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 پیشگفتار

دشـواری هـا و پیچیدگـی هـای بـرخورد با پیامدهای جنگ پس از اتمام آن و           
چگونگـی تعییـن نسـبت و رابطه نسل پس از جنگ با دستاوردها و تجربیات       

رسی و مطالعات گسترده و عمیقی را طلب می کند، ولی تا حاصـل از جنگ، بر  
ــیات و       ــوان از تجرب ــدون نقـد و بررســی نمـی ت انـدازه ای روشــن اسـت کــه ب

در عین حال نقد شالوده شکنانه تجربیات یک . دستاوردهای جنگ بهره گرفت   
حال با . جـنگ را با تمامی هزینه های آن برای یک ملت، مخدوش خواهد کرد    

 ونه باید مواجه شد؟این پدیده چگ
 با توجه به واقعیت های جدید "نقد و بررسی جنگ ایران و عراق  "مجموعـۀ   

و فرآیـندهای احتمالـی آن و بـا اهـتمام بـه حفظ و نشر تاریخ دفاع مقدس با           
رویکـرد جدید، بررسی مسائل جنگ را در یک تعامل فعال در برابر تحوالت و    

 هدف از این تالش جدید، تبیین .نـیازهای جامعـه مورد توجه قرار داده است       
عقالنیـت نهفـته در درون جـنگ، در حـوزه نقـد، تصـمیم گـیری و رفتارهای           

ایـن مجموعـه که عهده دار پاسخ به پرسش های   . سیاسـی ـ نظامـی مـی باشـد     
اساسـی درباره جنگ هشت ساله عراق علیه ایران است، در چهار جلد طراحی   

 :و تنظیم شده است

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



1  علل تداوم جنگ  0

این کتاب به بررسی ماهیت و آثار ): سـی جنگ پرسـش هـای اسا   (جلـد اول  
جـنگ، ابعـاد و ماهیـت گفتمان انتقادی دربارۀ جنگ، پرسش ها دربارۀ جنگ     
در دو دورۀ جنگ و پس از جنگ و استخراج سه پرسش اساسی دربارۀ جنگ      

 چاپ و 1380پایان سال کتاب پرسش های اساسی جنگ در    . پرداخـته است  
 .دید چاپ شد تج1382منتشر گردید و در سال 

در ایـن کـتاب بـه بررسی نظریه های    ): اجتـناب ناپذیـری جـنگ    (جلـد دوم  
مخـتلف دربـاره علل وقوع جنگ ها و جنگ ایران و عراق، ریشه ها و علل تجاوز     
عـراق بـه ایـران، روابط دو کشور قبل و پس از پیروزی انقالب و تأثیر پیروزی         

. و امریکا پرداخته شده استانقـالب اسـالمی بـر روابط ایران و عراق، و ایران         
ایـن کـتاب در مجمـوع در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا وقوع       

 جنگ اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟
کتاب حاضر است که در آن تغییر در ماهیت ): علل تداوم جنگ (جلـد سوم  

و وضـعیت اسـتراتژیک جـنگ پس از فتح خرمشهر، تصمیم گیری برای ادامه      
 . پیامد های آن، و رخدادهای استراتژیک بررسی شده استجنگ و

جلـد چهـارم کـتاب کـه تدویـن اولـیه آن بـه پایـان رسیده در پی بررسی           
 شورای امنیت سازمان 598چگونگـی پایـان جـنگ و علـت پذیرش قطعنامه      

 .ملل به وسیله ایران، در آن موقعیت زمانی است
ساس یک رویکرد جدید نظـر بـه ایـنکه در ایـن مجموعه مسائل جنگ بر ا         

مـورد بازبینـی قـرار گرفـته اسـت، لذا اهمیت این موضوع سبب گردید که با        
شخصـیت هـا و صاحب نظران و مسؤالن جریان ها و گروه های سیاسی مصاحبۀ    

عالوه بر این، کلیۀ مطالب و منابع موجود در مورد نقد   . اختصاصـی انجام شود   
یـنه بـا نگارش مقاله یا   و بررسـی مسـائل جـنگ و طـرح پرسـش در ایـن زم           

 1379 و 1378سـخنرانی، از کـتاب هـا و نشـریات بـه ویـژه آنچه در سال های        
منتشـر شـده اسـت و همچنیـن از آرشـیو گـروه هـا و جـریان هـای سیاســی          

بـه همیـن دلـیل عالوه بر وجه تمایز این کتاب با سایر آثار      . جمـع آوری شـد    
 جنگ، باید ویژگی این منتشـر شـده دربارۀ جنگ در رویکرد جدید به مسائل     
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1  پیشگفتار 1 

مجموعـه را در مـنابع جمـع آوری شـده و مصاحبه های اختصاصی جست وجو        
 .کرد

در ایـنجا الزم اسـت از امـیر دریابـان علـی شـمخانی، وزیـر محترم دفاع و          
پشـتیبانی نـیروهای مسـلح بـرای حمایـت و راهنمایـی نویسـنده در مــراحل        

انشین محترم رئیس ستاد مخـتلف کار، و از سردار سرلشکر غالمعلی رشید، ج   
کـل نـیروهای مسـلح به دلیل مصاحبۀ اختصاصی و مطالعۀ متن کتاب و درج      
اصالحات ضروری، و از سردار سرتیپ حسین عالیی، رئیس محترم وقت ستاد    
مشـترک سـپاه پاسداران که این تالش ها را مورد حمایت خود قرار دادند و از      

ختیار گذاشتن پرونده بازجویی همکـاری ارزشـمند وزارت اطالعـات برای در ا     
دبـیرکل حـزب تـوده و فـراهم کردن زمینه گفت و گو با برخی اعضای پیشین       
کـادر مرکـزی این حزب و از مساعدت های آقای حمید فرهادی نیا که نویسنده    
را در نگـرش جدیـد بـه پرسـش هـای جـنگ و مـتدلوژی تحقـیق و مصاحبه           

 و آقای محسن رشید که تهیه اختصاصـی بـا افراد صاحب نظر راهنمایی کردند    
کـتاب حاضـر بـدون حمایت و حسن اعتماد ایشان امکان پذیر نبود و برادران         
احمد نصرتی و حسین مجیدی همکاران مدیریت بهره دهی مرکز مطالعات در    
آمـاده سـازی کـتاب و همچنیـن کلیه کسانی که با کوشش خود امکان انتشار       

 .دانی شوداین کتاب را فراهم ساختند، تشکر و قدر
 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

1382 
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 مقـدمـه

پرسـش از علـت ادامـه جنگ ایران و عراق پس از فتح خرمشهر، در مقایسه با      
پرسـش از علـت آغـاز ایـن جـنگ و یـا روش خاتمـه آن، بـه عنوان پرسشی            
جـدی تـر و اساسـی تـر مطـرح می شود حال آنکه در مباحث روابط بین الملل        

ل آغاز جنگ ها حائز اهمیت است زیرا تا جنگی آغاز نشود، ادامه و    بررسـی عل  
با این توضیح اهتمام و توجه بیشتر به علل ادامه . پایـان آن موضـوعیت نـدارد      

 .جنگ پس از فتح خرمشهر تأمّل برانگیز است
در هـر صـورت، هـم اکـنون ابهـام در مـورد ادامـه جـنگ و پرسش از آن،           

گفتمان جدیدی را با ماهیت سیاسی شکل ریشـه دار و عمـیق شـده اسـت و          
آنچه با طرح پرسش مطرح است، مجادله کالمی دربارۀ یک مفهوم    . داده است 

نیسـت بلکـه رویکـرد انـتقادی بـه تصـمیم گیری دربارۀ یک حادثه تاریخی و         
به عبارت دیگر ما با یک حادثه و تصمیم گیری تاریخی و . سرنوشـت ساز است   

 .که مورد پرسش و نقد قرار گرفته استاستراتژیک روبه رو هستیم 
 سال از زمان فتح خرمشهر و 20نکـته مهم این است که با گذشت بیش از       

تصـمیم گـیری دربارۀ جنگ و ادامه آن در خاک عراق، هم اکنون نقد و بررسی    
ایـن تصـمیم گـیری بخشـی از موضوع جنگ شده است که بدون توجه به آن       

 .داختنمی توان به این حادثه تاریخی پر
در رویکـرد انـتقادی بیش از همه تصمیم گیری برای ادامه جنگ و مدیریت     
سیاسـی ـ نظامـی کشور در آن زمان نقد می شود که در مقابل، آقایان هاشمی    

در نظریه . و رضـایی بـرای پاسـخ، دو نظـریه سیاسی و نظامی را ارائه می کنند     
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1 مقدمه  3 

مهم و پایان سیاسـی تأکـید مـی شود که استراتژی کشور کسب یک پیروزی         
. دادن بـه جنگ بود ولی چون پیروزی ها نسبی بود، اهداف سیاسی تأمین نشد  

در نظـریه نظامـی گفـته مـی شود که استراتژی کشور برای جنگ پس از فتح        
خرمشـهر بیشـتر سیاسی بود نه نظامی، لیکن برای سقوط صدام باید با بسیج        

ن صورت عالوه بر امکانـات کشـور اسـتراتژی نظامـی اتخـاذ مـی شد که در ای         
 .تأمین اهداف، جنگ زودتر به پایان می رسید

، فـارغ از مجادالت کالمی و  "تصـمیم گـیری  "بـرای روشـن شـدن موضـوع       
بـرخوردهای سیاسـی، مناسب است وضعیت تاریخی که تصمیم گیری در آن      

آگاهی بخشی ای که با انتخاب این . اتخـاذ شـد، بازبینـی و بررسـی مجدد شود      
 شـد امکـان روشـن شـدن ابعـاد و الیه های زیرین این       روش حاصـل خواهـد    

عالوه بر این، تصمیم گیری پس از فتح . تصـمیم گـیری را فـراهم خواهـد کرد      
 صورت گرفت که دو "وضـعیت اسـتراتژیک  "خرمشـهر در واکـنش بـه یـک        

 هر دو به یک واقعه تاریخی تبدیل شده "تصمیم گیری" و  "وضعیت"موضوع  
های دیگر، غیر از ادامه جنگ، با بررسی وضعیتی امکـان انتخاب گزینه    . اسـت 

کـه تصـمیم گـیری در آن اتخاذ شد، و ارزیابی بضاعت فکری و امکانات عملی      
 .برای شکل دادن به روند رخدادها و وقایع، تا اندازه ای روشن خواهد شد

. در کـتاب حاضـر طـی چهار فصل به موضوعات مذکور پرداخته خواهد شد    
تغییر "در فصل دوم . ارچوب تحقیق بیان شده استدر فصـل اوّل روش و چـ     

 بررسی شده و فرض بر این است که "در ماهیت و تحوالت استراتژیک جنگ     
بـا این تحوالت، ابتکار عمل نظامی در اختیار ایران قرار گرفت در نتیجه علت       

پیامدهای چنین تحولی . و فلسـفۀ وجـودی جنگ تحمیلی به ایران تغییر کرد   
یم  بازیگران و تصمیم گیری ایران در فصل سوم تحت عنوان و سیاست و تصم   

بررسی سیاست ها در واقع به ادراک و . ، بررسـی شده است   "تصـمیم گـیری   "
کنش  و واکنش های حاصل از اتخاذ . مواضـع و رفـتار بازیگـران اختصاص دارد    

سیاسـت ها در شکل گیری روند جنگ پس از فتح خرمشهر نقش بسیار مهمی     
 توجه شده است و به نظر "رخداد های استراتژیک"ل چهارم به  در فص . داشت
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1  علل تداوم جنگ  4

مـی رسـد وقـوع برخـی از رخدادهـا بـه عـنوان واکنش بازیگران نقش و تأثیر          
 .بی همتایی در روند تحوالت جنگ داشت

امـید است با این بررسی و ترسیم اوضاع تاریخی و موقعیت تصمیم گیری و   
اس تحلـیل و نظریات متفاوت  تأثـیری کـه سیاسـتمداران و نظامـیان بـر اسـ        

 .داشتند، بخشی از ابعاد این واقعۀ بزرگ تاریخی و سرنوشت ساز آشکار شود
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 روش و چارچوب تحقیـق
 

واکـنش تاریخی مردم ایران در فتح خرمشهر با حضور یکپارچه در خیابان ها و   
بسیار شگفت انگیز بود و اعجاب ناظران را برگـزاری مراسـم جشـن و شادمانی     

برانگیخـت؛ و حتـی شادی این مراسم با روز تاریخی فرار شاه از ایران مقایسه     
 پرسشی که طرح می شود این است که چرا فتح خرمشهر چنین بازتابی    ∗.شد

در مـیان مـردم داشـت؟ بـه عـبارت دیگـر، چـرا پـیروزی در یـک عملیات و           
ــنگونه مـ    ــن،    آزادسـازی شـهری ای ردم را برانگیخـت؟ حــال آنکـه پـیش از ای

عملـیات هـای دیگـری انجـام شـده بـود که از نظر وسعت مناطق آزاد شده و         
تعـداد اسـرای دشـمن و حتی غنائم، تفاوت چندانی با عملیات فتح خرمشهر       
نداشـت ولـی هرگـز چنیـن واکنشی را ایجاد نکرد حتی انتظار و التهاب برای      

 .دآزادی خرمشهر را افزایش دا
پاسـخ بـه ایـن پرسش ها از این نظر اهمیت دارد که جایگاه تاریخی و نقش     
سرنوشـت سـاز فتح خرمشهر و همچنین پیامدهای آن را بر فضا و موقعیت آن    

با این توضیح به چند موضوع می توان اشاره کرد؛ . دوران آشکار خواهد ساخت 
مدهایی بود که نخسـت آنکـه واکـنش مردم به علت نگرانی و دغدغۀ آنها از پیا     

تعلق خاطر به رخدادهای . جـنگ بر سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی شان داشت   
جـنگ و فرآیـند آن، جامعـۀ ایـران را به تحوالت جنگ و پیروزی و ناکامی ها        

                                                 
بلند گوهای . خرمشهر، سراسر ایران را در سرور و شادی بی نظیر فرو برد اعالم خبر آزادی ∗

مساجد به پخش سرود و مارش پرداختند؛ قنّادی ها بین مردم شیرینی پخش کردند؛ چراغ های 
مردم یکپارچه به خیابان ها ریختند و به . ان بودبیل ها روشن و برف پاکن هایشان رقصهمۀ اتوم

 .ناظران این صحنه ها را با شادی مردم به هنگام فرار شاه خائن مقایسه کردند. شادی پرداختند
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1  روش و چارچوب تحقیق 7 

بـه عبارت دیگر، اهداف و آرمان ها و خواسته های مردم با  . حسـاس کـرده بـود    
نگ به همان میزان که سرنوشـت جـنگ پیوند خورده بود؛ لذا نتایج نظامی ج   

بـر سرنوشت سیاسی ایران تأثیر می گذاشت سرنوشت جامعۀ ایران نیز از آن       
زیرا مردم با انقالب خود سرنوشت جدیدی را رقم زده بودند که آن . مـتأثر بود  

در چنـبرۀ نـتایج رخدادهـای سرنوشـت سـاز جـنگ گرفتار شده بود و مردم            
 "موجودیت ساز" و "ویت بخشه"نمـی توانسـتند نسـبت بـه ایـن مؤلّفـه هـای             

 .بی تفاوت باشند
عالوه بر این در تحوالت جنگ، خرمشهر برای جامعۀ ایران و برای دشمن و    

.  بود"همۀ جنگ"حتـی بـرای ناظـران و تحلیلگران، تنها یک شهر نبود بلکه         
مقاومـت در خرمشـهر از نقـش مـردم اسـطورۀ جدیـدی ترسـیم کرد و تمام          

به همین . روانی و تبلیغاتی دشمن را برهم زدمحاسـبات نظامـی ـ سیاسی ـ        
دلـیل، بسـیاری از ناظـران و تحلـیلگران خارجـی مقاومـت در خرمشـهر را با         

 .مقاومت مردم شهر لنین گراد در برابر هیتلر مقایسه کردند
ناکامـی هـای دشـمن بـا مقاومـت در خرمشـهر آغـاز شـد و آنچـه را تصّور             

 و ∗ روز طول کشید44می آید،  ساعت به دست 24مـی  کـردند کـه در عـرض       
بنابراین، نام خرمشهر . قـوای فیزیکی و روحی دشمن را منهدم و فرسوده کرد    

بـرای دشـمن بسـیار آزار دهـنده بود؛ زیرا مقاومت خرمشهر دشمن را ناکام و      
اعتماد به نفسی که . آزاد سـازی آن دشـمن را با هزیمت و شکست همراه کرد       

و ایـن شـهر را سـمبل مقاومت کرد از    از مقاومـت در خرمشـهر حاصـل شـد      
ماهیـت جـنگ، روحیۀ رزمندگان ایران و ضعف های دشمن تفسیر جدیدی به     
نمـایش گذاشـت؛ در عین حال، اشغال خرمشهر جراحتی بود بر روح و جسم    
ملـت ایـران کـه بـا فـتح آن برطرف شد و خرمشهر سمبلی شد از شکست و         

                                                 
ولی پیشروی .  آغاز شد1359 شهریور 20تجاوزات عراق در منطقه مرزی منتهی به خرمشهر از  ∗

 شهریور را مبنا قرار دهیم مقاومت 20 شهریور شروع شد بنابراین اگر 31 خاک ایران از به داخل
 آبان، 4 شهریور مبنا قرار گیرد با احتساب زمان سقوط خرمشهر در تاریخ 31 روزه است و اگر 44

 . روز به طول انجامید34مقاومت خرمشهر 
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1  علل تداوم جنگ  8

 .حقارت دشمن و پیروزی ملت ایران
 درسطح منطقه بود و بر "تحولی استراتژیک" خرمشـهر سرآغاز    پـیروزی در  

این حادثۀ . همین اساس، فتح خرمشهر حادثه ایی تاریخی و سرنوشت ساز شد   
بـزرگ تاریخـی از یکسـو، بـر تحـوالت سیاسـی داخل کشور تأثیر گذاشت و        
بـی ثباتـی سیاسـی را بـه ثبات تبدیل کرد که نتایج و پیامد های آن در عرصۀ        

شـکار شـد و از سـوی دیگـر، در عرصۀ نظامی نیز تحوالت جدید بر       نظامـی آ  
اساس دکترین و استراتژی جدید، زمینه های کسب پیروزی و شکست دشمن    
را بـه وجـود آورد که پیامد های آن در صحنۀ سیاسی کشور و در منطقه بسیار      

با این توضیح، می توان نتیجه گرفت با فتح خرمشهر قدرت . تعییـن کننده بود   
دیدی در ایران نمایان شد که می توانست در منطقه موازنه و آرایش سیاسی      ج

 .را تغییر دهد و به عبارتی، تغییرات گستردۀ ژئوپلیتیکی به وجود آورد
پـیدایش چنیـن وضـعیتی بـرای امـریکا، اسرائیل و سایر کشورهای منطقه       

بر تضعیف و بسیار نگران کننده بود؛ زیرا نه تنها تصّورات پیشین را که مبتنی    
فروپاشـی ایـران بـود تغیـیر داد، بلکـه دورنمایـی از تـبدیل ایـران به قدرتی           

 .منطقه ای با مشخصه های دینی و انقالبی را به تصویر کشید
فتح خرمشهر در ادامۀ تحوالت داخلی و تأثیرات احتمالی در منطقه به مفهوم 

 به این معنا بود که  زیرا روند پیشین را تغییرداد و)1( بود؛"پایـان آغـاز جـنگ     "
 به عبارت دیگر فتح خرمشهر )2(.اهـداف و اسـتراتژی جـنگ تغییر کرده است     

پایان بخش مرحله ایی بود که عراق با هدف تجزیه کشور و تضعیف و مهار انقالب 
در نتیجه . و نهایتاً براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران طراحی و اجرا کرده بود

نحوۀ خاتمه بخشیدن به "موضوع و مسئله آن مـرحلۀ جدیـدی آغـاز شـد که        
 . بود و این به معنای آغاز تالش برای پایان دادن به جنگ بود"جنگ

مـرحلۀ جدید با تالش و اقدامات عراق و سایر بازیگران برای مقابله با برتری     
بدیهی . ایران آغاز شد و ایران برای انتخاب گزینۀ مطلوب در تنگنا قرار گرفت     

ری در چنیـن وضـعیتی دشوار و بسیار پیچیده است؛ زیرا     اسـت تصـمیم گـی     
اینگونه تصمیمات به دلیل . تصمیمی تاریخی و سرنوشت ساز محسوب می شد   
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1  روش و چارچوب تحقیق 9 

 .پیامد های آن همواره نقد و بررسی می شوند
اکـنون بـا گذشـت دو دهـه از زمـان فـتح خرمشهر گفتمان انتقادی درباره         

علل ادامۀ جنگ پس "از جـنگ شکل گرفته است و درچارچوب این گفتمان    
و فرض اصلی آن این است که جنگ باید .  پرسش می شود"از فـتح خرمشـهر    

پـس از فتح خرمشهر تمام می شد؛ زیرا در آن موقعیت برقراری صلح با شرایط   
 .مناسب امکان پذیر بود

نقد یک "آنچـه هـم اکـنون در بازبینـی گذشـته انجـام مـی شـود در واقع              
 هرگونه تصمیم گیری در مقاطع مختلف تاریخی مطالعه.  است "تصـمیم گیری  

یک ملت در یک مورد مشخص ) و آرمانی(در واقـع بررسـی تفسـیر منافع ملی     
 که بر اساس درون دادها و برون دادهایی صورت می گیرد که در مجموع    )3(است

تصمیم گیری پدیده ای . عناصـر و مؤلفـه هـای اصـلی اوضاع را تشکیل می دهد         
ـ       یر گـذار اسـت بـه همین دلیل ضمن اینکه اهمیت دارد،    تعییـن کنـنده و تأث

 .نمی  توان اصل تصمیم گیری و پیامد های آن را نادیده گرفت
تصـمیم گـیری یعنـی انـتخاب یک گزینه از میان چند گزینه که با بررسی        

پیش بینی نتایج دشوار است؛ در . ابعـاد و پـیامد های آن تصمیم انجام می شود    
می توان از آن اجتناب کرد؛ زیرا آثار بی تصمیمی و عیـن حـال بـه این دلیل ن      

موضوع مهم این است که . انفعـال ممکـن اسـت بسیار زیان بار و مخرّب باشد        
تصـمیمات تاریخـی و سرنوشت ساز، به خاطر اینکه ابعاد و پیامدهای متفاوتی    
دارنـد و در وضـعیتی خـاص اتخـاذ می شوند، همواره در معرض نقد و بررسی       

 موضـوع به جنگ ایران و عراق و پرسش دربارۀ علل ادامۀ جنگ   ایـن . هسـتند 
پـس از فـتح خرمشـهر محـدود نمـی شـود بلکـه در بسـیاری موارد دیگر نیز            

 ∗.مشاهده می شود

                                                 
ام، همچنان دربارۀ طوالنی شدن آن  به عنوان مثال، با گذشت بیش از چهار دهه از جنگ ویتن∗

 در بررسی این موضوع دیپلماسیکیسینجر در کتاب . به مدت هشت  سال پرسش وجود دارد
یکی دیگر از انتقاداتی که دائماً از سیاست های ویتنام دولت نیکسون مطرح می شد «:می نویسد

ود، در حالی که این فرضیه بود که نیکسون بی دلیل جنگ را به مدت هشت سال طوالنی نم
ــه همیــــن شــــرایط دســــت یــــابد     ـــیز ـب »                         .مـــی توانســــت چهارســــال زودتــــر ـن
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کیسینجر به این پرسش و نقد فرضیۀ آن پاسخ می دهد و به دلیل نادیده گرفتن واقعیت ها 
مامی واقعیت های شناخته شده مشکل این فرضیه نادیده گرفتن ت«:و سوابق تاریخی می نویسد

سوابق تاریخی بوضوح نشان می دهد که امریکا بالفاصله پس از پذیرش شروطش که قبالً . است
 ».به طور دائم توسط ویتنام شمالی در طول چهار سال قبل رد می شدند، به جنگ پایان داد

یر نظر  ترجمه فاطمه سلطانی یکتا و علیرضا امینی، زدیپلماسی،هنری کیسینجر، (
 محمدحسن 

 )405 ـ 404، چاپ اول، ص 1379کاووسی، جلد اول انتشارات اطالعات؛ تهران 
.  میالدی است2000مورد دیگر عقب نشینی بی قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان در سال 

 سال جنوب لبنان را در اشغال داشتند و سرانجام به دلیل تلفاتی 18نیروهای اسرائیلی به مدت 
ملیات نظامی نیروهای مقاومت حزب اهللا لبنان حاصل شد عقب نشینی کردند این موضوع که از ع

و پس از آن، آغاز انتفاضه مسجد االقصی در داخل سرزمین های اشغالی و تأثیر عقب نشینی بر 
 هاآرتصتسافی بارئیل در روزنامه . انتفاضه سبب شد تصمیم گیری برای عقب نشینی نقد شود

 :نویسدچاپ اسرائیل می 
اگر . این باور وجود دارد که عقب نشینی اسرائیل از لبنان، انتفاضه را به وجود آورده است«

نگویـیم که عقب نشینی آن را ایجاد کرد دست کم ویژگی خشونت آمیز بودن را به انتفاضه      
بخشیده یا الاقل منبع الهام بخش آن بوده  است؛ زیرا یک قدرت عربی برای نخستین بار موفق 

ردید تا اسرائیل را از مناطق اشغال شده، بدون توافق یا تفاهم و صرفاً با چشم پوشی کامل گ
چنین اقدامی مطمئناً می تواند به مثابه الگویی برای فلسطینی ها به کار . اسرائیل خارج سازد

 ».آید
، 16/3/1380مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، بولتن روز هفتم، شمارۀ شش، چهارشنبه (

 )5ص 
و به این علت این تصمیم گیری نقد شده که بر انتفاضه تأثیر گذاشته است حال آنکه اگر این 
تصمیم اتخاذ نمی شد درگیری اسرائیل در منطقه جنوب لبنان و در داخل این پرسش را به 
وجود می آورد که چرا در حالی که اسرائیل در داخل درگیر انتفاضه است بخشی از نیروها در 

قۀ جنوب لبنان مستقر شده اند؟ بعدها آنتوان لحد از افسران شورشی ارتش لبنان که در منط
ود گفت         از لبنان فرار کردید و ) اسرائیلی ها(شما «:خدمـت ارتـش اسـرائیل قـرار گرفـته ـب

رخ داد در مناطق ) لبنان(فلسطینی ها این درس را فرا گرفته و آنچه در خصوص حزب اهللا   
 ».وی خواهد دادفلسطینی  نشین نیز ر

 )5، ص9/3/1380 ، 5بولتن روز هفتم، شمارۀ (
یک یا دو «:یکی دیگر از نویسندگان اسرائیلی در سالگرد عقب نشینی از جنوب لبنان نوشت

سال دیگر تاریخ و شهروندان اسرائیل که پیگیر اوضاع می باشند صحنه های بسیار تلخ و دشوار 
از یاد خواهند برد ولی در عوض چه چیزی را به خاطر عقب نشینی اسرائیل را از جنوب لبنان 

خواهند داشت؟ آنهاکشته شدگان بسیار را به یاد خواهند آورد و میزان زیان های هنگفت وارد 
آنها این پرسش را مطرح خواهند ساخت که . شده به ما در صفحه خاطر آنها نقش خواهد بست

؟ آیا این اقدام ما درست و بجا و مفید  سال ما چه کاری در آن منطقه صورت دادیم18ظرف 
 »بود؟

وی در پاسخ به این پرسش که هر شخصی با توجه به دیدگاه سیاسی خاص خود به این 
مهمترین «:سؤال پاسخ خواهد داد، از این تصمیم گیری شجاعانه تمجید می کند و می نویسد

 »نشینی گرفته  نشد؟پرسش که پیش می آید این است که چرا تا پیش از آن تصمیم به عقب 
 )5، ص 9/3/1380 ، 5بولتن روز هفتم، شماره (

تصمیم رئیس جمهور وقت امریکا، بوش پدر، برای حفظ صدام پس از آزادسازی کویت از  
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 21  روش و چارچوب تحقیق

مورگنـتا روش بررسـی ایـن گونـه تصمیمات را بیان می کند و اصول نظریۀ      
د عینی روابط سیاسی، محکوم قواع«:واقعگرایـی را توضیح می دهد و می نویسد      

هسـتند کـه ریشـه در عمـق سرشـت بشـر دارنـد و از آنجا که این قواعد تابع          
ترجـیحات و اولویـت هـای مـا نیسـتند لـذا انسان ها با قبول خطر شکست، به        

در نظریه پردازی «: وی سپس تأکید می کند».معارضـه بـا آنها برخواهند خاست   
ور بررسی کنش های سیاسـت بیـن المللی، استفاده از داده های تاریخی به منظ    

برای نظم بخشیدن به این حجم عظیم . سیاسـی و پیامد های آن ضروری است  
موضع سیاستمداری را که ناچار است "داده های تاریخی، محقق سیاست باید    

 "یک مسئله معین سیاست خارجی را تحت شرایط معینی حل و فصل نماید،
عقالیی که یک شـقوقی  « و ایـن سـؤال را مطـرح مـی سـازد کـه       ».درک کـند  

ممکن است ) به فرض اینکه همواره به شیوه ای عقالیی عمل کند (سیاسـتمدار 
از مـیان آنهـا دسـت بـه انـتخاب زند کدام است و این دولتمرد خاص، تحت           
. شـرایط مذکـور احـتماالً کـدام  یـک از ایـن شقوق عقالیی را بر خواهد گزید       

                                                                                                     
در آن اوضاع گسترش اعتراضات . موضوعاتی است که هم اکنون مورد نقد قرار گرفته است

ارتش پس از شکستی سیاسی و نظامی، مردمی در شهرهای مختلف عراق و از هم پاشیدگی 
بوش در چنین وضعیتی . عراق را در وضعیت نامطلوبی قرار داده بود و صدام در حال سقوط بود

عالوه بر اینکه به ارتش امریکا دستور داد تا از پیشروی به سمت بغداد خودداری کنند به ارتش 
تثبیت . می را در عراق سرکوب کندعراق نیز اجازه داد تا با استفاده از هلی کوپتر حرکت مرد

به . قدرت صدام در عراق و ناتوانی امریکا در حذف وی سبب شده است تا بوش پدر نقد شود
 C.N.Nبا این انتقادات و پرسش ها پاسخ داد و در مصاحبه  همین دلیل، وی بعدها به

 :دالیل سرنگون نکردن صدام را به شرح زیر برشمرد
 .ز بحث سرنگونی را مطرح می کنند آن روز با عملیات مخالف بودندـ همۀ کسانی که امرو1«
در .  ساعت به هم می خورد48ظرف ) به جز انگلیس(ـ اگر ما وارد عراق می شدیم ائتالف2

 .منطقه هم، هیچ کشوری غیر از کویت با سرنگونی موافق نبود
 .د تبدیل شودـ اقدام ما در سرنگونی موجب می شد تا صدام شکست خورده به یک شهی3
 .ـ پذیرفتن نیروهای بیگانه در خاک عراق اساساً قابل قبول نبود4
 …و

چنان که روشن است بوش در پاسخ به انتقادات، به وضعیت و پیامدهای احتمالی سقوط 
حال آنکه امروز بر اساس نتایج این تصمیم و باقی ماندن صدام در قدرت . صدام اشاره می کند

 ».این تصمیم نقد می شود
 ،27-26، شمارۀ سیاست دفاعیمصطفی زهرانی، استراتژی امریکا و آینده عراق، مجلۀ (

 )1998 فوریه 7 در تاریخ C.N.N، مصاحبه بوش با 40، ص 78 بهار و تابستان 
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 علل تداوم جنگ  22

 و پیامدهای آنهاست که مقایسـه و آزمـون این فرضیه عقالیی با واقعیات عینی     
 مورگنتا در بررسی تصمیمات، )4 (».بـه واقعیات سیاست بین الملل معنا بخشید  

بـر داده هـای تاریخـی، موضع سیاستمدار تصمیم گیرنده، شرایط و گزینه های     
 .مختلف تکیه و توجه کرده است
تصمیم گیری بر پایۀ شرایط محیطی و ادراکی «:جوزف فرانکل نیز می نویسد  

. در تصـمیم گـیرنده از محـیط و واقعیـت هـا وجـود دارد انجـام مـی شود         کـه   
تصمیمات و اقدامات ناشی از تصمیمات، حاصل مقابلۀ ذهن تصمیم گیرندگان   
در مـورد درخواست ها و آرمان ها از یکسو و آگاهی از محیطشان از سوی دیگر    

 )5(».است
 حالی که در ادامـۀ جـنگ پـس از فتح خرمشهر چنین تصور می شود که در      

شـرایط برای پایان دادن به جنگ فراهم بوده است ایران به دلیل ارزیابی غلط   
از اوضـاع و با تعریف جدید از اهداف جنگ، جنگ را به مدت شش سال ادامه    

محورهـای عمـده یـا عناصر اصلی حاکم بر این نقد بر چند عامل      . داده  اسـت   
 :استوار است

ه بود و از مذاکره برای پایان دادن به ـ ایـران بـه پیشنهادهای صلح بی توج    1
 .جنگ امتناع کرد

ـ امـام مخـالف ادامـه جـنگ بـود ولـی این موضوع را مسئوالن سیاسی و         2
 .نظامی به امام تحمیل کردند

ـ ارزیابـی مناسب از اوضاع و مشکالت ناشی از طوالنی شدن جنگ وجود       3
 .نداشت

 مهم و در ارزیابی و صـحت مـوارد ذکـر شـده به بررسی نیاز دارد ولی آنچه       
نقـد ایـن تصـمیم نقـش دارد چـند مسـئله است؛ نخست، به وضعیت و بستر        
تاریخـی ایـن تصـمیم گـیری توجه نکردن و آن را از محیط و فضای حاکم بر       

عـالوه بر این، این تصمیم گیری را بر پایۀ  . تصـمیم گـیری جـدا کـردن اسـت      
 اتمام جنگ در آن بـه همیـن دلـیل، به امکان   . پـیامدهای آن نقـد مـی کنـند      

با فرض اینکه جنگ بنابر همین . وضـعیت بـه صـورت منطقی توجه نمی شود      
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 23  روش و چارچوب تحقیق

نظـریات پـس از فـتح خرمشهر به پایان می رسید امروز مهمترین پرسش این       
بـود کـه چـرا هنگامـی کـه جمهوری اسالمی ایران در موضع برتر و عراق در         

حقوق ایران، وضـعیت هزیمـت و شکسـت بـود، جنگ اینگونه و بدون احقاق      
 خاتمه یافت؟

عـالوه بـر ایـن، به نظر می رسد گفتمان انتقادی از جنگ و طرح پرسش ها،         
بـیش از آنکـه بر روی مسائل جنگ به ماهو جنگ متمرکز باشد، از مالحظات      

به عبارت دیگر، موضوع اصلی نقد حوزۀ سیاسی . و اغراض سیاسی متأثر است   
یاسی بوده و هست ولی در بستر و قـدرت در چارچوب مجادالت و مناقشات س   

 ∗.مسائلی مانند جنگ مطرح می شود
جـدا از ایـن مالحظات که باید بدان توجه شود، پرسش از علل ادامۀ جنگ     

 سال و گسترش دامنۀ 6پـس از فـتح خرمشـهر، مـتأثر از تـداوم آن بـه مدت        
جـنگ بـا حملـه عـراق بـه مراکـز اقتصادی و زیرساخت های صنعتی و مراکز         

 در شـهرها اسـت و از همـه مهمـتر، نحـوۀ پایان دادن به جنگ با        غیرنظامـی 
 و بعدها تحوالت اجتماعی پس از انتخابات دوم خرداد   598پذیـرش قطعنامۀ    

 و شـکل گیری گفتمان انتقادی به جنگ و انقالب و تعمیق پرسش های     1376
 .جنگ نقش و تأثیر داشته است

سد ولی با کالبدشکافی گـرچه در نگـاه اول این پرسش منطقی به نظر می ر     
آن مشـخص مـی شـود که استحکام الزم را ندارد؛ زیرا بر اساس فرض طوالنی       

حال آنکه اگر . شدن جنگ و نتایج و پیامدهای تصمیمی تاریخی استوار است     
بـر پایـۀ ایـن تصـمیم، جـنگ بـا پـیروزی ایـران در عملیات رمضان به پایان          

این مالحظه پرسش اساسی با . مـی رسید اکنون چنین پرسشی طرح نمی شد      
 چرا فتح "اصـل تصـمیم گـیری و علـل ادامـۀ جنگ نیست بلکه این است که      

                                                 
متقابالً توجه به جنگ در بعد حماسی و ارزشی نیز ضمن اینکه با توجه به ضرورت حفظ  ∗

 گران قدر دوران دفاع مقدس دنبال می شود ولی ضرورت های ارزش ها و خون شهیدان و میراث 
با این . سامان دهی وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به چنین توجهی منجر شده است

توضیح، شاید بتوان نتیجه گرفت برخورد با جنگ پس از جنگ نشان می دهد این موضوع از 
 .تفاوتی قرار گرفته استجایگاه تاریخی و ملی خود خارج و تحت تأثیر مالحظات م
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خرمشـهر بـه یـک پـیروزی اسـتراتژیک و برتـری قطعی ایران بر عراق منجر          
ــد؟ ــی   "نش ــئله اساس ــش مس ــن پرس ــع در ای ــک  " در واق ــرای ی ــوۀ اج  نح

 در صـحنۀ نظامـی اسـت و در پرسـش از علل طوالنی شدن      "تصـمیم گـیری   
 و مدیریت جنگ زیر سؤال می رود ولی پرسش "اصـل تصمیم گیری   "جـنگ   

 .صحیح آن است که از نحوۀ اجرای این تصمیم سؤال شود
بـا ایـن توضـیح فرض بر این است که در آن وضعیت تصمیم گیری بر ادامۀ     
جـنگ اجتـناب ناپذیر و صحیح و مورد اجماع حکومت و مردم بود؛ زیرا عراق        

 موضـع برتر سیاسی ـ نظامی خواسته های اصولی و بر  ضـعیف بـود و ایـران از    
حـق خـود را کـه محکـوم کـردن متجاوز، عقب نشینی کامل از خاک ایران و           

حال آنکه حامیان عراق تنها بر آتش بس . دریافـت غرامـت بـود طـرح می کرد         
تأکـید مـی کردند و به هیچ وجه مایل نبودند که متجاوز را تعیین کنند و برای        

کشـور نـیز اعـتقاد داشـتند که صندوق مشترکی تشکیل شود و      بازسـازی دو    
در واقع علت چنین امری . کشـورهای عربـی هزیـنه هـای بازسازی را بپردازنند     

. پـیروزی خرمشـهر و برتـری سیاسـی ـ نظامـی ایـران در سـطح مـنطقه بود         
امریکایـی هـا نـیز از ایـن پـیروزی هـا غافلگـیر شده بودند و دوباره خود را در           

ی دیدنـد کـه بـا پـیروزی انقـالب اسالمی برای منطقه و جهان به       وضـعیتی مـ   
درحالـی کـه آنهـا تصـور مـی کـردند با بروز مشکالت سیاسی ـ          . وجـود آمـد   

اقتصـادی در داخـل ایـران و راه اندازی جنگ، نظام تازه تأسیس درهم خواهد     
شکسـت، ولـی جمهوری اسالمی با تأمین ثبات سیاسی و حل معضل اشغال        

ان روحی و فیزیکی ارتش عراق را درهم کوبید، لذا تداوم این   خـاک خـود، تو    
چنان که در اظهارات مقامات رسمی . امـر بـرای مـنافع امریکا مخاطره آمیز بود     

امریکا با پیدایش وضعیت جدید یا باید برتری ایران را به . امـریکا منعکس شد  
ود را رسمیت می شناخت، که با منافع غرب مغایرت داشت، یا سیاست های خ  

انتخاب گزینۀ دوم سبب . بر خنثی سازی و مهار برتری ایران استوار می ساخت  
شـد امـریکا از دادن امتـیاز بـه ایران جلوگیری نماید و متقابالً بعد از عملیات       
فـتح المبیـن بـا اسـتقرار یـک تیم مستشاری کمک های اطالعاتی و فنی را به           
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 .عراق آغاز نماید
ی دو گزیـنه در برابـر خود داشت؛ یا از   در ایـن وضـعیت جمهـوری اسـالم      

موضـع برتـر تهدیـد عـراق را رفـع و بـا تنبـیه مـتجاوز و محکوم کردن آن و            
دریافـت غرامـت، امکان تجاوز مجدد به ایران را برای همیشه بر طرف می کرد      
یـا در غـیر این صورت از برتری خود چشم پوشی می کرد و در بهترین وضعیت    

که "یرفت و پیدایش سؤال دیگری را سبب می شد بدتریـن راه حـل را مـی پذ      
چرا جمهوری اسالمی در چنین موقعیتی بر تأمین خواسته های خود پافشاری    

 "نکرد و از موضع ضعف به جنگ پایان داد؟
اکـنون با چند نظریه متفاوت دربارۀ نحوۀ تصمیم گیری و انتخاب گزینه های   

اطالعاتی که در اختیار داریم مخـتلف اوضـاع آن زمـان را تحلیل می کنیم و با     
بـه پرسـش علـل ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشهر پاسخ می دهیم؛ البته هنوز      
کلـیۀ عناصـر مـندرج در ایـن نظریات و خطوط تمایز آن مشخص نشده است      

 .ولی اهتمام به نظریه پردازی در پاسخ به پرسش جنگ، تقدیرکردنی است
 اختـیار داشتن منطقه ایی  ـ پایـان دادن بـه جـنگ از موضـع برتـر بـا در         1

 .استراتژیک از دشمن
ایشان با تغییر . آقـای هاشـمی رفسـنجانی را باید صاحب این نظریه دانست     

رونـد تحـوالت جـنگ در آسـتانۀ عملـیات فـتح المبیـن تدریجاً بخشی از این         
نظریه را طرح کرد و پس از فتح خرمشهر و در جلسات تصمیم گیری ابعاد آن      

امام با این نظریه به دلیل اینکه مستلزم . مـیان تشریح کرد  را بـا اسـتدالل نظا     
نظامیان با بیان دالیل نظامی زمینۀ . ورود بـه خـاک عـراق بـود مخالفـت کرد        

 .موافقت امام را برای ادامۀ جنگ در داخل خاک عراق فراهم کردند
 حاکم بود 598 و قبل از صدور قطعنامۀ 1366ایـن نظـریه حداقـل تا سال     

، نشان داد 5و کربالی) فـتح فاو (8 حاصـل از عملـیات والفجـر      ولـی تجربـیات   
امکـان تحقـق ایـن نظـریه وجود ندارد؛ زیرا دامنه فشار و افزایش هزینه ها در        
مقایسـه بـا پیروزی و دستاورد های آن، همواره بیشتر بود و حتی این تصور به        

د وجـود آمـد کـه بـا تصـرف بغداد هم امکان اتمام جنگ با برتری ایران وجو       
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 .ندارد؛ زیرا خطر تشدید حمالت با سالح های غیرمتعارف به تهران وجود دارد
 ـ تغییر ماهیت جنگ و ارائه نشدن پیشنهاد مناسب به ایران برای اتمام جنگ2

آقـای رضـایی، فـرماندۀ پیشین سپاه، در مقایسه با سایر مسئوالن سیاسی و     
 تحلیل و اطالعات را نظامـی ـ به استثنای آقای هاشمی رفسنجانی ـ بیشترین      

دربـارۀ مسـائل جنگ، بویژه در پاسخ به علل ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشهر     
ایشـان برای نخستین بار و قبل از تعمیق گفتمان انتقادی   . ارائـه کـرده اسـت     

 نظریۀ تغییر 1371دربـاره جـنگ، در مصاحبۀ اختصاصی با نویسنده در سال     
سب مباحثی که در جامعه مطرح شد  بعدها به تنا∗.ماهیـت جنگ را ارائه داد   

عناصـر اصلی نظریه ایشان تأکید بر این  . ایشـان ایـن نظـریه را تکمـیل کـرد        
 )6(مفهوم است که خرمشهر در روند جنگ سمبل پیروزی و شکست صدام بود     

و بـا فـتح خرمشـهر فلسـفۀ چرایـی جـنگ از سـوی کسانی که این جنگ را             
 که تهدید می شد، به کشوری با ثبات  و ایران)7(تحمیل کرده بودند پایان یافت   

 به همین دلیل؛ )8(و عـراق که تهدید کننده بود، به کشوری بی ثبات تبدیل شد  
 در جنگ بود و باعث شد وضع سیاسی ایران "معجـزه "فـتح خرمشـهر یـک       

 : با توجه به چنین اوضاعی آقای رضایی می گوید)9(.بکلی دگرگون شود
س از فــتح    « ـۀ جــنگ ـپ ـلی ادام یل اـص ـلح از ســوی    دـل نهاد ـص هر، نــدادن پیـش  خرمـش

ـای بیــن المللــی بــود  ـه سیاســتمداران و  . قــدرت ـه ـال هــیچ فــردی از مجموـع در آن ـس
ی در جنوب مخالف             ن الملـل رزهای بـی بور از ـم نگ و ـع ـۀ ـج ـا ادام ـه ب بودند ک یان ـن نظاـم

ند    ی شد و مسائل کلیدی و اختالفات اصلی از         …باـش ران ـم ـه اـی ـلح ب نهاد ص ر پیـش  اـگ
 )10(».ای بین المللی حل می شد، ایران به جنگ ادامه نمی دادجمله مرزه

 و )11(ایشـان همچنیـن معـتقد است فتح خرمشهر استراتژی ها را عوض کرد     
 توضیحات )12(.نقطـۀ عطـف بین دو مرحلۀ جنگ، یعنی آغاز و پایان جنگ بود     

                                                 
 اشاره شده است ولی 176 ـ 175 در ص خونین شهر تا خرمشهربه این نظریه در کتاب از  ∗

تاریخ سیاسی بعدها نیز آقای والیتی در کتاب . متأسفانه در ذکر نام آقای رضایی غفلت شد
) کتاب(، به موضوع تغییر ماهیت جنگ پس از فتح خرمشهر بدون ذکر منبع جنگ تحمیلی 

 .اشاره کرد
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حال . ایشـان در مـورد تغییرات بیشتر ناظر بر تغییر وضعیت کلی جنگ است   
ماهیـت جنگ به معنای اصول، خصلت ها و ویژگی های کلی جنگ ثابت  آنکـه   

بـود ولـی اوضـاع تحت تأثیر عوامل مختلف بتدریج تغییر کرد و همین امر بر         
مواضـع و رفـتار بازیگـران مخـتلف در مـرحلۀ تصمیم گیری برای جنگ تأثیر        

 .گذاشت
 .ـ تصمیم گیری جدید بر پایۀ تصرف کانون آتش و قصاص متجاوز3

 در گفـت وگوی مطبوعاتی به پرسش علت ورود به  ∗ی لطـف اهللا میثمـی    آقـا 
وی معتقد . خـاک عـراق پـس از دفـع تجاوز با نظریه ایی جدید پاسخ می دهد         

اسـت مسئوالن کشور از جنگ و قانون آن اطالعی نداشتند و جنگ جو نبودند     
ر در نتـیجه طـبقه ایـی جدید پیگیر و تعیین کننده شدند و بعد از فتح خرمشه    

 وی نظریۀ خود )13(.آنهـا بودند که تصمیم گرفتند که ما وارد خاک عراق شویم   
را توضـیح مـی دهـد و مـی گوید امام مخالف ادامۀ جنگ بود ولی فرماندهان و          

 .نیروهای ارتش امام را قانع کردند که ما باید به خاک عراق وارد بشویم
ریۀ        « ـا نـظ ـا ب ـه م ـه ک ن گون ش    "اـی ـانون آـت رف ک  عراق شدیم و تا آنجا وارد خاک"تـص

ی ارتش و مسئوالن این بود که           رماندهان نظاـم ی ـف ریه کارشناـس م، نـظ ی داـن ن ـم ـه ـم ک
1(».باید برویم و علتش هم قصاص بود 4( 

وی در توضـیح طـبقۀ جدیـد مـی گوید در تاریخ معاصر ما همیشه بورژوازی      
 چپ و این بار، خرده بورژوازی. ملی حافظ استقالل ما بوده است، مثل مصدق   

و ایـن طـبقۀ جدیـد هستند که گمرک خرمشهر یعنی بندر صادرات ـ واردات     
را حفـظ مـی کنند؛ یعنی بورژوازی ملی ما و بورژوازی تجاری ـ صنعتی مدیون      

 وی سپس از احزاب سابقه دار انتقاد )15(.ایـن جان بر کف ها و طبقۀ جدید است   
 :می کند و می گوید

ـا           « بهه ه ـه ـج یز ب ـابقه دار ـن زاب س یل نیرو نداشتند که بتوانند این طبقۀ جدید  اـح گـس

                                                 
 عضو پیشین کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق که پس از انشعاب سازماندهی جدیدی را ∗

 . را منتشر می کندچشم اندازایجاد کرد و هم اکنون مجلۀ 
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ـه              ـت توـج ی اس یار بزرـگ ف بـس ـۀ عـط ـه نقط ده ک ن پدـی ـه اـی ر ب ـال اـگ ند ح را درک کـن
 )17(».نکنیم می توانیم ورود ایرانیان را به خاک عراق محکوم کنیم

ـ بـی توجهـی به پیامد های ادامۀ جنگ در خاک عراق و مشکالت ناشی از        4
 .جنگ طوالنی

 تـا کنون کمتر بررسی و تجزیه و تحلیل شده است و به همین  ایـن نظـریه   
دلـیل نمـی تـوان از شخص خاصی که صاحب این نظریه باشد نام برد، به نظر      
مـی رسـد جوهـر تفکـر امام و علت پرسش اولیه در مورد علت ادامۀ جنگ در       

امام در جلسات . خـاک عـراق، توجـه بـه پـیامدهای همین موضوع بوده است       
بـه ایـن موضوع توجه داشتند که با ادامۀ جنگ، اوضاع تغییر    تصـمیم گـیری     

خواهد کرد و چشم انداز روشنی برای پایان دادن به آن وجود ندارد و لذا زمان      
در عین حال، امام به . مناسـب برای تصمیم گیری، پس از فتح خرمشهر است    

نظریاتـی کـه شخصـیت هـای سیاسی و نظامی، مبنی بر ضرورت ادامۀ جنگ        
 .د توجه و در پایان موافقت خود را اعالم کردنددادن

مسـئله مهـم این است که در نقد علت ادامۀ جنگ آنچه بعدها بیش از همه     
تأثـیرگذار بود پیامدهای جنگ پس از فتح خرمشهر، بویژه طوالنی شدن آن و    

ایـن موضوع البته پس از تصمیم گیری برای  . عـدم امکـان اتمـام جـنگ بـود          
 .ظامی روشن شدمسئوالن سیاسی ـ ن

 ـ پایـان دادن بـه جـنگ بـا استفاده از فرصت و متکی بر موقعیت ممتاز          5
 .نظامی و سیاسی ایران

نهضـت آزادی در اولیـن موضـع گـیری مکـتوب با صدور قطعنامه پنجمین           
 نظر به اینکه )17(.، این نظریه را طرح کرد1362کـنگرۀ نهضـت، در فروردیـن       

 هیچ گونه موضع رسمی 1361داد و تیر نهضـت به هنگام تصمیم گیری در خر   
 تنها در 1362 لـذا اعـالم ایـن نظـریه در سـال      ∗و مکتوبـی را منتشـر نکـرد      

 .چارچوب مواضع حزبی کارکرد سیاسی ـ تبلیغاتی داشت

                                                 
 نهضت آزادی با استفاده از موقعیت فتح خرمشهر، در یک بیانیۀ تحلیلی و نسبتاً مفصل از این ∗

 !ت نقشی در شروع جنگ نداشته استموضوع دفاع کرد که دولت موق
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بـه مـوازات آنچـه تاکـنون تحت عنوان اطالعات، تحلیل و نظریه ارائه شده          
ای توجیه و دفاع از تصمیم ادامۀ  است پاره ای از تحلیل ها و استدالل ها تنها بر     

به نظر می رسد این روش پاسخگو نیست؛ به همین . جـنگ ارائـه شـده اسـت      
دلـیل در کـتاب حاضر سعی بر این است که اوضاع و واقعیت های تاریخی در        

و قضاوت نهایی دربارۀ تصمیم گیری به . تصـمیم گـیری تشـریح و تحلیل شود     
 .خوانندگان محترم واگذار شود

 
 ع و مĤخذ فصل اولمناب

 صنایع ـ محسـن رضـایی، گفـتگو بـا ماهنامه        1
، ص1381، اردیبهشت 131 شماره  هوایـی، 

2. 
نــک2 ــا خرمشــهر  : ـ  ــن شــهر ت ــد خونی ،محم

درودیـان، مرکـز مطالعات و تحقیقات جنگ،    
1373. 

ــتزگراف،   3 ــرت فالـ ــی و رابـ ــیمز دوئرتـ ـ جـ
 نظـریه هـای مـتعارض در روابـط بیـن الملل،      

ــب   ــا طی ــرجمه علیرض ــی،  ت ــید بزرگ و وح
ــران،    ــدس، ته ــر ق ، چــاپ دوم،  1376نش

 .206ص
 .164ـ همان، ص4
ــن، 5 ـ جــوزف فرانکلی ــل در    ــط بیــن المل رواب

ــالم،    جهـان متغـیر،    تـرجمه عـبد الرحمـن ع
دفـتر مطالعـات سیاسی و بین المللی، تهران،    

 .103، ص1369

ــد، 6 ـ مهــدی بهدارون ــراق،    ــه خــاک ع ورود ب
 فرهنگی  معاونتضـرورت هـا و دسـتاوردها،     

 .92، ص1381نیروی هوایی سپاه، 
 .1ـ مأخذ 7
ـ مأخذ 8  .93، ص6 
 .94، ص6ـ مأخذ 9

 .2، ص5/3/1381، انتخابـ روزنامه 10
 .95، ص6ـ مأخذ 11
 .1ـ مأخذ 12
 .2، ص16/3/1381، نوروزـ روزنامه 13
 .ـ همان14
 .ـ همان15
 .ـ همان16
 محمد پرسـش هـای اساسـی جـنگ،    : ـ نـک  17

طالعات و تحقیقات جنگ، درودیـان، مرکـز م   
 .1382چاپ دوم، 
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 تغییر در ماهیت و تحوالت استراتژیک جنگ
 

جـنگ ایران و عراق نیز همانند هر جنگی ماهیت و ویژگی های خاص خود را       
تاکنون برای .  و همین امر وجه تمایز یا افتراق آن با سایر جنگ ها است  )1(دارد

، "دسدفاع مق": توضـیح  ماهیـت جنگ ایران و عراق از عناوین متفاوتی مانند    
 و سایر موارد "جنگ اول خلیج فارس"، "جهان سومی "،  "جـنگ تحمیلـی   "

عناوین یاد شده ناظر بر مفاهیمی است که در واقع بیان  . اسـتفاده شـده است    
 بیان می شود "دفاع مقدس"فرضاً وقتی عنوان . کنـندۀ ماهیـت جـنگ اسـت      

 عنوان یا. بیشـتر بـر ماهیـت عقیدتـی و دفـاع در برابـر متجاوز تأکید می شود        
جنگ تحمیلی بیان کنندۀ این معنا است که ایران خواستار جنگ نبوده است 

 بیشتر ناظر "جهان سومی"همچنین جنگ . و آن به ایران تحمیل شده است     
بـر نحـوۀ بـه کارگـیری سالح ها، استراتژی و نحوۀ ادارۀ عملیات ها و در سطح       

 .کلی تر مدیریت کالن جنگ است
شتر بر محل وقوع جنگ تأکید می کند و این ، بی"جـنگ اول خلـیج فارس     "

عـنوان را امـریکا بـا رهـبری ائتالفی جهانی پس از آنکه عراق کویت را اشغال       
کـرد بـه نام جنگ خلیج فارس نامید و در تبلیغات، جنگ ایران و عراق، جنگ    

 .اول و جنگ امریکا با عراق جنگ دوم نامیده شد
یت آن نام گذاری می شود و جـنگ بـر اساس تصوری کلی از مشخصه  و ماه       

چـون برداشـت ها متفاوت است نام گذاری ها نیز تفاوت دارد ولی وجه اشتراک     
نـام گـذاری هـا بیان کنندۀ یک نوع تفسیر و فهم برداشت از مشخصه های کلی      

 .جنگ، اهداف و ماهیت آن است
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چـون در جـنگ های جدید موضوع اصلی مناقشات و درگیری و جنگ میان    
داف و منافع سیاسی است تفسیر اهداف و فهم سیاسی جنگ برای دولت ها اه  

ــن موضــوع در        ــت دارد؛ زیــرا ای ــیار اهمی ــیر در جــنگ بس ــن درگ طرفی
موضـع گـیری هـا، مـیزان بـرآورد منابع و تحوالت جنگ و تصمیم گیری برای         

 .پایان دادن به آن بسیار مؤثر است
وع آن با دیدگاه دیدگاه ما به جنگ و علل وق«شـهید آوینـی معتقد است که    

جنگ را «: به همین دلیل توصیه می کرد)2(».دیگـران و غربـیان مـتفاوت اسـت     
 وی شروع جنگ را درچارچوب قدرت طلبی )3(».بـاید بـه دیدۀ خاصی نگریست   

صـدام و سـابقۀ دشـمنی بـا انقـالب اسالمی می دانست و متقابالً دفاع ما را بر           
بر همین . تفسیر می کرداسـاس پـیروی از عـزت ممـثّل یعنـی امـام خمینی          

اسـاس، آوینـی اصـلی تریـن دسـتاورد جنگ را خود انقالب ذکر می کند و در        
تا قبل از . اگـر جنگـی نـبود انقالبی هم وجود نداشت   «:توضـیح آن مـی گویـد    

جـنگ، تعـریف مشخصـی از اسـالم انقالبـی نداشتیم تا آن را در مقابل اسالم       
 )4(».در جنگ فهمیدیمآمریکایی قرار دهیم؛ ما معنای انقالب را 

امـام خمینی رهبر انقالب به تحوالت سیاسی ـ اجتماعی توجه می کردند و       
در چـارچوب تفکـر دینـی بـا تعـریف جدیـد از عالم و آدم و همچنین مفهوم        
جـنگ و جهـاد و دفاع در اسالم، ماهیت تجاوز عراق به ایران و هدف اصلی از        

در .  توضیح می دادند"حق و باطل" و "اسالم و کفر"این اقدام را در چارچوب  
واقـع امـام در چارچوبـی کلی و با ادبیاتی دینی و تفسیر اعتقادی ـ سیاسی از     
جـنگ، در نظـر داشـتند هـدف سیاسـی عـراق و حامیانش و ضرورت دفاع با        

 .متجاوزان را بیان نمایند
مبانی تفکر امام دربارۀ جنگ در درجۀ نخست بر پایۀ ماهیت حکومت ایران   

بدیـن معـنا کـه در ایـران نظام مردمی برآمده از انقالبی دینی و     . ق بـود و عـرا  
deشخصیت و . مردمـی و در عـراق رژیمـی بعثـی غیردینـی با کودتا مستقر بود          
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 عالوه بر این، امام رفتار صدام و ∗.سـوابق صـدام باعـث توجـه امـام بـه او شد         
حکومـت بعثـی را علـیه مـردم، معـیار مشـروعیت نداشـتن ایـن رژیـم ذکـر           

ضـمن ایـنکه تجـاوز به ایران با توجه به ماهیت انقالبی و مردمی      .  مـی کـردند    
نظـام آن، کـه بـا امـریکا و اسـرائیل در حال مبارزه و منافع این کشورها را به        
خطـر انداخته بود به معنای وابستگی عراق به قدرت های استکباری و عمل در     

ام عراق علیه ایران را امام اقد. چـارچوب مـنافع ایـن قـدرت هـا ارزیابی می شد       
قیام بر ضد «:عملـی الحـادی و کفرآمیز دانستند چنان که طی سخنانی فرمودند   

کشـور اسالمی و حکومت اسالمی که االن در ایران مستقر است همین قیام بر   
ما در «: به همین دلیل امام تأکید کردند».ضـد او، در حکـم الحـاد و کفر است     

 و علت آن را ». از عملکرد خود نیستیمجـنگ بـرای یک لحظه نادم و پشیمان    
 امام ».ما برای تکلیف جنگیده ایم«:عمـل بـه تکلـیف دانسـتند و تأکـید کردند       

همچنیـن عملکـرد حکومـت عراق را در رفتار علیه مردم آن کشور و جنگ با         
ایـران بـا استفاده از مفهوم اسالم و کفر نقد می کنند و خطاب به ملت و ارتش     

 :عراق می فرمایند
ر بعث را دیده و می بینید           « زب کاـف ـای ـح ـت ه ـا و خیان ـت ه زدیک جنای ـه از ـن ما هم . ـش

د            یده اـی ی را چـش ر بعـث ـت کاـف ی حکوم ما تلـخ ـه صدام حسین و     . ـش ید ک ی داـن ما ـم ـش
م بسته صهیونیسم و امپریالیسم به امر           ر چـش ـق و نوـک ل عفل ـابع میـش ر او ت ـای کاـف رفق

ران کـ           ـت اـی ران و مل ـه اـی ود ب ـانخوار ـخ ـان جه الم عزیز     ارباب توانۀ اـس بر و پـش ـا اهللا اـک ه ب
ـه             ما را ـب ی ـش رادران ایماـن ـه ـب ی رحمان وده و ـب ـه نـم د، حمل ود راندـن ن ـخ ـار را از میـه کف

ـاند      ی رس تل ـم ـه این جنگ بین ایران و بعثی های عراق، جنگ بین      . ـق ید ک ی داـن ما ـم ـش
 )5(».اسالم و کفر و قرآن کریم و الحاد است

                                                 
 دربارۀ حزب بعث و صدام و 16/8/1359 امام در جمع گروهی از حجاج پاکستانی در تاریخ ∗

صدام کسی است که تابع عفلقی هاست و آنها «:جنایات آنها علیه علمای اسالمی می گوید 
 اینها …ها حزبشـان اسالم را منافی می دانند با وضعیت خودشان، دشمن اسالم هستند آن  

همان ها هستند که علمای بزرگ اسالم را چه از طایفه سنّی و چه از طایفه شیعه گرفتار کردند، 
 ».حبس کردند و شهید کردند

 )166 و 165، ص 13صحیفه نور، جلد (
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ره به ماهیت رژیم بعثی و رفتار آن علیه مردم امام در این توضیح عالوه بر اشا
مسـلمان عـراق به موارد دیگری از جمله همپیمانی با صهیونیزم و امپریالیسم      

مبـنای ایـن استدالل این بود که انقالب اسالمی ایران   . نـیز اشـاره مـی کنـند       
در نتیجه، . بیشترین زیان و نگرانی را برای امریکا و صهیونیست ها به وجود آورد

با این توضیح . رگونه فشـار و اقـدام علیه ایران به منزلۀ تأمین منافع آنها بود    هـ 
نتـیجه مـی گـیریم که امام جنگ را بر پایۀ ماهیت دو نظام متفاوت در ایران و     
عـراق تفسـیر و تحلـیل می کردند که یکی دینی و برآمده از انقالب و در حال         

 سکوالر بود که برای تحکیم مـبارزه بـا امـریکا و اسرائیل بود و دیگری نظامی    
قدرت خود علیه مردم مسلمان عراق اقدامات جنایت آمیز بسیاری مرتکب شده  

 و خدمت به منافع )6(بـود و اکـنون نـیز با حملۀ به ایران به توسعۀ قدرت خود     
نکتۀ ظریف و مهم این است که امام در تفسیر . امـریکا و اسـرائیل می اندیشید    
 به تبلیغات طرف متجاوز بی توجه "اسالم و کفر"عقیدتی جنگ بر پایۀ جنگ    

 :چنان که در جای دیگر به این مسئله توجه نشان می دهند و می گویند. نبودند
نکه شما ملت ایران مجوسی هستید و فارس هستید و           « م اـی ـه اـس د ب ـت فاـس ن حکوم اـی

 )7(».…به اسم عربیت و سردار قادسیه بودن هجوم کردند به این کشور 

نیـن هنگامـی کـه وضعیت نظامی به سود عراق بود و ایران برای    امـام همچ  
پایـان دادن بـه جـنگ شدیداً تحت فشار بود ماهیت عقیدتی جنگ را تبیین         

 :می کنند و می گویند
رق و غرب نیست، جنگ ما جنگ مکتب ماست            « ـای ـش رقدرت ه ـا اـب نگ ب ـا ـج نگ م ـج

نگ اسالم است علیه تمامی            ـا ـج نگ م ور، ـج م و ـج ی ظـل یه تماـم  نابرابری های دنیای عـل
نگ پابرهنگی علیه خوش گذرانی های مرفهین و           ـا ـج نگ م یزم، ـج رمایه داری و کموـن ـس

ـت        المی اس ورهای اـس ی درد کـش ـان ـب ی شناسد، این جنگ     . حاکم الح نـم نگ ـس ن ـج اـی
ـانه و شکست و تلخی کمبود و              ـه و کاش نگ خان ن ـج ـت، اـی وم نیس رز و ـب ور در ـم محـص

 )8(».…گ، جنگ اعتقاد استاین جن. فقر و گرسنگی نمی داند

بـه مناسـبت هـای مخـتلف بویـژه در ابـتدای جـنگ، هیئت صلح کنفرانس         
اسـالمی و برخـی از سـران کشورهای اسالمی بدون توجه به نگرشی که بیان         
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شـد بـا تکیه بر مسلمان بودن مردم ایران و عراق خواهان اتمام جنگ بودند و     
اخیراً نیز به این مسئله . نستند می دا"برادرکشـی "ادامـۀ آن را تلویحـاً نوعـی         

 :مجدداً آقای مهاجرانی در مصاحبه با یکی از روزنامه ها تأکید کرد
ـا هــم           « ی ب ـائل مختلـف المی ســر مس ور اـس بود دو کـش ـک ـن راق ایدئولوژـی ـا ـع نگ ب ـج

دند    یر ـش الم و کفر نبود     . درـگ ن اـس نگ بـی درگیری میان دو کشور اسالمی بود که . ـج
تد، ز   ـاق بیـف ـت اتـف ی بایـس ـت در نخســتین مــراحل آن را   نـم ی بایـس ـه رخ داد ـم مانــی ـک

 )9(».اما برادرکشی بود که به راه افتاد. خاموش کرد

آقـای مهاجرانـی پـس از واکـنش هـای اولـیه در برابر این اظهارات خود که         
 سوره 10 و 9بیشـتر سیاسی نیز بود در یادداشت جدیدش با استناد به آیات       

 :بایی نوشتحجرات و تفسیر مرحوم عالمه طباط
ـه اصل بر اتمام آن است           …« تاده ک ـاق اـف ی اتف ـلمانان، جنـگ ن مس یل در بـی ر دـل ـه ـه  ب

تری جــنگ    ر دامــنه گـس ـه ـب ی علــیه در     . ن ی رضــوان اهللا تعاـل ـه طباطباـی نانچه عالـم ـچ
ر اینکه باید               ند ـب ی داـن دی ـم تنتاف مؤـک نان را اـس ن مؤـم رادری بـی ـات ـب ن آی یر اـی تفـس

 )10(». می کنند اصالح برقرار کردبین دو گروه از مؤمنان که پیکار

 آقای ∗در ایـن نظریه که به نوعی نقد ماهیت سیاسی ـ عقیدتی جنگ است   
فرض . مهاجرانی برای تبیین ماهیت جنگ نظری مقابل نظر امام خمینی دارد   

اصـلی آقای مهاجرانی این است که دو کشور اسالمی با یکدیگر درگیر شدند؛       
را اسالمی و مشروع نمی دانستند و دوم اینکه حـال آنکه امام حکومت بعثی ها       

مـردم مسـلمان را از حکومـت جدا می کردند و حتی رفتار حکومت عراق را با      
مـردم عـراق یکـی از دالیل سلب مشروعیت رژیم بعثی می دانستند و چندین      
بـار مـردم و ارتـش عراق را با الهام گیری از قیام مردم ایران علیه حکومت شاه      

آقای مهاجرانی نظر امام را .  حکومت بعثی و قیام دعوت کردند  بـه مخالفـت با    

                                                 
 تا قبل از اظهارات آقای مهاجرانی، گفتمان انتقادی درباره جنگ و پرسش ها بیشتر ناظر بر ∗

ولی سخنان آقای مهاجرانی . صمیم گیری ها با مالحظات و اغراض سیاسی بودنحوه مدیریت و ت
حوزه جدیدی را گشود که پیامدهای آن در مقایسه با بحث های پیشین بسیار عمیق تر است و 
 .در آینده با توجه به تغییر و تحوالت فرهنگی ـ اجتماعی آثار آن تدریجاً آشکار خواهد شد
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وی همچنین معتقد است این جنگ . در مـورد جـنگ اسالم و کفر رد می کند    
اما . نـباید اتفـاق مـی افـتاد و پس از آنکه رخ داد باید بالفاصله خاموش می شد       

بـاید گفـت بـا اســتناد بـه اسـالمی بـودن هــر دو کشـور نمـی تـوان عــبارت          
 بـه کـار بـرد؛ زیرا اگر فرض، اسالمی بودن ساختار سیاسی دو       "درکشـی برا"

 اما اگر فرض، ∗.کشـور باشـد، این معنا وجود نداشت و اکنون هم وجود ندارد   
مسـلمان بـودن مـردم دو کشـور باشـد، چـون حکومت عراق جنگ را بر پایۀ        

فاده از اغـراض و اهدافـی جدا از منافع مردم عراق به راه انداخته بود بازهم است   
عـنوان برادرکشـی منطقـی به نظر نمی رسد ضمن آنکه ملت ایران از دفاع در         

 .برابر ارتش عراق حمایت و پشتیبانی می کردند
در فـرض سـوم حتـی اگـر دو گـروه از مردم مسلمان برای تأمین اهداف و           
مـنافع خـود بـا یکدیگـر درگـیر شوند باید در مرحله نخست متجاوز اصلی و           

را شناسـایی کـرد و سپس به نص آیه قرآن تا زمان متوقف   آغازکنـنده جـنگ     
چـنان کـه امام خمینی در جمع سفیران   . شـدن تجـاوز، بـا مـتجاوز جنگـید          

 و در نقد رفتار کشورهای ∗∗کشـورهای اسـالمی بـه آیـۀ قـرآن اشاره می کنند      
 :اسالمی می فرمایند

ـت که اگر دو طایفه           « ریم اس رآن ـک ـه در ـق ی ک ن حاـل ف در عـی ـع االـس ای از مسلمین و م
ن آنها و اگر چنانچه یکی از آنها یاغی            ید بـی ـالحه بدـه ما مص ردند ـش تالف ـک م اـخ ـا ـه ب

دا            م ـخ ـه حـک د ب ر نـه نکه ـس ـا اـی ید ت تال کـن ـا او ـق ند، ب ورهای    . باـش دام یـک از کـش ـک
ی که هجوم کرده           ـت؟ و آن کـس ی کیس ی و یاـغ نکه طاـغ ردند در اـی ی ـک المی بررـس اـس

1(».خدا با او مقابله کننداست کیست؟ تا اینکه همه به امر  1( 

امـام همچنیـن به حبیب شطی، دبیرکل کنفرانس کشورهای اسالمی، پیام      
 :می فرستند و می نویسند

ـت و هجوم کرده است به            « رده اس ی ـک ـت و بـغ وده اس ـاجم ـب ـه مه ی ک ـا آن کـس ـاید ب ب
تال کنند تا               ـا او ـق ـاید ب د، ب ـلم باـش راق مس ـت ـع ر دول ـاً اـگ المی، فرض ـت اـس یـک مملک

                                                 
 .نوشته شده است و اکنون نیز ماهیت حکومت عراق مبهم است کتاب قبل از سقوط صدام ∗
 .9قرآن کریم، سوره حجرات، آیه  ∗∗
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 )12(».…ه برگردد به امر خدااینک

آنچـه روشـن اسـت تفسـیر سیاسی ـ اعتقادی امام از ماهیت جنگ موجب      
شـکل گـیری مؤلفه های اصلی قدرت دفاعی ایران و حضور گستردۀ مردم برای      
مقابلـه بـا دشـمن شـد و ایـن تفسـیر و ادراک بـر تمامـی زوایـای جــنگ، از          

 رمز عملیات ها، استفاده از شـکل گـیری تفکـر دفاعـی تا تبلیغات، نام گذاری و     
 .پیشانی بند، تأثیر گذاشت

 
 ماهیت سیاسی ـ نظامی جنگ

 و در هر )13(بـا توجـه بـه ایـنکه هر جنگی ماهیت و مشخصه های ویژه ایی دارد     
 و همچنین ماهیت هر جنگی تدریجاً )14(عصـری نـوع جـنگ هـا متفاوت است      

مؤلفه های اصلی در  حال این پرسش وجود دارد که عناصر و   ∗تغیـیر مـی کند    
تعییـن ماهیـت یـک جـنگ چیست؟ به عبارت دیگر، چگونه و بر اساس چه          
معـیاری مـی تـوان ماهیـت جنگی را شناخت؟ همچنین عوامل مؤثر بر تغییر      

 دربارۀ نسبت جنگ با سیاست "کالوزویـتس "ماهیـت جـنگ کـدام اسـت؟          
دامۀ جنگ تنها ا«:نظـریه ایـی مـی دهد که راهنمای تعریف ماهیت جنگ است    

 در نتیجه سیاست، ماهیت )15(».سیاسـت اسـت بـا استفاده از شیوه های دیگر        
 با توجه به نظریۀ کالوزویتس "جک لووی" )16(.جـنگ را تعییـن خواهـد کرد      

اگر بخواهیم جنگ را بشناسیم باید بدانیم که چرا تصمیم گیران  «:معتقد است 
را به جای ابزار دیگر برای آنکه به اهداف مطلوب خود دست یابند ابزار نظامی    

 در واقـع، جنگ بین حکومت ها برای رسیدن به هدف  )17(».انـتخاب مـی کنـند     
 و با وقوع جنگ همان سیاست است که به جای )18(.سیاسی قابل تعریف است   

 بر همین اساس، به دلیل اینکه سیاست )19(.قلـم شمشیر به دست گرفته است  

                                                 
 ماهیت سیاسی ـ عقیدتی جنگ به معنای جنگ اسالم و کفر و رفتار عراق در چارچوب سیاست ها ∗

و و منافع امریکا و سایر قدرت ها از ابتدا تا پایان جنگ ثابت بود ولی فلسفه و هدف وقوع جنگ 
اهداف ایران از ادامه آن تحت تأثیر متغیرها و شرایط تغییر کرد که در اینجا بخشی از آن مورد توجه 

 .قرار گرفته است
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یات سیاسی شکل استراتژی تعییـن کنندۀ طبیعت جنگ است بنابراین مقتض   
 )20(.را تعیین می کند

 در کتاب خود بر این باور است که از نظر کالوزویتس، کلید شناخت " گالی"
خصـلت هـر جنگـی را بـاید در اوضـاع، هـدف هـا و تصمیمات افراد سیاسی           

، "پیتر می یر"همچنین به نوشتۀ ) 21(.جست وجو کرد که به جنگ انجامیده است
یـت جـنگ و مشخصات کلی آن، جنگ را می توان از تعداد   بـرای تعییـن ماه    

جنگجویان، نحوه تعقیب هدف و نظایر آن، که همه بیان و تجلی مرحلۀ تکامل 
 با این توضیحات به نظر )22(.اجتماعـی ـ اقتصـادی جـنگ اسـت بررسـی کرد        

 :می رسد سه عامل در تعیین ماهیت جنگ نقش اساسی دارد
 ـ اهداف و انگیزه های سیاسی1
 ـ ابزار نظامی، اهداف، استراتژی و تاکتیک ها2
 .ـ بافت و ترکیب نیروها و روش سازماندهی و به کارگیری آنها3

در یـک جـنگ اهداف و مقاصد سیاسی در مقایسه با سایر اهداف اهمیت و      
نقش مهم تری دارد؛ زیرا هنگامی که سیاست و راه حل های سیاسی برای تأمین 

 ای نرسد جنگ آغاز خواهد شد و ژنرال ها و ابزارهای اهـداف و مـنافع به نتیجه    
گرچه خشونت و درگیری و . نظامـی جانشـین دیپلمات ها و مذاکره ها می شود     

کشتار انسان ها و انهدام اشیا، مناسبات میان جوامع و دولت ها را تعیین می کند 
در عمـل همان سیاست و اهداف سیاسی است که در لباس جنگ و درگیری       

با این توضیح تحوالت کلی جنگ از سیاست و اهداف . ظاهـر می شود   نظامـی   
بر همین اساس، ابعاد محدود یا گستردۀ جنگ، . سیاسـی جـنگ مـتأثر است     

حجـم شـدید یـا مالیـم آن و زمان کوتاه یا طوالنی و روش فرسایشی یا رو به       
گسـترش جـنگ و همچنین ابزار نظامی، استراتژی، تاکتیک ها و میزان بسیج      

 .ع ملّی تحت تأثیر اهداف سیاسی جنگ قرار می گیردمناب
پـس از توضـیح دربارۀ ماهیت جنگ و عناصر و شاخص های تشکیل دهندۀ      
آن، حـال بـاید پرسـید ماهیـت جنگ چگونه تغییر می کند؟ به عبارت دیگر،       
عوامـل مؤثـر بر تغییر ماهیت جنگ کدامند؟ نظر به اینکه عناصر و مؤلفه های      
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ت جنگ با عوامل مؤثر بر تغییر آن متفاوت است لذا باید به  تعیین کنندۀ ماهی  
 .ساز و کارهای تغییر و تحول ماهیت جنگ توجه کرد

با توجه به پیوستگی جنگ و سیاست و تأثیر محوری و تعیین کننده اهداف   
سیاسـی بر جنگ، در واقع اهداف جنگ ماهیت سیاسی ـ نظامی آن را تغییر     

 سید اهداف سیاسی جنگ چگونه تغییر می کند؟با این فرض باید پر. می دهد
پیـتر مـی یـر معـتقد اسـت کالوزویـتس تحـول مناسـبات اجتماعـی را در          

 "مایکل هاوارد" )23(.دگرگونی جنگ از تکامل سالح و نظایر آن مؤثرتر می داند
جنگ یک ابزار سیاسی و «:نظـر کالوزویـتس را توضـیح مـی دهـد و می نویسد       

 )24(». بنیادی اجتماعی استسیاست محصول یقینی عوامل
بـا این توضیح تغییر وضعیت سیاسی ـ اجتماعی بر سیاست و در نتیجه، بر   

: حال پرسش دیگری طرح می شود. اهـداف سیاسـی جـنگ تأثـیر مـی گذارد       
وضـعیت سیاسـی ـ اجتماعـی چگونه تغییر می کند؟ به نظر می رسد پاسخ به      

ا سیاست و تغییر ماهیت آن ایـن پرسـش تـا اندازه ای حلقۀ ارتباط جنگ را ب      
جنگ که عملی نظامی است، نتایج و پیامدهایی دارد که بر   . توضـیح مـی دهد    

همچنین . سیاسـت اثـر می گذارد و عامل پیوستگی جنگ و سیاست می شود     
تغیـیر و تحـوالت سیاسی بر اقدامات و اهداف عملیات های نظامی و در کسب     

ییر موازنۀ کلی جنگ، تأثیر پـیروزی یـا شکسـت و در نتـیجه در حفـظ یا تغ        
پـیدایش چنیـن وضـعیتی بـر روند تحوالت نظامی، تغییر اهداف     . مـی گـذارد   

سیاسـی یـا تـداوم آن، شکل گیری و تغییر استراتژی نظامی، تغییر در میزان      
اختصـاص مـنابع و سـایر مالحظـات اثر می گذارد و در برآیندی کلی ماهیت          

 .جنگ را تغییر می دهد
 

  استراتژیک جنگتغییر در وضعیت

 نیروها "موقعیت و توازن کلی"وضـعیت استراتژیک در جنگ ناظر بر توضیح    
پـیدایش و شکل گیری وضعیت های متفاوت در آرایش و موقعیت کلی       . اسـت 

نـیروها و در نتـیجه تأثیر آن بر مواضع، تصمیمات و رفتارها، از عوامل مختلف     
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ی جنگ، استفاده از راهبردهای به عبارت دیگر، برآیند اهداف سیاس. متأثر است
مخـتلف در بـه کارگـیری نـیروها و امکانـات و سایر موارد در نهایت موقعیت           

و این امر می تواند در مراحل مختلف یا . اسـتراتژیک جنگ را به وجود می آورد  
 .در پایان، نتیجۀ جنگ را به سود یا زیان یکی از طرفین درگیر تغییر دهد

وم وضعیت استراتژیک، عوامل و متغیرهای مؤثر و جدا از توضیح دربارۀ مفه   
همچنیـن علل و ساز و کارهای تغییر در وضعیت استراتژیک جنگ مسئله ایی    

به نظر می رسد انتخاب اهداف مناسب، محاسبه و برآورد صحیح از . مهـم است  
موقعیـت هـا و تـوان خودی و دشمن، تخصیص منابع و فراهم کردن امکانات         

ژی مناسب در کاربرد نیرو و امکانات برای تحقق اهداف و در   مورد نیاز، استرات  
در نتیجه . مجمـوع تعـامل متغیرها در پیدایش وضعیت های جدید مؤثر است     

گاهـی بـر اثـر برتـری در یـک عملـیات یـا در سلسله عملیات های نظامی در           
نهایـت، به تحمیل خواسته ها و ارادۀ یک طرف بر طرف دیگر منجر می شود و    

لـی جـنگ بـا پـیروزی یا شکست ـ نسبی یا مطلق ـ یکی از طرفین     نتـیجۀ ک  
 .مشخص خواهد شد

در اوضـاعی مشـخص عوامـل تغیـیر جـنگ و سـاز و کارهـای آن به وجود             
مـی آیـد کـه بـا درک و شـناخت آن مـی تـوان آینده را پیش بینی و در نتیجه         

ان منطق حاکم بر جنگ نظمی درونی دارد و این امر بی . هدایت و کنترل کرد   
کنندۀ این معنا است که نمی توان حوادث و رخدادهای جنگ را نادیده گرفت   

چنیـن رویکـردی بـه جنگ بیان کنندۀ شناخت نداشتن از     . و از آن گذشـت    
جوهـر و ذات جـنگ و در نتیجه ناتوانی در رویارویی با وضعیت های مختلف و      

 .کنترل و هدایت اوضاع است
ت که بر اثر کنش و واکنش حاصل تغییر در جنگ متأثر از جوهر جنگ اس   

در جنگ، یک اراده روی یک . از رویارویـی اراده هـا در جـنگ ایجـاد مـی شود      
جسـم بـی جـان یـا اراده منفعل عمل نمی کند بلکه دو اراده در یک رویارویی        
ــت و    ــیل درک مخاطــره آمــیز از مــنافع و هوی ــه دل ــبه و بنیادیــن ب همــه جان

در تعـامل کـامل بـر روی هـم عمل     موجودیـت، در برابـر هـم صـف آرایـی و        
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 .پویایی حاصل از این رویارویی موجب تغییر و تحول است. می کنند
 در اندیشه ها و افکار و استراتژی ها، و "ظهور خالقیت"بـرای تحقـق اهداف      

 در به کارگیری نیرو و امکانات، از عوامل مؤثری است که نتیجۀ  "ابتکار عمل "
 .دهدنهایی جنگ و پیروزی را شکل می 

بنابراین تنها اصل ثابت در جنگ همان اصل تغییر است که از جوهر جنگ   
 .و انرژی تولید شده بر اثر کنش و واکنش ها متأثر است

 تعامالت "تغییرات"مـیان امکانـات و نـیروها بـا روحـیه و باورهـا در ایجاد         
در بســیاری از مـوارد باورهـای اعــتقادی گروهـی انــدک    . مؤثـری وجـود دارد  

ـ    د نـیرو و امکانات برتر دشمن را تحت تأثیر قرار دهد و گاهی بعکس     مـی توان
برتـری امکانات و نیرو در روندی فرسایشی اراده و روحیه طرف مقابل را درهم    

 .می شکند و نتیجۀ کلی جنگ را تغییر می دهد
ــران و عـراق در طـول هشـت سـال همــواره          بـا ایـن توضـیحات، جـنگ ای

 به همین دلیل وضعیت استراتژیک و دسـتخوش تغیـیر و تحـول بوده است؛        
در . موازنـۀ کلـی نیروها تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف متفاوت بوده است   

حـد فاصـل آغـاز جـنگ تـا فـتح خرمشهر در ابتدا موازنۀ کلی نیروها به سود         
همیـن امـر موجب شد تا عراق بر تجاوز به ایران تصمیم بگیرد و     . عـراق بـود   

ظهور عوامل جدید از . راق را ممکن می دانستندکلـیۀ صـاحب نظران پیروزی ع    
جملـه حضور نیروهای مردمی در جنگ و مقاومت عمومی در برابر این تجاوز،     

 .محاسبات عراق را تغییر داد و مانع تحقق اهداف عراق شد
وضـعیت جدیـد بیان کنندۀ شکست عراق بود؛ زیرا اهداف سیاسی عراق با        

گر، عراق به دلیل اینکه بخشی از خاک از سوی دی. برتـری نظامـی تأمین نشد     
هزار کیلومترمربع را در تصرف داشت برای تأثیر بر 15ایران و مناطقی بالغ بر      

 .مواضع سیاسی ایران اهرم مهمی داشت
به . درایـن مـرحله آرایـش و موازنۀ نیروها از برتری یکی بر دیگری مانع شد    

ادامۀ آن نیز فراهم شد و همیـن دلیل، نه تنها جنگ به پایان نرسید که زمینۀ   
 .طرفین تالش و سازماندهی جدیدی را برای تغییر اوضاع آغاز کردند
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عراقـی هـا بـر تصـرف مـناطق اشغالی تکیه کردند و بر تحوالت سیاسی در        
داخـل ایـران امـید بسـتند و در انتظار زمان بودند تا با وارد ساختن ضربه ایی        

و جمهوری اسالمی را وادار سازند تا نظامی موازنه را به سود خود تغییر دهند      
مـتقابالً ایـران نیز در حالی که درگیر جنگ در   . خواسـته هـای آنهـا را بـپذیرد      

مناطق اشغال شده بود در داخل دچار وضعیت بی ثباتی سیاسی بود که بدون    
تعامل وضعیت . حل و فصل آن معضل جنگ و اشغال را نمی توانست حل کند

میم گیری را دشوار و موجودیت جمهوری اسالمی نظامی با اوضاع سیاسی تص   
 .را در کمند نتایج خود گرفتار کرده بود

تغیـیر تدریجـی در رونـد جـنگ و اوضـاع داخلـی زمینۀ آزادسازی مناطق          
. اشـغالی را فـراهم کـرد و پـیروزی های نظامی باعث تثبیت اوضاع داخلی شد     

در مجموع موجب فرآیـند ایـن تحـوالت موازنـه ایـی جدید به وجود آورد که           
بـا آزادسـازی مـناطق اشغالی و فتح خرمشهر،    . برتـری ایـران بـر عـراق شـد          

وضـعیت اسـتراتژیک تغییر کرد و موقعیت عراق بشدت تضعیف شد و متقابالً     
تحول در وضعیت استراتژیک . موقعیـت جمهـوری اسـالمی ایران بهبود یافت    

 نهایت آنچه انجام شد مواضع، رفتار و تصمیم  گیری بازیگران را شکل داد و در   
 .تحت تأثیر این تحوالت بود

برای اینکه علت، نحوه و ماهیت تصمیم گیری ایران را پس از فتح خرمشهر درک 
 .کنیم، روند تغییر وضعیت استراتژیک جنگ را در همین فصل بررسی می کنیم

 
 اهداف سیاسی عراق

کادمیک ارتـباط مـیان اهداف و مسئولیت جنگ سبب شده است که بررسی آ   
 در عین حال، این )25(.اهـداف جنگـی عراق نتیجه چندان روشنی نداشته باشد   

تعیین اهداف عراق در آغاز جنگ با سیاست معاصر مرتبط "نظر مهم است که   
 زیرا به غیر از اختالفات تاریخی میان دو کشور )26("اسـت تـا بـا تـاریخ معاصر      

سته ترین رخداد معاصر در ایـران و عـراق در واقع، پیروزی انقالب اسالمی برج    
 معتقد است "فیلیپ رابینز". منطقه بودکه باعث به وجود آمدن اختالفات شد   

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



 علل تداوم جنگ  44

سـه هـدف اصـلی را بـرای عـراق مـی توان برشمرد که عناصر تشکیل دهندۀ            
نخسـتین و همچنین مهمترین هدف در آغاز جنگ،   . اسـتراتژی عـراق بودنـد     

دیوید اوئن، وزیر خارجۀ پیشین چنان که . مهـار انقـالب اسـالمی در ایران بود      
 :نوشت) چاپ انگلیس(گاردینانگلیس، بعد ها در مقاله ای در روزنامۀ 

ـه         « نطقه ای ـب ران در طــول یـک جــنگ ـم ی اـی ور و الــتهاب انقالـب ـه ـش یدواریم ـک ـا اـم م
 )27(».مصرف رسیده و سرانجام فروکش کند

 پیامد های آن قدرت های جهانی و منطقه ای پیروزی انقالب اسالمی در ایران و
عراق بر اساس . در منطقه را سرآغاز تحوّل با پیامد های استراتژیک ارزیابی کردند

عالئق منطقه ای برخاسته از ماهیت ایدئولوژیک حزب بعث، موقعیت و تنگناهای 
 الجزایر به سود ایران 1975ژئوپلیتیک، اختالفات ارضی با ایران که در قرارداد  

حظات همسو با منافع قدرت های جهانی و منطقه ای تمـام شده بود و سایر مال    
 ∗.برای استفاده از فرصت های جدید و مقابله با تهدیدات احتمالی آماده شد

هرچـند رژیـم غـیر مذهبـی عـراق به دلیل حضور شیعیان در این کشور و         
ماهیت دینی انقالب ایران، از تأثیر آن در داخل عراق نگران بود برخی شواهد    

ان می دهد که فرصت های حاصل از تحوالت جدید در منطقه و در   و قرائـن نش   
توضیحات عمر . داخل ایران بیشتر از تهدیدات احتمالی، مورد توجه صدام بود  

علـی، سـفیر سـابق عـراق، در سـازمان ملل و عضو شورای حزب بعث در این       
صدام یک سال قبل ازتاریخی که به «:وی مـی گوید . زمیـنه محـل تـأمل اسـت       

 به او گفتم به ایران حمله نکن، ∗∗.حمله کرد تصمیم خود را گرفته بود  ایران  
                                                 

 درباره پیامد های حمله عراق به کوریره دالسرا صدام بعدها در مصاحبه با نشریۀ ایتالیایی ∗
یم تمامی منطقه، اکنون تحت اگر ما مداخله نمی کرد«:ایران برای منطقه و منافع غرب می گوید

عمالً نه تنها برای حفظ و حراست از کشور های خاورمیانه، بلکه برای . سلطۀ تهران در آمده بود
دفاع از مناطقی می جنگیدیم که از نظر استراتژیکی و اقتصادی، اهمیت حیاتی دارند، ما برای 

خطبه های نماز جمعه سال کتاب (             »                            .امریکا و اروپا نیز می جنگیم    
 ، جلد چهارم، 1362

 )427، چاپ اول، ص 1376زیر نظر محسن هاشمی، بهار 
 توضیحات عمر علی نشان می دهد که بنابر اظهارات رئیس ایستگاه سازمان سیا در سفارت ∗∗

در واقع، . ایران بودامریکا در ایران، صدام قبل از تصّرف سفارت امریکا آمادۀ حمله نظامی به 
 .تصرف سفارت امریکا حتی در این مرحله موجب تأخیر حمله عراق به ایران شد
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 )28(». سال دیگر به دست نیاید100گفت فرصتی به دست آمده که شاید تا 
بـنابه اظهارات مقامات رسمی عراق و تحلیل رفتارهای سیاسی و نظامی این    

جسته و کشـور بـه نظر می رسد دو هدف در میان اهداف مورد نظر عراقی ها بر       
" و هدف دوم، ∗"سقوط نظام جمهوری اسالمی"هـدف اول،  . اصـلی تـر اسـت    

انتخاب هدف اول عراق، متأثر از .  بود"تصـرف استان خوزستان و تجزیه ایران    
بازتـاب هـای انقالب اسالمی در میان کشورهای منطقه و نگرانی رهبران آنها از     

 از سقوط شاه و در عیـن حـال، خـأل ناشـی    . تغیـیر معـادالت مـنطقه ای بـود      
با سقوط نظام (شکسـت استراتژی امریکا و پیروزی قاطع عراق بر ایران انقالبی   

 ∗∗.، ممکن بود مقدمۀ ظهور قدرت منطقه ای عراق ارزیابی شود  )و تجزیه کشور  
فیلیـپ رابیـنز پیوسـتگی مـیان هـدف عـراق را برای مهار انقالب و تبدیل به         

 :قدرت منطقه ای این چنین توضیح می دهد
ی تری به خود گرفت         « ـکل تهاجـم ران ش الب اـی ـار انـق رای مه راق ـب الش ـع در مقابل، . ـت

ـه قوا در کل              یر موازن ی تغـی دف، یعـن ن ـه وی دومـی ـه ـس راق را ب ر ـع ن اـم یق در اـی توـف
وق داد   نطقه ـس ـال        . ـم ـارس در ـس یج ف روج بریتانــیا از خـل س از ـخ ـه ـپ ـت ک ـکی نیـس ش

1 ته       971 را توانـس رد؛ زـی ود را ـب ترین ـس ران بیـش ی      ، اـی رقدرت دریاـی نوان اـب ـه ـع ود ب ـب
ود           ـارس ـش یج ف بات در خـل ـافظ ـث ود و ح ر ـش نطقه ظاـه ن ـم ـلط در اـی بارت   . مس ـه ـع ب

ـت ســیطره و نفــوذ ایــن قــدرت      ـک و پراکــنده اعــراب، تـح ـای کوـچ دیگــر، کشــور ـه

                                                 
صدام حسین قرارداد تحقیر آمیزی را که ایران قدرتمند در «: روزنامه نیویورک تایمز می نویسد∗

وی می خواهد ضعف و در صورت امکان، . تحمیل کرده بود، لغو نمود) به عراق(1975سال  
اسناد تجاوز به روایت (»              .گونی رژیـم آیـت اهللا خمینـی را در ایـران نشان دهد      سـرن 

 مطبوعات خارجی، بنیاد حفظ آثار و 
 )6/7/1359 نیویورک تایمز، 37، ص 1372ارزش های دفاع مقدس، تهران 

 این اصلی ترین هدف صدام احتماالً«:  دربارۀ هدف های عراق در تحلیلی نوشتآبزرور نشریه ∗∗
را در میان ) شورش(اسـت کـه ایران را به گونه ای تضعیف کند که این کشور نتواند انقالب   

همچنین او خود را در مورد امتیاز های ارضی شرم آوری که . شیعیان جنوب عراق، هدایت کند
ولی آنهایی که صدام را می شناسند . برای خاتمه جنگ کردها به شاه  داد، آشکارا مقصر می داند

حاکم جاه طلب عراق می خواهد برتری کشور خود را بر . بر این باورند که او هدف سومی نیز دارد
برای حصول به این امر، چه راهی بهتر از آن که . و رهبری عرب تحمیل کند) فارس (خلیج

ــند      »                        .اســتان نفــت خــیز خوزســتان را ـ کــه ســاکنان آن عــرب مــی باشــند ـ تجــزیه ک
 )8/10/1359، آبزرور، 91همان، ص (
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تند     رار داـش نطقه ای ـق یج فارس محصور و با توجه به خطوط     . ـم مال خـل یز در ـش راق ـن ـع
ـت،         دور نف رای ـص ی الزم ـب ر شده بود   طوالـن یب پذـی یار آـس در نتیجه، این نابرابری .  بـس

رارداد الجزایر در              س از ـق ـه ـپ یی ک ی و شخـص ـارت مـل یه حق ـا روـح ژه ب تراتژیک، بوـی اـس
ـال    1س ته این قرارداد فروپاشی کل رژیم عراق       975 د؛ الـب دید ـش ود، تـش ده ـب د آـم  پدـی

ردهای عراق           ر از ـک ران دیـگ س از آن، اـی را ـپ ود؛ زـی ته ـب ر نگرـف با .  حمایت نکردرا در نـظ
ـه نابرابری در روابط             د ک راق وارد ـش تخار ـع یه اـف ر روـح ربه ای ـب رارداد ـض ن ـق ود اـی وـج

 )29(».دو کشور را عمالً نشان می داد

اظهـارات برخـی مقامـات رسـمی عـراق دربـارۀ امنیت خلیج فارس که جزء        
جدایـی ناپذیـر از امنیـت ملی عراق بود و تأکید بر این موضوع که ما نسبت به      
. کـل منطقه تعهدات ناسیونالیستی داریم بیان کنندۀ اهداف واقعی عراق است      

 یک هفته پس )30()1359 مهر 6(1980 سپتامبر 28اظهـارات صـدام در تاریخ    
 :از آغاز جنگ، قابل توجه است

ـت             « راب اس ـام اـع رای تم تر ـب ـه بیـش ـت بلک ـا نیس رای م نها ـب نگ ـت ن ـج ن مصمم  . اـی ـم
ــیج     ـــت خـل ــظ عربی ــرای حف ـــه ـب ــی و   هســتم ک ـــاه طلـب ــیری از ج ــرای جلوـگ  و ب

 )31(».توسعه طلبی های ایران مبارزه کنم

بعدهـا انتشـار برخـی از اخـبار بیان کنندۀ آن بود که عراق با عنوان دفاع از      
 در نظـر داشـته اسـت به جزایر سه گانه ایران در حوالی تنگه هرمز      ∗عربیـت 

 مهر 12در تاریخ  واشنگتن پستروزنامۀ امریکایی . حملـه و آن را اشغال کند    
منابع نظامی ) 15/7/1359( و سه روز بعد)32(. ایـن خـبر را منتشـر کرد     1359

انگلـیس فـاش کردند که عراق قصد داشت یکی دو ساعت پس از وقوع جنگ     
سـه جزیـره اسـتراتژیک تنـب بزرگ و کوچک و ابوموسی را با حمایت عمان      

 انجام ندهد و در ولـی انگلـیس از عمـان خواست که این کار را     . اشـغال کـند   
                                                 

یک مستشار نظامی «: حسن علوی از مشاوران سابق صدام در گفت و گو با رادیو کویت می گوید∗
امریکا پیش از وقوع جنگ عراق و ایران به صدام گفت، اگر در اندیشه وحدت اعراب است باید از 

پس از ... ز ایران را نشان می دهدمنطقه خلیج فارس این کار را آغاز کند و سپس با انگشت مر
 ».گذشت دو سال از جنگ صدام در جلسه ای گفت که آن مستشار امریکایی مرا فریب داد

 )، معاونت سیاسی واحد مرکزی خبر10/10/1377بولتن رسانه های بیگانه (
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 )33(.نتیجه، عراقی ها از انجام دادن این کار منصرف شدند
در هـر صـورت، تصـویر اولیه از ماهیت اقدام نظامی عراق بیان کنندۀ تالش         
ایـن کشـور بـرای سـرنگونی نظـام جمهوری اسالمی ایران بود؛ البته در ابتدا         

ولی پس از آنکه جنگ عراقـی  ها بنابه به مالحظاتی این هدف را عنوان نکردند     
فرسایشـی شـد و در داخـل ایـران اخـتالفات سیاسـی نیز مجدداً اوج گرفت          
عراقـی هـا در اظهـارات خود صریحاً از تجزیه ایران و سرنگونی نظام جمهوری      

چـنان کـه طه یاسین رمضان، معاون اول نخست وزیر   . اسـالمی سـخن گفتـند     
، ارگان رسمی حزب بعث، الثورهعـراق و فـرمانده ارتش خلق، در مصاحبه با         

 : گفت1360در اواخر دی ماه 
ـه پایان نخواهد رسید مگر اینکه رژیم            « نگ ب ـه ـج یم ک ی کـن ید ـم ته تأـک ن نـک ر اـی ـا ـب م

ود          نهدم ـش ی ـم ران بکـل ر اـی ـاکم ـب توان آن را به       ... ح ـه ـب ـت ک رزی نیس نگ ـم یـک ـج
 )34(».تعویق انداخت بلکه در حقیقت جنگ سرنوشت است

 اسـالمی بـه ایـن معنا نیست که عراقی ها قصد      سـرنگونی نظـام جمهـوری     
داشـته انـد تهـران را تصـرف کنند چنان که چند ماه پس از آغاز جنگ، صدام       

هدف ما از نظر «:طـی نطقـی در مجلـس شـورای ملـی عـراق تصـریح کرد که        
 بنابراین، به نظر می رسد تحقق این هدف )35(».نظامـی رسـیدن بـه تهران نبود      

عراقی ها تصور می کردند پیامد های ناشی . می شده استبـا بـرنامه ریـزی دنبال     
از آغـاز جـنگ و سقوط خوزستان و برخی دیگر از شهرها و مناطق ایران و در    

.  به نوعی واگرایی در تهران منجر خواهد شد∗نهایـت شکسـت نظامـی ایـران     
ضـمن ایـنکه عالوه بر حرکت های خودجوش یا سازماندهی شدۀ گروهک های     

چنان که رادیو بغداد، تنها چهار روز .  نیز اقداماتی خواهد کرد  سیاسـی، امریکا  
 که )36(پـس از آغـاز جـنگ، خبری را مبنی بر رحلت امام خمینی منتشر کرد        

احـتماالً اقـدام تبلیغاتـی و روانی نبود بلکه متأثر از برخی محاسبات یا انتقال       

                                                 
 رهبران عراق که تهاجم را در سطح وسیعی آغاز نمودند«: مسکو می نویسدستاره سرخ روزنامه ∗

 ».تصور می کردند با شکست نظامی، رژیم ایران نیز دوام نیافته، قطعه قطعه خواهد شد
 )8/8/1359سفارت جمهوری اسالمی ایران، مسکو، (
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 .این شایعۀ خبری به عراقی ها بوده است
کـه تصرف استان خوزستان و تجزیۀ آن بود آقای  دربـارۀ هـدف دوم عـراق      

 :هاشمی به نقل از یاسر عرفات می گوید
د از            « ـه بـع ـفری ک ن س رفات در اولـی ر ـع ـای یاـس روع (آق نگ به ایران آمد به من  ) ـش ـج

ـا و طرح های آن را، مسجدسلیمان               ـه ه دم نقش داد دـی نگ بـغ ـاق ـج ن در ات ـه ـم ـت ک گف
بهان         ود و بـه ـت اول ـب دف و حرک ما   ∗.ـه وب ـش ی دانید مسجدسلیمان و بهبهان را   ـخ ـم

ی رسید یعنی همه راه های ما به دریا و مناطق نفتی مان             ـا ـم ن دو ج ـه اـی راق ب ر ـع ـه اـگ ک
 )37(».قطع شده بود و کل خوزستان رفته بود

تصـرف و تجـزیه خوزسـتان در حالـی کـه مـی توانسـت در خدمت اهداف          
برطرف می کرد و در توسـعه طلـبانه عـراق باشـد تنگناهای ژئوپلیتیک عراق را      

پیامدهای این رخداد سیاسی ـ نظامی .  بود1975عمل، به معنای لغو قرارداد      
بـه مـنزلۀ تضـعیف نظـام تـازه تأسـیس در ایران ارزیابی می شد و همین امر،         
زمیـنه نارضـایتی را در بـی کفایتـی از حفـظ تمامیـت ارضـی کشور به وجود             

آقای هاشمی رفسنجانی . می شدمـی آورد کـه بـه هرج و مرج و بی ثباتی منجر      
 :بر این نظر است که

بدیل              « راق ـت ـا و ـع ن م ی بـی زاع دائـم ورت یـک ـن ـه ـص د ب ته و بـع تان گرـف ر خوزـس اـگ
تند؛ یعنی دو قدرت منطقه به              ی خواـس ـا ـم ی ه ـه امریکاـی ود ک یزی ـب ـان ـچ د هم ی ـش ـم
ریدند و نیازمند می ماندند،             ی ـخ ـلحه ـم ند، اس ی افـت م ـم ـان ـه ـه ج ی ب ورت فرسایـش ـص

                                                 
 آقای هاشمی در نماز جمعه تهران به مالقات دیگری با عرفات در بیروت اشاره می کند و در ∗

وت رفتم، شبی، یک جلسۀ طوالنی با در اوایل جنگ وقتی که من به بیر«:این زمینه می گوید
عده زیادی از رفقای من، همراهم بودند و یک جلسۀ رسمی در دفتر (آقای یاسر عرفات داشتم

در اتاق جنگ عراقی ها نقشه ای را دیدم که پیشروی ارتش عراق تا :ایشان گفت) یاسر عرفات بود
.  عبور می کنند تا بهبهان می روندبهبهان بود، یعنی از دزفول و راه آهن و جاده تهران ـ اهواز،

.  می شد"عربستان"همه خوزستان، ماهشهر، آبادان، اهواز و تمام آن منطقه یک مملکت به نام 
تحقیقاً .  دست کی باشد، این جزء چیز    هایی است که ما هنوز نمی دانیم"عربستان"حاال این 

مریکایی، یا این طور چیزی باید یک کشور مثل کویت، یا مثل عربستان سعودی، یک چیز آ 
 ».باشد

، جلد چهارم، دفتر نشر معارف با 1362هاشمی رفسنجانی، خطبه های نماز جمعه سال (
 همکاری 

 )2/2/1362، خطبۀ دوم 108، ص 1376سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی، بهار 
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دا  راق خیلی زود ما را شکست            اـه د ـع ـه نگذارـن ود ک ن ـب ود، ممـک ـاد ـب ی زی ـا خیـل ف آنه
ور           ـه یـک کـش د ک ی ـش م نـم ور ـه د، تـص ور    20بدـه ی یـک کـش  میلیونی را 60 میلیوـن

یال اســرائیل و             د و ـخ ی آـم ود ـم ـه وـج ی ب نطقه یـک کانوـن ط در ـم د، فـق ـت بدـه شکس
د         ی ـش ـت ـم ـا راح ی ه رتجع و امریکاـی راب ـم ـا در ا   . اـع ی ه ذا امریکاـی نگ منافعی   ـل ن ـج ـی

دام بــرای             ـه ـص ی ک ید هاـی ن اـم ـت و همچنـی ته اس دام داـش ـه ـص تر از هم تند، بیـش داـش
ـت  ـا نزدیکــی بوشــهر را    . ژانــدارم مــنطقه شــدن داـش ـارس ـت اگــر دو طــرف خلــیج ـف

 )38(».می گرفت، برای عراق خیلی مهم بود

انتشـار برخی از اخبار نشان می دهد عراقی ها طرح های گسترده ای را در این     
طقه در نظر داشته اند و حتی با رهبران گروه های مخالف هم تماس گرفتند   مـن 

 چنان که عراقی ها بختیار را )39(.و بعضـی گـروه ها پیشنهاد همکاری را پذیرفتند   
قـبل از تهـاجم، به عراق دعوت کردند و حتی در کودتای نوژه قول همکاری و    

ــد ــه وی دادن ــیار، در دوره بعدهــا محمــد مشــیری، معــاون بخ . پشــتیبانی ب ت
 40بختیار مبلغ «:نخسـت وزیـری وی، در پـاریس بـه احسـان نراقـی می گوید           

 )40(».میلیون دالر از صدام حسین قرض گرفته بود
بختـیار حتـی پـس از تجـاوز عـراق به ایران اعالم کرد برای سرنگونی نظام        

 در عراق ∗جمهـوری اسـالمی آمـاده اسـت به عراق کمک کند و هفته گذشته     
 انتشـار برخـی از اخـبار مبنـی بـر ایـنکه ارتشبد آریانا ارتش          )41(.تبـوده اسـ   

 به )43( و کمیـته ایـی در لـندن بـرای اجرای کودتا    )42(آزادیـبخش تشـکیل داده    
وجـود آمـده اسـت و بختـیار در مصـاحبه ای بـا تلویـزیون فرانسـه اعالم کرد           

یی مـی خواهـد یـک دولـت ایرانی در تبعید تشکیل دهد و با چند کشور اروپا       
 تمامی اینها بخشی از یک سناریو بود و قرار بود )44(.تمـاس هایـی داشـته است    

بختـیار در خوزسـتان مسـتقر شـود و در آذربایجـان و کردسـتان با همکاری          
                                                 

ر اواسط شاپور بختیار د«:می گوید) 790جلد دوم ـ ص (خاطرات خود بنـی صدر در کتاب    ∗
خبر این مالقات از طریق حزب کمونیست عراق .  با صدام حسین دیدار کرد1359اردیبهشت 

بختیار پس از بازگشت از عراق در مصاحبه . در اختیار کیانوری، دبیر اول حزب توده قرار گرفت
ل از نق(»    .عراقی ها خواستار ذره ای از خاک ایران نیستند«: فرانسوی گفتپاری مارچبا نشریۀ 
 )31/2/1359، نامه مردم
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 )45(.قاسملو و حزب دمکرات و همکاری پالیزبان برای تصرف تهران اقدام کنند     
بودند پس از تصرف استان پـاره ای از اخـبار نیز نشان می دهد عراقی ها امیدوار    

خوزسـتان بـا فـرا خواندن بختیار و سایر گروه های ضد انقالب دولت در تبعید       
 بنی صدر در همین زمینه در کتاب خاطرات خود درباره حملۀ  ∗∗.ایجـاد کنند  

 :نظامی عراق به ایران و نقش بختیار می گوید
ربۀ اول و ح              « ـه در ـض ود ک ن ـب ران اـی ـه اـی راق ب ـۀ ـع ـلی حمل رح اص ملۀ اول بخشی از ـط

ده، مستقر              ـقوط ـش ن بـخش س یار در اـی ـای بخـت ـت آق رد و حکوم ی ـک ـقوط ـم ور س کـش
 )46(».می شد

 :وی اضافه می کند
دام تجزیه               « ـه ـص ـال آنک د ح یار داده اـن ـه بخـت ـا ب ی ه ـه عراـق ـت ک وده اس ی ـب ن طرـح اـی

رد          ی ـک بال ـم وری را دـن نج جمـه ـه ـپ ران ب ر می رسد بختیار این اطمینان را به   . اـی ـه نـظ ب
ی کنند و              د ـت ـم ـت حمای ن دول ی از اـی ـای اروپاـی ور ه ی از کـش ـه برـخ ود ک ـت آورده ـب س

ی کند             الم ـم ود را اـع ـت ـخ یز حمای ریکا ـن ی اـم د از مدـت ولی ناکامی عراق در تصرف . بـع
 )47(».خوزستان مانع از اجرای این سناریو شد

 
 استراتژی جنگ برق آسا

الوه بر تأثیرپذیری تعییـن استراتژی نظامی عراق برای تحقق اهداف سیاسی ع  
از مالحظـات سیاسـی بیـن المللـی و منطقه ای، بیشتر بر پایۀ ادراک از اوضاع          

بدین منظور، .  داخلـی سیاسـی و وضـعیت نظامـی ایـران پـس از انقالب بود        
 را با حضور افسران "کمیتۀ مطالعات"عراقـی هـا یـک کمیتۀ عالی رتبه با عنوان     
. ا توانایی  نظری و عملی تشکیل دادندعراقی فارغ التحصیل از دانشکدۀ جنگ ب     

کلـیۀ اطالعات در زمینه هایی مانند اوضاع سیاسی ایران، پراکندگی جمعیت و   

                                                 
 طرح اصلی عراق در تعرضش به «:به نقل از منابع موثق مخالف عراق می نویسدساندی تایمز  ∗∗

ایران، پیشروی سریع نیروهای عراقی و پیوستن آنان به قبایل محلی ایران بود تا آنها دست 
 ». ایران اعالم شودبه قیام بزنند و پس از آن نواحی آزاد شده با عنوان جمهوری آزاد

 )107، ص 4/8/1359 ساندی تایمز،اسناد تجاوز به روایت مطبوعات خارجی، (
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بویـژه قومیـت هـای ایران، سرویس های امنیتی و اطالعاتی، اوضاع اقتصادی و         
کمیتۀ یاد شده . وضـعیت نـیروهای مسـلح در اختـیار کمیته قرار داده می شد     

 حتی مدتی )48(.چند ماه مستمر و با پشتکار بررسی کردطـرح هـای مختلف را        
قـبل از پـیروزی انقـالب، عراقـی هـا قرارگاهـی نظامی در بصره دایر کردند تا            

 )49(.فعالیـت هـای اطالعاتـی ـ امنیتـی خـود را به صورت متمرکز هدایت کنند      
 با 1359تحـرکات نظامـی عـراق در مـرزهای کشـور بویـژه در نیمۀ اول سال        

ابـی قدرت دفاعی ایران در واکنش نظامی، عراقی ها را به این نتیجه    هـدف ارزی  
رسـاند که جمهوری اسالمی ایران عالوه بر ضعف اقتصادی و بی ثباتی سیاسی     
ـ اجتماعـی، از نظـر نظامـی نـیز بـه شـدت ضـعیف شده است و به واکنشی             

ع قط. مناسـب برای پیشگیری یا مقابله در برابر تهاجم ارتش عراق قادر نیست    
 و در نتیجه، توقف فروش سالح به ایران نیز ∗مناسبات سیاسی ایران با امریکا     

در چارچوب این ارزیابی، . از نظـر عراقی ها بیان کنندۀ تشدید ناتوانی ایران بود    
عراقـی هـا استراتژی پرتحرک محدود را با هدف وارد ساختن یک ضربۀ قاطع،     

و تأمین مقاصد سیاسی سـریع و محـدود بـرای دسـت یابـی بـه موقعیت برتر         
 )50(.انتخاب کردند

الگـوی صـدام برای حمله به ایران متأثر از تجربۀ اسرائیل در حمله به مصر        
 :وفیق  السامرایی در این زمینه می گوید.  بود1967در جنگ 

رماندۀ کل نیروهای مسلح بود        « د ـف ـا آـم زد م دام ـن ـه ـص ی ک وی گفت ان شاءاهللا . هنگاـم
د از    ـا  20بـع یقه جوان ـت     دـق ند شکس ـا را خواـه ـت آنه ی  این سخنان را  . ن پش وی در حاـل

یه فرودگاه های مصر               رائیل عـل ی اـس الت هواـی نگ ـشش روزه و حـم ـه از ـج ـت ک ی گف ـم

                                                 
هنگامی که عراقی ها دست به تهاجم زدند، ایران با «: جیمز بیل در مقاله خود می نویسد  ∗

دشواری های زیادی روبه رو بود و انقالب به گونه ای جدّی از طرف نیروهای داخلی و خارجی 
عناصر مهمی از طوایف کرد در شمال غربی . اقتصاد کشور بی ثبات و ضعیف بود. می شدتهدید 

کشور شورش کردند و نیروهای ضدانقالب مبادرت به اقدامات تروریستی و خرابکاری در تهران 
این همه، در حالی بود که ایاالت متحده  و هم پیمانان آن نیز به علت . و سایر نقاط می کردند

 ».گان های امریکایی، در صحنه بین المللی فشار زیادی به ایران وارد می کردندبازداشت گرو
   بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع،دبیرخانه کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، (

 )416، جلد دوم، ص 1368مقالۀ جنگ، انقالب و روحیه،  تهران 
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ـال     1در س ود   967 ته ـب و گرـف ـا در آن جنگ طی چند دقیقه   .  الـگ رائیلی ه  درصد 65اـس
 )51(».نیروی هوایی مصر را نابود کرده بودند

است کسانی مانند بختیار در تحریک و تشجیع احسـان نراقـی بـر این نظر         
وی همچنین می گوید که ارتش عراق . صدام برای حمله به ایران نقش داشتند     

 )52(.و صدام فکر می کردند اشغال ایران مثل یک گردش چند ساعته است
سرلشـکر وفـیق السامرایی مقام بلندپایه اطالعاتی رژیم عراق، دربارۀ اهداف        

 :یران نوشته استعراق از حمله به ا
ـاعت   « ـامداد روز 2نــیروهای ارتــش عــراق در ـس 1 ســپتامبر23 ـب ـه ) 1/7/59(980 ـب

 ∗:منظور تحقق اهداف مشروح ذیل از مرزهای ایران گذشتند

غال و کنــترل         ) 1 مالی و اـش ی ـش نطقۀ عملیاـت ود در ـم یروهای ـخ ـت ـن ـت موقعی تثبی
ـاع         ــران، ارتـف ـاج عم ــنطقۀ ـح ــرزی در م ــم م ــیروهای مه 1برخــی از ن  در درون 864

ران  ـلطان   (اـی ـارو و قــوچ س نطقه م ـات دیگــر    ) در ـم ی ارتفاع نطقۀ پنجویــن و برـخ و در ـم
 .در منطقه طویله در شرق سلیمانیه

ط           ) 2 ترش ـخ ران، گـس هر مـه غال ـش رای اـش ی ـب ی میاـن نطقه عملیاـت روی در ـم پیـش
نگۀ          غال ـت رای اـش مال ـب رف ـش ـه ـط ـه ب نجانچم "حمل مت استان ایالم، اشغال   "ـک ـه ـس  ب

ــهرهای       شــهرهای ســو  ــهر، اشــغال ش ـت ش ـات نفتــی نـف ـت شــهر و تأسیـس مار ، نـف
روی  به طرف ورودی تنگه            ـاب و پیـش رپل ذه رب و ـس یالن ـغ یرین، ـگ پای طاق"قصرـش

 ."دانه خشک" و "کولینه" برای کنترل این تنگه و تپه های "

نطقۀ عملیاتی جنوب با هدف اشغال شهر دزفول که اهمیت        ) 3 ـلی در ـم روی اص پیـش
ـت،   ژه ای داش واز   وـی تان اـه غال اـس تان [ اـش هرهای     ]خوزـس درود و ـش رقی اروـن رانۀ ـش  و ـک

ـادان     هر و آب ـه طرف شهرهای شیخ بدیر  . خرمـش روی ب  و ماهشهر ]احتماالً شادگان[پیـش
 .العماره) شرقی(مینو و اشغال شهر دهلران در شمال) جزیره(و بندر

ـه              ی و مقابل یروهای ایراـن ردن ـن یر ـک ن ـگ مال، زمـی ور ـش یات مـح دف از عمـل با آنان ـه
ود  یر مهــم وکنــترل       . ـب ی از شــهرهای ـغ ی اشــغال بعـض ی، هــدف نهاـی در محــور میاـن

                                                 
.  بعد از ظهر آغاز شد2، ساعت 1359 شهریور سال 31 تجاوز سراسری ارتش عراق در تاریخ ∗

 .درگیری در مرز و عبور عراقی ها در برخی مناطق حتی در روزهای قبل آغاز شده بود

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



 53  تغییر در ماهیت و تحوالت استراتژیک جنگ

ـه           روی ـب رگونه پیـش یری از ـه رای جلوـگ یروهای ایرانــی ـب یدن ـن م کوـب ـا و درـه نگه ه ـت
ود        وت ـب ـا ـک ی ی داد، دیاـل مت بـغ ی جنگ بود،      . ـس ور حقیـق ـه مـح نوب، ک ور ـج در مـح

رنگونی ح         ـه ـس ـه ب ر نگویــیم ک دیم اـگ ی ـش ـق ـم نانچه موف ران و متالشــی   ـچ ـت اـی کوم
ـه تحمیل ارادۀ عراق بر ایران منجر               ـت ب ی توانس ردید ـم ی ـگ نجر ـم ور ـم ن کـش دن اـی ـش

 )53(».شود

بالفاصـله پس از آغاز جنگ، ناتوانی عراق در تصرف استان خوزستان، تداوم    
 به )54(حـیات نظـام جمهـوری اسـالمی و توانایی این نظام در مدیریت بحران،       

شکست عراق ارزیابی و بر این موضوع تأکید شد که دلیل منزلۀ عالئم ناکامی و 
شکست عراق ارزیابی های استراتژیکی نیست بلکه علت آن را باید در محاسبات 
سیاسی یعنی ناتوانی عراق برای ایجاد ارتباط کافی بین اهداف سیاست خارجی 

 )55(.و ابزاری که برای این منظور استفاده می شود جست وجو کرد
شکست عراق که واقعیتی جدید در صحنه نبرد است و با فرض  بـا پذیـرش     

ایـنکه عراق بر پایۀ محاسبات خود تصمیم گیری کرده است این پرسش پیش   
 مـی آیـد کـه کـدام بخـش از محاسـبات عـراق غلط بود؟ به عبارت دیگر، چه           
واقعیاتـی در صـحنۀ جـنگ ظهـور کـرد که بیش از این عراقی ها از آن ادراک        

 د یا در محاسبات، بدان توجه نکرده اند؟روشنی نداشتن
بـه نظر می رسد در دو جنبه، سیاسی و اجتماعی توان مدیریتی کشور برای     
سـازماندهی و بسـیج مـنابع بـرای مقابلـه بـا عراق و همچنین واکنش عمومی         
مـردم بویـژه در مـناطق جنگـی بـرای مقابلـه و مقاومت سبب شد پیامد های          

بر ساختار سیاسی و فروپاشی نظام و همچنین احتمالی ناشی از شوک نظامی   
شکسـت نظامـی بـزرگ در زمان کوتاه، مهار شود و همین مسئله دلیل اصلی       
ناکامـی و شکست عراق بود، اما واکنش مردم و پیامدهای آن در صحنۀ نظامی    

 متأثر از چه عواملی بود؟ 
بقات بـه نظـر مـی رسد روحیه و انرژی انقالبی و دینی مردم که بیشتر در ط        

پاییـن جامعه وجود داشت ولی بر اثر مناقشات و التهابات سیاسی پنهان شده    
بـود بـه یکـباره آزاد و آشـکار شـد و نـیروی نظامـی عـراق را در هم کوبید و           
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در واقـع، حمله عراق به کشوری که درگیر انقالبی بزرگ بود  . زمیـن گـیر کـرد    
 شود و ماهیت سـبب شـد بخشـی از وجـوه پنهان انقالب بر اثر جنگ آشکار         

 بـه جنگـی خـاص تغیـیر شـکل بدهد تا کلیه      )56(جـنگ از جنگـی معمولـی     
، سرهنگ سابق ارتش عراق، "احمد زبیری ". محاسـبات عـراق تغیـیر نمـاید       

ضـمن ایـنکه معـتقد اسـت رهـبر عراق از مهمترین چیزی که غافل شد روح        
انقالب انقالبـی مـردم بـود کـه شـاه را سـاقط کـرد و آمـاده بود تا به دفاع از            

اگر رهبری عراق وضعیت داخلی ایران را خوب بررسی   «:برخـیزد؛ مـی نویسـد     
کـرده بـود حملـۀ خـود را بـه تأخـیر مـی انداخـت و راه های دیگری را پیش            

 )57(».می گرفت
 ضـمن تجـزیه و تحلـیل علت شکست عراق و تأکید بر      "آنتونـی کردزمـن   "

ــه در کــوران ان   ــوری ک ــراق از وضــعیت کش ــحیح ع ــود  ارزیابــی ناص ــالب ب ق
عراقـی ها تصور می کردند تهاجم به ایران به تشدید و بروز شکاف    «:مـی نویسـد   

حتی برخی از «: وی بـه نقـل از مقامـات عراقی می نویسد   ».مـنجر خواهـد شـد    
رهـبران بلـند پایـه عـراق در خالل مصاحبه های خود در اواخر جنگ اعتراف          

به ایران، بروز قیام کـردند کـه آنهـا هرگز گمان نمی کردند نتیجۀ صرف حمله     
 )58(».خمینی باشد) امام(عمومی در حمایت از

برخـی نظریات حاکی از این است که عراقی ها سقوط سریع حکومت ایران     
 در )59(.یـا تـن دادن بـه صـلح را بـا تحمـل خسارت های مجدد انتظار داشتند           

نتـیجه، وقتـی سـقوط تحقـق نیافت ارتش عراق در مناطق اشغالی که بالغ بر        
هزار کیلومترمربع بود متوقف شد و رژیم بعثی برای تحمیل صلح به ایران،      15

 .با تکیه بر حضور در مناطق اشغالی تالش را آغاز کرد
 

 بن بست

deرژیـم عـراق در چـارچوب اهـداف سیاسـی و اسـتراتژی عملـیات بـرق آسا و            
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 بـه دنـبال دسـتیابی به یک پیروزی قاطع نظامی و تحمیل شرایط       ∗محـدود، 
 بر ایران بود، اما پس از آنکه آثار شکست این استراتژی آشکار شد با مورد نظر 

کمـک قـدرت هـای بـزرگ و پشـتیبان خـود درصدد تحمیل صلح به ایران با            
. برتـری نظامـی و بـا اسـتفاده از تصرف برخی از مناطق و شهر های ایران بود         

اگر بدین شکل که . تفـاوت دو وضعیت یاد شده بیشتر در روش و پیامدها بود      
عـراق مـی توانست پیروزی قاطع نظامی کسب کند بدیهی است پیامدهای آن        
اگـر بـه جابـه جایـی سـاختار در ایـران منجر نمی شد می توانست ایران را در            
وضعیتی قرار دهد که کلیه شرایط عراق را بپذیرد و بدین ترتیب، جنگ که با      

فت، در غیر این ابـتکار عمـل و قـدرت نظامـی عـراق آغاز شده بود پایان می یا      
صـورت، عـراق آنچـه در مـیدان جـنگ و بـا قـدرت نظامـی بـه دست نیاورد             
مـی توانسـت بـه هنگام مذاکرات تحت پوشش صلح و با تکیه بر دستاورد های       

 .نظامی تأمین کند
آنچـه در صـحنۀ سیاسـی ـ نظامی جنگ انجام شد برخالف پیش بینی های         

فته اول به هیچ وجه از یک در واقـع، تحـوالت جـنگ در ه     . اولـیۀ عـراق بـود     
پـیروزی قـاطع بـرای عـراق نشـانه هایی نداشت به همین دلیل، کارشناسان و        

تنها یک هفته پس از آغاز . تحلـیل گـران آن را بـا ابهام و تردید بررسی کردند      
 :جنگ، صدام با تعیین چهار شرط پیشنهاد صلح کرد

 .ایران حقوق ارضی عراق را به رسمیت بشناسد) الف
 .ر امور داخلی عراق مداخله نکندد) ب
 .به رعایت حسن همجواری قول متقابل بدهند) ج
 به تصرف 1971جزایر تنب بزرگ ، تنب کوچک و ابوموسی که در سال  ) د

 )60(.ایران در آمده بود، به صاحبان برحق عرب بازگردانده شود

                                                 
 فیلیپ رابینز معتقد است عراقی ها به دنبال جنگ محدود بودند و به نقل از چارلز تریپ ∗

ان ایران قانع شوند قرار بود جنگ یک عملیات کوتاه مدت باشد تا به طور کامل رهبر«:می نویسد
 ».که در رقابت دراز مدت بین دو کشور، رهبران عراق دست باال را خواهند داشت

 )47، ص 1381، شهریور 26، شماره نگاهمرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ماهنامه (
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 )62(، رادیو بغداد)61(خواسـته هـا و شرایط عراق برای صلح را سعدون حمادی،    
 و سایر مقامات )64( و طارق عزیز، وزیر خارجه)63(سـخنگوی وزارت خارجه عراق   

در این میان، بخشی از اظهارات طارق عزیز مهم  . رسـمی عـراق تأکـید کردند      
 :وی در پاریس با اشاره به شرایط عراق که قبالً ذکر شده بود تأکید کرد. بود

ـه           « تیم ک ران هـس ـا اـی ره ب ـاده مذاـک رطی آم ـه ـش ـا ب  دولت ایران به حاکمیت ما برشط م
 )65(». العرب و سرزمین هایی که چند روز پیش آزاد ساخته ایم احترام گذارد

وزیـر دفاع عراق نیز اعالم کرد تا ایران به خواسته های برحق ما پاسخ مثبت    
 در واقع مفاهیم مندرج در پیشنهادهای )66(.ندهـد بـه جنگ ادامه خواهیم داد       

ی همان مفاهیم و اهدافی بود که عراق برای تحقق آن عـراق بـرای صـلح حـاو      
به همین دلیل، برخی کارشناسان تأکید کردند . بـه حملـه نظامـی اقـدام کرد     

شرایط عراق برای پایان جنگ بیان کنندۀ استراتژی عظیم  و در اصل محدود      
 )67(.عراق بود

جنگ و چاپ امریکا، بخشی از اهداف عراق از وال استریت ژورنال،   روزنامـۀ   
 :پیشنهاد صلح را به نقل از مقامات عراق چنین ذکر می کند

نگ فعلی پایان یابد و مذاکرات             « ی ـج ند وقـت ی گوـی ل ـم ـازمان مـل ی در س ـات عراـق مقام
ـامل ایجاد انقالبی داخلی                ـه ش ـت ک د داش ر خواـه ـام دوم را ـب راق گ ود ـع ـاز ـش ـلح آغ ص

ر             یان ـع ردها و ایراـن ون ـک ی همـچ ـای قوـم روه ه دید ـگ ـلیح ـش ـا تس ود که با   ب ی ـش ب ـم
ند   ـت اهللا خمینــی مخالـف ـات مــی . آی ـه شورشــیان     ایــن مقام ی ـب ند نــیروهای عراـق  گوـی

تقرار              رای اـس ی ـب ـع پناهگاـه تان در واق تان خوزـس ظ اـس ـا حـف ـه ب وند بلک ی ـش ـق نـم ملح
 )68(».شورشیان فراهم خواهند کرد

 در مقاله ای که از جنوب عراق فرستاده تـرانا کوبـا،  رادیـو لـندن بـه نقـل از      
 :ست، نقل می کندا

ـت          « ی اس ـت اهللا خمیـن م آی رنگونی رژـی راق ـس ی ـع دف نهاـی ـه عقیده این نویسنده،  . ـه ب
ـای سرخورده و               ی ه ـه ایراـن ـت ک ـه ای اس راق نقش رف ـع س از ـط ش ـب نهاد آـت ی پیـش حـت

 )69(».ناامید را به مرحله ای برساند که عاقبت از آیت اهللا خمینی رو برگردانند

د ایران بالفاصله پیشنهاد آتش بس را رد ماهیـت پیشنهادهای عراق سبب ش    
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 :امام خمینی دربارۀ ماهیت پیشنهاد عراق فرمودند. کند
هرهای بــی پــناه اکــنون      « ـه ـش ـه ـب رارت و خونریــزی و حمـل ـه ـش دام پــس از آن هـم ـص

ـت             ـایل اـس ـت م س از جنای ری ـپ تکار و غارتـگ ر جناـی ته ـه رده؛ الـب س ـک ش ـب ـای آـت تقاض
یری            ـا کمـک ـگ ـا او ب د ت ـاکت باـش ریف س رار و دیگران، همچنان با تجدید قوا به  ـح  از اـش

 )70(».شرارت و خونریزی خود ادامه دهد

ــران در پذیــرش آتــش بــس  ــناع ای ــرهم زد در )71(امت  محاســبات عــراق را ب
صـورتی کـه طارق عزیز، وزیر خارجه عراق، معتقد بود ایران پیشنهاد آتش بس      

دام ایران را اشتباهی  روزنامه رسمی حزب بعث عراق اق)72(.را خواهـد پذیرفـت   
 سـر لشـکر وفیق  السامرایی طی تحلیلی از شرایط و   )73(.در محاسـبه ذکـر کـرد     

 :ماهیت پیشنهاد صدام در کتاب خود می نویسد
پتامبر        « تم ـس ـت و هـش 1روز بیس ـه قطعنامه شورای امنیت     980 رد ک الم ـک دام اـع ، ـص

راق را پذیر          ران و ـع ن اـی س بـی ش ـب راری آـت ـارۀ برـق ل درب ـازمان مـل ـت  س ته اس صــدام . ـف
عی در تقلید از دیگران نمود             یز ـس س ـن ش ـب رش آـت ن روز پذـی نۀ تعیـی ی در زمـی از . حـت

ـه طی آن، اسرائیل در سال           ود ک نگ ـشش روزه ای ـب یفته ـج دیداً ـش ـه ـش ـا ک 1آنج 967 
د داشت جنگ خود را           ود، قـص رار داده ـب ـاوز ـق ورد تج ی را ـم ورهای عرـب دادی از کـش تـع

ـاید        بدیل نم نگ ـشش روزه ـت ـه ـج ر لزوم       . ب ـت و ـب نامه را نپذیرف ن قطـع ران اـی ی اـی وـل
ود           ید نـم س تأـک ش ـب دون آـت راق، ـب ینی ـع ـب نـش پذیرش این دشوار بود؛ زیرا جنگ . عق

ـاند        ی کش راق ـم رزمین ـع ل ـس ـه داـخ ـاس کردیم که در     . را ب ـا احس رحله م ن ـم در همـی
 )74(».موقعیت نظامی خوشایندی قرار نداریم

 همان ابتدای جنگ تالش های بـرای رسـیدن بـه نوعی آتش بس یا صلح از      
 سـازمان ملل در مقایسه با سایر نهاد های بین المللی  ∗ )75(.متفاوتـی آغـاز شـد    

                                                 
اجالس وزیران .  هیچ موضع اصولی در قبال جنگ نگرفت1359 جنبش عدم تعهد تا بهمن ∗

هد در دهلی نو، در حقیقت اولین جلسه رسمی و همه جانبه این جنبش خارجه جنبش عدم تع
). 101 حسن فتحی، ص  سال دفاع مقدس،8 تالش های صلح آمیز در (بعد از آغاز جنگ بود

حبیب شطی دبیرکل سازمان کنفرانس اسالمی نیز در مالقات با امام خمینی طرحی را برای 
نهاد داد که امام با آن موافقت کرد ولی این تشکیل هیئتی از رؤسای کشورهای اسالمی پیش

حبیب : چنان که وزیر خارجه دولت موقت می گوید. هیئت نیز بر تقدم آتش بس تأکید داشت
امام در یکی از مالقات ها به من گفت از منزل من بروید "شطی بعدها در مالقات با من گفت 
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موقعیـت و نقـش مـتفاوت و برجسـته ایی داشت به همین دلیل، واکنش اولیه      
سازمان ملل دربارۀ تجاوز عراق به ایران از این حیث اهمیت داشت که خاتمه      

ان ملل است و این سازمان با اعالم مواضع خود دادن بـه جنگ از وظایف سازم  
 مـی توانسـت در مشـروعیت یـا سـلب مشـروعیت از اقـدام نظامی عراق نقش             

 .داشته  باشد
کـورت والدهـایم، دبـیرکل وقت سازمان ملل، در نخستین واکنش در برابر         
تجـاوز عـراق بـه ایـران بـه این دو کشور نامه فرستاد و در نامه به رئیس وقت           

منیـت از گسترش اختالف بین ایران و عراق اظهار نگرانی کرد و این   شـورای ا  
امـر را تهدیدی جدّی و بالقوه برای صلح و امنیت بین الملل دانست و پیشنهاد       

 پس از برگزاری )76(.کـرد از اعضـای شـورای امنیـت بـرای مشاوره دعوت شود       
نتشر جلسـۀ مشـاوره غـیر رسـمی شورای امنیت نایب رئیس شورا بیانیه ای م         

 نام "وضعیت وخیم بین ایران و عراق"کـرد و از جـنگ ایـران وعراق به عنوان      
برد و از طرفین خواست که از درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد در تاریخ   

ــهریور31( ســپتامبر22 ــلحانه و  )  ش ــیات مس ــام دادن عمل اســتقبال و از انج
 کنند و هـرگونه عملـی کـه وضـع خطـرناک فعلـی را تشدید نماید خودداری        

 بیانیه در وضعیتی )77(.اخـتالفات خـود را از راه هـای مسـالمت آمیز حل نمایند      
ولی در . صـادر شد که عراق با حمله ای فراگیر در خاک ایران پیشروی می کرد      

"بیانـیه حتـی از بـه  کار بردن لفظ جنگ میان دو کشور خودداری و از کلمۀ         

 در 479ن بیانیه، قطعنامۀ چهـار روز پس از صدور ای .  اسـتفاده شـد   "وضـعیت 
، کـه اولیـن قطعـنامه شورای امنیت سازمان ملل دربارۀ    1359 مهـر   6تـاریخ   

 479در واقع، مفاهیم پنج بند قطعنامه . جـنگ ایـران و عـراق بـود، صادر شد     
مـتأثر از همـان بیانـیۀ پیشـین بود و این امر نشان می داد برای توقف جنگ و       
                                                                                                     

یرون و در پشت در خانه اعالم کنید صدام متجاوز است و    من برای پایان دادن به جنگ ـب
من بیرون آمدم و با دولت ها و هیئت مطرح کردم ولی دولت های . تصمیم گیری خواهم کرد

 با این توضیح مشخص می شود این " !عـرب گفتند نمی توانیم این پیشنهاد امام را بپذیریم 
اشخاص نیز وضعیت سایر . هیئت ها نیز قدرت و ارادۀ الزم برای پایان دادن به جنگ را نداشتند

 .بهتری نداشتند
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"بعدها . ق هیچ گونه اراده ای وجود نداردمحکـوم کـردن و مـتجاوز دانستن عرا    

 از قطعـنامه بـه خاطـر رویکـرد ضـعیف آن انتقاد کرد؛ زیرا این      "گـری سـیک   
 نام برد، در حالی "اختالف" و نه حتی "وضعیت"قطعـنامه از جـنگ بـا عنوان      

 )78(.که قطعاً نقض صلح مشاهده شده بود
ن برقراری رئـیس جمهـور عـراق بـنابه مالحظـات سیاسـی ـ نظامـی خواها         

آتـش بـس بـود و عـالوه بـر اسـتقبال از قطعـنامۀ سـازمان ملل، نامۀ دبیرکل           
عراق بسیار «:وی در ایـن پاسـخ بـا تأکید بر اینکه   . سـازمان ملـل را پاسـخ داد    

عالقـه مـند اسـت که صلح و امنیت بین الملل تهدید نشود و منافع اقتصادی و         
واقع، نگرانی های بین المللی  در )79(».نفتـی کشورها در معرض خطر قرار نگیرد      

فقط آن است «را از گسـترش جنگ برطرف و تأکید کرد هدف عراق از جنگ       
کـه ایـران حقـوق عـراق را بر اراضی و حاکمیت آن بر آب های ملی آن به نحو      

 منوچهر پارسادوست دربارۀ اهداف )80(».غـیرقابل فسـخ بـه  رسـمیت بشناسـد        
 : نویسدعراق و ماهیت صلح خواهی این کشور می

دام (او« ـت که ایران با قبول آتش بس به شکست خود و به ناامیدی     )ـص ی خواس نون ـم ، اـک
ـاع از استقالل و تمامیت ارضی خود اعتراف کند و با چنین          رگونه دف ـان ـه ش از امک خوـی
ـت های دیگر عراق دربارۀ تحویل اراضی          ـه خواس یند و ب ره بنـش یز مذاـک ـت ـم ی پش حالـت

 ».نحصاری بر شط العرب تسلیم شودمورد ادعا، بویژه حاکمیت ا

 :وی سپس اضافه می کند
ـا در حمله به ایران، حول پیروزی          « بات آنه یۀ محاـس ـه کـل راق ک ـث ـع ـت بع دام و دول ـص

ـاه پایان پذیرد و             دت کوت نگ در ـم ـه ـج تند ک رار داـش ی زد اـص ـا دور ـم رق آس ریع و ـب ـس
ـت بعثی             رای دول ـا ـب ـان ه رها و زی یاری خـط تمال بـس ـه اـح ـۀ آن ک و شخص صدام از ادام

 )81(».داشت جلوگیری شود

در هـر صورت، با وجود ادامۀ جنگ در صحنۀ نظامی، در عرصۀ سیاسی نیز       
. بـرای پایـان دادن بـه جنگ تالش هایی انجام شد و تا پایان جنگ ادامه یافت    

بـه عـبارت دیگـر، مـتأثر از تحـوالت نظامـی جـنگ  در عرصـۀ سیاسـی نیز            
ـ            عراق امیدوار بود ایران با . بال شدفعالیـت هـای جدیـدی شـکل گرفـت و دن
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ایران . پذیـرش آتـش بس، برتری آن کشور را بپذیرد و برای مذاکره آماده شود    
ایـن قطعـنامه را نپذیرفت و بر عقب نشینی عراق و تقدم آن بر آتش بس تأکید        

 و )82(در واقـع واکنش ایران همانند ضربه و شوک دردناک برای عراق بود   . کـرد 
 چـنان کـه بـه نقل از    )83(. را در موقعیتـی سـخت قـرار داد   همیـن امـر، صـدام    

وفـیق السامرایی بیان شد عراق اگر تقدم عقب نشینی بر آتش بس را می پذیرفت    
 زیرا از نظر "جنگ را به داخل سرزمین عراق می کشاند"بـه ایـن معـنا بود که      

،  بر پایۀ همین مالحظات)84(.نظامـی عراق در موقعیت خوشایندی قرار نداشت   
کـورت والدهـایم طـی سـخنانی وضعیت را ترسیم و پیش بینی خود را دربارۀ      

 :ادامۀ جنگ و طوالنی شدن آن چنین بیان کرد
ن زودی ها پایان پذیرد، ولی امیدوارم             « ـه اـی راق ب ران و ـع نگ اـی نم ـج ی ـک ور نـم  52تـص

وند          زودی آزاد ـش ران ـب ریکا در تـه روگان اـم ر سختی نشان     . ـگ ود ـس رف از ـخ ر دو ـط ـه
ی د   ند ـم ـا آنها آماده           . ـه برد ت ـب ـب ود را عق یروهای ـخ ـاید ـن راق ب ند ـع ی گوـی یان ـم ایراـن

ی چنین کاری را ندارد           ر آمادـگ ـال حاـض راق در ح وند و ـع س ـش ش ـب رش آـت من ... پذـی
 )85(».یک جنگ طوالنی را پیش بینی می کنم

بدیـن ترتیـب، نـبود ارادۀ الزم در سازمان ملل برای توقف یا پایان دادن به       
اه با ناتوانی عراق برای تحمیل ارادۀ سیاسی خود بر ایران، سبب    جـنگ همـر   

شـد جمهـوری اسـالمی در وضعیتی بحرانی با تکیه بر مقاومت مردمی موازنۀ       
نتیجۀ این تحول اساسی در عرصۀ . نظامـی و محاسـبات عـراق را تغیـیر دهد         

. نظامـی افـزایش اعـتماد بـه نفـس ایران به سبب شکست های اولیه عراق بود        
ران بـا ادراکـی کـه از ماهیت جنگ و صلح تحمیلی داشت؛ با اعالم شروط       ایـ 

عقب نشینی عراق از مناطق اشغالی، : خـود بـرای پایـان دادن بـه جنگ شامل      
تعیین متجاوز پرداخت غرامت به ایران همچنان به مقاومت در مناطق اشغالی    

 وضعیت بن بست حاصل از پیدایش  وضعیت جدید چشم انداز تغییر  . ادامه داد 
 ∗.جنگ از پویا و پرتحرک به ایستا و فرسایشی را ترسیم می کرد

                                                 
جنگ ایران و عراق چه از نظر تاکتیکی و چه از نظر «:لندن در این زمینه نوشتتایمز  روزنامه ∗

استراتژیکی به بن بست رسیده است به همین دلیل، عراق به هر دری می زند تا بلکه کشوری 
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 جنگ فرسایشی

مشخصـۀ کلّـی حـاکم بـر جـنگ پس از آغاز آن بیان کنندۀ پیدایش وضعیت         
علّت به .  را برای آن به کار برد"فرسایشی" جدیـدی بـود کـه مـی تـوان عنوان     

با . دن به جنگ بودوجـود آمـدن ایـن وضعیت متأثر از ناکامی در پایان بخشی        
ایـن توضـیح ایـن پرسـش مطـرح مـی شود که چرا جنگ پس از شروع اولیه        
مـتوقف نشـد؟ بـه عـبارت دیگر، چه دالیلی وجود داشت که جنگ در منطقۀ       
حسـاس و بـا اهمیـت خلـیج فـارس ادامه یافت؟ پاسخ به این پرسش عالوه بر        

می سازد علت ایـنکه بخشـی از دالیـل و مـنطق حاکم بر آغاز جنگ را آشکار       
عالوه بر این، . ادامـۀ جنگ بویژه پس از فتح خرمشهر را نیز روشن خواهد کرد  

 .علت تبدیل آن به جنگی فرسایشی نیز مشخص خواهد شد
آنچـه روشـن اسـت عـراق گرچه در تحقق اهداف خود ناتوان بود بخشی از       

 یا ایـران نیز گرچه در بازدارندگی . مـناطق غـرب ایـران را بـه اشـغال در آورد          
شکسـت عـراق در نقطـۀ صـفر مـرزی نـاتوان بـود ارتـش عراق را زمین گیر و          

بدین شکل . این وضعیت، معادلۀ جدیدی را بر جنگ حاکم کرد . مـتوقف کرد  
کـه اگـر تا قبل از شروع جنگ منازعه بر پایۀ ادعاهای تاریخی و بر پایه اسناد      

عراق از مرزهای و پـاره ای از واقعـیات جدیـد بود با شروع جنگ و عبور ارتش      
ایـران و حضـور در بخش وسیعی از این مناطق، مفاهیم جدید تجاوز و اشغال    

عراق . نقش کلیدی داشت" زمین"در معادلۀ جدید . شـکل گرفت و آشکار شد 
کـه سـرزمین هایـی را در اشغال خود داشت و از طرفی از اوضاع داخلی ایران      

 . ل کنداندکی مطلع بود می خواست صلح را به ایران تحمی
مـتقابالً ایران می خواست عراقی ها بدون قید و شرط از سرزمین های اشغالی    

. آنگاه آتش بس و مذاکره انجام گیرد. بـه مـرزهای بین المللی عقب نشینی کنند    

                                                                                                     
روزشمار جنگ ایران  و حسین یکتا، مهدی انصاری(»                           .واسطۀ آتش بس شود

 جلد چهارم، وعراق، 
 )1359 مهر 26، گزارش روز 470مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ص 
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وسعت و موقعیت سرزمین های اشغالی نه به آن اندازه بود که به دلیل اهمیت      
تحمـیل کـند و نه بدان اندازه کم   یـا پـیامد هـای آن ارادۀ عـراق را بـر ایـران         

اطمینان . اهمیـت بـود کـه ایـران بـا چشـم پوشـی از آن با عراق مذاکره کند          
 .نداشتن از نظام بین الملل و رفتار صدام نیز مزید بر علت بود

در واقـع، ایـران نمـی توانست در حالی که مورد تجاوز قرار گرفته و بخشی از     
 برای پایان بخشیدن به جنگ تصمیم سـرزمین هـای خود را از دست داده بود   

بگـیرد و اقـدام کـند و عـراق نـیز قـادر نـبود پس از تجاوز و تصرف بخشی از         
سـرزمین هـای ایـران، بـدون دسـتیابی به امتیاز مهمی به مرز های بین المللی           

بدیـن ترتیـب، سرنوشت جنگ با موقعیت سیاسی و تا    . عقـب نشـینی نمـاید     
بر اثر موقعیت جدید . ور پیوند خورده بودانـدازه ای موجودیت سیاسی دو کش      

اگـرچه پـیروزی و شکسـت میان دو کشور تقسیم شده بود ولی ایران و عراق         
. قـادر نبودند بر اساس فرمول تقسیم پیروزی و شکست جنگ را خاتمه دهند      

بـه عـبارت دیگـر، همان گونه که جنگ به دلیل تبدیل مناسبات دو کشور به       
بود امکان اتمام جنگ نیز وجود نداشت و همین  آغاز شده ∗حاصل جمع صفر

امـر ادامـۀ جـنگ را اجتـناب ناپذیـر مـی کرد در حالی که نه امکان پیروزی در        
 )86(.میدان بود و نه امید و چشم اندازی برای متارکه مشاهده می شد

. عراقـی ها در مرحله جدید جنگ مواضعی را اعالم کردند که قابل توجه بود      
غـاز جـنگ صدام میان اقدامات خود علیه ایران با دفاع از   چـنان کـه قـبل از آ        

مـنافع کشورهای عربی و باز پس گیری جزایر سه گانه بر نوعی پیوستگی تأکید       
چنان که صدام در . مـی کرد در این مرحله، نیز مجدداً به این مفاهیم اشاره شد   

 :سخنانی گفت
ی کنند، بلکه            « ـاع ـم راق دف رزهای ـع نها از ـم ـه ـت ـا ن ی ه  آنها یک حمله نژادپرستانه عراـق

ی نمایند و           ـع ـم ـت را دف رقی ام ناح ـش ـه ـج ـه ب نه جویان درهای پیروزی را به روی ... و کـی
ـای غصب               رزمین ه ـه ـس والن و هم طین و ـج رای فلـس ـا را ـب ند و راه ه ی کـن ـاز ـم راب ب اـع

                                                 
 وقتـی همه امتیازات به نفع یک طرف می شود و طرف مقابل اصالً امتیازی نگیرد چنین   ∗

 .وضعیتی را حاصل جمع صفر می گویند
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 )87(».شده هموار می سازند

 جنگ صـدام همچنیـن در مصاحبه ای مطبوعاتی بر نقش جزایر سه گانه در       
عـراق بـا ایـران و بر حل این معضل و جلوگیری از جنگ مجدد تأکید کرد و         

 :گفت
ن جزایر پایان یابد دنیا باید           « ـازپس  گرفـت دون ب راق ـب ران و ـع یان اـی نگ ـم ـه ـج نان ک ـچ

 )88(».منتظر باشد که در جنگ تازه ای علیه ایران شرکت کند

 ما را تهدید ایران همیشه کشور"وزیـر خارجـه وقـت عـراق نـیز بـه ایـنکه           
 :اشاره کرد و دربارۀ عزم و تصمیم عراق گفت" می کند

ـه ادعاهای               « ـه ب رای همیش بار ـب ـان داده، یـک ـا پای نج ه ن تـش ـه اـی تیم ب دد هـس ـا درـص م
 )89(».ایران در برتری طلبی نسبت به کشورهای عربی خلیج خاتمه دهیم

 تحمل ایران نمی تواند جنگ فرسایشی را: عراقـی هـا بـر ایـن نظر بودند که       
 در حالی که عراق و )91(.و قـادر بـه مقاومـت در چنیـن جنگـی نیست          ) 90(.کـند 

 و عراق به اهداف نظامی )92(.ارتـش آن خواهـان یـک جـنگ درازمدت هستند         
خـود در ایـران دسـت یافـته و قادر است کم و بیش به مدت یک سال مناطق      

ــود نگــه دارد  ــیار خ ــ )93(.مذکــور را در اخت ــنکه صــدام در مص احبۀ  ضــمن ای
 :مطبوعاتی گفت

ـان تا به حال درست              « ـاب هایم تیم و حس ی هـس ل راـض تایج حاـص ود و ـن ـع ـخ ـا از وض م
ول          ـه ـط بهه ای ب ی در ـج یروهای عراـق ـت و ـن ده اس 1 تا 20 کیلومتر بین 550درآـم 1 0 

 )94(».کیلومتر در خاک ایران پیشروی کرده اند

استان . داشت کیلومتر مربع از سرزمین های ایران را در تصرف 15000عراق  
 کیلومتر مربع سرزمین اشغالی، بیشترین حجم استقرار 10000خوزسـتان بـا     

 بر ∗.نـیروهای متجاوز عراقی را در شهرها و مناطق مهم و حساس خود داشت    
پایـۀ همیـن مالحظـات عراقـی هـا خطـاب بـه رهبران و مسئوالن ایران اعالم          

 تا وقتی )95(ی گویدعـراق از موضع قدرت سخن از صلح و پایان جنگ م  : کـردند 
                                                 

 و از استان کردستان 2100مربع، از استان کرمانشاه  کیلومتر2600همچنین از استان ایالم  ∗
 . کیلومتر مربع در اشغال نیروهای عراقی بود300
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ایـران حقوق عراق را به رسمیت نشناسد در حال و آینده جنگ متوقف نخواهد   
 حتـی صـدام در مصاحبه ایی در پاسخ به سؤال خبرنگاران که عراق تا     )96(.شـد 

کجـا پیشـروی کـرده و سـرانجام در کجـای خـاک ایـران متوقف خواهد شد           
 :می گوید

ـه     « ـه ایــران ب ی ک ـا زماـن زوم ـت ورت ـل ـان     در ـص ند امـک راق اعــتراف نـک ـای ـع  خواســته ه
 )97(».پیشروی بیشتر نیروهای عراقی در داخل خاک ایران از بین نرفته است

طـه یاسین رمضان، معاون اول نخست وزیر عراق، نیز در سخنانی با تهدید       
 :ایران در صورت نپذیرفتن آتش بس گفت

ـه تصــر     « ـاری کــند عــراق ـب س پافـش ـه عــدم قــبول آتــش ـب ر ایــران ـب ف شــهرهای اـگ
 )98(».خوزستان و درهم کوبیدن تمام نقاط نظامی ادامه خواهد داد

البـته در کـنار ایـن تهدیـدات ارتـش عـراق ناتوانی خود را این گونه توجیه         
مـی کـرد کـه علـت عـدم تصرف شهرهای آبادان، دزفول و اهواز، جلوگیری از       

 )99(!سرافکندگی ایران و ایجاد مانع برای انجام مذاکره است
 خبرنگار عراقی و 300دام در سـخنانی در مجلـس ملی عراق که بیش از    صـ 

خارجـی حضـور داشـت بـه موضوع جدید حقوق اضافی برای عراق در صورت      
 :ادامه جنگ اشاره کرد و در پایان این جلسه وی به خبرنگاران گفت

تایج آن را نیز بپذیرند و چگونه می شود          « ـاید ـن وند ب ی ـش نگ ـم یر ـج ـه درـگ ی ک مردـم
ـه   ـت         ب ما را شکـس نکه ـش ید پــس از اـی ید و بگوـی ورده انــد بیاـی ـت ـخ ـه شکس ی ـک مردـم

یرید           ل بـگ ید تحوـی ما، بفرماـی ـای ـش رزمین ه ن ـس م اـی ـا می جنگیم    ! دادـی ـه م ی ک ماداـم
ـا محســوب        ـت ـم ظ امنـی ناطق دفاعــی و ضــروری بــرای حـف ـا جــزو ـم ن ســرزمین ـه اـی

ود    ی ـش ـا ا            . ـم ـاید ب د و ش روری نباـش ـا ـض رای م رزمین ـب ن ـس ـۀ اـی ـاید هم دامه جنگ ش
رایط اضافی را مطرح کنیم و شاید اوضاع ایجاب            ـه ـش د ک ود آـی ـه وـج ئله ب ـا مـس رای م ـب
ی باید بداند که ادامۀ              من ایراـن ـال، دـش ر ح ـه ـه ی ب یم، وـل م کـن رایط ـک ن ـش ند از اـی ـک
ی گویــد            ـان ـم ـه جه یم بلک ی گوـی ـا نـم ن را ـم ـت، اـی د داش ـافی خواـه وق اض نگ حـق . ـج

ن         نده تعیـی یروهای آـی بق ـن ـافی ـط وق اض ود  حـق ی ـش وق پس از یک     . ـم ن حـق ـاید اـی ش
ی که جنگ ادامه یابد روشن شود،               ـا زماـن ـال ت ـه س ـا س ـال ی ـا دو س ـاه ی ـا ـشش م ـال ی س
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دا می کنند، باید حقوق اضافی قائل            ود را ـف ـان ـخ ـه ج ی ک رای مرداـن ورت ـب ر ـص ـه ـه ب
1(».بشویم 0 0( 

صـدام همچنیـن در مصـاحبه ایـی مطبوعاتی گفت ما قصد اشغال سرزمین       
از ما بخواهند آنجا ) خوزسـتان (داشـتیم ولـی اگـر مـردم عربسـتان     ایـران را ن   

 )101(.مستقر شویم این کار را خواهیم کرد
ــتدپرسبازتـاب ایــن مصـاحبه ســبب شـد      در گـزارش خــود تأکــید  یونای

عـراق از خواسـته هـای اولـیه خـود فراتر رفته است و اکنون صحبت از        «:کـند 
 )102(». کندالحاق بخشی از خاک ایران به خود را مطرح می

اظهـارات تهدیـد آمیز صدام و سایر مسئوالن عراقی صرفاً به دلیل در اختیار        
داشـتن مـناطق اشـغالی نـبود بلکـه ارزیابـی آنـان از اوضـاع داخلـی ایران و            
مناقشـات سیاسـی که بر اثر شروع جنگ تا اندازه ای آرام شده بود ولی مجدداً    

ود در تصمیم و موضع گیری و بـا فـرو نشسـتن الـتهابات جـنگ رو به افزایش ب      
در هر صورت، عراقی ها مرحله جدید را با فرض . رفـتار عراقـی هـا تأثیر داشت        

تغیـیر اوضاع به سود خود بر اثر تغییر در اوضاع داخلی ایران یا انجام اقدامات   
 و امیدوار بودند در حالی که جنگ )103(نظامـی در جـبهه های جنگ آغاز کردند       

 عراقی ها در حالی برای )104(. عراق آن را احساس نکنندطوالنـی مـی شـود مردم    
 که به نوشته کردزمن به نظر ∗جنگـی طوالنـی و فرسایشـی تصـمیم گرفتند         

نداشتند و به » هیچ گونه طرح های احتمالی برای جنگ طوالنی «مـی رسید آنها     
 )105(.خطرات جنگی واقعاً طوالنی توجه نکرده بودند

اق به نظر می رسد در این مرحله همانند قبل بـا نگاهـی به تصمیم گیری عر       
از آغـاز جـنگ، منطق و تفکر حاکم بر رفتار عراق بیشتر از اینکه استراتژیکی      

حـال آنکه اگر عراقی ها ناکامی اولیه در حمله به ایران را   . باشـد سیاسـی بـود     

                                                 
صدام با «: افرایم کارش در مقاله جنگ ایران و عراق یک تجزیه و تحلیل نظامی می نویسد∗

قوای خود را برای یک ) 1360(1981تشخیص موقعیت پرمخاطره عراق ظاهراً در اوایل پاییز 
وی به دو برابر نمودن تعداد ارتش عراق، اتخاذ یک سیستم . گ طوالنی و ساکن آماده کردجن

 .29ص  ».تدافعی و سایر موارد اشاره می کند
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بررسـی می کردند در تصمیم خود برای استقرار در مناطق اشغالی تجدید نظر   
د و احتماالً با عقب  نشینی به مرزهای بین المللی و ادامۀ فشار به ایران    مـی کردن  

این امر احتماالً تا اندازه ای از ماهیت . موقعیت مناسب تری به دست می آوردند   
سیاسـی ارتـش عـراق و شخصیت سیاسی و کمتر نظامی صدام تأثیر پذیرفته     

مردمی از جنگ علیه در این مرحله، اوضاع داخلی عراق و میزان حمایت   . بـود 
ایـران بـرای صـدام حائـز اهمیـت بـود، چنان که همین سبب شد در انتخاب         
اسـتراتژی جنگ ساکن به این موضوع توجه شود که هیچ گونه خساراتی را بر     

مـردم عراق را متقاعد سازند که می توانند در  «مـردم عـراق تحمـیل نکنـند و          
رنامه توسعه اقتصادی، دسترسی کنار باال بردن استانداردهای زندگی و تداوم ب     

 کردزمن تصمیم  گیرندگان )106(».بـه زندگـی عـادی را بـرای آنهـا فراهم سازند          
عالـی رتـبه عـراق را مـتهم مـی کـند کـه به جای تالش برای یافتن راه کارهای         
نظامی مبتنی بر واقعیت، بیشتر به تبلیغات توجیه گرانه و سیاست های داخلی    

عراقی ها در درس گرفتن از «:ن اسـاس مـی نویسد  دل بسـته بودنـد و بـر همیـ       
 شاید بخشی از اظهارات صدام )107(».اشـتباهات نظامـی خود بسیار کند هستند    

 و همچنین نسبت دادن علت ∗پـس از جـنگ بـا اظهار تأسف از شروع جنگ        
طوالنـی شـدن آن به دیگران متأثر از ارزیابی جدید از اشتباهات اساسی باشد    

 )108(.ایران مرتکب شدکه در طول جنگ با 
در حالـی کـه ارتش عراق برای تثبیت مواضع خود در مناطق اشغالی تالش        
مـی کـرد ایـران بر اساس تصمیمی استراتژیک و بر پایۀ اعتماد به نفسی که از     
مقاومـت مردمـی در برابـر تجـاوز عـراق یافـته بود از پذیرش شرایط تحمیلی        

گ و واکنش های بین المللی نشان جن. عـراق و مجـامع بین المللی اجتناب کرد     
داد کـه مسـئوالن و مـردم ایـران وقتـی می توانند به حقوق خود برسند که به       
نـیروهای داخلـی تکـیه کنـند و ایـن تجـربه سـبب شـد تـا به دور از تمامی           

 .معادالت بین المللی و منطقه ای به فکر آزادسازی مناطق اشغالی باشند
                                                 

ه مناسـبت سـالگرد پذیـرش قطعنامه     1381 مـرداد  17 صـدام در      ∗ ، در سخنانی 598، ـب
 ».جنگ و آنچه بین دو کشور رخ داد مایۀ تأسف است«:گفت
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اطق از دسـت رفته و بیرون راندن  در حالـی کـه همگـان بـر آزادسـازی مـن         
ریشۀ آن نیز از نحوۀ . مـتجاوزان مـتفق القـول بودند، در روش اختالف نظر بود      

تفکـر نظامـی ارتـش و نـیروهای مردمی و انقالبی تا اندازه ای متأثر بود که در          
ــه ظهــور دو اســتراتژی  بنــی صــدر، .  مــتفاوت مــنجر شــد)109(دوران جــنگ ب

ن موضوع جنگ و حل معضل آزادسازی مناطق رئـیس جمهـور وقت، با گره زد    
به عبارت دیگر، . اشـغالی بـا مسـائل سیاسـی موضـوع را مشـکل تر کرده بود           

بنـی صـدر بـا ادامـۀ تـالش هـای اولـیۀ خـود، پـس از رسیدن به مقام ریاست            
ــیروهای انقالبـــی و  1358جمهــوری در بهمـــن ســال    ، درپـــی حــذف نـ

. ه التهابات جنگ فروکش کردپس از اینک. یکـپارچه سـازی ساختار قدرت بود     
او برای ارتقاء موقعیت سیاسی . بنـی صـدر تـالش های خود را مجدداً آغاز کرد        

بنی صدر برای اینکه . خود دست به اعمالی زد که واکنش دیگران را برانگیخت   
در اهـداف سیاسـی خـود پـیروز شود مجبور بود تنها بخش محدودی از توان      

مین امر، باعث شد تا برای عملیات آزادسازی نظامـی کشور را به کار گیرد و ه   
در حالی که هنوز دشمن . محدودیتـی بـرای حضور نیروهای مردمی ایجاد کند   

در مـناطق اشـغالی کـامالً استقرار نیافته بود و عملیات های نظامی می توانست     
توان دشمن را مضمحل نماید، کاستی های موجود سبب شد بنی صدر با اتکاء    

 و تـوان نـیروهای ارتـش و نادیده گرفتن نیروهای مردمی و     بـه تفکـر نظامـی     
ــان، 3 مهـر،  23(انقالبـی پـس از اجـرای چهــار عملـیات      دی 20 دی و 16 آب

 نـا امـیدی از ناکامی ها به از دست رفتن   )110(.بـا شکسـت مواجـه شـود     ) 1359
زمـان و امکانات و پیدایش روحیه یأس و ناامیدی از رسیدن به پیروزی نظامی     

 :بنی صدر بر اساس این وضعیت صریحاً اظهار کرد. دمنجر ش
1(».این جنگ راه کار نظامی ندارد و ما باید از نظر سیاسی دنبال راه حل باشیم« 1 1( 

گـرایش هـای سیاسـی و تفکـرات بنـی صدر و اهداف وی از جنگ و صلح و           
مثالً، . پیوسـتگی آن بـا مسائل سیاسی عواقب بسیار نامطلوبی به دنبال داشت    

وع صـلح و شـرایط پایـان دادن به جنگ از همان ابتدا درکمند اختالف       موضـ 
نظرهای سیاسی بود و تمرکز بر موضوع جنگ و یافتن راه حل برای خاتمۀ آن    
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جـای خـود را بـه مناقشـات سیاسـی داد و جـدا از سـایر مالحظات نظامی و         
 را بیـن المللی، مناقشات سیاسی در داخل کشور امکان مذاکره و راه حل یافتن   

نظر به اینکه جنگ با عراق در مسیر تعارض های سیاسی . بسـیار پیچـیده کرد    
و نوعـی جنگ قدرت قرار گرفته بود لذا پس از آنکه بنی صدر از کسب پیروزی     
در جـبهه هـا ناامـید شـد و در معـرض انتقاد قرار گرفت و مواضع سیاسی وی       

گاه تهران در ضـعیف شد برای خالصی از وضعیت جدید، با سخنرانی در دانش      
، بـه مناسـبت سـالگرد فـوت دکتر مصدق بحران داخلی را     1359 اسـفند   14

تشـدید کرد و جبهۀ جدیدی را با گرایش های چپ مانند مائوئیست ها، بخشی       
 در )112(.از چـریک هـای فدایـی، منافقیـن و سـایر گـروهک ها سازماندهی کرد         

د در طی جنگ که  به پیدایش گرایش های جدیریشـه های انقالب ایران کـتاب   
 :پدیده ایی مهم بوده اشاره شده است

ـت از اوایل نوامبر و در دسامبر         « د دول ـای ـض ورش ه رات و ـش زایش تظاـه 1اـف آبان (980
1و آذر  ـاع از     )359 ـه نحــوی مــردم را در دـف ـۀ جــنگ ـب ـه عارـض ـت هنگامــی ـک ، درـس

1(».سرزمین ایران داشت متحد می کرد، پدیدۀ قابل توجهی است 1 3( 

اب مذکـور در جـای دیگـر بـا احـتمال تغییر موازنۀ قدرت و        نویسـنده کـت   
جنگ داخلی یا وقوع یک کودتا «:موقعیـت بنـی صـدر پـیش بینـی می کند که        

 )114(».امکان پذیر است
 ایران را از 1359در چـارچوب رونـد جدید مسعود رجوی در زمستان سال      

اجعت فـرودگاه اصـفهان بـه مقصـد فرانسه ترک و پس از یک ماه به کشور مر         
جلسه برگزار ) منافقین(نامـبرده بـا کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق   . کـرد 

 را پیشـنهاد کرد که ابتدا پذیرفته نشد ولی پس از  "جـنگ مسـلحانه  "کـرد و    
سـه جلسـه بحـث سـرانجام اعضا متقاعد شدند و تنها موسی خیابانی به دلیل      

مام نامه نوشت و پس از آن، سازمان به ا. شـرایط بـا ایـن کار مخالفت می کرد        
اسلحه را زمین بگذار من خودم : امام در پاسخ گفتند . درخواسـت مالقات کرد   
 واکنش پیش بینی نشدۀ امام سازمان را در بن بست )115(.بـه مالقات شما می آیم    

قـرار داد و پـروژۀ راهپیمایـی بـه سمت منزل امام و سپس ترور امام و تصرف      
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ن برای خروج از بن بست حرکت سازما. مراکـز حسـاس بـه شکسـت انجامـید       
امام از اتفاقات جدید بسیار نگران . مسـلحانه مسـیری دیگر را سازماندهی کرد     

 :بود و در سخنرانی فرمودند
م              « ی ـه ـای داخـل رابکاری ه ن ـخ ـه اـی تالی ب تیم و مـب نگ هـس ـه ـج تالی ب روز مـب ـا اـم م

تالف های داخلی بیشتر بدهن              ن اـخ ـه اـی ـت ب ـاید اهمی ـا ش ـای م من ه تیم  ودـش د تا هـس
ر می کند و ما             یب پذـی ن آـس ـا را از باـط ی، م تالفات داخـل نکه اـخ رای اـی ی، ـب وم نظاـم هـج

1(».خودمان، خودمان را از بین می بریم 1 6( 

نفـوذ بنـی صدر در ارتش و همچنین ظهور بحران و بی ثباتی جدید بر دامنۀ      
  درعبور از بحرانآقای هاشمی در کتاب خاطرات خود به نام   . نگرانـی ها افزود   

 :این زمینه می نویسد
ـای خامنه ای هم در مجلس از             « د و آق ـام دادـن ـا ام ـان ب رحی از مالقاتش تی ـش ـای بهـش آق

ردند         ریف ـک ـان تـع ـات خودش ـا    . مالق زارش ه وع ـگ  به  دست می آید که ]چنین[از مجـم
ـاره       ـه فکــر ـچ ـه کــرده انــد و ـب ـا در ارتــش توـج ـا و خــط آنـه ـه خطــر لیــبرال ـه ـام ـب ام

1(».افتاده اند 1 7( 

 :اط امام از شکل گیری جبهۀ جدید این بوداستنب
ـا واسطه یا                 « د ب ده اـن تحد ـش ران ـم المی اـی وری اـس یه جمـه ـه عـل ی ک ی آناـن روز تماـم اـم

ـاید با قاطعیت با این خطر                ران ب ـت اـی ند، مل ی باـش ریکا ـم ـا اـم ـۀ ب طه در رابط دون واـس ـب
ـاید     بارزه نم زرگ ـم ی توسط یکی از نوکرانش     . ـب ـۀ نظاـم د حمل نکه دـی ریکا از اـی  یعنی اـم

ـت به تشدید اختالفات داخلی زد           ـاره دس رد، دوب ـتحدتر ـک ـا را م ردم م راق ـم ـت ـع . دول
ـه شیطانی را هم به دنبال نقشه های            ن نقش ش اـی ـاد خوـی ـا اتح ـاید ب ران ب یر اـی ردم دـل ـم

1(».قبل خنثی کند 1 8( 

وضـعیت جدیـد موجودیـت نظام جمهوری اسالمی را با چالش های اساسی     
ـ . روبـه رو کـرده بـود       ی که بخش وسیعی از خاک کشور در اشغال بود و در حال
 به علت اوضاع پس از انقالب و جنگ در وضعی نامطلوب  ∗وضـعیت اقتصـادی   

                                                 
اول شب در جلسه شورای عالی «: می نویسد363ص عبور از بحران، در کتاب  آقای هاشمی ∗

 درصد در پنج 20اقتصاد در نخست وزیری شرکت کردم، بحث تورم بود، خیلی باالست، حدود 
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آقای هاشمی، در کتاب . تشدید اختالفات سیاسی بسیار مخاطره آمیز بود   . بـود 
 :، می نویسد1360خود در توصیف آغاز سال

ـال   « ی، ام      60س ی، نظاـم دید سیاـس ـای ـش ران ه ـا بـح ی و اقتصادی آغاز کردیم  را ب با . نیـت
م    1مراـس ـفند    4 تالف ها شدیدتر شد و       59 اس ران، اـخ ـگاه تـه در در دانش ی ـص رای بـن  ـب

ـا تحرکــی         رد و در جــبهه ه ـه ـک ـکال مواـج ـا اش ـت را ـب ی را متشــنج و دول ـای سیاـس فض
ی کردند            یم ـم غال تحـک ـه اـش رای ادام ود را ـب ـع ـخ ی، مواض یروهای عراـق بود و ـن افکار . ـن

در      ی ـص ـای بـن ود، امکان تحرک         آق ود آورده ـب ـه وـج پاه ب ش و ـس یان ارـت تالف ـم ـه اـخ ک
رده بــود        یرون ـب غالگر را از دســترس ـب دن اـش ـب راـن رای عـق ـب ـب ن مجلــس و  . مناس بـی

ـای         ـت ســر آـق ـه پش الب ـک ود و نــیروهای ضــد انـق تالف شــدید ـب یس جمهــور، اـخ رـئ
ن می زدند            تالفات داـم ش اـخ ـه آـت د ب ته بودـن ـع گرـف در موض ی ـص  امنیت کشور در. بـن

ـان و    ـت آزادـگ ـان، دـش مــرزها بخصــوص در کردســتان، سیســتان و بلوچســتان، آذربایـج
1(».مرکز آسیب داشت 1 9( 

 داخل کشور صحنۀ 1360ادامـۀ تحـوالت جدیـد سـبب شـد تـا در خرداد        
سلب "در مجلس شورای اسالمی از بنی صدر . صـف بندی ها و رویارویی ها شود      

لیات نظامی در جبهه های امـام با تأکید بر اجرای عم   .  شـد  "کفایـت سیاسـی   
 :جنگ، برای از بین بردن بحران و مناقشات سیاسی داخلی تالش می کردند

ند           « ی ـک ـه ـم ی ک رفت هاـی ن پیـش ـه اـی ید ک ید  [کوـشش بکـن ی کـن  یک قدری زیادتر ]ـم
یغ کنند در آنجا، که این               دام تبـل تان ـص دام و دوـس ـت ـص ن اس نکه ممـک رای اـی د، ـب باـش

ـاال          ـت ح ته اس نار رـف ـه ـک ی ک ـت ارتش     فرماندـه رده اس یدا ـک عف ـپ ر ـض شما اگر . دیـگ

                                                                                                     
نتیجه گرفتند که تورم جهانی، باال . ، عوامل تورم و راه های عالج رابررسی کردند60ماهه اول سال 

ین، بی اعتمادی مردم به آینده اقتصادی و کمی پس انداز، معلوم نبودن بردن حقوق های سطح پای
تکلیف مالکیت ها، معلوم نبودن رشته های بخش خصوصی و دولتی، عوامل روانی و تبلیغات اجانب 

 آبان در 20 ایشان دربارۀ جلسۀ ».و ضد انقالب، محاصره اقتصادی و جنگ  از عوامل تورم است
ربارۀ وضع ارزی کشور تشکیل شده ذخیره ارزی در حدود دو میلیارد جلسه د«: می نویسد364ص 

 میلیارد دالر واردات داریم 5/1هر ماه نزدیک . دالر است و ارزش طالها در حدود پنج میلیارد دالر
اگر چنین . حدود ششصد میلیون دالر در ماه. و صدور نفت روزانه حدود پانصد هزار بشکه است

در این جلسه تصمیم گرفتیم به کشورهای خارجی کمتر . تمام می شودباشد بزودی ذخیره ارزی 
 ».صدا و سیما کنترل شود. حمله و فحاشی شود
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م شکسته                ـب ـه ن مطل ید اـی یدا بکـن یروزی ـپ ـا ـپ ی دو ت ـه یـک ن واقع د از اـی نانچه بـع ـچ
1(».می شود و نمی    تواند دیگر صدام تبلیغ کند 20( 

آقـای هاشـمی وضـعیت یـأس و ناامـیدی را ترسـیم می کند و دربارۀ ایجاد        
 :تحول در اوضاع سیاسی ـ نظامی می نویسد

ران رسیدیم شورش وسیع مسلحانه             « ـه اوج بـح زل او، ب در و ـع ی ـص ـت بـن ـلب کفای ـا س ب
ـه    30 نه ای، فاجـع ـت  اهللا خاـم رور آـی رداد، ـت ـک    7 ـخ ن و ـی هادت هفــتاد و دو ـت یر و ـش  ـت

یج کننده انقالب و کسالت زجر           ـای بـس توانه ه ـادی از اـس ـع زی هادت جم رور و ـش ن، ـت ـت
ـار بحــران     ـه هایــی از آـث ـت نموـن ـام اـم ـت و عالئــم یــأس در بســیاری از   دهــنده اـم اـس

1(».نیروهای انقالب به چشم می خورد 21( 

. بـرای ایجاد تحرک نظامی در جبهه ها به ارتش برای عملیات فشار وارد شد      
و ایـن در وضـعیتی بود که از یک سو به نوشته آقای هاشمی رفسنجانی، آقای     

 شغلی فالحـی از عملکـرد دادگـاه انقـالب و انجمـن اسـالمی و سـلب امنیت        
 و از طرف دیگر، آقای فالحی )122(افسـران شکایت داشت و چاره جویی می کرد    

از اخـتالف بیـن خـودش و آقـای ظهـیرنژاد، فرماندۀ نیروی زمینی، صحبت و       
 باوجود آنکه در شورای عالی دفاع برای رفع اختالف )123(.چـاره جویـی مـی کرد     

ستاد مشترک بـا حضـور فـرمانده وقـت نـیروی زمینـی ارتـش و رئیس وقت             
جلسـه ای برگـزار شـد ولـی بـه نتیجه نرسید و تنها تأکید شد در جبهه عمل         
کنـند و حرکتـی را خیلـی زود برای سرکوب نیروهای متجاوز بعثی عراق آغاز     

 مجـدداً در جلسۀ شورای عالی دفاع و به هنگام پیگیری علت عدم   )124(.نمایـند 
 :ه می نویسدآقای هاشمی در این زمین. انجام عملیات بحث شد

تاد مشترک شرکت کردم، تیمسار            « ـاع در ـس ی دف ورای عاـل ـه ـش ر در جلس د از ظـه بـع
ـه حرکت ارتش              تقد ب ی مـع یروی زمیـن رماندۀ ـن یرنژاد، ـف ـای ظـه د آق ی گوـی ی ـم فالـح
رهنگ یعقــوب         ـه ای از ـس ـاند و ناـم ی محفــوظ بم ـع کنوـن د وـض تر مــی داـن ـت و بـه نیس

ـه          د ک ی خواـن یروی زمیـن تاد ـن ران ـس ی از افـس ی قادر به    حبـش ـع کنوـن ش را در وض ارـت
ـه لشکر جدید التأسیس می باشد که              ـه دو س تاج ب د و مـح ی داـن راق نـم ش ـع راج ارـت اـخ

1(».به این زودی ها امکان ایجاد آن نیست 25( 
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، فرماندهان 1360 تیر 22در جلسـه بعـدی شـورای عالـی دفـاع در تـاریخ         
جدداً  نـیروی زمینـی ارتـش شـرکت کردند و م       81،92،16،21،77لشـکرهای 

) 126(».عذرشان هم کمبود مهمات و گرما است«و . دربـارۀ عملـیات بحـث شـد      

 :پس از اتمام جلسه آقای هاشمی در خاطرات خود می نویسد
یم         « ری بکـن ـاید فـک د ب ده نـش رک الزم دـی ر تـح ـان فالحی و فکوری هم سخت  . اـگ آقای

ند            ی داـن ی ـم یروی زمیـن ی را از ـن د، کوتاـه ریع اـن ـت ـس رفدار حرک نده،  . ـط حقیقت را آـی
1(».روشن می کند 27( 

در مجمـوع بـه نظـر مـی رسـید ارتش در وضعیت مطلوبی نبود؛ زیرا بخش        
وسـیعی از خاک کشور همچنان در اشغال دشمن بود و با آنکه چهار عملیات       
براسـاس تفکـر نظامـی موجـود در ارتش و با هدف آزادسازی مناطق اشغالی          

با فرار بنی صدر و شائبۀ . ال نداشتانجـام گرفـته بود هیچ گونه نتیجه ای به دنب       
نفـوذ وی در ارتـش امنیـت شـغلی افسـران ارتـش به مخاطره افتاد و به فشار         

و در ضمن آن، اختالف نظر میان فرمانده . روحـی ـ روانـی بـر آنـان منجر شد     
وقـت نـیروی زمینـی ارتـش مـرحوم تیمسـار ظهـیرنژاد و رئـیس وقت ستاد           

 گونـه ای بـود که حتی در جلسه   مشـترک ارتـش شـهید تیمسـار فالحـی بـه        
در نتیجه، در حالی که ارتش تحت . شـورای عالـی دفـاع هـم حل و فصل نشد      

فشـار روانـی بـود فرماندهـی عالـی آن نیز با اختالف نظر اساسی مواجه بود و        
هـیچ گونـه تفکـر و ایدۀ جدیدی برای آزادسازی مناطق اشغالی نداشت لذا در      

 .هوده بوداین وضعیت انتظار تحرک نظامی بی
در نتـیجه چنیـن بـه نظـر می رسید اهداف جنگ فرسایشی در حال تحقق       
اسـت و طبیعـتاً، امـریکا و کشورهای منطقه از پیدایش چنین وضعیتی کامالً       

امریکایـی هـا به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در     . خشـنود بودنـد   
 حوادثی همچون امریکا و روی کار آمدن ریگان و جمهوری خواهان و نیز وقوع   

پـیروزی انقـالب اسـالمی در ایـران و سـقوط شـاه، اشـغال افغانستان توسط           
نـیروهای شـوروی، گـروگان گیری اعضای سفارت امریکا در ایران و بعد شروع     
جـنگ، اوضـاع را نمـی توانسـتند کنـترل کنـند و بـه همیـن دلیل، از جنگ            
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ران انقالبی، در برابر فرسایشی استقبال می کردند؛ زیرا بر اثر وضعیت جدید، ای  
تهـاجم همـه جانـبۀ نظامـی و از دسـت دادن سـرزمین، با مشکالت نظامی ـ          
امنیتـی و سیاسـی دسـت و پـنجه نرم می کرد و عراق نیز که از موازنۀ نظامی       
پیشـین رهـا شده بود با سیاست توسعه طلبی در منطقه در برابر ایران گرفتار        

 .شده بود
یر انقالب اسالمی و همچنین قدرت عراق کشـورهای مـنطقه نـیز کـه از تأث         

نگران بودند از جنگ محدود و کنترل شدۀ فرسایشی استقبال می کردند؛ زیرا      
قدرت عراق در سرزمین  ایران متمرکز و درهم شکسته شده بود و انرژی ایران    

 در مقالۀ خود "ریاض الرئیس". انقالبـی در برابر تجاوز عراق رها و متمرکز بود   
 :ش کشورهای منطقه به ایران و عراق می نویسددربارۀ نگر

ـال        « راق  در س ران و ـع نگ اـی ـاز ـج 1آغ یاد گرایی اسالمی و    980 رات بـن ی از خـط ، نگراـن
ـق مشاهده می شد در کشورهای            ـه در اف ی را ک ی ایراـن ی گراـی بانه مـل عه طـل ـت توـس ماهی

د آورد      ـارس پدـی یج ف ری که کشورهای خلیج عربی    . خـل ن خـط وری ترـی ـا ـف را ) فارس(ام
ریع و کامل عراق یا ایران و متعاقب آن سلطه یافتن            یروزی ـس ـان ـپ رد، امک ی ـک د ـم تهدـی

ـارس بود        یج ف ر خـل ـاتح ـب رف ف دورنمای پیروزی ایران از این هم وحشتناک تر بود . ... ـط
یروزی ایران در جنگ، کشورهای خلیج عربی        ـه ـپ ـت ک ود داش یم وـج ن ـب را با ) فارس(اـی

1(».نها روبه رو کندتحمیل شرایط سیاسی ایران بر آ 28( 

عراقـی هـا بـرای تغیـیر اوضـاع و نتیجه  گرفتن از جنگ فرسایشی به دنبال         
اقدامـات نظامـی بودنـد و اوضاع داخلی ایران و ناتوانی نظامی این کشور منشأ      
امـیدواری عراقـی هـا بـود و چنین ارزیابی می کردند که ایران با ادامۀ جنگ و          

 ویرانی بیشتر می رود و رابطۀ حکومت با طوالنـی شـدن آن بـه سوی خرابی و      
ملـت پیچیده تر می شود و در اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هرج و مرج   

 )129(.روی مـی دهـد و روابـط منطقه ای و بین المللی ایران تیرگی بیشتر می یابد        
چنانچه حکام تهران سرعقل نیایند دولت عراق ناگزیر «:عراقـی ها تهدید کردند   

قدامات خود بیفزاید و شکست های سخت تری را بر رژیم تهران وارد اسـت بر ا   
 عراقـی هـا در امـور داخلـی ایـران مجـدداً مداخله کردند و از حقوق        )130(».آورد
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 :چنان که عصمت کتانی می گوید. قومیت ها گفتند
ـاد دولت خودشان            « ـان ایج ران، خواه ر اـی ـای دیـگ ـت ه ند اقلی ردم هماـن تان ـم در خوزـس

1(».ادر نیستیم به آنها بگوییم این را نخواهندهستند ما ق 31( 

 صـدام نـیز در جمـع نیروهای ارتش عراق که عازم جبهه های جنگ بودند     
 :می گوید

تان         « رب عربـس ردم ـع ـه ـم ـا ب تان [م ـت های ایران بویژه کردها،    ]خوزـس ـایر اقلی یز س  و ـن
ـۀ وطن پرستان واقعی و شریف اعالم می کنیم که آماده ایم        ـا و هم وچ ه  روابط محکمی با بـل

ش بهره مند شوند               ی خوـی ی و قوـم وق مـل ند از حـق ـا بتواـن م ت ود آورـی ـه وـج ـا ب ما ... آنه
1(».آماده ایم به آنها هرگونه کمکی از جمله سالحی که مورد نیاز آنها باشد، بکنیم 32( 

کردزمـن مـی نویسـد بسیاری از مقامات عالی رتبه عراق بر این باور بودند که       
خمینی پایان می دهد و ) امام( در ایران، به حکومت کشـمکش بـر سـر قدرت      

(. دولت ایران سقوط خواهد کرد1360زمـان صلح فرا می رسد و تا پاییز سال       
 : یکی از نشریات امریکا در همین ایام می نویسد)133

ـه نظر می آید و رهبری رژیم             « زدیک ب یار ـن ی بـس ی گاـه ـت خمیـن ران حکوم ـقوط ـس س
رو         ـای ـگ ذاری ه ـب ـگ ـا بم ی ب یار ضعیف شده است  کنوـن ـان بـس سرکشی و قیام . ه مخالف

1(».بسرعت در حال رشد است 34( 

 به نقل از مقامات عراقی در کویتی القبسبـر پایـۀ همیـن وضعیت روزنامۀ      
 : نوشت1360فروردین 

ـه خوزســتان کــند و هــدف از آن آزاد کــردن    « ـۀ گســترده ای ـب عــراق قصــد دارد حمـل
ـت، اعــالم     ـای نـف ـاه ـه ـت    خوزســتان و اشــغال ـچ ـت موـق ـکیل حکوـم  اســتقالل و تـش

د    ی باـش 1(.ـم ی بعد از جنگ از نظارت          )35 ر دارد حـت دام در نـظ ن اـق ـا اـی تماالً ب راق اـح  ـع
1(».مستقیم ایران بر خوزستان اشغال شده جلوگیری کند 36( 

سـخنان صـدام و سـایر مقامات عراقی مبنی بر بی عالقگی به تمامیت ارضی      
چنان که لطیف جاسم در . ده استایـران بـیان کنـندۀ پیگـیری ایـن طـرح بو        

 : می گوید1360مصاحبه ای در دی ماه 
تان  « ـت عربـس راق دوـل رزمین مــی دانــد و     ]خوزســتان[ـع راب ایــن ـس ـلم اـع ـق مـس  را ح
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رای تحقق آن به                راق ـب ند ـع الم کـن ی را اـع ن دولـت ود چنـی ند وـج ـان بخواـه نانچه آن ـچ
1(».مردمش کمک خواهد کرد 37( 

 : می گوید1359 در دی ماه کویتی االنبا صدام نیز در مصاحبه با روزنامۀ
ـه نوعــی از انــواع       « ـاید ـب ـا ـب ـه آنـه ـه ـب ـت مخــتلف وجــود دارد ـک در ایــران پــنج ملـی

ود     تاری داده ـش یم        . خودمـخ ی کـن ـاع ـم تان دف ود در خوزـس رادران ـخ ـا از ـب این امر با . م
1(».سیاست ها و اعتقادات ما مطابقت کامل دارد 38( 

ه می کند به فرآیند جنگ فرسایشی صـدام همچنیـن در جـای دیگری اشار      
 :برای ایران و عراق و می گوید

ـه بدهــند     « ـه جــنگ ادام ـام ایــران ب ـال بگذاریــد حک ـا یکــپارچه    . ح ـاره و ـم ـاره پ ـا ـپ آنه
ویم  ـه از             . ـش ـا ک تراتژی م ـت اـس ن اس م و اـی ـه ای ندارـی ران عالق ی اـی ـت ارـض ـه تمامی ـا ب م

1(».مدت ها پیش اعالم کرده ایم 39( 

ن بیان کننده این معنا بود که عراقی ها برای برون رفت از برخی شواهد و قرائ
جنگ فرسایشی، به دنبال وارد ساختن ضربۀ آخر و پایان دادن به جنگ، همراه 
با تشدید بی ثباتی در داخل کشور و با هدف خاتمه بخشیدن به حیات سیاسی  

ن در چنین وضعیتی جمهوری اسالمی ایرا. نظام جمهوری اسالمی ایران بودند 
از لحـاظ سیاسی ـ اجتماعی ـ نظامی و امنیتی در وضعیت مخاطره آمیزی قرار   
داشـت و بـاید بـرای تضمین تداوم موجودیت نظام و حفظ تمامیت ارضی بر         

 .معضل بی ثباتی سیاسی و حضور نیروهای اشغالگر غلبه می کرد
 

 آغاز تحول

سالمی پـیامد هـای جنگ فرسایشی در دو عرصۀ سیاسی و نظامی، جمهوری ا       
تعامل و به هم پیوستگی . را در برابـر چـالش هـای مخاطـره آمیز قرار داده بود       

تأثـیر بـن بست نظامی در جبهه های جنگ و خطر حمله مجدد عراق و تشدید     
مناقشـات سیاسـی و سرانجام درگیری نظامی در داخل شهر ها ثبات سیاسی،    

 آنچه با تهاجم در واقع،. اسـتقالل و تمامیـت ارضـی کشـور را تهدیـد می کرد       
در . عـراق بـه ایـران حاصـل نشـد با تداوم جنگ فرسایشی در حال تحقق بود      
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چنیـن وضـعیتی ایـن پرسش مطرح بود که آیا جمهوری اسالمی می تواند بر         
بـن بسـت نظامی و بی ثباتی سیاسی غلبه کند و به بقا و حیات خود ادامه دهد     

 یا اینکه در مسیر تحوالت جدید فرو خواهد پاشید؟
پـیش از ایـن زمانـی که کشور عمیقاً درگیر مناقشات سیاسی بود جنگ به         
انسـجام و وفـاق بـرای مقابله با تجاوز عراق منجر شد ولی ناکامی در آزادسازی     
مناطق اشغالی، سبب شد که نه تنها جنگ تأثیرات وحدت بخش اولیۀ خود را    

امام در این . از دست بدهد بلکه بر پیچیدگی و تعمیق مناقشات سیاسی افزود   
وضـعیت جـنگ را مسـئله اصـلی کشـور دانسـتند و تـالش بسیاری کردند تا           

اما تأثیر چندانی نداشت و عمالً فقط . اخـتالفات سیاسـی را بـه حاشیه برانند        
بنابراین . نـیروهای وفـادار بـه امام و انقالب را تا اندازه ای کنترل و مهار می کرد    

جاد تحول و خروج از بن بست وجود بـه نظـر مـی رسـید تـنها دو راه بـرای ای        
 بـاید وضعیت سیاسی را دگرگون کرد یا بر  "تحـول در جـنگ  "یـا بـا   : داشـت 
 باید با تغییر در صحنۀ سیاسی کشور، " الگوی مدیریت و رهبری قاطع   "اساس

 .روند جنگ را دگرگون و تحت تأثیر قرار داد
کالوزویـتس معـتقد اسـت کـه جـنگ هنگامـی از وضـعیت رکُـود خارج           

به عبارت . واهـد شـد کـه میدان رزم با رخدادهای جدید تغییر حالت بدهد        خ
. دیگـر، دینامـیک و موتـور تحـوالت جنگ تغییر حاالت در میدان رزم است         

بدیـن شـکل کـه وقتـی موتـور جنگ حرکت کند با توجه به ماهیت سیاسی       
جـنگ تدریجـاً در داخـل و در سـطح سیاسـی نـیز تحرک به  وجود می آید و        

همچنیـن بـا تشدید این روند و تغییر   . ود بـه پایـان خواهـد رسـید    دوران رکـ  
موازنـۀ نظامی، وضعیت سیاسی نیز تغییر خواهد کرد و با فرض پذیرفتن این       
نظـریه چگونـه مـی تـوان در مـیدان رزم و با اجرای عملیات های نظامی تغییر       

 ایجاد کرد؟ 
با وفاق و بـر اسـاس نظریۀ دیگر، جنگ موجب انسجام سیاسی است و تنها    
در غیر . وحـدت ملـی و بسیج کلیۀ منابع می توان به تهاجم خارجی پاسخ داد     

ایـن  صـورت، واگرایـی حاصـل از ناتوانـی در مقابلـه بـا دشـمن بـه فروپاشی            
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اجتماعـی مـی انجـامد و ثبات سیاسی و استقالل و تمامیت کشور را مخدوش       
 بر ضرورت "طعمدیریت و رهبری قا"بـرای انسـجام بـاید متکـی بر      . مـی کـند   

مقابلـه و بیرون راندن نیروهای متجاوز از خاک کشور تأکید و ساختار سیاسی       
را منسـجم کـرد و بـا حضور مردم در صحنه و بسیج منابع، دشمن اشغالگر را     

همانگونه که در گذشته جنگ . مـنهدم و بـه فرار از مناطق اشغالی مجبور کرد   
باره به آن انسجام و وفاق باعـث انسـجام سیاسـی شـده بـود چگونه می شد دو        

 سیاسی دست یافت؟
پیدایش تفکر و استراتژی جدید به تحول در عرصۀ : به اجمال می توان گفت  

بدیـن معـنا کـه وقتی جنگ کالسیک به نتیجه نرسید و به       . نظامـی انجامـید   
در عرصۀ سیاسی .  راه برای مسیر جدید باز شد∗بـن بسـت نظامـی منتهی شد    

مخاصـمه تـبدیل و جـبهۀ ضـدانقالب در داخـل با      نـیز، وقتـی مناقشـات بـه       
هماهنگـی و حمایـت خارجـی بـا هـدف تعییـن سرنوشت نهایی فعال شد و        
خـیابان هـای شهر محل درگیری نظامی شد مخاطرات حاصل از این وضعیت        
سـبب گـردید رهـبری بـا قاطعیت برای حل آن به صحنۀ سیاسی کشور وارد       

 .شود
ه و تفکر جدید نظامی تکوین یافت بدین نقطـۀ آغاز تحوالت نظامی با اندیش   

معنا که ابتدا باید این نتیجه حاصل می شد که با تفکر کالسیک معضل اشغال   
نظامـی کشـور قـابل حـل نیست، این امر با شکست عملیات های چهارگانه به       

 چنان که نیروهای کالسیک و بنی صدر، )140(.فرماندهـی بنـی صـدر حاصـل شد         
ز بـه ایـن بـاور رسیدند که با این تفکر و روش ها    مـردم و حتـی عراقـی هـا نـی       

مهمتر از این مسئله، باید ذهنیت و تصورات مبنی . نمـی توان به پیروزی رسید  
                                                 

 دکـتر محسن رضایی فرماندۀ پیشین کل سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در      ∗
سال اول جنگ در حالی تمام شد که برای ما دو نتیجه روشن داشت؛ یکی «:مصاحبه ای می گوید

ینکه وضعیت نظامی کشور بدون یک تحولی در آن نمی توانست دارای یک دستاوردی برای ملت ا
 و ثابت شد آقای بنی صدر و دوستانش در طول یک سال همه ایده ها و طرحشان را که …باشد

حمالت زیادی که کردند با . عمل کردند هیچ نتیجه   ای از جنگ کالسیک برای ملت ایران ندارد
 »…. شدشکست مواجه 

 )1377برنامه تلویزیونی سجاده آتش، شبکه اول، زمستان (
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طراحی و . بـر شکسـت ناپذیری دشمن تغییر می یافت و درهم  شکسته می شد    
، این مفهوم را 1359 در ماه های پایانی سال  )141(اجـرای عملـیات هـای محدود      

 ثاراهللا دربارۀ برداشت 41سردار سلیمانی فرماندۀ پیشین لشکر   . تمحقق ساخ 
 :خود از دشمن در بدو ورود به جبهه و تغییر آن می گوید

رکاری می دانستم، اما در           « ـام ـه ـه انج ـادر ب من را ق بهه، دـش ـه ـج ـای اول ورود ب در روزه
ـاده      ـق شــدیم نــیروهای دشــمن را از کــنار ـج ـام دادیــم موـف ـه انـج ـه ای ـک اولیــن حمـل
ـه این امر               یم ک ـا وارد کـن ر آنه یز ـب ی ـن یم و تلفاـت ـب براـن ـه عق یدیه ب ـا حـم نگرد ت سوـس

ن برود              تم از بـی نم داـش من در ذـه ـه از دـش ی ک وّر غلـط د تـص ـث ـش یادم می آید که . باع
دیم             ی ـش ـا ـم ی ه ـع عراـق ـا وارد مواض ـب ه ـه، ش ن حمل س از اـی تم به نام   . ـپ تی داـش دوـس

ید، او حتـ           هادت رـس ـه ـش داً ب ـه بـع ریک، ک ن ـچ ـع با موتورسیکلت   محـس ی مواق ی برـخ
1(».خود را به خاکریز عراقی ها می رساند 42( 

 تشدید شده بود به موازات 1359در حالـی کـه مناقشـات سیاسی از اسفند       
 عملـیات هـای محـدود گســترش    1360آن درحـد فاصـل اسـفند تـا خــرداد     

 نقطه تکامل عملیات های 1360از یـک سـو دهه پایانی ماه خرداد   . مـی یافـت   
 با همت سپاه در منطقه "خمینی فرمانده کل قوا"دود بـا اجـرای عملیات     محـ 

دارخویـن بود و از سوی دیگر، مناقشات سیاسی که به درگیری نظامی تبدیل    
در واقع، . شـده بـود در تعییـن سرنوشـت نظـام جمهـوری اسالمی مؤثر بود           

قوا عملـیات دارخوین پاسخ به اوضاع سیاسی و عزل بنی صدر از فرماندهی کل   
با اینکه این عملیات برای رزمندگان کامالً روحیه . بـا فـرمان امـام خمینی بود     

آقای . بخـش بود ولی در سطح کالن و در مسائل نظامی و سیاسی بی تأثیر بود    
 :هاشمی دربارۀ این عملیات در کتاب خاطرات خود می نویسد

ـ        « ـام بـخش دارخوی ی الـه یات کوچـک وـل ـا عمـل ی ـب رک مطلوـب بختانه، تـح ـاز خوـش ن آـغ
ـب رانــدن بعثــیان رونــد      ی گــردد و عملــیات تهاجمــی نــیروهای رزمــنده، بــرای عـق ـم

1(».تکاملی خود را ادامه می دهد 43( 

، 1360تشـدید درگیر ی های نظامی در داخل شهر ها در ماه های تیر و مرداد    
و وقـوع حوادث تأثّرانگیزی مانند انفجار مقر حزب جمهوری اسالمی در هفتم     
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 تن از کادرهای سیاسی کشور، 72هید بهشـتی و بـیش از   تـیر و شـهادت شـ      
وضعیت نگران کننده ای را به وجود آورد و برای کنترل و مهار آن و جلوگیری      
از تأثـیر آن بـر جـبهه هـای جـنگ بر ضرورت انجام عملیات بیشتر از گذشته         
تأکـید شـد و در همیـن چارچوب و بر مبنای مالحظات امنیتی امام و شورای     

با توجه . شـورای عالی دفاع نیز بر انجام عملیات بیشتر تأکید کردند   امنیـت و    
بـه ایـنکه ارتـش پـس از حـذف بنـی صدر از فضای جدید گالیه می کرد آقای         

 :هاشمی در کتاب خاطرات خود می نویسد
ـای ارتش را مطرح کردم و تصمیماتی            « ـه ه ردم و گل رکت ـک ـت ـش ورای امنی ر در ـش عـص

ـا         د آق ط احـم ردیم توـس ـاذ ـک ر خواستیم      اتخ ـام نـظ م و از ام یغام دادـی ـام ـپ ـه ام امام با . ب
1(».تغییراتی در ارتش، برای اطمینان بیشتر موافقت کردند 44( 

در ادامـۀ همیـن تـالش هـا و برای تغییر در کادر فرماندهی ارتش در جلسه       
 وضعیت جبهه ها و تغییر در کادر 1360 مرداد12شـورای عالی دفاع در تاریخ    

 :حث شد آقای هاشمی در این زمینه می نویسدفرماندهی ارتش ب
ـاعت   « ـاع شرکت کردم گزارش جبهه ها را دادند        5س ی دف ورای عاـل ر در ـش د از ظـه  بـع

ـت    د اس ـه راـک م         . ک یرازی نمودـی رهنگ ـش ـای ـس رای آق رب را ـب ی ـغ نهاد فرماندـه پیـش
1(».که نظامیان را خوش نیامد 45( 

بویژه پس از . انجام شدالبـته بعدهـا بتدریج در کادر فرماندهی ارتش تغییر      
شـهادت سرتیپ فالحی و انتصاب سرهنگ صیاد شیرازی به فرماندهی نیروی    

 و باتوجه به ∗زمینـی، نظامیان جوان به فرماندهی منصوب شدند و ارتقا یافتند  
روحـیۀ سرهنگ صیاد شیرازی و تجربۀ همکاری با نیروهای مردمی و سپاه در    

ضمن اینکه با رفع موانع .  فراهم شدکردسـتان، زمینۀ هماهنگی ارتش و سپاه  
سیاسـی در سـاختار سیاسی ـ نظامی کشور برای تقویت سپاه و ضرورت های        
. نظامـی امکـان جذب و سازماندهی نیروهای مردمی در جبهه ها افزایش یافت     

ایـن رونـد همچـنان پـس از شـهادت آقـای رجایـی و آغاز ریاست  جمهوری             
                                                 

وقتی سرهنگ صیاد شیرازی به فرماندهی نیروی .  سرتیپ ظهیرنژاد فرمانده نیروی زمینی بود∗
 .زمینی منصوب شد، سرتیپ ظهیرنژاد به جای شهید فالحی رئیس ستاد مشترک ارتش شد
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شت و ایجاد آرامش و ثبات سیاسی در این آیـت اهللا خامنه ای روبه افزایش گذا    
 :آقای هاشمی در این زمینه می نویسد. زمینه نقش زیادی داشت

ـت شدید ناشی از               « م نقاه ی رـغ وری، عـل ـت جمـه ـه ریاس نه ای ب ـت اهللا خاـم تخاب آی ـا اـن ب
نافقان، دورۀ آراـمش و استقرار در نیمه دوم سال      د ـم 1سوءقـص  را تجربه می کنیم در 360

1(».ت که امکان توجه به جبهه ها و دفاع را به دست می آوریماین شرایط اس 46( 

سرلشـکر وفـیق السـامرایی علـت تحـول نظامـی و پشت سر گذاشتن دورۀ          
خطـرناک اشـغال و بـی ثباتـی و نقش عوامل مختلف را در کتاب خود توضیح       

 :می دهد و می نویسد
نگ که خطرنا           « رحله از ـج ن ـم تن اـی ر گذاـش ـت ـس ـا پش ران ب بران اـی ک ترین مرحله رـه

ـه ایران به راه خود               ر روی جامع تر ـب یرگذاری بیـش درت تأـث ـا ـق یش و ب یش از ـپ ود، ـب ـب
د    ـه دادـن ی   . ادام ـامل رواـن ن "ع رای به حرکت درآوردن ده ها     "دـی زرگ ـب ی ـب ـه محرـک  ک

ران نقش خود را ایفا کرد و روحیۀ             پاه اـی یروهای ـس ـه ـن تن ب نظور پیوـس ـه ـم ر ب زار نـف ـه
ی را        نظم ایراـن یروهای ناـم ود باال برد، همچنان       ـن یج ـب داران و بـس پاه پاـس ـامل ـس ـه ش  ک

1(».که تعدادشان نیز افزایش یافت و سالح ها و سازمانشان گسترش پیدا کرد 47( 

در ادامـۀ تغیـیر و تحـوالت جدیـد، طراحی و اجرای عملیات ثامن االئمه با          
هدف شکستن حصر آبادان، نقطۀ عطفی در به آزمون گذاشتن دکترین جدید      

 پیروزی یا شکست در این عملیات می توانست به تغییر در عرصۀ سیاسی  .بـود 
 .ـ نظامی کشور و خروج از روند جنگ فرسایشی منجر شود

پیروزی نسبتاً سریع در عملیات ثامن االئمه، در اوضاعی که تصور می شد پس 
از حـذف بنـی صدر ایران در بحران سیاسی و بن بست نظامی است بسیار مهم      

هنوز مشخص نشده است که «:ن که کردزمن در کتاب خود می نویسد  چنا ∗.بود
 وی در ضمن اینکه به اجرای )148(»ایرانیان چگونه بر این پیروزی دست یافتند؟  

عملـیات در شـب و اسـتفاده از شـکاف های موجود در مواضع عراقی ها اشاره          

                                                 
 به صورت بهتر 1981رکناری بنی صدر در ژوئن  کردزمن بر این نظر است که ایران پس از ب∗

 .و مشکالت فرماندهی در داخل ارتش ایران را کاهش داد. عمل کرد
 )464 و 458 ص جنگ ایران و عراق،: درس هایی از جنگ مدرن ـ جلد دوم(
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تفاده از می کند از ترکیب جدید نیروهای ایران، هماهنگی آنها در پیشروی و اس
 )149(.موقعیت و امکانات خود و از فنون و روش های ترکیبی نیز نام می برد

سـردار غالمعلـی رشـید در تجـزیه و تحلـیل عملیات ثامن االئمه، در جمع         
 :فرماندهان سپاه، می گوید

ند فاکتور در نظر گرفته شد        « یات ـچ ن عمـل ی اـی ی، در طراـح یات قبـل نابه تجرـب اول، . ـب
پارچه و        ـاجم یـک ـه شبانه؛ سوم، قیچی کردن      ته ـا؛ دوم، حمل ل محوره به در ـک ـه جاـن هم

هر            ور خرمـش نده از مـح دودی فریـب ـا ـح تیبانی ت ـارم، تـک پـش ل؛ چه من در دوـپ ... دـش
ـا چنیــن تهاجمــی را         ـه ب رای مقابـل ـاده ای ـب ـازمان آـم من ـس ـه دـش ـت ـک ـان داش ـاید اذـع ب

1(».نداشت 50( 

 )151(ر عمل در جنگپـیروزی در عملـیات ثامـن االئمه و به دست گیری ابتکا        
ــه )152(. بـود ∗اولیـن عالمـت روشـن و بـارز کــارآمدی نظـام اسـالمی        و از جمل

پـیامدهای سیاسـی آن، پـیام صدام بود که به نوشتۀ آقای هاشمی رفسنجانی         
 صدام حاضر است پس از «:یأسـر عـرفات در مسـکو بـه سـفیر مـا اعـالم کرد          

ه که پذیرفتنی  و چند شرط گفت». سـاعت بـیرون بـرود   48آتـش بـس، ظـرف     
 بـه نظـر مـی رسـد بـا توجـه بـه تـالش هایی که پیش از این برای          )153(.نیسـت 

شکسـتن محاصـره آبادان انجام شد و به نتیجه نرسید از نظر عراق پیروزی در      
ایـن عملـیات بـه منزله آغاز دوره ایی جدید بود به همین دلیل، از طریق یاسر      

 .عرفات به ایران پیام دادند
از ایـن مـدت ها بود خطاب به ملت و ارتش عراق هیچ گونه   امـام کـه پـیش       

ارتش عراق چرا «:پیامـی ارسـال نکـرده بودنـد بـا ایـن پیروزی پیام دادند که           
ارتش عراق، ملت عراق، به پا خیزید و این «: و سـپس تأکـید کـردند    »نشسـته؟ 

بارقـه هـای امید به پیروزی با شکستن محاصره   ) 154(».تفالـه هـا را بـیرون ریـزید     

                                                 
اگر امام در این جنگ به جای فرمان حمله و مقاومت به «: دکتر روحانی طرح پرسش می کند∗

بین المللی تکیه می کرد و دشمن در خاک ما باقی می ماند آیا مشروعیت این نظام سازمان های 
 و لذا وی معتقد است آزادسازی با این »در اذهان و افکار عمومی ما زیر سؤال قرار نمی گرفت؟

 .روش نشان دهندۀ کارآمدی نظام و افزایش مشروعیت بود
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چنان که آقای هاشمی نیز در دفترخاطرات خود . آبـادان مجـدداً بـه وجود آمد    
بـر پایـۀ همین   ) 155(»بـاید بـا پـیروزی بـه جـنگ خاتمـه بدهـیم        «:مـی نویسـد   

مالحظـات، اسـتراتژی آزادسـازی مـناطق اشـغالی با طراحی سلسله عملیات         
 )156(.کربال تدوین شد

صـیاد شیرازی را به  پـس از عملـیات ثامـن االئمـه امـام خمینـی سـرهنگ         
فرماندهـی نـیروی زمینـی ارتـش و آقـای محسـن رضایی را به فرماندهی کل          

این امر به هماهنگی ارتش و سپاه در تمام زمینه ها و   . سـپاه منصـوب کـردند     
همچنیـن تشـکیل دو تـیم طرح ریزی عملیات در سپاه و ارتش برای طراحی         

نه تدوین استراتژی عملـیات هـای آزادسـازی مـناطق اشـغالی انجامـید و زمی           
"چنان که عملیات . جدیـد و سـپس آزادسـازی مـناطق اشـغالی فـراهم شـد         

 در مـنطقۀ بستان اولین عملیات از سلسله طرح های کربال بود     "طـریق القـدس   
کـه قـوای نظامـی ایـران با اجرای آن در منطقۀ جنوب به مرزهای بین المللی          

چنین تحول . ایجاد شددسـت یافتند و میان سپاه سوم و چهارم عراق شکاف    
نظامیـی در جبهه های جنگ بسیار مهم و چشم اندازی جدید برای انهدام قوای   

امام بر اساس درکی که . نظامـی عراق و بیرون راندن آنها از مناطق اشغالی بود   
از اوضـاع جدیـد داشـتند در پیامـی از قوای مسلح و قوای مردمی خواستند با      

نها مهلت ندهندکه منسجم کنند خودشان را و آ«ادامـه فعالیت در جبهه ها به       
از طـرف جاهـای دیگر و قدرت  های دیگر به آنها کمک برسانند، مجال به آنها        

جوانان پشت جبهه «: امام همچنین خطاب به مردم ایران فرمودند   )157(».ندهـند 
توجـه کنـند کـه بـاید فعالیت کنند و باید داوطلبانه بروند به این جنگ و این      

 )158(». زود حلش کنندمسئله را
تحـول در وضـعیت سیاسـی کشـور و در جـبهه هـای جنگ بر یکدیگر اثر          
گذاشـت و بـا پیشـروی در جـبهه هـای جـنگ بر امیدواری ها افزوده می شد و         
همیـن امر به افزایش حضور نیروهای مردمی و داوطلب در پشتیبانی از جنگ     

یعه حضور نسبتاً در این مرحله، اولین طل. بـرای حـل ایـن معضـل مـنجر شد      
گسـترده نـیروهای مردمـی و گسترش سازمان سپاه برای جذب و سازماندهی      
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ویژگی دیگر این عملیات همانگونه که . آنهـا، در عملیات طریق القدس آغاز شد  
از نـام آن بـر مـی آید تأثیر پیروزی های نظامی بر تحوالت سیاسی ـ نظامی در     

ود و پس از فتح خرمشهر به حضور و این روند روبه گسترش ب  . خاورمـیانه بـود   
نـیروهای ایـران در خـط مقدم درگیری با نیروهای اسرائیل در سوریه و لبنان      

 .منجر شد
با تثبیت اوضاع سیاسی داخلی، روش رویارویی با مخالفان داخلی نیز تغییر    

 :آقای هاشمی در دفتر خاطرات خود در این زمینه می نویسد. کرد
ـای خا   « تر آق ـب در دـف ـه        اول ش ی جلس ی و اطالعاـت ـایی و اجراـی ئوالن قض ـا مـس نه ای ب ـم

ید            ول کـش ـب ـط یم ش ـازده وـن ـاعت ی ـا س ـه ت تیم ک بحث دربارۀ کیفیت برخورد با . داـش
ــود   ــالمی ـب ــوری اـس ـان جمـه ــورد   . مخالـف ــط در ـم ــل فـق ــدت عـم ــد ـش ــرار ـش ـق

ـا    ـت ه بران، کودتاچیان خلق        (تروریس ـق، رنـج ی خل ـای فداـی ریک ه یکار، ـچ ن، ـپ مجاهدـی
ـــه ــراتمســـلمان، کومل ــد)  و دمـک ــد و  . باـش ـــان، آزادی باـش ـــایر مخالف ــورد س در ـم

ـاری کنند و ضابطه ای               ـا همک ـت ه ـا تروریس ـه ب ورتی ک ر در ـص ویم مـگ ـان نـش متعرضش
ـه خودسری نشود          د ک ـت باـش ئوالن بازداش ـا و مـس ـت ه رای بازداش قرار شد بر اساس . ـب

تحق آزادی انــد           ـه مـس ـا ک ود و آنه یدگی ـش ـا رـس ـت ه رونده بازداش میم، ـپ ن تـص ، آزاد اـی
1(».شوند 59( 

ایـن تصـمیم  نشـانه عـبور از بحـران بود و تدریجاً فضای سیاسی ـ روانی و         
 شهریور پشت سر نهاده 8 تیر و 7 بویژه حوادث 1360امنیتی نیمه اول سال      

 امام نیز بر )160(.شـد و در اجـرای قـانون و ایجـاد ثبات نوعی توافق حاصل شد      
 :اندازی نظام سخن گفتندهمین اساس از ناکامی ضدانقالب در بر

ـای خارجی آنان دیده بودند و           « توانه ه ی و پـش ـان داخـل ـه مخالف یرینی ک ـای ـش واب ه ـخ
وده بود، یکی پس از دیگری با             نا نـم ـان ـب ی برایش ـاخ طالـی ـه ک ی ک ید بخـش ـای اـم رؤیاه

ـت           الم فروریخ ند اـس ـان بروـم أن و جوان یم الـش ـت عـظ ـت واالی مل ن کوردالن که  . هم اـی
ـا    د غ رت خداوـن الب          از نـص ند و انـق ـاور کـن ند ب ی تواـن ی را نـم ـای الـه ده ه وده و وـع فل ـب

ـادی و       ـا دیــد ـم ـه ناچــیز تــر مــی دانســتند و ـب ـات بلـک ـایر انقالـب اســالمی را چــون ـس
ـای انسانی و حجم قدرت             رند و از ارزش ه ی نـگ ی ـم ده الـه ن پدـی ـه اـی ط ب بات غـل محاـس
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ی ایران            ـت انقالـب ـادر در مل د ق ـت خداوـن ـه خواس ـه ب ی ک ـان و تحوـل پیدا شده خبری ایم
ی و استضــعاف            ـلطه جوـی ـه در س ود خالص ـادی ـخ ـای م ده ه ـا دـی ـا را ب د و ارزش ه ندارـن
ـای پس از انقالب ایران و توطئه های               تاری ه ـار گرـف ند، ناچ ی کـن تم ـم ر ـس ـای زـی ـت ه مل
ـه         ـانده بــود ـک ـه ایــن نتــیجه رس ـان را ب ـای بــزرگ و کوچـک آـن درت ـه ـه جانــبه ـق هم

رنگ         ـاه ـس ند م س از ـچ المی ـپ وری اـس ل داخلی      جمـه ـا عواـم ریکا ب د و اـم د ـش ون خواـه
ـای               روهک ه ـه ـگ ود ک یزه ـب ن انـگ ـت اـی ـت و درس د نشس درت خواـه ـه ـق ر اریک ود ـب ـخ
الم و جمهــوری           ـا اـس ـه ب ـه مقابل ثل صــدام را ب ی ـم ـانخواران خارـج ل جه ی و عواـم داخـل

1(».اسالمی برانگیخت 61( 

ز صـدام بـه دنـبال پیشـنهاد صـلح پـس از عملیات ثامن االئمه مجدداً پس ا        
 :امام در پاسخ وی گفتند. عملیات طریق القدس پیشنهادهایی را ارائه کرد

ر کشور در جنوب و غرب را غصب             « بم، سرتاـس ـلح طـل ن ص ـه ـم ـت ک ی اس دام مدـع ـص
 ».به این معنا اسرائیل هم صلح طلب است. کرده و می گوید من صلح طلبم

 :ایشان اضافه کردند
یرون       « رود ـب دام ـب ـه ـص د ـک ی گوـی ران االن ـم ن المللــی    اـی تگاهی بـی از ایــنجا و یـک دـس

ـت او          ـه خیان رم او و ب ـه ـج ند ب یدگی ـک یاید و رـس ـا ملت عراق      . ـب راق، ب ـت ـع ـا دول ـا ب م
1(».جنگی نداشتیم، آنها به ما هجمه آوردند 62( 

 :امام مجدداً مدتی بعد تأکید کردند
ـت     « ـا معلــوم اـس ـاال و بعدـه ـا ـح ـا حــرفمان از روز اول ـت ـه در   ∗ـم ـا جنایــتکار را ـک  ـم

1(».ورمان هست می گوییم باید برودکش 63( 

در حالـی کـه تحـوالت نظامـی بـه سـود ایران بود امام همچنان بر ضرورت         
عقـب نشـینی دشـمن از مــناطق اشـغالی تأکـید مـی کــردند ولـی عراقـی هــا         
نمـی توانسـتند تصـمیم بگـیرند؛ زیرا تصور می کردند روند کنونی مهار شدنی       

                                                 
ین دربارۀ شرایط ایران برای خاتمه دادن به  امام چند روز بعد و در آستانۀ عملیات فتح المب∗

ایران می گوید که تا از خانه ما بیرون نروید و تا جرم هایی که کردید معلوم «:جنگ فرمودند
نشود که شما مجرم هستید و تا ضررهایی که به ایران زدید جبران نشود و حکم به جبران 

 ».نشود صلح معنا ندارد
 )76، ص 16 جلد صحیفه نور(
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فـته بـود کـه ناتوانـی نیروهای عراقی     در حالـی کـه ایـران اطمیـنان یا       . اسـت 
 )164(.نمی گذارد چون گذشته جنگ را ادامه دهند

در ادامـه اسـتراتژی آزادسـازی، اجرای عملیات فتح المبین در منطقه غرب         
رودخانـۀ کـرخه و نـتایج آن بـرای عـراق و حامیان منطقه ای و بین المللی این       

بسیاری از دالیلی . اشتکشـور و همچنیـن بـرای ایران نقش تعیین کننده ای د    
کـه عراقـی هـا در توجـیه شکسـت خـود در عملـیات ثامـن االئمـه و عملیات            
طـریق القـدس بـیان مـی کـردند در ایـن عملـیات وجود نداشت و عمالً نوعی           
رویارویـی گسـترده در منطقه ایی وسیع میان نیروهای دو کشور به وجود آمد،      

درت فرماندهی و هدایت در ایـن مرحله ق . کـه نـتایج آن سرنوشـت سـاز بـود          
عملـیات نظامـی ایـران و مـیزان قـدرت دفاعـی عراق در عملیاتی ترکیبی به            

شکست در این عملیات می توانست توازن و تعادل روحی . آزمـون گذاشته شد  
نـیروهای عراقـی را که در عملیات های قبل تغییر کرده بود، بکلّی تخریب و از    

نظامـی ایران را بر عراق و حامیانش  مـیان بـبرد و مـتقابالً برتـری سیاسـی ـ           
 .تحمیل و تثبیت نماید

 با حضور گسترده نیروهای مردمی 1361عملـیات فـتح المبین در آغاز سال     
 و در هشت روز قوای نظامی ایران به همه )165(در جـبهه ایـی وسـیع شروع شد      

 هزار نفر از نیروهای دشمن کشته یا زخمی شدند 25اهـداف خـود رسیدند و     
تجهیزات زیادی از دشمن منهدم و آنچه . ار نفـر بـه اسـارت در آمدند   هـز 17و  

بـه غنیمـت گرفـته شـد بسـیار بود به همین دلیل، در مرحلۀ جدید عملیات           
فـتح المبیـن برجسته ترین پیروزی نظامی ایران بود و خفّت بارترین شکست را     

 )166(.بنا به ارزیابی کارشناسان بر عراقی ها تحمیل کرد
.  ایـن عملـیات را ارزیابـی و به نکاتی اشاره کرد که مهم بود    آقـای هاشـمی   

 :ایشان در خطبه ای اعالم کرد
ـه عراق دیگر نمی تواند دفاع            « ید ک ـا بخـش ـه م نان را ب ن اطمـی ـان داد و اـی تح نش ن ـف اـی

ند  ل به دست نیروهای ماست          . بـک تکار عـم س اـب ن ـپ ـه از اـی ـان داد ک ریان نش ن ـج (».اـی
1 67( 
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ی بود که ایشان در همین خطبه به آن اشاره روش جدیـد در جـنگ موضوع   
 و »ما به شیوه ای می جنگیم که ویژه خود ماست«:و بر این نکته تأکید کرد که     

به تنهایی اسرائیل را ) با این روش(کشور کوچکی مثل سوریه می تواند   «:گفـت 
 بـه این ترتیب، تجربیات نظامی ایران نیز بر تحوالت سیاسی ـ  ».از پـا در آورد    

 )168(. خاورمیانه تأثیر  گذاشتنظامی
نـتایج و بازتـاب عملـیات فـتح المبیـن بـیان کنندۀ وقوع تحولی اساسی در        

در حالی که عراقی ها . جـنگ و در واقـع نشـان دهندۀ تغییر ماهیت جنگ بود        
تصـور مـی کـردند جمهـوری اسـالمی بر حل و فصل مسائل اساسی کشور از           

 تداوم عملیات های نظامی ایران ∗جملـه مسـائل سیاسی و نظامی قادر نیست،     
 تحلیل ∗∗.تصـور و درک عراقـی هـا و سایر ناظران و تحلیل گران را متأثر کرد      

کردزمـن از ایـن وضـعیت بـر پایه ارزیابی تحوالت نظامی و وضعیت نامطلوب      
 :عراق، مهم است

ـا   22از  « ـارس ت ـه 24 م ـا   2( م ن ت رداد 3 فروردـی رهه دوماهه، عراق بیش   )  ـخ در یـک ـب
550از   ـت داد و بیش از     0 غالی را از دس ناطق اـش ترمربع از ـم 30 کیلوـم 0 0 50 تا 0 0 0 0 

ی و       ـا زخـم ته ی 250کـش 0 یر متحمل گردید 0 20طی این مدت همچنین بیش از . اـس 0 
ـانک،     تگاه ت 30دـس 0 ـا  0 40 ت 0 تگاه خودروی زرهی، چند صد قبضه توپ و مقدار  0  دـس

                                                 
ن  ∗ خطاب به ) 1360دی ماه (1981ابر گـزارش نهمین کنگره حزب بعث، صدام در ژانویه   ـب

ارۀ تصورات خود از وضعیت ایران می گوید        به ثبوت رسید که موج ... «:نظامـیان عـراق درـب
خمینیزم جز چند ماهی شکوفایی نداشته و پس از آن در تناقضات فکری و اجرایی غوطه ور 

دی های تند کالبد آن رژیم را خورده، رژیم خمینی بدون اینکه گـردیده، اختالفات و گروه بن     
بتواند هیچ راه حل چشمگیری برای هیچ کدام از مشکالت اساسی ایران مانند مشکالت سیاسی، 
اقتصادی، نظامی و اجتماعی ارائه کند، ویرانگری و نابودی و مرگ را که در سراسر ایران ترویج 

 ».ت اصلی خود که نابودی است نزدیک و نزدیکتر می گرددداده و خود قدم به قدم به سرنوش
پیرامون جنگ خلیج فارس در " احمد زبیری سرهنگ سابق ارتش عراق در مقاله ای با عنوان ∗∗

آنان گمان می کردند که ایرانی ها قدرت انجام «: می نویسدالسفیر در روزنامه "ابعـاد نظامی  
 با 1981 سپتامبر 27ه ای گسترده از سوی ایران در حمله ای گسترده را ندارند اما ناگهان حمل

حمایت آتش توپخانه انجام شد و با بد شدن اوضاع نیروهای عراقی، ایران ابتکار عمل را به 
 ».دست گرفت

، ترجمۀ سفارت جمهوری اسالمی ایران در بیروت، )29/8/1368(20/11/1989، السفیرروزنامه (
 )5، ص11/10/1365

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



 87  تغییر در ماهیت و تحوالت استراتژیک جنگ

ـه               ـا ب ده ی نهدم ـش راق ـم ش ـع ـات ارـت ـات و تدارک ی مهم ـت نیروهای ایران  معتنابـه دس
1(».افتاده بود 69( 

نـتایج حاصـل از تحـوالت جدیـد در عملـیات هـای نظامـی، بویژه عملیات           
فـتح المبیـن، عراقـی  هـا را بـه ایـن باور رساند که قوای نظامی ایران می توانند         

بنابراین شکست عراقی ها در . شکسـت اساسـی بـر نـیروهای عراق وارد سازند      
در . ر هم شکستن تصورات و ذهنیت آنها منجر شدعملـیات فـتح المبیـن به د    

واقـع، عراقـی هـا از درون شکسـت خوردنـد و تعادل روحی ـ روانی خود را از        
حقوق "صـدام کـه پـیش از این از استقرار در مناطق اشغالی و    . دسـت دادنـد   

 سـخن مـی گفـت پس از شکست در عملیات فتح المبین برای ایجاد       "اضـافی 
 :قی و مقاومت در برابر قوای نظامی ایران می گویدانگیزه در نیروهای عرا

مانتی مبنی بر اینکه                « ذ ـض ـا اـخ ر ب ید، مـگ رک نکـن ـا را ـت ی ه رزمین ایراـن ـاید ـس ما ب ـش
1(».ایران شهرهای عراق را بمباران و ویران نکند 70( 

اظهـارات صدام بدین معنی بود که دامنه نگرانی های عراق از آسیب پذیری و   
 متوجه "انهدام شهرهای عراق "راق در مناطق اشغالی بهانهـدام قـوای نظامی ع   

بازتـاب ایـن تحول مهم بود چنان که سناتور هنری جکسون در      . شـده اسـت   
اس امریکا درباره از دست رفتن تأسیسات و میادین نفتی در   .بی.تلویزیون سی 

 :خلیج فارس هشدار داد و گفت
ـا        « ن تأسیس ویم و اـی یدار ـش واب ـب ـت یـک روز از ـخ ن اس ـابود شــده   ممـک ی را ن ت حیاـت

یم  ـت ما باید نیروی الزم که           . بیاـب وری اس د ـف ن تهدـی ن بزرگترـی نم اـی ی ـک ر ـم ن فـک ـم
 )171(».بتواند چنین حرکتی را بازدارد، داشته باشیم

بـر پایه همین مالحظات عبدالحلیم ابوغزاله، وزیر وقت دفاع مصر، به امریکا    
رجه، و گاسپار واینبرگر، وزیر سفر کرد و در مالقات با الکساندر هیگ، وزیر خا   

در صورتی که امنیت عراق تهدید شود، مصر به نفع این «:دفـاع امـریکا، گفـت    
 همچنین وزیر دفاع رژیم سعودی به عراق )172(».کشـور وارد جـنگ خواهد شد    

امرای کویت، بحرین و قطر تلفنی با صدام تماس . رفـت و با صدام مالقات کرد   
 پـیروزی هـای ایران اعالم داشتند و شاه حسین،   گرفتـند و نگرانـی خـود را از    

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



 علل تداوم جنگ  88

 چاپ  الرای العام،روزنامۀ. پادشـاه اردن، به بغداد رفت و با صدام گفت و گو کرد   
 :کویت، پیشنهاد کرد

ران تبدیل کنند و در تمامی جبهه ها           « ـا اـی راب ب نگ اـع ـه ـج نگ را ب ن ـج ـاید اـی راب ب اـع
ـابل دیــوار ب    ـا ایــران در مـق ـت کنــند ـت راق حماـی لــند غــیرقابل عــبور اعــراب قــرار  از ـع

 )173(».گیرد

با پیدایش وضعیت جدید تصور توانایی عراق و ناتوانی ایران بتدریج دگرگون 
شد و نظریۀ جدیدی مبنی بر احتمال پیروزی ایران و شکست عراق ظهور کرد 
و تحلـیل هـای جدیـدی با نقل قول از دیپلمات های خارجی و ناظران سیاسی      

در این تحلیل ها، .  انتشار یافت)174("پیش بینی ها دربارۀ ایراناشتباه "مبنـی بر   
بـه غلـط بـودن پـیش بینـی دربـارۀ سـقوط شاه، احتمال تجزیه ایران یا غلبه          

 :گروه های سیاسی اشاره شده و در مورد نتایج جنگ عراق با ایران آمده است
ـه ایران به اصطالح من         « ردند ک ی ـک ی ـم یش بیـن ران ـپ یل ـگ یاری از تحـل زوی، با ارتش بـس

راق در سپتامبر           ـۀ ـع ر حمل ـان در براـب ی آس ده خیـل ـفیه ـش 1تص 1شهریور ( 980 359 (
د        د آـم ـای در خواـه ـان [.از پ رح بود که در صورت نفوذ هرچه    ]در آن زم ؤال مـط ن ـس  اـی

ش به نظام چگونه             ـت و ارـت ـاداری مل ران، وف ـاک اـی ل خ ـه داـخ راق ب یروهای ـع تر ـن بیـش
ـابودی ارتــش عــراق    ـه ـن ـارت نــیروهای ایــن کشــور و تصّــرف   خواهــد بــود؟ ـک و اـس

1(».سرزمین های اشغالی باعث بطالن این تحلیل شد 75( 

مسـئله مهـم مواضع و رفتار جدید امریکایی ها بود که پیش از این، عراقی ها     
را بـه لحـاظ نظامـی برتر و ایران را از نظر سیاسی بی ثبات و شکننده ارزیابی         

 واشنگتن پستلیات فتح المبین روزنامۀ مـی کردند ولی با پیروزی ایران در عم      
نیروهای نظامی ایران جریان جنگ را «:بـه نقـل از متخصصان امریکایی نوشت   

 نـیز در تحلیلی به نقل از ناظران  لـوس آنجلـس تایمـز     و  )176(».تغیـیر داده انـد    
ایران به «:نظامـی بـا اعـتراف بـه برتـری نظامی نیروهای ایران بر عراق، نوشت       

 )177(».حظه ایی به اوضاع داخلی نظم و ثبات بخشیده استمیزان قابل مال
رادیو اسرائیل نیز اشاره می کند به اینکه مطلوب امریکا این است که جنگ      

ایران در صورت پیروزی در «:بـدون پیروزی یکی از طرفین خاتمه یابد و اینکه      
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 89  تغییر در ماهیت و تحوالت استراتژیک جنگ

 )178(».جنگ، برای صدور انقالب گستاخ تر خواهد شد
 نگرانی خود را از احتمال پیروزی ایران بر عراق و در بر همین اساس امریکا   

نتـیجه، توسعه انقالب ایران در خاورمیانه و به مخاطره افکندن منافع غرب در       
نیویورک چنان که روزنامۀ . مـنطقه و امنیت و ثبات رژیم های میانه رو اعالم کرد  

کا، در ماه الکساندر هیگ، وزیر خارجه پیشین امری«:، چاپ امریکا، نوشت تایمز
گذشـته گفـته بـود کـه این خطر هست که جنگ به کشورهای همسایه ایران      
کشیده شود و گرچه امریکا در جنگ بین ایران و عراق سیاست بی طرفی اتخاذ 

هیگ در آن زمان به . کـرده است نسبت به نتایج نهایی جنگ بی تفاوت نیست    
د که در موقع خطر از آنان ایران هشدار داده بود که امریکا منافع و دوستانی دار

وی گفته بود که ادامۀ جنگ ایران و عراق برای امنیت . حمایـت خواهـد کـرد     
مـنطقۀ خاورمـیانه و همچنیـن بـرای مـنافع غرب در حفظ انتقال منظّم نفت        
خلـیج فارس عواقب وخیمی خواهد داشت و امریکا نقش مؤثرتر و فعال تری را     

 همچنین واینبرگر، وزیر دفاع وقت ».کردبرای پایان دادن به جنگ بازی خواهد 
امـریکا، طـی سفر به عمان و بازدید از پایگاه امریکا و انعقاد قرارداد های جدید    

وی به این . فـروش سـالح، از تغیـیر سیاست امریکا در خاورمیانه سخن گفت     
موضوع اشاره کرد که پیش از این، سیاست امریکا حفظ دولت های دوست در    

ی بود ولی پس از ترور انور سادات و بروز ناآرامی در بحرین و برابـر خطر شورو  
پـیروزی های اخیر ایران، وزارت دفاع به این نتیجه رسیده است که آنچه ادامۀ     
انـتقال نفـت خاورمـیانه بـه غـرب را تهدیـد می کند، خطر منطقه ای است نه            

 خارجه  نیز با توجه به اظهارات سخنگوی وزارتالخلـیج  روزنامـۀ   )179(.خارجـی 
به عقیده امریکا پیروزی «:امـریکا و تغیـیر سیاسـت خاورمیانه ای امریکا نوشت    

ایـران در جنگ باعث محکم تر شدن مواضع دولت ایران شده است و استقرار       
 بـه مـوازات همین اظهارات و   )180(».امنیـت در مـنطقه را مخـتل خواهـد کـرد      

 .تتحلیل ها تحرکات دیپلماتیک در سطح منطقه افزایش یاف
واکـنش هـای جدید به پیروزی های ایران موجب بروز نگرانی هایی در داخل      

در حالـی کـه تخلـیه اسـیران عملیات فتح المبین همچنان ادامه        . کشـور شـد   
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داشـت، شایعه فرار صدام افزایش یافت و این باور و تصور پیدا شد که با ادامۀ       
ت صدام با حتی وضعی. عملـیات هـای نظامـی ایـن شـایعه تحقق خواهد یافت      

 )181(.روزهای آخر حکومت شاه مقایسه شد
در واکـنش بـه تحـرکات دیپلماتیک در سطح منطقه آقای هاشمی در نماز       

 : نام برد و گفت"توطئه"جمعه تهران از
ـه به کویت مسافرت می کند          « ـاه اردن ک د؟ ش ی خواـه ـه ـم نطقه چ ریکا در ـم ندۀ اـم نماـی

1(»؟و حرکت هایی را انجام می دهد، چه می خواهد 82( 

ایشـان همچنیـن معـتقد بـود کـه مـیان تحـرکات اسـرائیل علـیه لبنان با           
پـیروزی هـای ایـران نوعـی پیوسـتگی وجود دارد و بعدها با حمله اسرائیل به       
جـنوب لبـنان بـه این موضوع بیشتر توجه شد و حتی عملیات فتح خرمشهر         

 . نام گذاری شد بر اساس همین مالحظات بود"بیت المقدس"که 
 هاشمی در خطبه های نماز جمعه با تأکید مجدد بر خواسته های ایران      آقای

 :اعالم کرد
ـاک عراق بشویم و نمی خواهیم بدین نحو حق خود را بگیریم      « یم وارد خ ی خواـه ـا نـم . م

ران را جبران کنند         ـت اـی ن مل ـارات اـی ند خس ـا را بدـه ـق م 1آوارگان عراق که . ح 0 هزار 0
ده         دا ـش ـان ـج رند و از دار و ندارش ـه خانه هایشان برگردند و عراقی ها هم بدون   نـف د، ب  اـن

1(».زحمت از خاک ما خارج شوند، در این صورت جنگ تمام است 83( 

عراقـی هـا کـه بـا شکسـت هـای سـختی روبه رو شده بودند پس  از عملیات             
 تمامی قوای نظامی خود را برای حفظ )184(فـتح المبیـن و تحمـل تلفات بزرگ      

حتـی صدام برای دفاع از خرمشهر به فرماندهان  خرمشـهر مـتمرکز کـردند و       
ارتـش عـراق دسـتوراتی را ابـالغ کـرد و معاون خود عزّت الدوری و بعضی از         
اعضـای فرماندهـی کشـوری را بـرای بررسی  وضعیت و آگاهی از نظرهای آنان      

 اقدامات عراق بر )185(.دربـارۀ نـبرد آیـندۀ خرمشـهر بـه سـپاه سـوم اعزام کرد         
 :د که صدام در مجلس ملی این کشور اعالم کرداساس سخنانی بو

ـه          « ران ـب ـلح اـی ـه از ورود نــیروهای مس ـت ک ـا ایــن اس ی م ر هــدف اساـس ـال حاـض در ح
1(».قلمرو خاک عراق جلوگیری کنیم 86( 
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بـا تغیـیر اوضـاع جـنگ و بـه تـبع آن تغیـیر وضـعیت بین المللی و فضای          
مال حمله به لبنان، تبلیغاتـی و مهمـتر از آن افزایش تجاوزات اسرائیل و احت       

ایـران مواضـعی را اعـالم و دنـبال کـرد کـه بـر تحوالت بعدی جنگ تأثیرات         
 .بسیاری گذاشت

ـ ایـران اعـالم کـرد کـه اگـر بیـن عملـیات ها فاصله ایی هست برای اتمام         1
حجـت است تا صدام و حامیانش برای تأمین خواسته ها و حقوق ایران فرصت    

 )187(.تصمیم گیری داشته باشند
ـ بـر ایـن موضـوع تأکـید شـد کـه آیندۀ عراق متعلق به مردم آن است و        2

ایران می کوشد تا به مردم عراق کمک کند تا بر سرنوشت خود حاکم شوند و    
 )188(.به تالش قدرت ها برای بهره برداری از اوضاع هشدار داده است

د ـ ایـران هشـدار داد اجتناب از ورود به خاک عراق در شرایطی خواهد بو    3
در غیر این صورت ایران خود را محدود . کـه بـه خواسته های ایران توجه شود    

 )189(.نخواهد کرد
ـ بـا تأثـیرپذیری مـردم فلسـطین از حرکت انقالب اسالمی، وزیر خارجه          4

ایران بالفاصله بعد از شکست عراق به یاری مردم فلسطین  «:ایـران اعـالم کـرد     
نماز جمعه حرکت های اسرائیل را آقـای هاشمی نیز در    ) 190(».خواهـد شـتافت   

برای فریب ایران از جنگ با عراق ارزیابی و اعالم کرد امریکا سعی نکند که ما      
را از ادامـه جــنگ منصـرف کــند مـا اگــر الزم باشـد در دو جــبهه بجنگــیم      

 )191(.می جنگیم و این جنگ را رها نمی کنیم
 

 فتـح خرمشـهر

ات های آزادسازی مناطق اشغالی عملـیات بیـت المقـدس در ادامۀ سلسله عملی    
 ولـی بـه دالیلـی مـی توان آن را جدا از عملیات های     )192(طراحـی و اجـرا شـد      

پیشین و درعین حال آن را آغازی برای مرحلۀ جدید و عملیاتی سرنوشت ساز      
وجه تمایز عملیات فتح خرمشهر از سلسله عملیات های . نامـید و بررسـی کرد     

 نهفته است که با این پیروزی بزرگ تحولی گذشـته و آیـنده در ایـن موضـوع      
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زیرا با فتح خرمشهر دورۀ تجاوز و . اسـتراتژیک در رونـد جـنگ بـه وجود آمد       
وضعیت . اشـغال پایـان یافـت و جـنگ بـه داخـل خـاک عـراق کشـانده شد           

اسـتراتژیک جـنگ بـر پایـۀ تغیـیر موازنه نظامی و موقعیت طرفین و اهداف           
 عراق به براندازی و تضعیف نظام انقالبی در مرحلۀ قبل،  . جـنگ، دگرگون شد   

تـازه تأسـیس ایران و تجزیه این کشور می اندیشید حال آنکه در مرحلۀ جدید    
بـا ناکامـی و شکسـت عـراق به سقوط صدام و تأمین خواسته های ایران توجه       

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که پیامد های فتح خرمشهر بسیار    . مـی شد  
 .با اهمیت بود

لـیات فـتح خرمشهر در اوضاع خاص سیاسی ـ نظامی و منطقه ای با این      عم
هـدف طراحـی و اجـرا شـد که عالوه بر آزادسازی مناطق اشغالی، بویژه شهر       
خرمشـهر و انهـدام بخـش وسیعی از قوای دشمن، زمینۀ ورود نیروهای ایران         

 این امر اساسی در ∗.بـه داخـل خاک عراق، در منطقه شرق بصره فراهم شود     
بعدها . طراحـی عملـیات، بویـژه مأموریـت قـرارگاه فـتح پـیش بینی شده بود         

 :فرمانده کل سپاه در سخنانی دربارۀ هدف عملیات بیت المقدس گفت
ـه سمت بصره             « روی ب رز و پیـش بور از ـم دس، ـع ـت المـق یات بی ـا در عمـل ـلی م دف اص ـه

ـ        ـا زمانــی ـک ه بــود و مــی خواســتیم از ایــن طــریق خرمشــهر را هــم آزاد کنــیم، اـم
ـا آرایش نیروهای دشمن             تیم، ب ره بفرـس مت بـص ـه ـس ود را ب یروهای ـخ تیم ـن ی خواـس ـم

                                                 
 و در آستانۀ طرح ریزی عملیات رمضان 1361 تیر 24سن رضایی در تاریخ  چنان که آقای مح∗

حدود «:در جمع فرماندهان سپاه درباره تدبیر امام در مورد ورود به داخل خاک عراق می گوید
دو، سه ماه پیش همزمان با طرح ریزی برای عملیات بیت المقدس خدمت امام رسیدیم و گفتیم 

یت کشور و دفع تجاوز باید عالوه بر آزادسازی مناطق اشغالی به که به منظور تأمین کامل امن
نه چه لزومی ": خاک عراق نیز وارد شویم و دشمن را تحت فشار قرار دهیم، ولی امام فرمودند

 ما وقتی دالیل خود را به امام ارائه دادیم و گفتیم که اگر ما بخواهیم از کشور دفاع "دارد؟
 و دفاع کنیم که نیروهای ما هر روز نگران و مضطرب از حمله بکنیم، باید در جایی پدافند

امام فرمودند که اگر مطلب این طوری هست خوب این یک حرف درستی است . دشمن نباشند
و ما باید برای دفاع تا آن جایی که اطمینان هست، پیش برویم و در این مسیر هم تعدادی 

گرانی من برای این است که شما در جایی بکشیم و کشته بشویم هیچ مسئله ای نیست، اما ن
 ».بروید که به دفاع و پدافند ارتباطی نداشته باشد

 ، )عبور از مرز(20جلد روزشمار جنگ ایران و عراق،علی لطف اهللا زادگان، (
 )21/4/61، گزارش روز 216، ص1381مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 
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ـکرهای             ـا کمـک لش ـه ب دیم ک ـه ـش رز مواج ـت ما به سمت بصره   6 و 5در ـم ـانع حرک  م
دند  یم        . ـش هر رفـت ـازی خرمـش مت آزادس ـه ـس ناچار ب ـا ـب ذا م ـۀ    . ـل ـان اول، ادام ذا از هم ـل

ـا آن            زمان ب ـا هـم هر ی تح خرمـش س از ـف نگ ـپ بل  (ـج ـه ـق تور کار بود  )  از آنبلک در دـس
ی یـک ماه نبرد بی امان و لزوم تجدید سازمان           ـا ـط یروهای م ودگی ـن یل فرـس ـه دـل ـا ب ام

1(».آنها چاره ای جز چشم پوشی از تصرف بصره نداشتیم 93( 

توضیحات سردار رضایی به این معنا است که ایران از ابتدا به لحاظ سیاسی   
صـرف بصـره کـه مـنطقه ایــی     و نظامـی بـه ادامـۀ جـنگ در خـاک عـراق و ت      

اسـتراتژیک است، اهتمام داشته و حتی در طرح ریزی عملیات نیز بدان توجه    
 ولـی برخی مالحظات نظامی و آمادگی و سازماندهی نداشتن     ∗∗شـده اسـت   

یکـی از فرماندهان نظامی عراق  . نـیروهای نظامـی ایـران مـانع انجـام آن بـود       
ا و پیشروی نکردن در خاک عراق بعدهـا ایران را به دلیل توقف در پشت مرزه    

 :نقد می کند و می گوید
ـکار مشاهده            « ور آش ـه ـط برد ب ن ـن ـاطع در اـی تهوّرانه و ق میمات ـم ـاذ تـص ردید در اتخ ـت

یروهای عراق، تصمیمات متهوارنه             ـامل ـن دام ک د از انـه تند بـع ی توانـس ـه ـم را ک د، ـچ ـش
ند         ـاذ کـن ی اتخ دام نظاـم ـا اـق راه ب ی توانستند ماشین ج  . هـم ن ـم نگی عراق را در همچنـی

راق خارج شده بود منهدم کنند؛          ی ـع ـت فرماندـه ی از دس عیت نظاـم ـه وـض رایطی ک ـش
ـت آوردن آن در آیــنده      ـه دـس ـه ـب ـادر بودنــد از آن شــرایط خــوب و مناســبی ـک را ـق زـی

1(».مشکل بود استفاده کنند 94( 

وی همچنیـن بـه نداشـتن نیروهای تقویتی برای به کارگیری آن در اوضاعی      
 )195(.عنوان درس های آموزنده از اشتباه های ایران اشاره می کندمناسب، تحت 

در هر صورت، اگر منطقۀ شرق بصره با عملیات بیت المقدس تصرف می شد      
قطعاً عالوه بر اینکه اوضاع سیاسی ـ نظامی کامالً به سود ایران تغییر می کرد،    

                                                 
بر اساس پیروزی در عملیات «:گوید سـردار غالمعلـی رشـید در مصاحبه اختصاصی می     ∗∗

فتح المبین و در پاسخ به این سؤال که چرا به عملیات ادامه ندادید ما در طراحی عملیات 
بیت المقدس پیشروی بنابه دستور، در صورت فروپاشی اوضاع عراق، را در طراحی مورد توجه 

 )1/7/1378(».قرار دادیم
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ف قوای حال آنکه توق. امکـان تحقـق خواسـته هـای ایـران نـیز فراهم می شد           
نظامـی ایـران در پشـت مـرزها سبب شد ایران با چالش های بزرگ سیاسی ـ      

 ∗ .نظامی برای تأمین خواسته های خود روبه رو شود
ــت    ــامداد روز دهــم اردیبهش ــت المقــدس در ب ــیات بی ــز 1361عمل ــا رم   ب

عملیات با چهار قرارگاه و با ترکیب نیروهای .  آغاز شد")ع(یا علی بن ابی طالب     "
 سپاه و بسیج در چهار مرحله انجام شد و در سوم خرداد با فتح خرمشهر، ارتش و

 )196(.رزمندگان اسالم، جشن پیروزی را در مسجد خرمشهر برگزار کردند
در ایـن عملـیات خسـاراتی بـه دشـمن وارد شـد و غنایمی به دست آمد و         

 هزار تن بود بسیار مهم و 19همچنیـن تعـداد اسـیران دشـمن کـه بـالغ بـر         
آنچه . ن کنـندۀ اضـمحالل و انهدام بخش مهمی از قوای نظامی دشمن بود     بـیا 

 بیان کننده تغییر ماهیت جنگ و )197(در ایـن عملـیات حاصل شد و بازتاب آن    
ظهـور وضـعیت جدیـد در صـحنۀ سیاسی ایران، صحنه نظامی جنگ ایران با      

 .عراق و در سطح منطقه بود
 و خطرات )199(ی صدام از قدرت و کناره گیر)198(احـتمال تغیـیر رژیـم عـراق       

 و همچنین برای رژیم های محافظه کار ∗رژیـم جدیـد در عـراق بـرای اسرائیل      
عربسـتان و دیگـر کشـورهای حـوزۀ خلیج فارس موضوعاتی بود که بدان برای        

 چاپ لوموند، روزنامۀ )200(.نخسـتین بـار توجـه و درباره آن بحث و بررسی شد        

                                                 
ن از نظر سیاسی ـ نظامی موجب بروز دیدگاه های  ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر یا اتمام آ∗

بر اساس منطق نظامی دریادار حبیب اللهی فرمانده نیروی دریایی در رژیم . متفاوتی شده است
متأسفانه وقتی خاک ایران از وجود دشمن آزاد شد سران رژیم «:شاه در رادیو لندن می گوید

در حالی که الفبای اصول جنگ . اق بشودترجیح دادند که به ارتش اجازه ندهند وارد خاک عر
حکم می کند دشمن شکست خورده را باید تعقیب کرد و نباید گذاشت که جان و سازمان پیدا 

در حالی که جفری کمپ از نظر سیاسی معتقد است ایران وقتی در جنگ ) 31/6/73(».کند
هنوز تعجب زده «: می گویدجامعهلذا در مصاحبه با روزنامۀ . پیروز شد باید جنگ را تمام می کرد

»               هسـتم که چرا آیت اهللا خمینی تصمیم به ادامۀ جنگی گرفت که در آن پیروز شده بود؟     
 )11، ص 22/1/77روزنامه جامعه، (
 آقـای هاشـمی در خطـبه های نماز جمعه طی تحلیلی از پیامد های فتح خرمشهر اظهار      ∗

مقدس، تهدیدی بس بزرگ برای تل آویو محسوب فتح و پیروزی در عملیات بیت ال    «:داشـت 
 ».می شود

 )181-180، ص 2، جلد 1361خطبه های جمعه، سال (
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 :فرانسه، نوشت
ـاز     « دام آغ ـقوط ـص ـه امریکا را به وحشت انداخته       س ـت ک ی اس ن واقعیـت ـت و اـی ده اس  ـش

ـت  ران دارد         . اس المی اـی وری اـس المی و جمـه الب اـس بات انـق ـان از ـث وادث نش ن ـح (».اـی
20 1( 

برخـی از گزارش های داخلی عراق در تشدید جوّ احتمال سقوط صدام مؤثر    
قات با در عین حال، عزیز محمد، دبیر اول حزب کمونیست عراق، در مال   . بـود 

کیانوری، دبیر حزب توده ایران، از تحوالت جنگ ابراز خرسندی و اذعان کرد   
 و ». هنوز وضع انفجاری و قیام مردمی علیه دولت صدام احساس نمی شود     « : کـه 

اظهـار امـیدواری کـرد بـا ضـربه هـای دیگـر زمیـنه برای سقوط صدام فراهم              
ی منطقه به دنبال فرد وی همچنین پیش بینی کرد امریکا و کشورها  . مـی شود  

 )202(.مطمئن تر و ظاهرالصالح تری به جای صدام هستند
 :بعدها کردزمن درکتاب خود درباره تحوالت داخلی  عراق نوشت

ـت و نیروهای مسلح مواجه            « ی در دول ی هاـی ـا ناآراـم د ب ی رـس ر ـم ـه نـظ ین ب دام حـس ـص
ـت    وده اس ن  23در. ـب 1 ژوـئ یر  2(982 1ـت ی انقالب  ) 361 ورای فرماندـه  را منحل وی ـش

روه     ـک ـگ رد و ـی الم ـک ـای   9اـع ری را جایگزیــن اعض 1 نـف ود  7 ری اولــیه نـم تعــداد .  نـف
ـت و صدام حسین بخشی از افراد کابینه و           ـاهش یاف یز ک ـث ـن زب بع ورای ـح ـای ـش اعض

ـازی نمــود    1او . افســران عالــی رتــبه ارتــش را پاکـس ـه خاطــر    2 ـا را ـب  تــن از ژنــرال ـه
ـه        ـت را ب ر بهداش نگ و وزـی ـان در ـج دام باید موقتاً     عملکردش نکه ـص نهاد اـی ر پیـش خاـط

20(».از قدرت کناره بگیرد اعدام کرد 3( 

در ایـن مـرحله و در عرصـه های مختلف مجموع مشکالت و چالش هایی که       
. عـراق در برابر خود داشت و تدریجاً پشت سر نهاد بسیار عمیق و گسترده بود  

 :بعدها صدام در این باره گفت
ـال  « 1س ـال خی  982 ـا ـس رای م ره     ـب ـال از محـم واری بــود، در آن س ی دـش ) خرمشــهر(ـل

ـب نشــینی  ــغال       ∗عـق ــغال بصــره و اش ــرناهای ایــران آهــنگ اش ــردیم و بــوق و ک  ک

                                                 
 . صدام به جای کلمه شکست از عقب نشینی استفاده کرده است∗
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ی بر سر تسلیم             ـان همـگ ی جه ـای گروـه ـانه ه ی داد و رس ر ـم راق را ـس ـای ـع رزمین ه ـس
ـاد بــود       ـا زی ند ولــی ارادۀ ـم ـخن مــی گفـت ران ـس ـاجم اـی راق در قــبال تـه ـب و روز . ـع ـش

ـار     ـت و ک م چون به مردم        فعالی ی دادـی زایش ـم وزش و اـف یروهایمان را آـم ردیم، ـن ی ـک  ـم
تیم      تماد داـش راق اـع ـه خدا پشتیبان        . ـع تیم ک نان داـش م و اطمـی ی دیدـی دا را ـم ـاری ـخ ی

ـت  داد دفاع کنیم چون با خود           ! ماس ط از بـغ یم فـق میم گرفـت نها تـص ـه اـی م هم ی رـغ عـل
ـه سربازان ایرانی ب          ود ک ـه ـب ر آن لحظ ـه فـک تی ب یم بایـس ه پیش می تازند و به سوی گفـت

ط بــرای         ـت جمهــوری را فـق ـارد ریاس یم و ـگ ن رو، تصــمیم گرفـت ی آیــند از اـی داد ـم بـغ
ردیم        ـاده ـک یج و آم داد بـس ـاع از بـغ تیم گارد ریاست جمهوری را در اطراف   . دف نا داـش ـب

ـت همراه با پرسنل دیگر ارتش              ـارج از پایتخ تواند در خ ـا ـب یم ت تقر کـن داد مـس هر بـغ ـش
یکار      من ـپ ـا دـش ند ب وری از یـک هنگ پیاده و یک      .  ـک ـت جمـه ـارد ریاس ـع، گ در آن موق

20(».هنگ مکانیزه و یک یا دو گردان تانک تشکیل شده بود و بیش از این نبود 4( 

بـا ایـن توضـیحات صدام از نظر امنیتی و نظامی در وضعیت نامطلوبی قرار         
. ی می کردداشـت و بیشتر برای حفظ بغداد در برابر تهاجمات ایران برنامه ریز      

بنابرایـن، نگرانی عراق، امریکا و سایر کشورهای منطقه از فروپاشی رژیم عراق    
 .تا اندازه ای طبیعی و کمتر تبلیغاتی بوده است

کشـورهای حاشیۀ خلیج فارس با تحقق نیافتن ادعای عراق مبنی بر پیروزی       
 با  لیکن)205(.سـریع و کـامل انتظار داشتند ایران درگیر جنگ فرسایشی شود       

آشکار شدن ضعف و ناتوانی عراق و مهمتر از آن برتری ایران هراسان و نگران      
 :  نوشتتایمچنان که مجلۀ . شدند

ور و حــرارت انقــالب اســالمی      « ـت ـش ر عــراق ممکــن اـس ورت پــیروزی ایــران ـب در ـص
رقی عربســتان             یز ـش ـت ـخ تان نف یز اـس ـارس و ـن یج ف ـای خـل ین ه یخ نـش رعت در ـش بـس

20(».نفوذ نماید 6( 

رهای عـرب حاشـیۀ خلـیج فارس همچنین به این ارزیابی رسیدند که         کشـو 
ممکـن اسـت ایـران از جـنگ بـه منزـله ابـزاری برای تقویت انقالب اسالمی           

 بـه همیـن دلـیل، بزرگتریـن نگرانـی حکـام این کشورها          )207(.اسـتفاده کـند   
جلوگـیری از گسـترش جـنگ بـه قلمـرو خـود بـود و همین آنها را به اتخاذ             
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 نیویورک تایمز زیـرا بـه نوشـتۀ    )208(ی مشـترک ترغیـب کـرد؛   سیاسـت دفاعـ   
 بر )209(.پـیش بینـی مـی کـردند بـا مشکالت و مسائل جدّی روبه رو خواهند شد       

همیـن اسـاس اعضـاء شـورای همکـاری خلـیج فـارس بـه ابـتکار عربستان به           
بنابر اظهارات منابع مطلع، حتی . برگـزاری اجـالس فـوق العـاده اقـدام کردند          

عـرب عـراق را بـرای عقـب نشـینی از خـاک ایران و پایان دادن به       کشـورهای   
جـنگ تحت فشار قرار دادند و تهدید کردند در صورتی که عراق نیروهای خود     

 22را از خاک ایران خارج نکند کمک های مالی خود را که تا آن تاریخ بالغ بر    
 )210(. قطع خواهند کرد∗میلیارد دالر بود

 بـر اینکه به حفظ رژیم عراق و خاتمه دادن به  اجـالس اخـیر شـورا، عـالوه     
جـنگ اهـتمام داشـت بـرنامه هـای هماهـنگ اضـطراریی برای مهار جنگ و             
جلوگـیری از گسـترش آن به قلمروی کشورهای دیگر را نیز در نظر داشت به      
ایـن مـنظور مـی کوشیدند تا از راه مسالمت آمیز و با حمایت از عراق به جنگ      

ان مـی خواستند تا به هیئت های صلح سازمان کنفرانس  و از ایـر . پایـان دهـند   
 بـنابر پـاره ای از گـزارش هـا از ایران و عراق      )211(.اسـالمی پاسـخ مثبـت دهـد       

خواسـتند نمایـندگان دو کشـور بـا حضور در جدّه برای پایان دادن به جنگ        
 .مذاکره کنند که ایران نپذیرفت

می کرد و در آستانۀ اشغال در حالی که اسرائیل در جنوب لبنان تاخت و تاز   
لبـنان بـود کشـورهای مـنطقه به جای مسئله فلسطینی ها اولویت را به جنگ        

، چاپ امریکا، کریستین ساینس مانیتوربه نوشتۀ روزنامۀ . ایـران و عراق دادند    
کـه طـی گـزارش خبری از رادیو امریکا پخش شد، اسرائیلی ها از این موضوع      

ئوپلیتیکی در خاورمیانه، هر چند به صورت آگـاه بودنـد کـه تغیـیر و تحول ژ         
کوتـاه مـدت، موجـب اتحـاد کشـورهای عربـی علیه اسرائیل خواهد شد ولی         
امـیدوار بودنـد بـا ادامـۀ جـنگ ایـران و عراق، توجهات از خاورمیانه و اشغال        

                                                 
 چاپ سوریه البعث میلیارد دالر ذکر شده است و حتی روزنامۀ 25 در برخی از گزارش ها رقم ∗

، این رقم تا پایان جنگ )650، ص 20 جلدروزشمار جنگ،.(ده است میلیارد را ذکر کر42رقم 
 . میلیارد دالر رسید100 تا 80به 
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 )212(.جنوب لبنان به خلیج فارس و جنگ ایران و عراق متمرکز شود
کا با تحلیل و تفسیر پیامدهای فتح خرمشهر، رسـانه ها و مقامات رسمی امری  

بـر مواضـع و رفـتار کشورهای منطقه و متقابالً مواضع این کشورها بر مواضع و     
چنان که اخیراً هنگامی که از رامسفلد، وزیر دفاع  . رفـتار امـریکا تأثـیر داشتند      

  در مورد عراق و مالقات وی با1980امریکا، دربارۀ سیاست های امریکا در دهۀ  
باید به یاد داشته باشید که در آن زمان ایران و «:صدام سؤال شد در پاسخ گفت

عـراق در جـنگ بودنـد دوستان ما در منطقه نگران این بودند که ایران پیروز         
ما هم عمیقاً نگران بودیم پیروزی ایران موجب ایجاد بی ثباتی در . خواهـد شد  

از من «: منطقه می گوید وی بر همین اساس دربارۀ سفر به».کـل مـنطقه شـود    
خواسـته شـد به عراق بروم و در این سفر با طارق عزیز و صدام حسین مالقات    

. گفت و گوی ما بسیار مفید بود. کـردم و دربـارۀ مـنافع مـا با آنها صحبت کردم     
صدام می دانست در چه شرایطی قرار دارد و مایل به دریافت کمک های ما بود      

 )213(». با ایرانیان مقابله کندتا بتواند با اطالعات بهتری
امریکا یی ها با ارزیابی پیروزی های ایران، از احتمال تغییر موازنه به سود این   
کشور نگران بودند؛ چنان که در آستانۀ فتح خرمشهر واینبرگر، وزیر دفاع وقت    

پـیروزی ایـران در جـنگ با عراق، به نفع امریکا نخواهد    «:امـریکا، اعـالم کـرد     
امریکا در «: وزیـر خارجـه وقـت امـریکا نیز در همان زمان اعالم کرد      )214(».بـود 

برابـر هـرگونه تغیـیر اساسی در منطقۀ خلیج فارس که ناشی از جنگ ایران و       
 واینبرگر ایران را خطری جدی برای )215(».عـراق می باشد بی تفاوت نخواهد بود    

ایل امریکا  وی همچنیـن از تمـ  )216(.کشـورهای خاورمـیانه و اسـرائیل دانسـت     
 :دربارۀ نحوۀ پایان دادن به جنگ گفت

ی پایان یابد که ثبات منطقه را برهم          « ـه طریـق نگ ب ن ـج ـه اـی تیم ک ـان آن هـس ـا خواه م
21(».نزند چون پیروزی ایران یقیناً در جهت منافع ملی ما نخواهد بود 7( 

شـواهد و قرائـن نشـان مـی دهـد که ارزیابی امریکا از تحوالت تغییر کرد و        
چنان که در .  باعـث شـد تـا سیاست منطقه ای آن کشور نیز تغییر یابد    همیـن 

امریکا به «: نوشت کریسـتین ساینس مانیتور  همـان زمـان روزنامـۀ امریکایـی       
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 هنری )218(».بررسـی سیاسـت اسـتراتژیکی اش درخلـیج فـارس پرداخته است        
ز  اادن کروموس،کیسـینجر، نظـریه پرداز امریکایی، در مصاحبه  با خبرگزاری        

ایتالـیا، بـه اولویـت هـا و مقایسـۀ تهدیـدات شوروی و خطرات انقالب اسالمی        
 :گزارش این خبرگزاری از مصاحبه چنین است. ایران پرداخت

ــت          « ـایران اولوـی ـــر ـس ـد ب ـی تواـن ـــود و نـم ـی ش ـــی ـم ـئله دور تلق ـک مـس ـــند ـی ـوروی هرچ ـم ـش امپریالیـس
ـت          ـوده اـس ـریکا ـب ــائل اـم ـروز در رأس مـس ـه اـم ـا ـب ـی ـت ـد وـل ـته باـش ـــنده    .داـش ـل کن ـنها ـح ـریکا را ـت  وی اـم

ـت         ـران گـف ـالمی اـی ـوری اـس ـوه دادن جمـه ـرناک جـل ـا خـط ـت و ـب ـوروی دانـس ـد ـش ـورهای   : تهدـی ـرای کـش ـب
ـلۀ             ـوروی در فاـص ـت؛ ـش ـران اـس ـالمی اـی ـالب اـس ـر انـق ـتر از خـط ـوروی کـم ـر ـش ـارس خـط ـیج ـف ـیۀ خـل ناـح

ـی تو         ـریکا ـم ـه فقــط اـم ـود ـک ـی ـش ـوب ـم ـکلی محـس ـت مـش ـر جـه ــت و از ـه ـته اس ـرار گرـف ـری ـق ـد آن دورـت اـن
ـند  ـل ـک ـت        . را ـح ـس گـف ـش ـب ـراری آـت ـرورت برـق ـراق و ـض ـران و ـع ـنگ اـی ـورد ـج ـراق در   : وی در ـم ـر ـع اـگ

ـد   ـی ـش ـرنده ـم ـنگ ـب ـن ـج ـریکا       . اـی ـنافع اـم ـرای ـم ــه ـب ـی ک ـارس و خطراـت ـیج ـف ـی خـل ـورهای عرـب ـرس کـش ـت
ـوازن            ـود ـت ـئله وـج ـه مـس ـی ـک ـه اهمیـت ـه ـب ـا توـج ـت و ـب ـی داـش ـی نـم ـت تفاوـت ـروز اـس ـه اـم ـا آنـچ ـود دارد، ـب وـج

ـا  ـدرت ـه ـن          ـق ـه اـی ـیم ـک ـی خواـه ـی نـم ـود، وـل ـرار ـش ـس برـق ـش ـب ـا آـت ـندیم ـت ـه ـم ـا عالـق ـیه ای دارد، ـم ی ناـح
ـود       ــام ـش ـویم تم ـزدیک بـش ـران ـن ــه اـی ـیم ب ـه نتواـن ــت ـک ـن قیم ـه اـی ــع ـب ـیانه رو    . موض ـم ـم ـک رژـی ــا ـی ـی ب حـت

ـین   ـه جانـش ـری ـک ـام(دیـگ ـت           ) اـم ـه حقیـق ـره ـب ـه باالـخ ـران ـک ـی اـی ـات کنوـن ـا مقاـم ـا ـب ـود ـی ـی ـش خمیـن
ـــب   ـی ب ـــی ـپ ـیای سیاس ـــوی      جغراـف ـــواره از س ـران هم ـــتقالل اـی ـر اس ـــی ـب ـد تاریخ ــه تهدـی ـند ـک رند و بداـن

ـا آن    ـه ـب ـت ـک ـوری اـس ـوروی   1500کـش ـی ـش ـترک دارد، یعـن ـرز مـش ـتر ـم ـران   .  کیلوـم ـه اـی ـدن ـب ـزدیک ـش ـن
 )219(».باید به این شرط باشد که ایران از تمایالت قدرت طلبانه در خلیج فارس صرف نظر کند

ـئ          ـند مس ـه چ ـاحبه ب ـینجر در ایـن مص ـاره مـی کند، نخست، ضمن اینکه    کیس له اساسـی اش
ـه قدرت برای مقابله و حل این                ـریکا را یگان ـا ام ـد ام ـریکا مـی دان ـوروی را اولویـت اول ام ـد ش تهدی

ـند      ـر مـی ک ـد ذک ـود اولویـت اول آنها تهدید انقالب       . تهدی ـتقد ب ـنطقه مع ـورهای م ـارۀ کش وی درب
ـوروی       ـه ش ـران اسـت و ن ـران      . ای ـنگ ای ـورد ج ـینجر در م و عراق در چارچوب جنگ بدون کیس

ـه جای ایران پیروز می شد بازهم تفاوت چندانی               ـراق ب ـر ع ـه حتـی اگ ـود ک ـر ب ـر ایـن نظ ـرنده ب ب
ـد               ـد مـی ش ـنطقه تهدی ـوا در م ـوازن ق ـاز ت ـرا ب ـینجر دربارۀ آتش بس معتقد بود  . نداشـت؛ زی کیس

ـود د                ـران وج ـه ای ـریکا ب ـان نزدیکـی ام ـه امک ـود ک ـرار ش ـه ایـی برق ـه گون ـاید ب ـه ب ـته باشد ک . اش
ـباید یک جانبه به نفع عراق                ـریکا ن ـای ام ـه سیاسـت ه ـده ک ـتذکر ش ـاراتش م ـینجر در اظه کیس
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ـر ایران امریکا متهم                  ـه از نظ ـد ک ـرار ده ـنگ را در وضـعیتی ق ـباید ج ـد و ن ـران باش ـان ای ـه زی و ب
ـدن چنیـن تصوری از سیاست های امریکا              ـود آم ـه وج ـرا ب ـد؛ زی ـراق باش ـلی در حمایـت از ع اص

 ∗. امکان بازگشت امریکا به ایران را مسدود خواهد کرددر ایران
در حالـی کـه بازتـاب پـیروزی ها در سطح منطقه و نیز بر سیاست ها و رفتار      
امریکا وضعیت پیچیده ای را به وجود آورده بود در ایران نیز با اتکا بر احساس      

کردزمن در کتاب . پـیروزی در جـنگ رونـد جدیـدی داشت شکل می گرفت         
(شی از علت به وجود آمدن این فضا را متأثر از تالش های مکرّر کودتا  خـود بخ  

 در ایـران و در واقـع، فضـای انقالبـی مـی دانسـت کـه با پیروزی انقالب به         )220
در این فضای . وجـود آمد و با سایر رخدادها و سپس شروع جنگ تشدید شد      

. ود داشتجدیـد که متأثر از احساس پیروزی بود به عملیات نظامی تمایل وج  
 گزارشی دارد از بازتاب پیروزی ها در داخل  رویتردر همـان زمـان، خبرگزاری    

 :ایران
ـه منظور متقاعد کردن          « تجاوز ب ـب ـم ـت از تعقی درت در حمای ر ـق ریادهای ـپ ران ـف در اـی

ـه جنگ باال گرفته است           ـان دادن ب رای پای ران ـب رایط اـی ن ـش ـه پذیرفـت داد ب رهبران . بـغ
ـانه هـ         ی و رس ی و مذهـب ـه خود را برای       نظاـم ند ک ی خواـه راً ـم ردم مـص ی از ـم ای گروـه

ند           ـاده کـن راق، آم رزمین ـع دس در ـس هر مـق ف، دو ـش ربال و نـج تح ـک شعار جنگ تا . ـف
 )221(».پیروزی هر روز بر صفحات اول تمام روزنامه های ایران نقش می بندد

آقای هاشمی در خاطرات خود دربارۀ این موضوع و تمایالت نمایندگان مجلس 
بیشتر نمایندگان  در مالقات ها نسبت به احتمال پذیرش آتش بس و عدم «:نویسدمی 

مجازات صدام و ادامۀ فشار صدام بر نیروهای اسالمی ـ انقالبی عراق اظهار نگرانی 
 : وی همچنین دربارۀ تمایل رزمندگان و واکنش آنها، می نویسد)222(».می کنند

ـه  « ـت شــهیدان عم [در ایــن جلـس ـت المقــدس مراســم بزرگداـش  مــراجعات ]لــیات بـی

                                                 
 ماهیت سیاست امریکا در حمایت از عراق توازن نظامی را به سود عراق تغییر داد و بعدها این ∗

. مایدتصور را برای عراق به وجود آورد که بر اساس قدرت منطقه ای خود تصمیم گیری و رفتار ن
 .اشغال کویت توسط عراق حاصل همین مسئله بود
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تند               نگ داـش ـۀ ـج ر ادام ید ـب ـه تأـک تم ک ندگان داـش وی رزـم ی از ـس  و نسبت به ∗فراواـن
ی کنند اهانت می کردند          رح ـم نگ را مـط تم ـج ـلحت ـخ ـه مص ـانی ک به آنها اطمینان . کس

 )223(».دادم که شخص امام سیاست جنگ را زیر نظر دارند

د در جامعۀ ایران و سایر آقـای هاشـمی در همـان زمـان بـه تمایالت موجو      
 بخش مهمی 1361واکـنش ها توجه کرد و در خطبۀ نماز جمعه هفتم خرداد    

ایشان احساس قدرت و پیروزی در . از دیدگـاه ایـران را دربارۀ جنگ بیان کرد    
 :مردم و تأثیر آن را برای ادامۀ جنگ بازگو کرد

ـان اطمینان دارند می توا          « ـه خودش در ب ن ـق ـه اـی ی ک ـه مردـم ـا ب نید بگویید که بروید آی
ـه عنوان خسارت            یزی را ب دام ـچ ـا ـص ید ت تتان را دراز کـن تید و دـس رزتان بایـس ـت ـم پش

 )224(»بدهد؟

ایشـان بـه تـالش امریکا برای برقراری آتش بس از طریق سازمان ملل اشاره      
 :کرد و گفت
ــ           « ـازمان مـل ـت ـس ـــورای امنـی ـه ش ـند جلـس ـی خواـه ــا ـم ـی ـه ـه امریکاـی ـــد ـک ـرده ان ـند ـک ـزمه ای بـل ل را زـم

ـتارند         ـند مـخ ـند بکـن ـار بخواـه ـر ـک ـا ـه ـند، آنـه ـس کـن ـش ـب ـنهاد آـت ـند و پیـش ـکیل دـه ـل  . تـش ـازمان مـل آن ـس
ـت    ـورای امنـی ـم ـش ـبرد        ! و آن ـه ـودش را ـب ـروی ـخ ـر آـب ـار دیـگ ــک ـب ـت ـی ـورای امنـی ـد ـش ــه . بگذارـی چگوـن

ـاک،           ـتر از ـخ ـزاران کیلوـم ـه ـه ـوری ـک ـند کـش ـینند و بگوـی ـا بنـش ـاقل در آنـج ـر آدم ـع ـند نـف ـه ـچ ـود ـک ـی ـش ـم
ـیش ا ـدت    ـب ــه ـم ـهرش ب ـیش از ده ـش ـتا و ـب ـزار روـس ــک ـه ـود 20ز ی ـغال ـب ـاه اـش ـده،   .  ـم ــارت دـی ــه خس ـن هم اـی

ــایش از             ـه ـه ـه کارخاـن ـن هـم ـوده، اـی ـیل ـب ـــندرهایش تعـط ـه ب ـن هـم ـروح داده، اـی ـهید و مـج ـه ـش ـن هـم اـی
ـینند و           ـل بنـش ـازمان مـل ـر در ـس ـند نـف ـده، ـچ ـه او ـش ــه ـب ـی ک ـم هاـی ـه ظـل ـن هـم ـا اـی ـوری ـب ـتاده، کـش ـید اـف توـل

 )225(»چه کسی این را می پذیرد؟. را قبول کند∗ون هیچ امتیاز و شرطی آتش بسبگویند که بد

                                                 
شب آقای منتظری تلفن کردند و پیشنهاد «: آقای هاشمی در کتاب خاطرات خود می نویسد∗

 ».دادند که سریعاً به منظور سقوط صدام وارد خاک عراق شویم
 )18/2/1361، خاطرات روز شنبه 29/2/80جمهوری اسالمی، روزنامه (

اشمی در کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع دربارۀ زمان شکل گیری زمزمه توقف  بعدها آقای ه∗
خرمشهر که از اشغال دشمن آزاد شد دنیا فهمید ما در حال «:جنگ و تأثیر فتح خرمشهر گفت

 ».پیشروی هستیم و از آن زمان است که می بینیم زمزمه های توقف جنگ جدّی آغاز شد
  بازشناسی جنبه های ی تجاوز و دفاع،دبیرخانه کنفرانس بین الملل(

 )، سخنرانی اختتامیه48، ص 1368 تهران، تجاوز و دفاع،
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در "آقـای هاشمی همچنین به عراق و امریکا خطاب می کند و می پرسد که    
 : و می گوید"شرایط حاضر، ما چه باید بکنیم

ر جای ما بودی چه کار می کردی؟ صدام، تو خود اگرـ  نعوذ باهللاـ  جای        « و اـگ ریکا، ـت اـم
ی کردی؟ این همه کشته دادیم، این همه خسارت دیدیم؛ این همه آواره        ـه ـم ودی چ ـا ـب م
ی رویم پشت مرزهای خودمانـ  خطی که            ـا ـم ید م ی کـن ر ـم ما فـک ـت ـش تیم؛ آن وق داـش

 )226(».یا اهللا، غرامت ما را بده: جغرافیا کشیدهـ  می ایستیم و از آن دور می گوییم که

فتح المبین تا فتح خرمشهر به روندهای امـام خمینـی در حد فاصل عملیات    
جدیـد سیاسـی ـ تبلیغاتـی که داشت شکل می گرفت توجه و بر چند مفهوم     

امـام موضـع ایران را با پیروزی های نظامی بویژه فتح خرمشهر    . تأکـید کـردند   
 :چنان که به مناسبت فتح خرمشهر فرمودند. برتر می دانستند

 )227(». ملت پیروزمند ما از موضع قدرت سخن می گویدامروز با فتح خرمشهر مظلوم، دولت و«

 :ایشان در موقعیت دیگری همین مفهوم را مجدداً تأکید کردند
رح است و در همه جا بر سر              « ند مـط زرگ و نیروـم ران ـب نوان یـک اـی ـه ـع روز ب ران اـم اـی

 )228(».زبان هاست

 بـر همیـن اسـاس امـام تغیـیر سیاست قدرت های بزرگ را نقد کردند و در      
 :تفسیر آن گفتند

ـت و به حمداهللا           « ده اس ران ـش یب اـی ـه نـص ی ک یروزی بزرـگ ن ـپ نکه در اـی دشمنان ... اـی
ی بینید که قدرت های بزرگ به             ند، ـم ی کـش ر را ـم ـای آـخ ما نـفس ه ن ـش الم و میـه اـس
د می کنند شما را تهدید می کنند و گاهی منطقه را        ـا را تهدـی ی م تادند و گاـه ـت اـف وحش

ـا و       ـت م ـا و مل د م ر ـض ند بسیج کنند این برای این است که آنها از این    ـب ی خواـه ما ـم  ـش
 )229(».قدرت اسالمی و از این وحدتی که در ایران پیدا شده است خوف دارند

 :ایشان همچنین در پاسخ به سخنان رئیس جمهور امریکا گفتند
ور امریکا گفته است که این جنگ را دیگر باید یک کاری بکنیم از بین بر   « یس جمـه . ودرـئ

نکه این جنگ دیگر به نفع امریکا نیست     رای اـی شما ببینید این چه اقراری است که یک . ـب
نفر آدم، رئیس جمهور یک کشور ابرقدرت به اصطالح، همچو اقرار می کند که جنگ تا حاال 
ـع امریکا بوده است، برای اینکه جنگ برای به هم زدن جمهوری اسالمی بوده است        ـه نف ب

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



1  تغییر در ماهیت و تحوالت استراتژیک جنگ 0 3 

 نمی شود این کار و ممکن است که جمهوری اسالمی رشد زیادی بکند و حاال که می بینیم  
ـایر کشورهای مسلمان هم بیدار بشوند پس حاال یک خطری است برای امریکا، دیگر به    س

ـع امریکا نیست    حاال تقاضا کرده است از همه اشخاصی که دست اندرکارند که بیایند و  . نف
 )230(».این جنگ را به یک طوری به صلح برگردانند

امـام در مجمـوع از سیاسـت های امریکا و از واکنش های آن به پیروزی های       
 :ایران نگران بود؛ چنان که در جمع ائمه جماعت استان زنجان فرمودند

د قضایایی              « یش آـی ـا ـپ رای م ـت ـب ن اس تیم و ممـک تال هـس ـه آن مـب روز ب ـه اـم یزی ک ـچ
ن است پیش بیای             ـا ممـک رای م نگ ـب یروزی ـج د از ـپ ـه بـع ـت ک د امریکا معلوم نیست اس

ـع کند        ور قط ن کـش ن زودی طمـعش را از اـی ـه اـی بعضی از مردم شاید ندانند که چه ... ب
 )231(».قضیه ای واقع شده است

ایشـان همچنیـن سیاسـت کشورهای منطقه را در حفظ صدام نقد کردند و      
موضـوعی را هشـدار دادنـد کـه هشت سال بعد با حملۀ عراق به کویت برخی       

 .کار شدابعاد آن آش
ند و قدرت را به دست گیرد آدمی نیست          « یدا ـک ـات ـپ دام نج ر ـص ـه اـگ ید ک ما بداـن ـش

ند      ما بـک ثال ـش ی از اـم ـه قدرشناـس ودش را        . ک ی ـخ زرگ بیـن نون ـب ـه ـج ـت ک ی اس آدـم
ردید به جنگ بر می خیزد و شما را اگر           ی ـک ـا او همراـه ـه ب ما ک ـا ـش نون ب ن ـج دارد و اـی

 )232(».قدرت داشته باشد تباه خواهد کرد

سـپس امـام بـه کشـورهای منطقه خطاب کردند و برای رفع نگرانی آنها از          
 :مواضع و رفتار ایران در سخنانی فرمودند

ون و چرای امریکا و بستگان آن               « ی ـچ ـت ـب ر از اطاع ـه اـگ م ک ی دـه نان ـم ما اطمـی ـه ـش ب
تار کنید از ما جز خیر و پشتیبانی               رآن رـف الم و ـق م اـس ـه حـک ـا ب ـا م ردارید و ب ـت ـب دس

 )233(».ید دیدنخواه

ـۀ کــنش و واکــنش هــای حاصــل از فــتح خرمشــهر فضــای جدیــدی را در ســطح     مجموع
ـیری، مواضــع و             ـر تصـمیم گ ـند آن ب ـه فرآی ـود آورد ک ـه وج ـراق ب ـران و ع ـنطقه و در داخـل ای م
ـنگ پس از فتح خرمشهر            ـۀ ج ـنۀ ادام ـیجه، زمی ـیر گذاشـت و در نت ـران تأث ـیۀ بازیگ سیاسـت کل

 .این موضوع در فصل سوم کتاب بررسی می شود. ر شدبه شکل واقعیتی جدید آشکا
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 .4، ص26، شماره1381
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ــنگ "ـ عــادل جهــان آرای، 19 ، "نظــریه هــای ج

، 9/8/1380، همشهریقسمت دوم، روزنامه     
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 .192، ص1372
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تـرجمه دکـتر محمـد صادق مهدوی و دکتر     
علیرضـا ازغـندی، نشـر قومـس، چاپ پنجم،      

 .33، ص1376
 .89ـ همان، ص23
 .113، ص14ـ مأخذ 24
ــنز، 25 فیلیــپ رابی ــا و  "ـ  ــداف، اســتراتژی ه اه

ــراق در جــنگ  ــرجمه "مشـکالت ع ــروه ت ، گ
، مرکز مطالعات و نگاه، ماهنامه نگـاه مه  ماهـنا 

، 1381، شهریور 26تحقـیقات جـنگ، شماره   
 .45ص

 .ـ همان26
ــن  27 ـ وزارت فرهــنگ و ارشــاد اســالمی، بولت

، )10(بازتـاب حملـه احتمالی آمریکا به عراق      
، به نقل از روزنامه 151، ص1381 اسـفند    7

 .2003 فوریه 4، گاردین
ر معـاون  ـ غالمعلـی رشـید، بـه نقـل از صـد     28

وزیـر خارجـه، برگرفته از مصاحبه عمر علی با     
 .الحیات

 .46، ص25ـ مأخذ 29
بررســی تاریخــی ـ اصـغر جعفــری ولدانـی،   30

ــتر اخــتالفات مــرزی ایــران و عــراق     ، دفـ
ــران،     ــی، ته ــن الملل ــی و بی ــات سیاس مطالع
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ــوان   571، ص1368 ــامد عل ــل از ح ــه نق ، ب
 .مشاور سابق عراق در مسائل جاری

 .572 و 571ـ همان، ص31
 8تالش های صلح آمیز در "ـ حسـن فتحی،      32
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، درس و تجربهرئـیس جمهـور ایـران از کتاب     
 .810 و 809جلد دوم، ص

: ، جلد دومدرس و تجربهـ حمـید احمـدی،       40
، انتشارات تحقیقـی دربـاره تاریخ انقالب ایران   

، ص1380، )خارج از کشور (انقـالب اسالمی  
 .811 و 810

ــأخذ 41 /30/7، گــزارش روز  521، ص33ـ م
1359. 

نشـریه گـزارش هــای   "ـ خـبرگزاری پـارس،   42
 .، رادیو اسرائیل5/7/1359، "ویژه

 .ـ همان، رادیو مسکو43
 گـزارش های  نشـریه "ـ خـبرگزاری پـارس،   44

/5/7، رادیــو اســرائیل،   6/7/1359، "ویــژه 
1359. 

 .94 و 93، ص36ـ مأخذ 45
 .302، ص40ـ مأخذ 46
 .94 و 93، ص36ـ مأخذ 47
ــامرایی، 48 ــیق الس ــرقی،  ـ وف ــی دروازه  ش  ویران

تـرجمه عدنـان قارونـی مرکز فرهنگی سپاه،      
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ـ گفـت وگـوی اختصاصـی بـا سـید محمــود      49
دعایـی، سـفیر وقـت ایـران در عراق، تابستان      

1379. 
ـ افـرایم کـارش،    50 جـنگ ایـران و عراق، یک   " 
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ــرج1398بهـار   مه خـبرگزاری جمهــوری  ، ت
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/6/12، یاس نوشـبکه الجزیـره قطر، روزنامه     
 .14، شماره چهارم، ص1361

ـ حمـید احمـدی،    52 : ، جلد دومدرس و تجربه 
، انتشارات ریخ انقالب ایرانتحقیقـی دربـاره تا   

، ص1380، )خارج از کشور (انقـالب اسالمی  
، بـه نقـل از مصـاحبه ابراهـیم نـبوی با       810

نشریه ) درخشـت خام (آقـای احسـان نراقـی     
 .162، ص1378جامعه ایرانیان، تهران، 

ـ مأخذ 53  .62، ص48 
ــیلروی،  54 ــوری م ــیلر و ل ـ جودیــت م ــدام   ص

حمد  ترجمه احسـین و بحـران خلـیج فارس،     
 .190، ص1373قاضی، انتشارات زرین، 

ـ مأخذ 55  .59، ص50 
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ــیل،  56 ـ جـیمز ب ، "جـنگ، انقــالب و روحــیه " 
 بازشناسـی جنـبه هـای تجاوز و دفاع،     کـتاب   

دبـیرخانه کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع،      
 .224، جلد دوم، ص1368تهران 

ــه  57 ـ روزنام ــفیر  ــرجمه 29/8/1989، الس ، ت
 .1368ت، بیرو. ا.ا.سفارت ج
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99. 
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ـ مأخذ 60  .65، ص36 
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، سـناد تجـاوز بـه روایـت مطـبوعات خارجـی      ا

 .5/7/1359، گاردین، 18، ص1372تهران، 
ـ همان، ص62  .3/7/1359، گاردین، 87 
ـ مأخذ 63  .83 و 82، ص33 
ـ مأخذ 64  .556 و 555، ص30 
ـ مأخذ 65  .123، ص33 
ـ مأخذ 66  .163، ص33 
ـ مأخذ 67  .20، ص50 
ـ مأخذ 68  .96، ص32 
، ص13/7/1359رادیو لندن، : 36 ـ مـأخذ    69

70. 
ـ بنـیاد حفـظ آثار و ارزش های دفاع مقدس،    70

، به کوشش قاسم فروغی  عـزت راز جاودانگی   
 .105جهرمی، ص

 .گاردین، روزنامه 278، ص33ـ مأخذ 71
ــریکا،  36ـ مـأخذ  72 ، ص8/8/1359، رادیـو ام

 .70 و 69
 .278، ص11/7/1359، 33ـ مأخذ 73
 .64، ص48ـ مأخذ 74

 .131 و 130، ص58ـ مأخذ 75
نقـش سـازمان ملل   ـ مـنوچهر پارسادوسـت،     76

ــراق،    ــنگ ایــران و ع ــتحد در ج  شــرکت   م
، ص1371سـهامی انتشـار، چـاپ اول، بهـار     

20. 
 .ـ همان77
ــرون78 ــیوم، . ر. ـ کام ــتحد،  ه ــل م ســازمان مل

ــراق،  ــران و ع ــنگ را ای ــرجمه هوش ــخی  ت س
ــات سیاســی و     ــتر مطالع ــت، دف ــی ثاب عزم

 .58، ص1376بین المللی، تهران 
 .31 و 30، ص76ـ مأخذ 79
ـ همان80  . 
ـ همان، ص81  33. 
ـ مأخذ 82  .116، ص58 
/11، گاردین، روزنامه 278، ص33 ـ مأخذ     83

7/1359. 
ـ مأخذ 84  .64، ص48 
ــأخذ 85 ـ مــ /29/7، روز 509 و 508، ص33 

1359. 
ــه 86 ــته نام ـ هف ــپورت    ــو اس نیوزاندورلدری ، ی

، 5/7/1360 پارسچـاپ امـریکا، خبرگزاری       
 .4/7/1360رادیو اسرائیل، 

ــأخذ 87 ـ م ــزارش روز 495، ص33  /28/7، گ
1359. 

ـ مأخذ 88  .568، ص30 
ـ مـأخذ   89 ، ص22/7/1359، گزارش روز 33 

422. 
 .ـ همان، سعدون حمادی وزیر خارجه عراق90
ــأخذ 91 ، 30/8/1359، گـــزارش روز  33ـ مـ

 559سـعدون حمـادی وزیرخارجه عراق، ص    
 .560و 
ـ مـأخذ   92 ، طه 29/7/1359، گزارش روز 33 

یاسـین رمضـان معاون اول نخست وزیر عراق،       
 .508ص

ــأخذ 93 ـ م ــزارش روز 482، ص33  /27/7، گ
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، سـعدون حمـادی وزیر خارجه عراق،     1359
 .482ص

ــتاد  94 ــیغات سـ ـ معاونـــت فرهنگـــی و تبلـ  
، جلد ماسـه مقاومـت  حفرماندهـی کـل قـوا،     

، مصـاحبه صدام  42، ص1368یـک، تهـران     
21/8/1359. 

ـ مأخذ 95  .64، ص36 
ــأخذ 96 ـ مـ ــزارش روز 533، ص33  /1/8، گـ

 .، سعدون حمادی وزیر خارجه عراق1359
ـ مـأخذ   97 ، رادیـو صـوت الجماهیر   85، ص36 

22/8/1359. 
ــأخذ 98 ـ م ــزارش روز 508، ص33  /29/7، گ

1359. 
ـ مأخذ 99  .88، ص36 

ــأخذ 100 ـ مــــ ــو 83 و 82، ص36  ، رادیــــ
 .21/8/1359صوت الجماهیر 

ـ مـأخذ   101 /12، روزنامـه لوموند  83، ص36 
11/1359. 
ــأخذ 102 ـ مــــ ــبرگزاری 83، ص36  ، خــــ

 .یونایتدپرس
نــک103 ـ  ــبات ":   ــی ث ــد "جــنگ، بازیاب ، محم

درودیـان، مرکـز مطالعـات و تحقیقات جنگ      
 .1378سپاه، 

ـ مـأخذ   104 /29/7روز ، گزارش 508، ص33 
ــاون اول   1359 ــین رمضــان معـ ، طــه یاسـ

 .نخست وزیر عراق
ـ مأخذ 105  .102، ص58 
ـ مأخذ 106  .134، ص58 
ـ همان107  . 
ــع نــیروهای    108 ــخنرانی صــدام در جم ـ س  

ــاریخ    ، وزارت 14/1/1369مسـلح عـراق در ت
ــران، اداره      امـور خارجـه جمهـوری اسـالمی ای

 .11 و 10 ص10/2/1369اول خلیج فارس، 
ـ مأخذ 109  103. 
، )فرمانده کل سپاه( ـ سـید یحیـی صفوی    110

7، ص3/3/1377، کیهانمصاحبه با روزنامه     
. 

ـ همان111  . 
ـ مأخذ 112  103. 
، ریشه های انقالب ایرانکـدی،   .آر. ـ نیکـی   113

تـرجمه عـبد الرحــیم گواهـی، دفـتر نشــر و     
، تهران 1375فرهـنگ اسـالمی، چـاپ دوم،     

 .454 و 453ص
ـ همان، ص114  354. 
ـ جعفـری 115 ــات  (  مســئول سـابق اداره اطالع

 .، گفت و گوی اختصاصی9/5/78، )سپاه
، بیانات 232، ص13، جلد صـحیفه نـور   ـ   116

 .6/10/1359امام خمینی، 
 عبور از بحران، ـ اکـبر هاشمی رفسنجانی،      117

 ص1378تهـران، دفتر نشر معارف انقالب،    
 .1359 فروردین 23، گزارش روز 66
، پیام امام 62، ص14، جلد  نـور صـحیفه  ـ   118

 .22/11/1359خمینی، 
ـ مأخذ 119  .9، ص117 
ـ  120 ، بیانات 291، ص14، جلد صـحیفه نـور   

 .24/3/1360امام خمینی، 
ـ مأخذ 121  .19، ص117 
ـ مأخذ 122  .3/5/1360، 215، ص117 
ـ مأخذ 123  .12/4/1360، 187، ص117 
ـ مأخذ 124  .15/4/1360، 191، ص117 
ـ مأ125  .19/4/1360، 196، ص117خذ  
ـ مــــأخذ  126 /22/4، 199 و 198، ص117 

1360. 
ـ مأخذ 127  .22/4/1360، 199، ص117 
ــتاد کــل ســپاه،     128 ــت سیاســی س ـ معاون  

بررسـی جـنگ تحمیلـی و بحــران    ویـژه نامـه   
ــارس ــیج ف ــه 87، ص1366، مهــر خل "، مقال

ــرجمه "ملـی گرایـی عربـی و خلـیج فـارس      ، ت
 .19/8/1365 خبرگزاری جمهوری اسالمی،

ــأخذ 129 ـ م ــدام،  165، ص36  ، ســخنرانی ص
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 .16/10/1360صوت الجماهیر، 
، صوت الجماهیر، 86 و 85، ص36 ـ مأخذ     130

21/2/1360. 
/8/10، دیلی تلگراف، 70، ص61 ـ مـأخذ      131

1359. 
/23، صدام حسین 595، ص30 ـ مـأخذ    132

12/1359. 
ـ مأخذ 133  .135 و 134، ص58 
ـ مأخذ 134  86. 
 .102، ص35ـ مأخذ  135
ـ اسـتمپل،     136  درون انقالب ایران، ـ جـان دی 

ــنوچهر شــجاعی، مؤسســه   ــتر م ــرجمه دک ت
 .354فرهنگی رسا، ص

ـ مأخذ 137  .595، ص30 
ـ مأخذ 138  .29/10/1359، مصاحبه 30 
ــأخذ 139 ـ م ، ســخنرانی صــدام در جمــع  30 

ارتـش ملـی عـراق در آسـتانه اعـزام به جبهه       
 .595ص
ـ مأخذ 140  103. 
ـ همان141  . 
ـ مأخذ 142  .163 و 162، ص94 
ـ مأخذ 143  .78، ص117 
ـ همان، ص144  .9/5/1360، گزارش 223 
ـ همان، ص145  223. 
ـ همان، ص146  .، مقدمه کتاب11 
ـ مأخذ 147  .69، ص48 
ـ مأخذ 148  .146، ص58 
ـ همان، ص149  .146 و 145 
ــز مطالعــات و تحقــیقات جــنگ،    150 ـ مرک  

ـال سوم، زمستان   جـنگ تـاریخ   فصـلنامه    ، س
 .43، ص7/7/1360، گزارش جلسه 73
ـ محسـن رضـایی، ضبط برنامه تلویزیونی    151  
 .77، شبکه اول، زمستان "سجاده آتش"

 ـ حسـن روحانی، سخنرانی در گردهمایی      152
ــه    ــه کشــور، فصــل نام سراســری ائمــه جمع

 .15، ص1379، زمستان 18، شماره راهبرد
ـ مأخذ 153  .1360آبان ، اول 341، ص117 
ـ  154 ، بیانات 184، ص15، جلد صـحیفه نـور   

 .17/7/1360امام خمینی، 
ـ مأخذ 155  .1360 آبان 15، 359، ص117 
ـ مأخذ 156  103. 
، بیانات 265، ص15، جلد صـحیفه نـور   ـ   157

 .25/9/1360امام خمینی، 
ـ همان158  . 
ـ مـأخذ  159 /7/10، خاطــرات 425، ص117 

1360. 
ـ همان، ص160  .9/10/1360اطرات ، خ427 
، پیام امام 45، ص16، جلد صـحیفه نـور    ـ   161

 .22/11/1360خمینی، 
ـ همـان، ص  162 /21، بـیانات امام خمینی،  40 

11/1360. 
/18، بـیانات امام خمینی،  68 ـ همـان، ص   163

12/1360. 
ـ دفتر نشر معارف انقالب با همکاری سازمان 164  

خطبه های مـدارک فرهنگـی انقالب اسالمی،    
، ص1376، جلد اول، بهار 1360عه سال   جم

 .30/11/1360، خطبه دوم 587
ـ مأخذ 165  103. 
ـ محمـد درودیـان،    166 ، "جـنگ، بازیابی ثبات " 

ــپاه،    ــیقات جــنگ س ــز مطالعــات و تحق مرک
 .209، ص1378

 ـ دفـتر نشـر معـارف انقـالب بـا همکاری        167
سـازمان مـدارک فرهنگـی انقـالب اســالمی،     

، جلد دوم بهار 1361خطـبه های جمعه سال    
 .6/1/1361، خطبه 29، ص1376

ـ همان، ص168  31. 
ـ مأخذ 169  .164، ص58 
ـ مأخذ 170  .23/1/61، 157، ص36 
ـ مأخذ 171  .153 و 152، ص167 
اخبار فروردین (75 و74، ص167 ـ مأخذ     172
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 ). در مقدمه کتاب61
ـ همان173  . 
 ـ علیرضـا لطـف اهللا زادگان، روزشمار جنگ       174

، مرکز عـبور از مرز ، 20 عـراق، جلـد    ایـران و  
125، ص1381مطالعات و تحقیقات جنگ،     

ــه  ــبون، روزنام ــاپ اینترنشــنال هرالدتری ، چ
 .10/4/1361پاریس، 

ـ همان175  . 
ـ مأخذ 176  .213، ص166 
ـ همان177  . 
ـ همان178  . 
ـ همان، ص179  214. 
ـ همان، ص180  215. 
ـ مأخذ 181  .17/2/1361، خطبه دوم، 172، ص 167 

ـ همان، ص182  .27/1/1361، 93 و 92 
ـ همان، ص183  .3/2/1361، خطبه دوم، 143 و 142 

ــز مطالعــات و تحقــیقات جــنگ،    184 ـ مرک  
ــنفصــلنامه  ــتان  نگی ــماره اوّل، تابس  ایران،ش

ــی از   129، ص1381 ــل از یکــ ــه نقــ ، بــ
ــیات     ــزارش عمل فـرماندهان اســیر عراقـی، گ

، مرکز مطالعات  143696بیت المقدس، سند  
 .تحقیقات جنگو 
ـ همان، ص185  135. 
ـ مأخذ 186  .216، ص166 
ـ حـزب جمهــوری اسـالمی،   187 ــا و   خطــبه ه

، ص1362 جلـد چهـارم، تهـران،    جمعـه هـا،  
 .3/2/1361، خطبه دوم، 189

ـ مأخذ 188  .30 و 29، ص167 
ـ مأخذ 189  .6/1/1361، 190 و 189، ص187 
، رخداد های سیاسی 75، ص167 ـ مـأخذ    190

 کتاب سخنان والیتی در فروردین   در مقدمـه  
 .، در اجالس غیر متعهدها1361

ـ مأخذ 191  .191 و 190، ص187 
نــک192 ـ  ــا خرمشــهر ":   " و "خونیــن شــهر ت

 .، محمد درودیان"جنگ، بازیابی ثبات

ـ ورود به داخل خاک عراق، ص193  .93 و 92 
ـ مأخذ 194  .139، ص184 
ـ همان195  . 
ـ مأخذ 196  .228 تا 225، ص166 
نک197  .248 تا 233، ص"جنگ، بازیابی ثبات": ـ 
ـ مأخذ 198  .172، ص24/3/1361، رادیو ترکیه، 36 

ـ همان، نیویورک تایمز، 199  2/4/1361. 
ــأخذ 200 ـ م ــزارش 286، ص 174  /25/4، گ

 .لوس آنجلس تایمز، روزنامه 1361
ـ همان، ص201  .23/4/1361، گزارش 253 
ه جلسه دوم،  ـ نـور الدیـن کیانوری، پروند      202

ـ 3 تا 1، ص26/3/1362، 480298شـماره     
 .گزارش مالقات با عزیز محمد

ـ مأخذ 203  .165، ص58 
ــی   204 ــیغات روانـ ــت تبلـ ــیرخانه موقـ ـ دبـ  

ــاد    ــزی جهـ ــتر مرکـ ــری، دفـ نخســت وزیـ
دانشـگاهی، بررسـی تبلـیغات عـراق از فاو تا       

ـال     ، بـر اسـاس سـخنرانی های    1368فـاو، س
، چاپ عراق، صرهیومیه  الثوصـدام، روزنامـه    

 .104 و 103
ـ کشیشـــیان،   205 ـ جـــوزف ای  شـــورای  " 

، "همکـاری خلـیج فارس و جنگ ایران و عراق    
نگین گـروه تـرجمه فصلنامه نگین، فصلنامه       

ــیقات جــنگ،  ایـران  ــز مطالعــات و تحق ، مرک
 .83، ص1381شماره اول، تابستان 

19/4، گزارش روز 196، ص174 ـ مأخذ     206
/1361. 

ـ مأخذ 207  205. 
ـ همان208  . 
ـ مأخذ  209 22/4، گزارش روز 235، ص174 
/1361. 

/9/5، گزارش روز 448، ص 174 ـ مأخذ   210
 .دی ولت، روزنامه آلمانی 1361

ـ مأخذ 211  .87، ص205 
ـ مأخذ 212  .123 و 122، ص36 
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ــی   213 ــا شــبکه رادیوی ـ مصــاحبه رامســفلد ب  
CBS 14، ص25/8/1381، کیهان، روزنامه. 

ـ خــبرگزا 214 /1/3ری جمهــوری اســالمی،    
 .، به نقل از خبرگزاری رویتر1361

ـ خـبرگزاری جمهوری اسالمی،   215  29/2/61
، خـبرگزاری آلمـان به نقل از روزنامه مصری       

 .االهرام
ــال، 216 ـ جــورج ب ــنان   ــت در لب ، خطــا و خیان

ــارات    ــیان، انتشـ ــین ابوترابـ ــرجمه حسـ تـ
ــران،   ، حواشــی 178، ص1366اطالعـات، ته

 .لوموند از روزنامه مترجم به نقل
ـ مأخذ 217  214. 
ــالمی،   218 ـ خــبرگزاری جمهــوری اسـ  6/3/

1361. 
ـ مأخذ 219  .4/4/1361، گزارش روز 71، ص174 
ـ مأخذ 220  .170، ص58 
ـ مأخذ  221 18/4، گزارش روز 184، ص174 
/1361. 

ـ اکـبر هاشـمی رفسنجانی،    222 پس از بحران" 
  ، روزنامه)6/12/1361خاطـرات دوشـنبه      ("

 .9، ص26/2/1380 جمهوری اسالمی
ـ اکـبر هاشـمی رفسـنجانی، پس از بحران     223  
، روزنامه  )27/12/1361خاطـرات دوشـنبه    (

 .8، ص30/2/1380 جمهوری اسالمی
ـ مأخذ 224  .7/3/1361، خطبه دوم 250، ص167 
ـ مأخذ 225  .249، ص167 
ـ مأخذ 226  .246، ص167 
 امام ، پیام154، ص16 ـ صـحیفه نور، جلد    227

 .3/3/1361خمینی، 
ـ همـان، ص  228 /8، بـیانات امام خمینی،  162 
3/1361. 
ـ همـان، ص  229 /9، بـیانات امام خمینی،  163 
3/1361. 
ـ همـان، ص 230 ــی،  108  ــام خمین ــیانات ام ، ب

14/1/1361. 

ـ همـان، ص 231 ــی،  184  ــام خمین ــیانات ام ، ب
16/3/1361. 
ـ همـان، ص 232 ــی،  150  ــام خمین ــیانات ام ، ب

26/2/1361. 
/3/3، پیام امام خمینی، 155 ـ همـان، ص     233

1361. 
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 تصمیـم گیـری
 

یری بـرای ادامـۀ جنگ پس از فتح خرمشهر، هم اکنون به   موضـوع تصـمیم گـ    
همان گونه که این تصمیم گیری در زمان . واقعیتـی تاریخـی تبدیل شده است    

وقـوع نقـش و تأثیر سرنوشت سازی داشت امروز نیز پرسش از علت اتخاذ این    
تصـمیم، به واقعیت جدیدی تبدیل شده است و در نتیجه تصوّرات و باورهای     

بـا بازبینی مجدد این  . عـیات پیشـین را بـه چـالش افکـنده اسـت      موجـود واق  
تصـمیم گـیری تاریخـی، منطق حاکم بر تحوالت جنگ و عواملی که به ظهور     

 ∗.این واقعیت تاریخی انجامید، روشن خواهد شد
باورهـا و قضـاوت هـای کنونی دربارۀ علت ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشهر،      

 است و به نقش سایر عوامل و متغیر ها بیشـتر بـر تصمیم گیری ایران متمرکز       
 و ادامۀ جنگ و پرداخت نکردن غرامت به ایران، ∗∗مانند تجاوز عراق به ایران     

                                                 
پاول ویریلیو چهرۀ شناخته شده در حوزه فلسفه و معماری و صاحب نظریه در تاریخ در مورد  ∗
من معتقدم الیه های مختلف واقعیت «:وی در این زمینه می گوید.  دیدگاه خاصی دارد"واقعیت"
یعنی واقعیت چیزی نیست که از قبل موجود باشد بلکه از دل .  آغاز تا کنون آشکار نشده انداز

سخن گفت که از ) I(از همین روست که می توان از واقعیت طبقه اول. فرهنگ بیرون می آید
طریق تکنولوژی جدیدی نظیر عکاسی شبیه سازی می شود و بعد از آن با یک واقعیت جدید یا 

واقعیتی را که جامعه ای تولید کرده است از بین می رود و جای ... مواجه می شویدواقعیت دوم 
این کار ابتدا از . خود را به واقعیت تولید شدۀ جامعه ایی جوانتر می دهد که تازه تر هم هست

طریق تقلید انجام می شود سپس با جایگزینی، اینجاست که واقعیت نخستین بکلی فراموش 
قعیت مصری های باستان یا چینی ها هزار سال قبل را ما نمی توانیم به هیچ وجه مثالً وا. می شود
 ».ما سرنخی در دست نداریم که بدانیم آنها چگونه بودند و به چه چیزی می اندیشیدند. بفهمیم

، 5، شمارۀ 1381، تابستان گفتمانگفت و گو از جان آرمیتاژ، ترجمۀ رحمان قهرمانپور، فصلنامۀ (
 )146 ـ 145ص 

 .در مباحث حقوقی، عراق به دلیل تجاوز به ایران مقصر قلمداد می شود ∗∗
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 به جنگ در داخل کشور )1(گسترش گفتمان انتقادی. کمـتر توجـه شده است    
 .نیز، دامنۀ این بحث را گسترش و تعمیق بخشیده است

ـ          تفکر "ا اندازه ای متأثر از اهمیـت تصـمیم گـیری ایـران و توجـه بـه آن، ت
برتری سیاسی ـ " ایران و مهمتر از آن )2(" ابـتکار عمـل نظامـی   " و  "انقالبـی 

 حاصل ازپیروزی های ∗∗ خوش بینی های∗. بوده است"نظامـی ایـران بـر عراق    
ایـران در مـرحلۀ آزادسـازی مـناطق اشغالی و در نتیجه برتری ایران و متقابالً      

برتری در نزد سایر بازیگران نقش بسیار مهمی در نگرانـی هـای حاصـل از این     
ایجـاد کنش و واکنش های جدید داشت؛ چنان که در همان زمان هرالدتریبون   

 :دربارۀ تأثیر رفتار ایران نوشت
ر آیــنده سیاســی       « د داد، مــی توانــد ـب ـام نخواـه ـا انـج د داد ـی ـام خواـه ـه ایــران انـج آنچ

ـۀ   ـت و عربســتان ســعودی و موازـن ـت کوـی ـارس  عــراق، امنـی  اســتراتژیک آتــی خلــیج ـف
 )3(».تأثیر فوق العاده ای داشته باشد

آنچـه روشن است پیش بینی هرالدتریبون، همانند سایر پیش بینی ها، هرگز     
تحقـق نیافـت ولـی در آن زمـان، انعکـاس این گونه تحلیل ها بخشی از فضای         

و با این توضیح به نظر می رسد وضع . روانـی ـ تبلیغاتـی جـنگ را شـکل داد         
فضـای جدید پس از فتح خرمشهر، گرچه تا اندازه ای مبالغه آمیز بود، در عمل       
بـر تصـمیم گـیری و رفـتار مجموعه ای از بازیگران تأثیر گذاشت و در تعاملی          

                                                 
آیا پس از اینکه : ، چاپ لبنان، این پرسش را طرح کرد کهالسفیر در همان زمان روزنامۀ   ∗

ایرانی ها توانستند خرمشهر را آزاد نمایند جنگ ایران وعراق به پایان می رسد یا جنگ درها را به 
 زه باز خواهد کرد؟                روی جدالی تا

 )13/4/1361، گزارش روز 145 ـ 144، ص 20، جلد روزشمارجنگ ایران وعراق(
آیا برای پایان دادن به این جنگ برای بازنده غیر از قبول شرایط ایران : رادیو قاهره نیز گفت

/8، گزارش روز 106همان، ص ( راهی دیگر وجود دارد؟
4/1361( 
بررسی های خود دربارۀ علت ادامه جنگ ها معتقد است خوش بینی در شروع و ادامه پلیتی در ∗∗ 

. وی اوضاع فصلی مانند بهار را از عوامل مؤثر در ایجاد خوش بینی می داند. جنگ نقش و تأثیر دارد
عالوه بر این، باورها و تصورات و اطالعات را در شکل گیری عنصر خوش بینی در تصمیم گیری مؤثر 

 .اندمی د
 )مصاحبه اختصاصی با دکتر زهرانی(

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



1 1  علل تداوم جنگ  4

 .بسیار عمیق و پیچیده زمینه های ادامۀ جنگ را فراهم ساخت
 این پرسش حال، بر اساس تأثیر اوضاع و تأثیر رفتار سایر بازیگران، می توان 

را طـرح کـرد کـه آیـا ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشهر اجتناب ناپذیر بود؟ آیا      
راه حل دیگری وجود داشت که با انتخاب آن از ادامۀ جنگ اجتناب کرد و در      
عیـن حـال، مسـیرهای احتمالی برای وقوع مجدد جنگ میان ایران و عراق یا      

ای تصمیم گیری ایران در سـطح منطقه را مسدود ساخت و وضعیت الزم را بر      
 و خاتمه دادن به جنگ فراهم کرد؟

مـثالً اگـر سـازمان ملـل و بویـژه امـریکا به جای حمایت از عراق و فشار به        
ایـران، با تأمین خواسته های ایران موافقت می کردند آیا این امر تصمیم گیری       
ایـران بـرای خاتمـه دادن بـه جـنگ را تسهیل نمی کرد؟ آیا صدام با پذیرش           

ضـعیت جدیـد و تأمین خواسته  های ایران زمینۀ اتمام جنگ را نمی توانست        و
 فراهم سازد؟

بـه نظر می رسد دربارۀ علت ادامۀ جنگ به وضعیت و رفتار سایر بازیگران از    
 .جمله امریکا و عراق و تأثیر آن رفتارها کمتر توجه شده است

ر اساس پـژوهش حاضـر در بررسـی علل ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشهر ب     
 :سه فرض انجام شده است

ـ پـیروز ی هـای ایـران بویـژه فتح خرمشهر و احتمال سقوط صدام فضایی       1
ایجـاد کـرد که در نتیجۀ آن ایران در سطح منطقه برتری استراتژیک یافت و        
همیـن امـر باعـث شد که در نزد بازیگران منطقه ای و بین المللی نوعی نگرانی     

از فـتح خرمشهر و آنچه طی شش سال تا  ادامـۀ جـنگ پـس    . بـه وجـود آورد   
اتمـام جـنگ واقع شد نشان می دهد اوضاع تا اندازه ای مبالغه آمیز و غیرواقعی        
بـوده اسـت و احـتماالً بـه دلیل ابهام از رفتار ایران و واکنش عراق و مهمتر از      
آن بـرای تشـدید فشـار بـه ایـران و افزایش حمایت از عراق سازماندهی شده           

 .است
ر سیاسـتمداران مـنطقه ای و بیـن المللـی و عـراق بـر اسـاس درک        ـ رفـتا 2

تحـوالت جدیـد جنگ و فرآیند های احتمالی، کنش و واکنش های جدیدی را      
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به وجود آورد که در ذهنیت و باور مردم ایران و تصمیم گیرندگان تأثیر کرد و      
ف در نهایـت گزیـنه هـای موجود را محدود و امکان انتخاب را برای ایران ضعی     

 .کرد
ـ وقـوع حوادث و رخدادهای جدید در سطح منطقه و در عرصۀ سیاسی ـ     3

نظامـی جـنگ، که پاره ای از آنها حاصل کنش و واکنش های بازیگران بود، در      
شـکل گـیری روندهـای جدیـد و در نتـیجه ادامـۀ جنگ پس از فتح خرمشهر        

 .نقش و تأثیر داشت
بررسی شد در ادامۀ بحث، نظـر به اینکه بازتاب فتح خرمشهر در فصل قبل     

مواضع و سیاست ها و تصمیم بازیگران مختلف تجزیه و تحلیل می شود و پس    
 .از آن حوادث و رخدادها تبیین خواهد شد

 
 امـریـکا

در جـنگ ایران و عراق با آشکار شدن عالئم پیروزی ایران و شکست احتمالی    
اقع، با پیروزی های در و. عـراق تدریجـاً سیاسـت ها و مواضع امریکا تغییر کرد      

نظامـی ایـران، ماهیـت جـنگ تغیـیر کرد و به دلیل نگرانی از پیامد  پیروزی         
 سیاسـت هـای امـریکا شـکل جدیدی به خود گرفت؛ بعدها وقتی از        ∗ایـران، 

رامسـفلد، وزیر دفاع امریکا، دربارۀ سیاست های امریکا در حمایت از صدام در       
 :د در پاسخ گفت میالدی و مالقات با وی سؤال ش1980دهه 

راق در جنگ بودند دوستان ما           « ران و ـع ـان اـی ـه در آن زم ید ک ته باـش ـاد داـش ـه ی ـاید ب ب
د           د ـش یروز خواـه ران ـپ ـه اـی د ک ن بودـن ران اـی نطقه نـگ ـا هم عمیقاً نگران بودیم  . در ـم م

 )4(».پیروزی ایران موجب ایجاد بی ثباتی در کل منطقه شود

ران و عراق متأثر از دو چـارچوب کلـی سیاسـت هـای امـریکا در جـنگ ایـ        
                                                 

 مارتین ایندیک سفیر سابق امریکا در اسرائیل دربارۀ سیاست های امریکا در حمایت از صدام، ∗
زمانی که ایرانی ها به او حمله ور شدند، دچار نگرانی شدیم، بنابراین «:در مصاحبه با االهرام گفت

 ».به او کمک کردیم
 آذر 20، چهارشنبه، )7(المی، بولتن حملۀ احتمالی امریکا به عراق وزارت فرهنگ و ارشاد اس(

 )95، ص 1381
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1 1  علل تداوم جنگ  6

مالحظـۀ اسـتراتژیک بـود کـه بـه مثابۀ راهنمایی سیاست امریکا و تغییرات           
از نظر امریکا موقعیت ژئوپلیتیک ایران، با . احتمالـی آن را مشـخص مـی کـرد     

قـرار گرفتـن در شـمال خلـیج فارس و در جنوب شوروی اهمیت استراتژیک          
فع حیاتی امریکا تعریف شده بسـیاری داشـت و بـه همین دلیل، در حوزۀ منا     

ایران نه بدان اندازه "بـود، سیاسـت کلـی امـریکا در برابـر ایـران، این بود که        
تضـعیف شود که در معرض بی ثباتی و تجزیه قرار گیرد که در نتیجه شوروی       
از آن بهـره گـیرد و نـه بدان اندازه تقویت شود که به گفتۀ نیکسون بر اساس         

ـ        نقش و تأثیر داشته )5(بدیل بـه قدرتی منطقه ای، قابلیـت هـای بـالقوه بـرای ت
 بـا وقوع جنگ و تنها هفت روز پس از آغاز آن، هنری کیسینجر، وزیر       ".باشـد 

 "جنگ بدون برنده"خارجـۀ اسـبق امـریکا، سیاسـت امـریکا را تحت عنوان       
تبییـن کـرد و ایـن راهـبرد تا پایان جنگ بر سیاست های امریکا حاکم بود و      

 گیری و واکنش های امریکا را دربارۀ جنگ ایران و عراق  خطـوط کلـی تصمیم    
در واقع، به همان میزان که درگیری ایران و عراق و تضعیف . تعییـن مـی کـرد    

آنهـا کـه دو قـدرت مـنطقه ای بـا پتانسیل متفاوت بودند به سود منافع امریکا        
شور بـود، برتـری یکی بر دیگری و تغییر موازنۀ منطقه ای به زیان منافع این ک    

ارزیابـی مـی شد؛ زیرا چنین تحولی به معنای ظهور قدرتی مسلط در منطقه و      
 .به چالش گرفتن منافع امریکا محسوب می شد

امریکایـی هـا با توجه به تحوالت جنگ ایران و عراق و تحوالت خاورمیانه و        
تغیـیر در موازنـۀ منطقه ای، الزمه کنترل و مهار اقدامات مغایر با منافع امریکا      

.  شـکل دهـی وقـایع خاورمـیانه در ابـتکارات دیپلماتـیک ارزیابی می کردند         را
 :الکساندر هیگ وزیر خارجه وقت امریکا می گوید

تکار دیپلماتیک خواهد زد اگر            « ـه اـب ـه س ـت ب یانه، دس ـلح خاورـم ظ ص رای حـف ریکا ـب اـم
ـه یـک نظم مسالمت آمیز بین المللی امیدی داشته باشیم باید وقایع خاورم        یم ب یانه بخواـه

ـت         یانه اس ریکا در خاورـم ـۀ ورود اـم نون لحظ یم و اـک ـکل دـه امریکا برای پایان دادن . را ش
راق، فعال  کردن مذاکرات خودمختاری فلسطین، رفع تهدید از آغاز        ران و ـع نگ اـی ـه ـج ب

رد             د ـک دام خواـه رائیل، اـق نان و اـس رزی لـب دود ـم نگ در ـح این ابتکارها به یکدیگر . ـج
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ـا کشورهای دیگر     ربوط و ب جنگ (بیم آن می رود که این درگیری.  هماهنگ خواهد بودـم
راق    ران وـع ـایه گسترش پیدا کرده و موجب تغییرات گسترده و    ) اـی ورهای همس ـه کـش ب

 )6(».غیرقابل پیش بینی در توازن نیروهای منطقه شود

امریکا در جنگ ایران وعراق با دو گزینۀ کامالً متفاوت مواجه بود؛ در گزینۀ    
میت شناختن برتری ایران، خواسته های ایران را تأمین نماید نخسـت با به رس  

از نظر امریکا چنین اقدامی پیامد های استراتژیک داشت . و جـنگ خاتمه یابد   
و بـه مـثابۀ تعمـیق و گسـترش انقالب اسالمی در منطقه و خطر بی ثباتی در          

 .کشورهای متحد امریکا و در نتیجه، تغییر موازنۀ نیروهای منطقه بود
بر اثر پیروزی ایران امریکا برای . زینۀ دوم، حمایت از عراق و حفظ صدام بودگ

بازی شطرنج با " سیاست 1982اجتـناب از پـیدایش وضعیت جدید، از سال      
در همین سال، نیکوالس ولیوتن، که در وزارت  خارجۀ .  را دنـبال کرد    "عـراق 

روهای ایران به امـریکا بـه طرفداری از اعراب شهرت داشت، دربارۀ پیشروی نی    
ایاالت متحده امریکا باید بی سر و «:شولتز وزیر خارجۀ امریکا هشدار داد و گفت

 در واقع، هدف اصلی این بود که از طرفی با )7(».صدا از صدام حسین حمایت کند
بنیادگرایان منطقه مبارزه شود و از طرف دیگر، صدور منظم نفت از کشورهای  

ا پایان جنگ ایران با عراق و حتی پس از آن، این نگرش ت . عربی تضمین شود  
 )8(.یعنی زمانی که صدام به تهدید مستقیم منافع امریکا اقدام کرد ادامه یافت

امـریکا بـا انـتخاب گزینۀ دوم برای پذیرش آتش بس و اتمام جنگ به ایران      
هـنری کیسینجر در چارچوب گزینۀ دوم سیاست امریکا را چنین  . فشـار آورد  

 :ندترسیم می ک
ـت و از          « ران اـس المی اـی نطقه، انقــالب اـس ریکا در ـم نافع اـم ده بــرای ـم ی و عـم ر آـن خـط

 )9(».هر طریق ممکن باید میان ایران و عراق آتش بس برقرار کرد

تأکـید امـریکا بـر آتـش بـس بر پایۀ نگرانی از ادامۀ جنگ و احتمال درهم           
، دیوید شکسـته شـدن قـوای نظامـی عـراق بـود؛ سفیر سابق امریکا در عراق        

 :نیوتن، می گوید
ران شکست نخورد ما بیشترین           « ـا اـی نگ ب دام در ـج ـه ـص ود ک تاق ـب یار مـش ریکا بـس اـم
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1 1  علل تداوم جنگ  8

یم بزرگترین کمک ما به              یری کـن راق جلوـگ یروهای ـع ـقوط ـن ـا از س ردیم ت الش را ـک ـت
ن کشور را مجبور کنیم که قطعنامۀ شورای              ـا اـی ود ت ران ـب ر اـی ی ـب ـار سیاـس داد، فش بـغ

1(».ا برای پایان دادن به جنگ بپذیردامنیت سازمان ملل ر 0( 

امـریکا در واقـع، برتـری ایـران بـر عـراق را بـا افزایش کمک های نظامی و           
 بـه برقـراری آتـش بس و اتمام جنگ به    )11(اطالعاتـی و اعمـال فشـار سیاسـی      

چـالش کشـاند و بعدهـا بـا عقب نشینی صدام از خاک ایران و تغییر موضع از          
دداً نوعی هماهنگی میان سیاست های امریکا و  مج"مـتجاوز بـه صـلح طلـب      "

 و زمینۀ ∗.عراق به وجود آمد و در نتیجه، حمایت امریکا از عراق افزایش یافت     
بهـبود روابـط عـراق و امـریکا فـراهم شـد؛ زیرا در تئوری دیگر عراق متجاوز          

 و امریکا برای کنترل اوضاع منطقه به روابط با عراق نیاز   )12(محسـوب نمـی شد    
 و مـتقابالً عراق نیز برای رهایی از وضعیت جدید بهبود روابط با امریکا    داشـت 

 .را دنبال می کرد
چـارچوب کلّـی سیاسـت امـریکا در جـنگ ایران و عراق به نوعی سیاست        
شـوروی و کشـورهای اروپایی و حتی کشورهای منطقه خلیج فارس را تشکیل        

انقالب اسالمی در ایران در این مرحله نیز همانند آغاز جنگ که وقوع  . مـی داد  
بـه حمایت از عراق و نادیده گرفتن تجاوز آن کشور به ایران منجر شد، مجدداً    
برتـری ایـران و خطـر سقوط رژیم عراق بر نادیده گرفتن خواسته های ایران و     

 .فشار بر آن و حمایت از عراق اتفاق نظر حاصل شد

                                                 
 جفـری کمپ، مسئول بخش خاورمیانه ای شورای امنیت ملی امریکا در زمان ریگان، در    ∗

ارۀ سیاست امریکا در مورد ایران می نویسد      ریگان نمی توانست خاطره «:خاطـرات خـود درـب
 آن را نوعی اهانت به مردم امریکا تلقی نکند، او درصدد یافتن گروگان گیری را از یاد ببرد و

رای گرفتن انتقام از رهبر ایران که هنوز هم امریکا را       "شیطان بزرگ"فرصـت مناسـبی ـب
او نمی خواست ایرانی ها در . می نامید برآمد که با حمله عراق به ایران این فرصت فراهم شده بود

ه پـیروزی برسـند و به         همین دلیل نیز، خود را به صدام نزدیک کرد و تمام ایـن جـنگ ـب
ریگان علی رغم همۀ این . کمک های الزم را برای جلوگیری از شکست او در اختیارش قرار داد
او صدام را مرد خطرناکی . دیدگاه ها میل نداشت که صدام هم در این جنگ به پیروزی برسد

 ».می دانست و فقط مایل بود که بازنده جنگ نباشد
  ترجمه حسن تقی زاده میالنی،از تکریت تا کویت،جودیت میلر ـ لوری میلروی، (

 )188، چاپ دوم، ص 1370 انتشارات کویر، تهران 
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 شـوروی

عدم "ظر می رسد در چارچوب سیاست شوروی دربارۀ جنگ ایران و عراق به ن     
 بـود و حتـی روس ها پس از تجاوز عراق به ایران اعالم کردند فروش     "مداخلـه 

، بـه حالت تعلیق در  1972سـالح بـه عـراق را، بـر خـالف معـاهدۀ دوسـتی          
 روس هـا بـه جـذب ایـران و جلوگـیری از بازگشت این کشور به      )13(∗.آورده انـد  

شار غرب و امریکا به ایران برای و ایـن جـنگ را ف  . سـمت غـرب مـایل بودنـد     
بازگشـت ایـران بـه اردوگـاه غـرب ارزیابی می کردند؛ به همین دلیل، بر اتمام       
جـنگ از راه سیاسی تأکید داشتند و تشدید درگیری را عامل گسترش حضور   

 )14(.امریکا در خلیج فارس می دانستند
 تغییر پـس از فـتح خرمشهر سیاست شوروی به نفع عراق تغییر کرد و این     

در نتـیجۀ ارزیابـی مجدد مسکو از تأثیرات پیروزی ایران در جنگ و فرصت ها      
 بر همین )15(.و خطراتـی بـود کـه چنین تحولی می توانست در بر داشته باشد        

اسـاس آنـدره گرومیکو، وزیر خارجه وقت شوروی، در مالقات با هیئت عراقی        
 :به سرپرستی طه یاسین رمضان و طارق عزیز گفت

ی ط « راق            ـب یه ـع ش عـل ـه حمالـت ران ب نانچه اـی ـارس ـچ یج ف نگ خـل وروی در ـج ی ـش رـف
ند، کنار گذاشته خواهد شد؛           بور کـن راق ـع رزهای ـع ی از ـم یروهای ایراـن د و ـن ـه  دـه ادام
ـاد جماهــیر شــوروی برطــرف        ـت بــی طرفــی توســط اتـح ـاذ سیاـس زیــرا دلــیل اتـخ

 )16(».می گردد

تأکید می کرد، با شـوروی در مـرحلۀ جدید ضمن اینکه بر راه حل سیاسی        
ــرای       ــیک، ب ارسـال کمــک هـای نظامــی و اقتصـادی و حمایــت هـای دیپلمات

بدین ترتیب، شوروی ها . جلوگـیری از سـقوط رژیـم صدام حسین می کوشید        
                                                 

 بنابر برخی اطالعات، عالوه بر همکاری نظامی چکسلواکی، جمهوری دمکراتیک آلمان در ∗
ـ صنعتی به یک هیئت نمایندگی برای عقد قراردا) 1359اواخر اسفند (1981مارس  د نظامی 

عراق اعزام کرد و پس از امضای این قرارداد عده أی متخصصین آلمان شرقی برای ساختن 
خاطرات ابوالحسن (.                    صنایع نظامی در خاک عراق به این کشور اعزام شدند

 )470 ـ 469بنی صدر، جلد اول، ص 
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1  علل تداوم جنگ  20

سیاسـت انفعالی مرحلۀ قبل را کنار گذاشتند و سیاست نسبتاً فعال تری را در    
 )17(.پیش گرفتند

پـس از بازدید هیئت عراقی از  در چـارچوب ایـن تحـول، تـنها یـک هفـته        
مسـکو، محموـله هـای بزرگ از سالح های سنگین وارد عراق شد و طارق عزیز       

 میلیارد دالری بلند مدت با 2ایـن موضـوع را فـاش کـرد کـه شـوروی وامـی          
شـرایط سـهل اعتـباری برای پروژه های مختلف اقتصادی در اختیار عراق قرار       

لندن اظهار تایمز احبه ای با روزنامه طـه یاسین رمضان نیز در مص    . داده اسـت  
داشـت کـه رهبران شوروی موضع مبهمی را که از زمان شروع جنگ داشتند      
کـنار گذاشـته انـد و تمـام تعهـدات مکتوب را برای تحویل تسلیحات به عراق       

 )18(. اجرا می کنند1972بنابر معاهدۀ دوستی 
ما از تغییر «ه کـیانوری، دبـیرکل حزب توده، ضمن تأکید بر این موضوع ک       

سیاسـت شوروی دچار گیجی شده بودیم و علت تغییر سیاست شوروی را از       
 دربارۀ علت این تغییر و از )19(».بـی طرفـی یک سال و نیم اول درک نمی کردیم    

 :سرگیری ارسال سالح به عراق می گوید
نگ              « د در ـج ی خواـه وروی نـم ـت ـش ـه سیاس نم ک ی ـک ر ـم نطور فـک ـاره اـی ن ب ن در اـی ـم

ی    ـاری ـم ـه کوچک به مرزهای مشترک رسیده         ج ز یـک نقط ـه ـج ـه ب راق ک ران و ـع ان اـی
ته شود             م شکـس راق درـه ـابد و ـع ـه ی دّت ادام ـا ـش ـت، ب به نظر من شوروی خواستار . اس

ن چارچوب موجود               ـع در همـی د وض ی کوـش ـت و ـم نطقه اس ود در ـم ـع موـج ظ وض حـف
 )20(».بدون تغییرات بنیادی و اساسی تثبیت شود

 سیاست شوروی  متأثر از چند مالحظۀ کلی بود؛ بـه نظـر مـی رسـد تغیـیر        
نخسـت آنکـه مقامات شوروی خروج ایران از سیطره امریکا را به سود شوروی    
ارزیابـی می کردند ولی مایل نبودند ایران با انقالبی دینی و مردمی بر عراق که       
. مـتحد مـنطقه ای شـوروی بـود، پـیروز شـود و موازنۀ منطقه ای را تغییر دهد       

بـر ایـن، تثبیـت و گسـترش الگـوی انقالب اسالمی در ایران، موقعیت      عـالوه   
شـوروی در افغانسـتان و مهمـتر از آن جمهـوری هـای مسلمان نشین را تحت         

در نتـیجه، سیاست شوروی نیز همانند امریکا بر مقابلۀ با  . تأثـیر قـرار مـی داد     
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 .ایران و حمایت از عراق متمرکز شد
تی عراق روسی بود و سیاست بی طرفی بـا توجـه بـه ایـنکه سیستم تسلیحا     

شـوروی در آغـاز جنگ محدودیت هایی را برای عراق بوجود آورده بود شوروی    
بـا ارسـال مجـدد سـالح بـه عراق موجب تقویت روحیه و افزایش توان رزمی         

 ب در ایران، دربارۀ .گ.والدیمـیر کوزیکچیـن، از افسـران سابق کا   . عـراق شـد   
 :سالح به عراق در کتاب خود می نویسدتغییر سیاست شوروی و ارسال 

ـال   « ـاز ـس ـا آغ 1ب ران و عــراق       982 ـاره اـی ود را درـب ی ـخ وروی تصــمیم سیاـس ـاد ـش ، اتح
ـت  ـلحه و           . گرف ـغ اـس ی دری ـال ـب ـاد شــوروی ارس ود و اتح راق ـب ـع ـع ـه نـف ـت ب ن سیاس اـی

رد       ـاز ـک ور را آغ ـه آن کـش ـات ب یز و مغرورانه      ∗.مهم ـت آـم تر اهان رچه بیـش تی ـه  و سیاـس
ـ      ـه ای بت ب ـامالً مشـخص شده بود که ایران در         نـس ـان ک ن زم ـا اـی ـت ت یش گرف ران در ـپ

ـت اهللا             ی آـی ـا وقـت ـت و ت دا شــده اس ـان ـج یه جه ود عمــالً از بـق ـای ـخ ـت ه یجۀ سیاس نـت
د گشت             ـاز نخواـه ریکا ب وک اـم ـه بـل ز ب ران هرـگ د، اـی یات باـش ید ـح ی در ـق این . خمیـن

ـام شوروی را نگران می کرد            یز حک ر ـچ یش از ـه ـه ـب ود ک ی ـب اگر ایران ضعیف . دورنماـی
 )21(».و گرفتار مشکالت خویش می شد اتحاد شوروی خیلی راحت بود

توضـیحات کوزیکچیـن دربارۀ علت تغییر سیاست های شوروی ناظر بر این      
معـنا اسـت که بخشی از دالیل سیاست بی طرفیی که شوروی در جنگ اتخاذ    

غییر کرد؛ کـرده بـود، با کاهش احتمال بازگشت مجدد ایران به سمت غرب ت    
زیـرا ایـران در وضـعیتی بـود کـه فعالً چنین دگردیسی در سیاست های این           

متقابالً تقویت موقعیت منطقه ای ایران با تأثیر از برتری در . کشـور ممکن نبود  

                                                 
صدام حسین در دسامبر«:عراق می نویسد هیوم در کتاب خود دربارۀ حجم ارسال سالح به ∗

 آغاز مجدد دریافت سالح های روسی بر اساس قراردادهای پیش پرداخت شده و منعقده 1982
، تانک های تیـ  25این سالح ها شامل جنگنده های میگ . در دورۀ پیش از جنگ را اعالم کرد

وران روسی در بغداد به در این دوره، شمار تکنسین ها و مشا.  بود8 و موشک های سام ـ 72
دیدار طه یاسین رمضان و طارق عزیز معاونان «: وی اضافه می کند». نفر رسید1200 تا 1000

 منجر به 1983نخست وزیر و عبدالجبار شنشل، رئیس ستاد ارتش عراق از مسکو در اوایل     
 ».دریافت سالح بیشتر و حضور بیشتر متخصصان روسی گردید

  ترجمه هوشنگ عزمی ثابت، ان ملل متحد، ایران و عراق،سازمهیوم، . ر. کامرون(
 )91، ص 1376دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران 
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1  علل تداوم جنگ  22

جنگ و شکست عراق منافع شوروی را تحت تأثیر قرار می داد؛ زیرا پیامد های      
ن و در افغانستان برای منافع ایـن برتـری در مـرز هـای جـنوب شوروی با ایرا          

ضمن اینکه شکست عراق و سقوط صدام به معنای . شـوروی مخاطـره آمیز بود    
تضـعیف و احـتماالً از دسـت دادن یکـی از برجسته ترین متحدان شوروی در       
مـنطقه محسـوب مـی شـد و ایـن امر، در موازنۀ کلی منطقه ای به زیان منافع           

 حمایت از متحدان خود را در نزد شـوروی بـود و مـیزان پایبندی شوروی در        
 .کشورهای منطقه مخدوش می کرد

بـر همیـن اساس، شوروی ها حمایت همه جانبه از عراق را با تشدید فشار به      
ایـران بـرای پایـان دادن بـه جـنگ، بـا برقـراری آتش بس و از طریق مذاکره             

الوه بر شوروی ها امیدوار بودند بر اثر این سیاست ها، ع  . سیاسی انتخاب کردند  
مهـار و کنــترل پـیروزی هــای ایـران، عــراق بـرای خــارج شـدن از وضــعیت       
مخاطـره آمـیز، فرصت الزم را به دست آورد و ایران نیز در برابر این فشارها، به     
جـای گسـترش موقعیـت منطقه ای، توان روحی و فیزیکی اش فرسایش یابد و     

أثیر گذارد و بـا درگـیر شـدن در مشـکالت داخلـی نـتواند بر منافع شوروی ت        
زمیـنۀ گـرایش ایـن کشـور را به سمت سیاست های منطقه ای شوروی فراهم        

 .کند
 

 جامعۀ اروپا

 با منافع ملی "جامعـۀ اقتصـادی اروپـا   "یـازده کشـور اروپایـی تحـت عـنوان       
 غـیر از صدور بیانیه هیچ گاه در مراحل مختلف جنگ موضع مؤثر و   ∗مـتفاوت، 

 جامعۀ اروپا سیاست خارجی 1960ان دهۀ اساسـاً تـا پایـ   )22(.فعالـی نداشـتند   
روشـنی نداشت، در نتیجه، چارچوب مشخصی برای تعیین سیاست منطقه ای   

، فرانسه 1970 در نـیمۀ دوم دهـۀ   )23(.و روابـط بـا کشـورهای مـنطقه نداشـت      
این امر، بیشتر از آنکه متأثر از سیاست . روابـط جدیـدی بـا عـراق برقرار کرد         

وپـا باشـد متأثر از حاکمیت سوسیالیست ها در   واحـد و جدیـد مـنطقه ایـی ار      
                                                 

 . مواضع آلمان و بویژه فرانسه تقویت و حمایت عراق بود∗
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همین مالحظات از واکنش . فرانسـه و گـرایش های سوسیالیستی در عراق بود       
واحـد جامعـۀ اروپـا در برابـر تجاوز عراق به ایران مانع شد؛ ولی در عین حال        
تأثـیرات جـنگ بـر صدور نفت و اخالل در امر کشتیرانی سبب شد تا جامعۀ         

 .نگ تأکید نمایداروپا بر اتمام ج
چشم انداز پیروزی های ایران با فتح خرمشهر به نزدیکی سیاست های جامعۀ    
اروپا با سیاست های امریکا منجر شد و در میان کشورهای اروپا تنها آلمان بنابه 

در این مرحله . مالحظاتـی همزمان سیاست نزدیکی به ایران را دنبال می کرد      
بنابر گزارش اخیر سازمان ملل، .  بسیار بودکمـک های تسلیحاتی اروپا به عراق    

 :برنامۀ تسلیحاتی عراق با کمک امریکا و اروپا به شرح زیر بوده است
ود را از     « ـای ـخ الح ه راق ـس 1ـع رده       50 یه ـک ی تـه ی و انگلیـس ی، امریکاـی رکت آلماـن  ـش

ـت  ـال         . اس راق از س ـت ـع زارش، دول ن ـگ ـاس اـی ر اس 1ـب  کمپانی آلمانی، 80 توسط 975
رکت امری   24 دود     ـش ی و ـح 1کاـی رکت سوئیسی، ژاپنی     2 ند ـش ی و ـچ رکت انگلیـس  ـش

ـت      ـت کــرده اـس ی و آرژانتینــی، تجهــیزات دریاف ی، فرانســوی، ســوئدی، برزیـل . ایتالیاـی
راق با          ی ـع رنامه اتـم ـه ـب ترین کمـک  را ب ـان بیـش  شرکت و 24 شرکت و امریکا با 27آلم

1انگلیس با   )24(». شرکت انجام داده اند1

مناسـبات فرانسه با عراق افزایش یافت و بسیاری از  پـس از فـتح خرمشـهر         
تسـلیحات پیشرفته شامل هواپیماهای میراژ و سوپر اتاندارد و سایر تجهیزات       
نظامـی همـراه بـا کمـک مستشـاری و حمایـت های سیاسی و دیپلماتیک را            
فرانسـه در اختـیار عـراق گذاشـت و پس از پایان جنگ بدهی عراق به فرانسه       

 .لیارد دالر بودبالغ بر پنج می
چـنان کـه اشاره شد با فتح خرمشهر همان عواملی که باعث نگرانی امریکا و    
شـوروی شـد به طور کلی سیاست های اروپا و برخی از کشورها مانند فرانسه و    
انگلیس و آلمان را تحت تأثیر قرار داد؛ چنان که فشار به ایران و حمایت از عراق 

این میان، آلمان برای جلوگیری از پیامدهای در . خط مشی کلی این کشورها شد
تشدید فشار به ایران که به انزوای بیشتر این کشور منجر می شد و در نتیجه به   

 .گرایش و همسویی ایران با مسکو می انجامید به این کشور نزدیک شد
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 کشورهای منطقه

ــیل ایـنکه انقـالب اســالمی بـر سـاختار مــتزلزل و         کشـورهای مـنطقه بـه دل
ظـه کارانـه داخلـی این کشورها تأثیر می گذاشت عالوه بر اینکه برای آغاز      محاف

جـنگ از عـراق حمایـت کـردند همچـنان کمـک هـای اطالعاتی و سیاسی ـ          
این اقدامات در حالی انجام شد که ایران . تبلیغاتـی در اختـیار عراق گذاشتند    

دالت بـه دلـیل سیاست های ضد اسرائیلی می توانست عنصری قدرتمند در معا   
مـنطقه ای باشـد و اوضاع را به سود کشورهای منطقه و به زیان اسرائیل تغییر      

 بـی توجهـی کشـورهای مـنطقه بـه ایـن موضوع نشان می داد عالوه بر        ∗.دهـد 
وابسـتگی و تأثـیرپذیری ایـن کشـورها از سیاست های امریکا، آنچه در تعیین      

تر متأثر از خـط مشـی ایـن کشـورها در بـرخورد بـا ایـران تأثـیر داشـت بیش           
 .مالحظات داخلی بود تا منطقه ای

بـا فـتح خرمشـهر و بـا تجاوز اسرائیل به لبنان، نگرانی کشورهای منطقه به       
علـت تأثـیر این پیروزی بر ساختار های متزلزل داخلی این کشورها سبب شد     
تـا بـر گـرایش هـای قومی تکیه کنند و برای توجیه حمایت از عراق، جنگ را      

 بدانند و در همین چارچوب به غیر از کشور سوریه و تا جـنگ عـرب و فـارس     
انـدازه ای لیبی، سایر کشورهای عربی، کمک های همه جانبه ای در اختیار عراق     

 همچنین در چارچوب سازمان اوپک قیمت نفت را تنزل دادند و    ∗∗.گذاشتند
نفـوذ دیپلماتـیک خـود را در جهـان عـرب و غرب به کار گرفتند تا فشارهای        

 )25(.ری را به جمهوری اسالمی ایران وارد کنندبیشت
 

                                                 
 تأثیر ایران در معادالت منطقه ای به سود کشورهای عربی در صورتی مورد توجه و بهره برداری ∗

رخواهد گرفت که در مبارزه با اسرائیل جدّی باشند حال آنکه فاقد اراده الزم این کشورها قرا
بنابراین تهدیدات اسرائیل را در معادالت بین المللی و بیشتر متکی بر . برای این کار هستند

عالوه بر این در مبارزه جدّی با اسرائیل ساختار داخلی کشورهای . امریکا حل و فصل می کنند
 . و تا ساختارها اصالح نشود، توانایی الزم را نخواهد داشتعربی دخیل است

 . میلیارد دالر بود100 کمک های کشورهای عربی به عراق بالغ بر ∗∗
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 عراق

پـس از فـتح خرمشـهر، رفتار عراق متأثر از شکست  های نظامی بود و با هدف         
جلوگـیری از پـیامدهای سیاسـی ـ نظامـی این شکست، در عرصۀ خارجی و          
. داخلـی و در ارتـش عراق و ساختار سیاسی و جامعه این کشور دنبال می شد     

نگرانـی از پـیروزی هـای ایران در سطح منطقه و بین المللی،     فضـای ناشـی از      
همانـند زمـان تجـاوز عـراق بـه ایران، و نگرانی از گسترش انقالب اسالمی در        

در واقع، صدام اطمینان یافت که نظام بین المللی . مـنطقه، بـه سـود عراق بود      
ان وکشـورهای منطقه، پیروزی ایران بر عراق و به رسمیت شناختن برتری ایر      

و نقـش جدیـد ایـن کشـور در سـطح مـنطقه را مخـالف مـنافع خود ارزیابی            
مـی کنـند و در نتیجه، وی و رژیم عراق قربانی پیامد های شکل گیری معادالت     

 .جدید نخواهند شد
آنچـه در ایـن مقطع تأثیر حیاتی و سرنوشت ساز برای عراق داشت این بود      

ضعیت بحرانی که عراق در کـه صـدام قابلیـت و قـدرت خـود را برای گذر از و      
در واقع، اعتبار سیاسی و نظامی عراق . برابـر ایـران پـیدا کرده بود، نشان دهد     

بر اثر این شکست مخدوش شده بود و بر همین اساس موقعیت صدام متزلزل    
شـده بـود و احـتمال داشـت رژیـم عراق بر اثر شورش و قیام عمومی سقوط         

ترش بی ثباتی در داخل این کشور،  تـداوم ناکامـی هـای عـراق و گسـ        )26(.کـند 
همـراه بـا ادامـه یافتـن پـیروزی هـای ایران می توانست زمینه های ایجاد نوعی        
معاملـه و توافـق بـرای حـذف صـدام و مقدمـه و پیش شرط پایان بخشیدن به        

بنابرایـن، صـدام بـا حمایت بین المللی می بایست در    . جـنگ را فـراهم سـازد      
موقعیت خود را با حذف و تصفیه مخالفان معادلـۀ جدیـد سیاسـی ـ نظامـی،      

داخلـی تثبیـت و در جبهه های جنگ نیز قدرت دفاعی ارتش عراق را در برابر      
نوشت واشنگتن تایمز  چنان که )27(.تهاجمـات احتمالـی ایـران تقویت می کرد    

اگر صدام بتواند جلوی حملۀ ایران را سد کند می تواند پایه های حکومت خود    
 در واقـع، عراق  )28(. و حمایـت عمومـی را بـه دسـت آورد     را اسـتحکام بخشـد    

ظرفیـت تحمـل شکست نظامی دیگری را نداشت و تحقق این امر به افزایش        
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 .ضعف روحی ارتش عراق و اضمحالل قدرت دفاعی این کشور منجر می شد
بـه ایـن مـنظور، صـدام در دو جـبهۀ سیاسی و نظامی فعالیت های خود را           

ست داخلی، برای تحکیم موقعیت سیاسی خود در در عرصۀ سیا. گسترش داد
 برگزار 1361حزب بعث، نهمین کنگره حزب را در تاریخ سوم تا ششم تیرماه  

در این کنگره، صدام به فرماندهی کل و عزت ابراهیم به نیابت وی انتخاب . کرد
 ایـن کـنگره، همچنیـن در سطح اعضای شورای فرماندهی انقالب و         ∗.شـدند 

 چنان که اعضای )29(.صی صدام حسین تغییراتی انجام داد  مشـاوران سـتاد شخ    
 تن از وزیران 8 تن کاهش یافت و 10 تن به 17شـورای فرماندهـی انقالب از        

 علت این تغییرات بنابر نظر برخی از )30(.کابینه موقعیت خود را از دست دادند  
 )31(.ودتحلیل گران بروز نا  آرامی هایی در داخل دولت و نیروهای مسلح عراق ب

 از خاک ∗∗اقدامـات سیاسـی صـدام در داخل عراق، که با آغاز عقب نشینی        
نخست . ، همراه بود بازتاب وسیعی داشت1361 خـرداد   30ایـران در تـاریخ      

 عالوه بر این، )32(.آنکـه به عقیدۀ ناظران سیاسی موقعیت صدام را تحکیم کرد   
. یر داد و بهبود بخشیدموقعیـت بین المللی عراق را از متجاوز به صلح طلب تغی      

همچنیـن ارتـش عـراق بـا عقب نشینی از خاک ایران و استقرار در خاک خود       
 .موجب تقویت انگیزه های دفاعی نیروهای عراقی شد

صـدام در عرصـۀ سیاسـت خارجی عراق عالوه بر اینکه روابط با شوروی را،         
ه ای کـه بـا شـروع جـنگ و پـیش از آن بـه علت گرایش عراق به غرب تا انداز       

صدام . مخـدوش شـده بـود، بازسـازی کرد، مناسبات با امریکا را گسترش داد      
 دربارۀ وضعیت روابط تایمطـی مصاحبه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مجلۀ       

                                                 
در «: صباح سلیمان وزیر اطالع رسانی عراق در جنگ در گفت و گو با رادیو واشنگتن می گوید∗

ی که در آن کناره گیری صدام  صدام جلسه ای برای بررسی پیشنهاد آیت اهللا خمین1982سال 
در این جلسه ریاض حسین وزیر بهداشت وقت عراق توصیه کرد . مطرح شده بود، تشکیل داد

ریاض حسین بی درنگ به اتاق مجاور برده و . صدام به طور تاکتیکی این پیشنهاد را بپذیرد    
 ».اعدام شد

 )5، ص 10/10/1381روزنامه ایران (
 تیر 9 با سخنرانی صدام آغاز و در تاریخ 1361 خرداد 30 از گزارش عقب نشینی عراق که ∗∗

 . به پایان رسید در صفحات بعد ارائه خواهد شد1361
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 :عراق با امریکا می گوید
ـا امریکا داشته            « نه ب ط حـس ـت دارم رواـب دارم و دوس ریکا ـن ـا اـم ومتی ب ـاً خـص ن شخص ـم

یم  ـب    ∗∗∗باـش ـع مناس ـه بیایند و با آنان         و در موق ـت ک یم گف ـا خواـه ی ه ـه امریکاـی یز ب  ـن
 )33(».رابطه برقرار خواهیم کرد

 این تایمیکـی از مهمتریـن نگرانی های عراق در این مرحله به نوشتۀ مجلۀ        
ارزش اسـتراتژیک ایـران برای ایاالت متحده در منطقه بیش از نیاز    «بـود کـه     

 ناظر بر  تایم توضیح مجله)34(».دعمـده مناسـبات آشکار و دوستانه با عراق باش    
ایـن معـنا بـود کـه به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک ایران و همچنین ضعف صدام          

به . توجـه امـریکا بـه ایـران بـه نـادیده گرفتـن صدام و رژیم عراق منجر شود        
 :می نویسدتایم همین دلیل، مجله 

ریکا، به چاپلوسی این          « ـا اـم یک ب ط دیپلماـت د رواـب ید تجدـی ـه اـم دام ب کشور پرداخته ـص
ـت  ریکا با عراق به یک میلیارد دالر در سال افزایش          . اس ـارت اـم یزان تج ـال، ـم ن ح در عـی

 )35(».یافته است که بیش از سه برابر میزان تجارت عراق با شوروی می باشد

 به عراق، نام این کشور ∗امـریکا، در مـرحله جدید، عالوه بر کمک اطالعاتی    
وریسم کمک می کنند خارج کرد و همین را از فهرسـت کشـورهایی کـه به تر     

امـر، غیر از بهبود چهرۀ سیاسی عراق، برخی از موانع قانونی برای کمک را بر       
 .طرف ساخت

صدام . عـراق روابـط بـا شوروی را، که تنش زا شده بود، مجدداً بازسازی کرد    
 :دربارۀ دیدگاه شوروی به عراق می گوید

ـ          « ند ب ـه ـم ـه عالق د ک ی گوـی ریحاً ـم وروی ـص ی باشد و دوست ندارد    ـش راق ـم ظ ـع ه حـف
ند        ـاهده ـک دی مش عیت ـب راق را در وـض ی گویند که آنچه     . ـع ـا ـم ـال، روس ه ن ح در عـی

ــتراتژی        ــی بزرگــی را در اس ـاه در ایــران روی داد مفهــوم دگرگون ـقوط ـش پــس از ـس

                                                 
واشنگتن خواستار از سرگیری فوری «: می نویسدواشنگتن پست مایکل رابس در روزنامۀ ∗∗∗

 ».اندروابط دیپلماتیک بود، اما صدام اصرار داشت که این روابط تا سال بعد مسکوت بم
 )11/2/81خبرگزاری ایسنا، چهارشنبه، (

 .برقراری ارتباط اطالعاتی عراق با امریکا در صفحات آینده بررسی خواهد شد ∗
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د      ی باـش ی دارا ـم ن الملـل رز است و روس ها در منطقه  اهدافی      . بـی م ـم وروی ـه ـا ـش ران ب اـی
ـ      ـه ای د ک رار دارد    دارـن داف ـق ن اـه یان اـی وروی را متهم نکرده و نفرینش   . ران در ـم ـا ـش م

 )36(».نمی کنیم، اما ایران این کار را می کند

عالوه بر این اقدامات، عراقی ها با آشکار شدن تصمیم ایران به ادامۀ جنگ و    
همچنیـن ناامیدی از تحمیل ارادۀ بین المللی به ایران برای خاتمه بخشیدن به    

 پایانه های نفتی ایران در 1361 تیر 20بـرای نخسـتین بـار در تـاریخ     جـنگ،   
عراق همچنین به شرکت های نفتی هشدار . جزیـرۀ خـارک را بمـباران کـردند     

داد تـا از نـزدیک شـدن بـه اسکلۀ خارک خودداری کنند و گرنه هدف حملۀ       
 )37(.نیروی هوایی عراق قرار خواهند گرفت
این اقدام نماد روشنی . ند جهت مهم بودحملـۀ عراق به جزیرۀ خارک از چ    

در غیر این صورت، هواپیما های . از توافـق بیـن المللـی در حمایـت از عراق بود     
به . عراقـی بـه کشـتی هـای نفـتکش در مـنطقۀ خلـیج فارس حمله نمی کردند         

بدین معنا که با ادامۀ . عـالوه، ایـن اقـدام عـراق پیامی هشدارآمیز به ایران بود      
ز و تأسیسات نفتی و اقتصادی ایران حمله می شود و این امر،  جـنگ، بـه مراک    

عـالوه بـر گسـترش دامـنۀ جنگ، به معنای تضعیف بنیه اقتصادی ایران بود؛          
البـته مشـخص نیسـت در ایـران تـا چه اندازه به پیام عراق توجه شد و آیا به           

 .هنگام تصمیم گیری برای ادامۀ جنگ آن را لحاظ کردند یا نه
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 ـری ایرانتصمیـم گی

 نخست ∗.مـنطق حـاکم بر تصمیم  گیری ایران از مالحظات متفاوتی متأثر بود   
آنکـه ایـران همچـنان در وضـعیت و فضای انقالبی قرار داشت؛ بدین معنا که        
سیاسـت خصـمانۀ قـدرت های بزرگ در برابر انقالب و نظام، تفکر و روش های      

عالوه بر . ر قرار داده بودایـران را در مناسـبات خارجی و بین المللی تحت تأثی       
ایـن، همچـنان احسـاس رسـالت انقالبـی و صدور انقالب بر تفکرات و رفتارها       
سـایه افکـنده بـود و همین امر باعث شده بود که میان صدور انقالب و تأمین         
امنیـت نظـام پیوسـتگی ایجـاد و چنیـن تصور شود که اگر انقالب در موضع        

 محصور شود ادامۀ بقاء و امنیت نظام دفاعـی قـرار گـیرد و در مـرزهای ایـران      
 .انقالبی ممکن نخواهد بود

بـر این اساس، این جنگ براندازی نظام انقالبی و جلوگیری از صدور انقالب     
معـنا مـی شد و اجماع بین المللی در حمایت از عراق و نادیده گرفتن تجاوز به     

وری اسالمی ایـران ایـن معـنا را بیش از گذشته آشکار کرد که بقاء نظام جمه    
در چـارچوب معـادالت ملـی و نـه بین المللی، ممکن است و این امر به ظهور       
خودبـاوری و اعـتماد بـه نفس و در نتیجه، مقابله با تهاجم دشمن و پشت سر      
. نهادن بی ثباتی سیاسی و بیرون راندن اشغالگران از مناطق اشغالی منجر شد     

ضوع خاتمه دادن به جنگ در عیـن حـال، بـه شکل گیری رویکرد ایران به مو      
 ∗∗ .تأثیر گذاشت

                                                 
.  تصمیم گیری مسئوالن و نخبگان سیاسی و نظامی بر پایۀ مالحظات مختلفی انجام می شود∗

فضای عمومی جامعه، منافع در این روند، تجربیات سیاسی ـ فرهنگی، مبانی اعتقادی، ادراک از 
(این عوامل تحت عنوان محیط روانی. و مصالح کشور و سایر مالحظات نقش بسیار مهمی دارد

Psycholoyical Environment ( نامبرده می شود و عوامل تأثیرگذار بر تصمیم نخبگان تحت
 .توضیح داده می شود) Operational Environment(عنوان محیط عملیاتی

از ابتدای «: درباره تأثیرات جنگ بر باورهای مردم در تحلیلی می نویسدیام انقالبپمجلۀ   ∗∗
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران یک اصل برای ما اثبات شده است که اگر ما متکی به قدرت و 
ارادۀ خویش توطئه های دشمن جهانی را خنثی نکنیم، حداقل در کوتاه مدت هیچ کس نیست 

مردم ما از ابتدای شروع جنگ به عینه مشاهده کردند تا . می بشتابدکه به کمک جمهوری اسال
قدرت پیشروی و حتی مقاومت خود را در برابر رزمندگان اسالم حفظ کرده بود، زمانی که صدام 
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برتـری ایران در جنگ به تغییر سیاست و واکنش کشورهایی منجر شد که     
تصـور مـی کـردند ایران در جنگ فرسایشی تضعیف و سرانجام تسلیم خواهد      

پیدایش چنین . شـد؛ در نتـیجه حمایت از عراق و فشار به ایران افزایش یافت     
درت های بزرگ بویژه امریکا در برابر پیروزی های تحولـی ایـران را از واکنش ق       

 .ایران نگران کرد
همـزمان بـا ایـن تحـوالت، تجـاوز اسرائیل به جنوب لبنان این تصور را به         
وجـود آورد که هدف اصلی امریکا و اسرائیل، منصرف کردن ایران از جنگ با       

 داده شد لذا پس از حضور نیروهای ایران در سوریه به آنان فرمان . عـراق است  
ایـن امـر، همـراه بـا فشـار بین المللی برای برقراری آتش بس و       . کـه بازگـردند   

احتمال صدور قطعنامۀ سازمان ملل، ایران را واداشت که برای اجرای عملیات    
ضـمن اینکه اقدامات پدافندی عراق با  . در داخـل خـاک عـراق تعجـیل کـند        

د که تصور می شد اسـتفاده از فرصـت گسـترش یافـت و وضعیتی را فراهم کر     
 .انجام عملیات در آینده دشوار خواهد شد

اساس تصمیم گیری ایران در این وضعیت نگرانی و در عین حال استفادۀ از    
 و مهمتر از آن تزلزل ∗∗ و مـتقابالً برتـری ایران  ∗ناتوانـی عـراق   . فرصـت بـود   

                                                                                                     
فقط هنگامی که . بین المللی تجاوز علیه ایران را محکوم نکرد   هیچ کشور یا مرجع 

ادۀ خویش و بسیج کلیه امکانات مادی و معنوی شان در رزمندگان ما با تکیه برقدرت و ار    
جبهه های جنگ سرنوشت توانستند صدام را به عقب نشینی مجبور سازند، ورود هیئت های صلح 
به ایران تشدید می شود و آن هم نه برای برقراری صلح عادالنه بلکه برای تحمیل صلح امریکایی 

 ».به جمهوری اسالمی
 )16/5/61 ، 64 شمارۀ پیام انقالب،ه نقل از مجله سایت ملی ـ مذهبی، ب(

آن قدر «: آقای هاشمی در خاطرات خود دربارۀ وضعیت عراق در عملیات فتح المبین می نویسد∗
عراقی ها بسرعت منهدم می شوند که مسئوالن نظامی جبهه به تردید افتادند که مبادا امریکا 

10 ، ص 20/2/80، روزنامۀ جمهوری اسالمی، ز بحرانعبور ا(»            .دارد نقشه اجرا می کند
 )7/1/61، گزارش روز 

این فتح نشان داد و اطمینان داد که عراق دیگر نمی تواند دفاع «:ایشان در خطبه نماز جمعه نیز گفت
 ».کند

 ، خطبۀ دوم نماز 87 ، ص 62 جلد چهارم، حزب جمهوری اسالمی، دی ماه خطبه ها و جمعه ها،(
 )1361 فروردین 6ن، جمعه تهرا

:  سردار غالمعلی رشید پس از مطالعه دستنویس کتاب طی یادداشتی در حاشیۀ آن نوشت∗∗
در تصـمیم گـیرندگان ادامـه جنگ و ورود به خاک عراق، اعتماد به نفس عجیبی متأثر از     

ـ شهید صیاد( ماهه پی در پی به وجود آمده و فرماندهان رده باالی ما 8پیروزی های  ) محسن 
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از موقعیـت سیاسی صدام و رژیم عراق این امکان را فراهم کرده بود که ایران     
موضـع قدرت، برخواسته های خود تأکید نماید و با فشار نظامی اوضاع را برای       
عـراق و حامیانش دشوار کند، و با تصرف منطقه ایی با اهمیت در خاک عراق،       
موقعیت برتر ایران را تثبیت کند تا حامیان عراق با تأمین خواسته های ایران،      

 .دوضعیت را برای خاتمه دادن به جنگ فراهم سازن
چـنانچه روشـن اسـت اسـاس ایـن تصمیم گیری معطوف به ادامۀ جنگ با       
اسـتراتژیی بلـند مدت و با هدفی گسترده نبود، بلکه این تصور به وجود آمده        
بـود که با کسب یک پیروزی احتماالً رژیم عراق متزلزل خواهد شد و حامیان     

صدام و  شایعات موجود از وضعیت ∗.عـراق شـرایط ایـران را خواهند پذیرفت    
احـتمال سقوط وی و فروپاشی ارتش او، هم با ساده اندیشی و خوش بینی، ولع   

 حـال آنکه هیچ گونه برنامه  ∗∗.خاصـی در تصـمیم گـیرندگان بـه وجـود آورد        
بنابراین تصور می شد در . منظمـی بـرای تحقق این هدف پیش بینی نشده بود     

 با منطق جنگ چنیـن وضعیتی استقرار در مرز تصمیم درستی نخواهد بود و      
سـازگار نیسـت؛ زیـرا احـتمال بازسـازی قدرت نظامی عراق و حملۀ مجدد به       

چنان که در ماه های پایانی جنگ و پس از . نـیروهای ایـران پـیش بینی می شد      
 توسط ایران، قوای نظامی عراق مجدداً به سمت اهواز 598پذیـرش قطعـنامه     

                                                                                                     
و آقای هاشمی ظاهراً هرگونه شک و تردید را در عدم موفقیت یا ضعف در ادامه جنگ و ورود 
به خاک عراق برای دیگران از بین برده بودند و همه را به این اطمینان رساندند که پیروزی ما 

اعتماد به پیروزی در عملیات آینده، همچون (در عملـیات رمضان قطعی است و این عامل     
بزرگترین عامل بوده است که تصمیم گیرندگان را به نتیجه قطعی ) ی چهارگانۀ گذشتهعملیات ها

و اگر احتمال ناکامی و شکست در . رسانده است  ادامه جنگ و صحیح بودن تصمیم
 )1382بهار (.عملیات رمضان را می دادند ممکن بود جور دیگری تصمیم بگیرند

صدام مطمئن به آینده «: درباره صدام می گوید17/2/62 آقای هاشمی در خطبه های نماز جمعه ∗
 ایشان سپس ».خودش نیست مثل موجودی است که فکر می کند باید این منطقه را ترک کند

وضعیت صدام را با توجه به حمله عراق به هواپیمای بن یحیی از الجزایر، که برای میانجیگری میان 
سه کرد که در روزهای آخر تهدید به انجام برخی ایران و عراق در حال فعالیت بود، با شاه مقای

 .اقدامات کرده بود
 )217 - 216 جلد چهارم، ص خطبه ها و جمعه ها،(

 .1382 یادداشت سردار غالمعلی رشید در حاشیه دستنویس کتاب، بهار ∗∗
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 . پیشروی کردند∗∗∗و خرمشهر
بررسی وضعیت کشور و اتخاذ روش مناسب در جنگ بـه هر حال به منظور    

مسـئوالن سیاسـی ـ نظامـی کشـور بـا امـام جلسـاتی تشکیل دادند که برای         
روشـن شـدن مبانـی تفکـر و تصورات موجود برای تصمیم گیری، و چگونگی      

 .تصمیم گیری به گزارش های موجود از جلسات اشاره می شود
 

 جلسه اول

به گفته میرحسین موسوی، نخست وزیر اولیـن جلسـه دربـاره مسـائل جـنگ         
 روز سوم خرداد و پس از انتشار خبر فتح خرمشهر در منزل   ∗وقـت، در عصـر    

خرسـندی امام از این پیروزی سبب شد برخالف همیشه   . امـام تشـکیل شـد     
امـام بـر روی زمیـن نشستند و محتوای کالم ایشان این بود که با این پیروزی       

ین جلسه چنین استدالل کردند که اگر آقـای هاشمی در ا . جـنگ تمـام شـد     
قطعـه ای از خـاک عـراق در اختـیار ایـران نباشـد امتـیاز و غرامـت بـه ایران            

 آقـای هاشـمی در کتاب خاطرات خود درباره این جلسه، که     )38(.نخواهـند داد  
خرمشهر به طور کامل تسخیر : روز دوشـنبه سوم خرداد برگزار شد، می نویسد   

 اول شـب خدمت امام رفتیم و راجع به آینده  .گـردید و دشـمن تسـلیم شـد      
ایشـان خیلـی خوشـحالند با آقایان رئیس جمهور و      . جـنگ مشـورت کـردیم     

 ایشان )39(.نخسـت وزیـر مهمان احمد آقا بودیم و مصاحبه مشترک انجام دادیم   
، قـبل از گسترش نقد جنگ، که با انتخابات مجلس   1372همچنیـن در سـال    

 :ری آقای هاشمی به اوج خود رسید، می گوید و کاندیداتو1378ششم در سال
تیم وارد شویم به عراق، یک جلسه           « ـه  خواـس هر ک تح خرمـش د از ـف نگ بـع ل ـج ـا اواـی م

م ندیده ام آن جلسه جایی ثبت شده              نوز ـه ن ـه تیم ـم ـام داـش ـت ام ی خدم یار مهـم بـس

                                                 
 بعد از شکست عراق از امریکا در کویت، کالک های این عملیات به دست آمد و مشخص شد ∗∗∗

ـ خرمشهر بودهدف خ  .رمشهر نبود بلکه هدف شمال خرمشهر تا ایستگاه حمیدیه و جاده اهواز 
 زمـان جلسه را مهندس موسوی با این استدالل عصر سوم خرداد ذکر کردند که ایشان      ∗

می گوید وقتی جلسه تمام شد من از خانه  امام خارج شدم و مصاحبه ایی همانجا انجام دادم و 
 .خرمشهر، عازم منطقه شدمسپس برای بازدید از 
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د  ـت    . باـش م نــبود و ضــبط هــم نشــده اـس ـاع ـه ـه رســمی شــورای دـف . احــتماالً جلـس
ـ    رماندهان عال ـاع بودیم       ـف ی دف ورای عاـل ـای ـش د، اعض به بودـن آنجا بحث جدّی این . ی رـت

ده اند                ی ـش یروهایش متالـش رده و ـن رار ـک ته و ـف من رـف ـه دـش ـاال ک وب ح ـه ـخ ود ک ـب
راق       ل ـع رویم داـخ یم ـب ی خواـه ـه بعد از مدتی طوالنی بحث و    . حاالـم یزی ک ن ـچ آخرـی

ند آن جاهایی بروید           د، گفـت ـازه دادـن ـام اج د ام ـه ـش ی ک تدالل هاـی  که مردم نیستند اـس
 ».از این جهت منطقه عملیات رمضان را انتخاب کردیم

 :سپس ایشان در مورد نظر امام و بحث در جلسه اضافه می کند
ی گفتند داخل خاک عراق الزم نیست           « ـاً ـم بود قطع ن ـن ـار اـی ـاً در اول ک ـام واقع ر ام نـظ

ویم     ـا وارد بـش ـه م ـه عرا          . ک یدند ک یجه رـس ن نـت ـه اـی ـال ب ر ح ـه ـه ـه ب د ک قی ها اگر بـع
ند شد، می روند و با خیال               ـلیم نخواـه ویم تس ی ـش ـان وارد نـم ـه مرزش ـا ب ـه م ند ک بفهـم

 )40(».راحت آن طرف شرارت می کنند

مسـئله بـا توجـه بـه توضـیحات مهندس موسوی، نخست وزیر وقت، و آقای       
هاشـمی درباره جلسۀ اول روشن می شود که فضا همچنان تحت تأثیر پیروزی   

ز تصور و تفکر قاطعی درباره ادامه جنگ وجود نداشته است ایـران بوده و هنو    
و بیشـتر بـه واکـنش هـای احتمالی و مهمتر از آن نادیده گرفتن حقوق ایران          

همچنین ورود به خاک عراق در چارچوب یک استراتژی . توجـه می شده است  
نظامـی و بلـندمدت نـبوده اسـت و بیشـتر بـرای ایجاد زمینه برتری ایران به            

به این نظریه بیشتر از همه آقای . متیاز گرفتن از عراق بدان توجه شد  مـنظور ا  
هاشـمی توجـه کـرد و ایشـان قبل و بعد از عملیات فتح المبین حتی در نماز        

برخالف توضیح آقای هاشمی، . جمعـه تلویحـاً بـه این موضوع اشاره کرده بود    
ت، در این  یا مباحث دیگر آمیخته شده اس∗کـه احتماالً با مباحث جلسۀ دوم  

جلسـه بـه دلـیل ابهاماتی که بود تنها اصل موضوع بحث شد و منطقه خاصی       
آقای رضایی، فرمانده وقت سپاه، گرچه در جلسه  . بـرای عملـیات انتخاب نشد     

 :اول حضور نداشت درباره محتوای بحث می گوید
                                                 

 آقای رضایی می گوید در جلسه دوم که ایشان هم حضور داشته، منطقه عملیات رمضان ∗
 .انتخاب شده است
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م        « هر بودـی ـا در خرمـش ـه آنج ـه ای ک ن جلس ور نداشتیم،حضرت امام سؤالی  ∗∗اولـی  حـض
رم  نگ را ادامه دهید؟ دوستان گفته بودند            ـف ید ـج ی خواـه ـه ـم رای چ ـه ـب د ک وده بودـن

راق فشار بیاوریم که حقوق ما را به            ـه ـع د و ب تمان باـش یزی دـس ـا یـک ـچ نکه م رای اـی ـب
د    میت بشناـس ر شما می خواهید جنگ را ادامه دهید باید تا     . رـس د اـگ رموده بودـن ـام ـف ام

 )41 (∗».نید همین نقطه تمام کنیدآخر ادامه دهید اگر هم می خواهید تمام ک

برداشـت آقـای محسـن رضـایی از مباحـث جلسـه اول و پرسش و در واقع        
 :ایشان در این زمینه می گوید. تحلیل امام از پیشنهادها مهم است

ـان جــنگ را       « ـه جــنگ را نمــی دیــد پاـی ـام از پیشــنهاد دوســتان اداـم ـت اـم در حقیـق
ردن یـک م          ی ـک ی زخـم نگ یعـن ـه ـج د و ادام ی دـی از . نطقه را امام به مصلحت نمی دیدـم

من را زخمی کنید             روید دـش ید ـب ی خواـه ما ـم ـت ـش ی گف تراتژیک ـم ی و اـس ر سیاـس نـظ
ید زخمی کنید               ی خواـه ر ـم ود اـگ ی ـش ن نـم ید، اـی ـا بماـن یرید و آنج ـه ای را بـگ یـک نقط

 )42(».باید تا آخر بروید نباید بمانید

تلف نظر امام، آنچه غـیر از صـحت ایـن ارزیابی و ضرورت توجه به وجوه مخ    
روشن است در جلسه اول، تصمیمی  گرفته نشده است و پس از بحث های اولیه و 
 .پرسش امام درباره دالیل ادامه جنگ، تصمیم گیری به جلسه بعد موکول شد

 
 جلسه دوم

آقـای هاشـمی در کـتاب خاطـرات خـود بـه تشکیل جلسۀ دوم و قبل از آن            
از جبهه «:شـاره مـی کـند و مـی نویسد    تمـاس بـا فـرماندهان ارتـش و سـپاه ا          

فـرماندهان نـیروی زمینـی و سپاه تماس گرفتند و قرار شد فردا در دفتر امام         
 ایشان درباره جلسه دوم ضمن )43(».جلسـه شـورای عالـی دفـاع تشـکیل شود          

                                                 
آقای رضایی هنگام فتح خرمشهر، در منطقه بود و همین موضوع نشان می دهد جلسه اول  ∗∗

 .زم تهران شددر تاریخ سوم خرداد تشکیل شده است؛ زیرا پس از فتح خرمشهر وی عا
 توضیحاتی را درباره موضوع تصمیم گیری ایران و کیهان آقای رضایی در مصاحبه با روزنامه ∗

ایشان در مصاحبه . نظر امام بیان می کند که به نظر می رسد با این توضیح مقداری تفاوت دارد
قع بر سر اما درباره نظر حضرت امام پس از فتح خرمشهر باید عرض کنم بحث آن مو: می گوید

 .توقف یا ادامه جنگ نبود؛ بحث این بود که چگونه جنگ را ادامه بدهیم تا به حقمان برسیم
 )8، ص 1378 بهمن 19، سه شنبه کیهان(
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 »ساعت ده صبح شورای عالی دفاع در دفتر امام تشکیل شد «اشـاره بـه ایـنکه     
ش از نتایج عملیات را نقل می کند و خالصه وار گـزارش فـرماندهان سـپاه و ارت    

 :در مورد نتیجه گیری جلسه می نویسد
میم اتخاذ شد        « م تـص نگ ـه نده ـج ـه آـی بت ب قرار شد در نقاط محدودی وارد خاک . نـس

 ».عراق شویم، برای جلوگیری از ناامنی شهرهای خودمان و گرفتن خسارت

 )44(». به جماعت خواندیمظهر نماز را با امام«:آقای هاشمی سپس می نویسد
در واقع، جلسه دوم در ششم خرداد و سه روز بعد از جلسه اول برگزار شده      

 درباره جلسه دوم و نظر امام ∗آقـای هاشـمی در گفت و گوی اختصاصی   . اسـت 
 :در مورد ادامه جنگ می گوید

ن هم بودم، یک جلسه طوالنی بود            « ند ـم ـام رفـت ـت ام پاه خدم ش و ـس رماندهان ارـت ـف
رم  ن کشــور         ـف ـاک اـی ـا وارد خ ـه ـم وند ک ـع ـش داد مطـل ـان بـغ ند اگــر حاکم اندهان گفـت

نطق جنگ این نظر را              رد، ـم ند ـک رارت خواـه ـا ـش یه م وده عـل یال آـس ـا ـخ ویم ب ی ـش نـم
ندد    ی پـس رح می کردند و می گفتند     . نـم ـانی را مـط ـائل انس ـام مس اگر به مردم عراق ":ام

د            د ـش ـا مشـکل خواـه رای آنه ـانیم، ـب یب برس ی بود، احتماالً   آن جلسـ "...آـس ه طوالـن
ی تــوان آن             ود، ـم یر ـب ـع دـب ران آن موق نم مــرحوم نـظ ی ـک ر ـم ـت فـک ـا هس ـت ه یادداش

رد     یدا ـک ـه را ـپ ورت جلس ورت          ∗∗ـص ـه ـص د ب ـازه دادـن ـام اج ـه ام د ک ن ـش یجه اش اـی  نـت
ـاک عــراق شــویم    ـا وارد ـخ ـه مــردم عــراق نیســتند ـم ایــنکه . محــدود در مناطقــی ـک

د          ی ـش نطقه طراـح ـان در آن ـم یات رمض ود    عمـل ـت ـب ن عل ـه همـی ـان اجازه دادند  .  ب ایش
ـانند تا اگر روزی قرار شد کاری بکنیم فاصله را           ـه برس ـه دجل ود را ب ـا ـخ یروهای م ـه ـن ک

 )45(».کوتاه کرده باشیم

                                                 
مباحث بسیار ) 1378در سال( آقای مسعود سفیری در گفت و گوی اختصاصی با آقای هاشمی∗

بخش مورد استفاده .  رسیده استبه چاپحقیقت ها و مصلحت ها زیادی پرسیدند که در کتاب 
اره جلسه دوم، در کتاب        به تحقیق مهدی ورود به خاک عراق ضرورت ها و دستاوردهادرـب

 عیناً نقل شده است ولی 55 ـ 54، در ص 1381بهداروند، از انتشارات نیروی هوایی سپاه، مهر 
 اند و در متن کتاب در این کتاب هم در مقدمه، مصاحبه با آقای هاشمی را اختصاصی ذکر کرده

 .هیچ گونه سندی در مورد این نقل قول ذکر نشده است
 با وجود تالش آقای شمخانی برای دسترسی به نوارهای جلسات و گفت و گو با آقای هاشمی ∗∗

 .و مساعدت ایشان متأسفانه امکان دسترسی به نوارها فراهم نشد
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آقای هاشمی در اینجا مباحث جلسه دوم را کلی و عمدتاً از موضع فرماندهان 
ه امام اجازه دادند در ایشان در توضیحات دیگری با اشاره به اینک. نقـل می کند  

 :برخی از نقاطی، که مردم حضور ندارند، وارد خاک عراق شویم می گوید
نه ای سکوت کردیم و نظامی ها دلیل آوردند      « ـای خاـم ن و آق ـه ـم تحلیل این . در آن جلس

 )46(».بود که از نظر نظامی پیروز می شویم و موانع را هم پیش بینی نمی کردیم

آقای عبدی به نقل . ا درباره جلسه دوم مهم است توضـیحات آقای خوئینی ه    
 :از ایشان در مورد جلسه دوم می گوید

ـت      « ـا گف ی ه وی خوئیـن ـای موـس الً در جلسه نبودم پیش امام رفته بودم کار   : آق ن اـص ـم
تم    ری داـش تم بلند شوم بروم که بعد فرماندهان جنگ آمدند    . دیـگ ی خواـس امام در ... ـم

ـار            ن ک ـا اـی یل ب ند دـل ـا ـچ ـا ب آقای هاشمی رفسنجانی . مخالفت کردند) ادامه جنگ(آنج
ود      ـلی ـب ـق اص ن بود که ما اینجا ایستادنمان مشکلی را از ما حل     . مواف م اـی تداللش ـه اـس

دی انجام بدهیم          ـار ـج رات ک یم در مذاـک ی تواـن ند و نـم ی ـک تنها راهش این است که . نـم
ی از خاک عراق           ـابل توجـه رویم بـخش ق یم و ـب ـام بدـه ری انج یات دیـگ را به دست عمـل

 )47(».بگیریم بعد بنشینیم مذاکره کنیم

سـپس عـبدی بـه فضـای عمومـی کشـور،که تهییج کننده بود، و تصوراتی         
مبنـی بـر ایـنکه وضـعیت ایـران مناسـب و امکان پیروزی وجود دارد، اشاره          

 :می کند و در مورد محتوای جلسه به نقل از آقای خوئینی ها می گوید
ـالف بود        « نکه مخ ـا اـی ـام ب ردند به دلیل اینکه جو غالب فرماندهان یعنی    ام بول ـک د ـق ـن

ـه، فــرماندهان سیاســی، نظامــی قــبول       ـا آمــده بودنــد در آن جلـس ـه آنـج ـانی ـک کـس
ردند،  ـع      ... ـک ـع بــندی جـم ـه جم ـت ـب ی در نهاـی ـت آورد، وـل ـام در مخالـف یل اـم پــنج دـل

 )48(».احترام گذاشت

 برای 1363توضـیحات آقـای خوئینـی هـا کـه بـه گفته آقای عبدی در سال       
ایشـان خیلـی دقـیق تعـریف شـده است نشان می دهد موافقان و مخالفان در        
جلسـه بحـث کـردند و امـام مخـالف بودند ولی در نهایت، با توجه به آنچه در        

 .جلسه بیان شد، به نظریات جمع احترام گذاشتند و پذیرفتند
 آقـای رضـایی، کـه در جلسه اول حضور نداشت و پس از تماس تلفنی آقای    
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. هاشـمی عـالوه بـر توجـیه در مورد جلسه اول، برای جلسه دوم به تهران آمد      
 :سردار رشید در این باره می گوید

ـان « ـایی   (ایش ـای رض ـا حضرت         ) آق ئوالن ب ی از مـس ـه بعـض ـه اول ک ن جلس د ـم ی گوـی ـم
ـه                ند ک ی گفـت ن تلفـن ـه ـم می ب ـای هاـش داً آق ـا بـع بودم ام ر ـن الً حاـض تند اـص ـام داـش ام

یم در خصــوص ا   ی خواـه یم      ـم ـام داشــته باـش ـت ام ـه خدـم ـه جــنگ یـک جلس لــذا . دام
 )49(».من نیز در آن جلسه حضور یافتم. ضروری است شما حضور داشته باشید

 :آقای رضایی از جلسه دوم توضیح می دهد
ـه خرمشــهر بودیــم    « ـه اول نرســیدم، چــون درگــیر حادث ن جلـس ـه دوم مــن . ـم جلـس

بری      ـام معظــم رـه تان بودنــد؛ مق یدم عــده ای از دوـس ـا،   رـس می، احمــد آـق ـای هاـش ، آـق
یرنژاد بودنــد        ـای ظـه وی اردبیلــی و آق ـای موـس وی و جــناب آق ـای موـس ـام  . آق ـا اـم آنج

ده ای از دوســتان            روید؟ ـع ر ـب ید از مــرز جلوـت ی خواـه ـه ـم ما بــرای چ ردند ـش ؤال ـک ـس
یل می خواهیم برویم            ن دـل ـه اـی ـا ب ند م ردند؛ گفـت ی ـک ـای سیاـس تدالل ه برادرهای . اـس

تد      م اـس ـا آمدـی ش و م ردیم؛ گفتیم که مثالً ما اگر از مرز برویم به    ارـت ی ـک ـای نظاـم الل ه
نگ نه صلح باشد،               ـه ـج ی ن ند یعـن یدا بـک ـق ـپ ـت معل نگ حال م ـج ر ـه ـا اـگ د، آنج اروـن

رد         ـاع ـک ود دف ی ـش درود ـم ـت اروـن ند که ما تا اینجا رسیدیم و هیچ   . پش یون گفـت سیاـس
ـت     تمان نیس یزی در دـس ـه حاال که ما ا    )50(.ـچ ود ک ن ـب ـان اـی ین توانایی را داریم  و نظرش

ر دشمن وارد کنیم تا               ـاری را ـب یم آن فش ـا بتواـن یریم ت راق را بـگ ـاک ـع ی از خ ـاید جاـی ب
 )51(».عراق هم شرایط ما را قبول کند

ــات     ــلی جلس ــوع اص ــی موض ــاحبه اختصاص ــا در مص ــایی بعده آقــای رض
 :تصمیم گیری را توضیح می دهد و می گوید

هر موضوع نحوه پایان     « تح خرمـش س از ـف بر روی مرز بمانیم یا به آن طرف . جنگ بودـپ
رویم    رز ـب رای پایان جنگ بود      . ـم م ـب ـا ـه تدالل ه مرحوم تیمسار ظهیرنژاد استدالل . اـس

ر بمانیم پشت مرز، مواضع قابل دفاع نیست و پشت اروند مناسب است      رد اـگ ی ـک امام . ـم
ردید باید تا آخر بر            بور ـک ر ـع ید اـگ ته باـش دی داـش یل ـج ـاید دـل ود ب تقد ـب وید اگر مـع

ید       ـا بماـن ن ج ید همـی ی خواـه ن در جلسه گفتم استدالل آقای ظهیرنژاد . نـم  را قبول ∗ـم

                                                 
اد مشترک ارتش جمهوری اسالمی  پس از عملیات رمضان تیمسار ظهیر نژاد رئیس وقت ست∗
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 )52(».دارم

ایشـان در جـای دیگـری دربـاره همیـن جلسه و تصمیم گیری امام و حتی        
 :نام گذاری عملیات آینده می گوید

ند       « ـام پذیرفـت د و ام تداللی ـش ـا اـس ی خواهید ب     ∗آنج ـه ـم ی ک ن عملیاـت رمودند اـی ه  و ـف
نکه  ما از مرزها              ـه اـی ـام ب ند ام میم گرفـت ید و تـص ـام دـه ید انج ـام بدـه ـان انج م رمض اـس

 )53(».عبور کنیم و جنگ از مرزها به آن طرف مرز کشیده شد

متعاقب برگزاری جلسۀ دوم و تصمیم گیری برای ادامۀ جنگ، آقای هاشمی    
ه در واقع روز بعـد در هفتم خرداد در نماز جمعه تهران مطالبی را بیان کرد ک   

 .بیان کنندۀ بازتاب تصمیمات جلسۀ ششم خرداد بود
ـه     « ـان ایــن را قــبول داریــم ـک ـا هــم خودـم ـه ایــران مــی توانــد و ـم بقــیه فهمــیدند ـک

ـه کار بکنیم؟ اگر بنده و              یم چ ی خواـه یم ـم ی تواـن نکه ـم ـا اـی یم ب ـال ببیـن یم، ح ی تواـن ـم
ی             د آنهاـی م نخواـه ـاع ـه ورای دف ر ـش ند و اـگ م نخواـه نده ـه ثال ـب که آنجا هستند و اـم

د و می دانند به چه            ـان را دیدـن ـان، خودش نار خودش ـان را ـک رادران خودش ـه ـب ی ک آنهاـی
 .قیمت ما پس گرفتیم آنها به حرف بنده و امثال بنده هم گوش نمی کنند

ـت و مــردم تصــمیم         تمان مردمــی اس ـا حکوـم د ـم ریکا هــم بداـن دامیان بدانــند و اـم ـص
یرند    ی ـگ ریکا      . ـم ـه اـم ـا ب ـال، م ر ح ـه ـه ـه کار         ب ودی چ ـا ـب ـای م ر ج و اـگ یم ـت ی گوـی  ـم

ردی؟    ی ـک و اگر جای ما بودی چه کار می کردی؟      ∗∗ـم یم ـت ی گوـی دام ـم ـه ـص ـا ب  این ∗∗∗ ی

                                                                                                     
در ایـن مصاحبه خبرنگار از ایشان سؤال  . ایـران در مصـاحبه ای مطبوعاتـی شـرکت کـرد      

رسـانه های غربی شما را به عنوان یکی از مخالفان با انجام عملیات رمضان معرفی   «:کـرد 
احان اصلی من از طر. از شدّت این دروغ باید به خدا پناه برد«:آقای ظهیرنژاد گفت».می کنند

 »…ورود به خاک عراق بوده ام و معتقدم
 )7/5/1361، گزارش 417، ص 20 جلد روزشمار جنگ،(

 آقای هاشمی معتقد است امام در تصمیم گیری منطق نظامی ها را پذیرفتند و تصدیق کردند ∗
 .ادامۀ جنگ با توقف پشت خط مرزی، منطق نظامی ندارد

 )14، ص 17/2/80ی ـ پس از بحران، روزنامه جمهوری اسالم(
 در آن زمان پاسخ این پرسش مشخص نبود ولی متعاقب جنگ امریکا با عراق، سیاست ها و ∗∗

 .اقدامات امریکا برای سقوط صدام و رژیم عراق، پاسخ این پرسش را مشخص کرده است
  را پذیرفت و598صدام پاسخ این پرسش را زمانی داد که جمهوری اسالمی ایران قطعنامۀ  ∗∗∗

برای انجام ) منافقین(عراقی ها با استفاده از فرصت عالوه بر پشتیبانی از سازمان مجاهدین  خلق
عملیات در منطقۀ غرب کشور و پیشروی به سمت تهران، ارتش عراق را وارد خاک ایران کردند تا 
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ما فکر می کنید                تیم؛ ـش ـه آواره داـش ن هم م؛ اـی ـارت دادـی ـه خس ن هم ته و اـی ـه کـش هم
ده می ایستیم؛ از این دور             یده ـش یا کـش ط جغراـف ـه ـخ ـان ک رز خودم ـت ـم م پش ی روـی ـم

یم    ی گوـی ود      ـم ی ـش ـه نـم نجور ک ده؟ اـی ـت ـب نوز داخل خاک ما هستی؛ هنوز در  .  غرام ـه
ـت؛         ـت آنهاـس ـا یـک مثلثــی دس ور ـم نوب غربــی کـش ـۀ ـج ن نقـط تان و در آخرـی خوزـس
ـت هایش را می برند هنوز خیلی از جاها             د نف ـت دارـن ـاه اس ـت م ـا بیس هر م ـت ـش نوز نف ـه

ـازه وقتی که اینها را بیرون             م، ت ـار دارـی ـا ک نوز م ـا و ـه ـت آنه کنیم هیچ کس در دنیا دس
یم و ایــران را            ی کـن ی ـم ـت دیپلماـس د حرـک ـه بگوـی زند ک ود را گــول ـن ند و ـخ ر نـک فـک

م          ی دارـی ـه ـم رزش نگ ـت ـم یم که نیازی به خاک نداریم؛ خاک خودمان هم   . پش ـا گفـت م
ی توانیم                ی نـم یم یعـن ی کـن ر نـم رف نـظ ـه ـص ـان را ک ـا حقم ی، ام م غـن ـت و ـه یع اس وـس

 )54(».هم صرف نظر کنیم خدا صرف نظر نمی کندصرف نظر کنیم؛ اگر بخواهیم ما 

هسـتۀ مرکـزی سـخنان آقای هاشمی همان عالئم پیروزی ایران و شکست       
عـراق و نگرانـی از واکـنش بـه ایـن پـیروزی ها و تأکید بر تأمین خواسته های         
ایـران بـود که عناصر اصلی آن با آغاز تجاوز عراق به ایران مشخص شده بود و        

 در واقع این امکان را فراهم کرد تا ایران خواسته های خود برتری نظامی ایران  
 به همین دلیل، سخنان آقای هاشمی ∗را جـدّی و از موضـع برتر دنبال نماید     

حـاوی تأکید بر قدرت و برتری ایران و همچنین هشدار و تهدید حامیان عراق    
 :چنان که ایشان پس از مالقات با امام در سخنانی گفت. بود

ـا آنجـ    « ـا ت ر قرار           م یریم اـگ ـان را بـگ ته هایم ـه خواـس م ک ی روـی یش ـم راق ـپ ـاک ـع ا در خ
ـت            یم رف یش خواـه ـا ـپ ـا آنج یریم ت داد بـگ ـان را در بـغ د حقوقم ـا می خواهیم که  . باـش م

ـه واســطه        ن آقایانــی ـک ن دلــیل، وقتــی دیدیــم اـی ـه همـی ـام بشــود و ـب نگ زود تـم ـج

                                                                                                     
 .خرمشهر و اهواز را تصرف کنند و هنگام مذاکره موضع برتر داشته باشند

لی، وزیر کار و امور اجتماعی وقت و سخنگوی دولت در شصت و هشتمین  آقای احمد توک∗
، در اظهارات خود در این اجالس به 1361اجالس سازمان بین المللی کار در ژنو در خرداد 

عنوان سخنگوی دولت جمهوری اسالمی ایران ضمن اینکه از موضع قدرت اعالم می کند ایران 
بال توسعه طلبی نیست می گوید    ه دـن حق خود را به هر طریقی که اسالم اجازه می  دهد «:ـب

خواهیم گرفت و مطمئن هستیم که نتیجه قهری این احقاق حق، سقوط رژیم بعث عراق     
 ».خواهد بود

 )15 ص ورود به خاک عراق، ضرورت ها و دستاورد ها،(
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ـان مســئله را حــل کنــیم    ـاری نمــی کنــند تصــمیم گرفتــیم خودـم  و راه را هســتند ـک
 )55(».تشخیص دادیم که فشارهای نظامی به صدام بیاوریم تا او را تسلیم کنیم

در آغـاز در نقـد و بررسـی ایـن موضـوع تنها از اصل تصمیم گیری پرسش           
 واکـنش بـه ایـن اظهـارات تدریجـاً بـه ارائـۀ اطالعات و بحث های        )56(مـی شـد   

ق این پرسش ها جدیـدی مـنجر شـد کـه پاسخ به آن تنها به گسترش و تعمی     
ــه دو موضــوع  . انجامـید   و "نظـر امــام دربـاره ادامــۀ جــنگ  "در ایــن رونـد، ب

نظر سیاستمداران و "اسـتدالل شخصـیت هـای حاضـر در جلسه تحت عنوان       
 بیشتر از موضوعات دیگر توجه شد؛ البته دو "نظامـیان در مـورد ادامـۀ جنگ      

 کسانی که .موضـوع یـاد شـده و مخاطـبان و پرسشـگران آن مـتفاوت هستند           
دربـاره نظـر امـام پرسـش و بحـث مـی کنـند بیشـتر بـر ایـن موضوع تأکید                
مـی کنـند کـه امـام با ادامۀ جنگ مخالف بود ولی مسئوالن، اعم از سیاسی و          
نظامـی، نظـر امـام را تغیـیر دادنـد، امـا دربـارۀ موضـوع دوم، در واقع، نوعی            

ــه    ــش و ب ــی در مــورد نق ــئوالن سیاســی و نظام ــی مجادــله مــیان مس عبارت
 .مسئولیت آنها در تصمیم گیری مورد توجه است

در ابـتدا، نظـر امـام را دربـاره ادامـۀ جـنگ پـس از فـتح خرمشهر بررسی            
مـی کنـیم و پـس از آن، بـه استدالل و نقش سیاستمداران و نظامیان در این          

 .تصمیم گیری اشاره خواهد شد
 

 نظر امام دربارۀ ادامۀ جنگ

 امام پیرامون ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشهر، به آغـاز کنندۀ بحث درباره نظر  
صورت آشکار، در واقع مرحوم سیداحمد خمینی بود که پس از رحلت ایشان      

 ∗. منتشر شدجمهوری اسالمی بـرای نخسـتین بار در روزنامۀ   1374در سـال    
پـیش از ایـن همیشـه وجـه اثباتـی نظـر امـام نقل می شد ولی اظهارات سید         

 را دربارۀ نظریات امام شکل داد و این تصور را به   احمدآقـا گفـتمان جدیـدی     
                                                 

نامۀ  ایـن مصـاحبه را دفـتر امور مطبوعاتی سپاه تهیه کرده و برای انتشار در اختیار روز       ∗
 . قرار داده استجمهوری اسالمی
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وجـود آورد کـه امـام بـا ادامـه جنگ مخالف بود ولی بر اثر پافشاری مسئوالن       
 :ایشان در این مصاحبه می گوید. جنگ نظر خود را تغییر داد

ـت جنگ تمام شود           « تر اس ـه بـه د ک تقد بودـن ـام مـع هر ام ـائل خرمـش ـابل مس اما . در مق
ئوالن    ره مـس ط العرب         باالـخ نار ـش ـا ـک ـاید ت ـا ب ـه م ند ک نگ گفـت برویم تا ) اروندرود( ـج

یریم      راق بـگ ـان را از ـع ـت خودم یم غرام ـق نــبودند و       . بتواـن ـار مواف ن ک ـا اـی الً ب ـام اـص ام
ـه بدهید بدانید که اگر این جنگ با این            نگ را ادام ما ـج ـه ـش ـت ک ر بناس ند اـگ ی گفـت ـم

وید،               ـق نـش ما موف ـابد و ـش ـه ی د ادام ما دارـی ـه ـش عی ک دیگر این جنگ تمام شدنی وـض
ـه ای خاص ادامۀ بدهیم و االن هم که قضیه فتح           ـا نقط نگ را ت ن ـج ـاید اـی ـا ب ـت و م نیس

 )57(».خرمشهر پیش آمده بهترین موقع برای پایان جنگ است

 و پـس از کـاندیداتوری آقـای هاشـمی بـرای نمایندگی در      1378در سـال   
ی در مقاالت و مجلـس ششـم و گسـترش گفـتمان انتقادی جنگ، آقای گنج         

 به بازار آمد، با استناد به 1379 که در سال  عالیجناب سرخپوش، کـتاب خود    
 :اظهارات سید احمدآقا، مواضع آقای هاشمی را نقد می کند و می نویسد

هر را به عهده           « تح خرمـش س از ـف نگ ـپ ـۀ ـج ئولیت ادام نجانی مـس می رفـس ـای هاـش آق
 )58(».…فرمودند) ره(امام می گذارد در حالی که حاج سید احمد خمینی

بعدهـا آقـای محمد علی انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت        
 :امام خمینی در مصاحبه ای دربارۀ نظر مرحوم حاج احمد خمینی می گوید

ـام بعــد از فــتح     « ـه اـم ـا شــنیدم ـک ـاج احمدآـق ـات عمومــی و خصوصــی از ـح در جلـس
 ».خرمشهر ابتدا نظرشان بر توقف جنگ بود

 : انصاری با توجه به انتشار مصاحبه و بازتاب های آن می گویدآقای
یه            « ن قـض ـه اـی دم ک ـا خواـن رمانده ه راد و ـف ی اـف ـارات برـخ یراً در اظه ـت امام  (اـخ مخالف

نگ      ـۀ ـج ـا ادام د  ) ب رده اـن بوده یا فراموش کرده اند    . را رد ـک وع ـن ریان موـض نها در ـج . اـی
 )59(».بیان آن صرف نظر می کنمادله ای هم در همین رابطه وجود دارد که فعالً از 

در واقـع، توجـه بـه نظـریات امـام دربـارۀ ادامـۀ جنگ، و نقل قول سخنان         
در رویکرد اول با . مـرحوم سـید احمـد خمینی با دو هدف متفاوت بوده است    

ایـن فـرض از تصمیم گیری به ادامۀ جنگ انتقاد می شود که امام مخالف ادامۀ     
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له آقای هاشمی، رئیس وقت مجلس، و جـنگ بود و شخصیت های دیگر از جم  
آقـای رضـایی، فـرمانده وقـت سـپاه، با استدالل سیاسی و نظامی نظر امام را           

 در این روش انتقاد از مدیریت سیاسی و نظامی جنگ بر انتقاد ∗تغییر داده اند  
در رویکرد دوم، ترکیبی از دو . از ماهیـت تصـمیم گـیری آن پیشـی مـی گیرد      

دین شکل که برای دفاع از مسئولیت تصمیم گیری  ب. هـدف مشـاهده می شود     
در عین حال، برای نفی این . بـه نظـریات و مواضع و رفتار امام استناد می شود    

موضـوع کـه امـام مخـالف ادامـۀ جـنگ بـود برخـی از نقل قول ها و تفسیر و            
 .تحلیل ها از نظرهای امام استفاده و بیان می شود

گزارش مالقات با امام، مطالبی را آقـای هاشـمی در کـتاب خاطرات خود و       
نقـل مـی کـند کـه نشـان مـی دهد که امام در ابتدا مخالف با ادامۀ جنگ بوده         

ایشـان در فضـای پس از عملیات فتح المبین و شایعات سقوط صدام یا     . اسـت 
 فروردین 12فـرار وی و بحـث دربـاره آیـندۀ عـراق بـه مالقـات با امام در روز          

 :اشاره می کند و می نویسد
ردم، امام با ورود به               « ورت ـک ـان مـش ـا ایش نگ ب نده ـج ورد آـی ـام در ـم ـا ام ـات ب در مالق

 )60(».داخل خاک عراق مخالف اند

 فروردین 13ایشـان سـپس دربـاره تشکیل جلسه شورای عالی دفاع در روز      
بـا امام مالقات کردیم و برای طرح عملیات و ورود به خاک عراق،   «:مـی نویسـد   

 در ادامه )61(».وضوع را بررسی کنند و نظرشان را بگویندقـرار شـد که تا فردا م    
                                                 

چنان که اسد بهبودی از نظامیان زمان .  این موضوع را حتی افراد ضد انقالب نیز بیان می کنند∗
شاه با توجه به مباحثی که دربارۀ جنگ در داخل مطرح می شد در مصاحبه با رادیو فرانسه 

می رفسنجانی همه کاره و به اصطالح در همان موقع اگر به یاد داشته باشیم آقای هاش«:می گوید
خمینی و موقعی که ) امام(قدرت تنهایی بود که می توانست جنگ را ادامه بدهد؛ البته با نظر

آقای خمینی دلیل خواست که وارد خاک عراق بشود، شورای عالی جنگ، که زیر نظر آقای 
خمینی ) امام(آوردند کهرفسنجانی بود، این شورا و سایر عوامل از جمله محسن رضایی دالیلی 

موافقت کرد که جنگ را وارد خاک عراق کنند، آن کسی که آن دالیل را آورده و آن کسی که 
امام خمینی را متقاعد کرده که جنگ ادامه پیدا کند، این شخص آقای رفسنجانی است که با 

اصطالح همکاری آقای رضایی و رفیق دوست برای ادامه جنگ و خرید اسلحه به این کار به 
 ».مبادرت کردند

/14 ، خبر 6، ص16/12/1378واحد مرکزی خبر ـ معاونت سیاسی، بولتن رسانه های بیگانه، (
12/1378( 
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اما آقای محسن رضایی به بحثی . بـه نتـیجۀ ایـن جلسـه اشـاره ای نشده است        
ایشان . اشـاره مـی کـند کـه بـه نظـر مـی رسـد در ادامۀ همین جلسات است             

همـزمان بـا طراحـی عملیات بیت المقدس خدمت امام رسیدیم و     «:مـی گویـد   
ور تأمیـن کـامل امنیت کشور و دفع تجاوز باید عالوه بر   گفتـیم کـه بـه مـنظ       

آزادسـازی مـناطق و شهرهای اشغالی به خاک عراق نیز وارد بشویم و دشمن        
 ولی ما "نه چه لزومی دارد؟" :را تحـت فشـار قـرار دهـیم ولـی امـام فـرمودند       

دالیـل خـود را بـه امام ارائه دادیم و گفتیم اگر بخواهیم از کشور دفاع بکنیم      
ـ   اگر مطلب این طوری هست ":امام فرمودند. اید در جایی پدافند و دفاع کنیم   ب

خـوب ایـن یـک حـرف درسـتی اسـت و مـا بـرای دفاع باید تا آن جایی که           
 )62(»".اطمینان هست پیش برویم

 آقای هاشمی در 1372ادامـۀ بحـث دربارۀ نظریات امام سبب شد در سال        
ایشان به . امـام بود بیان کردند سـخنانی مطالبـی را کـه بیشـتر مبانـی تفکـر         

جلسـۀ فـرماندهان و اعضای شورای عالی دفاع با امام و سختی تصمیم گیری و     
 :موافقت امام با عبور از مرز اشاره می کند و می گوید

ی دارد       « ـت دفاـع ـا ماهی نگ م رمودند ـج ی ـف ی چون می خواستند همۀ مردم عراق  . ـم وـل
یل شـ          نگ تعـط ـه ـج بودند ک ـق ـن وند، مواف می گفتند ادامه پیدا کند تا مردم . ودآزاد ـش

وند    راق آزاد ـش ـه بپذیرند، آخر هم محدود        . ـع ود ک ـان مشـکل ـب رز برایش بور از ـم ـا ـع ام
ند       ردم نباـش ـه ـم ی ک ند، آنجاـی یات رمضان را تا اروند طراحی کرده    . پذیرفـت ـا عمـل ذا م ـل

 )63(».بودیم و عبور از دجله هدف ما نبود

ۀ امام دربارۀ جنگ و ادامۀ آن اشاره آقـای هاشـمی بـه ابعـاد مخـتلف اندیش      
کـرده انـد؛ بدیـن معـنا که امام از یکسو عبور از مرز را به معنای تغییر ماهیت       
دفاعـی جـنگ مـی دانسـتند و از سـوی دیگـر، با توقف آن موافق نبودند و به            

سـرانجام بـا ایـن شـرط کـه عملـیات در       . آزادی مـردم عـراق مـی اندیشـیدند    
حضـور نداشـته باشـند انجام شود، با عبور از مرز    مـنطقه ای کـه مـردم عـراق      

و همین امر، سبب شد منطقۀ شرق بصره در حد فاصل مرز تا    . موافقت کردند 
 .رودخانه که خالی از جمعیت و محل غیرمسکونی بود، انتخاب شود
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آقـای هاشـمی در جـای دیگر شفاف تر از دالیل مخالفت امام با عبور از مرز      
 :داشاره می کند و می گوی

راق شوند و در عین حال، متوقف             « ـاک ـع ـا وارد خ یروهای م ـه ـن بودند ک ـق ـن ـام مواف ام
ند      ی گفـت بول نداشــتند، ـم نگ را هــم ـق ردن ـج وید چــند    : ـک ما وارد عــراق ـش اگــر ـش

 . پیدا می شود∗اشکال

 .ً االن از لحاظ بین المللی موضع برحق داریم و متجاوز در خاک ماست:اوال

یاً  تفق نیسـ       : ثاـن ـه ـم ـا ک رب ه ر صدام قرار        ـع ـت  ـس تند، پش ـا هـس ـا م ـا ب ی ه تند و بعـض
 .می گیرند و کار ما دشوار می شود

ثاً  ی که االن با ما            : ثاـل ند و آنهاـی ی کـن ل نـم ود را تحـم رزمین ـخ رف ـس راق تـص ردم ـع ـم
 .هستند در آن صورت به ما به عنوان تجاوزگر نگاه می کنند

 )64(».مردم بی گناه عراق آسیب می بینند: رابعاً

لـی که آقای هاشمی دالیل مخالفت امام را با ادامۀ جنگ ذکر می کند،   در حا 
در مـورد اصـل جـنگ معـتقد اسـت که امام با اصل ادامۀ جنگ موافق بود و           

نظر . اساساً به هیچ کس اجازه نمی داد در مورد ختم جنگ با ایشان بحث کند  
ۀ جنگ بـه ایـنکه منتقدان آقای هاشمی را عامل اصلی تصمیم گیری برای ادام   

 :می دانستند ایشان در سخنانی می گوید
نده امام در شورای عالی دفاع          « بودم نماـی نگ ـن ئول ـج ن مـس هر ـم تح خرمـش د از ـف بـع

رمودند ما موافق               ـام ـف ـه ام ود ک ن ـب د اـی یش آـم ـع ـپ ـه آن موق ئله ای ک نها مـس ودم، ـت ـب
نگ را امام اصالً اجازه             ل ـج ی اـص وند وـل راق ـش ـاک ـع ـا وارد خ یروهای م ـه ـن تیم ک نیـس
ـه جنگ متوقف شود یا آتش بس، خوب شما           ند ک ـث ـک ـان بح ـا ایش ی ب د کـس ی دادـن نـم
ـان آن را ندیــده       ـا ایــنکه بعضــی از آقاـی ـام را فــراموش کــرده ایــد ـی ـای اـم ـا حــرف ـه ـی

                                                 
امام بنا به «: در همین زمینه می گوید1379 آقای هاشمی در همایش پیروان والیت در سال ∗

خود نیز استدالل های قوی دالیل متعددی مایل به ورود خاک عراق نبودند و برای اثبات این نظر 
ارائه کردند که از جمله آنها می گفتند اگر وارد عراق شویم اعراب در مقابل ما می ایستند و در دنیا 
ما را به عنوان اشغالگر معرفی می کنند؛ همچنین ممکن است مردم عراق هم با صدام اظهار 

 ».همدردی کنند
 )3، ص 4/3/1361 جمهوری اسالمی،روزنامۀ (
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یرند    ی ـگ ـه کسی اجازه نمی دادند که با ایشان بحث کند که      . ـم ـه ب ی یـک لحظ ـام حـت ام
 )65(».جنگ متوقف شود

 امام مبنی بر ادامۀ جنگ تأکید می کند که آقـای هاشـمی در حالـی بر نظر      
 و تنها چند 13/1/1360 در خاطرات روز عبور از بحرانپـیش از این در کتاب   

 :روز بعد از عملیات فتح المبین دربارۀ نظر امام می نویسد
ند که ما کوتاه                « ی داـن الح نـم ود ـص ـام ـش ر تم نگ زودـت ند ـج نک مایـل ی اـی ـام خمیـن ام

 )66(».بیائیم

یل، آقای هاشمی معتقد است در این میان نوعی تناقض وجود   بـه همین دل   
 )67(.داشته است

اظهـارات آقـای هاشـمی به این معنا است که دوگانگی در تفکر امام دربارۀ       
جـنگ بـر اساس توجه ایشان به ابعاد مختلف است که احتماالً با تغییر اوضاع    

ی نیز بر این نظر آقای محمد علی انصار. سـرانجام امام تصمیم  جدیدی گرفتند   
مواضـع اولـیه امـام مشروط به تأمین سایر شرایطی بود که از آغاز    «اسـت کـه    

 : ایشان اضافه می کند».جنگ اعالم شده بود
ـع      « ور جــنگ و فــرماندهان و موـض ـان و مســئوالن اـم تدالل کارشناـس ـه اـس ـه ـب ـا توـج ب

ــ          ـاع ب ی داد اوض ـان ـم ـه نـش ل ک ـازمان مـل ـت ـس ورای امنی ـع ـش ـاً موـض دام و خصوص ه ـص
ـای        ـام پــس از بررســی ـه ران را تأمیــن کــند، نهایــتاً ام ـه شــرایط اـی ـت ـک ـه ای نیـس گون
ـه        ـع مســئوالن را در اداـم ته انــد، موض ـه داـش ورت هایــی ـک ـث و مـش ـان و مباـح کارشناس
تند و اعالم کردند و از              ـحه گذاـش ران، ص ـق اـی ـه ح ی و ب رایط منطـق ن ـش ـا تأمـی ـاع ت دف

ردیدی         ن ـت دون کمترـی ته ـب ون گذـش یز همـچ س ـن ـه و در     آن ـپ نگ قاطعان ـان ـج ـا پای ت
 )68(».مقام فرماندهی کل قوا، دفاع مقدس را فرماندهی کردند

در هـر صـورت، دربـارۀ نظـر امـام بـر ادامـۀ جـنگ آقای رضایی نیز معتقد          
 و )69(».حضرت امام از نظر سیاسی هیچ نظری جز ادامۀ جنگ نداشتند   «:اسـت 

 )70(».نی نظری نداشتنددر آن زمـان بحث پایان جنگ مطرح نبود و امام خمی   «
و اگـر امـام از مسـئوالن در جلسـۀ تصمیم گیری پرسش کردند به این منظور       

ایشان اضافه ) 71(.بـود کـه مشخص شود چقدر در پیشنهاداتشان مصمم هستند       
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 :می کند
وده، ولی از نظر استراتژیکی مؤثر           « ر ـب ی مؤـث ر تاکتیـک ـت از نـظ ن اس ـا ممـک ـات م گزارش

ـه تصـ          ی ب ـام وقـت بوده، ام ـان می رسیدند آن تصمیم را عمل می کردند ـن 72(».میم خودش

( 

امام از «:همچنیـن دربـاره تأثـیر گـزارش ها و اطالعات آقای رضایی می گوید       
گزارشـات اسـتفاده مـی کـردند، ولی اینکه گزارشات چیزی را به امام تحمیل       

 در عین حال ایشان بر این نظر) 73(».کـرده باشـد، مـن این را کامالً رد می کنم        
 )74(.است که امام متقابالً نظریات خود را به مسئوالن تحمیل نمی کرد

فـارغ از این نظریات چنان که آقای انصاری اشاره می کند امام خمینی کسی     
امام در اوج بحران های انقالب تا آخرین لحظه . نـبود که تحت فشار قرار بگیرد   

در چند مورد  حتی )75(.عمـر خـود هـیچ گاه تحت فشار احدی تصمیم نگرفت        
وقتـی موضـوعی بـه ایشـان تحمـیل شـد هر چند در آن زمان واکنشی نشان          
ندادنـد و موضـوع را پذیرفتـند ولی بعدها به مناسبت های مختلف به آن اشاره      

مثالً امام در حالی که مهندس بازرگان را به نخست وزیری دولت موقت      . کـردند 
فرا خواندند، بعدها  و همگـان را بـه حمایـت از ایـن دولت      ∗منصـوب کـردند   

اعتراف می کنم که بعضی تصمیمات اول انقالب در سپردن پست ها    «:فـرمودند 
و امـور مهـم کشـور بـه گروهـی کـه عقـیده خـالص و واقعـی بـه اسـالم ناب             

 نداشـتند اشـتباهی بوده است که تلخی آثار آن براحتی از میان      )ص(محمـدی 
 و ریاست جمهوری بنی صدر  یـا دربـارۀ قائم مقامی آقای منتظری   )76(».نمـی رود  

امـام مخـالف بودند و حتی به بنی صدر رأی ندادند و این موضوع را بعدها بیان      
 ولی ایشان هیچ گاه دربارۀ ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشهر سخنی      )77 (.کـردند 

بـر زبـان نـیاوردند و هیچ گونه نقل مستقیمی پس از اتمام بحث تصمیم گیری       

                                                 
مسئله نخست وزیری بازرگان «: می گویدکیهانای صادق طباطبایی در گفت و گو با روزنامه  آق∗

 »      .هم از مواردی بود که امام به رغم دیدگاه متفاوت خود، نظر جمع را پذیرفتند
 )12، ص15/11/1381کیهان، (
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یان نشده است و آنچه از مرحوم آقای سید احمد بـرای ادامـۀ جنگ از ایشان ب   
خمینـی نقـل شـده اسـت در واقـع ناظـر بـر محـتوای مذاکـرات در جلسات           

به این «ضـمن ایـنکه امـام در همیـن مذاکـرات وقتـی      . تصـمیم گـیری اسـت    
جمـع بـندی می رسند که توقف یک طرفه جنگ در آن شرایط به زیان ایران و    

 حتـی در برخی از  ∗.هایـی را گرفتـند   تصـمیم ن )78(».بـه سـود مـتجاوز اسـت      
بررسـی هـا برای اثبات موافقت امام با استمرار جنگ در پاسخ به نظر مخالفان      

 : اشاره شده است که فرمودند1367به بیانیۀ امام در سال 
 )79(».ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم«

 
 نظر سیاستمداران و نظامیان

یات سیاسـتمداران و نظامـیان که تاکنون بحث شده است، بیانگر دو    آن نظـر  
در نگـرش اول، توجـه بـه کسانی است که    . موضـع و رویکـرد مـتفاوت اسـت     

تصـمیم گـیری بـر عهـدۀ آنهـا بود و در تصمیم گیری پس از فتح خرمشهر، با        
در نگرش دوم، . اسـتدالل سیاسـی و نظامـی امـام را تحـت تأثـیر قـرار دادند        

 و سیاسـتمداران هـر یـک طـرف مقابل را متهم می کند و مسئولیت      نظامـیان 
در عین حال، مسئوالن . تصـمیم بـر ادامـۀ جـنگ را مـتوجه دیگـری می داند       

سیاسـی و فـرماندهان نظامی در تصمیم گیری برای ادامۀ جنگ به توافق کلی     
چـنان کـه آقـای رضـایی در گفت و گو با ایسنا دوگانگی دربارۀ       . رسـیده بودنـد   

 :رت ادامه یا خاتمه جنگ را رد می کند و می گویدضرو
نهاد صلحی مطرح            « ـه پیـش ـت ک ود نداش ـث وـج ن بح هر اـی تح خرمـش س از ـف والً ـپ اـص

ـق آن باشــند     ـالف و عــده ای مواـف ـای   . شــده و عــده ای مـخ ـه اعـض ــرایط هـم در آن ش
 )80(».شورای عالی دفاع نظرشان این بود که ما باید از مرز عبور کنیم

                                                 
اصل شد که امام  چاپ لندن، حتی برای امریکایی ها این اطمینان حتایمز بنابر گزارش روزنامۀ ∗

شخصاً و بر خالف توصیه دیگر رهبران مهم مملکتی پای تصمیم تهاجم به عراق صحه گذاشته 
 .است

 خبرگزاری جمهوری اسالمی، گزارش لحظه به لحظه از عملیات رمضان، (
 )12، ص 6/5/1361، کریستوفر توماس، خبرنگار تایمز18شماره 
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 ها و آنچه نظامی ها مطرح کرده اند آقای دکتر روحانی، دبیر دربـارۀ اسـتدالل   
 :شورای عالی امنیت، می گوید

رفیاب شدند          « ـام ـش ـت ام ی خدم ئوالن سیاـس ی از مـس رماندهان و برـخ ـع ـف در آن مقط
د و اســتدالل           یح دادـن بهه را توـض عیت ـج ود وـض ـام ـب ـت ام ـه خدم ـه ای ک و در آن جلس

را         بی ـب ـان مناـس نکه االن زم ـه اـی ردند ب تدالل آنها نظامی     ـک ـت، اـس نگ نیس ـان ـج ی پای
ود  ـا بخواهیم سر مرز در منطقه جنوب در منطقه          . ـب ر م ـه اـگ ود ک ن ـب ـا اـی تدالل آنه اـس

ـک       ـت در ـی ـا ممکــن اـس پذیریم، عراقــی ـه ـاً بایســتیم و آتــش بــس را ـب هر عمدـت خرمـش
ـه اول           ـه نقـط ـانند ب ـا را برس ند و م ـام دـه تر انج ـه ای بزرـگ ری یـک هجم ـع دیـگ در . مقط

ـع،   ن  جایــی      واق رزمین خوزســتان بهترـی ـاً ـس ران و مخصوـص ـاع از ســرزمین اـی بــرای دف
درود بود           ـه اروـن د رودخان ی دیدـن ـلحت ـم ند مص رای پداـف ـه ـب برای اینکه یک مقداری . ک

درود به دلیل              ـا اروـن رب ی ط الـع ـت ـش ـه پش بانند ب ـان را بچـس ند و خودش روی کـن پیـش
 )81(».وداینکه دفاع در آنجا از سرزمین ایران آسان تر خواهد ب

سـردار غالمعلـی رشـید، جانشـین رئـیس سـتاد کل نیروهای مسلح، بنابر            
نظـریات آقـای هاشـمی دربـارۀ اندیشـه و تفکـر امـام، معـتقد است در واقع،           

 :نظامی ها برای تصمیم گیری به امام کمک کردند
تدائاً نه حاضر به ورود به           « م له اـب ـام، معـظ رت ام می از حـض ـای هاـش ول آق ل ـق نابه نـق ـب

ـاک  ـق به ختم جنگ، لذا این تناقض بود که ذهن فرماندهان       خ ـه مواف د و ن راق بودـن  ـع
ـه اینکه هم باید پشت مرز بمانیم و هم جنگ ادامه         ـت ب غول داش ود مـش ـه ـخ ی را ب نظاـم

ند    یدا ـک تدالل را خدمت حضرت امام ارائه دادند و به       . ـپ ی، آن اـس رماندهان نظاـم ذا ـف ـل
ی کمـک ن        میم نهاـی ـه تـص یدن ب ـان در رـس د ایش ده استدالل ایشان نیز چنین  . مودـن عـم

یم وحمله نکنیم دشمن به ما حمله خواهد کرد            رزها بماـن ـت ـم ـا در پش ر م ـه اـگ ود ک . ـب
 )82(»…حضرت امام نیز این استدالل را پذیرفتند و 

در حالـی که سردار رشید استدالل نظامی ها را در تسهیل تصمیم گیری امام    
 را موضوعی سیاسی قلمداد می کند و مؤثـر مـی داند، اصل ورود به خاک عراق       

 :می گوید
رح نبوده است که آیا باید            « ؤال مـط ن ـس ـاه اـی یچ گ ی ـه رماندهان عملیاـت رای ـف والً ـب اـص
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ـت که من هرچه فکر می کنم که حتی            واه اس دا ـگ یر؟ ـخ ـا ـخ ویم ی راق ـش ـاک ـع وارد خ
رار داده باشم             ره ـق ورد مذاـک ود ـم رارگاه ـخ ـب را در ـق ن مطل ؤال اـی نوان یـک ـس ـه ـع  و ب

ـا خیر می بینم که هیچ گاه چنین            ویم ی رف ـش نومه را متـص ند ـت ـه ای ماـن ـاید نقط ثالً ب ـم
 )83(».سؤاالتی در میان ما فرماندهان عملیاتی مطرح نبوده است

ایشـان اشـاره مـی کـند بـه وظـیفۀ نظامی ها در طراحی و اجرای عملیات و          
 لذا فرقی بـرای مـا فرقـی نمـی کرد در کدام زمین فعالیت کنیم و      «:مـی گویـد   

چه معنا دارد که میان « بنابراین».نداشـت کـه وارد خـاک عـراق شویم یا خیر     
خـاک ایران و خاک عراق تفاوتی قائل شویم و برای خود سؤاالتی از این قبیل   

 بر همین اساس، ایشان معتقد است که تصمیم گیری دربارۀ   )84(».طـرح نماییم  
اتمه دادن به جنگ ماهیتاً ورود بـه خـاک عـراق یـا توقف در پشت مرزها یا خ     

اتخاذ تصمیم ورود به خاک عراق «به همین دلیل . امـری سیاسـی بـوده است     
 ایشان برای اثبات این موضوع )85(».ابـتدائاً از ناحـیۀ سیاسـتمداران بـوده است     

بـاید از آقـای رضـایی سؤال شود که چگونه بود از شما به صورت       «:مـی گویـد   
یایید و استدالالت خود را به عنوان یک تلفنـی دعـوت کـردند تـا بـه تهران ب          

نـیروی نظامـی مطـرح کنـید تـا آنها بتوانند حضرت امام را به تصمیم نهایی           
 )86(».برسانند

توضـیحات سـردار رشید به این معنا است که مسئوالن سیاسی با توجه به        
ضـرورت هـای سیاسـی بـه ادامـۀ جنگ تصمیم گرفته بودند ولی در پاسخ به           

 :ایشان می گوید. ستدالل نظامی کمک گرفتندپرسش امام از ا
ـا پا در خاک دشمن از سوی سیاستمداران، قوی تر درک         « ـاد ج ـث ایج ن بح تقاد ـم ـه اـع ب

ـه مشوق نظامی ها برای اتخاذ این تصمیم شدند           د ک راد بودـن ن اـف ـت و همـی ده اس از . ـش
زرگ در نظر سیاسی ها وجود داشته است که ا             ـع ـب ـه یـک ول ود ک ی ـش وم ـم نجا معـل ز اـی

 )87(».فرماندهان نظامی برای رسیدن به جمع بندی نهایی کمک بگیرند

آقـای رضایی در توضیح خواسته مسئوالن سیاسی، بنابر وضعیت برتر ایران     
آنها معتقد بودند حاال که وضعمان خوب است جنگ را ادامه بدهیم    «:می گوید 

دآقا حاج احم«:ایشـان اضـافه می کند  ».و یـک جـای مهـم را از عـراق بگـیریم        
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 ایشـان همچنیـن دربـارۀ نظر    )88(».نظـرش مخـالف بـود و صـریح اعـالم کـرد         
معتقد بودند تا اروند برویم پدافند کنیم تا بتوانیم حتی  «:نظامـی هـا مـی گوید      

اگر شرایط نه جنگ نه صلح حاکم بود از موقعیت پدافندی مناسبی برخوردار      
 : می دهد و می گوید ایشان درباره نظر نظامی ها توضیح بیشتری)89(».باشیم

یم تا در صورتی که حتی اگر             « ن نماـی د را تأمـی رقی اروـن ـاحل ـش یدیم س یجه رـس ـه نـت ب
 :صلح نشد ما از این ویژگی ها برخوردار باشیم

 .ـ متکی بر عوارض باشیم

نوب، تهدیــد           مال و ـج ـع ارتــباط ـش ره، قط رق بـص تن زمیــن ـش یار داـش ـا در اخـت ـ ب
 )90(».مبصره و صفوان را در تیررس قرار دهی

ــیات رمضــان، آقــای هاشـمی در نمــاز جمعــه تهــران دالیــل     پـس از عمل
 )91("یکی از تصمیم گیرندگان"تصـمیم گـیری بـر ادامـۀ جنگ را تحت عنوان          

اولین «:نکـتۀ مهـم ایـن اسـت که ایشان در همان زمان می گوید      . توضـیح داد  
ه آن ما جنگ را تشدید کردیم برای اینک. دلـیل مـا پایان دادن به جنگ است    

 ایشان در توضیح بیشتر این )92(».ایـن بـزرگ ترین هدف است    . را تمـام کنـیم    
 :معنا می گوید
د و نه حاضر بودند یک قدم از               « ی دادـن ـارت ـم ـا خس ـه م ـه ب ـاندیم ن ی م رز ـم ر در ـم اـگ

 ».برنامه ای که دارند عقب نشینی کنند

 :سپس ایشان می گوید ما دو گزینه داشتیم
ـا ر        « ـت آنه یالنه خواس ـا ذـل یم و بگوییم به خانه هایمان     ی ـه دـه نگ را خاتم پذیریم ـج ا ـب

ردن جنگ همین طور               ـام ـک ر، تم رض دیـگ ـت و ـف رض اس ن یـک ـف ردیم، اـی ی ـگ ـاز ـم ب
 )93(».است که االن شروع کرده ایم و آنها را دچار گیجی کرده ایم

توضـیحات نظامـی هـا و سیاسی ها به این معنا است که مسئوالن سیاسی با     
ای سیاسی و لحاظ کردن برتری نظامی ایران به دنبال پایان توجه به ضرورت ه  

دادن بـه جـنگ بودنـد و نظامـی هـا نـیز بـر همیـن اساس و متأثر از نظریات          
مسئوالن سیاسی این مهم را در پاسخ به پرسش امام با استدالل نظامی مطرح  

به عبارت دیگر، منشأ تصمیم گیری برای ادامۀ جنگ مالحظات و اهداف . کردند
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 .یاسی بود ولی در قالب مالحظات نظامی و دفاعی مطرح و انجام شدس
در عیـن حـال، در مقایسـه روش امـام خمینـی و سایر مسئوالن سیاسی و         
نظامـی دربـارۀ جنگ ـ بویژه تصمیم گیری به ادامۀ آن پس از فتح خرمشهر ـ      

از می توان گفت امام با صراحت و قاطعیت در بیان نظریات و دیدگاه ها و دفاع      
چنان که به هنگام . مواضـعی کـه اتخـاذ شـد کلـیۀ مسـئولیت هـا را پذیرفتند         

 در پـیام اسـتقامت هـم این موضوع بروشنی مشاهده    598پذیـرش قطعـنامۀ     
مـی شود در حالی که مسئوالن سیاسی و نظامی بیشتر در واکنش به مجادالت   

 در پاسخ در دورۀ جدید و. سیاسـی برخی از مسائل را تشریح و تبیین کرده اند  
بـه پرسش های جنگ، صراحت نداشتن در بیان مسائل و دالیل تصمیم گیری       
کـامالً مشـاهده مـی شـود حـال آنکـه بـا بیان صادقانه شرایط تصمیم گیری و         
مـنطق حـاکم بـر آن، حداقـل بخشـی از مسائل جنگ از نظر تاریخی روشن           

وش ر. مـی شد هر چند در چارچوب مجادالت سیاسی بدان بی توجهی می شد      
کنونـی بـه دلـیل پاره ای از تناقضات و چندگانگی ها در مواضعی که بیان شده     
اسـت، و بـا وجـود درستی بخشی از اطالعات و تحلیل ها جنبۀ اقناعی خود را      

 .در نزد بسیاری از مخاطبان از دست داده است
آنچـه روشـن اسـت تصـمیم به ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشهر تصمیمی        

هر تصمیم . ز بود که بر اساس مصالحی خاص انجام شدتاریخی و سرنوشت سا  
دیگـری در آن وضـعیت مـی توانسـت پـیامد هـای متفاوتـی داشته و به دلیل             
پیچیدگی ها و در عین حال حساسیت ها، همچنان بحث  برانگیز باشد؛ بنابراین      

 .تصمیم دیگر نیز باعث از میان رفتن شبهات نمی شد
 خودِ کسانی که این تصمیم را گرفتند، نقـد و بررسـی این تصمیم به وسیله     

برای رفع ابهامات رخدادی تاریخی و استراتژیک، در حقیقت در امتداد شجاعت 
هم اکنون سرنوشت بخشی از تاریخ . در تصـمیم گـیری و مکمـل آن می باشد      

انقـالب و جـنگ و وضـعیت سیاسـی ـ اجتماعـی و نظامی و حتی سرنوشت           
با این . ها متأثر از این رویداد بزرگ استسیاسـی بسـیاری از افراد و شخصیت    

توضیح آیا مناسب نیست این رویداد تاریخی و ابعاد آن را تصمیم گیرندگان با      

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



1  علل تداوم جنگ  52

شـیوه و روش جدیـد نقـد و بررسـی کنـند؟ این ابتکار می تواند زمینۀ غلبه بر       
ابهامـات و بـی توجهـی به اهمیت مسائل جنگ و دشواری های تصمیم گیری و     

رای نسل حاضر و نسل های آینده روشن کند و نسل جنگ را در فرماندهـی را ب  
 .نظر ها، شخصیت هایی بزرگ و ملی و مورد احترام جلوه دهد

 
 منابع و مĤخذ فصل سوم

 مرکز پرسش های اساسی جنگ،ـ محمد درودیان، 1
 .1382مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ دوم، 

"،)سرهنگ سابق ستاد ارتش عراق(ـ احمد زبیری2
، "امون جنگ خلیج فارس در ابعاد نظامی پـیر 

، 20/11/1989 تا 29/8/1989 السفیر،روزنامه 
/11سفارت جمهوری اسالمی ایران در بیروت، 

 .5، ص10/1368
ـران و      3 ـمار جــنگ ایـ ـف اهللا  زادگــان، روزشـ ـا لطـ ـ علــی رضـ

ـراق، جلـــد   ــات و عـــبور از مـــرز، 20عـ ، مرکـــز مطالعـ
 .8/4/1361، گزارش روز 108تحقیقات جنگ، ص 

، CBSـ مصاحبه رامسفلد با بخش رادیویی شبکه 4
 .14، ص25/8/1381، شنبه کیهانروزنامه 

ـ ریچـارد نیکسـون،    5 ، مترجم فراسـوی صـلح   
، ص1377محمدرضا رضاپور، نشر چامه، بهار 

 .187 و 186
ـ خبرگزاری جمهوری اسالمی، 6 ، به 6/3/1361 

 .5/3/1361نقل از یونایتدپرس، 
ـ کنت آر7  ترجمه احمد سوداگری مرگ،، تیمرمن. 

تدین، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران،     
 .257، ص1373

ـ حسام الخفاجی، 8  ژانویه 20(،"لوموند دیپلماتیک" 
، سایت اینترنتی، اخبار )1381 دی 30(،)2003

 .30/10/81روز 
ـ مأخذ 9 ، روزنامه 14/4/1361، گزارش 153، ص3 

 12 ست،واشنگتن پ به نقل از روزنامه اطالعات
 .28/3/1361 برابر 1982ژوئن 

ـ مصاحبه با روزنامه 10  چاپ امارات، روزنامه البیان، 

 .29/1/1377 جمهوری اسالمی،
، 19/4/1361، گزارش 193، ص3 ـ مأخذ   11

 .اطالعاتروزنامه 
ـ مأخذ 12  .257، ص7  
ـ نــک13 ـبات :   ـز  جــنگ، بازیابــی ثـ ، محمــد درودیــان، مرکـ

 .58 و 57، ص1378مطالعات و تحقیقات جنگ، 
چارچوب مواضع  ـ محـی الدیـن مصـباحی،        14

 جلد دوم، بازشناسی تجاوز و دفاع، کتاب شوروی،
ابعاد سیاسی و مسائل حقوقی بین المللی تجاوز "

 .224 و 223، ص1368، مرداد "و دفاع
ـ همان، ص15  226. 
ـ همان، ص16  226. 
ـ همان، ص17  .227 و 226 
ـ همان، ص18  227. 
نورالد19 ـ  ، 480298ین کیانوری، پرونده شماره  

 .9/2/1362جلد سوم، متن بازجویی، 
ـ همان، جلد دوم، متن بازجویی، 20  5/2/1362. 
ـ والدیمیر کوزیکچین، 21 ، ترجمه در ایران.ب.گ.کا 

اسماعیل زند، دکتر حسین ابوترابیان، چاپ رخ، 
 .52، ص1371تهران 

ـک 22 ـ نـ ـه  :   ـنگ ایــ     "مقالـ ـا در جـ ـه اروپـ ـش جامعـ ران نقـ
ــاخ، کـــتاب  "وعـــراق بازشناســـی ، نوشـــته اشـــتین بـ

 .266 تا 262 جلد اول، صجنبه های تجاوز و دفاع،
ـ دبیرخانه کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، 23  

، جلد اول، بازشناسـی جنبه های تجاوز و دفاع  
 .18، ص1368

ـ گزارش عراق به سازمان ملل، سایت خبری 24  "
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 .7/10/1381، "بازتاب
ـ مأ25  .17، ص 23خذ  
ـ مأخذ 26 ، 17/4/1361، گزارش روز 174، ص3 

 .تی.بیروزنامه دانمارکی 
ـ مأخذ 27 ، 11/4/1361، گزارش 132، ص 3 

 .کریستین ساینس مانیتورروزنامه 
ـ مأخذ  28  .25/4/1361، گزارش 286، ص3 
ـ مأخذ 29  .6/4/1361، گزارش 85، ص3 
ـ مأخذ 30  رادیو 6/4/1361، گزارش 85، ص3 

 .دای امریکاص
ـ آنتونی کردزمن و آبراهام واگنر، 31 درس هایی از  

 ترجمه حسین یکتا، مرکز مطالعات جنگ مدرن،
 .165، ص)منتشر نشده(و تحقیقات جنگ، 

ـ مأخذ 32 ، رادیو 6/4/61، گزارش روز 85، ص3 
، خبرگزاری 116، ص9/4/1361کلن و گزارش 
 .آسوشیتدپرس

ـ مأخذ  33 /19/4 ، گزارش194 و 193، ص3 
 .چاپ اروپاتایم ، مصاحبه صدام با مجله 1361

نورالدین کیانوری، دبیرکل حزب توده، جلسه 34 ـ   
، گزارش 22، ص9/5/1361پرسش و پاسخ،  

 .تایممجله 
ـ مأخذ35  .19/4/1361، گزارش 195، ص3 
ـأخذ 36 ـ مـــ ـزارش 194 و 193، ص3  ، 19/4/1361، گـــ

 .امصاحبه صدام با خبرنگار مجله تایم چاپ اروپ
ـ مأخذ 37 ، رادیو 20/4/1361، گزارش 203، ص3 

 .سی به نقل از دولت ژاپن .بی .بی
 ـ مصـاحبه اختصاصـی با مهندس موسوی،     38

 .78زمستان 
ـ اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، روزنامه 39  

، گزارش 18، ص31/2/1380، جمهوری اسالمی
 .1361روز دوشنبه سوم خرداد

ارزش های دفاع مقدس،  ـ بنیاد حفظ آثار و     40
به کوشش قاسم فروغی، عزت راز جاودانگی،   

 .252، ص1374تهران، 

ـ محسـن  رضـایی، سـخنرانی در دانشــکده    41  
 .1379، خرداد )دافوس(فرماندهی و ستاد سپاه

ـ همان42  . 
ـ مأخذ 43  خرداد 5، گزارش چهارشنبه 8، ص39 

1361. 
ـ مأخذ 44  .1361 خرداد 6، گزارش پنج شنبه 39 
ـ مسـعود سـفیری،    45  حقیقت ها و مصلحت ها، 

گفت وگو با اکبر هاشمی رفسنجانی، نشر نی، 
 .92 و 91، تهران، ص1378

ـ اکبر هاشمی رفسنجانی، مصاحبه اختصاصی 46  
21/1/1380. 

ـ سایت اینترنتی 47 ـ مذهبی  "  ، گزارش شش "ملی 
ــتح      ــه جـنگ پـس از ف قسـمتی از علـت ادام

 .1380خرمشهر، زمستان 
 .ـ همان 48
ـ مهـدی بهدارونـد،   49 ورود بـه خـاک عـراق،     

ــا و دســتاوردها،  ــارت  ضــرورت ه ــت نظ  تح
محمدجعفـر اسدی، معاونت فرهنگی نیروی    

 .155، ص1381هوایی سپاه، مهر 
ـ روزنامه 50 ، هفته نامه 6، ص3/5/1380، رسالت 

 .9 و 8، ص1378 مرداد 15، 35، شماره شلمچه
ـ مأخذ 51  .99 و 98، ص41 
ـ مص52  .30/3/1381احبه اختصاصی با محسن رضایی،  
ـ مأخذ 53  41. 
ـ حزب جمهوری اسالمی، 54 خطبه ها و جمعه ها،  

، خطبه 287 و 286، تهران، ص1362دی ماه 
 .7/3/1361دوم 

ـ مأخذ 55  .15 و 14، ص49 
، محمد پرسـش هـای اساسـی جنگ    :  ـ نـک   56

 .درودیان
ـ روزنامـه   57 ، 14/2/1374 جمهوری اسالمی، 

ـ مذهبی "نین در سایت اینترنتی همچ  به "ملی 
 اظهارات مرحوم آقا دلیل آفتاب،نقل از کتاب 

 .سید احمد خمینی نقل شده است

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



1  علل تداوم جنگ  54

ـ مأخذ 58  .21، ص49 
ـ روزنامه 59  .5، ص21/11/1381، دوشنبه انتخاب 
ـ اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، روزنامه 60  

، گزارش 10، ص20/2/1380، جمهوری اسالمی
 .1361 فروردین 11چهارشنبه 

ـ همان، 61 ، گزارش پنج شنبه 8، ص22/2/1380 
12/1/1361. 

ـ مأخذ 62  .21/4/1361، گزارش 216، ص3 
ـ مأخذ 63  .249، ص40 
ـ مأخذ 64  .91 و 90، ص45 
ـ روزنامه 65  .11، ص1/10/1378 جمهوری اسالمی، 
ـ اکبر هاشمی رفسنجانی، 66 ، تهران، عبور از بحران 

 .54، ص1378شر معارف انقالب، دفتر ن
ـ مصاحبه اختصاصی با اکبر هاشمی رفسنجانی، 67  

21/1/1380. 
ـ مأخذ 68  59. 
ـ محسن رضایی در بازدید از خبرگزاری ایسنا، 69  

 .16، ص14/12/1378 صبح امروز،روزنامه 
ـ روزنامه 70  .16، ص15/2/1382، خراسان 
ـ روزنامه 71  .6، ص3/5/1380 رسالت، 
ـ مأ72  .41خذ  
ـ همان73  . 
ـ گزارش 74 ، روزنامه "همایش آزادی خرمشهر" 

 .1، ص2/3/1379، ایران
ـ روزنامه 75  .5، ص21/11/1381 انتخاب، 
ـ مأخذ 76  .30، ص49 
ـ مأخذ 77  .31، ص49 
ـ محمد علی انصاری، روزنامه 78 /21/11 انتخاب، 

 .5، ص1381
ـ مأخذ 79  .31، ص49 
ـ روزنامه 80  .1، ص14/12/1378 آفتاب امروز، 
ضبط برنامه تلویزیونی 81 ـ  ، شبکه "سجاده آتش" 

 .1378اوّل، پاییز 
ـ مأخذ 82  .172، ص49 

ـ مأخذ 83  .158 و 157، ص49 
ـ مأخذ 84  .158 و 157، ص49 
ـ مأخذ 85  .187، ص49 
ـ مأخذ 86  .187، ص49 
ـ مأخذ 87  .187، ص49 
ـ دوره عالی جنگ سپاه، سال 88 ، جلسه با 1373 

 .دهان و مسئوالن سپاهفرمان
ـ همان89  . 
ـ مأخذ 90  .47، ص49 
ـ مأخذ 91  49 ،16/6/1374. 
ـ مأخذ 92  .50 تا 47، ص49 
ـ همان93  . 
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 رخـدادهای استـراتژیک

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  کمک های اطالعاتی و مستشاری مستقیم امریکا به عراق
  تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان

 ینی نیروهای عراق از مناطق اشغالی عقب نش
  تالش برای صلح

51 صدور قطعنامه    شورای امنیت سازمان ملل4
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 رخـدادهای استـراتژیک
اره  اـش

فـتح خرمشـهر به دلیل اهمیت و نتایج و پیامد های آن قابلیت ایجاد تغییرات        
بیش از به همین دلیل . بنیادیـن در سـطح مـنطقه و در داخل عراق را داشت      

تعامل منافع و مواضع و سیاست های بازیگران . انـدازه حسـاس و واکنش زا بود    
کنش و واکنش های موجود در . در رونـد تصمیم گیری تأثیرات بسیاری داشت    

مـرحلۀ جدید و تأثیر آن در تغییر اوضاع و در نتیجه تأثیر گذاری بر تصمیمات   
برخی از حوادث و بازیگـران بویـژه تصـمیم گـیری ایـران سـبب شـده است           

رخـداد هـای مؤثر بر تصمیم گیری ایران و شکل گیری روند های جدید در این        
فصـل تحـت عنوان رخدادهای استراتژیک به معنای تأثیرگذار و تعیین کننده      

بـه نظـر مـی رسـد رخدادهـای زیر در مقایسه با سایر حوادث         . بررسـی شـود   
 :در جنگ، داشته استاهمیت و تأثیر بیشتری در شکل دهی روندهای جدید 

 .ـ کمک های اطالعاتی و مستشاری امریکا به عراق1
 .ـ تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان2
 .ـ عقب نشینی نیروهای عراق از مناطق اشغالی3
 .ـ تالش های صلح4
 . سازمان ملل514 ـ صدور قطعنامه 5

مجموعـه حوادثـی که پس از عملیات  فتح المبین تا آغاز عملیات رمضان به     
مـدت بیشـتر از چهـار مـاه رخ داد نقطـۀ آغاز وضعیتی بود که پس از گذشت       
بیسـت سـال همچـنان آثـار آن در داخـل ایـران و در سـطح منطقه مشاهده          

 "استراتژیک"دقت در انتخاب این رخدادها و نام گذاری آنها با پسوند . مـی شود  
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1 رخدادهای استراتژیک  57 

رها و بـرای نشـان دادن سـطح و اهمیـت آنهـا اسـت؛ زیرا ریشۀ بسیاری از باو       
تصـورات و تصمیمات و اقدامات، در تعاملی بسیار پیچیده و عمیق، در همین       

بررسـی ایـن حوادث می تواند بخش دیگری از ابعاد و     . حـوادث نهفـته اسـت     
 .پیچیدگی های علت ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشهر را آشکار سازد

 
 ـ کمک های اطالعاتی و مستشاری مستقیم امریکا به عراق1

صـورات موجـود، کمـک هـای اطالعاتـی امـریکا به عراق و تغییر       بـر خـالف ت    
سیاسـت هـای امـریکا پـس از فـتح خرمشهر، بر اساس تصمیم  ایران به ادامۀ        
جـنگ نبوده است بلکه با آشکار شدن عالئم شکست عراق و احتمال پیروزی       
ایران، امریکایی ها مجدداً به جنگ ایران و عراق توجه کردند و پس از عملیات      

ح المبیـن کمک های اطالعاتی و مستشاری امریکا به عراق به نحو بی سابقه و   فـت 
در واقـع، نـتایج حاصل از عملیات فتح المبین   . بـه شـکل جدیـدی آغـاز شـد        

 .امریکا را برانگیخت تا به طور جدی سیاست حمایت از عراق را دنبال کند
ی بود که کمـک اطالعاتـی امریکا به عراق در درجه نخست نتیجۀ این ارزیاب     

 و )1(سـازمان جاسوسـی امـریکا اخطـار داد کـه عـراق در آستانۀ سقوط است         
 )2(».سـرنگونی صدام موجب تسریع روند گسترش بنیادگرایی اسالمی می شود  «

هـوارد تـیچر، عضو ادارۀ امنیت ملی امریکا، دربارۀ برداشت امریکا از وضعیت      
 :می نویسدعراق و گزینه هایی که این کشور در برابر خود داشت 

ـار    « 1در به نگ خود با ایران نزدیک شد، در       982 ـت در ـج رتگاه شکس به ـپ ـه ـل راق ب  ـع
ن        ـه و ژوـئ ـای م ـاه ه 1م رداد  (982 ـت و ـخ 1اریبهش ایرانیان شکافی در خط دفاعی ) 361

راق در امــتداد ســرحد ایــرانـ  عــراق و بیــن بغــداد در شــمال و بصــره در جــنوب،      ـع
ردند    ف ـک نگین     ∗.کـش ـاجم ـس یروی مه ران ـن ی عراق      اـی ط دفاـع ـکاف ـخ وراً در ش ی را ـف

رد   ل به قطع رابطۀ بغداد        . وارد ـک ن مـح ی در اـی ط دفاـع تن ـخ ران در شکـس ـت اـی موفقی
ـت عــراق در جــنگ مــنجر مــی شــد   ســرویس اطالعاتــی . از بصــره و در نتــیجه، شکـس

                                                 
  عملیات بیت المقدس∗
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1  علل تداوم جنگ  58

ط دفاعی عراق و             ل از ـخ ـکاف حاـص م ش ـاهواره ای، ـه ـات م ـامل اطالع تحده ش ـاالت ـم ای
یروهای ا      ـاوز ـن م تج رده بودند     ـه ف ـک زبور را کـش ـکاف ـم ی از ش در آن زمان ایاالت . یراـن

ور ریگان برای              یس جمـه ود، رـئ ی ـب ی طرـف ـت ـب راق در حال ران و ـع نگ اـی تحده در ـج ـم
 :انتخاب یکی از دو راه تحت فشار واقع شده بود

 .حفظ بی طرفی کامل و آزاد گذاشتن ایران برای شکست دادن عراق) الف

 )3(». مسائل کمک برای عراقدخالت کردن و تدارک و) ب

، سفیر سابق امریکا در عراق، امریکا بسیار مشتاق "دیوید نیوتون "بـه گفـتۀ     
بـود که صدام در جنگ با ایران شکست نخورد و لذا امریکا بسیار کوشید تا از     

 : چنان که هوارد تیچر می نویسد)4(.سقوط نیروهای عراق جلوگیری کند
ن   « 1در ژوـئ یر   (982 رداد و ـت 1ـخ ـان، رئیس جمهوری امریکا باالخره رأیش بر  ) 361 ریگ

ـاالت متحده نمی تواند تحمل کند و اجازه دهد که عراق جنگ را        ـه ای ـت ک رار گرف ن ـق اـی
بازد        ران ـب ـابل اـی ـاالت متحده آنچه را ضروری و       . در مق ـه ای د ک ر آن ـش مم ـب ـان مـص ریگ

ود          ران ـش ـا اـی نگ ب ـت عــراق در ـج ـانع شکس ـام داده و م ـت انج ی اس ـان ایــن  . قانوـن ریگ
ن        ی در آورد و در ژوـئ رمول خاـص ـه صــورت ـف ـت را ب میم و سیاس 1تـص  دســتوری 982

 )5(».صادر کرد) MSDD(∗ "دستور امنیت ملی"تحت عنوان 

دستور العمل جدید سبب شد جلسات اطالعاتی عناصر امریکایی با عراقی ها      
مریکا در ایـن جلسات از نیازهای عراقی ها لیست برداری شد تا ا    . برگـزار شـود   

 : هوارد تیچر در همین زمینه می گوید∗∗.برای تأمین آنها اقدام نماید
یس سیا          « ـه در آن رـئ تم ک رکت داـش ـاتی ـش ـاً در جلس ن شخص  و قائم مقام "کیسی"ـم

                                                 
 1983 نوامبر 26در تاریخ «: می نویسدواشنگتن پست نقل از روزنامۀ  بهانتخاب روزنامـۀ    ∗

 خود، که هنوز هم 114شورای امنیت ملی امریکا تشکیل جلسه داد و طی دستور العمل شمارۀ 
از مهمتریـن تصـمیم های سیاست خارجی دولت است، تصریح کرد که ایاالت متحده همۀ     

 ».ق در جنگ با ایران اتخاذ خواهد کرداقدامات الزم را برای جلوگیری از شکست عرا
 )8، ص 14/10/1381، شنبه انتخابروزنامه (

امریکا با ارسال میلیاردها دالر «: اخیراً به نقل از هوارد تیچر  نوشتواشنگتن پست روزنامۀ ∗∗
اعتبار، در اختیار گذاشتن اطالعات و پیشنهاد ها و نصایح نظامی به عراقی ها و نظارت مستقیم از 

یق یک کشور ثالث بر خریدهای تسلیحاتی عراق کمک های شایانی در جنگ به عراقی ها طر
 ».کرد

 )11/10/81مایکل دابس، چهارشنبه واشنگتن پست، خبرگزاری ایسنا، روزنامۀ (
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وپ های ضد               ـه ای و ـت ـای خوش ـب ه یل بم ـا از قـب الح ه ی ـس ـه بعـض راق ب یاج ـع وی احـت
د          ی دادـن رار ـم ـه ـق ورد توج ـت و ـم ی را یادداش ـانک زرـه ـ ∗ت ا بلکه بتوانند حمالت ایران  ت

 )6(».را دفع کنند

تـیچر سـپس بـه جلسـات شورای امنیت ملی امریکا و عقاید کیسی رئیس          
 :سیا اشاره می کند و می نویسد

ل        « ن در آورـی ی ـم 1وقـت ورای امنیت ملی    982 ندان ـش ـه کارـم N ب SC ،ملحق گردیدم 
ـــلحۀ            ـه ای اس ـای خوـش ـب ـه ـه بـم ـت ـک ــیده راســخ داـش ــیا کیســی عق ــیس س رئ

ر م زا   (ؤـث یرو اـف ـا را در برابر        ) ـن ی ه ـت عراـق ی توانس ـه ـم ـت ک  حمالت "امواج انسانی"اس
 )7(».ایرانیان قادر به دفاع سازد

توضـیحات تـیچر نشـان مـی دهد امریکایی ها از ضعف ها و قوت های عراق و        
ایـران و همچنین سیاست ها و برنامه های نظامی دو کشور آگاهی داشتند و بر       

دامنۀ . اتـی و مستشـاری در اختیار رژیم عراق قرار دادند  پایـۀ آن کمـک اطالع   
 ∗∗کمـک های امریکا به عراق بسیار وسیع بود و تدریجاً رو به افزایش گذاشت      

 .ولی در بُعد اطالعاتی و مستشاری در چارچوب خاصی سازماندهی شد
روزنامه (اریـک رولـو، سفیر سابق فرانسه در ترکیه و از روزنامه نگاران قدیمی    

، در مقالـه ای دربـارۀ سیاسـت هـای امـریکا در جـنگ ایران و عراق و        )نـد لومو

                                                 
این عمل «: مشاور کمیته روابط خارجی سنای امریکا دربارۀ فروش تجهیزات به عراق می گوید∗

یران و بازکردن راهی برای خروج عراق از بن بست موجود می باشد و امریکا به منظور تنبیه ا
ایران، در جنگ با عراق از برتری محسوسی برخوردار است و این واقعه ناخوشایندی برای   

 ».امریکاست
1380 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ ششم،  خونین شهر تا خرمشهر،محمد درودیان،(

 )177، ص 
ایرانی ها تهدیدی جدی علیه کشورهای «وزیر دفاع وقت امریکا با تأکید بر اینکه کاسپار واینبرگر ∗∗

بودند می گوید عراق نیز به سهم خود مایل بود تا روابط را با امریکا بهبود بخشد لذا طولی خاورمیانه 
نکشید که آمریکا ششمین شریک تجاری عراق شد و بغداد برای اولین بار از بیست شرکت امریکایی 

 1983تجارت بین دو کشور در سال . ت شرکت در نمایشگاه بازرگانی بغداد دعوت به عمل آوردجه
 میلیون دالر به صورت اعتبارات امریکا در زمینه 435رقم  به یک میلیارد دالر رسید که از این

  » .محصوالت کشاورزی بود
 اسخی عزمی ثابت، ر ـ هیوم، سازمان ملل متحد، ایران و عراق، ترجمه هوشنگ ر. کامرون(

 )85، ص 1376دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران 
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 :حمایت امریکا از عراق می نویسد
یم که سیا در بغداد دفتری داشت که به          « ـا آگاـه ـا م ی ه ود امریکاـی نابع ـخ ـاس ـم ر اس ـب

نظور برتری بر                ـه ـم د را ب ی ـش یه ـم ـاهواره تـه ریق م ـه از ـط ی ک نظم عـکس هاـی ور ـم ـط
ــ   یار ارت ران در اخـت ی داد  اـی راق قــرار ـم ی پــندارند     . ش ـع ـا ـم ی ـه ـه بعـض نان ـک صــدام ـچ

ـه با تشویق                 ریکا بلک بز اـم راغ ـس ـا ـچ نها ب ـه ـت ران ن یه اـی نگ او عـل ـت، ـج رد نیس ی ـخ ـب
 )8(».غربی ها هم بود

سرلشـکر وفـیق  السامرایی، رئیس اطالعات نظامی عراق و مسئول میز ایران      
 شد، دربارۀ جلسات در سـرویس اطالعاتـی عـراق، کـه بعدهـا به غرب متواری      

مشـترک اطالعاتـی بـا امریکایـی هـا توضیحات مهمی ارائه می دهد که مکمّل         
وفیق السامرایی . توضـیحات هوارد تیچر، عضو شورای امنیت ملی امریکا، است   

 :در نحوۀ آغاز همکاری ها و توسعۀ آن می گوید
ودم         « ره ـب یروها در بـص ل ـن ی ـک دم فرماندـه رارگاه مـق ن در ـق را فوراً . ـم  به بغداد فرا ـم

د  یدم مرا به یکی از خانه های مجلل سازمان کل        . خواندـن داد رـس ـه بـغ ـه ب ض آنک ـه مـح ب
ـای سرویس اطالعات            ر از اعض ـه نـف ـا س ـا ب ردند در آنج ـه ـب رانۀ رود دجل ـات، در ـک اطالع

 )9(». مالقات کردم"CIA"مرکزی امریکا 

 :وی دربارۀ مشخصات و درجات تیم امریکایی می گوید
ی از آنهـ    « ـه خود و همکارانش می گفت که در ارتش       یـک ـع ب ـت و راج ی داش ـۀ باالـی ا درج

تند    ی هـس ـه ژنراـل ـت داده بــود و     . دارای درج نام از دس نگ ویـت ـایش را در ـج ر دوم ـپ نـف
 )10(».نفر سوم مدتی در تونس و یمن کار کرده بود و زبان عربی می دانست

 :وی همچنین دربارۀ زمان و نحوۀ همکاری ها می گوید
ـان  « ـه         آن ـع ـب ـات الزم راج رای دادن اطالع ود را ـب تقیماً آمادگــی ـخ ـا مـس د ت ده بودـن آـم

ند     الم نماـی ران اـع ـارس   . اـی ر م 1از اواـخ ن  ( 982 1فروردـی آنها از طریق یک کشور ) 361
ی  ن  هم شمّه ای از وضعیت نظامی            ∗عرـب تند ـم ی گذاـش ـا ـم یار م ـات را در اخـت ن اطالع  اـی

                                                 
ارتباطات در «: وفیق السامرایی در مصاحبه اخیر خود با شبکۀ تلویزیونی الجزیره قطر گفت∗

برای اولین بار من «:وی افزود». به صورت غیرمستقیم از طریق اردن آغاز شد1981اواخر سال 
ام مـی بـ      و  روزنامـۀ  (»                                                  .رماکـنون از اردن ـن  اسفند 16، یـاس ـن
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ـا گذا         یار آنه ود را در اخـت ی موـج ـام گزارش من      و اطالعاـت ـحالی تم ـا خوش ـا ب تم و آنه ـش
 )11(».را گوش می کردند

وفـیق السـامرایی دربـارۀ نـوع اطالعاتی که تهیه و در اختیار عراق قرار داده       
 :می شد می گوید

ی راجع به یگان های ایرانی و همچنین          « یار دقیـق ـای بـس رح ه ـا و ـط ـه ه ـا نقش ی ه امریکاـی
یحی که از تصاویر ماهواره     ـای توـض ی ه در .  ای اقتباس شده بود با خود آورده بودندکروـک

 )12(».آن مرحله از جنگ ما به این گونه نقشه ها و طرح ها نیاز مبرم داشتیم

وی در جـای دیگری دربارۀ روش امریکایی ها در تهیۀ اطالعات و مشخصات       
 :آن می گوید

ـه       « تند ـک ـا گذاـش یار ـم ـه اطالعاتــی را در اخـت ـای اطالعاتــی مجموع ن ســرویس ه ـه اـی ـب
یه شده بود         ـا تـه ـان ه ـا انس ـایل فنّـی ی یله وس من عکس هایی که به وسیله ماهواره از . وـس

ـاهده کردم، ما براحتی              ود، مش ده ـب یه ـش ران تـه یروهای اـی یج ـن ـا بـس ی ی داف نظاـم اـه
ـال آمــوزش           ران در ح ی اـی ـای آموزـش ـان ه ـه در پادـگ ربازانی ک ویر ـس تیم تـص ی توانـس ـم

ی کسـ           یم، حـت ـاهده کـن د را مش ی بودـن ـت و پایش را به    نظاـم م رژه دس ـه در مراـس ی ک
ـخص بــود    ـاویر مـش ـت مــی داد، نــیز در ایــن تـص ـه  . صــورت اشــتباه حرـک هنگامــی ـک

ـه هایی که در یک مرحله روی            داد کیس ردیم تـع ی ـک ی ـم یمان را بررـس ـای ـس ـه ه کارخان
ردیم             ی ـک مارش ـم د را ـش ی ـش ـار ـم ـا ب یون ه ماهواره ها کلیۀ تحرکات ایرانی ها را در . کاـم

ـ     ـا ب بهه ه د، از حرکت تانک ها و توپ ها و قایق ها در      ـج ته بودـن ن گرـف ر  ذره بـی ـا زـی رای م
ـا و ذخیره کردن تجهیزات پل سازی             رارگاه ه دن ـق ـا ـش ـه ج ـا جاب واحل ت ـا و در ـس . هوره

 )13(».ماهواره ها نتایج حمالت هوایی و موشکی ما را نیز گزارش می دادند

 بر اینکه موجب اشراف گـزارش هـای اطالعاتـی امریکایـی هـا به عراق عالوه       
اطالعاتـی ایـن کشـور بـر ایـران شـد، زمینۀ مقابله با اقدامات نظامی ایران را            

در ابتدا، چنانچه السامرایی اشاره می کند کشوری عربی واسطۀ . فـراهم ساخت  
 بـه بعـد و برقراری رابطۀ عراق با   1984 ولـی از سـال    ∗انـتقال اطالعـات بـود     

                                                                                                     
 )14، ص 1381

 دربارۀ کمک های امریکا به "جنگ در خلیج فارس و شش قدرت" سید فاروق حسنات در مقالۀ ∗
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مریکا در بغداد مشغول به کار شدند اطالعات امـریکا، افسـرانی که در سفارت ا    
 )14(.را در اختیار عراق قرار می دادند

جلسـات اطالعاتی امریکا با عراق با مسئولیت وفیق السامرایی و بحث دربارۀ     
جـنگ، پیش بینی ها و تحلیل در مورد آینده و سایر اطالعاتی که دربارۀ آرایش   

نتقاالت انجام می شد، طی گزارشی نظامـی نیروهای ایران، تسلیحات و نقل و ا      
در اختـیار صـدام قـرار مـی گرفت و وی بطور کامل از مذاکرات طرفین مطلع          

 به عراق همراه با کمک مستشاری ∗ نـتایج کمـک اطالعاتی امریکا  )15(.مـی شـد   
بـرای تغیـیر آرایـش دفاعـی عراق و آمادگی برای مقابله با تهاجمات ایران در          

به عبارت دیگر، اگر .  عملـیات را تغییر داد عملـیات رمضـان، سرنوشـت ایـن       
عملیات رمضان به پیروزی می رسید وضعیت جنگ شکل دیگری می شد حال    

 .آنکه بر اثر ناکامی ایران چنین تحولی انجام نشد
 

  ـ تجاوز اسـرائیل به جنـوب لبنـان2

 برای منهدم کردن سازمان آزادی بخش 1361 خـرداد  14ارتـش اسـرائیل در     
 به خاک لبنان تجاوز و تا )16(خلع سالح و اخراج رهبران فلسطینی،   فلسـطین،   

ایـن تصمیم را مناخیم بگین، نخست وزیر اسرائیل، و  . بـیروت پیشـروی کـرد     
در واقع، به بهانۀ ترور سفیر . آریل شارون، وزیر دفاع وقت، اتخاذ و اجرا کردند     

ائیل با استفاده کبیر اسرائیل در لندن و در اصل به علت افزایش تهدیدات اسر     
 )17(.از منطقه جنوب لبنان موجب شد تا این عملیات طراحی و اجرا شود

                                                                                                     
انان عرب ایاالت متحده نه تنها سالح های پیچیده به طور مستقیم یا از طریق هم پیم«:عراق می نویسد

خود در اختیار عراقی ها گذاشت، بلکه اطالعات جاسوسی نیز از طریق ماهواره های خود به این کشور 
 ».می داد

، 1368، دبیرخانه کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران، بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع(
 )437جلد دوم، ص 

عراق برای حمالت هوایی به تأسیسات صنعتی  اطالعات ارسالی به عراق بعدها در هدف گذاری ∗
 .و اقتصادی ایران و اطالع از نتایج حمالت موشکی به شهرها بسیار مؤثر بود

، به نقل از هفته نامه 72، ص 1370محسن صفری، ما اعتراف می کنیم، حوزۀ هنری، زمستان (
 )المجله چاپ دمشق
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تجـاوز اسرائیل به لبنان و اشغال بخش وسیعی از خاک این کشور، عالوه بر    
اینکه بر تحوالت منطقه ایی و بر مناسبات اعراب با اسرائیل و تحوالت سیاسی    

د تحوالت جنگ ایران و عراق را ـ نظامـی در صـحنه لبـنان، تأثیر گذاشت رون    
نـیز تحـت تأثـیر قـرار داد و پیوسـتگی ها و تعامالت دو منطقۀ خلیج فارس و           
خاورمـیانه را تشـدید کرد و نقطۀ آغاز ورود ایران به معادالت منطقۀ خاورمیانه    

پیامد ها و تأثیر این تحول بیش از دو . و در صـحنۀ درگـیری بـا اسـرائیل شـد      
 . و همچنان در آینده نیز ادامه خواهد داشتدهه ادامه داشته است

ایران تهدیدات و تجاوزات اسرائیل علیه لبنان و فلسطینی ها را از ماه ها قبل      
بـا حساسیت پیگیری می کرد چنان که برخی از عملیات های آزادسازی مناطق    
اشـغالی ایـران، مـتأثر از ایـن تحوالت به نام های طریق القدس و بیت المقدس          

حتـی آقـای هاشــمی در نمـاز جمعـه تهــران بـر اســتفاده      . ری شــدنـام گـذا  
 .فلسطینی ها از دستاورد  این عملیات برای مبارزه با اسرائیل تأکید کرد

ایـران ضـمن نگرانـی از تحـرکات اسرائیل، آزادسازی مناطق اشغالی و فتح      
ــود  ــته ب ــای   . خرمشــهر را جشــن گرف ــالس نهضــت ه ــن فضــایی اج در چنی

رهـبران آنهـا از کشـورهای لبـنان، فلسـطین، عــراق،      آزادی بخـش بـا حضـور    
افغانستان، جنبش آزادی بخش مورو، جنبش  آزادی بخش اریتره، چاد، تونس و    

 در واکنش به تجاوز اسرائیل به جنوب )18(.میهمانانـی از هندوستان برگزار شد      
 خـرداد در جلسۀ سران سه قوه جمهوری اسالمی  16لبـنان بالفاصـله در روز        

 آقای هاشمی نیز از )19(.ث و قـرار شـد وزیـر دفـاع عـازم لبنان شود     ایـران بحـ   
شرکت کنندگان در کنفرانس نهضت ها درخواست کرد تا زمان بازگشت هیئت  

در تاریخ «:∗ بر اساس این تصمیم به گفتۀ سردار غالمعلی رشید   )20(.تأمّل کنند 
ران از  هیئتی عمدتاً از مسئوالن نظامی جمهوری اسالمی ای 1361 خـرداد    17

جملـه آقایـان رضـایی، فـرمانده کـل سـپاه، سـرهنگ سـلیمی، وزیـر دفـاع،           
رفـیق دوسـت، وزیـر سـپاه، شـهید صـیاد شـیرازی، بنده و آقای والیتی وزیر           

                                                 
یات فتح المبین و بیت المقدس  سـردار رشید مسئول ستاد عملیات جنوب بود که در عمل   ∗

 .فرماندهی قرارگاه فتح سپاه را به عهده داشت
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در . خارجـه و آقـای متوسـلیان بـه کشـورهای سوریه و لبنان مسافرت کردیم       
زیر سـوریه مالقـات هایـی بـا آقای حافظ اسد، رئیس ستاد مشترک ارتش، و و       
در . دفـاع آنهـا داشـتیم کـه واقعـĤً از هیئـت اسـتقبال خوبـی به عمل آوردند         

بحـث هایـی کـه در آنجا صورت گرفت تا آنجا پیش رفتیم که یک خط دفاعی      
مشـترک در خـاک لبنان و روی ارتفاعات مشرف به بیروت تا معبر ورودی مرز     

ک لشکر در قرار شد ما با استعداد ی. درست کنیم) اشـتوره (سـوریه بـا لبـنان     
و فلسطینی ها و لبنانی ها ) شرق(وسـط باشـیم و سـوریه هـم در سـمت چپ        

بنابر این توافقات اولین گروه ها از نیروهای  . ما قرار بگیرند  ) غرب(سمت راست 
 )ص( حضرت رسول27 ذوالفقار و دومین گروه، نیروهای لشکر58نظامی از تیپ  

 )21(∗». خرداد عازم سوریه شدند21در تاریخ 
 روز پس از فتح خرمشهر این 11تجـاوز اسرائیل به جنوب لبنان، تنها   آغـاز   

تصـور را بـه وجود آورد که هدف اصلی اسرائیل جلوگیری از پیروزی ایران بر        
 :چنان که آقای هاشمی در سخنانی گفت. عراق بوده است

رائیل بر ما تحمیل شد و ما به               « ر اـس ـه خاـط راق ب نگ ـع ـه ـج م ک تقاد دارـی الً اـع ـا اـص م
تار جــنگ هســتیم  خاطـ  راق پــیروز نشــده    )22(.ر اســرائیل گرـف ـا در جــنگ ـع ر ـم  و اـگ

ده که ما اینجا پیروز              ود آـم ـه وـج ـه ب الً آن حادث د و اـص ی آـم یش نـم ـه ـپ م آن حادث بودـی
 )23(».نشویم

 :رئیس جمهور اسالمی ایران نیز در همین زمینه گفت
نطقه پس از مشاهده پیروزی رزمندگ       « تۀ ـم ـای وابـس ـت ه ریکا و دول ان، حساب کردند اـم

ـا قدرت تمام نشدنی، بر آن است که کار رژیم بغداد را یکسره کند؛ لذا        ران ب ـت اـی ـه مل ک
 )24(».جریان لبنان را به عنوان ترفند سیاسی و قدرت نمایی مطرح نمودند

 :مهندس موسوی، نخست وزیر، نیز گفت
ـت نــیرو       « ی توانـس م عــراق ـم ـارکت و همدســتی رژـی ـا مش نها ـب ـب ـت رائیل غاـص های اـس

                                                 
 ذکر 22/3/61 آقای هاشمی در کتاب خاطرات خود تاریخ پرواز اولین هواپیما را روز شنبه ∗

 .می کند
 )8، ص 6/3/1380، یکشنبه جمهوری اسالمیروزنامۀ (
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غول کند تا به مبارزۀ مستقیم با              ود مـش ـه ـخ ـا را ب ی م ـادی و نظاـم ـات م نده و امکان رزـم
 )25(».صهیونیسم برنخیزیم

در تحلـیل سیاسی از ماهیت تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان بیشتر از اینکه     
ایـن موضـوع در چارچوب معادالت خاورمیانه و اهداف اسرائیل در این منطقه    

جـه قـرار گـیرد، در چـارچوب جـنگ ایران و عراق قابل      و در لبـنان مـورد تو   
هدف از این تجاوز جلوگیری از پیروزی ایران بر عراق و تجزیه  . بررسـی اسـت   

قـوای ایـران بـا هدف جلوگیری از تمرکز نیروهای ایران برای نبرد با اسرائیل       
 .دانسته شد

 ما برتر توان ملت رزمنده و مسلمان«:بـر این اساس این باور به وجود آمد که  
از آن اسـت کـه مقابلـه بـا رژیـم متجاوز و کافر عراق ما را از مقابله با امریکا و        

 و بـر این مفهوم آقای شمخانی، قائم مقام وقت   )26(».اسـرائیل مـتجاوز بـاز دارد      
 :فرمانده سپاه، در سمینار نهضت های آزادی بخش در تهران تأکید کرد

ر این اعتقا         « ـا ـب ندگان م ـا، رزـم یروهای م دند که جنگ در جنوب لبنان، جنگ با صدام ـن
نگ در خونین شهر نیز جنگ با        ـت و ـج ـا امریکاس نگ ب ـت ـج  و جنگ "بگین"و در نهای

ـت    ـا امریکاس ـان طوری که در خونین شهر        . ب یم هم ی کـن یم ـم ـان را تقـس یروهای خودم ـن
ـه یاری پروردگار پیروز گردانیدیم، در       یر ب ر شمـش ون را ـب " و "صور" در "نبطیه"ـخ

یدا  ـه هرچه سریع تر سینه های خودمان را جلو بمب ها و موشک ها و         "ـص یم ک ر آـن یز ـب  ـن
ویم و به لقاءاهللا برسیم و در              هید ـش ـقانه ـش یم و عاش ـاز بکـن تی ب ـای صهیونیـس الح ه ـس

 )27(».نهایت با خون خویش اسرائیل رسوا را رسواتر سازیم

یار زیاد بود  برای جنگ با اسرائیل بس∗اراده و شـور و نشاط نیروهای اعزامی   
چـنان کـه وقتـی مشـخص شـد سـوریه برای اعزام نیروها از سوریه به لبنان و         
صـحنۀ درگـیری بـا اسرائیل عجله ای ندارد و به بهانه های مختلف مانع از انجام     

                                                 
ری از نیروهای داوطلب ایرانی را  شهید محمد منتظری بسیا1358 البته در تابستان سال ∗

وی معتقد بود که در جنگ اسالم با . برای پشتیبانی از آرمان فلسطین به لبنان اعزام کرد  
صهیونیسم نباید اجازه داد که صهیونیست ها به پشت مرزهای ایران برسند، بلکه باید در پشت 

 .کار جنوب لبنان بودمرزهای اسرائیل با صهیونیست ها جنگید و بهترین جبهه برای این 
 )45 ص از مقاومت تا پیروزی،( 

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



1  علل تداوم جنگ  66

آن مـی شود حاج احمد متوسلیان در دیدار با رفعت اسد، که در آن زمان مرد     
 : سوریه به حساب می آمد، چنین گفت2شماره 

وریه نیامده ایم شما بهتر می دانید که هنوز تکلیف جنگ ما با          « ـه ـس ی ب رای میهماـن ـا ـب م
ده      ره نـش دام یکـس ـت حضور ما در سوریه صرفاً در حد       ... ـص رار اس ـت ـق ر عل ـه ـه ر ب اـگ

 )28(».وجه المصالحه و برگ برنده ای در مذاکرات سیاسی باشد، ما اهل آن نیستیم

نچه قبالً گفته شد متأثر از این موضوع بود که اعـزام نـیرو به لبنان عالوه بر آ   
بـا تصمیم گیری بر ادامۀ جنگ و ورود به خاک عراق، کشورهای عربی ایران را     

آقای . نـیز مانـند اسـرائیل مـتهم کنند که به کشوری عربی حمله کرده است         
 :رضایی در این مورد می گوید

ل خاک عر             « رویم داـخ یم ـب ی خواـه ی ـم ـت وقـت ی گف می ـم ـای هاـش اق، احتمال حمله آق
ـا جــوّ اعــراب مبنــی بــر ایــنکه ایــران و اســرائیل       ـه لبــنان وجــود دارد و ـب اســرائیل ـب
رویم آنجا بر اساس این منطق به             ـت ـب تر اس ـا بـه ند م ی کـن ـه ـم راب حمل ـه اـع زمان ب هـم

 )29(».لبنان رفتیم

مـتأثر از همیـن موضـوع و برای جلوگیری از سوء استفاده عراق از وضعیت       
مهندس . ای پایان دادن به جنگ شرطی جدید گذاشته شد سیاسـی ایـران بر    

 :موسوی در این زمینه می گوید
ود برای خاتمۀ جنگ با رژیم متجاوز عراق            « ته ـخ رایط گذـش ر ـش ری را ـب رط دیـگ ـا ـش م

ـا به سمت              نده م ی و رزـم یروهای زرـه بور ـن رای ـع ی ـب م و آن دادن راـه وده اـی ـافه نـم اض
ی        تکار ـم رائیل جناـی ـا اـس برد ب ـای ـن بهه ه ـان      ـج ر جه ـلمانان در سراـس ـه مس د و هم  باـش

 )30(».می دانند که این از حقوق اولیه یک ملت اسالمی است

آقـای هاشـمی نیز در مجلس شورای اسالمی جنگ لبنان و پیوستگی آن با    
 :جنگ ایران و عراق را تحلیل کرد و گفت

المی بــرآمد،          « وری اـس ـت جمـه دد شکس د و امــریکا درـص رز ـش ـا مـح یروزی م ی ـپ وقـت
 ».م اسرائیل به لبنان آغاز شدهجو

 :وی سپس به تصمیم شورای عالی دفاع اشاره کرد
ترم   « ندگان مـح ـت یک شرط به          نماـی میم گرف ـاع تـص ی دف ورای عاـل ـه ـش ند ک ی داـن ـم
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س     ش ـب روط آـت راق  (ـش ـا ـع یروهای رزمنده به       ) ب تقال ـن رای اـن نکه ـب ند و آن اـی ـافه ـک اض
 )31(». قرار داده شودقدس، راهی از خاک عراق در اختیار جمهوری اسالمی

تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان و تصور پیوستگی این حادثه با جنگ ایران و 
عـراق، واقعیتـی جدیـد بـود کـه منشأ تصمیم و رفتارهای جدیدی شد که به         

در عیـن حـال، این پرسش وجود دارد که آیا در   . پـاره ای از آنهـا اشـاره شـد         
فی پیش بینی شده بود؟ در این میان بـرنامه هـای امریکا و اسرائیل چنین اهدا       

 آیا عراق نقشی داشته است؟
در . در مـنابع خارجـی بـه پیوستگی میان دو حادثه کمتر توجه شده است     

 بر موضوع بهانۀ اسرائیل برای تجاوز به لبنان که از تکریـت تـا کویـت،   کـتاب   
 بر اساس اطالعات به دست. تـرور سـفیر این کشور در لندن بود تأکید می کند   

آمـده نوشـته شـده کـه رهبر آنها وابستۀ نظامی عراق در لندن است که تحت       
ایـن موضـوع بـه نقل از بیانیۀ دولت انگلیس به مناسبت    . بازداشـت قـرار دارد   

 :شناسایی و دستگیری عوامل ترور نوشته شده است
تگیری عوامل سوءقصد          « ـایی و دـس بت شناس ـه مناـس ـه ب یه ای ک یس در بیاـن ـت انگـل دول

ـفیر      ـه س رد که دولت عراق در لندن از        ب ید ـک ـار داد تأـک ندن انتش رائیل در ـل یر اـس کـب
ـا قرار می داده            ـت ه ر تروریس یار دیـگ ـای الزم را در اخـت الح ه ود ـس ـفارتخانه ـخ ریق س ـط

 )32(».است

 بر اساس همین اخبار و با توجه به پیامد های تجاوز   نیویورک تایمز روزنامـۀ   
 :ردن نقش عراق نوشتاسرائیل به جنوب لبنان و با برجسته ک

ران قطعی می بیند برای رهایی از           « ـا اـی نگ ب ود را در ـج ـت ـخ ـه شکس ین ک دام حـس ـص
ـه حیله های عجیب و غریبی می زند            ـت ب ـت دس ترده اس ود گـس ـه ـخ ی ک او بهترین . داـم

ـه لبــنان        ـه ـب ـه حمل ـا ـب ردن آنـه ـا و وادار ـک ـات اســرائیلی ـه ـه را در تحــریک احساس نقش
ـ           ود ت ـار ـخ ن ک د و در اـی ی داـن دی نیز موفق شده است ـم او دستور قتل سفیر کبیر . ا ـح

ـت تا هر چه زودتر           هر خواس ود در آن ـش ـادی ـخ رد و از ای ـادر ـک ندن را ص رائیل در ـل اـس
د    ـای در آورـن ند کار مشکل          . او را از پ دام کـن ر اـق ر دـی تند اـگ ی دانـس ـه ـم ـا ک رائیلی ه اـس

دام هم از آنها حما           ـه ـص رفات ک ر ـع تی یاـس روه تروریـس د و ـگ د ـش یت می کند به خواـه
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ردند           ـه ـک نان حمل ـه لـب ـت، ب د یاف ـت خواـه تری دس درت بیـش ـه خواسته و   . ـق دام ب ـص
ـا ایران              نگ ب س در ـج ش ـب ـق آـت رای تحق ـه ای ـب نون آن را بهان یده و اـک ود رـس دف ـخ ـه

 )33(».قرار داده است

عناصـر اصـلی ایـن نظـریه با محور قرار دادن نقش عراق، بر اساس اطالعات      
نگلیس، و همچنین پیامد های این حادثه برای عراق مـندرج در بیانـیۀ دولـت ا    

در عیـن حال، نمی  توان این موضوع را نادیده گرفت که  . شـکل گرفـته اسـت     
انتشـار ایـن گونـه اخـبار و تحلـیل هـا بـرای کـاهش تأثـیر و پیامدهای تجاوز            

 .اسرائیل، در جهان عرب بوده است
ع پیوستگی این حادثه  نیز به موضوالشراععـالوه بـر ایـن، در مجلۀ لبنانی        

 :توجه و نوشته شده است
ـت     « ـلی انــتقال انقــالب اســالمی ایــران از حاـل ـه جــنگ لبــنان محــرک اـص نان ـک همـچ

د          ی ـش ـت تهاجـم ـه حال ی ب ـلی حمله اسرائیل به      . دفاـع یزۀ اص یز انـگ هر ـن برد خرمـش ـن
ود    نان ـب ـاً منافع امریکا و          . لـب ـازی آن، مشخص هر و آزادس ـه خرمـش ران ب ـه اـی س از حمل ـپ

را  ـه       اـس تی امــریکا ـب ـا همدـس رائیل ـب ـت و اـس رار گرـف دام در مخاطــره ـق ـای ـص ئیل و بـق
 ».منظور حفاظت از منافع خود و تالش برای بقای صدام به لبنان حمله کرد

 :در این مجله به نقل از برژنف آمده است
 )34(».جنگ لبنان، صدام را از سقوط نجات داد«

سرائیل به جنوب لبنان و تدریجـاً پـس از گذشـت دو هفـته از زمان تجاوز ا     
اعـالم آمادگی عراق برای عقب نشینی از خاک ایران، ایران تصمیمات جدیدی       

آقای هاشمی که پیش از این بر آمادگی ایران برای جنگ در دو جبهه  . گرفـت 
تنها راه مبارزه با اسرائیل، «:اعـالم آمادگـی کـرده بـود در سـخنانی اعالم کرد        

ما «: ایشان سپس تأکید کرد)35(».انان استاتحـاد سـپاه و ارتش مشترک مسلم     
 )36(».در حال حاضر اصالت و تقدم را به جنگ با عراق می  دهیم

 و با سخنرانی صدام، آغاز 1361 خرداد 30 در  ∗عقـب نشینی نیروهای عراق    

                                                 
 . این موضوع در مبحث عقب نشینی عراق در صفحات بعد بررسی می شود∗
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امـام یک روز بعد، با درک از ماهیت مواضع و رفتار جدید عراق و امریکا،   . شـد 
 :از لبنان تأکید کردند و فرمودندبه ضرورت بازگشت نیروها 

ـا را سرد کنند            « ند و آنه رف کـن ـا منـص بهه ه ـا را از ـج ـان م ند جوان ی خواـه نها ـم اگر . اـی
نان هیچ کاری نمی توانید بکنید          ما در لـب ـه ـش ید ک ن باـش ود، مطمـئ یروز ـش راق ـپ ما . ـع

ور عــراق از ایــن حــزب        ـات کـش یم ولــی بــدون نـج ـات دـه ی خواهــیم قــدس را نـج ـم
 )37(».انیممنحوس نمی تو

 :امام علت تصمیم گیری ایران را توضیح دادند و فرمودند
ئه برای اغفال            « راق و توـط نگ ـع ئله ـج ر مـس ران اـگ ی اـی ـت انقالـب ور و دول ـت سلحـش مل

ـه         بهه نــبود، ـب ـا در دو ـج ـت ـم ـه  بــرای شکس تیم و نقـش ـه آن مبــتال هـس ـه ب ـا از آنـچ م
 )38(».گونه ای دیگر عمل می کرد

 شد نوعی غفلت بود و تداوم آن به معنای شکست از نظـر امـام آنچـه انجـام     
 ∗متعاقب تصمیم امام،. ایـران در هـر دو جـبهۀ جـنگ با عراق و اسرائیل بود      

امام توجه خاصی به تقدم جنگ در مرزهای ایران «:آقـای هاشمی اظهار داشت   
 وی افزود که دوستان ما در جهان عرب و هم )39(».بـر جـنگ در لبنان داشتند     

همچنین آقای هاشمی هدف تجاوز . این نظر را مطرح کرده اند در داخـل نـیز      
از «:اسـرائیل را تحـت الشـعاع قـرار دادن پـیروزی های ایران اعالم و تأکید کرد      

 )40(».تذکرات امام با همه وجود استقبال می کنیم
بـه دسـتور امـام نـیروهای اعزامـی بـه کشور بازگشتند اما با موافقت ایشان          

ــر  ــیروها ب ــاندند و   تعــدادی از ن ــنان در مــنطقه باقــی م ای آمــوزش مــردم لب
هسـته هـای مقاومـت در برابـر متجاوز تشکیل دادند و شیعیان لبنان را تحت          
ــرائیل را     ــش اس ــیه ارت ــردند و حمــالت عل ــازماندهی ک ــزب اهللا س عــنوان ح

                                                 
نابه شواهد و قرائن موجود اصل تصمیم گیری برای اعزام نیرو به لبنان در یک واکنش   ∗  ـب

این تصمیم گیری شتابزده و در جلسه سران سه قوه انجام گرفت و به نظر می رسد امام از  
 خرداد در 18چنان که آقای هاشمی در کتاب خاطرات خود نوشته که در روز . اطالعی نداشتند

/5/3، جمهوری اسالمیروزنامۀ (مالقات با امام درباره درگیری های لبنان مشورت کرده است
ه  خرداد عازم سوری17 خرداد انجام و هیئت روز 16 حال آنکه تصمیم گیری در )8، ص 1380

 .شد
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گسـترش دادنـد و مهمتریـن و برجسـته تریـن شکست سیاسی ـ نظامی را بر       
داد مهم و استراتژیک عالوه بر اینکه به تحقیر ایـن رخـ  . اسـرائیل وارد کـردند   

تاریخـی اعـراب در برابـر اسـرائیل، به دلیل شکست های پی در پی پایان داد،      
تأثـیر وسـیعی بـر مـردم فلسطین و شکل گیری انتفاضه مسجد االقصی داشت       
و هـم اکـنون بیشـترین مخاطـرات را در موجودیـت رژیـم اسرائیل به وجود          

 .آورده است
 

  نشینی نیروهای عراق از مناطق اشغالی ـ عقب3

در پاسـخ بـه درخواسـت کمیـتۀ صلح سازمان کنفرانس اسالمی برای متوقف        
 1361 خرداد 19کـردن جنگ و با توجه به تجاوز اسرائیل به لبنان، در تاریخ    

در . جلسـۀ شورای فرماندهی انقالب عراق به ریاست صدام حسین تشکیل شد    
خاک ایران تصمیم گرفته شد و آن را با صدور ایـن جلسـه بـه عقـب نشینی از      

در همین روز، نمایندۀ عراق در .  خـرداد اعالم کردند 20اعالمـیه ای در تـاریخ        
سـازمان ملـل متـن اعالمـیۀ دولـت عراق را برای دبیرکل سازمان ملل ارسال         

 :در این اعالمیه دربارۀ مکان عقب نشینی و زمان آن آمده است. کرد
ـ   « راق را ب ی ـع ی         آمادـگ هرها و اراـض یۀ ـش ود از کـل یروهای ـخ وری ـن ینی ـف ـب نـش رای عق

ی اعــالم           ن الملـل رزهای بـی ـا ـم ومار و خســروی ت ران، ـس یرین، مـه ـه قصرـش ران، ازجمل اـی
 )41(».عقب نشینی در مدت دو هفته به اتمام خواهد رسید. می دارد

همچنین در این اعالمیه تأکید شد اگر نهادهای موجود نتوانند دربارۀ مسائل 
ورد اخـتالف مسـتقیماً با ایران به راه حلی برسند، عراق حاضر است هر رأی    مـ 

داوری را کـه سـازمان کنفرانس اسالمی یا جنبش غیرمتعهد یا شورای امنیت     
 :در این اعالمیه دربارۀ علت تصمیم  عراق آمده است. صادر کنند، بپذیرد

یات نظامی، نا            « یۀ عمـل ـاختن کـل توقف س رای ـم راق ـب یری ـع میم ـگ شی از این درک تـص
ـت دشــمن            ـا صهیونیس ی ب ـت رویاروـی ـاید در جـه ـا ب ـه کلــیه کوـشش ه ـت ک یق اس عـم

 )42(».هدایت شود

آقای . در واکـنش به این تصمیم عراق، جلسۀ شورای عالی دفاع تشکیل شد   
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هاشـمی اعـالم آمادگـی عـراق را بـرای عقـب نشـینی به نقل از فرماندۀ نیروی         
لفنی موضوع را به ایشان اطالع داده زمینـی ارتـش ـ که نیمه شب در تماس ت    

احتماالً این حیله ای برای نجات صدام و «:اسـت ـ ذکـر مـی کـند و مـی نویسد        
بهـره برداری از تجاوز اسرائیل به لبنان است و همین هم جزء اهداف امریکا و       

 چنین برداشتی از ماهیت تصمیم اخیر عراق رواج داشت؛   )43(».اسـرائیل است  
وی، نخست وزیر وقت، نیز در واکنش به اقدام جدید چـنان کـه مهـندس موسـ       

 :عراق اعالم کرد
ـۀ        « ـه خاطــر حمـل ـت آمــده ب ـه دـس ـت ب تفاده از فرـص ـا اـس ـا ـب ـت ـت راق در تــالش اس ـع

ـای            ـازمان ـه ـا و س رقدرت ه ـه اـب ل ب ـه توـس ی از جمـل ریق سیاـس نان از ـط ـه لـب رائیل ب اـس
ودی              یروهای ـخ ی ـن ربات نهاـی و ـض ی جـل ـائل عاطـف ی مس ی و حـت ن الملـل را که برای بـی

یرد          رد، بـگ یم ـک من وارد خواـه ر دـش ـان ـب ـاق حقوقم ئله تعیین متجاوز را در  . احق و مـس
 )44(».محاق فراموشی قرار دهد و از عواقب تجاوز خویش بگریزد

اعـالم تصمیم جدید عراق با بازگشت هیئت اعزامی ایران به سوریه مصادف     
 این موضوع نیز )45(ودشـد؛ لـذا در جلسـۀ شورای عالی دفاع، که در دفتر امام ب    

 :سردار رشید، یکی از اعضاء هیئت اعزامی، دربارۀ این جلسه می گوید. بحث شد
ـام رفتیم، به نظرم می رسد که          « رت ام ـت حـض ـه خدم تقیماً ب نان، مـس ـت از لـب دربازگش

ود         رار ـب م برـق ـاع ـه ی دف ورای عاـل ـۀ ـش ـت اهللا خامنه ای و  آقای هاشمی   . جلس رت آی حـض
تند، اوا     ور داـش م حـض رت امام جلسه         ـه ـاق حـض ـه در ات بود ک رار ـن ود و ـق رب ـب ل مـغ ـی

ـاز آماده می شوند، دیگران هم با            رای نم د ـب ـام دارـن رت ام م حـض ـه دیدـی ود ک روع ـش ـش
د         ـای آوردـن ـه ج ـت ب ـه جماع ـاز را ب وق نم ـام نماز، حضرت امام روی همان   . ـش د از اتم بـع
ند        ته و گفـت ـع برگـش رف جم ـه ـط ـجاده ب ـا بحث کنیم  ":س ن ج ر یک  جمع ما د".همـی

ـای والیتــی            ـایی و آق رادر رض ط ـب م و توـس ـه زدـی ـام حلـق رت ام رد حـض ره برـگ یم داـی ـن
 )46(».گزارش مفصلی از سفر داده شد

سـپس امـام تأکـید کـردند کـه وارد ریز مسائل اجرایی نمی شوم و نظریات       
 :خود را با ذکر مثالی توضیح دادند و سپس نتیجه گیری کردند

ن           « ن زمـی ما بـی ـه ـش د ک نطور نباـش ـا شده و پشتیبانی و عقبه    اـی نان ره مان در لـب و آـس
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ید    ته باـش ـا از راـهش      . نداـش ـت ام ردن درس ـه باید از     . کمـک ـک ـت ک ی اس ما زمیـن راه ـش
ید          بور کـن ور ـع ـار کـش ـه، چه ـه به لحاظ جغرافیایی به لبنان وصل نیستید و   . س ما ک ـش

د      ی دارـی باط زمیـن د؛ زیرا د       . مشـکل ارـت ی باـش ـانی نـم ـار آس ید، ک ید بجنـگ ر بخواـه ر اـگ
 )47(».تداوم پشتیبانی گرفتار خواهید بود

 روز بعد در سخنرانی عمومی 10نظـر امام برای بازگشت نیروها از لبنان که     
اعـالم شـد، بیشـتر مـتأثر از ماهیـت تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان و گزارش       
هیئـت اعزامی از وضعیت موجود و مهمتر از آن همزمان بودن این وضعیت با       

امام با در نظر گرفتن تمام جوانب حضور . ت جدید عراق بودتصـمیم و اقدامـا    
 .نیروهای ایران را در لبنان مثبت ارزیابی نمی کردند

در ادامـۀ جلسـۀ سـوم و ششم خرداد در این جلسه نیز مجدداً ادامه جنگ         
آقـای هاشـمی در گـزارش این جلسه ضمن اینکه    . مـورد بحـث قـرار گرفـت       

هـد بـه تصمیم گیری امام بر اساس نظر   دوگانگـی نظـر امـام را توضـیح مـی د      
 :نظامیان اشاره می کند

یم         « میم گرفـت نگ تـص ـائل ـج ـه مس ـع ب نگ قاطع اند و     …راج ـۀ ـج ورد ادام ـام در ـم  ام
ود که کوچک ترین تردیدی در جامعه و              ـث ـش ـه ای بح ـه گون ی ب ند حـت ی دـه ـازه نـم اج

ـه ای اعالم می کنند که همگی            ـه گون نگ را ب داف ـج ند و اـه روز ـک یروها ـب  خودشان را ـن
ـاک عــراق هــم         ـه خ رای ورود ـب ند و ضــمناً توافقــی ـب ـاده کـن ی آـم رای مــدت طوالـن ـب

تند  ـا با امام               . نداـش ور م ـا حـض ی ب رماندهان نظاـم ـام، ـف ـت ام م خدم ر ـه ـۀ عـص در جلس
نگ با منع ورود به خاک عراق              ـۀ ـج ـه ادام ردند ک ـت ـک ـانه ثاب ردند و کارشناس ـث ـک بح

ـت    ـازگار نیس ـادی در خـ     . س ـای زی من در جاه ر مطمئن بشود که    دـش ـت و اـگ ـا اس اک م
ـه امتیاز خواهد              ـت، ن د داش ی خواـه ـا ورود جزـئ ود، ی ی ـش ـاک او وارد نـم ـه خ ـا ب ـام م نظ
ـت آمادگی پیدا کرد در خاک              ر وق ـت و ـه د رف یرون خواـه ـاس ـب ـاط حس ـه از نق داد و ن
ـانع کردند که با ورود به خاک عراق            ـام را ق تدالل ام ن اـس ـا اـی ند و ب ی ـک روی ـم ـا پیـش م

 )48(».یی که مردم نیستند یا کم اند و آسیب نمی بینند، موافقت کننددر جاها

 خـرداد اعالم شد ولی تا  20در حالـی کـه تصـمیم جدیـد عـراق در تـاریخ         
 خرداد هیچ گونه اقدامی برای عقب نشینی ارتش 30سـخنرانی صـدام در تاریخ    
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صمیم در واقع، صدور اعالمیه تنها به معنای اعالم این ت . عـراق صـورت نگرفت    
سخنرانی صدام در واقع . بـود ولـی سـخنرانی صـدام نقطـۀ آغاز اجرای آن بود      

بیانـیه ای سیاسـی ـ نظامـی بـود کـه رونـد گذشـتۀ جـنگ، ماهیـت و علــت          
 .تصمیم گیری عراق را تشریح می کرد و اشاراتی به آینده بود

صـدام در سـخنرانی خـود، کـه از رادیو صوت الجماهیر مستقیم پخش شد،      
 :را از جنگ دفاعی ذکر کرد و گفتهدف عراق 

نگ دفاعی است            « دیم ـج ـه آن ـش ر از ورود ب ـه ناگزـی ی ک یم جنـگ ـاز گفـت ـان آغ ـا از هم م
 )49(».اما جنگ دفاعی از نوع جدید است

 در نظر دارد علت ∗در واقـع صـدام بـا توضـیح جـنگ دفاعـی از نوع جدید        
 :پیشروی در خاک ایران و اشغال آن را بیان کند، لذا می گوید

رزمین ایران دنبال کردیم              « ل ـس ـا داـخ ـا را ت م و آنه ـب راندـی ـه عق من را ب یروهای دـش ـن
 )50(».و بدین ترتیب پوشش دفاعی شهرهای خویش را از گزند دشمن حفظ کردیم

وی همچنیـن در پاسـخ به کسانی که سؤال می کردند چرا در آن زمان عراق      
 اشغال شهرهای ایران برخی از شهرهای ایران را اشغال نکرد، می گوید هدف ما

 وارد خاک ایران شدیم و آماده )51(نبود بلکه فقط به خاطر حفظ شهرهای مرزی
بودیـم تـا با اعتراف ایران به حقوق عراق از این مناطق عقب نشینی کنیم ولی        

 )52(. حل و فصل شود∗∗آنها می گفتند جنگ باید در جبهه های جنگ
 آیا عراق شکست خورده یا پیروز صـدام پـس از توضیحات باال، دربارۀ اینکه    

شـده اسـت و اساسـاً معـنای شکسـت هـای نظامـی و عقـب نشینی چیست؟              
                                                 

ما با وضعی مواجه شدیم که هیچ ملتی سابقاً آن «: صدام در جای دیگری از سخنان خود می گوید∗
دولتی برای دفاع از خویش داخل سرزمین دولت دیگر شده بود و در ضمن آماده . را ندیده بود

شرط ما فقط اعتراف به حاکمیت و حقوق . عقب نشینی از این سرزمین بدون هیچ شرطی بود
 ».ش بودخوی

 ، 4 و 3، ص31/3/1361، 93خبرگزاری جمهوری اسالمی، نشریه ویژه، شماره (
 )30/3/1361، 30/19به نقل از رادیو صوت الجماهیر ساعت 

، پس از آنکه هیئت های صلح بدون پیشنهاد جدید و تنها با 1360 شهید رجایی در سال ∗∗
دند اعالم کرد اگر هیئت ها پیشنهاد تأکـید براتمام جنگ با برقراری آتش بس به ایران می آم  

جدیدی ندارند به ایران سفر نکنند، ما سرنوشت جنگ را در جبهه های جنگ مشخص خواهیم 
 .کرد
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صدام معتقد است عراق دژ مستحکم جبهۀ شرقی . توضـیحات مهمـی می دهد   
 بنابراین، اگر )53(.اعـراب اسـت و ایـران بـه دنـبال شکسـتن این دژ بوده است       

ــران در نطفـه خفــه نمــی شـد ظلمــت و تار     یکـی خمینــی ایســم و  توطـئه ای
صهیونیسـم تمامی کشورهای شرق عربی را فرا می گرفت و کل سرزمین عرب     

در حالی که پیش از این صدام . زیـر بـار سلطان فارس و صهیونیسم در می آمد       
ماهیـت جـنگ را دفاعـی اعـالم مـی کـند در ایـنجا خطـاب بـه مـردم عــراق           

 صدام اضافه )54(».ودجنگ شما ملی نبود بلکه جنگی از برای امت ب  «:مـی گویـد   
 :می کند

بارزات برای آزادی و استقالل است            « تداد ـم وده و اـم ی ـب نا قوـم ـام مـع ـه تم نگ ب ن ـج اـی
 )55(».که ملت عراق برای رهایی از زیر یوغ استعمار، انجام داده است

وی سـپس بـه تجـاوز اسرائیل به جنوب لبنان و اوضاع سیاسی ـ اجتماعی       
اگر دشمن امت موفق می شد؛ تجربۀ «:ویدایـن کشـور اشـاره مـی کـند و می گ       

لبـنان دردمـند در پـیش روی ما است و اگر عراق از همان روز نخست آگاهانه     
 )56(».و با قدرت به مقابله برنمی خاست ده برابر لبنان قربانی می داد

وی معتقد . صـدام بـر اسـاس ایـن توضیحات نتایج جنگ را ارزیابی می کند      
ایعه کردند و اطالعاتی دروغ مبنی بر پیروزی اسـت کشـورهای حامی ایران ش     

ایـران و شکست عراق پخش کردند و هدفشان از این کار تضعیف روحیۀ ملت     
کسـانی که این سخنان را می گویند فکر می کنند  «:وی مـی گویـد  . عـراق اسـت   

عـراق می خواست در سرزمین های ایران نفوذ خود را توسعه دهد و هم اکنون    
 صدام در اثبات پیروزی عراق و شکست )57(».کام مانده استعـراق در این امر نا   

ایران و در نفی نظر کسانی که تعداد اسرای عراق را بخصوص در خرمشهر زیاد      
اینها باید به میزان تلفات هنگفت ایرانی ها بخصوص در  «:مـی دانستند می گوید    

وارد  تلفات و خساراتی که بر ایران )58(ایـن جـنگ و جـنگ هـای دیگر بنگرند،     
وی )59(».شـده اسـت حتـی کارشناسـان نمـی توانـند میزان آن را برآورد کنند         

 :سپس در مورد وسعت مناطق اشغالی خطاب به مردم عراق می گوید
یش از        « ـه ـب ود را ب ترل ـخ ـاک آنها تثبیت نمودید و هم    20کـن ترمربع از خ زار کیلوـم  ـه
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ـت دارد         ــران را در دـس ــهر ای ـار ش ــنان چـه ــما همچ ــیر ش ــش دل ــیر  اکــنون ارت  نظ
ـا را در        ـاک آنـه ی نــیز از خ ـاحت بزرـگ روی و مـس ومار و مهــران و خـس یرین و ـس قصرـش

 )60(».دست دارد

 ماه 21وی بـه مسـاحت مـناطق اشغالی اشاره می کند و می گوید ایران طی     
 )61(.تاکـنون نتوانسته سرزمین هایی را که عراقی ها اشغال کرده اند، باز پس گیرد  

عراق توانست در این جنگ امنیت، «:جه می گیردصدام پس از این توضیحات نتی
جمع کارشناسان امور نظامی « و )62(».حاکمیـت و حقوق خود را به دست آورد   

 صدام )63(».می توانند چنین نتیجه بگیرند که عراق در این نبرد پیروز شده است
در این سخنرانی به تالش های عراق برای پایان دادن به جنگ و رفتار مثبت با      

لیت کمیتۀ صلح سازمان کنفرانس اسالمی، غیرمتعهدها و نمایندۀ دبیرکل      فعا
 اشاره می کند و از واکنش ابرقدرت ها در مورد )64(سـازمان ملـل و سـایر مـوارد     

 :جنگ و سیاست اظهار شگفتی می کند و می گوید
ـاره  گر جنگ میان ایران و               « نها نظ ـا ـت رقدرت ه ـه اـب ـت ک ن اس یزتر اـی ـگفت انـگ یز ش و ـچ

راق  ـان آن نمایند، در حالی که این             ـع ـت پای ی جه ـه تالـش یچ گون نکه ـه دون اـی د ـب  بودـن
ورهای جهان را حل و فصل کرده اند         ی کـش ـای نظاـم مکش ه ـه کـش رقدرت همیش . دو اـب

نگ در یکی از حساس ترین و خطرناک ترین مناطق             ن ـج یم اـی ی داـن ـه ـم وری ک ـان ـط هم
ی را در خود ج             ن الملـل نافع بـی ـه ـم ـت ک ده اس ـع ـش ـان واق جهان معاصر . ای می دهدجه

ود ندیده است جنگی که حدود دو             ـه ـخ ـحنه را ب ن ص یر اـی ـت نـظ یچ وق ـال ـه ـه ح ـا ب ت
 )65(».سال ادامه دارد بدون اینکه کسی برای خاتمه آن سعی جدی مبذول دارد

در اظهـارات صـدام آنچـه اهمیـت بیشـتری دارد همیـن اشاره به سیاست            
 شکست و عقب نشینی توضیحاتی در واقع، صدام برای توجیه  . ابـرقدرت هاست  

داده است ولی آنچه دربارۀ سیاست ابرقدرت ها می گوید گالیه و اشاره ای است    
صدام جدا از توجیهات دربارۀ . بـه ماهیـت سیاست ابرقدرت ها نسبت به جنگ   

شـروع جنگ، بواقع امتیاز حمایت امریکا و اروپا و شوروی و کشورهای منطقه    
امالً آگاه بود و دربارۀ منطقۀ خلیج فارس و تأثیر را داشـت و بـه ایـن موضوع ک      

بنابراین، موافقت ابرقدرت ها با ادامۀ . جـنگ بـر ایـن منطقه نیز آگاهی داشت        
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به نظر می رسد عراق . جـنگ و رفـتار نظـاره گر آنها، از نظر صدام شگفت است    
پـی برده بود که نوعی توافق بر جنگ فرسایشی وجود داشته است که هدفش    

 انـرژی حاصـل از وقـوع انقـالب اسالمی در ایران و قدرت و توانمندی          انهـدام 
 .عراق برای توسعه قدرت خود در منطقه بوده است

 ماه نبرد 21صـدام در پایـان سـخنرانی خـود مجـدداً تأکید می کند که در         
نـیروهای مسـلح بـرای دفـاع از عـراق در داخـل خـاک ایران، هدف ما حفظ             

از این رو، از مسافتی در این . شـین جنگی بود سـرزمین نـبود بلکـه انهـدام ما         
 )66(.مـنطقه یا در منطقه دیگر به منظور کاستن از قربانی ها عقب نشینی کردیم      

احساس مسئولیت می کنیم می باید «وی بـه این موضوع اشاره کرد که چون ما    
تصمیماتی را بگیریم تا بدین وسیله فرصت از دشمن گرفته شود و بهانۀ ادامۀ   

 وی تجـاوز اسـرائیل را به لبنان به دلیل اینکه عراق   ». از بیـن بـبریم  جـنگ را  
 : و دربارۀ تصمیم عراق می گوید)67(سرگرم جنگ بود ذکر می کند

 :این تصمیم مسئوالنه در درجۀ نخست مبتنی بر تضمین های ذیل است«

ران چنگ زده تا به               1 رموز تـه م ـم ـه رژـی ی ک ـه هاـی م بهان ردن بـخش اعـظ ی ـک ـ خنـث
 .امه بدهدجنگ اد

ـا بعضی مقاصد حقیقی           2 ـا م رار داده ت ـاس ـق ـایش حس ر آزم ران را در براـب م تـه ـ رژـی
 .او را در برابر افکار عمومی جهان برمال گردانیم

 )68(».این بود توجیه هایی که این تصمیم ما بر آن استناد دارد

صـدام در پایـان سـخنان خـود افـزود هـر چند موضع ایران در قبال بیانیۀ         
غیرمسئوالنه ) 1361 خرداد 20 برابر 1982/ژوئن/ 10(فرماندهی انقالب شورای  

و منفـی بـود، شـورای فرماندهـی تصمیم گرفت به مضمون این بیانیه پایبند          
 10باشـد و نیروهای خود را از شهرها و سرزمین های ایران از امروز تا حداکثر    

 )69(.اهیم رساندو ما این کار را به پایان خو. روز آینده به عقب نشینی وادارد

 خـرداد آغـاز شد و صدام نیز به   30عقـب نشـینی نـیروهای عـراق از تـاریخ        
" و "دفع حمالت"نـیروها فرمان داد تا تدابیر احتیاطی از جمله آمادگی برای       

 با خاتمۀ )70(. در صورت نیاز را رعایت کنند"اجـرای طرح های از قبل تهیه شده  
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نـیروهای مسـلح عـراق با صدور    عقـب نشـینی نـیروهای عـراق، فـرمانده کـل            
 خرداد20(1982بیانـیه ای اتمـام عقب نشینی را بنابر تصمیم مورخ دهم ژوئن    

 روز 10به مدت ) 30/3/1361(1982و سـخنان صدام در بیستم ژوئن    ) 1361
 نمایـندۀ دائـم عـراق در سـازمان ملل نیز در نامه ای خطاب به      )71(.اعـالم کـرد   

ی فرماندهی عراق و اعالم آتش بس یک دبـیرکل سـازمان ملل به تصمیم شورا    
 :طرفه برای انجام عقب نشینی اشاره کرد و نوشت

ده بین المللی               « ناخته ـش رزهای ـش ـه ـم راق ب یروهای ـع ینی ـن ـب نـش یات عق نون عمـل اـک
 )72(».تکمیل شده است

، چاپ عراق، عقب نشینی این کشور را آزمایشی سخت برای الجمهوریهروزنامۀ 
ایران نامید و پیش بینی کرد با مخالفت ایران قدرت و روشن شدن ماهیت واقعی 

 سعدون حمادی در )73(.ارادۀ ملت عراق افزایش خواهد یافت و بسیج خواهند شد
سـفر به هند برای فراهم ساختن زمینه های برگزاری کنفرانس غیرمتعهدها در    

زمینه بغداد با توجه به عقب نشینی نیروهای عراق اعالم کرد اقدام بعدی در این 
 به تایم صدام نیز در مصاحبه ای با خبرنگار مجلۀ )74(.بـاید اعـالم آتش بس باشد   

 :تحوالت جدید در مورد گزینه های ایران توجه کرد و گفت
 :در وضعیت کنونی، رژیم ایران دو راه در پیش رو دارد«

بادل آتش              ـه ـت ته و ب ـه داـش ی نگ ـع فعـل ـان مواض ود را در هم یروهای ـخ نکه ـن اول، اـی
 .خانه ادامه دهدتوپ

وذ به خاک ما برآید      دد نـف نکه درـص چنانچه ایران به عراق حمله کند شکست . دوم، اـی
ورد و نخواهد توانست رژیمی را که نوکر تهران باشد به عراق تحمیل نماید        د ـخ خواـه

 )75(».و مجبور خواهد شد همزیستی مسالمت آمیز با عراق را بپذیرد

لیغاتی عقب نشینی از خاک ایران را برای  سیاسی ـ تب ∗عراقـی هـا با مانوری     
                                                 

.  پس از عملیات رمضان صدام در سخنانی عقب نشینی عراق از خاک ایران را یک مانور نامید∗
 "مانور"گفته بود که ما با یک صدام «:آقای هاشمی در نماز جمعه در سخنانی در این باره گفت
بارها و بارها گفتند صدام عمل . از ایران بیرون رفتیم و روی این مسئله چقدر تبلیغ کردند

ایران صلح طلب نیست ولی صدام یک قدم اساسی . مثبتی انجام داده ولی ایران مخالفت می کند
 »!در راه صلح برداشت
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بـه دسـت گـیری ابـتکار عمل در دو عرصۀ سیاسی و نظامی دنبال کردند؛ در          
عرصـۀ سیاسـی، عـراق بـا عقـب نشینی  و ادعای صلح طلبی، به محدود کردن           
پیشـروی نیروهای ایران در داخل خاک عراق نظر داشت و با این اقدام، امکان    

در عرصۀ نظامی، . اق و فشار به ایران را افزایش دادحمایـت بیـن المللـی از عـر     
عـراق بـا تمرکـز قـوا در مناطق حساس برای مقابله با تهاجم احتمالی ایران و      

 .نفوذ به داخل خاک عراق آمادگی یافت
در حالـی کـه عراق مدعی عقب نشینی از خاک ایران بود ولی شواهد و قرائن      

ناطق میانی در ارتفاعات استراتژیک بـیان کنـندۀ استقرار نیروهای عراقی در م    
. بود) در ایالم(و پاسگاه های مرزی بیات، واوی، ربوت، پیچ انگیزه، سمیده، فکّه     

را در ) موسیان( حلقۀ چاه نفت منطقۀ بیات18 حلقه از 14همچنیـن عراقی ها   
 اظهـارات مقامات رسمی عراق نشان می داد عراق همچنان  )76(.اختـیار داشـتند   
سفیر عراق در پاکستان، احمد ظفر . ناطق اشغالی حضور دارددر بخشـی از مـ     

نـیروهای ما مناطقی را ترک کرده اند که ارزش از دست  «:الگیالنـی، مـی گویـد     
 معاون اول صدام، طه یاسین )77(».دادن نفـرات را به خاطر حفظ آنها نداشته اند    

 :رمضان، به مفهوم جدید مرز طبیعی اشاره می کند و می گوید
یروه « نها به مناطقی که عراق آنها را            ـن تند ـت ران هـس ـاک اـی ل خ ـه در داـخ ی ک ای عراـق

 )78(».مرز طبیعی خود می داند عقب نشینی خواهند کرد

طـارق عزیـز، معـاون نخست وزیر عراق، نیز در کنفرانسی مطبوعاتی تصریح       
کـرد نـیروهای عراقـی از تمام مناطق بیرون نرفته اند و در بخش هایی از خاک         

 :وی اعالم کرد. اقی مانده اندایران ب
ـه وســعت    « ـت  372نــیروهای عراقــی شــش مــنطقۀ مــرزی ـب ـایل مــربع را در دـس  ـم

 )79(».دارند

صـدام نـیز بعدهـا یکی از علل اصلی عقب نشینی نیروهای عراقی را عالقه به       
ــرای برگـزاری موفقیــت آمـیز کــنفرانس        فـراهم سـاختن وضــعیت مناسـب ب
                                                                                                     

 فتر نشر معارف انقالب  جلد سوم، د،1361خطبه های نماز جمعه سال (
 )16/7/61، خطبه  دوم 98، ص 1376با همکاری سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی، بهار 
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، چاپ لوموند و در مصـاحبه بـا روزنامـۀ    )80(غیرمـتعهدها در بغـداد ذکـر کـرد      
 :فرانسه، اعتراف کرد

تقرار خــود، همچــنان در        « ـای اـس ل ـه تراتژیک بــودن مـح ـت اـس ـه عـل یروهای عــراق ب ـن
 )81(».قسمت هایی از خاک ایران باقی مانده اند

ادامـۀ اسـتقرار نـیروهای عـراق در برخـی از مناطق و همچنین ناهماهنگی        
امل یا اعتراف به حضور در برخی از مناطق، ادعـای عـراق بـه عقـب نشـینی ک          

همین عوامل و سایر . بـیان کنـندۀ ماهیـت تـالش و اقدامـات جدید عراق بود      
 ضمن ∗ .اظهـارات مقامات عراقی قابل اعتماد نبودن رژیم عراق را نشان می داد   

ایـنکه اگـر عـراق قـبل از شکست های نظامی، حاضر به عقب نشینی از مناطق       
ـ      ا تحقق یکی از مهمترین خواسته های ایران برای برقراری اشـغالی مـی شـد، ب

حال آنکه . آتـش بس می توانست زمینۀ پایان بخشیدن به جنگ را فراهم سازد      
عـراق بـا ضـعیف ارزیابـی کـردن موقعیـت ایـران و اطمیـنان به برتری خود              
همچـنان بـا اسـتقرار در مـناطق اشـغالی به دنبال تأمین خواسته های خود با       

 . بود"زمین"از اهرم استفاده 
 

 آخرین وضعیت

عراقـی هـا در حالی که طی اطالعیه ای به رسانه ها و سازمان ملل عقب نشینی از        
خـاک ایـران را اعـالم کـردند ولـی همچـنان در برخی از مناطق ایران حضور        

عراقـی هـا هـیچ  گونه گزارشی از عقب نشینی منتشر نکردند ولی بنابر      . داشـتند 
 مراکز اطالعاتی و نظامی آخرین وضعیت نیروهای عراقی گـزارش های مراجع و  

 :به شرح زیر بود
                                                 

 روز پس از اتمام زمان عقب نشینی از 4 و تنها 1361 تیر 13 عزت ابراهیم نایب اول صدام در ∗
بخش اهواز خاک ایران و تقاضای آتش بس، طی سخنانی در جمع رهبران جبهه عربی آزادی 

عراق پایگاه انقالب عربی اهواز به شمار می آید و مبارزه رهایی بخش شما را نمونه ای از «:می گوید
مبارزات آزادی خواهانه ملتی می داند که برای به دست آوردن حقوق خود در سرزمینش تالش 

 ».می کند
  بررسی تاریخی اختالفات مرزی ایران و عراق،اصغر جعفری ولدانی، (

 )593، ص 1368تر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران دف
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 جبهه  جنوب)الف

بـنابر گـزارش قـرارگاه کربالی سپاه پاسداران، نیروهای عراق در جبهه جنوب     
عـالوه بـر کوشـک و طالئیه قدیم قسمت کوچکی از شملچه را در خاک ایران     

 مرز های بین المللی مستقر در اشـغال نگـه داشـتند و در سایر مناطق در پشت      
نیروهای عراق در پشت مرز به ) سابله(شـدند و در مـنطقه چـزابه تـا موسـیان      
 دشمن از اعالم آتش بس یک طرفه )82(.آرایـش مواضـع پدافـندی مشغول شدند     

فرصـت جسـت و بـرای ایجـاد استحکامات مرزی با احداث خاک ریز و تعیین       
 همچنین در منطقه )83(. ای کردمواضـع در پشت خط مرزی تالش های گسترده    

 کیلومـتری جـنوب خط مرز، دشمن   8کوشـک تـا طالئـیه قدیـم بـه فاصـلۀ        
از منطقۀ جنوب کوشک تا روبه روی حسینیه در . یگـان های جدید مستقر کرد    

 احداث جاده برای تردد و )84(.پشت خط مرز نیز نیروهای دشمن افزایش یافت   
ری از فعالیت های مهندسی عراق  بخش دیگ∗ایجـاد مواضع جدید مثلثی شکل  

 در نـوار مـرزی از جنوب هور الهویزه، کوشک تا مرز شلمچه دشمن به    )85(.بـود 
 80نخستین کانال، در حاشیۀ خط مرزی به عرض . حفـر دو کانـال اقدام کرد       

 مـتری پشـت سـیم خـاردار جلو خاک ریز به طول     3 الـی  2مـتر و بـه فاصـله      
 کیلومتر از نوار مرزی و در 8 بـه فاصلۀ   کیلومـتر و دومیـن کانـال،      1تقریبـی   

داخـل خـاک عـراق احـداث شـده و قسمتی از آب هور الهویزه به این کانال ها       
بنابر ارزیابی ها چنین پیش بینی می شد که وجود دو کانال در   . هدایـت می شد   

 )86(.منطقۀ شرق بصره امکان پیشروی را مشکل خواهد کرد

                                                 
 خاک ریزهای مثلثی به دلیل مشخصه ای که برای پدافند از هر سمت داشت و امکان استقرار ∗

تجهیزات زرهی در آنها، به نظر می رسید بر اساس آخرین ابتکارات مهندسی و با هدف ایجاد 
سایی از مواضع دشمن چنین ارزیابی در شنا. خط پدافندی مطمئن، در حال احداث است  

می شد که پس از تکمیل این مواضع دور زدن و غافلگیر کردن دشمن کار بسیار دشواری خواهد 
 بود

 )7/4/61، گزارش قرارگاه کربال 92-91، ص 20روزشمار جنگ، جلد (
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 و همچنین کنترل تحرک قوای ∗∗دشـمن بـر اسـاس اطالعـات ماهواره ای         
خودی، احتمال اجرای عملیات در منطقۀ شرق بصره را پیش بینی می کرد لذا      
ضـمن تمرکز قوا در این منطقه و ایجاد استحکامات مرزی و احداث کانال، در    

برادر رحیم صفوی . مقـابل مواضـع خـود آب رهـا کـرد تا عبور را دشوار کند          
 )87(. تالش برای حفظ بصره می دانستاقدامات دشمن در این منطقه را

جبل "در مـنطقۀ فکـه نـیروهای دشـمن پـس از عقـب نشینی در ارتفاعات          
 85 دشمن بر ارتفاع)88(. و نقاط سرکوب مستقر شدند "جبال حمرین " و   "فوقی

کـامالً مستقرشـد و بـر مـنطقه شـرق فکّه و جاده چنانه ـ فکه نیز تسلط پیدا        
عات حمرین و دامنۀ شرقی آن و جبل فوقی دشمن در عرض و عمق ارتفا     . کرد

 کـامالً آرایـش پدافندی خود را حفظ کرد و مواضع مستحکمی به   85و ارتفـاع  
نیروهای دشمن منطقۀ موسیان و نهر عنبر را کامالً تخلیه و شهر    . وجـود آورد  

همچنین در مناطق چم سری . موسـیان را به جز مسجد آن کامالً ویران کردند   
تفاعات آن در داخل خاک ایران به خاک عراق مسلط است، و چم هندی، که ار   

 )89(.دشمن این مناطق را همچنان در اشغال نگه داشت
تحـرک نـیروهای دشـمن در آن سـوی ارونـد نـیز افـزایش یافت چنان که             
عراقـی هـا روبـه روی جزیـره مینو، در کنار جادۀ فاو ـ بصره خاک ریزی احداث      

 )90(. این جاده کاهش دادکردند که دید نیروهای خودی را بر

 
 جبهه های میانی و شمالی)ب

نـیروهای دشـمن در مـنطقۀ مهـران از محورهـای رضا آباد، کنجان چم و زیل           
 و سایر بلندی های حساس و مسلط بر 343عقـب نشـینی کـردند و در ارتفـاع          

ــدند  ــالم، در   )91(.مهــران مســتقر ش ــرکان، اســتاندار ای ــندس ت  چــنان کــه مه
 کـرد عراقـی هـا شـهر مهـران را پس از ویران کردن، رها      مصـاحبه ایـی اعـالم    

واحد های مسکونی . سـاختند و بـه ارتفاعـات اسـتراتژیک اطراف آن گریختند      
                                                 

 .این اطالعات را امریکا یی ها تهیه می کردند و در اختیار عراق قرار می دادند ∗∗
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سد کنجان چم و پل های ورودی و . شـهر و تأسیسـات بـا بولـدوزر ویـران شد          
 )92(.خروجی به شهر تخریب شد

سـرپل ذهـاب،   در اسـتان باخـتران، عراقـی هـا از مـناطق ازگلـه، باویسـی،        
بخشی از نیروهای دشمن . قصرشـیرین، سـومار و نفت شهر عقب نشینی کردند    

ــاندند    ــنابر گــزارش )93(.بـر ارتفاعــات حســاس و ســرکوب همچـنان باقــی م  ب
 باختران به فرماندهی کل سپاه، نیروهای دشمن پس 7فرماندهـی سپاه منطقۀ  

همواره در از عقـب نشـینی بـر ارتفاعـات آق داغ مسـتقر شـدند و قصرشـیرین          
ــند از       ــدون ارتفاعـات مذکــور پداف ــرار دارد؛ زیـرا ب ــد دشـمن ق معـرض تهدی

 روستا را ویران 9 در محور گیالن غرب عراقی ها  )94(.قصرشـیرین ممکـن نیست    
 در منطقه نفت شهر )96(. و از قصرشیرین جز ویرانه ای باقی نگذاشتند  )95(.کـردند 

استقرار نیروهای خودی در حضـور نیروهای دشمن بر ارتفاعات مسلط بر شهر   
 . و عمالً این منطقه در اشغال باقی ماند)97(این شهر را غیرممکن می کرد

در جـبهۀ شـمال غرب نیز بخشی از ارتفاعات و مناطق حساس همچنان در      
 .اشغال نیروهای دشمن باقی ماند

حساسـیت دشـمن به شهرهای مهم بغداد، العماره و بصره سبب شد عراق        
طق حساس و استراتژیک را در مقابل این شهرها در اشغال   کلـیه خطـوط منا    

نگـه دارد و به ایجاد استحکامات در داخل خاک عراق و مناطق استقرار نیروها   
بـنابر گـزارش معاونـت عملیات و اطالعات ستاد فرماندهی کل    . مـبادرت ورزد  

 :قوا آخرین وضعیت پس از عقب نشینی ارتش عراق به شرح زیر بود
50دشــمن از « 0 ـانده 0 250 هــنوز حــدود ∗ کیلومــترمربع اراضــی اشــغالی باقــی ـم 0 

رکوب و اســتراتژیک در طــول     ـاس و ـس ترمربع از مــناطق حـس 80کیلوـم  کیلومــتر از 0
                                                 

.  کیلومترمربع از سرزمین ایران را به اشغال در آورد15000دشمن در ابتدای جنگ در حدود  ∗
در برخی از منابع از جمله در کتاب .  کیلومترمربع اعالم کرد20000صـدام در بیانیۀ خود   

 کیلومترمربع آورده شده است؛ ولی به گفته سردار سرلشکر غالمعلی رشید 20000کردزمن هم 
. الغه آمیز است و احتماالً صدام برای توجیه شکست خود بر این عدد تأکید می کنداین مقدار مب

 کیلومترمربع از مناطق اشغالی آزاد شد 10000 عملیات حدود 4 ماه و در 8در هر صورت طی 
 کیلومترمربع را عراق عقب نشینی کرد و حدود 2500 کیلومترمربع باقی مانده، 5000و از  

 .نان در اشغال عراقی باقی ماند کیلومترمربع همچ2500
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ـه       یار دارد از جمل رزی را در اخـت وار ـم هر، خسروی و      : ـن ـت ـش ن، نف ـات حمرـی ـه، ارتفاع فک
 )98(».ارتفاعات آق داغ را می توان نام برد

 

 واکنـش ایـران 

 و در 1361 خرداد20مادگـی عراق برای عقب نشینی از خاک ایران، در تاریخ    آ
 17وضـعیتی اعـالم شـد که متعاقب تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان، در تاریخ     

خـرداد هیئـت عالـی رتـبۀ سیاسی ـ نظامی ایران عازم سوریه شده بود و بنابر      
اقدام . لبنان بودندتوافـق بـا سـوری هـا بخشی از نیروهای ایران آماده اعزام به          

عـراق در چنین وضعیتی سبب شد تا بالفاصله اوضاع سیاسی ـ نظامی ارزیابی   
گـزارش فرماندهـی کـل سـپاه از جـبهه هـا هـیچ گونه تحرکی را نشان          . شـود 

 از نظر )99(.نمـی داد و چنین تصور می شد وضع عراقی ها در جبهه مشوّش است   
از منابع «: خود می نویسدسیاسـی چـنان کـه آقـای هاشمی در کتاب خاطرات       

غربـی شـایع شـد کـه صدام سقوط کرده و کشته شده است ولی تا آخر شب       
 در چنین فضایی به نظر می رسید )100(».روشـن شـد کـه خـبر نادرسـت است        

امام خمینی در برابر مواضع . تصـمیم گـیری و واکنش تا اندازه ای دشوار است     
جنگ با اسرائیل، در دیدار با جدید عراق برای آتش بس و اتمام جنگ با هدف    

 :نمایندگان نهضت های آزادی بخش جهان واکنش نشان دادند و فرمودند
ی است که دنبالش آتش می گشاید            « ش بـس د، آـت ی گوـی دام ـم ـه ـص ی ک ش بـس راهی . آـت

ی است که نجات خودش را در آن می یابد، نه              د راـه ـا بدـه ـه م د ب ی خواـه دام ـم ـه ـص ک
 )101(».هدراه می خواهد برای اسرائیل بد

اگر ما قبول کنیم مصالحه «:امام ماهیت پیشنهاد عراق را چنین تحلیل کردند
واقـع شـده است و صدامی ها نجات پیدا کردند و اگر قبول نکنیم، پس معلوم      

 )102(»!می شود که ما نمی  خواهیم جهاد کنیم نمی خواهیم با اسرائیل جنگ کنیم
 عمیقاً درگیر تجاوز اسرائیل به 1361در حالـی که ایران در نیمۀ دوم خرداد      

خـرداد و اعالم آغاز  30جـنوب لبـنان شـده بـود سـخنرانی صـدام در تـاریخ           
امام خمینی .  روز، به واکنش جدّی ایران منجر شد10عقـب نشـینی بـه مدت      
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 مواضع جدیدی را اعالم ∗بـر اساس اقدام جدید عراق و محتوای سخنان صدام    
 :کردند

ـه ایــن     « ی آیــد ک ر مــن ـم ـه نـظ ـت،     ب ـان اـس ـه در دستش ـه نقـش تند و آنهایــی ک  را نوـش
ـال صــدام در           ـه از ح وری ک ن آن ـط ـه او بخوانــد و ـم دام ک ـت ـص د دس تند و دادـن نوـش
ـه بتواند تفکر کند یا بتواند یک             ـت ک ن نیس دام اـی ـال ـص ـه ح ـت ک ن اس ـت اـی رم اس نـظ

 )103(».چیزی بنویسد

 :و تأکید کردندامام مجدداً مسئوالن را به مطالعۀ سخنان صدام فرا خواندند 
یۀ مطول را که              « ن اطالـع ـه اـی ـانی ک ن را، کس ند اـی یدا کـن ـان ـپ ـه آقای یل دارم ک ن ـم ـم

ـه کنند            رد، مطالع ودش ـک رف ـخ ن را ـص ـت ـم تر وق ـاعت بیـش ببینند این مرد . یـک س
 )104(».اول چی می گفت حاال چی می گوید. چی دارد می گوید

 اشاره " خساراتپرداخت"امـام در سـخنان خـود بـه شرایط ایران مبنی بر      
خساراتی که به ایران وارد «:مـی کنـند و با استناد به سخنان صدام که می گوید    

ندادید ما در حال جنگ ) خسارت(اگر«: فرمودند».شـد، قـابل شـمارش نیست     
 عـالوه بر این، امام به حادثۀ تجاوز اسرائیل به لبنان اشاره کردند   )105(».هسـتیم 

 :مودندآن را یک توطئه نامیدند و سپس فر
یت داریم و نسبت به                « نان حساـس ـه لـب بت ب ـا نـس ـت م ـا و مل ـه م ـت ک ی دانس ریکا ـم اـم

 )106(».اسرائیل هم از آن طرف حساسیت داریم، این دام را امریکا درست کرد

امـام پـیروزی ایـران بر عراق و الحاق دو کشور به یکدیگر و تأثیر این واقعه         
 نکتۀ )107(.انی امریکا ذکر کردندبـر تغیـیر موازنـۀ مـنطقه ای را عامل اصلی نگر      

 30 خرداد بود ولی امام تا 14مهـم ایـن اسـت کـه تجاوز اسرائیل به لبنان در     
خـرداد و قبل از سخنان صدام و اعالم آمادگی برای عقب نشینی، به پیوستگی       
تجـاوز اسـرائیل با جنگ ایران و عراق اشاره ای نکردند حتی امام در این مدت     

با این توضیح . نکردند که برای ورود به عراق تهدیدی باشدهـیچ گونه اظهاراتی    

                                                 
من « امام در مالقات عمومی با مردم ضمن اشاره به سخنرانی صدام طرح پرسش کردند که∗

نمی دانم دیشب این اعالمیه ای که صدام داده است خیلی طوالنی است آقایان مالحظه کردند، 
 ».اگر مالحظه نکردند، پیدایش کنند
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بـه نظـر مـی رسد حوادث مختلف و سخنان صدام، امام را به ارزیابی و تحلیلی      
 :جدید رساند به گونه ای که فرمودند

ـام قدرت ها و گویندگان از لبنان           « ود و تم نان ـش ـه لـب توجه ب رها ـم ـام نـظ روز تم ر اـم اـگ
ندگان    ـام نویـس ند و تـم ـه ایــران     بگوـی ریکا ـک ـت بــرای اـم ی اـس از لبــنان بگویــند توفیـق

نان را، نه              م لـب د و ـه ی دـه ـت ـم راق را از دس م ـع رد و ـه راموش ـک ودش را ـف نگ ـخ ـج
نان، ما راهمان این است که از راه             د در لـب ی تواـن ـه ـم ند و ن ـاری بـک راق ک د در ـع ی تواـن ـم

 )108(».شکست عراق دنبال لبنان برویم نه مستقالً

ید کـردند اگـر عراق پیروز شود شما مطمئن باشید در   امـام همچنیـن تأکـ    
 :و سپس تأکید کردند. لبنان هم هیچ کاری نمی توانید انجام دهید

رویم           « نان ـب ـه لـب ـت ب راق اس ـت ـع ـه شکس ی ک ـاید از راـه ـا ب عراق را نگذاریم سرجای . م
درت خودش را و دیگران هم به او کمک کنند          ند ـق ور ـک ـع و ـج تد و جم ودش بایـس ـخ

رزهای     م یک حمله ناگهانی به ما بکند، بازگردد به       و ـم د ـه ند و بـع وی ـک ودش را ـق ـخ
 )109(».غفلت از این انتحار است. آن چیزهایی که از اول بود

امام با نگرانی از سیاست های امریکا، اسرائیل و عراق به جنگ با عراق توجه    
اق و تأکید بر اولویت جنگ با عر. کـردند و عواقـب غفلت از آن را متذکر شدند   

راه قدس از "ایـنکه باید پس از شکست عراق به لبنان رفت سبب شد تا شعار     
در این تفکر اولویت و تمرکز قدس نبود، بلکه .  طـرح شـود  "کـربال مـی گـذرد    

 .کربال بود
ــه          ــاقص و بـی قـید و شـرط عــراق، بـدون ایـنکه ب در واقـع، عقـب نشـینی ن

به . ای ادامۀ جنگ بودخواسـته هـای ایـران توجـه یا امتیازی داده شود به معن     
نظـر مـی رسـید این موضوع پیش از این پیش بینی نشده بود و توجه ایران به         
حادثـۀ لبـنان فرصـت و زمـان الزم را به عراق داد تا ابتکار عمل سیاسی را به       
دسـت بگـیرد و ایـران در وضـعیت بسـیار دشـوار و مخاطـره آمـیزی بـود که           

 خرمشهر را بدون دستیابی به مـی توانسـت برتـری هـای سیاسی ـ نظامی فتح       
 .امتیاز مورد نظر مخدوش نماید

بر اساس نظر امام خمینی در مواضع و تصمیم گیری ایران تغییری به وجود   
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چـنان کـه یـک روز پـس از این اظهارات، جلسۀ شورای عالی دفاع برای        . آمـد 
 :تصمیم گیری تشکیل شد و آقای هاشمی به نقل از امام در کتاب خود می نویسد

ـت، حمله نکنیم و به            « ینی اس ـب نـش ی عق راق مدـع ـه ـع ن ده روز ک د در اـی ته اـن ـام گـف ام
 )110(».لبنان هم فعالً کسی را نفرستیم

با احمدآقا تلفنی «:در تـداوم همیـن بحث و بررسی ها آقای هاشمی می گوید    
دربـارۀ وضـع لبـنان صحبت کردم و قرار شد ایشان با امام صحبت کند ایشان      

آقای ».ا آمد و گفت که امام مخالف اعزام نیرو به لبنان است سـپس بـه منزل م     
هاشـمی می گوید در همین چارچوب با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار شد   

 تیر مالقات انجام شد و امام با حضور ما 5بـه مالقـات امـام برویم که در تاریخ     
 :در آن جبهه لبنان با توجه به شرایط موجود مخالفت کردند و گفتند

ـا باعث می شود در جبهۀ             عـ « تر م یری بیـش رد و درـگ ند ـک دّی نخواـه نگ ـج ـا ـج رب ه
 )111(».جنگ با عراق دچار وقفه شویم و در آنجا هم به جایی نرسیم

بدیـن ترتیـب، دربـارۀ توقف اعزام نیرو به لبنان و همچنین بازگشت نیروها       
ی از توافـق حاصـل شد و امام پس از اصرار برخی مسئوالن تنها با ماندن بخش     

 .نیروها برای آموزش موافقت کردند
در مـیان مسـئوالن سیاسـی و نظامـی دربـاره عقـب نشـینی عراق تفسیر و             

رئیس جمهور . تحلـیل هـای متفاوتـی شـدکه همگـی نظر امام را تأکید کردند        
عقب رفتن مسئله نیست بلکه «:وقـت، آیت اهللا خامنه ای، در سخنانی اظهار کرد  

کردند که خسارات عظیمی وارد کردند باید این صـدام تجـاوز کـرده و اعتراف     
) 112(».خسـارات گرفـته شـود و گـرنه بـا آنها در حال جنگ باقی خواهیم ماند          

صـدام در عقـب نشینی صادق نیست؛ زیرا هم    «:ایشـان همچنیـن اضـافه کـرد       
 )113(».مـناطق را پـس از عقـب نشـینی ویران کرده اند و هم کامالً عقب نرفته اند       

رد کـه بـا فـتح خرمشـهر جنگ تمام نشده است و تا تنبیه       ایشـان تأکـید کـ     
هرگز عمده «: در مـورد لبـنان نـیز تصریح کرد   )114(.مـتجاوز مـبارزه ادامـه دارد    
 )115(».قوایمان را به لبنان نمی بریم

آقـای هاشـمی نیز عقب نشینی را تاکتیکی دانست؛ زیرا عراقی ها مناطقی را        
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ــد و بـر روی مـناطق و ارتفاعــات   تخلـیه کـردند کــه در آن آسـیب پذیـر بود     ن
آقـای هاشـمی در نمـاز جمعه تهران نیز ویران    ) 116(.اسـتراتژیک باقـی مـاندند     

کـردن شـهرها را بـه هـنگام عقـب نشینی نشانۀ دروغگویی صدام برای صلح و         
 پیش از این، آقای هاشمی به گزارش جلسه شورای عالی )117(.آشـتی ذکـر کرد   

قـب نشـینی ارتـش عراق از شهرها و نقاط    دفـاع اشـاره مـی کـند کـه در آن ع        
مسـکونی غـرب کشـور رسـیدگی و معلـوم شد که آنها در بخشی از ارتفاعات           

و همین موضوع، اهداف جنگ طلبانۀ صدام را ثابت . ایران در کنار مرز مانده اند     
مـی نمـاید و این گونه عقب نشینی ها بیشتر جنبۀ تبلیغی دارد و برای تثبیت و     

 )118(.راقی استفاده می شودتقویت نیروهای ع
مهـندس موسوی، نخست وزیر، نیز عقب نشینی عراق را فرار برای حفظ باقی     

 )119(.مـاندۀ نـیروها و یافتن فرصتی مناسب برای تثبیت سلطۀ سیاسی می داند     
ما تا تحقق شرایط به مبارزه ادامه می دهیم و به «:ایشـان همچنیـن تأکید کرد     

ه تصمیم بگیریم و برای دفاع از خود به هر خـود حـق مـی دهیم در این زمین      
 )120(».اقدامی دست خواهیم زد

وزیـر خارجـۀ وقـت ایـران، دکـتر والیتـی، در دیـدار بـا برخـی از سفیران           
کشـورهای خارجی مواضع جمهوری اسالمی را برای کشورهای دیگر تشریح و    
تبییـن کـرد و عقـب نشـینی عـراق را اجـباری و یکـی از شرایط پایان جنگ           

 )121(.انست و افزود تا تحقق شروط دیگر جنگ ادامه خواهد داشتد
رجایـی خراسانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، نیز در نامه ای خطاب    

عراق کامالً از سرزمین ایران عقب نشینی «:بـه رئـیس شـورای امنیت اعالم کرد    
 وی )122(».نکـرده اسـت و هـنوز بخـش هایـی از خـاک ایران را در اشغال دارد           

همچنیـن در مصـاحبۀ مطبوعاتـی اظهـار امـیدواری کـرد که با برآورده شدن        
 )123(.دیدگاه های عادالنه و شرافتمندانه ایران، صلح در منطقه برقرار شود

 
 بازتاب تحوالت جدید

عقب نشینی بدون "عقـب نشینی عراق از خاک ایران را رسانه های خبری جهان     
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/5، گاردین( "یک ارتش شکست خورده" )23/4/1361، آسوشیتدپرس( "آبروریزی
 )2/4/1361 لوکوتیدین،( "و تـالش برای دستیابی به صلح آبرومندانه    ") 4/1361

در حالی که صدام به نظر می رسید «: نوشت نیویورک تایمز  )124(.ارزیابـی کـردند   
احـتماالً از قـدرت کـناره گـیری کند حیات دوبارۀ خود را تا حدودی با تجاوز        

 لبنان به دست آورد و تمرکز ایران بر اسرائیل به صدام فرصت نفس اسرائیل به
این عقب نشینی به «: طی گزارشی تأکید کردآسوشـیتدپرس  )125(».کشـیدن داد  

عـراق فرصـت مـی دهـد با هرگونه ضد حمله ایران مقابله کند و عراق از حملۀ       
ان را از نظر  در حالی که خبرگزاری فرانسه ایر)126(».اسرائیل به لبنان سود جست

نظامی در موضع برتر می دانست که هر زمان اراده کند می تواند در خاک عراق    
با این عقب نشینی، تصمیم گیری دربارۀ «: نوشت گاردین روزنامۀ   )127(.نفـوذ کند  

 رادیو کلن نیز با استناد به سخنان آقای هاشمی )128(».ادامۀ جنگ با ایران است
یروزی کامل علیه رژیم عراق می خواهد توفان تهران در حال حاضر با پ   «:گفـت 

دیلی  روزنامۀ )129(».انقـالب اسـالمی را بـه کنارۀ جنوبی خلیج فارس انتقال دهد    
، چاپ لندن، اشاره می کند که کشورهای منطقه معتقدند هدف بعدی   تلگـراف 

ایران با نپذیرفتن پیشنهاد عراق «:انقـالب اسـالمی آنـان خواهـند بود و نوشت      
کردزمن بیانیۀ صدام و واکنش ایران ) 130(».بر سراسر منطقه خواهد افکندلرزه ای 

نه بیانیه صدام و نه عقب نشینی عراق هیچ «:را تجـزیه و تحلیل و تأکید کرد که    
ایران «: افرایم کارش نیز در مقالۀ خود نوشت».کمکـی بـه پیشـبرد صلح نکرد      

های خود را افزایش اعـالم کـرد تصـمیم صدام بسیار دیر اعالم شده و خواسته     
 وی پـیش بینـی کرد روند جنگ با ادامۀ آن در خاک عراق تغییر     ».داده اسـت  
 )131(.خواهد کرد

عراق یک تصمیم «: نوشتالرسالهدر مـیان رسانه های منطقه روزنامۀ کویتی     
مهـم اسـتراتژیک اتخـاذ نمـود و دیگـر هـیچ بهانـه ای برای تجاوز ایران باقی          

 ورود ایـران به خاک عراق را به منزله از دست  لسـفیر ا روزنامـۀ    )132(».نگذاشـت 
(.دادن هـم پیمانان عرب و عربی کردن یا جهانی کردن این جنگ ارزیابی کرد    

جنگ تا مدت نامعلومی ادامه خواهد یافت و «: رادیـو قاهـره پیش بینی کرد    )133
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ایـران حقیقـت عقـب نشـینی عـراق را فـاش سـاخته و اعـالم کـرده است که           
قـی هـنوز مواضع استراتژیکی مهمی در جنگ را در تصرف خود   نـیروهای عرا  

دارنـد و بـرای اثـبات این موضوع از خبرنگاران خارجی برای بازدید از مناطق       
، چاپ ترکیه، جمهوریت )134(».مـرزی ایـران و عراق دعوت به عمل آورده است    

ن ترکیه نیز درگیر ای«:ادامه جنگ را برای منطقه مخاطره آمیز دانست و نوشت     
، چاپ اسالم آباد، اشاره می کند مسلم روزنامۀ انگلیسی زبان  ».بحران خواهد شد  

بـه ایـنکه اگـر عـراق بـه ایران حمله نکرده بود امروز اسرائیل به لبنان حمله           
تعیین شرط ایران برای پرداخت غرامت کامالً «:نمـی کـرد و سپس تأکید کرد       

ــنده م   ــا در آی ــاید خســارت بدهــد ت رتکــب چنیــن صــحیح اســت و عــراق ب
 )136(».حرکت هایی نشود

حبیب شطی، دبیرکل سازمان کنفرانس اسالمی، در حالی که تأکید می کرد    
جـنگ ایـران و عـراق و پیروزی ایران در خرمشهر برای اسرائیل و غرب منافع     

عقـب نشـینی عـراق را قدمی مثبت برای پایان دادن به    . زیـادی داشـته اسـت     
، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، نیز طی  اوالف پالمه )137(.جـنگ ذکـر کرد    

مـن شـش بـار بـه مـنطقه سـفر کرده ام ولی طبق قانونی       «:مصـاحبه ای گفـت    
 وی در ».قدیمـی، وقتـی جنگی شروع می شود، مشکل است به آن خاتمه داد     

مورد پیروزی های اخیر ایران و تحوالت در جنگ به شرایط ایران اشاره کرد و      
 )138(».هد این شرایط را بپذیردولی عراق نمی خوا«:گفت

مرکـز مطالعـات استراتژیکی و بین المللی جرج تاون، در امریکا، از تحوالت     
جـنگ و چشـم اندازهای آینده تحلیلی ارائه داد که رادیو امریکا آن را منعکس    

در ایـن ارزیابـی تأکـید شـد در صـورتی کـه عراق بتواند خود را از یک            . کـرد 
د و به شرایط قابل قبولی برای صلح با رژیم ایران شکسـت آشـکار در امان دار     

دسـت یـابد، صدام حسین شانس خواهد داشت که از نظر سیاسی جان به در    
در ایـن تحلـیل، بـا اشاره به تأثیر شکست عراق و کاهش تهدیدات این     . بـبرد 

کشـور بـرای کشورهای کوچک تر خلیج فارس، پیش بینی شده است که صدام        
.  ایران بر نیروهایش قدرت خود را از دست نخواهد دادبـه دلـیل پـیروزی های     
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ایـران و عـراق هـر دو احتماالً    : در ایـن تحلـیل در مـورد آیـنده آمـده اسـت         
تسـلیحات خـود را تجدید خواهند کرد، مسابقه ای تسلیحاتی آغاز خواهد شد        
. کـه در آن احـتماالً قـدرت های بزرگ بر نفوذ خود بر دو کشور خواهند افزود        

 مـیان اگر صدام سقوط کند و اوضاع بی ثباتی در عراق به وجود آید به    در ایـن  
 )139(.ضرر منافع غرب خواهد بود

 
  ـ تـالش  بـرای صـلح4

 تا خرداد سال 1360آغـاز پـیروزی هـای نظامـی ایـران در جـنگ از مهر سال       
.  وضـعیت جـنگ را از حالـت فرسایشی به فعال و پر تحرک تغییر داد        1361

عـث شـد تـا سـازمان کنفرانس اسالمی و سازمان ملل متحد     ایـن تحـوالت با    
هیئت میانجیگری سازمان کنفرانس اسالمی . تـالش هـای صلح را از سر گیرند    

صدام .  با صدام مالقات کرد1360بـه ریاسـت احمد سکوتوره در اواخر اسفند       
در ایـن مالقـات اعـالم کرد عراق حاضر است ضمن عقب نشینی از خاک ایران     

امـا بغـداد تقاضـای ایران را مبنی بر اینکه    .  بـه ایـران بـپردازد      غرامـت مالـی   
 )140(.دادگاهی بین المللی به بررسی متجاوز این جنگ بپردازد، نپذیرفت

 وارد 1360 اســفند17هیئـت منتخـب سـازمان کـنفرانس اسـالمی در روز      
 سـاعته با اعضای شورای عالی دفاع تهران را  5تهـران شـد و پـس از مذاکـرۀ        

صدام «:آقـای هاشمی طی مصاحبه ای دربارۀ نتیجۀ مذاکرات گفت . تـرک کـرد   
دنـبال صـلح نیسـت؛ زیـرا حـزب بعث هستی خودش را در گرو نتیجۀ جنگ       

هیئت در صحبت هایش هیچ اعتراضی به خواسته های «: ایشان افزود».مـی بیـند   
و به ما می گفتند شما ! ایـران نکـردند ولـی از مـا مـی خواستند گذشت کنیم          

 )141(».بدهید و عراق هم امتیاز بدهد که ما به شدّت رد کردیمامتیاز 
پـس از شکسـت عـراق در عملـیات فـتح المبیـن، هیئـت میانجـی سازمان          

چنان که . کـنفرانس اسـالمی مجـدداً اعالم کرد مایل است به تهران سفر کند        
باعث «آقـای هاشـمی در کـتاب خاطـرات خـود نوشـته است بازتاب این خبر       

و با اظهار نگرانی از پذیرش . ز رزمندگان و نیروهای تند شد  ناراحتـی بعضـی ا    
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آتـش بس، خواسته ها را باال برده و کسی حاضر نیست به کمتر از سقوط صدام     
 سـپس ایشان از مرحوم  ».و تأسـیس حکومـت اسـالمی در عـراق اکـتفا کـند       

  )142(.احمدآقا خمینی نقل می کند که بیت امام هم تحت فشار است
مچنیـن بـه مالقـات با آقای محمدتقی مدرسی و پیشنهاد    آقـای هاشـمی ه    

ــند و      ــی ک ــاره م ــران اش ــرای عــراق در ای ــی ب ــکیل مجلس ــرای تش ایشــان ب
143(».پیروزی های جبهه خیلی ها را به فکر آیندۀ عراق انداخته است «:مـی نویسد  

( 
در ادامـۀ همیـن رونـد آقـای والیتـی، وزیر خارجه وقت، در مالقات با آقای         

 هیئت میانجی گری و پیشنهاد هیئت برای عقب نشینی تدریجی هاشمی گزارش
 فروردین به نوشتۀ آقای 30 یک روز بعد در تاریخ )144(. را طـرح می کند   ∗عـراق 

آقـای خامـنه ای تلفن کردند و گفتند آقای احمد سکوتوره و حبیب     «:هاشـمی 
به شـطی به نمایندگی از سازمان کنفرانس اسالمی آمده و طرحی آورده اند که    

قرار شد که . خواسته های ما نزدیک است و جواب را باید پس از مشورت بدهیم
 :ایشان دربارۀ جلسه مشورتی می نویسد) 145(».فردا صبح مشورت کنیم

رایط           « ـارۀ ـش المی درب نفرانس اـس ـازمان ـک نهاد س واب پیـش ورد ـج ورت در ـم رای مـش ـب
ـای خامــنه ای رفــتم     ـه دفــتر آـق ـان جــنگ ـب ـا خــروج نــیروه …پای ای عراقــی را از  آنـه

رده اند که در حکم              رح ـک ری مـط ـای دیـگ یز ه ی ـچ د وـل رده اـن نهاد ـک ران پیـش ـاک اـی خ
ـت    رط اس رارداد الجزایر، که به نظر ما روشن         . ـش ـاس ـق ر اس درود ـب ـارۀ اروـن ره درب مذاـک

یروهای بی طرف در دو سوی مرز، که           دن ـن ـائل ـش دارد؛ ح ره ـن ـه مذاـک یازی ب ـت و ـن اس
ی پذ         ود آن را نـم ـاک ـخ ـا در خ ـکیل کمیتۀ رسیدگی برای پیدا کردن    م یز تش ریم؛ و ـن ـی

ر ما متجاوز              د و از نـظ د ـش ـت خواـه ـاس پرداخ ن اس ر همـی م ـب ـارت ـه ـه خس تجاوز ک ـم

                                                 
فضای جنگی کشور و «:در توضیح این خبر نوشته است آقای هاشمی در دفتر خاطرات خود ∗

انتظارات باالی مردم و بخصوص رزمندگان به گونه ای است که اینگونه پیشنهادات را به استهزاء 
می گیرند و عقب نشینی فوری و با قید و شرط را کافی نمی دانند و به مسئوالن جنگ انتقاد 

ما وقت زیادی صرف قانع کردن این گونه افراد . دارند که چرا فوراً وارد خاک عراق نمی شوند
 ».می کنیم

 )29/1/1361 ، گزارش روز یکشنبه 8، ص 25/2/1380، جمهوری اسالمیروزنامۀ (
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ـت     راق اـس ـارت را بــپردازد و آن ـع ـاید خـس ـت و ب ـای دکــتر   . مشـخص اـس د آـق قــرار ـش
د      واب بدـه ی ـج ـفر تا حدودی از فضای حاکم بر جامعۀ ایران     . والیـت ن س م در اـی ـا ـه آنه

رای مســئوالن         مطلـ  زرگ، ـب یازات روشــن و ـب دون امـت ـه ـب د ـک یده اـن ده انــد و فهـم ع ـش
ـه اختیار صلح و جنگ در دست             ند ک ی داـن ـت و ـم وار اس س دـش ش ـب رش آـت ی پذـی ایراـن

 )146(».شخص امام است و از نظرات ایشان هم بی اطالع نیستند

 فروردین نوشته شده است 30در پاورقـی خاطـرات آقـای هاشـمی در روز          
یــت اهللا خامـنه ای رئــیس جمهـور در مذاکــره بـا احمــد ســکوتوره     حضـرت آ 

رئـیس جمهـور گیـنه و رئیس  هیئت صلح سازمان کنفرانس اسالمی و حبیب         
 :شطی دبیرکل سازمان کنفرانس اسالمی و سخنگوی این هیئت گفتند

د چیز             « ـاوز باـش م و تج یری از ظـل رای جلوـگ ـه ـب ی ک ـت؛ جنـگ د نیس ـه ـب نگ همیش ـج
ـت  ـب را بــیان نکنــید    ا. بســیار خوبــی اـس ـا دو مطـل اول ایــنکه : مــیدوارم در پاســخ ـم

تیم زیــرا هــر        نکه نگویــید قاضــی نیـس م توقعاتــی دارد؛ دوم هــم اـی ید عــراق ـه نگوـی
 )147(».میانجیگری خود شامل نوعی قضاوت است

تالش هیئت میانجیگری کنفرانس اسالمی برای متقاعد ساختن ایران در این 
ر حالی که به دنبال عقب نشینی عراق بودند ولی مـرحله به نتیجه نرسید؛ زیرا د   

متعاقب فتح خرمشهر و . شـرایطی را طـرح مـی کـردند که ایران موافقت نکرد     
تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان، سازمان کنفرانس اسالمی فعالیت خود را برای   

 خرداد18 تا 15کمیتۀ صلح اسالمی از . خاتمـه دادن بـه جـنگ تشدید کرد        
در جـدّه و مکه جلسه ای گذاشتند که چهارمین  ) 1982وئـن  ژ8 تـا    5( 1361

کمیته تصمیم گرفت آقای سکوتوره پیام های جداگانه ای به . نشست کمیته بود
رئیس گروه اعزامی به عراق آقای . رؤسـای جمهـوری ایـران و عراق ارسال کند    

عزت ابراهیم به عالقۀ . سـکوتوره بـود کـه بـه عزت ابراهیم پیام را تسلیم کرد      
شـدید عـراق بـرای همکـاری بـا تالش های خیر خواهانه کمیسیون حسن نیت        

گروه اعزامی به تهران . اسـالمی بـرای یافتـن راه حـل عادالنه جنگ تأکید کرد     
تحت سرپرستی وزیر خارجۀ گینه بود که پیام سکوتوره را به ریاست جمهوری 

برای مذاکره با در این پیام از ایشان . وقـت ـ آیـت اهللا خامـنه ای ـ تسـلیم کرد     
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کمیـتۀ صـلح در مکـه مکـرمه دعـوت شـده بـود که پذیرفته نشد و دلیل آن           
 )148(.بی طرف نبودن عربستان در جنگ و دعوت مشابه از صدام عنوان شد

آقـای هاشـمی در کتاب خاطرات خود دربارۀ جلسۀ سران سه قوه و بررسی    
 :نامۀ ارسالی هیئت میانجیگری می نویسد

ر     « ورت ـس ـۀ مـش ی سازمان        در جلس ـت میانـج رف هیئ ردم از ـط رکت ـک وه ـش ـه ـق ان س
ـه ای           نه نام ـه گـی ر خارج المی، وزـی نفرانس اـس ـای ∗ـک د ( از آق سکوتوره آورده است، ) احـم

ـه بروند و معلوم شد که از صدام هم           ـه مک ـان ب ـه ایش ـت ک ته اس ور خواـس یس جمـه از رـئ
د      رده اـن ی ـک ن دعوـت م و این پیشنهاد      . چنـی ی بودـی نهاد مثبـت تظر پیـش ـا مـن بر خالف م

 )149(».نظر مخالف دادیم و قرار شد که آقای خامنه ای جواب بنویسند. انتظار بود

 17آقـای هاشـمی در خاطـرات خـود به جلسه شورای عالی دفاع در تاریخ        
راجع به برنامۀ آیندۀ جنگ بحث «: اشـاره مـی کـند و مـی نویسد      1361خـرداد 

 ایشان همچنین در )150(».کردیم، در مصاحبۀ تلویزیونی تصمیمات را اعالم کردم
 )151(.مورد مفاد نامه به آقای سکوتوره می گوید با رئیس جمهور صحبت کردم

مجمـوع ایـن گزارش ها نشان می دهد که در این مذاکرات به طور کلی آنچه     
آقای هاشمی . هـدف ایـران بـود تأمیـن نشد و در نتیجه به موفقیتی نینجامید      

ایـنکه بـه موضـوع مذاکره اشارۀ کلی    در توضـیح جلسـات مالقـات عـالوه بـر       
مـی کـند بالفاصـله بـه فضـای داخـل ایـران و نگرانـی از برقـراری صلح اشاره           

ایشـان همچنین در مذاکرات نقش اصلی را به نظریات امام می دهد     . مـی کـند   
ولـی در هیچ  گزارشی به طور مشخص نتیجۀ مذاکره یا دیدگاه امام را در مورد     

 . نکرده استهیئت مذاکره کننده، بیان
در ایـن مرحله از مذاکرات مسئله مهم انتشار پاره ای از اخبار متفاوت درباره     
. مـبلغ پیشـنهادی غرامـت یـا درخواسـت ایران برای دریافت غرامت می باشد       

                                                 
 آقای رضایی، فرمانده وقت سپاه، طی سخنانی در اهواز محل گلف 16/4/1361 در تاریخ   ∗

ن، بیایید به عربستان، یک نفر هم از می گوید سه نامه به آقای خامنه ای داده اند از سوی عربستا
جلسه بگیریم و بحث کنیم. عراق بیاید، صحبت کنیم، کشورها می گویند تهدید اسرائیل است

… . 
 )سردار غالمعلی رشید، مصاحبه اختصاصی(
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 میلیارد 25آقـای هاشـمی بـرای نخسـتین بـار در کـتاب خاطرات خود مبلغ        
 : را ذکر می کند و می نویسد∗دالر

ـا « ـارس در    مــنابع غربــی ـش ـاری خلــیج ـف ـه کــنفرانس شــورای همـک یعه کــرده انــد ـک
تان ( بلغ      ) عربـس ته ـم میم گرـف عودی تـص نوان غرامت به ایران    25ـس ـه ـع یارد دالر ب  میـل

دام بگیرد و تالش روی          ـت از ـص ـارۀ حمای میمی درب ته تـص نفرانس نتوانـس پردازند و ـک ـب
 )152(».راضی کردن ایران به صلح متمرکز است

شـان خبر را از منابع غربی ذکر می کند و معتقد  چـنان کـه روشـن اسـت ای      
عالوه بر این، آقای . اسـت کـنفرانس نتوانسـته در ایـن مـورد تصمیمی بگیرد        

 :رسانه های غربی می نویسد) شایعه سازی(هاشمی در توضیح خبر 
ـت و            « ند اـس یروز و قدرتـم ران ـپ ـه اـی د ک ته اـن ی پذیرـف باط جمـع ـای ارـت ـانه ه نون رس اـک

الب ا      دور انـق ر ـص یغ می کنند و        خـط نطقه تبـل ـای ـم ـت ه ـاندن دول رای ترس المی را ـب ـس
 )153(».معموالً با این شایعات اهداف انحرافی را دنبال می کنند

بنی صدر . عـالوه بر این، در منابعی دیگر به رقم پیشنهادی اشاره شده است      
 :در این باره می گوید

ر بودند به ما غرامت ب        « ـه حاـض ـارس ک یج ف ورهای خـل نهاد کـش پردازند آنها گفتند پیـش
 )154(». میلیارد دالر کمتر قانع نشدیم50 میلیارد دالر و ما به 25

آقـای عـزت اهللا سـحابی رقـم پیشـنهادی و روش پرداخـت آن را به گونه ای        
 :دیگر روایت می کند و می گوید

رب پیشنهاد دادند اگر جنگ تمام شود ما            « ـای ـع یخ ه ـه ـش هر ک تح خرمـش ـان ـف در زم
یس      ندوقی تأـس یم و حاضریم تا    ـص ی کـن 1ـم 0  میلیارد دالر در این صندوق بریزیم به 0

ـازی زیان های دوران              رف بازس ـه ـص راق ک رای ـع ی ـب ران و یـک رای اـی ـا ـب ـه دو ت وری ک ـط
 )155(».جنگ کنند

هرالدتریبـیون بـه نقل از مقامی بحرینی درباره پیشنهاد عربستان به مقامات     

                                                 
 50 میلیارد دالر و ما گفتیم 25آنها اول گفتند «: بنی صدر نیز در کتاب خاطرات خود می گوید∗

 - 309جلد اول، ص (»                                                         .کمـتر نمـی گـیریم   میلـیارد دالر   
310( 
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 :ایران نوشت
ـه        « ی نام عودی ـط تان ـس ـت عربـس ـات ایران، پرداخت   دول رای مقام  میلیارد دالر 50ای ـب

ـت      وده اس ران را تقــبّل نـم ـه اـی ی ـب ـت جنـگ ـان    . غرام ـا پاـی ـت ایــران ب و در صــورت موافق
یز حاضر به پرداخت قسمتی              ر ـن ی دیـگ ورهای عرـب راق، کـش ر ـع الوه ـب نگ، ـع دادن ـج

 )156(».از خسارات وارده به ایران می باشند

 عراق در خلیج فارس برای ∗پیشنهاد دوستان، چاپ امریکا، نیز به  تایممجلۀ  
 همچنین در گزارش کریستوفر )157(. میلـیارد دالر اشـاره می کند     50پرداخـت   

 اشاره "خرید صلح"، به نظر امریکایی ها مبنی بر تایمز لندن تومـاس، خبرنگار    
سعودی ها و کویتی ها احتماالً آماده اند تا به معادلۀ صلح «:و نوشـته شـده است    

150ولی هیچ کس جداً انتظار ندارد، به درخواست ایران برای    . ندکمـک کنـ   
 )158(».میلیارد دالر غرامت جنگی پاسخ مثبت داده شود

 به اجالس سران  نقـش سـازمان ملـل در جـنگ ایـران و عـراق        در کـتاب    
حاضر «: اشاره و نوشته شده است∗کشـورهای اسـالمی در شـهر فاس مراکش      

از طریق صندوق بازسازی اسالمی برای ترمیم شـدند بیش از صد میلیارد دالر     
 طی رویتر خبرگزاری )159(».خرابـی های ناشی از جنگ به ایران پرداخت نمایند  

 غرامت جنگی همراه با ∗∗ میلیارد دالر150گزارشی درخواست ایران را مبلغ   
همچنین . محاکمـۀ صـدام و بازگشت چند هزار راندۀ شده عراقی ذکر می کند       

 میلیارد دالر غرامت به 25کشـورهای خلیج فارس پذیرفته اند   اشـاره مـی کـند       

                                                 
 . میلیارد دالری عربستان اشاره کرده است25، چاپ لیبی به پیشنهاد زحف االخضر هفته نامۀ ∗

 )5/5/1361، گزارش 400، ص 20روزشمار جنگ ایران و عراق، جلد (
ملک فهد در کنفرانس «: می نویسدجنگجوی صحرادر کتاب ) سعودی( سلطان شاهزاده خالد بن∗

جامعۀ عرب در مراکش، طرح عقب نشینی کامل نیروهای عراقی از ایران و پرداخت غرامت از سوی 
کشورهای همکاری خلیج فارس به ایران را پیشنهاد کرد، این طرح را عراق پذیرفت ولی ایران رد 

 ».کرد
، به نقل از خبرگزاری ملی عراق، 14/5/1376 اسالمی،جمهوری خبرگزاری (  

)13 ـ 12، ص 17/5/1374، 283بولتن خبرهای عراق، شماره   
 آقـای مارتینز از هلند در مصاحبه با آیت اهللا خامنه ای، رئیس جمهور وقت، در پرسش از   ∗∗

 . میلیارد دالر اشاره کرده  است150غرامت به رقم 
 )22/3/1361، تاریخ مصاحبه 70، ص 2 جلد مصاحبه ها، از کتاب سایت ملی ـ مذهبی، به نقل(
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ایـران بـپردازند امـا دولـت عـراق هـیچ تعهدی برای پرداخت غرامت به عهده        
 نمایندۀ دائم ایران در سازمان ملل، آقای رجایی خراسانی، نیز )160(.نگرفته است 

یارد دالر  میل150در مصـاحبه ای شرایط ایران را توضیح داد و مبلغ غرامت را     
ذکـر کـرد و مـالک نحوۀ تعیین این رقم را تخریب ساختمان ها، تأسیسات، و     
شـهرها و آثـار تاریخـی اعـالم کـرد و از جمله آنها را پاالیشگاه عظیم آبادان،           

 )161(.گمرک خرمشهر، شهرهای خرمشهر، هویزه و قصرشیرین دانست
نگ پس از فتح بعدهـا در پاسـخ بـه سـؤاالت و ابهاماتـی که دربارۀ ادامۀ ج        

ــه وجـود آمــد مســئوالن سیاســی ـ نظامــی     خرمشـهر و پرداخــت غرامــت ب
 :آقای هاشمی در سخنانی گفت. توضیحات جدیدی دادند که مهم است

ایـن حـرف هـا کـه گفـته می شود به ما پول پیشنهاد دادند، درست نیست       «
ز همۀ آنها شایعه بود و پس ا) 162(…هـیچ پیغامـی در ایـن زمیـنه بـه ما نرسید      

 )163(».پی گیری متوجه شدیم که چنین اظهاراتی صحّت ندارد
ما هنوز در وضعیتی نیستیم که حقایق را «:ایشـان دربـارۀ  اصل مسئله گفت       

بگویـیم چـون هـنوز قـرارداد صلح میان ایران و عراق امضا نشده است، لذا ما       
اگر . فعـالً نمـی توانـیم حقـایق جنگ و دالیل پذیرفتن یا نپذیرفتن را بگوییم      

اسـناد را منتشـر کنـیم مسـائلی در اختیار دشمن قرار می گیرد و برای آیندۀ        
من به همه کسانی که با تاریخ «: سپس ایشان افزود».کشـور خطـرناک می شود    

جـنگ آشـنا هسـتند توصیه می کنم صبر کنند تا شرایط برای انتشار بی ضرر         
 )164(».مسائل جنگ فرا رسد

 در کنگرۀ سرداران شهید در کرمان دربارۀ آقـای والیتی، وزیر خارجه وقت،    
 :پیشنهاد عربستان برای پرداخت غرامت به ایران گفت

ـه در دوران          « ی ک نوان کـس ـه ـع ن ب ـاع مقدس و دو سال مذاکرات سیاسی   8ـم ـال دف  س
 )165(».بعد از آن در جریان قضایا بودم اعالم می کنم این ادعا صحت ندارد

 تلویزیونی همدلی دربارۀ جنگ ایشـان همچنیـن بـه هـنگام ضـبط بـرنامۀ         
 :توضیح بیشتری می دهد

ـت پول برای جبران خسارت نشد         « نهاد پرداخ ی پیـش ن الملـل ـاد بـی ور و نه یچ کـش . از ـه
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د        ی دادـن نهاد ـم ـا پیـش طه ه ـخاص و واـس بق با ما صحبت     . اش یرکل اـس طی دـب ـب ـش حبی
واب بیاورد و طرف اصلی مشخص شود که دیگر             ـا ـج ر م ن نـظ رای تأمـی ـت ـب رد و رف ـک

 ».ما دو چیز می خواستیم عقب نشینی و تعیین متجاوز. نیامد

معاون وزیرخارجه هند نیز فعال شده بود که ما «:ایشـان همچنیـن می گوید     
 آقای )166(».نظـرمان را دربـارۀ غرامـت گفتـیم کـه رفـت ولـی پاسـخی نیاورد             

 :رضایی، فرمانده سابق سپاه، نیز می گوید
هر،       « س از آزادی خرمـش ود ـپ ی ـش ته ـم ردند غرامت ایران     گـف نهاد ـک رب پیـش یوخ ـع  ـش

پردازند  ـحت نــدارد. را ـب ـت بــود  . اوالً ـص رز مهمــتر از غراـم ـا . ثانــیاً مســئله ـم ـت ـم امنـی
یف برخورد با متجاوز چه می شود              ـت و تکـل ـا کجاس رز م ره ـم نکه باالـخ ود و اـی رح ـب مـط

یم         ـاوز نباـش رار تج ـاهد تـک ر ش ـا دیـگ د از فتح خرمشهر مدتی عملیات نکردی  . ت ـا بـع م، م
ی عزمی برای فیصله جنگ ندیدیم            یم، وقـت یا را ببیـن ل دـن ـا عـکس العـم ردیم ت أمل ـک ـت

 )167(».وارد خاک عراق شدیم

ایشـان همچنیـن در گفت وگو با ایسنا در توضیح مقالۀ آقای اکبر گنجی در        
مـورد پیشـنهادهای سـفیر ایتالـیا، که با استناد به کتاب آقای هاشمی نوشته        

 :شده است، می گوید
ـ « ود منطقــی        ای ـه ایــران داده ـب ـلح ب نهاد ـص ـفیر ایتالــیا پیـش ی گویــند س نکه برخــی ـم

ـت  ی پایه اعتماد                . نیس ـای ـب ـخن ه ن س ـه چنـی د ب ی تواـن ی ـم ـان عاقـل دام انس تی ـک براـس
ـای تعارف آمیزی بسپارد           یغام ه ن ـپ ـت چنـی ـه دس ور را ب ـت کـش ند و سرنوش یا اینکه . ـک

نگ را تقــبل مــی      ـارج ـج الم کــرد مـخ ی گویــند عربســتان اـع ـاً در ردیــف  ـم ند اساـس  ـک
ـه اوالً ایــن صــرفاً در حــد یکــی از        ـه شــمار نمــی آیــد، چــرا ـک ـلح ـب پیشــنهادات ـص
ـلح           نهاد ـص ـا پیـش تان کــی و کج ـاً عربـس دارد و واقع یچ اســتنادی ـن ـت و ـه نیده هاس ـش

ود دارد؟ ثانیاً اگر عربستان             رف وـج ن ـح رای اـی ی ـب ـه مکتوـب ود؟ چ 1داده ـب 0  میلیارد 0
ی داد مشـکل          ـا ـم ـه م م ب ی شد؛ زیرا فقط در مورد اروند رود فارغ    دالر ـه ل نـم ـلی ـح  اص

دها میلیارد دالر ارزش دارد             ـا ـص رای م ـه ـب ـت ک نطقه ای اس ی ـم ـت ارـض ئله تمامی از مـس
 )168(».و در این مورد وضعیت مشخصی وجود نداشت

جـدا از توضـیحاتی کـه بعدهـا دربارۀ بخشی از مذاکرات و ارقام پیشنهادی        
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 خواسته های ایران مطرح شد، به نظر می رسد بـرای پرداخـت غرامت و تأمین     
مذاکـرات بـه بـن بسـت رسـید، چنان که بعدها ضیاء الحق، رئیس جمهور وقت         

ایـن هیئـت در مأموریت خویش برای خاتمه دادن به جنگ    : پاکسـتان گفـت   
 در واقع، چنان که آقای هاشمی در خطبۀ )169(.ایـران و عـراق ناکـام مانده است    

صدام و سایران به پیشنهادهای ایران توجه نکردند؛ زیرا نمـاز جمعه بیان کرد    
(».اگر صلحی را که ما می خواهیم و حقمان است بدهند صدام سقوط می کند     «

 . حال آنکه تالش ها برای حفظ صدام بود)170
بـا توجـه بـه برخـی از گـزارش هـا اعـالم آمادگـی یـک جانـبۀ عـراق برای             

ــاریخ   ــینی در ت ــرداد20عقــب نش ــنطقه   تحــت ف1361 خ ــار کشــورهای م ش
. در وضـعیت جدید مجدداً ایران بر مواضع خود تأکید کرد . خلـیج فـارس بـود     

 :چنان که آیت اهللا خامنه ای در مالقات با فرستادۀ ویژه امارات متحدۀ عربی گفت
ـا تحمیل کنند مورد قبول ما نخواهد          « ـه م یرعادالنه را ب ـلح ـغ ند ص ـانی بخواـه ر کس اـگ

ود  ـلح تحمیلــی  . ـب ـا ص ـاگوار و غــیرقابل تحمــل    زیــرا ـم ثل جــنگ تحمیلــی ن  را هــم ـم
یم    ی داـن ـاوز در منطقه برچیده نخواهد شد       . ـم ـه تج ود ریش ـازات نـش تجاوز مج ر ـم (».اـگ

171( 

 امـام خمینـی نـیز در واکـنش بـه تحـوالت جدیـد و پیشـنهاد صدام برای            
عقـب نشـینی سـخنانی گفتند مبنی بر اینکه ما از اولی که جنگ شروع شد تا     

 یکی از شرایط »باید بروید بیرون«لمان یکی بود و از اول می گفتیم حـاال مسـائ   
اگر می خواهید »«.اگر هم نروید بیرونتان می کنیم«ما این است که بروید بیرون   

 امام مسئله دوم را خسارت جنگ )172(».یـک تفاهمـی بشـود، باید بروید بیرون        
 که اگر ایران ذکـر کردند و قضیه جبران خسارت را از این جهت مهم دانستند  

فردا باز هم دوباره برگردند و «اغمـاض کـند موجـب تشـویق ظالم می شود که      
همیـن بسـاط را درآورنـد بعـد هـم مـی گویـند کـه آقا بسیار خوب، باز صلح              

مـا اکنون که قدرت داریم نباید مجرم را رها  «: و اضـافه کـردند  )173(».مـی کنـیم   
 : ایشان همچنین گفتند)174(».کنیم

ـک چــیز غیرعقلــی و غــیر عقالنــی بگویــیم و     نمــی خواهــیم« ـه تحمــیل کنــیم، ـی  ـک
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ـب بنشینیم، آن هم به واسطه               رد عق ی پذـی ی ـم ر عقـل ـه ـه یزی ک یم از آن ـچ ی خواـه نـم
تش تشــویق        ی را نــباید در جناـی طه ایــنکه آدم جاـن ـه واـس ـه دارد، ـب د معــنوی ک آن بـع

 )175(».کرد، ما اگر صلح بکنیم معنایش تشویق کردن این جانی است به جنایتش

امروز آن روز نیست که شما این حرف ها را می زنید،  «:سـپس اضـافه کـردند     
شما دیگر قدرتی ندارید که بتوانید . شـما دیگـر ایـن حرف ها را کنار بگذارید      

 موقعیت برتر ایران به همان میزان که برای )176(».یـک همچو مسائلی را بگویید  
و مسئوالن ایران موجب اعتماد عـراق و حامیانش نگران کننده بود برای مردم    

بر همین اساس اندیشه اتمام جنگ و . بـه نفـس و اطمیـنان خاطـر شـده بود        
تأمیـن خواسـته هـای ایران نیز تحت تأثیر قرار گرفته بود و به نظر نمی رسید         

اظهارات . بـدون تأمیـن خواسـته هـای ایران پایان دادن به جنگ ممکن باشد         
 :ید همین برداشت استمهندس موسوی، نخست وزیر وقت، مؤ

ـه این معنی              « ـت ب رده اس یدا نـک ـق ـپ ـا تحق رایط م ـه ـش ی ک ـلح در حاـل ـه ص ن دادن ب ـت
یروزی و در موقعی که جهان دارد موضع            تانه ـپ ـان در آـس ـت خودم ـا دس ـا ب ـه م ـت ک اس
ـه در آن نه               یم ک ـلحی بدـه ـه ص ن ب ـکارانه ـت ورت سازش ـه ـص د، ب ی شناـس ـا را ـم ـق م بح

ـه          ـت و ن ـان هس ـت خودم رای مل ی ـب رای ملت عراق و نه نفعی برای انقالب   نفـع ی ـب نفـع
 )177(».در مفهوم جهانی آن

شامل عقب نشینی عراقی ها به مرزهای (اگـر ایـران از شـرایط تعییـن شـده        
عدول می کرد به منزلۀ ) بیـن المللـی، پرداخـت غرامـت و محکومیـت متجاوز          

 و )178(بوداجـازه دادن بـه متجاوز و صحه گذاشتن بر اعمال او برای ادامه تجاوز        
چنیـن اقدامـی عالوه بر اینکه حمله مجدد عراق را به ایران ممکن می ساخت        

از طرفی .  و تجاوز عراق به سایر کشورها بود)179(بـه معـنای ناامنـی در مـنطقه         
دیگـر تأمین خواسته های ایران بویژه محکومیت متجاوز، به معنای به رسمیت   

 توافق و اجماعی بین المللی به شـناختن برتـری ایـران بـود و چون عراق بنابر      
ایـران حملـه کـرده بـود محکـوم کردن متجاوز فراتر از شخص صدام و کشور       
عـراق بـود و در آن اوضـاع پذیـرش آن صـحه گذاشتن بر فشار های غیرعادالنۀ         

 .قدرت های بزرگ محسوب می شد
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51 ـ صـدور قطـنامه 5   سـازمان مـلل4

در عین حال، نگرانی از .  رسیده بودمسـئله پایـان دادن بـه جـنگ به بن  بست      
پـیامد هـای پـیروزی ایـران و ضرورت مهار آن بر فعالیت های دیپلماتیک برای      

در این واقعه شورای امنیت سازمان ملل و . خاتمـه دادن بـه جنگ افزوده بود       
ضـمن ایـنکه فشاری که سازمان ملل به ایران وارد   . دبـیرکل آن فعـال بودنـد      
. آن از تـالش هـای سیاسـی آمـریکا ناشـی مـی شد      مـی آورد بخـش مهمـی از     

 :چنان که سفیر سابق آمریکا در عراق می گوید
داد،      « ـه بـغ ـا ب ن کمـک م زرگ  ترـی ـه ایران بود تا این کشور را مجبور     ـب ی ب ـار سیاـس فش

ـه جــنگ        ـان دادن ـب ـازمان ملــل را بــرای پاـی ـت ـس ـه قطعــنامه شــورای امنـی کنــیم ـک
 )180(».بپذیرد

در ایران موجب افزایش   تحـرکات سـازمان ملل،  نقـش و تأثـیر آمـریکا بـر    
بـه همیـن دلـیل، بـا آشکار شدن عالئم فعالیت شورای امنیت        . نگرانـی شـد   

 :سازمان ملل آقای هاشمی در نماز جمعه واکنش نشان داد و گفت
ـازمان ملل               « ـت س ورای امنی ند ـش ی خواـه ـا ـم ی ه ـه امریکاـی د ک رده اـن ند ـک زمه ای بـل زـم

ـکیل بدهــند و ح  ـه    مــتحد را تـش ـاری ـک ـا هــر ـک ـال آنـه ـه آتــش بــس بکنــند ـح کــم ـب
ورای امنیت            م ـش ل و آن ـه ـازمان مـل م س تارند، آن ـه ند، مـخ ند بکـن ی خواـه بگذارید . ـم

ودش را ببرد،         روی ـخ ر آـب ـار دیـگ م یـک ب ـت ـه ورای امنی  چطور می توانند چند نفر  ـش
تر           زارها کیلوـم ـه ـه وری را ک ـه یـک کـش ند ک ینند و بگوـی ـا بنـش ـاقل آنج ) مــربع(آدم ع

ـاک  هرش     خ یش از ده ـش زار روســتایش و ـب یش از ـه وده و ایــن   20ش و ـب غال ـب ـاه اـش  ـم
ـه بــندرهایش         روح داده  و ایــن هم هید داده و مـج ـه ـش ن هـم ـارت دیــده و اـی ـه خس هم
وری به او ظلم شده، بدون همه چیز            ن ـج وده و اـی یل ـب ش تعـط ـا ـی ـه ه یل و کارخان تعـط

وی دنیا؟         رد ـت ی پذـی ی ـم ند ـک بول ـک س را ـق ش ـب  همه   اسرائیل، رتجاع، امریکا، ا…آـت
ـاعتی در عمــرش و هــر روزی در عمــرش و هــر هفــته ای در      ـه هــر ـس ند ملتــی ـک بداـن
ـت را نمی شود گول زد و تخدیر کرد            ن مل ـت اـی نوع اس ـای مـت یروزی ه ـاهد ـپ رش ش عـم

ودش نرود            ـق ـخ بال ح ـه دـن رد ب ـا وادارش ـک  ]ان[این مردمی که این قدر به خودش. ی
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ما مـ         نها ـش ـه اـی د ب ده اـن ن ـش ید پشت مرزتان بایستید و دستتان را   مطمـئ ید بگوـی ی تواـن
 )181(»دراز کنید تا صدام یک چیزی به عنوان خسارت به شما بدهد یا امثال اینها؟

 بنابه برخی )182(.بـه درخواست اردن نشست جدید شورای امنیت برگزار شد    
گـزارش هـا عـراق هـم طرحی را برای پایان بخشیدن به جنگ به سازمان ملل      

 در آستانۀ تهیه پیش نویس قطعنامۀ جدید و تکمیل و تصویب    )183(. کـرد  ارائـه 
 پادشاه اردن، به طور ناگهانی وارد بغداد   شاه حسین، اعضـای شورای امنیت، 

 گـزارش رادیـو امریکا دربارۀ نشست اعضای شورای امنیت و محتوای     )184(.شـد 
 .ری دارندقطعنامه نشان می داد امریکایی ها در تهیۀ قطعنامه نقش مؤث

  سرانجام دو روز پس از گزارش رادیو امریکا از توافق اعضای شورای امنیت،
 12 شورای امنیت در تاریخ 2382 به اتفاق آرا در جلسۀ  514قطعـنامۀ جدیـد   

.  ماهۀ سازمان ملل صادر شد 22و پس از سکوت      ) 21/4/1361(1983ژوئـیه 
ری همۀ عملیا ت های خواستار آتش بس و خاتمۀ فو« در بند اول   514قطعـنامۀ   

عقـب نشـینی نـیروها به مرزهای شناخته شدۀ    خواسـتار  « و در بـند دوم    »نظامـی 
اعزام گروهی از ناظران سازمان ملل متحد به « در بـند سوم   ».بیـن المللـی بـود     

 در بند ».مـنظور تأیـید و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی پیش بینی شده بود     
نحوی هماهنگ از طریق دبیرکل برای چهـارم بـه کوشش  های میانجیگرانه به      

دسـتیابی به راه حل عادالنه و شرافتمندانۀ مورد قبول هر دو طرف تأکید شد و   
در بـند پـنجم از همـۀ دولت های دیگر درخواست شد از اقداماتی که به ادامه      

 )185(.اختالفات یاری می رساند خودداری کنند
 معتقدند با وجود 514کارشناسـان حقـوق بیـن الملـل در بررسی قطعنامۀ          

 479محـرز بودن تجاوز دولت عراق به ایران، در این قطعنامه همانند قطعنامه    
(. استفاده نشده است"تجاوز"از واژۀ ) 1359 مهر 6 (1980 سپتامبر 28مـورخ   

 روز پس از قطعنامۀ 15 ماه و 21 بـا فاصلۀ  514 عـالوه بـر ایـن، قطعـنامۀ       )186
ی که عراق خاک ایران را اشغال کرده بود در واقع، در مدت. پیشـین صـادر شد    

سـازمان ملـل هیچ واکنشی نشان نداد و تنها پس از آنکه نیروهای عراقی ـ آن     
هـم نـه کـامل ـ از خـاک ایـران بـیرون رانـده شـدند یـا عقب نشینی کردند،            
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اظهار نگرانی عمیق دربارۀ طوالنی شدن برخورد «:قطعـنامۀ جدیـد بـا عـبارت       
 ماه جنگ، در 22همچنین برای اولین بار در طول . د صادر ش»مـیان دو کشور   

قطعـنامه از برقـراری آتـش بـس، عقـب نشینی نیروها به مرزهای شناخته شدۀ       
بیـن المللـی و تشـکیل نـیروهای حـافظ صلح برای استقرار در مرز دو کشور و       
همچنین احترام به حاکمیت، استقالل، تمامیت ارضی و اصل عدم مداخله در      

 )187(.یگر کشورها سخن به میان آمدامور داخلی د
بر همین اساس، نظر کلی سازمان ملل در قطعنامۀ جدید حل و فصل قطعی 
جنگ نبود بلکه بیشتر به دنبال آن بودند که ایران را برای ادامۀ جنگ در وضعیت 
دشـواری قـرار دهند به همین دلیل، هیچ گونه امتیازی به ایران برای کمک و      

 .ی این کشور در خاتمه دادن به جنگ پیش بینی نشدتسهیل در تصمیم گیر
 نامید و "متوازن"سـفیر امـریکا در سازمان ملل، ویلیام شرمن، قطعنامه را     

وی اظهار . تأکـید کـرد در ایـن قطعـنامه هـیچ گونـه پیشـداوری نشـده است             
(! برطرف شود"مرضی الطرفین"امـیدواری کـرد مناقشات موجود با راه حل های    

ریکا نـیز از صـدور قطعـنامه گـزارش داد و اعـالم کرد این اقدام       رادیـو امـ    )188
شورای امنیت در حالی انجام می شود که گزارش های رسیده حاکی از آمادگی    

 سفیر فرانسه نیز اظهار امیدواری )189(.نـیرو هـای ایران برای حمله به عراق است   
خص است به  مش"مسئولیت طرفین"کـرد بـا توجه به اینکه بنا به این قطعنامه    

 ایـران و عـراق مرز های تعیین شده بین دو     الجزایـر، 1975موجـب قـرارداد   
 )190(.کشور را محترم شمارند

، چـاپ لـندن، بـه وضـعیت موجـود و خواسـته های ایران و       تایمـز روزنامـۀ   
 : توجه کرد و در تحلیلی نوشت514همچنین محتوای قطعنامه 

ید موا          « له تأـی ـه منـز ـت ب ورای امنی نامه ـش نگ به شمار می رود  و    قطـع راق در ـج ـع ـع ض
ن واضح است که                 ـت لیـک یده اس ویب رـس ـه تـص ـاق آرا ب ـه اتف نامه ب ن قطـع ند اـی ر ـچ ـه
دم موافقت را             ران، ـع ـای اـی ته ه ـاختن خواـس رآورده نس ورت ـب نامه ای در ـص ن قطـع چنـی
ـه معنــی           نامه، ب رای ایــن قطـع رای اـج ـاری ایــران ـب دم همک ـت و ـع د داـش ی خواـه در ـپ

 )191(».بی ثمری آن است
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جمهـوری اسـالمی ایـران بـا درکـی که از ماهیت تالش های سازمان ملل و       
مهندس موسوی، . محـتوای قطعـنامه داشـت از پذیـرش آن خـودداری کـرد         

 را به معنای رأی اعتماد امریکا و 514نخسـت وزیر وقت، در سخنانی قطعنامۀ       
در چرا شورای امنیت «شـوروی به صدام دانست و این پرسش را طرح کرد که      

ایشان »سـال گذشته خواب بود و یکباره با آزاد شدن خرمشهر از خواب پرید؟    
 قطعنامه دیگر هم صادر کند ما 10اگـر شـورای امنیت     «:سـپس اضـافه کـرد     

 )192(».نمی توانیم از حقوق حقه خود دست برداریم
 واکنش نشان داد و 514وزارت خارجـه جمهوری اسالمی ایران به قطعنامۀ     

حمایت علنی شورای امنیت از تجاوز « ای، قطعنامه را به منزلۀبـا صـدور بیانـیه    
ــرای      « و »عـراق علـیه ایـران    تـالش هماهــنگ و سـازمان یافـته ابـرقدرت هـا ب

جلوگـیری از حقـوق طبیعـی ایـران و کوشـش بـرای حفظ حکومت عراق از          
 بنابر مندرجات این بیانیه، شورای امنیت در )193(. ارزیابی کرد  »سـقوط حتمـی   

، 39اه از مسئولیت های خود در چارچوب منشور و بر خالف مادۀ  مـ 22مـدت   
 و از شناسـایی تجـاوز مسلحانه عراق توأم با اشغال به    )194(.سـر بـاز زده اسـت      

 و 23 مـاه خـودداری کرده و متجاوز را به خاطر رعایت نکردن مواد    22مـدت   
 وزیـرخارجۀ ایران نیز در  )195(. منشـور ملـل مـتحد محکـوم نکـرده اسـت           37

مصـاحبه ای مطبوعاتـی عملکـرد سـازمان ملل را نقد کرد و در تشریح مواضع       
 :ایران گفت

ـاس جمهــوری اســالمی ایــران توســط      « ـا و اـس ـت ارضــی کشــور ـم ـه تمامـی زمانــی ـک
ـازمان            رف ـس ـه از ـط ـک کلم ی ـی ـا حـت ـا بودیــد؟ آی ما کج ی شــد، ـش د ـم زدوران تهدـی ـم

تجاوز سرکش گفته            ن ـم ـت اـی تحد در محکومی ل ـم ل مـل ریض و طوـی  شد؟ اگر چنین ـع
رای این نشست ارزش قائل شویم              ـا ـب ـه م ی دارد ک ـه دلیـل د، چ ـه نـش د ک  ما به …نـش

ـانده حیثیت خود                 ی م ظ باـق رای حـف ل ـب ـه حداـق یم ک ی کـن یه ـم ـت توـص ورای امنی ـش
ـاز پس                ته اش را ب ـت رـف وق از دس ـا حـق ند ت ران کمـک ـک ـه اـی یرد و ب ـق را بـگ ـب ح جان

 )196(».گیرد

ن ملل نیز در مصاحبه ایی مطبوعاتی اعالم کرد نمایـنده دائم ایران در سازما   
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ایـن قطعـنامه کمتریـن اعتبار را دارد؛ زیرا نتیجۀ همکاری نزدیک نمایندگان      
 )197(.عراق و اردن به رهبری امریکاست

در حالـی کـه تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان و عقب نشینی نیروهای عراق از    
ان ملل اوضاع را به سود عراق خـاک ایران همراه با صدور قطعنامۀ جدید سازم   

تغیـیر داده بـود، جمهوری اسالمی ایران بر اساس نگرانی از پیدایش تحوالت     
 شورای امنیت سازمان ملل، قوای نظامی 514جدیـد، بـا واکـنش به قطعنامه      

ایـران را در سـازماندهی طـرح جدیـد نظامی برای اجرای عملیات رمضان، به        
تالش برای پایان "این نقطۀ آغاز سـمت مـنطقه شـرق بصـره گسـیل کـرد و            

 .  با تکیه بر پیروزی نظامی و ادامه جنگ در خاک عراق بود)198 ("جنگ
 

 منابع و مĤخذ فصل چهارم
ـ محمد درودیان، 1  مرکز خونین شهر تا خرمشهر، 

مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ دوم، تهران، 
 26؛ به نقل از نیویورک تایمز، 185، ص1373
 .1992ژانویه 

سازمان ملل متحد، ایران و هیوم، .ر. ـ کامـرون   2
 ترجمه هوشنگ راسخی عزمی ثابت، دفتر عراق،

، ص1376مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران 
85. 

 ـ الیحه دفاعیه جمهوری اسالمی ایران دربارۀ     3
 .1سکوهای نفتی، سند محفوظ است، ص

ـ روزنامه 4 ، به نقل 29/1/1377 جمهوری اسالمی، 
، چاپ البیانارد تیچر، مصاحبه با روزنامه از هو
 .امارات

ـ مأخذ 5  .2، ص3 
ـ مأخذ 6  .3، ص3 
ـ همان7  . 
ـ روزنامه 8  .8، ص14/10/1381، انتخاب 
ـ وفیق السامرایی، 9  ترجمه ویرانی دروازه های شرقی، 

1377عدنان قارونی، مرکز فرهنگی سپاه، تهران، 
 .90 و 89، ص

ـ همان10  . 

ـ همان11  . 
 .ـ همان 12
ـ همان، ص13  139. 
ـ وفیق السامرایی، مصاحبه با مجله 14  بولتن الحیات، 

 .16، ص26/1/1377فرماندهی نصر، 
ـ همان15  . 
ـ علیرضا لطف اهللا زادگان، 16 روزشمار جنگ ایران  

، مرکز مطالعات و عبور از مرز، 20 جلد و عراق،
، 6/4/1361، گزارش روز 87تحقیقات جنگ، ص

 .رق االوسطالشروزنامه 
از تکریت تا  ـ جودیت میلر و لوری میلروی،    17

 ترجمه حسن تقی زاده میالنی، انتشارات کویت،
 .156 و 155، چاپ دوم، ص1370کویر، تهران، 

نک18 ـ  نهضت های آزادی بخش در گذرگاه انقالب :  
 گزارش سمینار سراسری نهضت های اسالمی،

واحد آزادی بخش جهان در هتل استقالل تهران، 
، 1361نهضـت هـای آزادی بخـش سپاه، آبان     

 .چاپخانه دفتر انتشارات سازمان انرژی اتمی ایران
ـ اکـبر هاشـمی رفسنجانی،    19  "پس از بحران" 
جمهوری ، روزنامـه  )16/3/1361خاطـرات   (

 .8، ص5/3/1380 اسالمی،
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از مقاومت تا پیروزی،  ـ مسـعود اسـد اللهی،       20
ه مطالعات و  مؤسستاریخچـه حزب اهللا لبنان،  

، ص1379تحقیقات اندیشه سازان نور، تابستان 
 .61 و 60

، 8/4/1361، گزارش 109، ص16 ـ مأخذ     21
 .ضمیمه گزارش

ـ دفتر نشر معارف انقالب با همکاری سازمان 22  
خطبه های مـدارک فرهنگی انقالب اسالمی،    

، ص1376 جلد دوم، بهار ،1361جمعه  سال 
 .28/3/1361، خطبه دوم 289 و 288

ـ حزب جمهوری اسالمی،23   خطبه ها و جمعه ها، 
، خطبه دوم 322، ص1362جلد چهارم، دی ماه 

28/3/1361. 
ـ حزب توده ایران، جلسه پرسش و پاسخ، 24  20/6
 .24، ص1361/
ـ روزنامه 25 ، پیام به مناسبت 22/3/1361 کیهان 

 .3شهدای ایالم، ص
ـ همان26  . 
ـ مأخذ 27  .232، ص18 
ـ از مقا28 ، به نقل از حسین 62ومت تا پیروزی، ص 

زندگی نامه شهید متوسلیان : بهزاد، در انتهای افق
بنیاد شهید   .290، ص1376ـ 

ـ محسن رضایی، سلسله درس های دوره عالی 29  
 .1373جنگ سپاه، 

ـ مأخذ 30  25. 
، 23/3/1361، 264 و263، ص22 ـ مأخذ   31

 .جلسه علنی مجلس شورای اسالمی
ـ مأخذ 32  17. 
ـ مأخذ 33  17. 
ـ مأخذ 34  .4/5/1361، گزارش روز 392، ص16 
ـ مأخذ 35  .28/3/1361، خطبه دوم 285، ص22 
ـ همان، ص36  288. 
ـ اکبر هاشمی رفسنجانی، 37 ، دفتر عبور از بحران 

 .674، ص1378انتشارات معارف انقالب، 
، پیام امام 217، ص16، جلد صـحیفه نـور   ـ   38

 .6/4/1361خمینی، 
ـ م39  .300 و 299، ص22أخذ 

ـ مأخذ 40  .300، ص22 
ـایت اینترنتی   41 ـ س ـ مذهبی"   به نقل از "ملی 

، نقش سازمان ملل در جنگ ایران و عراقکتاب 
 .318منوچهر پارسادوست، ص

ـ همان42  . 
ـ مأخذ 43  .20/3/1361، گزارش 6/3/1380، 19 
ـ مأخذ 44  .20/4/1361، گزارش 204، ص16 
ـ مأخذ 45  43. 
ـ مـ  46 ، 8/4/1361، گزارش 109، ص16أخذ  

 .ضمیمه گزارش، غالمعلی رشید
ـ همان47  . 
ـ همان48  . 
ـ خـبرگزاری جمهــوری اسـالمی،   49 نشــریه " 

، ص31/3/1361، 93، شماره "گزارش های ویژه
ــیر ســاعت  2 ــو صــوت الجماه ، 30/19، رادی

 .30/3/1361خبرگزاری جمهوری اسالمی 
ـ همان، ص50  3. 
ـ همان51  . 
ـ هما52  .4 و 3ن، ص 
ـ همان، ص53  .3 و 2 
ـ همان، ص54  10. 
ـ همان55  . 
ـ همان، ص56  .10 و 9 
ـ همان، ص57  .7 و 6 
ـ همان، ص58  8. 
ـ همان، ص59  .7 و 6 
ـ همان، ص60  6. 
ـ همان، ص61  .7 و 6 
ـ همان، ص62  8. 
ـ همان، ص63  7. 
ـ همان، ص64  .5 و 4 
ـ همان، ص65  6. 
ـ همان، ص66  .13 و 12 
ـ هم67  .11ان، ص 
ـ همان، ص68  12. 
ـ همان، ص69  11. 
ـ مأخذ 70  .6/4/1361، گزارش 81، ص16 
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ـ مأخذ 71  .8/4/1361، گزارش 99، ص16 
ـ مأخذ 72 ، 11/4/1361، گزارش 128، ص16 

صالح عمر العلی نماینده دائم عراق در سازمان 
 .ملل

ـ مأخذ 73  .2/4/1361، گزارش 50، ص16 
ـ مأخذ 74  .13/4/1361 ، گزارش142، ص16 
ـ مأخذ 75 /19/4، گزارش 194 و 193، ص16 

1361. 
ـ مأخذ 76  .7/5/1361، گزارش 418، ص16 
ـ مأخذ 77  .13/4/1361، گزارش 143، ص16 
ـ مأخذ 78  .22/4/1361، گزارش 240، ص16 
ـ مأخذ 79  .31/4/1361، گزارش 351، ص16 
ـ خبرگزاری جمهوری اسالمی، 80 گزارش لحظه " 

، نطق صدام 7، شماره "ت رمضانبه لحظه عملیا
 .76، ص26/4/1361در رادیو صوت الجماهیر، 

ـ مأخذ 81  .8/5/1361، گزارش 431، ص16 
ـ مأخذ 82  .4/4/1361 گزارش 66، ص16 
ـ همان83  . 
ـ مأخذ 84  .7/4/1361، گزارش 92، ص16 
/8/4، گزارش 102 و 101، ص16 ـ مأخذ   85

ت ، گزارش شهید معینیان مسئول اطالعا1361
 .سپاه در قرارگاه کربال

ـ مأخذ 86 ، 2/4/1361، گزارش 49 و 48، ص16 
 . نصر و قرارگاه کربال5واحد اطالعات لشکر 

ـ مأخذ 87  .21/4/1361 گزارش 215، ص16 
ـ مأخذ 88  .10/4/1361، گزارش 120، ص16 
ـ مأخذ 89 /12/4، گزارش 135 و 134، ص16 

1361. 
ـ مأخذ 90  .4/4/1361، گزارش 147، ص16 
ـ مأخذ 91  .8/4/1361، گزارش 101، ص16 
ـ مأخذ 92  .8/4/1361، گزارش 100، ص16 
ـ مأخذ 93  .7/4/1361، گزارش 93، ص16 
ـ مأخذ 94  .8/4/1361، گزارش 99، ص16 
ـ مأخذ 95  .3/4/1361، گزارش 56، ص16 
ـ مأخذ 96 /14/4، گزارش 148 و 147، ص16 

که ، به نقل از خبرنگار خبرگزاری فرانسه 1361
 .از قصرشیرین بازدید کرده است

ـ همان، ص97  .8/4/1361، گزارش 101 
ـ معاونت عملیات و اطالعات ستاد کل نیروهای 98  

 .3، ص1367مسلح، بهمن 
ـ اکـبر هاشـمی رفسنجانی    99 ، "پس از بحران" 

، 8، ص6/3/1380 جمهوری اسالمی روزنامه  
 .21/3/1361خاطرات روز جمعه 

ـ همان، 100 ، 4/3/1380 هوری اسالمیروزنامه جم 
 .20/3/1361، خاطرات روز پنج شنبه 8ص
ـ 101 ، بیانات امام 198، ص16، جلد صحیفه نور 

 .23/3/1361خمینی، 
ـ همان102  . 
ـ مأخذ 103  .214، ص101 
ـ مأخذ 104  .214، ص101 
ـ مأخذ 105  .214، ص101 
ـ مأخذ 106  .212، ص101 
ـ مأخذ 107  .213، ص101 
ـ مأخذ 108  .213ص، 101 
ـ مأخذ 109  .213، ص101 
، "پس از بحران" ـ اکبر هاشمی رفسنجانی   110

، سه 8، ص8/3/1380، جمهوری اسالمیروزنامه 
 .1/3/1361شنبه 

ـ همان111  . 
ـ مأخذ 112  .1/4/1361، گزارش39، ص16 
ـ روزنامه 113  .3،ص3/4/1361، کیهان 
ـ همان114  . 
ـ همان115  . 
ـ مأخذ 116  .8/4/61گزارش ، 103 و 102، ص16 
ـ مأخذ 117 /18، خطبه دوم 371 و 370، ص22 
4/1361. 
، "پس از بحران" ـ اکبر هاشمی رفسنجانی   118

، 9، ص12/3/1380 جمهوری اسالمی،روزنامه 
 .8/4/1361گزارش 

ـ روزنامه 119 ، گفت و گوی 10/4/1361 کیهان 
 .19مطبوعاتی، ص

ـ همان120  . 
ـ سایت اینترنتی 121 ـ مذهبی"  ، زمستان "ملی 

1380. 
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ـ مأخذ 122  .11/4/1361، گزارش 129، ص16 
ـ روزنامه 123  .2، ص20/4/1361، کیهان 
 سال جنگ 8نگاهی به  ـ مرتضی منطقی،     124

 گروه علوم انسانی دفتر مرکزی جهاد تبلیغاتی،
دانشگاهی، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه 

 .175 و 174، ص1372تهران، 
نشریه "وری اسالمی،  ـ خـبرگزاری جمهـ      125

/2، نیویورک تایمز، 3/4/1361، "گزارش های ویژه
4/1361. 
ـ همــــان،  126 ــبرگزاری 10/4/1361  ، خـــ

 .9/4/1361آسوشیتدپرس 
ـ مأخذ 127  .2/4/1361، گزارش 50، ص 16 
ـ مأخذ 128  .5/4/1361، گزارش 76، ص16 
ـ مأخذ 129  .2/4/1361، گزارش 51، ص16 
ـ مأخذ 130  .2/4/1361رش ، گزا52، ص16 
ـ یک " ـ افرایم کارش،     131 جنگ ایران و عراق 

، بهار ادلفی پی پر، نشریه "تجزیه و تحلیل نظامی
، خبرگزاری جمهوری اسالمی، تایپ و  1978

تکثیر معاونت اطالعات و عملیات ستاد کل، دفتر 
 .28مطالعات و تحقیقات جنگ، ص

ـ مأخذ 132  .7/4/1361، گزارش 97، ص16 
ـ مأخذ133  .13/4/1361، گزارش 145، ص16  
ـ مأخذ 134  .15/4/1361، گزارش 159، ص16 
ـ مأخذ 135  .14/4/1361، گزارش 150، ص16 
ـ مأخذ 136  .6/4/1361، گزارش 86، ص16 
ـ مأخذ 137  .5/4/1361، گزارش 87، ص16 
ـ همان138  . 
ـ مأخذ 139  .1/4/1361، گزارش 43، ص16 
ــأخذ 140 ـ م ــل 14 و 13، ص124  ــه نق  از ، ب

 .27/12/1360خبرگزاری لندن، 
ـ مأخذ 141  .6 و 5، ص22 
، "پس از بحران" ـ اکبر هاشمی رفسنجانی   142

، گزارش 23/2/1380، جمهوری اسالمیروزنامه 
 .20/1/1360جمعه 

ـ همان، گزارش سه شنبه 143  24/1/1360. 
/25/2، جمهوری اسالمی ـ همان، روزنامه   144

 .29/1/1361، گزارش یکشنبه 8، ص1380

ـ همان، گزارش دوشنبه 145  30/1/1361. 
ـ همان، گزارش سه شنبه 146  31/1/1361. 
ـ همان147  . 
ـ سایت اینترنتی 148 ـ مذهبی"  ، به نقل از "ملی 

 علی اکبر تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی،  کتاب  
 .134والیتی، ص

، "پس از بحران" ـ اکبر هاشمی رفسنجانی   149
، 8، ص5/3/1380، جمهوری اسالمیروزنامه 

 .16/3/1361گزارش یکشنبه 
ـ همان150  . 
ـ همان، روزنامه 151 6/3/1380، جمهوری اسالمی 

 .21/3/1361، گزارش جمعه 8، ص
ـ همان، روزنامه 152 5/3/1380، جمهوری اسالمی 

 .14/3/1361، گزارش جمعه 8، ص
ـ همان153  . 
ـ واحد مرکزی خبر، بولتن 154 ، 6، ص5/7/1379 

 .21:30 ساعت 3/7/1379رادیو فرانسه، 
ـ خبرگزاری جمهوری اسالمی، تلکس ویژه، 155  

  13B، شماره پیام 18:01، ساعت 14/8/1379
ـ 90 ـ 01   18. 

ـ مأخذ 156  .2/5/1361، گزارش 368، ص16 
ـ خبرگزاری جمهوری اسالمی، 157 گزارش لحظه " 

، واشنگتن، 15، شماره "به لحظه عملیات رمضان
، 2/5/1361می ایران خبرگزاری جمهوری اسال

 .6ص
ـ همان، شماره 158  .6/5/1361، تهران، 12، ص18 
ـ سایت اینترنتی 159 ـ مذهبی"  ، به نقل از "ملی 

کتاب نقش سازمان ملل در جنگ ایران و عراق، 
 .488ص
ـ مأخذ 160 /17/4، گزارش 174 و 173، ص16 

1361. 
ـ سعید رجایی خراسانی، 161 مصاحبه مطبوعاتی " 

، ص2/4/1361 کیهان،، روزنامه "مللدر سازمان 
2. 
 حقیقت ها و مصلحت ها، ـ مسعود سفیری،     162

گفت و گو با اکبر هاشمی رفسنجانی، نشر نی، 
 .92، تهران، ص1378
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ـ اکـبر هاشـمی رفسـنجانی، سخنرانی در     163  
جمهــوری همـایش پـیروان والیـت، روزنامـه     

 .3، ص4/3/1379، اسالمی
ـ همان164  . 
ـ روزنامه 165 ، 2، ص6/3/1377، مهوری اسالمیج 

 .ستون جهت اطالع
ـ استودیو شماره 166 ، 11/6/1378 جام جم، 14 

 .پاسخ به پرسش حاضران در میزگرد
ـ محسن رضایی، مصاحبه با روزنامه 167 ، کیهان 

 .8، ص19/11/1378سه شنبه 
ــازدید از خــبرگزاری   168 ـ محسـن رضــایی، ب  

/14/12، صبح امروز، روزنامه )ایسنا(دانشجویان
 .16، ص1378

ـ مأخذ 169  .5/4/1361، گزارش 77، ص16 
ـ مأخذ 170 /17، خطبه دوم 173 و 172، ص22 
2/1361. 
ـ روزنامه 171  .17، ص20/3/1361، کیهان 
ـ 172 ، بیانات امام 191، ص16، جلد صحیفه نور 

 .23/3/1361خمینی، 
ـ همان، ص173  192. 
ـ همان174  . 
ـ همان، ص175  194. 
ـ هم176  .ان 
ـ مأخذ 177 /20/4، گزارش 205 و 204، ص16 

1361. 
ـ میرحسین موسوی، مصاحبه مطبوعاتی در 178  

 .2، ص30/4/1361، کیهانالجزایر، روزنامه 
ـ همان179  . 
، چاپ ابوظبی، البیان ـ مصاحبه با روزنامه     180

 .29/1/1377 جمهوری اسالمی،روزنامه 
ـ مأخذ 181  .289 و 288، ص23 
ـ مأخذ 182 /18/4، گزارش 186 و 185، ص16 

 .، رادیو امریکا1361

ـ اکبر هاشمی رفسنجانی، 183 ، "پس از بحران" 
،ص 9/3/1380، روزنامه جمهوری اسالمی ایران

 .13/4/1361، گزارش یکشنبه 9
ـ مأخذ 184 /18/4، گزارش 186 و 185، ص16 

 .، رادیو امریکا1361
ـ حسن فتحی، 185  8تالش های صلح آمیز در " 

، 2، جلد حماسه مقاومت،  " دفاع مقدس  سال
معاونـت فرهنگـی و تبلـیغات جـنگ، سـتاد      

 .109، ص1369فرماندهی کل قوا، زمستان 
ـ مأخذ 186 /21/4، گزارش 224 و 223، ص16 

1361. 
ـ همان187  . 
ـ خبرگزاری جمهوری اسالمی، 188 گزارش لحظه " 

، خبرگزاری 3، شماره "به لحظه عملیات رمضان
 .3، ص22/4/1361 ایران جمهوری اسالمی

ـ همـان، خـبرگزاری جمهـوری اســالمی،    189  
 .2، ص22/4/1361دوشنبه 

ـ همان، ص190 ، خبرگزاری جمهوری اسالمی، 3 
 .22/4/1361دوشنبه 

ـ مأخذ 191  .22/4/1361، گزارش 238، ص16 
ـ همان، ص192  236. 
ـ مأخذ 193 ، 23/4/1361، گزارش 254، ص16 

 .بیانیه وزارت خارجه
/29/4، گزارش 327 و 326، ص16ـ مأخذ  194

1361. 
ـ همان195  . 
ـ علی اکبر والیتی، روزنامه 196 23/4/1361، کیهان 
 .14، ص.

ـ سعید رجایی خراسانی، کنفرانس مطبوعاتی 197  
، ص24/4/1361، کیهاندر نیویورک، روزنامه 

19. 
ـ محسن رضایی، مصاحبه اختصاصی، 198  30/3/

1381. de
fam

og
ha

dd
as

.ir



 
 
 
 
 

 ینتیجـه گیـر
پرسـش از علت ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر در مقایسه با سایر پرسش ها       

هـم اکـنون در واکنش به آن، گفتمان   . نسـبتاً بنـیادی و فراگـیر شـده اسـت       
جدیـدی بـه وجـود آمـده اسـت کـه بـا انتشـار کتاب، مقاله و سخنرانی روبه            

 مطالعـات تاریخـی دربارۀ رخداد های سرنوشت ساز و رویکرد  . گسـترش اسـت   
انـتقادی بـه آن، بـه ایـن معـنا اسـت کـه مـراحل حساس تاریخی همواره به           

این پرسش ها در موقعیت های خاصی . پرسـش هایـی بنـیادی مـنجر مـی شود       
شـکل مـی گـیرد و بـا وجـود ایـنکه پاسـخ هایی متفاوت به آن داده می شود،           

اسخ بنابراین، نمی توان انتظار داشت که با پ. همچـنان پـا بـر جا باقی می ماند        
بـا این توضیح، به نظر می رسد گفتمان موجود  . دادن پرسـش فـراموش شـود     

حـول محور ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشهر، همچنان گسترده شود و دربارۀ     
 .آن ضمن تحقیق و پژوهش، باید تأمل و اندیشه کرد

بـدون در نظر گرفتن نقش و تأثیر مالحظات سیاسی، نظامی و اجتماعی در    
دن نقد ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشهر به نظر می رسد که طـرح و نهادینه ش    

پرسـش از حادثـۀ تاریخـی فتح خرمشهر و تصمیم گیری ایران و روندی که به     
ادامـۀ جـنگ منتهـی شـد و همچنیـن نتایج و پیامدهای آن استحکام الزم را        
نـدارد و اساسـاً بـه روش ناصـحیح طرح و در آن بر تصمیم گیری تمرکز شده        

همچنین این . که مسئله اساسی نحوۀ اجرای این تصمیم است حـال آن  . اسـت 
نقـد از نـتایج عملـیات رمضـان و طوالنی شدن جنگ متأثر است نه از شرایط      

بنابراین می توان گفت پرسش اساسی این . تصمیم گیری پس از فتح خرمشهر     
اسـت کـه چـرا پـیروزی در خرمشـهر به پیروزی استراتژیک ایران بر عراق و           
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21  علل تداوم جنگ  0

منجر نشد؟ در واقع، اگر عملیات رمضان با پیروزی نظامی ایران خاتمـۀ جنگ    
بـر عـراق به پایان می رسید، روند تحوالت و تا اندازه ای سرنوشت جنگ تغییر     
مـی کرد و مهار پیامدهای این تحول استراتژیک بسادگی امکان پذیر نمی شد و    

ت جدید بـه برتـری ایـران و ظهور چالش های جدید و احتماالً پیدایش موقعی      
در ایـن صـورت نه تنها از علت ادامۀ جنگ پس از فتح   .  مـی انجامـید    ∗ایـران، 

خرمشـهر پرسـش نمـی شـد بلکـه بـا تحوالت و دگرگونی مفاهیم در باورها و        
واقعیـت صـحنۀ سیاسـی ـ نظامـی جـنگ و مـنطقه، گفتمان جدیدی حاکم         

آنکه حال . مـی شـد کـه مشخصـۀ آن برتری ایران و انفعال سایر بازیگران بود         
نتـیجۀ عملـیات رمضان و ادامۀ جنگ و مهم تر از همه گسترش دامنۀ جنگ با    
حملـه عـراق بـه شـهرها و زیـر ساخت های اقتصادی و صنعتی کشور تدریجاً         

در واقع، این پرسش از نتایج و پیامدهای . پرسش از ادامۀ جنگ را موجب شد   
 .ادامۀ جنگ پس از فتح خرمشهر است

ن پـس از فـتح خرمشـهر، بـه شرایط و فضای     در نقـد تصـمیم گـیری ایـرا         
تصـمیم گـیری و امکان اتمام جنگ با توجه به افکار عمومی در جامعۀ ایران و    
در مـیان رزمندگان و مسئوالن سیاسی ـ نظامی و توجه نکردن عراق، سازمان    
ملـل و سـایر بازیگـران مـنطقه ای و فـرا منطقه ای به خواسته های ایران توجه        

 بـر ضـرورت پایان جنگ تأکید می شود، حال آنکه نگرانی   نمـی شـود و صـرفاً     
ناشـی از تغیـیر وضعیت استراتژیک جنگ و برتری ایران بر عراق و همچنین        
ــه        ــا ب ــه مقاومـت صــدام در برابـر حمــالت ایـران موجــب شـد ت امـیدواری ب

از این منظر عملیات رمضان به . خواسـت هـای ایـران و تأمیـن آن توجه نشود      
ن قدرت و توانایی ایران برای کسب پیروزی نظامی بر عراق مـنزلۀ آزمـون میزا    

بر همین اساس، . و مـتقابالً قـدرت مقاومـت عراق در برابر تهاجمات ایران بود      

                                                 
این رخداد مطلوب کشورهای .  انقالب اسالمی واقعیتی بود که با اراده مردم ایران تحقق یافت∗

مـنطقه و قـدرت های فرا منطقه ای نبود ولی در نهایت با مقاومت مردم ایران به واقعیتی       
 در جنگ نیز به نظر می رسد ممکن بود که به عنوان واقعیتی برتری ایران. انکارناپذیر تبدیل شد

 .جدید تثبیت و پذیرفته شود
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 .برای ناکامی ایران و حفظ صدام حمایت های همه جانبه از عراق آغاز شد
بـا ایـن توضـیح، در حالـی کـه ایران در موضع برتر قرار داشت و پیامدهای         

ش بـس بـا عـراق کـامالً مـبهم بود آیا اتمام جنگ ممکن بود؟ اگر ایران با         آتـ 
 از صندوق ∗موقعیـت برتـر، از موضـع ضـعف بـه فـرض دریافت مقداری پول           

 بـه جـنگ پایـان می داد آیا این اقدام به منزلۀ      ∗∗مشـترک کشـورهای عربـی     
 تأمیـن حقـوق ایـران و برقـراری صـلح و ثـبات بـود؟ آیـا امروز این اقدام نقد           

 نمی شد؟
ایـن توضـیحات و مالحظـات نشـان مـی دهـد، فـتح خرمشـهر یک رخداد            

اتخاذ هر تصمیمی در . سرنوشـت سـاز و تاریخـی با پیامدهای استراتژیک بود      
. چنیـن شرایطی به دلیل ابعاد و پیامدهای آن همواره پرسش انگیز خواهد بود   

ز مالحظات و بنابرایـن، پرسش کنونی از علت ادامۀ جنگ تحت تأثیر پاره ای ا    
شـرایط شـکل گرفـته اسـت و اگـر مسـیر حـوادث صـورت دیگـری به خود           
مـی گرفـت، ماهیت و شکل پرسش نیز تغییر می کرد و گفتمان دیگری حول      

 .محور آن در می گرفت
آنچـه روشـن اسـت ایـران پـس از غلبه بر معضل تجاوز و اشغال، با آزاد ی           

تژیک جنگ را تغییر داد مـناطق اشغالی و تأمین ثبات سیاسی وضعیت استرا   
پـیدایش این تحول پیش بینی ناپذیر بود و در  . و در موضـع برتـر قـرار گرفـت       

نتـیجه مواضـع و رفـتار عراق و سایر سیاستمداران منطقه ای و فرا منطقه ای را     
در چنیـن فضـایی بـا وجـود تفـوق نظامی ایران، همچنان به      . دگـرگون کـرد   

 .خواست های ایران بی توجهی شد
 حاصـل از برتـری ایـران بر باورها و تصورات مردم و نیز بر روحیۀ       وضـعیت 

نوعی خوش بینی همراه با . رزمـندگان و تصمیم گیرندگان جنگ تأثیر گذاشت   

                                                 
 چنان که در کتاب توضیح داده شد، ارقام پیشنهادی متفاوت و تنها در حد طرح مسئله یا  ∗

 .شایعه بوده است و هیچ  گاه به نتیجه روشن و قطعی نرسید
ه تشکیل صندوق مشترک کشورهای عربی و  سـاز وکـار پرداخت غرامت به ایران بر پای    ∗∗

 .پرداخت غرامت به ایران و عراق پیش بینی شده بود
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21  علل تداوم جنگ  2

پیروزی های پی در پی در عملیات  های آزادسازی و . نگرانـی حـاکم شـده بـود      
یت تضـعیف روحیه ارتش عراق و تلفات وارده بر آنها و همچنین تضعیف موقع    

سیاسی صدام، این باور را ایجاد کرده بود که با تکیه بر اقدامات نظامی می توان 
موقعیت برتر ایران را تثبیت کرد و خواسته های برحق جمهوری اسالمی ایران 

مـتقابالً مواضـع و سیاسـت دولت های متخاصم بویژه امریکا و عراق    . را بـرآورد  
 توجه و تأمین خواسته های ایران نگران کننده بود و به نظر می رسید در جهت  

در چنین وضعیتی سازمان ملل همچنان از . هـیچ گونـه تمایلـی وجـود نـدارد       
معرفـی رژیـم عراق به عنوان متجاوز طفره می رفت و ارتش عراق نیز در خاک        

گسترش حمایت از عراق و متقابالً تهدید ایران و فشار به آن . ایـران مستقر بود   
در چنین وضعیتی اسرائیل به جنوب . نگران کننده بوددر پایان دادن به جنگ 

لبـنان حمله کرد و عراق در برخی مناطق یک  جانبه عقب نشست و در مناطق   
اسـتراتژیک اسـتقرار یافـت کـه به پیدایش این باور منجر شد که هدف اصلی      
حفـظ صدام و فشار بر ایران است و گذشت زمان بازسازی توان نظامی عراق و    

 .تحکام مواضع دفاعی آن را موجب خواهد شدایجاد و اس
در چنیـن اوضـاع و احوالی جمهوری اسالمی در واکنش به تحوالت جدید،      
. بـا خـوش بینـی و نگرانـی، زمینه های اجرای عملیات رمضان را فراهم ساخت     

تصـمیم بـرای عملـیات پـس از جلسـات متعدد با حضور مسئوالن سیاسی ـ        
یـران، وضـعیت مـنطقه و چشم اندازهای    نظامـی کشـور و ارزیابـی موقعیـت ا         

 .مخاطره آمیز آینده، اتخاذ شد
به استثنای حزب توده که ( هـیچ یـک از شخصـیت ها یا گروه های سیاسی        

تحت تأثیر سیاست های شوروی، ابتدا با ادامه جنگ و سقوط صدام موافق بود    
ه، هیچ گونه تالش و موضع گیری روشنی را با مصاحب ) ولـی بعـداً مخالفت کرد     

سـخنرانی یا انتشار بیانیه در مخالفت با ادامه جنگ یا ارائه گزینه های مناسب       
تنها یک سال پس از فتح خرمشهر و . بـرای خاتمه دادن به جنگ انجام ندادند      

تـداوم انسـداد فضـای سیاسـی کشـور بـه دلـیل ادامه جنگ، تدریجاً نهضت             
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21 ه گیری نتیج 3 

رد و این، آغاز  بـرای نخسـتین بـار از علت ادامه جنگ پرسشی طرح ک    ∗آزادی
 .شکل گیری گفتمان جدید دربارۀ ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بود

در هـر صـورت، بـه نظر می رسد اگر آنچه بعد از عملیات رمضان از واقعیات      
سیاسـی ـ نظامـی درک شد، چنانچه پیش از این عملیات حاصل شده بود در    

 بنابراین، جنگ .ماهیت تصمیم گیری ایران تأثیرات اساسی برجای می گذاشت
پـس از فتح خرمشهر بر اساس مالحظات حاصل از عملیات رمضان، و نه نتایج   

 .فتح خرمشهر، ادامه یافت
 

                                                 
 .، محمد درودیانپرسش های اساسی جنگ:  نک∗
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 فهرسـت منـابع کتـاب

 )گفت وگوهای اختصاصی، کتاب ها و نشریات، رسانه ها(
 :گفت گوهای اختصاصی نویسنده

بشارتی، علی محمد  ـ 
بوزان، باری  ـ 
بیات، کاوه  ـ 

 وی، مهدیـ پرت
 ـ توسلی، غالم عباس

 ـ ثقفی، مراد
 ـ جعفری

 ـ چگینی، غالمعلی
 ـ داوری، رضا

 ـ دعایی، سید محمود
 ـ رجایی خراسانی، سعید

 ـ رشید، غالمعلی
 ـ رضایی، محسن
 ـ سحابی، عزت اهللا
 ـ سالمی، حسین
 ـ سمتی، هادی

 ـ سیف اللهی، رضا

 ـ شمخانی، علی
 ـ شهبازی، عبداهللا

 ، شیرین)نترها(ـ طهماسبی
فرهی، فریده  ـ 

 ـ کارگر رمضانی، روح اهللا
 ـ کمره ای، علیرضا
لطفیان، سعیده  ـ 

 ـ محتشمی پور، علی اکبر
 ـ مصباحی، محی الدین
 )مرحوم(ـ معارف، سیدعباس
 ـ موسوی، میرحسین
 ـ میردامادی، محسن

 ـ میالنی، محسن
نبوی، بهزاد  ـ 
 ـ هادیان، ناصر

 ـ هاشمی رفسنجانی، اکبر
 .یزدی، ابراهیمـ 

 
 ):مقاالت، گفت وگوها، سخنرانی ها(کتاب ها و نشریات
 .3/3/1382، رسالت، روزنامه "ویژه حماسه سوم خرداد"ـ آوینی، مرتضی، 

 .21/11/1381 انتخاب،ـ انصاری، محمد علی، روزنامه 
ــدی، حمــید،   ـربهـ احم ـران    : ، جلــد دوم درس و تـج ات انقــالب  ، انتشــار تحقیقــی دربــاره تــاریخ انقــالب اـی

 .1380، آبان )خارج از کشور(اسالمی
ـربه ـ احمـدی، حمـید،      ـران در گفت وگو         : ، جلـد اوّل درس و تج ـور ای ـیس جمه ن رئ در اولـی ی ـص ن بـن ـرات ابوالحـس خاط

 .1380، آبان )خارج از کشور(، انتشارات انقالب اسالمیبا حمید احمدی
 .عی، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، تهران، ترجمۀ منوچهر شجادرون انقالب ایراندی، .ـ استمپل، جان

ـنان   ـ اســد اللهــی، مســعود،   ـزب اهللا لـب ـه ـح ـیروزی، تاریخـچ ــیقات  ،از مقاومــت تــا ـپ  مؤسســه مطالعــات و تحق
 .1379اندیشه سازان نور، تابستان 

ـراق   ـ افـرایم، کـارش،        ـران و ع ی    : جـنگ ای ـیل نظاـم ـزیه و تحل ، ترجمۀ 1978، نشریه ادلفی پی پر، بهار ـیک تج
 .ری جمهوری اسالمی، تکثیر معاونت اطالعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلحخبرگزا

 )1381 دی 30(2003 ژانویه 20،"لوموند دیپلماتیک"ـ الخفاجی، حسام، 
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 .26/1/1377، بولتن خبرهای عراق، فرماندهی نصر، الحیات ، مصاحبه با روزنامۀ ـ السامرایی، وفیق
 .6/12/1361، یاس نو با شبکه الجزیره قطر، روزنامه ـ السامرایی، وفیق، مصاحبه اختصاصی

 .1377، ترجمۀ عدنان قارونی، مرکز فرهنگی سپاه، تهران، ویرانی دروازه شرقیـ السامرایی، وفیق، 
ــتا، حســین،   ـتاب چهــارم   ـ انصــاری، مهــدی و یک ـراق، ـک ـران و ـع ـنگ اـی ـری : روزشــمار ـج ـوم سراـس ــز هـج ، مرک
 .1375مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ دوم، 

بـاخ، آشـتین، مقالـه     اوز و دفــاع    ،"نقـش جامعـۀ اروپـا در جــنگ ایـران و عـراق     "ـ  ای تـج ـبه ـه ی جن ،  بازشناـس
 .، جلد اول1368دبیرخانۀ کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران، 

بال، جورج،   .1366 ترجمه حسین ابوترابیان، انتشارات اطالعات، تهران، خطا و خیانت در لبنان،ـ 
بنیا  .1372، تهران، اسناد تجاوز به روایت مطبوعات خارجید حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، ـ 

بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس،   .1374به کوشش قاسم فروغی، تهران، ، عزت راز جاودانگیـ 
ـتاوردها      ـ بهدارونـد، مهـدی،     ا و دس ـرورت ـه ـراق، ض اک ع ـه ـخ عاونت  تحت نظارت محمدجعفر اسدی، م،ورود ب

 .1381فرهنگی نیروی هوایی سپاه، مهر 
بازشناسی جنبه های تجاوز و ، "قدرت ایران در خلیج فارس: جـنگ، انقـالب و روحـیه   "ـ بـیل، جـیمز، مقالـه      

 .، جلد دوم1368 دبیرخانۀ کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران، دفاع،
ـرا      ـ پارسادوسـت، مـنوچهر،     ـتحد در جـنگ ای ل م ازمان مـل ش ـس  شرکت  سهامی انتشار، چاپ اول، ،ن و عراقنـق

 .1371بهار 
ش     ، مـی یـر،   ـ پیـتر   ـناس جـنگ و ارـت ـه ش ، ترجمه محمد صادق مهدوی و علیرضا ازغندی، نشر قومس، جامع

 .1376چاپ پنجم، 
 .1373،ترجمۀ احمد تدین،مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، تهران،سوداگری مرگآر،  .ـ تیمرمن، کنت

ـتالفات مرزی ایران و عراق   ر، ـ جعفـری ولدانـی، اصـغ      ی اخ ی تاریـخ ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، بررـس
 .1368تهران 

 .9/8/1380، همشهری، قسمت دوم، روزنامه "نظریه های جنگ"ـ جهان آرای، عادل، 
 .20/6/1361، جلسه پرسش و پاسخـ حزب توده ایران، نشریه جلسات 

 .، جلد چهارم1362 تهران، ،هاخطبه ها و جمعه ـ حزب جمهوری اسالمی، 
ـور  ـ خمینـی، ســیدروح اهللا،   ـحیفه ن ــه رهــنمودهای امـام خمینــی  (ص ــدارک فرهنگــی  )مجموع ، سـازمان م
 .25 و 20، 16، 15، 14، 13انقالب اسالمی، جلدهای 

ـیغات عراق از فاو تا فاو  ـ دبـیرخانۀ موقـت تبلـیغات روانـی نخسـت وزیـری،          ی تبل ، دفتر مرکزی جهاد بررـس
 .1368ی، سال دانشگاه

 .، جلد اول و دوم1368، بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاعـ دبیرخانه کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، 
 .1382 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ دوم، پرسش های اساسی جنگ،ـ درودیان، محمد، 
 .1378گ سپاه، مرکز مطالعات و تحقیقات جن جنگ، بازیابی ثبات،ـ درودیان، محمد، 
 .1373، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، خرداد خونین شهر تا خرمشهر ـ درودیان، محمد،

ـران         ـ دفـتر حقوقـی وزارت خارجــه،    المی ای ـوری اـس ـیه جمـه ـراق عل م ع ـر جـنگ تحمیلــی رژـی ی ب  بهمــن ،تحلیـل
 .، شرکت افست1361
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خطبه های جمعۀ سال انقالب اسالمی، ـ دفـتر نشـر معـارف انقـالب بـا همکـاری سـازمان مدارک فرهنگی          
1  .، جلد اول1376 بهار ،360

خطبه های جمعۀ سال ـ دفـتر نشـر معـارف انقـالب بـا همکـاری سـازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی،          
1  .، جلد دوم و سوم1376 بهار ،361

ل      ـ دوئرتـی، جـیمز و فالـتزگراف، رابـرت،       ن المـل ط بـی ـتعارض در رواـب ای م ـریه ـه علیرضـا طیب و  ، تـرجمۀ  نظ
 .، جلد اول و دوم1376وحید بزرگی، نشر قدس، چاپ دوم، تهران، 

ــرون،  . ـ ر ـراق    هـیوم، کام ـران و ـع ـتحد، ای ازمان ملــل م ــتر    ،ـس ــت، دف  تـرجمۀ هوشــنگ راســخی عزمـی ثاب
 .1376مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 

 .25/8/1381، یهانک، روزنامه CBSـ رامسفلد، دونالد، مصاحبه با بخش رادیویی شبکه 
 .2/4/1361 کیهان،ـ رجایی خراسانی، سعید، مصاحبه مطبوعاتی در سازمان ملل، روزنامه 
 .24/4/1361، کیهانـ رجایی خراسانی، سعید، کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک، روزنامه 

 .14/12/1378، صبح امروز، روزنامه )ایسنا(ـ رضایی، محسن، بازدید از خبرگزاری دانشجویان
 .1379، خرداد )دافوس( ، سخنرانی در دانشکده فرماندهی و ستاد سپاهـ رضایی، محسن

 .1373ـ رضایی، محسن، سلسله درس های دوره عالی جنگ سپاه، 
 .77، شبکه اول، زمستان "سجاده آتش"ـ رضایی، محسن، ضبط برنامه تلویزیونی 

 .1381، اردیبهشت 131 شماره  صنایع هوایی،ـ رضایی، محسن، گفت  وگو با ماهنامه
 .19/11/1378ـ رضایی، محسن، مصاحبه با روزنامۀ کیهان، 

ـ روحانـی، حسـن، سـخنرانی در جمـع ائمـه جمعـه کشـور، نشریۀ راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک،         
 .18، شماره 1379زمستان 

 .1378، شبکه اوّل، پاییز "سجاده آتش"ـ روحانی، حسن، ضبط برنامه تلویزیونی 
، "پـیرامون جـنگ خلـیج فارس در ابعاد نظامی   "،)سـرهنگ سـابق سـتاد ارتـش عـراق     (ری، احمـد ـ زبـی  

 .20/11/1989 تا 29/8/1989 السفیر،روزنامه 
 .، تهران1378 گفت و گو با اکبر هاشمی رفسنجانی، نشر نی، حقیقت ها و مصلحت ها،ـ سفیری، مسعود، 

، وزارت خارجـه جمهوری  14/1/1369ـ صـدام، حسـین، سـخنرانی در جمـع نـیروهای مسـلح عـراق،         
 .10/2/1369اسالمی ایران، اداره اول خلیج فارس، 

صفوی، سیدیحیی،  .3/3/1377، کیهان، مصاحبه با روزنامه )فرمانده کل سپاه(ـ 
ـیز در     ـ فتحـی، حسـن،     ـلح آم ای ص الش ـه اع مقدس  8ـت ال دـف جلد دوم، معاونت فرهنگی و  حماسه مقاومت،،  ـس

 .1369اندهی کل قوا، زمستان تبلیغات جنگ ستاد فرم
ـیر،     ـ فرانکلیـن، جـوزف،      ان متغ ل در جـه ن المـل ط بـی  تـرجمه عبد الرحمن عالم، دفتر مطالعات سیاسی و  رواـب

 .1369بین المللی، تهران، 
، مرکز مطالعات و نگاه، ماهنامه "اهـداف، اسـتراتژی هـا و مشـکالت عـراق در جـنگ      "ـ فیلیـپ، رابیـنز،     

 .1381شهریور ، 26تحقیقات جنگ، شماره
، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، نگاه، ماهـنامه  "مفهـوم جـنگ از گذشـته تاکـنون    "ـ کـالدور، مـاری،     

 .24شماره
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ـران    ـ کـدی، نیکـی، آر،      الب ای ای انـق ـه ـه ، تـرجمۀ عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ  ریش
 .1375دوم، تهران، 

ــراهام،    ــی و واگـنر، آب ی از جـنگ مــدرن،   درس ـ کردزمـن، آنتون ـراق  : جلـد دوم هاـی ـران و ع ــرجمۀ جـنگ اـی ، ت
 .حسین یکتا، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، منتشر نشده

، نگین ایران، فصلنامه "شـورای همکـاری خلـیج فـارس و جنگ ایران و عراق    "ای،  .ـ کشیشـیان، جـوزف    
 .1381مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، شماره اول، تابستان 

 .1371 ترجمه اسماعیل زند، حسین ابوترابیان، چاپ رخ، تهران در ایران،. ب.گ.کا والدیمیر، ـ کوزیکچین،
 .480298ـ کیانوری، نورالدین، پرونده شماره 

 .9/5/1361ـ کیانوری، نورالدین، جلسه پرسش و پاسخ، 
 .1372 ترجمه محسن حکیمی، نشر مرکز، تهران،  فیلسوفان جنگ و صلح،ب،.ـ گالی، و
درن،       ان، والـتر،  ـ گـیوه  ای ـم ارم در جـنگ ـه د چـه ان بـع ـیطره زـم  تـرجمه مصـطفی میخـبر، انتشـارات دوره     س

 .1382عالی جنگ، 
د      ـ لطـف اهللا زادگـان، علیرضـا،       ـراق، جـل ـران و ع مار جـنگ ای  مرکز مطالعات و تحقیقات ، عبور از مرز،20روزـش

 .1381جنگ، 
رکز مطالعات و تحقیقات جنگ، شهریور ، مماهـنامه نگاه ، "تـئوری هـای جـنگ و صـلح    "ـ لـووی، جـک،    

 .26، شماره1381
 .73، سال سوم، زمستان تاریخ جنگـ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، فصلنامه 
 .1381 ایران، شماره اوّل، تابستان نگینـ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، فصلنامه 

ـتاب بازشناسی ،"چـارچوب مواضع شوروی "ـ مصـباحی، محـی الدیـن، مقالـه       ، 1368 مرداد  تجاوز و دفاع، ک
 .جلد دوم

 .1366، مهر بررسی جنگ تحمیلی و بحران خلیج فارسـ معاونت سیاسی ستاد کل سپاه، ویژه نامه 
 .، جلد اول1368، تهران، حماسه مقاومتـ معاونت فرهنگی و تبلیغات ستاد فرماندهی کل قوا، 

ـه   ـ منطقـی، مرتضـی،     ی ب ی   8نگاـه ال جـنگ تبلیغاـت لـوم انسـانی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی،   ، گـروه ع  ـس
 .1372انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، 

 .30/4/1361، کیهانـ موسوی، میرحسین، مصاحبه مطبوعاتی در الجزایر، روزنامه 
ت،   ـ مـیلر، جودیـت و مـیلروی، لـوری،          ا کوـی ت ـت  تـرجمه حسـن تقی زاده میالنی، انتشارات کویر   از تکرـی

 .1370ن، چاپ دوم، تهرا
ــیلروی، لـوری،     ارس    ـ مـیلر، جودیـت و م ـیج ـف ـران خل دام حسـین و بـح ، تـرجمۀ احمــد قاضـی، انتشــارات   ـص

 .1370زرّین، تهران، 
ــاه انقــالب اســالمی،   نهضــت هــای آزادی بخــش در گذرگ ــای   ـ  ــزارش ســمینار سراســری نهضــت ه  گ

، چاپخانه 1361آبان آزادی بخـش جهـان در هـتل اسـتقالل تهـران، واحـد نهضت های آزادی بخش سپاه،        
 .دفتر انتشارات سازمان انرژی اتمی ایران

نیکسون،ریچارد،   .1377 مترجم محمدرضا رضاپور، نشر چامه، بهار فراسوی صلح،ـ 
نیوتن، دیوید، مصاحبه با روزنامه   .29/1/1377 جمهوری اسالمی،، چاپ ابوظبی، روزنامه البیانـ 
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 . خاطرات در روزنامه جمهوری اسالمی،"پس از بحران"ـ هاشمی رفسنجانی، اکبر، 
4/3/1379، جمهوری اسالمیـ هاشـمی رفسـنجانی، اکـبر، سخنرانی در همایش پیروان والیت، روزنامه        

. 
 .1378، دفتر انتشارات معارف انقالب، تهران، عبور از بحرانـ هاشمی رفسنجانی، اکبر، 

 .1377 میرزا صالح، انتشارات طرح نو،  ترجمه غالمحسینکالوزویتس و نظریه جنگ،ـ هاوارد، مایکل، 
 .1381 اسفند 7، )10(ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بولتن بازتاب حمله احتمالی آمریکا به عراق

 .، پاسخ به پرسش حاضران در میزگرد11/6/1378 جام  جم، 14ـ والیتی، علی اکبر، استودیو شماره 
 .23/4/1361، کیهانمه ـ والیتی، علی اکبر، مصاحبه مطبوعاتی، روزنا

 
 رسانه ها

 .6/7/1359 و 5، "نشریه گزارش های ویژه"ـ خبرگزاری پارس، 
 .15 و 7، 3، شماره های "گزارش لحظه به لحظه عملیات رمضان"ـ خبرگزاری جمهوری اسالمی، 
 .31/3/1361 و 3/4/1361، "نشریه گزارش های ویژه"ـ خبرگزاری جمهوری اسالمی، 

 .6/3/1361 و 1، 29/2/1361ی اسالمی، تاریخ های ـ خبرگزاری جمهور
 .14/8/1379ـ خبرگزاری جمهوری اسالمی، تلکس ویژه، 

 .14/12/1378 آفتاب امروز،ـ روزنامه 
 .1/7/1377، اخبار اقتصادـ روزنامه 
 .27/5/1381 و 22، اعتمادـ روزنامه 
 .1368ن بیروت، ، ترجمه سفارت جمهوری اسالمی ایرا29/8/1989، السفیرـ روزنامه  
 .21/11/1381 و 14/10/1381، 5/3/1381، انتخابـ روزنامه 
 .1/10/1378 و 6/3/1377، 29/1/1377، 14/2/1374 جمهوری اسالمی،ـ روزنامه 
 .15/2/1382، خراسانـ روزنامه 
 .3/5/1380 رسالت،ـ روزنامه 
 .20/4/1361 و 10، 3؛ 22/3/1361 و 20، کیهانـ روزنامه 
 .16/3/1381، وروزنـ روزنامه 

ـ مذهبی"ـ سایت اینترنتی   .www.mellimazhabi.org، "ملی 
 .، گزارش عراق به سازمان ملل7/10/1381، "بازتاب"ـ سایت خبری 

فصل نامه   .1373، سال سوم، زمستان تاریخ جنگـ 
فصل نامه   .18 شماره راهبرد،ـ 
فصل نامه   .، شماره اوّلنگین ایرانـ 

 .131، شماره اییصنایع هوـ ماه نامه 
 .26 و 24، شماره نگاهـ ماه نامه 

 .5/7/1379ـ واحد مرکزی خبر، بولتن 
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