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پیشگفتار 
"جنگ از نگاه دیگران" مجموعۀ جدیدی است که مرکز مطالعات و تحقیقات 

جنگ در دست تهیه دارد. این مجموعه شامل ترجمه تعدادی از کتابهایی 
است که کارشناسان نظامی خارجی دربـاره جنـگ ایـران و عـراق تدویـن 

کردهاند. 
هدف مرکز از این اقدام، اطالعرسانی به عالقهمندان از نظرهـا و دیـدگاه 

کسانی است که دور و خارج از صحنه نبرد، با استفاده از اطالعات دریافتی از 
سازمانهای اطالعاتی، رسانهها، خــبرنگاران و . . . ، بـه بررسـی و تجزیـه و 
ــداف  تحلیل این جنگ پرداختهاند. این کارشناسان در بررسیهای خود اه
مختلفی را دنبال میکنند: بهرهگیری از نتایج و درسهای آن برای استفاده 
در بحرانهای آینده؛ پیگیــری چگونـگی عملکـرد تجـهیزات، تسـلیحات و 
مهمات بهکار رفته در این جنگ برای رفع نقائص بـا اسـتفادۀ بهینـه از آن؛ 
ـه و  بررسی علل موفقیت و شکستهای طرفین برای بهرهگیری از آن؛ تجزی

تحلیل علل عدم موفقیت عراق با وجود پشتیبانی همه جانبه همۀ قدرتهای 
بزرگ؛ استفاده تبلیغاتی یا توجیه حمایت از عراق در طول جنگ. 

از این کارشناسان هر چند عدهای به دلیل دریافت اطالعات غیر واقعی، یا 
ــار  به علت وابستگی به دولتهای حامی رژیم عراق به بیراهه رفتهاند یا دچ
ــار بـرای اشـخاص فـهیم و محققـان  تحریف شدهاند، اما در مجموع این آث
ــوص بـرای کسـانی کـه از  دقیقنگر، مفید و قابل بهرهبرداری است. به خص
نزدیک در این واقعه بزرگ حضور داشتند یا در آن دخیل بودهاند ضــروری 
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است که دیدگاه و قضاوت دیگران را از این واقعه بدانند و از نکاتی که از نظر 
آنها پنهان مانده است، بهره ببرند. 

اولین اثر از این مجموعه، ترجمه کتاب 
 "Lessons Of Modern War: The Iran - Iraq War"
(درسهایی از جنگ مدرن: جنگ ایران و عراق) نوشتۀ "آنتونــی کردزمـن" 

است که در حال آمادهسازی میباشد و در آینده منتشر خواهد شد. 
کتاب حاضر، دومین اثر از این مجموعه و ترجمه کتاب "الحربالعراقیـۀ 
ـراق و  االیرانیۀ"تألیف "عبدالحلیم ابوغزاله" وزیر دفاع مصر در دوران جنگ ع
ایران است. گفتنی است که بسیاری از مطالب مؤلف نیازمند توضیح بود که 
درج همۀ توضیحات ضروری عالوه بر افزایش بسیار حجــم کتـاب، مـا را از 

هدف اصلی این مجموعه که بیان "دیدگاه دیگران" است دور میکرد لذا تنها 
به ذکر نکات ضروریتر که مترجم و ویراستار محتوایی زحمت آن را متقبل 

گردیدند، اکتفا شد. 
ــه و  در اینجـا الزم اسـت از همـه کسـانی کـه در پیدایـش ایـن ترجم
ــترجم)،  آمادهسازی آن برای چاپ سهیم بودهاند، به ویژه نادر نوروزشاد (م
مجید مختاری (ویراستار محتوایی)، گودرز نوروزی (ویراستار ادبی)، خسرو 

شاهمحمدی و احمد دلیر تشکر و قدردانی شود. 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ 

محسن رشید 
 1380
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مقدمه مترجم 
بازنگری به وقایع یک دوره مهم تاریخی، خوب است در فاصله زمانی نه چندان 

ــرا در ایـن  دور و نه چندان نزدیک، نسبت به آن رخدادها صورت پذیرد. زی
ــایع آن دوران از  صورت از یک سو هنوز بسیاری از جوانب و زوایای مهم وق

ذهنها دور نشده است و نمیتوان آن را پنهان نمود و از طرف دیگر، گذشت 
ــرده از بسـیاری ابـهامات و اشـتباهات برمـیدارد و  زمان، هر چند اندک، پ
تحلیلگر را به سوی علل و اسباب حقیقی پیدایش وقایع به پیش میراند. 
ــراق (1367 ـ  این کتاب به فاصله کوتاهی پس از پایان جنگ ایران و ع

1359) توسط وزیر دفاع وقت مصر، آقای عبدالحلیم ابوغزاله، درباره وقایع مهم 
این جنگ به رشته تحریر درآمده است و بیش از آن که به توصیف و شرح وقایع 
نظر داشته باشد، با دیدی تحلیلی به حوادث نگریسته و از این جهت بیانکننده 

نوع نگرش ایشان در طول این جنگ میباشد.  
اما ترجمه آن در یک دهه بعد، این امکان را فراهم آورده تا با مرور زمان و روشن 
شدن بسیاری ابهامات، بتوان قضاوتی منصفانهتر و واقعیتر نسبت به وقایع آن دوران 

و حتی نسبت به نگرشها و دیدگاههای حاکم در آن دوران داشته باشیم. 
آشنایی با دیدگاه وزیر دفاع مصر، نسبت به این جنگ، برای ما ایرانیان از 

اهمیت خاصی برخوردار است. مصر یکی از مهمترین کشورهای عربی و اسالمی 
است که در آن زمان با امضای پیمان کمپ دیوید، عمالً موجودیت کشوری به 

ـود و  نام "اسرائیل" را در سرزمین غصبشده فلسطین به رسمیت شناخته ب
بهاینترتیب از لحاظ سیاست بینالمللی در صفبندی مقابل جمهوری اسالمی 
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ایران قرارداشت. همچنین جنگ تحمیلی ـ و بهقول نویسنده "جنگ نیابتی" ـ 
عراق علیه ایران و حمایتهای سیاسی و عملی مصر از عراق، باعث میشود تا 

کتاب مزبور را به نوعی بیان یک دیدگاه از اردوی مقابل بدانیم. 
آشنایی با دیدگاه اردوی مقابل به ما کمک میکند تا برای بروز دشمنیها و 
صفبندیها و تداوم و تعمیق کینههای دوران جنگ، علل و اسباب جدیدی را 
شناسایی کنیم و بدین وسیله در بحرانهای مشابه احتمالی که در آینده با آن 

روبهرو میشویم، با اقدامات سنجیده خود مانع از توسعه و گسترش بیدلیل 
دامنه دشمنیها و بحرانها گردیم. 

ــاهوی  از طرف دیگر، امیدواریم با فرونشستن غبار کینهها و خوابیدن هی
تبلیغات، بتوانیم با توضیح حقایق پنهان شده در ورای وقایع آن روز از جانب 
خود به تصحیح دیدگاه اندیشمندان طرف مقابل نیز یاری کنیم و این همان 
هدفی است که ما را به درج برخی پاورقیها، بـرای زدودن ابـهامات و ارائـه 

توضیحات واداشت. 
ــهطور مسـتقیم در جریـان وقـایع آن دوران  همچنین خوانندگانی که ب
نبودهاند، نیز این حق را دارند که از مترجم انتظار داشته باشند، با توضیـح  
ــن، آنـان را در شناسـایی نقـاط  ابهامات و بیان برخی مطالب ناگفته در مت

اختالفانگیز و عوامل و اسباب آن یاری کند و این انتظاری است کامالً بجا و 
شایسته که امیدوارم توانسته باشم با کمک دوست و برادر عزیزم جناب آقای 

مجید مختاری محقق و نویسنده ارجمند عرصه دفاع مقدس، که لطف نموده و 
ویراستاری محتوایی این کتاب را انجام دادند، از عهده این امر مـهم موفـق 
بیرون آمده باشم. با اینحال، سعی مترجم و ویراستار، بر این نبوده تا تمام 
مواضع اختالف را به بحث و جدل بگذارند. زیرا دراینصورت حجم ترجمـه 
کتاب، به مراتب بیش از حجم کتاب اصلی میشد و ما را نیز از هدف اصلی 
ــدن  (ترجمه) دور میساخت. هرچند به اعتقاد ما، گذشت زمان و روشنش
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بسیاری از حقایق در طول این مدت، عمالً ما را از بحثها و مجادالت بیشتر 
بینیاز ساخته است. 

در ترجمه این کتاب تالش شده تا ضمن رعایت ادبیات رایج فارسی، نهایت 
امانتداری در انتقال مفاهیم مورد نظر نویسنده، صورت گیرد و توضیحـات 
مترجم و ویراستار در پاورقی و بدون هیچگونه خدشهای به متن اصلی، درج 

گردد. اما خواننده در ضمن مطالعه این کتاب به مواردی برخورد مینماید که 
شایسته است پیشاپیش درباره آن نکاتی را یادآور شویم: 

1ـ نویسنده با این که خود عربزبان بوده و میتوانسته به نقشههای عربی 
ــتفاده  از مناطق جنگی دو کشور دسترسی داشته باشد، با اینحال، اس
ــا در نـگارش اسـامی  ایشان از منابع غربی و انگلیسیزبان موجبشده ت
مکانها و شهرها، این اسامی به صورت غلط در متن اصلی ضبط گردد. 

2ـ بعضی مطالب در فصول مختلف تکرار شدهاند، و ادبیات نگارشی کتاب 
تقریباً دو تکه مجزا است. 

3ـ بخشهایی از کتاب در مشابهت تام با نوشته "آنتونی کردزمن" درباره 
جنگ ایران و عراق است و شایسته بود تا نویسنده محترم، این بخشها را 

ــی  بهطور دقیق مشخص مینمود و هر کجا که نظر تکمیلی و یا اصالح
داشت، از زبان خود مطرح میساخت. 

4ـ نویسنده از ذکر منابع آماری و اطالعاتی کتاب خودداری نموده است. 
ــار  در حالی که ذکر منابع آماری و اطالعاتی میتوانست به ارزش و اعتب
کتاب بیفزاید تا چنانچه خواننده آگاه با آمار غلط و نادرستی در کتــاب 

روبهرو میشد، صرفاً به اعتبار آن منبع تردید نماید و برای سایر مندرجات 
کتاب ارزش و اعتبار جداگانهای قائل شود. 

ـ نام خلیج فارس، در ترجمه جایگزین اسامی مجعول و غیرواقعی دیگر شد.  5
6ـ نویسنده اصرار داشته است تا انقالب اسالمی ایران را بدون ذکر صفت 
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اسالمی آن یاد کند و آن را به نام بنیانگذار انقالب منتسب نماید تا چنین 
وانمود کند که این انقالب بیش از آن که ریشه در اسالمیت داشته باشد، بر 

سلیقۀ شخصی و محدوده جغرافیایی و سیاسی خاصی وابسته بوده است. 
7ـ استفاده از تاریخ میالدی برای خوانندگان ایرانی، آنان را در تطبیق ذهنی 
زمان حوادث دچار مشکالت جدی مینماید و به همین دلیل سعی کردهام تا 

معادل تاریخ شمسی را در کنار تاریخ میالدی بنویسم و با همه دقت و وسواسی 
که صرف این کار کردهام، احتمال خطا و اشتباه خود را منتفی نمیدانم. 
8ـ فصلبندیهای کتــاب از جـانب مـترجم اسـت و در اصـل کتـاب، 

فصلبندی به این شکل وجود ندارد. 
9ـ نویسنده در کتاب از نقشههایی استفاده کرده است که از نظر اطالعات 
جغرافیایی و عملیاتی و نیز از نظر گرافیکی بسیار ناقص و ضعیف است. به 
همین دلیل نظر اینجانب، ویراستار و مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ بر 

این تعلق گرفت که نقشهها و برخی نمودارها به دلیل دقیق و گویا نبودن از 
متن اصلی حذف شوند. ضمن پوزش، از خوانندگان محترم تقاضا میشود 

برای تقریب ذهنی نوشتهها با صحنههای عملیاتی به سایر کتبی که توسط 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ منتشر شده است مراجعه نمایند. 

10ـ پاورقیهای کتاب کالً از مترجم یا ویراستار محتوایی میباشد که با درج 
عالمت (م) یا (و) در انتهای پاورقی، نویسندۀ آن مشخص گردیده است. 
ـه  ـه ک ـور خارج ـی وزارت ام ـی و بینالملل ـات سیاس ـتر مطالع ـم از دف ـا الزم میدان در اینج
ـات  ـات و تحقیق ـز مطالع ـتاندرکاران مرک ـه دس ـود و کلی ـم نم ـاب را فراه ـه کت ـان تهی امک
ـان  ـک آن ـی و کم ـا همدل ـه ب ـاب ک ـه ن ـگی اندیش جنگ و مؤسسه مطالعات سیاسـی فرهن

این کار به ثمر رسید تشکر و قدردانی خود را ابراز نمایم. 
نادر نوروزشاد 

بهمن 1379 
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مقدمه نویسنده 
ــلمان و همسـایه و  جنگ ایران و عراق تقریباً 9 سال بین این دو دولت مس
رقیب استمرار یافت. این جنگ از طوالنیترین جنگهای معاصر در جهان 
ــای اصلـی، چـه در  سوم به حساب میآید و طی آن، همه امکانات و توانه

عرصه سیاسی و چه در اقدامات نظامی، بهکار گرفته شد. 
همه کارشناسان نظامی معتقدند که این جنگ اساساً جنگی زمینی بوده 
ــاران هوایـی اسـتراتژیک و  است، با این حال شامل نبردهای دریایی و بمب
ــن بـار، همچنیـن کـاربرد  بهکارگیری موشکهای زمین به زمین برای اولی
ــا،  سالحهای شیمیایی به صورت محدود نیز بوده است. اضافه بر همۀ اینه

این جنگ را میتوان یک "جنگ نیابتی"1 نامید.  
ــه جنـگ و نـه  در نهایت، جنگ بین این دو کشور متخاصم در حالت "ن
ــنین  صلح" متوقف گردید. این تعبیر را اولین بار نویسنده بزرگ "محمدحس
هیکل" درباره اوضاع نهایی جنگ اکتبر 1973 بهکار برد. اکنـون هیچکـس 
ــهایت بـه  نمیداند و نمیتواند پیشبینی کند که آیا آتشبس موجود، در ن
ــا  امضای قرارداد صلح دائمی بین دو دولت، و حل باقیمانده اختالفات آنه

خواهد انجامید (چه در حد محدود، چه در حد رفع اختالفات عقیدتی که به 

                                                                         
ــگی گفتـه  1ـ مفهوم "جنگ نیابتی" در دوره جنگ سرد دو ابرقدرت شرق (شوروی) و غرب (امریکا) به جن
میشد که طرفین درگیر به نیابت از یکی از این دو قدرت جهانی وارد جنگ میشدند. امـا بـا شـروع جنـگ 
عراق علیه ایران، این مفهوم توسعه یافت و به هر جنگی که یک کشور قدرتمند بـه وسـیله کشـوری دیـگر 
علیه کشور سومی به راه میانداخت، اطالق گردید، زیرا در این جنگ، امریکا از عراق بـه عنـوان کشـور نـایب 

در حمله به ایران بهره گرفت. (م) 
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صدها سال قبل باز میگردد)، یا آن که بار دیگر روزی آتش جنگ برای حل 
این اختالفات شعلهور خواهد گردید؟ 

یک نویسنده مشهور امریکایی، خاتمه این جنگ را چنین توصیف کرده است:1  
«این جنگ نشان میدهد که رشــد نظـامی دو کشـوری کـه هیچیـک در جنـگ 
محکوم نشده و شکست نخوردهاند، موجب بروز وضعیت ناپــایداری میشـود کـه 
ــردی  این وضع یا به دنبال خود، جنگ دیگری در پی دارد یا آن که به جنگ س
منجر میشود که ممکن است هر لحظه و در هر مکان بار دیگر تبدیل به جنگ 
گرم شود و این امر میتواند برای ثبات منطقه خلیجفارس خطرآفرین باشد.» 

در این کتاب کوشیدهام مواضع بینالمللی و منطقهای پیش از جنگ و نیز 
عوامل شکلگیری این درگیری را روشن سازم و سیر حوادث جنـگ را تـا 
آنجا که جمعآوری اطالعات از منابع مختلف برای من امکانپذیر بوده، بـه 
اختصار بیان کنم. با این حال، اسرار بسیاری از این جنگ، همچنان مخفی 

باقی مانده که تاریخ در آینده از آن پرده برخواهد داشت. 
خواستم در برابر خوانندگان عرب زبان تصویری از این جنگ را به نمایش 

بگذارم تا با چشم باز به آنچه در اطراف ما میگذرد و بر حیات امروز و آینده ما 
تأثیر میگذارد، بنگریم. چرا که "امنیت عربی" تجزیهناپذیر است و آنچه در 

خلیجفارس یا در صحرای مغرب ـ در کنار اقیانوس اطلس ـ میگذرد، خواهناخواه 
بر زندگی، اقتصاد و امنیت قومی همه کشورهای عربی اثر خواهد گذاشت. 
ــیرود بـاید از چنیـن رویـارویی نظـامی گسـتردهای  چنان که انتظار م
ــتراتژیک"، "هـنر جنـگ"، "تـاکتیک"،  درسهای بسیاری در زمینههای "اس
"فرماندهی و کنترل" و … فراگیریم که برای هر فرد نظامی در امــت عربـی 

مفید خواهد بود. گستردگی این جنگ چه از نظر طول مدت، چه از نظر تنوع 

                                                                         
ــول کجاسـت تـا  1ـ نویسنده مشخص نساخته که این "نویسنده مشهور امریکایی" کیست و منبع این نقل ق

برای ترجمه به آن منبع اصلی مراجعه شود، لذا ترجمه از متن کتاب عربی صورت گرفته است. (م) 
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نیروها و سالحهای بهکار گرفته شده و تجهیزات جدیدی که استفاده شد و 
چه از لحاظ انبوهی نفرها، همچنین از نظر سیر حوادث و تحوالت منطقهای و 
جهانی که در این زمینه به وقوع پیوسته است، درخور تأمل و مداقه میباشد. 

در این جنگ سالحها و تجهیزات شرقی و غربی بهکار رفت و هریــک از دو 
بلوک نتایج خاصی از کارایی و نحوه عملکرد تجهیزات خود به دست آوردند و 

به بهینهسازی سیستمهای سالحها و تجهیزات خود پرداختند. 
ــاهد آن  آنچه ما در جنگ دوم خلیجفارس یعنی جنگ عراق و کویت ش
بودیم نشان داد که چگونه غرب از تجربه جنگ ایران و عراق بهره گرفت. تا 
جایی که قوای کشورهای متحد موفق شدند انبوهی از نیروهای عراق را فقط 

در صد ساعت شکست دهند!  
اما سخن گفتن دربارۀ هزینه و خسارات جنگ ایران و عراق بسیار مشکل 
ــه  است تا جایی که میتوان مدعی شد برآورد واقعی آن ممکن نیست. البت
ــابودی رفتنـد و  بسیار روشن است که هر دو کشور بر اثر این جنگ رو به ن
ذخایر ارزی آنان رو به پایان گذاشت و این، همان هدف اصلی ابرقدرتهای 
شرق و غرب بود، زیرا چنین نتیجهای با منافع آنـان همسـویی داشـت. بـا 
نگرش به حجم وسیع خسارات و هزینههای ایــن جنـگ، میتـوان فرجـام 

ناخوشایند هرگونه برخورد نظامی دوباره را در روند سیاسی و اقتصادی آینده 
کشورها تصور کرد. آثار سوء جنگ ایران و عراق بر آینده سیاسی و اقتصادی 
هر دو کشور بسیار ویرانگر بوده است. بودجه نظامی کالنی که برای تجهیز 
و تسلیح صرف شده است، و هنوز نیز ادامه دارد، بزرگترین بخش از درآمد 
ــاص داده و برنامـههای توسـعه اقتصـادی و  ملی دو کشور را به خود اختص

اجتماعی هردو ملت مسلمان را متوقف ساختهاست. 
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برخی از منابع1 میزان خسارتهای انسانی این جنگ را چنین تخمین زدهاند.  
 

عراق ایران  

340000 تن 730000 تن کشته 
تن مجروح  700000 تن 1200000 

تن ورود پناهنده  400000 تن 2000000 
تن 45000 تن اسیر   70000

 
عراق 159 میلیارد دالر و ایران 69 میلیارد دالر برای خرید سالح و تجهیزات 

ـات و  هزینه کردهاند.2 بر این هزینهها باید خسارات ناشی از انهدام کارخانج
تأسیسات زیربنایی و انهدام سالحها و تجهیزاتی را که قبل از جنگ وجود داشته 

است نیز افزود. این همان نکتهای است که نظر مرا درباره عواقب ویرانگر این 
جنگ در اقتصاد دو کشور اثبات میکند. و نتیجه آن: نه برنده، نه بازنده!  

به همین جهت، جنگ ایران و عراق از لحاظ استراتژیک یکی از مهمترین 
برخوردهای نظامی در عصر حاضر است. به خالف سایر برخوردهای نظامی 

در جهان سوم، این جنگ منافع تقریباً همه کشورهای جهان را بدون استثنا 
ـایر  تهدید کرد و تأثیر مستقیم آن بر کشورهایی وارد شد که بیشترین ذخ

نفتی جهان را داشتند. این جنگ همچنین بر آیندۀ منطقهای اثر گذاشت که 
ــداوم جریـان نفـت از  بیش از 50% از ذخایر نفتی جهان را در خود دارد. ت
ــاتی بـرای اقتصـاد بسـیاری از  خلیجفارس به سایر مناطق جهان، امری حی

                                                                         
ــورد اسـتفاده در تمـام ایـن کتـاب خـودداری کـرده اسـت. بـا  1ـ نویسنده از ذکر منابع و مĤخذ آمارهای م
مالحظه این آمارها و اطالعات مشخص میشود که آمار مورد استفاده نویسـنده ـ حداقـل در خصـوص آمـار 

مربوط به ایران ـ از دقت چندانی برخوردار نیست و در این مورد باید به منابع معتبرتری مراجعه شود. (م) 
ــازمان برنامـه و بودجـه جمـهوری اسـالمی ایـران، حـدود 22  2ـ براساس گزارشهای وزیر دفاع و رئیس س

میلیارد دالر صرف هزینههای مستقیم نظامی ایران در جنگ شده است. (م) 
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دولتهاست. جنگ ثابت کرد که اگر هریک از دو کشور عراق یا ایران از این 
ــهمین  جنگ پیروز بیرون میآمدند، ثبات و توازن منطقه برهم میخورد. ب
دلیل ابرقدرتها کوشیدند تا هیچ کدام از این دو کشور پیروز نشوند، بلکــه 

هر دو را با زخمهایی عمیق و طوالنی رها سازند. 
برای هر ناظری به آسانی قابل درک بود که این جنگ از همان ابتدا جنبه 
ــد  بینالمللی منحصر به فرد و گستردهای بهخود گرفت. پس از گذشت چن
روز از آغاز جنگ، کشورهای بسیاری از خارج منطقه، هرکدام به طرفداری از 
یکی از دو طرف، وارد ماجرا شدند1 و جنگ دیگری در زمینه سیاسی بیـن 
ایران و عراق برای جلب همپیمانان و پشتیبانان مادی و منابع تأمین سالح 
ــان شـدند. سـیل سـالح و  آغاز شد که هریک موفق به کسب تعدادی از آن

تجهیزات به سوی آنها روانه گردید، گرچه ایران اتکاء اساسی به درآمد خود 
داشت (ذخایر نقدی ایران از 14/6 میلیارد دالر در سال 1979 [1358] به 
6 میلیارد دالر در سال 1986 [1365] رسید). نکته تمسخرآمیز این جنگ 

آن است که سوریه نه تنها به ایران پیوست، بلکه نقشی اساسی در پشتیبانی 
این کشور داشت، 2 به این ترتیب که خطوط لوله نفتی عراق را که از سوریه 
ــمان عـراق بـه پـرواز  میگذشت، مسدود کرد و هواپیماهای خود را در آس
درآورد تا با کشاندن هواپیماهای عراقی به آن سمت، از فشار هوایی بر ایران 
کاسته شود. اسرائیل نیز به حمایتی محسوس از ایران پرداخت که هدف از 
این امر بهطور کامالً روشن این بود: تضعیف یک دولت عربی مثل عراق برای 

                                                                         
ــداران ایـران  1ـ ایران در آغاز جنگ و حتی در طول دوران جنگ حامیان چندانی نداشت به گونهای که طرف

در جنگ از انگشتان دست نیز تجاوز نکردند. (و) 
2ـ در بیان پشتیبانی سوریه از ایران تا اندازهای اغراق شـده اسـت، گرچـه حمـایت و پشـتیبانی سـوریه در 
هنگامی صورت گرفته است که شجاعت بسیاری را طلب میکـرده و در حـد خـود بـرای بقیـه اعـراب قـابل 
ــتراتژیکی خـود، اشـتباه  قبول نبوده است. به هر حال گذشت تاریخ نشان داد که سوریه در انتخاب مسیر اس

نکرده بود. (م) 
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آن که از دایره تهدیدات قابل محاسبه عربی برای اسرائیل خارج شود.1 این 
جنگ در مراحل پایانی خود، چهرهای جهانی یافت: هنگامی که دولتهای 
غربی و شوروی برای تأمین امنیت کشتیرانی در خلیجفارس و حفظ جریان 
ــه  نفت از این منطقه به بازارهای جهانی، وارد میدان شدند و نیز هنگامی ک
سازمان ملل برای تحمیل آتشبس به طرفین جنگ، به دخالت پرداخت. 

این اختالط قوا، اهمیت بینالمللی ویژهای به جنگ ایران و عراق بخشید، 
ــیر از درسهـای  همچنین درسهای مهم و جدیدی از آن بهدست آمد و غ
مربوط به نیرو و عملیات زمینی و هوایی و دریایی، این جنگ ثابت کرد که 
چگونه ایدئولوژیها در مسیر جنگهای "جهان سوم" تأثیرگذار خواهند بود 
ــت تکنولـوژی  و به ما عربها ـ که از کشورهای جهان سوم هستیم ـ اهمی
ــأثیری بـر  نوین را به اثبات رساند و نشان داد که این تکنولوژی نوین چه ت
ــه  زندگانی حال و آینده ما میگذارد، به گونهای که اگر از آن غافل شویم، ب

چه آینده تاریک، بلکه به شدت تاریک گرفتار خواهیم شد. همچنین اهمیت 
ــه دربـاره هزینـه  اتکا به نفس را در صنعت نظامی ثابت کرد. به خالف آنچ

گزاف روی آوردن به تکنولوژی نو گفته میشود، این هزینه برای دفاع از امت 
عرب و اسالم الزم است، نه برای جنگ بین عربها یا بین مسلمانان. آنتونی 
ــدن آن  (کردزمن) جملهای در کتاب خود نوشته است که به شدت از خوان

متأثر شدم. وی گفته است:  

                                                                         
1ـ از یک سو ادعای پشتیبانی اساسی سـوریه از ایـران و از سـوی دیـگر ادعـای حمـایت اسـرائیل از ایـران 
ــای حکومـت  تناقضی است که نویسنده موفق به حل آن نشده است! با گذشت چند سال از این ادعا، مقامه
ــد حـوادث منطقـه ـ  اشغالگر قدس همچنان ایران را در صدر تهدیدات استراتژیک خود قلمداد میکنند و رون
ــه ایـن گونـه ادعاهـا بـه وسـیله  که از شفافیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده ـ نشان میدهد ک
ــده و  دستگاههای تبلیغاتی و برای مصرف در دوران جنگ و به منظور تحریک اعراب علیه ایران مطرح میش
احتماالً نویسنده نیز تا امروز از این ادعا منصرف گردیده است. در بخش مربوط بـه "ریشـههای اختـالف بیـن 

ایران و عراق" نیز در این باره سخن خواهیم گفت. (م) 
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«جنگ عراق و ایران پیروزی نظام الئیک عراقی بر نظام اسالمی افراطی ایران را 
به اثبات رساند».1 

این خطای بزرگی است که وی این جنگ را جنگ بین نظام الئیک و نظام 
اسالمی تصور کرده است، در حالیکه این جنگ بین فارس و عرب بود، جنگی 
که ریشه تاریخی آن به صدها سال قبل باز میگردد و من آرزو داشتم که نظام 
اسالمی حاکم در هر دو کشور مانع چنین جنگی شود. برداشت "کرد زمن" از 

این جنگ، ظلم بزرگی برای ما مسلمانان و ما عربها است. 
در نهایت، توضیح نکته مهمی را ضروری میدانم: تبلیغات وسیعی برای 
ادامه وابستگی ما به منابع خارجی سـالح و تجـهیزات جریـان دارد؛ گفتـه 
ــه  میشود در این زمینه ما هرگز توان رقابت با شرق و غرب را نداریم. اما ب

نظر من ساخت سالح در کشورهای ما به قصد رقابت با هیچ کشوری نیست، 
بلکه ما صرفاً قصد اجرای فرمان الهی قرآن را داریم که برای ما امت مسلمان 

صادر شده است؛ آنجا که خداوند در قرآن میفرماید:  
«واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدواهللا و عدوکم و 

آخرین من دونهم التعلمونهم اهللا یعلمهم.» (انفال/60). 
ــی از آن بـهره  در آماری که دانشکدههای تحقیقات استراتژیک بینالملل

                                                                         
1ـ مشخص نیست که جناب کردزمن از کدام پیروزی سـخن مـیگویـد؟! آیـا عقبنشـینی ارتـش عـراق از 
ــهور ایـران مبنـی بـر پذیـرش  خرمشهر و سرزمینهای غرب اهواز و نیز نامه رئیسجمهور عراق به رئیسجم
ــه 8 سـاله جمـهوری اسـالمی ایـران  همه شرایط ایران و بازگشت به قرارداد الجزایر ـ که بر اثر مقاومت دلیران
و هوشیاری سیاسی در تنظیم قطعنامه 598 (به عنوان تنها قطعنامه شورای امنیت دربارۀ جنگ که در آن 
ــیروزی محسـوب میشـود؟! یـا آن کـه  به بخشی از حقوق ایران توجه شده بود.) به دست آمد ـ برای عراق پ
جناب کردزمن رهایی حکومت عراق را از احتمال سقوط و فروپاشی در سالهای 1986 و 1987 بـه عنـوان 
ــه عـراق آغـازگر آن بـود، جـز خسـارت بـرای ایـن کشـور  پیروزی قلمداد میکنند؟! بههر صورت، جنگی ک
دستآوردی نداشت. حکومت عراق تنها میتواند از اینکه توانسته است با کمک کشـورهای عربـی و غربـی و 
ــد، شـادمان باشـد؛ چـیزی کـه امـروز جـهان و منطقـه  شوروی، خود را از مهلکه حتمی سقوط نجات ده

خاورمیانه از آن شادمان نیست! (م) 
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میگیرند، آمده است که تجهیزات موجود در جهان عرب به تنهایی بالغ بر 
15000 تا 16000 دستگاه تانک، 2500 تا 3000 فروند هواپیمای جنگی، 
35000 دستگاه نفربر زرهی، 20000 تا 30000 قبضه توپ و … میگردد. 

حال اگر بهطور مثال چنین فرض کنیم که عمر یک تانک، بین 15 تا 20 
سال میباشد، این بدان معناست که اســتهالک سـالیانه تانکهـا بـه طـور 
متوسط 1000 تانک خواهد بود، حال اگر کشورهای عربی برای تولید یـک 
ــر حـاصل کننـد، آنگاه  تانک اصلی میدان نبرد (Main Battell Tank) اتفاق نظ

کارخانجات پرقدرت تولید تانک در جهان عرب میتوانند نیاز کشورهای عربی را 
برآورده سازند، بیآنکه نیاز به صادرات باشد. طبعاً در چنین حالتی با توجه به 
کثرت منابع مادی، مالی و نیروی انسانی موجود در کشورهای عرب، اطمینان 

الزم در پشتیبانی فنی و تأمین بهموقع سالح نیز فراهم خواهد شد و …. 
ــیز صـادق اسـت،  نظیر مثالی که برای تانک آورده شد، درباره هواپیما ن
تکنولوژی نیز در هر مکان و هر بازاری قابل دسترس میباشد، ضمن آنکه 
ــهان، حرکـت  اندیشههای مردان عرب قادرند تا همزمان با پیشرفتهای ج
ــد بـه هـر دلیلـی  کنند. در این حالت هیچ دولت قوی یا ابرقدرتی نمیتوان

امضای پیمان [خرید تسلیحاتی] خاصی را به هیچ کشور عربی تحمیل کند. 
جهان پر است از نمونههای کشورهای جهان سوم که در دسـتیابی بـه 
تکنولوژی و ساخت نیازمندیهای تسلیحاتی خود موفقیتهایی بـه دسـت 
آوردهاند، مانند چین کمونیست، هند، پاکستان و برزیل. و ما هیـچ چـیز از 

آنها کمتر نداریم جز عزم واقعی. 
با تمام وجود از خداوند میخواهم که ما را به راه صحیح هدایت کند و امت عربی 

را به مسیری رهنمون شود که از خطرهای آینده مصون بماند. «انه سمیعٌ علیم.» 
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مواضـع جهـانی قبـل از جنـگ 

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، دنیا شاهد تغییرات پیدرپی و سریعی 
بود که به طور عمیق و ریشهای بر روابط کشورهای پیروز اثر گذاشت. جنگ 
سبب ابتکارات و اختراعاتی شد و سالها بعـد پیشـرفتهای علمـی بـهکار 

گرفته شده در این جنگ، موجب پیدایش انقالب در وسایل ارتباطی گردید. 
ـگران  این انقالب فاصله بین ملتها را از میان برداشت و مرزها را به روی دی

گشود؛ خبر هر حادثهای در جهان به سرعت منتشر میشد به گونهای که در 
لحظه وقوع، دیدن یا شنیدن آن برای تمام نقاط عالم ممکن بود. به همیـن 
شکل بسیاری از کشورها قادر شدند تا امکانات نیروهــای خـود را در چنـد 
ساعت جا به جا کنند و در هر نقطهای از دنیا که اراده کنند، حاضر شوند. 
پیشرفت علمی و تکنولوژیکی ـ که مشخصه این عصر است ـ متغیرهای 
ــن امـر  بسیاری را در شکل حیات دولتها و ملتها بهوجود آورده است. ای
سبب شده تا تفاوتهای فراوانی بین دارندگان علم و تکنولوژی و صاحبـان 
صنایع و تولیدکنندگان وسایل و طراحان روشها، در رسیدن بـه اهـداف و 

خواستههای خود با دیگران پدید آید. 
دولتها، پس از این جنگ به منظور تضمین پیشرفتهای تمدن جدید و 
حفظ قدرت اقتصادی و نظامی در طول جنگ و یا صلح، اهمیت نفت را بـه 
عنوان یک منبع حیاتی انرژی و همچنین اهمیت حفظ امنیت این منابع از 
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کوچکترین خطر را درک کردند. 
شکی نیست که در دورههای گذشته، بحران انرژی عامل جدیــدی را در 
روابط بینالملل وارد ساخت و مواضــع کشـورها را در روی نقشـه سیاسـی 

جهان تغییر داد. 
پیش از نخستین جنگ خلیجفارس (جنگ ایران و عراق) و در نیمه دهه 

80 (سالهای 1980 تا 1985) دنیا به سه بلوک عمده تقسیم میشد:  
بلوک کمونیسم جهانی1، بلوک دموکراسی جهانی، جهان سوم. 

ــارویی  در دو بلـوک کمونیسـتی و دموکراتیـک، اصـول مربـوط بـه روی
ــی و تـوازن قـوا روشـن و  قدرتهای جهانی و استاندارد بازیهای بینالملل
مشخص بود و مهمترین وظیفه قوای متنازع، حفظ توازن نسبی قوا بود کـه 
این امر از شدت نزاع بین آنان میکاست. همچنیــن روشهـای بـازتری در 
سیاست بینالمللی پدیدار شد. انجام دادن گفتوگوها و اجرای تصمیماتی 
ــاهش تسـلیحات و مـانند ایـن  در زمینه کنترل سالحهای استراتژیک و ک
مباحث، از مظاهر توازن به شمار میآمد. که نهایتاً در آغاز دهه 90 (1990) 

به پایان جنگ سرد و فروپاشی امپراتوری شوروی انجامید.  
اما کشورهای جهان سوم به ویژه منطقه خلیجفارس و خاورمیانه میــدان 
این نزاع جهانی در تمام ابعاد، بودند و هدف عملیــات نفـوذ و تـأثیرگذاری 

قدرتهای بزرگ قرار داشتند، تا به هیچ حدی از توازن جهانی دست نیابند. 
منطقه خلیجفارس از غنیترین نقاط نفتخیز جهان است که بر اهمیت 
فـراوان آن نـزد ابرقدرتهـا میافزایـد. در دوران قبـــل از اولیــن جنــگ 
ــش از %45  خلیجفارس، نفت اصلیترین منبع انرژی به حساب میآمد و بی

                                                                         
ــهوم "بلـوک" از واژه "التکتـل" بـه معنـای "درهـم آمیختـه" بـرای بلـوک شـرق  1ـ نویسنده برای بیان مف
کمونیستی و از واژه "التجمع"، به معنای "گردهم جمع شده" (متفقین) بـرای بلـوک غـرب اسـتفاده کـرده 

است. (م) 
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مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص داده بود، در حالی که زغال سنگ 
ــدود 10% تجـاوز  30% و گاز طبیعی 19% و سایر منابع (آبی و اتمی) از ح
ــت  نمیکرد، ضمن آنکه نیروی حاصل از نفت ارزانترین نوع نیروی بهدس

آمده بوده و هست. 
در حالی که امریکا و دولتهای اروپای غربی، بیش از 48% نفت جهان را 

مصرف میکردند ـ و میکنند ـ بیش از 26% از مجموع تولید جهانی نفت در 
این کشورها تولید نمیشد که این امر بیانگر میزان احتیاج این کشورها به 
ــه تبـع آن، نشـان  استمرار صدور نفت ارزانقیمت از منطقه خلیجفارس و ب
ــزرگ  دهندۀ اهمیت این منطقه در آینده بلوک غرب و کشورهای صنعتی ب

میباشد.  
امریکا که در گذشته و حال وضع بهتری از ســایر دولتهـای بـزرگ در 
زمینه نفت داشته و دارد، فقط 65% نیازمندیهای نفتــی خـود را از تولیـد 
داخلی برآورده میکند و برای حدود 35% باقیمانده، نیازمند واردات نفتــی 

است. اروپای غربی 90% نیاز خود را از خارج قاره تأمین میکند و این میزان 
برای ژاپن به 100% میرسد. باال رفتن سطح تکنولوژی نو در امریکا و ژاپن 

به این دو کشور امکان داده است تا نفت خام وارداتی را برای مقابله با اوضاع 
اضطراری جهان، به عنوان ذخایر در دل زمین انبار سازند. روشن است کـه 
ــت و مـازاد آن  واردات نفتی امریکا فقط برای رفع نیاز فعلی این کشور نیس
برای تهیه ذخیره کافی جهت روبهرو شدن با هرگونه بحران جهانی است. 
بین نیاز مصرفی و ذخیرهسازی نفت در جهان غرب و آنچـه در جـهان 
سوم و خلیجفارس به مصرف میرسد، تفاوت اساسی وجود دارد: کشورهای 

جهان سوم و مناطق بحرانخیز، حدود 50% نفت جهان را تولید میکنند در 
حالی که فقط 2% کل نفت تولید شده جهان را به مصرف میرسـانند و بـه 
این ترتیب نقش پراهمیت این کشورها در حفظ و بقاء تمدن غربی مشخص 
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میشود. 
در گذشته اکثر تحلیلگران تصور میکردند که در دهه70 (1970) و 80 
(1980) نفت جهان سوم و خلیجفارس برای شوروی حیاتی نخواهد بود، اما 
ــوروی بـه %21/8  واقعیت خالف آن بود. در سال 1984 تولید نفت خام ش
تولید جهانی رسید در حالی که این میزان در یک سال پیش از آن %22/9 
بوده است. این امر سبب شد تا شوروی صادرات نفت خـود بـه کشـورهای 
ــعه نبـود. بـاید  بلوک شرق را کاهش دهد. در آن زمان نفت صرفاً ابزار توس

بهخاطر داشته باشیم که شوروی برای اعمال سیاستهای سوسیالیستی خود 
و تبلیغ وعدههای آن، بیشترین استفاده را از سالحهای متعارف غیرهستهای 
(تانک، هواپیماهای نظامی، ناوها و غیر آن) به عنوان یک ابزار، میبرده است 
و این سالحها سوخت بسیاری برای تحرکات خود احتیــاج دارنـد. اجـرای 

مانور، تهدید به استفاده، و استفاده عملی از این وسایل قطعاً سوخت فراوانی 
ــیک اتحـاد جمـاهیر  را میطلبد. با یک نگاه سریع به ساختار نظامی کالس
شوروی در آن زمان، روشن میشود که نیازمندیهای روزافزون این ساختار 
به نفت چقدر است. بنابراین میتوانیم دریابیم که شوروی در تــالش بـرای 
ــای تولیـد،  کسب سهمی از نفت جهان سوم بوده است. نفت تنها به چاهه
تکنولوژی استخراج و تلمبهخانهها خالصه نمیشود، بلکه توان نقل و انتقال 
ــل و  آن از مناطق تولید تا مناطق مصرف را نیز در بر میگیرد. امنترین نق

انتقال و اقتصادیترین راه آن، حمل دریایی است و اهمیت خاورمیانه نسبت 
به جهان در همین امر است، چرا که این منطقه بر آبهای خلیجفارس، تنگه 

هرمز، اقیانوس هند، دریای عمان، دماغه بابالمندب، دریای ســرخ، کانـال 
سوئز و سواحل جنوبی مدیترانه تسلط دارد و این یعنی تسلط بر مسیر اصلی 

ــه بیـش از 65% نفـت جـهان از ایـن نقـاط  نفت. جای تذکر مجدد دارد ک
میگذرد.  
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آخرین حلقه در زنجیره نفت، قیمت آن است. کشورهای وارد کننده نفت 
ــهای نفـت خریـداری  نیاز به عمل آزادانه قابل برنامهریزی دارند تا بتوانند ب
ــه  شده را بپردازند، پس اگر قیمتها بیش از حد تحمل افزایش یابد، موازن
ــهای  دریافت و پرداخت برهم میخورد. لذا ثبات در این منطقه ـ که منطق
ــته جـهانی اسـت و یـک آرزوی خـام  بحرانخیز نیز میباشد ـ یک خواس

منطقهای نیست.  

مواضع نظامی کشورهای جهان، قبل از جنگ خلیجفارس 
با نگاهی سریع و گذرا به صفبندیهای نظامی جهانی در روی نقشه زمیـن، 
مشخص میشود که چهار رودررویی بزرگ در آن زمان وجود داشته است: 

1ـ رودررویی بین پیمان آتالنتیک [ناتو] و پیمان ورشو در اروپا. 
2ـ رودررویی شوروی و چین در مرزهای چین. 

3ـ رودررویی غرب و شرق در کره. 
4ـ رودررویی چین و ویتنام در هندوچین. 

همچنین چهار نقطه مواجهه دریایی در جهان متصور بود:  
ــهروی نـاوگان شـمالی  1ـ در اقیانوس اطلس: نیروی دریایی امریکا روب

شوروی. 
2ـ در اقیانوس آرام: نـیروی دریـایی امریکـا روبـهروی نـاوگان جنوبـی 

شوروی. 
3ـ در دریای مدیترانه: ناوگان ششم امریکا روبهروی ناوگان دریای سیاه 

شوروی. 
ــم امریکـا و نـیروی خاورمیانـهای آن روبـهروی نـاوگان  4ـ ناوگان هفت

اقیانوس هند شوروی در اقیانوس هند. 
ــادر  این ناوگانها به پایگاهها، بندرها و تسهیالتی نیاز دارند که آنها را ق
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سازد به ادامه خدمت و مأموریت و حضور در صحنه دریایی بپردازند. 
ــور در سـرحد غربـی کشـور  بررسیها نشان میدهد که منطقهای محص
مغرب و جبلالطارق و حد شرقی اقیانوس هند و دریای سرخ و حد شمالی 

سواحل جنوب مدیترانه، از لحاظ موقعیت جغرافیایی شرایط الزم را داشتهاند 
که به عنوان بندر، پایگاه و مناطق فراهم آورنده تسهیالت، مورد استفاده قرار 
گیرند. اضافه بر آن، راه دریایی بین شرق و غرب جهان، نـاگزیـر از منطقـه 

خاورمیانه میگذرد. 

استراتژی ابرقدرتها در قبال خاورمیانه و خلیجفارس 
پیش از پرداختن به جنگ ایران و عراق، الزم است ابتدا استراتژی ابرقدرتها 

را در هنگام شروع جنگ مورد بررسی قرار دهیم زیرا بیشک این امر تأثیر 
بسیاری در مسـیر جنـگ و نتـایج آن داشـته اسـت. تردیـدی نیسـت کـه 
ــگی بـرای قدرتهـای بـزرگ  خلیجفارس و خاورمیانه دارای اهمیت همیش
خصوصاً دو ابرقدرت آن زمان بوده است و بخش مهمی از استراتژی جهانی 

هریک از این دو قدرت را شکل میداده است. این منطقه شاهراه مهمی برای 
وصول به مدیترانه، جنوب جبهه اروپا، شبه جزیره عربسـتان، خلیجفـارس، 
ــهت هریـک از دو  دریای سرخ، اقیانوس هند و افریقا میباشد، به همین ج

قدرت بزرگ میکوشیدند دامنه قدرت و نفوذ خود را در این منطقه گسترش 
دهند، یا حداقل در جلب دوستان بیشتر، از رقیب پیشی بگیرند.  

در دهه 1970 و 1980، شوروی استراتژی خود را در این منطقه بر پایه 
گسترش ایدئولوژی سوسیالیستی استوار کـرده بـود و بـرای ایجـاد تـوازن 

استراتژیک بین خود و غرب از آن بهره میگرفت ضمن آن که به این وسیله 
سعی در جلوگیری از نفوذ غرب داشت. همچنین برای تقویــت جـایگاه و 
اعتبار جهانی خود میکوشید که بر مراکز حیاتی منطقه مسلط شود و غرب 
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را از دسترسی به آن محروم سازد. این کشور به افزایش قدرت و توان خود 
از طریق تسلط بر راههای اصلی مواصالتی دریایی میاندیشید تا غــرب را از 
هرگونه مزایای استراتژیک حاصله از این تسلط، بینصیب ســازد. بـههمین 
دلیل تالش بسیاری کرد تا بهتدریج و بـه صـورت غیرمسـتقیم خـود را بـه 
مناطق نفتخیز خاورمیانه نزدیک کند و غرب را از حالت یکهتازی در ایـن 

میدان باز دارد و حداقل خود نیز سهیم گردد. 
اتحاد جماهیر شوروی برای جلب حمایت کشورهای منطقه و به دسـت 

آوردن همپیمان از میان آنها، بسیار کوشید. بهطور خالصه، "گسترش دامنه 
بلوک سیاسی شرق"، "قطب بندی" و "ایجاد همپیمانیهای جدید" از جمله 
ــات بـا  اقدامات شوروی جهت مبارزه با نفوذ غرب در منطقه، بود. این اقدام
ــگری پـیگیـری شـد، از جملـه:  روشهای گوناگون و حرکات سنجیده دی
ــا"، "تقویـت و ارتقـاء جـایگاه سیاسـی  "کاهش رودررویی مستقیم با امریک

ــه صـورت مسـتقیم در  بینالمللی شوروی"، "افزایش توان نظامی شوروی ب
منطقه" و "دستیابی به همپیمانانی در مهمترین مناطق استراتژیک، مانند 

دروازه جنوبی دریای سرخ و منطقه "خلیجفارس". 
ــن کشـور میتوانسـت از  بهدلیل نبودن نظام دموکراتیک در شوروی، ای

ویژگی "سرعت تصمیمگیری" نیز بهره گیرد و در حالت اضطراری به سرعت 
قادر به استفاده از فرصتها باشد و روشهای خاصی را برای مقابله با غرب و 
ــه حداقـل  رسیدن به اهداف خود بهکار بندد و واکنشهای مؤثر امریکا را ب
کاهش دهد. شوروی به منظـور برهـم زدن روابـط امریکـا و دوسـتانش در 
منطقه، به بزرگنمایی اشتباهات سیاسی امریکا پرداخت، از جمله اشــتباه 
آمریکا در هنگام جانبداری صریح از اسرائیل که مشخصاً بیش از حمــایت 
این کشور از جبهه عربی بود، یـا حداقـل بـدون هیـچ شـرمی از تجـاوزات 

اسرائیل به فلسطین، صورت میگرفت!  
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از همین رو میتوان مدعی شد که استراتژی شوروی در زمان بروز جنگ 
ــوب یـک  ایران و عراق مجموعهای از استراتژیهای فرعی بود که در چارچ
استراتژی بزرگ به یکدیگر مرتبط میشدند. این استراتژی اصلی، اساساً بر 
ــتوار میشـد. همچنیـن بـا جلـب دوسـت و  پایه تقسیمات جغرافیایی اس
ــادی از  همپیمان، و حمایت و تأیید ثابت از آنها، پشتیبانی نظامی و اقتص
ــیز بـا ایجـاد اختـالف بیـن کشـورهای منطقـه و  آنها در بعضی مواقع و ن
فرصتطلبی از مشکالت محلی و منطقهای خصوصاً در اختالف بین اعراب و 
ــه غـرب برانگیـزد. شـوروی  اسرائیل، میکوشید تا کشورهای منطقه را علی
ــدتگرایانـه بیـن  همچنین با این استراتژی قصد داشت هرگونه تالش وح
دولتهای عرب منطقه را خنثی سازد. این امر نشان میدهد هدف مشترکی 
ـه  در استراتژی شوروی، امریکا و اسرائیل بوده است، چرا که جدایی و تفرق
اعراب، در جهت منافع آنها بوده و موفقیــت اسـتراتژی آنهـا را تضمیـن 

میکرده است.  
ــات دریـایی  درمورد خلیجفارس نیز شوروی اقدام به مجموعهای از عملی

دائمی در این منطقه کرده و میکند تا با حضور امریکا مقابله کند. شوروی در 
زمینه کسب تسهیالت و پایگاههای دریایی و هوایی در یمن جنوبی1 و اتیوپی 
موفقیتهایی بهدست آورده است. این دو مرکز عمده (یمن جنوبی و اتیوپی) 

ــه  میتوانند نیروهای شوروی در اقیانوس هند را پشتیبانی کنند، راه ورود ب
دریای سرخ را در تسلط شوروی قرار دهند و خلیجفارس را تهدید کنند.  

اگر مجموعاً حضور عملی شوروی در این منطقه با حمله این کشــور بـه 
افغانستان و تالشهایش برای شوراندن قبایل بلوچ و دامن زدن به تمایالت 

جداییطلبانه آنها در نظر بگیریم، آنگاه مشخص میشود که این کشور چه 

                                                                         
1ـ در زمان نگارش کتاب، دو کشور مجزا به نام یمن جنوبی و یمن شمالی وجود داشتند. (م) 
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حلقه محاصرۀ محکمی را اطراف منطقه جنوب برای امریکا تدارک دیده بود 
ــی بـه آبهـای اقیـانوس آرام، از ایـن منـاطق چگونـه  و برای راهیابی زمین

میتوانست بهره گیرد.  
ــازی ایـن کشـور از  تالشهای ناموفق شوروی در سومالی باهدف جداس

بلوک غرب و عرب و بازگرداندن آن به دایره نفوذ خود در کنار اتیوپی نیز در 
همین جهت بوده است. شوروی در صورت موفقیت در سومالی، جای پـای 
ــه تسـلط  خود را در شرق افریقا محکم میکرد و دماغه بابالمندب را نیز ب

خود درمیآورد. شوروی همچنین برای رسیدن به این هدف، یمن جنوبی را 
علیه همسایه شمالی خود تحریک میکرد و در همان زمان موفقیتهایی نیز 
در ایجاد ارتباط و عقد پیمانهای مختلف همکاری بین این دولــت و سـایر 

کشورهای بلوک شرق بهدست آورد.1  
اما در استراتژی امریکا منطقه خاورمیانه و خلیجفارس ویژگی منحصر به 

فردی داشته است، زیرا مهمترین منطقه مورد عالقه امریکا، اینجاست، چرا 
که این منطقه بخش عظیمی از انـرژی را روانـه بلـوک غـرب میکنـد و در 
مقابل سهم بزرگی از سالحها و محصوالت غربی و امریکایی بـه کشـورهای 
ــابع انـرژی" و  این منطقه صادر میشود. طبعاً اهمیت فراوان "حمایت از من
ــود تـا ایـاالت متحـده  "حفظ بازار محصوالت غربی" برای غرب باعث میش

امریکا با تمام توان بکوشد تا هر رقیب دیگری را از رقابت با خود باز دارد. در 
ــتراتژی  دهه 70 [1970] و 80 [1980] یکی از مهمترین اهداف اصلی اس

                                                                         
ــادی را بـا یکدیـگر امضـا کردنـد، امـا پـس از مدتـی یمـن  1ـ پس از نگارش این کتاب، دو یمن پیمان اتح
ــیله عربسـتان سـعودی انجـام شـده یـا  جنوبی دست به شورش زد. ظاهراً تحریکات اولیه این شورش بهوس
ــرکوب شورشـیان، یمـن بـه صـورت  الاقل شورشیان از حمایت محافل عربستانی برخوردار بودهاند. نهایتاً با س

یکپارچه درآمد. (م) 
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ــه یـا جلـوگیـری از  امریکا، ممانعت از گسترش نفوذ شوروی در این منطق
تهدیدهای شوروی به هر شکل ممکن، بوده است. نتیجه این رقابت هولناک 
ــیار سـخت و حتـی  موجب شد تا حفظ استقالل دولتهای این منطقه بس

غیرممکن باشد.  
ــد  اهداف استراتژیک امریکا در منطقه خاورمیانه را میتوان در این چن

مورد خالصه کرد:  
ـ افزایش اعتبار ایاالت متحده در منطقــه خاورمیانـه و خلیجفـارس بـه 

شکل ویژه و خاص.  
ــور در کنـار  ـ پدافند در برابر نفوذ شوروی و آمادگی تهاجم بر این کش

سرکوبی هرگونه فعالیت کمونیستی. 
ــتان و خلیجفـارس و  ـ تضمین امنیت منابع نفتی در شبه جزیره عربس
تداوم جریان نفت از طریق راههای ارتباطی دریایی به امریکـا و اروپـا و 

ژاپن با قیمتهای مناسب. 
ــه  ـ تأمین حق استفاده از راههای دریایی و هوایی منطقه بدون هیچگون

تهدید. 
ـا را در  ـ بازیابی تسلط بر مناطق مهم استراتژیکی که غرب کنترل آنه

خلیجفارس و دریای سرخ از دست داده است.1  
ـ بهرهگیری از فرصت بهدست آمده در منطقه به عنوان اصلیترین بازار 
ـود در آن و  برای فروش کاالهای غربی به منظور مکیدن ثروتهای موج

پشتیبانی از اقتصاد غرب. 
                                                                         

1ـ در این دو منطقه، غرب فقـط در دو کشـور سـابقه تسـلط از دسـت رفتـه دارد: ایـران در خلیجفـارس، و 
سومالی در کنار بابالمندب. (م) 
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ـ تنگ کردن حلقه محاصره شوروی در جنوب. 
ــگر دور  منطقه را شکل داد، به گونهای سنجیده کشورهای عربی را از یکدی
کرد در حدی که هیچ اتحادیه تهدید کننده یا رقیب غرب و شرق به وجود 
نیاید و این کشورها رفاه و آسایش را در حفظ رابطــه مسـتحکم بـا ایـاالت 
ــداف  متحده بیابند و اتحاد یا تجمعی که بتواند قدرت فعال برای نیل به اه
عالیه عربی را فراهم کند، برپا نشود. امریکا برای تحقق ایـن اسـتراتژی، در 
ــیروی واکنـش  درجه اول به نیروهای نظامی خود متکی بود تا جایی که "ن
ــن نـیرو بـه منطقـه آمـاده  سریع" را تشکیل داد و مراکزی را برای ورود ای

ساخت.  
اگر با دقت استراتژی امریکا در خلیجفارس و شـبه جزیـره عربسـتان را 
بررسی کنیم، به روشنی خواهیم دید که در گذشته و حال، امریکـا سـعی 
وافری داشته است تا نیروهـای نظـامیاش در نزدیکـی دریـای مدیترانـه و 
خلیجفارس و اقیانوس هند گسترش یافته باشند، همچنان که به هر شــکل 

ممکن میکوشد تا امتیازاتی از بعضی کشورها برای ایجاد انبارهای اضطراری 
ــرد تـا در صـورت  سالح و تجهیزات و فراهم آوردن تسهیالت عملیاتی بگی
ــن  تهدید منافع غرب در بحرانهای بزرگ و منطقهای، نیروهای عملیاتی ای
کشور بتوانند بهراحتی وارد عمل شوند، به همین منظور نیروی خاورمیانهای 
خود را به صورت دائم در منطقه مستقر کرد و نیروهـای واکنـش سـریع را 
تشکیل داد.1 ایاالت متحده همچنین کشورهای عرب خلیجفارس را تشویق 

                                                                         
ــا در منطقـه بـر محوریـت دو کشـور عربسـتان  1ـ پیش از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، استراتژی امریک
ــتوار بـود. بـا ظـهور انقـالب اسـالمی،  (بهعنوان قطب اقتصادی) و ایران (بهعنوان قطب نظامی و امنیتی) اس
ــه جاسوسـی  عمالً محور اصلی این استراتژی دچار مشکل شد. امریکا برای حل این مشکل، پس از تصرف الن
ــتراتژی امریکـا در ایـن منطقـه دچـار  امریکا در ایران، به تشکیل نیروی واکنش سریع اقدام کرد. در واقع، اس
ــخن مـیگویـد. البتـه  تغییراتی شد که الزمۀ آن تشکیل چنین نیرویی بود.  نویسنده از همین استراتژی س
ــش عـراق صـورت گرفـت  استقرار دائمی امریکا پس از دومین جنگ خلیجفارس و اشغال کویت به دست ارت
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کرد تا زیر چتر امریکا یک نظام امنیتی مشترک ایجاد کننــد و ایـن نظـام 
ــگر، امریکـا  امنیتی را به کانالهای ارتباطی غرب مرتبط سازند. از طرف دی
ــترش داد و کوشـید کـه  روابط دوجانبه خود با این کشورهای عربی را گس
کشورهای عربی را تا جایی که در جهت منافع امریکا باشد، پشتیبانی کند، 
زیرا مطمئناً همکاری دوجانبه امریکا و هر کشور عربی به صورت جـداگانـه 
بسیار سادهتر از همکاری با جمع مشترک المنافعی از این کشورها خواهــد 
بود. همچنین دولت سعودی را تحریک کـرد کـه بـه سـالحهای پیشـرفته 
ــود تـا اساسـاً در  ضدهوایی و سیستم کنترل و فرماندهی مکانیزه مجهز ش

خدمت نیروهای واکنش سریع امریکا درآید.  
از این جا روشن میشود که منطقه خاورمیانه همچنان یکی از مهمترین 
مناطق اصلی استراتژیک در روی نقشه جـهان خواهـد بـود. دلیـل آن نـیز 

عبارت است از: توجه شدید قدرتهای جهانی، حضور نظامی زمینی، دریایی 
و هوایی آنها در این منطقه و کوششهای فراوان آنها برای جلب دوستی 
ــرگونـه  دولتها، تالش عملی برای دستیابی به پایگاهها و تسهیالتی که ه
دخالت نظامی را در زمان الزم سرعت و سهولت بخشد. شــاید از بـارزترین 
مظاهر رقابت موجود بین این قدرتها، افزایش کیفیت حضــور دریـایی در 
ــا هـدف تسـلط بـر راههـای دریـایی و بـهبود اوضـاع  منطقه خلیجفارس ب
ــه تـرازو را بـه طـرف هریـک از رقبـا  ژئواستراتژیکی است که میتواند کف

سنگینتر کند. 
خلیجفارس یکی از دریاهای وابسته به اقیانوس هند بـه شـمار میآیـد و 
بین تنگه هرمز در جنوب شرق و شطالعرب [اروندرود] در شمال غرب واقع 
ــتر و عـرض آن بیـن 36 تـا 350  شده است. طول آن حدود 1020 کیلوم

                                                                                                                                               
 ← که در محدوده زمانی بحث قرار نمیگیرد. هرچند نویسنده با اشاره به دوام این هدف استراتژیک (در
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کیلومتر است و هر چه به سمت تنگه هرمز و دریای عمان نزدیکتر شویم، 
عمق آن افزایش مییابد. طول ساحل آن در سمت کشورهای عربی [جمعاً] 
1800 کیلومتر و ساحل ایران [به تنهایی] 1200 کیلومتر است و 8 کشور 
ــعودی، بحریـن،  در کنار آن قرار دارند: عراق، کویت، پادشاهی عربستان س
ــج پـس از  قطر، امارات متحده عربی، ایران و سلطان نشین عمان. این خلی
عبور از تنگه هرمــز ـ کـه دروازه ورودی آن محسـوب میشـود ـ از طریـق 

دریای عمان به اقیانوس هند متصل میشود.  
از همین جا اهمیت تنگه هرمز برای این 8 کشور روشن میشود تا امنیت 

کشتیرانی در آن را تحکیم بخشند. به همین جــهت بعضـی از دولتهـای 
خلیجفارس به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، از امتیاز ژئوپلتیکــی مـهمی 

برخوردارند.1  
دورآنهای تاریخی شکلگیــری زمیـن نـیز سـبب شـدهاند تـا منطقـه 
ــه از نظـر حجـم  خلیجفارس یکی از ثروتمندترین مناطق جهان باشد، چ

عظیم تولید نفت، چه از نظر ذخایر شناخته شدۀ نفتی در آن. 
ــهای از جزایـر  راه دریایی در این خلیج از تنگه هرمز میگذرد و مجموع
ــره غنـم  مهم و حیاتی بر این راه تسلط دارند؛ این جزایر عبارتاند از: جزی
ــب بـزرگ و کـوچـک و  (قشم)، جزایر سالمه، جزیره هرمز، جزیرههای تن

ابوموسی. 
همچنین مجموعهای از جزایر دیگر در اقیانوس هند وجود دارد که دارای 
ــر راههـای دریـایی جـهانی  موقعیت استراتژیک و بسیار مهمی در تسلط ب

                                                                         
1ـ نویسنده از بیان نام این کشورها خودداری کرده اسـت. روشـن اسـت کـه هیـچ کشـوری دارای اهمیـت 
ــوی تنـگه دارد. پـس از ایـران، سـلطان نشـین  ژئوپلتیکی مانند ایران نیست. ایران ساحل پهناوری در دو س
ــی در ایـن منطقـه  عمان به سبب تسلط بر تنگه هرمز و همسایگی با دریای عمان، از برتری نسبی ژئوپلتیک

برخوردار است. (م) 
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هستند، خصوصاً راههای دریایی منتهی به منطقه خلیجفارس؛ مهمترین این 
جزایر، جزیره "دیهگوگارسیا" است که پایگاه نظامی امریکا در آن قرار دارد و 

نقطه تمرکز حیاتی و استراتژیک امریکا در اقیانوس هند به شمار میآید. 
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فصل دوم 

ریشههای اختالف 
بین عراق و ایران 
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ران   ریشههـای اختـالف بین عـراق و اـی

ــران و عـراق ادامـۀ همـان  کند و کاوی در تاریخ نشان میدهد که جنگ ای
درگیری فارس و عرب است که از سال 606 قبل از میالد مسیح آغاز شده و 
تا امروز با همه تغییراتی که حادث شده، ادامه دارد. این درگیری، یکبار در 
ــرار شـد. در آن  قرن شانزدهم بین امپراتوری عثمانی و امپراتوری ایران تک
ــرزمینهای دو کشـور مشـخص نبـود و تـابع عوامـل  زمان مرزهای بین س

مختلفی از جمله سابقه تاریخی حکومت بر یک منطقه بود. همچنین مشکل 
مذهب نیز وجود داشت، زیرا اغلب فارسها شیعه، و اعراب و عثمانیها سنی 
بودند1 و بیشتر اماکن مقدسه شیعه (کربال و نجف) در سرزمین عراق واقع 
شده و این مناطق همیشه هدف طمعورزیهای شیعه در ایران بوده است. 
اختالف بین امپراتوریهای ایران و عثمانی بر اثر توسعهطلبی فارسها به 
سمت غرب، علیه امت عرب ادامه یافت و اختالف بین مذهب شیعه و سنی 

نیز استمرار یافت. 

                                                                         
ــراق، شـیعه هسـتند، بنـابراین، اختـالف آن روز بیـن ایـران و عثمـانی،  1ـ بیش از نیمی از اعراب ساکن ع
اختالف بین ایران و اعراب نبود زیـرا حاکمـان عثمـانی نـیز از نـژاد تـرک و غـیر عـرب بودنـد و ایـن جنـگ 

نمیتواند دارای ماهیت نژادی (عرب ـ عجم) تلقی گردد. (م) 
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در سال 1639 (1018 ه .ش)، موافقتنامه صلح بین دو امپراتوری به امضا 
رسید. در این موافقتنامه، مرزها مشخص شد،1 با این حال فارسها برخـی 

مناطق خارج از مرز خود را داخل سرزمین امپراتوری عثمانی همچنان در اشغال 
خود باقی نگهداشتند. به همین دلیل درسال 1818 (1197 ه .ش) درگیریهای 

ــدی در سـال 1823 (1202 ه .ش)  مرزی آغاز شد که به عقد قرارداد جدی
انجامید و به نام "قرارداد اول ارز روم" شناخته میشود. اما باز هم اختالفات 
ادامه یافت و منازعات شدت گرفت تا جایی که نزدیک بود بیــن دو کشـور 
جنگی صورت گیرد که انگلستان و روسیه در این ماجرا میانجیگری کردند 
و دو طرف را مجبور به امضای عهدنامه دوم ارز روم ساختند. این عهدنامه در 
سال 1837 (1216 ه .ش) به امضا رسید و در آن، دولت عثمانی از ادعـای 
خود بر شــهر خرمشـهر و آبـادان و سـرزمینهای عراقـی2 واقـع در شـرق 
شطالعرب [اروندرود] دست برداشت، در مقابل، دولـت ایـران هـم برخـی 

مناطق استان سلیمانیه شمال عراق را به عثمانی داد. به این ترتیب سرزمین 
عربستان [خوزستان] جزئی از ایران شد.3  

در سال 1911(1290 ه .ش)، قرارداد تهران و در سال 1913(1292 ه .ش) 
                                                                         

ــورت  1ـ عالمتگذاری مرزها در گذشتههای دور (مانند زمان عثمانی) مرسوم نبوده و اساساً اختالفات به ص
سرزمینی بوده است، نه اختالفات مرزی. (م) 

ــه نوعـی  2ـ عبارت "سرزمینهای عراقی" را نویسنده برای شهرهای خوزستان بهکار برده است! در حقیقت ب
قضاوت خود را درباره ادعای پس گرفته شده دولت عثمانی بیان میکند. (م) 

ــن نویسـنده اسـت، مثـالً تـا  3ـ بزرگترین آفت یک نوشته تاریخی و یا تحقیقی، وجود پیشداوری در ذه
جایی که گاه باعث میشود اتفاقات نیفتاده را مبنای تحلیل خویش قرار دهـد! چنـان کـه در پـاورقی پیـش 
ــهکار بـرده اسـت  اشاره شده است، نویسنده، عبارت "سرزمینهای عراقی" را برای شهرهای شرق اروندرود ب
ــات عربـی نـدارد. در اینجـا نـیز نویسـنده  که این قضاوت نویسنده است و متأسفانه پایه و اساسی جز تعصب
تصور کرده است که سرزمین خوزستان در پی امضای این عهدنامه به ایـران واگذار شـده اسـت کـه چنیـن 
ــانی نبـود تـا از آن عقبنشـینی  برداشتی کامالً نادرست است، زیرا این سرزمین اساساً در اختیار دولت عثم
ــت عثمـانی صرفـاً ادعاهـایی را  کند و سپس جزئی از ایران گردد! بلکه این سرزمین در اختیار ایران بود و دول

بر آن مطرح میکرد که البته از آن ادعاها دست برداشت. (م) 
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پروتکل آستانه به امضا رسید که طبق این دو قرارداد، دولت عثمانی جزئی از 
آب شطالعرب [اروندرود] را به ایران بخشید و مرز بین دو کشور، خط فرضی 
وسط رودخانه تعیین گردید و طرفین، اصل آزادی کشتیرانی در شطالعرب 
[اروندرود] را پذیرفتند در حالی که سیادت عثمانی بر شطالعرب [اروندرود] 

ادامه یابد. 
این خالصهای از اختالفات دیرینه فارس و عرب بود، اما اختالفاتی که در 
ــا، از جملـه  این دوره جدید نیز بین ایران و عراق درگرفت، به مسئله مرزه
ــی بیـن شـیعه و سـنی و  شطالعرب [اروندرود] و سلیمانیه و مسئله مذهب

همچنین به تمایل هر دو کشور برای گسترش حوزه نفوذ خود در کل منطقه 
خلیجفارس، پس از عقبنشینی انگلســتان در سـال 1971 (1350 ه .ش)، 

برمیگردد. 
ــه دولتـی  در سال 1921 (1300 ه .ش) عراق استقالل یافت و تبدیل ب

مستقل و دارای سیادت گردید. ایران بار دیگر خواستههایی درباره شطالعرب 
[اروندرود] و سلیمانیه را مطــرح سـاخت. در سـال 1937 (1316 ه . ش) 
ــار بینالمللـی بـرای انجـام دادن  روابط بین دو کشور دچار تنش شد و فش
ــد کـه بـه  گفتوگوهایی در خصوص مرز بین دو کشور، بر آنها وارد گردی
ــه  برخی عقبنشینیهای سیاسی عراق انجامید و مهمترین آنها این بود ک
ــه  مرز آبی بین دو کشور از انتهای شطالعرب [اروندرود] تا 7/25 کیلومتر ب
سمت داخل در مقابل آبادان، همان خط فرضی وسط رودخانه تعیین شد و 
هر دو کشور به کشتیهای یکدیگر اجازه تردد در این رودخانه را دادند. سه 
موافقتنامه مرزی و یک عهدنامه دوستی و رفع اختالف را نیز دو کشـور در 

سال 1937 (1316 ه .ش) امضا کردند. 
در سال 1955 (1334 ه .ش) پیمان بغداد شکل گرفت که عراق، ایران، 
ترکیه و پاکستان در این پیمان عضویت یافتند. هنوز سه سال از این پیمان 
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ــه  نگذشته بود که روابط بین ایران و عراق در سال 1958 (1337 ه . ش) ب
تیرگی گرائید و در همین زمان نظام پادشاهی عراق با کودتا ساقط شد. یک 
سال پـس از کودتـا در سـال 1959 (1338 ه .ش) شـاه ایـران خـروج از 
موافقتنامه 1937 (1316 ه .ش) را اعالم و در سال 1969 (1348 ه .ش) 
نیز آن را بهطور یکجانبه لغو کرد و خواستار آن شد که خط فرضی وسـط 
ــرز دو کشـور باشـد.1 البتـه  رودخانه شطالعرب [در تمام طول اروندرود] م
ــود بلکـه عـراق  مسئله شطالعرب [اروندرود] تنها اختالف بین دو کشور نب
مسئله کرمانشاه را نیز مطرح ساخت و همین امر منجر به آن شد که ایران 
سه روستای عراقی را به نامهای زینالقــوس، الشـکره و بـئرعلی بـه عنـوان 

اراضی ایرانی تصرف کند. 
این تنش در سال 1971 (1350 ه .ش) با تسلط ایران بر سه جزیرۀ تنب 

ـران  کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی در دهانه خلیجفارس شدت گرفت.2 ای
موفق شد قراردادی را با پادشاهی عمان به امضاء رساند که در آن، سیطره بر 
مدخل خلیجفارس را از آن خود ساخت و در مقابل، نیروهای ایرانی را برای 
شرکت در نبرد با انقالبیون ظفار به عمان گسیل کرد. اینها همگی منجر به 
آن شد که عراق در دسامبر 1971 (آذر 1350) روابط دیپلماتیک خود را با 
ــور  ایران قطع کند و زد و خورد در سال 1972 (1351 ه .ش) بین دو کش
آغاز شود. درگیریهای مرزی شدت گرفت و فعالیت کردها در شمال عراق 
گسترش بیشتری یافت. تالشهای میانجیگرانه عربی و بینالمللی نهایتاً به 
امضای قرارداد سال 1975 (اسـفند 1353 ه .ش) الجزایـر بیـن دو کشـور 

                                                                         
ــراق واقـع شـده بـود و اساسـاً بـه دلیـل آن کـه  1ـ مسئله "خط القعر" در قرارداد 1937 هم مورد پذیرش ع
موضوع اعتبار خطالقعر به عنوان یک قانون بینالمللی از حدود سـال 1913 آغـاز شـده بـود، عـراق چـارهای 

جز پذیرش آن نداشت. (م) 
2ـ این سه جزیره در نیمه شرقی خلیجفارس قرار دارند و هیچگونه ارتباط جغرافیـایی یـا تـاریخی بـا عـراق 

ندارند!! (م) 
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انجامید که در آن، خط وسط رودخانه شطالعرب [اروندرود] به عنوان مرز دو 
کشور تعیین گردید. با این حال از دشمنی بیـن دو کشـور کاسـته نشـد و 
درگیریها بار دیگر شدت یافت. پس از پیروزی انقالب [امــام] خمینـی در 
ایران1 و سرنگون شدن شاه در سال 1979 (1357 ه . ش)، تنش همچنان 
ــه  رو به افزایش بود تا آن که عراق در سپتامبر 1980 (شهریور 1359) علی

ایران اعالن جنگ کرد.2  
ــران منتشـر  به خالف آنچه دربارۀ عوامل و انگیزههای حمله عراق به ای

شده، همه تحلیلگران سیاسی و نظامی بر این عقیدهاند که حکومت عراق به 
حکم طبیعت و منافع خود، فرصتی مناسب و تکرار ناشدنی را برای بازیابی 
نقش ژاندارمی منطقه خلیجفارس بعد از سقوط شاه به دست آورده و معتقد 
ــام] خمینـی در  بود که قدرت نظامی ایران بهدلیل تصمیماتی که نظام [ام
ــه سـران آن)، شـکننده و  برابر نیروهای مسلح اتخاذ کرده بود (مثل تصفی
ضعیف شده است. عالوه بر این، حکومت عراق فرصتی استثنایی برای نقض 
قرارداد 1975 (1353 ه .ش) و بازپسگیری شطالعرب [اروندرود] به چنگ 
ــمن  آورده بود. صدام به این ترتیب هرگونه شائبه "کوتاه آمدن در برابر دش
تاریخی وطن عراق"، یعنی ایران را از خود دور میکرد. وی همچنین اعتقاد 

داشت که موفق به کسب پیروزی آسانی بر ایران خواهد شد و به این ترتیب 
جایگاه خود را تقویت میکند و به آرزوی خــود یعنـی تبدیـل شـدن بـه 
ــد و بـه ایـن وسـیله مرکـز  بزرگترین رهبر منطقه خلیجفارس، نائل میآی

                                                                         
1ـ انقالب اسالمی ایران. (م) 

ــورت گرفـت، امـا عـراق عمـالً  2ـ گرچه اعالن رسمی جنگ در 31 شهریور 1359 (21 سپتامبر 1980) ص
ــود. ارتـش عـراق در 1359/6/16 (7 سـپتامبر1980) اعـتراف  حمالت خود را چندی پیش از آن آغاز کرده ب
ــرده اسـت. پـس از آن در تـاریخ 1359/6/19 (10 سـپتامبر1980) در اطالعیـه  به تصرف برخی ارتفاعات ک
دیگری مدعی تصرف مناطق دیگری شد. به همین جهت نویسنده، ماه سـپتامبر را بـدون تعییـن روز بیـان 

میکند. (م) 
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فرماندهی امــت عـرب را ـ یـا حداقـل منطقـه خلیجفـارس را ـ در دسـت 
میگیرد، زیرا وی تصور میکرد که از امت عرب در برابر خطر فارس حمایت 

میکند. 
ــام] خمینـی و  همۀ اینها در کنار دشمنی شخصی صدام حسین با [ام
تالش صدام برای استفاده از اوضاع سختی که ایران گرفتار آن بود، از جمله 

درهم ریختگی سیاسی و اقتصادی و فروپاشی روابط دیپلماتیک با بسیاری از 
کشورهای جهان و در رأس آن، دو ابرقدرت آنزمان یعنی امریکا و شوروی، 

باید مد نظر قرار گیرد. 
ــرای  صدام به این اعتقاد رسیده بود که فرصتی تاریخی و تکرار نشدنی ب

تحقق آرزوهای خود به دست آورده است، پس عراق را وارد این جنگ کرد.1  

                                                                         
ــراق منحصـر کنـد  1ـ روشن است که نویسنده قصد داشته تا عوامل اصلی آغاز جنگ را در داخل حکومت ع
و هیچگونه فشار یا تحریک خارجی، خصوصاً از سوی امریکا و غرب را در ماجرا دخیل نکنـد. وی بـه همیـن 
ــتدالل خـود را  دلیل، چشم از روی یک عامل مهم یعنی "اجازه (و حتی تحریک) ابرقدرتها" برداشته و اس
ــر کشـوری در  روی "بهانهها" و "طمع ورزیهای" حکومت عراق متمرکز ساخته است؛ بهانههایی که برای ه
برابر کشور همسایه خود، میتواند وجود داشته باشد. چگونه میتوان باور داشــت در دنیـایی کـه (بـه عقیـده 
ــاری را نداشـت، اسـتقاللطلبی ملتـی  نویسنده) هیچ دولتی بدون اجازه ابرقدرتها حق انجام دادن هیچ ک
ــاند؟ از جملـه ایـن فشـارها  بزرگ در منطقهای حساس مانند ایران، بدون پاسخ شدید امریکا و غرب باقی بم
ــا بـه طبـس (1359/2/4 برابـر  میتوان به این چهار مورد مهم اشاره کرد: حمله شکست خورده نظامی امریک
ــام نـوژه (1359/4/19 برابـر 11 ژوالی 1980) و  25 آوریل 1980)، تحریک اقلیتهای قومی، کودتای نافرج
حمله نظامی به مهمترین منبع اقتصادی کشور یعنی استان نفت خیز خوزسـتان، بوسـیله کشـوری قـدرت 
ــنده، ذکـر کردهانـد) دارد. ادمونـد  طلب که آمادگی الزم را برای فریب خوردن (به همان دالیلی که آقای نویس
ــن 1980 گفـت: «سیاسـتی را کـه بـاید در ایـران اجـرا کنیـم: 1ـ اضمحـالل و از هـم  ماسکی در اول ژوئ
ــن) طـی  گسیختگی داخلی. 2ـ اقتصاد رو به نابودی. 3ـ تهاجم و حمله به مرزها». سه هفته بعد (در 21 ژوئ
ــرای تجدیـد رابطـه بـا  مالقاتی که بین سعدون حمادی و ادموند ماسکی صورت گرفت، عراق تمایل خود را ب
ــرد. (1359/4/30) در همیـن مـاه روزنامـه "مـردم" ارگان حـزب تـوده ایـران (وابسـته بـه  امریکا اعالم ک
ــای ارتجـاعی در جنـوب و  شوروی) توطئه حملهای همهجانبه به خوزستان را که قرار بود با همکاری نیروه
ــرد (1359/3/26) روشـن اسـت کـه نویسـنده  غرب ایران و با شرکت عراق، مصر، عربستان اجرا شود، افشا ک
ــئولیت مشـارکت در جنـگی بیحـاصل و شکسـتخورده را  محترم (وزیر دفاع وقت مصر)، مایل نیست مس
ــینجر در تـاریخ 1359/6/7 (29 آگوسـت) از پـیروزی ده روزه عـراق بـر ایـران در یـک  بپذیرد! هنری کیس
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در بررسی هر جنگی، نخستین چیزی که هر تحلیلگر نظامی باید به آن 
ــگ در هنـگام  توجه کند، بررسی مقایسهای بین توان نظامی طرفهای جن
ــگری کـه در ایـن زمینـه بـرای  آغاز نبرد است، همچنین کلیه اقدامات دی
ــی، اقتصـادی،  آمادگی ورود به جنگ صورت میگیرد مانند اقدامات سیاس

تبلیغاتی و نظامی. 
ــی  با این نگرش که به عراق مینگریم و اقدامات او را در این زمینه بررس
میکنیم، بیهیچ تردیدی بر ما روشن میشود که صدام با سقوط شاه و آغاز 
ــاده  انقالب ایران در سال 1979 (1357 ه .ش) به فکرجنگ علیه ایران افت
است و اقدامات عملی را در سطح داخلی برای فراهم آوردن آمادگیها آغاز 

کرده است، مانند رهایی از همه مراکز مخالفان سیاسی و سازمانهای مخالف 
و هر آنچه احتماالً علیه جنگ با ایران موضع خواهد گرفت، تصفیــه شـمار 
بسیاری از رفقای حزبی خود در حزب بعث به این منظور که تصمیمگیری 
منفردانه را برای خود ممکن سازد، آرامسازی اقلیتها (کردها و شیعیان) و 
ــت روابـط  سرکوب سران آنها. عراق در سطح کشورهای عربی نیز به تقوی
ـان  خود با کشورهای خلیجفارس بهویژه عربستان سعودی پرداخت تا در زم
الزم کمکهای مالی و اقتصادی خود را در این جنگ تضمین کند و با اردن 

به منظور کسب عمق استراتژیک، رابطه خود را تقویت بخشید. 
در سطح بینالمللی نیز صدام به تحکیم روابط خود با غرب بهویژه امریکا 

                                                                                                                                               
جنگ، خبر  ← 

ــر بـه اعـتراف  ←  داد. این وقایع و اتفاقات تاحدی روشن و ملموسند که نویسنده نیز در صفحات بعدی ناگزی
ــرن بیسـتم میـالدی، بـه رویـارویی سیاسـی و  گوشهای از آنها شده است. طی آنچه در سالهای آخر ق
ــگی بـر  نظامی عراق با امریکا انجامید، بسیاری از کمکهای پنهانی و تحریکات غرب برای تحمیل چنین جن
ــهای خونیـن بیـن ایـن  دو ملت مسلمان منطقه، بهویژه ملت انقالبی ایران، افشا شد؛ جنگی که با ایجاد کین
ــه حکومـت اشـغالگر قـدس و منـافع نامشـروع  دو ملت قدرتمند، تا مدتها مانع از اتفاق و اتحاد آنها علی

امریکا در منطقه شده است. (م) 
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پرداخت و این از پشتیبانی بسیاری از کشــورهای غربـی از صنـایع نظـامی 
عراق، پیداست. عراق از تنش موجود در روابط ایران با امریکا بهره گرفت و 
به شکلی که افکار عمومی غرب را تحــت تـأثیر قـرار دهـد، خـود را مـانع 

گسترش انقالب اسالمی ایران و تضمینکننده منافع غرب و امریکا در منطقه 
در برابر تهدیدهای ایران، معرفی کرد.1 در همین زمان روابط عراق با شوروی 
در بهترین حالت ممکن استمرار داشت و عراق همه نیازمندیهای پشتیبانی 

نیروهای نظامی خود را از این کشور تهیه میکرد. 
حکومت مطلقه صدام به وی امکان داد تا درآمدهای حاصل از فروش نفت 
و کمکهای مادی را که از تحریک کشورهای [حاشیه جنوبی] خلیجفارس به 
دست آورده بود، صرف اجرای نقشههای دلخواه خود برای تقویت نیروهای 
مسلح و اجرای طرحهای مورد نظرش برای ایجــاد زیرسـاختهای کـالن و 

صنایع بزرگ نظامی کند. 
صدام همچنین پیش از آغاز جنگ خود با ایران، به منظور موجه ساختن 
این اقدام در نزد مردم عراق، به اجرای عملیات تبلیغی و روانــی متمرکـز و 
ــیز بـه یـادآوری حقـوق  منظم برای برانگیختن روح ملیگرایی عراقیها و ن
ــدرود] و عربسـتان [خوزسـتان] و برخـی  تاریخی عراق در شطالعرب [ارون
مناطق دیگر، پرداخت و خوف و هراسی از خطر "فارس" برای عراق و امـت 

                                                                         
1ـ نویسنده در همین جا سخن از بهبود رابطه عـراق و امریکـا (غـرب) و سـایر کشـورهای عـرب بـه میـان 
ــن روابطـی را نبـاید عـامل  میآورد و تشکیل جبهۀ متحد غرب و عرب را علیه ایران یادآور میشود؛ آیا چنی
ــگر بـه جملـهای کـه  اصلی یا جزء مهمترین عوامل و انگیزههای شروع جنگ دانست؟! خوب است یکبار دی
ــرائیل نـیز پشـتیبانی  نویسنده در پیشگفتار بیان کرده، مراجعه کنیم؛ او نوشته است: «… همانگونه که اس
ــک دولـت عربـی مثـل عـراق بـرای  ملموسی از ایران نمود و هدف از این امر کامالً روشن بود و آن تضعیف ی
ــن تنـاقض را چگونـه حـل  آن که از دایره تهدیدات قابل محاسبه عربی برای اسرائیل خارج شود.» نویسنده ای
میکند که از سویی ایران به عنوان تهدیدکننده منافع غرب معرفـی میشـود و از سـوی دیـگر اسـرائیل از او 

حمایت میکند؟! آیا بهراستی اسرائیل به ایران کمک میکرد تا منافع غرب را تهدید کند؟! (م) 
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عربی در دلها انداخت و تصرف جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسـی را 
بهانه ساخت و همکاری نظامی ایران و اسرائیل را نیزمطرح کرد1 و مدعی شد 

ایران سعی در ایجاد امپراتوری شیعه و فارس در سرزمینهای عربی دارد.  
صدام برای تجهیز نیروهای مسلح عراق به انبوهی از ســالحها و مـهمات 
ــوروی و بقیـه سـاخت غـرب بـود، سـخت  جدید که اکثر آنها ساخت ش

میکوشید. او در تهیه و خرید این اقالم با هیچ مشکل مادی روبهرو نشد زیرا 
ــارس و در  درآمدهای نفتی عراق و کمکهای فراوان کشورهای عرب خلیجف
ــابع مـادی ایـن خریدهـا بودنـد.  رأس آنها عربستان سعودی و کویت، من

همچنین از کمک مستشاران شوروی، پاکستان و فرانسه در آموزش نیروهای 
عراقی در زمینه حفظ و نگهداری سالح و تجهیزات بهرهمند شد. 

همۀ این اقدامات نشان میدهد که صدام حسین از هنگام سقوط شــاه و 
پیروزی انقالب در ایران در اوایل سال 1979 (1357 ه .ش)، خود را آماده 

حمله به ایران میکرده است. 
ــر  از سوی دیگر، پیروزی انقالب در ایران و حاکم شدن [امام] خمینی ب
ــه  همه امور این کشور، توازن منطقهای را برهم زد، انقالب [امام] خمینی ب
جای اندیشه قومیتگرایی عرب که عبدالناصر اولین منادی آن بود، شعار و 
ــران  اندیشه وحدت اسالمی را مطرح ساخت. به ظاهر چنین مینمود که ای

                                                                         
1ـ همکاری نظامی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی با اسرائیل قطـع و آن رابطـه دوسـتی کـه در زمـان 
شاه خائن پایهریزی شده بود، مبدل به یک دشمنی عمیق شد. اسرائیل کشوری اســت کـه بیـن ملتهـای 
ــه شـاه از اسـرائیل را پـس از  مسلمان منفور بوده و هست و ملت مسلمان ایران نیز، ننگ حمایتهای خائنان
پیروزی خود بر رژیم شاه با حمایت بیدریغ از ملت مبارز فلسطین و تأسـیس اولیـن سـفارتخانه رسـمی 
ــا سـازش برخـی رهـبران  فلسطین پاک نمود. این ملت تا همین امروز، تاوان سنگینی بابت مخالفت خود ب
ــورها بـرای زشـتکردن چـهره ملـت  فلسطینی با رژیم صهیونیستی پرداخت کرده است و تالش برخی کش
ایران با اتهاماتی نظیر همکاری نظامی با اسرائیل (؟!) تالشی بیثمر خواهد بود. چه کســی اسـت کـه اخـراج 

اسرائیل از لبنان و قیام انتفاضه را ناشی از حمایتهای ملت مسلمان ایران از فلسطینیان مظلوم نداند؟ (م) 
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سعی در صدور انقالب خود به کشورهای [عربی] خلیجفارس دارد. 
البته ایران مشکالت فراوانی داشت که مهمترین آنها عبارت بود از: وجود 
قومیتهای مختلف، جنگ قدرت و بدبینی برخی گروههای مردمی به انقالب 
ــادی.  بر اثر این قدرتطلبیها، گسترش شور قهرمانی و ضعف مواضع اقتص
مواضع سیاسی ایران نیز با مشکالت عمومی روبهرو شد بهویژه بروز مشـکل 
ـــه  در ارتبـاط بـا غـرب و هـراس شـوروی از گسـترش انقـالب اسـالمی ب

جمهوریهای مسلمان نشین جنوب شوروی. 
انقالب ایران خطای بزرگی را در رفتار با نیروهای مسلح خود مرتکب شد: 
ــا را محاکمـه و  فرماندهان با تجربه را به جرم شاهدوستی تصفیه کرد، آنه
ــرهنگی و سـرتیپی  تعدادی از افسران را اعدام و صدها تن را در درجات س
بازنشسته کرد.1 کمکم سطح آموزش و نگهداری تجهیزات به نسبت بسیاری 
پایین آمد و عراق را به این خیال انداخت که میتواند پیروزی آسانی بر این 
ــه تشـکیل نیروهـای جدیـد بـرای  ارتش به دست آورد. انقالب همچنین ب

                                                                         
ــه بـا حمـایت غـرب بـهویژه امریکـا  1ـ هنر بزرگ انقالب اسالمی و رهبری آن، حفظ و تقویت ارتشی بود ک
ــا راهـبری میشـد. امـام خمینـی در طـول انقـالب اسـالمی بـا  ایجاد شده بود و با حضور مستشاران امریک
ــت بـه شـاه  سیاستی ظریف و هوشمندانه بدنۀ ارتش را ـ که وفادار به مردم بودند ـ از رأس آن که جز خدم
و منافع امریکا سودایی در سر نداشتند، تفکیک کردند و با کنار گذاردن عناصر خـائن و فاسـد، موفـق شـدند 
ارتش را در خدمت انقالب اسالمی و منافع ملی ایران حفظ و تقویت کنند. تصفیه عنـاصر وفـادار بـه شـاه از 
ــاختار و سـازمان نیروهـای مسـلح را حفـظ کنـد و مـانع از نفـوذ  ارتش با تأکید بر حفظ بدنۀ آن توانست س
بیگانگان در چنین نهادی شود؛ نفوذی که میتوانست موانع عمدهای بـر سـر راه پیروزیهـای بعـدی انقـالب 
ــاهی تـا مدتهـا موجـب بـروز کودتاهـایی شـد کـه بـا  ایجاد کند. چنانکه تصفیۀ ناقص در ارتش شاهنش
هوشیاری نیروهای وفادار به انقالب و کشور خنثی گردید. بر این اساس، عـدهای از صـاحبنظران سیاسـی و 
ــدای پـیروزی انقـالب بـاید عنـاصر بیشتـری از ارتـش تصفیـه  دستاندرکاران انقالب معتقد بودند که در ابت
ــهای افراطیتـر تـا بـه آنجـا پیـش بردنـد کـه  میشدند. این نظر را گروههای مارکسیستی و التقاطی به گون
ــه اتفـاق نیروهـای ارتـش  خواستار انحالل ارتش نیز شدند، اما رهبری انقالب با این اطمینان که اکثر قریب ب
از میان مردم مسلمان ایران وارد این سازمان شدهاند، با این خواستهها مخـالفت میکردنـد. گذشـته از ایـن، 
پس از پیروزی انقالب اسالمی کادرهای معتقد و وفادار ارتش با حمایتهای امام به سرعت توانستند هدایت و 

کنترل ارتش را بهعهده گیرند و این سازمان را در خدمت اهداف انقالب و کشور راهبری کنند. (و) 
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ــای نظـامی روی آورد و نـام آنهـا را "پاسـداران انقـالب"  جایگزینی نیروه
گذاشت. این امر تأثیر [منفی] عمیقی بر روح جنگآوری ارتـش و انضبـاط 

نظامی آنان گذاشت.1 در کنار این عوامل باید قطع پشتیبانی امریکا از ارتش 
ایران و جلوگیری از ادامه ارسال قطعات یدکی و مهمات سالحهای امریکایی 

ـاع  را ـ که شاه چند سال قبل از پیروزی انقالب خریده بود ـ نیز افزود. اوض
نیروی هوایی به شکل قابل مالحظهای خراب شد و تعداد هواپیماهای اف ـ 
14 و فانتومهای عملیاتی کاهش یافت. اوضاع نیروی دریایی نیز بـه همیـن 

شکل بود و همه نیروهای مسلح ایران در وضع نابسامانی بهسر میبردند. 
در سطح سیاست داخلی، جنگ قدرت شدیدی در داخل حزب جمهوری 

اسالمی، به عنوان بزرگترین سازمان سیاسـی ایـران کـه در رأس آن و در 
رأس دولت، امام خمینی قرار داشت، درگرفت. این رقابت بین جناح دینی و 
جناح مدنی در داخل حزب صورت میگرفت که به پـیروزی جنـاح دینـی 
انجامید، جناحی که هیچ تجربهای در مهار بحرانها نداشت2. هنگامـی کـه 

                                                                         
ــت. پاسـداران انقـالب  1ـ ساختار و اهداف سازمانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با ارتش تفاوت بسیار داش
ــر تحرکـات تجزیهطلبانـه  عمدتاً در شهرها حضور داشتند و ضامن وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور در براب
ــافقین) در سـالهای  و آشوبها و اقدامات تروریستی شدید احزاب و سازمانهای مرتبط با بیگانه (مانند من
ــازمانی، آموزشهـا و سـاختار یگانهـای ایـن  سالحهای س 1359 تا 1361 (1980 تا 1983) بودند. اساساً 
ــه ارتـش ایجـاد کنـد، بلکـه کـامالً برعکـس  نیروی جدید به گونهای نبود که حس رقابت یا دشمنی را در بدن
ــه انقـالب کـه در ارتـش بـه فرمـاندهی و مسـئولیت منصـوب شـده بودنـد، از وجـود  بود و نیروهای وفادار ب
ــه خوبـی مبـارزه کنـد و  سازمانی به نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی که میتوانست با بحرآنهای داخلی ب
ــویدل بودنـد. بـا شـروع جنـگ تحمیلـی،  حتی در عرصه نبردهای اطالعاتی سربلند بیرون آید، دلگرم و ق
ــوان انـدک خـود  سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مقتضای وظیفه دینی و ملی هر ایرانی مسلمان با همان ت
وارد میدان دفاع مقدس شد و به مقابله با دشمن متجاوز پرداخت و به موفقیتهای بسـیاری در ایـن عرصـه 
نائل آمد. سپس توانایی سپاه در مقابله با تهدیدات داخلـی و خـارجی سـبب شـد کـه امـام خمینـی(ره) و 

مسئوالن کشور زمینههای الزم را برای توسعه و رشد این نهاد فراهم آورند. (م) 
ــتن اطالعـات نادرسـت، نتوانسـته تحـوالت  2ـ نویسنده ظاهراً به دلیل ضعف اطالعاتی و بعضاً در اختیار داش
ــای خـط امـام را بـه عنـوان اختـالف در  داخلی ایران را به خوبی تبیین کند؛ وی اختالف بنیصدر و نیروه
ــم، بـاید خاطرنشـان کـرد کـه  درون حزب جمهوری اسالمی تلقی کرده است. از این اشتباه مسلم که بگذری
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ــا شـکل گرفـت  جنگ ایران و عراق آغاز شد، مواردی از تمرد بین اقلیته
بهگونهای که در جبهه داخلی ایران خطرساز شد. 

ـه  در سطح جهان عرب، دولتهای خلیجفارس از احتمال صدور انقالب ب
این کشورها میهراسیدند1، زیرا شمار فراوانی از شــهروندان آنهـا شـیعی 
ــر موجـب تقدیـم پشـتیبانی مـالی بیحـد و حصـر  مذهب بودند.2 این ام
ــادی  کشورهای عربی به صدامحسین شد. از سوی دیگر، ضعف قدرت اقتص

ایران پس از پیروزی انقالب به سبب قطع صدور نفت به امریکا و قطع صدور 
گاز به شوروی (بهدلیل حمله به افغانستان) و کاهش تولید نفـت ایـران بـه 
ــای  کمتر از نصف و ناتوانی ایرانیان برای بهرهگیری از سایر منابع و ثروته

طبیعی، موجب لغو بسیاری از قراردادهای واردات اسلحه و تجهیزات به ایران ـ 
در حد 9 میلیارد دالر ـ شد. 

خشونت انقالبی که دامنگیر گروههایی از مردم ایران شده بود، به کاهش 
روحیه نیروهای مسلح انجامید و جنگ قدرت داخلی در نظام ایران، بر شدت 

                                                                                                                                               
 ← هنگام وقوع جنگ و تا مدتها بنیصدر ـ یا به زعم نویسنده "جناح مدنی" ـ عهدهدار فرماندهی  

←  کل قوا بود و تالش داشت بحران جنگ را مهار کند و جناح دینـی دقیقـاً پـس از ناکامیهـای بنیصـدر 
ــدام ایـن جنـاح، اجـرای عملیـات  در مهار بحرانهای داخلی و جنگ، مسئولیت را بهعهده گرفت و اولین اق

ثامناالئمه بود که با موفقیت کامل به شکستن حصر آبادان انجامید. (و) 
1ـ ترس ناشی از صدور انقالب، ترسی بود که امریکا و غرب به منظور تحریک کشورهای عـرب علیـه انقـالب 
ــای تنـدرو و افراطـی نظـیر پـیروان  نوپای ملت ایران، القا میکردند و حرکات ناشیانه یا موذیانه برخی گروهه
ـأثیر  سیدمهدی هاشمی ـ که بهدلیل خیانتهایش در سالهای آخر جنگ محکوم به اعدام گردید ـ نیز بـر ت
ــا، اهـداف و روشهـای صـدور انقـالب را بـه صراحـت  این القاهای کذب میافزود. امام خمینی بارها و باره
ــد.  برشمردند و هرگونه توسل به زور و تجاوز و صدور سالح و … را در جریان صدور انقالب منتفی اعالم کردن
ــد؛ مـوج اسـالمخواهی و  امام خمینی حتی سران کشورهای مسلمان را به پیوستن به این موج دعوت کردن
ــروز دربـرگرفتـه  عزتطلبی و گریز از ذلت و خودباختگی در برابر بیگانگان که همه کشورهای مسلمان را تا ام

است. (م) 
2ـ نویسنده باید به خاطر میآورد که در صفحات اول کتاب خود، تشـیع را مختـص و منحصـر بـه فارسهـا 

میدانست! (م) 
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این خشونت افزود.1  
از همه این عوامل میتوان نتیجه گرفت که تشکیالت نظامی ایران هنگام 
ـدام را  شروع جنگ بسیار ضعیف بوده و من اعتقاد دارم که همین ضعف، ص

به جنگ علیه ایران ترغیب کرد؛ تالشی که به ناکامی انجامید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
ــافقین) بـرای عـراق ارسـال میکردنـد، اسـتناد کـرده  1ـ نویسنده به گزارشهایی که مخالفان (و بهویژه من
است. همان گزارشهایی که سبب اشتباه استراتژیک عراق در برآورد توان ملی و قـدرت نظـامی ایـران شـد. 
ــا بودنـش، از سـوی وزیـر دفـاع مصـر شایسـته نبـود. درسـت اسـت کـه  تکرار آن اشتباه پس از اثبات خط
ــر تـوان عمومـی کشـور داشـت و  درگیریهای مسلحانه با تروریستها و یا احزاب تجزیهطلب کرد تأثیراتی ب
ــتان، سیسـتان و بلـوچسـتان، بنـدر ترکمـن و گنبـد،  تحریک قومیتها به اقدامات تجزیهطلبانه در خوزس
بخشی از توان نظامی کشـور را صـرف خـود کـرد و وقـوع درگیریهـای سیاسـی داخلـی بیـن بنیصـدر و 
انقالبیون، از تسلط حکومت مرکزی بر اوضاع میکاست، اما گذشت تاریخ نشان داد کـه همـه ایـن مشـکالت 
ــم گسـیختگی امـور و بیثبـاتی  بهحدی نبوده است که یک تحلیلگر نظامی منصف را بر آن دارد تا به از ه
ــم کنـد. قطعـاً اتخـاذ چنیـن تصمیمـی یـا ناشـی از  سیاسی و آمادگی اوضاع برای یک حمله تاریخی حک
ــوده، یـا معلـول ذهـن بیمـار و بهانـهجوی حکـام عـراق.  بزرگنمایی دروغین حوادث و وقایع داخلی ایران ب
ــا، بـهویژه در ابتـدای راه خـود، از توانـایی بسـیاری بـرای حـل  بههرحال تجربه نشان داده است که انقالبه
ــکالت و مسـائل هـرچقـدر هـم کـه بـزرگ  مشکالت مهم و مقابله با خطرهای عظیم برخوردارند و این مش
ــود بـه تـوان  باشند، باید با "توان مقابله انقالب با آنها" مقایسه شوند. با همه این اوصاف، نویسنده محترم، خ
ــدام را بـه دلیـل اعتقـاد بـه فـروپاشـی  دفاعی استوار ایران در ابتدای جنگ، اذعان دارد و در صفحات بعد، ص

سریع حکومت ایران، دارای اوهام و آرزوهای غلط دانسته است. (م) 
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فصل سوم 

عوامل مؤثر 
در سیر جنگ 
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عوامـل مؤثـر در سیـر جنـگ 

از آغاز جنگ، عوامل متعددی از دیدگاه استراتژی و نظامی بودند که نقشی 
اساسی در تعیین مسیر جنگ داشتند. این عوامل عبارت بودند از: نقاط قوت 
ـالح در  و ضعف طرفین، قدرت اقتصادی نسبی آنها، قدرت دستیابی به س
هر کشور، قدرت بسیج نیروی انسانی و در نهایت، ســاختار اولیـه نیروهـای 

مسلح دو کشور و توان آنها . 
عراق و ایران در حالی وارد این جنگ شدند که هر یک برتریها و معایبی 

نسبت به دیگری داشتند. این برتریها و معایب، راه و روش هـر یـک را در 
اداره جنگ تعیین کرد و به اتخاذ شیوههای خاص در بهکارگیری تاکتیکها 

و تکنولوژیها انجامید. 

نقاط قوت و ضعف ایران:١ 
با وجود عدم ثبات سیاسی و نظامی در ایران2، این کشور در هنگام ورود به 

                                                                         
ــب گونـاگون ارائـه کردهانـد کـه  1ـ درباره مطالب این بخش نظرهای مفصلی را صاحبنظران در مقاالت و کت

میتوان به آنها مراجعه کرد. (م) 
2ـ در پاورقیهای قبل به این موضوع پرداختهایم. (م) 
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جنگ برتریهایی داشت که عبارت بودند از:  
ـ عمق استراتژیک: شهرهای اصلی ایران و بیشتر تأسیسات مهم نفتی 

در مناطقی دور از مرز با عراق قرارداشتند. 
ـ وجود ارتش بزرگی که شاه، پیش از انقالب آن را تشکیل داده بود. این 
ارتش برخی تسلیحات پیشرفته امریکایی و غربی را به همراه انبوهی از 
ــی  تدارکات نظامی در اختیار داشت. در حالی که قابلیت و توانایی رزم

نیروهای نظامی بهدلیل تصفیه انقالبی لطمه خورده بود، وجود سالحهای 
بسیار در انبارها و وجود کادر آموزش دیده، عامل اصلی در دفاع بود. 

ـیا  ـ وجود نیروی مسلح جدید و رو به رشد و نیمه آموزش دیده از میلش
که به بسیاری از سازمانهای سری مثـل حـزباهللا وابسـتگی داشـت و 
ــأمین انقـالب بـه  وجود سپاه پاسداران انقالب. این عناصر در حفظ و ت

موفقیت رسیدند. 
ــب  ـ شور انقالبی که نظام [امام] خمینی در مردم ایران گستراند، موج
افزایش روحیه نیروهای مسلح گردید. در همین حال، نیروهــای مسـلح 
ایران بهویژه ارتش (نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و پدافند هوایی) با 

نقاط ضعف متعددی روبهرو بودند، مانند:  
ــی از اصلیتریـن  ـ توقف واردات هرگونه سالح، مهمات یا قطعات یدک
منبع خرید سالح ایران یعنی امریکا. همچنین مرام اسالمی خصمانه و 

هجومی به ابرقدرتها و دولتهای عربی، سبب انزوای جهانی ایران شد و 
آنها را به تأیید عراق پیش از جنگ و در طول جنگ، واداشت. 

ـ دخالت مستمر عقیدتی سیاسی در شئون نیروهای مسلح که به ایجاد 
ــروع  طبقه جدیدی از رهبران دینی در این نیروها انجامید. به محض ش
ــروز خطاهـای  جنگ، دخالتها در تمام سطوح افزایش یافت و باعث ب
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تاکتیکی و استراتژیکی بسیار گردید.1  
ـ رقابت دائمی در تمام سطوح بین نیروهای ارتــش و سـپاه پاسـداران 
انقالب و آنان که برای نفوذ به دور [امام] خمینی، در حال جنگ قدرت 

با یکدیگر بودند. 
ــدود  ـ کمبود شدید کادر افسران صف و ستاد که پس از سقوط شاه ح
12000 تن از آنان برکنار گردیدند.2 این امر به ضعف در سلسله مراتب 

فرماندهی و کنترل انجامید.  
ـ ضعف سیستم اداری و پشتیبانی که سبب شد تا نیروهای مسلح ایران از 

بهکارگیری همان میزان تجهیزات و سالح و قطعات یدکی که داشتند، 
محروم بمانند. پشتوانه نیروهای ایرانی در این زمینه به گروههایی بود که 

مأمور جستوجو و ردیابی انبارها و زاغههای سالحها و تجهیزات و قطعات 
ــرای ایـن  یدکی داخل آن بودند و به دلیل نبودن شناسنامههای الزم ب

زاغهها، جستوجوها به شیوهای کور و با دشواریهای بسیار روبهرو شد. 
ـ پیش از شروع جنگ (انقالب)، تکیه نیروهای ایرانی در پشتیبانیهای 
فنی و بسیاری از امور حیاتی مانند تعمیر و نگهداری، آموزش و طـرح و 
ــا از ایـران پـس از  برنامه برای آن و … به بیگانگان بود که با رفتن آنه

شروع انقالب و سقوط شاه، تأثیرات منفی بسیاری بر قابلیت فنی و رزمی 
نیروهای مسلح وارد آمد. 

                                                                         
1ـ تا آنجا که مترجم اطالع دارد، روحانیان عقیدتی سیاسی هیچگاه در طراحی مانورهـای نظـامی دخـالتی 
نداشتند. البته برخی از آنها مانند سایر اقشار مردم با ابـراز صالحیـت و شایسـتگی خـود، مراحـل رشـد در 
ــه حضـور آنهـا در صحنـههای عملیـاتی، حضـوری  سلسله مراتب فرماندهی یگانها و سپاه را گذراندند ک
نظامی با ماهیت فرماندهی بود، نه حضوری عقیدتی و ارشادگرانـه بـا مـاهیت روحـانی. روحانیـان عقیدتـی 

سیاسی وظایف مشخصی دارند که ربطی به مسائل جنگ نداشته است. (م) 
ــنده در طـول کتـاب ارائـه کـرده، غلـط  2ـ متأسفانه این آمار نیز همچون بسیاری از آمارهای دیگر که نویس

است. (و) 



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

عوامل مؤثر در سیر جنگ 

 57

ـ پایین آمدن سطح کار حرفهای در خصوص مهارتهای نظامی پس از 
فروپاشی دانشکدهها و آموزشگاههای نظامی که شاه ایجاد کـرده بـود و 

جای آن را صرفاً دروس عقیدتی گرفته بود.1  
ــت وظیفـه کـه تـا قبـل از ژوالی 1980  ـ افزایش آمار فراریان از خدم
(تیرماه 1359) به 60% رسید. البته نظام [امام] خمینی توانست شمار 

بسیاری را جایگزین فراریان کند.2  
ـ ادامه مشکالت در عرصه امنیت داخلی، بهویژه در خصوص اقلیتهای 
مختلف و ســازمانهای زیرزمینـی، معضـالت فراوانـی را بـرای نظـام و 

حکومت [امام] خمینی به وجود آورد. 

نقاط قوت و ضعف عراق 
عراق نیز همچون ایران دارای نقاط قوت و ضعفی بود که در سیر اقداماتش 

تأثیر میگذاشت. مهمترین نقاط قوت عراق عبارت بودند از:  
ـ ثبات سیاسی و نظامی بهتر نسبت به ایران در دورۀ قبل از جنگ و قرار 

داشتن نیروهای مسلح عراق در اختیار یک فرد مشــخص یعنـی صـدام 
حسین. به خالف آنچه درباره درگیریها و نزاعهای داخلی عراق شــایع 

شده بوده، این درگیریها به حد اختالف داخل ایران نمیرسید. 
ـ روابط خوب و مناسب با بقیه همسایگان کــه از دهـه 70 میـالدی بـا 

                                                                         
ــا  1ـ پایین آمدن سطح کار حرفهای و آموزشهای نظامی، امری است که ناشی از تبعات موقت قطع رابطه ب
ــهزودی بـا جـایگزین شـدن دروس و تجـارب  کشورهای خارجی تأمین کننده ارتش میباشد و این نقص ب
ــهای و آمـوزش  جدید جبران گردید. همچنین افزایش واحدهای درسی عقیدتی، موجب کاهش دروس حرف

نظامی نگردید. (م) 
ــالمی نـدارم، امـا بـه نظـر  2ـ اینجانب هیچگونه اطالعی از فراریان خدمت وظیفه پس از پیروزی انقالب اس
ــال جنـگ،  میرسد نویسنده باز هم در آمار خود دچار اشتباه شده باشد، زیرا میزان 60% برای فراریان در ح
آماری غیر قابل باور میباشد، بهویژه در کشوری کـه حضـور داوطلبانـه مـردم در جنـگ، بخـش عمـدهای از 

نیروهای حاضر در جبهه را به خود اختصاص داده بود. (م) 
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ــه، رو بـه بـهبود  توقف تالشهای براندازانه عراق در حکومتهای منطق
ــا  گذارده بود.1 همچنین پیشرفتهایی در زمینه تجارت خارجی عراق ب

اروپایغربی حاصل شده بود و عراق توانست این روابط را در طول جنگ 
حفظ کند. 

ـ تنوع منابع تأمین اسلحه برای عراق. این کشور از اروپای غربی، اتحاد 
شوروی، کره شمالی و چین کمونیست سالحهای خود را تهیه میکرد. با 

ــروز مشـکالتی در پشـتیبانی فنـی، و  اینکه گاهی این تنوع موجب ب
آموزش میشد، اما غلبه بر این مشکالت آسان بود. 

ــه ایـران. عـراق  ـ کمتر بودن تکیه عراق بر مستشاران خارجی نسبت ب
زیرساخت لجستیکی با کفایتتری بـرای پشـتیبانی از نیروهـای خـود 

نسبت به ایران داشت. 
ـ ذخایر مالی فراوان و پشتوانههای برتر در آغاز جنگ. 

ـ سطح زندگی نسبتاً باال و طرح توسعه اقتصادی خوب، و موفقیت بزرگ 
در توسعه زیرساختها و شبکههای ارتباطی. 

ــالی و مـادی کشـورهای [عربـی حاشـیه] خلیجفـارس و  ـ پشتیبانی م
پشتیبانی نظامی محدود بعضی کشورهای عربی دیگر. 

عراق نیز مانند ایران معایب و نقاط ضعفی داشت که در عدم موفقیت او 
ــادر بـه اجـرای  برای استفاده از هجوم استراتژیک اولیه اثر گذاشت و ق
پدافند مناسب در برابر پاتکهای استراتژیک ایـران نشـد. ایـن عیـوب 

عبارت بودند از:  
ـ تسلط اوهام استراتژیک غلط و آرزوهای محال بر فرماندهی عراق. آنها 

                                                                         
1ـ تالشهای براندازانه عراق در حکومتهای منطقه بهویژه در بحرین و کویت در طـول جنـگ هـم توقفـی 
ــن تالشهـا کاسـته شـد و  نیافت و ادامه داشت، منتهی با این تفاوت که در ابتدای جنگ مدتی از شدت ای

پس از آن نیز عراق اقدامات خود را با متهمسازی ایران ادامه داد. (م) 
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[حاکمان عراق] حکومت ایران را ضعیف و له شده دیدند و اعتقاد حاصل 
کردند که ایرانیها خیلی زود در برابر قدرت فراوان عراقیها ـ که درباره 
آن نیز مبالغه شده بود ـ شکست خواهند خورد. همچنین معتقد شدند 
ــرف عـراق را  که ایرانیان عرب علیه [امام] خمینی خواهند شورید و ط
خواهند گرفت و به این باور رسیدند که جنگ، سریعترین وسیله برای 

اشغال کرسی رهبری در خلیجفارس و امت عربی است. 
ـ عیب دیگری که در عراق مشاهده میشد، نداشتن عمـق اسـتراتژیک 
ــبر تنـگی بـود کـه وارد  بود. تمام صادرات نفت این کشور متکی به مع
ــا بـه خطـوط لولـهای کـه از سـوریه و ترکیـه  خلیجفارس میشود و ی

میگذرند و تحت تأثیر روابط سیاسی و اعمال خرابکارانه بودهاند. 
ـراق، و  ـ ایفای نقش سیاسی در داخل کشور به وسیله نیروهای مسلح ع
دخالت این نیروها در سیاست، آنان را در معرض تصفیـه فرماندهـان و 
ــین ـ  افسران با کفایت (به دالیل امنیتی و عدم پیوستگی به صدام حس
رئیسجمهور ـ و دالیل دیگر…) قرار داد. همچنین مالحظه میشد که 
ــه منظـور  تعداد هیئتهای اعزامی از افسران عراقی به خارج از کشور ب

تعلیم و آموزش، به شدت کاهش مییافت و این امر، نیروهای مسلح را از 
اندیشههای نظامی و روشهای آموزشی جدید در کشـورهای پیشـرفته، 
محروم ساخت. ظاهراً صدام از تأثیرپذیری افسران اعزامی از مشاهدات و 
تعلیمات خارجی هراس داشته است، به همین دلیل حتی همان گروه 
ــور بـازگشـته بودنـد، مـورد  اندکی نیز که به خارج اعزام شده و به کش

استفاده قرار نگرفتند تا آموزشها و تجربیات خود را منتقل کنند. 
ـ این روش امنیتی و پلیسی حکومت عـراق در درون تشـکیالت قـوای 
ــت و  مسلح، روح فرماندهی و ابتکار عمل را در افسران و فرماندهان کُش

همین میتوانست دلیل جابهجایی و تغییرات فراوان فرماندهان عراقی در 
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مراحل مختلف جنگ باشد. گفته شده که اوایل جنگ بیش از 300 افسر 
بلندپایه به اتهام اهمال در اجرای مأموریت و عدم کفایت، از سمتهای 

خود برکنار شدند و 15 فرمانده به اتهام خیانت بزرگ اعدام شدند. برخی 
ــت خـود را در  تحلیلگران معتقدند صدام به منظور آن که ننگ شکس
تحقق اهداف جنگ به گردن دیگران بیندازد، دست به این اقدامات زده 

است. 
ــنّیهای موصـل و تکریـت و اکـثر سـربازان از  بیشتر فرماندهان از سُ
ــی  شیعیان بودند. با این که این امر تأثیر مهمی در اجرای عملیات رزم
ــی و  نیروها نداشت، اما نشاندهنده سیاست طائفهگری فرماندهان عراق
ــوده  اولویت "عوامل سیاسی" بر "کفایت نظامی" در انتخاب فرماندهان ب

است. 
ــه کفـایت و توانمنـدی  ـ نیروهای عراقی در زمینه آموزش و مانوری ک
نظامی الزم را برایشان به ارمغان بیاورد، کممایه بودند. عراق سـالحهای 
ــت امـا فـاقد سیسـتم فرمـاندهی و کنـترل  پیشرفتهای در اختیار داش
ــد و مکـانیزه فرمـاندهی و  پیشرفته بود، در حالی که سیستمهای جدی
ــا و  کنـترل، عنصـری مـهم در اداره جنگهـا و عملیاتهـا و آموزشه

پشتیبانیهای فنی و ستادی و لجستیکی میباشد. 
ــراق از سیسـتم تسـلیحاتی شـرقی بـه سیسـتم  ـ در ابتدای جنگ، ع
ــوزش نیروهـا و  تسلیحاتی غربی روی آورد و این امر تا اندازهای روی آم

پشتیبانی فنی آنها تأثیر گذاشت. 
ـ سیستم اطالعات و شناسایی عراق ضعیف و غیر پیشرفته بود و اساساً 
ــات از دشـمن بـهکار  به جای آن که به منظور شناسایی و کسب اطالع

گرفته شود، صرف استفادههای داخلی میشد. 
ـ تجهیزات اعالم خطر سریع نزد عراق ضعیف بود. 
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ـ روش همکاری بین نیروی هوایی و پدافند هوایی ابتدایی و ناکافی بود. 
ـ با اینکه عراق تجهیزات پدافند هوایی فراوانی داشت، اما سطح آموزش 
افراد پایین بود و این ضعف در عملیات بمباران رآکتورهای اتمی عـراق 
ــچگونـه واکنـش پدافنـد  بهوسیله نیروی هوایی اسرائیل ـ که بدون هی

هوایی یا نیروی هوایی عراق، انجام شد ـ به وضوح دیده میشد. 
ـ وجود تنش و تشنج بین گروههای عراقی (سنی، شیعه و کردها). 

تأثیر اقتصاد بر جنگ  
قدرت و توان هریک از دو کشور ایران و عراق برای بسیج قدرت اقتصادی و 
بهکارگیری ثروت نفتی، عامل اصلی در سیر جنگ بود. جدول شماره 1 که 
بهوسیله برخی منابع خارجی منتشر شده، اقتصاد نظامی ایـن دو کشـور را 
توضیح میدهد. با اینکه نمیتوان در مورد صحت این ارقام قطعیت کــافی 
ــران  داشت، اما بههرحال بحرانی که همزمان با انقالب [امام] خمینی در ای

بهوجود آمد، برتری اقتصادی را نصیب عراق ساخت. کمکهای اقتصادی که 
ــدهای در  دولتهای عربی تقدیم حکومت عراق کردند نیز نقش تعیین کنن
ـالش  اقتصاد عراق داشت و خونی بود در رگهای این حکومت برای ادامۀ ت

در طول جنگ. 
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جدول شماره (1) 
نیروی انسانی بودجه نظامی حجم واردات سالح 

ال (هزارتن) 
س

قیمت به سال 
 19 پایه 84
(میلیون) 

قیمت به سال 
ر) خرید (میلیون دال

به ارزش سال پایه
 1974

ر)  (میلیوندال

به ارزش همان 
ر) سال (میلیون دال

  

 عراق ایران* عراق ایران عراق ایران عراق ایران عراق ایران 
1051973 385 1488 3112 ـــ ـــ 625 525 ـــ ـــ 
1101974 310 3097 8955 ـــ ـــ 625 1000 ـــ ـــ 
1551975 385 3286 13440 5969 24410 750 1200 ـــ ـــ 
1901976 420 3876 14720 6621 25140 1000 2000 ـــ ـــ 

 4143 3028 2600 1900 19050 7583 11910 4736 350 1401977
 3258 3552 2200 2400 21610 9168 14480 6145 350 3621978
 20050 4100 1500 3000 12470 9553 9058 6967 415 4441979

 511 3118 410 2500 9708 15280 7725 12160 305 430 1980
 1152 4955 1000 4300 9768 17370 8519 15100 260 392 1981
 1725 6900 1600 6400 10330 16750 9593 15380 240 4041982
 956 7025 925 6800 8688 15730 8376 15160 240 4341983
 2400 9500 2400 9500 1169 0 15920 1169 0 15920 335 7881984
7881985 345 12666 14091 ـــ ـــ 4000 1700 3850 1645 
8451986 705 11579 6110 ـــ ـــ 4900 1800 4614 1695 

10001987 654 13990 5900 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 

محاسبه نشده است.  ه پاسداران  ران، سپا   * در نیروی انسانی ای
میانگینهای بودجه نظامی ایران و عراق بیـن سـالهای 1973 و 1984 
(1352 تا 1363 ه .ش) با قیمتهای سال 1984 مفاهیم مـهمی را نشـان 
میدهند. اعداد نشان میدهند که نسبت بودجه نظامی ایران به عراق 3 به 1 
در سالهای 1973 و 1974 (1352 و 1353 ه .ش) (یعنی دوران کوتاهی 
ــوده و عـراق توانسـته اسـت ایـن نسـبت را  قبل از امضای بیانیه الجزایر) ب
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بالفاصله پس از سقوط حکومت شاه، به نفع خود تغییر دهد و این برتری را 
ــی کـه  در تمام طول جنگ حفظ کند. البته این برتری به کمکهای فراوان
ــه بـه برنامـهریزی  کشورهای خلیج به عراق میدادند بستگی داشته است، ن
صحیح عراق. جدول شماره 2 نشان میدهد که عراق در معرض هجوم ایران 
ــع عبـور  به تأسیسات نفتیاش در خلیجفارس قرار داشته و سوریه آماده من

نفت عراق از خط لولهای بودکه از سرزمینش میگذشته است. 
 

جدول شماره (2) 

نۀ صدور متوسط ساال
نفت 

واردات سالح نسبت 
درصد از کلی 

بودجۀ نظامی 
نسبت درصد از کل 

بودجه 

بودجۀ نظامی 
نسبت درصد از 

درآمد ملی 
سال 

شمسی میالدی عراق ایران عراق ایران عراق ایران عراق ایران 
 5/8 2/02 151/4 69/9 30/2 57/7 8/3 25/5 1973 1352
 6/0 1/79 18/4 26/3 33/9 4-5/1 13/8 21/6 1974 1353
 5/3 2/26 11/6 17/8 31/9 29/8 17/6 17/4 1975 1354
 5/8 2/42 15/5 28/8 37/1 37/5 15/6 17/2 1976 1355
 5/6 2/35 17/8 48/7 26/5 40/6 11/9 68/1 1977 1356
 5/2 2/58 16/2 57/ 37/4 28/ 16/6 19/2 1978 1357
 3/10 3/48 15/4 41/8 25/1 24/9 8/2 14/9 1979 1358
 1/6 2/51 3/3 17/9 19/7 25/9 6/6 22/5 1980 1359

 1/35 0/99 8 / 20/7 20/7 43/9 6/8 45/1 1981 1360
 2/28 0/97 13/4 29/7 21/7 30/8 6/7 44/8 1982 1361

 2/40 0/90 5 / 55/9 18/6
غیرقابل 

دست 
رسی 

 5/2 44/3 1983 1362

 2/1 1/20 15/6 85/8 29/9
غیرقابل 

دست 
رسی 

 7/2 42/5 1984 1363

1364 1985 ـــ ـــ ـــ ـــ 37/9 14/6 1/44 2/2 
1365 1986 ـــ ـــ ـــ ـــ 52/7 17/4 1/73 1/93 
1366 1987 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 2/08 2/40 
1367 1988 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 2/50 2/2 
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از سیر وقایع جنگ در سالهای 1980 تا 1983 (1359 تا 1362 ه .ش) 
ــالی کشـورهای [عربـی حاشـیه]  ثابت میشود که اگر پشتیبانی هنگفت م

خلیجفارس نبود و اگر قدرت نظامی و اقتصادی ایران در حالت نامناسب قرار 
نداشت و اگر ایران به بهبود روابط خود با شوروی و غرب میپرداخت، قطعاً 
ــیروز میشـد. پـس بقـاء عـراق و اسـتمرار مقـاومتش  این کشور بر عراق پ
وابستگی کامل به کمکهای کویـت و عربسـتان و سـایر کشـورهای عربـی 
ــودش باشـد.  دوست داشته است، بیش از آن که متکی به قدرت نظامی خ
حتی برتری نظامی او در جبهه نیز متکی به حدود 45 میلیارد دالر کمک و 

وامی بوده که به او پرداخته بودند. 
ــیار بیشتـر از عـراق  با این همه، برخی تحلیلگران میگویند ایران بس

هزینه صرف امور نظامی کرده است. اما با این اوصاف، اعداد و ارقام مربوط به 
بودجه نظامی قبل و بعد جنگ مشخص میسازد که ایران با مشکالت بزرگی 

در بسیج اقتصاد و بهکارگیری آن در عرصه جنگ روبهرو بوده است.  
ــانگر آن اسـت کـه دو کشـور هـرچـه  آمارهای رسمی دو کشور نیز بی

داشتهاند در بودجه نظامی هزینه کردهاند. 
جنـگ نفـت کـه بیـن دو کشـور درگرفـت، بـر تـوان صـادراتی آنهــا 
ــرف  تأثیرگذاشت و کاهش قیمت نفت نیز در کاهش قدرت اقتصادی دو ط
ـرای  مؤثر بود. با اینکه عراق و ایران همچنان قادر به تأمین نیازهای مادی ب
ادامه جنگ بودند، اما با فشار روزافزونی بر اقتصاد خود مواجه شدند و برای 

تأمین بودجه نظامی خود، ناگزیر به ایثار شدند؛ ضربالمثلی میگوید: قرص 
نان را فدای توپ و تفنگ کن!  
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تأثیر واردات سالح و فنآوری (تکنولوژی) 
امکان ورود سالح و فنآوری پیشرفته از شرق و غرب در خالل جنگ و قبل از 
آن، امتیازی بود که عراق بهخوبی از آن بهره گرفت. با بررسی دوران پنج ساله 

1974 تا 1978 درمییابیم که ایران 8/7 میلیارد دالر سالح وارد کرده است که 
سهم سالحها و تجهیزات امریکایی در این بین به 6/7 میلیارد دالر میرسد که 
ــای صـادر  همگی سالحها و مهمات پیشرفته بوده است و بقیه از سایر دولته
کننده سالح تأمین شده است که چندان پیشرفته نبودند. در مقابل، عراق 5/3 
میلیارد دالر واردات سالح و تجهیزات داشته که فقـط 800 میلیـون دالر آن 
ــبت  (0/8میلیارد) از کشورهای پیشرفته بوده است. پس از سقوط شاه این نس

دگرگون شد. در نیمه اول دهه70 ، شاه سالیانه بین 50 تا 100% بیش از عراق 
صرف خرید سالح و تجهیزات میکرد. 

در سال 1978 ایران و عراق در این زمینه به نسبت مساوی رسیدند. در سال 
1979 عراق دو برابر ایران صرف خرید سالح و مهمات کرد. در سالهای 1980 
و 1981 با این که شوروی ارسال کاروآنهای سالح و مهمات به عراق را متوقف 
ساخته بود، این رقم به نسبت 5 به 1 (به نفع عراق) تغییر کرد. در این وضعیت 
ــارج از بلـوک  عراق حدود نیمی از نیازمندیهای سالح و مهمات خود را از خ
شرق تهیه میکرد که حدود یکسوم آن مهمات پیشرفته کشــورهای اروپـای 

غربی بود. این برتری در بودجه نظامی و خرید فنآوری پیشرفته، در تمام طول 
جنگ برای عراق حفظ شد. 
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جدول شماره (3) 

راق در سالهای 1980 تا 1987 [1359 تا 1366   و ع واردات سالح و تجهیزات ایران 
الر)]  یارد د (واحد میل

ایران عراق  
1359تا 

 1362
1363 تا 

 1366
1359 تا 

 1366
1359 تا 

 1362
1363 تا 

 1366
1359 تا 

 1366 تا کشور صادرکننده   1980
 1983

تا   1984
 1987

تا   1980
 1987

تا   1980
 1983

تا   1984
 1987

تا   1980
 1987

6/2 5 00/615 20/270 11/450 8/820 شوروی 
1/815 1/590 0/225 4/185 1/575 1/610 چین 

سایر دولتهای 
3/895 2/565 1/330 5/670 2/650 2/980 سوسیالیستی 

جمع دولتهای 
6/330 4/160 2/170 30/125 16/715 13/410 سوسیالیستی 

3/585 2/995 0/590 10/290 4/580 5/710 کشورهای اروپایی غربی 
صفر صفر صفر صفر صفر صفر امریکا 

سایر دولتهای 
3/595 2/995 0/590 3/110 1/915 1/195 غیرسوسیالیستی 
جمع دولتهای 

3/490 3/770 1/710 13/400 6/495 6/905 غیرسوسیالیستی 
11/810 7/930 3/880 23/21043/525 20/315 جمع کل 

ـــ ـــ ـــ 369% 293% 524% نسبت عراق به ایران 
27% 34% 19% ـــ ـــ ـــ نسبت ایران به عراق 

محاسبه نشده است.  مالحظه: در این جدول فروش سالح امریکا 
 

از این جدول میتوان دریافت که بین سالهای 1980 تا 1987 (1359 
تا 1360 ه .ش)، درصد خریدهای نظامی عراق از کشورهای مختلف به این 

شرح بوده است: شوروی 37%، چین 10%، سایر دولتهای بلوک شرق %12، 
دولتهای اروپای غربی 37%، سایر کشورها %12 . 
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(در میان کشورهای اروپایی، فرانسه بیشترین سهم را داشته است.)1 
در همین دوره درصد خریدهای نظامی ایران چنین بوده اسـت: 21% از 

چین کمونیست، 20% از اتحاد شوروی، 31% از سایر دولتهای بلوک شرق. 
کل خریدهای نظامی ایران و عراق در سالهای 1980 تا 1987 بالغ بـر 

55 میلیارد دالر بوده که بیش از یکسوم کل خریدهای تسلیحاتی در جهان 
است. 

نیروی انسانی در جنگ ایران و عراق 
با شروع جنگ، دو کشور ایـران و عـراق بـه "بسـیج نـیروی انسـانی" خـود 
ــگ اهمیـت  پرداختند، امری که همسنگ "بسیج اقتصاد" در پشتیبانی جن

دارد. عراق بار دیگر در این عرصه نیز از ایران پیشی گرفت، چه در زمان قبل 
از جنگ، چه در طول دوران جنگ.2 

علت اساسی این برتری، بحرانی بود که انقالب اسالمی در داخل ایران و 
بهویژه در میان نیروهای مسلح به وجود آورده بود. 

ــیروی  طبق همه نمودارهای مقایسهای، ایران از مزیت برتری در زمینه ن
انسانی نسبت به عراق برخوردار بوده است (جدول شماره 4، برآورد نیروهای 
ــی اسـت، امـا  انسانی ایران و عراق را نشان میدهد). گرچه این ارقام تقریب

                                                                         
1ـ درصدبندی نویسنده ظاهراً اشتباه است و جمع آن از 100% بیشتر میشود. (م) 

ــران بـود، بـا بسـیج نـیروی انسـانی، خـود را  2ـ پیش از آغاز جنگ، عراق که جمعیتش یکسوم جمعیت ای
ــت کـه بـا طوالنـی شـدن دفـاع، ایـران از مزیـت برتـری نسـبی  آماده تجاوز به ایران کرد. طبعاً انتظار میرف
ــر بـه دالیلـی کـه  جمعیتی خود بهره گیرد و نیروهای مسلح خود را با انبوه جمعیت جوان پر کند . اما این ام
ــد. صـرف نظـر از دالیـل عدیـدهای کـه میتـوان بـرای ایـن امـر  بیشتر جنبه لجستیکی داشت، حاصل نش
ــق میتوانسـت  برشمرد، باید توجه داشت که نظام سیاسی حاکم در عراق بر اساس دیکتاتوری محض و مطل
ــده را ترخیـص  اقدام به فراخوانی اجباری نیروها کند و در طول جنگ حتی یک گروه از مشموالن احضار ش
ــب بـود کـه بیشتـر وظیفـه عملیـات هجومـی را بـر عـهده  نکند ! اما در ایران تکیه عمده بر نیروهای داوطل

میگرفتند و پس از مدت کوتاهی به شهر و دیار خود باز میگشتند. (م) 
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نزدیک به حقیقت است و ظاهراً عراق امکـان وارد کـردن نـیرو از خـارج و 
گرفتن مزدوران خارجی (بیشتر از مصر) را داشته است، چه برای نیروهای 
ــیاری بـه ایـن کشـور در  مسلح، چه به عنوان نیروی کار. این امر کمک بس
ــی منتشـر شـده  جنگ با ایران کرد. این آمارها در روزنامهها و نشریات غرب

است اما در واقع تعداد مهاجران و کارگران مصری که به عراق آمده بودند، بر 
اساس برخی آمارها در ابتدا و حین جنگ به چیزی حدود سه میلیون تــن 
میرسید. عراق تعداد بسیاری از آنان را مجبور به حضور در جنگ نمود که 
بعضی اخبار حاکی از آن است که تعداد این گروه حدود 30 هزار تن بوده 

است و باقی نفرات که افزون بر دو میلیون تن بودند، در تأمین نیروی انسانی 
مورد نیاز عراق، چه داخل نیروهای مسلح، چــه در سـایر زمینـهها، کمـک 
فراوانی به حساب میآمدند. به این ترتیب، جنگ ایران و عراق ثابت کرد که 
عامل تعیین کننده، همان "قدرت سازماندهی نظامی نیروهای مسلح" است، 

نه تعداد شهروندان یک کشور (آمار کل جمعیت کشور). 
عراق در حالی جنگ را آغازکرد که بر اثر بحران در نیروهای مسلح ایران، 
از لحاظ نیروی انسانی برتری داشت، اما در فاصله سالهای 1981 تا 1984 
(1360 تا 1363 ه . ش.) عراق این برتری را از دست داد زیرا شور انقالبی 
ـپاه  در ایران اوج گرفت و نیروی انسانی بیشتری جذب نیروهای مسلح و س
پاسداران شدند، ولی پس از این دوره، عــراق بـه گسـترش سـربازگیـری و 

افزایش شمار نفرات نظامی خود پرداخت و نیروهای "جیش شعبی" و نظامی 
را افزود، تا حدی که به موازنه قوای انسانی با ایران دست یافت. 

افزون بر این، ایران از یک هماهنگی مشــترک بیـن نیروهـای سـهگانـه 
سیستم مشترک بین نیرویی، همچنین روش تأمین پشتیبانی فنـی خوبـی 
ــد. ایـران  برخوردار نبود تا بتواند از نیروی انسانی خود بهتر بهرهبرداری کن

ناچار شد تا اساساً از این نیروی انسانی به صورت نفرات پیاده سبک استفاده 
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ــرای انجـام دادن حملـه،  کند. حتی هنگامی که ایران از مردم خواست تا ب
داوطلب حضور در جنگ شوند، باز هم به دلیــل سـوء مدیریـت داخلـی و 

پشتیبانی، نتوانست تعداد بسیاری را [که نیاز داشت] تجهیز و تأمین کند، به 
همین علت، ایران در بهکارگیری داوطلبان با مشکالت متعددی مواجه شد و 
ــت نیـافت و فقـط پیروزیهـای  به موفقیت مورد نظر در حمالت خود دس
ــدرت  محدودی به دست آورد. معروف است که "هر هجوم موفق، نیازمند ق

آتش و تحرک است" و ایران تعداد بسیار بیشتری تانک و واحدهای توپخانه 
و . . . الزم داشت تا بتواند از برتری نیروی انسانی خود نیز بهره بگیــرد، بـه 
ــداران ـ کـه در  همین دلیل ایران خسارت فراوانی را در نیروهای سپاه پاس
ــطح  تسلیحات فقیر بودند ـ متحمل شد. همچنین مالحظه میکنیم که س

نازل خدمات درمانی ایران سبب افزایش میزان تلفات مجروحان گردید.1 همه 
این امور و مسائل دیگر، همگی تأثیر منفی در توان ایران برای بهرهبرداری از 

نیروهای انسانی ذخیره گذاشت و مانع از بهکارگیری مؤثر آنان گردید.  
ــا  به مرور و با گذشت زمان، ایران شمار بسیاری از افسران و فرماندهان ب
تجربه و آموزش دیده خود را از دســت داد و از طرفـی بـه دالیـل فـراوان، 
ــیز  امکانات آموزشی و تأسیسات الزم برای تعلیم و تربیت کادر جایگزین ن
ــر کنـد و مـهمترین عـامل آن،  نداشت تا بتواند جای خالی این نفرات را پ

خرابیهایی بود که بر اثر انقالب بهوجود آمده بود. 

                                                                         
1ـ ضعف امکانات ترابری هوایی برای انتقال مجروحان سبب شد تا سـپاه پاسـداران پـس از عملیـات "بـدر" 
شیوه جدیدی برای پشتیبانی درمانی از میدان جنگ بهکار بنـدد. بـا اتخـاذ ایـن روش، تعـداد شـهدا بسـیار 
ــه خدمـات مشـغول  کاهش یافت تا جایی که بیمارستانهای بسیار مجهز در نزدیکی خطوط درگیری به ارائ
ــای قطـع شـده نـیز مـیگردیدنـد. آمـار کلـی شـهدا و  بودند و حتی موفق به انجام دادن عمل پیوند در اعض
ــد کـه ایـن ادعـای نویسـنده در مـورد افزایـش مـیزان شـهدا نسـبت بـه  مجروحان و جانبازان نشان میده
مجروحان، ادعای صحیحی نیست. البته باید محاصره اقتصادی ناجوانمردانه غرب علیه ایـران و قطـع ارسـال 

داروهای ضروری و کمیاب به ایران و استفاده عراق از سالحهای شیمیایی را نیز به این عوامل افزود. (م) 
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جدول شماره (4) 
و عراق  وضعیت نیروی انسانی ایران 

  (1359) سال 1988 (1366) سال 1980 
ایران  

(میلیون تن) 
عراق 

(میلیون تن)
نسبت ایران

به عراق 
ایران 

(میلیونتن) 
عراق 

(میلیونتن)
نسبت ایران

به عراق 
1:3 17 50/4 1:2/9 13/6 39/1 جمعیت 

0/91% 3/6% 3/3% 0/82% 3/5% 2/9% نرخ رشد جمعیت 
تقسیمات نژادی 

  63% - - 63% فارس 
  13%    ایرانیان غیر فارس 

عربها و گروههای دیگر 
- 75% 3% - 70/9% 1% سامیها 
- 15-20% 3% - 18/3% 3% کردها 

- - - - 2/4% - آشوریان 
- - 18% - 4/4% 18% ترکها 

ترکمنها، آشوریها و 
- 5-10% - - - - دیگران 

تقسیمات مذهبی 
- 60-65% 93% - 50% 96% شیعه 
- 32-37% 5% - 40% 2% سنی 

- - - - 8% - مسیحی 
- 3% 2% - 2% 3% سایرین 

نیروی کار 
3/5 :1 4/4 14/9 1:3/9 3/1 12 تبعه کشور 

- 1 ؟ - ؟ ؟ خارجی 
1:2/9 5/4 14/9 1:3/9 3/1 12 جمع 

نیروی انسانی نظامی 
1:3 3/8 11/5 1:2/9 3 8/6 مردان از سن 15 تا 49 

مناسب برای خدمت 
1:2/1 2/2 6/8 1:3 1/7 5/1 نظامی 

ظرفیت سربازگیری 
1:2/7 0/18 0/54 1:1/6 0/146 0/383 سالیانه 

توضیح مترجم: جدول مطابق متن اصلی کتاب است. 
 

به هم آمیختن مشکالت اقتصادی، نیروی انسانی و کمبود در تسلیحات، 
روشن میسازد که چرا ایران نمیتوانست دو حمله اصلی را در یــک زمـان 
انجام دهد، در حالی که فزونی جمعیت ایجاب میکرد که هجوم در جهات 
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مختلف و در منــاطق متعـدد، در یـک زمـان صـورت گیـرد تـا دشـمن از 
بهکارگیری نیروهای ذخیره و الحاق و پشتیبانی و تعویض یگان محروم شود، 

خصوصاً در هنگامی که دشمن در حالت پدافند غیرفعال قرار داشت.  
البته تنها ایران با مشکل نیروی انسانی مواجه نبود، بلکه عراق هم در این 
زمینه دچار مشکالتی بود. عراق ابتدا با یک بسیج جزیی کار را شروع کرد، 
ـر  سپس ناگزیر شد به بسیج عمومی بپردازد که این امر تأثیراتی نامطلوب ب
تولید عمومی این کشور و در نتیجه بر اقتصاد آن میگذاشت. ایـن مشـکل 
ــار شـمار  زمانی شدیدتر شد که عراق برای مقابله با کردهای شمال، به ناچ

فراوانی از نیروهای نظامی خود را برای کنترل این منطقه بهکار گرفت. 

تغییرات در شکل و توازن نیروهای مسلح دوطرف 
جدول شماره 5، جهتگیریهای عمومی نیروهای مسلح ایران و عراق را در 
سالهای1974 تا 1980 (1353 تا 1359 ه .ش) نشان میدهـد؛ یعنـی از 

امضای قرارداد الجزایر تا آغاز جنگ ایران و عراق. 
این جهتگیریها به وضوح نمایانگر مسابقه تسلیحاتی دو طرف در ایـن 
دوران پنج ساله میباشد. ایران در این دوره به سمت افزایـش کیفیـت گام 

برمیداشت، در حالیکه عراق به سوی افزایش کمی میرفت و دلیل این امر 
نیز واضح است. تا زمان پیروزی انقالب در ایران، شاه به دلیل رابطه خویش 

با غرب، میتوانست به سالح و تجهیزات پیشرفته دسترسی داشته باشد، در 
ـالح و  حالی که منبع اصلی اسلحه عراق، بلوک شرق بود و عراق از حیث س
ــلیحات دو  تجهیزات پیشرفته نبود. نکته مهم آن است که برآورد حجم تس
کشور در زمان قبل از شروع جنگ، هیچگونه نشانه واضحی از احتمال بروز 

جنگ در بر نداشت. 
ــا  به همین دلیل درمییابیم که هر یک از این دو کشور در آغاز جنگ، ب
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مشکالت محدود کنندهای در زمینه بهکارگیری مؤثر و کیفی نیروهای خود 
مواجه بودهاند. برخی از این عوامل محدود کننده، نسبی به حساب میآیند. 

البته باید متوجه باشیم که اطالعات موجود از وضع نیروهای مسلح در جهان 
سوم، ممکن است به دالیل متعددی با محدودیت بـه دسـت آمـده باشـد، 
خصوصاً در زمینه تعداد نفرات و سازماندهی رزمی، لذا باید با نظر نقادانه به 
اخبار منتشر شده نگریست. گرچه تا اندازهای هم میتوان گفت کـه دقیـق 
هستند زیرا به وسیله مراکز تحقیقات استراتژیک متعددی منتشر شدهاند و 
ــی] کشـورهای  آنها این اخبار را از طریق دستگاههای مخصوص [جاسوس
ــود بـه دسـت آوردهانـد. بـا ایـن حـال عوامـل مختلـف و حتـی  متبوع خ
جهتگیریهای سیاسی در انتشار آنها دخالت دارد و این جهتگیریها به 
ــک طـرف و کـوچـک  منظور اهداف خاصی، گاه به مبالغه در ابزار قدرت ی
شمردن قدرت طرف مقابل میانجامد. اما این جهتگیریها معموالً محدود 

است و تأثیری در نتیجهگیریهای ما ندارد.1 
ــم فرمـاندهی در رأس نیروهـای  گفتیم که ایران و عراق تشکیالت منظ

مسلح خود نداشتند. در ایران [قبل از انقالب] شاه حرف اول و آخر را میزد 
و بسیاری از تصمیمگیریهای فرماندهان عالیرتبه ایران را تغییر مــیداد و 
حتی برخی از فرماندهان با درایت را به بهانه مخالفت با نظر خود، بازنشسته 

                                                                         
1ـ آمارهای منتشرشده از مرکز تحقیقات استراتژیک لندن ـ که از مهمترین مراکـز پخـش چنیـن اخبـاری 
ــن واقعیـت اسـت کـه مراکـز  است ـ عمدتاً دارای چنین خاصیتی هستند و وزیر دفاع مصر ناگزیر از بیان ای
ــود صادقانـه عمـل نمیکننـد و تـابع اغـراض و اهـداف  تحقیقات نظامی این کشورها در بیان آمار و اخبار خ
ــی نـدارد، مجبـور اسـت  سیاسی خاص خود میباشند. اما از آن جا که به هیچ گونه اخبار دیگری دسترس
ــه ارائـه آمـار مبالغـهآمیز در قـدرت  صحت تقریبی آنها را مالک نتیجهگیریهای خود قرار دهد (؟!!) چگون
ـأثیری بـر نتیجـهگیـری نداشـته باشـد؟ اساسـاً  ــدرت طـرف مقـابل میتوانـد ت یک طرف و تحقیرآمیز در ق
جهتگیری و غرضورزیهای بهکار رفته در پخش و نشر این آمار و اخبار به منظور تــأثیرگذاری بـر همیـن 
نتیجهگیریها میباشد! البته با توجه به عدم دسترسی نویسنده به آمار و اطالعات واقعی جا داشـت ایشـان 

قدری در ارزیابی اطالعات به دست آمده از سوی چنین مراکزی دقت بیشتری را معمول میداشتند. (م) 
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میکرد و کسانی را که میپنداشت شاه دوست هسـتند ـ بـدون توجـه بـه 
کفایت و شایستگی آنها ـ در اطراف خود گرد میآورد.  

در هنگام بروز جنگ و پیش از درگیری قدرتی که بین بنیصدر و رهبران 
دینی مثل (حجتاالسالم) هاشمی رفسنجانی در جریان بود، جنگ قدرت 
ــال اول  دیگری در ایران وجود داشت. شکی نیست که این اختالفات در س
جنگ آثار مخربی در سطح عالی فرماندهی نیروهای مسلح بر جای گذاشت. 

در آن زمان، اختالف بین ارتش و سپاه پاسداران نیز در جریان بود. 
وضعیت عراق نیز بیشباهت به اوضاع ایران نبود. از سال 1977 تا آغــاز 
جنگ، فرماندهی عالی رتبه نیروهای مسلح در عراق دچار تغییرات فراوانـی 
شد. فرماندهی عمالً در دست صدامحسین و موافقان سیاسی او بود. اما او و 
اطرافیانش تجربه و آگاهی نظامی نداشتند. همه اعضای شـورای فرمـاندهی 
عراق نماینده صدام بودند، بنابراین، همــه تصمیمهـا را از او مـیگرفتنـد و 
ــا دیـده  همیشه در انتظار رهنمودهای صدامحسین به سر میبردند. صدام ب
ــه فرماندهـان و افسـران خـود مینگریسـت و بارهـا بـه گونـهای  تمسخر ب

تحقیرآمیز آنها را "سرباز" میخواند. به عنوان مثال، خود عملیات آزادسازی 
ـر  فاو را طراحی کرد. فرماندهی عالی عراق، تنها فرا گرفته بود که چگونه نظ
ــد و ایـن تشـکیالت هیـچگاه عمـالً  صدامحسین را به زیرمجموعه ابالغ کن

فرماندهی واقعی نیروها را به دست نگرفته بود.  
جستوجو و تالش اطالعاتی در هر دو طرف (ایران و عراق) تابع عوامـل 
ایدئولوژیک و به دور از مراقبت هدفدار، تبلیغات و تحلیــل بـود. اختـالف 
سیاسی بین ایران و عراق و ویژگیهای سیاســی نظامهـای ایـن دو کشـور 
موجب تشکیل اداراتی با شاخههای خاصی در واحدهای اطالعاتی شده بود 
که این ادارات تمام تالش خود را روی امنیت داخلی متمرکز کرده بودند و 

امنیت خارجی و جمعآوری اطالعات از دشمن را مدنظر نداشتند. 
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جدول شماره (5) 
ران و عراق 1974 تا 1980 (1353 تا 1359)  جهتگیریهای عمومی در نیروهای مسلح ای

تا 1354)   تا 1975 (1353  1979 تا 1980 (1358 تا 1359) 1974 
عراق ایران عراق ایران نیرو 

مجموع نیروهای مسلح 
555/000 240/000 112/500 238/000 نیروی انسانی آماده رزم 

نیروی زمینی:نیروهای نظامی 
15 100/000 175/000 موجود  0/000 200/000
256/000 400/000 250/000 300/000 ذخیره 

- 30/000 - - پاسدار انقالب 
65 75/000 - - ارتش مردمی (بسیجی)  0/000
- ؟ - - حزب اهللا (پلیس ملی) 

داوطلبان جنگ: 
(مزدوران) 

 - - - 6/000

- ؟ - 70/000 ژاندارمری 
- - 5/000 - پلیس ملی 

نیرو بر اساس لشکر / تیپ: 
3/12 1/3 2 3 لشکر زرهی 

4 - - - لشکر مکانیزه 
4 1/3 1/3 2/2 پیاده کوهستان 

- -/2 -/2 -/2 نیرو مخصوص/ هوابرد 
- - - - میلشیا مردمی 
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تجهیزات اصلی رزم 

2750 1735 1390 1150 تانک اصلی میدان نبرد 
ام 47)   ) 400

450 (امـ  60
آـ  1) 

(چیفتن)   300

1300(تی54) و 
(تی55) و (تی65) 

90 (تی 34) 

ام 47 و 48)  ) 400
امـ  60 آـ  1)  ) 460

875 (چیفتن) 

50 (تی 72) 
 100

(امایکس30) 
  2500

(تی54وتی55) 
(تی34)   100

سایر تجهیزات زرهی 
2500 1057 1300 2000 زره پوش 

 1000 700 664 واحدهای اصلی توپخانه 
نیروی هوایی: 

5 نیروی انسانی  0‚000 10‚500 70‚000 38‚000
332 445 218 216 هواپیمای جنگنده 

32 (اف4 دی) 
64 (اف4 ای) 
100 (اف5 آ) 

  4
(آراف - 4ای) 

8 (تی یو16) 
60 (سوخو7) 
20 (D) هند 

(میگ21)   100

188 (اف 4 دی) 
166 (اف4 اف) 
آ)  77 (اف14 
14 هواپیمای 

(شناسایی) سطو 

12 (تی یو) 
10 (الیوسف) 

80 (میگ23) 
40 (سوخو) 
60 (سوخو) 

41 (سی 24) 205 (AM-15) 0 0 هلیکوپتر تهاجمی 
280 744 101 264 کل هلیکوپتر 

نیروی موشکی زمین به 
هوا 

سام2 و 3 و 6 هاک، راپیر تایگرکات سام2 و 4 و 6 هاک 
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نیروی دریایی 

250‚4 000‚20 000‚2 000‚13 نیروی انسانی 
0 3 0 3 ناوشکن 

1 4 0 4 فریگیت 
فریگیت 

کوزویت/ضدزیردریایی 
 4 3 4 0

12 9 3 0 ناو موشک انداز 
0 7 0 7 سایر ناوها 
5 5 2 6 مین روب 

0 14 0 10 هاورکرافت 
17 4 6 4-7 شناور نیروبر 

6 0 (P-3f) 0 0 هواپیمای دریایی 
 

هیچ یک از این دو کشور در صدد برنیامد تا تجهیزات و تکنولوژی جدید 
را در امر اطالعات و شناسایی نظامی و کشف هدف بهکار بندد. 

دستگاههای اطالعاتی این دو کشور به جای آن که برای اداره یک جنگ 
پیشرفته به تحقیق و تحلیل اوضاع نظامی بپردازند، میکوشیدند تبعیت خود 

را از فرماندهان و رؤسای خود اثبات کنند و در این مسیر نیز مورد حمایت 
افکار ایدئولوژیک مسئوالن خود قرار میگرفتند. 

هیچ یک از دو کشور دارای "استراتژی بزرگ" نبودند، تهدیدات و خطرها 
و خسارات جنگ را نمیشناختند. درحالی که [امام] خمینی و صدامحسین 
هر کدام با هم اختالفاتی داشتند و هر یک معتقد بودند که پیروزی حتمی 
از آن خودشان است، اما اهداف مشخص و ضروری را هنگام شروع حمالت 
ــارات  خود ترسیم نکرده بودند. ظاهراً هر دو حکومت درک درستی از خس
ــف اقتصـادی و سیاسـی و نظـامی خـود را کـه  جنگ نداشتند و نقاط ضع
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میتوانست بر روند جنگ مؤثر باشد، نمیشناختند.1  
نکته دیگر آن که هر دو کشور برای عملیات و اقدامات خود هدف واضح و 
آینده روشنی ترسیم نکرده بودند. حتی قبل از سقوط شاه، هنگامی که ایران 

ــود میکـرد، فکـر  اقدام به پیشرفتهسازی (مدرن سازی) نیروهای مسلح خ
ــت.  مشخصی درباره نحوه بهکارگیری این نیروها در هر جنگی در سر نداش
ــده بـود.  البته در فرماندهی ایران، آینده مورد نظر بهطور نسبی مشخص ش
ایران طرحهایی نیز برای مقابله با نیروی دریایی شرقی یا غربی داشـت امـا 
فاقد طرح واضحی برای حمله به نیروی دریایی عراق بود. مجموعه نیروهای 
مسلح ایران به سمتی میرفت که دارای شمار فراوانی یگان زرهی با قـدرت 
ــا فـاقد  تحرک بسیار و هلیکوپترهای مسلح هجومی، میشد. اما این نیروه
ــاتی بودنـد. حتـی  آموزش، تمرین و تجربه الزم در بهکارگیری چنین امکان
طرحهای واضحی برای تمرین و اجرای برنامههای آموزشی مشترک کــه در 
ــن نیروهـا و  آن، نیروها بتوانند تجربه هدایت عملیات زرهی و هماهنگی بی

واحدهای مختلف را به دست آوردند، در اختیار نداشتند. 
در طرف مقابل، سازماندهی نیروهای عراق بر حسب دکترین شـرقی یـا 
حتی عین طرحهای آن صورت گرفتـه بـود، امـا طبـق طرحهـای شـوروی 
آموزش و تمرین نداشتند. عراقیها افکـار واضحـی بـرای عملیـات دریـایی 

                                                                         
1ـ بهنظر میرسد نویسنده از اهداف نظامی مشخص جمهوری اسالمی ایران از هنگام شروع به اجرای عملیات 
ــرزمینهای  آزادسازی مناطق اشغالی اطالع نداشته است. ایران در راستای دو استراتژی "اخراج متجاوز از س
ــزرگ  اشغالی" سپس "تنبیه متجاوز به منظور تضمین امنیت درازمدت سرزمین خود"، ابتدا چهار عملیات ب
ــمال  و موفق ثامناألئمه (شکست حصر آبادان)، طریقالقدس (فتح بستان)، فتح مبین (آزادسازی مناطق ش
ــه اجـرا گذاشـت. ترتیـب ایـن  بستان) و بیتالمقدس (آزادسازی مناطق جنوب بستان و فتح خرمشهر) را ب
ــاکتیک خـاص و برنامـه مشـخص اسـت.  نبردها و نحوه طراحی آنها نشاندهنده وجود استراتژی خاص و ت
ــه متجـاوز" سلسـله نبردهـای والفجـر و کربـال، فتـح و . . . ـ کـه  پس از آن درجهت اجرای استراتژی "تنبی
هریک دارای اهداف مشخصی بودند ـ به اجرا درآمد و نهایتاً منجر بـه صـدور قطعنامـه 598 شـورای امنیـت 

شد که برای اولین بار در آن به خواستههای جمهوری اسالمی ایران توجه شده بود. (م) 
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ــار نداشـت و اگر  نداشتند؛ این کشور هیچگونه واحد دریایی غربی در اختی
ــه نتوانسـت ـ تـازه مشـکل آمـوزش و  میتوانست آن را به دست آورد ـ ک

هماهنگی عمل با واحدهای شرقی موجود باقی میماند. ارتش عراق اساساً بر 
ــای آن تمریـن مشـترک بـا  طبق اصول دفاعی سازماندهی شده بود. نیروه
یکدیگر نداشتند. نیروهای عراقی روی "قدرت آتش" و "تجمع قوا بدون انجام 
دادن هرگونه مانور" و "استفاده از موفقیت" تکیه میکردند. آنها تجربه هیچ 

جنگی جز جنگ با کردها نداشتند و این هم تجربه محدود و ضعیفی بود. در 
ــم  مورد نیروی هوایی عراق باید گفت با وجود تعداد قابل توجهی خلبان ک
ــهطور کـل  تجربه، با سطح آموزش پایین در این نیرو، فرماندهی عراق ـ و ب
ــات هجومـی هوایـی  نیروهای مسلح عراقی ـ افکار واضحی در کنترل عملی
نداشتند، چنان که برای عملیات مشترک بین نیرویی هم طرحی نداشتند. 
خالصه آن که هر دو طرف توانایی کنترل عملیات مشترک بین نیروها به 

سبک جدید و بر اساس اصول جنگ جدید را نداشتند، این امر به وضوح آثار 
خود را در سیر حوادث جنگ نمایان میساخت؛ جنگی که به اسلوب جنگ 

جهانی اول یا دوم بیشتر شباهت داشت. 

نیروهای ایران 
اختالفات اساسی بین نیروهای مسلح ایران و عراق قبل از آغاز جنگ در این 
ــیار وارد  نکته بود که انقالب ایران به نیروهای مسلح این کشور خسارات بس
آورد. توانی وجود نداشت تا آن تسلیحات فراوان را که شاه در طی دو سال 
ـه  قبل از پیروزی انقالب، وارد کشور کرده بود، بهکار گیرد. تمام تجربهای ک
ــار کـه اسـلحه  ارتش ایران داشت، در یک نبرد مشترک علیه انقالبیون ظف
ــر عـهده نیروهـای عمـان و   چندانی نداشتند، خالصه میشد، نقش اصلی ب
انگلیس بود، نه ارتش ایران. در اوایل سال 1979 (زمستان 1357) پیش از 
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ــزار  آنکه شاه با مقاومت سیاسی شدیدی مواجه شود، ایران دارای 414 ه
نیروی تحت پرچم بود که البته فقط یک سوم آن را میتوان به عنوان یـک 
نیروی نظامی آموزش دیده به مفهوم واقعی آن تلقی کرد. در نیروی زمینـی 
ــود داشـت کـه اکـثر آنـان آمـوزش کـافی بـرای  ایران 285 هزار نیرو وج

بهکارگیری تجهیزات جدید ندیده بودند. از سه لشکر زرهی فقط یک لشکر و 
از سه لشکر پیاده فقط دو لشــکر بودنـد کـه تقریبـاً از لحـاظ تشـکیالت و 
تسلیحات میشد آنها را قادر به جنگ دانست. ایران 10 لشکر شبیه همین 
لشکرها با همین تشکیالت در اختیار داشت اما اکثر آنها جداً قابلیت رزمی 

محدودی داشتند. 
در ارتش ایران این تجهیزات وجود داشت: 1735 دستگاه تانک اصلی رزم 

ـتگاه ام  شامل 875 دستگاه چیفتن، 400 دستگاه ام 47 و ام 48، 460 دس
ــی  60 آ 1، 250 دستگاه تانک سبک "اسکورپین"، 825 دستگاه نفربر زره
(شامل 500 دستگاه بـی.تـی.آر.50 و 60 سـاخت روسـیه، 325 زرهپـوش 

امریکایی ام 113، حدود 700 واحد توپخانه صحرایی (شامل 75 عراده توپ 
ام هویتزر، 330 توپ ام 1 کالیبر 130 م.م. خودکششــی، تعـداد 155 م.م. 
هویتزر کششی، 38 عــراده ام 107 خودکششـی کـالیبر 155 و 14 عـراده 
هویتزر 203 م.م. خودکششی) در کنار 72 موشکانداز بی.ام 21. همچنین 
ذخایر فراوانی از موشکهای هدایت شونده ضد تانک "تاو" و "دراگون"، اس 
اس 11 و انتاک. اما پدافند هوایی نیروی زمینی ایران شـامل 1800 قبضـه 
ــول خودکششـی 23 م.م. بـه  توپ ضد هوایی بود (100 قبضه توپ چهار ل
اضافه تـوپهـای 20 م.م.، 37 م.م.، 40 م.م. و 85 م.م.). سیسـتم موشـکی 

اصلی ضد هوایی نیز "هاوک" امریکایی بود. 
ــده  نیروی هوایی ایران حدود یکصد هزار تن نیرو داشت با 447 جنگن

شامل 19 اسکادران جنگندۀ پشتیبانی که در آن 190 فروند هواپیمای اف 4 
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دی و بی (F4D, B) بود، 18 اسکادران جنگندۀ هجومی که موشکهای هوا به 
ــوپـتر ترابـری و  هوا1 بود و بیش از 200 هلیکوپتر مسلح و تعدادی هلیک

عادی و دو اسکادران هواپیمای ترابری و حمل سوخت نیز در اختیار داشت. 
نیروی دریایی ایران توان متوسطی داشـت: یـک زیـر دریـایی تـانج، 3 
ــهز بـه  ناوشکن مجهز به موشکهای سطح به سطح، 4 فریگیتسارام مج
ــاو موشـکانداز  موشکهای سیکیلر و سیکات، 4 فریگیت کوزویت، 6 ن
ــک و  کامان مجهز به موشک هارپون، 7 ناو ترابری، 5 شناور ضد مین کوچ
ــد [و پیشـرفته] در  تعدادی شناور پشتیبانی. نیروی دریایی پایگاههای جدی
ــدر امـام خمینـی  بندرعباس، بوشهر، جزیره خارک، خرمشهر، چابهار و بن

داشت. همچنین 7000 تفنگدار، تعدادی هواپیمای سسنا و هلیکوپترهای 
206 به اضافه 32 شناور ترابری در اختیار این نیرو بود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
1ـ احتماالً در متن اصلی یک سطر جا افتاده است. (م) 
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فصل چهارم 

وضعیت صحنه عملیات 
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وضعیـت صحنـه عملیـات 

جهتگیریهای استراتژیک ایران را در صحنه جغرافیای نظامی میتوان به 
چهار سمت تقسیم کرد:  

ـ سمتگیری استراتژیک به سمت شمال، مقابل اتحاد جماهیر شوروی. 
این سمتگیری با توجه به تهدید شوروی برای ایران، در درجه اول یک 
ــه 70 و [1970] و 80 [1980] بـا  سمتگیری دفاعی بود و همه در ده

چگونگی آن آشنایی داشتند. 
ـ سمتگیری استراتژیک شــرقی و جنـوب شـرقی مقـابل افغانسـتان و 
پاکستان. با توجه به وجود روابط دوستانه بین ایران و پاکستان، تهدیدی 
از این سمت برای ایران وجود نداشت. در بخش افغانستان نیز به جــهت 
ـه  نتایج حمله شوروی به افغانستان، تهدید خاصی علیه ایران شکل نگرفت

بود و به هر جهت میتوان آن را یک سمتگیری دفاعی دانست. 
ـ سمتگیری استراتژیک غربی در مقابل عراق که اصلیترین تهدید علیه 

ایران را شکل میداد. 
ـ سمتگیری جنــوب غربـی در برابـر دولتهـای خلیـج. در واقـع ایـن 
ـور و  سمتگیری برای اهداف و اغراض توسعهطلبانه و افزایش دامنه حض

تسلط ایران بود. 
سمتگیری استراتژیک غربی در مقابل عراق از حیث طبیعت جغرافیایی 
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و شکل زمین به سه جبهه مختلف قابل تقسیم است: 

جبهه جنوبی 
ــود و تـا دهلـران  جبهه جنوبی از خرمشهر در دهانه خلیجفارس آغاز میش
ادامه مییابد. این منطقه سرزمین پستی است که آبهای سلسله کوههــای 

زاگرس ایران وارد آن میشود و رودهای متعددی در آن جریان دارد. 
مهمترین رود این منطقـه "کـارون" اسـت کـه در انتـها بـه شـطالعرب 

[اروندرود] میریزد. "کرخه"1 نیز دومین رود مهم در جبهه جنوب به حساب 
میآید.  

شهر اهواز به عنوان مرکز استان خوزستان، مرکز این منطقـه محسـوب 
میشود. از این شهر جادههای متعددی به شهرهای دیگر کشیده شده است. 

مانند جادههای اهواز به آبادن، خرمشهر، دزفول و غیره. 
جنس زمین در این منطقه، خـاک رملـی سسـت اسـت کـه در هنـگام 
ـه  بارندگی به حالت گلی در میآید. تعدادی باتالق و کانال نیز در این منطق
هست که تحرکات در این منطقه را منحصر به جادهها کرده است چرا کــه 
حرکت در خارج از جادهها در بسیاری نقاط ناممکن است. عوارض مهم نیز 
در این منطقه وجود دارند. از مهمترین جادههای قابل ذکر در این منطقـه، 
ــراق) اسـت و جـاده دزفـول ـ عمـاره  جاده اهواز ـ خرمشهر ـ بصره (در ع
(عراق)؛ در عراق نیز جاده بصره ـ بغداد که از عماره میگذرد. از ویژگیهای 
ــع  مهم این منطقه، نداشتن نقاط استراتژیک مسلط است ضمن وجود موان
بسیار مانند مردابها، کانالها و باتالقها. این وضعیت مانع تحرک نیروهای 
ــر  مکانیزه میشود و به شکل دادن خطوط پدافندی کمک میکند. عالوه ب
آن، وجود نخلستانها در کنار شطالعرب [اروندرود] و گسترش روســتاهای 

                                                                         
1ـ در متن اصلی نام این رود "الکوفه" ثبت شده است. (م) 
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مسکونی عواملی هستند کــه بـه صعوبـت عملیـات رزمـی در ایـن منطقـه 
میافزایند.1 

جبهه میانی 
این جبهه بین مناطق کوهستانی داخل ایران و اراضی گسترده و پست داخل 
عراق قرار دارد. وضع زمین این منطقه به هم پیوسته است و به همین جهت 
ــژگی دیـگر ایـن  برای انجام دادن هرگونه عملیات نیروها مناسب است. وی
ــای مناسـب و  منطقه وجود شیبهای تند در داخل ایران و کمبود جادهه
پلهای عبور است. تعدادی از شهرهای مهم ایران در این منطقه هسـت، از 

جمله مهران، قصرشیرین و کرمانشاه. 
شهرهای مهم عراق در این منطقه، کوفه و بغداد است. مهمترین جادهها 
ــالمآباد غـرب ـ  نیز عبارتاند از: جادههای ایالم ـ مهران، ایالم ـ بعقوبه، اس
ـاده ـ  کرمانشاه، قصرشیرین ـ بغداد و جاده عقبه ـ کوفه ـ بغداد و امتداد ج

اهواز ـ دزفول ـ کرمانشاه. 
در قسمت شرقی این جبهه، ارتفاعاتی مهم و مسلط بر منطقه هست که 
به زمینهای عراق اشراف و تسلط دارند، مانند کوه کلک و کحکو و . . . این 
ارتفاعات موانع مهمی برای پیشروی هر نیرویی از سمت غرب هســتند، بـه 

خالف بخش داخل عراق که مناسب برای اجرای انواع عملیات میباشد. 
 
 
 

                                                                         
1ـ زمین منطقه در بیشتر جاها از خاک سست و یا رس تشـکیل شـده اسـت کـه بـرای مـانور زرهـی در 
ــا مشـکل  تابستĤنها و فصل خشک بسیار مناسب است. حرکت زرهی در این منطقه جز در زمان بارندگی ب

عمدهای مواجه نیست. (م) 
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جبهه شمالی 
این جبهه دنباله مناطق کوهستانی ایران به شمار میآید و استان کردستان 
ــاهیت کوهسـتانی منطقـه، بـرای انجـام دادن  را در بر میگیرد. به دلیل م
عملیات اصلی و مهم مناسب نیست. مهمترین شهر ایران در ایــن منطقـه، 

مهاباد است و مهمترین شهر عراق، سلیمانیه. دو جاده مهم نیز در آن هست: 
جاده مهاباد ـ اردبیل و جاده بغداد ـ سلیمانیه ـ کرکوک. 
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فصل پنجم 

اهداف 
سیاسی ـ نظامی عراق 
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اهداف سیـاسیـ  نظـامی عراق 

هدف صدام از حمله به ایران، بازپسگیری شطالعرب [اروندرود] بود ـ کــه 
ــای  آن را جزئی از سرزمین عراق میدانست ـ و همزمان با آن، تأمین مرزه
سیاسی با سوریه و ترکیه. عملیات هجومــی اسـتراتژیک عـراق بـا اهـداف 
ــترک1 بـاز  شکست و عقب راندن تجمع نیروهای ایران از کنار مرزهای مش

پسگیری شطالعرب [اروندرود]، تسلط بر منابع ثروت در استان خوزستان2 
ــت  و تحمیل اراده بر نظام حاکم در ایران، یا ساقط کردن آن و تأمین امنی

ملی عراق، بود. 
به این منظور، نیروهای مسلح عراق به وارد آوردن ضربه استراتژیک اصلی 
بر نیروهای ایران در مرزهای شرقی عراق، پرداختند و با عقب راندن آنهـا، 

در پایان روز پنجم یا ششم نبرد، به عنوان اصلیترین هدف عملیات، بر جاده 
آبادان ـ اهواز و شرق رود کارون مسلط شدند. سپس حمله گسترش یافت و 
عقب راندن دشمن تکمیل شد و با انهدام نیروهای ایران در پایان روز دهم 
نبرد، ارتش عراق به عنوان هدف نهایی بر استان خوزستان مسلط شد. تمام 

                                                                         
1ـ در آن زمان هیچگونه تجمع نظامی نیروهای ایران در این منطقه وجود نداشت! (م) 

2ـ نویسنده از نام جعلی "عربستان" برای این استان استفاده کرده است. (م) 
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تالشها و توانها در سمت تاکتیکی جنوب متمرکز شد، ضمن آن که پدافند 
در مرزهای سوریه و ترکیه و اقدامات کنترلی اوضاع در شمال عراق نیز ادامه 
سیافت. عراق برای اجرای این عملیات، مناطق جنگی خود را به سه منطقه 

تقسیم کرد:  
ـ منطقه نظامی شمال؛ فرماندهی آن در کرکوک با چهار لشکر (یک لشکر 

پیاده مکانیزه، یک لشکر زرهی و یک لشکر پیاده کوهستان و دو لشکر 
پیاده)1  

ـ منطقه نظامی میانی؛ فرماندهی آن در بغداد با سه لشکر (یک لشکر 
پیاده، دو لشکر زرهی) و یک تیپ از گارد ریاست جمهوری. 

ـ منطقه نظامی جنوب؛ فرماندهی آن در ناصریه با سه لشکر (یک لشکر 
پیاده و دو لشکر مکانیزه). 

طرح عملیات هجومی استراتژیک عراق چنین خالصه میشود: ایراد ضربه 
ــواز و زمیـنگیـر کـردن و  اصلی در محور جنوبی و یک ضربه در سمت اه

تثبیت باقی نیروهای ایران در دزفول. 
در صورت موفقیت ضربه، عملیـات گسـترش مییـافت و بـا اسـتفاده از 
ــول پیشـروی  موفقیت، به سمت شمال شرقی و شرق در محور اهواز ـ دزف
میشد تا با کنترل جادههای منطقه، تصرف استان خوزستان در محدودهای 

به عمق 90 کیلومتر و به عرض 280 کیلومتر پایان پذیرد. 
سازمان رزم در یک موج عملیاتی و احتیاط شکل گرفته بود. 

ـ موج اول (عملیاتی): 
دو لشکر پیاده، یک لشکر زرهی و تیپ نیروی مخصوص در محور جنوبی. 

یک لشکر زرهی در محور میانی. 

                                                                         
1ـ اشتباه در شمارش و جمع تعداد لشکرها از نویسنده است. (م) 
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یک لشکر پیاده و یک لشکر زرهی و یک تیپ پیاده مکانیزه در محور شمالی. 
ـ نیروی احتیاط: 

ـوص،  یک لشکر زرهی، یک لشکر پیاده مکانیزه و یک تیپ نیروی مخص
همچنین تأمین مرزهای سوریه به وسیله نیروهای پلیس داخلی. 

از این طرح میزان نگرانی حکومت عراق از سوریه مشخص میگردد و این 
نگرانی نشاندهنده دشمنی حقیقی بیـن سـوریه و عـراق اسـت، چـرا کـه 
هیچگونه ناآرامی در مرزهای سوریه نبود و این دو کشور هر دو عضو جامعه 

کشورهای عرب بودند. 
ــوی فراوانـی در  از سوی دیگر، ایران پس از پیروزی انقالب پشتوانه معن
ــر مجـاری  داخل و در کشورهای مجاور به دست آورد. علمای دینی شیعه ب
امور و تصمیمگیریهای سیاسی و استراتژیک کشور تسلط یافتند و اندیشه 
ــرح سـاختند.  اسالمگرایی را به جای قومیت عرب و ناسیونالیسم عربی مط
همچنین نظام جدید ایران به ایجاد یک تشکیالت نظامی جدید با نام "سپاه 

پاسداران انقالب" پرداخت. ضمن آن که ارتش را به کمتر از نصف کاهش داد 
و تعداد فراوانی از افسران نیروهـای مسـلح را از خـوف ادامـه شاهدوسـتی، 
ــه بـرای واردات اسـلحه  بازنشسته و اخراج کرد و قراردادهای متعددی را ک
امریکایی بسته شده بود، لغو کرد که این امر نیروی نظامی ایران را تضعیف 
نمود. در بسیاری از سخنرانیها و گفتههای امامخمینی، اتحاد با دولتهای 
اسالمی به عنوان هدف ذکر میشد، بنابراین، هدف سیاسی ایران قراردادن 
ــارزه بـا اسـتعمار و  اسالم به عنوان چارچوبی جهت تجمع صحیح برای مب
کمونیسم و صهیونیسم بود و این که ایران قدرت برتر در منطقه خلیجفارس 
باشد و دو ابرقدرت از منطقه دور شوند. اما هــدف سیاسـی نظـامی ایـران، 
ــی و اندیشـه  تأمین نیرو در داخل و حمایت از نظام حکومتی [امام] خمین
ــورهای منطقـه، همچنیـن تـأمین مرزهـای  وحدت گرایانه اسالمی در کش
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سیاسی و منابع ثروت بود. 
از آنجا که اوضاع سیاسی و نظامی ایران نابسامان بود، اســتراتژی ایـران 

بهصورت دفاعی شکل گرفت. جهتگیری عملیات پدافند استراتژیک ایران برای 
مقابله با تهدید اصلی او یعنی عراق، به این صورت بود که جنگ را فرسایشی 

کند، نیروهای عراقی را که موفق به شکستن مرزها شده بودند، متوقف سازد؛ از 
ــرای ضـد حملـه  گسترش آنها جلوگیری کند و اوضاع مناسب را برای اج

استراتژیک فراهم آورد تا وضعیت به حالت قبل بازگردد و امنیت منابع ثروت 
اقتصادی کشور تأمین شود و اهداف استراتژیک عراق را تهدید کند. 

مأموریت نیروهای مسلح ایران [در آغاز هجوم عراق] دارای ویژگیهــایی 
بود که به طور خالصه عبارت بودند از: 

جلوگیری از پیشروی موج اول استراتژیک عراق، حفـظ زمیـن و اتخـاذ 
حالت پدافندی، سپس اقدام به ضدحمله استراتژیک و انهدام نیروهای عراق 
که وارد سرزمین ایران شدهاند و جلوگیری از ورود نیروهای احتیاط عراق و 

بازگشت به مرزها و تأمین آن.  
برای انجام دادن این مأموریت، نیروهای ایران به دو قسمت عمده تقسیم شدند: 

بخش اول برای تأمین مرزها: 
ـ یک لشکر پیاده و یک لشکر زرهی برای تأمین مرزهای ایران با شوروی. 
ـ یک لشکر هوابرد و یک تیپ برای تأمین مرزهای ایران با افغانستان. 

ـ یک لشکر زرهی برای تأمین مرزهای ایران با پاکستان. 
بخش دوم در مقابله با عراق به عنوان تالش اصلی: 

ـ دو لشکر پیاده مکانیزه در جبهه شمالی (کردستان). 
ـ یک لشکر پیاده و یک تیپ هوابرد در جبهه میانی (کرمانشاه). 

ـ یک لشکر زرهی و یک تیپ هوابرد در جبهه جنوبی (اهواز). 
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فصل ششم 

جنگ در سالهای 
1980 تا 1982 

(1359 تا 1361) 
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جنـگ در سـالهای 1980 تـا 1982 
(1359 تـا 1361 ه .ش) 

با بررسی سیر وقایع در این دوره میتوان آن را به پنج مرحله تقسیم کرد: 
ــان  ـ مرحله اول: عملیات هجوم عمده عراق، از نیمه آگوست801 تا پای

نوامبر 80 ( اواخر شهریور تا اواخر آبان 1359)  
ـ مرحله دوم: جنگ فرسایشی، از نیمه نوامبر 80 تا پایان آگوست 81 (از 

اواخر آبان 1359 تا اوایل شهریور 1360) 
مرحله سوم: افتادن ابتکار عمل به دست ایران و انجام دادن حمـالت و 
ــه  ضدحملهها به وسیله نیروهای این کشور، از پایان آگوست 81 تا نیم

مارس 82 ( از اوایل شهریور تا اواخر اسفند 1360)  
مرحله چهارم: بازپسگیری اراضی از دست رفته ایران، از نیمه مارس 82 

تا نیمه ژوالی 82 ( از اواخر اسفند 1360 تا اواخر تیر 1361) 
ــه عـراق، از  مرحله پنجم: تغییر موضع ایران به حالت هجوم گسترده ب

نیمه ژوالی 82 ( از اواخر تیر 1361) 
                                                                         

ــوده اسـت. در توضیـح ایـن  1ـ به نظر میرسد نیمه سپتامبر مورد نظر نویسنده باشد که برابر با 25 شهریور ب
مراحل نیز، 1980/9/16 را مبنا قرارداده است که همان سپتامبر میباشد. (م) 
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1ـ نبردها از 1980/9/16 تا 1980/11/16 
(25 شهریور 1359 تا 25 آبان 1359) 

در 16 آگوست1980 (1359/6/25) عراق یک لشکر پیاده زرهی را به سمت 
مرزهای مورد اختالف اعزام کرد و موفق بـه تسـلط بـر خـط زینالقـوس ـ 

السکرۀ ـ بئرعلی در منطقه [قصر] شیرین در جبهه شمالی گردید.1  
ــه حمـالت هوایـی بـر ضـد تأسیسـات  نیروی هوایی عراق در روز بعد ب

اقتصادی و اهداف نظامی در شهرهای قصرشیرین، کرمانشاه، مهران، دزفول، 
اهواز، تهران، تبریز، اصفهان و شیراز پرداخت. نیروی زمینی عراق نیز تحت 
ــاده، یـک لشـکر  پوشش این حمالت با استعداد چهار لشکر (یک لشکر پی
مکانیزه و دو لشکر زرهی) از خط مرزی گذشت و حمله عمـده خـود را در 
جبهه جنوبی با نیروی یک لشکر پیاده و یک لشکر زرهی و یک تیپ نیروی 
مخصوص آغاز کرد و دو حمله نیز در جبهه میانی و شمالی با استعداد یک 
لشکر پیاده مکانیزه انجام داد و یک لشکر زرهی هم برای گسترش وضعیت 

اعزام کرد.  
نیروهای عراق موفق شدند بر شهرهای سومار و قصرشیرین در شـمال و 
مهران و جیالن2 در محور میانی تسلط پیدا کنند. اما در محور جنوبی پس 
از دو روز محاصره موفق شدند بر شهر خرمشهر مسلط شوند3 همچنان کـه 
ــرف بنـدر آبـادان  توانستند شهر سوسنگرد را به تصرف درآورند. اما در تص
ـه  موفقیتی به دست نیاوردند زیرا فرماندهی ایران به سرعت نیروی کمکی ب

                                                                         
1ـ پیش از این، نویسنده، قصرشیرین را در جبهه میانی قرارداده بود. (م) 

2ـ به نظر میرسد منظور نویسنده، شهر گیالن غرب باشد کـه در ایـن صـورت بـاید یـادآور شـد کـه عـراق 
نتوانست شهر گیالن غرب را به تصرف خود درآورد، هر چند وارد حومه آن شد و بر آن تسلط یافت. (م) 

ــه بـه  3ـ اسناد جنگ و خاطرات رزمندگان ایرانی نشان دهنده 44 روز مقاومت دلیرانه مردمی است که گرچ
سقوط بخش غربی خرمشهر انجامید، اما بخش شرقی این شهر هرگز به تصرف عراقیها درنیامد. (م) 
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آن شهر فرستاد. 
در نهایت، نیروهای عراق بر نواری به طول800 کیلومتر و عمق 20 تا 60 
کیلومتر از خرمشهر در جنوب تا قصرشیرین در شمال، مسلط شــدند. امـا 
شکست عراق در تصرف آبادان به بروز اتفاقات مهمی در روند وقایع جنــگ 

انجامید. 
طرح عراق را در این مرحله میتوان چنین نقد کرد: 

ــود، زیـرا در طـرح  برنامهریزی و طراحی مانور به خوبی صورت نگرفته ب
عراق جغرافیای طبیعی زمین برای انتخاب جهت اصلی حمله مورد مالحظه 
قرار نگرفته بود. با آن که تالش اصلی در جبهه جنوبی بود، نیروهای زرهـی 
به جبهه شمالی و کوهستانی اعزام شدند، همین امر سبب شد تا عــراق در 

مهمترین اهداف خود، از جمله آبادان، متحمل شکست شود. 1 

                                                                         
ــص در طراحـی مـانور نسـبت دهـد و عـامل  1ـ نویسنده میخواهد شکست عراق را به عوامل تاکتیکی یا نق
ــرد. شـاید اعـتراف بـه  اصلی قدرت ایران یعنی مقاومت مردمی و روحیه انقالبی و اسالمی آنها را نادیده بگی
ــم از عـرب و عجـم بـرای ایشـان سـخت بـوده  مقاومت دلیرانه مردم خرمشهر و آبادان و استان خوزستان اع
است. شکست عراق در تصرف آبادان، در نتیجه مقاومت مردم قـهرمان شـهرهای خرمشـهر و آبـادان بـود. بـه 
ــن دو شـهر انتخـاب  خالف ادعای نویسنده، نیروهای عراقی جهت بسیار مناسبی را برای محاصره همزمان ای
ــش عـراق در حـالی از شـرق آبـادان (کـوی ذوالفقـاری) وارد ایـن شـهر  کرده بودند، زیرا نیروهای کماندو ارت
ــمن از سـمت غـرب یعنـی خرمشـهر ـ کـه هنـوز  شدند که همه مدافعان شهر در انتظار ورود نیروهای دش
ــتگاه هفـت) بودنـد. هنـگام حملـه دشـمن بـه کـوی ذوالفقـاری  مقاومت میکرد ـ و یا سمت شمال (ایس
ــمن را در ایـن نقطـه بـه اولیـن پـایگاه  (1359/8/9 ـ 30 اکتبر) پیرمردی به نام "دریاقلی" خبر حضور دش
جـی.7 و  ــه راکتانـداز دسـتی آر.پـی. مقاومت (مسجد الرسول) اطالع داد و شش بسیجی مجهز به یک قبض
ــا پرداختنـد. مقـاومت ایـن گروه  چهار قبضه مسلسل خودکار ژـ3، اولین افرادی بودند که به مقابله با عراقیه
ــری تـاکتیکی خـود  اندک موجب هوشیاری سایر مدافعان شهر گردید و سبب شد تا دشمن نتواند از غافلگی
ــه عـراق بـهترین  بهرهمند شود و به ناچار با یک شهر مقاوم و هوشیار پنجه در پنجه شد. میتوان ادعا کرد ک
ــی کـرده بـود. در ایـن طـرح، دو شـهر خرمشـهر و آبـادان بـهطور همزمـان  مانور را برای تصرف آبادان طراح
ــارون، حرکـت بـه سـمت  محاصره شده و سقوط میکردند و مدافعان ایرانی نیز غافلگیر میشدند. عبور از ک
ــی  شرق و قطع جاده ارتباطی اهواز ـ آبادان، تغییر جهت به سمت جنوب و تصرف و قطع جاده شرقی ـ غرب
 ← ماهشهر ـ آبادان ـ که آخرین راه ارتباط زمینی با این شهر بهحساب میآمد ـ به معنای سقوط          
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عراق در مرحله اول طرح خود، تصرف شهرها را نیز گنجانده بود، غافل از 
آن که جمعیت فراوان شهرها موجب مشکالت فراوانی خواهد شد و خسارات 

عظیمی در نتیجه همین اشتباه به نیروهای عراقی وارد خواهد آمد. 
ــه جنوبـی بـه روش  آرایش نیروهای در صحنه عملیات خصوصاً در جبه
ــه نیروهـای زرهـی بـه سـرزمین  صحیحی صورت نگرفته بود. به گونهای ک
کوهستانی رفتند؛ جایی که برای مانور زرهی از لحاظ طبیعی مناسب نبود. 
هجوم در جبههای وسیع (800 کیلومتر) موجب میشود تا اصل تمرکز 
ــابد، شایسـتهتر بـود کـه بـه جـای خطشـکنیهای رو در رو،  قوا تحقق نی
محدودههای نفوذ مناسبی انتخاب میشد و با استفاده از برتری زرهی اقدام 

به حمله گاز انبری و احاطهای میکرد. 
خطوطی که نیروهای عراقی پس از حمله در آن مستقر شدند، متکی به 
ــاع مسـتحکمی را بـرای آنهـا  عوارض طبیعی مسلط بر منطقه نبود که دف

فراهم آورد و در برابر ضدحملههای ایران محافظتشان کند.1 
با آن که برتری هوایی چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی میبایست 
ــط و غـیرموفق بـود. در ابتـدای  با عراق میبود، ولی طراحی عملیاتها، غل

                                                                                                                                               
ــیر از روحیـه مقـاومت و دلـیری سـاکنان و  ←  زودهنگام شهر بود. همه چیز درست محاسبه شده بود، غ
ــریع جـاده خـاکی  موفقیت مدافعان شهر در حفظ ارتباط آبادان با عقبه از راه رودخانه بهمنشیر و احداث س

ماهشهر ـ آبادان به همت نیروهای جهاد سازندگی و مهندسی رزمی ارتش. (م) 
ــافظت میکـرد. در غـرب دزفـول نـیز  1ـ رودخانه کارون به عنوان مهمترین مانع، خطوط عمقی عراق را مح
ــبی بودنـد کـه حتـی در عملیـات  رودهای شاوریه و کرخه و بلندیهای سایت از عوارض مستحکم و مناس
شـمالی (از سـرپـل ذهـاب تـا  ــانی و خصوصـاً  بزرگ "فتح مبین" بهخوبی مقاومت کردند. در جبهههای می
ــت، امـا مقاومتهـای  سردشت) کلیه پیشرویهای اولیه عراق با احتساب نقاط سرکوب و متصل صورت گرف
ــتان در منطقـه بـه  مردمی و حضور نیروهای سپاه پاسداران در غرب کشور ـ که به منظور مهار بحران کردس
ــراق از متصرفـات  سر میبردند ـ و سایر مقاومتهای ارتش و سپاه و مردم موجب شد تا در برخی مناطق، ع
خود به عقب رانده شود و یا موفق به اتصال خطوط پراکنده خود نشـود و در نـهایت خطـوط پدافنـدی عـراق 

در جنوب نیز به صورت ناموزون شکل گیرد. (م) 
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عملیات، آنها موظف به ایراد ضربات هوایی گسترده بـه کلیـه فـرودگاههـا 
شدند. فرودگاههایی که بیشتر آنها از برد عملیاتی هواپیماها خارج بودند! 
همچنین بمبارانها موفقیتآمیز نبود، چرا که سطح آمــوزش خلبانهـا 
پایین بود و یا از پدافند هوایی در هراس بودنـد. آنهـا اهـداف را از ارتفـاع 
بسیار باال مورد حمله قرار میدادند، در نتیجه احتمال اصابت، پایین میآمد 

لذا این حملۀ اولیه مؤثر نبود یا چندان تأثیر نداشت. 
با آن که هدف مورد نظر از عملیات استراتژیک عراق محدود بود، لیکـن 
نیروی هوایی در خدمت این عملیات وارد عمل نشد. شایستهتر آن بود کــه 
ــای زمینـی در اجـرای مأموریتشـان  حمالت هوایی برای پشتیبانی نیروه

متمرکز میشد تا نیروهای احتیاط [ایران] را هدف قرار دهند و مانع رسیدن 
هرگونه کمک به آبادان شوند و منطقه عملیات را پاکسازی کنند. این همان 

مأموریتی است که با قابلیتهای رزمی و فنی هواپیماها سازگاری دارد. 
ضعف پدافند هوایی عراق چه در حلقه پدافند ملی و چه در حلقه پدافند 
نیروها، به وضوح به اثبات رسید. با وجود کمبود هواپیماهای جنگی ایران و 
برتری هوایی عراق از لحاظ کمی، نیروی هوایی ایران موفق شد تا اهدافی را 
ــه نـیروی هوایـی عـراق  در عمق سرزمینهای عراق بمباران کند بدون آنک

متعرض آنها شود یا پدافند هوایی عراق آنها را ساقط کنند. 
ــا آن کـه امکانـات  عراق به هیچ شکل از نیروهای چترباز بهره نگرفت، ب

فراوانی در این زمینه داشت و میتوانست از چتربازها در پاکسازی آبادان یا 
هر هدف دیگر استفاده کند. خصوصاً با توجه به این که عمق عملیات محدود 

بود و نیروهای زمینی میتوانستند با شکستن خط با هرگونه نیروی چترباز 
الحاق کنند، چتربازانی که به منظور قطع ارتباط کمکرسانی یا پاکسازی 

هدف در هر منطقه فرود آمده باشند. 
ــادان جـزء  دریایی عراق در عملیات شرکت نداشت، در حالیکه بندر آب
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ــره بـاقی  اهداف عمده و اصلی به حساب میآمد. نیروی دریایی در بندر بص
ماند و هیچ یک از واحدهای دریایی وارد عرصه دریا نشـدند و بـرای تـأمین 

پهلوها و تسلط بر آبادان به کمک نیروی زمینی نشتافتند. 
ـ خالصه آن که عملیات استراتژیک اولیه عراق، یک عملیات مشترک 
نبود و این سبب شد که از قابلیت و میزان موفقیت آن کاسته شـود. از 
ویژگیهای نیروهای زرهی آن است کــه سـبک و بـا انعطـاف حرکـت 
میکنند و قدرت آتش و تخریب گستردهای دارند لیکن ارتش عراق بـه 

بدترین شکل از آن بهره گرفت: آنها را به سرزمینهای کوهستانی برد و 
از این نیرو برای خطشکنی و نفوذ و عملیات گاز انبری استفاده نکــرد؛ 

مأموریتهایی که اساساً نیروی زرهی برای آن شکل میگیرد! 
اما در مورد ایران باید این موارد را متذکر شد: 

ـ ضعف نیروهای ایران و بهویژه ضعف عملیاتی نیروی زمینـی و کنـدی 
واکنش که به دلیل نداشتن انعطاف و تحرک سبک به وجود آمده بود. 
ـ عدم تجمع نیروی کافی در زمانبندی از پیش تعیین شده به منظــور 
ـای  جلوگیری از حمله عراق با انجام دادن حمله یا ضدحمله علیه نیروه

عراقی، همچنان که سازماندهی نیروهای مقاومت مردمی و کنترل آنها 
ــراق بـه شـهرها، مقـاومت  مناسب نبود. آنان در برابر حمله نیروهای ع
ضعیفی کردند و تعدادی از شهرها به آسانی و به سرعت ســقوط کـرد، 
ــی سـقوط  درحالی که جنگ شهری معموالً شدید و سخت است. گاه

آسان شهرها به سبب غافلگیری و یا ضعف اطالعاتی نیروهای ایران بود. 
اما از سوی دیگر، نیروهای سپاه پاسداران موفق شدند به جنگ ایذایی و 
ـابت  توقف حمالت عراق در بسیاری از مناطق بپردازند. این موفقیت از ب
ــه آنهـا بـا  سالح و تجهیزات عالی و حسن سازماندهی آنها نبود بلک

"فداکاری" در این نبرد به موفقیت دست یافتند. 
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ـ ضعفهایی که از نیروهای عراق بر شمردیم، سبب شد تا نیروهای ایران 
ــازماندهی و تمرکـز نـیرو و برقـراری  به طور نسبی موفق به تجدید س

موازنه قوا شوند و جلو پیشروی نیروهای عراقی را بگیرند. 
ـ هلیکوپترهای مسلح ایران از نوع " کبری"، در ابتدای عملیات به طرز 
چشمگیری کفایت عملیاتی خود را به نمایش گذاشتند اما این توانایی 

عملیاتی بر اثر وجود مشکالت در تعمیر و نگهداری و قابلیت فنی، ادامه نیافت. 
ـ شاه برای نیروی دریایی ایران قدرتی فراهم آورده بود که نمیشد آن را 

کوچک شمرد. او چنین قدرتی را برای اعمال کنترل بر خلیجفارس و حضور 
قوی در اقیانوس هند و دریای عمان فراهم آورده بود، اما ایران انقالبی از 
نیروی دریایی خود در جنگ با عراق استفاده نکرد و به عنوان مثال تنگه 

هرمز را به روی کشتیهای حامل سالح به عراق نبست، یا اراده خود را در 
دریا به نحوی اعمال نکرد که بر تالشهای نظامی عراق تأثیر بگذارد، با آن 

که امکانات فراوانی در این زمینه داشت. البته شاید این امر اساساً به سبب 
هراس از حضور نیروی دریایی امریکا و کشورهای غربی در منطقه و ترس از 

دخالت آنان [به نفع عراق] بود که نهایتاً نیروی دریایی ایران را با مشکل 
مواجه ساخت ولی با این همه، این نیروی دریایی در هیچ یک از نبردهای 

رزمی علیه عراق در این مرحله بهکار گرفته نشد. 
ــگ  خالصه آن که در اولین مرحله از جنگ، دو طرف هیچ شکلی از جن

جدید را به نمایش نگذاشتند؛ جنگی که میبایست بر پایه هماهنگی دقیق و 
مشترک نیروها صورت میگرفت. 

این جنگ، عملیاتی بود کــه نـیروی زمینـی در عمـق محـدود و بـدون 
ــام داد. هیـچ یـک از روشهـای مـانوری  استفاده صحیح از هر سالحی انج
ــه گاز انـبری" و "مـانور احاطـهای" در آن بـه چشـم  مختلف از جمله "حمل
نمیخورد و همه حمالت از رو به رو صــورت گرفـت. در بخشهـای آینـده 
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خواهیم گفت که برخی کارشناسان نظامی این عملیات را به نیروهای جنگ 
جهانی اول تشبیه کردند و حتی عدهای آن را [در سطح یک] درگیری مرزی 

محدود خواندند. 

2ـ نبردها از نیمه نوامبر [1980] تا آخر آگوست 1981  
(اواخر آبان 1359 تا اوایل شهریور 1360)1 

ــان  در این مرحله جنگ به حال فرسایشی درآمد و آنچه بین دو طرف جری
داشت، چیزی جز گلولهباران توپخانهای و بمباران هوایی نبود. در این دوره، 
عراق با شکست پاتکهای ایران موفق شد تا نواری از سرزمینهای به تصرف 
درآمده را همچنان حفظ کند. برخی عملیاتهای کوچک نیز در ایــن دوره 
انجام گرفت، از جمله فرود چتربازان عراقی در برخی نقاط سرکوب کوههای 

زاگرس در جبهه شمالی در اول دسامبر 1980، تکمیل تصرف منطقه شوش 
در دسامبر 1980 (آذرماه 1359) به وسیله ارتش عراق.  

در مارس 1981 (اسفند 1359 ـ فروردین 1360) عراق برای اولین بار از 
موشکهای زمین به زمین "اسکاد" برای حمله به شهرهای دزفـول و اهـواز 

استفاده کرد. تعداد موشکها اندک بود، در نتیجه، تأثیرشان کم بود خصوصاً 
ــکها کـم اسـت (خطـای احتمـالی سـه  با توجه به آن که دقت این موش
ــای عـراق بـا  کیلومتر). در ماه مه 1980 (اردیبهشت 1359 ه . ش) نیروه
استفاده از نیروی مخصوص به شهر دهلران در جبهه میانی حمله کردند. در 
26 نوامبر 1980 (1359/9/5) ایران لشکر 37 پیاده2 را برای شکستن حصر 

آبادان و تالش برای آزادی خرمشهر اعزام کرد.  

                                                                         
1ـ در متن اصلی به سال 1980 اشاره نشده است. (م) 

2ـ لشکر 77 درست است. (م) 
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همچنین چتربازان ایران بندر البکر عراق1 را تصرف کردند ولی نتوانستند آن 
را تثبیت کنند و عراقیها موفق شدند پس از 24 ساعت آن را بازپس گیرند. 

در جبهه جنوبی، ایران ضدحملهای را در سمت سوسنگرد و اهواز در نیمه 
ژانویه 1981 (اواخر دی ماه 1359) انجام داد که موفقیتی در بر نداشــت.2 

مقایسه استعداد رزمی دو طرف در این مرحله چنین است: 
 

نسبت ایران عراق   

0/6 : 1 5 3 لشکر پیاده 
- - 2 لشکر پیاده مکانیزه 

1 : 1 2 2 لشکر زرهی 
- - 1 تیپ پیاده مستقل 

تقریبی 1 : 1 2 3 تیپ نیرو مخصوص 
- 2 - هوابرد (تیپ) 

نسبت ایران عراق ذخیره (تاکتیکی و استراتژیکی) 

- - 3 لشکر پیاده 
- - 1 لشکر پیاده مکانیزه 
 1 - تیپ مستقل پیاده 

1 : 1 2 2 لشکر زرهی 
- 1 - تیپ نیروی مخصوص 

- 2 - تیپ هوابرد 

                                                                         
1ـ اسکله البکر یا سکوی نفتی البکـر در تـاریخ 1359/9/8 (29 نوامـبر 1980) بـه تصـرف نیروهـای ایرانـی 

درآمد. در این عملیات از نیروهای چترباز استفاده نشده بود.(م) 
ــای متجـاوز  2ـ نیمه ژانویه 1981 (22 تا 1359/10/27) مصادف است با سقوط کامل هویزه به دست نیروه
که به عنوان آخرین گام اشغالگر شناخته میشـود. سـابقهای از انجـام شـدن عملیـات خـودی در منطقـه 
ــاه 1359 دو عملیـات کـوچـک در  سوسنگرد و اهواز در این تاریخ وجود ندارد، ولی در تاریخ 19 و 20 دی م
آبادان و ماهشهر صورت گرفت، سوسنگرد نـیز در تـاریخ 1359/8/26 (نیمـه نوامـبر 1981) آزاد گردیـد و در 

1359/11/18 (هفته اول فوریه 1982) عملیات کوچک دیگری در حوالی سوسنگرد انجام شد. (م) 



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

جنگ درسالهای 1980تا 1982 

 103

ـران  از این جدول چنین بر میآید که عراق در نیروی زمینی نسبت به ای
برتری داشت، همچنین نیروی ذخیره تاکتیکی و استراتژیکی قوی در اختیار 

داشت. با این حال، عراق نتوانست از این فرصت و برتری استفاده کند و در 
مرحله دوم، از موفقیت بهدست آمده بهره بگیرد. فرماندهی عراق این امکان 
را داشت تا با تجمع نیروی فراوان، به گسترش یا افزایش منطقه و تسلط بر 
عوارض سرکوب بپردازد و اگر چنین اتفاقی رخ داده بود قطعاً تأثیر فراوانی 

در مسیر آینده جنگ میگذاشت. 
نیروهای عراق حفظ نوار تصرف شده را ادامه دادند و برای تعدیل اوضاع 
یا تسلط بر عوارض سرکوب نکوشیدند؛ عوارضی که میتوانست جلو هرگونه 

هجوم یا پاتک ایرانیها را بگیرد. 
همچنین مالحظه میشود که استفاده از تانکها در خطوط اول جبههها و 

اکثر نیروهای ارتش ادامه یافت و فرماندهی عراق به سازماندهی مجدد این 
ــان  نیروها نپرداخت تا توان اجرای پاتک را در برابر حمالت احتمالی ایرانی

افزایش دهد. 
ــراق در طـول ایـن  از ویژگیهای قابل توجه، پراکندگی آتش توپخانه ع
ــه در منـاطق مـهم متمرکـز  جبهه وسیع بود. بهتر آن بود که آتش توپخان
میشد تا بر تثبیت مناطق پدافندی تأثیر گذارد و در جلوگیری از حمالت 

احتمالی ایران بهکار آید. 
محاصره شهر آبادان با وجود شکافهای فراوان در خطوط پدافندی ایران 
در این شهر، تداوم نیافت و هیچ کوششی نیز برای شکستن مقاومت ایرانیان 
ــاقی مـاند و بـه  و یا تسلط بر این شهر، انجام نشد، در نتیجه آبادان مقاوم ب

عنوان خطری برای نیروهای عراق به حساب میآمد.1  
                                                                         

ـدد  1ـ البته عراق برای تصرف آبادان سخت کوشید، ولی به دلیل مقاومت شدید مدافعان شهر و ابتکارهای متع
آنان در ایجاد ردههای پدافندی، موفق به این کار نشد. (م) 
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همچنین هنگامی که نیروهای عراق به حالت پدافندی درآمدند سعی در 
ـا در  سازماندهی مجدد نکردند تا بتوانند پدافند خود را با ثباتتر کنند و ی

موقع مناسب مجدداً به حال تهاجمی درآیند، یا حتی اقدام به حمله یا پاتک 
بر ضد هرگونه نفوذ ایرانیان کنند. 

ــی  فرماندهی عراق در این دوره، نیروی هوایی خود را مأمور پدافند هوای
کرد. با وجود برتری هوایی عراق هیچ مأموریت مثبتی به آن واگذار نشد تـا 
علیه نیروهای ایران اقدام کند یا شهرهای نزدیک به خط را پیش از تصرف، 

بمباران سنگین نمایند. 
در سوی دیگر، ایران در این مرحله از فرصت به وجود آمده برای تجدید 
ــلح و آمادهسـازی دولـت بـرای جنـگی کـه او را  سازماندهی نیروهای مس

غافلگیر کرده بود، بهره گرفت: 
ـ تجدید سازماندهی نیروها، باال بردن قابلیت رزمــی و روحیـه آنـان بـه 

وسیله عناصری از سپاه پاسداران. 
ـ تجدید گسترش و تمرکز مجدد نیروها در جبهه و مانور نیروها در جبهه 
که موجب کشف استعدادهای نهفته در برخی فرماندهان نظامی شد و تجربه 

مفید آنان در اجرای عملیات نظامی به منصه ظهور نشست. 
ــهها  ـ در سطح داخلی، فرماندهی ایران از سکوت و آرامشی نسبی جبه
استفاده کرد و پس از آن که ابتدا کلیه امور به دست روحانیان افتاد و آنها 

حاکمیت را بهطور خالص در دست گرفتند، آرامش داخلی را برقرار نمود. به 
این شکل همه تصمیمگیریها در دست قدرت واحدی قرار گرفت که همان 

امام خمینی بود. 
ـ ایران بهسرعت به خرید و وارد کــردن تجـهیزات نظـامی و مـهمات و 
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قطعات و لوازم یدکی پرداخت تا قابلیت نیروهای مسلح را افزایش دهد.1  
در این دوره، نیروهای مسلح ایران برخی عملیاتهای تعرضی محدود را 

انجام دادند. در کنار آن، گلولهباران در طول خط جبهه، برنامهریزی، طراحی، 
آمادگی برای اجرای حمله عمومی و بازگرداندن اوضــاع بـه حـالت قبـل از 

جنگ، ادامه داشت. 

3ـ نبردها از آخر آگوست 1981 تا نیمه مارس 1982  
(از شهریور 1360 تا اواخر اسفند 1360) 

ــا  دقیقاً این دوره از آخر آگوست 1981 (اوایل شهریور 1360)آغاز شد و ت
نیمه مارس 1982 (اواخر اسفند 1360) ادامه یافت. در این دوره ابتکار عمل 

بهدست ایران افتاد و حمالتی را برای بازپسگیــری سـرزمینهای اشـغالی 
انجام داد. در جبهه شمالی در منطقه نوسـود حملـه محـدودی در روز دوم 
ـدودی  ژانویه 21981 انجام داد و توانست خطوط عراق را بشکند و عمق مح

در حد 5 ـ 6 کیلومتر به دست آورد.  
ـــت و  در روز 4 ژانویـه (14 دی) نیروهـای ایـران بـا اسـتفاده از موفقی
بهکارگیری نیروهای احتیاط، عملیات را گسترش دادند و نهایتاً کلیه اراضی 

اشغالی ایران را در این منطقه، از عراق بازپس گرفتند. 
در جبهـه میـانی، گروهـی از ایرانیـان در روز 29 نوامـبر 1981 (8 آذر 
ــا حـدود ده هـزار  1360) با استعداد یک تیپ زرهی، یک تیپ پیاده که ب

                                                                         
1ـ خوب بود نویسنده آمار معتبری در این زمینه منتشر میکرد. (م) 

2ـ نویسنده به بررسی مقطع زمانی خاصّی پرداخته که ژانویه 1981 در این مقطع از بررسـی نویسـنده قـرار 
ـــه 1982 (1360/10/12)  نمـیگیـرد، لـذا موضـوع را در ژانویـه 1982 جسـتوجو میکنیـم. در دوم ژانوی
ــه" عـراق انجـام  عملیات "محمد رسول اهللا (ص)" در منطقه عمومی مریوان ـ پاوه (نوسود) روی شهر "طویل

گرفته است. (م) 
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نیروی پاسدار سپاه تقویت شده بودند، در منطقه سـومار1 حملـه کردنـد و 
موفق به بازپسگیری شهر بستان و تعدادی از روستاهای اطراف آن شدند.  
ــد حمـالت را  نیروهای عراقی، ایرانیان را از دو سو محاصره، کردند و ض
برای تصرف مجدد بستان انجام دادند، اما این تالشها به شکست انجـامید. 
نیروهای عراق تا پایان این مرحله، قوای ایران را در محاصره خود داشتند. و 
ــد حمـالت جدیـد بـا  بدون هیچ دلیل منطقی، تالشی برای انجام دادن ض
استفاده از نیروی احتیاط به منظور انهدام نیروی تحــت محـاصره، از خـود 

نشان ندادند.2  
در جبهه مهم جنوب، ایران در روز 27 آگوست (5 شهریور 1360) با یک 

لشکر پیاده که به وسیله یک تیپ زرهی و ده هزار پاسدار سپاهی پشتیبانی 
ــد محـاصره آبـادان را بشـکند و نیروهـای عراقـی را بـه  شده بود، موفق ش

عقبنشینی تا پشت رودخانه کارون وادارد.3  

                                                                         
ــام عملیـات "طریقالقـدس" در منطقـه دشـت آزادگان طراحـی و بـه اجـرا درآمـد،  1ـ در این نبرد که به ن
ــای سـپاه و ارتـش در منطقـه عمومـی بسـتان وارد عمـل  نیروهای رزمی ایرانی به صورت تلفیقی از نیروه
شدند. سپاه برای اولین بار اقدام به سازماندهی چند تیپ کرد و با سـازمان رزمـی توسـعه یافتـه وارد نـبرد 
ــنده بـه  شد. مجموع استعداد رزمی ایران شامل 5 تیپ پیاده، 4 تیپ زرهی و 4 گردان توپخانه میشد. نویس
ــرده اسـت. ضمنـاً  جهت نداشتن اطالع از سازماندهی سپاه، نیروی پاسداران را به صورت تعداد نفرات ذکر ک

علت نامگذاری "سومار" بر این منطقه، مشخص نیست. (م) 
ــه تحلیـلگری کـه  2ـ نقشه حضور نیروهای عراقی در شمال و جنوب بستان (محور شوش و محور هویزه) ب
در صحنه حاضر نبوده است، چنین القاء میکند که نـیروی حـاضر در بسـتان در محـاصره قـراردارد، امـا بـا 
ــار عمـل و سـرعت عمـل  توجه به عوارض اصلی زمین و سایر واقعیتهای مهم (نظیر روحیه تهاجمی، ابتک
ــاه حرکـت مـهمی از خـود نشـان دهـد. عـراق در آن  ایرانیان)، عراق قادر نبود که در مدتی نزدیک به چند م

وضعیت بیش از آنکه به فکر بازگشت به بستان باشد، در اندیشه حفظ سایر مناطق تصرفی خود بود.! (م) 
ــده، سـپس  3ـ ترتیب بیان وقایع به هم ریخته است. ابتدا 29 نوامبر (1360/9/8) و آزادسازی بستان ذکر ش
ــت . همچنیـن شکسـت حصـر آبـادان در  به شکست حصر آبادان که دو ماه قبل از آن رخ داده، پرداخته اس
27 آگوست (1360/6/5) نبوده است بلکه در 27 سپتامبر (1360/7/5) صورت گرفته اســت. نـام ایـن نـبرد 
"ثامناالئمه(ع)" بود و به صـورت مشـترک بیـن سـپاه و ارتـش بـا اسـتعداد 6 تیـپ (15 گردان پیـاده و 4 

گروهان تانک) و 9 گردان(منهای) توپخانه انجام شد. (م) 
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ــالً نـیز بـه  بنابراین، ابتکار عمل در این مرحله در دست ایران بود و عم
انجـامدادن ضـد حملـههایی پرداخـت کـه طـی آن، بخـــش عظیمــی از 
ـــای ایرانــی،  سـرزمینهای اشـغالی را آزاد کـرد. در شـیوه جنـگ نیروه
پیشرفتهای بارزی به چشم میخورد. ایران سازمان رزم خود را متناسب با 
ــه  طبیعت زمین و مأموریت واگذار شده به آن، تعدیل ساخته بود، امری ک
موجب انعطاف عمل بسیار خوب در اجرای عملیـات رزمـی ایـران شـد. از 
ـداران (60  خصوصیات این دوره، حضور شمار فراوانی از نیروهای سپاه پاس
هزار پاسدار) در کنار نیروهای ارتش اســت. گرچـه ایـن نیروهـا صرفـاً بـه 
سالحهای سبک مسلح شده بودند ولی روحیه عالی و فداکاری آنـان، نحـوه 
ــا بـر اسـاس  اقدامشان را از نیروهای ارتش متمایز میساخت، چرا که آنه

عقیده میجنگیدند.1 در این نبردهای محدود، ایرانیان اصول جنگ را به اجرا 
ــد کـه در  درآوردند و بسیاری از اقدامات و حمالت خود را شبانه انجام دادن
موفقیت آنها تأثیر بهسزایی داشت. برای اولیــن بـار اسـتفاده از تـوپخانـه 

بهصورت مؤثر و انبوه از ارتش ایران مشاهده شد. 
هر حمله ایران با تعداد بسیاری از آتشبارهای توپخانه پشتیبانی میشد 
ــه  (30 تا 40 گردان توپخانه)2 با قابلیت فراوان در کنترل و هدایت آتش ک

موجب خاموش کردن آتش عراقیها در برابر نیروهای حملهکننده میشد. با 

                                                                         
ــازمان گردانهـای  1ـ در ابتدای این دوره در عملیات ثامناالئمه (شکست حصر آبادان)، نیروهای سپاه در س
ــای ادغـامی  پیاده در کنار گردانهای ارتش وارد عملیات شدند. در عملیات طریقالقدس (فتح بستان) تیپه
تشکیل شد، با این حال، سپاه هنوز فاقد توپخانه و سالح سـنگین بـود. غنـائم عملیـات طریقالقـدس پایـه 
ــانک و تـوپخانـه و ضـد هوایـی شـد. در ایـن دوره حضـور  تقویت سازمان رزم سپاه و مسلح شدن آن به ت
ــود، بلکـه غـالب ابتکـار عملهـا (در طراحـی مـانور،  پاسداران در میدان نبرد منحصر به تعداد نفرات آنها نب

فرماندهی و برخورد با اوضاع ویژه) نتیجه حضور فرماندهان سپاه در تصمیمگیریها و طراحیها بود. (م) 
2ـ تعداد گردانهای توپخانه ایـران در عملیـات ثامناالئمـه(ع) 9 گردان منـها و در عملیـات طریقالقـدس 4 

گردان بوده است. (م) 
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ـر  این حال، استفاده از واحدهای زرهی به میزان کافی مشاهده نشد و تنها ب
حمالت انسانی و قابلیتهای فردی در رزم شبانه اتکا میشد.  

ــی و  اما اقدامات نیروی هوایی ایران به دلیل وجود نقص در قطعات یدک
کاهش قابلیت فنی، در حد نامناسبی بود. تعداد پروازها به 30 تا 40 پـرواز 
ــری اسـت. همچنیـن  در هر روز میرسید که میزان نسبتاً پایین و غیر مؤث
هماهنگی خوبی بین نیروی هوایی و نیروی زمینی مشــاهده نمیشـد و بـه 

همین دلیل در نبردهای عمده، فعالیت این نیرو تأثیر چندانی نداشت. 
در این دوره، ایران رسیدگی به وضع پدافند هوایی خود را آغاز کرد. شاید 

برتری هوایی عراق سبب این توجه به پدافند هوایــی شـده بـود . ایـران 2 
گردان موشک ضد هوایی از سوریه خرید تا به وسیله آن پدافند هوایی تهران 

ــوروی، کـره شـمالی و لیبـی)  را تأمین کند. همچنین از سایر کشورها (ش
ــام 6 (از  سالحهای مختلف ضدهوایی خرید که از جمله میتوان موشک س

لیبی) را نام برد. 
با این حال، پدافند هوایی ایران نتوانست جلوی نیروی هوایی عراق را سد 
ــای ایرانـی و  کند و شاید عمدهترین دالیل آن ضعف تعلیم و تمرین نیروه

ضعف وسایل هشداردهنده و رادارهای کشف و شناسایی بود.  
از سوی دیگر، فرماندهی عراق همچنــان بیشتریـن نـیروی خـود را در 

خطوط جلو بهکار میگرفت و آنها را در عمق سازماندهی نکرد. همچنان که 
نیروهای ذخیره را نیز برای اجرای پاتک نگه نداشت. ایــن امـر اصلیتریـن 
عامل برای موفقیت ایرانیان در بازپــسگیـری بخشهـایی از سـرزمینهای 

اشغالی به حساب میآمد. 
عراق با وجود برتری زرهی خود، از ایــن نـیرو بـرای شکسـت حمـالت 
ــه صـورت واحدهـای ثـابت  ایرانیان استفاده نکرد، بلکه تانکهای خود را ب

توپخانه درآورده بود که از داخل سنگرها به وسیله توپ خود، نیروهای پیاده 
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مهاجم را هدف قرار میدادند. با همه این احوال، نیروهای پیاده ایرانی موفق 
ــکنند و در عمـق نفـوذ  میشدند که خط را در منطقه محدود و باریکی بش

کنند، سپس با گسترش به پهلوها و جناحین، سرزمینهای اشغال شده را باز 
پس گیرند. 

ــت آمـده در مرحلـه دوم (جنـگ فرسایشـی)  عراقیها از فرصت به دس
بهخوبی بهره نگرفتند تا به تعدیل اوضاع بپردازند و تجمع عمده نیروی خود 
ــوج دوم را بـه صـورت  را به عقب خط منتقل سازند و نیروهای احتیاط و م
قوی برای انجامدادن ضد حمالت شکل دهند و خطوط پدافندی را با تکیه 

بر عوارض حیاتی و خطوط به هم پیوسته، مجدداً اصالح کنند و در کنار آن، 
ـه  برخی مناطق را که دفاع از آن مشکل و خطرناک بود نیز حفظ کنند. هم

این عوامل موجب موفقیت حمالت و ضد حمالت ایران شد. 
در این مرحله بهکارگیری نامناسب توپخانه عراق را مشاهده میکردیــم. 
بهجای آن که آتش توپخانه در طول وسیع جبهه پراکنده شود، شایسـتهتر 

آن بود که با روشی انعطافپذیر و مانور با واحدهای توپخانه و آتش در سمت 
تالش اصلی ایرانیان، اقدام به تمرکز آتش و بستن منطقه نفوذ میکرد. 

با توجه به برتری واضح نیروهای عراق، آنها موفق به دریـافت اهـداف و 
نیات ایران نشدند و تجمع نیرو و تغییر حالت پدافندی به هجومی را کشف 
ــادگی حملـه صـورت  نکردند و نسبت به تحرکات عرضی ایران که برای آم
میگرفت، بیاعتنا ماندند و اقدامی نکردند. کامالً روشن است که اگر عــراق 
دست به چنین اقدامی میزد و با نیروی هوایی خود به مناطق تجمع نیرو و 
مناطقی که آماده حمله میشدند، حمله میکرد، تلفات و خسارات سنگینی 
ــا  به ایرانیان وارد میشد و چهبسا امکان آن وجود داشت که حمله ایرانیه
ـرای  منتفی و در نطفه خفه شود، اما نیروی هوایی عراق تمام تالش خود راب
ــت و در ایـن  حمله به مناطقی که خطوط آن شکسته میشد، بهکار میبس
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ــی و  حالت به دلیل تداخل نیروی دو طرف عدم هماهنگی بین نیروی هوای
ـه  نیروی زمینی، اقدامات نیروی هوایی تأثیر قابل توجهی نداشت. حتی هم

تحلیلگران نظامی تعجب خود را از عدم بهکارگیری نیروی هوایی عراق علیه 
واحدهای توپخانه ایران که با دقت مواضع ارتش عراق را زیر آتش میگرفتند 
و با تمرکز آتش مؤثر خود، نیروی مهاجم را پشتیبانی میکردند، ابراز کردند. 
به همین صورت، از هم پاشیدگی پدافند هوایی عراق را در جلوگیری از 
فعالیت نیروی هوایی محدود ایران مشاهده میکنیم. گویی مأموریت پدافند 

هوایی کالً به نیروی هوایی عراق سپرده شده بود. 
به طور خالصه باید گفت که همکاری بین بخشها و نیروهای مختلف در 
ارتش عراق بد و ضعیف بود و همین امر به موفقیت نیروهای ایران در اجرای 

مأموریتهای محدودی انجامید که به آنان محوّل میشد. 

4ـ نبردها از نیمه مارس 1982 تا نیمه ژوالی 1982  
(اواخر اسفند 1360 تا اواخر تیر 1361) 

این مرحله شامل سه ضدحمله عمده ایران در فاصله بین نیمه مارس 1982 
تا نیمه ژوالی 1982 است که برای بازپسگیری کل اراضی اشغالی صورت 

گرفت: 
1ـ نبرد "فاطمه زهرا[س]": 

ایران رمز دومین ضد حمله خود را که در منطقه جنوب شوش در جبهه 
ــود بـرای انحـراف  میانی انجام داد، "فاطمه زهرا[س]" نامید. این عملیاتی ب
نیروهای عراقی از اهداف حمله اصلی که قرار بود اندکی بعد انجام شود. این 
حمله را یک تیپ پیاده با کمک عناصری از سپاه پاسداران انجام دادند.1  

                                                                         
(س) در حقیقت ضدحملهای بود به تالشهای عراق برای ناکامی بزرگ بعدی ایران. در این  1ـ نبرد فاطمه زهرا

ضدحمله که توان رزمی اندکی را به خود اختصاص داد، گذاشتن عملیات نیروهای محلی مستقر در         ← 
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2ـ نبرد "فتح"1: 
حمله اصلی ایران در جبهه میانی در سمت دزفول ـ شوش با استعداد دو 
لشکر (یک لشکر زرهی و یک لشکر پیاده) و با پشتیبانی یک تیپ چترباز، 
یک گردان ضربت و 20 هزار پاسدار سپاه پاسداران صورت گرفت. در ایــن 
ـه  حمله منطقهای به طول 100 کیلومتر و به عمق 20 کیلومتر بازپس گرفت

شد. این حمله در 22 مارس 1982 (دوم فروردین 1361) به پایان رسید.2  
نیروهای عراقی در جبهه میانی (سپاه چهارم) بر اثر خسارت سنگینی که 
ــار عقبنشـینی کردنـد و در خطـوط پدافنـدی  به آنها وارد شده بود، ناچ

جدیدی که برای دفاع مناسبتر بود، استقرار یافتند. 
3ـ نبرد "بیتالمقدس": 

در پی موفقیت حمالت ایران در منطقه میانی، فرماندهی ایران به اجرای 
ــن عملیـات "  یک ضدحمله عمده دیگر در جبهه جنوبی مصمم شد. نام ای

                                                                                                                                               
ــم بـه آن اشـاره کـرده  ←  منطقه شوش اعم از ارتش و سپاه وارد عمل شدند. این نبرد چنانکه نویسنده ه
ــت، بـه همیـن  است، تبدیل به یک نبرد فریب نیز شد. نامگذاری این عملیات برای فریب دشمن صورت گرف
ــت و جـزء اقدامـات  جهت در کتابهای معتبر تاریخ جنگ ایران، نام این نبرد به طور مستقل ثبت نشده اس

اولیه نبرد "فتحمبین" محسوب میشود. (م) 
1ـ این نبرد با نام "فتحالمبین" در تاریخ جنگ ما شناخته میشود که ما در این کتاب با نـام "فتـح مبیـن" 
ــانی بـه نـام "مبیـن" میباشـد. در  از آن یاد میکنیم، زیرا "فتح المبین" در زبان عربی به معنای تصرف مک
ــتناد بـه آیـه کریمـه "انـا فتحنـا لـک فتحـاً مبینـاً"  حالی که منظور طراحان عملیات از این نامگذاری، اس
ــکار" را بدهـد و ارتبـاطش هـم  میباشد. لذا باید نام این نبرد را " فتح مبین" گذاشت تا معنای "پیروزی آش
ــاید رعـایت شـود تـا  با آن آیه شریفه روشن شود یا الاقل این موضوع در ترجمه تاریخ جنگ به زبان عربی ب

خوانندگان عرب زبان را به اشکال در فهم معنای این نام دچار نکند. (م) 
ــراه 3 تیـپ زرهـی بـا پشـتیبانی 10  2ـ استعداد نیروی عملکننده ایران در این نبرد، 20 تیپ پیاده به هم
ــترک بیـن سـپاه و ارتـش در 1361/1/2 آغـاز شـد. در ایـن  گردان توپخانه بوده است. عملیات بهصورت مش
عملیات نیروهای شرکت کننده سپاه در قالب تیپ، سازمان یـافتند. ایـن نـبرد 8 روز بـهطول انجـامید و در 
ــی درآمدنـد و 2400 کیلومـتر مربـع از نقـاط حسـاس  نتیجه آن، 15هزار تن عراقی به اسارت نیروهای ایران
ــتگاه مهندسـی بـه وسـیله ایرانیهـا  ایران آزاد شد و 320 دستگاه تانک و نفربر و 165 قبضه توپ و 50 دس

غنیمت گرفته شد و تعداد بسیاری نیز منهدم گردید. (م) 
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ــه اجـرا  بیتالمقدس" بود و در 30 آوریل 1982 (10 اردیبهشت 1361) ب
درآمد.1  

این نبرد شامل سه حمله بود: یک حمله اصلی و دو حمله فرعی 
ـ حمله اصلی در طول جاده اهواز ـ خرمشهر با استعداد دو لشکر (یک لشکر 

ــای سـپاه  زرهی و یک لشکر پیاده) و تیپ هوابرد و تعداد بسیاری از نیروه
پاسداران صورت گرفت. 

ـ یک حمله فرعی با استعداد یک لشکر پیاده و نیروهایی از سپاه پاسداران 
ــام شـد و ایـن نیروهـا از  در سمت رودخانه کارون در منطقه "طاهری" انج
ـاضر در  رودخانه عبور کردند و به سمت خرمشهر پیش رفتند تا با نیروی ح

تالش اصلی الحاق کنند. 

                                                                         
1ـ پس از کسب موفقیت چشمگیـر در نـبرد فتـح مبیـن، قـوای ایرانـی بـه اجـرای بخـش آخـر اسـتراتژی 
ــی اجـرا شـده  پاکسازی اراضی اشغالی کشور پرداختند. تا اینجا سه مرحله از این استراتژی به شکل منظم
ــرده بودنـد بـه پشـت ایـن رودخانـه عقـب  بود. ابتدا نیروهای دشمن که از رود کارون به سمت شرق عبور ک
ــرق از بیـن رفـت و آبـادان از خطـر سـقوط نجـات یـافت (عملیـات ثـامن  رانده شدند و سرپل آنها در ش
االئمه(ع)، سپس با نفوذ به منطقه بستان و آزادسازی این منطقه، قوای دشمن در منطقه جنـوب کشـور بـه 
ــدند (عملیـات "طریـق القـدس"). عـالوه بـر آن، اهـواز نـیز از  دو بخش در شمال و جنوب بستان تقسیم ش
تیررس نزدیک دشمن دور شد. در نبرد "فتح مبیـن" منطقـه شـمالی بسـتان کـه در غـرب محـور اهـواز ـ 
ــتان بـاقی مـاند. بـه ایـن ترتیـب تنـها  اندیمشک قرار داشت، به کلی پاکسازی شد و فقط منطقه جنوب بس
منطقه حضور دشمن در جنوب کشور عبارت بـود از سـرزمینی بـه وسـعت تقریبـی 5400 کیلومـتر مربـع 
شامل خرمشهر، سرزمینهای غرب کارون و جنوب بستان. چهل روز پس از آغاز عملیات فتـح مبیـن (و 32 
ــاز شـد کـه نـام  روز پس از پایان آن)، در تاریخ 1361/2/10 نبرد مهم دیگری برای آزادسازی این منطقه آغ
"بیت المقدس" را به خود گرفت. در این نبرد، 25 تیپ پیاده، 7 تیپ زرهی و 11 گردان تـوپخانـه از سـپاه و 
ــه تـوپ،  ارتش شرکت داشتند. دشمن با 26 تیپ پیاده، 11 تیپ زرهی و 7 تیپ مکانیزه و حدود 530 قبض
ــن نـبرد کـه تـا1361/3/4 بـهطول انجـامید، آزادسـازی شـهر هویـزه و  خود را آماده مقاومت کرد. حاصل ای
ــدن19000 تـن عراقـی و انـهدام 150 دسـتگاه تـانک و نفربـر، 200 خـودرو و 30  خرمشهر، به اسارت درآم
قبضه توپ و 20 فروند هواپیمای دشمن بود. همچنین غنـایم بهدسـت آمـده عبـارت بودنـد از: 50 دسـتگاه 
ــا انجـام شـدن ایـن عملیـات، قـوای ایـران در جبهـه  تانک و نفربر، 300 دستگاه خودرو، و 30 قبضه توپ. ب

جنوبی به مرز رسیدند و در 180 کیلومتر از خط مرزی مستقر شدند. (م) 
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ـ حمله فرعی دیگر با نیروی زرهی و نیروهای سپاه پاسداران با هدف انهدام 
نیروهای احتیاط عراق در شهر سوسنگرد به سمت هویزه با عبور از رودخانه 

"کرخه کور" صورت گرفت. 

ــی موفـق بـه  برای اولین بار در طول مراحل اولیه جنگ، نیروهای عراق
ــری از هجـوم ایرانیـان و متوقـف سـاختن آنهـا شـدند.1 پلهـا و  جلوگی
ــود، منـهدم شـد و  سطحههایی که بر رودخانه کارون و کرخه نصب شده ب
ــراق از  نیروهای عبور کننده در محاصره قرار گرفتند. همچنین فرماندهی ع
نیروی هوایی و توپخانه برای وارد آوردن خسارات سنگین به نیروهای ایران 

بهطور انبوه استفاده کرد . با همه این احوال، ایران با گسترش رخنههایی که 
ــس، فشـار  در طی عملیات شبانه ایجاد کرده بود و با اعزام نیروهای تازه نف
خود را بر نیروهای عراقی افزایش داد به حدی که فرماندهی عراق در روز 8 
ــد اطـراف بنـدر  ماه مه (1361/2/18) پس از بستن شکاف و تقویت پدافن
خرمشهر، به صدور دستور عقبنشینی نیروها و اتخاذ مواضع جدید با حفظ 

آمادگی پاتک علیه نیروهای ایران، ناچار گردید . پس از آنکه ایرانیان برخی 
ــبی در جبهـه جنوبـی  از مناطق بهدست آمده را تثبیت کردند، آرامش نس

حاکم شد و تعداد حمالت و عملیات رزمی کاهش یافت. 
پس از این آرامشی نسبی، نیروهای ایرانی فشار مجددی را بر عراقیها در 
سمت جنوب وارد آوردند، شهر خرمشهر آزاد شد و استان خوزستان بازپس 
گرفته شد. در 24 ماه مه 1982 (سوم خرداد 1361) ایران در این جبهه به 
ــید. عراقیهـا هنـوز نـواری از شـمال خرمشـهر تـا  مرزهای بینالمللی رس

                                                                         
1ـ مشخص نیست منظور نویسنده از "جلوگیری از هجوم ایرانیان" مربوط بـه کـدام هجـوم اسـت؛ احتمـاالً 
ــری از نفـوذ نیروهـای عمـل کننـده ایرانـی در برخـی محورهـا در  موفقیتهای کوچکی که عراق در جلوگی
شبهای اولیه نبرد بیتالمقدس به دست آورده بود، به عنوان اولین موفقیتها برای ایـن ارتـش ثبـت شـده 
ــدند کـه  باشد. هر چند در ادامه کار، قوای عراقی بهکلی مغلوب تاکتیکها و توان رزمی نیروهای مهاجمی ش

استعداد سازمانی آنان کمتر از استعداد عراق در موضع پدافند بود. (م) 
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ــار  قصرشیرین به عمق حدود 20 کیلومتر و طول 700 کیلومتر را در اختی
داشتند. عمق این نوار در شهرهای قصرشیرین، سومار، مهران و سوسنگرد به 

حدود 40 کیلومتر میرسید.1 
ــالت هوایـی و تبـادل آتـش  باز اوضاع جبههها نسبتاً آرام شد، ولی حم
توپخانه روی برخی اهداف و تأسیسات نظامی و غیر نظامی ادامه یافت.2  

ـــن 1982 (اواســط خــرداد 1361) صدامحســین  در اوایـل مـاه ژوئ
رئیسجمهور عراق آمادگی خود را برای عقبنشینی از اراضی اشغالی ایران و 
رجوع به حکمیّت برای حل اختالف دو کشور اعالم کرد. در 20 ژوئن 1982 

                                                                         
ــه کمکهـای نظـامی مصـر بـه  1ـ مناسب بود که نویسنده در این مقطع از سیر جنگ تحمیلی، اشارهای ب
حکومت متجاوز عراق نیز میکرد. روزنامه واشنگتنپست (1361/2/31) در این باره نوشـته اسـت: «منـابع 
ــد و  دیپلمـاتیک غربـی تخمیـن میزننـد کـه حـدود 30 هـزار مصـری سـرگرم خدمـت در ارتـش عراقان
ــاکن یـا شـاغل در عـراق بـه امیـد  بیشترشان سربازانی هستند که از میان توده 250 هزار نفری مصریان س
ــا شـدهاند.» ابوغزالـه ضمـن تکذیـب حضـور سـربازان  دریافت دستمزد مزایای زمان جنگ، راهی نبردگاهه
ـأمینش را از نقـاط دیـگر نداشـته  ــارای ت ارتش مصر در عراق گفت: مصر تمامی نیازهای نظامی عراق را که ی
ــون موجودیتـش در معـرض خطـر قـرار  باشد، برآورده خواهد ساخت چرا که عراق کشوری است عربی و اکن
ــه (نویسـنده محـترم) گفـت: «مـا  دارد.» همچنین رادیو قاهره در ساعت 15 روز 1361/3/4 به نقل از ابوغزال
ــد چـرا کـه عـراق و ایـران دو کشـور  این جنگ را به زیان دو طرف دانسته و صواب آن است که به پایان برس
ــع و محمولـههای اسـلحه بـه  اسالمیاند. وی نیز تأکید کرد که مصر تمامی احتیاجات تسلیحاتی عراق را رف

عراق، پیوسته و الینقطع ارسال میگردد.» (م) 
ــاطق متصرفـه یعنـی اسـتان  2ـ تا این زمان که نیروهای ایرانی موفق به عقب راندن متجاوز از مهمترین من
نفتخیز خوزستان ـ که بخشی از جمعیت آن عرب هستند ـ شدند از سوی شورایامنیت ویـا سـازمانملل 
ــد صـادر نشـد و تنـها بـه  هیچ قطعنامه یا بیانیهای که متضمن حمایت از ایران و محکوم کردن متجاوز باش
ــا عقـب رانـدن نیروهـای متجـاوز از  آتشبس و تثبیت وضعیت موجود (به نفع عراق) اشاره شده بود. ایران ب
ــیداد ـ اسـتراتژی آزادسـازی  اصلیترین مناطق تصرف شده ـ که در حقیقت هدف اصلی دشمن را شکل م
ــرای در امـان مـاندن  سرزمینهای اشغالی را به انجام رساند بهویژه آنکه در هفتههای بعد، نیروهای عراقی ب
از حمالت احتمالی ایران در سایر جبههها، بهطور یکجانبه مجبور به عقبنشـینی سراسـری شـدند و تنـها 
ـأمین  بخشهای کوچکی را در اختیار خود نگه داشتند. با این حـال هیـچ نشـانهای از پشـیمانی متجـاوز، ت
ــال تکـرار آنچـه  خسارات ناشی از تجاوز و کوتاه آمدن متجاوز از ادعاهای قبلی دیده نمیشد و هر روز احتم
ــراق مجـهزتر و آمـادهتر از قبـل در مرزهـا آرایـش  که گذشت وجود داشت. با گذشت مدت کوتاهی، ارتش ع

گرفت و تهدید نظامی عراق بر ضد ایران جدیتر از قبل احساس میشد. (م) 
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(1361/3/30) شورای فرماندهی انقالب عراق تصمیم گرفت نیروهای عراقی 
را طی 10 روز از داخل اراضی اشغالی ایران عقب ببرد. ایـن عمـل صـورت 
ــراری  گرفت و با این حال، ایران پیشنهاد عراق را رد و شرایطی را برای برق

آتشبس اعالم کرد: 
ـ عقبنشینی کامل نیروهای عراق از ایران. 

ـ محاکمه صدامحسین در دادگاهی بینالمللی به عنـوان مسـئول آغـاز 
جنگ. 

ـ پرداخت خسارات به میزان 150 میلیارد دالر. 
ـ بازگشت عراقیهای اخراجی به کشورشان. 

ـ بازگشت کلیه اسرای ایرانی. 
ـ اعطاء حق عبور به نیروهای ایران از داخل عراق برای شرکت در جنگ 

لبنان. 

5ـ ایران حالت هجومی به خود میگیرد 
ایران از دوره رکود حاصله پس از مرحله چهارم جنـگ، اسـتفاده کـرد  بـا 

تجمع نیرو و بازسازی لجستیکی و اجرای مانورهای عبور، خود را برای حمله 
عمومی به عراق آماده کرد. عراق نیز از همین فرصـت بـه دسـت آمـده، در 
ـره،  جهت تکمیل و تجهیز خطوط پدافندی خود بهویژه در اطراف شهر بص
استفاده کرد. بصره از اهدافی بود که انتظار میرفت ایرانیها بهسرعت برای 

تصرف آن دست به حمله بزنند.1 

                                                                         
ــده منـاطق تصـرف  1ـ پس از آن که قوای متجاوز با استفاده از نیروی دفاعی کشور به عقب رانده شدند و عم
ــن بـه معنـای  شده آزاد شد، قوای دشمن در آن سوی مرز، دست به تقویت مجدد و آمادهسازی نیرو زد و ای
ــرف کیلومترهـا از سـرزمین ایـران و انـهدام شـهرها و  آن بود که دشمن از ناکامی خود در هجوم قبلی و تص
آوارهسازی صدها هزار تن و کشتار هزاران انسان بیگناه، نه تنها پشـیمان نیسـت و قصـد جـبران خسـارات 

 ← وارده به ایران را ندارد بلکه با تقویت نیروها و مواضع آنها، احتماالً قصد جبران شکستهای قبلی    
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فرماندهی ایران، حمله عمومی و کاملی را که مرکب از سه عملیات اصلی 
بود، طراحی کرد: عملیات رمضان، عملیات مسلم بن عقیل، عملیــات فجـر 

پیروزی. 

1ـ عملیات رمضان: 
هدف این عملیات، تسلط بر شهر بصره بود. شهر بصره مرکز استان جنوبی 
شیعهنشین عراق میباشد. تسلط بر این شهر به معنای جـدا کـردن کـامل 

عراق از خلیجفارس و اشغال منطقه مهم نفتی است.  
ایران، حمله خود را در سه مرحله اجرا کرد: مرحله اول، شکستن خط در 
سمت شمال شرقی و شرق بصره تا دستیابی به عمق مناسب داخل خطوط 
پدافندی عراق؛ مرحله دوم، شکستن خط در منطقه شلمچه برای رسیدن به 
ــه سـوم، عبـور از شـطالعرب  شطالعرب [اروندرود] در شمال بصره؛ مرحل

[اروندرود] و محاصره شهر بصره و سپس تصرف آن. 
عملیات به شکل حرکت امواج انسانی مهاجم و پیدرپی، از معابر مختلف 
در شب صورت میگرفت. نیروهای احتیاط برای استفاده از موفقیت در عمق 
مطلوب، نگهداشته شدند تا از آنها برای دور زدن خطوط پدافندی و انهدام 

                                                                                                                                               
ــا هیـچ مرجـع بینالمللـی  ←  خود را دارد. در این هنگام هیچ قطعنامهای از شورای امنیت سازمانملل ی
ــد. بـه ایـن  دیگری صادر نشد که طی آن عراق را بهعنوان متجاوز شناخته و خواهان تنبیه متجاوز شده باش
ــرای تعقیـب و تنبیـه  ترتیب الزم بود تا ایران پیش از آنکه برتری استراتژیک خود را از دست بدهد، فکری ب
ــران بـه داخـل خـاک عـراق، هـرگز و حتـی  متجاوز کند. در طول سالهای جنگ، پس از ورود نیروهای ای
ــد تملـک یـا ادعـا بـر سـرزمین عـراق  یکبار از زبان هیچیک از مسئوالن ایرانی سخنی که نشاندهنده قص
ــارب  باشد، جاری نشد بلکه هدفی که بیان میشد، "تنبیه متجاوز" و جبران خسارات ناشی از تجاوز بود. تج
ــم میکـرد تـا بـا  اعراب در مورد عواقب قبول حالت "نه صلح نه جنگ" در برابر حکومت اشغالگر قدس، حک
ابتکار عمل سیاسی و در صورت بیحاصل ماندن فعالیتهای سیاسی، با ابتکارات نظامی، دشـمن را وادار بـه 
قبول پیآمدهای تجاوز خود، یعنی پرداخت خسارات کند. از آنجا که فعالیتهای سیاسی کـامالً بینتیجـه 

ماند، عبور از مرزهای بینالمللی ضرورت یافت. (م) 
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نیرو استفاده شود. 
سیر عملیات: 

در ساعت 22:15 روز 13 ژوالی (مطابق با 1361/4/22) گروه رزمی متشکل 
ــداران  از دو لشکر زرهی، یک تیپ پیاده و حدود 30 هزار نیروی سپاه پاس
انقالب1 اقدام به حمله کردند که تا ساعت 10 صبح روز بعد ادامــه یـافت و 

موفق به شکستن خط و پیشروی به عمق 15 کیلومتر به سمت بصره شدند. 
اما در ساعت 10:30 همین روز نیروهای عراقی از سه جهت دست به پاتک 
ــود کـه بـا یـک گردان تـانک و  زدند. نیروی پاتک کننده یک تیپ پیاده ب

هلیکوپترهای مسلح تقویت شده بود. در این پاتک بخشی از نیروهای ایرانی 
منهدم گردید و باقی نیروها مجبور به 10 کیلومتر عقبنشینی شدند. 

در عصر، نیروهای تازه نفس ایران وارد عمل شدند: یک تیـپ زرهـی، 2 
ــتر  تیپ پیاده و 10 هزار نیروی سپاه پاسداران انقالب. این نیرو پنج کیلوم
ــراق از دو جنـاح نیروهـای  پیشروی کرد. در بامداد روز بعد، پاتک جدید ع

ایران را پس از وارد آوردن خسارات، مجبور به عقبنشینی کرد. 
در شب 21 /22 ژوالی سال 1982 (31/30 تیر 1361) ایران با نیرویی 
ــه بـا 10 هـزار نـیروی سـپاه  به استعداد یک لشکر زرهی، 2 تیپ پیاده ک
ــهای دیـگر  پاسداران تقویت شده بودند، در شرق کانال پرورش ماهی حمل
ــی توانسـتند  انجام داد2 و موفق به پیشروی محدودی شد. اما نیروهای عراق

                                                                         
1ـ جمع استعداد نیروهای خودی شامل سپاه و ارتش، کـه در ایـن نـبرد شـرکت داشـتتند، 10 تیـپ (بـه 
اضافه) از سپاه و 2 لشکر زرهی و 1 تیپ مستقل از ارتش بود . نویسنده از سازمان رزم سـپاه بیاطـالع بـوده 
و در جای جای نوشته خود صرفاً به برآورد تعداد نیروی شرکت کننده از سپاه اشاره کـرده اسـت. همچنیـن 
در بیان استعداد نیروی عمل کننده در شبهای بعدی نبرد، نیروهای سـپاه را بـه عنـوان نیروهـای تقویتـی 
ذکر کرده است کـه ناشـی از عـدم بـاور نویسـنده بـه توانمنـدی پاسـداران در طراحـی و اجـرای عملیـات 

میباشد، در حالیکه به تناسب محور عملیات فرماندهی اصلی و تقویتی متفاوت بود. (م) 
 ← 2ـ مرحله سوم عملیات رمضان به نوعی تک پیشگیرانه علیه تجمع انبوه زرهی دشمن محسوب      
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ــیر)  حمله را متوقف کنند و پاتک دیگری را در بامداد روز 22 ژوالی (13 ت
انجام دادند که اوضاع را به حال قبلی خود بازگرداند. در نیمه شـب 24/23 
ــیروی  ژوالی (اول و دوم مرداد) بار دیگر ایران یک لشکر پیاده با 10 هزار ن
سپاه پاسداران را در خط حد لشکر پیاده عراق در منطقه شلمچه وارد عمل 
کرد که هیچ موفقیتی در بر نداشت و نیروهای مــهاجم متحمـل خسـارات 

سنگینی شدند. 
ــتعداد یـک  در ساعت 8، غروب روز 28 ژوالی (1361/5/6) ایران با اس
ـره  لشکر پیاده، 2 تیپ زرهی و 10 هزار نیروی سپاه پاسداران به سمت بص
وارد عمل شد (در همان سمتی که حمله 14/13 و 17/16 ژوالی ـ 23/22 
و 26/25 تیرماه ـ انجام گرفته بود) و موفق به شکستن خـط تـا عمـق 10 
کیلومتر گردید. نیروهای عراقی توانستند حمله را متوقف سازند و با اجرای 
ــی دو روز 29 و 30 ژوالی (7 و 8 مـرداد)، شـکاف حاصلـه را  ضدحمله ط

پوشاندند و اوضاع را تقریباً به حال قبلی خود بازگرداندند. 
کل این حمالت به صورت امواج پیدرپی انسانی انجـام مـیگرفـت کـه 
نمیتوان آن را موج عملیاتی دانست، آنگونه که برخی تحلیلگران در این 

زمنیه چنین گفتند: حمله به تعداد امواج. 
سه موج اول از نیروهای سپاه پاسداران انقالب بودند. اینها نیروهای شبه 
نظامیای بودند که انقالب اساساً برای حمایت داخلی خود، آنها را شــکل 
داده بود. کار آنها بیشتر شبیه به امواج انتحاری بود که در قالب گروههای 

                                                                                                                                               
ــل شـدند  ←  میشود. در این مرحله یگانهای مرحله اول و دوم که با سه تیپ دیگر تقویت شدند، وارد عم
ــر زرهـی و خـودروی دشـمن از جملـه  که 180 کیلومتر مربع را به تصرف خود درآوردند و 700 تانک و نفرب
ــانک و نفربـر (از جملـه 4 تـانک تـی ـ 72) را بـه غنیمـت گرفتنـد.  16 تانک تی ـ 72 منهدم گردید 14 ت
ــه همـراه یـک  مرحله چهارم: در روز 1361/5/1 در محور جنوبی عملیات (شلمچه) 2 تیپ اضافه از سپاه ب
ــمن و موانـع و اسـتحکامات قـابل  یگان از ارتش به صورت ادغامی وارد عمل شدند که به دلیل هوشیاری دش

توجه، عمالً امکان عبور از خط اول دشمن فراهم نیامد (به نقل از کتاب "از خرمشهر تا فاو"). (م) 
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ــت و  20 تا 30 نفره به صورت پیاده یا گهگاه سواره (خودروهای خاص، وان
ــود  موتورسیکلت) وارد عمل میشدند سپس ارتش اقدام به اعزام نفرات خ
میکرد. حمالت، معموالً شبانه صورت میگرفت به این وسیله از تأثیر آتش 
ــوط پدافنـدی کـه  توپخانه و نیروی هوایی و تانکهای عراق مستقر در خط

مجهز به وسایل دید در شب نبودند، کاسته میشد. 
ــیگرفـت تـا  حمالت در معبرهای مختلف و در مناطق متعدد صورت م
بهترین مسیر و ضعیفترین نقطه برای شکستن خط کشف شود و از همان 

نقطه واحدهای ارتش وارد عمل شوند. 
با همه اینها و با وجود تجمع نیروی زرهی و پیاده در منطقه محـدودی 

که خط شکسته میشد، با این حال خط در عمق شکافته نمیشد، امری که 
ــود، لـذا در بـهترین  برای استفاده از موفقیت و گسترش عملیات ضروری ب
ــن  حاالت، عمق خط شکافته شده از چند کیلومتر تجاوز نمیکرد، به همی
ــهدام  دلیل نیروهای عراقی قادر به بستن شکاف و انجام دادن پاتک برای ان

نیروی مهاجم و بازگرداندن اوضاع به حال قبل، میشدند. 
خطوط پدافندی عراق نیز از لحاظ مهندسی بهخوبی مجهز شـده بـود و 
شامل موانعی متنوع میشد، میدانهای مین، سیمهای خاردار، کانالهــای 
ــاوی آب ـ خاکریزهـا،  متعدد ـ مانند کانال ضد عبور تانک و کانالهای ح
ــا  سنگرهای مستحکم و با این موانع، نفوذ نیروها متوقف و از گسترش آنه
نیز جلوگیری میشد، سپس انهدام نیروهای مهاجم در جلو خط لجمن (یا 

خط اول) انجام میگرفت. این خطوط پدافندی، عمق منطقه نفوذ ایرانیان را 
ــب را بـرای اجـرای  در مانورهای تهاجمی کاهش میداد و زمینههای مناس

پاتکهای موفق فراهم میساخت. 
عمق مناطق عملیاتی در این نبرد از دو جناح و از لحاظ عرض، باریک و 

کم بود و بیشتر از 10 تا 15 کیلومتر نمیشد، به همین جهت نمیتوان این 
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ــت، بلکـه ایـن جنـگ  عملیات را دارای ویژگی اصل "مانور" و "تدبیر" دانس
بیشتر به نبردهای ثابت که با اجرای آتش و توان انسانی صورت میگیـرد، 

شباهت داشت. 

2ـ عملیات "مسلم بن عقیل" 
بعد از شکست عملیات رمضان، ایران در سراسر جبههها اقدام به تقویت نیرو 

ــک عملیـات جدیـد کـرد.  و تجدید سازماندهی و تجهیز قوا برای اجرای ی
عجیب آن است که نیروهای عراقی، ایرانیان را در جابهجایی قـوا و تجدیـد 
ــا،  نیرو آزاد گذاشتند و هیچگونه واکنشی انجام ندادند، چه بهوسیله هواپیم

چه با توپخانه یا نیروهای زرهی برتر خود. 
در اول اکتبر 1982 [1361/7/9] ایران عملیات هجومی جدیدی را با نام 
"مسلم بن عقیل" آغاز کرد. هدف این عملیات، تسلط بـر ارتفاعـات حیـاتی 

مشرف بر منطقه استراتژیک مندلی بود. 
مندلی بر شبکه جادههای اصلی که تا آبادان1 و جبهههای جنوب و شمال 

ــتردهتر از ایـن  امتداد داشت، مسلط بود. گرچه باید به اقدامات نظامی گس
عملیات که بهوسیله یک سازمان تاکتیکی (سپاه یا بیش از آن) انجام شود، 
نام "عملیات" را اطالق نمود. در این عملیات تنها یک تیپ زرهی، یک تیپ 
پیاده و 20 هزار نیروی سپاه پاسداران شرکت داشتند و نمیتوان آن را یک 

سازمان تاکتیکی دانست و منطقه درگیری نیز از 15 کیلومتر بیشتر نبود، اما 
با این حال تحلیلگران آن را "عملیات" نامیدند.2 

                                                                         
ــتباهاً آبـادان ذکـر شـده اسـت. زیـرا ارتبـاط  1ـ ظاهراً بهجای "آبادان" باید نام "بغداد" نوشته میشد که اش
ــز و شـمال کشـور از طریـق جـاده سـومار برقـرار نمیشـود. مـگر آنکـه نویسـنده بـه  زمینی آبادان با مرک
جادههایی که در طول مرز ایران و عراق کشیده شده است، اشاره کرده باشد کـه در اینصـورت جـادۀ مزبـور 

در منطقه مقابل مندلی، فاصله بسیار زیادی از مرز دارد و مندلی نمیتواند بر آن مسلط باشد. (م) 
 ← 2ـ "عملیات مسلم بن عقیل" در چارچوب تدبیر جدیدی تحت عنوان "عملیاتهای محدود" طراحی 
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ــای  در ساعت 01:00 بامداد روز اول اکتبر 1982 (9 مهر 1361) نیروه
ایران اقدام به حملهای در جبهه میانی کردند. این نیروها با استفاده از شهر 
سومار بهعنوان پایگاه به سمت مندلی ـ که در فاصله 120 کیلومتری شرق 
ــرقی مندلـی را تصـرف  بغداد قرار دارد ـ یورش بردند و برخی ارتفاعات ش

کردند و بهطور محدود ـ در حد 2 کیلومتر ـ به داخل مرز عراق پیش رفتند. 
در صبح همانروز تالش برای گسترش عملیات بهمنظور دستیابی به مندلی 
آغازشد، اما موفقیتی نداشت و حمله در برابر مقاومت شدید نیروهای عراقی 
ــق انجـام  متوقف گردید.1 با توقف حمله، نیروهای عراق چند ضدحمله موف
                                                                                                                                               
ــل از کتـاب "از خرمشـهر تـا  ←  و اجرا شد. در این نبرد، 6 تیپ پیاده و 2 تیپ زرهی شرکت کردند . (به نق

فاو" و "راهنمای عملیات جنگ 8 ساله"). (م) 
1ـ تصرف ارتفاعات شرق مندلی به معنای رفع تسلط عراق بر سومار و مناطق وسـیعی در اطـراف آن بـود. بـا 
ــا زیـر دیـد و آتـش آنـان قـرار داشـت.  حضور عراقیها بر روی این ارتفاعات، بخش وسیعی از خاک میهن م
عمدهترین هدف این عملیات ـ چنانکـه از سـازماندهی رزمـی مختصـر آن میتـوان دریـافت ـ پاکسـازی 
ارتفاعات مرزی غرب سومار (شرق مندلی) از لوث متجاوزان بود، نه تصرف مندلی. بـا قـرار گرفتـن روی ایـن 
ــط مـرزی مـیچسـبید و دشـت وسـیع  ارتفاعات، توپخانه ایران که در فاصله نسبتاً دوری قرار داشت، به خ
ــا در طراحـی عملیاتهـای آینـده  غربی این ارتفاعات در داخل خاک عراق زیر دید و آتش ما قرار میگرفت ت
ــهکار گرفتـه و زمیـنگیـر شـوند. بـه  بهکار آید و یگانهای بیشتری از ارتش عراق برای پدافند این منطقه ب
ــدیدی از جـانب عـراق مشـاهده نشـد.  خالف آنچه نویسنده نوشته است، در این عملیات مقاومت چندان ش
پس از تصرف ارتفاعات، گروهی از رزمندگان سپاه بهمنظور مشغولکردن نیروهای دشـمن بـه دفـاع از شـهر 
ــه شـهر مندلـی شـدند و هیـچگونـه  مندلی و جلوگیری از اجرای پاتک متمرکز آنها بر ارتفاعات، وارد حوم
ــای گشـتی رزمـی یـا  طرحی برای گسترش عملیات و استفاده از موفقیت در آن زمان وجود نداشت. واحده
ــی اعـزام میشـدند و سـازمان رزم  گشتی شناسایی با اهداف جمع آوری اطالعات از منطقه، به اطراف مندل
ــه شـده بـود، اساسـاً اجـازه گسـترش عملیـات را  محدودی که برای عملیات "مسلم بن عقیل" در نظر گرفت
ــرقی بغـداد، جـزء اهـداف  نمیداد (بعداً تصرف شهر مندلی به عنوان جای پا و سرپل برای حضور در دشت ش
ــت). مقـاومت ارتـش عـراق در عملیـات  عملیات دیگری به نام "زینالعابدین" مورد بحث فرماندهان قرار گرف
مسلم بن عقیل، محدود به چند پاتک شد که به لحاظ حساسیت جبهـه میـانی و نزدیکـی آن بـه بغـداد بـا 

 ← فشار فرماندهان عراقی صورت میگرفت و از لحاظ تاکتیکی بسیار ابتدایی و پرتلفات و بینتیجه        
←  بود. ضمناً در این عملیات، بهرهبرداری چندانی از شـهر سـومار و تأسیسـات شـهری آن بـهعنوان پـایگاه 
ــن شـهر پیـش از ایـن عملیـات، در زیـر دیـد و  عملیاتی برای آغاز و تدارک حمله صورت نگرفت، چرا که ای

آتش عراقیها قرار داشت. (م) 
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دادند که در پی آن، ایرانیها به داخل مرز خود بازگشتند، اما عراقیها از این 
موفقیت استفاده نکردند و یا دست به تعقیب نیروهای ایرانی نزدند بلکه به 
ــی و اخـذ موضـع  بازپسگیری اراضی خود و بازگرداندن اوضاع به حال قبل

پدافندی جدید، اکتفا کردند. 
درگیریهای دو طرف به مدت پنج روز ادامه یافت. ایرانیهـا تالشهـای 
ــد کـه عراقیهـا موفـق بـه  جدیدی برای شکستن خطوط مرزی انجام دادن
جلوگیری از آن شدند. دستآورد نهایی این عملیات عبارت بود از موفقیت 
ایران در بازپسگیری برخی ارتفاعات مرزی خود از دست عراق، همچنیــن 

شکست ایران در عبور از مرز و تصرف اراضی عراق. 
موفقیت نیروهای عراق در جلوگیری از حمالت پیدرپی ایرانیان منجر به 
ــهیزات مهندسـی  ارتقاء نسبی روحیه عراقیها گردید، همچنین قابلیت تج
عراق و کارایی آن در عملیات پدافندی و پیشبینی خوب فرماندهان عراقی 
از سمت حمله ایرانیان، روشن و مشخص گردید. آنچه در این عملیات بـه 
ــه بـود. ایـن منطقـه دارای  عراقیها کمک کرد، سختی مانور در این منطق
ــرای  مردابها و مناطق آبی بود و مکĤنهای مناسبی برای مانور زرهی و اج

عملیات متحرک نداشت.1  

                                                                         
1ـ تا آنجا که به اهداف عملیات مسلم بن عقیل مربوط میشود (یعنی تسلط بر ارتفاعات مرزی بین سـومار و 

مندلی)، هیچیک از عوارض مذکور از قبیل مرداب و . . . در منطقه عملیاتی وجود نداشت، تنها در دره مندلی که 
رودخانه سومار از آن میگذشت، وجود آب مشکالتی را ایجاد میکرد. البته در سمت شرق این ارتفاعات (منطقهای 

که ایران حمله خود را از آنجا آغاز کرد) مشکالت دیگری وجود داشت که عبارت بود از: 
ــه بسـیار دور کـه نقـل و انتقـال  ـ تسلط کامل ارتفاعات بر دشت شرقی (یعنی عقبه نیروی مهاجم) تا فاصل

نیروها را برای آغاز حمله دچار مشکالتی میکرد. 
ـ شیب تند ارتفاعات (که در هر دو طرف وجود داشت) 

ــاتی چنـد ارتفـاع بـههم پیوسـته وجـود  ـ تکرشتهای بودن ارتفاعات (فقط در بخش شمالی منطقه عملی
داشت). 

 ← ـ دفاع از ارتفاع سمت چپ تنگه مندلی به طور مستقل برای عراق ممکن بود و همین ارتفاع بر      



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

جنگ درسالهای 1980تا 1982 

 123

عیبی که بر عراقیها وارد میشود، عدم استفاده از موفقیت است. آنها از 
موفقیت خود در جلوگیری از پیشروی دشمن و انجام دادن پاتکهای موفق 
ــهدام  استفاده نکردند. در کنار آن، برتری هوایی عراق میتوانست موجب ان

نیروی ایران گردد؛ نیروهایی که پس از شکست حمله خود، در حال بازگشت 
بودند. [؟!] ایران با نیروهای خود به مانور میپرداخت و تجمع قوای خود را 
از نقطهای به نقطهای دیگر منتقل میکرد بدون آنکه عــراق در ایـن میـان 
دخالتی کند؛ عراق اصل جلوگیری از تجمع نیروی دشمن را رعایت نکرد. 

3ـ عملیات "فجر پیروزی" 1 
ــد و طـی آن، دو  پس از عملیات "مسلم بن عقیل"، جنگ فرسایشی آغاز ش
ــه و بمبـاران هوایـی در طـول خطـوط جبهـه  طرف به تبادل آتش توپخان
میپرداختند، ضمن آن که تعدادی عملیات محدود رزمی نیز انجام شد. در 
این دوره، ایران یک لشکر زرهی را به منطقه سومار در جبهه میـانی آورد و 
ــرد.  تعدادی تیپ پیاده را از جبهه جنوبی به غرب منطقه دزفول جابهجا ک
ــت، لیکـن  روشن بود که ایران با هدفی، دوباره دست به تمرکز قوا زده اس

نیروهای عراقی هیچگونه واکنشی در برابر این جابهجاییها نشان ندادند. 

                                                                                                                                               
ـأخیر در پاکسـازی آن  ــع نیروهـای مسـتقر در سـایر ارتفاعـات دیـد و تسـلط داشـت و ت ←  پشت مواض
ــلط نیروهـای  میتوانست مشکالت مهمی برای سایر محورهای عملیاتی ایجاد کند. همه این مشکالت، با تس
ــت عـراق را  ایرانی بر کلیه ارتفاعات به پایان رسید . اتصال سریع جاده به سنگرهای پدافندی، احتمال موفقی
ــتان، کانالهـای آبیـاری و ... زمیـن  در انجام پاتکها به صفر رساند. اما در سمت غرب ارتفاعات، وجود نخلس
ــرده اسـت. گرچـه سـمت  را دارای خصوصیات دیگری میکرد که شاید نویسنده به همین ویژگیها توجه ک
غرب ارتفاعات اساساً در این عملیات مـورد نظـر نیروهـای ایـران نبـوده اسـت. نویسـنده بـا ایـن تصـور کـه 
ــوند"، نتیجـه گرفتـه  "مقاومت عراقیها، باعث شد تا نیروهای ایران مجبور به باقی ماندن بر روی ارتفاعات ش
ــار نادرسـت خـود را از نیروهـای  است که عراقیها در این نبرد پیروز شدهاند (!) و بر اساس این نتیجه، انتظ

شکستخورده عراق چنین بیان کرده است: « از موفقیت خود استفاده نکردهاند.» (م) 
1ـ این نبرد به نام "عملیات والفجر مقدماتی" نیز شناخته میشود. (م) 
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در همین زمان، ایران برخــی اقدامـات روانـی را بـرای از هـم پاشـیدن 
نیروهای در خط عراق آغاز کرد. همه این فعالیتها، مقدمه عملیــات "فجـر 
پیروزی" بود که در اوایل ماه فوریه 1983 (1361/11/17) در جبهه جنوبی 
به سمت شیب ـ العماره صورت گرفت. هدف این عملیات، شکستن خطوط 
دفاعی عراق و رسیدن به خط مناسبی بود که از آنجا بتوان شهر العماره را 
مورد تهدید قرار داد و همچنین تسلط بر جاده بغداد ـ بصـره و جداسـازی 
بصـره از سـایر سـرزمینهای عـراق بـهعنوان مقدمـهای بـرای تصـرف آن. 
ــات بـه ایـن شـکل  فرماندهی ایران نیروهای خود را برای اجرای این عملی
ــتقل پیـاده، سـه  سازمان داد: دو لشکر پیاده، دو لشکر زرهی، دو تیپ مس
ــیجی و دو گروه  گردان ژاندارمری، گروهی از نیروهای هوابرد، یک تیپ بس

توپخانه.1  
این نیروها در دو موج اصلی سازمان یافتند: 

موج اول: یک لشکر زرهی، دو لشکر پیاده و سه گروه توپخانه. 
موج دوم: بقیه نیروهایی که ذکر شد. 

سپاه چهارم عراق متشکل از دو لشکر پیاده، یک لشکر پیاده مکانیزه و دو 
لشکر زرهی مسئولیت پدافند از جبهه جنوبی را بر عهده داشت. ایران تالش 
اصلی خود را درخط حد پدافندی لشکر پیاده مکانیزه انتخاب کرد. طبیعت 
زمین در منطقه عملیات بهگونهای بود که تا آبادی شیب، صحرایی باز است. 
ــاره در  در شیب، دو جاده اصلی به هم میپیوستند. پس از آن تا شهر العم
ــر هجـوم  زمین منطقه، چشمه و نهر و رود بود که به صورت موانعی در براب

قرار داشتند. 

                                                                         
ــن نـبرد مشـارکت  1ـ 8 لشکر و 4 تیپ پیاده از سپاه پاسداران و یک لشکر و یک تیپ زرهی از ارتش در ای
ــرد و آن ایجـاد لشـکرهای  داشتند. در این عملیات برای نخستین بار سازمان رزم جدیدی را سپاه طراحی ک

عملیاتی (تیپهای بزرگ) تحت امر سپاه عملیاتی (لشکرهای بزرگ) بود. (م) 



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

جنگ درسالهای 1980تا 1982 

 125

روستای شیب در فاصله 30 کیلومتری مرز قرار دارد، در حالیکه فاصله 
العماره تا مرز به حدود 60 کیلومتر میرسد. ایران عملیات هجومی محدودی 

در این منطقه انجام داد که موفقیت ناچیزی در بر داشت. خطوط پدافندی 
ــا موفـق بـه متوقـف  عراقیها تا عمق هفت کیلومتر شکسته شد، ولی آنه
ـالت  ساختن عملیات شدند. با این حال، عراقیها برای بازگشت اوضاع به ح
قبل، دست به پاتک نزدند و ایران را رها کردند تا بار دیگر نیروهای خود را 
جمع و در غرب دزفول متمرکز کند. عراق هیچ دخالتی در این زمینه نکرد، 
در حالیکه از آمادگی ایران برای اجرای عملیات تهاجمی عمده دیگری، آگاه بود. 
در بامداد روز هفتم فوریه (1361/11/18) نبرد "فجر پیروزی" با حمله در 
دو محور با هدف محاصره لشکر یکم مکانیزه عراق ـ مطابق با طرح مانوری 
که پیشتر بیان کردیم ـ انجام شد. در این حمله، وصول به روستای شیب 
ــا  نیز بهعنوان مأموریت مستقیم در نظر گرفته شده بود. اما نیروهای عراق ب

استفاده از برتری هوایی خود و جلوگیری از پشتیبانی هوایی ایران، موفق به 
متوقف ساختن پیشروی نیروهای ایران شدند. پس از توقف حمله، نیروهای 
عراق دست به پاتک زدند که در ترمیم رخنـه بـه وجـود آمـده بـه وسـیله 
ایرانیان، موفقیتی حاصل نکردند. در نتیجه، نبرد به تبادل آتش توپخانه در 
ــی و  منطقه عملیات و سایر مناطق تبدیل شد و برخی شهرها (بصره، مندل
خانقین) نیز هدف آتش توپخانه قرار گرفتند. با این همه، نیروهــای ایرانـی 
معابری را در میدانهای مین گشودند و پلهای هجومی نصب کردند و چند 

کانال ضد تانک را نیز به تصرف درآوردند. 
این نبرد هرچند به موفقیت کامل هیچ کدام از دو طرف نینجامید، اما به 
ــهیزات خـوب دفـاعی  نبردی سنگین و شدید شهرت یافت. عراقیها با تج
مهندسی و پیشبینی حمله ایرانیان و آمادهسازی ذخایر در حجم مناسب و 
در مکان مناسب و استفاده از آن در اجرای پاتک در زمان مناسب، توانستند 
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جلوی نفوذ و پیشروی ایرانیها را بگیرند، اما قادر به انـهدام و عقـب رانـدن 
آنان نشدند. 

هر دو طرف استعداد خود را برای تغییر حالت نبرد تقویـت کردنـد. در 
ــق بـه مقابلـه بـا  روزهای 8 و 9 فوریه (19 و 20 بهمن) نیروهای عراق موف
حملۀ جدید ایرانیها در همین منطقه شدند. ظاهراً ایــن حملـه جدیـد بـا 
استفاده از بخشی از توان موج دوم برای بهرهگیری از موفقیت حاصله انجام 

شد که البته ناموفق ماند. 
جنگ به تبادل آتش توپخانه و تعدادی حمله هوایی کشیده شد و فقـط 
چند یگان فرعی ایران در شـب 10/9 فوریـه (20 و 21 بـهمن) بـه پشـت 
خاکریز عراقیها نفوذ کردند. با این رخنه، ایران دو تیپ زرهی و یک تیـپ 
ــق 8 کیلومـتر پیـش  سپاه را برای گسترش رخنه وارد عمل کرد که تا عم
رفتند. در ابتدای روز 10 فوریه (21 بهمن)، نیروهای عراق بر ضد این حمله 
پاتک کردند که در نتیجه، نیروی نفوذ کننده به عقب رانده شد و بخشـی از 
ــهمن) بـار دیـگر  آن به محاصره درآمد و منهدم گردید. در 16 فوریه (27 ب
ــور حفـظ جـای پاهـا و  ایرانیها حمله محدودی را در همان جهت به منظ
رخنههای به دست آمده، انجام دادند کــه ایـن حملـه نـیز نـاموفق مـاند و 
ــیروی عمـل  نیروهای عراقی آن را متوقف ساختند و خسارات سنگینی بر ن
ــای ایـران تصمیـم گرفـت  کننده وارد آوردند. پس از آن، فرماندهی نیروه
ــا عـراق از ایـن  نیروهایش را به عقب آورد تا توان رزمی را دوباره بازیابد. ام
موقعیت استفاده نکرد و از یگانهای احتیاط خود برای هیچگونـه عملیـات 

تعقیب یا حمله انهدامی علیه نیروهای ایران بهره نگرفت. 
بار دیگر تبادل آتش توپخانه دو طرف در روزهای بعد ادامه یافت و برای 
اولین بار نـیروی دریـایی عـراق حملـهای بـه بنـدر خورموسـی در شـمال 

خلیجفارس انجام داد و یک واحد شناور ایرانی را هدف قرار داد. هواپیماهای 
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عراقی نیز حمالتی را به مواضع و محلهای تجمع نیروهای ایرانی در منطقه 
ــن سـطح] موفـق بـه  جنوبی انجام دادند. این اولین بار بود که عراق [در ای
شکست دادن حمله ایران میشد و ایکاش نیروی هوایی عراق و تـوپخانـه 
این کشور به اجرای اقدامات متقابل یا حمالت پیشگیرانه در جریان تجمع 
و سازماندهی و گسترش نیروهای ایرانی در عملیاتی که از آن سخن گفتیم، 
میپرداختند تا سیر وقایع تغییر میکرد، ولی چنین نشد و فرماندهی ایران 
آزادانه دست به تحرک و جابهجایی میزد، تجدید سازمان میکرد، نیروها را 
ــالتی یـا  از منطقهای به منطقه دیگر میبرد، بدون آنکه عراق هیچگونه دخ

عملیات پیشگیرانهای ـ به هر شکل ـ انجام دهد! 
ــی بـار دیـگر حملـهای محـدود  در 24 فوریه (15 اسفند) نیروهای ایران
ــیز عـراق از ایـن  درغرب مهران انجام دادند که موفقیتی نداشت و این بار ن
فرصت برای تبدیل حالت پدافندی خود به هجومی ـ ولو با هدفی محدود و 

کوچک، مثل انهدام نیروهای عقب رونده ـ استفاده نکرد. 
از مسائل عجیب در این مقطع آن بود که اخباری رسید مبنی بر تجمـع 
ــده  قوای ایران در روز 26 فوریه (7 اسفند) و وجود تحرکاتی که نشان دهن

تجدید سازمان هجومی در همین منطقه بود. اطالعات عراق، برخی تحرکات 
و تجمعهای ایران را کشف کرد: یک لشکر زرهی، یک لشکر پیاده، یک تیپ 
زرهی و دو تیپ پیاده مجهز به وسایل عبور از کانالهای ضدتانک در منطقه 
حاضر بودند. با این حال، فرماندهی عراق هیچ دخالتی برای اخالل در ایــن 
تجمع یا متالشی کردن آن نکرد و هیچ اقدام پیشگیرانه یا حمله هوایی و 

واکنشی دیگر نیز انجام نداد. 
نبردهای رزمی دو طرف تا 28 فوریه (9 اسفند) ادامه یافت که عمده این 
نبردها در منطقه عملیاتی والفجر صورت گرفت. نیروهای ایرانی باز هم بدون 
ـام  دخالت عراق، به تجدید قوا و تجمع خود در منطقه جنوب به منظور انج
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دادن حمله جدید دیگری ادامه دادند. 
ــود کـه بتوانـد خطمشـی  برای هر ناظر یا تحلیلگر نظامی این امکان ب
نظامی ایران را [از خالل عملیاتهای گذشته] کشف کنـد: آغـاز هجـوم در 

شب با کمک امواج پیدرپی نیروی انسانی برای شکستن خط و ایجاد شکاف 
(هر چند محدود)، معبرگشایی در میدانهای مین و عبـور دادن یگانهـای 
زرهی و مکانیزه از این معابر برای استفاده از موفقیت و دستیابی به عمــق 
بیشتر بهنحوی که راههای ارتباطی بصره و بغداد را مورد تهدید قرار دهد و 

شهر بصره را محاصره کند و اقدامات الزم را برای تصرف آن انجام دهد. 
در مجموع، ابتکار عمل در دست ایرانیان بود. در واقع فرماندهی عراق با 
وجود برتری در موازنهای مختلف بهویژه در زرهی و توپخانه و هوایی، ابتکار 
ــرای دوری جسـتن از خسـارات  عمل را به ایرانیان واگذاشته بود. ایرانیان ب
ــه سـرعت بسـیار و بیتدبـیری  فراوانی که در عملیاتهای گذشته در نتیج
ــادگی کردنـد،  متحمل شده بودند، این بار اهتمام بیشتری برای کسب آم
ــاعی عـراق و اسـتحکام خطـوط  خصوصاً پس از آنکه متوجه تجهیزات دف

پدافندی او در جبهه جنوبی و شرق العماره شدند. 
ــات در راه  با این هدف، ایران با تکیه بر برتری نیروی انسانی و قبول تلف

رسیدن به اهداف خود، حمالتش را ادامه داد. 
ظاهراً فرماندهی عراق استراتژی دفاعی محض را پیشه کرده بود با تأکید 
بر انهدام نیروی ایران و وارد کردن بیشترین خسارات ممکن، به این امیـد 
که شاید ایران دست از عملیات هجومی بردارد و در درازمدت قدرت و توان 
آن (ایران) را کاهش دهد و روحیه نیروهای ایران به ویژه پاسداران انقالب را 
ــاید فرماندهـان ایرانـی در اهـداف  تحت تأثیر قرار دهد و با این آرزو که ش

جنگی خویش بازنگری کنند و به صلح نیز بیندیشند. 
برتری عراق در قدرت خرید سالح از بازارهای مختلف ادامه یافت. در سال 
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1981 (1360 ه .ش) عراق 3/7 میلیارد دالر سالح و تجهیزات وارد کرد؛ در 
سال 1982 (1361 ه .ش) این میزان به4/3 میلیون دالر1 رسید درحالیکه 
ایران نتوانست بیش از یک میلیارد دالر در سال1981 (1360 ه .ش) و 1/5 
میلیارد دالر در سال 1982 (1361 ه .ش) واردات تسلیحاتی داشته باشد، 
ــن  معنای این امر آن است که عراق توانسته بود سه برابر خرید ایران در ای
ــد. همچنیـن انـهدام شـبکه  مدت، اسلحه و تجهیزات نظامی خریداری کن

تشکیالتی حزب کمونیست توده در ایران، هرگونه ارتباط ممکن بین ایران و 
اتحاد شوروی را از میان برد و این موضوع به نفع عراق تمام شد. از سپتامبر 

سال 1982 (شهریور 1361) شوروی کمکهای تسلیحاتی خود را به عراق با 
ارسال سالحهای پیشرفتهتر ادامه داد: تانک تی ـ 72، هواپیمـای جنگنـده 
جدید، موشکهای ضدهوایی و واحدهای توپخانه. کمکهای فرانسه به عراق 
ــهم بـود: هـواپیمـای  نیز در سال 1982 (1361 ه .ش) به همین میزان م
جنگنده اف ـ 1 مجهز به موشکهای هوا به هوای "ماژیــک1". در حالیکـه 
تعداد هواپیماهای قابل استفاده در نیروی هوایی ایران کـاهش یافتـه بـود، 
ــبرد هوایـی  تحویل این سالحها برای عراق امتیازی بهحساب میآمد و در ن
این کشور را بسیار قدرتمند ساخته بود. هواپیماهای میراژ اف ـ 1 مجهز به 
تجهیزات الکترونیکی پیشرفته و با قابلیت نصب موشکهای هوا به زمین، از 
همه هواپیماهای ساخت شوروی موجود در عراق برتر بود. عراق همچنین به 
موشکهای هوا به سطح "اگزوست" که امکــان شـلیک آن از جنگندههـای 
میراژ و هلیکوپترهای "سوپرفریلون" فرانسوی وجود داشت، دسـت یـافت. 
هواپیماهای نیروی هوایی عراق امکان آن را یـافتند تـا بـدون اعـالم خطـر 
ــری قـرار  [بهوسیله رادارهای نزدیک] و بدون آنکه در معرض هرگونه خط

                                                                         
1ـ باید "میلیارد دالر" صحیح باشد. (م) 
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بگیرند نفتکشهای ایرانی را مورد حمله قرار دهند. عراق به تالفـی حملـه 
تابستانی ایران، بار دیگر زدن اهداف استراتژیک در داخل این کشور را آغاز 

کرد و چنین اعالم کرد که این حمالت در پاسخ به حملههای هوایی ایران به 
بغداد، صورت گرفته است. عراق بر شدت و تعداد حمالت هوایی خود افزود 
تا ایران را ناچار سازد که آتشبـس یـا صلـح را بپذیـرد. ایـن بمبارانهـای 
استراتژیک با حمله هوایی به تعدادی از شهرهای ایران بوسیله جنگندهها، 
ــام شـد؛ بـه  جنگنده بمب افکنها و موشکهای زمین به زمین "فراگ" انج
عنوان مثال، تعداد موشکهای شلیک شده به اهواز و دزفـول از 64 فرونـد 
تجاوز کــرد. در 12 اکتـبر 1982 (20 مـهر 1361) عـراق منطقـه شـمال 
خلیجفارس را منطقه ممنوعه اعـالم کـرد، سـپس بـه زدن جزیـره خـارک 
ــکهای هـوا بـه سـطح  پرداخت. همچنین از هلیکوپترهای مسلح به موش

"اگزوست" علیه کشتیهای ایران در شمال خلیجفارس بهره گرفت. 
در 27 اکتبر 1982 (5 آبان 1361 ه . ش.) عراق برای اولین بار موشک 
ــه  زمینبه زمین "اسکاد ـ بی" به شهرهای ایران شلیک کرد. در اولین حمل

موشکی با "اسکاد ـ بی" که به شهر دزفول شلیک شد، 21 غیر نظامی کشته 
و دهها تن زخمی شدند. در 18 دسامبر (1361/8/27) عراق حمله دیگری 

انجام داد که جمعاً 349 تن کشته یا زخمی بر جای گذاشت. 
عراق حمالت خود را علیه این دو شهر و سایر اهداف اقتصادی ایران در 
ـه  ماههای دسامبر و ژانویه ادامه داد. در 28 ژانویه (8 بهمن 1361) دست ب
حملهای زد که میتوان آن را "حملۀ عمده" دانست، زیرا اعالم کرد کــه 66 
حملـه هوایـی علیـه اهـداف متعـدد در ایـران انجـام داده اســت. عــراق 
ــه مـأموریت  موشکاندازهای خود را بدون آنکه با جنگندهها همراه کند، ب

میفرستاد. آنها آموزش و تمرین کافی برای فرو نشاندن آتش پدافند هوایی 
ایران نداشتند. ظاهراً برخی از این هواپیماهـا از سـطح تعمـیر و نـگهداری 
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پایینی برخوردار بودند. اهداف تعیین شده برای هواپیماهــا، خـارج از بـرد 
عملیاتی استاندارد آنها بود. شمار حمالت موشکی و هوایی نسبت به توان 
ـزی آن  عراق واقعاً بیشتر بود [و میبایست مؤثر واقع میشد] لیکن طرحری
ــداف اصـابت  اشکاالتی داشت. بسیاری از موشکها نتوانستند با دقت به اه
کنند و لذا از تأثیر آنها کاسته شد. در مورد حمالت هوایی نیز باید گفــت 

که تعداد هواپیماهای در نظر گرفته شده برای هر هدف، کمتر از میزان الزم 
برای کسب نتایج مطلوب بود. تکرار حمله به اهدافی که بهطور ناقص مـورد 
اصابت قرار گرفته بودند نیز با شکست مواجه میشد. بنابراین، تالش فراوان 

عراق هیچ تأثیر استراتژیک قابل مالحظهای بر جای نگذاشت. 
در پاسخ به حمالت هوایی عراق، نیروی هوایی ایران بـه حملـه متقـابل 
پرداخت و نشان داد که هنوز توانایی نفوذ در آسمان عراق و پرواز در ارتفاع 
پایین و تهاجم به اهداف مورد نظر را دارد. با این حال، نیروی هوایی ایران 

برای هر هدف بیش از 2 تا 4 فروند هواپیما اختصاص داد و تجهیزات پدافند 
هوایی عراق نیز موفق به ایراد خسارات مؤثر به نیروی هوایی ایران شدند. در 
حالیکه کمکم خلبانان ایرانی اجرای مأموریتهای خود را با کیفیت باال به 
نمایش میگذاشتند، عراق حمالت هوایی خـود را بـه صـورت پراکنـده بـا 
مجموعههای نامنسجم ادامه میداد، بهجای آنکه حملـه هوایـی را مؤثـر و 

متمرکز با تعداد مناسب هواپیما و پرقدرت انجام دهد. طبق برخی گزارشها، 
عراق 80 فروند هواپیمای خود را در حمالت هوایی ماه ژانویه از دست داد و 
ــانده بـود،  ایران 55 فروند. تا این مرحله از جنگ، آنچه برای عراق باقی م
ــدود 300 فرونـد هـواپیمـای عملیـاتی و تعـداد بسـیاری  عبارت بود از: ح
هلیکوپتر مسلح هجومی (مجموعاً شــامل 9 فرونـد تـی ـ یـو 2، 8 فرونـد 

ایلوشین، 6 اسکادران شامل 70 هواپیمای سوخو ـ 7 و سوخو ـ 17 (20) و 
تعداد 12 هواپیمای هنتر، 14 میگ ـ 25، 40 فروند میگ ـ 19 (اف ـ 6)، 
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70 فروند میگ ـ 21 (اف ـ 7) و بیش از 30 فروند میراژ (اف ـ 1). به ایـن 
ترتیب عراق با وجود خسارات وارده بر نیروی هواییاش، همچنان قادر بود تا 

در هر روز 200 پرواز انجام دهد. 
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فصل هفتم 

ادامه حمالت ایران 
در اوایل سال 1983 
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ادامه حمـالت ایـران در اوایـل سـال 1983 
(اواخـر 1361) 

ایران جنــگ زمینـی را در سـال 1982 بـا عملیـات "والفجـر"1 در منطقـه 
موسیان2 در غرب دزفول در تاریخ 7 فوریه 1983 (18 بهمن 1361 ه .ش) 
آغاز کرد. هجوم در شمال مردابها از منطقهای خشک و باز با هدف العماره 
ــه نـام لشـکر  صورت گرفت. این حمله با 6 لشکر (تیپهای تقویت شده ک
ــه چنـد  گرفته بودند) انجام شد. اصل این نیروها از سپاه پاسداران بودند ک
ــکرها یـک  واحد مکانیزه محدود آنها را تقویت کرده بودند. از بین این لش
ــدند. یگانهـای  لشکر، زرهی بود و کل نیروهای مهاجم، 50 هزار تن میش
عراقی مدافع ـ که از سپاه چهارم بودند ـ به 7 لشکر میرسیدند که بین 50 

تا 55 هزار تن نیرو داشتند. 
ــال بـاریدن بـود و هـواپیماهـا و  حمله، شبانه صورت گرفت. باران درح
ـر  هلیکوپترهای عراقی قادر به عملیات نبودند. حمله در چند جهت و در ه

                                                                         
1ـ نویسنده از نام "فی الفجر" (به معنای در طلوع فجـر) اسـتفاده کـرده اسـت. تغیـیر نـام نبردهـای ایـران، 

ظاهراً به منظور کاستن از ارزش مکتبی و مذهبی چنین نامگذاریهایی است. (م) 
2ـ در متن اصلی کتاب نام این منطقه "سوسیان" نوشته شده است. (م) 
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جهت با 2 لشکر انجام گرفت. هدف ایران این بود که عراق بهطور شـتابزده 
نیروهای احتیاط خود را برای جلوگیری از گسترش عمق نفوذ ایرانیان وارد 
ــداد حرکـت  درگیری کند، سپس موج بعدی را برای قطع جاده بصره ـ بغ
ــت منطقـه جلویـی بـاقی  دهد. لیکن عراق نیروهای احتیاط خود را در پش

نگهداشت. این خط بهخوبی تجهیز شده بود و منطقه پدافندی را میتوانست 
ــران سـازد. مـوج اول ایـران بیشتـر از  تبدیل به منطقه کشتار موج اول ای
ــوط اصلـی عـراق نشـدند. بـا  نیروهای پیاده بودند و موفق به شکستن خط
فرارسیدن صبح، نیروهای عراقی موفق شدند بهطور انبوه از هلیکوپترهــای 
مسلح و هواپیماهای جنگی از جمله میراژ اف ـ 1 علیه نیروهای ایرانی ـ که 
ــتند ـ اسـتفاده  به صورت باز و مکشوف در معرض حمالت هوایی قرار داش
ــری  کنند. این حمالت بسیار مؤثر و موفقیتآمیز بود. عراق همچنین از برت
ــب رانـد. عـراق  زرهی و آتش خود بهره گرفت و با ضدحمله، ایرانیان را عق
ــاهراً عـدد  اعالم کرد که روزانه 150 پرواز علیه ایران انجام داده است که ظ
صحیحی است. در همین زمان برخی حمالت هوایی علیه شـهرهای ایـران 

(اهواز، دزفول و خرمشهر) صورت گرفت که به تالفی حمله ایران بود. 
با وجود تلفات فراوان، ایران هجوم مجددی را در بعدازظهر همین روز (8 
ــام داد. در روز بعـد، لشـکر 12 زرهـی ایـران علیـه  فوریه ـ 19 بهمن) انج
ضعیفترین منطقه پدافندی عراق وارد عمل شد و با اینکه این لشکر بیش 
از 2 تیپ زرهی نداشت، موفق به شکستن خط دفاعی عراق شد، اما پس از 
ــای زرهـی عـراق در پـاتکی  آن در زمین مکشوف و باز قرار گرفت و نیروه

توانستند تعدادی از آنها را محاصره کنند که یک تیپ نابود شد و تیپ دوم 
به اسارت درآمد. این نبرد در روز 10 فوریه (21 بهمن) بـه پایـان رسـید و 
ایران در پایان این عملیات جز بر نوار باریکی از منطقه مرزی (شرق خطوط 
پدافندی اصلی)، تسلط نیافت. برآورد اجمالی تلفات دو طرف بین 10 تا 15 
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هزار تن بود که نیمی از آنها کشته شده بودند. نسبت تلفات ایران به عراق 
3 به 1 بود. 

در اواخر مارس 1983 (اوایل فروردین 1362) عراق به حمله متقابل در 
نزدیک شرهانی1 درجبهه میانی پرداخت که موفقیتی در برنداشت. سـپس 
ــل (21 فروردیـن 1362) تـا 17  ایران در منطقه "المثنی" در روز 10 آوری

آوریل (27 فروردین) دست به حمالتی زد که هدف از آن، تسلط بر ارتفاعات 
شمال فکه بود و موفقیت مختصری نصیب ایران شد و 400 اسیر از عراق به 
دست آورد. اما این حمله تلفات بسیاری داشت: در حدود 7 هـزار کشـته و 

مجروح. 
ــت/خـرداد) تعـدادی حملـه موشـکی بـا  عراق نیز در ماه مه (اردیبهش
موشکهای فراگ و اسکاد ـ بی و هوایـی بـه شـهرهای ایـران انجـام داد و 
خواستار آتشبس برای دفاع از غیر نظامیان شد. تالش عراق برای برقـراری 
آتشبس در ماه رمضان، با شکست روبهرو شد. ایران با تلفات فراوان در نیرو 
ـران  و خسارات بسیار در تجهیزات مواجه شده بود، با این حال فرماندهی ای

همچنان تمایل خود را به ادامه جنگ با عراق ابراز میکرد. 
ــت سـالح و  توان واردات سالح هر دو طرف به حد بحرانی رسید و قیم
ــت سـالح و  تجهیزات افزایش یافته بود، با این وصف عراق باز هم میتوانس
ــد هـواپیمـا و  تجهیزات جدید بخرد. با آنکه عراق تا آن زمان یکصد فرون
حدود 2000 دستگاه تانک و زرهپوش از دست داده بود، لیکن تداوم خرید 

سالح و تجهیزات موجب جایگزینی این خسارات میشد. 
ایران نیز موفق شد برخی سالحها و تجهیزات نظامی را از طریق سوریه، 
ــه  لیبی و اسرائیل (!) به دست آورد!2 همچنین بدین منظور (تهیه سالح) ب

                                                                         
1ـ در متن کتاب نام این منطقه "شاهرانی" نوشته شده است. (م) 

2ـ ادعای خرید سالح از اسرائیل که در زمان جنگ مطرح میشد، بیشتر به یک ترفند تبلیغاتی برای     ← 
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برخی کشورهای خارج از منطقه مانند چین کمونیست و کره شـمالی روی 
آورد. با اینحال خسارات وارده به ایران و کمبود شدید قطعات یدکی تأثیر 
ــال قـابلیت پـرواز 400  شدیدی بر قابلیت رزمی ایران داشت؛ به عنوان مث

هواپیما (در زمان شاه)، در نیمه سال 1983 (تابستان 1362) به 70 هواپیما 
رسید. ایران قادر به انجام دادن حمالت هوایی بهتعداد مناسب نبود. ایـران 
مجبور بود تا تعداد اندک هواپیماهای خود را برای [مأموریتهای حیاتی و] 

دفاع از مناطق مهم خود حفظ کند. 
 

ـ 1979  خریدهای ایران و عراق 1983 
 

از چین کمونیست 
از امریکا 

از اروپای شرقی 
از شوروی 

از سایر کشورها 
 
 
 
 

با این همه، ایران در دو چیز بر عراق برتری داشت : یکی درآمد حاصل از 

                                                                                                                                               
ــدی. لیکـن  ←  جذب حمایت مردمی در داخل عراق و برخی کشورهای عربی شباهت دارد تا یک ادعای ج
ــها  جای تعجب دارد که نویسنده در جایگاه یک بررسی تحلیلی و جدی به موضوعی اشاره میکند که نه تن
ــال  هیچ دلیل، سند و مدرکی برای اثبات آن نیست بلکه تمام تحلیلهای سیاسی و اقتصادی حکایت از مح
بودن این امر و غیر واقعی بودن آن دارد. امروز با گذشــت چنـد سـال از پایـان جنـگ و اقدامـات و اظـهارات 
ــت  مقامهای اسرائیل علیه انقالب اسالمی ایران و روشن شدن میزان دشمنی عمیق انقالب اسالمی با حکوم

اشغالگر قدس، هیچکس چنین ادعای بیپایهای را نمیپذیرد. (م) 
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فروش نفت که از وضع عــراق نسـبتاً بـهتر بـود و دیـگر در مـیزان تحمـل 
خسارات انسانی. 

 1
حمالت ایران برضد کردها [ی ضدانقالب] و "عملیات والفجر2"

ایران روی نقطه ضعف عراق، یعنی نیروی انسانی محدود او، فشار میآورد و 
بغداد را به جنگ فرسایشی میکشاند. در 23 ژوئن 1983 (دوم تیر 1362)، 
ایران حمله محدودی در پیرانشهر واقع در جبهه شمالی در خطی به عرض 
30 کیلومتر بین سردشت و پیرانشهر انجام داد که نام آن را والفجر2 نهاد. 
این عملیات با حمله قبلی ارتباط داشت.2 ایران سپس در نیمــه مارس3 
(اواخر اسفند 1361) علیه نیروهای حزب دموکرات کردســتان ایـران (بـه 
ــرد. نسـبت  رهبری عبدالرحمان قاسملو) که طرفدار عراق بودند، حمله ک

نیروهای نظامی ایران با پشتیبانی سپاه پاسداران به نیروهای حزب دموکرات 
نسبت 4 به 1 بود همراه با برتری آتش کامل، لذا ایران موفق شد کردها را از 
نزدیکی سقز ـ بوکان4 و مهاباد دور کند و موفقیتهای قبلی خــود در ایـن 

نبردها را تکمیل کند. 
عملیات والفجر2 حمله دیگری را با پشتیبانی حزب دموکرات کردستان 
ــک ایـن حـزب در  عراق علیه نیروهای عراقی در پی داشت. ایرانیان به کم
دشت رواندوز نفوذ کردند و نیروهای بسیاری را به این محل آوردند. طبیعت 

                                                                         
1ـ نام این نبرد نیز در کتاب به صورت "فی الفجر2" به معنای "در فجر2" آمـده اسـت. ضمنـاً در ایـن زمـان 

ایران حمله خاصی علیه احزاب تجزیهطلب و ضدانقالب در کردستان انجام نداد. (م) 
2ـ نویسنده نوع ارتباط مورد نظر بین این نبرد (والفجر2) را با نبرد قبلی (والفجر) بیان نکرده است. 

نبرد والفجر2 در تاریخ 1362/4/29 (20 ژوالی 1983) انجام گرفته است. (م) 
ــات پاکسـازی کردهـای  3ـ ماه مارس (اسفند) پیش از ماه ژوئن و ژوالی میباشد! احتماالً نویسنده به عملی
ــش درآمـد بـرای حملـه  ضدانقالب در منطقه عمومی کردستان که ماهها قبل صورت گرفته بود، به عنوان پی

والفجر2 پرداخته باشد. (م) 
4ـ در متن اصلی "بکیز" و "باخان" آمده است! (م) 
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کوهستانی در این منطقه پوشش خوبی برای نیروهای ایرانی فراهم آورده بود 
که بهخوبی از آن بهره میگرفتند. بعدها مشخص شد که عوامــل اطالعـاتی 

نیز اطالعات خوبی از خطوط دفاعی عراق به دست آورده بودند. 
ــراق،  پس از پنج روز درگیری مستمر و موفقیت در مقابله با پاتکهای ع
نیروهای ایران موفق شدند به 16 کیلومتر از عمق خاک عراق دست یـابند. 
این موفقیت با وجود استفاده عراق از گازهای شیمیایی علیه نیروهای کرد، 
حاصل آمده بود. ایران موفق شد بر حومه حاج عمران (در خط حـد سـپاه 

اول) مسلط گردد و مهمترین ارتفاعات منطقه را نیز تصرف کند، همچنین بر 
مواضع توپخانه عراق و 43 روستای کردنشین و مرکز فرماندهی اصلی حزب 

دموکرات کردستان ایران و بخش اعظم تجهیزات و نیروهای این حزب تسلط 
یابد. 

گرچه منطقه تصرفی در این عملیات دارای اهمیت استراتژیک نبود لیکن 
ــای  باید آن را به عنوان یک شروع [موفق] برای پایان بخشیدن به فعالیته

کردهای مخالف ایران تلقی کرد. همچنین [امام] خمینی فرصت آن را یافت 
تا حضور حکومت در تبعید عراق را در داخل سرزمینهای عراقی اعالن کند. 
ایران توانست از توان کردها علیه صدام استفاده کند. ایران تشکیالت معارض 

کردی دیگری بهنام "اتحادیه میهنی کردستان عراق" به رهـبری طالبـانی را 
ــبرد  نیز در اختیار داشت. در نتیجه، گروههای کرد مخالف عراق فعالیت و ن

خود را بر ضد عراق و ترکیه آغاز کردند. 
ــه میـهنی کردسـتان در منـاطق مـرزی ایـران و ترکیـه  درواقع اتحادی
ــا جـایی کـه ترکیـه مجبـور بـه  موفقیتهای بسیاری به دست آورده بود ت
ــه ترکیـه و جـاده کنـاری آن بـه وسـیله  حراست از خط لوله نفتی عراق ب
ــد و در حـالی کـه برخـی کردهـای موافـق  نیروهای ارتش دوم خود گردی
حکومت اقدام به حمایت و نگهداری از این خط میکردند، ترکیه به تمرکز 
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قوای خود در این منطقه و بیرون راندن کردها از برخی روستاها پرداخت. در 
ــاء رسـید  چنین اوضاعی قرارداد مشترک امنیتی بین عراق و ترکیه به امض

(اواخر آوریل ـ اوایل اردیبهشت). 
ــه بـا  این امر نیروی انسانی بسیاری را برای حکومت عراق فراهم آورد ک
ــارض در شـمال  کمک آنها میتوانست به پاکسازی ومبارزه با کردهای مع
کشور (عراق) بپردازد. ترکیه نیز در ماههای مه، آگوست و سپتامبر (خرداد، 
شهریور، مهر) حمالت مهمی را علیه کردها انجام داد. تأثیر این حمالت به 
ــه راهحـل  حدی بود که طالبانی ناگزیر شد مذاکراتی را با بغداد برای نیل ب

میĤنهای، آغاز کند که به جای استقاللطلبی، متضمن خود مختاری مناطق 
کردنشین باشد. طالبانی در دسامبر (آذرماه) قرارداد آتشبــس بـا بغـداد را 

عمالً امضاء کرد. 

عملیات "والفجر3"1 ایران در نزدیکی مهران  
ــهای  ایـران در 30 ژوالی (8 مـرداد 1362) عملیـات والفجـر3 را در منطق
نزدیک شهر مهران با هدف پاکسازی ارتفاعات مشرف بر این شهر آغاز کرد. 

عراق در اواخر ژوئن شهر را تخلیه کرده بود اما ارتفاعات اطراف شهر را که بر 
ــان در دسـت  جادههای مهران ـ دهلران و ایالم ـ مهران مسلط بود، همچن

داشت. 
حمله در خط حد سپاه دوم عراق در طول جاده دهلران ـ مهران به سمت 

ـات  مرز در نزدیکی سد "یررا" و "درّاجی" عراق انجام شد. ایران در این عملی
از طبیعت زمین برای حمایت و پوشش نیروهای خود بهره گرفت. زمین این 
ــبت بـه  منطقۀ صعبالعبور در دامنه کوههای ایرانی اختفاء مناسبتری نس

دشتهای بلند  گسترده جنوب برای نیروهای ایرانی فراهم آورده بود. 
                                                                         

1ـ در متن کتاب نام عملیات "فی الفجر3" به معنای "در فجر3" آمده است. (م) 
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عراق از نزدیکی عملیات مطلع بود و با نیروهـای زرهـی و هوایـی خـود 
کوشید به تجمع نیروهای ایران ـ که آماده حمله شده بودند ـ ضربه مؤثری 
ــزار تـن) در  وارد آورد تا عملیات ملغی گردد، لیکن نیروهای ایرانی (50 ه
مواضع پدافندی مستحکمی در خطوط جلو مستقر شده بودند و این ضربـه 
ــی در آغـاز عملیـات در بـر  نتیجهای جز برهم خوردن توازن نیروهای عراق

نداشت. 
جنگ به درگیری شدیدی برای تصرف تک تک مواضع تبدیل شد و نبرد 
ــافت. طبـق برخـی گزارشهـا، عـراق از  تا 10 آگوست (19 مرداد) ادامه ی
هلیکوپترهای مسلح و راکتاندازها برای انجام حمالت شــیمیایی بـر ضـد 
ــد کـه اولیـن  نیروهای ایران استفاده کرده بود. برخی منابع فرانسوی گفتن
حمله شیمیایی با شکست روبهرو شد چرا که عراقیها به جهت وزش باد و 
اوضاع جوی توجهی نکرده بودند و در نتیجه گاز سمی در ارتفاع پـایین در 
ــد. عـراق در ایـن  درهها و یالهای دورتر از منطقه حضور ایرانیان پخش ش

زمان موفق به تقویت و پشتیبانی نیروهای خود شد لیکن نتوانست پاتکهای 
موفقی را اجرا کند. زمین بهاندازهای باز و گسترده نبود که عــراق از برتـری 
ــاال بـهره گیـرد. تـأثیر آتـش  آتش وقدرت زرهی خود با قابلیت و کارایی ب
توپخانه و حمالت هوایی عراق نیز به دلیل طبیعت زمین بسیار پایین بود.1 
این عملیات با تلفاتی بالغ بر 17000 هزار کشته و مجــروح از نیروهـای دو 

طرف، به پایان رسید. 
اگرچه این عملیات را نمیتوان یک پیروزی عمده به حساب آورد، با این 
حال شکافی حدود 10 کیلومتر در عمق خطوط عراق ایجاد کرد و ایرانیها 

                                                                         
ــاً  1ـ روشن است که این محدودیتهای زمین که موجب کاهش تأثیر توپخانه و نیروی هوایی میشد، صرف
برای عراق نبود و برای ایران نیز همین وضعیت حـاکم بـود، لیکـن نیروهـای نظـامی ایـران، بـا سـازماندهی 

خاصی که متناسب با اوضاع جغرافیایی بود، وارد عمل شده بودند. (م) 
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بر منطقهای به مساحت یکصد کیلومتر مربع در ارتفاعات شرقی مشرف به 
ـالب  مهران مسلط شدند. این نبرد ثابت کرد که نیروهای سپاه پاسداران انق
ـتند.  چنانچه زمین مناسبی را برگزینند، قادر به کسب برخی پیروزیها هس

عراق در این نبرد متحمل تلفات انسانی معادل ایران شد. 
عملیات والفجر 3 نشان داد که تغییر تاکتیک ایران در بهکارگیری امواج 
انسانی در حمالت، نمیتواند مشکالت عمده این کشور را کـه در گسـترش 
ــل کنـد، مـگر آن کـه  دامنه موفقیتهای ابتدایی خود با آن روبهرو بود، ح
ــوند. ایـران از حملـه بـه مواضـع  فرماندهان عراقی دچار اشتباهات مهم ش
پدافندی بسیار مستحکم عراق به وســیله امـواج انسـانی دوری گزیـد و بـه 
ــات در تعـدادی از منـاطق ضعیفتـر جبهـهها روی آورد و بـا  اجرای عملی
گروههای کوچکتر به تعداد بیشتری از شکافها در طول مرز حمله کرد. 
اما ایران دارای نیرو و توان فرماندهی و کنترل کافی نبـود. بـههمین دلیـل 
ــد،  نمیتوانست بیش از یک عملیات عمده و اصلی را در آنِ واحد انجام ده

ضمن آن که تغییر [محل] عملیات نیز به کندی صورت میگرفت. معنی این 
امر آن است که عراقیها فرصت کافی برای جابهجایی نیروهــای احتیـاط و 
انجام دادن پاتکهای قوی داشتند. به این ترتیــب، حتـی اگر ایرانیهـا در 
ــتفاده از  مراحل اولیه عملیات به پیروزی دست مییافتند، بازهم قادر به اس
موفقیت و ادامه عملیات علیه مواضع پدافندی مجهز نبودنـد. عـراق نـیز در 

مناطق حیاتی و استراتژیک، از مواضع پدافندی مجهز بهره میگرفت. 
ایران همچنین با مشکالت روزافزونی در تجهیز نیروهای خود به اسلحه و 
تجهیزات کافی روبهرو بود. ایران حدود 300 هزار نیروی نظامی از سـرباز و 
احتیاط در اختیار داشت و به همین میزان نـیز نیروهـای سـپاه پاسـداران 
انقالب بودند. این نیروها در قالب سه سپاه (مجموعاً 21 لشکر) سازماندهی 
شده بودند: 12 لشکر زرهی و مکانیزه و تعدادی یگانهای نیروی مخصوص 
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هوابرد (هر یگان در حد یک تیپ). ارتش نیز 8 لشکر داشت.  
اطالعات دقیقی از حجم سالح و تجهیزات ایران در دست نیست، ظاهراً 
ــانک  ایران نزدیک به یک هزار دستگاه تانک جنگی (حدود 340 دستگاه ت
ــدود  ساخت شوروی و کره شمالی از نوع تی ـ 54، تی ـ 55، تی ـ 72؛ ح

200 دستگاه تانک چیفتن و نزدیک به 300 دستگاه تانکهای ام ـ 47، ام ـ 
48 و ام ـ 60) و در حدود 500 تا 1000 دستگاه انواع خودرو زرهی مختلف 
ـدود  که بیشتر از مدل "پی.ام.پی. بودند در اختیار داشت؛ توپخانه نیز به ح
1000 قبضه عمده میرسید. بر طبق استانداردهای تسلیحاتی، این حجم از 
تسلیحات فقط برای تجهیز یک سوم از نیروی ششـصد هـزار نفـری ایـران 
ــرد و  کفایت میکرد. گرچه ایران اقدام به خرید نظامی از کره شمالی میک
ــه بـود، امـا  مقادیر قابل توجهی سالح و تجهیزات از عراق به غنیمت گرفت
میزان خسارات وارده به این تجهیزات نیز همانند خسارات انسانی، باال بود. 

ایران همچون گذشته گرفتار مشکل در دستگاه پشتیبانی لجستیکی و تأمین 
نیازمندیهای خود بود. مشکالتی مانند ضعف در پشتیبانی هوایی و نقص در 
ــت" و  توپخانه خودکششی نیز وجود داشت که در هنگام "استفاده از موفقی

"گسترش عملیات" تأثیر [منفی] خود را نشان میداد.  

برخالف ایران، عراق دارای نیرویی در حدود 575000 تن (یعنی تقریباً 
ـود  معادل نیروی ایران) بود که آنها را در 4 سپاه اصلی سازماندهی کرده ب
ــکر پیـاده و  (جمعاً 15 لشکر شامل 6 لشکر زرهی، 4 لشکر مکانیزه، 6 لش
کوهستانی). عراق از اوایل سال 1981 شروع به تجهیز و افزایش توان گارد 
ریاست جمهوری کرد و 15 تیپ به نیروی آن افزود. توان جیش شـعبی را 
نیز بهبود بخشید و به 15 تیپ رساند. عراق حدود 2500 تانک اصلی میدان 
نبرد، 3000 خودرو زرهی شامل تعداد زیادی "پی.ام.پـی." و حـدود 1500 

قبضه توپ در اختیار داشت و پیوسته نیز تسلیحات و مهمات جدید تحویل 
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میگرفت. نیروهای عراقی به سالحهای ضدهوایی فراوانی مجهز شدند تا آن 
را علیه نیروهای پیاده ایران بهکار گیرند. تعداد بسیاری موشکهای ضد زره 
غربی "هوت" و "میالن" در بین نیروهای عراقی پخش شد و سکوهای پرتاب 
موشک ضد هوایی از نوع شرقی و غربی در اطراف پایگاهها احداث میشد. 

عراق ویژگی دیگری هم داشت و آن، در اختیار داشتن شمار زیادی مراکز 
آموزش و تأسیسات مربوط به تعلیم نظامی بود. عراق خطوط پدافندی ثابت 
خود را پیشرفته کرد و قادر بود تا در هر نقطه از جبهه، مناطق لجستیکی و 

پشتیبانی مجهز و مهندسی ایجاد کند. 
ظاهراً [امام] خمینی و اطرافیان او متوجه این تغییر توازن نشدند و حتی 
ــه اهـداف  برای کشف آن نکوشیدند. با وجود شکست ایران در دستیابی ب
عمده عملیاتی، با این حال این کشور معموالً قادر به تسلط بر برخی اراضی 

میشد و حتی در بدترین اوضاع تاکتیکی، در چند قدمی پیروزی و شکستن 
ــاالیی از خـود نشـان  خطوط اصلی قرار میگرفت. نیروهای عراقی روحیه ب

میدادند، شیعیان نیز همراهی خود را با حکومت عراق ادامه میدادند، با این 
حال رهبران ایران معتقد بودند که قادر به انجام دادن حمالت موفق بسیاری 
به وسیله نیروهای پیاده و پاسداران انقالب هستند و این روش میتوانست با 
تکیه بر بدی اوضاع اقتصادی عراق و تقسیمبندیهای داخلی و ناتوانی ایــن 

کشور در تحمل خسارت، نهایتاً پدافند عراق را متزلزل سازد. 
ــل شـد،  خسارات سنگینی که ایران در ششماه اول سال 1983 متحم
ــی را از  منجر به آن گردید که [امام] خمینی، روحانیان و نمایندگان مذهب
دخالت در عملیات نظامی جبههها باز دارد. [امام] خمینــی کوشـید تـا در 

سخنرانیها بسیار به ارتش اطمینان دهد که به اندازه سپاه پاسداران انقالب 
ــداران انقـالب همچنـان بـه  به آن اهتمام خواهد شد. فرماندهان سپاه پاس
بزرگنمایی نقاط ضعف عراق میپرداختند، درست همانند صدام که در آغاز 
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ــداران و  جنگ درباره نقاط ضعف ایران مبالغه میکرد. فرماندهان سپاه پاس
روحانیان دارای چنین قدرتی بودند که مانع از ایجاد یک فرماندهی کل قوا 
ــا بـه جـای اسـتراتژی و تـاکتیک، بیشتـر روی  بهصورت قوی شوند. آنه

انگیزههای مذهبی جنگ تأکید داشتند.1 

جنگ در خلیجفارس ادامه مییابد 
عملیات والفجر3 تأثیر استراتژی دیگری بر جنگ گذاشت و اوضاعی را که در 
اواخر سال 1980 برای اجرای آتشبس در خلیجفارس به وجود آمده بود، از 
بین برد.2 رهبران عراق تصمیم گرفتند که دامنه جنگ را گسترش دهند و 
ــه مقصـد یـا  به کشتیها و نفتکشها و ناوگان حمل نفت در خلیجفارس ب
مبدأ ایران، حمله کنند. عراقیها اهداف خاصی از ایـن عمـل داشـتند؛ بـه 

                                                                         
ــت، لیکـن در  1ـ در خصوص نقش واقعی روحانیان در جنگ، در پاورقیهای دیگر توضیح الزم داده شده اس
ــد کـه مبـاحث  خصوص تأکید بر انگیزههای مذهبی، به جای استراتژی و تاکتیک باید این نکته را متذکر ش
ـای  استراتژیک و اتخاذ راهبردهای مختلف در مقاطع اصلی جنگ، همواره از عمدهترین مباحث و گفتوگوه
ــند محرمانـه از آن تهیـه شـده و  فرماندهان عالیرتبه سپاه بوده است که صدها ساعت نوار و هزاران برگ س
ــاکتیکی نـیز ابتکـارات فـراوان نظـیر  در آرشیو مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه موجود است. در بعد ت
ــده قـوا از آب، روشهـای دفـع پـاتک، طراحیهـای مـانور آتـش  روشهای حفاظت وغافلگیری، عبور عم
ــارب ارزشمنـد آن پـس  توپخانه روی نیروی پاتک کننده، اتخاذ شیوههای جدید در بهداری رزمی ـ که تج
از جنگ در همایشهای علمی جهانی عرضه گردید ـ بهکارگیری تاکتیکهـای خـاص مهندسـی رزمـی در 
ــتفاده از غـواص بـرای شکسـتن خطـوط سـاحل و مـوج اول  عبور از موانع و ایجاد موانع در خاک و آب، اس
عملیات آبی خاکی، نفوذ به شهرهای عمق خاک عراق نظیر کرکوک و بـازگشـت بـه کشـور، و غـیره همـه و 
ــرا در میآمـد.  همه از تاکتیکهای برجسته استثنایی رزمی بود که به تدبیر فرماندهان سپاه طراحی و به اج
هرچند انگیزههای مقدس در دفاع از آرمانهای انقالبی و میهنی و سـرکوب تجـاوزگر، اصلیتریـن عـامل در 
ــخت و پیچیـده آن در نـزد نیروهـای  اجرای صحیح و دقیق این تاکتیکها و فراگیری آموزشهای بسیار س
ــه فرماندهـان سـپاه فـاقد اسـتراتژی و تـاکتیک بودنـد، چـیزی از واقعیـات و  عملکننده بود، اما این ادعا ک

حقایق تاریخ جنگ و دفاع مقدس ما را منعکس نمیکند. (م) 
2ـ اواخر سال 1980 یا همان پاییز سال 1359، دورانی است که ارتـش عـراق بـه اسـتقرار مواضـع خـود در 
ــرای قبـول آتشبـس و بـه وسـیله  عمق سرزمینهای ایران پرداخته است. نویسنده انتظار و آرزوی خود را ب

اوضاع تحمیلی ناشی از برتری عراق، پنهان نمیدارد. (م) 
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ــه وسـیله کارشناسـان  اعتقاد آنان "جنگ نفتکشها" ـ آنگونه که بعدها ب
نامگذاری شد ـ موجب افزایش مشکالت ایران در امر واردات سالح و مـواد 
مورد نیاز مردم میشد. بنابراین به زدن نفتکشها و تأسیسات نفتی ایـران 

پرداختند. به زودی روشن شد که این اقدام ضربهای شکننده به اقتصاد ایران 
وارد آورده است، بی آنکه احتمال مقابله به مثل ایران در بمباران شهرهای 
ــر ایـن بـاور بـود کـه تأسیسـات  عراق وجود داشته باشد. عراق همچنین ب

نفتیاش کمتر در معرض حمالت ایرانیان قرار خواهد داشت. پس از گذشت 
ــق  مدت کوتاهی از آغاز جنگ، هر دو کشور به فکر صدور نفت خود از طری
ــه خـط  ترکیه افتادند. عراق بهطور جدی به فکر اتصال خطوط نفتی خود ب
لوله نفتی عربستان (منتهی به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ) و احـداث 
ــه  خط لوله جدیدی از راه خاک اردن به بندر عقبه (با استفاده از تلمبه خان

امّان) افتاد. 
اما ایران بودجه الزم برای امتداد خط لوله نفتی خود از طریق ترکیــه را 
ـون  نداشت در حالیکه عراق خطوط لوله نفتی خود را برای صدور یک میلی
بشکه نفت در روز توسعه داد. ترکیه و عراق در فوریه 1983 (بهمن 1361) 
قراردادی را در همین زمینه امضا کردند که تـا اواخـر سـال 1984 (پـاییز 

1363) کار احداث آن به پایان میرسید. عراق همچنین موافقت عربستان را 
ــن  برای انتقال یک میلیون بشکه نفت در روز به وسیله خطوط لوله نفتی ای
کشور، به دست آورد. اما احداث خط لوله از طریق اردن با شکست مواجــه 

شد چرا که امریکا، عدم حمله اسرائیل به این خط لوله را تضمین نکرد. 
ــادرات نفـت  بنابراین عراق میتوانست که برنامههای خود را براساس ص

معادل ایران در سالهای معدود بعد تنظیم کند. در نهایت عراق دریافت که 
بدون گسترش دامنه جنگ نمیتواند حمایت بینالمللی الزم را برای تحقق 
ــهم بـه  صلح کسب کند، لذا برخی از مسئوالن این کشور، ابرقدرتها را مت



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

ادامه حمالت ایران 

 147

ادامه جنگ برای تضعیف هر دو کشور ایران و عراق کردند. اما ظاهراً رهبران 
ــگ بـه  هر دو کشور اهداف دیگری در سر میپروراندند. گسترش دامنه جن
معنای حضور دولتهای جنوب خلیجفارس و دولتهای اروپایی وارد کنندۀ 
نفت، در جنگ بود. همچنین روشن بود که واکنش ایران نیز شدید خواهد 

بود و این کشور به تروریسم متوسل خواهد شد.1  
به این ترتیب نظر عراق و محاسبات صدامحسین در مورد ناتوانی ایران در 

تعامل سیاسی با سایر کشورها درست از آب درآمد.2  

تهدید ایران علیه کشتیرانی نفتی 
طارق عزیز در اول ژوالی تهدید کرد که اگر ایران دست از حمله بـه عـراق 
برندارد، عراق به اهداف اقتصادی ایران حمله خواهد کرد. این تهدید عـراق 
در پی تهدیدات قبلی این کشور مبنی بر اسـتفاده از سـالحهای جدیـد در 
جنگ نفت، اعالم شد، اما این تهدید عملی و جدی بود، چرا کـه عـراق بـه 
موشکهای هوا به سطح " اگزوست" فرانسوی دست یافته بود، لیکن در آن 

                                                                         
ــم مطـرح شـده و ایـن ادعاهـا عمدتـاً بـه  1ـ با وجود ادعاهای فراوانی که در زمینه استفاده ایران از تروریس
وسیله صهیونیسم و استکبار جهانی (امریکا) مطرح و دامـن زده میشـد، هیـچگاه کشـورهای عـرب سـند 
واقعی از دخالت دولت جمهوری اسالمی ایـران را در ایـن زمینـه  منتشـر نکردهانـد بلکـه عکـس آن یعنـی 
ــات رسـیده اسـت. ایـن ادعـا کـه اساسـاً  استفاده حکومت اشغالگر قدس و امریکا از تروریسم دولتی به اثب
ــت، امـا بـه  خوراک تبلیغاتی در اوضاع بحرانی بهحساب میآید. هرچند در تبلیغات کشورهای عربی قرار داش
ــه بـیپـایگی چنیـن تبلیغـاتی واقـف بودنـد. آنچـه  باور حاکمان این کشورها تبدیل نشد. زیرا آنها خود ب
ــران بـا سیاسـتهای خصمانـه آنهـا و  میتوانست موجب نگرانی واقعی آنها شود احتمال مقابله به مثل ای
ــای مردمـی نـیز در برخـی از کشـورها بـا ایـن  حمایت آشکار و صریح آنان از عراق بود. شایدمخالفت تودهه
ــت کـه میتوانسـت عـامل نگرانـی  سیاستها (و حمایتهای قلبی آنان از انقالب اسالمی) وجود داشته اس

حاکمان این کشورها باشد، اگرچه ما از وجود یا میزان این مخالفت اطالعی در دست نداریم. (م) 
ــا عـراق، در گنجـاندن خواسـتههای ایـران در قطـع نامـه 598  2ـ محصول توانایی ایران در تعامل سیاسی ب
ــا بـه گوشـهای از  نهفته است. میبایست نویسنده سیر مراحل تصویب قطعنامه 598 را مجدداً مرور میکرد ت
ــگ و وضعیـت کنونـی صـدام ـ پـس از گذشـت 10 سـال از  تواناییهای ایران پی میبرد. وانگهی نتایج جن

جنگ ـ گواه صادقی بر این ادعا است. (و) 
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زمان این موشکها را فقط از هلیکوپترهای کوتاه برد میتوانسـت شـلیک 
کند و این به معنای آن بود که اهداف موجود در شرق بندر [امام] خمینی از 

برد موشکها خارج بود. همچنین عراق وسـایل الزم را بـرای شـلیک ایـن 
موشکها به اهدافی دور از سواحل ایران در اختیار نداشت. در ژانویه 1983 
ــاندارد" را بـه  (دی ماه 1362) فرانسه موافقت کرد که هواپیماهای "سوپرات
ــا 380 مـایل  عراق بدهد. با آنکه برد عملیاتی این هواپیماها حدود 360 ت
دریایی بود و امکان رسیدن بـه اهـداف دریـایی در جنـوب خلیجفـارس را 
نداشت، لیکــن عـراق قـدرت تـهدید صـادرات نفتـی ایـران را مییـافت و 
میتوانست نفتکشهای نزدیک به جزیره خارک را هدف قرار دهد. در 12 
آگوست 1983 (21 مرداد 1362) عراق با اعالم منطقه ممنوعه، کشتیهای 
خارجی را از ورود به آبهای سرزمینی ایران در شمال خلیجفارس و اطراف 
جزیره خارک برحذر داشت. ایران روزانه 2 میلیون بشکه نفت از این جزیره 

صادر میکرد و ناچار شد از کشتیهای خارجی حمایت کند و ناوهای جنگی 
ــره  مسلح به موشکهای سطح به سطح برای مراقبت آنها در نزدیکی جزی

خارک اختصاص دهد.  
در اوایل امر، عراق فقط حمالت معدودی را علیه کشتیها انجام میداد، 

سپس دست به حمالت شدید و متمرکز علیه جزیرۀ خارک زد تا کشتیهای 
ــرای بـارگیـری نفـت بترسـاند. بـا  خارجی را از نزدیک شدن به اسکلهها ب
اینحال، این اقدام تأثیری بر فرماندهان ایرانی نداشت، همچنین رفتوآمد 

اکثر ناوگانهای بینالمللی تحت تأثیر قرار نگرفت. در عوض ایران کوشید تا 
با اعمال فشار بر فرانسه، از واگذاری هواپیماهای جدید به عراق ممانعت کند. 

اوجگیری تهدیدات 
با وجود مخالفتها و اعتراضات ایران، در اواخر سپتامبر 1983 (اوایل مـهر 
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ــل گرفـت و در 9  1362) عراق هواپیماهای سوپراتاندارد را از فرانسه تحوی
اکتبر ورود آنها را اعالم کرد. چنانکه انتظار میرفت، کاربرد این هواپیماها 
ــواپیماهـا را در  اوضاع را بهنفع عراق تغییر داد. عراق عمالً استفاده از این ه
مارس 1984 (اسفند 1363) آغاز کرد، ولی نتوانست برای فهماندن جدیت 

خود به ایرانیان، بهمیزان الزم نفتکشها را تخریب کند. در واقع از زمانیکه 
عراق هواپیماها را تحویل گرفت تا زمانی کــه شـروع بـه اسـتفاده انبـوه از 
موشک و گازهای جنــگی (سـمی) کـرد، نـیروی کـافی و تـوان الزم را در 

عملیاتهای خود بهکار نگرفت تا جنگ را از حالت فرسایشی خارج کند و به 
ــاند. اضافـه بـر ایـن بـاید گفـت کـه صدامحسـین و  تأثیر استراتژیک برس
فرماندهانش در بهکارگیری این سالح جدید و تکنولوژی نو دچار خطاهـا و 
ــه  اشتباههایی شدند و نتوانستند دشمن خود را با نیروی مؤثر تازهای مواج

سازند تا مجبور به پذیرش آتشبس شود. همچنین عراق تصمیم ایران را در 
ــا درک نکـرد، در نتیجـه،  ادامه دادن به جنگ و تشدید آن نادیده گرفت ی
ـد.  افزایش محدود عملیات و واکنشهای تدریجی عراق با شکست روبهرو ش
ــدرت ـ را مشـاهده کـرد،  حتی ایران در این اقدام عراق آثار ضعف ـ و نه ق
ــراق بـا  بنابراین تأثیر سالح جدید به سرعت پس از پایان حمالت هوایی ع

تعداد محدودی هواپیما، از بین رفت و نتایج به دست آمده واقعاً اندک بود.  
ــه درسـتی اعتقـاد داشـت کـه جنـگ نفتکشهـا،  با این همه، عراق ب
ــا  دولتهای جنوبی خلیجفارس و ابرقدرتها را به دایره جنگ میکشاند و ب
ــگ  وجود مخالفتهای ظاهری شوروی و غرب با گسترش دامنه جنگ، جن
نفتکشها موفق بود. در حالیکه قیمت نفت نسبتاً افزایش یافتـه بـود امـا 
ــران موجبـات خشـم  تولید نفت بیش از تقاضا [ی جهانی] بود. از طرفی ای



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

جنگ عراق و ایران 

 150

شوروی را فراهم کــرده بود1 و دولتهـای مـهم عـرب نـیز منـافع مـالی و 
استراتژیک خاصی در حمایت و پشتیبانی از عراق داشـتند. امریکـا هـم از 
ــر  پیروزی ایران و تأثیر آن بر ثبات منطقه خلیجفارس بیش از تأثیر عراق ب

جریان نفت میهراسید و همچنین ایران در بین دولتمردان امریکایی مورد 
غضب بود. 

فرانسه غیر از منافع اقتصادی مهم، منافع استراتژیکی در ادامه حکومت 
غیردینی [الئیک] عراق داشت.2 خریدهای نظامی عراق از ســپتامبر 1980 
(مرداد 1359ه .ش) به 5/6 میلیارد دالر رسیده بود. سایر خریدهــای غـیر 
نظامی عراق نیز در حدود 4/7 میلیارد دالر بود. ارزش قراردادهای فرانسه و 
عراق به حداقل 7 میلیارد دالر میرسید و این موضوع برای فرانسه غیر قابل 

چشمپوشی بود، لذا فرانسه نیز در کنار عراق قرار گرفت. 
در توان ایران نبود که جنگ را گسترش دهد وآن را به کشورهای جنوب 
خلیجفارس بکشاند و تنگه هرمز را ببنـدد، لیکـن رفسـنجانی بـهکارگیـری 
موشکهای ضدکشتی و توپهای 120 میلیمتری مستقر در جزایر ایرانی و 
مینهای دریایی را برای انجام دادن واکنش و مقابله به مثل، ادامه داد. ایران 
ـگه  گروههای کوچکی از سپاه پاسداران و فدائیان3 را به جزایر موجود در تن

هرمز اعزام کرد و توپخانه و پدافند هوایی جزایر تنب کوچک و بزرگ و غیره 

                                                                         
ــته بـه شـوروی) و انحـالل ایـن حـزب، عـامل خشـم  1ـ احتماالً دستگیری سران حزب توده ایران (وابس

شوروی بوده است. (م) 
ــن کـه جنـگ ایـران و عـراق را  2ـ نویسنده در مقدمه همین کتاب ضمن ابراز تأسف از اظهارات سرد کردزم
ــدت در ایـن امـر در اشـتباه اسـت،  جنگ بین دو"نظام اسالمی و الئیک" خوانده بود، نوشته است: «او به ش
ــگی بـود بیـن  چرا که جنگ مزبور بین نظام الئیک و نظام اسالمی نبود، بلکه تنها میتوان گفت که این جن
ــود بـه ایـن موضـوع اعـتراف  فارس و عرب که تاریخ آن به صدها سال پیش بازمیگردد.» اما در این فصل، خ

میکند که «فرانسه منافع استراتژیکی در ادامه حکومت الئیک در عراق داشته است.» (م) 
ــت کـه بـا سـازماندهی سـپاه پاسـداران در نبردهـای دریـایی شـرکت  3ـ منظور بسیجیان جان برکف اس

میکردند. (و) 
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را افزایش داد.  
ـرد و  امریکا نیز در پاسخ، نیروی دریایی خود را در خلیجفارس تقویت ک
هشدار داد که واشنگتن هرگز اجازه بستن تنــگه را بـه ایـران نخواهـد داد. 
ــه  فرانسه نیز با تسریع در ارسال سالح به عراق موافقت کرد و شوروی هم ب

میزان پشتیبانی خود از عراق افزود. 
طراحان امریکایی به این نتیجــه رسـیدند کـه قـادرند ظـرف چنـد روز 
تالشهای ایران را برای بستن تنگه هرمز و جلوگیری از جریان نفت خنثی 
کنند و طرح خود را در این زمینه بر اساس چهار محور اصلی بنا کردند:  

ـ توان عملیاتی نیروی هوایی ایران اندک است. 
ـران  ـ اکثر موشکهای ضدهوایی و ضدکشتی امریکایی که در اختیار ای

قرار دارد، دارای قدرت محدودی هستند. 
ــران در اطـراف  ـ به آسانی و بهسرعت امکان خاموش کردن توپخانه ای

تنگه وجود دارد. 
ــتن آن  ـ تنگه وسیع و عمیق است و جریان آب در آن قوی است و بس

کاری مشکل است.  
ــا  اما واقعیتهای پس از آن، روشن ساخت که در محاسبات امریکاییه
ـده  اعتنایی به موشکها جدید ایران که از سایر کشورهای تهیه میکرد، نش
ــتیها در  بـود و خطـر میـنگذاری وسـیع و ضدحمـالت ایـران علیـه کش

خلیجفارس مورد توجه قرار نگرفته بود.1 
 
 
 

                                                                         
ــرده اسـت، بـه  1ـ متأسفانه نویسنده در اینجا و اکثر بخشهای کتاب، منابع مورد استفاده خود را معرفی نک

همین دلیل روشن نیست که این اطالعات بر چه پایه و اساسی ذکر شده است. (م) 
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عملیات والفجر 4 1 
در پاسخ به جنگ نفتکشها، ایران بهسرعت ثابت کــرد کـه قصـد توقـف 
ــهریور) نیروهـای ایـران از  حمالت زمینی را ندارد. در 19 سپتامبر (28 ش

منطقه مریوان2، چهارمین حمله سال 1983 (1362 ـ 1361) را در نزدیکی 
پنجوین اجرا کردند. این حمله در بخش ایرانی کردستان، در شرق سلیمانیه 

در جبههای به طول 130 کیلومتر بین مریوان و سردشت3 انجام شد. دو یا 
ــکر زرهـی 12 و 424 و  سه لشکر ایرانی (برخی نیروهای عراقی گفتهاند لش
گروهی از عناصر سپاه پاســداران) بـه اضافـه نیروهـای کـرد (تـابع حـزب 
دموکرات کردستان عراق) و سایر گروههای معـارض عـراق در ایـن حملـه 

شرکت داشتند.  
هدف این عملیات، بستن دو معبر کوهستانی بود ـ که نیروهای عراقی از 
طریق آنها به کردهای مخالف ایران کمــک میکردنـد ـ و تصـرف برخـی 
مواضع عراق در دره پنجوین و حومه پنجوین و گرمک و تعدادی روستاهای 
کردستان عراق. این مواضع در فاصله 144 کیلومتری چاههای نفت کرکوک 
ــه  و 4 کیلومتری سلیمانیه قرار داشت. ایران مدعی بود که این عملیات را ب
هدف دور ساختن توپخانه عراق از شهرهای بانه و مریوان5، و علیه کردهای 
ــه بـه  ضدانقالب و موافق عراق انجام داده است. اما عراق اعالم کرد که حمل
سمت چاههای نفـت کرکـوک صـورت گرفتـه و قصـد جداسـازی منـاطق 

                                                                         
1ـ نام این عملیات نیز "فی الفجر 4" (در فجر 4) آمده است. (م) 

2ـ در متن کتاب "ماریفا" آمده است. (م) 
3ـ درمتن کتاب "سارادا آمده است. (م) 

4ـ لشکر زرهی با عنوان 12 یا 24 در سازمان رزمی نیروهای مسلح ایران وجود ندارد. (م) 
5ـ در متن کتاب ثانیه و ماریثان! آمده است. (م) 
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کردنشین را داشته است. عراق در پاسخ، حمالت موشــکی جدیـدی علیـه 
شهرهای جنوبی ایران (دزفول، مسجد سلیمان، بندر امامخمینی) انجام داد. 
ظاهراً عراق در 12 اکتبر (20 مهر) و 25 اکتبر (3 آبان) از گازهـای سـمی 
استفاده کرده و آن را به وسیله هلیکوپترهای می-8 و جنگندههای روسـی 

بهکار برده، اما این اخبار تأیید نشده است. 
نیروهای ایران طبق عادت، داخل مواضع اولیه عراقیهــا نفـوذ کردنـد و 
شبانه حمله را انجام دادند. در این عملیات ایران بیش از 12 حمله اصلی و 

فرعی در جبههای با وسعت کافی انجام داد تا از سرعت تجمع نیروهای عراق 
بکاهد. ایران از طبیعت کوهستانی زمین استفاده کرد و نیروهای پیاده خود 
ــران روشـن  را برای حمله به اهداف مورد نظر بهکار گرفت. پیروزی اولیه ای
ــار یـا  ساخت که استفاده صحیح از بسیجیان برای حمله به سنگرهای تیرب
عبور از میدانهای مین، یک روش نظامی درست است، البته  در صورتیکه 
حمله روی اهداف قابل حصول و برگزیده صورت گیرد و تسلط بر آن ممکن 
باشد. عراق اقدام به پاتک کرد و هواپیماهایش 122 پرواز در روز با جنگنده 
بمبافکنها و هلیکوپترهای مسلح انجام دادند، لیکن موفق به جلوگیری از 
پیشروی ایران نشدند. ایران با بهکارگیری امواج انسانی موفق شد تا با ثبات 
ــر 5 اردوگاه کردهـا  و آرامش 15 کیلومتر در دره پنجوین پیشروی کند و ب

مسلط شود. 
نیروهای ایران، مرحله دوم عملیات را در 25 اکتبر (3 آبان) آغاز کردند و 
نیروهای عراقی ناچار تا مواضع خارج از پنجوین عقب رفتند. با فرا رسـیدن 
31 اکتبر (9 آبان)، ایرانیها 110 کیلومتر مربع از اراضی خـود را بـازپـس 

گرفته بودند. ایران مدعی بود که تعداد کثیری از عناصر تیپ 49 زرهی عراق 
و سایر عناصر سپاه اول را از بین برده است و در مجموع، کشتهها را2500 

تن اعالم کرد. عراق نیز مدعی کشته شدن 5000 سرباز ایرانی بود.  
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در چهارم نوامبر (13 آبان) ایران سومین مرحله عملیات خود را آغاز کرد 
و با نفوذ به کوهها و تپههای مشرف بر پنجوین، موفق به تسلط بر این شهر 
شد. عراق نیز اقدام به اعزام نیروهای تقویتی به منطقه کرد و برخی عنــاصر 

گارد ریاست جمهوری را به پنجوین فرستاد. ایرانیها در تالش برای ورود به 
ــدند و نـبرد در روز 9 نوامـبر (18 آبـان)  شهر متحمل خسارات فراوانی ش
متوقف شد. اما ایران برای حفظ دستآوردهای خود در این عملیات، در روز 
19 نوامبر (28 آبان) به کوهستĤنهای عراق حمله کرد و سپاه اول عراق نیز 

موفق به ایجاد مواضع دفاعی مناسب گردید. 
میتوان گفت که ایران بار دیگر در گسترش و افزایش موفقیتهای اولیه 
خود دچار شکست شد و بهجای آنکه عملیات نفوذ و پیشروی را در طـول 
جبههای وسیع ادامـه دهـد و نیروهـای عراقـی را بـا زنجـیرهای از ضربـات 
سنجیده به ستوه آورد، به مواضع پدافندی مستحکم حمله کرد و در نتیجه، 

خسارات سنگینی متحمل گردید. ظاهراً عراق از گازهای جنگی (سمی) برای 
ــن گازهـا  جلوگیری از برخی حمالت ایران استفاده کرده است و کاربرد ای
نسبت به سایر موارد موفقتر بوده است. ایران اعالم کرد که چند هزارتن از 

نیروهایش بر اثر استفاده عراق از گازهای شیمیایی مجروح شدهاند. 
در پایان نوامبر (9 آذر)، نتیجه نهایی نبردی که بیش از یک ماه به طول 
انجـامید ایـن بـود کـه ایـران موفـق شـد در عمـق 20 ـ 25 کیلومــتری 
کوهستانهای عراق نفوذ کند و مساحتی حدود 130 تا 200 کیلومتر مربع 
از اراضی عراق را بهتصرف درآورد. نیروهای عراقی نیز در فاصله 2 کیلومتری 
ــن  پنجوین مستقر شدند و کنترل ارتفاعات "شیلر" را بهدست گرفتند. به ای
ترتیب نیروهای ایران در فاصله 120 ـ 130 کیلومتری خط لولۀ نفتی عراق 
ــن عملیـات 400  که از کرکوک به ترکیه میرفت، قرار گرفتند. ایران در ای
ــی، 20 قبضـه تـوپ ضدهوایـی و  تانک و زره پوش، 20 قبضه توپ صحرای
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تعدادی آتشبار موشکهای ضدهوایی و مقادیر فراوانی مـهمات و ذخـایر را 
ــیز بـه  منهدم ساخت. همچنین 1800 عراقی اسیر شدند و 33 هزار مین ن
دست نیروهای ایرانی افتاد. با همۀ این احوال، این نبرد شکستی اساسی در 
نیروهای عراقی به وجود نیاورد، حتی دستآوردهای ایران، نتوانست سکوی 
پرش برای عملیات بعدی یا نفوذ موفق دیگری باشد، اما به هر حال جلـوی 
فعالیت کردهای ضدانقالب را گرفت و مانع از اجرای هرگونه عملیات نظامی 
آنها در کردستان ایران شد. این عملیات نشان داد که ایران در مواجهه بـا 
ـه  برتری زرهی و خصوصاً برتری هوایی عراق ناتوان است، بهویژه هنگامی ک
در عمق دور از منطقۀ شروع حمله قرار گیرد. ایـران نـیز در ایـن عملیـات 

تجهیزات فراوانی را از دست داد.  
به طور کل سال 1983 (63 ـ 1362) سال خوبی برای ایران نبود. ایران 
در حمالت خود نیروی انسانی بسیاری بهکار گرفت و در برابر 6500 کشتۀ 
ــر بودنـد. ایـران  عراقی 18 هزار سرباز از دست داد. مجروحان نیز چند براب
8000 اسیر در مقابل 5000 اسیر عراقی داد. همچنین ایران برای اولین بار 

با بهکارگیری انبوه گازهای سمی مواجه شد. 
حمله ایران به دو دلیل حیاتی ناموفق ماند: یکی آن که ایران نیروی کافی را 

برای تحقق برتری کامل و موفقیت حمله خود فراهم نیاورد. دوم آن که ایران 
فرصت کافی به عراق داد تا نیروهای خود را در مکان مناسب بهکار گیرد. 

بله، حمالت ایران در جبهۀ وسیع، مشکالت بسیاری برای عراق در اجرای 
پاتکها ایجاد کرد و اگر هجوم در منطقۀ کوچکتر و محدودی صورت گرفته 
بود، این مشکالت به مراتب کمتر بود و با فشار و تکرار حمالت شدید، امکان 

جلوگیری از پیشروی وجود داشت. 
ــی در سـیر  همچنین تدارک و تقویت نامناسب نیروهای ایران، آثار منف
عملیات گذاشت. در مقابل، عراق از این ویژگیهای مثبـت برخـوردار بـود: 
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پیشرفتهسازی و مستحکم کردن خطــوط پدافنـدی در سـال 1983 (63-
1362) و بهبود روش اجرای پاتکهای پراکنده و قوی که تجمع دوبارۀ نیرو 
ــرد. بـا ایـن حـال،  و انتخاب زمان مناسب برای پاتک اصلی را فراهم میک
ــهندرت از  نیروهای عراقی استقامت و پافشاری الزم را به خرج نمیدادند و ب
ــد و از  خطاهای ایران برای اجرای پاتکهای اصلی و اساسی بهره میگرفتن

موفقیتهای این پاتکها نیز استفاده الزم را نمیبردند.  
سازماندهی و سیستم کنترل و فرمـاندهی عـراق بـهتر از ایـران بـود و 
نیروهای عراقی از سبک حرکت و آرامش بیشتری نسبت به نیروهای ایران 
برخوردار بودند. اما با تمام این توضیحات، فرماندهی عراق از حمالت نیروی 
هوایی یا موشکی خود استفاده بایســته را نمـیگرفـت و اهـداف خوبـی را 
برنمیگزید. هنگامیکه ایران سلسله عملیات جدیدی را در ماه اکتـبر آغـاز 
کرد، عراق در پاسخ، به مینگذاری بندر [امام] خمینی و حمله به دزفول و 
ــا موشـکهای زمیـن بـه زمیـن "اسـکاد ـ بـی"  مسجد سلیمان و بهبهان ب
پرداخت. اما ایران از حمالت خود نکاست و کوشید تا مقابله به مثل کنــد. 
هنگامی که عراق نیروهای ویژه گارد ریاست جمهوری را در جنگ پنجوین 
ــه گلولـهباران  وارد عمل کرد (5 نوامبر 1983)، توپخانه ایران در روز بعد ب

غیرنظامیان بصره پرداخت. 

عملیاتهای والفجر 5 ـ 6 و خیبر 
(حمله سراسری 1984ـ  زمستان 1362) 

ایران در چند عملیات خود که اوایل سال 1984 (زمستان 1362) انجام داد، 
کوشید تا یکی از تاکتیکهای هجومی خود را اصالح کند؛ به این منظور به 
ــمال، روی بـه  جای تأکید بر استفاده از طبیعت زمین و حملۀ وسیع در ش
حمالت ترکیبی در بخشهای مرکزی و جنوبی جبهه آورد. در فوریه 1984 
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ــه عـراق انجـام داد. بـه جـای  (بهمن 1362) ایران چهار هجوم مرکب علی
ــل کـرد و ایـن  انتخاب یک محور برای پیشروی، این بار در چند محور عم

حمالت، مشکل مهمی در تمرکز و تجمع قوای عراقی به وجود آورد.  
اولین حمله ایران، حمله محدودی بود که گروهی از کردها در 12 فوریه 
ــه  (23 بهمن) در منطقهای نزدیک "نودشه" انجام دادند. با اینکه موفقیت ب
ــیروی نـه  دست آمده نسبتاً کوچک بود، اما ایران به بهای اندکی توانست ن
ــه]  چندان کمی از عراق را در این جبهه زمینگیر کند. از طرفی [این حمل
نشاندهنده تغییر اوضاع کردها بود و این وضعیت نشان میداد که کردهای 
موافق ایران که پس از آتشبس سال 11988 نسبتاً غیرفعال بودند، به حالت 
هجومی درآمدهاند و کردهای طرفدار عراق نیز تمام قدرت عمل خود را در 
داخل ایران از دست دادهاند. پس از تحمل 27000 کشته، تنها تعداد کمی 

از آنها باقی ماندند که همراه نیروهای عراقی در شمال عمل میکردند. 
اما سه حمله اصلی دیگر در جنوب صورت گرفت. ایران حدود 250 تا 350 

هزار نیرو2 (حدود 25 ـ 33 تیپ و لشکر) سازماندهی کرد و آنان را در جبهه 
گستردهای شامل دهلران و مهران و مردابهای هویزه وارد عمل کرد. ایــن 

وضعیت به او امکان داد تا حمالت خود را در مناطق و نقاط بسیاری از جبهه 
در طول جاده بغداد ـ بصره به قصد جداسازی بصره از شمال، انجام دهد.  
ایران ابتدا دو حمله محدود را با نام عملیات "والفجـر5" و "والفجـر6" بـه 
ـات  منظور جلب توجه عراق و دورکردن ذهن او از حمله اصلی (یعنی عملی
خیبر) آغاز کرد. عملیات والفجر 5 در جبههای به طــول 50 کیلومـتر بیـن 

                                                                         
1ـ باید 1987 میالدی (1365 ه .ش) باشد. (م) 

ــرح اسـت: محـور زیـد (فرمـاندهی  2ـ این آمار دقیق نیست. استعداد بهکار رفته در عملیات خیبر به این ش
محور با ارتش): 2 لشکر پیاده، 2 لشکر زرهی، 1 تیـپ هوابـرد از ارتـش بـا کمـک 2 لشـکر پیـاده و 1 تیـپ 
ــک  زرهی از سپاه. محور اصلی (هور و طالئیه با فرماندهی سپاه): 9 لشکر پیاده، 3 تیپ زرهی از سپاه با کم

1 لشکر زرهی از ارتش. (م) 
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دهلران و مهران و شرق القط1 صورت گرفت. این عملیات در شــب 16/15 
(26 و 1362/11/27) در نزدیکی مهران و در خط حد عملیاتی سـپاه دوم 

عراق (دارای 9 لشکر و حدود 100/000 نیرو) انجام شد. هدف این حمله، یا 
قطع جاده بغداد ـ بصره بود، یا هجوم بر بعقوبه کـه در مسـیر جـادۀ مـهم 

مهران ـ بغداد قرار دارد. بعقوبه نیز مانند بصره از لحاظ پدافندی مجهز بود و 
در اطراف آن مواضع دفاعی متعددی احداث شده بود: استحکامات انبــوه و 

یک خاکریز احاطهای با سنگرهای استقرار نیرو، سکوهای توپخانه و شلیک 
مستقیم تانک و انبارهای تدارکات در عقبه. بیشتر نیروهای مهاجم در این 

عملیات، از سپاه پاسداران بودند.2 
اما عملیات دوم (والفجر 6) در 21 فوریه (دوم اسفند) در نزدیکی دهلران 
ــار شـهر "علـی  به سمت ارتفاعات عراق در نزدیکی جاده بغداد ـ بصره، کن

غربی" صورت گرفت.  
عملیاتهای والفجر 5 و 6 نتایج محدودی به بار آوردند اما هدف اصلی از 

اجرای این دو عملیات، فریب فرماندهان عراقی بود تا متوجه تجمع نیروهای 
ایران در جنوب نشوند. 

ــات خیـبر" دارای اهدافـی مـهمتر از دو  هجوم چهارم ایران با نام "عملی
ــه  عملیات پیشین بود. نیروهای ایرانی یک غافلگیری استراتژیک و اصلی ب

وجود آوردند.3 هورالهویزه4 (مردابها) مانع طبیعی مهم در طول مرز عراق با 
ــه حسـاب  ایران از العماره5 در شمال تا منطقهای نزدیک بصره در جنوب ب

                                                                         
1ـ به همین شکل در کتاب آمده است. (م) 

ــپاه پاسـداران انقـالب بـهمنظور انجـام دادن نـبرد  2ـ هر دو عملیات محدود والفجر 5 و والفجر6 به همت س
اصلی (حمله خیبر) صورت گرفت. (م) 

3ـ این نبرد یکی از نتایج طراحیهای استراتژیک و ابتکارات تاکتیکی بود که قبالً به آن اشاره کردیم. (م) 
4ـ در متن کتاب "خور الهادیس" ذکر شده است. (م) 

5ـ در متن کتاب االماره آمده است. (م) 
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میآمد. شرق این مردابها در ایران، زمین خشکی است که هیچگونه مانعی 
ــه دجلـه و  مانند این مردابها در آن نیست. آب این مردابها از دو رودخان
ــران  کارون1 تأمین میشود. محدوده این مردابها از شرق در سوسنگرد ای
شروع میشود و تا ناصریه در عراق ادامه مییابد؛ جاده شرقی بصره ـ بغداد 
از منطقهای که به طور مصنوعی خشک شده است از سمت غرب رود دجله 
ـه  میگذرد. عرض این منطقه 20 کیلومتر است لیکن گهگاه آب تمام منطق
غیر از جاده را میگیرد. عمق آب در مردابها بین یک تا سه متر در فوریه 
(اسفند) در نوسان است و گیاهان بسیار و انبوهی در آن میروید که ارتفاع 

آنها تا دو متر میرسد. 
ــا  این مردابها و نیزارها مانع مهمی در برابر پیشروی و تحرک ایرانیه
بودند، البته امکان حرکت نیروهای زرهی و توپخانه عراق نیز در آنها نبود. 

تا آن لحظه از جنگ، عراق میکوشید که این مردابها هرچه بیشتر پر آب 
شود و به جای احداث خطوط پدافندی مستحکم و متصل برای تأمین عقبه 
مردابها، یک مانع آبی به وجود آورد. در این منطقه هیچ حملهای از ایران 

انتظار نمیرفت. 
خطوط پدافندی عراق درست در شرق جاده بصره ـ بغداد قرار داشت و 
ــختی و  نیروهای ایرانی این امکان را داشتند تا بدون مواجهه  با مقاومت س
ــرار  بدون آنکه در معرض آتش مؤثر توپخانه یا ضدحملههای زرهی عراق ق

بگیرند، به پیشروی خود ادامه دهند. 
ــدگی  در این منطقه گروهی از عربها (به نام عربهای مردابنشین) زن
میکردند، با این حال عراق برای تأمین این منطقه یا پخش نیروهای گشتی 
در آن اقدامی نکرد. نبود وسایل شناسایی واطالعاتی مناسب کــه بتوانـد از 

                                                                         
1ـ کارون صحیح نیست و کرخه درست است. (م) 
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آنچه در ایــن منطقـه مـیگذرد، خـبر دهـد، موجـب میشـد کـه صرفـاً 
شناساییهای محدودی در این منطقه انجام گیرد. 

نهایت آنکه، خط حد پدافندی سپاه چهارم عراق (شمال القرنه) و سپاه 
سوم (بخش جنوبی) نیز در این منطقه قرارداشت. 

ایران نیرویی حدود 150/000 تــن را در نزدیکـی هـور مسـتقر کـرد و 
100/000 تن نیروی احتیاط که به سرعت میتوانستند وارد عمل شوند نیز 
ــران در روز 22 فوریـه  در پشت سر آنها قرار داد. با این که حمله اصلی ای

(سوم اسفند) صورت گرفت اما ایران با فرصت کافی قبل از آن دست به چند 
اقدام آمادگی زد، مثالً در 14 فوریه (25 بهمن) یک عملیات شناسایی رزمی 
در نزدیکی رودخانه اروند انجام داد؛ در 16 فوریه (27 بهمن) این عملیات با 
ــافت (بـا نـام عملیـات  هدف انهدام نیرو؛ بهوسیله هلیکوپتر و قایق ادامه ی
"فاطمه زهرا" [س]). در این عملیات، جناح مردابها تـأمین شـد و امکـان 
پرداختن به این منطقه با تمام قوا فراهم آمد. عملیات خیبر هم قطع جاده 

بصره ـ بغداد را در هدف داشت. ایران سه گروه آبی ـ خاکی انهدام نیرو را با 
ــناورهای کـوچـک بـه سـمت بیـداء (روسـتایی در  استفاده از قایقها و ش
مردابها)1 و جزایر مجنون و نقاط نیرومند سپاه سوم در غزیل2 فرستاد.  

حمله به بیداء کامالً موفق بود، نیروهای پدافندی این روستا بسیار ضعیف 
بودند. نیروهای سپاه پاسداران به محض تسلط بر این روستا، شروع به حفر 
ــد. دو روسـتای دیـگر بـه نامهـای  کانال و تجهیز سنگرهای پدافندی کردن

سنجه3 و اجراء4 نیز که هیچ نیروی عراقی در آن نبود، به تصرف ایران درآمد 
و این دو روستا با یک جاده باریک خاکی به هم مرتبـط شـدند. ایـن امـر، 

پیشروی نیروهای ایرانی را نسبتاً آسانتر ساخت.  
                                                                         

1ـ به نظر میرسد نام "البیضه" صحیح باشد. (م) 
2ـ و3 و 4 ـ این نامها دقیقاً از متن اصلی کتاب نقل شده است. (م) 
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گفته میشد که برخی گروههای کوچک ایرانی عمالً موفق شدند خود را 
ــران در گرو ایـن بـود کـه  به جاده بصره ـ بغداد برسانند. موفقیت حمله ای
نیروهایش بتوانند خود را به این منطقه برسانند و پیش از شروع ضدحملـه 
ــه  عراق با تانک و توپخانه، سرپل مناسبی با استفاده از قایق در آن منطقه ب
ــه در ایـن عملیـات هجومـی  دست آورند. نیروهای سپاه پاسداران ایران ک

شرکت کردند، توپخانه و سالحهای جدید ضد تانک در اختیار نداشتند و در 
دو حمله فرعی والفجر 5 و والفجر6 نیز نتوانستند به اهداف مورد نظر یعنی 
ــه سـمت خـود دسـت یـابند و عراقیهـا  جلب نیروهای سپاه سوم عراق ب
توانستند به سرعت نیروهای خود را جمعآوری کننـد. همچنیـن نیروهـای 
ایرانی سالح سنگین برای اجرای پدافنــدی قـوی نداشـتند، لـذا قایقهـا و 
شناورهای کوچک ایرانی به آسانی هدف هلیکوپترهای مسـلح عـراق قـرار 

میگرفتند. با فرا رسیدن 25 نوامبر (6 اسفند)، عراقیها سه پاتک مهم انجام 
ــازی کردنـد. ایـن نـبرد، بسـیار  دادند و منطقه را از نیروهای ایرانی پاکس
ــاده ایـران را درو کردنـد و بـا  وحشتناک بود، تانکهای عراقی، نیروهای پی
اتصال خطوط برق فشار قوی به آبهای مرداب، بسیاری از ایرانیان را با برق 
ــراق صحنـههای هولنـاکی از کشتهشـدگان ایـران در  کشتند.1 تلویزیون ع

مردابها را به نمایش گذاشت. 
ــه شـبانه صـورت  اما حمله ایران به جزیل، حملهای آبی ـ خاکی بود ک

گرفت و این منطقه پیش از آن که مواضع دفاعی عراقیها در آن کامل شود، 
به تصرف درآمد. این حمله در ابتدا با موفقیت همراه بود اما منطقه از لحاظ 

                                                                         
1ـ این اولین باری است که از اتصال بـرق فشـار قـوی بـه آبهـای مـرداب سـخن رفتـه اسـت و در طـول 
ــان نکـرده اسـت. از نویسـنده  سالهای جنگ و پس از آن هرگز کسی حتی به مزاح نیز چنین سخنی را بی
ــت کـه بـاور کـرده  محترم که زمانی وزیر دفاع یک کشور اسالمی و بزرگ ـ و قابل احترام ـ بوده، عجیب اس

در مردابی به طول 100 کیلومتر میتوان برق فشار قوی نصب کرد و . . . !! (م) 
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ــه  مهندسی بهخوبی مجهز شده بود و عراق آتش برتری داشت. در 23 فوری
(4 اسفند) ایران اعالم کرد که بر القرنه (در محــل تقـاطع دجلـه و فـرات) 
ــن ادعـا اعـالم کـرد کـه  مسلط شده است. اما تلویزیون عراق با تکذیب ای
ــوط اول یـا در هنـگام عبـور از آن  بسیاری از نیروهای ایرانی در مقابل خط

کشته شدهاند. 
ــدودی دسـت یـافتند و  پس از آن که نیروهای ایران به پیروزیهای مح

عراق موفق به جلوگیری از پیشرفت آنان شد، نبرد به حالت جنگ فرسایشی 
ـر  درآمد. سپاه پاسداران در یک تالش بدون امید به منظور غلبه بر آتش برت
ــه نیروهـای سـپاه  عراقیها، نیرو پشت سر نیرو وارد عمل کرد، در حالی ک
کامالً نمایان و بدون پوشش [در معرض تیر] بودنـد. آتـش عـراق توانسـت 
ـراق  خسارات سنگینی به نیروهای ایرانی وارد سازد، هلیکوپترهای مسلح ع
نیز نقش مهمی در انهدام تجمعات نیروهای پیاده ایران در وسط مردابهـا 
داشتند. همچنین عراق سراسر منطقه را در آب فرو برد تا بر مشکل تحرک 
نیروهای پیاده ایران بیفزاید. نیروهای ایران حتی با افزایش سرعت پیشروی 
ــا در  خود نیز نتوانستند از تداوم پشتیبانی نیروهای عراقی در حین هجوم ی
فاصله بین مراحل عملیات جلوگیری کنند، در نتیجـه، منطقـه تبدیـل بـه 

کشتارگاه پیادههای ایران شد و در 29 فوریه (دهم اسفند) این حالت به اوج 
خود رسید. در این روز نیرویی حدود 20 هزار ایرانـی در روشـنایی روز بـه 
ــو و اطـراف  پیشروی در زمین بدون عارضه پرداختند، اما آتش انبوه در جل
آنان مانع از موفقیتشان شد. با فرا رسیدن ماه مــارس، ایـران تمـام تـوان 
ــک پـاتک  هجومی خود را از دست داد. روز بعد نیروهای عراقی با اجرای ی
قوی علیه نیروهای ایرانی ـ که ارتباطشان با عقبه قطع شده بود و در زمین 

ـ بیش از 20 هزار تن را از بین بردند.  بدون عارضه و خشک و شورهزار بودند 
تنها پیروزی به دست آمده از عملیات خیبر برای ایرانیان این بود که در 
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ــهای بـه نـام "جزایـر  حین عبور از مردابها، چاههای نفت عراق رادر منطق
مجنون" کشف کردند؛ جزایری که بدون تأمین و بدون مدافع بود.1  

این جزایر از دو شبکه راه خاکی در شرق القرنه تشکیل شده است. عراق 
به منظور آن که چاههای نفتی این منطقه را قابل بهرهبرداری کند، اقدام به 
ــهاند کـه  خشک کردن این بخش از مردابها کرده است. برخی منابع گفت
چند میلیارد بشکه نفت در چاههای این منطقه موجود است که حدود %20 
ذخایر نفت عراق را تشکیل میدهد. بیش از پنجاه حلقه چاه نفت در جزایر 

وجود دارد که بالفاصله پس از شروع جنگ، عراق در آنها را بست. سپاه اول 
و سپاه سوم عراق مشغول پدافند از خطوط اصلی دفاعی در شرق جاده بغداد 
- بصره بودند، لذا نیروهای ایرانی توانستند بدون دخالت نیروهای عراق وارد 

این منطقه شوند و مواضع خود را مستحکم کنند. 

                                                                         
1ـ وقایع این نبرد در کتب متعدد مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه به طور مشروح آمده اســت. آنچـه 
از نتیجه عملیات روشن است، این است که اطالعیههای ارتش عراق در طول این نـبرد ـ کـه ظـاهراً مرجـع 
اصلی نویسنده بوده است ـ صحت و اعتباری نداشتند، زیرا نهایتاً با همۀ کشوقوسهـای طبیعـی در جریـان 
یک نبرد، جزایر نفتخیز و استراتژیک مجنون در دست ایران قرار گرفـت و ایـن دقیقـاً در جـهت اسـتراتژی 
ــه عنـوان یـک منطقـه  "تنبیه متجاوز و جبران خسارات جنگ" بود. در اجرای این استراتژی، منطقه هور ب
ــر ایـراد ضربـه اقتصـادی بـه حکومـت عـراق،  نفتخیز و بدون سکنه انتخاب شد. تصرف این منطقه عالوه ب
ــوان گرویِ مناسـبی در مذاکـرات سیاسـی بـرای واداشـتن حکومـت عـراق بـه پرداخـت  میتوانست به عن
ــه 598 اهمیـت خـود را نشـان داد.  خسارتهای جنگ، کاربرد داشته باشد، امری که در زمان صدور قطعنام
ــهمترین عوامـل انتخـاب  منطقه عملیاتی به لحاظ شهری نبودن، تلفات انسانی باالیی نداشت و این یکی از م
ــود مـرداب در جلـو ایـن جزایـر و فاصلـه طوالنـی آن تـا خشـکیهای داخـل ایـران، عـامل  منطقه بود. وج
ــرد کـه نـیروی عمـدهای قـادر بـه ورود بـه ایـن  غافلگیری اصلی به حساب میآمد. ارتش عراق تصور نمیک
ــم وارد شـود، تـوان ایـن همـه مقـاومت را در برابـر آتشهـای متمرکـز و سـالحهای  جزایر باشد و یا اگر ه
شیمیایی انبوه داشته باشد. در پایان این نبرد سنگین، عراق به از دست دادن جزایـر مجنـون اعـتراف کـرد و 
ــود. ایـن ابتکـارات بـه  ایران با ابتکاراتی که در مهندسی رزمی انجام داده بود، عقبه خود را به جزایر متصل نم
ــود و بـه جـهت مقـاومت  عنوان طرح یدک، در صورت باز نشدن محور زید (از سمت جنوب) طراحی شده ب
اصلی دشمن در آن محور و ناتوانی او از حضور در جزایر، به اجرا درآمد و با اتصـال جـاده بـه جزایـر، دشـمن 

منطقه را از دست رفته و تثبیت شده دانست. (م) 
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ــزار نفـر نـیرو  در روز 25 فوریه (6 اسفند) ایران مواضع خود را با 20 ه
تقویت کرد. مهندسی رزمی ایـران پـل شـناوری را بیـن مواضـع جدیـد و 
سرزمین ایران درجنوب شرق حمید برقرار کردند و به این ترتیب توانستند 

واحدهای توپخانه را به این مواضع منتقل سازند. 
عراق میبایست منتظر میماند تا تقویت خطوط پدافندی جنوب جزایر 
ــهای مسـتحکم در محـاصره تبدیـل  مجنون پایان میگرفت و آن را به قلع

میکرد. و مجبور بود از وسایل نورافشان (منورهای توپخانه و گلولههای منور 
و …) در طول محیط خارجی مواضع استفاده کند و در آب مرداب تا مدتی 
به وسیله کابلهای برق فشار قوی، الکتریسیته جاری کند تا مانع عبور نیرو 
ـراق  از مردابها شود. در این زمان رفسنجانی رئیس مجلس اعالم کرد که ع
به میزان کافی برای پرداخت خسارات جنگ، نفت در اختیار دارد. منظور او 

ذخایر نفتی جزایر مجنون بود. 
ــود کـه  خالصه کالم آن که نتیجه نهایی عملیات خیبر برای ایران این ب
آنچنان دچار خسارات شدید انسانی شـد کـه تـا مـارس (اسـفند) 1985 
ــیز 6000 کشـته و  نتوانست دست به هیچگونه حمله اساسی بزند.1 عراق ن
10/000 زخمی داد. نیروهای سپاه پاسداران متحمل 20 هزار کشته و 30 
ــیار بیشتـر از  هزار زخمی شدند و خسارات ایران در تجهیزات و سالح بس

                                                                         
ــیر و تحـوالت عمـدهای در جنـگ رخ داد. در بعـد سیاسـی، ایـران در انتظـار  1ـ پس از عملیات خیبر، تغی
ــه ثمـر رسـیدن تالشهـای سیاسـی  بهرهگیری از اوضاع جدید بود و تمایلی به ادامه خونریزی در صورت ب
ــر عـراق دچـار وحشـت و  خود، نداشت. در بعد اقتصادی، امریکا و کشورهای غربی که از برتری نظامی ایران ب
نگرانی شده بودند دست به تحریم اقتصادی و ایراد فشارهای شدید و تحریم فـروش سـالح بـه ایـران زدنـد و 
جنگ نفتکشها را با تجهیز عراق به موشکها و هواپیماهـای مجـهز بـه راهانداختنـد. در بعـد اسـتراتژیک، 
ــی میکـرد و ایـن همـه تحـوالت  مباحث جدیدی به وجود آمد که ادامۀ نبرد را در شکلهای مختلف بررس
طبعاً موجب تأخیر در انجام دادن عملیات بزرگ بعدی میشـد. ضمـن آن کـه ایـران مـایل بـود تـا بـا روش 
ــرب و شـرق از عـراق  دیگری غیر از جنگ به اهداف حق خود برسد، امری که به دلیل طرفداری همهجانبه غ

محقق نگردید. و این جنگ سالهای بعد ادامه یافت. (م) 
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خسارات عراق بود.1  
با وجود این وضع، ایران تا پایان تابستان نیرویی حدود 300/000 تن را در 

مواضع هجومی نزدیک جبهه باقی نگهداشت و تنها بخشـی از ایـن نـیرو را 
ترخیص کرد. همچنین ایران پل شناوری را که برای رسیدن به مجنون زده بود، 

به جادۀ مرتفع خاکی تبدیل کرد. این جاده 16 کیلومتر طول داشت که در 
هفتم ماه مه عملیات احداث آن به پایان رسید. دیگر برای عراق راهی باقی نماند 

جز آنکه در اصالح اشتباهات خود و جبران نقاط ضعف موجود در خطوط 
پدافندی خود بکوشد و نقاط حیاتی اطراف شهرهای مهم را کامالً تقویت کند. 

نتایج و آثار عملیات خیبر 
با وجود شایعات و گزارشهای بسـیار دربـاره ارزیـابی فرماندهـان ایـران از 
عملیات خیبر، هیچگونه اطالع واضحی از نحوه ارزیابی این عملیات در ایران 
وجود ندارد. در تبلیغات ایران و سخنرانیهای رهبران و فرماندهان ایرانـی 
ــان جنـگ تـأکید میشـد، امـا  باز هم بر سرنگونی صدام بهعنوان شرط پای
مشخص نشد که چگونه ایران قادر به سرنگونی صدام خواهد بود، در حــالی 
ــن  که ایران قادر به انجام دادن حمله عمده جدیدی نبود. کمکم گروهی ای
سؤال را مطرح کردند که آیا ایران میتواند با پیگیری و ادامه تاکتیکهایی 
که خسارات فراوانی بر نیروی انسانی وارد میسازد، در جنگ پیروز شود؟ در 
حالی که موفقیتی در شکستن کافی خط به نحوی که بتواند تبدیل به یک 
خطشکنی کامل و شکست نیروهای عراقی شود، به دست نیاورده است. در 

                                                                         
1ـ پس از این عملیات، آمار خسارتهای انسانی عراق چنین برآورد شد: 15000 کشـته یـا زخمـی و 1140 
ــهدای  تن اسیر (شامل 102 تن از ملیتهای مصر، سودان، مراکش و سومالی.) همچنین آمار ذکر شده از ش
ــان بـر اثـر اسـتفاده وسـیع  ایران در این نبرد، بسیار بیش از تعداد واقعی است، ولی آمار مجروحان و مصدوم
ــیگرفـت ـ نزدیـک بـه تعـداد ذکـر  عراق از سالحهای شیمیایی ـ که برای اولین بار به این وسعت صورت م

شده، است. (م) 
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این باره گفتوگوهای داغی بین اعضای شورای عالی دفاع ایران درگرفـت و 
برخی طرحها بررسی شد.1 اهم این طرحها چنین بود: 

ــمال  ــی ش ـه نفت ـط لول ـوک و خ ـه کرک ـده علی ـات عم ـک عملی ـام دادن ی ـار اول: انج راه ک
ـور  ــب العبـ ــگ در منــاطق کوهســتانی صع ـکل ایــن طــرح آن بــود کــه جن ـراق. مش ع
ــن  ـرد. همچنی ـم میک ـراق] فراه ـرای ع ـیرومندی را [ب ـدی ن ـتم پدافن ـه سیس ـت ک ـیگرف درم

جنگ در مناطق کردنشین، احتمال واکنش اقتصادی و نظامی ترکیه را در پی داشت. 
راهکار دوم: حمله به بغداد از طریق قصرشیرین یا مندلی. اما ایران نیروی 
زرهی و نیروی هوایی کافی برای اجرای این حمله و پشتیبانی آن را نداشت. 
نیروهای ایران در صورت ورود به این منطقه، در یک زمین باز و مکشوف قرار 
میگرفتند که یک منطقه کشتار آسان به نفع نیروهای عراقی به حساب میآمد. 
ــت آمـده در  راهکار سوم: تالش برای تقویت موفقیتهای محدود به دس

عملیات خیبر و انجام دادن حمله جدیدی در مردابها و اطراف آن. 
راهکار چهارم: حمله به سمت بصره و تسلط بر اکثر مناطق شیعهنشــین 

عراق و محروم ساختن این کشور از اتصال به خلیجفارس. عیب این طرح این 
بود که هجوم مستقیم به مواضع مستحکم به حساب میآمد. 

راهکار پنجم: محاصره بصره از جنوب با حمله به فاو که نیروهای ضعیفی 
ــر.  از آن پدافند میکردند و جداسازی عراق از کویت با تسلط بر بندر امقص
ــاگزیـر میسـاخت تـا حمایتهـا و  این راهحل، دولتهای خلیجفارس را ن

پشتیبانیهای خود را از عراق، از بیم حمله ایران به سرزمینهایشان، متوقف 
سازند. این راهحل بیشترین احتمال دخالت غرب در جنگ را در پی داشت. 

                                                                         
ــت، هیـچ منبـع و مرجعـی بـرای  1ـ همانند سایر آمارها و اطالعاتی که نویسنده در این کتاب نقل کرده اس
ــه چـه مدرکـی ایـن بحـث داغ(!) اعضـای  این سخنان موجود نیست و معلوم نیست که نویسنده با استناد ب
شورای عالی دفاع ایران را نقل کرده است. راه کارهای ذکر شـده ایشـان ـ کـه در ادامـه متـن آمـده اسـت ـ 
ــه آنهـا در جلسـه شـورای عـالی  کلیه راه کارهای موجود و قابل تصور در جنگ است(!) و قاعدتاً طرح هم

دفاع ضرورتی نداشته و نیاز به بررسی همه آنها نیز نبوده است! (م) 
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ــی  شورای عالی دفاع ایران راهکار سوم را برگزید، اما در عین حال بررس
طرح پنجم یعنی تسلط بر فاو و امقصر را نیز آغاز کرد. این امر فرصت کافی 
ــه ایـن  برای آمادگی، در اختیار ارتش و نیروهای سپاه پاسداران گذاشت. ب
ترتیب امید به پیروزی افزایش یافت. با اینحال بهنظر میرسید که بسیاری 
از فرماندهان جنگ در ایران، قادر به فهم اسباب و عوامل شکست و پیروزی 
در جنگهای انقالبی سابق مثل چین و ویتنام نبودهاند. با وجود مستشاران 
ــی اقـدام [اصلـی] چیـن و ویتنـام را  کره شمالی در ایران، فرماندهان ایران
ــدید در تربیـت کادرهـای  درنیافتند.1 این اقدامات عبارت بود از فعالیت ش
شایسته و با کفایت، و فرماندهان نظامی مـاهر و توانـا کـه دارای تجربیـات 

رزمی در مدیریت عملیات نظامی بودند.  
ــد عـراق را یـک موفقیـت حاشـیهای و  فرماندهان ایرانی موفقیت پدافن
ــم یـا  غیرمهم میدانستند بهحدی که تصور میکردند اندکی تغییر در حج
تشکیالت نیروهای ایرانی میتواند نتیجه را تغییر دهد. همچنیــن بـه نظـر 
ــل  میرسید که آنها در بیان نقاط ضعف عراق و ناتوانی این کشور در تحم
خسارات و ادامۀ جنگ فرسایشی مبالغه میورزیدند، بهویژه آن که خسارات 
ــل  ایران در نفرات و تجهیزات بیش از 3 برابر خساراتی بود که عراق متحم
میشد. همچنین آنها درباره تأثیر عامل جمعیت یعنی تنها نقطـۀ برتـری 

ایران بر عراق نیز اغراق میکردند. 
از همۀ اینها مهمتر، فرماندهی عالی ایران از جمله [امام] خمینی بازهم 
ایدئولوژی را باالتر از هر چیز دیگر مثل ساختار، حجم و تســلیح نیروهـای 
مسلح قرار دادند.2 در نتیجه، یک گرایش قوی به وجود آمد که شعار "جنگ 

                                                                         
1ـ معلوم نیست نویسنده با استناد به چه منبعی به این نتیجه رسیده اسـت کـه در ایـران مستشـاران کـرۀ 

شمالی حضور داشتند.(و) 
2ـ اگر به دقت به استراتژی سازماندهی نیروی انسانی ایران در طول دفاع مقدس بنگریم و تحوالت پیش آمده    ← 
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ــاخت و یـا بیتوجـهی بـه  خلقی" و ترویج آن را در بین مردم مطرح میس
ــه ایـن ترتیـب بسـیاری از افـراد سـپاه  خبرگان جنگ را توصیه میکرد. ب
ــه  پاسداران انقالب اسالمی را ـ که سازمانی تازه تأسیس و بیتجربه بود ـ ب
ــان آمـاده  مقامهای عالی نظامی ارتقا دادند. بنابراین فرماندهی ایران همچن

اعزام هزاران داوطلب و پاسدار انقالب به جبهه بود. اکثر این افراد بهتازگی از 
ــهکارگیـری سـالح و  شهرها و روستاها آمده بودند و آموزشهای کافی در ب
ــه مقـدار کمـی از سـالح و  فنون جنگ را ندیده بودند. دولت این افراد را ب
مهمات تجهیز کرد و فقط رهنمودها و دستورهای [امام] خمینی را به آنان 

آموزش داد که در راه انقالب جان فدا کنند.1  
 
 

                                                                                                                                               
ـیروی  ←  در آن را با توجه به رشد سازمانی (کیفی و کمی) سپاه، بسیج و ارتش مورد بررسی قرار دهیم، تشــکیل 3 ن
ع را  زمینی، هوایی و دریایی سپاه پاسداران و تجهیزات نظامی دائماً در حال رشد و اتخاذ تاکتیکهای رزمی کامالً بدـی
راقـ  کـه از حمـایت  ران و ـع ن اـی ت کـامالً نامتعـادل بـی ـتراتژی در وضعـی مدنظر بگیریم، آنگاه صحت کارکرد ایــن اس
ت  ا موفقـی دا ـب ـتراتژی از همـان ابـت ن اس همهجانبه غرب و برخی کشورهای عربی برخوردار بودـ  روشن خواهــد شـد. اـی
ه مرزهـای  روبهرو شد. تحوالت عظیمی که از تجاوز نیروهای عراق به عمق خاک ایران آغاز شد، با عقب راندن آنهــا ـب

بینالمللی و تعقیب متجاوز در مناطق حساس سیاسی و اقتصادی مانند جزایر مجنون و فاو ادامه یافت و این روند نهایتاً 
ب،  ن ترتـی به صدور قطعنامه 598 شورای امنیت انجامید که در آن برای اولین بار خواستههای ایران لحاظ شده بود. به اـی
اکتیک و  ی(ره) ـت تصور غلطی که در ذهن برخی تحلیلگران، از جمله نویسنده محترم نقش بسته استـ  که امام خمیـن
علم نظامی را فدای ایدئولوژی میکرده استـ  با توجه به روند کلی موفقیتآمیز در جنگ و استفاده ایشان از مشـاوره 
ات آن، راهـی جـز برخـی  رای اثـب ه و اسـاس اسـت و ـب مسئوالن عالیرتبه سیاسی و نظامی کشور، تصوری کامالً بیپاـی

بافتههای تبلیغاتی وجود ندارد. (م) 
ه جبهـه  ار اول ـب رای ـب 1ـ همه نیروهای بسیجی آموزشهای نظامی الزم را در مقاطع متعدد میدیدند. بسیجیانی کــه ـب
ر اعـزام  ار دوم و بیشـت رای ـب ـیجیان کـه ـب د و سـایر بس یگذراندـن اعزام میشدند دورههای عمومی نظری و عملی را ـم
گر  میشدند، در صورت لزوم آموزشهای تخصصی و رستهای مانند غواصی، زرهی، توپخانه، مخابرات، آبیـ  خاکی و دـی
ـپس  ـته و س اندهی دس ه فرـم ی ـب هارتها و تواناییهـای فـن آموزشها را میدیدند. بسیاری از همین بسیجیان به دلیل ـم
د و  اقد سـالح و تجـهیزات بودهاـن ـیجیان ـف ن کـه بس اتی منصـوب میشـدند. اـی گروهان و گردان و حتی تیپهـای عملـی
آموزشهای الزم را نداشتند، تصور غلطی است که از "ادای تکلیف بسیجیان" در ذهن نویسنده نقش بسته است. تصـور 
انچـه ضـرورت  اندند و چـن صحیح آن است که بسیجیان، برای انجام دادن تکلیف، منتظر تکمیل سالح و تجــهیزات نمیـم
ن از خرمشـهر و سـایر  دفاع ایجاب میکرد با دست خالی نیز با دشمن روبهرو میشدند. در آغاز جنگ، در دفــاع خونـی
مناطق، چنانچه همین مقاومتها صورت نگرفته بود، دشمن پایههای تجاوز خود را محکم میکرد و هرگز ایران قادر به 

توقف نیروهای متجاوز و سپس عقب راندن آنها نمیشد. (م) 
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فصل هشتم 

جنگ فرسایشی 
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جنـگ فرسـایشی 
آوریل 1984 تـا 1986 (فروردین 1363 تـا 1365) 

آغاز جنگ فرسایشی 
خسارات سنگینی که ایران متحمل گردید، سبب شد تا سال 1986 ـ کـه 
عملیات فاو را انجام داد ـ دست از هرگونه عملیات عمده و اصلی بردارد و تا 
حمله به بصره در ســال 1987 هیـچگونـه تالشـی بـرای اجـرای عملیـات 
همهجانبه و نهایی بر ضد عراق نکند. در ایـن دو سـال (1984 تـا 1986)، 
ــی  ایران جنگی فرسایشی را آغاز کرد که در خالل آن چندین عملیات فرع
انجام داد. در مقابل، عراق دامنه جنگ نفتکشها را گسترش داد تا اقتصاد 

ایران را هدف قرار دهد. در همین زمان حکومت عراق کوشید تا با استفاده از 
خطر احتمال سقوط عراق و کویت به دست نیروهای ایران، بـه بیشتریـن 

میزان کمکهای خارجی ممکن، دست یابد. 
جنگ، فشار فزایندهای را در این دوره به هر دو کشور وارد آورد، خصوصاً 
بر اثر افزایش خسارات و هزینهها. با این حال روشن شد که هر دو نظام قادر 
به کنترل اوضاع داخلی خود هستند. جنگ زمینی، یعنی عامل اصلی تعیین 
کننده در جنگ، ادامه یافت و این به معنای آن بود که ایران تا آخرین حد 
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ــد گرفـت، در  ممکن از برتری نیروی انسانی خود و روح انقالبی بهره خواه
مقابل، عراق نیز تا جایی که ممکن بود از برتری تسلیحاتی و سهولت خرید 

سالح و مهمات استفاده خواهد کرد. 
در این رقابت، عراق گوی سبقت را از ایران ربود. ایران در سالهای 1984 
و 1985 مقدار 3/9 میلیارد دالر سالح و مهمات وارد کرد، در حالی که عراق 
بیش از چهار برابر این میزان یعنی 18/1 میلیارد دالر واردات اسلحه داشت. 
گذشته از آن، عراق موفق به خرید سالحهای پیشرفتۀ شرق و غرب گردید. از 

لحاظ قیمت خرید سالح نیز توان خرید عراق 50 درصد بیش از ایران بود، 
زیرا ایران اسلحههای خود را گرانتر از عراق میبایست تهیه میکرد. بنابراین 

عراق در این زمینه نیز به نسبت 5 بر 1 از ایران پیشی گرفت. 
برتری ایران در نیروی انسانی چیزی به همراه نداشت. در نیمۀ سال 1984 
ایران حدود 555/000 نیروی مسلح با امکان افزایش 200/000 تن در اختیار 

داشت و این یعنی باالترین حجم ممکن از نیروی سهگانه ایران که به سه چهارم 
میلیون تن میرسید. اما اختالفات و درگیری بین نیروهای نظامی (ارتش) و 

سپاه پاسداران و غیر آنان، شکست در فراخوانی مجدد افسران و سربازانی که 
ارتش را با پیروزی انقالب ترک کرده بودند و تجربه و درایت و آگاهی بیشتری 

به فنون جنگی داشتند و از طرفی شکست در آموزش ایـن نـیروی انسـانی 
[فراوان] با روشهای خوب، سبب شد تا قابلیت نیروی انسانی ایران کاهش یابد. 

در مقابل، عراق ارتشی با توان 750/000 تن تشکیل داد و با وجود غیرمذهبی 
[و الئیک] بودن حکومت این کشور و با توجه به آن که جمعیت آن تقریباً یک 

سوم جمعیت شیعه ایران بود، توانست در اکثر زمانها نیروی بیشتری نسبت به 
ایران بهکار گیرد.1 این جدول تغییرات به وجود آمده در حجم نیروی نظامی این 

                                                                         
ــر دوش همیـن داوطلبـان  1ـ استراتژی نیروی انسانی ایران، در بهکارگیری داوطلبان بوده و عمده بار جنگ ب
 ← قرار داشت. ارتش با بهره گیری از نیروی سربازان در دوره دو ساله خدمت، و شش ماه احتیاط، بدون  
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دو کشور را تا سال 1985 نشان میدهد. 
 

  19 1984ـ  1985 1979ـ  80
عراق ایران عراق ایران  

جمع نیروی نظامی و 
نیروی قادر به عملیات 

 240/000 535/000 555/000 675/000

نیروی زمینی 
600/000 250/000 200/000 152/000 ارتش 

75/000 350/000 256/000 400/000 احتیاط 
ــــ 250/000 ــــ 20/000 سپاه پاسداران 
65 75/000 ارتش مردمی  0/000 200/000 65 0/000

ــــ 2/500/000 ــــ ــــ نیروهای حزب اهللا 
ــ 6/000 ــــ داوطلبان عرب [مزدوران]  10/000 ـــ

ــــ ــــ ــــ ؟ ژاندارمری 
ــــ ــــ ــــ 10/000 پاسدار شهری 

4/800 5/000 5/000 ــــ نیروهای امنیتی 
22-26 21-24 12 9 لشکر (تیپها)  

2/6 3 12-3 1/3 لشکر زرهی 
5 4 4 ــــ مکانیزه 

5 3 4 1/3 پیاده و کوهستانی 
لشکر نیرو مخصوص/ 

هوابرد 
1/1 2 ــــ 2 

9 9-13 ــــ ــــ نیروی مردمی 

                                                                                                                                               
←  فراخوانی دورههای قبلی (غیر از یک دوره)، در جنـگ حـاضر بـود. ایـران بـرای بـهکارگیـری نیروهـای 
انسانی خود احتیاج به افسران نظامی زمان شاه که پس از انقالب تصفیه شدند و فاقد تجـارب واقعـی نظـامی 
ــه دالیـل مشـخص اقتصـادی و محـاصره نظـامی،  بودند نداشت، بلکه توان سازماندهی و تجهیز نیروها بنا ب
ــای داوطلـب اضافـه  برای نیروهای مسلح ایران فراهم نبود. ایران درچند مقطع مشخص از جنگ دارای نیروه
ــود بـاز مـیگشـتند. البتـه در اواخـر  بر سازمان بود که به دلیل مشکل سازماندهی و تجهیز، به شهرهای خ

جنگ روشهایی برای بهرهگیری مناسب از نیروها طراحی شد که به مرحله عمل در نیامد. (م) 
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تجهیزات اصلی نبرد 

4620 1050 2750 1735 تانک اصلی نبرد 

400 دستگاه  
امـ  47 / 48 

50 دستگاه 
تیـ  72 

200 دستگاه 
امـ  47 / 48 

4500 دستگاه 
تی 72/55/44

460 دستگاه  
 1 / 60 امـ 

100 دستگاه 
ای ام ای 30 

200 دستگاه 
 1 / 60 امـ 

260 دستگاه 
تیـ  59 

875 دستگاه  
چیفتن 

2500 دستگاه 
تی 62/55/54

300 دستگاه 
چیفتن 

60 دستگاه 
امـ  77 

100 دستگاه   
تیـ  34 

100 دستگاه 
تیـ  72 

 

150 دستگاه    
 تیـ  54 / 55 

59 دستگاه    
تیـ  62 

 

خودروهای زرهی 
3200 1240 2500 1075 زرهپوش 

3000 1000 1040 1000 واحدهای اصلی توپخانه 
نیروی هوایی 

38/000 35/000 36/000 70/000 نفرات 
550 95 332 445 هواپیمای جنگی عملیاتی 

188 فروند  
اف 4 دی 

12 فروند 
تی یو 22 

35 فروند 
افـ  4 

7 فروند 
تیـ  یو 22 

166 فروند  
اف 5 ای 

10 فروند 
الیوشین 28 

50 فروند 
افـ  5 

8 فروند 
تیـ  یو 16 

77 فروند  
افـ  14 

80 فروند 
میگـ  23 

10 فروند 
افـ  14 

45 فروند 
میراژ 

14 فروند  
شناسایی 

40 فروند 
سوخوـ  7 

3 فروند 
شناسایی 

100فروند 
 23 میگـ 
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60 فروند سوخوـ   

 20
95 فروند سوخو  

ـ7 
115 فروند  

80 فروند   میگـ  21 
 20 سوخوـ 

15 فروند  
5 فروند   هنتر 

سوپراتاندارد 
26 فروند     

 25 میگـ 
5 فروند     

میگ 25شناسایی
150 فروند     

ـ21  میگ 
40 فروند     

 19 میگـ 
11 فروند هند     

تا AH-IS 90 41 میAH-IS 205 24 چرخبال هجومی مسلح   80 150
380 390 260 744 جمع چرخبال ها 

سام 2، سام 3 هاک سامـ  سام 3 هاک پدافند هوایی 
سام 6 ، سام 9 5 آتشبار راپیر 25ـ  سام 6 5 راپیر  
30 روالند 25 تایگرکات  25 تایگرکات  

نیروی دریایی 
4500 20000 4250 20/000 نفرات 

شناورهای عملیاتی 
ناوشکن 

 3 0 1 0

0 3 1 4 فری گیت 
0 2 0 4 کوزویت و ضد زیردریایی 

10 6 12 9 ناو موشک انداز 
2 2-3 5 7 ناو ترابری 
5 1 5 5 مین روب 

0 17 0 14 هاورکرافت 
11 5 17 4 شناور فرود 

6 0 0 0 (p-3f) هواپیماهای دریایی  
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جنگ هوایی و جنگ نفتکشها 
در حالیکه عملیاتهای والفجر5 و والفجر6 و خیبر به ایجاد حالتی از ثبات 
در نبرد زمینی انجامید، اما هیچکس اقدامی برای توقف درگیریها در جنگ 
هوایی و جنگ نفتکشها نکرد. در اول فوریه (12 بهمن) عراق تهدید کرد 
ــواز، دزفـول،  که بهزودی حمالت را علیه چند شهر بزرگ ایران (آبادان، اه

ایالم و خرمشهر) انجام خواهد داد و از حاکمان ایران خواست تا این شهرها 
را تخلیه کنند. در سوم فوریه (14 بهمن) نیز ایران تهدید کرد که در اقدامی 
ــد زد. در عمـل، عـراق در  مشابه، شهرهای بصره، خانقین و مندلی را خواه

طول هجوم زمینی ایران در ماه فوریه حمالت فراوانی علیه اهداف غیرنظامی 
ــه (22 بـهمن) اقـدام بـه شـلیک  و اقتصادی ایران انجام داد و در 11 فوری
موشک اسکاد به شهر دزفول کرد. سپس ایران شهر بصـره را بـا تـوپخانـه 
گلولهباران کرد و با جنگندههای خود شهرهای خــانقین، بصـره و تعـدادی 
شهرهای دیگر را بمباران کرد. در حالیکه تعداد هواپیماهای شرکت کننده 
در هر حمله، از 2 تا 4 فروند برای هر شهر تجاوز نمیکرد، لیکن ثابت شد 

که عراق تجهیزات پدافند هوایی برای ارتفاع پایین را ندارد.  
پس از آنکه عراق از اجرای آتشبس در جنگ شهرها که قرار بود از 18 
ــهمن 1362) آغـاز شـود، مـأیوس شـد و ایـران آن را  فوریه 1984 (29 ب
نپذیرفت، عراق حمله به مناطق مسکونی را کاست و کوشید به اهداف نفتی 
بیشتر حمله کند. جنگ نفتکشها همچنان در ماه ژانویه ادامه داشت اما 
ــر فوریـه (اوایـل  عراق در دست آوردهایش اغراق و مبالغه میکرد. در اواخ
اسفند) عراق تهدید کرد به هـر شـناوری کـه وارد بنـدر خرمشـهر و بنـدر 
ــی در 27 فوریـه (8  امامخمینی شود، حمله خواهد کرد. هواپیماهای عراق
ــرد کـه  اسفند) جزیره خارک را هدف قرار دادند، پس از آن عراق تهدید ک

صادرات نفتی ایران را قطع میکند و هر کشتی را که به خارک نزدیک شود، 
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ــت  غرق خواهد کرد. ظاهراً عراق از جنگندههای عادی خود در حمله به هف
شناور در خلیجفارس بین روزهای 25 فوریه تا اول مارس (6 تا 11 اسفند) 
ــراق بـرای  استفاده کرده است. در 27 مارس 1984 (7 فروردین 1363) ع
ــکهای اگزوسـت بـهره  اولینبار از هواپیماهای سوپراتاندارد مجهز به موش

گرفت و یک کشتی کوچک هندی و یک نفتکش ترکیه را در جنوب شرقی 
خارک هدف قرار داد. روز بعد، عراق رسماً استفاده از موشکهای اگزوست را 

در حمله به یک کشتی یونانی اعالم کرد. 
هواپیماهای سوپراتاندارد، در ارتفاع متوسط پرواز میکردند و هواپیماهای 

ــایت میکردنـد. ایـن هـواپیماهـا منطقـهای از  "میراژ اف ـ 1" آنها را حم

شطالعرب [اروندرود] تا نقطهای در جنوب شرقی جزیره خارک را پوشـش 
میدادند. در این مدت سه موشک اگزوست شلیک شد بدون آن که اهداف 

آن کامالً شناسایی شوند. در زمانی که عراق 200 موشک اگزوست در اختیار 
داشت، بسیاری این سؤال را مطرح سـاختند کـه چـرا عـراق از بمبهـای 
ـد؟ و  معمولی که تأثیر بیشتری بر کشتیهای تجاری دارد، استفاده نمیکن
چرا هواپیماها باالی اهدافی که به آن شلیک میکنند حاضر نمیشوند تا از 

وجود کشتی مطمئن شوند و هویت و ارزش شلیک به آن را دریابند؟ به نظر 
ــاندارد خـود را در برابـر  میرسید که عراق میخواست هواپیماهای سوپرات

خطرهای احتمالی محافظت کند. 
ــاندارد، بسـیار  تدبیر عراق در زمانبندی بهکارگیری هواپیماهای سوپرات

مهم بود، چرا که همزمان با آن عراق از گازهای سمی استفاده کرد و کوشش 
او برای بازپسگیری جزایر مجنون به شکست انجامید. همچنیـن ارتبـاطی 
بین این اقدام و گفتوگوهای جاری بین شرکتهای نفتی ایران و بازرگانان 
ژاپنی برای تجدید قرارداد صدور 200/000 بشکه نفت در روز، وجود داشت 

و ایران تالش میکرد تا صادرات نفت خود را از جزیره خارک تا میزان حدود 
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3 میلیون بشکه در روز برساند. 
ایران کوشید تا با استفاده از هواپیماهای خود مقابله به مثل کند. لذا در 
روز 7 ماه مه جنگندههای ایرانی به یک نفتکش سعودی حمله کردند و در 
ــه 1984 (23 و 24 اردیبهشـت 1363) نفتکـش  روزهای 13 و 14 ماه م

کویتی در نزدیکی بحرین هدف قرار گرفت. این اولین دسته از حمالت عمده 
ایران به کشتیهای تجاری خارجی از ابتدای جنگ بهحساب میآمد. به رغم 
آن که ایران بهندرت مسئولیت چنین اقدامــاتی را مـیپذیرفـت. نفتکـش 
دیـگری در آبهـای سـعودی نزدیـک جبیـل در تـاریخ 16 مـاه مـه (26 

اردیبهشت) مورد اصابت قرار گرفت و این امر حکومت سعودی را برانگیخت 
ـرای  تا منطقه حریم پدافند هوایی خاصی را اعالم کند و گشتهای هوایی ب
تأمین این منطقه با پشتیبانی هواپیماهای آواکس ـ که در ظهران متمرکــز 

بودند ـ به راهانداخت. 
در طول 5 هفته، دو طرف [جنگ] بـه 11 کشـتی کـه 10 فرونـد از آنهـا 
نفتکش بودند، حمله کردند. با اینحال اوجگیری جنگ نفتکشها در این 
زمان، از لحاظ بینالمللی و اقتصادی تأثیر محدودی داشت. شوروی در مورد 
ــا نـیز یـک  هرگونه تالش برای بستن تنگه هرمز به ایران هشدار داد. امریک
مجموعه ناو هواپیمابر در منطقه داشت لیکن از آنها برای اقدام نظامی بهره 
ــن زمـان عـراق بـزرگتریـن جنـگ تبلیغـاتی را از زمـان  نگرفت. در همی

بهکارگیری هواپیماهای سوپراتاندارد به راه انداخت، گرچه تعداد بیشتری از 
ــا هیـچ یـک از دو طـرف موفـق نشـدند  هدفها را مورد اصابت قرار داد ام
تخریبی به وجود آورند که تأثیری در توان صدور نفت طرف مقابل بگذارد یا 
برای ذخایر بینالمللی نفتی بهویژه برای دولتهای اصلی وارد کننده نفت و 
کشورهایی که ذخایر احتیاطی فراوان نفت دارند، تأثیر منفی بگذارد. جدول 

زیر، تولید روزانه نفت ایران و عراق را نشان میدهد. 
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ـ میلیون بشکه  ران  تولید روزانه نفت ای
عراق ایران سال 
 1979 5/2 2/6
 1980 1/2 2/5
 1981 1/4 1/00
 1982 2/3 1
 1983 2/5 0/9
 1984 2/2 1/2

1/4 (1/3ـ  1/7) 2/3 (1/9ـ  2/6) 1985 (حداقلـ  حداکثر) 
(حداقلـ  حداکثر)  1/7 (1/8ـ  1/8) 1/9 (1/5ـ  2/2) 1986 
(حداقلـ  حداکثر)  (1/7ـ  2/6) (1/7ـ  2/7) 1987 

 
قیمت نفت در بازارهای حساس نفتی جز به مقدار اندکی تغییر نکرد، در 
عوض قیمتهای بیمه باال رفت. ایران بهسرعت قیمت نفت خــود را پـایین 

آورد تا افزایش بهای بیمه را جبران کند. با این که صادرات نفتی ایران بر اثر 
جستوجوی خریداران برای یافتن منابع جدید خرید، به مدت چند روز به 

میزان 50% کاهش یافت، اما بهسرعت تولید نفت ایران دوباره به ثبات رسید. 
روشن شد که هواپیماهای عراقی مجهز به موشکهای اگزوست قـادرند بـر 
روند صادرات نفت ایران تأثیر بگذارند اما نمیتواننــد آن را متوقـف سـازند. 
همچنین تالشهای عراق برای آن که ایران را به پای مــیز مذاکـرات صلـح 

بکشاند، به شکست انجامید. 
در اوایل ژوئن (اواسط خرداد) عراق حملهای هوایی به جنوب خلیجفارس 
انجام داد و یک نفتکش ترکیه را در نزدیکی جزیره خارک غرق کرد. ایـن 
ــد.  حمله سبب آغاز پروازهای گشتی ایران بر فراز جنوب خلیجفارس گردی
همچنین عربستان سـعودی و امریکـا گامهـایی بـرای تعییـن خـط قرمـز 
اوجگیری این بحران برداشتند. عربستان خطی را به نام "خط فهد" در خارج 
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ــن  از آبهای سرزمینی خود معین و اعالم کرد که هواپیماهای اف ـ 15 ای
کشور با هدایت آواکسها و پشتیبانی هواپیماهای کمکرسان امریکا، امنیت 
کشتیرانی در داخل این خط را برقرار میکنند و با هر هواپیمــای مـهاجم 

برخورد خواهند کرد. جنگندههای سعودی با سرنگونی یک فروند جت ایرانی 
بر فراز آبهای سرزمینی سعودی در 5 ژوئن (15 خرداد)، این ادعا را ثابت 
کردند. ایران بیدرنگ تجاوز به حریم هوایی سعودی را متوقف ساخت، زیرا 
ــا و تکنولـوژی و آموزشـی را کـه بتوانـد بـه رقـابت بـا  دریافت که هواپیم

هواپیماهای اف ـ 15 سعودی بپردازد، ندارد. 
ایران با مشکالت مشابهی در حمالت خود به عراق مواجه شد. در روز 5 
ژوئن (15 خرداد) که ایران با توپخانه بصره را گلولهباران کرد، عراق کوشید 
ــد بـه  تا به یک قرارداد در منع حمله به اهداف شهری، دست یابد و روز بع
تالفی این حمله، شهرهای دزفول و نهاوند را هدف حمله هوایی قرار داد. در 
این هنگام ایران یک نفتکش کویتی را در نزدیکی قطر هدف گرفت و این 
ــاد کـرد. در 11  امر، نگرانیهای بسیاری در مورد گسترش دامنه جنگ ایج
ژوئن (21 خرداد) یعنی یک روز پس از زدن نفتکش کویتی، دو طرف در 

مورد پذیرش هیئتی از سازمان ملل جهت توقف حمالت به شهرها و مناطق 
مسکونی، به توافق رسیدند. در 15 ژوئن (25 خرداد) رفسـنجانی پیشـنهاد 
کرد تا اهداف نفتی و کشتیها نیز به قـرارداد اضافـه شـوند. در ایـن زمـان 

متوسط صادرات نفتی ایران از خارک همچنان 1/6 میلیون بشکه در روز بود، 
لیکن عراق اصرار داشت تا براساس این قرارداد اجازه یابد تأسیسات صادرات 
نفت خود در خلیجفارس را تعمیر کند. ایران پاسخی به این پیشنهاد نداد، 
اما در واقع دو طرف بدون امضای رسمی یک قرارداد، تا پایان جنگ از زدن 
این اهداف خودداری کردند. واضح است که ایران این آتشبــس جزئـی در 
خلیجفارس را که برتری مهم و استراتژیک این کشور را بر عــراق از دسـت 
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ــدام را در جـهت منـافع خـود  میداد، فقط به این دلیل پذیرفت که این اق
میدید و به این ترتیب ادامۀ صادرات نفتی ایران تضمین میشد، در حالیکه 

جنگ زمینی همچنان ادامه مییافت.  
عراق تعداد دیگری از کشتیها را در خلیجفارس هدف قرار داد و در 24 
ژوئن 1984 (3 تیر 1363) به تأسیسات نفتی خارک حملـه کـرد، سـپس 

ایران اعتراف کرد که تجهیزات بارگیری در بخش غربی جزیره خارک منهدم 
ـای  شده است. عراق نیز حاضر نبود تا با از دست دادن تعدادی از هواپیماه
خود، کل توان بارگیری جزیره را از بین ببرد، اما در فاصله 23 تا 25 ژوالی 

(1 تا 3 مرداد) حمله به کشتیها را افزایش داد. 
ــال 1984 (دی مـاه 1363)  عراق همین استراتژی هوایی را تا پایان س
ادامه داد. اما این کشور فاقد یک نظام هوایی کامل (رادارهــای دور، قـدرت 
ــا بتوانـد  هوایی فعال، موشکهای مناسب و وسایل شناسایی خوب) بود ت
ــران وارد سـازد و تأسیسـات  تخریب مؤثری در مراکز شهری و اقتصادی ای
صادرات نفت ایران را در محاصره قرار دهد. شکست در رسیدن بـه اهـداف 
استراتژیک جزئی، به نقص تکنولوژیک برمیگردد. هواپیماهای عراقی دارای 
ــاهی بودنـد و سـالحهای ضدکشـتی آنهـا دارای قـدرت  برد عملیاتی کوت
ـه  تخریبی و دقت کافی نبود تا کشتیها را از بین ببرد. یک دلیل شکست ب
این موضوع برمیگردد که عراق برای هر هدف، توان کافی اعزام نمیکرد و 
حمالت را نیز برای تکمیل و تضمین انهدام تکرار نمیکرد. در نهایت، عراق 
نتوانست از پیشرفتهای جدید خود، در زدن نفتکشها و تأسیسات نفتی 
ـر  استفاده کند و با افزایش مناسب حمالت، آثار سیاسی، استراتژی عمده ب

جای گذارد. میتوان گفت بار دیگر عراق اشتباهات معروف خود را در زمینه 
ــهاجم چنیـن  اوج دادن به بحرانها و وقایع مرتکب شد، چرا که معموالً م
ــش محـدود سـطح درگیـری، ممکـن اسـت تـأثیر  فرض میکند که افزای
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تعیینکنندهای بگذارد و در محاسبات سیاسی و نظـامی دشـمن، از تـرس 
ــیدن بـه اهـداف  افزایش بیشتر درگیری تغییراتی ایجاد کند. در واقع رس

سیاسی و نظامی از طریق افزایش محدود فشار و درگیری که با تهدید همراه 
باشد گاه به نتیجه مطلوب نمیرسد، چرا که دشمن معموالً در فهم معنای 
این اشارات که تأثیر محدود و افزایش تدریجی را به دنبـال دارنـد، اشـتباه 

میکند و در مقابل او نیز بر شدتعمل خود میافزاید.  
در اینجا نیز عراق خطای بزرگی مرتکب شد: عراق دائماً فرصت کافی به 
ایران میداد تا پیش از آن که بار دیگر به آن هدف حمله کند آثار تخریبی 
حمالت هوایی را از بین ببرد، و این به معنــای عـدم اسـتمرار در حمـالت 

هوایی بود. 
ایران بهسادگی و در کمال زیرکی آتشبس بر ضد شهرها و تأسیسات [و 
نقاط صنعتی] را میپذیرفت و پس از مدتی که به بازسازی و محو آثار حمله 

میپرداخت1، دوباره از مواضع خود عدول میکرد و عراق این حرکت را درک 
نمیکرد و بارها چنین خطایی را تکرار کرد. 

عالوه بر این، ایران دریافت که حتی با ضعف نیروی هوایی خود میتواند 
فشار متقابل بر عراق وارد آورد. ایران از توپخانه خود برای اجرای آتش شدید 
روی شهرهای عـراق مثـل بصـره اسـتفاده میکـرد و گاه حمـالت هوایـی 
محدودی انجام میداد تـا عـراق را از زدن اهـداف شـهری بـاز دارد. ایـران 
همچنین از افزایش دامنه جنگ به عنوان عــاملی بـرای تـهدید دولتهـای 
خلیجفارس استفاده کرد. البته اگر چنین تهدیدی عملی میشــد ایـران در 
ورطه سهمناکی قرار میگرفت و کشورهای غربی ممکن بود دست به اقدام 
ــدت  نظامی متقابل بزنند، لیکن بیشتر اوقات این تهدید موجب کاهش ش

                                                                         
1ـ هیچگاه ایران ابتدا به ساکن به مناطق مسکونی عراق حمله نکرده اسـت. سیاسـت ایـران در ایـن زمینـه 

متکی بر تاکتیک مقابله به مثل بوده است. (و) 
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حمالت عراق به اهداف شهری ایران میشد. در چنین اوضاعی ایران حمالتی 
ــایی بـرای  به کشتیرانی در جنوب خلیجفارس انجام میداد و از نیروی دری
آزار کشتیهای باربری در سواحل جنوب خلیجفارس استفاده میکرد. ایـن 
ـورد  اقدامات ایران، آثاری بر دولتهای خلیجی میگذاشت که عراق را در م

کاهش حمالت خود علیه کشتیهای ایرانی، متقاعد میساختند. 
ــط تـا انـدازه  در سطح باالتر، بسیاری از کشورهای دیگر دریافتند که فق
معینی میتوان از جنگنده بمبافکنها جـهت تغیـیر در تصمیـم دشـمن 
ــیروی هوایـی، بـهندرت  استفاده کرد. تالشهای محدود با بخش اندکی از ن
ــه دشـمن قـوی و پیشـرفته  میتواند موفقیتآمیز باشد، مگر در هنگامی ک

نباشد یا تمایل به رودررویی نداشته باشد. این چنین حمالت هوایی با تعداد 
اندکی هواپیما و موشک، تأثیر کمی بر ساختار اقتصادی، سیاسی و نظامی 
دولتهای مورد حمله میگذارد. همچنین ثابت شـد کـه چنیـن حمالتـی 

همسنگ بمباران هوایی استراتژیک نیست.  
مشخص است که آثار تخریبی اندک حمالت هوایی محدود، قابل برطرف 
شدن است، خصوصاً اگر فرصت بازسازی فراهم باشد؛ بـه عنـوان مثـال در 
ــود فـرودگاههـایی را کـه  جنگ فرسایشی بین مصر و اسرائیل، مصر قادر ب
بهوسیله هواپیماهای اسرائیلی بمباران میشدند، ظرف چند ساعت پـس از 
حمله بازسازی کند، زیرا بیش از چهار هواپیما برای بمبـاران هـر فـرودگاه 
اعزام نمیشد. همچنین در بیشتر اوقات چنین ضربات محدودی، به جـای 
ایجاد ترس در مردم، موجب وحدت و افزایش همکاری بین آنان میشد.  

روی آوردن ایران به جنگ فرسایشی 
در ادامه سال 1984 (1363) ایران در استراتژی جنگ زمینی خود، از حمله 

مستقیم نظامی، به جنگ فرسایشی روی آورد. بارها با نیروهایش مانور کرد 
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ــن در  تا چنین القاء کند که قصد انجام دادن حمله عمده دیگری دارد، لیک
عمل دست به حمالتی محدود زد و به روشنی مشخص بود که قصد تصرف 
بخشهای حیاتی نزدیــک بـه جبهـه را دارد. دلیـل ایـن تغیـیر روش، بـه 
خسارتهای سنگین انسانی ایران در حمالت سال 1984 برمیگردد که به 
50/000 تن میرسید. در حالی که رهبران ایران هیچ گامی به سوی صلـح 

برنمیداشتند، برای سران دینی و فرماندهان نیروی زمینی (سپاه پاسداران) 
ــوزش بـهتر و فرمـاندهی و سـازماندهی بـهتر  روشن شد که ایران بدون آم

نمیتواند حمالت را ادامه دهد. همچنین فرماندهان ارتش ایران دریافتند که 
حفظ طوالنی مدت زمینهایی که دارای اهمیت استراتژیک نیست، یکی از 
عوامل شکستهایی است که ایران دچار آن شده اســت و اعـزام نیروهـای 
داوطلبی که آموزش ندیدهاند، بدون فرماندهی مناسب و تجهیزات مناسـب 
ــیرمعقول  برای حمله به اهداف کامالً محدود و بدون پیروزی کامل، امری غ

است که باید از آن پرهیز کرد، اما واکنشها در پی این درک جدید، بهکندی 
ــچگونـه انگیـزه انقالبـی بـرای پیشرفتهسـازی  صورت میگرفت چرا که هی

نیروهای مسلح حرفهای و دستیابی به اسلحه و تجهیزات مناسب، در سطح 
فرماندهی عالیرتبه به چشم نمیخورد. با ایـن همـه، ایـران تالشهـایی را 
جهت تأمین تجهیزات رزمی سنگین و سازماندهی جدید نیروهای مردمی و 
نیروهای پیـاده انجـام داد، همچنیـن بـه مسـائل اداری نیروهـا و سیسـتم 
پشتیبانی جنگ توجهاتی کرد و به احداث شبکه راههای نظامی پرداخت و 
انبارها، بنهها و پایگاههای پشتیبانی بهویژه در منطقه جنوب احــداث کـرد. 
اقدامات محدودی نیز در جهت رشد کیفیت آموزش بسیجیان، افسران صف 
و افسران غیر ارشد صورت داد. از همۀ اینها مهمتر، آغــاز آمـوزش نیروهـا 
برای اجرای روشهای جدید تهاجمی و افزایش آموزش نیروها برای عملیات 
ــاندهی عـالی، تالشهـای  آبخاکی و نبرد کوهستان بود. ایران در سطح فرم
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بهتری را برای طراحی و برنامهریزی محتاطانه به خرج داد و حمالت خود را 
به مناطقی محدود کرد که امکان نفوذ شبانه یا استفاده از زمین برای تحقق 
پیروزیهای محدود وجود داشته باشد. این نوع از حمالت، همچنان موجب 
ــای ایـن نیروهـا،  ایجاد مشکل برای نیروهای عراق میشد و با همه تالشه
ــای محـدودی از سـرزمینهای  ایران بیشتر اوقات موفق به تصرف بخشه
ــر اهـداف بیاهمیـت  عراق میشد و بدون تحمل خسارات و خطر پاتک، ب

مسلط میگشت. 

اعتماد به نفس بیشتر عراق 
عراق این اقدامات ایران را با تداوم در افزایش قدرت آتش خود، پاسـخ داد، 
همچنین خطوط پدافندی ثابت قوی را با موانع آبی در هم آمیخت، سرعت 
اعزام نیروهای تقویتی را افزایش داد و نیازمندیهــای تدارکـاتی را نـیز بـه 

خوبی رفع کرد. شکستهایی که ایران در پاییز 1984 (1363) تحمل کرد، 
عراقیها را به این نتیجه رساند که اگر برتری آتـش و برتـری تکنولـوژی را 
حفظ کنند، نیروهای ایرانی در ایجــاد شـکاف عمیـق و نفـوذ گسـترده در 
ــوط ثـابت  خطوط پدافندی دچار کمبود توان خواهند شد و جنگ در خط

پدافندی و در سنگرهای مجهز، خسارتهای اندکی بر عراق وارد خواهد کرد. 
عراقیها با اعتماد به نفس بیشتری معتقد بودند که پدافندهای ثابت زمینی 

و حمالت محدود هوایی ممکن است ایران را به قبول نوعی صلح وادارد.  
در طول سال 1984 (1363) عراق تعداد محدودی حمله متقابل انجـام 
داد، لیکن اکثر این حمالت در سطح بسیار محدودتری از آنچـه کـه عـراق 

اعالم میکرد، بود و تعداد کمی از این حمالت واقعاً مؤثر میشد.  
عراق همچنان مهارت الزم را برای استفاده از قدرت آتش برتری فراوان و 
تحرک و تغییر به حالت هجومی، نداشت، ضمن آن که در انجام دادن حمله 



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

جنگ فرسایشی 

 185

با نیروهای پیاده و اجرای تاکتیکهای نفوذ و تاکتیکهای دفاعی متناسب با 
شیوههای نفوذ ایرانیان نیز شکست خورد. در واقع نیروهـای عراقـی پشـت 
سنگرها و خطوط دفاعی خود به کمین نشستند و در تغییر حالت دفاعی به 
ــتانی و اعـزام گشـتیها بـه منـاطق کوهسـتانی،  هجومی در مناطق کوهس
شکست خوردند و در تغییر شیوههای نـبرد در مردابهـا و زمینهـای آب 
ــاوردند. عـراق از خسـارات و تلفـات  گرفته در جنوب، موفقیتی به دست نی
میهراسید؛ اعتماد بیش از حدّش به تکنولوژی باعث شـد تـا بخـش زنـده 
ــق بـه یـافتن یـک راه حـل  نیروهای نظامی فلج بماند. عراق همچنین موف

تاکتیکی برای جبران کمبود عمق استراتژیک خود نشد.  
با این حال برای توجیه این شکستها علتهایی را میتوان برشمرد: عراق 

ــه بـود. نـیروی زمینـی  با مشکالت استراتژیکی، تاکتیکی و تکنیکی مواج
نمیتوانست در مواضع خود باقی بماند و تا زمانی که مردم ایران اعتقاد کامل 
به ادامه جنگ داشتند، هرگز عراق نمیتوانست با تصرف بخشهای کوچکی 
از سرزمینهای ایران، آنان را مجبور به پذیرفتن صلح کند. بسیار واضح بود 
ــود  که اگر شکست داخلی در ایران رخ ندهد، تنها یک امید برای عراق وج
داشت و آن انهدام نیروی ایران و ایراد تلفات سنگین به منظور از بین بردن 

حمایت مردم از ادامه جنگ بود. 
ــه بـاید آن را درک  در مورد جنگ هوایی یک نکته مهم وجود داشت ک
کنیم: برتری کمّی عراق در نیروی هوایی ممکن است سبب نتیجــهگیـری 
غلط ما شود. عراق عواملی را که یک نیروی هوایی را مؤثر میکند در اختیار 
ـانگین  نداشت: هواپیماهای دورپرواز و هواپیماهای باربری و توان افزایش می
تعداد پروازها، رادار و وسایل شناسایی خصوصاً وسایل شناسایی هوایی در 
 Lewca pabilitrs / look down / shootdown دریا را نداشت. در جنگندهها وسایل
ــا مشـکالتی جـهت  برای هدفگیری و زدن به هدف، نبود. عراق در عمل ب
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استفاده کارآمد از موشکهای هوا به سطح اگزوست روبهرو شد. هواپیماهای 
سوپراتاندارد برد عملیاتی چندانی نداشتند و وسایل هماهنگی برای پوشش 
دادن به مسـاحتی کـافی در اطـراف جزیـره خـارک نداشـتند. بسـیاری از 

موشکها به هدف اصابت نکردند، همچنین سرجنگی موشکها کوچکتر از 
آن بود که بتواند در یک نفتکش عظیم، تخریب مؤثری ایجاد کند بنابراین، 
حمالت هوایی عراق تأثیر الزم (مانند انهدام نفتکش یا مرگ خدمه آن) را 

نداشت. به همین جهت عراق خواستار خرید تعداد بیشتری هواپیمای میراژ 
اف ـ 1 مجهز به باکهای یدکــی و شـلیککننده موشـکهای اگزوسـت و 

بمبهای هدایت شونده لیزری شد. 
عراق در افزایش کارآیی ضربات پراکنده هوایی خود و حمالت موشکی به 
شهرهای ایران در اواخر سال 1984 نیز ناکام ماند، چرا که هواپیما و موشک 

ــاربری بـه تعـداد الزم بـرای انجـام دادن حمـالت  و هواپیمای دورپرواز و ب
متمرکز هوایی و موشکی به شهرهای ایران در اختیار نداشت. عراق در همین 
زمان از اعمال فشار متمرکز بر اهداف حیاتی اقتصادی ایران مانند نیروگاهها 
ــای تمرکـز بـر  و تلمبهخانهها ناتوان ماند. اشتباه عراق در این بود که به ج

اهداف حیاتی و اطمینان از انهدام کامل آنها، رو به حمالت وسیع و پراکنده 
آورده بود.  

با این حال، درست نیست که نقش نیروی هوایی را در پشتیبانی نزدیک 
از عملیات زمینی نادیده بگیریم. خلبانان عراقی در سال 1984 بـه صـورت 

فعال، مؤثر و موفقیتآمیز این مأموریت را به انجام رساندند. 

حمالت عراق در سال 1985 
در سال 1985 (64 ـ 1363) ایران 9 حمله زمینی و عراق 3 ضدحمله انجام 
دادند. مناطق مورد هجوم ایران مطابق معمول کوچک و محدود بود. اما این 
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بار ایران برای اجرای حمالت اصلی خود اهمیت بسیار بیشتری به طراحی و 
برنامهریزی و آموزش داد. ایران منطقه وسیعی در شمال عراق را برای حمله 
برگزید. در جنوب نیز جایی را برگزید که طبیعت زمین و مردابها به زیان 
عراق بود و این کشور نمیتوانست از وقوع حمله نزدیــک مطلـع شـود و از 
ــر  برتری آتش و قدرت مانور خود بهره گیرد. ایران همچنین به فشار خود ب
جاده بغداد - بصره ادامه داد و جنگ جدیدی در مردابها به راه انداخت. با 

این حال تلفات سنگینی مشابه آنچه در اوایل سال 1984 (زمستان 1362) 
رخ داد، وارد نشد.  

ـیرین (در  نبرد زمینی با حمالت کوچک و غیرقابل توجه عراق به قصرش
31 ژانویه ـ 11 بهمن) و سپس به مجنون (در 28 فوریه ـ 19 اسفند) آغاز 
ــای  شد. این حمالت نه تنها موفقیتی در بر نداشت، بلکه برعکس، پیآمده

سوء سیاسی و زیĤنهای مهمی داشت. در 13 نوامبر (22 آبان) عراق کوشید 
ــی دو  تا با اعالم عفو عمومی کردها، جنگ را در کردستان متوقف سازد، ول
رهبر اصلی کردها (بارزانی و طالبانی) این پیشنهاد را نپذیرفتند، معنی این 
امر آن بود که عراق در منطقه کردستان تحت فشار ایران قرار گرفته است. 
جنگ زمینی تا فوریه و اوایل مارس (بهمن ـ اسفند) چندان شدید نشده 
ـداف  بود و فقط با تبادل آتش توپخانه و اجرای آتش برضد غیرنظامیان و اه
نفتی ادامه یافت (حدود 400 غیرنظامی در این مدت کشته شدند). پس از 
آن ایران حمله عمده جدیدی را آغاز کرد و نام آن را "عملیــات بـدر" نـهاد. 

هدف اصلی این حمله تصرف بصره یا قطع ارتباط آن با سایر نقاط عراق بود. 
ــامید. در ایـن  آمادگی ایران برای اجرای این عملیات چهار ماه به طول انج
نبرد، برخی از وقایع و حوادث عملیات خیبر (سال 1984) تکرار شد. ایـن 
عملیات در سطح محدودی صورت گرفـت ولـی از لحـاظ طراحـی مـانور و 
ــه  کنترل عملیاتی بسیار بهتر بود. ظاهراً ایران به دالیلی مناطق مردابی را ب



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

جنگ عراق و ایران 

 188

ــن هجـوم اصلـی در سـال 1985 (1363 ـ 1364)  عنوان محلی برای اولی
برگزیده بود.  

ــهای غیرقـابل انتظـار، یـک  ایران امیدوار بود تا با تکرار حمله در منطق
غافلگیری تاکتیکی ایجاد کند. عراقیها آموخته بودند که نباید گشتیهای 
خود را برای جستوجوی مردابها اعزام کنند، چرا که ایرانیها بهسـادگی 
قادر به نفوذ موفقیتآمیز بودنـد و بسـیاری از جزایـر کـوچـک موجـود در 

مردابها را در اختیار داشتند.  
ایران نیز در طول نبرد سال گذشته خود (عملیات خیبر) تجربیات خوبی 

بهدست آورده بود. مجموعهای از راههـای ارتبـاطی در مردابهـا احـداث و 
تعداد بسیاری شناور هجومی کوچک تهیه کرد. گشتیهای آبخاکی ایران بر 
ــت بـه انجـام  مردابها مسلط بودند و اقدامات شناسایی فراوانی را با موفقی
رساندند. آنها در اقدامات خود از شاخههای بلند نی که ارتفاع آنها به 10 

فوت میرسید، استفاده کردند و نهایتاً نیروهای عراق را مجبور ساختند تا در 
خطوط دفاعی ساحلی باقی بمانند. این مردابها، قدرت برتری آتش و برتری 

ــرای  هوایی و زرهی را از عراق سلب میکردند. این برتریها فقط هنگامی ب
عراق قابل استفاده بود که ایران به زمینهای خشک پشت مردابها، نزدیک 
ــادر بـه حرکـت در  به جاده بصره و بغداد میرسید. نفربرهای زرهی عراق ق

مردابها خصوصاً در فصل بارندگی نبودند. پراکندگی نیروهای ایرانی در این 
مناطق نیز هدفیابی و ایراد ضربات را بسیار دشوار کرده بود. 

ــزار تـن  شمار نیروهای ایرانی در این بخش از جبهه به حدود یکصد ه
میرسید که 65 هزار تن از آنان برای شرکت در این عملیات بسیج شـدند. 

این نیروها در قالب 7 یا 8 لشکر بودند که 4 تا 5 لشکر آن را سپاه پاسداران 
و بسیج تشکیل میداد. نیروها به صورت تلفیقی از ارتش کالسیک و ارتـش 
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مردمی (سپاه پاسداران) بودند.1 سپاه پاسداران نسبت به وضعیتــی کـه در 
سال 1984 (1363) داشت، با آموزش بهتر و با تسلیحات بهتر حاضر شده 
بود. همه نیروها به تفنگهای هجومــی و مـهمات کـافی و تعـداد بسـیاری 
موشک آر.پی.جی. برای انهدام تانکها، مسلح شده بودند. ایران مجموعهای 
از پلهای شناور روی مردابها نصب کرده بود و قایقها و تجهیزاتی فراهم 

آورده بود که میتوانستند موشکانداز 107 م.م. (مینی کاتیوشا) و 106 م.م. 
(تفنگ 106) و خمپارهانداز حمل کنند. نیروهای ایران مجهز به ماسکهای 
ــد و جعبـه کمکهـای درمـانی و  محافظ در برابر گازهای جنگی شده بودن

آمپول ضدگاز اعصاب (آتروپین) نیز همراه آنان بود. 
اما نیروهای عراقی از 10 لشکر تشکیل شده بودند که تحـت امـر سـپاه 
چهارم بودند، به اضافه دو لشکر مخصوص محافظت از جاده بصره - بغداد و 
خط آهن و راههای مرتبط به مردابها. خط دفاعی عراق نیز بهخوبی مجهز 

شده بود. این خط شامل شبکهای بود از کانالها، سنگرها، خاکریزها و نقاط 
دیدبانی فراوان، میدانهای مین و سیمهای خاردار و موانع ضد فرود نفرات. 

عراق همچنین سیستمی را ایجاد کرد تا در هنگام لزوم بتواند مناطق معینی 
را زیر آب ببرد. تعدادی از تیپهای سواره نظام را نیز در پشت جبهه مستقر 

کرد تا بر عمق منطقه پدافندی بیفزاید. 
ایران در روزهای 10 و 11 مارس (20 و 19 اسفند) آتش سنگینی روی 
بصره اجرا کرد و اولین حمله هوایی خود را به بغداد پس از گذشت چندین 
ماه انجام داد که عراق نیز با حمله به تهران، به مقابله برخاست. ظاهراً ایران 
با این اقدام قصد دورساختن ذهن فرماندهی عراق از منطقه اصلــی نـبرد را 
داشته است. حمله حقیقی ایران قبل از نیمه شب 11 مارس (20 اســفند) 

                                                                         
ــوپخانـه  1ـ جمع استعداد نیروی خودی 11 لشکر و 10 تیپ پیاده، 1 لشکر و یک تیپ زرهی و 19 گردان ت

بود. (م) 
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ــول 10 کیلومـتر بیـن  آغاز گردید. سه مجموعه رزمی ایران در خطی به ط
القرنه و الوزیر حمله کردند. نیروهای ایرانی در سمت جنوب جبهه از مرداب 
ــک غـافلگیـری  خارج و به خطوط پدافندی سپاه چهارم حملهور شدند؛ ی
تاکتیکی کامل! تمرکز قوای ایران بر ایجاد رخنه در خطوط دفاعی عـراق و 
تسلط بر برخی مناطق خشکی در نزدیکی جاده، صورت گرفــت. ایـران بـا 
ــاکتیک  وجود تحمل تلفات سنگین انسانی از ابتدای حمله، باز هم همان ت
ــا موفـق بـه پیشـروی 10  امواج انسانی را بهکار گرفت. با این حال ایرانیه

کیلومتری در روز اول شدند که این میزان در روز دوم به 14 کیلومتر رسید. 
در 14 مارس (23 اسفند) یک تیپ از نیروهای بسیجی خود را به دجله 
رساندند. در شب 14/ 15 مارس(23 / 24 اسفند) نیروهــای ایـران دو پـل 
ــره - بغـداد رسـیدند.  شناور روی دجله نصب کردند و روز بعد به جاده بص
ــت آن بـود، زیـرا ایـران نمیتوانسـت  مشکل این نیرو، حفظ زمین و تثبی

بهسرعت نیروهای زرهی و توپخانه خود را به جلو بکشاند تا شکاف حاصله را 
گسترش دهد و ثبات و متانت نیروهای عراقی را در هم بریزد. همچنین این 
نیرو با مشکل حاد دیگری در زمینه پشتیبانی و تأمین احتیاجات مواجه بود. 
ــیار  سرانجام این نیرو در زمینی خشک و محکم ـ که برای اجرای آتش بس

مناسب بود ـ تبدیل به هدفی عالی برای نمایش قدرت آتش عراق و نیروهای 
زرهی آن شد. عراق موفق شد در فرصت مناسبی جهتگیری اصلی نیروهای 
ایران را دریابد و برای اجرای ضدحملهای قوی علیه آنها، 25 تیپ را آماده 

کند، سپس قبل از آن که ایران پاشنه مناسبی برای انجام دادن حمله اصلی 
ــه کـرد.  بیابد، تعدادی از لشکرهای گارد ریاستجمهوری را نیز وارد معرک
همچنین همه امکانات نیروی هوایی را بهکار گرفت بهگونهای که 250 پرواز 
در روز انجام دادند. عراق واحدهای توپخانه بسیاری نـیز در منطقـه مسـتقر 
کرد و در حالی که نبرد هجومی ایران پایان یافته بود، 5 لشکر را وارد عمل 
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کرد؛ شصتهزار سرباز در بخشی از یک جبهه وارد شدند. در 15 مارس (24 
اسفند) آمادگی نیروهای عراقی به نحوی بود که میتوانستند در خط تماس 

تنگ و باریک از 3 طرف شمال، جنوب و غرب بر ضد نفوذ ایران پاتک کنند. 
ــکهای قـابل  هلیکوپترهای عراق بدون آن که هدف هرگونه تیربار یا موش
حمل به وسیله نفر، قرار گیرند، میتوانستند به عقبه ایــن نیروهـا حملـهور 
شوند و برتری هوایی را در منطقه به دست آورند. در عمل، هلیکوپترهــای 
مسلح عراق موفق به انهدام تعدادی از قایقهای ایرانی و تعدادی پل شـناور 
ــد بـه نحـوی کـه  شدند و منطقه عقبه نیروهای ایران نیز به آب انداخته ش
تحرک در آن غیرممکن گردید. در نتیجۀ این اقدامات، خطوط دفاعی ایران 
از آغاز روز 17 مارس (12 اسفند) شروع به فروپاشی کرد. در پایان روز بعد، 
عراق تمام مواضع از دست رفته خود را بازپس گرفتـه بـود. هـر دو طـرف، 

متحمل خسارات سنگینی شدند. عراق 5هزار کشته و چند صد تن اسیر داد، 
ایران نیز حدود 12 هزار تن از دست داد.1 

ــون  به دالیل نامشخصی، ایران حمله دیگری علیه عراق در نزدیکی مجن
ــاهراً  انجام داد. این حمله با یک هفته تأخیر از زمان خود صورت گرفت. ظ

هدف این عملیات بایستی جلب توجه عراق به آن منطقه بوده باشد. 
ــازی دو جـادۀ  در سالهای 85 ـ 1984 (64 ـ 1363) ایران به بهینهس
منتهی به مجنون پرداخت. این دو جاده خاکی، ایران را به بخــش شـمالی 

جزیره مرتبط میساخت. ایران حدود 20 هزار نیروی خود، یعنی 2 لشکر را 
در مجنون مستقر ساخت. در اواخر فوریه این نیروها آماده حمله به خطوط 
ــپاه سـوم عـراق شـدند.  دفاعی عراق در مجنون و خطوط دفاعی شمالی س
ــا میخواهنـد  چنین به نظر میرسید که برای ادامه عملیات بدر این نیروه

                                                                         
1ـ آمارهای نویسنده از خسارات دو طرف غیردقیق و نادرست است. 
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وارد عمل شوند. اما ظاهراً ایرانیها به امید عقبنشینی بخشــی از نیروهـای 
عراقی از مجنون و منطقه سپاه سوم، برای شرکت در نبردی که در شــمال 
این منطقه بود، عملیات خود را به تأخیر انداختنـد، لیکـن عـراق هیـچگاه 
چنین اقدامی را انجام نداد، به همین دلیل عراقیها کامالً در حالت آمادگی 
ـون،  به سر میبردند و حملۀ ایران در 19 مارس (28 اسفند) به جزیره مجن
موجب ایراد خسارات بسیاری به ایران گردید. ایران 5000 نیروی خود را از 
ــا خسـارت  دست داد، بدون آن که یک وجب از زمینهای عراق را بگیرد ی

فراوانی به این کشور وارد آورد.1 
عراق در این نبرد از گازهای سمی استفاده کرد که موجب کشته شـدن 
هزاران نیروی ایرانی شد، هرچند ایرانیها همگی ماسکهای محافظ همراه 
ـای  خود داشتند. ظاهراً دلیل این تلفات سنگین، حضور طوالنیمدت نیروه

ایرانی در مناطق آلوده بوده است. 
در 14 ژوئن (24 خرداد) ایران حمله دیگری در شمال مردابها انجام داد 

ـامید.  که موفقیت چندانی نداشت و نهایتاً به عقبنشینی نیروهای اصلی انج
ــرداد) و در  حمالت مشابهی نیز در نزدیکی قصرشیرین (19 ژوئن ـ 29 خ
مجنون (28 ژوئن ـ 7 تیر) صورت گرفت. این عملیاتهای کوچک با هدف 

ادامه فشار بر مواضع عراق در مجنون، انجام شد. در مقابل این اقدامات، عراق 
به ترمیم و تقویت خطوط دفاعی و مواضع پدافندی خود در مجنون پرداخت. 
ــود و  ظاهراً آثار عملیات بدر بر دو طرف نبرد، مانند آثار عملیات خیبر ب
نشان میداد که دو طرف هنوز اعتقــاد دارنـد کـه تاکتیکهـای نبردشـان، 
ــاندهی ایـران  تاکتیکهای درست و کارآمدی است. باید تأکید کرد که فرم

                                                                         
1ـ نبرد "بدر" پس از 8 روز جنگ و مقاومت، نهایتاً با آزادسازی روستاهای ترابـه، لحـوک، نـهروان، فجـره، و 
ــع از سـرزمین هـور و تصـرف جـاده خنـدق (الحچـرده) بـه طـول 13  نیز تصرف بیش از 800 کیلومتر مرب

کیلومتر (در فاصله 6 کیلومتری جاده عماره ـ بصره)، به پایان رسید. (م) 
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گزارشهـایی از ارتـش خــود دریــافت کــرد کــه در آن، قابلیتهــا و 
محدودیتهای تاکتیک امواج انسانی گوشزد شــده بـود، امـا موفقیتهـای 

اولیهای که این تاکتیک به همراه داشت، فرماندهان ایرانی را برمیانگیخت تا 
ــری سـالح و تکنولـوژی  همچنان از این تاکتیک بهره گیرند و در برابر برت

عراق، از این حربه برای توازن قوا استفاده کنند، البته مشروط بر آن که توان 
اصلی ایران در محل مناسبی با نیروهای عراقی روبهرو شود. بـه هرحـال در 
ـه  چنین اوضاعی، باز به نظر میرسید که فرسایش توان عراق و کشاندن او ب
حالتی که دیگر توان ادامه جنگ را نداشته باشد، هنوز امری ممکن اسـت. 
ــالت شـبانه و  ظاهراً ایران به این نتیجه رسیده بود که در صورت ادامه حم
ــانند آن کـه عـراق را از بـهکارگیـری  ادامه جنگ در مردابها و اقداماتی م
ــور را در معـرض  نیروی زرهی و هوایی و توپخانه محروم میسازد، این کش
شکست قرار خواهد داد. در مقابل، عراق به این نتیجه رسید که اســتراتژی 
اصلـی و تاکتیکهـایش صحیحانـد و میتوانـد بـه تکنولـوژی برتـر و ضـد 
حملههای محدود و اتخاذ مواضع پدافندی ثابت اعتماد کند، به همین دلیل 
در روش نبرد، به صورت سلبی و منفی عمل میکرد. عراق برای افزایش نیرو 
و قدرت پیاده خود به منظور هجوم، اهتمام نکرد بلکــه تـالش خـود را بـر 

استفاده از تکنولوژی متمرکز ساخت.  
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فصل نهم 

آخرین حمله 
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ن حمـله (1987 ـ 1986)  آخرـی

ــود در سـالهای 1984 و 1985 (1362 و 1363)  ایران در حمالت خ
خسارات بسیاری متحمل شد، اما امید خود را برای ساقط کردن حکومــت 

صدامحسین از دست نداد. فرماندهی ایران همچنان در تالش برای یافتن راه 
هجوم در مردابهای شرق بصره بود و طرح حمله به جنوب عراق و تسلط بر 
شبه جزیره فاو و امقصر را تکمیل میکرد. ایران با مشکالت پیچیدهای دست 

و پنجه نرم میکرد. این کشور قادر به بسیج کردن بیش از یک میلیون تـن 
ــیج حـدود 350 هـزار تـن نـیرو  نبود. ارتش حدود 305 هزار و سپاه و بس
داشتند. ایران تقریباً 1000 تانک رزمی و حدود 1400 خودرو زرهی و بین 
600 تا 800 واحد توپخانه داشت و نیروی هوایی 35 هزار نفره ایران حدود 

80 فروند پرندۀ قابل استفاده داشت. 
ـتند  در مقابل، ارتش عراق و جیش شعبی حدود 800 هزار تن نیرو داش
که 230 هزار تن آنها سرباز احتیاط بودند. عراق حدود 4500 تانک رزمی، 
4000 خودرو زرهی و بیش از 5000 واحد توپخانه داشت. نیروی هوایی 40 

هزار نفره این کشور نیز 500 پرنده قابل استفاده داشت.  
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راق و ایران  مقایسه توان رزمی ع

نسبت عراق به ایران عراق ایران  

1/22 800000 655000 نیروی انسانی رزمی 
4/5 4500 1000 تانک رزمی 

6/85 4000 1400 خودرو زرهی 
6/25 5000 800 توپخانه 

6/25 500 80 هواپیمای قابل استفاده 
 

اولین هجوم اصلی را در سال 1986 (اواخر سال 1364)، عراق انجام داد. 
چند هفته طول کشید تا تدارکات عملیات در نزدیکی مجنـون جمـعآوری 

شود و جادههای منتهی به این جزایر بهسازی شود. عراق سپس سطح آب را 
پایین آورد و تجمع قوای انبوهی متشکل از نیروهـا و تجـهیزات مهندسـی 

فراهم آورد تا پشتیبانی عملیات در جزیره شمالی را ـ که در دست ایران بود 
ـ تأمین کرده باشد. در 6 ژانویه ـ که روز ارتش عراق اســت ـ (16 دی) دو 
تیپ از سپاه سوم عراق هجوم به مواضع ایرانیان در بخش شمالی جزیره را 
آغاز کردند. این مواضع بهخوبی مجهز نشده بودند زیرا اساساً اینها مواضـع 
ــه (18 دی 1364)  هجومی بودند نه مواضع پدافندی. با فرا رسیدن 8 ژانوی

قوای عراق موفق شدند نیروهای ایران را از نیمه جنوبی جزیره خارج کنند.1 
با این همه، این حملۀ موفق عراق باعث توقف یا تأخیر در اجرای طرحهای 
هجومی ایران نشد. فرماندهان ایرانی همچنان امیدوار بودنـد کـه اگر فشـار 
ــور وارد سـازند، قـادر بـه شکسـتن  کافی بر قوای عراق و حکومت این کش

                                                                         
ــراق مدعـی تصـرف آن شـد. متعـاقب ایـن ادعـا،  1ـ حمله عراق به جزیره مجنون جنوبی صورت گرفت و ع

ایران بهشدت قضیه را تکذیب کرد و آن را یک حربه تبلیغاتی دانست. (م) 
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ــی بـه  خطوط دفاعی عراق خواهند بود. ممکن است برخی فرماندهان ایران
احتمال دخالت الهی در این جنگ مؤمن بوده باشند. به هرحال ایران توان 

هجومی قدرتمندی در نیمه دوم سال 1985 (1364) در جنوب ایران جمع 
ــه  کرده بود و تعداد فراوانی قایق کوچک و تجهیزات شناور تهیه و شروع ب
ــبکهای از راههـای نظـامی  تمرین عملیات آبخاکی در دریاچه خزر کرد. ش

خاکی در مردابها ایجاد و مناطقی را در طول شطالعرب [اروندرود] زیر آب 
برد. در اکتبر 1985 (مهر 1364) عراق برای اولین بار زنان را برای نگهبانی 
از مناطق نظامی پشت جبهه استخدام کرد تا بتواند مردان را به جبهه اعزام 
کند. قانونی وضع شد که کارگران غیرنظامی را بـه جبهـه اعـزام کننـد؛ در 
ـــه 1986 (دی 1364) حــدود 50000 داوطلــب  دسـامبر 1985 و ژانوی

فراخوانده شدند. ایران نیز تجهیزات بیشتری برای پدافند شیمیایی از خارج 
ــه سـوریه کارشناسـان و  وارد کرد. نشانههایی در این زمان وجود داشت ک

کمکهای خود را برای تهیه گازهای سمی1 روانه ایران کرده است. 
ــن کشـور در جبهـه  بعد از بسیج عمومی در ایران، گسترش نیروهای ای
جنوبی آغاز شد. دو سوم نیروهای سپاه پاسداران انقالب از لشکر 25 به نام 

کربال و لشکر 8 نجف تا سایر لشکرها در این گسترش حضور داشتند. حدود 
نیمی از ارتش بهویژه لشکرهای مهم آن (باختران، مازندران، خراسان و . . . ) 
نیز به این گستره اضافه شدند. به این ترتیب تعداد نیروهای گسترشیافته به 
200 هزار تن (حدود 20 تا 25 لشکر) رسید و بخش اعظم آنها بین اهواز و 

دزفول و هورالعظیم و هورالهویزه مستقر شدند. 
                                                                         

1ـ همانگونه که در گذشته اشاره شد، نویسنده برای بیان ادعاهای خود هیچ سند و منبعی را معرفی نکـرده 
است. به این ترتیب برای خوانندگان بیطرف در صحت بسیاری از ادعاهـا، تردیـد جـدی وجـود دارد. بطـالن 
برخی دیگر از ادعاها نیز به مرور زمان و با روشن شدن حقایق بیشتر، آشکار شد؛ به عنوان نمونه، خوانندگان 
پس از گذشت بیش از پانزده سال میدانند که سوریه به هیچ وجه دارای تکنولوژی شیمیایی قوی در سـطح 

نظامی نیست چه رسد به آن که پانزده سال قبل اقدام به صدور دانش فنی آن کرده باشد! (م) 
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در اوایل سال 1986 (زمستان 1364)، ایران تجهیزات آبخاکی خود را در 
ــرد و تعـداد بسـیاری  طول شطالعرب [اروندرود] و جنوب آبادان مستقر ک
ــای شـناور تهیـه و ذخـیره کـرد. همچنیـن نـیروی  شناور کوچک و پله

کماندویی خاصی برای خطشکنی آبخاکی و جنگ در مردابها آماده ساخت. 
ــا  تشکیالت آنها شبیه به فرماندهی یگانهای ویژه و هوابرد بود. این نیروه
در عمل، توانایی خوبی از خود برای عبور از شطالعرب [ارونـدرود] و ایـراد 

ضربه نشان دادند. 

تسلط ایران بر فاو (عملیات والفجر 8) 
در اوایل فوریه (بهمن ماه) ایران آماده اجرای سلسله عملیات جدیدی شـد 
ــا بـرای تصـرف شـبه  که در آن زمان اهداف آن معلوم نبود ولی این نیروه
جزیره فاو آماده میشدند تا سرزمین عراق را از خلیج [فارس] جدا ســازند. 
البته در ادامه این حمله، حرکت به سمت شمال برای تصرف بصره و ایراد 
ــیز در نظـر گرفتـه شـده بـود.  ضربهای شکننده به توان تولید نفت عراق ن

حمایت از شورشیان یا انقالبیهای شیعه یا هر عملیات ضد حکومت عراق در 
جنوب این کشور هم مدنظر قرار داشت.  

ایران مرحله اول حمله را در 9 فوریه (1364/11/20) بر ضد سپاه سوم و 
ــه دو  هفتم عراق آغاز کرد. ایران میکوشید تا در این منطقه قوای عراق را ب

بخش شمالی و جنوبی تجزیه کند. در حمله به سمت شمال که در سه نقطه 
صورت گرفت، خط شکسته نشد. این حمله، حمله فریب یا کمکی بود. 

ــع  بخشی از هجوم، در خط حد دو سپاه عراق صورت گرفت که با مواض
مستحکم عراق روبهرو شد. با این که ایران ســه روز پیـاپـی امـواج انسـانی 
پیدرپی را اعزام میکرد، اما آتش عراق این نیروها را به عقـب میرانـد کـه 
خسارات جانی و تجهیزاتی سنگینی به آنان وارد آمد. هجوم در نقطه دوم به 
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وسیله یک گروه نسبتاً کوچک زرهی که از منطقه خشــک حوالـی جنـوب 
"القرنه" عبور کرده بود، صورت گرفت. این هجوم تبدیل به مسابقه تیراندازی 
ــن مسـابقه هـم از  در مسافت کوتاه بین قوای ایران و عراق شد. عراق در ای

لحاظ نفرات آموزش دیده، هم از لحاظ تسلیحات برتر بود، بنابراین، نیروهای 
ایرانی خسارات جانی سنگینی حدود 4000 تن در این نقطه متحمل شدند.1 
در نقطه سوم که حملۀ آن در روز 14 فوریه (64/11/25) صورت گرفت، 
تالشی برای بازپسگیری جزیره شمالی مجنون بود. قوای عـراق موفـق بـه 
محاصره نیروهای حمله کننده و ایراد خسـارات سـنگین بـه آنهـا شـدند. 
حمالت ایران در جنوب را میتوان چنین خالصه کرد که نیروهای ایرانی از 

تاریکی شب و بارش باران در روزهای 10 و 11 فوریه (21 و 22 بهمن) برای 
ــاو بـهره جسـتند و بخشـی از نیروهـا بـا  انجام دادن دو حمله آبخاکی به ف
ــره "امالرصـاص" در جنـوب خرمشـهر در  حمایت مردان قورباغهای به جزی

شطالعرب [اروندرود] حمله بردند. نیروهای ایرانی موفق شدند بر این جزیره 
ــاده فـاو ـ بصـره  که از آن دفاع نمیشد، مسلط شوند و سپس به سمت ج

پیشروی کنند. در این مرحله، حمله ایران با مقاومت شدید عراق روبهرو شد، 
در حالی که این نیروها تجهیزات زرهی یا توپخانه برای مقابله با پاتک عراق 
به همراه نداشتند. قوای عراق در روز 12 فوریـه (23 بـهمن) امالرصـاص را 

بازپس گرفتند و لشکر ایران را به آنسوی شطالعرب [اروندرود] عقب راندند. 
ــره فـاو بـود در منطقـهای نزدیـک  اما حمله دوم که به سمت شبه جزی
"سیبه" با موفقیت انجام شد. با این که عرض رودخانه در این نقطه 250 متر 

است2 و عبور نیروهای ایران نیز در شب و در حین بارش باران صورت گرفت 

                                                                         
ــن وصـف  1ـ ظاهراً باید منظور نویسنده از خسارات جانی، مجموع شهدا و مجروحان این حمله باشد که با ای

نیز آمار ارائه شده اغراقآمیز است. (م) 
ــرار داشـت) بسـیار بیشتـر  2ـ عرض رودخانه در محل عبور نیروهای ایرانی (که در نزدیکی مصب اروندرود ق
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اما عبور موفقیتآمیز بود. نیروهای ایرانی توانستند به سرعت پـل شـناوری 
نزدیکی سیبه بر شطالعرب [اروندرود] نصب کنند و حدود یک لشکر را بـا 

استفاده از قایق در شش نقطه از ساحل شبه جزیره فاو پیاده کنند.1  
ــور  فرماندهی عراق دچار فریب در تشخیص منطقه اصلی نبرد شد و تص
کرد هجوم اصلی ایران در منطقه شمالی است و بیشتر نیروهـای احتیـاط 
ــه مسـتقر سـاخت و در واکنـش نـیز تـأخیر کـرد.  خود را در اطراف القرن
ــره بـود و  فرماندهی منطقهای عراق متوجه گلولهباران شدید ایران روی بص

خیلی دیر درک کرد که جهت اصلی تالش ایران در جنوب بصره بوده است. 
ــهیز شـده بـود زیـرا  خطوط پدافندی عراق در فاو به صورت ضعیف تج
ــه انجـام دادن  فرماندهی عراق پیشبینی نمیکرد که نیروهای ایرانی قادر ب
عملیات خطشکنی و عبور از موانع آبی باشند، و به همیـن دلیـل در برابـر 
ــاً  اهمیت استراتژیک شبه جزیره فاو کوتاهی کرد. با این که بندر فاو تقریب
ــوس بـزرگی از مردابهـا و باتالقهـا، آن را از بصـره جـدا  متروکه بود و ق
ـران در  میساخت و از خطوط اصلی ارتباط عراق نیز دور بود، اما پیروزی ای

فاو میتوانست عراق را از خلیج [فارس] جدا سازد و به ایران نیز امکان حمله 
به بصره از سمت جنوب را بدهد و خطوط ارتباطی عراق و کویت را تهدید 

کند. 
نیروهای عراقی در نزدیکی مناطق اصلی عبور نیروهای ایران اندک بودند 
ـادر  و در شهر، غیر از هزار تن نیروی احتیاط، کسی نبود و این نیروها هم ق
ــران عملیـات را بـا  به مواجهه با چنین حملهای از ایران نبودند. نیروهای ای
                                                                                                                                               

از 250 متر بود و حداقل به 800 تا 1000 متر میرسید. (و) 
ــیروی هوایـی ارتـش و هوانـیروز  1ـ در نبرد فاو (والفجر 8) نیروی زمینی و دریایی سپاه پاسداران با کمک ن
در سه محور وارد عمل شدند که در دو محـور بصـره و هـور، عملیـات فریـب انجـام شـد. قـرارگاه قـدس بـا 
ــور بصـره از طریـق عبـور از ارونـد بـود و همچنیـن  استفاده از چند یگان مانوری سپاه، مأمور تهاجم به مح

قرارگاهی در منطقه هور، عملیات فریب را انجام میداد. (م) 
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موفقیت گسترش دادند و بهسرعت در همان سـاعتهای اولیـه حملـه وارد 
ــه (25 بـهمن)1 مقـاومت  عمق مواضع عراق شدند. قوای عراقی تا 14 فوری

کردند ولی برخی واحدهای عراقی در خارج از فاو دچار ترس و وحشت شده 
و مواضع خود را با برجای گذاشتن اکثر سالحهای سنگین خود، رها کردند. 

عراق در این حمله 4000 کشته در برابر 2500 کشته [شهید] ایران داد. 
با اینکه عراق اعالم کرد که 355 سورتی پرواز هواپیمای جنگنده و 134 
ــتر، در روز تصـرف فـاو انجـام داده اسـت، امـا ایـن  سورتی پرواز هلیکوپ

مأموریتها تأثیری در مراحل اولی عملیات نداشت. 
شدت باران، کارایی هواپیماها و هلیکوپترهای عراق را مخدوش کرده بود 

و اوضاع جوی تا روز 14 فوریه (25 بهمن) هم مناسب نشد و در این روز با 
این که هوا ابری بود، نیروی هوایـی عـراق امکـان اجـرای عملیـات یـافت. 
جنگندههای عراقی بیآنکه موفق به یافتن اهداف مناسبی شوند، خسارات 
مؤثری را متحمل شدند. نیروهای پیاده ایرانی آموزش الزم را برای پراکنده 

                                                                         
ــر9 در شـمال، از  1ـ پاتکهای پیدرپی عراق تا روز 16 فوریه (27 بهمن) ادامه یافت و با آغاز عملیات والفج
ــای ایرانـی، نـبرد فـاو 90 روز بـه  شدت عملیات عراق در این منطقه کاسته شد، اما با این حال از نظر نیروه
ــه وضعیـت نظـامی و برتـری سـوق  طول انجامید و در این مدت نیروهای عراقی با اصرار فراوان بدون توجه ب
ــتند نـیرویی را جـهت اجـرای  الجیشی مناطقی که در کنترل نیروهای ایرانی درآمده بود، هرگاه که میتوانس
عملیات سازماندهی کنند، اقدام به پاتک میکردند. شدت تلفات دشمن در حملـه اولیـه ایـران و پاتکهـای 
ــدرود) ـ کـه در تمـام طـول  اولیه دشمن و سپس در جریان انتقال نیرو از بصره به امالخصیب (در امتداد ارون
مسیر زیر آتش دقیق و سنگین توپخانـه سـاحل مقـابل قـرار داشـت ـ چنـدان فـراوان بـود کـه یگانهـای 
ــه معنـای قبـول  پاتککننده عراقی با حدود نیمی از توان باقیمانده خود وارد میدان اصلی نبرد شدند و این ب
ــاطر دارد کـه در منطقـه کارخانـه نمـک، تعـدادی از  شکست پیش از آغاز درگیری بود! مترجم شخصاً به خ
ــدی ایـران، خـود را بـه لشـکر 41 ثـاراهللا کـه در منطقـه  سربازان عراقی با استشمام بوی کباب از خط پدافن
ــدون آب و غـذا و پشـتیبانی بـهداری گذراندهانـد!  مستقر بود، تسلیم کردند! آنان مدعی بودند که روزهایی را ب
ــناد بـه دسـت آمـده، آمـار ادعـایی  با توجه به چنین واقعیتهایی و با توجه به اظهارات اسیران و برخی اس
ــا شـهدای ایرانـی، بسـیار غـیرواقعی و دور از ذهـن  نویسنده در خصوص تعداد تلفات عراقیها و مقایسه آن ب

است. (م) 
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شدن، استفاده از کانال و پنهان شدن پشت خاکریزها و جابهجایی تجهیزات 
سنگین و تنظیم ارسال تدارکات در شب به وسیله مجموعههای کوچک، دیده 

بودند. عراق در روز اول نبرد والفجر 8، بین 15 تا 30 فروند هواپیما از دست 
داد و هیچ موفقیتی جز در حمله به چند هدف به دست نیاورد. 

ضربات هوایی عراق در انهدام خطوط ارتباطی خاکی و طوالنی ایران در 
طول شطالعرب [اروندرود] از خرمشهر تا آبادان و از آنجا تا نقطـه رهـایی 
ایرانیان در پاشنۀ جنوبی جزیره آبـادان، غـیر مؤثـر و بیفـایده بـود. اکـثر 
تحرکات ایرانیها در شب صورت میگرفت و صبحها هم هـوا خـراب بـود. 
ــی، بهسـرعت بـه  خسارات وارده بر جادهها بر اثر بمباران هواپیماهای عراق
ــراد  دست ایرانیها ترمیم و اصالح میشد. هواپیماهای عراق همچنین از ای
خسارات مؤثر به پلهای موجود در مسیر و کانالها و اسکلههای موجود در 

کنار جاده خاکی اصلی، ناتوان ماندند و به این ترتیب نتوانستند مانع تحرک 
ایرانیها شوند. 

در نتیجه این دگرگونیها، عراق آماده اجرای پاتک در روزهای اولیه حمله 
ایران نشد و این امر به نیروهای ایران اجازه داد تا نیروهای تقویتی خود را تا 

20/000 تن وارد فاو کنند. 
در برابر، فرماندهی عراق نیروهای احتیاط خـود را در مدتـی طوالنـی از 
ترس حمله احتمالی ایران به بصره یا بـه سـایر منـاطق در شـمال همیـن 
ـــهمن)  منطقـه، وارد عرصـه دفـاع نکـرد. در 13 و 14 فوریـه (24 و 25 ب
ـیرمنظم  نیروهایی از بصره و القرنه وارد عمل شدند و چند پاتک ضعیف و غ

انجام دادند. در این نبردها مشخص شد که نیروهای پیاده عراق بهخوبی قادر 
ــاده نیسـتند و هنگامـی کـه تعـدادی از تیپهـای گارد ریاسـت  به رزم پی
ــیز بـرای جنـگ  جمهوری (حدود 100/000 تن) وارد عمل شدند، آنها ن

نزدیک یا عبور از مرداب و حرکت در زمینهای سست آموزش ندیده بودند و 
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به همین دلیل موفقیت قابل ذکری به دست نیاوردند. توپخانه و زرهی عراق 
هم در عین برتریشان نسبت به ایران، تأثیر قابل توجهی بر نیروهای سنگر 

گرفته ایران نداشتند. 
ــر  ایران در اوج این موفقیتها، تهدید کرد که از طریق فاو به بندر امقص
حمله خواهد کرد. نیروهای ایرانی به "خور عبداهللا" ـ یعنی مسیر آبی مقابل 

کویت ـ رسیده بودند. برخی شایعات، حکایت از محاصره پایگاه دریایی عراق 
در امقصر (با فاصلۀ کمتر از 16 کیلومتر به فاو) داشت. ایران مرکز فرماندهی 
ــارس] را پوشـش  و کنترل و اعالم خطر هوایی عراق را که منطقه خلیج [ف
میداد، در شمال فاو تصرف کرد و این اخبار نگرانی شــدیدی در کویـت و 

پادشاهی سعودی برانگیخت.  
با فرا رسیدن 24 فوریه (5 اسفند) خسارات انسانی ایران 10/000 تن و 
تلفات عراق1 5000 تن شد. عراق در این روز قوای احتیاط خود را گسترش 
ـود را  داد و خطوط پدافندی خود را نیز تقویت کرد. ایران هم تمام توان خ
ــات را گسـترش  مصرف کرده بود و دیگر نیرویی در اختیار نداشت تا عملی
دهد، بنابراین، به تصرف فاو بسنده کرد و کـار تثبیـت مواضـع خـود را در 
ــیرو و تـوان  نزدیکی سیبه (در شمال) و برخی مناطق دیگر آغاز کرد، اما ن
ایران بهاندازهای نبود که در این زمین باز و عریان در برابر قوای عراق رودررو 
ــای ایرانـی  بایستد. میتوان گفت که نیروهای عراق موفق به محاصره نیروه
شدند اما برای به اجرا گذاردن پاتک اصلی دچار مشکالت متعدد گردیدند. 

                                                                         
ــات ایـران 10/000 کشـته بـود  1ـ نویسنده از عبارات دیگری برای بیان مقصود خود استفاده کرده است: "تلف
ــاندهندۀ طرفیـت نویسـنده اسـت! نمونـه آن در سـایر  و عراق نیز 5000 تن از دست داد." این طرز بیان نش
چنانکه بارها اشاره شد، منـابع ایـن گونـه آمارهـا مشـخص  جاهای دیگر متن هم مشاهده میشود. ضمناً 
نگردیده است و حداقل میتوان با اطمینان نسبت به اغراقآمیز بـودن خسـارات انسـانی ایـران سـخن گفـت، 
همان گونه که تعداد کشته شدگان عراقی دفن شده در میدان نبرد به دســت نیروهـای ایرانـی، بسـیار بیـش 

از این تعداد بود و بر این میزان باید سایر کشتهشدگان را نیز افزود. (م) 
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عراق پاتکهای خود را با تیپهای تقویت شده در چند محور آغاز کـرد 
که به سرعت این توان به حد لشکر افزایش یـافت. در یکـی از محورهـا در 
طول ساحل شطالعرب [اروندرود] پیشرویهایی به سمت جنــوب صـورت 
گرفت، اما در برابر مواضع جنوب امقصر، پیشروی حاصل نشد. ستون دوم و 
ــود و امکـان  ستون مرکزی نیز در طول جادهای که سال قبل ایجاد شده ب
جابهجایی سریع نیروهای عراقـی را بـه دور از دیـد و تـیر آن سـوی شـط 
[اروندرود] فراهم میساخت، به سمت جنوب به حرکت درآمدند. این جاده 
از دل بیابانی میگذشت که تابستĤنها به زمین سست و رملی تبدیل میشد 
و زمستĤنها به زمین گل آلود و چسبنده، بنابراین، حمله عـراق متکـی بـه 
ــهز بـه تعـداد  جادهها بود و امکان پیشروی در برابر نیروهای ایرانی که مج
بسیاری توپ و سالحهای سبک ضدتانک بودند، نداشت. اما سـتون دوم در 
طول جادۀ ساحلی خورعبداهللا حرکت کرد. وظیفه این ستون آن بود که در 

زمین باز بجنگد، بیآنکه بتواند از جاده اصلی خارج شود. 
به این ترتیب، نیروهای عراقی در هر بار هجوم خــود در ایـن وضعیـت، 
متحمل خسارات غیرقابل قبولی شدند. نیروهای ایرانی همچنان با روحیه و 
شور فراوان میجنگیدند و مقادیر فراوانی سالح در اختیار داشتند. در مدت 
یک هفته، عراق با وجود ادامۀ تالش برای پیشروی به سمت جنـوب، هیـچ 

موفقیتی جز پیشرویهای اندک به دست نیاورد. 
براساس برآوردها در این زمان، قوای عراق حداقل 5000 کشته و زخمی 
برجای گذاشتند. اوضاع جوی نیز تا 22 فوریه (سوم اسفند) اجازه استفاده 
عراق از قدرت برتر هواییاش و هلیکوپترهای هجومی و توپخانهاش را نداد. 
ـران از  در این زمان نیروهای ایرانی همگی در مواضع خود مستقر شدند و ای
این ده شب فرصت مناسب، برای تقویت نیرو و تجهیزات و تدارکات جدید 

بهخوبی استفاده کرد و با استفاده از پلهای شناور ـ که شبها نصب و روزها 



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

جنگ عراق و ایران 

 206

جمع میشد ـ این کمکها را وارد فاو کرد. 
عراق در تالش جدید برای عقب راندن ایرانیها از فاو، بهترین فرماندهان 

خود را برگزید و آنها را بر سر سه ستون هجومی گمارد، سپس آتش شدید 
توپخانه را برای حرکت نیروهای پیاده و تصرف قدم به قـدم مواضـع بـهکار 

گرفت. عراق در این زمان از برتریهای سهگانه خود در نیروی هوایی و آتش 
توپخانه و زرهی بهره جست و بهبود اوضاع جوی به عــراق اجـازه داد تـا از 
موشکهای کاتیوشا برای ایجاد آتش پرحجم استفاده کند. نیروهای عراقی 
ــداف پراکنـده ایرانیهـا کردنـد و از 200  انبوهی از مهمات، صرف زدن اه
دستگاه تانک برای اجرای آتش نیمهمستقیم بر این اهـداف بـهره گرفتنـد. 
ــوپخانـه رسـید.  مصرف مهمات به 200 گلوله توپ در روز برای هر واحد ت
ــه احتمـال حضـور نـیرو در آن  ظاهراً همه چیز زیر آتش بود: هر مکانی ک

میرفت حتی اگر در آن لحظه خالی بود!  
ــد. عـراق  هر دو طرف نبرد، هر آنچه در دست داشتند وارد معرکه کردن
همچنان متحمل خسارات در قوای زرهی و نیروی هوایی میشد تا جاییکه 
ایران اعالم کرد هفت هواپیمای عراق را در یک روز ساقط کرده است. عراق 
ــهمن تـا 11 فروردیـن)  هم اعالم کرد که از 9 فوریه تا 31 مارس (از 20 ب

18648 سورتی پرواز بر فراز فاو انجام داده است. خلبĤنهای عراقی شروع به 
پرواز در ارتفاع پایین (در جوی مناسب) کردند و این آمادگی را داشتند که 
ــم متحمـل شـوند. آنهـا از  در برابر اجرای خوب مأموریت، خساراتی را ه
ــای ایرانـی در فـاو  گازهای "موستارد" و"تابون" در حمالت خود علیه نیروه

استفاده کردند. ظاهراً این گازها به دلیل آموزش ندیدن کافی نیروهای ایرانی 
در استفاده از تجهیزات پدافندی ش.م.ر، مؤثر افتاد و عراق به موفقیتهایی 
در پی این تالش دست یافت، هرچند گفته شد برای کسب این موفقیتها، 
ـه  بهای هنگفتی پرداخته شده است. عراق دریافت که این بهای سنگین را ب
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جهت نقص در نیروهای پیاده و قوای خطشــکن و نفـوذی مـیپـردازد، بـا 
اینحال، نیروهای تقویتی جدیدی از منطقه پدافندی سپاه سـوم وارد ایـن 
منطقه کرد. تا 21 فوریه (2 اسفند) نمیشد ادعا کرد که عراق نبرد یا مانور 

توانمندی را به اجرا گذارده است. عراق در اجرای پاتکها خسارات سنگینی 
ــه در روزهـای 23 و 24 فوریـه (4 و 5 اسـفند) دو  دید و تنها در یک حمل

گردان خود را از دست داد. 
حمله آبخاکی نامنظمی که عراق کوشید در روز 9 و 10 مارس (18 و 19 
اسفند) در پهلوی قوای ایران به اجرا درآورد، گردآنهای دیگری را از دست 

عراق درآورد. همچنین حدود یک لشکر نیز در تالش دیگر عراق برای اجرای 
پاتک علیه نیروهای سنگر گرفته ایرانی، از بین رفت. آنچه عــراق احیانـاً در 
ــا از برتـری رزم  روز به چنگ میآورد، شبها از دست میداد، زیرا ایرانیه
ــالش  شبانه خود بر عراق، بهره میگرفتند. لشکر 28 و لشکر 80 عراق در ت
برای پیشروی به سمت فاو در ماه مارس، متحمل خسارات سنگین شدند و 

عراق ناگزیر به انهدام قطار ویژه حمل مجروح شد. [!!]1 
ـام داد،  با آن که در روز 11 مارس (20 اسفند) عراق پاتک دیگری را انج

اما در طول سه روز نبرد، فقط 7 کیلومتر پیشروی کرد. 
ــود از حـالت  در 20 مارس (29 اسفند) که ایرانیان برای ترمیم خط خ
دفاعی خارج شدند، عراق نتوانست فرصـت را مغتنـم بشـمارد و ضدحملـه 
ــزار ایرانـی و 25 هـزار  جدیدی را به اجرا گذارد. در این زمان حدود 20 ه

عراقی در مواضع خود به فاصله چندصد متر از یکدیگر در محاصره هم بودند 
و هیچیک از دو طرف، نیرو و توان و قدرت جاکنشدن برای هجوم نداشتند. 
نهایتاً پاتکهای عراق بر فاو، به این منتهی شد که عراق از توپخانه خود 

                                                                         
1ـ مراجعه به اسناد نشان میدهد که در این تاریخ حملهای به قطار ویژه حمل مجروح نشده است. (م) 
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ــال، عـراق بـه منظـور  برای گلولهباران شیمیایی فاو بهره گیرد. بهعنوان مث
پشتیبانی از حملهای که در روز 24 فوریه (5 اسفند) انجام داد، از بمبهای 

هوایی و گلولههای توپخانه برای حمله شیمیایی خود بهره جست که موجب 
مصدومیت 1800 سرباز ایرانی شد. اما این گازها بـر نیروهـای عراقـی نـیز 
آسیب رساند. به این ترتیب عراق موفقیتی در استفاده از سـالح شـیمیایی 

برای پشتیبانی از عملیات هجومی خود بهدست نیاورد. 

عملیات والفجر 9 (ادامه نبرد در منطقه شمال کردستان) 
هنوز یگانهای اصلی ایران در فاو بهسر میبردند که بخشـی از آنهـا بـرای 
ــهکار گرفتـه شـدند. ایـن حملـه در  انجام حملهای دیگر با نام "والفجر 9" ب
ــدود 270  منطقه کردنشین عراق در نزدیکی مرزهای شمالی و در فاصله ح
کیلومتری شمال بغداد، 95 کیلومتری شمالغرب کرکوک و 22 کیلومتری 
ــکر مختلـط از نیروهـای سـپاه و  سلیمانیه صورت گرفت که در آن، دو لش

نیروهای کرد بارزانی شرکت داشتند. طراحی این هجوم به منظور استفاده از 
ــه منطقـه  فرصتی بود که به سبب کمبود نیروی عراق برای پوشش کامل ب
شمالی کردستان، به دست آمده بود. هدف این هجوم، تسلط بر بخشهایی 

از دو دره مرزی بود که به سرزمینی باز در عراق منتهی میشد. 
حمله در روز 15 فوریه (26 بهمن) و بهصورت نسبتاً محدود آغاز شــد و 
قوای ایرانی بهسرعت موفق به تسلط بر برخی مناطق و روستاهای واقــع در 
دره سلیمانیه شدند. سپس حرکت به سمت "چوارتا" ادامه یـافت و برخـی 
ارتفاعات حیاتی در این دره ـ به فاصله 20 کیلومتری سلیمانیه ـ به دسـت 
ایران افتاد. در 24 و 25 فوریه (5 و 6 اسفند 1364) حملهای با استعداد 8 
تیپ به منظور تصرف اراضی مرتفع و مشرف بر جــاده سـلیمانیه و بعضـی 

مناطق کوهستانی به مساحت حدود 600 کیلومتر مربع آغاز شد. 
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با اینکه بیشتر شهرهای عراق در این منطقه خالی از سکنه شده بودند، 
اما قوای ایران شهر چوارتا را به محاصره خود درآوردند. اکثر نیروهای عراقی 
برای شرکت در نبرد فاو، از این منطقه تخلیه شده بودند، اما ایران توانست 

گروه کوچکی را در سیتاک، در روز 2 مارس (11 اسفند) بعد از عقبنشینی، 
2500 سرباز عراقی، به اسارت درآورد. گرچه عراق از سالح شـیمیایی هـم 
استفاده کرد، اما ایران توانست به سلیمانیه نزدیک شود و برای اولین بار در 

طول جنگ، این شهر را در روز 3 مارس (12 اسفند) گلولهباران کند. 
ــه فـاو] بـه شـمال  در این زمان، عراق مجدداً نیروهای خود را [از منطق
بازگرداند و ایران تصرف مناطق جدید را متوقف کرد. روشن و واضح بود که 
کردهای شمال، به عکس شیعیان جنوب، کمک شایانی به ایران کردهاند و 
ــران از خـود نشـان دادهانـد. ایـن موضـع در مـاه مـه  همراهی مؤثری با ای
ــد، زیـرا در آن زمـان نیروهـای عراقـی موفـق بـه  (اردیبهشت) واضحتر ش
پاکسازی کردها در منطقهای بین "دهوک" و "بادینان" نشدند و عناصر کرد 

حمالت خود را به خط لوله نفتی در نزدیکی مرز با ترکیه افزایش دادند و بر 
منطقه "مانجیش کوچک" در استان موصل مسلط شدند و در برابر پاتک 19 
مه (29 اردیبهشت) که به وسیله قوای کوهستانی ارتش عراق صورت گرفت، 

مقاومت کردند و آن را از دست ندادند.  
ــالت ایـران و کردهـا در شـمال، دارای ارزش  البته آثار استراتژیک حم
ــی از جملـه  محدودی بود، اما به هرحال سبب شد تا برخی یگانهای عراق

لشکر 11 در منطقه زمینگیر شوند و همچنین موجب تقویت سیاسی ایران 
در تسلط بر فاو شد. میتوان گفت که حدود 30 هــزار سـرباز تـرک، تنـها 

تضمین موجود برای سالمت خطوط لوله نفت عراق به ترکیه بودند. 
در اوایل آوریل (نیمه فروردین 1365) نبرد در فاو، عادی و تقریباً روش 
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ــه یـافت.1  جاری شده بود و این تا اوایل سال 1988 (زمستان 1366) ادام
ایران تقریباً 200 کیلومتر مربع از شبه جزیره فاو را به دسـت آورده بـود و 
توانسته بود پل شناور روی شطالعرب [اروندرود] را محافظت کند. ایران از 
ــهکار گرفـت تـا  این معبر استفاده کرد و تجهیزات و قایقهای کوچک را ب
سرپل به دست آمده در فاو را با نظم و دقت تدارک کند. ایران در این شبه 
جزیره حدود 25 هزار سرباز داشت. با این همه، موفقیت چندانی در ارسال 

تجهیزات سنگین به این شبه جزیره بهدست نیاورد، اما توانست توپخانه خود 
ــهم  را به مناطق دیگری جابهجا کند تا به این ترتیب بتواند پایگاه هوایی م
ــران را در  شعیبیه در نزدیکی بصره را گلولهباران کند. به طور کلی عراق، ای
منطقه جنوب در محاصره نگهداشت و توانسـت سیسـتم پدافنـدی قـوی و 
ــس  جدیدی در طول محیط خارجی خطوط ایران در فاو ایجاد کند. به عک
ــه وسـیله  مواضع ایرانیها، عراق خطوط پدافندی خود را چند الیه کرد و ب
شبکهای از جادههای خوب، آنها را به مناطق پشت و پایگاههای پشتیبانی 
مرتبط ساخت و بهمیزان کافی در این پایگاهها تدارکات و تجهیزات قرارداد. 
همچنین در مناطق مختلف منطقه، به میزان کافی واحدهای پدافند هوایی 

و سکوهای آتش توپخانه فراوان مستقر ساخت و مقادیر بسیاری مهمات وارد 
ــر ایـران افزایـش داد.  منطقه کرد و قدرت آتش خود را به میزان هفت براب
ــا و اهـداف  نیروهای عراقی اطالعات دقیق و مهمی را نیز از مواضع ایرانیه

خود در آن جمعآوری کردند و بهویژه پس از تثبیت وضعیت و تبدیل اوضاع 
به حالت پدافند ثابت، این اطالعات منجر به باال رفتن دقت آتش توپخانه [و 
کاهش تردد و تحرک ایرانیها] و اجبار آنـان بـه باقیمـاندن در سـنگرها و 

کانالها و پناهگاهها شد. 
                                                                         

1ـ این اشاره است به ادامه 90 روز نبرد فاو و استمرار درگیریهای آن تـا مدتهـا بعـد کـه در پاورقیهـای 
قبل توضیح داده شد.(م) 
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در همین زمان، خساراتی که قبالً به عراق وارد شده بود، فرماندهی عراق 
را وا داشت تا از انجام دادن پاتکهای دیگر در فاو منصــرف شـود،1 حتـی 
زمانی که اوضاع جوی تغییرکرد و زمین در منطقه فاو خشک شد و امکــان 
ــه  استفاده از نیروی زرهی برای عراق فراهم آمد. زیرا فرماندهی عراق قادر ب

تحمل خسارات بیشتر نبود و البته هنوز نمیتوانست برای اجرای یک پاتک 
همه جانبه، شمار فراوانی از نیروی خود را بهکار گیرد. 

ایران 300 تا 400 هزار نیرو را همچنان در طول مرز 1100 کیلومـتری 
خود با عراق در حالت آمادگی دائم برای حمله نگهداشت. از حیث مواضــع 
استراتژیک، برتری با ایران بـود. در شـمال، نیروهـای مقـاومت کردسـتان 
ــران بـه فاصلـه 15 کیلومـتری  مساحت بیشتری را در اختیار داشتند و ای

سلیمانیه رسیده بود. در جبهه میانی، نیروهای ایرانی در ارتفاعات میمک در 
فاصله 115 کیلومتری بغداد حضور داشتند. تجمع اصلی نیروهای ایران در 
مواضع هجومی در ناحیه دیگری از مردابها، آمادۀ رسیدن به جاده بصره - 
بغداد بودند و در فاو نیز همچنان دو لشکر ایران استقرار داشت. ایران در هر 
ــتراتژیک عـراق بـهره  نقطه میتوانست نیرو متمرکز کند و از عدم عمق اس
ــدف مـهمی کـه بتواننـد آن را  گیرد، در حالی که عراقیها در برابر خود ه

تصرف کنند، نمیدیدند. 
در صحنه کشتیرانی و جنوب خلیجفارس هم ایران به فشار نظامی خود 
ادامه داد. نیروی دریایی ایران یک کشتی آلمانی را در نهم ژانویه (18 دی) 

تفتیش کرد؛ اولین کشتی امریکایی را در 12 ژانویه (22 دی) و اولین کشتی 
انگلیسی را در 13 ژانویه (23 دی) بازرسـی نمـود. همچنیـن در روز سـوم 

                                                                         
1ـ هنگامی که ارتش عراق در میدانهای جنگ دچار ناتوانی میشد بالفاصله بـه اهـداف غیرنظـامی حملـه 
ــه ایـن نکتـه،  کرد و به گسترش جنگ شهرها و جنگ نفتکشها میپرداخت. نویسنده بدون اشاره صریح ب

شرح این گونه اقدامات عراق را پس از قبول شکست در فاو در صفحات بعدی بیان میکند. (م) 
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مارس (12 اسفند) یک کشتی ترکیه را با هلیکوپتر مورد حمله قرار داد و 
ــتی  این آغاز حمالت به کشتیها به وسیله هلیکوپتر بود. فشارهای تروریس

ایران بر کویت افزایش یافت1 و تعدادی مین دریایی با هدف عملیات ایذایی 
در خلیجفارس رها کرد. سپس فرماندهی ایران تهدیدات سـنگینی را علیـه 
ــا از دسـت دادن  کویت و عربستان آغاز نمود و کویت مدعی شد که عراق ب

فاو، او را در معرض اقدامات نظامی ایران قرار داده است. 
در هفتم ژانویه (17 دی)، ایران سه پایانه نفتی در سواحل جنوبی خود 
دور از برد هواپیماهای عراقی احداث کــرد و افتتـاح آن را در مـاه فوریـه و 
مارس برنامهریزی کرد: بندر لنگه، جزیره قشم در داخل تنگه، و جاسک در 

خارج از تنگه. 
طرح پشتیبانی از این پایانهها به وسیله کشتیهایی بود که ایران آنها را 
اجاره کرده بود. ایران همچنین اعـالم کـرد تلمبهخانـهای را در فاصلـه 40 
ــر بـرای  کیلومتری خارک احداث میکند. در عمل، ایران وسیلهای راحتت
انتقال نفت خود به کشتیهای نفتکش نسبت به پایانههای شناور یافت که 
ــن 1986 (خـرداد 1365) آغـاز بـهکار کـرد. امـا همیـن  این روش در ژوئ

پایانههای شناور بعداً هدف حمالت هواپیماهای دور پرواز عراق قرار گرفتند. 
بنابراین، بعید به نظر نمیرسید که عراق به بمبارانهای استراتژیک خود 
روی بیاورد. "پل قطور" که ایران را به ترکیه مرتبط میساخت، مورد حمله 
عراق قرار گرفت و زده شد. در 13 مارس (22 اسفند) هواپیماهــای عراقـی 
ــم یکـی از  حمله مهمی به تهران و پاالیشگاه نفتی آن انجام دادند. ایران ه

                                                                         
ــافع ایـران صـورت گرفتـه  هیچ سابقهای از اقدامات تروریستی در کویت به گونهای که در جهت من 1ـ اساساً 
باشد، وجود ندارد. پس از گذشت چند سال مشخص شد که عراق در اقدامـات تروریسـتی صـورت گرفتـه در 
ــال میکـرده  کویت، از جمله حمله به ولیعهد این کشور، نقش داشته و استراتژی خاصی را در این جهت دنب

است. (م) 
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ـداف  کارخانجات اسلحهسازی عراق را بمباران کرد و به گلولهباران برخی اه
ــراق همچنیـن  دیگر مانند قطارهای راهآهن و اهداف غیرنظامی پرداخت. ع

ایستگاه دریافت ماهواره در اسدآباد و مرکز تلفن و ارتباطات بینالمللی ایران 
را هدف قرار داد که بر اثر آن، ارتباطات بینالمللی ایران به مدت چند هفته 
قطع گردید.1 نیروی هوایی عراق به حمالت خود بـر نفتکشهـای ایرانـی 
ادامه داد و تعداد حمله به کشتیهای تجاری (از اوایل جنــگ در سـپتامبر 

1980 ـ شهریور 1359) به 85 مورد و تعداد حمله به شناورهای تدارکاتی و 
لجستیکی به 40 مورد رسید. 

در سال 1986 (1365) عراق پاتک مهمی علیه ایران انجام داد. در حالی 
ــتان را  که مشخصاً صدامحسین میتوانست وضعیت موجود در فاو و کردس

تحمل کند، اما در جستوجوی راهی برای اثبات قدرت هجومی خود بود. به 
این منظور دستور داد تا حملهای را برای بازپسگیری [؟!] مــهران تـدارک 

ببینند. شهر مهران یکی از راههای اصلی ایران برای حمله به عراق بود. 
در 10 مه (20 اردیبهشت) عراق دو لشـکر (از سـپاه دوم، بـه اسـتعداد 

25000 تن) در اطراف مهران گسترش داد. مهران هدفی آسان و تقریباً خالی 
از نیرو بود؛ تنها یک کیلومتر با مرز فاصله داشت و در 160 کیلومتری بغداد 
واقع شده بود؛ فقط 5000 سرباز ایرانی از آن پدافند میکردند و به همیــن 

دلیل، کارشناسان تصرف آن را برای قوای عراقی بسیار سهل و آسان دانستند. 
در روز 14 مه (24 اردیبهشت) حمله قوای عراق به مهران آغاز شد و پس 
از 3 روز نبرد، در 17 مه (27 اردیبهشت) تصرف شهر کامل گشـت. قـوای 
عراق، خسارات سنگینی به نیروهای ایرانی پدافند کننده وارد کردند و آنها 
ــا آن کـه  را از ارتفاعات اطراف مهران به زمینهای کم ارتفاع عقب راندند. ب

                                                                         
1ـ ارتباطات بینالمللی ایران در طول جنگ هیچگاه قطع نشده است. (و) 
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این پیروزی بسیار آسان بود، اما برای قوای مسلح عراق پیام مهمی داشـت، 
بهویژه آنکه آنها پیروزی کوچک دیگری نیز در منطقه فکه، واقع در جبهه 

جنوب به دست آوردند.1  
ــهای بـزرگ  ایران در پاسخ به این عملیات، تهدید کرد که بهزودی حمل
علیه عراق آغاز خواهد کرد و مخفیانه آماده اجرای پاتک برای بازپسگیـری 
مهران شد. عراق اشتباه مهمی کرد که منطقه را در دست خود نگهداشـت، 

زیرا وضعیت جغرافیایی این منطقه بهگونهای بود که امکان حمله از ارتفاعات 
و از چندین سمت بر نیروهای مستقر در مهران را فراهم ساخته بود.  

ــت  ایران به سازماندهی نیرویی برای نبرد کوهستانی پرداخت؛ در حقیق
ــرد: در گروهانهـای  نیروهای لشکر پیاده را به شکل جدید سازماندهی ک
ــه بـه جنـگ در کوهسـتان آشـنا بودنـد. ایـن  فراوان و به همراه افرادی ک
گروهĤنها کاروان "کربال" نامیده شد. استعداد آنها برابر با دو لشـکر سـپاه 

پاسداران انقالب ایران [؟!]2 بود. ایران در این زمان سلسله عملیات دیگری با 
نام کربـال را (کربـالی 1، 2، 3، 4) بـه عنـوان جـایگزین سلسـله عملیـات 

"والفجر"، آغاز کرد.3  

 
 

                                                                         
س از  او، اتخـاذ شـد و ـپ 1ـ این حمالت که به "دفاع متحرک" مشهور شد  تدبیری بود که بهدلیل شکست عــراق در ـف

مدتی نیز با اجرای عملیات کربالی 1 و آزادسازی مجدد مهران، این استراتژی با شکست مواجه شد. (و) 
2ـ سپاه پاسداران انقالب اسالمی (م) 

3ـ "کاروان کربال" نام یک مرحله بسیج نیرو بود و نیروهای داوطلب قبل از سازماندهی رزمی در لشکرها، با عنوان "کاروان 
کربال"عازم منطق جنگی شدند. نویسنده بهدرستی متوجه سازماندهی جدید و مخصوص سپاه در اجرای عملیات کربالی 1 

انور در  شده است. نیروی زمینی سپاه به منظور استفاده از حداقل نیرو برای حداکثر کارایی در کوهستان، به طراحــی ـم
ک مخـابراتی و  ش ترافـی ـتلزم افزاـی ر مس ن اـم سطح محدود و سپردن مأموریت به گردانها و گروهانهـا پرداخـت. همـی

مشکلتر شدن هدایت عملیات در سطوح باالتر میشد. در حقیقت استعداد یگانها دو برابر نشده بود! (م) 
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کربالی 1 
ــا و ارتفاعـات  در 20 ژوالی (29 تیر 1365) حمله ایران بر مواضع عراقیه
اطراف مهران آغاز شد و با فـرا رسـیدن ظـهر، رزمنـدگان ایرانـی در نـبرد 
کوهستان بر قوای عراقی تا حدی به برتری دست یافتند. ایـران از گازهـای 
جنگی هم استفاده کرد. غفلت نیروهـای عراقـی از انجـام دادن گشـتهای 
ــیرامونی و  شناسایی، فرصت خوبی برای ایران فراهم آورد. عراق به تأمین پ
ــود تـا فاصلـه 20 کیلومـتری نپرداخـت، در نتیجـه  جلو خطوط دفاعی خ
نیروهای ایران بهسرعت مواضع دفاعی عراق را شکستند و 2000 کشته بر او 

تحمیل کردند. 
عراق پس از شکست خود در مهران، کوشید تـا حمالتـی را در جزیـره 
مجنون علیه ایرانیها انجام دهد، اما در این کار نیز موفقیتی حاصل نکرد و 
ناگزیر شد به استفاده از نیروی هوایی پناه ببرد، لذا پس از یک توقـف سـه 
ــرد و در  ماهه، سلسلهای از بمبارآنهای هوایی علیه اهداف متعدد را آغاز ک

روزهای 20 تا 30 ژوالی (29 تیر تا 8 مرداد) یک کارخانه قند، یک پادگان، 
یک تلمبهخانه نفت و برخی اهداف غیرنظامی را در اراک و مریوان و سنندج 
هدف حمله قرار داد و حمالت هوایی به اهداف نفتی را نیز افزایـش داد. در 

12 آگوست (21 مرداد) جنگندههای ایرانی به تالفی حمله هوایی عراق ـ که 
برای اولین بار به جزیره سیری صورت گرفت و طی آن سه نفتکش ایرانی 
آسیب دید ـ حمالتی را به تأسیسات نفتی عراق انجام دادند. جزیرۀ سیری 
در فاصله 640 کیلومتری عراق و 240 کیلومتری تنگه هرمز قرار دارد. ایـن 
حمله نشان داد که ایران برای یافتن راه امن صدور نفت خود، دچار مشکل 
گردیده است. پیش از آن، ایران گمان داشت که مناطق انتخابی جدیـدش 
برای صادرات نفت، دور از تیررس عراق قرار دارد. عراق حمله به این جزیره 
ــیز ادامـه داد. در  را چند بار تکرار کرد و بمباران اهداف نفتی در زمین را ن
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اواخر آگوست (اوایل شهریور) عراق 120 سورتی پرواز فقط بر ضد جزیـره 
خارک انجام داد و در 3 سپتامبر (12 شهریور) اعالم کرد که همه تأسیسات 

نفتی ایران را در تیررس نیروی هوایی خود دارد. 
واکنش ایران، شلیک موشک به مراکز صنعتی و تأسیسات نفتی عراق بود. 
ایران استفاده از موشکهای ساخت خود به نام "عقاب" را با 40 کیلومتر برد 
و 70 کیلوگرم وزن سرجنگی آغاز کرد. ظاهراً این موشک مدل بهینهسازی 
شده از موشک چینی "مارک ـ 82" باشد. تعداد موشکهای شــلیک شـده 
ایران در سال 1986 (زمستان 1364 تا پاییز 1365) به 19 فروند، در سال 
ــا پـاییز 1366) بـه 81 فرونـد و در سـال 1988  1987 (زمستان 1365 ت
ــن حـال  (زمستان 1366 تا پاییز 1367) به حدود 104 فروند رسید . با ای

تأثیر این موشکها به دالیل بسیار، نسبتاً ضعیف بود. 
از همۀ این وقایع و سایر اتفاقات میتوان چنین دریافت که ایران راهـی 
ــانی  جز کسب پیروزی در نبرد زمینی در پیش رو نداشت. ایران نیروی انس
ــن زمینـه  بیشتری در اختیار داشت.1 هرچند که با مشکالت فراوانی در ای

روبهرو بود. با همه این احوال، نیروی زمینی ایران به 1/25 میلیون تن رسید 
و به این کشور امکان داد تا سازماندهی و تشکیالت آنها را بهبود بخشــد: 
ــن نـیروی  تعداد650 هزار تن نیروی دائمی و عملیاتی؛ حدود 550 هزار ت
بسیجی و احتیاط که در مقاطع زمانی مختلف بهکار گرفته میشدند؛ ارتش 
نیز حدود 350 هزار تن نیرو داشت که در لشکرها سازماندهی شده بودند. 
گرچه سقف نیروی لشکرها به 10 هزار تن کاهش یافته بود. سپاه پاسداران 
ــزار تـن در لشـکرهای کـوچکتـر از ارتـش  انقالب هم با استعداد 350 ه
سازماندهی شدهبود. سپاه پاسداران به خــالف ارتـش، نقشـی اساسـی در 

                                                                         
1ـ نیروی زمینی ایران همواره در کلیه مقاطع جنگ بسیار کمتر از نیروهای عراقی بوده است. شـاید منظـور 

نویسنده، مقایسه جمعیت ایران با جمعیت عراق بوده باشد. (و) 
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برقراری امنیت داخلی نیز بر عهده داشت. 
عملیات فاو باعث شد تا ایران مجبور شود در سیستم فراخوانی نیروهای 
سرباز و داوطلب خود تغییراتی بدهد و تنها اتکاء بر شور انقالبی و قومیــت 

نکند. در ماه آوریل، [امام] خمینی فتوای ضرورت انجام دادن حمله جدید را 
ــاز  صادر کرد و دستور داد که این حمله تا قبل از عید نوروز آینده یعنی آغ
سال ایرانی (21 مارس 1987 برابر 1 فروردین 1366) انجام گیرد. به ایــن 
جهت دولت بالفاصله پس از صدور این فتـوی، 500 گردان داوطلـب را بـه 

جبهه فراخواند. (هر گردان هزار تن). 

کربالی 2 و 3 
به رغم تمام تالشهایی که ایران برای افزایش توان هجومی خود انجام داد و 
تا آگوست و سپتامبر (شهریور) به نهایت خود رسید، اختالفات حــادی در 
داخل فرماندهی ایران بروز کرد و شایعاتی منتشر شد که رقابتی بین [امام] 
خمینی و رفسنجانی درگرفته است. موضوع این رقابت، اظهارات گروههـای 
الئیک بود که استراتژی بهکارگیری شدید امواج انسانی در حمالت ارتش و 

سپاه و نبردهای خونین و شور انقالبی را محکوم میکردند. 1  
ــران وجـود  صرفنظر از آن که این شکاف در سطوح باالی فرماندهی ای
داشته است یا نه، این امر مانع آمادگی هجومی ایران نشد. در 29 آگوسـت 
(1365/6/7) رفسنجانی اعالم کرد که 650 هزار بسیجی، آماده حمله نهایی 
شدهاند. در سپتامبر (شهریور) ایران گزارشهایی مبنی بر اعزام 350 هـزار 
ــرای حملـه  نیروی جدید برای پیوستن به سپاه پاسداران انقالب جهت اج

                                                                         
1ـ آقای هاشمی رفسنجانی در این زمان، فرمانده جنگ بود و تدابیر وی در نحوه جنگیـدن تضـادی بـا نظـر 
ــدی، "آمـادگی  حضرت امام خمینی (ره) نداشت، به سبب همین واقعیت بود که به قول نویسنده در جمله بع
ــادگی هجومـی بـرای ایـران بـه دلیـل  هجومی ایران با مانعی روبهرو نشد"، زیرا در غیر این صورت، امکان آم

بروز آن شکاف ادعایی، نمیبایست وجود میداشت. (م) 
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نهایی منتشر ساخت و اعالم کرد که 500 گردان جدیـد بسـیجی تشـکیل 
شده است. ایران در همین زمان برای بهرهبرداری از تمام شکافهای داخلی 
عراق میکوشید، به این جهت تمایل خود را برای تبادل اسیران اعالم کرد و 
ــیروزی، از  مقامهای رسمی ایران در سخنان خود میگفتند که در صورت پ

هر حکومت جدیدی در عراق خسارت نمیگیرند. 
ایران برای بازپسگیری ارتفاعات حیاتی در منطقه حاج عمـران، حملـه 
ــرد. در ایـن  جدیدی را در 31 آگوست (1365/6/9) با نام کربالی2 آغاز ک
ــم  حمله، نیروهای کرد نیز همراه قوای ایرانی بر ضد پنج تیپ از سپاه پنج

عراق عمل کردند. ظاهراً ایران توانست ارتفاعات کریمان [گردمند] مشرف بر 
ـرواز در روز  کردستان [عراق] را به دست آورد. نیروی هوایی عراق یکصد پ
ـود.  برای پشتیبانی از نیروهای پدافندی انجام داد. جنگ سنگین و سختی ب
در 3 سپتامبر (12 شهریور) کوه گردمند (کارمانه) و برخی تپـههای حـاج 
عمران به دست ایران افتاد، پس از آن، نیروهای سپاه پاسداران و بسیجیان 

وارد عرصه نبرد شدند، اما بدون هماهنگی و نظم الزم. 
نیروهـای احتیـاط نزدیـک عـراق از سـپاه پنجـم (گردان 404 نـیروی 
ـــی و  مخصـوص و گردان گارد ریاسـت جمـهوری) بـا اسـتفاده از بینظم
ــه اجـرای پـاتک پرداختنـد و توانسـتند  ناهماهنگی بین نیروهای ایرانی، ب
ــد. در  ایرانیها را از بیشتر تپههایی که بر آن مسلط شده بودند، عقب برانن
نهایت، حمله ایران با تسلط بر برخی روستاهای کوچـک و چنـد پـل روی 

جاده و یک تپه در نزدیک جاده، به پایان رسید. 
ــی در  در عملیات "کربالی 3"نیز بار دیگر مشکالت ناهماهنگی و بینظم
نیروهای ایران بروز کرد. حمله در روز اول سپتامبر (10 شهریور) با تسـلط 
تفنگداران سپاه هوایی [نیروی هوابرد] بر پایانه نفتی [العمیـه] کـه نـیروی 
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اندکی روی آن مستقر بود، آغاز شد.1  
ایستگاه رادار عراق کــه مراقبـت کشـتیرانی در خلیجفـارس را بهعـهده 
ــدر  داشت، منهدم شد. ایرانیان امیدوار بودند که از سمت جنوب بتوانند بن
ــوپخانـه هـدف قـرار دهنـد. در دوم سـپتامبر (11  "امقصر" و "البکر" را با ت

شهریور) فرمانده سپاه پاسداران انقالب دستور داد تا 2000 نیروی تکاور در 
مجموعههای کوچک با قایق از "رأسالبیشه" به سمت پایانه العمیه و پایانـه 
البکر در خلیجفارس حرکت کنند. هواپیماها و هلیکـوپترهـای هجومـی و 
توپخانه عراق به اجرای آتــش روی ایـن نـیرو پرداختنـد و تنـها 130 تـن 

توانستند به اسکله العمیه برسند. پس از آن، چتربازان عراق روی اسکله فرود 
آمدند و آن را بازپس گرفتند.2  

ــک  تمام آنچه ایران توانست در خلیجفارس انجام دهد، فراتر از اجرای ی
عملیات گشت رزمی نبود. ایران فعالیت دریایی خود را با بازرسی کشتیها 

در خلیجفارس افزایش داد و روزانه به بازرسی 15 تا 20 کشتی میپرداخت. 
عراق همچنان بر جنگ هوایی تکیه داشت و حمـالت هوایـی در عمـق 
سرزمین ایران را ادامه میداد و عمالً پاالیشگاه نفت تـبریز را در آگوسـت 
ــه  1986 (مرداد 1365) بمباران کرد، سپس در سپتامبر (شهریور) به نقط

بارگیری نفت ایران در جزیره "الوان" حمله برد و پس از آن، سلسله حمالت 

                                                                         
ــیروی هوابـرد سـپاه نبـوده اسـت؛  1ـ اجرای عملیات انهدامی "کربالی3" روی اسکله نفتی العمیه، بهعهده ن
ــپاه (بـا کمـک نـیروی زمینـی)  این عملیات به همت نیروهای غواص و تفنگداران دریایی نیروی دریایی س

انجام شد. (م) 
ــود کـه انـهدام سـکوی العمیـه بـاموفقیت %100  2ـ هدف عملیات کربالی3 انهدام سکوهای البکر و العمیه ب
ــش کشـیده شـد کـه  همراه بود و اسکله البکر نیز پس از پمپاژ نفت روی آن از طریق خط لولههای فاو، به آت
خسارات و آسیب بسیاری بر آن وارد آمد. نیروهای ایرانی از قبل میدانسـتند کـه قـادر بـه مـاندن روی ایـن 
سکوها نیستند، بنابراین، طبق برنامه به عقب بازگشتند و اساساً فرود آمدن چتربازهـای عراقـی انجـام نشـده 

است و عراق فقط با موشک و بمباران هوایی به این سکوها حمله کرده است. (و) 
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موفقی را به "خارک" و "الرک" انجام داد که آثار ملموسی بر صـادرات نفـت 
ایران گذاشت. 

نیروی هوایی عراق حمله به انبارها و زاغههای مهمات و یگانهای توپخانه 
ــانند مریـوان، موسـک و  ایران را در طول مرز ادامه داد و شهرهای مرزی م
رابات1 را بمباران کرد. ایران هم در ماه نوامبر حملهای موشـکی بـه بغـداد 
ــا حمـالت  انجام داد که تأثیر محدودی برجای گذاشت. ایران از رویارویی ب
ــران روبـهرو  هوایی عراق ناتوان بود و تعداد کمی از این حمالت با مقابله ای
میشد و تعداد هواپیماهای ساقط شده نیز اندک بود. جنگ به سمتی پیش 
میرفت که [به نظر میرسید] عراق با بهرهگیــری از نـیروی هوایـی خـود، 
[قصد دارد] اقتصاد ایران و توان بهکارگیری نیروی زمینی ایران را در حمله 
به عراق، تضعیف کند. اما عراق همچنان درگیر مشـکالت همیشـگیاش در 
بهکارگیری نیروی هوایی بود و به همین جـهت تـأثیر حمـالت هوایـیاش 
چندان تعیینکننده نبود و نتوانست حمالت و ضربات هوایـی پـیدرپـی و 

مؤثری انجام دهد و این ناتوانی دالیل متعددی داشت، از جمله، عدم قابلیت 
ــی. بـا همـه ایـن احـوال، عـراق از ایـن حمـالت هوایـی بـه  پشتیبانی فن
موفقیتهایی بر ضد صادرات نفت ایران و توان بودجه ایران و کاهش قیمت 
نفت او دست یافت (ایران ناگزیر شد تسهیالت و تخفیفاتی برای مشـتریان 
نفت خود در نظر بگیرد). اما این حمالت با شدت و قدرت کــافی اسـتمرار 

نیافت و همین موجب پایین آمدن تأثیر آن در صادرات نفت ایران شد. عراق 
پس از هر حمله هوایی، بار دیگر همان اهداف را بمباران نمیکرد تا ایران را 
از تعمیر و بازسازی آن بازدارد و به عبارت دیگر، حمالت هوایی عراق تأثیر 

مورد نظر را در انهدام اقتصاد ایران نداشت. 

                                                                         
1ـ به همین شکل در متن کتاب آمده است. (م) 
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ــههمین جـهت در عمـل، بـه  ظاهراً عراق این حقیقت را دریافته بود و ب
تقویت نیروی زمینی خود پرداخت. مسئوالن عراقی هشــدار میدادنـد کـه 
ــور فرسـایش  هجوم اصلی ایرانیها بهزودی انجام میگیرد و این بار به منظ

توان عراق حمله در چند جبهه صورت خواهد گرفت. عراق با وجود مشکالت 
مالی که با آن مواجه بود، استعداد نیروی زمینی خود را به 820 هــزار تـن 
افزایش داد و توانست سپاههای هفتگانه خود را به حد سازمان رزم کـامل 
ــعت 1100 کیلومـتر رودرروی  برساند (این نیروها در طول جبههای به وس
ـان  ایران قرار داشتند). تعداد لشکرهای عراقی به 46 لشکر رسید. کارشناس
غربی استعداد لشکرهای عراق را در مقایسه با استعداد مورد نیاز در دکترین 
رزم غربی، در حد یک تیــپ تقویـت شـده (گاهـی بیشتـر) میدانسـتند. 
ــه 17 تیـپ  فرماندهی عراق یگانهای گارد ریاست جمهوری را از 6 تیپ ب
مکانیزه و زرهی افزایش داد و آنها را به تانکهای "تی ـ 72" مجهز ساخت. 
به این ترتیب عراق قدرت هجومی بالنده و آموزش دیدهای در عملیات تک و 
ــوط و  پاتک فراهم ساخت و کمکم دکترین پدافند ثابت را تغییر داد؛ خط

مواضع پدافندی و میدانهای مین و سیمهای خاردار و شمار تانکهای ثابت 
ــه را در تمـام منـاطق  در خطوط اولیه پدافندی، همچنین یگانهای توپخان
ــرای توقـف نیروهـای  پدافندی افزایش داد و طرح آتش پدافندی مناسبی ب

مهاجم و تجمعات آنها و بر ضد نقاط ثبت شده قبلی، تهیه کرد. 
بعد از نبرد کربالی3، عملیات رزمی مهمی تا اواخر دسامبر (اوایل زمستان) 

ـالی2 و  صورت نگرفت، اما ایران فعالیت زمینی خود را پس از نبردهای کرب
کربالی3 متوقف نساخت و برخی تپههای مشرف بر مهران و اطراف "بدره" و 

"زرباطیه" و "ورمهراز" را به تصرف خود درآورد. در ماه سپتامبر [امام] خمینی 

اجتماع بزرگی با فرماندهان داشت و شایعاتی مبنی بر اجرای حمله سالیانه 
ایران در روز 22 سپتامبر (31 شهریور) به گوش میرسید.  
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در طول سپتامبر و اکتبر (شهریور و مهر)، ایران برخی تهاجمات زمینی 
ــی را انجـام داد و آتـش ایذایـی  کوچک برای فشار بر روحیه نیروهای عراق
توپخانه بر بصره و عملیات ویژه کماندویی بر برخــی اهـداف حیـاتی مثـل 
ــه دسـت  پاالیشگاه اصلی در کرکوک را ادامه داد، اما موفقیت قابل ذکری ب
نیامد. در برابر، عراق هم ایراد ضربه به اهداف نفتی ایران (تلمبهخانه شیراز، 

مراکز صنعتی اصفهان و غیر آن) را ادامه داد.  
در ماه سپتامبر (شهریور)، عراق حمالت موفقی را بر خارک انجام داد و در 

اکتبر (مهر) توانست دو اسکله عملیاتی آن را که باقی مانده بود، از کار بیندازد، 
به این ترتیب، صدور 800 هزار بشکه نفت ایران در روز موقتاً قطع گردید. 
ــاالت متحـده  پس از آن، ماجرای افشاگری ایران بود که پرده از اقدام ای
ــته شـد. در بیـن  امریکا در ارسال اسلحه به ایران از طریق اسرائیل، برداش
ــاو" نـیز  سالحهای ارسال شده، موشکهای ضدهوایی "هاگ" و ضدتانک "ت

بود، اما تأثیر این سالحها در میدان نبرد محدود بود.1  
در زمانی که عراق مشغول ادامه عملیات هوایی بود، ایران خود را آمـاده 
ــله حمـالت  حمله زمینی جدیدی میکرد. در ماه نوامبر (آبان)، عراق سلس
ــه شـش هـدف، از جملـه  هوایی جدیدی را آغاز کرد. حدود 54 جنگنده ب
ــول و یـک پـایگاه زمینـی و هوایـی و دو  مواضع موشکی هاگ نزدیک دزف
ایستگاه راه آهن حمله بردند. هواپیماهای میراژ اف ـ 1 عراق برای بمبـاران 
ــد؛ ایـن حملـه بـرای ایـران  "الرک" مسافتی حدود 1050 مایل پرواز کردن

                                                                         
ــن کشـور  1ـ ماجرای مکفارلین پیش از آنکه تالش امریکا برای ارسال اسلحه به ایران تلقی گردد، تالش ای
ــد. دولـت مـردان امریکـایی از موفقیتهـای ایـران در جنـگ، بـهمنظور  برای نزدیکی به ایران ارزیابی میش
تأثیرگذاری بر روند جنگ و سیاستهای ایران، سیاست نزدیکـی بـه ایـران را طرحریـزی کردنـد و بـا اعـزام 
ــود را بـرای اجـرای ایـن سیاسـت نشـان دادنـد.  مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری امریکا به ایران، عزم خ
ــا فرسـتاده دولـت امریکـا مالقـات  مسئولین جمهوری اسالمی نیز با درک ماهیت چنین سیاستی نه تنها ب

نکردند بلکه با افشاگری این ماجرا در سالروز سیزده آبان، شکست این سیاست را اعالم داشتند. (و) 
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ناگهانی و غیرمنتظره بود. در این حمله تعدادی شناور ایرانی نیز مورد اصابت 
ــه حسـاب  قرار گرفت. حمله به الرک، یک پیروزی استراتژیک برای عراق ب
میآمد. با این که عراق به هواپیماهای پشتیبان و سوخترسان دست یافته 
بود، اما حمله به الرک ثابت کرد که برد عملیاتی نیروی هوایی عراق بیشتر 
ــر بهینهسـازی 10 فرونـد  از گذشته شده است. همچنین اطالعاتی مبنی ب

هواپیمای ایلوشین ـ 12 روسی و تغییر آنها به سوخترسان، به دست آمد 
و البته توانایی استفاده از یک سیسـتم فرانسـوی بـرای سوخترسـانی بـه 
میراژهای اف ـ 1 را نیز باید به آن افزود. در ماه نوامبر (آبان)، عراق حمالت 
هوایی خود را به خارک (27 نوبت) و پاالیشگاههای تهران و اصفهان و تبریز 
و سایر اهداف دیگر ادامه داد. بهکارگیری بمبهای لیزری در حمالت هوایی 
ــالت ایـن کشـور بـاال رفـت و  عراق به خوبی انجام میگرفت، میانگین حم

تاکتیکهای هجوم هوایی آن بهبود یافت. 
با وجود قراردادهای خرید سالح که ایران منعقد سـاخت، در تـوان رزم 
ــتان 1986،  هوایی این کشور بهبود خاصی حاصل نشد. با فرا رسیدن زمس
ایران بیش از 40 فروند هواپیمای قادر به عملیات برای نبرد هوایــی (دفـاع 

هوایی) نداشت و 80 تا 100 فروند هواپیما نیز برای مأموریتهای دیگر باقی 
مانده بود. برخی منابع میگفتند که تنها 7 فروند هواپیمای اف ـ 14 و 20 
فروند اف ـ 4 و 10 یا 15 فروند اف ـ 5 برای ایران باقی مانده است. با همه 
ـهبود  این اوصاف، ایران قادر شد پدافند هوایی از پایگاههای هوایی خود را ب

بخشد. 

کربالی 4 
با آن که ایران در فاصله زمانی بین آخر سپتامبر و اواخر دسامبر (مهرماه تا 
ــات او در  دیماه) به انجام دادن چند عملیات زمینی پرداخت، لیکن تبلیغ
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ــه در نیمـه  مورد انجام یک حمله مهم ادامه یافت و همچنین مدعی شد ک
اکتبر، کردهای هوادار ایران اقدام به گلولهباران کرکوک کردهاند.1  

ــالغ بـر یکصـد هـزار  در دسامبر(آذرماه)، ایران اعالم کرد که نیرویی ب
داوطلب بسیجی را به جبههها گسیل داشته است. در 23 و 24 دسامبر (اول 
ــه ایـن هجـوم نـام "عملیـات  و سوم دیماه) هجوم شبانه ایران آغاز شد ک
ــای ایرانـی شـطالعرب [جنـوب  کربالی4" به خود گرفت و طی آن، نیروه
شطالعرب(دجله) و نیمه شمالی اروندرود] را پشت سر گذاشتند و در طول 
جبههای حدود 25 مایل از ابوالخصیب در جنوب بصره تا جزیرۀ امالرصاص 
در نزدیکی آبادان، خط را شکستند. این هجوم در خط حد سپاه سوم عراق 
در منطقه شرق بصره و سپاه هفتم در منطقه نزدیک شبه جزیره فاو بهوقوع 
ــیرویی حـدود 15000 تـن آغـاز شـد کـه جزیرههـای  پیوست. حمله با ن
ـورت  امالرصاص، امالبابی، قطعه2 و سهیل را تأمین کردند. این جزایر [به ص
ــاً یـک  پیدرپی در کنار هم قرار گرفته و تا ساحل عراق میرسند] مجموع
ــن رود  شبه پل را بر روی شطالعرب [اروندرود] تشکیل میدهند (عرض ای
480 متر و جریان آب در آن آرام است). رهبری حمله به عهدۀ مجموعهای 
از تکاوران و مردان قورباغهای بود که موفق به استیال بر جزیره امالرصاص و 
جزایر نزدیک به آن شدند. پس از آن و در طول روز، حملۀ ایران به مواضع 
ــافت. ایـن مواضـع بـرای پدافنـد از  عراق در داخل خاک این کشور ادامه ی

                                                                         
ــا عنـوان "فتـح 1" در کرکـوک (عمـق 150 کیلومـتری  1ـ در 1365/7/19 (یازدهم اکتبر) نبرد نامنظمی ب
ــرای بمبـاران زمینـی  داخل خاک عراق) به کوشش کردهای معارض عراقی و نیروی زمینی سپاه پاسداران ب
تأسیسات نظامی - اقتصادی عراق صورت گرفت. تأسیسـات پاالیشـگاه کرکـوک و واحـد بـهرهبرداری شـماره 
ــرق کرکـوک، تأسیسـات پـاالیش نفـت و گاز، تأسیسـات نفـت و گاز  یک تأسیسات نفتی، نیروگاه حرارتی ب
جبل بور، ایستگاه راهآهن بـانیکوره ـ مرکـز ذخـیره و پمپـاژ نفـت کیـوان، بیـش از 20 پـایگاه دشـمن در 

ارتفاعات "دومالن" و مقر منافقین و ضدانقالب، هدف این حمالت قرار گرفتند. (م) 
2ـ در متن اصلی قاطیه نوشته شده است. (م) 
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راههای شطالعرب [اروندرود] ایجاد شده بودند. ایــن هجـوم را عنـاصری از 
لشکری کــه نـام لشـکر محمـد رسـولاهللا (ص) بـه آن داده بودنـد، رهـبری 
ــگآور اضـافی  میکردند. این نامی بود که ایران برای بسیج یکصدهزار جن
داوطلب در قالب 500 گردان، گذاشته بود.1 در حالی که تعداد بســیاری از 
نیروهای باتجربه و باکیفیت در عملیات شرکت داشتند، اما حمله اساساً بر 

پایه واحدهای کمتجربه و با آموزش اندک، استوار بود. 
ــدرود] بـه سـمت امالرصـاص و سـاحل عراقـی  عبور از شطالعرب [ارون
شطالعرب [اروندرود] را نیروهایی حدود 60 هزار پاسدار انقالب و داوطلبان 
بسیجی انجام دادند. اما هنگامی که این نیروها برای حرکت به سوی بصــره 
ــتیبانی  در کنار ساحل شطالعرب [اروندرود] تالش خود را آغاز کردند، پش
کافی به وسیله نیروهای نظامی ایران [ارتش] انجام نشد و پشـتیبانی آتـش 

نیز در طول شطالعرب [اروندرود] کم و ضعیف بود. 
بیشترین تجمع نیروهای نظـامی ایـران [ارتـش] در جـای دیـگری در 
ــانی روبـهروی  نزدیکی بصره مستقر شده بودند و یا تجمع آنان در جبهه می
ــاتی بـرای حملـه ضعیـف بـود و بـه  بغداد بود. همچنین آمادگیهای عملی

آمادهسازی عملیات فاو شباهت داشت. 
ــه مواضـع بسـیار مجـهز و قـوی و ویـژهای کـه در منطقـه  این نیروها ب
امالرصاص به دست نیروهای عراق احداث شده بود، حمله آوردند و مواجهه 
ــه را  آنان با سیمهای خاردار و میدانهای مین ضد نیروی خطشکن، منطق
تبدیل به یک میدان کشتار نمونه کرد. سازماندهی رزمی هجوم نیز بد بود و 
نیروهای ایرانی نتوانستند تاکتیکهای نفوذی را که آموختـه بودنـد، بـهکار 

                                                                         
1ـ آنچه نویسنده به آن اشاره کرده است، سپاه محمد(ص) نام داشت کـه بـا لشـکر محمـد رسـول اهللا(ص) 
ــود کـه رهـبری ایـن  تفاوت دارد. سپاه محمد (ص) نام یک نوبت اعزام همگانی نیروهای بسیجی به جبهه ب

عملیات را نیز بر عهده نداشتند، بلکه از نیروهای حاضر در نبرد بودند. (م) 
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ــود را رهـا کردنـد (در  بندند. به محض آن که فرماندهان ایرانی نیروهای خ
نقطه رهایی)، آتش انبوهی را از سالحهای پیاده بر سنگرها و مواضع مجهز 
عراق فرو ریختند. در واقع عملیات کربالی4 از حیث سازماندهی و طراحـی 

مانور، بدترین عملیات در طول جنگ محسوب میشود. این عملیات شباهت 
ــه و آلمـان علیـه  بسیاری به حمله پیادگان مأیوس و ناامید انگلیس و فرانس
نیروهای سنگر گرفته یکدیگر در کانالها و مواضع دفاعی مجهز به تجهیزات 

پیشرفته در جنگ جهانی اول داشت.1  
در خالل یکونیم روز پس از آغاز این عملیات، به وضوح حجم خساراتی 
که نیروهای ایران در حملهای اشتباه به مواضع دفاعی منظم و قوی متحمل 
ــرای از بیـن بـردن نیروهـای  شده بودند، مشخص گردید. نیروهای عراقی ب
ــا و  ایرانی، فقط از سالحهای مستقیم و توپخانه بهره نبردند، بلکه هواپیماه
هلیکوپترهای مسلح را نیز علیه نیروهای بیسـرپنـاه و آشـکار در منطقـه، 
ــدند و عبـور  بهکار گرفتند. بخش عظیمی از نیروهای آبخاکی ایران غرق ش
آنان از شطالعرب [اروندرود] دفع گردید و 12/000 کشته و زخمــی بـرای 
ایران برجا ماند. عراق اعالم کرد که در برابر هر کشته عراقی، یکصد سرباز 
ایرانی کشته شدهاند و خسارات تقریبی ایران بین 60 تا 90 هـزار کشـته و 
ـرباز  زخمی است. در برابر، ایران نیز اعالم کرد که بین 9500 تا 14000 س

                                                                         
1ـ شرط الزم برای موفقیت عملیات کربالی4، غافلگیری دشمن بود و بـرای ایـن منظـور اقدامـات بسـیاری 
ــه اصلـی نـبرد انجـام دادنـد کـه بـا  را نیروهای نظامی ایران برای فریب دشمن و ایجاد تردید در کشف منطق
ــه بـه منظـور حفـظ  امکانات عادی ارتش عراق قابل کشف نبود. لیکن کمکهای اطالعاتی امریکا به عراق ـ ک
ــه دشـمن امکـان مقابلـه و طراحـی پدافنـد  موازنه در جنگ و جلوگیری از برتری ایران صورت میگرفت ـ ب
ــان اختـالف  الزم را داد. این همکاری مشترک اطالعاتی بین عراق و امریکا را مقامهای امریکایی در اوج جری
ــر دهـه 90 میـالدی (1990) افشـا  امریکا با عراق بر سر اشغال کویت به وسیله ارتش عراق، در سالهای آخ

کردند. (م) 
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عراقی در این عملیات کشته شدهاند.1 

حمله نهایی ایران به بصره 
پس از گذشت چند هفته از عملیات کربالی4، ایران دو حمله جدید دیگر را 
ــا نـام کربـالی5 مسـتقیماً علیـه بصـره و دومـی،  آغاز کرد که هجوم اول ب
کربالی6، نام داشت که در منطقه شمالی بغداد، بین قصرشیرین و ســومار 

انجام گرفت.2  
ــهتر از عملیـات  اما اهمیت عملیات کربالی5 بیشتر و طراحی آن نیز ب
ــر  کربالی6 بود. ایران از مدتهای طوالنی قبل از آن برای اجرای عملیات ب
ضد بصره بررسی و طراحی میکرد. آموزش نیروهای خـود را در منطقـهای 
مردابی نزدیک دریای قزوین (مازندران) صورت داد تا مناســبترین شـیوه 
ــد.  عملیاتی را برای اجرای حمله و عبور از موانع آبی روبهروی بصره برگزین
این تمرینات، طرح آموزشی مشترک بین چند لشکر ایرانی بود و این اولین 
ــه عملیـات مشـترک اسـتفاده  مانور و تمرین منظم بود که در آن از اندیش

                                                                         
ــدند و فرمـانده سـپاه پاسـداران  1ـ در عملیات کربالی 4 نیروهای ایران به تعداد اندک و محدود وارد عمل ش
ــه همیـن دلیـل  بالفاصله پس از اطالع از هوشیاری دشمن دستور عقبنشینی نیروها را صادر کرد و اساساً ب
ــده بـود، عملیـات موفـق کربـالی 5 را بـه انجـام  ایران موفق شد با نیروهایی که برای این عملیات تدارک دی

رساند. در نتیجه آمار ارائه شده از سوی نویسنده به هیچ وجه صحیح نمیباشد. (و) 
ــمالی ایـن عملیـات بـه  2ـ نبرد کربالی 5 به فاصله کوتاهی (دوهفته) پس از عملیات کربالی4 در منطقه ش
ــرعت عمـل نیروهـای ایرانـی در طراحـی و اجـرای یـک  کوشش نیروی زمینی سپاه، طراحی و اجرا شد. س
عملیات سنگین دیگر در زمانی اندک پس از عملیات پیشین (کربالی4)، سبب شد تا فرصــت همـاهنگی و 
همکاری اطالعاتی بین عراق و امریکا فراهم نشود و عراق در وضعیت نسـبتاً غـافلگیرشـدهای قـرار گیـرد. بـا 
ــه مـدت 45 روز بـهطول انجـامید و ایـن نشـان دهنـده اراده و آمـادگی و تـوان  این حال، نبرد کربالی 5، ب
ــن ابتکـارعمل میـدان نـبرد بـود. نـبرد  نیروهای ایران برای ادامه چنین درگیریهای سنگین و بهدستگرفت
کربالی6 ، چهار روز پس از آغاز عملیات کربالی 5، در منطقه شمالی سومار به وسیله نیروی زمینـی ارتـش 
ــاظ حساسـیت، بـهدلیل نزدیکـی بـه  جمهوری اسالمی ایران به اجرا درآمد. گرچه منطقه این عملیات از لح
بغداد، مهمتر از منطقه عملیات کربالی5 بود، با این حال عراق در تشخیص حمله اصلـی دچـار اشـتباه نشـد 

و عمده یگĤنهای اصلی خود را در منطقه عملیاتی کربالی5 وارد عمل ساخت. (م) 
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میشد. در اوایل ژانویه (نیمه دوم دیماه)، ایران حــدود 200/000 نـیروی 
خود را در جبهه جنوبی گسترش داد و این مــیزان تقریبـاً برابـر بـا نصـف 
نیروهای عراقی بود که میبایست با آنان مواجه میشدند. در واقع، ایران بـه 
نسبت 1 به 1 در نیروی انسانی دست یافته بود. بیشترین بخش این نیروها 
ــالب و بسـیجیان تشـکیل میدادنـد. در مـوج اول، حـدود  را پاسداران انق
ــی منطقـه مـرزی  60/000 تن شرکت کردند که از مواضع عراق در نزدیک

شلمچه1 گذشتند. این منطقه مرزی در فاصله 20 کیلومتری بصره قرار دارد. 
سپس نیروهای تثبیت کننده شامل 60/000 نیروی دیگر به عنوان احتیاط 

وارد عمل شدند (موج دوم) . ترکیب این نیروها شامل 70% از نیروهای سپاه 
پاسداران انقالب و بسیجیان و 30% از ارتش بود.2  

هدف تاکتیکی عملیات کربالی 5 عبارت بود از: ایراد ضربه بر ارتش عراق 
ــوی ایـن شـهر و پشـت سـر  در مرزهای نزدیک بصره و سمتگیری به س
ــن عملیـات،  گذاشتن موانع آبی منطقه. روشن بود که هدف استراتژیک ای
ــایتخت عـراق در جنوب3 و انـهدام نـیروی  تسلط بر بصره و تبدیل آن به پ
موجود عراق در این منطقه (جنوب) و ساقط کردن حزب بعث عراق و نظام 

حاکم بر این کشور، سپس حرکت به سمت شمال و تصرف کربال و نجف، دو 

                                                                         
1ـ در متن اصلی "سالمکه" آمده است. (م) 

ــات ارتـش از سـپاه را اعـالم  2ـ فرماندهی جنگ پس از عملیات بدر و در ابتدای سال 64 تدبیر جدائی عملی
ــپاه طرحهـای عملیـاتی موردنظـر  داشت. بر اساس این توافق، مقرر گردید که در سازمان مستقل ارتش و س
ــداگانـه بـه اجـرای عملیـات بپردازنـد. پـس از ایـن  به فرماندهی جنگ پیشنهاد گردد و هر یک به صورت ج
تاریخ سپاه پاسداران جدای از عملیاتهای محدودی که به صورت مسـتقل انجـام داد، عملیاتهـای والفجـر 
ــزی و اجـرا نمـود. بنـابراین اطالعـات نویسـنده دربـاره حضـور 30% از  8، کربالی 4 و کربالی 5 را نیز طرحری
توان ارتش در عملیات کربالی 5 کامالً نادرست است و برادران ارتش هیـچگونـه مشـارکتی در ایـن عملیـات 

نداشتند. (و) 
ــته و از بصـره بـهعنوان پـایتخت  3ـ ظاهراً منظور نویسنده آن است که ایران قصد تجزیه جنوب عراق را داش

این منطقه یاد میکند. (م) 
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ــتآورد، تضعیـف  شهر مقدس شیعیان، بوده است و به عنوان کمترین دس
ارتش عراق و فرسایش آن و محاصره بصره و دادن درس فراموش ناشدنی به 
ــداف، بـا سـختیهای  سایر دولتهای خلیج!1 ایران در مسیر تحقق این اه
بسیار مهمی روبهرو شد. عراق خطوط دفاعی قوی و مسـتحکمی را احـداث 
کرده بود که غلبه بر آنها بسیار دشوار بود. غیر از موانع آبی2 که در اطراف 
ــمال ـ  بصره بود، عراق یک مانع آبی نیز با عرض یک کیلومتر در امتداد ش
جنوب مرزهای بصره ایجاد کرده بود که یک زاویه 90 درجه به سمت شرق 
ــیده بـود تـا  ایجاد میکرد. همچنین سیلبندهایی خاکی در طول مرز کش

آبگرفتگیها خشک نشود.  
در آغاز سال 1982 (زمستان 1360) عراق به ساخت دریاچه مصنوعــی 
بزرگی در طول شطالعرب [اروندرود] از بصره تا دریاچه ماهی پرداخت. در 
ــا  نقطهای که سپاه سوم و هفتم عراق به هم متصل میشدند، این دریاچه ب
موانع و تلههای هشداردهنده و سیمهای خاردار و برق فشار قوی (در مناطق 

ممکن) پر شد. عراق خود از جادۀ خاکی که از شلمچه آغاز میشد و تعدادی 
ــع  خشکیهای خارج از دریاچه برای تحرک بهره میگرفت. سپس این موان
آبی با حفر کانالهای کوچک و موانع آبی مختلف پشتیبانی شد بـه طـوری 
که حدود 200 کیلومتر مربع زمین را پوشیده از آب ساخت و این امر برای 

                                                                         
ـأخذی بـه  ــدام منبـع و م 1ـ مشخص نیست اهداف استراتژیکی که نویسنده برای این نبرد ذکر میکند، از ک
ــه اجـرای چندیـن عملیـات زنجـیرهای دارد کـه هـرگز در  دست آمده است، زیرا تحقق اهداف مذکور نیاز ب
ــه تنـهایی  طراحیها و اجرا، وجود خارجی نداشته است و از لحاظ "تحلیلی" نیز قابل قبول نمیباشد. بصره ب
نیز هدف ارزشمندی به حساب میآید. موقعیت خاص بصره به عنـوان دومیـن شـهر بـزرگ عـراق و بنـدری 
ــهکارگیـری  تاریخی، از لحاظ جغرافیای سیاسی و نظامی و اقتصادی، به آن اهمیت استراتژیک میبخشید. ب
ــیزان  حجم وسیعی از یگانهای گارد ریاست جمهوری و چهارسپاه عراق در دفاع از این شهر، نشاندهندۀ م

اهمیت و ارزش استراتژیک این منطقه برای عراق بوده است. (م) 
2ـ منظور از موانع آبی، آبگرفتگیهای شلمچه بود که به دلیل عمق کم، امکـان اسـتفاده از قـایق و غـواص 

در آن نبود. (م) 
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ــک شـایان توجـهی میکـرد خـود شـطالعرب  دفاع از ساحل نزدیک کم
[اروندرود] نیز مهمترین مانع آبی در پشت این دریاچه بود. عراق این موانع 
ــع در هنـگام آغـاز  آبی را با مواضع مستحکم دیگری تقویت کرد این مواض

حمله ایرانیان، شش ضلعی یا دایرهای بودند. 
عراق همچنین به اجرای عملیات خاکی قوی و احــداث مواضـع دفـاعی 
ـه  محکم در طول مرزهای شمال شطالعرب [اروندرود] پرداخت، با آن که ب
موانع آبی خود به عنوان حاشیه امنیتی ضد ایران، اعتماد داشت. عــراق در 
پشت جبهه برای حضور و استقرار نیروهای نزدیک به مرز مواضعــی ایجـاد 
نکرد. خطوط دفاعی جلـو نیروهـای عـراق در سـاحل جنوبـی شـطالعرب 
[ارونـدرود] در شـرق ابوالخصیـب1 بسـیار قـوی بـود. ایـن شـــهر مرکــز 
ــه در فاصلـهای نـه چنـدان دور از مـرز و در 10  پاالیشگاههای بزرگ بود ک

کیلومتری بصره قرار داشت. 
این خطوط دفاعی، بسیار بیشتر میتوانست برای عراق مورد استفاده قرار 
گیرد، اگر ایران قادر به استفاده از غافلگیری تاکتیکی نمیشد. ایران چگونه 
به این غافلگیری دست یافت؟ برای پاسخ به این پرسش، هیچگونه عوامل و 
ــام دادن  اسباب روشنی یافت نمیشود. عراق آمادگیهای ایران را برای انج
عملیات کربالی5 دریافته بود، لیکن قادر به درک زمانبندی و کشف جهت 
اصلی حمله نشد. عراق در منطقه نیروهای قدرتمندی داشت: چهار لشکر و 
پنج تیپ از گارد ریاست جمهوری. چنین مفروض بود که عراق قدرت مهار 
حمله و اجرای یک عملیات پدافندی قوی را از همان لحظه اول دارا باشـد، 
ــارج از مواضـع  اما زمانی که حمله آغاز شد، بعضی از یگانهای اصلی در خ
ــر میبردنـد.  دفاعی (در مواضعی که برای پدافندی احداث نشده بود) به س

                                                                         
1ـ در متن اصلی "ابوالقاصب" نوشته شده است. (م) 
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فرماندهی عراق دو لشکر را در جناح غربی شطالعرب [اروندرود] نگهداشت تا 
از بصره پدافند کنند و بر این اساس، عراق نیروی کافی برای دفاع از خطوط 
اول پدافندی را در اختیـار نداشـت. همچنیـن روشـن اسـت کـه عـراق از 

جنگهای مردابی سال 1985 [عملیات بدر، اسفند 1363] و یا خساراتی که 
در اوایل سال 1986 [عملیات والفجر 8 در بهمن و اســفند 1364] در فـاو 

متحمل شد، درسهای عبرت الزم را که باید میگرفت، نگرفته بود!  
نیروهای احتیاط عراقی به آن درجه از آمادگی نرسیده بودند که بتوانند با 
شروع حمله ایران تحرک سریعی داشته باشند. این نیروها بـه کنـدی وارد 

عمل میشدند. اوضاع جوی نیز به نفع ایرانیان بود؛ گرچه آب در مردابها به 
باالترین حد خود نرسیده بود، اما این میزان برای بهکارگیری موتور قایقهای 
کوچک کافی بود1 و از طرفی تحرک نیروهای زرهی عراق را با مشکل مواجه 
ــه موفقیتهـای زودرسـی  میساخت، در نتیجۀ تمام این عوامل، ایرانیان ب
ــای ایرانـی بـه دو  دست یافتند. در 9 ژانویه 1987 (19 دی 1365) نیروه
سمت کوشک2 (در شمال شرق دریاچه ماهی) و شلمچه در جنوب شــرق 

هجوم بردند و به نظر میرسد که این امر برای تصرف جناحین کانال ماهی و 
ــدرود]  انهدام نیروهای عراقی مدافع بصره در ساحل شرقی شطالعرب [ارون

صورت گرفته است به نحوی که دو جناح حمله کننده در نزدیکی ابوالحازب3 
با یکدیگر الحاق کنند. 

ایران در موج اول حمله خود، 50/000 نیروی رزمی را رأس ساعت 1:00 
نیمهشب وارد عمل کرد، اما ایرانیان در حالی که اوضاع جوی هم به نفع آنان 

                                                                         
1ـ میزان آب در برخی جبههها برای قایقهای بسیار سبک کفایت میکرد. البتـه وجـود جادههـای زیـر آب 

رفته در مسیر، مانع عمدهای برای بهکارگیری قایق در هر صورت محسوب میشد. (م) 
همه منابع انگلیســی بودهانـد و اسـامی یکبـار از عربـی بـه انگلیسـی و  2ـ در متن اصلی "خوسک". ظاهراً 

دوباره از انگلیسی به عربی ترجمه شده و در نتیجه دچار تغییر شدهاند. (م) 
3ـ شاید ابوالخصیب مورد نظر باشد(!) که البته ربطی به این منطقه ندارد. (م) 
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بود، مهارت کافی برای بهرهگیری از این فرصت و هجوم شبانه را نداشتند و 
مانند سایر دفعات موجهایی از داوطلبان بـرای حملـه ابتدایـی بـه مواضـع 
ــه دنبـال آنـان وارد عمـل  عراقیها روانه شدند که نیروهای پاسدار انقالب ب
میشدند.1 هجوم اولیه نسبتاً موفق بود، خصوصاً آن که فرماندهی نیروهـای 
ــدادی افسـران و افسـران صف2 کـه  بسیجی و نیروهای پاسدار انقالب از تع
ــهره  دارای تجربیات جنگی قبلی در بهکارگیری شیوه امواج انسانی بودند، ب
ــلط بـر شـهر  میگرفت. در خالل روز اول نبرد نیروهای ایرانی موفق به تس
مرزی کوچکی شدند و با وجود شدت و انبوهی آتش عراق پیشروی ایرانیان 
ــدند.  به آرامی ادامه یافت و بر برخی مواضع در نزدیکی مرز نیز مستولی ش

ظاهراً هر دو طرف از گازهای سمی در این نبرد استفاده کردهاند.3 
نیروهای ایران بر شلمچه در 30 کیلومتری جنوب بصره دست یافتند و 
دو خط پدافندی در نزدیکی کوشک در فاصله 40 کیلومتری شمال بصره را 
نیز شکستند. به این ترتیب نیروهای ایرانی سرپل عبور از مــرز را بهدسـت 

                                                                         
ــات را "عـادت"جنـگی ایرانیـان دانسـته اسـت و ایـن نشـان دهنـدۀ عمـق  1ـ نویسنده این سبک از عملی
ـایت  بیاطالعی وی از سازمان رزمی سپاه و بسیج است. البته در ادامۀ همین جمله، نکتهای را آورده که حک

از آن دارد که برای توجیه مطالب نادرست خود، حتی جمالت قبلی خویش را نیز فراموش کرده است. (م) 
ــای اعزامـی در قـالب سـازمانهای رزمـی  2ـ نحوه سازماندهی سپاه محمد(ص) به این شکل بود که نیروه

شکل میگرفتند که کادر این سازمانها از اعضای ثابت سپاه بودهاند، در حد افسران عملیاتی. (م) 
3ـ نویسنده با استفاده از کلمه "ظـاهراً" تردیـد نسـبی خـود را در مـورد اسـتفاده ایـران و عـراق از گازهـای 
ــی کـه پـس از جنـگ عـراق و کویـت بـه وسـیله  سمی در این نبرد، بیان کرده است. غیر از اسناد و مدارک
ــراق کشـف و منـهدم کـرد، میتـوان  متحدین افشا گردید و غیر از آنچه گروه خلع سالح سازمان ملل از ع
اعزام مصدومان و مجروحان شیمیایی ایران به بیمارستĤنهای اروپایی بهویژه آلمان را اشـاره کـرد. ایـن امـر 
ــتفاده از ایـن گازهـا  اثبات میکند که عراق از این گازها همانند گذشته استفاده کرده است، گرچه شدت اس
ــیب ببیننـد. امـا بـا  در مناطق نزدیک سبب میشد که برخی سربازان عراقی نیز در اثر وزش باد مخالف، آس
ــیمیایی مـورد اسـتفاده  توجه به عوامل شیمیایی استفاده شده در این نبرد که مشابه عوامل قبلی و بعدی ش
عراق بوده است و با توجه به عدم گزارش مستندی دال بر استفاده ایران از هرگونـه عـامل شـیمیایی در قبـل 

و بعد از این نبرد، روشن است که طرف ایرانی از گازهای جنگی استفاده نکرده است. (م) 
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ــپس در طـول سـاحل شـرقی شـطالعرب  آوردند و آن را تأمین کردند، س
ــد. تمـام  [اروندرود] در فاصله 20 کیلومتری حومه بصره، به حرکت درآمدن
ــت خـورد. عـراق کوشـید از  پاتکهای عراق در 10 ژانویه (20 دی) شکس

زرهپوشهای آبخاکی استفاده کند، ولی این خودروها در زمینهای سست به 
آرامی حرکت میکردند و نیروهای عراقی نتوانستند از قابلیت مانوری آن در 
برابر نیروهای پیاده ایرانی که مجهز به سـالحهای خفیـف ضـد زره بودنـد، 

بهرهای بگیرند. نیروهای ایرانی موفق به تثبیت نواری به عرض شش کیلومتر 
ـه  از زمینهای بین دریاچه ماهی و شطالعرب [اروندرود] شدند و پیشروی ب
ــی موفـق  سمت جنوبی شرقی را آغاز کردند. حتی برخی از یگانهای ایران
ــه (21  شدند خطوط پدافندی اطراف بصره را نیز بشکنند. در روز 11 ژانوی
دی ماه) ایران اعالم کرد که 14 هزار سرباز عراقی را کشته است و عراق هم 
اعالم کرد که 11 لشکر از نیروهای داوطلب بسیجی و پاسدار انقالب و چهار 

تیپ شامل 60/000 نیرو را منهدم کرده است! 
ــهای خطـاب بـه  در 13 ژانویه (23 دی) وزیر سپاه پاسداران ایران بیانی
شهروندان ایرانی منتشر کرد که در آن از داوطلبان برای پیوستن به "سـپاه 
محمـد رسـول اهللا" دعـوت شـده بـود. تـاکنون 200/000 جـوان از بیــن 
500/000 نیرویی که دولت طلب کرده بود، داوطلب شده بودند. همچنین 
در 21 ژانویه عراق اعالم کرد که داوطلبان خدمت بین 14 سال تا 35 سال 

را میپذیرد. 
سیر نبرد به سمتی میرفت که امکان آوردن پشتیبانیهای بیشتر [برای 
ــد. در روز 12 ژانویـه (22 دی) نیروهـای گارد ریاسـت  عراق] فراهم میش
جمهوری وارد عمل شدند و خطوط دفاعی عراق کمکم به حــالت پیوسـته 
ــراق واقعـاً فـراوان بـود، امـا نسـبت بـه  درآمد. در حالی که خسارتهای ع
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خسارتهای ایران بسیار کمتـر بـود.1 عـراق بخـش عظیمـی از سـالحها و 
تجهیزات اصلی خود را حفظ کرده بود و همچنان قادر به استفاده روزافزون 

از قابلیتهای خود بود، در حالیکه هرچه نیروهای ایرانی به سمت زمینهای 
ــوط پدافنـدی اصلـی  خشک و به هم پیوسته بیشتر پیش میرفتند و خط
ــاهش  بصره را مورد تهاجم قرار میدادند، خسارات بیشتری را در نتیجه ک
قدرت آتـش و پـایین آمـدن میـانگین خطشـکنیهای مناسـب، متحمـل 
میشدند. ایرانیان کمکم با مشــکالت مـهمی کـه ناشـی از بـدی سیسـتم 

پشتیبانی رزم و نقص ذخایر بود، روبهرو شدند. 
در این ماه، عراق قادر به استفاده از نیروی هوایی خود بود که با جرأت و 
ــام دادن  قوت عمل میکرد. میانگین تعداد پرواز نیروی هوایی عراق در انج

حمالت پشتیبانی از نیروی زمینی، به 500 پرواز در روز رسید. 
به این ترتیب ایران موج دوم خود را با نیرویی بالغ بر 50/000 تن وارد 
میدان کرد. ولی موفقیتهای قابل ذکری به دست نیاورد. در 17 ژانویه (27 
دی) ایران حمله زمینی دیگری علیه برخی اهداف موجود در نزدیکی شط 
ــن، دویحـه، ام التلـول و  انجام داد و در 18 ژانویه (28 دی) بر جزایر بواری
فیاض2 (داخل شط) مسلط شد. اما نیروهای ایران در سمت شمال میـدان 
نبرد نتوانستند با نیروهای جنوب آنطور که در مـانور طراحـی شـده بـود، 
ــران، خسـارات سـنگینی متوجـه  الحاق کنند. با ورود موج دوم نیروهای ای
ــه (26 دی)  ایرانیان شد و پیشروی آنها تقریباً متوقف گردید. در 16 ژانوی
منابع نظامی جهانی اعالم کردند که ایران حدود 40/000 تن و عراق حدود 

                                                                         
1ـ مطالعه کتاب حاضر نشان میدهد که اطالعات نویسـنده نسـبت بـه واقعیتهـای صحنـۀ جنـگ بسـیار 
ــت. آنچـه  ضعیف است و معلوم نیست نویسنده بر اساس چه اسناد و مدارکی چنین نتایجی را ارائه کرده اس
ــه تحلیـلگران نظـامی  معلوم است در این عملیات خسارتهای سنگینی به ارتش عراق وارد آمد، تا جائیک

معتقد بودند که ارتش عراق مجبور به تجدید نظر در استراتژی و تاکتیکهای دفاعی است. (و) 
2ـ در متن اصلی "فیاز"نوشته شده است. (م) 
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10/000 نفر خسارت دیدهاند.1  
کل دستآورد عملیات بین 16 تا 19 ژانویه (26 تا 29 دی) برای ایران، 
ــه  شکستن جزئی برخی مواضع نزدیک به بصره بود و ایران به این ترتیب ب
تالش برای محاصره این شهر و بمباران موشکی و توپخĤنهای آن پرداخت. 

نیروهای داوطلب در روز19 و 26 ژانویه (29 دی، 6 بهمن) هجوم جدیدی را 
ــره و 3 کیلومـتری مواضـع  آغاز کردند و به فاصله حدود 15 کیلومتری بص
پدافندی اصلی ابوالخصیب رسیدند، و لیکن چیزی به مساحت 60 کیلومتر 
مربع سابق که قبالً به آن دست یافته بودند، اضافه نشد. دیگر نیروهای ایران 
بهجای پیشرویهای کیلومتری، به پیشرویهای متری دست مییافتند، تازه 

اگر موفق به پیشروی میشدند.  
اما خسارات عراق در تمام نیروهای مسلح ادامه یافت تا جایی که عراق به 
از دست دادن 50 هواپیمای نظامی خود که 10% کل هواپیماهای عملیاتی 
ـابلیت  را شامل میشد، اعتراف کرد. در فوریه (بهمن)، عراق با مشکلی در ق
آتش توپخانه و هواپیماهای جنگنده مواجه شد، چرا که نوع زمین منطقـه، 
گل بود و بسیاری از گلولۀ بمبها پیش از آن که منفجر شـود، در خـاک و 

گل فرو میرفت و این چیزی است که آن را "انفجار زیرسطحی" مینامیم. (و 
تأثیر قابل توجهی ندارد) درنتیجه، نیروهای ایرانـی امکـان یـافتند کـه بـه 

                                                                         
ــراق در عملیـات کربـالی 5 بیشتریـن  1ـ آمارهای ارائه شده ذهنی است و با واقعیت تطبیق ندارد. ارتش ع
ــاتی، براسـاس گزارشهـای مسـتند بـه اظـهارات  خسارتها را متحمل شد. آمار دریافتی از واحدهای اطالع
ــش عـراق حـاکی  اسیران عراقی و اجساد نظامیان عراقی و شنود ارتباطات و برخی اسناد به دست آمده از ارت
ــه 74 تیـپ آن  است که حداقل 86 تیپ از سپاههای سوم، چهارم، ششم و هفتم عراق وارد عمل شدهاند ک
ــپ بیـن 50 تـا  از 10 تا 100% متحمل خسارت شدهاند (11 تیپ 100%، 30 تیپ بین 70 تا 90% و 10 تی
ــهدم شـدهاند). همچنیـن 2056 تـن از 65 تیـپ و 18 گردان (و سـه  70% و بقیه تیپها کمتر از 50% من
ــابل محاسـبه دقیـق نبـود.  خلبان) به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند. تلفات ارتش عراق به دلیل کثرت آن، ق
ــا و برخـی گزارشهـا از منـابع اطالعـاتی داخـل عـراق،  براساس درصد انهدام یگانها و میزان بازسازی آنه

حدود چهل هزار کشته و زخمی برای عراق برآورد شده است. (م) 
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ــش انبـوه تـوپخانـه در مواضـع  رخنههای شبانه و کندن کانال و تحمل آت
پدافندی، ادامه دهند. 

ــار بـه اسـتفاده  فشار ایران بر بصره به حدی بود که فرماندهی عراق ناچ
نیروهای بیشتری از گارد ریاست جمهوری شد و نیروهای ســپاه هفتـم را 

برای پشتیبانی از خطوط دفاعی اطراف بصره بهکار گرفت. 
ــای بیـن 29 تـا 31  نبرد زمینی بسیار وحشتناک بود، خصوصاً در روزه
ــران در 29 ژانویـه (9 بـهمن) در حملـه شـبانه  ژانویه (9 تا 11 بهمن). ای
ــهر  جدیدی، خط سوم پدافندی عراق را در هم شکست و به ساحل غربی ن

جاسم رسید.  
با این حال این موفقیت دارای ارزش عملیاتی نبود1 و ایرانیان خسـارات 

بسیاری را متحمل گردیدند. سپس میزان خطشکنیها و حملههای ایران به 
شدت رو به کاستی گذاشت. 

شدت خسارات ایران به حدی بود که ابتکار عمل2 به دست نیروهای عراق 
افتاد. در 31 ژانویه (11 بهمن) عراق اقدام به چند پاتک کرد و 20 کیلومتر 

مربع از منطقه دریاچه ماهی را بازپس گرفت. در اوایل فوریه (بهمن) خسارات 
ایران به 17/000 کشته و 45/000 هزار زخمی رسید، اما خسارات عراق به 

6/000 کشته و 15/000 زخمی بالغ میشد(!) ایران بیش از یکصد هزار نیرو 

                                                                         
ــهر بصـره حتـی یـک قـدم،  1ـ ظاهراً نویسنده از اهمیت این منطقه تغافل میکند. نزدیک شدن ایران به ش
خسارات جبران ناپذیری را چه از نظر تاکتیکی و چه از لحاظ استراتژیکی بـه ارتـش عـراق و حکومـت ایـن 
ــکرهای گارد ریاسـت جمـهوری  کشور تحمیل میکرد. اگر این منطقه برای عراق ارزش عملیاتی نداشت، لش
ــره زیـر بـرد تـوپخانـههای  بدین شکل وارد عمل نمیشدند. از نقطه جغرافیایی مورد اشاره نویسنده، شهر بص

سبک ایران قرار میگرفت و همین امر به ارزش عملیاتی این منطقه میافزود. (و) 
ــتحکم (کـه مثـال زدنـی اسـت)،  2ـ انجام دادن پاتک در اوج شکست و از دست دادن مواضع پدافندی مس
ــز ایـن نداشـت،  ابتکارعمل نام ندارد. عراق از سر استیصال و ناچاری این اقدامات را انجام میداد و چارهای ج

در غیر این صورت ارتش این کشور به طور کامل منهدم میشد. (و) 
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ــه  وارد عمل کرده بود.1 به هر حال وضع نیروهای ایرانی به حالتی درآمد ک
ارسال مهمات و پشتیبانیهای جدید برای آنان ممکن نبود. نبرد نزدیک تا 
نیمه فوریه (اواخر بهمن) ادامه یافت و اقدامات نیروهای عراقی خوب بود. 
در همین هنگام که نیروهای ایرانی قوسی از مواضع عراقی در فاصله 10 
ــه تحـرک در  کیلومتری بصره را در اشغال خود داشتند، با این حال قادر ب
ــرار  خارج از این نوار باریک که بین شطالعرب [اروندرود] و دریاچه ماهی ق
داشت، نبودند. بخش عظیمی از نیروها در منطقهای تجمع کرده بودند کـه 

طول آن از 5 کیلومتر و عرض آن از 1 کیلومتر بیشتر نبود.  
در پایان سومین هفته از ماه فوریه، مساحت زمینی که ایران بر آن مسلط 
شده بود، از یکصد کیلومتر مربـع تجـاوز نمیکـرد کـه شـامل باتالقهـا، 

آبگرفتگیها و برخی نخلستانها بود. 
ایران بخشی از واحدهای ارتش را نیز از سمت سومار به حرکت درآورد و 
چنین به نظر میرسید که اگر میتوانست نیروهای زرهی و توپخانه خود را 
به این منطقه وارد کند، حتماً هجوم همهجانبۀ نهایی علیه بصره را صــورت 
میداد. در عمل، ایران اقدام به دو حمله در 22 و 23 فوریه (3 و 4 اسفند) 
ــع عراقـی در شـرق  کرد که در آن، گروه اندکی از لشکرهای پیاده به مواض
بصره و در طول جاده شلمچه2 ـ بصره حمله بردند. نام این حمله را "یازهرا" 
گذاشتند که موفقیتهای محدودی به دنبال داشت. و بار دیگر حمله ایران 
ــهرو شـد و خسـارات سـنگینی را  برای تضعیف پدافند عراق با شکست روب

پذیرفت. این شکست، پایان عملیات کربالی5 بود. در فوریه ایران اعالن کرد 
                                                                         

ــرض کنیـم، تـا  1ـ چنانچه ادعای نویسنده را در میزان خسارات انسانی وارد شده بر نیروهای ایرانی صحیح ف
این تاریخ، نیمی از استعداد رزمی ایران از رده خارج شده است(!) و ادامه این نـبرد سـنگین، بـا نیـم دیـگر 
ــه معـانی  صورت میگیرد! ـ که شرح آن را خواهید خواند ـ آیا نویسنده، خود در لحظه نگارش این جمالت ب

آن توجه داشته است؟ (م) 
2ـ در متن اصلی الشالشه نوشته شده است. (م) 
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ــرد کـه عمـالً  که مرحلۀ جدیدی از جنگ آغاز شده است. و لیکن اعالم نک
پایان و عملیات کربالی5 به معنای پایان نبردها بوده است و بعد از گذشت 

سه روز از این اعالمیه که پایان عملیات کربالی5 را اعالم کرده بود، نیروهای 
ایرانی به هجوم دیگری علیه قوای پدافندی عـراق در اطـراف بصـره دسـت 
زدند. با شکست این حمله، نیروهای عراقی اقدام به اجرای پاتک محـدودی 
ــن پـاتک نـیز جـز  روی مواضع ایرانیان در کنار دریاچه ماهی کردند که ای

موفقیتی اندک، چیزی برای آنها به ارمغان نیاورد. 
این نبرد با محاصره بصره به وسیله انبوهی از نیروهای ایرانـی بـه پایـان 
رسید و روشن شد که فرماندهی ایران قادر به شکست عراق نیست و عـراق 
نیز گرچه قادر به دفاع از بصره میباشد. (لیکن توان الزم برای عقب رانـدن 

نیروهای ایرانی را ندارد.)  

بصره و جنگ شهرها 
جنگ بر سر بصره، سبب شد تا عراق بار دیگر به "جنگ شهرها" روی بیاورد. 
ـد)  در طول ماه ژانویه (دی) عراق به شلیک موشکهای دوربرد1 (200 فرون
ـوب  به روی 35 شهر ایرانی پرداخت که شهرهای قم، نهاوند (در سمت جن
غربی تهران)، رامهرمز، اصفهان و دزفول نیز در شمار اهداف عراق بودند. در 
پایان ماه ژانویه (11 بهمن) ایران اعالم کرد که در طول یک هفته بیــش از 
ــدهاند. همچنیـن عـراق 75  3000 غیرنظامی بر اثر حمالت عراق کشته ش
حمله هوایی به تأسیسات اقتصادی ایران در روزهای اول ژانویه تا 14 فوریه 
1987 (11 بهمن تا 25 بهمن) صورت داد و ایران اعالم کرد کــه حمـالت 
ــای گذاشـته  هوایی عراق در ماه ژانویه، 1800 کشته و 6200 زخمی بر ج

است. ایران نتوانست مقابله به مثلی در همان شدت و قوت انجام دهد و تنها 
                                                                         

1ـ منظور نویسنده موشکهای با برد باالتر از 300 کیلومتر است. (م) 
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در 9 فوریه (20 بهمن) هواپیماهای ایران، بصره را بمباران کردند و حمالت 
موشکی علیه بصره و بغداد نیز صورت گرفت. عراق به حمالت هوایی علیــه 
ــارس ادامـه داد و ایـران نـیز بـا زدن کشـتیهای  اهداف موجود در خلیجف
ــات، شـدید و  کشورهای دوست عراق، اقدام تالفیجویانه میکرد؛ این ضرب

سنگین بود و اساساً علیه کویت متمرکز شده بود بهگونهای که این کشور در 
طول چهار ماه (بین اول دسامبر تا آخر مارس ـ 10 آذر تا 11 فروردین) 75 
کشتی از دست داد. همین ضربات، بهانهای شد برای کویت تا با برافراشتن 
پرچم یکی از ابرقدرتها بر روی کشتیهای خــود، پنـاهی بـرای نجـات از 

حمالت ایران بجوید. این موضوع جنگ را وارد مرحله جدیدی کرد.  
قطعاً جنگ شهرها برای عراق پیروزیهایی به ارمغــان آورد، امـا هزینـه 
بسیار سنگینی به همراه داشت. در ژانویه ایران ادعا کرد که 75 هواپیمــای 
عراقی را ساقط کرده است. از این تعداد، عراق به سقوط 15 فروند اعــتراف 
کرد. بنابراین تعداد هواپیماهای ساقط شده عراقی به حدود 41 فروند رسید 
ــل بـر روی  که بیشترین میزان سقوط، بر اثر اصابت موشکهای قابل حم

کتف1 و یا در نتیجه اشتباه خلبانان بود. 

کربالی 6 
در اوایل سال 1987 (زمستان 1366)، ایران حمله جدیــدی را در منطقـه 
شمال بغداد، بین قصرشیرین و سومار با نام رمز2 کربالی6 انجام داد. تعداد 
نیروهای بهکار رفته در این عملیات حدود 80/000 تن بود کــه بـه وسـیله 
ــتیبانی  بخش اعظم باقیمانده نیروی زرهی و توپخانه خودکششی ایران پش
میشدند. کارشناسان امریکایی تعداد این خودروهای زرهی را حدود 1000 

                                                                         
1ـ "صواریخ الکتف" در متن اصلی آمده است که احتماالً منظور وی موشکهای "سام 6" باشد. (م) 

2ـ منظور، نام خود عملیات است، نه اسم رمزی که با آن عملیات را آغاز میکنند. (م) 
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ــدود 60/000 سـرباز از ایـن  دستگاه برآورد میکردند.1 فرماندهی ایران ح
نیروها را در جهت اصلی این حمله که یک روستای دورافتاده و تخلیه شده 

در فاصله 110 کیلومتری شمال شرق بغداد بود، بهکار گرفت. 
ــه (23 دی) 1987 انجـام شـد. پـس از  هجوم شبانه در تاریخ 13 ژانوی
گذشت 5 روز از این عملیات، روشن شد که هدف اصلی عملیـات، تقسـیم 
ــان بـوده  نیروی دفاعی عراق و اجبار آن به پدافند در دو منطقه، در یک زم
است. این امر مشکالتی را در بهکارگیری نیروهای احتیاط و پشتیبانی عراق 
بهوجود آورد و مانند همه سلسله عملیاتهای کربال، فرماندهی عراق موفــق 
شد هجوم اصلی را تشخیص دهد و بلکه هجوم اول را پیش از شروع هجوم 
ــاید. در ابتـدای ایـن عملیـات نیروهـای ایـران پیروزیهـای  دوم کشف نم
محدودی به دست آوردند و نبرد شدیدی به وقوع پیوست تا جایی که ایران 
ـیز  اعالم کرد 20 هواپیمای عراقی را ساقط و 400 تانک و خودرو زرهی را ن
ــج روز ادامـه  منهدم ساخته است. مرحله اصلی عملیات کربالی6 حدود پن
یافت، اما ایران موفق به ایراد فشار مهمی بر نیروهای عراقی نشد و همچنین 
ــن حملـه،  هیچگونه تهدیدی علیه بغداد به وجود نیاورد. تمام دستآورد ای
تسلط بر زمینی به مساحت 65 تا 100 مایل مربع بود که بخش اعظم آن را 
زمینهای ایرانی تشکیل میداد که عراق در سال 1980 (1359) بهتصرف 

خود درآورده بود. 
پس از اعالم [امام] خمینی در 12 فوریه (23 بهمن) مبنـی بـر وجـوب 

ادامۀ جنگ تا پیروزی نهایی، ایران حمالت دیگری نیز انجام داد. عملیاتی در 
نزدیکی حاج عمران در جبهه شمال صورت گرفت و ایران اعالم کرد که قصد 

                                                                         
ــی اسـت بخـش  1ـ این برآورد مربوط به کل نیروی زرهی و توپخانه خودکششی ایران است که نویسنده مدع

عظیمی از این نیرو، در همین عملیات بهکار رفته است. (م) 
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اربیل را کرده است.1 در 14 فوریه (25 بهمن) ایران اعـالن کـرد کـه ایـن 
ــق بـه انـهدام ایسـتگاه  عملیات با موفقیت به نتیجه رسید و نیروهایش موف

راداری شدهاند که برای هدایت هواپیماهای عراقی به داخل خاک ایران مورد 
استفاده قرار میگرفته است. 

کردهای طرفدار ایران نیز چند حمله به شمال کرکوک انجام دادند که 
موفقیت اندکی داشت و به هدف اصلی خود یعنی اجبار عراق به اعزام نیروی 

جدید به این منطقه، نینجامید. 
در انتهای فوریه (اوایل اسفند) هرگونه حمله ایران متوقف شد، ولــی در 
ماه مارس نبرد در اطراف بصره بار دیگر آغاز شد. روشن بـود کـه ایـران بـا 
ــانی جدیـد مواجـه  مشکالت و سختیهای بسیاری در امر بسیج نیروی انس
ــن حملـه  است، خصوصاً پس از آن که خسارات انسانی فراوانی را از آغاز ای
ــاع  سراسری در دسامبر 1986 (آذر 1365) متحمل گردید. همچنین اوض
جوی نیز بهبود یافت، این امر، قابلیت نـیروی هوایـی و تـوپخانـه عـراق را 
ــاندهی  افزایش داد و بر نیروهای ایرانی تأثیر منفی گذاشت. اینک برای فرم

ایران چند راهکار باقی مانده بود که هریک دارای خطرهایی بود. این راهکارها 
عبارت بودند از:  

ــراق در  ـ تالش برای درهم کوبیدن و شکستن حلقه پدافندی محکم ع
اطراف بصره.  

ـ استفاده از جزایری که در شطالعرب [اروندرود] در اختیار ایران قـرار 
گرفته بود به عنوان سـکوی پـرش بـرای حملـه و عبـور از شـطالعرب 

[اروندرود] به مناطق جدید. 
ـ تالش برای خطشکنی در جنوب بصره و الحاق با نیروهای مستقر در فاو. 

                                                                         
1ـ مشخص نیست که نویسنده براساس چه مدرکی این ادعا را مطرح کرده است؟ (م) 
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ـ شکستن خط و پیشروی به سمت بغداد از ناحیه سومار به طرف جنوب 
شرقی و گذشتن از مواضعی که بهخوبی از آنها پدافند میشد و بهخوبی 

مجهز شده بود، در زمینهای کوهستانی و یا بدون عارضه. 
ـ انجام دادن عملیات محدود در جبهه شــمالی دور، و تـهدید خطـوط 

انتقال نفت عراق که از ترکیه میگذشت. 
ــه بـا  ـ استفاده از نیروی دریایی و موشکهای "کرم ابریشم" برای مقابل

حمالت عراق به کشتیهای ایرانی و اجبار دولتهای خلیج [فارس] برای 
کاهش کمکهای ارسالی به عراق . 

ـ استفاده از ترور و تهدید برای اجبار کویت و عربستان به قطع پشتیبانی 
از عراق.1 

در 4 مارس 1987 (13 اسفند 1365)، ایران حمله جدیدی را انجام داد 
ــمال دور، در  که آن را کربالی7 نامید. این عملیات در منطقه کوهستانی ش
منطقهای به نام ارتفاعات "گردمند" (نزدیک حاج عمران) در غرب پیرانشهر 

ایران و شرق رواندوز عراق صورت گرفت. در سال 1983 (1362) این منطقه 
شاهد نبردی سخت و خونین بود،2 چرا که ایران با نفوذ 18 کیلومتری خود 
ــن  به داخل سرزمین عراق توانست بر جاده اصلی رواندوز تسلط یابد و از ای
ــراق و افزایـش فشـار بـر  وضعیت برای تقویت ارتباط با کردهای معارض ع
کرکوک، که در فاصله 91 تـا 100 کیلومـتری جنـوب روانـدوز قـرار دارد، 

استفاده کند.  

                                                                         
ــح و دوسـتی اسـتوار بـوده و بـر خـالف نظـر  1ـ سیاست ایران در ارتباط با کشورهای منطقه همواره بر صل
ــه از ایـران ترسـیم میشـد، اصـالح نمـاید. در ایـن دوره  نویسنده همواره میکوشید تا چهرۀ غیرواقعی را ک
اتخاذ شیوه ترور و تهدید نه تنها نمیتوانست مانع قطع پشتیبانی کویت و عربستان از عـراق شـود بلکـه ایـن 
ــرد. بنـابراین در سیاسـتهای ایـران لزومـی بـه  کشورها را نسبت به اعمال فشار بیشتر به ایران ترغیب میک

اتخاذ این شیوهها نبود. (و) 
2ـ منظور نویسنده، عملیات "والفجر2" است. (م) 
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نیروی رزمندهای که شامل 4000 ایرانی و کرد بودند با مهارت توانستند 
ــا ارتفـاع از سـطح  به مواضع عراقیها در این منطقه کوهستانی (با 8300 پ
ــود.  دریا) نفوذ کنند؛ جایی که تیپ 96 از سپاه پنجم عراق در آن مستقر ب
ایرانیان این هجوم را به صورت کامالً پیاده انجام دادند، لیکن برای احـداث 
جادهای که بتواند پشتیبانی مستقیم را برقرار کند و تدارکات و پشتیبانیها 
را در این زمین سخت و پیچیده به نیروهای عملیاتی برساند، از دستگاههای 
مهندسی نیز استفاده کردند. عراق دارای قدرت آتش خوبی بود که او را قادر 
ــا نیروهـای عراقـی در حـالت  به اجرای یک پدافند قوی و فعال میکرد. ام
ــافلگیـر شـدند. در نتیجـه،  غیرآماده بهسر میبردند و در هنگام عملیات غ
ــورد نظـر مسـلط  ایرانیان توانستند تنها ظرف مدت 24 ساعت بر اهداف م

شوند. همچنین با وجود پاتکهای متعدد عراق در روزهای 5 تا 8 مارس (14 
تا 17 اسفندماه)، ایرانیان موفق شدند بر مواضعی که مسلط بر شهر "چومان 
مصطفی" بود، سیطره یابند. در روز نهم ماه مارس (18 اسفند) ایرانیها در 

برخی مناطق تا 20 کیلومتر پیشرفته بودند. با همه این اوصاف، عراق همچنان 
قادر به تأمین کرکوک و حمایت از آن بود. اما این جنگ در جبهه شمالی و 

جنگ در اطراف بصره، فرماندهی عراق را دچار نگرانیهایی ساخت. در روز 15 
مارس (24 اسفند) شورای فرماندهی عراق در بغداد تشکیل جلسه داد و به 
ــهرو  بحث و بررسی اوضاع پرداخت. عراق با جنگ فرسایشی پرهزینهای روب
ــداد نیروهـای گارد ریاسـت  شده بود، ظاهراً آنها به این نتایج رسیدند: تع
جمهوری را افزایش دهند و آنان را مجهزتر از سابق سازند؛ واحدهای برتر و 

برگزیده نیروی زمینی را تقویت کنند؛ آمادگیهایی برای انجام دادن حمالت 
متقابل در طول جبهه فراهــم شـود؛ جنـگ نفتکشهـا توسـعه پذیـرد و 

بهکارگیری گازهای شیمیایی را گسترش دهند.  
دلیل [اصلی] اتخاذ این تصمیمات، ترس از این نکته بود که مبادا ادامه 
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جنگ فرسایشی موجب شکست عراق گردد. 
در 6 آوریل (17 فروردین 1366) بار دیگر حمالت موج انسانی ایران به 
ـاز  مواضع پدافندی عراق در اطراف بصره و در جنوب شرق دریاچه ماهی آغ
شد که نام کربالی 8 بهخود گرفت. نیروی بهکار رفته در این عملیات حدود 
35000 رزمنده بود که بیشتر آنان را بسیجیان و پاسداران انقالب تشکیل 

میدادند. این هجوم در نزدیک مناطقی که ایران قبالً به تصرف درآورده بود، 
به جنگ تنبهتن انجامید. این عملیات حدود سه روز ادامه داشت و حمــام 

خون ـ به تمام معنای کلمه ـ به وجود آمد. حمله به خطوط پدافندی منظم 
و قوی عراق صورت گرفت و خسارات سـنگینی بـالغ بـر ده هـزار کشـته و 
زخمی به نیروهای ایرانی وارد آمد. دستآورد این عملیات، عبور از یکـی از 
دو کانال و پیشروی به عمق یک کیلومـتر بـود. بنـابراین، عملیـات را بـاید 

شکستخورده و پرهزینه دانست. 
با اینحال ایران دست از تکرار حمالت خود برنداشت. یک روز پــس از 
سخنرانی محکم رفسنجانی در 8 آوریل (19 فروردین)، عملیات جدیدی با 
ــت. ایـن عملیـات در  نام کربالی9 در بخش شمالی جبهه میانی انجام گرف

نزدیکی قصرشیرین و در فاصله 170 کیلومتری شمال بغداد به مدت چهار روز 
ادامه داشت که دو لشکر ایران آن را انجام دادند. هدف این عملیات همانند 

کربالی7 بهبود بخشیدن به اوضاع ایران در ارتفاعات استراتژیک مرزی و اجبار 
عراق برای نگهداشتن و خرجکردن نیروی عظیم پدافندی و احتیاط در جبهه 

میانی و شمالی مرز بود. البته دستآوردهای این عملیات به حد دستآوردهای 
عملیات کربالی7 نرسید و موفقیت بسیار محدودی کسب کرد. 

اجرای دو عملیات کربالی8 و کربالی9 (در واقع پایان حمــالت زمینـی 
ــد) بلکـه بـه عبـارتی  اصلی در سال 1987 (تا پاییز 1366) به شمار میآی
میتوان آن را پایانی برای تالش ایران جــهت انجـام دادن عملیـات نـهایی 
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سراسری به حساب آورد.1  
ــت  اکنون ثابت شده بود که ایران میتواند به پیروزیهای محدودی دس
یابد، لیکن دیگر قادر به انجام دادن یک نفوذ استراتژیک و مهم نخواهد بود 
مگر آن که عراق دچار اشتباههای عمدهای در شیوه بهکارگیری قدرت آتش 

یا در شیوه بهکارگیری نیروهای احتیاط و موج دوم شود.2  
با همه این اوصاف، ایران همچنان از حمله نهایی سخن میگفت، گرچه 

نتوانست نیروهای الزم را برای اجرای شدید حمالت امواج انسانی بسیج کند. 
ــاال رفتـن  این شیوهای بود که ایران، صرفنظر از [احتمال] شکست آن و ب
میزان تلفات انسانی حاصل از آن و تناقض آن با هنر جنگ جدید، اصرار در 

بهکارگیری آن داشت. و مهمترین اشکال آن، تلفات سنگین بود. در پایان آوریل 
1987 (10 اردیبهشت 1366) هر دو کشور ایران و عراق با تلفات انسانی سنگینی 

روبهرو شدند، گرچه تلفات ایران نزدیک به 5 یا 6 برابر تلفات عراق بود.3  

                                                                         
1ـ این ادعا به دلیل کم اطالعی نویسنده از روند جنگ است، زیرا ایران در سـال 1366 موفـق بـه اجـرای دو 
ــرب کشـور شـد کـه اولـی "بیـت المقـدس2" (مـاووت) و دومـی "والفجـر10"  عملیات گسترده دیگر در غ
(حلبچه) نام گرفت و منجر به تصرف بخشهای مهمی از خاک عراق گردید. همـانگونـه کـه در نوشـتههای 
ــل در جنـگ در اختیـار ایـران  این کتاب مشاهده میشود و نویسنده نیز ناچار به اعتراف آن است، ابتکار عم
بود و نیروهای رزمندۀ ایران بودند که منطقه اصلی نبرد را بر دشمن دیکته میکردنـد و از ایـن طریـق، فشـار 
ــالمی ایـران چنـان کـه انتظـار میرفـت،  فراوانی را بر ارتش عراق وارد میآوردند. عالوه بر این، جمهوری اس
ــه منـاطقی  تالش داشت تا سرنوشت و سرانجام جنگ را در میدانهای نبرد معین کند و از کشاندن جنگ ب
ــه مقـابل ایـن اقـدام بشردوسـتانه،  که موجب وارد آمدن خسارت به مردم بیگناه میشد، پرهیز داشت. نقط
تحرکات ارتش عراق بود که بـه دلیـل نـاتوانی در جبهـههای جنـگ، عمـده تالشهـای خـود را در منـاطق 
ــاطق مسـکونی، قصـد داشـت  مسکونی و اقتصادی ایران متمرکز کرده بود و با حمالت موشکی و هوایی به من

شکستهای خود در مناطق جنگی را جبران کند. (م) 
ــدی شـرقی، شـامل ایجـاد اسـتحکامات قـوی در خطـوط  2ـ دکترین پدافندی عراق بر طبق دکترین پدافن
پدافندی، اجرای آتش شدید روی نیروهای تکور در خطوط تصرفشدۀ اصلـی و اجـرای پـاتک بـر نیروهـای 

خسته و تازه استقراریافته دشمن، میشد. (م) 
ــگ نیسـت و تلفـات ایـران را در  3ـ این ادعا نیز همچون سایر ادعاهای نویسنده بر پایۀ اطالعات دقیق از جن

مقایسه با عراق اغراقآمیز بیان کرده است. (و) 
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به طور کل نمیتوان به صورت قطع و یقین مشخص کرد کــه آیـا نـبرد 
بصره بهعنوان نقطه تحول در مسیر جنگ ایران و عراق به حساب میآید، یا 
ــه کندشـدن حربـۀ  آن که حمالت پایان سال 1987 ایران به عراق منجر ب
ایران در مبارزهاش با عراق گردید. اما عامل مهم دیگری در این میان وجود 
داشت که آن عبارت بود از عمق تأثیر این خسارات و تلفات بر روحیه مردم 
ایران و افکار عمومی داخل کشور و [کاهش] توان ایران در سـربازگیـری و 
اعزام مجدد بسیجیان. روشن است که خسارات سنگین ایران به نحـوی بـر 
افکار عمومی و روحیه مـردم تـأثیر گذاشـته و سـبب ظـهور بیرغبتـی در 
ــاهرات ضدجنـگ در  داوطلبان شده است. برای اولینبار در نیمه آوریل تظ
ـین در آن داده  ایران صورت گرفت، که حتی شعارهایی برای عفو صدامحس

شد. 1 همچنین شایعاتی علیه روحانیت رواج یافت که در آن، روحانیت متهم 
ــیر هدفـی نامشـخص گردیـد. ابـهامات و  به قربانیکردن جان مردم در مس
سؤالهای بسیاری در زمینه جنگ علنی، شد و سخنانی علیه ادامه اصرار بر 
ــانی، بـر زبانهـا آمـد.  جنگ و ادامه اصرار بر استفاده از تاکتیک امواج انس

                                                                         
ــه اتکـاء مسـئوالن  1ـ یکی از اصلیترین نقاط اتکاء ایران در جنگ و شاید به جرأت بتوان گفت که تنها نقط
ــر حفـظ اسـتقالل کشـور و عـدم واگذاری حتـی یـک  کشور در جنگ و ادامۀ آن، مردم بودند. اصرار مردم ب
وجب از خاک کشور به دشمنان، مسئوالن کشور را وا میداشت تا همواره در پایان بخشـیدن بـه جنـگ بـه 
ــامی در  این نظرها توجه داشته باشند و اصوالً اگر حمایتهای مردم از جنگ نبود، موفقیتهای پیدرپی نظ
ــور در اوضـاع سـختتر و دشـوارتر،  میدانهای نبرد حاصل نمیشد. برخالف رأی و تصور نویسنده، مردم کش
حضور گستردهتری در میدانهای نبرد داشتند و این تجربهای بود که به کـرّات در دوران جنـگ تکـرار شـده 
بود. به همین دلیل هیچگاه مردم ایران دچار بیرغبتی نشدند و بر ضد جنـگ نـیز تظـاهراتی صـورت ندادنـد 
ــا پـیروزی" بـود.  و شعار اصلی مردم در فرصتهایی که برای اظهار نظر به دست میآوردند، "جنگ، جنگ ت
ــان  در مقابل چنین مقبولیتی، حکومت عراق با استفاده از روشهای پلیسی و ایجاد جو رعب و وحشت، امک
هیچگونه اظهار نظری را به مردم نمیداد و آنها را مجبور به شـرکت در جنـگ میکـرد. ایـن در حـالی بـود 
که حضور مردم ایران در جبهههای جنگ از روی اختیار بود و هیچگونه اجبـاری بـر مـردم بـرای حضـور در 
ــه طـوری کـه برخـی از تحلیـلگران خـارجی جنـگ ایـران را "جنـگ انتخـابی"  جبههها وجود نداشت، ب

مینامیدند. (و) 
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ــاتی بـود کـه  بهطورکل به نظر میرسید که عملیات کربالی8 آخرین عملی
ایران توانست دهها هزار نیروی خود را علیه مواضع مجهز دشمن با استفاده 

از تاکتیک امواج انسانی بهکار گیرد. 
در برابر این وضعیت، احساس اعتماد در نیروهای عراقی و فرماندهی آن 

کمکم باال گرفت، با آن که عراق خسارات فراوانی را متحمل شده بود و نیمی 
از مردم بصره را تخلیه کرده بود. همچنین روشن شد که فرماندهی عراق نیز 
ــراق نسـبت بـه  قادر به شکست ایران نیست. البته اقدامات نیروی زمینی ع
ـالت  سالهای گذشته بسیار بهتر شده بود، لیکن اگر نیروهای ایران در حم
خود از واحدهای زرهی بهره میگرفتند، عراقیها قادر به اجرای پاتکهــای 
موفق نبودند. عراق همچنین با مشکالتی در زمینه بهکارگیری موفقیتآمیز 
ــهرو  و فعال نیروهای خود برای کسب یک برتری نظامی بزرگ بر ایران، روب
بود. چه بسیار مهمات فراوان توپخانه را که یگان عراق برای اجرای آتشهای 
سنگین و ایجاد سد آتشهای انبوه در هورها و مناطقی که دارای زمینهای 
سست بودند بهکار میگرفتند که هیچ فایدهای در پی نداشت؛ در واقع، این 

استفاده ناصحیح از توپخانه بود. گفته میشود که در یکی از مراحل، توپخانه 
عراق حدود یکمیلیون گلوله فقط در طول یک روز شلیک کرده است! عراق 

ماهیانه یک میلیارد دالر صرف پدافند از جبهه جنوبی خود میکرد. 
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ادامۀ جنگ فرسایشی و دخالت غرب در جنگ 
مارس 1987 ـ دسامبر 1987 

(فروردین 1366 ـ دی 1366) 

به همان میزان که نبرد در اطراف بصره از نظر تغییر شــکل آینـده جنـگ 
زمینی، اهمیت داشت، تحوالت در خلیجفارس نیز به ظهور مرحله جدیدی 
در این جنگ انجامید. حمالت ایران و عراق به کشتیها در ماه ژانویه از هر 
ــران در  ماه دیگر فزونی گرفت. عراق همچنین اسکلهها و تأسیسات نفتی ای
جزیره سیری و سایر اماکن را مورد هدف قرار داد، گرچه این حمالت تأثیر 
چندانی در کاهش صادرات نفتی ایران نداشت ولی ایران را ناچار ساخت تا 
ــه خـارج  هیئتهایی را برای خرید نفتکشهای جدید (15 نفتکش) روان
کند. عراق به ضربات خود بر نفتکشها و چاههای نفتی ایران ادامه داد، اما 

صدور نفت ایران همچنان با حجم نسبتاً باال ادامه یافت.  
ایران کوشش جدیدی را برای مهار جنگ نفتکشها آغاز کرد و این بار 

در جنگ نفتکشها تغییراتی داد که از حد "اخالل" در کشتیرانی به مقصد 
بندرهای سعودی و کویت فراتر بود! جدولی که در پی میآید تعداد حمالت 
ــن سـالهای 1984 تـا 1987 نشـان  صورت گرفته در خلیج [فارس] را بی
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میدهد.1  
 

کشتیهای نابودشده کشته جمع حمالت ایران حمالت عراق تاریخ 

 1984 36 18 54 49 32
 1985 33 14 47 16 16

ـــ ـــ 4 3 1 1986 اکتبر 
ـــ ـــ 11 2 9 نوامبر 
ـــ ـــ 5 صفر 5 دسامبر 

30 88 107 41 66 جمع سال 1986 
ـــ ـــ 13 6 7 1987 ژانویه 

ـــ ـــ 9 3 6 فوریه 
ـــ ـــ 6 3 3 مارس 
ـــ ـــ 5 3 2 آوریل 

4 10 58 29 29 از ژانویه تا ژوئن 
 

ایران در اجرای این حمالت با مشکل مهمی روبهرو شد، چرا که قادر به 
ــران بیـن 63 تـا 90  استفاده از باقیمانده معدود هواپیماهای خود نبود. ای

فروند جنگنده عملیاتی در اختیار داشت: 20 تا 35 فروند اف ـ 4، 30 تا 45 
فروند اف ـ 5، 7 تا 12 فروند اف ـ 14. 

بیشتر این هواپیماها جز به اجرای حمالت محدود نمیپرداختند و اکثر 
ــای اف ـ 4"  آنها وسایل الکترونیکی مفید و سالم نداشتند. البته هواپیماه

                                                                         
ــگ نفتکشهـا اعـالم میکـرد و هیـچگاه علنـاً  1ـ ایران در طول جنگ همیشه مخالفت خود را با آغاز جن
مسئولیت حمله به نفتکشها را بر عهده نگرفت، در حالی که عراق مسئولیت حمالتـی را علیـه نفتکشهـا 
بر عهده میگرفت. با این حال برخی کشورها حمالت عراق به نفتکشها را نـادیده مـیگرفتنـد و بـه سـبب 
ــهور شـده بـود، ایـران  سایر حمالت که به دلیل نپذیرفتن مسئولیت آن از سوی دو کشور، به "تیر غیب" مش

را نکوهش میکردند. (م) 
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سطح آمادگی عملیاتی باالتری را به سبب دریافت قطعات و لوازم یدکی از 
ــای اف ـ 14 بـهدالیل  منابع ناشناخته، بهدست آورده بودند، ولی هواپیماه
متعدد هیچکدام قادر به شلیک موشکهای "فینیکــس" نبودنـد. همچنیـن 

گزارشهایی رسیده بود که ایران تعدادی میگ ـ 19 و میگ ـ 21 از چین و 
کره شمالی تحویل گرفته است، با این حال، تا این زمان نشانههایی مبنی بر 

بهکارگیری آنها در عملیات مشاهده نشده است. 
ــیروی دریـایی در پیـش رو داشـت:  ایران مشکالت متعددی در زمینه ن
بسیاری از افراد خبره و با مهارت در نیروی دریایی، پس از پیروزی انقالب از 
کـار برکنـار شـدند؛ دو ناوشـکن ایرانـی، دو فریگیـت و یـک زیردریــایی 
خسارتهای هنگفتی دیدند؛ دو قایق مینروب نیز نابود شدند و چیزی جز 
ــانده بـود. ایـران نـه تنـها  دو لنج نقل و انتقال برای نیروی دریایی باقی نم
نتوانست کشتیهای جنگی جدیدی بخرد تا خسارات خود را جبران کنــد، 
ــگهداری آنچـه در اختیـار داشـت نـیز عـاجز بـود.  بلکه حتی از تعمیر و ن
موشکهای ضدکشتی و ضدهوایی در اختیار نداشــت و اکـثر دسـتگاههای 
راداری آن خراب بودند، عمر مفید بیشتر موشکها سپری شده بـود. ایـن 

موشکها در زمان شاه وارد کشور شده بود و به دالیل فنی بسیار، ایران قادر 
به عملیاتی نگهداشتن آن نبود. با این همه، ایـران همچنـان میتوانسـت از 
ــن آن کـه  کشتیهای هجومی انگلیسی "کالس سارام"1 استفاده کند، (ضم
AS-" مجــهز بـه موشـکهای "سـی کیلـر 2" و "AB-2K" تعدادی هلیکوپتر
ــای اوریـون "PF-3" کـه  12"در اختیار نیروی دریایی بود، به اضافه دو هواپیم

رادارهای مناسب نداشتند. این وضع، بدون تشریح مفصل آن، موضع نیروی 
دریایی ایران را به نهایت سخت کرده بود.2 

                                                                         
1- Saram Class

 ← 2ـ یکی از اصلیترین مشکالت ایران در جنگ، محدودیت شدید در خرید سالحهای استراتژیک  
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ــت، بـرای  با همۀ این تفاصیل، ایران هرچه واحد دریایی در اختیار داش
حمله به نفتکشها و کشتیهای باربری در خلیجفارس بهکار گرفت و اغلب 
ــات، نـیروی دریـایی از  این حمالت شبانه صورت میگرفت. در بیشتر اوق
موشکهای ایتالیایی "سی کیلر" استفاده میکرد. این موشکها برای اولین 
بار در سال 1984 وارد خدمت گردید هرچند که از زمــان شـاه در نـیروی 
دریایی موجود بود. این موشک نسبتاً سبک است، 300 کیلوگرم وزن دارد، 
سرجنگی آن به 70 کیلوگرم میرسد و قــدرت محـدودی در شـکافتن زره 
دارد. بیشترین برد آن، 25 کیلومتر و نزدیکترین برد آن 6 کیلومتر است. 
ــتری بـه پـرواز  Sea-Skimmer است که در ارتفاع 3 ـ 4 م این موشک از نوع 

درمیآید (و بههمین دلیل به نام یک حشره دریایی نامگذاری شده است)، به 
وسیله رادار نوع Beam-Rider بهسمت هدف حرکت میکند و امکان هدایـت 
بیسیمی آن [از مبداء شلیک] در صورت عــدم بـازگشـت پیـام راداری [از 

مقصد شلیک]، وجود دارد.1  
در جریان حمالت ایران و عراق به کشتیهای عبور کننده در خلیجفارس، 
تعداد معدودی از این کشتیها غرق شد و به برخی آسیبهای جدی رسید. 

                                                                                                                                               
ــور بـه خوبـی از عـهده وظـایف  ←  و لوازم یدکی مورد نیاز بود. پرسنل نیروی دریایی، هوایی و هوانیروز کش
خود برمیآمدند و امکانات در اختیار خود را عملیاتی ساخته بودنـد و بـا وجـود محدودیتهـای فراوانـی کـه 
ــات خـود را بـه گونـهای مطلـوب بـهکار  دشمنان انقالب اسالمی بر ایران تحمیل کرده بودند، سالحها و امکان
ــراق وارد میآوردنـد. بـا ایـن حـال نداشـتن برخـی تجـهیزات راداری  میگرفتند و ضربات مؤثری بر ارتش ع
ــالمی ایـران گذاشـته بـود  دقیق، یا سالحهای دوربرد، تأثیراتی در عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اس
ــدد و ویـژگی آب و عمـق و . . .  اما موقعیت جغرافیایی نظامی خلیجفارس و وجود ساحل پهناور و جزایر متع
به سپاه پاسداران انقالب اسالمی این امکان را میداد تا با استفاده از تاکتیکهای خاص، بتوانـد بـا تجـهیزات 

موجود (مانند قایقهای تندرو) نبرد در دریا را تا حد امکان اداره کند. (و) 
1ـ در حالی که یکی از برتریهای استراتژیک ایران در جنگ دریایی، حضور قایقهای تندرو بود و این قایقها 
ــه حـاکی از  خسارات سنگینی بر عراق و متحدان این کشور وارد ساختند، نویسنده میکوشد این برتری را ک

قدرت خالقیت و ابتکار رزمندگان اسالم بود، منحصر به وجود برخی موشکها و سالحها کند. (و) 
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اما از اول ژانویه تا اوایل فوریه تعداد کشتیهایی که مورد اصابت قرار گرفتند 
به طور ناگهانی باال رفت، به همین دلیل ناوگانهای غربی و شوروی دست به 
ـــه  برخـی اقدامـات متقـابل زدنـد. در نیمـه ژانویـه اتحـاد شـوروی نـاوچ
موشکاندازی را همراه کشتیهای خود فرستاد که عازم کویت بودند و برای 
ــود کـه از  عراق اسلحه حمل میکردند. این دومین کشتی جنگی شوروی ب
ــن اقـدام، پیـام  سال 1982 (1361) تا آنزمان وارد خلیجفارس میشد. ای
واضحی به هر دو کشور ایران و عراق داد که حـاکی از حمـایت شـوروی از 
ــانوس  کشتیهای خود بود. ایاالت متحده امریکا نیز نیروهای خود را در اقی
اطلس افزایش داد و یک مجموعه کامل دریایی شامل ناو هواپیمابر "کیتـی 
ــازده شـناور همـراه و محـافظ آن، تشـکیل داد.  هولد" (85/000 تنی) و ی
ــد.  انگلیس و فرانسه نیز به تعداد کشتیهای عملیاتی خود در منطقه افزودن
ــورت  این اقدامات، واکنشی نبود که در برابر موشکهای سی کیلر ایران ص

گیرد، بلکه آنان اقدام ایران را در جهت نصب موشکهای بسیار پرقدرت کرم 
ــکها در  ابریشم (ساخت چین) در تنگه هرمز کشف کرده بودند. این موش

تابستان سال 1986 به دست ایران رسید. موشکهای کرم ابریشم را میتوان 
روی سکوهای ثابت یا متحرک نصب و شلیک کرد، این امر سبب آن شده 

بود تا امکان حمله به این سکوها که بین 2 تا 4 عدد بودند، به شدت کاهش 
یابد. وزن این موشک 2500 تا 3000 کیلوگرم و سرجنگی آن بین 500 تا 

1000 کیلوگرم میباشد. باالترین برد آن 95 کیلومتر است، همراه با سیستم 
 Infrared کـه از اشـعه HY-2A و رادار جستوجو و با سیستم HY-2 هدفیابی
ــیگیـرد، و سیسـتم HY-2G کـه  برای غلبه بر اقدامات ضدالکترونیک بهره م

هدفیاب حرارتی است. این موشک در فاصله 40 کیلومتری به باالترین حد 
قابلیت میرسد، لیکن برد مؤثر آن نسبت به حجم کشتی هدف، بین 70 تا 

80 کیلومتر میباشد، همچنین رادار تشخیص اهداف نیز دارد. چین تعدادی 



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

ادامه جنگ فرسایشی 

 255

ــود نصـب  از این رادارها را به ایران فروخت تا بر کشتیها و هواپیماهای خ
ــش از  کند. موشک در عرض حدود شش دقیقه به هدف اصابت میکند. پی
ــاز بـه ذکـر توضیحـات  اصابت، تا ارتفاع 145 متری اوج میگیرد. بدون نی
بیشتر باید گفت که این موشک به مثابه یک تهدید جدی علیه کشتیرانی 

در خلیجفارس بود. 
این تهدید مشکالت جدیدتری برای غرب ایجاد کرد؛ مشکالتی اضافه بر 

تهدیداتی که قبالً ایران با حمله به نفتکشها و کشتیهای دیگر در آبهای 
ایران آفریده بود، یا حمله به کشتیهای سایر دولتها در آبهای بینالمللی 

که به سوی بندرهای نزدیک به منطقه جنگ حرکت میکردند. 
ــد،  مشکل امریکاییها به افزایش دامنه جنگ نفتکشها خالصه نمیش
ــه سـایر  خطر مهمتر، تأثیر این جنگ بر جریان صدور نفت از این منطقه ب
ــه هسـت و  مناطق جهان بود، چرا که 63% ذخایر نفتی غرب در این منطق

25% از کل صادرات نفتی جهان، 30% از واردات نفتی اروپای غربی و 60% از 
واردات نفتی ژاپن از این منطقه تأمین میشود. حتی در صــورت گسـترش 
خط لوله نفتی عربستان - ترکیه باز هم 17% کل واردات نفتی اروپا از تنگه 
ــرای غـرب بـود.  هرمز خواهد گذشت. تهدید نفت کویت بهراستی تهدید ب
ذخایر نفتی اثبات شده کویت به تنهایی برابر با مجموع ذخایر نفتی موجود 

ایران و عراق میشد.  
کویت همچنین یکصد میلیارد بشکه ذخیره نفتی معادل 13% کل ذخایر 
جهان داشت، در حالیکه ذخایر نفتی ایاالت متحده امریکا تنها به 3/9% بالغ 

میشد. کویت، یکصد میلیارد دالر سپرده نزد دولتهای غربی داشت. 
ــت رسـماً از ایـاالت  بنابراین در 13 ژانویه 1987 (23 دی 1365) کوی

متحده امریکا تقاضا کرد تا با افراشتن پرچم امریکا بر فراز کشتیهای کویتی 
به حمایت از نفتکشهای تابع این کشور بپردازد. کویت همین تقاضا را نیز 
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عیناً از اتحاد شوروی کرد. روزانه حداقل یک فروند کشتی کویتــی از تنـگه 
ــد  هرمز میگذشت و این میزان در هر ماه مجموعاً به حدود 70 تا 80 فرون

کشتی میرسید.  
تعداد 289 حمله تا اوایل سـال 1987 (زمسـتان 1365) بـه کشـتیها 

صورت گرفت و دراین میان 7 فروند کشتی کویتی آسیب دید، این در حالی 
بود که از ابتدای سال 1985 تا 17 ســپتامبر 1986 (26 شـهریور 1365) 
ــی نبـوده  ایران 34 کشتی را هدف قرار داده بود که هیچ یک از آنها کویت

است.  
کویت تحت فشار شدید سیاسی ایرانیان قرار داشت، چرا که این کشور به 

ــهیزات و  عراق اجازه داده بود تا از بندر "الشعیبیه" برای تخلیه اسلحه و تج
مهمات وارداتی خود استفاده کند. کویت همچنین به هواپیماهــای عراقـی 
اجازه داده بود تا با عبور از فضای این کشور، خود را به جنوب خلیجفـارس 
نزدیک کنند و کشتیهای ایرانی را هدف قرار دهند که هیچگونه اعالم خطر 
قبلی در برنداشت. این امر خطر حمله دریایی ایران علیه کویت را افزایـش 
میداد. کویت به نیروی دریایی عراق اجازه داده بود تا ناوچهها و کشتیهای 

کوچک خود را از آبراه بین کویت و بوبیان عبور دهد و هلیکوپترهای خود 
را با استفاده از فضای کویت وارد عملیات کند.1  

چهار عامل یا دلیل موجب شد تا حکومت امریکا با درخواست کویت در 
مورد برافراشتن پرچم امریکا بر کشتیهای کویتی، موافقت کند:  

اول: اتحاد شوروی با درخواست کویت مبنی بر برافراشــتن پـرچـم بـر 
ــا شـوروی و  کشتیهای آن کشور موافقت کرد. کویت پیشنهاد داشت ت
امریکا در این امر شریک گردند. در نتیجه امریکا پرچم خود را بر شش 

                                                                         
1ـ اگر این اقدامات به معنای ورود به جنگ نیست، پس نشانه چیسـت؟ بـه اعـتراف نویسـنده، ایـران تـا 17 

سپتامبر 1986 در مورد کویت خویشتنداری کرده بود. (م) 
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نفتکش و شوروی بر روی هفت نفتکش برافراشتند. 
دوم: پس از سقوط شاه، امریکا نیاز داشت تا بـرای بـازگشـت خـود بـه 

منطقه، اقدام محکمی انجام دهد و برافراشتن پرچم سبب تأکید بر حضور 
ــتان امریکـا در  دوباره امریکا در منطقه و ادامۀ کمک تسلیحاتی به دوس

منطقه و از بین بردن آثار رسوایی "ایران گیت" میشد. 
ــم را در منطقـه خلیجفـارس مسـتقر  سوم: ایران موشکهای کرم ابریش
ساخته بود و شاخۀ جدیدی از سپاه پاسداران را برای اجرای عملیات در 

دریا، تشکیل داده بود.1  
ــه  چهارم: در طول جنگ، سابقهای از حمله ایران به کشتیهای متعلق ب
کشورهای بزرگ و ابرقدرتها مشاهده نشده بود و چنین مفروض بود که 
ــرا کـه ایـران قـادر بـه  این سیاست در آینده نیز ادامه خواهد یافت، چ

رودررویی با نیروی دریایی امریکا نبود. 
در چنین وضعیتی که در خصوص عواقب برافراشته شدن پرچم امریکا بر 

نفتکشهای کویتی ترس و بیمهایی وجود داشت، پنتاگون طرحی اضطراری 
برای حمله به پایگاههای موشکهای کرم ابریشم ایران تهیه کرد. اما برنامهای 

برای گسترش و آرایش نیروها ریخته نشد تا با هرگونه تـهدید احتمـالی در 
صورت شروع عملیات حمایت از کشتیها، مقابله الزم صورت گیرد.  

در هفتم مارس (16 اسفند 1365) امریکا آمادگی خود را برای حمایت از 
یازده نفتکش کویتی اعالم کرد و کویت این پیشنهاد را در دهم مارس (19 
اسفند) پذیرفت. قرارداد این توافق در 2 آوریل 1987 (13 فروردین 1366) 
بین این دو کشور منعقد گردید. کویت اصرار داشت تا هیچ قرارداد دیگری با 

امریکا در زمینه سایر موضوعات و تبلیغات آن منعقد نکند، شایعهای را نیز 
                                                                         

1ـ منظور نویسنده، تشکیل و تجهیز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی اســت کـه وی آنرا جـزء 
دالیل اصلی احساس خطر امریکا از روند جنگ برمیشمارد. (م) 
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گسترش داد که کویت نفتکشهایی را از شوروی اجاره کرده است. به این 
ــک اقـدام بینالمللـی  ترتیب به جهانیان چنین القاء میشد که این اقدام ی
است. بدین وسیله کویت با مشکالتی که در منطقه به واسطه قبول پیشنهاد 
امریکا بهوجود میآمد، روبهرو میشد. کویت نیز مانند امریکـا از خطرهـای 
احتمالی موضوع نگران بود، قطعاً این کشور احساس میکرد کــه ایـران در 
برابر تضمینهای امریکا و شوروی به کویت، هرگز دست به اقدام خطرناک 

نخواهد زد.  
اما کویت خطرهای مربوط به تالشهــای ایـران بـرای برقـراری ارتبـاط 
نزدیک با شوروی را درک نکرده بود و همچنین نمیدانست که ایران ممکن 
است با روشی مشابه با بحران گروگانگیری1 یا دخالت در لبنان، به مقابله با 

امریکا بپردازد. 
ایران در طول روزهای باقیمانده از ماه فوریه و بیشتر روزهای ماه مارس، 
(بهمن ـ اسفند)، گلولهباران بصره را ادامه داد. همچنین رهـبران ایرانـی از 
ــی جـز حمـالت  انجامدادن حمله نهایی سخن میگفتند، اما نیروهای ایران
ــوب، کـار دیـگری انجـام  محدود در شمال و ادامه جنگ فرسایشی در جن
ندادند. در برابر، عراق نبرد پدافندی ثابت را در زمیـن ادامـه داد و فعـالیت 
نیروی هوایی خود را در دو محور متمرکز ساخت: حمله به نـیروی زمینـی 
ایران و زدن اهداف نفتی و شهرهای ایران. در طول ماه فوریه (بهمن) عراق 

سیزده شهر اصلی ایران را در سمت غرب کشور مورد تهاجم مستمر قرار داد. 
ــر از ابتـدای آغـاز  هواپیماهای عراقی زدن تهران را نیز ادامه دادند و این ام

جنگ شهرها در سال 1985 بیسابقه بود. 
مقابله نیروی هوایی ایران چندان مؤثر نبود، تا جایی که برخی منابع ابراز 

                                                                         
1ـ منظور نویسنده ماجرای تصرف النه جاسوسی امریکا در تهران است. (م) 
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داشتند که تنها یک سوم هواپیماهای اف ـ 4 ایران قادر به پرواز میباشند و 
ـران  کمتر از یک سوم از هزار هلیکوپتر جنگی ایران قابل استفاده است. ای
فقط میتوانست به پرتاب موشکهای اسکاد به بغداد بپردازد، هرچند ایـن 
ضربات مؤثر نبود. همچنین وسایل پدافند هوایی ایران محدود شده بود، اما 
وصول موشکهای "هاگ" که امریکا از طریق اسرائیل[؟!] به ایران رساند، تا 

حدی از حمالت هوایی عراق به اسکلهها، جزیره سیری، اراک و برخی اهداف 
حیاتی دیگر کاست. 

با این حال، میتوان گفت که جنگ شهرها از حــدود 18 فوریـه 1987 
(29 بهمن 1365) تا آوریل متوقف شده بود. علت ایـن امـر دقیقـاً روشـن 

نیست، با اینکه عراق مدعی شد که این توقف به درخواست "رجوی" صورت 
پذیرفته است.1 او به صدامحسین گفته بود که این حمالت، رهبران ایران را 
ــرر  تحت فشار قرار نمیدهد بلکه مردم مخالف حکومت، از این جنگ متض

                                                                         
1ـ "مسعود رجوی" رهبر گروه مخالفی است که به دلیل انتخـاب مشـی مسـلحانه علیـه انقـالب اسـالمی و 
نظام جمهوری اسالمی مجبور شد تا به همراه عمده قوای طرفدار خود، در سالهای اولیـه پـیروزی انقـالب 
ــور او بـود، پنـاه گیـرد! گروه او در  اسالمی خاک ایران را ترک و در کشوری که در حال جنگ و تجاوز به کش
بین مردم ایران با واژه پرمعنای "منافقین" (که معنایی شبیه به ستون پنجم دارد) شـناخته میشـود. ایـن 
ــای کـور مـردم و بعضـاً مسـئوالن  گروه، عمده فعالیتهای مسلحانه خود را در سال 1361 و 1362 با تروره
ــن، تـوپخانـه  کشور و برخی ائمهجمعه آغاز کرد. بمبگذاری در میدآنها و مناطق شلوغ شهری مانند راه آه
ــار عمومـی علیـه ایـن گروه را بـه همـراه آورد. بسـیاری از مـردم  و سایر نقاط شهری موجی از نفرت و انزج
ــوج تـرور نـیز بیـش از 90% شـهدا و  بیگناه در جریان این بمبگذاریهای کور، شهید و زخمی شدند. در م
مجروحان، افراد عادی، کسبه، رهگذران و مردمی بودند که ظاهری مذهبـی داشـتند و بـه طـور حدسـی بـه 
ــراق، در مـورد درخواسـت "رجـوی" (!) بـه  وسیله تیمهای ترور، به عنوان قربانی انتخاب میشدند. ادعای ع
ــن اقدامـات بـوده اسـت،  منظور سرپوش گذاشتن بر شکست این کشور در جنگ شهرها و بینتیجه بودن ای
ــباهت داشـت تـا یـک ادعـای جـدی.  زیرا ژست مردم دوستی "رجوی" (!) برای مردم ایران به یک طنز ش
ــم از موافقـان و  نویسنده بدون اشاره به ماهیت پلید، سفاک و خائنانه رجوی و نفرت عمومی مردم ایران ـ اع
ــرای ارتـش بعـث کـه در جریـان جنـگ  مخالفان - از وی و گروه بدنام او، صرفاً به بیان یک بهانه تبلیغاتی ب
شکسـت  روانی خیالی خود قصد استفاده از آن را داشته، پرداخته است. گرچـه خـود نویسـنده نـیز، تلویحـاً 

عراق را در برابر استراتژی "مقابله به مثل" ایران در جنگ شهرها، علت توقف این حمالت میداند. (م) 
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ــرده  میشوند. اما علت حقیقی ظاهراً آن است که [امام] خمینی موافقت ک
بود تا در طول توقف جنگ شهرها، از زدن بصره خودداری کند.1  

بعد از 18 فوریه (29 بهمن) نه تنها عـراق از حملـه بـه شـهرها دسـت 
برداشت بلکه از تعداد حمالت هوایی او به نیروی زمینی ایران نـیز کاسـته 

شد.2 عراق اعتراف کرد که 5% نیروی هوایی خود را از دست داده است. این 
خسارات منجر به کاهش تعداد خلبانان باکفایت عراقی شد. با آن که شوروی 
اعالم آمادگی کرد تا خسارتهای وارده را بهسرعت جبران کند، اما مشـکل 
ــده  کمبود خلبان باکفایت در نیروی هوایی عراق تبدیل به مشکل بارزی ش

بود تا جایی که ایران اعالم کرد میزان خسارات عراق بسیار بیشتر است و به 
15% میرسد. البته ایران نیز فقط بهاندازه 15 تا 25% از تعداد هواپیماهایی 
که در اختیار داشت، دارای خلبان با کفایت بود. ظاهراً عراق دریافته بود که 
نمیتواند فقدان یک هواپیمای گرانقیمت را که بین 15 تا 25 میلیون دالر 
ارزش داشت به همراه خسارت از دست دادن خلبانان مخصوص "پشتیبانی 
نزدیک از عملیات زمینی" را تحمل کند. ارزش اقتصادی اهدافی کـه مـورد 

اصابت قرار میگرفت به مراتب کمتر از ارزش هواپیما و خلبان آن بود، تأثیر 
ــود، معنـای ایـن  تاکتیکی و استراتژیکی اهداف تخریب شده نیز محدود ب
ــی خـود را  ارزیابی آن است که عراق میبایست از این به بعد حمالت هوای

منحصراً به اهدافی انجام میداد که خطر سقوط هواپیما در آن کمتر باشد یا 
حداقل ارزش استراتژیک و سیاسی مهمی داشته باشد. 

ایران راههای جدیدی برای ایراد ضربه به عراق یافته بود: فشار خود را بر 
                                                                         

1ـ ایران همیشه زدن شهرهای عراق را اقدامی به عنوان مقابله به مثل میدانست و روشـن اسـت کـه بـدون 
هرگونه اعالم موافقتی، در صورت قطع حمالت عراق به شـهرها ـ بـههر دلیـل ـ ایـران نـیز از زدن شـهرهای 

عراق خودداری میورزید. (م) 
ـأثیرات اقدامـات مقابلـه بـه مثـل ایـران  ــا ت 2ـ این امر نشان دهنده وجود نوعی فشار به نیروی هوایی عراق ی

است. (م) 
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کویت افزایش داد تا او را مجبور به کاهش میزان حمایت خود از عراق کند. 
ــود.  فشار بر عراق نیز برای کاهش حمالت به تأسیسات نفتی فزونی گرفته ب
شیعیان طرفدار ایران در کویت دست به اعتراضــات و اعتصابـاتی در مـاه 
آوریل زدند. کویت با خطر خرابکاری واضحی روبهرو شده بود. در روز 22 
ــک تلمبهخانـه نفتـی  ماه مه (اول خرداد 1366) گروهی تالش کردند تا ی
ــکه "پـروپـان" و  کویت را به آتش بکشند. در صورت موفقیت، 45/000 بش

انبارهای "بوتان" و کل پاالیشگاه نابود میشد.  
مهمتر از اینها، احداث چهار سکوی پرتاب موشک کرم ابریشم به وسیله 

ایران در نزدیکی مرز بود. در نیمه آوریل 1987 (اواخر فروردین 1366) ایران 
دارای 12 سکوی پرتاب موشک کرم ابریشم بود به اضافه 20 فروند موشک 
ــکل در عـدم بـهکارگیـری ایـن  آماده و 28 فروند موشک در انبار. تنها مش
موشکها، نقص یکی از اجزای مهم آن بود. اولین موضع این موشــکها در 

جزیرۀ قشم1 در دهانه تنگه کشف گردید. موضع دوم در کوبستاک2 شرقی بود 
ــا  در حالی که این موشکها بهسختی تا برد 64 کیلومتر از عرض تنگه را ب
میزان دقت قـابل قبـول و بـا وزن عـادی (سـرجنگی 1000 کیلـوگرمـی) 
میتوانست بپیماید، یا حداکثر میتوانست تا 75 کیلومتر را با میزان دقـت 

کمتر و سرجنگی سبکتر (500 کیلوگرمی) هدف بگیرد. با این حال، ایران به 
ساخت پایگاه جدیدی در دماغه جنوبی شبه جزیره فاو پرداخت. به این ترتیب 

ایران امکان آن را یافت تا موشکهای کرم ابریشم را روانه شهر کویت و بندر 
آن کند، در نتیجه کویت و نفتکشهای آن را در فشار بگذارد. 

ــران حملـه دیـگری را در  با وجود شکست سلسله عملیاتهای کربال، ای
جبهه شمالی در نیمه ماه آوریل انجام داد که نام آن را کربالی10 گذاشت. 

                                                                         
1ـ در متن اصلی جزیره قاسم آمده است. (م) 

2ـ در متن اصلی به همین شکل آمده است. (م) 
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کمی پیش از این عملیات، ایران از چند حمله کردهای طـرفدار خـود در 
عراق پشتیبانی کرده بود. در 18 آوریل (29 فروردین) ایران اعالم کرد که به 
ــتای ایـن  همراه کردهای عراقی، 1500 سرباز عراقی را کشته و بر 20 روس

منطقه تسلط یافته است و 10 بخشداری در استان سلیمانیه را نیز به تصرف 
درآورده است. 

عملیات کربالی10 با اجرای سه حمله در مناطق کوهستانی جنوب شرق 
ــلط بـر راههـا و  بانه و شمال شرق سلیمانیه به پایان رسید و هدف آن، تس

ارتفاعات بین ماووت و چوارتا بود. به خالف ماووت که قریه کوچکی در یکی 
از نقاط پدافندی اصلی عراق در نزدیکی مرز بود و اطــراف آن را سـنگرها و 

میدانهای مین محاصره کرده بود، شهر چوارتا مرکز قابل سکونتی در جادۀ 
سلیمانیه بود. حمله در پنجشنبه 23 آوریل 1987 (3 اردیبهشت 1366) در 
ساعتی از شب که عراقیها کمترین میزان هشیاری و آمادگی را داشـتهاند، 

انجام گرفت. 
در پایان ماه آوریل (10 اردیبهشت) ایران اعالم کرد که 11 روستا و 310 
کیلومتر مربع را به تصرف خود درآورده، 4/000 سـرباز عراقـی را کشـته و 
350 تن از جمله یک سرتیپ را اسیر کرده است. عراق هم در برابر، مدعی 

شد که موفق به سد حمله نیروهای مکانیزه ایران شده و 1500 سرباز ایرانی 
را کشته و 66 خودرو را منهدم ساخته است. 

در آخر ماه مه (10 خرداد) روشن شد که ایران نه ماووت و نه چوارتا و نه 
هیچ موضع استراتژیک دیگر را به تصرف در نیـاورده اسـت، هـرچنـد کـه 
ــه  ارتفاعات مشرف بر کوه سلیمانیه را به اشغال خود درآورده بودند و این ب
معنای حضور نیروهای ایران در فاصلـه 48 کیلومـتری سـلیمانیه و حـدود 

یکصد کیلومتری کرکوک بود. 
ایران به منطقهای حملهای کرده بود که هیــچگونـه اهمیـت اسـتراتژی 
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نداشت،1 در واقع زمین تا حدی لخت [و بی ارزش] بود که مردم میگفتند 
نیروهای ایران صرفاً برای انجام دادن یک حمله موفق، دست به عملیات در 
این منطقه زدهاند. [آقای] رفسنجانی در جریان درگیری خود با منتظری، از 
ـهار 1987  این فرصت بهرهبرداری میکرد.2 از مهمترین تحوالت در اواخر ب
(1366) آن بود که ایران کوشید تا در جنگ نفتکشها نسـبت بـه عـراق 

تفوقی حاصل کند. برافراشته شدن پرچم امریکا بر کشتیهای کویتی، جنگ 
ــارویی  دریایی در خلیجفارس را بینالمللی کرد. این امر در ابتدا به یک روی
بین ایران و شوروی انجامید و لیکن بهسرعت به رودررویی با امریکا تبدیـل 
گردید. در آوریل 1987 (فروردین 1366) ایران در برابر موافقت شوروی با 

حمایت از سه نفتکش این کشور که در اجاره کویت بود، واکنش نشان داد 
ــع خطرنـاکی خواهـد شـد و  و تهدید کرد که این اقدام منجر به ایجاد وض
خلیجفارس ممکن است تبدیــل بـه یـک افغانسـتان دیـگر شـود. [آقـای] 
ــالم کـرد. ظـاهراً ایـن  رفسنجانی خطاب به امریکا نیز تهدید مشابهی را اع
تهدیدات از آن جا ناشی میشد کــه ایـران کوشـید تـا در جریـان جنـگ 
ــه کشـتیهای  نفتکشها به رقابت با عراق بپردازد، لیکن در عمل، حمله ب
ــدف  متعلق به کشورهای جهان سوم را پیشه کرد و هیچ کشتی عراقی را ه
ــی در خلیجفـارس نبـود، بنـابراین  قرار نداد، چرا که اصالً هیچ کشتی عراق

                                                                         
1ـ از واکنشهای ارتش عراق پیداست که این منطقه اهمیت استراتژیک نداشته است! پیشروی و تسـلط بـر 
ــه ایـن خطرهـا میتـوان بـه ایـن  این منطقه خطرهای فراوانی برای حکومت عراق به دنبال داشت، از جمل
ــال فشـار بـر حکومـت عـراق؛ تـهدید بغـداد از  موارد اشاره کرد: تسلط و خودمختاری کردها در منطقه و اعم
ــر قـرار گرفتـن مراکـز اقتصـادی و خدمـاتی عـراق، از  سمت شمال این شهر و تزلزل مرکز حکومت؛ در خط
جمله تأسیسات نفتی و منابع آبی موجود در منطقه و خطوط لوله نفتی عراق به ترکیه؛ ایجاد رخنـه عمیـق 

در خطوط پدافندی ارتش عراق و در خطر سقوط قرار گرفتن شمال این کشور. (و) 
ــنجانی و آقـای منتظـری، محصـول تخیـالت  2ـ ربطدادن این عملیات به درگیری بین حجت االسالم رفس
ــه  نویسنده است و معلوم نیست آقای رفسنجانی چگونه میتوانسته است از عملیات در منطقهای بیارزش (ب

تعبیر نویسنده) علیه آقای منتظری بهرهبرداری کند؟! (و) 
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ــی خلیجفـارس و  طبیعی بود که در چنین اوضاعی دولتهای حاشیه جنوب
ناوگĤنهای غربی، واکنش مخالف نشان دهند. بـا آن کـه ایـران تعـدادی از 
ــت داده بـود لیکـن همچنـان قـادر بـه  ناوهای جنگی اصلی خود را از دس
ــورهای جنـوب خلیجفـارس بـود. ناوشـکن  هماوردی با نیروی دریایی کش
انگلیسی "آرتیمایز" (پدافند هوایی) و ناوشکنهای امریکایی "بابو" و "باالنج"1 
که مجهز به وسایل پدافنـد هوایـی جدیـد بودنـد، در خلیجفـارس حضـور 
داشتند. ایران دارای چهار فریگیت انگلیسی مجهز به موشکهای سطح به 

سطح سیکیلر و هشت لنج نقل و انتقال مجهز به توپهای 76 میلیمتری و 
40 میلیمتری و موشکهای هارپون بود که البته تعداد موشکهای هارپون 
بسیار معدود بود. ایران تعداد بیشتری کشتیهای کوچک از انواع مختلـف 
ــزر؛ چـهار کشـتی  در اختیار داشت: یک مینروب 320 تنی در دریاچه خ

مخصوص پیاده کردن تانک که هر کدام حامل یک هلیکوپتر اگوستا مجهز 
به موشکهای AS-12 بود؛ یک کشتی کوچک مخصوص پیاده کردن نفرات و 
تجهیزات مخصوص مینپاشی؛ بهتازگی سه کشتی برای پیاده کردن نفرات و 
چهار کشتی هلندی نیز به ناوگان نیروی دریایی ایران پیوسته بود؛ ایران دو 
ــن  کشـتی "بندرعبـاس" و "بوشـهر" را نـیز بهینهسـازی کـرده بـود کـه ای
ــرای حمـل  کشتیهای 500 تنی با توپهای 40 میلیمتری مجارستانی، ب
ــدادی هـاورکرافت (حـدود شـش دسـتگاه)  هلیکوپتر مجهز شده بود؛ تع
ــری دارد کـه البتـه در  همچنان آماده به خدمت دارد؛ حدود 2150 ناو تراب
جریان جنگ تعدادی از آنها را از دست داده است. با همه این احوال، این 
نیروی دریایی قادر به انجام دادن عملیات گسترده نبود و تأثیری درخارج از 
ــود درجنـوب  حدود ساحلی نداشت و نیز قادر به مقابله با ناوگانهای موج

                                                                         
1ـ این اسامی از متن کتاب استخراج شده است. (م) 

2ـ احتماالً باید عدد 15 درست باشد و 150 اشتباه چاپی است. (م) 
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خلیجفارس نبود.  
در این وضعیت اگر ایران میخواست همچنان مایل به ایفــای نقـش در 
جنگ نفتکشها باشد، باید راهکارهـای دیـگری بـرای اسـتفاده از نـیروی 

دریایی خود میجست. اولین راهکار از نظر ایران، پخش مین در دریا بود. این 
کار روشی برای جنگ غیر مستقیم دریایی است. ایران ذخایری از مینهای 
دریایی مختلف داشـته کـه از کشـورهای شـرقی وارد کـرده اسـت. ایـران 
همچنین ساخت مینهای غیرمغناطیسی و شناور کنترل از راه دور را آغـاز 
کرده است و از آنجا که یک کشتی مینروب در دریای خزر داشت، بـرای 
ــانی اسـتفاده  پخش مین از کشتیهای کوچک حمل و نقل و قایقهای بادب

میکرد. 
راه کار دوم ایجاد شاخه جدیدی از سپاه پاسداران بود که در دریا فعالیت 
کنند. این راهکار عمالً از دو سال قبل آغاز شده است. در اواخر سال 1986 
ـراد  (پاییز 1365) این یگان جدید 20/000 تن نیرو داشت که بیشتر از اف

نیروی دریایی ارتش ایران بوده است. عناصر این نیرو مجهز به تعداد فراوانی 
کشتی کوچک بودند، از جمله کشتی تهاجمی ساخت سوئد و شمار بسیاری 
قایقهای فایبرگالس زودیاک. طبیعی بود که کشف این قایقها و کشتیهای 
کوچک به وسیله رادار مشکل بود. این قایقها، مجــهز بـه موشـک، تیربـار 
سالحهای سبک و توپهای 107 میلیمتری بدون عقبنشــینی،1 بودهانـد. 

کشتی تهاجمی سوئدی، 42 فوت طول داشت و قادر به حمل شش سرنشین 
ــایی  و حدود 100 رطل سالح2 و مهمات و حرکت تا فاصله 500 مایل دری
بوده است. سرعت آن 46 گره دریایی بود و تا 69 گره دریایی میتوانســت 

                                                                         
1ـ منظور، مینی کاتیوشا است. (م) 

2ـ رطل واحد اندازه گیری وزن در مصر است، که معادل 2564 گرم است. (م) 
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ــاش"  سرعت بگیرد. نیروی دریایی سپاه به کشتیهای بادبانی1 مجهز به "اون
نیز تجهیز شد. این کشتیها قادر به حمـل 350 تـن میـن بودنـد. نـیروی 
ــر دریـایی کـوچـک  دریایی سپاه همچنین به تعدادی "لندی کرافت" و زی
ــیرو در تعـدادی از جزایـر و  کرهای (6 تا 9 متری) مجهز بود. عناصر این ن
سکوهای نفتی در خلیجفارس مستقر شده بودند و بیشترین حجم تمرکـز 
آنان در جزایر فارسی، سیری، هالی، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک و 
ــه بـه  الرک بود. نیروهای سپاه جهت بهکارگیری قایقهای منفجر شونده ک
سمت کشتیها هدفگیری میشد، آموزش الزم را دیده بودند. گفته شد که 
آنان کشتیهای سریعی حامل سیمان در اختیار دارند که برای غرق کردن 
ــواص  در آبراهها و کانالها آماده ساختهاند. ایران اعالم کرد که نیروهای غ
خود را در بندرعباس آموزش میدهد. نیروی دریایی سپاه حدود 35 تا 46 

هواپیمای "بیالنوس پی. سی ـ 7" تهیه کرد. این هواپیمای آموزشی که برای 
حمالت نزدیک نیز بهکار میرود، از سوئیس خریده شد و آموزش پرواز آن را 

ـه  تعدادی از کارشناسان کره شمالی به عهده گرفتند. همچنین گفته شد ک
آنان جنگندههای چینی "اف ـ 6" و "اف ـ 7" به دست آوردهاند و میکوشند 
تا جنگندههای برتر و پیشرفتهتری از بلوک شرق تهیه کنند. برخی خلبانان 
ــد و  آنها برای اجرای عملیات انتحاری با هواپیماهای سبک آموزش دیدهان
سرانجام این که نیروی دریایی سپاه به موشکهای کرم ابریشم مجهز شده 

است. 
ــای  از زمانی که امریکا حمایت از کشتیهای کویتی را اعالم کرد، نیروه
سپاه شروع به ساخت هشت سکوی موشک کرم ابریشم کردند. همچنیــن 
یک دژ بتونی و پناهگاه مجهز به رادارهای هدفیابی در جزیره قشم و سایر 

                                                                         
 ← 1ـ المراکب الشراعیه: شراع به معنای عمود بادبان در کشتی است؛ شاید نویسنده مفهوم "لنج" را به    

←  این واژه برگردانده است. (م) 
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اراضی ایران احداث کردند. و به تقویت نیروهای موجود در جزیره فارسی و 
ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک پرداختند و تعداد نیروهای حاضر در جزایر 
به یک هزار تن میرسید که در مواضعی مستحکم قرار داشتند و هلیکوپتر 

نیز در اختیارشان بود. 
ــات حملـه و  این امر موجب افزایش قدرت نیروهای ایرانی در ایراد ضرب
گریز و استفاده از مین و بهکارگیری قایقهــای تنـدرو و موشـکهای کـرم 

ابریشم و قایقهای منفجر شونده گردید. به این ترتیب با وجود خساراتی که 
متوجه ایران شد، بازهم این کشور بزرگترین قدرت نظامی در خلیجفارس 
بود، ولی دریافته بود که هرگز قادر بـه ورود در یـک درگیـری و جنـگ بـا 

ناوگان امریکا یا شوروی نمیباشد.1  
واضح بود که تمام توانایی ایران در انجام دادن حمالت چریکی دریـایی 
ــزرگ  خالصه میشد تا از هر فرصتی و هر نقطه ضعف سیاسی قدرتهای ب
برای ایراد خسارت به آنها بهره گیرد. ایران امکانات گستردهای برای پخش 

مینهای دریایی و اقدامات خرابکارانه2 در دریا داشت. 
کامالً روشن بود که حکومت ایران قصد انجام دادن چه عملی را دارد. در 
ماه آوریل (فروردین 1366) ایران اعالم کرد کــه حـاکمیت کـامل شـمال 
ـه  خلیجفارس و کنترل بر این منطقه از آن اوست و منطقهای را به نام منطق

                                                                         
ــادر بـه  1ـ اگرچه ایران هیچگاه در شروع درگیری و جنگ پیشقدم نمیشد، اما این بدان معنی نیست که ق
ــهای مـانند خلیجفـارس  وارد آوردن خسارت به امریکا یا شوروی نبود. نقاط ضعف قدرتهای بزرگ در منطق
بهخوبی مشخص بود و به هنگام درگیری با آنها بهخوبی میشد از این نقـاط ضعـف اسـتفاده کـرد. اصـابت 
ــاندن قایقهـای حملـهکننده بـه آنهـا، نشـان از برتـری  برخی نفتکشهای مورد حمایت امریکا و سالم م

تاکتیکی بر این نیروها داشته است. (و) 
2ـ در اوج حضور یگانهای رزمی امریکا، شوروی و متحدان آنها در منطقه خلیجفارس و حمالت آنها بـه 
ــران و …، چگونـه اسـت کـه  ناوگانهای ایران و پشتیبانی آنها از تهاجمات هوایی عراق به نفتکشهای ای

عملیات تدافعی ایران نام "اقدامات خرابکارانه" به خود میگیرد! (و) 
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دریایی سپاه پاسداران نام گذاشت که شامل جزیره خارک و بخش عمدهای 
از آبهای شمالی خلیجفارس میشد. ایران اعالم کرد که آبهــای اقلیمـی 
این کشور تا 12 مایل دریایی امتداد دارد و در منطقهای بین ساحل شمالی 
تا عمق 40 مایل گسترش دارد. پهنای این منطقه موجب تنگشدن محـل 
ــه (اردیبهشـت) ایـران بـر  عبور کشتیها به سمت کویت میشد. در ماه م
ــش  فعالیتهای دریایی خود افزود، تا آن که در این ماه متعرض 14 نفتک
ــرای انجـام دادن عملیـات بازرسـی وارد برخـی از  شد و نیروهای خود را ب
کشتیها کرد. سپاه به یک نفتکش هندی حمله کرد و کشــتی پتروبـالک 
ریجنت در چهارم ماه مه (14 اردیبهشت) و یک کشتی ژاپنی در پنجم این 
ـه  ماه (15 اردیبهشت) در فاصله 45 کیلومتری سواحل عربستان مورد حمل
یگانهای دریایی سپاه قرار گرفتند. بیشتر حمـالت سـپاه از نزدیکتریـن 

پایگاه به بحرین و عربستان به نام جزیره فارسی صورت میگرفت. این جزیره 
در فاصله میانی سواحل ایران و عربستان قرار دارد. همچنین نیروهای سپاه 
از سکوی نفتی نزدیک جزیره هالول و از جزیره سیری و ابوموسی استفاده 

میکردند. معموالً این حمالت در تاریکی شب صورت میگرفت و از کشتیها 
خواسته میشد تا هویت و مقصد خود را اعالن کنند. این حمالت با تیربار و 

گاهی با موشک و راکت به مخازن سوخت انجام میشد. 
ــازمان ملـل  امریکا در برابر این وضع دو راهکار داشت: یکی آن که به س
ــاید از ایـن راه  رجوع کند که آتشبس کامل را در جنگ اعمال نماید تا ش
ــت بـه  صلحی برقرار شود که متضمن قبول قرارداد 1974 الجزایر و بازگش
مرزهای دو کشور در قبل از جنگ، باشد. راه دیگر این که برای فرونشـاندن 
ــار ایـران بـرای  جنگ در خلیجفارس و کاهش حضور و نفوذ شوروی و اجب

قبول آتشبس، دست به اقدام نظامی بزند. 
واکنش امریکا و اجاره کردن کشتیهای روسی به وسیله کویت، منجر به 
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ــتوزیر ایـران در 6 مـه،  اعمال فشارهای سیاسی ایران بر کویت شد. نخس
ــه 1987 (18  کویـت را از پنـاه آوردن بـه ابرقدرتهـا منـع کـرد. در 8 م

اردیبهشت 1366) یک قایق کوچک ایرانی بدون هیچگونه پرچم و عالمتی با 
تیربار و راکتهای موشکانداز به یک کشتی باربری شوروی حمله کرد. این 

کشتی در حال عبور از نزدیکی (30 مایلی) یک سکوی نفتی ایران بود.  
روشن بود که این حمله عامدانه و به قصد باالبردن سطح بحران و ترساندن 
کویت صورت گرفته است. در خالل ماه بعد روشن شد که نیروی دریایی سپاه 

ــزی عمـل  پاسداران ایران صرفاً براساس اوامر و سیاستهای حکومت مرک
میکند. نیروی دریایی ارتش ایران با استفاده از هلیکوپتر و قایقهای کوچک 
و کشتیهای ترابری، بر تردد کشتیها در خلیجفارس نظارت میکرد و به این 
صورت با نیروی دریایی سپاه پاسداران همکاری داشت و روشن شد که پایگاه 

موجود در جزیره فارسی و ابوموسی تماماً در اختیار حکومت مرکزی ایران 
است و به دستورهای صریح حکومت عمل میکند. 

عراق به عنوان واکنش، حمالت خود به کشتیهای ایرانی را افزایش داد. 
ـران  در 23 مه (13 اردیبهشت) یک حمله متمرکز به پاالیشگاههای نفتی ای
در اصفهان و تبریز انجام داد1 و اقدام به اجاره هواپیماهای ترابری امریکـا و 
انگلیس کرد تا قایقهای کوچک و موتورهای دریایی خریداری شــده را بـه 
بغداد وارد کند و از آن در رودها و کانالها و خلیجفارس اســتفاده کنـد. در 
حالی که روند جنگ زمینی نسبتاً آرام بود، عراق کوشید تا شورش کردها را 
ــازمان  سرکوب کند، لذا حمالتی را به سمت شهرها و اردوگاههای آنها س
داد. ظاهراً از گازهای سمی نیز در حمله به شهرها و اردوگاههای نزدیک به 

مرز کردها بهره گرفته است. 
                                                                         

1ـ در متن اصلی به اشتباه نوشته شده که "ایران" اقدام به اجاره هـواپیمـا بـرای ورود کـاال بـه بغـداد کـرده 
است. (م) 
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ــار پرداخـت. گام بعـدی ایـران  ایران هم در مقابل به افزایش میزان فش
ــه بـه اجـاره کویـت  مینگذاری در مسیر یکی از سه کشتی شوروی بود ک
درآمده بـود. نفتکـش "مارشـال چوخـوف" در حیـن حضـور در آبهـای 
ــود و  خلیجفارس مورد اصابت مین قرار گرفت. با این که حادثه غیرعمدی ب
ــانبندی وقـوع آن بـه  اصابت با مینهای آزاد و شناور صورت گرفت، اما زم
ــالم  گونهای بود که تأثیر بسیاری در موضع ایران داشت. ایران به سرعت اع
کرد که قادر است، این گونه اقدامات را با دقت فراوان انجام دهد. در همین 
روز، رادیو بغداد از قول یکی از مسئوالن اعالم کـرد کـه اگر ایـران در زدن 

کشتیهای کویتی تردید داشته باشد، در زدن کشتیهای بیگانه تردید ندارد.  
این ماجرا، ایران و شوروی را رودرروی یکدیگر قرار داد. در غروب روز 17 
ماه مه (27 اردیبهشـت) مـیراژ اف ـ 1 عراقـی، نـاو فـریگیـت امریکـایی 
(استارک) را در فاصله 85 مایلی شمال شرق بحریــن و 60 مـایلی منطقـه 
ــای  خطر ایران، هدف دو موشک اگزوسه قرار داد که خسارات فراوان بر ج
گذاشت و تعدادی از ناویهای آن کشته شدند. عراق اعالم کرد کـه حادثـه 
غیرعمدی بوده و کامالً تصادفی رخ داده است. ایـن واقعـه منجـر بـه بـروز 

مباحثات تندی دربارۀ نقش امریکا در خلیجفارس و نیروی پدافندی امریکا و 
رابطه این کشور با عربستان گردید. 

ماجرای ناو استارک سبب شد تا پای امریکا در قضیه بحران خلیجفارس 
فرو رود و حضور سیاسی ـ نظامی آرام او تبدیل به یک بحران اصلی سیاسی 
ــروعیت حضـور امریکـا در  گردد، سپس تحقیقات کنگره امریکا درباره مش

خلیجفارس و ارزیابی فواید حضور یا عدم حضور او در این منطقه، آغاز شد.  
حمله به ناو امریکایی استارک، عالمتی بود برای دولتهای حاشیه جنوبی 
خلیجفارس که نشان میداد امریکا دوباره درگیر ماجرایی مانند لبنان شده و 
بهزودی همه نیروهای خود را از خلیجفارس خارج خواهد ساخت. این حادثه 
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ایران را نیز شجاعت بیشتری بخشید تا مواضع شدیدتری اتخاذ کند و منجر 
به تبلیغ این نکته شد که هر کشوری که از امریکا کمک دریافت کند، هدف 
اقدامات ستیزهجویانه ایران قرار خواهد گرفت. با اینهمه نمیشد پیشبینی 
کرد که آیا ایران دست به یک عملیات نظامی برای آزمایش واکنش امریکا، 
خواهد زد یا خیر. همه کارشناسان معتقد بودند که اگر ایران تصور کند که 
حمله مستقیم نظامی به کشتیهای امریکا منجر به افزایش فشارهای کنگره 

و افکار عمومی امریکا برای لغو قرارداد حمایت از کشتیهای کویتی یا خروج 
ــت. بـه طـور کلـی  از خلیجفارس خواهد شد، دچار اشتباه بزرگی شده اس
تالشهای ایران متوجه ایجاد یک دگرگونی تدریجی در اوضاع بـود کـه بـا 
ـرح  استفاده از هرگونه تنش در روابط امریکا و عراق، و کوشش در تحقیر ط
ــدف ایـن دگرگونـی  امریکا و ادامه جنگ اعصاب آرام، صورت میگرفت. ه
تدریجی، راهانداختن جنگ اعصاب در کنگره امریکا بـود تـا بدیـن وسـیله 
ـه  طرحهای امریکا برای حمایت از نفتکشهای کویتی لغو گردد و یا آن ک

حتی منجر به عقبنشینی نیروی دریایی امریکا از خلیجفارس شود. 
ایران این برنامه را بهآرامی آغاز کرد، قایقهای ایرانی سپاه پاسداران یک 

نفتکش نروژی را هدف آتش خود قرار دادند و آتش مخازن اصلی نفتکش را 
فرا گرفت. سپس نیروهای سپاه پاسداران به تالشی جهت تسلط بر اسکلهای 
نزدیک فاو دست زدند. در این عملیات، چهل قایق سبک مسلح به توپهای 

106 میلیمتری ـ بدون عقبنشینی1ـ و تیربار و موشک انداز، بودند.  
کشتی باربری "برایمروز" مورد اصابت مینهای دریایی قرار گرفت درست 
ــن برخـورد  در همان منطقهای که کشتی "مارشال چوخوف" شوروی به می
ــه سـمت رأس  کرده بود. قایق تندرویی، کشتی "نیهامر" را در مسیر خود ب

                                                                         
1ـ مینی کاتیوشا 107 میلیمتری منظور است. (م) 



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

جنگ عراق و ایران 

 272

تنوره بدون هیچگونه اخطاری هدف دو موشک قرار داد که به کشتی اصابت 
نکرد و قایق گریخت. 

در ماه مه و اوایل ژوئن (اردیبهشت و نیمه خرداد) ایران به اقداماتی پرداخت 
که تأثیر بسیاری بر منافع امریکا داشت. ایران کشتی تجارتی "پاتریوت" متعلق 

به امریکا را که در مسیر خود به سمت بحرین میرفت، متوقف کرد و از آن 
خواست تا هویت خود را اعالم کند. ناوشکن ایرانی با مشاهدۀ ناوشکن امریکایی 

"کوینگهام" که به کمک کشتی امریکا شتافته بود، از محل دور شد و اوضاع تا 

روز 18 ژوئن (28 خرداد) آرام گرفت. در این روز هواپیمای ناشناسی یک کشتی 
نفتکش یونانی را در نزدیکی کویت هدف گرفت. 

در 19 و 20 ژوئن (29 و 30 خرداد) عراق اولین حمله هوایی مهم خود 
را (در جنگ نفتکشها) پس از ماجرای ناو "استارک" انجـام داد کـه یـک 
نفتکش ایرانی مورد اصابت موشک اگزوست قرار گرفت. عراق همچنین به 
دیواره غربی جزیره خارک حمله کرد. این حمالت که به اهداف متعددی در 
خلیجفارس انجام میشد، یک ماه ادامه داشت. ظاهراً عــراق ضمـن آن کـه 

نگران بود مبادا حمایت غرب را در جریان آتشبس از دست بدهد، مجبور به 
واکنش هم بود، چرا که ایران 2 تا 3 میلیون بشکه در روز نفت صادر میکرد 

و قیمت بیمه نفتکشها در خلیجفارس نیز کاهش یافته بود. 
هنوز معلوم و مشخص نبود که واکنش ایران در برابر این حمالت عــراق 
ــدر االحمـدی"  چه خواهد بود که ناگهان تعدادی مین شناور در اطراف "بن
کویت مشاهده شد و امریکا اعالم کرد که عربستان با عملیات مین روبی در 
بندرهای کویت به وسیله 4 فروند کشتی مین روب، موافقـت کـرده اسـت. 

همچنین امریکا اعالم کرد که عربستان بهزودی به نیروی هوایی امریکا اجازه 
پرواز هواپیماهای آواکس را میدهد تا دامنه عملیات شناسایی و اعالم خطر 

هوایی به باالی خلیجفارس گسترش یابد.  
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در 25 ژوئن (4 تیر 1366) عراق یک نفتکش ترکیه را در نزدیک جزیره 
خارک هدف موشک قرار داد و در 27 ژوئن (6 تیر) ایران به دو نفتکش در 
حوالی 120 مایلی جنوب "بندر االحمدی"کویت و 60 مایلی شرق عربستان 
حمله کرد و در 30 ژوئن (9 تیر 1366) نیز یک کشـتی ایـران، نفتکـش 

کویتی را هدف توپ قرار داد.  
ایران پیشنهادی مبنی بر آتشبس جزئی در جنــگ داد. ایـن آتشبـس 
شامل جنگ زمینی نمیشد بلکه شامل خودداری از حمله به نفتکشها و 
جلوگیری از تردد کشتیهای عراقی در خلیجفارس میشد. امریکا در پایان 

ماه ژوئن پیشنهاد ایران را رد کرد و حتی فشار خود را برای پذیرش قطعنامه 
582 شورای امنیت سازمان ملل ـ که در سال 1986 صادر شده بود و در آن 
اجرای آتشبس از دوطرف خواسته شده بود ـ افزایش داد. ایران در پاسخ به 
این اقدامات امریکا، دست به مانورهای دریایی زد و اخطاری برای این کشور 
(امریکا) فرستاد که در صورت رودررویی با ایران در خلیجفارس درسی تلخ و 

فراموش ناشدنی خواهد گرفت.  
به این ترتیب روشن شد که ایران در برابر تالشهای امریکا (حمایت از 
ــای  نفتکشها) هرگز عقبنشینی نخواهد کرد و همچنین امریکا با خطره

مهمی از جمله مینهای دریایی، اعمال تروریستی، حمالت انتحاری و حمله 
قایقهای سبک و تندرو مواجه است. 

ــاب خلیـج را انجـام  در طول پاییز 1987 (1366) ایران که جنگ اعص
میداد، حمالت زمینی را نیز قطع نکرد. در 14 ماه مه آتــش سـنگینی بـه 
وسیله توپخانه روی بصره اجرا شد و برخی عملیات نظامی کوچک در طول 
مرز ادامه یافت و انقالبیون کرد شمال عراق نیز پشتیبانی و تقویت میشدند. 
درست در همین زمان عراق به تقویت نیروی زمینی و مواضع پدافندی و 
گسترش عمق این مواضع خصوصاً در جبهه جنوبی پرداخت. پس از مدتی 
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که بسیاری از مناطق پدافندی عراق تنها یک خط دفـاعی داشـت، در ایـن 
مناطق خطوط متوالی و ردههای دفاعی پشت سرهم ایجـاد گردیـد. ایـران 

کوشش خود را برای خشککردن دریاچه ماهی و سایر موانع آبی موجود در 
ـرد.  برابر بصره، آغاز کرد، همچنین یک خاکریز در شرق دریاچه احداث ک
ظاهراً این اقدامات برای آمادگی حمله دیگری به بصره بود. ایران دو حملـه 
کوچک دیگر در 17 و 18 ژوئن 1987 (27 و 28 خرداد 1366) انجام داد. 
حمله اول با کمک کردهای شمال در نزدیک اربیل صورت گرفت که از یک 
درگیری محلی ساده بیشتر نبود. در جنوب هم در جبهه میسان1 حملهای 
شد که به شکست انجامید و نتیجهای نداشـت. در 20 ژوئـن (30 خـرداد) 
ایران حمله دیگری در اطراف ماووت در عمق 8 کیلومتری مرز انجام داد که 
در آن، 24 مایل مربع از سرزمین خود و 5 روستا را در اختیار گرفــت. امـا 
عراق در 27 ژوئن (6 تیر 1366) مدعی شد که حمله را دفع کرده و تمــام 

زمینهای متصرفه را بازپس گرفته است.  

تأثیر تالشهای هیئت اعزامی از سازمان ملل برای تحقق صلح 
در 20 ژوالی 1987 (29 تیر 1366)، شورای امنیت سازمان ملل قطع نامه 
598 را صادر کرد.2 و در آن، نگرانی کشورهای جهان را از هزینه و خسارات 

                                                                         
1ـ جبهه میسان نام عربی آن منطقه عملیاتی است؛ نام فارسی آن "غرب فکه" میباشد. (م) 

ــه در پاسـخ  2ـ صدور قطعنامه 598 در اوج برتریهای ایران صورت گرفت و در حقیقت تصویب این قطعنام
به موفقیتهای ایران در عملیات تصرف فاو و شـلمچه در جنـگ زمینـی و برتریهـای محسـوس ایـران در 
ــراق و پشـتیبانان ایـن کشـور را در بحرانـی قـرار دهـد کـه  خلیجفارس بود. تداوم این برتریها ممکن بود ع
خروج از آن بهراحتی امکانپذیر نباشد، به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملـل در قطعنامـه 598 بـرای 
اولینبار نیم نگاهی نـیز بـه خواسـتههای ایـران کـرد. جـای تعجـب اسـت کـه نویسـنده بـه نقـش اصلـی 
ــای اعزامـی  پیروزیهای ایران در تصویب قطعنامه 598 اشاره نکرده است و آن را نتیجه تالشهای هیئته
ــل پیشـه کـرد و  سازمان ملل میداند! سازمان ملل در جریان آغاز تجاوز عراق به ایران، تا مدتی سیاست تعل
این سیاست به نفع عراق بود، سپس از ایران خواست تا آتشبـس را درحـالی بپذیـرد کـه بخـش عظیمـی از 
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ــه بـه شـهروندان غیرنظـامی و  و خطرهای جنگ ایران و عراق اعالم و حمل
استفاده از سالح شیمیایی را محکوم کرد. 

ــه  از هر دو کشور ایران و عراق خواست تا آتشبس فوری برقرار و هرگون
عملیات نظامی را در زمین و دریا و هوا متوقف سازند و بی درنگ نیروهــای 

خود را به مرزهای شناخته شدۀ بینالمللی عقب نشانند. 
از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا گروهی را برای نظارت بر اجرای 

آتش بس اعزام کند.  
پس از توقف عملیات نظامی، بدون درنگ اسیران دو کشور مبادله شوند. 

از سایر کشورها خواست تا از افزایش دامنه درگیری خودداری کنند. 
از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا مذاکراتی با ایران و عراق انجام 
دهد و کمیتهای را برای تحقیق و شناسایی آغازگر جنگ و ارائه گزارش بـه 

دبیرکل در اسرع وقت ممکن تعیین کند. 
ــاحبنظران و کارشناسـان را جـهت  دبیرکل سازمان ملل گروهی از ص

برآورد بازسازی و ارائه گزارش در این زمینه، تعیین کند.  
دبیرکل با کمک طرفهای ذینفع به بررسی راهحلهــایی بپـردازد کـه 

میتواند به تسریع روند برقراری ثبات و امنیت در منطقه بینجامد.  
ــار دیـگر  راهها و اقدامات الزم و ضروری برای به اجرا درآمدن قطعنامه ب

مورد بررسی قرار گیرد.  
در قطعنامه 598 به صراحت از عقبنشینی فوری نیروهای ایران از اراضی 
عراقی و تبادل اسیران یاد شد. ایـن قطعنامـه از ایـران میخواسـت تـا در 

                                                                                                                                               
ــایت قدرتهـای بـزرگ را از تجـاوزگر  سرزمینش در تصرف قوای عراقی بود. این سیاست که به روشنی حم

 ← نشان میداد، ادامه یافت تا جایی که پیروزیهای ایران در جبهه فاو سازمان ملل را واداشت تا          
←  خواستههای اساسی ایران را بپذیرد از جمله تعیین متجاوز و پرداخت خسارات جنگ و احیـای مجـدد 

توافقنامه الجزایر درباره مرزهای دو کشور و . . .(و) 
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بسیاری از مواضع خود نرمش نشان دهــد، امـا از عـراق نرمـش کمتـری را 
میطلبید، و از این کشور میخواست تا به مرزهای شناخته شده بینالمللی 
اعتراف کند و این به معنای اعتراف به حقوق ایران در شطالعرب [اروندرود] 
براساس قرارداد 1975 الجزایر بود. باید گفت که عجیب نیست اگر بگوییم 

که این قطعنامه جدید هم هیچ تغییری در مواضع ایران ایجاد نکرد و او را به 
پذیرش هیچ چیزی وادار نساخت، بلکه ایران قطعنامه را متهم به حمایت از 
عراق کرد. ایران خواستار آن شد تا قبل از اجرای آتش بس، مســئول آغـاز 

جنگ معرفی شود.1  
ایران طرح آتشبس جزئی [در برخی صحنههای جنگ] را دوباره مطرح 
ــزود. همچنیـن  کرد و حمالت [سیاسی] خود را به ایاالت متحده امریکا اف
روابط خود را با شوروی بهبود بخشید و آن را مستحکم ساخت تا جایی که 

شوروی ضمانت کرد هیچگونه قطعنامهای در شورای امنیت به منظور تحریم 
تسلیحاتی ایران تصویب نشود. ایران فوراً گفتوگوهایی با چین کمونیست به 
منظور تضمین استمرار واردات اسلحه و مهمات و مخالفت با قطعنامه تحریم 

تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، آغاز کرد.  
در 21 ژوالی 1987 (30 تیر 1366) پرچم امریکا بر فراز نفتکشهای 

کویتی به اهتزاز درآمد و نیروی دریایی امریکا حراست از کاروآنهای نفتی را 
 Operation Earnest Will در خلیجفـارس آغـاز کـرد. نـام رمـز ایـن عملیـات
"عملیات ارنست ویل" بود. امریکا، مدت 4 ماه در حـال آمادهسـازی زمینـه 

اجرای این عملیات به سر میبرد، با این حال این مأموریت دارای نقاط ضعف 
                                                                         

1ـ ایران هرگز قطعنامه 598 را رد نکرد و این به خالف سایر قطعنامههایی بود کـه بـه صراحـت در حمـایت 
ــر صـدور قطـع نامـه 598 در دو محـور عمـده  از عراق متجاوز صادر میشد. تالشهای سیاسی ایران در براب
خالصه میشد: الف) تغییر برخی بندها و اولویت بخشیدن به بندی که به تعیین متجـاوز پرداختـه بـود. ب) 
ــه سرنوشـت قطعنامـههای اعـراب و اسـرائیل  اخذ تضمینهای الزم برای اجرای این قطعنامه به نحوی که ب

دچار نگردد. (م) 
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ــه همـراه اولیـن کـاروان  و قوت بود. مهمترین نقطه قوت امریکا این بود ک
نفتکشها که فقط دو نفتکش بود، حجم عظیمی از واحدهای دریـایی را 

روانه کرد1 که شامل 4 فریگیت، 3 ناو و یک ناوشکن در منطقه خلیجفارس 
و تنگه هرمز میشد.  

ــه اجـرای سـه مـانور  این نیرو قبل از انجام دادن عملیات اصلی خود، ب
آزمایشی پرداخت، امریکا همچنین یک ناو هواپیمابر و مجموعه همراه آن را 
در اقیانوس هند داشت. ناو میسوری و ناو هلیکوپتربر نیز در راه پیوستن به 

بقیه نیروهای دریایی امریکایی در منطقه خلیجفارس بود.  
ــراه  در طرح عملیاتی پیشبینی شده بود که 3 تا 4 واحد دریایی به هم
کاروان نفتکشها حرکت کنند (هر کاروان شــامل 2 نفتکـش میشـد)؛ 
هواپیماهای أ ـ 6 و اف ـ 18 و هواپیمای شوشره2 و جنگندههای اف ـ 14 

پشتیبانی هوایی نیروی همراه کاروان را تأمین کنند؛ هواپیماهای آواکس نیز 
نقش اعالم خطر و هدایت را به عهده بگیرند. 

ــه در هـر دو هفتـه یکبـار در ماههـای ژوالی و  برنامه امریکا این بود ک
ــاب  آگوست به برآورد و برنامهریزی مراقبت از کاروآنها بپردازد. دلیل انتخ
این فاصله زمانی نیز برای آزمایش نتیجه عمل و شناسایی واکنشهای ایران 
بود. امریکا نگرانیهایی در خصوص فشارهای ناشی از تداوم حالت آمادهباش 
ــیک دیـگر در  دائم در برابر حمالت انتحاری یا استفاده از وسایل غیرکالس
جنگ، داشت، بههمین جهت ناوشکن "فوکس" و ناو "کید" انتخاب شـدند، 
چـرا کـه تـوپهـای 76میلیمـتری آنهـا قـدرت آتـش مؤثـری در برابـر 
ــاخت و همچنیـن اهـداف روی  شبیخونهای ناگهانی ایرانیان فراهم میس

خشکی را میتوانست هدف قرار دهد. همه واحدهای دریایی امریکا مجهز به 
                                                                         

1ـ مشخص نیست این ضعف چشمگیر، چرا به عنوان بزرگترین نقطه قوت معرفی شده است؟! (م) 
2ـ عین متن است. (م) 
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رادارهای دوربرد و شبکههای اطالعاتی و توپهـای ضدموشـک "فـاالنکس" 
ــد کـه مـهمترین آن  بودند. با اینحال نقاط ضعفی در این نیرو دیده میش

نداشتن هرگونه پایگاه دریایی یا هوایی محلی قابل بهرهبرداری بود، همچنین 
امکان تأمین دفاع متقاطع از کشتیهایی که خارج از کاروان حرکت میکردند 

برای کاهش امکان موفقیت یک حمله فشرده و سنگین، فراهم نبود. 
نقص دیگر این نیرو، کمبود وسایل پدافندی ضد جنگ مین بود که ایران 

بهسرعت از آن بهرهبرداری اساسی میکرد.  
نداشتن پدافند ضد جنگ مین یکی از نقاط ضعف طرح عملیاتی امریکا 
ــرای حفـاظت در برابـر ایـن وسـایل  بود. در این طرح هیچگونه اقداماتی ب

پیشبینی نشده بود. با آن که اطالعات نیروی دریایی امریکا قبالً این خطر را 
گوشزد کرده بود. با این حال نیروی دریایی این کشور برای قبول مسئولیت 
مقاومت در جنگ مین، مجهز نبود و در این زمینه به نیروهـای هـمپیمـان 
ــا بیـش از 21 میـنروب  اروپایی خود امید داشت. در نیروی دریایی امریک
قدیمی که از عمر آنها 30 سال میگذشت، وجود نداشت و همه این مین 
ــیروی دریـایی بـود، ایـن 3 میـنروب  روبها غیر از 3 فروند، در احتیاط ن
عملیاتی نیز عهدهدار مأموریت کشف و جسـتوجو شـدند و آمـاده اجـرای 

مأموریت جنگ مین [خنثیسازی و انهدام] نبودند.  
امریکا که با دامنه گستردهای از تهدیدات روبهرو بود، فقط با بخش اندکی 
از نیروی خود، آماده مقابله با آن بود. ایـران دارای امکانـات گسـتردهای در 
ــنگذاری بـود. مینهـای سـطحی، مینهـای شـناور  پشتیبانی عملیات می
(غوطهور)، مینهای زمانی و انواع دیگر مینها (مغناطیسی، صوتی، فشاری، 
ــزرگ کـه امکـان  حرارتی، کنترل از راه دور و غیره) و مینهای مکانیکی ب
کشف آن به وسیله عملیات سونار [صوتی] وجود داشت و مینهای کوچک 

که کشف آن مشکل بود و مینهای مغناطیسی. 
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مشکل دیگر، مسافتی بود که کاروان از ابتدای ورود به تنگه تا رسیدن به 
بندر کویت باید میپیمود و در طول این مسافت در معرض خطر قرار داشت. 
کاروان میبایست مسیری را میپیمود که شامل یک سفر 100 مایلی از دیبا 
[احتماالً دیهگو گارسیا] تا تنگه هرمز میشد. با احتساب سرعت 16 گره در 
ــن مسـافت 8 سـاعت بـهطول میانجـامید. در 50 مـایل  ساعت کاروان، ای
ــۀ 20 مـایلی منطقـه ممنوعـه  باقیمانده، کاروان باید از تنگه هرمز در فاصل

ایران میگذشت، در این منطقه موشکهای کرم ابریشم وجود داشت. پس از 
آن باید 90 مایل به سوی نقطهای در نزدیکی "ابونویر" بـه سـمت سـواحل 
ــزرگ و  دوبی حرکت کند و این به معنای گذشتن از کنار ابوموسی، تنب ب
تنب کوچک بود. سپس 60 مایل به سمت امارات (الزقوم) میپیمود و 60 

مایل دیگر تا جزیرۀ "هالول" قطر راه در پیش داشت. پس از آن، 90 مایل تا 
"شاه الوم" راه بود که با آبهای ایرانی یک مایل فاصله داشت. از این نقطه تا 

جایی در نزدیکی "رأس تنوره" 285 مایل باقی میماند. در تمام این مســیر 
ــه را بـرگزینـد. از طرفـی  ایران میتوانست بهترین نقطه مناسب برای حمل
فرماندهی امریکا بهدلیل دخالت رسانههای گروهی نتوانست برنامه حرکـت 

کاروان (زمانبندیها ـ مسیر و …) را محرمانه نگهدارد. 
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جفارس در ژوالی 1987  نمودار بیان حجم حضور نیروی دریایی کشورهای مختلف در خلی

فری گیت فری گیت ناوشکن ناو کشور 
کوزمیت 

 FACپشتیبانیآبخاکی ناو ترابری

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 4 1 2 امریکا 
2 8 7 8 2 4 3 ـــ ایران 
5 7 11 15 12 2 ـــ ـــ عراق 

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1 1 ـــ انگلیس 
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 2 ـــ فرانسه 
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1 ـــ ـــ شوروی 
ـــ 13 50 80 ـــ ـــ ـــ ـــ کویت 

4 15 46 12 4 4 ـــ ـــ عربستان 
ـــ ـــ 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بحرین 
ـــ ـــ 6 3 ـــ ـــ ـــ ـــ قطر 

ـــ ـــ 9 6 ـــ ـــ ـــ ـــ امارات 
ـــ 7 9 8 ـــ ـــ ـــ ـــ عمان 

 
ــیر  اولین کاروان مطابق برنامه تنظیمی، در روز 22 ژوالی 1987 (31 ت
ــلح بـه  1366) به همراه 4 واحد نظامی امریکا که در بین آنها یک ناو مس
موشکهای هدایت شونده بود، حرکت خود را آغاز کرد. این کاروان شامل 
ــی،  نفتکش غولپیکر "بریجتون" و نفتکش "جاس برسن" بود. از بدشانس
امریکا بیشترین موشکهای خود را بر ضد تهدید احتمالی در تنگه هرمــز 
متمرکز کرده بود و موشکهای کمتری را به سایر نقاط خطرناک احتمالی 
اختصاص داده بود. این خطا بهوضوح در ساعت 6:30 صبــح روز 24 ژوالی 
(2 مرداد 1366) روشن شد در این ساعت نفتکش غول پیکر بریجتون در 
50 49ْ شرقی با یـک میـن  58 25ْ شمالی و نصفالنهار́  عرض جغرافیایی́ 
دریایی اصابت کرد؛ انفجار مین شکاف بزرگی در بدنه نفتکش ایجاد کرد و 
در 4 مخزن از 31 مخزن آن آب وارد شد. کاروان مجبور شد که از سـرعت 
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خود بکاهد (از 16 گره به 5 گره) و واحدهای نظامی دریایی بهناچار در عقب 
ــتگاههای  کاروان به حرکت ادامه دادند.1 کاروان چارهای جز استفاده از دس

سونار (رادارهای صوتی) نداشت و مردان مسلح بر سطح آب پراکنده شدند تا 
در صورت رؤیت مینهای شناور در سطح آب، آنها را هدف گلوله قرار دهند. 
پس ایران موفق شد تا از تنها نقطـه ضعـف موجـود در کـاروان امریکـا 
ــا گذارد  استفاده کند، بدون آن که ردپای مشخص و اثباتکنندهای را بر ج
که نشاندهندۀ ارتباط مینها با ایران باشد. با آن که پس از آن ثابت شد که 

ایران 3 میدان مین مختلف (حاوی حداقل 60 مین) ایجاد کرده است، لیکن 
امکان اثبات رابطه بین این عمل و ایران وجود نداشت. 

تأثیر اقدام ایران از آن جهت بیش از حد معمول بود که درست پـس از 
اظهارات یکی از فرماندهان امریکایی در خصوص عملیات اسکورت، صورت 

گرفت. وی گفته بود:  
«همه چیز بر طبق برنامه و بدون دخالت ایران پیش رفته است. جنگ درازمدت، ایران را ضعیف 
کرده و نیروی هوایی آن ناتوان و نیروی دریایی آن ضعیف است و به صالح ایران نیست که وارد 

یک رویارویی مستقیم با امریکا بشود!» 
حادثه بریجتون منجر به آن شد که ایران به استفادههای تبلیغاتی از آن 
بپردازد تا جایی که نخستوزیر این کشور ابراز داشت که این واقعه ضربهای 
ــار آن از بیـن  بر ضد سیاست امریکا و موقعیت نظامی او وارد ساخته که آث
رفتنی نیست. او هنگام بیان این نکته، بسیار تأکید داشــت کـه دسـتهای 

پنهان [تیر غیب] در این ماجرا نقش داشتهاند. 
سپس رفسنجانی بار دیگر تهدیدات خود را علیه کویت آغاز کرد و گفت: 

«اگر تأسیسات نفتی و مراکز ما هدف حمله قرار بگیرد، ما نیز تأسیسات نفتی و مراکز 
دوستان عراق را هدف قرار خواهیم داد.» 

                                                                         
1 بهناچار(!!) مشخص شد که این واحدها جهت حفظ امنیت عبور خود نیاز به یک نفتکش داشتهاند! (م) 
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[امام] خمینی هم اعالم کرد که ایران سیاست جدیدی برای مقابله اتخاذ 
کرده است و کویت تنها دولتی است که در منطقه به طور علنی از عراق در 
ــه  این جنگ حمایت میکند و کویت را تهدید کرد که موشکهای زمین ب
زمین ایران میتواند به هریک از اهداف موجود در کویت برسد. در پی آن، 
ایران مینهای بیشتری در جنوب منطقه اصابت بریجتون پراکنده ساخت. 
ــمالی  در روز 27 ژوالی (5 مرداد 1366) هفت مین دریایی ساخت کره ش
کشف شد. نظر تحلیلگران این بود که امریکا طرح پیشرفته و آمادهای برای 
ــی نـدارد. در 28 ژوالی (6 مـرداد 1366) [امـام]  مواجهه با چنین وضعیت
خمینی اعالم کرد که تا زمانی که صدام بر سر قدرت اســت، جنـگ ادامـه 

خواهد یافت. 
امریکا برای یافتن راهحل و خروج از این معضل، به زمـان نیـاز داشـت. 
ــه حداقـل 10 تـا 15 روز بـه طـول  انتقال مینروبهای امریکایی به منطق
میانجامید؛ بهکارگیری هلیکوپتر هم بـدون وجـود شـناورهای پشـتیبانی 

مناسب امکان نداشت، در نتیجه امریکا فقط قادر به اعزام هوایی هشت فروند 
هلیکوپتر RH-53D از پایگاه دیوگارسیا و آمادهکردن 4 شـناور آزاد دریـایی 

برای عملیات در خلیجفارس بود. 
امریکا در بهکارگیری هلیکوپتر و ایجاد تسهیالت الزم برای آن و اعــزام 
نیروی مخصوص و استفاده از هر توانی در خلیجفارس، با مشـکالت مـهمی 
ــک واحـد کـوچـک دریـایی را بـرای  روبهرو شد. با آنکه کویت میزبانی ی
ــامی امریکـا اجـازه انجـام دادن 17  مینروبی پذیرفت و به هواپیماهای نظ
ــایگاه  عملیات از خاک کویت را داد، ولی به دالیل سیاسی در اعطای یک پ

رسمی به واحدهای نظامی امریکایی تردید نشان میداد.1 
                                                                         

1ـ امام خمینی(س) صدام را منشأ ناامنی و بیثباتی در منطقه میدانست. صحت ارزیابی امام خمینـی(س) از 
 ← منشأ ناآرامیهای منطقه، تنها چند سال پس از آن که ایران آتشبس را پذیرفت، مشخص شد     
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بحرین و عربستان آماده تقدیم هرگونه حمایت و کمک ممکن به امریکا 
بودند ولی این دو نیز با واگذاری رسمی پایگاه به امریکا موافقت نکردند. این 
دو کشور مایل به حفظ یک موضع آرام نظامی بودند. فشــارهایی در داخـل 
امریکا نیز وجود داشت که از مسئوالن این کشور میخواست تا همه چــیز 

علنی و غیرسری صورت گیرد. 
در نهایت، کویت با راهحل میانهای موافقــت کـرد و آن پشـتیبانی از دو 
شناور بزرگ Larg Farge بود کـه در آبهـای بینالمللـی خلیجفـارس لنـگر 
میانداختند. بحرین و عربستان نیز تهیه ملزومات این دو شناور را به عـهده 
ــی بـرای  گرفتند. مسئله پایگاه نظامی به اینصورت حل شد و انتخاب محل
ــا شناسـایی یـا قـراردادن ابـزار جنـگ  کنترل هرگونه عملیات تهاجمی ی
الکترونیک و اعزام تکاوران و کمینها و . . . نیز به پایان رسید. پدافند از این 
دو شناور را با موشکهای "استینگر" و سیستم "فاالنکس" (ضد موشک) و با 
چیدن کیسه شن برای کاهش تأثیر حمالت موشکی هوایی یا فردی، تأمین 

کردند.1  
ــک سـکوی نفتـی کـه بـرای  امریکا یکی از این دو شناور را به همراه ی
اینگونه اقدامات مجهز شده بود، در فاصله 20 مایلی جزیره "فارسی" ایران 
مستقر کرد و نام رمز "هرقل" [هراکلیوس] به آن داد. اینجا نقطه مناســبی 
برای زیر نظر قراردادن مستمر فعالیتهای ایران در جزیره فارسی بود. این 

اقدام موفقیت آمیز بود و فرماندهی نیروهای امریکایی را قادر ساخت تا برای 
ــران در جزیـره  استقرار وسیلهای دیگر در نزدیکی پایگاه قایقهای تندرو ای
                                                                                                                                               
ــران قصـد داشـت تـا ریشـه فتنـه را از میـان بـردارد  ←  و آن هنگامی بود که صدام به کویت حمله کرد. ای

لیکن با برقراری آتشبس، شر صدام به حامیان او بازگشت. (م) 
ــایی ایـن کشـور  1ـ با توجه به عبور مکرر قایقهای ایرانی از حلقههای حفاظتی رادارهای امریکا، نیروی دری
ــای پیشـرفته  به منظور رویارویی مستقیم و نزدیک با قایقهای ایرانی مجبور به چیدن کیسهشن روی ناوه

مستقر در خلیجفارس شد!! (م) 
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ابوموسی، طرحی دیگر آماده کند. 
عربستان با افزایش دامنه فعالیت چهار کشتی مینروب خود موافقت کرد 
و کوششهایی در یافتن چند مین به خرج داد، اما این کشور نیروی دریایی 

کوچک خود را در عملیات حمایت از کشتیرانی کویت وارد نکرد، چرا که در 
این صورت در معرض تهدیدات ایران قرار میگرفت. با این حال، عربستان با 
پشتیبانی دریایی از امریکا در زمینه ارسال سوخت و اجازه لنـگر انداختـن 
اضطراری موافقت کرد. بحرین نیز با اجـاره دادن برخـی اسـکلههای خـود 
موافقت کرد و اجازه داد تا از سکوهای نفتی خود نیز به عنـوان پایگاههـای 

کوچک استفاده شود.1  
مقابله و واکنش ایران، در هنگام حج صورت گرفت. ایران تظاهراتی را با 
شرکت 70 هزار حاجی ایرانی در مکه مکرمــه سـازمان داد، امـا حکومـت 

سعودی موفق به مقابله و خنثیسازی آن شد.2  
ــایگان خلیجـی و فرانسـه و  ماه ژوالی با افزایش رودررویی ایران و همس
ــای ایـران در مقـابل  بریتانیا و امریکا به پایان رسید. با وجود مبارزهطلبیه
ــروز نـداد و ایـران  امریکا، این کشور هیچگونه عقبنشینی از مواضع خود ب

                                                                         
1ـ ظاهراً کشور دیگری باقی نمانده بود که به صـف دشـمنان جمـهوری اسـالمی ایـران بپیونـدد. اگر چنیـن 
ــرف 24 سـاعت سـقوط میکـرد. میبایسـت  بسیجی علیه هر کشوری از جمله اسرائیل صورت میگرفت، ظ
ــود میجسـتند و بـا یـاری ایـران ایـن غـدۀ  اعراب از تواناییهای خود علیه دشمن دیرینهشان (اسرائیل) س

چرکین را از بالد اسالمی بیرون میانداختند و سرزمینهای اسالمی را پاک میکردند. (و) 
ــته، خطـای بـزرگی مرتکـب  2ـ الف) اگر عربستان تظاهرات برائت در مکه را واکنش ایران در جنگ میدانس
ــرائیل بـود، نـه واکنـش یـک  شده است. این تظاهرات فریاد عزتخواهی همه مسلمانان در مقابل امریکا و اس
کشور در برابر کشوری دیگر. ب) چگونه وزیر دفاع مصر به خود اجازه داده تا قتـل عـام در حـرم امـن الـهی را 
موفقیت بنامد؟! قتل عام حجاج بیگناهی که بدون سـالح، فریـاد اهللا اکـبر، الالـهاالاهللا، و مـرگ بـر امریکـا و 
مرگ بر اسرائیل سر داده بودند، چه افتخاری دارد؟! آیا مقابله جنونآمیز و وحشـیانه بـا یـک تظـاهرات آرام و 
کشتار زنان و جانبازان (معلوالن جنگ) و پیرمردان را در حرم امن الهی میتوان موفقیت نـامید؟! امـری کـه 

شاید مرتکبین آن، امروز به دنبال راهی برای ابراز پشیمانی خود باشند. (م) 
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ــام دادن  همچنان در معرض واکنشهای تند باقی ماند. گرچه ایران در انج
جنگ با شدت کم، دارای آزادی عمل بود، لیکن این کشور در معرض خطر 
حمالت امریکا یا محاصره دریایی یا قطع مؤثر نفت قرار داشت. ظاهراً امریکا 
مایل به استفاده از فرصت و نقاط ضعف ایران نبود، شاید به این دلیــل کـه 

مسئوالن امریکا از عدم موافقت احتمالی کنگره با هرگونه اقدام نظامی شدید 
نیروهای نظامی امریکا، بیم داشتند. 

شوروی از این وضع بهره فراوان میبرد. در ژوئن و ژوالی حمایت خود را 
از مواضع اعراب و عراق اعالم کرد، حتی علنی به عراق اسلحه میفرسـتاد و 
ــان،  موضعگیری ایران را در ادامه دادن به جنگ محکوم کرد. در همین زم
امریکا را نیز محکوم و متهم ساخت که سبب افزایش تشنج و درگیـری در 

خلیجفارس شده است و اعالم کرد که هرگز به حمایت از نفتکشها نخواهد 
پرداخت و با طرحهای امریکا مخالفت ورزید و اعالم کرد که آماده است در 

صورت تبعیت امریکا، نیروهای خود را از خلیجفارس خارج کند.  
در آگوست 1987 (مرداد ـ شهریور 1366) جنگ ادامه یافت و شــدت 
درگیری بین ایران و غرب باال گرفت. هیچ هفتهای نمیگذشت مگر آن کـه 

ایران به طریق غیرمستقیم اقداماتی را در ایراد ضربه به نیروی دریایی امریکا 
انجام میداد و هیچ فرصتی را برای ادامه حمله به نفتکشها با تمام وسایل 
ــینی  ممکن و اخراج امریکا از خلیجفارس و یا مجبور ساختن او به عقبنش
ــی و  نیروهایش، از دست نمیداد. ایران در این زمان به افزایش فشار سیاس
ــات  نظامی بر کویت و عربستان پرداخت. در برابر این اقدامات، امریکا امکان
نظامی خود را در منطقه تقویت کرد، این امر نشان میداد که امریکا قصــد 

مقابله و رودررویی با ایران را دارد.  
اولین گام در شدت گرفتن اوضاع، در روز 4 آگوست (13 مرداد) ظــاهر 
شد. ایران در این روز اعالم کرد که قصد اجــرای یـک مـانور دریـایی را در 
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خلیجفارس دارد. زمانبندی این مانور بهنحوی تنظیم شده بود که با عملیات 
اسکورت یکی از کاروانها تعارض داشت. در 8 آگوست (17 مــرداد) یـک 
ــا یـک  هواپیما اف ـ 14 که از ناو هواپیمابر "کوتستاللیشن" برخاسته بود، ب
فانتوم ایرانی روبهرو شد و هواپیمای فانتوم بدون توجه به اخطار، پرواز خود 
را به سمت یک هواپیمای نیروی دریایی امریکــا از نـوع P-3C 1کـه مشـغول 
 P-3C ــی گشت شناسایی بود، ادامه داد. هنگامیکه هواپیمای ایرانی به نزدیک
رسید، یکی از جنگندههای اف ـ 14 امریکا یک موشک AIM-7F 2 به ســمت 
ــی بـه سـرعت موفـق بـه فـرار شـد و  او شلیک کرد، لیکن هواپیمای ایران

هواپیماهای امریکایی آن را تعقیب نکرد. 
شناور امریکایی گوادلکانال به نیروی دریایی این کشور در خلیجفـارس 
پیوست تا توان جنگ مین را افزایش دهد. هلیکوپترهای هجومی مسلح به 
موشک تاو3 و موشک استینگر نیز آمدند تا به وسایل پدافند هوایی و وسایل 
هجومی نیروی دریایی امریکا در خلیجفارس افزوده شوند. ناو میسوری هـم 
ــیروی مخصـوص دریـایی (SEAL) و  به همراه یک ناو و 4 ناو ترابری و تیم ن

واحدهای مهم دیگر، در حال حرکت به سمت منطقه بودند.4  
عراق بار دیگر در آگوست حمله هوایی و بمباران تأسیسات نفتی ایران را 
ازسر گرفت. یک نفتکش پانامایی نیز در جنوب تنگه هرمز به مین اصابت 

                                                                         
ــاخت کارخانـه الکـهید و شـبیه C-130 اسـت. میتوانـد عملیـات جنـگ  1ـ هواپیمای P-3C (اوریون) س

P نام دارد. (م)  - 3F ضدسطحی روی آب انجام دهد. نوع ایرانی آن
ـF میباشد. (م)  2ـ همان موشک اسپارو 

3ـ این تجهیزات به هلیکوپترها اضافه شده بود. (م) 
ــگ ایـران و عـراق بـود، آنچنانکـه  4ـ این بسیج نظامی نشان میداد که امریکا در حال ورود رسمی به جن
بعدها فاش شد که چگونه کمکهای اطالعاتی امریکا در اختیـار عـراق قـرار مـیگرفـت و امریکـا در حملـۀ 
ــاو، در منطقـۀ خلیجفـارس وارد عمـل شـد و چنـد مـاه بعـد بـه  ارتش عراق به خطوط پدافندی ایران در ف

هواپیمای مسافربری ایران حمله کرد و آن را همراه با 270 مسافر بیگناه متالشی ساخت. (و) 
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کردکه  این حادثه، ششمین حادثۀ اصابت به مین در سه مـاه بـود، لیکـن 
اولین حادثه در خارج از خلیجفارس، به شمار میرفت. 

ــف شـد کـه همـگی  در روز بعد، پنج مین جدید در نزدیکی فجیره کش
ــه گسـترش  ساخت شوروی بودند و این دلیل بر آن بود که ایران تصمیم ب
مناطق آلوده به مین گرفته است و حتی قبــل از ورود بـه خلیجفـارس کـه 
ــت.  نفتکشها در آنجا منتظر میمانند تا از تنگه بگذرند نیز آلوده شده اس
ــد کـه  رفسنجانی کوشید تا افکار عمومی جهان را به این سمت هدایت کن
ــهمت را بـه  امریکا و هم پیمانانش این مینها را پخش کردهاند. او همین ت
ــایی ایـران دسـتور داده تـا  عراق نیز وارد ساخت و افزود که به نیروی دری

منطقه را از این مینها پاک کنند. 
ایران در مورد انجام دادن جنگ مین هر محاسبهای که کرده بود واکنش 
ــک  آتی دولتهای اروپایی را درک نکرد یا نفهمید. انگلیس اعالم کرد که ی
دستگاه مین جمعکن به خلیجفارس اعزام میکند تا به ناوشکن انگلیسی در 
ــه  این نقطه بپیوندد. فرانسه هم سه مینروب بههمین منظور اعزام کرد تا ب
ناو هواپیمابر "کلیمانسو" و دو ناوشـکن فرانسـوی در خلیجفـارس بپیونـدد. 
معنی این امر آن بود که بسیاری از وسایل مین پاککن در حال تجمـع در 

منطقه بودند تا با جنگ مین ایران مقابله کنند. 
امریکا در برابر تعهدی با سختیهای روزافزون قرار داشت. او وارد درگیری 

ــن [فرضیـه] بـود کـه ایـران از  با ایران شده بود و این امر اساساً بر پایۀ ای
ــر تـوان نظـامیاش در  تواناییهای نظامی امریکا در ایراد خسارات فراوان ب

صورت بروز یک جنگ واقعی، میهراسد. 
با این حال بر اساس طرح و برنامه و نقشۀ تنظیمی، ایران همچنان قادر 
به ادامۀ استراتژی خود و زدن نفتکشهای مربوط به سایر کشورها بود و به 
همین دلیل، امریکا و کشورهای اروپای غربی (فرانســه و انگلیـس) نـیز بـه 
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حمایت از نفتکشهایی که پرچم آنها را زده بودند، بسنده میکردند.  
اما هریک از طرفهای درگیر در این مــاجرا ممکـن بـود وارد محـدودۀ 
اختیارات دیگری شوند، چنان که شوروی قطعـاً قصـد اسـتفاده از فرصـت 

بهوجود آمده از این تشنج را به هر شکل و صورتی داشت.  
ــود. در  گام بعدی در اوجگیری دامنه جنگ نفتکشها در خلیج عمان ب
هنگامی که نیروی دریایی ایران در حال انجام دادن مأموریت پاکســازی و 
جمعآوری مینها در نزدیکی فجیره (با شش شناور و شش هلیکوپتر) بود، 
دو ناو ترابری ایران به یک شناور لیبریایی حامل مواد شیمیایی در خارج از 
تنگه حمله کردند. این اولین بار بود که شناورهای سپاه پاسداران در خارج 
از خلیجفارس حمله مستقیم میکردند. این اوجگیری در زمانی روی داد که 
شورای امنیت خواستار اعمال فشار بـر ایـران بـهمنظور پذیـرش قطعنامـه 
آتشبس شده بود و دبیرکل سازمان ملل دیدارهایی را از دو کشور ایـران و 
ــه، صدامحسـین را در مـورد  عراق ترتیب میداد. روشن است که این حمل
بیحاصلی و عدم موفقیت هرگونه تالش برای عقد پیمان آتشبـس متقـاعد 

ساخت، لذا بار دیگر حمالت خود را بر ضد شهرهای ایران در 10 آگوست (19 
ــن  مرداد 1366) از سر گرفت و تبریز و گچساران1 را بمباران کرد. همچنی
ــداف از جملـه چاههـای نفـت، کارخانجـات  هواپیماهای عراقی به سایر اه

پتروشیمی، سیمان، قند، نیروگاهها و کارخانۀ آلومینیوم حمله کردند. 
عراق تهدید کرد که ضربات هوایی خود را از اهداف زمینی متوجه اهداف 
دریایی خواهد کرد و به وضوح اعالم کرد که استراتژی او بر پایـه دو عـامل 
ــه اقدامـات هیئـت اعزامـی از سـازمان ملـل و  استوار شده است: اول آنک
ــورهای خـارجی را بـرای دسـتیابی بـه قـرارداد  هرگونه تالش دیگر کش

                                                                         
1ـ در متن اصلی، "جاشاران" آمده است. (م) 
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ـه  همهجانبه آتشبس، غنیمت میشمرد. دوم آنکه از بازار نفت و ایراد ضرب
ـه  به اهداف نفتی ایران برای تحمیل صلح استفاده خواهد کرد. پس از آن ک

این تهدیدهای لفظی کارگر نیفتاد، عراق در 30 آگوست (8 شهریور 1366) 
ــف 45 روزه، درسـت در  به اجرای این تهدیدات پرداخت و پس از یک توق
همان روزی کــه چـهارمین کـاروان امریکـایی بـه سـمت کویـت از تنـگه 
میگذشت، جزیره خارک و مجتمع نفتی ایران در سیری و الوان را بمباران 

کرد. 
در این زمان ایران به صورت نظری، شدیداً در معرض حمالت هوایی به 

نیروگاهها، پاالیشگاهها و تمام تأسیسات مهم نفتی قرار داشت. در نیمه سال 
ــران را تشـکیل  1987 (تابستان 1366) صادرات نفت، 30% درآمد ارزی ای
ــارک اسـتخراج میشـد.1 روی کـاغذ،  میداد. 80% نفت ایران از جزیره خ
ضربات وارده به جزیره خارک بسیار ویرانگر بود، اما در عمل جزیره خارک 

بازهم به تولید و صدور نفت ادامه داد. این جزیره برای تولید 6 میلیون بشکه 
در روز طراحی شده بود. ایران همچنین توان صدور حدود 250 هزار بشکه 

نفت در روز از جزیره الوان و سیری در جنوب خلیجفارس را داشت. از زمانی 
که سهمیه اوپک 24 میلیون بشکه در روز و سهم ایران 3 میلیون بشکه در 

روز تعیین گردید، ایران توانست صادرات خود را از جزیره خارک انجام دهد 
و 1/8 میلیون بشکه در روز را به وسیله نفتکشها صادر کند.  

بسیاری از تأسیسات خارک مستحکم بودند؛ ابزار کنـترل آنهـا نـیز در 
ــرار داشـتند. اسـکلههای آن در شـرق و در غـرب، از  سازههای مستحکم ق

تأسیسات بتونی بسیار مستحکم، درست شده و بهسهولت ترمیم میشد. این 
ــب جـدی در ایـن  بدان معنا بود که عراق برای ایراد خسارات مؤثر و تخری

                                                                         
1ـ منظور نویسنده، "صدور نفت" است نه "استخراج نفت".(م) 
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تأسیسات بتونی مستحکم، میبایست تعداد بسـیاری هـواپیمـا را بـه طـور 
ــوی در  مستمر برای بمباران آن بهکار گیرد. گرچه پدافند هوایی موشکی ق
خارک نبود، اما توان پدافند هوایی که در این جزیره مستقر بود این کفایت 
را داشت تا خسارات مؤثری به نیروی هوایی عـراق وارد آورد، خصوصـاً اگر 

حمالت هوایی عراق به این جزیره ادامهدار باشد. 
در نیمه سال 1987 (تابستان 1366) ایران در برابر خسارات موقتی که 
به جزیره خارک وارد میشد، در امنیت نسبی بهسر میبرد. توان صدور نفت 
و حتی تولید پاالیشگاهها و فعالیت تلمبهخانهها نیز در امـان بودنـد! ایـران 

فقط 250/000 بشکه در روز مصرف داخلی داشت و ناوگان نفتکشی آن در 
الرک، مقدار بسیار فراوانی نفت ذخیره کرده بـود (6 نفتکـش غـولپیکـر 
حدود 19 میلیون بشکه نفت خام و 11 نفتکش که ذخایر ســوخت را بـه 
همراه داشت). این میزان سوخت ذخیره برای 7 روز ایران کافی بود تـا در 

صورت بروز حالت اضطراری یا خسارات موقت در خارک، مصرف کند. 
ــا  عـراق همچنـان بـهکارگیـری موشـکهای اگزوسـت را ادامـه داد، ام
هواپیماهای این کشور پیش از آنکه به حوزه دید عملیاتی موشک برسند، 
آنرا شلیک میکردند. قدرت این موشکها نیز به حدی نبــود کـه بتواننـد 
نفتکش را نابود کنند. اکثر نفتکشهای فعال در خلیجفارس حدود 1000 
ــر از ناوهـای جنـگی در  فوت یا بیشتر طول داشتند و به همین دلیل کمت

معرض خطر غرق شدن بودند. بدنه آنها از زرههای خشک به ضخامت 22 - 
26 میلیمتر درست شده بود که قادر به تحمل شکاف بسیاری از گلولههای 
سنگین یا موشکها و راکتها باشد. این موشکها گرچه میتوانستند زره را 
سوراخ کنند، اما انفجار سرجنگی اکثر آنهــا (مثـل مـاوریک، اگزوسـت، 
هارپون و سیکیلر) معموالً با نفت خام خاموش میشـد. بـهندرت نفـت در 

نتیجه این انفجار مشتعل میشود. نفتکشهای خالی نیز مخزنهای خود را 
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ــانده در  با گاز حاصل از موتورها پاک میکنند و اکسیژن و بخار نفت باقیم
مخزن را بیرون میفرستند، این یک عملیات عادی همیشگی است. ضمناً 

یک نفتکش 17 مخزن جداگانه دارد و در صورت شکاف برداشتن بدنه آن، 
فقط یک مخزن را آب پر میکند. 

نفتکشهای حامل گاز مایع دارای بدنه دوجدارهاند که جدارههــای آن، 
دو فوت با یکدیگر فاصله دارند، این فاصله از شدت تأثیر موشکهای کوچک 
میکاهد. موتور بسیاری از نفتکشها به راحتی قابل اصابت نیست. میتوان 

گفت که نفتکشهای حامل بنزین تنها نفتکشهایی هستند که بیشتر در 
معرض خطر قرار دارند و اینگونه کشتیها نیز در خلیجفارس کم بودند.  

با توجه به این مسائل، عراق موفق به انهدام هیچ نفتکش ایرانی یا حتی 
ــالی  ایراد خسارات مهم یا از کار انداختن آن برای مدت طوالنی نشد. در ح
ــیره مطلـوب خـود احتیـاج  که ایران فقط به 10 نفتکش برای تأمین ذخ
ــا  داشت، اما دارای 17 نفتکش بود که 6 نفتکش غولپیکر در میان آنه
ــه  قرار داشت و لذا از لحاظ تأمین نیازمندیهای سوختی در امنیت کامل ب

سر میبرد.  
ضربات عراق در صورتی میتوانست تأثیر بیشتری داشته باشد که ایــن 

کشور مخلوطی از انواع بمبهای معمولی، بمب ناپالم، خوشهای1 و مینهای 
زره شکاف و بمبهای لیزری را استفاده میکرد، یا آنکه از بمبهای حاوی 
مواد ضـدزره و آتـشزا2 بـهره مـیگرفـت. بمبهـای سـنگین نـیز خدمـه 
نفتکشهای خارجی را میکشت و در نتیجه شرکتهای خارجی از اعــزام 

نفتکش به خلیجفارس خودداری میکردند.  

                                                                         
1ـ بسیار جای تعجب است که موضع نویسنده محترم در انتخاب و توصیه سالحهای ممنوعه مثل نـاپـالم و 

خوشهای، با صدام تفاوتی ندارد! (م) 
2- Cluster Bombs
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بنابراین، عراق تجربه و فهم کافی برای درک عوامــل مؤثـر در هجـوم را 
نداشت، یا اینکه قادر به دستیابی به این وسایل و ابزار مناسب نبود.1 شاید 

ــالش  به همین دلیل بود که هرگاه میخواست به ایران فشاری وارد کند، ت
خود را روی زدن پاالیشگاهها و نیروگاهها متمرکز میکرد. زدن این اهداف، 
ــارس] چنـدان تحریکآمـیز  در غرب و کشورهای شورای همکاری [خلیجف
نبود، حمله به آنها نیز آسان بود. هر حملهای به این تأسیسات در آن واحد 
سه هدف را دنبال میکرد: تأثیر بر توان صادرات نفت ایران، تأثیر بر اقتصاد 

ایران و تأثیر بر مردمی که در سرمای زمستان دچار کمبود سوخت میشدند. 
با اینحال برای کسب موفقیت و نتیجه الزم، عراق میبایست حمالت خود را 

ــن همـان چـیزی بـود کـه  به طور مستمر و با دقت بسیار، ادامه میداد، ای
هواپیماهای ساخت شوروی عراق فاقد آن بودند.2  

قطعاً یک نیروی هوایی پیشرفتهتر و مجربتر میتوانست تأثیر مطلوبـی 
روی اهداف مورد نظر بگذارد، بدون آنکه محتاج به ایراد خسـارات متعـدد 
ــود.  باشد، اما نیروی هوایی عراق فاقد خلبانان باکفایت به تعداد مورد نیاز ب
پایین بودن سطح پشتیبانی فنی و همچنین کمبود وسایل شناسایی خوب 

برای کشف اهداف و هدفگیری دقیق نیز از نواقص دیگر عراق بود. 
جنگ نفتکشها در پایان آگوست و اوایل سپتامبر (شهریور) به باالترین 

                                                                         
1ـ چه دلیلی وجود دارد که عراق را از دستیابی به هر ابزار و وسیلهای برای مقابلـه بـا ایـران نـاتوان بدانیـم؟ 
در حالیکه پول از جیب اعراب و تکنولوژی و دانش و فروش ابزار و تسلیحات از دولتهـای متمـدن(!!) غـرب 

تأمین میشده است؟ (م) 
ــچ دلیلـی بـرای نـاتوانی عـراق نمیتـوان یـافت.  2ـ بر طبق تحلیلهای مادیگرایانه و ارزیابیهای کمّی، هی
ایکاش نویسنده شأن نظامی خود را با ارائه چنین تحلیلهایی، فدای توجیـه شکسـتهای عـراق نمیکـرد. 
ــیز نویسـنده  شاید چنانکه در جای جای این کتاب، تبلیغ سالحهای غربی صورت گرفته است، در اینجا ن
ــراق حتـی بـا داشـتن  فرصتی برای ابراز برتری سالحها و تجهیزات غربی یافته است. اما باید یادآور شد که ع
میراژ فرانسوی و سوپر اتانداردها و موشکهای اگزوست و بـهرهمندی از ماهوارههـای جاسوسـی امریکـا نـیز 

قادر به کسب موفقیت استراتژیک نبوده است! (م) 
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حد خطر رسید و عراق تعداد حمالت خود بر ضد اهداف دریایی را افزایش 
داد، و این اضافه بر حمالتی بود که از 10 آگوست بر ضد اهداف اقتصادی و 
مناطق مسکونی انجام میداد. ایران کامالً مراقب بود تا کشتیهایی که مورد 
حمله قرار میدهد، دارای پرچم امریکا نباشند. ایران و عـراق زنجـیرهای از 
تهدیدهای لفظی را با یکدیگر مبادله میکردند. ایران اعالم کرد کـه از ایـن 
پس هر ضربهای را با ضربه دیگری پاسخ میدهد و عراق را به حمله به غــیر 
نظامیان متهم کرد. ایران سپس دو نفتکش را هدف گرفـت کـه در حـال 
حمل نفتکشورهای عربی بودند. این اقدامات کالً به افزایش تعداد حمالت 
علیه کشتیها انجامید چندان که تنها در یک روز هفت کشتی مورد حملـه 
قرار گرفت و عراق اعالم کرد که در 5 روز، 11 کشـتی، 2 نـیروگاه و مرکـز 

مخابراتی را هدف حمله قرار داده است.  
این وضع تا پایان سال 1987 (پاییز 1366) ادامه یافت و در اوایل سال 
ــت. عـراق هـرگاه  1988 (زمستان 1366) نیز اوضاع به همین منوال گذش
ــرگاه تحـت فشـار  احساس میکرد که احتمال آتشبس کاهش یافته، یا ه
نظامی قرار میگرفت، یا آنگاه که افزایش تشنج را موجــب افزایـش فشـار 
ـابق  غرب بر ایران میدید، دست به افزایش دامنه تشنج میزد. اما ایران مط

تشخیص منافع خود، سطح درگیری را باال میبرد.  
کمکم نقش اروپا در خلیجفارس رو به افزایش گذاشت. به دنبال تصمیم 
ــارس در 11 آگوسـت  انگلیس و فرانسه برای اعزام ناوهای جنگی به خلیجف
ــورهای  1987 (20 مرداد 1366)، انگلستان فشار سیاسی دیگری را به کش
ــهده  بلژیک، ایتالیا و هلند وارد ساخت تا نقش بیشتری در این ماجرا به ع
گیرند. در نتیجه، این فشارها موجب تشکیل جلسه مشترکی بین دولتهای 
اروپای غربی شد. اما این اجتماع بدون هیچگونه نتیجه مثبتی پایان یافت و 
صرفاً به صدور یک بیانیه در مورد آزادی کشـتیرانی اکتفـا شـد. آلمـان بـا 
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ــاید از  هرگونه اقدام عملی مخالفت ورزید؛ ایتالیا اصرار داشت که اقدامات ب
طریق سازمان ملل صورت گیرد؛ اما انگلیس و فرانسه وارد اقدامــات عملـی 
ــای غربـی کوشـید، ولـی  شدند. هلند در متحدساختن نظر دولتهای اروپ
هنگامی که این اجتماع با شکست روبهرو شـد، تنـها مـاند و بـه انگلسـتان 
پیوست تا از پشتیبانی هوایی و لجستیکی این کشــور بـرای یـک دسـتگاه 
مینروبی که به خلیجفارس اعزام میکند، بهرهمند شود؛ انگلستان هم با این 
امر موافقت کرد. در 7 سپتامبر 1987 (16 شهریور 1366) هلند اعالم کرد 
ـزام دو  که دو مینروب به خلیجفارس اعزام میکند. بلژیک نیز تصمیم به اع
مینروب گرفت. کشتیهای هلندی و بلژیکی در اواخر ماه سپتامبر (اوایــل 
مهر) رسیدند و پس از حمله ایران به یک نفتکش ایتالیایی، ایتالیـا اعـالم 
کرد که 8 شناور نظامی شامل 3 مینروب، یک فریگیت از کالسلوبو و دو 
ــن کشـتیها در  فریگیت از کالسمیسترال به خلیجفارس اعزام میکند. ای

تاریخ 5 سپتامبر 1987 (14 شهریور 1366) وارد خلیجفارس شدند. جدول 
ــه را تـا 20  ذیل، آمار نیروهای حاضر در خلیجفارس یا آمادۀ ورود به منطق

سپتامبر 1987 (29 شهریور 1366) نمایش میدهد. 
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ایتالیا، بلژیک و هلند انگلیس فرانسه امریکا 
نیروی خاورمیانه:  

ناو فرماندهی، 2 ناو، ناوشکن 
5 فریگیت، ناو ترابری کمکی،

ناو نفربر 
نیروی واکنش سریع: 

ـاو، ناوشـکن، 2 فـریگیـت، 2 ن
کشتی یدکی، ناو کمکرسانی 

گروه رزمی میسوری:  
ـاو، ناوشـکن، ناو میسوری، 2 ـن
فریگیت، شناور لجســتیکی، 5
میــنروب، 2 کشــــتی میـــن

جمعکن 

ناو هواپیمابر، 
2 ناوشکن، 

3 فریگیت، 
3 مین جمعکن، 
1 شناور لجستیکی، 

نفتکشسوخترسان 
کشتی همراه، 
کشتی مین 

ناوشکن، 3 
فریگیت، 

4 مین جمعکن، 
1 کشتی تعمیر و 

نگهداری،  
کشتی پشتیبانی، 

کشتی کمکرسانی 

3 فریگیت، 
6 مین روب، 

2 ناو کمک رسانی، 
1 کشتی وورشه 

 
این میزان نیرو، بخش بزرگی از توان دریایی کشورهای غربی بود که بـه 

آنها توان دخالت مؤثر را در صورت احساس لزوم، میداد. 
در طول ماه سپتامبر عراق به زدن اهداف پراکنده در خلیجفارس ادامه داد 
ولی ایران مسابقهای را آغاز کرد. در 20 سپتامبر یک قایق تندرو ایرانی به یک 

کشتی نفتکش سعودی حملهور شد. در 21 سپتامبر ایران نفتکش انگلیسی را 
هدف قرار داد که منجر به آتشسوزی و کشته شدن خدمه آن شد. این اقدام، 

واکنش انگلستان را برانگیخت؛ انگلیس همه افراد عضو دفتر خرید ایران در لندن 
را اخراج کرد. این دفتر وظیفه خرید سالح و مهمات را به عهده داشت.  
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حادثه هواپیمای ایرانی 
ـه  پس از حادثه نفتکش بریجتون، امریکا چندین بار به ایران هشدار داد ک
اقداماتش ممکن است منجر به آن شود که امریکا هر شناور ایرانی را که در 
حال مینگذاری یا کوشش برای مینگذاری در آبهای بینالمللـی ببینـد، 

بدون هیچگونه اخطار هدف قرار دهد. امریکا یک واحد از نیروهای مخصوص 
خود را در ماه سپتامبر به خلیجفارس فرستاد و طرحـی را بـرای تعقیـب و 
شناسایی هر کشتی ایرانی که قصد مینریزی داشته باشد، تهیه کــرد و در 
این امر از ماهوارهها، هواپیماهای شناسایی SR-71 1 و همچنین همه وسـایل 

اطالعاتی بهویژه هلیکوپترهای مجهز به دستگاههای مخصوص، استفاده کرد 
تا فعالیتهای دریایی ایران را در مینگذاری از لحظه بارگیری تا اقدام عملی 
به پخش آن، تحت نظر بگیرد. امریکا در عمل جلو فعالیت یکی از شناورهای 

ایرانی (به نام ایران ایر)2 را گرفت. این شناور از لحظه ترک بندر تا نقطهای 
ـا  در حوالی 50 مایلی شمال بحرین و قطر ـ که در آن نقطه 6 عدد مین ره

کرد ـ ظاهراً کامالً احساس امنیت میکرد چرا که عملیات خود را در تاریکی 
شب انجام میداد. دو فروند هلیکوپتر تا 500 متری این شناور نزدیک شدند 

که آن را در حال عملیات مینگذاری مشاهده کردند و اجازه حمله به آن را 
ــا اجـرای  درخواست کردند و پس از اخذ اجازه، اقدام به حمله کردند که ب
ــته  آتش روی شناور، مهمات آن منفجر شد و پنج تن از سرنشینان آن کش

شدند.3 سپس گروه مخصوصی از نیروهای دریایی وارد شناور شدند و 26 تن 

                                                                         
ــاال  Black Brid (پرنده سیاه) منحصر به امریکا است که هواپیمای شناسایی در ارتفاع بسیار ب 1ـ هواپیمای 

U ساخته شد. (م)  2 و دارای سرعت بسیار است و پس از هواپیماهای 
2ـ در متن اصلی (سفینه …… Iran Air) آمده است. (م) 

ــراق حمـالت خـود را  3ـ همه کشورهای غربی به سرکردگی امریکا وارد جنگ با ایران شدند و در زمانیکه ع
ــن اوضـاعی  به اهداف دریایی وسعت میبخشید، در تالش برای کنترل و محدود ساختن ایران بودند. در چنی

 ← کوچکترین اقدام تدافعی ایران نام "جنگ" به خود میگرفت و حمایتهای نظامی امریکا و  
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از سرنشینان آن را دستگیر کردند. پس از آن، عملیــات انـهدام سـفینه و 
غرقکردن آن صورت گرفت. به این صورت اقدامات ایران برای جهانیان افشا 
ــی در سـازمان ملـل صـورت  شد.1 این حمله در زمان حضور [امام] خمین
ــتی، تجـاری بـوده و پخـش میـن  پذیرفت.2 او فقط مدعی شد که این کش

بهوسیله آن، یک مشت دروغ است. 
ـهای  نیروهای امریکایی در این کشتی 8 عدد مین ساخت شوروی با نقش
که محل پخش آن را نشان میداد، یافتند و فیلمی از سرنشـینان و مینهـا 

تهیه کردند که در آن، خدمه کشتی از مأموریت پخش مین به تفصیل سخن 
میگفتند. این اقدام امریکا با پشتیبانی وسیع بینالمللی مواجه شد و این امر 

سبب شد مسئوالن امریکایی بتوانند حضور نظامی خــود را درخلیجفـارس 
ــوردار نشـد.  ادامه دهند.3 ایران در این ماجرا از حمایت کامل شوروی برخ
سخنگوی رسمی اتحاد شوروی هنگامی که از حق ایران در مینگذاری در 

خلیجفارس سخن میگفت، کامالً با احتیاط صحبت میکرد، چون شوروی به 
هیچوجه قصد خشمگینسازی غرب را نداشت. 

ــکالت فراوانـی را  در همین زمان، جنبشهای استقاللطلبانه کردها مش

                                                                                                                                               
←  متحدانش از اقدامات تجاوزکارانه عراق، "صلح" نامیده میشد! (و) 

1ـ به صرف ادعای یک طرف درگیر در جنگ علیه طرف مقابل، چیزی اثبـات یـا افشـا نمیشـود. حملـه بـه 
یک ناو ترابری فضاحتی بود که اعتراف به آن برای امریکا شرمآور بود، به همین جـهت بـهناچـار مدعـی شـد 

که این ناو ترابری مشغول مینریزی بوده است! (م) 
ــود بـه ایـران در 12 بـهمن 1357، هیـچگاه کشـور را  2ـ حضرت امام خمینی (س) پس از ورود تاریخی خ

ترک نکرد. نام شخصیت ایرانی حاضر در سازمان ملل، آیهاهللا خامنهای (رئیسجمهور وقت) میباشد. (م) 
3ـ جالب است که دلیل اصلی این بازی را خود نویسنده بهصراحت بیـان کـرده اسـت و آن، نیـاز بـه کسـب 
ــگره! بـود. ایـن  حمایتهایی برای ادامه حضور نظامی در خلیجفارس و توجیه افکار عمومی مردم امریکا و کن
ــه اجـرا گذاشـته و اسـباب و لـوازم  هدف آیا بدان حد ارزشمند نبود که برای وصول به آن، چنین نقشهای ب
ــن فیلـم تبلیغـاتی  تهمت نیز از قبل مهیا شود و اجرای عملیات نیز در شب انتخاب گردد تا مشکلی در تدوی

به وجود نیاید؟(م) 
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برای عراق و ترکیه ایجاد کرده بودند، در عوض هرگاه ایران عملیات نظامی 
خود را در جنوب متوقف میکرد، پشتیبانی و کمک به کردهای مخالف عراق 
را شدت میبخشید. واکنش عراق در برابر هر حمله جدید کردها، شـدیدتر 
میشد. عراق سکنه بیش از 200 روستای کردنشین را در اواخر سال 1987 

(پاییز 1366) اخراج کرد و آنان را در مناطق دیگر اسکان داد. حکومت عراق 
ــا مشـکالت  فشار بر بقیه کردها را نیز شدت بخشید.1 حکومت ایران خود ب

                                                                         
ــفند 1366) عـراق بـه حملـه شـیمیایی  1ـ مشاهدات مترجم: در اوایل سال 1988 در ماه مارس (اواخر اس
ــد ماهـه  گستردهای در مناطق کردنشین شرق و شمال سلیمانیه پرداخت. این اقدام پس از یک محاصره چن
ــا از قبیـل آرد، سـوخت، دارو، قنـد، شـکر و  اقتصادی صورت میگرفت که در آن مدت، نیازهای اولیه کرده
ـأمین  برخی اقالم خوراکی از طریق ایران ـ آن هم بـه مقـداری کـه قطعـاً کفـاف نیـاز آنهـا را نمـیداد ـ ت
ــی از وحشـت و اضطـراب در سـاکنان سـایر  میشد. حمله شیمیایی عراق به چند روستای کردنشین موج
روستاهای محاصره شده ایجاد کرد، چندان که همگی به خـاک ایـران گریختنـد. سـرمای نیمـه مـارس در 
ــیاری از سـربازان مجـهز بـه لباسهـای گرم نظـامی و وسـایل  کوهستانهای پر از برف و یخ حتی برای بس
ــتزده، بـا پـای پیـاده  گرمکننده نیز تحمل ناپذیر بود، اما در این سرمای کشنده، ناگهان انبوه جمعیت وحش
راهی ایران شدند. بهسختی میتوان توصیف کرد که پس از سیوچند ساعت کوهپیمایی بـا کفشهـای پـاره 
در میان برف و یخ و جنگ با گرسنگی و مـرگ، و دیـدن مصیبتهـای بیشـمار مـرگ اطرافیـان و تحمـل 
ــب خودروهـای نفربـر نظـامی (کـه  خستگی بسیار شدید، چگونه پیرزنان و پیرمردان برای سوار شدن به عق
حداقل 1/5 متر از سطح زمین باالتر بود) بیهوده میکوشـیدند و بـر اثـر هجـوم افـرادی کـه تـوان بیشتـری 
ــیرمردان و کودکـان بـه همـراه  داشتند، زیر دست و پا میافتادند! ستون بیانتهایی از زنان، پیرزنان، مردان، پ
گوسفندان و سگها و االغها و قاطرها در میان برفهای سپید قله بلنـد "شـیخ محمـد" و ارتفاعـات بسـیار 
ــاندهی نیروهـای ایـران را در آن نقطـه دچـار شـگفتی کـرد. بالفاصلـه  بلند آن منطقه بهراه افتاده بود و فرم
ــد. هلیکـوپترهـا بهسـرعت از  اقدامات انسان دوستانه جمهوری اسالمی برای حمایت از پناه جویان انجام ش
ــه سـنگرها، چادرهـا و اورژانسهـا بـه دسـتور فرمـانده قـرارگاه  بانه، نان و سوخت به محل میآوردند و کلی
عملیاتی نجف در خدمت پناهجویان قرار گرفت. در این اوضاع دشوار، بـارش شـدید و الینقطـع بـاران ـ کـه 
ــاطی منطقـه را ویـران  چندین روز ادامه یافت ـ بر مشکالت میافزود. سیل خشمگین نیز همه پلهای ارتب
ــه سـرپرسـتان  کرد و چند جزیرۀ جدا از هم بهوجود آمد. غربت زنان پابرهنه، پیرمردان سرمازده، کودکانی ک
خود را گم کرده بودند و … صحنههای دلخراشی را پدید آورده بـود، در طـول مسـیر راهپیمـایی ایـن گروه 
ــا گرسـنگی جـان باختـه بودنـد. براسـاس  عظیم، جنازههای بسیاری بر زمین افتاده بود که از شدت سرما ی
ــیجیان  گزارشهای شفاهی، چندین زن باردار در این مسیر پس از وضع حمل یا قبل از آن جان باختند. بس
ــی لباسهـای گرم خـود را در اختیـار ایـن افـراد گذاشـته  ایرانی که سنگرها و چادرهای محل اقامت و حت

 ← بودند، حداقل در چند عمل زایمان به زنان بیپناه کرد کمک کردند. شدت فاجعه بهحدی بود که      
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داخلی خاصی مواجه بود. جنبش مجاهدین به رهبری مسعود رجوی نگرانیهایی 
برای حکومت [امام] خمینی به وجود آورده بود. این جنبش به وسیله منابع 

خارجی حمایت مالی میشد و موفق شده بود که میلیشیای مخصوص به خود را 
در ایران ایجاد کند و نام آن را ارتش آزادیبخش خلق بگذارد. 

نیروهای این ارتش اقدام به برخی حمالت کوچک و انفجار چنــد بمـب 
کردند.1 این امر سبب شد تا سپاه پاسداران واحد خاصی را در غرب ایران برای 

مقابله با این جنبش ایجاد کند. 2 به طور کلی این جنبش خطر عمدهای برای 
امنیت داخلی ایران - حتی در مناطقی که تمرکز قوا داشت - به وجود نیاورد. 

در اوایل اکتبر 1987 (مهر 1366) جنگ مشخصات و خصوصیات ویژهای 
بهخود گرفته بود که به سه جهتگیری موازی تقسیم میشد:  

1) افزایش رودررویی بین ایران و امریکا و اروپای غربی. 
ــاد فشـار  2) ادامه جنگ سیاسی در سازمان ملل برای قبول صلح و ازدی
امریکا برای تحمیل بندهای آن [قطعنامه] و تالش شوروی برای اســتحکام 

بخشیدن و تقویت روابط خود با اعراب. 

                                                                                                                                               
ــیرزن 80 سـاله نـاتوان قصـد عبـور از یـک پـل چوبـی  ←  وصف آن امکانپذیر نیست. صحنهای که یک پ
ــن هیـچ  اضطراری به طول یکصد متر را داشت و با هر قدم امکان سقوط او از این پل لرزنده میرفت، از ذه
ــرارگاه نجـف سـپاه و همراهـان او چکمـههای خـود را از پـا  بینندهای محو نمیشود. لحظاتی که فرماندۀ ق
ــا مـردان چکمـهها را قـاپیدنـد و پوشـیدند، از  درآوردند و به زنان پابرهنه پناهجو بخشیدند، اما زودتر از آنه
ــو و اوج  خاطرها نمیرود. آنجا فقط تجلی اوج قساوت و سنگدلی و بیرحمی و وحشیگری صدام از یک س
ــی از سـوی دیـگر بـود. آن روز در همـه  انساندوستی، ایثار، از خود گذشتگی و فرشتهخویی بسیجیان ایران
ــرارگاه نجـف گشـوده شـد و هرآنچـه بـود بیحسـاب بـه  انبارهای غذا و پوشاک و ذخایر به دستور فرمانده ق
ــن سـو بودیـم. او امـروز  انسانهای پناهجو داده شد. در آن روز وزیر دفاع مصر در آن سوی خط بود و ما در ای
بدون آن که چنین جنایات عظیم و وحشیگریهای غیرانسانی را محکوم کنـد، صرفـاً آن را ایـراد فشـار بـر 

کردها مینامد تا وجدانهای بیدار از حقیقت ماجرا بیخبر بمانند. (م) 
1ـ انفجار بمب اگر بهوسیله مخالفان اسالم و جمهوری اسالمی صورت گیرد، "انفجار بمب" است، ولی اگر بـه 
وسیله کسانی که به دفاع مشروع از سرزمینشان مشغولند صورت گیرد "ترور" و "ارهاب" نامیده میشود! (م) 

2ـ هیچگاه واحد خاصی به این منظور تشکیل نگردید. (م) 
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3) ادامه درگیریهای محدود مرزی بین ایران و عراق. 
در خالل دو ماه آگوست و اکتبر (شهریور و مهر)، ایران چندین حمله دریایی 

بهوسیله شناورهای توپدار خود بر ضد چند نفتکش انجام داد و عراق نیز 
به همین شکل مقابله کرد.1 با این حال این اقدامات اثر قابل ذکری در حجم 

تولیدات نفتی هیچ یک از دو طرف نگذاشت.2 

حمله موشکی ایران به کویت 
در 15 اکتبر (23 مهر) ایران بعد جدیدی به ابعاد جنگ خلیجفارس افزود و 
ــت، یـک نفتکـش  با شلیک موشک کرم ابریشم از شبه جزیره فاو به کوی
لیبریایی را در حالی که لنگر انداخته بود، هدف قرار داد. اصابت این موشک 
ــی بـه آن وارد سـاخت. امریکـا و کویـت  به نفتکش خسارات بسیار فراوان
ــام ندادنـد. در 16 اکتـبر دومیـن  هیچگونه واکنشی در برابر این حمله انج
موشک کرم ابریشم به یک کشتی کویتی برخورد کرد که در فاصله 7 مایلی 
شرق بندر "االحمدی" قرار داشت و با پرچم امریکا حرکت میکرد. امریکـا 

                                                                         
1ـ تا اینجای بحث که نیاز به بیان دقیق وقایع بـود، هیـچگاه ایـران بـه عنـوان آغـازگر ایـنگونـه حمـالت 
معرفی نشد، اما در اینجا یعنی در لحظه جمعبندی که نظـر خواننـده جـهت مـیگیـرد، بیدلیـل عـراق در 

مقام "مقابله کننده" معرفی میشود! (م) 
ــه) "حادثـه هـواپیمـای ایرانـی" بـود؛ یعنـی  2ـ به خاطر دارید که عنوان این مبحث، (حادث الطائره االیرانی
حادثه فجیع و غیرانسانی ناو "وینسنز" امریکا در حمله به یک هواپیمای ایرباس مسـافربری ایـران. امـا شـرح 
این حادثه در این فصل دیده نمیشود. این حادثه در بیـن نظامیـانی کـه کمتریـن آشـنایی بـا نحـوه عمـل 
ــه بـه غیرنظامیـان تلقـی شـد، امـا در آن روز همـه وسـایل  رادارها، دارند، کامالً نشاندهندۀ تعمد در حمل
ــگی امریکـا  تبلیغاتی غرب این موضوع را ناشی از یک اشتباه راداری دانستند! بسیار مضحک است که ناو جن
ــم، مسـیر و  با آن همه ادعا در دقیق بودن وسایل کشف و شناسایی، قادر به تشخیص اندازۀ بزرگ، سرعت ک
ــای نظـامی تشـابه نـدارد، نشـده  سطح پرواز و سایر ویژگیهای یک هواپیمای ایرباس که با هیچ نوع هواپیم
ــه اثبـات رسـید و امریکـا محکـوم بـه پرداخـت  باشد. این امر پس از گذشت 7 سال در دیوان داوری الهه ب
ــرا نویسـنده در ذیـل عنـوان ایـن فصـل، هیـچ  غرامت و دیه شهدا به ایران گردید. عجیب اینجاست که چ

اشارهای به این جنایت روشن نکرده است! (م) 
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ــدام را  اعالم کرد که چون این کشتی دارای پرچم امریکا بوده است، این اق
ـران را  تالفی خواهد کرد. به تالفی این عمل، ناوهای امریکا یک چاه نفت ای
ــش کشـیدند. نـیروی  در جنوب خلیجفارس گلولهباران کردند و آن را به آت

مخصوص نیروی دریایی امریکا نیز یک چاه نفت دیگر را منهدم ساخت. این 
عملیات به منظور بازدارندگی ایران از تکرار اینگونه اعمال صورت گرفت.1 

دولتهای غربی از اقدام امریکا حمایت کردند، اما اتحاد شوروی باز هم از 
ــی امریکـا فاصلـه گرفـت. شـوروی حضـور نظـامی خـود را  مواضع سیاس
[درخلیجفارس] به  یک فریگیت، 6 مینروب و یک شناور کمکی کـاهش 
ــف کننـد؛  داد و درخواست کرد که ایران و عراق جنگ نفتکشها را متوق
ناوگانهای بیگانه از منطقه، بیرون روند و راهحلهای سیاسی اتخاذ شود. در 
همین زمان اتحاد شوروی روابط خود را با ایران افزایش داد و صادرات سالح 

به هر دو کشور ایران و عراق را ادامه داد. 
اولین واکنشی که در برابر عملیات امریکا صورت گرفت، پخــش برخـی 
تهدیدها علیه این کشور و گلولهباران شـمال کویـت بـود. در هنگامـی کـه 
دوازدهمین کاروان بدون هیچ حادثهای خلیجفارس را ترک میگفت، ایران، 
امریکا را متهم ساخت که موجب ایراد 500 میلیون دالر خسارت و کاهش 
تولید نفت به مقدار 25000 بشکه در روز گردیده است. ایران مشورتهایی 
را با شوروی آغاز کرد. شوروی اقدام امریکا را محکوم کرد و آن را یک اقدام 
تروریستی نامید. با همه این اوصاف، ایران عملیات نظامی خود را ادامه داد. 
ــه یـک  در 22 اکتبر موشک کرم ابریشم دیگری به کویت شلیک شد که ب
ــر  سکوی نفتی در مقابل بندر االحمدی اصابت کرد. امریکا واکنشی در براب

                                                                         
ــان آغـاز اوضـاع جدیـدی در جنـگ بـود و در حـالی  1ـ تهاجم مستقیم امریکا به تأسیسات نفتی ایران نش
ــالت، نـام گسـترش جنـگ بـه خـود  صورت میگرفت که کمترین اقدام تدافعی ایران در مقابل اینگونه حم

میگرفت. (م) 
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این حمله نشان نداد و اعالم کرد که "از کویت دفاع نمیکند". ولی کویت را 
در گسترش نیرو و تأمین جزیره بوبیان و ممانعت از هرگونه هجوم آبخاکی 
سریع ایران بر این هدف استراتژیک مهم، یاری بخشــید. امریکـا و کویـت 
ــت در آب  شناور بزرگی را [سطحه بزرگ Large Barge] در مقابل اراضی کوی
انداختند تا به عنوان پایگاه اعزام و نقطۀ رهایی نیروهای نظامی امریکا مورد 
استفاده قرار گیرد. این عمل برای گریز از مشکالتی بود که احتمال میرفت 

در صورت استفاده از پایگاهها یا تسهیالت زمینی کویت به وجود آید.  
ایران پس از این کامالً مراقب بود تا دستآویزی به امریکا ندهد. کاروان 
سیزدهم نیز بدون هیچ حادثهای گذشت. ظـاهراً ایـران اکـثر فعالیتهـای 
دریایی خود را در خلیجفارس متوقف ساخت تا ببیند امریکا در برابر آرامش 

ایران چه خواهد کرد. 
ـیروی  عراق جنگ نفتکشها و جنگ نفت را ادامه داد1 و با استفاده از ن
هوایی، مخالفت خود را با هر شکل آتشبس جزئـی و محـدود اعـالم کـرد 
همچنین در همین زمان استراتژی قبلــی خـود را کـه در اواخـر آگوسـت 
(مرداد) آغاز کرده بود، تغییر داد و توان خود را صرف حمله به سیستمهای 
تلمبهخانه و نیروگاههای ایران کرد تا مشکالتی را در تأمین سوخت کافی در 
زمستان ایجاد کند. ویژگی این استراتژی آن بود که ضربات اقتصادی مؤثرتر 
و سریعتری از قطع صادرات نفت به ایران وارد میساخت، همچنین سبب 
ــاهد و از فشـارهای  میشد تا عراق از تعداد حمالت خود در خلیجفارس بک
ــران، عـراق را متـهم  وارده در زمینه توقف جنگ نفتکشها رهایی یابد. ای
ساخت که اهداف شهری و غیرنظامی را هدف قرار داده است و رادیو ایران 

                                                                         
ـأمین  1ـ سکوت امریکا در برابر اقدامات عراق، ثابت میکند کـه حضـور امریکـا در خلیجفـارس بـه منظـور ت
ــراق گردیـده اسـت، زیـرا در غـیر ایـن صـورت  امنیت کشتیرانی نبوده، بلکه عمالً وارد حمایت نظامی از ع

امریکا میبایست در مقابل حمالت عراق به نفتکشها نیز واکنش نشان میداد. (م) 
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حکام بغداد را از انتقام نیروهای ایرانی برحذر داشت و از شهروندان عراقـی 
ساکن در نزدیکی اهداف اقتصادی و نظامی خواست تا منازل خود را ترک 
ــا ایـن هشـدار  کنند و به شهرهای مقدس کربالً و نجف پناه بیاورند. ایران ب
قصد داشت تا در بین مردم عراق از موشکهای اسکاد ایرانی ترس بیندازد؛ 
موشکهایی که از تاریخ 4 تا 20 اکتبر (12 تا 28 مهر) چهار فروند از آنها 
ــع حمـالت  در بغداد فرود آمد. جدولی [که در پی میآید] نشاندهنده وض
ایران و عراق در جنگ نفتکشها در بین سالهای 1984 تا 1987 است. 

 
حمالت ایران و عراق در جنگ نفتکشها از سال 1984 تا 1987 

جمعنامشخصمین سیستمهای هوایی 
شلیک موشک سال 

بمب گلوله 
موشک 
پرتابشده

از 
هلیکوپتر

موشک 
پرتاب 
شده از 
شناور 

موشک 
سبک از 
   شناور 

 1984
53 2 16      35 عراق: 
18        18 ایران: 
71 2 16      53 جمع 
 1985
33      1  32 عراق: 
14 1    3 1  (10) ایران: 
48 1    3 2  (42) جمع 
 1986
66 8    1 1 4 52 عراق: 
45 5  1 4 26   (9) ایران: 
115 13  1 4 27 1 4 65 جمع 

12 اکتبر 
62      3  57 عراق: 
62 5 8 34 14 1   __ ایران: 
7124 8 34 14 1 3  57 جمع 
 1987
26214 2   1 5 4 176 عراق: 
11139 8 36 18 30   37 ایران: 
3735 10 36 18 31 5 4 213 جمع 

 3
توضیح مترجم: پرانتزها در ستون "موشک" از متن اصلی است و توضیحی دربـاره آن نیـامده اسـت. ضمنـاً 

سطر "جمع" نیز در متن اصلی دارای اشکاالتی بود که اصالح شده است. 
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فصل یازدهم 

هجوم عراق و دخالت غرب برای 
تحمیل آتشبس 
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هجوم عراق و دخالت غرب برای تحمیل آتشبس 
سپتـامبر 1987 تـا مـارس 1989 

(شهریـور 1366 تـا اسفنـد 1367) 

ــران  عراق عملیات پدافندی موفقی را در نزدیکی بصره علیه اکثر حمالت ای
که نام کربال بر آن نهاده بود، اجرا کرد، لیکن ایران از آرزوی خود برای انجام 
دادن حمله نهایی و پیروزیآفرین دست برنداشت و همچنان در حال جذب 
ــای سـال 1987 (66 ـ  نیروی داوطلب برای چنین حملهای بود. در نبرده
1365) ابتکار عمل در دست ایران باقی مـاند و عـراق جـز اجـرای برخـی 
پاتکها اقدامی صورت نداد. با این وجود اوضاع، ظاهری فریبانگیز داشــت 

چرا که مسیر جنگ در حال تغییر ریشهای بود. در بهار سال 1988 (1367) 
ــروط  تعدادی از پیروزیهای عراق منجر به اجبار ایران برای قبول برخی ش
ــش  آتشبس شد که در سال 1982 پیشنهاد شده بود1. سه عامل در پیدای

این مرحله جدید از جنگ، دخالت داشت:  

                                                                         
1ـ قطعنامه 598 در سال 1366 (1987) به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید و مفاد آن بـا شـروط 

آتشبس پیشنهادی در سال 1982 تفاوتهای بسیار داشت. (و) 
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1ـ مجموعهای از تغییرات در نیروهای مسلح عراق و روشهای نبرد. 
ــبب خسـارات  2ـ تغییر سیاسی در ایران به دنبال استمرار جنگ به س

اقتصادی و نظامی و نامناسب بودن روشهای نبرد.1 
3ـ حضور غرب در خلیجفارس و افزایش انزوای سیاسی ایران. 

نیروهای عراقی تحوالت مثبتی را در زمینه "توان" و "تجربه" بـه نمـایش 
ـان  گذاشتند: بر خطاها و کوتاهیهایی که در هفت سال طوالنی جنگ از آن
ـهکار  سر میزد، غلبه کردند؛ تاکتیکهای هوایی و دریایی جدید بهتری را ب

گرفتند و از توصیهها و راهنماییهایی که از منابع خارجی دریافت میکردند، 
ـوژی  بهخوبی بهره گرفتند. همچنین آنها از منابع متعدد به اسلحه و تکنول
جدید دست یافتند و دخالت غرب در خلیجفارس نیز به آنها بسیار کمـک 
کرد، خصوصاً آن که در کنار فشارهای فزاینده بلوک غرب بر ایران، اقدامات 

ایران هم تقریباً موجب انزوای جهانی این کشور (ایران) شده بود. 

خطاهای سیاسی و استراتژیک ایران 
در خالل سال 1987 (1366) ایران خسارات بسیاری متحمل شد و حمالت 
مکرری انجام داد که موجب کاهش نیروی انسانی و از دست رفتن حمایت 
ــب را  مردمی از جنگ شد و نتوانست اسلحه مدرن و موقعیت نظامی مناس
جایگزین شور انقالبی و عقیدتی کند. همچنین ایران در همه نبردهای خود 
اصرار بر ادامه روشی شکست خورده ـ یعنی اعتمــاد بـر امـواج انسـانی در 
حمالت ـ داشت. فرماندهی ایران در نتیجه خسارات بشــری سـنگین و بـه 
جهت وعدههای فراوان پیروزی که تحقق نیافته بود، حمایت مردمی و نفوذ 

                                                                         
1ـ مروری بر تحوالت ایران نشانی میدهد که هیچگونه تغییر سیاسی خـاصی در ایـران رخ نـداده بـود؛ چـه 
در میان مسئوالن، چه در میان مردم. شاید انتصاب آقای هاشمی رفسنجانی به سمت فرماندهی جنـگ کـه 
از سالهای قبل (1362 یا 1363) عمالً وجود داشت و در این سال به صـورت علنـی مطـرح گشـت، مـورد 

توجه نویسنده قرار گرفته است. این انتصاب تغییر خاصی در هیچ یک از شرایط پیش نیاورد. (و) 
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خود را از دست داد که این خطای سیاسی سنگینی بود.1 
ــه  ایران همچنین اشتباهات استراتژیکی فراوانی مرتکب شد، مانند ادام
ـه  رویارویی دریایی نظامی و مستمر با امریکا و سایر دولتهای غربی2 و ادام

                                                                         
ــوده اسـت، نتوانسـته بهدرسـتی  1ـ چون نویسنده از اوضاع داخلی جمهوری اسالمی ایران بسیار کم اطالع ب
ــوارد، نقـاط قـوت رزمنـدگان اسـالم را  عوامل موفقیت جمهوری اسالمی را شناسایی کند و در بسیاری از م
نقطه ضعف تلقی کرده است. در مورد اخیر (تب انقالبی و عقیدتـی) هیـچگاه مسـئوالن سیاسـی و نظـامی 
ــی و انقالبـی کـه از  مدعی نبودند که این ویژگی جای سالح و موقعیت نظامی را پر میکند بلکه شور عقیدت
ـأثیر  آن بـه عنـوان "روحیـه" یـاد میشـد، نقـش محـوری در پیروزیهـای ایـران داشـته و ایـن عـامل، ت
ــه ایـن  شناختهشدهای در کلیه موفقیتهای رزمی داشت؛ شاهد این ادعا، پیروزی رزمندگان اسالم با اتکا ب
ــها در ابتـدای جنـگ بلکـه در اواخـر آن نـیز بارهـا مشـاهده شـد. پـیروزی  اصل و سایر اصول بود که نه تن
رزمندگان اسالم در عملیات والفجر8 در زمستان سال 1364 کـه منجـر بـه تصـرف فـاو شـد و پـیروزی در 
عملیات کربالی 5 در سال 1365 و والفجر10 در پایان سال 1366 که منجـر بـه تصـرف منـاطق شـلمچه و 
ــالوه بـر بـهرهگیـری از دانشهـا و فنـون نظـامی و تاکتیکهـای پیچیـده در طرحریـزی،  حلبچه گردید، ع
ــادی و اعتمـاد بـهکارایی رزمنـدگان  غافلگیری، انتخاب هدف، و ابتکار عمل و . . .، با استفاده از پشتوانه اعتق

آموزش دیده و کار آمد حاصل شد. (و) 
ــاز شـد. در آن زمـان هیچیـک از دولتهـای  2ـ جنگ در دریا با حمالت عراق به کشتیها و نفتکشها آغ
ــش حـامل نفـت عـراق،  غربی تمایلی به حفظ امنیت کشتیرانی از خود نشان ندادند . با حمله به چند نفتک
امریکا و متحدانش سراسیمه نیروی دریـایی خـود را بـه بهانـه حفـظ امنیـت کشـتیرانی وارد خلیجفـارس 
ــا و متحدانـش بـود، بلکـه آنچـه در سـال 1366 و  کردند. در واقع، این ایران نبود که مایل به درگیری با امریک
ــا ایـران بـود و ایـن  1367 موجب بروز درگیری شد، خواست و تمایل این قدرتها برای رویارویی مستقیم ب
نبردها همچون جنگ تحمیلی بر ایران تحمیل میشد. در حقیقت قدرتهـای بـزرگ بـا علـم بـه ایـن کـه 
ــرکوب و مـهار انقـالب اسـالمی در مرزهـای خـود،  ارتش عراق در انجام دادن مأموریتهای خود ـ حداقل س
ــل یـک صلـح ناعادالنـه از ابزارهـای نظـامی اسـتفاده  موفق نشده است، خود وارد عرصه شدند و برای تحمی
ــامی حداقـل بـه ایـن تـهاجمات بـود. چگونـه  کردند. جمهوری اسالمی بهناچار مجبور به دادن پاسخهای نظ
ــاو و امریکـا در خلیجفـارس) را تصـادفی  میتوان همزمانی تهاجم امریکا و عراق در 1367/1/28 (عراق در ف
ــران در خلیجفـارس را یـک اشـتباه دانسـت؟ و شـلیک دو  قلمداد کرد؟ یا حمله امریکا به سکوهای نفتی ای
موشک به هواپیمای مسافربری ایران را نادیده گرفت؟ از این گذشـته حضـور نظـامی امریکـا و متحدانـش در 
ــدون هیـچ محدودیتـی حمـالت خـود را در ایـن  خلیجفارس فرصت مناسبی را در اختیار عراق قرارداد تا ب
آبراه گسترش دهد و حتی به ناو امریکایی نیز حملـه کنـد و امریکـا نـیز از آن چشـم بپوشـد. امـا همیـن 
ــده بـرای ایـران بـود . آیـا مقابلـه بـا ایـن محدودیتهـا اشـتباه  حضور به منظور ایجاد محدودیتهای فزاین

استراتژیک است؟ یا تسلیم در برابر آنها؟! (و) 
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رد آتشبس کامل و اصرار بر آتشبس جزئی در دریا که تحقق آن محال بود. 1 
این رد آتشبس [کامل] موجب افزایش انزوای سیاسی و استراتژیک ایران 
ــت. ایـران نکتـه  گردید. این امر در توان ادامه جنگ ایران اثر منفی گذاش

مهمی را که دائماً به اثبات رسیده، فراموش کرد و آن این که گاهی برخی از 
جنگها حتی با انهدام توان نظامی [دشمن] به پایان نمیرسند، در مقابل، 

مجموعهای از عوامل سیاسی و نظامی میتوانند توان ادامه جنگ را از دشمن 
بگیرند. ایران در بهکارگیری امکانات و توانهای خود نیز بهخوبی عمل نکرد 
و نکوشید تا مطابق روند جنگ، به دگرگونی وتحول و پیشرفت این امکانات 
بپردازد. فرماندهی نظامی ایران به تئوری نبرد مشترک (بین نیرویی) اعتقاد 
و ایمان نداشت و باور نمیکرد که "آموزش کافی و خــوب" میتوانـد جـای 
خون مصرف شود، به همین دلیل جوانان خود را پس از دیدن آموزشهای 
ــد جـای  دو هفتهای، روانه نبرد میکرد، بدین گمان که شور انقالبی میتوان

تجربه نظامی را بگیرد.2 
                                                                         

1ـ نویسنده کتاب به جنگ ایران عـراق بـه عنـوان یـک پدیـده انـتزاعی مینـگرد. چگونـه ممکـن اسـت از 
ــغال درآورده اسـت، انتظـار قبـول آتشبـس داشـته  کشوری که دشمن، بخش عمدهای از خاک آن را به اش
ــد کـه  باشیم؟! نگاهی به قطعنامههای مصوب شورای امنیت سازمانملل قبل از قطعنامه 598، نشان میده
چگونه این شورا با در نظرگرفتن خواستهها و تمایالت عراق و بیاعتنایی بـه حداقـل خواسـتههای بـه حـق 
ــم مـیآورد. اصـرار ایـران بـر حداقـل شـرایط خـود در کلیـه  ایران، زمینههای برتری عراق را در جنگ فراه
ــت، امـا بـه محـض آنکـه دنیـا  زمینهها تا قبل از قطعنامه 598، بی توجهی نظام بینالملل را به دنبال داش
ــلمچه (عملیـات والفجـر 8 و کربـالی  متوجه برتری نظامی ایران در جنگ بهویژه در عملیات تصرف فاو و ش
ــه کـرد و بندهـایی نظـیر "شناسـایی متجـاوز" و "پرداخـت غرامـت" را در  5) شد، به این خواستهها توج
ــراق باشـد. بـا ایـن  قطعنامه 598 گنجانید، اما این نیز نمیتوانست حداقل پاداش ایران در سرکوب تجاوزات ع
همه، مسئوالن جمهوری اسالمی ایران ایـن قطعنامـه را رد نکردنـد و تنـها خواسـتار جابـهجایی در برخـی 

بندها و مواد آن شدند. (و) 
2ـ در ابتدای جنگ، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای مردمی بسیج بر اسـاس ضـرورت انقالبـی وارد 
ــوب  عرصه جنگ شدند. از همان زمان، "آموزش" یکی از شروط اصلی ورود نیروهای مردمی به جنگ محس
میشد که به دلیل وخامت اوضاع، مدت این آموزشها کوتاه بود. اما با گذشت زمان و کسب تجارب ارزشمند 

در مسائل نظامی، همه نیروهای شرکتکننده در جنگ میبایست دورههای آموزشهای عمومی و        ← 
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سیر جنگ در سال 1988 
در 15 ژانویه 1988 (25 دی 1366) ایران حمله دیگری را آغاز کرد که نام 

بیتالمقدس2 بر آن گذاشت. 
ــورت  این عملیات در منطقه مرزی ماووت در جبهه شمالی سلیمانیه ص

گرفت؛ منطقهای که ایران از بهار 1987 در آن حضور عملیاتی داشت . ایران 
ــامل 11 تپـه و 29 قلـه  در پی این نبرد اعالم کرد که 42 کیلومتر مربع ش
کوهستانی را به تصرف درآورده است؛ 3500 تن از عراقیها کشته یا زخمی 
ــب کـرد. ایـن  و 750 تن نیز اسیر شدهاند. اما عراق ادعاهای ایران را تکذی
ــرای  منطقه برای ایران اهمیت استراتژیک داشت و به او کمک میکرد تا ب
عملیات آینده خود در جبهه شمالی اوضاع بهتری داشته باشد و همچنیـن 

توان کمکرسانی ایران به انقالبیون کرد را نیز افزایش میداد.  
در جنگ هوایی، عراق حمله به کشتیها و سایر اهداف مثل سدها، پلها، 

ــارس (بـهمن و اسـفند)  پاالیشگاهها را در طول ماههای دسامبر، ژانویه و م
ــاه ژانویـه بـا اسـتفاده از  ادامه داد. ایران جز حمله به برخی کشتیها در م
ـر  هواپیماهای اف ـ 4 و موشکهای ماوریک، اقدام دیگری انجام نداد. به نظ
میرسید که فرماندهی ایران پس از اصابت نکردن این موشکها به اهداف، 
به این نتیجه رسیده بود که این موشکها قدیمی شدهاند و عمـر عملیـاتی 

                                                                                                                                               
ــوز حضـور در میـدان نـبرد را بـه  ←  تخصصی را در کلیه رستههای نظامی میگذراندند و از این طریق مج
ــل یکمـاه و مـدت زمـان  دست میآوردند. مدت آموزش عمومی نیروهای مردمی برای ورود به جنگ حداق
آموزشهای تخصصی حداقل سهماه پیشبینی شده بود که به صورت یـک ضابطـه و قـانون اعمـال میشـد. 
نیروهای مردمی پس از گذراندن آموزشهای عمومی و تخصصی، در قالب یگانهای عملکننده حداقـل سـه 
ــایش) عملیـاتی را بـرگزار میکردنـد تـا آمـاده شـرکت در عملیـات شـوند. بنـابراین، فرماندهـان  مانور (رزم
ــه بسـیاری از  نیروهای نظامی هیچگاه مایل به استفاده از خون به جای آموزش نبودند و این توهمی است ک
ناظران خارجی از جمله نویسنده این کتاب به صورت ناخودآگاه گرفتار آن شـدهاند و شـاید تبلیغـات سـوء و 

منفی در این زمینه را بتوان عامل بروز چنین برداشتهای غیرواقعی دانست. (و) 
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آنها به پایان رسیده اســت و الزم اسـت تـا قبـل از بـهکارگیـری مجـدد، 
اصالحاتی روی آنها انجام شود. 

در 7 فوریه 1988 (18 بهمن 1366) عراق به جزیره خارک حمله کرد و 
ــا پدافنـد هوایـی ایـران را  پیوسته هواپیماهای خود را بهپرواز درمیآورد ت
ـهمن)  شناسایی کند و آن را بیازماید. این امر موجب شد تا در ماه فوریه (ب
ایران از هواپیماهای اف ـ 14 خود برای کمینهای هوایی در مســیر پـرواز 
ــکهای  هواپیماهای عراقی، بهره گیرد. هواپیماهای اف ـ 14 مسلح به موش
ــد مـیراژ اف ـ 1 عـراق را  هوا به هوای AIM-9 بودند و موفق شدند یک فرون

سرنگون کنند . با این که ایران اکثر توان هوایی خود را از دست داده بود اما 
با این حال هنوز 20 فروند اف ـ 4، 20 فروند اف ـ 5، 7 تا 9 فروند اف ـ 14 

در اختیار داشت. 
تغییر مهمی که در جنگ به وجود آمد، از فوریه 1988 (بـهمن 1366) 

شروع شد؛ عراق به تلمبهخانه نفت در تهران حمله کرد (روز 27 فوریه)، این 
حمله خسارات فراوانی وارد ساخت و ایران مجبور به جیرهبندی سوخت شد. 

ــی"  ایران نیز جنگ شهرها را مجدداً آغاز کرد و تعدادی موشک "اسکاد ـ ب
روانه بغداد ساخت. این بزرگترین حمله موشکی ایران از آغاز جنگ تا آن 
زمان بود. ایران بیش از 21 موشک بر بغداد فرود آورد . اما تأثیر نظامی این 
ــه، در29  حمله موشکی بسیار کم و ضعیف بود. عراق در پاسخ به این حمل
فوریه (دهم اسفند) پنج موشک دوربرد "الحسین" را به سمت برخی شهرها 
در عمق ایران شلیک کرد و این ضربه را چند بار تکرار کرد. این موشکهای 
ـــتگاههای اطالعــاتی غــرب  دور بـرد، هـم بـرای ایـران و هـم بـرای دس
غافلگیرکننده بود. در حقیقت ایــن موشـکها بـا کـاهش وزن سـرجنگی 
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موشکهای "اسکاد ـ بی" و افزایش برد آنها ساخته شده بود1 بهگونهای که 
تهران و برخی از شهرهای در عمق ایران در تیررس این موشکهای جدید 
ــا اهمیـت و خطرهـای  قرار گرفت. به نظر میرسید که عراق میخواست ت
ــازمانملل را بـرای برقـراری  [ادامه] جنگ را به مردم ایران نشان دهد و س
آتشبس تحریک کند. عراق با این حمالت موشکی قصد برهم زدن بیشتر 
ــران  روابط ایران و شوروی را نیز داشت و تا حدی نیز موفق شد، چرا که ای
ــکها نشـان میدهـد کـه سـاخت  اعالم کرد اجزای به دست آمده از موش

شوروی هستند. 
تأثیر حمالت موشکی جدید عراق به مراتب بیش از تأثیر حمالت سابقش 
بود و نگرانیهای فرماندهی و مردم ایران را بهویژه بر اثر احتمال بهکارگیری 
سرجنگیهای شیمیایی، افزایش داد چندان که برخی گزارشها حکایت از 
ــه مـارس 1988 و 3 میلیـون تـن در  خروج 1 میلیون تن از تهران در نیم

آوریل، میکرد.2 

نبردهای زمینی جدید در مارس 
بار دیگر ایران نیروهـای جدیـد خـود را در شـمال گسـترش داد و برخـی 

                                                                         
1ـ مصر خود متهم به مشارکت در این پروژه است. (م) 

2ـ واقعیت این است که رهبری نظامی جمهوری اسالمی ایران همواره در مورد جان و مـال مـردم حسـاس 
ــراق نـیز میشـد. جمـهوری  بود و تحمل وارد آمدن خسارات به آنان را نداشت. این حساسیت شامل مردم ع
ــت مقابلـه بـه مثـل میکـرد امـا در ایـن  اسالمی در برابر حمالت بیرحمانه صدام به مردم بیگناه، میبایس
ــاه و بیدفـاع عـراق صدمـهای وارد نشـود.  حرکت نیز همواره تأکید بر این بود که حتی االمکان به مردم بیگن
نقطه مقابل این حساسیت، رفتار بیرحمانه رهبران عراق بود که حتی به مردم خود نیز رحـم نکـرد و آنهـا 
را هدف حمالت شیمیایی قرار داد (بمباران شیمیایی مردم حلبچه به دستور حکومت عـراق). البتـه ضمـن 
ــه نیمـه مـارس  قبول تأثیر حمالت موشکی عراق بر کاهش جمعیت تهران، باید این نکته را نیز یادآور شد ک
و آوریل مصادف با تعطیالت نوروزی است که همهسـاله جمعیـت تـهران در ایـن تعطیـالت بسـیار کـاهش 

مییابد و در آن زمان شاید بر اثر موشکباران عراق، میزان مسافرتها افزایش یافته بود. (و) 
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عملیاتهای هجومی را در نزدیک منطقه مرزی و اطراف شهرهای حلبچـه، 
ــود (250  خورمال، خرمار، دوجیله1 و دربندیخان عراق واقع در غرب نوس

کیلومتری شمال بغداد) انجام داد و این شهرها را با توپخانه گلولهباران کرد؛ 
شش روستای مرزی و 25 کیلومتر مربع از استان سلیمانیه را نیز به تصرف 
ــه بـا دو لشـکر صـورت  خود درآورد. عراق اعالم کرد که حمله ایران را ـ ک
ــرباز ایرانـی را کشـته اسـت. در  گرفته بود ـ متوقف ساخته و یک هزار س
ــهران سـاخت و 6 شـهر  همین زمان عراق 7 موشک زمین به زمین روانه ت
ــر بیشتریـن  ایران را بمباران هوایی کرد. هدف ایران دستیابی و تسلط ب
مساحت ممکن در شمال عراق بود تا بتواند پیشروی به سمت ســلیمانیه و 

تسلط بر دریاچه سد دربندیخان را ممکن سازد، این دریاچه واقع در پشت 
سد مخزنی دربندیخان، بزرگترین دریاچه عراق به شمار میآید و شـمال 

عراق و بغداد از برق تولیدی آن بهره میگیرند. 
ایران در منطقهای کوهستانی با استفاده از تعداد اندکی جـاده ارتبـاطی 
دست به حمله میزد، اما این حمله راه ایران را به داخل عراق باز میکرد و 
میتوانست وارد منطقهای شود که با اســتفاده از طبیعـت زمیـن و حضـور 

کردها، بر قدرت آتش عراق فائق آید. نیروهای ایران در این حمالت موفق به 
غافلگیریهای تاکتیکی شدند، به همین جهت این حمالت با موفقیتهای 
ـا  اولیه روبهرو شد . اما عراق بهترین نیروهای خود را در جنوب نگه داشت ت

آماده اجرای حمله متقابل علیه ایران شود و البته از حمله جدید ایران در آن 
مناطق (جنوبی) نیز بیم داشت. عراق در مناطق جلو فقط 2 لشکر داشت که 

نبرد کوهستانی برای آنها دشوار بود. 
ــیاری  یکی از اشتباهات تاکتیکی عراق در این مقطع، عقبنشینی از بس

                                                                         
1ـ اسامی موجود در کتاب به این شرح است: هالبشه، خورمال، خرمار، دوجاال، داربزکهان. (م) 
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ــود. پـس از  ارتفاعات مسلط بر منطقه به منظور پدافند از شهرهای مرزی، ب
این عقبنشینی، ایران توانست اقدام به دور زدن نیروهــای عـراق و اجـرای 
ــه منجـر بـه سـقوط تعـدادی از  عملیات احاطهای علیه آنها کند، امری ک
شهرهای عراق و درنتیجه تسلط ایران بر ارتفاعات مشرف بر آنها شد. ایـن 
امر همچنین موجب پراکندگی نیروهای عراق در پدافنـد از شـهرها و مـرز 

گردید و به همین سبب نتوانستند تمرکز قوای الزم را برای سازماندهی یک 
پدافند قوی بهوجود آورند. از سوی دیگر، وجود کردهای معارض و نفوذ آنها 
ــر مشـکل میافـزود.  در داخل خاک عراق و قطع راههای مواصالتی عراق، ب
نتیجه نهایی آن بود که دو لشکر عراقی حدود 2 تا 3 هزار نیروی خود را از 
دست دادند و تعداد بسیاری تانک و زرهپوش و واحدهای توپخانه و مهمات 
ــیزان واردعمـل  نیز از دست رفت. با این وجود، ایرانیها نتوانستند به آن م

شوند که پشتیبانی عراق از نیروهای در خط را قطع کنند و از این اقدام خود 
به برتری تاکتیکی یا استراتژیکی دست یابند. 

گسترش جنگ شهرها 
ــه داد و تعـداد موشـکهای  عراق ضربات موشکی به شهرهای ایران را ادام
شلیک شده در ماه مارس (اسفند) به حدود 106 فروند رسید. ایران در روز 
27 مارس 1988 (7 فروردین 1367) اعالم کرد که عراق شروع به استفاده 

از موشکهای جدید با سرجنگیهای سنگینتر کرده است. در بین شهرهایی 
که مورد اصابت قرار گرفتند میتوان قم و تهران را نیز نـام بـرد. همچنیـن 
ــت، بـه ایـن  حمالت هوایی سنگینی بر علیه چهار شهر ایرانی صورت گرف
ترتیب تعداد شهرهایی که هدف حمالت هوایی قرار گرفتند به 37 رسید. 
ــی کـه برضـد ایـران  تا 7 آوریل (18 فرورودین) شمار موشکهای عراق
شلیک شده بود به 140 فروند رسید. ایران در پاسخ، فقط 65 فروند موشک 
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اسکاد شلیک کرد که اکثر آنها در به جای گذاشتن آثار تخریبی، نـاموفق 
بودند و ایران ناگزیر از تعداد معدود هواپیماهای باقی مانده خود برای حمله 
هوایی به بغداد در 7 آوریل 1988 (18 فروردین) استفاده کرد، اما تأثیر این 

حمله نیز ضعیف بود و یکی از هواپیماهای ایران سقوط کرد.1 

آزادسازی فاو توسط عراق 
عراق یک سلسله حمالت زمینی را شروع کرد که مسیر جنگ را تغییر داد. 
ــد و دسـت بـه یـک حملـه متقـابل  بهناگاه عراق از حالت پدافند خارج ش

سراسری زد. این تحول ناگهانی بود و ایران متوجه چنین تغییر حالتی نشد. 
ــال 1988 (زمسـتان 1366) عـراق از چنـد حملـه "ارتـش  در اوایل س

آزادیبخش خلق ایران"2 در جبههای به عرض 20 کیلومتر در نزدیکی شوش 
ــوب بـود.  پشتیبانی کرد و در همین زمان، خود مشغول تجمع نیرو در جن
ایران متوجه مقاصد و نیات عراق نشد و تصور کرد که اقدامات عــراق بـرای 
تقویت پدافند منطقه است. عراق طرح فریب خود را بهمدت یک ماه ادامــه 

                                                                         
ــه انعکـاس واقعیتهـای جنـگ نـدارد. از قلـم  1ـ همانگونه که مشاهده میشود، نویسنده تمایل چندانی ب
انداختن عملیات والفجر 10 و آزادسازی شهر حلبچه جزء یکی از مـهمترین حـوادث ایـن مقطـع از جنـگ 
ــگی  است و بمباران شیمیایی مردم حلبچه به دستور حکومت عراق، به عنوان یکی از مهمترین جنایات جن
در اواخر قرن بیستم، مسئله سادهای نبود که نویسنده آن را فراموش کرده باشد. کشتار مـردم بـیگنـاه عـراق 
ــتم  با بمبهای شیمیایی حاوی گاز "سیانور" نقطه عطفی در جنگ و واقعهای فراموش ناشدنی در سده بیس
ــای  است. جا داشت که نویسنده این حرکت صدام را بهخوبی منعکس میساخت و آثار آن را در پیشبینیه
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران ارزیابی میکرد و ارتبـاطی میـان ایـن اقـدام و نحـوه پایـان جنـگ برقـرار 
میساخت. البته مردم ایران در سراسر تاریخ حیات خود بهویژه در مقاطع متعدد جنـگ تحمیلـی بـا عـراق، 
ــوده، اسـتوارتر بـه  اثبات کردهاند که هرگز تسلیم رعب و وحشت نمیشوند و هرگاه سفاکی دشمن شدیدتر ب
ــوه نیروهـای مجـهز ارتـش عـراق و   دفاع برخاستهاند؛ از جمله دفاع مردم بیسالح خرمشهر در برابر هجوم انب
ــه جبهـه در قـالب "گردانهـای انتقـام" پـس از حملـه هـواپیماهـای  نیز روانهشدن مردم غیور آذربایجان ب

حکومت عراق به یک دبستان در میانه که به کشتار دانشآموزان انجامید. (م) 
2ـ نامی است که سازمان منافقین برای انجام دادن عملیات رزمی علیه کشور خود از آن استفاده میکرد. (م) 
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داد و طی آن بهگونهای میزان تحرکات خود را افزود که نشاندهنده کسـب 
آمادگی برای حمله نباشد. 

ــراق بـه شـمار  از سال 1980 تا آن زمان این حمله بزرگترین حمله ع
میرفت. نیروهای سپاه هفتم تقویــت شـد و اکـثر نیروهـای گارد ریاسـت 
جمهوری وارد منطقه شدند؛ مقادیر بسیار فراوانی مهمات و چندیـن واحـد 

توپخانه در منطقه تمرکز یافت و عراق به انتظار روز 17 آوریل (28 فروردین) 
ـ که مصادف با اول ماه رمضان بود ـ نشست، زیرا در این ماه نیروهای ایران 

کاهش مییافت. طبق برخی گزارشها، شمار نیروهای ایرانی مستقر در فاو از 
30 هزار تن به حدود 8 هزار تن کاهش یافت. بسیاری از تحلیلگران نظامی 

گفتند که این نیروهای باقیمانده نیز از نیروهای درجه دو و کمتجربـه و بـا 
ــه کنـدی  آموزشهای سطح پایین بودهاند و فرماندهان واحدهایشان نیز ب
واکنش نشان میدادند. شکل خطوط پدافندی نیز نامناسب و غیرمجهز بود. 
منطقه پدافندی عمق الزم را نداشت، موانع مهمی نیز در آن یافت نمیشد. 

تنها منطقهای که میشد پدافند آن را خوب دانست، شهر فاو بود، اما بیشتر 
سنگرها و مواضع پدافندی هنوز کامل نشده بود و ظاهراً نیروهای ایرانی نیز 

تجهیزات و ماسکهای ضدگاز با خود نداشتند.1 
فرماندهی عراق طرح سنجیده و هماهنگی را برای آزادسازی فاو تنظیـم 
کرد و زمانبندی انتخاب شده نیز غافلگیری کامل تاکتیکی را فراهم آورد. 
هنگامیکه حمله آغاز شد، بیشتر نیروهای ایرانی سرگرم حلول ماه مبارک 

رمضان بودند. عراق حمله خود را شبانه و بدون هرگونه اعالم خطر آغاز کرد. 

                                                                         
1ـ چنان که نویسنده در این جا به طور غیر مستقیم و در چند سـطر بعـد بـه طـور مسـتقیم اشـاره کـرده 
ــد  است، یکی از عوامل موفقیت عراق در این حمله بهکارگیری وسیع گازهای شیمیایی بود. این سالحها چن
ــه نیروهـای ایرانـی مسـتقر در فـاو وارد  ساعت قبل از آغاز عملیات بهکار گرفته شد و خسارات سنگینی را ب

آورد و اصلیترین عامل موفقیت عراق در این حمله بود. (و) 
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با طلوع فجر، نیروهای سپاه هفتم پیشروی خود را آغاز کردند. یــک مسـیر 
ــیز بـرای  حمله در طول ساحل شطالعرب [اروندرود] و دو مسیر آبخاکی ن
احاطه مواضع اصلی پدافندی در نظر گرفته شده بود که حملـه از هـر سـه 
مسیر انجام گرفت. نیروهای عراقی اسـتفاده گسـتردهای از گازهـای سـمی 

کردند و قوای گارد ریاست جمهوری موظف به حمله در جبهه وسط عملیات 
(حوالی 35 کیلومتری جنوب شرقی مواضع بین زبیر و امقصر) شدند. برتری 
نسبی عراقیها از لحاظ تعداد 6 به 1 بود. سپاه سـوم بـه حملـه در سـمت 
جنوب در سمت دیگر فاو پرداخت. نیروهای مخصــوص هـم از باتالقهـا و 
ـبی  دریاچه بزرگ نمک در غرب فاو گذشتند. عراق با استفاده از خشکی نس
زمین و اوضاع مساعد آب و هوا، از گاز اعصاب برای شکستن قطعی و سریع 

خطوط پدافندی استفاده کرد که موفق نیز شد. 
ــه طـور  نیروهای خط شکن آبخاکی با وجود تحمل خسارات توانستند ب
چشمگیری بر میدانهای مین و سیمهای خاردار و موانع آبی غلبــه کننـد. 
ــا قـابلیت  توپخانه عراق موفق به اجرای آتش تهیه سنگین و مانور انتقالی ب
بسیار شد و پشتیبانی آتش انبوه و آتش نقطهای متمرکز و برتر را بـه اجـرا 
گذاشت. با آن که نیروهای عراقی در هنگام عبور از میدانهای مین و سـایر 
ــه  موانع اطراف شهر فاو خسارات فراوانی دیدند، لیکن نیروهای ایران قادر ب
ــه  حفظ مواضع خود نشدند. نیروهای عراقی اصالً با مقاومتهای سنگینی ک
در نبردهای گذشته با آن روبهرو میشدند، مواجه نشــدند. پدافندکننـدگان 
شروع به بازگشت و عبور از شطالعرب [اروندرود] کردند اما نیروهای عــراق 

دو پل موجود روی این رودخانه را منهدم کردند. این امر منجر به آن شد که 
نیروهای ایرانی بدون حمل تجهیزات و سالحهای خود، عقبنشینی کننـد. 
عراق اعالم کرد که در روز اول ایـن عملیـات، 318 پـرواز بـا هـواپیماهـا و 

هلیکوپترهای مسلح خود برای پشتیبانی از عملیات زمینی انجام داده است. 
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ـاو  پس از گذشت 35 ساعت از آغاز حمله، پرچم عراق بار دیگر بر فراز ف
باال رفت و عراق کلیه تجهیزات سنگین، خودروهای زرهی و توپخانه و همه 

تدارکات و مهمات موجود در شبه جزیره را به غنیمت گرفت. 
بسیاری از ناظران و تحلیلگران نظامی معتقد بودند که عراق از راهنمایی 
خارجیان در طراحی عملیات و آمادگی آن بهره گرفته است. ایران نیز کویت 

را متهم کرد که اجازه استفاده از جزیره بوبیان را به عراق داده و مدعی شد 
که هلیکوپترهای هجومی امریکا در بمباران فاو مشارکت داشتهاند. نتیجـه 
سیاسی مستقیم و فوری این عقبنشینی نیروهای ایران از فاو، تغییر رئیس 

ستاد نیروهای مسلح ایران1 و پایین آمدن روحیه در داخل ایران بود. 

بازپسگیری شلمچه و منطقۀ پیرامون بصره 
پس از آزادسازی فاو، برخی نبردهای غیر مهم در طول ماه آوریل و اوایل ماه 
ــایی  مه (اواخر فروردین و اردیبهشت) صورت گرفت  و ایران یک مانور دری
ــا نـام "والفجـر3"2 انجـام داد کـه در آن 50 واحـد دریـایی (شـامل  مهم ب

ناوشکنها، فریگیتها، مینروبها و ضد زیردریاییها و ...) شرکت داشتند . 
در این مانور، نیروی هوایی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروهای 

هوا دریا نیز مشارکت کردند. این مانور به منظور قدرتنمایی پس از شکستی 
بود که در فاو به ایران وارد شد، گرچه ظاهراً ایران موفق به استفاده از ایـن 

قدرت نمایی نشد. 
در همین دوران، عراق استراتژی خود یعنی زدن اهداف مهم اقتصادی و 

                                                                         
ــاهنگی امکانـات و توانهـای رزمـی موجـود در  1ـ در این سال باتوجه به تجارب به دست آمده از نحوه هم
ایران، ستاد فرماندهی کل قوا به منظور هماهنگسازی عملیاتی سپاه و ارتش تشکیل شد. اما حادثـهای کـه 
نویسنده از آن یاد میکند، مربوط به اعالم رسمی سـمت حجتاالسـالم هاشـمی رفسـنجانی اسـت کـه از 

سالها قبل مسئولیت فرماندهی عالی جنگ را عهدهدار بودند. (م) 
2ـ در متن کتاب "ذوالفجر3" آمده است. (م) 
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ــه داد. ایـران بخـش عظیمـی از  حمله به کشتیها و بمباران شهرها را ادام
ـراق  نیروهای خود را در برابر نیروهای عراقی در جبهه بصره گسترش داد. ع

نیز شروع به خشکاندن دریاچه ماهی از اوایل 1988 (زمستان 1366) کرد و 
ــن در ایـن امـر  متقابالً، ایران کوشید تا این زمینها را زیر آب فرو برد لیک
ــره  موفق نشد، در نتیجه، زمینهای نزدیک به مواضع ایرانیها در جبهه بص
ــری مؤثـر قـوای زرهـی در  خشکانده شد و نیروهای عراقی قادر به بهکارگی
حمله خود به این منطقه شدند. عراق سپاه سوم خود را که پیرامون بصــره 

مستقر بود با حدود 130 هزار نیروی جدید شامل واحدهایی از گارد ریاست 
ــان را بـرای ایـن مـأموریت آمـوزش داد.  جمهوری و غیره تقویت کرد و آن
عراقیها ماکتی از تانکهای ایرانی ساخته بودند که روش انهدام و یا غلبه بر 
آن را تمرین کنند و در این زمینه از تجربه نیروهای مصری در کانال سوئز و 
ــه اجـرای عملیـات فریـب در منطقـه  خط بارلو نیز استفاده کردند. عراق ب
ــه قریبالوقـوع عـراق بـه مجنـون  مجنون پرداخت تا ایران نسبت به حمل
اطمینان حاصل کند. عراق همچنین مهمات و ذخایر الزم برای عملیـات را 

فراهم آورد. 
در ماه مه (اردیبهشت) فرماندهی عراق دستور داد تا نیروهــای زرهـی و 
گارد ریاست جمهوری و تفنگداران دریایی به خطوط مقدم منتقل و آماده 

حمله شوند. محورهایی نیز جهت انتقال این نیروها به خطوط مقدم در طول 
خطوط پدافندی احداث گردید. مواضع هجومی بهخوبی تنظیم شده و شکل 

ــران را داشـتند.  یافته بودند و از لحاظ مهندسی قابلیت تحمل ضد آتش ای
ــد بـرای مخفـی  افزایش پناهگاهها و کانالهای مستحکم و خاکریزهای بلن

ماندن تحرکات از این جمله بود. 
در ساعت 9:30 صبح روز 25 مه (4 خرداد 1367) سپاه سوم و نیروهای 
ـتر در  گارد ریاست جمهوری شروع به حمله در جبههای به طول 25 کیلوم
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شرق و جنوب شرقی بصره کردند. این حمله تحت پوشش پردهای از آتش 
سنگین توپخانه صورت گرفت، آتشی کـه بـه گفتـه کارشناسـان نظـامی و 

ناظران، از انبوهترین آتشهای پوششی در تاریخ نظامی بوده است. 
همچنین عراق در مرحله اول حمله بهشدت و کثرت از گازهــای سـمی 
استفاده کرد. خشکی زمین و برتری زرهی دو عاملی بود که عراق بهخوبی از 
ــات مشـترک  آن بهره گرفت. عراقیها همچنین درک و فهم خوبی از عملی

(هوایی، زمینی، دریایی) به دست آورده بودند و آن را بهگونهای موفقیتآمیز 
بهکار بستند. 

ــتری جنـوب  حمله اصلی علیه پاشنه دریاچه ماهی در فاصله 10 کیلوم
بصره صورت گرفت. حمله ثانوی به سمت شمال بصره بود. عراقیها در محور 

اصلی خود برتری به نسبت 4 به 1 و در سایر محورهای عملیاتی نیز برتری 
ــهر جاسـم در سـاحل شـرقی شـطالعرب  به نسبت 2 یا 3 به 1 داشتند. ن
ــتر بـه سـمت شـرق و  [اروندرود] تصرف شد و معبری به عرض 25 کیلوم

جنوب شرقی گشوده شد. 
مواضع ایران در این منطقه بهخوبی مجهز بود و مجموعهای از کانالها و 
ــانک و  اسـتحکامات و کیسـههای شـن و سـیمهای خـاردار و سـکوهای ت

میدانهای مین را در بر میگرفت. نیروهای ایران در ابتدای عملیات بهخوبی 
مقاومت کردند و به قوای مهاجم عراقی خسارات مؤثری در حین خطشکنی 
وارد آوردند. با آن که قوای عراقی برای دور زدن یا احاطه مواضـع نیروهـای 
پدافندکننده، سخت کوشیدند، اما آنها مجبور به مقابله با یک پاتک موفق 
ــه اسـارت درآمدنـد. درنتیجـه  ایران شدند که طی آن تعدادی از عراقیها ب

بهسرعت هلیکوپترهای مسلح عراق به کمک نیروهای عملکننده آمدند تا با 
اجرای عملیات پشتیبانی نزدیک، آنان را در مأموریت خویش موفق سازند. 
عراق با اعزام نیروهای زرهی و تانکهای خود به نبرد ادامه داد و توپخانه 
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خود را با کفایت و کارایی بهکار گرفت. پس از آن که پاتک ایران دفع شد، 
عراق شروع به کاهش نیروهای عملیاتی خود در میدان نبرد کرد. در نهایت 

قوای عراق موفق به درهم شکستن مقاومت نیروهای ایرانی شدند. پنج لشکر 
ایرانی بهسرعت شروع به عقبنشــینی کردنـد و برخـی واحدهـای ایرانـی، 
توپخانه و سالحهای خود را گذاشته و فرار کردند . به این ترتیب نیروهــای 
عراقی مقادیر فراوانی سالح و مهمات به چنگ آوردند. در طول پنج ساعت، 
عراق قادر به عقبراندن قوای مدافــع ایـران از خطـوط اول شـدند و آنهـا 

وحشتزده و هراسان بهسرعت بهسوی اهواز و خرمشهر بازگشتند. 
خسارات ایران تقریباً ده برابر خسارات عراق بود . عراق همچنین تعدادی 
آتشبار توپخانه و تعداد بسیاری نفربرهای زرهی و 90 تانک را به غنیمت گرفت.  

ـهر  پس از نبردی که 10 ساعت به طول انجامید، پرچم عراق بر باالی ش
شلمچه در 25 کیلومتری شرق بصره به اهتزاز درآمد و ایران تمام زمینهایی 

را که در سال 1987 با از دست دادن 50 هزار تن به دســت آورده بـود، از 
دست داد. رادیو تهران جز اعالم عقبنشینی هیچ سخن دیگری نگفت. 

ـهرو  روشن شد که ایران با دومین شکست بزرگ خود درسال 1988 روب
ــد. ایـران  شده است و نمیتوانست در برابر این اوضاع هیچ کاری انجام ده
ـه  حدود 10% از تجهیزات اصلی نبرد خود را از دست داده بود، در زمانی ک

میتوانست 150 واحد توپخانه را جایگزین واحدهای انهدامی کند، اما چیزی 
برای جایگزینی تانکها و زرهپوشها نداشت. برخـی منـابع گفتنـد مـیزان 
ــاهش یافتـه و [امـام] خمینـی را  داوطلبان حضور در جبهه حدود 70% ک
ـارات  واداشته تا خطاب به نیروهای خود بگوید که در راه جنگ مقدس خس

قابل اهمیت نیستند و با وجود آنچه از دست رفته، جنگ ادامه خواهد یافت. 
وی [امام خمینی] گفت: 

«آینده عراق ـ که آغازگر جنگ بوده است ـ در میدان جنگ معین میشود نه بر 
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سر میز مذاکره.» 
ــه دسـت آورد.  در همین دوران عراق موفقیت دیگری در جبهه شمال ب
گرچه در این منطقه حمله بزرگی انجام نداد اما سلسلهای از حمالت در کل 
مناطق کردنشین ـ که ایران در سال 1987 و اوایل 1988 وارد آن شده بود 
ــوای ایـران را بـه  ـ صورت داد که برای عراق پیروزی دیگری به بار آورد و ق

عقب راند.1  

اوضاع در ژوئن 1988 (خرداد 1367) 
در آغاز ژوئن 1988 (نیمه خرداد 1367)  اوضاع بهنحوی بود کــه از ایـران 
انتظار میرفت در پی شکستهایی که در زمین و دریا متحمل شده است، 
بهسمت قبول آتشبس گام بردارد. در حالی که فرمـاندهی ایـران حمـایت 
ــال 1987) بـار  مردمی را برای ادامه جنگ از دست داده بود2، (از اوایل س
ــگ  دیگر انتخابات مجلس موجب افزایش قدرت افراطیها و طرفداران جن
گردید. [امام] خمینی در این اوضاع بسیار به سمت قبول آتشبس نزدیـک 

شده بود. این امر برخی مسئوالن عراقی از جمله وزیر دفاع را بر آن داشت تا 
تهدید به حمله و تصرف شهرهای مرزی ایران کند. عراق همچنین تهدید به 
حمالت موشکی و هوایی علیه شهرهای ایران و مراکز نفتی این کشور کرد تا 

ایران را مجبور به پایاندادن جنگ کند. 
ــن  در جریان جنگ نفتکشها، نیروهای دریایی غربیها بیش از 13 می
دریایی جدید در منطقه کشف کردند. ایران در برابر 20 نفتکشی که عراق 

                                                                         
ــاطق غـرب و  1ـ به دلیل اهمیت مناطق عملیاتی در جنوب، ایران رأساً اقدام به ترک مناطق مسکونی در من

شمال غرب کرد و با یک عقبنشینی تاکتیکی، عمده قوای خود را در منطقه جنوب متمرکز ساخت. (م) 
ــود. تحـوالت  2ـ ایران هیچگاه در زمینه پشتیبانیهای مردم از جنگ و حضور آنان در میدان دچار مشکل نب
ــز مطالعـات و تحقیقـات  پایان جنگ معلول اوضاع دیگری بود که نویسنده را برای درک بهتر آن به کتب مرک

جنگ ارجاع میدهیم. (م) 
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ـال  هدف قرار داده بود به 31 نفتکش از آغاز سال 1988 حمله کرد. در س
1987 تعداد 92 حمله از ایران و 87 حمله از عراق صورت گرفت. از نیروی 
ـز"  دریایی امریکا همچنان 30 واحد دریایی از جمله ناو هواپیمابر "اینترپرای
در خلیجفارس حضور داشتند. انگلستان یــک ناوشـکن، 2 فـریگیـت، 4 
مینروب و دو ناو لجستیکی؛ بلژیک 2 مینروب و 2 ناو لجستیکی ؛ فرانسه 
یک ناوشکن فریگیت و یک مینروب ؛ ایتالیا 3 فریگیت، 3 مینروب، 2 

ناو لجستیکی ؛ هلند 2 مینروب در منطقه داشتند. 
ایران به موشکهای کرم ابریشم جدید از چین کمونیست و موشکهای 
استوکس (شبیه به کرم ابریشم) از کره شمالی دسـت یـافت و پایگاههـای 
ــن  دیگری برای این موشکها در طول ساحل خلیجفارس بنا کرد که در بی
آنها تعدادی پایگاه مستحکم و انبارها و پناهگاههای بزرگ و محکم وجــود 
ـتیبانی  داشت که 4 موشک را در خود جای میداد. همچنین تأسیسات پش

فنی و لجستیکی در کوهستاک (شهری در نزدیکی تنگه هرمز) بنا ساخت و 
ــاییز 1988 (1367) ایـران سـاخت یـک موضـع  روشن بود که در اوایل پ

مستحکم را در نزدیکی تنگه بهپایان خواهد رساند. 
در برابر چنین اوضاعی، امریکا ناو "وینسنز" را که مسلح بـه موشـکهای 
ــم  "کروز" و تجهیزات جنگ الکترونیک و سالحهای ضد موشک کرم ابریش

ــه شـمال خلیجفـارس اعـزام کـرد. همچنیـن نـوع جدیـد و  بود، به منطق
ـرجنگیهای  پیشرفتهای از موشکهای دریایی "تام هاوک" را که مجهز به س
قوی با قدرت نفـوذ بسـیار بودنـد، بـه منطقـه آورد و هـواپیماهـای جنـگ 
ــابر مسـتقر سـاخت. در مـورد تالشهـای  الکترونیکی را در ناوهای هواپیم
سازمان ملل باید گفت چندان مشخص نبود که آیا ادامه این وضع جدید در 
جنگ، طرفی را به سمت قبول آتشبس سوق خواهد داد یا آنکه قطعنامه 
ــابه قطعنامـه 435 و قطعنامـه 242  598 شورای امنیت نیز سرنوشتی مش
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(اعراب و اسرائیل) خواهد داشت و یک قطعنامه بیاثر و بیفایده میشود. 
دبیرکل سازمانملل مجموعه جدیدی از تالشهای خود را در اواخر ماه مه 
(اوایل خرداد) آغاز کرد و از ایران و عراق دعوت کرد تا نمایندگان خود را در 
ژوئن 1988 (خرداد) برای شرکت در مذاکراتی طوالنی و سنگین اعزام کنند، 
اما هیچیک از دوطرف به این دعوت پاسخ مثبت ندادند. عراق خواستار آن شد 

ـرد.  تا ایران قبل از قبول آتشبس موقت، تمام شروط قطعنامه 598 را بپذی
فرماندهی ایران از داخل کشور نیز تحت فشار سیاسی و اجتماعی قرار گرفت، 

لیکن سکوت کرد. شوروی و چین نیز ترجیح دادند تا از هرگونه تالشی که 
منجر به الزام مجازات علیه هر یک از دو طرف شود، دور بمانند. 

با همه این احوال، خساراتی که در نزدیکی بصره به ایران وارد شـد، بـه 
ــام]  تغییراتی در فرماندهی عالی ایران انجامید. در 2 ژوئن (12 خرداد) [ام
ــل نیروهـای مسـلح  خمینی اعالم کرد که رفسنجانی را به عنوان فرمانده ک
منصوب کرده است.1 اهداف و انگیزههای پشت این تصمیم، مشخص نبود. 
بهویژه آن که رئیس جمهور "خامنهای" در رأس شورایعالی دفاع کشور قرار 
ــای آمـادگی  داشت. برخی گزارشها حاکی از آن بود که این تغییر به معن
ــت  ایران برای قبول برخی سازشها و دست برداشتن از طرح ایجاد حکوم
ــوده اسـت.  شیعی در عراق و قبول مهرهای غربگرا به جای صدامحسین ب
همچنین این تغییر به معنای اهمیت دادن به شورشهای داخلی2 و پایـان 
ــنجانی بـر ادامـه  دادن به جنگ بود. اما جامعه جهانی ناگهان با تأکید رفس

جنگ و اعالم "نه سازش، نه تسلیم، نه عقبنشینی"، روبهرو شد. 
                                                                         

ــه عنـوان فرمـانده جنـگ تعییـن  1ـ چنان که پیشتر اشاره شد، آقای هاشمی رفسنجانی از مدتها قبل ب
ــی بـرای  شده بودند اما در پایان سال 1366 با طرح مباحثی درباره اصلیشدن جنگ در کشور و اتخاذ راهحل
ــپاه و تقویـت پشـتیبانی  بسیج امکانات کشور در خدمت جنگ و نیز انسجام بخشیدن به تحرکات ارتش و س

رزمندگان، طرح تشکیل ستاد فرماندهی کل قوا با مشارکت نیروهای مسلح و دولت تهیه و تنظیم شد. (م) 
2ـ منظور نویسنده، مخالفتهای شورشگرانه(!) داخلی در ایران است. (م) 



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

هجوم عراق و دخالت غرب 

 325

ـالفت  بیشک فرماندهی ایران از اوضاع سیاسی کشور و رشد فزاینده مخ
افکار عمومی داخلی با جنگ، نگران بود و بدان اهمیت میداد. تظاهرات ضد 

جنگ به طور مکرر صورت میگرفت.1  
ــده شـد، بـه  رفسنجانی در همانروزی که به عنوان فرماندهی کل برگزی
وسیله برخی سیاسیون ایرانی به جهت مواضعی که در قبال جنگ داشت، 

مورد حمله و اعتراض واقع شد. این فشارها فرماندهی ایران را مجبور ساخت 
تا نشان دهد که همچنان قادر به انجام دادن حمالت تعیینکننده و اساسی 
علیه عراق است، لذا در 13 ژوئن 1988 (23 خرداد 1367) نیروهای ایران 
حملهای را علیه مواضع سپاه سوم عراق در منطقه شــلمچه (شـرق بصـره) 
انجام دادند. حداقل 25 هزار نیروی سپاه پاسداران متشــکل در حـدود 50 
ــد) و از  گردان حمله را آغاز کردند؛ میدانهای مین را شکافتند (عبور کردن
ــع  سیمهای خاردار گذشتند اما قادر به تسلط بر هیچیک از مناطق و مواض
تحت تسلط عراق نشدند. ایران اعالم کرد که 19 هزار سرباز عراقی را کشته 
یا زخمی ساخته و 2100 تن را به اسارت در آورده است. این حمله بسـیار 
ــدود 300  سنگین بود و نیروی هوایی عراق ناچار شد در 3 روز اول نبرد ح
ــی  پرواز هواپیما و 650 پرواز هلیکوپتر در روز برای پشتیبانی نیروی زمین
ــراق  انجام دهد. در ابتدای حمله، قوای ایران ده کیلومتر در داخل اراضی ع
پیش رفتند، ارتش سوم (سپاه سوم) عراق 40 هــزار نـیرو در 11 تیـپ در 
منطقه داشت، لذا به گسترش نیرو و اعزام احتیاط به منطقه نبرد پرداخت. 
به این ترتیب عراق یک پاتک قوی اجرا کرد. پس از حدود 19 ساعت نبرد 

                                                                         
ــوده اسـت.  1ـ یکی از نقاط قوت جمهوری اسالمی ایران در جنگ، پشتیبانی و حمایتهای مردم از جنگ ب
ــراق در ابتـدای سـال 1367، گواه صـادقی بـر  هجوم نیروهای مردمی به جبهههای جنگ پس از تعرضات ع
ــازماندهی بـه منـاطق نـبرد آمدنـد و  این ادعا است. این هجوم بهحدی بود که بسیاری از داوطلبان بدون س
خواستار شرکت در نبردهای شدید آن زمان شدند. لذا هیـچگاه و در هیـچ دورانـی بـهویژه در اوضـاع اواخـر 

جنگ، مسئوالن با مخالفت یا تظاهرات علیه جنگ روبهرو نشدند. (م) 
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ــب رانـدن نیروهـای ایرانـی شـدند و  نزدیک و شدید، عراقیها موفق به عق
ــه شکسـت  خسارات سنگینی بر آنان وارد ساختند. با این که حمله ایران ب
ــه علیـه  انجامید لیکن نشان داد که ایران همچنان قادر به انجام دادن حمل
عراق میباشد و این همان چیزی بود که رفسـنجانی از ایـن حملـه انتظـار 

داشت، گر چه ایران هزینه گزافی برای این هدف پرداخت.1  
پیروزیهای عراق یکی پس از دیگری به آرامی در منطقه شمال حـاصل 
ــه دسـت  میشد و این کشور سرزمینهای از دست رفته خود را بار دیگر ب
میآورد. ایران به همین جهت کوشید تا کردهای معارض عراقی را در یـک 
ــری سـازمان دهـد و آمـادگی خـود را نـیز بـرای  ارتش منظم 50 هزار نف
پشتیبانی این ارتش و ارسال اسلحه و مهمات به آن ابراز کرد. با این حـال، 
عراق به کسب پیروزیهای تدریجی خود ادامه داد و برخی ارتفاعات حیاتی 
را در منطقه شمال تصرف کرد؛ به عنوان مثال در ماه ژوئن (خرداد ـ تـیر) 
ــلیمانیه شـد .  عراق موفق به تسلط بر 5 ارتفاع حاکم بر منطقه پیرامون س
ــا بتوانـد نیروهـای  پیروزیهای عراق در جنوب، به عراق این امکان را داد ت

تقویتی بیشتری به شمال اعزام کند و تعداد بسیاری هلیکوپترهای مسلح و 
واحدهای توپخانه را به منطقه شمالی وارد کند. به این ترتیب ایران ابتکــار 

عمل را در این منطقه از دست داد.2 

                                                                         
ــا اسـتفاده از موفقیـت، وارد سـرزمین  1ـ به نظر میرسید که عراق پس از تصرف فاو و شلمچه مایل است ب
ــرز گذشـتند کـه بـه عقـب رانـده شـدند. خـبر عبـور ایـن  ایران شود. برخی واحدهای زرهی عراق نیز از م
ـههایی  واحدهای زرهی از مرز، در شهرهای جنوبی کشور موجی از شور مقاومت به راه انداخت و مردم صحن
ــایش گذاشـتند. گرچـه هجـوم عـراق بـه  پر شور همانند روزهای اولیه جنگ در سال 1359 (1980) به نم
ــاز بـه انجـامدادن  داخل خاک ایران چندان جدی نبود، اما برای پشیمانسازی دشمن از چنین آرزوهایی، نی
ــات، آگاه سـاختن دشـمن از قـدرت و تـوان  عملیات در منطقه شلمچه احساس میشد. هدف از این عملی
رزمی کشور در دفاع از سرزمین خود بود و یکی از نتایج مهم ایـن نـبرد، توقـف دشـمن در پشـت مرزهـای 

بینالمللی دو کشور بود. (م) 
 ← 2ـ این مناطق در پی تصمیم ایران مبنی بر عقبنشینی از مناطق غیر مهم و تمرکز نیرو در مناطق  
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حمله عراق به مهران و مجنون 
گره جنگ دیپلماتیک در ژوئن باز نشد و با همه تالشهای پیوسته دبیر کل 
سازمانملل متحد، هیچگونه موفقیتی برای ممنوعیت صدور اسلحه [به این 
دو کشور] حاصل نشد. شوروی در آرامش به ارسال سالح و مهمات خود به 
ــای امریکـایی از  عراق ادامه میداد، درحالیکه دائماً خواستار خروج نیروه
منطقه خلیجفارس میشد. ایران برخی نشانههای تمایل به بهبود رابطــه بـا 
ــچ نرمشـی در بسـیاری مسـائل مـانند  انگلستان و فرانسه را بروز داد اما هی
گروگانها نشان نداد.1 در ماه ژوئن (خرداد) ایران اعالم کرد که اجازه رفتن 

حجاج خود را به عربستان برای انجام دادن فریضه حج نمیدهد.2 
ــل میکوشـید،  در همان زمانی که عراق برای کسب حمایت سازمان مل
ــهت اطـالع از  وزیر خارجه عراق مالقات خود با وزیر خارجه امریکا را به ج
مالقات وی با جالل طالبانی (یکی از رهبران کردهای مخالف عراق) لغو کرد 

و درگیری لفظی شدیدی نیز بین ایران و عراق بر سر سهمیه نفت در یکی از 
جلسات اوپک روی داد. 

ــر  در آن هنگام عراق اولویت و اهمیت را به جنگ در زمین داده بود نه ب
ــوان زرهـی و نیروهـای  رفتار دیپلماتیک. در نیمه ژوئن بخش عمدهای از ت
ــن (28  شیمیایی عراق در منطقهای نزدیک مهران مستقر شد و در 18 ژوئ

                                                                                                                                               
←  مهم، تخلیه شد و بعضاً کردهای معارض با حکومت عراق جای نیروهای ایرانی را پر کردند. (م) 

ــه مـاجرای النـه جاسوسـی آمریکـا در  1ـ خوانندگان توجه دارند که منظور نویسنده از "گروگانها" ربطی ب
ــه پـس از گذشـت  ایران ندارد بلکه احتماالً موج گروگانگیریهای متقابل در لبنان مورد توجه ایشان است ک

چندین سال، کلیه گروگانهای غربی آزاد شدند و گروگانهای ایران هنوز سرنوشت نامعلومی دارند. (م) 
2ـ با توجه به کشتار بیرحمانه حجاج ایرانی در حرم امن الهی که در سال قبل از آن انجام شـده بـود، اعـزام 
حجاج ایران به عربستان هیچ توجیه منطقی و عاقالنهای نداشت و برای رعایت حرمت حـرم و حفـظ خـون 
ــنده بـه دلیـل  حجاج بیگناه میبایست اعزام حاجیان ایرانی مورد تجدیدنظر قرار میگرفت. الزم بود که نویس

واقعی این تصمیم اشاره میکرد. (م) 



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

جنگ عراق و ایران 

 328

خرداد 1367) حمله جدیدی (با نام چلچراغ1) بر ضد مواضع ایران در این 
ــه  منطقه انجام گرفت و شهر مهران و برخی ارتفاعات و عوارض اطراف آن ب
تصرف درآمد. در این حملـه نیروهـایی از مجـاهدین خلـق (جنبـش ضـد 
ــامل  حکومت [امام] خمینی) شرکت داشتند که موفق شدند یک لشکر ک

ایران را شکست دهند و اکثر مهمات و سالحهای آن را به غنیمت بگیرند.2  
پـس از 3 روز قـوای عـراق از منطقـه عقبنشـینی کردنـد و نیروهـــای 
مجاهدین خلق (یا ارتش آزادیبخش خلق) باقی ماندند. تا این زمان ایـران 
فقط نیروهای اندکی در این منطقه داشت که بین جبهه و شــهر کرمانشـاه 
مستقر بودند، لذا بهسرعت هر آنچه از نیروهای ذخیره که ممکن بود، فراهم 
آورد و به محل اعزام کرد. ایران همچنین اعالم کرد که 3 حمله علیه مواضع 
ــه حـدود 320  خود را در مناطق ماووت و شهری در مرز سلیمانیه در فاصل
کیلومتری بغداد دفع کرده است. در همین روز عراق بـار دیـگر بـه مـهران 

حمله برد و 13 قله اطراف آن را تصرف کرد. 
عراق همچنین یک سلسله حمالت هوایی استراتژیک به مراکز نفتی ایران 

ــی عـراق در طـول ایـن جنـگ بـود و  انجام داد که شدیدترین حمله هوای
تأسیسات نفتی بسیاری را به آتش کشید، از جمله: واحدهای تولید نفت خام 
اهواز، تلمبهخانه نفت در بیبیحکیمه و تأسیسات نفتی گچساران. این اولین 
حمله مهم و حساب شده پس از آرامش حاکم در جنگ شهرها از 19 آوریل 
ــیز بـه  (30 فروردین) تا آن زمان بود . عراق حمله هوایی متمرکز دیگری ن
ــواحل جنـوب شـرقی دریـای  نیروگاه برق "نکا" در شمال شرق تهران [س

                                                                         
1ـ در متن اصلی "النجوم االربعون" به معنای ستارگان چهلگانه آمده است. (م) 

2ـ در اکثر تحرکاتی که عراق در پایان جنگ انجام داد، از سالحهای شـیمیایی بـه عنـوان مؤثرتریـن عـامل 
ــن دوره هسـتند  شکست نیروهای ایران سود برد. تعداد بسیاری از مجروحان شیمیایی جنگ مربوط به همی

که دارای بیشترین درصد جراحت در این زمینه میباشند. (م) 
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مازندران) انجام داد. این حمالت در طول روزهای آخر ژوئن و اوایـل ژوالی 
(اواسط تیرماه) ادامه یافت و یک ایستگاه گاز طبیعی و پایانه نفتی نیز مورد 

اصابت قرار گرفت. 
عراق در طول ماه ژوئن تمام فعالیت خود را صرف آمادهسازی برای حمله 
به باقیمانده مواضع ایرانیها در جزایر مجنون و زمینهای پشت آن کرد. بار 
دیگر عراق نیروهای پشتیبانی آتش و سایر پشتیبانیهای مورد نیاز را فراهم 
آورد تا یک حمله اساسی دیگر انجام دهد. همچنین زمیـن مشـابهی بـرای 
مانور نیروهای خط شکن در نظر گرفت و به این ترتیــب آمـاده حملـه بـه 
باقیمانده مواضع ایران در جزیره شمالی مجنون و حمله زرهی متمرکز بـه 

زمینهای خشک اطراف مردابها ـ برای حمله به عقبه قوای ایران ـ گردید. 
حمله عراق در 25 ژوئن (4 تیر 1366) آغاز شد. قوای اصلی این حمله را 
نیروهای پیاده سوار بر قایقهای کوچک تشکیل میدادند که به همراه گارد 
ــر مواضـع موجـود در  ریاست جمهوری مجهز به خودروهای آبی ـ خاکی ب
ــوپخانـه و واحدهـای زرهـی کـه  جزایر مجنون یورش بردند. صدها واحد ت
سنگرهای مناسب برای شلیک مستقیم آنها انتخاب شده بود، از این حمله 
پشتیبانی کردند. به محض موفقیت نیروهای خطشــکن، پلهـای شـناور و 

بولدوزرهای مهندسی ارتش عراق بهکار گرفته شدند تا برای اتصال به منطقه 
تصرف شده، جاده بسازند. نیروهای ایرانی مستقر در جزایر نتوانستند در برابر 

آتش انبوه مقاومت کنند و پس از 8 ساعت از آغاز حمله، مقاومتها در هم 
شکست. سپس نیروهای گارد ریاست جمهوری و سپاه سوم1 که با چند هزار 

خودرو زرهی تجهیز شده بودند، حمله را آغاز کردنـد و خـط را شکسـتند. 
برخی گزارشها حاکی است که تعداد تانکهای عراقی حاضر در این حمله،2 

                                                                         
1ـ نویسنده با نام "ارتش سوم" یاد کرده است. (م) 
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هزار تانک به اضافه 600 واحد توپخانه بوده و در مقابل، ایران 60 تانک و تعداد 
اندکی واحدهای توپخانه داشته است؛ یعنی نسبت قوا، 20 به 1 به نفع عراق 

بوده است. عراق همچنین به فرود آوردن چترباز در پشت مواضع ایران پرداخت! 
سپس نیروهای عراق بهسرعت مواضع داخل مجنون و مردابها را دور زدند و 

(گارد ریاست جمهوری از شمال و سپاه سوم از جنوب) بدون مواجهه با مقاومت 
قابل ذکری به عمق 30 کیلومتری داخل اراضی ایران رسیدند. 

ایران هزاران نیرو از دست داد و تعداد بسیاری از ایرانیان به اسارت عراق 
درآمدند. ایران اعالم کرد که 60 تن از نیروهای خود را بر اثر استفاده عراق از 

گازهای سمی، از دست داده است و 6 هـزار سـرباز نـیز مصـدوم گازهـای 
ــتفاده عـراق از  شیمیایی (عوامل اعصاب و سیانور) شدهاند. کارشناسان اس

گازهای سمی را تأیید کردند و عراق نیز استعمال آن را انکار نکرد و هیچگونه 
تفسیر و تحلیلی نیز بر این اخبار برای حفظ حیثیت خود منتشر نکرد. 

در اول ژوالی (10 تیر) طارق عزیز اعتراف کرد که عراق از گازهای سمی 
استفاده کرده است، اما او گفت که ایران ابتدا این گازها را بهکار برده است. 
بار دیگر قوای عراقی سالح و تجهیزات بسیاری به غنیمت گرفتند و مهمات 
ــد. ظـاهراً عـراق  و ذخایر ایرانیان را که در مواضع آنها بود، به چنگ آوردن
ــد، وارد  خسارات مهمی به نیروی هوایی ایران که در این نبرد شرکت کردن

آورد (35 هواپیمای ایران در یک تالش نافرجام و مأیوسانه برای توقف حمله 
عراق، شرکت کردند) . هواپیماها و هلیکوپترهای مسلح عـراق 400 پـرواز 
انجام دادند، برتری هوایی عراق بسیار بیشتر بود. در همین روز قوای عراق 
بر جزایر مجنون مسلط شدند و عراق اعالم کرد که از ابتدای حمالت خـود 

در مارس تاکنون بر 40 ارتفاع حاکم بر شمال مسلط شده است. 
صدام این پیروزیها را جشن گرفت و گفت: 

«نبردهای امروز ما همان آخرین حلقه محکمی است که این زنجیره را به هم پیوند داد 
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و پیروزی نهایی در خلیجفارس نزدیک است و این ارادۀ خداوند است.» 
در مقابل، رادیو ایران از نیروها خواست تا به جبهه بروند و اعالم کرد که 
برای ایران، اعزام نیروهای داوطلب آموزش دیده به جبهه از اولویـت اصلـی 

برخوردار است و مردم باید کل توان خود را در حمایت از جنگ بهکار ببرند. 
ایران اعالم کرد که به یک پیروزی در شـمال دسـت یافتـه و در 28 ژوئـن 
حملۀ عراق را به ارتفاعات شاخ شمیران و منطقه نزدیک دربندیخــان دفـع 

کرده است و سه تیپ و دو گردان عراق به میزان 70 درصد منهدم شدهاند و 
ــه شـاخ شـمیران در  هزاران تن نیز آسیب دیدهاند. ظاهراً عراق در حمله ب
دربندیخان از گازهای سمی استفاده کرده بود و بر منطقه خـزان مـاووت و 
چهار موضع در تپه "الشهابی" تسلط یافته بود. خسارات عراق جـداً محـدود 

بوده است. دیگر ایران قادر به انجام دادن حمله در منطقه شمال نبود. 
ـلح  پیروزیهای عراق سؤاالتی را درباره قابلیت و توان رزمی نیروهای مس
ایران و امکان اعتماد بر آن، در بین سران ایران برانگیخت و شکاف موجود 
ــه  در بین نیروهای انقالبی و ارتش را بیشتر کرد و هریک گناه این امر را ب
ــی از  گردن دیـگری میانداخـت تـا جـایی کـه آیـت اهللا منتظـری در یک

سخنرانیهای خود گفت: 
«مسئله ارتش و سپاه، مسئله روز است … و باید بهطور عاقالنهای این مشکل حل 
شود؛ راهحل آن هم تشکیل یک سازمان واحد نظامی قوی تحت هر عنوان و نامی 
است تا این دوگانگی از بین برود. ما باید این مشکل را یک بار برای همیشه حل 

کنیم.»1 
این پیشنهاد از لحاظ نظری پیشنهاد خوبی بود، اما به اجرا گذاردن آن در 
زمان جنگ و نبرد و شکست، غیرممکن بود. تمام آنچه انجام دادن آن برای 

                                                                         
1ـ مرجع و منبع این خبر یافت نشد تا با اصل گفتار نقل شده تطبیق داده شود. ظاهراً این نقـل قـول منبـع 

معتبری ندارد. (م) 
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ایران ممکن بود، ایجاد یک فرماندهی جدید بود که بر هر دو سازمان عمده 
رزمی ایران نظارت کند. 

هجوم جدید عراق در منطقه میانی 
ـراق  عراق فشارهای خود را بر ایران ادامه داد. در پایان نبرد مجنون، دیگر ع

بیشتر سرزمینهای خود را که از سال 1982 در دست ایران بود، آزاد کرده 
بود و روشن شد که نیروهای ایرانی تمایل به مقاومت ندارند. نیروهای عراقی 
ــران وارد سـاختند و مقـادیر  شکستهای سنگین و مهمی را به نیروهای ای
ــمی نـیز  فراوانی سالح و مهمات به غنیمت گرفتند. بهکارگیری گازهای س

موجب ایجاد رعب و وحشت در بین نیروهای ایرانی گردید. 
در 12 ژوالی (21 تیر) توپخانه عراق مواضع ایران را در اطراف زبیدات در 

مرز ایران و مجموعه چاههای نفتی العماره، گلولـهباران کـرد. ایـن آخریـن 
مواضع ایران در داخل خاک عراق بود. پس از این گلولهباران، عراق با نیرویی 
به استعداد 5 لشکر (از گارد ریاست جمهوری و از سپاه چهارم) به سمت 
خطوط ایران پیشروی کرد. خطوط دفاعی ایران به سرعت فرو ریخـت و در 

چند ساعت قوای عراقی بر تمام مواضع مسلط شدند و حدود 2500 ایرانی را 
به اسارت گرفتند.1  

ـای  ظاهراً ارتش ایران در همه امور لجستیکی و اداری و ستادی به نیروه
سپاه پاسداران انقالب اتکا داشته است و به همین جهت پشتیبانی و کمک 

مورد نیاز را دریافت نکرده بود. 2 نیروهای عراقی پیشروی خود را تا عمق 40 

                                                                         
ــود و ارتـش عـراق در ایـن عملیـات نـیز بـا  1ـ پدافند از این منطقه به عهده ارتش جمهوری اسالمی ایران ب

استفاده گسترده از سالحهای شیمیایی موفق به پیشروی شد. (و) 
ــگ در امـور لجسـتیکی و سـتادی متکـی بـه سـپاه  2ـ ارتش جمهوری اسالمی ایران هیچگاه در طول جن
پاسداران نبوده و همواره در این زمینه استقالل داشته است. از نظـر عملیـاتی نـیز طبـق تدابـیر فرمـاندهی 

 ← جنگ، از ابتدای سال 1364 ارتش و سپاه به صورت مستقل به طرحریزی و اجرای عملیات  



h
tt
p
:/
/w
w
w
.c
iw
8
.N
e
t

هجوم عراق و دخالت غرب 

 333

کیلومتری داخل سرزمین ایران ادامه دادند و بر شهر دهلران و حدود 1500 
مایل مربع از اراضی ایران مسلط شدند و پس از چند روز از این منطقه عقب 
ــتر امریکـایی در فاصلـه 25 کیلومـتری  نشستند. در همین روز دو هلیکوپ
جزیره فارسی به سوی دو قایق توپدار ایرانی در خلیجفارس آتش کردند و 
قایقها را مجبور به فرار ساختند و مانع حمله آنها به نفتکش "یونیورسال 
ـود،  مونارک" شدند. به رغم خساراتی که نیروی دریایی سپاه متحمل شده ب
ــه  حمله به نفتکش دیگری را در 15 ژوالی (24 تیر) انجام داد. در پاسخ ب

این اقدام، عراق دو تلمبهخانه نفت در نزدیکی دزفول را بمباران کرد. 
پس از چند روز، در داخل ایران تظاهراتی در اعتراض به ضعف نظامی این 

کشور به راه افتاد.1 در 13 ژوالی (22تیر) عراق تهدید کرد چنانچه ایران از 
حلبچه و سایر اراضی در تصرف خود در کردستان عقبنشــینی نکنـد، بـه 
ــه ایجـاد یـک  جنوب ایران حمله خواهد کرد. مشخص بود که ایران قادر ب

پدافند فعال، پس از تحمل این شکستها نبود، چرا که در برابر هزاران تانک 
عراقی و هزاران خودرو زرهی، بیش از 200 تانک نداشت. همچنین عراق بر 
مقادیر فراوانی سالح و تجهیزات ایرانی دست یافت که همه آنها را در یک 
نمایشگاه ویژه در نزدیکی بغداد به نمایش گذاشت تا به اطالع مردم ایران 

نیز برسد.  
ــزاران قطعـه سـالحهای  در این نمایشگاه بیش از 570 تانک ایرانی، ه

مختلف، بیش از 130 خودرو زرهی پی.ام.پی. و تانکهای سبک "اسکورپین" 
و حدود 300 خودرو زرهی از انواع دیگر، 320 دستگاه توپ کششــی و 45 

                                                                                                                                               
←  میپرداختند و از یکدیگر جدا بودند. (و) 

1ـ ای کاش نویسنده به تاریخ و محل وقوع چنین تظاهراتی اشاره میکرد تا صحـت و سـقم ایـن خـبر بـه 
ــال وقـوع چنیـن تظـاهراتی از  روشنی آشکار شود، زیرا اساساً با وضعیت اجتماعی آن زمان، امکان و احتم

مردم منتفی بوده است. (م) 
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دستگاه توپ خودکششی و بیش از 300 توپ ضدهوایی و هزاران مسلسل به 
نمایش گذاشته شد. همه این سالحها و تجهیزات، ســالم و قـابل اسـتفاده 
بودند حتی بسیاری از آنها نیز نو و جدید بودند و ایــن بـه معنـای امکـان 

استفاده از اکثر این غنایم یا حتی از همه آنها بود. عراق اعالم کرد که از ماه 
ــانک، 155 خـودرو زرهـی پـی.ام.پـی.، 512 تـوپ  مارس تاکنون 1298 ت

صحرایی، 6196 خمپارهانداز، 5550 توپ ضدتانک بدون عقبنشینی، 8050 
موشک (راکت)، 60694 تفنگ، 322 هفت تیر، 6156 دسـتگاه بیسـیم، 

501 دستگاه ماشینآالت سنگین مهندسی، 454 لودر، 1600 خودرو سبک 
و سنگین، 16863 دست ماسک ضدگاز و 16863 "کالهخود" غنیمت گرفته 
است.1 ایران در چند ســاعت اعـالم کـرد کـه آمـاده عقبنشـینی اسـت و 
ــن  رفسنجانی در روز 17 ژوالی (26 تیر) اعالم کرد که نیروهای ایران ممک
است از اراضی عراق در شمال حاجعمران و سایر مناطقی که از سال 1986 
ـــارج شــوند. در 18 ژوالی (27 تــیر 1367)  بـه تصـرف درآوردهانـد، خ
صدامحسین آمادگی خود را برای بستن پیمان صلح با ایران اعالم کرد ولی 
هشدار داد که عراق هرگز به ایران فرصت تجدید قوا نخواهد داد و میتواند 

زدن اهداف اقتصادی در ایران را ادامه دهد. این بار الزم بود که ایران سکوت 
کند. پیروزیهای عراق و شکستهای ایران، ترس از سالح شیمیایی، ترس 
از تجدید جنگ شهرها، ترس از تهدید ناوگانهای غربی، و انزوای سیاسی، 
… همه و همه ایران را ناگزیر به قبول قطعنامه 598 شورای امنیت کرد.2 

                                                                         
1ـ آمارهایی که به نقل از عراق اعالم شده، بسیار ذهنی و اغراقآمیز است. (و) 

ــه ایـران در خلیجفـارس و تـهدید ایـن کشـور را  2ـ نویسنده به عمد یا سهو حضور و هجوم گستردۀ امریکا ب
ــا اتکـاء بـه سـالحهای شـیمیایی بـه  نادیده گرفته است. امریکا هماهنگ با ارتش عراق در زمانی که عراق ب
نیروهای ایران حمله میبرد، حمالت متعددی را در خلیجفارس سازماندهی و اجـرا کـرد. عمدهتریـن اقـدام 
امریکا در این زمینه، حمله به سکوهای نفتی در خلیجفارس و سرنگون ساختن هواپیمای مسـافربری ایـران 

بود که تهدیدی جدی علیه مردم ایران دانسته میشد. (و) 
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به گزارش روزنامهها، این تصمیم ایران برای قبول آتشبس، بعد از جلسۀ 
ــا حـدود چـهل تـن از سـران و  8 ساعتهای اتخاذ شد که [امام] خمینی ب
مسئوالن ایران برگزار کرد. ظاهراً به [امام] خمینی گفته شد کـه جنـگ را 

میتوان حدود پنج سال دیگر دوباره به دست گرفت و تا سال 1993 باید به 
جنگ دفاعی پرداخت و شمار نیروهای سپاه پاسداران را به میزان 700% و 

ارتش را به میزان 250% افزایش داد، سپس حالت هجومی به خود گرفت. با 
این اظهارات، [امام] خمینی با برقراری آتشبس موافقت کرد.1 

ــه کـم  به هرحال، ایران فقط در عرصه نظامی متحمل شکست نشد بلک
مانده بود تا در عرصه اقتصادی نیز به ورشکستگی بیفتد. ایران بیشتر ذخایر 

ارزی خود را مصرف کرده بود؛ صنعت ایران تقریباً در آستانه سقوط بود؛ مزد 
ــرای  کارگران ایرانی کاهش یافته بود و بازار در معرض سقوط قرار داشت. ب
اکثر فرماندهان و سران ایران روشن شد که ایران در معرض حمالت نظامی 
خطرناک و جدید عراق قرار دارد و انقالب ایران با خطر داخلی روبهرو است 

و این امری بسیار خطرناکتر بود.2 
عراق با رد اولین پیشنهاد ایران برای آتشبس، اعالم کرد که این پذیرش 

                                                                         
ــابقت نـدارد. اگرچـه نیروهـای مسـلح ایـران در مقایسـه بـا  1ـ اطالعات ارائه شده با واقعیتهای موجود مط
ــهکارگیـری ابتکـار عمـل، در طـول جنـگ  ارتش عراق دارای توان کمتری بودند اما با همین توان اندک و با ب
ــوالت پایـان جنـگ را بـاید از منظـر کالنتـری  ضربات سنگینی به ارتش عراق وارد آورده بودند، بنابراین تح

تجزیه و تحلیل کرد. (و) 
ــان جنـگ بـه هـر  2ـ برای ایران مسلم شده بود که غرب با استفاده از انفعال و سکوت شوروی تصمیم به پای
ــوم گسـترده شـیمیایی در  قیمت ممکن، گرفته است. محاصره شدید سیاسی و اقتصادی ایران همراه با هج
ــگ بـود و حملـه موشـکی وحشـیانۀ امریکـا بـه هـواپیمـای  جبهههای جنگ که ترسیمی ناعادالنه از جن
مسافربری ایران، نشانههایی از این هجوم وحشتناک بـود کـه پـا را از میدانهـای نـبرد فراتـر نـهاده و زنـان، 
مردان و کودکان بیگناهی را شامل میشد که مسئوالن نظام جمهوری اسـالمی ایـران نمیتوانسـتند بـه آن 
ــاع، قبـول قطعنامـه 598 ـ کـه متضمـن بسـیاری از خواسـتههای ایـران بـود ـ  بیاعتنا باشند. در این اوض

عاقالنهترین تصمیم به حساب میآمد. (و) 
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ــرده  آتشبس مبهم و غیر واضح است. پس از آن که [امام] خمینی اعالم ک
بود که احتماالً آتشبس را میپذیرد، عراق هرگز بسیج قوای ایران را تحمل 
نمیکرد. در 18 ژوالی (27تیر) عراق به منظور تحکیم موقعیت خود یــک 
سلسله عملیات هوایی استراتژیک علیه نیروگاه اتمـی بوشـهر و تأسیسـات 
صنعتی در بندر امامخمینی و اهواز انجام داد و ایران نیز متقابالً دســت بـه 
حمله هوایی کوچکی به چند هدف در نزدیکـی فـاو و کرکـوک زد. در 20 

ژوالی (29 تیر) [امام] خمینی پذیرش قطعنامه را اعالم کرد. 
در ماههای بعد، غیر از حوادث کوچک و جداگانهای که پیش از رسیدن 
نیروی ناظر بر آتشبس سازمان ملل به مواضع میان این دو ارتش، رخ داده 
بود، اتفاق مهمی واقع نشد. سازمان ملل توانست اکثر شرایط آتشبس را به 
اجرا گذارد و اولین مذاکره بین طرفهای ایرانی و عراقی در روز 24 آگوست 

1988 (2 شهریور 1367) آغاز شد. 
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فصل دوازدهم 

درسهایی از جنگ 
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ـایی از جنـگ  درسه

1ـ سیستم فرماندهی و کنترل و هدایت عملیات 
مشکل واضحی که در کارآیی و قابلیت نیروها در این جنگ وجود داشت، در 
ــال مذهبـی بـر دولـت و  واقع همان "فرماندهی و کنترل" بود. در ایران رج

نیروهای مسلح حاکم بودند و بنابراین کلیه تصمیمات نظامی بر اساس تفکر 
این گروه و اعتقاد آنان به برتری نیروهای انقالبی بر ارتش حرفـهای اسـتوار 
بود و به همیــن دلیـل تـاکتیک "امـواج انسـانی" را بـرگزیدنـد و آن را بـر 
سازماندهی نظامی و تکنولوژی ترجیح دادند. این امر موجب بروز خسارات 
انسانی سنگین و ضعف و عدم کفایت در اجرای اقدامات نظامی گردید و در 

نهایت سبب شد تا قوای ایران متحمل شکستهای سنگین شود و آتشبس 
را بهناچار بپذیرد.1 

                                                                         
ــه دالیـل  1ـ این جمالت نمایشدهندۀ قضاوتی سطحی و ناعادالنه است. اوالً رجال مذهبی در برخی موارد ب
ــی و هـوش و تدبـیر فوقالعـاده) تـوان بسـیاری در اداره امـور ارتـش و سـپاه  گوناگون (ازجمله توان مدیریت
ــهوری اسـالمی ایـران، اعتقـاد  داشتهاند. ثانیاً تشکیل نیروی مسلحی به نام سپاه پاسداران در کنار ارتش جم
آنان را به تشکیل نیروی حرفهای در جنگ نشان میداد و دیگر اینکه چگونه با افزایـش تـوان و بـهکارگیـری 
دو روش کالسیک و انقالبی میتوان بر ارتش عراق غلبه کرد. با چنین روشهایی بـود کـه ایـران موفـق شـد 
ــش عـراق را از خـاک ایـران بـیرون  در چهار عملیات ثامناالئمه، طریقالقدس، فتحمبین و بیتالمقدس، ارت

 ← براند و پیروزیهای بعدی ایران را در تصرف جزایر مجنون، فاو، شلمچه، مهران، حلبچه              
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در عراق یک دوره کامل (نزدیک به یک دهه) طی شد تا سران این کشور 
دریافتند که هر ارتش و هر نیروی مسلحی باید سازماندهی خود را براساس 
کـار حرفـهای قـرار دهـد و سـازماندهی و تشـکیالت نیروهـای مســلح و 
فرماندهیها و روشهای آموزشی باید بهگونهای باشند که یک نیروی جدید 
که قادر به انجامدادن جنگهای مدرن باشد، به وجود بیاید و بتواند با مانور 
ــاکتیک جنـگ مشـترک (بیـن نـیرویی) عمـل کنـد.  و سبکی حرکت و ت
ــلح عـراق  فرماندهی عراق نهایتاً این امر را زمانی فرا گرفت که نیروهای مس
بهای گزافی بابت آن پرداخت کرده بودند. در اواخــر سـال 1987 و 1988 
ـد،  (1366) عراق توانست نیروهای مسلح خود را در این جهت دگرگون کن
ــبرد  لذا به پیروزیهای قابل مالحظهای در زمینه هدایت عملیات و صحنه ن
دست یافت. تا قبل از قبول قطعنامه، ارتش مردمی عراق (جیـش شـعبی) 
پایینتر از سطح قابل قبول بود و به فرماندهان آن اجازه ابتکار عمل و اتخاذ 
تصمیم در زمین نبرد به تناسب اوضاع داده نشد و همه تصمیمــات از بـاال 

گرفته میشد. این امر موجب بروز اشکاالت بسیار گردید. اساساً تشکیالت و 
سازمان این ارتش، در سطح پایینی بود و تأثیر آن در میدان نبرد بهچشــم 
ــر از  نمیآمد. بسیار اتفاق میافتاد که فرماندهی عراق در اوضاع دشوار ناگزی
ــهوری اسـتفاده میکـرد. ایـن نیروهـا از لحـاظ  نیروهای گارد ریاست جم

سازماندهی، انضباط و آموزش در وضعیت برتر و بهتری بودند. 
درسی که از این مسئله میتوان گرفت این است کــه قـابلیت نیروهـای 

مسلح در کشورهای جهان سوم مانند سایر کشورهای جهان است، باید آن را 
ـرار داد. اگر  از لحاظ روش و طبیعت عمومی فرماندهی مورد ارزیابی دقیق ق

                                                                                                                                               
ـــن  ←  و … تضمیـن کنـد. اگر رجـال سیاسـی و مذهبـی ایـران بـه زعـم نویسـنده، ناکـارآمد بودنـد، ای
ــود، از کجـا  موفقیتهای گسترده که در طول جنگ تداوم داشت و موجب ابتکار عمل ایران در جنگ شده ب

و به چه دالیلی نصیب جمهوری اسالمی ایران شده بود؟ (و) 
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فرض کنیم که نیروهای نظامی و ارتشها در حجــم ثـابتی بـاقی بمـانند و 
ــازهم  تجهیزات و سالحها و سطح آموزش و هنر نیروهای آن تغییر نکند، ب
نمیتوان در مورد کشورهایی که افراد سیاسی و غیرنظامی در امور ارتش در 
تمام شئون نظامی و در تمام سطوح، دخالت مسـتقیم و مـداوم میکننـد، 

ارزیابی دقیقی کرد. و این در کشورهایی که یک فرد یا مجموعهای از افراد بر 
آن حکومت میکنند، یک واقعیت است همچنان که در سایر کشورهای دیگر 

که فرماندهی سیاسی دارند و ارتش آنها مجرب و در سطح باالیی از تـوان 
ــه گاه بـاعث تداخـل  اداره جنگ است نیز دیده میشود. چنین اوضاعی ک

ردههایی از فرماندهیها میشد، موجب از بین رفتن قابلیت نیروهای مسلح و 
پایین آمدن کفایت مجموعه فرماندهی به صورت مؤثر میگردد. اصلی است 
ــپرد و  که میگوید: "هرگاه جنگ آغاز شد، اداره جنگ را باید به ژنرالها س

 1
دخالت سیاسیون مبنای صحیحی ندارد."

2ـ ارزیابی تکنولوژیها و سیستمهای هشداردهنده و شناسایی 
مشکل اصلی ایران و عراق نیاز ایـن دو کشـور بـه پیشرفتهسـازی سیسـتم 

اطالعات و شناسایی مؤثر و هدفمند بود.  
در واقع دستگاههای متصدی این امور، بیش از آن که فنی باشند، سیاسی 

بودند. شایسته است در همین جا تأکید کنیم که دو طرف در هنـگام آغـاز 
جنگ، منابع و عناصر فنی برای رسیدن به این هدف را در اختیار نداشتند، اما با 

اینحال، هیچیک از دو طرف اقدامی اساسی برای رفع این مشکل نکردند و تا 
قبل از آتشبس، فقط به انجام دادن برخی اصالحات بسنده کردند. هیچکدام از 

                                                                         
ــر) دارد. چگونـه ایـن تدابـیر نتوانسـت بـاعث  1ـ این سؤالی است که جهان اسالم از نویسنده (وزیر دفاع مص
ــد متـهم سـاختن رجـال سیاسـی و  موفقیت مصر در جنگ با حکومت صهیونیستی شود؟ اگر نویسنده قص
ــه بـرای  مذهبی مصر را ندارد، خوب است پاسخی قانعکننده به این سؤال بدهد. البته برای ما روشن است ک

تحوالت موجود در هر جنگی، باید عوامل خاص موجود در همان جنگ را بررسی کرد. (و) 
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دو کشور ازسیستم شناسایی راداری خود (Signal Intellegence SIGINT) بهخوبی 
 (Electronic Intellegence ELINT) استفاده نکردند. استفاده از شناسایی الکترونی
نیز بسیار محدود بود و تنها در سال آخر جنگ بود که عراق بهکارگیـری از 

این سیستم را گسترده و بهینه ساخت. 
هر دو طرف از دستگاههای ارتباطی مجهز به وسایل (رمزکننده) تجاری 
Decription gear بهره میگرفتند. روشن نیست که تـا چـه مقـدار از وسـایل 

ارتباطی امن استفاده میشده، و تا چهاندازه امکان حفظ امنیت و حفـاظت 
آن وجود داشته است. این دو کشور از خطوط ارتباطی باسیم، ماکروویو، و 

کنفرانسی نیز استفاده میکردند که شنود آنها آسان نیست. 
ظاهراً عراق با کمک کشور دیگری به عکسهای حاوی اطالعــات دسـت 

یافت.1 اما عراق وسایل و امکانات ویژه عکسبرداری هوایی در اختیار نداشت 
و جنگندههای عراق با شناسایی چشمی و وسایل عکسبرداری در روز آنهم 
در اوضاع جوی مناسب، قادر به عمل بودند و این توانایی ضعیف و محدودی 
است. همچنین سیستم دریافت و تحلیل فیلمها … تا نهایت کار، بسیار کند 
ــر میرسـید کـه عـراق از سـال 1986  و بد عمل میکرد. با اینحال به نظ

(1365) به بعد، دگرگونیهایی در سیستم شناسایی خود صورت داده است. 
ــان پـهباد (RPV) در سـال 1987  هر دو کشور از هواپیماهای بدون خلب
ــری ایـن  (1366) استفاده کردند و ظاهراً در سال 1987 و 1988 بهکارگی
ــایل را جـهت  وسایل موفقیتآمیز بوده است. عراق کمکم اهمیت این وس
دریافت اطالعات فوری و بهموقع بر فراز صحنه نبرد، دریافته بود، این امکان 
ــرا ایـن هـواپیماهـا  را هواپیماهای جنگنده شناسایی فراهم نمیکردند، زی
بیشتر در معرض خطر قرار میگرفتند و از طرفی به وسایل ارسـال فـوری 

                                                                         
1ـ بعدها در جریان جنگ عراق و کویت مشخص شد که این کشور، امریکا بوده است. (م) 
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اطالعات Data Link مجهز نبودند. همچنین مدت حضــور آنهـا در آسـمان 
ــهکارگیـری وسـایل  محدود بود. اما با همه این مسائل، دو طرف در زمینه ب

پرنده بدون خلبان، چندان پیشرفت نکردند، بهویژه آن که هواپیماهای بدون 
ــد، امـا پـس از  خلبان عراق در بدو امر با مشکالت فنی بسیاری روبهرو بودن

آتشبس، دو طرف دارای هواپیماهای فعال شناسایی بدون خلبان، با کیفیت 
باال و خوبی شدند. 

با وجود تعداد بسیار رادارهای فرماندهی و کنترل، هشدار دهنده، دریایی، 
شناسایی زمینی و نیز تجهیزات دید در شب، شاید بتوان جنگ ایران و عراق 
را جنگ با دید مستقیم نامید. جنگ بین دو کشور با مقادیر بسیاری سالح و 
تجهیزات پیشرفته در جریـان بـود، لیکـن بـدون وسـایل کـارآمدی بـرای 
هدفگیری یا ارزیابی اصابت گلولهها به اهداف، یا ارزیابی انهدامی ـ که پس 
ــرورت دارد ـ و بـدون سیسـتمهای هشـدار  از هر هجوم یا حمله هوایی ض
دهنده و شناسایی. چنان که قبالً ذکر شد، تشکیالت اطالعاتی هر دو کشور 

بیشتر از آن که نظامی باشد، سیاسی عقیدتی بود. 
باید توجه داشته باشیم که طبیعت صحنه عملیات و جنگ، مجموعهای از 

شهرها، مردابها، بیابانهای برهــوت و سـرزمینهای کوهسـتانی را در بـر 
میگیرد و توجه کنیم که بیشتر تحرکات، شبانه صورت میگرفته است و 
ــوع،  طبیعت جنگ، جنگ در کانال و سنگرهای مجهز بوده است. در مجم

چنین وضعیتی، محدودیتهای بسیاری برای وسایل شناسایی و جمع آوری 
اطالعات ایجاد میکند، حتی پیشرفتهترین سیستمهای شناسایی و اطالعاتی 

نیز در کسب اطالعات از تحرک نیروهای پیـاده و ارزیـابی مقـاصد اصلـی و 
پیشبینی زمانبندی حمله دشمن، با مشکل روبهرو هستند.  

 (Search and با اینحال، قطعاً برخی سیستمها مثل جستوجو و شناسایی
 Ride - looking Airborn e رادارهای دید پهلویی هوایی reconnaicense SAR)
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(Fo rward - F L IR ــعه مـادون قرمـز هوایـی  radar)، تجهیزات اش )  SLAR

(looking infrared، دستگاههای دید الکترونیک و دستگاههای دید در شـب 

میتوانند هشدارهای الزم را علیه بسیاری از حمــالت از نوعـی کـه در ایـن 
جنگ انجام شد، بدهند. این سیستمها به عنوان پیشرفتهترین سیستمها در 
ــا سیسـتمهایی  امر اطالعاتاند که در اختیار ایران و عراق قرار نداشتند. ام
ــهخوبی از آن  هستند که دولتهای غربی اگر در همین اوضاع قرار گیرند، ب
استفاده خواهنــد کـرد، تـاریخ ایـن جنـگ نشـان میدهـد کـه دو طـرف 
ــان (پـهباد) و تجـهیزات  میتوانستهاند از هواپیماهای شناسایی بدون خلب
شناسایی الکترونیک سوار بر هواپیما، و وسایل شناسایی زمینــی اسـتفاده 

کنند، اما این استفاده با کارآیی و کیفیت شایسته صورت نگرفته است.1 

3ـ سیستمهای پدافند هوایی 
ــی  هر دو کشور عراق و ایران از سیستمهای هشدار دهنده و شناسایی هوای
که قبل از جنگ نیز داشتند، نتوانستند بهخوبی بـهره بگیرنـد. ایـران یـک 

شبکه راداری داشت که در زمان شاه پایهگذاری شده بود. این شبکه، شامل 
مجموعهای از رادارهای FPS-88، رادارهای مارکونی S-330 و سیسـتم پدافنـد 
هوایی نیمه مکانیزه با نام Seek Sentry میشد که بر اثر وقوع انقالب، ناتمــام 
ماند. البته رادارهای دوربرد FPS-100 و FPS-113 بر باالی قلهها نصب شـدند، 
ــن  اما رادارهای تی.بی.اس ـ 43 و ADS-4 در سراسر ایران پراکنده بودند. ای
تجهیزات بعضاً فعال بودند، اما فعالیت آنها به صورت یک نظام یکپارچـه 

                                                                         
ــر کـرده اسـت و حضـور  1ـ نویسنده در این ارزیابی از کمکهای اطالعاتی امریکا و شوروی به عراق صرفنظ
ــان (آواکـس عـراق) در عملیـات اطالعـاتی را نـادیده گرفتـه اسـت. همچنیـن عکسهـا و  هواپیماهای عدن
فیلمهای ماهوارهای که توسط حامیان صدام در اختیار این کشور قرار میگرفـت نـیز فرامـوش شـده اسـت. 
ــس از حملـه عـراق بـه کویـت افشـا شـد،  توجه به گوشهای از اعترافات کشورهای غربی در این زمینه که پ

ارزیابی نویسنده را دقیقتر و کاملتر میکرد. (و) 
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عملیاتی نبود و نمیتوانستند نقش خود را در هدایت هواپیماهای رهگیر ایفا 
کنند. ایران نتوانست در طول جنگ این وضع را اصالح کند، زیرا فاقد لوازم 
یدکی و قدرت پشتیبانی فنی آن بود. آتشــبارهای هـاوک کـه موشـکهای 
ــد،  میانبرد ضدهواییاند و به شبکه راداری هشدار دهنده ایران متصل بودن
هیچگاه اطالعات خطر و یـا هشـدار نزدیـک از رادارهـا دریـافت نکردنـد و 
همچنین تحت هیچگونه فرماندهی و کنترل متمرکز قرار نداشتند، با وجود 
این، تعداد اندکی از هواپیماهای عراقی را سرنگون ساختند بیآنکـه هیـچ 
ــبب  دلیل و مدرک مشخصی برای اثبات این امر که سقوط هواپیماها به س
اصابت هاوک بودهاند، در اختیار داشته باشیم. بنابراین، میتوان گفـت کـه 
قابلیت موشکهای ایرانی هاوک و رادارهای پدافند هوایی به گره دیگری در 
 Peace pyby c3/see sentry خارج این دو برمیگردد و آن، سیستم سی سنیتری
ـه  است. گزارش کمیته فرعی مجلس سنای امریکا نیز حکایت از آن دارد ک
ــه از ابتـدا درمـورد تـوان نـیروی هوایـی شاهنشـاهی ایـران در  این کمیت
بهکارگیری موشکهای هاوک تردید داشتهاست و این گزارش به نیمه دهه 
ــاه) برمـیگردد. مشـخص اسـت کـه  80 [1980] (یعنی قبل از سقوط ش
سیستم موشکی هاوک به نگهداری منظم نیازمند اسـت و مشـکل ایـران و 
ــود در ایـران،  ناتوانی آن در استفاده از این سیستم با وجود رادارهای موج
مسئلهای مبهم است. بنا نبود که انتقال تکنولوژی موجب بروز این مشـکل 
ــی و بـیرون رانـدن کارشناسـان  مهم شود؛ شاید قیام انقالبی [امام] خمین
حرفهای خارجی ـ یا به عبارتی بیرون رفتن آنها ـ یکی از عواملی باشد که 
در بررسی چگونگی استفاده ایران از این تکنولوژی نو، باید مـورد مالحظـه 

قرار گیرد.1 
                                                                         

ــاه، متوسـط و بلنـد  1ـ تعداد بسیاری از هواپیماهای عراقی در حمالت متعدد خود به ایران در سه سطح کوت
 ← در مناطق جنگی و عمق خاک ایران مورد اصابت موشکهای ایران قرار گرفتند. بیگمان یکی از        
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ــول  در عراق نیز سیستم هشدار دهنده و شبکه موشکهای "سام" در ط
جنگ غیرفعال بود. با آن که یگان پدافند هوایی عراق 10 هزار نیرو داشت و 
حداقل 10 موضع رادار هشدار دهنده و صدها رادار و موشکهای ســام 2 و 

سام 6 در آغاز جنگ در اختیار داشت، سیستم پدافند هوایی عراق نیز دارای 
ــود؛ آمـوزش آن نـیز در  سبک منسجم و بههم پیوسته و موفقیتآمیزی نب
سطح پایینی قرار داشت. همچنین نحوه ارتباط سیستم فرماندهی و کنترل 
مکانیزه عراق (C3I) با هواپیماها و موشکها نیز خوب نبود، لذا شـکافها و 
ــایین بـهوجود آمـد. در سـال  نقاط کور بسیاری در این سیستم در ارتفاع پ

1980 (1359) هواپیماهای ایرانی دائماً وارد آسمان عراق میشدند بیآنکه 
در معرض خطر سیستم پدافند هوایی عراق قرار گیرند. نیروی هوایی ایران 
باوجود کمبود تعداد هواپیماهای خود، موفق به ایراد خسارات در پایگاههای 
ــور  هوایی عراق و تأسیسات اساسی این کشور شد، بهگونهای که عراق مجب
ــد تـا  گردید تعداد زیادی از واحدهای موشکهای سام را به عقب فرا بخوان
ــم آورد. بهسـرعت  حمایت بیشتری از تأسیسات داخلی و شهر بصره فراه
حجم حمالت هوایی ایران به دلیل کمبود در لوازم یدکی و پشتیبانی فنـی 
کاهش یافت، لیکن با همه این احوال، عراق نتوانست یک سیستم هشدار و 
ــود بـا ایـران  کنترل و فرماندهی 24 ساعته، حتی برای پوشش مرزهای خ
ــیاری رادار  ایجاد کند. به همین دلیل کار به آنجا رسید که عراق شمار بس

شناسایی برد کوتاه فرانسوی و موشکهای سبک پدافند هوایی مثل سام ـ 8 
و سام ـ 9 و روالند تهیه کرد تا بتواند بـرای پوشـاندن نقـاط ضعـف خـود، 

پدافند هوایی نقطهای (موضعی) را به اجرا گذارد.  
به نظر میرسید که ایران در آغاز جنگ از سیستم همشناسی (IFF) خوب 
                                                                                                                                               
ــلط کارشناسـان و پرسـنل نـیروی هوایـی ارتـش جمـهوری اسـالمی ایـران و  ←  دالیل این موفقیت، تس

متخصصان یگانهای موشکی سپاه بود. (و) 
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و فعالی بهرهمند بوده است، اما عراق یک سیستم همشناسی مؤثر و فعــال 
ــا  نداشت، لذا به تاکتیک راهرویی (Corridor Tactics) متوسل شد؛ به این معن
که هواپیماهای خودی الزامـاً میبایسـت از یـک مسـیر تنـگ و مشـخصی 
میگذشتند و هر هواپیمایی که خارج از این مسیر به پرواز درمیآمد، هدف 
ــرچمهـا در پدافنـد هوایـی خـود  قرار میگرفت. همچنین عراق از روش پ
استفاده کرد تا مشکل همشناسی را برطرف سازد. عراق دریـافت کـه ایـن 

روشها اشکال دارند و ضروری است که یک سیستم همشناسی عراقی ایجاد 
کند. همچنین رادارهای هشداردهنده عراق فرصت کافی برای درگیری و یا 

اعزام هواپیماهای رهگیر بهسوی دشمن را در اختیار نمیگذاشتند و در تمام 
طول جنگ در ردیابی هواپیماهای ایرانی که در ارتفاع پایین پرواز میکردند، 
ناکام ماندند. مشکل همشناسی آنگاه برای عراق حاد میشد که هواپیماهای 
ایرانی و عراقی در صحنه درگیری هوایی به هم میآمیختند، بهویژه آن کــه 
ــوژی برتـری نـیز  عراق از عمق جغرافیایی استراتژیک بهرهمند نبود، تکنول
نداشت تا این نقیصه را برایش جبران کند. راهنمایـان زمینـی هـواپیماهـا 

آموزش ندیده بودند و مأموریت خویش را با شایستگی انجام نمیدادند. عراق 
هواپیماهای میگ ـ 21 و 23 نداشت1 و این به معنای آن است که فاقد توان 
 Look Down یا Look up  بوده است. رادارهای هوا ـ هــوای عـراق در سـطح 

ضعیفی از توانمندی و کارایی قرار داشتند.  
زمانیکه عراق به هواپیماهای فرانسوی اف ـ 1 (میراژ) دست یافت، برخی 

از این مشکالت بهویژه مشکالتی که مربوط به قدرت خود هواپیما میشــد، 
                                                                         

ــران و عـراق  1ـ در صفحه 283 همین کتاب (متن اصلی) جدولی دارد که نشاندهنده وضع نیروی هوایی ای
ــم کـه عـراق در سـال 1980 دارای 75 فرونـد  در سال 1980 و 1985 است. در این جدول مشاهده میکنی
میگ ـ 23 (قادر به عملیات) و 115 فروند میگ ـ 21 (قادر به عملیـات) بـوده اسـت. ایـن مـیزان در سـال 
ــات) رسـیده اسـت و  1985 به 48 فروند میگ ـ 23 (قادر به عملیات) و 70 فروند میگ ـ 21 (قادر به عملی

هیچگاه در وضعی نبوده که میگ ـ 23 و 21 نداشته باشد. (م) 
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ــن عراقیهـا همچنـان در اسـتفاده از تجـهیزات جنـگ  کاهش یافت، لیک
ــق کوشـیدند تـا از تجـهیزات  الکترونیک روسی ناموفق بودند و به هر طری

پیشرفته غربی در این زمینه برخوردار شوند. 

4ـ اهمیت هواپیماهای هشداردهنده سریع و ماهوارهها 
طبیعت زمین عامل مهمی در مــیزان کـارایی یـا محدودیـت دسـتگاههای 
ــه شـمار مـیرود.  مختلف هشداردهنده و سیستمهای کنترل و فرماندهی ب
عراق و ایران از داشتن وسایل هشداردهنده و اعـالم خطرکننـدهای کـه بـا 
ــد.  هواپیما حمل شوند یا از هر نوع هواپیماهای هشدار سریع، محروم بودن
ایران از طبیعت زمین، برای بیاثر کردن رادارها بهره گرفت. خلبانان ایرانی 
از عوارض زمینی خاص استفاده میکردند، عوارضی کـه بهسـان جادههـای 
ــداف عراقـی  پنهان برای نزدیک شدن آنها به هدف و حمله و هجوم به اه
مورد استفاده قرار میگرفت. به عکس، خلبانان عراقی دقیقاً موبهمو از آنچه 
در کتب آموزشی و راهنما آمده بود، تبعیــت میکردنـد و فقـط در ارتفـاع 
متوسط و باال میپریدند و با پرواز در ارتفاع باال سـعی در کـاهش احتمـال 
ــه جنگندههـای ایرانـی کمـک  اصابت موشکهای ایرانی داشتند. این امر ب
میکرد تا بتوانند نزدیک شدن هواپیمای عراق را دریابند و در وقت مناسب 
ــاهش  به رهگیری آن بپردازند. قبل از آن که نیروی هوایی ایران به سبب ک

سطح پشتیبانی فنی و قطعات یدکی به شکل مؤثری از فعالیت خود بکاهد، 
بهخوبی و به صورت قابل مالحظهای در این زمینه موفق بود. 

سپس عراق پیشرفتهسازی سیستم هشدار دهنده هوایی با هزینه کـم را 
دنبال کرد. در نیمه دهه80 (1980) اولین هواپیما که مجهز به این سیستم 

شده بود با نام بغداد ـ1 به پرواز درآمد. این هواپیما یک "الیوشین 76" مجهز به 
رادار "تایگر" (ببر) فرانسوی بود. این دستگاه تحت اجازه "طوسون" در عراق 
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ساخته شد و نام SDA-G بر آن گذاشتند. این هواپیما در منطقهای محدود در 
مورد پرواز هواپیماهای ایرانی در ارتفاع متوسط و باال هشدار نزدیک میداد. برد 

رادار این هواپیما محدود بود و کشف هواپیماهایی که در ارتفاع پایین پرواز 
میکردند برای آن ممکن نبود. همچنین وسایل همشناسی پیشرفته یا سیستم 

فرماندهی و کنترل و اطالعات پیشرفته نیز نداشت. 
درسی که از ارزش و اهمیت هر هواپیمای آواکس (شناسـایی و هشـدار 
نزدیک) و پوشش ماهوارهای میگیریم، درسـی واضـح و پراهمیـت اسـت. 

امریکا1 با داشتن اینگونه سیستمها، توانسته است پوشش کامل و مستمر را 
ــیروی  در هر منطقهای برای خود برقرارکند. این وسایل به اضافۀ رادارهای ن
دریایی امریکا به صورت دقیق و در تمام ارتفاعات و در تمام جهات، کشـف 

هرگونه تحرک هوایی یا دریایی را برای نیروهای مسلح امریکا ممکن ساخته 
است. این امر بود که به نیروی دریایی امریکا امکان مراقبت راداری هرگونه 
ــه در  فعالیت ایران را در زمان و مکان مناسب و اتخاذ راه و روشهای عاقالن

جهت رسیدن به موفقیت در فرصت مناسب را داد. 
ــهویژه در  بنابراین، شناسایی و اعالم خطر هوایی، اهمیت بسیاری دارد ب
منـاطق نســبتاً ســخت. پــس ســرزمینهای کوهســتانی و پرعارضــه، 
ــد و روی وسـایل  محدودیتهایی برای قدرت رادارهای زمینی ایجاد میکن
ــس و  شناسایی حرارتی (مادون قرمز) نیز تأثیر میگذارد. هواپیماهای آواک

"ال ای توسی" معموالً بر چنین محدودیتهایی غلبه میکنند. این هواپیماها 
ــا بـرد بلنـد  در شب و روز میتوانند شناسایی کنند و مساحت وسیعی را ب

رادارهای خود پوشش میدهند. هواپیمای آواکس هنگامی که در برد مناسب 

                                                                         
ــته درسهـای جنـگ عـراق علیـه ایـران را  1ـ ظاهراً نویسنده فراموش کرده است که در این فصل قصد داش
ــدون هزینـه دربـاره هـواپیمـای آواکـس و سـایر تجـهیزات  تشریح کند، به همین دلیل مجدداً به تبلیغات ب

نظامی غربی پرداخته است. (و) 
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ــا تجـهیزات و  پرواز میکند، تا 500 مایل را شناسایی میکند. این هواپیم
دستگاههای پرقدرتی برای شناسایی دارد. 

اما در مورد ماهوارهها باید گفت که امریکا و شوروی و برخی از دولتهای 
ــاهوارهای کـل جـهان هسـتند و برخـی  اروپایی بهتنهایی قادر به پوشش م
دولتهای دیگر، از جمله ایران و عراق میتوانستهاند که برخی اطالعات را از 
ماهوارههای تجاری بهویژه از فرانسه در اواخر جنـگ خریـداری کننـد، امـا 

هیچگونه اطالعات نظامی از این منابع قابل وصول نبود. اسرائیل نیز شروع به 
ــام منطقـه خاورمیانـه و خصوصـاً  اقداماتی کرد تا دارای ماهواره شود و تم
منطقه کشورهای عربی را زیر پوششی کامل بگیــرد. بـا وجـود داراییهـای 
ــاهواره ندارنـد،  فراوانی که کشورهای عربی دارند، هیچیک از این کشورها م

تنها یک ماهواره تجاری است که هیچگونه اطالعات از هیچ نوعی نمیدهد!  
ــایی و هشـدار  ماهوارههای نظامی، وسایلی مطمئن و دائمی برای شناس
هستند که الزم است به آن توجه بیشتری کرد و اعراب باید در جـهت بـه 

هوا فرستادن یک ماهواره نظامی عربی همکاری کنند تا امنیت ملی تک تک 
دولتهای عربی را فراهم کند و البته اگر امنیت قومی عمومی مدنظر باشد، 

اثر آن بسیار بیشتر خواهد بود. 

5ـ فرماندهی و کنترل مکانیزه 
ـیز  هیچیک از دو کشور عراق و ایران وسایل ارتباطی امن (بهکلی سری) و ن
قدرت دستیابی به تجهیزات ارتباطی مدرن یـا دسـتگاههای اطالعرسـانی 

پیشرفته و دارای رمزکنندههای پیچیده را نداشتند.  
این رمزکنندهها بهسختی قابل شـنودند یـا رمـز آنهـا بهسـختی قـابل 
شکستن است. این دستگاهها مناسب ردۀ حفاظتی "بهکلی سری" هســتند. 

منابع اطالعاتی غربی میگویند که هر دو کشور دارای دستگاههای بیسیمی 
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بودهاند که بر روی سیستمهای رمزکننده تجاری استوار بوده است. این امر، 
کار رمزشکنان را در شنود و رمزشکنی آسان میکرد و بیشک ایـن نقطـه 
ضعف مهمی است که در همه کشورهای جهان هست. چون برای رمزکردن 
و رمزگشایی، نیاز به تکنولوژی داخلی وجود دارد، ایــن امـر بـا تالشهـای 

داخلی یک کشور باید به نتیجه برسد و این امکان در اغلب کشورهای جهان 
سوم وجود ندارد. درنتیجه این کشورها معموالً برای حـل ایـن مشـکل بـه 

ارتباطات باسیم یا روش جلسه (دیدار در پشت درهای بسته) روی میآورند. 
ـور از  آنگونه که در جنگ طوالنی ایران و عراق مشاهده شد، این دو کش
ــترل مکـانیزه C3I بـه روشـی اسـتفاده کردنـد کـه  سیستم فرماندهی و کن
 "(Lie to please) "ــاء کارشناسان نام این روش را "دروغگویی برای رشد و ارتق

گذاشتند! این روش در تمام سطوح فرماندهی در جریان بود. در مورد ایران، 
تمام سیستم فرماندهی و کنترل و ارتباطات براساس دروغگویی استوار بود و 

این امر دالیل خاصی داشت که به روابط بین نیروهای مسلح یعنی ارتش و 
سپاه و رهبری دینی در حکومت برمیگردد. در سال 1979 (1357) ایران 
در پیشرفتهسازی سیستم فرماندهی و کنترل C3I و گسـترش دامنـه آن بـه 
ــت نیـافتن بـه دسـتگاهها و  نیروی زمینی ناکام ماند. علت این ناکامی، دس
ــی یـا  تجهیزات الزم بود. از عوامل ناکامی سیستم، باید وجود محافل انقالب
دفاتر انقالبی را نام برد که حق دخالت در امـور را داشـتند و مـانع اجـرای 
سلسله مراتب فرماندهی میشدند، چنان که اساساً سپاه پاسداران بـه ایـن 
منظور شکل یافت که در مواجهه با ارتش، توازن داخلی را برقرار و ارتش را 
ــی از  از فکر به دست گرفتن قدرت، دور سازد تا درگیریها و مشکالت ناش

چنین وضعی پدید نیاید.1 
                                                                         

ــکل گرفـت و بـا تغیـیر و تحـول همیـن  1ـ سپاه پاسداران به دلیل نیازها و ضرورتهای انقالب اسالمی ش
 ← نیازها، سپاه نیز تغییر و تحول مییافت و رشد میکرد. اساساً تمایل و گرایش مثبت بدنۀ ارتش ایران   
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اما سپاه پاسداران مانند هر نیروی تازه تأسیسی دچار کمبود عناصر خبره 
و کادرهای مجرب بود و به همین علت نتوانســت تکنولـوژی مـدرن را فـرا 
ــاری و همـاهنگی بـا ارتـش و  گیرد. این سازمان در دفعات متعدد به همک
نیروی هوایی (در عملیات مشترک) پاسخ مثبت داد. در دو سال اول جنگ، 
ــری بـود کـه  درگیری بین بنیصدر و روحانیان تهران، درگیری مهم و مؤث

موجب ایجاد شکاف در فرماندهی عمومی نیروهای مسلح گردید و به صورت 
حاد بر سیستم اثر گذاشت. بنیصدر رابطه ویژهای با ارتش برقرار کرد و به 
مثابه یک فرمانده مخفی کل قوا بود.1 رجال مذهبی حکومت تهران چنیـن 
برداشت کردند که او قصد جدا کردن ارتش از حــوزه انقـالب را دارد. ایـن 
ــتند و تکیـه اصلـی آنـان بـر  رجال مذهبی بر شورایعالی دفاع تسلط داش
ــرای آنهـا (نیروهـای  نیروهای داوطلب (نیروهای سپاه پاسداران) بود که ب

داوطلب) نمایندگان دینی در تمام سطوح فرماندهی تعیین و منصوب کردند. 
ــه ردههـای فرمـاندهی  همه این امور سبب ایجاد دو و چند دستگی در هم

مسلح ایران گردید.2  
اوضاع در نیروهای مسلح عراق نیز تفاوت چندانی با آنچه گفتیم نداشت. 
ــگ حـاکم  در آنجا نیز گرایش سیاسی، همه عوامل خود را در ابتدای جن

                                                                                                                                               
ــی بـا ارتـش، بـه  ←  به انقالب اسالمی، هرگونه جوسازی در این زمینه را که سپاه برای برقراری توازن داخل

وجود آمده، خنثی کرده است. (و) 
1ـ نیازی به مخفی بودن فرماندهی کل قوا بـرای بنیصـدر، نبـود زیـرا وی رسـماً بـه دسـتور رهـبر انقـالب 

اسالمی به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا تعیین شده بود. (و) 
ــان بـود. وی بـا  2ـ اساس حرکت بنیصدر در مواجهه با نیروهای انقالبی و سپاه پاسداران، منزوی ساختن آن
ــاصد و نیـات سیاسـی خـود را عملـی  حربههای مختلف میکوشید تا با ایجاد شکاف بین ارتش و سپاه، مق
ــه بنیصـدر همـراه بـا رجـوی بـا  سازد و جنگ همواره در بنبست نتیجهگیری باقی بماند. دقیقاً از زمانی ک
لباسهای زنانه و صورتهایی آرایش کرده از ایران گریختند و نیروهای الیـق و متدیـن در رأس ارتـش قـرار 
گرفتند، وحدت و همدلی بین ارتش و سـپاه اسـتحکام یـافت و از ایـن تـاریخ شـاهد موفقیـت پـیدرپـی 

جمهوری اسالمی ایران در بیرون راندن متجاوز بودیم. (و) 
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ــراق در واقـع هیـچ کـار حرفـهای در  ساخت. فرماندهان نظامی حرفهای ع
طراحی و اجرا نکردند بلکه به عکس، فرماندهان و رهبران سیاسی حرف آخر 

را حتی در طراحی عملیات میزدند، اما اگر هر شکسـتی حـاصل میشـد، 
عواقب آن گریبان نظامیان را میگرفت و هرگاه پیروزی به دسـت میآمـد، 
سیاسیون مورد تمجید و تحسین قرار میگرفتند. کار به آنجـا رسـید کـه 
ــگر در هنگامـی کـه  افسران جزء و افسران صف حاضر به پیشروی نبودند م
ـچ  دستور از سطوح باال میرسید. این به معنای آن بود که فرماندهان در هی
یک از ردهها ابتکار عمل نداشتند. این نقص، موجب عدم  استفاده عـراق از 

موفقیتهای تاکتیکی و فرصتها شد و در نهایت سبب ایراد خسارات جانی 
و تجهیزات سنگین به عراق گردید. 

کارشناسان و تحلیلگران از خود میپرسند: چگونه عراق از دستگاهها و 
تجهیزات مدرن و پیشرفتهای که در سیستم فرماندهی و کنترل مکانیزه در 
اختیار داشت، استفاده نکرد؟ اگر آنها (نیروهــای عـراق) از ایـن سیسـتم 
بهخوبی بهره میگرفتند، نتایج در همان ابتدای جنگ تغییر میکرد و قوای 
ــری داشـت ـ دچـار ایـن همـه  مسلح عراق ـ که در همه چیز بر ایران برت
شکست و خسارات نمیشد. کارشناسان عمدتاً بر این عقیدهاند که مشــکل 

موجود در سیستم فرماندهی و کنترل مکانیزه عراق، ناشی از مسائل سیاسی 
بوده است. عراق به منظور رفع هرگونه احتمال وقوع کودتا، کنترل سیاسی 

شدیدی را بر نیروهای مسلح اعمال میکرد، در نتیجه، نیروهای مسلح عراق آمادگی 
و شرایط الزم برای بهکارگیری تکنولوژی در فرماندهی و کنترل را نداشتند. 

بنابراین، درسی که از این بحث میتوان گرفت چنین است:  
ـ مکانیزه شدن فرماندهی و کنترل، امری حیاتی و مهم در جنگهــای 
مدرن است. بهکارگیری صحیح و کامل از این سیستم، موفقیت آفرین و 
حافظ جان افراد است و امکــان نظـارت بـر نیروهـا و اداره عملیـات را 
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بهخوبی فراهم میسازد. 
ــا  ـ قدرت سیاسی کشور از هنگام آغاز جنگ دیگر نباید در اموری که ب
آن آشنا نیست و هنر آن را ندارد، دخالت کند، دخالت قدرت سیاسـی 

کشور در امور نظامی، سیستم فرماندهی و کنترل را از محتوا تهی و نابود 
میکند و بر مسیر جنگ نیز اثر سوء میگذارد. 

6ـ عملیات مشترک و جنگ زمینی 
ــوژی  جنگ ایران و عراق درسهای فراوانی در زمینه مشکالت انتقال تکنول

داشته است. نیروهای مسلح ایران در جهان سوم، نیروهایی مکانیزه و قادر به 
انجام دادن عملیات مشترک به حساب میآمدند، اما اولین چیزی که در این 
ــاهده میشـد، عـدم بـهرهبرداری کـامل از تجـهیزات و  جنگ بهخوبی مش

سالحهای پیشرفتهای بود که هر دو کشور به مقدار فراوان در اختیار داشتند. 
با این که ایران پس از انقالب، از منابع غربی تولید کننده سالح و تجهیزات 
ــن کشـور و عـراق، سـازماندهی و  مدرن محروم شد لیکن مشکل اصلی ای

آموزش بود؛ به عبارت دقیقتر سازماندهی و سطح آموزشی نیروها در هر دو 
ــل پیشـرویهای  کشور مطابق با نیاز جنگهای امروزی نبود و این امر، دلی
ــا در تشـکیالت و  کند در میدانهای جنگ است. سنگینی واحدها و نیروه

سازمان رزم، بر جنگ اثر منفی گذاشت. انبوهی از نیروها در یک نبرد یا یک 
موقعیت واحد شرکت میکردند، اما مشکل در تعداد نیروهای مشترک حاضر 

در صحنه، نوع و رسته، سازمان و تشکیالت و نیز سطح آنان بود. به همیـن 
دلیل بود که تاکتیک امواج انسانی ایران، توانست برخی پیروزیها و موفقیتها 

را به دست آورد، در حالی که عراق قدرت آتش برتر را در اختیار داشت. 

نیروهای مشترک 
ــش کـافی از شـیوه جنگهـای  هر دو کشور ایران و عراق بدون داشتن دان
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جدید، وارد جنگ شدند. این امر در تمام طول جنگ ادامه یافت، حتی در 
سالهای 1987 و 1988 (1366 و 1367) که عراق اسلوب بهتری را به اجرا 

ــد  گذاشت. من اعتقاد دارم که فرماندهی نظامی دو کشور اینک باور کردهان
که صرف تجمع و تمرکز قوای فراوان، آنها را از اجرای روشهای عملیـات 
ــواج  مشترک بینیاز نمیکند. ایران این درس را پس از اصرار بر تاکتیک ام
انسانی آموخت و عراق پس از آن که مدتها روش پدافند ثابت با تکیـه بـر 

قدرت آتش و استحکامات را برگزیده بود! 
هر دو طرف در پنج سال اول جنگ تعداد بسیاری تانک و خودرو زرهی از 
دست دادند، زیرا اعزام تانکها به میدان نبرد بدون پشتیبانی آتش توپخانه و 
بدون همراهی نفرات پیاده صورت میگرفت؛ یا آن که در استفاده از تانک، 
ــأموریت  انعطافپذیری آن لحاظ نمیشد و اساساً در حالت پدافند ثابت، م
ــه  شلیک مستقیم گرفته بود. در حقیقت تانک از مهمترین ویژگی خود، ک

همان سبکی حرکت و قدرت هجوم است، محروم گشته بود. این امر موجب 
بروز مشکالت مهم بهویژه در مراحل اولیه جنگ گردید. از مهمترین دالیل 
ــی بـدون  ناکامی عراق در حمله عمومی اولیه خود به ایران، استفاده از زره

همراهی نیروی پیاده و پشتیبانی آتش توپخانه و هواپیما بود؛ به تعبیر دیگر، 
ــراق اهمیـت  عراق روش عملیات مشترک را اتخاذ نکرد. با گذشت زمان، ع
هماهنگی بین پیاده و زرهی را دریافت، اما نتوانست نیروی پیـادهای را کـه 
ــاهنگی باشـد، پدیـد آورد، همـانطور کـه  قادر به انجام این همراهی و هم
نتوانست سازمان رزم مناسبی برای انجــام دادن پـاتک، یـا حملـه متقـابل 

موفقیتآمیز، ایجاد کند.  
روشن است که ایران در اتخاذ استراتژی "حمله با انبوه پیاده" دچار اجبار 
ـتفاده  بوده است، زیرا تانکهایش در سطح مناسبی نبودند و تعداد قابل اس
ــی صحیـح از  آنها (تانکها) بسیار معدود بود و این کشور در پشتیبانی فن
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تانکهای خود ناکام ماند، به همین دلیل بود که نیروی پیاده را بهتنهایی یا 
با پشتیبانی ضعیف آتش توپخانه وارد عرصه نبردها میکرد. با این که ایران 
ــا ـ  کوشید تا از وضعیت زمین ـ چه در مناطق کوهستانی، چه در مردابه
بهترین استفاده را ببرد، لیکن نیروی پیاده قادر به استمرار حمله نبـود، در 
نتیجه، پیشرویها عمق الزم را نداشت و زود در برابر فشار و پاتکهای عراق 
ــن  و برتری آتش نیروهای این کشور، مجبور به عقبنشینی میشدند. در بی
سالهای 1986 تـا 1988 (1365 تـا 1367) ایـران هزینـه گزافـی بـرای 

آموختن این نکته پرداخت که نیروهایش بدون کسب قدرت زرهی بیشتر، و 
ــه اسـتفاده از  توپخانه بیشتر و سیستم پشتیبانی بهتر در حین رزم، قادر ب

موفقیت و گسترش دامنه پیروزیهای اولیه نمیباشند.  
ــای پیـاده  میتوان گفت که دو طرف، همانطور که در گذشته بر نیروه
ــن زمینـه، ایـران از لحـاظ  تکیه کرده بودند، به توپخانه تکیه کردند؛ در ای
کنترل و هدایت آتش توپخانه، آماج یابی و سرعت جابهجایی آتش توپخانه 
از نقطهای به نقطه دیگر (یعنی مانور با آتش) موفقتر بود و عـراق از لحـاظ 

تمرکز و حجم آتش بیشتر. اما هر دو کشور نتوانستند از قابلیتهای توپخانه 
ــهتری بـرای قـوا فراهـم آورد، زیـرا  بهگونهای استفاده کنند که پشتیبانی ب
درخواست آتش توپخانه از یک سلسله مراتب طوالنی فرماندهی میگذشت 
تا اجرا شود و این امر سبب تأخیر در اجرای آتش پشتیبانی میشد. هر دو 

کشور از مراکز دیدبانی خوبی برخوردار نبودند. مراکز دیدبانی آنها مجهز به 
وسایل مدرن برای تصحیح دقیق آتش و سـریع نبـود. هیچیـک از ایـن دو 
کشور قادر به تلفیق عملیات بین توپخانه و زرهی، یا پیاده و هلیکوپترهای 
مسلح، نبودند. حتی مالحظه میکنیم که نیروهای زمینی نیز جز در حالت 
ــاهنگی  پدافند منظم و در مراحل اولیه عملیات پدافندی، نمیتوانستند هم
ــاز میشـد و  عملی خوبی را انجام دهند. بیشتر اوقات، هنگامی که نبرد آغ
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اولین اهداف به تصرف درمیآمد، هماهنگیها از بین میرفت و چیزی به نام 
ــه نقـل و انتقـال شـروع  عملیات مشترک باقی نمیماند. همچنین زمانی ک
میشد، توپخانه از زرهی عقب میماند و پیاده از هر دو آنها … الی آخر. در 
ــروز  نتیجه نیروی مهاجم با مشکالت فراوانی روبهرو میشد که گاه موجب ب
بحران و هدر رفتن قدرت هجوم میگشت، بهگونهای که نبرد بـار دیـگر بـه 

نبرد ثابت و بیتحرک تبدیل میشد.1 

7ـ نقش پیاده در این جنگ 
جنگ ایران و عراق ثابت کرد که پیاده هنوز هم نقش تعیینکنندهای را در 
جنگهای جدید جهان سوم بازی میکند. در این جنگ، تـا لحظـهای کـه 
حمله عراق در سال 1988 (1367) آغاز شد، پیاده برتری و بلکه غلبه خود 
را در همه نبردها به نمایش گذاشت. عراق نیز در هنگام آغاز جنگ، خود را 
آماده نبرد با پیاده نکرده بود. طبعاُ بر طبق دکترین نظامی شوروی که عراق 
ــانیزه در  نیز از آن تبعیت میکرد، همه توجه به سوی نیروهای زرهی و مک
مراحل اولیه جنگ بود. در حمله اول عراق به ایران، چهار لشکر زرهی و دو 
لشکر مکانیزه به همراه یگانهای مختلف پشتیبانی شرکت کردند. این نیرو، 
ــوذ در منطقـه خوزسـتان شـد بـیآن کـه از واحدهـای پیـاده  موفق به نف

غیرمکانیزه (پیاده عادی) درخواست پشتیبانی کند. اما به سبب وجود موانع 

                                                                         
ــات ثامناالئمـه، طریقالقـدس، فتحمبیـن و  1ـ در این باره یادآوری میشود که سپاه و ارتش در چهار عملی
ــترک را بـه اجـرا گذاشـتند و  بیتالمقدس نمایش بزرگی از همکاری و هماهنگی در انجام دادن عملیات مش
استفادۀ سپاه پاسداران انقالب اسالمی از توپخانه در عملیات والفجـر 8 نشـان داد کـه قابلیتهـای آموزشـی 
جمهوری اسالمی ایران نه تنها کاهش نیافته، بلکه نسبت به قبل از انقالب نـیز افزایـش یافتـه اسـت. در ایـن 
ــرای آتـش دقیـق و متمرکـز روی  عملیات توپخانههای سپاه و ارتش با همراهی گردانهای ادوات سپاه با اج
ــری شـدند،  خطوط مواصالتی ارتش عراق، عمالً مانع از حضور یگانهای نیروی زمینی عراق در منطقه درگی

در نتیجه، فرصت مناسبی برای تداوم هجوم نیروهای پیادۀ سپاه فراهم آمد. (و) 
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ــکونی (شـهرهای  آبی فراوان و شکلگیری مقاومتهای قوی در مناطق مس
کوچک و بزرگ)، اوضاع و احوالی بهوجود آمد که متناسـب بـا زمینـه الزم 
برای جنگ زرهی و مکانیزه نبود. مشکل سیستم فرماندهی و کنترل C3I نیز 
ـهایتاً  ـ که در بخشهای قبل به آن اشاره کردیم ـ مزید بر این علت شد و ن
ــه جنـگ بـا کنـدی صـورت گرفـت.  پیشروی نیروی عراقی در مراحل اولی
(میانگین پیشروی، آرام و کند بود). این کندی و تأخیر، فرماندهی عـراق را 
ــت بپـردازد و بـا درک نیازهـای  بر آن داشت تا به برآورد جدیدی از وضعی
ــتیبانی از نیروهـای زرهـی اعـزام کنـد.  جدید، نیروهای پیاده را جهت پش

نیروهای عراقی و گارد ریاست جمهوری میبایست روشهای جنگ شهری و 
تاکتیک رزم پیاده در مناطق باز را میآموختند و همین امر مدتـی بـهطول 
ــر  انجامید. نداشتن واحدهای کافی و آموزش دیده پیاده که قادر به تسلط ب
مناطق مجهز در شهرها باشـند، از عوامـل مـهم ناکـامی عـراق در تصـرف 

شهرهای خرمشهر و آبادان بود. 
ــاده روبـهرو شـد.  پس از آن که عراق در سال 1980 با مشکل نیروی پی
ــل آورد. در سـال  تالشهای گستردهای برای تشکیل یگانهای پیاده به عم
1981 نیروهای احتیاط به همراه صدها هــزار نظـامی "جیـش شـعبی" بـه 
ــه 400  خدمت فراخوانده شدند. شمار نیروهای نظامی عراق در این زمان ب
ــه بـا ایـن نیروهـا، حـدود یـک هـزار تیـپ  هزار تا 650 هزار تن رسید ک
ــاندهی  سازماندهی شد، اما فرماندهی و آموزش این نیروها ضعیف بود. فرم
عراق این نقص را دریافته بود لیکن از وجود ایـن نیروهـا بـرای حراسـت و 
ــر  نگهبانی از مناطق عقبه یا مناطق کم اهمیت استفاده میکرد و همین ام
ــرای انجـام دادن  سبب آزاد شدن بسیاری از یگانهای با تجربه و با سابقه ب
عملیات در جبهه شد. به سبب افزایش شمار نیروهای پیـاده ایـران، عـراق 
ــوزش را نـیز روانـه خطـوط مقـدم  ناگزیر همین یگانهای ضعیف و کم آم
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پدافندی کرد که بر اثر این اقدام، عراق در سـالهای 1981 و 1982 بارهـا 
ــهجا  دچار شکست و عقبنشینی شد1 چندان که پیادگان را به دفعات جاب

کرد، گویی آنها را عناصری بیکفایت و بیشجاعت میدانست!  
پس از گذشت چند ماه از جنگ، در نتیجۀ وضعیتی که نیروی پیاده در 
عراق داشت، این کشور در برابر محور اصلی حمله ایران، به واحدهایی اکتفا 

کرد که بهتازگی از داوطلبان2 شکل یافته بود. فرماندهی این یگانهای جدید 
بهجای افسران با تجربه، بر عهده بعثیها بود. ایــن واحدهـا سـازماندهی و 
تسلیح مناسبی نداشتند، بههمین علت زود تسلیم میشدند و مقاومتشان 
ــا، یکـی از دالیـل  در برابر حمالت ایران فرو میپاشید. شکست این نیروه
ــام داد.3 از ایـن  موفقیت ایران در حملهای بود که در نیمه سال 1981 انج

پس، عراق افسران با کفایتی را به فرماندهی این یگانها منصوب کرد که این 
اقدام سبب شد تا یگانهای مزبور مؤثر و موفق عمل کنند. 

بعد از سال 1982 ـ 1983 (سالهای 1361 و 1362) عراق که نیروهای 
پیاده مؤثری در پدافند داشت، شروع به آموزش تعداد بسیاری از آنان کرد تا 
ــد، امـا نتیجـه ایـن  در پشتیبانی پاتکهای سال 1984 (1363) بهکار آین
آموزشها در سال 1986 تا 1987 (1365 تا 1366) به دست آمد. در سال 
1988 (1367) کمکم مشخص شد که عراق دگرگونیهای صحیح و درستی 
را در رسته پیاده انجام داده و آن را به صورت یک قدرت هجومــی و رزمـی 

درآورده است. در سالهای گذشته عراق تکیه بر پدافند ثابت و مرکب داشت 
و کمتر اقدام به اعزام گشتی برای تأمین مناطق کوهستانی یا بیابانی میکرد. 

                                                                         
1ـ در سال 1360 و 1361 نبردهای ثامناالئمه (شکست حصر آبادان)، فتح مبین و بیتالمقدس بـه حضـور 

ارتش متجاوز عراق در سرزمین ایران تقریباً پایان بخشید. (م) 
2ـ بخشی از این داوطلبان، مزدورانـی بودنـد کـه از سـایر کشـورهای عربـی چـون مصـر، اردن و سـودان بـا 

دریافت حقوقهای گزاف به خدمت درآمده بودند. (م) 
3ـ منظور نویسنده، عملیات شکست حصر آبادان است. (م) 
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بهنظر میرسید که با این اصالحات، از خسارات عراق کاسته شده است، 
ــه نفـوذ و ایجـاد شـکاف و  ولی بسیار اتفاق افتاد که پیادگان ایرانی موفق ب
ــع عراقـی میشـدند. همچنیـن عـراق بـه منظـور  پیشروی در داخل مواض
جابهجایی و تحرک قوا در عملیاتهای رزمی خود، از جادهها بسیار استفاده 
ــذا اسـتفاده از  میکرد، و گشتیها برای کنترل این مناطق کافی نبودند، ل

نیروهای پیاده بیشتر، ضرورتی برای تأمین این مناطق بود. 
از آنچه گفتم، مهمترین درسی که میتوان آموخت این است که رسـته 
پیاده میباید آموزش ببیند و با قدرت آتش مناسب مسلح گردد، از وسـایل 

شناسایی مجهز استفاده کند تا جرأت عمل و اراده داشته باشد و با قاطعیت در 
مانورهای عملیاتی در زمینهای بیابانی و مناطق کوهستانی شرکت کند. ایجاد 

ــیروی انسـانی در  نوارهای پدافندی (Barrier Defenses)، روشی برای کاهش ن
پدافند است، لیکن مانع پدافند فعال میشود. رسته پیاده، رسته مهمی در 

ارتش است که توجه به آن و توجه به تسلیح آن الزم است، بهگونهای که آن را 
تبدیل به یک قدرت مؤثر در نبردهای پدافندی یا آفندی سازد. 

در مقابل، ایران در حالی پا به جنگ گذاشت که تعداد تانک و واحدهای 
ـه  توپخانه آن نسبت به عراق کمتر بود و این وضع در طول مدت جنگ ادام
ــراوان  یافت، زیرا ایران در تالش خود برای خرید این تجهیزات، به دالیل ف
ناکام ماند. این امر موجب شد تا ایران به نیروی انسانی خود تکیه کند، لذا 

نیروهای سپاه پاسداران را شکل داد و تالش اصلی خود را برای کسب برتری 
در خصوص نیروی انسانی گذاشت تا جایگزین تسلیحات و تکنولوژی شود. 
ایران نیروهای پیاده خود را بهصورت پیاده با اسلحه سبک یا پیاده مکانیزه 

سبک تسلیح میکرد.  

8ـ تاکتیکهای زرهی و درسهای آن 
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ــا جـایی  حمله زرهی عراق به آبادان واقعاً بهکندی صورت گرفت. تانکها ت
پیش میرفتند که بولدوزرها قبالً برای آنها سنگرهایی را حفر کرده بودند، 
سپس به انتظار اجرای آتش توپخانه بر منطقه هجوم بعدی میماندند ـ یا به 
تعبیر دیگر، هدف اولیه هجوم! ـ پـس از آن، تانکهـا شـروع بـه پیشـروی 
میکردند. گرچه این تاکتیک در برابر چریکهای کرد در دهه 70 [1970] 
ــر دشـمنی مثـل ایـران  مؤثر واقع شده بود، اما کاربرد این تاکتیک در براب
خطایی بزرگ به حساب میآمد. تا سال 1988 (1367) زرهی عراق همین 
تاکتیک را بهکار میگرفت و همین، دلیل شکست عراق و ناتوانی این کشور 
در ایراد ضربات قاطع و قوی بهوسیله قوای زرهی بر ضد خطوط مواصالتی و 
پشتیبانی ایران بود. در حقیقت عراق از زرهی خود بهمثابه توپخانه متحرک 
برای شلیک مستقیم بهره میگرفت و این امر موجب بروز مشکل بزرگی در 
خصوص لوله توپ تانکهای عراقی گردید، چرا که براثر شلیکهای فراوان، 
لولهها به سرعت فرسوده میشدند.. عراق همین تاکتیک را در زمان پدافند 
از فاو و بصره در سالهای 1986 و 1987 (1365 و 1366) نیز بهکار برد. 
ــاطق مسـکونی (جنـگ در  اجرای تاکتیک و عملیات زرهی عراق در من
شهرهای بزرگ و کوچک) در زمان حمله به سرزمین ایـران، نـیز بـهخوبی 
ــا شـجاعت توانسـتند بـا اسـتفاده از موشـکهای  صورت نگرفت. ایرانیان ب
ضدتانک [راکت آر.پی.جی ـ 7] به دفاع از شهرهای خود مـانند خرمشـهر، 
آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد بپردازند. عراقیها آمادگی روبهرویی با این 
جنگ شهری را نداشتند و لذا خسارات فراوانی را با از دسـت دادن نـیروی 

انسانی و تانکها متحمل شدند. 
ــهری مواجـه شـد و تانکهـای او در  عراق با مشکلی جدی در جنگ ش

نبردهای خیابانی و مناطق تنگ، موفق نبودند.  
ــی ـ 55 و تـی ـ 62  از پدیدههای عجیب آن بود که عراق با تانکهای ت
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(ساخت شوروی) توانست در برابر حمالت هلیکوپترهای مسلح ایران ـ که 
به تعداد بسیار علیه قوای زرهی عراق اعزام میشدند ـ با موفقیت عمل کند، 
زیرا این تانکها مجهز به تیربارهای 12/7 میلیمتری.1 برای پدافند بر ضـد 
هلیکوپتر بودند. برد این تیربارهــا بیـش از بـرد موشـکهای محمـول بـر 
هلیکوپترها بود و بههمین سبب هلیکوپترها قادر به محاصره و حملـه بـه 
ــانک  این تانکها نبودند. عراقیها همچنین گفتهاند که آنان از توپ اصلی ت

نیز برای انهدام هلیکوپترهای ایرانی استفاده کردهاند. 
ـا  هلیکوپترهای مسلح ایرانی با استفاده از عوارض مرتفع زمین، در اختف
به تانکهای عراق نزدیک میشدند، سپس در فرصت مناسـب، اندکـی اوج 
میگرفتند، مدت کوتاهی برای شلیک موشک خود در آسمان میمـاندند و 

پس از شلیک موشک، بار دیگر در پشت تپهها و برآمدگیها مخفی میشدند 
تا این تاکتیک را مجدداً در نقطهای دیگر اجرا کنند. با این تاکتیک، عــراق 
خسارات بسیاری متحمل شد اما مشخص نیسـت کـه چـرا ایـن تـاکتیک، 
چندان مورد استفاده قرار نمیگرفت. ظاهراً علت آن در سیستم فرماندهی و 
کنترل نهفته بود، یعنی گرایش به استفاده از یگانهای فرعی و کوچک که با 

وضعیت زمین آشنایی چندانی نداشتند. 
اما در خصوص زرهی ایران، چنین به نظر میرسید که ایرانیان آنچــه از 

قوای زرهی و تانکهای سنگین قابل بهرهبرداری در اختیار داشتند، در همان 
سال نخست جنگ از دست دادند. با گسترش و دگرگونی وقایع جنگ، ایران 

موفق به فراهم آوری مستمر نیازمندهای ایـن تانکهـا نشـد، همچنیـن در 
تعمیر یا بازسازی آنها نیز موفق نبود. تعداد تانکهای ایران بهتدریج روبـه 
کاهش گذاشت و بهسرعت، عمر مفید آنها به سرمیآمد. در اولیــن حملـه 

                                                                         
1ـ مشابه تیربار کالیبر 50 در ارتش شوروی سابق. (م) 
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اصلی ایران در تاریخ 5 ژانویه 1981 (16 دیماه 1359) که 3 لشکر زرهی 
ــاده،  ارتش (از لحاظ تعداد تانک با استعداد ناقص) بدون همراهی نیروی پی
ــا بـهخوبی  اقدام به حمله در نزدیکی سوسنگرد1 کردند، فرسودگی تانکه

نمایان شد و درنتیجه، شکست بزرگی نصیب ایرانیان گردید. 
همچنین مالحظه میکردیم که تانکهای ایران هنگامی کـه در منطقـه 
کشتار2 زیر تیر و آتش تانکهای سنگرگرفته عراقی واقع میشدند، قادر بـه 
مانور سریع نبودند، در نتیجه، قـوای عـراق آنهـا را از سـه جـهت احاطـه 
ــرک  میکردند و بسیاری از سربازان ایرانی تانکها و زرهپوشهای خود را ت
ــگ ایـران و عـراق، عـدم دقـت  میکردند. از ویژگیهای نبرد زرهی در جن

اصابت، عدم مانور و شلیک آتش به مسافتهای دور میباشد.  
در اواخر جنگ، ایران به تانکهای تی ـ 59 چینی و کره شمالی و برخی 
ــداد کمـی تـانک تـی ـ 62 و تـی ـ 72 (از برخـی  تانکهای شوروی و تع
کشورهای عربی) دست یافت،3 با اینحال ایران نتوانست قدرت بهکارگیری 

این تانکها را با کفایت به نمایش بگذارد، مانور و تحرک در این جنگ بسیار 
ــش از آن کـه بـه تـوپهـای  کند و سنگین بود. بهکارگیری این تانکها بی

هجومی شباهت داشته باشد، به تانکهای پشتیبانی شباهت داشت.  
این تانکها مجهز به تجهیزات هدفگیری دقیق نبودند تا در شلیک اول، 
هدف را مورد اصابت قرار دهند، همچنین قادر به شلیک در حال حرکت نیز 
نبودند، با این حال ویژگی مثبت آنها، طول عمر لوله و هدفگیر چشــمی 

ساده بود. 

                                                                         
1ـ هویزه، منظور است. (م) 

ــود و نـیروی پدافنـدی  2ـ "منطقه کشتار"، به زمین کانالیزه شدهای گفته میشود که مهاجم وارد آن میش
آماده انهدام او با انواع سالحهای از پیش تدارک شده، میباشد. (م) 

3ـ این تانکها را عمدتاً رزمندگان ایرانی از قوای عراقی به غنیمت میگرفتند. (و) 
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جنگ زرهی ایران و عراق بهندرت دارای خصوصیات الزم یک نبرد زرهی 
جدید مانند سیستم کنترل آتش و ابزار مسافتیاب میبود. این جنگ بهطور 
ــهعنوان مثـال، ایرانیهـا  کلی، برتری کمیت بر کیفیت را بهاثبات رساند؛ ب

بهخوبی از تانک ام ـ 60 برای تحرک بهره میگرفتند و هنگامی که سنگینی 
وزن و ضخامت زره برای آنها مهم بود، از تانک چیفتن. 

اما از روش عراق در بهکارگیری تانک میتوان درسهایی فرا گرفت. عراق 
ــه اصـالح و بهینهسـازی دسـتگاه مسـافتیاب  با مشکالت بسیاری در زمین
تانکهای تی ـ 62 و غیره روبهرو شد. و خواسـت تـا دسـتگاه مسـافتیاب 
موجود در تانکهای تی ـ 72 را روی این تانکها نصب کند، ولی این اقدام 

موفقیت قابل ذکری نداشت.  
نهایتاً عراق به این امر اکتفا کرد که در برابر اهداف ایرانی مانند چیفتن و 
سایر اهداف با زره سنگین، از قدرت آتش برتر استفاده کند، لذا تانکهــای 
تی ـ 55 را مجهز به توپهای 125 میلیمتری کرد که روی تانکهای تی ـ 

72 نصب شده بود.  
عراق، زره اکثر تانکهای تی ـ 55 و سایر تانکهای خود را تقویت کرد. 
ــرای مـا روشـن نیسـت و  تعداد تانکهای تقویت شده و بهینه شده عراق ب
اینکه چه تعداد از آنها در عمل بهکار گرفتـه شـدند و تـا چـه مـیزان بـا 

موفقیت همراه بوده است، مشخص نمیباشد. عراق تانکهای تی 72 خود را 
به مینروب و تانکهای تی ـ 55 خود را بهوسیله دیگری برای گشودن معبر 
ــه از ایـن  در میدانهای مین مجهز ساخت و از آنها در جلو ستونهایی ک

میدانها میگذشتند، بهره میگرفت.  
 

سایر خودروهای زرهی 
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وضع زرهپوشها و خودروهای زرهی نیز شبیه همان وضعی بود که برای تانکها 
ذکر شد. در اوایل جنگ، عراق تعداد فراوانی خودرو زرهی وارد عمل کرد، اما 
نتوانست به روش صحیحی از آنها بهرهبرداری کند. این خودروها در مانور و 

حمل سالح و نفرات پیاده، بسیار پرتوان بودند و امکان جنگ از داخل زرهپوش 
یا پس از پیاده شدن از آن را در هنگام یورش به مواضع دشمن، دارند. 

هر دو طـرف در طـول جنـگ بـا افـزودن تیربارهـای مختلـف و نصـب 
موشکهای ضدتانک و یا تبدیل برخی از خودروهای زرهی به خمپارهاندازهای 
متحرک، کوشیدند 1 تا از این خودروها در جهت افزایش قدرت آتش استفاده 
کنند. همچنین زرهپوشها در عملیات پشتیبانی بهکار گرفته شدند و از آن به 

عنوان خودرو فرماندهی و آمبوالنس زرهی نیز2 استفاده شد. 
عراق نیز کوشید تا زرهپوشهای پی.ام.پی.1 خود را در برابر موشکهای ضدتانک 
ایران (آر.پی.جی) و موشکهای هدایت شونده ضدتانک، تقویت کند (عراق قطعاتی 

از زره با ضخامت 30 تا 40 میلیمتری در پهلوهای این زرهپوش نصب کرد).  
ــیروی زرهـی در  بهطور کلی، درسهای مهمی که از تجربه بهکارگیری ن
جنگ ایران و عراق میتوان گرفت، بسیار کم و ضعیف است و جــز برخـی 
ــوان  تالشها برای افزایش پراکندگی این نیرو در هنگام عمل، چیزی نمیت
آموخت. در مجموع، بهکارگیری بد بود و هیچگونه درس تاکتیکی، عملیاتی 
یا استراتژیکی از آنها نمیتوان آموخت؛ هیچ ابتکاری نه در آموزش و نه در 
ــهکارگیـری مشـاهده نشـد و قـدرت اسـتفاده از تـوان فـراوان ایـن  نحوه ب

                                                                         
ــارهانداز 120 میلیمـتری را در  1ـ ایران سقف (برجک) برخی خشایارهای غیرقابل تسلیح را برداشت و خمپ
آن کارگذاشت. این امر عالوه بر آن که تعداد بسیاری از خشایارهای غیرقـابل بازسـازی را مجـدداً بـه مرحلـه 
ــریع آتـش ادوات را بـرای یگانهـای مـانوری فراهـمآورد. همچنیـن  بهرهبرداری رساند، امکان جابهجایی س

قدرت عبور خشایار از آب، قابلیت خوبی برای عمل در نبردهای آبخاکی والفجر8 و کربالی5 بود. (م) 
2ـ از جمله انواع زرهپوشها، خودرو زرهی ام ـ 113 است که عـالوه بـر حمـل نفـرات، میتوانـد بـه عنـوان 

خودرو فرماندهی و آمبوالنس زرهی نیز مورد استفاده قرار گیرد. (م) 
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خودروهای مانوری به چشم نخورد. 

9ـ درسهایی از جنگ هوایی و جنگ موشکی1  
در جنگ ایران و عراق نسبتاً استفاده وسیعی از سیستمهای پدافند هوایی، 
نیروی هوایی، هلیکوپترها و موشکها شد. این جنگ اولین جنگ در دوره 
اخیر است که سالح شیمیایی در آن به وسعت مورد استفاده قرار گرفت. با 
این همه، ایران و عراق نیازمند آن تاکتیک، عملیات و استراتژیای بودند که 
ـد و  بتوانند تکنولوژی موجودشان را به صورت فعال و مؤثر بهخدمت درآورن
ــا  آن را با قدرت رزمی فعال و قابلیت و شایستگی فرماندهی و کنترل نیروه

درآمیزند، لیکن در عمل این آمیختگی و هماهنگی حاصل نگردید. 
در خصوص جنگ هوایی و جنگ موشکی، اهم درسهایی که از جنـگ 

ایران و عراق میتوان آموخت بهطور خالصه به این شرح است:  
ـ درست است که نیروی هوایی تا اندازهای نقش مهمی در تعیین سرنوشت 
جنگ دارد، اما این نیرو تأثیر تاکتیکی یا استراتژیکی مهمی در این جنگ 

نداشت، حتی به میزان تعداد یا کیفیتی که دو طرف در اختیار داشتند. 
ـ ایران و عراق بهخوبی از سیستم فرماندهی و کنترل مکانیزه اســتفاده 
ــی  نکردند، لذا در کنترل و هدایت عملیات نیروی هوایی و پدافند هوای
ــم  ضعف روشنی خصوصاً در پدافند هوایی پست (ارتفاع پایین) به چش

میخورد و این دو سیستم بارها دچار تغییرات شدند. 
ـتقیم بــه گروههــای پیــاده و  ـلیک مس ـرای ش ـی ب ـای ضدهوای ـوپه ـراق از ت ـران و ع ـ ای

خودروهای زرهی استفاده کردند و این امری است که شایسته بررسی دقیق است. 
ـ بهکارگیری وسیع موشکهای قابل حمل ضدهوایی و نصب برخـی از 

                                                                         
1ـ نویسنده، موضوع استفاده عـراق از گازهـای شـیمیایی و جنـگی را در همیـن مبحـث آورده اسـت و از 

اختصاص عنوان جداگانهای برای بهکارگیری سالحهای ممنوعه، خودداری کرده است! (م) 
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ــاط همـاهنگی ایـن سـالحها بـا سـایر  آنها روی خودروها و قطع ارتب
سالحهای پدافند هوایی، از دیگر ویژگیهای این جنگ است. 

ـود و  ـ نبرد هوایی، کامالً از تکنولوژی سالحهای دو طرف تأثیر گرفته ب
درگیریهای هوایی تعیینکنندهای در این جنگ روی نداد. 

ـ پشتیبانی هوایی نزدیک از عملیات زمینی، به قدر کافی از دو طرف مشاهده نشد. 
ــه هوایـی بـه  ـ به دلیل ترس از اصابت موشکهای پدافند هوایی، حمل
اهداف از ارتفاع بسیار باال صــورت مـیگرفـت. دسـتگاههای نشـانهروی 
کارآیی اندکی داشتند و لذا ایجاب میکرد که چنین هدفهـایی بارهـا 
مورد حمله قرار گیرند تا دشـمن قـادر بـه بازسـازی و تعمـیر آنهـا و 

بهکارگیری مجدد از آنها نباشد. 
ـ استفاده از موشکهای زمین به زمین چندان مؤثر واقع نگردید. این امر 
دالیل مختلفی داشت، از جمله: محدودیت تعداد شلیک در هر بار، پایین 

بودن دقت موشکهای اسکاد و الحسین و … همچنین وزن سر جنگی 
این موشکها از 500 کیلوگرم تجاوز نمیکرد. در حقیقت، تأثیر روحی 

این حمالت بیش از تأثیر تخریبی آن بود. 
ـ گازهای شیمیایی نقش مهمی در این جنگ ایفا کردند. دو طـرف بـه 

رغم ممنوعیت بینالمللی این سالحها، از آن استفاده کردند.1 اما ضعف آموزش 
و مناسب نبودن وسایل دفاع ضدشیمیایی، در دو طرف به چشم میخورد. 
ـ برد کوتاه اغلب هواپیماها تأثیر بسیار زیادی در قبول مأموریت هوایی 

                                                                         
1ـ تا جایی که اسناد نظامی و نـیز بینالمللـی نشـان میدهـد، تنـها طـرف اسـتفاده کننـده از سـالحهای 
ــه سـالحها  شیمیایی، عراق بوده است. ایران دارای توانایی الزم برای تولید سالحهای شیمیایی نبود و اینگون
ــق بـه تولیـد انبوهـی  نیز در اختیارش قرار نمیگرفت. در مقابل، ارتش عراق با پشتیبانی کشورهای غربی موف
ــیز از کشـورهای شـرقی دریـافت  از سالحهای شیمیایی شده بود و بهمیزان قابل توجهی از این سالحها را ن
کرده بود. این موضوع را اسناد منتشرشده بهوسیله سازمان ملل و کشورهای غربـی پـس از هجـوم عـراق بـه 

کویت، برای جهانیان فاش ساخت. (و) 
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برای انجام حمالت استراتژیک هوایی داشت و در صورت اجرای مأموریت 
نیز تأثیر آن بر ضعف عملیات مشاهده میشد.  

10ـ ذخایر مهمات هدایت شونده (یا هوشمند) و مهمات ویژه 
مهمات هدایت شونده دقیقی ـ گاه به آنها مهمات هوشمند گفته میشود1 ـ 

ــی بـود و در ایـن  که در جنگ ایران و عراق بهکار رفت از انواع نسبتا قدیم
جنگ توجه عمدهای نیز به تکنولوژی و تاکتیک آن نمیشد، اما با این همه، 

اینگونه مهمات نقش مهمی در جنگ ایفا کردند. 
ایران به تعداد فراوانی از موشکهای هدایتشونده ضدتانک مانند "تاو" و 
ــوی  "دراگون" سـاخت امریکـا و نـیز "انتـاک"، "اس ـ اس 11 و 12" فرانس

استفاده کرد. بیشتر این مهمات را شاه طبق برنامه خود برای پیشرفتهسازی 
نیروهای مسلح و تقویت آن بهگونهای که بزرگترین قدرت منطقهای باشد، 
ــایر در سـال اول جنـگ و در نیمـه اول جنـگ مـورد  خریده بود. این ذخ
بهرهبرداری قرار گرفت. ایرانیان از این مهمات در عملیات آفندی خود علیه 
دژها، سنگرها، استحکامات و تانکهای عراقی مستقر در سـنگرها اسـتفاده 
کردند. ایران به روشهای گوناگون ـ از جمله قاچاق ـ کوشید تا موشک تاو 

                                                                         
1ـ بین مهمات هوشمند و مهمات هدایت شـونده، تفـاوت هسـت. "مـهمات هدایـت شـونده"، شـامل هـر 
ــانی در ایـن هدایـت ـ حتـی بـهاندازه  مهماتی است که در تمام یا قسمتی از مسیر هدایت شود و عامل انس
ــرف هـدف روانـه میشـود در  انتخاب هدف ـ دخیل باشد، مانند موشک مالیوتکا (ضدتانک) که باسیم به ط
ــد هوایـی هـاوگ کـه  صورتیکه شلیک کننده دوربین اسلحه را روی هدف تنظیم کرده باشد یا موشک ض
ــان، روی هـدف قفـل میکنـد و آن را تعقیـب مینمـاید. نـوع دیـگری از  پس از انتخاب هدف بهوسیله انس
ــهمات صـورت مـیگیـرد،  مهمات، کامالً "هوشمند" است. (Smart) که حتی انتخاب هدف بهوسیله خود م
مانند گلولههای توپ Sadarm که پس از شلیک در یک منطقه عمومـی، گلولـه در بـاالی سـر منطقـه بـه 
ــای هوشمنـد ضـد تـانک کـه در  شناسایی اهداف زرهی پرداخته و از باال به آنها حمله میکند. یا مینه
ــود و بـا شناسـایی هـدف، همچـون  فاصله دوری از خودرو زرهی، بهکار میافتد، سپس به هوا پرتاب میش

موشک ضد تانک روانه آن میشود. (م) 
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امریکایی را به دست آورد؛ ماجرای معروف "ایران گیت" نقش مهمی در این 
قضیه (تهیه موشک تاو) داشت. ظاهراً ایـران بـا موفقیـت از ایـن سـالحها 
ــال 1986) و پـاتک مـهم در  بهرهبرداری کرد، خصوصاً در عملیات فاو (س
مهران (در همان سال). با اینحال درصد اصابت این موشــکها بـه دالیـل 

نامعلومی ـ شاید پایین بودن سطح آموزش ـ از 10% تجاوز نکرد. مصرف این 
ــانگین اسـتاندارد آن بـود. بـه نظـر مـن یکـی از  مهمات، بسیار بیش از می

محتملترین اشتباههای رایج در شلیک تاو این است که شلیک کننده قبل از 
آن که هدف در برد واقعی موشک قرار گیرد، اقدام به شلیک میکند، یا هدف 

ــده بتوانـد در طـول مـدت پـرواز  در وضعیتی نیست که امواج هدایت کنن
بهسهولت به موشک برسد. برای تأکید مثالی را از جنگ اکتبر میزنم. در این 
جنگ گروهی از نفرات موشکانداز توانستند با موشک مالیوتکا ـ که از نسل 

اول بهحساب میآید ـ درصد اصابت بسیار خوبی را ثبت کنند، برخی از آنها 
ـوزش  23% و برخی 18% اصابت داشتند و این به دلیل خوببودن سطح آم
آنها بود. من معتقدم که اگر در جنگ اکتبر 1973 مصر موشکهای نسل 

دوم را داشت، خسارات اسرائیل در خصوص تانک و زرهی مضاعف میگشت. 
عراق نیز میانگین اصابت خوبی در موشکهای ضدتانک به دست نیاورد، 
ــا بـه  بهطور متوسط عراق 6 ـ 8 موشک "میالن" یا "هوت" شلیک میکرد ت
ــرای یـک  یک احتمال اصابت دست یابد، یا 20 تا 30 موشک ساگر، SS-11 ب
اصابت شلیک میشد و این قطعاً به سطح آمـوزش پرسـنل و مـیزان درک 
آنها در مورد انتخاب بهترین حالت برای شلیک به هدف، مربوط میشود. 

پس از سال 1982 (1361)، به دلیل کمبود این موشکها تا مدتی میزان 
ــافت و در  استفاده از آنها پایین میآمد و جنگ به شیوه نبرد ثابت ادامه ی
ــه وضعیـت نبردهـا،  نتیجه، میانگین اصابتها بازهم پایینتر آمد. با توجه ب
ـد،  بیش از 50% اهداف نظامی، تانکها و زرهپوشهای مستقر در سنگر بودن
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در نتیجه، چون جنگ زرهی به معنای سبکی حرکت و مانور اســت، درس 
چندانی از بابت کاربرد موشکهای ضدتانک در نبرد زرهــی نـیز نمیتـوان 
گرفت، اما برخی از کارشناســان درسهـای زیـر را از کـاربرد موشـکهای 

ضدتانک علیه عراق، گرفتهاند:  
ــاب  ـ بسیاری از راکتها بدون امید به اصابت آنها، به سمت هدف پرت

میشد. در واقع سهچهارم راکتها بهصورت ایذایی پرتاب شدهاند. 
ـ خودروهای حامل موشک بر اثر انتخاب نامناسب سنگر و یا وضعیـت 

نامناسب زمین، خود در معرض حمله قرارمیگرفتند. 
ــتر قـابل  ـ اهمیت موشکهای ضدتانکی که از مسافت کمتر از 100 م
شلیک هستند، روشن شد. این موشکها را میتوان در جنگ شهری و 

مناطق کوهستانی بهخوبی استفاده کرد. 
ـ بسـیاری از موشـکهای ضدتـانک، علیـــه خاکریزهــا، ســنگرها و 

استحکامات مهندسی با موفقیت استفاده شد. 
ــهیزات دیـد در شـب، تـأثیر بسـیاری در  ـ نقص عمده در نداشتن تج

استفاده تاکتیکی از این وسایل گذاشت.  
ـ اهمیت سادگی دستگاههای نشانهروی و تجهیزات هدایت کننده و کنترل 

کننده موشک در حین حرکت روشن شدکه امری مهم و حیاتی است. 
ـ تعداد موشک و راکت به همراه هر قبضه موشک انداز بسیار مهم است. 
تدارک موشکها در حین نبرد و رساندن آن به قبضههای موشـکانداز، 

عامل تعیینکنندهای در بسیاری از نبردها میباشد. 
ــت  ـ راکتهای ضدتانک همچنان مهم ماندهاند، مثل موشکهای هدای

شونده تانک. اگر این موشکها را با گلولههای ضدنفرات نیز مجهز کنند، 
همراهی آن با نیروی پیاده در میدان جنگ بسیار موفقیتآمیز خواهد بود.  

هلیکوپترهای توپدار:  
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هلیکوپترهای توپدار (Gunship) در جنگهای جدید به دلیل ویژگیهای 
خاص مانند انعطاف در مانور، قدرت آتش و دقت آتش، بسیار اهمیت دارند. 

این هلیکوپترها را میتوان به انواع سالحها مجهز کرد: سالحهای ضدتانک در 
ــی از آنهـا بـه 6 کیلومـتر  انواع گوناگون در نسلهای مختلف که برد برخ
میرسد، موشکهای نسل سوم هوشمند (Fire and Forget) و موشکهای آزاد، 

تیربارهای سنگین، موشکهای هوا به هوا و … 
ــتر مسـلح  در جنگ ایران و عراق، دو طرف تعداد قابل توجهی هلیکوپ

داشتند. در ایران به جهت مشکالت مربوط به کمبود قطعات یدکی و کاهش 
سطح تعمیر و نگهداری پس از انقالب، شمار بسیاری از هلیکوپترهایی که از 
ــه  زمان شاه خریداری شده بود، کاهش یافت و بقیه آنها نیز در جنگ رو ب
ــط در  استهالک و کاهش تدریجی گذاشت. ایران از هلیکوپترهای خود فق

تعداد اندک بهره گرفت و این استفاده چندان مهم و مؤثر نبود.  
در عراق تعداد هلیکوپترها نسبتاً زیاد بود، اما این کشور قادر به غلبه بر 
مشکالت بهکارگیری آنها نشد. کوشش عراق بیشتر بر آن بود کـه از ایـن 
هلیکوپترها همچون واحدهای توپخانهای که از خط اول عبـور میکردنـد، 

برای زدن خطوط پدافندی ایران استفاده کند. بسیار بهندرت عراق برای زدن 
ــمن یـا در پـهلوی دشـمن از  عمق جبهه یا پیاده کردن نیرو در پشت دش
ــن هلیکـوپترهـا،  هلیکوپتر بهره گرفت.1 مشخص است که بهکارگیری ای
ــت و مکـان مناسـب را از  بهعنوان قوای احتیاط پرنده بر ضد تانکها، فرص
دست دشمن خارج میکند و میتواند جلو هجوم را بگیرد یا نیروی مهاجم 

                                                                         
1ـ عملیات مهم هوانیروز در جریان نبرد خیبر (جزیـره مجنـون) و انتقـال تعـداد کثـیری از رزمنـدگان بـه 
جزیره بود. همچنین نقش هلیکوپترها در جنگ کوهستانی (دوره آخـر جنـگ) خصوصـاً در زمـان هجـوم 
هزاران پناهنده کرد عراقی به مـاووت و بانـه کـامالً تعیینکننـده و حسـاس بـود. یـادآور میشـود عملیـات 

نقلوانتقال نیرو مربوط به هلیکوپترهای نفربر است و ربطی به هلیکوپترهای هجومی ندارد. (م) 
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را منهدم سازد و … اما عراق از هلیکوپترهای خود به این شــکل اسـتفاده 
ــک  نکرد. در چنین مأموریتهایی با توجه به راههای مختلفی که برای نزدی
شدن به دشمن با استفاده از وضعیت زمیـن وجـود دارد، هلیکـوپترهـا را 
ــمن یـا حتـی عقبـه دشـمن میرسـانند، سـپس  پنهانی به جناحهای دش

هلیکوپترها در زمان کوتاهی باال آمده، شلیک میکنند و پنهان میشوند. به 
این صورت خسارات سنگینی به نیروی زرهی مهاجم دشمن وارد میشود که 
گاه در صورت مناسب بودن تعداد هلیکوپترها، به انهدام قوای زرهی مهاجم 
میانجامد. هلیکوپترهـا در چنیـن حـالتی بـا انجـام دادن مـانور و تغیـیر 
محلهای حمله خود، از اصابت گلولههای پدافند هوایی تانکها نیز در امان 
خواهند بود. زمان تعلیق و شلیک از چند ثانیه تجاوز نمیکند و این مـدت 
ـیروی  برای سالحهای پدافند هوایی کافی نیست تا بتوانند ضربه مؤثری به ن
ــرفته و  هلیکوپتری مهاجم وارد سازند. البته این روش، نیاز به آموزش پیش

خلبان ماهر دارد و این همان دو عامل مهمی است که عراق نداشت. خلبانان 
ــد و  عراقی دو مشکل عمده داشتند: یکی آن که قادر به پرواز در شب نبودن
دیگر آن که مهارت الزم را در هدفگیری دقیق تجمعات زرهی ایران که در 
مناطق کوهستانی یا مردابی آماده حمله میشدند، نداشتند. شاید برخی از 
این نقصها ناشی از کمبود وسایل فنی وتکنولوژی پرواز در شب و وســایل 

جستوجوی هدف در شب باشد. 
این درس مهمی است برای کلیه کشورهایی که فعالً دارای هلیکــوپـتر 

توپدار هستند، که هلیکوپترهای خود را مجهز به تجهیزات ناوبری در شب 
و هدفیابی و هدفگیری در شب سازند تا بتوانند در همه حاالت جـوی از 
ــان را افزایـش دهنـد و آنهـا را بـا انـواع  آن بهرهمند شوند؛ آموزش خلبان

تاکتیکهای استفاده از هلیکوپتر هجومی در جنگهای جدید آشنا سازند. 
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11ـ توپخانه و موشک1 
ــوپخانـه، جنـگ شـدید شـهرها را علیـه  عراقیها با آتش متمرکز و انبوه ت
شهرهای اصلی خوزستان آغاز کردند. پیش از آنکه نیروهای پیاده عراق به 
ــد  این مناطق اعزام شوند، توپخانه عراق آتش تهیه طوالنی مدتی را که چن

ساعت به طول میانجامید، اجرا کرد تا پدافند شهر در هم بریزد. در این امر 
از توپخانه دور برد نیز استفاده میشد. البته بهاندازهای که انتظار میرفت این 
ــش از آن کـه بـه انـهدام و  اجرای آتش توپخانه مفید واقع نمیشد، زیرا بی

تخریب مواضع دفاعی بینجامد، موجب تخریب ساختمانها میشد، حتی از 
نظر تعداد کشته و مجروح نیز فقط تعداد اندکی را از پای در میآورد، با این 
که میدانیم چنین آتش تهیه سنگینی با این مدت طوالنی حتماً میبایست 
ــیروی انسـانی، تجـهیزات و سـالحهای  خسارات فراوانی بیش از 25% در ن
ــه  دشمن وارد میآورد امّا چنین امری واقع نشد. قطعاً سبب این شکست ب
سبب نقص در شناسایی اهداف، آماجگیری و ارزیابی گلولهباران و ضعف در 
طرح آتش توپخانه و عدم دقت آن بوده است. این آتش انبوه عراق در تمام 
ــم  طول جنگ بدون تأثیر الزم باقی ماند جز در حالتی که عراق از این حج

آتش متمرکز و انبوه علیه امواج انسانی مهاجم استفاده میکرد. 
عراق کوشید تا از توپخانه خود در گلولهباران شهرها و مناطق مسـکونی 
بهره گیرد و به این وسیله ایران را مجبور به کوتاه آمـدن سیاسـی و قبـول 
آتشبس کند تا جایی که صدامحسین در پیامی خطاب به ایرانیان گفت: 

«آنقدر بر سر شما خواهیم کوفت تا حقوق ما را به رسمیت بشناسید.» 
و در برخی اوقات ایران2 این حمالت (توپخانهای) را علیه اهداف نظامی و 
ـازمند  اقتصادی و مراکز مسکونی بهکار میگرفت که این اهداف هیچ یک نی

                                                                         
1ـ منظور موشکهایی است که در رسته توپخانه قرار میگیرند. (م) 

2ـ باید "عراق"صحیح باشد چون بحث درباره عراق است. (م) 
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دقت آتش نیست و صرفاً گلولهباران میطلبید؛ به عنوان مثال توپخانه عراق 
ــیداد.  در مراحل اولیه جنگ، تلمبهخانههای نفت را در آبادان هدف قرار م
ــش ایذایـی روی  عراق از توپهای دوربرد (130میلیمتری) برای اجرای آت

شهرها و مناطق پشت جبهه ایران استفاده میکرد. هدف از این اقدام، اخالل 
ــدان بـه ایـراد خسـارت توجـهی  در تحرکات و فعالیتهای شهر بود و چن
نمیشد. یکی از روزنامهنگاران، در توصیف فعالیت واحد توپخانه در منطقـه 

بصره، گفته است که مهمات مصرف شده در یک ساعت، بالغ بر هزاران دالر 
میشود. این نشاندهنده میزان باالی هزینه آتش توپخانه است؛ برای مثال 
کافی است بگوییم که شلیک یک دسته گلولـه از یـک گروهـان تـوپخانـه 
ـه  موشکی بی.ام.21 [کاتیوشا] که فقط 12 ثانیه به طول میانجامد، قریب ب

نیم میلیون دالر هزینه در بر خواهد داشت (هر گروهان 12 موشکانداز دارد 
و هر موشک انداز 40 لوله پر از موشک آماده شلیک که شلیک همه آنهــا 
12 ثانیه زمان میبرد. در حقیقت در این 12 ثانیه، 480 فروند موشک 122 

میلیمتری شلیک میشود.) 
در زمان بین سالهای 1984 و 1988 (1363 تا 1367) فعالیت توپخانه 
بهبود یافت و تأثیر و کارآیی آن در تمرکز آتش علیه نیروهای مهاجم پیاده و 
اجرای عملیات ضد آتشباری بیشتر و بهتر گردید و توانست مانور آتش رادر 

تغییر آماج، بهسرعت و دقت اجرا کند. عراق همچنین توپخانه خودکششی 
سنگینتری تهیه کرد و توانست توپخانه را همراه پیاده و زرهی با موفقیـت 
وارد عمل کند. با این که عراق در اجرای عملیات مشترک توپخانه نتوانست 
به سطح استاندارد کیفی دولتهای غربی و شرقی برسد، لیکن نحوه اجرای 
ــدهای در  کار بهگونهای قابل مالحظه بهتر شد و همین امر عامل تعیینکنن

پیروزیهای سال 1988 بود.  
با این که ایران استفاده از توپخانه را گسترش داد، ولی میدیدیم که این 
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ــن آتشـی داشـتند،  کشور از تمرکز آتش انبوه روی اهدافی که نیاز به چنی
خودداری میکرد. یکی از خبرگزاریها نقل کرده است که علــت موفقیـت 
ــوپخانـه  عراق در نبرد سوسنگرد [هویزه]، اساساً به ضعف پشتیبانی آتش ت

ایران باز میگردد. این نقص و پشتیبانی آتش توپخانه در مراحل اولیه جنگ 
صرفاً ناشی از سازماندهی بد بود، نه کمبود امکانات یا نقص قطعات یدکی و 
پشتیبانی فنی. با این حال، ایرانیها آتش انبوه را علیه اهدافی مانند بصره و 
ــبیه عـراق بـود،  خطوط پدافندی عراق بهکار میگرفتند. شیوه کار آنها ش

گرچه حجم این آتش مشترک بسیار کمتر از عراق میشد. ایران همچنین از 
وسایل پیشرفته و جدید برای آماجیابی، بیبهره بود. 

به رغم همه آنچه در اخبار گفته شده، افسران عراق و ایران هر دو به یک 
اندازه معترفاند و اطمینان دارند که آنها در بهکارگیری آتش انبوه توپخانه بر 

ضد مواضع دفاعی به منظور ایراد خسارات سنگین، موفق نبودهاند و تنها از 
توپخانه و آتش متمرکز آن علیه شهرها و مناطق مسکونی استفاده شده تا آثار 

سیاسی منفی بر جای بگذارد. این نحوه از گلولهباران را میتوان اصطالحاً "آتش 
کور" نامید.1 

 
 
 
 

                                                                         
1ـ بعید است که عراق و کشورهای طرفدارش، طراحی آتش تـوپخانـه را در عملیـات والفجـر 8 از یـاد بـرده 
ــه قیمـت انـهدام بیـش  باشند. درسی که از روش ایران در بهکارگیری توپخانه در این عملیات باید آموخت، ب
ــدند. ایـن درحـالی بـود کـه  از 50 درصد از انبوه نیروهایی بوده است که از بصره عازم منطقه عملیاتی میش
ــار بـود صرفـهجویی کنـد و ایـن درسـی فرامـوش  ایران از لحاظ تعداد قبضههای توپ و مهمات توپخانه ناچ

ناشدنی برای نیروهای مسلح غیر وابسته است. (م) 
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ماهیانه نفت ایران و عراق دوره زمانی 1987 و 1988 (1366 و 1367)  میانگین تولید 

ایران عراق زمان ایران عراق زمان 

2/4 ـ/2 سال 1988 ژانویه 1/9 2/6 سال 1987 مه 
2/5 1/9 فوریه -/2 2/5 ژوئن 
2/5 ـ/2 مارس -/2 2/5 ژوالی 

2/7 2/2 آوریل 2/2 2/7 آگوست 
2/6 2/2 مه 2/3 2/1 سپتامبر 

2/7 2/2 ژوئن 2/5 2/4 اکتبر 
2/8 2/3 ژوالی 2/6 2/2 نوامبر 
2/6 2/3 آگوست 2/6 2/2 دسامبر 

2/7 2/4 سپتامبر    
2/7 2/4 اکتبر    
2/7 2/5 نوامبر    

شلیک شده در جنگ  زمین  تعداد موشکهای زمین به 

ایران عراق  سال 
اسکاد وجالب اسکاد فراگـ  7 

 1980 10 -  -
 1981 54 1 - -
 1982 1 3 - -
 1983 - 33 - -
 1984 2 25 - -
 1985 - 82 14 -
 1986 - - 8 18
 1987 - 25 18 61
 1988 - 193 231 104
174 271 361 67 جمع 

نام موشک "وجالب" به همین شکل در متن اصلی کتاب آمده است. نام فارسی آن شناسایی نشد.(م) 
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حجم نیروی انسانی  آمارهای عمومی، تغییر 

  1980-81 1981-82 1983-84 1984-85

نیروی 
نظامی 

ایران 
عراق 

 240000
 242000

 195000
 252000

 555000
 517000

 
 642000

نیروی 
زمینی 

ایران 
عراق 

 150000
 200000

 150000
 210000

 250000
 475000

 
 600000

نیروی 
دریایی 

ایران 
عراق 

 20000
 4250

 10000
 4250

 20000
 4250

 
 4250

نیروی 
هوایی 

ایران 
عراق 

 70000
 38000

 35000
 38000

 38000
 38000

 
 38000

نیروی 
ذخیره 

ایران 
عراق 

 400000
 250000

 400000
 250000

 350000
 75000

 
 75000

ایران میلیشیا 
عراق 

 75000
 79800

 75000
 79900

 2505000
 454800

 
 660000

ز کشورهای مختلف  عراق ا یران و  جدول خرید سالح و مهمات و تجهیزات ا

خریدهای ایران خریدهای عراق کشورهای صادرکننده 

0 0 امریکا 
ر فرانسه  ر 4/5 میلیارد دال 40 میلیون دال
ر انگلیس  ر 70 میلیون دال 80 میلیون دال

نشرقی  ر آلما 0 625 میلیون دال
ر 15/3 میلیارد دالر شوروی  240 میلیون دال
20 میلیون دالر  525 میلیون دالر لهستان 

ر  410 میلیون دالر چکسلواکی  30 میلیون دال
ر 3/3 میلیارد دالر چین  1/2 میلیون دال

6/785 میلیارد دالر 7/01 میلیارد دالر سایر کشورها 
8/405 میلیارد دالر 31/740 میلیارد دالر جمع 

 
 


