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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که 

کنم توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

از ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این 

 نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند."گنجینه تمام

" جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم را در 

 منتشر نمود." پهناور جهان

 )ره(امام خمینی

 

 

 

ک گنج است. آیا ی خواهم بگویم که این جنگ"می

ما خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن 

 هشت سال جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند."

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 

خواهی، مظهر ایثار و از دینداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 "مقدس و جهاد است.

یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز "

 چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است."

 العالی(مدظله)ایالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 
 
 

 سه



 7631در اسفندماه  )ره(امامفرازهایی از پیام حضرت 

 (895)در رابطه با پذیرش قطعنامه خطاب به روحانیت سراسر کشور

 156، صفحه17، جلد)ره(امام خمینیصحیفه 

 ایم.ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

  ایم.انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نمودهما 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم.ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 یستیم.ایم که باید روی پای خودمان باما در جنگ به این نتیجه رسیده 

 .بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقالب اسالمیما در جنگ ریشه 

 دوستی را در نهادکایک مردمان بارور کردیم.ما در جنگ حّس برادری و وطن 

 مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت 
ً
 هاما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میو ابرقدرت

 .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 .جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد 

 های فاسد در مقابل اسالم احساس جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 کنند. ذلت

 ک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر ی ما در جنگ برای

 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهفراموش کرده

   استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ است، همه اینها از ترمهماز همه اینها ،

عزیز هشت سال نبرد بود، از تالش مادران، پدران و مردم عزیز های پاک شهدای برکت خون

 غرب و شوروی نشأت گرفته است. در ده سال مبارزه با آمریکا

  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل

گردن نهاد، باز نمود... آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و 

 به وظیفه خود عمل کرد.

 چهار



 معارف جنگ

های نبرد حـق علیـه بـاطل ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها و برکت خون شهدای واالمقام، نصیب ها، ایثارگریاسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

های پاک و تشنه نسل جوان انقالب ان آنها به سینههای جوشرزمندگان اسالم نمـوده و از سینـه

 گردد.اسالمی منتقل می

شهید سپهبد »با همت واالی امیر سرافراز ارتش اسالم  ۷۳۱۳از پاییـز سال « هیئت معـارف جنگ»

های مادی و معنوی حضرت با تصویب کریمانه و حمایت ۷۳۱۱شکل گرفت و در سال « شیرازیعلی صیاد

معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت رسمی این رسالت مهم را با مقام  العالی()مدظله ایامام خامنه

بر عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کالم نورانی خداوند متعال مبنی روحیه متعالی بسیجی بر 

َمَع ا»
َ
نا َو ِانَّ اللَه ل

َ
ُهم ُسُبل َنهِدینَّ

َ
یَن جـاهَـدوا ِفینا ل

ّ
در معی ج، با صداقت و تالش دسته«لُمْحِسنینَوالـذ

پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و »آمیـز را کـه با گـرایش این وادی مقدس گام نهاده و این رسالت افتخـار

 شکل گرفته است، ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.« آموزشی

بدین  1178تا سال  1171های نبرد از سال تجارب جبهه کار هیئت معارف جنگ در گردآوری شیوه

اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسالم که در آن عملیات  ترتیب بـوده اسـت که بر

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه نقش مهمی را بر

هـای تلـخ و ای از حقایق و واقعیتای تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعههصحنـه نبـرد و بـرداشـت

های میدانی، ، همچنان با اجرای آموزش1178این هیئت بعد از سال  شیرین را گردآوری نموده است.

یش از چاپ ب .ها اقدام نمودو سایر عملیات )ع(االئمهعملیات ثامنهای میدانی تکمیل برداشت نسبت به

از اقدامات  1198تا پایان سال 1179عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از سال  180

 باشد.هیئت معارف جنگ می

 1به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان سال 1174آموزش معارف جنگ، از سال 

های افسری دانشگاه 1نیز برای دانشجویان سال 1181نزاجا و از سال  )ع(دانشگاه افسری امام علی

دانشگاه قرارگاه پدافند هوایی  1برای دانشجویان سال 1194هوایی، دریایی و فارابی و از سال 

التحصیالن نفر از فارغ 11890تعداد  1198به اجرا درآمده و تا پایان سال  )ص(االنبیاءخاتم

  اند. در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتههای مزبور را دانشگاه

آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی فوق 1187هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

ریزی نمود و این عزیزان در زمان دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پی

های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش معارف به یگان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت

هزار نفر از کارکنان  460، بیش از 1198جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان سال 

 پنج



باشند، آموزش نظری معارف ها و مراکز آموزش عالی کشور میالتحصیل دانشگاهوظیفه که فارغ

 اند.جنگ را فرا گرفته

در آموزشگاه نظامی  ۷۳۱۱آموزان پایور اجا از سال معارف جنگ برای کلیه دانش آموزش

)ع( )جواداالئمهمرکز آموزش اجا   ۳ها در این آموزش ۷۳۳۱سال  ازگردید و جواداالئمه نزاجا برگزار می

( جانپا )ع(اکبرنداجا، شهید خضرایی نهاجا و علی )ع(نزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلوم

 ۷۶آموز پایور به مدت نفر دانش ۷۷۳۶۱تعداد ، ۷۳۳۱ریزی شد که بر این اساس تا پایان سال برنامه

 اند.آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته ،ساعت در هر دوره

ای با موضوع نقش رسته مربوطه در های عالی رستهآموزش معارف جنگ برای داشجویان دوره

مرکز  18ها در ، آموزش1198تا پایان سال  1190برگزار شد که از سال ساعت  8دفاع مقدس به مدت 

 نفر دانشجو برگزار گردیده است. 9479برای تعداد 

هزار نفر از سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز در 919، بیش از 1198تا پایان سال  1191از بهمن سال 

 اند.هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

برای  ۷۳۳۱جلسه در سال  ۱ساعت در  ۱آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد. 4۶۱تعداد 

نفر دانشجو در  44۶ساعت برای تعداد  ۱آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 

 برگزار شد. ۷۳۳۱سال 

 «شیرازیصیادشهید سپهبد علی » معارف جنگ هیئت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 د واحده و قدرت واحده باشیم.ی چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی ربای مقابله با دشمنان بایستی ما
 «62/11/1621 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»

 شش



 سپاس از:
 

  تا  ۷۳۱۳، که از سال «صیادشیرازیامیر سپهبد شهید علی »روح رفیع و ملکوتی

 روح شهادت جوی خود، مشوق تهیه و نگارش این مجموعه بودند.زمان پرواز 

  ،امیر سرتیپ ستاد ناصر آراسته، که با مطالعه اولیه و صدور دستورات رفع معایب

 مسبب مهیای چاپ آن گردیدند.

 ب کتاب مطال ،سنجی کم نظیرگویا، که با نکتهستاد نجاتعلی صادقی 4امیر سرتیپ

 ای را یادآوری نمودند و در رفعرا مرور و با تذکرات عالمانه و کارشناسانه، نکات شایسته

 معایب آن کوشیدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفت



 معرفی نویسنده

 دوم زرهی ستاد محمد کاظمیسرتیپ

استان  بزرگ دومین شهرآباد غرب در شهر اسالم ۷۳۳۱در سال 

له دیپلم در تحصیالت را تا مرح ۷۳۳۶تا سال کرمانشاه متولد شد. 

مان سال در دانشکده افسری ارتش هدر  و همان شهرستان گذراند

 نیروی زمینی( استخدام گردید.)

هایش برای اجراء مأموریت وی و همدوره ،قبل از آغاز جنگ تحمیلی ۷۳۳۳در تابستان 

 .ندکردستان اعزام گردیدبه منطقه  برقراری امنیت

آماده دومی و اخذ درجه ستوانالتحصیلی که برای جشن فارغ ۷۳۳۳شهریور  ۳۷در  

 در دوم مهر همان سال همراه با سایر ، با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسالمی،شدمی

دشت  ،پادگان حمیدیه ها به مناطق جنگی خوزستان از جمله: خرمشهر، سوسنگرد،همدوره

 اعزام گردید. ی جنوبهاو نقاط دیگر جبهه آبادان –محور ماهشهر  آزادگان،

برای اخذ درجه ایش، هنفر از همدوره 4۱شهادت رسیدن ماه در این مناطق و به  4بعد از 

 فشردهبعد از طی دوره به تهران و سپس به شیراز اعزام شد.  زرهی و طی دوره مقدماتی

 به منطقه عملیاتی خوزستان هماه 4مقدماتی )
ً
ل و به زرهی( منتق ۳4لشکر ۳تیپ)(، مجددا

ی هاعملیات. وی در تمام ، مشغول به خدمت گردیدتانک 4۶۷گردان ۳عنوان معاون گروهان 

ب و شحیطیه در غر اکبراللهی هاتپهتصرف « اکبرالله» ی:هاعملیاتآن تیپ از جمله  آفندی

، «المقدسبیت»، «المبینفتح»، ابهفتح بستان و تنگه چز « القدسطریق»شهرستان بستان، 

شرکت نمود. ی پدافندی مناطق مختلف خوزستان هاعملیاتو سپس در  «خیبر» و «رمضان»

ن در ای .بار در مناطق جنگی به افتخار جانبازی نایل گردید سه ،هاعملیاتدر زمان حضور در 

، تانک معاون گردانمعاون، فرمانده گروهان، رئیس رکن سوم گردان تکاور، در مشاغل:  هاسال

به پادگان،  برگشتبعد از خاتمه جنگ و  ۷۳۱۶سال  در رئیس رکن سوم تیپ مشغول به کار شد.

 ۱۷لشکرمرداد ماه سال بعد به ای به مرکز زرهی شیراز اعزام و در طی دوره عالی رستهبرای 

 در منطقه عمومی غرب استان کرمانشاه تانک 444منتقل و به عنوان فرمانده گردانکرمانشاه 

انجام  لشکرآن  ۷رئیس ستاد تیپ سپس در سال بعد در محل رئیس رکن سوم و د.وب شصنم

 دانشکده) «دافوس» کارشناسی ارشدساله  4جهت طی دوره  ۷۳۱۳ر سال. دوظیفه نمود

، ۱۷لشکرفرماندهی و ستاد( به تهران عزیمت نمود. در خاتمه دوره با درخواست فرمانده 

 هشت



 
ً
 لشکرهمان  ۷انشین و فرمانده تیپجمعاون تیپ،  مسئولیتل و در منتق لشکربه آن  مجددا

زاهدان به آن دیار نقل  ۱۱به عنوان جانشین لشکر ۷۳۱۳سال . در انجام وظیفه شدمشغول 

سال خدمت  ۳۶( بعد از جانشین قرارگاه غرب کرمانشاهآخرین سمت خود ) در مکان نمود.

ر محل مدرس د بعد از بازنشستگی شدل ئضای شخصی به افتخار بازنشستگی ناصادقانه، با تقا

روز خود  ۷۶ماه  ۱سال  ۷۱ تجربیاتهای شهرستان کرمانشاه در دانشگاه ،دروس دفاع مقدس

 افظان آینده اینرا در مناطق جنگی و عملیاتی جنوب و غرب کشور، به نسل جوان انقالب و ح

 به امید ایرانی سرافراز در تمامی مقاطع. نماید. مرز و بوم منتقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُنه





 فهرست مطالب
 7 مقدمه

 9 فصل اول: علل پیروزی انقالب اسالمی ایران و نقش ارتش

 9 علل پیروزی انقالب اسالمی ایران

 16 ارتش در پیروزی انقالب اسالمی ایراننقش 

 13 نقش ارتش در تثبیت انقالب اسالمی ایران

 59 پیروزی انقالب اسالمی بعد ازوضعیت ایران 

 59 از لحاظ سیاسی

 91 از نظر اقتصادی

 95 از منظر نظامی

 708 فصل دوم: وضعیت رژیم بعث عراق در آستانه جنگ تحمیلی

 708 وضعیت رژیم بعث عراق در آستانه جنگ تحمیلی

 708 از لحاظ سیاسی

 703 از نظر اقتصادی

 701 از منظر نظامی

 770 های صدام برای حمله به ایران انقالبیعلل وسوسه

 771 بررسی علل سیاسی تهاجم رژیم بعث عراق به ایران

 719 نقش آمریکا در تحریک صدام حسین به منظور تجاوز به خاک ایران اسالمی

 761 ش(7686م الجزایر )7918مروری گذرا به توافق نامه 

 766 های عراق برای ایجاد جنگ با ایرانآغاز زمینه سازی

 763 اخراج هواداران احتمالی ایران از عراق

 761 اقدامات و تحریکات نظامی

 769 قرائن و شواهد آغاز جنگ

 746 فصل سوم: آغاز جنگ تحمیلی

 341 آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

 341 مسیرها و محورهای پیشروی ارتش عراق

 741 های آذربایجان غربی و کردستانجنگ در مناطق استان

 یازده



 745 جنگ در مناطق استان کرمانشاه

 745 منطقه عملیاتی شهرستان قصرشیرین

 749 منطقه عملیاتی شهرستان سرپل ذهاب

 780 منطقه عمومی شهرستان گیالنغرب

 787 شهرمنطقه نفت

 781 سومارمنطقه عمومی

 781 جنگ در مناطق استان ایالم

 781 ارتفاعات منطقه میمک

 781 منطقه عمومی مهران

 786 منطقه عمومی دهلران

 784 (فارسخلیججنگ در جبهه جنوبی کشور )از دهلران تا دهانه 

 784 هجوم دشمن در منطقه عمومی غرب شوش

 731 بستان، سوسنگرد و هویزههجوم دشمن در منطقه عمومی

 719 هجوم دشمن در جبهه شلمچه به طرف شهرهای اهواز، خرمشهر و آبادان

 791 در آبادان چه گذشت؟

 107 های آفندی...ها و آغاز عملیاتفصل چهارم: تثبیت دشمن در جبهه

 107 (60/3/7630الی  67/3/7689سال اول جنگ )از تاریخ 

 108 (7637/ 60/03الی  67/03/7630سال دوم جنگ تحمیلی )از تاریخ 

 109 (60/03/7631الی  67/03/7637سال سوم جنگ )از تاریخ 

 177 (60/03/7636الی  67/03/7631سال چهارم جنگ )از تاریخ 

 173 (60/03/7634الی  67/03/7636سال پنجم جنگ )از تاریخ 

 110 (60/03/7638الی  67/03/7634سال ششم تهاجم ارتش بعث به ایران اسالمی )از تاریخ 

 118 (60/03/7633الی  67/03/7638سال هفتم نبرد )از تاریخ 

 163 (60/08/7631الی 67/03/7633سال هشتم جنگ )از تاریخ 

 165 شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران 895پذیرش قطعنامه

 341 18/4/7631متن نامه امام خمینی)ره( به مسئوالن در تاریخ 

 141 شرح مختصرچهار عملیات سرنوشت ساز ایران علیه عراق

 141 االئمهعملیات ثامن

 149 القدسعملیات طریق

 دوازده



 183 المبینعملیات فتح

 138 المقدسبیتعملیات 

 157 سال جنگ تحمیلی 5بدیل هوانیروز در ای از نقش بیخالصه

 159 های نیروی دریایی ارتش در جنگ تحمیلیمروری کوتاه بر فعالیت

 159 های شناوریگان

 191 های هوادریایگان

 196 های نیروی هوایی ارتش در جنگ تحمیلیمروری مختصر بر عملیات

 196 های راهبردیعملیات

 194 های تاکتیکیعملیات

 194 فهرست نبردهای هوایی در دوران جنگ تحمیلی

 191 نقش مجاهدین )منافقین( خلق، در جنگ تحمیلی

 609 نقطه پایانی جنگ

 678 کنندگان آن در کاربرد این مواد در جنگ...فصل پنجم: عوامل شیمیایی و تأمین

 678 تعریف عوامل شیمیایی

 678 اصطالحات شیمیائی

 673 عوامل شیمیایی برحسب نوع استفاده آنها

 673 طبقه بندی عوامل شیمیائی

 671 مدت اثر عوامل شیمیائی

 671 نحوه پخش عوامل شیمیایی

 675 تامین کنندگان عوامل شیمیایی

 618 سابقه بکارگیری عوامل شیمیائی

 667 فصل ششم: نقش ایاالت متحده آمریکا در جنگ تحمیلی

 667 مقدمه

 663 ها با رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلیآمریکاییهای همه جانبه همکاری

 663 های اطالعاتیهمکاری

 641 های مالیکمک

 646 های تسلیحاتی آمریکا به خونریزی عراقکمک

 648 ورود آشکار آمریکا به صحنه جنگ علیه ایران

 689 سیاست آمریکا در تقابل با اسالم

 سیزده



 637 آمریکا و حقوق بشر

 631 آمریکا و ذخایر زیرزمینی جهان سوم

 656 سابقه و نقش مخرب آمریکا در سطح جهانی

 651 فصل هفتم: نقش سایر کشورها در جنگ عراق علیه ایران

 651 ایران با کشور اتحادجماهیر شوروی سابقبرخورد اولیه انقالب اسالمی

 696 نقش کشور فرانسه در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

 698 نقش کشور انگلستان در جنگ عراق علیه ایران

 691 نقش کشور آلمان غربی در جنگ عراق علیه ایران

 695 نقش کشور چین در جنگ عراق علیه ایران.

 695 نقش مجاهدین )منافقین( خلق در جنگ عراق علیه ایران

 699 کشورهای منطقه به عراق در جنگ تحمیلی های همه جانبه برخی ازکمک

 699 اردن

 407 عربستان سعودی

 408 «کویت»کشور شیخ نشین 

 401 مصر

 470 علل حمایت دولتمردان مصری از عراق

 477 سایر اطالعات از حمایت کشورهای جهان از عراق

 474 علت همراهی سوریه و لیبی با ایران

 474 سوریه

 478 لیبی

 471 فصل هشتم: نقش سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران

 471 مقدمه

 475 419قطعنامه

 479 874قطعنامه

 410 811قطعنامه

 417 840قطعنامه

 417 881قطعنامه 

 411 851قطعنامه 

 چهارده



 416 855قطعنامه 

 418 895قطعنامه

 419 فصل نهم: مقایسه اجمالی تهاجم عراق به ایران و سپس اشغال کویت توسط عراق...

 419 کلیات

 464 میانجی گران جنگ عراق علیه ایران

 463 برنده جنگ از دریچه نگاه سیاسی

 441 یافت ترکیه در جریان جنگ دو کشور همسایه خود به منافع زیر دست

 445 خاتمه جنگ بعد ازهای خارجی دو کشور ایران و عراق بدهی

 445 تجاوز عراق به کویت

 430 فرجام صدام حسین

 431 دفاع مقدس

 431 تعریف لغوی دفاع

 435 تعریف اصطالحی دفاع

 435 معنی جنگ

 435 مبانی عقلی دفاع

 417 فصل دهم: خالصه پیشینه تاریخی ایران

 417 ایران درعهد هخامنشیان

 414 امپراتوری ساسانیان

 413 سلسله ساسانیانزمینه فروپاشی 

 415 م( 180 – 331ه ق /  761 – 47ایران در عهد امویان )

 419 م( 7185تا  180ه ق/  383تا  761آغاز خالفت عباسیان )

 451 برچیده شدن بساط عباسیان در ایران

 564 روی کارآمدن سلسله صفویان

 453 هاهای ایران با عثمانیمهمترین علل وقوع جنگ

 498 های انگلیس در امور ایران و منطقهفصل یازدهم: دخالت

 498 ها در منطقههای انگلیسیبرخی از دخالت

 493 1مفاد قرارداد ارزنه الروم

 پانزده



 495 «عراق»جنگ جهانی اول و تشکیل کشور 

 808 آغاز حکومت بعث در عراق

 809 الجزایر 7918متن توافقنامه 

 871 حسین وحکومت عراق« صدام»

 879 فصل دوازدهم: بررسی اجمالی نحوه زمامداری حکام ایران

 879 مقدمه

 811 کفایت ایرانهای بیاهداء امتیازات به دول استعمارگر، از طریق شاهان و دولت

 811 انگلیس –الف 

 818 روسیه –ب 

 868 هاکودتای قزاق

بح رضاخان
ُ

 863 آغاز حکومت ُحسن و ق

 843 جنگ دوم جهانی

 884 حکومت محمدرضاشاه پهلوی

 885 وزیری دکتر محمد مصدقنخست

 839 «پیمان سنتو»

 814 آغاز مبارزه آشکار امام خمینی )رض( با رژیم پهلوی

 851 ...ساله پهلوی با 81مقایسه اجمالی پیشرفت کشور ایران در زمان حکومت 

 897 فصل سیزدهم: روابط ایران و آمریکا

 897 روابط آمریکا و ایران

 891 پهلوی محمدرضاشاهارتش در زمان 

 306 سیری در اصالت دینی نیروهای مسلح

 377 و نقش آن در بحبوحه انقالب اسالمی« ساواک»تولد 

 376 سخن پایانی

 379 منابع

 

 

 

 شانزده



۷ 

 مقدمه

 «یم از اوستردوست که هرچه دا به نام»

 

برتکاپو در جهت نیل به الزامات زندگی و تداوم و استمرار  اساس و بنیان عالم هستی،

 شده است. نیازهای هر ذیحیاتی بنا

 حیات هرموجود زنده برسه اصل استوار است:"

 استنشاق هوای آزاد و جذب آب و خوراک. .1

 نمو و تولید مثل. .2

 1"دفع ضرر و مزاحم. .3

 به منظور حفظ ارزش
ً
 دائم و پایدار به محیطی امن، های مادی و معنوی خود،هرانسانی ذاتا

 ،برای دفع ضرر و مزاحم د،نمخاطره افتبه ها این ارزشهرگاه  نیازمند است. 1«امنیت ملی»و 

 گیرد.توان خود را به کار میمیتما

 آماده و  خود، هایارزشبرای حفظ  تکاپوگران امنیت و آسایش و آزادی،در واقع 
ً
دائما

تقسیم وظایف و اختیارات در مشاعل برپایه ایی سهولت زندگی اجتم د بود.نمهیای دفاع خواه

 .گیردمیشکل  مورد نیاز، مختلف

معنوی و تعدادی  هایارزش برای ارتقاءای دسته های مادی،گروهی برای تولید نیازمندی

سرزمین به شرف و  ناموس، نیز برای حفظ دستاوردهای آنان و حراست از جان، مال،

ه و پشتوان« ضامن استقالل»تاهمواره  .گیردمیشکل  میو اینگونه قدرت نظاخیزند میپا

م و در دنیای پیچیده عل ،المللیبینی هاباشند. کشورها در صحنه رقابت معتمدی برای ملت

 ی مدون اقتصادی و صنعتی، در جهت صعودهاملزم به اجرای برنامه و فنون و کشفیات متعدد،

پدیدار « استقالل سیاسی» فقط در سایه سار آن هم که به قلل پیشرفت و ترقی و تعالی هستند.

 1"کس دوستدار رقیب و حریف و مخالف، نیست. " در دنیای رقابت هیچ :زیرا .شودمی

                                                           
 ۷۶۳ص  ۱امام خمینی / رساله نوین؛ جلد . 1
1. National Secority های خود، در مقابله با تهدیدات یک ملت در جهت دفاع از ارزشیی )امنیت ملی یعنی میزان توانا

 بالفعل دشمن(.
 ۳4ص  ۷۳۱۱لوئیز فیشر/ گاندی فرزند اشتباه زمان؛ ترجمه: محمد عبادزاده، ناشر: انتشارات پیروز، دی ماه  .1



 ردای فتح 2

 .شودیماحساس  «میامنیت نظا» برای نیل به این مقصود نیاز مبرم و اجتناب ناپذیری به

ناامنی و تجاوز از سوی دشمنان، در دنیای کنونی و در منظر روابط جهانی، از گرچه پدیده 

شود، و می ناخوش آیند و شوم قلمدادای آرامش، پدیدهدیدگاه روشنفکران و حامیان صلح و 

گردد، اما در پس پرده، تجلی می المللیبینها و قوانین اعتنایی متجاوز به کنوانسیونباعث بی

ر د بویژهی مختلف هادولتو اقوام و  هاگروهبین  با ایجاد تفرقهی استکباری هاقدرتمطامع 

 !کندمیآفرینی نقش ،هاسومیدر جهان  بویژهبحران  آبستن مناطق

 پایدار و باثبات و آسوده از هراس میک ملت را سیاستی قوی و نظای ون فقرات مستحکمست

به ش رفاه و آسای ،شیاقتصاد شکوفایی تا .دهدمیرقیبان مترصد و در کمین آرمیده تشکیل 

خارجی برخوردار ک ملت که دارای هویت سیاسی است، زمانی از امنیت ملی و ی"ارمغان آورد.

است که با آزادی کامل از حقوق مشروع خود برخوردار بوده و از هرگونه تعرض و تجاوز خارجی 

 1"مصون باشد.

سرچشمه پایداری و  و سیاسی است. میمرهون وجود امنیت نظا ،ک جامعهی رونق اقتصاد

 کند.میی ینماخودوجود امنیتی پایدار در هیبت نیروهای مسلح مقتدر  دوام سیاست و اقتصاد،

گیزاند. انمیتکبران قدرتمند را برطمع مس کشوری که از لحاظ منابع زیرزمینی غنی است،

  ناپذیر جهانی،این پدیده مورد نیاز اجتناب و نفت،
ً
ن را برای تهیه و تأمیتحریک صحنه مآال

مقابل سازد. میزان امنیت ملی در سطح مملکت در میانرژی مورد نیاز جهانخواران مهیا 

از  قادر به صیانت ،سیاسیدر پرتو علم و دانش  دولتمردان آگاه و هوشیار و مخبر، ،بیگانگان

 منابع ملی کشور خود خواهند بود.

 از سوی دیگر های جهانی، واز موقعیت و مطلعاگر وجود سیاسیون متجاسر، متعهد  

دم مر  تضعیف حکومت و یاهای براندازی و اجرای طرح شوند، مدافعانی جان بر طبق فدا، ظاهر

از  برداریبهرهحفظ و مراقبت و  محمل آن زمانجامعه  ،از سوی دشمنان مقدور نباشد محور

 .مذهبی خود خواهد بود -ملی هایارزشفرهنگ و  رسوم، آداب،

از کنش  رهون وجود اطالعات دقیق و به موقعیمای زمینه حفظ موقعیت هر ملتی در هر

 است. هاو واکنش

                                                           
های دفاع بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش .گاه قرآن و مذاهب فقهی اهل سنت(ناز نظام دفاعی ) ،غالمحسین ،اعرابی .1

 .۷۳۳۶، تهرانمقدس، 



 3 مقدمه

 

مستمر اخبار و سپس تجزیه و  آوریجمعذیربط در ی هاتوسط سازمان اطالعات مورد نیاز،

 .شودمیکسب  آنهاتحلیل دقیق 

احتمال به بن بست رسیدن قدرت سیاسی در مقابله با رقیبان چشم طمع دوخته به منافع 

آن که قدرت سیاسی را  نظامی بدون...نیروی " کند.میتوانمند را ایجاب  1وجود ارتشی ملی،

 1"به دست گیرد، باید نقش خود را در سالمت سیاست در برابر نیروهای فشار ایفاء نماید.

تواند میز رموز وحدت و همدلی جامعه که " االزمه بقاء هر حکومتی دشمن شناسی است.

 1".دشمن شناسی است ،باشددر استحکام و پایدار ماندن اتحاد ملت نقش اساسی داشته 

ای به منظور ایجاد تفرقه و پراکندگی در بین اقشار هرکس با هر نوع توطئه بدیهی است،

ه هر و با ترفندهای رنگارنگی بکند  قدام به پاشیدن بذر نفاق و تفرقها ،ک ملت واحدی منسجم

دشمن  نماید، آن اخالل تقاءایجاد و در جهت ار  ،هدف هسدی در راه پیشرفت جامع نحوی،

 .شودمیمحسوب 

ی جهان سوم و در حال کشورها برای جهانخواری استکبار جهانی به سردمداری آمریکا

 .اندو طرق گوناگونی بوده هاپیوسته درپی بهانه، در طول ادوار ،توسعه

 و سپس به بهانه ظهور کمونیست جنگ جهانی، شرکت در اتحاد متفقین ،زمانی

رکت ح به منظورتسلیحاتی فروش توجیه مناسبی برای رونق بازار سیاست  داری،سرمایهضد

 فراوانی یهانزول نعمت و همپیمانانش،خود سازی ی اسلحههاهای اقتصادی کارخانهچرخ

در  و سرانجام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی1491صلح در سال" اما: .نصیبشان گردید

ایاالت متحده از لحاظ توجیه سیاست تسلیحاتی که عامل الزم در تداوم عمل  برای 1494

 4"مسائل دشواری را مطرح کرد. بود، اقتصاد آمریکا

استکبار  توسط یجانشین مناسب خلق الزمه برون رفت از این بن بست اقتصاد تسلیحاتی،

هت در ج !!دوستنوعپایدار بماند و آمریکای  صلح جهانی!!» ،هاییتا به اصطالح آمریکا ،بود

 «.داشته باشدو فراگیر رفع مزاحمت برای ملل جهان کوششی عیان 

                                                           
ایران، وظیفه ی پاسداری از استقالل وتمامیت ارضی و نظام قانون اساسی، ارتش جمهوری اسالمی ۷۱۳برابر اصل  .1

 کشور را برعهده دارد.جمهوری اسالمی
/ ارتش و سیاست؛ چاپ: مرکز خدمات فرهنگی (دفتر سیاسی) یراناسازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی .1

 ۳۱ص  ۷۳۱۶مطهر، 
 ۷۳۳ص ۷۳۱۶ قم –رضا / اتحاد ملی و انسجام اسالمی؛ ناشر: نسیم حیات، چاپ: جعفری کریمی .۳
 ۱۱ص ۷۳۱۶نحطاط؛ ترجمه: قاسم صنعوی، چاپ: دفترنشرفرهنگ اسالمی، پیشتاز ا روژه گارودی / آمریکا. ۱



 ردای فتح 4

ظام ن رفتن از میانو  فروپاشی و اضمحالل ابرقدرت شوروی بعد از در واقعبه تعبیر دیگر، 

بهانه  و مهیا شد، رقیب جهان(بی )ابرقدرت عرصه جهانی برای تثبیت هژمونی آمریکا دوقطبی،

گردید. در نظام تک قطبی به رهبری  کمرنگ ،برای آمریکا ،ادامه جنگ سرد بین دو ابرقدرت

 ، بایدگزیری تابعه ناهاد. لذا دولتیگرددنیا تعیین  سیاست جهانی توسط تنها ابرقدرت آمریکا،

این صورت مخالف مشی دیکته  غیر دراقمارش محسوب شوند!  ، جزءودهبا آن کشور ائتالف نم

 
ً
ند. با همین طرز تفکر بود که رئیس فتگر میتکبار قرار در مقابل اس شده قرارگرفته و الزاما

اعالم  به دنیا 4۶۶۷سپتامبر۷۷حادثه ساختگی بعد از ،«جرج بوش پسر» جمهور وقت آمریکا،

 «.علیه ماست هرکه باما نیست،»کرد که 

توجه به بی با دست پاچگی وای سپتامبر، طی خطابه 11در روزهای اولیه پس از واقعه " 

در اعالن جنگ علیه تروریسم  «Crusade»آورد، از واژه میبار سنگین کلماتی که بر زبان 

ی صلیبی میان مسیحیان و مسلمانان به کار هااستفاده کرد. این واژه نخستین بار در جنگ

ره بیرون از دای در حلقهناگزیر ، خود «نه شرقی نه غربی»سیاست  مبنای بر ایران 1"برده شد.

 شکارآعنی در صف مقدم دشمنی ی ،مپریالیسمبه زعم ا سیاست، این ترسیم شده قرار گرفت.

 ندهافک بسیاری از ممالک دنیا بر را ی سیطره خودهاپنجه طرفی چون آمریکا از !کشور با آن

 .گردید روروبهایران در سطح جهانی با دشمنان بالقوه بسیاری  ،بود

ی و بخصوص وجود یمبنای موقعیت جغرافیا بر برخی از ممالک، ارزش استراتژیمیزان 

 ،خاورمیانه عالوه بر موقعیت جغرافیایی شود.می محاسبه مواد معدنی مورد نیاز و حیاتی،

آن  ژیتاهمیت استرا این منطقه، عظیم نفتی و گازی در وجود ذخائر بویژهثروت منابع طبیعی 

 گر ساخته است.را صد چندان جلوه

اقتصاد صنعتی ماده معدنی غیرسوختی وجود دارند که برای  91حدود " ،در این منطقه 

 1".وابسته استاده از کشورهای دیگر م 22به واردات  آمریکا اینهاباشند. از بین میضروری 

، منشاء دخالت هستندکمترین تحمل کاهش آن  فاقد وجود نفت که کشورهای صنعتی،

که ی یهادخالت گردیده است. «رقیبفعاًل بی» امور داخلی ممالک دارای این ثروتآنان در 

یفی و ک میارتقاء کدر جهت هرگونه تالشی برای  ،منطقه دولتمردان برخی از ارادهباعث سلب 

                                                           
پژوهشی عملیات روانی، سال سوم، شماره دهم،  –فصلنامه علمی –معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه/ عملیات روانی . 1

 ۱۳ص  ۷۳۱۱، پائیز تهران
 استراتژیک؛ چاپ: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهرانهای برنامه ریزی سعیده/ استراتژی و روش لطفیان. 1

 4۶۱ص  ۷۳۱۷



 5 مقدمه

 

، این طالی «نفت» آنهاای منابع زیرزمینی در رأس دار  ی کشور خود کههازیرساختاوضاع 

 گردیده است.است، سیاه 

 هیچ کاالی "گویند:میآن سامان  ذینفع برای مردمنفت  مشکالت ناشی از وجود در مورد 

یت صاحبان خود، افت که تا این اندازه برای حق حاکمی توانمیدیگری را ن المللیبین

 ."آمیز باشدمخاطره

در قبال کشورهای دارای منابع  در مورد سیاست آمریکا، رهبر چین« چیانگ زمین» 

 ی خود، جهان را به صورتهاخواهد طبق نظر و روشمیآمریکا ":زیرزمینی معتقد است که

 و دنیرومن کشور و هرگونه فرهنگ ملی و نیز هر ییگراملیت بنابراین با ک دهکده درآورد.ی

یف، تفرقه و نیازمند ساختن دیگران عپارچه، مخالف است و به انحای مختلف تالش در تضکی

 1"دارد، تا به هدف خود برسد.

سسته شدن زنجیر سابق و گ ی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شورویاز فروپاش بعد

برای دفاع  هک 1«ناتو» ینظامجهی برای ادامه بقاء پیمان هیچ دلیل موی تابع آن، هاجمهوری

لق ارضی شوروی سابق، خی در برابر نفوذ کمونیسم و جلوگیری از توسعه یجمعی کشورهای اروپا

بود، وجود شده  یلتشک 1«ورشو»پیمان  توسط کشور رقیب، برای مقابله با آن وگردیده بود 

وذ نامشروع نف جهت گسترش دامنه اما استکبار به سرکردگی آمریکای لگام گسیخته، درنداشت. 

آفرینش چهره دشمن خطرناک جدیدی برای  ،مضاعف نمود. برای توجیه آنی همت خود،

 ی همچون،یهانظریه و از"شد.  سهل محسوب یکار ل تبلیغاتی غرب،دستگاه عریض و طوی

 4".به نام تروریسم سخن به میان آمد اسالم و دشمن محدودتریدشمنی به نام  ،هاتمدن برخورد

فقط  ،تبلیغاتی استکبار، چنان دشمن جدید را به جهانیان معرفی نمود که ایندستگاه 

 کند!می مردم جهان را تهدید بلکه آسایش همه نیست، دشمن آمریکا

برای دفاع از استقالل کشور خود در مقابل  ،دشمن جدید ،اگر این به زعم استکبار

 و میو حا« شرارت محور»، «یتبشر»لم کند، وجودش علیه جهانخواری مستکبران عالم قد ع

 ،قربانی تروریسم را میجهانی، ایران اسال شود. استکبارمیقلمداد  «تروریسم»پروراننده 

                                                           
سنگالی کریم/ دومینوی بالکان ناتو و نظام بین الملل درحال گذر؛ ناشر: سازمان ع.س ارتش، چاپ: وزارت دفاع، . 1

 ۳۶ص  ۷۳۱۶
2. NATO: North Atlantic Treaty Organization ( آتالنتیک شمالی سازمان پیمان ) 

 و وجود خارجی خود را از دست داد. منحل اعالم گردید فروپاشی شوروی بعد از (Warsaw Pact) پیمان ورشو . 1
 ۱۱سنگالی کریم/ دومینوی بالکان ص . 4



 ردای فتح 6

ه نهایت تالش خود را به منص میایران اسال ساختنمنزوی مضیق و لذا در  !نموداینگونه ترسیم 

 ...واقعیت عریان منطقه را نباید نادیده "معتقد بودند که:  های که بعضییظهور رساندند. تا جا

( بلکه دشمنان متعددی حتی سوریهندارد )ایران در جهان عرب، نه تنها هیچ دوستی  گرفت،

 هایران و ارتقاء جایگا میو نظا سیاسی، دارد. هیچ کشوری خواستار اعتالی قدرت اقتصادی

 1".آن در نظام جهانی و منطقه نیست

 در اجالس کشورهای عرب در امان پایتخت اردن، ۳کربالیعملیات  پیروزی ایران در از بعد

ای مبنی بر محکوم نمودن ایران به دلیل اشغال قسمتی از اراضی که منجر به صدور قطعنامه

 اهنیز تحت فشار شوروی گردید، سوریهشورای امنیت  ۳۳۱طفره رفتن از قبول قطعنامهعراق و 

کننده در اجالس، ضمن حمایت ضمنی از عراق همصدا با سایر کشورهای عرب شرکت

کشور عربی است و ما به هیچ  یک عراق" . و اعالم کرد:را تأیید نمود عربی اجالس قطعنامه

جالس، در صورتی که قبل از این ا 1"وجه اجازه نخواهیم داد که کشوری خاک آن را اشغال کند.

طمع ارضی ندارد و  عراق خاکعراق این بود که ایران به  تحلیل آن کشور از اشغال قسمتی از

 مت صدام حسین است.وتنها هدف براندازی حک

طلبی استکبار جهانی به پرچمداری مقابل آمال و کثرت برای احداث دیواری بلند در

و  هاایرانی، باید به لزوم رمز پیروزی ی جنگ ندیده و در امنیت نمو کردهها، نسلآمریکا

 به دست نااهالن و نامحرمان این کشور تا ،مقدس، واقف گردندسال دفاع  ۱ی هاالفتحدمع

هنگامی که امانت ضایع گردد، " فرمودند: (صاعظم )پیامبر نیفتد.  ،همواره بیدار و مترصد

رسول خدا، منظور از ضایع کردن امانت چیست؟ ای ظر پایان جهان باش! عرض کردند:تمن

ملتی  1"ظر پایان جهان باش.تسپرده شود، من اهلش یرغفرمود: هنگامی که کارها به دست 

 ایدرا بداند، ب شعاع بینش دشمنان آشکار و پنهان خود اقتدار خود، و هاییکه عمق میزان توانا

ی رخنه هابکوشد و دریچه ابعاد یتماماستعدادهای بالفعل خود در  ارتقاء درلحظه  هر

مدیریت را ملحوظ نظر « قرآنی»معیارهای ردمداران این ملت اگر سدشمنانش را مسدود نماید. 

صفات متناسب با همان جایگاه باشند، در هیچ  متکی به خود قرار دهند، و برای هر صنفی

                                                           
 ۷4۶ص  ۷۳۱4انقالب اسالمی(، ناشر: آوای نور، چاپ: درخشان  )بعد از یراناجعفری ولدانی اصغر/ روابط خارجی  .1
؛ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس (مجموعه مقاالت)و جنگ عراق و ایران  یزدان فام محمود/ منطقه خاورمیانه .1

 ۷۱۶ص  ۷۳۱۱، (مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ)
 (ع) یرالمؤمنینامچاپخانه مدرسه االمام  .انتشارات هدف .مدیریت و فرماندهی در اسالم (.۷۳۱۶) مکارم شیرازی ناصر .1

 .۷۱۱ص 
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ر مورد د" قرآن کریم .کندمیت رنگارنگ آنان را احاطه نتنگنای معضال از زمان،ای برهه

لقوی ا»، در مورد کارکنان روی عنوان «زاده بسطة فی العلم و الجسم»ان فرماندهان روی عنو

. کندمیتأکید  1"«حفیظ علیم»المال روی عنوان و در مورد حافظان مدیریت و بیت «االمین

ارمندان ک روز باشد، دانش نظامی جدیدترین سالم، قوی و عالم به نظر جسمانیاز  فرمانده باید

ا بودن ضمن دار ، مدبر ک مدیره یشاخصو  باشند توانا و درستکارباید ه مسئولیت خود، در حیط

جان و مال و ناموس  ت ازمحافظمسلط بر امور جاری جهانی،  اسی ویو توانایی س علم و آگاهی

 باشد.اش سرلوحه عمر سیاسی المالبیتحفظ عموم و 

ملت، و همچنین حکام بیدار و هوشیار و آگاه، مروارید سالمت، عزت، سربلندی، اقتدار و 

امنیتی که توسط نیروهای مسلح  همواره حفظ خواهد کرد. در صدف امنیت،را  شکوه خود

هانی ل از جنگ ج، تا قباندیشمند جنگ و استراتژی فولر، که به معتبرترینگردد. میپدیدار 

 1".باره آینده فکر کنیمکه چگونه در دهدمیاد ی ت که به ماتاریخ اس" گوید:معروف بود می دوم

طول  در میاوست، اقوا افتهی زینت هرقومی، بیانگر میزان فرهنگ و تمدن گذشته تاریخ

د بخشند که در رشمیرار مادوار، در سایه آسایش و نعمت و ترقی به حیات افتخارآمیز خود است

ی ید پویارون است.یایی تمدن خود، مداوم پویا باشند. خالقیت، نتیجه پو شکوفاییو تعالی و 

گاتوأم با  آور کیاست است. کنند، الزامآن مقطع زیست می هی از اوضاع و احوال زمانی که درآ

 به نیات حماسه را برای وصول حریفان ی، دیدگان ناخفتهیسب آگاهی و پویاسستی در ک

 سازد. زیرا:میی خود، مهیا یآفرینی و ماجراجو

یی تا حدودی مدیون خال را آفریند، قدرت خودمیآید و حماسه میسرکار  که بری مهر قو"

 1".بیندمیاست که در برابر خویش 

 

 

 

 

 

                                                           
 ۷۱۶همان ص  .1
 ۳۶ ص ۷۳۱۱دفاع مقدس، های پورجباری پژمان/ روایت پایداری؛ ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش .1
 ۶۱ص  ۷۳۱۳مؤسسه فرزان، چاپ: فاروس ژرژ دنیکر/ چهره آسیا؛ ترجمه: غالمعلی سیار، ناشر: . رنه گروسه .1





۳ 

 

 

 فصل اول: علل پیروزی انقالب اسالمی ایران و نقش ارتش

 فصل اول

 و نقش ارتش علل پیروزی انقالب اسالمی ایران

 علل پیروزی انقالب اسالمی ایران

فاحش  جوامع بشری، وجود اختالفات های سیاسیها در صحنهمنشأ ظهور اکثر انقالب

طبقاتی و اجتماعی و بروز ظلم و استبداد حکام است. طبقه حاکمه با غارت اموال مردم، به 

 عدالت طلب، زمینه پیدایش هر گناهانبیزنجیر اسارت کشیدن آزادمردان و در بند نمودن 

ها، پژواک خودسری و ظلم بیدادگرانی بوده نمایند. در طول اعصار، انقالبانقالبی را فراهم می

 .اندیدهرا چه ثمره طبیعی سرنگونی خود ک

احقاق حق ندیده،  ، ریزش عرق جبین زحمتکشانگناهانبیقطرات خون به ناحق ریخته 

 ا زود، توسط مردمانی در هر زمانی، در دنیا سرانجام سیلی بنیان برانداز خواهد شد که دیر

 در و َکَندرا از بن بر می کاسه صبر لبریز شده، ریشه هستی ظالمین چپاولگر در آسایش آرمیده

ِهوَم الِقیاَمِة "  آخرت نیز
ّ
 ِعنَد الل

ً
َشدُّ الّناِس َعذابا

َ
نیا أ  ِعنَد الدُّ

ً
َشدُّ الّناِس َعذابا

َ
ا مردم آنکه در دنی»أ

 1"«.استتر را بیشتر آزار دهد، در روز رستاخیز پیش خدا از همه مردم عذاب وی سخت

 ان بزرگ و برجسته دوران، سرانجاممیدان خارج کردن مردطرد و از  نتیجه الحاح و اصرار در

هیچ چیز مانند استبداد، عقاید " گوید:می« طه حسین»ستمگران است. دکتر  لت و زبونیذ 

یرا کند. زکند و مردم را به متابعت افکار مخالفین استبداد، دعوت نمیمخالف را ترویج نمی

ردد و گو دفاع از آنان سبب تقویت مدافعین می نماید.ها را متوجه مظلومین میاستبداد قلب

 متوجه خود ساخته و در مقابل جنایات آنان طاقت بیشتری پیدا می
ً
 1"کنند.مردم را عمیقا

                                                           
؛ ناشر: سازمان (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم )صلی الله علیه و آله)پاینده ابوالقاسم/ نهج الفصاحه . 1

 ۳4ص  ۳۶4گفتار ۷۳۶۷انتشارات جاویدان، چاپ: چاپخانه بهمن، 
 ۷۶۳، ص ۷۳۳۶مغنیه محمدجواد/ شیعه و زمامداران خودسر؛ . 1



 ردای فتح 01

ک ملت، نتیجه سوءتدبیر حاکمان ظالمی است ه یمد عقب ماندگی و انحطاط همه جانباپی

دبار علی اال  علیستدلم"فرمایند:می (ع) یعلحضرت  .گیرندنمیکه از تغییر احوال جهان پند 

 1".است( سوءتدبیرترین آن چهار علت دارد که مهمایی رجعت و سیر قهقر ) تدبیرالسوءبه 

ن آزاداندیش، همواره های مستبد، جایگاه شایستگان و صالحان و دلسوختگادر حکومت

تقوی و وطن فروشان دینان تهی از بی سیاست و و مأوای سوداگران ها بودهچالهدر قعر سیاه

که تقوی در  طورهمان"گوید:می 1«منتسکیو»ب، قصور پرزرق و برق بوده است. جیفه طل

در حکومت استبدادی، وجود  طورهمانجمهوریت و شرافت در کشور مشروطه الزم است، 

م فوران آتش خش با لبریز شدن کاسه صبر مظلومان در بند، عاقبت 1"شرط اساسی است. ترس،

گردد. محیط خفقان و دیکتاتوری، نشینان میی اورنگاعث نابودی خرمن هستآنان، ب

ها رشد و نمو گونه محیطای که در اینرزمنده ساز است. و سرانجام، آزاداندیشانآزاداندیش 

 مخالفت با خودسران ظالم، بر یانگرانطغاند، نموده
ً
 تاریخ خواهند بود. در طول دوران، معموال

استوار بوده، حکام مستبد نیز برای توجیه اعمال خود، همواره از حمایت  اساس عقاید مذهبی

ز شهادت ا تا بر جنایات آنان لباس مقدس دین بپوشانند. بعد اندروحانی نمایانی برخوردار بوده

 ،«قتل به سیف جده ان الحسین» "افت که بگوید: ی راایی منزید روحانیی ،(ع) ینحسامام 

 ، دریآناتولدر شهر  اگر سلطان سلیم پادشاه عثمانی 4«.کشته شدحسین با شمشیر جدش »

به دستور سلطان، پیشانی بقیه " و هزار نفر شیعه را قتل عام نمود ۱۶ظرف مدت کوتاهی 

مجوز از اخیاثی  با کسب 9"شیعیان را هم با آهن گداخته داغ کردند تا در همه جا شناخته شوند،

محقق شد که حکم ارتداد شیعیان را صادر نمودند. «! به ظاهر شیخ االسالم»نمایانی ی از روحان

های سوداگر و ها و سمرةبن جندبابوهریره»مسند نشستگان، توسط عمالی چون  بر

(، ق .ـه ۷۷۶)متوفی  کردند. حسن بصری، اعمال خود را توجیه می«هودیی االحبارهایکعب

م امیه، هرچند ظلم و ستگوید: اطاعت و فرمانبرداری از حکام بنیمیامیه ید رفتار بنییتأ در
                                                           

؛ ترجمه: («علیه السالم»مجموعه کلمات قصار حضرت علی )غررالحکم و دررالکلم  آیت الله عبدالواحد/آمدی . 1
 ۱۶۳ص  ۱۱، فصل 4محمدعلی انصاری؛ جلد

از متفکران سیاسی مشهور فرانسوی در عصر  (Baron de Montesquieuدو مونتسکیو، یا بارون دو مونتسکیو ) شارل .1
جای انقالب و خونریزی، به یک سری قوانین جامع و کامل که در برگیرنده ه ه جامعه بروشنگری است. وی معتقد بود ک

 عدالت همگانی باشد، بیشتر نیاز دارد.
 ۳همان مدرک، ص  مغنیه محمدجواد/. 1
 ۳۶همان ص . 4
لی عراق یپانصد ساله اخیر ایران و مقایسه با جنگ تحمهای منصوری الریجانی اسماعیل، شیرزادی رضا/ بررسی جنگ .9

 4۳ص  ۷۳۱۳علیه ایران؛ ناشر: انتشارات عروج نور، چاپ: عروج نور 
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در پاسخ این به اصطالح دانشمند  (ص)اعظم زم است! در صورتی که پیامبر روا دارند، ال  بر مردم

بَعَدُهم " حدیث شناس فرموده است:
َ
ِه تَعالی َو أ

ّ
بَغَض الّناِس ِإلَی الل

َ
رین منفورت»ِمنُه ِإماٌم جاِئٌر أ

 1«دم و دورتر از همه به او، پیشوای ستمگر است.مر 

ه شناخت، بلکرا به رسمیت نمی (ع) یعلمدح معاویه، کسی که نه تنها خالفت حضرت  در

 از جنگ بعدالله عنه( )رضی حضرت علی"اند که: دشمنی و ستیز برآمد، نوشته در با وی از

آیند اگر او از میان برود، کسانی می مردم، امارت معاویه را ناپسند نکنید.ای صفین فرمودند:

، خود امارت (ع) یعلاما چگونه است که این  1" کشند!که مسلمانان را به کثرت به ناحق می

کند و خواستار قتل اوست؟! و شمارد و برای براندازی آن لشکرکشی میمعاویه را ناپسند می

 کانَت إحداُهما ما "» :کند که فرمودن گفتارش مطابقت میچگونه با ای
ّ

َفت َدعَوتاِن إال
َ
اخَتل

هً 
َ
و باز از قول وی  1"کی باطل باشد.ی دو دعوت به اختالف نرسد، جزء اینکه «َضالل

 4" !اندکشته شدگان من و معاویه، همه بهشتی"گویند:می

علی با حق است و حق با علی »فرمودند:  (ع) یعلحضرت  در موردبارها  (ص)اکرم رسول 

یی او علی به تنه ک سوی کی از اصحاب خود سفارش نمودند که: اگر تمام مردم دری به«. است

خود  (ع) یعلدشمنی درآویخت.  از در (ع) یعلدر سوی دیگر باشد، تو با علی باش. معاویه با این 

 9"هرکه با حق درآویزد، نابود گردد."فرماید: می

 اهمحمدرضاشو دیرینه  های دائمیشیوهیکی از ایی زداسالمها نیز در عهد سلطنت پهلوی

های مختلف، نیات قلبی و تنفر و انزجار خود را از اسالم اظهار و پدرش بود. در فرصت

از مشاوران سیاسی و اطالعاتی نزدیک « میشل پونیاتووسکی»نمودند. شاه در مصاحبه با می

بین سلسله ما و علمای شیعه، سابقه "اظهار داشت:  ژیسکاردستن، رئیس جمهور وقت فرانسه

در مراسم پنجاهمین سالگرد سلسله پهلوی گفت:  محمدرضاشاه 6"مبارزه طوالنی وجود دارد.

ورزیم و برای چیزی جزء کنم که سلسله پهلوی به چیزی جزء ایران، عشق نمی" من اعالم می

در  7"شناسیم.خود نمی ای جزء خدمت به کشور و ملتت ایرانیان، تعصب نداریم و وظیفهحرم

                                                           
 ۷۷۳ص  ۳۱۱؛ گفتار (صاکرم )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول )پاینده ابوالقاسم/ نهج الفصاحه  .1
 ۱4۱ص ۷۳۳۶محمدعظیم/ شرح حال مختصری از زندگی مشاهیر صحابه؛ ناشر: انتشارات شیخ االسالم احمدجام،  -بر ینحس .1
 ۷۱۳نهج البالغه/ ترجمه: محمد دشتی؛ حکمت  .1
 ۱4۱ص  ۷۳۳۶حسین بر محمدعظیم/ شرح حال مختصری از زندگی مشاهیر صحابه؛ انتشارات شیخ االسالم احمدجام، . 4
 ۷۱۱نهج البالغه/ محمد دشتی؛ حکمت  .9
 44۶ص 4از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی  .6
 ۷۳۷ص  ۷۳۱4زونیس ماروین/ شکست شاهانه؛ ترجمه: عباس مخبر، چاپ: صهبا،  .7



 ردای فتح 02

با آنکه عظمت و فرهنگ ایران و "از این گفتارها بود. وی  در پس پرده، غیر صورتی که واقعیت

شیوه  1"ل نبود.ئما برای ایرانیان ارزش قاستود، اسهم آن در دستاوردهای تمدن جهانی را می

ی مردمانش را در پی زمامداری خاندان پهلوی، ویرانی ایران و انحطاط فرهنگ غنی آن و زبون

 نامی
ً
 باز خدا و دین و دیانت اظهار می داشت. اگر احیانا

ً
خاطر توجیه اعمال خود ه شد، صرفا

. آنچه که در آینده انجام خواهم امدادهبرای آنچه که تاکنون انجام "بود. شاه مدعی بود که:

 عامل اراده پروردگار می
ً
 1"دانم.داد، خود را صرفا

جَود الناِس مَ »" فرمایند:می (ع) یعلحضرت 
َ
 ِمنهُ ن َعدَّ َجوَرُه أ

ً
بیدادگرترین مردم ) «َعدال

مراسمات  جای بزرگداشت و تکریمه شاه ب 1(مردی است که بیدادگری خود را، داد قلمداد کند.

برگزار  در تهران ۷۳۳۱را در پائیز  4«میترائیسم»مطالعات  المللیبین، کنگره کشور یرسمدین 

 .کرد. که نشانگر نیات باطنی وی و خاندانش نسبت به انزجار از دین اسالم بود

تبعید، حبس، شکنجه و اعدام مخالفان رژیم، از هر قشر و گروهی امری معمول محسوب 

در نجف  )ره(امام خمینیارشد  ، پسر«حاج مصطفی خمینی»پی مرگ مشکوک  شد. درمی

از عراق  )ره(امام خمینی ها بود،زبان سر بر الت ساواککه شایعه دخ ۷۳۳۶اشرف در سال 

حمله  این" ای تند و آتشین علیه رژیم انتشار داد و شاه را مسئول مرگ فرزندش خواند.اعالمیه

شاه  9"که در اولین فرصت تالفی نماید. را تهدید کرد شاه را بیش از اندازه عصبانی نمود. و او

ه رئیس جمهور آن کشور که ب و سفر اخیر کارتر های مستمر ایاالت متحده آمریکااز پشتیبانی

 به این نتیجه "ها اطمینان داده بود، دلگرم شده بود، او در مورد ادامه همان پشتیبانی
ً
ظاهرا

عنی نابود کردن ی انجامش بود، ها در پیتر برای آنچه سالرسید که هرگز فرصتی مناسب

درنگ پس از آغاز سال نوی مسیحی، شاه به بی آورد.به دست نمی ره[] ینیخمالله آیت

د الله تهیه نماینای در حمله به آیتو وزیر دربار شاهنشاهی دستور داد مقاله امیرعباس هویدا

                                                           
 ۷۶۶همان ص  .1
 ۷۶ش(، ص ۷۳۱۳م )۷۳۶۶، د؛ انتشارات کیهان، تهرانمحمدرضا/ انقالب سفی یپهلو .1
/ ترجمه: محمدعلی انصاری؛ ( (ع) یمات قصار حضرت علمجموعه کلدالواحد/ غررالحکم و دررالکلم )آمدی آیت الله عب .1

 4۷۷ص  ۳4۷، گفتار ۷جلد
هد و خدای خورشید، عدالت، پیمان و تعمیترا )شی بود که بر اساس پرستش پرستی یا آئین مهر، کیمیترائیسم یا مهر .4

شت در را با دین زرتظهور زرتشت، آئین میت بعد ازها قبل از آئین زرتشت در ایران باستان اشاعه گردیده بود. مدت (جنگ
ها، آسمانی، محافظ عقود و پیمانیی ی ناظر بر همه امورات زندگی و جهانی اعم از نور و روشنایخدا« مهر»هم آمیختند 

ها ها و غلبهنگهدارنده و حافظ مردمان نیک کردار در دنیا و آخرت و به ویژه دشمن سرسخت اهریمن و ظلمت و ایزد جنگ
 معرفی شده است.

 ۳۳، ص ۷۳۶4در بند؛ ناشر انتشارات کتاب سرا، چاپخانه: افق  سالینجر پیر/ آمریکا. 9
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 ای از مقاله پیشنهادی به شاهبه چاپ برسانند. وقتی نسخه های تهرانکی از روزنامهی و آن را در

داده شد، شاه از مالیم بودن بیش از اندازه آن شکایت کرد و دستور شدیدتر کردن لحن مقاله 

 1"را صادر نمود.

های همیشه حق و دین توسط انسان« الیزال هذا الدین بالرجل الفاجر»ولی از آنجا که 

ه مطابق میل شاه بازنویسی شد، زمانی که مقال" شود،اری و تقویت میی گناهکارستمگر و 

رساند. داریوش همایون وزیر بخواست آن را به چاپ ای نمیتند بود که هیچ روزنامه آنچنان

روزنامه اطالعات را وادار به چاپ  باألخره وزیرنخستاطالعات با پشتیبانی جمشید آموزگار 

ژانویه به چاپ رسید.  7بود، در « ایران و استعمار سرخ و سیاه» که عنوانشمقاله کرد. مقاله 

های خارجی و جهل ها، از جمله وابستگی به قدرتک رشته حرفی را متهم به اللهآیتمقاله، 

اند تا نظام ها همراه شدهگرفت که مالهای ایران با کمونیست. و نتیجه میکردمیمذهبی 

 1"موجود را براندازند.

فرهاد مسعودی، فرزند عباس مسعودی صاحب امتیاز و مدیر روزنامه اطالعات و نایب رئیس 

« فرهاد» و پسرش« خانم قدسی مسعودی»بانفوذ مجلس سنا که پس از مرگ وی همسرش 

مورد انتشار مقاله مدتی مقاومت نمودند. مدیر جدید  کردند، درروزنامه اطالعات را اداره می

مادر شاه بود، سعی کرد شاه  الملوکتاجرش که از دوستان و معاشران ملکه روزنامه از طریق ماد

که توفیقی نیافت و سرانجام مجبور به چاپ آن شد. روزنامه  را متقاعد به عواقب انتشار آن نماید

« احمد رشیدی مطلق»ای جعلی به نام مقاله را به خط نویسنده ۷۳۳۶ماه دی  ۷۱مزبور در 

 چنین درج نمود:

 «ایران و استعمار سرخ و سیاه»" 

این روزها به مناسبت ماه محرم و عاشورای حسینی بار دیگر اذهان متوجه استعمار  

ا به تعبیر دیگری اتحاد استعمار کهن و نو شده است. استعمار سرخ و هسرخ و سیاه

خصوصیت ذاتی  نکهیبا اسیاهش، کهنه و نویش، روح تجاوز و تسلط و چپاول دارد و 

خ شناخته شده تاری اق افتاده است که این دو استعمارآنها همانند است، خیلی کم اتف

کی از آنها، همکاری نزدیک و ی کدیگر همکاری نمایند، مگر در موارد خاصی کهی با

دو استعمار در برابر انقالب ایران بخصوص برنامه مترقی  صمیمانه و صادقانه هر

                                                           
 ۷۶۶همان ص  .1
 ۷۶۶ص  همان .1



 ردای فتح 04

اصالحات ارضی در ایران است. سرآغاز انقالب شاه و ملت در روز ششم بهمن ماه 

 هر ش[۷۳۱۶] یشاهنشاه 2122
ً
کدام در  استعمار سرخ و سیاه ایران را که ظاهرا

 که مظهر این همکاری کدیگر متحد ساختی کشور ما برنامه و نقشه خاصی داشتند با

آشکار شد.  در تهران ش[۷۳۱4] 2122 خرداد ماه 12و  11صمیمانه در بلوای روزهای 

 توقف ساختن و ناکام ماندن انقالبخرداد که به منظور م 11پس از بلوای شوم 

 دچار کردندریزی شده بود، ابتدا کسانی که واقعه را مطالعه میدرخشان شاه و ملت پایه

سیاه و در جای  ک جا ردپای استعماری عجیبی شده بودند. زیرا در جهیسرگک نوع ی

 ک سو عواملی شد. ازدیگر اثر انگشت استعمار سرخ در این غائله به وضوح دیده می

ای که با اجرای برنامه اصالحات، همه امیدهای خود را برای فریفتن دهقانان و توده

دیدند، در برابر انقالب دست به آشوب نقش برآب می «های دهقانیانجمن»ساختن 

ها دهقان ایرانی را غارت کرده ر مالکان بزرگ که سالیان دراز میلیونزدند و از سوی دیگ

 پول، در دست عوامل بودند به امید شکستن این برنامه و رجعت به وضع سابق دست و

ای و ورشکستگان دیگر سیاسی گذارده بودند. و جالب اینکه این دسته از کسانی توده

شده به  حرکت بازدارند و اراضی واگذار توانند چرخ انقالب را ازکه باور داشتند می

دهقانان را از دست آنها خارج سازند، دست به دامن عالم روحانیت زدند. زیرا 

پنداشتند که مخالفت عالم روحانیت که در جامعه ایران از احترام خاصی برخوردار می

از  کیی که طورهمانتواند نه تنها برنامه انقالب را دچار مشکل سازد، بلکه است، می

! «ها را به عنوان زمین غصبی پس بدهنددهقانان زمین»مالکان بزرگ تصور کرده بود 

ولی عالم روحانیت هوشیارتر از آن بود که علیه انقالب شاه و ملت که منطبق با اصول و 

به منظور اجرای عدالت و موقوف شدن استثمار فرد از فرد توسط رهبر  و یاسالمتعالیم 

 طراحی شده بود، برخیزد.انقالب ایران، 

مالکان که برای ادامه تسلط خود همواره از ژاندارم تا وزیر، از روضه خوان تا 

چاقوکش را در اختیار داشتند، وقتی با عدم توجه عالم روحانیت و در نتیجه مشکل 

شدند و روحانیون برجسته حاضر به همکاری با  روروبهایجاد هرج و مرج علیه انقالب 

اعتقاد و برآمدند که مردی ماجراجو و بی «روحانی»ک ی افتنی صدد نشدند، در آنها

طلب باشد. و بتواند مقصود آنها وابسته و سرسپرده به مراکز استعماری و بخصوص جاه

اش مجهول بود. و چون افتند. مردی که سابقهی را تأمین نماید. و چنین مردی را آسان
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های خاص، موقعیتی به دست ر، با همه حمایتدر میان روحانیون عالی مقام کشو

گشت که به هر قیمتی هست، خود را وارد ماجراهای نیاورده بود، در پی فرصت می

 سیاسی کند. و اسم و شهرتی پیدا کند.

خمینی، عامل مناسبی برای این منظور بود و ارتجاع سرخ و سیاه او را  اللهروح

افتند. و او کسی بود که عامل واقعه ننگین روز ی ترین فرد برای مقابله با انقالبمناسب

 خرداد شناخته شد. 11

هنوز حتی  باره انتصاب او به هندبود. در« سید هندی»خمینی معروف به  اللهروح

در  بسر برده و کسانش توضیحی ندارند. به قولی او مدتی در هندوستان تریننزدیک

سید »شته است. و به همین جهت به نام ارتباطاتی دا آنجا با مراکز استعماری انگلیس

سروده معروف شده است. قول دیگر این بود که او در جوانی اشعار عاشقانه می« هندی

کرده است. و به همین جهت به نام هندی معروف شده تخلص می« هندی»و به نام 

ای هم عقیده دارند که چون تعلیمات او در هندوستان بوده، فامیل هندی . و عدهاست

 ک معلم بوده است.ی را از آن جهت انتخاب کرده است که در کودکی تحت تعلیمات

 خاطر همگان مانده است.ه خرداد ب 11آنچه مسلم است شهرت او به نام غائله ساز 

کسی که علیه انقالب ایران و به منظور اجرای نقشه استعمار سرخ و سیاه کمر بست 

و به دست عوامل خاص و شناخته شده علیه تقسیم امالک، آزادی زنان، ملی شدن 

را ریخت و نشان داد، هستند هنوز کسانی  گناهانبیها وارد مبارزه شد و خون جنگل

 گران و عناصر ضد ملی بگذارند.وطئهخود را صادقانه در اختیار ت که حاضرند

و ک گزارش ی خرداد و نقش قهرمان آن، توجه به مفاد 11ابی از واقعه یبرای ریشه

خرداد  11ک مصاحبه، کمک مؤثر خواهد کرد. چند هفته قبل از غائله ی اعالمیه و یک

 ست انگلیدرآمد دول»منتشر شد که در آن ذکر شده بود گزارشی از طرف سازمان اوپک 

ند چ«...شدمجموع پولی است که در آن وقت باید عاید ایران می از نفت ایران چند برابر

محمد »ماجراجوی عرب به نام  که یکفاش شد  در تهران ایاعالمیهروز قبل از غائله 

 چمدان محتوی ده میلیون ریال پول نقد در فرودگاه مهرآباد با یک« توفیق القیسی

دستگیر شده که قرار بود این پول را در اختیار اشخاص معینی گذارده شود. چند روز 

 بر ما روشن است»مصاحبه مطبوعاتی فاش کرد  در یک، وقت وزیرنخستپس از غائله، 

های پلید، رسیده و در راه اجرای نقشهآمده و به دست اشخاص میکه پولی از خارج می



 ردای فتح 06

خوشبختانه انقالب ایران پیروز شد. « .شده استن دستجات مختلف تقسیم میبی

ای درهم شکسته شد. و راه برای پیشرفت و آخرین مقاومت مالکان بزرگ و عوامل توده

 عدالت اجتماعی هموار شد. تعالی و اجرای اصول

ای دردناک از دشمنان ملت ایران باقی خرداد به عنوان خاطره 11در تاریخ ایران 

ها ایرانی به خاطر خواهند آورد که چگونه دشمنان ایران هر وقت خواهد ماند و میلیون

شوند. حتی در لباس مقدس و محترم کدیگر همدست میی منافعشان اقتضا کند، با

 1"روحانیت.
 

 ستور داریوش همایون وزیرمحافل سیاسی و مطبوعاتی ایران و خارج، تهیه این مقاله را به د

دهند. برخی فرهاد نیکخواه را نویسنده آن کابینه جمشید آموزگار نسبت می اطالعات

که بعدها، در خارج ایران درباره علل فروپاشی  ییهاادداشتی دانند. داریوش همایون درمی

تهیه  «وزیر دربار»رژیم پهلوی منتشر کرد، مدعی است که مقاله به دستور شاه در دفتر هویدا 

 1شده است.

منتشر شد. انتشار این مقاله با واکنش تند  روزنامه مزبور در سراسر ایران، به جزء شهر قم

تظاهرات ایی های علمیه با برپدی ماه، طالب حوزه ۷۱شت. روز محافل مذهبی قم مواجه گ

علیه دولت و مدیر روزنامه و نویسنده  و )ره(امام خمینیبر له  ییشعارهاها و سردادن در خیابان

مه ها از روزنابه سوی منازل مراجع بزرگ، اقدام به پاره نمودن روزنامه راهپیماییمقاله مذکور با 

ماه(، باز هم طالب و گروهی از مردم قم با تعطیل نمودن دی ۷۳بعد ) روز ها نمودند.فروشی

ر نمودند. د 1«حزب رستاخیز»ی تظاهرات و حمله به دفتر یسطح شهر اقدام به برپا بازارها، در

تن  ۷۱نتیجه آن  که در و تظاهرکنندگان درگیری روی داد چندین محل بین مأمورین انتظامی

ای مجروح گردیدند. تعدادی از علمای مذهبی دستگیر و سپس تبعید مردم شهید و عده از

اعتراض علیه دولت و کشتار مردم قم را به سایر  وزیدن آغاز کرده بود، خبر که یمینسشدند. 

بهمن همان  4۳به مناسبت چهلم شهدای قم، در  شهرها رساند. چندین هزار تن از مردم تبریز

                                                           
 (۷۳۱۱ژانویه  ۱) ۷۳۳۶دی ماه  ۷۱روزنامه اطالعات، عصر  .1
 ۶4، ص 4از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی  .1
به دستور محمدرضاشاه با ادغام احزاب: ایران نوین، پان ایرانیسم، مردم، ایرانیان و سندیکاهای مجاز، حزب رستاخیز  .1

در جهت صیانت از نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقالب شاه  ۷۳۳۳اسفند  ۷۷ایران به عنوان تنها حزب فراگیر در 
شاه در این باره معتقد بود که: هرکس  عضویت در حزب گردیدند. به کارمندان دولت مجبور تمام و مردم تشکیل گردید.

 مایل به پیوستن به این حزب نباشد، باید ایران را ترک نماید!
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نیده ش« مرگ بر شاه» برای اولین بار در خالل آن شعارانداختند و  به راه سال تظاهرات وسیعی

و مجروح گردیدند. هنوز  یدشه یانتظامشد که در جریان آن تعدادی به دست نیروهای 

ها از دیدگان خشک نگردیده بود که فاجعه جراحات فاجعه کشتار قم، التیام نیافته و اشک

 شد. آن افزوده مصیبت بار تبریز هم بر

، تظاهرات دیگری به مناسبت چهلم شهدای تبریز در شهرهای پی تظاهرات مردم تبریز در

 ندیگر علیه دولت برپا شد. بی آباد، میانه و چند شهر، نجفزدی ،، اصفهان، خمین، مشهدقم

ی رخ داد که منجر به مقتول و مجروح و بازداشت جمعی دیگر یهامردم و مأموران دولت درگیری

زد در چهلم شهدای تبریز در این درگیری و حمله ی شهر مذهبی"از مردم گردید. در این بین 

و اکثر  ها در تهرانناآرامی 1"و مقاومت قهرمانانه، سهم بیشتری داشت. وحشیانه پلیس

یه کو ت شهرهای ایران روز به روز اوج گرفت. شاه که با اعتماد به حمایت ارباب بزرگ خود آمریکا

، دکر میو انتظامی، همچنان در دنیای دیکتاتوری خود سیر  بر وجود قدرت و نیروهای نظامی

های حکومت خود نداد. پایهها از خود بروز برای نشان دادن انعطاف و رفع کدورت هیچ اقدامی

پنداشت که هیچ دید و میتن نیروهای مسلح، آنچنان مستحکم می ۱۶۶،۶۶۶را بر دوش 

قدرتی قادر به ایجاد تزلزل در آن نیست. لذا مخالفان خود را نادان، مرتجع، عقب مانده و عامل 

 استعمار خواند!

که در مدت کوتاهی تمام شهرهای ریطوهافت، بی ها هر روز در سایر شهرها نیز ادامهناآرامی

 ایران را در برگرفت.

ا ب شهید مفتح اللهآیت توسط یمیعظی یراهپیما شهریور(، در تهران ۷4ر )در روز عید فط

 نظم و ترتیب خاصی سازماندهی شد.

عید  راهپیماییاز  بعدشاه و دولت چاره را در ممنوعیت ایجاد اجتماعات دیدند. سه روز 

، ، مشهد، تبریز، قمشد. سپس در شهرهای اصفهان اعالم ینظامحکومت  فطر، در تهران

گردید. مردم در  اعالم ینظامحکومت  نیز و کازرون ، جهرمقزوین، ، آبادان، کرج، اهوازشیراز

استقالل، آزادی و »ها آمدند و برای اولین بار خواستار شهریور به خیابان ۷۶اکثر شهرها در 

 شدند.« جمهوری اسالمی

                                                           
 ۱عام(، جلدافست )سهامی، چاپ: شرکت (عرضا )دوانی علی/ نهضت روحانیون ایران؛ ناشر: بنیاد فرهنگی امام  .1

 ۷۷۱ص



 ردای فتح 01

 ارتشب آمریکا« جزیره ثبات طوفان انقالب وزیدن آغاز نموده بود،
ً
 ه لرزه درآمد. دولت اجبارا

 تا بن دندان مسلح را در مقابل مردم قرار داد.

سیاست  ، ثمره اعمالیدان ژاله تهرانر مشهریور د ۷۱با شهادت تعدادی از مردم در 

اکتبر، روزنامه داوارد در  23شماره در « هاآرتص»روزنامه " ، به بار نشست.حکومت نظامی

نوامبر، مجله هحوالم  3شیت در شماره یهودسکر/ ی اکتبر، مجله نظامی 23و  12های شماره

( افشاگری کردند و 1312) 1479دسامبر  17و روزنامه معاریو در شماره  22هزیه در شماره 

عه با مقابله در تظاهرات مردم ایران، فاج نوشتند که: چگونه بنا به تقاضای شاه، ارتش اسرائیل

 1"جمعه سیاه را رقم زد.

فرد ایرانی از حقوق حقه مورد ادعای شاه، زیر سؤال دموکراسی مورد ادعای  برخورداری هر

در دموکراسی ما آزادی کامل با نظم و انضباط کامل اجتماعی توأم گفت: "وی رفت، زیرا شاه می

 1"ترین حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برخوردار است.پیشرفتهفرد ایرانی از  است. هر

خواه ایران، شما ارتش وطن"شهریور خطاب به ارتش ایران گفت:  ۷۱در  )ره(امام خمینی

دانید که این چپاولگران برای ادامه و می کندا دوست و شما را گلباران میدیدید که ملت با شم

اند. به دیگر برادران ارتشی خود که شاه را رها خود قرار داده ستمگری، شما را آلت قتل برادران

 1"و به پشتیبانی مردم به دشمن حمله نمودند بپیوندید. اندکرده

تار و پود ارتشیان تأثیری ژرف  ب آن پیام رهبر انقالب، بر تمامیشهریور و متعاق۷۱حادثه 

 برجای نهاد. بسیاری از آنان به مردم انقالبی پیوستند.

 ی به افکاریاعتنابی و هادرک واقعیت خودداری از سختگیری، استنکاف و سه عامل

  عمومی،
ً
 گردد.سران خودکامه می گیرگریبان آفتی است که معموال

 عراق شاه تنها راه نجات خود را از این مخمصه، دور نمودن رهبر انقالب از نظر فیزیکی، از

یه ها، در کلتظاهرات و اعتصاب"از ورود وی به فرانسه،  بعد کهالیدید. درح به کشور فرانسه

 جنبه سیاسی پیدا کرد، از شهرهای ایران باال گرفت
ً
مله ج و خواست اعتصاب کنندگان عمدتا

                                                           
؛ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس (مجموعه مقاالت)و جنگ عراق و ایران  یزدان فام محمود/ منطقه خاورمیانه .1

 4۱۳ص  ۷۳۱۱، (مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ)
: اپچ پهلوی محمدرضا/ بسوی تمدن بزرگ؛ ناشر: مرکزپژوهش و نشر سیاسی دوران پهلوی باهمکاری کتابخانه پهلوی، .1

 ۱۱عام( ص سهامیافست )شرکت 
 ۱۱ص  ۱دوانی علی/ نهضت روحانیون ایران؛ همان ناشر، جلد  .1
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و  ره()ینیخم اللهآیتآزادی زندانیان سیاسی، بازگشت  ،ساواک ، انحالللغو حکومت نظامی

 1پایان رژیم استبدادی شاه."

ها آمدند، سینماها، ، به خیابانآبان مردم با مشاهده فیلم حوادث دانشگاه تهران ۷۱روز 

و چند بانک به عنوان  ها، عوامل فساد و انحطاط اخالقیها و مشروب فروشیتئاترها، کاباره

کشیدند. سرنگونی مجسمه شاه، بیرون راندن  عامل اخذ رباء و چند فروشگاه بزرگ را به آتش

ی از کی و آتش زدن ی از سازمان تأمین اجتماعی، حمله به سفارت انگلیسیکارکنان آمریکا

 های آن، نتیجه این تظاهرات بود.ساختمان

ی در مسند جدید وزیرنخستساله  ۳/۷4از برکناری از پست  آبان ماه، هویدا که بعد ۷۱روز 

 سفی الله نصیری رئیس سابق ساواکوزیر دربار تکیه زده بود و ارتشبد نعمت
ً
ر ایران در که بعدا

آبان  ۷۱وقت ارتشبد ازهاری که در  وزیرنخستشده بود، با هماهنگی شاه، به دستور  پاکستان

 در این سمت قرار گرفته بود، برای اقناء و آرام کردن مردم، بازداشت شدند.

ای برای نجات شاهی بود تن دیگر از بلندپایگان رژیم، تالش بیهوده ۷4بازداشت اینان و 

 رفت.گرداب انقالب فرو می لحظه در که هر

سال مجری اوامر شاهی بود که برابر قانون اساسی  ۷۳ی بود که حدود وزیرنخست، هویدا

 نه حکومت. ،نمودباید سلطنت می

های خون آلودش، سال، رئیس سازمان مخوفی بود که چنگال ۷۳نصیری نیز حدود 

 جوانان بسیاری را قربانی دوام حکومت ضحاک زمانه نموده بود.

کالت و یافت، تقصیر همه مشهر موقع فرصتی می هایشهنوز شاه در جریان مصاحبه

و  کردمیقلمداد « هاها و هرج و مرج طلبها و آنارشیستکمونیست»ها را از سوی نابسامانی

 پنداشت.رژیم خود را بری از هر نقصی می

م وزیر دربار در مصاحبه با اسدالله 
َ
های شاه برای این آرمان": گفت« مارگارت النیک»َعل

 1"یاده از حد بزرگ و عالی است که درک کنند.مردم، ز

به نظر من، شاه آنقدر کارهای خطا انجام داده "نویسد: می« سقوط شاه»نویسنده کتاب 

 1"بود که برای ساقط کردن خود دیگر نیازی به ارتکاب خطاهای بیشتر نداشت.

                                                           
، 4ارات: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلداز کودتا تا انقالب(؛ انتش) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی  .1

 ۷۶۳ص 
 44۶، ص ۷۳۱۶، ، انتشارات اطالعات، تهرانهویدا فریدون/ سقوط شاه؛ ترجمه: ج.ا.مهران .1
 همان مدرک، همان صفحه .1
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های جامعه، دست دوم ارتباط شاه با واقعیت پوسیدن آغاز کرده بود،رژیم پهلوی از درون 

لم ای از استبداد و ظنمود. رژیم چنان به درجهو این مسئله رژیم را به پرتگاه فنا هدایت می بود

طاء العملی در جهت انقو بیداد رسیده بود که نسبت به تحول و تطور جامعه فاقد هرگونه عکس

ظلم سرپیچی از حکم ": ونانی وف مشهورمعضالت موجود شده بود. به قول سقراط، فیلس

 1"طبیعت است.

اه ش بند کشیدن زبان و قلم، ابرام در سیاست وعده و وعید و فریب، تبدیل انقالب سفید در

بین شاه و مردم، غارت مملکت توسط خاندان سلطنتی و جمع  و مردم به انقالب سرخ خونین

افزایش آگاهی مردم، توسط نویسندگان سرشناس  مهمی درکثیری از وابستگان دربار، عامل 

و مبارزین انقالبی بخصوص رهبر نهضت، امام خمینی بود. عامل دیگری که در ضعف مدیریتی 

ی داشت، وضع مزاجی او بود، یسزاه های آخر عمر سلطنت پهلوی تأثیر بشاه در ماه

شده بود که بیماری مهلک موجب ایی ، غرور، سماجت در استمرار فرمانرو ینیبخودبزرگ

را گرفته بود، از همه اطرافیان، حتی از همسرش مخفی  گریبان او ۷۳۳۳که از سال  سرطان

 نگاه دارد.

و ایی او زمامداری نبود که توان"در ایران گفت:  آخرین سفیر آمریکا 1«ویلیام سولیوان»

 1"باشد.قابلیت رهبری کشورش را در شرایط بحرانی داشته 

ر: اساسی نظیها، ضمن دامن زدن به شایعات بیجای تمسک به واقعیته اطرافیان شاه ب

رپا ها بوب به وسیله فلسطینیآش»ا ی ،«کار است در ها به رهبری شورویدست کمونیست»

سعی در اختفاء « است ها از سوی مأموران سرهنگ قذافی رهبر لیبیاین توطئه» ای و «شده

های جمشید آموزگار، جعفر شریف امامی و ارتشبد از شکست دولت نمودند. بعدحقیقت می

حراف به منظور به ان« شاهپور بختیار»پی آنان، درو استعفاء پی غالمرضا ازهای در کنترل بحران

ممانعت از سقوط سلطنت پهلوی  کشاندن سیر نهضت و خاموش نمودن اوضاع متشنج کشور و

 و در صورت عدم توفیق در سقوط رژیم، اعالم جمهوری سوسیال دمکرات به ریاست خودش

                                                           
 و فرهنگیفرهنگی، چاپ: چاپخانه شرکت انتشارات علمی –افالطون/ جمهور؛ ترجمه: فؤاد روحانی، انتشارات علمی .1

 4۳۱، ص ۷۳۶۱
2 . William. H. Sullivan 

، 4از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی  .1
 ۱۱۱ص 
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ی داشت، با را در پ و انگلیس سلطه جابرانه آمریکا که در هر دو حال، حفظ و ابقاء استمرار

 منصوب شد. یوزیرنخستها به ییپشتیبانی کامل آمریکا

ود که ب ا روی کار آمدن نظامیی از دولت بختیار، حفظ نظام سلطنتی و علت پشتیبانی آمریکا"

با وجود تغییر شکل و صوری، ارکان اصلی قدرت و نفوذ آمریکا در ایران را دچار خطر نکند. ارتش به 

، های ظاهرین با تغییر و تعویضهمچنا همان حالت سابق بماند. در وضعیت نفت به آمریکا و...

های قبل و دولت آمدن دولت اما روی کار 1"های واقعی، قدرت را در دست داشته باشند.رشته

از  برخی و دستگیری و محاکمه بختیار که برای جلب نظر مردم علیرغم اقدام به انحالل ساواک

سوءاستفاده از موقعیت، با مخالفت شدید رهبر انقالب سیاستمداران قبلی و تجار متهم به فساد و 

 دادند.شدند و مردم هم به تأسی از وی، دامنه مبارزات خود را هر روز گسترش می مواجه

سال و چند ماه  ۷۱م(، پس از ۷۳۱۳اول فوریه )۷۳۳۱بهمن  ۷4در روز  ، امام خمینیباألخره

ایران گام نهاد. با ورود ایشان،  بر خاکتبعید و دوری از وطن، در میان استقبال مردم انقالبی، 

 یافت. مردم به مبارزات خود تشجیع گردیدند.ی سیر تغییر و تحوالت نهضت سرعت بیشتر

سرزمین  بنیان حکومت جدیدی درگذشت ده روز از ورود رهبر انقالب به ایران،  بعد از

َه ال"مقدس ایران بنا نهاده شد. 
ّ
نُفِسِهم ی ُیَغِیُر ما ِبَقوٍم َحتّ  ِانَّ الل

َ
ُرو اما ِبا یچ خداوند حال ه»یَغِیّ

 1«تا زمانی که خود آن قوم حال خودشان را تغییر دهند. ا دگرگون نخواهد کردر  قومی

 توان به شرح زیر خالصه نمود:را مییک بررسی اجمالی، عوامل پیروزی انقالب  در

 :پهلوی محمدرضاشاهدست نشاندگی  -۷

ها، کافی است به تماس رئیس سازمان آمریکاییدر مورد دست نشاندگی وی توسط 

ان به از ایر  رئیس جمهور وقت آمریکا« کارترجیمی»از مراجعت  با شاه که بعد جاسوسی فرانسه

هوشیار باشید.  در خصوص حکومت کارتر"گوید: کشورش، توجه نمود که خطاب به شاه می

دن گوید: عوض کر رئیس جمهور کارتر تصمیم گرفته است شما را عوض کند. شاه در پاسخ می

 1".تممن حماقت محض است. من بهترین وسیله دفاع از منافع غرب در این قسمت از دنیا هس

امیدی به بقای "چون  ها به این باور رسیدند کهدر زمان بحران انقالب اسالمی، آمریکایی

                                                           
 ۷۳۱نی، ص  نشر ،۳۱بهمن  –(؛ مرداد باغیخاطرات ارتشبد عباس قره) رافات ژنرالاعت .1
 ۷۶قرآن کریم/ سوره رعد آیه  .1
)دیپلماسی و جاسوسی در عصر  / جنگ جهانی چهارم ()رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه دمارانش کنت .1

 4۳۳، ص ۷۳۳۶، سهیال کیانتاژ، انتشارات اطالعات، تهرانخشونت(؛ ترجمه: 
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از  پروراندند،را در مخیله خود می 1" رانیایک رژیم نظامی در ی حکومت شاه نیست و برقرار

ادامه چتر حمایت تسلیحاتی خود از رژیم شاه ممانعت نمودند، ولی در همان زمان در مقابل، 

ها متمتع گردیدند دریغ شورویبی ها در پی رشد روند نیروی نظامی خود تحت حمایتعراقی

را به  ، آن کشورفرانسه و ایتالیا بویژهها نظامی به سمت غربی ـ در عین حال گرایش سیاسی

ه نوشتدر کتاب خود « کردزمن»که سمت قدرت نظامی برتر در منطقه تبدیل نمود. همچنان

تا  الجزایر 1471 حدفاصل انعقاد قرارداد هایسالافزار عراقی در واردات جنگ" است که:

با گسترش دامنه  1312کمتر از ایران بوده است؛ ولی از سال  %12پیروزی انقالب اسالمی، 

واردات  1317و اندکی عراق افزونتر بود. در سال  عراق برابر های نهضتی، واردات ایران وفعالیت

افت و ی برابر ایران افزایش 2اسلحه عراق معادل ایران بود و در سال اول جنگ واردات عراق به 

 1"برابر ایران بود. 9طور میانگین واردات عراق ه در طول جنگ، ب

 غارت نفت و گاز و سایر منابع زیرزمینی کشور. -4

از  دبع« جیمز بیل»های چند ملیتی غربی، زمینی ایران توسط شرکتدر غارت منابع زیر 

از کودتای  بعد]در ایران  دخالت آمریکا"در ایران، اعتراف کرد که:  پیروزی انقالب اسالمی

سال دیگر به خاندان پهلوی هدیه کرد. و صاحبان  21، تاج و تخت سلطنت را برای [1332

میلیارد بشکه نفت را در طی این  29را قادر ساخت که با نرخی ارزان،  المللیبینصنایع نفتی 

 1"مدت از ایران صادر کنند.

 وابستگی بسیاری از مؤسسات دولتی و ارتش به وجود مستشاران خارجی. -۳

 و اقتصادی کشور. و پیشرفت علمی شکوفاییلوگیری از ج -۱

 زندگی مردم به خارج از کشور.یه مورد لزوم وابستگی شدید مواد اول -۳

 .۷۳۱4تصویب قانون کاپیتوالسیون در سال  -۶

 مستبدی در امتداد تاریخ بوده استشیفتگی شاه که ماهیت و وجه مشترک هر دیکتاتور و خود -۱

 وباری غربی.بندبی نابودی دین و رواج فرهنگ تالش در محو و -۱

 در بین مردم. ناپذیروجود رهبری مخالف نظام، قاطع و سازش -۳

                                                           
نفد و بررسی جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ دیان محمد/ اجتناب ناپذیری جنگ )درو .1

 ۷۱۱پاورقی ص  ۷۳۱۳ چاپ: عقیلی، تهران 4سپاه، جلد 
 ۷۱۱همان پاورقی ص  .1
دفتر سیاسی(، چاپخانه: ا )و براندازی ج.ا.ا؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا. غضنفری کامران/آمریکا .1

 ۶۷ ص ،۷۳۱۱ شادرنگ، تهران
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 نقش برجسته روحانیت در هدایت اتحاد انقالبیون و احیاء تفکر اسالمی. -۷۶

 رشد بینش سیاسی مردم. -۷۷

 ایجاد زمینه مساعد انقالب در مردم. -۷4

 ارتش و مردم و پیوستن بدنه ارتش به انقالب.یی و همسو همگامی -۷۳

 

بناِءاالِخرَ 
َ
  ِة ُکوُنو ِمن ا

َ
وُنوا ِمن ا

ُ
ٍد َس و الَتک

َ
 َول

َّ
ِانَّ ُکل

َ
ِمِه بناِء الُدنیا ف

ُ
از »َمِه ایوَم الِق ی َیلَحُق ِبا

گناه[، زیرا هر فرزندی در روز قیامت به مادر ] یبوده باشید، نه از فرزندان دنیافرزندان آخرت 

 1««جهنم است خود دنیا جایشان در و فرزندان دنیا با»پیوندد. خود می

 ایران اسالمیقش ارتش در پیروزی انقالب ن

قدرتمند جهان و  نیروی نظامی 1" نیپنجم "پیروزی انقالب اسالمی، ارتش ایران  قبل از

ان گردید. آگاهسابق، توانمندترین محسوب می از شوروی ، بعددر منطقه خاورمیانه

تلند جهان، از ر واقع شدن در هاکردند. زیرا مقایسه می« ناتو»گاهی آنرا با نیروهای نظامی

ی ای فراوانی بر مردم ایران گردیده، الجرم از هر رویدادی تجربههاجنگدیرباز باعث تحمیل 

با حوادث احتمالی  باید آموخت و الزام ابتکاری اندیشمندانه در جهت ارتقاء مقابلهنو می

 ناپذیر بود.ضرورتی اجتناب

ر قانون اساسی آن زمان، حفظ حدود و ثغور و تمامیت براب وظیفه ارتش و نیروهای انتظامی

 ارضی مملکت و دفاع از حکومت مشروطه سلطنتی و رژیم شاهنشاهی بود.

خاطر عدم رعایت مفاد قانون اساسی، به حکومتی دیکتاتور ه حکومت مشروطه سلطنتی، ب

ان دو اداره کردن ایر برای " گفت:می و مستبد، تبدیل گردیده بود. امیراسدالله علم وزیر دربار

 شهامت هرگونه  1"چیز الزم است، زور زیاد و عقل کم.
ً
طوریکه حکومت استبدادی شاه، اصوال

 یانتقاد و مخالفت آشکاری را از مردم آگاه سلب نموده بود. این موضوع تا به آن حد گستردگ

جش وی فقط اخباری را به نیز از ترس رن یافته بود که نزدیکان شاه و حتی عوامل ساواک

رساندند که باعث کدورت خاطر نشود. در حضور شاه، هیچکس جرئت راست اطالعش می

                                                           
 ۳۱۶، ص4(؛ جلد «علیه السالم»مجموعه کلمات قصار حضرت علی )آمدی آیت الله عبدالواحد/ غررالحکم و دررالکلم  .1
 ۱4ص  ۷۳۶۳ ه/ دو سال آخر، رفرم تا...انقالب؛ انتشارات امیر کبیر، چاپخانه: سپهر، تهران -موحد .1
 4از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی  .1

 ۳۱پاورقی ص 
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 ونورزیدند. ولی چکه همگان از دروغ گفتن به پدرش استنکاف میگفتن نداشت، در صورتی

وام لم دیابد، ولی با ظسلطنت با کفر استمرار می« بقی مع الکفر و الیبقی مع الظلمی الملک»

امام خمینی از ظلم و بیداد رژیم استبداد، خروشید و فریاد برآورد و مردم را به  باألخرهندارد! 

ها انسان خفته را بیدار کرد، اعتراض مردم سوی دفع ظلم دعوت نمود. زمانی که وی، میلیون

ورت به صبه رژیم به طرق گوناگون آغاز شد، مهمترین آنها، تظاهرات و اعتصاب در ابعاد وسیع و 

 میلیونی بود.

زد و آنها « ارتش» رژیم برای ممانعت از تظاهرات و کنترل مردم، دست به آخرین حربه خود

ها رو در روی معترضان قرار داد. طغیان دریای آرام آغاز گردیده بود: تظاهرات، را در خیابان

 و باز تکرار و... و انتظامی درگیری با نیروهای نظامی شهادت، برگزاری مراسم چهلم شهدا و

 تظاهرات، شهادت، چهلم و...

 همراه و هم مرام و نظامیان آگاه و مؤمن که توده عظیم مردم را تشکیل می
ً
دادند، طبیعتا

...وقتی که موج انقالب همه " ای در این مورد گفتند:خامنه اللهآیتهم عقیده مردم بودند. 

عناصر ارتش هم تپید. مثل مردم. البته در جا را فرا گرفت، طبیعی است که هر دلی تپید. دل 

به  مندتر و پاتر، عالقهها با ایمانها دو جور بودند، بعضیارتش هم مثل بقیه قشرها، آدم

تر. بعضی افتادند در صفوف جلو، اعالم پشتیبانی کردند از ها، کندتر و عقبتر. بعضیرکاب

م بعضی ه گیری کردند...و مخفی موضعها راه افتادند. علنی نهضت و انقالب. توی خیابان

 1"کندتر بودند.

 )ره(امام...به موازات هدایت پیامبرگونه حضرت "گفت:  سپهبد شهید علی صیادشیرازی

 های امت شهید پرورمان که پشتبرای به ثمر رسانیدن انقالب و به موازات فداکاری و ایثارگری

 احساس مییک واسطه کردند، نیاز به وجودحرکت می )ره(امامسر 
ً
شد، که این حرکت ای شدیدا

هرچه زودتر به ثمر برساند. به نظر من، این واسطه چیزی و کسی بجز خود ارتش نبود. چون 

شد. ارتش از دیدگاه طاغوت، حافظ رژیم بود. ولی در حقیقت، باید در تقدیر الهی ثابت می

رتش نگهدارنده طاغوت نیست، زیرا وفادار به رژیم ستمشاهی نبود. پیوندش ثابت شد که این ا

های خودشان که در درون مردم بودند، پیوندشان با تر بود. پیوندش با خانوادهبا مردم حقیقی

 1"اسالم بیشتر بود.

                                                           
 ۷۳۱۱فروردین  ۳۶رهبر انقالب در ای الله خامنهسخنرانی آیت .1
 ۷۳۱۳مصاحبه حضوری/ مرداد ماه  .1
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چون کارکنان ارتش، برخاسته از متن مردم بودند، پدران، مادران و نزدیکانشان در 

ان از های آننمودند، لذا از اینرو نه تنها تمایلی به جلوگیری از فعالیتها شرکت میتظاهرات

دادند، بلکه اجرای تمایالت قلبی و درونی خود را در رفتار مردم نیز عماًل خود نشان نمی

نبود  اینطور"ارتش گفت: فرمانده اسبق نیروی زمینی  دیدند. امیر سرتیپ احمد دادبینمی

که ارتش با مصالح انقالب بیگانه باشد. کسانی در ارتش بودند که با ائمه جمعه و جماعات در 

ها ارتباط داشتند و این ارتباط، باعث شده بود که آگاهی الزم در ارتش به وجود خارج از پادگان

 1"بود. ییآید، ارتش منتظر جرقه نها

عملکرد ارتش در بحبوحه انقالب اسالمی، مرحله بسیار "گفت:  شیرازیشهید صیاد

حساسی است. در زمان تاریخ انقالبمان، هرچند این مدت کوتاه بوده، ولی در این مدت کوتاه، 

تحوالتی اساسی در ارتش، در نظام ارتش، در پیکره ارتش رخ داد که باعث کمرنگ شدن 

گردید، زمینه پیوند ارتش با مردم و  [حفظ نظام شاهنشاهی]وریت اصلی ارتش ماهیت مأم

انقالب فراهم شد و آن رسالتی که ارتشیان مؤمن انجام دادند، حرکت به سوی به ثمر رسیدن 

 1"انقالب را تسریع کرد.

سایر  در ارتش و در آمریکاییبررسی مسائل جاری مملکت، اعم از حضور مستشاران  

 شورک امنیتی و نظامیترین و مهمترین مراکز اطالعاتی و حساس دولتی دیگر، که برمؤسسات 

رکان ا مسلط شده بودند، تبعیض و اختالف شدید مادی آنان با ایرانیان و سلطه جابرانه آنها بر

 بخصوص نقش عظیم و عمیق مذهب و مرجعیت در میان توده کارکنان ارتش اعم از مملکت،

و سربازان و همچنین پیوند عاطفی ارتش با مردم، از مهمترین عامل  دارانافسران، درجه

علیه رژیم بود. در بحبوحه ایجاد تمرد آنان  تشدید نارضایتی در میان نیروهای مسلح آگاه و

علیه نظام شاهنشاهی، ارتشیان نه تنها های میلیونی مردم انات تظاهراتانقالب و در جری

علیه طاغوت زمانه به لوده ننمودند، بلکه همدوش آنان آ دست خود را به خون هموطنان خود

به  های انقالبی، اقدامبین بسیاری از نظامیان به منظور انجام فعالیت مبارزه برخاستند. در

برای " در این مورد گفت: ید صیادشیرازیهای چند نفره نموده بودند. سپهبد شهتشکیل گروه

 به طور سیار در منازل همدیگر دادیم وهای سه نفری تشکیل میاینکه شناخته نشویم، گروه

                                                           
 ۷۳۱۱دافوس(؛ زمستان ) ر دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتشسخنرانی د .1
 ۷۳۱۳مصاحبه حضوری / مردادماه  .1
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 اجتماع می
ً
کردیم. بسیار سعی نمودیم که شناخته نشویم و برای رسالتمان در این راه شدیدا

 1"های دیگر هم وضع به همین منوال بود.کردیم. در سایر شهرستانفعالیت می

سرتیپ  بود که امیر وسف کالهدوزی ن مسلمان ارتش، سرلشکر شهیدیکی دیگر از انقالبیو

عنی گارد ی در مرکز فرماندهی نیروهای رژیم گذشته،"در این باره گفت:  احمد دادبین

ان ر از بنیانگذا که یکی الهی همچون سرلشکر شهید کالهدوزحزب و جاویدان، افسران مؤمن

است، از عزیزانی است که در رابطه با تشکیل سپاه، تالش  انقالب اسالمی سپاه پاسداران

ترین اطالعات را از از انقالب در آنجا شروع نمود، حساس زیادی کرد، و فعالیت خودش را بعد

 1"گذارد.یت میوضعیت رژیم در خدمت روحان

ی بود که به منظور حفظ تاج و تخت سلطنت بنا نهاده شده بود و در یگارد جاویدان نیرو

ن تنها وجود این لشکر تا ب گان قدرتمند متکی بود وی واقع آخرین امید رژیم و حکام آن به این

رتش اکه سرنوشت هنگامی"دندان مسلح برای حراست از حکومت شاهنشاهی کافی بود. ولی 

 1"و مردم در بحبوحه انقالب به همدیگر گره خورد، به پیروزی سرعت بیشتری بخشیده شد.

ا رتش نه تنها دستورات دولت ر ا"زمان بحبوحه انقالب معتقد بود که:  در« ویلیام سولیوان»

 4"خمینی را خواهد گرفت. [امام]اجراء نخواهد کرد، بلکه جانب 

 فزاینده نظامیان به نهضت پرتالطم انقالب و پیوستن رژیم استبداد که با دریای مواج و

برآمد، لذا به انحاء گوناگون از یی جومواجه شده بود، با استیصال در اندیشه چاره اسالمی

کردن  ، از طریق اجیرجمله: سوءظن و بدبینی میان مردم و نظامیان، توسط عناصر ساواک

جرح و  ا منازل سازمانی و ایراد ضرب وی و به مؤسسات نظامی یورش از اشرار، بایی هادسته

نام  هش کشیدن منازل آنان، بهای نظامیان، غارت اموال و به آتحتی جنایت نسبت به خانواده

، ایجاد این اعمال برای رژیم امکان تبلیغات وسیع و مؤثری در مورد ضرورت سرکوب «مردم»

زایده  ۷۳۳۱شهریور  ۷۱نمود. حادثه آن فراهم میمردم توسط ارتش و مشروعیت بخشیدن به 

 چنین القائاتی بود.

های شیطانی برداشت: خطاب به ملت، پرده از این توطئهدر پیامی )ره(انقالبرهبر 

از مزدوران و اشرار را وادار کنند که به اسم ملت یی هاخواهند به مجرد رفتن شاه، دستهمی"

                                                           
 ۷۳۱۳مصاحبه حضوری/ مرداد ماه  .1
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ند. و کنها و دیگر مؤسسات دولتی و نظامیها و شهربانیهمسلمان، حمله به ارتش و سربازخان

اند، به عنوان دفاع، آنان را به قتل عام کرده و انتظامی تبلیغاتی که برای نیروهای نظامی با

ه ب و انتظامی های قوای نظامیجناحدفاع وادار نمایند...من به ملت شریف و جمیع بی ممرد

 کی دیگر از آخرینی دهم که با بیداری و شجاعت اخالقی،میحکم تکلیف الهی و ملی هشدار 

 و ارتش، با برادری و مهربانی رفتار مردم موظفند به نیروهای انتظامی ها را خنثی کنند،توطئه

 "کنند. و اگر اشراری قصد حمله به آنان را داشتند، از برادران خود دفاع کنند.

شهریور،  ۷۱حادثه  بعد ازو مرجعیت تشیع، تعهد مذهبی ارتش، اعتماد به رهبری انقالب 

شهریور،  17از واقعه  بعد" که:طوریه سطح نیروهای مسلح گردید. ب باعث دگرگونی عمیقی در

 1"ارتش عصیان شد.واقع در سطح تمامی حرکت در میان ارتش به معنای واقعی شروع شد. در

کارکنان کادر و وظیفه، شیوع ر شهریور، باعث تشدید غیبت و فرا ۷۱واقعه روز جمعه 

انضباطی، تمرد و نافرمانی و عدم اجرای دستورات فرماندهان رده باالی ارتش در سطوح بی

که حتی عالوه بر اقدامات شدید مراقبتی طوریه های ارتش گردید. بگانی مختلف

 ابالغ نمایند که حتی در های رزمیگانی ضداطالعات، مجبور شدند به
ً
 مواقع آماده باش کتبا

ی که در یهاها خودداری نمایند. تانکتانکهای سنگین به هم، از تحویل مهمات سالح

گونه مهمات سنگین بودند، هدف از وجود آنان در آن شدند، فاقد هر ها مشاهده میابانخی

ها فقط به منظور ایجاد رعب و وحشت در بین مردم بود. سرهنگ دکتر مهرداد داوری محل

شهریور، دستور پیاده کردن  17از  ...آنان به علت وحشت از انقالبیون ارتش، بعد"گفت: 

ها را صادر کردند. چون مطابق محاسبه افزارهای سنگین و گلوله و تجهیزات تانکجنگ

خ پیوست و به کاک تانک از صدها تانک به ملت میی خودشان که البته منطقی هم بود، اگر

 1".بود یحتم، سقوط رژیم کردمیی ستاد ارتش حمله ا قرارگاه مرکزی سلطنتی و

آمیز با مردم نمودند از برخوردهای خشونتسعی می نیروهای مأمور در حکومت نظامی

 44/۱/۷۳۳۱، در تاریخ بپرهیزند. رهبر انقالب در مصاحبه با خبرنگار مجله فیگارو فرانسه

س ان پاند و در چند مورد سرباز بسیاری از سربازان پس از دریافت گل گریسته" عنوان نمود: 

، اگر این سربازان اقدام در حالیکه 1"اند.کنندگان، خودکشی کردهاز تیراندازی به سوی تظاهر 

 آنان را مورد بازخواست قرار به تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان می
ً
نمودند، هیچکس قانونا

                                                           
 ۷۳۱۳/ مصاحبه حضوری؛ مرداد ماه صیادشیرازیسپهبد شهید  .1
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گام برداشته بودند، و  در صورت اجرا در جهت خواست و تمایل دولت بختیارداد. بلکه نمی

 گونه اعمال قابل تقدیر نیز بود.حتی از نظر دولتمردان آن دوران این

من از سربازان کشور "ها را صادر نمود. فرمان فرار از سربازخانه )ره(امام خمینیمدتی بعد 

 1"ها فرار کنند.سربازخانهخواستارم که از 

 [ره] نییخمی آقای افتو"ها گفت:باره فرار سربازان از سربازخانهدر باغیارتشبد عباس قره

ها سبب ازدیاد فرار روزافزون پرسنل نیروهای مسلح درباره فرار نظامیان از سربازخانه

 1"شاهنشاهی، بخصوص پرسنل وظیفه گردید.

مسئله ترک خدمت از جانب سربازان در اجرای دستور امام، ارتش را با تهدید بزرگی مواجه " 

 ،فرار کنندها که فرمودند: سربازان از پادگان )ره(امامفرمان تاریخی حضرت  با"؛1ساخته بود."

دیدیم چه اثر بسیار مؤثری در ارتش و در بحبوحه انقالب گذاشت. و سرنوشت ارتش و انقالب 

در بین ارتش بسیاری مخفیانه به انقالب پیوسته بودند. جمعی " ؛4"در اینجا گره خورد. میمرد

در  ها فرار کرده بودند،یافتند. سربازانی که از پادگانبا لباس شخصی در تظاهرات حضور می

ده رژیم ایستا تابع تکلیف دینی در مقابل فرماندهان و یکک امر شرعی ی مواردی به عنوان

بودند...در واقع قشرهای وسیع ارتش دیگر ارتش شاهنشاهی نبود، و از کنترل سران ارتش هم 

 5خارج شده بود."

" پرسنل نیروهای مسلح، با آنکه  در خاطرات خود اعتراف نمود که: باغیارتشبد عباس قره 

از قوانین دادرسی و کیفر ارتش که تمرد و نافرمانی را تا مجازات اعدام، تعیین کرده بود، اطالع 

 که در زمانییگردید تا جافراریان اضافه میبین و یروز بر تعداد غاهداشتند، معذالک روزب

 کم ستاد، تعداد فراریانی موجود در ادارهانتصاب من به ستاد بزرگ ارتشتاران، برابر پرونده 

نفر  1222نفر بود که این رقم به تدریج در اواخر بحران به روزانه  1222ارتش روزانه در حدود 

رسید...تعدادی از نظامیان میل و اراده مقاومت در مقابل مردم و مخالفین را از دست داده و به 

ارتشی ارزنده و "... 6"پیوستند.مخالفین میها جلب شده و به جبهه طرف روحانیون و مذهبی
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که با اسلحه و وسایل جدید مجهز و قادر به حفظ استقالل و تمامیت کشور بوده و  باانضباط

 1"را از دست داده بود.اش پیدا کرده،...روحیه المللیبینمشروعیت 

و  ددیوات جنگی جداشت، دارای مجهزترین وسایل و اد المللیبینگرچه ارتش معروفیت 

شور حق جوی ک را وسیله قتل و کشتار مردم که اوی برخوردار بود، ولی هنگامییاز انضباط باال 

دادند، برای نیل به سعادت ابدی و سربلندی در پیشگاه ملت، آگاهانه از دستورات  خود قرار

جام سرانورزیدند. هرچند به  مدافع رژیم استنکاف و تمرد الف شرع بّین برخی از فرماندهانخ

ینده بینی برای آکاماًل واقف بودند. لذا در آن دورانی که هیچ پیش لغو دستور مجازات امر تمرد و

ها ادگاناز پ پذیر نبود، لغو دستورات مکرر، ایجاد انواع درگیری با فرماندهان رده باال، فرارامکان

  های نظامین ِاعمال تشکیل دادگاهکه بطور حتم نتیجه آ
ً
 سنگینی را در پی زاتمجاو بعضا

تعهد مذهبی و نفوذ قدرت رهبری نهضت در کارکنان ارتش بود. تعمق در این  داشت، نمایانگر

 کشید.ی به تصویر مییأثیر مذهب را در ارتشیان به زیباعمق ت موارد

 بسخط الله خرج من دین "فرماید: می (عصادق ) امام جعفر 
ً
 جائرا

ً
. الله "من ارضی سلطانا

که زمامداری را خشنود سازد و در اثر راضی کردن او، خدا غضب آلود شود، از دین هرکس »

ال طاعه لمخلوق فی معصیه "فرمایند: می (ع) یعلو نیز امام  1«خدا خارج گردیده است.

 1.«اطاعتی که در راه نافرمانی خدا باشد، روا نیست» "الخالق.

کی از ایام، در مصالی ی در"از خاطرات خود نقل کردند که:  سپهبد شهید صیادشیرازی

علیه شاه سخنرانی شد. منطقه توسط نظامیان کامالً محاصره کی از روحانیون ی توسط اصفهان

صحیح » گفتند:کردند و میمی ییدتأرا  سخنان آن روحانی ،بار مردم با صدای بلند شده بود، هر

کردند. این همان ارتشی ، نظامیان هم با مردم همصدا شده و همان جمله را تکرار می«است

 4".کردمیها از طاغوت اطاعت بود که به نظر بعضی

که در پاریس حضور داشت، با اطالع از افزایش تعداد فراریان در ارتش رهبر انقالب هنگامی

آبان ماه همان  ۱در  9"را، از دست خواهد داد.شاه سرانجام آخرین امیدش، ارتش "گفتند: 

ه نیروهای برسانید. بسالم اینجانب را به رؤسای محترم ارتش "به ارتش گفتند:  سال طی پیامی

                                                           
 ۱۷همان ص  .1
 ۱۱ص  ۷مغنیه محمدجواد/ شیعه و زمامداران خودسر؛ مرکز نشر معارف اسالم، شماره  .1
 همان مأخذ؛ همان صفحه .1
 ۷۳۱۳مصاحبه حضوری/ مرداد  .4
 ۷مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات ) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی  .9
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ید ایران کشور شماست و ملت ایران، ملت یی. پس از تحیت و سالم بگویی و هوایزمینی، دریا

ما به ملت و کشور اسالم وفادار هستید و دانم بسیاری از ششماست. به ملت بپیوندید. من می

ت ، ناراحالمللیبینهای شاه خائن و بستگانش و جنایتکاران از این کشتارها و غارتگری

گذراند و شما رسد. ملت شما لحظات حساسی را میهستید. گاهی مطالب شما به من می

هستید. همتی های آتیه مسئول بیشتر از دیگران پیش خدای بزرگ و ملت شجاع و نسل

دالورانه کنید و زنجیرهای اسارت را پاره کنید و مجال به این خائن به اسالم و کشور ندهید و 

سرفرازی را برای خود و ملت خود بیمه کنید. خداوند تعالی مددکار خدمتگزاران به اسالم و 

، «ت کرانتدی ِول»مصاحبه با روزنامه هلندی  ماه درآبان  ۷۶همچنین در  ایشان 1"کشور است.

ن و نیز بسیاری از افسران و سربازا"فرماندهان خود گفتند:  در مورد سرپیچی نظامیان از

داران هستند که هنوز دلهاشان با ملت است و از دست شاه بخصوص به علت تسلط درجه

به ا زود ی برند و اینان به دلیل پیوندی که با مردم دارند، دیرآنان رنج می ی بریمستشاران آمریکا

آبان در مصاحبه با  44 در 1"گردند و هم اکنون آثار آن ظاهر شده است.آغوش ملت باز می

لکن قدرت دست سران ارتش  خواهد، وارتش، شاه را نمی"، اظهار داشت: «البیرق»خبرنگار 

 افسران و 
ً
در مصاحبه دیگری  1"جوان آن با ملت هستند. داراندرجهاست. ارتش، مخصوصا

کنید که ارتش مدت مدیدی از شاه آیا فکر نمی"از ایشان پرسید:  تلویزیون آلمانخبرنگار 

وی تواند به ر حمایت کند؟ جواب: هرگز، برای اینکه ارتش از این ملت است و برای همیشه نمی

باشند. ارتش برای مردم اسلحه بکشد. امروز سربازان و افسران جوان مشغول فرار کردن می

 شه نمیهمی
ُ
دارد و شی ادامه دهد. به همین دلیل دست از حمایت شاه برمیتواند به برادرک

 4"شاءالله.جذب ملت خواهد شد. ان

به عنوان سازمان دهنده اصلی انقالب  شهید دکتر سیدمحمد بهشتی اللهآیت، در تهران

ش ، زمانی که شایعه کودتا توسط ارتاز مقامات سفارت آمریکا به یکیدر ایران، با اطمینان کامل 

ترس از برخورد مستقیم با نیروهای ارتش در " افته بود اظهار داشت:ی ها گسترشانزب سر بر

 9"سرگردی به پائین با ما هستند.میان نیست. زیرا همه افسران از درجه 

                                                           
 4۳ص  4د/ پیام انقالب؛ ناشر: پیام آزادی، چاپ: طلوع آزادی، جلد -جار مقا .1
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ه طوری کهنیروی زمینی، هرج و مرج و نابسامانی ایجاد گردیده بود. ب هایکلیه یگاندر 

از  شماری"شد. ا اصاًل اجراء نمیی ها به موقع وگانی ای فرمانده نیرو دردستورات سپهبد بدره

رگ که مسئولیت فرمانداری های نظامی، در شهرهای بز فرماندهان نیروی زمینی در پادگان

ای را نیز برعهده داشتند، مانند فرمانده لشکر خراسان، فرمانده مناطق ویژه نظامی

 امیفرماندار نظ] ، به دلیل مخالفت با دستورهای ارتشبد اویسیو شیراز های اصفهانپادگان

پور، رئیس شهربانی . در همان زمان، سپهبد صمدیاناز مقام خود کنار گذاشته شدند [تهران

های از سمت گیری گروهی از فرماندهان نظامیکشور نیز تقاضای بازنشستگی کرد. کناره

 1خود، تأثیری بسیار نامطلوب بر ارتش گذاشت."

های اجتماعی و بینش مذهبی که آگاهی، همانند سایر نظامیان با کارکنان هوانیروز

های گسترده و مستمری را سامان داده بودند. هوانیروز داشتند، در جهت مبارزه با رژیم فعالیت

گان ی ها شده بود. با شروع ماه محرم، کارکنان آنمرکز کسب اخبار، نشر، تکثیر و پخش اعالمیه

 مردم قطع گردد.آوردند تا رابطه آنان با  باش دررا به حالت آماده

 اراستقر  گان به مردم بود و در آن زمان در اصفهانی تریننزدیککه  پرسنل گروه کرمان" 

های ساالر شهیدان، دسته (ع) ینحسنام امام ه داشتند، فرصت را غنیمت شمرده و در پایگاه، ب

های خاردار رساندند. مردم عزاداری به راه انداختند و به این صورت صدای خود را به پشت سیم

زدند. در پایان مراسم خوان داخل پایگاه سینه میهای خاردار، با صدای نوحهاز پشت سیم

اما او با کمال شجاعت از فرماندهان از مداح مجلس خواست تا شاه را دعا کند.  یکی عزاداری،

 1"است نه شاه! (ع) ینحسزنی مال امام در جواب گفت: این سینه

کی از نظامیان در مراسم صبحگاه با اسلحه ی ،کرمانشاه در هوانیروز ماه،دی 4۷در تاریخ 

از فرماندهان وفادار به شاه، تیراندازی نمود. این کار نه تنها در سطح شهر  طرف یکیخود به 

یافت. شخص تیرانداز دستگیر و زندانی شد. ی کرمانشاه، بلکه در تمام کشور انعکاس وسیع

 ولی با فشار مردم شهر، مسئولین وقت مجبور به آزادی وی شدند.

مأمور اجرای حکومت  که در اصفهان مسجدسلیمان پس از چندی، کارکنان گروه هوانیروز

 ها هجومکباره برنامه صبحگاهی را به هم زده و دسته جمعی به طرف خیابانی بودند، نظامی

                                                           
 ۳۳۳ص  ۷۳۱۶لطفیان سعیده/ ارتش و انقالب اسالمی؛ ناشر: مرکز اسناد انقالب اسالمی،  .1
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کپارچه ی و منظمصورت ه و ب ی کارکنان ارتش با لباس نظامییدند. در حقیقت این اولین راهپیمابر 

 ترین حرکت انقالبی کارکنان ارتش در تاریخ ثبت گردید.در سطح شهر بود، که به عنوان بزرگ

در مورد  امام جمعه وقت اصفهان طاهری اللهآیت، از قول امیر سرتیپ احمد دادبین

کرده  یراهپیمای ...آمدند به من گفتند که در فلکه احمدآباد، هوانیروز"مزبور گفت:  راهپیمایی

. باید چکار کرد؟ من گفتم: به مردم بگوئید که اندکردهرا محاصره  اینهاو نیروهای امنیتی 

کی از افسران ارتش از ی غالمحسین دربندی 4سرتیپ 1"نیروهای امنیتی را محاصره کنند.

، سد ایجاد کردند. آن ...مردم آمدند بین ما و مأموران حکومت نظامی"خاطرات آن روز گفت: 

مردم با چه فداکاری داشتند به ما روحیه  کهرود اد من نمیی انگیز هرگز ازصحنه خاطره

 ی ما قرار گرفت. باروروبهک کوچه آمد و ی از طاهری اللهآیتجا حضرت دادند. در همینمی

 در خاطرم هست که اش ک بلندگوی دستی شروع کرد برای ما صحبت کردن. این جملهی
ً
عینا

خنرانی از س بعد«. ایدشما نظامیان نور چشم ما هستید. خوشحالیم که به ما پیوسته» فرمودند:

که مردم هم در جواب « ارتش فدای ملت» مثلیی ایشان، شروع کردیم به سردادن شعارها

 1"جا این شعارها در کشور رایج شد.و از همان .«ملت فدای ارتش» ند:گفتمی

...شما مطمئن باشید آن روزی که ایشان "آذر ماه همان سال گفتند:  4در  )ره(امام خمینی 

دهند شود نباشد، به ما پیغام میبروند، باطن ارتش هم همراه با ملت است. نمی [شاه]

اظهار داشتند  ۱/۳/۷۳۳۱فرانسوی در « لو ژورنال»نامه نگار در مصاحبه با روز  1"همیشه...

د، برن...سربازان و افسرانی که با مردم پیوند دارند و خود آنان از وجود رژیم شاه رنج می"که: 

پیوندند و از آثار این پیوستن است )طبق اخبار واصله(، خودکشی بعضی به مردم می ا زودی دیر

و نیز اخبار اعدام بعضی از  کشتن فرماندهان خود بعد ازاهی هم از سربازان و افسران، و گ

 4"سربازان و افسران به دست رژیم...

ارتش ": کرد سؤال )ره(انقالبای از رهبر طی مصاحبه ۷۷/۳/۷۳۳۱خبرنگار رادیو کانادا در 

اند، و نسبت به شاه وفادار هستند. چنانچه شاه سقوط کند، چه ها تعلیم دادهییایران را آمریکا

                                                           
 ۷۳۱۱مصاحبه حضوری/ بهمن ماه  .1
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کند؟ امام: بعضی از افراد طبقه اول ارتش، به شاه وفادارند، ولی کسی ارتش را کنترل می

 1"طور نیستند.های بعد اینرده

و در همان  نمود راهپیماییاقدام به  اصفهان هوانیروز روز بعد، گروه پشتیبانی عمومی

نیز به آنان ملحق گردیدند. بدین ترتیب، فردای  و کرمان مسیر، گروه هوانیروز مسجدسلیمان

عدادی زندانی شدند و ت آن روز از ورود برخی از کارکنان به پادگان ممانعت و بعضی نیز دستگیر و

 نان انقالبی هوانیروزهای شهر از کارکروز خیابان هم به خاش تبعید گردیدند. با این حال، هر

در داخل پایگاه پشتیبانی منفجر شد...از آن  فروند شنوک" در همین بحبوحه دو  زد.موج می

 1"و مبارزه با طاغوت بود. راهپیماییپس، کار پرسنل هوانیروز، 

برگزار  وزیرنخستماه که در حضور ارتشبد ازهاری آذر ۷۶در جلسه شورای امنیت ملی 

تاسوعا و عاشورا، نظر ستاد بزرگ ی ایام یگردید، هنگام بحث درباره صدور مجوز راهپیما

 
ً
ن، تیراندازی علیه مخالفین و تظاهرکنندگا این بود که در صورت ابالغ دستور ارتشتاران صریحا

ا تغییر جبهه داده و خود، موجبات ی به احتمال قوی کارکنان ارتش مرتکب نافرمانی شده و

 آورند.هرج و مرج فراهم می

ربازان و باال رفتن آمار س نظمیبه فرماندهان رده باال، بی اعتمادی پرسنل ارتش" به علت بی

های مکرر و وسیع برای بازنشستگی، روحیه ارتش ضعیف سابقه و درخواستبی غایب به طور

 1"کی از مسائل مورد بحث در جلسه فرماندهان ارتش بود.ی پذیر شده بود. این موضوعو آسیب

 ها بمانند.، در پادگانلذا دستور دادند که در این ایام، مأمورین حکومت نظامی

آذرماه 4۳در  ت ایتالیاارگان حزب کمونیس« اونیتا»نگار رهبر انقالب در مصاحبه با روزنامه 

باشد. امروز از ایران اخبار تواند امیدوار داند که به این ارتش نمیشاه خوب می" گفتند: ۳۱

کنند. افسران جوان از اطاعت ها فرار میرسد. سربازان از سربازخانهسرپیچی ارتشیان می

 4"کنند.فرماندهان خود سرپیچی می

ضد رژیم، درگیری با فرماندهان و...جای  سرپیچی و تمرد، اعتصاب، کم کاری، تبلیغات بر

 ۳/۷شاه، داده بود. ساعت  برخی از فرماندهان وفادارخود را به رفتارهای مسلحانه و ترور 
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و سرباز وظیفه  بخشآذرماه(، گروهبان اسماعیل سالمت4۶)چهارشنبه  بعدازظهر روز عاشورا

، مسلحانه به ناهارخوری افسران گارد جاویدان حمله کردند و با ناصرالدین امیدی عابد

تن را مجروح و  ۳4، تعدادو سربازان گارد و هوانیروز داراندرجهتیراندازی به سوی افسران، 

رچه در تحقق ه میتاریخ انقالب و عامل بسیار مه این حرکت، نقطه عطفی درتن را کشتند. ۷۱

کی از عوامل بسیار مهم در فرار شاه و در نتیجه سقوط ی پیروزی انقالب گردید. این امر ترسریع

 های نظام را لرزاند. شاه که پس از فراری، پایهیهاروز عاشورا، صدای رگبار گلوله عصر"رژیم بود. 

ه بود ماند اران سابقش، تنها به این امید در تهرانی دادن عزیزانش و قربانی کردن چند تنی از

ید تردبی که در کاخ سلطنتی، ایمن است، هنوز در مصاحبه با خبرنگاران خارجی از وفاداری

رد گا داراندرجهتن از  عاشورا، دو ظهر گفت، با این ضربه برخود لرزید.ارتش به خود، سخن می

شاهنشاهی، در قلب کارآمدترین و وفادارترین بخش ارتش، در ناهارخوری افسران گارد در 

 (کهشاه صدا کرد، شاه اگر )برای این حادثه لویزان فراز دیگری به گوش لویزان، حادثه آفریدند...با

 1"ت.سگری و سلطنت غاصبانه ااغیی ک راه دارد و آن، برکناری ازی به دست مردم نیفتد، تنها

نمونه بارز کمرنگ شدن نقش طاغوت در "در مورد این واقعه گفت:  صیادشیرازیشهید 

ارتش و زوال وجهه رژیم ستمشاهی در درون ارتش، همان تیراندازی بود که در پادگان لویزان 

 و در زمانی اتفاق افتاد که انقالب دم این تیراندازی در درون ارتش بواتفاق افتاد. اثر مستقی

 به اینگونه جریانات و حوادث، نیاز حیاتی داشت...این حادثه کاخ طاغوت را ب
ً
ور طهشدیدا

در اینجا، سرنوشت ارتش با مردم و انقالب گره خورد. بخصوص از این  کامل متزلزل ساخت...

 
ً
همدوش و همراه در جهت پیروزی زمان به بعد نه تنها مانع حرکت همدیگر نبودند، بلکه دقیقا

های تمرد در واحدهای مختلف ارتش به وضوح مشاهده " نشانه... 1"انقالب قرار گرفتند.

از اجرای دستور  در تبریز ، بعضی افراد نظامی(17آذر 27دسامبر ) 19 که روز جاییشد. تا می

 1"تیراندازی به سوی مردم تظاهرکننده، سرپیچی کردند.

ما به شما شلیک " زدند:مخاطب قرار دادند فریاد میدر حالی که نظامیان مردم را 

 4"، به جمع تظاهرات مردم پیوستند.[سپس] کنیم.نمی

                                                           
 ۱۳4-۱۳۳صص ۷۳۱۶ر؛ سازمان انتشارات جاویدان، بهنود مسعود/ از سیدضیاء تا بختیا .1
 ۷۳۱۳مصاحبه حضوری/ تاریخ مرداد ماه  .1
 ۷۳۳-۷۳۶صص  ۷۳۱۶ ، انتشارات اطالعات، تهرانهویدا فریدون/ سقوط شاه؛ ترجمه: ج.ا.مهران .1
، 4ران جلداید تاریخ انقالب اسالمیاسالمی؛ ناشر: بنیاکرباسچی غالمرضا/ هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب  نظر زیر .4

 ۷۶۳4ص ۷۳۱۷
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 با مردم باعث ایجاد جرئت و شهامت بیشتری در اشات ارتشیان مأمور حکومت نظامیمم

 مأمور« هایزر ژنرال»که طوریه خود گردیده بود. بصابات ها و اعتآنان برای اجرای تظاهرات

ا، ه...تظاهرکنندگان فهمیده بودند که گلوله"ایران، در خاطرات خود نوشت:  ی دریآمریکا

از هیچ کاری برای جلوگیری از آسیب رساندن " کارکنان ارتشی 1"شود.باالی سر آنها شلیک می

 1"کردند.دریغ نمی گناهبه مردم بی

ت، که در نهایطوریه گردید. بها فقط برای متفرق نمودن مردم اجراء میگونه تیراندازیاین

آشوب در سراسر کشور  [ش1317] 1479فقدان قوه قهریه باعث شد که در اواخر پائیز سال "

 1"ابد.ی گسترش

از شهرها، سالح خود را  نظامیان در برخی"ماه آذر ۳۶های دریافتی در مورخه برابر گزارش

های خود، به جمع تظاهر کنندگان پیوستند...اخبار به زمین انداختند و پس از درآوردن اونیفرم

لو از ها ممهای پادگانو بازداشتگاه از نافرمانی و فرار سربازان است ها، حاکیحاصله از پادگان

 4"افراد عصیانگر است.

ها هزار نیروی ، دهاست که فقط در شهر تهرانیک حساب بسیار اجمالی و گذرا حاکی 

فشنگ  گلوله ۷۶۶کدام از آنان  داشتند، که همراه هر شرکت ینظاممسلح مأمور در حکومت 

فشنگ آماده تیراندازی به سوی مردم در دست آنان  گلولهها موجود بود، که در جمع، میلیون

به تیربارهای سبک و سنگین، با توپی  مجهز تگاه تانک چیفتنها دسا دهی بود. و

های شهر مستقر شده بودند. در صورت تیراندازی با توپ، تخریب متری، در خیابانمیلی۷4۶

تعداد شهدا و مجروحین انقالب تا » پی داشت، ک دستگاه ساختمان مسکونی را دری حداقل

های که وقایع تمام شهرستان« ۳۱گزارش زمستان» در کتاب «.بودپیروزی آن بسیار اندک 

سراسر کشور به صورت روزانه در ایام بحبوحه انقالب به ستاد بزرگ ارتشتاران آن زمان ارسال 

در سه ماهه  یعنی ۷۳۳۱بهمن ماه  ۷۱افت، از آذر تا ی پیروزی انقالب انتشار بعد ازگردید، و می

زمان اوج بحران، تعداد کل مجروحین سراسر کشور حدود  اقع درآخر پیروزی انقالب، و در و 

)البته آن تعداد از  نفر گزارش و ثبت گردیده است« ۱۱۷»نفر و تعداد کل شهدا « ۷۱۶۶»

                                                           
 ۷۶۳ص  ۷۳۶۳(؛ ترجمه: ع. رشیدی، انتشارات اطالعات، تهران هایزر خاطرات ژنرال) تهرانمأموریت به . 1
؛ ترجمه: نعمت الله عاملی، ناشر: مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ: چاپخانه مرکز رابرت/ مأموریت به تهران هایزر .1

 ۳۶ص  ۷۳۳۶اسناد انقالب اسالمی، تهران 
 4۳۱ص  ۷۳۱۶زونیس ماروین/ شکست شاهانه؛ ترجمه: عباس مخبر، چاپ: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .1
-۷۶۳۳صص  ۷۳۱۷، 4مدرک جلد  همان رنظرکرباسچی غالمرضا/هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی؛زی .4

۷۶۳۱ 
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 در بیمارستان
ً
رج د هاگزارشدر این اند ها به درجه شهادت نائل گردیدهمجروحینی که احیانا

ل جدی ارتش با مردم در جریان براندازی رژیم پهلوی و این، نشانگر عدم تقاب نگردیده است(

انقالبی  خود ینظامکننده در حکومت شرکت کارکنان نظامی زیرا نه تنها بسیاری از ،بوده است

بودند، بلکه حتی ادوات و تجهیزات آنان نیز در راه پیشبرد اهداف انقالب بکار گرفته شد. به 

ی ابر نوشته روزنامه جمهورگردد: بر عنوان مثال، آنجا که تانک جنگی تبدیل به آمبوالنس می

 ۳/4ساعت  ۷۳۳۱ماهل بهمنیدر اوا» ۳۷44شماره  ۷۳۱۳بهمن ۷۶شنبه سهروز در  اسالمی

نیمه شب، در هوای بسیار سرد زمستانی تهران، مردی فاقد وسیله نقلیه، نگران وضع حمل 

مراجعه و ملتمسانه  مور در حکومت نظامیگان تانک مأی فرمانده از به یکیهمسرش با عجله 

کند. به نماید. فرمانده دستور روشن نمودن خودرو جیپ خود را صادر میتقاضای کمک می

 دستور رو مزبور روشن نمیعلت شدت سرما، خود
ً
زائو و همسرش  دهدمیگردد. فرمانده اجبارا

ها موضوع همکاری ارتش با مردم در گونه موارد و دهاین« را با تانک به بیمارستان انتقال دهند!

نمایاند. ارتشبد کره ارتش میآن زمان، عمق نفوذ مذهب و قدرت رهبری نهضت را در پی

آخرین رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران رژیم پهلوی اعتراف کرد که فرماندهان رده باالی  ،باغیقره

فرمانده نیروی  ایبدرهسپهبد "ارتش از عدم اطاعت زیردستان خود به ستوه آمده بودند: 

جاد ایها و به سربازخانه نظمیبی با ینظامزمینی به علت مراجعت افراد مأمور به فرمانداری 

ش به علت اغتشا هواییهای نیروی زمینی و سپهبد ربیعی فرمانده نیروی گانی هرج و مرج در

ه گفته بنا ب برایشان مقدور نیست... کردند که اقدامیاظهار می هوایی مسلحانه پرسنل نیروی

از  یینیروز نیز مانند افراد نیروی هوا، پرسنل هوا[هوانیروزکی از فرماندهان ی] سرتیپ اتابکی

از ماه سپتامبر به بعد " ...برابر اعتراف نویسندگان بیگانه 1"کردند.دستورات اطاعت نمی

های سولیوان از وخامت روزافزون اوضاع و افول ستاره بخت شاه حکایت محتوای کلی گزارش

ای پیدا کرد و عالئم ها ابعاد تازهاواخر دسامبر(، ناآرامی) 17ماه ل دییدر اوا" ...1".کردمی

بطور علنی از شاه انتقاد  گردید. افسران و فرماندهان نظامینارضایتی در ارتش آشکار 

در تهران برای  دسامبر، شب کریسمس(، سفارت آمریکا29)روز سوم دی ماه " ... 1"کردند.می

نخستین بار مورد حمله تظاهرکنندگان قرار گرفت و مأموران محافظ سفارت برای عقب راندن 

                                                           
 ۳۱۱-۳۱۳نشر نی، صص ۳۱بهمن  -( مردادباغیقره)خاطرات ارتشبد عباس  اعترافات ژنرال .1
 ۱۶ص  ۷۳۶۳آشتیانی، چاپ: اطاق چاپ  فولت کن/ فرار از ایران؛ مترجم: منوچهر طاهرنیا، ناشر: انتشارات .1
 ۷۱۳ همان ص .1
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ی که از محوطه سفارت حفاظت یردند. در نتیجه تفنگداران آمریکامهاجمان، مداخله نک

 1"آور مهاجمین را عقب راندند.استفاده از گاز اشککردند، با می

 بودند، به جای افسری کدهکه از دانشجویان سال دوم دانش مأموران محافظ سفارت آمریکا

سی با زبان انگلی دادند.یان و شاه شعار مییعلیه آمریکامقابله با مردم، با آنان همصدا شده و 

. این حرکت باعث شد که دیگر به 1«اتبرو به خانه ،گمشو آمریکایی» زدند:فریاد می

 محول نشد. کت در حکومت نظامیه افسری مأموریت شر کددانشجویان دانش

 بارهتحت عنوان ارزیابی اطالعاتی، در ، در قسمتی از گزارش سری خودسفارت آمریکا

قین حاصل است که این ی درهم بریزد، کمتر اگر امنیت عمومیارتش چنین نوشته بود: "

های خود، برای شلیک به ، از میان نظامیان بدستور مافوق[افسران جوان و سربازان] عناصر

 بخاطر حمایت از شاه و حکومتی که از طرف
ً
وی منسوب شده  طرف تظاهرکنندگان، صرفا

 1"اطاعت کنند.

با حرکت  ای مستقر در تهرانهگانی تعدادی از افسران و همافران جمعی"ماه، دی ۷4در 

 4"هبری امام، اعالم همبستگی کردند.و ر  مردمی

، مورد حمله مسلحانه چند افسر و سرباز جلسه فرماندهان در تهران"همان ماه،  ۷۶در 

 9"انقالبی قرار گرفت و چندین افسر در این حمله کشته شدند.

ما ...ش"گفتند: « ژون افریک»دی ماه، در پاسخ به سؤال خبرنگار مجله  ۷۱رهبر انقالب در 

 6"کنید که ارتش با ملت است و در آینده نزدیکی به شاه پشت خواهد کرد.باور نمی

در  رئیس جمهور وقت فرانسه 7«ژیسکاردستن»احبه دیگری وی خطاب به نماینده در مص

ژانویه(، در پاسخ به سؤالی که در مورد احتمال کودتا توسط ارتش پرسید،  ۱) دی ماه ۷۱

تر است. برای آنکه در باطن ارتش تر و ضعیفاالن نظام ارتش از چند ماه قبل سست"گفتند: 

                                                           
 ۷۱۳-۷۱۶همان صص  .1

2 . Yankee Goes Home 
 ۷۱۱ص  ۷۳۶۱(/ آبان ماه و آمریکا به روایت اسناد ساواک)از تاریخ انقالب یی فرازها .1
 4۳۶ص  ۷۳۶۳ ، چاپخانه: سپهر، تهرانه/ دوسال آخر، رفرم تا...انقالب؛ انتشارات امیرکبیر -موحد .4
، 4ان، جلدایر زیرنظرکرباسچی غالمرضا/هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی؛ ناشر: بنیاد تاریخ انقالب اسالمی .9

 ۷۶۳۶ص  ۷۳۱۷
 ۷۶۶۶ان ص هم .6
سال در پست ریاست  ۱به مدت  ۷۳۶۶تا اردیبهشت  ۷۳۳۳والری ماری رنه ژرژ ژیسکاردستن، از تاریخ خرداد ماه  .7

 مشغول به کار بود. جمهوری فرانسه
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 در همین اوان 1"کنند.پیوندند و کودتا را خفه میمیاختالفات ایجاد شده است و بسیاری به ما 

انه کودتای نظامی به نفع شاه، ابله به یکسولیوان به واشنگتن هشدار داد که فکر دست زدن "

 1"است و انقالب در آستانه پیروزی است.

تار و پود ارتشیان ریشه دوانیده بود.  تأثیر عمیق و ژرف مذهب و رهبری نهضت در تمامی

 جنبه ملیدکتر محمد مصدق ۷۳۳4این انقالب، همچون نهضت اگر 
ً
داشت، مییی گرا، صرفا

 قدرت نظامی 1" ینپنجم"بود، برای ارتشی که می )ره(امام خمینی و فاقد رهبری مذهبی نظیر

 نداشت. ۷۳۳۱و  ۷۳۳4های شد، تفاوتی بین قیامجهان محسوب می

در جهان، دو "نویسد: ، به دو بخش اساسی می«قدرت»ناپلئون بناپارت ضمن تقسیم 

یرا با قدرت افکار است. زیی قدرت بیشتر نیست. قدرت شمشیر و قدرت افکار. اما پیروزی نها

قدرت خدشه  عنوان یکتوان به می قدرت افکار است. از افکار عمومی قدرت شمشیر هم از

ویت روحیه ملی قوی، روحیه جنگی و دفاعی، حس فداکاری و ایثار و ناپذیر برای ایجاد و تق

جانفشانی در داخل جامعه، جذب متحدان جدید و حفظ متحدان موجود در خارج، تضعیف 

 4"دشمنان و نفوذ و تأثیر بر افکار و رفتار آنان استفاده کرد.

همواره آن را به شد، و شاه ارتش شاهنشاهی که دژ مستحکم رژیم سلطنتی محسوب می"

داد، در داخل شناخت و اقدامات خالف قانون خود را با اتکاء به آن انجام میعنوان الگو می

 9"کردند.ضدرژیم می متزلزل شد. این بار افراد مذهبی به صورت تکلیف در حد خود اقدامی

 اللهتآی"از مصاحبه با رهبر انقالب گفت:  نگار مشهور مصری بعدحسنین هیکل، روزنامه 

 6"کند.، معتقد بود که ارتش نقش اساسی در پیروزی انقالب ایفا می[)ره(ینیخم]

ای میان افراد گستردهیی رو"اگر رودر در دی ماه به واشنگتن گزارش داد که: « سولیوان»

 7"ایران به وجود آید، ارتش از هم پاشیده خواهد شد. خمینی و نیروی نظامی اللهآیت

                                                           
، 4رسا، جلد از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات: مؤسسه خدمات فرهنگی ) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی . 1

 4۱۱ص 
 4۳4ص  ۷۳۶۳آشتیانی، چاپ: اطاق چاپ  فولت کن/ فرار از ایران؛ مترجم: منوچهر طاهرنیا، ناشر: انتشارات .1
 ۱4ص  ۷۳۶۳ ه/ دو سال آخر، رفرم تا...انقالب؛ انتشارات امیر کبیر، چاپخانه: سپهر، تهران -موحد .1
ناشر: معاونت ستاد مشترک سپاه و معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل  عاصف رضا/ عملیات و جنگ روانی؛ .4

 4۱۳ص ۷۳۱۱قم، نیروهای مسلح، چاپ: دفتر انتشارات اسالمی
 ۱۶۷ص  یپاورق ،4مدنی سیدجالل الدین / تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ ناشر: دفتر اتنشارات اسالمی، جلد  .9
 ۷۱۱ص  ساله ایران؛ همان مدرک، 4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی  .6
 ۳4ص  ۷۳۶4در بند؛ انتشارات: کتاب سرا، چاپخانه: افق  پیر سالینجر/ آمریکا .7
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، والری رئیس جمهور آمریکا کارتر جیمی کنفرانسی با حضور« گوادولوپ» در جزیره

غربی و جیمزکاالهان  ، هلموت اشمیت صدراعظم آلمانژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه

ترین محور مورد بحث را اوضاع ن تشکیل شد. در این جلسه که اصلیانگلستا وزیرنخست

شاه از ایران تصمیم گرفته شد. کارتر اظهار داشت:  بر خروجگردید، بحرانی ایران شامل می

ا ر  تواند بماند. مردم ایران دیگر اوکلی تغییر کرده است. شاه دیگر نمیه اوضاع ایران ب"

به همکاری با او باشد.  ا دولتمردی در ایران باقی نمانده است که حاضری خواهند. دولتنمی

هند گرفت. بیشتر ها هستند. آنها قدرت را به دست خوااما جای نگرانی نیست، نظامی

را خوب  ما و فرماندهان و رؤسای ارتش اندکردهایران در مدارس ما تحصیل  فرماندهان نظامی

" معتقد بود که  سولیوان نیز 1"زنند.کدیگر را به اسم کوچک صدا میی شناسند. آنها حتیمی

های ادامه دوستی با شاه خاتمه دهد و به آینده دیگر وقت آن رسیده است که آمریکا به زیان

 1"نگاه کند.

خواست باور کند که بدنه ارتش خارج از محیط ا نمیی آگاهی نداشت، رئیس جمهور آمریکا

جذب نیروهای مذهبی شدند و به افسران جوان و تحصیل کردگان غرب، " پندار اوست. زیرا

انقالب پیوستند. ارتش حتی پیش از خارج شدن شاه از کشور، روحیه، انضباط و انسجام خود 

 1"را از دست داده بود.

، گزارشی از باال بودن تعداد فراریان ارتش، اعتصاب باغیقره"دی ماه:  4۳در تاریخ 

مبنی بر اینکه مقلد  وحدتی دزفول هوایی، اعالمیه خلبانان پایگاه هواییهمافران نیروی 

 4".دهدمیبه شاه  اند و...خمینی اللهآیت

رتشبد طی تماس تلفنی با ا] " سپهبد جعفر صانعی معاون لجستیکی فرمانده نیروی زمینی

 9"دارد: روی نیروی زمینی حساب نکنید.اظهار می [باغیقره

فرمانده کل نیروهای « الکساندر هیک»ژنرال ، معاون «هایزر رابرت»در همین اوان ژنرال 

انسجام ارتش در حمایت از اجرای برای حفظ یی ها)ناتو(، مأمور تهیه طرح در اروپا متفقین

ری از با بسیا هایزر قوانین و در نهایت جلوگیری از سقوط و فروپاشی نیروهای مسلح گردید.

                                                           
 ۷۳۱ص  ۷۳۱4، ؛ انتشارات اطالعات، تهرانایران و آمریکاانقالب اسالمییی کدیور جمیله/ رویارو .1
  ۷۱۷ص  ۷۳۶۳آشتیانی، چاپ: اطاق چاپ  فولت کن/ فرار از ایران؛ مترجم: منوچهر طاهرنیا، ناشر: انتشارات .1
 4از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد ) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی  .1

 ۷۱۱ص 
 ۱۶۱ص  ۷۳۱۶ختیار؛ سازمان انتشارات جاویدان، بهنود مسعود/ از سیدضیاء تا ب .4
 ۳۱۳نشر نی ص  ۳۱بهمن  -(؛ مردادباغیقرهخاطرات ارتشبد عباس ژنرال )اعترافات  .9
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ادداشت تفاهم با دولت ایران در مورد لغو ی امرای ارشد ارتش آشنا بود. مأموریت دیگر وی امضاء

بود که شاه چندی پیش  آمریکا نظامی ازافزار و وسایل جنگسفارشات و قراردادهای خرید 

فروند موشک  F،۱۶۶-16فروند هواپیمای  ۷۶۶فروند هواپیمای رادار آواکس،  ۱سفارش خرید 

دستگاه ۷۶۶۶برای این هواپیماها، تعدادی زیردریائی، تعدادی ناوچه جنگی و  1فونیکس

نجام ها با موفقیت کامل اآن داده بود. لغو برخی از «شیر ایران» به نام از انگلیس تانک چیفتن

گرفت. دولت آمریکا، به بهانه فلج شدن اقتصاد ایران و ناتوانی دولت در پرداخت مابقی بهای 

سه سفارشات، درخواست لغو قراردادها را مطرح نمود. حجم پولی این قراردادها که طی دو، 

 12 لغو بخش قرارداد ". شدمیلیارد دالر برآورد می ۷4سال گذشته منعقد گردیده بود، بالغ بر 

نیز از هر جهت به زیان ایران بود. و به بهای صدها میلیون دالر  1317میلیارد دالری در بهمن 

 1"خسارت برای ایران تمام شد.

گردید، مستلزم پرداخت لغو می در صورتی که اگر این قراردادها توسط دولت آمریکا

شد. ولی بختیار برای ابقاء چند روزه بر مسند ها دالر غرامت به ایران محاسبه میمیلیون

 گونهاینو  ایران در کارنامه خود ثبت نمود! ی خیانت بزرگی را در حق مردموزیرنخست

 ستورو به د ران، با امضاء بختیاری به اییهای فوق مدرن آمریکاتحویل سالح راردادهای عظیمق"

 1"و سولیوان لغو گردید. هایزر

واداشت. « ث»موسوم به یی کودتا ریزیطرحها را به ییاوضاع نابسامان مملکت آمریکا

انقالب  موضوع کودتا در حضور سران ارتش مطرح گردید. اما اکثریت کارکنان ارتش در

نفر از نظامیان ایرانی به  1222تا  122هر روز بین "که طوریه استحاله گردیده بودند. ب

 4"شدند.انقالبیون ملحق می

فرماندهان ارتش را ترغیب " کند که:هایزر در خاطرات خود اعتراف می ژنرال ،در مورد کودتا

لی وظیفه اص ها تهیه شده بود...طرحهای الزم را برای کودتا تهیه کنند. آن کرده بودم که طرح

ا ی هایم در جهت امکان حیات دادن به دولت بختیارمن در این مأموریت، بکار بردن همه تالش

                                                           
1. (AIM – 54 (Air Intercept Missile) (Phoenix  بردی فونیکس، موشک هوا به هوای مجهز به رادار دوربرد با  ۳۱ –ایم

  هدف را دارد. ۶علیه ومتر که قادر به هدایت همزمان کیل ۷۶۶حدود 
 4از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد ) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی  .1

 4۳۳ص 
 ۳۳۳اعترافات ژنرال همان مدرک ص  .1
 4۷۳ص  ۷۳۱۶ایران؛ ناشر: مرکز اسناد انقالب اسالمی، لطفیان سعیده/ ارتش و انقالب اسالمی .4
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به نظر من از میان " ...1"دیگری که با غرب سرسازگاری داشته باشد. هر دولت غیرنظامی

نیروی ضربتی، کارهای الزم را شد به عنوان هزار نفر می 22هزار نفر پرسنل ارتش، تنها با 922

 هاآندانستم که همه انجام داد... این تعداد سرباز در گارد شاهنشاهی حضور داشتند و من می

نیروی زمینی، ستون فقرات کودتا بود و باید مراکز " ...1"از نظر آموزش در طراز اول هستند.

...تأکید کردم "... 1"کودتا بود. ، اولین عامل مهم دریینیروی هوا ...کردمیرا کنترل  امینظ

نفر باید  کی است. اگر او شکست بخورد، آن وقت ارتش باید کودتا کند. که تنها امید ما بختیار

بایست ظرف چند می آنها" ...4"ها را بشکند و بار دیگر کنترل کشور را در دست گیرد.اعتصاب

قدرتمندترین عامل  نیروهای مسلح" ...9"کردند.از رفتن شاه، کودتای نظامی می ساعت پس

 6"کننده باشند.توانستند عامل تعیینمی و در کشور بودند

نفری ایران، به راحتی  922،222ارتش " نیز معتقد بود برژینسکی مشاور امنیت دولت کارتر

 7"کند.تواند هرگونه شورشی را سرکوب می

 داراندرجهکی از ی ماه،دی 44از خاتمه مراسم صبحگاه  بعد کرمانشاه پایگاه هوانیروز در

 یاری ازبس طرف فرمانده و تعدادی از افسران دیگر تیراندازی نمود. در شهر تبریزه با اسلحه ب

نفر تظاهرکننده  ۷۶،۶۶۶ماه حدود دی 44در  نمودند.ارتشیان با مردم اعالم همبستگی 

ارتش تبریز به ما درس برادری داد. شما »گفتند:  کومت نظامیاهوازی خطاب به مأمورین ح

 «.هم به ما بپیوندید

 توزیع که تحت عنوان کارکنان پایگاه هشتم شکاری اصفهان ایاعالمیهطی  در همان روز

اعالم نمودند. و خطاب به ملت  )ره(امام خمینیو  شد، همبستگی خود را به طرفداری از نهضت

ادآور شدند که به دستور رهبر انقالب و به حکم غیرت و مردانگی، در مورد دستورات و ی ایران

ی تتقاضاهای خالف دین و شرافت، اطاعت کورکورانه را زیر پا گذاشته و دهان هر مقام و شخصی

را که خالف دین و شرافت باشد، با سرب داغ پر کرده و لوله مسلسل و توپ را به طرف کسانی که 

                                                           
 ۳۶۶ص  ۷۳۶۳(/ ترجمه: ع. رشیدی؛ انتشارات اطالعات، تهران، هایزر خاطرات ژنرال) تهرانمأموریت در  .1
 ۷۳۱همان/ ص  .1
 ۳۶۱همان/ ص  .1
؛ مترجم: نعمت الله عاملی، ناشر: انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ: چاپخانه رابرت/ مأموریت به تهران هایزر .4

 ۷۳4ص  ۷۳۳۶مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران 
 ۷۳۳همان / ص  .9
 ۳۷۶همان/ ص  .6
 ۱۳ص  ۷۳۶۳آشتیانی، چاپ: اطاق چاپ  فولت کن/ فرار از ایران؛ مترجم: منوچهر طاهرنیا، ناشر: انتشارات .7



 ردای فتح 42

 و انتقام ملت بیچاره را از آنها باز گردانیمپایه ظلم و ستم بنا شده برمی قصرهای لرزانشان بر

 اضافه نمودند که در ارتش جزءمی
ً
ه تأسفانفروش که معده معدودی مزدور و وطن ستانیم. ضمنا

 دارند، سایر کارکنان، مخالف رژیم سرسپرده استعمار هستند. رأس امور قرار در

حوالی ظهر در ": ماه در شهر تهراندی 4۱ برابر گزارش ارسالی به ستاد بزرگ ارتشتاران در

نفر مشغول تظاهرات بودند که مأمورین  122کالج، روی پل در حدود ، شهرضا [خیابان]تقاطع 

به دنبال آنها در حرکت بودند. تظاهرکنندگان به مأمورین گل و عکس  نظامی همفرمانداری 

 کی در میدان فردوسی، خمینی را بوسیدند... [امام] خمینی داده و مأمورین نیز عکس [امام]

خمینی را در تمام اطراف خودرو  [امام]های ده و عکسدستگاه ریو ارتشی در میان مردم بو

دادند. در ریو بودند، مردم هم سوار ریو شده و شعار می چسبانده در حالیکه مأمورین نظامی

 
ً
 داد...شاه شعار می علیهرا سوار کرده که او نیز با صدای رسا یی ک نفر پلیس راهنمای ضمنا

شیراز  هوابرد 11مبنی بر همبستگی تیپیی هااعالمیه ، در مسجد جامع شیراز[در همین روز]

ور گان مزبی دال بر همبستگییی پخش گردیده و در اکثر نقاط شهر به درب و دیوار، شعارها

 1"نوشته شده بود.

نقالب را از جیب رهبر ا هایکه عکس، در حالیدی ماه کارکنان دژبان مرکز در تهران 4۳در 

 ۶دادند. در بعدازظهر همان روز مأمورین مستقر در کالنتری علیه نظام شعار میآوردند، در می

 تظاهرکنندگان همصدا شدند. تهران با شعار

 به پشتیبانی ارتش قلمداد می 
ً
نمود، اما شاه تداوم سلطنت و حاکمیت بر کشور را، منحصرا

دکتر محمد  ۷۳۳4قانون اساسی مصوبه آن زمان، همچون قیام ملی برابر  کهبه جای این ارتش

ه خود بلک ،، از سقوط رژیم ممانعت نماید، نه تنها باعث اضمحالل بیشتر نظام گردیدمصدق

ا در ایران باقی نمانده بود. ب جایینیز از درون متالشی شد. لذا با این اوضاع، دیگر برای شاه 

شد تظاهرات مردمی و پیوستن تدریجی بدنه ارتش به انقالب، سایروس ونس وزیر روند رو به ر 

که  کندمیدر جمع خبرنگاران در واشنگتن اعالم نمود: آمریکا احساس  خارجه وقت آمریکا

سفیر  «ویلیام سولیوان»د. بنابراین، با اولین پیشنهاد شاه، دیگر در آینده ایران نقشی ندار 

بنا به گفته " .«شاه رفت»دی ماه  4۶دقیقه روز  ۱و  ۷۳گردید. در ساعت  کشور خارجآمریکا، از 

                                                           
 ۷۶۶-۷۶۷صص ۷۳۱4 ؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ا، تهران۳۱. به کوشش: جباری جلیل/گزارش زمستان 1
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، انسه، فر است که سران آمریکا، آلمان بوده یمیتصماشرف پهلوی، برنامه خروج شاه از کشور، 

 1"در اجالسیه گوادولوپ گرفته و او ملزم به اجرای آن بوده است. و انگلیس

ز مرا ها هرگآمریکایی"خود گفته بود:  آمریکاییوی که قباًل با اطمینان از حمایت اربابان 

 به سوی  بعد از 1."رها نخواهند کرد
ً
سپری شدن تاریخ مصرف وی در بازار سیاست، اجبارا

که: ایاالت متحده بسیار  اعالم نمود در مصر یکاآمر یرسفانورسادات مصری پرگشود. زیرا 

 تواند اجازه اقامت شاه را در خاک آن کشور بدهد!!متأسف است که نمی

پی  را رها کردند و در« رهبر در حال باخت»ها در جهت حفظ منافع خود ابرقدرت" لذا

 1"معامله با مرد قوی و برنده برآمدند.

 ،در غرب جهان، اوضاع سیاسی به سود رهبر انقالب ارزیابی گردید. حزب سوسیال فرانسه

انقالب ایران را  4«ریچارد فالک» ، پروفسورحمایت خود را از انقالب ایران اعالم کرد. در آمریکا

 ترین واقعه تاریخ اسالم و بنیانگذارک انقالب آرام و بدون خونریزی و درخشانی نمونه تمام عیار

ایران  رهبر انقالب اسالمی 9«. کوکرافتد. جیمس» معرفی نمود. پروفسور حکومتی اسالمی

ینده آ ای تشبیه نمود که در سراسر تاریخ بشریت رهبری نظیر وی وجود نداشته و دررا معجزه

 لل، رهبر انقالبی ایران راسازمان م آمریکا در نخواهد کرد. حتی سفیر هم چنین رهبری ظهور

 نامید.« قدیس سوسیال دمکرات»ک ی

 اللهآیتخواسته شد که منتخبی از این ترشحات فکری  6«واشنگتن پست» از روزنامه"

 افت، سخت از گرایشی ها اطالعآن کارتر برکه جیمیدهد. هنگامی خمینی را در اختیارشان قرار

را  آنها ناراحت شد، متخصصان وزارت امور خارجه آمریکا اللهآیت یهودی ضدغربی و ضد

داد و  تریدانستند. رئیس جمهوری دستور به بررسی دقیق مجعول و ساخته و پرداخته ساواک

                                                           
ان، جلد ایر ؛ ناشر: بنیاد تاریخ انقالب اسالمیزیرنظرکرباسچی غالمرضا/ هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی .1

 ۷۶۶۳ص  ۷۳۱۷، 4
ترجمه: دادمهر، ناشر: شرکت  ؛۷۳۷۳-۷۳۱۶شاهنشاه؛  ینآخر ایوبوماتی/ محمدرضا پهلوی، -نهاوندی هوشنگ .1

 ۶۳۱ص  ۷۳۳4کتاب، 
 ۶۳۱ص  ۷۳۱۳مازندی یوسف/ ایران، ابرقدرت قرن؟؛ نشر: البرز، چاپخانه آسمان،  .1

4 .Richard Falk 
5 . James.D.Cokraft 

 «نیویورک تایمز»ه کثیراالنتشار آمریکایی پس از دومین روزنام (The Washington Post)« واشینگتن پست»روزنامه  .6
ماه دار یهودی بود که در تیرکاترین مایر گراهام دختر یک سرمایه»روزنامه و رئیس هیئت مدیره این است. سهامدار اصلی 

ش شخصی به نام  ۷۳۳4سال در قبضه این خانواده بود. در سال  ۱۶. این روزنامه به مدت حدود درگذشتش  ۷۳۱۶
 امتیاز این روزنامه را خریداری نمود.« جفری پرستون بزوس»
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مقامات دولتی آمریکا  که کار از کار گذشته و انقالب پیروز شده بود، بر جام، پس از آنسران

 1"ها ثابت شد. اما دیگر خیلی دیر بود.ها و گفتهنوشتهصحت این 

ها مملو از رفتن شاه، سراسر مملکت در شادی و شعف و جشن فرو رفت. روزنامه با

 های نظامیانی بود که در شادی و ابتهاج مردم همساز شده بودند.عکس

از خروج د ی رسیده بود که بعیوضع به جا"در خاطرات خود نوشت: باغیقرهارتشبد 

های گل مردم را با میل و رغبت قبول شاخه نه تنها پرسنل نظامی ن، در تهراناز ایرا حضرتیاعل

ها عالوه بر انتشار عکس روزنامه"... 1"کدیگر را در بغل گرفته روبوسی هم نمودند.ی کردند، بلکه

های روبوسی نظامیان با های مخالفین در شهرها، عکسشادیو خبر شرکت پرسنل ارتش در 

، [11721دی ماه شماره  22سه شنبه ] معممین را نیز چاپ کرده بودند. در روزنامه اطالعات

با اعالم خبر خروج "... 1"درج شده بود: مردم با سربازان روبوسی کردند. گل برسرشان ریختند.

 4"م شرکت کردند.شاه از کشور، نظامیان در شادی با مرد

با خروج " ار دیرینه شاه، درباره تأثیر عزیمت وی از ایران بر ارتش گفت:، یارتشبد فردوست

محمدرضا، ارتشی که او فرمانده کل و سمبل آن بود، روحیه خود را از دست داد. و بدنه آن در 

ه پشتیبان محمدرضا ک [تنها]انقالب مستحیل شد. و سران آن در سردرگمی کامل غرق شدند. 

 [دقرار گرفته بو]در میان ملت پایگاهی نداشت، ارتش بود. و ارتش هم در کل، در موضع ضعف 

 و نشاط و ربیعی و خسروداد نبود، سربازان ایبدرهکرد. ارتش فقط، از محمدرضا پشتیبانی نمی

ارتش واقعی بودند و آنها نیز به هیچ وجه  [تا درجه سرهنگی]و افسران  داراندرجهو 

 9"محمدرضای ضعیف و فراری را قبول نداشتند.

نموده بود، ارتش از مردم اصاًل جدا که رژیم، ارتش را از مردم جدا یی به رغم حصارهای اغوا

 نگردیده بود.

                                                           
ترجمه: دادمهر، ناشر: شرکت  ؛۷۳۷۳-۷۳۱۶شاهنشاه؛  ینآخر ضا پهلوی،ایوبوماتی/ محمدر  -نهاوندی هوشنگ .1

 ۱۷۱ص  ۷۳۳4کتاب، 
 ۷۱۱، نشر نی ص ۳۱بهمن  -(/ مردادباغیقرهخاطرات ارتشبد عباس ژنرال )اعترافات  .1
 4۱۷همان ص  .1
، 4انقالب(؛ انتشارات: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد از کودتا تا) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی  .4

 44۱ص 
 4۷۳ص  ۷۳۱۶لطفیان سعیده/ ارتش و انقالب اسالمی؛ ناشر: مرکز اسناد انقالب اسالمی،  .9
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، دست به دو هزار و هشتصد تن از همافران پایگاه شاهرخی همدان"دی ماه:  4۱در 

 هواییانقالب و مردم، در دو پایگاه  ای از همافران حامیاعتصاب غذا زدند. همچنین عده

 1"بازداشت شدند. تهران

، برای شرکت خوزستان ۳4و سربازان لشکر داراندرجهدر همان روز، تعدادی از افسران و 

را آذین  ان مشهدعزیمت نمودند. مردم در روز بعد درب پادگ علیه رژیم به اهوازدر تظاهرات 

همراه با مردم در منطقه  میو در همین روز تعداد کثیری از مأمورین فرمانداری نظا بستند

کم شکاری ی پایگاه داراندرجهتظاهرات نمودند. از طرف افسران و  نو در شهر تهرانتهران

تن  ۱ دال بر اعالم حمایت خود از انقالب منتشر کردند. در این اعالمیه از تیرباران ایاعالمیه

به دستور رژیم، که موفق به خرابکاری در سیستم  تبریز هواییاز کارکنان فداکار پایگاه 

ک فروند هواپیما گردیده بودند به اطالع عموم رسانده شد. افسران، همافران، ی تیراندازی

به این  ایاعالمیه، به دنبال اعتصاب غذای خود همدان هواییو کارمندان پایگاه  داراندرجه

، بسم الله القاصم 24/12/1317همدان.  هواییپایگاه  2اعالمیه شماره "شرح صادر نمود: 

الشأن و قائد اعظم، امام خمینی و در تظاهرات الجبارین، به پیروی از فرمان رهبر عظیم

پرسنل پایگاه شاهرخی در تعقیب عزای اربعین حسینی،  گسترده و پرشکوه ملت ایران، در

 ماییراهپی به یکو اجرای فرموده امام، دست  به پشتیبانی نهضت اسالمی اعتصاب غذای خود

و اجتماعی برخودار  طبقات پایگاه که از آگاهی اسالمیاز تمام  با شرکت گروهی از مردان

د. که با دخالت و تأکید به رهبری امام خمینی، زدن باشند، با دادن شعارهای اسالمییم

بعدازظهر همان روز در سطحی  9فرماندهان و عوامل آنها متفرق گردیدند. و در ساعت 

مرتبه تظاهرات شروع، تا اینکه با دخالت فرمانده پایگاه و نیروهای مسلح پایگاه،  تر دوگسترده

ه کار به خشونت کشیده شد. و تعدادی از خواهران مجاهد که دوش به دوش برادران دست ب

ک ی زده بودند، دستگیر و به زندان برده شدند. در این موقع اجتماع مردم با ایجاد راهپیمایی

و اعتراض در سطح پایگاه به بازداشت خواهران مجاهد، فرماندهان را تحت فشار  یدشد یناآرام

 های شب، مجبور به آزاد کردن آنها شدند.قرار داده و نیمه

و کارمندان(، با تمام اختناق موجود، و فشار  داراندرجه، افسران، همافران) پرسنل پایگاه

خمینی تا برقراری جمهوری  فرماندهان، پشتیبانی خود را از مبارزه ملت ایران به رهبری امام

                                                           
، 4ان، جلدایر زیرنظرکرباسچی غالمرضا/ هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی؛ ناشر: بنیاد تاریخ انقالب اسالمی .1

 ۷۶۱۱ص  ۷۳۱۷



 ردای فتح 46

 قطعنامه اسالمی
ً
برقرار باد جمهوری  نمایند.می تأییدروز اربعین را  ادامه خواهند داد. و ضمنا

 1".هواییو کارمندان پایگاه  داراندرجهافسران، همافران،  رهبری امام خمینی... به یاسالم

و محمدتقی  [شهید محراب]حجج االسالم آقایان اسدالله مدنی " این واقعه، بعد ازروز  

، از اعتصاب غذا و همبستگی پرسنل پایگاه عالمی، از اعضای جامعه روحانیت همدان

هزاران نفر از افسران و "در همین روز  1"با مردم، تشکر و قدردانی کردند.شاهرخی همدان 

 1"عباس در محوطه پادگان، دست به تظاهرات زدند.بندر  هواییهمافران پایگاه نیروی 

 ک هزاری دیروز(، حدودعصر شنبه )"در روزنامه کیهان اول بهمن ماه درج گردیده بود که: 

 به یکعباس در محوطه پایگاه بندر  هواییپایگاه  داراندرجهنفر از افسران، همافران و 

آرام دست زدند و همبستگی خود را با نهضت و جنبش ملت ایران و همچنین با  راهپیمایی

 اند،ک هفته پیش دست به اعتصاب غذا زدهی های شاهرخی و وحدتی که ازهمافران پایگاه

 ای در هفت ماده به شرح زیر قرائت کردند:، قطعنامهراهپیماییاعالم کردند. این عده ضمن 

 بندرعباس با ملت ایران و پایگاه شاهرخی همدان هواییپایگاه  داراندرجههمافران و  -1

 کنند.و پرسنل پایگاه وحدتی که در اعتصاب غذا هستند اعالم همبستگی می

دستوراتی که علیه مردم غیور و قهرمان ایران و قرآن و به نفع دستگاه طاغوتی باشد، از  -2

 کنیم.اطاعت نمی

 هستند، نداریم.« سیا»که مأموران سازمان  آمریکاییما احتیاجی به مستشاران  -3

 رویم.زیر بار کودتا که به نفع حکومت غیرقانونی و استبداد است نمی -9

ور کودتا را صادر کند، ابتدا خودش کشته خواهد شد و بعد هر فرماندهی که دست -1

 عوامل و طرفدارانش.

 های مختلف پایگاه بندرعباس.اخراج هرچه زودتر مستشاران خارجی از قسمت -2

از داخل پایگاه که باعث نگرانی پرسنل و خانواده  تخلیه هرچه زودتر مأموران ساواک -7

 4["های سراسر ایران را در پایگاه بندر عباس سکنی داده بودندساواکی] .اندهآنان شد

                                                           
عام(، سهامیافست )علیه السالم(، چاپ: شرکت رضا )دوانی علی/ نهضت روحانیون ایران؛ ناشر: بنیادفرهنگی امام  .1

 4۱۱ص  ۳جلد 
 4ان، جلد ایر زیرنظرکرباسچی غالمرضا/ هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی؛ ناشر: بنیاد تاریخ انقالب اسالمی .1

 ۷۶۱۱ص 
 ۷۶۱۱همان ص . 1
  ۷۳۳۱روزنامه کیهان/ یکشنبه اول بهمن  .4
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: در همین روزنامه نیز به اطالع مردم رسانده شده بود که در پایگاه شاهرخی همدان

 "پیوستند.کننده اعتصاب 2922نیز به جمع  هوایینیروی  داراندرجهای از افسران و عده"

 هواییکوپترسازی نیروی از افسران در کارخانه هلی چهارهزار نفر"بهمن ماه،  4در تاریخ 

گفتند: از تالش فرماندهی ارتش برای کودتا، پشتیبانی  آنهادست به اعتصاب غذا زدند. 

نیز در همبستگی با مردم انقالبی،  دریایینیروی  هواییپس از نیروی " ... 1"نخواهند کرد.

لوبی نسبت به رهبر العمل نامطترین عکسنقش مثبت خود را به ثبوت رساندند و کوچک

 1"به پا خاسته کشور، نشان ندادند. انقالب و مردم

ای عده در قزوین" بهمن ماه ۳ارسالی به ستاد بزرگ ارتشتاران در مورخه  هایگزارش برابر

گردیده تا در مراسم  [غیبت] بهمن، مرتکب نهستی 1قصد دارند در تاریخ  ظامیپرسنل ن از

 1"خمینی شرکت نمایند. [امام] استقبال از

 ...دانشجویان رزمی"، چنین آمده بود: «آزادیخواهان ارتش»تحت عنوان  ایاعالمیهدر 

 اند، از جهت روزنامهکه روز شنبه گذشته دست به اعتصاب غذا زده سال دوم دانشکده افسری

ان میان دانشجوی باشند. و نیز در صدد تصفیه عظیمیو ارتباط با خارج سخت در مضیقه می

 4"پرست هستند.میهن

های مکرر کارکنان ارتش در تمام سطوح آن موجب تالش بیشتر مردم و اعالم همبستگی

 رهبران نهضت برای سرنگونی رژیم پهلوی گردیده بود.

ت دس و بوشهر های شیراز، و همافران پایگاههمافر در پایگاه اصفهان 922 "بهمن ماه،  ۱در 

 9"به تظاهرات زدند.

دقیقه، تعدادی از  12/12ساعت"در همان روز، به ستاد بزرگ ارتشتاران گزارش رسیده که: 

دین قرار ب آنهاتوأم با شعار مشغول، و شعار  راهپیماییبه  پرسنل پایگاه هشتم شکاری اصفهان

 «.یکنیم. درود بر خمیننمی کودتای نظامی کنیم. به ما ملحق شوید. ماما برادرکشی نمی» بود:

پس از تظاهرات در  روز جاری تعدادی از پرسنل پایگاه هشتم شکاری اصفهان 19ساعت 

اغ های نشاط و چهاربپایگاه، سپس با چند دستگاه اتوبوس به شهر اصفهان آمده و در خیابان

                                                           
 ۷۶۳۳زیرنظرکرباسچی غالمرضا/ همان مدرک، ص  .1
عام(، سهامیافست )علیه السالم(؛ چاپ: شرکت رضا )دوانی علی/ نهضت روحانیون ایران؛ ناشر: بنیاد فرهنگی امام . 1

 ۳4ص  ۷۶جلد 
 ۷۱۳ص  ۷۳۱4 ن عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ا، تهران؛ ناشر: سازما۳۱به کوشش جباری جلیل/ گزارش زمستان  .1
 4۳۶ص  ۳همان مدرک، جلد  دوانی علی/ .4
 4۱۱ص  ۷۳۶۳ ، چاپخانه سپهر، تهرانه/ دو سال آخر، رفرم تا...انقالب؛ انتشارات: امیرکبیر -موحد .9
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 و خادمی اللهآیتای از مردم نیز به اتفاق عدهبه تظاهرات و دادن شعارهای مضره پرداخته و 

 جالل طاهری ضمن قربانی کردن گوسفند، به آنان ملحق شدند.

جمع و همبستگی پرسنل  نفر در مسجد جامع همدان 1222روز جاری حدود  13ساعت 

وج از از خر ته و پس پایگاه شاهرخی را با نهضت انقالب و ایراد سخنرانی به مردم تبریک گف

 1"ی به نفع پرسنل پایگاه شاهرخی دادند.یمسجد، شعارها

 ها و لغو سفر امام، طیدر اعتراض به تعطیلی فرودگاه هواییپرسنل "باز در همان تاریخ،  و

ان ، و همافر چهارصد همافر در پایگاه اصفهان طالقانی رفتند... اللهآیتتظاهراتی، به منزل 

 1"، دست به تظاهرات زدند.و بوشهر شیراز هواییهای پایگاه

ماه که به ستاد بزرگ ارتشتاران مخابره گردید: پائین بهمن ۳و  ۱از جمله از وقایع روزهای 

شهر کوپترسازی ایران واقع در شاهینآوردن مجسمه شاه توسط کارمندان صنایع هلی

 ۳۶۶هرات حدود ، تظاکم شکاری تهرانی تن از نظامیان پایگاه۷۳۶، تظاهرات حدود اصفهان

نفر ملبس  ۷۶۶از میدان آزادی تهران به طرف فرودگاه، شعار دادن حدود  نفر با لباس نظامی

 راهپیمایی، «ما همه سرباز توایم خمینی»در میدان آزادی تحت عنوان  هواییبه لباس نیروی 

 ی از رهبر انقالب و سردادن شعار:یهابا در دست داشتن عکس تعدادی با لباس نظامی

آباد تهران، شرکت تعدادی از نظامیان های فرحدر خیابان« استقالل، آزادی، حکومت اسالمی»

و اعتراض مجدد به  1«سیبیبی»به آنان با خبرنگار رادیو مصاح طالقانی و اللهآیتدر منزل 

ی توسط نظامیان پایگاه سوم شکار ایاعالمیهتعطیلی فرودگاه و لغو سفر رهبر انقالب، صدور 

 تمام و را بگیریم اجرای کودتا جلوی کار سعی خواهیم کرد قبل از" :که در آن ذکر شده بود

و  وشهرب هوایی، اغتشاش در پایگاه " ییمنماتیرباران میکه باشند، مقامی هر در مسئولین امر

، تشویق مردم به های هوانیروزیگان شهر، اعالم همبستگی دو گروه از سپس تظاهرات در

اعالم  مبنی بر ایاعالمیهتن از نظامیان، پخش  ۳۶۶امام خمینی توسط حدود  طرفداری از

 در بندرعباس... دریاییهمبستگی کارکنان نیروی 

                                                           
ایران، چاپ: مشیری، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ، ناشر:۳۱جباری جلیل؛ گزارش زمستان  .1

 ۷۱۷ -۷۱4صص۷۳۱4سال  تهران
  ۷۶۳۳ص  4جلد کتاب هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی .1

3 . B.B.C (British Broadcasting Corporation) بنگاه خبررسانی بریتانیا.   
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یت که در نها ساز نظامیان ارتشیهای انقالبی و سرنوشت، در مورد حرکتایخامنه اللهآیت

ی از آنچنان شجاعت [ارتش]از اقشار  یبعض"منجر به پیروزی انقالب اسالمی، گردید گفتند: 

 1"خود نشان دادند که میان توده مردم کم نظیر بود.

ط توس . فرودگاه مهرآبادکردمیشماری زعیم انقالب لحظه ی ازیایران سراسر برای پذیرا

مدیدی در حالت ی کشوری که مدت یشد. کارمندان هواپیمااداره می هواییکارکنان نیروی 

ها اعالن نمودند روزنامه انقالب در آمدن رهبر اعتصاب غذا سپری کرده بودند، با استماع خبر

 اناز تهر  که برای انتقال رهبر اندکردهآماده « پرواز انقالب»نام ه را ب ۱۱۱از هواپیماهای  که یکی

 به پاریس عزیمت نمایند.

بسته اعالم شد. تا از ورود  ، فرودگاه مهرآباددستور دولت بختیارولی چند روز بعد، بنا به 

ار با انتش"نویسد: در خاطرات خود می باغیقرهعمل آید. ارتشبد ه انقالب جلوگیری ب رهبر

خمینی، تظاهرات و اغتشاشات مردم در شهرها بسته شدن فرودگاه و جلوگیری از آمدن آقای 

ای پرسنل شد. به تدریج گزارش اعتصاب غذای همافران و شرکت عدهشدیدتر می و تهران

ها و همچنین صدور ییراهپیما و زمینی در دریاییو تعدادی از پرسنل نیروی  هوایینیروی 

موقعی که فرودگاه مهرآباد برای " ... 1."به ستاد رسید آنهااعالمیه همبستگی از طرف 

جلوگیری از آمدن آقای خمینی به ایران بسته شد و روحانیون در مسجد دانشگاه متحصن 

تهران، های خود در گانه در پایگاهفران نیروهای سههماها حاکی بود که شدند، اخبار روزنامه

اقدام به تظاهرات و اعتصاب  و بندر پهلوی ، بندر بوشهر، همدان، دزفول، کرمانشاهاصفهان

و اصفهان، برخی از افسران، همافران،  حتی در تهران، بوشهر، شیراز و" ... 1"غذا نمودند.

 4"پرداختند. راهپیماییهایشان به و سربازان، با خانواده داراندرجه

تا پرواز حضرت امام خمینی به ایران انجام نگیرد، "اعالم کردند که:  کارکنان فرودگاه تهران

کوپترسازی ایران ضمن اخراج کارکنان کارکنان هلی به اعتصاب ادامه خواهیم داد...

، تهدید کردند که در صورت عدم خروج این کارکنان از آنجا، دست به اعتصاب آمریکایی

                                                           
 ۷۳۱ارتش در نگاه رهبر/ چاپ: ارتش ج.ا.ا، ص  .1
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نیروی  داراندرجهافسران، همافران و  راهپیمایی، تظاهرت و [بهمن 1در مورخه ] خواهند زد...

 1"به حمایت از امام خمینی برپا شد. هوایی

افسران ارشد و نظامیان پادگان ": که بهمن ماه، رادیو مسکو و رادیو بغداد اعالم نمودند ۱در 

دست به  در تهران هواییتحصن کردند. همچنین، پنجاه افسر و کارمند نیروی  اصفهان

 سازی و صنایع نظامینیروها، کارکنان و کارگران مسلسلفران ماه بعد از" ... 1."تظاهرات زدند

ای از ترتیب دادند. که عده راهپیماییاز میدان ژاله به طرف دانشگاه  17بهمن  4در روز 

 1."ملحق گردیدند آنهامخالفین هم به 

شماره  ۳۱بهمن  ۳روزنامه اطالعات دوشنبه ایران در آستانه انفجار قرار گرفته بود، در 

 خورد:عناوین زیر به چشم می ۷۳۱۱۷

 .از طرف همافران اصفهان ۱-تهدید به آتش کشیدن هواپیماهای اف

گاه از کار افتادند. سه دست هواییپنج دستگاه تانک توسط مدافعان کارکنان آموزشگاه 

 تانک به دست مردم افتاد.

 از کارکنان 
ً
بودند، دیوارهای انبار اسلحه اداره تسلیحات را  هواییمردان مسلح که اکثرا

 شکستند.

 ها توسط کارکنان شهربانی بدون کوچکترین مقاومتی تخلیه شدند.کالنتری

له میدان ژا نظامی ازسازی و صنایع کارکنان و کارگران مسلسل راهپیماییتظاهرات و 

 به طرف دانشگاه.

 زیر به ستاد بزرگ ارتشتاران ارسال گردید: هایگزارشبهمن ماه  ۷۶یخ در تار

را روی  [ره] ینیخم اللهآیتکه عکس  دستگاه تانک در حالی 11تعداد  12/17ساعت " 

 های توپ تانک نصب کرده بودند، وارد شهر شدند.لوله

 عدم اجتماع بهاصفهان مبنی بر وسیله رادیو اعالمیه فرمانداری نظامیه وجودی که ب با

و اعالم  راهپیماییمبادرت به  نفر پرسنل هوانیروز 212دفعات آگهی گردید، معهذا حدود 

 قطعنامه
ً
 ای خود را اعالم داشتند.ماده 12 همبستگی با مردم نمودند. ضمنا

                                                           
ران، جلد ایاد تاریخ انقالب اسالمیزیرنظر کرباسجی غالمرضا/ هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی؛ ناشر: بنی .1
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با بلندگوی مسجد، اشعار زیر را قرائت و در پایان  کرمانشاه ...یکی از پرسنل هوانیروز 
 ، داد:[شاه] 22چندین بار شعاری علیه کد 

 خدا، قرآن، خمینی، شعار من است.
 ستیز راه دین، افتخار من است.

 بلند آسمان جایگاه من است.
 1"خدا پشت و پناه من است.

 روحانیت مبارز، م وها به نهضت اسالارتشیروزافزون ر پی گرایش د" بهمن ماه، ۷۶در تاریخ 
 1"ک اعتصاب، با مردم و روحانیت اعالم همبستگی کرد.ی خراسان، ضمن آغاز 77لشکر
هستیم،  ما پرسنل نظامی»کنندگان ضمن دادن شعار  تعدادی از تظاهر 32/12ساعت  "

 . رژه[کردند] ، از خیابان شاهرضا به طرف پل چوبی حرکت«هستیم [ره] ما منتظر خمینی
یی هابهمن، در حالیکه حامل عکس 11در مورخه  هوایینیروی  بیست خودرو حامل پرسنل

 1"از امام خمینی بودند.
 [امام] ای کهمعتقد بود، لحظه"به ستاد بزرگ ارتشتاران، گزارش گردید که سولیوان، 

 4"خمینی، وارد ایران شود، اکثر نیروهای ارتش به او خواهند پیوست.
انتظار همگان به سر آمد، چشم آفتاب در پهنه آسمان نیلگون ایران که شاهد پرواز  باألخره

ساز خورشید انقالب به سوی شیفتگان و دلباختگان خود بود، خیره شد. تاریخی سرنوشت
 «.امام آمد» بهمن ماه، ۷4دقیقه  ۳۶/۳از وطن، در ساعت ها دوری از سال سرانجام بعد

های سازمانی ، که به انواع سالحنیروی هوایی داراندرجهامام در حلقه محافظین افسران و 
گام نهاد. ارتشیان هم چون نگین  تسلیح گردیده بودند، بر خاک پایگاه شکاری مهرآباد

گزند احتمالی در بر گرفتند. و بدین سان پیوند ناگسستنی ارتش را با  گشتری وی را از هران
ه های رنگ آسمانی خود، بپرسنل نیروی هوایی با لباس رهبر و انقالب، به جهانیان نمایاندند.

 9عنوان گارد محافظ، تمام محیط کاروان امام را احاطه کرده بودند.
نوید  انقالب را به لرزه درآورد. ورود رهبر انقالبی فرودگاه تهراننظامیان « اکبرالله»طنین  

  ساله شاهنشاهی بود. 4۳۶۶بخش پایان سلطه جابرانه 
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 1"ک مسیر قرار گرفته بودند.ی به ایران، دیگر ارتش و انقالب کامالً در )ره(امامبا ورود حضرت "

...اما  "رهبر انقالب در اولین روز ورود خود، با حضور در بهشت زهرا در مورد ارتش گفتند: 

آبروی خودشان را آبروی  اینهااند به ملت. و ی که متصل شدهیکنم از این قشرهاتشکر می

همه، مورد تشکر ، هوایی، همافران و افسران نیروی داراندرجه. این اندکردهملتشان را حفظ 

و سایر جاها تکلیف شرعی و  ، همدانی که در اصفهانیهاآن طورهمانو تمجید ما هستند و 

تشکر  هاآنپشتیبانی کردند. از  از نهضت اسالمی ملی خود را دانستند، و به ملت ملحق شدند و

 1"گویم که متصل شوند، که اسالم بهتر از کفر است.میاند که متصل نشده آنهاکنم. و به می

 1"قبولش ندارند. هم" این آقا...ارتش  گفتند: وزیرنخست در مورد بختیار

به ایران، مقامات مختلف رژیم با استعفاء از سمت خود  )ره(امام خمینیاز نخستین روز ورود 

 گرفتند.سبقت می به یکدیگرو اعالم همبستگی، نسبت 

ارسالی به ستاد بزرگ ارتشتاران در  هایگزارشبهمن ماه، از دیگر  ۷۳و ۷4، ۷۷در مورخه

 های انقالبی نیروهای مسلح، از جمله عناوین زیر بود:مورد فعالیت

در  هواییخودرو ارتشی نیروی  4۶سرنشینان حدود بهمن،  ۷۷در پایتخت، در بعدازظهر 

دست داشتن عکس رهبر انقالب  ها و با درهای خود ضمن نصب گل به اسلحهحال حمل سالح

 نو مشاهده گردیدند.و نشان دادن انگشت خود به عالمت پیروزی به مردم، در خیابان تهران

ا ب تیپ نیروهای ویژه هوابرد شیراز داراندرجهپخش اطالعیه همبستگی گروهی از افسران و 

مبنی بر اعالم همبستگی گروه دیگری از افسران و  در اصفهان ایاعالمیهرهبر انقالب، پخش 

ای از کارکنان نیروی ها، و تظاهرات عدهو سربازان مبارز مرکز توپخانه و موشک داراندرجه

 یگاه دوم شمس آباد با لباس نظامیارتشیان پاای از در میدان تیر انارک، تظاهرات عده هوایی

د در همین روز، تحصن حدو آنهاقربانی کردن گوسفند توسط مردم اهالی نائین اصفهان برای  و

ای از نظامیان دستگیر شده، در مقابل باشگاه نفر از مردم در اعتراض به بازداشت عده 4۶،۶۶۶

 .افسران دژبان مرکز در تهران

مشغول  هزار نفر در دانشگاه تهران 12الی  7حدود  12/11/1317روز  32/19در ساعت " 

 غرب آباداسالم] آبادشاه 91لشکر 1چنین بود: تیپ آنهااز شعارهای  یکی دادن شعار بودند.

                                                           
 ۷۳۱۳حضوری(/ مرداد ماه  )مصاحبه . سپهبد شهید علی صیادشیرازی1
 ۷۳۱۱۳شماره  ۳۱بهمن  ۷۱روزنامه اطالعات/ شنبه  .1
 4ساله ایران )از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی  .1

 ۳۳۶ص 
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نفر از افسران وظیفه گارد  92همبستگی خود را با نهضت اعالم کردند. همچنین ، [کنونی

 1"شاهنشاهی در لویزان به علت اعتصاب غذا تبعید گردیدند.

ارتشبد جم، اظهار نمود: تنها تفاهم رهبران مذهبی " بهمن برابر نوشته مطبوعات، ۷۱در 

 1"تواند بحران را حل کند.با ارتش می

در  عده زیادی از افسران پایگاه همدان"ن ماه، رادیو عدن اعالم نمود: بهم ۷۳در مورخه 

 1"پایگاه بازداشت شدند.

 یهوایهای طالقانی در پی ناپدید شدن گروهی از همافران، از فرماندهان پایگاه اللهآیت"

 داراندرجههای همافران و خانواده"در همین روز،  4"خواست تا پاسخ مناسبی به مردم بدهند.

واهان خ آنهابا تجمع در دادگستری، به عنوان اعتراض به دستگیری  هواییبازداشتی نیروی 

در بهبهان به عنوان طرفداری از  هواییهمافران نیروی  نیز[ و]آزادی این همافران شدند... 

 9"امام خمینی دست به تظاهرات زدند.

بسیاری از نظامیان برای دیدار رهبر انقالب و اعالم همبستگی روانه محل اقامت ایشان 

 ،ز همافران و افراد نیروهای زمینیدیروز صدها تن ا"  :کیهان درج شده بود کهروزنامه  شدند. در

امام خمینی رفتند و وفاداری  عظمیال اللهآیتبه محل اقامت حضرت  لباس نظامی با هوایی

نی، همه سرباز توأیم خمی ما»د. نظامیان در این بازدید شعار خود را نسبت به ایشان ابراز داشتن

این، در چند روز اخیر تعداد زیادی از  کردند. عالوه بررا ادا می« گوش به فرمان توأیم خمینی

 6"اند.گانه به دیدار امام شتافتهافسران نیروهای سه 

جهت رسیده بود که فرماندهان رده باال قادر به کنترل کارکنان نظامی جاییکار به 

وقتی همه اقشار آزادانه در صفوف فشرده به مالقات "جلوگیری از دیدار با رهبر انقالب نبودند. 

 7"زدارند.رفتند، مشکل بود که نظامیان متدین را از این دیدار باامام می
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مهدی » مهندس ود رهبر انقالب به میهن، طی حکمیروز بعد از ور  ۳بهمن ماه،  ۷۱در 

 گردید.« دولت موقت»، مأمور تشکیل کابینه وزیرنخستتحت عنوان « بازرگان

 
سب برحپیشنهاد شورای انقالب،  بربنا"رهبر انقالب در این حکم خطاب به وی گفتند: 

حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات 

عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است، و به 

ه از سوابقتان در موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسالم، و اطالعی ک

و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی  رزات اسالمیمبا

 انجامخاص، مأمور تشکیل دولت موقت می
ً
 نمایم. تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا

باره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسالمی، و تشکیل رفراندوم و رجوع به آراء ملت در

خبرگان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب  مجلس مؤسسان و

 1"نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.

 در اقامتگاه رهبر انقالب حضور هواییبهمن، تعدای از کارکنان نیروی  ۷۱در بعدازظهر 

افتند. در همین روز نیز تعدادی از کارکنان لجستیکی همان نیرو با لباس فرم در مقابل ی

ستور ی که بنا به دیتن پالکارد تظاهرات کردند. آنهابا در دست داش هواییبیمارستان نیروی 

ستفاده از اسلحه را چگونگی ادر اماکن عمومی"ها متواری شده بودند، رهبر انقالب از پادگان

 1"دادند.به مردم آموزش می
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 هکما دلمان به همین ارتش خوش است "در این روز در مورد ارتش گفتند:  )ره(انقالبرهبر 

 1"ها زیادند.پاکدامن

تن از نمایندگان مجلس شورای ملی استعفاء کردند. گروهی از این  ۱۶در روز بعد، تعداد 

 رفته و اعالم همبستگی نمودند. )ره(امام خمینیاشخاص به محل اقامت 

جمله چند  صدها تن از افسران سابق، از"در اخبار رادیو لندن و رادیو مسکو شنیده شد: 

اند، پشتیبانی خود را از تن از امرای ارتش که به علت مخالفت با شاه از ارتش اخراج شده

 1"خمینی اعالم کردند. اللهآیت

ی و تعدادی از نیروی زمینی، در محل یهوا نیروهای نظامیهمن، عده کثیری از ب ۷۳ در روز

رژه رفتند. رهبر انقالب در این دیدار خطاب به جمع  با لباس نظامی تگاه رهبر انقالباقام

درود بر شما که قدر نعمت خدا را شناختید. و به دامن قرآن پیوستید. درود بر »حاضر گفتند: 

 «.حکومت الله پیوستید شما که ترک کردید حکومت طاغوت را و به

عهود ارتش نسبت به اعالم  تأییدچاپ عکس دیدار مزبور در جراید، نقطه عطف دیگری در 

ب در روند پیروزی انقال یعتسر های متعدد نیروهای مسلح ازطرفی، و از سوی دیگر،همبستگی

 بخشید.ای را شتاب تازه

درباره این روز که الحاق ارتش به انقالب را برای هزاران بار دیگر در  ایخامنه اللهآیت 

در آن روز من کنار امام ایستاده بودم که این "کارنامه انقالب جاودانه ثبت نموده بود، گفتند: 

ر درفتند. اگر بخواهیم احساسات آن روز را نیروی الهی و انقالبی داشتند خدمت امام رژه می

شد در بزرگترین سدی که تصور می یعنی ،«ما پیروزیم»نیم، این بود که جمله خالصه ک یک

مقابل انقالب مانعی ایجاد خواهد کرد، آن روز احساس شد که دیگر وجود ندارد. هم دشمن 

علت هم این بود که کسانی بر ارتش مسلط  چنین تصور داشت و هم خود ما این بیم را داشتیم.

رفت. اما وقتی دیدیم که جوانان ارتشی که عضو تشکیل نمی آنهابودند که جزء این انتظاری از 

، رژه )ره(امام خمینی یعنی طور در مقابل مظهر انقالب،دهنده بدنه اصلی ارتش هستند، آن

دادند و بعد پرچمشان را خدمت امام باال آوردند که رفتند و اظهار همدردی کردند و شعار می

قش ن این سد و این مانع برداشته شده و دیگر وجود ندارد. امام امضاء کنند، احساس کردیم که

ارزنده همبستگی باشکوه ارتشیان با ملت در اضمحالل و شکست رژیم شاهنشاهی، نشان 
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های مقدس امت اسالم برای پیاده شعور ایمانی و انقالبی این فداکاران و عاشقان الله به آرمان

که علیرغم فشارها و اختناق شدید، گام بزرگ  ،الهی در سرزمین خون و شهادت بود شدن نظام

مبارزه با نظام حاکم پهلوی توسط آنان برداشته شد. و همراه با ملت دالور ایران، حماسه پرشکوه 

 1"این بیعت در صفحات تاریخ انقالب اسالمی، جاویدان گردید.

این رویداد محکم و استوار اعالم همبستگی مجدد ارتش با  دربارهایشان در زمان دیگری 

 های سیاسیکه همه نبض ای از شهر تهران" در نوزدهم بهمن، در همان گوشهانقالب، گفتند: 

ای اتفاق افتاد که بدون شک، سرنوشت زد، حادثهطپید و میاد آن و به نظاره آن میی عالم به

 در سر ی ارتش را معین کرد. و
ً
نبود.  این حرکت عادی ...نوشت انقالب هم تأثیر بزرگی داشتقینا

ها، ک زیارت معمولی نبود. هزاران نفر مرد و زن، هر روز ساعتی به سوی آن خانه دلی این

حصار ک از یک زندان، گذشتن ی آن روز، شکستن هواییشتافتند. اما حرکت پرسنل نیروی می

های دراز بر پای پرسنل ارتش بسته شد در طول سالبود که تصور میبریدن زنجیر محکمیو 

بود که آن روز در دنیا هم مانند بمبی ای شده و هرگز گسستنی نیست. این اقدام شجاعانه

منفجر شد و صدا کرد. هم ملت را دلخوش کرد، هم نظر همه را نسبت به آینده ارتش مشخص 

بهمن سال  23،22،21داد و هم در سرنوشت انقالب، بخصوص در روزهای کرد. راه را نشان 

 1ک نقش تعیین کننده را ایفاء کرد."ی 17

 ب و مؤدی اضمحالل نظام شاهنشاهیاره این پشتیبان انقالبو باز رهبرکنونی انقالب در

و  پشتبی ، کارکرد دستگاه را شکست. دستگاه احساس کرد[بهمن 14رژه ] " و اینگفتند: 

تواند حکومت کند، چیست؟ جز که جز با سرنیزه و زور نمیپناه شده، تنها امید آن نظامی

هم با این صراحت و این  نداشتند. اما نیروهای نظامییی نیروی نظامی؟ به مردم که اتکا

 1قاطعیت در خدمت مردم قرار گرفتند."

ضربه ترین ، کاری17ماه ملت ایران در بهمن " همبستگی ارتشیان مسلمان با نهضت اسالمی

را بر پیکر فرتوت و ناتوان رژیم ستمشاهی وارد کرد. بخصوص در نوزدهم بهمن همین سال که 

از گروه کثیری از پرسنل آگاه، شجاع و جان برکف ارتش در اقامتگاه رهبر معظم انقالب اسالمی

ان در راه خطیر پیروزی نهضت تا نثار جرا برای هر اقدامی رژه رفتند و آمادگی خود )ره(امامبرابر 

اعالم داشتند، روز احتضار و لحظات واپسین حیات رژیم خود فروخته شاه، بسیار مقدس اسالمی
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در تاریخ انقالب ای نزدیکتر شد. آری، این حرکت متهورانه و جاودانه که جایگاه ویژه

م منحوس شقیقه رژی یافت، به عقیده متخصصان نظامی، به مثابه تیر خالصی بود که بهاسالمی

 1سرعت و شدت بخشید.". و خود، حرکتی بود که به روند انقالب خونبار اسالمیپهلوی وارد شد

به ایران که برای نجات رژیم پهلوی عامل و تالشگر هر  هایزر فرستاده ویژه آمریکا ژنرال

 " در ضت اسالمی، اعتراف کرد:ارتش در رابطه با نههای مردمیآثار حرکت دربارهعملی بود، 

خمینی...اعتقاد نداشتند که بتوانند ارتش را وادار به  [امام]طرفداران مهم  کهخبر آمده بود 

 1خمینی بکنند." [امام] ترک کامل سلطنت و برآوردن خواست

های گانی " روزهای آخر بحران، کشور به صورت عدم اطاعت و نافرمانی دسته جمعی در

 1ظاهر گردید." گان هوانیروزی نیروی زمینی از جمله درمختلف  رزمی

از  بازگشت و استقبالبهمن ماه در پادگان دوشان تپه، در جریان نمایش فیلم مراسم 4۶در 

 ابراز احساسات نمودند. افراد  هوایی، هنرجویان نیروی )ره(انقالبرهبر 
ً
نسبت به وی شدیدا

 یهوایو دیگر کارکنان نیروی  آنها، برای ساکت کردن گارد شاهنشاهی مأمور حکومت نظامی

ن، ادگاشورش افراد پ مداخله نمودند. سرانجام کار به درگیری و تیراندازی کشید. با انتشارخبر

ها را گشودند و با تقسیم درب اسلحه خانهبه محل آمدند. کارکنان نظامی آنهایاری ی مردم برا

 های خیابانی به نبرد با افراد گارد پرداختند.سالح بین مردم، اقدام به احداث سنگر

گروه از اعضای نیروی  یک"این رویداد نوشته است که:  دربارهدر خاطرات خود  هایزر ژنرال

شاهنشاهی، وارد انبار اسلحه خانه پایگاه شده بودند. و حدود دو هزار تفنگ و مقادیر  هوایی

 تقسیم شده بود و تعدادی از زیادی مهمات برداشته بودند. اسلحه
ً
های در باالی نرده آنهاها فورا

 بعد از 9ه بود. و در ساعت ادامه یافتظهر  بعد ازورودی پایگاه مستقر شده بودند. تیراندازی تا 

، مقررات منع عبور و ظهر دو باره فروکش کرده بود. این غوغا باعث شده بود که دولت بختیار

ها بامداد فردا به موقع اجراء بگذارد. درگیری 1بعدازظهر تا  32/9مرور جدیدی را از ساعت 

 4زیادی برجای گذاشته بود."کشته و زخمی

" ...تعدادی از پرسنل اغتشاشی نیروی حاکی است:  سری ساواک هایگزارشکی از ی در

گردند مقادیری اسلحه و مهمات به خارج پادگان منتقل نموده و در اختیار موفق می هوایی
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که به تعداد کثیر به پشتیبانی از این پرسنل در منطقه گرد آمده بودند، بگذارند. گفته مردمی

، نو، نظام آباد های تهرانشده است تعداد چهار کامیون اسلحه و مهمات مذکور در خیابان

در ازاء ارائه کارت پایان خدمت وظیفه  هواییاز طرف افراد نیروی  خواجه نظام الملک و گرگان

 1تیر فشنگ مربوطه(، بین مردم تقسیم گردیده است." 7ک قبضه تفنگ با ی به هر نفر)

ها و دادن سالح به مردم و تسلیح نمودن آنان توسط ارتش و شکستن درب اسلحه خانه

امرمعمول و مورد انتظار مردم و رهبران  یک تمرد مسلحانه در تمام نیروها در این ایام، باألخره

 ،هایزر ژنرال"های باالی ارتش گردیده بود. با این حال هنوز، انقالبی و حتی فرماندهان رده

، با ساده اندیشی عجیبی چشم امید به سران فرستاده مورد اعتماد رئیس جمهوری آمریکا

زیرا وی نیروی زمینی را ستون فقرات کودتا  2دوخته بود." آنهاارتش ایران و طرح کودتای 

 نمود.را عامل اصلی کودتا قلمداد می هواییونیروی 

خود بیشتر استفاده کند، نیز با سؤاالت شاه، در طول این جریان از نیروی نظامی " این که

 عد ازبشد، و ست. تا قبل از پائیز آن سال چنین کاریک عمل افراطی قلمداد میروروبهمبهمی

 آنهاکردند. و حتی بعضی از پائیز هم سربازان از گشودن آتش به روی مردم خودداری می

خمینی احترام گذاشته و با تظاهر  [امام]فه و افراد دیگری که به بخصوص سربازان وظی

 1کردند."همکاری می آنهاکردند، به کمک مردم شتافته و عمالً با کنندگان همدلی می

کی ایران دریفرماند اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی امیر سرتیپ احمد دادبین

بل از روز ق یک" های خود در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش اظهار داشت:از سخنرانی

فر، پرسنل نیروی مخصوص را آماده برای مالقات با حضرت امام پیروزی انقالب، شهید شهرام

 4مسلحانه خدمت حضرت امام رسیدیم." وزی،ی کرد. تعداد نهصد و چند نفر با اسلحه

ها پیش صورت گرفته بود، و سرانجام نتایج ، از سال[در نیروهای مسلح]" وجود نارضایتی 

ها، قیام به صورت تخلیه کالنتری 1317بهمن ماه  22و21آن در جریان وقایع روزهای 

 5نیروی زمینی مشهود گردید."یی و تمرد پرسنل هواپیما هواییمسلحانه پرسنل نیروی 
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" فرماندهان ارتش تصمیم به سرنگونی بختیار گرفتند. و برای  ۷۳۳۱بهمن 44صبح روز  

این کار نیز چون نتوانسته بودند هیچ دستوری از شاه دریافت کنند. به دو گروه تقسیم شدند. 

برآمدند. و گروه اول در صدد اجرای نقشه خسروداد و دوستانش در مورد انجام کودتای نظامی

عه بین دو دولت اعالم داشتند. و به قوای تحت فرمان خود طرفی خود را در مناز بی گروه دوم

تش خود را بدون پشتیبانی ار  ها برگردند. ...در این میان چون بختیاردستور دادند تا به پادگان

 به عاقبت کار خود پی برد و در صدد فرار برآمد."
ً
 1کامالً درمانده دید، فورا

اعالمیه ارتش مبنی بر پشتیبانی ارتش از  17بهمن  22روز  32/12ت در ساع باألخره" ...

 طرفی خود را از مناقشات سیاسی، اعالم نمود."بی های ملت شریف ایران،خواسته

 به این صورت صادر و منتشر شد:« شورای عالی ارتش»اعالمیه 

داشته و تا کنون در ایران وظیفه دفاع از استقالل و تمامیت کشور عزیز ایران را  " ارتش

های قانونی، این وظیفه را به نحو های داخلی سعی نموده است با پشتیبانی از دولتآشوب

 احسن انجام دهد.

 1317بهمن  22امروز  32/12باتوجه به تحوالت اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 

 «شترمرج و خونریزی بیجلوگیری از هرج و » یبراتشکیل و به اتفاق آراء تصمیم گرفته شد که 

 دستور داده شده استهای نظامیگانی طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعالم و بهبی

های خود مراجعه نمایند. ارتش ایران همیشه پشتیبان ملت شریف و نجیب و وطن که به پادگان

 1کند."یبانی میهای ملت شریف با تمام قدرت پشتپرست ایران بوده و خواهد بود. و از خواسته

 " از جمله مواردی کهآخرین رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران:  باغیقرهبرابر اعترافات ژنرال 

گفته بود  هابود: رئیس ستاد شهربانی به کالنتری اینهاطرفی کند، بی موجب شد ارتش اعالم

مقاومت نکنند. در حالیکه این خالف دستور بود. اعزام نیروهای زبده کمک برای افسران 

نتیجه ماند. سربازان بطور دسته جمعی بی ،آنهامحاصره شده در مسلسل سازی به جهت تمرد 

 نهاآد. نیروهای زرهی به علت سد شدن راه گشتنها برمیکردند و بدون اجازه به پادگانفرار می

وستن به علت پی هواییتوسط مردم و تیر خوردن سرلشکر ریاحی، موفق به کار نشدند. نیروی 

                                                           
 444ص  ۷۳۱۶، انتشارات اطالعات، تهرانشاه؛ ترجمه: ح.ا.مهرانهویدا فریدون/ سقوط . 1
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عمومی، نافرمانی و اعالم نظمیبی افسران و همافران به مردم، قدرت انجام پرواز نداشت.

 1کمیته امام خمینی، همه گیر شده بود.همبستگی افسران عالی رتبه با 

دولت  وزیرنخست ، مهندس مهدی بازرگان(بهمن 4۳پیروزی انقالب اسالمی ) بعد ازدر روز 

" خوشوقتم بدین وسیله به ملت  تلویزیونی خطاب به مردم گفت: –موقت در پیامی رادیویی 

مبارز و مسلمان ایران که امروز در راه پرپیچ و خم و پرگردنه انقالب نجات بخش خود، با شنیدن 

شورای عالی ارتش، به پیروزی دیگری نایل شده است، تبریک  22/11/47 اعالمیه مورخ

انی از سیاسی و پشتیب بگویم. در این تصمیم امرای ارتش با کمال قدرت اعالم بیطرفی در امور

( در مالقات باغیقرهملت کردند و تیمسار ریاست ستاد ارتش )تیمسار های تمام خواسته

 2حضوری همکاری خود را با دولت موقت اینجانب اظهار نمودند."

به اش ، ارتش در جمع و با همه بدنه1317بهمن توان گفت که در انقالب اسالمی" می

برای سرنگونی کامل نظام گذشته،  1317بهمن  21شورش همافران در  بویژهانقالب پیوست. 

ران دوران پهلوی از ای وزیرنخست، آخرین کارساز بود. و در پی این شورش بود که شاپور بختیار

 3قرار گرفتند."پایداری سخت در کنار انقالب بی های نظامی،گریخت. و همه پادگان

 وها شد، تالش پرسنل برای کنترل پادگانیمیتر " هرچه حرکت انقالبی مردم سرعت

شد. به طوریکه در ساعات منزوی کردن عناصری که هنوز به رژیم وابسته بودند، بیشتر می

 همه پادگان
ً
الله و عناصر مؤمن و انقالبی ها در کنترل پرسنل حزبپیروزی انقالب، تقریبا

" گفته بود:  ۷۳۳۱در شهریور « لورور»نگار که به قول روزنامه « شاهتخت »بدین سان  4د."بو

توسط مردم انقالبی با همبستگی ارتش،  5ازاین پس، تخت شاه برروی دوش ارتش قراردارد."

، برای همیشه تاریخ واژگون شد. به انحراف سوق دادن مردم، بندگی )ره(امام خمینیبه رهبری 

مخلوق و بیداد، تسلط و تحکم نظام طاغوت، جای خود را به: شرح محفوظ، حقوق خلق بر 

 الهی داد.محترمه، حسن مشترک و حیات طیبه در نظامی

                                                           
ران، جلد ایانقالب اسالمی؛ ناشر: بنیاد تاریخ انقالب اسالمیزیرنظر: کرباسچی غالمرضا/ هفت هزار روز تاریخ ایران و . 1
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هرکه به استبداد عمل »هلک "" َمن اسَتّبد برأیه فرمایند: ی( معلی السالم) یعلحضرت 

 1.«کرد، هالک شد

 ک نفر ارتشی کشته شد.ی خود توسط، فرمانده نیروی زمینی در جلو ستاد ایبدره

بهمن، عرصه تجلی پیوند ناگسستنی ارتش با ملت و نیز صحنه نمایش وفاداری و  44روز 

های حق طلبانه مردم مسلمان ایران بود. ارتش در همبستگی عمیق ارتشیان نسبت به آرمان

یدای بال کوشش ناپ" در اواسط فوریه، به دنبا مردم سهیم و شریک شد. پیروزی انقالب اسالمی

که به وسیله شاه انتخاب شده بود، ارتش ایران  ایاالت متحده برای حمایت از دولت بختیار

سقوط کرد. و پیش بینی سفیر سولیوان در مورد این که در این انقالب، ارتش به برادران و 

 2کرد، به اثبات رسید."خواهرانش تیراندازی نمی

ت " من به صراحت و جرئدر مورد نقش ارتش در پیروزی انقالب گفتند:  صیادشیرازیشهید 

ها فکر کنم که ارتش شریک انقالب است. ارتش ما با انقالب اصالً بیگانه نبود. بعضیاعالم می

ب نداشت. خیر، ارتش به جز تسلیم در مقابل انقالای بهمن، ارتش چاره 22 بعد ازکنند می

..زیرا و انقالبی بود. مردمیاش انقالب پیوست. ارتش تسلیم انقالب نشد. چون ماهیت و ریشه

زمینه مکتبی بودن داشت. زمانی هم به انقالب و مردم پیوست که اش به خاطر دین و عقیده

 3باعث سرعت بخشیدن به روند پیروزی انقالب شد."

در مورد نحوه عملکرد ارتش در جریان پیوستن ارتش به انقالب گفنتد:  ایخامنه اللهآیت

کردند. خیال بردند. همه غیر از این امر، تصور میهمه عکس این مطلب را انتظار می"

و آخرین لحظات، خواهند ایستاد. اما ترین ها در مقابل مردم در حساسکردند که نظامیمی

 4حقیقت غیر از این بود."

در  ۷۳۶۳تا  ۷۳۶۷های سابق درایران درسال سفیر اتحادجماهیر شوروی« دیرافویل بوک»

ز جمله صفات بارز انقالب ایران، احیاء ا"اظهار داشت: « ایرنا» یخبرگزارای با مصاحبه

برای  نظریه سیاسی بوده است...آمریکا به یکمبدل ساختن اسالم  اسالمی وهای ارزش

دستیابی به منابع نفتی و کنترل شوروی، شاه ایران را تا بن دندان مسلح کرده بود. اما ارتش 
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 یآمریکایشاه، در سرکوب حرکت ضد های ضدمردمیبود که زیر بار فرمانیی جزء اولین نهادها

 1نرفت."

نظام سیاسی  و یکک جامعه ی گرچه ارتش و نیروهای مسلح در طول تاریخ مظهر قدرت

های ضد سیاستمداران رژیم هستند، اما در بحبوحه انقالب، نه تنها میدان را برای فعالیت

 و باطن به انقالب پیوست. ظاهر شاهنشاهی و تداوم انقالب باز گذاشت، بلکه خود نیز در

ز گانی ای شود که فرماندهانبودن و انقالبی بودن ارتش از اینجا مشخص میعمق مردمی

هر ، شکه به منظورسرکوب مردم و ممانعت از پیروزی انقالب، به شهر قم شیراز هوابرد ۳۳تیپ

پیروزی انقالب مورد تقدیر و  بعد ازخون و قیام و کانون اصلی بحران، اعزام گردیده بودند، 

و  ی، نجفی مرعشی، گلپایگانیتکریم رهبران انقالب و آیات عظام از جمله: حسینعلی منتظر

 زدی قرار گرفتند.ی محمد

سنوات قبل، برای سرکوب شورش  گانی بود که درز یقسمتی ا این گردان نظامی

کشور عمان اعزام گردیده  در منطقه ظفار« جبهه خلق برای آزادی خلیج عربی» کمونیستی

 کشور شده بود.بود و درمدت کوتاهی موفق به انهدام کامل غائله کمونیستی آن 

 و نظامی، معتقد بود که این واحد «سولیوان»که گان است ی گان، قسمتی از همانی این

از میان چندین واحد "بعضی از واحدهای دیگر برای حفظ حکومت قابل وثوق هستند. 

 هرانت دسترس است، گارد شاهنشاهی که اکنون دردر  یکه برای تحمیل حکومت نظامنظامی

مستقر شده و تیپ نیروهای ویژه و سربازان هوابرد از طرف حکومت ایران، بیش از همه قابل 

 2شوند."اتکاء تلقی می

 رد اندیشیدند، نحوه انجام مأموریت نظامیان مزبورچهره واقعیت آن چنان نبود که آنان می

استعصام و تمسک قلبی ارتش به ملت خود، در وهم حکام (، نشانگر آن بودکه ان )قمکانون بحر 

 گنجیده بود.وقت نمی

هنوز باقی است،  " اگر چه حکومت نظامیدر سوم بهمن ماه سال اوج بحران، نوشتند:

 3خورد."اثری از نظامیان به چشم نمی لیکن در قم

                                                           
 4۷۶۱شماره  ۷۳۱۱بهمن ماه  ۷۳روزنامه ابرار یکشنبه  .1
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نوشت:  «پیشواز از امام»مطلبی تحت عنوان  ۷۳۳۱فروردین  ۷۶در  «مصور تهران»مجله 
را در بر گرفتند. آن چنان سدی ساختند  او هواییامام از هواپیما پائین آمد. و افسران نیروی »

گران دیخواستند. و از های اول، این فکر پیش آمد که گوئی، تنها او را برای خود میکه در لحظه
کردند. افسران ارشد، افسران جزء، درجه دارها دیگر سلسله مراتب را فراموش کرده جدایش می

ت که قین داشی کوشیدند امام را بیشتر محافظت کنند. بایدبودند. و هر کدام به سهم خود می
و  .استندخوسال بعد بود و نه قانون ارتش. بلکه رهبر را از جان می نه برای گرفتن درجه در

 «.داشتندمقدمش را گرامی
در مورد پیوستن ارتش به انقالب گفتند: "افتخار و آفرین برارتشی که در  )ره(امام خمینی

اوج تصمیم جاودانه خود، حصار تعبد طاغوت را شکست. برج و باروی رژیم سلطنت و حکومت 
ساله شاهنشاهی را به آتش کشید. و خود را از قیود حاکمیت ستمگران و مستشاران  4۳۶۶

یی ساخته بودند، رها« جزیره ثبات» یرانازو منافعشان از که با هزاران آمال و آر  آمریکایی
نان و سربازان، آنچ داراندرجهبخشید. ...تصمیم شجاعانه پرسنل شریف ارتش اعم از افسران و 

کوبنده و قاطع بود که مجال تفکر و تصمیم را از دشمنان خدا و خلق گرفت. و پیوستن ارتش 
یأس و ناامیدی ستمگران گردید.  بندگان خدا و لحظه شادی داراندرجهاعم از افسران و 

 ...پیوستن ارتش به مردم، معرف ارزش واقعی ارتش و موجب کینه توزی جهانخواران گردید."
را در طول  کارکنان ارتش و نیروهای انتظامی اگر برخوردهای خشونت آمیز برخی از

 منجر به درگیری، زد 
ً
 ه دری کیهاخورد و تیراندازی ومبارزات مردم تا پیروزی انقالب که بعضا

  ای ازیا شهادت عده نهایت به مجروحیت و
ً
هموطنان گردید، مورد کنکاش قرار گیرد، اجماال

 شود که:به این نتیجه ختم می
است که توسط نمایندگان « قانون اساسی»کشوری دارای قانونی تحت عنوان  هر (7

ها و وظایف قانونی ادارات و مؤسسات فعالیتتمامیآن  منتخب مردم به تصویب رسیده و در
 نمایند.تعیین می دولتی را جهت اجراء دولتی و غیر

تمامیت  و حراست ازحدود و ثغور حفظ استقالل و»در قانون اساسی ایران، وظیفه ارتش 
ت کسوبود. در هر رژیمی« ت مشروطه سلطنتی و رژیم شاهنشاهیدفاع ازحکوم و ارضی کشور

 گری مستلزم پایبندی به سوگند وفاداری به نظام حکومتی است.نظامی

کومت مشروعیت بخشیدن به ح رژیم شاه با تبلیغات گسترده به انحاء گوناگون سعی وافری در

. به طوری که کلیه ادارات و مؤسسات، به این مشروعیت اعتقاد راسخ کردمیو سلطنت خود 

 مملکت حکم برانند.بر این  سال ۳۱قادر نبودند حدود داشتند. اگر اینگونه نبود خاندان شاه 
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گفتند:  ۷۳۳۱اسفند  ۱در مورد اجرای تبلیغات رژیم شاه در دوشنبه  )ره(امام خمینی 

 1میلیون دالر برای تبلیغات گذاشته بود." 122محمدرضا از قراری که شنیدیم سالی "

 ریشه دوانیده بود. هیچ ادارات و مؤسسانفوذ تبلیغات رژیم شاه درتار و پود تمامی
ً
ت عمیقا

در مملکت خالی از نفوذ و سیطره رژیم نبود. تحت تأثیر همین القائات مستمر بود که  جایی

حالت مردد بودند. تا  در گذشت، ولی بسیاری از مردم هنوزمیها از آغاز نهضت اسالمیماه

، آنان " منپیامی، اکثریت مردد را از خواب گران بیدار نمود و گفتند:  که رهبر انقالب در جایی

 با اعمال خود، از شاه خیانت کار پشتیبانی می
ً
یحت کنند، نصرا که با سکوت مرگبار و احیانا

 2کند، به پیوندند."و فداکاری می دهدمیکنم که به ملت مظلوم که برای اسالم خون می

به گوش متغافلین رسید.  «هر مسلمان، خیانت است به قرآنسکوت »از همین زمان شعار 

طرفی بسیاری ازمردم و کشاندن آنان به صحنه مبارزه با رژیم بی که نتیجه آن خروج از حالت

ا خطاب ی و .«شرفندبی ها،طرفبی» ندگان درانقالب، معتقد بودند کهگردید. زیرا پیشی گیر 

 .«ا ساواکیی مائی، ا ازی» داشتند:ها اظهار میطرفبی به

نظامیان به خاطر وضعیت خاص شغلی و رسوخ انضباط معنوی در عمق وجودشان، بیش از 

دهی، ماندیگر اقشار جامعه، ملزم به رعایت قوانین و مقررات و اجرای دستورات سلسله مراتب فر

 .است دفاع، الزامی میدان جنگ و جامعه در از برای این قشر« دستور»باشند. اجرای می

 ،
ً
 3" ارتش فرمانبردار قدرت سیاسی بوده..."به همین دلیل درطول تاریخ معموال

 های آموزشی تمرینات معمول آنان، مبارزه با اغتشاشات داخلی است.یکی از برنامه

جلوگیری ازفعالیت و به اصطالح، شورش و اغتشاش،  «دستور»ارتش که برابر قانون به هنگامی

 باشند.شود، ارتشیان ملزم به اطاعت و اجرای دستورات رده مافوق خود میصادر می

کباره با روند انقالب همراه و همصدا ی طبقات مختلف جامعه همگی بههمچنان که تمامی

 دادند.عمل متفاوتی نشان مینبودند، در ارتش نیز بعضی تندتر و بعضی کندتر، ازخود عکس ال

فتوای تاریخی رهبر انقالب در مورد ابطال سوگند وفاداری به رژیم شاهنشاهی، موجب 

 از انفصال روحی نظامیان نسبت به رژیم پهلوی گردید.ایجاد موج عظیمی

                                                           
 ۷۶عام(، جلد سهامیافست )(، چاپ: شرکت رضا )عفرهنگی امام  دوانی علی/ نهضت روحانیون ایران؛ ناشر: بنیاد. 1

 4۱۱ص
 ۶4۳ص  ۷۳۱۳مازندی یوسف/ ایران، ابرقدرت قرن؟؛ نشر البرز، چاپخانه: آسمان، . 1
 ۱۳۷ص  ۷ابوالحمد عبدالحمید/ مبانی سیاست؛ ناشر: انتشارات: توس، جلد . 1
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بودن انقالب، ارتش زودتر از آنچه مردم و حتی رهبران انقالب به خاطر چهره اسالمی

ن های ارتش با مردم در جریاظر بودند، به انقالب پیوست. به همین دلیل برخوردمتربص و منت

" برای به شکست کشاندن رژیم حاکم و خلع ها، بسیار اندک بود. زیرا رهبر انقالب، تظاهرات

یوه بود. زیرا با این ش «تسخیر ارتش»سالح او، شیوه بدیعی را به کار بسته بود. که آن همان 

ارتش را به نام دشمن خود ده، هیچگاه مردم در مقابل ارتش نایستاده و و حساب شعلمی

 [که رژیم، ارتش را اند. بلکه در هنگامینخوانده
ً
به جنگ و کشتار مردم به میدان  ]ظاهرا

کشند، بلکه شعارشان این دیدند که این مردم نه تنها به روی ارتش اسلحه نمیآورد، میمی

د. مردم ش «تسخیر». لذا ارتش تا بن دندان مسلح، به خود آمده «ارتش برادر ماست»است که: 

نه تسلیم مردم. و خود را در اختیار مردم قرار داد. و این شیوه با کمترین تلفات، بزرگترین 

 بی شدندپیروزی را به همراه داشت. و گرنه، اگر مردم با سالح در مقابل ارتش ظاهر می
ً
ا قینا

تسخیر »نستند به آن سرعت به پیروزی برسند. لذا ما از این حالت به تواشمار هم، نمیبی تلفات

م پیوست، به مرد یعنی آن. وقتی که ارتش تسخیر شد، «تسلیم و شکست»کردیم نه  ادی« ارتش

های پس از پیروزی، به کمک مردم نه تنها با مردم کاری نداشت، بلکه در شدائد و جنگ

 1شتافت."

های ایران، در بحبوحه آن در مقایسه با انقالبانقالب اسالمیشهدای  قین، تعدادی طوره ب

 کشورهای جهان، بسیار قلیل بود. خونین دیگر در سطح انقالب سایر

" به زعم این واقعیت که میان نیروهای مسلح و تظاهرکنندگان، برخوردهای متعددی روی 

 اندک بو
ً
 2د."داده بود، تعداد کسانی که در انقالب جان باختند نسبتا

گردد که انقالبیون آن های سایر کشورهای جهان، به این واقعیت ختم میمطالعه انقالب

 نبا تقدیم قربانیا ای ،اندممالک برای دستیابی به پیروزی، سالیان متمادی مبارزه نموده

نهایت فعالیت انقالبی آنان به دلیل دخالت ارتش به شکست  درو یا اند شماری پیروزگشتهبی

رسد، تعداد می" آنچه قابل توجه به نظر ایران، انقالب اسالمی در موردانجامیده است. ولی 

 اللهتآیآمیز قبل از بازگشت گان، طی چهارده ماه درگیری خشونتشد بالنسبه اندک کشته

 3خمینی به ایران است."

                                                           
صص  ۷۳۶۳پ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ: شمشاد، ها؛ ناشر: مرکز چاطاهری حبیب الله/ انقالب و ریشه. 1

4۳۷-4۳۶ 
 ۱۱۳ص ۷۳۱۶ زونیس ماروین/ شکست شاهانه؛ ترجمه: عباس مخبر، چاپ: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 1
 ۱۳۶ص  ۷۳۱۶های سیاسی، انتشارات اطالعاتظهور و سقوط سلطنت پهلوی/ مؤسسه مطالعات و پژوهش. 1
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توضیحی مختصر داده  «چهارده ماه درگیری خشونت آمیز»ضروری است در مورد ذکر 

های که در بحبوحه انقالب، درگیری دهدمی شود: تاریخ روزنگار انقالب اسالمی، گواهی

به صورت روزمره و مداوم رخ  خشونت آمیزی بین تظاهر کنندگان و مأمورین حکومت نظامی

انقالبی مردم از آذرماه تا پیروزی انقالب به ظهور رسید که آن هم های نداده است. اوج فعالیت

رتش اهای گانی مستمر در بسیاری ازهای مصادف با فرار روز افزون نظامیان، اعالم همبستگی

در هیچ  (میدان ژاله) تهرانشهریور  ۷۱در میدان کوچک  ۳۳شهریور  ۷۱روز های یریدرگ بود.

 از ایران بزرگ، تکرار نگردید.ای نقطه

که بین مردم و به نام نیروهای مسلح به وقوع یی عامل دیگری که بعضی از برخوردها (1

 بود. پیوست، وجود ُعمال ساواک

عامل اصلی برابر اظهارات آگاهان سیاسی در زمان بحبوحه انقالب، در حقیقت 

 بوده است. برخوردهای خشونت بار، نه مردم و نه نظامیان، بلکه مأموران ساواک

خمینی،  [امام]برخالف " عواملی هستند که  داشتند که،در همان زمان بسیاری اظهار می

به  1، به خشونت معتقد بودند."آنها، کردمیکه مردم را به عشق و نثار گل به نظامیان توصیه 

، به ظاهر مردم انقالبی، به سوی ارتشیان در اصفهان برقراری حکومت نظامی بعد ازطوری که 

 آتش گشودند.

 ، کشته شد. در پی این اقدام،مشهد ۶، سرهنگ زمانی پور، رئیس کالنتری ۳۱مهرماه  ۳در 

 2ایران، مسئولیت این عمل را به عهده گرفت."خلق یی های فدا" سازمان چریک

از ملت و ایجاد درگیری، بارها ارتش را با یی به انحاء مختلف برای انتقام جو ساواک

 ینمخالفرسید که " به نظامیان خبر می. به طور مثال: کردمیکذب تحریک  هایگزارش

های مناسب روز، با آالت گوناگون از قبیل ا حتی در فرصتی با استفاده از تاریکی شب و [مردم]

را به وضع فجیعی  آنهاپتک و میله آهنین، چاقو، به پرسنل نیروهای مسلح حمله نموده و 

از کشتن، در غالب موارد مرتکب اعمالی از  حتی بعد و رساندند.ا به قتل میی مضروب کرده و

 که آشوبگران در مشهد شدند، به طوریدرخت می قبیل درآوردن چشم، آویزان کردن وارونه از

 3ک افسر را از وسط دو نیمه کردند."ی

                                                           
 4۷۱ص  ۷۳۶۳هایزر(/ ترجمه: ع. رشیدی، انتشارات اطالعات تهران  خاطرات ژنرال) تهرانبه  مأموریت. 1
 ۷۱۱ص  ۷۳۶۳ ، چاپخانه سپهر، تهرانه/ دو سال آخر، رفرم تا...انقالب/ انتشارات امیرکبیر -موحد. 1
 ۷۶۶-۷۶۱نشر نی صص  ۳۱بهمن  –(/ مرداد باغیقرهخاطرات ارتشبد عباس ژنرال )اعترافات . 1
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تن به منظور فریف واقع توسط ُعمال غوغاطلب ساواک اینگونه اخبار که به نام مردم، ولی در

 از نظنیروهای مسلح شایع می
ً
را  میو انتظا نظامیر عاطفی، برخی از شنوندگان گردید. طبعا

نمود و باعث بروز اعمالی از قبیل اذیت و آزار و تیراندازی و حتی منجر از مردم فارق و جدا می

 گردید.به شهادت رساندن بعضی از انقالبیون می

" برابر اطالعات واصله، گفت: ان دوران حکومت نظامیوزیر نخستاز  یکی 1«شریف امامی»

وقایع  هایگزارشطوری که ه باشند. بمی ها خود مأمورین ساواکآشوبعامل قسمتی از این 

 مربوط به وقوع آتش سوزی و انفجارساواک را مالحظه می
ً
 ا آشوب است. و تا امروزی کنید، تماما

با  ای ا جلوگیری از این حوادث شده باشدی ک گزارش از ساواک دیده نشده که موفق به کشفی

ا ی سوزی و انفجارموفق به دستگیری مسئولین، قبل از انجام آتشین انتظامیکمک مأمور

 2آشوب بشود."

و آسوشیتد پرس اعالم  های فرانسهاول دی ماه(، خبرگزاری)محرم همان سال  4۷یا در 

مجروح و چهل  بدستان مزدور شاه، عده بسیاری از مردم اصفهان " در حمله چماقکردند که 

 3کشته شدند." نفر

گفته  بنا به یکی دیگر از علل برخورد برخی از تظاهر کنندگان با نیروهای حکومت نظامی

" وقتی با جمعیت  نویسد ارتشیانمی روزه خود در تهران ۳۷در خاطرات مأموریت  ژنرال هایزر

کنند بدون استفاده از اسلحه نظم را برقرار کنند که البته می شده بودند، ابتدا سعی روروبه

ا کرده بودند. ام هوایینرسیده بود. سپس به سوی جمعیت تیراندازی  جاییتالششان به 

ینکه جای اراهپیمایان به این کار عادت داشتند و منتظر اقدام دیگری نبودند. بنابراین، به 

 هایشان را پائین آورده بودند، حمله مسلحانهکه لوله تفنگیی پراکنده شوند، به سمت نیروها

 کنند. نیروها خیلی دقیق عمل کرده بودند و فقط به سمت کسانی که مسلح بودهمی
ً
اند و علنا

 4، شلیک کرده بودند."اندکردهبه آنها حمله 

در مورد  )ره(ش(، رهبر انقالب۷۳۳۱دی ماه  4۳ق ) ۷۳۳۳صفر ۷۱قبل از پیروزی انقالب، در 

رادران الرحیم. بالله الرحمن" بسمبدین شرح صادر نمودند: های جدید به ملت ایران پیامیطئهتو

                                                           
 ساله استاد اعظم لژ بزرگ فراماسونری ایران بود. ۱۳شریف امامی. 1
 4۶-4۱نی، صص، نشر ۳۱بهمن  –(/ مرداد باغیقرهخاطرات ارتشبد عباس ژنرال )اعترافات . 1
ایران، ایران، ناشر: بنیاد تاریخ انقالب اسالمیزیر نظر کرباسچی غالمرضا/ هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی. 1

 ۷۶4۳ص  ۷۳۱۷، 4جلد 
انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ: چاپخانه ؛ مترجم: نعمت الله عاملی، ناشر: رابرت/ مأموریت به تهران هایزر. 4

 4۱4ص  ۷۳۳۶مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران 
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و دوستان من، ملت عزیز ایران، خبری موثق دریافت نمودم که الزم است شما را مطلع کنم. 

نفع جویان، در دست اجراء است که باید ملت ایران با کمال از خارج کشور و به دست ای توطئه

از مزدوران و یی هاخواهند به مجرد رفتن شاه، دستههوشیاری و شجاعت آن را خنثی کنند. می

گر ها و دیها و شهربانیاشرار را وادار کنند که به اسم ملت مسلمان، حمله به ارتش و سربازخانه

اند، به کردهو انتظامی نظامی با تبلیغاتی که برای نیروهای کنند. ومؤسسات دولتی و نظامی

خواهند برای چپاول نمایند. بدخواهان که می دفاع واداربی عنوان دفاع، آنان را به قتل عام مردم

 سو در بین سربازان و نظامیان و سایر یک ا برگردانند، ازی بیشتر مال ملت مظلوم، شاه را حفظ و

خواهد همه شما را از بین ببرد. و از سوی زنند که ملت میه اشاعه دروغ میدست بقوای انتظامی

ند تا کنمیانتظامی و نظامیهای دیگر، اشرار و اجیرانی را به اسم ملت وادار به هجوم به دستگاه

 قرار داده و نتیجه مطلوب را بگیرند.ملت را در مقابل نیروی ارتشی و انتظامی

به حکم تکلیف الهی و ملی انتظامی و نظامیهای قوای من به ملت شریف و جمیع جناح

 ها را خنثی کنند.دیگر از آخرین توطئه یکی دهم که با بیداری و شجاعت اخالقی،هشدار می

و ارتش با برادری و مهربانی رفتار کنند. و اگر اشراری قصد مردم موظفند به نیروهای انتظامی

د که موظفنان را داشتند، از برادران خود دفاع کنند. ارتش و سایر نیروهای انتظامیحمله به آن

حمله کردند بدانند که این ملت نیست.  آنهابا ملت به طور برادری رفتار کنند. و اگر اشرار به 

خواهند فساد کنند. برادران عزیز و شجاع بلکه عمل عمال اجانب و نفع طلبان است که می

حاصل نشده است. متانت را از دست ندهید. و با یی که بارفتن شاه، پیروزی نها من، بدانند

ها بنگرند. از خداوند تعالی پیروزی ملت مسلمان و انهدام هوشیاری به مسائل روز و توطئه

 ."الموسوی الخمینی اللهروح. هالله و برکاتةرحم اساس ستمکاری را خواهانم. والسالم علیکم و

کردند که را متهم می " مردم، ساواکنویسد که: ، در خاطرات خود میآمریکایی هایزر ژنرال

فرستد، تا از درون جمعیت، مردم مأموران مسلح خود را با لباس شخصی به میان تظاهرات می

 1را بکشند."

تفرقه بین مردم و  ، حربه آنان در مورد ایجادبا وصف تکاپوی مداوم عناصر اخالگر ساواک

 نیروهای مسلح کارساز واقع نشد.

یت نشینی، موقعکنج سنواتی انزوا و از های منحرف دیگر، نیز بعدحزب توده و سایر جناح (6

های بیراهه رونده خود را مناسب دیده، تحت مشی اربابان خارجی خود، قد علم نمودند و فعالیت

                                                           
 ۱۶ص  ۷۳۱۶ ، انتشارات اطالعات، تهرانهویدا فریدون/ سقوط شاه؛ ترجمه: ح.ا.مهران. 1
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معترف است حزب  هایزر توده، همچنان که ژنرالحران، حزب دند. درجریان بحبوحه بکر  را آغاز

ها را " نقش فعال، منسجم و مخربی در میان نیروهای اپوزیسیون برعهده داشتند. خشونتتوده 

 1ها را افزایش دهند و راه رشد آرمان خود را باز کنند."ها و نارضایتیزدند که گسستگیدامن می

دند شمی ای مذهبی مخفیهگرفتند، زیر نقاب گروهمی وقت مورد انتقاد قرار " هرافراد این حزب 

 2به طور ناگهانی آشکار شده بودند." [در بحبوحه انقالب] رفتند. حاالمی و تحلیل

به شرح زیر به ملت صفر همان سال، پیامی۷۶دی ماه، برابر با  ۷۳رهبر انقالب در مورخه 

" بسم الله الرحمن الرحیم. سالم و تحیت به عموم ملت ایران ایدهم الله ایران ارسال داشت: 

شود کند. گفته میخطرناک حکایت می هرسد که از توطئالبی از ایران میتعالی، مط

شود و اشخاص بسیاری را به اسم ها منتشر میو شهرستان بدون امضاء در تهرانیی هااعالمیه

ه ها سوزانده و برا با همین بهانهیی هاکنند. و خانهعمال شاه، تهدید به قتل می و یاساواکی 

اعمالی  ،اند. به طوری که از ایران اطالع دادهاندزن و فرزندان آنان اهانت نموده و آزار داده

گیرد که شاهد بر آن است که برخالف اسالم و انصاف، بدون رعایت حقوق شرعی انجام می

 های ناپاکی در کار است که به هرج و مرج و ایجاد رعب و وحشت، نهضت مقدس اسالمیدست

 3را متهم نموده و خدای نکرده به شکست بکشند..."

ی تشخیص مصالح و مسائل شرع هقودر مذهب پیشرفته شیعه، هر فرد مسلمانی که فاقد  (4

است، باید از مرجع واجد شرایطی تقلید نماید. مرجع مزبور به مثابه جانشین اولی االمر قلمداد 

او مورد وثوق عام و اوامرش واجب یی شود. اندیشه و گفتار وی برای مقلدین قابل اجرا، پارسامی

 االطاعه است.

 از در میان روحانیون و مراجع برجسته، کسانی
ً
شاه و قانون اساسی حمایت  بودند که علنا

لکه کردند، بنمودند. و حتی برای حفظ و قوام حکومت پهلوی، نه تنها دعا میو پشتیبانی می

کثیری از نظامیان، همچون  شدند. تعدادظهیر و پشتیبان وثیق و استواری محسوب می

به عنوان بزرگترین مرجع دارای  آن زمان که در« آقای شریعتمداری»از بسیاری از مردم عادی 

 کردند.شناخته شده بود، تقلید میوجاهت عمومی

 یکی از مدافعان سرسخت و مصمم رژیم شاهنشاهی بود. یو

                                                           
 ۳۷۷ص  ۷۳۶۳رجمه: ع. رشیدی، انتشارات اطالعات، تهران هایزر(؛ ت خاطرات ژنرال) تهرانمأموریت به . 1
؛ مترجم: نعمت الله عاملی، ناشر: انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ: چاپخانه رابرت/ مأموریت به تهران هایزر. 1

 ۳۳۶ص  ۷۳۳۶مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، 
 4۷۳ص  ۷۳۶۷، ۳م.د/ پیام انقالب؛ ناشر: پیام آزادی، چاپ: طلوع آزادی، جلد  -قاجار. 1
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ظر بود در ن «انقالب سفیدشاه و مردم»اصول  از عنوان یکیبه  که بنا به دستور شاههنگامی

های مذهبی به منظور پس از طی آموزش «سپاهیان دین»که سربازان وظیفه تحت عنوان 

یا از روحانیون وابسته به رژیم در این زمینه استفاده  تعلیمات دینی به روستاها اعزام گردند و

های متعدد اطالعاتی از تاریخ " گزارشاین طرح استقبال نمود.  کنند، آقای شریعتمداری از

 نشان می 1391
ً
 [ی شریعتمداریآقا]او دهند که وجود دارند که اساسا

ً
 ، با شاه مناسبات نسبتا

بوده است. به عنوان نمونه ادعای  خوبی داشته و همچنین در لیست حقوق بگیران ساواک

نام برده شده که از  ازاو به عنوان رئیس مرکز مذهبی قم 1312اخیر، در گزارش مورخ آبان 

عنوان شریعتمداری به  1312کند. در مورخ هاتی دریافت میهی و ساواک وجووزیرنخست

کاری سپاه دین مذهبی هم تشکیل یکرهبران مذهبی که با ساواک برای ترین از برجسته یکی

ای گفته شده که او چهره مذهبی برجسته 1317گزارش در سال  در یککند، گزارش شد. می

 1شود."است که توسط ساواک تأمین می

از سوی رژیم و خطر  «سپاه دین»" امام خمینی ضمن اشاره به تأسیس در همان زمان، 

روحانیون وابسته و درباری، نوشت: این برنامه رژیم به منظور ریشه کن کردن اسالم و کنترل 

 2گیرد."ها و مساجد انجام میحوزه

" ضمن اشاره خطاب به علما و خطبای اسالمی، طی پیامی )ره(امام خمینیدر جای دیگر 

قصد دارند با جایگزین کردن معممین  آنها از سوی رژیم، نوشت: «سپاه دین» یستأسبه 

مقاصد  باشند براییی هابلندگو آنهاساختگی، روحانیت خدمتگزار به اسالم را عقب بزنند. تا 

 3دستگاه."ضداسالمی

پرده از چهره نهانی برخی از روحانیون درباری  ۷۳۳۱آبان  ۳هوشیاری در  انقالب با رهبر

ه بیند، بت خورده و زبون میدر بین ملت شکس " اکنون که شاه، خود رابرداشته، گفتند: 

خواهد افرادی را که چندین سال است با مقاصد دست زده است. و مییی هاسازیصحنه

رها و خار اسالم، به تاریخ گباسالم و تغییر تاریخ پرافتشیطانی شاه همراه و به تغییر احکام 

اند، ملی جلوه دهند. تا در مواقع حساس با نفوذ در صفوف روحانیون ها رأی دادهپرستآتش

چه تغییری در نظام شاه »ملی اجراء نمایند، باید دید ای مبارز مأموریت شوم خود را با چهره

                                                           
 4۱۱ص  ۷۳۶۱(؛ و آمریکا به روایت اسناد ساواکانقالب )از تاریخ یی فرازها. 1
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 ، باید ملت شریف«ت بوس بودند و چاکر، و امروز مخالفپدید آمده است که اینان تا دیروز دس

 1«های خطرناک، خود را در بین آنان، جا نزنند.هوشیار باشند که این مهره»

" رهبران مذهبی میانه رو، به هیچ وجه خواستار براندازی سلطنت نبودند و هدفی جز 

 2نداشتند."، و حفظ حرمت مذهب توسط دولت [میالدی]1422اجرای قانون اساسی 

ها قبل بسیاری ازمردم اطالع داشتند که نمایندگانی ازطرف شاه به طورمکرر با از سال

برای  مختلفیی هادر زمانیی هاگرفتند و ایشان نیز به مناسبتآقای شریعتمداری تماس می

 «یآقای عباس»که در مورد پیامی «از تاریخ انقالبیی فرازها»فرستاد. در کتاب شاه پیام می

)وزیر دربار( تقدیم  داماد آقای شریعتمداری، از طرف وی به دربار ارسال شده و توسط هویدا

خمینی فرستاده که وی  اللهآیتبرای  "شریعتمداری پیامی شاه نموده، نوشته است که:

خمینی در مقابل شاه  [امام]کند. چون که خمینی همکاری نمی [امام]گفت او دیگر با می

 3قرار گرفته است."

آشنایان آقای شریتمداری و  از نمایندگان اسبق مجلس و از یکی« نیاهدایت اسالمی»

در مالقاتی که با وی داشته اظهار  هویدا، و در عین حال از منابع فعال النه جاسوسی آمریکا

ر خمینی د [امام]طرف که از یی هاآیا وی با گفته" خود وی از شریعتمداری پرسیدکه دارد: می

 4مصاحبه با لوموند ابراز شده موافقت دارد؟ شریعتمداری گفته بود که موافق نیست."

های نمایندگان رژیم و آقای شریعتمداری، بصورت معمول و ها و مالقاتجریان تماس

 همیشگی استمرار داشته است.

های شریعتمداری همیشه و برای شریعتمداری و جواب های هویدا" باوجود این که پیغام

 
ً
د. چند شدوبار برای قوت قلب انجام میای کسان بود، اما این تبادل نظرها اقالً هفتهی تقریبا

 5بار هم بهبهانیان معاون مالی دربار با چمدان پول نزد شریعتمداری رفته است."

در بزرگداشت  مردم تبریز ۷۳۳۶بهمن  4۳زمانی که در تاریخ آقای شریعتمداری حتی 

و به پشتیبانی از روحانیت قیام کردند، این حرکت مردم را مورد سرزنش قرار  چهلم شهدای قم

شریعتمداری به مراجع  اللهآیتاز سوی تلگرامی 24/11/12صبح امروز  11" در ساعت داد.

                                                           
عام(، سهامیافست )علیه السالم(، چاپ: شرکت رضا )دوانی علی/ نهضت روحانیون ایران؛ ناشر: بنیاد فرهنگی امام . 1
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خابره شد. در این تلگرام تظاهرات تبریز که موجب خساراتی شد، مورد نکوهش مذهبی تبریز م

 1قرار گرفته است."

وت شریعتمداری مردم را دع اللهآیتبنا به دستور  " پانزده تن از روحانیون تبریز در روز بعد،

 2خواستند که بازارها را باز کنند." آنهابه آرامش کردند و از 

زات از مبار ای با انتشار بیانیه " جمعی از روحانیت مبارز تهران صورتی که در همان زمان،در  

 در بزرگداشت چهلم شهدای قممردم تبریز
ً
تجلیل کردند و خواستار ادامه مبارزه تا  ، خصوصا

شریعتمداری خطاب به مردم: اقدامات ما بایستی از  اللهآیت"  در مقابل 3پیروزی شدند."

" با رژیم شاه نه با مردم، بلکه  یشانا ،در واقعولی  4چارچوب قانون اساسی فراتر نرود."

 5و همفکری داشت."یی همصدا

، در مالقات ۷۷۳۶به شماره  ۷۳۶۷اردیبهشت  ۱برابر اخبار مندرج در روزنامه کیهان مورخه 

 «سپهبد مقدم رئیس ساواک»توسط منزل آقای شریعتمداری  در ۷/۱/۳۱ ساعته که در مورخه ۱

های مخالف " ...یکی از پایگاهبا ایشان به عمل آمد، آقای شریعتمداری خطاب به وی گفت: 

بارژیم سلطنتی ایران، نجف است که من صددرصد با این پایگاه مخالفم. من برای حفظ مملکت 

به آن  [طرفداری ظاهری از مردم]روم کنم. ...این راهی که من میو دیانت و سلطنت فکر می

د امالً موافق احساس کننمرا در مسیر، ک علت است که ابتکار عمل به دست تندروها نیفتد. اگر

توانم مانند سدی در مقابل تندروها عمل کنم. من باید ترتیبی بدهم که مرا قبول کنند. دیگر نمی

داخل و خارج از کشور میاندار ی در ها و افکار عمومو به همین جهت است که برای جلب گروه

بردند. رسید که مملکت را از بین میمی جاییکردم وضعیت تندروها به شدم. چه، اگر چنین نمی

کنم که بتوانم درباره حفظ تاج و تخت مملکت بهتر من به آن جهت به قانون اساسی تکیه می

حکومت  کنند کهخمینی و کسانی که مانند او فکر می [امام]تالش کنم. و بیشتر موفق باشم. ...

ت دارند و برای سازندگی نه سازمانی برای این مملکت مناسب است، در خراب کردن، قدراسالمی

د گیرند، مانندهند و مردم در زحمت قرار میکه انجام مییی دارند و نه توانائی. ...من با این کارها

ایجاد اعتصاب، بستن بازارها، ایجاد هیاهو و تظاهرات و اخالل نظم، صددرصد مخالفم. امروز در 
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ته نفر که نزدیک من نشس یک ای تندی دادند.گلپایگانی شعاره اللهآیتمجلس عزاداری پسر 

تر که در گذشته وجود داشت، طالببود و با من هم عقیده بود، به شوخی اظهار کرد: ما به ظلمی

 میوعده می اینهاهستیم تا عدالتی که 
ً
خمینی و اعمال او  [امام]گویم که با دهند. من صریحا

خمینی سؤال  [امام]کنند و با بحث راجع به روش من و مخالفم. تعدادی از علما به من مراجعه می

ن من ای»حالیکه  در« بلی، او مخالف شاه است»گویم: کنند که آیا اختالفی داریم؟ من میمی

پروا بی هستند کهیی هانهخمینی ترسی ندارم. اما طرفداران او دیوا [امام]. ...من از «طور نیستم

کار باارزش و کنند. ...برقراری حکومت نظامیکشند و خرابکاری میبا اسلحه و نارنجک می

 می
ً
به عرض اعلیحضرت برسانید و به »گویم: مفیدی بود. و باید باقی بماند. من صریحا

ورد در م .«کنندتر را طوالنی توانند مدت فرمانداری نظامیهم بگوئید که هرچه می وزیرنخست

یی هامن معتقد به آزادی زندانیان نیستم. آن»زندانیان سیاسی ضدرژیم چنین ابراز عقیده کرد: 

 آزادی تحریکات نمی بعد ازرا که اطمینان دارید 
ً
کنند، آزاد کنید. ولی بقیه را نگه دارید. مخصوصا

 1«کنند.کسانی را که اهانت به مقام سلطنت می

سیاسی که در آن زمان در بند رژیم شاه بود، روحانی مبارز خستگی ناپذیر  یکی از زندانیان

 !!کردمی، ابوذر زمان، بود که وی با آزادی ایشان مخالفت «سید محمود طالقانی اللهآیت»

" او با دربار و دولت نویسد: در مورد آقای شریعتمداری می« ایران، ابرقدرت قرن؟»در کتاب 

های مسئوالن ساواک و درباریان ها و گزارشداشت و نامهای ، ارتباطات گستردهو ساواک هویدا

داشته و هم در خیمه  «دارا»به های بعد انتشارافت، نشان داد که شریتمداری هم دل که در سال

و پس از  1322گشوده است. مناسبات آقای شریعتمداری با دربار از سال  «اسکندر»به روی 

 2آغاز شد." سفر شاه به آذربایجان

ایشان به عنوان مرجع بسیاری از مردم ایران و با وجود داشتن طرفدارانی از جامعه 

د را با مردم و رهبر روحانیون از همان اوان بروز بحبوحه انقالب، به انحاء مختلف کجروی خو

 انقالب عیان نمود.

های و مدرس دانشگاه آمریکاییاز پژوهشگران و خاورشناسان معروف  یکی نیکی آر. کدی،

از کتب  یدر یکبوده است،  کالیفرنیا و لس آنجلس که مبحث اصلی وی تاریخ ایران و خاورمیانه

خمینی انتقاد داشتند، که  [امام]روحانیون طراز اولی که از "نویسد: منتشر شده خود می
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 [امام]ها با نظر و تمایل شریعتمداری بود. بسیاری از افراد این گروه اللهآیتمهمتر از همه 

طور مستقیم و درخواست از مردم که ه یک رفراندوم بی خمینی و اطرافیان او در مورد برگزار

 1را انتخاب کنند، مخالف بودند." یکی اسالمی،میان رژیم سلطنتی و جمهوری 

 با تشکیل دولتی به نام  
ً
« اسالمی جمهوری»بسیاری از کسانی که مقلد ایشان بودند، طبعا

 کیی خواستند. مثاًل استوار عبدالعلی سالمت،نه تنها موافق نبودند بلکه به مخالفت هم برمی

مه دستگیر و محاک در پایگاه نوژه همدان «ابنق»از کودتاچیانی که در جریان کودتای نافرجام 

" هر مسلمانی به مرجعی اعتقاد دارد. من معتقد به آقای شده بود، در حین محاکمه گفت: 

 2شریعتمداری بودم."

کند. تعیین می " سرنوشت مردم ایران را آذربایجان به این مقلدین چنین القاء شده بود که

 3شریعتمداری در دست دارد." اللهآیتوسرنوشت آذربایجان را حضرت 

 و رنگونی رژیم نوپای جمهوری اسالمیکه برای س 4«نقاب»در جریان کودتای نافرجام 

ردیده گ ریزیطرحرهبران نظام، بخصوص با بمباران منطقه جماران و قتل رهبر انقالب  کشتار

بود، برابر مدارک مستند، آقای شریعتمداری در توطئه براندازی حکومت و قتل وی شرکت 

" اطالع از عنی ی حداقل، به قول خودش از ماجراء مطلع بوده است و این دست کم و یاداشته، 

 «سکنه جماران»کار جمعیت و گروهی که اسباب و لوازم قتل امام و حتی قتل افراد عادی مردم 

 5اند."دیدهتدارک می را

های در ایران، ایشان برای استحکام پایه برابر اسناد به دست آمده از النه جاسوسی آمریکا

 به حمایت آمریکا نیازمند بوده است: (هر )ینیخمدشمنی خود با امام 

 " خیلی محرمانه 

 تهران -از: سفارت آمریکا

 واشنگتن -خارجه وزارتبه: 

 17دی  27برابر با  1474ژانویه  17تاریخ 

 است. موضوع: برطبق گزارش، شریعتمداری در پی حمایت آمریکا

                                                           
هی، انتشارات قلم، چاپخانه های انقالب ایران؛ ترجمه: دکتر عبدالکریم گوا/ ریشه(Nikki R. Kaddie)کدی نیکی. آر . 1

 ۳۱۳ص  ۷۳۶۳دیبا، 
 ۷۱۳ص  ۷۳۶۱های سیاسی؛ کودتای نوژه/ مؤسسه مطالعات و و پژوهش. 1
 ۷۷۶همان ص . 1
 بود. (نجات قیام انقالب بزرگ)برگرفته از اول کلمات:  «نقاب»کلمه . 4
 ۷۶۳م، ص کند. دارالعلکه انقالب و پاسداران را تهدید مییی هانوروزی مرتضی/ آفت. 9
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 سروصدایبی شریعتمداری مایل است حمایت اللهآیتخالصه: واسطه سیاسی گفت: 

 1خمینی را داشته باشد." [امام]برای رقابت مذهبیون میانه رو با  آمریکا

انقالب به واشنگتن  علیهگزارشی  در تهران ، سفارت آمریکا۷۳۳۱مهرماه  4۱در تاریخ 

و  [نمنافقی]ائتالف شریعتمداری، مجاهدین خلق  یک"ارسال نمود که در آن تأکید شده بود: 

 1تواند بسیار نیرومند و سهمگین باشد."جبهه ملی می

از این موضوعات پشت پرده و پنهانی، بسیاری از مردم از جمله نظامیان مقلد وی مطلع 

نبودند. هرچند رهبر انقالب با ژرف اندیشی به عمق مطلب پی برده بود. وی خطاب به ائمه 

 «وعاظ السالطین»عهده گیرند و از دعوت " ...روشنگری مردم را بر جماعات هشدار دادند که 

که مردم را  کنندا ندانسته مطالبی را انتخاب میی هو اشخاصی که به نفع دستگاه جبار، دانست

 احتراز فرمایند."
ً
 از مسائل اصلی روز بازدارند، جدا

 در آنان اشخاصی که شایعات ساواک و یادر واقع مقلدین متعصب و بیراهه روندگان وی، 

شد، همان حادثه آفرینان و خونریزان درون نیروهای مسلح بودند که البته در مؤثر واقع می

اواخر نهضت، تعدادآنان نیز بسیار انگشت شمار شده بود. رهبر انقالب در مورد این اشخاص 

. دتوانند اکثریت را آلوده کننگفتند: " چند نفر ارتشی خائن نمی۷۳۳۱دی ماه  44در مورخه 

حساب این چند نفر ارتشی خونخوار معلوم و از حساب ارتش ایران، جداست. ارتش از ملت 

 است و ملت از ارتش."

اکثریت قریب به اتفاق مقلدین آقای شریتمداری اعم از نظامیان و مردم، به شدت تحت 

گی با تقرار گرفتند و با وی پیمانی وثیق و استواردر جهت همبس )ره(امام خمینیتأثیر رهبری 

 وارهیدند. «واعاظ السالطین» یاغوابستند. و از قید نهضت اسالمی

" ناگفته پیداست که مردم بدنه ارتش را در خاطرات خود معترف است که  باغیقرهارتشبد 

ب منتسدانستند. و کشتارها را بیشتر به امرای شاهنشاهی ایران از خود و هم کیش خود می

 3زدند: به کوری چشم شاه، ارتش برادر ماست."کردند. و به همین دلیل فریاد میمی

                                                           
 ۳۳۱ص  ۷۳۶۱(/ و آمریکا به روایت اسناد ساواک) یرانااز تاریخ یی فرازها. 1
دفترسیاسی(، ا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 1

 ۷۳۶ص  ۷۳۱۱ چاپخانه: شادرنگ، تهران
 ۱۳، نشر نی، ص ۳۱بهمن -( مردادباغیقرهخاطرات ارتشبد عباس ژنرال )اعترافات . 1
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" مؤمن کسی است که دوستیش برای خدا و دشمنیش برای خدا و گرفتنش برای خدا و 

 1رهاکردنش برای خدا باشد."

 

 نقش ارتش در تثبیت انقالب اسالمی ایران

شم خ کمترین زمان، به آتش فروزانی از خفته را درمیلیون ایرانی  ۳۳رهبر انقالب اسالمی، 

 پدیده غیر قابل تصور یک ناظران سیاسی جهان، برای تمامی که طغیان مبدل ساخت، و

بود که در راه تکامل سیاسی یی هاهای عظیم انسانشد. دنیا شاهد رفعت تودهمحسوب می

ها و سازش ناپذیر، با جانفشانیداشتند. انقالب با رهبری قاطع دشوار برمی تاریخی خود گامی

شائبه مردم مسلمان ایران و با پیوستن نیروهای مسلح به صفوف هموطنان بی هایو ایثارگری

 و همکیشان خود، در مدت زمانی کوتاه به ثمر رسید.

فته، ثبات نیا طلبان طماعی علیه نظام نوپا وهر رژیمی، فرصت تغییر بعد ازدر طول ادوار، 

 رژیم نونهال جمهوری بی به تمایالت خود به مخالفت برخواستهجهت دستیا در
ً
اند. طبعا

 ایران نیز، خارج از محیط این دایره نبود.اسالمی

اظهار  ظام اسالمینقش ارتش در تثبیت ن در مورد صیادشیرازیسپهبد شهید علی 

 انقالب  22ثمر رسیدن انقالب در  شود که با به،" این سؤال مطرح میداشت
ً
بهمن، آیا واقعا

دیگر هیچ مشکلی نداشت؟ و به طور کامل پیروز شده بود؟ همه ما شاهدیم که مشکالت بسیار 

خطرناکی در مقابل انقالب قرار گرفت. اولین مشکلش این بود که معلوم شد در صف متحد 

ای ه، چریکهای پلید منافقینهکهای مختلفی نفوذ کرده بودند. گروها، گروهکانقالبی

خواستند. و چون از های ملی گرا. حاال سهمشان را از انقالب میخلق، روشنفکرمآبیی فدا

رقه انداختند، تفنظر خودشان با عکس العمل مناسبی برخورد نکردند، اغتشاش و بلوا راه می

ها مشاهده شد که انقالب نیازمند به حمایت و حفاظت حنهکردند. ...در این گونه صایجاد می

" انقالب ما انقالبی است که مردم عاشق آنند. برای اینکه این گل انقالب بخواهد از  2است."

دست گل چینان محفوظ بماند، ناگزیر بایستی در کنار آن چیزی باشد که این گل را حفظ 

ن وظیفه تواند ایکه مییی بازوترین و مستحکمترین وسیله، همین مردمند. و پوالدین و آنکند. 

                                                           
، فصل ۷، جلد («علیه السالم»مجموعه کلمات قصار حضرت علی )آمدی آیت الله عبدالواحد/ غررالحکم و دررالکلم . 1

 ۶۳ص  ۷۱۶۳اول، گفتار 
 ۷۳۱۳مصاحبه حضوری/ مرداد ماه . 1
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را در این راه  تواند نیروهای مردمیایران است. که میرا انجام دهد، ارتش جمهوری اسالمی

 1بسیج کند و به خدمت خود بگیرد."

شده دچار چالش جدی در سطح جهانی  ها با پیروزی انقالب اسالمیآمریکاییسیاست 

مشاور عالی  1«زبیگنیو برژینسکی» بود، و درصحنه بازی دیپلماتیک خود را بازنده دیدند، لذا

کند خارجه وقت آمریکا تأکید می یروز« سایروس ونس»به خطاب ای ، در نامهامنیت ملی آمریکا

 مهم است که" با توجه به قابل پیش بینی نبودن حوادث و تحوالت آینده ایران، الکه: 
ً
آمریکا  زاما

ا ی های مذهبیهای سیاسی بدون استثناء، از جمله اقلیتها و گرایشرهبران سازمانبا تمامی

خمینی را تحریک  [امام]های افراطی که قادرند مقاومت مسلحانه علیه حکومت نژادی و گروه

 3کنند، تماس بر قرار نماید."

 با ضد انقالبیون داخلی روابطی در تهران آمریکادر جهت اجرای تأکید برژینسکی، سفارت 

 به منظور براندازی جمهوری اسالمیگسترده برقرار نمود. و نسبت به تحریک و هدایت آنان 

 تالشی وافر از خود نشان داد.

های در ناآرامی که برای دانشجویان پیرو خط امام، محرز شد که سفارت آمریکاهنگامی

را  در تهران «النه جاسوسی آمریکا»انقالبی، دراقدامی ۷۳۳۱آبان  ۷۳داخلی دخیل است، در 

منشور سازمان ملل  ۳۷نفر کارکنان آن محل را دستگیر نمودند و طبق ماده  ۶۶تسخیر و تعداد 

، به گروگان گرفته شدند. سفارت آمریکا قبل و بعد از پیروزی (دفاع مشروع)تحت عنوان  متحد

انقالب در اشکال مختلف از جمله سرنگونی  علیهانقالب اسالمی، اقدام به جاسوسی و توطئه 

 تحت تعقیب، جهت فرار از مملکتهای نمودند. با صدور ویزا به سیاسیون و ساواکیمی آن

نمودند. لذا با می و ضد انقالبیون را مدیریتها کردند. تحریک و هدایت گروهکمی کمک

تسخیر این النه فتنه و جاسوسی، حیثیت و اعتبار آمریکا در سراسر جهان تحقیر و به چالش 

 کشیده شد.

                                                           
 ۷۳/۶/۷۳۶۳/ مورخه ای آیت الله خامنه. 1
1 .Zbigniew Brzezinski 
 از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 ۷۱۶ص  ۷۳۳۳
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توانست این موضوع را از قبل پیش بینی کند، ولی اشغال سفارت " اگر چه هیچ کس نمی 

حاضر در سفارت توسط دانشجویان تندروی ایرانی در  آمریکایی 22و به گروگان گرفتن  آمریکا

 1صحنه در تاریخ سیاسی شد."ترین و پرگزارشترین ، سخت1474نوامبر  9

دو )ها نفر از گروکان ۳گروگانگیری، ایران به خاطر نشان دادن حسن نیت،  بعد ازچندروز 

 نفر دیگر که در امور سیاسی دخالتی نداشتند نیز ۷۶زن( را آزاد نمود.  و یکنفر سیاه پوست 

آزاد شدند. ولی بقیه در گروگان ماندند. برای آزادی آنان ایاالت متحده به دامان هر کسی 

 ملتمسانه آویخته شد.

 رهبر انقالب چهار شرط را برای آزادی آنان مطرح ساخت:

 اعاده ثروت شاه فقید. (۷

 علیه ایران. آمریکابطالن ادعاهای  (4

 های بلوکه شده ایران در ایاالت متحده.رفع انسداد از دارائی (۳

 تضمین عدم دخالت در امور داخلی ایران. (۱

در مقابل این حرکت ایرانیان، منجر به صدور دستور قطع خرید نفت  آمریکاییعکس العمل 

و شعب خارجی و عدم ها ایران در بانکای هآبان و توقیف تمامی دارائی 4۷از ایران در تاریخ 

ها برای اعاده حیثیت برباد رفته آمریکایی ارسال قطعات و ابزارهای نظامی به ایران گردید.

 و نظامیهای ها، راهخود، براندازی رژیم جمهوری اسالمی، تنبیه ایران و آزادی گروگان

 ییعملیات کماندو یکی اجرا آخراالمر سیاسی گوناگونی را مورد بررسی ومداقه قراردادند.

ربودن رهبران سطوح باالی انقالب را طراحی نمودند. تا هم تذکری کوبنده  و یادرایران و ترور 

و تدبرعملیاتی یی های انقالبی دنیا داده شده باشد و هم جهانیان به میزان توانابه ملت

د نظر خود را روی کار آورند. لذا عملیات ابرقدرت جهان پی برده و هم در ایران انقالبی، رژیم مور 

ها قراربود در شب " عملیات نجات گروگانآغاز کردند. در صحرای شنزار طبس خود رانظامی

افته نیروی زمینی و ی انجام گیرد. تیم نجات متشکل از افراد تعلیم 14پنجم اردیبهشت 

 2ک گروه داوطلب، انتخاب شدند."ی بودند که از بین اعضاء نخبه دریاییچتربازان نیروی 

                                                           
 4۶ص  ۷۳۶4در بند؛ انتشارات: کتاب سرا، چاپخانه: افق  آمریکاسالینجر پیر / . 1
اسی(، دفترسیا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 1

 ۱۶ص  ۷۳۱۱-چاپخانه: شادرنگ، تهران
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کی ی و از مأموران سابقه دار و دست اندرکار سابق دستگاه اطالعاتی آمریکا «مایلز کاپلند» 

ها ، تنها آزادی گروگان" هدف از تهاجم طبس، گفت: ۷۳۳4مرداد  4۱از طراحان کودتای 

 1نبوده، بلکه کودتا برای سرنگونی رژیم ایران، هدف اصلی این عملیات بوده است."

رئیس جمهور وقت ایران( درامورمربوط به این ) صدربنیاسنادی که بعدها فاش شد، نقش 

، طبسروز قبل از آغاز عملیات  ها را برمال ساخت. زیرا چندآمریکاییعملیات و همکاری با 

 نسبت به برچیدن توپ هواییبه فرماندهان نیروی  صدربنی
ً
 هایدستور داده بود سریعا

ها مستقر نموده بودند اقدام میلی متری که برای حفاظت از حریم فرودگاه 4۳یی ضدهوا

 هایها، بمباران کلیه پایگاهنجات گروکان بعد ازها آمریکاییکی از اهداف ی نمایند. چون

 ایران بود! هوایی

یَد الَشیطاِن کاَن ولی از آنجا که 
َ
 َضع" ِاَنّ ک

ً
ک بار دیگر تکرار گردید. ی ابرهه تاریخ سرنوشت 2" یفا

بردند، طوفان شن بیدار منازل خود به سر می که تمام مردم ارجمند ایران دردر هنگامی

اردیبهشت  ۳ساخت. در  روروبهای ، کید آنان را با شکست مفتضحانهتفدیده طبسصحرای 

پنجه » ای« عملیات طبس»آمریکایی، با همکاری عوامل خودفروخته داخلی تحت عنوان  ۳۳

نمود. با وجود پیش  نفر از نیروهای زبده دلتا، اقدام به حمله نظامی ۷۱۶توسط حدود  «عقاب

مناسب جوی منطقه، در صحرای شنزار طبس براثر ایجاد طوفان شن با برخورد بینی وضعیت 

نفر از  ۷4مذکور دچار حریق شده و تعداد  ادوات باهمدیگر، آمریکاییهواپیماها و بالگردهای 

کشته شدند. دو بالگرد آنان به دلیل نقص فنی از کار افتادند، سایر نیروهای  تفنگداران آمریکا

 آنان با شکستاز مهلکه گریختند. درنتیجه حمله نظامی C-130فروند هواپیمای  ۳با  آمریکایی

 گردید. روروبه

، عمان و ، ترکیه، عربستان سعودی" کشورهای مصرهای بعد مشخص شد که زمان در 

 3قرار داده بودند." آمریکاییدر این عملیات، امکانات خود را در اختیار نظامیان  پاکستان

، که در واقع شکست دیپلماتیک آن در طبس آمریکاییشکست فضاحت بار نظامیان  بعد از

 " زیر سؤال نمایندگان کنگره رفت قلمداد شد، سیاست کارترها کشور در حل مسئله گروگان

، وقتی که نمایندگان به رئیس جمهور آمریکا زیاد حمله کی از سناتورهای آمریکای گلد واتر

                                                           
 ۱۳همان ص . 1
 ۱۶سوره نساء آیه . 1
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارت: ایران سبز، چاپ: ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 ۱۶پاورقی ص  ۷۳۳۳ تهران هیئت معارف جنگ شهید صیادشیرازی
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کردند، گفت: همکارها، این قدر به رئیس جمهور حمله نکنید، او اشتباه نکرد و نقشه عالی 

تمام بود. تمام شرایط درست بود. فقط خدا با  [اسالمی ایران]شد، انقالب می بود. اگر پیاده

 .«آوردکارتر برای دور بعدی ریاست جمهوری، رأی نمی»گفتند:  )ره(امام خمینی 1ما نبود."

 گفت بعد ازکارتر جیمی
ً
 : "عجیبشکست در انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری، صراحتا

ک، بلکه ا نیویور ی در شیکاگو است که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری این کشور بزرگ، نه

 2شود."تعیین می در تهران

 ، به منظور براندازی رژیمشکست در عملیات طبس بعد از، رئیس جمهور وقت آمریکا کارتر

موسوم ی یرئیس جمهور اسبق آمریکا، نقشه کودتا «دکترین نیکسون»جدید ایران، با انتخاب 

ون های نیکساز هدف یکی" ارتش بعث عراق به ایران را ترسیم نمود.و تهاجم نظامی 1«نقاب»به 

، آمریکا هرگز خود را درگیر جنگ مستقیم در ارائه دکترین خود این بود که پس از جنگ ویتنام

باید  ها هستند کهها نخواهد کرد، بلکه این آسیائیص آسیائیبا کشورهای جهان سوم به خصو

 4ها بجنگند."با آسیائی

، «سیا»سازمان مدتی در اندیشه اولویت بندی طرح مذکور بودند. سرانجام نمایندگان 

 همدان «شهید نوژه» ییهوااولویت اول را به کودتا در پایگاه  9«استخبارات عراق» و «موساد»

، دارا بودن هواپیماهای کافی، نزدیکی به هواییاختصاص دادند. علت انتخاب این پایگاه 

، استقرار این پایگاه در خارج از شهر و وجود تعدادی ازافراد مستعد و قابل جذب بود. تهران

یاری از بسبرای اقناع تعداد دیگری ازخلبانان که از نظر شرعی دچار تردید بودند، گفته شد: 

. و اجرای این اندعلماء از جمله آقای شریعتمداری با این طرح موافقت خود را اعالم نموده

گردد. تعدادی از نظامیان و خلبانان به بیت آقای کودتا باعث نجات ایران و اسالم می

 رجوع نمودند. شریعتمداری برای کسب مجوز شرعی

                                                           
 ۷۶۶ص  ۷۳۳۱ نجاتعلی/ چگونه می جنگیدیم؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهرانصادقی گویا . 1
 ۱۶از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ص ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1
 : نجات قیام ایران بزرگ.های سرواژه. 1
  ۱۱از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ص ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 4
استخبارت یا سازمان حفاظت اطالعات عراق از سه اداره مجزاء از هم تشکیل گردیده بود: اداره سیاسی، اداره ویژه و . 9

عات ه ضد اطالهای اطالعاتی در اداره سیاسی مشغول به فعالیت بودند. استخبارات ارتش یا ادار اداره اجرائیات. سازمان
 آنان را در خارج و یا در داخل کشور تحت نظر داشت.های ارتش سازمانی بود که بر عملکرد نظامیان و خانواده
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ر شده بود که ضمن همکاری بعضی از منوال مقر بر این  نحوه انجام عملیات کودتا

، ارسفخلیجنیز همزمان با اعزام تعدادی کشتی جنگی به سواحل  یکاآمر فرماندهان متواری،

 اری دهند.ی همدیگر را تناصر و

ه بجهت توجیه بارگیری مهمات و آماده به رزم بودن هواپیماهای مأمور کودتا، از مدتی قبل 

ا توپخانه به مناطقی از ایران یایی ارتش عراق دستور داده شده بود که گهگاهی از طریق هو

با  «نقاب»به مناطق مرزی، کودتای تعرضاتی انجام دهد، تا با متشنج ساختن افکار عمومی

 موفقیت کامل اجراء شود.

که  ایخامنه اللهآیتاز خلبانان کودتاچی با مراجعه به بیت  یکی ساعت قبل از اجراء، چند

 کیی در آن زمان نماینده امام در شورای عالی دفاع بودند، موضوع کودتا را فاش نمود. همزمان

نیز بدون اطالع از لو دادن کودتا توسط خلبان مذکور، عمل وی را  1«نوهد»تیپ  داراندرجهاز 

 تکرار نمود.

اطالعی نداشت، توسط  بدین صورت کودتای نقاب که هیچ سازمانی از وقوع آن کمترین

ارتشیان مؤمن و مسلمان و وطن دوست، فاش گردید. در نتیجه، با بازداشت کودتاچیان 

د و به از سوسو افتا آمریکاییهای براندازی از طرح کی دیگری توسط ارتشیان انقالبی، چراغ

 خاموشی گرائید.

 های بسیاری را در سراسر جهانکه نمونه بسیار کوچکتر آن، رژیم« نوژه [پایگاه] یکودتا" »

، در مقایسه با آن، 1332مرداد  29توان ادعا کرد که کودتای سرنگون کرده بود، به جرأت می

 1خنثی شد." 1314تیرماه  19بیش نبود، در تاریخ ای بازی کودکانه

ماجرای کودتای پایگاه شهید نوژه را ترتیب " ... در این مورد گفتند:  ایخامنه اللهآیت

های جاسوسی دشمن بود، برای دادند، و برنامه ریزی کردند. این هم از طرف همان دستگاه

 نهاآا موفق بشوند و با این توفیق بدست ارتشی که عناصر نفوذی ی خواستند کهفتح ارتش. می

اگر موفق نشدند، بین  و یا «بودکه این، هدف اولشان »در او هست، انقالب را خاتمه دهند 

ا خنثی شد. هئه هم بوسیله ارتشیطازند. توطئه خطرناکی بود. این تومردم و ارتش فاصله بیند

شاید ملت ایران ندانند که آن کسانی که موجب شدند توطئه بسیار خطرناک پایگاه شهید نوژه 

                                                           
به  ۷۳۱۷ایران. درسال، زبده ترین نیروی ویژه ارتش جمهوری اسالمی(با نام مستعار کاله سبزها)نیروهای ویژه هوابرد . 1

 های نامتقارن تعریف شده است. صلی این تیپ، برای آمادگی در جنگتغییر نام یافت. مأموریت ا ۶۳تیپ 
اسی(، دفترسیا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 1

 ۷4۳ص  ۷۳۱۱-چاپخانه: شادرنگ، تهران
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خلبان جوان نیمه  یک دادند.های ارتشی بودند که آمدند و به ما اطالع خنثی شود، خود جوان

شب آمد در خانه مارا زد. و مارا با اصرار زیاد وادار کرد که حرفش را گوش کنیم و گفت که این 

گیرد. بعد هم عناصر دنبالگیر این قضیه رفتند. ساعت آینده انجام می 29کودتا دارد ظرف 

 داشتند. ن کودتاهای متدین آن پایگاه بیشترین نقش را در خنثی کردن آخود نظامیان و ارتشی

آن کسانی که در این صحنه از ارتش دفاع کرد، خود ارتش بود. خودش نگذاشت که این  یعنی

ن آ»چنگال دشمن به او وصل بشود. و دشمن بتواند توطئه خودش را در ارتش پیاده کند...

 جانباز شد. االن هم هرجا هست، امیدوارم که مشمول فضل خدا 
ً
جوان خلبان هم بعدا

ک امتحانی بود که باز توطئه دشمن، به وسیله خود ارتش خنثی شد و از ی هم ینا ...«باشد

 بین رفت.

...دلسوزهای جامعه بدانند، آن مقدار تالشی که دشمن در ارتش کرده است، اگر در هر 

توانست به قدر استقامتی که ارتش ، معلوم نبود که آن قشر میکردمیقشری این قدر تالش 

انقالب کرده است، استقامت کند. از اول انقالب، دشمنان ما در واقع، همان  در راه اسالم و

کار  کی هایشان، با تبلیغاتشان، با رادیوشان،های جاسوسی...با پشتیبانی پولی دولتدستگاه

کنم، اگر این وسیع را در مجموعه ارتش و در محیط ارتش شروع کردند که من گمان می

 1."کردمیرا متزلزل  آنهالرزاند و را می آنهاهای کردند، دلی میها را در بین هر قشروسوسه

کودتای نقاب که منجربه شکست  در موردشهید دکتر چمران، به عنوان وزیردفاع،  

زمینه برای کودتا وجود نداشته باشد. و باید بگویم که  که" مسئله مهم این است گردیدگفت: 

ایستند. می آنهانفر جلوی  122نفر اگر بخواهند کودتا کنند، 22برای کودتا نیست. ای زمینه

کی از دالیل پیروزی ما این بود که در دوران انقالب، ارتش ی و ارتشیان ما زیربار نخواهند رفت. و

 2با ملت نجنگید، و به ملت پیوست."

 3دار اعدام شدند."خلبان، همافر، افسر فنی و درجه  22"  کودتای نقاب، باعث شد

اساس بسیاری از خلبانان و کارکنان امید آفرین بی کودتا منجر به تسویه و اخراج افراطی و

" پاکسازی خلبانان در اوایل پیروزی انقالب تا قبل از شروع  نیزگردید. به طوریکه نیروی هوایی

                                                           
 ۳۶/۷/۷۳۱۱در تاریخ ای سخنرانی آیت الله خامنه. 1
 از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 4۷۱ص  ۷۳۳۳
جا، شارات راهبردی نها، ناشر: مرکز انت(نبرد هوایی دفاع مقدس به روایتی دیگر)سرزمین ایران های غفوری علی/ عقاب. 1

 ۶۳ص  ۷۳۳۱ ، تهران۷جلد 
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شد و به گفته خلبان می نفره انجام 22تا  1های در لیست 1«واهیهای بهانه»به جنگ تحمیلی 

"  2ماند."ها نمیدر پایگاهای داد خلبان باتجربهمی اگر جنگ چند هفته دیرتر رخ «نثری»

نفرات فنی و مدیریتی و خلبانان زیادی به اتهام شرکت در کودتای نقاب از کار برکنار شدند، اما 

می خواهیم بدون حقوق و درجه به کشور خدمت » تند:شهریور، آنها آمدند و گف 31ظهر  بعد از

هید جنگ گردیده و حتی ش و بسیاری از آن مردان، تبدیل به بهترین افسران و خلبانان «کنیم

، برخی و عباس دوران ، مهدیاره، دل حامد، غفور جدیهشدند. خلبانان شهید: اقبالی دوگا

 1از این افراد شاخص بودند."

ه ب نیروی هواییهای رویه و عوامل دیگر، توان رزمی اکثر پایگاهبی هایدر اثر این تسویه

، عماًل منحل تبریز شکاری 4۳نظیر گردان شکاریهای افت و بسیاری از گردانی شدت تقلیل

 گردیدند!

 کیبه ی آنهابودند که سرنخ نامیمون هرکدام از یی ها، گروهک«گل چینان انقالب اسالمی»

غرب متصل بود. لذا چون با به ثمررسیدن انقالب، به آمال خود  و یااز دو قطب استعماری شرق 

 های بانفوذ وتأثیرگذار وطرفدارانقالب نظیر:مسلحانه ترورشخصیتدست نیافتند، با اقدامی

، ، مفتح، استاد مطهری4«اولین رئیس ستاد مشترک ارتش ولی قرنی سید تیمسار سپهبد»

                                                           
 کم نظیرهای و علی اقبالی و ...که بعدها با ابراز رشادت بسیاری از خلبانان و افسرانی همچون شهید عباس دوران. 1

اساس: دریافت مدال، اسلحه شکاری و نشان های بیموجب کسب افتخارات فراوانی برای مملکت خود گشتند، به بهانه
لیاقت از دست فرماندهان و مسئوالن رژیم سابق که به دلیل لیاقت و کاردانی و ابراز تسلط کامل بر امور محوله نایل 

معرفی گردیدند! گذشت زمان بر  «خائن و یا سلطنت طلب»گردیده بودند، توسط برخی بدخواهان، در دام برچسب 
 هام کاذب و قداست آنان صادقانه گواهی داد.کذب ات

 ۶۶، ص (نبرد هوایی دفاع مقدس به روایتی دیگر)سرزمین ایران های غفوری علی/ عقاب. 1
 ۷۷۶همان ص . 1
در کسوت دانشجوی دانشکده  ۷۳۶۳سال  در متولد شد. در تهران ۷4۳4تیمسار سپهبد سید محمدولی قرنی در سال . 4

با درجه ستوان دومی در رسته توپخانه فارغ التحصیل گردید. به خاطر هوش و ذکاوت  ۷۳۷۷ارتش درآمد. در  افسری
وب شد. در ص( ارتش مناطالعات)، به ریاست رکن دوم ۷۳۳4فوق العاده و حسن انجام وظیفه در رسته خود، در سال 

تیر ماه سال بعد در پی کشف کودتا توسط وی علیه رژیم شاهنشاهی،  به درجه سرلشکری مفتخر گردید. در ۷۳۳۶سال 
به تمام مزایای مادی و منزلت  ؛ وسال حبس محکوم و از ارتش اخراج شد ۳دستگیر و پس از محاکمه ی فرمایشی به 

حمود الله سیدماجتماعی جایگاه سرلشکری خود، پشت پا زد. پس از آزادی از زندان، با علمای طراز اول دینی نظیر: آیت 
سال  ۳طالقانی و آیت الله سیدهادی میالنی ارتباط تنگاتنگی برقرار نمود. به خاطر فعالیت بر ضد رژیم برای بار دوم به 

رار ارتباط نزدیکی برق (ره)ماه زندان انفرادی محکوم گردید. سپس از طریق شهید رحیم ملکان با امام خمینی  ۳حبس و 
 نمود.

وب صبه سمت ریاست ستاد مشترک ارتش منب اسالمی همزمان با عضویت در شورای عالی انقالب، پیروزی انقال بعد از
را مأمن خود ساخته بودند، با قاطعیت  شد. وی در قضیه ی شورش ضدانقالبیون که قسمتی از اراضی استان کردستان

انحالل ارتش در مقابل مجاهدین  یکی از مخالفان سرسخت شعار از پیشروی و نفوذ آنان ممانعت به عمل آورد. قرنی



 ردای فتح 14

شهدای محراب، شهدای حزب جمهوری اسالمی، رجائی، باهنر و...را پی ریزی کردند. احیاء 

احزاب قدیم و جدید، نظیر: جبهه ملی، نهضت آزادی، فدائیان اسالم، حزب ملت ایران، حزب 

...، می واسالتوده، جنبش مسلمانان مبارز، حزب خلق مسلمان، سازمان مجاهدین انقالب 

و اسالمی. و پیشنهاد تشکیل حکومتی تحت  حکومت منسجم مردمی تشکیل یکسعی در عدم 

ملی، جمهوری سوسیالیستی و ...آغاز مبارزه  –عناوین جمهوری دمکراتیک، جمهوری اسالمی

 ستانو سی ، ترکمن صحراآذربایجان، ، کردستانهای خوزستانمسلحانه با نظام جدید در استان

 بویژهای و قبیلهمنطقه، با احیاء اختالفات قومیضمن تحریک اقلیتی از مردم بومی و بلوچستان

و بلوچ، به  ترک ،کرد توسط عوامل حزب بعث عراق به رهبری صدام حسین، از قبیل عرب،

 گرفت.می ایران صورتمنظورخودمختاری وتجزیه طلبی قسمتی از پیکره میهن اسالمی

اساس، تنها بازوی مسلحی که بی افراطی وهای در این مقطع حساس، باوصف پاکسازی

پارچگی حدود و ثغور مملکت و ممانعت قاطع کی و قادر به حفظ نظام نوپای جمهوری اسالمی

نان بود. ایتجزیه طلبی کشور وجود داشت، نیروهای مسلح، اعم از ارتش و نیروهای انتظامیاز 

لب، ها مبارزه با ضد انقالبیون تجزیه طبا تمام توان به مقابله با ضدانقالب برخاستند. و طی ماه

 آرزوی اربابانشان را برای انفکاک قسمتی از خاک کشور، ناکام گذاشتند.

در مقابل نیات خود، با ارتشی تا بن دندان مسلح، مواجه گردید، لذا  چون ُعمال استکبار

های گوناگونی زدند. ضدانقالب به این برای از میدان خارج نمودن آن، دست به دامن توطئه

 استقالل سیاسی، اقت نتیجه رسیده بود که اگرکشوری فاقد استقالل نظامی
ً
صادی باشد، طبعا

ش تحوالت گوناگونی خواهد شد. حزب منحله دمکرات، که و فرهنگی آن جامعه نیز دست خو

 زرا آغاز نموده بود، ا از پیکره هزاران ساله ایران، فعالیت مزدورانه خود برای انفصال کردستان

ها را به راه انداخت. با دریافت میلیونای همان روزهای نخست پیروزی انقالب، مبارزه مسلحانه

، و با بهره گرفتن از امدادهای مالی صدام «پیکار»و ائتالف با گروهک  «پیمان ناتو»دالر از 

ل حمله کردند و با چپاو روز از پیروزی انقالب نگذشته بود که به پادگان مهاباد ۱حسین، هنوز 

د. میلی متری و هزاران سالح سبک و سنگین را غارت نمودن ۷۶۳قبضه توپ  ۷۱تیپ آن شهر، 

                                                           
به اصطالح فدایی خلق محسوب می گردید. وی معتقد بود که: اگر ارتش را با هر دلیلی های و چریک (منافقین)خلق 

مخاطره جدی خواهد افتاد. همواره مدعی بودکه: در ارتش تضعیف نمایند، استقالل ملی و تمامیت ارضی کشور به 
 به ایران اسالمی وارد نمایند.ای تصویری به وجود خواهم آورد که دشمنان کشور، قادر نباشند کوچکترین لطمه

 رماه از ریاست وی در ارتش نگذشته بود که به دست گروهک ملحد فرقان به شهادت رسید. و بدین سان مدال افتخا 4هنوز 
 نخستین شهید انقالب را از آن خود کرد.
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ماه بعد باعث ایجاد درگیری  یک در اواخر اسفند همان سال به پادگان سنندج هجوم بردند.

مرداد  4۱بین مردم شهر نقده گردیدند که از دو تیره کرد و ترک زبان تشکیل شده بود. در 

! شهر پاوه را به محاصره «فدائیان خلق»های کمونیستی موسوم به با همکاری چریک ۷۳۳۱

 دفاع، دست به کشتار فجیعی از مردم مظلوم آن دیار زدند.بی ه پس از تصرف شهردرآوردند، ک

برهه  کدر ی" در مورد اقدامات مسلحانه ضد انقالبیون گفتند:  صیادشیرازیسپهبد شهید 

، های شمال، خوزستانجنگل، از زمان، ضدانقالب به صورت مسلحانه خودش را در: گنبد

پادر »نشان داد. که اولین نیروی آماده و  و بلوچستان غربی و در سیستان ، آذربایجانکردستان

پیروزی انقالب، برخی از مردم  بعد ازبه طوریکه روز  1برای مقابله با آنان، ارتش بود." «رکاب

حمله کردند. عناصر مسلح حزب منحله دمکرات به سرکردگی و تحریک ها گنبد به شهربانی

روز  ۱عنی ی در آذربایجان غربی در اول اسفند همان سال عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد

ده و با کشتن و مجروح کردن تعدادی از پس از پیروزی انقالب، به پادگان آن شهر حمله نمو

دستگاه  ۷۱از جمله ها و سربازان جمعی پادگان، اقدام به غارت سالح داراندرجهافسران، 

قبضه توپ سنگین و هزاران اسلحه سبک و به آتش کشیدن پادگان نمودند. در همان  ۳۶تانک، 

 زمان سنندج نیز کانون گسترش بحران در استان کردستان گردید.

 هنگامی
ً
از مملکت قد علم کنند، نیروهای ای که، جیره خواران اجانب در هر گوشهطبعا

سنتی و مقتدر و عامل ثبات منطقه بوده اند، برای گوشمالی و مجازات یی مسلح که پیوسته نیرو

 کنند.آنان روانه شده و کشور را از لوث وجودشان پاکسازی می

یَف. وده است: الله علیه و آله( فرم یصلاکرم )رسول   الُسّ
ّ

از مردم  ایپاره»" والُیقیُم الناُس ِاال

 2".«هستند که جزء با شمشیر، اصالح پذیر نیستند

ارتش سرافراز ایران اسالمی، همچون  :"های ارتش گفتندامام خمینی در مورد فداکاری

ند، پرورانده بودصاعقه برسر توطئه گران که در گوشه و کنار مرزها خواب تجزیه ایران را در سر 

از  اینها، گورستان کوردالن گردید. که همه و ترکمن صحرا و گنبد فرود آمد. و کردستان

 3افتخارات تاریخی و فراموش ناشدنی ارتش قهرمان است."

توسط مهاجمین  خود زمانی که پادگان سردشت، از خاطرات امیر سرتیپ احمد دادبین

" فرمانده پادگان های رزمندگان ارتشی چنین گفت: ضدانقالب در محاصره بود، از فداکاری

                                                           
 ۷۳۱۳_ مصاحبه حضوری/ مرداد ماه  1
 ۳ص  ۷۷وسایل الشیعه / جلد . 1
 4۱/۷/۷۳۶۱ره(/ مورخه ) ینیخمامام . 1
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جواب  در ماه در پادگان مانده و منطقه را ترک نکرده بود. 4، حدود «سرهنگ مهرپویا»سردشت 

ماه اظهار داشت: نگران بودم که اگر منطقه را ترک کنم، در  4علت عدم ترک پادگان در طول 

: ایشان وقتی که به منطقه در ادامه افزود . امیر دادبینروحیه رزمندگان تأثیر منفی بگذارد

 1شده بود." هماه 4برگشت، نوزادش سردشت اعزام شد، منتظر تولد فرزندی بود. وقتی که به منزل 

 عد ازبهای " درماههای اولیه پیروزی انقالب گفتند: در جریان ماه سپهبد شهید صیادشیرازی

پیروزی انقالب، ارتش در وضعیتی پاکسازی شده، انقالبی و در خدمت انقالب قرارگرفت. و 

در همان زمان در حال تشکل، آموزش، تجهیز و به وسیله ارتش جمهوری  همزمان، سپاه پاسداران

ایران، در حال تقویت بود. ... بنیانگذاران سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ارتشیان مخلص اسالمی

انقالبی که فرماندهی دانشگاه افسری  همراه شهید نامجوی وسف کالهدوزی و متعهد بودند. شهید

 2کردند."را به عهده داشت، برای پایه گذاری و تشکیل سپاه فعالیت و تالش می

دیگر از  یکی"انقالب گفتند:  بعد ازکی دیگر از شئونات ارتش ی در مورد ایخامنه اللهآیت 

افتخارات ارتش این است که آموزش به نیروهای انقالبی، به وسیله ارتش انجام گرفت. نیروهای 

امروز ما، از اول که مرد جنگ نبودند. ما و عناصر آبدیده رزمی انقالبی ما و سپاه پاسداران

. اما کارآزمودگی نداشتند. ارتش مرد جنگ که به معنای خروش انقالبی چرا یعنی نبودند.رزمی

از فرماندهان سطح باالی سپاه بود،  که یکی این مهم را عهده دار شدند. ... شهید کالهدوز

جوان مؤمن ارتشی رفت داخل سپاه، برای اینکه بتواند به سپاه  یک ک افسر ارتشی بود.ی این

 3بکند."خدمت کند و سازماندهی رزمی

ه ک ضدانقالبیون به این نتیجه قطعی رسیده بودند که ارتش تنها عامل مؤثر و پایداری است

است. لذا، اولین اقدام آنان برای تضعیف قادر به حفظ و حراست از انقالب نوپای اسالمی

اولین رئیس ستاد مشترک ارتش به وقوع پیوست.  «سرلشکر محمدولی قرنی»ارتش، ترور 

 سپس توطئه انحالل ارتش.

طلب نگذشته بود که طوفان یی مدت کوتاهی از حضور پرقدرت ارتش در مناطق جدا 

این تنها بازوی مدافع توانمند انقالب، از سوی  علیهها درابعاد مختلف دسائس و توطئه

بیگانه پرست داخلی وزیدن گرفت. همزمان بدبین بلندگوهای استکبار ازخارج، و اجیر شدگان 

تی بعد، . مدصدربنینمودن مردم نسبت به روحانیت به سردمداری رئیس جمهور وقت، 

                                                           
 4۱/4/۷۳۱۳تاریخ  – سخنرانی / قم. 1
 ۷۳۱۳مصاحبه حضوری / مردادماه . 1
 4۳/۷/۷۳۶۳سخنرانی ایشان در تاریخ  -۷۱۱ارتش در نگاه رهبر / چاپ: ارتش ج.ا.ا ص . 1
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در پایگاه نوژه  «نقاب»اجرای کودتای  که ارتشیان دلسوز از زمانی ضدانقالبیون مترصد

آن شدند، بدنام کردن ارتش  آمریکایی، جلوگیری به عمل آوردند و باعث شکست طرح همدان

های ضدانقالبی خود قراردادند. توطئه دلسرد نمودن ارتش سرلوحه فعالیت به اتهام کودتا را در

ر انقالب اسالمی، از دیگ ایجاد اختالف و بدبینی بین ارتش و سپاه پاسداران از رژیم جدید و

عمال آنان محسوب می
َ
 شد.ا

کردند از قبیل: اساسی استناد میبی ها در جهت تضعیف ارتش به اتهاماتاین گروهک

این ارتش باتوجه به بافت طاغوتی، قادر به گام برداشتن در راستای حفظ استقالل، آزادی و 

طبقه بی به جای آن ارتش خلقی و ارتشنیست. لذا باید منحل و  نظام نوپای جمهوری اسالمی

 توحیدی جایگزین شود!

رجا ارتش باید پاب»مکر آنان با صدور فرمان قاطع و تاریخی رهبر انقالب مبنی بر اینکه: 

نقش  «پارچگی خود را حفظ کند، مردم از نیروهای مسلح پشتیبانی کنندکی بماند، انسجام و

قت و یک اینطوری است. [سیاست دشمنان ما]االن .." .برآب شد. ایشان در این مورد گفتند: 

کردند که این ارتش طاغوتی و مال رژیم سابق است و باید اصالً منحل شود. خوب صحبت می

قوه بزرگی که  که یکخواستند در مقابلش صحبت شد که نه. نباید منحل شود. خوب می

تواند کار انجام دهد از دست ما بگیرند و کنارش بگذارند، بعد بیایند سراغ روحانیون که می

در امور سیاسی دخالت کنند... بعد بیایند سراغ دولت و مردم، که قوه  روحانیون نباید اصالً 

برسند. دولت،  هاآنگرفته و مردم را از ارتش و روحانی جدا کرده و به حساب  آنهاروحانی را از 

ا هم ب اینهابینند که اگر های دیگری که هستند از بین ببرند. چون میرئیس جمهور و قدرت

 1شود آن را از بین ببرند."مجتمع باشند، قدرت بزرگی است که نمی

شد  " ثابتدر زمانی دیگر رهبرفقید امت در مورد آشکار شدن چهره واقعی منافقان گفتند: 

مردمند، یی و فداکردند طرفدار مظلومین و مجاهد خلق های اشخاصی که ادعا میصحبت

 2دهند."ن که کشور در جنگ است، باز به فساد ادامه می. اآلخالف بوده است

که ی یمعلوم بود که فریادها"گفتند:  )ره(، در تعقیب گفتار رهبر انقالبایخامنه اللهآیت

انه نبود. بلکه مغرضای شد، فریادهای صادقانه و مخلصانهآن روز بلند میبرای تضعیف ارتش 

 3بود. و امام، چه خوب شناختند و چه زود شناختند و عالج کردند."

                                                           
 ۷۱4، صفحه ۱ره(/ جلد ) ینیخمرساله نوین امام . 1
 ۷۱۱همان ص . 1
 ۷۶4ایران؛ ص ارتش در نگاه رهبر/ چاپ: ارتش جمهوری اسالمی. 1
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شهید چمران وزیر دفاع وقت، در مورد کودتای نقاب و شعار انحالل ارتش، درجمع 

" همان کسانی که این توطئه دردفاع از ارتش اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسالمی

را کشف کردند درداخل ارتش بودند. بنابراین کوبیدن ارتش بطور کلی عمل صحیحی نیست. 

است که ضدانقالب از یی خواهد. شعار انحالل ارتش از شعارهاعملی است که استعمار می

ای و حملهروزهای اول مطرح کرده و هنوز هم به دنبال آن است. ... این ارتش با تمام هجوم 

یقت بود حق شود؛ ارتشی نبود که با ملت ما بجنگد. پیروزی انقالب ما در سایه اینکه به آن می

 خورم، افسرانی هستند در ایننجنگید. به خدای بزرگ سوگند می ،که ارتش به ملت پیوست

 خوانم.و نماز میام نماز خوانده آنها [سر]پشت ارتش که من با کمال جرئت و جسارت در 

به  هم اکنون که« سرگرد صیادشیرازی»کی از افسران پاک اسم ببرم. به نام ی بدنیست از

روزگار گذشته، سال  فرماندهی عملیات غرب منصوب شده است. این افسری است که در

همراه من بود. و پاکی و تقوی و ایمان و شجاعت، هرچه بخواهید در این  گذشته در سردشت

نظیر است. افسری است که در تفسیر قرآن شاید بگویم از اکثریت کسانی که در اینجا بی افسر

. بنابراین ندا، تبحر زیادتری داشته باشد. چنین کسانی به فرماندهی گماشته شدهاندنشسته

ه . در حالیک[عمل صحیحی نیست] حساسات کور، افراد را کوبیدن،به صرف شعارهای تند و ا

، شماست هواییکه فرماندهی نیروی  «یسرهنگ فکور» [نظیر]گفتم، چنین فرماندهانی 

 خوانند."او نماز می [سر]پشت کسی است که بیشتر مؤمنین شما در 

سران رژیم  و شکست توطئه خطرناک کودتای نقاب، امپریالیست به سرکردگی آمریکا بعد از

 ینخرآ شود،قلمداد می در منطقهاستکبار  نژادپرست صهیونیست که در واقع پایگاه دائمی

ایران رغم زد. این بار صدام حسین تکریتی نظام جمهوری اسالمی علیهخود را حربه نظامی

" این فرصت تاریخی برای صدام، قدم برداشتن در  ی اجرای دستورات آنان گردید.کاندیدا

 1داد."راهی بود که او را به رهبری کامل منطقه سوق می

کی از اعضاء برجسته شورای حزب بعث ی سفیر اسبق عراق در سازمان ملل و «عمر علی»

ک سال قبل از تاریخی که به ایران حمله کرد، تصمیم خود را گرفته بود. به او ی " صدام گفت:

                                                           
و  مطالعاتمرکز )وفیق/ ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عدنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات جنگ یی را. السام1

 ۳۱ص  ۷۳۳۷ ، چاپ: قلم آذین، تهران(تحقیقات جنگ
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سال دیگر به دست  122گفتم: به ایران حمله نکن؛ گفت: فرصتی به دست آمده که شاید تا 

 1نیاید."

 پیروزی انقالب اسالمی بعد ازوضعیت ایران 

 از لحاظ سیاسی
 دولت موقت مهندس مهدی بازرگان (7

 شد متخصص آبیاری و لوله کشیگفته می که« دبیرکل نهضت آزادی» مهندس بازرگان

بنا به پیشنهاد  ۷۳۳۱بهمن  ۷۳در تاریخ  بود، آب آشامیدنی و فارغ التحصیل کشور فرانسه

 کابینه گردید.، مأمور تشکیل )ره(امام خمینیبرخی از نزدیکان 

 ترکیب دولت موقت:

معتقد است که: دولت  «و براندازی جمهوری اسالمی ایران آمریکا»نویسنده کتاب 

 دارای  از موقت
ً
همان اوان، ترکیبی از: اعضاء نهضت آزادی، اعضای جبهه ملی که اکثرا

 شریعتمداری تشکیل شد.های غربی بودند، و تعدادی از طرفداران و مریدان آقای گرایش

" علیرغم اختالفات ظاهری در درون خودشان، در مقابله با خط این ترکیب ناهمگون، 

 2در ابعاد نظامی، فرهنگی و اقتصادی دارای وجه اشتراک فراوان بودند." امام و حمایت آمریکا

 بعد ازیکی از پرادعاترین سازمان سیاسی ی انقالب از آن جهت که نهضت آزاد رهبر

شد، و ازخود تندیس آزادی خواهی و استقالل طلبی ساخته پیروزی انقالب قلمداد می

ا و شایستگی و انقالبی بودن خود ر یی بود، برای اینکه این سازمان پرطمطراق، میزان توانا

 ه کشور، بطور موقت به ایندر امور اداره مملکت به اثبات برساند. با پیشنهاد واگذاری ادار 

 سازمان موافقت نمود.

ارتش علیه هایزر که مأمور اجرای طرح کودتای نظامی قبل از پیروزی انقالب، ژنرال

 از 
ً
انقالب بود، با وجود مهیا نمودن این طرح، انتخاب اعضاء کابینه دولت موقت که اکثرا

رار گرفت که دیگر نیازی به انجام کودتا نیست در واقع بودند، بر این باور ق طرفداران آمریکا

                                                           
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، (نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد/ علل تداوم جنگ . 1

 ۱۱ص  ۷۳۱4، چاپ: عقیلی۳جلد
دفتر سیاسی(، ا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی ارتش ج.ا.المیو براندازی جمهوری اس غضنفری کامران/ آمریکا 1

 ۱۱ص  ۷۳۱۱ چاپخانه: شادرنگ، تهران
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خود باعث عدم تشویق اجراء طرح کودتا شد، گرچه به این امر واقف بود که با پیوستن بدنه 

کودتا
ً
 پیوندد.نیز به وقوع نمییی اصلی ارتش به انقالب، احتماال

تفکرات  مردم به زودی به نامتجانسی دولت موقت که ترکیبی از افرادی با طرز

 و دیگر ضدانقالبی به هم پیوند داده شده بود، و ارتباطات نهان و آشکار با منافقین

 پی بردند. ،های ضد انقالبگروهک

که توسط دانشجویان پیروخط  دولت موقت در اعتراض به اشغال النه جاسوسی آمریکا

 ماه زمامداری استعفاءکرد. ۳ بعد از ۷۳۳۱امام انجام گرفته بود، در پائیز 

ود. ب ، سقوط دولت موقت مهندس بازرگاندر واقع نتیجه تسخیرالنه جاسوسی آمریکا

به سوی تمرکز مبارزه عمومی علیه ها میانه روو ها در نتیجه قدرت سیاسی از جانب لیبرال

دن " آشکارشعناصر ضدانقالب معطوف گردید. بطوری که در جراید مختلف منتشرشدکه، 

ها و دولت موقت با تفکر و مشی رهبری انقالب، موجب ناهمسانی تفکر و مشی لیبرال

 1سقوط فوری دولت موقت گردید."

کرد. رگیری روابط سیاسی باآمریکا پنهان نمیدولت موقت، عالقه مندی خود را با ازس

" دولت انقالبی ایران گفت:  «نیویورک تایمز»خبرنگار در مصاحبه با  مهندس بازرگان

 2را ازسر بگیرد." مشتاق است روابط خوب با آمریکا

 اشتعال نمودن بحران تجزیهو مشغول هدایت ضدانقالبیون  زمانی که سفارت آمریکا در

وابسته  1«ویک نیوز»طلبان درمناطق کشوربود، وی درمصاحبه دیگری باخبرنگار هفته نامه 

و میل  م.ایبا ایاالت متحده داشتهای " ما روابط دوستانهبه مؤسسه واشنگتن پست گفت: 

 4داریم روابط دوستانه را با ایاالت متحده حفظ نمائیم."

اعضای  و بازرگاننویسد: " در خاطراتش می کارتر رئیس جمهور وقت آمریکاجیمی

 تحصیل کرده غرب بودند، با ما همکاری داشتند. اش کابینه
ً
ا از سفارت م آنهاکه اکثرا

                                                           
 ،4روزها و رویدادها/ تهیه و تنظیم: دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، ناشر: مؤسسه فرهنگی نشر رامین، جلد. 1

 ۷4۱۱ص  ۷۳۱۷: دهکده، چاپ
اسی(، دفترسیا )ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا. ؛ایرانو براندازی جمهوری اسالمی آمریکاغضنفری کامران/ . 1

 ۱۱، ص ۷۳۱۱ چاپخانه: شادرنگ، تهران
3 .Newsweek  

 ۱۱ایران؛ همان مدرک، ص و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 4
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را گرفته بود، مراقبت  هایزر که جای ژنرال «ژنرال فیلیپ گاست»کردند و از محافظت می

 1فرستادند."میای های دوستانهکردند. تا بدون خطر رفت و آمد کند. برای ما پیغاممی

ه طلبان تجزیها را با شد ژنرال فیلیپ گاست، کسی بود که بیشترین تماسمی گفته

های نمود. و با تحریکات مکرر خود هادی و راصد و مراقب فعالیتداخلی برقرار می

 ضدانقالبی آنان بود.

 و ، معاون آقای بازرگان«عباس امیرانتظام»، سند به دست آمده از النه جاسوسی آمریکا

های مدافعان عادی سازی روابط ایران و آمریکا در از مؤثرترین مهره یکی سخنگوی دولت،

 کابینه دولت موقت بود.

مرداد ماه 14به تاریخ  در تهران ک سند بدست آمده از سفارت آمریکای " برطبق

جورج »با 1392باشد، امیرانتظام از اوایل دهه می «سری»که دارای طبقه بندی 1319

داشته در  3«ژوزف آدلسیک»تهران که نام مستعار  در« CIA»معاون سابق قرارگاه  2«کیو

 4ارتباط بوده است."

 5( بوده است."1اس. دی. پالد/) " کد رمز امیرانتظام در اسناد سازمان سیا،

 وزیرنخستمعاون  «زدیی دکتر ابراهیم»یکی دیگر از اعضای مهم کابینه دولت موقت، 

استعفای کریم سنجابی از پست وزیرامور خارجه  بعد ازدر امور انقالب و وزیر امورخارجه 

ک شهروند ی داشته و در واقع آمریکاییتابعیت  (۷۳۳۶)ها قبل دولت موقت، از سال

 شد.محسوب می آمریکایی

از  زدی...در بسیاریی ایرانی تبار، دکتر ابراهیم آمریکایی" ...یک شهروند همچنانکه 

 6".اندکرده...معرفی مأمور اطالعاتی آمریکا عنوان یکزدی را به ی کتب و مدارک، ابراهیم

 از اهداف و تحرکاتها که آمریکاییهایی " بنابر اخبار و گزارشبعد فاش شد که ها مدت

، و قبل از تصرف سفارت آمریکا 1319در اوایل آبان سال نظامی عراق بدست آورده بودند، 

سازمان اطالعاتی سیا در ایران طی مالقاتی با وزیر خارجه دولت موقت  یسرئ ،[جورج کیو]

                                                           
 همان مدرک، همان صفحه. 1

2. Goryeque  
3 .Joseph Edelsich 

 از مساعدت تا مشارکت آشکار(، ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمعسکری شاداب/ مواضع آمریکادر جنگ . 4
 4۷۳، ص ۷۳۳۳

 ۳۱غضنفری کامران/ همان کتاب ص . 9
 ۱۶۱ص ۷۳۳4محمدرضاپهلوی آخرین شاهنشاه؛ ترجمه: دادمهر، ناشر: شرکت کتاب، ایوبوماتی/  –نهاوندی هوشنگ . 6
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 دکتر عدهاب 1از احتمال حمله نظامی عراق به ایران سخن گفت." [زدیی دکتر ابراهیم]

 ییک دو سری اطالعات به ما دادند.ها " آمریکاییزدی در مورد این موضوع اعتراف کرد که ی

به مرز  که عراق در حال انتقال نیرو از مرز اردن دهدمی ما نشانای گفتند اسناد ماهواره

ایران است و دیگر این که در مورد منابع گاز ترکمنستان اطالعاتی دادند که صحیح نبود و 

 به بهانه فیلمبرداری کوپترهلیبا  نقل و انتقال عراق از طریق صدا و سیمای اهواز درباره

 2اقدام کردیم و دیدیم عراق آرایش نظامی گرفته است."

ایران ، زمانی که جمهوری اسالمی۷۳۶۳بهمن ماه۷۱ادی دروی درکنگره نهضت آز 

" نهضت اش بود گفت: کشور شناخته شده حامی ۳۳درحال جنگ با رژیم بعثی عراق و 

آزادی، حاکمیت فعلی را قبول ندارد... نهضت آزادی معتقد است که باید این حاکمیت 

 3فعلی را از راه قانونی، منطقی و پارلمانی، سرنگون کرد."

کی دیگر از اعضای اصلی نهضت آزادی بود که طبق اسناد بدست ی نیز «بهرام بهرامیان»

در  «سیا»به استخدام سازمان  1312" بهرامیان در خرداد ماه آمده از النه جاسوسی، 

ک ی ( بوده است. ...طبق مفاد1)اس. دی. ارن/«سیا»آید. کد رمز بهرامیان در سازمان می

ادداشت دریافت حقوق را پذیرفت. که به موجب ه یک1317وی از خرداد ماه  «سری»سند 

ک صد هزار دالر و ساالنه پنج هزار دالر ی ک بیمه عمرمعادلی پول «سیا»آن سازمان 

 4حساب غیرمستقیم را بپردازد." در یک آمریکایی

عامل مخفی حقوق بگیر تمام عیار نام برده شده  عنوان یک" در بخش دیگری، از وی به 

نویسی، ارتباطات پنهان و حفاظت را یی است. بهرامیان توسط سازمان سیا آموزش نامر

داده بود. ... وی در حد فاصل دی ماه  MX350یک رادیو مخابراتی ی دیده بود. و سیا به و

 5د."گزارش به سازمان سیا داده بو 27، 1319تا شهریور ماه  1317

ما  " همه گفت:ای در مصاحبه یکی از خویشان نزدیک مهندس بازرگانی فرهاد بهبهان

 ن، وایرامخالفت با نظام جمهوری اسالمی یکی در دو مقوله مشترک و متفق النظر بودیم.

                                                           
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (نفد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد/ اجتناب ناپذیری جنگ . 1

 ۱۱ص  ۷۳۱۳ چاپ: عقیلی، تهران 4سپاه، جلد 
  4۳۳همان ص . 1
اسی(، دفترسیا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی آمریکا کامران/غضنفری . 1

 ۷۶۳ص  ۷۳۱۱ چاپخانه: شادرنگ، تهران
 ۷۶۶. ۷۶۷همان صص . 4
 ۷۶۷همان ص . 9
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امام  1."کی هم نوعی همبستگی شدید روحی و فکری از جانب ما نسبت به آمریکای

"...نهضت به اصطالح آزادی، نهضت آزادی و دولت موقت گفتند:  در مورد )ره(خمینی

طرفدار جدی وابستگی کشور به آمریکاست. و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرده 

 یگذاریا قانونی است. ...نهضت به اصطالح آزادی صالحیت برای هیچ امری از امور دولت

را ندارد. و ضرر آنها به اعتبار آن که متظاهر به اسالم هستند و با این حربه جوانان یی یا قضا

مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث بی هایعزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت

 هایهای جاهالنه، موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهکشریفه و تأویل

 2بیشتر و باالتر است."– این فرزندان عزیز مهندس بازرگان – منافقیندیگر، حتی 

ه " واللاز روحانیون نوشتند:  به یکیخطاب  در مورد آقای بازرگانای وی بعدها در نامه

 3مخالف بودم." بازرگانی وزیرنخستمن با  قسم،
 اولین رئیس جمهور ایران() صدربنیریاست جمهوری  (1

 «موسسه تحقیقات اجتماعی»پیش از انقالب مدتی کارمند « صدربنیابوالحسن " »

و در کنگره سازمان جهانی جوانان در شهر ر احسان نراقی و دکتر نهاوندی بود. ظزیرن

رمز د و با ک شرکت جسته بود. او پیش از انقالب با حقوق ماهیانه هزار دالر حیفای اسرائیل

 4."کردمیهمکاری « سیا»سازمان با « 1-اس. دی. لور»

مدتی به سمت از  و بعدیی وی در دولت موقت مدتی در پست معاونت وزارت اقتصاد و دارا

و عضو شورای انقالب منصوب شد. روزنامه کیهان در مورخه یی وزیر اقتصاد و دارا

برنامه تلویزیونی که در انگلستان پخش گردید  در یک صدربنیفاش کرد  ۷۷/۳/۷۳۱۷

مأمور  «فوستر»اعتراف نمود که در زمان ریاست جمهوری خود در ایران، در مالقات خود با 

دالر در ماه را  10222در قبال دریافت  «سیا»"پیشنهاد همکاری با سازمان  سازمان سیا:

 5دریافت کرده بود."

                                                           
 ۷۶۱همان ص . 1
 ۷4۳همان ص . 1
سعیدرضا/ مهر و قهر؛ انتشارات: مرکز فرهنگی شهید مدرس، چاپ: عترت، علی عسکری  –سبحانی نیا محمدرضا . 1

 ۳4۱ص  ۷۳۱۳ اصفهان
دفتر ) اایران؛ ناشر: سازمان انتشارات عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 4

 ۷۶۳ص  ۷۳۱۱ سیاسی(، چاپخانه: شادرنگ، تهران
بنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام خمینی )ره( در دفاع مقدس با تحلیلی مقایسه ای؛ ناشر: مؤسسه . 9

 ۷۱۳پاورقی ص  ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 



 ردای فتح 14

به ریاست جمهوری انتخاب گردید، به دلیل  ۷۳۳۱بهمن  ۱که در انتخابات  صدربنی

زمینه مناسبی برای تشکیل هیئت  ۷۳۳۳تا تیر ماه  اختالف نظر با مجلس شورای اسالمی

 بود که برابر قانون اساسی آن وزیرنخستدولت فراهم ننمود. تا این تاریخ ایران عماًل فاقد 

علیرغم  ۷۳۳۳مرداد  4۶مسئول اجراء منویات قوه مجریه بود. در تاریخ  وزیرنخستزمان، 

با کسب رأی اعتماد از مجلس، به عنوان یی علی رجاآقای محمد ،صدربنیمخالفت شدید 

های مستمر رئیس جمهور با معرفی انتخاب شد و از این زمان به بعد کارشکنی وزیرنخست

 وزیران پیشنهادی آغاز گردید.

ناصر  و خسرو»یی حمایت وی از برادران قشقا صدربنیهای ضدانقالبی یکی از فعالیت

افت و دری «سیا»بودکه با هدایت سازمان  (بازماندگان طایفه قراقویونلو) «خان قشقائی

 در منطقهک میلیون دالرازاین سازمان، درجهت ایجاد آشوب تجزیه طلبانه ی ماهیانه

 به وسعت جنوبای حساس کوچ نشینان ایل بزرگ قشقائی، به منظور جداسازی منطقه

، به ایرا ن مراجعت نموده بودندکه در فارسخلیجهای شمالی تا کرانه استان اصفهان

به افت با مداخله قوای انتظامیی شهرت« اردوی خان»نهایت، شورش مسلحانه آنان که به 

 ، تالشصدربنیبا حمایت یی " برادران قشقا. خاتمه یافتشکست قطعی منجر شد و 

 زیر پرچم خود گرد آورند."
ً
 1زیادی کردند تا عشایر فارس را مجددا

با ایجاد ارتباط با ضد انقالبیونی نظیر: مسعود  صدربنیدوران کوتاه ریاست جمهوری 

ه سرکرد)، اشرف دهقانی، موسی خیابانی، سران فدائیان خلق، عزالدین حسینی رجوی

 به عنوان امام جمعه شهر مهاباد که در رژیم پهلوی توسط ساواک ضد انقالبیون کردستان

 ، سپری شد.(منصوب شده بود

زمان کوتاه تصدی ریاست ی در انقالب اسالم علیه صدربنیهای برخی از فعالیت

 جمهوری وی:

 .آمریکاییهای تالش مجدانه برای آزادی گروگان – ۷

های مبنی بر آغاز عملیات سرکرده منافقین ارسال پیام به مسعود رجوی – 4

، نمود آنهاهای " باید شروع به زدن رأس سران نظام جمهوری اسالمی: علیهتروریستی 

 2چاره دیگری نیست."

                                                           
 ،عدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهراناز مسا) یلیتحمدر جنگ  _ عسکری شاداب/ مواضع آمریکا 1

 ۷۱۶ص  ۷۳۳۳
 ۷۷۶غضنفری کامران/ همان کتاب؛ ص . 1
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به منظور انحاء مدارک  در طبس آمریکاییدستور بمباران هواپیماهای ساقط شده  – ۳
 .، به دستور کارترآنهاموجود در  «سری»

شهید نوژه( ویاری و همکاری با  هواییپایگاه )کودتای نقاب  ریزیطرحآگاهی از  –۱
 .«استخبارات»و  «موساد»، «سیا»های جاسوسی سازمان

آگاهی وی و برخی دیگر از مسئولین از حمله ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری  - ۳
 دفاع گذاشتن مرزها.بی ایران، واسالمی

ها پیش از آغاز جنگ، از نقشه ماه صدربنی، مسئولین دولتی و دهدمی" اسناد نشان 
، حدود 1/2/1314در تاریخ  . وزیر امور خارجه سوریهاندعراق برای حمله به ایران مطلع شده

های عملیاتی رژیم بعث عراق را برای شروع جنگ ماه قبل از آغاز جنگ تحمیلی، نقشه 1
ال نیز که در ابتدای س صدربنیسراسری با ایران به اطالع وزیر امور خارجه ایران رسانده بود. 

اختیار گرفت، نسبت به این گزارش و گزارش  به عنوان اولین رئیس جمهور، دولت را در 14
 1(اسر عرفات )رئیس سابق سازمان آزادی بخش فلسطینی فرستاده ویژه «هانی الحسن»

 2کرده بود."یی اعتنابی آماده شدن ارتش عراق برای حمله به ایران کامالً  درباره
 یک ،[1314تیر ماه ] 1492از سفر برژینسکی به امان در ژوئیه  " درست چند روز بعد

 3گذارد."می صدربنیخبر توطئه را در اختیار  دیپلمات شوروی
ارتباط »بنا به نوشته دو روزنامه نگار و نویسنده مشهور آمریکایی در کتابی تحت عنوان 

 رصد" ...به گفته ابوالحسن بنی در نیویورک به چاپ رسید ۷۳۱۶که در سال  «خطرناک
اطالعاتی هایی گزارش [1314] 1492جمهور وقت ایران ... در تابستان سال رئیس

دریافت کرده شامل این خبر که کارشناسان نظامی ایاالت متحده مذاکراتی سری در مورد 
در جنین شرایطی رئیس جمهور وقت ایران  4."اندالوقوع انجام دادهجنگ قریب 

هشدارهای مکرر فرماندهان نظامی ایران و دلسوزان انقالب صدر( علیرغم )ابوالحسن بنی
 5کرد.عراق را تنها یک مانور مرزی عنوان و کشور، تحرکات و تجاوزات آشکار نظامی 

میدان مبارزه سیاسی خارج  برای ارتقاء موقعیت لیبرالی خود، و از صدربنی در واقع
نمودن مخالفین خود و طرفداران آنان، در مقابله با تهاجم ارتش عراق و تصرف بخش 

خوب  او "شد که از اراضی ایران، هیچ اقدام مؤثری به عمل نیاورد. گفته می عظیمی

                                                           
 P L O / Palestine Libeation Organization( به انگلیسی: . )سازمان آزادی بخش فلسطین1
 ۳۶، ص ۷۳۳4 )پیرامون دفاع مقدس(؛ نشر: هدا، قمسیدمهدی/ سی پرسش و سی پاسخ هاشمی. 1
تیمرمن کنت. آر/ سوداگری مرگ )غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،  1

 ۷۱۶ص  ۷۳۱۳ چاپ: چاپخانه آرمان، تهران
 ۱4ص۷۳۱۶ز فرهنگی سپاه، چاپ: مرکز چاپ نمایندگی ولی فقیه در سپاه . کریمی مجید/ نیمه پنهان جنگ؛ ناشر: مرک4
 ۶۷۱ص ۷۳۳۱سال 4. تهرانی اکبر، ارتش پایدار)از صفویه تا جمهوری اسالمی(؛ ناشر: انتشارات سفید اردهال، جلد9
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های وشود، برای وی فرصتی خواهد بود تا نیر داند که اگرارتش عراق بخواهد وارد ایران بمی
 1تری به دور خود گرد آورد."ملی و ارتش را به شکل مناسب

بدست آوردن فرصت مناسب برای این دست پرورده استکبار، بعدها بیرون راندن بعثیون 

 .خاتمه یافتشهید بیگناه  2هزار " 232" با هزینه خون متجاوز ازخاک میهن اسالمی

داد و در مقابل آن های خود در خاک ایران جوالن میکه ارتش عراق با پیشرویدر زمانی 

های چرا از اشغال سرزمین که "اندک به مقابله برخواسته بودند، در پاسخ به این یی نیروها

گفت: باید فعالً زمین داد تا زمان را به دست شود؟ میایران توسط ارتش عراق جلوگیری نمی

ه معتقد ک عمل این فرمانده کل قوا! به تقلید از شیوه نبرد اشکانیان در نبردها یوهش 3آورد."

" جلو دشمن را باز گذاریم، پس از آنکه وارد سرزمین ما شدند، آنان را دوره کرده از بین  بودند:

باتأسی از واگذاری زمین و اخذ زمان مناسب جهت حداکثر استفاده از زمان برای  4ببریم."

 (اگر با دید مثبت به مسئله نگریسته شود)وی  یراز بودی دشمن، ناکار آمد گردید.احاطه و نا

 با تساهل، نه تنها زمین را واگذار نمود بلکه زمان را هم از دست داد!

وی به عنوان رئیس قوه مجریه، حتی تا نوزدهمین روز تهاجم عراق به ایران مجوز حضور 

را صادر نکرد. روزنامه اطالعات  سازمان ملل متحدنماینده ایران در جلسات شورای امنیت 

" منابع سازمان ملل گفتند: شورای نوشت:  به نقل از خبرگزاری فرانسه ۷۳/۱/۳۳در 

 از تصمیم ایران مبنی بر حضور در مباحثات احتمالی این شورا مطلع 
ً
امنیت هنوز رسما

 5نشده است."

در  ت نمایندگی ایرانرئیس هیئ بار "اولین  یبرا جنگ(، آغاز بیستمین روزبعد )در روز 

دریافت داشته، خواستار تشکیل جلسه  سازمان ملل، اعالم کرد، طی دستوری که از تهران

 6شورای امنیت است."

                                                           
 4۷ص  ۷۳۱۳/ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: پژمان، از خونین شهر تا خرمشهر. 1
؛ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع (مجموعه مقاالت)پایان جنگ عراق و ایران  دربارهقاسم پور محمدمهدی/ مباحثی . 1

 ۳۶پاورقی ص  ۷۳۱۱ مقدس، چاپ: آرین، تهران
 ۷۳۱۳ذین، جنگ ایران و عراق(؛ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۳۱ص 
وابسته به جامعه ی )نظامی در اسالم؛ ناشر: دفتر انتشارات اسالمی های حسین/ جنگ یا فرمان حیدری کاشانی. 4

 ۱ص  ۷۳۶۱، چاپ: چاپخانه دفتر انتشارات اسالمی، (مدرسین حوزه علمیه قم
 ۳۱۷ص  ۷۳۱4سراسری(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: صادق، کتاب چهارم: هجوم جنگ )روزشمار . 9
 همان صفحه –همان مدرک . 6
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شائبه با برخی از بی اعم از همکاری صدربنیبطور خالصه، اعمال ضدانقالبی 

های تجزیه طلب، قرارگرفتن در خط خالف مشی رهبر انقالب و ایجاد جو تفرقه گروهک

، باعث گردید که مجلس شورای بین مردم و مسئولین من جمله بین ارتش و سپاه پاسداران

، در زمانی که ۷۳۶۶خرداد ماه  ۳۷به عدم کفایت سیاسی وی رأی دهد. لذا در اسالمی

ایران در اوج دفاع از تمامیت ارضی خود بود، از ریاست جمهوری عزل گردید. چند روز بعد 

از کشور گریخت. مصادف با فرار اینان و همزمان  سرکرده منافقین همراه با مسعود رجوی

گروهک اتحادیه »جنگ تحمیلی، های م ایران به سوی جبههبا هجوم آحاد مرد

ر د صدربنیبا ایدئولوژی مائوئیستی به شهر آمل حمله نمود.  «ایرانهای کمونیست

که میخواهند انقالبشان را به سراسر جهان صادر ها " این در پاریس اظهار نمود:ای مصاحبه

 مرز کشورشان بحران امنیتی دارند و این بحران توسط ما هدایتترین کنند، در شمالی

شمال فعالیت داشتند، های شورشی که در جنگلهای و گروهکها شود. ... سازمانمی

ایران، هر دو با های عبارت بودند از: گروهک رنجبران و سازمان اتحادیه کمونیست

ایدئولوژی مائوئیستی، گروه منشعب اشرف افغان، دارای ایدئولوژی مارکسیستی و معروف 

 1دارای ایدئولوژی التقاطی." و سازمان منافقین «ایرانهای ارتش رهایی بخش خلق»به 

ضدانقالبیون، دستور بمباران مختلف از: همکاری وی با های اما تجزیه و تحلیل نقل قول

دفاع گذاشتن مرزها در مقابل تهاجم ارتش بعث عراق، عدم بی ،در طبسها مدارک آمریکایی

اسر عرفات مبنی بر احتمال حمله ی و فرستاده ویژه وزیر خارجه سوریه هایگزارشتوجه به 

و تماس وی با صدام به منظور نشان  برژینسکی به اردنارتش عراق به خاک ایران، گزارش سفر 

ده اطالع داده ش صدربنیبه ها به حمله عراق به ایران که توسط شوروی دادن چراغ سبز آمریکا

مشکوک وی را رصد چگونه دیگر مسئولین نظام رفتارهای شود:این سؤال مطرح میبود و ... 

 به عمل نیاوردند؟! جّدی نکردند و از اعمال ضدانقالبی و ضدوطنی وی ممانعت
 از نظر اقتصادی

را  ، تحریم اقتصادی ایرانبحران گروگانگیری کارکنان سفارت در تهران بعد از آمریکا (۷

در دستور کار خود قرار داد. نه تنها رابطه اقتصادی خود را با ایران بطور کلی  ۷۳۳۱در سال 

مقررات منع روبط  " طبقکشور بازار مشترک متحد خود نیز ۳قطع نمود، بلکه در مورد 

                                                           
؛ ناشر: اداره روابط عمومی و انتشارات (درآمدی بر هشت سال جنگ تحمیلی)جزایری سیدمسعود/ غلبه بر دشمن . 1

 ۷۳۳ص  ۷۳۱۳سپاه، چاپ: مرکز چاپ نمایندگی والیت فقیه سپاه 
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ینه نفت و گاز میلیون دالر در زم 92که ساالنه بیش از یی هااقتصادی، علیه اشخاص و شرکت

های های اقتصادی فراوانی در قالب مجازات، سرمایه گذاری کنند، تحریمایران و لیبی

 1بازرگانی پیش بینی کرد."

 تنها منبع درآمد کشور(.)کاهش تولید و فروش نفت  (4

به خاطرایجاد بحران گروگانگیری  های آمریکاهای ایران در بانکبلوکه نمودن دارائی (۳

 داد. های ایران به دست کارترکه بهانه مناسبی برای تصرف تمام دارائی

همزمان خروج سرمایه هنگفتی از کشور توسط کالن سرمایه داران داخلی و  (۱

 وابستگان رژیم شاه.

دات آن رکود تولینیاز شدید کارخانجات داخلی به مواد اولیه تحریم شده. که نتیجه  (۳

 داخلی و کمبود محسوس مواد مورد لزوم مردم را به بار آورده بود.

 ایجاد تورم در بازار سیاه و فشار اقتصادی شدید به مردم. (۶
 از منظر نظامی

 بعد ازو  ارتش قدرتمند دنیا 1" ینپنجم"ارتش ایران که در زمان محمدرضاشاه پهلوی، 

ز ا شد، بعدقلمداد می فارسخلیجدر منطقه  سابق قدرتمندترین نیروی نظامی ویشور 

شامل نیروی زمینی  [که] نفری، 919،222" این نیروهای بزرگ فروپاشی رژیم شاهنشاهی 

 نفر، ژاندارمری 19،222 دریایینفر، نیروی  21،222 هوایینفر، نیروی  272،222

 بعد از 3نفر بود،" 22،222ترک و لشکر پیاده گارد شم نفر و گارد سلطنتی، ستاد 71،222

 141،222شمار این نیروها به  1314سال  " دربه عناوین مختلف، پیروزی انقالب اسالمی

را از دست  کادر خود هواییم(، نیروی  1474ش )1317" در سال  4افت."ی نفر تقلیل

 5داد."

 9زمینی به افته و قدر ت عملیاتی نیروی ی نفر کاهش 112،222نیروی زمینی به " ... 

 6افته بود."ی پائین تقلیل لشکر، با آمادگی رزمی

 گرفت:این کاهش سریع نیروهای ارتش بطورخالصه، به خاطر موارد زیر صورت 

                                                           
 4۳۳ص  ۷۳۱۷روایت، چاپ: احمدی،  –هانس/ خون در راه نفت؛ ترجمه: محمد اشعری، ناشر: نشر ثالث رکرونبرگ. 1
 ۱4ص  ۷۳۶۳ ه/ دو سال آخر، رفرم تا...انقالب؛ انتشارات امیر کبیر، چاپخانه: سپهر، تهران -موحد. 1
 ۳۳۶ص  ۷۳۱۶انقالب اسالمی، لطفیان سعیده/ ارتش و انقالب اسالمی؛ ناشر: مرکز اسناد . 1
 ۷۶۳همان ص . 4
 ۱4۳همان ص . 9
 4۱ص  ۷۳۱۳/ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛ چاپ: پژمان، از خونین شهر تا خرمشهر. 6
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فرار برخی از فرماندهان رده باالی ارتش که در بحبوحه انقالب که از رو در رویی  (۷

 با مردم جلوگیری نکرده بودند.برخی از سربازان مأمور حکومت نظامی

اعدام تعدادی از فرماندهان و کسانی که در به شهادت رساندن مردم انقالبی، دخیل  (4

 بودند.

بازنشسته شدن تعدادی از نظامیان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست شخصی  (۳

 باالتر از درجه سرگردی بودند و در واقع  یه واهی به اجبار مسئولین انقالبتسو و یا
ً
که اکثرا

 تجربه چند ساله سکان اصلی مدیریت و فرماندهی ارتش را در دست داشتند.

" پس از چندی ارتش  داراندرجهبازنشسته نمودن اجباری بسیاری از افسران و  بعد از

برخی از مسئوالن دولتی اعتراف کردند که در این زمینه زیاده روی شده و بازنشستگی 

 1گروهی از افسران ارتش، اشتباه بوده است."

انی " ... کسکند که: زرهی ستاد محمود فردوسی از خاطرات خود نقل می 4سرتیپ

رفته بود. جنگ که شروع شد، برگشت.  [داوطلبانه از ارتش]که بودند مثل ستوان نصرتی 

به عنوان مظنون « باوندپور»شهید شد. سرهنگ  در منطقه سوسنگرد 14دی ماه  12و در 

شرکت در کودتا، توی زندان بود. در صورتی که اصالً ارتباطی با کودتا نداشت. وقتی 

« خواهی؟االن از ما چه می»گوید: خواستند حکم آزادی او را بدهند، دادستان میمی

اگر جنگ شروع شده باشد و » گوید:دادستان می«. تقاضای بازنشستگی دارم»گوید: می

پوشم و به می [رزم]از همین جا لباس »گوید: می« کنی؟راق حمله کرده باشد، چکار میع

 2".«رومجبهه می

م در بحبوحه آن، همراه مرد و یابسیاری از افسران انقالبی که قبل از پیروزی انقالب  (۱

از پیروزی انقالب در نهادهای انقالبی دیگر نظیر جهاد،  و مخالف رژیم سابق بودند، بعد

توسط آنان، خود نیز در  با تشکیل و سازماندهی سپاه پاسداران و یانهاد ریاست جمهوری 

 آن محل مشغول فعالیت شدند.

ماه، به دستور دولت موقت آقای  ۷4ماه به  4۱کاهش مدت خدمت سربازی از  (1

. نظیر شورای انقالب ،العمل مناسب دیگر مسئولین انقالب، بدون عکسگانمهندس بازر 

یه ها از پرسنل وظیفه تخل" به سرعت سربازخانهبطوری که تبعات این تصمیم باعث شد، 

                                                           
 ۱۶۳ص  ایران؛لطفیان سعیده/ ارتش و انقالب اسالمی. 1
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 ردای فتح 011

درصد  92از  ها به سقف کمترکباره، موجودی سربازخانهی گردید. با کاهش شدید و

 رووبهر را با مشکالت زیادی  های رزمیگانی بویژه، هاکلیه یگانسازمانی رسید. این نقصان 

 1."ادامه یافتساخت. و این مشکالت تا شروع جنگ تحمیلی نیز 

 پیروزی انقالب برای ارتش فراهم گردید: بعد ازالت اساسی که کدیگر مش

اساس و کارشناسی نشده در تمام سطوح ارتش. بسیاری بی اجرای نقل و انتقاالت (۷

دور از موطن اصلی خود مشغول به خدمت یی هاگانی ارتش، در (پایور)از کارکنان کادر 

پیروزی انقالب اسالمی، اکثریت قریب به اتفاق اینگونه افراد، خواستار انتقال  بعد ازبودند. 

به اتفاق آنان موافقت گردید. در نتیجه، به زادگاه خود شدند. و با خواسته اکثریت قریب 

گان ی کسانی که در محل خدمت قبلی خود دارای تخصص فنی ادوات موجود در همان

ی مناسبیی گان جدید آن تخصص فاقد کارای بودند، به محلی منتقل گردیدند که در

م دگردید. این موضوع به علت انتقال کارکنان فنی دوره دیده مربوطه، باعث عمحسوب می

سازماندهی مناسب، بروز مشکالت تعمیرو نگهداری ادوات مهم و حیاتی، و رکود اجرای 

 های آموزشی در سطوح مختلف ارتش گردید.برنامه

وجود ضعف مدیریتی آشکار به علت پاکسازی بسیاری از فرماندهان، و از طرف  (4

مبنی بر تعویض بعضی از فرماندهان با  دیگر تقاضاهای غیرمنطقی کارکنان رده پائین

ها و استدالالت باطل آنان در بسیاری از فرمانده مورد دلخواه خود، و موافقت با سفسطه

به طور مثال: توسط بعضی از مسئولین انقالب فرماندهانی با درجات پایین به )موارد 

مر موجبات استعفای شدند، که این امی تعیین و معرفیها پادگان عنوان فرمانده برخی از

 نمود(.می داوطلبانه بسیاری از افسران مافوق وی را فراهم

 .های پائین ارتشانضباطی و عدم پایبندی به مقررات منطقی توسط ردهبی اشاعه (۳

از نیروهای رزمنده ارتشی در مناطق ناآرام و ای درگیر شدن قسمت قابل مالحظه (۱

ماه قبل از آغاز جنگ  ۷۱قالب تا حدود تجزیه طلب کشور، از همان اوایل پیروزی ان

 زرهی(، در ۳4لشکراز یی ها)یگان تحمیلی. از جمله در مناطق تجزیه طلب: در خوزستان

 4۱های لشکرگانی و برخی از شیراز هوابرد ۳۳(، تیپپیاده ارومیه ۶۱لشکر) آذربایجان

پیاده مرکز که  ۷خراسان و لشکر ۱۱از لشکرای قسمت عمده) ، در ترکمن صحراکردستان
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زاهدان( و  ۱۱تیپ مستقل ) لقب گرفت(، در منطقه بلوچستان حمزه 4۷بعدها به لشکر

د، بطور کامل، نوه 23پیاده و  32های پیاده، تیپ 29و  29لشکرهای )" در کردستان

گردان پیاده، هر  2زرهی،  91ک سوم لشکری زرهی، بیش از 12بیش از دوسوم لشکر

سازمانی داوطلب و تعدادی آتشبار غیر های یگان ک تیپ پیاده، تعدادی گردان از سرجمع

 عمده که درگیریهای ک گردان توپخانه از سایر قرارگاهی توپخانه، هر آتشبار از سرجمع

 ارتشتا دو سال بعد از تهاجم  [مناطق مختلف استان کردستان در]ها گانی اکثر این

 1عراق، ادامه داشت(."

یر به دب عملکرد حزب دمکرات کردستان دربارهمجله فرانسوی لوموند ضمن تحلیلی 

" جنگ  مخالف جمهوری اسالمی نوشت:های کلی عبدالرحمن قاسملو و سایر گروهک

است. ک چهارم نیروی نظامی جمهوری اسالمی را به خود مشغول کرده ی کردستان حداقل

نفر به غیر از پاسداران، در عملیات استقرار امنیت در منطقه شرکت دارند.  32،222بیش از 

رد و سربازان عراقی برای درهم ای همه چیز به گونه
ُ
جریان دارد مثل اینکه مهاجمین ک

 2کنند."می شکستن جمهوری اسالمی عمل

کشورهای غربی که توسط رژیم سابق  نظامی ازخرید تسلیحات های لغو قرارداد (۳

له لغو . که از آن جمآن توسط دولت بازرگان بعد ازو  صورت گرفته بود. به وسیله دولت بختیار

 قراردادهای:

های هوشمند فروند موشک ۱۶۶و  ۷۶ –فروند هواپیمای جنگنده مدرن اف  ۷۶۶ 

فروند آن آماده بود و لغو  192را که  12-فروند اف  122" لغو قرارداد  فونیکس. به طوریکه

توسط برخی  19سوم و چهارم فروردین های آواکس در هفته [فروند 7]قرارداد خرید 

 1واشنگتن بود."مسئوالن ایرانی، خبر خوبی برای 

 مدرن.یی از زیردریااندفروند ناوچه موشک ۳تعداد 

 فروند هواپیماهای رادار آواکس. ۱تعداد 

 از انگلستان. دستگاه تانک مدرن چیفتن ۷۶۶۶تعداد 
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 ردای فتح 012

ا ب رسیده بود که حتی دولت موقت آقای بازرگان جاییکار سرنوشت شوم ارتش به 

های تقویت نیروی برای ، به جای سگال و اندیشهتصدی وزارت دفاع توسط دریادار مدنی

ی پاره نیازآهن»قدم و مدافع انقالب نوپا و استکبارستیز، با اعالم این که ما به راسخ

فروند  ۱۱ها پیشنهاد نمود که جهت اعاده و پس گرفتن تعداد آمریکاییبه  «نداریم

که قباًل تحویل ایران گردیده بود، اقدام  آنهاهای فونیکس و موشک ۷۱ –هواپیمای اف 

 ه خاطرها مواجه گردید، بآمریکایینمایند. این پیشنهاد حاتم بخشی، که با استقبال گرم 

اعمال گردید! ولی به دلیل عدم موافقت مسئولین  1با تراکتور!" [ها]" جایگزین نمودن آن 

 و آغاز جنگ تحمیلی از اعاده آنان خودداری شد. هوایینیروی 

وزیر امور ] یزدی دکتررادیو لندن از قول فاش نمود: "  ۷۳۳۱تیرماه  ۳روزنامه کیهان در 

دولت ایران در زمان شاه خریداری که یی هااعالم کرد که بعضی از سالح [خارجه وقت

 کرده، دیگر مورد لزوم ارتش ایران نیست. و ایران مایل است که این وسایل را به آمریکا

به ایران برای خرید وسایل  آمریکاییک هیئت ی بفروشد. متعاقب آن رادیو کلن از ورود

هواپیماهای جنگی جدید، عبارت بودند از ها فروخته شده قبلی خبرداد. این سالح

 2موشکهای هدایت شونده و سامانه رادارهای نظامی.

نواخت، رژیم در همین زمانی که دولت ایران چوب حراج به ادوات جنگی ایران را می

جنگ ابزار از کشورهای شرقی و غربی ترین بعثی صدام حسین، سرگرم خرید پیشرفته

 بود. او ایتالی منجمله از فرانسه

میلیارد  4ایران اعالم کرد قرارداد  [موقت]دولت ، سخنگوی [1319]مرداد " در بیستم 

(، 12 –اف )شامل خرید هواپیماهای  لغو شد. این قرارداد دالری تسلیحاتی ایران با آمریکا

 1ناوشکن و آواکس بود."

اعمال و افکار دولتگردان و مخدومین به استکبار  رهبران واقعی انقالب که راصد و مراقب

د. انقالب قلمداد نمودنیی بودند، اقدامات ضد مصالح مملکتی را مغایر نصرت و پیروزی نها

آقای  1319مرداد  27در  یعنی" اظهارات سخنگوی دولت موقت، بعد ازلذا چند روز 
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وزیر دفاع ایران اعالم مد ظله العالی(، معاون ) ایخامنه{ سیدعلی اللهآیت}حضرت 

 1نمودند که ایران به نیروی دفاعی کامل در مقابل امپریالیزم احتیاج دارد."

 9" دولت ایران سخنگوی وزارت دفاع انگلستان اعالم نمود که:  ۷۳۳۳دی ماه  ۷۷در 

 سفارش داده بود، ولی این [ش1312] 1477در سال  کشتی دیگر عالوه بر ناو خارک

 توسط
ً
 (.صدربنیزمان ریاست جمهوری ) 2دولت کنونی ایران لغو گردید." سفارش بعدا

توسط رژیم سابق به کشورهای  آنهالغو این قراردادها که مبالغ کالنی از هزینه ساخت 

 ،و بازرگان های بختیارمربوطه، تحت عنوان پیش خرید پرداخت شده بود، توسط دولت

های بلوکه شده تحت عنوان خسارات فروشندگان را مجاز نمود تا مبالغ هنگفتی از دارائی

های غربی، تسلیحات و ضررو زیان لغو قراردادها برداشت نمایند. از طرف دیگر همان دولت

ت ، ضمن دریافو پاکستان ، اردنمزبور را به کشورهای متقاضی، نظیر عربستان سعودی

 سودی چند برابر به فروش رساندند.

کند: لغو قراردادهای طبق اعترافات سولیوان که در خاطرات خود با افتخار اعالم می

! در صورتی که خاتمه یافت میلیارد دالر به سود آمریکا ۱تسلیحاتی از طرف ایران، حداقل 

گرفت مستلزم پرداخت خسارات های غربی صورت میاگر لغو این قراردادها توسط دولت

 گردید.به ایران از سوی آنان می

های لجوج و کینه ورز ضدانقالب نهان چهره، مصادف بود با زمانی که در حاتم بخشی

و خودمختاری، جنگی داخلی را  های بحران زا، که با ندای تجزیه طلبیبسیاری از استان

های گروهی دنیا رجز خوانی روزافزون بعثیون به راه انداخته بودند. و از طرف دیگر، رسانه

 رساندند!می نمودند و به گوش مسئولین ایرانیمی عراقی را منتشر

تری هر روز در سطح جهانی ابعاد گسترده تحریم تسلیحاتی همه جانبه آمریکا

ایران " قدرت نظامیمعاون وزیر خارجه وقت آمریکا، گفت:  «ریچارد مورفی»یافت. می

به دنبال حرکتی که تحت رهبری آمریکا برای جلوگیری از فروش اسلحه به ایران، صورت 
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 ردای فتح 014

 به تحلیل رفت. آمریکا تاکنون برای جلوگیری از ارسال اسلحه به ایران با 
ً
گرفت، شدیدا

 1گرفته است."کشور تماس رسمی 22

ارتش ایران که قبل از پیروزی انقالب اسالمی، آن را " به طور خالصه قدرت رزمی

آوردند، در جریان انقالب به حساب می های خاورمیانهارتشترین از قوی عنوان یکیبه 

ع عراق نف نظامی بهافت. و توان قدرت ی از نصف تقلیل آن شاید به کمتر بعد ازو حوادث 

 2تغییر کرد."

درصد  12از  ارتش ایران به کمتردانستند که قدرت رزمیمی " یخوبدشمنان انقالب به 

گیر و بقیه نیز فاقد آمادگی درصد آن نیز در مناطق آشوب زده در  12افته و بیش از ی کاهش

 3هستند." رزمی
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 فصل دوم: وضعیت رژیم بعث عراق در آستانه جنگ تحمیلی

 فصل دوم

 وضعیت رژیم بعث عراق در آستانه جنگ تحمیلی 

 وضعیت رژیم بعث عراق در آستانه جنگ تحمیلی

 از لحاظ سیاسی

ی، عبدالرحمن عارف را سرنگون یش، با کودتا ۷۳۱۱ر که در تیرماه البکژنرال حسن
 ساخت، صدام حسین داماد خود را به سمت معاون رئیس جمهور برگزید.

 ت.دست گرف درای بروز بیماری حسن البکر، صدام اداره امور مملکتی را به طور گسترده با
البکر سرانجام مجبور به استعفاء شد. دوران صدام حسن [ش 1319]1474" در سال 

، رئیس شورای انقالب و دبیر کل وزیرنخستخود را رئیس جمهور،  او حسین فرارسیده بود.
تن  7تن از افسران ارشد و صاحب منصبان به اضافه  21حزب بعث خواند. در همان سال 

ن آغاز، فردی خود قدرتمدار، از اعضای شورای انقالب به دار آویخته شدند. صدام از هما
 های اعدام را خودسرانه به اجراتکه مجازا ،آمدالقلب به شمار میرحم و قسیبی
های عراق که در حکومتای . رویهکردمیگذاشت و هرگونه مخالفت سیاسی را خفه می

 1سنت بوده است."
تن از آنان به اتهام  4۱تن از مقامات بلند پایه و اعدام  ۶۳صدام ضمن دستگیری تعداد  

 تصفیه حزبی از وجود مخالفان خود نمود. به یکواهی خیانت، در واقع اقدام 
وی فردی خشن، دیکتاتور، دارای تعصب شدید عربیت، قدرت طلب، طماع، معامله 

ود. که این روحیه و افکار افراطی را به اکثر گر، جنایت پیشه، ضد شیعه و ضد ایرانی ب
از  توسط یکی که بعدهاای که در مصاحبه مسئولین مملکتی انتقال داده بود. به طوری

افسر عالی  «العبیدی لطرفهامیسر »با سرلشکر  1«وودز کوین ام»محققین آمریکایی به نام 
" امروز اگر شما از من بپرسی که رابطه با  رتبه اطالعاتی عراق انجام گرفت اظهار داشت:

                                                           
 ۷۱۳ص  ۷۳۱۷روایت، چاپ: احمدی،  –هانس/ خون در راه نفت؛ ترجمه: محمد اشعری، ناشر: نشر ثالث . کرونبرگر1

2.woods revin 
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را انتخاب  یا رابطه با رژیم صهیونیستی را، من دومیی دهرا ترجیح می ایران اسالمی
کنم. زیرا معتقد نیستم که رژیم صهیونیستی به فکر دست اندازی به خارج از مرزهایش می

من به دوستانم  1ندارد. خطر اصلی ایران است. باشد. این رژیم هیچ خطری برای خاورمیانه
گویم که اگر اکنون شرایط ایجاب کند که ما به تل آویو برویم، که فرماندهان ارتش بودند، می

باید به آنجا برویم. ولی پس از دیدن آن همه کشتاری که ایرانیان در کشور ما مرتکب شدند، 
 2ت آنها را در دستانم بفشارم."بروم و دس حاضر نیستم به تهران

با اعمال این شیوه دیکتاتوری صدام در عراق، آن کشوردارای ثبات سیاسی پایداری 

 شد.گردید، به طوری که از نظر سیاسی صدام با مشکل خاصی مواجه نمیقلمداد می
 

 از نظر اقتصادی

ر شد. برابنفت خیز محسوب می یکشور عراق با وجود دارا بودن معادن غنی زیرزمینی،

زمان  در آننظریه کارشناسان دومین کشوردارای منابع غنی نفت درخاورمیانه با جمعیتی 

 رفت.میلیون نفر از لحاظ اقتصادی، مملکتی ثروتمند و کم جمعیت به شمار می ۷۳حدود 

با فروش سرسام آور نفت، درآمد سرشاری نصیب  ۷۳۳۷ در سالباافزایش بهای نفت 

 ورارتش را بطحزب بعث گردید که نتیجه آن توسعه و ارتقاء ساطع و درخشان توان نظامی

 در پی داشت.ای سابقهبی

 میلیارد دالر بود. ۱/4۳حدود  ۷۳۳۳درآمد نفتی این کشور در سال 

                                                           
های کشورهای اطراف خود، معتقد نیست که رژیم از حداقل سیاست «آگاه»این افسر اطالعاتی به اصطالح . 1

رژیم  ۷۳۶۶صهیونیستی در اندیشه دست اندازی به خارج از مرزهایش است! شاید وی دچار نسیان گردیده که در سال 
وسیراک عراق را با اجنگید، بدون دلیل موجهی نیروگاه اتمیمی صهیونیستی در حالیکه عراق با دشمن اسرائیل

از ایران سرچشمه نگرفته است. اگر به زعم این افسر  «از نیل تا فرات»هواپیماهایش بمباران نمود. شعار صهونسیتی 
نماید، اخراج و کشتار فلسطینیان ساکن آن منطقه از خطری ایجاد نمی اطالعاتی! رژیم صهونیستی برای خاورمیانه

 4۶دهد؟! وی کشتار مرگبار انجام میای را به چه بهانه و سوریه جدادی شان و حمالت گاه و بیگاه به لبنانموطن آباء و ا
خرداد  ۷۶بدون هیچ تحریکی از سوی سازمان ساف یا لبنان، در  لبنانی و تخریب بخش اعظم بیروتهزار غیر نظامی

ار برخی اگر باعث کشت یرانیانا کند؟!را چگونه توجیه می( توسط ایرانیان بعد از فتح خرمشهر)شارون  توسط آریل ۷۳۶۷
و  کیلومتری خاک ایران اسالمی ۷۷۶دفاع و تجاوز به عمق بی از متجاوزین عراقی شدند، اقدام به جنگ و کشتار مردم

ر دیی و شیمیایی شمار هوابی هایشهرها و روستاهای متصرفی و بمبارانتصرف چند شهر و آواره نمودن هزاران سکنه 
ها و...، ابتدا از جانب بعثیون عراقی آغاز گردید. ایرانیان فقط از خود و مملکتشان در مقابل مناطق مسکونی و جبهه

 فاعتدی علیه فال قودله 
ً
پس بر می کند و س را آغازکسی که تجاوز )تحمیل جنگی ناخواسته، دفاع مشروع کردند. من بدا

 .(44ص  ۷۳وسائل الشیعه، جلد )شود، خونبها ندارد.(شود و خونش ریخته میوی تجاوز می
وودز کوین ام و دیگران/ جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام؛ مترجم: عبدالمجید حیدری، ناشر: نشر مرز و . 1

 ۷۳۱-۷۳۱صص ۷۳۳۳ بوم، چاپ: عقیلی، تهران
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 از منظر نظامی

، ۷۳۳۷سابق در سال  با اتحادجماهیر شورویای ساله ۷۳ها با انعقاد پیمان عراقی

های ارتش بعث عراق اعم از: سازماندهی، نیازمندی طرف مقابل ملزم به تأمین تمامی

 آموزشی، تسلیحاتی و تدارکاتی گردید.

 4۱۱های روسی، دستگاه از انواع تانک ۷۳۶۶ها ظرف مدت کوتاهی دارای عراقی

ین به زمین با بردی بیش از های زمفروند موشک ۳۳۶فروند از انواع هواپیماهای پیشرفته، 

 کیلومتر گردیدند. ۳۶۶

ها، به دلیل حاکمیت سوسیالیستی در با تغییر سمت سیاسی از شرق به سوی غربی

با  های تسلیحاتیو گرایش سوسیالیستی در رژیم بعث، اقدام به انعقاد پیمان فرانسه

 نمودند. نظیر فرانسه و ایتالیایی کشورها

لشکر زرهی،  ۳ایران، دارای در بدو پیروزی انقالب اسالمی ۷۳۳۱رژیم بعث، در سال 

تعداد  ۷۳۳۳تیپ مستقل بود. در اوایل جنگ تحمیلی در سال  ۷4مکانیزه و پیاده و

 رساند. 4۳های مستقل را به تیپ و تعداد ۷4را به  لشکرهای خود

عراق بزرگترین بازار تسلیحاتی جهان شده  [ش1317شهریور ] 1479" در سپتامبر 

رزیل، ، بغربی، ایتالیا ؛ آلمان، فرانسهچون: شوروییی بود. و خرید تسلیحات را از کشورها

 1و سایر کشورها افزایش و گسترش داد." لهستان، چک و اسلواکی، مصر

ات ها، لشکرها، تسلیحیگان بطور کلی وضعیت ارتش عراق ازلحاظ میزان تعداد نفرات،

" اگرچه آمار متفاوت و مختلفی در این زمینه وجود دارد، اما در تهاجم به ایران  بعد ازقبل و 

مجموع و بر اساس اطالعات به دست آمده از طریق اسناد، اطالعات فرماندهان 

 به شرح زیر بود:قبل از انقالب اسالمی اسیرعراقی و ... استعداد

نیروی ، نفر 22،222و پدافندهوائی:  هوایینیروی ، نفر 171،222 نیروی زمینی:

 نفر 2،222چریک مسلح: ، نفر 13،222پلیس و گارد مرزی:، نفر 2،222: دریایی

لشکر  3لشکر پیاده،  9اول، دوم، سوم(، شامل )سپاه  3عراق در قالب نیروی نظامی

 افته بودند.ی تیپ مستقل، سازمان 12لشکر مکانیزه و  2زرهی، 

، ظرف مدت کوتاهی استعداد 1314به دنبال تصمیم صدام برای حمله به ایران در سال 

 ارتش را به شرح زیر افزایش داد:

                                                           
 ۱4رئوفی حمیدرضا/ اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی؛ ناشر: مرکز اسناد دفاع مقدس، ص  –دژپسند فرهاد . 1
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 نفر 222،222تا  141،222نیروی زمینی:  

 نفر 21،222: هواییو پدافند  هوایینیروی 

 نفر 7،222: دریایینیروی 

 نفر 92،222پلیس و گارد مرزی: 

رزم خود را توسعه داد و  شود، ارتش عراق قبل از جنگ، سازمانچنانکه مالحظه می

 تغییرات زیر را ایجاد کرد:

 زرهی. 12تأسیس لشکر  -

 تیپ از نیروی پلیس. 3پیاده با برداشت  11تأسیس لشکر  -

 .1417تا  1494های تیپ با احضار متولدین سال 11تیپ مستقل به  12افزایش  -

لشکر  1لشکر، متشکل از  12اول، دوم، سوم( شامل )سپاه  3نیروی فوق در قالب 

تیپ نیروی مخصوص و نیروهای گارد  3لشکر پیاده و همچنین  1مکانیزه و لشکر  2زرهی، 

افته بود. استعداد نیروی جیش الشعبی ی تیپ مرزی سازمان 22ریاست جمهوری و حدود 

 ود.ک میلیون نفر قابل افزایش بی شد که تا سقفعراق نیز حدود نیم میلیون نفر برآورد می

بمب افکن و  -اسکادران هواپیمای شکاری  19پایگاه و  4ارتش عراق با  هوایینیروی 

و یی توپ ضدهوا 922و همچنین  کوپترهلی 922هواپیمای نظامی،  322ترابری، دارای 

نفر خلبان عملیاتی بود که از این  972چند تیپ موشکی زمین به هوا بود. این نیرو دارای 

 ه پرواز با هواپیماهای جنگنده بودند.قادر ب آنهانفر  912تعداد حدود 

 و ام القصر استقرار داشت. عراق در دو پایگاه اصلی در بصره دریایینیروی 

 و کشتی کوچک پیاده کننده نیرو در بندر بصره 9متشکل از چند مین روب و  77تیپ 

 های موشک انداز که در بندر ام القصر مستقر بودند.متشکل از قایق دریاییتیپ هفتم 

 922حدود ساخت شوروی T-72تانک  تانک شامل: [دستگاه] 3،122ها: تانک

ساخت شوروی  T-55دستگاه؛ تانک  1،122ساخت شوروی حدود  T-62دستگاه؛ تانک

 PT-76تانک [و] دستگاه؛122ساخت شوروی حدود  T-54تانک  ؛دستگاه 1،922حدود 

 دستگاه. 122حدود 

دستگاه؛  122 ساخت شوروی BMP-1نفربر شامل: نفربر زرهی  2،322نفربرها: 

دستگاه؛ سایر نفربرهای زرهی حدود  122 ساخت فرانسه WER-THPنفربر زرهی 

 دستگاه. 1،722
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و 112، 132، 132های قبضه توپ، شامل: توپ 1،122با یی صحراتوپخانه: توپخانه 

؛ توپ ساخت ایتالیا M-56؛ توپ هویتزر میلی متری هویتزر ساخت شوروی 122

 میلی متری ساخت شوروی. 71میلی متری خودکششی و 122

 122، و 91، 21، 37، 17های شامل توپیی توپ ضدهوا 922ضدهوائی: حدود 

 22با برد نزدیک و بلند شامل حدود یی های ضدهوا. موشکمیلی متری ساخت شوروی

 و دو سکوی پرتاب موشک ساخت شوروی. 2، سام 3، سام 2موشک سام 

؛ ساخت شوروی21و 29،23،21هواپیمای جنگنده، شامل: میگ  322هواپیماها: 

 ، ساخت شوروی.4و  7و سوخوی  22و  12فروند(؛ توپولف  91) F-1QESمیراژ فرانسوی 

 3426A و ساخت شوروی MI-24جنگی و ترابری( شامل )فروند  922ها: کوپتر هلی

 فرانسوی.

و های ماژیک و اگزوست فرانسوی، چند فروند ناوچه رزمیهمچنین تعدادی موشک 

میلی  22/7های سبک شامل تفنگهای توپ دار و کششی؛ سالحموشک انداز؛ قایق

و... از دیگر تجهیزات 7انداز آرپی جی میلی متری و موشک 92و  122اندازمتری؛ خمپاره

 روند.عراق به شمار مینظامی

ود سابق ب کننده اصلی تسلیحات عراق پیش از جنگ، اتحاد جماهیر شورویتأمین 

. پس از شوروی، کردمیاین کشور را تأمین درصد تجهیزات نظامی 92تا  71که حدود 

ر صادر از دیگ و انگلیس ، برزیل و در دوران اخیر، آمریکا، چکسلواکی سابق، سوئدفرانسه

ک میلیارد و ی ( عراق1479) 1319رفتند. در سال کنندگان اسلحه به عراق به شمار می

میلیون دالر برای  222میلیارد و از یک ( بیش 1474) 1314میلیون دالر و در سال  122

 خرید اسلحه پرداخت.

در یی مستشار کوبا 112شرقی و مستشار روسی و اروپای  1222حدود  1319تا سال 

 یشورو [جماهیر]اتحاد کردند. و در حدود پنج هزار افسر عراقی در ارتش عراق خدمت می

 1دیدند."آموزش می [سابق]

                                                           
 ۷۳۱۳جنگ ایران و عراق(؛ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛ جاپ: قلم آذین، ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۳۷-۳۳صص 



 ردای فتح 001

 «زیونوبل اکسپلو»در فنالند و  «فورسیت و کمیرا»در هلند،  «مویدن شیمی»های شرکت

که در  بودندیی در اسکاتلند از تولید کنندگان بزرگ باروت جنگی و از اعضاء کارتل اروپا

 جنگ عراق علیه ایران به فروش باروت اقدام نمودند.

، گشوده بودندها که دروازه بازار فروش انواع تجهیزات جنگی را به روی عراقیها سوئدی

 ممانع
ً
 ت نمودند.از فروش مهمات و سالح، به ایران صراحتا

شرکت آلمانی،  112خود را از های " عراق سالح سازمان ملل طی گزارشی اعالم نمود:

 1471آمریکایی و انگلیسی تهیه کرده است. براساس این گزارش، دولت عراق از سال 

شرکت انگلیسی و چند شرکت  12شرکت آمریکایی و حدود  29کمپانی آلمانی،  92توسط 

یی، فرانسوی، سوئدی، برزیلی و آرژانتینی تجهیزات دریافت کرده سوئیسی، ژاپنی، ایتالیا

شرکت و  29با  شرکت و آمریکا 27بیشترین کمک را به برنامه اتمی عراق با  است. آلمان

ارتقاء در پروژه  CONSENکشور آرژانتین و گروه  1."اندشرکت انجام داده 11با  انگلیس

. به طوری که اندکیلومتر فعالیت داشته۷۶۶۶ تا ۱۶۶بالستیک عراقیهای برد موشک

روز به طول  ۳۷که حدود  ۷۳۶۱تا اوایل ماه دوم سال  ۷۳۶۶حمالت موشکی از اسفند 

و شهرهای بزرگ ایران شلیک نمودند که باعث  فروند موشک به تهران ۷۱۶انجامید بیش از 

جنگ  هایسالو اسپانیا در طول  فات و ضایعات فراوانی گردید. کشورهای ایتالیاایجاد تل

" بیشترین حجم فروش تسلیحات را در مقیاس ارزش دالری  با فروش تسلیحات به عراق،

 1" کاالهای نظامی، بعد از جنگ دوم جهانی دارا بودند.

 انقالبیهای صدام برای حمله به ایران علل وسوسه

 .فارسخلیجفروپاشی رژیم مقتدر شاهنشاهی و خالء وجود ژاندارم  (۷

و سپس ریاست جمهوری  وضعیت نابسامان سیاسی ایران اعم از دولت موقت بازرگان (4

 .صدربنیپرتنش 

عالی امنیت ملی که ثبات سیاسی کشور را به اختالف نظر فاحش بین اعضای شورای  (۳

 چالش کشانده بود.

                                                           
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، (نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)نگ درودیان محمد/ علل تداوم ج. 1

 ۷4۳ص  ۷۳۱4، چاپ: عقیلی۳جلد
مرکز مطالعات و )متقی ابراهیم/ نظام دو قطبی و جنگ عراق و ایران؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات دفاع مقدس . 1

 ۱۱۳ص ۷۳۱۱، چاپ: قلم آذین (تحقیقات جنگ



 000 یانقالب رانیحمله به ا یصدام برا یهاعلل وسوسه

 

 های معارض انقالب.توسط عناصر گروهک ترور مسئولین بلند پایه (۱

های مسلح و درگیر شدن بسیاری از نیروهای خیزش ضدانقالبی برخی از گروهک (۳

 روهاینیکاهش توان رزمی ایران با آنان در مناطق تجزیه طلب، که باعث تفکیک ونظامی

، باعث گردید تا در شروع تهاجم ها در کردستانبروز درگیری که "گردیده بود. بطوری نظامی

تیپ مستقل نیروی  3لشکر و  9، از 1314شهریور  31ی در حکومت بعث عراق به ایران اسالم

داشتند،  درصد استعداد سازمانی خود 12ایران که کمتر از زمینی ارتش جمهوری اسالمی

 1لشکر در کردستان درگیر جنگ داخلی شده باشند." 9حدود 

در زمینه اشغال  آمریکا بویژهایجاد تنش سیاسی در روابط ایران و کشورهای غربی  (۶

ت منجر به در نهای که سفارت آن کشورکه به کانون ارتباط با مخالفین انقالب تبدیل شده بود،

 گروگانگیری اعضاء آن سفارت شد.

ر د «نقاب»و کودتای  مربوط به منطقه طبس «دلتا»های دراجرای طرح شکست آمریکا (۱

 پایگاه شهید نوژه.

با  ،و انگلیس ایران با آمریکاتحریم تسلیحاتی ارتش ایران و لغو قراردادهای نظامی (۱

 ۳/۷۳که بیش از  و سپس توسط دولت موقت مهندس بازرگان همکاری و موافقت بختیار

 شد.میلیارد دالر تخمین زده می

 .آمریکادر انزوای سیاسی و اقتصادی قرارگرفتن ایران توسط کشورهای هم پیمان  (۳

 شد.عدم فروش نفت که تنها منبع درآمد کشور محسوب می (۷۶

 و... (۷۷

به طور مستقیم و  و هم اسرائیل ، هم آمریکادهدمی" قرائن زیادی در دست است که نشان 

وضع آشفته داخلی ایران و ناتوانی نیروهای  دربارهغیرمستقیم و همچنین با ارائه اطالعاتی 

 2."دانمسلح آن، صدام حسین را به آغاز تجاوز مسلحانه به خاک ایران تشویق و ترغیب نموده

و فرمانده ارتش خلقی عراق با درک موقعیت  وزیرنخستمعاون اول  «اسین رمضانی طه»

رگونه نه غربی، که فاقد ه –نه شرقی منبعث از شعار  انقالبی ایران ملهم از سیاست غیر متعهدانه

ا بای های مرتجع منطقه بود، در مصاحبههای سلطه گر و دولتتالزم و همبستگی با قدرت

                                                           
 ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛) یلیتحمدر جنگ  اب/ مواضع آمریکاعسکری شاد. 1

 ۷۱۱ص  ۷۳۳۳
در سال اول جنگ؛ ناشر: سازمان حفظ آثار و نشر  نصرت اله/ تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان. معین وزیری. 1

 ۱۳-۱۱صص  ۷۳۱۳ ایران، تهرانهای دفاع مقدس ارتش جمهوری اسالمیارزش



 ردای فتح 002

" هیچ کشوری در حزب بعث، در اوایل جنگ اظهار نمود: ارگان رسمی «الثوره»روزنامه عراقی 

ی ، اقتصادالمللیبینک دولت قوی، متحدینی در محافل ی جهان قادر نیست بدون داشتن

ایران، مطلوب، منابع مالی و تدارکات تسلیحاتی، اقدام به جنگ نماید. جمهوری اسالمی

 1هیچک از این امتیازات را ندارد."

به رسمیت  را در اروندرود «تالوگ»خط  که ،الجزایر ۷۳۱۳صدام که از زمان امضاء قرارداد 

وجه " ما این ابتکار را با ت خواند، وی بعدها گفت:شناخته بود، پیوسته خود را مغبون و بازنده می

به اینکه فرصتی برای نجات امنیت عراق و وحدت و نجات ارتش از گزند خطرات بوده است، 

شد، زیرا پس از اعالم آن، دار می پذیرفتیم. ... این قرارداد در زمان خود واقعه بسیار مهمی تلقی

های متمادی ضمن ارتقاء طی سال 2از هم پاشیدند. و تسلیم شدند." (کردها)و دسته شورشیان 

ت از به زعم خود حیثی»کمیت و کیفیت ارتش، دراندیشه کسب فرصتی مناسب به منظوراعاده 

 ایران را مورد استقراء و تفحص مستمر قرارداد. المللیبیناوضاع داخلی و  «دست رفته

 بررسی علل سیاسی تهاجم رژیم بعث عراق به ایران

 ایران به عراقنگ انقالبی اسالمیواهمه سرایت فره –الف 

ما »در ایام آغازین پیروزی انقالب اسالمی، عنوان نمایدکه:  )ره(امام خمینیقبل از این که 

" پیش بینی کرده بود که این  . مهندس مهدی بازرگان«کنیممیانقالبمان را به جهان صادر 

تأثیر فرهنگ، تمدن و آداب و رسوم دو گروه  3انقالب، از مرزهای کشور فراتر خواهد رفت."

 یعتطببدون نیاز به تحریک، تشویق و فشار، اجتناب ناپذیر است. بدیهی است  ،مجاور هم

ر الهام بخش انقالب صنعتی در سای صدور هر انقالبی جهان شمولی است، انقالب کبیر فرانسه

ای سرمشق گرفت و کشورهای آمریک از انقالب بلشویکی روسیه کشورهای اروپایی گردید، چین

 التین نیز متأثر از انقالب کوبا شدند.

کرر " اخطارهای مگفت:  فارسخلیجکارشناسان عرب زبان مسائل مربوط به منطقه  یکی از

 مایه خمینی اللهآیت
ً
 نگرانی رهبران عربستان سعودی مبنی بر صدور انقالب اسالمی، اساسا

                                                           
به ابهامات؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ:  پاسخ با جنگ،یی علی رضا/ آشنا -لطف الله زادگان. 1

 ۷۶ص  ۷۳۱۶، 4پژمان، جلد
 ۷۳۱۱ استراتژی ها: جنگ عراق و ایران؛ ناشر: دوره عالی جنگ سپاه، چاپ: پژمان، تهرانیی ردستانی حسین/ رویاروا. 1

 ۱۷-۱4صص 
انقالب اسالمی، چاپ: چاپخاه ؛ مترجم: نعمت الله عاملی، ناشر: انتشارات مرکز اسناد رابرت/ مأموریت به تهران هایزر. 1

 ۳۳۳ص  ۷۳۳۶مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران 



 003 رانیبعث عراق به ا میتهاجم رژ یاسیعلل س یبررس

 

موروثی و اسالم ناسازگاری وجود را فراهم آورد. الگوی ایران نشان داد که میان روال پادشاهی 

درخواست آشکار رهبر انقالب ..دیدآمیز برای پادشاهی سعودی بود.تهداشته و این امر پیامی

، برای بپا خواستن علیه حکام ستمگر، بنیاد امنیتی فارسخلیجاز مردمان کشورهای اسالمی

از  ک پادشاه کهی د که چگونهو ثبات کشورهای مزبور را به لرزه درآورد. این فرمانروایان، دیدن

 1سرنگون شد."شد، با انقالب اسالمیک ابرقدرت نیز پشتیبانی میی سوی

اسالم خواهانه و ترویج روحیه ضد  هایرشد جنبش تجلی و های رهبر انقالب، باعثتوصیه

 ،بستان سعودی، عر، بحریندر برخی از کشورهای منطقه از جمله: عراق، لبنان استعماری

، ، کشمیر، مالزی، هند، بنگالدش، افغانستان، نیجریهیرالجزا ،، کویت، پاکستانتونس

فتار به ستوه آمده از ر های " ملت گردید. و ترکیه ، سوریه، فلسطین، اندونزی، مصرفیلیپین

ا عمومی خود ر های تا خواسته [بود]واداشته استبدادی، سرسپردگی سران غیرمردمی، آنان را 

 2خیزش عمومی پرخطر به نمایش درآورند." در یک

ایران، موجب ایجاد موج اسالم خواهی در کشورهای منطقه ی در " پیروزی انقالب اسالم

ساخت. مهمترین گروه شیعه تر را در مخالفت با حکومت جدی های شیعه عراقگردید. و گروه

تظاهراتی در مراسم محرم سال بود. شیعیان عراق با برگزاری « حزب الدعوه اسالمی»مخالف 

شدند. در این کشور، خواهان اصالحات اجتماعی و استقرار حکومت اسالمی [1319]1474

 یهای اسالمجنبش»، استاد دانشگاه نیویورک در کتاب خود به نام «هرایر دکمچیان»آقای 

با نویسد: دولت عراق در نیویورک به چاپ رسید، می 1491که در سال « جهان عربدر 

گیرند. حزب الدعوه را همچون ستون خمینی می اللهآیتالهاماتی که مبارزان شیعه از جانب 

محمدباقر  [اللهآیت]داند که هدفش ادغام ایران و عراق است. دولت عراق در پاسخ، میپنجمی

دستگیر کرد. و تظاهرات وسیع ناشی از آن در محله شیعی الثوره بغداد  1474صدر را در ژوئن 

 3را به شدت درهم کوبید."

آبان  4۳نیز، در  «جهیمان العتیبی»به رهبری  مخالفین رژیم پادشاهی موروثی آل سعود

" به مدت دو هفته تصرف کردند و خواستار برقراری حکومت  را، کعبه معظمه ۷۳۳۱ماه 

                                                           
اسی(، دفترسی)ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ا و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 1

 ۶۳ص  ۷۳۱۱، چاپخانه: شادرنگ، تهران
 ۳۱۳ص  ۷۳۳۷ اسالمی؛ ناشر: انتشارات روایت فتح، چاپ اول، تهرانهای ی عباسعلی/ واکاوی خیزشفرزندی اردکان. 1
جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذین، ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۷۷۳ص  ۷۳۱۳



 ردای فتح 004

اسالمی شدند و در این های از عربستان و سرزمین آمریکااسالمی در عربستان و بیرون کردن 

سعودی به فرماندهی هزار نظامی ۳آخراالمر  1همراه شدند."ها آنراه بسیاری از مردم نیز با 

نفر از اشغالگران به  ۶۳در جریان آن  که به این غائله خاتمه دادند. سهنیروهای ضدشورش فران

 حکم دادگاه عربستان گردن زده شدند.

مسلمان متعصب را به شدت محکوم نمود. ای دولت ایران، اشغال مسجدالحرام توسط عده

اشغال کعبه باعث پیوستن تعدادی از افسران ناراضی سعودی به مخالفان شد. مردم در 

قیام نمودند. که با عکس العمل  «ملک خالد»نظام پادشاهی  علیهشهرهای دیگر آن کشور نیز، 

عیان قیام شی «لک خالدم»" نظامیان خشونت بار نیروهای منطقه مواجه گردیدند. به طوری که 

در  دولت عربستان سعودی 2کشته بود." 122رادر منطقه طائف درهم کوبیدند. که نتیجه آن 

 گفت: دربارههمان زمان 
ً
" افرادی که به خانه خدا حمله کردند  محاصره مسجد الحرام صراحتا

های نیز، بمب گذاری و آن را به تصرف درآوردند، از انقالب اسالمی الهام گرفتند. دولت کویت

 3این کشور را به شیعیان طرفدار انقالب اسالمی نسبت داد."

، ره()امام خمینیایران، ک سال پس از پیروزی انقالب اسالمیی در صورتی که در فاصله 

های آزادی بخش مشخصی را خود، حمایت از نهضتدر هیچک از مواضع آشکار و رسمی

 اعالم نکردند.

آگاهی  ق اسالم ونروبی حیات یدتجد ایران از صدور انقالب،منظور رهبر انقالب اسالمی

جاد افراطی اییی گرال سیاسی زمامداران، طرد ملیبخشیدن به مردم مسلمان منطقه، استقال

ملل مسلمان جهان تحت لوای اسالم اجتماع تمامی اسالمی ووحدت و همبستگی مذاهب 

" افزون برآن، با توجه به این که این انقالب بر پایه تعالیم دین اسالم و مکتب اهل بیت  ...بود

حاشیه و توان ادعا کرد که انقالب اسالمی جایگاه شیعیان جهان را از می به پیروزی رسید،

 4پیرامون، به مرکز ثقل تحوالت جهان اسالم منتقل کرد."

                                                           
 ۷۳۳۱ق روشن بیداری، چاپ: عترت، از انقالب اسالمی؛ ناشر: آفا صفاتاج مجید/ موج اول بیداری اسالمی پس. 1

 ۷4۳ص
های اشغالگر(/ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛ چاپ: قدیر ، آخرین گامهویزهپنجم )کتاب  -روزشمارجنگ. 1

 ۷۳۳ص  ۷۳۱۳
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عقیلی، درودیان محمد/ سیری در جنگ ایران و عراق، آغاز تا پایان؛ ناشر: . 1

 4۶۱ص  ۷۳۱۱
 ۳۳ص۷۳۳۱ق روشن بیداری، چاپ: عترت، صفاتاج مجید/ موج اول بیداری اسالمی پس از انقالب اسالمی؛ ناشر: آفا. 4



 005 رانیبعث عراق به ا میتهاجم رژ یاسیعلل س یبررس

 

ک ماه قبل از آغاز جنگ تحمیلی، برای ممانعت از تفرقه بین مسلمین گفتند: ی وی حدود

و عمال استعمارگر اند از مسائلی که طراحان برای ایجاد اختالف بین مسلمانان طرح نموده»

. در دانملیت است. و مسلمانان را در مقابل هم قرار داده ، قومیت وانددر تبلیغ آن به پاخاسته

که به دشمنی بین مسلمانان و شکاف در صفوف یی گراحب وطن حرفی نیست، ولی ملی

 «.رخالف اسالم و مصلحت مسلمین استمؤمنین منجر شود، ب

ایران را منشأ دگرگونی افکار مسلمانان  ه اسالم که پیروزی انقالب اسالمیدشمنان دیرین

 که در زمینه صدور انقالب اسالمی، از تهرانیی "...شعارها نمودند،خود قلمداد می علیهجهان 

های توسعه های پنهان استعمار به مثابه همان هدفرسید، از سوی دست و زبانبه گوش می

 1شد."رهبران ریاض تفهیم میطلبانه شاه، ولی توسط جمهوری اسالمی، به 

 تأکید نموده بطور مثال:
ً
 اسالم در مورد وحدت مسلمانان، مکررا

 «۷۶۳آیه –سوره آل عمران » ک وظیفه الهی است.ی وحدت و دوری از تفرقه 

، بّینه ۷۳آیه  –ُسَور: آل عمران » محور وحدت باید دین خدا باشد. نه نژاد و زبان و ملیت.

 «۳آیه 

 «۷۶۳آیه  –سوره آل عمران » نشوید. خدمات اسالم غافلاز برکات و 

 «۷۶آیه  –سوره حجرات » وحدت، عامل اخوت است.

 «۳4آیه  –، انبیاء ۶۱آیه  –ُسَور آل عمران » اتحاد، نعمت بزرگ الهی است.

 «۷۶۳آیه  –سوره آل عمران » ت.تفرقه و عداوت، پرتگاه گودال آتش اس

 سلطه اجانب را تحمل نمایند. قرآن کریم در این مورداز سوی دیگر، مسلمانان نباید 

ی الُمؤِمنیَن َسبیالً." فرماید:می
َ
ُه ِللکاِفریَن َعل

ّ
 الل

َ
نجَعل

َ
 2" ل

نه  واند ، ایجاد کنندگان اختالف میان شیعه و سنی، نه شیعه)ره(امام خمینی" از دیدگاه 

 3."اندسنی. بلکه از محدوده دین مبین اسالم خارج

 

                                                           
ملک محمدی نوری، وزارت ؛ ترجمه: حمیدرضا فارسخلیجمجتهدزاده پیروز/ کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلیتیک . 1

 44۱پاورقی ص  ۷۳۱۶ امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، تهران
 ۷۱۷خداوند برای کافران راه سلطه و نفوذ را بر مسلمانان قرار نداده است. سوره نساء آیه . 1
نشر آموزش کشاورزی، چاپ:  نگاهی به اتحاد ملی و انسجام اسالمی(؛ ناشر:) یهمبستگحسن/ نسیم  اسحاقی سید. 1

 ۷۶۳ص  ۷۳۱۶کرج  –دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی 



 ردای فتح 006

، رهبران حزب بعث عراق، صهیونیسم را به عنوان دشمن [1314] 1492" قبل از سال 

های در سال جنگ بین اعراب و اسرائیل 3کردند. در اصلی و خطرناک ملیت عرب معرفی می

هواپیماهای جنگی به همراه خدمه و با  بویژهعراق با ارسال تجهیزات،  1473و  1427، 1499

و  ها حضور داشت. اما پس از پیروزی انقالب اسالمیعالئم و پرچم عراق، عمالً در آن جنگ

شروع جنگ با ایران، ملت ایران به عنوان تهدید پرقدرت اعراب از دیدگاه حزب  بعد از بویژه

 1شد."بعث عراق اعالم می

ع رژیم بعثی عراق، از نظر مردم آن کشور هیچگونه در صورتی که علیرغم تبلیغات وسی

ایران وجود نداشت. و انگیزه خاصی برای مقابله با های انقالب اسالمیض افکاری با ایدهرتعا

 آن در بین آنان تبلور نیافته بود.

 احتمال صدور انقالب، بیشتر متوجه کشورهای مسلمان منطقه گردید. حسن البکر 
ً
طبیعتا

را به ایرانیان تبریک گفت، رهبر انقالب  جمهوری بود که پیروزی انقالب اسالمیاولین رئیس 

 اعالم کردند:در پاسخ آن طی تلگرامی

الرحیم، پیام مودت آمیز آن جناب در مورد استقرار جمهوری الرحمناللهبسم 

اصل و موجب تشکر شد. نهضت انفجاری ایران در اثر دیکتاتوری و اختناق و اسالمی و 

تار رژیم پهلوی هشداری بود برای همه مستکبرین در مقابل مستضعفین. من رف

ها باید در خدمت های خود با مسالمت رفتار کنند. دولتها با ملتامیدوارم همه دولت

ها ها پشتیبان آنان، تا آسایش برای همگان باشد. عاقبِت اختناقها باشند و ملتملت

و نه صالح دولت. خداوند تعالی توفیق سلم و انفجار است و آن نه صالح ملت است 

 الموسوی الخمینی. اللهروحسعادت به همه عنایت فرماید. والسالم علیکم، 

سردمداران عراقی در همسایگی دیوار به دیواری ایران با داشتن جمعیتی شیعه مذهب  

ت انقالب مدکشور دیگری احساس خطر کردند. زیرا رهبر این  از هر درصد، بیشتر ۶۷درحدود 

سال در بین آنان زندگی نموده بود، مرزنشینان دو کشور با همدیگر مراودات فراوانی داشتند  ۷۳

 در ایران زندگی می و سران ُکرد
ً
 کردند.بانفوذ مخالف رژیم عراق اکثرا
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 و الحاق آن به کشور عراق جداسازی استان خوزستان –ب 

سط دکتر بردند، توغما میی ها منافع نفت ایران را آشکارا بهانگلیسیزمانی که شرکت نفتی 

رحی ها طبا اعالم ملی شدن نفت ایران، به چالش کشیده شد، درمحافل انگلیسی محمد مصدق

 از پیکره ایران منفصل و به کشور عراق ملحق نمایند. مطرح شد که استان زرخیز خوزستان

مسائل یکی از کارشناسان نظامیی ها" به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از گفته

ش( با 1324)1412 در سال، حاکی است: طرح جنگ عراق برای اشغال ایران خاورمیانه

ود، ب و هدف از آن تسلط بر استان نفت خیز خوزستاناری انگلستان پی ریزی گشت. ی کمک و

 اد شده، ایران از اینی در پی حمله برقرار گردد و در طول دورانای مشروط براینکه دوران متارکه

استان به نفع عراق چشم پوشی کند. نقشه مزبور بارها مورد جرح و تعدیل قرارگرفت. تا 

مارشال »بایست شیوه زمان باشد. طی طرح مزبور عراق میهماهنگ با شرایط و احوال 

ود را داده امتحان خ «العلمین»سی را در بکارگیری وسیع توپخانه که در نبرد یانگل «مونتگمری

 ر آندشده توسط مستشاران انگلیسی که  ادی افزاید: طرحبود، پیش گیرد. این روزنامه می

زمان در مناطق مختلف خاورمیانه حضور داشتند، درنظر گرفته شد. ولی به این دلیل که ایران 

 1تحت نفوذ استعمار انگلستان بود، از اجرای آن صرفنظر شد."

کمترین طول سواحل  یعنی( درصد۶/ ۶) یلومترک ۳/۷۱با توجه به این که عراق دارای 

از اهداف عمده صدام در تهاجم به ایران اسالمی، مؤید خروج  یکی باشد،را دارا می فارسخلیج

 دریاییو افزایش طول سواحل  فارسخلیجهای آزاد و دسترسی به آب 1«ژئوپلیتیک»از تنگنای 

به کشور خود بود. ضمن اینکه در صورت الحاق استان  عراق با الحاق استان خوزستان

ت. در افیارتقاء می خوزستان به خاک عراق، منابع نفتی آن کشور به سطح عربستان سعودی

ه عراق دستاویز موجهی برای توجییی تیک و موقعیت جغرافیایصورتی که اگر تنگنای ژئوپل

 به تجاوز، جنبه قانونی ویی سوب گردد، و اگر چنین تنگناهاتجاوز به کشور همسایه خود مح

 به تجاوز به مرزهای دریاییحقوقی بخشد، بسیاری از کشورهای محصور در خشکی و فاقد مرز 

 خواهند بود.تر دیگر همسایگان خود محق

                                                           
صص  ۷۳۶۶یران چاپ، ایران، چاپ: اشورای عالی دفاع جمهوری اسالمی –ستیز با صلح/ ناشر: ستادتبلیغات جنگ . 1

4۳-4۱ 
1 .Geo – Politice است با  (تیک، مطالعه و تحقیق در روابط بین جغرافیا )یا موقعیت جغرافیایی امکنه ی روی زمینیژئوپل

سیاسی؛ نوسنده: بهاءالدین پازارگاد، ناشر: انتشارات اقبال های بزرگ. کتاب: مکتبهای و امپراطوریها حیات قدرت
 دیگر: ژئوپلتیک بررسی جامع جغرافیای سیاسی کشورهاست. . به عبارت۷۶۶ص 



 ردای فتح 001

ه در ک –ایران  ها، تجاوز عراق به ایران، براساس طرح تجزیه خوزستان" برپایه برخی گزارش

بود ارتش عراق با  اساس این طرح، قرار استوار بود. بر –تهیه شده بود  وزارت خارجه انگلیس

ک هفته استان خوزستان را به اشغال خود ی کمک شاپور بختیار، غالمعلی اویسی، در مدت

تشکیل دهند. پایتخت جمهوری  را تحت رهبری بختیار «جمهوری آزاد ایران»درآورند. و سپس 

ایران نیز پس از اشغال، به این جمهوری ملحق  باشد. کردستان بایست شهر اهوازجدید نیز می

 1شد."ضمیمه عراق میک دوره، خوزستان بطور رسمیی شد. طبق این طرح پس از گذشتمی

 دیپلماتیک امارات متحده عربی شنیده شد، حکایت از آن بود که،اخباری که از محافل 

را جهت تجزیه  وزیر امور خارجه عراق، توافق ضمنی سازمان ملل و آمریکا «سعدون حمادی»"

به اعالم حکومت خودمختار، ، نسبت و اهواز کسب کرده، تا در صورت اشغال آبادان خوزستان

 2اقدام کنند."

صدام "نویسد: اهداف اولیه تهاجم ارتش بعث عراق به ایران می درباره 1«توماس. ام. دالین»

در این استان تأسیس کند. و به این  «دولت آزاد ایران»خواست که می پس از اشغال خوزستان

ن های نخستیرا سرنگون سازد. به همین دلیل، پس از پیشروی وسیله نظام جمهوری اسالمی

آزاد  دولت»نیروهای عراقی در خاک ایران، بختیار شتابان به بغداد رفت و در آن جا طرح تشکیل 

 4شد."می را بررسی کرد. این دولت دست نشانده باید سرپلی برای سقوط تهران «ایران

، همراه با اویسی، به دامان صدام که به منظور جداسازی استان زرخیز خوزستان بختیار

مردم ایران وقیحانه اظهار تمسک جست، در نوزدهمین روز آغاز جنگ برای فریب افکار عمومی

 ه یککفرستم که اطمینان داشته باشند " ... من به تمام ایرانیان از زن و مرد، پیام مینمود: 

که موجب عقب افتادگی وجب از خاک ایران، قابل معامله با هیچ کشوری نخواهد بود. و رژیمی

و عدم امنیت ما گشته، باید ریشه کن شود. به هر قیمتی که باشد. من تا آخرین نفس در این 

 5راه کوشش خواهم کرد."

                                                           
پاسخ به ابهامات(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: جنگ )با یی لطف الله زادگان علیرضا/ آشنا. 1

 ۷۳ص  ۷۳۱۶، 4پژمان، جلد 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قدیر  های اشغالگر(؛ ناشر:، آخرین گامهویزهپنجم )روزشما جنگ، کتاب . 1

 ۷۶۶ص ۷۳۱۳
3. Thomas. M. Dalyn  

 ،از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 4
 ۷۳۱ص  ۷۳۳۳
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که برای فریب مردم امجد ایران در زمان  1متواری و سواحل بخش، وزیرنخستهمین 

" اجازه نخواهم داد که این سرزمین تاریخی  ی گفت:وزیرنخستتصدی پست چند روزه 

ک وجب از خاک میهن را با هیچ ی دهدمیدر این زمان نیز به آنان اطمینان  2" .شودتجزیه 

دلیل  " به چهگوید: می چاپ فرانسه «فیگارو»کند، در مصاحبه با روزنامه کشوری معامله نمی

 1922کیلومتر ساحل داشته باشد، در حالی که ایران  92فقط  فارسخلیجعراق باید در 

 3کیلومتر ساحل دارد."
 

 الجزایر 7918احساس حقارت صدام در مورد امضاء قرارداد  – ج

با اختیارات تام در کشور  ۷۳۳۳صدام که به عنوان معاون رئیس جمهور عراق در سال 

از شورش اکراد بارزانی که با یی رها بعد ازتوافق نامه صلح با ایران را امضاء نمود،  الجزایر

رنگونی س بعد ازک سوم ارتش عراق گردیده بود، و سپس ی پشتیبانی شاه باعث هالکت حدود

الجزایر  ۷۳۱۳رژیم شاهنشاهی در ایران، در محافل مختلف همواره در مورد امضاء قرارداد 

 تن به امضاء این قرارداد داده است."داشت که:اظهار می
ً
 4" در این جریان تحقیر شده و اجبارا

ر ابد. دییی ن احساس حقارت رهابنابراین وی همواره در پی فرصت مناسبی بود تا از ای

ک ی امضاء قرارداد، چنان سرمست از باده پیروزی بود که قرارداد را بعد ازحالیکه صدام خود، 

 موفقیت سیاسی برای حزب بعث قلمداد نمود.

" شاه سابق پیش از اعالم گفت:  ۷۳۳۳آذر ماه  4۱وزیر خارجه وقت عراق در « طارق عزیز» 

قرارداد، دچار تردید شد. به او خبر دادیم که اگر این پیمان بسته نشود، عراق به موافقت با مفاد 

ک هفته نگذشته ی ها را در مرزهای خود با ایران باز خواهد گذاشت. هنوزناچار دست کمونیست

                                                           
درصد ۳/۱۳کیلومتر به خط مستقیم، یعنی  ۷۳۱۳( تا بندر عباس )تنگه هرمز از دهانه فاو فارس. سواحل ایران در منطقه خلیج1

 ۶۳۱کیلومتر محاسبه گردیده است. در دریای مازندران ایران دارای ۱۱۱عباس تا خلیج گواتر  فارس و از بندرکل سواحل خلیج
درصد، کمترین ساحل ۶/۶فارس یعنی کیلومتر ساحل در خلیج۳/۷۱کیلومتر دارای ساحل دریایی است. در صورتیکه عراق با 

 ۱۶القصر، مرز دریایی عراق به حدود وبیان تا بندر امبا احتساب مرز دریایی آن کشور با کویت از جزیره ب را در اختیار دارد.
 رسد. کیلومتر می

؛ مترجم: نعمت الله عاملی، ناشر: انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ: چاپخانه مرکز رابرت/ مأموریت به تهران . هایزر1
 44۱ص  ۷۳۳۶اسناد انقالب اسالمی، تهران 

)ره( در دفاع مقدس؛ ناشر: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا،  ینی. بنی لوحی سیدعلی/ امام خم1
 ۷۱۳پاورقی ص  ۷۳۱۱

 ۷۳۱۳ها(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذین، ها و پاسخ. درویشی فرهاد/ جنگ ایران و عراق )پرسش4
 4۳ص 



 ردای فتح 021

بود که قرارداد مزبور مورد موافقت شاه خلع شده قرارگرفت؛ ولی در مورد این پیمان باید بگویم، 

 1، دفن گشت."1479در سال  «هواری بومدین» یرالجزاه با درگذشت رئیس جمهور متأسفان

" حمله عراق به  در چهارمین روز آغاز جنگ نوشت: 1«دیلی تلگراف»روزنامه انگلیسی 

 ایران، ناشی از احساس شرم صدام نسبت به تسلیم شدن در برابر فشار و واگذاری بخشی از

 3، به شاه ایران بود."روداراضی این کشور و نیمی از اروند
 

 های ارتجاعی منطقه با تصمیم رژیم بعث، در تهاجم به ایراناعالم پشتیبانی و موافقت حکومت –د 

های مردم کشورشان، سران مرتجع منطقه که با شورش و اعتراض و اظهار نارضایتی

ن را لرزا های حکومتی خودمبنی بر صدور انقالب، پایه )ره(امام خمینیپیام  بعد ازبخصوص 

 را تقویت نمودند. دیدند، انگیزه صدام برای تهاجم به ایران اسالمی

، پسرعموی ملک فیصل دوم آخرین پادشاه عراق، درتاریخ ملک حسین پادشاه فقید اردن

" حمایت اردن از عراق با تمام امکاناتی که دیدار دو روزه از بغداد،  بعد از ۷۳۳۳اردیبهشت  4۱

 4در اختیار دارد را مورد تأکید قرار داد."
 

 بروز اختالفات فاحش عقیدتی و ایدئولوژی بین دو کشور – ـه

شد. در صورتیکه شعار حزب قلمداد می «جهان اسالم»شعار جمهوری اسالمی، وحدت 

 گردید. و بهتحت لوای حزب بعث تبلیغ می «جهان عرب»پان عربیسم حاکم برعراق، اتحاد 

نگریستند. رسالت تاریخی این حزب، برای نیل به مقصود خود میای اسالم به عنوان وسیله

های جغرافیای سیاسی بین کشورهای و حذف مرز  احیاء امپراتوری بزرگ اموی و عباسیان

 شد.عربی محسوب می

مأموریت  یک امت عربی، یک) یعنی« امة عربیه واحده، ذات رسالة خالده»شعار این حزب 

 بود. (و رسالت ابدی

حزب بعث آن قدر در عصبیت عربی لبریز گردیده بود که برای حکام آنان تفاوتی بین ظالم 

استمتاع و برخوردار شود، اگرچه، ظالم و  شدناری ی از عرب باید» ل نبودند.ئو مظلوم قا

                                                           
 ۶۳ص  ۷۳۶۶ایران، چاپ: ایران جاپ، ستیز با صلح/ ناشر: ستاد تبلیغات جنگ؛ شورای عالی دفاع جمهوری اسالمی. 1

2. (The Daily Telegraph) 

ت مدیری –/ ناشر: بیناد حفظ آثار (به روایت مطبوعات خارجی)دفاع مقدس؛ اسناد تجاوز های بنیاد حفظ آثار و ارزش. 1
 ۳۶ص  ۷۳۱4 تهرانانتشارات و ادبیات، 

، مترجمان: ۷مرکز ملی اسناد/ جنگ ایران و عراق از نگاه مطبوعات؛ جلد  -پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس. 4
 ۷۱۳ص /۷۳۱۱ انتشارات شکیب، تهران -پناه و دیگران، ناشر: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدسعمادالدین قاسمی
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 برخالف این عقیده جاهلیت (صلی الله علیه و آله)حضرت رسول اکرم «. ستمگر باشد

انُصرُه " فرماید:می
َ
 ف

ً
لِمه َو ِإنُک َمظلوما

ُ
ارُددُه َعن ظ

َ
 ف

ً
، ِإنُک ظاِلما

ً
وما

ُ
و َمظل

َ
 أ

ً
خاَک ظاِلما

َ
نُصر أ

ُ
أ

کن چه ستمگر باشد چه ستمدیده، اگر ستمگر است او را از ستم بازدار و اری ی برادر خود را»

 1.«اری کنی دیده است، او رااگر ستم

و تعصب ناسیونالیستی مطلق مورد نکوهش قرار گرفته یی گراملی در دین اسالم، ابرام در

قرآن  از آیاتی و برادری بناء نهاده است. در بسیاری گگانی واال گردیدن مسلمانان را در وحدت و

تأکید گردیده است. به طور  (الله علیه و آله یصل)مجید بر انسجام امت حضرت رسول اکرم 

 مثال:

/  ۷۳آل عمران آیه  سوره محور وحدت باید دین خدا باشد، نه نژاد و زبان و ملیت و... -۷

 ۳بینه آیه سوره 

 ۳4آیه / انبیاء  ۶۱های آل عمران آیه سوره اتحاد نعمت بزرگ الهی است. -4

 ۷۶۳سوره آل عمران آیه  ک وظیفه الهی است.ی وحدت و دوری از تفرقه -۳

 ۷۶سوره حجرات آیه  وحدت عامل اخوت و برادری است. -۱

 ۷۶۳سوره آل عمران آیه  تفرقه و عداوت و دشمنی، پرتگاه گودال جهنم است. -۳

 ۷۶۳سوره آل عمران آیه  از برکات و خدمات اسالم غافل نشوید. -۶

ها همواره در خدمت امت " ... عراقیگفت:  ۷۳۳۳آبان  4۷صدام درجمع خبرنگاران در 

ه از او ن کآبی کنیم.اری بطلبد، ما به او کمک میی . هرعربی که فریاد بزند و از مااندعرب بوده

ت گرفته از اندیشه أاین افکار نش 1؟"ا به او تجاوز شده استی کار استبپرسیم که: آیا تجاوز 

َفُروا  فرماید:لیت و فارغ از تعصب ممدوح مذهبی وی بود. قرآن مجید میجاه
َ
ذیَن ک

َّ
 ال

َ
" ِاذ َجَعل

ةِ  َة الجاِهِلیَّ َة َحِمیَّ ِبِهُم الَحِمیَّ
ُ
ل
ُ
 3فی ق

، خطاب ۷۳۳۳در شهریور  و میمک (زین الکش)تصرف ارتفاعات زین القوس  بعد ازصدام 

سعدبن »و  4«خالد» ،«[()ع] یعل»"ما باید شمشیرهای به مردم و ارتش عراق گفت: 

                                                           
 ۷۷4ص  ۳۶۷ الفصاحه )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم)ص((؛ به گفتاره ابوالقاسم، نهجپایند .1
های اشغالگر(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قدیر، ، آخرین گامهویزهپتجم )کتاب  -روزشمار جنگ 1

 ۷۱۳ص  ۷۳۱۳
 .4۶تعصب جاهلیت. قرآن مجید/ سوره فتح؛ آیه آنگاه که کافران در دل خود تعصب ورزیدند، . 1
 ؛م(، خالد بن ولید یکی از سرداران صدر اسالم، به طرف شمال منطقه لشکرکشی کرد ۶۳۳) یقمرهجری  ۷4در سال . 4

بود، بین  «حفیر»وم به درآن زمان سرحد ایران و موس ؛ کهامروزی شد و کویت فارسخلیجدرنزدیکی ای وارد نقطه و
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 آنهاهای تاریخی جدید به را برای مبارزه با این گروه ستمگر و آموختن درس 1«وقاصابی

از نیام درآوریم. نبرد باشکوه قادسیه، تکبر و خودخواهی  2«قادسیه»همانند نبرد باشکوه 

دینی و نادانی و تجاوز را در این بی خسروپرویز را نابود کرد و موانع اسالم را از میان برداشت و

مین ه [ارتفاعات میمک]سعد القوس و سیف ن کرد. ارتش دلیر ما نیز در زینمنطقه ریشه ک

 3داد "کار را انجام 

 «قادسیه صدام» ای« قادسیه دوم»برمبنای این تفکر، صدام جنگ عراق علیه ایران را 

« مجوس»اصطالح نامگذاری نمود. تا تداعی بخش جنگ اعراب صدر اسالم علیه ایرانیان به 

 باشد!

                                                           
نگ نام گرفت. اعراب فاتح این ج« زنحیر یا ذات السالسل»سپاهیان اسالم و مرزداران ایرانی جنگی در گرفت که به جنگ 

 با ساخلوها و مرزداران ایران بوده است.
ً
 شدند. جنگ خالدبن ولید غالبا

یکی از فرماندهان سعدبن ابی وقاص فتح  «عرفجهخالدبن »قادسیه[ به وسیله " درعصر اسالمی، کربال ]منطقه عمومی
 نقل از کتاب عتبات عالیات»هجری، پس از فتح کربال ]منطقه قادسیه[ آن جا را پایگاه سپاه خود ساخت." ۷۱شد. او در 

 «۳۶ص  ۷۳۳۷ مشعر، تهران چاپخانه -عراق، مألف اصغر قائدان؛ مؤسسه فرهنگی هنری مشعر
 وقاص فرمانده لشکر مسلمانان در جنگ قادسیه که منجر به فتح مناطقی از عراق کنونی گردید.سعدبن ابی . 1
هجری علیه ارتش ایران در زمان پادشاهی یزدگرد سوم، آخرین  ۷۱قادسیه، نام نبردی است که نیروهای اسالم در سال . 1

رپرویز گویند: در زمان سلطنت خسمی «قادسیه»به وقوع پیوست. علت نامگذاری این منطقه به  پادشاه سلسله ساسانیان
تاختند و از نواحی ایران میای پادشاه ایران،، گروهی دزد و راهزن و غارتگر از ترکان شمال، هر از چندگاهی بر ناحیه

گردیدند. خسروپرویز پیوسته در منطقه متواری می کردند و با سرعت ازدفاع میبی اقدام به قتل و غارت و چپاول مردم
نام که امجد و مهتر منطقه هرات بود، برای « قادس» یمردبرد. برای ریشه کن کردن آنان بسر میای اندیشه چاره

 خسروپرویز پیغام فرستاد، اگر این تبهکاران را نابود کنم هرچه بخواهم قبول خواهی کرد؟ با اعالم موافقت خسروپرویز،
 کنید ویی قادس به اهالی روستاها اطالع داد که ترکان خزری برای مهمانی به روستای شما خواهند آمد. از آنان پذیرا

مترصد دستور بعدی باشید. به سردسته دزدان گفت: شما زمستان امسال همگی مهمان ما خواهید بود. آنان نیز از این 
الی خود تقسیم نمود. سپس در فرصتی مناسب، مخفیانه به میزبانان پیشنهاد استقبال نمودند. قادس دزدان را بین اه

دستور داد که در نیمه فالن شب، هرکس باید در خواب مهمان خود را کشته و سبیلش را برای من بیاورد. درشب موعود 
 ها را نزد قادس فرستادند. همگی دزدان به هالکت رسیدند. و سبیل

حضور قادس در بارگاه شاه، از تقاضای او سؤال شد. پاسخ داد: آرزو  بعد ازویز فرستاد. ها را به نزد خسروپر قادس همه آن
دارم روزی، از بامداد تا شامگاه، در مقابل شاه برتخت زرینی همچون تخت شاه تکیه زنم. تاجی چون تاج شاه برسرنهم. 

ستی پاسی از شب، شاه د بعد ازرا برآورد.  باهم تا دیرهنگام به میگساری بپردازیم. همین و بس! خسروپرویز خواسته اش
 کدخدای خردمند، تو دیگر هرات را به چشم نخواهی دید. ای برشانه اش نهاد و گفت:

لذا او را به محل دیگری فرستادند. خانه و اسباب زندگی مناسبی برایش فراهم نمودند. آرام آرام در آنجا دهی به وجود آمد 
 م گرفت.نا« قادسیه»که به نام قادس، 

از آغاز تا پایان قاجاریه(؛ مؤلف: فرحناز ابونیا عمران، انتشارات: شلفین، چاپ: چاپ ) یخیتارفجایع »کتاب برگرفته از »
 «۶4-۶۳صص۷۳۳۷ساری،  –شهر، مازندران 

تحقیقات مرکز مطالعات و )؛ ناشر: مرکز اسناد دفاع مقدس (جنگ ایران و عراق)ها ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1
 ۱۶ص  ۷۳۱۳ ، چاپ: قلم آذین، تهران(جنگ



 023 رانیبعث عراق به ا میتهاجم رژ یاسیعلل س یبررس

 

نامید و از جنگ تحمیلی با عنوان جنگ اعراب و می 1«مجوس»" صدام همواره ایرانیان را 

 2. تا پشتیبانی کشورهای عربی را نیز جلب نماید."کردمیاد ی مجوسیان و آتش پرستان

ه : " ما آتش را بگویدمی کندمیکی از مغان در احتجاجی که با دانشمند مسیحی اند ینوشته

کنیم، چنان که شما نیز خدا را به می نیایششمریم. خدا را به وسیله آتش نمیهیچ وجه خدا 

 3پرستید."می وسیله صلیب

نامند، آیا از اسالم آوردنشان، همواره مجوس می به راستی، اعرابی که ایرانیان را بعد

که در هر نقطه از مناطق مسکونی خودشان بتی ساخته و به پرستش آن  اندکردهفراموش 

نمودند؟ چگونه بت نگهداری نمی ۳۶۶مشغول بودند؟ آیا همین اعراب در کعبه معظمه تعداد 

ت گویند، ولی فرزندان ناخلف بظهور اسالم، به اعراب، بت پرست نمی بعد ازاست که ایرانیان، 

 نگرند؟انیان را به دیده آتش پرستی میپرستان عهد جاهلیت، هنوز ایر 
 

 آرزوی صدام برای کسب رهبری جهان عرب –و 

م( به دست ژنرال محمد  ۷۳۳4)ش  ۷۳۳۷در سال  ملک فاروق پادشاه عشرت طلب مصر

 نجیب سرنگون شد.
ژنرال محمدنجیب در سال بعد حکومت را جمهوری اعالم نمود و خود به نام اولین رئیس 

سال از حکمرانی وی نگذشته بود که توسط از یک جمهور، برمسند قدرت نشست. هنوز بیش 
، با غرب 4«پان عربیسم»برکنارشد. ناصر به احیاء جنبش « سرهنگ جمال عبدالناصر»کودتای 

در  سهو فران اسرائیل و انگلیس علیهسر دشمنی و عناد نهاد. پیروزی وی  و بخصوص اسرائیل
، باعث شدکشورهای عرب منطقه، ناصر را به ۷۳۳۳پی اعالم ملی سازی کانال سوئز در سال 

های خوانندگان مملو از ذکر محبوبیت و شجاعت او عنوان رهبرجهان عرب بپذیرفتند. ترانه
حس ناسیونالیستی و وحدت جوامع عربی را تبلیغ نمود. جمال  «صدای عرب»گردید. رادیوی 
دانست، با می (۷۳۶۱ژوئن ) ۷۳۱۶ خود را مسبب شکست اعراب در جنگعبدالناصر که 

استعفای خود از مردم کشورهای عرب پوزش خواست. مردم کشورهای دیگر که هزاران کیلومتر 

                                                           
 «محمد بهشتی -فرهنگ لغت صبا» مجوس یعنی: آفتاب پرست، آتش پرست، گبر.. 1
 ۷۳۱۳قلم آذین، جنگ ایران و عراق(؛ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۳۶ص 
 4۳چاپخانه  «سهامی عام»زرین کوب عبدالحسین / دو قرن سکوت؛ ناشر: انتشارات جاویدان، چاپ: شرکت افست . 1

 4۳۶ص  ۷۳۳۶شهریور، 
تلفیق )پان عربیسم همانند پان ترکیسم و پان ژرمنیسم، تالشی است برای اتحاد نژاد خاصی فارغ از اندیشه دینی . 4

 گیرد.صورت می (گرائیسکوالر و ملی 
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ت تظاهرات میلیونی مخالفیی ضمن ابراز شدیدترین عواطف، با برپا فاصله داشتند، از مصر
 اعالم نمودند. «جهان عربرهبر »خود را با استعفای 

به جانشینی او، بین  «انور سادات»جمال عبدالناصر و انتصاب  مرگ مشکوکپس از 
 در منطقه ۷۳۳۱شهریور رژیم صهیونیستی، در  وزیرنخست «مناخیم بگین»و انورسادات 

 عنوان یکرا به  ، اسرائیلمنعقد گردید که در جریان آن مصر پیمانی 1«کمپ دیوید»
 1کشورمستقل به رسمیت شناخت.

این عمل انورسادات خشم کشورهای عرب منطقه را برانگیخت. مصراز جرگه کشورهای 
 عرب طرد گردید. بدین صورت خالء رهبری جهان عرب نمایان شد.

سوخت، به انحاء مختلف با ادعای حمایت آرزوی کسب رهبری جهان عرب می صدام که در
، خود را به عنوان کاندیدای رهبری معرفی از اعراب منطقه، ابراز دشمنی با اسرائیلعراق 

ر ان را دیهودی است که «بخت النصر»از آرزوهایش تکرار عمل  که یکی. وی مدعی بود کردمی
 بابل به زنجیر اسارت کشانده بود.

 ۷۱تاریخ ی در شاه و همزمان با ایام پیروزی انقالب اسالم علیهدر اوج تظاهرات مردم ایران 
" شرف و حیثیت امت عرب را تنها خطاب به کشورهای عرب منطقه گفت:  ۷۳۳۱بهمن ماه 

آوریم. بلکه وظیفه ما تا اقصی نقاط میهن عربی، تا آنجا که در دفاع از عراق به دست نمی
 3یابد."داد میدستمان برسد، تا از شرف امتی دفاع کنیم، امت

ه ها اشغال شد، بتوسط صهیونیست این اظهارات صدام، کشور عربی لبنان بعد ازقبل و 
ها، دو آمریکاییها ربوده شد، آمریکاییتوسط  حمله نمودند، هواپیمای مسافربری مصر تونس

را به دالیل واهی بمباران نمودند. ولی هیچ کدام  لیبی کشور« بن غازی»و  «طرابلس»شهر مهم 
 از این حوادث تأسفبار، شرف و حیثیت و غیرت و عصبیت عربی صدام را تحریک نکرد!!

" هیچوقت رسالت خود و جمع شعرای ملی سرای عراق گفت:  در ۷۳۳۳اردیبهشت  ۱در 
رانه ، ک، سوریهزنی بیوه را که در مصر ای تیمی ایم. ما هیچگاه کودکاد نبردهی مفهوم آن را از

                                                           
واقع شده است. از زمان فرانکلین دالنو روزولت  کیلومتری شمال پایتخت آمریکا ۷۶۶جنگلی که در حدود ای . کمپ دیوید، منطقه1

 سی و دومین رئیس جمهورآمریکا، به استراحتگاه ییالقی رؤسای جمهور آمریکا تبدیل گردید.
با وساطت جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، بین انورسادات  ۷۳۳۱( در شهریور Camp David Accords. پیمان کمپ دیوید) 1

بند منعقد گردید:  ۱رئیس جمهور خودگران فلسطین و مناخیم بگین نخست وزیر رژیم صهیونیستی در منطقه کمپ دیوید آمریکا، در 
 -۳به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی توسط مصر  -4سه سال  عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از صحرای سینا در مدت -۷

اسقرار نیروهای حافظ صلح سازمان  -۳تشکیل گروهی برای رسیدگی به ادعاهای مالی دو طرف -۱برقراری دو کشور مصر و اسرائیل 
مذاکره درباره  -۱ئز های اسرائیلی از کانال سوصدور مجوز عبور کشتی -۶( در منطقه مرزی با صحرای سینا unملل متحد )

انتخابات برای تعیین دولت  -۱خودمختاری فلسطینیان در مناطق نوار غزه و کرانه باختری رود اردن، یک ماه بعد از عقد پیمان 
 خودمختار فلسطینیان در مناطق مذکور.   

 ۱۶ص  ۷۳۶۶یران چاپ، ایران، چاپ: اشورای عالی دفاع جمهوری اسالمی –ستیز با صلح/ ناشر: ستادتبلیغات جنگ  -1



 025 رانیبعث عراق به ا میتهاجم رژ یاسیعلل س یبررس

 

ر فریاد زنان عربی را که د . ما[کف زدن] ایم.کند، فراموش نکردهزندگی می ا فلسطینی غربی
 1اد نخواهیم برد."ی برند، ازبسر می [منظور خوزستان]عربستان 

ها " عراقی نوشت: ۷۳۳۳تیر ماه  ۷۱در  «ک تایمز انگلیسی زبان چاپ آمریکانیویور »روزنامه 
هایی ، و در حال مذاکره برای خرید ناوشکنبه دنبال خریدن هواپیماهای جنگی میراژ از فرانسه

 خود را که امیدوارند با آن بر خلیج هستند، تا نیروی دریایی آمریکایی، از ایتالیاهای با موتور
 2ابند، توسعه دهند."ی تسلط (فارس)

های جهان عرب، با وی درطول جنگ تحمیلی بارها اعالم کرد که: به نیابت از سوی ارتش
 جنگد.ایران می

جهان عرب، رقیب تازه به دوران رسیده خود را چنین  هو طرد شدانور سادات، رهبر منزوی 
 3تشنه به خونی چون، صدام حسین..." ۀ" ... بچ: کردمیخطاب 

 

 فارسخلیجکسب موقعیت ژاندارمی -ز

درصد( دارای مرز آبی است. که نسبت به  ۶/۶) یلومترک ۳/۷۱ فارسخلیجعراق در 

آن که توسط  بعد ازشود. مرز آبی محسوب می ینکمتر ،فارسخلیجسایرکشورهای حاشیه 

قش نرژیم پهلوی اعالم نمود که منبعد ایران تمایلی به اجرای  وزیرنخست، آخرین بختیار شاپور

صدام حسین برای اعالم آمادگی خود برای احراز این نقش، در ، ندارد فارسخلیجدر  ژاندارمی

نمود. لذا، به تصور پیروزی قاطع در جنگ  «منشور ملی»اقدام به انتشار  ۷۳۳۱بهمن ماه 

واجه می قابل توجه دریاییبه کشورعراق، با گسترش مرز  تحمیلی و الحاق استان خوزستان

 مورد گفت: در اینخواهد شد، 

" به عقیده ما تعهد کشورهای خلیج به این منشور به عنوان تعیین کننده چارچوب کلی 

کند. نگهبان امنیت خلیج، فرزندان خلیج و روابط فیمابین، امنیت خلیج را تأمین می

 4باشند."کشورهای آن می

 مصاحبه مطبوعاتی دیگری گفت: در ۷۳۶۶تیرماه  ۳۷در 

                                                           
 ۱۱همان ص . 1
ت مدیری –/ ناشر: بیناد حفظ آثار (به روایت مطبوعات خارجی)دفاع مقدس؛ اسناد تجاوز های بنیاد حفظ آثار و ارزش. 1

 ۳۳ص  ۷۳۱4 انتشارات و ادبیات، تهران
اشغالگر(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قدیر های ، آخرین گامهویزهپنجم )کتاب  -روزشمار جنگ 1

 4۳۱ص  ۷۳۱۳
باجنگ، پاسخ به ابهامات؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: پژمان، یی لطف الله زادگان علیرضا/ آشنا. 4

 ۷۶ص  ۷۳۱۶، 4جلد 



 ردای فتح 026

یج، ارتش عراق پیش از این که ارتش آن کشور آماده " درصورت تجاوز به هرکشوری درخل

با شهامت و  شود، ارتش عراق را جنگ گردد، با متجاوز خواهد جنگید. اگرتجاوزی به کویت

 .افتی از دلیری کویت نیست، درحال جنگ و دفاع از این کشور خواهند شجاعتی که کمتر

همچنین کشور امارات متحده عربی، این ما هستیم که از امارات دفاع خواهیم کرد. مگرما 

تسلیم  «ایدشیخ ز »نبودیم که گفتیم ایران باید از جزایر سه گانه عربی خارج شود و این جزایر به 

های خویش مستقر است، از این کشور گردد؟ بنابراین ما در زمانی که ارتش امارات در پادگان

 1اع خواهیم کرد."دف

دفاع از ملت عرب و کشورهای »را به عنوان  وی بارها تجاوز ارتش بعث به ایران اسالمی

ذکر نمود. و همواره  «تحت عنوان خلیج عربی فارسخلیجوحفظ ویژگی  فارسخلیجعربی 

 2رزمد."" عراق ازطرف ملت عرب و شهروندان خلیج میمدعی بود که 

کشورهای عربی منطقه که در جنگ عراق علیه ایران، با تمام توان از نظر مالی و نیروی  

حزب بعث عراق دریغی از ارتش عراق به عمل آوردند، نه بخاطر احراز ژاندارمیبی انسانی حمایت

شد، بلکه فقط برای ادامه حفظ حکمرانی خود و جلوگیری از صدور انقالب توسط قلمداد می

، امارات ، عربستان سعودیمالی کویتهای م کمک 1491"تنها در سال  گردید.،اعمال میایران 

 3دالر برآورد شده است." میلیارد 1/11به عراق، بالغ بر  عربی متحده و قطر

 عربی به عراق گفت: مالی کشورهایهای در مورد علت کمک رادیو آمریکا 

توانند انکار کنند که عراق بدون تردید پادزهر بالقوه ایران نمی فارسخلیج" ... کشورهای 

 ،از جمله عربستان سعودی فارسخلیجاست. ولی این به آن معنی نیست که کشورهای حوزه 

درآید. این کشورها با قدرتمند شدن عراق برای  فارسخلیجمایل باشند عراق به صورت قدرت 

 4ند."، به شدت مخالففارسخلیجمقابله با ایران موافقند، اما با بالمنازع شدن این کشور در حوزه 

                                                           
 ۱۶ص  ۷۳۶۶ایران؛ چاپ: ایرانچاپ، المیشورای عالی دفاع جمهوری اس -ستیز با صلح/ ناشر: ستاد تبلیغات جنگ. 1
 ۷۳۱۳ایران و عراق(؛ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذین،  گها )جنها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۱۶ص 
پیرامون هشت سال دفاع مقدس(؛ ناشر: هدی، چاپ: زیتون، پاسخ )هاشمی سینقانی سیدمهدی/ سی پرسش، سی . 1

 ۳۶ص  ۷۳۳4 قم
 ۱4۳ص  ۷۳۱4هجوم سراسری(/ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: صادق، چهارم )کتاب  -روزشمار جنگ. 4



 027 رانیبعث عراق به ا میتهاجم رژ یاسیعلل س یبررس

 

دیدند، در زمان ریاست می تخت حکومتی خود را لرزانهای هم که پایهها حتی سودانی

، طرفداری [عراق]در جنگ ایران و عراق از کشور اخیر  " سودان، «جعفر نمیری»جمهوری 

 1جنگیدند."کرد. و گروهی از سربازان آن در کنار سربازان عراقی با نیروهای ایرانی می

های مختلف، بدست نیروهای ایرانی در طول جنگ تعدادی از سربازان سودانی در عملیات

اسرای ، ایران تمامی۷۳۶۱سقوط جعفر نمیری توسط کودتای سال  بعد ازاسیر گردیدند. 

 سودانی را آزاد نمود.
 

 :امید به همکاری اقلیت مردم بومی عرب زبان منطقه خوزستان -ح

نه تنها علیه دولت جمهوری  در صورتی که برخالف تصور رهبران عراقی، اعراب خوزستان

مقابله با خود به  و وطن اسالمی ایران قیام ننمودند، بلکه در طول جنگ در دفاع از استان

سند الینفک خوزستان از ایران را  خود، شهدای خونبا  تهاجمان عراقی شتافتند، و در این راه

 نمودند. «مهر و موم»
 

 ایران.اسالمیاجراء طرح براندازی نظام نوپای جمهوری  –ط

سال قبل از آغاز جنگ تحمیلی در  یک 1«جکسون»به نام  آمریکایییکی از سناتورهای 

 اعالم کرد: ای مصاحبه
ً
" انقالب ایران محکوم به شکست است. و آن کشور در آستانه صراحتا

" ما از تجزیه و انهدام ایران  گفت: ۷۳۳۳آبان  4۷صدام در  3تجزیه به قطعات کوچک است."

داریم در شرایطی که این کشور دشمن ماست، هر فرد می شویم و با صراحت اعالمنمیناراحت 

 4شاید هر فرد عرب مایل به تقسیم ایران و خرابی آن خواهد بود."و یا  عراقی

عراق، در پی اجرای خط مشی دیکته شده  وزیرنخستمعاون وقت  «طارق عزیز»

 ها گفت:ییآمریکا

                                                           
 4۶۱ص  های دفاع مقدس/ ناشر: انتشارات یاس نبی؛ مؤسسه سروش منزلت، تبریزناگفته. 1

2 .Jakson 
 از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 ۷۱۷ص  ۷۳۳۳
 ۷۳۱۱ عراق و ایران؛ ناشر: دوره عالی جنگ سپاه، چاپ: پژمان، تهران جنگ استراتژی ها:یی اردستانی حسین/ رویارو. 4

 ۱۳ص 



 ردای فتح 021

های ایران های ملتایران واحد است. ما از شورشاز یک " وجود پنج ایران کوچکتر، بهتر 

 1پشتیبانی نموده و همه سعی خود را متوجه تجزیه ایران خواهیم کرد."

تقابل جدید پیام انقالب اسالمی با رژیم صهیونیستی که برخالف سیاست کشورهای عرب 

ها را بر آن داشت از اظهار مواضع گردید، اسرائیلینمیمنطقه در جهت مصرف داخلی قلمداد 

دی ماه  ۱در  وزیر دفاع پیشین اسرائیل 1«نر وایزمَ زِ ِع »خود در مورد آینده ایران کتمان نکنند. 

 گفت: ۷۳۳۳

یر نیست. ایران نظ تنها مسئله خاورمیانه " با جنگ ایران و عراق، دیگر مسئله فلسطین

 3تواند به دو ایران شمالی و جنوبی تقسیم شود."برخی کشورهای دیگر می

دوران مشهود خود را ترین صدام حسین قبل از آغاز جنگ، با این برداشت که ایران ضعیف

ژاک »برای کسب نیات خود فراهم گردیده، طی تماسی با  «فرصتی طالئی» نمایدمی سپری

ایران، در مدت شش " جمهوری اسالمی)سیاستمدار فرانسوی( اعالم کرده بود که:  4«شیراک

 5روز سرنگون خواهد شد."

 «ادوارد دودالک»در امور مسائل نظامی آمریکایی کی از کارشناسان خبره و برجستهی

روز پس از تهاجم سراسری ارتش عراق به ایران، در ضمن اعالم شروط  ۱است که در  آمریکایی

ج ، خرو رژیم بعثی عراق برای خاتمه جنگ با ایران، قبول حق حاکمیت کامل عراق بر اروندرود

 ،، به رسمیت شناختن خودمختاری خوزستانو ابوموسی از جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ

 ایران برشمرد.و مهمترین هدف صدام را براندازی رژیم جمهوری اسالمی

 " وی در مورد مکانیزم تحقق هدف عراق به صورت مرحله ای، گفت: پس از نیل به هدف، 

، جنگ را برای رسیدن به دومین [اروندرود]العرب برقراری سلطه و برتری عراق برشط  یعنی

                                                           
در سال اول جنگ؛ ناشر: سازمان حفظ آثار و نشر  تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستاننصرت اله/  -معین وزیری. 1

 ۱۳ص  ۷۳۱۳ های دفاع مقدس آجا، تهرانارزش
های دوم جهانی، بحران که در جنگ ارتش اسرائیلیی نیروی هوای در نظام یک یهودی (Ezer Weizman) یزمنواعزر . 1

در زمان نخست وزیری  ۷۳۳۳تا خرداد  ۷۳۳۶کانال سوئز و جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل شرکت نمود. از سال 
و اسرائیل مؤثر بود. وی از سال  مناخیم بگین در پست وزیر دفاع اسرائیل گمارده شد. در عقد پیمان صلح بین مصر

 رئیس جمهور اسرائیل شد.  ۷۳۱۳تا  ۷۳۱۱
های اشغالگر(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قدیر ، آخرین گامهویزهپنجم )روزشمار جنگ، کتاب . 1

 ۱4۷ص  ۷۳۱۳
4 .Jacques Rene Chirac 

 ۷۶۱ص ۷۳۶۶: ایران چاپ، ایران؛ چاپیشورای عالی دفاع جمهوری اسالم –ستیز با صلح/ ناشر: ستاد تبلیغات جنگ . 9



 021 یاسالم رانیبه منظور تجاوز به خاک ا نیصدام حس کیدر تحر کاینقش آمر

 

سرنگونی رژیم ایران(، )ادامه داده و آنگاه برای نیل به هدف سوم  عنی خوزستانی هدف

 1کند."پافشاری می

به توجه با اینکه حتی در صورت عدم پیروزی انقالب اسالمی در ایران و پابرجا ماندن رژیم 

 پهلوی، 
ً
صدام حسین مترصد فرصتی برای آغاز جنگی تمام عیار و اجتناب ناپذیر در احتماال

 پیروزی بعد ازایران  المللیبین، اوضاع داخلی و کردمی جهت نیل به اهداف خود روز شماری

 در بروز نیات حکام عراق تسریع نمود.انقالب 

 توان به شرح زیر بیان نمود:می بطور خالصه، علل وقوع جنگ ایران وعراق را 

انقالبی و اخذ مواضع تحریک آمیز مردم سایر کشورهای مسلمان،  اظهارات اشعار -۷

 خصوص کشورهای همسایه ایران.ب

کم تجربگی اغلب مسئولین سیاسی وقت در اداره صحیح کشور و تساهل در توجه به  -4

 .المللیبیناصول شناخته شده 

 ی قدرتمند جهان از همان بدو پیروزی انقالب.هادولتاعالن آشکار عداوت با  -۳

توجهی به تحرکات اولیه نظامی و قراین بی عدم اطالع دقیق از توان رزمی ارتش عراق و -۱

 عملیات جنگی از سوی این کشور.ک ی آغاز

 عراق شیعه نشین متأثر از بویژهعدم اهمیت به مذاکره صلح آمیز با کشورهای همسایه  -۳

 انقالب اسالمی ایران.های آرمان

تضعیف نیروهای مسلح کشور اعم از لغو قراردادهای نظامی، تصفیه برخی از عناصر  -۶

اهش کلبانه بسیاری از نظامیان، فاء داوطکم اثر در جریانات قبلی، صدور مجوز استع

 مدت خدمت سربازی و ...

 در مناطق تجزیه طلب. پراکندگی توان دفاعی نیروهای مسلح -۱

 در تحریک صدام حسین به منظور تجاوز به خاک ایران اسالمی نقش آمریکا

  ۷۳۱۱و عراق با کودتای نظامی گرچه روابط دیپلماتیک آمریکا
ً
شمسی حسن البکر ظاهرا

 بود. ایارتباط دیرینه «سیا»صدام با سازمان  ولی ارتباط سری دهها ساله ،قطع گردیده بود

سال داشت، به عضوی از طرح آمریکا برای از بین بردن قاسم  22صدام در حالی که فقط "

الزم داد. حتی آن های پرداخت و به او آموزش تبدیل شد. سیا پول آپارتمان صدام را در بیروت

                                                           
 ۷۶۶های اشغالگر(؛ ص ، آخرین گامهویزهپنجم )روزشمار جنگ، کتاب . 1



 ردای فتح 031

ک الت و آدمکش بود. ی ادبی معروف بود، اوبی وقت هم صدام به نداشتن کالس اجتماعی و

نفر دیگر که به  1گردد. زمانی که او و برمی 1414... روابط اولیه او با مقامات آمریکا به سال 

وقت  وزیرنخست ، ژنرال عبدالکریم قاسم«سیا»سازمان  تأییدمعروف بودند، با  «گروه شش»

 1عراق را ترور کردند."

 ۷۳۳۳ایران، روزنامه نیویورک تایمز در اردیبهشت  علیه همه جانبه آمریکاهای تحریم بعد از

" واشنگتن امیدوار است که تحریم اقتصادی و سیاسی ایران بتواند در تیرگی روابط  نوشت:

 2ایران و عراق تأثیر بیشتری داشته باشد."

ای هکه از ابتدای پیروزی انقالب، زمینه سازیای بود. لحظهای صدام مترصد چنین لحظه

وزیرخارجه  «ادمنو ماسکی»خرداد همان سال از  ۷۷فراوانی به منصه ظهور رسانده بود. وی در 

از:  کنیم عبارت استایران اجراء می درباره" سیاستی را که ما شنیده بود که گفت:  دولت کارتر

 3اضمحالل و از پاشیدگی داخل ایران، از هم پاشیدن اقتصاد ایران و تهاجم به مرزهای ایران."

به طور مستقیم و  و هم اسرائیل آمریکا، هم دهدمی" قرائن زیادی در دست است که نشان 

باره وضع آشفته داخلی ایران و ناتوانی نیروهای یم و همچنین با ارائه اطالعات درغیرمستق

 4."دانمسلح آن، صدام حسین را به آغاز تجاوز مسلحانه به خاک ایران، تشویق و ترغیب نموده

بعد از جنگ تحمیلی، دریک برنامه هفتگی شبکه تلویزیونی  سال۷۷عنی ی۷۳۱۷سال  در

 آمریکاییها و تحریکات تماس «پی.بی.اس»، تحت عنوان آمریکا
ً
ها با مسئولین عراقی علنا

هوارد » از جمله: آمریکایی" براساس این برنامه مستند تلویزیونی که کارشناسان فاش شد. 

معاون وزیر  «مورفی»کارمند ارشد و سابق وزارت امورخارجه آمریکا در زمان جنگ و « تیچر

حضور داشتند، فاش شد که صدام قبل  «تیمر من» آمریکاییسابق خارجه، و نویسنده مشهور 

 و به عربستان سعودی آمریکاییاز تجاوز به خاک ایران، نمایندگانی برای مشورت با مقامات 

اعزام کرده است. براساس گزارش این برنامه تلویزیونی که با استناد به اظهارات مقامات  اردن

 در سالهای محرمانه تهیه شده چنین آمده است: دولتی و منابع آگاه و همچنین گزارش
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 به ایران جلب کند وعراق بسیار مشتاق بود تا موافقت و رضایت آمریکا را برای تجاوز  1492

برای این منظور مقامات ارشد از جمله وزرای خارجه خود را برای مذاکره و مشاوره با مقامات 

آمریکا عازم کشورهای جهان از جمله عربستان و اردن نمود. تا از این طریق از عدم مخالفت 

 1آمریکا نسبت به تجاوز به ایران، اطمینان حاصل نماید.

مشاور عالی امنیت  1«ژینسکیزبیگنیو بر» ۷۳۳۳در تیرماه  «:فیگارو»ه روزنامبرابرگزارش 

ا " آمریکا ببه عمل آورد و گفت: ای با صدام مالقات محرمانه ، در امان پایتخت اردنملی آمریکا

 برقراری – اروندرود –العرب شط در مورد صدامآرزوی 
ً
ک جمهوری عربستان ی و احتماال

"اگر هدف  3."در این منطقه مخالفتی نخواهد کرد. و از او حمایت خواهد نمود [خوزستان]

 این بوده است باید گفت اجالس، در حکم
ً
 4ک شورای جنگی بوده است."ی دیدار واقعا

،، در کتابی تحت عنوان 9«کنت. آر. تیمر من»به نام  آمریکایییکی از محققان مشهور 

صدام تردیدی نداشت که در صورت حمله به ایران، ایاالت "نویسد:می «سوداگری مرگ»

خمینی آشکارا به  اللهآیتمتحده از اقدام وی حمایت خواهد کرد. به اعتقاد صدام کنار زدن 

 6نفع مشترک داشتند."ها بود، آمریکا و عراق در بسیاری از زمینه سود آمریکا

در جنگ دو کشور " اگر بغداد پیروز بشود،  چنین پیش بینی کرده بودند کهها آمریکایی

رود و دولتی طرفدار غرب می مهوری اسالمی ایران از میانجشود و رژیم می ثباتبی ایران

تواند خود را حامی و مدافع می شکست عراق، آمریکارسد، و در صورت می جای آن به قدرت

 7ایران قلمداد کند."

                                                           
 از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا 1

 ۷۱۱ -۷۱۱صص ۷۳۳۳
2 .Zbigniew Brzezinski 

 ۷۳ص  ۷۳۱۱ ؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهرانالمبیناکبر/ عملیات فتحسیدعلی -. موسوی قویدل1
مؤسسه خدمات غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: مرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 4

 ۷۶۳ص  ۷۳۱۳ فرهنگی رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران
5 .Kenneth .R. Timmerman 

غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ مترجم: احمد تدین، ناشر: مؤسسه خدمات مرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 6
 ۷۶۱ص  ۷۳۱۳ فرهنگی رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران

درودیان محمد/ سیری در جنگ ایران و عراق، آغاز تا پایان؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عقیلی، . 7
 4۳۳ص  ۷۳۱۱



 ردای فتح 032

سطح جهانی، وجود غوامض و مشکالت متعّین و ی در مهجوریت و انزوای جمهوری اسالم

سیاسی داخلی منبعث از وقوع انقالب اسالمی، فرصتی ناب  و نظامیآشکارعدیده اقتصادی، 

 برای وصول به آمال چند ساله حکام مترصد و منتظر حزب بعث فراهم نمود.

 ش(7686) ریالجزام 7918مروری گذرا به توافق نامه 

م در ۷۳۷۱ت م و صورتجلسا۷۳۷۳ تعیین مرزهای زمینی براساس پروتکل قسطنطنیه -۷

 .تهران

 1مبنای تالوگ بر آبی اروندرود تعیین مرز -4

ایجاد امنیت و اعتماد متقابل در طول مرزهای مشترک با اعمال کنترل دقیق و مؤثر در  -۳

 کدیگر.ی و عدم دخالت در امور داخلی نفوذ خرابکار به داخل کشور مقابلجلوگیری از 

ک راه حل کلی ی بند مزبور ۳به عبارت دیگر،  بند مذکور ۳به الزام رعایت رفین توافق ط -۱

 خواهد بود. نامه الجزایره خدشه به هریک، مغایر روح توافقاست ک

الحاقیه  و یکک مقدمه کلی، هشت ماده و سه پروتکل ی ، شاملالجزایر ۷۳۱۳عهدنامه 

و قطعی بودن عهدنامه، در مورد الیتغیر، دائمی ۳تنظیم که به امضاء طرفین رسید. در ماده 

 خطوط مرزی زمینی و آبی تأکید گردیده است.

 قید گردیده: ۶در ماده 
ً
 عهدنامه مؤکدا

در صورت اختالف برسر تعیین خطوط مرزی بین طرفین در اجراء عهدنامه، طی مدت  -۷

 ذاکره مستقیم دو جانبه بین همدیگر، اختالف حل و فصل گردد.ماه از طریق م 4

طرف مورد بی یک دولت ثالثی گرماه با میانجی ۳توافق، ظرف مدت  در صورت عدم -4

 قبول طرفین، نسبت به حل اختالف اقدام شود.

ک ماه از طریق داوری نسبت ی در صورت عدم توفیق در داوری دولت ثالث، طی مدت -۳

 گردد.مانع اقدام میبه رفع رادع و 

دادگاه  به یکروز مورد اختالف  ۷۳در صورت عدم موفقیت از طریق داوری، ظرف مدت  -۱

 شود.داوری ارجاء داده می

 در نهایت، رأی دادگاه مزبور برای طرفین الزام آور و الزم االجراء خواهد بود. -۳

                                                           
 های قابل کشتیرانی.ترین قسمت رودخانهعمیق (Thal Weg تالِوگ ) .1
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دادگاه  گردد، از ابتدای طرح اختالف تا رفع قاطع آن توسطکه مالحظه میچنان

از زمان بروز اختالف  یعنی شده است. روز مهلت مالحظه ۷۳ماه و  ۶، مدت المللیبین

احتمالی تا حل و فصل کامل آن هیچگونه مجوزی در جهت اعمال زور از جانب هرکدام از 

 طرفین، در نظر گرفته نشده است.

 های عراق برای ایجاد جنگ با ایرانآغاز زمینه سازی

امضاء عهدنامه مذکور، دولتین ایران و عراق، هرکدام نسبت به تعیین هیئتی جهت  بعد از

مشخص نمودن محل دقیق خطوط مرزی با همراهی و نظارت هیئتی از کشور الجزایرآغاز به 

 کار نمودند.

در روزنامه اطالعات، صدام با مشاهده تحرکاتی « استعمار سرخ و سیاه»در پی انتشار مقاله 

، در میله مرزی در منطقه استان ایالم 4۷ر ایران، به بهانه اختالف برسر محل نصب شاه د علیه

 خود را احضار نمود.هیئت اعزامی ۷۳۳۱اردیبهشت  4۱

به منظور اعاده هیئت مزبور و ادامه امور محوله و رفع سوءتفاهمات، ازطریق وزارت 

ارسال گردید. تمام مکاتبات توسط  در تهران امورخارجه ایران چندین مکاتبه با سفارت عراق

 پاسخ ماند.بی دولت عراق

 لیهعهای گروهی عراق نیز تبلیغات وسیعی شاه، رسانه علیهتظاهرات یی همزمان با برپا

 ایران به راه انداختند.

رژیم پهلوی ابعاد گسترده تری  علیهسردمداران عراقی اوضاع داخلی ایران را که هرروز 

 کردند.یافت، به دقت رصد میمی

 هایایران، و اعالم صدور انقالب، به دنبال بهانه جوئیی در پیروزی انقالب اسالم بعد از

ها نیز با ایران در امورداخلی عراق و تحریک مخالفان رژیم بعث، عراقی دخالت مکرر، از جمله:

تحریک و ترغیب اقوام مختلف ایرانی به عناوین گوناگون، برای دخالت درامورداخلی ایران و 

نمودند. در صورتی که برابر  ریزیطرحرا ای سازی دقیق و محاسبه شده ینهزم جنگی تمام عیار،

" توسل به جنگ را برای حل اختالفات  ش، ۷۳۶۱در شهریور  منعقده 1«کلوک –بریان »پیمان 

 2."مایدنمی ، تقبیحهادولتو جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی  کندمی، منع المللیبین

                                                           
1 .Kellogg – Briand Pact 

 ۶۳ص  ۷۳۱۳ کم بین المللی؛ ناشر: فراگفت، قماکبر/ دفاع مشروع و محا. خسروی علی1
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از سوی طرف ایرانی، از جمله: امتناع  الجزایر ۷۳۱۳برای توجیه عدم رعایت مفاد قرارداد 
، در واقع 1گردیدمیکه براساس پیمان مذکور بایستی به عراق تحویل ای ایران ازاعاده اراضی

مرزی  ابی خطوطی با نظارت نماینده کشور الجزایر، نسبت به مکان طرفین هایتتوسط هیئ
ز رسیده ناظر نی تأییدبه امضاء طرفین و  آنهازمینی، اقدام نموده بودند. و حتی اسناد مربوط به 

ود. و با تقاضاهای خود نمبود. که طرف عراقی به بهانه واهی اقدام به فراخوانی هیئت اعزامی
 مکرر ایران مبنی بر ادامه کار مربوطه و رفع سوءتفاهمات وقعی ننهاد.

و همچنین دخالت ایران در امور داخلی عراق و عدم جلوگیری از نفوذ عناصر خرابکار به 
 پرداختند.و غیررسمیها و در محافل رسمیداخل کشور مقابل، به شایعه سازی در رسانه

نفر مزدور ایرانی، به اتهام ایجاد  یک اعالم کردند:۷۳۳۱اسفند  ۷۷در  های عراقیرسانه
شخص به اتهام تیراندازی به سوی هیئت  ینا آشوب و بلوا در جهت منافع ایران، اعدام گردید.

 نفر زن و کودک، اعدام شد. ۷۱کردن نفر و زخمی ۱عزاداران شیعه در کربال و کشتن 
 «لیطالب عنوان العلی»شخص شد که این عراقی، به نام های بعدی مدرصورتی که با بررسی

 عزاداران حسینی، اقدام به کشتن تکه در هنگام عبور هیئشیعه مذهب و از اهالی کربال بوده 
 .وارد نشده بودای کی از مقامات امنیتی حزب بعث نموده و به کس دیگری توسط وی صدمهی

ام این که وی اطالعات کذب به مقامات ایران اسفند همان سال، سفیر ایران را به اته 4۶در 
 نماید، را از عراق اخراج کردند.ارسال می

اعالم کردند: در مراسم تشییع دو تن از مجروحین حادثه بمب  ۷۳۳۳فروردین  ۷۱در 
ک دوشیزه کشته شده ی ، در بغداد که در اثر آن چند تن از جمله۷۳۳۳فروردین  ۷4گذاری روز 

کی ی و وزیرنخستدانشجوی دیگر عراقی کشته و تعدادی از جمله طارق عزیز معاون  یک بود،
شدند. فرد بمب از اعضای شورای فرماندهی انقالب، و تعدادی از دانشجویان عرب، نیز زخمی

:" مسئولیت انفجار نخست که طی آن گذار در حین درگیری کشته شد. سپس اضافه کرد که
به عهده فردی بوده که تابعیت ایرانی داشته  گشتند،نشجویان زخمیاز داای طارق عزیز و عده

 2است. انفجار امروز در نزدیکی مدرسه ایرانیان واقع در محله وزیریه پایتخت عراق روی داد."
وعضو شورای فرماندهی انقالب،  وزیرنخستبه گفته خبرگزاری مزبور، طارق عزیزمعاون 

ی یانتقال به بیمارستان، تحت مداوای سرپا بعد ازحادثه جراحات مختصری برداشته،  در آن
 قرارگرفته و سپس مرخص گردید!

                                                           
تعیین مرز مشترک روی خط الرأس این ارتفاعات، قبل  بعد ازاست که  (زین الکش)و زین القوس  منظور ارتفاعات میمک. 1

 از تحویل و تحول رسمی، و در آغاز بحبوحه انقالب اسالمی، دولت عراق هیئت تعیین خطوط مرزی خود را احضار نمود. 
 ۱۱ص  ۷۳۶۶شورای عالی دفاع ج.ا.ا؛ چاپ: ایرانچاپ،  -ستیز با صلح/ ناشر: ستادتبلیغات جنگ. 1
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اردیبهشت همان سال بدون ذکر نام عامل آن اعالم شد:  4حادثه بعد توسط رادیو بغداد در 

ته یس عراقی کشپل یک " دراثر انفجار بمبی در مقابل وزارت فرهنگ و اطالعات عراق در بغداد،

مجروح شدند. این رادیو اضافه کرد که پلیس دیگری در نزدیکی ساختمان وزارتخانه ای و عده

 1مزبور توانست عامل بمب گذاری را که مزدوری ایرانی است دستگیر کند."

اد ی در پی این حوادث ساختگی و انتصاب دادن واهی آنان به ایران، صدام سه بارسوگند

 رود!اشخاص به هدر نمی کرد که: خون این

وی بدون ارائه مدرکی محکمه پسند و منطقی، دال بر دخیل بودن ایران در این انفجارات 

 ها وخمینی در ایران، بمب گذاری [امام]توسط های نخست تصدی حکومت " در هفتهگفت: 

ند. سپس انفجارها در هر نقطه از عراق شروع شد...با سوء قصد به وزیر امور خارجه شروع کرد

ر داز اعضای شورای رهبری ملی ما حمله کردند، به وزیر اطالعات سؤ قصد کردند. و  به یکی

ها برپا کردند. کسانی که در این حوادث جشن دانشجوئی، جشن دیگری با پرتاب بمب یک

های ایران در عراق بودند. اسلحه از شرکت داشتند، ازافراد مدرسه ایرانیان و نمایندگی

 2ها نیز. این مسئله بسیار روشن و آشکار است."و همکاری در این زمینههاست آن

ادعاهای مذکور مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی عراق که منجر به ایجاد تمامی

 تکذیب شد. حوادثی گردیده بود، توسط مسئولین جمهوری اسالمی
ً
ایران، بالفاصله صراحتا

ا نفر توان در آن واحد، صده" در سلول گاز می، «هیتلر»ات وزیر تبلیغ« گوبلز»ولی بنا به گفته 

توان ذهن دروغ که به خوبی ساخته و پرداخته شده باشد، می با یکرا مسموم کرد. ولی 

 3صدمیلیون نفر را دچار مسمومیت کرد."

" برای آن که تاریخ گوید: می (۷۱۳۱ – ۷۱۱۱) یفرانسومورخ و نویسنده نامدار  4«میشله»

 5نفر حقایق را کتمان کند." که یکتا ابد دروغ باشد، کافی است 

، را اشغال نموده است آنها ها تحت پوشش مطالبه جزایر سه گانه که به زعم آنان ایرانعراقی

ابراز نمودند. تا توجه کشورهای عربی منطقه را  «وظیفه ناسیونالیستی»مواضع ملی خود را 

 جلب نمایند.یی برای همنوا

                                                           
 مان صفحه.ه –همان مدرک . 1
 ۱۳همان ص . 1
عاصف رضا/ عملیات و جنگ روانی؛ ناشر: معاونت اطالعات ستاد مشترک سپاه و معاونت فرهنگی و تبلیغات ستاد کل  1

 ۷۱۶ص  ۷۳۱۱ ، قم، چاپ: دفتر انتشارات اسالمی4نیروهای مسلح، جلد
4 .Michelet 

 ۱۱ص  ۷۳۳۳کامل، رحمت نژاد حسین/ افکار جاویدان؛ ناشر: عارف . 9



 ردای فتح 036

 گفت: ۷۳۳۳، در اواخر اردیبهشت پاکستان آبادسفیر عراق در اسالم

را که ایران در زمان شاه اشغال کرده است، ای " عراق مسئولیت مطالبه جزایر عربی سه گانه

 1گیرد."به عهده می
 

 اخراج هواداران احتمالی ایران از عراق

 1،922ساعت گذشته،  29" در  اعالم کرد: خبرگزاری کویت ۷۳۳۳در دوم اردیبهشت 

های رانده شده از ، و بر این اساس شمار ایرانیاندایرانی رانده شده از عراق وارد ایران شده

 2هزار نفر رسیده است." 21عراق، به 

گروهی در ابعاد وسیع، و های ها در رسانهصرفنظر از تبلیغات ضدایرانی عراقی

های جهانی و منطقه ای، صدام به زعم های مسئولین بلند پایه آن کشور با رسانهمصاحبه

نفر از اتباع  ۳۶،۶۶۶حدود  خود برای پاکسازی عراق از طرفداران ایران قبل از آغاز جنگ،

آنان  .راج نمودشیعه مذهب ایرانی االصل را پس از ایذاء و اذیت و مصادره اموال، از عراق اخ

ان یران، در تابستمرز اهای بارکش تا نزدیکیهای کامیونرا با" پیر و کودک و زن و مرد  ،را از

 دکر می در مرزهای بیابانی بدون آب و آذوقه، و در زمستان در نقاط کوهستانی پربرف رها

جایی  را به رحمیعراقی بیهای ...مقام مسافتی با پای پیاده به طرف مرز ایران راه بروند. تا

بایست می رها کردند که زنان، کودکان و پیرانهایی رساندند که قربانیان خود را در منطقه

عبور نمایند و بعضی از آنان پیش از این که به اولین پاسگاه از جاهای مین گذاری شده 

 3عضوی را از دست دادند." و یامرزی ایران برسند زخمی شدند 

دعوت به »شیعه عراقی االصل را با ترفند  نفر بازرگان 1222حدود " که حتی  جاییتا 

 4از عراق اخراج کرد."« جلسه بازرگانی

علمای بزرگ و برجسته ایرانی ساکن در عتبات عالیات را تحت راصد و مراقبت شدید 

 قرار داد.

 از کشور اخراج کرد.های واهی اعضاء سفارت ایران در بغداد را به بهانه

                                                           
 ۱۶ص  ۷۳۶۶شورای عالی دفاع ج.ا.ا، چاپ: ایرانچاپ،  -ستیز با صلح/ ناشر: ستاد تبلیغات جنگ. 1
، مترجمان: ۷مرکز ملی اسناد/ جنگ ایران و عراق از نگاه مطبوعات جهان؛ جلد -پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس. 1

 ۷۱۳ص ۷۳۱۱ انتشارات شکیب، تهران -علوم و معارف دفاع مقدسپناه و دیگران، ناشر: پژوهشگاه عمادالدین قاسمی
 ؛ ناشر: شرکت سهامی انتشار، چاپ: چاپخانه عماد، تهران(از گذشته دور تا امروز)پارسادوست منوچهر/ ما و عراق . 1

 ۷۳۷ص  ۷۳۱۶
 ۷۱۳ص  جنگ ایران و عراق از نگاه مطبوعات. 4



 037 رانیجنگ با ا جادیا یعراق برا یهایساز نهیآغاز زم

 

های معارض ایرانی را از قبیل: جبهه التحریر عربستان از بدو پیروزی انقالب اسالمی، گروه
، جبهه التحریر االحواز، سازمان سیاسی خلق عرب، پشتیبانی مالی و تسلیحاتی [خوزستان]

های جعلی الحاق ایران، چاپ و انتشارنقشه از احزاب منحله دمکرات و کومله در کردستان
شهرهای  صب آنان در مدارس، و تغییر اسامیهای خوزستان و کردستان به عراق و ناستان
 را در .«خفاجیه»به  ، و سوسنگرد«االحواز»به  ، اهواز«محمره»به  ، خرمشهر«عبادان»به  آبادان

 ه قرار دادند.رد مداق، موهای ضد ایرانسرلوحه فعالیت
 

 اقدامات و تحریکات نظامی

واقعیت امر این است که تجاوزات رژیم بعثی عراق از بدو پیروزی انقالب آغاز گردید. 
تا  17" در فاصله زمانی بهمن افته در این خصوص حاکی است که: ی انتشار هایگزارش

 1نفر اسیر شدند." 911ایرانی کشته و  1974، 14شهریور 
" اگر بخواهیم تاریخ دقیق شروع جنگ ایران و عراق را مشخص کنیم، باید شروع آن را 

بدانیم. چون در این روز ارتش پیروزی انقالب اسالمی بعد ازماه  کی یعنی ،21/12/17
شهریور  31تا  21/12/17کرد. از  هواییحمله  عراق برای اولین بار به پاسگاه مرزی مریوان

 232علیه ایران آغاز کرد،  19که عراق حمله سراسری و همه جانبه خود را در ساعت  1314
 2به خاک ایران انجام داد."ای ، زمینی و توپخانههوایینوبت حمله 

ی، تا آغاز جنگ تحمیل ۷۳۳۱تجاوزات زمینی و هوایی ارتش بعث عراق از ابتدای سال 
به شرح  ۷۳۳۳شهریور  ۳۷مورد بمباران هوایی در حمله سراسری روز  ۱۶بدون احتساب 

 1 باشد:می جدول زیر
 تعداد تجاوزها دوره زمانی

 مورد ۷۱ ۷۳۳۱سه ماهه اول سال 
 مورد ۷۷ ۷۳۳۱سه ماهه دوم سال 
 مورد 4۶ ۷۳۳۱سه ماهه سوم سال 

 مورد 4۳ ۷۳۳۱سه ماهه چهارم سال 
 مورد ۷۱۳ ۷۳۳۳اول سال سه ماهه 

 مورد ۱4۶ ۷۳۳۳سه ماهه دوم سال 

                                                           
 ،از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  شاداب/ مواضع آمریکاعسکری . 1

 ۷۱۱ص  ۷۳۳۳
 ۳ص  ۷۷۱شماره  ۷۳۳4ویژه نامه پایداری، شهریور  –مجله خرد نامه همشهری . 1
؛ (4جلد)/ تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس (علیرضا جواهریحسین خلیلی و )نمکی عراقی علیرضا و همکاران . 1

 ۳۷ص  ۷۳۳۳ ناشر: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، تهران



 ردای فتح 031

های مرزی را به نفع خود جابجا با بولدوزر تعدادی از میله 23/9/1319" دولت عراق در 

 1کرد و قسمتی از قلمرو ایران را به خاک خود اضافه نمود."

 یروز " قلع و قمع برادران کردمان ادامه دارد.گفت: ۷۳۳۳فروردین  ۷4صدام در 

خمینی  [امام]، از قلع و قمع [خوزستان]خواهد رسید که برادران کرد و عرب در عربستان 

 2یابند...و در آرامش و صلح زندگی کنند."یی رها

های خواستند لولهمی نفر عراقی که در خوزستان 4۱همان ماه، تعداد  4۶در تاریخ 

 نفتی را منفجر کنند، دستگیر شدند.

 بمبی منفجر شد که باعث مجروحیت چند نفر گشت. روز بعد در تصفیه خانه آبادان ۳

 ک بمب دری تیر ماه، دو وابسته عراقی در وین پایتخت اتریش به اتهام ارسال ۷۶در 

ندان از شهرو که یکیخراج گردیدند. حامل بمب قالب دوربین عکاسی برای سفارت ایران، ا

در کنار خیابان ای اتریشی بود با علم به وجود بمب جاسازی شده، آن را درون سطل زباله

 شدند.نفر از عابرین اتریشی زخمی ۱پرتاب نمود که در نتیجه انفجار آن، 

" مصاحبه مطبوعاتی گفت:  در یک (دو ماه قبل از آغاز جنگ)تیر ماه  4۳صدام در 

کافی برای باز پس گیری سه جزیره عربی اشغال شده توسط ایران اکنون ما نیروی نظامی

  3"ایم.را فراهم کرده

" قبل از آغاز حمله عراق، صدام عراقی آمده است:  کی از فرماندهان نظامیی در خاطرات

ا جسؤال کرد. که به او گفته شد: اینباره نام منطقه نگام بازدید از پاسگاه قتیبه، دردر ه

 4کسان خواهم کرد."ی جا را با خاکست. صدام گفت: در آینده نزدیک آنا قصرشیرین

ها به ایران، روز قبل از تهاجم عراقی 4۳، برژینسکی مشاور عالی امنیت ملی آمریکا

روز و با  12" جنگ حداکثر اظهار داشت:  لبنان «السفیر»با خبرنگار روزنامه ای درمصاحبه

 9افت."ی پیروزی عراق خاتمه خواهد
 

                                                           
 ،از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 ۷۳۶ص  ۷۳۳۳
 ۳۷ص  ۷۳۶۶شورای عالی دفاع ج.ا.ا، چاپ: ایرانچاپ،  -ستیز با صلح/ ناشر: ستاد تبلیغات جنگ. 1
 4۳همان ص . 1
 4۱، ص ۷۳۳4، پیرامون دفاع مقدس(؛ ناشر: هدا، چاپخانه زیتون، قمپاسخ )سیدمهدی/ سی پرسش و سی هاشمی. 4
 4۶ص  ۷۳۳4شهریور  ۷۷۱مجله خردنامه همشهری/ شماره . 9
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 قرائن و شواهد آغاز جنگ

 «23-میگ »عراق، هواپیماهای  سال قبل از آغاز جنگ تحمیلی، نیروی هوایی یک"

در غرب این کشور به مناطق شرقی و حاشیه مرزهای ایران،  «الولید»خود را از پایگاه 

 1گسترش داده بود."

با حضور فرماندهان رده باالی ارتش، سپاه و  ۷۳۳۱بهمن ماه  ۷۱که در ای در جلسه

در ها برخی از اعضای شورای عالی دفاع تشکیل شده بود، به اقدامات سؤال برانگیز عراقی

" در این  ارتش خود و احتمال تهاجم به ایران اشاره شد.جهت تالش در ارتقاء توان رزمی 

دکتر مصطفی چمران وزیر دفاع وقت کشور، احتمال حمله عراق به ایران را  (شهید)جلسه 

. البته کندمینامحتمل دانسته و به جمعیت شیعه عراق که متمایل به ایران هستند اشاره 

 ه بیشتر مسئوالن به فرماندهان ارتشدر آن زمان این، تنها نظر شهید چمران نبود، بلک

رسد نحوه پیروزی  می " به نظر حتی 2".«تا حد امکان مردم را نگران نکنید»گفتند: می

 و فارسخلیجو در شمال  انقالب و سقوط شاه و هم چنین موقعیت ایران در جنوب شوروی

 احتماال وقوع [ره]بود که امام ای پس از اشغال سفارت آمریکا به گونه آمریکاهای واکنش

دانستند و به همین دلیل پس از وقوع جنگ فرمودند: الخیر فی ماوقع. می جنگ را بعید

البته مواضع و اظهار نظر برخی دیگر از مسئولین کشور نیز نشان دهنده این موضوع است 

 3دانستند."نمیکه وقوع جنگ را امری حتمی 

در ها نگران کننده در مورد تحرکات غیرعادی عراقی هایگزارشبا وجود اعالم برخی 

ماه قبل  ۳طول نوار مرزهای مشترک دو کشور، و عدم تشکیل جلسات شورای عالی دفاع تا 

، " فاصله بین نظامیان و مقامات سیاسی، از بزرگترین دالیلی بود که از آغاز جنگ

 4کردند."نمینظامیان را قبول سیاستمداران حرف 

از ستاد مشترک ارتش به کلیه واحدها از جمله نیروی ای نامه 1314شهریور  13" در 

عنی دشمن ظرف ی . این وضعیتکندمیاعالم  «ب – 3»شود که وضعیت را می ابالغ هوایی

                                                           
 44۳ ص ، همان مدرک،(حسین خلیلی و علیرضا جواهری)نمکی عراقی علیرضا و همکاران . 1
، ناشر: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، (نبرد هوایی دفاع مقدس به روایتی دیگر)سرزمین ایران های غفوری علی/ عقاب. 1

 ۳۱ص  ۷۳۳۱ ، تهران۷جلد 
؛ ناشر: مرکز «(مجموعه مقاالت)چند مسئله راهبردی »ت و تحقیقات جنگ/ تأملی در جنگ ایران و عراق مرکز مطالعا. 1

 ۳۶ص۷۳۱۶مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: پژمان، 
 ۳۱همان ص . 4



 ردای فتح 041

و  1«فاشا»گسترده به ایران خواهد داشت. اطالعات  و یامحدود ای ساعت حمله 72

محدود ای ساعت بعد، عراق حمله 99. و کردمی جنگی، این وضعیت را تأییدهای عکس

به عنوان  صدربنیخیانت آگاهانه و آشکار  2انجام داد." به پاسگاه خان لیلی و میمک

نسبت به ارتش دراعالم حوادث فرمانده کل قوا و سوءظن برخی از سیاسیون مملکت 

 الوقوع آینده، تالش جدی ومهمی در جهت مقابله با دشمن به تصویر کشیده نشد!قریب

 اعالم  17" در 
ً
: حمله عراق قطعی است. و از مقامات کندمیشهریور، ارتش رسما

برای مقابله با دشمن آماده کنند. اما متأسفانه برای حمایت خواهد که خود را می کشوری

 3انجام نشد."ای از ارتش در سطوح سیاسی هیچ برنامه

به منظور تقویت و  ۷۳۳۳نیروی ذخیره و احتیاط در فروردین ماه  ۱۶،۶۶۶احضار  -۷

 4نیروهای مسلح ارتش عراق.افزایش توان رزمی

و  کشور عراق به سوی مرزهای شرقی.از دورترین نقطه های رزمیگانییی جابجا -4

 در طول نوار مرزی. آنهااستقرار 

 های مرزی.تقویت پاسگاه -۳

های قدیم به طرف های مواصالتی جدید و تعمیر جادهایجاد مواضع و احداث راه -۱

 مرزهای ایران.

 از مناطق مختلف ایران. هواییهای و عکس بردارییی انجام شناسا -۳

 و خرمشهر ، مهرانومار، سرزی از جمله: قصرشیرینبمباران شهرها و روستاهای م -۶

 .با توپخانه

 .نقطه از شهر قصرشیرین ۳۶بمباران حدود  ۷۳/۶/۷۳۳۳در

 را تصرف کردند. قصرشیرین ت زین القوس واقع در منطقه عمومیارتفاعا ۷۶/۶در 

کیلومتر مربع از خاک ایران به تصرف  4۷۶۶و حدود  ارتفاعات میمک ۷۳/۶در 

 های ارتش بعثی درآمد.نیرو

                                                           
 برگرفته از سرواژه های: فرماندهی اطالعات و شناسایی الکترونیکی.. 1
 ۱۷، ص (هوایی دفاع مقدس به روایتی دیگرنبرد )سرزمین ایران های غفوری علی/ عقاب. 1
 ۱۳همان ص . 1
سال خدمت  ۷۱تا  ۷۶آن، به دلیل عدم ترخیص آنان، مدت  بعد ازسربازان عراقی در طول قبل از آغاز جنگ تحمیلی و . 4

 سربازی خود را طی می نمودند.



 040 رانیجنگ با ا جادیا یعراق برا یهایساز نهیآغاز زم

 

های اشغال شده را پس بگیریم و اعالم نمودند: ما توانستیم کلیه زمین 4۷/۶در 

 ر را هم اشغال کردیم.یهای درگزمین

 بسیاری ازمناطق مرزی را بمباران کردند. ایبا حمله توپخانه 4۳/۶در 

 سومار دو پاسگاه در منطقه عمومیای بمباران توپخانه 4۳/۶در 

 سه پاسگاه: رشید، طاووسیه و صفریه را تصرف نمودند. 4۶/۶در 

من به  در همین روز صدام در جمع مسئولین عراقی و خبرنگاران گفت:

افته ام. ضمن اشاره به وجود ی آغاز کردم، دستکه جنگ را بخاطر آن یی هاخواستهتمامی

عالم افته ای ک جانبه آن را پایانی پسران مالمصطفی بارزانی در ایران، در ادامه گفت: لذا

 1" آن را هیچ و پوچ خواند." و .را پاره کرد الجزایر ۷۳۱۳کنم. و قرارداد می

که خود هنگام انعقاد این قرارداد آن را محکوم  رئیس جمهور وقت سوریه« حافظ اسد»

و عراق را به اتحاد با امپریالیسم و تسلیم حقوق اعراب، متهم نموده بود، در این زمان گفت: 

پیمانی  1471کنند، همانانی هستند که در سال عراق حکومت می " برادرانی که اکنون بر

. آنان اندکردههستندکه اکنون آن را لغو یی هاامضاء کردند و خود همانرا با ایران 

ند و ها گرفتها کرده، در گوشه و کنار عراق جشنکه پیمان را با شاه بستند، شادیهنگامی

تظاهرات بزرگی به پا داشتند و این پیمان را پیروزی و موفقیت درخشانی بشمار آوردند. ولی 

 2."نداکردهامروز آن را لغو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت مدیری –/ ناشر: بیناد حفظ آثار (ارجیبه روایت مطبوعات خ)دفاع مقدس؛ اسناد تجاوز های بنیاد حفظ آثار و ارزش. 1

 4۳ص  ۷۳۱4 انتشارات و ادبیات، تهران
 ۷۱۶ص  ۷۳۶۶.ا، چاپ: ایران چاپ، ا شورای عالی دفاعج. -ستیز با صلح/ ناشر: ستاد تبلیغات جنگ. 1





۷۱۳ 

 

 

 فصل سوم: آغاز جنگ تحمیلی

 سومفصل 

 آغاز جنگ تحمیلی 
 

 «.دهدمی را نسبت به آینده تغییرها اندیشیدن در مورد جنگ تحمیلی گذشته، نگرش»

 آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

" ملک ،م(، پادشاه اردن۷۳۱۶ سپتامبر 44) ۷۳۳۳آخرین روز تابستان  ۷۷در ساعت 

به سمت ایران شلیک کرد. و  1314شهریور  31حسین، در کنار صدام اولین گلوله را در روز 

 1های عراق منتشر گردید."تصویر آن در رسانه

روسی به سوی ایران، آغاز جنگ تحمیلی  ۱4تی ک گلوله تانکک یشلی بعد ازملک حسین  

 را به صدام تبریک گفت!

 اسرائیل هواییعراق با تقلید از طرح حمله  هوایی، نیروی (۷4ساعت )یک ساعت بعد  

های: هها و پایگافروند هواپیمای جنگنده به فرودگاه ۷۳4با به پرواز درآوردن  1علیه اعراب

، سنندج، ارومیه، ، کرمانشاه، همدان، بوشهر، اهواز، شیراز، دوشان تپه، اصفهانتهران مهرآباد

سرور »" الله وزیر دفاع وقت عراق به صدام گفت:و امیدیه حمله کردند. عدنان خیر  ، دزفولتبریز

نیم ساعت بعد کمر ایران را »صدام به او پاسخ داد: « دقیقه قبل پرواز کردند. 22ها من! جوان

                                                           
 ۳۶ص  ۷۳۳4 پیرامون دفاع مقدس(؛ نشر هدا، قمپاسخ )سید مهدی / سی پرسش و سی هاشمی. 1
یی بابکارگیری تعدادی بمب افکن، با یورش برق آسا، نیروهای هوا ش(، اسرائیل۷۳۱۶)۷۳۶۱در پنجم ماه ژوئن . 1

کل  %۶۳حدود  روزه، فقط در مصر ۶و عراق را در روی زمین نابود کرد. در این جنگ  ، اردن، سوریهکشورهای: مصر
جوالن آن کشور را در زمین منهدم نمود. صحرای سینا، کرانه باختری رود اردن، نوار غزه، ارتفاعات  نیروی هوایی

های گوالن( و شهر قنیطره به تصرف اسرائیل درآمد. و برتمام اورشلیم تسلط یافت. در خاتمه این جنگ، اراضی بلندی)
 به جمع آوارگان قبلی برابر افزایش یافت. و حدود یک میلیون نفر دیگر از مردم فلسطین ۳ها به اسرائیلی تحت اشغال

ها کیلومتری پایتخت سوریه رسید. عراقی ۳۳های جوالن به افزوده شد. و حدود مرز اراضی اشغالی در منطقه بلندی
 ، مدافع منافع اسرائیل، قطع رابطه نمودند!این تاریخ به ظاهر با آمریکا بعد از



 ردای فتح 044

پیمای ک هوای که نتیجه این تهاجم گسترده و غیرمترقبه، ضمن سرنگونی 1«"خواهند شکست.

 هواییهای توسط پدافند از آنها، در حوالی سرپل ذهاب ۷۶توپولوف بمب افکن سنگین 

 " فروند هواپیمای جنگی نبود. و یکک فروند هواپیمای مسافربری ی انهدام ایرانی، بیش از

 2یعنی روز صاعقه نامگذاری کرده بودند." «وم الرعدی»این روز را ها عراقی

های هکصد فروند از گونی " بیش از ،و پایگاه شکاری مهرآباد المللیبیندر فرودگاه ترابری 

، و انواع هواپیماهای ترابری، «727بویینگ»، «797بویینگ»پهن پیکر نظامی و غیر نظامی 

فروند بمب  ۱که توسط  3، جت فالکون، و غیره در محوطه باز، پارک بودند."72، اف 132سی

 4۳تن بمب و مجهز به تیربار  ۳روسی با حمل حدود  44یوتی توپولوفافکن راهبردی 

با حداقل  «۱۶۱بویینگ »رسان ک سوختی متری، بمباران شد. در این عملیات فقطمیلی

رسان سوخت موجود در مخازن، منهدم گردید. در حالیکه اگر به هواپیماهای متعدد سوخت

سوخت در مخازن خود جای  (تن 112حدود )هزار پوند  322بیش از  هر یک"  مجاور آن که

، در این صورت با آتش گرفتن بنزین آنها، کل هواپیماهای مستقر کردمی داده بودند، اصابت

 4سوختند."می در پایگاه مهرآباد در آتش شعله ور شده و

و اماکن غیر نظامی نیز  راداری نیروی هواییهای و ایستگاهها گانی همچنین به دیگر

 گردد:می جزیی وارد شد که در سطور زیر به اهم آنها اشارههایی آسیب

 بیلاتومهای ، کارخانه(صهاان )، صنایع هواپیمایی ایر (فرودگاه مهرآباد): تهران )" الف

 آپادانا؛سازی ایران خودرو، شهرک مسکونی 

 نفتی سه و چهار خسروآباد؛های ، تلمبه خانه شرکت نفت و اسکلهب( شهر آبادان

 ، فرودگاه، پاالیشگاه، نیروگاه برق و ایستگاه راداری؛پ( شهر تبریز

 ؛(حوالی شهر سلماس)ت( شهر ارومیه، پادگان قوشچی 

 ؛(شهید نوژه)و ایستگاه رادار سوباشی در حوالی پایگاه شکاری  ث( فرودگاه شهر همدان

 و تلمبه خانه نفت سبزآب؛ ج( شهر دزفول

 ؛(در غرب شوش)، ایستگاه رادار نهاجا چ( شهر دهلران

                                                           
مرکز )وفیق/ ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عدنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس . السامرایی 1

 ۶۳ص  ۷۳۳۷ ، چاپ: قلم آذین، تهران(مطالعات و تحقیقات جنگ
 ۳۱ص ۷۳۱۱( سهامی عام)سرهنگی مرتضی/ همه چیز درباره جنگ؛ ناشر: انتشارات سوره مهر، چاپ: شرکت افست . 1
؛ ناشر: (4جلد)حسین خلیلی و علیرضا جواهری/ تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس )نمکی عراقی علیرضا و همکاران . 1

 4۱۱ص  ۷۳۳۳ مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، تهران
 4۱۳همان ص . 4



 045 رانیا هیعراق عل یلیآغاز جنگ تحم

 

 ؛(پایگاه پنجم شکاری امیدیه)ح( شهر امیدیه در آغاجاری 

 ، پایگاه دوم دریایی و باند فرودگاه کشوری؛خ( بندر بوشهر

 ذوب آهن اصفهان؛های و ساختمانها ، فرودگاه اصفهان، سازهد( شهر اصفهان

 ، ایستگاه شناسایی سایت نخجیر نهاجا؛ر( شهر ایالم

 ؛و مهران ز( شهر مریوان

 1" .(فرودگاه) شهر اهواز ژ(

 ،غرب، کرمانشاه آبادمسکونی شهرهای دیگر نظیر: اسالم در همین روز بسیاری از مناطق

احم و... مورد ته و آبادان ، شهرکرد، خرمشهر، دهلران، ایالم، پیرانشهرگیالنغرب، قصرشیرین

 ها قرار گرفتند.عراقی هوایی

سراسری خود را  یورش ، نیروی زمینی ارتش بعث عراق نیز،هواییهمزمان با این حمالت 

 آغاز کرد.به سمت مرزهای ایران اسالمی

 «شعیبیه»در بغداد و  «الرشید»ها، دو پایگاه مهم عراقی عراقی هواییساعت از حمله  4از  کمتر

 ایران قرار گرفت. هواییخلبانان تیزپرواز نیروی  هوایی، مورد حمله شدید در حومه بصره

 ۷۱۶ایران، با به پرواز درآوردن  هواییروز بعد با طلوع آفتاب سه شنبه اول مهر ماه، نیروی 

فروند هواپیمای رهگیر شکاری و  ۶۶فروند هواپیمای جنگی شکاری و بمب افکن با پشتیبانی 

بالغ و با ا ، همدان، شیرازیدیهام ،، بوشهر، دزفول، تبریز: تهرانهوایی پایگاه ۱سوخت رسان از 

، بسیاری از مناطق و مراکز حساس عراق مورد تهاجم وسیع قرارگرفت. در این 1«۳۳کمان »رمز 

، رکوک، ک، موصل، شعیبیه، کوتو نظامی: الرشید بغداد، سلیمانیه هواییهای حمله، پایگاه

ن ز، مخا1های نفت بابا گورگور، چاههای نفتی: کرکوک و بصرهو پاالیشگاه ام القصر، و ناصریه

های نفت موصل، تأسیسات گازی کرکوک، فرودگاه حبانیه شمالی. فرودگاه المثنی، پل

 ارتش ایران قرار گرفت. هواییبه شدت مورد بمباران  ارتباطی بصره و تنومه

                                                           
؛ ناشر: (4جلد)حسین خلیلی و علیرضا جواهری/ تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس )نمکی عراقی علیرضا و همکاران . 1

 4۱۶ص  ۷۳۳۳ مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، تهران
ایران ای نماد آرش قهرمان اسطورهشد. و عنوان کمان نیز به آن خاطر  44صفحه داشت، معروف به  44" این طرح چون . 1

که آماده شد برای نجات وطن تمام نیروی خود را در کمان جمع کرده و با رها کردن تیر، دشمن را مجبور به قبول حاکمیت 
سرزمین ایران؛ نوشته های کتاب: عقاب ۷۳۷برگرفته از پاورقی صفحه  ایرانیان بر کل خاک وطن کند، انتخاب شد."

 علی غفوری.
3 .Baba Gurgur 



 ردای فتح 046

فروند هواپیمای جنگی عراقی از طریق  ۷۷در روز اول مهر ماه، در دومین روز آغازجنگ، تعداد 

فروند  11" در مجموع،  ارتش سرنگون شدند. هرچند هواییهای ضد و پایگاه هوایینیروی 

 هواپیمای جنگنده بمب افکن نهاجا در نبردهای اول مهرماه از دست رفت و هشت خلبان شهید،

اّما  1چندی بعد این دو نیز به جمع شهدا پیوستند(."شدند )نفر اسیر و دو نفر جاویداالثر اعالم  یک

 .ایران در شگفتی عمیقی فرو رفتند حامیان دولت بعث از تهاجم کوبنده نیروی هوایی

 مسیرها و محورهای پیشروی ارتش عراق

 ۳های زمینی خود را در غالب گانی ،هواییارتش رژیم بعثی عراق عالوه بر تهاجم گسترده 

ی، میانی و شمال همنطق ۳تیپ مستقل، در  ۷۳زرهی( و لشکر پیاده، مکانیزه و  ۷4)سپاه 

 خود را آغاز کرد. جنوبی، عملیات تهاجمی

، ایرانباتوجه به قرائن و شواهد تجاوز قریب الوقوع ارتش بعث به خاک جمهوری اسالمی

ه ها تصمیم گیری صحیح، باگر در سطوح باالی مدیریتی کشور برای مقابله با تهاجم عراقی

 شد، و نیروهای نظامی و مردمی کافی و به موقع پای کار اعزامموقع و اصولی اتخاذ می

 یک قدم به داخل خاک ایران فراتر نهد.ی گردیدند، دشمن قادر نبود از خط صفر مرزمی
 از دربندیخان تا اشنویه()جبهه شمالی: 

تشکیل گردیده بود، با استقرار در خطوط مرزی  (پیاده ۱و  ۷۷)کم که از دو لشکر ی سپاه

ر، مأموریت حمایت و تصرف برخی از ارتفاعات مهم، ضمن کنترل و حفاظت از منطقه مزبو

ظام ن علیهمالی و هدایت ضد انقالبیون مسلحی که در این مناطق  و نظامیو پشتیبانی 

 جنگیدند به عمل آورد.میجمهوری اسالمی
 (از جنوب دربندیخان تا دهلران)جبهه میانی: 

مستقل،  زرهی( و چند تیپ۷4و  ۶پیاده،  ۱و۱،4لشکرهای )لشکر  ۳سپاه دوم عراق با 

 ، سرپل ذهابگیالنغرب ،، سومارشهرنفت، به منظور: تصرف شهرهای مرزی قصرشیرین

ک پدافند مطمئن ی توأم با تصرف عوارض حساس و ارتفاعات مهم منطقه در جهت و مهران

کافی برای صیانت از شهرهای عراق بخصوص بغداد یی امن با عمق جغرافیایی ایجاد فضاو 

 خود را آغاز کردند. یورش های ایران،از برد توپخانه

                                                           
؛ ناشر: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، (۳جلد)نمکی عراقی علیرضا و همکاران/ تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس . 1

 ۳۶ص  ۷۳۳۶



 047 و کردستان یغرب جانیآذربا یهاجنگ در مناطق استان

 

 ۱۷از لشکریی هاگانی آباد ومستقل خرم ۱۱تیپ ازیی هاگانی در مقابل نیروهای عراقی،

در امتداد مرز ای در منطقهدرصد سازمانی جهت پدافند  ۳۶از با استعداد کمتر کرمانشاهزرهی 

 ۶۶۶به طول حدود » در شمال مهران «رضاآباد»در شمال غرب پاوه، تا پاسگاه  «هانی گرمه»از 

ها قبل، در آن زمان از ماههای این لشکر در گانی بسیاری از) شده بودند. مستقر 1«کیلومتر

 با و جوانرود ، گردنه مروارید، پاوه، نوسودمناطق تجزیه طلب غرب کشور نظیر: کامیاران

 .(ضدانقالبیون درحال درگیری بودند
 کیلومتر. 400( به طول تقریبی فارسخلیجتا دهانه  از دهلران)جبهه جنوبی: 

تیپ  و یکلشکر زرهی(  ۳لشکر مکانیزه و  4لشکر ) ۳سپاه سوم عراق با استعداد 

 مستقل نیروی مخصوص و همچنین ارتش جیش الشعبی، به منظور:

روز و الحاق آن به  ۳در مدت  در مرحله اول تصرف کامل استان خوزستان -الف

 کشور عراق.

 و خروج از تنگنای ژئوپلیتیک عراق. فارسخلیجگسترش سواحل شمال غربی  -ب

تصرف کلیه منابع زیرزمینی نفت و گاز منطقه و قطع ارتباط زمینی مرکز ایران با  -ج

 .استان خوزستان

 نمودن اقلیت مردم عرب زبان این منطقه.به زعم خود، آزاد  -د

 جبهه جنوبی کشور که خود شامل سه منطقه متمایز: شمالی، میانی و جنوبی محسوب

زرهی  ۳4لشکرهای کاماًل مسلح و مهاجم عراق به گانی شد، مسئولیت مقابله بامی

 درصد سازمانی محول گردیده بود. ۳۶از  با استعدادی کمتر خوزستان

 غربی و کردستان های آذربایجانجنگ در مناطق استان 

 د.ابی توانست به ارتفاعات مهم مناطق دو استان مزبور دستدشمن بدون درگیری مهمی

مدافع انقالب در  ماه با نیروهای ۷۱ضدانقالبیون مسلح منطقه، تا آن زمان نه تنها مدت 

شدندکه برای مقابله با متجاوزین عراق روانه خطوط مییی حال جنگ بودند، بلکه سدراه نیروها

،" درجبهه شمال، خبرها حاکی از فعالیت مرزی بودند. بطور مثال برابر اخبار واصله در آن زمان

توان به حمله های داخلی و ضدانقالب در راستای اقدامات عراق است. که میمستمر گروهک
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اره بودند، اش ضدانقالب به ستونی از نظامیان که برای مقابله با دشمن، روانه جبهه مریوان

 1کرد."

 برابر گزارشی که در اوایل جنگ به ستاد نیروی زمینی ارتش از طریق فرمانده پادگان مریوان

 جنگند به شرح زیر است:اق می" تعداد نفراتی که به نفع عر وصول گردید:

نفر  ۳،۶۶۶شیخ عثمان نقشبندی با  -4غرب؛  در منطقهنفر  ۳،۶۶۶با  «سردارجاف» -۷

 1نفر مسلح." ۷،۶۶۶پالیزبان با-۳در منطقه اورامانات؛ 

های ضدانقالب با ارتش عراق، طی تفسیری در مورد میزان همکاری گروهک رادیو اسرائیل

گفتند: دولت عراق موفق شده  های عرب در بیروت" دیپلماتگفت:  ۷۳۳۳دی ماه  ۳در 

های ایران در جبههشورش کردهای ایران را علیه دولت مرکزی قوت بخشد تا از فشار نظامی

ر را دای جنگ علیه عراق کاسته شود. صدام، چندروز پیش گفته بود ارتش عراق جبهه تازه

یرانی پارس نیز ازدرگیریهای علیه ایران گشوده است. خبرگزاری ا ناحیه کردنشین مریوان

رد خبر داده است."
ُ
 1روزافزون بین نیروهای دولتی و جنگجویان ک

خاتمه جنگ تحمیلی، بطور متناوب مقادیر  بعد ازها در واقع از اوایل پیروزی انقالب تا مدت

 ،زیادی سالح و مهمات و با پشتیبانی مبالغ هنگفت مالی، ضدانقالبیون مناطق خوزستان

شائبه رژیم بعث عراق بهره مند گردیدند. بی هایو ...از کمک ، بلوچستان، آذربایجانکردستان

های تجزیه طلب، در راستای خط مشی دیکته های این گروهکدر طول این مدت کلیه فعالیت

 شد.ها اعمال میشده عراقی

 در مناطق استان کرمانشاهجنگ 

 منطقه عملیاتی شهرستان قصرشیرین

شهرقصرشیرین با توجه به قرارگرفتن در حاشیه مرز، به علت مقاومت شدید نیروهای 

ورود دشمن  بعد ازها، تسلیم متجاوزین نشد. مردمی، تا روز چهارم تهاجم عراقی و نظامی

 به داخل شهر، تا روز ششم در این شهر جنگ تن به تن ادامه داشت.
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تصرف کامل شهرتوسط دشمن، به علت قلت تعداد مدافعان شهر در مقابل عده  بعد از

 تغییر دادند. «مدینه»را به  ها نام قصرشیرینکثیر دشمن تا بن دندان مسلح، عراقی

و  نیروهای رزمنده ارتش، سپاه، نیروهای مردمی یورش دوازدهم، بادر عصر روز 

دستگاه تانک و  ۳، ضمن انهدام قصرشیرین به مواضع دشمن در منطقه عمومی وزهوانیر 

کیلومتری  ۱به مسافت  نشینیعقبنفر اسیر، متجاوزین را مجبور به  ۷۳به اسارت درآوردن 

 نمودند.

هم مو ارتفاعات  تقویت روزافزون ارتش بعثی، باعث تصرف مجدد شهر قصرشیرین 

 گردید.« بازی دراز»

جنگ این ارتفاعات و ارتفاعات منطقه افشارآباد، توسط نیروهای خودی ام در روز سی

 بازپس گرفته شد.

تانک دیگرعراقی برای  ۷۶۶، حدود همین روز در محور شمال شرقی قصرشیرین در

 تقویت نیروهای منطقه وارد خاک ایران شدند.

اختیاری دشمن، بارها نیروهای متجاوز بعثی  نشینیعقبتا زمان  ۷۳۳۳از دهم آبان 

تحت تهاجم رزمندگان ایرانی قرار گرفتند که هر بار با کشته و مجروح گردیدن تعدادی از 

د. شدنمی نشینیعقبنیروهای دشمن و به اسارت درآمدن تعدادی دیگر از آنان مجبور به 

 اقدام به حمگانی و با اجرای تقویت
ً
الت جدیدی برای های شکست خورده مجددا

 نمودند.گیری مناطق از دست رفته میبازپس
 

 منطقه عملیاتی شهرستان سرپل ذهاب

از ساعات اولیه تهاجم گسترده دشمن به خاک ایران اسالمی، با بکارگیری نیروهای 

 ،به قصد تصرف شهرستان سرپل ذهاب تقویت شده، از جناح شمال شرقی قصرشیرین

شمار تانک یب و بالگرد با تعداد هواییرا در منطقه با پشتیبانی شدید توپخانه،  پیشروی خود

 و نفربر و نیروهای پیاده آغاز کردند.

حمایت با  ساعت نیروهای خودی اعم از ارتش، سپاه و نیروهای مردمی ۱4مدت 

با حداقل امکانات، در مقابل سیل خروشان آهنین دشمن، مقاومت  بالگردهای هوانیروز

نمودند. تا عاقبت در روز چهارم عناصری از نیروهای بعثی به درون شهر رخنه کردند. در همین 

 ۳۳با پشتیبانی هوانیروز، با انهدام  کرمانشاهزرهی  ۱۷لشکر ۳تیپ  بویژهروز مدافعان منطقه 

از شهر نمودند. درتعقیب  نشینیعقبدستگاه تانک و نفربر از دشمن، آنان را مجبور به 
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دستگاه تانک و نفربر دیگر از آنان در منطقه نبرد، منهدم  ۱۶متجاوزین در اوایل روز بعد، حدود 

کشته و « مصری»افسر  و یکعراقی  ۷4اجم نیروهای خودی گردید. در روز ششم جنگ، باته

 نمودند. نشینیعقبکیلومتر دیگر مجبور به  ۳نفر اسیرشدند. دشمن را تا  4۶

دستگاه تانک و نفربر عراقی منهدم شد. ۳۶تعداد حدود  هوانیروز با یاریدر روز هفتم، 

 نفر دیگر نیز به جمع اسرا افزوده شد. ۱۶با به غنیمت گرفتن تعدادی خودرو سالم، 

ها و نفربرهای نیروهای خودی نیز منهدم و تعدادی ها تعدادی از تانکدرگیری در این

 از رزمندگان به درجه شهادت رسیدند.

 های تازه نفس اقدام به تقویت خود نمود.گانی ن با دریافتازدهم، دشمی در روز

ن روز خبرگزاری پارس در روز سیزدهم، مورد هجوم نیروهای ایرانی قرار گرفتند. در ای

تانک دشمن و مقدار زیادی  19، " امروز نیروهای ارتش در منطقه سرپل ذهاباعالم نمود:

 1را نابود کردند." آنهامهمات 

. ولی دشمن هرگز قادر به تصرف شهر ادامه یافتها جنگ و گریز در این مناطق تا مدت

 نگردید. سرپل ذهاب

 قربان اکبرعلیشهید »، کرمانشاه خلبان رشید هوانیروز ۷۳۶۶اردیبهشت  ۱در تاریخ 

 ها به بالگرد وی، در منطقهعراقی شکارچی نامدار تانک، به علت اصابت گلوله، «شیرودی

 دشت ذهاب، به دیدار معبود شتافت.
 

 گیالنغربشهرستان  منطقه عمومی

بود. آنان از طریق نیروی  گیالنغربیکی دیگر از اهداف متجاوزین عراقی، تصرف شهر 

. را درنوردیدند گیالنغرب – تانک و نفربر، محور قصرشیرین 4۶۶زمینی، با استعداد بیش از 

 مقاومت نیروهای خودی مانع از پیشروی سریع دشمن در منطقه گردید.

یروهای ن کیلومتری شهر پیشروی کردند. علیرغم درگیری شدید با4۶در روز پنجم جنگ، تا 

 به طرف  رزمنده ارتشی، سپاهی و مردم بومی
ً
منطقه، ضمن تقویت بیشتر نیروهای خود مجددا

روز گذشته، " «االحرار»شهر پیشروی نمودند. در این روز طبق گزارش روزنامه عرب زبان 

 2عراق در این جنگ اعالم کردند."، پشتیبانی خود را از ونانی و دولت عربستان سعودی
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 غربی شهر نفوذ کنند. جنوبدر منطقه  در روز هفتم توانستند، تا تنگ حاجیان

به ای ، تلفات و ضایعات قابل مالحظهو هوانیروز هواییدر روزهای بعد با فعالیت نیروی 

 در این محور وارد شد که باعث کند شدن پیشروی آنان گردید. نیروهای مهاجم

در روز هشتم، با تجدید قوا و تقویت بیشترنیروها، پیشروی خود را به طرف شهر ادامه 

نفرو انهدام  ۱۶دادند. با تهاجم نیروهای خودی در روز نهم جنگ، با به اسارت درآوردن 

تعدادی تانک و نفربر و به غنیمت گرفتن تعدادی تانک و نفربر سالم، آنان را مجبور به 

 کردند. نشینیعقب

 اقدام به پیشروی به گانی یروهای متجاوز در روز بعد با تقویتن
ً
های خود، مجددا

 این در ارسالی عناصر اطالعاتی خودی به رده باال، هایگزارشسمت شهر نمودند. برابر 

تانک و  92. در این قسمت اندمستقر شده گیالنغربکیلومتری  4نیروهای عراقی تا  روز "

تانک  19توانستند با نیروهای جمهوری اسالمی که زیادی خودرو و توپخانه دارند،تعداد 

 1از پیشروی مهاجمان جلوگیری کنند."

دشمن تا حوالی  نشینیعقبازدهم، مقاومت و تهاجم نیروهای خودی، باعث ی در روز

های خودی، گانی های شدید باگردیدند. در روزهای بعد ضمن درگیری« چم امام حسن»

 تا تنگ حاجیان
ً
 نفوذ کردند. گیالنغربکیلومتری  ۷4تا  «گورسفید»و منطقه  مجددا

تقویت شده بود، در روز یی با وصف اینکه دشمن توسط سه گردان پیاده کماندو

و قبول شکست شد و چند  نشینیعقبمدافعان منطقه، مجبور به  یورش شانزدهم، تحت

 ت.کیلومتر دیگر عقب نشس

جهت  ،ورتکهای گانی دشمن در این منطقه با توجه به تالش روزافزون و تقویت متوالی

 ، توفیقی حاصل ننمود.گیالنغربتصرف شهر 
 

 شهرنفتمنطقه 

 ، که در صفرمرزی واقع شده بود، در روزهای اول و دوم تهاجم بهشهرنفتشهرکوچک 

دستگاه  ۶۶علت مقاومت ایثارگرانه نیروهای خودی، تن به اشغال نداد. دشمن با استعداد 

 ۷۳۶را به تصرف درآورد. که در این میان  تانک و نفربر توانست در بعدازظهر روز سوم، شهر

 های خودی درآمدند.گانی نفراز نیروهای عراقی به اسارت
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 سومارمنطقه عمومی

 که در حوالی مرز احداث شده، در روز دوم تهاجم به تصرف دشمن درآمد. سومار شهر

برای آزادسازی منطقه از لوث وجود ای وقفهبی با تالش مردمی و نظامیبارها نیروهای 

انجام دادند ولی هربار با شدت آتش و مقاومت متجاوزین تا بن دندان مسلح اقدامات مهمی

آبان ماه همان سال، نیروهای خودی توانستند ارتفاعات  ۷4گردیدند. تا در دشمن مواجه می

 مشرف به منطقه را به تصرف خود درآوردند.

 جنگ در مناطق استان ایالم

 ارتفاعات منطقه میمک

روز قبل از آغاز تهاجم سراسری،  ۷۳ یعنی ،۷۳۳۳شهریور  ۷۳ارتش بعثیون در 

 منطقه نهادند.بر این  «سیف سعد»را به تصرف خود درآورده و نام  ارتفاعات میمک

و تعدادی از مردم  زرهی کرمانشاه ۱۷لشکر ۷ی ماه همان سال، توسط تیپ د ۷۳در 

که به عنوان راهنما در اختیار رزمندگان این تیپ قرار گرفته بودند،  «ایل خزل»منطقه بومی

به  های مهم و عمده ارتفاعات میمکقسمت «خوارزم»موسوم به  در عملیات تهاجمی

کیلومتر مربع را از وجود بعثیون پاکسازی نمودند. بنا به گزارشی حدود  ۷۶۶وسعت حدود 

 ۶۶نفر از نیروهای عراقی در این نبرد کشته و مجروح و تعدادی اسیر و حدود  4،۶۶۶

فروند  ۳فروند هواپیما و  4دستگاه انواع خودرو منهدم،  ۳۶دستگاه تانک و نفربر و حدود 

دستگاه تانک و نفربرسالم و چندین دستگاه انواع خودرو از  ۷۳گردیدند. و بالگرد سرنگون 

 جمله چند دستگاه لودر و و سایل مهندسی به غنیمت رزمندگان ایرانی درآمد.

اولین پیروزی مهم ارتش اسالم در این برهه از زمان محسوب  در واقعاین عملیات 

اد سرهنگ ست»دفاع از این منطقه،  شد. در پی این شکست، فرمانده تیپ عراقی مأمورمی

 به دستور صدام اعدام گردید. «محمد جواد الخفاجی
 

 منطقه عمومی مهران

که در فرورفتگی مرز ایران به عراق قرار گرفته، به علت مقاومت نیروهای  شهر مهران

خودی، دشمن با وجود تالش فراوان نتوانست در روز اول و دوم موفق به تصرف این شهر 

دستگاه تانک و نفربر و عده کثیری  ۱۶مرزی شود. ولی در روز سوم با استعداد حدود 
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  ازنیروهای پیاده، شهر را به تصرف خود
ً
الح دفاع، از مهران تا صبی درآورد. این منطقه تقریبا

 آباد فقط با سه قبضه توپ ارتش پوشیده شده بود.

 گردان از منطقه مهران 4درصد، با  ۳۶آباد با استعدادی کمتر از ه خرمپیاد ۱۱زیرا، تیپ

کامل وتا  کیلومتر در مقابل دشمن با استعداد ۷۳۶حدود  به عرضای در جبهه تا دهلران

این تیپ در منطقه پاوه مشغول درگیری  ۷۳۳افته بود. گردان ی بن دندان مسلح، گسترش

 برد.با ضدانقالبیون به سر می

در دهمین روز جنگ توسط رزمندگان ایرانی از لوث وجود متجاوزین بعثی  مهران

 شد. پاکسازی و آزاد

دستگاه  4۷، عمومی مهراندر منطقه  در شانزدهمین روز درگیری، طی حمله هوانیروز

نفر کشته و مجروح  ۱۶و حدود  تانک و نفربر و تعدادی خودرو حامل مهمات منهدم

 گردیدند.

و  فراوانها با جایگزین کردن این تلفات و ضایعات، با بکارگیری حجم آتش عراقی

 به شهر مهران
ً
بردند و بار دیگر شهر به تصرف آنان درآمد.  یورش نیروهای کمکی، مجددا

 ۷۶۶آبان، حدود  ۶ها در شهر توسط نیروهای ایرانی، عراقی گیریبازپسبرای جلوگیری از 

 دستگاه تانک و نفربر از طریق مرز مهران وارد خاک ایران نمودند.
 

 عمومی دهلرانمنطقه 

دستگاه تانک و نفربر  ۳۶ها از روز پنجم تهاجم تا روز چهاردهم، با استعداد حدود عراقی

توفیقی  که را محاصره نمودند. زیادی نیروی پیاده، شهر دهلران و با بکارگیری تعداد بسیار

نیروهای خودی مواجه و تا مسافت  غافلگیرانه یورش روز چهاردهم، با کسب ننمودند. در

" گردیدند. صدام در این روز اعالم کرد: نشینیعقبکیلومتری شهر مجبور به  4۳

طلبی نیست، ما زمین آنها را در مقابل اعتراف به حقوق کامل خود ...سیاست ما، توسعه

در تفسیر اظهارات صدام مبنی بر اخذ حقوق مورد نظر وی  اسرائیل یوراد 1دهیم."می پس

و سایر نقاط ایران  [خرمشهر]محمره ، ، قصرشیرین" حقوق عراق همان اروندرودگفت:

 2کنند."نمیاست که البته عراقی هاآنرا اعالم 

                                                           
 ۷۳۱۳اشغالگر(؛ چاپ: قدیر، های آخرین گام هویزهپنجم )مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ/ روز شمار جنگ، کتاب . 1

 ۶۱۱ص 
 همان مدرک، همان صفحه.. 1



 ردای فتح 054

های شدیدی بین دهلران، درگیریعمومیروز پانزدهم و شانزدهم جنگ، در منطقه 

طرفین رخ داد. به علت عدم پشتیبانی مؤثر از نظر مهمات و نیروهای کمکی به نیروهای 

 ها، اقدامزره پوش ت آتش حجیم و بکارگیری انبوه جنگخودی، دشمن با استفاده از قدر

م خودی و به به پیشروی نمود. با شهید و مجروح نمودن تعداد زیادی از مدافعین مقاو

 شدند. اسارت درآوردن تعدادی دیگر، در شامگاه روز نوزدهم مهر ماه، وارد شهر دهلران

 و وحشت ازیی اجرای فیلمبرداری تبلیغاتی به خاطر موقعیت ویژه جغرافیا بعد از

 در 
ً
 روزشبیخون رزمندگان ایرانی، در روز بیست و دوم شهر را تخلیه نمودند. ولی مجددا

 بیست و ششم جنگ، این شهر و موسیان نیز به اشغال آنان درآمد.

 (فارسخلیجتا دهانه  از دهلرانکشور )جنگ در جبهه جنوبی 

 ۳4لشکربا تشدید اختالفات دو کشور و احتمال تهاجم ارتش بعث عراق به خاک ایران، 

تا  در منطقه شمالی استان از حوالی دهلران زرهی دزفول 4با بکارگیری تیپ زرهی خوزستان

 زرهی در منطقه میانی از پاسگاه فکه تا شمال منطقه طالئیه ۳، تیپپاسگاه فکهمنطقه عمومی

به منظور مقابله  1«نیروی پوشش»، به زرهی در منطقه جنوبی، از طالئیه تا دهانه فاو ۷و تیپ 

 با تهاجم متجاوزین تبدیل گردید.

های ارتش دچار مشکالت بوجود گانی این در حالی بود که این لشکر نیز همچون سایر

 آمده ناشی از دوران انقالب گردیده بود.
 

 شوش عمومی غربهجوم دشمن در منطقه 

را به دو معبر شمالی و جنوبی تقسیم نموده بود. لشکر  دشمن منطقه غرب شوش

زرهی  ۱4و  ۷۱گردان تانک(، و تیپ  ۷گردان مکانیزه و  ۳)مکانیزه  4۱زرهی شامل تیپ ۷۶

گردان  ۳النصر و یی گردان شناسا و یکگردان تانک(  ۳گردان مکانیزه و  ۷شامل )هرکدام 

 
ً
سرتیپ هشام »به فرماندهی  و پشتیبانی رزمی گردان مختلف رزمی ۷۱توپخانه، جمعا

 در معبر شمالی. «الفخری

 ۷گردان مکانیزه و  ۳)مکانیزه که هرکدام با  4۱و  ۷های مکانیزه شامل تیپ ۷لشکر 

یی گردان شناسا ۷، (گردان تانک ۳گردان مکانیزه و  ۷شامل )زرهی  ۳۱، تیپ (گردان تانک
                                                           

ات تأخیری انجام عملییی است که قادر به درگیری کامل با دشمن نبوده و تا رسیدن عمده قوا، توانایی نیروی پوشش نیرو. 1
 را دارد.
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  ۱و 
ً
پ سرتی» یفرماندهو پشتیبانی رزمی، به گردان مختلف رزمی ۷۱گردان توپخانه، جمعا

 در معبر جنوبی، آرایش جنگی اتخاذ نمودند. «ناصر حمدالمحمود

 293" گردان زرهی عراق،  ۷۶گردان مختلف لشکر  ۷۱در معبر شمالی، در مقابل 

دستگاه  21دستگاه تانک اسکورپیون از  7»پائین بودن آمادگی رزمیسوارزرهی، علیرغم 

درصد استعداد سازمانی نفرات( با عرض زیاد  32قبضه موشک تاو، حدود  3« سازمانی

و عدم برخورداری از آتش پشتیبانی توپخانه، موفق شد لشکر  (کیلومتر92حدود منطقه )

 1زرهی را وادار به گسترش نماید." 12

زرهی  ۳۱مکانیزه عراق، گروه رزمی ۷گردان مختلف لشکر  ۷۱نوبی در مقابل در معبر ج

کیلومتر  ۱۶حدود ای گروهان پیاده( با عرض منطقه ۷گروهان تانک و  4شامل ) شیراز

 افته بود.ی گسترش

ت ، عملیاو دویرج های فکهپاسگاه، نیروهای ارتش بعثی به سمت ۷۳۳۳شهریور  4۶در 

برخورد نمود. و با از  شیراز ۳۱گروهان از تیپ  4نفوذی خود را آغاز کردند که با مقاومت 

وچک، گان کی دستگاه تانک و نفربر منهدم شده و تعدادی کشته توسط این ۷۱دست دادن 

 گردید. نشینیعقبمجبور به 

 حمله خود را آغاز نمود، که با عکس العمل به موقع  4۳دشمن در 
ً
شهریور مجددا

 4۶نیروهای خودی مواجه شد و باز با به جا گذاشتن تعدادی کشته و اسیر و از دست دادن 

 دستگاه تانک و نفربر دیگر عقب نشست.

تانک منهدم شده و دستگاه  4با به جاگذاشتن  شهریور در منطقه پاسگاه فکه ۳۷در 

 " باوجود برتری کامل متجاوز تعدادی تلفات، برای بار سوم مجبور به فرار از منطقه گردید.

در روز اول جنگ، نیروهای دشمن موفقیت چندانی کسب نکردند و نتوانستند مقاومت 

 2نیروهای ایران را در خط مرز درهم بشکنند و مجبور به توقف در مواضع نزدیک مرز شدند."

دستگاه تانک و نفربر به دست مدافعان،  ۷4در روز دوم جنگ، ضمن از دست دادن 

چم »، «ربوط»های مرزی موفق به تصرف بخشی از اراضی منطقه از جمله اشغال پاسگاه

 شدند. «دویرج»در غرب رودخانه « نهرعنبر»و  «سری

                                                           
 4۳ص  ۷۳۱۱؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهرانالمبیناکبر/ عملیات فتحسیدعلی -. موسوی قویدل1
 ۷۳۱۶، 4مدنی سیدجالل الدین / تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی ایران؛ ناشر: دفتر انتشارات اسالمی، جلد . 1

 ۶۷ص 
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به ای ارزرهی که در منطقهسو 4۱۳، نیروهای گردان (دوم مهر ماه)در روز سوم جنگ 

افته بودند، با منهدم کردن تعدادی از ادوات زرهی ی کیلومترگسترش۳۶عرض حدود 

 دستگاه تانک سالم به غنیمت گرفتند. دشمن در غرب رودخانه دویرج یک متجاوزین،

 مجبور به توقف شد.

 و ، اندیمشکشوش بایستی شهرهایدر روز بعد که بنا به دستور صدام حسین، می

آوردند، با بکارگیری صدها تانک و نفربر و با برخورداری از را به تصرف خود در می دزفول

، در معبر جنوبی، با به شهادت هواییآتش پرحجم توپخانه و پشتیبانی مداوم نیروی 

های ، تپهزرهی شیراز ۳۱نفر از نیروهای گروه رزمی ۷۳مجروح نمودن  نفر و 4۶رساندن 

زرهی که در  ۳۱را تصرف کردند. گروه رزمی «دویرج»و  «فکه»های شمال و مجاور پاسگاه

دیده بود، با زیرامر گرفتن مصاف با دشمن نابرابر متحمل تلفات و ضایعات فراوانی گر 

 تقویت گردید. پیاده ۷۳۱گردان

های موجود، استفاده از حداکثر قدرت آتش با در همین روزدشمن با همان وسعت نیرو،

 رف نمود.در معبر شمالی مواضع منطقه عین خوش را تص

نیزدر اولین ساعات درگیری در منطقه شمالی به نوبه خود تلفات و  دزفول 4تیپ 

اه ک دستگی دستگاه تانک و نفربر و به غنیمت گرفتن ۷4ضایعات فراوانی از جمله انهدام 

  تانک سالم به دشمن وارد نمود.

ر نگردید. و د «برقازه»های مکانیزه دشمن، در معبر جنوبی، قادر به تصرف تپه ۷لشکر

 غرب این منطقه زمین گیر شد.

 سورتی پرواز، در سراسر منطقه درگیری از 4۶ایران در این روز، با بیش از  هوایینیروی 

 ورد.مؤثری به عمل آ هواییهای مدافع، پشتیبانی گانی

به تصور این که نیروی فراوانی در  ۷۶، فرمانده لشکر (مهرماه۱)در پنجمین روز تهاجم 

در منطقه  «سه راهی دچه» مقابل لشکر وی در مواضع پدافندی مستقراست، درحوالی

 دشت عباس متوقف گردید.عمومی

مکانیزه نیز در معبر جنوبی هیچگونه پیشروی نداشت. و در مقابل مواضع برقازه  ۷لشکر

 زمین گیر شد. «تینه»های در غرب تپه



 057 (فارسجیکشور )از دهلران تا دهانه خل یجنگ در جبهه جنوب

 

در شرق منطقه  «شاوریه»و  «علی گره زد»های در معبر شمالی نیروهای خودی در تپه

فکه در در منطقه عمومی «رقابیه»و  «برقازه»های دشت عباس و درمعبر جنوبی در تپه

 قر گردیدند.تمواضع پدافندی مس

جوم و ه هواییها با بهره ازهجوم نیروهای تازه نفس و با آتش سهمگین توپخانه و عراقی

 ، تلفات و ضایعات فراوانی به نیروهای خسته خودی وارد کردند.ورتکهای پرحجم تانک

های خودی در هردو معبر شمالی و جنوبی در اثر تلفات و ضایعات و یگان قدرت رزمی

اقل افته بود. معذالک با حدی گان تقویتی، به شدت کاهشی اعزام و یاعدم امکان جایگزینی 

تعداد نیروهای باقیمانده، در مقابل سیل نیروهای دشمن، حداکثر تالش و از 

ند روزه درگیری، دهها تانک و نفربر عراقی خودگذشتگی اعمال نمودند. بطوریکه در این چ

 لشکر مسلح را زمین گیر نموده بودند. 4را منهدم و 

زرهی، در معبر  ۷۶مهرماه(، از ساعات اولیه صبح، لشکر  ۳)در ششمین روز جنگ 

تیپ در خط مقدم و با احاطه دوطرفه و با پشتیبانی آتش شدید توپخانه و نیروی  4شمالی با 

 سابقه نیروهایبی برد. که با مقاومت یورش «شاوریه»و « علی گره زد»های به تپه هوایی

ساعت مقاومت و تحمل تلفات ۷۶ بعد ازپشتیبان موجود در منطقه برخورد نمود و در نهایت 

و ضایعات فراوان از دو طرف، در عصر روز پنجم مهر ماه، مقاومت نیروهای خودی در معبر 

های علی گره زد و شمالی، در مقابل تهاجم تازه نفسان دشمن درهم شکسته شد و تپه

یت موفقو در تاریکی شب با ادامه عملیات با استفاده از  شاوریه، به تصرف دشمن درآمد.

تعدادی روستا در حوالی شرق رودخانه  «رودخانه کرخه»چند ساعت قبل، به منظور عبور از 

ک گروهان ی در حد 42لشکر 2. " در روز ششم، استعداد واقعی تیپ را نیز اشغال نمود

گردان مکانیزه و  1گردان تانک و  7با زرهی عراق  12تقویت شده بود. در حالی که لشکر 

گردان توپخانه در مقابل نیروهای ایرانی ناتوان ماند. و در روز ششم  9پشتیبانی حداقل 

 1نتوانست بیش از چند کیلومتر پیشروی نماید."

قرارگرفت  دزفول 4تیپ ، زیرامر فرمانده از تهراناعزامی پیاده ۷۱۷همین روز گردان در

 افت.ی و به معبر جنوبی اختصاص

                                                           
های دفاع ه/ تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات در سال اول جنگ؛ ناشر: سازمان حفظ ارزشلمعین وزیری نصرت ال. 1

 ۳۶ص  ۷۳۱۳ مقدس آجا، تهران
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مناسب و با استعداد نیروی انسانی با آمادگی رزمیهر گردان رزمی برابر دکترین نظامی

کیلومتر پدافند مطمئنی را سازماندهی و هدایت  ۳به عرض ای کامل، قادر است در منطقه

 ۷۳۱، زرهی شیراز ۳۱منطقه معبر جنوبی: گروه رزمیموجود در نماید. سه گروه رزمی

 ۷پیاده با وصف تحمل تلفات و ضایعات فراوان، موفق شدند پیشروی لشکر  ۷۱۷پیاده و 

قبضه توپ پشتیبانی  ۱4که با گردان مانوری با صد درصد آمادگی رزمی ۷۳مکانیزه را با 

 متوقف کنند. «برقازه»روز در مواضع  ۱به مدت  شد،می

های خودی در گانی و اجرای عملیات تأخیری نشینیعقبدرمعبر جنوبی، به علت 

منطقه معبر شمالی، به منظور جلوگیری از انهدام بیشتر نیروها، دستور اجرای عملیات 

از اجرای های مستقر در معبر جنوبی صادر شد. و برای پشتیبانی گانی تأخیری به

 یهاهای ضدتانک در تپهنفر داوطلب شهادت، با سالح ۳۶عملیات تأخیری، حدود 

 مستقر گردیدند. «برقازه»

، گروه رزمی زرهی دزفول4تیپ های ، علی رغم تالش(مهرماه ۶جنگ )در هفتمین روز 

خود را ها ، عراقینیروهای مردمیموجود در منطقه و های ، توپخانهزرهی شیراز ۳۱از تیپ

متری پل نادری و پشت ارتفاعات منطقه رساندند. به این ترتیب نیروهای عراقی در  ۳۶۶به 

ار خود قر ای مستقر گردیدند و این شهر را مورد تهاجم توپخانه کیلومتری اندیمشک ۷۳

بار  3:" تیپ زرهی دزفول تاکنون ضمن گزارشی اعالم کرددزفول  4دادند. فرمانده تیپ

قبضه توپ در اختیار دارد.  و یکتانک  9شد، و در حال حاضر فقط  نشینیعقبمجبور به 

از توان  آنهاتانک در اختیار دارد. و توپخانه  222در حالی که دشمن در این محور حدود 

 1برخوردار است."یی باال 

قابل توجهی از طرفین مشاهده  ، حرکت(مهرماه ۱و  ۱) عملیات،در روز هشتم و نهم 

 های دشمن به شدت بمباران شد.نشد. شهرشوش توسط توپخانه

مکانیزه در معبر جنوبی ضمن تقویت نیروهای خود،  ۷، لشکر (مهرماه ۳دهم )در روز  

و کنترل جاده  و دزفول و سپس اندیمشک و تصرف شهر شوش برای عبور از رودخانه کرخه

، تالش فراوانی به عمل آورد. که با هواییاندیمشک، با پشتیبانی آتش توپخانه و  – اهواز

 ، تعدادیهواییو نیروی  های هوانیروزآتش مقاومت نیروهای خودی و پشتیبانی بالگرد

ز عبوراتانک و نفربر و خودروهای حامل پل منهدم گردید. لشکر مزبور پس از این ناکامی
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مواضع « ابوصلیبی خات»های کیلومتری رودخانه در دامنه تپه ۳رودخانه، درفاصله 

 پدافندی اتخاذ نمود.

ط تبادل آتش بین طرفین در جریان بود. و فعالیت مهرماه، فق ۷4و  ۷۷، ۷۶طی روزهای 

چند  بعد از دزفول 4های نابرابر تیپ از هیچکدام از طرفین به عمل نیامد. درگیریمهمی

روز مقاومت با دشمن قهار، ضمن وارد آوردن تلفات و ضایعات فراوان به دشمن، استعداد 

بخاطر به شهادت رسیدن اکثریت کارکنان و منهدم گان نیز ی نیروی انسانی و تجهیزات این

 شدن ادوات جنگی به شدت تحلیل رفته بود.

نی " پیرو هزاران بار تقاضای پشتیبابه لشکر اظهار نمود: فرمانده تیپ طی ارسال پیامی

رساند، آتش و فشار دشمن بسیار شدید است. و به زودی و توپخانه، به استحضار می هوایی

 1ای."رسیده و نه توپخانهیی بین خواهد رفت. نه هواپیما زرهی از 2تیپ 

مطبوعات عراق اعالم کردند که " مهر ماه نوشت: ۷4در روز  «نیویورک تایمز»روزنامه 

باشند. با این ترتیب، می زاگرس به سمت شرقهای مرز طبیعی و جغرافیایی منطقه، کوه

 2خواهد افتاد."ها تمامی فالت نفتی به دست عراقی

زرهی، به مواضع  ۳۱زرهی وگروه رزمی 4مهر ماه، باقیمانده رزمندگان تیپ  ۷۳روز  در

کیلومتر به تصرف  ۳تا  ۳به عمق  را در غرب رودخانه کرخهای شدند و منطقه ورحملهدشمن 

 ندتوسعه ده خود درآوردند. در این عملیات توانستند سرپل خود را در منطقه پای پل کرخه

 و قسمت دیگری از ارتفاعات سرکوب واقع در غرب رودخانه را تصرف نمایند.

 ارتش که از تهران حمزه 4۷آبان ماه مسئولیت منطقه به لشکر ۱این مدت در  بعد از

 زرهی برای تجدید سازمان و احراز 4اعزام گردیده بود، واگذار شد. و عناصر باقیمانده تیپ 

 افت.ی های آتی به شرق رودحانه انتقالآمادگی جهت عملیات

مرحله در  ۶ه انواع توپخانه، در ضقب ۷4۶عراق، با پشتیبانی  ۷۶شکر آبان ماه، ل ۳در 

ان منطقه حمله کردند که در تمام مراحل با ساعت بطور متوالی به مواضع مدافع ۷۳طول 

از یک مواجه شدند که استعدادشان کمتر  حمزه 4۷از لشکریی مقاومت سرسختانه نیروها
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نهایت تالش در جهت انهدام  و هوانیروز هواییسوم دشمن بود. در تمام این مدت، نیروی 

 نیروهای متجاوز به منصه ظهور رساندند.

" مدارک بدست آمده از پیک موتورسوار عراقی که بوسیله بالگرد مورد اصابت قرارگرفته 

 1کشته گزارش شده بود." 922بود، تلفات ارتش عراق در عملیات روز نهم آبان ماه، تعداد 

آنان منهدم  دستگاه تانک و نفربر ۱۶و حدود  در این عملیات تعدادی از دشمن اسیر

  آبان در همان منطقه دفن شدند. ۷۷در  گردید. کشته شدگان عراقی طی مراسمی

متجاوز، که در آخرین صدور دستورات هماهنگی خود در روز قبل از  ۷۶فرمانده لشکر 

انی، سته ایر هایش در حمله به مواضع نیروهای خگانی موفقیت بعد ازتهاجم، انتظار داشت 

صرف نماید! با قبول شکست مفتضحانه در عدم نیل به اهداف از پیش  ناهار را در دزفول

های مهندسی پدافندی نمود. و با تعیین شده، از این زمان به بعد، اقدام به انجام فعالیت

دن مسلح نموو انفرادی برای تجهیزات و نفرات و یی ایجاد خاکریز، احداث سنگرهای اجتما

نفر مواضع پدافندی را آرایش و های ضدتانک، ضدخودرو و ضداع مینزمین منطقه با انو

 سازماندهی نمود.

ها نیز، توسط نیروهای زمینی و هوایی ایران پیشروی با توجه به این که در سایر جبهه

 قدشمن سد و تثبیت گردیده بود، دشمن ناامید از توان پیشروی بیشتر، دراکثر مناط

اشغالی، حالت تدافعی و پدافندی اتخاذ نمود. از این زمان به بعد تمام َهم و تعّمل خود را 

معطوف نمود، به این امید که مردم مناطق جنگ  و آبادان برای اشغال دو شهر خرمشهر

ه پا خیزند، و راه ایران بنظام جمهوری اسالمی علیههای ضدانقالب زده همراه با گروهک

 برای قبول صلح تحمیلی بر مسئولین ایرانی، هموار گردد.

نیروی زمینی ارتش ایران نیز تا فراهم شدن وضعیت و شرایط مناسب، با نیروهای 

موجود در منطقه اقدام به آرایش مواضع پدافندی متقابل گرفت. و همزمان به رفع اشکاالت 

های نیروی انسانی در حد امکان و تأمین نیازمندیهای لجستیکی و تجهیزاتی و نارسائی

ه نقاط کشور ب یهای مستقر در اقصگانی و پای کارآوردن ادوات و تجهیزات بیشتر و اعزام

 ها نمود.صوب جبهه
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 هایبرای فرسایش بیشتر نیروهای متجاوز در برخی از مناطق جنگی، اقدام به تک

آفندی مفید جهت ارتقاء انگیزه پاکسازی  ک حرکتی نمود. که در حد خودیی محدود ایذا

 شد.مناطق اشغالی از لوث وجود متجاوزین در آینده محسوب میتمامی

تجزیه و تحلیل نتایج عملیات متجاوزین از آغاز تهاجم گسترده در منطقه غرب رودخانه 

 ادامه پیشروی، در مدت ، تا تثبیت تهاجم و زمین گیر شدن کامل آنان و سلب امکانکرخه

و کمبود و در وضعیت و یی روز، نشانگر وجود دالورمردانی بود که با هزاران نارسا ۳۳

نامناسب در مقابل ارتش کارآزموده و تا بن دندان مسلح و آماده رزم، تا آخرین  شرایطی کامالً 

نی ین لؤم و دقطره خون ثمین خود، ایثارگرانه مقاومت کردند و شجاعانه جنگیدند و متجاوز

 را از نیل به اهداف خود ناکام گذاشتند.

وزیر اطالعات عراق در زمان جنگ که کتاب  «سرلشکر وفیق السامرائی»اظهارات 

 را به رشته تحریر درآورده قابل توجه و تأمل است: «دروازه شرقی ویرانی»

 معبر) یوصولزرهی، مأموریت داشتند با استفاده از دو معبر  12مکانیزه و 1" لشکرهای 

، با عبور از (دزفول -جسرنادی-عین خوش -معبر علی غربی و شوش – چنانه–فکه -العماره

شمال و شهر دزفول ، محاصره شهر اهواز را از اندیمشک -و قطع جاده اهواز رودخانه کرخه

 را از جنوب کامل کنند.

، خرولی)های نادری زرهی به فرماندهی سرتیپ هشام الفخری نتوانست تپه 12لشکر 

اسکندر خندان، سپتون و...( را برای عبور از رودخانه و فراهم ساختن مقدمات الزم برای 

 تصرف نماید. هواییو پایگاه  و اشغال شهر دزفول تهران -قطع جاده اهواز

 در منطقهمکانیزه به فرماندهی سرتیپ ناصر حمدالمحمود نیز موفق نشد  1لشکر 

 عبور نماید. از رودخانه کرخه شوش

به وجود آمده بود، جهنمیها در حالتی که از شدت بمباران ایران نیروهای ما در دشت

 زمین گیر شدند.

نیروهای ایرانی، بکارگیری توپخانه را بطور ماهرانه و در سطحی وسیع آغاز نمود. افسران 

دادند. و از این رو نیروهای ما در مواضع دیده بان، کار هدایت آتش را به خوبی انجام می

 1شدند."آشکار و شکننده، به شدت کوبیده می
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 و هویزه بستان، سوسنگردر منطقه عمومیهجوم دشمن د

، در محور: حلفائیه، سوبله ، احتمال تهدیداتی از ناحیه عراق۷۳۱۶از سالهای دهه  

، اذهان مسئولین ایرانی را به خود مشغول نموده به اهواز ، حمیدیه، سوسنگردابهتنگ چز 

در منطقه  زرهی خوزستان ۳4لشکر ۳بود، برهمین مبناء، اقدام به تأسیس پادگان تیپ

کیلومتری اهواز نمودند. تا 4۳کیلومتری شهرک حمیدیه و در ۷۶دشت آزادگان در عمومی

در صورت تهاجم احتمالی ارتش عراق در این نواحی، این تیپ ضمن تسلط بر مناطق 

 کند نماید. و یاحساس موجود، پیشروی دشمن را سد 

تجهیزاتی و نیروی انسانی،  درصد سازمانی اعم از ۳۶زرهی با استعداد کمتر از  ۳تیپ

مواضع بسیار مناسبی جهت آمادگی  اکبراللههای در خطرناکترین معبر نفوذی، در تپه

های مرزی به علت با نفوذ دشمن به نحو مطلوبی اتخاذ نمود. ولی چون پاسگاهیی رویارو

بله با دشمن تا بن دندان مسلح مقایی محدودیت در تعداد سالح و نیروی انسانی توانا

ستقر م اری نیروهای ژاندارمریی عراقی را نداشتند، بنا به دستور، این تیپ به منظور کمک و

های مرزی، از مواضع مناسب قابل پدافند، جابجا و در نوار مرزی پراکنده گردید. در پاسگاه

از دست رفت، و در یی گان، با این جابجای یک پارچه و هماهنگ ایندر واقع توان رزمی

 افت.ی کیلومتر گسترش نامعقولی ۷۷-۷4به عرض حدود ای منطقه

مناسبی که در مناطق پدافندی، قابل اعمال بود و قادر رزمییی به عبارت دیگر، آن توانا

بدیل ت «نیروی پوشش»ک ی گردید، از دست داد و به صورتبه جلوگیری از نفوذ دشمن می

 گان دیگری جهت تقویت این تیپ در مناطق عقبه موجود نبود.ی ر حالی که هیچشد. د

سراسری متجاوزین آغاز شد.  هروز قبل از حمل ۳ن تیپ با دشمن، های مرزی ایدرگیری

 ۳در این مدت سرسختانه به مقابله با نفوذ دشمن پرداختند. در اثر تهاجم وسیع لشکر 

درصد که از پشتیبانی پرحجم آتش توپخانه و نیروی  ۷۶۶زرهی عراق که با استعدادی 

ات و ضایعاتی به دشمن، خود برخوردار بود، نیروهای خودی، ضمن وارد آوردن تلف هوایی

نیز با از دست دادن تعدادی از ادوات زرهی و به شهادت رسیدن تعدادی از نیروها، قادر به 

پایداری بیشتر نبود و با اتخاذ عملیات تأخیری، در حین ادامه درگیری با دشمن، به عقب 

و صفریه  های سوبلهرانده شد. در نتیجه متجاوزان ضمن تصرف مناطق مرزی و پاسگاه

 پیشروی خود را به خاک ایران آغاز نمودند.

 ۳4لشکر ۳صفریه، تیپ  – های مرزی سوبلهنیروهای تأمینی پاسگاه نشینیعقب بعد از

ع وسیای ، در جبههشهر بستان الی منطقه عمومی والی پاسگاه فکه، از حزرهی خوزستان
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درصد  ۳۶گردان توپخانه با استعدادی کمتر از  ۷گردان مکانیزه و  4گردان تانک،  4با 

برابر نیروهای خودی  ۳به صورت جزء به جزء در مقابل دشمنی با استعداد حداقل  سازمانی

طرف  به« سوبله»ه مرزی توانستند کنترل محور پاسگاوارد عمل شد. در روزهای اولیه جنگ 

 را به دست بگیرند. 1«ابهچز »تنگه 

عملیات تأخیری(، با از دست ) یزگربا اجرای عملیات جنگ و  ۳در روز سوم مهرماه تیپ 

تان، بسعمومیواقع در شرق منطقه « اکبرالله»های درتپه ،دادن مواضع دفاعی تنگه چزابه

مستقر گردید. این منطقه به نیروهای خودی امکان ممانعت از پیشروی بیشتر دشمن را به 

 داد.نیروهای خودی می

و شهر  پیشروی نمود نیروهای ایرانی، دشمن تا شمال بستان نشینیعقبدر نتیجه این 

 را زیر آتش سهمگین خود قرار داد.

کیلومتری مرز واقع شده بود، در روز چهارم با پیشروی دشمن تا  ۷4که در  شهر بستان

 ک کیلومتری در آستانه سقوط قرار گرفت.ی مسافت

شد، باعث که تنها راه ورود به حومه شهر محسوب می تخریب پل روی رودخانه کرخه

 شد از سقوط موقت شهر جلوگیری به عمل آید.

پنجم مهرماه(، فشار بیش از حد دشمن از زمین و هوا که روی )شم جنگ در روز ش

های مزبور گان را مجبور به ترک تپهی اعمال گردید، این اکبراللههای نیروهای مستقر در تپه

های منطقه را به تصرف خود درآورد. و توانست نیروهای خود را به سمت نمود. دشمن تپه

این شرایط  در هدایت نماید.« سوسنگرد»سواحل شمال رودخانه و در شمال منطقه 

در امتداد سواحل جنوبی  و سپاه پاسداران ، بسیج مردمینیروهای ارتشی، ژاندارمری

 رودخانه در مقابل دشمن موضع گرفتند و مانع عبور آنان از رودخانه شدند.

و سرنگونی رژیم  صدام از تصرف سه روزه خوزستاندر هفتمین روز جنگ و ناکامی

ه ب«! سازمان ملل متحد»ایران، به دنبال پیشنهاد آتش بس که توسط جمهوری اسالمی

تا  ۷۳روز از  ۱ها بالفاصله موافقت خود را برای مدت طرفین ابالغ گردیده بود، عراقی

ها مهرماه، اعالم نمودند، مشروط بر اینکه ایران از ارسال مهمات و تقویت جبهه۷۶

از ضد انقالبیون  ایبا عده مهرماه در مرز سوبله ۷۳خودداری نماید، در صورتی که در روز 

توسط افسران بلند پایه عراقی تشکیل گردید که افسران ای جبهه التحریر خلق عرب جلسه
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 ، در واقع«سعدون حمادی»: " آتش بس اعالم شده توسط مزبور در این جلسه گفته بودند

 حمله خود را 
ً
برای رسیدن نیروهای اردنی و تقویت نیروهای عراقی است. تا عراق مجددا

 1غاز نماید."آ

ا ه، عراقی، تجاوز بعثیون، به علت تخریب پل منطقه بستان(مهرماه ۶)هفتم  در روز

ور عب شدند. با در روی رودخانه کرخه مجبوربه احداث پل شناوری برای هجوم به سوسنگرد

دیگر از بعثیون از سمت ای کیلومتری شهر موفق به پیشروی گردیدند. عده ۱از این پل تا 

حرکت کردند. شهر هویزه به خاطر وضعیت ویژه  «هویزه»شهر جنوب به منظور اشغال 

که از طرف شمال شرقی به سوسنگرد و از شمال غربی، غرب و جنوب غربی اش جغرافیائی

متوجه محدود گردیده بود، تا روز هفتم جنگ تهدید مهمی (هورالهویزه)«هورالعظیم»به 

از دشمن به طرف هویزه سرازیر یی هاگانی این ناحیه از طرف دشمن نشد. در این روز

تان، شهرهای بسگردیدند. تا با الحاق به نیروهای موجود در مناطق دیگر نسبت به تصرف 

 سوسنگرد و هویزه اقدام نمایند.

و نفربر مقاومت نیروهای  کدستگاه تان ۱۶با استعداد حدود  ،(مهرماه ۱)در روز بعد 

شده و جنگ تن به تن  ظهر همان روز وارد سوسنگرد بعد ازخودی را در هم شکستند و در 

 .(قرار دارد کیلومتری اهواز ۶۶و در کیلومتری مرز  ۱۶شهر سوسنگرد در )آغاز شد. 

گناه منطقه که از تهاجم عراق به ایران، برائت بی ها بسیاری از مردمدر این ایام، عراقی

از فرماندهان عراقی  یکی« سپهبد عبدالرشید حمدانی» نموده بودند را قتل عام کردند.

ی از کی " ...وقتی کسی کشتار مردم عرب زبان منطقه توسط ارتش بعث میگوید: درباره

فرمانده ]الدوری  [سرلشکر]کند. کشد، همه را با خود دشمن میعشایر عرب را می

گاه بود، ای با وجودی که از این نوع رفتار عشیره [4لشکر  های خوزستاننفر از عرب 12آ

 2را اعدام کرد. این افراد سرباز عراقی نبودند که خائن قلمداد شوند."

به پیشروی خود  «شهرک حمیدیه»تصرف این شهر به سوی  بعد ازروز هشتم مهرماه، 

 ادامه دادند.

                                                           
 4۳۳ص  ۷۳۱4کتاب چهارم: هجوم سراسری(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: صادق، جنگ )روز شمار . 1
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کیلومتری 4۶عمق خاک ایران و تا  1«کیلومتری۷۶۶»ها در این روز، تا حدود عراقی

پیشروی نمودند. که با هجوم مدافعان منطقه با به جا گذاشتن تعدادی تانک و  اهواز

 گردیدند. نشینیعقبنفربرمنهدم شده، و به اسارت درآمدن خدمه آنان، مجبور به 

، منطقه (دهمین روز جنگ)در روز نهم مهرماه  با تعقیب دشمن در محور سوسنگرد

 نیز مجبور به فرار گردید. هویزه قه عمومینیز آزاد شد. و در منط شمال شهر بستان

که توسط گردانی از لشکر  ۳4لشکر ۳مهرماه(، تیپ  ۷۶)ازدهمین روز درگیری ی در

 تپه مشهد
ً
را که توسط دشمن تخلیه شده بود،  اکبراللههای تقویت گردیده بود، مجددا

 اشغال نمود.

ک تیپ ی مهرماه(، دشمن ضمن تقویت نیروهای خود توسط ۷۷دوازدهم )در روز 

دریافت  نیز با نزدیکتر شدند. در منطقه جنوب هویزه تازه نفس به شمال منطقه بستان

 دیگر آماده عملیات آتی شدند.دو تیپ رزمی

وارد منطقه گردیده  «کوشک»و  «طالئیه»نیروهای دیگری از دشمن که از طریق مرز 

دستگاه تانک و نفربر از جنوب منطقه  ۷۳۶بودند، با تعداد حدود بیش از 

، مقداری پیشروی به قصد تصرف شهر سوسنگرد« هردان» یحوالسوسنگرد در عمومی

 با مقاومت نیروهای خودی متواری شدند. که نمودند.

 ی بعثیون عراقی وارد منطقه عمومیزره ۳در پانزدهمین روز جنگ، دو تیپ از لشکر 

 گردیدند. هویزه

به علت تهاجم مدافعان خودی ، (مهرماه ۷۱و  ۷۳)در روز چهاردهم و پانزدهم 

 کرد. نشینیعقب و بستان دشمن بطور کلی از مناطق سوسنگرد

وز . در این ر ادامه یافتکم، درگیری طرفین با تبادل آتش توپخانه ی در روز بیست و

 به منظور اشغال بستان از رودخانه کرخه های شناورهای دشمن با استفاده از پلتانک

 عبورکردندکه با آتش توپخانه و مقاومت نیروهای خودی مواجه و مجبور به توقف شدند.

                                                           
(؛ ناشر: انتشارات آوای نور، چاپخانه: درخشان، انفالب اسالمی )بعد از یرانابط خارجی جعفری ولدانی اصغر/ روا. 1
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 ،در روز بیست و دوم جنگ، با ورود نیروهای پیاده تقویت شده دشمن به شهر بستان

روز  4۳ظهر روز بعد، پس از  بعد ازبین مهاجمین و مدافعین جنگ تن به تن درگرفت. در 

 مقاومت به علت تقویت نیروهای متجاوز عراقی، بستان سقوط کرد.

مهرماه، با تالشی تقویت شده، در قالب مانور احاطه و با آتش سنگین  4۱در صبح 

 نینشیعقبنمود. این  اکبراللهرا مجبور به ترک ارتفاعات  ۳4لشکر ۳، تیپ هواییتوپخانه و 

آوردن قسمتی از ادوات زرهی خود و سازماندهی  گان فرصتی برای تعمیر و پای کاری به این

 مناسب نیروها داد.

، در چند جناح پیشروی وسیع خود را اکبراللهو ارتفاعات  تصرف بستان بعد ازدشمن 

ادامه داد. که به علت مقاومت مدافعان وثیق و استوار منطقه و  اشغال سوسنگرد به منظور

 های خودی از این حرکت طرفی نبست.ریزش باران حساب شده توپخانه

 ۱در  «دهالویه»تا حوالی روستای  از سمت شمال غربی سوسنگردیی در روز بعد نیرو

 کیلومتری سوسنگرد پیشروی کرد.

 ـ ، خط پدافندی خود را در امتداد جبهه: بستان(مهرماه 4۳)در سی امین روز جنگ 

 د.(، اتخاذ نمواز شعبات کرخهروستای دهالویه، و جنوب رودخانه نیسان ) ـ اکبراللههای تپه

، به منظور تقویت بیشتر بستان ـ از محور فکه ارش ورود ستونی زرهیگز ، در همین روز

 نیروهای منطقه دریافت گردید.

جنگ شدیدی بین نیروهای مهاجم و نیروهای خودی درگرفت که منجر به  ،در روز بعد

 تلفات و ضایعاتی از طرفین شد.

 متوالی در جریان بود.تبادل آتش زیادی بین دو جبهه متخاصم بطور  ،در روزهای بعد

آبان ماه با هر بارقصد پیشروی، توسط مدافعان  44و ۷۳، ۷۶، ۷۳، ۷۶در روزهای 

 خودی به عقب رانده شدند.

زرهی تقویت شده دستور داد،  4به لشکر  14آبان ماه  17عراق، در تاریخ  3" سپاه 

آبان  23صبح روز  9در ساعت  (الولید ابن)زرهی  3زرهی لشکر  12با زیرامر گرفتن تیپ 

  1را تصرف نماید." ماه، تک کند و سوسنگرد
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سمت: غرب، شمال شرقی، جنوب شرق و  ۱آبان ماه از  4۳در صبح روز  سوسنگرد

 های تا بن دندان مسلح عراقی بود که با پشتیبانی وسیع آتشگانی ورشی جنوب، شاهد

شد. به دلیل مقاومت ایثارگرانه نیروهای خودی، پیشروی حمایت می هواییزمینی و 

 .ادامه یافتدشمن تا تاریکی شب به کندی 

ر عسر و دشوارتتنمودن حلقه محاصره، وضعیت مدافعین شهر را متر در روز بعد با تنگ

 ساخت.

 شوند. های شهرآبان، نیروهای پیاده دشمن توانستند وارد دروازه 4۳ظهر روز  بعد ازدر 

 بودند، با وصف سوسنگرد "مدافعین قهرمان این شهر که بیشتر نیروهای ژاندارمری

نفر از افراد آنان را به  13بحرانی بودن اوضاع توانستند ضمن وارد آوردن تلفات به دشمن، 

 1اسارت خود درآورند."

آسای متقابل رزمندگان ایرانی برای پاکسازی ، حمله برق (آبان 4۶)در صبح روز بعد 

 منطقه از لوث وجود متجاوزان بعثی آغاز شد.

کارکنان نیروی  بویژه" عوامل ارتش  گروه نامنظم شهید چمران که بسیاری از آنان را

و آشنایی با فنون  )ره(امام خمینیدادند که اغلب طبق فتوای حضرت می تشکیل هوایی

 زرهی و هوانیروز ۳4لشکر 4های تیپ هماهنگ با تانک 2گشته بودند،"ها رزم، راهی جبهه

 ۳از جنوب، تیپ با همکاری نیروهای مردمی از غرب، نیروهای سپاه پاسداران

و  سوسنگرد و عناصر هنگ ژاندارمری رودخانه کرخه زرهی از سمت شمال۳4لشکر

ها در داخل شهر گرفتار شده و تا آن لحظه که در محاصره عراقیتعدادی از نیروهای مردمی

 ایثارگرانه مقاومت کرده بودند، دشمن را از همه جهت مورد هجوم قرار دادند.

های مذبوحانه آنان، و به اسارت ظهر با شکستن آخرین مقاومت ۷4حدود ساعت 

از ضمیر دشمن پاکسازی و برای همیشه تاریخ  نفر از مزدوران بعثی، سوسنگرد ۷۳گرفتن 

 آزاد گردید.

 «محمدیه»واقع در جنوب غربی روستای  «طراح»در ناحیه  در هفتم آذرماه، سدی که

احداث شده بود، به برای مصارف کشاورزی مردم بومی «سوسنگرد ـ حمیدیه»و جنوب 

                                                           
 ۷۱۳همان ص . 1
؛ ناشر: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، (۳جلد)نمکی عراقی علیرضا و همکاران/ تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس . 1

 ۳۳۶-۳۳۷صص  ۷۳۳۶



 ردای فتح 061

 اکثر منطقه مورد تهدید آب، تخریب گردید. دستور ارتش، توسط اداره آب استان خوزستان

ها با بجا گذاشتن بسیاری از ادوات زرهی که در گل مانده بودند، تا پشت را فراگرفت. عراقی

 شدند. نشینیعقبمجبور به  «دب حردان»روستای 
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 .بکلی ناامید گردید از این تاریخ به بعد، دشمن از این محور برای دستیابی به اهواز 

انجام  در منطقه هویزه ۷۳۳۳مهمترین عملیاتی که نیروهای خودی در نیمه دوم سال 

 ۷۶لشکر ۳های تیپ گانی دی ماه توسط ۷۳بود که در « نصر»دادند، عملیات موسوم به 

 پیاده از نیروهای سپاه از محور جنوب سوسنگردگروهان  4، به همراه زرهی قزوین

گروهان پیاده از سپاه به دشمن مستقر در منطقه  4همان لشکر با  ۷ابوحمیظه( و تیپ )

 حمله کردند.

ساعت عملیات تهاجم نیروهای خودی به مواضع دشمن، با کشته و مجروح  ۶در مدت 

ک ی نفر و تحمیل تلفات و ضایعات در حد ۱4۶نمودن صدها عراقی و به اسارت درآوردن 

ها تانک و نفربر و چندین گردان پیاده به متجاوزین، و به غنیمت گرفتن ده 4تیپ زرهی و 

گ عملیات هماهن در یکهای نیروهای رزمنده قبضه توپخانه سنگین، نخستین موفقیت

 غافلگیرانه محسوب شد.

، طی گزارشی به قرارگاه تاکتیکی نیروی زمینی «سرهنگ لطفی»، ۷۶فرمانده لشکر

 نفر اعالم نمود. ۷۶۶۶الی  ۷۳۶۶ارتش، تعداد اسرا را 

و احتمال آسیب  ورتکهای گانی با توجه به کمبود نیروی تأمین کننده در جناحین

کلیه پذیری در این مناطق، و عدم وجود ادوات مهندسی جهت احداث مواضع متصرفی و...

خودی بدون موضع مناسبی در تیررس دشمن قرارگرفته بودند. در روز بعد  هاییگان

نیروهای دشمن که در تاریکی شب گذشته تقویت شده بودند، از دو جناح شمالی و جنوبی 

یروهای ن علیهتوپخانه و هواپیما برخوردار بودند، پاتک سنگین خود را که از پشتیبانی 

 ایرانی آغاز نمودند.

نیروهای خودی که از داشتن وسایل مهندسی به منظور احداث مواضع پدافندی 

محروم بودند، در دشت باز مجبور به مقابله با حمله گسترده دشمن شدند. تبادل آتش 

 مهمات نیروهای خودی گردید.جنگ تانک با تانک باعث اتمام 

که تمام منطقه نیروهای  هواییشمار ادوات زرهی دشمن، انبوه آتش زمینی و بی تعداد

ها و نفربرها و کشته و ایرانی را مملو از دود باروت نموده بود، باعث انهدام بسیاری از تانک

 شدن تعدادی از نیروهای خودی گردید. زخمی



 ردای فتح 071

های ضدتانک مقاومت نیروهای فاقد مهمات ایرانی در مقابل امواج خروشان موشک

 هواییهای پیاپی نیروی و بمباران هاو آتش پرحجم ادوات زرهی و توپخانه «مالیوتکا»

 دشمن، تمام منطقه را تحت پوشش خود قرار داده بود.

تعدادی از شهدا و مجروحین،  آوریجمعدر این وضعیت نیروهای خودی توانستند با 

 اشغال نمایند.  را در حوالی هویزهای منطقه

های تقویتی بیشتری شد. این در حالی بود که گانی دی ماه، دشمن دارای ۷۱در شب 

 گذشته دیده نشد. گانی برای تقویت نیروهای درگیر و جبران خسارات روزی هیچ

 خودی در این روز بسیاری از حرکات دشمن را خنثی نمودند. هواپیماها و هوانیروز

دستگاه تخمین زده  ۳۶دی ماه، دشمن با تهاجم گسترده ادوات زرهی که حدود  ۷۱در روز 

 .را تصرف کردند در حومه هویزه «قیصریه»های پیاده، روستای شمار نیرویبی شد وتعدادمی

سرهنگ ستاد » ،۳، مبنی بر حفظ منطقه، فرمانده تیپ قزوین ۷۶تأکید فرمانده لشکر

در 1" تا آخرین قطره خون، مقاومت خواهیم کرد!"را واداشت تا پاسخ دهد:  «محمد جوادی

کر های باقیمانده لشبه رده باال، تعداد تانکدی ماه فرمانده لشکر طی ارسال پیامی ۷۳روز 

 دستگاه در مقابل صدها تانک دشمن اعالم نمود. ۳را 

های دیگر که برای تقویت گانی دستگاه تانک از ۷۷دستگاه تانک، به احتساب  ۳با همین 

 ، تحت پوشش کامل قرار گرفت.سوسنگرد – این لشکر اعزام شده بودند، محور حمیدیه

ه ب ، تصرف هویزهو اهواز دشمن در ابتدا به خیال این که در صورت اشغال سوسنگرد

های متوالی در محور ناامیدی از ادامه عملیات بعد ازخودی خود محرز خواهد شد، 

های آبان ماه هویزه را از چند سمت توسط انبوه تانک 4۷در  باألخرهاهواز،  -سوسنگرد 

« خرمشهر»که از تلفات و ضایعات متحمل شده در هجوم به ای خود محاصره نمود. با تجربه

 4۱دفاع هویزه پیشروی نمود. در بی به سوی شهرو گام به گام  کسب کرده بود، به آرامی

و منطقه  دی ماه، هویزه به اشغال دشمن درآمد. از این پس ارتباط جبهه شمال بستان

 برای آنان فراهم گردید. «شلمچه»

، تا شمال «و حسینیه کوشک – طالئیه»الی منطقه عمومی از منطقه جنوب هویزه

کیلومتر، تحت مسئولیت پدافندی و اجرای عملیات  ۱۶به طول مرزی حدود  شلمچه

گردان  ۷گردان مکانیزه و  ۷گردان تانک و  4شامل  خوزستان ۳4لشکر ۷تأخیری به تیپ 

                                                           
 ۷۳4همان ص . 1
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درصد سازمانی واگذار گردیده بود. هرگردان تانک برابر  ۳۶از  توپخانه با استعداد کمتر

مأموریت  در اینبود. در صورتی که دستگاه تانک می ۳۳بایستی دارای می جدول سازمان

دستگاه تانک آماده به کار مقابل صدها تانک عراقی آرایش  ۷4خطیر هرگردان فقط با 

 گرفته بودند.رزمی

های مرزی، ، به علت مقاومت نیروهای مستقر در پاسگاه(شهریور ۳۷تجاوز )روز اول  در

 نشد. آنهادشمن قادر به اشغال 

 های طالئیهضمن تصرف پاسگاه ،، با هجوم گسترده به منطقه(اول مهر ماه)روز دوم  در

عصر همان روز، درگیری شدید  اسیر نمودند. در یاو ها را شهید ، افراد این پاسگاهو کوشک

ه با افت، کی جریان همگونی بین نیروهای خودی و متجاوزین در حوالی پاسگاه کوشکو نا

 از اشغال آنان آزاد شد. تالش نیروهای خودی پاسگاه کوشک

دستگاه تانک و نفربر از محور  ۶۶۶دود صبح روز دوم مهرماه )سومین روز جنگ(، ح در

پیشروی نمودند. جاده  به داخل خاک ایران نفوذ کردند و به طرف منطقه اهواز بصره تنومه

 در تیررس آنان قرار گرفت. خرمشهر -اهواز

 پاسگاه کوشک در
ً
وصف مقاومت شدید نیروهای  را اشغال کردند. با حوالی ظهر مجددا

 شمار دشمن، نیروهای متجاوز با تقویت توان رزمیبی خودی درمقابل امواج آتش ادوات

 ادامه دهند. خرمشهر -را به سمت جاده اهواز خود، توانستند پیشروی خود

پاسگاه حسینیه  در منطقه کیلومتری اهواز ۱۶آنان در ها و نفربرهای تعدادی از تانک

 به گل نشستند. و خدمه آنها به اسارت درآمدند.

 ۱۶، نیروهای دشمن به حوالی پادگان حمید در (پنجمین روز تهاجم)مهرماه  ۱روز  در

 رسیدند. کیلومتری اهواز

" مراکش و موریتانی نیز به جمع  در این روز نوشت: چاپ انگلیس 1«گاردین»روزنامه 

 2دیگر کشورهای عرب حامی عراق پیوستند."

 اقدام به تقویت نیروهای خود در تمام مناطق نمود.
ً
 در روز بعد، دشمن مجددا

وز ر  بارسیدن نیروهای تقویتی ارتش ایران، با همراهی نیروهای نامنظم دکترچمران، در

، جلوگیری به خرمشهر – اه(، ازپیشروی بیشتر دشمن در محور جاده اهوازمهرم ۶بعد )

                                                           
1 .(The Guardian) 

ت مدیری –/ ناشر: بیناد حفظ آثار (به روایت مطبوعات خارجی)دفاع مقدس؛ اسناد تجاوز های بنیاد حفظ آثار و ارزش. 1
 ۱۳ص  ۷۳۱4 انتشارات و ادبیات، تهران
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عمل آمد. و آنها را مجبور به توقف در منطقه نمودند. و چون از این سمت قادر به پیشروی 

کیلومتری جنوب غربی اهواز با 4۶واقع در « دب حردان»را در منطقه  فعالیت خود ،نشدند

دستگاه تانک و نفربر و هزاران نیروی پیاده، در منطقه جنوب  ۱۶الی  ۳۶استعدادی حدود 

آغاز نمودند. درگیری در آن سمت به شدت  اهواز – به قصد قطع جاده سوسنگرد حمیدیه

 افت.ی تداوم

، گروه نامنظم دکتر چمران، " نیروهای واقع در مناطق مذکور که شامل: سپاه پاسداران

 بودند، تحت شدیدترین فشارها سوسنگرد دانشجویان دانشگاه افسری ارتش و ژاندارمری

 1قرار داشتند."

ن متجاوزی، علیه و بالگردهای هوانیروز هواییدر روز بعد، همین نیروها با پشتیبانی 

ایجاد تلفات و ضایعات فراوانی به دشمن آنان را مجبور به  ضمن بعثی وارد عمل شدند.

 نمودند. نشینیعقب

روزه  ۶و سرنگونی  روزه خوزستان ۳که تیر اشغال در روز ششم جنگ تحمیلی، هنگامی

ها برخالف روزهای ایران، به سنگ مدافعین ایرانی خورد، عراقیرژیم جمهوری اسالمی

" عراق از پیشنهاد کردند، سعدون حمادی گفت: قبل که میانجیگری را به شدت رد می

 2کند."استقبال می المللیبینو ای سطح منطقه میانجیگری در دو

که در جنوب عراق ارسال نموده بود، ای طی مقاله «تراناکوبا»که ای رادیو لندن در مقاله

خمینی است. به عقیده این نویسنده،  اللهآیت" هدف نهایی عراق سرنگونی رژیم  گفت:

سرخورده و ناامید را های است که ایرانیای حتی پیشنهاد آتش بس از طرف عراق، نقشه

 3ی روبرگردانند."خمین اللهآیتبرساند که عاقبت از ای به مرحله

اری آنان شتافت. با درخواست صدام، اولین ی ! بهدر روز بعد، سازمان ملل متحد

رأی موافق و بدون  ۷۳خود را با حضور نماینده عراق و در غیاب نماینده ایران، با  قطعنامه

 رآی مخالف و ممتنع به تصویب رساند.

                                                           
؛ ناشر: سازمان حفظ آثار و در سال اول جنگ معین وزیری نصرت اله/ تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان. 1

 ۳۳، ص ۷۳۱۳، های دفاع مقدس آجا، تهرانارزش
 ۷۶۳، ص۷۳۱4تحقیقات جنگ، چاپ: صادق، هجوم سراسری(؛ ناشر: مرکز مطالعات و )روزشمار جنگ: کتاب چهارم . 1
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، (نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد/ علل تداوم جنگ . 1

 ۳۶ص  ۷۳۱4، چاپ: عقیلی۳جلد
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" صدام، وقتی درخواست آتش بس را در روز کی از فرماندهان عراقی، ی اعترافبنا به 

 ییابراز نمود که کامالً متقاعد شده بود که ارتش عراق توانا [2/7/1314] 29/4/1492

 1انجام وظیفه را ندارد."

 (1314مهر ماه  2) 1492سپتامبر  29در  974قطعنامه

؛ «وضعیت بین ایران و عراق»" شورای امنیت، با شروع رسیدگی به موضوع دارای عنوان 

 که اختالفاتاند با توجه به اینکه کلیه کشورهای عضو طبق منشور ملل متعهد شده

عدالت،  و المللیبینو به نحوی که صلح و امنیت  آمیزمسالمتخود را با وسایل  المللیبین

د حل نمایند، همچنین با توجه به اینکه کلیه کشورهای عضو متعهد مورد مخاطره قرار نگیر 

ی ا به کار بردن آن علیه تمامیت ارضی تهدید به زور هرگونهاز  المللیبینهستند که در روابط 

ادآوری این نکته که به موجب ماده ی یا استقالل سیاسی هر کشوری خودداری نمایند، با

را  لیالملبین، شورای امنیت مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت [ملل متحد]منشور  29

 2به عهده دارد، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت رو به گسترش بین ایران و عراق،"

خواهد، بالفاصله از هرگونه کاربرد بیشتر زور، به فوریت بپرهیزند از ایران و عراق می -۷

 حل نمایند. المللبینطبق اصول عدالت و حقوق  «آمیزمسالمت»و اختالفات خود را 

 هایا توسل به سازمانی ا سازشی خواهد، پیشنهاد میانجیگریاز هر دو کشور می -4

 بپذیرند. ،تواند منشور را تسهیل سازدرا که میای منطقه

داری را مراعات نمایند و از هر از کلیه کشورهای عضو میخواهد، نهایت خویشتن -۳

 ه افزایش برخورد شود، خودداری نمایند.عملی که منجر ب

 ند.پشتیبانی ک «وضعیت»این  های دبیرکل و پیشنهاد وی در مورد بهبوداز تالش -۱

 ساعت گزارشی به شورای امنیت تسلیم نماید. ۱۱خواهد، ظرف از دبیرکل می -۳

  این قطعنامه
ً
به پشت مرزهای  نشینیعقب»، بدون پیشنهاد «توصیه»ک ی صرفا

 صادر گردیده بود.« متجاوز»و بدون ذکری از « المللیبین

کیلومتر مرز مشترک بین دو کشور را مورد تجاوز قرار داده،  ۷۶۶۱در حالیکه ارتش عراق 

چند شهر و دهها روستا و صدها کیلومتر مربع از خاک ایران را اشغال نموده بود، از هردو کشور 

                                                           
 ۳۳پاورقی ص  ۷۳۱۳تا خونین شهر/ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: پژمان،  از خرمشهر. 1
و تجاوز رژیم عراق به جمهوری اسالمی  منصور الریجانی اسماعیل/ نظام جمعی سازمان ملل متحد. زمانی سیدقاسم. 1

 4۷۳ص  ۷۳۱۱ مدیریت ادبیات و انتشارات، تهران –دفاع مقدس های ایران؛ ناشر: بنیاد حفظ آثار و ارزش
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توسل به قوه قهریه بیشتر خودداری نمایند. و با علم به وجود اهرم قوی خواسته شده از هرگونه 

 از طرفین خواسته شده که برای حل مناقشه خود، باهم مذاکره نمایند. ،در دست بعثیون

های سازمان ملل در مواقع بروز صورتیکه عرف رعایت عدالت در صدور قطعنامه در

 بحران بین دو کشور باید اینگونه باشد:

 ها باید بیطرفانه باشد.صدور قطعنامه -۷

به محض وقوع جنگ در منطقه ای، برای کنترل اوضاع و جلوگیری از گسترش آن،  -4

 ها باید در اسرع وقت صادر گردد.قطعنامه

در صورت احراز متجاوز، نسبت به محکومیت وی اقدام و حمایت خود را از مظلوم  -۳

 اعالم نماید.

 ، از قاطعیت، جامعیت برخوردار و دارای توان بالفعل بازدارندگی باشد.باید قطعنامه -۱

 با حفظ عدالت، منطقی و الزم االجراء باشد. -۳

 از ذکر عناوین تحمیلی به طرف مظلوم خودداری شود. -۶

 ، توجه ویژه بعمل آمده باشد.به تمام جوانب نحوه اجراء قطعنامه -۱

به سود طرف دیگر و  المللیبینقهریه  هز، از قوورت عدم تمکین طرف متجاودرص -۱

 متجاوز وارد میدان شود. علیه

 طرف، پیش بینی الزم نموده باشد.بی نسبت به اعزام ناظران -۳

های فصل ششم منشور سازمان ملل، استفاده از روش ۳۱تا  ۳۳طبق مواد 

، نظیر: مذاکره، مساعی جمیله، قبول میانجیگری، سازش طرفین، ارجاء به آمیزمسالمت

 گردد که احتمال بروزو ...در زمانی توصیه می المللیبینداوری، تحقیق، ارجاء به قضاوت 

تهدید علیه صلح، و امنیت منطقه و تجاوز به کشوری، متصور باشد. اما این احتمال در مورد 

هانیان به وقوع پیوسته بود. در این حالت سازمان ملل به عنوان ارتش عراق، در مالء عام ج

اقدام  وای که تهدید علیه صلح منطقهمسئول اولیه حفظ صلح و امنیت جهانی، در هنگامی

فصل هفتم  ۳۷تا  ۳۳عملی کشور متجاوزگری به وقوع پیوسته باشد، با استناد به مواد 

ی و های اقتصادقطع روابط سیاسی، تحریم منشور، ملزم به اعمال روشهای تنبیهی نظیر:

 گردد.علیه کشور متجاوز میدر نهایت اقدام قهرآمیز از جمله عملیات نظامی

سازمان ملل اعالم آمادگی نمود.  رژیم بعثی عراق بالدرنگ نسبت به پذیرش قطعنامه

کیلومتری مشترک بین دو کشور عراق و ایران را اشغال نموده،  ۷۶۶۱مرز زیرا تمامی
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و صدها روستای مرزی را به تصرف  ، مهران، سومارشهرنفت، شهرهای مرزی قصرشیرین

 نفر از مردم مناطق عملیاتی را آواره کرده بود. 4،۶۶۶،۶۶۶درآورده، بیش از 

بدیهی است در چنین وضعیتی پای میز مذاکره نشستن تضمین سود اشغالگر است. 

 همچنان که وزیر دفاع عراق عنوان نمود که نیروهای عراقی

. اندکردهاست، تصرف  برابر لبنان 2ایران را که هزار کیلومتر مربع از خاک  22" 

را به تصرف  آنهاروز بر شش شهر ایران مسلط گردند و  2...نیروهای عراقی موفق شدند در 

خود درآورند. اکنون عراق قادر است، ایران را وادار نماید که به حقوق عراق در مرزهای دو 

را در محاصره  و خرمشهر ما هم اکنون شهرهای آبادان کشور و خلیج اعتراف کند. نیروهای

 1."اندکردهو دیگر نقاط ایران قطع  و اهواز خود درآورده و ارتباط آنان را با تهران

مزبور را با این شرایط و در این موقعیت، نپذیرفت و ضمن حفظ حق  لذا ایران قطعنامه

 دفاع مشروع برای خود، برای خاتمه جنگ، خواسته خود را چنین اعالم نمود:

 رط.بدون پیش ش المللیبیننیروهای متجاوز عراقی به پشت مرزهای  نشینیعقب -۷

 .و خوزستان های کردستانعدم دخالت عراق در امور داخلی استان -4

 آتش بس و سپس مذاکره. -۳

" مادام که متجاوز قسمتی از خاک کشور  تعریف کشور متجاوز قطعنامه ۳اساس ماده  زیرا بر

دیگر را تصرف کرده و در اشغال خود نگه داشته است، تداوم تجاوز محقق و حق دفاع مشروع 

 کشور مورد تجاوز، قطعی است. زیرا با اشغال مزبور، دولت متجاوز همچنان تجاوزگر تلقی

 2ابد."یدامه دارد، تداوم میاعمال حق دفاع مشروع هم تا زمانی که حمله مسلحانه ا شود ومی

 و سپس مذاکره المللیبینبه پشت مرزهای  نشینیعقبمقابل پیشنهاد  صدام در

ما در زمان  م. مرزهای نظامیشوی...ما هیچگاه چنین اشتباهی را مرتکب نمی"گفت: 

 3جنگ همین مرزهاست."

کیلومتری پیشروی  112" ارتش ما، تا عمق و این زمانی است که وی اعتراف کرد که: 

" ما از وضع خود و نتایج حاصل، راضی هستیم. و  در زمانی دیگر گفت: 4کرد."

                                                           
 ۳۳۱ص  ۷۳۱4هجوم سراسری(؛ ناشر: مرکز تحقیقات و مطالعات جنگ، چاپ: صادق، چهارم )روزشمار جنگ: کتاب . 1
و تجاوز رژیم عراق به جمهوری اسالمی  منصور الریجانی اسماعیل؛ نظام جمعی سازمان ملل متحد. زمانی سیدقاسم. 1

 ۳۳ص  ۷۳۱۱ مدیریت ادبیات و انتشارات، تهران –دفاع مقدس های ایران، ناشر: بنیاد حفظ آثار و ارزش
 ۷۶۱ص ۷۳۶۶ایران؛ چاپ: ایران چاپ، شورای عالی دفاع جمهوری اسالمی -ستاد تبلیغات جنگ. ستیز با صلح/ ناشر: 1
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 112به طول ای هایمان تا به حال درست درآمده است. و نیروهای عراقی در جبههحساب

 1."اندکردهکیلومتر در خاک ایران پیشروی  112تا  22کیلومتر بین 

طی مکاتباتی که با وزیران خارجه کشورهای  سعدون حمادی وزیر خارجه وقت عراق

تواند با توافق برسر " جنگ جاری میبه عمل آورد مدعی شد که:  جامعه اقتصادی اروپا

ابد. ی کدیگر پایانییی از مرزهای زمینی و دریا نشینیعقبآتش بس، مذاکره و سپس 

 2به جنگ است."...این تنها راه حل عملی و معقول برای پایان دادن 

وقت ایران، درسازمان ملل متحد با بیان  وزیرنخستشهید محمدعلی رجائی، 

" ...ما به مظلومیت ایران و برخورد مغرضانه آن سازمان در جنگ عراق علیه ایران گفت: 

کنیم، بدون اینکه برای مبارزه با استعمارغرب، به استعمار شرق پناه ببریم، دنیا ثابت می

پای خود بایستیم. برای حفظ استقالل خود، بیشترین بها را بپردازیم. ...ما قادریم روی 

 اعالم می
ً
کنیم که پایان عادالنه جنگ نظیر هر جنگ دیگر، جز با سرکوب و مجازات صریحا

حرف ماست. زیرا قبول آتش بس ترین تجاوزگر، امکان پذیر نخواهد بود. این آخرین و اصلی

ها و رگبارهای دشمن است، تثبیت وضع متجاوز و ر چکمهاز سوی کشوری که مردمش زی

 3تحمیل تجاوز به کشور مظلوم است."

" ما، سرنوشت جنگ را در میدان جنگ تعیین وی در زمان دیگری در آن دوران گفت: 

 4کنیم."می

ری سیک»بعدها 
َ
" از  ایران، بویژه استاد دانشگاه کلمبیا کارشناس خاورمیانه 9«گ

به خاطر رویکرد ضعیف آن انتقاد کرد. زیرا این قطعنامه از جنگ با عنوان  قطعنامه

 نقض صلح مشاهده شده بود." «اختالف»و نه حتی  «وضعیت»
ً
 6نام برد، در حالی که قطعا

                                                           
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، (نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد/ علل تداوم جنگ . 1

 ۶۳ص  ۷۳۱4، چاپ: عقیلی۳جلد
های اشغالگر(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قدیر، ،؛ آخرین گامهویزهپنجم )روزشمار جنگ؛ کتاب . 1

 ۳۳۱ص  ۷۳۱۳
 ۱۶۱ص  ۷۳۱4هجوم سراسری(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: صادق، چهارم )روزشمار جنگ؛ کتاب . 1
 ۱۷ص  ۷۳۱۳تحقیقات جنگ؛ چاپ: پژمان،  / ناشر: مرکز مطالعات واز خونین شهر تا خرمشهر -4

5 .Gary Sick 
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، (نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد/ علل تداوم جنگ . 6

 ۳۱ص  ۷۳۱4، چاپ: عقیلی۳جلد
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هیچ مسئولیتی متوجه شورای امنیت سازمان  «وضعیت»" در اعالن  المللبیناز نظر عرف 

 1شود."نمیملل 

با شکست اقدامات مغرضانه سیاسی سازمان ملل در جهت طرفداری آشکار از متجاوزین، 

 ها، به ارتش خود صادر نمود.صدام حسین دستور حمالت بیشتری در سراسر جبهه

، ابتدا به قصد تصرف و کوشک مهرماه(، از محور طالئیه ۱)در روز هشتم جنگ 

و سپس، الحاق به متجاوزینی  ، نیروهای خود را به سمت سوسنگردو هویزه شهرهای بستان

که از محور شمال غربی سوسنگرد در حال پیشروی بودند، به منظور تسهیل در اشغال 

 ، هدایت نمود.اهواز

د ، علیه آنان وارد عمل شدندر روز بعد، مدافعین خودی با پشتیبانی بالگردهای هوانیروز

از این  نشینیعقبو ضمن ایجاد تلفات و ضایعات فراوانی به دشمن، متجاوزین را مجبور به 

 محور نمودند.

تا آخر با آنها جنگ خواهیم کرد. و ان شاء الله " ما، ، در این روز گفتند: )ره(امام خمینی

 2شویم."پیروز می

ها ها این بود که قدرت ایرانی" اشتباه عراقیرادیو لندن در دوازدهمین روز جنگ گفت: 

، نیروهای مسلح ایران نسبت به قبل از انقالب وضع بدتری داشتند. اندرا دست کم گرفته

 . بنابراین، نتیجه جنگ تاکنون این بودهاندسختانه زدهبا این همه، آنها دست به مقاومت سر 

توانست شخصیت وی را در جهان عرب، بهبود بخشد، که صدام را از پیروزی سریعی که می

 3محروم ساخته است."

حمله محدود به مواضع دشمن ک ی اجراء، با خوزستان ۳4لشکر ۷مهرماه، تیپ  ۷۶در 

، تلفات و ضایعاتی به کیلومتری جنوب غربی اهواز 4۶در حدود  «دب حردان»در منطقه 

شد در نتیجه، تیپ مذکور مجبور  روروبهدشمن وارد کرد که با مقاومت شدید نیروهای بعثی 

 به اشغال مواضع قبلی خود گردید.

موضع گیری  در یک، (مهرماه ۷۶روز ) در این رئیس جمهور وقت آمریکا «کارترجیمی»

های فعلی تأثیری ابد، و میانجیگریی " چنانچه جنگ ایران و عراق توسعهعیان گفت: 

                                                           
ق مقایسه با جنگ تحمیلی عراپانصد ساله اخیر ایران و های منصوری الریجانی اسماعیل، شیرزادی رضا/ بررسی جنگ. 1

 4۶۱ص  ۷۳۱۳علیه ایران؛ ناشر: انتشارات عروج نور، چاپ: عروج نور 
 44۶هجوم سراسری(؛ ص چهارم )روزشمار جنگ؛ کتاب . 1
 4۱۷همان ص . 1
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، باید جانب عراق را گرفته از کمک فارسخلیجنداشته باشد، کشورهای متحد آمریکا در 

 1معنوی به آن دریغ نکنند." مالی و

دریغ بی ها در مناطق مرزی ایران و دریافت امدادهایاولیه عراقیهای نظامیپیروزی

خود، تمام وجود صدامیان را اقتصادی، تسلیحاتی و نیروی انسانی از کشورهای حامی

مملو از غرور و تکبر نمود. و عقب راندن نیروهای متجاوز را در عمق اراضی اشغالی، به 

نظرشان امری محال تصور نمودند. لذا در همان اوایل جنگ رئیس حزب بعث گفت: 

درک کنند، این است که، ادامه جنگ و سخن گفتن از عقب  موضوعی که آنها باید آن را"

غیرممکن است. ای راندن نیروهای عراقی از مواضع بدست آمده با اتکاء به قدرت، مسئله

، حقوق ما را به رسمیت نشناسد، ما این حقوق را با تکیه به آمیزمسالمت...کسی که بطور 

 2آورد."بازوان رزمندگان در جبهه، از چشمانش درخواهیم 

از دست دادن بسیاری از نفرات و ادوات زرهی خود،  مهرماه، دشمن با وصف 44در 

های کارخانه نورد پیشروی خود را تا نزدیکی ضمن تقویت نیروها، در منطقه جنوب اهواز

، های سرسختانه نیروهای خودی در منطقه عمومیآغاز نمود. با مواجه شدن با مقاومت

حمید مجبور به احداث مواضع پدافندی شد. در این روز سعدون حمادی وزیر  پادگان

 ، در توجیه تجاوزخارجه وقت عراق طی سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد

 به ایران نسبت داده
ً
شد، می به ایران، مشکالت داخلی و برخوردهای مرزی را که عموما

، 1973 3«کارولینا»" ضمن اشاره به قضیه معروف  دفاع مشروع قلمداد نمود. ویمبنای 

تجاوز عراق به ایران را ضرورت دفاع از خود نامید و گفت: ضرورت دفاع از خود، فوری و 

 گذاشت. ...عراق راه دیگری براینمیشدید بود و فرصت انتخاب وسائل و رسیدگی را باقی 

 4انتخاب نداشت."

                                                           
 ۶۱همان ص . 1
 ۷44ص ۷۳۶۶ایران؛ چاپ: ایران چاپ، شورای عالی دفاع جمهوری اسالمی -. ستیز با صلح/ ناشر: ستاد تبلیغات جنگ1
1 .Carolinaنیوی »توسط صدها تن آمریکایی جزیره  (م ۷۱۶۱)ش  ۷4۷۶در زمستان سال  ؛(Navy)  واقع در ساحل

رشیان تسلیحات مورد نیاز شو «کارولین»مرزی رودخانه نیاگارا کانادا، تصرف گردید. که به وسیله قایق موتوری موسوم به 
حمل می نمودند. نیروهای انگلیسی مستقر در منطقه، با حمله به شورشیان و کشتن دو تن و  آمریکا «شلوسر»را از بندر 

را شکست داده و با مصادره تسلیحات و به آتش کشاندن قایق مزبور، این اقدام  آنان مجروح نمودن تعدادی از آمریکایی ها،
 دفاع از خود در مقابل آمریکا قلمداد نمودند. »خود را 

 4۶۱ص  ۷۳۱۳ اکبر/ دفاع مشروع و محاکم بین المللی؛ ناشر: فراگفت، قملی. خسروی ع4
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 و آبادان ، خرمشهربه طرف شهرهای اهواز در جبهه شلمچه هجوم دشمن

اعم از تانک،  هواییها با استفاده از تمام امکانات زمینی و عراقی ،در اولین روز تهاجم 

سیر م تریننزدیککه ای و بالگردهای خود، فشار شدیدی در جبهه هواییتوپخانه، نیروی 

 شد، متوجه مدافعان مرزی نمود.محسوب می و آبادان به منظور تصرف خرمشهر 1زمینی

کثرت دشمن در مقابل مقاومت تعداد قلیل نیروهای ایرانی، با عث تصرف پاسگاه مرزی 

وز ر ک ی ظرف را تصرف خرمشهر ،طرفینها با درنظرگرفتن توان رزمیعراقیخاصی نشد. 

 دربرآورد عملیاتی گنجانده بودند. ،در مدت سه روز و اشغال تمام مناطق خوزستان

پاسگاه مرزی  ۱خود، از مهرماه(، با پای کار آوردن تمام امکانات رزمی ۷)در روز دوم جنگ 

را تصرف نماید. با پیشروی در این  فقط توانست پاسگاه مرزی شلمچه 1موجود در منطقه

و به  رسیدند. ،کیلومتری مرز احداث گردیده بود ۳مسیر به خاکریزهای دژ منطقه که در 

 قصد تصرف خرمشهر ادامه مسیر دادند.

 تانک عراقی از شلمچه 222است: حدود ، حاکی زرهی اهواز42لشکر" برابر گزارش 

 3."اندرسیده کیلومتری خرمشهر 2عبور کرده، به 

، وارد خاک ایران شد تنومه - لشکر عراقی از محور بصره یک مهرماه(، 4روز )در سومین 

رابر ، با درهم شکستن مقاومت نیروهای نابهواییو با پشتیبانی بسیار شدید آتش توپخانه و 

شلمچه گردید. باوصف تحمل تلفات و ضایعات فراوان مدافعان ایرانی وارد منطقه عمومی

ناباورانه، تعدادی از  مع الوصف توانستند با مقاومتی نابرابر و از ناحیه دشمن، خودی

های متجاوزین را منهدم نمایند و دشمن را در قسمتی از منطقه مجبور به ها و نفربرتانک

 نمایند. نشینیعقب

 4نفر از نیروهای عراقی با استفاده ازتاریکی شب، با  4۶تعداد  در منطقه شلمچه

 ودند.دستگاه نفربر، خود را به نیروهای ایرانی تسلیم نم

یکی از معضالت حاد رزمندگان ایران در منطقه، از همان اوایل مقابله با تهاجم دشمن، 

 کمبود نیروهای مسئله عدم به موقع تدارک مهمات محسوب می
ً
شد. زیرا مدافعان اجبارا

کردند. و این موضوع مصرف بیشتر مهمات رزمنده را با استفاده بیشتر از مهمات جبران می

ت. قلت تعداد آنان، کمبود مهمات در مقابل موج خروشان تابن دندان تسلیح را در پی داش

                                                           
 کیلومتر است. ۷۱ فاصله بین مرز شلمجه تا شهر خرمشهر. 1
 .و شلمچه 4۳، حدود، کیلومتر های موجود در منطقه مزبور عبارتند از: کوشکپاسگاه. 1
 ۱۶ص  ۷۳۱4کتاب چهارم: هجوم سراسری(/ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛ چاپ: صادق، جنگ )روزشمار . 1
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 را دیکته «عملیات تأخیری»به صورت  نشینیعقبشده نیروهای متجاوز، تالزم اجرای 

همه کشورها، در رزم پدافندی و تحت شرایط نابرابر،  " برابر دکترین نظامینمود. زیرا: می

زیاد و حفظ تمامیت نیروها و به دست آوردن موقعیت مناسب  به منظور جلوگیری از تلفات

 1برای پدافند مؤثر، اجرای عملیات تأخیری امری معمول و منطقی است."

" گریزی که در پی آن بازگشت، و شکستی که فرماید: می السالم()علیهیعلحضرت 

 زیرا بسا .«دننگ ندانی» آن هجوم و حمله به دشمن باشد، بر شما ناگوار نباشد. بعد از

مصلحت در گریز است. تا دشمنان سنگرهایشان را رها کرده پیش آیند و شما از پشت سر 

این که اگر براثر هجوم دشمن گریختید، نومید  ای را محاصره نمائید. آنهاحمله نموده و 

 2نشوید. بلکه سبب شکست خود را تدارک کرده، بازآئید."

نیروهای خود، با ای دشمن با تقویت لحظهمهرماه(، ۳جنگ )در روز بعد، چهارم 

پیشروی  کیلومتری خرمشهر ۱تانک و نفربر از نواحی غرب و شمال تا  ۳۶استعداد حدود 

قرار داد. مقاومت نیروهای  هوایینمود. و شهر را برای چندمین بار زیرآتش شدید توپخانه و 

نیروهای متجاوز، باعث افزایش آتش دشمن در  علیهایران  هواییمدافع و فعالیت نیروی 

کیلومتری شهر نفوذ  ۳منطقه گردید. تا اینکه در نزدیکی ظهر با نیروهای زرهی به حدود 

 گردید، درکردند. در مقابل حمالت وحشیانه بعثیون که هرلحظه بر شدت آن افزوده می

 نشینیعقبفات و ضایعات فراوان، مجبور به ساعات آخر روز مدافعان خودی، با دادن تل

میلی متری ارتش، به علت اجرای آتش  ۷۱۳شدند. برابر گزارش فرمانده گردان توپخانه 

 ها از کار افتادند.بیش از حد این توپخانه برروی دشمن، کلیه توپ

تانک ارتش که از لحظات اولیه تهاجم  4۳4دژ، و ۷۳۷پیاده مکانیزه و ۷۶۳های گردان

دست دادن و دژها، درگیر مستقیم با دشمن بودند، با از  ها در مناطق شلمچهراقیع

ه شان بعیبه علت عدم جایگزینی، نیروی دفا مجروح خود، و بسیاری از کارکنان شهید

 شدت کاسته شده بود.

                                                           
در سال اول جنگ؛ ناشر: سازمان حفظ آثار و  معین وزیری نصرت اله/ تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان. 1

 ۶۱، ص ۷۳۱۳، های دفاع مقدس آجا، تهرانارزش
چند ماه بعد، با تقویت و تدارک نیروهای خودی جهت تالفی عقب » . ۱۶4ص  ۷۶نهج البالغه فیض االسالم / نامه . 1

که منجر به شکست « اکبرالله» زیآم، با اجرای عملیات موفقیت ۷۳۶۶اردیبهشت ماه  ۳۷های قبلی، در تاریخ نشینی
 بستان و فرار تا شمال شرقی آن شهر گردید.اکبر در شرق منطقه عمومیهای اللهتپهشمن و عقب نشینی از مفتضحانه د

 .«بارقه امید اولین بازگشت و پیروزی را برای نیروهای ایرانی طنین انداز شد «باب الفتح»بدین صورت با این 
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 و بایستی در اول مهرماه فارغ التحصیلدانشجویان دانشگاه افسری که اکثر آنان می

گردیدند، با آغاز جنگ، با درخواست از فرماندهان خود مفتخر میبه درجه ستوان دومی

ی هاو با سالحیی ها، بدون دریافت درجه و با همان لباس دانشجومبنی بر حضور در جبهه

از  به مناطق مختلف جنگی خوزستان ۳و تیربار ژ ۱، آر پی جی۳انفرادی از قبیل تفنگ ژ

اعزام گردیده و به جمع مدافعان غیرتمند و از جان گذشته خرمشهر که  مله خرمشهرج

 کرد پیوستند.نفر تجاوز نمی ۱۳۶-۱۶۶تعدادشان از 

های انفرادی و تعداد اندکی مهرماه(، مدافعان شهر با سالح ۱)در روز پنجم تهاجم 

میلی متری و کاتیوشا که در منطقه ۷۳۶میلی متری، با اجرای آتش توپخانه ۷۶۶تفنگ 

آبادان مستقر بودند، ضمن وارد آوردن تلفات و ضایعات قابل توجهی به دشمن، عمومی

ردند. که تعدادی از ادوات زرهی آنان ک نشینیعقبآنان را در محور شمالی منطقه وادار به 

 سالم به غنیمت نیروهای خودی درآمد.

نبرده بود، برای درهم ای دشمن که از کاربرد نیروی زرهی برای تصرف شهر بهره

گارد  ک تیپ پیادهی شکستن حلقه محاصره شهر، با توسل به نیروی پیاده، اقدام به اعزام

 مرزی دیگر به منطقه نمود.

را بسیار ساده و در دسترس پنداشته بود، و  ی که در ابتدا تصرف خرمشهر" دشمن بعث

گردان از نیروی مخصوص را جهت اجرای مأموریت و تصرف  2به همین اساس تنها 

خرمشهر اختصاص داده بود، عمالً مجبور شد که به منظور مقابله با مدافعین سلحشور و 

 1را به کار گیرد."لشکر  2مظلوم خرمشهر، بیش از 

پخانه ای، و تو هواییدشمن با استفاده از نیروهای تازه نفس و آتش گسترده پشتیبانی 

پیشروی خود را ادامه داد. تا در  ضمن بمباران شدید شهر، از سمت غرب به سوی خرمشهر

 کیلومتری شهر جلو رفتند. ۳حوالی ظهر به حومه پلیس راه رسید. و با نیروهای زرهی تا 

، دژ۷۳۷اعم از باقیمانده نیروهای گردان ظهر نیروهای خودی بعد از 4در حدود ساعت 

پاه ، شهربانی، س، نیروهای ژاندارمریدریاییدانشجویان دانشگاه افسری، تکاوران نیروی 

برق آسا به متجاوزین باعث شدند افراد  یورش با و نیروهای خود جوش مردمی پاسداران

دستگاه تانک و نفربر رها شده، به دست  ۳۶دشمن از منطقه متواری شده و در نتیجه تعداد 

 رزمندگان ایرانی به غنیمت درآید.

                                                           
 ۱۳، ص ۷۳۱۳ان، / مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛ چاپ: پژماز خونین شهر تا خرمشهر. 1
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مسئولین در ایجاد یی یکی از اشکاالت عمده در این مقطع زمانی، عدم توانا

 بود.داوطلب مردمیسازماندهی و بکارگیری صحیح نیروهای 

، باوجود نیروهای کثیر عراقی در منطقه و میل به (مهرماه ۳)در ششمین روز درگیری 

، فرماندهان بعثی قوای بیشتری در مفرط آنان برای تصرف سریع خرمشهریی جنگجو

عملیات  وارد عمل نمودند. و از دو ناحیه شمال و غرب مناطق خرمشهر و اهواز

کیلومتری خرمشهر و از طرف غرب با ۷۶خود را تکرار کردند. از سمت شمال تا تهاجمی

 احداث پل متحرک روی رودخانه، تا حوالی صد دستگاه نفوذ کردند.

، به یافتآنان افزایش می هواییبرخالف تصور بعثیون، هرقدر میزان بمباران زمینی و 

 رسید.د مدافعان شهر به ظهور میهمان مقدار مقاومت و ایستادگی در وجو

 شدن مجدد نیروهای ورحملهپیوستن تعدادی نیروی کمکی به نیروهای ایرانی باعث  

خودی به مواضع دشمن و تارومار شدن آنان و کشته و مجروح نمودن و به اسارت درآمدن 

 تعدادی از نیروهای دشمن و به غنیمت گرفتن تعدادی از ادوات زرهی گردید.

 «مناخیم بگین»در این روز نوشت:  1«اکونومیست» المللیبینهفته نامه خبری و 

به  ، مبنی بر اینکه" این هفته در برابر درخواست آمریکا رژیم صهیونیستی، وزیرنخست

برای حمل تدارکات نظامی  و نزدیک اسرائیل هنگام فرود آمدن هواپیماهای عراقی در اردن

 2و دارویی جهت جنگ علیه ایران، ساکت باشد، تن داده است."

ها و اسناد بدست آمده از افراد کشته و اسیر ، کارت(1/7/14)" در ششمین روز جنگ 

 3بود." آنهاشده دشمن، حاکی از مصری بودن تعدادی از 

، آتش شدید روی خرمشهر، دشمن ضمن اجرای (مهرماه ۶روز )در روز بعد، هفتمین 

 نینشیعقبدرصدد پیشروی به سمت شهر برآمد ولی با مقاومت نیروهای خودی مجبور به 

گردید. که در این وضعیت با انهدام چند دستگاه تانک و نفربر، تعدادی کامیون مهمات و 

 کامیون مواد خوراکی به غنیمت مدافعان شهر درآمد. و یکسالح سبک 

هفتم مهرماه در حالی سپری گردید که دشمن از سمت شمال و غرب نیروهای خود  روز

 را تحت فشار فراوانی برای دسترسی زودتر به شهر سازماندهی نمود.

                                                           
1 .The Economist 

ت مدیری –/ ناشر: بیناد حفظ آثار (به روایت مطبوعات خارجی)دفاع مقدس؛ اسناد تجاوز های بنیاد حفظ آثار و ارزش. 1
 ۱۷ص  ۷۳۱4 انتشارات و ادبیات، تهران

 ۷۳4 ص تحقیقات جنگ؛ چاپ: صادق،کتاب چهارم: هجوم سراسری(/ ناشر: مرکز مطالعات و )روزشمارجنگ . 1
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پیشروی کردند.  کیلومتری خرمشهر ۷بعد تا حدود جاده کمربندی شمال شهر تا  روز در

وم دشمن، مرگ را به بازی گرفتند و تا سرحد نیروهای جان برکف منطقه در مقابل هج

 شهادت به مقاومت سرسختانه خود ادامه دادند.

مهرماه(، ادوات زرهی دشمن تحت پوشش نیروهای پیاده،  ۳تهاجم )، در دهمین روز

به داخل شهر نمودند. و آغاز  نشینیعقبمدافعین شهر را با آتش سهمگین خود، مجبور به 

درگیری تن ایرانی با تانک ، شهر رقم خورد. در ترمینال نظامیروز  نبرد شهری در این

. به محض رسیدن نیروهای تقویتی در جبهه خودی، دشمن با ادامه یافتعراقی، با شدت 

 دردادن تعدادی اسیر و کشته و مجروح و انهدام تعدادی تانک مجبور به فرار از محل شد. 

ارد و  نفر خبرنگار خارجی به همراه راننده تاکسی که برای ارسال گزارش از بصره ۳روز  این

 خاک ایران شده بودند، توسط رزمندگان خودی دستگیر شدند.

نفر مجروح  ۷۷۱نفر شهید و  ۷۱تلفات نیروهای ایرانی در طی این نبرد نابرابر، 

 گزارش گردید.

، دشمن با استفاده (مهرماه ۷۶)دشمن به خاک ایران اسالمیازدهمین روز تجاوز ی در

نیروهای خسته مدافع شهر را که  ،موفق شد هواییاز تمام امکانات پیاده، زرهی، توپخانه و 

شد، و فاقد جایگزینی مناسبی کاسته می آنهابه خاطر تحمل تلفات، هرلحظه از تعداد 

برسانند. و آن محل را در  ره بندر خرمشهربودند، به عقب براند. و خود را تا حوالی ادا

 محاصره خود درآورند.

کاست، ها میبرخالف ایام گذشته که دشمن با فرارسیدن تاریکی شب از شدت درگیری

های ویژه گانی برای استفاده از حداکثر زمان، با بکارگیری نیروهای پیاده تازه نفس که از

 دند، شبانه به پیشروی خود ادامه دادند.نیروی مخصوص اعزام شده بو

با حمله  و ژاندارمری مدافعان شهر اعم از ارتشی، سپاهی، نیروهای خودجوش مردمی

به نفرات متجاوزین، ضمن انهدام بسیاری از ادوات زرهی آنان، تعدادی را کشته و اسیر 

از فرماندهان عراقی اعتراف نمود  یکی کردند. بعدها، نشینیعقبنموده بقیه را مجبور به 

 3گردان تانک الحسن، گردان »متشکل از یی " طرح حمله به داخل شهر با نیروهاکه: 

به اجراء  13مقارن ساعت  «رموکی پیاده با پشتیبانی گردان تانک 1مکانیزه، گردان  -پیاده 

شهر سقوط خواهد کردیم به زودی درآمد. و پیشروی به مرکز شهر آغاز شد. ...تصور می

هم  همان روز من با چشمان خود شاهد از 11/12کرد. اما قضیه عکس بود. ...در ساعت 
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زل ها متزلپاشیدگی نیروهای عراقی بودم. وضعیت فوق العاده ناخوش آیند بود. روحیه

ه، به عقب برگشت «پل نو»ها تا تسلط بر نیروها ممکن نبود، بعضی از فراری .شده بود

ها فراوان بود، طوری که بیش درحال حرکت بودند. خسارت برخی حتی به طرف شلمچه

ها کشته و اسیر شدند، و بقیه شکست سختی نفربر از دست دادیم. ده 17تانک و  23از 

 1"را متحمل گردیدند.

زرهی  2زرهی و تیپ  3مکانیزه لشکر  9" حضور تیپ روز طبق اطالعات واصله،  در این

نیروی  33گردان از تیپ  2مکانیزه عراق و  1لشکر  22زرهی و عناصری از تیپ  3لشکر 

 23پیاده درساعت  94گردید. همچنین ورود تیپ  تأیید مخصوص عراق در منطقه خرمشهر

 1ازدهم به منطقه خرمشهر گزارش گردید."ی روز

غاز تهاجم عراق به ایران، برای اولین بار، بنا به دستور روز از آ ۷4از سپری شدن  بعد

به عنوان  خوزستان ، فرمانده ناحیه ژاندارمری«سرهنگ رضوی»ستاد مشترک ارتش، 

 تعیین گردید. فرمانده مشترک کلیه نیروهای موجود در منطقه عملیاتی خرمشهر

نیروهای متفرق خود اقدام به سازماندهی مجدد برای  آوریجمعها با روز عراقی در این

 نمودند. دیگر به منظور تصرف خرمشهرتهاجمی

. آتش توپخانه آنان ادامه یافت، تالش دشمن برای تسخیر شهر (مهرماه ۷4)روز بعد  در- 

سهمگین خود قرار داد. متجاوزین تحت لوای آتش تهیه سنگین تمام سطح شهر را زیر پوشش 

 و پرحجم خود تا حوالی میدان راه آهن جلو آمدند. این بار نیز با هجوم مدافعان کفرستیز

به عقب رانده شدند. در این دفاع، تلفات و ضایعات فراوانی به  آنان را تا منطقه شلمچه ،شهر

 ری از نیروهای رزمنده خودی نیز به فیض شهادت نایل گردیدند.دشمن وارد شد. و بسیا

 ، با پیشروی مجدد به سوی خرمشهر(مهرماه ۷۳)روز بعد، چهاردهمین روز تهاجم  در

نفر اسیر و تعدادی تانک و نفربر به  ۳۳و مقابله نیروهای خودی، از نیروهای متجاوز تعداد 

 غنیمت گرفته شد. و با تحمل تلفات و ضایعات دیگر نیروهای خود را به عقب کشاندند.

طی تلگرامی به صدام حمایت کامل دولت و ملت خود را از  «زامبیا»" رئیس جمهور 

 3اعالم داشتند."عراق در جنگ با ایران 

                                                           
 4۳۳همان ص . 1
اع های دفدر سال اول جنگ؛ ناشر: سازمان حفظ آثار و ارزش معین وزیری/ تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان. 1
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 تکاورانمهرماه، دشمن که تا گمرک شهر پیش آمده بود با عکس العمل تهاجمی ۷۱در 

 شد. نشینیعقب، مجبور به دریایی

های با بعثیون در نخلستان دریاییدر همین روز درگیری دیگری بین تکاوران دالور 

 .ادامه یافت منطقه شلمچه

، به منظور تسریع در و هویزه اتخاذ پدافند در منطقه سوسنگردفرماندهان بعثی، با 

 آن منطقه گسیل نمودند. مکانیزه را از ۳پیاده مکانیزه از لشکر  ۷۳اشغال خرمشهرتیپ 

 در روز بعد، به جز بمباران مناطقی از شهر، تحرک خاصی ازدشمن مشاهده نشد.

خاتمه اعالم آتش بس ظاهری عراق،  بعد از، (هفدهمین روز جنگ)مهرماه  ۷۶در 

با اجرای آتش سنگین به طرف شهر حرکت نمودند. نیروهای  نیروهای مهاجم از چند محور

همرزمان خود، و عدم جایگزینی که منجر به ای خسته مدافع، با وجود ازدست دادن لحظه

 پرداختند. ولی آنان با استعداد بسیار اعم شد، به مقابله با دشمنآنان میتقلیل توان رزمی

 از عده و ُعده، توانستند دراکثر محورها پیشروی نمایند.

ه ب سوی دیگر، با وارد کردن وسایل پل سازی به منطقه به قصد عبوراز رودخانه کارون از

 ، عملیات جدیدی را اجراء نمودند.و سپس هجوم به سوی آبادان منظور تصرف کامل خرمشهر

سابقه، مدافعان بی ، با اجرای آتش پشتیبانی(هجدهمین روز تجاوز)مهرماه ۷۱روز  در

 اندک شهر را مجبور به ترک مواضع خود نمودند.

ند و از تصرف در حمله به پادگان دژ، با مقابله ارتشیان مستقر در محل مواجه گردید

 منصرف شدند.
ً
 پادگان موقتا

، در گمرک با مدافعان همین روز تعدادی از نیروهای غواص دشمن با عبوراز اروندرود در

 پرتالش محل درگیر شدند. که از طرفین تعدادی تلفات و ضایعات برجای ماند.

، تعدادی از همکاری هوانیروزمهرماه، نیروهای خودی با تهاجم متهورانه با  ۷۱در 

نفر را به اسارت گرفتند. در همین روز رادیو  ۷۳دشمن را منهدم کردند. و  ادوات رزمی

توانند به جنگ ادامه دهند، اما به علت می " ایرانیان اگر مایل باشند، گفت: صدای آمریکا

خود باید به  هواییزمینی و های سرعت سالحعدم تأمین نیازهای جنگی و همچنین 
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خواهند از منابع خارجی، از می قادرند هرچهها ی چریکی قناعت کنند. عراقیهاجنگ

 1توانند."ها نمیدریافت کنند. اما ایرانی و شوروی جمله فرانسه

متجاوز با احداث پل روی رودخانه ، نیروهای (بیستمین روز تهاجم عملیات)روز بعد  در

، از رودخانه عبور کیلومتری آبادان 4۶فاقد نیروی پوششی، در حوالی ای در منطقه کارون

 گردید.تر ، تنگآبادان را قطع نمودند. حلقه محاصره خرمشهر -کرده و جاده اهواز

جمهوری از ک گردان پیاده از گارد ریاستی گرفتن اختیار مهرماه، دشمن با در4۶در 

اوایل صبح همزمان با اجرای آتش سنگین توپخانه به طرف شهر اقدام به پیشروی نمود. 

 گردید.« پل نو»نیروهای خودی به مقابله با آنان پرداختند. دشمن موفق به تصرف 

، برای تقویت نسبی، به همکاران «پادگان منجیل» دریاییاین روز تعدادی از تکاوران  در

 خود در شهر، ملحق گردیدند.

کمبود شدید نیروی  نیز با وجود گستردگی منطقه محوله، و زرهی خوزستان ۳4لشکر

 ۷4۶از اندقبضه خمپارهو چند  ۱تیرانداز آر پی جی  نفر ۳۶انسانی، اقدام به اعزام حدود 

 میلی متری به این منطقه نمود.

جهت: غرب، شمال و شرق مورد هجوم  ۳از  از عبور دشمن از رودخانه، خرمشهر بعد

را به  ، خودنشینیعقبهمه جانبه دشمن قرار گرفت. و با وادار کردن نیروهای خودی به 

 داخل محدوده شهر رساندند.

مهرماه، درگیری شدیدی بین نیروهای دو طرف در مناطق گمرک و کشتارگاه  4۷ازشب 

 هایدرگرفت. پادگان دژ به محاصره کامل درآمد. دشمن تالش خود را برای اشغال ساختمان

 مناطق شهر تسلط کافی اعمال نماید. سایر معطوف نمود، تا بر« کوی طالقانی»

شد، توسط مدافعان ندر هدایت میدیگر که همزمان از سمت بیی یک گردان کماندو

 قلیل شهر متوقف گردید.

 از تمام برداری، دشمن با استمتاع و بهره(بیست و سومین روز جنگ)مهرماه  44در روز 

های انفرادی امکانات خود، تا مدخل شهر نفوذ نمود. تعداد اندک نیروهای خودی با سالح

سوی جبهه، سیل  در آنطرف، و  در یکدستگاه تانک با مهمات محدود  ۱و وجود فقط 

آنها  لحظه به تعداد ها و نفربرهای زرهی و نیروهای پیاده دشمن، که هرخروشان تانک
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ه از کیی شد، جنگی نابرابر را، برای جاودانه تاریخ، به تصویر کشید. نیروهاافزوده می

 4دی، تا ظهر آن روز با عقب راندن نیروهای خو بعد ازرودخانه عبور کرده بودند، در 

 بود. رسیدند. این وضعیت، پیام محاصره کامل خرمشهر کیلومتری شمال آبادان

مهرماه در  4۳جنگیدند، در شفق با تمام قوا می ها که برای تصرف خرمشهرعراقی

 نفوذ کردند. تالش «طالقانیخیابان »مقابل مقاومت چنگ و دندان مدافعان جسور شهر، تا 

. درنتیجه، با جنگ تن با تانک، ادامه یافتآنان برای تصرف کامل شهر تا تاریکی شب 

را به اشغال خود درآورند. تا این روز پادگان دژ به علت مقاومت  ک سوم شهری توانستند حدود

 نیروهای ارتشی هنوز سقوط نکرده بود.

، متجاوزین از سه جهت شروع (جمین روز تهاجمبیست و پن)مهرماه  4۱درصبحگاه روز 

به پیشروی کردند. تحت فشار دشمن، تعدادی از نیروهای خودی به آن سوی رودخانه 

 نمودند. نشینیعقب

در غروب آن روز، با حمله متهورانه آخرین مدافعان شهر، دشمن با دادن تلفات و 

 به ضایعاتی تا مدخل شهر گریخت. ولی با تقویت نمودن نیروه
ً
ای گریزان خود، مجددا

از شهر به اشغال ای روز قسمت قابل مالحظه گردید. در اواخر ورحملهمدافعان ایثارگر شهر 

 بعثیون درآمد.

خونین » یواقعدر این روز چهره  افت. خرمشهری آمار شهدای شهر افزایش چشمگیری

 «خونین شهر»را درآئینه جاودانه خود به تلخی تمام تجربه نمود. از این پس، نام « شهر

 خرمشهر در تعب و رنج سوخته، حکاکی شد. هبرقامت خمید

انتقال مجروحین، مقدور نبود. پیکر گلگون کفنان مدافع، برزمین مانده بود. تنها راه 

انه به تحمیل مرگی مذبوح ای گی شرافتمندانه،برای باقیمانده مدافعان شهر، استقبال از مر 

دشمن، فرا روی آنان قرار گرفته بود. با آخرین توان قلیل خود دشمن را اندکی به عقب 

 " تکاورانراندند. پل باردیگر تحت سیطره خودی درآمد. دانشجویان دانشگاه افسری و 

تنها رزمندگان ارتشی باقی مانده بودند که با شجاعت فوق العاده در کنار نیروهای  دریایی

 1جنگیدند."خرمشهر میدر  یمردم
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مهر ماه، تالش برای اشغال کامل خونین شهر با جدیت بیشتری از سوی دشمن  4۶در 

 صورت گرفت.

 نفراز نیروهای خودی به شهادت رسیدند. ۳۶مهرماه، حدود  4۶و  4۳های خونین در درگیری

اور شهر، دشمن را در قسمتی از نقاط متصرفی به ی اران کمی مهر ماه، با هجوم 4۱در 

 عقب راندند.

اما بعثیون با وجود تحمل تلفات و ضایعات فراوان از ناحیه مدافعان خودی، در  

 قسمتی دیگر از شهر
ً
 خود درآوردند.را به اشغال  بعدازظهر همان روز مجددا

 روزبعد درگیری شدید بین طرفین تا تاریکی هوا ادامه داشت.

ری افت. دشمن با اتکاء به برتی مهرماه، نبردهای خیابانی با شدت بیشتری تداوم 4۳در 

به شهادت رساندن باقیمانده مدافعان  ای و کیفی، در تالش برای بیرون راندن،مطلق کمی

 شهر بود.

حداقل نیرو و امکانات محدود، تا آخرین قطره خون خود برای  نیروهای خودی نیز با

 آزادی شهر ایثار نمودند.

مرزی برای تقویت  ۷۷4مهرماه، دشمن با در اختیار گرفتن نیروی تازه نفس تیپ  ۳۶در 

حتی در تاریکی شب در حال  بیشتر نیروها، با مدافعین خودی، تن به تن و منزل به منزل

 نبرد بود.

شد. از این رو آتش و اقدامات ایذائی، مانع از استراحت رزمندگان اسالم می " با اجرای

 با خستگی فزاینده نیروها و حضور رو به افزایش و گسترده دشمن، امیدی به حفظ خرمشهر

 1گذرانید."نبود. و شهر آخرین روزهای آزادی خود را می

خود را افکنده بود. برای مدافعان خسته جسم غبار اسارت در اکثر نقاط شهر سایه شوم 

و خروشان جان شهر مسجل شده بود که دیگر زمان پنجه در پنجه افکندن تعدادی سالح 

افتاده با دیوارهای فوالدین زرهی و مکانیزه و خیل  کار از ازاندهسبک و چند قبضه خمپار 

شی از دیوارهای ویرانه سربازان متجاوز بعثی، سپری شده است. ولی باز قادر به چشم پو

حاصل گذشت. درروز اول بی به خون همرزمانشان نبودند. سه روز دیگر به مقاومت آغشته

آبان، به علت مقاومت از هستی گذشتگان شهر، پیشروی محسوسی نصیب دشمن نگردید. 

نفر دیگر از نیروهای عراقی بدست نیروهای خودی گرفتار آمدند. تا این روز، پل شهر،  ۶
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ها باقی مانده بود. پل زیر رگبار متری در تحت کنترل ایرانی ۱۶ان فرمانداری و خیابان مید

 شد.های دشمن قرار گرفته بود بطوریکه عبور و مرور از آن میسر نمیسالح

در روز دوم آبان، دشمن باشدت عمل بیشتری وارد کارزار شد، ساختمان فرمانداری 

ک های سبشرق ساختمان فرمانداری واقع بود، باسالحسقوط کرد، پل شهر را که در قسمت 

 و سنگین زیر آتش گرفت. و اینگونه، تنها خط ارتباطی رزمندگان بطور کامل قطع گردید.

 با وجود اینکه نیروهای خودی متحمل تلفات فراوانی شده بودند، مقاومت شکسته نشد.

بایستی در اول که میتعدادی از این شهدا همان دانشجویان دانشگاه افسری بودند 

 مهرماه همان سال به درجه افسری نائل گردند.

ها هنوز بر محور منتهی به مسجد جامع، موفق به شکستن حلقه محاصره عراقی

نیروهای خودی نشده بودند. لیکن با تحت کنترل درآوردن پل شهر توسط دشمن، از این 

خروج مدافعان از شهر  لحظه به بعد، مقاومت نیروهای خودی حاصلی دربر نداشت.

 گردید. مجروحین و شهدا برزمین ماندند. انتقال آنان به آن سوی رودخانه محال بود.الزامی

درعصر همان روز با حمله ناامیدانه نیروهای خودی به ساختمان فرمانداری، دشمن 

 و ساختمان مذکور از تصرف آنان خارج گردید. از منطقه متواری شد.ای بطورناباورانه

 به تصرف نیروهای انبوه دشمن درآمد. لذا 
ً
درروز سوم آبان ماه، فرمانداری شهر مجددا

با دستور فرماندهی منطقه عملیات، دستور تخلیه به بازماندگان مدافع شهر ابالغ گردید. 

در  شهر از وجود مدافعان جان برکف نیروهای خودی، خالی شد. دیوارهای مجروحش با

 ا اشک آخرین مدافعین وداع نمود.آغوش گرفتن خون شهدا، ب

 هایش پذیرفت.یروز با تمام زخم ۳۱۱بخش شمالی شهر اسارت را برای مدت 

 قسمت عمده شهر در آن سوی رودخانه بطور کامل تحت کنترل نیروهای خودی باقی ماند.

روز  ۷۳کیلومتری مرز قرارداشت، پیشروی دشمن به سوی آن  ۷۱شهری که در فاصله 

 روز نبردهای نابرابر خیابانی را شاهد بود. ۷۳آن تا اشغال،  بعد ازمید و به طول انجا

 م جز" درتاریخ اسال، درتوصیف رزمندگان خستگی ناپذیر ایران گفتند: )ره(امام خمینی

های ایران ما سراغ ندارد. ملتی مثل ملت ایران جوان ک برهه از صدر اسالم، جوانانی مثلی

 1درتاریخ ثبت نشده است."
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 کردند، بعد از اشغال ورا عنوان می متجاوزین بعثی که از دیرباز ادعای تملک خرمشهر

" پس از نوشت:  «باء -الف » یدولتکشتار مردم و مدافعان و تخریب کامل شهر، مجله 

، این شهر بار دیگر!! به آغوش سرزمین مادر، بازگشت. پس [خرمشهر]آزادگشتن محمره 

مردم شهر، برادران خود را در برگرفتند، گلی شد برشاخسار درخت بزرگی که عراق از اینکه 

 1شود."نامیده می
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شهرهای  بار هواشناسی شهرهای عراق، اسامیاین زمان به بعد، دربرنامه گوینده اخ از

شد. ها، نیز به عنوان شهرهای عراقی به تفسیر کشیده میاشغال شده ایران توسط عراقی

کان ، کشتار کود اندشرکت داشته اعترافات اسرای عراقی که در زمان تصرف خرمشهربنابه 

پناه، قتل جاماندگان عرب زبان با سرنیزه، زنده به گور نمودن اهالی هنگام تخریب بی و زنان

آجرپزی، قطع انگشتان دست مقتولین بخاطر انگشتری، غارت تمامی های منازل و کوره

ازل با لگد مال نمودن نازل و سبقت از دیگران بخاطر کسب غنیمت وسایل مناموال م

زنده سوزاندن زنانی که برای حفظ عفاف خود با زبانان شهر، زندهجان عرباجساد نیمه

از جنایات جنگی متجاوزین بعثی در این شهر بوده است. ای آنان درگیر شدند و... گوشه

الهه، نحوه رفتار متخاصمین در جنگ با افراد  ۷۳۱۳مصوب در صورتی که برابر کنوانسیون 

 در جنگ حضور ندارند، حتی افراد نیروهای مسلحی که از جنگ 
ً
غیر نظامیانی که مستقیما

 ها،بیماران، مجروحین جنگی، بازداشتی، اندروگردان شده و سالح خود را بر زمین نهاده

 .اندت، تحقیر و قتل ممنوع گردیدهایراد ضرب و جرح، شکنجه، آزار و اذی هرگونهاز 

نامید، خطاب می «محمره عربی»صدام بعد از تصرف خونین شهر که آن را آزادساری 

 [امام]گروه "... به این صورت زمین و آبی که شما آن را از بند به نظامیان خود گفت: 

سرزمین عملی، به مفهوم آزادسازی همین مقدار از ای خمینی آزاد ساختید، به گونه

 1است." فلسطین

سرمست از باده این پیروزی اقدام به برپایی جشن و پایکوبی نمودند، ها عراقی

م ایآمده) «جئنا لنبقی»به جای آن جمله  و "شعارهای فارسی روی دیوارهای شهر را زدودند 

ی بغداد بنا در ،(روستای حفار) خاک شرقی رودخانه کارون از نوشتند. 2را " (که بمانیم

 یادبود سرباز گمنام ساختند.

سری و فوری فرماندهان خطاب به زیردستان، آنان را فرزندان: های از این زمان به بعد، نامه

ه بهای و به پاکسازی تمامی سرزمین ندخالد و سعد ابی وقاص و صالح الدین ایوبی خواند

 د.دناز وطن بزرگ عربی! تحریص و تحریک نمواصطالح غصب شده و جدا شده 
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ا بجهای نفت، قایقهای انهدام منازل مسکونی بر روی ساکنان آن، تأسیسات و لوله

راه آهن، دکل و تیرهای برق، های آجزسازی، ریلهای مانده در رودخانه، تخریب کارخانه

 ن گردید.برق و تلفن و درختان خرمای منطقه از اعمال جاری آناهای قطع سیم

 –اقدام به ایجاد خط اتوبوس رانی بصره  اشغال این شهر، فرمانداری بصره بعد از

 نمود و شهرهای اشغالی را جزء خاک عراق خواند. خرمشهر
 

 چه گذشت؟ آبادان در

ها قرار مورد هجوم آتش توپخانه عراقیای به طرز وحشیانه در روز آغاز تهاجم، آبادان

 دفاع شهر شهید و مجروح گردیدند.بی گرفت. که تعداد بسیاری از مردم

 شهر زیر آتش شدید توپخانه دوربرد دشمن قرار (مهرماه ۷)در دومین روز جنگ 
ً
، مجددا

 گرفت. که نتیجه آن قسمتی از مناطق نفتی و اسکله شهر طعمه آتش شد.

ها و مخازن نفت، در زیر و حتی بیمارستان گارد ساحلی ژاندارمری اکثر نقاط شهر و

های عراقی، سومین روز بمباران را سپری نمودند. در این روز حدود ضربات سهمگین توپ

ز آتش ت گرفته اأدود غلیظ نش نفر از اهالی شهر شهید و بسیاری نیز مجروح گردیدند. 4۶۶

 سیاه بازماندگان از دست رفتگان شد.ن سوخت، لباس زمخا

و ای ، همه روزه زیر آتش پرحجم توپخانهبه منظور متواری نمودن مردم شهر، آبادان 

گناه شهر شهید و بی ارتش بعث قرار گرفت. در هر بمباران تعدادی از مردم هوایینیروی 

 مجروح شدند.

، با کیلومتری آبادان 4۶حدود  «مارد»دفاع بی بیستم تهاجم، در منطقه در سحرگاه روز

دستگاه تانک و نفربر زرهی، توانستند به آن  ۱۶احداث پل متحرک ضمن انتقال حدود 

 به سمت آبادان قدم بگذارند. یورش به منظور سوی رودخانه کارون

 خاکی –که در سنوات قبل بهترین نقطه برای اجرای مانور آبی محل احداث پل مزبور 

ع به اطالشده بود، توسط برخی از افراد بومییی شناسا زرهی خوزستان ۳4لشکرهای گانی

 ها رسیده بود.عراقی

، پل دیگری کیلومتری آبادان ۷۳، حدود «سلمانیه» در منطقه، (مهرماه 4۷در روز بعد )

توسط متجاوزین احداث شد. با عبور بسیاری از نیروهای دشمن از این دو پل، پیشروی به 

 نمود.امری بدیهی می سمت جنوب، اشغال آبادان و سقوط خرمشهر



 013 (فارسجیکشور )از دهلران تا دهانه خل یجنگ در جبهه جنوب

 

، موجی از شور و «شکستن حصر آبادان»، در مورد )ره(امام خمینیفرمان تاریخی 
 هیجان انقالبی در نیروهای رزمنده و مردم پدیدار نمود.

 زرهی به منطقه نمود. ۶، اقدام به اعزام تیپ دشمن برای تصرف آبادان
از این های عراقی قرار گرفت. تردد تحت کنترل آتش توپخانه ماهشهر -جاده آبادان

گردید. احتمال تهاجم نیروهای دشمن به سمت ماهشهر لحظه جاده به سختی انجام می
گانی از ی گرفت. تعدادی ازدانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه افسری وبه لحظه قوت می

ماهشهر  -توپخانه ارتش به منظور جلوگیری از حمله دشمن به ماهشهر، در محور آبادان
 مستقر گردیدند.

مهرماه، نیروهای متجاوز با تمام تجهیزات سبک و سنگین، ضمن بارش  44ازسحرگاه 
و نیروهای ایرانی، به سمت آن شهر پیشروی  روی آبادان هواییشدید آتش توپخانه و 

ها و نفربرهای دشمن نمودند. مقاومت نیروهای خودی، مانع پیشروی دیوار آهنین تانک
مسلط شدند. تفرقه و پراکندگی  ماهشهر –شمال شهر به سه راهی آبادان نگردید. درناحیه 

 بعدشده بود. دشمن در  در منطقهنیروهای مدافع، مانع ایجاد وحدت فرماندهی و کنترل 
کیلومتری شمال شهر رسید. احتمال سقوط شهر متصور بود.  ۳-۱ظهر همان روز به  از

 1«کهتری 4سرهنگ»ارتش به فرماندهی  ۱۱یاده از لشکرگردان پ یک برای نجات شهر،
آتشبار توپخانه برای تقویت نیروهای خودی، به منطقه شمال شهر اعزام  با یکهمراه 

گانی است که در نجات آبادان، سرنوشت سازترین نقش را ی " این گردان، همانگردیدند. 
 2ایفاء کرد."

 و یکگروهان پیاده  یک گانی خود،ی ارتش با وجود مشکالت ۳4لشکردر همان روز 
آتشبار توپخانه به منظور تقویت آن منطقه اعزام نمود. این نیروها با ادغام با نیروهای موجود 

                                                           
طلبان ضدانقالب در حال ها قبل از جنگ در منطقه مهاباد با تجزیهپیاده از مدت ۷۳۳منوچهر کهتری فرمانده گردان 4. سرهنگ 1

ای الله خامنهتحمیلی از آن منطقه احضار و همراه گردان خود برای جلوگیری از سقوط آبادان به دستور آیتمبارزه بود. با شروع جنگ 
ها را برای تصرف آبادان بی ثمر گذاشت به طوری که های مداوم عراقیبه آن منطقه اعزام گردید. حضور این فرمانده در منطقه، تالش

های وی و گردان تحت امرش همراه با سایر رزمندگان دیگر اعم از تعیین کرده بود. رشادتجایزه  «سر این فرمانده شجاع»صدام برای 
ارتشی، سپاهی و نیروهای مردمی، نه تنها دشمن، از تصرف آبادان ناامید شد، بلکه در شکست حصر آن شهر در جریان عملیات 

سر شجاع را از نظر مسئولین و بخصوص مردم آن سامان به االئمه و بیرون راندن متجاوزین از منطقه عمومی آبادان ، این افثامن
تبدیل نمود به طوری که مردم آبادان، به بزرگداشت این فرمانده دالور، نام بسیاری از « اسطوره بی ادعای فراموش ناشدنی»

ه بود: انبازی که به دکترها گفتنامیدند. نام این این ج« کهترشیر»را « بهمنشیر»گذاشتند و نام دیگر رودخانه « کهتر»فرزندانشان را 
به درجه ها بعد«! را از بدن من دربیاورد، به خط مقدم بیاید و این کار را در سنگر من انجام دهدها خواهد این ترکشهرکس می»

 ست.گردیده اشناس آن دیار ثبت و ضبط در کتب منتشره و در بین مردم حق «ناجی آبادان»، «امیر آبادان »سرتیپی نایل و به عنوان 
 های دفاعدر سال اول جنگ؛ ناشر: سازمان حفظ آثار و ارزش . معین وزیری نصرت اله/ تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان1

 ۷4۳ص  ۷۳۱۳ مقدس آجا، تهران
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، پیشروی بیشتر دشمن را در شمال شهر نظیر هوانیروزبی در منطقه و با همکاری خلبانان
 نمودند. نشینیعقبمتوقف ساختند و آنها را مجبور به 

، نیروهای دشمن با در اجرای دستور صدام مبنی بر تصرف شهرهای ساحلی اروندرود
–دانآبا برسانند. و محور «بهمنشیر»تمام قوا تالش نمودند تا خود را به نزدیکی رودخانه 

 کامل دردست داشته باشند. را بطور ماهشهر
از چند  ، حلقه محاصره آبادان(بیست و چهارمین روز جنگ)مهرماه  4۳روز بعد، در

شد. دشمن با انبوهی از ادوات زرهی ضمن بمباران سنگین منطقه، تا دروازه تر سمت تنگ
 ارتباطی به شهر قطع شد.های شهر پیشروی نمود. کلیه راه

کیلومتری شمال  ۳مهرماه، تا  4۱با هجوم نیروهای تازه نفس خودی، دشمن در 
 عقب نشست. رودخانه بهمنشیر

 های شهردر روز بعد، نیروهای عراقی با تمام توان وارد میدان کارزار شدند و تا نزدیکی
 پیش رفتند.

یلومتری پل بهمنشیر نفوذ کردند. با توجه به احداث پل متحرک ک کی مهرماه، تا 4۶در 
تیپ تقویت  4روز با استعداد  ۶، دشمن در مدت کیلومتری آبادان ۷۳در ۷۳۳۳/ 4۷/۱روز

 شده زرهی تا این تاریخ نتوانسته بود این مسافت را طی نماید.
ؤثر برروی مواضع متجاوزین، در روز بعد، آتشبارهای توپخانه خودی با اجرای آتش م

 جلوی پیشروی آنان را سد نمودند.
کیلومتری شمال  ۳مهرماه را در حال استحکام مواضع خود در حدود  4۱دشمن 

 گذراند. ۷4و ۱ایستگاه 
بود. بطوریکه  هواییو ای شاهد بارش سیل آسای بمباران توپخانه درروز بعد، آبادان

 آن روز بسیار زیاد بود.ی در ی که به شهر وارد شد، تلفات مردمبجزء ضایعات فراوان
مهر ماه، نیروهای تقویتی بسیاری اعم از پیاده و زرهی عراقی با عبور از پل ۳۶در 

اری دشمن شتافتند و در نتیجه ی به شناوری که در منطقه سلمانیه احداث کرده بودند
 اندکی به جلوتر نفوذ کردند.

ماه، تعدادی از نیروهای پیاده آنان تا کوی طالقانی نفوذ کردند که توسط در روز اول آبان 
 نیروهای ایرانی متواری شدند. این روز با تبادل آتش بین طرفین به پایان رسید.

 کیلومتر پیشروی نمودند. ۳-۱در عصر روز بعد، از طرف شمال به سوی شهر 
را  آنان به مواضع دشمن، یورش در سپیده دم روز سوم آبان، نیروهای رزمنده خودی با

کیلومتری شهر پیشروی کرده بودند، تا چند کیلومتر به عقب راندند. در بعد  4که تا حدود 
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از ظهر همان روز با عکس العمل شدید متجاوزین، نیروهای خودی با از دست دادن توان 
، ت شمالتا مواضع قبلی خود گردیدند. دشمن از سه جه نشینیعقبخود مجبور به رزمی

 آبادان را مورد تهدید جدی قرار داد. جنوب و شمال غربی، شهر
های مواصالتی توسط دشمن، کلیه راه آبادان-با کنترل قسمتی از محور ماهشهر

 تدارکات مورد نیاز نیروهای مستقر در این جزیره، 
ً
زمینی با آبادان قطع گردید. لذا اجبارا

یروی ن دریایی ناوهایهواتوسط  از طریق رودخانه بهمنشیر و یا بوسیله بالگردهای هوانیروز
 گردید.تأمین می دریایی
کیلومتری  ۱-۱در  پیاده عراق برای کمک به نیروهای موجود ۷۷لشکر  4۳آبان، تیپ  ۱در 

که در آن محل یی سقوط خونین شهر، اکثر نیروها بعد ازملحق شد.  منطقه شمال آبادان
 اشغال این شهر تسریع به عمل آید.مستقر بودند به جانب آبادان هدایت شدند. تا در 

 در مقابل، از سوی فرماندهان ایرانی، با اعزام نیروهای تقویتی از ارتش، سپاه پاسداران
 گردید.تر به این منطقه، مواضع پدافندی نیروهای خودی مستحکم و نیروهای مردمی

، به جزیره آبادان ارتش توسط بالگرد از ماهشهر ۱۱پیاده لشکر ۷۳۳اعزام گردان بعد از
 نیروهای خودی تا حدودی تقویت گردیدند. عالوه بر گردان مزبور، در ایام آتی به مرور

 های بیشتری از همین لشکر به منطقه مذکور اعزام شدند.گانی
آبان ماه، با  ۳ومه شهر نفوذ کردند. و در شب های حها تا نخلستانآبان، عراقی ۱در 

 در منطقه ذوالفقاری، برای اولین بار وارد شهر گردیدند. آبادان عبور از رودخانه بهمنشیر
نفر از اهالی شهر شهید و مجروح شدند.  ۱۶ها قرارگرفت. بیش از زیر شدیدترین آتش

 مختلفی، استعداد نیروهای هایگزارشخسارات فراوانی به مناطق مسکونی وارد شد. برابر 
امنظم در شهر " نیروهای خودی که بطور نیک لشکر مدرن اعالم گردید. ی عراق هجومی

گردان از نیروهای ارتش که تازه وارد منطقه شده بودند، به یک ک مستقر بودند، به کم
مقابله با دشمن پرداختند. مقاومت نیروهای خودی طوری بود که دشمن با دادن تلفات 

های بعدی نیز نتوانست موقعیت مناسبی برای شد. و در تالش نشینیعقبمجبور به 
 1نیروهای خود فراهم کند."

ن غافلگیر کننده بود که تعدادی از دشمن در حین یورش شبانه نیروهای خودی چنا

 ۷۳اسیر و انهدام  ۳۶کشته،  4۶۶، در آب غرق شدند، فرار از طریق رودخانه بهمنشیر

 خودرو از متجاوزین برجا ماند. ۱۶دستگاه تانک و بیش از 
                                                           

طالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قدیر، های اشغالگر(؛ ناشر: مرکز مگام آخرین هویزهپنجم ) کتاب روزشمارجنگ؛. 1
 ۶۳ص  ۷۳۱۳
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وزیر نفت وقت ایران و  «مهندس محمدجواد تندگویان»، (آبان ماه ۳در همین روز )

 به اسارت درآمدند. آبادان-همراهان وی در جاده اهواز

اسارت وزیر نفت و همراهان وی توسط بعثیون باعث تقویت روحیه آنان گردید، لذا در 

 با ورود به کوی ذوالفقاری، درگیری  ۷۶روز 
ً
اومت با مق که دیگری را پدید آوردند،آبان، مجددا

ها روی بهمنشیر نصب نموده بودند نیروهای ایرانی مواجه شدند. پل متحرکی که عراقی

 توسط نیروهای خودی منهدم گردید.

 ۱۶در روز بعد، دشمن با شکست دیگری با دادن تلفات و ضایعات و با به جا گذاشتن 

 از منطقه متواری شد.دستگاه تانک و نفربر،  ۷۳اسیر و انهدام 

نیروهای خودی به دشمن که در حال پیشروی به سمت شهر  یورش آبان، با ۷۶در 

 دستگاه تانک متجاوزین را به آتش کشیدند. ۳بودند، ضمن سد راه آنان، 

آبان ماه تعداد  ۷۳جنگیدند، در نیروهای عراقی می علیهکه به ظاهر مستقاًل  منافقین

عزام ا دستگیر و به ماهشهر نفر از آنان به اتهام جاسوسی به سود دشمن در شهر آبادان ۶۱

فصل  ملت همانند گلزاری است که در که یکگردیدند. واقعیت جهان نما، این است 

زیبا، و ذلیالنش چون خار و خس و غثاء، در یی هاگلمناسب، مردان مردش همچون 

 نمایانند.رویدادهای تاریخ، چهره خود را می

ک عملیات غافلگیرانه به مواضع دشمن، ی طی «مارد»این ماه، از محور  4۷در 

متجاوزین با به جا گذاشتن تعدادی خودرو حامل مهمات سالم، چند کیلومتر به عقب 

 رانده شدند.

و با نفوذ رزمندگان  هوایی، نیروی با هماهنگی توپخانه ارتش، هوانیروز آبان، 4۱در 

، با هجوم به مواضع مستحکم دشمن، ضمن الزام آنان خودی به شمال رودخانه بهمنشیر

 نفر از بعثیون را اسیر و تعدادی را کشته و مجروح نمودند. ۶4 نشینیعقببه 

در دهه دوم آبان ماه به بعد، نیروهای عراقی با درک اینکه از حمالت پی در پی جز دادن 

در این  بندند، ضمن ناامیدی کامل از اشغال آباداننمیتلفات و ضایعات فراوان طرفی 

 متوقف گردیدند. منطقه عماًل در الک دفاعی فرورفتند. و در شمال رودخانه بهمنشیر

نامید  «جنگ مقدس دشمنان عراق و عرب»بعد از این که صدام جنگ خود با ایران را به 

، سال بود درخواست کرد که به ارتش بپیوندند ۶۳از کسانی که سن آنان بیشتر از 

 جاییها در جنگ وخیم است تا " اوضاع عراقی های گروهی جهان اعالم کردند کهرسانه



 017 (فارسجیکشور )از دهلران تا دهانه خل یجنگ در جبهه جنوب

 

را جهت تقویت ارتش به  هزار غیرنظامی 212که فرمانده ارتش عراق مجبور شده است 

 1جبهه اعزام نماید."

 یک اسین رمضان، در ادامه ادعاهای مکرر سردمداران بعثی،ی ولی با این حال، طه

ان ابیم، نفت ایر ی " برای این که به راه حلی دستآغاز تجاوز به ایران گفت:  ماه پس از

 2گردد."از آن عراق می

حقوق ما روشن "عنوان نمود که:  ۷۳۳۳آبان  ۷۳صدام در مصاحبه مطبوعاتی مورخه 

های عربی غصب شده، روشن است. اکنون است، سرزمین ما روشن است، حاکمیت برسرزمین

 3که: مرزهایش کجاست؟ نقشه ایران در کجا قرار دارد؟" بگوید [ره] ینیخم [امام]الزم است که 

درصورتی که دولت ایران، به "جنگ درسخنرانی دیگری، گفت:  از وی دو ماه بعد

 4های اشغالی موجود را به خاک خود منضم خواهد ساخت."های ما توجه نکند، مکانخواسته

با توجه به سد پیشروی کامل متجاوزین عراقی در بسیاری از مناطق جنگی ایران، مجله 

شبیخون عراق به کندترین جنگ در "در ضمن تحلیلی عنوان نمود:  «اشترن»آلمانی 

بازنده باشد، چون سالطین نفتی، امیرها و  جهان تبدیل شده است. ممکن است آمریکا

 5."اندها، روی تخت متزلزلی نشستهشیخ نشین

از اهداف اولیه نیروهای عراقی، اشغال استان  یکی همان طور که قباًل اشاره گردید،

وقفه و بی حدود دو ماه تالش بعد ازلذا  روز پیش بینی گردیده بود، ۳در مدت  خوزستان

های مالی و تسلیحاتی و نیروی اعزام هزاران نیروی تازه نفس تا بن دندان مسلح و کمک

اکتفاء  و هویزه به ناچار، به تصرف دو شهر مرزی بستان عراق،انسانی کشورهای حامی

این  وصف های ایثارگران از جان گذشته ایرانی، زمین گیر شدند. بانمودند و تحت مقاومت

کیلومتر مرز  1229گردان رزمی و  112" نیروی زمینی ارتش در آغاز جنگ با حدود  که

خشکی و آبی با کشور عراق، از داالمپرداغ در شمال تا دهانه اروند در جنوب، در خط 

خودی، گردان رزمی های برابر این گردان 3پدافندی در مقابل دشمن متجاوز که حداقل 

                                                           
های اشغالگر(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قدیر ، آخرین گامهویزهپنجم )روزشمار جنگ، کتاب . 1

 ۷۳۳ص  ۷۳۱۳
 ۳۶ص  ۷۳۶۶ایران؛ چاپ: ایرانچاپ، ع جمهوری اسالمیشورای عالی دفا –ستیز با صلح/ ناشر: ستاد تبلیغات جنگ . 1
در سال اول جنگ؛ ناشر: سازمان حفظ آثار و  معین وزیری نصرت اله/ تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان. 1

 ۱۳ص  ۷۳۱۳ های دفاع مقدس آجا تهرانارزش
 ۳۷۶های اشغالکر(؛ ص ، آخرین گامهویزهپنجم )روزشمار جنگ؛ کتاب . 4
 ۶۱همان، ص . 9
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گردان  22نمود. ضمن آن که بیش از می مأموریت مورد انتظار قانونداشت، باید اجرای 

نیز، درگیر حفظ امنیت مناطق داخل  [نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران]نزاجا 

 با ایثار جان 1و ارتفاعات بود،"ها ، جادههاپادگان غربی، در و آذربایجان استان کردستان

خود تا آخرین گلوله و تا آخرین قطره خون خود از پیشروی بیشتر دشمن در خاک ایران 

 جلوگیری نمودند.

 اعتراف نمود که:  این زمان رادیو آمریکا بعد از
ً
" عراق در ارزیابی نیروهای ایران صراحتا

ش ین اشتباه و عدم پیکه در زمان شاه تعلیم دیده و مجهز شده بودند، سخت اشتباه کرد و ا

 2کند."بینی صدام، برای سرنگونی رژیم او کفایت می

ها، سردمدار گردن کش ها در اکثر جبههمتوقف شدن پیشروی نیروهای عراقی بعد از

و...برای  1«سازمان کنفرانس اسالمی»بعثی، نه تنها به کشورهای عربی، سازمان ملل، 

رای هم ب و ترکیه آتش بس و پیشنهاد صلح متوسل گردید، بلکه حتی از دولتهای هند

 میانجی گری ذلیالنه استمداد طلبید.

 " فرمایند:می السالمعلیهامام علی 
ً
فا

َ
ِر تَل بُّ

َ
فی ِبالَتک

َ
و از )ن برای نیست و نابود شد»" ک

 4«.همان گردن کشی کافی است، (چشم مردم افتادن

" جنگ ایران و عراق، چه از نظر تاکتیکی، در همان اوان نوشت: « تایمز مالی»روزنامه 

زند و چه از نظر استراتژیکی به بن بست رسیده است. به همین دلیل، عراق به هر دری می

 5تا بلکه کشوری واسطه آتش بس بین دو طرف مخاصمه شود."

                                                           
 ۷۱ص  ۷۳۳۱ جنگیدیم؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران. صادقی گویا نجاتعلی/ چگونه می1
 ۱4۱ص ۷۳۱4تحقیقات جنگ؛ چاپ: صادق،  هجوم سراسری(؛ ناشر: مرکز مطالعات و) چهارم؛ کتاب روزشمار جنگ؛. 1
1( .OIC )Organization Islamic Conference  سازمان کنفرانس اسالمی، دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان

 تأسیس و تشکیل گردید. ۷۳۱۱مهر ماه  ۳ی در عضو از کشورهای اسالم ۳۱است که با  ملل متحد
 هدف این سازمان: 

 تالش در ایجاد وحدت در بین ممالک اسالمی. (۷) 
 ترویج صلح عادالنه در سطح جهان. (4) 
 تشویق کشورهای عضو در مورد همکاری همه جانبه با همدیگر و با کشورهای دیگر. (۳) 
 مبارزه با استعمارگران در جهت جلوگیری ازغارت منابع مالی کشورهای اسالمی. (۱)
 ژادی.تالش در جهت رفع تبعیض ن (۳)
 .تالش در جهت حفاظت از اماکن مقدسه و حمایت از مبارزین ملت فلسطین (۶)

؛ ترجمه: محمد («علیه السالم»مجموعه کلمات قصار حضرت علی )آمدی آیت الله عبدالواحد/ غررالحکم و دررالکلم . 4
 ۷۱حکمت  ۳۳۱، چاپ: افست، ص 4علی انصاری قمی، جلد 

 ۳۳پاورقی ص  ۷۳۱۳/ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛ چاپ: پژمان، تا خرمشهر از خونین شهر. 9



 011 (فارسجیکشور )از دهلران تا دهانه خل یجنگ در جبهه جنوب

 

 کند:وقایع تهاجم عراق به ایران را چنین توصیف می «یوفیق سامرائ»سرلشکر 

زرهی به فرماندهی سرتیپ ستاد هشام صباح الفخری نتوانست دشت  12" لشکر  

آورد. و زمینه قطع راه ارتباطی ر به تصرف خود د را برای عبور از کرخه [سر نادریج]نادری 

نیز در عبور  1... لشکر  آن را فراهم نماید. هواییو پایگاه  و اشغال شهر دزفول تهران -اهواز

دارای  یعنی)«شاخات»ناکام ماند و تالش نمود تا از منطقه  در منطقه شوش از رود کرخه

 در برابر  پیاده 21از لشکریی هاگانی متعدد رودخانه( عبور کند، اماهای شاخه
ً
ایران شدیدا

اهواز  - ، سوسنگرددر محور بستان عبور نیروهای عراقی از رودخانه مقاومت کردند.

عضو دفتر نظامی حزب ) یالدورزرهی به فرماندهی سرتیپ ستاد طالع  4پیشروی لشکر 

 رهدر محور بص مقام حزبی در درون ارتش است( نیز با مانع مواجه گردید.بعث که باالترین 

های جنوبی اهواز متوقف جنگل پیاده مکانیزه، در آستانه 9مکانیزه و تیپ  1اهواز، لشکر  –

میلی متری و شلیک به طور  132اقدام به گلوله باران شهر اهواز با توپ  گانی ینا شدند.

زرهی در عبور از کارون  3زرهی و قرارگاه لشکر  2تیپ  .در روز نمود لوله توپمتوسط هزار گ

ناکام ماندندو فرمانده تیپ  [شادگان]شیخ بدیر  – به منظور پیشروی و قطع جاده آبادان

 (حزب بعثهای یکی از شاخهی عضو فرمانده)سرهنگ ستاد عبدالعزیز الحدیثی 

های ویژه با پشتیبانی توپخانه ، تیپدر خرمشهر سال زندان محکوم شد. 11بازداشت و به 

زرهی با نیروهای ایرانی تن به تن درگیر شدند و تنها موفق به تصرف قسمت  3و لشکر 

فروند جنگنده عراقی به سمت  142نیز با وجود پرواز  هوایی... در حمالت شدند شمال آن

خساراتی که به ایران وارد شده بود  هیجه کامالً ناامید کننده بود. هماهداف مورد نظر، نت

 1هواپیمای مسافربری." و یکک هواپیمای جنگنده ی عبارت بود از انهدام

 

 

 

 

 

 

                                                           
مرکز مقدس )وفیق/ ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عدنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع . السامرایی 1

 ۱۱ -۱۳صص ۷۳۳۷ مطالعات و تحقیقات جنگ(، چاپ: قلم آذین تهران





4۶۷ 

 

 

 های آفندی...ها و آغاز عملیاتتثبیت دشمن در جبههفصل چهارم: 

 چهارمفصل 

 ها تثبیت دشمن در جبهه

 متجاوزین علیهی آفندی نیروهای ایرانی هاعملیاتو آغاز 

 (60/3/7630الی  67/3/7689از تاریخ )سال اول جنگ 

های دشمن، در اوایل آغاز تهاجم سراسری و سپس متوقف نمودن کند نمودن پیشروی بعد از
 ۷۱۳ها که آنان را مجبور به اتخاذ مواضع پدافندی نمود، دور سلسله کامل آنان در اکثر جبهه

متجاوزین بعثی به منظور بیرون راندن آنان از اراضی  علیهرزمندگان ایرانی  تهاجمی عملیات
 ۷۳،۶۶۶ها با پیشروی در خاک ایران، بیش از گردید. در سال اول جنگ که عراقیاشغالی، آغاز 

 ،دنکیلومتر مربع از مناطق مرزی، شهر، روستا، دشت و ارتفاعات ایران را محاصره و اشغال نمود
کیلومتر مربع سرزمین اشغالی، بیشترین حجم استقرار نیروهای  12،222با  " استان خوزستان

 متجاوز عراقی را در شهرها و مناطق مهم و حساس خود داشت. ...همچنین از استان ایالم
کیلومتر مربع در  322 و از استان کردستان 2،122 کیلومتر مربع، از استان کرمانشاه 2،222

 های نیروهای خودی شامل مقاطع زیر بود:فعالیت 1اشغال نیروهای عراقی بود."
های تأخیری، به منظور کسب مقاومت در مقابل تهاجم ارتش بعث عراق و انجام عملیات -۷

زمان و مکان مناسب تا پای کارآوردن اکثر نیروهای پراکنده خودی در مناطق مختلف کشور، 
 ها.جبههبه سوی 

دن تارسی سد پیشروی دشمن و تثبیت آن در مواضع نامناسب در اکثر مناطق جنگی، -4
 نقاط کشور. ینیروهای تقویتی از اقص

 استقرار نیروهای خودی در مواضع مناسب پدافندی و جلوگیری از پیشروی بیشتر ارتش عراق. -۳

                                                           
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، (نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد/ علل تداوم جنگ . 1

 ۶۳ص  ۷۳۱4، چاپ: عقیلی۳جلد
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خودی و شناخت نقاط نیروهای ی در های محدود به منظور ایجاد روحیه تهاجمآغاز تک -۱

ضعف و قوت دشمن، و در صورت امکان، پاکسازی قسمتی از اراضی اشغالی از وجود 

ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر ، عملیات آفندی محدود ۳۶متجاوزین بعثی، بیش از حدود 

 ها.در جبهه و مؤثرتر بین نیروهای رزمنده ارتش و سپاه پاسداران

 ایران. های متجاوز از خاک جمهوری اسالمیآمادگی بیشتر جهت بیرون راندن نیرو احراز -۳

ارتش بخاطر جو با وصف اینکه در این مقطع زمانی، وضعیت روحی نیروهای نظامی -۶

که قباًل به آن پرداخته شد(، نامطلوب بود، و از طرف دیگر شرایط سیاسی ارتش ) علیهحاکم 

ال " در سها، گردیده بود، توسط نیروهای موجود در صحنهمملکت دچار چند دستگی و تفرقه 

 (۱۳)ک ماه و نیم ی فقط در طول 1عملیات پدافندی و آفندی صورت گرفت." 129اول جنگ 

، در راستای زمین گیر نمودن نیروهای زمینی نیروی هواییهای روز اول جنگ، توسط جنگنده

و شکار ها و گذرگاهها گوناگون از جمله انهدام ادوات زرهی، تخریب پلارتش عراق به انحاء 

تن مهمات برروی مواضع  1،132پوند معادل  12،222،222" میزان  آن کشورهای جنگنده

پرواز رزمی  [سورتی]پرانه  7،439، تعداد (روز 91)" در طول این مدت  2دشمن فرو ریخته شد."

، (فروند 193) و غیررزمی انجام شد که با توجه به تعداد هواپیماهای موجود در نیروی هوایی

پرانه پرواز انجام شده است. ...از نظر ترابری  9/172به طور میانگین در هر شبانه روز تعداد 

از افراد نیروی زمینی ارتش وارد مناطق  نفر 22،222هوایی و انتقال نیرو تا این تاریخ قریب 

هواپیماهای بوئینگ و هرکولس )عملیاتی شده که قریب نیمی از آنان توسط ناوگان هوایی 

از جمله این که غالب افراد  .اندترابری شده و دزفول ( به اهوازنیروی هوایی «132-سی »

، «727بوئینگ»ساعت با هواپیماهای غول پیکر  2خراسان در مدت کمتر از  77لشکر

اند. رسیده به اهواز و منطقه عملیاتی خوزستان «132سی»هرکولس  ای« 797بوئینگ»

و گروه جنگهای نامنظم شهید  های سپاه پاسدارانهاطالعات دقیق از استعداد رزمی گرو

 ک گردانی در دست نیست، اّما آن چه بود، تعداد آنها از استعداد چمران و سایر نیروهای مردمی

 1کرد."نمینیروی زمینی ارتش تجاوز 

                                                           
 -۷۳۳۳سال دفاع مقدس، شهریور ماه  ۱جعفری مجتبی/ اطلس نبردهای ماندگار: عملیات نیروی زمینی ارتش در . 1

 ۷۶، ص ۷۳۱۱تهران ؛ چاپ: صنوبر،۷۳۶۱مرداد ماه
؛ ناشر: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، (۳جلد)نمکی عراقی علیرضا و همکاران/ تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس . 1

 ۳۱۶ص  ۷۳۳۶
 ۳۱۳-۳۳۶همان صص . 1
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" جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران، نشان داد که کلید موفقیت و رهایی از 

 1ت، در گرو عملیات آفندی است."خطر شکس

تهاجم به مواضع دشمن(، که توسط نیروهای ) یآفندعملیات  ۳۱در سال اول جنگ 

انقالب اسالمی، صورت گرفت، به  قالب نیروهای سپاه پاسدارانی در ارتشی و رزمندگان مردم

 است: شرح زیر
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 ۷۷۳ص  ۷۳۳۱، چاپ: ماندگار مرادپیری هادی/ دستاوردهای دفاع مقدس؛ ناشر: موزه دفاع مقدس تهران. 1
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 (7637/ 60/03الی  67/03/7630از تاریخ )سال دوم جنگ تحمیلی 

سرکرده  از ریاست جمهوری و فرار وی به همراه مسعود رجوی صدربنیدر این سال با خلع 

و تغییر اوضاع سیاسی مملکت و ایجاد اتحاد در بین مسئولین سیاسی و  به فرانسه منافقین

و سپاه  نظامی، شرایط جهت همکاری و هماهنگی بیشتر بین ارتش و نیروهای مردمی

 فراهم گردید. پاسداران

که نتیجه همکاری نزدیک رزمندگان ایرانی بود، انجام  اولین اقدام مؤثر و سرنوشت ساز

حساس به وقوع  هیرون راندن متجاوزین از این منطقو ب عملیات مهم شکستن حصر آبادان

 پیوست، که نقطه عطفی در تاریخ جنگ تحمیلی رقم خورد.

 
ً
 ریزیطرحنیروهای متجاوز عراقی  علیهعملیات ۷۳در سال دوم تهاجم عراق به ایران، جمعا

از  ساله آبادانیکی آزاد) االئمهثامنهای و اجراء شد که مهمترین آنها عبارتند از: عملیات

(، بستانساله اسارت شهر از یک آزادسازی بیش ) القدسطریقای(، درجه ۳۳۶محاصره 

از لوث وجود بعثیون متجاوز و بیرون راندن پاکسازی منطقه وسیعی از اراضی ایران اسالمی

و قطع ارتباط جبهه دشمن از شمال منطقه عملیاتی  المللیبینتتمه آنان از منطقه تا مرزهای 

و  و دزفول ، اندیمشکخارج شدن شهرهای شوش) المبینفتح، با جنوب استان خوزستان

های دشمن و بیرون راندن بقیه اندیمشک از برد توپخانه -همچنین جاده مهم تدارکاتی اهواز

ی عمومپاکسازی کامل منطقه ) المقدسبیت( و المللیبینآنان از منطقه تا حوالی مرزهای 

روزه و عقب راندن نیروهای باقی مانده  ۳۱۱از اسارت  اهواز تا مرز و آزاد نمودن خرمشهر غرب

ها، (. که در مجموع نتیجه اجراء این عملیاتالمللیبینبعثی تا مرزهای شناخته شده 

استان خوزستان از لوث وجود تحمیل کنندگان جنگ را  پاکسازی سه چهارم مناطق اشغالی

 در بر داشت.

در ها دگرگونی سیاست طرفین را به ارمغان آورد. قبل این عملیات، عراقی ،فتح خرمشهر

فتح خرمشهر رژیم ایران  بعد ازبردند، اما می اندیشه سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی به سر

 ت:نوش «لوموند»این پیروزی، روزنامه فرانسوی  بعد ازداشت. همچنانکه ابرام در سقوط صدام 

را به وحشت انداخته است. این  " سقوط صدام آغاز شده است و این واقعیتی است که آمریکا

 1حوادث نشان از ثبات انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران دارد."

                                                           
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، (نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد/ علل تداوم جنگ . 1

 ۳۱ص  ۷۳۱4، چاپ: عقیلی۳جلد
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آغاز مرحله اول عملیات  بعد از ۷۳۶۷اردیبهشت ماه  ۷4در  «لوس آنجلس تایمز»روزنامه 

ین که به بزرگتر [ره] ینیخم [امام]" نوشت:  آمریکایی، به نقل از کارشناسان المقدسبیت

 موجبات نگرانی را در سراسر ه، سه هدف را دنبال مییافت دست پیروزی نظامی
ً
کند، که قطعا

به قدرت  -1و فراتر از آن فراهم خواهد کرد. این سه هدف عبارتند از: فارسخلیجمنطقه 

اخذ میلیاردها دالر پول، به عنوان غرامت از کشورهای  -2رسانیدن اکثریت شیعی عراق. 

از همه برای غرب، ایجاد  مهمتر -3کند. از جمله عربستان که از عراق حمایت می فارسخلیج

اصالت گرایان ایرانی با ترکیبی از شور مذهبی و نهضت ناسیونالیستی به عنوان « 1ئوکراسِی ت»

 2ان دارد."آمریکاییبرای های ایران، مفاهیم شومیاست. هدف فارسخلیجنیروی حاکم در 

 متجاوزین بعثی عبارتند از: علیههای آفندی اجراء شده در این سال عملیات
و شکست  ؛ در شرق رودخانه کارون«االئمهثامن»عملیات آفندی  ۶۳/۶۱/۷۳۶۶در تاریخ   -۷

 .حصر آبادان

و تنگه  تح شهر بستانف) ؛«القدسطریق»عملیات آفندی  ۶۱/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ   -4

 ابه(.استراتژیک چز 

در  عمومی مهران؛ در منطقه «کانی سخت»عملیات آفندی  ۶۳/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ   -۳

 .استان ایالم

؛ در منطقه شیاکوه از ارتفاعات «الفجرمطلع»عملیات آفندی  4۶/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ   -۱

 .گیالنغرب

 .سرپل ذهاب ؛ در منطقه عمومی«ارتفاع گاومیشان»عملیات آفندی در  44/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ   -۳

؛ تصرف «الله علیه و آله( یصلالله )محمدرسول »عملیات آفندی  ۷4/۷۶/۷۳۶۶در تاریخ   -۶

 شهر طویله عراق در شمال شرقی عراق.

ابه ؛ در منطقه چز «السالم()علیهیانمتقموالی »عملیات آفندی  ۶۷/۷4/۷۳۶۶در تاریخ   -۱

 .در شمال غربی بستان

؛ در جنوب «سالم الله علیها() ینالحسنام»عملیات آفندی  4۱/۷4/۷۳۶۶در تاریخ   -۱

 .شهرک حمیدیه منطقه عمومی رودخانه کرخه

                                                           
 تئوکراسی یعنی: یزدان ساالری، حکومت دینی.. 1
 معاصر، چاپ: انتشاراتبنی لوحی سیدعلی/ امام خمینی )ره( در دفاع مقدس؛ ناشر: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه  1

 4۳4-4۳۳صص  ۷۳۱۱ایتا، 
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؛ در غرب مناطق «(4کربالی) المبینفتح»آغاز عملیات آفندی  ۶4/۶۷/۷۳۶۷در تاریخ   -۳

 .و رودخانه کرخه ، اندیمشکشوش

؛ در غرب «(۳کربالی) المقدسبیت» یآفندآغاز عملیات  ۷۶/۶4/۷۳۶۷در تاریخ  -۷۶

 .و شمال خرمشهر ، جنوب غربی اهوازرودخانه کارون

؛ در پشتیبانی از عملیات «فکه»عملیات آفندی در منطقه  ۷۶/۶4/۷۳۶۷در تاریخ  -۷۷

 .المقدسبیت

 .«ارتفاعات میمک»عملیات آفندی در  4۶/۶4/۷۳۶۷در تاریخ  -۷4

 .فتح خرمشهر ۶۳/۶۳/۷۳۶۷در تاریخ  -۷۳

، شلمچه، کوشک؛ در مناطق عمومی«رمضان»عملیات آفندی  44/۶۱/۷۳۶۷در تاریخ  -۷۱

 (.۱کربالی)عراق  1«کانال پرورش ماهی»و ساحل شرقی  طالئیه

هادی واقع در منطقه ع بابادرارتفا «ثار الله»عملیات آفندی  ۷۳/۶۳/۷۳۶۷در تاریخ  -۷۳

 .قصرشیرین عمومی

ساخته گرفتار آمده بود، با واسطه قرار دادن بسیاری از  صدام حسین که در گردابی خود

اشنگتن و » یهنشر. کردمیکشورها برای خاتمه آبرومندانه مخاصمه بین دو طرف، ذلیالنه تالش 

 نوشت: ۷۳۶۶اسفند ماه  4۱چاپ انگلستان در تاریخ  «لویل میل» یهنشربه نقل از  «پست

خود را از ایران خارج ساخته و غرامت مالی  " عراق مخفیانه پیشنهاد کرده است که نیروهای

نیز بپردازد، به شرط آنکه ایران حاضر به اعطای امتیازاتی از جمله: لغو درخواست خود جهت 

 2تشکیل هیئتی به منظور تعیین مسئول شروع جنگ باشد."

و حمایت  اردنبا پیشنهاد کشور  ۳۷۱سازمان ملل تحت عنوان قطعنامه دومین قطعنامه

، به فاصله حدود ۷۳۶۷تیر ماه  4۷، برای جلوگیری از نفوذ ایران به داخل خاک عراق در آمریکا

رأی موافق، بدون رأی مخالف و ممتنع به تصویب رسید. آن هم  ۷۳ماه از قطعنامه اول، با  4۷

 (،شکست حصر آبادان) االئمهثامنهم های سرنوشت ساز و مدر زمانی صادر شد که عملیات

 پاکسازی منطقه غرب شوش) المبینفتحو روستاهای حومه(،  فتح شهر بستان) القدسطریق

( توسط نیروهای ایرانی با موفقیت انجام آزادسازی خرمشهر) المقدسبیت( و و اندیمشک

 گردیده بود.

                                                           
به طول حدود چهل کیلومتر و عرض حدود یک کیلومتر با عمقی بیش از سه متر دو  کانال پرورش ماهی در شرق بصره. 1

 منظوره که در واقع سدی در مقابل بصره محسوب می گردید.
 ۱۷ص  ۷۳۱۳مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: پژمان، / از خونین شهر تا خرمشهر. 1
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 119 " قطعنامه
 به اتفاق آرا تصویب شد. (1321تیر  21) 1492ژوئیه  12در 

 شورای امنیت،
 ،«وضعیت بین ایران و عراق»رسیدگی مجدد به موضوع دارای عنوان  بعد از

طوالنی شدن منازعه بین دو کشور که منجر به تلفات سنگین  دربارهبا ابراز نگرانی عمیق 
 انسانی و خسارات مادی قابل توجه گردیده و صلح و امنیت را دچار مخاطره کرده است،

و اینکه برقراری صلح و امنیت در منطقه مستلزم منشور ملل متحد  2ادآوری مفاد ماده ی با
 باشد،می رعایت دقیق این مفاد

منشور، شورای امنیت مسئولیت اصلی حفظ  29ادآوری این نکته که به موجب ماده ی با
 را به عهده دارد، المللیبینصلح و امنیت 

همچنین بیانیه به اتفاق آرا تصویب شد و  1492سپتامبر  29که در  974ادآوری قطعنامهی با
 ،1492نوامبر  1رئیس شورای امنیت در 

اش میانجیگری که به نحو شایانی از طرف دبیر کل سازمان ملل و نمایندههای با توجه به کوشش
 1و همچنین جنبش کشورهای غیرمتعهد و سازمان کنفرانس اسالمی پیگیری شده است."

 باشد.می خواهان آتش بس و خاتمه فوری کلیه عملیات نظامی  -۷
 باشد.می المللیبیننیروها به مرزهای شناخته شده  نشینیعقببعالوه خواهان   -4
گیرد گروهی از ناظران سازمان ملل را برای تأیید، تحکیم و نظارت بر آتش می تصمیم  -۳

م ترتیبات الز  دربارهنماید گزارشی می اعزام دارد. و از دبیرکل درخواست نشینیعقببس و 
 را به شورای امنیت ارائه نماید.برای این مقصود 

۱-   
ً
هماهنگ از طریق دبیرکل ای میانجیگری به گونههای خواهد که کوششمی مصرا
ک راه حل جامع، عادالنه، شرافتمندانه که قابل قبول هر دو طرف باشد، در مورد ی جهت کسب

ی تمامیت ارضکلیه مسایل مهم براساس اصول منشور از جمله احترام به حاکمیت، استقالل، 
 ابد.ی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها ادامه

اقدامی که ممکن است به ادامه منازعه  هرگونهخواهد از می از کلیه کشورهای دیگر -۳
 را تسهیل کنند. کمک نماید، خودداری نمایند و اجرای این قطعنامه

 را در ظرف سه ماه به شورا گزارش نماید. که اجرای این قطعنامه کندمیاز دبیرکل درخواست  -۶

                                                           
و تجاوز رژیم عراق به جمهوری اسالمی  منصور الریجانی اسماعیل؛ نظام جمعی سازمان ملل متحد. زمانی سیدقاسم. 1

 ۷۳۱۱ دبیات و انتشارات، تهرانمدیریت ا –دفاع مقدس های بنیاد حفظ آثار و ارزش انتشارات ایران سبز، ایران، ناشر:
 4۷۱ص 
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 (60/03/7631الی  67/03/7637از تاریخ )سال سوم جنگ 

 گیری در مورد ورود به خاک عراق و ادامه جنگ،که در تصمیمای در سال سوم جنگ، وقفه

 و جهانی ازای و حراست از مرزها، به دلیل شرایط ویژه منطقه المللیبینتوقف در مرزهای  ای

ها و جوامع ایران از ناحیه عراقیهای به حق جمهوری اسالمیطرفی، و عدم تمکین خواسته

جهانی، بوجود آمده بود، در نهایت تصمیم به ادامه جنگ و نفوذ به داخل خاک دشمن به 

 های خود نائل گردد،که به استناد و پشتوانه آن ایران به خواستهمنظور تصرف مناطق مهمی

شد. رهبر انقالب در مورد صدور مجوز ورود به خاک عراق به منظور عدم ایجاد تلفات  گرفته

برهمین مبناء در اواخر سال  1" آن جاهایی بروید که مردم نیستند."مردم عادی عراقی گفتند: 

اجراء و  ریزیطرحدر خاک عراق  «رمضان»، عملیات 44/۶۱/۷۳۶۷دوم جنگ، درتاریخ 

به شائبی گردید که به دلیل آگاهی دشمن از تهاجم نیروهای ایرانی، که در نتیحه همکاری

و نادیده گرفتن وضعیت دفاعی ها تسلیحاتی شرق و غرب به عراقیهای اطالعاتی و کمک

ن های حوضچه ماهیگیری آجدید ارتش بعث توسط نیروهای ایرانی، با وصف پیشروی تا کناره

شکست منجر گردید و هیچگونه نتیجه مثبتی عاید نگردید. لذا طراحان جنگ، کشور، به 

های برون مرزی دیگری با ها شدند و خود را برای عملیاتمتوجه مناطق دیگری در سایر جبهه

 و مؤثرتری آماده نمودند.تر های دقیقطرحریزی

، و احتمال بستن در منطقه سومار «مسلم بن عقیل»اجرای این عملیات و عملیات  بعد از

رأی موافق  ۷۳خود با  توسط ایران، شورای امنیت اقدام به صدور سومین قطعنامه تنگه هرمز

 بدون مخالف و ممتنع نمود:

 122" قطعنامه

 به اتفاق آرا تصویب شد. (1321مهر  12) 1492اکتبر  9در 

 شورای امنیت"

افتن منازعه بین دو کشور که منجر به تلفات سنگین ی ابراز تأسف از طوالنی شدن و شدتبا 

 امنیت را دچار مخاطره کرده است، انسانی و خسارات مادی قابل توجه شده و صلح و

با تأیید مجدد این امر که بازگرداندن صلح و امنیت به منطقه مستلزم آن است که کلیه 

 بر طب
ً
 ق تعهداتشان در منشور ملل متحد عمل کنند،کشورهای عضو دقیقا

                                                           
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، (نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد/ علل تداوم جنگ . 1

 ۷۳۳ص  ۷۳۱4، چاپ: عقیلی۳جلد
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به اتفاق آرا تصویب شد و  1492سپتامبر  29خود که در  (1492) 974ادآوری قطعنامهی با

 (1492) 119ادآوری قطعنامهی ، به عالوه، با1492نوامبر  11بیانیه رئیس شورای امنیت در 

ژوئیه  11به اتفاق آرا تصویب شد و بیانیه رئیس شورای امنیت در  1492ژوئیه  12خود که در 

 1دبیرکل،" 1492ژوئیه  11در نظر گرفتن گزارش  با ،1492

 خواهان آتش بس فوری و خاتمه کلیه عملیات نظامی  -۷
ً
 باشد.می بار دیگر مصرا

 مجد المللیبیننیروها به مرزهای شناخته شده  نشینیعقبخواسته خود را برای   -4
ً
دا

 نماید.می تأیید

 ۳۷۱ آمادگی خود را برای همکاری در اجرای قطعنامهها از طرف که یکیاز این واقعیت   -۳

 خواهد که چنین کند.می و از طرف دیگر کندمیاظهار داشته استقبال  (۷۳۱4)

لزوم اجرای بدون تأخیر بیشتر تصمیم خود را در مورد اعزام ناظران سازمان ملل برای   -۱

 نماید.می تأیید نشینیعقبتأیید، تحکیم و نظارت بر آتش بس و 

 تأییدهای فوریت ادامه کوشش  -۳
ً
 نماید.می میانجیگری کنونی را مجددا

انجام هر عملی که  درخواست خود را از کلیه کشورهای دیگر در مورد خودداری از  -۶

 تأیید ممکن است به ادامه منازعه کمک کند و تسهیل اجرای این قطعنامه
ً
 د.نمایمی را مجددا

ساعت به  ۱4را در ظرف  که اجرای این قطعنامه کندمیبه عالوه، از دبیرکل درخواست   -۱

 شورای امنیت گزارش دهد.

 هاینیز بدون ارائه طرح جدیدی هیچکدام از خواسته این قطعنامهبا توجه به اینکه در 

قانونی ایران را لحاظ ننموده با علم به رد پیشنهاد اجرای آن از سوی جمهوری اسالمی، فقط 

 به منظور به انزوای بیشتر کشاندن ایران صادر گردیده است.

 ۷4در تاریخ  چاپ فرانسه «لوموند»در پی روزافزونی قدرت نظامی نیروهای ایرانی، روزنامه 

گر ساخته، بلکه خیلی تنها خود را منظم و قانونی جلوه " ارتش ایران نهنوشت:  ۷۳۶4فروردین 

 2ت."ها شده اسیباشد. همکاری پاسداران با ارتش موجب پدیدار شدن پیروزجنگجو و توانا نیز می

  در 
ً
 نیروهای ارتش بعث عراق، انجام پذیرفت: علیهعملیات به شرح زیر  ۶این سال، جمعا

ه ؛ در منطق«سالم الله علیه()مسلم بن عقیل »عملیات آفندی  ۶۳/۶۱/۷۳۶۷در تاریخ   -۷

 عراق. سومار و شهر مندلیعمومی

                                                           
و تجاوز رژیم عراق به جمهوری اسالمی  منصور الریجانی اسماعیل؛ نظام جمعی سازمان ملل متحد. زمانی سیدقاسم. 1

 4۷۳. 4۷۶صص  ۷۳۱۱ مدیریت ادبیات و انتشارات، تهران –دفاع مقدس های ایران، ناشر: بنیاد حفظ آثار و ارزش
 ۱4ص  ۷۳۳۷، صیادشیرازی؛ ناشر: هیئت معارف جنگ شهید (۱عملیات والفجر) فاواسدی هیبت اله/ ارتش در . 1
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؛ در محور شمالی منطقه استان «محرم»عملیات آفندی  ۷۶/۶۱/۷۳۶۷در تاریخ   -4
 در خاک عراق(. مناطق شرهانی و ارتفاعات حمرین و زبیدات و غرب رودخانه دویرج) خوزستان

 -فکه  عمومی؛ در منطقه «دماتیوالفجر مق»عملیات آفندی  ۷۱/۷۷/۷۳۶۷در تاریخ   -۳
 .(استان میسانعراق )ابه در خاک چز 

 .(استان میسان)؛ در خاک عراق «۷والفجر»عملیات آفندی  4۷/۶۷/۷۳۶4در تاریخ   -۱
 در منطقه؛ درشمال غرب کشور، «4والفجر»عملیات آفندی  4۳/۶۱/۷۳۶4در تاریخ   -۳

 در خاک عراق، استان اربیل. (رواندوز -پیرانشهر محور)حاج عمران عمومی
" در .عمومی مهران؛ در منطقه «۳والفجر»عملیات آفندی  ۶۱/۶۳/۷۳۶4در تاریخ   -۶

 922شوروی به عراق مراجعت کردند و مستشار نظامی1،222تا 1،222، تعداد 1492نوامبر 

 1به عراق تحویل شد." 72تانک تی  212و  11 تانک تی

 (60/03/7636الی  67/03/7631از تاریخ جنگ )سال چهارم 

 ناکام در سال گذشته، اکثر عملیات
ً
های برون مرزی نیروهای خودی در خاک عراق، تقریبا

ک عملیات وسیع و سرنوشت ی مانده بود. در سال چهارم جنگ، اندیشه طراحان جنگ به سوی
عملیات به منصه ظهور  ۳معطوف گردید. لذا در این سال  ،نتیجه جنگ را تعیین نماید ساز که

ای تصرف قسمت عمده العرب به منظورشط از با عبور «خیبر»رسید که در بین آنان، عملیات 
به مرحله اجراء درآمدکه به علت  ۷۳۶4، در سوم اسفند ماه «بصره»ازخاک عراق و اشغال شهر 

ره دو جزی»در ابعاد وسیع، در نهایت منجر به تصرف  «مواد شیمیایی»کاربرد وسیع دشمن از 
آبهای  در هورالعظیم در منطقهکیلومتر مربع،  4۶۶به وسعت حدود  «شمالی و جنوبی مجنون

حلقه چاه،  ۳۳میلیارد بشکه ذخیره نفتی و  ۱این جزایر به خاطر داشتن  تصرف عراق گردید،

 های این سال حائزداد از سایر عملیاتمی ک پنجم ذخایر نفتی عراق را تشکیلی که در واقع
نفر از نیروهای دشمن اسیر شدند که  ۷۷۱۶در این عملیات غرورآفرین"  اهمیت بیشتری بود.

نظامی از نفر غیر۷۶4الشعبی و نیز جیشسرباز و  ۱۱۳دار، درجه ۷۳۶افسر،  ۳۳در میان آنها 
 1شد"مشاهده میکشورهای: مصر، سودان، مراکش، سومالی و عراقی 

                                                           
. درودیان محمد/ سیری در جنگ ایران و عراق، آغاز تا پایان؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عقیلی، 1

 ۱۳ص  ۷۳۱۱
(؛ ناشر: نشر ۶۱مرداد -۳۳هوانیروز در دفاع مقدس )شهریور های ماندگارپایخان صفر/ حماسه -زاده اردشیر. کریم 1

 ۷۱۶ص ۷۳۳۶سوره سبز، 
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 چهارمین قطعنامه ۷۳۶4آبان  ۳ان در سازمان ملل برای ادامه بیشتر به تنگنا کشاندن ایر 

ی برون مرزی هاعملیات بعد ازرأی ممتنع آن هم  ۳رأی موافق، بدون مخالف و  ۷4خود را با 

ارتش عراق، و انتشار گزارش فرستادگان ویژه  علیهنیروهای ایران  ۱و  ۳، 4، ۷، والفجر محرم

 دبیرکل از مناطق مسکونی دو کشور ایران و عراق، به تصویب رساند.

 192 " قطعنامه

کشورهای مالت، )رأی ممتنع  3رأی موافق و  12با  (1322آبان  4) 1493اکتبر  31در 

 تصویب شد. (نیکاراگوئه و پاکستان

 ،«وضعیت بین ایران و عراق»رسیدگی مجدد به مسئله  بعد ازشورای امنیت، 

گذشته خود که ضمن سایر مسایل، خواستار آتش بس های و بیانیهها ادآوری قطعنامهی با

 باشد،می کامل و خاتمه کلیه عملیات نظامی میان طرفها

شده از طرف وی و بازرسی دبیرکل در مورد هیأت تعیین  1493ژوئن  22ادآوری گزارش ی با

اند و با اظهار قدردانی نظامی قرار گرفتههای مناطق غیرنظامی در ایران و عراق که مورد حمله

 از دبیرکل به خاطر گزارش دقیق، متوازن و واقع بینانه وی،

ی ایران و هادولتهمچنین با توجه همراه با قدردانی و تشویق در مورد مساعدت و همکاری 

 یأت دبیرکل،عراق با ه

با ابراز تأسف دوباره از درگیری میان دو کشور که منجر به تلفات سنگین مردم غیرنظامی و 

 خسارات بسیار به شهرها، اموال و زیربناهای اقتصادی شده است،
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 1با تأیید مطوب بودن بررسی واقع بینانه علل جنگ،"

ور طرفین ذیربط به منظمیانجیگری خود میان های از دبیرکل خواستار است به کوشش  -۷

 ک راه حل جامع، عادالنه و شرافتمندانه که قابل قبول هر دو طرف باشد ادامه دهد.ی کسب

های نقض مقررات کنوانسیون بویژهبشر دوستانه،  المللبینکلیه موارد نقض حقوق   -4

می ظاو خواستار قطع فوری کلیه عملیات ن کندمیآنها را محکوم های ژنو در تمام جنبه ۷۳۱۳

 باشد.می غیرنظامی از جمله شهرها و مناطق مسکونیهای علیه هدف

 شورهانماید. از کلیه کمی را تأیید المللیبینهای حق آزادی کشتیرانی و بازرگانی در آب  -۳

خواهد کلیه اقدامات می مخاصمههای خواهد که این حق را محترم بشمارند. و از طرفمی

آبی قابل کشتیرانی، تأسیسات های جمله خطوط دریایی، راه خصمانه را در منطقه خلیج، از

ا ی ه طور مستقیم، تأسیسات دریایی دور از ساحل و کلیه بنادری که بهابندری، پایانه

 قطع نمایند. و به تمامیت ارضی سایر کشورهای ساحلی 
ً
غیرمستقیم به دریا راه دارند فورا

 احترام بگذارند.

عملی شدن قطع های نماید که با هر دو طرف در مورد راهمی از دبیرکل درخواست  -۱

مخاصمات و تأیید آن، از جمله امکان اعزام ناظران سازمان ملل مشورت نماید. و نتایج این 

 را به شورای امنیت گزارش دهد.ها مشورت

خواهد از هر اقدامی که ممکن است صلح و امنیت و همچنین می از هر دو طرف  -۳

 طقه خلیج را دچار مخاطره سازد، خودداری نمایند.دریانوردی در من

خواهد نهایت خویشتن داری را به عمل آورند و از می بار دیگر از کلیه کشورهای دیگر  -۶

گسترش بیشتر منازعه منجر شود، خودداری نمایند  و یاهر اقدامی که ممکن است به تشدید 

 را تسهیل کنند. و اجرای این قطعنامه

با دو طرف  نماید که در مورد اجرای فوری و مؤثر این قطعنامهمی از دبیرکل درخواست  -۱

 مشورت کند.

که برای اولین بار اتفاق آرای اعضاء به چالش کشیده  در واقع هدف از صدور این قطعنامه

ی کویتهای ایران از تهاجم به کشتیایران در خاک عراق و ممانعت های شد، جلوگیری از پیروزی

 کردند.می و عربستانی بود که برای نیروهای نظامی عراق تسلیحات مورد لزوم آنها را حمل

                                                           
و تجاوز رژیم عراق به جمهوری اسالمی  منصور الریجانی اسماعیل؛ نظام جمعی سازمان ملل متحد. زمانی سیدقاسم. 1

  4۷۶. 4۷۱صص  ۷۳۱۱ یت ادبیات و انتشارات، تهرانمدیر –دفاع مقدس های ایران، ناشر: بنیاد حفظ آثار و ارزش
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ی عربی حامی هادولتبرای کسب رضایت  «فارسخلیج»به جای واژه  در این قطعنامه

 مورد اعتراض ایران واقع گردید. فاده شد کهتاس «خلیج»صدام، از واژه 

 های انجام شده در این سال به شرح زیر است:عملیات

؛ در منطقه شمال غرب کشور، «۱والفجر»عملیات آفندی  4۱/۶۱/۷۳۶4در تاریخ   -۷

کیلومتر مربع از اراضی  ۳۶۶و پنجوین عراق که حدود  منطقه عملیاتی شیلر در شمال مریوان

عراق آزاد شد. ولی از نظر  کیلومتر مربع از اراضی استان سلیمانیه ۱۶۶و حدود  ایران اسالمی

 بعد سیاسی، تأثیر چندانی به ارمغان نیاورد.

 ؛ در منطقه عمومی«القدستحریر »عملیات آفندی  4۷/۷۷/۷۳۶4در تاریخ   -4

 عراق. دربندیخان استان سلیمانیه

؛ در ارتفاعات چنگوله در حد فاصل «۳والفجر»عملیات آفندی  4۱/۷۷/۷۳۶4در تاریخ   -۳

 .دهلران - مهران

واقع در  ؛ در ارتفاعات چیالت«۶والفجر»عملیات آفندی  ۶4/۷4/۷۳۶4در تاریخ   -۱

 دهلران.منطقه عمومی

، که های میسان و بصره؛ در استان«خیبر»عملیات آفندی  ۶۳/۷4/۷۳۶4در تاریخ   -۳

 شرخ مختصری از آن گذشت.

یشتر ها برای تقویت بیکه منجر به فتح جزایر مجنون شد، شورو عملیات آفندی خیبر بعد از

 ۳۳۶، بالگردهای توپدار و 4۳و  4۷میگ »ارتش بعث، اقدام به فروش هواپیماهای پیشرفته 

 ها نمودند.بی، به عراقی -موشک اسکاد 

تجاری و نفتکش در منطقه های کشتی علیهدر پی حمالت متوالی دو کشور متخاصم 

ی هااز ایران به خاطر حمله به کشتی فارسخلیجو شکایت کشورهای حاشیه  فارسخلیج

ماه  ۱ کویتی و عربستانی و پیروزی نیروهای ایرانی در تصرف جزایر مجنون سازمان ملل متحد

 نمود: ۳۳4قبلی، اقدام به تصویب قطعنامه صدور قطعنامه بعد از

 112قطعنامه" 

 رأی ممتنع 2رأی موافق و  13با  (1323خرداد  11) 1499در اول ژوئن 

 تصویب شد. (نیکاراگوئه و زیمبابوه)

 شورای امنیت،
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، عربستان ، عمان، قطر، کویتنمایندگان بحرین 1499مه  21با مالحظه نامه مورخ 

ایران به های باره شکایت از حملهدر (12179اس / )و امارات متحده عربی  سعودی

 کنند،می بازرگانی که به بنادر کویت و عربستان سعودی رفت و آمدهای کشتی

 با تأیید مجدد تعهدات کشورهای عضو نسبت به اصول و مقاصد منشور ملل متحد،

ات و نقش حیاتی آن در ثب المللیبینبا توجه به اهمیت منطقه خلیج برای صلح و امنیت 

 اقتصاد جهانی،

 و بازرگانی که به بنادر کویتهای به کشتی اخیرهای حمله دربارهبا ابراز نگرانی عمیق 

 کنند،می رفت و آمد عربستان سعودی

آید و می تهدیدی برای ایمنی و ثبات منطقه به شمارها این امر که این حملهبا اعتقاد به 

 1دارد،" المللیبیناثرات جدی بر صلح و امنیت 

 به حق آزادی کشتیرانی احترام گذارند. المللبینخواهد که طبق حقوق می از کلیه کشورها -۷

ه به کهایی و خطوط دریایی را برای کشتی المللیبینهای حق آزادی کشتیرانی در آب -4

 ،کنندمی از بنادر و تأسیسات کشورهای ساحلی که طرف مخاصمات نیستند رفت و آمد هر یک

 .کندمیتأیید 

 ،خواهد به تمامیت ارضی کشورهایی که طرف مخاصمات نیستندمی از کلیه کشورها -۳

از هر اقدامی که ممکن است منجر به  احترام بگذارند و نهایت خویشتن داری را به عمل آورند و

 گسترش منازعه گردد، خودداری نمایند. و یاتشدید 

وعربستان  بازرگانی در راه رفت و آمد به بنادر کویتهای اخیر به کشتیهای حمله -۱

 نماید.می سعودی را محکوم

که به ی هایکشتی خواهد که اینگونه حمالت باید بالفاصله قطع گردند و برایمی آمرانه -۳

 کنند، هیچ ممانعتی به عمل نیاید.می بنادر کشورهایی که طرف مخاصمات نیستند رفت و آمد

، بار دیگر جهت بررسی اقدامات گیرد در صورت عدم رعایت این قطعنامهمی تصمیم -۶

قه خلیج منطمؤثری که متناسب با شدت وضعیت باشند، به منظور تأمین آزادی کشتیرانی در 

 تشکیل جلسه دهد.

 گزارش دهد. در مورد پیشرفت اجرای این قطعنامه کندمیاز دبیرکل درخواست  -۱

                                                           
و تجاوز رژیم عراق به جمهوری اسالمی  منصور الریجانی اسماعیل؛ نظام جمعی سازمان ملل متحد. زمانی سیدقاسم. 1

 4۷۱ص  ۷۳۱۱ انتشارات، تهرانمدیریت ادبیات و  –دفاع مقدس های ایران، ناشر: بنیاد حفظ آثار و ارزش
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 گیرد موضوع را تحت نظر داشته باشد.می شورای امنیت، تصمیم -۱
با  و عربستان سعودی اعضاء سازمان ملل به خوبی به این امر آگاه بودند که دو کشور کویت

جنگی ارتش عراق، از طریق های همه جانبه مادی و معنوی و تأمین نیازمندیهای پشتیبانی
تکش خود، نفهای بازرگانی خود و برای تأمین مالی آن کشور با صدور نفت با کشتیهای کشتی

 طرف نبودند.بی به هیچ عنوان در این جنگ

 (60/03/7634الی  67/03/7636از تاریخ )سال پنجم جنگ 

که هم موفقیت اجراء را تضمین نماید یی هادر این سال، هدف فرماندهان جنگ، انجام عملیات
 و هم برای مسئولین سیاسی مملکت، اهرم مناسبی برای مذاکره صلح ببار آورد، متمرکز شد.

مالی و تسلیحاتی و نیروی انسانی از  های سرشارها با دریافت کمکطرف عراقیآن از

خود، آمادگی بیشتری برای ادامه جنگ کشورهای حامی، در حال گسترش نیروهای رزمی
 یافتند.می

 از تولیدمی" عراق پنجمین سال جنگ را در وضعیتی آغاز کرد که پیش از آن ساالنه نی
نگ افزار کرده بود. در میلیارد دالر، صرف خرید ج 19حدود  یعنی ؛ناخالص داخلی خود را

درصد از کل درآمد نفتی عراق به خرید جنگ افزار و تکنولوژی ساخت سالح  22همین سال نیز 

 1افت."ی اختصاص
در سال پنجم جنگ، توسط کارشناسان مطلع داخلی از وضعیت نیروهای عراقی، برآورد 

 نمودند که ارتش عراق براساس سازماندهی نیروهای خود قادر بود که:
 لشکر پیاده را در هر منطقه دارد. 3 جاییجا به یی در هر زمان توانا " 

 کند.ساعت جابجا می 29یک تیپ پیاده را در عرض 

 کند.ساعت از غرب، منتقل می 72یک تیپ زرهی را در 
روز قابلیت  1تا  9لشکر زرهی و مکانیزه است که در عرض  1دشمن در هر زمان دارای 

 را دارد. سریعیی مانور و جابجا
گردان توپخانه را دارد که در خط، جمع کند و  92آزادسازی یی دشمن در هر زمان توانا

 نقطه تمرکز دهد. در یک

 به گستردگی عملیات بدر را دارد. هواییک ماه بمباران و فشار ییی دشمن توانا

                                                           
درودیان محمد/ سیری در جنگ ایران و عراق، آغاز تا پایان؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عقیلی، . 1

 ۷۶۶ص  ۷۳۱۱
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 لشکر را دارد. 9تا  3عملیات همزمان به وسعت  2اداره یی دشمن توانا

گردان آزاد،  322تواند با گردان، می 122با  [ایرانیان]ما دشمن در برابر عملیات آفندی 

 1مقابله کند."

سند رسمی دولت آن کشور نوشت:  به یکبا استناد  چاپ آمریکا «روزنامه واشنگتن پست»

الکترونیکی، انواع میلیارد دالر تجهیزات  1/1" معادل ، ۷۳۶۶الی  ۷۳۶4های آمریکا طی سال

های های حساس و کامپیوترهای فوق العاده قوی در امر تولید سالحماشین آالت، دستگاه

نقش حساس دارند، به دولت عراق فروخته است. ...یک بازپرس ای شیمیائی، موشکی و هسته

 گوید: دامنهمی کنگره آمریکا که مشغول بررسی عملکرد دولت آمریکا در قبال عراق است،

حساسی که از طرف دولت آمریکا به عراق ارسال شده های وسعت انواع تجهیزات و تکنولوژی

 آمریکایی، شرکت ..."به گزارش روزنامه تایمز مالی چاپ انگلیس 2کند."است، آدم را شوکه می

به ای وشههای خنیز در انتقال مخفیانه تکنولوژی ساخت بمب «اینتر نشنال سیگنال کنترل»

 3عراق دست داشت."

رفته ازدستمواضع  گیریبازپسسال گذشته جنگ، هیچگونه تحرکی را برای  3" عراق که در 

هایش را با انجام حمالت کوچک و محدود، آغاز کرد که یگانی هاخود انجام نداده بود، فعالیت

 4شد."مقدم میگاهی منجر به شکست و زمانی منجر به تصرف اهداف بسیار محدود در خطوط 

آسمان ایران را برای هواپیماهای مسافربری، ناامن کردند کما اینکه ها عراقی ،در این سال

حمله نمودند که منجر به کشتار کلیه  به هواپیمای مسافربری حامل وزیر خارجه الجزایر

که برای بازگرداندن  دی ماه همان سال هواپیمای مسافربری ترکیه ۳سرنشینان آن گردید. در 

ه بود، مورد تهدید جدی قرار گرفت ک هیئت بلندپایه اقتصادی آن کشور به ترکیه، عازم تهران

فروند  کی را در پی داشت. در اسفند ماه آن سال، نیزها اعتراض شدید ترکیه به این عمل عراقی

سط تو اهواز –بوط به شرکت آسمان در مسیر تهران هواپیمای مسافربری خطوط داخلی ایران مر

فروردین  ۳و  ۱سرنشین آن گردید. در  ۱4عراقی منهدم شد که منجر به شهادت های جنگنده

ک فروند هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ی در فرودگاه ارومیه ۷۳۶۳

                                                           
  ۷4۳-۷4۶همان صص . 1
 ۱۱ص ۷۳۱۶اسالمی، چاپ: آرین، لیغات صفری محسن/ ما اعتراف می کنیم؛ ناشر: انتشارات حوزه هنری سازمان تب. 1
جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذینف ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۶۱ص  ۷۳۱۳
 -۷۳۳۳عملیات نیروی زمینی در هشت سال دفاع مقدس، شهریور ماه ماندگار )جعفری مجتبی/ اطلس نبردهای . 4

 ۳۱ص  ۷۳۱۱ اونت عملیات نیروی زمینی چاپ: صنوبر، تهران(؛ مع۷۳۶۱مردادماه 
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نفر از مسافران  ۳۶مهر آن سال حدود  4۳گرفت. در مورد اصابت راکت جنگنده عراقی قرار 

 ۱به مقصد بندرعباس را در حین سوار شدن به هواپیما، به شهادت رساندند. در  فرودگاه شیراز

که از طریق ترکیه عازم ایران بود  آبان همان سال هواپیمای مسافربری حامل مشاور امیر کویت

 گردید. ار گرفت که مجبور به تغییر مسیر به سمت شورویمورد تهدید قر 

 آفندی انجام شده در سال پنجم جنگ به شرح زیر است: عملیات ۱۶تعداد 

 – ؛ در مناطق عملیاتی میمک«عاشورا»عملیات آفندی  4۳/۶۱/۷۳۶۳در تاریخ   -۷

 .مهران -آباد صالح

، شرق هورالعظیم عمومی در منطقه؛ «بدر»عملیات آفندی  4۶/۷4/۷۳۶۳در تاریخ   -4

 .(های میسان و بصرهاستان)رودخانه دجله عراق 

 ؛ در منطقه عمومی«۷قدس» (ایذائی)عملیات آفندی  ۶۳/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ   -۳

 در استان میسان. هورالعظیم

 ؛ در منطقه میمک«۷ظفر(»چریکی)عملیات آفندی  ۷۳/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ   -۱

 .(ارتفاع فصیل)

 .آبادان ؛ در منطقه عمومی«4ظفر»عملیات آفندی  ۷۱/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ   -۳

 کناو. ؛ در منطقه عمومی«۱صبر»عملیات آفندی  4۷/۶۳/۷۳۶۱درتاریخ   -۶

در مرز  چنانه ؛ در منطقه عمومی«۳ظفر»عملیات آفندی 44/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ   -۱

 .غرب شوش

 .؛ در منطقه استان کردستان«ثارالله»عملیات آفندی  4۳/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ   -۱

 هورالهویزه ؛ در منطقه عمومی«۷قدس»عملیات آفندی  4۱/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ   -۳

 (، در شرق رودخانه دجله عراق.هورالعظیم)

 شیلر.؛ در منطقه عمومی«۳صبر»عملیات آفندی  4۶/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۶

 .؛ در منطقه جنگی سرپل ذهاب«۳ظفر»عملیات آفندی  4۱/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۷

 .در جزیره مجنون عملیات آفندی ۳۷/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -۷4

و  هورالهویزه ؛ در منطقه عمومی4قدس»عملیات آفندی  ۶۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۳

 پاسگاه البیضه عراق در استان میسان.

 در منطقه عمومی «۱صبر»مرحله دوم عملیات آفندی  ۶۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۱

 جنوب شیلر.
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 ؛ در منطقه پنجوین عراق.«4ظفر(»ایذائی) یآفندعملیات  ۶۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۳

 حاج عمران در خاک عراق.عمومی در منطقهعملیات آفندی  ۶۱/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۶

؛ در شمال غرب حاج «۳ظفر(»ایذائی)عملیات آفندی ۶۱/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۱

 عمران، در خاک عراق.

 سومار.؛ در منطقه عمومی«۳نصر»ی عملیات آفند۶۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۱

 .مرز فکه عملیات آفندی در منطقه عمومی ۷۶/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۳

 .مرز فکه ؛ در منطقه عمومی«۱ظفر(»ایذائی) یآفندعملیات  ۷۶/۶۱/۷۳۶۱ -4۶

 پنجوین عراق. ؛ در منطقه عمومی«۳ظفر»عملیات آفندی  ۷۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -4۷

 زعفرانیه. عملیات آفندی در منطقه عمومی ۷۱/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -44

، غرب رودخانه ؛ در منطقه دهلران«۳قدس»عملیات آفندی  ۷۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -4۳

 .میمه در استان ایالم

 عملیات آفندی در منطقه شرهانی. 4۶/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -4۱

؛ در منطقه شمال غرب کشور، «۷قادر»عملیات آفندی  4۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -4۳

 سیدکان و رواندوز در خاک عراق.-پیرانشهر

 ؛ در منطقه دره میانه.«۶ظفر»عملیات آفندی  4۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -4۶

؛ در شمال غرب کشور، منطقه «۱والفجر»عملیات آفندی  4۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -4۱

 رواندوز. -حاج عمران، محور پیرانشهرعمومی

 .؛ در جنوب دهلران«چیالت»عملیات آفندی در منطقه  ۳۶/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -4۱

 .«النعاجدریاچه ام»سومار،  عملیات آفندی در منطقه عمومی ۳۷/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -4۳

، جنوب ؛ در شمال هورالعظیم«۱قدس» یآفندعملیات  ۶۷/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -۳۶

 شرقی استان العماره عراق.

 .عملیات آفندی در منطقه سردشت ۶۱/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -۳۷

 .«رایات و کالله»عملیات آفندی در منطقه  ۶۶/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -۳4

پاسگاه ، ؛ در غرب هورالهویزه«۳قدس»عملیات آفندی  ۷۶/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -۳۳

 مرکزی الیچ در خاک عراق.

 عراق. «خرمال»در منطقه  عملیات آفندی ۷۱/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -۳۱

 .؛ در شمال استان کردستان«۷عاشورای »عملیات آفندی  44/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -۳۳
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؛ در منطقه چنگوله در «4عاشورای»عملیات آفندی  4۱/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -۳۶

 .جنوب مهران

 .؛ در منطقه شمال مهران«۳عاشورای»عملیات آفندی  4۳/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -۳۱

 .قصرشیرین ؛ در منطقه عمومی«۳نصر»عملیات آفندی  ۶4/۶۶/۷۳۶۱در تاریخ  -۳۱

 چوارتا در شمال غرب. عملیات آفندی در منطقه عمومی ۶۶/۶۶/۷۳۶۱در تاریخ  -۳۳

 عملیات آفندی در منطقه پیچ انگیزه. ۶۶/۶۶/۷۳۶۱در تاریخ  -۱۶

 .ارتفاعات میمک عملیات آفندی در منطقه عمومی ۶۶/۶۶/۷۳۶۱در تاریخ  -۱۷

در  پیرانشهر ؛ در منطقه عمومی«4قادر»عملیات آفندی  ۷۱/۶۶/۷۳۶۱در تاریخ  -۱4

 شمال غرب کشور در خاک عراق.

 .میمک عملیات آفندی در منطقه عمومی ۷۱/۶۶/۷۳۶۱در تاریخ  -۱۳

 ضدانقالبیون داخلی. علیه «دولتو»عملیات آفندی در منطقه  ۷۳/۶۶/۷۳۶۱در تاریخ  -۱۱

 .سردشت «آالن»عملیات آفندی در منطقه  4۱/۶۶/۷۳۶۱در تاریخ  -۱۳

 .قصرشیرین عملیات آفندی در منطقه عمومی ۳۶/۶۶/۷۳۶۱در تاریخ  -۱۶

 (60/03/7638الی  67/03/7634از تاریخ ) جنگ سال ششم

که فرصتی برای خاتمه جنگ پیش آمده بود، هیچ گونه اراده جدی از  فتح خرمشهر بعد از

برای ایجاد صلحی پایدار نمایان نشد. با  المللیبینو محافل مختلف جامعه ها سوی عراقی

دید پ ه جمهوری اسالمییلعبر  ای که کفه ترازوی سیاست راامیسال دیگر، موازنه نظ ۱گذشت 

های ایران در بسیاری از نقاط انجام شده، در مقابله با آورد، کسب نگردید! زیرا اکثر عملیات

 به نتیجه مطلوبی نایل نگردید در للیالمبینها و سکوت مجامع عراقییی های شیمیامقاومت

زافزون رو های همه جانبه، قادر به تأمین مایحتاجحالیکه اوضاع اقتصادی ایران به علت تحریم

ا و هدر جبههای گردید، تعداد نیروهای رزمنده نیز در اثر عدم توفیق قابل مالحظهجنگ نمی

 رو به یی های متوالی شیمیابمباران
ً
ی ه بود، دامنه ماشین جنگکاهش نهاددشمن بعثی شدیدا

، از نظر مالی، به سرکردگی آمریکااش من وجود حامیان راسخ قدم و جهانیبه یعراق، 

 افت.ی تسلیحاتی و نیروی انسانی هر روز گسترش چشمگیری

" رئیس ، نوشت: به نقل از رادیو آمریکا ۷۳۶۳دی ماه  4۶تاریخ ی در روزنامه جمهوری اسالم

در سازمان ملل اظهار داشت: مسکو امیدوار است با سیاست فروش  هیئت نمایندگی شوروی
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تسلیحات جنگی به عراق، ایران را وادار سازد که درصدد حل و فصل جنگ از راه گفت و گو برآید. 

چیره شود، مسکو روش خود را  بر عراقتواند از طریق نظامیتا وقتی ایران، معتقد باشد که می

 1"دهد.تغییر نخواهد داد. ...مسکو هیچگونه تردیدی برای تأمین اسلحه عراق به خود راه نمی

امکانات مورد نیاز ارتش عراق اعم از، ارائه نیز، تمامی استکبار جهانی به سردمداری آمریکا

ی انواع تسلیحات مدرن نظامی، بویژه های مالی و واگذاراطالعات جنگی، جاسوسی، کمک

های رزمندگان ایرانی، در طبق اخالص گذاشت. برای جلوگیری از پیروزی ییمواد شیمیا

های حسال بویژه، هاشائبه استکبار از کاربرد انواع سالحبی هاینیز در سایه حمایتها عراقی

شود یم " بزرگترین خطر تجاوز وقتی آشکار نداشتند. لذایی هیچ ابایی کشتار جمعی شیمیا

 یک 2که متجاوز به حال خود رها شود تا بر تکرار آن تشویق گردد و دیگران نیز راه او را بروند."

ا گل و " در نظر نداریم ب فرمانده عراقی با کمال َتفرُعن و تکبر در مصاحبه با نشریه تایم گفت:

 3کنیم."می عطر از مهاجم پذیرایی کنیم. ما از همه وسایلی که داریم برای دفاع استفاده

با تصرف قسمت جنوبی جزیره  «۱والفجر»عملیات بزرگ  ۷۳۶۱بهمن ماه  4۶در تاریخ 

 سود ایران، با موفقیت اجراء شد. نظامی بهبه منظور چرخش موازنه قدرت  «فاو»

عراق گردید، به نفر از نیروهای نظامی ۳4،۶۶۶این عملیات که منجر به کشتار حدود 

 افت.ی منظور تنبیه متجاوز و تسریع در فرا رسیدن صلحی عادالنه و پایدار تحقق

شلمچه به منظور ر منطقه عمومیطراحی ارتش جهت اجرای عملیات تک پشتیبان د

 یدشمن از منطقه تک اصلی که با علم و آگاهی به اینکه اجرای عملیات در این منطقه «فریب»

گردید، عمل انتحاری محض محسوب می یک امکانات مهندسی مدرن،قفل شده با تمامی

 گردید. توسط سپاه پاسداران باعث سهولت در تصرف و تسخیر شبه جزیره فاو

 های ارتش برای کمک به موفقیت اجراء این عملیات:از دیگر پشتیبانی

ظور توسط ارتش به من های سپاه پاسدارانگانی تحویل گرفتن خطوط پدافندی از اکثر

جهت احراز آمادگی بیشتر اجراء عملیات سپاه در منطقه رها شدن نیروهای بسیج مردمی

                                                           
آغاز تا پایان(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عراق )درودیان محمد/ سیری در جنگ ایران و . 1

 ۷۶4ص  ۷۳۱۱عقیلی، 
 ۳۳ص  ۷۳۱۳ اکبر/ دفاع مشروع و محاکم بین المللی؛ ناشر: فراگفت، قم. خسروی علی1
، ناشر: اداره کل امور 4وزارت امور خارجه/ تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسالمی ایران؛ جلد . 1

 ۱۱ص  ۷۳۱۳ حقوقی وزارت امور خارجه، چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران
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ا ت ، که منجر به پدافند شکننده ارتش در طول اکثر نقاط مرزی از شمال جزیره آبادانفاو

 االمپرداغ گردید.های دمنتهی الیه مرز مشترک با عراق در کوه

ی مانوری، هاگانی ، با اعزامپشتیبانی مستقیم و تقویت نیروهای رزمنده سپاه پاسداران

 های مهندسی رزمی.گانی اعزام رسدهای ضدتانک و

 در سطح کلیه مناطق درگیری. هواییهای پدافند گانی شرکت مؤثر و چشمگیر

شرکت صدها قبضه توپ جهت اجرای آتش تهیه مؤثر بر روی مواضع دشمن برای 

 .از اروندرود ورتکتسهیل عبور رزمندگان 

ارتش از ابتدای عملیات تا ناامیدی دشمن از  و هوانیروز هواییشرکت نیروی 

 روز. ۱۱به مدت  فاو گیریبازپس

د. ها، به زیان ایران انجامیولی این پیروزی درخشان، باعث تأثیرگذاری در سیاست ابرقدرت

برای حمل اسلحه و مهمات به بغداد  هواییک پل ی " شوروی نوشت: روزنامه القبس چاپ کویت

برقرار کرده است. گورباچف با ارسال نامه به برخی از سران عرب به آنان اطمینان داده است 

 1که شوروی اجازه نخواهد داد عراق در جنگ با ایران شکست بخورد."

اری ی و گسترده تری بهتر نیز به صورت علنیپیمانانش و هم !، آمریکاسازمان ملل متحد

ارتش عراق شتافتند. و در مقابل ایران تنها، با تمام وجود قدعلم کردند. حضور نیروهای ایرانی 

"  رسفاخلیجو نزدیکی به آبهای کشورهای حاشیه  در جوار مرزهای کویت بویژهدر این منطقه 

داد ایران از نظر نظامی توانایی شکست عراق را دارد، امنیت ملی این می نشان عالوه براینکه

تواند حاکمیت می داد در صورتی که ایران اراده کند،می و نشان کردمی کشورها را نیز تهدید

این کشورها را به خطر اندازد. این دیدگاه سبب شد تا اعراب، جبهه واحدی را علیه ایران 

 2خود را برای پشتیبانی از عراق به کار گیرند." تمام امکاناتتشکیل دهند و 

 برون مرزی توسط ایران،  ۷4با اجرای 
ً
قطع کامل ارتباط عراق با دریا در  بویژهعملیات اکثرا

توسط ایران  روز از تصرف شبه جزیره فاو ۷۳، هنوز ۷۳۶۱اوایل اسفند  تا ،۱والفجرعملیات 

نگذشته بود که عراق و کشورهای اتحادیه عرب ضمن متجاوز خواندن ایران خواستار اعمال 

                                                           
 ۷۳۱۱ اتژی ها: جنگ عراق و ایران؛ ناشر: دوره عالی جنگ سپاه، چاپ: پژمان، تهراناستر یی اردستانی حسین/ رویارو. 1

 ۷۱4ص 
؛ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس (مجموعه مقاالت)و جنگ عراق و ایران  یزدان فام محمود/ منطقه خاورمیانه. 1

 ۷۱۱ص  ۷۳۱۱، (مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ)
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 زبعد اسازمان ملل  برای ایران شدند، در نتیجه ششمین قطعنامه المللیبینهای مجازات

 ماه از صدور قطعنامه قبلی به تصویب رسید: 4۷حدود 

 192 " قطعنامه

 به اتفاق آرا تصویب شد. (1329اسفند  1) 1492فوریه  29در 

 شورای امنیت،

 ادآوری این امر که شورای امنیتی با «وضعیت بین ایران و عراق»به مسئله  بعد از رسیدگی

 
ً
آن اتخاذ  ارهدرب شش سال مّد نظر داشته و تصمیماتیمسئله وضعیت بین ایران و عراق را تقریبا

 کرده است،

گین انسانی سن طوالنی شدن منازعه بین دو کشور که منجر به تلفات دربارهبا ابراز نگرانی عمیق 

 را دچار مخاطره کرده است، المللیبینو خسارات مادی قابل مالحظه شده و صلح و امنیت 

خود  لیالملبینتعهد کلیه کشورهای عضو که اختالفات  بویژهادآوری مقررات منشور، و ی با

و عدالت دچار مخاطره  المللیبینو به نحوی که صلح و امنیت  آمیزمسالمتهای را از راه

 حل نمایند، ،نگردد

با توجه به این امر که جمهوری اسالمی ایران و عراق پروتکل منع استفاده از گازهای خفه 

در ژنو  1421ژوئن  17 میکروبی در جنگ را که درهای یا سایر گازها و سالحی کننده، سم

 ،اندهتصویب نمود ،امضاء گردید

 با تأکید بر اصل غیر قابل قبول بودن تصرف اراضی از راه زور،

 1میانجیگری که از طرف دبیرکل دنبال شده است."های با در نظر گرفتن کوشش

 متأسف ،از اقدامات اولیه که سبب منازعه بین جمهوری اسالمی ایران و عراق شد -۷

 .کندمیباشد و از ادامه منازعه ابراز تأسف می

تهاجمات ارضی، بمباران مراکز مسکونی غیر نظامی،  بویژههمچنین از تشدید منازعه  -4

تانه بشر دوس المللبینا هواپیماهای غیر نظامی، نقض حقوق ی طرفبی هایحمله به کشتی

 استفادهای و دیگر قوانین مربوط به درگیری
ً
که ی یشیمیاهای ه از سالحمسلحانه، و مخصوصا

 نماید.می باشد، اظهار تأسفمی ژنو ۷۳4۳مغایر با تعهدات پروتکل 

                                                           
و تجاوز رژیم عراق به جمهوری اسالمی  منصور الریجانی اسماعیل؛ نظام جمعی سازمان ملل متحد. زمانی سیدقاسم. 1

 4۷۱ -4۷۳صص  ۷۳۱۱ مدیریت ادبیات و انتشارات، تهران –دفاع مقدس های ایران، ناشر: بنیاد حفظ آثار و ارزش
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خواهد آتش بس فوری، قطع کلیه مخاصمات در زمین، دریا و هوا و می از ایران و عراق -۳

 را رعایت نمایند. المللیبینسریع کلیه نیروها به مرزهای شناخته شده  نشینیعقب

خواهد که ظرف مدت کوتاهی پس از قطع مخاصمات، مبادله کامل اسرای می مصرانه -۱

 صلیب سرخ انجام پذیرد. المللیبینجنگی با همکاری کمیته 

 کلیه جنبهمی از هر دو طرف -۳
ً
های ا دیگر راهی منازعه را به میانجیگریهای خواهد فورا

 ، اختالفات را حل و فصل نمایند.آمیزمسالمت

کنونی خود ادامه دهد. به دو طرف به های شود به کوششمی کل درخواست از دبیر -۶

 حاظر کمک کند و شورا را در جریان بگذارد. منظور اجرای قطعنامه

خواهد نهایت خویشتن داری را به عمل آورند و از هر عملی می از کلیه کشورهای دیگر -۱

گردد، خودداری نموده و اجرای این که ممکن است به تشدید و گسترش بیشتر منازعه منجر 

 را تسهیل نمایند. قطعنامه

 گیرد موضوع را تحت نظر داشته باشد.می تصمیم -۱

سال از آغاز جنگ با تجاهل  ۳/۳گذشت حدود  بعد از شورای امنیت سازمان ملل متحد

نماید. و در مقابل می قلمداد «وضعیت»عمدی هنوز جنگ بین ایران و عراق را به نام 

مالگر، خود را به ابراز تأسف، عراق بدون ذکر کشور استعیی وحشتناک شیمیاهای بمباران

 نماید.می لی و آراستهجمت

متجاوزین بعثی، به شرح زیر به وقوع  علیهعملیات آفندی از سوی ایران  ۷۱در این سال 

 انه به روی ایران اسالمی، مسدود گردید.پیوست. اما همچنان دریچه صلحی شرافتمند

 .؛ در جنوب دهلران«چیالت»عملیات آفندی در منطقه  ۳۷/۶۶/۷۳۶۱در تاریخ  -۷

؛ در منطقه تپه سرخ، در منطقه «۱نصر»عملیات آفندی  ۶۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -4

 سومار.عمومی

 .قصرشیرین عمومی عملیات آفندی در منطقه ۷۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۳

 سومار.عملیات آفندی در منطقه عمومی 4۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۱

، غرب ؛ در منطقه هورالهویزه«۱عاشورای»عملیات آفندی  ۳۶/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۳

 دریاچه ام النعاج در خاک عراق.

 در غرب کشور.عملیات آفندی در منطقه روکان  ۶۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۶

 عملیات آفندی در منطقه کانی شایان در غرب کشور. ۶۱/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۱
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 سومار.عملیات آفندی در منطقه عمومی ۷۳/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۱

 در خاک عراق. مریوان عملیات آفندی در منطقه عمومی ۷۶/۶۱/۷۳۶۱در تاریخ  -۳

 .ارتفاعات میمکمنطقه عمومیعملیات آفندی در  ۶۳/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۶

؛ تصرف قسمت جنوبی شبه «۱والفجر»عملیات آفندی  4۶/۷۷/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۷

 عراق. جزیره فاو

؛ در منطقه «۱پشتیبانی از والفجر»عملیات آفندی  4۶/۷۷/۷۳۶۱در تاریخ  -۷4

 .الرصاص در اراضی استان بصرهام

چوارتا و  ؛ در منطقه عمومی«۳والفجر»عملیات آفندی  ۶۳/۷4/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۳

 عراق. پنجوین در شرق استان سلیمانیه

؛ تصرف کارخانه نمک «۱تکمیلی والفجر»عملیات آفندی  ۶۱/۶4/۷۳۶۳در تاریخ  -۷۱

 .در شبه جزیره فاو

 .؛ در منطقه مهران«۷کربالی»عملیات آفندی  ۶۳/۶۱/۷۳۶۳در تاریخ  -۷۳

 ؛ در منطقه حاج عمران.«4کربالی»عملیات آفندی  ۷۶/۶۶/۷۳۶۳در تاریخ  -۷۶

( االمیه و البکرترمینال نفتی )؛ «۳کربالی»عملیات آفندی  ۷۷/۶۶/۷۳۶۳در تاریخ  -۷۱

 .فارسخلیجشمال غربی  در

 (60/03/7633الی  67/03/7638از تاریخ )سال هفتم نبرد 

را به تصرف درآورده بود،  از شبه جزیره فاو، که قسمت مهمی«۱والفجر»عملیات ساطع 

 می
ً
برای وصول به صلحی شرافتمندانه و راسخ برای ایران تحت ای بایستی برگ برندهطبعا

را  المللیینبنشاند، برعکس انتظار، توازن سیاست تحریم ظالمانه استکبار جهانی، به ثمر می

 به سود عراق متمایل نمود.

درخشان نیروهای مسلح ایرانی، که های متجاوز، در مقابل نصرتمتحدان جهانی حامی

های چشمگیرشان پژواکی فراگیر خلق نموده بود، احساس خطر ا پیروزیهدر اکثر جبهه

گوش خود، صدام  مبنا برحمایت همه جانبه و تمام عیاری، از غالم حلقه بهبر این  کردند.
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از یک ، به بیش [1322] 1499" نیروهای مسلح عراق در سال  افزودند. به طوری که حسین

 1میلیون و سیصدهزار نفر رسیدند."

 ۷۳۶۳مهر ماه  ۷۶طوالنی شدن جنگ، و احتمال سقوط رژیم بعثی حامیان عراق را در 

 سازمان ملل نمود: وادار به تصویب هفتمین قطعنامه

 199 " قطعنامه

 به اتفاق آرا تصویب شد. (1321مهر  12) 1492اکتبر  29در 

 شورای امنیت،

 ،«وضعیت بین ایران و عراق»رسیدگی به مسئله  بعد از

با توجه به این امر که شورا این مسئله را بیش از شش سال مّدنظر داشته و تصمیماتی 

 آن اتخاذ کرده است، درباره

افتن منازعه که منجر به تلفات سنگین انسانی ی با ابراز وحشت عمیق از طوالنی شدن و شدت

 را دچار مخاطره کرده است، المللیبینو خسارات مادی قابل توجه شده و صلح و امنیت 

دن آن ا به کار بر ی از تهدید به زور المللیبینبا توجه به تعهد کشورهای عضو که در روابط 

ذ هر روش دیگر که مغایر با مقاصد اتخا و یاا استقالل سیاسی هر کشور ی علیه تمامیت ارضی

 ملل متحد باشد، خودداری کنند.

تعهد کلیه کشورهای عضو که اختالفات  بویژهادآوری مقررات منشور ملل متحد، و ی با

چار و عدالت د المللیبینبه نحوی که صلح و امنیت  آمیزمسالمتهای خود را از راه المللیبین

 حل نمایند. ،مخاطره نگردد

ادآوری این امر که کشورهای عضو، به موجب منشور، مسئولیت اصلی حفظ ی با همچنین

 اندکردهو بدین جهت موافقت اند را به شورای امنیت واگذار نموده المللیبینصلح و امنیت 

 نقش شورای امنیت را در حل اختالفات بپذیرند،

 منازعه یزآممسالمتدبیرکل که در جستجوی راهی برای حل های با ستودن تالش

 2باشد،"می

                                                           
العات مرکز مط وفیق/ ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسلسامرایی . ا1

  ۷۳۳ص  ۷۳۳۷و تحقیقات جنگ(، چاپ: قلم آذین 
و تجاوز رژیم عراق به جمهوری اسالمی  منصور الریجانی اسماعیل؛ نظام جمعی سازمان ملل متحد. زمانی سیدقاسم. 1

 44۶. 44۷صص  ۷۳۱۱ مدیریت ادبیات و انتشارات، تهران –دفاع مقدس های ایران، ناشر: بنیاد حفظ آثار و ارزش
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فوریه به  4۱را که در  ۳۱4 خواهد که به طور کامل و فوری قطعنامهمی از ایران و عراق -۷

 اتفاق آرا به تصویب رسیده را اجرا نمایند.

خود را برای جلب دو طرف به اجرای این های گردد کوششمی از دبیرکل درخواست -4

 به شورا گزارش دهد. (۷۳۶۳آذر ماه  ۳) ۷۳۱۶نوامبر  ۳۶شدت بخشد. و حداکثر تا  قطعنامه

گیرد برای رسیدگی به گزارش دبیرکل و نحوه استقرار صلح پایدار بین دو کشور، می تصمیم -۳

 بار دیگر تشکیل جلسه دهد. المللبینبراساس منشور ملل متحد و اصول عدالت و حقوق 

ها، برای اشتعال آمریکاییها ملهم از دستورات ین قرارداد، عراقیبا عدم موافقت ایران با ا

 های مکرر قرار دادند.بیشتر جنگ، شهرهای ایران را مورد تهاجم وسیع بمباران

به میدان تاخت و تاز میراژهای دور پرواز فرانسوی  فارسخلیجبرای انقطاع صدور نفت ایران، 

افت. تهاجمات روزمره هواپیماهای عراقی به ی ها شدت بیشتریتبدیل گردید. جنگ نفتکش

های وارد کننده نفت ایران توسط مراکز اقتصادی و صنعتی ایران و همچنین تهدید شرکت

 های نفتکش و(، با حمله به کشتیتنها منبع درآمد ایران)ها، جلوگیری از صدور نفت عراقی

 ، بحران اقتصادی ایران را تشدید نمود.فارسخلیجهای نفتی در تجاری و انهدام پایانه

 1«اوپک»، با الهام از دبیرخانه «اکونومیست»وابسته به هفته نامه  «اینتلیجنت»فصلنامه 

میلیون  942میلیارد و  2، معادل [1321]1492" درآمد نفت ایران در نیمه اول سال نوشت: 

. دهدمیدرصد کاهش نشان  12در مقایسه با دور مشابه سال قبل بیش از  که دالر بوده است.

ها بود. و این مسئله به دلیل کاهش از بدترین سال یکی برای اقتصاد ایران، 1492در واقع سال 

 2های گذشته بود."عایدات ایران در مقایسه با سال

شهر  منطقه عمومی ، درشوروی و آمریکارهنمودهای مستشاران نظامیاری از ی دشمن با

 ، اقدام به احداث دژ مستحکم و خلل ناپذیری نموده بود.بصره

ه ب ایران، علیرغم علم به نفوذناپذیری این منطقه، به منظور گامیطراحان نظامی برخی از

، دومین شهر بزرگ و مهم عراق ابراز برای تصرف بصرهسوی صلح عادالنه، تمایل خود را 

در این منطقه طراحی و اجراء گردید. هزاران رزمنده داوطلب در این عملیات  ۱نمودند. کربالی

                                                           
1 .OPEC) (Organization of the Petroleum Exporting Contries «بنیانگذاران «سازمان کشورهای صادر کننده نفت .

، ، قطر، کویتبودند. بعدها کشورهای الجزایر ۷۳۳۳ن سازمان کشورهای ایران، عراق، عربستان و ونزوئال در آذر ماه ای
و اکوادر به جمع این سازمان نفتی پیوستند. هدف این سازمان محافظت از  ، آنگوال، نیجریهامارات متحده عربی، لیبی

 منافع کشورهای نفتخیز تابعه است.
آغاز تا پایان(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عراق )درودیان محمد/ سیری در جنگ ایران و . 1

 ۷۳۱ص  ۷۳۱۱عقیلی، 



 ردای فتح 221

 که با انواع و اقسام موانع مختلف و میادینای مخاطره آمیز، به سمت اهداف مورد نظر در منطقه

بردند. ولی به دلیل غیرقابل عبور بودن منطقه و  یورش گسترده مین، مسلح شده بود، مردانه

ها، در همان لحظات اولیه عملیات عدم غافلگیری دشمن به خاطرآگاهی وی از حمله ایرانی

 دند.ش نشینیعقبمجبور به  متوقف گردید. و با دادن تلفات بسیار، بدون دستاورد مهمی

، این واقعیت بود که در نحوه اعمال و بکارگیری «هاعدم الفتح»یکی از دالیل اصلی برخی از 

و اجراء آنان بین برخی از فرماندهان جنگ  ریزیطرحو مدیریت نیروهای رزمنده و شیوه 

 ناشی از طرز تفکر 
ً
، به طرف یک« کالسیک»اختالف نظرهای فاحشی وجود داشت. که بعضا

هدام ماشین جنگی دشمن در زمان و مکان مناسب، با وارد آوردن ضربه منظور چگونگی ان

ل، افته بود و از طرف مقابی با کمترین تلفات، نشئت مهلک به نقاط ضعف و ضربه پذیر آن

روشهای جنگی ابتکاری و شهادت طلبانه پرهزینه و با احتمال تلفات فراوان مورد مداقه و 

 اتالف فرصت مناسب در موقعیت گرفت. که نتیجه آناستقبال قرار می
ً
 و یا های حساسبعضا

بود که شایستگی و ارزش به خطر انداختن جان ای های قابل توجهعدم دستیابی به پیروزی

 تعدادی از نیروهای فعال و ارزشمند را داشته باشد.

، القدسطریق، االئمهثامنهای: های کارساز و ماندگاری همچون عملیاتپیروزی

و...در سایه همفکری، وحدت نظر و هماهنگی کلی  ۱، والفجرالمقدسبیت، المبینفتح

های موفقیت آمیز، زمان و مکان این عملیاتدر تمامی که فرماندهان جنگ کسب گردید.

مناسب، شناخت نقاط ضعف دشمن و نحوه غافلگیری و سپس گسترش نفوذ در نقطه ضعف 

های غرورآفرین را گرفت که آن پیروزیرو به اضمحالل آن تا انهدام کامل مد نظر قرار می بدنه

های کالسیک و حتی پارتیزانی بوده و نگبه ارمغان آورد. این موارد از اصول خدشه ناپذیر ج

بار دیگر نشان داد که رعایت اصول و قواعد اساسی رزم که  9"کربالی در آتی نیز خواهد بود.

 به آن جنگ کالسیک گفته می
ً
ن های نویشود، اجتناب ناپذیر بوده و حتی شیوهاصطالحا

و تجربه  شناخته شده [و اصول]ابتکاری بکارگرفته شده در رزم نیز باید در قالب رعایت قوانین 

یات است که: فکر و اندیشه، قبل از شجاعت دلیران از بدیه 1گردیده جنگ، به اجراء درآید."

 است. تدبر در مرتبه اول و دلیری در محل و مرتبه بعد است.

                                                           
 -۷۳۳۳قدس، شهریور ماه م سال دفاع۱یات نیروهای زمینی در عمل) ماندگارجعفری مجتبی/ اطلس نبردهای . 1

 ۷۳4ص  ۷۳۱۱ (؛ ناشر: معاونت عملیات نیروی زمینی، چاپ: صنوبر، تهران۷۳۶۱مردادماه 
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ت فرمانده وق) صدربنیچند عملیات منجر به شکست ارتش که در اوایل جنگ به دستور 

 با آگاهی مسئولین سیاسی دیگر، علیرغم مخالفت آگاهانه برخی از  (کل قوا
ً
و احتماال

ت صور یک عملیات موفقیت آمیزی فرماندهان ارتش به علت عدم وجود بسیاری از فاکتورها

آگاهی  «کالسیک»یک عملیات ی توسط کسانی که در واقع از وجود فاکتورها گرفت، و

ک جنگ یی قلمداد گردید. در صورتی که فاکتورها «جنگ کالسیک»به نام  چندانی نداشتند،

اختفاء و )تاکتیکی زمین های کالسیک موفق عبارتند از: بررسی منطقه عملیات از نظر جنبه

ای ه، بررسی جنبه(پوشش، دید و تیر، موانع، عوارض حساس، معابر وصولی و سهولت حرکت

پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی دشمن، کسب اطالعات دقیق از وضعیت دشمن از 

قاط و نها ، ویژگی(ها، تقویتهااستعداد، پشتیبان)لحاظ: نحوه گسترش، ترکیب نیروها 

پذیر آنان، میزان تحرک، قدرت آتش، میزان آموزش، نحوه پشتیبانی ضعف، روحیه، نقاط آسیب

و نقاط ضعف وی، اطالع از ها از شخصیت فرمانده دشمن از نظر ویژگیخدمات رزمی، آگاهی 

 و نیروی هواییهای دشمن از نظر: میزان قدرت پدافندی و پشتیبانیهای میزان توانایی

 های تقویت کننده دشمن و تعیین زمان وارد عمل شدن آنگانی توپخانه ای، شناسایی عملی

 خودی از مأموریت محوله، ورتکها، میزان رعایت اصل غافلگیری، و توجیه کلیه نیروهای گانی

گان احتیاط کافی و پوشش جناحین این نیروها و ... سه عملیات ی تعیین دقیق اهداف، داشتن

 ک مورد از این فاکتورها بود.ی ناموفق اوایل جنگ ارتش، فاقد حتی

بار دیگر برای تصرف  «۳کربالی»، عملیات دیگری بنام ۱عملیات کربالی بعد ازروز ۷۳ 

 شلمچه، به مرحله اجراء گذاشته شد. نیروهای رزمنده سپاه پاسداراندر منطقه عمومی بصره

ل های پگانی و تالش فوق العاده و هوانیروز هواییگردان توپخانه ارتش، نیروی  ۷۶با حمایت 

 ارتش، ازنهرهای متوالی و متعدد منطقه عبور نمودند.
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دست نیافتنی به تصرف درنیامد، ولی با توجه به اشغال مناطق محدودی  گرچه باز هم بصره

خطوط دفاعی دشمن در منطقه و غافلگیری ترین از اراضی آن سوی مرز، شکستن مستحکم

شد، نه تنها مستشاران و تیپ عراقی حراست می ۷۱۶تیپ از مجموع  ۷۷۶آنان، که با حضور 

برابر اظهار  و شتافته بودند،ها اری عراقیی به ،طراحان خارجی که در مسلح نمودن منطقه

د که نظر بودنبر این  ارائه شده به عراق،های با توجه به سطح کمکها " روسیی وفیق السامورا

بلکه حامیان  1ایران توانایی ندارد شکافی عمده در خطوط دفاعی مستحکم عراق ایجاد کند."

                                                           
مرکز مقدس )وفیق/ ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عدنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع . السامرایی 1

 ۳۱۶ص  ۷۳۳۷ مطالعات و تحقیقات جنگ(، چاپ: قلم آذین، تهران
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ای ایرانی، نیروه یورش در برابر اراده خلل ناپذیر نفوذناپذیریرژیم بعث را نیز باوراند که هیچ دژ 

" فشار ایران بر بصره به حدی بود که فرماندهی عراق ناچار به استفاده  در امان نخواهد بود. زیرا

نیروهای بیشتری از گارد ریاست جمهوری شد، و نیروهای سپاه هفتم را برای پشتیبانی از 

 در خطوط دفاعی اطراف بصره به ک
ً
ار گرفت. نبرد زمینی بسیار وحشتناک بود، خصوصا

در حمله شبانه  (بهمن 4)ژانویه  24. ایران در (بهمن 11تا  4)ژانویه  31تا  24روزهای بین 

 1جدیدی، خط سوم پدافندی عراق را در هم شکست و به ساحل غربی نهر جاسم رسید."

فروند  ۳۶انه دشمن، تعداد بیش از مذبوحهای نیروهای ایرانی ضمن خنثی نمودن تمام پاتک

گردید، می کل هواپیماهای عملیاتی را شامل %۷۶هواپیمای نظامی عراقی را که در واقع 

 منهدم نمودند.

 کیلومتری بصره ۷4که تا  ۳کربالیعملیات  بویژهعملیات آفندی برون مرزی  4۶بیش از 

که تا حدودی  (۳۳۱قطعنامه)سازمان ملل  پیشروی شده بود، زمینه صدور آخرین قطعنامه

قطعنامه  در اینایران نیز بود، فراهم نمودند. های به حق جمهوری اسالمیحاوی خواسته

صدام حسین از چنگال عدالت خواهی ایران به خوبی لحاظ شده بود. یی همچون گذشته، رها

از طرق سیاسی خاتمه دهند تا نه  ترسریعحامیان صدام در صدد برآمدند تا جنگ را هر چه 

 تنها رژیم جنایتکار صدام حسین حفظ شود، بلکه وی بازنده جنگ نیز نباشد!

 

 (۷۳۱۱) ۳۳۱قطعنامه

 (1322تیر  24)1497ژوئیه  22" تاریخ 

 2172جلسه 

 رأی: اتفاق آرا

 شورای امنیت

 خود، (1492) 192 هبا تأیید مجدد قطعنام

هایش برای آتش بس، درگیری میان با ابراز نگرانی عمیق از اینکه، باوجود درخواست

ابع انسانی و نابودی من ترجمهوری اسالمی ایران و عراق، همچنان فروناپذیر و با تلفات سنگین

 مادی ادامه دارد،

                                                           
؛ مترجم: نادر نوروزشاد، ناشر: مرکز (از نگاه دیگران)/ جنگ عراق و ایران (وزیر دفاع سابق مصر)ابوغزاله عبدالحلیم . 1

 4۳۶ص  ۷۳۱۶ مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: آرین، تهران
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ً
باابراز تأسف از آغاز و ادامه درگیری، همچنین باابراز تأسف از بمباران مراکز جمعیتی صرفا

 للالمبینا هواپیماهای کشوری، نقض حقوق ی رانی بیطرفغیرنظامی، حمالت به کشتی

ایر تعهدات مغیی ه از سالح شیمیااستفاد بویژهانسانگرایانه و دیگر حقوق درگیری مسلحانه و 

 ژنو، 1421پروتکل 

با ابراز نگرانی عمیق نسبت به احتمال تشدید و گسترش بیشتر درگیری، مصمم گردید به 

میان ایران و عراق خاتمه بخشد، متقاعد شد که باید به راه حل جامع،  تمامی اقدامات نظامی

ادآوری اصول منشور ملل ی ، بایافت دستعادالنه، شرافتمندانه و پایدار میان ایران و عراق 

 زآمیمسالمتهای خود از راه المللیبینی عضو به حل منازعات هادولتالزام همه  بویژهمتحد، 

به مخاطره نیافتد، با حکم به اینکه در گیری  المللیبینو عدالت  به نحوی که صلح، امنیت

 منشور، 92و  34میان ایران و عراق، نقض صلح حادث شده، با اقدام براساس مواد 

خواستار آن است که به عنوان اولین قدم به سوی حل و فصل مبتنی بر مذاکره،  -1

آتش بس فوری را رعایت کرده، از ادامه کلیه اقدامات  عراق یکجمهوری اسالمی ایران و 

 المللیبیندرنگ به مرزهای بی دریا و هوا دست بردارند، و همه نیروها را -نظامی در زمین

 شناخته شده بازگردانند.

را برای تحقق،  1«ناظران سازمان ملل متحد»از ک تیم ی کندمیاز دبیرکل درخواست  -2

 تأیید و نظارت بر آتش بس و بازگرداندن نیروها اعزام نماید و همچنین از دبیرکل در خواست

نماید با مشورت طرفین ترتیبات الزم را اتخاذ نموده گزارش آن را به شورای امنیت ارائه می

 نماید.

 بعد از، 1494اوت  12اصرار دارد که اسرای جنگی، براساس کنوانسیون سوم ژنو در  -3

 درنگ رها شده بازگشت داده شوند.بی توقف مخاصمات فعال،

میانجی گرانه برای های و در تالش خواهد در اجرای این قطعنامهمی از ایران و عراق -4

حصول راه حل جامع، عادالنه و شرافتمندانه مورد پذیرش دو طرف، در خصوص مباحث 

 ر منشور ملل متحد، با دبیرکل همکاری نمایند.عمده، مطابق با اصول مندرج د

                                                           
1 .United National Iran – Iraq Military Observer Group) (UNIMOG)،) تحت نظارت ناظر نظامی گروه ،یونیماگ

 سازمان ملل که در جنگ عراق علیه ایران بر اجراء آتش بس و تعیین متجاوز اصلی در جنگ نظارت نمودند!
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خواهد حداکثر خویشتنداری را مبذول دارند و از هر می هااز تمامی دیگر دولت -5

تواند منجر به تشدید و گسترش بیشتر درگیری گردد خودداری کنند و بدین می کهاقدامی

 را تسهیل نمایند. ترتیب اجرای این قطعنامه

نماید با مشورت با ایران و عراق، مسئله واگذاری تحقیق در می دبیر کل درخواستاز  -6

طرف را بررسی نموده، هرچه زودتر به شورای امنیت بی هیئت به یکمورد مسئولیت درگیری 

 گزارش دهد.

 هایبازسازی با کمکهای ابعاد عظیم خسارات وارده در حین درگیری و نیاز به تالش -7

 در این زمینه از دبیرکل درخواست و گردد،می ب پس از پایان درگیری تصدیقمناس المللیبین

گروه کارشناس برای مطالعه موضوع بازسازی و گزارش به شورای امنیت تعیین  که یکنماید می

 نماید.

ی هادولتنماید با مشورت با ایران و عراق و دیگر می همچنین از دبیر کل درخواست -8

 امنیت و ثبات منطقه را مورد بررسی قرار دهد.منطقه، تمهیدات تحکیم 

 نگهدارد. از دبیرکل درخواست دارد شورای امنیت را در جریان نحوه اجرای قطعنامه -9

بعدی در جهت تأمین رعایت این های مصمم است تا در صورت لزوم برای بررسی گام -11

 1، دوباره تشکیل جلسه دهد."قطعنامه
 

تفاده اس «وضعیت»به جای  «درگیری»لفظ از  ، برای اولین باربا بررسی مفاد این قطعنامه

بند نسبت  ۷۶لحاظ گردیده بود. با دارا بودن  «آمرانه»حالت  «توصیه و ارشاد»شده، بجای 

 های قبلی از نظر محتوا مشروعیت بیشتری داشت.به سایر قطعنامه

های قبلی، رد نکرد. و آنرا هم با شروطی پذیرفت، را همچون قطعنامه قطعنامهایران، این 

و  «مسئول مخاصمه»لذا پیشنهاد نمود که اولویت بعضی از بندهای آن از جمله، تعیین 

 آتش بس اجراء و عراق را به صراحت متجاوز معرفی نمایند. ، قبل از بند«تجاوزگر»

 نیروهای عراقی به ظهور رسید: علیهلیات آفندی برون مرزی به شرح زیر عم ۳۶در این سال، 

 عراق. ؛ در منطقه کرکوک«۷فتح» (چریکی)عملیات آفندی  ۷۳/۶۱/۷۳۶۳در تاریخ  -۷

؛ در منطقه سد دوکان «4فتح» (چریکی)عملیات آفندی  ۶۱/۶۱/۷۳۶۳در تاریخ  -4

 عراق. دراستان سلیمانیه

                                                           
( و حقوق جنگ دریائی، مترجمان: حمیدرضا ملک محمدی ۷۳۱۶ -۷۳۱۱)رونزیتی ناتالینو؛ جنگ ایران و عراق  -. گاتری آندره1

 ۱۱۳-۱۱۳صص ۷۳۱۱ سعیدتائب و احمد ساالری، ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران –نوری 
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دهوک -؛ در منطقه زاخو«۳فتح» (چریکی)عملیات آفندی  4۱/۶۱/۷۳۶۳در تاریخ  -۳

 واقع در استان اربیل عراق.

، غرب ؛ در منطقه شرق بصره«۱کربالی»عملیات آفندی  ۶۳/۷۶/۷۳۶۳در تاریخ  -۱

 ، ابوالخصیب.اروندرود

شلمچه و ؛ در منطقه عمومی«۳کربالی»عملیات آفندی  ۷۳/۷۶/۷۳۶۳در تاریخ  -۳

 .شرق بصره

 -شهرعمومی نفت؛ در منطقه «۶کربالی»عملیات آفندی 4۳/۷۶/۷۳۶۳در تاریخ  -۶

تیپ عراقی به آن  ۷۷و جلوگیری از انتقال  ۳پشتیبانی از عملیات کربالی، به منظور سومار

 منطقه.

 در منطقه دهوک استان اربیل عراق.« نصر»عملیات آفندی  4۱/۷۶/۷۳۶۳در تاریخ  -۱

 در منطقه؛ «۱فتح» مرحله اول چریکی() یآفندعملیات  44/۷۷/۷۳۶۳در تاریخ  -۱

 .عراق کیلومتری استان اربیل ۱۶رواندوز و دیانا، در عمق 

 یقبل؛ در همان منطقه «۳تکمیلی کربالی»عملیات آفندی  ۶۳/۷4/۷۳۶۳در تاریخ  -۳

 .(نهرجاسم -شلمچه)

؛ در همان «۱فتح»مرحله دوم چریکی() یآفندعملیات  ۶۱/۷4/۷۳۶۳در تاریخ  -۷۶

 رواندوز و دیانا.منطقه 

جاج عمران در استان ؛ در منطقه عمومی«۱کربالی»آفندی ۷۳/۷4/۷۳۶۳در تاریخ  -۷۷

 اربیل عراق.

کانال  – ؛ در منطقه شلمچه«۱کربالی»عملیات آفندی  ۷۱/۶۷/۷۳۶۶در تاریخ  -۷4

 .پرورش ماهی عراق در شرق بصره

رتفاعات باباهادی در منطقه ؛ درا«۳کربالی»عملیات آفندی  4۷/۶۷/۷۳۶۶در تاریخ  -۷۳

 .قصرشیرین عمومی

در ؛ در منطقه شقالوه «۳فتح(»چریکی)عملیات آفندی  4۳/۶۷/۷۳۶۶در تاریخ  -۷۱

 .شهر ماؤوت، استان سلیمانیه عمومی منطقه

چنگاوی در ؛ در منطقه ارتفاع «۷نصر»عملیات آفندی  4۳/۶۷/۷۳۶۶در تاریخ  -۷۳

 .استان سلیمانیه
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شهر  ؛ در منطقه عمومی«۷۶کربالی»عملیات آفندی  ۳۶/۶۷/۷۳۶۶در تاریخ  -۷۶

 .ماؤوت در استان سلیمانیه

 -؛ در منطقه هورالهویزه«انصارالحسین»عملیات آفندی  ۷۳/۶4/۷۳۶۶در تاریخ  -۷۱

 جزایر مجنون.

 .ارتفاعات میمک ه؛ قسمت تصرف نشد«4نصر»عملیات آفندی  ۷۳/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ  -۷۱

؛ در منطقه شمال استان «۶فتح»چریکی()عملیات آفندی  4۱/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ  -۷۳

 اربیل عراق.

، ؛ در منطقه جنوب دهلران«۳نصر»عملیات آفندی  4۱/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ  -4۶

 زبیدات عراق.

 ؛ تصرف شهرماؤوت عراق.«۱نصر»عملیات آفندی  ۳۷/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ  -4۷

ارتفاع دوپازا، -؛ در منطقه قلعه دیزه«۳نصر»عملیات آفندی  ۶۳/۶۱/۷۳۶۶در تاریخ  -44

 .در استان سلیمانیه

 ؛ در منطقه حلبچه«۱فتح» (چریکی)عملیات آفندی  ۶۳/۶۱/۷۳۶۶در تاریخ  -4۳

 .استان سلیمانیه

؛ در منطقه شمال استان «۱فتح(»چریکی)عملیات آفندی  4۱/۶۱/۷۳۶۶در تاریخ  -4۱

 انروش(.) موصل

 .ارتفاعات میمک ؛ در منطقه عمومی«۶نصر»عملیات آفندی  ۷۶/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ  -4۳

 ؛ در منطقه عمومی«۳فتح» چریکی()عملیات آفندی  ۷4/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ  -4۶

 خرمال عراق.

 .؛ ارتفاع دوپازا در استان سلیمانیه«۱نصر»عملیات آفندی  ۷۱/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ  -4۱

 .قصرشیرین ؛ در منطقه عمومی«ثارالله»عملیات آفندی  ۷۳/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ  -4۱

؛ در منطقه شمال شرقی «۷۶فتح(»چریکی)عملیات آفندی  ۷۳/۶۶/۷۳۶۶در تاریخ  -4۳

 استان اربیل عراق.

؛ در استانهای دهوک و «۷ظفر»نامنظم() یآفندعملیات  ۷۱/۶۶/۷۳۶۶در تاریخ  -۳۶

 کیلومتری خاک عراق.4۶۶در عمق  سلیمانیه
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 (60/08/7631الی 67/03/7633از تاریخ )سال هشتم جنگ 

هشتمین سال جنگ، درحالی چهره خونین خود را به روی دو ملت ایران و عراق نمایاند 

 کشید.گاه طرفین شعله میبی عملیات گاه و ۳4های آتش جنگ در اجرای که، شعله

احراز  هرکدام از طرفین با استمتاع و بهره از اشغال قسمتی از اراضی طرف مقابل، در

عملیات  ۳4نمودند. در این عیتی تعیین کننده برای خاتمه بخشیدن به جنگ سعی میموق

نیروهای ایرانی به  یورش عملیات آن به شرح زیر 44ها و عملیات از سوی عراقی۷۶تهاجمی، 

 سوی اهداف دشمن، به وقوع پیوست.

 ؛ در منطقه شهر کفری در«4ظفر(»نامنظم)عملیات آفندی  ۷4/۶۱/۷۳۶۶در تاریخ  -۷

 شمال غربی عراق.

؛ در منطقه دربندیخان در «۳ظفر»نامنظم()عملیات آفندی  4۳/۶۱/۷۳۶۶در تاریخ  -4

 .جنوب استان سلیمانیه

کیلومتری استان 4۳۶؛ در عمق «۱ظفر»چریکی()عملیات  4۱/۶۱/۷۳۶۶در تاریخ  -۳

 دهوک عراق.

منطقه ماؤوت  رشگردهارتفاع  ؛ در«۱نصر»عملیات آفندی  4۳/۶۱/۷۳۶۶در تاریخ  -۱

 .استان سلیمانیه

 حاج عمران.؛ در منطقه عمومی«۳نصر»عملیات آفندی  ۶۷/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ  -۳

 زبیدات عراق. ؛ در منطقه عمومی«4نصرت»عملیات آفندی  4۱/۶۳/۷۳۶۶در تاریخ  -۶

کیلومتری  4۶۶؛ در عمق «۳ظفر» (چریکی)عملیات آفندی  44/۷۶/۷۳۶۶در تاریخ  -۱

 و دهوک عراق. های دیاله، کرکوکاستان

 ؛ در شمال شهر ماؤوت عراق.«4المقدسبیت»عملیات آفندی  4۳/۷۶/۷۳۶۶در تاریخ  -۱

؛ در منطقه سنکا، شرق «۶ظفر» (نامنظم) یآفندعملیات  ۶۳/۷4/۷۳۶۶در تاریخ  -۳

 .استان کرکوک

 .سرپل ذهاب قه عمومیمنط در ؛«()عجمهدی»عملیات آفندی  ۷۳/۷4/۷۳۶۶در تاریخ  -۷۶

 ؛ در منطقه عمومی«۱ظفر(»نامنظم)عملیات آفندی  4۳/۷4/۷۳۶۶در تاریخ  -۷۷

 .استان سلیمانیه

؛ در ارتفاع گوجار در «۳المقدسبیت»عملیات آفندی  4۱/۷4/۷۳۶۶در تاریخ  -۷4

 .منطقه ماؤوت استان سلیمانیه
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 عراق. ؛ در منطقه حلبچه«۷۶والفجر»عملیات آفندی  4۱/۷4/۷۳۶۶در تاریخ  -۷۳

 .سرپل ذهاب عملیات آفندی در منطقه عمومی ۳۶/۷4/۷۳۶۶در تاریخ  -۷۱

؛ در منطقه شاخ شمیران «۱المقدسبیت»عملیات آفندی  ۶۶/۶۷/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۳

 .دربندیخان در استان سلیمانیه

 ؛ در منطقه عمومی«۳المقدسبیتعملیات آفندی  4۶/۶۷/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۶

 پنجوین عراق.

؛ درارتفاع شیخ محمد، «۶المقدسبیت»عملیات آفندی  44/۶۷/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۱

 .منطقه ماؤوت استان سلیمانیه

استان ؛ در منطقه عمومی«۶والفجر»عملیات آفندی  4۱/۶4/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۱

 .سلیمانیه

 .شلمچه ؛ در منطقه عمومی«۱المقدسبیت»عملیات آفندی  4۳/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -۷۳

؛ در منطقه جنوب «)ره(ینیخما ی لبیک»عملیات آفندی  ۶۷/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -4۶

 شرق استان العماره عراق.

 .؛ در منطقه شلمچه«غدیر»عملیات آفندی ۶۳/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ  -4۷

 آبادآباد اسالمحسن در منطقه؛ «مرصاد»عملیات آفندی  ۶۱/۶۳/۷۳۶۱در تاریخ   -44

 .گروهک منافقین علیه کرمانشاه غرب در استان
 

سال جنگ تحمیلی  ۱ی آفندی بود که در طول هاعملیاتموارد مطروحه فوق، فقط شامل 

در قسمت محدودی  (مستقالً  و یابه طور مشترک )از سوی نیروهای ایرانی اعم از ارتش و سپاه 

 خاصی به وقوع پیوستند.های مناطق عملیاتی در زمانوسیع های از جبهه

پدافند کننده ضمن مأموریت حفظ و های گانی ،هابدیهی است در سایر مناطق جبهه

نگهداری خطوط پدافندی خود، مسئولیت تثبیت دشمن و ممانعت از پیشروی و تحرک 

و ها هرزمی توپخانهای نیموجود در خط مقدم با پشتیبا عملیاتی آنان را با استفاده از نیروهای

خطیر پدافندی که تلفات و ضایعات کلی آن در های مأموریت ینا ...را نیز عهده دار بودند.

ی ی آفندهاعملیاتطول زمان پدافند، به مراتب بیشتر از تلفات تهاجمی نیروهای خودی در 

نیروهای ارتشی تا سال ششم جنگ به عهده ها محاسبه گردیده است، عمدتا در سراسر جبهه

 نهاده شده بود.
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 اقدام به اعزام 1«لجمن»پدافند کننده در های گانی سال جنگ تحمیلی، ۱در طول 
ً
، مستمرا

 کسب و یاانواع گشتی، اعم از رزمی و شناسایی به منظور انهدام بخشی از توان رزمی دشمن 

نمودند. با این اعمال، نه تنها خود در حالت رکود عملیاتی قرار می هااطالعاتی از آن سوی جبهه

 آوردند.می گرفتند، بلکه نیروهای پدافند کننده ارتش بعث عراق را نیز به ستوهنمی

  سپاه پاسداران
ً
 41" به دلیل ماهیت تکیه اصلی بر وجود نیروهای داوطلب بسیجی که غالبا

مدت زمان محدودی در  2دادند "می یش را افراد بسیجی تشکیلهاگرداندر صد نفرات 

 با شرکتهاعملیات
ً
شامل )از نیروی زمینی ارتش ای عمدههای گانی ی آفندی، معموال

، هاجنگنده) و نیروی هوایی (...و ، هوانیروزهامکانیزه، توپخانه، نفربرهای هاتانک

 نیروی دریایی (...ضدهوایی وهای ، پدافند۷۳۶ -ی سیهواپیماها
ً
 دریایی و تکاوران) و بعضا

حضوری فعال داشتند، اما، اغلب بعد از هر عملیاتی، افراد  (...خاکی و -شناورهای آبی 

 گردیدند و سایر نیروهایمی بسیجی به خاطر شرکت داوطلبانه بودن آنان در جنگ، ترخیص

 عزیمتها مستقل آتی، به پشت جبهه و یاباقیمانده تا انجام عملیات آفندی مشترک 

 مسئولیت و حراست از منطقه متصرفی جدید نیز متوجهمی
ً
 رتشاهای گانی نمودند، لذا طبعا

 شد.می

 ایرانی امنیت سازمان ملل از سوی شورا 895قطعنامهپذیرش 

که از طرف  1«شیمیائی»تلفات و ضایعات نیروهای ایرانی به جهت کاربرد وسیع مواد 
آنان گردید. بالطبع روز به روز از توان رزمیگردید، جایگزین نمیها متوجه آنان میعراقی

ها برای خاتمه دادن به جنگ بیشتر از طرف دیگر شد. در این میان، شانس عراقیکاسته می
از  لیلملابین" کاهش بنیه دفاعی ایران در مقایسه با عراق، عالوه بر حمایت نمود داشت زیرا، 

 متأثر از استراتژی دو کشور بود. عراقی
ً
ار ها با در اولویت نخست قر عراق و فشاربه ایران، اساسا

دادن جنگ، کلیه منابع خود را برای همین هدف بسیج کرده بودند. حال آنکه در ایران، منابع 
لشکر ۷4 4خدمت جنگ نبود." فتح شد، در که فاو 1321و امکانات اصلی کشور، تا سال 

                                                           
 لجمن در اصطالح نظامی، برگرفته از اول کلمات: لبه جلویی منطقه نبرد است.. 1
 ۷۶۳ص  ۷۳۳۱ جنگیدیم؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهراننجاتعلی/ چگونه می صادقی گویا. 1
ها و ارتش عراق به مناطق جبههیی ایران به کنفرانس خلع سالح، تعداد تهاجمات شیمیابرابر اعالم جمهوری اسالمی. 1

 ۷۳۶۶تا اسفند  ۷۳۳۳مسکونی از دی ماه 
ً
نفر بوده است. این  ۱۱،۶۶۶این سالح، مورد و مصدومین  4۱4، جمعا

 شود. نمی ۷۳۶۱ها در بازپس گیری برخی از مناطق در سال عراقییی گزارش شامل حمالت وسیع شیمیا
آغاز تا پایان(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عراق )درودیان محمد/ سیری در جنگ ایران و . 4

 ۱۶ص  ۷۳۱۱عقیلی، 
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اسیر عراقی  ۱4،۶۶۶سربردن ه وصف ب شرکت کننده عراقی در تهاجمات سال اول جنگ، با
 سال از جنگ، تعداد لشکرها به ۱گذشت  بعد ازکشته و مجروح،  ۱۶۶،۶۶۶در ایران، بیش از 

 افته بود!ی کاماًل مسلح با تمام امکانات داخلی و خارجی ارتقاء1"لشکر 22"
صدام از همان اوایل جنگ، که با استفاده  مطیع و فرمانبردار استفاده مؤثر از وجود منافقین

ها نیز برای بردند و در شهراز زبان فارسی، به سهولت به مواضع رزمندگان ایرانی هجوم می
رفیع  هایهای نفوذناپذیر قلهخرهص میهنی خود را برای ابدیت تاریخ برجاسوسی، اقدامات ضد

 ایران، حک نمودند.
همزمان با فرسایشی شدن جنگ و ضایعات ادوات جنگی ایران اعم از تانک، توپخانه و 

های اعمال شده از جانب استکبار جهانی به به علت تحریم آنهاو عدم جایگزینی  هوایینیروی 

 ۷۳۶۳حصر استکبار از رژیم عراق، در سال بی های، و از آن طرف پشتیبانیسرکردگی آمریکا
، در ۷بر  ۳/4 (تانک)زرهی های گانی ها نسبت به نیروهای ایرانی درعراقیقدرت رزمی

این برتری  ۷۳۶۱شد، اما در سال برآورد می ۷بر ۱، در نیروی هوائی۱بر ۳های توپخانه قبضه
 هواییو در نیروی  ۷بر ۳های توپخانه ، در قبضه۷بر ۱(تانک) یزره ن رزمیبه نسبت: در توا

 گردید. ۷بر ۷۶بیش از 

اراضی از دست رفته، نیروهای  گیریبازپسدر ها تهاجمی عراقی هایهیچکدام از عملیات
روش جانب ناشی از تحریم فاز یک ایرانی را غافلگیر ننمود. بلکه عدم توازن قوا بین دو طرف که 

 هرنوع سالح و مهمات برای ادامه دفاع، حتی ممانعت از فروش: سیم خاردار، سیم تلفن،
 برای استفاده  یگون ضد گاز شیمیائی، ماسک

ً
به منظور احداث سنگر جان پناه و... که معموال

انباشته نمودن انواع  ها،گرفتند، و در آن سوی جبههدر ایام پدافند مورد استفاده قرار می

خاتمه جنگ، طرزکاربرد بسیاری از آنها را فرا نگرفته  بعد ازتسلیحات جنگی مدرنی که حتی تا 
 دشمن گردید.بودند!، باعث ارتقاء توان رزمی

جهانی، اقدام به توسعه  یههای کافسال جنگ تحمیلی، عراق در نتیجه کمک ۱در طول  
 لشکری خود به این شرح نمود:های گانی سپاه و یهاقرارگاه
 :افزایش یافتقرارگاه به شرح زیر  4قرارگاه به  3های سپاه از ( تعداد قرارگاه1" )

 به نام نیروهای حطین. 32/7/1322در منطقه عماره در  9قرارگاه سپاه 
 به نام نیروهای عمودیه. 9/1329در منطقه شرق دجله در  1قرارگاه سپاه 
 به نام نیروهای الحکم.11/2/1329طقه شرق دجله در در من 2قرارگاه سپاه 

                                                           
 22/5/1631هان مورخ روزنامه کی 1
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 به نام نیروهای ذیقار. 11/2/1329در منطقه غرب اروند در  7قرارگاه سپاه 

 .اکبراللهبه نام نیروهای  22/1/1321العماره در  کم ویژه در منطقه کوتی قرارگاه سپاه

 به نام نیروهای الفارس. 22/12/1321قرارگاه سپاه گارد جمهوری در منطقه بغداد در 

 افت.ی لشکر به شرح زیر توسعه 14لشکرها نیز به  ( تعداد2)

 .(پیاده 11و  19لشکرهای )لشکر  2تعداد  1322در سال 

 .(پیاده 23و 21و22و 22و 12لشکرهای )لشکر  1تعداد  1321در سال 

 .(پیاده 14و19زرهی و  17لشکرهای )لشکر  3تعداد  1322در سال 

 .(پیاده 31و31و32و24و29و27و22و21و29لشکرهای )لشکر  4تعداد  1323در سال 

 91و91و92و34و39و37و32وو39و 33و 32لشکرهای )لشکر 12تعداد  1329در سال 

 .(پیاده

گارد جمهوری  3و2و1ویژه و لشکرهای  3و2و1لشکرهای )لشکر  12تعداد  1321در سال 

 .(ع الوطنیدفا 1و1های پیاده االحرار و لشکر 92و 

پیاده و فرماندهی حفاظت نفت و  12و92لشکرهای )لشکر  9تعداد 1322در سال 

 .(فرماندهی گارد جمهوری

 .(پیاده 94و92گارد جمهوری و  2و1لشکرهای )لشکر  9تعداد  1327در سال 

فروند رسید که اکثر  222( تعداد هواپیماهای جنگنده عراق در خاتمه جنگ به حدود 3)

فروند از انواع  192تا  121بود. از این تعداد  و فرانسه هواپیماهای مدرن ساخت شوروی آنها

 91تا  92و حدود  (توپولف)فروند بمب افکن از انواع ایلوشن  32تا  22میگ، میراژ، سوخو و 

 شود.برآورد میفروند  322تا  271بود. تعداد بالگردها به PC7فروند هواپیمای 

رونالد و کرونال و  9و  2، 9، 3، 2تیپ موشکی از انواع سام  2عراق در  هوایی ( پدافند9)

 سازماندهی شده بود. هواییگردان پدافند  39تا  32

 هزار نفر به شرح زیر بوده است. 291( در مجموع استعداد ارتش عراق در حدود 1)

 نفر 191،222 نیروی زمینی 

 نفر 92،222 هوایینیروی  

 نفر 1،222 دریایینیروی  

 نفر 41،222 و گارد شبه نظامی 
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 را نیز اضافه نمود. 1«ارتش خلقی»نفر  212،222به استعداد فوق باید حدود 

 زیر برآورد شده است: تعداد تجهیزات سنگین به شرح 

 دستگاه 9،222تا  3،122 انواع تانک

 دستگاه 3،122تا  3،322 انواع نفربر

 قبضه 3،122تا  3،222 ییتوپ صحرا

 سکو اسکاد و فراک 19تا  12 النچر موشک زمین به زمین

 فروند. 3،222 4و سام  7موشک سام 

 2دستگاه." 2،222تا  1،222 تانکبر
 

سلیحات پیشرفته میلیارد دالر ت ۶/۷۶ها که در جنگ ایران و عراق صاحب فروش فرانسوی

ت در زمان ریاس " فرستاده حکومت فرانسهپیش رفتند که، جاییها شده بودند، تا به عراقی

 مالقات 3«عدنان خیرالله»به عراق آمد و با وزیر دفاع وقت  «والری ژیسکاردستن»جمهوری 

به عراق  یک بمب اتمیی اعطا هایفرانسه به صورت جدی زمینه»نمود و به او اطالع داد که: 

توان برای مجبور کردن ایران به متوقف کردن جنگ، این بمب را به نماید. میرا بررسی می

 4هدف مشخصی پرتاب نمود."

ها و ها و شورویآمریکاییشائبه بی حد و حصر و با همکاریبی ها در سایه تسلیحاتعراقی

که استعداد آنها در  –ریاست جمهوری  واحدهای برجسته گارد " ایجادکلیه اقمارآنان، ضمن 

افزایش استعداد  –رسید و بالغ بر صدهزار نفر بود تیپ می 29دست کم به  1327آغاز از سال 

تفاده از و اسیی های شیمیاک میلیون نفر، بهره گیری وسیع از سالحی نیروی انسانی به حدود

 مناطق از دست رفته، از گیریبازپساقدام به  5" یشرفتهپها و بالگردهای حجم انبوه هواپیما

                                                           
به  ، مراکش و تونس، یمن، سودان، اردنطه یاسین رمضان فرمانده ارتش خلقی اعتراف کرد که از کشورهای: مصر. 1

 ارتش خلقی نیروی انسانی اعزام نمودند.
در سال اول جنگ؛ ناشر: سازمان حفظ آثار و  عملیات خوزستانمعین وزیری نصرت اله/ تحلیلی بر وقایع صحنه . 1

 4۳-4۶صص ۷۳۱۳ های دفاع مقدس آجا تهرانارزش
 زبعد او مورد اعتماد وی در سمت وزیر دفاع(، یک سال )و برادر ساجده همسر صدام یی ارتشبد عدنان خیرالله، پسردا. 1

 به علت سقوط مشکوک هلی کوپتر حامل وی کشته شد. ۷۳۶۱ردیبهشت پایان جنگ تحمیلی در ا
مرکز مقدس )وفیق/ ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عدنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع . السامرایی 4

 ۷۳۳ص  ۷۳۳۷ مطالعات و تحقیقات جنگ(، چاپ: قلم آذین، تهران
؛ ناشر: مرکز اسناد (مجموعه مقاالت)پایان جنگ عراق و ایران  دربارهر محمدمهدی/ میاحثی مقدمه و تنظیم: قاسم پو. 9

 ۷۷۱-۷۷۳صص  ۷۳۱۱ و تحقیقات دفاع مقدس، چاپ: آرین، تهران
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ماؤوت در  شهر ،۶۱/۶۳/۷۳۶۱در  ، شلمچه4۱/۶۷/۷۳۶۱در تاریخ  جمله، شبه جزیره فاو

، و واگذاری تأمین شهر به منافقین 4۳/۶۳/۷۳۶۱در  منافقین با یاری ، مهران4۱/۶۳/۷۳۶۱

، پیشروی ۶۱/۶۱/۷۳۶۱، شاخ شمیران در ۶۱/۶۱/۷۳۶۱جزایر شمالی و جنوبی مجنون در 

کیلومتری  ۱۶و نفوذ مجدد تا  4۷/۶۱/۷۳۶۱در  تا دهلران در منطقه جنوب غربی استان ایالم

 نمودند. ۳۷/۶۱/۷۳۶۱در  (پادگان حمید) اهواز

تن از نیروهای ایرانی  ۷۱،۶۶۶های اخیر بعثیون، به اسارت درآمدن قریب به نتیجه عملیات

بسیجی گردید. تا در نیروهای مردمی، و موجود در مناطق جنگی اعم از ارتش، سپاه پاسداران

 مبادله اسراء بین دو طرف تا حدودی موازنه نسبی برقرار شود.

" ضربه اطالعاتی ما، گفت:  ۷۳۶۱های ارتش عراق در سال سلسله عملیات درباره« تیچر»

ر د بهترین چیزها را در که در چنته خود داشت «سیا»به صورتی شده بود که صدام برنده شود. 

و وقتی با این ترتیب رژیم او را نجات دادند، باز هم چیزهای بیشتری در  ار صدام گذاشتاختی

 1اختیارش گذاشتند."

در ابعاد گسترده و انجام  فارسخلیجبا ورود جدی نیروهای مسلح غرب وشرق در منطقه 

ها و در نهایت اخطار ناجوانمردانه آنان برای ایرانی علیهها آمریکاییچند عملیات جنگی 

امام ، فارسخلیجهای آب جنگی تمام عیار، و انهدام هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در

با ای به عنوان فرمانده کل قوا، در مقابل ادامه جنگ در دو جبهه متفاوت، جبهه )ره(خمینی

کشور مشخص جهان، و جبهه دیگر، درگیری  ۳۳با یاریهای تابن دندان تسلیح شده عراقی

ه که به کمک رژیم بعث عراق شتافت فارسخلیجبه عنوان ابرقدرت جهانی در  مستقیم با آمریکا

 
ً
مصوبه سال قبل  ۳۳۱قطعنامهبود، ادامه جنگ را به صالح مملکت تشخیص ندادند و اجبارا

 را بدون قید و شرط پذیرفت. سازمان ملل متحد

 

 

 

                                                           
، نایران سبز، تهرااز مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 4۳۳ص  ۷۳۳۳
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 18/4/7631به مسئوالن در تاریخ  )ره(امام خمینیمتن نامه 

 " بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند متعال و با سالم و صلوات به انبیاء بزرگوار الهی و ائمه معصومین صلوات  با یاری

 -ندباشکه خبرگان جنگ می-ارتش و سپاه  نظامی ازالله علیهم اجمعین، حال که مسئولین 
 اعتراف می

ً
ها هیچ پیروزی به دست نخواهند آورد، و کنند که ارتش اسالم به این زودیصریحا

ه از این پس جنگ را بسیاسی نظام جمهوری اسالمی و نظامینظر به اینکه مسئولین دلسوز 
را که یی هادهم سالح ه یککگویند دانند و با قاطعیت میهیچ وجه به صالح کشور نمی

 شود در، به هیچ وجه و با هیچ قیمتی نمیانداستکبار شرق و غرب در اختیار صدام گذارده
زارش ها گاز ده که یکی جهان تهیه کرد و با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران

های اخیر به این جانب رسیده و به اعتراف جانشین سیاسی است که بعد از شکستنظامی
کی از معدود فرماندهی است که در صورت تهیه ی فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه

باشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از مایحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ می
نمایم و و نبود وسایل خنثی کننده آن، این جانب با آتش بس موافقت مییی شیمیا هایسالح

برای روشن شدن در مورد اتخاذ این تصمیم تلخ به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ 
شود. فرمانده مزبور نوشته است تا پنج سال دیگر ما هیچ ، نگاشته است، اشاره می2/9/1327

وریم آممکن است در صورت داشتن وسایلی که در طول پنج سال به دست میپیروزی نداریم، 
، اگر ما دارای 71ا مقابله به مثل را داشته باشیم و بعد از پایان سال ی و قدرت عملیات انهدامی

و قدرت  کوپترهلی 322هواپیمای جنگی و  322توپ و  3،222تانک،  2،122تیپ و  312
داشته  –های جنگ در آن موقع است که از ضرورت –الح را ... ساختن مقدار قابل توجهی از س

د قابل گویتوانیم عملیات آفندی داشته باشیم. وی میتوان گفت به امید خدا میمی ،باشیم
ذکر است که باید توسعه نیروی سپاه به هفت برابر و ارتش به دو برابر و نیم افزایش پیدا کند. او 

بیرون کنیم و اال موفق نخواهیم بود. این فرمانده،  فارسخلیجرا هم باید از  آورده است آمریکا
قسمت موفقیت طرح خود را تهیه به موقع بودجه و امکانات دانسته است و آورده ترین مهم

 کنند. ملرسد دولت و ستاد فرماندهی کل قوا بتوانند به تعهد خود عاست که بعید به نظر می
گوید باید باز هم جنگید که این دیگر شعاری بیش نیست. آقای البته با ذکر این مطالب می

لین . مسئواندکردهاز قول وزرای اقتصاد و بودجه، وضع مالی نظام را زیر صفر اعالم  وزیرنخست
تمام به اندازه ایم های اخیر از دست دادهرا که در شکستیی هاگویند تنها سالحجنگ می

 است که برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته شده بود.ای بودجه
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آید، پیروزی سریعی به دست نمیاند گویند از آنجا که مردم فهمیدهمسئولین سیاسی می
م دانید که این تصمیشوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است. شما عزیزان از هرکس بهتر می

است، ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صیانت از برای من چون زهر کشنده 
 کنم.داشته باشم، خرج مییی اگر آبرودین او و حفاظت از جمهوری اسالمی

خداوندا! ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش بس 
 کنیم.را قبول می

های جهان سر قدرتو تمامی و شوروی با آمریکای اخداوندا! تو خود شاهدی که ما لحظه
 دانیم.خود میها را پشت کردن به اصول اسالمیها و قدرتسازش نداریم و سازش با ابرقدرت

خداوندا! در جهان شرک و کفر و نفاق، در جهان پول و قدرت و حیله و دوروئی، ما غریبیم، 
 کن.اریمان ی تو خود

م مصلح جامعه گردند و علاند خداوندا! در همیشه تاریخ وقتی انبیاء و علماء تصمیم گرفته
ا ههای ابوجهللفتادور از فساد و تباهی تشکیل دهند با مخای و عمل را در هم آمیزند و جامعه

 اند.ن خود مواجه شدههای زماو ابوسفیان
برای رضای تو قربانی کردیم، غیر از تو هیچ کس خداوندا! ما فرزندان اسالم و انقالبمان را 

 اری فرما.ی را نداریم، ما را برای اجرای فرامین و قوانین خود
 خواهم تا هرچه زودتر شهادت را نصیبم فرمائی.خداوندا! از تو می

تشکیل گردد، آتش بس را به مردم تفهیم نمایند. مواظب باشید ممکن است ای گفتم جلسه
 د با شعارهای انقالبی شما را از آنچه صالح اسالم است دور کنند.افراد داغ و تن

 می
ً
انحرافی حرام است و گویم باید تمام همتتان در توجیه این کار باشد، قدمیصریحا

خونبار و دانید که مسئولین رده باالی نظام با چشمیشود. شما میموجب عکس العمل می
ر ، خدا را در نظاندگرفتهمان چنین تصمیمیسالمیقلبی ماالمال از عشق به اسالم و میهن ا

 افتد از دوست بدانید.بگیرید و هر چه اتفاق می
 والسالم علینا و علی عبادالله الصالحین

 الموسوی الخمینی اللهروح
 1"1327تیر  21شنبه 
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صدا و سیمای جمهوری  ۷۱اخبار سراسری ساعت  ۷۳۶۱تیر ماه 4۱در روز دوشنبه 

ل ک ایران، خطاب به دبیرجمهوری اسالمی»که:  را اعالم نمود ایران، پذیرش قطعنامهاسالمی

 ی سازمان ملل به منظور
ً
اری نمودن وی در جهت استقرار امنیت، براساس عدالت رسما

 پذیرد.را می ۳۳۱قطعنامه

صادر نمودند گفتند:  4۳/۶۱/۷۳۶۱که در این مورد در تاریخ ای رهبر انقالب در بیانیه

 برای ...اما در مورد قبول قطعنامه"
ً
 مسأله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصا

ً
، که حقیقتا

من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعالم شده در 

دیدم ولی به واسطه حوادث و حت نظام و کشور و انقالب را در اجرای آن میجنگ بودم و مصل

کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با عواملی که از ذکر آن فعالً خودداری می

سطح باالی کشور، که من به تعهد و دلسوزی کارشناسان سیاسی و نظامیتوجه به نظر تمامی

رم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را وصداقت آنان اعتماد دا

که همه ما و عزت و ای داند که اگر نبود انگیزهدانم، و خدا میبه مصلحت انقالب و نظام می

اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسالم و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل 

گواراتر بود، اما چاره چیست؟ که همه باید به رضایت حق تعالی بودم و مرگ و شهادت برایم نمی

گردن نهیم، و مسلم ملت قهرمان و دالور ایران نیز چنین بوده و خواهد بود. من در این جا از 

های آتش و خون که از اول جنگ تا امروز به نحوی در ارتباط با همه فرزندان عزیزم در جبهه

کنم و همه ملت ایران را به هشیاری و تشکر و قدردانی می، اندجنگ تالش و کوشش نموده

تر گویم که قبول این مسأله برای من از زهر کشندهکنم. ...من باز میصبر و مقاومت دعوت می

 است ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم...

دانی که استکبار و می اوندا تودانی که ما سرسازش با کفر را نداریم. خدخداوندا تو می

هان ظلم و ستم و بیداد، های باغ رسالت تو را پرپر نمودند. خداوندا در جآمریکای جهانخوار گل

ایم تهشناسیم و غیر از تو نخواسنمی و ما تنهای تنهاییم و غیر از تو کسی رایی گاه ما توهمه تکیه

ا را کنندگانی. خداوندا! تلخی این روزهاریی ناری کن که تو بهتریی را که کسی را بشناسیم. ما

 ا.و رسیدن به خودت جبران فرم -ارواحنا لتراب مقدمه الفدا -به شیرینی فرج حضرت بقیه الله

ت دسحاضر نیستید که از غرور مقدستان ای کسانی که لحظهای فرزندان انقالبی ام،

گذرد. قدس خدمت به شما میلحظه عمر من در راه عشق مبردارید! شما بدانید که لحظه

از عسل در پیش شماست، مگر برای این خادمتان این گونه تر دانم که شهادت شیرینمی
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گه دارید، تان را در سینه نصابران است. بغض و کینه انقالبی نیست؟ ولی تحمل کنید که خدا با

 1با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید و بدانید که پیروزی از آن شماست."

ای، در محضر رهبر انقالب، بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار ههای منطقاگر واقعیت

گرفت، شاید وی در زمانی که بسیاری از اراضی عراق در چنگال رزمندگان کفرستیز ایرانی می

 ایرانپذیرفت. و فجایعی که در این مدت بر ملت سازمان ملل را می ۳۳۱قطعنامهبرد، بسر می

 رفسنجانی در مورد چگونگی پذیرش قطعنامه اللهآیتپیوست! تحمیل گردید، به وقوع نمی

به حضرت امام نوشت و وزیر ای " ... دولت نامه گفتند:ای توسط رهبر انقالب در مصاحبه

توانیم یم اقتصاد و رئیس بانک مرکزی گفتند: دیگر از تأمین هزینه جنگ ناتوانیم، و حداکثر

 2تواند هزینه جنگ را تأمین کند."غذای مردم را تهیه کنیم. اقتصاد کشور دیگر نمی

قطعنامه را اعالم کرد، دستور " صدام حسین، بالفاصله پس از اینکه ایران پذیرش رسمی

 3داد در سراسر عراق به مناسبت پیروزی، جشن بگیرند."

روزه  ۶و سرنگونی  روزه خوزستان ۳صرف اعالم برگزاری جشن توسط صدام، به منظور ت

ایران نبود، بلکه این جشن به خاطر اعالم عدم موفقیت ایران در نظام نوپای جمهوری اسالمی

وصول به اهداف خود در مورد تصرف شهرهای عراق، سرنگونی صدام و تداوم حاکمیتش در 

 عراق بود!

از سوی ایران، ملهم از وجود نیرنگی ناشی از ضعف  قطعنامهها، با تصور اینکه قبول عراقی

سال  ۱اعالم گردیده، با اندیشه فراهم شدن بهترین زمان برای وصول به اهدافی که نظامی

های کشور تحمیل نمودند، علیرغم تبلیغات مکرر رسانه پیش، جنگی خانمان برانداز را بر دو

، «جنگ طلب»، و ایران را کشوری «صلح طلب»ن مدت صدام را فردی گروهی استکبار که در ای

را در سراسر منطقه جنوب ای حمله گسترده ۷۳۶۱تیر ماه  ۳۷ و 4۷ به دنیا باورانده بودند، در

 آغاز نمودند. و همچنین از طرف غرب تا سرپل ذهاب

ایران  " بیانیه توسط ایران گفت: وزیر خارجه وقت عراق در واکنش به قبول قطعنامه ،عزیزطارق

 4فریبی بیش نیست، و عراق باید در مورد مقاصد ایران محتاط باشد. زیرا هنوز جنگ ادامه دارد."

                                                           
رضا/مهر و قهر؛ ناشر: انتشارات مرکز فرهنگی شهید مدرس، چاپ: عترت، علی عسکری سعید -سبحانی نیا محمدرضا. 1
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های ارتشی، سپاهی و مردم گانی با فرمان رهبر انقالب، رشادت و ایثار و از جان گذشتگی

پابرهنه کوچه و بازار، دشمن را با دادن تلفات وضایعات فراوان، بار دیگر وادار به فرار تا مرزهای 

 نمود. المللیبین

 عراق علیهشرح مختصرچهار عملیات سرنوشت ساز ایران 

ه ک المقدسبیتو  المبینفتح، القدسطریق، االئمهثامناهمیت چهار عملیات:  به جهت

، 1کیلومترمربع اشغالی گردید ۷۳،۶۶۶ کیلومتر مربع از کل ۱،۶۶۶منجر به آزادسازی بیش از 

 گردد:شرح مختصری بیان می
 االئمهثامنعملیات  

 االئمهثامنتا قبل از عملیات 
ً
در مناطق )عملیات،  ۳۱، توسط نیروهای ایرانی جمعا

نیروهای  علیهعملیات تهاجمی(  ۷۷های غرب و شمال غرب عملیات و در جبهه 4۳جنوب 

 عراقی انجام شده بود.

درجه توسط نیروهای عراقی  ۳۳۶، ۷۳۶۶مهر ماه  ۳در ابتدای جنگ تا  شهر آبادان

حصر »خطاب به ارتش گفتند:  ۷۳۳۳آبان  ۷۱محاصره گردیده بود. رهبر فقید انقالب در 

 «.آبادان باید شکسته شود

 خراسان این مسئولیت را برعهده گرفت. ۱۱لشکر

کننده تکمیل و به نیروهای عمل ۷۳۶۶یور شهر ۷۳این عملیات در یی طرح اجرا

 ابالغ گردید.

با رعایت  «نصر من الله و فتح قریب»مهر ماه همان سال با رمز  ۳بامداد روز  ۷در ساعت 

 ورشی اصل غافلگیری نیروهای ارتش و سپاه و بسیج مردمی، بر مواضع اولیه متجاوزین

ا ه، عراقیزمانبه سهولت خط مقدم دشمن را اشغال نمودند. هرچند با سپری شدن  برده و

                                                           
اکبر، های اللهعملیات با انجامکیلومتر مربع از خاک ایران را اشغال نمود.  ۷۳،۶۶۶. ارتش بعث عراق در آغاز جنگ تحمیلی، 1

بیشترین قسمت از اراضی اشغالی  المقدسو بیت المبین، فتحالقدس، طریقاالئمهعملیات ثامن ۱نی و ، شهید مدخیبر
ها برای حفظ باقیمانده نیروهای ها، عراقیتوسط ایرانی توسط نیروهای ایرانی آزاد گردید. پس از آزادسازی خرمشهر

کیلومتر مربع دیگر داوطلبانه عقب نشینی نمودند. در  4،۳۶۶توسط ایران، از  مضمحل خود و جلوگیری از تصرف بصره
 ، ارتفاعات مشرف بر مناطقباقیمانده از اراضی ایران از جمله: قسمتی از منطقه شلمچه مربع کیلومتر 4،۳۶۶نهایت حدود 

ه نفت منطقه عمومی موسیان، حلقه چا ۷۱حلقه از مجموع  ۷۱و  ان کردستان، خسروی، ارتفاعات حساس است، مهرانفکه
 برون مرزی ایران باقی ماند.های همچنان در اشغال ارتش بعث عراق تا عملیات شهرمنطقه نفتنفت های و چاه
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 هواییهای شدید توپخانه و نیروی های قوی خود و با اجراء آتشبا وارد عمل نمودن احتیاط

 برای باز پس گیری اراضی از دست داده و شکست نیروهای ایرانی تالش فراوانی نمودند

بدیل نیروهای ایرانی مواجه شدند بی ولی با وصف گرمای طاقت فرسای منطقه، با مقاومت

 و شهر آبادان خاتمه یافتامان، عملیات به سود نیروهای خودی بی ساعت نبرد ۱4 بعد ازو 

ای، با عقب راندن دشمن به شمال رودخانه درجه ۳۳۶محاصره  (روز ۳۱۳)سال از یک  بعد

 افت و منطقه از لوث وجود متجاوزین پاکسازی گردید.ی درجه کاهش 4۱به  بهمنشیر

، اندر شرق بست اکبراللههای تصرف تپه بعد ازپس از این عملیات موفقیت آمیز، که 

شد، نقطه عطفی دوم جنگ محسوب می اولین عملیات مشترک ارتش و سپاه در آغاز سال

 ها در آغاز سال دوم جنگ قلمداد شد.در پیروزی قاطع ایران در جبهه

خراسان در این عملیات، با تصویب مجلس شورای  ۱۱های لشکرخاطر رشادت به

 ملقب گردید. «االئمهثامن پیروز ۱۱لشکر»اسالمی، نام این لشکر، به 

های گروهی این پیروزی از منظر جهانیان آن چنان غیر منتظره بود که برخی از رسانه

 !دانهکردند که نظامیان عراقی در این منطقه، علیه رژیم بعث کودتا نمودآنان گمان می

 تن از فرماندهان خود را تیرباران نمود. ۱این شکست خفت بار،  بعد ازصدام 

 نتیجه و دستاوردهای این عملیات:

 .تصرف و تأمین ساحل شرقی رودخانه کارون

 کیلومترمربع از خاک اشغالی. ۷۳۶آزادسازی حدود 

 درجه ای. ۳۳۶از محاصره  خارج شدن شهر آبادان

 از محاصره. اهواز –و آبادان  ماهشهر – های آبادانخارج شدن جاده

 نفر از نیروهای عراقی. ۷،۶۳۶نفر و به اسارت درآمدن  ۳،۶۶۶کشته شدن حدود 

 فروند بالگرد ارتش عراق. ۳فروند هواپیمای جنگی و  ۱سرنگونی 

 دستگاه انواع خودرو. ۷۶۶تانک و نفربر زرهی و بیش از دستگاه  ۳۶انهدام حدود 

 دستگاه تانک و نفربر سالم. ۷۱۶به غنیمت درآمدن 

به زبان عربی فصیح  «الدین جوادیسرهنگ شهاب» االئمهثامن ۱۱فرمانده وقت لشکر

ایران و همچنین از مهمان برای اسرای عراقی از اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسالمی

 نوازی ایرانیان، سخنرانی نمود.
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" شب پنجم  مهرماه گفت: ۶جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش در روز  شهید فالحی

 1از شوق پیروزی خوابم نبرد."مهر، از بیم عدم موفقیت و شب ششم 

عاشقانه به دیدار دوست پرکشید و  هوایی، در اثر سانحه (مهرماه ۱روز )وی در روز بعد 

 به خیل شهدای جنگ تحمیلی شتافت.

 تلفات نیروهای خودی در این عملیات:

 .(نفر از نیروهای سپاهی و بسیجی ۷۶۶نفر از ارتش و  ۷۳۱)نفر شهید.  4۱۳

 ارتشی این عملیات تا دهه اول مهرماه:فرماندهان شهید 

 پیاده 124حمود معظم توالئی، فرمانده گردان"شهید سرهنگ دوم م -1

 پیاده 122، فرمانده بعدی گردانفرشهید سرگرد نسطور -2

 پیاده 129سرپرست گردان ، شهید سرگرد فرامرز عباسی -3

 2پیاده." 112، فرمانده دالور گردان برانیجشهید سرگرد پرویز   -9
 

 القدسطریقعملیات 

در  ،در منطقه شمال شرقی بستان اکبراللههای تثبیت دشمن در مواضع تپه بعد از

نیروهای نامنظم شهید  با یاری زرهی اهواز ۳4لشکر ۳، تیپ۷۳۶۶اردیبهشت  ۳۷تاریخ 

بدیل جنگ کالسیک، از سه جناح به بی ، با طرحدکتر چمران و عناصری از سپاه پاسداران

ی غافلگیرانه را آغاز نمودند که در نتیجه آن در مدت یورش های مذکورتپهدشمن مستقر در 

های رملی شحیطیه از لوث وجود و تپه اکبراللهموسوم به  ارتفاعات روز ادامه عملیات، ۱

 متجاوزین بعثی پاکسازی گردید.

دشمن در این عملیات با دادن تعدادی کشته و اسیر و بجا گذاشتن تعدادی تانک سالم، 

 با این عملیاتگردید. همزمان  تا دشت هموار حوالی شرق بستان نشینیعقبمجبور به 

 هوابرد ۳۳با همراهی تیپ نیز در جنوب رودخانه کرخه زرهی قزوین ۷۶افتخارآفرین، لشکر

، به مواضع به فرماندهی سپاه پاسداران گردان از نیروهای بسیج مردمی و یک شیراز

پدافندی متجاوزان حمله کردند و منطقه را تا حوالی بستان آزاد نمودند. در این عملیات 

به مرحله اجراء درآمد، در  هماهنگ و موفقیت آمیز که در شمال و جنوب رودخانه کرخه

صورت وجود نیروی احتیاطی مناسب، نیروهای ایرانی قادر بودند که دشمن شکست 

                                                           
 4۶۳ص  ۷۳۱۱ ؛ ناشر: انتشارات عرشان، تهراناالئمهجاودانی ابوالقاسم/ عملیات ثامن –سروری روح الله . 1
 4۶۳همان ص . 1



 ردای فتح 251

به عقب برانند. ولی به دلیل عدم وجود چنین نیروئی، این  المللیبینخورده را تا مرزهای 

 اقدام میسر نشد و دشمن در غرب بستان با کسب فرصت مناسب اقدام به احداث مواضع

کدیگر در شمال و جنوب رودخانه نمود. جلوی ی مستحکم پدافندی در چند خاکریز موازی

متر که با انواع  4۳۶-۳۶۶اولین خاکریز به طرف نیروهای ایرانی، میادین مین با عرض 

خاردار پوشیده شده های فراوان سیمدتانک که با رشتههای ضدنفر، ضدخودرو و ضمین

 شد.های درون این موانع دیدبانی و محافظت میستقر در کانالبود، توسط تک تیراندازان م

تیپ تقویت شده بالغ گردید،  ۳استعداد نیروهای دشمن در شمال رودخانه به بیش از 

تیپ مکانیزه تقویت شده  ۳کیلومتر توسط  ۷۳-۷۱به طول ای منطقه جنوب رودخانه جبهه

"  ،افته بود. در منطقه شمالیی سترشتیپ احتیاط پا در رکاب، گ ۷گردان توپخانه و  ۱با 

نوب را که از ج یک موضع و دژ پدافندی بسیار مستحکم، پیوسته و مداومیی نیروهای عراق

های رملی دامنه میشداغ متکی گردیده بود، با بهره به رودخانه نیسان و در شمال به تپه

بدین ترتیب امکان گیری از انبوه جنگ افزار و موانع طبیعی و مصنوعی، سازمان داده و 

نهایت دشوار، و بنا به قولی، غیرممکن نموده بی هرگونه پیشروی در این منطقه را عمالً 

 1نمود."بودند. در پناه این استحکامات متجاوز با آسودگی و اطمینان خاطر پدافند می

های روان غیر قابل عبور منطقه، دشمن اقدام در شمال جبهه شمالی به علت وجود شن

 کدیگر نموده بود.ی متری از ۳۶های متوالی دیدبانی در فواصل حدود حداث پایگاهبه ا

 افته بودند:ی نیروهای متجاوز در این مناطق به صورت زیر گسترش

 :در شمال کرخه «الف»

 مکانیزه ۳زرهی از لشکر  4۶تیپ

 نیروی مخصوص ۳۷تیپ

 (احتیاط)زرهی الولید  ۷4تیپ

 (ارتش خلقی)الشعبی جیش هاییگان

 :جنوب کرخه «ب»

 پیاده ۱۱تیپ

 پیاده ۳۳تیپ

 پیاده ۳۶تیپ

                                                           
 ۳4ص  ۷۳۱۱، ؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: مهنا، تهرانالقدس/ عملیات طریقبختیاری مسعود. 1
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 (ارتش خلقی)الشعبی های جیشیگان

 آتش پشتیبانی: «ج»

 گردان توپخانه صحرائی ۱

 .هواییتعداد زیادی توپخانه پدافند 

بودند، شامل: عملیات تهاجمی نیروهای ایرانی که در شمال رودخانه، آماده اجرای

که  قزوین ۷۶لشکر 4و  ۷های نوب رودخانه، تیپ، و در جزرهی خوزستان ۳4لشکر ۳تیپ

نفر  4۶۶که هر گردان با حدود ) گردان پیاده از سپاه پاسداران ۳۶در هر دو جبهه با تعداد 

های گردان پیاده از گروه جنگ 4و سپاهی تشکیل شده بود(، و  از نیروهای بسیج مردمی

، ۷۳۶۶آذر ماه  ۱دقیقه بامداد  ۳و  4نامنظم دکتر چمران، تقویت گردیده بود، در ساعت 

 خود را آغاز نمودند.عملیات تهاجمی

با همکاری  ۳4لشکر ۳شده بود که تیپ ریزیطرحرت عملیات شمالی به این صو

ک طرفه از ی و گروه نامنظم دکتر چمران، با اجراء مانور احاطه نیروهای سپاه پاسداران

 های دشمنهای رملی غیر قابل عبور(، با گذر از بین پایگاهمنطقه تپه)جناح شمالی 

مستقر  تانک 4۳۳های انفرادی، ضمن الحاق با گردانموتورسواران مسلح به سالح توسط

به عقبه دشمن،  یورش افته بود، بای متری همان منطقه که از قبل استقرار ۱۶۶در 

های زرهی و پیاده از سمت گانی های متجاوزین را از فعالیت انداخته و سایرتوپخانه

مستقیم به خاکریز مقدم دشمن تهاجم خود را آغاز نموده و با انهدام آنان خط مرز را در 

 نمایند. ینتأم 1«ابهچز »منطقه 

تیپ مستقر در خط مقدم با نیروهای سپاهی و گروه نامنظم  4زرهی نیز با  ۷۶لشکر

را  دکتر چمران، مأموریت داشت ضمن انهدام نیروهای بعثی، ساحل شرقی هورالعظیم

 تأمین نماید.

 «طراح و نورد»جهت غافلگیری دشمن و توجه بیشتر آنان به مناطق دیگر، در منطقه 

 ۷زرهی و تیپ ۷۶لشکر ۳، توسط تیپجنوب سوسنگرد در جنوب غربی منطقه عمومی

 عملیات فریب علیه مواضع عراقی به مرحله اجراء درآمد. ۳4لشکر

                                                           
های رملی غیر قابل عبور و در جنوب به کیلومتر است که در شمال به تپه ۳تا  4به عرض تنگ چذابه یاچزابه، معبری . 1

 گردد.محدود می باطالق هورالعظیم
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از نیروهای خودی، آسمان صاف و عاری از ابر منطقه، اجازه اقدام اصل غافگیری را 

آذر، باران شدیدی  ۱بامداد  4آذر ماه تا ساعت  ۱روز  ۶۶/۷۱سلب نموده بود. از ساعت 

 بطوری که منطقه رملی جبهه شمالی برای عبور موتورسواران مهیا گردید. ،باریدن گرفت

امان ماندن از ریزش باران، به درون سنگرهای خود خزیده  ها برای درنگهبانان پایگاه

 ها، فراهم گردید.بودند لذا فرصت مناسبی برای عبور موتورسواران از بین پایگاه

 «السالم()علیهینحسا ی»با رمز  ۷۳۶۶آذر ماه سال  ۱دقیقه نیمه شب  ۳۶در ساعت 

 عملیات آغاز شد.

، ضمن درگیری شدید با هاعبور موفقیت آمیز از بین پایگاه بعد ازجناح مأمور احاطه، 

های احتیاط و عقبه دشمن گانی بامداد، موفق شد مواضع ۳۶/۶4ر ساعت عقبه دشمن، د

 های دشمن، سقوط کرد.اکثر توپخانه ۳۳/۶4را تسخیر نماید. در ساعت 

و سایر نیروهای دیگر، همزمان، با تهاجم به مواضع مستحکم دشمن که  ۳فرمانده تیپ

، ردکمیهای موجود در منطقه، مقاومت سرسختانه با تمام آتش تانک و نفربر و انواع سالح

پیشروی خود را آغاز نمود. نیروهای خودی چند بار به علت شدت آتش دشمن و دادن 

های دشمن، از اه تانک و نفربر توسط موشکتعدادی شهید و مجروح و انهدام چند دستگ

 4۶۷فرمانده گردان»بخصوص  پیشروی بازماندند که هر بار با ترغیب فرمانده تیپ مزبور

 به پیشروی خود ادامه دادند. 1«تانک

نیروهای خودی، سقوط دقیقه از آغاز عملیات تهاجمی ۷۳ساعت و  4گذشت  بعد از

 این منطقه و شکست دشمن به رده باال گزارش گردید.

زرهی و همراهان سپاهی و گروه نامنظم، که همزمان با جناح شمالی، در  ۷۶لشکر

نوسانات گوناگون درگیری، در نهایت،  جنوب رودخانه، تهاجم خود را آغاز نموده بودند، با

شد. ولی به علل عدم وجود نیروی کافی  نشینیعقبدشمن مجبور به قبول شکست و 

 را تأمین نمایند! نتوانستند ساحل شرقی هورالعظیم

مناطق از دست رفته، و جبران  گیریبازپسدشمن جهت تقویت نیروهای خود به منظور 

 یپت (،-) یزهمکان4۳و  4۱پیاده،  ۱44و  ۷۱زرهی،  ۳۶و۷۱های شکست خود، تیپ

ارتش خلقی( را به منطقه اعزام نمود. ) یالشعبگارد ریاست جمهوری و واحدهای جیش۷۶

                                                           
و کسب  4بود که بعدها به درجه سرتیپ نتصر، در زمان عملیات سرگرد زرهی ستاد حسین متانک 4۶۷. فرمانده گردان1

 مشاغل باالی فرماندهی و مدیریتی نائل گردید.
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 های متوالی نمودند که هر بار با دادن تعدادی کشته و مجروح وچندین بار اقدام به پاتک

 شدند. نشینیعقببا به جا گذاشتن تعدادی اسیر و ادوات زرهی، مجبور به 

در  1ی کالسیک و سنگین مدافعان اسالم بود،"هاعملیات" از جمله  عملیات مزبور که 

 .خاتمه یافتآذر عماًل  ۳۶این مناطق، در 

نامید به  «الفتوحفتح»دستاوردهای این عملیات که در همان زمان رهبر انقالب آن را 

 شرح زیر است:

 روز اسارت. ۱4۱بعد از  آزادسازی شهر مرزی بستان

 روستای منطقه. ۱۶آزادسازی بیش از 

 کیلومتر مربع از اراضی اشغالی. ۶۳۶آزادسازی بیش از 

با جبهه جنوبی  (شوش عمومی غربمنطقه )قطع ارتباط نیروهای شمالی دشمن 

 .(هویزه منطقه عمومی)

 .المللیبینرسیدن نیروهای خودی به مرز 

 دشت آزادگان.و تأمین مناطق عمومی ابهتصرف تنگ چز 

 از این محور. ناامیدی قطعی دشمن از تهدید شهر اهواز

 ضایعات و انهدام تجهیزات دشمن در این عملیات: 

 دستگاه. ۷۱۷ تانک و نفربر

 دستگاه. 4۶۶ انواع خودروهای مختلف

 فروند. ۳ هواپیماهای جنگنده

 فروند. ۳ بالگرد

 دستگاه. ۳۶ ماشین آالت سنگین راهسازی

 تلفات انسانی دشمن:

 نفر ۳،۶۶۶ حدود کشته

 نفر. 4،۶۶۶ حدود مجروح

 نفر. ۳۱۶ اسیر

 

                                                           
اع دفهای ؛ ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش(ویرایش دوم)پوراحمد احمد/ جغرافیای عملیات ماندگار در دفاع مقدس . 1
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 تلفات فرماندهان رده باالی ارتش دشمن:

 سرهنگ ستاد طاهر احمدعلی( مجروح.)نیروی مخصوص  ۳۷فرمانده تیپ

 کشته. (سرتیپ ستاد عبدالهادی)گارد ریاست جمهوری  ۷۶فرمانده تیپ

 کشته. (الحواسیسسرتیپ علی خمیس)پیاده  ۱۱فرمانده تیپ

 کشته. (هواعسرهنگ طارق فیزی)زرهی  4۶فرمانده تیپ

 کشته. (سرهنگ ستاد ذیب)پیاده  ۱44رئیس ستاد تیپ

 کشته. (سرگرد هشام)نیروی مخصوص  ۳۷تیپ ۳معاون گردان

فرمانده نیروهای ارتش خلقی که از اعضاء مهم حزب بعث عراق بود، به دلیل 

 ، به دستور صدام اعدام گردید.نشینیعقب

 غنائم به دست آمده در این عملیات:

 دستگاه۷۶۷ تانک سالم

 دستگاه ۱۶ نفربر سالم

 دستگاه 4۳۳ انواع خودرو

 دستگاه ۷4۱ ماشین آالت راهسازی

 قبضه ۱۳ ییجنگ افزار ضدهوا

 قبضه ۷ موشک انداز کاتیوشا

 قبضه ۷۳ میلی متری ۷۳4توپ 

 قبضه 4 شلیکا هواییتوپ ضد 

 قبضه ۳۷ میلی متری ۷4۶و  ۱۷از اندهخمپار 

 هزاران قبضه. های سبکانواع سالح

ابه با حضور صدام چز  بهمن ماه همان سال، در منطقه ۷۱تاریخ  ۶۶/۷۳در ساعت 

سابقه بود. در بی نمود که در تمام مدت جنگای حسین، دشمن اقدام به اجراء آتش تهیه

 علیهعملیات آتی ایران )، «المبینفتح»به منظور وقفه در اجراء عملیات  4۱ساعت 

سنگینی را به حیثیت خود، عملیات تهاجمی، و اعاده ، و تصرف مجدد بستان(هاعراقی

مواضع نیروهای ایرانی آغاز نمود. که با مقاومت شدید نیروهای جان برکف جبهه خودی 

تیپ تازه نفس  با یکشب متوالی و هر شب  ۷۶به مدت ها مواجه گردید. این تهاجم عراقی
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 های نبرد درصحنهترین و دهشتناکترین از خونین که یکی ادامه یافتبهمن ماه  4۱تا 

 سال جنگ تحمیلی، در این منطقه رقم خورد. ۱طول 

منظور ایجاد عمق پدافندی توسط خاکریز موازی همدیگر به ۳این منطقه،  در

، و در رانها، احداث گردیده بود، که در خاکریز اول نیروهای سپاه پاسداایرانی

 زرهی قزوین ۷۶لشکر 4مکانیزه و تعدادی تانک از تیپ ۷4۳خاکریزهای بعدی، گردان

 ارتش مستقر شده بودند.

وقفه دشمن سرگشته، با نبرد بسیار سنگینی که در زیر بی شبانه روز تالش ۷۶حاصل 

فداکاری، مقاومت شد، به علت دالوری، ایثار، های ریز و درشت هدایت میباران انواع سالح

، تنها دستیابی دشمن به خاکریز اول و خاتمه یافتبدیل نیروهای ایرانی بی و پایمردی

های تپه»متر در منطقه  ۱۶۶به عمق ای ها و کنترل منطقهقسمتی از خاکریز دوم ایرانی

 آتشروز بعد، در اول اسفند ماه، با تالش نیروهای ارتشی و سپاهی، و اجراء  ۱گردید. « نبئه

های ارتش، خاکریز از دست رفته، از دشمن با تحمیل هزاران کشته و مجروح شدید توپخانه

 پس گرفته شد.

 در آنآن چه  «حزب بعث و جنگ»از افسران عراقی در کتاب  «النقیبخالد حسین»

ابه به نیروهای عراقی وارد گردیده بود، اینگونه ها در جبهه چز خطوط دفاعی ایرانی سوی

 شد. اجساد کشتههای توپ با شدت تمام به سمت ما پرتاب می" ...گلوله :دهدمیشرح 

به پشت جبهه وجود نداشت. هیچ کس  آنهاگان ما، زمین را پوشانده بود. و امکان انتقال ی

نخورده بودیم. چشمهایمان از فرط یی ساعت بود که غذا 99در فکر نجات مجروحین نبود. 

بار و برای  یک کردم به جای مرگ تدریجی،موقعیت، آرزو میشد. در آن خستگی باز نمی

و دیگر شهرها تحویل داده  «الثوره»همیشه از دنیا بروم. ...سرانجام هزاران جسد به شهر 

هزار مجروح به  11هزار کشته و بیش از  12شد. ارتش عراق در این عملیات، متجاوز از 

 1د را از دست داد."تانک و نفربر از خو 222جای گذاشت. و بیش از 

روز  9"  نویسد:این رویداد می دربارهدر خاطرات خود  سپهبد شهید علی صیادشیرازی

در  خاکریز از دست داده خود گیریبازپس، به منظور سپاه پاسداران 1/12/22بعد در 

 77لشکر 1شرکت نیروهای خودی و تیپ  تپه رملی نبئه، تک محدودی را با 3و  ابهتنگ چز 

                                                           
با تحلیلی مقایسه ای(؛ ناشر: مؤسسه مقدس )ره( در دفاع ) ینیخمنی دفاع از دیدگاه امام بنی لوحی سیدعلی/ مبا. 1

  4۳۷ص  ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 
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به اجراء درآورد. و موفق شد عالوه بر بازپس گرفتن  «السالم()علیهیعل»، به نام [ارتش]

متجاوز راهم اشغال کند. ولی در اثر یی نقاط از دست رفته، پیشروی نموده و خاکریز جلو

در تنگ  1/12/22. در پایان روز پاتک دشمن در عصر همان روز، قادر به نگهداری آن نشد

طرفین  نداشت و القدسطریقهای نبئه، وضعیت هیچ تفاوتی با روز پایان نبرد ابه و تپهچز 

 1آن استقرار داشتند." در پناه مواضعی مستقر بودند که قبالً در
 

 المبینفتحعملیات 

ها با اطالع از عملیات آتی ایران، برای ، عراقیالقدسطریقعملیات پیروزمندانه  بعد از

تک مختل کننده در منطقه رقابیه از مناطق  به یکتأخیر در اجراءآن، اقدام  و یاجلوگیری 

 ۳که خود در آن ایام از جمله افسران لشکر  شوش نمودند. خالد حسین النقیبعمومی

زرهی که در منطقه  3" لشکر  نویسد:این تک مختل کننده می دربارهزرهی بوده است، 

های موظف شد به همراه تیپ ،افته بود، براساس دستورهای صادرهی استقرار مرزی شلمچه

گان ما نیز به همراه واحدهای زرهی ی عزیمت کند. به این ترتیب تابعه خود، به منطقه شوش

تیپ  12و مکانیزه به سمت منطقه رقابیه در ناحیه شوش حرکت کرد. در آن منطقه بیش از 

 گان دیگر استقراری دو چن 42و  39و  2لشکر  12و  3لشکر  9های زرهی مستقل و تیپ

دستوری مبنی بر حمله نیروهای ما به منطقه مشرف به  27/12/1322افته بودند. روز ی

رح ط عراق یککه رژیم  صادر شد. ناگفته نماند شهر شوش و استقرار در کنار رودخانه کرخه

نومیدی این نیروها، پس از أس و ی ضربتی را برای برهم زدن آرایش نیروهای ایرانی و ایجاد

آنان، پی ریزی کرده بود و سعی داشت به این طریق از تهاجم  وارد آوردن خساراتی بر

 نیروهای ایرانی جلوگیری کند.

که ی یهانیز برای پشتیبانی از حمله (مهمات خاصه)های مأموریت ویژه تیپ از تیپ 11

 باش درآمدند.قرار بود از منطقه رقابیه آغاز شود، به حال آماده 

غاز آ هواییاین تک بازدارنده نخست با آتش سنگین توپخانه و حمالت  29/12/22روز 

کیلومتر در خطوط دفاعی  1و نیروهای عراقی ضمن پیشروی موفق شدند شکافی به عمق 

ایران ایجاد کنند. لیکن در دومین روز حمله، به علت مقاومت شدید نیروهای ایران و 

ن که خسارات بسیار سنگین بر نیروهای عراقی وارد ساخت، پیشروی حمالت توپخانه آنا

 واحدهای عراقی متوقف شد.
                                                           

 ۷۳۳ص  ۷۳۱۱ ؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: مهنا، تهرانالقدسمسعود/ عملیات طریق بختیاری. 1
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 در منطقه برقازه، قرارگاه 
ً
صدام حسین که برای نظارت بر روند عملیات، شخصا

نیروهای زرهی عراق ترین حضور داشت، امیدوار بود با استفاده از مجرب 9تاکتیکی سپاه 

، با فتحی که نیروهای عراقی وعده داده هواییت گسترده زمینی و و با بهره گیری از حمال

ر ماند، اثبی های آنان در برابر مقاومت نیروهای ایرانیبودند، نائل شود. ولی، نه تنها تالش

 بلکه خسارات و ضایعات سنگینی به نیروهای مهاجم وارد آمد.

 عیین شده منصرف شدند،اینکه فرماندهان از پیشروی و تحقق اهداف از پیش ت بعد از

به نقاطی که از آن حرکت کرده بودیم را  نشینیعقبدستور  24/12/22در روز دوشنبه 

 صادر کردند.

که مجبور  ایدر زیر آتش سنگین نیروهای ایرانی، انجام گرفت، به گونه نشینیعقباین 

د حال خو ها و مجروحین خود را بهشدیم در تاریکی شب، مهمات و تسلیحات و حتی کشته

 1رها کنیم."

از سوی  نشینیعقبصدور دستور »ذکر در واقع هدف این نویسنده عراقی، از 

خود و در این عملیات را، برای حفظ حیثیت نظامی «فرماندهان، به مواضع اولیه

العمل ، با عکسآنهاحمالت همکارانش، مطرح نموده است. واقعیت امر این بود که تمامی

ستیز ایرانی خنثی شد و در مقابل پایداری و سپس هجوم نیروهای تهاجم شدید مدافعان

ایرانی، تاب مقاومت نیاوردند و با بجا گذاشتن بسیاری از ادوات زرهی و کشته و مجروح و 

 اسیر دادن تعدادی از متجاوزان، مجبور به فرار از منطقه گردیدند.

ی از سوی رزمندگان ایرانی را ها در هر زمانی که احتمال تحمیل شکست دیگرعراقی 

ساخته سر  دانستند، به هر دری برای برون رفت از باطالق خودقریب الوقوع می

ه شدند. نشریملتمسانه دست به دامان این و آن می ،کشیدند و برای خالص شدن از آنمی

 4۱/۷4/۷۳۶۶در تاریخ  چاپ انگلیس «لویل میل»به نقل از نشریه  «واشنگتن پست»

" عراق مخفیانه پیشنهاد کرده است که نیروهای خود را از ایران خارج ساخته و  نوشت:

غرامت مالی نیز بپردازد، به شرط آن که ایران حاضر به اعطای امتیازاتی از جمله لغو 

 2درخواست خود جهت تشکیل هیئتی به منظور تعیین مسئول شروع جنگ باشد."

                                                           
 ۳۷ص  ۷۳۱۱ ؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهرانالمبیناکبر/ عملیات فتحی قویدل سیدعلیموسو. 1
 ۱۷ص  ۷۳۱۳؛ چاپ: پژمان، شهر تا خرمشهرمطالعات و تحقیقات جنگ/ از خونینمرکز . 1
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و سرنگونی رژیم  روزه خوزستان ۳که صدام را برای تصرف  دولت مستکبر آمریکا

که با رؤیای روز، تحریک و تشویق نموده بود، هنگامی ۶ایران در مدت جمهوری اسالمی

تحقق نیافته خود، مواجه شد، و نیروهای ایرانی، دشمن متجاوز را ضمن انهدام نیروهای 

اجباری نمودند، از این تاریخ به بعد، چهره واقعی خود  نشینیعقببه آن، قدم به قدم وادار 

 اعالم نمود. و  «بی طرفی»را از پشت نقاب ظاهری 
ً
کنار زد و پشتیبانی از متجاوز را علنا

" دو تن از نویسندگان  ها گرفت.دریغ خود از عراقیبی تصمیم به قانونی نمودن حمایت

 رسید ایران در حالزمانی که به نظر می»نویسند: در کتاب خود در این باره می آمریکایی

تفوق بر عراق است، آمریکا و متحدینش، نگران شدند. واشنگتن تصمیم گرفت که از عراق 

ک مشکل عمده وجود داشت، و آن این ی اما های مالی و تسلیحاتی به عمل آورد.حمایت

ی ی، اعطای اعتبار و وام و برقراری ارتباطات گسترده با کشورهابود که از لحاظ قوانین آمریکا

تروریسم قرار دارند، منع شده است. لذا در اسفند ماه  که در لیست کشورهای حامی

. رادیو «به سرعت عراق را از لیست این کشورها حذف کرد ، وزارت خارجه امریکا1322

 میحا حذف نام عراق از لیست کشورهای گفت: پس ازآمریکا نیز با اشاره به این قضیه 

صادرات و واردات و تضمین  المللیبینتروریسم، ناگهان سیل اعتبارات از سوی بانک 

 1از سوی مؤسسه اعتبارات بازرگانی، به جانب عراق روان شد." المللیبینهای وام

ش، ارت های نظامیبهترین اساتید دانشگاه، توسط المبینفتحعملیات  ریزیطرح

امثال: سرهنگ ، افسران قدیمیصیادشیرازی" تیمسار  یراز ماه طول کشید. ۱حدود 

و ]، سرهنگ معین وزیری [محمدزاده]قویدل، سرهنگ نساج متین، سرهنگ اقبال 

را که همگی از اساتید خیلی خوب ما بودند، به قرارگاه مقدم  [سرهنگ مسعود بختیاری

رگی های بز قرار داد. این ستاد بعدها منشاء پیروزی نیروی زمینی آورد و ستادش را در دزفول

 2شد." المقدسبیتو  المبینفتحهای در عملیات

 انتخاب منطقه:علت 

 نیروهای ایرانی نسبت به متجاوزین. تغییر توازن و وجود برتری نظامی -۷

                                                           
دفتر سیاسی(، ا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی کامران/ آمریکاغضنفری . 1

 ۷۱۳ص  ۷۳۱۱ چاپخانه: شادرنگ، تهران
 انر های دفاع مقدس، ناشر: نشر صریر، تهعالمیان سعید/ مأموریت در ساحل نیسان؛ ناشر: بنیاد حفظ آثار و ارزش. 1
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تا تنگ  از منطقه دهلران»دشمن منطقه حضور زمینی نیروهای ترین گسترده -4

کیلومتر را اشغال  ۳۶کیلومتر مرز و عمق حدود  ۱۶به طول حدود ای که در جبهه «رقابیه

 نموده بودند.

 .اندیمشک – تهدید از محور مواصالتی مهم و حیاتی اهواز رفع -۳

 .و دزفول ، اندیمشکدور نمودن برد آتش توپخانه دشمن از شهرهای: شوش -۱

کیلومتر مربع. ازجمله آزاد  4،۳۶۶آزاد سازی مناطقی از اراضی اشغالی در حدود  -۳

 ها روستای منطقه.و ده هوایینیروی  ۳و  ۱های سازی سایت

 ها.از ماشین جنگی عراقیای انهدام قسمت عمده -۶

 کسب خطوط پدافندی مناسب در منطقه. -۱

نا انا فتح»برای نامگذاری عملیات به قرآن مجید رجوع نمودند که با آمدن آیه شریفه 

 مبینا
ً
 گردید. «المبینفتح»، این عملیات موسوم به «لک فتحا

ها از احتمال اجراء عملیاتی توسط نیروهای ایرانی، استعداد پس از آگاهی عراقی

ری افت به طوی چشمگیری این منطقه مستقر شده بودند، افزایشنیروهای دشمن که در 

لشکر زرهی که با بیش از  9لشکر مکانیزه و  1لشکر پیاده،  1معادل یی " در حدود نیرو که

 شد.گردان توپخانه پشتیبانی می 22

تیپ  3لشکر زرهی،  1لشکر پیاده،  2)لشکر از ارتش  9استعداد نیروی خودی، بیش از 

گردان توپخانه  22که با  لشکر از سپاه پاسداران 9و حدود  (تیپ زرهی 2ه و مستقل پیاد

 1شد."پشتیبانی می [ارتش]

 «(سالم الله علیها)ا زهرا ی»با رمز  ۷۳۶۷دقیقه بامداد دوم فروردین ماه  ۳۶در ساعت  

 بت پرستان عصر جاهلیت و علیهامان و خستگی ناپذیری را بی عملیات آغاز گردید. نبرد

 مرحله به منصه ظهور رسید. ۱متجاهلین عهد صدام، در 

 ۳۶۳و  ۱4۳های تیپ)تیپ عراقی  ۱در اولین مرحله، نیروهای ایرانی موفق شدند 

کلی منهدم نمایند. و ضمن کشته و مجروح نمودن تعداد ه را ب (زرهی ۶۶و  ۱4پیاده و 

 اسارت بکشند.یی ا به زنجیر نامرنفر از نیروهای بعثی ر  ۱،۶۶۶کثیری، 

های متوالی دشمن، نه تنها کاری از پیش نبرد، بلکه در این مرحله از عملیات، در پاتک

فروند بالگرد  ۷فروند هواپیمای جنگنده و  ۳نفربر، خودرو،  ضمن انهدام تعداد زیادی تانک،
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میلی متری سالم به  ۷۳۶و  ۷۳۳، ۷44های آنان، تعداد فراوانی تانک، نفربر، خودرو، توپ

 غنیمت درآمد.

و  قصرشیرین توپخانه که از منطقه عمومی ۷۷۳ن های تقویتی بعثی مثل گردایگان

جدید التأسیس از  ۶۶4و  ۶۶۷های بغداد، تیپ «التاجی»ارتش خلق که از پادگان  ۷۳تیپ

بستان به این جبهه پیاده ازمنطقه عمومی ۱4۷در شمال شرقی عراق و تیپ  منطقه سلیمانیه

 در دام
ً
 " برق آسای نیروهای مهاجم ایرانی گرفتار شدند. یورش هدایت گردیده بودند، اکثرا

 زپشتیبانی ای در ارتش جمهوری اسالم هواییو نیروی  های هوانیروزدر این روز، تقدم تالش

متمرکز شد. بالگردهای جنگنده هوانیروز،  «عین خوش»های عمل کننده در منطقه گانی

 کی های پاتک کننده دشمن، تلفات و خساراتی وارد کردند،گانی ضمن اینکه با هجوم به

 واییه، با برقراری پوشش هواییفروند بالگرد متجاوزین را سرنگون کردند. همچنین نیروی 

 های سطحی، جلوگیریگانی هایدشمن در پشتیبانی از پاتک هواییاز دخالت مؤثر نیروی 

 1فروند از هواپیماهای متجاوز را ساقط کند." 3کرد و موفق شد 

 «امام زاده عباس»عین خوش، حوالی مرقد مطهر در روز دوم عملیات در منطقه عمومی

  بار با نیروهای تازه نفس خود به مواضع نیروهای ایرانی، ۱دشمن بیش از 
ً
 پاتک متناوبا

پاتک  و کردمیدیگری از آن عبور  گانی گان،ی " به طوری که با متوقف شدن پاتک هر نمود.

 2های خودی را فرسوده و وادار به ترک موضع کنند."داد، تا نیرویرا ادامه می

های پی در پی دشمن، خللی در اراده مصمم مدافعان ایرانی به وجود نیاورد. تا پاتک

 فروردین، مرحله دوم عملیات، با همان رمز قبلی آغاز شد. ۱بامداد  ۷اینکه در ساعت 

در جبهه رقابیه، با تهاجم نیروهای خودی به مواضع مستحکم  در جنوب منطقه عملیات

نفر از نیروهای عراقی کشته و مجروح و  ۷۳،۶۶۶دشمن، و مقاومت شدید آنان، بیش از 

 فرمانده تیپ «دخیل هالالی»نفر به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند. که سرتیپ  ۱،۱۶۶

 .نیز جزء اسراء بود (تیپ مأموریت ویژه)مهمات خاصه 

ن های سنگیگیری اراضی از دست رفته، بارها اقدام به اجراء پاتکدشمن برای بازپس

نمود. ولی هر بار با قبول شکست و دادن تلفات و ضایعاتی از ناحیه مدافعان و خلق 

 شد.رانده می، به عقب هواییو نیروی  بدیل تیزپروازان هوانیروزبی هایصحنه
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نفر دیگر و به دست آوردن  ۱۶۶در این مرحله، در مرکز منطقه عملیات، خبر از اسارت 

 غنایم زیادی گزارش گردید.

نفر از نیروهای عراقی  ۳،۶۶۶ها حاکی از اسارت روز از آغاز عملیات، گزارش ۳در مدت 

 تن ادوات زرهیو انهدام و به غنیمت گرف و کشته و مجروح شدن شمار بسیاری از آنان

 ها بود.شماری توسط ایرانیبی

 میل جنگیدن و ادامه مقاومت در نیروهای خسته دشمن به شدت کاسته شده بود.

در چهارمین روز نبرد، به جز در جنوب منطقه عملیاتی، پاتکی در هیچکدام از مناطق 

نیروهای ایرانی، تعدادی تپه به تصرف  یورش از سوی دشمن، رخ نداد. در جنوب منطقه، با

 آنان درآمد.

در این روز دشمن بیشتر از آن که تمایلی به جنگیدن از خود بروز دهند، فرصت اسارت 

 شمردند.می را غنیمت

کی از فرماندهان نیروهای ایرانی که در شمال منطقه دشت عباس در حال ی در گزارش

 نفر از افراد عراقی که بوسیله رزمندگان این 92"  هدرگیری با بعثیون بود حاکی از آن بود ک

نیرو  922واحد با  که یککنند های مقدماتی، اظهار میشوند، در بازجوئیگان اسیر میی

چند نفر از  «1نصر»تا در صورت مناسب بودن وضعیت، تسلیم شوند. فرمانده اند آماده

ساعت نفرات آزاد شده با از یک اسراء را آزاد نمود تا نفرات داوطلب را همراه بیاورند. پس 

 1کنند."خود را تسلیم می نفر عراقی با ساز و برگ، 922

نفر دیگر از نیروهای  ۱۳۶های پنجمین روز نبرد، در همین منطقه تعداد در درگیری

خود را تسلیم نیروهای  تجهیزات مربوطه داوطلبانهحیران ارتش عراق با کلیه وسایل و 

رهنگ س»ها به نام فرماندهان تیپ کی ازی ایرانی نمودند. در پایان روز با به اسارت گرفتن

 .افزایش یافتنفر  4،۶۱۶همراه معاونش، تعداد اسراء به  «ستاد خطاب عمر

صرف به ت «ابوصلیبی خات»های در هفتم فروردین که مرحله سوم عملیات آغاز شد، تپه

های عمل کننده دشمن به همراه کی از تیپی نیروهای خودی درآمد. بسیاری از نیروهای

فرمانده تیپ و معاون وی، به اسارت درآمدند. تعداد زیادی از ادوات زرهی آنان منهدم و 

 مرحله از عملیات بود.شمار این بی دستگاه تانک و نفربر سالم جزء غنایم ۱۶حدود 
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شد، کلیه نیروهای خودی ، که مرحله چهارم عملیات محسوب می(فروردین ۱)روز بعد 

برای  ییو میل جنگجو با رشادت و پایمردی توصیف ناپذیری و با افزایش روحیه تهاجمی

بیرون راندن دشمن بعثی از خاک میهن اسالمی، آخرین مواضع دشمن را مورد هدف قرار 

 ذلت بار نمودند. نشینیعقب و یادادند و آنان را مجبور به اسارت 

کیلومتر مربع از  4،۳۶۶امان و مداوم، بیش از بی روز نبرد ۱نیروهای ایرانی، در مدت 

 وزین پاکسازی کردند.خاک اشغال شده را از لوث وجود متجا

قبضه توپ  ۳۱۱به تعداد یی گردان توپخانه صحرا 44در این عملیات ضمن به کارگیری 

 ۱۶به طول تقریبی بیش از  لوله کاتیوشا، تمام منطقه عملیات ۷،۷4۶از انواع مختلف و 

 کیلومتر، تحت شدیدترین آتش پشتیبانی خود قرار داد.

 حدود خانهبرابر مدارک مستند، در این مدت توپ
ً
های موجود در منطقه، جمعا

 گلوله آتشین را بر سر مزدوران فریب خورده عراقی ریختند. ۳۳۶،۶۶۶

 ۷۷۶نیروها با یی ، عالوه بر تخلیه مجروحین و جابجاوقفه هوانیروزبی هایفعالیت

 4۶گلوله توپ  4۱،۱۱۱ا مصرف ور، بهای تکگانی فروند بالگرد، برای پشتیبانی آتش از

فروند موشک  ۷۷عدد راکت،  4،4۳۱فروند موشک ضدتانک تاو،  4۶۶متری، میلی

 خود به ثبت رساند. ماوریک، کارنامه درخشان دیگری در پرونده جاودانه

 ۷۳پرواز با ساقط نمودن  1«سورتی» 4۶ارتش نیز با روزانه حداقل  هوایینیروی 

های متوالی مواضع دشمن، در پیروزی رزمندگان ایرانی و هواپیمای دشمن و با بمباران

 همچنین تخلیه تعداد زیادی از مجروحین نیروهای طرفین، حمل و نقل اقالم مورد نیاز

بدیل را در بی اوقات مراحل چهارگانه عملیات، نقشی ممتاز و ها، در تمامیگانی

 ادگار گذاشت.ی های عملیاتی خود بهوریتمأم
 المبینفتحدستاوردهای عملیات 

 مناطق آزاد شده:

های اشغالی در غرب رودخانه کیلومترمربع از سرزمین 4،۳۶۶آزادسازی بیش از 

 ،زد، شاوریه، علی گرهابوصلیبی خاتهای : تپه، شاملتا شرق رودخانه دویرج کرخه

، رشته ارتفاعات حساس تینه با معابر خطرناک و نفوذی آن، ، دشت دهلرانعباسدشت

 .و دوسلک ، ابوغریبخوشجمله معابر عین از
                                                           

ک رفت و برگشت ی) هواپیما به منظور اجراء مأموریت محوله.یک سورتی پرواز یعنی هر بار اعزام و بازگشت یک فروند . 1
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 و تعداد ، تنگه رقابیههوایینیروی  ۳و  ۱ ، تپه رادارهایآزادسازی منطقه چنانه

 زیادی روستای منطقه.

و همچنین محور مواصالتی ارتباط  و اندیمشک ، دزفولخارج شدن شهرهای شوش

 های دشمن.استان زرخیزخوزستان با مرکز ایران، از آتش دوربرد توپخانه

 
 ارتش بعث عراق منهدم گردیده بود نیروی هوای که توسطهای یکی از سایت

 آزاد گردید. المبینفتحکه در عملیات  

 تلفات نیروی انسانی دشمن:

بیش )نفر  ۷۳،۱۳۶نفر و به اسارت درآمدن  4۳،۶۶۶کشته و مجروح شدن بیش از 

غیر عراقی از کشورهای عرب  نفر نظامی ۷۷ک سرتیپ و ی افسر از جمله ۱۳از 

 .(عراقحامی

 تجهیزات منهدم شده متجاوزین:

فروند بالگرد، چندین  ۳فروند هواپیما،  ۷۱دستگاه نفربر،  ۷۳4دستگاه تانک،  ۳۶۷

انبار مهمات، تعداد بسیار زیادی انواع خودروهای سبک و سنگین و ماشین آالت 

 مهندسی و جنگ افزارهای انفرادی و اجتماعی.
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 غنایم به دست آمده:

قبضه  ۷۶۳دستگاه انواع خودرو،  ۳۶4دستگاه نفربر،  ۷۶۳دستگاه تانک،  ۷۳۷

فروند موشک  ۳به همراه  ۶رسد کامل موشک سام  و یکانواع توپخانه سبک و سنگین 

 مربوطه.

 های منهدم شده بعثیون:یگان

تیپ زرهی و مکانیزه.  1مکانیزه، شامل  1تیپ زرهی. لشکر  9زرهی، شامل  12" لشکر 

 1تیپ مستقل زرهی و پیاده." 2

باره عملیات در یلگر امور نظامی و استراتژیک، محقق، تحلییهود« افرایم کارش»

، خفت بارترین شکست را از آغاز جنگ تاکنون المبینفتح" عملیات  نوشت: المبینفتح

عراق از سرتاسر خط جبهه، در طول مرز ایران  نشینیعقبنصیب عراق نمود. این تهاجم به 

 2و عراق و نابودی سه لشکر منجر شد."

ثامر »مکانیزه  ۷پی نیروهای عراقی، فرمانده لشکر های پی درشکستدر جریان 

 27سال زندان محکوم گردید. فرمانده تیپ 11قرار گرفت و به یی " مورد بازجو «الحمدحمد

                                                           
سه ؛ ناشر: مؤس(با تحلیلی مقایسه ای)بنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام خمینی )ره( در دفاع مقدس . 1

 4۳۷ص  ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 
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بود نیز اعدام شد.  لکه از اهالی موص «درید»سرهنگ ستاد  یعنی ،1پیاده مکانیزه لشکر

رد بود هم روانه زندان شد." که یکپیاده مکانیزه  12فرمانده تیپ
ُ
 1افسر ک

رهبر انقالب، در خصوص این عملیات غرورآفرین پیام مبسوطی ارسال نمودند که در 

آن، ضمن تقدیر و تشکر از رزمندگان قوای مسلح و تبریک به پدران و مادرانی که اینگونه 

، خطاب به نیروهای اندهپاکشان پروراندهای نورانی در دامن مجاهدان با نفسی را در شب

" ...اینجانب دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خدا باالی آن است  مسلح گفتند:

 2کنم."بوسم و بر این بوسه افتخار میمی

" عبدالحلیم ابوغزاله وزیر  این عملیات و ایجاد هراس در میان حامیان صدام، بعد از

پار گاس»وزیر خارجه و  «الکساندر هیگ»سفر کرد و در مالقات با  به آمریکا، وقت دفاع مصر

وزیر دفاع آمریکا، گفت: در صورتی که امنیت عراق تهدید شود، مصر به نفع این  «واینبرگر

کشور وارد جنگ خواهد شد. همچنین وزیر دفاع رژیم سعودی به عراق رفت و با صدام 

تلفنی با صدام تماس گرفتند و نگرانی خود را از  و قطر ، بحرینمالقات کرد. امرای کویت

به بغداد رفت و با صدام  اردنایران اعالم داشتند، و شاه حسین پادشاه های پیروزی

چاپ کویت پیشنهاد کرد: اعراب باید این جنگ را به  «الرای العالم»گو کرد. روزنامه و گفت

از عراق حمایت کنند تا ایران در مقابل ها جنگ اعراب با ایران تبدیل کنند و در تمامی جبهه

 3دیوار بلند غیرقابل عبور اعراب قرار گیرد."
 

 المقدسبیتعملیات 

 ۳مرز با کشور عراق، به  4«کیلومتر ۱/۳۳۳»با طول  منطقه عملیاتی استان خوزستان

 تقسیم گردیده است: بخش مجزا

، شهرهای شوش و غرب مناطق عمومی رودخانه کرخه جبهه شمالی، در غرب

 از وجود دشمن پاکسازی گردید. المبینفتحکه در عملیات  .و دزفول اندیمشک
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تا تنگه  و شهر مرزی بستان دشت آزادگان جبهه میانی، واقع در منطقه عمومی

 آزاد شد. القدسطریق، که در عملیات چزابه

تا نواحی مرزی منطقه که  و خرمشهر غرب رودخانه کارونجبهه جنوبی، شامل 

و  در غرب و اروندرود در شمال و کارون در شرق، هورالعظیم های کرخهتوسط رودخانه

 خرمشهر در جنوب احاطه گردیده است.

ی به سو – المقدسبیتالی ) المقدسبیتعملیات  ریزیطرحتدبیر کلی که باعث 

 شد: (المقدسبیت

قبل از این که متجاوز از ضربه سهمگین نبردهای قبلی به خود آید، سومین منطقه  -۷

 زاد شود.حیاتی و حساس کشور آ

تداوم رزم در آخرین منطقه مهم اشغالی علیه متجاوزین با استفاده از موفقیت  -4

 .المبینفتحعملیات 

 پاکسازی منطقه از لوث وجود دشمن متجاوز. -۳

 مقابل. کاهش توان رزمی طرف -۱

از برد  و سوسنگرد ، حمیدیهخارج نمودن منطقه بخصوص شهر اهواز -۳

 های عراقی.توپخانه

 .و خرمشهر آزادسازی پادگان حمید، شهرهای هویزه -۶

 .خرمشهر -آزادسازی جاده مواصالتی اهواز -۱

عراق و در صورت امکان، تصرف آن شهر که دومین شهر بزرگ  «بصره»تهدید شهر  -۱

ثبات نشان دادن بی به منظور فشار به دشمن جهت)شد. بغداد محسوب می بعد ازعراق 

 .(رژیم بعث و خاتمه دادن به جنگ تحمیلی

 :المقدسبیتنیروهای عمل کننده در عملیات 

 ارتش: –الف 

زرهی  ۳4و  زرهی قزوین ۷۶الشهدا، پیاده حمزه سید 4۷)لشکر  ۳ینی: نیروی زم (۷

، شیراز هوابرد ۳۳، تیپ(کاله سبزها) نوهد 4۳اور ذوالفقار، تیپتک ۳۱، تیپ(خوزستان

 ۳۳و  44های ، گروهزرهی شیراز ۳۱، تیپ(االئمهثامن) پیاده خراسان ۱۱لشکر ۳تیپ

 .و هوانیروز ، گروه مخابراتمهندسی رزمی ۱۷4، گردانمهندس ۱44گروه  توپخانه،
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مرحله  ۱به طور مداوم در طول  هوایی: عملیات پشتیبانی نزدیک هوایینیروی  (4

 عملیات، ترابری و حمل و نقل نیرو، تجهیزات و تخلیه مجروحین.

 :سپاه پاسداران -ب 

و  (۳و  ۳، ۷)لشکر پیاده  ۳قالب ی در و نیروهای بسیج مردم رزمندگان سپاه پاسداران

 زرهی. ۳۶تیپ

 :جهاد سازندگی -ج 

 به صورت پشتیبانی مهندسی در تمام مراحل چهارگانه عملیات.
ً
 عمدتا

مدارک قرارگاه مرکزی کربال، برآورد نیروهای متجاوز که در این منطقه  اساس اسناد و بر

 بردند، به شرح زیر بوده است:قبل از آغاز عملیات بسر می

 نفر. 32،222پیاده، بالغ بر نیروی  " 

 دستگاه تانک.1،931گردان تانک بالغ بر  91شامل  نیروی زرهی،

 دستگاه نفربر. 1،332گردان بالغ بر  39نیروی مکانیزه، شامل 

 1قبضه توپ." 132توپخانه، بالغ بر 

نقاط  یهای دیگری از اقصگانی قبل از شروع تهاجم نیروهای ایرانی، ارتش عراق

 تمامیجبهه
ً
که در منطقه عملیاتی یی هایگان ها به این منطقه وارد نمود که مجموعا

 تمرکز وسیعی نموده بودند، به این شرح است: المقدسبیت

، ۱۳امر  تیپ زیر ۳پیاده و ۱۳و  ۱۱، ۱۱تیپ سازمانی  ۳پیاده؛ شامل:  ۷۷لشکر 

 پیاده. 44و  ۷۷۱۳

 پیاده. ۳۳و  ۷۳های پیاده؛ شامل: تیپ ۱لشکر 

 زرهی. ۳۳و  4۶های مکانیزه و تیپ 4۶و  ۷۳های مکانیزه؛ شامل: تیپ ۳لشکر 

 زرهی. ۳۳و  ۶، ۷4های مکانیزه، تیپ ۱زرهی؛ شامل: تیپ  ۳لشکر 

 زرهی. ۳۶و  ۷۶های مکانیزه و تیپ 4۳زرهی؛ شامل: تیپ  ۶لشکر 

 زرهی. ۱۳و  ۳۳های زه و تیپمکانی ۷۱زرهی؛ شامل: تیپ  ۳لشکر 

 زرهی. ۷۱مکانیزه و  4۱های زرهی؛ شامل: تیپ ۷۶لشکر 

 زرهی. ۳۱مکانیزه و  ۱۶های زرهی؛ شامل: تیپ۷4لشکر 

                                                           
 ۷۶۶ص  ۷۳۱۳؛ چاپ: پژمان مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ/ از خونین شهر تا خرمشهر .1



 ردای فتح 261

، ۶۶۷، ۳۶۷، ۱۷۳، ۱۷۱، ۱۷۶، ۷۶۳،۱۶۳، 4۳۱، ۳۶های پیاده مستقل: تیپ

 ۶۶۶و  ۶۶۳، ۶۶4

 گارد مرزی. 4۶و  ۷۶، ۳های مستقل: تیپ

 نیروی مخصوص. ۳۳و  ۳4، ۳۷های مستقل تیپ

 زرهی. ۷۶تیپ مستقل 

 گروهان کماندوئی.۳۶تعداد 

 .(نفر ۱۳۶های مردمی، به استعداد هر قاطع نیروی)قاطع جیش الشعبی  ۷۶تعداد 

 صالح الدین، حنین و حطین.یی های شناساگردان

 گردان تانک مستقل سیف سعد.

 .(قبضه توپ ۳۳۶)گردان توپخانه از انواع مختلف  ۳۶

دشمن به تصور اینکه احتمال خطر تهاجم نیروهای ایرانی در سمت شمال منطقه پیش 

 بینی نموده بود، عمده نیروهای خود را در آن سمت آرایش داده بود.

و تهاجم به جناح  طراحان جنگ، طرح عملیاتی خود را از طریق عبور از رودخانه کارون

های از قرارگاه هر یکنمودند. بر همین مبناء محورهای وصولی  ریزیطرحغربی دشمن 

 موجود در منطقه به این شرح تعیین و ابالغ گردید:

و تهاجم از سمت شمال  جهت عبور از رودخانه کرخه محور شمالی؛ به قرارگاه قدس

 واگذار شد.

 و پیشروی به منظور تأمین ضمن عبور از رودخانه کارون محور میانی؛ به قرارگاه فتح

 ، محول شد.خرمشهر – جاده اهواز

 د.گردی مأمور تصرف خرمشهر نیز با عبور از رودخانه کارون محور جنوبی؛ قرارگاه نصر

 دوره زمانی از آغاز تا پایان مرحله چهارم به شرح زیر تقسیم گردید: ۱این عملیات در 

ا علی بن ی»با رمز  ۷۳۶۷اردیبهشت  ۷۶دقیقه بامداد  ۳۶مرحله اول عملیات در ساعت 

 آغاز شد. «طالبابی

به دلیل هوشیاری نیروهای دشمن و احداث استحکامات فراوان  ،در محور قرارگاه قدس

منطقه، نیروهای خودی با توجه به مقاومت شدید دشمن، توانستند از مواضع متعدد آنان 

 به تصرف خود درآورند. عبور نمایند و سرپلی را در جنوب رودخانه کرخه
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 های شناوری که توسطهای زرهی و پیاده با استفاده از پلگانی ،در محور قرارگاه فتح

 از رودخانه عبورکردند. احداث نموده بودند، گان پل ارتش بر روی رودخانه کارونی

 

 
  

منطقه را یی های جزهوا، مقاومتیی در این مرحله نیروهای خودی، قبل از روشنا

رساندند. و با ایجاد  خرمشهر – سرعت خود را به پشت جاده اهوازخنثی نمودند و با 

استحکامات در امتداد جاده توانستند از نقل و انتقاالت و تحرکات دشمن در جاده مزبور 

قرار تها در این منطقه، با توجه به نحوه اسهای پیاپی عراقیجلوگیری نمایند. بمباران

 در راستای جاده مستقیم مذکور، باعث تلفات و ضایعات فراوانی شد.نیروها 
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، به دلیل تأخیر در شروع عملیات در ساعت مقرر و وجود باتالق در در محور قرارگاه نصر

ا دست نیافتند. و ب ،به اهداف پیش بینی شده در منطقهمنطقه و تمرکز متراکم دشمن 

 یز الحاق ننمودند.قرارگاه مجاور خود ن

افت و دشمن را از ی در شب دوم عملیات، قرارگاه شمالی به اهداف مورد نظر خود دست

 نمود. نشینیعقبناگزیر به  مناطق جنوب رودخانه کرخه

و زمینی دشمن و  هواییهای شدید روزه نیروهای خودی زیر بمباران ۶وقفه بی تالش

ومتر از کیل خرمشهر – های متوالی آنان، منجر به تثبیت کامل جاده اهوازخنثی کردن پاتک

ها گردید. ولی به دلیل مقاومت های جبههو ترمیم کلیه رخنه ۷۶۳تا کیلومتر  ۶۱

ه کیی به نیروها سرسختانه دشمن، آزاد سازی خرمشهر در این مدت محقق نگردید. صدام

را از  که مواضع خودیی " کلیه نیروها شده بودند پیام فرستاد که: نشینیعقبمجبور به 

باید ظرف امروز و امشب دوباره از دشمن پس بگیرند. در غیر این صورت، ، اندهدست داد

 1محاکمه انقالبی خواهند شد."

همان ماه آغاز گردید.  ۷۶دقیقه  ۳۶و  4۳روز بعد در ساعت  ۶مرحله دوم عملیات، 

ر د در جبهه شمالی، منطقه عمل خود را گسترش داد. نیروهای قرارگاه فتح قرارگاه قدس

ز با نی های قرارگاه نصرگانی همان ساعات اولیه تهاجم، به مرز مشترک دو کشور رسیدند.

 اندکی تأخیر به علت مقاومت دشمن در مرز با قرارگاه فتح الحاق نمودند.

زرهی دشمن، با درک جهت تهاجم  ۶مکانیزه و  ۳ر این مرحله فرماندهان لشکرهای د

نیروهای ایرانی، برای حفظ نیروهای موجود خود در منطقه و از طرف دیگر فراهم نمودن 

 و ها به مناطق شهرهای خرمشهرنیروی کافی در منطقه به منظور جلوگیری از نفوذ ایرانی

خود را به سرعت به عقب کشیدند. در این منطقه دشمن برای به  ۶و  ۳، لشکرهای بصره

دام انداختن نیروهای ایرانی، از قبل اقدام به حفر کانال طویل و عمیق پر از آبی نموده بود. 

عجوالنه بسیاری از نیروهای عراقی همراه ادوات زرهی و نفربرهای  نشینیعقبدر پی این 

 ساخته گرفتار شدند و به اسارت تن دادند. خود در این دام خود

                                                           
 ۷۱4همان ص . 1
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 نزدیک به 

ً
از مناطق  هزار کیلومتر مربع 1" طی مرحله اول و دوم عملیات، مجموعا

نفر  4،271های دشمن، شدن تعداد زیادی از نیروعالوه بر کشته و زخمیاشغالی آزاد و 

 1نیز به اسارت درآمدند."

ی: بیداران، شجاعت و رافدین توسط صدام حسین به فرماندهان هااعطای مدال

 نشینیعقبکه در بخش شمالی با احساس خطر محاصره، اقدام به فرار و  ۶و  ۳های لشکر

یت ، حیثاجباری از منطقه نموده بودند، برای سرپوش گذاشتن بر شکست خفت بار خود

 مود.نننظامی آنان را خریداری 

                                                           
 ۷۳۷همان، ص . 1
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همان  ۷۳مورخه  ۶۶/44روز بعد از آغاز مرحله دوم، مرحله سوم عملیات، در ساعت  ۳

ماه به اجراء درآمد. اما به دلیل عدم غافلگیری دشمن و تمرکز بسیار نیرو در خطوط 

ندانی های محوله خود توفیق چمستحکم پدافندی، نیروهای خودی در اجراء مأموریت

 را آزاد نمایند. از اراضی شلمچهیی نیافتند. در روزهای بعد موفق شدند فقط قسمتها

توسط ارتش عراق، حکم آخرین و مهمترین برگ برنده  با توجه به اینکه اشغال خرمشهر

قوی برای وادار نمودن ایران به پای میز مذاکره و صلح مورد نظر حکام عراقی تلقی و اهرمی

بر آن آرمیده و به حکم مردمک چشم  طرف دیگر خرمشهر را به بالشی که بصره از شد،می

رانیان آزادسازی این شهر برای اینان نیز، ارائه میزان نظر ای واز تشبیه شده بود،ها عراقی

گردید، نسبت به دشمن محسوب می سمبل اراده سیاسی این کشور و اثبات برتری نظامی

اگر ایران »اطالع از نقشه ایران برای آزادسازی خرمشهر، گفت:  بعد ازصدام حسین 

 «!دهمخرمشهر را فتح کند، من کلید بصره را می

 پیاده که جزء معدود ۷۷از سوی لشکر  ۷۳۶۷اردیبهشت  ۷۱که در در سندی 

گردید که در طول این مدت متحمل تلفات و ضایعات می هایی از ارتش بعثی محسوبگانی

 های تابعه ابالغ گردیده بود، چنین آمده است:گانی مهمی نگردیده بود، به

 [پیاده] 11لشکر  " از:

، تیپ 99، تیپ 99زرهی، تیپ  32، تیپ222تیپ مرزی،  12مرزی، تیپ  4تیپ  به:

، نیروهای کماندویی 222، تیپ 113، تیپ 124، تیپ 122، تیپ 42زرهی، تیپ  13

 ضدهوایی سبک. 199، گردان تانک القعقاع، گردان 2مقداد، نیروهای کماندویی لشکر 

 ق ص 1/2/32292شماره: ح/

، متن 9/1مورخ  11227گاه تاکتیکی سپاه سوم به شماره بنا به نامه سری و فوری قرار 

 به این شرح است: 9/1مورخ  3نامه سری و فوری فرماندهی کل نیروهای مسلح به شماره 

 جناب فرماندهی کل نیروهای مسلح دستور دادند که:

منطقه استراتژیک و حیاتی است و دفاع از این منطقه به  یک [خرمشهر]محمره  -1

 و بغداد است. منزله اهمیت دفاع از بصره

 داراندرجهو واحدها و افسران و ها گانی و لشکرها و فرماندهیها فرماندهان سپاه -2

دفاع کنند و تا آخرین فشنگ و  [خرمشهر]و سربازان وظیفه رزمندگان، باید از شهر محمره 
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شهر مقاومت کنند و کلیه اقدامات الزم برای دفاع های تا آخرین سرباز در شهر و ساختمان

 از شهر اتخاذ شود. تمام.

و فرماندهان و افسران توجیه سیاسی ابالغ شود  داراندرجهمراتب فوق به کلیه افسران، 

 د.تا مفاد نامه برای همه پرسنل توضیح داده شو

 سرتیپ ستاد

 1"11از طرف فرماندهی لشکر
 

اول خرداد ماه همان سال، تالش برای  ۳۶/44روز بعد، در ساعت  ۷۳سرانجام 

 آغاز گردید.« (ص)ا محمد بن عبداللهی»با رمز  آزادسازی خرمشهر

و ها، نیروهای مقابل، دچار وحشت ابتدا در برابر حمله سریع و غافلگیرانه ایرانی

های دشمن با همدیگر و رده باال قطع گردید. فرار افسران و گانی ارتباط اضمحالل شدند.

 و سربازان نشانگر از هم پاشیدگی شیرازه کنترل و فرماندهی آنان بود. داراندرجه

را به طور کامل احاطه نمودند. ضمن  در روز بعد، نیروهای رزمنده ایرانی خرمشهر

 نفر تجاوز کرد. 4،۱۳۶های دشمن، تعداد اسراء در این روز از گانی انهدام بسیاری از

 ارتش در پشتیبانی از نیروهای و خلبانان شجاع هوانیروز هواییعقابان تیزپرواز نیروی 

های عملیات با بمباران نیروهای عراقی و پل شناور عراقی که روی رزمنده، در صحنه

افتند. نمایش قدرت این ی احداث نموده بودند، حضوری زیبنده و چشمگیر اروندرود

 ردند.پرندگان شکاری، نتیجه حضور هواپیماهای عراقی در منطقه را خنثی ک

های مردانه خود را با ورود به شهر و در پایان روز دوم خرداد ماه، نیروهای خودی گام

 پاکسازی منطقه از لوث وجود متجاوزین آغاز نمودند.

 در بامداد روز سوم خرداد نیروهای ایرانی به آن سوی رودخانه رخنه کردند.

 عد ازبساعت  شب تا نیمبرای شکستن حلقه محاصره شهر، نیروهای عراقی در تاریکی 

بار اقدام به پاتک پر حجم آتش نمودند. ولی هر بار  ۳ ظهر روز سوم خرداد از ناحیه شلمچه

با مقاومت و ایستادگی نیروهای مصمم ایرانی مواجه گردیدند. در حالی که درگیری شدید 

دو طرف در جریان بود، تعدادی از نیروهای ایرانی، از جناح غربی و خیابان کشتارگاه، وارد 

                                                           
 در اسناد ارتش عراق؛ ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ: میالد نور، چاپ دوم، تهران کاظمی اصغر/ خرمشهر. 1

 4۱۱ -4۱۳صص  ۷۳۱۶
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های خودی از سمت شمال و شرق وارد ساعت بعد، تعداد دیگری از نیرو یک شهر شدند.

 گردیدند. خرمشهر

شدن حلقه محاصره شهر توسط نیروهای ایرانی، تر مقاومت شدید دشمن و تنگ بعد از

تعدادی از نیروهای عراقی با استفاده از تیوپ چرخ ماشین و حتی کلمن آب، اقدام به فرار 

متر بود. سربازان برای  222ن رودخانه بیش از عرض ای نمودند "از طریق رودخانه اروند 

نجات از اسارت و رسیدن به کرانه دیگر، خود را به رودخانه انداختند و تعداد زیادی از آنها 

های ازهنبه طوری که تعداد زیادی از ج 1در مرکز رودخانه غرق شدند و به هالکت رسیدند.

گذشت، توسط مردم آن دیار می بصرهاروند که از های کی از انشعابی غرق شده از طریق

 از آب گرفته شدند.

 
 ا کشته شدند.ی ا به اسارت درآمدندی تعداد بسیار دیگری

موتوری که برای نجات جان سربازان های سقوط چند فروند بالگرد و انهدام قایق

 انی بود.ایر محصور گسیل شده بودند، نشانگر در تیررس قرار گرفتن آنان توسط نیروهای 

                                                           
و  مرکز مطالعاتمقدس )وفیق/ ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عدنان قارونی، ناشر: اسناد و تحقیقات دفاع . السامرایی 1

 ۳۱ص  ۷۳۳۷،تحقیقات جنگ(، چاپ: قلم آذین، تهران
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ماه  ۷۳ظهر روز سوم خرداد آزادسازی کامل خونین شهر بعد از  بعد از 4در ساعت 

روز  ۳۱۳روز مقاومت،  ۳۱های ایران به گوش جهانیان اعالم گردید. اسارت از طریق رسانه

 ساعت آزاد شد. ۱۱اسارت، در مدت 

 
بر و استقامت در مشکالت و کمبودهای همه جانبه در اوایل جنگ تحمیلی، سرآغاز ص

های درخشان در ابعاد سطح وسیعی در جامعه ایران نمو نمود، که ثمره آن، کسب پیروزی

 نمایان گردید. المللیبین و نظامی

 :المقدسبیتنتایج و دستاوردهای عملیات 

حمید و منطقه وسیعی در حدود و پادگان نظامی ، هویزهشهرهای خرمشهر

 آزاد شد.کیلومتر مربع از خاک ایران اسالمی ۳،۱۶۶

 از برد توپخانه دشمن. و شهرک حمیدیه ، سوسنگردخارج شدن اهواز

 نفر به اسارت درآمدند. ۷۳،۱۶۶

 شدند.نفر کشته و مجروح  ۷۶،۳۶۶حدود

 دستگاه تانک و نفربر منهدم گردید. ۳۳۶فروند بالگرد و  ۳فروند هواپیما،  ۳۳

ماه تخلیه مهمات بجا مانده از  4فراوانی غنایم جنگی به حدی بود که فقط حدود 

 آنان طول کشید.
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لشکر  4" به بیش از مرحله عملیات خستگی ناپذیر توانستند  ۱نیروهای ایرانی در طی 

تیپ مستقل  22خسارت وارد کنند، بیش از  %92تا  %12دشمن، بین زرهی و پیاده 

 1منهدم گردید." %122تا  %92زرهی، مکانیزه و پیاده دشمن بین 

قدرت بازدارندگی و حفظ استقالل خود را به  و نظامییی " با این عملیات ایران توانا

 . عراق برای حفظهای سنگینی برپیکر ارتش عراق وارد نمودجهانیان اثبات کرد و ضربه

جهان، پس از شکست خفت بار در در افکار عمومییی خود و مظلوم نماتوان نظامی

 2تاکتیکی در برخی نقاط اشغالی نمود." نشینیعقب، اقدام به خرمشهر

کیلومتر مربع از خاک ایران را به اشغال ۷۳،۶۶۶عراق در آغاز جنگ تحمیلی، حدود 

، شهید مدنی در غرب «قوچ سلطان» یبرخ، اکبراللههای خود درآورد. با انجام عملیات

ضی بیشترین مقدار ارا المقدسبیتو  المبینفتح، القدسطریق، االئمهثامن، سوسنگرد

کیلومتر مربع دیگر از  4،۳۶۶ها حدود ، عراقیمتصرفی آزاد شد، پس از آزادی خرمشهر

تخریب کامل شهرها و  بعد ازدر واقع،  نشینیعقب ینا نمودند. نشینیعقبخاک ایران 

ه در مناطقی ک فارسخلیجروستاهایی که در تصرف داشت، تحت فشار کشورهای حاشیه 

صورت گرفت. احمد ظفر  ۷۳۶۷خرداد  ۳۶نمود در می آسیب پذیری ارتش بعث محرز

رزش از که ا اندکرده" نیروهای ما مناطقی را ترک  گفت: الگیالنی سفیر عراق در پاکستان

کیلومتر دیگر از اراضی  4،۳۶۶حدود  3."اندهدست دادن نفرات را به خاطر حفظ آنها نداشت

، ، مهران، ارتفاعات مشرف بر مناطق فکهایران از جمله: قسمتی از منطقه شلمچه

حلقه  ۷۱حلقه از مجموع  ۷۱و  ، ارتفاعات حساس استان کردستانشهرنفت، قصرشیرین

چاه نفت منطقه عمومی موسیان، همچنان در اشغال ارتش بعث عراق باقی ماند و تا پایان 

 جنگ در تصرف خود نگهداشت.

 ، در صورت تقویتالمقدسبیتتار و مار شدن لشکریان صدام در جریان عملیات 

 برای تصرف سهل دومین شهر مهم عراق،یی با نیروهای تازه نفس، فرصتی طالها گانی

فراهم نمود که به خاطر عدم صدور مجوز از سوی رهبر انقالب عقیم ماند. توجیه  بصره یعنی

                                                           
سه ؛ ناشر: مؤس(با تحلیلی مقایسه ای)بنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام خمینی )ره( در دفاع مقدس . 1

 ۷۳۳ ص ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 
 ۷۷۱ص  ۷۳۳4 سیدمهدی/ سی پرسش و سی پاسخ پیرامون دفاع مقدس؛ ناشر: هدا، چاپ: زیتون، قمهاشمی. 1
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، (عراقنقد و بررسی جنگ ایران و )درودیان محمد/ علل تداوم جنگ . 1

 ۷۱۱ص  ۷۳۱4، چاپ: عقیلی۳جلد
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تحمل ننمودن مردم عراق در  فرمانده کل قوا مبنی بر عدم صدور مجوز تصرف خاک عراق:

رسیدن به مردم بیگناه آن کشور و قلمداد نمودن  یبآس تصرف سرزمین خود توسط ایران،

 هک یبطور ایران در انظار عموم جهانی به عنوان کشوری متجاوز و اشغالگر، عنوان گردید.

خرداد همان سال  31تا تاریخ  21در تاریخ سوم خرداد سال  " امام حد فاصل فتح خرمشهر

رهبر  1نظر در مورد ادامه جنگ مطرح نکردند." به مدت بیست و هفت روز هیچ گونه اظهار

انقالب پس از استماع تحلیلگران جنگ مبنی بر اینکه توقف نیروهای ایرانی در مرزهای 

نمیمشترک و عدم ورود آنان به خاک دشمن، صدام حسین را به دادن امتیازی مجاب 

های عراقی پس از " ضمن اینکه نباید این احتمال را از نظر دور داشت که نیرونماید. 

 2ک دوره استراحت و بازسازی، به تهاجم مجدد اقدام نکنند."ی گذراندن

ه نامید «خاکریز مقدم بصره»، که صدام نام آن منطقه را خرمشهر گیریبازپس بعد از

برای دفاع از صدام حسین، به این صورت  و جامعه اروپاها بود، عکس العمل آمریکایی

 افت:ی آشکارا نمود

 " اینک در شیکاگو در مقابل شورای روابط خارجی آن کشور گفت: وزیر خارجه آمریکا

لحظه اقدام آمریکا برای متوقف کردن جنگ ایران و عراق و برقراری صلح در سراسر منطقه 

 3فرا رسیده است."

 ایاعالمیه، طی روز فتح خرمشهر (1321خرداد  3)در  جامعه اروپا ده کشور –" الف

 نگرانی خود را از اختالفات ایران و عراق ابراز داشتند!

گفت: ... ما نگران این جنگ هستیم و امیدواریم  هلموت اشمیت، صدراعظم آلمان –ب 

 که بزودی صلح برقرار شود.

به دعوت عربستان وارد منطقه شد و میتران رئیس جمهور  وزیر خارجه فرانسه –ج 

 را برای غرب حیاتی اعالم کرد. فرانسه، منطقه خاورمیانه

 ، عربستان، امارات متحده عربی شد.در انگلستان، دبیر حزب لیبرال عازم کویت –د  

                                                           
؛ ناشر: مرکز «(مجموعه مقاالت)چند مسئله راهبردی »مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ/ تأملی در جنگ ایران و عراق . 1

 ۶۱ص۷۳۱۶مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: پژمان، 
و عراق، آغاز تا پایان؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عقیلی درودیان محمد/ سیری در جنگ ایران . 1

 ۳۳ص  ۷۳۱۱
پانصد ساله اخیر ایران و مقایسه با جنگ تحمیلی عراق های منصوری الریجانی اسماعیل، شیرزادی رضا/ بررسی جنگ. 1

 4۶4ص ۷۳۱۳علیه ایران؛ ناشر: انتشارات عروج نور، چاپ: عروج نور 
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 روابط دیپلماتیک المقدسبیت [عملیات]، پس از و آمریکایی مجموع، کشورهای اروپادر 

با  ایران انتظار داشت با بیرون راندن متجاوزین از خرمشهر 1خود را با عراق تقویت کردند."

 ابد.ی کشورهای منطقه به صلحی شرافتمندانه دست و یامیانجیگری سازمان ملل 

، صدام حسین برای تحت شعاع قرار دادن فتح آزادسازی خرمشهر بعد ازروز ۷۶

ه مشهور ب «صبری البناء»به نام  ک فلسطینی مزدور اسرائیلی خرمشهر با اجیر نمودن

که مقر آن در بغداد مستقر شده بود، اقدام به ترور ناموفق سفیر  «ابونضال االشقری»

از افسران اطالعاتی رژیم  یکی« فؤاد الدلیمی»در لندن نمود. « شولومو آرگوف»اسرائیل 

الزم را برای دخالت های " عملیات با موفقیت انجام شد و بهانه گوید:می بعثی در این باره

رژیم  2".«هدف ما همین بود»و اشغال آن فراهم کرد.  رژیم صهیونیستی در لبنان

خرداد به جنوب لبنان حمله کرد و  ۷۳صهونیستی اسرائیل نیز به بهانه ترور سفیر خود در 

 ۷4،۶۶۶ حدود لبنانی بیگناه را قتل عام نمود. 4۶،۶۶۶پیشروی و حدود  تا حوالی بیروت

اسر عرفات رهبر آن سازمان به ی از جمله (ساف) نفر از اعضاء سازمان آزادیبخش فلسطین

دیگر کشورهای عربی متواری گردیدند. ایران برای بیرون راندن و جلوگیری از تهاجمات 

و نیروهایی از ذوالفقار ارتش  ۳۱یی نظامی از تیپهاگروهبه خاک لبنان، ها صهیونیست

و لبنان گسیل نمود. در واقع این اعمال باعث رکود در  سوریه به (ص)رسول الله 4۱لشکر

گردید. در تجزیه و تحلیل تهاجم اسرائیل به جنوب لبنان، این ها ادامه جنگ علیه عراقی

از اهداف اسرائیل از این تهاجم تحت شعاع قرار دادن پیروزی  که یکیباور را توسعه داد 

علیه نیروهای عراقی به منظور ها ایران در فتح خرمشهر و بازداشتن ادامه حمالت ایرانی

ایجاد فرصت مناسب جهت بازیافت و سازماندهی مجدد نیروهای شکست خورده عراقی 

امه نبرد در خاک عراق در صورت مصادف با قلمداد گردید. و دیگر، ادها در مقابله با ایرانی

 تجاوز اسرائیل به خاک لبنان، این پدیده را در اذهان کشورهای مسلمان عربی تقویت

گردید. لذا با این می نمود که ایران نیز همانند اسرائیل، دشمن آشکار اعراب محسوبمی

                                                           
 4۷۳؛ ص (با تحلیلی مقایسه ای)ی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام خمینی )ره( در دفاع مقدس بن. . 1
 ،از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 4۳۳ -4۶۶صص  ۷۳۳۳
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رهبر  به نقل از برژنف «الشراع»لبنانی  مجله ترفند از سقوط احتمالی صدام ممانعت گردید.

 1" جنگ لبنان، صدام را از سقوط نجات داد." سابق نوشت: اتحاد جماهیر شوروی

از  نیروهای عراقی در برخی نشینیعقبو سپس  به اراضی لبنان تحلیل حمله اسرائیل

خرداد همان سال، موجب هوشیاری رهبر انقالب در افشاء  ۳۶مناطق اشغالی ایران در 

جنگ با عراق و تقسیم های از جبههها طرح هماهنگ شده استکبار در ایجاد غفلت ایرانی

 نانلبنان، به ضرورت بازگشت نیروهای اعزامی از لب -نیروهای رزمنده در دو جبهه ایران

جدی جنگ نخواهند کرد، ها " عربگردید. ایشان خطاب به مسئولین در این مورد گفتند:

شود که در جنگ خودمان دچار وقفه شویم و در هر دو می باعث (با اسرائیل)و درگیری ما 

منصرف کنند و آنها را سرد ها خواهند جوانان ما را از جبههمی ها" این 2به جایی نرسیم."

توانید بکنید. نمیکنند. اگر عراق پیروز شود، مطمئن باشید که شما در لبنان هیچ کاری 

خواهیم قدس را نجات دهیم، ولی بدون نجات کشور عراق از این حزب منحوس، می ما

توجه : " باید همه ملت ما و همه دولتمردان ما در جای دیگریادآوری کردند 3توانیم."نمی

به این معنا داشته باشند که در عین حال که ما لبنان را با ایران از حیث مصالح و مفاسد 

نتوانیم هم لبنان را و هم ایران را نجات  [اگر]دانیم، لکن باید کاری کنیم که نمیجدا 

و  هاقدرتبدهیم، از این کار اجتناب کنیم. اگر امروز تمام نظرها متوجه لبنان بشود و تمام 

که ایران  ،گویندگان بگویند و تمام نویسندگان از لبنان بگویند، توفیقی است برای آمریکا

تواند در می و هم لبنان را، نه دهدمی جنگ خودش را فراموش کرد. و هم عراق را از دست

ست عراق، تواند در لبنان. ما راهمان این است که باید از راه شکمی عراق کاری بکند و نه

 یک " مسئله هجوم به ایران و مسئله هجوم به لبنان،... 4مستقالً "دنبال لبنان برویم، نه 

 5."[بود]آمریکا طرح داده  یعنی بود که با طرح آمریکا عمل شد.ای مسئله

                                                           
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، (نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد/ علل تداوم جنگ . 1

 ۷۶۱ص  ۷۳۱4، چاپ: عقیلی۳جلد
؛ (معاصر ایرانهای بررسی تطبیغی رهبری سیاسی در جنگ) حسن/ از سقوط گنجه تا فتح خرمشهر (روشن)رحیمی . 1

 ۷۳۱ص  ۷۳۱۳ ، تهران(دفاع مقدسهای ته به بنیاد حفظ آثار و ارزشوابس) یرصرناشر: 
 ۷۶۱؛ ص (نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد/ علل تداوم جنگ . 1
سه ؛ ناشر: مؤس(با تحلیلی مقایسه ای)بنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام خمینی )ره( در دفاع مقدس . 4

 4۳۶ص  ۷۳۱۱دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، فرهنگی 
 4۱۳همان ص . 9
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و ایجاد اشتغال فکری برای ایرانیان، و  به لبنان جریانات تهاجم اسرائیل بعد از

 «نیویورک تایمز»اجباری ارتش عراق در برخی از مناطق جنگی، روزنامه  نشینیعقب

 از قدرت کنارهمی " در حالی که صدام به نظر نوشت:
ً
گیری کند، حیات رسید احتماال

ل، تمرکز ایران بر اسرائیدوباره خود را تا حدودی با تجاوز اسرائیل به لبنان، به دست آورد و 

 1به صدام فرصت نفس کشیدن داد."

به اتحادیه عرب به دستور  ، مسئله اعاده مصرخرمشهر گیریبازپسیکی دیگر از آثار 

به بازگشت آن کشور به  بود. مخالفت شدید حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه آمریکا

 خاطر انعقاد قرارداد کمپ دیوید در زمان انور سادات، کاری از پیش نبرد.

بدین "نوشت:  چاپ آلمان «زود دویچه سایتونگ»، روزنامه از خرمشهرها با اخراج عراقی

آبرویش، از دست داده است و ترتیب، بغداد آخرین تکیه گاهش را برای مذاکره جهت حفظ 

 2ها به عراق وارد نشوند."دیگر صدام نجات دادنی نیست، حتی اگر ایرانیاز نظر نظامی

ا " پیروزی ایران در جنگ ب های متوالی ایران گفت:از پیروزی ، بعدآمریکاییواینبرگر 

 ،نخواهد بود. ... عربستان و عمان، دو متحد وفادار آمریکا در خاورمیانه عراق، به نفع آمریکا

تعرض ایران دارند، و از نتایج آشکار پیروزی ایران در جنگ نگران  دربارههای موجهی نگرانی

هم ابد که ثبات منطقه را بر ی هستند. ... ما خواهان آن هستیم که این جنگ به طریقی پایان

 در جهت منافع ملی ما نخواهد بود."ی نزند، چون پیروزی ایران
ً
 3قینا

 االصل معروف و مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا یهودی هنری آلفرد کیسینجر دیپلمات

 نبود. و منافع (فارس)" اگر عراق جنگ را برده بود، امروز نگرانی و وحشت در خلیج  گفت:

شد. در هر حال، دازه که اینک در خطر قرار دارد، دچار مخاطره نمیما در منطقه به آن ان

با توجه به اهمیتی که توازن قوا در این منطقه دارد، این به نفع ما است که هرچه زودتر 

 جایگزین رژیم ایران 
ً
آتش بس برقرار کرده و به تدریج به رژیم سازشکاری که در آینده احیانا

 4شود، نزدیک شویم."می

                                                           
 ۷۱۱؛ ص (نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد/ علل تداوم جنگ . 1
 ۷۱۳ص  ۷۳۱۳؛ چاپ: پژمان مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ/ از خونین شهر تا خرمشهر. 1
 ۷۱۳همان ص . 1
 ۷۶۱همان ص . 4
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 نوشت:ای ، در همان اوان طی مقالهآمریکا 1«کریستین ساینس مانیتور»روزنامه پر تیراژ 

تواند عواقب ایران بر عراق، میهای نظامی" تحلیل گران واشنگتن معتقدند پیروزی

 2از جمله سقوط صدام حسین را به دنبال داشته باشد."مهمی

وابسته به استکبار در جهت وادار کردن دولت ایران به های رسانهدر همین راستا تمامی

صلح تحمیلی مورد نظر خود، چهره مردم ایران را خسته، و بیزار از جنگ و خونریزی معرفی 

و یی ها و کشتار دو طرف در جنگ، ناشی از ماجراجوشد که خرابیکردند. چنین القاء می

 
ً
نتیجه بودن ادامه جنگ را بی ناامیدی وجنگ طلبی زمامداران و حکام ایرانی است. مستمرا

کست و شیی کردند و در متقاعد نمودن مردم به غیرممکن بودن کسب پیروزی نهاتلقین می

 نمودند.ها را عملی به مثابه خودکشی تبلیغ میکردند. اعزام به جبههدشمن تالش می

قریب دو سال که در مدت " خرداد همان سال اعالم کردند که: ۷۳رهبر انقالب در تاریخ 

ایران تجاوز نمود و شهرهای مسلمان عرب ایرانی را خراب، و صدام عفلقی به کشور اسالمی

ها، به قتل رساند، ها و سایر سالحها و موشککوچک و بزرگ آن سامان را با آتش توپ

های حقوق بشر و امثال های جهانخوار و بستگان آنان او را محکوم نکردند و سازماندولت

جان صدام و حزب کافر بعث عراق در بغداد نیمهنان دم فرو بسته بودند. ولی امروز که الشه آ

های گروهی جهانخواران و تمام های تبلیغاتی و رسانهکشند، همه بوقهای آخر را مینفس

 3اند!"طلب شدهدرپی، صلحهای پیو آمدوابستگان آنان با تبلیغات و رفت 

 سال جنگ تحمیلی 5در  بدیل هوانیروزبی از نقشای خالصه

بالفاصله در شهرهای نزدیک ارتش جمهوری اسالمی از زمان آغاز جنگ تحمیلی، هوانیروز

 و ، اهواز، دزفول، ایالمگیالنغرب، مرز، نظیر: ارومیه، مراغه، سقز، سنندج، سرپل ذهاب

 ، با استقرار بالگردهای خود، حضوری پرثمر وچشمگیر داشت.ماهشهر

ش نق ، هوانیروزآنهاهای پدافندی و آفندی نیروهای رزمنده ایرانی، که در برخی از عملیات

 به شرح زیر است:اند آفرینی نموده

                                                           
سیاسی انگلیسی زبان که در شهر بوستون،  روزنامه (The Christain Science Monitor) کریستین ساینس مانیتور. 1

 به چاپ می رسد.  ماساچوست آمریکا
 ۷۱۶همان ص . 1
سه ناشر: مؤس ؛(با تحلیلی مقایسه ای)بنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام خمینی )ره( در دفاع مقدس . . 1

 4۷۱ ص ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 
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 سال اول جنگ
بالگرد  تاریخ نام عملیات

 کبری

بالگرد  174بالگرد

 شنوک

ساعات  108بالگرد 103بالگرد

 پرواز

حمل 

 مجروح

 حمل مهمات و هلی برن

 تدارکات

عملیات پدافندی 

 سوسنگرد

 - - - ۶۶۶ - - - ۷4 ۷۶ ۳۳/ ۳۷/۶از 

 - - ۳۳4 ۱۳۳ - ۱ ۱ 4۶ ۷۱ ۳۷/۶/۳۳از  شوش -پدافندی کرخه

 ُتن ۱ - ۷4۱ ۷۶۳ - 4 - ۶ ۶ ۶4/۶۱/۳۳از  و مهران پدافندی میمک

 - - ۱۶ ۷۱۶ 4 4 - ۶ ۱ ۶۳/۶۱/۳۳از  پدافندی سومار

 ُتن ۶ - ۱4 ۳۷ - ۳ ۳ ۳ ۱ 4۳/۶۱/۳۳از  آفندی پای پل کرخه

 - ۱۶ ۳۶ ۱۳ - ۷ - ۱ ۱ ۶۳/۶۱/۳۳از  آفندی شمال آبادان

ایستگاه ) یپدافند

 تا تثبیت در دب (حسینیه

 حردان

// 4۷ ۷۶ ۱ ۶ - 4۶۶۶ - - - 

 - - ۳۶۶ ۳۶ - 4 - ۱ ۶ ۶۳/۶۱/۳۳از  پدافندی پای پل کرخه

 ُتن ۶ ۳۶ 4۱ ۶۶ - 4 - ۶ ۶ 4۶/۶۱/۳۳از  آزادسازی سوسنگرد

  ۱ ۷۳۳ ۷۶۱ ۳4 - 4 - ۶ ۶ 4۱/۶۱/۳۳از  (سومارعاشورا )

 قیدصادسآفندی کلینه و 

(۷) 

 ُتن ۳ ۷۳۶ ۷4۶ ۷۳۳ 4 4 - ۱ ۱ 4۱/۶۳/۳۳از 

  ۷4 4۶۶ 4۶۱ 4۶۶ - 4 - ۷4 ۶ ۷۱/۷۶/۳۳از  (کبیر) یانحاجتنگ 

  ۱ 4۶۶ ۷۱۶ ۷۱۳ - ۷ - ۱ ۶ ۷۳/۷۶/۳۳ از (جنوب) آفندی نصر
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  ۳ ۳۳۶ ۷۱4 ۱4۶ - 4 - ۱ ۱ ۷۳/۷۶/۳۳از  (میمک)آفندی خوارزم 

- ماهشهرتوکل )آفندی 

 (آبادان

  ۳ - ۱۳ ۶۳ ۷ 4 - ۱ ۶ 4۶/۷۶/۳۳از 

 قیدصادسآفندی کلینه و 

(4) 

  ۶ ۷۳۶ ۳۳ ۳۳ - ۷ - ۳ ۱ ۷۳/۷4/۳۳از 

 - ۷۶۶ ۳۶ 4۶۶ - ۷ - ۱ ۶ 4۳/۷4/۳۳از  آفندی رقابیه

 - - - 4۶۶ - 4 - ۳ ۳ 4۶/۷4/۳۳از  آفندی چغالوند

 - - 4۶ ۱۶ - ۷ - ۱ ۱ ۷۳/۶۷/۶۶از (۷)آفندی تپه چشمه 

-آفندی کانال هندلی

 غرب شوش

 ُتن ۳ - ۶۳ ۱۶ - ۷ ۷ ۳ ۱ ۷۳/۶۷/۶۶از 

شرق اکبر )اللهآفندی 

 (بستان

  ۷۷ - ۳۷۳ 4۱۶ - 4 4 ۷۷ ۳ ۳۷/۶۷/۶۶از 

  ۷۱ ۳۱۶ 4۱۱ 4۳۶ - ۳ - ۷4 ۱ ۶4/۶4/۶۶از  (۷) آفندی بازی دراز

 - - 4۷ ۱4 - ۷ - ۱ ۱ ۷۶/۶4/۶۶از  (4آفندی تپه چشمه )

 - - 4۶ ۱۶ - 4 - ۳ ۳ ۳۷/۶4/۶۶از  های انگوشآفندی تپه

 ُتن 4 - 4۶ ۳۱ - ۷ - 4 4 ۳۶/۶۱/۶۶از  پدافندی جنوب مریوان

 - - 4۶ ۱۶ - 4 - ۶ ۱ ۷4/۶۶/۶۶از  (4) درازآفندی بازی 

 ُتن ۳ - ۷۳4 ۳4 - 4 ۷ ۱ ۶ ۳۷/۶4/۶۶از  (غرب شوشزغن )آفندی 

آفندی قوچ سلطان 

 مریوان

  4۶ ۷۱۶ ۱۶ ۷۶۱ - ۷ - ۱ ۶ ۶۳/۶۳/۶۶از 
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فرمانده کل قوا، »آفندی 

 «خمینی روح خدا

 ُتن ۱ - ۷4۱ ۱۳ - ۳ 4 ۱ ۶ 4۷/۶۳/۶۶از 

-آفندی جاده ماهشهر

 آبادان

 - - 4۶ ۱۳ - ۷ - ۱ ۱ ۳۷/۶۳/۶۶از 

 - - ۳۳۶ ۶۳۳ - 4 - ۱ ۶ ۶۳/۶۳/۶۶از  (سوسنگرد)آفندی طراح 

 مدنی یدشهآفندی 

 (سوسنگرد)

 ُتن ۳ - 4۷۷ ۷۶۳ - ۷ ۷ ۷۷ ۱ 4۱/۶۶/۶۶از 

 - - ۳۶ ۳۶ - ۷ - ۱ ۶ ۶۷/۷4/۶۶از  ابهچز آفندی تنگه 

 سال دوم جنگ
بالگرد  تاریخ نام عملیات

 کبری

بالگرد  174بالگرد

 شنوک

ساعات  108بالگرد 103بالگرد

 پرواز

حمل 

 مجروح

حمل مهمات و  هلی برن

 تدارکات

 ُتن 4 4۱۱ ۷۱۱ ۶۶۶ 4 4 ۱ 4۶ ۷۱۶ ۶۳/۶۱/۶۶از  االئمهثامنعملیات آفندی 

 ۷4 ۱۱۶4 ۷۶۳۶ ۷۱۱۳ 4 4 ۱ ۷۱ ۷۱ ۶۱/۶۱/۶۶از  القدسطریقآفندی 

  ۱۶ ۷۱۶۱ ۳۳۳ ۳۱۳ - 4 4 ۱ ۱ 4۶/۶۳/۶۶از  الفجرآفندی مطلع

  ۱ ۶۱۶ ۱۳۶ 4۶۳ 4 - - ۱ ۶ ۷4/۷۶/۶۶از  ص()الله آفندی محمدرسول 

 - ۱۷۷ ۳۷۶ 4۳۶ - 4 - ۶ ۶ ۷۱/۷۷/۶۶از  آفندی تنگ چزابه

 ُتن 4۷ ۳4۷ ۶۳۶ ۱۳۱ - ۷ ۱ ۷۶ ۷۶ ۶۷/۷4/۶۶از  (ع) یانمتقآفندی موالی 

  4 - ۱۳ 4۱ - 4 - ۱ ۳ 4۳/۷4/۶۶از  پدافندی شوش

 ۷۷۶ 4۱۱۶ 4۶۳۳ ۱۶۱۱ - ۷۶ ۷۶ 4۱ 4۱ ۶4/۶۷/۶۷از  المبینفتحآفندی 

 - ۳۳۶۷ ۱۱4۶ ۳۷۱۶ ۶ ۷۳ ۷۶ ۳4 4۱ ۷۶/۶4/۶۷از  المقدسبیتآفندی 

 ُتن ۳/۳ ۳۶۷ ۶۳۷ ۶4۳ - ۳ ۱ 4۱ 4۶ 44/۶۱/۶۷از  آفندی رمضان
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 سال سوم جنگ
بالگرد  تاریخ نام عملیات

 کبری

بالگرد  174بالگرد

 شنوک

ساعات  108بالگرد 103بالگرد

 پرواز

حمل 

 مجروح

مهمات و حمل  هلی برن

 تدارکات

 عملیات آفندی مسلم بن

 عقیل

 ُتن ۳۱ ۱۱۱ ۳4۱۳ ۳۶۱ ۳ 4 4 ۷4 ۱ ۶۳/۶۱/۶۷از 

 " ۱۳ 4۷۳۱ ۷۳4۷ ۳۳۱ - ۱ ۶ 4۶ ۷۶ ۷۶/۶۱/۶۷از  آفندی محرم

 " ۷۱ ۷۳۶۳ ۷۷۳۳ ۷۶۱۱ - ۶ ۱ 4۶ ۷۱ ۷۱/۷۷/۶۷از  آفندی والفجر مقدماتی

 " ۳۷ 4۱۳ ۱۷۳ ۱۳۶ - ۳ ۱ ۷۳ ۳ 4۷/۶۷/۶4از  ۷آفندی والفجر

 "۷۱۷ ۳۳۶۶ ۷۶4۷ ۷۳۳۳ - ۷ ۷ ۷۶ ۷4 4۳/۶۱/۶4از  4آفندی والفجر

 "4۳ ۳۶۶ ۱۷۳ ۱۳4 ۳ 4 - ۷۱ ۱ ۶۱/۶۳/۶4از  ۳والفجرآفندی 

 سال چهارم جنگ

بالگرد  تاریخ نام عملیات

 کبری

بالگرد  174بالگرد

 شنوک

ساعات  108بالگرد 103بالگرد

 پرواز

حمل 

 مجروح

حمل مهمات و  هلی برن

 تدارکات

 ۱۳ ۳۶۱۳ 4۶۳۳ 4۶۷۳ - 4 ۶ 4۶ ۷۱ 4۱/۶۱/۶4از  ۱عملیات آفندی والفجر 

 ۷۱۶ ۷۳۱۶۶ ۷۶۳۷ ۷4۳۷ ۱ ۶ ۷4 ۱۱ ۳4 ۶۳/۷4/۶4از  آفندی خیبر

 سال پنجم جنگ

بالگرد  تاریخ نام عملیات

 کبری

بالگرد  174بالگرد

 شنوک

ساعات  108بالگرد 103بالگرد

 پرواز

حمل 

 مجروح

حمل مهمات و  هلی برن

 تدارکات

 "۷۱ ۷4۶ ۱۱ ۷۱۶ - 4 - ۶ ۶ 4۳/۶۱/۶۳از  عملیات آفندی عاشورا

 - - ۶۶ ۱۳ - ۷ - 4 4 ۷۷/۷۷/۶۳از  ۱۶4پدافندی ارتفاع 
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 ۳ - 4۱ ۱۳ - ۷ - 4 4 4۶/۷۷/۶۳از  عملیات پدافندی میمک

 ۱۳ ۱۷۶۳ ۷۶۳۳ ۳۱۱ ۷ 4 ۱ 4۶ ۷4 4۶/۷4/۶۳از  آفندی بدر 

  4 4۶ ۷۳ ۳4 - ۷ - ۳ 4 ۶۱/۶۱/۶۱از  آفندی حاج عمران 

  4 - ۱۳ ۳4 ۷ ۷ - ۱ 4 ۶۳/۶۱/۶۱از  (۳) آفندی نصر

  ۷ 4۶ ۷۱ ۳۶ - ۷ - ۳ 4 ۷4/۶۱/۶۱از  (۳آفندی ظفر )

 ۷۱۳ 44۳۶ ۱۱۱ ۱۱۱ 4 4 ۶ 4۶ ۱ 4۱/۶۱/۶۱از  آفندی قادر

  ۷ ۱4 4۶ ۱۶ - ۷ - ۱ ۱ ۶۶/۶۶/۶۱از  آفندی چوارتا

 سال ششم جنگ

بالگرد  تاریخ نام عملیات

 کبری

بالگرد  174بالگرد

 شنوک

ساعات  108بالگرد 103بالگرد

 پرواز

حمل 

 مجروح

حمل مهمات و  هلی برن

 تدارکات

 - - ۷۷ 44 - ۷ - 4 4 ۶۳/۶۱/۶۱از  عملیات آفندی تپه سرخ

 ُتن ۳۳۶ ۷۶4۱ 4۶۳۱ ۳۳۳۱ ۳ ۱ ۷۶ ۱۷ 44 4۶/۷۷/۶۱از  ۱آفندی والفجر

  ۱۶ ۱۶۱ ۱۱4 ۶۳۷ - ۷ 4 ۱ ۶ ۶۳/۷4/۶۱از  ۳آفندی والفجر

  ۱ ۱۱ ۷۷۶ ۶۱ - ۷ - ۱ ۱ ۷۶/۷4/۶۱از  پدافندی چوارتا

  ۱ - ۷۶۱ ۳۶ - ۷ - ۳ ۱ 4۱/۶4/۶۳از  پدافندی مهران

 ۷۳" ۷۶۷۱ 4۱۶۷ ۳۱۶ - ۳ ۳ ۷۱ ۷۶ ۶۳/۶۱/۶۳از  ۷آفندی کربالی

  4۱ ۳۶۷ ۷۶۱ 4۶۷ - 4 4 ۱ ۳ ۷۶/۶۶/۶۳از  4آفندی کربالی
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 سال هفتم جنگ

بالگرد  تاریخ نام عملیات

 کبری

بالگرد  174بالگرد

 شنوک

ساعات  108بالگرد 103بالگرد

 پرواز

حمل 

 مجروح

حمل مهمات و  هلی برن

 تدارکات

 - ۳۶۱ 4۷۷ ۷۱4 ۳ ۱ ۷4 ۶۶ 4۱ ۶۳/۷۶/۶۳از  ۱آفندی کربالی

 ُتن ۱۶۱ ۳4۳4 ۳۶۶۷ ۱۱۶۶ - ۳ ۷4 ۱4 ۳۷ ۷۳/۷۶/۶۳از  ۳آفندی کربالی

 ۷۶ ۳۱۳ ۳۱4 ۷۷۶ - ۷ - ۱ ۱ 4۳/۷۶/۶۳از  ۶آفندی کربالی

 ۷۶۳ ۷۳۶4 ۱۱۳ ۳۱۷ - 4 - ۷4 ۶ ۷۳/۷4/۶۳از  ۱آفندی کربالی

 ۳۱۷ ۷۶۶۳ ۱۶4 ۱4۷ - 4 ۳ ۷4 ۱ 4۱/۷4/۶۳از  (۳) المقدسآفندی بیت

 ۳/۱ ۱4۳ ۱۶۷ ۳۶۶ - ۱ ۱ ۷۱ ۷4 ۷۱/۶۷/۶۶از  ۱آفندی کربالی

 ۷۶ 4۶۷ ۳۷ ۷۱4 - ۷ - ۱ ۱ 4۶/۶۷/۶۶از  ۳آفندی کربالی

 ۷۷۱ ۷۶۳۷ ۱۷۳ ۱4۳ - 4 4 ۷۶ ۶ ۳۶/۶۷/۶۶از  ۷۶آفندی کربالی

 - - ۳4 ۳۶ - ۷ - ۱ ۱ ۷۳/۶۳/۶۶ (4) آفندی نصر

 - - 4۳ 4۱ - ۷ - ۳ 4 ۷۶/۶۳/۶۶از  آفندی شورشیرین

 4 4 4۳۱ ۳4 - 4 4 ۳ ۳ 4۱/۶۳/۶۶از  (۳) آفندی نصر

 ۳۶/۳۱ ۷۱۶۶ ۳۳۶ ۳۷۷ - ۱ 4 4۶ ۷4 ۳۷/۶۳/۶۶از  (۱) آفندی نصر

 ُتن ۶۶ ۳۶4 4۱۷ ۶4۶ - ۱ ۱ ۷۱ ۷4 ۶۳/۶۱/۶۶از  (۳) عملیات آفندی نصر

 ۳/4 ۱۱۶ ۳۱۳ ۳۳۶ - 4 4 ۷4 ۷۱ ۷۶/۶۳/۶۶از  (۶) آفندی نصر 
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 ۱ ۱۶۷ ۷۱۶ ۷۶۶ - 4 - ۱ ۶ ۷۶/۶۳/۶۶از  پدافندی میمک

 ۳۷ ۱4۳ ۳۱۱ 4۶۶ - 4 4 ۱ ۱ ۷۱/۶۳/۶۶از  (۱) آفندی نصر

 سال آخر جنگ

بالگرد  تاریخ نام عملیات

 کبری

بالگرد  174بالگرد

 شنوک

ساعات  108بالگرد 103بالگرد

 پرواز

حمل 

 مجروح

حمل مهمات و  هلی برن

 تدارکات

 ُتن ۷۱۳ ۷۱4۳ ۷۶۳۶ ۱4۱ - 4 ۳ ۷4 ۱ 4۳/۶۱/۶۶از  (۱) آفندی نصرعملیات 

 ۳ ۳۳ ۱۶ ۱۳ - - - ۶ ۱ ۶۷/۶۳/۶۶از  (۳) آفندی نصر 

 ۶۳ 4۷۱۷ ۷۷4۶ ۱4۱ ۷ 4 ۱ ۷4 ۶ 4۳/۷۶/۶۶از  (4) المقدسآفندی بیت

 4 - 4۳ ۳۶ - ۷ - ۳ ۱ ۷۳/۷4/۶۶از  آفندی حضرت مهدی

 ۷۷۱ ۳۱۱۱ ۱۱۶۱ ۷۱۳۶ - ۳ ۳ 4۱ ۷۱ 4۱/۷4/۶۶از  ۷۶آفندی والفجر

 ۱۶۶ ۳۷۶ ۱۷۷ ۷۱۳۷ - 4 4 ۷۶ ۶ ۶۶/۶۷/۶۱از  ۱ المقدسآفندی بیت

 4۶ ۷۱۷۱ ۱۱۶ ۱۱۱ - 4 ۳ ۶ ۶ 4۶/۶۷/۶۱از  ۳ المقدسآفندی بیت

 ۳۱ 4۱۳۱ ۱۳۱ ۷۶۶۱ - 4 - ۷4 ۶ 4۱/۶4/۶۱از  ۶ المقدسآفندی بیت

 - ۳۳۶۶ ۳۱۱ ۱4۳ ۳ ۱ ۷4 ۷۱ ۷4 ۶۱/۶۱/۶۱از  پدافندی مرصاد

 - ۳۶۱ ۶۳ ۱۷ - 4 - ۱ ۶ ۳۷/۶۱/۶۱از  پدافندی شمال مهران

 - - ۳4 ۱۷ ۷ ۳ - ۱ ۶ ۳۷/۶۱/۶۱از  پدافندی قصرشیرین



 211 یلیارتش در جنگ تحم ییایدر یروین یهاتیکوتاه بر فعال یمرور

 

که هنوز پلی برای عبور بر روی  ۱والفجردر روزهای آغازین درگیری در منطقه عملیاتی 

رودخانه اروند نصب نگردیده بود، کلیه تجهیزات سنگین و مهمات و همچنین تعداد زیادی از 

ارتش به آن سوی رودخانه اروند منتقل گردیدند.  نیروهای ایرانی، به وسیله بالگردهای هوانیروز

از فرماندهان بعثی،  که یکیمن طوری بود در همان ساعات اولیه عملیات، غافلگیری دش

 [اهایرانی]دشمن "  وضعیت صحنه جنگ در آن منطقه را چنین به رده باالی خود گزارش داد:

کنید، نای گردد. اگر چارهکند و باز برمیمانند سیل به وسیله قایق و بالگرد نیرو پیاده می

 1گیرد. وضعیت ما بسیار بد است."را هم می «ام القصر»رود می

داد و در ، آن آمادرسانی گسترده را انجام نمیتوان گفت که اگر هوانیروز" به جرئت می

دند، نتیجه کر ، نقش خود را در پشتیبانی آتش ایفا نمی(بالگردهای کبرا)های آتش کنارش تیم

 2."خوردعملیات به گونه دیگری رقم می

 ارتش در جنگ تحمیلی دریایینیروی های مروری کوتاه بر فعالیت

 شناورهای گانی

 در طول جنگ عراق علیه ایران:ها گانی مأموریت این

مستمر در منطقه به منظور برقراری امنیت و حفظ خطوط یی گشت و شناسا  -۷

شد. می دشمن در دریا محسوبهای مواصالتی نیروهای خودی و ممانعت از فعالیت

" دولتی که به طور فعال درگیر منازعه مسلحانه  منشور سازمان ملل متحد ۳۷براساس ماده 

تواند در اعمال حق ذاتی دفاع از خود، به متوقف می شده، (نظیر مورد ایران و عراق)

آزاد بپردازد. در صورتی که زمینه های ساختن و تفتیش کشتی تجاری خارجی در آب

معقولی برای این ظن وجود داشته باشد که کشتی مزبور حامل تسلیحات برای طرف دیگر 

کشتی تجاری و نفتکش  1،222" در این راستا تعداد 3جهت استفاده در درگیری است."

  فروند آنها توقیف گردیدند. 22قرار گرفتند و تعداد یی مورد شناسا
ً
 ردیدریانو جمعا

                                                           
؛ ناشر: نشر (۶۱مرداد  – ۳۳شهریور )در دفاع مقدس  های ماندگار هوانیروزپایخان صفر/ حماسه –کریم زاده اردشیر . 1

 ۷۱۷ص  ۷۳۳۶سوره سبز، 
 همان مدرک، همان صفحه.. 1
( و حقوق جنگ دریائی، مترجمان: حمیدرضا ملک ۷۳۱۶ -۷۳۱۱عراق )رونزیتی ناتالینو؛ جنگ ایران و  -هگاتری آندر . 1

 ۳۱۶ص  ۷۳۱۱ سعیدتائب و احمد ساالری، ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران –محمدی نوری 
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" ایران  ۷۳۶۶مرداد  4۷مثال در  بطور 1باشد."می روز 31،222شناور بیش از های گانی

ت»توقیف کشتی دانمارکی به نام 
َ
، در حال حمل تجهیزات در ورودی تنگه هرمز را 2«ِالسا ک

 1نظامی به مقصد عراق، اعالم نمود."

های گردیده بود که مقصد نهایی محمولهچون برای جمهوری اسالمی ایران محرز 

 های نظامی که توسط کشتی
ً
گردید کشور عراق خواهد بود، از می طرف حملبی ظاهرا

 به شهرها و مناطق مسکونی طرفی 
ً
" با گسترش حمالت دریایی و هوایی عراق، مخصوصا

اق و عر ایران، جمهوری اسالمی ایران تصمیم گرفت برای محدود ساختن امکانات تخریبی 

، دهدمی جلوگیری از ورود تسلیحات و تجهیزات بیشتر که توان رزمی آن کشور را افزایش

و دریای عمان نظارت  فارسخلیجطرف در بی هاینسبت به کنترل رفت و آمد کشتی

جمهوری اسالمی ایران، به  نیروی دریایی 1329مؤثرتری معمول دارد. ...در اواسط سال 

 صراحت اعالم کرد که برای جلوگیری از ورود کاالهایی که توان رزمی عراق را افزایش

مظنون به حمل محموله به مقصد کشور متخاصم را بازرسی خواهد های ، کشتیدهدمی

ه ب کرد. و در صورت لزوم، اقدام به تغییر مسیر آنها جهت بازدید عینی دقیق کرده و آنها را

 4بندر خودی هدایت خواهد نمود."

و  ۷۳۶۱در دی ماه  9«پرزیدنت تیلور»در اجرای این سیاست، کشتی تجاری آمریکایی 

ایران مورد  در همان ماه توسط نیروی دریایی 6«باربر پرسئوس»کشتی بازرگانی انگلیسی 

 بازدید و تفتیش قرار گرفتند.

انهدام سکوهای مهم البکر و االمیه و هالکت نیروهای مستقر در آنها در سلسله  -4

، اشکان و «در خرمشهر دریاییاولین تکاور شهید نیروی »ی شهید صفری هاعملیات

ام ن (ویبه تعبیر صدام حسین: بدترین روز زندگی  –عملیات مروارید )مرجان که به نام 

                                                           
برای احیای عزت و شرف ایران اسالمی؛ ناشر: اندیشه عسکری شاداب/ جنگ تحمیلی؛ فرصتی  –باقری محمدحسن . 1

 4۱۶ص  ۷۳۱۱ نو، تهران
2 .Elsa Cat 

 4۱( و حقوق جنگ دریائی، ص ۷۳۱۶ -۷۳۱۱عراق )رونزیتی ناتالینو؛ جنگ ایران و  -گاتری آندره. 1
، ناشر: اداره کل امور 4ران؛ جلد وزارت امور خارجه/ تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسالمی ای. 4

 ۷۶۶ص  ۷۳۱۳ حقوقی وزارت امور خارجه، چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران
5 .President Taylor 
6 .Barber Perseus 
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یان عراق تا پا دریاییگرفت. که منجر به محاصره و ممانعت استفاده از دریا توسط نیروی 

 جنگ گردید.

 و ... 4، تکسا ۷ی برق آسا و غافلگیرانه دیگر نظیر: رعد، تکسا هاعملیاتانجام  -۳

 آبادانای درجه ۳۳۶انجام امور تدارکات لجستیکی و حمل نیرو در منطقه محاصره  -۱

 ای منحصر به دریا، توسط هواناوها:هزیر آتش مداوم دشمن، در آبراه

 " وسایل جابجا شده توسط هواناوها عبارت بودند از:

 دستگاه 41    خودرو، توپ و خمپاره    تُن 332     مهمات

 تیم 4      پزشکیهای تیم     تُن 1    آب شیرین

 تُن 2          پوشاک     نفر 1،449    مجروح 

 تُن 1      خشکبار و متفرقه      نفر 39      شهید

 1"نفر 9،222  [تخلیه مردم بومی منطقه]کارکنان نظامی و غیرنظامی 
 

و  (به خط مستقیم)کیلومتر از سواحل جنوب کشور  ۷4۳۳تأمین امنیت در طول  -۳

 مناطق جزایر و سکوهای موجود.

 فروند کشتی صدمه دیده در جنگ. 4۳۳عملیات تجسس و نجات انجام سلسله  -۶

 برقراری مواضع پدافندی در جزیره خارک. -۱

 و هواپیماهای دشمن. دریاییدرگیری عملیاتی با نیروهای  -۱

 موجود در منطقه خودی.ای ی مقابله با نیروهای فرامنطقههاعملیات -۳

 حامل سالح و کهیی تجاری کشورهاهای ی درگیری با کشتیهاعملیاتسلسله  -۷۶

 تجهیزات مورد لزوم ارتش عراق بودند.

نفتکش و تجاری و تضمین سالمت انتقال بیش از های برقراری اسکورت کشتی -۷۷

 میلیون ُتن کاالی مورد نیاز مردم به داخل کشور. ۳۶۶

فروند شناور تجاری، به بنادر خودی  12،222" در طول مدت جنگ تحمیلی، حدود 

فروند صدمه دیده واین  214رجه تردد نمودند که در مجموع تنها د 13در غرب نصف النهار 

 2".[است]داشته در حالی بوده که معبر وصولی بندر امام در نزدیکی مرز عراق قرار 

                                                           
 4۱4( و حقوق جنگ دریائی، ص۷۳۱۶ -۷۳۱۱عراق )رونزیتی ناتالینو؛ جنگ ایران و  -گاتری آندره. 1
 4۶۳همان ص . 1
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 هوادریاهای گانی

البکر و االمیه و بمباران بندر ام القصر عراق، همراه های مشارکت در انهدام اسکله -۷

 .(عملیات مروارید)ارتش.  هواییبا نیروی 

 :هاعملیاتشرکت فعال در  -4

فروند  ۳۶۶با سازماندهی سه گروهان شناور هجومی شامل ): المقدسبیتدر عملیات  

یروی ن دسته از شجاعترین غواصان، که توسط تکاوران و تفنگداران و ملوانان یک قایق،

نیروی رزمنده خودی به  ۷۳،۶۶۶شدند، اقدام به انتقال بیش از می ارتش هدایت دریایی

 نمودند(؛ آن سوی رودخانه کارون

شناور های گانی پروازی، هواناوها وهای گانی با به کارگیری): در عملیات خیبر 

، برای پشتیبانی از نیروهای خودی، زیر آتش سنگین و مداوم دریاییهجومی تکاوران 

ُتن  4،۶۶۶، بیش از هاعراقییی مستقیم هواپیماها و بمباران شیمیاهای توپخانه و تک

 4،۳۶۶نیروی خودی،  4۱،۶۶۶دستگاه انواع خودرو، حدود  4۳۷مهمات و جنگ افزار، 

 .(شهید و مجروح را ترابری نمودند

بسیار هواناوها در مناطق باتالقی و نیزارهای منطقه، یی به دلیل کارا)در عملیات بدر: 

توانستند در این عملیات ها گانی با وجود موانع متعدد و پیچیده در سراسر جبهه، این

ُتن  ۷۳۶قبضه جنگ افزار سنگین،  4۷۱نفر اسیر عراقی،  4۱۶نیروی خودی،  4،۷۶۳

 ماشین آالت سنگین مهندسی را ترابری نمایند(.دستگاه  4۶انواع مهمات و 

، اهبا نفوذ به مناطق تحت کنترل عراقی دریاییغواصان نیروی ): ۱والفجردر عملیات 

اطالعات ارزشمندی را در اختیار فرماندهان ایرانی قرار دادند. با به کارگیری ناوگروه 

 دریاییهای هواناوهای سنگین و اسکادران بالگردهای هوادریا و عناصر ایستگاه

خسروآباد، نهر قاسمیه و نهر ابوشکر توانستند نقش کلیدی در موفقیت و تداوم عملیات 

تش ار  دریاییایفاء نمایند. در این عملیات؛ شناورها، بالگردها و هواناوهای نیروی  ۱والفجر

نفر از نیروهای خودی به  4،۶۶۶بیش از  «و فاو اروند، خورعبدالله»در منطقه عملیاتی 

دستگاه انواع خودرو و جنگ افزار  ۷۱۶ُتن انواع مهمات،  4۳۶همراه تجهیزات مربوطه، 

حمل و تخلیه نمودند. همچنین ضمن انجام مأموریت  سنگین را به ساحل شبه جزیره فاو

، با استقرار فارسخلیج، خورموسی و شمال منطقه تجسس و نجات در دهانه اروندرود

ها یعراق دریاییدر مجاورت کارخانه نمک، تحرکات  دریاییسایت رادار و توپخانه سنگین 
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رای ، از تحرکات و اجدریاییرا در خورعبدالله کنترل نموده و با اجرای آتش سنگین توپخانه 

 ممانعت به عمل آوردند(.پاتک آنان در این معابر 

 .دریاییدر کلیه مناطق تحت مسئولیت نیروی  هوایییی اجرای گشت و شناسا -۳

 نفتکش و تجاری در طول جنگ عراق علیه ایران.های اسکورت کاروان -۱

 .هاعملیات پشتیبانی از نیروهای مستقر در مناطق سکوهای نفتی و اسکله -۳

 سال جنگ. ۱با هواپیما و بالگردهای نیرو در  دریاییگشت  -۶

 :دریاییتفنگداران  -ج

از ابتدای جنگ با حضور چشمگیر خود در مناطق عملیاتی  دریاییتفنگدار های یگان

 هایکارنامه پرفروغی را از ایثارگری و سپس در آبادان روزه خرمشهر ۳۱در دفاع  بویژهجنوب 

 ادگار گذاشتند. از جمله:ی به خود

 مهم البکر و االمیه.های شرکت فعال در انهدام اسکله -۷

 .استمرار عملیات پدافندی در کوی ذوالفقاری آبادان -4

 – ، محور شوشماهشهر – پدافندی محور آبادان –ی آفندی هاعملیاتشرکت در  -۳

و  ، خیبرالمقدسبیت، االئمهثامنی هاعملیات، ، سواحل شرقی کارون و اروندرودکرخه

، عملیات ویژه برون مرزی انهدام سکوی موشکی دشمن در منطقه (جزایر مجنون)بدر 

 ، و...(فاو -اروندرود) ۱والفجر، مشارکت در عملیات «رأس البیشه -فاو»

 .فارسخلیج دریاییهای فعال نگه داشتن ایستگاه -۱

 حراست از جزایر و کلیه سکوهای نفتی منطقه با اجرای پدافند مؤثر. -۳

 ارتش در جنگ تحمیلی هواییی نیروی هاعملیاتمروری مختصر بر 

 ی راهبردیهاعملیات

 ؛۷۳۳۳شهریور  ۳۷عملیات روز  -۷

 ؛۷/۱/۷۳۳۳ «۳۳ –کمان »عملیات  -4

 و نظامی؛ هواییهای انهدام پایگاه -۳

 نفتی؛های و پاالیشگاهها انهدام چاه -۱

 ارتباطی مهم؛های انهدام پل -۳

 انهدام مراکز و تأسیسات مهم عراق؛ -۶
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 اساسی صنعتی؛های انهدام زیرساخت -۱

 عراق از نظر سیاسی؛ هواییناامن نمودن تمام فضای  -۱

 اکثر شهرهای آن کشور؛ های حمله به فرودگاه -۳
 

 ی تاکتیکیهاعملیات

 ؛دریاییزمینی و های رزمی از نیروینزدیک های پشتیبانی -۷

 ؛هامختلف در سطح جبهههای بمباران هدف -4

 مناطق عملیاتی؛ ییشناسا -۳

 رزمنده؛های ترابری نیروی -۱

 حمل و نقل مسئولین و مجروحین و شهدا؛ -۳

 حمل و نقل تجهیزات جنگی؛ -۶

 ؛هامناسب در مناطق مختلف جبهه هواییبرقراری پوشش  -۱
 

 1در دوران جنگ تحمیلی هواییفهرست نبردهای 
 تاریخ عملیات ردیف

 ۳۷/۶۶/۷۳۳۳  انتقام ۷

 ۳۷/۶۶/۷۳۳۳  تاکتیکی هواییدفاع  4

 ۶۷/۶۱/۷۳۳۳  عراق هواییقسمتی از[ نیروی ]انهدام  ۳

 ۶۷/۶۱/۷۳۳۳  استراتژیک هواییعملیات عکس برداری  ۱

 ۶4/۶۱/۳۳  عراقاستراتژیک در خاک های انهدام پل ۳

 ۶4/۶۱/۳۳  متوقف نمودن ارتش عراق در سرزمین اشغالی ۶

 ۶۳/۶۱/۳۳  عراقهای انهدام پاالیشگاه ۱

 ۶۳/۶۱/۳۳ قطع برق عراق  ۱

 ۶۳/۶۱/۳۳ قطع صدور نفت عراق ۳

 ۶۶/۶۱/۳۳  [خوزستان ۳4لشکر] یزره 4پشتیبانی و نجات تیپ  ۷۶

 ۷۱/۶۱/۳۳ طرح عملیاتی درفش ۷۷

 ۷۱/۶۱/۳۳ انهدام بنادر استراتژیک عراق ۷4

 ۷۳/۶۱/۳۳  انهدام گمرک خرمشهر ۷۳

                                                           
عسکری شاداب/ جنگ تحمیلی؛ فرصتی برای احیای عزت و شرف ایران اسالمی؛ ناشر: اندیشه  –باقری محمدحسن . 1

 4۶4-4۶۱صص ۷۳۱۱ نو، تهران
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 4۱/۶۱/۳۳  انهدام گمرک صفوان ۷۱

 / /  انهدام مرکز شنود ارتش عراق ۷۳

 4۱/۶۱/۳۳  در آبادان ۷۱۱پشتیبانی از گردان  ۷۶

 ۶۷/۶۱/۳۳  قطع پشتیبانی از نیروی زمینی ارتش عراق هواییعملیات  ۷۱

 ۶۳/۶۱/۳۳  [آبادان]حماسه کوی ذوالفقاری  ۷۱

 44/۶۱/۳۳  حماسه مقاومت سوسنگرد ۷۳

 ۶۱/۶۳/۳۳  (مروارید)در دریا  عملیات هفتم آذر 4۶

 ۷۳/۷۶/۳۳  پشتیبانی از عملیات هویزه 4۷

 ۷۳/۷۶/۳۳  (میمک)پشتیبانی از عملیات خوارزم  44

 4۶/۷۶/۳۳  عملیات توکل 4۳

 4۶/۷4/۳۳  پشتیبانی از عملیات غرب سوسنگرد 4۱

 ۷۳/۶۷/۶۶ الولید در غرب عراق کعملیات استراتژی 4۳

 ۷۳/۶۷/۶۶  دزفول – پشتیبانی از عملیات کرخه 4۶

 4۳/۶۷/۶۶  پشتیبانی از عملیات محور شوش 4۱

 ۳۷/۶4/۶۶  سوسنگرد – اکبراللهپشتیبانی از عملیات  4۱

 4۷/۶۳/۶۶  حماسه دارخوین 4۳

 ۶۳/۶۳/۶۶  کور کرخه – پشتیبانی از عملیات حمیدیه ۳۶

 4۱/۶۶/۶۶  از سوسنگرد هواییپشتیبانی  ۳۷

 ۶۳/۶۱/۶۶  االئمهثامن 4 –شبح  ۳4

 ۶۱/۶۳/۶۶  القدسطریق 4 –شبح  ۳۳

 4۶/۶۳/۶۶  الفجرمطلع 4 –شبح  ۳۱

 ۷4/۷۶/۶۶  (الله علیه و آله یصل)محمدرسول الله  4 –شبح  ۳۳

 ۶۷/۷4/۶۶  موالی متقیان 4 –شبح  ۳۶

 4۱/۷4/۶۶  الحسینام 4 –شبح  ۳۱

 ۶4/۶۷/۶۷  المبینفتح ۳ –شبح  ۳۱

 ۷۳/۶۷/۶۷ عملیات هوایی استراتژیک الدوره ۳۳

 ۷۶/۶4/۶۷  المقدسبیت ۳ –شبح  ۱۶

 44/۶۱/۶۷  رمضان ۱ –شبح  ۱۷

 ۷۳/۶۳/۶۷  ثارالله ۱ –شبح  ۱4

 4۶/۶۶/۶۷  السالم()علیهحسن بن علی ۱ –شبح  ۱۳

 ۶۳/۶۱/۶۷  السالم()علیهمسلم بن عقیل ۱ –شبح  ۱۱

 ۷۶/۶۱/۶۷  محرم ۳ –شبح  ۱۳
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 ۷۱/۷۷/۶۷  والفجر مقدماتی ۶ –شبح  ۱۶

 4۶/۶۷/۶4  ۷والفجر ۶ –شبح  ۱۱

 4۳/۶۱/۶4  4والفجر ۶ –شبح  ۱۱

 4۶/۷۷/۶4  ۳والفجر ۶ –شبح  ۱۳

 ۶4/۷4/۶4  ۶والفجر ۶ –شبح  ۳۶

 ۶۳/۷4/۶4  خیبر هواییعملیات ویژه  ۱ –شبح  ۳۷

 ۷۳۶۳ هاجنگ نفتکش ۳4

 4۳/۶۱/۶۳  ۷عاشورای ۷ –شهاب  ۳۳

 ۶۷/۶۱/۶۱  ۳عاشورای ۳ –شهاب  ۳۱

 4۶/۷۷/۶۱  ۱والفجر ۳ –شهاب  ۳۳

 ۶۳/۷4/۶۱  ۳روالفج ۳ –شهاب  ۳۶

 ۶۳/۶۱/۶۳  ۷کربالی ۱ –شهاب  ۳۱

 ۷۶/۶۶/۶۳  4کربالی ۱ –شهاب  ۳۱

 ۷4/۶۶/۶۳  ۳کربالی ۱ –شهاب  ۳۳

 4۶/۶۱/۶۳  ۷فتح ۳ –شهاب  ۶۶

 ۶۱/۶۱/۶۳  4فتح ۳ –شهاب  ۶۷

 44/۶۱/۶۳  ۳فتح ۳ –شهاب  ۶4

 44/۶۱/۶۳  ۳فتح ۳ –شهاب  ۶۳

 ۶۳/۷۶/۶۳ ۱کربالی ۱ –شهاب  ۶۱

 ۷۳/۷۶/۶۳  ۳کربالی ۳ –شهاب  ۶۳

 4۱/۷۶/۶۳  ۶کربالی ۳ –شهاب  ۶۶

 4۳/۷۷/۶۳  ۱فتح ۳ –شهاب  ۶۱

 ۶۳/۷4/۶۳  ۱کربالی ۳ –شهاب  ۶۱

 ۷۳/۶۷/۶۶  ۱کربالی ۳ –شهاب  ۶۳

 4۳/۶۷/۶۶  ۳فتح ۳ –شهاب  ۱۶

 4۱/۶۳/۶۶  ۳فتح ۳ –شهاب  ۱۷

 ۶۱/۶۱/۶۶  ۱فتح ۱ –شهاب  ۱4

 4۱/۶۱/۶۶  ۱ –شهاب  ۱۳

 ۷۳/۶۶/۶۶  ۱ –شهاب  ۱۱

 ۷۳/۶۳/۶۱  عملیات انهدام کاخ جمهوری عراق ۱۳

 / /  عملیات به دام انداختن میراژهای عراقی ۱۶

 ۶۳/۶۳/۶۱  مرصاد ۱۱



 217 یلی( خلق در جنگ تحمنی)منافق نینقش مجاهد

 

  جنگ تحمیلی در ( خلقمنافقین) نیمجاهدنقش 

از صدر اسالم تاکنون، دین اسالم بیشتر از آنچه از کفار و مشرکین حربی، تعب و رنج فراوان 

 از  ترن فاحش گردیده، که به مراتب کاریاخیاث، متحمل ضرر و زیا دیده، از جانب منافقین

 تهاجمات کفار و مشرکین بوده است. 

 باعث دلسردی و کاهلی برخی الله علیه و آله(، اغوای منافقین یصل) اسالم یامبرپزمان  در

درعصر خالفت حضرت  از اصحاب سست ایمان گردید. ثمره فعالیت منافقین

ب با فری " منافقینشد.  «نهروان»و  «صفین»، «جمل»های جنگیی ، برپاالسالم()علیهیعل

دادن مردم و وارونه نشان دادن حق، پی باطل را گرفته و برای مقاصد شوم خود، در مقابل 

 1نمودند."یی ، صف آراالسالم()علیهحضرت امیر المؤمنین

به عنوان اعتراض به وجود  1399، که در سال [منافقین]" سازمان مجاهدین خلق ایران 

 اسالمی وپیروزی انقالب  با 2جریان غربگرایانه در نهضت آزادی، از این نهضت جدا شد."

های بر روی گروه آمریکاییدر منطقه، نظر سیاستمداران  های آمریکاشکست سیاست

 ضدانقالب معطوف گشت. 

" هر گروه میانه رو متمایل به غربی گفت:  ۷۳۳۱پیروزی انقالب در سال  بعد ازسولیوان،  

گروه مترقی با عالقه تمام تبلیغ  عنوان یککه به مبارزه علیه مالها برخیزد، در مورد او به 

 1خواهیم کرد."

 که بعدها به سازمان منافقین)ایران، سازمان مجاهدین خلق با پیروزی انقالب اسالمی

رهبران  مورد طرد« اسالم + مارکسیسم»از التقاطی ترکیبی  داشتن تفکر افت(، چون بای شهره

های ضد انقالبی خود را در قالب انتشار نشریه، برگزاری انقالب قرار گرفته بود، فعالیت

 ها به صورت روزمره آغازنمود.ها ومیتینگسخنرانی

 حضور با آغاز جنگ تحمیلی، این سا
ً
زمان ضمن محکوم نمودن تجاوز عراق به ایران، کرارا

نیروهای خود را برای شرکت در جنگ علیه متجاوزین عراقی، منوط به درخواست مقامات 

 از آنیی چنین تقاضاکشوری اعالم نمود و چون هیچ کسی از مسئولین سیاسی و نظامی

                                                           
 ۷۳4ص  ۷۳۱۶ رضا/ اتحاد ملی و انسجام اسالمی؛ ناشر: نسیم حیات، چاپ: جعفری، قمکریمی. 1
 ۷4ص  ۷۳۱4ایران، تهران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی۳۱جلیل/گزارش زمستان جباری . 1

 مقدمه.
دفتر ا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 1

 ۷۳۱ص  ۷۳۱۱ سیاسی(، چاپخانه: شادرنگ، تهران
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 در جبهه
ً
 علیهعاالنه به سود دشمن بعثی و ها حضوری فسازمان ننمود، به ناچار خود رأسا

 یافتند!ی رزمندگان ایران

 یهنشر(، با انتشار منافقینخلق )ازدهمین روز آغاز جنگ تحمیلی، سازمان مجاهدین ی در

های ، ضمن محکوم نمودن شدید تجاوز عراق به ایران افزود: اهداف و انگیزه«مجاهد»

نامشروع کشور عراق، از قبیل توسعه طلبی منطقه ای، دعاوی ارضی و عملکردهای ارتجاعی 

خاک ایران، به هیچ وجه،  نظامی بهآن نظیر پذیرش و حمایت از ضدانقالبیون داخلی و تجاوز 

 اعالم نمودند که: قابل انکار نبوده و 
ً
ا " رژیم عراق ببه شدت مردود و محکوم است. لذا صراحتا

های زحمتکش ایرانی و عراقی را به نابودی این اقدام، نه تنها جان و مال انبوهی از توده

متشکل از کشورهای ارتجاعی منطقه قرار گرفت، بلکه مانعی ای کشانده، نه تنها خود در جبهه

ری را در مسی آنهاهای منطقه ایجاد کرد و تالش ضدامپریالیستی خلق جدی در مسیر مبارزات

 1انحرافی به نفع امپریالیسم و صهیونیسم هدر داد..."

" با نگاهی به حامیان مرتجع و وابسته  آبان همان سال نوشت: ۷۶در تاریخ  «مجاهد»نشریه  

توان قضاوت کرد که رژیم بعثی ، به سادگی میو عربستان سعودی نظیر اردن ،در این تجاوز

ها و قرار گرفته و در خدمت منافع امپریالیست عراق در این جنگ در خط امپریالیسم آمریکا

  2ها درآمده است."صهیونیست

پدیدار  آمریکاییدر پی افشاء چهره واقعی این سازمان که به صورت عامل مؤثر و فعال 

نشریات ضدانقالبی سازمان به خاطر اخالل در جنگ، توسط  ۷۳۳۳آبان  ۷۳گردیده بود، در 

کی از اعضاء فعال در این سازمان به جرم ی دادستانی کل کشور تعطیل شد. محمدرضا سعادتی

مکرر، و برقراری ارتباط سیاسی، اطالعاتی و جاسوسی با عوامل اطالعاتی  هایگزارشارسال 

 سابق دستگیر و تحت محاکمه قرار گرفت. جماهیر شورویاتحاد 

 سازمان مجاهدین نوشت: دربارهطی مطلبی روزنامه جمهوری اسالمی ۷۳۳۳آبان  ۷۱در 

دستگاه بیسیم  یک قبضه اسلحه، 32کشف شده که از آنجا  این گروه در آبادانخانه تیمی یک"

های غواصی بدست سری لباس و یکشد مسروقه از سپاه که از آن برای شنود استفاده می

                                                           
های اشغالگر(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قدیر، ، آخرین گامهویزهپنجم )روز شمارجنگ: کتاب . 1

 ۱۳ص  ۷۳۱۳
 ۷۳۱ایران، صو براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 1



 211 یلی( خلق در جنگ تحمنی)منافق نینقش مجاهد

 

وضعیت استقرار واحدهای  دربارهآمده است. همچنین از این خانه تیمی، اطالعات وسیعی 

  1های سنگین و مناطق جنگی به دست آمده است."ارتش جمهوری اسالمی، نقشه مقر سالح

تن از  29"  همان ماه، خبرگزاری پارس در گزارشی اظهار نمود: ۷۳بعد، در چند روز 

 دستگیر و به ماهشهر هواداران سازمان مجاهدین خلق به اتهام جاسوسی به نفع عراق در آبادان

 2اعزام شدند."

گذاری در با بمبگروهک مجاهدین خلق! از همان ایام اولیه پیروزی انقالب اسالمی

حتی در حرم حضرت امام  مردم عادی علیهبسیاری از شهرها در میان کوچه و بازار 

، و اقدام به ترور تعدادی از مسئولین نزدیک به رهبر انقالب و ائمه جمعه و السالم()علیهرضا

ها اعم از مسائل سیاسی، اقتصادی، ها و عراقیآمریکاییارسال انواع اطالعات مورد نیاز 

« ه اصطالحب»تخلیه تلفنی از مسئولین، چهره نفاق و خیانت پیشه خود را تا ابد برای  و نظامی

 هموطنان خود نمایان ساختند.

در اسفند  سرکرده این گروهک ضدوطن، بعد از پیروزی انقالب اسالمی،" مسعود رجوی

پاچگی بازگشت با دست بعد ازسفر نموده و بالفاصله  به طور مخفیانه به فرانسه 1314ماه سال 

 3کرد." را طراحی و پیشنهاد هرچه تمامتر فاز نظامی

رئیس جمهور وقت، از اجرای نیات جاه طلبانه خود نومید شد، به  صدربنیبعد از این که 

 4نیست."ای ی آنان نمود. چارهها" باید شروع به زدن رأس پیغام فرستاد که مسعود رجوی

نیز طبق دستور رئیس جمهور، ترور مسئولین بلندپایه مملکت را با شدت و، حّدت  منافقین

 بیشتری به اجراء درآوردند.

از ریاست جمهوری به علت عدم کفایت سیاسی، در تاریخ  صدربنیبرکناری  بعد از

 مرداد ماه همان سال مخفیانه به فرانسه ۳در  وی همراه مسعود رجوی ۷۳۶۶خرداد4۶

 تشکیل ی رجویوزیرنخستو  صدربنیرا به ریاست جمهوری  «دولت در تبعید»گریخت. و 

ان و هوادار  اعضاء سازمان منافقینداد. سپس برابر دستور کار دولت در تبعید، شاخه نظامی

آن در داخل کشور، اقدام به ترور و کشتار خاص و عام نمودند. در طول تاریخ برخی از نخبگان 

                                                           
 ۷۱۷روزشمار جنگ: کتاب پنجم/ ص . 1
 ۷۶4ص همان . 1
 از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 ۷۳۱ص  ۷۳۳۳
( خط آمریکایی) ۳به ااستناد النه جاسوسی جلد -۷۷۶ایران؛ ص و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 4

 ۷۱ص
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و امثال وی برای تحقق اهداف خود و خط مشی دهندگان به آنان،  صدربنیو زمامداران نظیر 

" ترس را به ذهن مردم انتفال دهند، وحشت ایجاد کنند و روحیه ملت  تفرقه و کنندمی تالش

هدف همواره مورد توجه دشمن است. چرا که  عنوان یکرا درهم شکنند. از این رو این گروه به 

صورت خود به خود، انحراف فکری بسیاری را در  به دگرگون کردن و نفوذ فکری در نخبگان،

  1."دهدمی اهشی دشمن را کهاپی دارد و هزینه

تیرماه همان سال، با انفجار بمب در دفتر حزب جمهوری اسالمی، باعث به شهادت  ۱در 

اران وی و سه ماه ی تن از ۱4رئیس قوه قضائیه و بیش از  دکتر محمد بهشتی اللهآیترسیدن 

یی ی موجبات شهادت محمدعلی رجاوزیرنخستشهریور، با بمب گذاری در دفتر  ۱بعد، در 

 وقت گردیدند. وزیرنخسترئیس جمهور و دکتر محمدجواد باهنر 

فاش ساخت که عملیات تروریستی  آمریکایینشریه  یک وقوع این حادثه، بعد ازسال  12" 

در واقع مأموران ریزی نموده و عامالن آن ، طراحی و برنامهمذکور را سازمان جاسوسی آمریکا

(SIA) 2اند."بوده     

 بعدازگریختن سرکرده منافقین
ً
ر د ، این گروهک تروریستی به دستور استکبار جهانی، علنا

 دامن صدام حسین مأوا گرفتند. و خود را عماًل در مقابل اراده ملت ایران قرار دادند!

های رهبر وطن فروش این گروهک با صدام حسین، خطاب به وی کی از مالقاتی در

. و منظور وی از دشمنان صدام به شهادت «موالی من!، ما دشمنان صدام را کشتیم»گوید: می

ط توس )آیات عظام: صدوقی، دستغیب، اشرفی اصفهانی و مدنی( رساندن چهار شهید محراب

 عوامل تروریستی نفاق بود. 

 حد وحصر این گروهک ملحد است:بی یر، نشانگربرخی از اقداماتشرح ز

ز با ترور بسیاری ا ،از ابتدای پیروزی انقالب در راستای سیاست مستکبرانه آمریکا -۷

مسئولین دلسوز و امیدهای درخشان آینده ایران، سعی در تضعیف نظام نوپای جمهوری 

 داشتند.اسالمی

 م.از نظامردم کوچه و بازار برای ایجاد نارضایتی عمومی علیهعمومی بمب گذاری در اماکن -4

ارسال اطالعات مورد نیاز ارتش عراق در داخل کشور، به منظور بمباران مناطق مهم  -۳

 دفاع.بی های مردماقتصادی، نظامی، مسکونی و حتی گزارش دقیق محل پناهگاه

                                                           
 ۷۷ص ۷۳۳۷. طهماسبی پور امیرهوشنگ/ ابزارهای جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی ایران؛ ناشر: نشر ساقی، چاپ: پایدار 1
 ۷۳۳اعدت تا مشارکت آشکار(؛ ص از مس) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1
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ایرانی، همچنان که سرلشکر اطالعاتی های نیروهای گزارش زمان و محل وقوع عملیات -۱

های وجود انگیزه دربارهمورد  212، سازمان منافقین" اعتراف نمود که:یی السامراوفیق

 1ها در مناطق مختلف عملیاتی به ما هشدار داده بود."ایرانیتهاجمی

 1اطالعات آنان به سود ارتش عراق.اعمال شکنجه اسیران ایرانی در عراق جهت تخلیه  -۳

 برای استخبارات رژیم بعث. 1«ستون پنجم»ایفای نفش مهم  -۶

 های نفوذی به عمق مواضع نظامیاتبا استفاده از عوامل داخلی، اجرای عملی -۱

های جنگ تحمیلی و به شهادت رسانیدن تعدادی از مدافعان ایران رزمندگان در جبهه

 سال جنگ تحمیلی. ۱تجهیزات آنان در طول توأم با انهدام اسالمی

ارتش عراق و با حمایت نظامی 4(مرصاد) «فروغ جاویدان»اصطالح اجرای عملیات به  -۱

جمهوری اسالمی، بعد  کیلومتری خاک ایران به منظور سرنگونی رژیم۷۳۶نفوذ به عمق حدود 

 توسط این رژیم. سازمان ملل متحد ۳۳۱قطعنامهاز قبول 

  و سپس به عراق. ربودن هواپیمای مسافربری ایران و انتقال آن به فرانسه -۳

طی دو عملیات دیگر با پشتیبانی  ، منافقین(مرصاد)قبل از انجام عملیات فروغ جاویدان 

کشور  در ،چلچراغ در مهران»فکه و در منطقه عمومی «آفتاب»ارتش عراق، تحت عناوین 

                                                           
مرکز مقدس )وفیق/ ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عدنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع . السامرایی 1

 ۷۶4ص  ۷۳۳۷ مطالعات و تحقیقات جنگ(، چاپ: قلم آذین، تهران
و  اعمال نگهداری شده بودند، در آن محل ها، «اسیر»عراقی به عنوان های برابر اظهارات آزادگانی که در بازداشتگاه. 1

رفتارهای مشروحه زیر امری روزمره و عادی بوده است: ایراد ضرب و جرح با وسایلی از قبیل باتون و کابل، شکستن 
ز خوردن غذا مدید، محرومیت انفرادی یا دسته جمعی اهای انفرادی به مدتهای دندان و اعضای بدن، حبس در سلول

کوچک و نمناک، استحمام با آب سرد در فصل زمستان، آلودگی شدید های و آب، نگهداری تعداد زیادی از اسراء در محل
ها محیط زیست با مسدود نمودن عمدی مجاری آب و فاضالب، عدم دسترسی به دستشویی و وجود سطل در آسایشگاه

واگیردار قارچی، عفونی، اسهال، های جرب، رماتیسم، انواع بیماریهای به عنوان توالت، که نتیجه آنها بروز بیماری
اختالالت روانی گردیده بود، جلوگیری از بازگرداندن اسرایی که به علت بیماری مزمن و یا شدت جراحات که نزدیک به 

حین شکنجه در زمان  پزشکی و بهداشتی، اهانت و تحقیر، قتل اسراء درهای ، محرومیت مطلق از مراقبتاندهفوت بود
بازجویی، عدم اعالم اسامی بسیاری از اسراء به صلیب سرخ جهانی، استفاده از آنان به منظور انجام انواع آزمایشات 

 پزشکی به جای حیوانات آزمایشگاهی و...
 «فرانکو»ال که ژنر های داخلی کشور اسپانیا، به یادگار مانده است. هنگامیاست که در جنگای ستون پنجم، واژه. 1

 «چهار ستوِن »توسط طرف مورد محاصره قوای خود قرار داد، و به اصطالح نظامی« چهار»مادرید پایتخت اسپانیا را از 
با همکاران خود، وضعیت محاصره را تشریح کرد و گفت: ما به وسیله ای نظامی، شهر را محاصره نموده بود، در جلسه

هم در درون شهر به سود ما درحال فعالیت  «ستون پنجم»و  ایمخود قرار داده اطراف شهر را در محاصره «چهار ستون»
 های طرفدار ما در داخل شهر هستند.است، آنها از گروه

 ند.یعنی کمینگاه نامید« مرصاد»کمین کننده، و ایران  یعنی« راصد»ها آن را ، عراقی«فروغ جاویدان»این عملیات را  . منافقین4
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!(، برای اثبات محوریت مؤثر در داخل ایران، تا حدودی آمادگی خود را نزد حاکمان خود)

 و بعثی احراز نموده بودند.  آمریکایی

کت در شر  بعد از «مروین دایملی»به نام  کی از نمایندگان کنگره آمریکای۷۳۶۱تیر ماه  ۶در 

" نباید دست از تالش کشید، مطمئن  در واشنگتن، در جمع آنان گفت: تظاهرات منافقین

 1رژه خواهید رفت." تا تهران صبر و تالش بیشتر به زودی از مهرانباشید که با کمی

و  سرپل ذهاب – تیر ماه در محور قصرشیرین ۳۷در اجرای این سیاست، ارتش عراق تا 

 ، حضور فیزیکی خود را حفظ نمود.گیالنغرب –قصرشیرین 

 اعالم کرد،  در یکصدام 
ً
مدتی خواهید دید که چگونه  بعد ازنطق تلویزیونی صراحتا

نفوذ خواهند کرد. و همین طور پیوستن مردم ایران  مجاهدین خلق به اعماق خاک خودشان

به صدام گفت: مطمئن باشید که سازمان من  " مسعود رجویرا خواهید دید!!  آنهابه صفوف 

صابر »کیلومتری مرز خواهد شد. سپهبد  212در  همدان [شهر]ظرف چند ساعت وارد 

هایش را از حد گذراند و گفت: سرور من، از دیروز تا به حال، تصویر ورود گزافه گوئی «الدوری

 2شود."این سازمان به ایران و به دست گرفتن قدرت در آنجا از برابر چشمان من دور نمی

گرچه این عملیات به منزله نقض آشکار آتش بس و اعالن جنگ طلبی صدام محسوب 

برای نابودی رژیم ایران قلمداد نمود، در  «فرصت طالئی»ک ی را شد، ولی وی، این عملیاتمی

 در حض گردید، زیرا رجویها می، بیشترین سود عاید عراقیصورت پیروزی منافقین
ً
ور صراحتا

 .«ردتبعیت خواهیم کافتیم، از رهبری عراق ی اگر به حکومت ایران دسترسی»صدام گفته بود: 

یم خواهمی گوید: مامی ،دهدمی رده نفاقکیحاتی به سر هنگامی که صدام قول مساعدت تسل

گوید: سیدی! دولت من، دولت می در پاسخ ایران به شما واگذار شود. سرکرده منافقین

از ها سرب، عراقینابودی منافقیندر صورت شکست در این عملیات و  شماست! از طرف دیگر

و این همان تز پادشاه پروس از به کارگیری مزدوران بیگانه  شهروندی را از دست نداده بودند!:

خست برم: نک سرباز بیگانه، چهار منفعت میی " من با اجیر کردنآنان گفت:  دربارهاست که 

را از ی اگردد، دوم اینکه دشمن، سرباز بالقوهسرباز نیرومندتر میک ی آنکه ارتشم به اندازه
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ماند، چهارم اینکه وقتی میاش ک شهروند پروسی در کنار خانوادهی ، سوم اینکهدهدمیدست 

 1شود."ها نمیشود، هیچ نگرانی و اندوهی متوجه پروسیسرباز مزدور کشته می

"  ا عجله، اقدام به فراخوان تمام اعضاء و هواداران خود در سراسر جهان نمودند.ب منافقین

به مدت سه روز برای انتقال نیرو به عراق در اختیار  فرودگاه واشنگتن قبل از عملیات مرصاد

  2قرار گرفت." منافقین

روه گ آخرین دستورات هماهنگی از واشنگتن را دریافت کردند. رهبرسه روز قبل از تهاجم، 

اوضاع کلی ایران گفت: مردم ایران از جنگ و انقالب خسته  نفاق درسخنرانی خود در مورد

کنند. نیروهای مسلح ایران نیز در طول جنگ بطور کلی و دیگر از انقالب حمایت نمیاند شده

ی استقبال شایان از ناجیان هستند. مردم ایران مهیا و فاقد توان دفاعیاند تحلیل رفته

خواهد بود. وی در ادامه سخنرانی  ساعته تهران ۱۱تسخیر  اند. هدف ما از این عملیاتایران

نفاق را به مثابه گلوله برفی تشبیه نمود که هر چه  ، حرکت ارتش به اصطالح آزادی بخشخود

دیل تبگردد تا در نهایت به بهمن عظیمیکمیت آن افزوده میبه سمت جلو حرکت نماید، به 

 دارد. را به سرنگونی وامیخواهد شد که به وسیله آن هر رژیمی

خواهیم  ساعته به تهران ۱۱ها، در شب آغاز عملیات گفت: براساس تصمیمات و پیش بینی

ک ارتش ابرقدرت است. زیرا ی وانک ارتش کوچک نیست. بلکه در حد تی ما در حد عمل رسید.

 ارتش ک رژیمیی سرنگون نمودنیی ها توانافقط ارتش ابرقدرت
ً
را ظرف این زمان دارند. ضمنا

های ما را ، ستونایران، تا شهرستان سرپل ذهاب هواییهای عراق ضمن بمباران پایگاه

 همراهی خواهند نمود.

از قرارگاه اشرف در خاک عراق به سوی  ۷۳۶۱مرداد ماه ۳صبح  ۶براین مبنا، در ساعت 

 نمودند. آغاز خود را علیه خاک خودلیات تهاجمیمرز خسروی حرکت نمودند. و عم

نفر( که در مجموع  222هر تیپ )تیپ  21با  اعضاء سازمان منافقین ،" در این عملیات

تانک سبک 122شدند شرکت داشتند و تجهیزات فراوانی از جمله هزار نفر برآورد می 1تا  9

نفربر  92کیلومتر در ساعت(،  122با چرخ الستیکی و سرعتی معادل ) یلیبرزکاسکاول 

PMP ،32 جی  موشک آرپی 1،222انداز، خمپاره 292میلی متری، حدود  122 عرابه توپ

                                                           
(؛ ناشر: انتشارات بینش، جاپ: طلوع، و افغانستان عملیات پنهان علیه هندوستان) یاآسگالیولین راستم/ سیا در . 1

 ۷۳۳ص  ۷۳۱۳
 همان مدرک، همان صفحه.. 1
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خودرو  1،222مسلسل دوشکا و حدود  22میلی متری،  122تفنگ 22تیربار،  722هفت، 

 1به همراه داشتند."

به خاک ایران، هواپیماهای رژیم بعث برای جلوگیری از انهدام  قبل از ورود منافقین

 واییههای شدید پایگاه نیروهای نفاق توسط هواپیماها و بالگردهای ایران، اقدام به بمباران

ینی و زم هوایینمودند. وطن فروشان متجاوز، با پشتیبانی نیروی  و کرمانشاه ، همداندزفول

همان روز از مرز خسروی وارد خاک ایران شدند. ضمن  ۷۶ارتش بعث عراق، در ساعت 

های مختصری با نیروهای ارتشی موجود در منطقه و وارد آمدن تعدادی تلفات و درگیری

از سرپل  ۷۱و در ساعت  وارد قصرشیرین ۷۱ساعت بعد در ساعت  یک ضایعات به دو طرف،

توسط مدافعان اندک منطقه کشته و  گذشتند. در طی این مدت تعدادی از منافقین ذهاب

 مجروح شدند.

یدند. رس غرب آبادوده و شب هنگام به شهرستان اسالمعبور نم غربدر تاریکی شب از کرند

دفاع شهر را آغاز نمودند، تعدادی را با دست و پای بسته تیرباران بی در آن شب کشتار مردم

از رزمندگانی که در بیمارستان شهر تحت مداوا بودند همراه با سایر بیماران  اینمودند. عده

 های بیمارستان گلوله باران کردند!عادی بستری، روی تخت

 گناه هم رحم نکردند!بی حتی به زنان و کودکان

ی دسته جمعی، پاره کردن شکم هاهای کفر خود گذراندند! اعدامهمه را از دم تیغ سالح

سرنیزه، استفاده از فنون کاراته در برخورد با کودکان، زنان و سالخوردگان، به آتش زنان با 

کشاندن منازل و مؤسسات دولتی و بستن برخی از دستگیرشدگان به خودرو به منظور زجرُکش 

حد و حصر افراد این گروهک در این مدت کوتاه برای ایجاد بی نمودن آنان، از جمله جنایات

 شمار آمده است!رعب و وحشت، به 

 

                                                           
 ۳۷ص ۷۳۳4 ع مقدس، نشر: صریر، تهرانهای دفادر جنگ؛ ناشر: بنیاد حفظ آثار و ارزش پورجباری پژمان/ کرمانشاه. 1
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 ند!ادامه داد را به سمت کرمانشاه با آغاز روشنائی، تهاجم خود ،پس از این جنایات وحشتناک

 کاهش
ً
 با وجود اینکه در اواخر جنگ استقبال داوطلبان بسیجی از مناطق جنگی نسبتا

بنیان برانداز داوطلبان بسیجی، بار افته بود، اما در اجرای آخرین فرمان رهبر انقالب، سیل ی

" اگر  سال جنگ تحمیلی این بود که ۱دیگر این منطقه آنان را در آغوش کشید. واقعیت عریان 

رسید. به بلوغ ساختاری، سازمانی و عملیاتی نمیانقالب اسالمی بسیج نبود، سپاه پاسداران

قادر به دفع دشمن متجاوز از سرزمین یی ایران، به تنهااگر بسیج نبود، ارتش جمهوری اسالمی

 1نبود."اسالمی

                                                           
 ۱ص  ۷۳۳۷، (صیادشیرازیشهید سپهبد علی جنگ )هیئت معارف آراسته ناصر/ چرا و چگونه؟؛ ناشر: . 1
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د در ح «فروغ جاودان»توسط نیروهای ایرانی، اعم از ارتش، سپاه و بسیج مردمی، عملیات 
 متوقف گردید. «چهارزبر»و  «آبادحسن»فاصل دو گلوگاه 

 و غافلگیرانه مزدوران استکبار، سه روز به طول انجامید. عملیات تهاجمی
، با همکاری صیادشیرازیدر روز اول تهاجم با هدایت و فرماندهی سپهبد شهید علی 

 ، هدف نیروهای خودی، متوقف کردن و سد پیشروی آنان بود.فرماندهان سپاه پاسداران
در روز بعد، تقابل نیروهای زمینی خودی توأم با پشتیبانی بسیار چشمگیر و ایثارگرانه 

 ارتش صورت گرفت. و هوانیروز هوایینیروی 
مسیرهای ورود و خروج آنان و تهاجم همه جانبه نیروهای ایرانی در زمین، با بستن تمامی

و  ، اصفهانکرمان های هوانیروزفروند انواع بالگرد از پایگاه ۱۳، توسط هواییو از طریق 

سورتی پرواز، منطقه را برای آنان به کابوسی وحشتناک  ۷4۳ارتش با  هواییو نیروی  کرمانشاه
 و پیش بینی نشده تبدیل نمودند. 

 کلی متالشی گردیدند.ه نفاق ب «فاتح»های به اصطالح گانی در آخرین روز عملیات،
نفر وارد خاک ایران  ۱،۳۳۶، نفر کل منافقین ۳،۷۳۶در این عملیات در مجموع 

 درک واصل گردیدند. نفر از آنان در مقابله با رزمندگان اسالم به ۷،۳۳4شدند. اسالمی

  نفر نیز اسیر شدند. ۳۶۳نفر مجروح و  4،۳۶۶تعداد
بدیهی است، این تعداد شامل کشته و مجروحانی که از ابتدای ورود به خاک ایران در 

دافع منطقه کشته و مجروح شده و بالفاصله توسط عوامل نفاق از منطقه درگیری با ارتشیان م
 شود.تخلیه گردیدند، نمی

افتگان، از طریق ارتفاعات منطقه گریختند. آخرین تیر ترکش صدام ی اندک باقیمانده نجات

و اینگونه عملیات فروغ جاویدان، به ظلمت  خود را از دست دادیی کارآ با تارومارشدن منافقین
 جاویدان نفاق تبدیل گردید.

: با عصبانیت گفت شکست آنان در این عملیات، صدام حسین در مورد مسعود رجوی بعد از
 والله این چهارپای مجوس مرا فریب داد!

 " به عنوان ز این عملیات،بعدها باقیمانده اعضاء متواری شده از دست رزمندگان اسالم، ا

  1اد کردند."ی اشتباه استراتژیک از سوی رهبری سازمان یک قتلگاه خود،

                                                           
جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذین، ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۷۷۱ص  ۷۳۱۳
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به دامان صدام حسین، با رفتار  اگر استعاذه رهبران و اعضاء گروهک خودفروخته منافقین

ق ، مقایسه گردد، خباثت رهبران نفارهبر کمونیستی خلق چین «مائو تسه تونگ»و طرز تفکر 

 شود:میتر عیان

افت و اقدام به تأسیس دولت ی تسلط چین «منچوری»بر منطقه  که کشور ژاپنهنگامی

نواحی مغولستان داخلی را به و عماًل تمامی در خاک چین نمود «منچوکوئو»دست نشانده 

پادشاه وقت چین با مقابله با ارتش قدرتمند ژاپن،  «چیانگ کای شک»تصرف خود درآورد، 

هاجم که قبل از ت «نان»های عملیات آنان را به تأخیر انداخت. مائو تسه تونگ، رهبر کمونیست

ها، تهاجم ژاپنی بعد از، کردمیارتش ژاپن برای سرنگونی حکومت پادشاهی چین فعالیت 

های خود با ارتش چین برای بیرون راندن دشمن مشترک جلب موافقت پادشاه را با اتحاد نیرو

نمود. و به چیانگ کای شک اطمینان داد که بدون هیچ قید و شرطی از او و کشور چین در 

 کند.ها، حمایت میمقابل ژاپنی

با ایجاد اتحاد بین دو خصم گذشته، و اقدام علیه ارتش متجاوز، به واسطه این اتحاد ارتش 

های اشغال شده را از دشمن مشترک خود باز در تنگنا قرار گرفت. که در نتیجه قسمت ژاپن

 .پس گرفتند

ستکبار جهانی به جمهوری اسالمی، رژیم شاهنشاهی پهلوی را سرنگون نمود. با ا

را ای خورده، اجیر شده و فریب یکاآمر غماگر، پنجه در پنجه افکنده بود،ی یسردمداری آمریکا

 ملت ایران نمود. علیهساله  ۱به نام صدام حسین مأمور تحمیل جنگی 
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اگر مجاهدین خلق! به راستی فرزندان خلف این مملکت بودند، به جای خودفروشی به 

دشمنان ملت ایران، و به شهادت رساندن مسئولین و مردم کوچه و بازار هموطن خود، 

"  کردند!متجاوزین مملکت، قیام می علیه بایستی دوش به دوش دیگر هموطنانمی

 و ضد انقالب، مثل به اصطالح مجاهدین خلق که به حق منافقین های منافقینشرارت

شهید از ما گرفته است. که  12،492هستند، فدائیان اکثریت و اقلیت، کومله، دموکرات و ... 

 1."اندهگرفت بیشتر آنان را منافقین

بردند که، کشوری که ملتش اتفاق و اتحاد ملی و انسجام آنان غافل از این موضوع بسر می

 .افتدهالن و نامحرمان نمیات نادارد، هیچگاه به دساسالمی

  2شوند."" اشخاص نادان به وسیله جهالت خود نابود می فرماید:، می(ع)امام محمد تقی

امات ها، مقسیاسی به زیان عراقی و نظامیو تغییر اوضاع  شکست منافقین بعد ازروز  ۷۶

شورای  ۳۳۱قطعنامهمجبور به قبول آتش بس و پذیرش  ۷۳۶۱مرداد ماه  ۷۳آن کشور در 

را زودتر  ۳۳۱قطعنامهگردیدند. در مورد اینکه چرا صدام حسین  امنیت سازمان ملل متحد

را قبول  149 [قطعنامه]خواست نمی" او  معتقد است که:نپذیرفت؟ سرلشکر محسن رضایی 

 3قطعنامه جدید صادر شود." و یکرا بگیرد  و کرمانشاه کند. صدام دنبال این بود که خرمشهر

این دوران برای ادامه جیفه خواری و گذران زندگی نکبت بار خود، به  بعد ازجانیان منافق، 

رحمانه مردم کرد عراق در شمال و مخالفان شیعی بی دستور صدام اقدام به کشتار فجیع و

 (ه.ش 1372) 1441" انتفاضه شعبانیه مردم عراق، در سال  رژیم، درجنوب آن کشور نمودند.

و جنوب  آغاز شد. ملت عراق در کردستان جنگ کویت چند روز پس از شکست رژیم صدام در

 عراق را یهااین کشور، اقدام به قیام علیه رژیم مرکزی صدام کردند. شیعیان به سرعت استان

ردم نیز به دست م کی پس از دیگری به تصرف خود در آوردند و برخی شهرها از قبیل کرکوکی

 گرفت.قرار افتاد. و رژیم بعث درآستانه سقوط 

که از به قدرت رسیدن شیعیان نگران بودند، به رژیم صدام اجازه دادند  سیاستمداران آمریکا

تا از بالگردهایش در مناطق پرواز ممنوع استفاده کند، این مسئله به مثابه چراغ سبزی برای 

آورد و  ی خودهاشیعیان بود. ارتش صدام به سرعت بالگردها را به کمک تانک سرکوب گسترده

 از زمین و هوا شیعیان را سرکوب کرد.

                                                           
 ۷۱ص  ۷۳۳۷، (صیادشیرازیشهید سپهبد علی )آراسته ناصر/ چرا و چگونه؟؛ ناشر: هیئت معارف جنگ . 1
 ۳۱ص  ۷۳۳۳رحمت نژاد حسین/ افکار جاویدان؛ ناشر: عارف کامل، . 1
 ۷۱4ص  ۷۳۱۱دفاع مقدس، های پورجباری پژمان/ روایت پایداری؛ ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش. 1
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 د.قتل عام شدن نیز به کمک صدام آمدند و تعداد زیادی از مردم توسط منافقین منافقین

ی عراق به شهادت ها، شهرها و زندانهاهزار شیعه در بیابان هاشعبانیه، دهدر انتفاضه 

گرفته  صورت ی منافقینهارسیدند. پس از سرکوب قیام انتفاضه، که بخش اعظم آن با جنایت

کرد و از آن زمان تا هنگام  ادی« دهنده خودنجات »، به عنوان بود، صدام از سرکرده منافقین

  1."کردمی سقوط خود، ماهانه مبالغی را به این سازمان تروریستی کمک

 نقطه پایانی جنگ

 ادگار ماند!ی های حاصل از آن بهها و خرابیجنگ به نقطه پایانی خود رسید، ویرانی

های قرن بیستم محسوب شد. جنگترین طوالنی، از جنگ ویتنام بعد ازجنگ ایران و عراق 

 
ً
برابر جنگ کره طول  ۳و  برابر جنگ جهانی دوم ۳/۷، رابر جنگ جهانی اولب 4 این جنگ تقریبا

 کشید! 

افته ی جنگی ویرانگر و خانمان برانداز با هدایت استکبار جهانی، توسط صدام، عامل پرورش

ی نظر بنیه نظام از خود، برهر دو کشور ایران و عراق، تحمیل گردید. تا دو قدرت نظامی منطقه،

قادر به عرض اندام نباشند. و زمینه برای توسعه اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات،  مقابل اسرائیلدر 

شند ک، بکوی ند تا در تضعیف این" عراق را از لحاظ نظامی بر ضد ایران مجهز کردفراهم گردد! 

 2و بعد هم نوبت به ویران کردن دیگری برسد."

شهید است. در بمباران  12هزار و  172در جبهه جنگ  [هاایرانی]" تلفات مستقیم ما 

نفر شهید از ما گرفته است. به این ترتیب، جمع شهدای جنگ  11،414شهرها، صدام 

است، به  دیشه %23روایت  به یکنفر است. ... از این آمارها، آمار شهدای ارتش،  199،211

روایت پرسنل تحت  یکدر اختالف این است که  علت در صد است. %7/21روایت دیگر 

. حال اگر آمار اندآموزش جزء پرسنل محسوب شدند و در روایت دیگر، جزء آمار محسوب نشده

از بسیج  %93از سپاه و  (%9/14و به روایتی ) %21شهدا از ارتش،  %23باالتر را فرض کنیم، 

ت به جمعیت آمار دیگر از جنگ، نسب به یکشهدا هم مربوط به ناجا است. ...  %3باشند. می

هزار  27میلیون و  به یکبوده است، قریب میلیونی که در آن موقع جمعیت ایران اسالمی 32

                                                           
 4۳۷ص  ۷۳۳4 ارتی عراق؛ ناشر: نشر معروف، چاپ: خاتم االنبیاء، قمعلوی احمد/ راهنمای مصور زی. 1
-۷۷۶صص  ۷۳۱۶، پیشتاز انحطاط؛ ترجمه: قاسم صنعوی، چاپ: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، گارودی روژه/ آمریکا. 1
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هستند و  %21 نفر جانبازان زیر 212،292داریم، از این تعداد  1«مجروح جنگی»نفر 

 %72نفر باالی  7،122جانبازند،  %72نفر تا  14،722جانبازند،  %12نفر تا  111،922

شود. در مجموع آمار آزادگان سرافراز ما، می [نفر] 394،292 جانبازانمانجمع  هستند.

 2."اندسوم آنان مجروح و جانباز بودهاز یک باشد که بیش نفر می 91،171

ها و مجروحان جنگی عراق، برابر اظهارات فرماندهان آن کشور که در در بررسی آمار کشته 

هزار نفری  ۳۶۶میلیون و  ۷۳با توجه به جمعیت اند ها و نشریات، منتشر شدهبرخی از کتاب

  3هزار مجروح داشته است." 122میلیون و  و یکهزار کشته  219"  عراق در بدو جنگ تحمیلی:

آور جنگ قابل برآورد دقیق نیست، ولی برآوردها نشانگر های سرسامتوجه به این که هزینه با

میلیارد دالر برآورد شد.  222تا  112های درگیر جنگ، " ...مخارج هریک از طرف آن است که

میلیارد  212میلیارد دالر برای عراق و  912های تأسیسات اقتصادی به مبلغ به اضافه هزینه

 4دالر برای ایران."

الت، حترین سال جنگ تحمیلی، روابط خارجی را به بهترین و گسترده ۱ها در دوران عراقی

 در طول تاریخ خود رساندند.

های سرشار مالی و اهداء وام هدف کشورهای عرب و غیرعرب منطقه و جهان استکبار با کمک

های فوق پیشرفته، فروش و اعتبارات طویل المدت، بهره مند نمودن عراق از انواع تکنولوژی

تسلیحات مدرن، دریافت انواع اطالعات از طرق مختلف، فقط به منظور از پا درآوردن ایران 

شرکت  های جهانخوار غرب و شرق بود.بور نمودن آن به تمکین در مقابل قدرتمج اسالمی و

را که به  ( مدل رمزنگاری دوران جنگ جهانی دومCrypto AGجی )ای  کریپتو»سوئیسی 

ی هااز دستگاه هاکشور از جمله عراق ارسال نمود. عراقی ۷4۶روزرسانی تبدیل کرده بود، به 

ی های ارسالی فرماندهان و دستگاههاپیامیی ( برای رمزگشاCrypto C54) ۳۱تو سی کریپ

 کردند. می استفاده هامخابراتی ایرانی

رئیس بخش اطالعات  «سرلشکر وفیق السامرائی»اطالعات،  آوریجمعدر مورد 

 بخش اعظم : "نوشته است «های شرقیویرانی دروازه»عراق در کتاب نظامی
ً
تقریبا

                                                           
فاقد پرونده جانبازی  یا نهادهای مربوطه،بسیاری دیگر از جانبازان دوران جنگ تحمیلی، به علت عدم مراجعه به . 1

 هستند، یا به علت جراحات مختصر، درصد جانبازی به آنان تعلق نگرفته است.
 ۷۱ -۷۳آراسته ناصر/ همان مدرک، صص . 1
 4۷همان، ص . 1
 ۷۳۱ص  ۷۳۱۷روایت، چاپ: احمدی، -هانس/ خون در راه نفت؛ ترجمه: محمداشعری، ناشر: نشر ثالثکرونبرگر. 4



 300 جنگ یانینقطه پا

 

از  [وفیق السامرائی] یو دادند.های اطالعاتی جهان، اطالعات خود را به ما میدستگاه

، DIAو همچنین اطالعات دفاعی آمریکا  SIA هماهنگی با آژانس اطالعات مرکزی آمریکا

ند( و ککار میکه در زمینه نظامی ارگانی) اطالعات فرانسه برداریبهرهو مرکز  اطالعات روسیه

 انو حتی پاکست ، هند، ترکیه[فارس]، کشورهای حوزه خلیج ، اردن، ایتالیااز کشورهای آلمان

 1برد."می نام

ای هاقتصادی ایران از چانل و نظامیدر صورتی که واقعیت عریان آن بود که دادن اطالعات 

های مدرن با توان های پیشرفته و سالحمختلف و ارائه راه کارهای مناسب و اعطاء تکنولوژی

: "جهانیان مشاهده کردند که جمهوری تزلزل خود را نشان داد که تخریب باال، هنگامی

و حضور  سال لجستیک مردمی 9توانست با با حداقل امکانات نظامی ایراناسالمی

ی جنگی هاسالحترین و مدرنترین غیرنظامیان بسیجی در جنگ، در مقابل ائتالف پیشرفته

  2کند "جهان مقاومت 

های اشغالی خود را از لوث وجود متجاوزین دوم جنگ نه تنها اکثر زمین در سالایران 

کیلومتر مربع از اراضی رژیم بعث را  ۶،۷۶۶سال بعد بیش از  ۶، بلکه در عراقی پاکسازی نمود

  در مناطق مختلف عراق، به تصرف خود درآورد.

ه تحلیل رفت و نظامی و با پشتیبانی نیروهای مردمی 1«کمکهای مهم خارجی»ایران، بدون 

 در رده تعمیراتی قرار گرفته بودند، و عراق 
ً
و با استفاده از ادواتی که به علت کثرت کارکرد اکثرا

های بزرگ اطالعاتی، مالی، تسلیحاتی و حتی نیروی های قدرتظرفیتبا استفاده از تمامی

برای پیروزی در لشکرکاماًل مسلح، هرکدام از دو کشور به نوبه خود  ۶4انسانی با دارا بودن 

                                                           
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارت ایران سبز، چاپ: )در جنگ تحمیلی  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 4۱۳ص  ۷۳۳۳ ، تهرانصیادشیرازیهیئت معارف جنگ شهید 
  4۳ص  ۷۳۱۷ اعالم التقی، چاپ: غزال، تهرانتجلی حاجیه/ نرم افزاران تباهی؛ ناشر: . 1
ایران در زمان جنگ تحمیلی از چند کشور مشخص، مقادیری اقالم ضروری جنگی از طریق واسطه با چندین برابر بهای . 1

ض و یا طویل های بالعوها، ضمن دادن وامهای عراقیواقعی خریداری نمود. در حالی که دروازه واگذاری تمام نیازمندی
 آن نیز گشوده شده بود. بعد ازالمدت با کمترین بهاء، در طول جنگ و حتی 
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که  1«۳کربالی»و  1(تصرف شبه جزیره فاو) ۱والفجرهای عملیات بعد ازرزمیدند. جنگ می

، سرلشکر عبدالحمید حمدانیکی از فرماندهان ارشد عراق 1را به لرزه درآورد های بصرهدروازه

در شرق دریاچه ماهی  9" لشکر  گوید:می ۳کربالیها در در مورد عملیات غافلگیرانه ایرانی

زرهی  37منهدم و فرمانده آن در قرارگاه این لشکر در پاسگاه مرزی بوبیان مجروح شد. ...تیپ 

ک سرباز هم از این تیپ باقی نماند. و فرمانده آن ی شد به طوری که حتی به کلی منهدم

ها در سرتاسر منطقه پراکنده بود. ...در این سرهنگ الشیخلی نیز کشته شد. ...اجساد کشته

  4منهدم شد." [عراق] 12ساعت طول کشید، تیپ  29نبرد که 

                                                           
 22/2/1492تا روز  " تلفات نیروهای ما در فاو نویسد:کتاب ویرانی دروازه شرقی می ۷۷۳. سرلشکر وفیق السامرایی در صفحه 1

ما اعتراف »کتاب  ۷۳4." در صفحه اندهنفر از پای درآمد 1،922یعنی روزانه  هزار نفر بوده است. 32، تعداد [7/12/1329]
ارگان ارتش بعث عراق در « القادسیه»عراق از قول روزنامه « صوت الجماهیر»به قلم محسن صفری به نقل از رادیو « می کنیم

 به خاطر دفاع از حیثیت عرب بود."  9والفجردر جریان  [هزار کشته ]عراقی 12" گفت: ۷۳۶۳مرداد ماه 
، ایران حدود 1321در دی ماه نامیده شد. فقط "  «سال سرنوشت جنگ»از طرف مسئولین ایرانی به نام  ۷۳۶۳سال . 1

پایان جنگ عراق و ایران  دربارهقاسم پور محمدمهدی/ مباحثی »" دویست هزار نفر را به جبهه ی جنوب اعزام کرد.
 .«۱۱ص  ۷۳۱۱ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، چاپ آرین، تهران (مقاالتمجموعه )

ای کیلومتر، در منطقه ۷۳تا  ۷4کیلومتر و به عمق حدود  ۷۳محدود، به عرض حدود ای در منطقه ۳کربالیعملیات . 1
ها احداث نموده بودند تا مانع های متعددی به موازات خط جبههر آب جادهمتر عمق که در زی ۳/۷تا  ۷باتالقی با حدود 

های خاردار، میادین ایرانی گردد، سراسر منطقه توسط سیم (B.M.P 1)های آبی خاکی حرکت احتمالی غواصان و نفربر
داد پوشیده شده بود. در امتشکل فراوان ای های فوگاز و با میلگردهای ستارهمین ضدنفر، ضدخودرو، ضد تانک، بشکه

متر پر از آب وجود داشت. در زیر این خاکریز در دو طرِف ابتدای  ۳جلوی خاکریز اول کانالی به عمق و عرض حدود 
ورودی آن، سنگرهای استراحت سربازان خط مقدم پدافندی و در درون خاکریز به سوی جبهه ایرانیان، سنگرهای 

های خاردار فشرده محصور شده بود. پشت این م احداث شده بود. روی خاکریز با سیممختلف تیراندازی با امکانات الز 
ها، تمام منطقه ی پشت سر برای تردد نفرات و خودروها در نظر گرفته شده بود، خارج از این مسیریی هامواضع، جاده

ی شکل در چندین ردیف، با ارتفاع این مناطق، استحکامات فراوان هالل بعد ازخود را با میادین مین پوشانده بودند. 
های خاردار ه میادین مین و سیممتر وجود داشت که محیط و اطراف آنها با انبو ۳۶۶-۱۶۶متر و قطری حدود  ۳حدود 

خطر نفرات پیاده ی خود و بی به اندازه یک سرباز برای عبوریی هاکانال لح شده بود. درون این استحکامات،سم
اکریز به منظور نگهبانی احداث نموده بودند. در پشت هرکدام از این مواضع، تعدادی تانک سنگرهای متعددی درون خ

مستحکم با سکوی تیراندازی مستقر شده بود. فرماندهان پاسگاه درون یکی از این استحکامات هاللی یی هادر سنگر
ین ه صورت تپه ی مرتفعی که از پائدورتر مستقر شده بودند. دیدگاه فرمانده در وسط هاللی شکل بای شکل در فاصله

های متعددی جهت اجرای جلسات و ... گردید. در داخل این تپه ی مصنوعی، اطاقتا قله تپه از درون کانال هدایت می
قبضه توپخانه قرار گرفته بود. نهرهای طبیعی  ۷،۶۶۶دورتر مواضع وسیِع حدود ای پیش بینی شده بود. در فاصله

 ۶4تیپ عراقی شامل، ۱۶، ۳کربالیشدند. در عملیات وبه خود در منطقه مزبور ایجاد مانع عبور میدوعیجی و جاسم به ن
پاتک، مقاومت نمودند. نتیجه این  4۶تیپ نیروی مخصوص، پیاده، مکانیزه و زرهی، در مقابل ایرانیان با اجراء حدود 

شد و تصرف درجه دار دیده می ۶۶۶افسر جزء  ۱۶افسر ارشد،  ۱۶آنها  نفر عراقی که در بین 4،۶۳۳عملیات: اسارت 
 بود.  کیلومتر مربع از اراضی شرق بصره۷۳۳حدود 

وودز کوین ام و دیگران/ جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام؛ مترجم: عبدالمجید حیدری، ناشر: نشر مرز و . 4
 ۷۱4-۷۱۳صص  ۷۳۳۳ بوم، چاپ: عقیلی، تهران
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" نیروهای  به طول انجامید، روز ۱۳در این عملیات که از آغاز تا خاتمه قطعی آن حدود 

از این پس، تردید  1تلفات زیادی برجای ماند." مسلح هر دو کشور به شدت آسیب دیدند و

 استکبار در مورد در دسترس بودن احتمال پیروزی ایران در جنگ و عدم قابلیت برتری نظامی

اینک کفه به  " نوشت:قین مبدل گردید. روزنامه نیویورک تایمز ی عراق برای نیل به موفقیتی، به

، و متحدانش نفع ایران چرخیده و عراق از برابری با نیروهای ایران عاجز مانده و نه تنها آمریکا

ذا به منظور ممانعت از سقوط ل 2بیند."می نیز خود را در آستانه بازندگی بلکه شوروی

حد و حصر حامیان عراق از نظر اطالعاتی، بی هایالوقوع رژیم بعث، ضمن حمایتقریب

: " کاستن از توان نیروی انسانی، وزیر خارجه وقت آمریکا اعالم نمود که و نظامیسیاسی، 

راه حل از طریق مذاکره کمک کند. وی افزود: هدف،  به یکتواند به دستیابی ایران، مینظامی

 3برنده داشته باشد." ای پایان دادن به جنگ است، بدون اینکه طرف بازنده

جانبه گرایانه خود در قبال یکی هابارها در تأکید سیاست آمریکاییسیاستمداران 

ایران در جنگ جاری  اسالمی کوشد که از پیروزی جمهوریمی : " آمریکاایران گفتند که

 4جلوگیری به عمل آورد."

سال  ۱سابق با توجه به پافشاری مصرانه ایران در طول  وزیر خارجه وقت شوروی «گرومیکو»

: " بدون توجه به اینکه چه کسی مسئول آغاز جنگ تحمیلی مبنی بر تعیین متجاوز، اعالم کرد

 5ابد."ی باشد، این جنگ باید به فوریت پایانجنگ می

باید بدون غالب و : " این جنگ گفت ۷۳۶۱در اوایل سال  میتران رئیس جمهور فرانسه

 6مغلوب، پایان پذیرد."

                                                           
؛ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع (مجموعه مقاالت)جنگ عراق و ایران  دربارهمحمدمهدی/ مباحثی  پور. قاسم1

 ۱۳ص  ۷۳۱۱ مقدس، چاپ: آذین، تهران
 ۷۳۱۱ سپاه، چاپ: پژمان، تهراناستراتژی ها: جنگ عراق و ایران؛ ناشر: دوره عالی جنگ یی اردستانی حسین/ رویارو. 1

 ۷۶4ص 
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارت ایران سبز، چاپ: ) در جنگ تحمیلی؛ عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 ۳۳۳ ص ۷۳۳۳ ، تهرانصیادشیرازیهیئت معارف جنگ شهید 
 همان مدرک همان صفحه.. 4
سه ؛ ناشر: مؤس(با تحلیلی مقایسه ایمقدس )ره( در دفاع ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 9

 ۳۳۱ص  ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا 
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عقیلی،  آغاز تاپایان(؛عراق )درودیان محمد/ سیری در جنگ ایران و . 6

 ۷۱۳ص  ۷۳۱۱
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" میان دو ابرقدرت برای پایان دادن به جنگ  اعالم کرد: شولتز وزیر خارجه وقت آمریکا

ه ادامه کاند در جریان است و واشنگتن و مسکو به این توافق رسیدهای ایران و عراق ابتکار تازه

 1نیست." این جنگ به نفع آمریکا و شوروی

کشورهای استکباری در مورد خاتمه بخشیدن به جنگ، از یی دلیل همدلی و همصدا

طرفی جلوگیری از سقوط صدام و از سوی دیگر، ممانعت ایران از دریافت هرگونه امتیازی بود 

 هایاین کشور در جنگ قلمداد گردد. با وجود حمایتنظامی -که به مثابه اثبات برتری سیاسی

حد و حصر جهان استکبار از رژیم بعث عراق، برای ایران تصاحب چند ده کیلومتر از اراضی بی

عراق، در مقابل پرداخت تلفات و ضایعات بسیار ناشی از جنگ تحمیلی، فاقد نتایج مطلوبی 

های آن باشد. اما، از این زمان گردید. دستاوردهای جنگ بایستی افزون بر هزینهقلمداد می

سال » ۷۳۶۳بعد طی مسیر جنگ و تهاجم، به سود ایران به بن بست کامل رسید. شعار سال به 

های نیروی انسانی از با وصف کاهش پشتیبانی 1رنگ خود را باخته بود! «سرنوشت جنگ

های جنوب، برای تغییر در سرنوشت آن، مسئوالن جنگ از طرف مردم، با قفل شدن جبهه

با علم به عدم اهمیت استراتژیکی آن )را از جنوب به مناطق شمال غرب  صحنه نبرد ،مربوطه

های نسبی ایران در برخی از مناطق عملیاتی، تغییر مسیر دادند. با وصف موفقیت ،(هاجبهه

ز ایران را نی ها از لحاظ سیاسیبن بست رسیده بود، جنگ نفتکش به نظامی این کشور از نظر

قرار داد! ابتکار عمل ایران برای ایجاد  فارسخلیجای حاشیه رو در روی استکبار و کشوره

 دستاوردهای چند روز به روز تضعیف می صلحی عادالنه از نظر سیاسی و نظامی
ً
شد. ظاهرا

ساله رزمندگان ایرانی در طول مدت کوتاهی از کف رفت. ادامه جنگ بین ایران و عراق که در 

ها در آمریکاییبه مراتب تقویت شده بود، و درگیری با  1«هواییزمینی و »این زمان از نظر 

آینده  شدن جنگ، المللیبینزد. ادامه  به منافع اصلی ایران لطمه جبران ناپذیری فارسخلیج

 برده بود. از ابهام فروای هالهسیاسی ایران را در و نظامی

                                                           
؛ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع (مجموعه مقاالت)جنگ عراق و ایران  دربارهقاسم پور محمد مهدی/ مباحثی . 1

 ۱۶ص  ۷۳۱۱ مقدس، چاپ: آذین، تهران
انقالب به عنوان فرمانده عالی جنگ تعیین گردیده بود، خطاب به یکی از رفسنجانی که از طرف رهبر هاشمی آیت الله. 1

/ قاسم پور محمدمهدی» کنیم!"را بگیرید، بروید کنار. ما جنگ را با پیروزی تمام می " شما فاو فرماندهان جنگ گفت:
رکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، چاپ: آذین، ؛ ناشر: م(مجموعه مقاالت)پایان جنگ عراق و ایران  دربارهمباحثی 

 «۱۷ص  ۷۳۱۱ تهران
سابق و  لشکر رزمی، قدرتمندترین نیروی زمینی در منطقه، بجزء شوروی ۶4در اواخر جنگ، ارتش عراق با دارا بودن . 1

 تبدیل گردیده بود! در منطقه خاورمیانه برتریی آن کشور به قدرت هوا یینیروی هوا



۳۷۳ 

 

 

 کنندگان آن در کاربرد این مواد در جنگ تحمیلی...عوامل شیمیایی و تأمینفصل پنجم: 

 پنجمفصل 

 کنندگان آن در کاربرد این مواد و تأمینیی عوامل شیمیا 

 در جنگ تحمیلی توسط رژیم بعث عراق

  ییتعریف عوامل شیمیا

به  حرارتا گاز که ممکن است با تغییر فشار و ی عواملی هستند که به صورت جامد، مایع

ا هرقسمت از بدن، موجب اشکال مختلفی درآیند، و بر اثر خواص خود، در اثر تماس مستقیم ب

یا موقتی روی انسان، حیوانات، گیاهان و وسایل و  ا آسیب جدی دائمیی آوراثرات مرگ

 گردد. تجهیزات می

، کنترل ندهو کشنده، ناتوان کن گروه: سمی ۶ به نظامی از نظریی جنگ افزارهای شیمیا

 گردند.زا و ضدگیاه تقسیم میاغتشاشات، دودانگیز، آتش
 اصطالحات شیمیائی

موجود در واحد حجم هوا که به صورت یی ا ذرات شیمیای غلظت: مقدار بخار -الف 

 شود.میلی گرم در متر مکعب بیان می

 درختانشوند که در اثر آنها برگ ها: نوعی ماده ضدگیاه محسوب میدی فولنیت -ب 

 یابند.به صورت نابهنگام ریزش می

، تغییر رشد گیاهان و یاهستند که برای خشکاندن  ییهربی سایدها: مواد شیمیا – ج

 گیرند.مورد استفاده قرار می

شوند که برای خشکاندن گیاه دیگری قلمداد میها: به نوعی از مواد ضد دسی کنت -د 

 شوند.به کار گرفته میشاخ و برگ درختان 

های خاک: ضدگیاهی است که باعث جلوگیری از رشد گیاهان در نابارورکننده -ه 

 شوند.خاک می
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 گویند.در واحد زمان را دز آن ماده می ییرب غلظت مواد شیمیاضدز: حاصل  -و 
درصد  ۳۶حدود شود که باعث مرگ و میر دز کشنده متوسط: به دزی گفته می -ز 
 ها گردد.انسان

 شوندبه ترتیب زیر تقسیم بندی می برحسب نوع استفاده آنهایی عوامل شیمیا

عوامل کشنده(، عواملی هستند که موجب صدمات ) یسمیی عوامل شیمیا -الف 
 شوند.جدی و مرگ و میر می

ا ی کری وف ای عوامل ناتوان کننده، عواملی هستند که باعث ناتوانی فیزیولوژیکی، -ب 
 گردد.توأم در شخص به صورت موقت می

گردند که در شرایط تجمع الق میطامل کنترل اغتشاشات، به عواملی اعو -ج 

ناتوانی در اشخاص  و یاگیرند که موجب سوزش چشم مورد استفاده قرار می ،هاانسان
 گردند.می

ا ی وختن، ئیدرولیزه شدهپرده دود، عواملی هستند که بر اثر س ای عوامل دودانگیز، -د 
ید نمایند، که باعث جلوگیری از دتبدیل به ذرات بسیار ریز گردیده و تولید دود غلیظی می

 شوند.های روی هدف مشخصی میمقابل و تقلیل اثر آتش

زا، عواملی هستند که منطقه مورد نظر را در شعاع مشخصی به آتش آتش عوامل -ه 
 کشاند.می

 شوند.این عوامل باعث ایجاد اختالل در رشد درختان و گیاهان می عوامل ضد گیاه، -و 
شوند که در مواد مورد نظر، تولید فساد و عوامل ضد مواد، به عواملی اطالق می -ز 

 نمایند.ایجاد ضایعات می
 

 طبقه بندی عوامل شیمیائی

 : عوامل سمی –الف 

 P-Dو  E-D ،M-D) های گوگردی(،گروه خردل H-Tو  H-Dعوامل تاولزا ) (۷)
ها گروه گازهای گزنده( که از طریق تماس با پوست و ریه CX-L) ها(،گروه آرسنیک

 گردند.باعث ایجاد تاول می
سیانید هیدروژن(، که از طریق A-C) کلرید سیانوژن( C-K)( عوامل خون 4)

 شود.تنفس و جذب خون، اثر کشندگی آنها ظاهر می

(، که از طریق دستگاه تنفسی اثر «فسژن» ینازجف C- G)( عوامل خفه کننده ۳)
 دهند.مرگ آور خود را نشان می
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 G-F) سومان(، G-D) سارین(، G-B) تابون(، G-A) یعصبعوامل  (۱)

که در نهایت باعث یی وی ایکس(: خطرناکترین عامل شیمیا V-X)سیکلوسارین( و 

 اغماء و مرگ خواهند شد.

 عوامل کنترل اغتشاشات: –ب 

 «.جامد به رنگ سفید» (آدامزیت M-D)هوع ت( عوامل ۷)

اورتو کلروبنزیلیدین مالونو  C-S) ،(کلرو استوفنون C-Nآور )( عوامل اشک 4)

 اوکسازپین( ۱و۷دی بزو  C-R)نیتریل( و 
 

 مدت اثر عوامل شیمیائی

در منطقه پخش و اصابت آن به هدف یی عوامل مؤثر در مدت زمان پایداری عامل شیمیا

 مورد نظر عبارتند از:

 خصوصیات فیزیکی عامل؛ بستگی به مدت فّرار بودن عامل در زمان پایداری آن دارد. -الف

شرایط جوی در زمان و مکان پخش عامل، درجه حرارت و سرعت باد، از مهمترین  -ب

 عوامل تأثیر گذار در زمان پایداری آن عامل است.

های پوشیده از آب، عوارض اک، قسمتها، خوضعیت زمین مورد هدف؛ روئیدنی -ج

 در نقطهیی ها در زمان پایداری عوامل شیمیاطبیعی و مصنوعی شامل پستی و بلندی

 دارد.یی پخش تأثیر بسزا
 

 یی نحوه پخش عوامل شیمیا

 به طرق زیر در مناطق مورد نظر قابل پخش و پرتاب هستند:یی عوامل شیمیا

 هواپیما -الف

 توپخانه -ب

 راکت  -ج

 های هدایت شونده.موشک -د

 در بدن: عبارتند از: چشم، بینی، دهان و پوست.یی های نفوذ عوامل شیمیاراه
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 تامین کنندگان عوامل شیمیایی

 مقدسالبیتو  المبینفتح، القدسطریق، االئمهثامنهای پیروزی ایران در عملیات بعد از

ر عمل در " ابتکا :السامرائیکه در واقع از این زمان به بعد، بنا به اعتراف سرلشکر عراقی وفیق 

خواستند فرماندهان عراقی را به دنبال خود دست نیروهای ایرانی بود و هرجا که می

ه به کیی هاگانی شد برای نابودیتلقی می آنان به منزله دامی [های]کشیدند. عملیات می

از خاک جمهوری بیرون راندن متجاوزین از بخش عظیمی باعث 1تازگی بازسازی شده بودند،"

های برون مرزی نیروهای ایرانی در خاک عراق، گردید. اقدام بعدی اسالمی، و آغاز عملیات

یرانی رزمندگان ا علیهها در جبههیی های شیمیابکارگیری سالحها، آمریکاییدستور ه صدام ب

، استفاده از 1411" از روزی که در سال  دفاع بود. درصورتیکهبی مردم علیهو در شهرها 

ی یازه کاربرد سالح شیمیااندآغاز شد، تا به امروز جهانیان هیچ عملی را بهیی ی شیمیاهاسالح

 2."اندتقبیح نکرده

ورت توسط دشمن ص برای اولین بار در عملیات خیبریی وسیع سالح شیمیا " بکارگیری

در منطقه حاج عمران به صورت محدود از  2گرفت. ...پیش ازاین، عراق در عملیات والفجر

  3استفاده کرده بود."یی سالح شیمیا

ها که به سوی ایران در جبهه های متعدد نظامیدر قبال پیروزی وحشت مسئولین آمریکا

خنه کرده بود که بدون پروا شد، آنچنان در وجود آنان رنابودی رژیم بعثی عراق هدایت می

کشور انقالبی از نوع ایران، دارای عواقبی به مراتب  به یک" تغییر رژیم عراق، کردند که:  عنوان

خواهیم که جلوی صدور از حفظ رژیم کنونی عراق، برای منافع غرب است. ما میتر وخیم

های خلج فارس و پادشاهی های منطقه مثل شیخ نشینخمینی به کشور اللهآیتانقالب 

 4سعودی را بگیریم."

های کشتار جمعی به روی سالح بویژهدر راستای این سیاست درهای انواع تسلیحات نظامی

فقرا و خواهر خوانده بمب جنگی، که به سالح اتمی ییغداد گشوده شد. مواد شیمیاهای بدروازه

                                                           
مرکز مقدس )وفیق/ ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عدنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع  . السامرائی1

 ۷4۳ص  ۷۳۳۷ مطالعات و تحقیقات جنگ(، چاپ: قلم آذین، تهران
، ناشر: اداره کل امور 4بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسالمی ایران؛ جلد  وزارت امور خارجه/ تحلیلی. 1

 ۳۱ص  ۷۳۱۳ حقوقی وزارت امور خارجه، چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران
 ۶۷ص  ۷۳۳۶ های دفاع مقدس/ مؤسسه سروش منزلت؛ ناشر: انتشارات یاس نبی، تبریزناگفته. 1
 ۷۶۳ص  ۷۳۱۳/ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛ چاپ: پژمان، از خونین شهر تا خرمشهر. 4
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ار اعمال، به دلیل قدرت باال در کشتترین و فجیعترین شود، به عنوان غیرانسانیاتمی قلمداد می

ی هاسالحسازمان منع »ژنو،  ۷۳4۳ 1«کنوانسیون»و تأثیر زیانبار زیست محیطی آن، طبق 

 از آنها به تمام کشورهای جهان اعالم گردیده بود.  1«منع تولید و استفاده» ،1«شیمیایی

، ، انگلیس، آلمان؛ فرانسه، شورویامضاء کنندگان این کنوانسیون کشورهای: آمریکا 

 . بودند ...و ایتالیا

طبق تأکید این پروتکل، در مورد منع تولید واستفاده از مواد شیمیائی، به هر حالتی، 

گستره این ممنوعیت محدود به این واقعه است که در هنگام امضای پروتکل گازهای ژنو، "

روهای ه نیکهای مختلفی اعالم کردند: این پروتکل باید در واکنش به هر دولت مخاصمیدولت

آور باشند. طبق اصل ورزند، الزامدر پروتکل، قصور میمسلح آن در احترام به ممنوعیت مندرج 

که این حق شرط را وارد کردند، همچنان از نظر قانونی متعهد به این یی هامقابله به مثل، دولت

ه حمله هستند کیی هاعلیه دولتیی های شیمیاپروتکل و پیروی از آن در مورد استفاده از سالح

 ا در طراحی آن حمایتی ، راه انداختهالمللیبینرا مغایر با حقوق یی های شیمیاتوسط سالح

  4کنند."ا کمک میی

                                                           
1 .Convention"شود: ؛ کنوانسیون در اصطالح سیاسی به چند معنی زیر استعمال می 
های بین المللی وسایر بازرگانی یا مقررات اداری تماسای که بین دو یا چند دولت در امور مربوط به ( موافقت نامه۷) 

  هدرج های مربوط به مسائل مهم وگردد. موافقت نامهمسائلی که درجه دوم اهمیت است، منعقد می
ً
 پیماناول را معموال

 کنند.اصطالح می یا عهدنامه
د، برای ایجاد تغییرات مهم در قانون شواست که قدرت مستقله ی حاکمه بدان داده میای ( نام مجلس فوق العاده4) 

که شارل دوم را احضار و بار دیگر به سلطنت رسانید. و کنوانسیون  ۷۶۶۶های سال اساسی. مانند کنوانسیون پارلمان
 .۷۱۳۳تا  ۷۱۳4های در سال ملی فرانسه

انون اساسی و پیشنهاد آن به انتخاب کنندگان ( نام مجلسی است که به فواصل غیرمنظِم زمان، برای تجدید نظر در ق۳) 
 شود.تشکیل می

های یک ایالت که است از رأی دهندگان یک حزب در یک شهر یا بخش و نمایندگان شهرستانای ( نام جلسه۱) 
  نمایند.های حزب و مقررات سازمان حزبی را وضع میکاندیداهای حزبی را برای انتخابات تعیین کرده، برنامه و هدف

 کنند.شود و آن را کنفرانس اصطالح میالمللی اطالق کنوانسیون نمیع بینمتوضیح آنکه برجلسات و مجا
های کتبم دکتر پازارگاد بهاءالدین/«." هاهای قراردادی و کنوانسیونکنوانسیونالیسم یعنی افراط در پیروی از آئین»

 سیاسی؛ ناشر: انتشارات: اقبال.
2. (OPCW) Organization For the Prohibition of Chemical Weapons 

ها و دیگر گازها و بخش الف، مقررات الهه: استفاده از گازهای سمی، خفه کننده -4۳، ماده ۷۳4۳پروتکل گازها، . 1
 کتاب: حقوق بشردوستانه» های شبیه به آنها در جنگ ممنوع است.کاربرد انواع مایعات به مواد مشابه، یا ادوات و ابزار

 در مخاصمات مسلحانه؛ نوشته: پروفسور دیتر ِفِلک، ترجمه: دکتر نادر ساعد.
د؛ دکتر نادر ساع -پروفسور دیتر ِفِلک/ حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه؛ مترجم: دکتر سیدقاسم زمانی. 4

 4۶۳ص ۷۳۳4 های حقوقی شهر دانش، تهرانناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهش
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به این  (میالدی ۷۳۳۷سپتامبر  ۱)شمسی  ۷۳۷۶با وجود آنکه دولت عراق در تاریخ 

بر کشورهای  سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عالوه ۱کنوانسیون ملحق شده بود، در 

" هلند، اتریش، بلژیک و  1،"، کلمبیا، اسپانیا، آمریکابرزیل، مصر ، انگلستان، آلمانچین"

ی ی" مرکز شیمیا کردند.عراق کمک مییی های شیمیاهای ساخت سالحنیز به طرح 1" یتالیاا

ی هاکی از بمبی در بررسی 3کشور "ی این هااطالع دولت آلمان و با کمک شرکتسامرا با 

عمل نکرده توسط هیئت کارشناسی اعزامی از سازمان ملل در حضور بسیاری از یی شیمیا

ک ی " معلوم شد که جداره بمب ساخت کشور اسپانیا بوده است. فیوزها نیز ساخت خبرنگاران

با  1424" از سال  هلند (Melchemie)ِملِکمی یی شیمیا شرکت 4بودند."یی شرکت اسپانیا

 5نفر مستخدم تمام وقت در بغداد دایر بود." 212عراق داد و ستد داشت و نمایندگی آن با 

 علیهیی های مخرب شیمیاشرکت دیگر در همین راستا در ساخت و تولید بمب ۷۱۶حدود 

 ۷۳شرکت آلمانی،  ۱۳، آمریکاییشرکت  ۷۱) ها با رژیم عراق مشارکت کردند. از جمله:ایرانی

! همچنین کشور سوئیس اقدام به ساخت کارخانه (شرکت انگلیسی ۷۱شرکت فرانسوی و 

مقادیر معتنابهی سنگ  ها، عراقی[1322]1491" در سال  فرآوری اورانیوم در عراق نمود.

سنگاپور در زمان جنگ  6و ایتالیا خریداری کردند." معدن اورانیوم را از برزیل، پرتغال، نیجریه

شد. این کشور نیازهای اولیه می عراق علیه ایران، نقطه انتقال سالح به مقصد عراق محسوب

 نمود.می را برای عراق فراهمیی مواد ساخت تسلیحات شیمیا

ها در جنگ ییبودند که ممنوعیت تولید و استفاده از مواد شیمیایی هااین کشورها همان

ژنو تقبل نموده بودند. درحالی که نه تنها خود، تولید کننده آنها بودند  ۷۳4۳را در کنوانسیون 

                                                           
 از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  سکری شاداب/ مواضع آمریکاع. 1

 4۳۷ص  ۷۳۳۳
با تحلیلی مقایسه ای(؛ ناشر: مؤسسه مقدس )ره( در دفاع ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 1

 ۱4۷ص ۷۳۱۱و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا،  فرهنگی دانش
 ۶۳ص ۷۳۱۶لیغات اسالمی، چاپ: آرین، صفری محسن/ ما اعتراف می کنیم؛ ناشر: انتشارات حوزه هنری سازمان تب. 1
عسکری شاداب/ جنگ تحمیلی، فرصتی برای احیای عزت و شرف ایران اسالمی؛ ناشر: اندیشه  –باقری محمدحسن . 4

 ۳۷۶ص  ۷۳۱۱ عصر، تهران
غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: مؤسسه خدمات مرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 9

 ۳۶۶ص  ۷۳۱۳ فرهنگی رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران
 هوشمند -(؛ ترجمه: حمید فرهادی نیافارسخلیجهای جنگ استراتژی و تاکتیکصحرا )بلک ِول جیمز/ صاعقه در . 6

 ۱۱ص  ۷۳۱4 نامور تهرانی، انتشارات اطالعات، تهران
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دی ایفا نقش کلییی های شیمیابلکه در تجهیز و تشویق عراق برای تولید و استفاده از سالح

 بعدها در تحلیلی فاش کرد که:  کردند. شبکه تلویزیون ای. بی. سی آمریکا

 تن 122، بیش از «بالتیمور»در  «آل کوالک»بنام  آمریکاییک شرکت ی " صدام حسین از

 2نمود." یداریخر 1«فیو دی گلیکول» بنامیی ماده شیمیا

عراق  از فعالیت رژیم بعثیای گوشه «اسرار سامره»برنامه با عنوان  در یک" تلویزیون فنالند 

ی اروپایی نمایش داد. در این فیلم مستند، هابه کمک شرکتیی ی شیمیاهاسالح را در تهیه

د نشان غربی و هلن ی آمریکایی، آلمانهابه کمک شرکت ییفعالیت عراق برای تهیه مواد شیمیا

 3داده شد."

ها که از لحاظ تجهیزات تدافعی های پی درپی رزمندگان ایرانی در جبههشکست 

های شیمیائی، بسیار در مضیقه بودند، ناشی از بکارگیری وسیع و گسترده و وحشتناک سالح

که  گرفت،صورت می آمریکا بویژهاز هدایای ارسالی کشورهای غربی و یی مرگ آفرین شیمیا

ور از مناطق مزب نشینیعقبهادت و مجروحیت بسیاری از نیروهای ایرانی و اجبار در منجر به ش

 گردید. در نتیجه، این نیروها در چنبره فرسایش تاریخی گرفتار شدند.می

های نقاط حساس و محل تمرکز "تحویل عکس روزنامه واشنگتن پست بارها فاش نمود که:

به عراق، موجب شد که آن کشور بتواند از آنها برای به کاربردن  های ایرانی، از طرف آمریکانیرو

تجمع نیروها استفاده کند. این امر  و کشتن سربازان ایرانی در محلیی های شیمیاسالح

های اطالعاتی آمریکا، آن را نگران ساخت، زیرا در صورت فاش شدن کمک آمریکاییمقامات 

  4گردید."مییی های شیمیاده از سالحکشور شریک جرم عراق در استفا

لندن اعتراف کرد  9«ساندی تایمز»به نقل از هفته نامه  بعد از خاتمه جنگ رادیو اسرائیل

ساله علیه ایران، هربار که احساس کرد، توازن قوا به نفع ایران برهم  9" عراق در جنگ که: 

                                                           
 را با محلول نمک مخلوط می نمایند. «فیو دی گلیکول»یی ماده شیمیا «گاز خردل»برای تهیه . 1
 ۳۶4با تحلیلی مقایسه ای(؛ ص مقدس )ره( در دفاع ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 1
، ناشر: اداره کل امور 4وزارت امور خارجه/ تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسالمی ایران؛ جلد . 1

 ۱۳ص  ۷۳۱۳ حقوقی وزارت امور خارجه، چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران
 از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 4

 ۳۶۶ص  ۷۳۳۳
5 .The Sunday times 
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های جنوبی و سربازان، پاسداران و شهروندان در جبههعلیه یی های شیمیاخورد، از سالحمی

  1غربی استفاده کرد."

یی اهای شیمیدر مورد تأثیر بکارگیری عراق از سالح چاپ ایتالیا «ایل ستبو»هفته نامه 

توانست نیروهای ایرانی را مجبور به یی های شیمیا" عراق تنها با توسل به سالح نوشت:

کند... در طول جنگ ایران وعراق، غرب به دفعات شاهد بکارگیری تسلیحات  نشینیعقب

ن موارد ایشده، بود، ولی در تمامیتوسط رژیم عراق که باعث کشتار مردم غیرنظامییی شیمیا

 1چشمانش را بست."

ای بر این امر آگاه بودند که سه نوع تسلیحات شیمیائی، بیولوژیکی و هسته هاآمریکایی 

های " کاخ سفید در تمام سالقرار دارند، ولی با این وصف  1«ی انهدام جمعیهاسالح»در زمره 

اصلی صدام بود. این دولت ریگان و بوش بود که پاپی بوش، حامی –قدرت رونالد ریگان 

حات ایجاد تسلی، برای ها دالر را برای صدام فراهم نمود تا بتواند از تکنولوژی آمریکامیلیون

 هسته
ً
اوایل سال  " نکته طنزآمیز آن که در 4استفاده نماید."ای شیمیائی، بیولوژیکی و احتماال

ی عراق برای ساخت ابزارهای های آمریکایی نیز در تالشها، برخی از شرکت[1329] 1442

 5دخالت داشتند."ای هسته
یی عراق با همکاری و راهنماهای گسترده رژیم بعث در خصوص تالشیی وفیق السامرا

حمله  د ازبعکه سالح اتمی بویژههای کشتار جمعی، ها برای دستیابی به انواع سالحآمریکایی
اتفاق  ۷۳۶۶آن کشور در سال  6«اوسیراک»هواپیماهای رژیم صهیونیستی به نیروگاه اتمی

                                                           
سه ناشر: مؤسبا تحلیلی مقایسه ای(؛ مقدس )ره( در دفاع ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 1

 ۳44ص  ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 
 ۳۷ص ۷۳۱۶لیغات اسالمی، چاپ: آرین، صفری محسن/ ما اعتراف می کنیم؛ ناشر: انتشارات حوزه هنری سازمان تب. 1

3 .Weapons of Mass Destruction 
 دکتر حبیب اله محمودیان، ناشر: انتشارات زاگرو، ایالم -بیکر راس/ خانواده سری؛ مترجمان: دکتر کرم ادیبی فر. 4

 ۷۳۶ص  ۷۳۱۳
 هوشمند -(؛ ترجمه: حمید فرهادی نیافارسخلیجهای جنگ استراتژی و تاکتیکصحرا )بلک ِول جیمز/ صاعقه در . 9

 ۱۳ص  ۷۳۱4 نامور تهرانی، انتشارات اطالعات، تهران
باستان بوده  َتموز(، نام خدای مرگ در عصر مصر) یعرب( و در گویش Osiraq) اوسیراک یا اوزیراک، در زبان فرانسوی. 6

ه سومری
ّ
و عاشق ایشتار بوده، او باعث بازگرداندن زندگی از قعر جهان به ها است. به اعتقاد دیگر تموز نام خدای غل

تموز ست. تموز نماد جاودانگی محصول خرمن قلمداد می شد. از طرف دیگر حزب بعث در ماه سطح زمین گردیده ا
در ازاء  توسط فرانسه۷۳۳۶مگاواتی در سال  ۱۶حکومت را تصاحب نمود. این نیروگاه  (رومیهای پنجمین ماه از ماه)

کیلومتری جنوب غربی بغداد احداث گردید.  ۷۱در حدود  میلیون دالر و با هزینه کشور عربستان سعودی 4۶۶مبلغ 
میزان نیاز به ساخت یک بمب اتم مواد مربوطه از طرف فرانسه به عراق  ۷۳۳۳برابر اخبار منتشر شده در شهریور ماه 
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ی، امکان ساخت بمب های هسته ا" عراق چند ماه پس از انهدام نیروگاهافتاد. اظهار داشت: 
ا شد آن ر داشت که می نیازای آزمایش غیر هسته به یکرا پیدا کرد. این نوع بمب ای هسته

 1[برادرزاده و داماد صدام]: حسین کامل دهدمی بطور پنهانی و زیرزمینی انجام داد. وی ادامه
 نحمالت ایرابلکه دفع  به من اطالع داد که هدف این طرح هسته ای، نه رژیم صهیونیستی،

ه ک نظیر چینای ا ترساندن همسایگان است. ما مواد تشعشعی را از برخی کشورهای هستهی
 نداشت. ولیای ، دریافت کردیم. عراق دانشمند هستهما را به اورانیوم مجهز کرد و پاکستان

به  و مصر ، و ایاالت متحده آمریکاتعداد زیادی از این دانشمندان را از اتحاد جماهیر شوروی
  1کرده بود." همکاری دعوت

روز قبل از آغاز تهاجم ارتش عراق  ۱۶چاپ بریتانیا در  1«االوسطالشرق»روزنامه عرب زبان 
باره در فرانسهمباحثات و مجادالتی در "  فاش ساخت: (۷۳۳۳مرداد ماه  ۷۳)به مرزهای ایران 

 72صورت گرفته است. علت این مجادالت، در تحویل ای قدرت عراق در ساخت بمب هسته
گذشته به  [خرداد]از سوی فرانسه در نیمه ژوئن  %43کیلوگرم اورانیوم غنی شده به میزان 

 4باشد."می عراق
عراق ایفاء کرد ای ی هستههااز همان اوایل جنگ، نقش حائز اهمیتی در برنامه پاکستان

ز ا یکی" همچنان که در آبان ماه سال اول جنگ خبرگزاری پارس طی گزارشی اعالم نمود که:
که اسرار ساختن بمب  «خانعبدالقادر»پاکستان، به نام ای مشهورترین دانشمندان هسته

                                                           
(، خسارات زیادی به آن رساند. F-4هواپیماهای )مهر ماه سال اول جنگ توسط  ۱ایران در  ییفروخته شد. نیروی هوا

با  اسرائیل یینیروی هوا ۷۳۶۶سال بعد در خرداد ماه  در که در پی این حمله، نیروگاه توسط فرانسویان تعطیل گردید.
 ( نیروگاه مزبور را به طور کامل منهدم نمود.F-16) یمایهواپفروند  ۱

مسئول  ۷۳۶۱یکی از محافظان مورد اعتماد صدام بود. در سال  ۷۳۳۳حسین کامل برادرزاده ناتنی صدام در سال . 1
که  ۷۳۱۶در انتفاضه شیعیان عراق در سال دختر صدام ازدواج نمود. «رغده»گردید. در سال بعد با کمیته صنایع نظامی

علیه رژیم بعثیون قیام کرده بودند، به دستور صدام به شهر کربال حمله کرد. هزاران زن و کودک بیگناه را که به حرمین 
سرها  ور شوید وعام نمود. در اجرای فرمان صدام که به وی گفته بود: به گنبدهای حسین حملهپناهنده شده بودند، قتل

ام و تو هم حسینی، با تانک بارگاه امام گفت: من حسینتکه کنید! وی در حالی که خطاب به امام حسین )ع( میرا تکه
دریافت فرمان عفو صدام، به عراق بازگشت.  بعد ازپناهنده شد.  از عراق به اردن ۷۳۱۱در حسین )ع( را به گلوله بست! 

 روز بعد، کشته شد. 4ش گردید و ماه بعد مجبور به طالق همسر ۶
 ،از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 44۳ص  ۷۳۳۳
ترکی »عرب زبان که در انگلستان به چاپ می رسد. صاحب امتیاز آن  «خاورمیانه»روزنامه الشرق االوسط به فارسی یعنی . 1

 است. بن سلمان آل سعود از کشور عربستان سعودی
یت مدیر –/ ناشر: بیناد حفظ آثار (به روایت مطبوعات خارجی)دفاع مقدس؛ اسناد تجاوز های بنیاد حفظ آثار و ارزش. . 4

 ۳۱ص  ۷۳۱4 تهرانانتشارات و ادبیات، 
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باشد که می ک آزمایشگاه تحقیقاتیی بود، به عراق رفته است. وی رئیساتمی را از هلند ربوده 
مشغول ساختن بمب اتم است. هیأتی که از عراق به پاکستان رفته بود، در مورد امکان 

اتمی بحث کردند. این دانشمند پاکستانی های متقابل عراق و پاکستان در برنامههای همکاری
 .بر عهده دارد اتمی عراق راهای مسئولیت برنامه

ورت توسط دشمن ص برای اولین بار در عملیات خیبریی " بکارگیری وسیع سالح شیمیا 
در منطقه حاج عمران به صورت محدود از  2والفجرگرفت. ...پیش ازاین، عراق در عملیات 

  1استفاده کرده بود."یی سالح شیمیا
: " استفاده از گازهای سمی، بخش الف مقررات دادگاه الهه 4۳پروتکل گازها، ماده برابر 

ا ادوات و ابزارهای شبیه به آنها ی ها و دیگر گازها و کاربرد انواع مایعات، موارد مشابهخفه کننده
 2در جنگ ممنوع است."

اق ، در خالل جنگ عر اما همین کشورهای تصویب کننده منع تولید و کاربرد مواد شیمیایی
نیروهای  هعلیها در وسیعترین ابعاد عراقییی علیه ایران، تسلیح کنندگان اصلی مواد شیمیا

های دفاع اماکن مسکونی در شهرها و روستاها بودند. شرکتبی ها و مردمایرانی در سطح جبهه
ید این های تولتجهیزات و کارخانهو یا یی آلمانی بزرگترین صادر کننده جنگ افزارهای شیمیا

، لیا، ایتا، فرانسهسابق، انگلیس ، شورویشدند. کشورهای آمریکامواد به عراق محسوب می
 انکارناپذیر داشتند.ها به عراق نقشی هلند و... در صدور مواد اولیه تولید این سالح

رات ها به کآید، عراقیبسیار خطرناک بشمار مییی از گازهای شیمیا که یکی 1«گاز خردل»
ها و حتی در شهرها، مورد نیروهای ایرانی درجبهه علیهبارها از این نوع گاز ای و در سطح وسیع

  استفاده قرار دادند.
 :گفت 4«کلنل والتر النگ»بنام  یک مقام ارشد سازمان دفاعی آمریکا

                                                           
 ۶۷ص  ۷۳۳۶ های دفاع مقدس/ مؤسسه سروش منزلت؛ ناشر: انتشارات یاس نبی، تبریزناگفته. 1
د، ناشر: دکتر نادر ساع -پروفسور ِفِلک دیتر/ حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه؛ ترجمه: دکتر سیدقاسم زمانی. 1

 4۶۳ص  ۷۳۳4 های حقوقی شهردانش، تهرانشمؤسسه مطالعات و پژوه
گاز خردل یا سولفور موستارد، ترکیبی از کلر و گوگرد است. این ماده در دمای معمولی در حالت مایع بوده، اما به گاز . 1

وارشی و گخردل شهرت بیشتری دارد. و یکی از عوامل تاولزا است که روی پوست، سیستم عصبی، دستگاه تنفسی و 
 گذارد. این گاز مخرب عامل آلکیل کننده و سرطانزا است.چشم، اثرات دراز مدتی باقی می

4 .Walter Long Colonel 
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ها، موضوع های جنگی، توسط عراقیدر میدانیی های شیمیا" استفاده از سالح
برای ریگان و دستیارانش نبود. زیرا تنها برای آنان مهم این بود که عراق در این جنگ مهمی

  1شکست نخورد."
جنگ منتشر  بعد ازها که سالای ، در مقالهآمریکایی، روزنامه نگار مشهور 1«ویلیام بلوم»

وزیرخارجه(، نه تنها هیچ کوششی شولتز )معاون ریگان(، و جورج )" جورج بوش شد گفت: 
، بلکه آوردندو میکربی به عمل نمییی های شیمیابرای جلوگیری از دسترسی صدام به سالح

ی . وکردمیهای خود را از این مواد پر و نظارت ایشان، صدام زرادخانه تأییدسالها، با در تمامی
د، ها قطع نشها و ارسالحتی پس از پایان جنگ ایران و عراق، نیز این کمک کند که:اضافه می

  1."افزایش یافتبلکه 
ر شوم بسیامحموله » گزارشی منتشر نمود که: کمیته تحقیق سنای آمریکا ۷۳۱۳ در سال

 1327اواخر سال )م  1494و بیولوژیکی در اوایل سال یی و خطرناکی از ترکیبات سمی، شیمیا
 باشد. ارسال اینش(، برای عراق ارسال شده است که میزان آن بسیار زیاد و نگران کننده می

دفاع  وزارت تأییدو بدستور وزارت بازرگانی و  آمریکاییک شرکت خصوصی ی محموله، توسط
دوره  کی آمریکا صورت گرفته است. اکثر این مواد، باعث مرگی بسیار دلخراش و دردآور در طی

  4«شود.طوالنی می

 سابقه بکارگیری عوامل شیمیائی

به  ها تولید وتوسط آلمانیی برای نخستین بار افزارهای جنگ شیمیا در جنگ جهانی اول
. آلمانها در طول تاریخ پیشرو تولید و استفاده از این مواد کشتار جمعی ضدبشری کار گرفته شد

باعث کشته  یاییهزارتن مواد شیم ۷4۳اند. در جنگ جهانی اول با بکارگیری بیش از بوده
 ک میلیون نفر از طرفین جنگ گردید.ی کصدهزار نفر و مصدومیت حدودی شدن بیش از

 تالیا، انگلستان و ای، آلمانسابق، فرانسه ، شورویخاتمه این جنگ، کشورهای آمریکا بعد از
میالدی در ژنو تشکیل کنوانسیونی دادند که در آن،  ۷۳4۳از جمله ممالکی بودند که در سال 

                                                           
 ۶4ص  ۷۳۳4، پیرامون دفاع مقدس(؛ ناشر: نشر هدا، قمپاسخ )سید مهدی/ سی پرسش و سی هاشمی. 1

2 .William Blum 
دفتر ا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 1

 ۷۶۶ص  ۷۳۱۱ سیاسی(، چاپخانه: شادرنگ، تهران
 همان مدرک همان صفحه.. 4
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در جنگ، به دلیل توان باال در کشتار جمعی و تأثیر زیانبار در  یاییمواد شیمتولید و استفاده از 
 محیط زندگی ممنوع و خالف انسانیت اعالم گردید.

ها و مناطق مسکونی به در برخی از جبهه ۷۳۶4تا  ۷۳۳۳های ارتش عراق در طول سال
نی زمایایی حمالت شیمترین نمود. اما وسیعاستفاده یایی های شیمصورت محدود از سالح

قرار  های برون مرزی را در عمق خاک آن کشور مورد هجومآغاز شد که نیروهای ایرانی عملیات
در  ۷۳۶۳در در اسفند در غرب جزایر مجنون، عملیات ب ۷۳۶4در اسفند  دادند. عملیات خیبر

تا  ۷۳۶۱در بهمن ماه  ۱شرق رودخانه دجله، عملیات والفجردر  هورالهویزه منطقه عمومی
تا  ۷۳۶۳در دی ماه  ۱و ۱1،۳کربالیهای ، عملیاتدر منطقه شبه جزیره فاو ۷۳۶۳فروردین 
 در منطقه حلبچه ۷۳۶۶در اواخر اسفند  ۷۶والفجرشلمچه و در مناطق عمومی ۷۳۶۶فروردین 

های در مناطق شرق آن کشوردر جبهه ۷۳۶۱شهر آن کشور وفروردین  ۶عراق و تصرف 
رتش ایایی ها با عکس العمل کاربرد وسیع عوامل شیممختلف، رخ داد، که در همه این عملیات

 اعتراف نمودند که توسط عوامل شیمیایی ها در نبرد فاوعراقیعراق مواجه شدند. 
ً
در " صراحتا

 2هزار نفر از نیروهای مهاجم ایرانی را مصدوم ساختیم." 91این نبرد 
رژیم بعث عراق در سایه سار سکوت سازمان ملل و تشویق و ارتزاق از کشورهای غربی 

 استفاده نمود.ای های گسترده، از این مواد به صورتبخصوص آمریکا
ار توسط رژیم جنایتکیایی های شیمبه دنبال اثبات ادعای ایران مبنی بر کاربرد سالح

و گزارش گردید. شورای  تأییداز سازمان ملل برجسته اعزامی بغداد، که توسط کارشناسان
بدون ذکر نام عراق به عنوان به کار برنده ای با صدور بیانیه ۷۳۶۳فروردین  ۷۶امنیت در تاریخ 

 ژنو دعوت نمود! ۷۳4۳سالح شیمیائی، طرفین درگیر را به پایبندی به پروتکل 
آور نباشد، و حتی ذکری از نام استعمالگر آن به میان نیاید، نه تنها فاقد که الزامای بیانیه

اد کارانه توسط رژیم بعث، قلمداست، بلکه مشوقی برای تداوم این عمل جنایتایی ضمانت اجر 
" آنها بعدها معجون  باعث شد که المللبینشد. سکوت مرگبار و اغماض معنی دار جوامع 

                                                           
فات لطراحی شده بود، به علت لو رفتن، عملیات نیروهای ایرانی با دادن ت که برای تصرف شهر بصره ۱کربالیعملیات . 1

 نامیدند، ولی همین شکست، منشاء «روز بزرگ»ها این روز را نشینی شدند. هر چند عراقیبسیار متوقف و مجبور به عقب
، خطیر شدن در عملیات ۱کربالیگردید. نتیجه خطر کردن در  ۳کربالیها در عملیات پیروزی حیرت انگیز ایرانی

" عظمت  :۷۳۱۱بود. به قول پل گیوم آندره ژید نویسنده مشهور فرانسوی و برنده جایزه ادبی نوبل در سال  ۳کربالی
رحمت »ت که هر بار شکست خوردیم، دوباره بپاخیزیم."واقعی در این نیست که هرگز شکست نخوریم، بلکه در آن اس

 .«92ص  1343نژاد حسین/ افکار جاویدان؛ ناشر: عارف کامل، 
مرکز مقدس )وفیق/ ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عدنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع  . السامرائی1

 ۷۱۷ص  ۷۳۳۷ مطالعات و تحقیقات جنگ(، چاپ: قلم آذین، تهران
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مخلوطی از سیانور هیدروژن، گاز خردل، سارین و 1491کارآمدتری کشف کردند، در سال 
 ایرانی از آنها استفادهگرفتند و در حمله به نیروهای می به کاریایی شیمهای تابون را در سالح

بعد،  هایسالدرصد باال بردند و طی  22کردند. آنها با این کشفیات، درصد تلفات را تا می
 1روستای ایرانی را با این مخلوط مرگبار بمباران کردند." 2،222حدود 

مصاحبه مطبوعاتی،  در یکطارق عزیز مسیحی، وزیر خارجه عراق  ۷۳۶۱در شهریور ماه 
 " عراق برای دفاع از گفت:یایی های شیمه سؤال مربوط به استفاده عراق از سالحدر پاسخ ب

 2خاک خود، هرگونه سالحی را که در اختیار دارد، به کار خواهد گرفت."
ا داد، کمخود قراریایی را نیز مورد تهاجم شیمایی های صحر ارتش عراق حتی بیمارستان

دی ماه  ۷۶، و در در آبادان (س)حضرت فاطمهایی به بیمارستان صحر ۷۳۶۱اسفند  ۶اینکه در 
 نمود.یایی حمله شیم ارتش در منطقه سومار ۳4۱ایی سال بعد به بیمارستان صحر 

یایی های شیممکرر ایران مبنی بر اعمال کاربرد دائم ارتش عراق از سالح هایگزارش
از جمله ایی های اروپها به بیمارستانمصدومین این سالححاوی گاز خردل و اعصاب و اعزام 

، شورای امنیت را بر آن داشت تا در جمعه اول ، هلند، بلژیک، انگلستان، اسپانیا و سوئدآلمان
، تحت تأثیر افکار جهانیان، برای نخستین بار بدون ۷۳۱۶مارس  4۷مطابق  ۷۳۶۳فروردین 

 در جنگ علیه ایران،یایی ای، کشور عراق را به عنوان به کاربرنده سالح شیممهصدور قطعنا
 اکتفا نمود!ایی بدون توان اجر ای معرفی و فقط به بیانیه

 ها وجبهه علیهیایی های شیموقفه ارتش عراق از کاربرد انواع سالحبی در طول اقدامات
های مکرر ایران، در اردیبهشت ماه درخواستدفاع شهرهای ایران، سازمان ملل بنا به بی مردم

اقدام به اعزام چهارمین گروه کارشناسی نمود. این گروه پس از تحقیق و بررسی و بازدید  ۷۳۶۶
تی توسط ارتش بعث، در قسم یاییاز مصدومین مربوطه، ضمن تأکید بر به کارگیری مواد شیم

ک دهقان، ی " ما، آثار گاز خردل را بر خانواده ر نمودند:از گزارش خود به سازمان ملل ذک
ک مادر و دو دختر دو و چهار ساله وی، مشاهده کردیم. ما، در کمال اندوه شاهد ی بخصوص

                                                           
غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: مؤسسه خدمات مرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 1

 4۳۶ص  ۷۳۱۳ فرهنگی رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران
تحلیلی مقایسه ای(؛ ناشر: مؤسسه با مقدس )ره( در دفاع ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 1

 ۳۳۱ص  ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 
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ساعت با مرگش بودیم. ما، صدمات شاید گاز خردل را  2ساله در فاصله کمتر از  9رنج کودک 
 1مشاهده نمودیم."ماهه باردار بود،  9بر روی مادر جوانی که 

مداوم  یاییتأثیر دبیر کل سازمان ملل، هیچ ثمری بر روند حمالت شیمبی هایابراز تأسف
د خویایی امان شیمبی مسیر حمالت مهمی درجنایتکاران بعثی نداشت. آن رژیم که مانع 

 یروستاها ۷۳۶۶کرد، در مقابل دیدگان به ظاهر خواب آلود جهانیان در فروردین احساس نمی
نفر شهید و  ۱،۳۶۶تیر همان سال اقدام به بمباران شیمیائی ۱دفاع حومه شهر بانه، و در بی

 نمود. دفاع شهر سردشتبی مجروح از زنان و کودکان و مردم
های بشر دوستانه برای مشاهده این فاجعه درخواست ایران از سازمان ملل و سازمان

مواجه شد. در واقع سکوت معنادار،  المللیبینضدبشری، با سکوتی مرگبار در سراسر مجامع 
محرکی برای ادامه کاربرد آن مواد، باعث وقوع جنایتی به مراتب بزرگتر گردید. بمباران 

 4۱در  (۷۶والفجرعملیات  بعد ازساعت  ۱۱)عراق و مناطق اطراف آن  شهر حلبچهیایی شیم
زن به ویایی چهار بمب شیم هر یک" پنجاه فروند هواپیما که به وقوع پیوست.  ۷۳۶۶اسفند 

دادند، خود قرار یایی حلبچه را هدف حمله شیم 12/3/1499کیلوگرم داشتند، در روز  122
و منجر به مجروحیت مادام العمر بیش از  2نفر از شهروندان این شهر نابود شدند." 1،222
ج جنایت خود به خر بر این  " صدام حتی تالش اندکی هم در راه پرده پوشینفر گردید!  ۱،۶۶۶

رخ داد. روستاهای  " در منطقه مریوان ارتش بعث،یایی همین روز حمالت شیم در 3نداد."
مورد هدف قرار گرفت. و به یایی بمب شیم 322بیش از  با« دزلی»تا  «قلعه جی»منطقه 

  4بمب اصابت کرد." 11روستای کوچک قلعه جی بیش از 
در پی بازدید بسیاری از گزارشگران خارجی از مناطق آلوده به مواد شیمیائی، ارسال و 

و انزجار ، به دنبال فشار افکار عمومیدفاع حلبچهبی شهر انتشار گسترده اخبار و تصاویر فاجعه
مردم بسیاری از کشورهای جهان از این جنایت کم سابقه و دهشتناک، شورای امنیت مجبور 

ین، های پیشها و بیانیهبه اتفاق آرا گردید. این بار نیز همچون قطعنامه ۶۷4 به تصویب قطعنامه

                                                           
؛ ناشر: بنیاد حفظ آثار و (به روایت اسناد سازمان ملل متحد)عراق علیه ایران یی خاطری شهریار/ جنگ شیمیا. 1

های شیمیائی، چاپ: وزارت فرهنگ و ارشاد ت از قربانیان سالحبا همکاری انجمن حمای -های دفاع مقدسارزش
 4۱ص  ۷۳۱۶ سازمان چاپ و انتشارات، تهراناسالمی

طالعات مرکز ممقدس )وفیق/ ویرانی دروازه شرقی، مترجم: عدنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع  . السامرائی1
 ۷4۳ص  ۷۳۳۷ آذین، تهرانو تحقیقات جنگ(، چاپ: قلم 

غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: خدمات فرهنگی مرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 1
 ۳۶۱ص  ۷۳۱۳ رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران

 4۶خاطری شهریار/ همان مدرک، ص . 4
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ذکر نگردید، بلکه هیچ اقدام ممانعتی در جهت یایی از بکارگیرنده سالح شیمتنها نامی نه
جلوگیری از تکرار مجدد این فاجعه انسانی و زیست محیطی، صورت واقعی به خود نگرفت. 

و  «اشنویه»به مناطق اطراف شهر یایی ضمن این که محرک دیگری برای تکرار حمله شیم
 گردید.  ۷۳۶۱مرداد ماه  ۷4در  «هابروستاهای اطراف سرپل ذ»

 44که در  (عضو سوئدی هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد)دکتر گوستاو اندرسن 
ن سفر ها، به ایراعراقییایی های شیمبرای بررسی نتایج وحشتناک کاربرد سالح ۷۳۶4اسفند 

ای قاطع سازمان ملل با این موضوع مواجه گردیده بود، در مقالهکرده بود و با عدم برخورد 
بار دیگر از من خواسته شد تا در تیم کارشناسان  یک [ش1327] 1499" در سال  نوشت:

شرکت کنم. اّما این بار من این یایی های شیمسازمان ملل برای بررسی ادعای کاربرد سالح
بازی سیاسی استفاده  در یکدرخواست را رد کردم، چرا که احساس نمودم از تیم سازمان ملل 

  1شده است."
 ناطقو بمباران میایی های شیمدر برابر صدها جنایت باورنکردنی سران حزب بعث، با سالح

صلیب سرخ جهانی و جوامع  سکوت سازمان ملل، کمیته دفاع مسکونی شهرها، هیچگاهبی
به اصطالح متمدن دنیا، شکسته نشد. چشمان به ظاهر بسته آنان به روی وقایع آشکار گشوده 

های شکسته و دستان های ناشنوایشان ضجه مادرانی را که با کمک ناخننگردید. گوش
 زدند،یافتن جنازه کودکانشان کنار می های مدارس بمباران شده را در جستجویمجروح، آوار

 !هاحد و حصر بعثیبی صدور مجوز تکرار جنایات یعنی نشنیدند!!! سکوت معنادار آنان،
" مایل نبود بخاطر ُمشتی ها برای حفظ منافع نامشروع غربی ریگان رئیس جمهور آمریکا

رد، آن همه سودای پرسود را به خطر اندازد. جورج بوش هم به روشنی سیاست ریگان
ُ
را  ک

در عین حال، اشک تمساح خود را در شورای امنیت سازمان ملل به ها آمریکایی 2داشت."
بدون ذکر بکار  ۷۳۶۱تیر ماه  4۳نمایش گذاشتند. در آنجا معاون رئیس جمهور آن کشور در 

جنگ  ژهویه ب" وحشتناکترین جن با اظهار تأسف ساختگی گفت:یایی شیمهای برنده سالح
تواند تصاویر می است. چه کسییایی شیمهای عراق، افزایش منظم استفاده از سالح –ایران 
یشان هادهکدههای متعددی را در حالی که در خیابانهای تمامی افراد خانوادههای جنازه

                                                           
 ۷4همان ص  .1
غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: خدمات فرهنگی مرگ )سوداگری  /آر تیمرمن کنت.. 1

 ۳۳۱ص  ۷۳۱۳ رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران
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ه به رحمانبی که هیچ گناهی نداشتند، اما به شیوهایی همشاهده نماید. جنازه ،پراکنده شده
  1قتل رسیدند."

های ضمن اعتراف به استفاده از سالح ۷۳۶۱طارق عزیز وزیر خارجه عراق در سال 
ار شیمیایی در اختیهای " کشورهای اروپایی خود سالح شیمیایی در جنگ علیه ایران گفت:

ان، اشک ی، بر سر قربانهادهند، اما هنگام استفاده از این سالحمی کشورهای جهان سوم قرار
 2ریزند."می تمساح

پس از مشاهده آثار وحشتناک حمالت وسیع رژیم بعث عراق علیه ایران، در طول جنگ  
جنگ عراق علیه ایران!  بعد ازها تحمیلی، و تلفات هولناک ناشی از آن، جامعه جهانی، سال

 هایکنوانسیون منع گسترش، تولید، ذخیره و استفاده از سالح ۷۳۱۷دی ماه  4۳درتاریخ 
الزم االجراء به تمام ممالک جهان ابالغ  ۷۳۱۶تهیه و در سال  (CWC)و نابودی آنها یایی یمش

این عمل بیشتر به خاطر زمینه سازی جهت خلع سالح کشورهای دارای این نوع سالح، ) نمود.
 بود، تدوین گردید(. نظیر عراق، که مدعی دشمنی با رژیم صهیونیستی اسرائیل

اراده کشورهای استکباری از خود فاقد  های جهانی، همچون ابزاری درزمانزمانی که ساتا 
استقالل عمل و تدبیر باشند، کشورهای جهان سوم و در حال توسعه! شاهد صلح و آرامش 

 واقعی در مناطق خود نخواهند بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( و حقوق جنگ دریائی، مترجمان: حمیدرضا ملک ۷۳۱۶ -۷۳۱۱عراق )رونزیتی ناتالینو؛ جنگ ایران و  -گاتری آندره. 1

 4۱۳ص  ۷۳۱۱ سعیدتائب و احمد ساالری، ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران –محمدی نوری 
پانصد ساله اخیر ایران و مقایسه با جنگ تحمیلی عراق های منصوری الریجانی اسماعیل، شیرزادی رضا/ بررسی جنگ. 1

 44۳ص  ۷۳۱۳علیه ایران؛ ناشر: انتشارات عروج نور، چاپ: عروج نور 



۳۳۷ 

 

 

 در جنگ تحمیلی متحده آمریکاصل ششم: نقش ایاالت ف

 ششمفصل 

 در جنگ تحمیلی نقش ایاالت متحده آمریکا 

 مقدمه

به جهانیان بود، از منظر  (ص)یمحمدایران که معرف اسالم ناب  زی انقالب اسالمیپیرو

سرسخت و آشتی ناپذیر با منافع  «مخالف»نامزد آتی ترین بسیاری از سیاسیون، محتمل

ر س شد. کشمکش برقلمداد میدر کشورهای اسالمی بویژهغرب در اکثر نقاط دنیا  «نامشروع»

ه ، از دریچ«منافع نامشروع غرب»و  «دنیای اسالم»غما بردن منابع غنی مسلمانان میان ی به

رد خشونت آمیز دو تمدن نامعلوم، سرانجام به برخوای نگاه برخی از ناظران سیاسی در نقطه

 نقیض و ناهمگون، خواهد انجامید.

ه شرقی، نه ن»به تعبیر دیگر سیاست  ای با اتخاذ سیاست عدم پذیرش سلطه،ایران اسالمی

که در واقع  1«سنتو»، و 1«سیتو»، 1«ناتو»های نظامی، در اوایل پیروزی انقالب از پیمان«غربی

ورهای سابق و کش ها در آسیا و عوامل اعمال فشار بر شورویآمریکاییهای پایگاهایی تقبل برپ

 بودند، خارج گردید.یایی آس

 یهاایران و خروج ایران از سه پیمان، ضربه مهلک انقالب اسالمی4«هالیدیفرد»به تعبیر 

 مهم بود، زیرا نه تنها آمریکا مذکور،
ً
را از دست داد،  ک پایگاه مهم جاسوسی شورویی " واقعا

                                                           
1 .North Atlantic Treaty Organization (NATO) .)سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو 
1 .South East Asia Treaty Organization (SEATO ) (سیتو)سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی. 
1 .Central Treaty Organzation (CENTO ) (سنتو)سازمان پیمان مرکزی. 
4. (Fred Halliday) و نویسندههالیدی نویسنده واستاد دانشگاه و متخصص روابط بین الملل در امور خاورمیانه فرد ، 

خود، انقالب ایران را در مجموع، مدرن ترین انقالب تاریخ  ۷۳۱۱، در سخنرانی سال «ایران: دیکتاتوری و توسعه»کتاب 
ها از ورود رهبر انقالب را ن را، انقالبی غیر خشونت آمیز قلمداد نمود. استقبال ایرانیبشریت نامید. وی انقالب ایرا

که در ایران انقالبی وجود دارد، در هیچ ای هالیدی، آزادی بیان و عقیدهبزرگترین اجتماع تاریخ بشر خواند. به عقیده 
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ک نیروی مداخله گر ضدانقالبی، در ی ، اکنون بدونفارسخلیجاز آن، منطقه تر بلکه مهم

های دمکراتیک و انقالبی این منطقه منبع معرض خطر قرار گرفته و انقالب ایران، برای جنبش

  1شده است."ای تازه الهام و جنب و جوش

در  ۷۳۳۱در روزنامه واشنگتن پست، در سوم دی ماه ایی دو تن از نویسندگان آمریگ

" مشارکت در  و عراق اشاره نموده و نوشتند: به موضوع ارتباط جدید آمریکاای سرمقاله

میان بغداد و واشنگتن را  ،روابط منجمد و سرد، ، به طور رسمی[ره] ینیخم [امام]خصومت با 

  2گرم ساخته است."

ایگاه پ) آن کودتای نقاب بعد ازو  در صحرای شنزار طبس آمریکایی سیاست ماجراجو بعد از

قبل، مترصد فرصت مناسب برای اجرای عملیات  هاسال، صدام حسین که از (شهید نوژه

ملی  ، مشاور عالی امنیت«زبیگنیو برژینسکی»کشورایران بود، کاندید گردید.  علیهنظامی

" استراتژی آمریکا در مقابله با  شکست کودتای نقاب، گفت: بعد از، آمریکا در دولت کارتر

ا خمینی را دار  [امام]که توان انجام عملیات علیه رژیم ایی هدولتانقالب ایران باید تقویت 

 3هستند، مورد توجه قرار دهد."

با صدام مالقاتی محرمانه  چند ماه قبل از آغاز حمله عراق به ایران، برژینسکی در مرز اردن

  -اروندرود -العرببا آرزوی عراق در مورد شط آمریکا"  انجام داد و گفت:
ً
 کی برقراریو احتماال

در این منطقه، مخالفتی نخواهد کرد. و از او حمایت خواهد  [خوزستان]جمهوری عربستان 

فروند جت بوئینگ مسافربری و تعدادی موتور  ۳اقدام به فروش  این دیدار، کارتر بعد از 4نمود."

 جنرال الکتریک به عراق نمود. 

. از ابتدای پیروزی انقالب کردمیروزشماری ای انتظار چنین لحظهصدام در تربص و 

 «دالژ الیویه»های فراوانی در این راستا انجام داده بود. به نقل از ایران، زمینه سازیاسالمی

خواه  ،"در محافل آشنا به اوضاع خاورمیانه ، نوشته شده است:«طوفان خلیج»نویسنده کتاب 

                                                           
ن و ای یا تاکنون حرف رژیم جمهوری اسالمیدن کشور انقالبی دیگری وجود ندارد. وی در پایان سخنرانی خود گفت:

 .ملت بزرگ ایران را نشنیده است
 ۳۶ص  ۷۳۱۳، ؛ ناشر: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ: سپهر، تهراناخترشهر رجبعلی/ ارتباط ایران و آمریکا. 1
 ۷۳۶همان ص . 1
 ۷۳۱۱ جنگ عراق و ایران؛ ناشر: دوره عالی جنگ سپاه، چاپ: پژمان، تهراناستراتژی ها: یی اردستانی حسین/ رویارو. 1

 ۱4ص 
 ۷۳ص  ۷۳۱۱ ؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهرانالمبیناکبر/ عملیات فتح. موسوی قویدل سیدعلی4
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عراق پایگاه استواری برای حفاظت از تمدن و فرهنگ غرب قلمداد  ،و خواه در آمریکا اروپادر 

  1کند."ایران، تالش میشد که در راه آرمان غربیان و ایستادگی در برابر طوفان انقالب اسالمی

 کندمی" تجارب تاریخی ثابت  نوشت: ۷۳۳۳آبان ماه  ۱در شماره  «فیگارو»نشریه فرانسوی 

 2ت."اسای که فریفتن صدام حسین و عراق برای شرکت در جنگ علیه ایران، کار بسیار ساده

قد معت «فرصت را از دست ندهید»در کتاب  رئیس جمهور اسبق آمریکا «ریچارد نیکسون»

در جهان اسالم، باید درون النه مار، که آکنده از منازعات  آمریکایی" سیاستگذاران  بود که

 ،های ملی است، راه خود را بیابند. حتی در میان بنیادگرایان همزهرآگین عقیدتی و رقابت

  3های عقیدتی شدید و گاهی خونینی، وجود دارد."نزاع

 بخش در امور خاورمیانه آمریکایینویسنده و تحلیلگر کارشناس ارشد  4«گراهام فولر»

ف کنیم را متوق : " باید پیشرفت اسالمیسرویس اطالعاتی و از اعضاء اسبق سازمان سیا گفت

 5و باید از هر لنگه کفشی برای لیس زدن استفاده کنیم. و عراق این لنگه کفش است."

و عراق تضادی  " در ستایش از عراق گفت: مابین منافع آمریکا ۷۳۳۳برژینسکی در خرداد ماه 

 1314و  1319برای صدام حسین در سال ها شرایطی را که آمریکایی ،" بدون شک 6نمیابیم."

شد، چه نمیفراهم کردند، به نحو بارزی در تصمیم گیری وی مؤثر افتاد و اگر این شرایط فراهم 

 7زد."نمیماجراجویی خطرناکی دست  بسا صدام به چنین

ی هادر تبلیغات هدفمندانه خود، ایران انقالبی که با سیاست آمریکاییسیاسیون 

سرسخت تروریسم به دنیا معرفی ، آشکارا قد علم کرده بود، را حامیامپریالیستی آمریکا

رداشت " ب ها، نوشت:آمریکایینمودند. نیویورک تایمز در تحلیلی درمفهوم تروریسم از منظر 

حکومت ما از مفهوم تروریسم این است که اگر کسی در برابر ما، قد علم کند، تروریست بالفطره 

ک ی گیرد، باید به حقانیت این حمله بسانورد حمله ما قرار میوقتی م است. و چنین آدمی

                                                           
سه ؛ ناشر: مؤس(با تحلیلی مقایسه ای)ره( در دفاع مقدس ) ینیخمامام بنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه . 1

 ۳۱۳ص  ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 
 ۷۳۱۶مایندگی ولی فقیه در سپاه کریمی مجید/ نیمه پنهان جنگ؛ ناشر: مرکز فرهنگی سپاه، چاپ: مرکز چاپ ن. 1

 ۳۷ص
 ۳۳۱؛ ص (با تحلیلی مقایسه ای)ره( در دفاع مقدس ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 1

4 .Grham Fuler 
 از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 9

 ۷۳۳ص  ۷۳۳۳
 ۳۱کریمی مجید/ نیمه پنهان جنگ؛ ص . 6
 ۱۷همان ص . 7
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کیفر آسمانی اذعان کند. بنابراین در برداشت ما، تروریست کسی است که در مقابل ما از خود 

 1دفاع کند."

این سفسطه و برداشت مذکور، نشئت گرفته از روح استکباری، توسعه طلبی، خودبزرگ 

است که ظلم و ستم، قتل و غارت،  آمریکاییبینی و نژادپرستی، کالن سرمایه داران جهانخوار 

عمال ننگین خود را به هر شیوه
َ
 کنند. در جهان سوم، توجیه میای ا

از  «برگزیده»، خود را قومی«تورات»ه صاحب کتاب االصل ایاالت متحد یهودی بنیانگذاران

کردند که چون از طرف خداوند برگزیده دانستند. و چنین استدالل میجانب خدا، می

، باید چراغ راه هدایت سایر اقوام و ملل دیگر باشند. از طرفی آنها معتقدند که با خدا اندشده

خدا بر روی کره خاکی هستند. لذا باید سایر  و در واقع نمایندهاند پیمان اتحاد منعقد نموده

 لیهعملل با ایاالت متحده، پیمان اتحاد ببندند. هرکس با این نمایندگان به حق!، اتحاد نبندد، 

گردد. محور شرارت در منطقه محسوب می «محور شرارت»نماینده خدا! قد علم نموده است. و 

 خدا گردد! ا مطیع محض نمایندهی ا نابودیایی باید به هر به

  است!! آمریکاییاین؛ واقعیت الهیات نهفته در سیاست خارجی سیاستمداران 

پسر، رئیس  «جرج بوش»ایران در مورد این نماینده کذاب، عدم تمکین جمهوری اسالمی

خود در کنگره آمریکا از ایران  ۷۳۱۶بهمن ماه  ۳را واداشت که در سخنرانی  جمهور وقت آمریکا

، نام برد و برای اولین بار جناحی در آمریکا، که به جناح تندرو و مثلث: «محور شرارت»"  به عنوان،

  2."ایران شدند نظامی بهرایس، چینی و رامسفلد، معروف هستند، به طور آشکار خواستار حمله 

ها و ونتخشترین خونین که "کیل این کشور سلطه گر مبّین این واقعیت است تاریخ تش

تاریخ ایاالت متحده از ابتدای آن است.  یژگیو ها از طرف جامعه مذهبی ریاکار،ضمانت آن

تاریخ  گذاشتند، مرگبارترین اعتقادات نخستین قشری گرایان انگلیسی که قدم به خاک آمریکا

 ها و ربودن زمین بومیان چونکه به قتل عام «قوم برگزیده»بشری را به آنجا بردند. اعتقاد به 

  3بخشید."مشروعیت می «فرامین خداوند»

                                                           
 ۳۱4ص  از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1
انقالب اسالمی(؛ ناشر: انتشارات آوای نور، چاپخانه: درخشان،  )بعد از یراناجعفری ولدانی اصغر/ روابط خارجی . 1

 ۷۶ص  ۷۳۱4
 4۱ص  ۷۳۱۶، پیشتاز انحطاط؛ ترجمه: قاسم صنعوی، چاپ: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، گارودی روژه/ آمریکا. 1
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خدا  " گوید:می ، رئیس جمهور اسبق آمریکا«نیکسون»برهمین اعتقاد ارتجاعی است که 

 1با ملت آمریکاست، خواست خداوند است که آمریکا، رهبری دنیا را بدست بگیرد."

رهبریک حکومت جهانی از دریچه دیدگاه جهان بینی سردمداران اقتدارگرا و قدرت طلب 

حق مداخله در امور  «تئوری توطئه»در واقع  ای ،1«نظم نوین جهانی»، که در پوشش آمریکایی

، برای سلطه و حاکمیت «دفاع مشروع»داخلی کشورهای دارای منابع غنی را تحت عنوان 

عنی ایجاد جنگ افروزی در بین ملل جهان سوم، خلق ی کنند، در حقیقتبرجهان توجیه می

ان برگزیدگ»کسانی که به فرمان به اصطالح  علیهموقعیت ُکشت و کشتار، تولید انواع تروریسم، 

 نهند!، گردن نمی«خدا

م " تروریس سابق در زمان حیاتش گفت: ، رهبر کمونیستی اتحادجماهیر شوروی«لنین»

کردد. و مربوط میهای جنگی و فشار نظامیبطور حتم با تهاجم امپریالیسم جهانی با دسیسه

 3امپریالیسم جهانی در واقع، منبع اصلی تروریسم است."

، با ی ایران و آمریکاهادولتدر ایران، بین  آمریکاییهای آزادسازی گروگاندر جریان 

دی  4۳مذاکراتی به صورت غیرمستقیم آغاز شد که در نهایت در تاریخ  وساطت کشور الجزایر

 گردید.  «الجزایرهای بیانیه»منجر به انعقاد و انتشار  (۷۳۱۷ژانویه  ۷۳) ۷۳۳۳ماه 

 متعهد شد:  به طور کلی آمریکا

 ا غیر مستقیم تحت هر عنوانی در امور داخلی ایران.ی عدم دخالت مستقیم -الف

 ایران و بازگرداندن آنها.های لغو انسداد تمامی دارائی -ب

 اعمال شده نسبت به ایران.های لغو کلیه تحریم -ج

 ایران. علیه آمریکاییهای مؤسسات و دادگاهاساس بی ختم تمامی ادعاهای -د

که توسط خاندان شاه از ایران به صورت غیرقانونی ایی هبرگرداندن اموال و دارائی -ـه

 خارج گردیده است.

 دولت ایران نیز متعهد گردید که:

 در بند. آمریکاییتبعه  ۳4نمودن  آزاد -الف

 .کاییآمریو مؤسسات ها به بانکها تسویه کلیه بدهی -ب

                                                           
 ۳4ص  ۷۳۱۳؛ ناشر: کتاب صبح، چاپ: اسوه، زرشناس شهریار/ نیمه ی پنهان آمریکا. 1

2 .New World Order (NOW) 
 ۷۳۱۳(؛ ناشر: انتشارات بینش، چاپ: طلوع، و افغانستان عملیات پنهان علیه هندوستان) یاآسگالیوین راستم/ سیا در . 1
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صدور بیانیه توسط ایران، با توجه به تعهدات  بعد ازروز  در یکها به رغم آزاد سازی گروگان

نه  ،در قبال ایران، آن کشور، در طول جنگ تحمیلی و حتی تا این لحظه صریح و روشن آمریکا

 ،نشان داده، و به تعهدات خود عمل ننموده، بلکه تنها عدم پایبندی خود را به توافقات الجزایر

 خود در اشکال گوناگون جامه عمل پوشانده است. های به، شدت کینه توزی

 ها با رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلیآمریکاییهمه جانبه های همکاری

 های اطالعاتیهمکاری 

" زمامداران عربستان هنگام استقبال  فاش کرد: ۷۳۶۷خرداد  ۷۶مجله ژون آفریک در  

به وی دادند. و آن گزارشی ای ک ماه مانده به شروع جنگ، هدیه شاهانهی از صدام درست

که در آن اوضاع اقتصادی، اجتماعی و  سری آمریکاهای بود تهیه شده از سوی دستگاه

وضع  بارهدرنظامی ایران تشریح شده بود. حتی بیشتر از این، در این سند واقعیات دقیقی 

آن و اطالعات مختلف  برداریبهرهارتش ایران، تعداد نفرات آن، مواضع و تجهیزات قابل 

هیه قشه کامل تهاجم تک نی دیگر که بسیار محرمانه بود به او منعکس کردند. خالصه آنکه

 1شده بود."

هواپیمای آواکس  9" پنتاگون  ،(۷۳۳۳آبان ماه  4۶)در اوایل جنگ تحمیلی  

رد با بایی ، مستقر کرد. که مجهز به راداره(کشور عربستان سعودی) در آنجا [جاسوسی]

معمر » 1کنند."فعالیت میآمریکا مستشار نظامی 322کیلومتر هستند. و زیر نظر  922

، ضمن قطع رابطه سیاسی با عربستان سعودی به علت رئیس جمهور وقت لیبی «قذافی

" استقرار هواپیماهای آواکس در  در آن کشور، گفت: حضور هواپیماهای جاسوسی آمریکا

 3است."آمریکا در منطقه برای مداخله نظامیای عربستان، مقدمه

 ایبه عراق، زمانی آشکار شد که تحوالت عمده های پنهان اطالعاتی آمریکاآغاز کمک

از خاک ایران از لوث وجود متجاوزین های عظیمیها، منجر به پاکسازی قسمتدر جبهه

 گردید. «المبینفتح»عملیبات  بعد ازبعثی بخصوص 

                                                           
 ۷۳۱۱ استراتژی ها: جنگ عراق و ایران؛ ناشر: دوره عالی جنگ سپاه، چاپ: پژمان، تهرانیی اردستانی حسین/ رویارو. 1

 ۱۳ -۱۱صص 
های اشغالگر(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قدیر، آخرین گام هویزهپنجم )روزشمار جنگ، کتاب . 1
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خواستند در قسمتی از جبهه دست به حمالت همه جانبه ها میکه ایرانی" زمانی 

خود را در اختیار عراق گذاشت و صدام حسین خط ای ، اطالعات ماهوارهبزنند، آمریکا

 1دفاعی خود را مستحکم ترکرد."

نیروهای ، [1322]م  1497" تا تابستان یک مقام اسبق کاخ سفید، بعدها فاش کرد که: 

 به ارتش عراق دیکته ما در صحنه نبرد حاضر بودند و توصیه
ً
های تاکتیکی را مستقیما

 2کردند و حتی بعضی تا مرزهای ایران رفته و در کنار نیروهای عراقی حاضر بودند."می

تحویل " نویسد:در کتاب خود می آمریکایینویسنده نامدار  «کنت آر تیمر من»

ان و همچنین اطالعات مربوط به نقل و انتقال نیروهای ایران، و سری ایر اطالعات نظامی

م  1492از سال  بویژهکه ایاالت متحده از آغاز جنگ  فارسخلیجها در موقعیت کشتی

آن در عراق و  بعد ازهای مستقر در عربستان و ها و آواکساز طریق ماهواره [ش1321]

آورد، برای مقابله با ایران، در اختیار در ایران، بدست می [منافقین]پنجم همچنین ستون 

 داد. عراق قرار می

 در ماه این کمک
ً
های اطالعاتی تا پایان جنگ هم ادامه داشت. ...صدام خود صریحا

اظهار داشت: عراق از اطالعات هواپیماهای آواکس که  [1323اردیبهشت ]1499مه 

مستقر بودند،  آمدند، و در عربستان سعودیبه پرواز در می آمریکاییتوسط خلبانان 

 3استفاده کرده است."

عراق، در رئیس بخش ایران در سازمان اطالعاتی نظامیایی سرلشکر وفیق السامر 

های مکرر خود با مأموران الحیات چاپ لندن، ضمن فاش نمودن تماسمصاحبه با روزنامه 

از ابتدای جنگ  سازمان جاسوسی " سیا " و مأموران آژانس اطالعاتی دفاعی آمریکا

 تحمیلی، گفت:

های در اختیار عراق قرارداد، براساس عکس " ارزشمندترین اطالعاتی که آمریکا 

کیلومتری این کشور تهیه شده بود.  1222و مواضع ایران در طول جبهه ای هماهوار 

را با همتای عراقی خود،  های نظامیدر طرح های گریزمأموران آمریکا، تحوالت جنگ و راه

                                                           
نیا، ناشر: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ: / علیه همه دشمنان؛ مترجم: کیوان افخمیآ کالک ریچارد.. 1

 ۶۱ص  ۷۳۱۱ خوشه، تهران
 ۳4ص  ۷۳۳4، ؛ ناشر: نشر هدا، قم(سید مهدی/ سی پرسش و سی پاسخ )پیرامون دفاع مقدسهاشمی. 1
 از مساعدت تا مشارگت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 4۶۶-4۶۱صص  ۷۳۳۳



 ردای فتح 331

های های استقرار نیرودر مورد محل آمریکاییدادند. مأموران مورد بحث و بررسی قرار می

 1دادند."ها قرار میافزارها و مقاصد آنها، در اختیارعراقی جنگ ایران،

از  (SIA) های اطالعاتی آمریکاسرویس" نویسد:در بخشی از کتاب خود میایی السامر 

های اطالعاتی از همه جلوتر ، در زمینه کمک[1322اسفند ماه ] 1492اواخر مارس 

های اطالعاتی مجموعه اطالعاتی را در اختیار ما گذاشتند که با وسایل بودند. این سرویس

و  یه وسیله ماهواره از اهداف نظامرا که بایی هها تهیه شده بود. من عکسانسان و یافنی 

ر توانستیم تصویبسیج نیروهای ایران تهیه شده بود، مشاهده کردم. ما به راحتی می یا

بودند مشاهده کنیم،  های آموزشی ایران در حال آموزش نظامیسربازانی را که در پادگان

داد نیز در این حتی کسی که در مراسم رژه، دست و پایش را به صورت اشتباه حرکت می

 2تصاویر مشخص بود."

حمله  با ۷۳۶۶فروردین  ۷۳ارتش در  هواییز و شجاع نیروی بانان بلند پرواخل

در  خاک عراققسمت ترین غربیدر  کیلومتر ۳۳۶۶فاصله بیش از در غافلگیرانه خود 

 ۳اچ قی را در عملیاتی موسوم به:جنگنده عرا هواپیما فروند ۱۱، بیش از حوالی مرز اردن

روزنامه اطالعات ، منهدم نمودند، شمالی، شرقی و جنوبی الولید پایگاهسه در روی زمین 

یورک تایمز نیز این خبر مهم تایمز مالی، گاردین و نیوهای روزنامه" فروردین نوشت: 4۶در 

نیروهای عراق و نمایش ایران را تالشی برای انهدام های را درج کرده و حمله بمب افکن

ها پس عراقی 3ایران در خاک عراق شمردند."های نامحدود عملیات هوایی جنگندهقدرت 

نیروی  ۳-، به تالفی عملیات اچو نقشه منطقه از آمریکاای از دریافت اطالعات ماهواره

های لیزری هدایت شونده فرانسوی به نیروگاه برق نکا در حاشیه ایران، با بمب هوایی

 دریای خزر، حمله کردند و خسارات جزئی به آن وارد نمودند. 

 شت:که در بغداد مستقر بود نو آمریکاییدیپلمات از یک روزنامه ساندی تلگراف، به نقل 

به عراق، این کشور را قادر ساخت تا به تأسیسات اقتصادی  کمک اطالعاتی آمریکا "

 4ضربه وارد کند." [نکا]ایران و نیروگاه برق 

                                                           
 4۱۳همان ص  -1
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 ۷۳۱ص  ۷۳۳۷ مطالعات و تحقیقات جنگ(، چاپ: قلم آذین تهران
وابسته به حوزه هنری(، چاپ: سازمان چاپ نهال مهر ) هسور مهرنیا احمد/ حمله هوایی به الولید؛ ناشر: انتشارات . 1

 ص  ۷۳۱۳
 ۳۳۳همان ص . 4



 331 یلیبعث عراق در جنگ تحم میبا رژ هاییکایهمه جانبه آمر یهایهمکار

 

 ان:آمریکاییاز اطالعات داده شده به عراق توسط  برداریبهرههای یکی از زمینه

که توسط حکومت بعث عراق به سمت ایران ایی ه"هدایت و تصحیح مسیر حرکت موشک

ها، ، تصحیح مسیر این موشکبراساس توافق دولت عراق با دولت آمریکا گردید،شلیک می

  1گردید."انجام می آمریکاییهای بوسیله ماهواره

که قلب شهرهای کوچک و بزرگ ایران را هدف مرگبار خود گرفته بود و ایی هموشک

ها و هزاران نفر از مردم بیگناه کوچه و بازار را به خاک و خون کشید، توسط ماهواره

 شد. تصحیح مسیر می آمریکاییهواپیماهای آواکس 

ن آغاز نموده بود، در جنگی که به تحریک و تشویق خودش، علیه ایرا دولت آمریکا

 را ظرف اطمینان داشت که در مدت کوتاهی رژیم بغداد قادر خواهد بود، نه تنها خوزستان

کند. روز سرنگون می ۶را در مدت  روز تصرف خواهد کرد، بلکه نظام جمهوری اسالمی ۳

طق تاعمق ازطرفی چون در اوایل جنگ شاهد پیشروی سریع ارتش عراق در بعضی از منا

آن کشور امیدوار شد، به همین دلیل در ایی کیلومتری خاک ایران بود، به پیروزی نه۷۷۶

 اعالم بیطرفی نمود. مدتی بعد، عراقی
ً
ها در انتظار وعده و وعیدهای آن ایام ظاهرا

بودند آنها انتظار داشتند که به محض آغاز جنگ، آمریکا با تمام  آمریکاییدولتمردان 

به کمک ارتش در باتالق مانده عراق، بشتابد. و چون انتظار آنها برآورده نشده  امکانات خود

های اشغالی، طارق عزیز ماه پس از تجاوز به خاک ایران و گرفتار شدن در سرزمین ۳بود، 

سکی ژیننمود. مالقات محرمانه صدام با برسفر  وزیر خارجه رژیم بعث، شتابان به فرانسه

او به صدام در مورد حمایت آمریکا از حمله به ایران را در  از آغاز جنگ و قول و قرار در قبل

 مصاحبه با خبرنگار فیگارو فاش کرد. 

ها تا آن زمان از عراق، امید به شکست ایران در مقابل آمریکاییعلت عدم حمایت علنی 

دلخواه آنان و تحت  تهاجم گسترده ارتش تا بن دندان مسلح عراق و تن دادن به صلح مورد

ها، قیهای عرابرخی از خواسته تأییدها قرار گرفتن بود. از طرفی در کنار آمریکاییسیطره 

از آنچه هست به وجود نیاورد. تر های ایران را تیرهتالش خود را در دورنمای روابط با میانه رو

 در اوایل جنگ نوشت: از نشریات چاپ آمریکا یکی برهمین تفکر،

از آن هستند که اشغالگران عراقی را از خاک خود تر " دولتمردان متعصب ایران، ضعیف

 معتقدند که با پایان دادن به جنگ ایران و بیرون برانند. و بسیاری از کارشناسان خاورمیانه
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 [امام]سران حکومت  طسقو ...خمینی باید سقوط کند اللهآیتعراق، رژیم جنگ زده 

ی گروه هارسد. و تغییر رژیم کنونی با بمب گذاریخمینی گاهی بسیار نزدیک به نظر می

 1بسیار ضعیف شده است." [گروهک منافقین]مخالفین 

در همان اوایل جنگ، در دیدار با سعدون حمادی وزیر خارجه  وزیر خارجه وقت آمریکا

 عراق گفت:

  2مصمم است در صورت لزوم، به کمک کشورهای دوست در منطقه بشتابد." " آمریکا 

در همان اوان درگیری دو کشور ایران و  آمریکاییهنری کیسینجر نظریه پرداز بانفوذ 

اری رساندن به صدام در جنگ و ایجاد ایران هراسی در ی عراق، برای تشویق اعراب جهت

. است از تهدید شورویتر و مهمتر به مراتب جدی" خطر انقالب اسالمیگفت:  بین آنان

 1کمک به صدام، دریغ نمایند." هرگونهرهبران عرب نباید از رساندن 

شد. چند روز ها هدایت میآمریکاییدر بام همین مناطق جنگی، هوای دیگری توسط 

 از ایران است. چرا که آمریکا گفت که نگران حمایت لیبی " کارتربعد از این سفارشات: 

دروحله اول خواهان پایان جنگ ایران و عراق است. ولی اگر جنگ ادامه پیدا کند، آمریکا 

جنگ ایران و عراق استفاده ی در از نفوذ خود برای بازداشتن سایر کشورها از مداخله نظام

  4کند."می

نگ، ها در جبرای تحمیل اراده امپریالیستی خود به ایران و جلوگیری از پیروزی آمریکا

های خود ، توسط شرکت«جلوگیری از فروش هر نوع سالحی به ایران» 5"استانج "عملیات 

 و کشورهای هم پیمانش را به مرحله اجرا گذاشت.

نگی به عراق های گوناگون جبرای کمک آمریکاییکه بر سرراه حکام ای مشکل عمده

وجود داشت، تصویب قوانینی بود که اعطای اعتبار، وام و برقراری گسترده مناسبات با 

تروریسم منع قانونی داشت. عراق از سالیان دراز تا آن زمان در لیست  کشورهای حامی

، عراق را از لیست کنگره آمریکا ۷۳۶۶اسفند سال ۱مزبور قرار گرفته بود. در روز جمعه 

 مذکور حذف و دو ماه بعد ایران را در همان فهرست جایگزین نمود. 

                                                           
از آغاز تا پایان(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: عقیلی، عراق )درودیان محمد/ سیری در جنگ ایران و . 1

 ۳۱ص  ۷۳۱۱
 4۱۶ص ۷۳۱4تحقیقاات جنگ، چاپ: صادق، هجوم سراسری(؛ ناشر: مرکز مطالعات و چهارم )روز شمار جنگ، کتاب . 1
 ۱4ص  ۷۳۱۱پژوهشی، عملیات روانی/ سال سوم، شماره دهم، پائیز -فصلنامه علمی. 1
 ۳۱۷روزشمار جنگ، کتاب چهارم؛ ص . 4

5 .Stauneh Operation  
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اعتراف نمود که، در زمان تصدی ریاست  عضو شورای امنیت ملی آمریکا« هوارد تیچر»
یونیفرم ارتش بعث  هاهای عراق را از لباسنیازمندی جمهوری ریگان، دولت وی تمامی

. زمانی که به نظر رسید، ایران از نظر کردمیهای جنگی تأمین ارسال انواع سالحگرفته تا 
حال تفوق بر ارتش عراق است، آمریکا و متحدینش بشدت احساس ی در قدرت نظام

طرفی ظاهری امپریالیسم جهانی برداشته بی نگرانی کردند. از این زمان به بعد پرده از روی
 «جرج شولتز»جهانی به ایران، ، جهت اعمال فشار عمومیهاشد. تحت تأثیر این نگرانی

ریگان رساند که سرآغازی برای اقدامات خصمانه  تأییدوزیرخارجه وقت آمریکا طرحی به 
های گسترده آمریکا علیه ایران شد. این طرح برای به زانو درآوردن ایران از طریق تحریم

اقتصادی، نظیر جلوگیری از صادرات نفت و تحریم تسلیحاتی همه جانبه علیه این کشور 
 کشورهای هم پیمان آمریکا اعمال شد. از جانب تمامی

 افت، معتقد بود که:ی شهرت 1«راهبرد شولتز»ز، در این طرح که به شولت
ه علیه های نظامی، بلک" ایران بایستی تهدید شود که ایاالت متحده، نه تنها علیه پایگاه

خواهد کرد. ...برای جلوگیری از سقوط رژیم عراق، اهداف اقتصادی و حیاتی حمله نظامی
 1ایران در جنگ حرکت کند و آن را بخشکاند."وان رزمیواشنگتن باید در مسیر محدود کردن ت

دادیم، از نفت ها اطالعات می" ما به عراقی: گفت« سیا»یکی از افسران ارشد سازمان 
کردیم و از رسیدن اسلحه به ایرانیان جلوگیری آنها در تانکرهای کویتی حمایت می

ا ر  و اکنون صدها ایرانی غیرنظامی طرفیم.بی کردیم کهکردیم. اما باز همواره اعالم میمی
 1کشته بودیم."

 ۱در عملیات کربالیها چگونگی شکست ایرانی دربارهعدنان خیرالله وزیر دفاع عراق  
خود را تحقق های شدند هدفمی اگر موفقها بود... ایرانی " هدف ایران شهر بصره گفت:

مال و ش و خورعبدالله کردند، تمام فاومی میان سپاه سوم و هفتم را قطعارتباط ، بخشند
این است که ما آماده  [هاایرانی]آوردند. علت شکست کنونی می بصره را به اشغال خود در

                                                           
1 .Schultz.S. Strategy 

 ۷۳۳۳ از مساعدت تا مشارکت(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1
 ۳۱۳ص

نیا، ناشر: انتشارت روشنگران و مطالعات زنان، چاپ: / علیه همه دشمنان؛ مترجم: کیوان افخمیآ کالرک ریچارد.. 1
  ۷۱4ص ۷۳۱۱ خوشه، تهران
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استفاده کردیم. ما به خاطر این  فاوهای الزم را طرح کردیم. ... و از درسهای بودیم و نقشه
  1کنیم."می تشکر (هاآمریکایی)اطالعات از آنان 

ذا جنگید، لنیز میاز آنجا که رژیم بعثی عراق برای حفظ منافع غرب با ایران اسالمی

های جنگ، برای جلوگیری از پیروزی ایران طی تمام سال آمریکا بویژهکشورهای غربی و 

 های مالی، تکنولوژی و تسلیحاتی دریغ نورزیدند. ها، از هیچ نوع کمکدر جبهه

اعتراف  طی مصاحبه با شبکه تلویزیون فرانسه ۷۳۶۳صدام حسین در دهم شهریور 

 کرد که:

 شد جلویجنگید. و اگر کشورش موفق نمیمی" عراق برای حفظ منافع غرب با ایران 

 1پیشروی نیروهای ایرانی را بگیرد، وضعیت کنونی غرب نامعلوم بود."
 

  های مالیکمک

 [ش 1324]م  1442تا  [ش 1314]م  1492های " در فاصله سال آمریکا
ً
، مجموعا

 3کشور اعطا کرد."عراق به آن میلیارد دالر وام جهت تجهیز صنایع نظامی 7/9
ن از رژیم صدام، ای حد و حصر و پنهان و آشکار آمریکابی هاییکی از دالیل پشتیبانی

 های نبرد، منجر به سرنگونی رژیمهای پی در پی ایرانیان در جبههبود که بطور حتم پیروزی
ده بود در آن کشور شبیه به آنچه در ایران رخ داحکومت اسالمی و یکشد. بعث عراق می

 به سایر کشورهای مسلمان منطقه و حتی غیرمسلمانآمد. و این الگوی اسالمیبوجود می
 . کردمیفرامنطقه نیز سرایت 

 یک " پیروزی ایران در جنگ،: گفت« گاسپار واین برگر» وزیر دفاع اسبق آمریکا
  4مصیبت است."

 اعالم کرد:  «بارامتزیا »یک کارشناس اسرائیلی بنام 
ً
 " اگر عراق سقوط کند وصراحتا

  5."، وای بر آمریکاخمینی بغداد را فتح کند، باید گفت: وای بر اسرائیل [امام]
                                                           

 ۷۳۱۱ اردستانی حسین/ رویاروئی استراتژی ها: جنگ عراق و ایران؛ ناشر: دوره عالی جنگ سپاه، چاپ: پژمان، تهران. 1
 ۷۳۶ص 

دفتر ا ).ا ایران، ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش چ..و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 1
  ۶۳پاورقی ص  ۷۳۱۱ : شادرنگ، تهرانسیاسی(، چاپخانه

 ۷۳۳۳ از مساعدت تا مشارکت(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1
 44۱ص 

دفتر ا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 4
 ۷۱۱ص  ۷۳۱۱ سیاسی(، چاپخانه: شادرنگ، تهران

 ۷۱۱همان ص. 9
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 عراق یبه خونریز های تسلیحاتی آمریکاکمک

های گونه کمکبرای جلوگیری و ممانعت ایران از پیروزی در جنگ، همه آمریکا

تکنولوژی، تسلیحاتی و مالی در اختیار رژیم بعث گذاشت. حتی صدور تکنولوژی و 

و بلوک شرق ممنوع بود، برای عراق ممانعتی نداشت.  که فروش آنها به شورویایی کااله

شد. و باشوروی قرارداد کی از اقمار بلوک شرق محسوب میی این در حالی بود که عراق هنوز

 ساله همکاری همه جانبه منعقد کرده بود.  ۷۳

" آمریکا بسیارمشتاق بود که : (در عراق سفیر اسبق آمریکا) 1«دیوید نیوتون»به گفته 

راق سقوط نیروهای عصدام درجنگ با ایران شکست نخورد. و لذا آمریکا بسیار کوشید تا از 

  1جلوگیری کند."

رأی ریگان، رئیس  باألخرهش( 1321م )خرداد1492" در ژوئن  نویسد:هوارد تیچرمی

تواند تحمل کند و اجازه دهد که متحده نمی قرار گرفت که ایاالتبر این  جمهور آمریکا

ایاالت متحده آنچه ضروری و عراق جنگ را در مقابل ایران ببازد. ریگان اصرار داشت که 

 1قانونی است، انجام داده و مانع شکست عراق در جنگ با ایران شود."

در مصاحبه با شبکه  از مسئولین اسبق شورای امنیت ملی آمریکا «رابرت هانتر»

" ما در محاسبات خود در مورد توان نظامی  نمود که: اعتراف« سی. ان. ان»تلویزیونی 

ایران دچار اشتباه شدیم و برای اجتناب از پیروزی ایران در جنگ، به سرعت به سمت عراق 

 4افتیم."ی گرایش

گرفت، به جنگ افزاری می " هنگامی که ارتش صدام در برابر حمالت امواج انسانی قرار

ب بم «ماترا»را دسته جمعی کشتار کند. شرکت فرانسوی ها نیاز پیدا کرد که ایرانی

ای هبود و به هنگام انفجار تراشه «بلوگا»به صدام فروخته بود. نام این بمب، ای خوشه

  5شدند."می پوالدین آن تا منطقه وسیعی پراکنده

                                                           
1 .David Nioton 

 4۱۳از مساعدت تا مشارکت(؛ ص ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1
 4۱۳ص همان . 1
ص  ۷۳۱۶صفری محسن/ ما اعتراف می کنیم؛ ناشر: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ: آرین، . 4

۶۱ 
غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: مؤسسه خدمات مرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 9

 ۳۳۱ص  ۷۳۱۳ فرهنگی رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران
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به خاطر قیمت باالی این سالح به خرید مقدار کمی از آن اکتفاء نمودند. در ها عراقی

قبلی، ای ک چهارم بمب خوشهی تری به بهایارزان 1«بمب خوشه ای»وض برای خرید ع

از جنس ای در محفظهها به کشور شیلی معرفی شدند. این بمبها آمریکاییتوسط 

گرمی فراوانی با توان انفجاری بسیار که هنگام  ۱۶۶حدود های فایبرگالس محتوی بمب

دیگر در منطقه ای صدها انفجار خوشه کوچک به صورتهای اصابت به هدف، بمب

نوع دیگر از این بمب در حین رها شدن از هواپیما در فضا  یک گردیدند.می وسیعی پخش

می فراوانی از خود جداهای به صورت صدها خوشه و به محض تماس با زمین ترکش

 رسیدن به زمین به محض اینکه توسط فردی تماس برقرار بعد ازنمودند. نوع دیگر این بمب 

 گردید.می ، تحریک و منفجرکردمی

توسط ایاالت متحده به  که قبالً  «های خوشه ایبمب» ساخت آمریکاییتکنولوژی 

، رئیس «یارئیس وقت سازمان س «ویلیام کیسی»افته بود، به پیشنهاد ی کشور شیلی انتقال

های کارخانه، دستور داد اولین محموله بمب سیرئ 1«کارلوس کارودین»به  جمهور آمریکا

 به بغداد حمل و منتقل کند.  ۷۳۶۳بمب را در سال  ۳،۶۶۶ خوشه ای، مشتمل بر

به عراق را در اولویت قرار داد. ای های خوشهبه پیشنهاد کیسی تحویل بمب " آمریکا

و کارآمدترین سالح برای درهم کوبیدن امواج انسانی مدافعان ترین زیرا این سالح را مناسب

 ک قدرتی توانستمیای های خوشهدانست. به اعتقاد ویلیام کیسی، بمبایرانی می

  3ایران باشد." تصاعدی واقعی و مؤثر علیه قوای

دکی مورد نیاز ی و انواع تجهیزات وقطعات «هیوز» کوپترفروند هلی ۶۶با فروش  آمریکا

ها گام اول بود. گام بس کوپتر هلی"فروش  عراق آموزش پرسنل آنان را نیز به عهده گرفت.

دالر اعتبار، وام و ها مهمتر را وزارت امور خارجه آمریکا برداشت، این حمایت شامل میلیون

 4ضمانت بود."

 یریگبازپسها که منجر به اینکه نیروهای ایرانی در اولین پیروزی خود در جبهه بعد از

" به دلیل صدمات ها اعالم کردند که: آمریکاییقسمتی از اراضی تحت اشغال شدند، 

                                                           
1 .Cluster Bomb 
2 .Carlos Karvdyn 

 ۷۳۳۳ از مساعدت تا مشارکت(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1
 4۶۱ص ص 

احمد تدین، ناشر: مؤسسه خدمات غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: مرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 4
 4۳۱ص  ۷۳۱۳ فرهنگی رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران
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 12تا  2که در جنگ با ایران به عراق وارد شده است، قصد دارند مجوز فروش ای عمده

  1را به عراق صادر کند." (L-122) فروند هواپیمای پیشرفته الکهید

بود، بارها دولت عراق را به بمباران  جورج بوش در زمانی که معاون رئیس جمهور آمریکا

ه به پیشرفتای شهرها و مراکز حساس اقتصادی ایران تشویق کرد. با فروش قطعات رایانه

کیلومتر قادر ساخت.  ۷4۶۶با برد  «بی –اسکاد »های عراق آن کشور را به پرتاب موشک

هنگی و اماکن فر  یلوسا های عراق قرار گرفت.بدین ترتیب پایتخت ایران در تیررس موشک

گردد و مورد حمایت می و تاریخی ایران که در واقع مربوط به تمام مردم جهان محسوب

 ماند. مصون نها شدید عراقیهای قرار دارند از بمباران المللیبینهای سازمان

)مسجد حاج محمد  به آثار تاریخی و مذهبی شهرهای اصفهان هواییحمالت 

های ساخته) ، دزفول(ه.ق ساخته شده بود، مسجد جامع ۷۳جعفرآبادی که در قرن 

، (مقبره دانیال نبی، قلعه شوش، موزه و مناطق باستانی) ، شوش(قدیمی، مسجد جامع

شهادت ) ، آبادان(تخریب کامل شهر حتی اشجار خرمای منطقه) چغازنبیل، خرمشهر

هزاران غیرنظامی ساکن شهر و تخریب موزه، مساجد تاریخی و کلیسای ارامنه کاتولیک(، 

، (تکیه بیگلربیگی و تکیه معاون الملکخسارات عمده به مسجد جامع، ) ، کرمانشاهاهواز

ی تخریب بقعه مذهب) ، شوشتر(تخریب بنای ساسانی موسوم به چهارطاقی) قصرشیرین

 ۶۱ ، و شهر قم(امام زاده عبدالله، حصار سالسل و پل تاریخی احداثی بر روی رودخانه دز

 گردید. بمبارانها بار توسط عراقی

 ایران  علیهبه صحنه جنگ  ورود آشکار آمریکا

، که تنها منبع درآمد کشور در های شدید نفتی ایران توسط آمریکابدنبال اعمال تحریم

ها به شمار شد، و باعث تزریق خون قلیلی به رگهای فعال جبههزمان جنگ محسوب می

فرانسوی به عراق که به  1«سوپراتاندارد»رفت، از آن سوی مرزها، با واگذاری هواپیماهای می

دام ، اقدام به انهکردن جنگ المللیبینها به منظور سفارش آمریکا انجام گرفته بود، عراقی

                                                           
جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذین، ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۷۳۳ص  ۷۳۱۳
است های اگزوسه، از نوع هواپیماهای تهاجمیحمل موشکیی با توانا (Super Etendardاتاندارد )هواپیماهای سوپر . 1

ه طراحی و ساخته شد های زمینی و یا از روی سکوی پرواز ناوهای هواپیمابر، توسط فرانسهپرواز از پایگاهیی که توانا
 ها فروختند. فروند از این نوع هواپیما را به عراقی ۳ها فرانسوی ۷۳۶4است. در سال 
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سکوهای نفتی ایران در جزایر خارک، سیری و الوان نمودند. که برای مدتی موجب قطع کامل 

 صدور نفت ایران گردید،

 اعالم کرد: چنانچه جریان حمل و نقل یکی از مسئولین بلند پایه جمهوری اسالمی 
ً
صریحا

برای تمام کشورهای جهان  1«تنگه هرمز»صورت متوقف شود، در آن  فارسخلیجایران در 

 ناامن خواهد شد.

یاز نفت مورد ن های خود از طریق تنگه هرمزبا کشتی و عربستان سعودی کشورهای کویت 

های مالی فراوانی به رژیم در حال جنگ کمکرساندند، و از این طریق را به فروش میها عراقی

های جنگ عراق های تجاری خود مواد مورد لزوم جبههنمودند. این کشورها، با کشتیعراق می

کردند. ایران برای بازداشتن آنان از کمک به عراق درحال جنگ با ایران، به تأمین می را نیز

ها در بدین صورت از جنگ نفتکش نمود. های تجاری و نفتکش کشورهای مذکور حملهکشتی

ها با این سیاست، ایران را رو در روی بسیاری از تصویر جدیدی پدید آمد. عراقی فارسخلیج

 قرار دادند! فارسخلیجکشورها از جمله کشورهای حاشیه 

های کشتی علیهحمله از سوی عراق  ۳۱، حدود ۷۳۶۳ها فقط در سال در جنگ نفتکش

عراق های کشورهای حامیبه کشتی یورش ۷۱فتکش و تجاری ایران، و از طرف ایران حدود ن

سال  ۱ها انجام گردید. در مدت مورد حمله به نفتکش۷۱۱، ۷۳۶۳صورت گرفت. فقط در سال 

 
ً
ایران، مورد هدف  (فروند کشتی تجاری ۷۱۳فروند نفتکش و  4۳۳)کشتی  ۱۱۶جنگ جمعا

 ر یکدارتش عراق سپهبد عبید الکعبی اعتراف کرد که فقط  دریاییقرار گرفت. فرمانده نیروی 

کردیم و با افزایش کیلومتری شلیک می 31ها را از فاصله "موشک ها،مرحله از جنگ نفتکش

را مورد حمله قراردادیم. در  منطقه بوشهرهای نفتی ها، همه میدانتدریجی دامنه این عملیات

 179عراق بود، با اجرای  دریایینیروی  [آفندی]این مرحله که دومین مرحله مأموریت 

 2کشتی تجاری را غرق کردیم." 191فروند نفتکش و  122عملیات، 

سوی برخی از مسئولین ایرانی مبنی بر بستن  در واقع اظهارات فاقد آینده نگری نتایج آن از

های کویتی توسط نیروهای ایرانی، فرصتی ، و از طرف دیگر، هدف قرار دادن کشتیتنگه هرمز

ر د به سرکردگی آمریکاای موجه، برای حضور فیزیکی نیروهای فرامنطقهای و بهانهیی طال

                                                           
بود.  درصد نفت مورد نیاز ژاپن ۱۶و  درصد نفت مورد نیاز آمریکا ۷۷، درصد نفت مورد نیاز اروپا ۶۶گذرگاه  تنگه هرمز. 1

 شد.به مقصد کشورهای مختلف جهان صادر می میلیون بشکه نفت خام ارزان از این تنگه استراتژیکی ۷۳روزانه حدود 
وودز کوین ام و دیگران/ جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام؛ مترجم: عبدالمجید حیدری، ناشر: نشر مرز و . 1

 4۱۱ص  ۷۳۳۳بوم، چاپ: عقیلی، 
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 " اساس از سوی ایرانها فراهم نمود. زیرا اقدامات تالفی جویانه جنگ نفتکش فارسخلیج
ً
ا

آخر  بین اول دسامبر تا)که این کشور در طول چهارماه ای متمرکز شده بود، به گونه علیه کویت

شد برای ای کشتی از دست داد. همین ضربات، بهانه 71، (فروردین 11آذر تا  12 –مارس 

ز خود، پناهی برای نجات اهای بر روی کشتی هاقدرتکی از ابر ی کویت تا با برافراشتن پرچم

 1حمالت ایران بجوید. این موضوع جنگ را وارد مرحله جدیدی کرد."

هایش درمقابل تهاجم ها، برای حفاظت از کشتیآمریکاییبنا به دستور  دولت کویت

استمداد طلبید. آمریکا نیز که خود ارائه دهنده و مترصد  و آمریکا ایرانی، از شوروینیروهای 

این تقاضا بود، چتر حراستی خود را بر سر کشورهای مرتجع منطقه افکند. به بهانه ایجاد 

 فارسجخلیو  ، عماًل تنگه هرمزالمللیبینهای و پاسداری از تردد کشتی فارسخلیجامنیت در 

منطقه جنگی و جوالنگاه نیروهای خود تبدیل کرد. و از این موقعیت نهایت تالش،  به یکرا 

های جنگی به عمل آورد. جهت تسلط کامل بر منابع غنی منطقه با گسیل انواع کشتی

" آمریکا پرچم خود را بر شش نفتکش  که ه طوریبهره نماندند ببی نیز از این فرصتها شوروی

نفتکش کویتی  11" حفاظت از  در زمانی کوتاه 2و شوروی بر روی هفت نفتکش برافراشتند."

برای مصون ماندن از بازرسی  [نیز] یسعود" چند کشتی باری قرار گرفت.  3" یکاآمرتحت پرچم 

با حضور نیروهای ها لذا جنگ نفتکش 4قرارگرفت." و تفتیش، تحت پرچم انگلیس

 افت.ی المللیبینجنبه  ،ایفرامنطقه

های " ظرف مدت سه هفته، تعداد کشتیبادرخواست مشابه از همپیمانانش،  آمریکا

 5فروند رسید." 22فروند به  32، فرانسوی، انگلیسی و اتریشی دو برابر شد و از آمریکاییجنگی 

ی به بهانه ایجاد امنیت در منطقه، ایران درگیر در یجنگی استرالیاهای نیز با حضور کشتی و

 تمام عیار تشویق و تحریک نمود. دریاییجنگ با عراق را به جنگی 

                                                           
؛ مترجم: نادر نوروزشاد، ناشر: مرکز (از نگاه دیگران)؛ جنگ عراق و ایران (ابق مصرسوزیر دفاع )ابوغزاله عبدالحلیم . 1

 4۳۳ص  ۷۳۱۶ مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: آرین، تهران
 4۳۶ص همان. 1
( و حقوق جنگ دریائی، مترجمان: حمیدرضا ملک ۷۳۱۶ -۷۳۱۱) عراقرونزیتی ناتالینو؛ جنگ ایران و  -گاتری آندره. 1

 ۷۳۳ص  ۷۳۱۱ سعیدتائب و احمد ساالری، ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران –محمدی نوری 
: اداره کل امور ، ناشر4وزارت امور خارجه/ تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسالمی ایران؛ جلد . 4

 ۷۷۳ص  ۷۳۱۳ حقوقی وزارت امور خارجه، چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران
 ۷۳۱۱ استراتژی ها: جنگ عراق و ایران؛ ناشر: دوره عالی جنگ سپاه، چاپ: پژمان، تهرانیی اردستانی حسین/ رویارو. 9

 ۱۳ص 
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درخواست حفاظت از ناوگان  از آمریکا در آن هنگام که کویت [1322]1497" در سال 

هایش را نمود، و این دولت نیز در راه اهداف شخصی خود این درخواست را مورد اجابت نفتکش

مبدل گردید. چیزی نگذشت که  المللیبینقرار داد، این نبردها رفته رفته به کشمکشی 

  1پرداختند." فارسخلیجبه گشت زنی در  آمریکاییهای جنگی کشتی

به اعتراضات مکرر ایران مبنی بر درخواست خروج نیروهای  سازمان ملل متحد

 ارسفخلیجهیچگونه وقعی ننهاد. ایران برای دفاع مشروع خود در  فارسخلیجاز ای فرامنطقه

 نمود. معاون وزیر خارجه آمریکا اقدام به خرید تعدادی موشک کرم ابریشم از چین و تنگه هرمز

در عکس العمل به تهیه این موشکها  ۷۳۶۶و جنوب آسیا در اردیبهشت  در امور خاورمیانه

 2" تصمیم چین به فروش چنین افزاری به ایران، بسیار ناخوشایند و نگران کننده است." گفت:

 در مقابل فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان، اقدام به عکس العملی برخالف ها چینی
ً
معموال

 نمودند.می هاخواسته آمریکایی

 مکویتی و اعالهای در قالب کشتیها با حمل ملزومات جنگی عراقی تناقض رفتار آمریکا

 نقض نمود. طبق این اعالمیه ۷۱۳۶طرفی در جنگ، اعالمیه جهانی بی
ً
" پرچم  پاریس را علنا

طرف یب شود که محموله متعلق به دولت متخاصم نیزمی طرف برفراز کشتی سبببی دولت

در حالی که طبق  3بد."ایمحسوب گردد؛ به عبارت دیگر، قاعده پرچم به کاال نیز تسّری می

ای هبه بهانه حمایت از کشتی فارسخلیجآمریکا در  دریایی" حضور نیروی حقایق عریان، 

 222فروند از آنها و اعزام بیش از  31برافراشتن پرچم آمریکا برفراز بیش از  و تجاری کویتی،

س از جنگ پ آمریکایی دریاییبه منطقه، در واقع بزرگترین بسیج  آمریکایی دریاییهزار نیروی 

  4شود."با ایران محسوب مییی و مرحله جدیدی از سیاست حمایت از عراق و رویارو ویتنام

 آمریکاییهای جنگی قطع صدور نفت که ناشی از حمالت هواپیماهای عراقی و کشتی

ها، سکوهای نفتی و افزایش حق بیمه سبب گردیده بود، با وصف انهدام منابع نفتی، پایانه

 های نفتکش، ایران را به زانو در نیاورد. کشتی

                                                           
 ۷۳۳ص  ۷۳۱۷روایت، چاپ: احمدی،  –هانس/ خون در راه نفت؛ ترجمه: محمد اشعی، ناشر: نشر ثالث کرونبرگر. 1
( و حقوق جنگ دریائی، مترجمان: حمیدرضا ملک ۷۳۱۶ -۷۳۱۱عراق )رونزیتی ناتالینو؛ جنگ ایران و  -گاتری آندره. 1

 ۷۱۳ص  ۷۳۱۱ نتشارات وزارت امور خارجه، تهرانسعیدتائب و احمد ساالری، ناشر: مؤسسه چاپ و ا –محمدی نوری 
، ناشر: اداره کل امور 4وزارت امور خارجه/ تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسالمی ایران؛ جلد . 1

 ۱۱ ص ۷۳۱۳ حقوقی وزارت امور خارجه، چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران
 :از مساعدات تا مشارکت اشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 4

 44۳ص  ۷۳۳۳
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را حمل  آمریکایی( که تعدادی سرنشین T. W. A)هواپیمای تی.دبلیو.ای  ۷۳۶۱در سال

 جاییها به برای آزاد سازی گروگان و سوریه ربوده شد، تالش آمریکاای ، توسط عدهکردمی

اری به سوی ایران گشودند. ایران با موفقیت در امرآزاد ی خرداد همان سال دست 4۱نرسید. در 

ثیر نفوذ خود در منطقه را، به جهانیان به منصه ظهوررساند. پس از این موفقیت آنهاسازی 
ً
، تا

به عمل آوردند. از ای های گستردهبرقراری روابط با ایران تالشها برای آمریکایی سیاسی،

، مشاور ریاست جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی، در «مک فارلین»جمله هیئتی به ریاست 

اسی ایجاد اس» اعزام شدند. هیئت مزبور، هدف از ورود به ایران را، پوشش تبعه ایرلند، به تهران

 عنوان کردند.  «و سپس پرداختن به مسائل مهمبرای اعتماد 

  1بود." «و عراق و افغانستان شوروی» درباره" منظور از مسائل مهم از نظر وی، موضوعاتی 

روز توقف  ۱، عدم مذاکره مسئوالن بلندپایه مملکت در مدت )ره(امام خمینیبنا به دستور  

 ، هیئت مزبور، بدون رسیدن به نتیجه مطلوبی، مجبور به ترک ایران گردیدند.آنان در تهران

ضعف دیپلماسی و عدم آینده نگری برخی از مسئولین در افشای ماجرای موسوم به سفر 

 ان به وجود آورد که نه تنها جو بدبینی نسبتآمریکاییمک فارلین در مأل عام، چنان بحرانی برای 

های این کشور در بین دوستان و همپیمانان به وجود آورد، بلکه منجر به استعفاء به سیاست

" رئیس کارکنان کاخ سفید، مشاور امنیت ملی، از جمله: آمریکاییتعدادی از مقامات بلند پایه 

  2سازمان سیا بود." دادستان کل و اقدام به خودکشی مک فارلین و مرگ رئیس

ربی، های غو دولت ، معروف شد، آمریکا«ایران گیت»افشای قضیه مک فارلین که به  بعد از

اتی و غیر های تسلیحدر زمانی که سرنوشت جنگی ایران به منابع بیشتری نیازمند بود، تحریم

ها توسط ایران برای چندمین بار در سطح آمریکاییاعمال نمودند. حیثیت تر آن را جدی

نی زیر سؤال رفت. نتیجه سفر مک فارلین برای ایران، ایجاد سلسله حوادث ناگوار و جها

های متکبر به بار آورد. از این زمان به بعد آمریکاییاین کشور جنگ زده توسط  علیهاقداماتی 

ی هامک فارلین و رفع بدبینی اعراب از آن کشور، حمایتایی برای جبران رسوها آمریکایی

 به عمل آوردند. ها از عراقی جدی و آشکاری

                                                           
آغاز تا پایان(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عراق )درودیان محمد/ سیری در جنگ ایران و . 1

 ۷۳۷ص ۷۳۱۱عقیلی، 
 ۳۳۱از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ص) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1
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تر شد. در عوض رنگکمدر سایه کاهش توانمندی نظامی در نتیجه اهداف سیاسی ایران

تسلیحاتی جهانی، سیر صعودی حصر بی هایعراق، در اثر کمکشاخص قدرت نظامی

  تری پیمود.افزون

ان چه کنیم؟ " با ایر : گفت« ویلیام فایر»بنام  آمریکاییکی از نظریه پردازان ی این واقعه بعد از

نداده است. اگر عراق برود، فرداکویت و پس ای هرچه پول در رگهای عراق تزریق شد، نتیجه

 ک روزنه امید هست، با سقوط قیمت نفت، ایران ورشکستی فردا سعودی خواهد رفت. تنها

ین ا (رسدنظر میبه و )افتد. شاید این درمان کارگر شد. شود. ماشین جنگی آن از کار میمی

  1.باشد "شانس ما  آخرین

ز ا ، بنا به دستور آمریکاو عربستان سعودی های نفت خیز منطقه بخصوص کویتکشور

با افزایش تولید بیش از سهمیه،  سهمیه تعیین شده توسط سازمان اوپک، تخلف ورزیدند.

 نفت خود را به فروش رساندند.  (برابر ۶و عربستان برابر  4کویت )

رسید، در دالر به فروش می ۱۷ای بشکه ۷۳۳۳همین امر باعث شد قیمت نفت که در سال 

دالر خریداری شود. ایران که در تحریم فروش نفت قرار گرفته بود، در  ۶ای بشکه ۷۳۶۳سال 

 د.این سال بدترین وضعیت اقتصادی را به تلخی تجربه کر 

نیز در آن زمان معتقد بود که برای خاتمه  مشاور رئیس جمهور اسبق آمریکا «گری سیک»

" عامل عمده ادامه جنگ از جانب ایران، صدور نفت جنگ، صدور نفت ایران باید قطع شود: 

 .افتی شود، جنگ ادامه خواهدتوسط این کشور است. و تا موقعی که نفت از ایران صادر می

  1بنابراین باید جریان صدور نفت ایران را قطع نمود."

وهمپیمانانش به منزله تزریق خون در رگهای حیات اقتصادی  از دیرباز نفت برای آمریکا

شود. از این رو با اعمال قدرت بر کشورهای امر واقعی و غیرقابل انکار محسوب می یک آنان،

 و نظریه پرداز عالی رتبه آن کشور معتقد (وزیر اسبق آمریکا) «هنری کیسینجر» مرتجع منطقه،

  1از آن است که بتوان اختیار آن را به اعراب داد."تر " نفت بسیار مهمبود: 

" بر نیروهای مسلح گفت:  فرمانده اسبق نیروهای واکنش سریع آمریکا «ژنرال کیلی»

احل و سو آینده آمریکا، در مناطق نفتی خاورمیانه هایآمریکاست که برای حفظ منافع نسل

                                                           
دفتر ا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 1

 ۷۳۳ص  ۷۳۱۱ سیاسی(، چاپخانه شادرنگ، تهران
 ۷۶۳همان ص . 1
 4۳۷همان ص . 1
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نفت " دیدگاهاز یک زیرا در واقع  1، حضور فعال داشته و بر آنها تسلط داشته باشند."فارسخلیج

 سیاسییی از نظر ماهیت، کاال 
ً
ثباتی بی از سوی دیگرو  2استراتژیک است." -ثبات گریز و عمیقا

 ییسیاسی در این منطقه باعث کم رنگ شدن موقعیت جهانی این صنعت به عنوان کاال 

 گردد.نمیاستراتژیکی  -اقتصادی -سیاسی

آماده است به بهانه حفاظت از  " آمریکا در آن زمان روزنامه واشنگتن پست نوشت:

 3حمله کند."، به ایران فارسخلیجکشتیرانی در 

ها برای به پای میز مذاکره صلح تحمیلی کشاندن ایران و حفظ صدام حسین در آمریکایی

کویتی، با  4«بریجتون»تنی  4۶۶/۱۷۱مسند قدرت، به بهانه برخورد سوپر نفتکش غول پیکر 

شد، به سکوهای نفتی ایران حمله کردند اسکورت می آمریکاییکه توسط ناوگان  دریاییمین 

 توسط عراقی
ً
ها و خسارات فراوانی به آنها وارد نمودند. در صورتی که عملیات مین ریزی عموما

 گرفت.انجام می

ول در ط " عراق به نام سپهبد عبید الکعبی، اعتراف نمود که: دریاییبعدها فرمانده نیروی  

مورد در  141مورد اطراف خارک،  132مورد عملیات مین ریزی داشتیم:  922جنگ حدود 

 5."مورد در تنگه هرمز 22های نفتی و میدان

 آوریجمعایران در حال انجام دادن مأموریت پاکسازی و  دریایی" هنگامی که نیروی 

شناور  ه یکببود، دو ناو ترابری ایران  (با شش شناور و شش هلیکوپتر)در نزدیکی فجیره ها مین

 6در خارج از تنگه حمله کردند." یاییحامل مواد شیمیایی لیبر

ک جنگنده میراژ عراقی که از طریق تصاویر راداری هدایت ی۷۳۶۶اردیبهشت ماه  4۱در 

استارک آن را مورد هدف موشک اگزوسه قرار داد که به آن  آمریکاییشد، با حمله به ناو می

در این حادثه کشته شدند. ریگان به جای  آمریکاییتن از ملوانان  ۳۱خساراتی وارد نمود، و 

                                                           
 ۶4همان ص . 1
نفتی؛ ناشر: نشر نخستین با همکاری مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، چاپ: های برکشلی فریدون/ اوپک و بحران. 1

 ۶۷ص  ۷۳۱۶رامین 
 ،مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران از مساعدت تا) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 ۳۱۱ص  ۷۳۳۳
4 .Bridgeton  

وودز کولین ام و دیگران/ جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام؛ مترجم: عبدالمجید حیدری، ناشر: نشر مرز . 9
 4۳۶ص  ۷۳۳۳ و بوم، چاپ: عقیلی، تهران

؛ مترجم: نادر نوروزشاد، ناشر: مرکز (از نگاه دیگران)؛ جنگ عراق و ایران (ابق مصرس)وزیر دفاع ابوغزاله عبدالحلیم . 6
 4۱۱ص  ۷۳۱۶ مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: آرین، تهران
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 های نفتکش و تجاری ایران را به دلیلسکوها و کشتیاین که به عامل اصلی آن اعتراض نماید، 

 مسبب تداوم جنگ، مورد حمله قرار داد!

 بود. فارسخلیجبا ایران در آبهای  هشتمین سال جنگ، اوج درگیری نامتقارن آمریکا

ک کشتی تجاری ایران را ی شلیک موشک با آمریکاییبالگردهای  ۷۳۶۶شهریور  ۳۶در 

 ها درآمدند. آمریکایینفر به اسارت  4۶نفر شهید و  ۳غرق کردند. در این حمله 

 دستور حمله به کشتی ایرانی را صادر کرده 
ً
سخنگوی کاخ سفید گفت که ریگان شخصا

قایق گشتی ایرانی را غرق  ۳ آمریکاییمهرماه بالگردهای توپدار  ۷۱روز بعد در  ۷۱است. 

به دو سکوی نفتی ایران حمله کردند. چند  آمریکاییناو  ۱مهرماه  4۱روز بعد در  ۷۶. در کردند

 دستور حمله داده است! خودش ساعت بعد از حمله ریگان گفت که:
ً
 شخصا

به سکوهای نفتی نصر و سلمان در  آمریکاییک رزم ناو ی باردیگر۷۳۶۱فروردین ماه  4۳در 

قایق  ۳رزم ناو ایرانی سهند و جوشن و  4حمله کرد و آنها را بطور کلی منهدم نمود.  فارسخلیج

 شناور دیگر خساراتی وارد نمود. به یکدیگر را غرق کرد و 

ایران که از بندر عباس به مقصد  «ایرباس»تیر ماه همان سال، هواپیمای مسافربری  ۷4در 

ی در داخل مرزها فارسخلیجبرفراز آبهای  «وینسنس» آمریکاییناو  توسط دبی در پرواز بود،

سرنشین آن به  4۳۷آبی کشور در سواحل جنوبی جزیره هنگام، مورد حمله قرار گرفت. تمامی

 شهادت رسیدند. 

 تن تبعه کشورهای ۱۶زن و  ۳4سال،  ۷4کودک زیر  ۶۶در بین مسافرین این هواپیما 

، شارجه و دبی، از جمله وابسته ، ایتالیا، هندوستان، افغانستان، کویتوگسالویی

 وجود داشت. اش پاکستان در ایران و خانوادهنظامی

حمله " هواپیمای غیر نظامی، مصون از های سازمان ملل: درصورتیکه، برابر اساسنامه

  1نماید."است اگر، ثابت شود که بدون هرگونه تقصیری به وظیفه خویش عمل می

فرمانده ناو مزبور پس از اخذ مدال افتخار بخاطر این جنایت  «ویلیام راجرز»ناخدا 

 .«سنگینی این بار را تا پایان عمر به دوش خواهم کشید»وحشتناک، گفته بود: 

، هشداری جدی، آشکارو قاطع به سران ایران آمریکایی در واقع این عمل جنایتکارانه حکام

نیروهای رژیم بعث و تن دادن به صلح تحمیلی  علیهها برای جلوگیری ازحمالت زمینی ایرانی

                                                           
اعد، دکتر نادر س -دکتر سیدقاسم زمانی در مخاصمات مسلحانه(؛ ترجمه:بشردوستانه )پروفسور فلک دیتر/ حقوق . 1

 ۳۱۶ص  ۷۳۳4 های حقوقی شهردانش، تهرانناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهش
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بود. طبیعت  فارسخلیجو خاتمه جنگ و درغیراین صورت، اعالن جنگی تمام عیار در

های که در راستای سیاست استعمارگران در طول تاریخ، حمایت از رهبرانی بوده است

 طلبانه آنان گام بردارند.توسعه

فیر س« ورنون والترز» ها،آمریکاییبعد از انهدام هواپیمای مسافربری ایرباس ایران توسط 

ایرباس " انهدام هواپیمای  گفت: ۷۳۶۱تیر ماه  ۷۱در تاریخ  در سازمان ملل متحد آمریکا

  1باشد." فارسخلیجتازه برای پایان دادن به جنگ در ای تواند انگیزهایرانی، می

 نظامی، بیش از دو میلیارد دالر از تأسیسات (1327)1499های " در روند جدالدر واقع  

  2شد." نفتی ایران، دچار خسارات جدی و جبران ناپذیری از سوی آمریکا و

سه پدیده خرد کننده را  آمریکایی" مقامات نوشت: ای روزنامه واشنگتن پست طی مقاله

شمرند، که به گمان آنها، اثرات سهمگین در روحیه ایرانیان در برمیجمهوری اسالمی درباره

بجای گذاشته است: نخستین پدیده، جنگ شهرها، پدیده دوم  ها و زوال فکری در تهرانجبهه

استفاده فزاینده و موفقیت آمیز عراق در جنگ افزارهای شیمیائی. و سوم، سیاست دو شاخه 

  3"همسایگان ایران. نظامی از، شامل فشارهای دیپلماتیک به تهران، همزمان با حمایت آمریکا

کشور شناخته شده دیگر جهان از نظر سیاسی،  ۳۳و  که اگر آمریکا ها این بودواقعیت جبهه

مالی، اطالعاتی، نیروی انسانی و تسلیحاتی به فریاد رژیم بعث عراق نشتافته بودند، صدام در 

 " ماشین مرگ آفرین صدام حسین تنها و تنها بهجنگ رفتنی بود. ایی های ابتدهمان سال

ماشینی، کامپیوترها و ابزارهای های بی ساخته شد. قسمت اعظم ابزارغرهای اری شرکتی

دوربرد، بمب، گلوله و توپ و تفنگ را به صورت های آزمایشی مورد نیاز برای تولید موشک

تی آمار سرانگش یک خریداری کرد که همگی پروانه صادراتی داشتند.ایی هقانونی از شرکت

که  اندشرکت غربی در ساختن این ماشین مرگ و پرسود، شرکت داشته 991که  دهدمی نشان

  4آلمانی هستند."های سوم آنها شرکت یک

                                                           
با تحلیلی مقایسه ای(، ناشر: مؤسسه مقدس )ره( در دفاع ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 1

 ۱۶۶ص  ۷۳۱۱شارات ایتا، فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انت
نیا، ناشر: انتشارات علیه ترور(؛ مترچم: کیوان افخمی جنگ داخلی آمریکادشمنان )/ علیه همه آ کالرک ریچارد.. 1

 ۷4۶ص  ۷۳۱۱ روشنگران و مطالعات زنان، چاپ: خوشه، تهران
 ۳۱۳همان ص . 1
غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: خدمات فرهنگی مرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 4

 ۱۳۳ص  ۷۳۱۳ رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران
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آمریکا موفق به دریغ نیروهای نظامیبی هایها با کمکدر سال آخر جنگ، عراقی

، (منطقه شرق بصره) شلمچه ،اراضی تحت تصرف ایران، از جمله شبه جزیره فاو گیریبازپس

تیپ زرهی و مکانیزه  11تیپ پیاده و  99"  ۷۳۶۱فروردین  4۱جزایر مجنون و...شدند. در تاریخ 

های شیمیایی، از انبوه آتش توپخانه و بمبارانهای بجز سالح و لشکر به کارگرفت. 1تا  9در قالب 

 بازپس گرفت!ها ساعت با همکاری آمریکایی ۳۶را ظرف  جزیره فاوو شبه  1هوایی استفاده کرد."

  1، شمش طال هدیه داد."آمریکاییبه طراحان و خلبانان  فاو گیریبازپس" صدام در 

خرداد همان  ۱در تاریخ  ،۳کربالیرزمندگان ایرانی در تصرف مناطق عملیات های تالش

 از بین رفت!ها سال با تک گسترده و سنگین عراقی

 روز حمالت ۱خرداد، در محور ماووت در منطقه شمال غرب، در مدت  4۱روز بعد، در 4۶

 وقفه، موفق به تصرف قسمتی از اراضی از دست رفته خود شد!بی

 را به تصرف خود درآوردند. وطن فروش، شهر مهران منافقین با یاریهمان ماه،  4۳در 

 واگذار کردند! حفظ تسلط خود بر ارتفاعات منطقه، کنترل شهر را به منافقین ضمن

لشکر مجهز،  ۳گان عمده دیگر در قالب ی تیپ مختلف و چند ۷۱تیر ماه، با بیش از  ۱در 

 جزایر مجنون نمودند! گیریبازپسبه اقدام 

با کمک مستشاران آمریکایی و ها ماه توسط عراقی ۳باز پس گیری این مناطق کمتر از 

های جنگی ایران در سطح ، از ابعاد سیاسی و روحی که تندیس عینی از موفقیتشوروی

های برون مرزی ایران، در آن، از دست دادن پیروزی بعد ازشدند، و جهانی محسوب می

  های دیگر، عماًل ایران را برای مذاکره سیاسی خلع سالح کرد!جبهه

م، آن قدر کن" من فکر نمینویسد: های شرقی میدر کتاب ویرانهایی سرلشکر وفیق السامر 

کمک  ،حتی اسرائیل یها در جنگ با ایران به ما کمک کردند، به هیچ کشور دیگرآمریکاییکه 

  1کرده باشند."

، در زمان جنگ تحمیلی یک بازرس کنگره ایاالت متحده که مشغول بررسی عملکرد آمریکا

 در قبال عراق بود گفت:

                                                           
؛ ناشر: مرکز «(مجموعه مقاالت)چند مسئله راهبردی »مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ/ تأملی در جنگ ایران و عراق . 1

 ۷۶۱ص ۷۳۱۶پژمان، مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: 
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 ۳۱۶ص ۷۳۳۳ ، تهرانصیادشیرازیهیئت معارف جنگ شهید 
مرکز مقدس )وفیق/ ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عدنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع . السامرایی 1

 ۷۳۶ص  ۷۳۳۷ مطالعات و تحقیقات جنگ(، چاپ: قلم آذین، تهران
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به عراق ارسال  های حساسی که از طرف دولت آمریکا" دامنه وسعت تجهیزات و تکنولوژی

  1کند."شده، آدم را شوکه می

ت را دریاف آمریکاهای صدام مواد و تکنولوژی که "در تحقیقات به عمل آمده اعالم گردید 

اده دخطرناک را های قانون عراق امکان ساختن سالحبی کرده و این مواد و تکنولوژی به رژیم

 2."[است]

عضو اسبق شورای امنیت ملی و رئیس اسبق تام االختیار کمیته مبارزه  «. کالرکآ ریچارد.»

ن با " ریگا بوش در کتاب خود نوشت: های بیل کلینتون و جورج دبلیوبا تروریسم در دولت

 1عراق، دولت ایران را مات کرد."تقویت بنیه نظامی

از دنیا را سیاسی امپریالیستی خود، نه تنها بیش از نیمی و نظامیبا توسل به قدرت  آمریکا

زیر سلطه جابرانه خود گرفته است، بلکه سازمان به اصطالح ملل متحد که با بودجه 

مین میتمامی
ً
واری خبرای نیل به مقاصد جهانای شود، برای آمریکا وسیلهکشورهای جهان تا

شود. در واقع منشور این سازمان به آمریکا مجوز دفاع از منافع نامشروع خود خود محسوب می

 را به طرق توسل به انحأ گوناگون در سراسر دنیا صادر کرده است! 

گیرد که مناسب به نظر " از سوی شورای امنیت، آنجا دخالتی صورت میواضح است که 

های نفتی، با هم تالقی پیدا نکند. چیزی بیشتر از غول آنجا که منافع هیچک از و یاآید 

  4های آبکی وجود ندارد."قطعنامه

تحمیلی عراق علیه ایران، سازمان ملل تحت  ( جنگروز 4۱۱۱ –ماه  ۳۳)سال  ۱در طول 

مین  قطعنامه ۱فقط  نظارت مستقیم آمریکا
ً
 منافع کشور متجاوز عراق را تا

ً
، کردمیکه عموما

صادر کرد. بطوریکه در هیچکدام از آنها متجاوز را معرفی ننمود و به متجاوز هم دستور 

روز از تهاجم گسترده عراق و آن هم به  ۱گذشت  بعد ازداده نشد. که اولین آن  نشینیعقب

و سرنگونی  روزه استان خوزستان ۳تصرف ) خاطر عدم نیل به اهداف و مقاصد مورد نظرصدام

                                                           
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 ۷۱۳ص  ۷۳۳۳ ، تهرانصیادشیرازیهیئت معارف جنگ شهید 
غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: خدمات فرهنگی مرگ )/ سوداگری آ تیمرمن کنت.. 1

 ۱۳۶ص  ۷۳۱۳ رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران
نیا، ناشر: انتشارات علیه ترور(؛ مترچم: کیوان افخمی جنگ داخلی آمریکادشمنان )ه علیه همه  / آ کالرک ریچارد.. 1

 ۱۳ص  ۷۳۱۱ روشنگران و مطالعات زنان، چاپ: خوشه، تهران
 ۷۳۳ص  ۷۳۱۷روایت، چاپ: احمدی،  –هانس/ خون در راه نفت؛ ترجمه: محمد اشعری، ناشر: نشر ثالث  کرونبرگر. 4
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 از ماه بعد، پس از آزادسازی خرمشهر 4۷، و دومین آن (روزه رژیم جمهوری اسالمی ایران ۶

 ، صادر شد.های بصرهاسارت نیروهای عراقی و کوبیدن دروازه

رای ان بآمریکاییتوسط عراق، که آن هم به تحریک و تشویق  اما در قضیه اشغال کویت 

ساعت از آغاز تجاوز  4نفت منطقه صورت گرفت، در کمتر از های تصاحب بالمانع چاه

صادر شد. در این قطعنامه نه تنها عراق را به عنوان  ها به سمت کویت، اولین قطعنامهعراقی

 از عراق خروجمتجاوز معرفی کرده، بلکه صر 
ً
قید و شرط از کشور اشغال شده کویت بی احتا

مورد قطعنامه  ۱مورد و در ماه دوم  ۳نیز خواسته شده بود. در ماه اول تجاوز عراق به آن کشور، 

رژیم بعث صادر شد! ضمن  علیهقطعنامه  4۱ماه اشغال کویت، تعداد  ۶و بطور کلی، در مدت 

کشور دارای تسلیحات مدرن در عملیات ۳۱ق از کویت، اینکه برای بیرون راندن ارتش عرا

 که به دنبال وقایع عملیات حضور نظامی سنگین آمریکا" بسیج شدند. «صحرا»موسوم به 

صورت پذیرفت به خوبی بیانگر اهمیت نفت و نیاز امنیتی آمریکا  فارسخلیجصحرا در منطقه 

یای و آس فارسخلیجبه تسلط نظامی بر ذخایر، تولید و عرصه سه چهارم نفت جهان در حوزه 

 اهمیت این طالی سیاه دربارهنیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا  یچاردر 1مرکزی است."

قلبی است که این خون را  فارسخلیج" نفت، خون صنعت مدرن است و منطقه  گوید:می

 هستند کههایی شریان فارسخلیجدریایی پیرامون های اندازد و راهمی مانند تلمبه به جریان

 2گذرد."می این خون از آنها

نفوذ ایران " باید جلوی در مورد ایران گفت:  جورج بوش رئیس جمهور آمریکا

ریکا سلطه آم گرفته شود. تا منافع آمریکا در این منطقه تأمین شود. و فارسخلیجدراسالمی

  3ابد."ی تحکیم

به عنوان رئیس جمهور  «بیل کلینتون»بعد از خاتمه جنگ تحمیلی، و روی کار آمدن 

را  های بازدارنده، اقداماتی" آمریکا با استفاده از سیاست ، براساس سیاست مهار ایران:آمریکا

جهت افزایش مشکالت داخلی و تعارضات درونی ایران ایجاد کرده و در این انتظار خواهد ماند 

                                                           
نفتی؛ ناشر: نشر نخستین با همکاری مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، چاپ: های برکشلی فریدون/ اوپک و بحران. 1

 ۶4ص  ۷۳۱۶رامین 
؛ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس (مجموعه مقاالت)و جنگ عراق و ایران  یزدان فام محمود/ منطقه خاورمیانه. 1

 ۷۳۳ص  ۷۳۱۱، (مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ)
سی(، دفتر سیاا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا 1

 ۷۱۳ص  ۷۳۱۱، شادرنگ، تهرانچاپخانه: 
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که ایران براثر افزایش فشارهای داخلی، مشکالت خارجی و تعارضات درونی، دچار اضمحالل 

  1و فروپاشی رژیم سیاسی گردد."

در وحله اول، تضعیف  ایران، تنها هدف اساسی آمریکا «مهار»ظور اجرأ سیاست به من

ایران بوده و در همه جانبه و به انزوا کشاندن ایران و در نهایت، سرنگونی جمهوری اسالمی

که آن کشور اتخاذ کرده به این ایی هآینده نیز خواهد بود. در راستای سیاست مزبور شیوه

 است که:صورت 

مدرن روز دنیا و جلوگیری از تقویت بنیه دفاعی  عدم دسترسی به تسلیحات پیشرفته و

 ایران.نظامی

های جلوگیری از پرداخت هرگونه وام و اعتبارات خارجی به ایران از طریق سازمان

 . المللیبین

 تهای اقتصادی شدیدتر در جهت نابودی اقتصاد ایران در دوران حاکمیاعمال تحریم

 ها.تمام ریاست جمهوری

 تا حداکثر میزان ممکن.ای جلوگیری از استفاده صلح آمیز هسته

 در مجامع جهانی.یایی و شیمای های هستهادعای تالش ایران برای تولید سالح

 .مللیالبینادامه جنگ روانی، تبلیغاتی و عنوان نمودن اتهام حمایت ایران از تروریسم 

هجوم شبیخون فرهنگی در ابعاد گسترده به منظور به انحراف کشاندن فرهنگ و تمدن 

 ایرانی. اسالمی واصیل و غنی 

 ادعای مکرر نقض حقوق بشر در ایران.

نویسد: ی میدر تحلیل آمریکایی، تئوریسین «پرلموتر»در مورد تأثیر جنگ روانی و تبلیغاتی، 

 روانی و –مبارزه سیاسی  یک عصب ایدئولوژیکی ایران،" تنها راه سرنگونی رژیم خطرناک و مت

هرج و مرج  [وی معتقد است که]باشد. نه از طریق اقدامات نظامی... روشنفکرانه می

ن ثبات ساختبی اقتصادی و، سقوطی که در مقابل ایران قرار دارد به طور آشکار از سیاست

  2کند."رژیم، به طریق روانی حمایت می

                                                           
 ۷۱۶همان ص. 1
 ۷۳۶همان ص . 1
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به تصویب رسید که، با جلوگیری از توسعه  طرحی در مجلس سنای آمریکا ۷۳۱۳در مرداد 

اقتصادی، بنیه اقتصادی این  1«جنگ فرسایشی» در یکاستخراج از ذخائر نفت و گاز ایران 

 کشاند.  خواهد ،ایران را به تمکین در مقابل آمریکا کشور را به سوی تحلیل سوق داده و

میلیون دالر در صنایع نفت و گاز  22" هر شرکتی که ساالنه بیش از براساس این طرح: 

  2خواهد شد." ایران، سرمایه گذاری کند، مشمول تحریم آمریکا

درکمیته روابط خارجی سنای  ۷۳۳4آذر ماه  4۷وزیر خارجه دولت اوباما، در  «جان کری»

 با ایران گفت: ای در مورد توافق هسته آمریکا

ای " محور سیاست خارجی ما در قبال ایران مشخص است؛ ایران نباید به سالح هسته

ابد...سوال محوری این است که آیا این توافق به نفع منافع ملی آمریکاست؟ پاسخ من ی دست

نیز این  انهو خاورمی ، بلکه برای امنیت ملی اسرائیلاین است که نه تنها برای امنیت ملی آمریکا

ایران  ایاین اولین بار است که برنامه هسته ،توافق مؤثر بوده است...در حدود ده سال گذشته

ای های مهم این است که برنامه هستهتوافق حاوی بازرسی و نظارت ینا ...شودمتوقف می

که بسیار نزدیک به )درصدی ایران برچیده شده  22ایران دیگر جلو نخواهد رفت؛ کل ذخایر 

درصدی متوقف شده است، ایران اجازه استفاده از  1، غنی سازی (تولید بمب است

ایران تحت  ایسانتریفیوژهای نسل بعد را ندارد، شفافیت برنامه و یاسانتریفیوژهای بیشتر 

شتیم سی کامل ندار که تا به حال دستایی هروی مکان بهای د و ما پنجرهنظارت بیشتر خواهد بو

نگرانی بسیار مهم ما، رآکتور آب سنگین اراک بوده  یک..ایم.( پیدا کردهاراک نطنز، فردو،)

ه های سوخت باست، در این گام ما توانستیم آنها را از آزمایش سوخت اضافی، از انتقال میله

 ،ردکمیرآکتور خاص تبدیل  به یککه این رآکتور را ای رآکتور و از نصب اجزای نصب نشده

م ک رآکتور آب سنگین داشته باشد که در گای تواندمنع کنیم، این بسیار مهم است...ایران نمی

الً ها اص.. این مطلب در مورد فروپاشی تحریمایم.اول فعال روند رو به جلوی آن را متوقف کرده

 د، ها بکننرا از فرصت لغو تحریم برداریبهرهدرست نیست و اگر آنها بتوانند بیشترین 
ً
 7نهایتا

میلیارد دالری  122درصد اقتصاد ایران و بخشی از  که یکمیلیارد دالر بدست خواهند آورد 

 2. در همین دهدمیهر سال از دست  2212است که ایران به دلیل تحریم فروش نفت خود از 

 7شود که باعث می دهدمیمیلیارد دالر به دلیل تحریم نفتی از دست  32ماه توافقنامه نیز 

                                                           
1 .War of Attrition 

 ۷۳ص  ۷۳۱۷ و دیگران/ موج دوم؛ ناشر: انتشارات کویر، چاپ: غزال، تهران -مبصر داریوش. 1



 351 در تقابل با اسالم کایآمر استیس

 

 ،های حقوق بشری و حمایت ایران از تروریزمنباشد...تحریمای میلیارد دالر عدد قابل مالحظه

سال حضورم  24کنم که در ... من افتخار میایمهمچنان وجود دارد و ما هنوز آنها را خرج نکرده

ذاکره در مها بر ایران بوده ام... شعار ریگان کی از افراد پیشرو در تحمیل تحریمی در سنا همواره

ررسی ب بررسی کنید و»؛ شعار ما این است که «اعتماد، اما بررسی کنید»این بود که  با شوروی

 ،توانیم این پیشنهاد را با دقت بررسی کنیم...ما اکنون بهترین شانس را داریم، ما می«کنید

است که هیچ چیز توافق چیزی از دست بدهیم، زیرا دو بار در توافقنامه آمده  بدون اینکه

بار  ا چهاری غنی سازی سهایی شود مگر اینکه همه چیز توافق شود، همچنین در مورد تواننمی

در آن بند آمده است که توافق دو طرف مالک است و اگر ما توافق نکنیم این اتفاق 

 ک لحظه حساس دیپلماتیک است و ما شانس داریم که بزرگترین نگرانیی افتد...ایننمی

ح تواند به واضراه می یک چهار راه هستیم، در یکرا رفع نمائیم... ما اکنون  المللیبینجامعه 

تواند به ادامه خصومت و به راه دیگر می یک شدن نگرانی جهانی از برنامه ایران منجر شود.

 با اسرائیل در ارتباط هستیم و توافقنامه
ً
را امضا  ایطور بالقوه به جنگ منجر شود... ما مرتبا

ما را تضمین نماید...در اولین گام، زمان ای خواهیم کرد که امنیت آنها و دوستان خاورمیانه

  1..."افزایش یافتایران بسیار ای خروج هسته

  در تقابل با اسالم سیاست آمریکا

، دو ابرقدرت شرق و غرب برای تصاحب جهان رقابت از خاتمه جنگ جهانی دوم بعد 

دی ماه  ۳به فروپاشی سردمدار بلوک شرق در  باألخرهخستگی ناپذیری را آغاز نمودند. تا 

 انجامید. ۷۳۱۶

های ها ساله فرهنگی و ارزشاز صحنه رقابت، تبلیغات ده حذف ابرقدرت شوروی بعد از

غربی از جمله دموکراسی و لیبرالیسم، در مقابله با مکتب کمونیسم، رنگ و روی خود را باخت. 

 ها چند سالی با عدم وجود دشمنی بالقوه مواجه شدند.و غربی

های ل سیاستها از وجود دشمن کمونیستی از بین رفت. اعماآمریکاییهراس دوستان 

  استکباری غرب فاقد توجیه منطقی شد.

                                                           
ند غیرعامل کشور/ قرارگاه پدافند ف/ تدوین: سارمان پداکنگره آمریکاایران در دولت و طراحان تحریم جمهوری اسالمی. 1

 ۱4-۱۶صص ۷۳۳۳اقتصادی؛ ناشر: انتشارات نیلوفران، 
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ود سیر صعودی خای در واقع، فواره تاریخ پرافتخار و مجد و عظمت دنیای اسالم، تا به نقطه

را پیمود که، غارتگران غربی با تمدن نوپای خود، به آن پایان نداده بودند و رهبران و زمامداران 

 و ملت خود پایبند بودند.منطقه نیز به توسعه و ارتقاء جامعه 

م سیتر  غارت فرهنگ و تمدن مسلمانان، در بعد ازاثر ردپای مستکبران شرقی و غربی، 

است که در این مکتب، آزادی، تمدن، پیشرفت ای به گونه ،دجهان اسالم برای مخاطبین خو

اطق من و در این آور، ناپدید گشته استعلم و هنر و حقوق انسانیت، در محیطی تحجر وخفقان

ه ک جاییگری است. تا شود: خشونت، قساوت، قتل و غارت و وحشییافت می آنچه به وفور

 اعالم می
ً
های واقعی ترور، در مساجد نهفته است. چون مسلمانان، هر " ریشه دارند کهصراحتا

 1کنند."های وحشت افکنی خود را از مساجد، به دنیا مخابره میپیام ،روز چند بار

ها تهی نگشته است. مستکبران ضد توحید، همچنان زمین از أبناء نمرودها و فرعون

هایند. رهبر فقید انقالب اسالمی ایران در پیامی که در خواهان به زنجیر اسارت گرفتن انسان

نگارش شده است، به ممالک اسالمی در مورد  ۷4۶صفحه  4۶جلد  «صحیفیه نور»کتاب 

 فارشس فارسخلیج" من به سران کشورهای  هشدار داد که: مریکاامپریالیستی آهای سیاست

ک عنصر ورشکسته سیاسی و نظامی و اقتصادی، بیش از این خود و مردم ی کنم که به خاطرمی

از د، و ا برمال نسازیر کشورشان را تحقیر نکنید و با توسل به دامن آمریکا ضعف و ناتوانی خود 

 ایآن لحظه هاقدرتبرای شبانی و حفظ منافع خود استمداد نطلبید. ابر ها و درندهها گرگ

نند، و کمی وفاداران و دوستان خود را قربانیترین منافعشان اقتضاء کند، شما و قدیمی [که]

پیش آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد؛ آنان منافع خود را 

 2گویند."می و به صراحت و در همه جا از آن سخناند رار دادهمالک ق

های روزانه توحیدی اسالم، روزی مستضعفین عالم، با تاج بندگی عبودیت ، پیامباألخره

خود، آنان را از اریکه قدرت و مستکبری به زیر خواهند کشید. استکبار به خوبی درک نموده 

 رسول »،"که
ً
نفی همه  یعنی« ال اله»صریح از آزادی است.  دعوت« اللهال اله اال الله، محمدا
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گانه، حق ی آن یعنی« اال الله»خداوندهای دروغین، مثل قدرت، جاه، شهرت، سلطه و ثروت. 

 1است که همه در برابر او مساوی هستند."

کنند. و اسالم دومین دین پس زندگی می " در حال حاضر چهارده میلیون مسلمان در اروپا

 2ت در اروپااست."یهودی از مسیحیت و قبل از

 هایتبلیغات وسیع اسالم هراسی، ناشی از واهمه دشمنان چپاولگر، از بروز توانمندی

ی داخلی، اعاده خودباوری، اعتماد به نفس دانشمندان و سیاسیون، و احیاء فرهنگ غن

متعالی اسالم است.  «دین و مذهب»قدرت عظیم، در سایه سار  یک و در واقع ظهور اسالمی

زن بودن، در کنار عدم رعایت  " اسالم را در کنار ترور، ضدحقوق بشربودن، ضد دشمنان،

ه اعم از شیع)تقابل با این سیاست مزورانه وظیفه مسلمانان  در 3برند."قوانین مدنی، به کار می

و پاره نمودن تارهای عنکبوتی دشمنان اسالم است. آگاهی  یدلکی : اتحاد، انسجام،(و سنی

ها، در برخی از کشورها، ملهم از ارتقاء وضعیت مطلوب اقتصادی، حریفانی سیاسی ملت

را به چالش  آمریکا ،رقیببی قدرتمند را در مقابل ایاالت متحده پدیدار خواهد نمود. صعود

از دست اش که تازی جهانییی نهد. اقتدارمی و به افولخواهدکشید. فواره اقتصادیش ر 

 رفت. خواهد

مبل پرهای عقاب س باألخره و غماگریش نخواهند رفت.ی بسیاری از کشورها زیر بار سیاست

 قدرتش، روزی خواهد ریخت.

 و حقوق بشر آمریکا

و مستمر سیاستمداران کاخ سفید، برای مداخله در امور داخلی  های قدیمییکی از حربه

ها، هر آمریکایی. از دریچه نگاه دوگانه است« حقوق بشر»عنوان کشورهای جهان سوم، 

کشوری که طوق بندگی و اطاعت ایاالت متحده را در گردن ننهد، ناقض حقوق بشر قلمداد 

رای هایش بین حقوق بشری باشد، دروازهقوانترین شود. حتی اگر آن کشور متعمل مترقیمی

 ن آن به انحاء گوناگون بایدگشوده شود!ددا مداخله در امورات داخلی، و در تنگنا قرار

 کشور حقوق بشر است.ترین ناقض در حالی که جهان شاهد است که آمریکا
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 اقاره آمریکسرخپوستان بومی بر خاکدر زمانی که اولین سلطه جویان انگلیسی، قدم 

 تعریف گردید.« حفظ منافع استعمارگر»گذاشتند، حقوق بشر در وجود 

رحمانه دسته جمعی سرخپوستان بومی، تبعیض بی ها، کشتارآمریکاییسیاست دیرینه 

 تالقلب دسیصحمایت از دیکتاتورهای خونریز و قنژادی سیاه پوستان و قتل عام آنان، و 

در  «مارکوس»، در آفریقا «موبوتو»در ایران،  «محمدرضاشاه»نشانده و رهبرانی همچون: 

در عربستان، و...بوده و خواهد بود که  «خاندان سعودی»در عراق،  «صدام حسین»، فیلیپین

 به توسعه و ارتقاء جامعه خود مقید نباشند.

ش در  ۷۳4۱در مرداد ماه  1(ازاکیکهیروشیما و نا) جمعیت ژاپن دو شهر پربمباران اتمی

، که باعث قتل عام صدها هزار بیگناه گردید، تحت عنوان ناقض حقوق پایان جنگ جهانی دوم

 بشر نامیده نشد!

های آتشزای ناپالم با بمب های انبوه و کشتزارهای مردم فقرزده ویتنامکه جنگلهنگامی

 یگناه ویتنامبی شدند و هزاران نفر پیر و جوان، زن و کودکبه خاکستر تبدیل می آمریکایی

یانه شدند، کشتارهای وحشوضع کشته میترین ها، با فجیعآمریکاییباتالق جنگ خانمانسوز در 

شد یم ی لذت بخش محسوبسرگرم یک برای ساکنان سرزمین مهد و تمدن و مدافع حقوق بشر!

" شما چند نفر را در آنجا  از سربازان اعزامی به آن کشور در پاسخ به اینکه یکی که از به طوری

  2نفر را از پای در آوردم." 92تا  72: تا تمام شدن سیگار برگم [در جواب با افتخار گفت] کشتید؟

 گناه آن سامان بود،بی مشغول کشت و کشتار مردم ویتنام در در زمانی که آمریکا

های روانشناختی و شگردهای گوناگون، به متخصصان جنگ روانی، با استفاده از شیوه"

دادند که آنان براساس هدفی که ترتیبی اخبار و اطالعات را در اختیار مردم آمریکا قرار می

های که بمبارانبه عنوان نمونه هنگامی شدند.ا منفی میی شد، دچار هیجان مثبتدنبال می

ا به طور ر ایی ا روستی کسان شده شهری با خاک و یادفاع بی رحمانه مردمبی وحشتناک و کشتار

 تفاوت بودند. در حالی که همزمان بابی کردند، بیشتر مردممداوم از تلویزیون آمریکا پخش می

، سر کبوتری را در مقابل کلیسا از تنش ک روانشناس به منظور آزمون روانشناسیی آن، وقتی

  3رو گردید."های گروهی کشور آمریکا روبهسانهجدا کرد، با اعتراض شدید مردم و ر 

                                                           
1 .Hiroshima. Nagazaki 
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تواند سفید را سیاه، و سیاه را سفید جلوه دهد، مورد تبلیغات در زمان و مکان مناسب می

 .وثوق و تألف اهواء عوام هم قرار گیرد

درصد جمعیت جهان، با ساختن صدها فیلم متنوع،  ۶با داشتن جمعیتی حدود  آمریکا

زبان زنده  ۱۶های رادیوئی و تلویزیونی گوناگون با حدود انتشار صدها نوع مجله و با ایجاد برنامه

 کند.غ میرا تبلی آمریکاییها ساکن کره خاکی، شیوه زندگی به اصطالح مدرن دنیا برای میلیون

را بدست گرفته است. و  المللیبیندرصد تبلیغات  71"  ستعمارگر با این روش،این کشور ا

میلیارد دالر  22میلیارد دالر صرف تبلیغات و  91های تبلیغاتی آن کشور، ساالنه بیش از بنگاه

میلیون دالر برای  922، هر ساله بیش از کنند. دولت آمریکاصرف تأسیسات ارتباطی می

های کند تا برای دستگاه تبلیغاتی آن کشور پیامهزار کارمند تبلیغاتی هزینه می 9استخدام 

 12،222ایستگاه تلویزیونی، حدود  1،222مناسب تهیه نمایند. ... در کشوری که بیش از 

نشریه وجود دارد، فریب افکار  11،222روزنامه و بیش از  122ایستگاه رادیوئی، نزدیک به 

  1مواجه نخواهد شد."ای ی و دنیای خارج با مشکل عمدهداخلعمومی

" دادگاه عالی آن در ژوئن  آمریکای به اصطالح حافظ حقوق بشر! همان کشوری است که

توان به مرگ محکوم و ساله را می 12، تصمیم گرفت که کودکان صغیر [1329خرداد ]1494

تاکنون  1472آورد. در همین کشور از سال ایالت به اجراء در  29نیز اعدام کرد. و این کار را در 

تن، با صندلی  192، بالغ بر [پیشتاز انحطاط زمان نوشتار کتاب: آمریکا][1372تا 1311از ]

 2."اندالکتریکی اعدام شده

و نفتخواران  آمریکا، از نظر سازمان ملل متحداره کشورهای مورد هدف تهاجم نظامیبدر

غربی، چه اهمیتی دارد که صلیب سرخ جهانی در گزارش خود اعالم نماید: بمباران 

دفاع و بی نفر از مردم 4۶۶،۶۶۶در عراق، به قیمت جان بیش از  آمریکاییهواپیماهای 

این کشور تمام شده و ادامه محاصره همه جانبه مردم گرسنه و بیمار این کشور، غیرنظامی

کودک بر اثر کمبود غذا و دارو گردیده است، در حالی که  ۳۶۶،۶۶۶دن بیش از باعث کشته ش

ُبرد. از نظر آنان مهم این بود ، در رفاه کامل بسر می(صدام حسین)طرف اصلی متخاصم آنان 

ها " برای پشتیبانی از کشوری از اعضاء اوپک که بیشترین خدمت در تهاجم به عراق که آمریکا

  3زند."کند، به این اقدام دست میبه منافع واشنگتن می را
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است، با ممالک دارای حزب  1«تک حزبی»که خود در حقیقت بارزترین حکومت  آمریکا

 در ستیز است.واحد و مخالف سیاست
ً
 های آمریکا، دائما

 جذاب و غیرجایگزینیتفریح و سرگرمی یک ها،آمریکاییهای جهان سوم برای کشتار انسان

در کانتیکوه  دریاییفرمانده تفنگداران اسبق  «ژنرال جیمز متیس»گردد. محسوب می

را عهده دار بوده است، در  که قباًل نیز فرماندهی این نیروها در عراق و افغانستان (ویرجینیا)

در  " که پیرامون جنگ علیه تروریسم تشکیل گردیده بود، گفت: «سی دیگو»کنفرانسی در 

 لذت بخش است. واقع جنگیدن خیلی جالب و سرگرم کننده است. می
ً
: (دو افزو)دانید، واقعا

وست گویم جنگیدن را دشلیک به برخی افراد، جالب و سرگرم کننده است. به شما صادقانه می

نویسندگان  2شد." روروبهخنده و کف زدن حاضران دارم ... اظهارات جیمز متیس با شلیک 

قبل مدعی بودند که اگر روزی سیاه پوست  هاسال «ایروینگ واالس»مشهور آمریکایی نظیر 

های آمریکایی ولو سیاستمدار، سناتور و الیق، بر آن کشور حکومت نماید، در روزنامه

رنگین پوست، رئیس  یک حبس کنید.را در سینه ها " ملت، نفس شود:می نوشته کثیراالنتشار

 کصدا اعتراضی ست که متفق و " این صدای مردم آمریکا گویند:می این که ای 3جمهور شده."

 علیه –ها سیاه حاکم بر سرنوشت همه آن یک –بزرگترین ناعدالتی قرن حاضر  علیهکنند می

 4شود."می کسی که اگر در کاخ سفید اقامت کند، این کاخ دیگر سفید نخواهد بود و آلوده

 بگوید:
ً
" من رئیس جمهور آمریکا هستم. نه  حتی اگر این رئیس جمهور سیاه پوست صراحتا

" من به  یشان معتقدند که:هابه اصطالح، تحصیل کرده 9رئیس جمهور اقلیت سیاه پوست."

تحصیالت عالیه دارم. تربیت اولیه من، مرا بارآورده که بدانم سیاه پوستان جای دانشگاه رفته و 

به خاطر  6متمایز هستیم. این قانون الهی است."ها خودشان را دارند و ما سفید پوستان از آن

و ها " ورود سگ نویسند:می یشانهاهمین تمایز است که پشت شیشه برخی از رستوران

  7سیاهان ممنوع."
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 «کتاب نرم افزاران تباهی زعکس برگرفته ا»

 

و دول غربی، موضوع حقوق بشر در رژیم جمهوری  از سوی آمریکا ۷۳۶4از سال 

ور، این کش علیهایران در سازمان ملل، مطرح گردید. این موضوع به عنوان حربه و فشار اسالمی

 در دستور کار کمیسیون حقوق بشر آمریکا و سازمان ملل قرار گرفت! 

درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، طی گزارشی  ۷۳۱۳در سال  وزارت خارجه آمریکا

ناقضان حقوق بشر است. این موارد شامل ترین کی از عمدهی " ایران کماکان مدعی شد که

، محروم کردن شهروندان از حق تغییر حکومتشان و مذهبی بهائیتسرکوب جامعه 

 1باشد."های شدید در مورد حقوق زنان و کارگران میمحدودیت

 نمایند، درمذهب معرفی می عنوان یکها آن را به آمریکاییکه  «بهائیت»فرقه ضد دین 

 از دست پروردگان سازمان واقع ساخته و پرداخته دست انگلیسی
ً
ها و سران این فرقه عمدتا

 سیا و از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی است. 

تغییر حکومت توسط ایرانیان، این کشور هیچگاه همانند آمریکای حافظ حقوق  برای ممانعت از

 نود ازمردم عادی را از مجلس نگذرانیده و اعمال هم نکرده است.شهروندان، قانون مجوز ش

 کاییآمری یهودی سناتور متعصب «داماتو»در گزارش دیگری که ملهم از تحقیقات مغرضانه 

 المللیبین" دولت ایران، اهمیت اصول  ارائه گردیده، آمده است که که به مجلس آن کشور

                                                           
دفتر ا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 1

 ۷۳۱ص  ۷۳۱۱ سیاسی(، چاپخانه: شادرنگ، تهران



 ردای فتح 366

های طرفدار حقوق بشر در ایران گیرد. این امر شامل سرکوب حرکتحقوق بشر را نادیده می

 1باشد."...می «نهضت آزادی» یرنظ

ها از نهضت آزادی مهجور و متروک در بین عموم مردم ایران، از حقوق این جبهه گیری

رای رز شده و بآنها مح آمریکاییبگیران سازمان جاسوسی سیا و از کسانی است که تابعیت 

اقدامات گوناگونی  ،آمریکاییهای بارها با همکاری سازمان ،ایرانبراندازی جمهوری اسالمی

 .اندانجام داده

ک سخنرانی که سیاست خارجی خود را ی طی رئیس جمهور اسبق آمریکا «بیل کلینتون»

جامعه جهانی نقض گردند، در صورتی که استانداردهای معنوی »" ، گفت:کردمیتشریح 

، نماینده آمریکا در «ریچارد شیفر»، اما «ایاالت متحده به دفاع از آن برخواهد خواست

 گوید: مسأله حقوق بشر در همهکند و میکمیسیون حقوق بشر اظهارات کلینتون را اصالح می

نافع و مانند آن، م ، الجزایرجا به نفع آمریکا کاربرد ندارد. و در مواردی همچون: عربستان، ترکیه

  2کند که بخواهد برای اجرای مفاد حقوق بشر اصرار و پافشاری کند."آمریکا اقتضاء نمی

شناخته شده  «اشرف مخلوقات عالم»ها که به عنوان در مورد انسان «حقوق بشر»دیوار 

های مداخله قوی برای اعمال سیاستاهرمیک حربه و ی ها فقطآمریکاییاست، از منظر 

 گرایانه و سرمایه ساالری، احداث گردیده است.

های ساکن در غیر ایالت متحده ها، حقوق حیوانات بر حقوق انسانآمریکاییاغلب از نگاه 

 یشوروسگ فضانورد  «گودری»که " هنگامیها، آمریکایی، فایق آمده است. چنان که آمریکا

 3کنند."، در معرض خطر قرار گرفته، تظاهرات برپا نموده و از این سگ! حمایت می[سابق]

ران در مورد تالش ای های تبلیغاتی که استکبار به سرکردگی آمریکایکی از جار و جنجال

هی طبل از چندگا بخصوص برای نیل به سالح اتمی، هرای برای دستیابی به تسلیحات هسته

و برای توجیهه  آورند، فقط به منظور مکدر کردن وجهه جهانی ایرانآن را به صدا درمی

 و فناوری است. المدت خود با این کشور در حال توسعه از نظر علمیهای طویلدشمنی

 بر امالً و هم پیمانانش، ک در حالی که اکثریت قریب به اتفاق دول جهان بخصوص آمریکا

های پیمان منع تولید سالح»های که ایران به تمام مقررات و دستورالعملاند این امر واثق

                                                           
 ۷۳۳همان ص . 1
 4۶۶همان ص . 1
 ۷۳ص  ۷مغنیه محمدجواد/ شیعه وزمامداران خودسر؛ ناشر: مرکز نشر معارف اسالم، شماره . 1
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پایبند بوده است. و تاکنون هیچگونه مدرکی دال  1«های هسته ایکشتارجمعی از جمله سالح

 های غیرمتعارف ارائه نشده و اثبات نگردیده است.بر تالش ایران برای دستیابی به سالح

، به صورت داوطلبانه و بدون تصویب مجلس شورای ۷۳۱4با توجه به اینکه در آذر ماه 

انرژی  المللیبینرا که به بازرسان  1(N.P.T)اسالمی، ضمن تعلیق غنی سازی پروتکل الحاقی 

ایران و حتی به هر محل مسکونی دیگری که تمایل داشته ای اجازه بازرسی از مراکز هستهاتمی

 ، امضاء نموده است! اندادهباشند، را د

 و ذخایر زیرزمینی جهان سوم آمریکا

ها، فواره اقتصاد و خالء ناشی از ضعف سیاست خارجی انگلیسی بعد از جنگ جهانی دوم

 های مدیدی صعود شگفت انگیز خود را با تمام توان تجربه کرد. ، مدتآمریکا

 تمام آینده نگران، افول اقتصادی و شاید نظامی
ً
رچه آمریکا را پیش بینی کردند. اگ" تقریبا

برای برخی از آنان، این اضمحالل آشکار است، و برای گروهی دیگر این تنزل نسبی خواهد 

های قدرت« دیگر»های بزرگ در بین از قدرت «یکی»جای خود را به عنوان  بود تا مطلق. آمریکا

 3بزرگ در جهان خواهد گرفت."

آمریکا، منوط به تکاپوی خستگی ناپذیر سیاستمداران طراز ممانعت از افول اقتصادی و نظامی

ست بازان این سیاهای بزرگ نفتی و تسلیحاتی آن کشور است. اول دارای بیشترین سهام درشرکت

جهانی، با به راه انداختن جنگ و خونریزی و تفرقه بین کشورهای جهان سوم که دارای منابع غنی 

 کنند.های اقتصادی آن کشور جلوگیری میزیرزمینی هستند، از رکود گردش چرخ
                                                           

.")دکتر جعفری را امضاء کرده است CTBTای های هستهمعاهده منع گسترش سالح [1372]1443ایران در سال  ". 1
. 4۱۷ص  ۷۳۱4(؛ ناشر: انتشارات آوای نور، چاپخانه: درخشان، انقالب اسالمی )بعد ازولدانی/ روابط خارجی ایران 

صورتی  در .اندهاز خاک خود منع گردیدای در هر نقطهای براساس این معاهده کشورهای عضو از هرگونه انفجار هسته
ه تصویب مجلس برسد، نهادهای بین المللی مجاز به اقدام در ایجاد مراکز نظارتی در داخل آن کشور که این پیمان ب

 .دانهبا وصف امضاء این پیمان، ولی آن را به تصویب مجلس خود نرساند و اسرائیل ، مصر، چینخواهند بود. آمریکا
1 .Non Proliferation Treaty ان. پی. »یا  (معاهده عدم اشاعه هسته ای) های هسته ای،پیمان نامه منع گسترش سالح

و کشورهای فاقد این سالح، متمایز نموده ای ، این پیمان، کشورها را به دو گروه: کشورهای دارای سالح هسته«تی
جزء دارندگان سالح اند استفاده از این سالح را داشته تولید و یایی توانا ۷۳۱۱که قبل از دی ماه یی است. کشورها

دارند. را نای و کشورهای غیر برخوردار از این سالح حق تولید و استفاده از هر نوع سالح هستهاند شناخته شدهای هسته
ناوری اقدام به ف (و فرانسه ، انگلیسیکامرآ ،، چینکشورهای روسیه)توانند با یاری کشورهای دارای این سالح ولی می

 صلح آمیز بنمایند. ای هسته
 ۷۳۱۷ های برنامه ریزی استراتژیک؛ مرکز چاپ و انتشارات: وزارت امور خارجه، تهرانلطفیان سعیده/ استراتژی و روش 1

 ۷۳۳ص 
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 1«هیوز ایرکرفت» یماسازیهواپو صاحب شرکت  آمریکاییثروتمند میلیاردر  1«هوارد هیوز»

های مالی فراوانی در شمسی کمک ۷۳۱۱که در انتخابات ریاست جمهوری نیکسون در سال 

عتماد از دوستان مورد ا به یکیپشتیبانی از وی کرده بود، پس از پیروزی رئیس جمهور منتخب، 

 عضوسازمان  1«رابرت ماهو»خود بنام 
ً
" برو و دوستان  شد، گفت:محسوب می F.B.I4که سابقا

و از قول  ببین [منظور نیکسون و افراد وی]اند به تازگی در واشنگتن مستقر شده جدیدم را که

 5ابد؟!"ی ادامه توانند بکنند که جنگ ویتناممن به آنها بگو: چکار می

 و نظامیاین اظهارات به ظاهر جنون آمیز، ابراز خواست قلبی کلیه صاحبان صنایع 

شد، که توسط وی عنوان گردید. زیرا در محاسبات دقیق آنها، قلمداد می آمریکاییغیرنظامی

 و ،6«الکهید»های هواپیماسازی شد، شرکتکه در آنجا سرنگون میایی به جای هر هواپیم

 رساندند. جدیدی با بهای بیشتری به فروش می هواپیمای جنگی یک 7«راکِول»

 در شهر داالس ایالت تگزاس توسط شخصی به همین نام تأسیس شد. 8«هالی برتون»شرکت 

این شرکت در ابتدا فعالیت خود را در زمینه صنایع نفت و انرژی آغاز نمود، بعدها مجری امورات 

های های جنگی، احداث کمپ و جاده سازی، ساخت زنداندیگری شد از قبیل: ساختن کشتی

، دادن مشاوره در امور نظامی، حراست از وجود سیاسیون، نگهبانی و مخوف برای ارتش آمریکا

حفاظت از اماکن مهم، انجام خدمات پستی و پست الکترونیک، انجام امورات بهداشتی و نظافت 

 ها. اماکن و حتی شست و شوی البسه سربازان ارتش آمریکا و نظافت دستشوئی

ینه مساعد با انجام تبلیغات روانی گوناگون، برای ها، ایجاد زمیکی دیگر از وظایف این شرکت

 به منظور حضور و اشغال کشورهای هدف در سراسر دنیا است. آمریکاییهای تحریک دولت

                                                           
1 .Huward Hughes 
2 .Hughes Aircraft 
3 .Robert Maheu 

4 .(F.B.I )(Federal Bureau Of Investigation)معروف به اف. بی. آی، ، اداره تحقیقات فدرال، یا پلیس فدرال آمریکا .
 از نهادهای مسئول رسیدگی به قوانین جنایات و جرایم و جلوگیری از اقدام علیه امنیت داخلی کشور آمریکا است. 

های چند ملیتی و دول غربی با بلوک شرق(؛ ترجمه: دکتر اسراری از روابط پنهانی شرکتودکاکوال )لوونسن شارل/ . 9
 ۳۱۳ص  ۷۳۶۱ن انتشارات جاویدان، چاپ: چاپخانه محمدحسن علمی، غالمعلی سیار، ناشر: سازما

6 .Lockheed میلیارد دالر یکی از  ۳۳/۱۳کارگر و درآمد ساالنه  ۷۳۶،۶۶۶؛ این کارخانه هواپیماسازی با داشتن
 در آن سهامدار هستند.یی است که بسیاری از سیاستمداران آمریکایی هاکارخانه

7 .Rockwell بعد هواپیما تولید کرد و به فروش رساند.  4۶۱/۱۳هواپیماسازی، در طول جنگ دوم جهانی ؛ این کارخانه
نفر تقلیل یافت.  ۳،۶۶۶کارکنان به  نفر ۳۶،۶۶۶جنگ، به علت عدم سفارش خرید، به ورطه ورشکستگی رسید. از  از

 .یافتیی و ورشکستگی رها ولی با ایجاد تفرقه بین کشورهای جهان سوم و ایجاد جنگ و خونریزی از بحران مالی
8 .Halli Burton 
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 مسئول آمریکاییهای مزدور کی از شرکتی هالی برتونعالوه بر وظایف مذکور، شرکت

درصد امور لجستیکی و  ۳۶شود. این شرکت تدارکات بیش از شکنجه مخالفین محسوب می

 سقوط صدام تأمین کرد. بعد ازرا در عراق،  تدارکاتی نظامیان ارتش آمریکا

 1کشور جهان داشته باشد." 122پرسنل در بیش از  111،222شود، این شرکت " گفته می

 (بوش پسر)و معاون جورج دبلیو بوش  آمریکایی، سیاستمدار 1«یک چینیریچارد بروس د»

به  ۷۳۱۳تا  ۷۳۱۱از سهامداران اصلی این شرکت که از سال  یکی ،رئیس جمهور وقت آمریکا

با استفاده از سمت ریاست  ۷۳۱۳سال ریاست شرکت مزبور را برعهده داشت، در سال  ۳مدت 

" جنگ  آن، معاون رئیس جمهور گردید. وی برای غارت اموال ساکنین جهان سوم معتقد است:

 3اشته باش، پیش رو و اشغال کن."کوچکی را شروع کن، دلیل موجهی برای آن حمله د

و  هاگزارش، صرفا ًبرای تهیه [فارس]جنگ خلیج  بعد ازهالی برتون در عراق " حضور

به عراق بوده است. زیرا شناخت  اطالعات دقیق از شرایط داخلی عراق و برای حمله دوم آمریکا

مستقیم از محیط منطقه، اشخاص و غیره برای غنی بخشیدن به طرح جامع حضور 

ضرورت برای اتاق جنگ وزارت دفاع آمریکا،  یک 4(Log Cap)آمریکا در نقاط جهان نظامی

 5گشت."محسوب می

، مرحله تبلیغات روانی تا حضور فعال نظامیان، نحوه اجرای عملیات نظامیترین از ابتدائی

دستورالعمل تدارکات آنان و در نهایت چکونگی ترک منطقه و انتخاب جایگزین نظامیان به 

 گردد.طرح ریزی و اجراء می ،هابوسیله این شرکت« طرح جامع مادر»اصطالح 

از باندهای جاه طلبی، نژادپرستی، و ثروت و "ها ، که از شرکتدر واقع رؤسای جمهور آمریکا

های سودجو های این قبیل شرکتمجری طرح 6ندارند "گانگستر خالصی ای اندوزی عده

کشورهای دارای منابع غنی زیرزمینی، خود و ی در هستند، اینان با اعمال نفوذ نظام

 خواهند شد.ها مالک میلیاردها دالر سهامداران این شرکت

                                                           
 4ص  ۷۳۱۱ تجلی حاجیه/ نرم افزاران تباهی؛ ناشر: اعالم التقی، چاپ: بهبهانی، قم. 1

2 .Richard Bruce Dick Chney 
 مزاگرو، ایالدکتر حبیب اله محمودیان، ناشر: انتشارات  -بیکر راس/ خانواده سری؛ مترجمان: دکتر کرم ادیبی فر. 1

 ۷۱۳ص  ۷۳۱۳
4 .Logistics civil Augmentation Program (LOG CAP)  

 ۳۶تجلی حاجیه/ نرم افزاران تباهی؛ ص . 9
 ۷۳۱۱اب سرا، چاپ: چاپخانه سکه واالس ایروینگ / آقای رئیس جمهور؛ ترجمه: کوروس جهان بیگلو، ناشر: کت. 6

 ۳۳۶ص



 ردای فتح 371

آورند، و نمایندگان کنگره را برسرکار می ها هستند که رؤسای جمهور آمریکا" همین شرکت

 مدیرعامل و هماهنگ کننده  رؤسای جمهور فرستند.آمریکا را به مجلس می
ً
آمریکا، صرفا

کنندگان آمریکا، ها هستند. نرم افزاران و تصمیم گیرنده و اداره های این شرکتخواسته

 درآمد ساالنه شان چندین برابر درآمد جمهوری ایی هها هستند. شرکتهمین
ً
که بعضا

 واند است. اینان نرم افزارانی هستند که دولت و ملت آمریکا را َمرکب خود قرار دادهاسالمی

قتصادی داری، سیستم ازیرا در کشورهای سرمایه 1کنند."فساد و تباهی را در جهان منتشر می

تری از بزرگترین مقام تواند وزنه سنگینمی شرکت یک" چنان طراحی شده است که صاحب

 2سیاسی مملکت به حساب آید."

، نقش فعال و پررنگی ایفاء کرد. در واقع با ویتنام شرکت مزدورهالی برتون در جنگ آمریکا

دفاع آن دیار توسط افراد مزدور این شرکت با همراهی ارتش بی مسئول کشتار فجیع مردم

عمال تروریستی تا نظافت چی اماکن و دستشوئی
َ
ه ها، بآمریکا، صورت گرفت. افراد آن از ا

 خدمت مشغولند. 

اق توسط ارتش عر  ، اشغال کویتآمریکاییهای یکی از بزرگترین خدمات صدام به شرکت

حلقه چاه نفت و  ۱۶۶ن مهره دست پرورده، و به آتش کشیدن بیش از به دستور صدام، ای

های اقتصادی آن کشوراعم از نفتی و غیرآن، در طول تاریخ رقم خورد. نابودی اکثرزیرساخت

ها و ساخت تأسیسات نفتی های نفتی کویت، مثل خاموش کردن چاه" بازسازی حوزهزیرا 

 222هالی برتون سپرده شد که حدود به شرکتسال  12وتأسیسات غیر نفتی آن برای مدت 

 3شود."میلیارد دالر تخمین زده می

نیروهای ائتالف به سرکردگی آمریکای جهان خوار، که در مدت کوتاهی ارتش عراق را 

را از اشغال آنان پاکسازی کردند، به همان راحتی قادر بودند  ، و کویت4متالشی نمودند

 نمی گرفتار در چنگال را نیز از بین ببرند،حسین صدام
ً
ت را هدف اصاب خواستند او" اما ظاهرا

س از بردند، پقرار دهند. چرا که اگر این دیکتاتور به صورت شیطان ترسیم شده را، از بین می

                                                           
 ۳۱ ص مدرک؛ .تجلی حاجیه/ نرم همان . 1
 4۱۳واالس ایروینگ / همان مدرک؛ ص . 1
 4۷تجلی حاجیه/ همان مدرک؛ ص. 1
دی ماه  4۶، در را به اشغال خود درآوردند. ائتالف جهانی به سرکردگی آمریکا خاک کویت ۷۳۶۳مرداد  ۷۶ها در . عراقی4

بهمن ماه، ضمن بیرون راندن نیروهای  ۷4روز بعد در  ۷۶در کویت حمله کرد، همان سال با حمله هوایی به نیروهای عراقی 
ها اسیر نیروهای ائتالف نفر از عراقی ۷۱۳،۶۶۶شکست خورده عراقی، تا رود فرات پیشروی کردند، در این مدت کوتاه، 

 نفر رسید. ۷۶۶،۶۶۶نفر و در برخی منابع دیگر به حدود  4۶،۶۶۶ها به گردیدند. تلفات نیروی انسانی عراقی



 370 جهان سوم ینیرزمیز ریو ذخا کایآمر

 

همچنان که بعدها به اثبات  1نداشتند." جنگ، دیگر دلیلی برای باقی ماندن در عربستان سعودی

به خاطر نفت بود. به دنبال سقوط  فارسخلیج" عملیات طوفان صحرا و جنگ دوم  رسیدکه

ک نظم نوین اقتصادی شد که انرژی محور و ستون اصلی این نظم ی خواهان کمونیزم، آمریکا

آورد تا از طریق  فارسخلیجآید، بدون شک آمریکا نیروهای خود را به منطقه می نوین به شمار

 2حاکمیت بر نفت، موقعیت متزلزل خود در نظم نوین اقتصاد جهانی را تحکیم بخشد."

هائیتی، کزوو، بوسنی، گرانادا، پاناما، عراق  ، سومالیا، روآندا،طرح حمله به: افغانستان

 هالی برتون دیک چینی است. از وظایف معمول شرکت و...

ک میلیارد دالر از ارتش ی برای انجام وظیفه خود در بالکان ۷۳۱۱این شرکت، فقط در سال 

 دریافت نمود. آمریکا

غما رفتن میلیاردها دالر سرمایه کشورهای جهان سوم، به ی گناه، و بهبی ختم جان هزاران

های سیاستمداران آن شرکتمنوط به فعالیت نظامی های اقتصاد امریکاچرخبهاء گردش 

 است. کشور

 نورتشرکت »هستند، نظیر:  های خصوصی مزدور آمریکاها که در واقع ارتشاین شرکت

 یهابا موشک ۷۱اف ، هواپیمای 4بی سازنده هواپیماهای جنگی بمب افکن 1«راپ گرومن

نفر از سهامداران بزرگ این  ۱هاگ، ناو جنگی آبی خاکی، ناوهای هواپیمابر هسته ای، حداقل 

رت های: معاونت وزاشرکت در کابینه جرج بوش پسر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، نظیر پست

ا اشغال ر  دفاع، بازرس و حسابدار پنتاگون، مدیر ناسا، معاونت رئیس کارمندان کاخ سفید و...

 بودند. نموده

 (، مسئولیت جاسوسی در امور داخلی بسیاری از کشورهای جهان را بر(SAICشرکت 

 عهده دارد.

های مخوف و پرصدا که باعث ایجاد رعب و وحشت ، سازنده بمب(Raytheon)شرکت 

 شود.فراوان می

                                                           
 4۷۳ص  ۷۳۱۷روایت، چاپ: احمدی  -هانس/ خون در راه نفت؛ ترجمه: محمد اشعری، ناشر: نشرثالثکرونبرگر . 1
نفتی؛ ناشر: نشر نخستین با همکاری مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، چاپ: های برکشلی فریدون/ اوپک و بحران. 1

 ۷۶۷ص  ۷۳۱۶رامین 
3 .Northrop Grumman 
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( سازنده بالگردهای (Boeing(، و بوئینگ (Bunker Busterهای بانکر بوستر شرکت

 .۷۳اف های هوشمند و هواپیماهای مسافربری بوئینگ و جنگیبمب 1آپاچی،

نامنظم و ) یکیچرهای کالسیک و آموزگار عملیات (Black water)واتر شرکت بلک 

غیرکالسیک(، و تربیت کننده سگهای آموزش دیده. از وظایف دیگر این شرکت، حفاظت از 

 و برخی از اماکن حساس است. آمریکاییجان مقامات بلند پایه 

(، شامل شرکتهای امنیتی، جاسوسی و Private Security Company)PSCشرکتهای 

تعمیر و نگهداری، آموزش اطالعاتی سری و گمنام که از وظایف این شرکتها، خدمات نظامی

ائل مس، مین روبی، ارائه مشورت در هواییها، دیده بانی از قلمرو وتربیت محافظان شخصیت

، انجام تخریبات و انفجارات مهیب در اماکن گوناگون، ترور شخصیتهای ضدسیاست آمریکا

 1«.های مهم مناطق هدف در کشورهای جهان سوم استو محلعمومی

 در امور ساخت وسایل و تجهیزات ایی دیگر از شرکته یکی ،1«درسر»شرکت 
ً
است که ظاهرا

های نفت در کشورهای نفت خیز، و همچنین در ساختن وسایل چاهمورد لزوم حفاری 

« درسر»" این است که شرکت  کند. ولی واقعیت امرنقش آفرینی می استراتژیکی ارتش آمریکا

  4بود." «سیا»های مخفیانه پوششی برای فعالیت

سیاستمداران های آزادی بخش در برخی از کشورهای جهان سوم، از منظر نهضت

های ها دست سازمانها و شرکتشوند، به این بهانهامپریالیسم، تروریسم بالقوه محسوب می

عمال تروریستی علیه رهبران سیاسی و چهره
َ
های مختلف خود را برای دخالت و انجام انواع ا

 اند. هتکنند، باز گذاشنگتن پیروی نمیهای واشو حتی افراد عادی که از مخالفان سیاست مردمی

 ،نفت در مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه بویژهقدرت جاذبه منابع زیرزمینی غنی 

" در  هددمیکشورهای امپریالیستی را به سوی خود کشانده است. بررسی کارشناسان نشان 

                                                           
 – Fire)فراموش کن  –کیلومتر، از نوع شلیک کن  ۶با برد « هلفایر»فروند موشک  ۳4شلیک یی بالگردهای آپاچی، توانا 1

and – Forget.دارند ) 
 برگرفته از کتاب نرم افزاران تباهی؛ نوشته: حاجیه تجلی.. 1

3 .Dresser 
 حبیب اله محمودیان، ناشر: انتشارات زاگرو، ایالم دکتر -بیکر راس/ خانواده سری؛ مترجمان: دکتر کرم ادیبی فر. 4

 4۳ص  ۷۳۱۳
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زوال است، از عظیم و جدید انرژی در همه جهان به جزء خاورمیانه، روبه اندحالی که چشم

  1به نفت این منطقه، به تدریج ابعادی تاریخی پیدا کرده است." و اروپا وابستگی آمریکا

  ۷۳۶۳توسط صدام حسین فریب خورده، که در سال  اشغال کویت
ً
صورت گرفت، دقیقا

تا دلیلی موجه برای حضور ها، محقق گردید، آمریکاییطبق نقشه از قبل طراحی شده 

 های نفت منطقه به بهانه واهی حفظ امنیت منطقه ایجاد شود.آنان بر سر چاهدائمی

وزیر اسبق  «آلن گیرین»عراق، حتی جمهوری خواهان مانند:  علیه" ...در رابطه با جنگ 

 2سر نفت بود."، مدعی بود که جنگ با عراق کالً بر فدرال آمریکاایی اقتصاد و دار 

در مورد اشتراک منافع شرکتهای بزرگ نفتی و ایاالت  رئیس جمهور اسبق آمریکا« آیزنهاور»

  3" هرچه برای جنرال موتور خوب است، برای آمریکا هم خوب است." متحده گفت:

سلط تواقعیتی غیرقابل انکار حتی برای افراد عادی جامعه این است که مستی حاصل از 

 4" ... به حدی است که جهان نظیرش را تا به حال ندیده است."بر طالی سیاه و گاز،

" هر نوع تالش خارجی به منظور تسلط بر منطقه  گفت: ۷۳۳۱بهمن ماه  4۳در  کارتر

از  گردد و با هر شیوه ممکنتلقی می ، تجاوز به منافع حیاتی ایاالت متحده آمریکافارسخلیج

 5جمله نیروهای نظامی، دفع خواهد شد."

بسیار  " نفتبا تأکید و تحکم گفته بود که:  وزیر خارجه اسبق آمریکا« هنری کیسینجر»

  6مانند عربستان سپرد."ایی مهمتر از آن است که بتوان اختیار آن را به اعراب و کشوره

، «والککنت پ»کی از کارشناسان سابق سازمان سیا به نام ی به نقل از «اشپیگل»روزنامه 

 کنند که نفت هدف واقعی در سیاست جهانی است!های احمق درک نمینوشت: تنها انسان

 4۱، جهان روزانه با 4۶4۶دربرآوردی اعالم نمود که تا سال  7«سازمان اوپک»دبیرخانه 

 یانرژ یالمللبینواهد داشت. ولی براساس برآورد آژانس میلیون بشکه نفت افزایش تقاضا خ

                                                           
اپ: اکبر کرمی، چعلی -غرب؛ مترجمان: علیرضا فرشچیلسر ایان/ احساس محاصره، ژئوپلتیک اسالم و  -فولر گراهام. 1

 ۷4۷ص  ۷۳۱۱عقیلی 
 یب اله محمودیان، ناشر: انتشارات زاگرو، ایالمدکتر حب -بیکر راس/ خانواده ِسری؛ مترجمان: دکتر کرم ادیبی فر. 1

 ۳ص  ۷۳۱۳
1 (Wath is good for General Motorsis good for America). . لوونسن شارل / ودکا کوال؛ ترجمه: دکتر غالمعلی

 ؛۷۳۷ص  ۷۳۶۱سیار، ناشر: سازمان انتشارات جاویدان، چاپ: چاپخانه محمدحسن علمی، 
 44۷ص  ۷۳۱۷روایت، چاپ: احمدی  -هانس/ خون در راه نفت؛ ترجمه: محمد اشعری، ناشر: نشر ثالثکرونبرگر. 4
  ۳۱و۳۳ص ۷۳۱۳، جوان، چاپ: سپهر، تهران ؛ ناشر: انتشارات کانون اندیشهاخترشهر رجبعلی/ ارتباط ایران و آمریکا. 9
 ۳۱ص  ۷۳۱۱ ، چاپ: بهبهانی، قم۷ان تباهی؛ ناشر: اعالم التقی، جلدتجلی حاجیه/ نرم افزازر . 6
7 .Organization of Petroleum Exprting Contries (OPEC)  اوپک(.نفت )سازمان کشورهای صادر کننده 
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(I.E.A)1 آژانس که با ابتکار  ینا میلیون بشکه خواهد رسید. ۳۱، این افزایش تقاضا روزانه به

تشکیل گردید، در واقع به مثابه  ۷۳۳۳در سال  «هنری کیسینجر» وزیر خارجه وقت آمریکا

ماند که سازمان اوپک برای ممالک تولیدکننده ایجاد می کننده برای کشورهای مصرفیی سکو

نموده است. مأموریت اصلی آن کنترل سطح بهای نفت کشورهای تولید کننده، به سود مصرف 

س اینکه آمریکا که خود پ کما کشورهای صنعتی بوده است. بویژهکنندگان عمده این صنعت 

شهروندان خود  گردد و بهمی زرگترین تولید کننده نفت دنیا محسوبب از عربستان سعودی

که  1492" در اواسط دهه  نمایدمی بنزین را به کمترین بهاء در بین ممالک صنعتی عرضه

و عربستان در مالقات با  جرج بوش معاون رئیس جمهور بود، طی سفری به منطقه خاورمیانه

شاه فهد از وی خواست تا از طریق تنظیم تولید، قیمت نفت خام را به نحوی باال نگاه دارد تا 

صنعت نفت تگزاس از بحران حادی که به لحاظ پائین بودن قیمت نفت با آن مواجه بود، خارج 

 عربستان
ً
و سایر اعراب عضو اوپک  شود. از طرف دیگر از همان هنگام تا به امروز آمریکا مرتبا

را تحت فشار قرار داده است تا بهای نفت را به منظور خروج آمریکا و جهان از رکود اقتصادی، 

 2در سطح پائینی تثبیت کنند."

درصد ذخایر نفت و گاز کل جهان  ۱۶تا  ۶۶حدود  فارسخلیجدر این بین کشورهای حاشیه 

 را در اختیار دارند.

میلیارد بشکه نفت وجود دارد. این رقم شامل  2، بطور کلی حدود فارسخلیج" در فالت قاره 

 3شود."های شناخته شده است. و با کشف میادین جدید، برمیزان ذخایر افزوده میمیدان

و  از منابع عظیم نفتدر این میدان رقابت زیرزمینی، ایران دارای سهم خدا دادی مهمی

 گاز را به خود اختصاص داده است.

 عبارتند از: فارسخلیجمهمترین میادین نفت و گاز ایران در منطقه 

، که روی مرز آبی دو کشور ایران و عربستان واقع گردیده و بازده «فروزان» ینفتمیدان  -۷

به دو کشور مزبور  ۳۶-۳۶در روز است که به نسبت  تبشکه نف ۷۶۶،۶۶۶این میدان، حدود 

 تعلق دارد.

                                                           
1 .(I.E.A) International Energy Agency  مأموریت این آژانس، ارائه مشاوره در امور: امنیت انرژی، توسعه اقتصادی و

 حفاظت از محیط زیست کشورها است. 
نفتی؛ ناشر: نشر نخستین با همکاری مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، چاپ: های برکشلی فریدون/ اوپک و بحران. 1

 ۷۶۶ -۷۶۷صص  ۷۳۱۶رامین 
انقالب اسالمی(؛ ناشر: انتشارات آوای نور، چاپخانه: درخشان،  )بعد از یرانابط خارجی جعفری ولدانی اصغر/ روا. 1

 ۷۶۷، ص ۷۳۱4
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واقع شده که بین ایران و شیخ نشین  ، در حوزه آبهای ابوموسی«مبارک» ینفتمیدان  -4

 سهیم هستند. ۳۶-۳۶به صورت  «ام القوین»

درصد  ۳۶درصد آن متعلق به ایران و  ۱۶که  ، واقع در تنگه هرمز«هنگام» ینفتمیدان  -۳

میلیون  ۷۶۶تا  ۶۶میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت و  ۳متعلق به کشور عمان است. روزانه 

 ظرفیت تولید گاز دارد. 1فوت مکعب

 ۱۳در  امتداد منطقه بیطرف سابق و حوزه لولو کویت در ،«اسفندیار» ینفتمیدان  -۱

 اشتراک منافع دارد. کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک واقع شده که با عربستان سعودی

  ، که بین ایران و قطر«بهرام» ینفتحوزه  -۳
ً
میلیون بشکه نفت  ۷۳۶واقع گردیده و احتماال

 خام ذخیره نموده است.

نفتی فروزان و مرجان و بین ایران و عربستان ، در شرق میدان «بی بی» ینفتحوزه  -۶

 قرار دارد.

میلیون متر مکعب که بین  4۱تا  4۳، با ظرفیت تولید روزانه «داالن کنگان»میدان گاز  -۱

یدان از این مایی است که ابوظبی به تنه هاسال)ایران و شیخ نشین ابوظبی مشترک است 

 نماید(!می برداریبهرهگازی حداکثر 

و مرتبط با این منطقه  ، در حوالی میدان گازی شمالی قطر«پارس جنوبی»میدان گازی  -۱

میعانات »میلیارد بشکه  ۷۱تریلیون مترمکعب گاز و  ۷۳است. این میدان گازی با داشتن 

 ، بزرگترین میدان گازی جهان شناخته شده است.1«گازی

برخوردار ای عظیم نفت و گاز، از اهمیت ویژهحوزه دریای خزر نیز به دلیل وجود ذخایر 

میلیارد  24تا  11" میزان ذخایر نفت را بین  گردیده است. برآوردهای انجام شده در این منطقه،

کند. با کشف ذخایر گاز در حوزه میلیارد مترمکعب ذکر می 93تا  1/1بشکه و ذخایر گاز را بین 

  3به حجم ذخایر گاز این دریا افزوده شده است." میلیارد مترمکعب 722به میزان « شاه دنیز»
                                                           

 لیتر. 4۱،۳۷۱فوت مکعب برابر است با  ۷،۶۶۶. 1
که گاز طبیعی که محصولی از مخازن گازی است، هنگامی-(Natural Gas Condensate)مایعات گازی یا میعانات گازی . 1

 حاوی مقدار قابل مالحظه حجم استخراج از
ً
میعانات گازی به  میعانات گازی است.ای آن قابل مالحظه باشد، عمدتا

 از پنتان و  شود که در مخازن گاز طبیعی به صورت رسوبجریان هیدروکربنی مایع اطالق می
ً
وجود دارد، که معموال

گردد. اغلب قسمتی از آن از مایع شکیل میبا گوگرد کم و عاری از هر نوع فلزی ت (+C5)های سنگین تر هیدروکربن
کمتر از  هایزیاد، با پاالیشیی سوختی به نام نفتا تشکیل شده است. میعانات گازی ضمن صرف هزینه کم و درآمد زا

  با ارزش حرارتی باال، قادر به تبدیل شدن به نفت سفید، انواع بنزین با اکتان باال خواهند بود. نفت خام،
انقالب اسالمی(؛ ناشر: انتشارات آوای نور، چاپخانه: درخشان،  )بعد ازنی اصغر / روابط خارجی ایران جعفری ولدا. 1

 ۶۱ص  ۷۳۱4
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های مملو از نفت عراق نیز، چشم طمع دوخته ، حریصانه به چاهآمریکاییهای نفتی شرکت

 پذیر نبود. چاره کاربودند. اما با وجود ادامه حکمرانی صدام، دسترسی آسان به آنها امکان

جیهی الفعل بایستی برای نابودی آن باید تودرخلق دشمنی بالقوه بود که قبل از تبدیل وی به ب

 !«تروریسم» عام پسند تراشیده شود.

ز مرکز نیاز ابی پدیده خطرناک جهانگیر است، یک ، تروریسم،آمریکاییبه زعم دولتمردان 

ها نابودی تمدن مدرن بشری است. لذا برای تأمین امنیت و مشخصی است. هدف تروریسم

از دنیا اقدامات ای برآمریکاست! که با این پدیده شوم در هر نقطهآسایش مردم جهان، 

ها به پیشگیرانه به عمل بیاورد. بنابراین بهترین توجیه برای مردم عادی جهان، حمله تروریسم

 ساختمان مرکز تجارت جهانی در نیویورک و چند جای حساس دیگر آمریکاست! 

و  ۱۳/۱ در ساعت آمریکا ۱۳۱و  ۱۶۱ تهاجم گسترده سه هواپیمای مسافربری بوئینگ

برمبنای « نماد اقتصاد سرمایه داری»های دوقلوی مرکز تجارت جهانی که علیه برج ۶۳/۳

لطه نماد س»گردید، و حمله به ساختمان اصلی پنتاگون محسوب میای به هر شیوهیی سودجو

ها را بشدت تحت آمریکایی، ۷۳۱۶شهریور4۶روز سه شنبه  4۶/۳در ساعت « نظامییی جو

 تأثیر قرار داد.

عی نبرد روانی و اجتماترین عمیق جنگ در تاریخ معاصر، ولیترین ، کوتاه" حمله به آمریکا

در آمریکا و سیاسی باید باشد. در مدت نیم ساعت که از آغاز حمله گذشته بود، همه چیز 

ها، های تلفن، دانشکدههای گاز، کابلها، لولهها، متروها، پلها، ترنایستاد: فرودگاه

ها، کاخ سفید، کنگره، ها، ادارات، مؤسسات و حتی خانوادهها، خیابانها، جادهمدارس، موزه

 ها همه خالی و تعطیل شدند. رئیس جمهور آمریکا تا اواسط شبادارات دولتی، دادگاه

 1نتوانست به کاخ سفید بازگردد."

را برای  مردم آمریکا، خالق موجی از حمایت عمومی۷۳۱۶شهریور  4۶حمالت تروریستی 

 دولتمردان آن کشور شد و زمینه دخالت آمریکا را در سراسر جهان فراهم نمود!

ود، مستقر ب رهبر آنان در افغانستان «اسامه بن الدن»، که «القاعده»های تندرو اسالمیگروه

 نسبت به این جنایات وحشتناک متهم شدند. های اطالعاتی و امنیتی آمریکاتوسط دستگاه

                                                           
ر: سازمان (/ ناشو اقتصادی از بزرگترین عملیات تروریستی جهان علیه آمریکاتحلیل سیاسی، نظامیای )کاخ شیشه. 1

 ۷۳-4۶صص ۷۳۱۶سیاسی(؛ دفتر ا )عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.
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اش، که به کشورهای عیت ویژه سوق الجیشی و جغرافیائیبه دلیل موق افغانستان

و ایران دسترسی نزدیکی دارد، برای اشغال و حضور  ، روسیهعنی: چینی غیردوست آمریکا

 ، محل مناسبی تشخیص داده شد.آمریکایینظامیان 

القاعده نیز نشانه همزمان، نوک حمله اتهام به سوی کشور نفتخیز عراق به عنوان حامی 

، بخصوص دیک چینی معاون جورج دبلیو بوش های نفتی آمریکارفت. سهامداران شرکت

هالی برتون، بر تنبیه صدام حسین و اشغال رئیس جمهور وقت آمریکا، سهامدار عمده شرکت

 ی گرفتن انتقام خون صدها قربانی این حوادث، پافشاری نمودند.عراق برا

" مظنون بودن این شرکت در همکاری با شهردار های گروهی بیطرف،در حالی که رسانه

در  1«مرکز تجارت جهانی آمریکا»شرکت اسرائیلی در حمله به ساختمان  و یکوقت نیویورک 

آمریکا تحت عنوان های نظامی، برای آغاز و مشروعیت بخشیدن اشغالگری2221سپتامبر  11

 را برمال کردند. 1جنگ علیه تروریسم."

 این مرکز استراتژیک و ویرانی نظامی بهحمله  که "ها، نشان داد ها و تجزیه و تحلیلبررسی

ست، بدون همراهی برخی از مقامات در این ماجرا اعتراف شده ا 3کشته 922آن که تاکنون به 

 4رسد."با مهاجمان امکان پذیر به نظر نمی آمریکاییارشد 

ها، هرکسی که باشند، اهمیتی در قبال سرازیر شدن سیل مظنونین و همراهان تروریست 

ارزش نفت سیاه به مراتب  مهم، تصاحب نفت است. از نظر آنان ندارند. آمریکاییدالرهای 

های نفتی است که باعث وصال صاحبان کارتلایی هسرخی خون انسانبیشتر از ارزش 

 به آن شوند.  آمریکایی

میلیارد بشکه، ارزیابی گردیده است، دومین کشور  ۷۶۶عراق با داشتن ذخایر نفتی حدود  

نه ششد. نفت شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی است. جهانخواران تقلمداد می نفتخیز خاورمیانه

                                                           
و صاحب  «سلورستین پرویرنیز»در نیویورک متعلق به یک شرکت یهودی به نام  " ساختمان مرکز تجارت جهانی آمریکا. 1

بوده است. در روز انفجار، چندین هزار کارمند یهودی این ساختمان بر « ایرف سلورستین»یهودی ثروتمند  [شرکت]آن 
 کتاب نرم افزاران تباهی/ نوشته حاجیه تجلی(.  ۷۱پاورقی صفحه )حاضر نبودند."سر کار خود 

 ۷۱ص ۷۳۱۱، تجلی حاجیه/ نرم افزاران تباهی؛ ناشر: اعالم التقی، چاپ: بهبهانی، قم. 1
 نفر اعالم کردند. ۳،۶۶۶های این حمله تروریستی را حدود بعدها، تعدادکشته. 1
 4۳(؛ ص و اقتصادی از بزرگترین عملیات تروریستی جهان علیه آمریکاتحلیل سیاسی، نظامیای )کاخ شیشه. 4
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 " ارزش گفت: فراموش نکرده بود که در جنگ جهانی اول را« کلمانسو»طالی سیاه، گفتار 

 1ک قطره خون سربازان ماست."ی ک قطره نفت برابر ارزشی

عضو اسبق شورای امنیت ملی و رئیس تام االختیار کمیته مبارزه با  «ریچارد. آ. کالک»

در خاطرات خود در مورد حمله به  «بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش»های تروریسم در دولت

استفاده قصد سوء« ولفویتز»و « رامسفلد»" با تعجب دریافتم که  نویسد:های دو قلو میساختمان

از این موضوع را دارند تا عقاید خود را در مورد عراق مطرح کنند. از زمان شروع فعالیت این هیئت 

بود که در پی به راه انداختن جنگی در عراق بودند. دوستان من در پنتاگون  هاحاکمه، آنها مدت

  2به تصرف در آورند." 2222رود عراق را در سال به من گفته بودند که انتظار می

، در تاریخ دوم ، نایب رئیس کمیسیون اطالعات و امنیت کنگره آمریکا«هامنجیمز»

 " من معتقدم که در منطقه خاورمیانه در واشنگتن گفت:ایی ردهمدر گ ۷۳۱۷اردیبهشت ماه 

ها را در نظر بگیریم، سرنگونی رژیم رژیم عراق باید سرنگون شود، ولی اگر بخواهیم اولویت

ای حزب هنیز که از نومحافظه کاران و از استراتژیست «ویلیام کریستول»ایران اولویت دارد. 

یی اکی از بهترین کارهی جمهوری خواه آمریکاست، در این میز گفت: سرنگونی دولت عراق

توانیم قبل از سرنگونی دولت ایران انجام دهیم. من معتقدم که ایران خطری است که ما می

  3بزرگتر از عراق است."

ن را اآمریکاییو عراق به حدی مؤثر بود که بار دیگر،  جنگ آمریکا" نقش عملیات روانی در 

هزینه  ک دالر در تبلیغات، بهتر ازی گوید: صرفتبلیغات که می دربارهبه اعتقاد قبلی خودشان 

 4نمود."تر گری است، راسخدالر در امر تسلیحات و نظامی122

از اظهارات سیاسیون نفتی آن  گروهی آمریکاهای به طوری که تبلیغات گسترده رسانه

درصد  ۱۶حداقل  ،شهریور آن سال، با تصویب قانون میهن پرستی 4۶کشور، در مورد حوادث 

 !اندها بانی اصلی این جنایات هولناک بودهباور بودند که عراقیبر این  مردم آمریکا

                                                           
انقالب اسالمی(؛ ناشر: انتشارات آوای نور، چاپخانه درخشان،  )بعد از یراناجعفری ولدانی اصغر/ روابط خارجی . 1

 ۱۳ص  ۷۳۱4
نیا، ناشر: انتشارات علیه ترور(؛ مترجم: کیوان افخمی ی آمریکاجنگ داخلدشمنان )/ علیه همه آ کالرک ریچارد.. 1

 ۳4ص  ۷۳۱۱، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ: خوشه، تهران
اسی(، دفترسیا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 1

 4۱4ص  ۷۳۱۱، چاپخانه: شادرنگ، تهران
عاصف رضا/ عملیات و جنگ روانی؛ ناشر: معاونت اطالعات ستاد مشترک سپاه و معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی . 4

 ۷۳ص ۷۳۱۱ ستاد کل نیروهای مسلح، چاپ: دفتر انتشارات اسالمی، قم
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نفتی های و عراق برای صاحبان شرکت زمان مناسب برای اشغال دو کشور افغانستان

 سپتامبر، فراهم شد. ۷۷های اصلی حادثه فرصت طلب، ماجراجویان، طراحان و کارگردان

، به شعارهای سپتامبر، شعارهای صلح دوستی و حقوق بشر آمریکا 11" پس از حوادث 

  1جنگ طلبانه تغییر پیدا کرد."

و آینده نگری یی های ماجراجودر مورد نقشه ۷۳۱۳در سال ای در مصاحبه 1«هرسکویتس»

، [ش1379] 1444حمله به عراق و اشغال آن از سال  درباره" او  گفت: «جورج دبلیو بوش»

 3فکر کرده بود."

 آمریکا درآمد!شغال نیروهای نظامیبه ا ۷۳۱۶در مهرماه  افغانستان

مسبب ) انبه زعم آن خوار، در ائتالفی دیگرعراق را به بهانه ارتباط با القاعدهامپریالیسم نفت 

اشغال نمود.  ۷۳۱۷اسفند  4۳های کشتار جمعی، در ، و داشتن سالح(سپتامبر ۷۷اصلی 

" مشخص شد که عراق و صدام  ولی بعدها، برخی از مسئولین آن کشور اعتراف نمودند که:

سپتامبر نداشتند. حقایق ثابت شده در مورد صدام و عراق،  11حسین هیچ ارتباطی با حمالت 

 4نبود." برای ایاالت متحده امریکانشان داد که او هیچ نوع تهدید مهمی

" این حرکت، به دلیل  ، گفت:.کالک در مورد تصرف عراق توسط ارتش آمریکاآ ریچارد.

 3،222آمد که چگونه ما باید انتقام بود که از طرف کاخ سفید میای اطالعات گمراه کننده

کشته خود را بگیریم. دادن چنین اطالعاتی به مردم و ارتشیانمان کاری ناپسند و زشت بود. در 

تصرف عراق و پس از اینکه معاون رئیس جمهور پرده از اعمال زشت ما،  بعد از 2223سپتامبر 

به وضوح گفت که هیچ مدرکی دال بر دخالت عراق در حمله در آنجا برداشت، رئیس جمهور 

 5سپتامبر وجود ندارد." 11

ها از این موقعیت و ، در مورد حادثه مذکور و سوءاستفاده صهیونیست«ایخامنه اللهآیت» 

 مریکاکه در آای ، حادثهدهدمیئن نشان " خیلی از قرا گفتند: گناه فلسطینبی کشتار مردم

اتفاق افتاد، طراح و کارگردان اصلی آن، کسان دیگری بودند. نوع کار، متناسب با خلق و خوی 

                                                           
 ۳ص  ۷۳۱۷دفتر سیاسی(، ارتش )لتشاهی ابراهیم؛ ناشر: اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی دو -نیا محمداکرمی. 1

2 .Herskovits 
 ۷۳۱۳ دکتر حبیب اله محمودیان، ناشر: انتشارات زاگرو، ایالم –فر ده سری؛ مترجمان: دکتر کرم ادیبیبیکر راس/ خانوا. 1

 ۷۱۳ص  ۷۳۱۳
 4۶۱همان ص  -4
نیا، ناشر: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ: .کالک/ علیه همه دشمنان؛ ترجمه: کیوان افخمیآ ریچارد.. 9

 ۳۳۶ص  ۷۳۱۱ تهران خوشه،
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نند. به کها میهاست. ...امروز از این حادثه بیشترین سوءاستفاده را صهیونیستصهیونیست

ه کار و مجروح، بها در سرزمین فلسطین مظلوم مجردی که این حادثه اتفاق افتاد، صهیونیست

ند؟ کچرا دنیا این همه ظلم را تحمل می کند.خود شدت بخشیدند. دنیا هم ساکت، تماشا می

از دنیا با نقطه دیگر تفاوت دارد؟ مگر خانواده کسانی که در ای نقطه در یکمگر کشتار مردم 

دارند؟  اوتروند، تفرسند، با خانواده کسانی که در نیویورک از دست میفلسطین به قتل می

  1و هر دو داغدارند."اند هر دو خانواده، هر دو زن و بچه

اری ها با همکافکار فراوانی از بروز تردید در مورد طرح نقشه این حوادث توسط صهیونیست

 غلیان افتاد. ی در ، در اذهان عمومهای بزرگ نفتی آمریکاصاحبان شرکت

سپتامبر، چهره کریه سلطه جویان استکبار غرب را به خوبی نشان  ۷۷تجزیه و تحلیل حادثه 

 : دهدمی

در این عملیات شرکت داشته است! در باور  آمریکا هوایییکی از هواپیماهای پلیس  -۷

ای هگنجد که پرواز این هواپیما، دور از دیدگان تیزبین مسئولین و دستگاههیچ کس نمی

 امنیتی آمریکا بوده باشد!

 اند!مشارکت مستقیم داشته جنگ ویتنام و در آمریکاییخلبانان هواپیماهای مزبور همگی  -4

ها توسط افراد تروریسم، خلبانان از دکمه هدایت اتوماتیک و در صورت ربایش هواپیما -۳

 دکمه اعالم خطر استفاده نکردند!

به ورود به حریم ممنوعه ساختمان پنتاگون نبوده و حتی  هواپیماهای مسافربری مجاز -۱

 های اتوماتیک آن محل نیز قرار نگرفته بودند!در معرض شلیک ضدهوائی

، نداشرکت نمودهای نفر در عملیاتی انتحاری با وسعت خیره کننده ۷۳۶تا  ۷۶۶حدود  -۳

 !انداشتههای امنیتی آن کشور، از وجود آنان هیچ اطالعی نددر حالیکه دستگاه

های مدرن الکترونیکی قادر بودند سالح های مراقبتی و دستگاهها از تمام الیهتروریست -۶

 ها منتقل نمایند!و مهمات مورد نیاز خود را به درون هواپیما

های دوقلو در آن روز در محل کار خود شاغل در ساختمان یهودی نفر ۱،۶۶۶بیش از  -۱

 حاضر نشده بودند!

 قبل از وقوع حادثه در همان روز لغو گردید! به آمریکا اسرائیل وزیرنخستسفر  -۱

                                                           
ر: سازمان / ناش(و اقتصادی از بزرگترین عملیات تروریستی جهان علیه آمریکاتحلیل سیاسی، نظامیای )کاخ شیشه. 1

 ۱-۳صص  ۷۳۱۶دفتر سیاسی(، سال ا )سیاسی ارتش ج.ا. عقیدتی
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شده تخریب اماکن مزبور توسط صاحبان  ریزیطرحقرائن و شواهد مذکور تردیدهای 

 از سیاستمداران و حکام رده باالی شرکت
ً
 به د،بودن آمریکاییهای بزرگ نفتی جهان که عموما

د. و ازی شاندو عراق راه " برای نجات سرمایه داران، جنگ افغانستان کند.نزدیکتر میقین ی

که ظن قوی برای آن وجود  –یک طراحی از پیش انجام شده  ازده سپتامبر اگر نگوییمی ماجرای

 1برای این تهاجم بود.ای بهانه–دارد 

 ویژهببا این ترفند هدف عمده ایاالت متحده، بدون تردید، اشغال کشورهای نفتخیز جهان 

فعاًل پایان ناپذیر در سطح جهان، در این منطقه در  بود. زیرا بزرگترین ذخایر عظیم خاورمیانه

 یاست. از نظر اقتصادی مشکل دارترین کشور دن فوران است و، آمریکا

 هزار میلیارد دالر بدهی عمومی 3کشور در جهان با ترین " ایاالت متحده، غنی
ً
و تقریبا

 معادل  یعنی معادل همین مبلغ بدهی خصوصی،
ً
برابر بدهی تمام کشورهای جهان،  3تقریبا

 2کشور دنیاست."ترین مقروض

ظیم های عو شرکت المللیبینهای " ایاالت متحده، سرزمین سیطره صنایع نظامی، بانک

شرکت، صاحب دو سوم سرمایه  24، تنها 1441فراملیتی است. طبق آمار موجود، در سال 

 3."اندهای جهانی بودهگذاری

های فجیع، توسط ازی جنگ و کشتار و قتل عاماندمنوط به راه ادامه حیات اقتصادی آمریکا

 دنیا به خصوص در کشورهای جهان سوم است.های مرگ آفرین این کشور در سراسر سالح

وجود فقر و تهیدستی را در جوامع بشریک امر عادی و طبیعی  آمریکاییسلطه جویان 

کنند. آنان معتقدند که منطق اقتصادی بر وجود افراد فقیر و غنی در بستر طبیعت، قلمداد می

کوهش شده و ناسازگار عادالنه است. عدالت و برابری در نظام امپریالیستی امری نحکمی

گردد. وجود فقیر و غنی، آمال و آرزوها، حقوق بشر، علم و دانش فقط در وجود محسوب می

 شود.سرمایه داری خالصه می

 بطور خالصه ارکان نظم جهانی از منظر کالن سرمایه داران آمریکایی شامل موارد زیر است:

ای هداران صاحب ثروتزحمتکشان و تهیدستان توسط کالن سرمایه [از]کشی بهره -1" 

 نجومی.

                                                           
 و فرهنگی، چاپ: سارنگ، تهراننخستین اجالس بین المللی ناشران جهان اسالم/ ناشر: شرکت انتشارات علمی. 1

 ۳۱ص  ۷۳۳۶
 ۱۱ص  ۷۳۱۶پیشتاز انحطاط؛ ترجمه: قاسم صنعوی، چاپ: دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  گارودی روژه/ آمریکا. 1
 ۷۷۷-۷۷4صص  ۷۳۱۳ ؛ ناشر: کتاب صبح، چاپ: اسوه، تهرانزرشناس شهریار/ نیمه ی پنهان آمریکا. 1
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 ها.آمریکاییها و در رأس آنها، ملل فقیر توسط امپریالیست [از] یکشبهره -2 

روزنامه ]ها ها، ژورنالیستاز طریق لشکر عظیم رسانه 1«نئولیبرالیسم»بسط حاکمیت -3 

 های مراکز آموزش عالی و پژوهشی.ها و تئوریسینایدئولوگ، حقوقدانان، 2«هاتکنوکرات» ،[نگاران

، از هاآنتحمیق مداوم و گسترده شهروندان و نفی فردیت آزاد و تفکر مستقل انتقادی -9 

طریق بمباران گسترده و جهت دار اطالعاتی به منظور نابودی هرگونه ظرفیت خالق و انتقادی 

 .«آزاد اطالعاتجریان »و « انفجار اطالعات»تحت عنوان 

سیاست جنگ افروزی و توسعه طلبی، به منظور افزایش ضریب بهره کشی اعمال دائمی-1 

و  مبتنی بر مقاومت مردمیا گرایش ی در جهان و سرکوب هرگونه موجیی و سودجو

  3طلبانه."عدالت

ها الکه س " دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا نوشت: «اشپینگل»هفته نامه آلمانی 

هالیبرتون را برعهده داشته است، چند ماه قبل از آنکه به معاونت رئیس ریاست شرکت نفتی

 -آمریکا- موقعیت انرژی جهان اینگونه هشدار داده بود که: ما دربارهجمهوری محسوب شود، 

درصد  3درصد افزایش تولید نفت نیاز داریم. اما میزان تولید نفت، همه ساله  2هرسال به 

میلیون بشکه،  12، روزانه نزدیک به 22-12یابد و این بدین معناست که در سالکاهش می

 4کمبود خواهیم داشت."

براساس این ایده امپریالیسمی، عراق تصرف شد، صدام در تاریکخانه ای، به دام افتاد. به 

شغول اجرای ها، هنوز مآمریکاییجرم جنایات علیه بشریت به دارمجازات آویخته شد. اما 

 هستند!ای های منطقههای کشمکشطرحریزی

در مناطق بحران زای جهان متصور است. ای هرلحظه امکان وقوع حادثه غیرمترقبه

 آمریکای تشنه نفت، سیری ناپذیر است. 

ها " تا زمانی که اقتصاد جهان متکی به نفت و گاز است، دلیلی برای جنگ در بطن نظام

و حول و حوش  ، آفریقافارسخلیج یعنی ه منطقه بحران خیز بزرگ،وجود دارد. با وجود س

                                                           
وی سیاسی که بر این مبناء ضمن عملکرد مناسب و همساست در مورد روش اقتصاد ای . نئولیبرالیسم یا نولیبرالیسم، نظریه1

، از فردی و کارآفرینیهای دولت با استفاده از تسلط خود برای هموار نمودن راهی برای تحقق بخشیدن به استقالل مهارت
 نوع مالکیت خصوصی توانمند، تجارت و سوداگری آزاد در بازارآزاد عاری ازدخالت سیاسی در امور مالکان خصوصی.

شود. در این نوع سی به حکومت فن و تکنیک اطالق می، یا فن ساالری در اصطالح سیا(Technocracy. تکنوکرات )1
 حکومت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به وسیله صاحبان فن و صنعت اداره می گردد.

 ۷۷4-۷۷۳، صص۷۳۱۳ وه، تهران؛ ناشر: کتاب صبح، چاپ: اسزرشناس شهریار/ نیمه ی پنهان آمریکا. 1
 ۳۱ص  ۷۳۱۱ تجلی حاجیه/ نرم افزاران تباهی؛ ناشر: اعالم التقی، چاپ: بهبهانی، قم. 4
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ها هر لحظه قدرتیی شود که آثار نامطلوب زورگودریای خزر، هزاره آینده در حالی آغاز می

  1تواند عواقبی خطرناک و غیر قابل پیش بینی دربر داشته باشد."می

  در سطح جهانی آمریکاسابقه و نقش مخرب 

که در جهت تأمین منافع آنان گام برندارند، از ایی هبرای نابودی اشخاص و رژیم آمریکا

از هیج تالشی فروگذار نخواهد کرد. سرآغاز شهرت این سازمان  «سیا»طرق گوناگون سازمان 

شمسی در ایران و  ۷۳۳4انجام کودتای غیرقانونی در کشورهای جهان، با های در دخالت

حد و حصرآمریکا در سراسر بی برکناری دکتر محمدمصدق بود. سازمان سیا عامل جنایات

 «یامردان س»فرانسه در کتاب نویسنده مشهور و نامی «آلن گورین»جهان شناخته شده است. 

 فهرستی اجمالی از قربانیان سازمان مخوف سیا را ذکر نموده است:

 ایران گردید. وزیرنخست که باعث سقوط محمد مصدقای دسیسه –م  1413ل " سا

 (Jacobo Arbenz« )جاکو بو آربنز»کودتا در گواتماال و سقوط رئیس جمهور  –م  1419سال  

 یکهنا، سلیمان باندارا (سریالنکای فعلی) یالنس وزیرنخستترور  –م  1419سال  

(Solomon Bandaranaike) 

 زئیر فعلی( باتریس لومومبا)کنگو  وزیرنخستترور  -م  1421سال  

 .یدگرد« قوام نکرومه»س جمهور غنا یکه موجب سقوط رئای م دسیسه 1422سال 

(Kwame Nkrumah). 

در « اارنستو چه گوار »که به مرگ انقالبی برجسته آمریکای التین ای م دسیسه 1427سال 

 (Ernesto cheguevara) بولیوی انجامید.

فرلیمو(. ) یکموزامبرئیس جمهور آزادی بخش « ادواردو موندلین»م ترور  1424سال 

(Eduard Mondlane). 

نه و جزایر گی»که برای استقالل ایی دبیر کل حزب آفریق «آمیلکار کبرال»م ترور  1473سال 

 .(Amilcar Cabral) .کردمیفعایت  «کیپ ورد

 .«سالوادور آلنده»م کودتا در شیلی و ترور رئیس جمهور  1473 سال

 .(Carlos Prats) وزیر کشور سابق حکومت آلنده. «کارلوس پراتز»م ترور ژنرال  1479سال 

 .(Josiah Kariuki) «جوسیه کریوکی»م ترور سیاسی ترقیخواه کینا  1471سال 

                                                           
 ۷۳۶ص  ۷۳۱۷روایت، چاپ: احمدی،  -هانس/ خون در راه نفت؛ ترجمه: محمد اشعری، ناشر: نشر ثالثکرونبرگر. 1
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ویلیام »برادر رئیس جمهور  «استفان تولبرت»لیبریا ایی م ترور وزیر دار  1471سال 

 .(Stephen Tolbert) .«تولبرت

 .(Orlando Letelier) وزیر پیشین دولت آلنده. «اورالندو لتلیر»م ترور  1472سال 

 .(Marien Ngouabi) «مارین نگوآبی»ر خلق کنگو، وترور رئیس جمه م 1477سال 

فرمانده کل گارد ملی پاناما  «عمر توریخوس»که به مرگ ژنرال ای م دسیسه 1491سال 

 .(Omar Torrijos) انجامید.

 Maurice) «موریس بیشاپ»، (Grenada) «گرانادا» وزیرنخستم ترور  1492سال 

Bishop)".1. و هجوم به این کشور  

جمهوری سرمایه داران  دربارهم فوت کرد  ۷۱۶4نویسنده فرانسوی که در سال  «هنری تورو»

ک انسان در قبال دولت ی " در زمان ما، رویه در کتاب خود نوشت: و جهانخواران لیبرال آمریکا

تواند از حکومت آمریکا انسانی نمی آمریکا باید چگونه باشد؟ به نظر من در حال حاضر هیچ

ک دقیقه ی ت این است که من، حتیحقیق پشتیبانی کند، مگر آن که شرافتش را از دست بدهد.

  2داران است."آن با برده توانم خودم را وابسته به حکومت و تشکیالتی بدانم که رهبرینمی

های بعد غیر از لیست مذکور که توسط آلن گورین فرانسوی به رشته تحریر درآمده، در سال

 کشورهای مختلف جهان بیکار ننشسته بوده است:  علیههم، سازمان سیا 

تضعیف ) در لبنان ۷۳۳۱آلبانی،  در ۷۳۳4، سوریه در ۷۳۱۳ونان، ی در ۷۳۱۳های در سال

های در عراق و انجام درگیری ۷۳۶۶در کوبا،  ۷۳۳۳، (جبهه مسلمانان و تقویت جناح مسیحی

در  ۷۳۶۱در دومینیکن،  ۷۳۶۳در الئوس،  ۷۳۶4کشور،  داخلی و سرانجام اشغال این

 و تقسیم این شبه جزیره به دو بخش شمالی و جنوبی، حمله نظامی به ویتنام ۷۳۶۱برزیل،

در بولیوی،  ۷۳۱۷در کامبوج،  ۷۳۱۶درغنا،  ۷۳۶۳در اندونزی،  ۷۳۶۱ونان،ی در ۷۳۶۱

چو ان »طرح قتل  ۷۳۱۶،(«پینوشه»روی کارآوردن حکومت دست نشانده ) در شیلی ۷۳۱۳

در جزایر سیسیل،  ۷۳۱۷در کره جنوبی،  ۷۳۱۶، در ترکیه ۷۳۱۶، چین وزیرنخست «الی

 ۷۳۳۷در السالوادر،  ۷۳۳۶اشغال نظامی در پاناما، ۷۳۱۳اشغال نظامی در گرانادا،  ۷۳۱۳

، در افغانستان 4۶۶۷، در پاکستان ۷۳۳۳درکلمبیا،  ۷۳۳۱در کامبوج،  ۷۳۳۳درهائیتی، 

                                                           
(؛ مترجم: دانشکده اطالعات، ناشر: و افغانستان عملیات پنهان علیه هندوستان) یاآسگالیولین راستم/ سیا در . 1

 ۱۷-۱4صص  ۷۳۱۳انتشارات نینش، چاپ: طلوع 
 ۳۱ص  ۷۳۱۳ ؛ ناشر: کتاب صبح، چاپ: اسوه، تهرانزرشناس شهریار/ نیمه ی پنهان آمریکا. 1
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قبل از آن، تغییر خط مشی سیاسی ) در مصر 4۶۷۳در هندوراس،  4۶۶۳در ونزوئال،  4۶۶4

 در اوکراین و...  4۶۷۱مرگ جمال عبدالناصر(،  بعد ازحاکمان 

شود، این است که کلیه زمامداران که از این مبحث تلخ دریافت میاینتیجهبطور خالصه، 

نفوذ خود را های ، حوزه«کنترل بازارهای اقتصادی جهان»آمریکایی، برای اجرای طرح 

 آنها در سراسر جهان در این راستا قابل تحلیل است. رنگارنگهای د. دخالتندهمی ترشسگ

در ا سیاسی ر  و نظامیایی برای در امان ماندن از سرنوشت کشورهای مذکور، باید افزایش توان

است، مورد مداقه جدی  ناآرام که درطول تاریخ، آبستن حوادث تحریک آمیزی بودهای منطقه

همه مهمتر سرچشمه امنیت ملی  سیاسیون و ازتا باعث ایجاد نفوذ کالم و عمل قرار گیرد 

 کشور، تضمین شود. 

 ."، دشمن خونین ایران استایاالت متحده آمریکاواقعیت امر این است که: " 

ده جهانی ایاالت متحهای با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای غربی دنباله رو سیاست

 «المللیبیندر کنفرانس  ۷۳۶۱از صاحب نظران غربی که در سال  یکی هستند، ریچارد بولت،

دعوت گردیده بود، در علت ایجاد مواضع خصمانه سیاست الئیک دول  به تهران «تجاوز و دفاع

جمهوری اسالمی کماکان عنصر »هوری اسالمی ایران اظهار داشت: با سیاست جم غربی

مهوری جهای خواهد شد. و این تصور بیش از آنکه ناشی از ویژگیناشناخته و تهدیدآمیز تلقی 

های در مقابل همه ایدئولوژی [هاغربی] اسالمی باشد، ناشی از عدم تساهل سیاست اروپا

ل، معتقد برپایه این تحلی «بولت»سیاسی دیگری است که با ایدئولوژی آن تفاوت بنیادی دارد. 

 هبه پایان برسد، تجاوز ایدئولوژی آرام علی ،ی که به ایران تحمیل شداست که: حتی اگر جنگ

 .«انقالب اسالمی باقی خواهد ماند

ارزه در ارائه طرق مب آمریکایینامدار های از نظریه پردازان و استراتژیست یکی« مارک پالمر»

 مخالفت نموده و با 
ً
با جمهوری اسالمی ایران با ایده تهاجم نظامی علیه این کشور صراحتا

و حمایت از ضد  1با استفاده از سه روش: مهار، جنگ نرم «دلتا»طرح استراتژی موسوم به 

که ایران به لحاظ: وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی  کندمی" اعالم  انقالبیون،

 انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه

نظامی و جنگ،  یورش توان بانمی، به قدرتی کم نظیر تبدیل شده که المللبینو هارتلند نظام 

                                                           
1 .Soft War 



 ردای فتح 316

های ن کرد. بلکه تنها راه سرنگون سازی نظام جمهوری اسالمی، پیگیری مکانیسمآن را سرنگو

 1عملیات روانی تبلیغات است."های جنگ نرم و استفاده از تکنیک

 ،ازاندخاص خود اعم از، غیرمحسوس، تدریجی، پنهان، تفرقههای جنگ نرم با ویژگی

وحدت شکن و رسوخ اثرگذار مدید در اذهان نسبت به مخدوش نمودن حریف با ارائه تصویری 

موفق از خود از ای جامعه و اعالم چهرههای از نقاط ضعف، کمبودها، نقایص و سوءمدیریتی

ی مورد هدف خود را در بین اقشار هاگروهمترقی و دگرگون ساز، های طریق ارائه راه حل

دانشجویان، دانشگاهیان، فارغ التحصیالن جویای کار اّما بیکار و  یژهبومختلف جامعه 

ز و ا رئیس سازمان جاسوسی فرانسه« کنت الکساندر ُدمارانش»نماید. می قشرجوان انتخاب

جنگ ترین ، مهلک[ایران] یاسالم" انقالب  معترف است که: 1«بیلدر برگ»اعضاء کلوپ سری 

وله از گلتر ، و چیزی هولناکدهدمی دورنمای عینی پایان تمدن غربی را نشانتاریخ است که 

های آتشین زای )امام( خمینی وجود ندارد، ممکن است همه جا طعمه حریق شود. ... صحنه

عنی آغاز جهاد شیعه علیه ی انقالب اسالمی، بذر جنگ جهانی چهارم را خواهد پاشید و این

 3ا جنگ شمال و جنوب."ی غرب

دریغ ملت شریف و همیشه سربلند و ایثارگر ایران، با وجود بی هایاز سوی دیگر با حمایت

" پیروزی و پیشرفت، ُملک های رنگارنگ داخلی،بسیاری از مسایل و مشکالت و نارسائی

 4بالمنازع کسانی است که دارای استقامت و ثبات قدم باشند."

 

                                                           
 ۷۳۳۷طهماسبی پور امیرهوشنگ/ ابزارهای جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی ایران؛ ناشر: نشر ساقی، چاپ: پایدار . 1

 ۷4ص 
1 .Bilderberg Group  نام گردهمایی غیررسمی از سیاستمداران بانفوذ و ثروتمند و اصحاب رسانه است که همه ساله

 نفره خود، به صورت کاماًل محرمانه و خصوصی برگزار می گردد.  ۷۳۶توسط اعضاء حدود 
 ۳۳ص ۷۳۳۱روشن بیداری، چاپ: عترت،  صفاتاج مجید/ موج اول بیداری اسالمی پس از انقالب اسالمی؛ ناشر: آفاق. 1
، ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات سپاه، جلد (نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد؛ اجتناب ناپذیری جنگ . 4

 ۳۱-۳۳صص  ۷۳۱۳ ، چاپ: عقیلی، تهران4



۳۱۱ 

 

 

 فصل هفتم: نقش سایر کشورها در جنگ عراق علیه ایران

 هفتمفصل 

 نقش سایر کشورها در جنگ عراق علیه ایران 
 

 سابق ایران با کشور اتحادجماهیر شورویبرخورد اولیه انقالب اسالمی

عهدنامه  ۶و ۳(، نسبت به لغو مواد ۷۳۱۳نوامبر  ۱) ۷۳۳۱آبان ماه  ۷4ایران در تاریخ 

کشور ثالث به خاک ک ی ورودقید گردیده بود: در صورت  در آن که اقدام نمود. ۷۳4۷تحمیلی 

، آن کشور مجاز خواهد بود که برای حفظ امنیت خود، ایران و به مخاطره افتادن امنیت شوروی

 داخل کشور ایران اعزام نماید. نظامی بهنیروی 

و  محکوم نمودن تجاوز آن کشور به خاک افغانستان ها،شوروی علیهدومین اقدام ایران 

دی ماه همان سال  ۳بود که در  حمایت سیاسی از مبارزان افغانی در مقابل مهاجمان شوروی

 به وقوع پیوست.

 قطع گردید. سر قیمت گاز، صادرات گاز ایران به شوروی متعاقب آن به علت اختالف بر

ها را برانگیخت، دستگیری تعدادی از عناصر اصلی و فعال اقدام بعدی که خشم شوروی

از نظر اطالعاتی و  که به همکاری نزدیک با شوروی۷۳۶۷در بهمن ماه  «توده»حزب منحله 

اعتمادزاده " از دیگر سران حزب توده، محمدعلی عموئی، محمود  امنیتی متهم گردیدند.

آذین(، احسان طبری و نورالدین کیانوری بودند که در برنامه تلویزیونی که از صدا و سیمای به)
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 یشوروپخش شد، به ارتباط حزب با سازمان جاسوسی  1323ایران در سال جمهوری اسالمی

(K.G.B)1 ".2اعتراف کردند 

 منحل اعالم گردید.های غیر قانونی و ضد امنیتی کشور این حزب به دلیل فعالیت

ها به ظاهر برسردو راهی انتخاب قرار با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، شوروی

ها ، تحت لوای شورویمصر بعد ازنگاه، عراق دومین کشور عربی بود که از یک گرفته بودند. 

ساله  ۷۳پیمان دوستی و همکاری دوجانبه  شمسی با شوروی ۷۳۳۷قرار گرفته بود. در سال 

 منعقد نموده بود. 

و صادر کننده قابل اعتماد مواد  شوروی نظامی ازعراق بزرگترین تأمین کننده تسلیحات 

 گردید. از طرف دیگرنفتی به آن کشور و جزء اقمار مهم شوروی در غرب آسیا محسوب می

ینماری بغداد ی " اگر به ای حفظ مقام و موقعیت خود همبرژنف رئیس جمهور وقت شوروی بر 

 3در انتظارش نبود." شتافت، سرنوشتی بهتر از جیمی کارتر

ایران به طور غیر مستقیم، بزرگترین خدمت تاریخی به از دیدگاه دیگر، جمهوری اسالمی

 آن کشور نموده بود:

 ،آمریکا در منطقه، با اعمال سیاستی ضد شورویحامی، قدرتمندترین محمدرضاشاه –الف 

 ایران سرنگون شده بود.توسط انقالب اسالمی

 گردید، حلقه «پیمان سنتو»که منجر به خروج این کشور از پیروزی انقالب اسالمی –ب 

سلسله حصار غرب، ناشی از سه پیمان سنتو، سیتو و ناتو پیرامون سردمدار بلوک شرق را 

 و اقمار آن کشور بودند. محاصره شوروی آنهاگسسته بود که مأموریت اصلی 

ه در ک آمریکاییایران، باعث شده بود که دو پایگاه جاسوسی پیروزی انقالب اسالمی –ج 

های بهشهر در استان مازندران و دیگری در کپکان در استان خراسان شمالی، از طریق دستگاه

                                                           
1( .K.G.Bکم )بعد  «امنیت دولتی»و  «امور داخلی»شمسی با ادغام دو وزارت ۷۳۳4امنیت دولتی. این نهاد در سال  یته

اطالعاتی، جاسوسی و پلیس مخفی شکل گرفت. های برای انجام فعالیت مرگ ژوزف استالین رهبر آن زمان شوروی از
سرویس امنیت فدرال )«اف. اس. بی»جای خود را به « کا. گ. ب» ۷۳۳۷فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال  بعد از
های تبهکار، تروریسم، قاچاق و مسئول د. مسئولیت امنیت داخلی روسیه، ضد جاسوسی، مبارزه با سازماندا (روسیه

رد قبلی عملکی در که تغییر این نام تأثیر مهماند علیه این سازمان است. منتقدان براین عقیدهبر امنیت مرزها نظارت 
 دهد.یشین خود ادامه میهای پنداشته و این سازمان همچنان به فعالیت« کا. گ. ب»

جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذین، ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1
 ۷۳۶ص  ۷۳۱۳

غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: مؤسسه خدمات مرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 1
 4۱۳ص  ۷۳۱۳ خانه آرمان، تهرانفرهنگی رسا، چاپ: چاپ
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ور در عمق خاک آن کشور، بط و موشکی شورویایی های فضپیشرفته الکترونیکی از فعالیت

 کردند، تعطیل نمایند.پنهانی استراق سمع می

ی های نیرومند جاسوسایستگاه دربارهدر ایران،  ریکا، آخرین سفیر آم«ویلیام سولیوان»"

ها روسهای نظامیبه وسیله این دو ایستگاه، ما تمام فعالیت»گوید: در شمال ایران چنین می

را تحت نظر داشتیم و  آنهاهای موشکی های آسیای مرکزی به خصوص آزمایشدر جمهوری

رونیکی ها و مخابرات الکتها، پیامهای الکترونیکی بسیار دقیق و حساس این ایستگاهدستگاه

ان ها که به وسیله مستشار . این ایستگاهکردمیضبط  فارسخلیجها را در تمام منطقه تا روس

، کردمیهای دورافتاده شمال ایران کار قلب جنگلی در و معدودی از کارشناسان فنی غیرنظام

در این منطقه حساس جهان در  را برای مقابله با تهدید شوروی اطالعات نظامیترین با ارزش

 1."«گذاشتاختیار ما می

ها مورد رضایت و خرسندی آنان سو، این خدمات غیرمستقیم ایران به شورویاز یک 

که الگوی مناسبی برای دیگر، ماهیت مذهبی بودن انقالب اسالمیقرارگرفت، ولی از طرف 

  ها نشد!ی شورویگردید، مانع ابراز نگرانمسلمانان آن کشور محسوب می

را در منطقه اشغال  های تسلیحاتی به ایران، جای آمریکاها سعی کردند با کمکشوروی

 نمایند، که با عدم استقبال مسئولین ایرانی مواجه گردید.

طرفی در ظاهر، از فروش مستقیم سالح به بی در اوایل جنگ عراق علیه ایران، با اعالم

مجوز خریداری تسلیحات مورد نیاز  عراق خودداری نمودند. ولی به کشور پادشاهی اردن

 2ها بگذارند.رادر اختیار عراقی« بندر عقبه»ها خواستند ها داده شد و از اردنیعراقی

ها در سال اول جنگ تا مدتی حمایت آشکاری از تهاجم عراق علیه ایران به عمل شوروی

های فراوانی در جهت ممانعت از رنجش هرکدام از دو کشور متخاصم نسبت به نیاوردند و تالش

 دکر می حس " شوروی ،هاایرانی «نه شرقی، نه غربی»خود اعمال نمودند. اّما با توجه به شعار 

یش به منظور نفوذ در ایران به بن بست رسیده و از این نگران بود که عراق هم دست هادر تالش

 3دراز کند." کمک به جانب آمریکا

                                                           
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 ۶۳ص  ۷۳۳۳ ، تهرانصیادشیرازیهیئت معارف جنگ شهید 
 ۷۳۱۱ استراتژی ها: جنگ عراق و ایران؛ ناشر: دوره عالی جنگ سپاه، چاپ: پژمان، تهرانیی اردستانی حسین/ رویارو. 1

 ۳4ص 
غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: مؤسسه خدمات مرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 1

 4۳۶ص  ۷۳۱۳ چاپخانه آرمان، تهرانفرهنگی رسا، چاپ: 
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گرایش به ایی گردید، با انعقاد قراردادهرژیم عراق که جزء اقمار بلوک شرق محسوب می

سیاسی در همان زمان اعالم نمودند که دولت  کرد. لذا ناظرانها را پنهان نمیسمت غربی

کوشد دکی و سالح به عراق، میی خود به ارسال قطعاتایی " با تشویق همپیمانان اروپمسکو،

 1از گرایش شدید بغداد به غرب ممانعت کند."

کشتی باری حامل انواع تسلیحات  ۱۶در اوایل جنگ، در حالیکه حدود  «برژنف»

آماده تخلیه جهت ارسال به عراق لنگر انداخته بودند، مدعی  که در بندر عقبه اردننظامی

" ما قصد مداخله در اختالف ایران و عراق را نداریم و خواستار حل و فصل سیاسی  شد که:

گوئیم که از مداخله در این ختالف هستیم. و با قاطعیت به دیگران میو هرچه زودتر این ا

 2حوادث خودداری کنند."

(، طی گزارشی اعالم ۷۳۳۳مهرماه ۷۶جنگ )ازدهمین روز آغاز ی در خبرگزاری فرانسه

حامل مقادیر زیادی اسلحه و مهمات جنگی، به  " دو هواپیمای حمل و نقل شوروی نمود که:

 3سمت عراق پرواز کردند."

، " چند کشتی اتحاد جماهیر شوروی مهر ماه، فاش کرد: ۷۱خبرگزاری آسوشیتدپرس در 

ن تخلیه کردند تا از راه زمی دکی را در بندر عقبه اردنی مقدار زیادی تسلیحات جنگی و وسایل

 4به عراق حمل شود."

، که از حامیان سرسخت و اولیه تهاجم عراق به ایران پادشاه وقت اردن 9«ملک حسین»

از من خواسته که راه زمینی بندر عقبه را در اختیار  " شوروی آبان همان سال گفت: ۱بود، در 

 6عراق بگذارم."

 چاپ شیخ نشین شارجه، در آبان ماه همان سال فاش ساخت که، «الخلیج»روزنامه 

شوروی از ابتدای جنگ عراق علیه ایران، قطع نشده است. بنا به های نظامیکمک"

عراق از طرف کشورهای دوست مسکو، با آگاهی و های موثق، تمام نیازهای نظامیگزارش

                                                           
 4۱4ص  ۷۳۱4هجوم سراسری(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: صادق، چهارم )روزشمار جنگ کتاب . 1
 ۱۳۶همان ص . 1
ین، جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذها )ها وپاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۶4ص  ۷۳۱۳
 ۶۳همان ص . 4
 .سرنگون و کشته شد ملک حسین، پسر عموی ملک فیصل دوم آخرین پادشاه عراق بود که توسط عبدالکریم قاسم. 9
جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذین، ها )ها وپاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 6

 ۶۳ص  ۷۳۱۳
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به نظر این منابع، مسکو که دوست ندارد طرفدار بغداد رسد. سازماندهی این کشور به عراق می

کند از طرف دیگر کشورهای بلوک کمونیست، مانند: بلغارستان قلمداد گردد، بیشتر سعی می

  1ها و تجهیزات جنگی مورد نیاز عراق را به این کشور برساند."سالح و رومانی

 رو به در دو سال اول جنگها هیزات عراقی، در زمانی که اکثر تجشوروی ۷۳۶4در سال 

بود، بار دیگر به صورت علنی اقدام به فروش انواع تسلیحات نظامی از قبیل صدها  نهادهتحلیل 

 نمود. ها از کاتیوشا به عراقیاند، قطعات توپخانه و راکت۶۳و تی  ۳۳تانک تی 

چند مدتی از جنگ دو کشور، نگذشته بود آشکارا نقاب از چهره ملون خود برداشت و با فروش 

میسر  سرلشکر " همچنان که بنا به اعتراف ایران،دادن اطالعات نظامی و نظامیتسلیحات فراوان 

گفت:  هایشکی از مصاحبهی رشید الطرفه العبیدیکی از افسران عالی رتبه اطالعاتی عراق، در

و به 2".کردمیهای ایرانیان به ما کمک پیامایی در رمز گش (کا. گ. ب) سازمان اطالعات شوروی

از محققان صاحب نام  1«جیمز بیل»یکی از حامیان جدی عراق علیه ایران تبدیل شد. 

" شوروی  به رژیم بعث در طول جنگ نوشت: های شورویدر مورد کمکای در مقاله آمریکایی

آن کشور را تأمین درصد از تجهیزات نظامی 22با عراق روابط بسیار نزدیکی دارد. و حدود 

و هزاران  24، در حال حاضر میگ 21، 23، 21مانند: میگ ایی کند. و عالوه بر هواپیماهمی

نموده است. مستشاران شوروی با فروند موشک زمین به زمین اسکاد و فراگ به عراق واگذار 

کنند. شکی وجود ندارد که اتحاد ک برنامه منظم، همکاری میی عراق براساسمقامات نظامی

 4کند."جماهیر شوروی، بزرگترین قدرت خارجی است که از عراق حمایت می

 هایگردید، سیل کمکها میهر شکستی که در طول جنگ متوجه عراقی بعد ازها شوروی

که  «درب»عملیات پیروزمندانه  بعد ازکردند. اتی خود را به سمت رژیم بعث هدایت میتسلیح

به  «4۳میگ »نیروهای ایرانی تا عمق خاک عراق پیشروی نمودند، هواپیماهای پیشرفته 

 ها واگذار شد.عراقی

                                                           
های اشغالگر(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قدیر، آخرین گام هویزهپنجم )روزشمار جنگ، کتاب . 1

 ۱۶ص  ۷۳۱۳
وودز کوین ام و دیگران/ جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام؛ مترجم: عبدالمجید حیدری، ناشر: نشر مرز و . 1

 ۷۱۱ص  ۷۳۳۳ تهران بوم، چاپ: عقیلی،
3 .James Bill 

از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 4
 4۳۳ص  ۷۳۳۳، ، تهرانهیئت معارف جنگ صیادشیرازی
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 اعالم کرد که: در سازمان ملل متحد رئیس هیئت نمایندگی شوروی
ً
دوار مسکو امی" صراحتا

است سیاست فروش تسلیحات جنگی به عراق، ایران را وادار سازد درصدد حل و فصل جنگ 

از راه گفتکو برآید. وی اظهارات خود را با تأکید بر عدم تغییر روش مسکو در حمایت از عراق، 

 1دهد."ه نمیگفت: مسکو هیچگونه تردیدی برای تأمین اسلحه عراق به خود را

، فهرست وار تسلیحاتی را «اخبار مسکو»به نام  های اتحاد جماهیر شوروییکی از روزنامه

های جنگ عراق علیه ایران، به آن کشور واگذار نمود، به صورت زیر ها در طی سالکه شوروی

 گزارش داد:

 .22 -هزار تانک تی و یک 72 -دستگاه تانک تی 122" 

 کیلومتر. 322فروند موشک زمین به زمین با برد  312

 .24فروند هواپیمای شکاری میگ  21

 .21فروند هواپیمای شکاری میگ  33

 .23فروند هواپیمای شکاری میگ  72

 . 21فروند هواپیمای شکاری میگ  72

 .21فروند جنگنده شکاری سوخوی  32

 2"22فروند جنگنده شکاری سوخوی  12

میلیارد دالر هزینه سالحی که در طول  99درصد از  12"  رش داد که:گزا «نیوزویک»مجله 

 3جنگ به عراق فروخته شد، به وسیله روسها تأمین شد."

ها هیچگاه قادر به استفاده از دریغ استکبار از رژیم بعث، عراقیبی هایبا وجود حمایت

تحویل هواپیماهای  ازبعد سال  ۱های واگذاری نبودند. بطور مثال: تا حداکثر ظرفیت سالح

ها مورد استفاده و ، به علت عدم آموزش خلبانان، هیچکدام از این جنگنده4۳سوخو 

 قرار نگرفتند. برداریبهره

جنگ عراق علیه ایران، باعث پیوند نامیمون دو بلوک شرق و غرب گردید. در واقع، دو دشمن 

ریغ حتی به بهاء بیشترین هزینه، د کدیگر از هیچ کوششی،ی دیرین که برای از میدان خارج کردن

 ک میز گرد هم آمدند.ی ایران، در سرننمودند، برای نابودی نظام نوپای جمهوری اسالمی

                                                           
 ۳۱4همان ص . 1
 ۳۱ص  ۷۳۳4 پیرامون دفاع مقدس(؛ نشر: هدی، چاپ: زیتون، قمپاسخ )سید مهدی/ سی پرسش و سی هاشمی. 1
پیرامون جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۶۱ص  ۷۳۱۳آذین 
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مان ، برای همپیالمللبیندر روابط یی تاریخ سلطه، آموخته است که هیچ کشور سلطه جو

 نبوده است.متحد و ثابت قدمی اری خود،

و  لمان، آ، انگلیسنظیر: روسیهایی های متوالی کشورهشکنیایران در گذشته از پیمان 

 به کرات تجارب تلخی آموخته است. فرانسه

نقالب ا، در جریان سرنگونی رژیم پهلوی، توسط آمریکا یعنی ،طرد رقیب و قدرتمند روسیه

در بند  یبرای روسیهای شائبهبی ایران به وقوع پیوست. در واقع خدمت غیر مستقیماسالمی

 های مختلف امپریالیسم، محسوب گردید.محاصره پیمان

 سابق مدیون ایران انقالبی بود. در واقع، اتحاد جماهیر شوروی

یی اجنوبی استکبارستیز خود را به بهها در قبال منافع بیشتری، این همسایه ولی روس

ها شود، برای آنها، تمایل به آن سوداگری نمودند. هرجا که سود بیشتری نصیب روس ،دیگر

 ۳در صفحه  ۷۳۱۳دی ماه  ۷۶شنبه  «دوران امروز»خواهد بود. روزنامه تر سمت به صرفه

با رادیو اکو  ۷۳۱۳ماه در دی ای ، نماینده مجلس دوما در مصاحبه«والدیمیر لوکین»نوشت: 

گفتیم که اگر شما از این که ایران بازار ماست نه شما،  به آمریکاگوید: ما به نرمیمسکو می

 قول نمینگران هستید، پس در این مورد صحبت می
ً
 هایدهیم که پیمانکنیم. اما اساسا

حبت ص آنها دربارهپیشنهاد کنید ما  پرسود را امضاء نکنیم. و اگر شما قراردادهای سودمندی را

 خواهیم کرد. ما به آنها گفتیم، آیا پیشنهادهای شما به اندازه کافی سودمند هستند؟!

شتر برای بیایی آئینه تاریخ، تکرار خیانت مستکبران سودجو به همپیمانان خود را در ازاء به

 کند. می یادآوری عبرت و عدم اعتماد،

 باید نشانه کیاست دولتمردان ایرانی گردد. های بازاری روسیهسیاستبی اعتمادی به 

 بوده است!کی از عهدشکنان تاریخ ایران ی همواره، روسیه

 در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نقش کشور فرانسه

اروپای غربی، زمینه را جهت  " اهمیت سیاسی، ساختاری و ژئوپلتیکی عراق برای کشورهای

 1همبستگی بیشتر این کشورها با عراق و ایفای نقش تعارضی با ایران فراهم آورد."

                                                           
مرکز مطالعات و )متقی ابراهیم/ نظام دو قطبی و جنگ عراق و ایران؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات دفاع مقدس . 1

  ۱4۶ص ۷۳۱۱، چاپ: قلم آذین (تحقیقات جنگ
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بیشترین حجم مبادالت تجاری و ارسال تسلیحات  در بین کشورهای غربی، فرانسه

سابق این کشور  مورد نیاز عراق را به خود اختصاص داد. به طوری که بعد از شوروینظامی

 گردید.می مورد نیاز رژیم بعث عراق محسوبهای بزرگترین تأمین کننده سالح

فروند هواپیمای پیشرفته  ۱های دربند ایران، روز بعد از آزادی گروگان ۷۶ها، فرانسوی

 ها تحویل دادند. به عراقی «میراژ»

آغاز جنگ تحمیلی(  روز قبل از ۱۳) ۷۳۳۳مرداد  ۷۳نشریه الشرق االوسط در تاریخ 

باال گرفته است. علت این مجادالت، تحویل  مجادالت میان سیاستمداران فرانسه" نوشت:

 [خرداد]درصد از سوی فرانسه در نیمه ژوئن 43کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص  72

 1گذشته به عراق است."

" عراق برای به دست آوردن  (، گفت:۷۳۳۳ مهر ۳جنگ )در روز ششم  فرانسه وزیرنخست

 2جنگد."که ایران آن را تصرف کرده، می 1471هایش طبق معاهده سال سرزمین

به عراق  درصد از صادرات تسلیحات فرانسه 92 [شمسی 1321]میالدی  1492" در سال 

و  AM-34های اگزوست ، موشک1-های هوا به هوای ماژیک، موشک1ارسال شد؛ میراژ اف 

عراق، این کشور را برای حمله به  هواییهواپیماهای سوپراتاندارد، عالوه بر تقویت قدرت 

، گفته 3های نفتی ایران از موقعیت برتری برخوردار کرد. ... فرانسوا میترانها و پایانهنفتکش

خواهیم عراق بازنده این جنگ باشد. باید همان تعادل دیرینه میان ایران و اعراب بود: ما نمی

تا  1321]1491تا  1492های های صادره به عراق طی سالحفظ شود. در کنار سیل کمک

 4میلیون دالر در اختیار عراق قرار دادند." 41و  22در دو مرحله  ، فرانسه و آمریکا[1329

ها به عراقی 9«4۶۶۶میراژ »فروند هواپیمای  ۶۶ماه از جنگ نگذشته بود که  ۱ها، فرانسوی

 فروند رساندند. ۷۳۳فروند دیگر، این تعداد را به  ۱۳واگذار نمودند. و بعدها با فروش 

مجهز به  که ویل هواپیماهای سوپراتاندارد به عراق،با تح 1499ها در سال " فرانسوی

در هدف قرار دادن خطوط حمل و نقل ایی دریا بودند، نقش بسز  –های اگزوسه هوا موشک

                                                           
 ۳۱ص  ۷۳۳4 پیرامون دفاع مقدس(؛ ناشر: هدی، چاپ: زیتون، قمپرسش )سیدمهدی/ سی سؤال سی هاشمی. 1
 ۷۶۳ص  ۷۳۱4هجوم سراسری(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: صادق، چهارم )روزشمار جنگ، کتاب . 1
1 .Francois Mitterand انتخاب شد. به ریاست جمهوری فرانسه ۷۳۶۶، رهبر وقت حزب سوسیالیت که در سال 
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: ) یلیحمتدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 4

 4۱۳-4۳۶صص  ۷۳۳۳ ، تهرانصیادشیرازیهیئت معاف جنگ 
 است. فرانسه (Dassaultمافوق صوت، تک سرنشین ساخت شرکت داسالت )های جنگنده میراژ از نوع تهاجمی. هواپیمای9
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مینه و فراهم کردن زها در ساخت راکتور اتمیخطوط نفتی ایفا نمودند. فرانسوی بویژه دریایی

 1داشتند."ای نیز نقش برجستهدستیابی عراق به سالح اتمی

" پیروزی ایران در این جنگ،  گفت: ۷۳۶۶در اوایل سال  میتران رئیس جمهور وقت فرانسه

تواند ثبات کلی جهان عرب و مدیترانه را خواهد بود که میبه مثابه پیروزی تندروهای اسالمی

 یل بود که احساسنظامی و استراتژیک فرانسه از عراق به این دلهای " حمایت 2برهم زند."

دور ص مسلمانان در صدد مقابله با بنیادهای مشروعیت اروپایی و مسیحی هستند و کردمی

دانستند. روندی که می انقالب را عبور مسلمانان از دیوارهای مستحکم قدرت مسیحی

سازد و استیالی روانی غرب بر جهان سوم، می، تاریخ را دو باره دهدمی را تغییرها ذهنیت

ارسال  حتی در طول جنگ،همین مبناء، بر  3."سازدمی اثربی و کشورهای اسالمی را خاورمیانه

های اطالعاتی آن . سازمانادامه یافتها، بطور مستمر مواد اورانیوم به عراق توسط فرانسوی

های تسلیحاتی به عراق ممانعت به عمل کشور اعتراف نمودند که اگر سه هفته از ارسال کمک

 آید، آن کشور از ایران شکست خواهد خورد. 

 نقش کشور انگلستان در جنگ عراق علیه ایران

یسی به اتهام " چهار انگل ک ماه قبل از آغاز جنگ عراق علیه ایرانی ۷۳۳۳در مرداد ماه 

را  لیسانگ –افزایش تضاد ایران های زمینهای جاسوسی در ایران دستگیر شدند. چنین مسئله

 4به وجود آورد."

، ضمن اعالم پشتیبانی کامل از عراق از همان اوایل جنگ، با دنباله رو آمریکا انگلیس

اطالعات ُمکَتَسب را در ایران در لندن، تمامیخرید تسلیحات نظامیاستراق سمع از دفتر 

ئه هر برای اراگذاشتند. ضمن دستور به کارخانجات سازنده تسلیحات نظامی هااختیار عراقی

شائبه به رژیم بغداد، به بهانه خرید سالح برای ایران، چند دفتر وارداتی و بی هاینوع کمک

                                                           
جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذین، ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۶۱ص  ۷۳۱۳
آغاز تا پایان(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عراق )درودیان محمد/ سیری در جنگ ایران و . 1

 ۷۶4ص  ۷۳۱۱عقیلی، 
مرکز مطالعات و )متقی ابراهیم/ نظام دو قطبی و جنگ عراق و ایران؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات دفاع مقدس . 1

 ۱۱۶ص ۷۳۱۱، چاپ: قلم آذین (تحقیقات جنگ
 ۱۱۳همان مدرک ص . 4
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 اییآن کشور را مسدود نمود. متعاقب این عمل، چند کشور اروپ های دولتی ایران، درشرکت

 با ایرانیان انجام دادند. ای نیز اقدام مشابه

 افت، نشانیانتشار [1372تیرماه ] 1441" گزارش مجلس عوام بریتانیا که در ژوئیه 

شیمیائی، مثل های و عوامل تولید سالحای که دولت آن کشور با فروش مواد هسته دهدمی

دانست می موافقت کرده بود. با وجودی که 1494و  1499 هایسالدر  «تیو دی گلیکول»

و از برنامه تسلیحات  کندمیعلیه مردم خود استفاده یایی شیمهای رژیم عراق مداوم از سالح

 1آن کشور هم، کم و بیش آگاهی داشت."ای هسته

دستور اعزام چند فروند کشتی  وقت انگلیس وزیرنخست، «مارگارت تاچر»، ۷۳۶4در آذر ماه 

ساندی »ها صادر نمود. هفته نامه آمریکایی دریاییبرای کمک به ناوگان  فارسخلیججنگی به 

ارکات وزیر تد وقت مارگارت تاچر، آلن کالرک وزیرنخستچاپ لندن فاش نمود که با اطالع  «تایمز

" رادارهای پیشرفته، تجهیزات نظامی، تجهیزات مربوط به صنایع  نظامی آن کشور اقدام به ارسال

 به عراق نموده است. 2" یموشکمهمات سازی و تجهیزات مورد مصرف در صنایع 

 یها و به منظور حضور نظامبه دنبال ادامه جنگ نفتکش ۷۳۶۳این کشور در نیمه دوم سال 

فروند هواپیمای تورنادو را وارد جزیره المصیره  2 و نظامینیروی  9،712" تعداد  منطقه،در 

فروند افزایش داده است. در  9فروند به  2کشور عمان کرد. همچنین تعداد ناوهای خود را از 

 خواستار دخالت نیروهای خارجی «عبدالعزیز الرواس»این زمان 
ً
، وزیر اطالعات عمان، علنا

 3شد." فارسخلیجدر 

های خود را به تعویق انداخت تا در طول جنگ برای کمک مالی به صدام، بازپرداخت وام

 رژیم بعث عراق برای تهیه تسلیحات جنگی بیشتر دچار مضیقه مالی نگردد!

 اعالم کرد: سفیر انگلیس
ً
" هیچ کس مایل به پیروز شدن ایران انقالبی  در سازمان ملل صراحتا

 4نیست." - المللبیناین برهم زننده وضع موجود در منطقه، و زیرپا گذارنده حقوق و عرف  –

                                                           
دمات فرهنگی غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: خمرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 1

 ۱۳4ص  ۷۳۱۳ رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران
 ۱۶ص ۷۳۱۶لیغات اسالمی، چاپ: آرین، صفری محسن/ ما اعتراف می کنیم؛ ناشر: انتشارات حوزه هنری سازمان تب. 1
ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ )در جنگ تحمیلی  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 4۱۱-4۱۱صص  ۷۳۳۳ تهران هیئت معارف جنگ صیادشیرازی
آغاز تا پایان(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عراق )درودیان محمد/ سیری در جنگ ایران و . 4

 ۷۶۳ص  ۷۳۱۱عقیلی، 
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ژنو در مورد منع تولید و کاربرد  ۷۳4۳ها که خود از منعقدین کنوانسیون انگلیسی

از مشوقین اصلی صدام برای  یکی بودند، یاییهای کشتارجمعی بخصوص مواد شیمسالح

 در یک تلویزون انگلیس 3" کانال شدند. در جنگ محسوبیایی های شیمبکارگیری سالح

گلیس در بغداد، گفت: دولت ان دیپلمات سابق آمریکا «دیوید کرن»قاتی به نقل از یگزارش تحق

ابینه ک وزیر کی ، با اعزاماز سوی عراق در حلبچهیایی کاربرد سالح شیم بعد ازتنها چند هفته 

 1انگلیس به بغداد، اعتبارات بازرگانی داده شده به دولت عراق را به دو برابر افزایش داد."

انگلیس، با جهش همکاری همه جانبه در اکثر رونق رو به ورشکستگی صنایع نظامی

 کارآفرین گردید! ها با عراق،مینهز

 ، فروش ابزار ماشین انگلیس(MTAA)" براساس برآورد انجمن تکنولوژی ابزارهای ماشین 

میالدی  1499میلیون دالر در سال  1/31میالدی به  1497میلیون دالر در  4/2به عراق از 

ور به عراق سودآهای انگلیس در پی فروش سالح . از سوی دیگر برخی کارخانهافزایش یافت

ها میلیارد دالر رسید. همزمان انگلیسی 2/1میالدی این اقالم به  1499شدند و حتی در سال 

کنترل کرده  Mi2-1دفتر خرید ایران در خیابان ویکتوریای لندن را از طریق سازمان اطالعات 

 3دادند."و اطالعات آن را در اختیار عراق قرار می

 غربی در جنگ عراق علیه ایران نقش کشور آلمان

با عراق  تسلیحاتی آلمانهای " همکاری عالوه بر مطالب عنوان شده در صفحات قبل،

تاکتیکی و بالگردهای های ضدهوایی، توپهای شیمیایی، موشکهای در حوزه سالح

دفاع هوایی، نظامی بوده است. عالوه بر آن، سیستم توپخانه با برد کوتاه، سیستم 

جنگی، بالگردهای حمل و نقل غیرنظامی، های زمین به هوا با برد کوتاه، مینهای موشک

در ها توان در زمره کاالهایی دانست که آلمانیمی ضدتانک و تجهیزات سبک راهای سیستم

  4طی جنگ به عراق فروختند."

                                                           
با تحلیلی مقایسه ای(؛ ناشر: مؤسسه مقدس )ره( در دفاع ) ینیخملوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام  بنی. 1

 ۳۱۷ص  ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 
1( .Military Intelligence Section- 5)  سازمان جاسوسی انگلستان که حوزه فعالیت عملیات ضداطالعات و

 های امنیتی این سرویس در داخل خاک آن کشور است.عملیات
 4۱۱عسکری شاداب/ همان مدرک ص . 1
مرکز مطالعات و )متقی ابراهیم/ نظام دو قطبی و جنگ عراق و ایران؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات دفاع مقدس . 4

 ۱۱۶ص  ۷۳۱۱، چاپ: قلم آذین (جنگتحقیقات 
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 در جنگ عراق علیه ایران نقش کشور چین

طرفی نمود. ولی شواهد موثق فراوانی بی در جنگ عراق علیه ایران اعالم کشور چین

ها داشته موجود است که آن کشور در طول جنگ دو کشور معامالت پرسودی با عراقی

واع به سوی ایران، ان آنهاهای بالستیک و پرتاب است، از جمله فروش و پشتیبانی موشک

، نفربر زرهی، نفربر ۶۳و تی  ۳۳نده، توپخانه، تانک تی هواپیماهای بمب افکن و جنگ

دیگر مایحتاج جنگی  و تأمین هواییهای ضد کشتی، رادارهای خاکی، موشک -آبی

دستگاه  1،122: "پکن تاکنون سابق نوشت چاپ شوروی «اخبار مسکو»ها. روزنامه عراقی

در اختیار بغداد  «7 -وی»هواپیمای شکاری فروند  92و همچنین  24و تی  14تانک تی 

  1گذاشته است."

راق ع نظامی بهاز بزرگترین صادر کنندگان تجهیزات  یکی در طول جنگ دو کشور، چین

عراق سود برد.  نظامی بهمیلیارد دالر از فروش انواع تسلیحات  ۷۳4/۳بود. بطوریکه حدود 

 فروختند و هم از آن کشور حمایت سیاسی به عملمی هم توپ ارزان به عراق ،"هاچینی

که عراق درگیر  ۷۳۱۶دهه  هایسالاظهار نمود در  ۷۳۶۳در آبان  رادیو آمریکا 2آوردند."می

چین  و مورد نیاز عراق بود و فرانسههای تأمین کننده اصلی سالح " شوروی جنگ با ایران بود:

  3."اندبه ترتیب در مرتبه دوم و سوم بوده

 ۶۶۶های عراق نیز فعالیت زیادی داشت، مانند احداث پل این کشور در زمینه زیرساخت

 متری برروی رودخانه دجله.

 خلق در جنگ عراق علیه ایران (منافقین)نقش مجاهدین 

 در صفحات قبل شرح آن گذشت.

 

                                                           
  ۱۳ص ۷۳۱۶صفری محسن/ ما اعتراف می کنیم؛ ناشر: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ: آرین، . 1
غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: مؤسسه خدمات مرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 1

 ۳۳۶ص  ۷۳۱۳ آرمان، تهران فرهنگی رسا(، چاپ: چاپخانه
 ۱۱ص ۷۳۱۶صفری محسن/ ما اعتراف می کنیم؛ ناشر: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ: آرین، . 1
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 های همه جانبه برخی ازکشورهای منطقه به عراق در جنگ تحمیلیکمک

 )به ترتیب حروف الفباء(

 اردن

به  ک گلولهی ، اولین شخصی بود که در حضور صدام، با شلیکملک حسین پادشاه اردن

 گفت!علیه ایران را به صدام تبریک سوی مرزهای ایران، آغاز جنگ تحمیلی عراق 

امکانات خود را در تمامی " ارتش اردن ، گفت:(۷۳۳۳مهر ماه  ۷جنگ )در دومین روز 

 1اختیار ارتش عراق قرار خواهد داد."

دند. انتقال داده ش عراقی برای تأمین امنیت بیشتر به اردنهای " پس از این سفر، جنگنده

را علیه عراق اجراءکرد، اردن به رغم ای ی تهاجمیهاعملیاتکه ایران  [1321] 1492در سال 

، چند صد نفر نیروی داوطلب [1322] 1497در سال  [نفر](3،722،2222)جمعیت اندکش 

  2اعزام کرد."ها را برای نبرد در کنار سربازان عراقی به جبهه

دستگاه تانک جهت کمک به  ۱۶زرهی، مرکب از حدود  ۷۳در هفتمین روز جنگ، تیپ 

نیروهای ایرانی بجنگند. ملک حسین با  علیهنیروی زمینی عراق وارد خاک آن کشور گردید تا 

ها، از کلیه کشورهای منطقه ارتش عراق در سراسر جبههدیدن بروز مشکالت اساسی در ناکامی

لحظه  یک " اگر کاری باشد که من بتوانم انجام دهم، داد طلبید و گفت:یاری صدام استمی برا

 3درنگ نخواهم کرد. اگر ضرورت داشته باشد، من به طرفداری از عراق دخالت خواهم کرد."
ها، روزنامه گاردین در چهاردهمین روز جنگ اردن به جبههبه جزء اعزام نیروهای نظامی

هزار نیروی انسانی به عراق فرستاده است تا امور امنیت داخلی این  1" شاه حسین،  نوشت:
کشور را به عهده بگیرند. با این جایگزینی سربازان عراقی با فراغت در جنگ علیه ایران 

 4کنند."شرکت می

                                                           
 ۱۳ص  ۷۳۱4هجوم سراسری(/ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛ چاپ: صادق، چهارم )روزشمار جنگ، کتاب . 1
؛ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس (مجموعه مقاالت)و جنگ عراق و ایران  منطقه خاورمیانه یزدان فام محمود/. 1

 ۳۱ص  ۷۳۱۱، (مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ)
: سبز، چاپاز مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 4۳۱ص  ۷۳۳۳ هیئت معارف جنگ شهیدصیادشیرازی، تهران
جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذین ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 4

 ۶۳ص  ۷۳۱۳
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 " اردن مهرماه روزنامه اطالعات به نقل از نوشتار روز قبل نشریه القبس نوشت: ۷۶در 
نفری مجهزی را در مرز خود با عراق مستقر کرده تا در صورت لزوم علیه ایران  92،222نیروی 

 1وارد جنگ کند."
و سایر کشورهای عربی منطقه  ملک حسین در اردناعالم بسیج عمومی بعد ازاین اقدام 
 صورت گرفت.

های سنگین دولتی و بخش کامیون، تمامیاردن وزیرنخستدر همین روز به دستور 
خصوصی برای حمل ملزومات عراقی به کار گرفته شد. نه تنها بندر عقبه در کنار دریای مدیترانه 

فروند  ۳۶تجاری در اختیار عراق قرار داد، بلکه حدود  و نظامیهای را برای حمل کمک
ایران  هواییالرزاق محافظت نمود تا از حمالت  هواییهواپیمای جنگنده عراقی را در پایگاه 

خود در های برای حفظ جنگنده در خاک عراق صدام حسینکه ضمن ایندر امان باشند. 
 2«وسیکس ک»ک شرکت بلژیکی به نام ی میلیون دالر با 932" قراردادی به ارزش  ۷۳۶۷خرداد 

شد، آن بود که می خوانده «121 پروژه»امضاء کرد. هدف از این طرح پرهزینه که به نام رمزی 
متری زمین احداث گردد.  12پناهگاه در عمق  922پیشرفته عراقی های برای جنگنده

پایگاه  17سال  9نمود، طی می سیکس کو که از اعتبارات صادراتی دولت بلژیک استفاده
 3هوای و چند مقر نظامی در عراق ایجاد نمود."

اری ارتش بعث عراق به سوی مرزهای ایران و ی به نمهرماه، لشکر سوم زرهی ارد 4۱در 
 عراق گسیل داده شد.

م برد تا " ما آنچه را که در قدرت داریم، بکار خواهی ها عنوان نمود:ملک حسین بار
به دست آورد و سه جزیره امارات عربی  [اروندرود]العرب عراق حقوق خود را از شط

هستیم و عراق  روروبهمتحده باز پس داده شود. ...ما، در جهان عرب با تهدیدی جدی 
ای ا بر ی موقعیت مهم استراتژیک دارد. بنابراین، اجازه نخواهیم داد عراق تضعیف شده

 4آن دشواری پدید آید."
ها هستیم، زیرا از قومیت عربی " در این جنگ ما با عراقی آبان همان سال گفت: ۱وی در 

ما  برادران دینی آنهاها بجنگیم، هرچند با فارس ایمتوانیم چشم پوشی کنیم. ...ما آمادهنمی

                                                           
 ۳۳۱هجوم سراسری(/ ص چهارم )روزشمارجنگ، کتاب . 1

2 .Six Co 
 ؛ ناشر:(کارنامه تاریخی نظامی منطقه عملیاتی جنوب و جنوب غربی اهواز) گلعلی/ نبردهای جنوب اهوازبابایی . 1

 ۱۶۳ص  ۷۳۱۶انتشارات لوح محفوظ، چاپ: چاپخانه زنبق 
 ۳4۶همان ص . 4
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ه ک دهدمیتوانم بخوابم زیرا این فکر مرا آزار ها اغلب نمیهستند، ولی با وجود این، من شب

 1کار ما نیز ساخته است."اگر ارتش عراق شکست بخورد، 

تیپ مجهز به تانک و انواع  ۱اقدام به اعزام  های اولیه جنگ تحمیلی، کشور اردندر ماه

تیپ  4تیپ جهت سرکوب اکراد شمال عراق و  4های زمین به هوا، به عراق نمود که موشک

 های جنگ علیه ایران به کار گرفته شد.دیگر اعزام به جبهه

اری نمود، بلکه با اعطای چند میلیون ی سین نه تنها با اعزام نیروی نظامی، صدام راملک ح

 دریغ خود را به وی نشان داد. هیچ کشوری به اندازه اردنبی هایدالر وام به عراق، حمایت

یاز مورد نهای نظامی، سیاسی و اقتصادی به عراق ننمود. این کشور تسلیحات نظامیکمک

 خریداری و در اختیار ، انگلستان، اسپانیا و ایتالیاسابق، چین عراق را از کشورهای شوروی

 داد. عراق قرار می

 از عراق: علل حمایت اردن

با  در مقابله الحاق سیاست خارجی ایران به جبهه پایداری اعراب نسبت به اسرائیل -۷

 کشورهای مرتجع و سازشکار عرب منطقه.

 و عراق. ناسیونالیسم عربی اردن -4

 .مالی عراق به رژیم پادشاهی اردنهای کمک -۳

 ن کشور.وحشت از صدور انقالب به آ -۱
 

 عربستان سعودی

اه ، هیچگکردمی فراوانی که به رژیم صدام در بغدادهای " علیرغم کمک عربستان سعودی

زیرا ضمن عدم تمایل به تقویت ایدئولوژی پان عربیسم  2اعتماد واقعی به آن رژیم نداشت."

 صدام حسین منافع اقتصادی و سیاسی این کشور به مخاطرههای بعثی، درقبال جاه طلبی

سال جنگ  ۱از حامیان اصلی و پرتالش و پرتوان رژیم عراق از هر نظردر مدت  یکی افتاد،می

 شد. تحمیلی محسوب می

                                                           
گ، چاپ: قلم آذین و تحقیقات جن جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعاتها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۶۳ص
نفتی؛ ناشر: نشر نخستین با همکاری مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، چاپ: های برکشلی فریدون/ اوپک و بحران. 1

 ۳۳ص  ۷۳۱۶رامین 



 ردای فتح 412

ز دو روز قبل ا و عربستان سعودی ، قطر، بحرینشده حاکی است که کویت تأیید" اخبار 

 1آغاز حمله عراق به ایران، موافقت کرده بودند که از نظر مالی به عراق کمک کنند."

 ۶و سرنگونی  روزه خوزستان ۳های خود مبنی بر تصرف ارتش عراق در طرحبعد از ناکامی

 " ایران، در روز هفتم جنگ به نقل از خبرنگاری رویتر اعالم شد کهروزه رژیم جمهوری اسالمی

ک تماس تلفنی با صدام، حمایت خود را از عراق در جنگ با دشمن ی خالد شاه عربستان، طی

 2اعراب اعالم کرد."

" سه کشور عربی  فاش کرد (،۱/۱/۷۳۳۳در نهمین روز جنگ ) نشریه لوماتن چاپ فرانسه

خود را به عراق اعالم های نظامیکمکبه طور رسمی ، مراکش و اردنعربستان سعودی

 3."اندشمالی نیز آشکارا جانب عراق را گرفته منی ها، موریتانی،و در کنار این کشوراند نموده

 به [1314اسفند ]1491، در مارس [من شمالیی وقت]" علی عبدالله صالح رئیس جمهوری 

 نیرو با این کشور [بیشتر]عراق رفت و ضمن حمایت خویش از عراق، آمادگی خود را برای اعزام 

 منی در ارتش عراق بازدید کرد و از شهر اشغال شده قصرشیرینی بیان داشت. وی از داوطلبان

  4دیدار نمود. و با اتفاق صدام حسین در این شهر نماز خواند. که منجر به اعتراض ایران شد."

" دو  مهر ماه سال اول جنگ نوشت: 4۳چاپ لندن در تاریخ  «فارن ریپورت»هفته نامه 

ها اجازه داد دو کشتی حامل سالح را از بندر هفته قبل ملک خالد شاه عربستان، به روس

عربستان برای عراق ارسال نمایند. این تصمیم پادشاه عربستان را، پرنس فهد به  «نبعی»

  5مقامات روسی اطالع داد."

نقش فعال  درباره آمریکا A.B.C(6(آبان ماه، شبکه تلویزیونی ای. بی. سی  ۳۶در 

 " عربستان سعودی ها در جنگ، نوشت:عربستان در فراهم نمودن تدارکات مورد لزوم عراقی

برای نخستین بار اجازه داده است که اسلحه و مهمات و کامیون از خاک این کشور به عراق 

                                                           
پاسخ به ابهامات(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: جنگ )با یی لطف الله زادگان علی رضا/ آشنا 1

 ۳۶ص  ۷۳۱۶ 4 پژمان، جلد
 ۶۷جنگ ایران و عراق(؛ ص ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1
 ۶4همان ص . 1
(؛ ناشر: انتشارات آوای نور، چاپخانه درخشان، انقالب اسالمی )بعد از یراناجعفری ولدانی اصغر/ روابط خارجی . 4

 ۷۳۳ص  ۷۳۱4
 ۶۳همان ص . 9
6 .American Broadcasting Company آمریکاای شرکت پخش رسانه. 
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را در بنادر  کشتی، جنگ افزار و وسایل نظامی 12حمل گردد، ...در حال حاضر بیش از 

 1کنند."عربستان سعودی تخلیه می

" روز اربعین،  منبع آگاه در جده نوشت:از یک ه نقل دی ماه ب ۷۳روزنامه میزان در 

 22روز بعد  22، به بغداد فرستاده شد. کامیون حامل اسلحه و مهمات از طریق کویت22

 22کامیون حامل مهمات دیگر نیز به بغداد ارسال شد. این گزارش حاکی است که در تاریخ 

ه از جده به کویت ارسال شد ک آمریکاییتعداد زیادی تانک توسط دو کشتی غول پیکر  14آذر 

  2."انداز آن طریق به عراق حمل گردیده

" در چارچوب شرکت عربستان در  بود آمده در گزارش دیگری، ۷۳۳۳دی ماه  4۶در  

دستگاه  29عراده توپ سنگین خودکششی و  12عراق، امروز تقویت بنیه دفاعی نظامی

خودروی حامل وسایل و تجهیزات مختلف جنگی از این کشور از طریق منطقه عرعر به بغداد 

 3وارد شد."

در اسفند سال اول جنگ، برای ایجاد اتحاد بیشتر بین کشورهای حاشیه  آمریکا 

، امارات متحده عربی و عمان، اقدام ، قطر، بحرین، عربستان سعودی، اعم از کویتفارسخلیج

نمود تا ضمن ایجاد کمربند امنیتی در مقابله با  4«فارسخلیجشورای همکاری »به تشکیل 

ها در اور عراقیی و ایران، این کشورها از نظر مالی و تسلیحاتی حامیگسترش انقالب اسالمی

 ایفای نقش مؤثری داشته باشند. فارسخلیججنگ با ایران باشند و هم به عنوان ژاندارم 

 ها کمک مالی نمود.میلیارد دالر به عراقی ۳ عربستان سعودی ۷۳۶۷در سال 

"  آمده است ۷۳۶4در تاریخ  سند طبقه بندی شده از شورای امنیت ملی آمریکا در یک

 5"تأمین مالی عراق در جنگ تشویق کند. و نظامیایاالت متحده باید سایر کشورها را به تسلیح 

ک فروند هواپیمای عربستانی با ی۷۳۶۳خرداد  ۷۳باعث شد تا در ها تحریکات آمریکایی

                                                           
چاپ: قدیر،  های اشغالگر(/ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،گام ینآخر ،هویزهپنجم ) کتاب روزشمار جنگ،. 1

 4۱۶ص  ۷۳۱۳
 ۳۱۶همان ص . 1
 ۶۳۱همان ص . 1
، که به عربی: مجلس التعاون الخلیج ( Golf Cooperation Cooncil (Persian) (PGCC) فارسخلیجشورای همکاری . 4

 شود.العربیه خوانده می
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: ) یلیتحمدر جنگ  واضع آمریکام. عسکری شاداب/ 9

 44۱ص  ۷۳۳۳ ، تهرانهیئت معارف جنگ شهید صیادشیرازی
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ایرانی را که برفراز دو نفتکش  F-۱فروند بمب افکن فاتوم  یک آمریکایی،های هدایت آواکس

 سعودی در حومه جزیره العربی در پرواز بود، منهدم کنند.

بشکه، با  ۳۳۶،۶۶۶به میزان روزانه  «الخفجی»طرف بی عربستان با فروش نفت از منطقه

ها قرار داد. این مبلغ غیر از های نفتکش خود، درآمد حاصله از آن را در اختیار عراقیکشتی

 داد.های نقدی دیگری بود که این کشور در اختیار صدام قرار میواگذاری کمک

در  «نبعی بندر»همچنین مسئولین این کشور، برای کمک به فروش نفت عراق از طریق 

 جنوب غربی عربستان اعالم آمادگی نمودند.

ه " اگر ب خاتمه جنگ عراق و ایران، اعتراف کرد که بعد ازملک فهد پادشاه وقت عربستان 

 1شد."کردیم، در جنگ با ایران نابود میعراق کمک نمی

ارتش عراق از رئیس بخش ایران در سازمان اطالعات نظامیایی سرلشکر وفیق السامر 

میلیارد دالر از  91" بیش از  نویسدمی «های شرقیویرانی دروازه»طرات خود در کتاب خا

اخت پرد از آن را عربستان سعودیبه عراق داده شد، که بیش از نیمی [فارس] یجخلکشورهای 

نمود. عراق بدون در اختیار داشتن چنین پول هنگفتی، قدرت ادامه جنگ رانداشت. اگر 

های مختلف به سوی عراق نبود، به طور قطع رژیم صدام حسین در سال سرازیر شدن کمک

  2های فراگیر، سرنگون شده بود."، سال شکست[1321]1492

از  یکی مکرمه توسط ُعمال سعودی،در مکه  ۷۳۶۶کشتار فجیع حجاج ایرانی در سال 

ایران، در راستای خاتمه بخشیدن به جنگ ها فشارسیاسی آن کشور به جمهوری اسالمیده

 تحمیلی بود!

و وزیر دفاع آن کشور در مورد میزان  عبدالحلیم ابوغزاله معاون اسبق رئیس جمهور مصر

میلیارد  22" تنها کویت و عربستان بیش از  به عراق گفت: های نقدی عربستان و کویتکمک

 3دالر به عراق کمک کردند."

                                                           
 4۱۳همان ص . 1
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذین، (جنگ ایران و عراقها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۷۳4ص  ۷۳۱۳
 4۱4عسکری شاداب/ همان مدرک ص . 1
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 1«کویت»کشور شیخ نشین 

" طی چند روز  نوشت: 1«وال استریت ژورنال»، روزنامه (مهر ماه ۷۶جنگ )ازدهم ی در روز

های جنگی و مهمات، وارد عراق شده است. حامل سالح از ارتش کویت های مهمیاخیرکاروان

 3اند."کی از جزایر نزدیک شط العرب مستقر شدهی و از چند روز پیش نیروهای کویتی، در

در چند روز  " تعداد زیادی از وسایل نقلیه ارتش کویت، (مهرماه ۷4جنگ )در روز سیزدهم 

 4."اندشده ره فیلکه در مجاورت اروندروداخیر از مرز عراق عبور کرده و نیروهای کویتی وارد جزی

-1" نسبت به رژیم عراق در گزارشی آمده بود دریغ شیخ نشین کویتبی هایاز پشتیبانی

متر حامل مواد خوراکی از  12به طول ایی هتریلی با سردخانه 112الی  92شبانه روز حدود 

تانکر  122الی  42شبانه روز حدود  -2گردد. ، از کویت خارج میجاده عبدلی به بندر بصره

بیمارستان کویت که  9تعداد  -3گردد. سوخت از جاده عبدلی به بندر بصره از کویت خارج می

 5و سربازان عراقی است." داراندرجهافسران، های واقع شده، مملو از زخمیایی مورد شناس

میلیون  ۱/۱میلیارد دالر و در آبان ماه همان سال  4مبلغ ۷۳۶۶در فروردین ماه سال  کویت

میلیارد دالر دیگر به جریان مالی رژیم  ۱، ۷۳۶۷ها کمک مالی کرد. در تیر ماه دالر به عراقی

 بعث تزریق نمود.

تا  1323] 1492تا  1499از سال ها تحمیلی و پس از روند نزولی قیمت" در طول جنگ 

بیشترین تالش را در سیاسی کردن روابط اعضاء در درون سازمان اوپک به  ، کویت[ش 1321

را جهت منزوی کردن اعضای غیر عرب سازمان ای وقفهبی عمل آورد. کویت همچنین تالش

 6رد."به کار ب و لیبی عنی الجزایری و کشورهای عربی حامی ایراناوپک علی الخصوص ونزوئال 

                                                           
 .(قلعه کوچک)یعنی باروی کوچک  قلعه(، کویتبارو )=  کوت. 1
ش تحت ریاست هیئت مدیره شخصی یهودی  ۷۳۱۶تا سال  (The Wall Street Journal)وال استریت جورنال »روزنامه . 1

ام استرالیایی اقد –آمریکایی  «کیث روپرت مرداک»قرار داشت. در آن سال یک نفر مسیحی به نام  «ادوارد جونز»به نام 
اسی، در سی –به خرید آن نمود. این روزنامه پرتیراژترین و پرفروش ترین روزنامه انگلیسی زبان با موضوعات اقتصادی 

 سطح جهان به شمار می رود.
 ۶4همان ص . 1
 4۳۱ص  ۷۳۱4ادق ؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: ص(هجوم سراسریچهارم )روزشمار جنگ، کتاب . 4
های اشغالگر(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قدیر ، آخرین گامهویزهپنجم )روزشمار جنگ، کتاب . 9

 ۳۳4ص  ۷۳۱۳
نفتی؛ ناشر: نشر نخستین با همکاری مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، چاپ: های برکشلی فریدون/ اوپک و بحران. 6

 ۷۷۱ص  ۷۳۱۶رامین 
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 ۳۶۶میلیون و  ۱به مبلغ نیز مطبوعات ایرانی گزارشی مبنی بر اعطای وامی ۷۳۶۳در سال 
این کشور به عراق، بدون تعیین زمان های هزار دینار کویتی به عراق منتشر کردند. اکثر وام

 بازپرداخت بودند.
ها در طول جنگ عراق علیه ایران، مرز عبدلی، نویسیب، بندر شعبیه وجزیره بوبیان کویتی

 اختیار عراق قرار دادند.ی در را برای استفاده نظام فارسخلیجدر منتهی الیه شمال غربی 
خارک،  پایانه نفتی یعنی عراق برای آسیب زدن به گلوگاه صادرات نفتی ایران، هوایینیروی "

 1در طول جنگ استفاده کرد." کویت [علی الّسالم]«علی سالم» هواییاز پایگاه 
در  " کویت فاش ساخت ۷۳۱۳آذر سال  ۶دکتر غواص بدر، اقتصاددان مستقل کویتی در 

میلیارد دالر پول نقد به عنوان وام بالعوض در اختیار  11جریان جنگ عراق علیه ایران، قریب به 
بغداد قرار داده است. ...کمک مالی کویت به عراق جدا از نفتی بود که کویت برای عراق صادر 

 3دالر بود."میلیارد  12مالی کویت به عراق، حدود های " به طور تقریبی، تمامی کمک2."کردمی
های نفتکش کویتی، به بخارست پایتخت در مقابل فروش نفت برای عراق از طریق کشتی

 نمود.ها ارسال میدکی و مهمات برای عراقیی رومانی، آن کشور قطعات
خود تحمیل نمود، ماهیانه هزینه جنگی که صدام بر مردم عراق و کشورهای عربی حامی

صورتی که  در 4."کردمی ر صرف پدافند از جبهه جنوبی خودمیلیارد دال  یک" مبلغی در حدود
دالر برای هر بشکه،  ۷۷میلیون بشکه نفت خام به قیمت متوسط  ۳۶۶/۷از فروش روزانه حدود 

. هزینه این مقدار ارز برای ادامه جنگ کردمیمیلیون دالر در ماه کسب  ۶۳۶حدود ی در رقم
های مالی و تسلیحاتی حامیان عراق، در رأس آنان کمکرسید. لذا مشارکت و کافی به نظر نمی
 شد.، امری الزام آور قلمداد میعربستان و کویت

" واقعیت این است: آنچه که عراق را قادر ساخت تا این حد سالح خریداری نماید، در واقع 

به آن ( [1329]1491تا پایان سال میلیارد دالر 92شاید ) فارسخلیجکمک کشورهای حاشیه 

 5کشور بود. که عراق را از اوضاع اسفناک اقتصادی نجات داد."

                                                           
 ۱۷: مرکز اسناد دفاع مقدس ص ناشر رئوفی حمیدرضا/ اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی؛ –دژپسند فرهاد . 1
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 4۱۱ص  ۷۳۳۳ ، تهرانزیصیادشیراهیئت معارف جنگ شهید 
؛ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس (مجموعه مقاالت)و جنگ عراق و ایران  یزدان فام محمود/ منطقه خاورمیانه. 1

 ۱۱ص  ۷۳۱۱، (مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ)
؛ مترجم: نادر نوروزشاد، ناشر: مرکز (از نگاه دیگران)/ جنگ عراق و ایران (وزیر دفاع سابق مصر)ابوغزاله عبدالحلیم . 4

 4۱۱ص  ۷۳۱۶ مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: آرین، تهران
 4۱۳همان ص . 9
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 فارسخلیجها، جنگ را به ها برای حضور موجه ابرقدرتها که عراقیدر جنگ نفتکش

تی که به های کویکشاندند، و ایران نیز ناگزیر به عکس العمل و برای مقابله به مثل به کشتی

 جهت فارسخلیجبرای حضور در  از آمریکا خدمت جنگی عراق درآمده بودند، حمله کرد. کویت

 ها، دعوت نمود.های خود در مقابل تهاجمات ایرانیحفاظت از کشتی

به منظور  فارسخلیجبرای حضور در  از آمریکا شد، دعوت کویت" برخالف آنچه ادعا می

برقراری امنیت کشتیرانی نبود. زیرا این امر نه تنها کمکی به برقراری امنیت کشتیرانی نکرد، 

از  ها شد. به طوری که پیشبلکه برعکس موجب عدم امنیت بیشتر و افزایش حمله به کشتی

، [1322ماهفروردین تا دی ](1497آوریل تا ژانویه ) فارسخلیجآمریکا به ورود نیروهای نظامی

ورود نیروهای  بعد ازماه  9نفتکش مورد اصابت موشک قرار گرفت، در حالی که  12

برابر شد و  3 ، این مقدار[1322خرداد تا مهر ] (1497ژوئیه تا اکتبر منطقه )آمریکا به نظامی

 1."افزایش یافتفروند  99به 

ایران به  علیهبرای باز نمودن جبهه دیگری  فارسخلیجها از حضور در آمریکاییهدف 

های درگیر با عراق، در جهت ایجاد زمینه مناسب ایران در سایر جبههمنظور کاهش توان رزمی

مأمور هموار  ها و تحمیل صلح مورد نظر آنان بود. که کشور کویتبرای تجاوزات مجدد عراقی

 گردید. آمریکایینمودن این سیاست 
 

 رمص

که  و اسرائیل انزوای سیاسی نشئت گرفته از امضاء پیمان مصر بعد ازدولتمردان مصری 

، «رهبری جهان عرب»افت، در پی کسب وجهه از دست رفته ی شهره« پیمان کمپ دیوید «به

ها و اعراب تبلیغ گردید، گشتند. جنگ ایران و عراق که به جنگ فارسمیای دنبال هر بهانه

های کاندید رهبری اعراب، فرصت مناسبی برای ابراز عصبیت اعراب، توسط برخی کشور

 منجمله مصر، فراهم نمود. 

خود، برای  1«نان آور»و ، بنا به دستور ارباب مستکبر نظیر سایر کشورهای تابع آمریکا مصر

 عراق اعالم آمادگی نمود. نظامی بههرنوع کمک مالی و 

                                                           
با تحلیلی مقایسه ای(؛ ناشر: مؤسسه مقدس )ره( در دفاع ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 1

 ۱۶۶ص  ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 
شد. ها، یکی از صادرکنندگان عمده گندم به سایر ممالک دیگر محسوب میقبل از اشغال توسط انگلیسی کشور مصر. 1

ن کشور، زارعین مصری به جای کشت گندم وادار به کشت پنبه برای تأمین صنعت نساجی ای ها برتسلط انگلیسی بعد از



 ردای فتح 411

هزار نفر  3" قریب  در سومین روز جنگ ایران و عراق نوشت: چاپ آلمان «اشترن»مجله 
 1در حال آماده باش کامل قرار دارند." کشور مصری در نظام

دو فروند هواپیمای میگ  ایران ارتش دریایی، پایگاه (ماهمهر  ۱)در هشتمین روز جنگ 
سرنگونی هواپیماها، اجساد  بعد ازهای خود قرار دادند، متجاوز را مورد هدف ضد هوائی

. اندبوده از کشور مصرخلبانان را از آب گرفتند و محرز گردید که این افراد از خلبانان اعزامی
بق، سا مصری در هشت سال جنگ تحمیلی، خلبانانی از کشورهای شورویعالوه بر خلبانان )

 سابق در خدمت ارتش عراق مشغول به فعالیت بودند(. وگسالویی و ، فرانسههندوستان
های مالی، تسلیحاتی، سیاسی و اطالعاتی به عراق، تعداد زیادی از عالوه بر کمک " مصر
خود را به میدان نبرد با ایران فرستاد، که در جریان چندین عملیات، مردمی و نظامینیروهای 

 2به اسارت درآمدند." و یاکشته شده  آنهاتعدادی از 
 پدید آورد تا با فروش و واگذاری کشور مصرجنگ عراق علیه ایران، موقعیت مناسبی را برای 

های روسی به عراق، ارتش خود را برای مدرنیته کردن و تجهیز آن به سالحتسلسحات نظامی
میلیارد دالر فقط سالح  یک [۷۳۳۳]1492" کشور عراق در سال غربی فراهم نماید. بطوری که

 3و تجهیزات از مصر دریافت کرد."
میلیارد دالر سالح و مهمات به  ۱/4میزان  ۷۳۶۳تا  ۷۳۶۶های سالها طی مصری

خود را با های سالحها ایران گفت: مصری علیهخاتمه جنگ  بعد از صدام ها فروختند.عراقی
 .اندگزاف به عراق فروختههای قیمت

با فروش و ارسال قطعات هواپیما، مهمات، توپخانه و  مصر" روزنامه االتحاد نوشت:
های ساخت خود، به قیمت تمام شده به عراق و افزایش تعداد کارکنان و کارشناسان خود سالح

هزار نفر از داوطلبان  17تا  11ها، حدود در عراق موافقت کرده است. عالوه بر این کمک
رسیده  که در آن مقطع از بحرینایی هکردند. براساس خبر مصری در ارتش عراق خدمت می

 4دستگاه زره پوش جنگی به عراق ارسال کرده است." 322فروند هواپیما و  222است، مصر 

                                                           
 ه اگر امریکاگردید. بطوریک از آمریکا منچستر شدند. نتیجه این تغییر کشت، وابستگی آن کشور به واردات هر ساله گندم

 روز برای ادامه زندگی دوام نخواهند آورد. ۱۶ردم آن کشور بیش از نسبت به ارسال گندم به مصر خودداری نماید م
جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذین، ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۶۶ص  ۷۳۱۳
آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: از مساعدت تا مشارکت ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 4۳۳ص  ۷۳۳۳ ، تهرانهیئت معارف جنگ شهید صیادشیرازی
 4۳۳همان ص . 1
 4۳۶همان ص . 4
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نیروی  32،222، بیش از "با وجود انکار دولت مصربراساس گزارش روزنامه واشنگتن پست:

  1کنند."می مصری در ارتش عراق همکاری

ها و کشورهای غربی و بخصوص کی از کشورهای فعال واسطه گری میان عراقیی مصر

 شد.محسوب می آمریکا

های متوالی به عراق، با شکست و تسلیحاتی ارسالی از مصر های نظامیبه جز کمک

، دولتمردان مصری خرمشهر گیریبازپسدر جریان  بویژهها در مقابل نیروهای ایرانی، عراقی

اعالم آمادگی کردند که با تمام قوا به نفع عراق با ایران وارد جنگ خواهند شد. برابر تخمین 

وانواع مشاغل خدماتی و میلیون نفر از نیروهای نظامی ۳تا  4/۷کارشناسان، مصر با اعزام 

انسانی به آن کشور نمود. برابر اعالم عبدالحلیم کارگری به عراق، بزرگترین خدمت نیروی 

" در واقع تعداد مهاجران و کارگران مصری که به عراق آمده  ابوغزاله وزیر دفاع اسبق مصر:

 .رسیدمی بودند، براساس برخی آمارها در ابتدا و حین جنگ به چیزی حدود سه میلیون تن

که بعضی اخبار حاکی از آن است  [جنگیدندجنگ علیه ایرانیان های بسیاری از آنان در جبهه]

  2هزار تن بوده است." 32 که تعداد این گروه حدود

" جنگ عراق  در مورد جنگ عراق علیه ایران گفت: رئیس جمهور وقت مصر «انور سادات»

است. و تمام کشورهای  [ره] ینیخم اللهآیتموقعیت عالی براساس سرنگونی  یک با ایران،

 3از آن استقبال خواهند کرد." فارسخلیجصاحب نفت حوزه 

قتل انور سادات جانشین وی  بعد ازکه  «حسنی مبارک»حد و حصر بی هایارسال کمک

 ها، صدامسیاسی مصری و نظامیهای صمیمانه گردیده بود، به پاس استمرار حسن همکاری

حسین بارها برای وی و همسرش طال و جواهرات و اشیای عتیقه تاریخی هدیه ارسال نمود. و 

های خصوصی به بغداد دعوت نمود. بعد از به دار مجازات آنان را برای شرکت در مهمانی بارها

 بویژه 4«کشور 92»پژوهشگر عراقی با اعالم اینکه  «دکتر الجنابی»" آویختن صدام حسین،

سابق در این حلقه کمک رسانی  کشورهای عربی و اروپای غربی و برخی اقمار شوروی

                                                           
ن، توپیرامون هشت سال دفاع مقدس(؛ ناشر: هدی، چاپ: زیپاسخ )هاشمی سینقانی سیدمهدی/ سی پرسش، سی . 1

 ۳۶ص  ۷۳۳4، قم
؛ مترجم: نادر نوروز شاد، ناشر: مرکز «از نگاه دیگران»(/ جنگ عراق و ایران وزیر دفاع سابق مصر)ابوغزاله عبدالحلیم . 1

 ۶۱ص  ۷۳۱۶ مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: آرین، تهران
 4۳۱همان ص . 1
کشور که بطور آشکار و پنهان از رژیم بعث عراق در  ۳۳، نام «کشورهای آشکار و پنهان حامی عراق»در بخش معرفی . 4

  اندسال جنگ عراق علیه ایران، به این کشور کمک نموده ۱طول 
ً
 مشخص گردیده است. مستندا



 ردای فتح 401

و ارتش این کشور در ردیف اول  گوید: بدون تردید، مصر، میاندضدبشری صدام دست داشته

 1ها به صدام معدوم قرار داشتند."این کمک

سال جنگ ایران و عراق، حدود  ۱منتشره از منابع مختلف، در طول  هایگزارشبرابر 

 دو سوم تعداد کل ارتشیان مصر در این جنگ ی نفر از ارتش مصر ۳۶،۶۶۶
ً
عنی تقریبا

 ها جنگیدند. ایرانی علیه ،دوشادوش نیروهای عراقی

 علل حمایت دولتمردان مصری از عراق

میلیون نفر به عنوان  ۳/۷تا  ۷طریق درآمد حاصله از اعزام تأمین کسری بودجه کشور از  -۷

 .هاجهت اعزام به جبههها کارگر به عراق برای رها شدن عراقی

کشور عربی به منظور بازگشت به اتحادیه کشورهای عرب از یک تالش در جهت حمایت  -4

 د(.انعقاد قرارداد کمپ دیوید با پیشنهاد عراق از آن اخراج شده بو بعد ازکه )

 (کشور عراق یعنیادامه جنگ باعث تضعیف نیروی نظامی رقیب دیرینه آن کشور ) -۳

 گردید.می

اسالمی های حمایت از عراق برای ممانعت از صدور انقالب به آن کشور و سرکوب خیزش -۱

 .در مصر

فروش تسلیحات ساخت بلوک شرق به بهای مناسب به منظور جایگزین نمودن آنها به  -۳

، هواپیماهای جنگی EMB -۳۷4مدرن غربی. نظیر: هواپیمای تاکانو مدل های انواع سالح

۱-F  ۶و-F ۳۳، تانک-Tضد تانک، بالگرد، های از چند لول، انواع موشکاند، راکت

" در طول جنگ هشت  زمین به هوا و انواع مهمات مورد نیاز ارتش عراق. این کشورهای موشک

نار تسلیحات متعارف، در خصوص تسلیحات شیمیایی نیز با عراق ساله ایران و عراق در ک

 المللبینطبق اطالعات و ارائه آمارهای مؤسسه تحقیقات صلح  2همکاری کرده است."

 ( رتبه1322 -1322) 1497 -1493 هایسال" در فاصله  استکهلم، این کشور عربی

چهاردهم را میان کشورهای صادر کننده تسلیحات در جهان داشته است که در این میان، 

 3در احراز این رتبه داشته است."ای فروش تسلیحات به عراق نیز سهم عمده

                                                           
 ۳۳، ص های دفاع مقدس/ ناشر: انتشارات یاس نبی؛ مؤسسه سروش منزلت، تبریزناگفته. 1
؛ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس (مجموعه مقاالت)و جنگ عراق و ایران  یزدان فام محمود/ منطقه خاورمیانه. 1

 ۷۳۱ص  ۷۳۱۱، (مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ)
 4۶۶همان ص . 1



 400 جهان از عراق یکشورها تیاطالعات از حما ریسا

 

  سایر اطالعات از حمایت کشورهای جهان از عراق

های دست " در حال حاضر دولت در اوایل جنگ نوشت: ترکیه چاپ 1«نی دویر»روزنامه 

های منافقانه را فراموش کرده و سیاستاند نشانده منطقه همگی به حمایت از عراق پرداخته

کنند. امروز ایران به و رژیم صهیونیستی فرمان مستقیم دریافت می و در این راه، از آمریکا

 2کند."در برابر دنیا مقاومت میایی تنه

حد و حصر جهانی به اشغالگران عراقی، هیچ کشوری از ایران بی هایمقابل کمکدر 

و ... از فروش سالح و مهمات حتی به  غربی، سوئد ، آلمانحمایت نکرد، کشورهای انگلیس

اهای دکی هواپیمی نیز از فروش قطعات ونانی بهای بیشتر از متعارف، خودداری نمودند. کشور

دکی هواپیماهای مسافربری ی درخواست خرید قطعات و لوازم یوگسالوی مسافربری اباء نمود.

 را رد کرد.ایی بوئینگ و بالگرد و وسایل الکترونیکی و حتی مواد غذ

 از طرف کشورهای  "در همان اوایل جنگ گفت:  رادیو اسرائیل 
ً
...هیچ کمکی، حتی لفظا

 3کشورهای جهان سوم و کشورهای عربی نسبت به ایران ابراز نشده است." اسالمی و

به راه ها اللهآیت" جنگی که صدام حسین علیه خبرنگار،  4«یمرمنت کنت. آر.»به اعتراف 

هشت سال جنگ اندخت، موجب پیدایش بزرگترین بازار اسلحه در تاریخ جهان شد. طی 

فروختند. در اغلب موارد این کشورها در آن می کشور به ایران و عراق اسلحه «92» خونین،

بسیاری از  5«استانچ»به دنبال عملیات  1499سال  در دادند.می واحد به هر دو طرف سالح

خودداری ورزیدند و عراق تنها نقطه امید  به ایران دکیی کشورها از فروش سالح و قطعات

اسلحه شد. در سراسر این هشت سال جنگ، عراق به چشم خریدار  المللیبینفروشندگان 

بخصوص در بازار ] المللیبینشد؛ در حالی که ایران در صحنه می کامالً قانونی سالح نگریسته

 6مطرود و رانده شده بود." [اسلحه

                                                           
1 .Yeni Dayer Newspaper 

از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1
 4۳۳-4۳۱صص  ۷۳۳۳ ، تهرانصیادشیرازیهیئت معارف جنگ شهید 

تحقیقات جنگ، چاپ: صادق، هجوم سراسری(/ ناشر: مرکز مطالعات و چهارم )روزشمار جنگ ایران و عراق، کتاب . 1
 ۳۱۱ص  ۷۳۱4

4 .Kenneth . R . Timmer man 
5 .Operation Staunch 

؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: مؤسسه خدمات (غرب چگونه عراق را مسلح ساخت)/ سوداگری مرگ آر تیمرمن کنت.. 6
 ۳۳۳-۳۳۶صص  ۷۳۱۳ فرهنگی رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران
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از طریق اعمال  «عملیات استانچ»با قانونی نمودن طرحی موسوم به ها آمریکایی

بازار سیاه با هدف ممانعت شدید  و یاها برای کشورهای دارنده سالح، واسطهایی همحدودیت

نمودند. پس از  اقدام از فروش سالح به ایران و قطع امید ایران از کسب پیروزی در جنگ،

ی شدن دستیابتر نظامی خود ضمن طوالنیهای نیازمندیاعمال این قانون، ایران برای کسب 

وئیس، ، س، کره شمالی، سوریهنظیر چینایی مورد نیاز، برای خرید آنها از کشورههای به سالح

دید. سابق مجبور به پرداخت بهای بیشتری گر  ، آرژانتین و شوروی، برزیل، الجزایر، لیبیایتالیا

بارها اتفاق افتاد کاالهای خریداری شده ایران به وسیله بازار سیاه، توسط مأموران گمرک برخی 

رسید. این در حالی بود که سازندگان نمیشد و هیچگاه به مقصد می از آن کشورها توقیف

 مرگ آفرین، مشتاقانه چشم به راه خریداران عراقی بودند! های سالح
 

 جنگ تحمیلی به ترتیب حروف الفباءآشکار و پنهان عراق در کشورهای حامی
 کشور ردیف کشور ردیف کشور ردیف

 فرانسه ۳۱ بلغارستان ۷۳  آرژانتین ۷

  فنالند ۳۱  پاکستان  4۶  آفریقای جنوبی 4

  قطر ۳۳  پرتغال  4۷  شرقی آلمان ۳

 کلمبیا  ۱۶  ترکیه 44  غربی آلمان ۱

 کویت ۱۷  جمهوری چک 4۳  اتریش ۳

 لهستان ۱4  چین 4۱ اسپانیا ۶

 لیبریا ۱۳  دانمارک 4۳ استرالیا ۱

 (مغرب)مراکش  ۱۱  رومانی 4۶  اسرائیل ۱

 مصر ۱۳  زامبیا 4۱  اتحاد جماهیر شوروی ۳

 موریتانی ۱۶  ژاپن 4۱  هاشمی اردن ۷۶

 نیجریه ۱۱  سنگاپور 4۳ اسکاتلند ۷۷

 هلند ۱۱  سودان ۳۶  امارات متحده عربی ۷4

 هندوستان ۱۳  سومالی ۳۷  انگلستان ۷۳

 یمن جنوبی ۳۶  سوئد ۳4  ایاالت متحده آمریکا ۷۱

 یمن شمالی ۳۷  سوئیس ۳۳ ایتالیا ۷۳

 سابق() یوگسالوی ۳4  شیلی ۳۱ بحرین ۷۶

 یونان ۳۳  عربستان سعودی ۳۳  برزیل ۷۱

   عمان ۳۶ بلژیک ۷۱
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و کره شمالی، کلیه  ، لیبیتوان گفت: غیر از چند کشور مانند سوریهمی جمله در یک" 

وسازندگان سالح، در خدمت توان نظامی رژیم صدام قرار داشته  هاقدرتکشورهای منطقه و ابر 

به  (ساف) حتی سازمان آزادیبخش فلسطین 1."اندو از هیچگونه همکاری با وی دریغ نداشته

ادی از انواع کمکهای م یاسر عرفات که توسط رهبران انقالبی ایران در مبارزه با اسرائیلی رهبر

و معنوی ایران برخوردار گردید، به محض آغاز جنگ تحمیلی، آشکارا از طرف عرب زبان عراقی 

جانبداری نمود. این سازمان با توجه به مشکالت فراوانی که با دشمن صهیونیستی خود 

ی این ورزید. حمایت سیاسنمیدریغ ها سیاسی و لفظی خود از عراقیهای داشت، از حمایت

سازمان که در واقع نماینده رسمی مردم عرب زبان فلسطین و محرک ناسیونالیسم عربی ضد 

  گردید، تداوم تبلیغات جنگ اعراب با ایرانیان را تقویت بخشید.می اسرائیل محسوب

" لغو تحریم تسلیحاتی عراق، حذف نام این کشور از فهرست کشورهای  از طرف دیگر

  1داد."می انجام از عراق بود که آمریکا غیرمستقیم اسرائیلهای تتروریست، از جمله حمای

کی از اجالس خود با ی توسط نیروهای ایرانی، صدام در خرمشهر گیریبازپس بعد از 

رژیم ) " ما برای دفاع از عراق باید از همه کشورها حتی اسرائیل سران ارتش بعث گفت:

اسلحه وارد کنیم. آیا کسی هست که موافق نباشد؟ همه به عنوان موافق دست  (صهیونیستی

  3خود را بلند کردند."

والعباس ابیی برای کسب اعتماد رژیم صهیونیستی اقدام به افشاء عملیات کماندوها عراقی 

 د،به مرحله اجراء درآیها اسرائیلی علیهنمودند که قرار بود  فرمانده ارتش آزادیبخش فلسطین

این  " بعدها این موضوع را فاش نمود که: «فؤاد الدلیمی»از افسران اطالعاتی بعثی به نام  یکی

عمل که به خشنودی رژیم صهیونیستی از ما منجر شد، باعث شد آنها ما را متحد خویش بدانند. 

اری ی بط ما با رژیم صهیونیستی، بیگانگانی نیز در این امر به ماگفتنی است که در تحکیم روا

رساندند. معامالتی که انجام گرفت، تا این زمان همچنان محرمانه باقی مانده است... نمایندگانی 

                                                           
جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ درویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۶۶ص  ۷۳۱۳چاپ: قلم اذین، 
؛ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس (مجموعه مقاالت)و جنگ عراق و ایران  یزدان فام محمود/ منطقه خاورمیانه. 1

 4۳۱ص  ۷۳۱۱، (ز مطالعات و تحقیقات جنگمرک)
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 4۳۱ص  ، تهرانهیئت معارف جنگ شهید صیادشیرازی
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و رژیم صهیونیستی نفوذ وسیعی دارد، محرمانه  که در آمریکا «ایپاک» 1«سازمان صهیونیستی»از 

  2از عراق دیدار کردند و با ما در مورد اسلحه به گفتگو پرداختند."

  با ایران و لیبی علت همراهی سوریه 

 سوریه

 .اعالم مواضع مشترک ایران و این کشور در قبال اسرائیل  -۷

 با عراق. تعارض ایدئولوژی سوریه -4

 و عراق در داعیه رهبری جهان عرب. رقابت سوریه -۳

درگیر شدن رژیم بعثی عراق در جنگی فرسایشی و تضعیف قوای نظامی رقیب و  -۱

 .عدم توجه این رژیم به سوریه

 .وریهصدور نفت رایگان و ارزان قیمت از ایران به س -۳

کشورهای حاشیه  علیهتظاهر به وجود قدرت تأثیرگذاری بر اقدامات احتمالی ایران  -۶

 مالی سخاوتمندانه از این کشورها.های و در عوض برخورداری از دریافت کمک فارسخلیج

 رکیهو ت اسرائیلهمه جانبه ایران در مقابل دشمنان سنتی خود، های نیاز به حمایت -۱

سابق و قبل از سقوط صدام و سپس درگیری خونین با  فروپاشی شوروی بعد ازو عراق 

 داعش. های وهابی

 :اهمیت رابطه ایران با سوریه

در  عربیک کشور عربی از ایران در زمانی که اکثر کشورهای ی حمایت دیپلماتیک -۷

 مقابل ایران تشکیل صف واحدی داده بودند.

 .هادر جلوه دادن جنگ اعراب و فارسها شکست سیاست عراقی -4

 هاعملیاتساخت بلوک شرق که در جریان های زات و تسلیحات سالحیتأمین تجه -۳

 به غنیمت نیروهای خودی درآمده بودند.

منظور گسیل تعدادی از نیروهای عراقی به با عراق به  ناامن نمودن مرزهای سوریه -۱

 در مرزهای ایران.ها آن سوی مرزها به منظور تجزیه توان رزمی عراقی

                                                           
سیاسی حامی صهیونیست  پر نفوذهای ( یکی از سازمانAmerica Zionist Organzation) سازمان صهیونیست آمریکا. 1

 در آمریکا است.
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 4۳۱-4۳۳ص  ، تهرانمعارف جنگ شهید صیادشیرازیهیئت 
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 لیبی

 (رو الجزای ، سوریهمتشکل از کشورهای لیبی)حمایت ایران از جبهه پایداری اعراب  -۷

 .اسرائیل علیه

 با عراق در کسب رهبری جهان عرب با تمسک به طرفداری از فلسطین رقابت لیبی -4

 .در قبال اسرائیل

ه ک عملیات رمضان بعد ازکردند. می این دو کشور اغلب در زمینه سیاسی از ایران حمایت

عدادی ت ارتش گردید، ایران از لیبیهای باعث شکست نیروهای ایرانی و انهدام بسیاری از تانک

 خریداری نمود.  «چون مائو»تانک قدیمی به نام 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





۱۷۱ 

 

 

  در جنگ عراق علیه ایران فصل هشتم: نقش سازمان ملل متحد

 هشتمفصل 

 در جنگ عراق علیه ایران نقش سازمان ملل متحد 
 

 مقدمه

 حافظ صلح و امنیت جهانی است، در مواقع بحران بین دو  سازمان ملل متحد
ً
که ظاهرا

ایران را در قبال رژیم نوپای جمهوری اسالمی فعالیتهای براندازی آمریکاتمامی کشور

قدامات براندازی، های مختلف، او چشمان خود را به اعمال تحریم کردمیکنجکاوانه تعقیب 

یران، ا المللیبینهدایت شده، تحریک کشور همسایه برای تجاوز به مرزهای  کودتاهای نظامی

 های استکباری، بست. کی از قطبی و... توسط

در اولین روز آغاز جنگ زمینی عراق علیه  «کورت والدهایم»دبیر کل سازمان ملل، آقای 

از رئیس شورای امنیت سازمان با ذکر اختالف بین دو کشور مزبور نگرانی ای ایران، طی نامه

برای صلح و امنیت جهانی ابراز نمود و از وی خواست از اعضای  «بالقوه»خود را از تهدیدی 

ت به جای تشکیل جلسه رسمی و اتخاذ تصمیم قاطع در رفع تجاوز، به منظور شورای امنی

دعوت به عمل آورد! در صورتیکه تهدید بالقوه عراق، نه تنها برای ایران بلکه برای  «مشورت»

گردید. در اجرای می محسوب «بالفعل»تهدیدی  فارسخلیجصلح و امنیت جهانی در منطقه 

 «یانیه ایب»اقدام به صدور  از اهالی تونس «تائب سلیم»نامه دبیرکل، شورای امنیت به ریاست 

مبنی بر اظهار نگرانی از گسترش برخورد دو کشور، خودداری از هرگونه عملیات  ،نمود

وز از تهاجم عراق به ر  ۱! بعد از گذشت آمیزمسالمتمسلحانه بیشتر و حل اختالفات از طریق 

 ، صادر نمود!«توصیه»تحت عنوان  ۷۳۳۳مهر ماه  ۶در  «۱۱۳ قطعنامه»خاک ایران، اولین 
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 419قطعنامه

از هردو کشور ایران و عراق خواسته بود: ضمن اجرای آتش بس، از هرگونه کاربرد  این قطعنامه

 خودداری شود. دو کشور مناقشه خود را از راه مذاکره حل و فصل نمایند!
ً
 بیشتر زور، فورا

 ود.به کار برده شده ب «وضعیت»به جای اعالم تجاوز مسلحانه، لفظ و کلمه  در این قطعنامه

زمانی که متجاوزین تا عمق خاک ایران نفوذ نموده بودند و دیگر امیدی به پیشروی 

 جلوگیری از کاربرد بیشتر زور، از طرف سازمان ملل، بیشترآنان متصور نبود، عنوان نمودن

 های متجاوز از طرف ایران!خواستهقبول تمامی یعنی

ایران به میان نیامده. از متجاوز  «امیت ارضینقض تم»به ای ، اشارهقطعنامه در این

کشور کوچکتر  ۳از خاک ایران، خواسته نشده. با اهداف عراق در مورد تجزیه ایران به  «خروج»

ا الحاق ، ببه عراق، مخالفتی نشده بود. در صورتی که در حمله عراق به کویت و الحاق خوزستان

 اعتراض نمود، و آن را محکوم کرد. در زمان جنگ ایران و عراق، 
ً
آن کشور به عراق شدیدا

 یورش را مورد« آنگوال»، «آفریقای جنوبی»تجاوز نمود،  «زامبیا»به خاک « رودزیای جنوبی»

 و در آمریکای جنوبی حمله کرد، عکس العمل تند «جزایر مالویناس»به « آرژانتین»، داد قرار

قاطع سازمان ملل، باعث: تعیین و معرفی کشور متجاوز، اعالم نقض آشکار حاکمیت ارضی 

 محکوم نمودن شدید متجاوز گردید! کشور مورد تجاوز و

اری رساندن به کشور تجاوزگر ی به تمام همپیمانان خود دستور هرگونه در همین زمان آمریکا

ایران مورد هجوم قرار گرفته صادر نمود. و سازمان ملل در این عراق، و عدم هرگونه کمک به 

 و ندیدن زد!ایی موارد، خود را به تجاهل و نادانی و ناشنو

 را پذیرفتند. زیرا: ها بالفاصله این قطعنامهعراقی

 از ادامه پیشروی بیشتر در خاک ایران، نومید شده بودند. -۷

ه تصرف در آورده بودند. در بعضی از نقاط کیلومترها وارد چند شهر و دهها روستا را ب -4

 خاک ایران شده بودند.

 دست داشتند. ی در ضمن در موضع قدرت قرار گرفتن، اهرم فشار قوی نظام -۳

و ردای  آمدههای خود نایل توسط ایران، به تمام خواسته در صورت پذیرش قطعنامه -۱

 انداختند. می عمل به دوش

 ، با عدم قبول ایران مواجه شد. لذا قطعنامه
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 للیالمبینایران اعالم نمود: تا زمانی که دشمن بدون هیچ پیش شرطی به پشت مرزهای 

 نماید.خودداری می ننماید، از پذیرش قطعنامه نشینیعقبخود 

 فتهر گمظلومانه مورد تجاوز قرار وری که بدون قید و شرط توسط کش نشینیعقبدرخواست 

 خواسته کاماًل منطقی بود. یک و سپس اقدام در مورد آتش بس،

شود که متجاوز معرفی و مجازات شود و خسارات ای، تنها زمانی محقق میثبات هر منطقه

 ناشی از تجاوز، از وی مطالبه و دریافت گردد.

 
ً
خواهید نظر ما را " اگر می اعالم کرد:صدام در طی کنفرانس مطبوعاتی در مالء عام صراحتا

دهیم در حالی که جنگ ادامه دارد، با ایرانیان به قصد رسیدن بدانید، باید بگویم ما ترجیح می

 1ابد."ی گوییم: جنگ خاتمهابیم، میی به توافق به مذاکره بنشینیم. زمانی که به توافق دست

  874قطعنامه

سازمان ملل تحت عنوان  دومین قطعنامههمچنان که قباًل اشاره گردیده است، 

، به فاصله ۷۳۶۷تیر ماه  4۷، برای جلوگیری از نفوذ ایران به داخل خاک عراق در ۳۷۱قطعنامه

 هایماه از قطعنامه اول، به تصویب رسید. آن هم در زمانی صادر گردید که عملیات 4۷حدود 

 توسط نیروهای المقدسبیتو  المبینفتح، القدسطریق، االئمهثامنسرنوشت ساز و مهم 

ها، عراق با از دست دادن بسیاری از ایرانی با موفقیت به انجام رسیده بود. در این عملیات

نیروهای خود اعم از کشته و مجروح و اسیر، انهدام ادوات جنگی خود در ابعاد وسیع، 

ر ، دالمللیبینده تا پشت مرزهای ر اجباری باقیمانده نیروهای شکست خو نشینیعقب

 قرار گرفته بود. تدافعی و ضعف مفرط نظامی مواضع

نیز سخنی در مورد معرفی آغازگر جنگ مطرح نشده بود. در زمانی که ایران  در این قطعنامه

های مرزی خود رسیده بود و اشغال خاک عراق را مورد تهدید جدی قرار داده بود، برای به دروازه

سخن به میان آمد. در این قطعنامه، شورای امنیت  1«پاسدار صلحنیروی »نخستین بار از تشکیل 

منشور در مورد مسئولیت اولیه سازمان راجع به حفظ  4۱، با اشاره به ماده سازمان ملل متحد

 این هدف را تعقیب کرد که به ایران تفهیم نماید: در صورتیکه المللیبینصلح و امنیت 
ً
، دقیقا

                                                           
 ۷4۳ص ۷۳۶۶ایران، چاپ: ایران چاپ، یشورای عالی دفاع جمهوری اسالم –ستیز با صلح/ ناشر: ستاد تبلیغات جنگ . 1
ها(، عبارت است از: نظارت بر حسن کاله آبی)وف به های سنتی نیروهای پاسدار صلح، معر مهمترین وظایف و مأموریت. 1

ی هاآتش بس میان دو طرف متخاصم، نظارت برترک مخاصمه و عدم تعرض به مرزهای یکدیگر، حایل شدن میان طرف
 است. های بشر دوستانه و نظارت بر حسن اجراء و احترام به حقوق بشردرگیر، کمک
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در مورد  المللیبینهای ن کشور وارد خاک عراق گردد، براساس فصل هفتم منشور، مجازاتای

کیلومتر مرز ایران را اشغال  ۷۶۶۱ها ایران اعمال و وضع خواهد شد! در حالیکه زمانی که عراقی

پیشروی نموده  کیلومتری اهواز 4۶نموده، چند شهر و دهها روستا را به تصرف درآورده، تا حدود 

با بمباران این مناطق، هزاران نفر از ساکنین را آواره کرده بودند، هیچگونه احساس مسئولیت 

 سازمان ملل متحد در زمینه حفظ صلح و امنیت منطقه و جهان مشاهده نگردید!!

 
 «پل نادری» بمباران شهر اهواز

 811قطعنامه

 ۳44قطعنامه پیشروی ایران در خاک آن کشور، سومین با تقاضای عراق برای جلوگیری از

 بعد ازقبلی،  صدور قطعنامه بعد ازروز  4۶حدود دو ماه و  ۷۳۶۷مهر ماه  ۷4سازمان ملل در 

در غرب کشور و تهدید « مسلم بن عقیل»در جنوب و  «رمضان»های برون مرزی اجراء عملیات

 ، به تصویب رسید.مورد احتمال بستن تنگه هرمز ایران در

های درگیر خواست: آتش بس فوری، پایان دادن به سازمان ملل از طرف در این قطعنامه

 .لیالملبیننیروها به پشت مرزهای شناخته شده  نشینیعقب و نظامیهای کلیه عملیات

منشور سازمان ملل مبنی بر مجازات ایران در  4۱اشاره کلی هم به ماده  در این قطعنامه

 صورت ورود به خاک عراق نموده بود.
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، زمانی که نیروهای ایرانی در حال پیشروی در خاک از مقامات وزارت خارجه آمریکا یکی"

ایرانی توسعه طلب و متجاوز را در صحنه  یک گوید: اگر عراق سقوط کند،عراق بودند، می

 1را بر دوش ایاالت متحده آمریکا خواهد گذاشت."خواهیم داشت، که بار عظیمی المللیبین

 خود علیه هواییاز سوی ایران، بر شدت حمالت  ها بخاطر عدم پذیرش این قطعنامهعراقی

 های تجاری و نفتکش افزودند.شهرها و کشتی

 840طعنامهق

ماه از قطعنامه قبلی در  ۷۳با فاصله  ۷۳۶4آبان  ۳، چهارمین قطعنامه در ۳۱۶قطعنامه

 علیه« ۱تا  ۷والفجرهای »، و «محرم»زمانی صادر شد که ایران چند عملیات مهم از جمله 

 نیروهای عراقی انجام داده بود.

های ایران در های قبلی به منظور ممانعت از پیروزیهمچون قطعنامه صدور این قطعنامه

 داخل خاک عراق قلمداد گردید.

 881قطعنامه

به تصویب سازمان مزبور  ۳۳4ماه دیگر، پنجمین قطعنامه ۱به فاصله  ۷۳۶۳خرداد  ۷۷در 

نیروهای ایرانی، جزایر شمالی و ، رسید. این قطعنامه نیز زمانی صادر شد که در عملیات خیبر

تصرف کرده بودند. از طرف دیگر، حمالت دو کشور  جنوبی مجنون را در منطقه هورالعظیم

د. یافته بوی شدت بیشتر فارسخلیجهای تجاری و نفتکش در حوزه متخاصم به کشتی

نفتکش که به مقصد ایران در تردد بودند، حمله  کشتی تجاری و ۱۷ها تا این زمان به عراقی

ت ها نفهای خود، آشکارا به سود عراقیو عربستان با کشتی نموده بودند. کشورهای کویت

نمودند. ایران نیز به تالفی حمالت های جنگی آنان را تأمین میکردند و نیازمندیصادر می

 های کویتی و عربستانیهای این کشور، نوک حمالت خود را به سوی کشتیعراقی به کشتی

کشورهای حاشیه رفت. تمامیند، نشانه میها قرار گرفته بودکه در خدمت جنگی عراقی

های کویتی و عربستانی به سازمان ملل شکایت بخاطر حمالت ایران به کشتی فارسخلیج

طرفی که حامل بی تجاری دولهای به کشتیها که عراقیهایی کردند. این کشورها در زمان

                                                           
نگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم اذین، جها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۷۳۷ص  ۷۳۱۳



 ردای فتح 422

 غیرنظامی و ملزومات مردم عادی ایران بودند، و مورد 
ً
تهاجم و انهدام هواپیماهای مواد صرفا

ونه به اینگها صورتی که حمله عراقی در گرفتند، هیچگونه اعتراضی ننمودند.می عراقی قرار

تجاری به مقصد ایران، غیرقابل توجیه و نقض آشکار قوانین و مقررات جنگی و های کشتی

  گردید.می و از مصادیق برهنه جنایات جنگی محسوب المللیبینبرخالف قراردادهای 

ها به احترام به حق کشتیرانی آزاد، محکوم نمودن حمالت ایرانی در این قطعنامه

و عربستان بودند، گنجانده شده بود.  که در حال تردد در مسیر کشورهای کویتایی هکشتی

های تجاری و نفتکش دو کشور مذکور را که در رفع در صورتی که قبل از این که ایران کشتی

ها بارها به ها قرار گرفته بودند، مورد هدف قرار دهد، عراقیهای جنگی عراقینیازمندی

حمله نموده بود،  گردیدند،های تجاری و نفتکشی که به سوی ایران هدایت میکشتی

این  ۱و سازمان ملل هیچگونه عکس العملی نشان ندادند! بند  فارسخلیجکشورهای حاشیه 

ادر از مبدأ بن و یاتجاری در مسیر به مقصد های " حمالت اخیر به کشتی قطعنامه طرفدارانه:

 1نماید."می را محکوم کویت و عربستان سعودی

، به دست نیروهای ایرانی ۷۳۶۱بهمن  4۶درتاریخ  «۱والفجر»درعملیات  شبه جزیره فاو

این بار از طرف جنوب در  تسخیر شد. رابطه عراق با دریا بطورکلی قطع گردید. شهر بصره

آن حداکثر تالش خود را اعمال  گیریبازپسها برای معرض تهدید جدی قرار گرفت، عراقی

 های پی در پی مواجه گردید.های آنان با شکستتالشنمودند. تمامی

د تصویب که شورای امنیت سازمان ملل در صد «9والفجر»" پس از عملیات موفقیت آمیز 

گرفته بود، با  برآمد، فرصت مناسبی بود تا ایران که در موضع قدرت قرار 192قطعنامه

ذیرش تری که قابل پتا این قطعنامه با محتوای مناسب سیاسی گسترده سعی نمایدهای تالش

 2برای ایران باشد، تنظیم گردد."

 851قطعنامه

ماه از قطعنامه قبلی،  4۷اسفند آن سال به فاصله  ۳سازمان ملل در  ۳۱4ششمین قطعنامه

 به طرفین درجنگ ابالغ گردید. 

                                                           
( و حقوق جنگ دریائی، مترجمان: حمیدرضا ملک ۷۳۱۶ -۷۳۱۱عراق )رونزیتی ناتالینو؛ جنگ ایران و  -گاتری آندره. 1

 ۱۱۱ص  ۷۳۱۱ خارجه، تهران سعیدتائب و احمد ساالری، ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور –محمدی نوری 
 ۷۷۳ص  ۷۳۳۱، چاپ: ماندگار مرادپیری هادی/ دستاوردهای دفاع مقدس؛ ناشر: موزه دفاع مقدس تهران. 1
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های قبلی سازمان از جمله: آتش بس، توقف پیرامون تکرار خواسته مفاد این قطعنامه

و مبادله  المللیبینبه پشت مرزهای  نشینیعقب، دریاییو  هواییهای زمینی، کلیه عملیات

 اسرا، چرخید.

، در اجالس وزیران خارجه «وسف بن علویی»وزیر مشاور در امور خارجی کشور عربی عمان 

" شورا و بقیه  تشکیل گردید، گفت: ۷۳۶۳که در مسقط در سال  فارسخلیجشورای همکاری 

جهان عرب، تفکیک ناپذیرند. و بر ما واجب است که خروج سریع ایران را از سرزمین عراق 

تضمین کنیم. در بیانیه پایانی همین اجالس آمده است: شورا، اشغال بخشی از سرزمین عراق 

باز  المللیبینخواهد که بالفاصله نیروهایش را به مرزهای را محکوم نموده و از ایران می

 ،، اردن، همراه با کشورهای مصرفارسخلیج" اعضای شورای همکاری  در صورتیکه 1گرداند."

کشورهای عربی بودند که در این جنگ در کنار ترین مهم و ...، ، سودان، مغرب، لبنانمنی

 2عراق قرار گرفته بودند."

ها چند شهر و صدها روستای ایران را با اشغال خود شورا، در زمانی که عراقی کشورهای این

 ، شوش، اندیمشک، دزفولهای نزدیک برد، شهرهای اهوازکسان نمودند، با خمپارهی با خاک

ها، و تقاضای بازگرداندن نیروهای متجاوز به و ...را ویران کردند، به جای محکوم نمودن عراقی

اری ی ، با تمام توان از نظر مالی، تسلیحاتی و نیروی انسانی، بهالمللیبینپشت مرزهای 

 اشغالگران بعثی شتافتند!! 

 855 قطعنامه

ماه از قطعنامه قبلی  ۱به فاصله بیش از  ۷۳۶۳مهر ماه  ۷۳سازمان ملل در  ۳۱۱قطعنامه

وقفه از باز پس گیری شبه بی روز تالش ۱۱ بعد ازو آن هم زمانی به تصویب رسید که عراق 

 نومید گردید. ،جزیره فاو
های مختلف جنگ آغاز گردید عراق در جبهه «استراتژی دفاع متحرک»از این زمان به بعد، 

ازده مورد حمله عراق در این دوره، پنج مورد در جبهه شمالی، دو مورد در ی " از میان بطوریکه:

                                                           
دیپلماسی و جاسوسی در عصر چهارم )(/ جنگ جهانی رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسهکنت )دمارانش . 1

 ۷۱۶ص  ۷۳۳۶ خشونت(؛ ترجمه: سهیال کیانتاژ، ناشر: انتشارات اطالعات، تهران
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 4۱۱ص  ، تهرانهیئت معارف جنگ شهید صیادشیرازی
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 4۳ها که از اما استراتژی دفاع متحرک عراقی 1جبهه میانی و چهار مورد در جبهه جنوبی بود."
اردیبهشت سال  4۶رق آغاز گردیده بود در در منطقه شمال ش «چوارتا»در محور  ۷۳۶۱اسفند 

. از سوی دیگر مناطق شمال خاتمه یافتها از سوی ایرانی بعد با تصرف مجدد شهر مهران
مورد  ۷۳۶۳در خاک عراق، در اوایل سال  «پنجوین» و« چوارتا»شرق عراق از جمله منطقه 

های ی دفاع متحرک نیروهای عراقی با شکستتاخت و تاز نیروهای ایرانی قرار گرفت. و استراتژ
 متوالی مواجه گردید.

علیرغم  آنهاشورای امنیت این بود که در هیچکدام از  قطعنامه ۱فصل مشترک تمامی
او،  «مجازات»و نحوه  «معرفی متجاوز» ،«آغازگر جنگ»های چند ساله ایران، به درخواست

 نشده بود!ای اشاره
در ]" گردد:که قلم در اختیار مستکبران سودجو قرار گیرد، تاریخ وارونه جلوه میهنگامی

 نهاآکردند، بهانه به سوی برلن پیشروی می که نیروهای متفقینهنگامی ،[جنگ دوم جهانی
یرانی ورا دچار ایی فاشیستی بود که کشورهای اروپبرای این حرکت، سرنگون ساختن رژیمی

که هیتلر خودکشی کرد، متفقین از پیشروی دست برنداشته اظهار ساخته بود. و هنگامی
کردند، برای جلوگیری از تشکیل حکومتی نازی که وارث دولت هیتلر باشد، به راه خود به سوی 

احتمال خطر تشکیل حکومت نازی، دست آویز  باألخرهادامه خواهند داد. و  پایتخت آلمان
که متفقین دریافتند که احتمال ادامه پیشروی متفقین به سوی برلن شد. حتی هنگامی

تشکیل حکومت نازی نوین کامالً از میان رفته است، ارتش آنان با درخواست محاکمه رهبران 
رلن ادامه دادند. و مهم این حزب به عنوان جنایتکاران جنگی به پیشروی خود به سوی ب

 نازی -دادگاهی در شهر نورنبرگ -که آلمانی نبودند–سرانجام متفقین 
ً
ها، که معموال

تشکیل دادند و بزرگان و سران حزب نازی را  -کردندهای مهم خود را در آن برگزار میکنفرانس
 2از آنان را به اعدام محکوم کردند."ای محاکمه و عده

ماه طول  ۷۳آبان سال بعد، حدود  ۷۶شمسی تا  ۷۳4۱مهر ماه  4۱این دادگاه فرمایشی از 
نفر از آنان به اعدام و  ۷4محاکمه شدند که  نفر از سران ارتش آلمان 4۳کشید که در نهایت 

و این در زمانی بود که در جنگ جهانی اول  المدت محکوم گردیدند.های طویلبقیه به زندان
 یکی از فرماندهان عالی رتبه ژاپن .ه بودگردید 1«ورسای»مجبور به قبول پیمان خفت بار  آلمان

                                                           
؛ ناشر: مرکز اسناد (مجموعه مقاالت)پایان جنگ عراق و ایران  دربارهمقدمه و تنظیم: قاسم پور محمدمهدی/ مباحثی . 1

 ۷۷۱ص  ۷۳۱۱ و تحقیقات دفاع مقدس، چاپ: آرین، تهران
 ۷۳-4۶صص ۷۳۶۶ایران/ ستیز با صلح؛ چاپ: ایران چاپ، اسالمی شورای عالی دفاع جمهوری-: ستاد تبلیغات جنگ1
ش در کاخ ورسای واقع در حومه شهر پاریس، به  ۷4۳۱تیر ماه  ۶( در Versaillesپیمان ورسای به زبان فرانسوی ). 1

یاد جامعه دی ماه همان سال به مرحله اجراء در آمد. بخش اول این پیمان به بن ۷۳تصویب دول پیروز جنگ رسید و در 
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به عنوان جنایتکار جنگی محکوم  از طرف متفقین 1«توجو»" ژنرال به نام  در جنگ جهانی دوم
به خاطر تجاوز به حقوق بوسنی،  وگسالویی جنایتکاران 2به حلق آویز گشتن شده بود."

و اشغال آن سرزمین به پرداخت غرامت سنگین  محاکمه و تنبیه شدند. عراق در حمله به کویت
 مجبور گردید.

 895قطعنامه

احتمال سقوط رژیم با ادامه مقاومت رزمندگان ایرانی و تغییر روند جنگ به سود ایران و 

 ازتر خود را اندکی متفاوت بعث عراق، سازمان ملل برآن شد تا هشتمین و آخرین قطعنامه

 های پیشین صادر نماید.قطعنامه

شورای امنیت گردید عبارتند از: پاکسازی مناطق  ۳۳۱قطعنامهتحوالتی که منجر به صدور 

های متوالی برون مرزی در سراسر اشغالی ایران از لوث وجود ارتش متجاوز و اجرای عملیات

                                                           
مناطق آلزاس  -۷جدا و به کشورهای همسایه واگذار گردید:  شد. در بخش دوم آن این مناطق از آلمانملل مربوط می

(Alsaceو لورن، به فرانسه ) .سن ویت  -4(Sankt with .مالمدی و اوپن به بلژیک ،)بندر ممل  -۳(Memel به لیتوانی )
هولشتاین  -۳( و پوزنان و پروس غربی به لهستان. Schlesien)قسمت عمده سیلزی علیا  -۱ها. اشغال شده توسط آلمان

دوک نشین سابق )( Schleswig)ناحیه شمالی ایالت شلسویگ  -۶.(سابق)به چکسلواکی  (دوک نشین قبلی آلمانی)
( که در کنار Gdansk)( و به لهستانی گدانسک danzig)نتسیگ به آلمانی بندر دانتزیک یا دا -۱به دانمارک.  (آلمانی

( در Potsdam)( در جنوب اوکراین و کنفرانس پوتسدام Yaltaدریای بالتیک واقع شده بود، براساس کنفرانس یالتا )
 و کشور انگلیسها به دو های تجاری آلمانهای جنگی و حتی کشتیواگذار نمودن کلیه کشتی -۱آلمان به لهستان. 

 خودرو با هزینه خود برای متفقین ۷۳۶،۶۶۶موتور قطار و  ۳۶۶آلمان وادار به ساختن کشتی و همچنین  -۳فرانسه. 
برای مدت  «راین لند»اشغال  -۷۷های خود در سایر کشورها. چشم پوشی از کلیه مستعمرات آلمان و دارائی -۷۶گردید. 

تحت حاکمیت  «سار»و سرزمین  «کیل» و کانال «اودر»و  «الب»های رودخانه -۷4سال توسط کشورهای پیروز جنگ.  ۷۳
تحویل زغال سنگ به  -۷۳سال واگذار شد.  ۷۳جامعه ملل درآمد. معادن زغال سنگ این منطقه به فرانسه برای مدت 

سال تمام واردات و صادرات آن کشور تحت  ۳برای مدت  -۷۱تان. سال به کشورهای فرانسه، بلژیک و انگلس ۷۶مدت 
نفر که آن هم  ۷۶۶،۶۶۶ها مجاز به داشتن ارتشی در حد حداکثر آلمان -۷۳نظارت کشورهای پیروز جنگ قرار گرفت. 

 ۶آلمان مجاب گردید حداکثر بیش از  یینیروی دریا -۷۶های زرهی و سالح سنگین شدند. و یگان ییفاقد نیروی هوا
 فروند کشتی جنگی و تعداد معدودی رزمناو و اژدر، به خاطر حفظ امنیت داخلی خود، نداشته باشد. 

از منابع  %۳۳از منابع سرب،  %۳۱از منابع روی،  %۱۳ها، از دست دادن حدود اجرای این قرارداد ننگین برای آلمانی
  میلیون لیره به عنوان غرامت، به بار آورد. ۶۶۶میلیارد و  ۶از منابع زغال سنگ و پرداخت  %۱۳سنگ آهن و 

 به دامان کشور  ۷۳۷۱)م  ۷۳۳۳در سال 
ً
ش( توسط هیتلر مناطق: سار، ممل، سلیزی باال، پروس غربی و راین لند، مجددا

  الحاق گردیدند. آلمان
1 .Tojo 

 ۳4۱ص  ۷۳۱۳ دنیکر ژرژ / چهره آسیا؛ ترجمه: غالمعلی سیار، ناشر: مؤسسه فرزان، چاپ: فاروس، تهران –گروسه رنه . 1
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مهلکی بر پیکره ، که ضربات ۳کربالیو  ۱والفجر، های: خیبرمناطق جنگی بخصوص عملیات

 ارتش عراق وارد نموده بود.

 ده بودند که با وجود تزریق تمامیاز طرفی حامیان رژیم بعث به این نتیجه رسی

حد به ارتش عراق، ادامه روند عملی بی های اطالعاتی، مالی، انسانی و تسلیحاتینیازمندی

 نین تنبیه متجاوزینایرانیان، در نهایت منجر به شکست صدام و سرنگونی دولت وی و همچ

گیرد و حکومتی در عراق نظیر حکومت انقالبی ایران، توسط رزمندگان ایرانی تحقق می

د خواهتر های ارتجاعی منطقه متزلزلهای لرزان حکومتگردد که در نهایت پایهتشکیل می

ران در " پیروزی ای زند:فریاد می «گاسپار واین برگر» شد. به همین دلیل وزیر دفاع وقت آمریکا

 1مصیبت است." یک جنگ،

 ۷۳با  ۷۳۶۶تیر ماه  4۳) ۳۳۱قطعنامهتا تصویب  ۷۳۶۳وزارت امور خارجه ایران از پائیز 

های مختلفی را جهت تأثیرگذاری برطرح رأی موافق و بدون رأی مخالف و ممتنع(، هیئت

 در  جایی، به چند کشور اعزام نمود. تا قطعنامه
ً
که تهیه کنندگان پیش نویس قطعنامه، اجبارا

 های برحقرا در آن منظور نمودند که تا حدودی خواستهایی همقابل سیاست فعال ایران، بند

این کشور، مربوط به تعیین مسئول مخاصمه، پرداخت خسارات و تضمین ثبات منطقه، مد نظر 

 قرار داده شد.

 ۷۷به ایران، تا  معرفی مسئول مخاصمه وتعیین متجاوز هرچند سازمان ملل از آغاز جنگ، از

توسط  الجزایر ۷۳۱۳سال بعد، خودداری ورزید، در واقع، در همان لحظه پاره کردن قرارداد 

صدام حسین، واقعیتی عریان بر معرفی مسئول مخاصمه و تعیین آغازگر جنگ در مقابل دیدگان 

دیپلمات انگلیسی که از  1«آنتونی پارسونز»شد، همچنان که جهانیان دلیلی موثق محسوب می

رئیس هیئت نمایندگی  ۷۳۶۷سفیر بریتانیا در ایران و سپس تا سال  ۷۳۳۱تا  ۷۳۳۳سال 

 «رور و سقوطغ»از بازنشستگی اقدام به نوشتن کتاب  بود که بعد انگلستان در سازمان ملل متحد

" در سازمان ملل در زمان جنگ تحمیلی  ه بود،راجع به رژیم پهلوی و انقالب اسالمی ایران، نمود

به شورای امنیت آن زمان هیچ کس در ذهن خود شک نداشت که عراق دست  در اظهار داشت:

تهاجم گسترده در عمق خاک ایران زده است... اعضای شورای امنیت تا پایان جنگ و در  یک

                                                           
دفتر ا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 1

 ۷۱۱ص  ۷۳۱۱ چاپخانه: شادرنگ، تهرانسیاسی(، 
2 .Anthony Parsons 
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معرفی متجاوز به هیچ بررسی و در واقع  1نداشتند..."ای موارد، واکنش عادالنهترین بدیهی

 مدرکی نیازمند نبود. ولی سازمان ملل بخاطر اعمال نفوذ استکبار به سردمداری آمریکا تحقیق و

از اعالم این واقعیت عیان، سر باز زد. حتی شورای امنیت با اعالم ایران به عنوان مسئول ادامه 

 جنگ، توجه افکار عمومی جهان را از معرفی متجاوز منحرف نمود.

سال  ۷۷های متوالی صدام به ایران، زمانی لحاظ شد که منافع استکبار در اعالم تجاوزگری

بی سی در آستانه حمله عراق به بی را به اشغال خود درآورده بود. رادیو بعد، وی کشور کویت

 "...تقری سازی جهت محکومیت عراق به تجاوز به ایران و کویت اعتراف کرد:زمینه کویت و
ً
با

 2بلند نشده که صدام حسین باید به علت تجاوز به ایران، محکوم به مجازات شود."ایی هیچ صد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ۱ص ۷۳۱۶مایندگی ولی فقیه در سپاه کریمی مجید/ نیمه پنهان جنگ؛ ناشر: مرکز فرهنگی سپاه، چاپ: مرکز چاپ ن. 1
ه ه ای(؛ ناشر: مؤسسبا تحلیلی مقایسمقدس )ره( در دفاع ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 1

 ۳۷۱ص  ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 





۱4۳ 

 

 

 

 توسط عراق... فصل نهم: مقایسه اجمالی تهاجم عراق به ایران و سپس اشغال کویت

 نهمفصل 

  اجمالی تهاجم عراق به ایران و سپس اشغال کویت مقایسه 
 های سازمان مللتوسط عراق از دیدگاه قطعنامه

 کلیات

 خانمان سوز تحمیلی با عراق بود! ، درگیر جنگی(ماه ۷۷سال و  ۱)ماه  ۳۳ایران مدت 
روز از تجاوز عراق به ایران، زمانی که سیاستهای استراتژی  ۱گذشت  بعد از اولین قطعنامه 

ایران به کشور خود و سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی روزه خوزستان ۳صدام در مورد الحاق 
 روز، با شکست مواجه گردید.  ۶در مدت 

بیرون راندن متجاوزین از اکثر اراضی اشغالی  بعد ازماه، آن هم  4۷ بعد از دومین قطعنامه
ی با های بعدتوسط نیروهای ایرانی، و قطعنامه (دومین شهر بزرگ عراق) و تهدید تصرف بصره

های موفقیت آمیز برون مرزی ایران، در واقع به منظور ممانعت عملیات بعد ازفواصل زمانی زیاد 
 جلوگیری از سقوط صدام، صادر شدند!ها در خاک عراق و از پیشروی ایرانی

 قطعنامه ۱حمیلی فقط سال جنگ ت ۱از عراق، در طول  کشور ۳۳با حمایت عیان و پنهان 
 1«کشور توانمند ۳۱»توسط عراق، ضمن بسیج  که در اشغال کویتصادر گردید. درصورتی

بعد ساعت  4از  کمتر جهان برای بیرون راندن ارتش عراق از طریق قوه قهریه، اولین قطعنامه،
قطعنامه،  ۱قطعنامه و در ماه دوم  ۳تهاجم متجاوزین صادر گردید. در ماه اول اشغال کویت  از

به طور میانگین هر )قطعنامه  ۷4ماه آخر اشغال  4قطعنامه، در  ۷4در چهار ماه اول تهاجم 
قطعنامه شدید الحن  4۱ماه اشغال آن کشور،  ۶! و به طور کلی در مدت (ک قطعنامهی روز ۱.۳
 ها صادر شد!!راقیع علیه

                                                           
ماه با ایران انقالبی، ظالمانه جنگید. دست انتقام الهی زمانی هویدا گردید  ۳۳(، در ۳۳+۷=۳۱کشور توانمند ) ۳۳. عراق به اضافه 1

 ریکه سرمستی غرور و قدرت به اسفل مراتب بکشانند!!ماه، صدام تجاوزگر را از ا۶(، در مدت ۳۱که همان تعداد کشور)
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 سازمان ملل از طرف ایران مؤثر افتاد: ۳۳۱قطعنامهشرایط خارجی که در پذیرش 

، خواستار اولویت در برخی از بندهای آن، از جمله بندهای ایران ضمن عدم رد این قطعنامه

. اما سازمان یدگرد ،(تضمین امنیت منطقهدر مورد اعالم متجاوز، تعیین خسارات و ) ۱و  ۱، ۶

 ملل به این خواسته به حق ایران هیچ وقعی ننهاد.

بدون هیچ قید و  )ره(تصویب آن، بنا به دالیل مشروحه زیر رهبر انقالب بعد ازیک سال 

 مزبور را پذیرفت: شرطی قطعنامه

 سابق برای خاتمه و شوروی دو ابرقدرت آمریکا بویژهاتفاق نظر کشورهای مقتدر دنیا  -۷

 ، محل صدور شریان اقتصاد جهان، کشیده شده بود.فارسخلیجدادن به جنگی که به منطقه 

ایران به سایر کشورهای ممانعت از سقوط احتمالی صدام و سرایت انقالب اسالمی -4

 منطقه.

سازمان در مجمع عمومی ۷۳۶۶شهریور  ۳۷در  جمهور وقت آمریکا یسرئ« ریگان رونالد» 

 تهدید کرد که اگر ایران به خواسته
ً
گردن ننهد، و پاسخ  ۳۳۱قطعنامههای ملل، ایران را رسما

 ماند.ک اقدام عملی باقی نمیی جزءای مثبت ندهد، چاره

برخی از  ا اتمیییایی تهدید وی، دستور به صدام جهت بمباران شیم اقدام عملی مورد

 شهرهای بزرگ ایران قلمداد شد! 

تهدید کرد که به زودی شهرهای بزرگ ایران " به صورت رسمی برهمین مبنا رژیم بعث عراق، 

 در 1خواهد داد."مورد حمله قرار یایی های مجهز به کالهک شیمرا با موشک از جمله تهران

، خبرگزاری آسوشیتدپرس بنابه اظهار رئیس دفتر خبرگزاری عراق در ۷۳۶۱فروردین  ۳تاریخ 

اق عر سخنگوی صالحیت دار عراقی به وی گفته است که ممکن است  یک" قاهره اعالم کرد:

ار قر یایی کیفری، تعدادی از شهرهای بزرگ ایران را هدف حمالت شیم اقدام بازدارنده و یک

به ی یای" طرح حمله شیم کند که:در کتاب خود اعتراف میایی السامر وفیق  سرلشکر 2دهد."

شهر تهران، پایتخت ایران نیز تهیه شده بود. اما گسترش بناهای عمودی شهر، کار را پیچیده 

                                                           
؛ ناشر: بنیاد حفظ آثار و (به روایت اسناد سازمان ملل متحد)عراق علیه ایران یی خاطری شهریار/ جنگ شیمیا. 1

فرهنگ و ارشاد  های شیمیائی، چاپ: وزارتبا همکاری انجمن حمایت از قربانیان سالح -های دفاع مقدسارزش
 4۶ص  ۷۳۱۶ سازمان چاپ و انتشارات، تهراناسالمی

با تحلیلی مقایسه ای(؛ ناشر: مؤسسه مقدس )ره( در دفاع ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 1
 ۳۳۱ص  ۷۳۱۱ فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا
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توانستند با رفتن به طبقات باالتر، از تماس با مواد نمود. زیرا شهروندان به راحتی میمی

مصون دارند. راه مقابله با این کار، یایی امان بوده و خود را از شر گازهای شیمی در سمسنگین 

کی حمله سنگین موش با یکها و پس از آن نفوذ گاز به داخل منازل های پنجرهشکستن شیشه

جنگ به نفع عراق، سبب گردید تا از این اندیشه بود. ولی بروز تحول در وضعیت نظامی هواییو 

توسط رهبر فقید ایران،  ۳۳۱قطعنامه، قبول عیان این است که حقیقت 1ر شود."صرف نظ

 گردید.مانع اصلی عدم اجرای طرح وحشتناک مزبور 

فروند نفتکش کویتی  ۷۷با نصب پرچم خود برروی  حضور گسترده ناوگان جنگی آمریکا -۳

ی و آغاز جنگ فارسخلیجها و حضور فعال متحدان آن کشور در به بهانه حفاظت از تهاجم ایرانی

 ایران! علیهتمام عیار 

 

تحت پوشش حفظ صلح و امنیت )ایران در زمان جنگ تحمیلی  علیه برخی اقدامات آمریکا

 (:فارسخلیجدر منطقه 

 هنظامی بتوافق با کشورهای هم پیمان خود به منظور ممانعت از فروش تسلیحات  –الف 

 ایران.

بکارگیری هواپیماهای جاسوسی آواکس و دادن اطالعات مورد نیاز عراق به آن کشور  –ب 

 ایران.های جنگی در مورد وضعیت جبهه

های تجاری و نفتکش به مقصد ایران به ارسال اطالعات مربوط به ترددکلیه کشتی -ج  

 .فارسخلیجدقیق محل آنان در ایی ها و هدایت هواپیماهای آنان برای شناسعراقی

  نجر به:که م فارسخلیجبا ایران در  دریاییایجاد زمینه مساعد جهت جنگ  –د

 ر مرداددر اواخ آمریکاییک فروند کشتی ایرانی توسط بالگردهای ی به آتش کشیدن (1)

۷۳۶۶ 

 غرق نمودن کشتی تدارکاتی ایران اجر در شهریور همان سال. (2)

ت و بروز خسارا (رخش)و پایانه نفتی رشادت  (رستم)حمله به سکوی نفتی رسالت  (3)

 ۷۳۶۶فراوان به آنها در مهرماه 

                                                           
مرکز مقدس )ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عدنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع  وفیق/. السامرایی 1

 ۷۱4ص  ۷۳۳۷ ، چاپ: قلم آذین، تهران(مطالعات و تحقیقات جنگ
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قایق گشتی که باعث به شهادت رساندن و مجروح نمودن  ۳غرق نمودن در همان ماه،  (4)

 و به اسارت گرفتن تعدادی از سرنشینان آن گردید.

ناوچه جنگی سهند و جوشن و حمله به ناوچه سبالن و ایجاد خسارات  4غرق نمودن  (5)

 ۷۳۶۱و آسیب جدی به آن در فروردین 

 انهدام سکوهای نفتی ساسان و سیری. (6)

ی سرنشین غیرنظام 4۳۷عمدی هواپیمای مسافربری ایرباس ایران با ساقط کردن  (7)

 .«و. اس.اس وینسنسی»، توسط ناو هواپیمابر ۷۳۶۱نیمه اول تیر ماه در 

ها از جمله تأمین عراقیهای حامیحد وحصر استکبار و کشوربی هایحمایت - ۱

رها، سایر کشو نظامی ازهای اطالعاتی، تسلیحاتی، مالی و نیروی تقویتی نیازمندیتمامی

اسیر  ۱4،۶۶۶با به جا گذاشتن  و لشکر، ۷4بطوری که تعداد لشکرهای عراقی در اوایل جنگ 

لشکر  ۶4سال جنگیدن، تعداد لشکرهای آن کشور به  ۱کشته، بعد از  و صدها هزار مجروح و

 !افزایش یافتتسلیحات روز ترین کاماًل مسلح به مدرن

 ایییهای غیر متعارف، از جمله مواد شیمده گسترده ازسالحتشویق ارتش بعث به استفا -۳

ها و ها در جبههایرانیکه منجر به تحلیل نیروی تهاجمیها و سایر مناطق غیرنظامیدر جبهه

دفاع شهرها و روستاها و سکوت مستمر جوامع بشری بی به شهادت رساندن بسیاری از مردم

 المللیبینپروا تمام قوانین و مقررات بی ها در خالل جنگ تحمیلی،ه عراقیگردید. به طوری ک

 را تحت نظر و حمایت استکبار جهانی پایمال نمودند. 

، به نقل از «هاقراردادها و نیرنگ»در کتابی تحت عنوان  «سرهنگ ستاد علی الساقی» 

اق به عر  های گوناگون آمریکابرادرزاده و داماد صدام، در مورد عملکرد «حسین کامل»سرلشکر 

توانم بگویم که جنگ ما با ایران، جنگی از طرف آمریکا و دیگران بود. آنها، می»... نوشت: 

را  انایر دادند. مشروط بر اینکه بتوانیم قدرت نظامی همچنین وعده حکومت ما را بر کویت

وزی ما فارس[ در صورت پیر ] یجخلتضعیف کنیم. حتی به ما گفته بودند که کشورهای حاشیه 

 .«بر ایران، تحت امر ما خواهند بود

" عراق برای حفظ منافع غرب با  مدعی بود که: ۷۳۶۳بر همین مبنا صدام در شهریور  

 1جنگید."ایران می

                                                           
 همان مدرک، و همان صفحه.. 1
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نیروهای ایرانی در کاهش توان رزمیهای همه جانبه تسلیحاتی که منجر به تحریم -۶

ها گردید. و از طرف دیگر فشار شدید اقتصادی به ملت ناشی از سقوط بهای نفت، به جبهه

برابر سهمیه تعیین شده توسط  ۶به  برابر و عربستان سعودی 4به  دلیل تولید نفت کویت

بهای هر بشکه نفت خام  ۷۳۳۳سازمان اوپک، برای به زانو درآوردن ایران. به طوری که در سال 

شد، که اوج مشکالت اقتصادی ایران محسوب می ۷۳۶۳دالر به فروش رسید، ولی در سال  ۱۷

 افت.ی دالر تنزل ۶ای به بشکه

ن، کاهش درآمد حاصله از آن، و وابستگی شدید اقتصاد در نتیجه منع خرید نفت از ایرا 

این کشور به ارز صادرات تک محصولی، باعث گردید که تأمین بودجه هنگفت جنگ ناممکن، 

  مواجه شود.ای وهمچنین وضعیت معیشت و اقتصاد مردم با مشکالت عدیده

ایران  شریط و جو حاکم بر سیاست جهانی در اذهان مردم دنیا، در گردونه زیان -۱

ها بالفاصله آن ، عراقیاز سوی سازمان ملل متحدای چرخید. زیرا پس از ابالغ هر قطعنامهمی

های بر حق خود، مبنی بر: معرفی متجاوز، پذیرفتند، و ایران به دلیل عدم نیل به خواستهرا می

 های پیشین، خودداری، از قبول سایر قطعنامهتنبیه او و پرداخت غرامت، بجزء آخرین قطعنامه

نمود. لذا تبلیغات استکباری، ایران را کشوری جنگ طلب، مخالف صلح و مّخل ناامنی در 

 ، و عراق را، کشوری صلح طلب معرفی نموده بود!منطقه حساس خاورمیانه

ها به تصور اینکه قبول قطعنامه توسط توسط ایران، عراقی قبول آخرین قطعنامه بعد از

حاظ خود از لهای گانی ،" ارتش عراق با تقویتنشئت گرفته است ایران از موضع ضعف نظامی

با تهاجم گسترده،  ۷۳۶۱تیر ماه  ۱مورخه  در 1،"رسیدمی لشکر 22کّمی که تعداد آنها به 

 خاک ایران را جوالنگاه خود قرار دادند و چهره واقعی جنگ طلبی خود را عیان نمودند.
ً
 مجددا

 های نمازو جنگ طلبی صدام حسین در خطبه ، در مورد پذیرش قطعنامهایخامنه اللهآیت

 ایران دو" اعالم قبول قطعنامه به وسیله جمهوری اسالمی گفتند: ۷۳۶۱مرداد ماه  4۷جمعه 

کشور دانستیم. دوم با اعالم قبول قطعنامه،  فایده داشت: اول آتش بس را به صالح انقالب و

ماهیت رژیم عراق علیرغم ادعاهای صلح طلبی آشکار شد، و تحوالت بعدی اصالت هر دو 

  2مصلحت را مشخص ساخت."

                                                           
 در اسناد ارتش عراق؛ ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ: میالد نور، چاپ دوم، تهران کاظمی اصغر/ خرمشهر. 1

 4۳۳پاورقی ص  ۷۳۱۶
 44/۳/۷۳۶۱روزنامه کیهان . 1
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اق ضمن اعتراف به هوش و ذکاوت و شجاعت رهبر ایران در مورد مدیران اطالعاتی عر  

پذیرفت، نمیرا  ۳۳۱قطعنامهتوقف جنگ در موقعیتی سرنوشت ساز، معتقد بودند که اگر وی 

 گرفتند!می اتمی و شیمیایی قرارهای شهرهای مهم ایران مورد تهاجم بمب

 میانجی گران جنگ عراق علیه ایران 

 .«اوالف پالمه»به سرپرستی  از طرف سازمان ملل متحدیی هاهیئت -۷

مین که در نه رئیس جمهور پاکستان «ضیاء الحق» به ریاستسازمان کنفرانس اسالمی -4

ها، نه " ابرقدرت گفت:، وی در مصاحبه با روزنامه انقالب اسالمی(۱/۱/۷۳۳۳)روز جنگ 

دوست ایران، و نه دوست پاکستان، و نه دوست کشور دیگری هستند. به خاطر رقابت 

. به تصور من، هر دو ابرقدرت اندها در منطقه است که ایران و عراق وادار به جنگ شدهابرقدرت

گویم: توانم بدر جنگ دست دارند. و ایجاد تمایز میان آنها، مشکل است. در مورد ایران می

 1همچون روباه، درصدد است ایران رابه چنگ آورد." شوروی

دبیرکل سازمان. وی در ایام اوایل  «حبیب شطی»سازمان کنفرانس اسالمی، به ریاست  -۳

 برای خاتمه جنگ پیشنهاد نمود. رهبر انقالب در پاسخ به وی گفتند: )ره(جنگ به رهبر انقالب

دهم می " شما بروید و بیرون از این منزل اعالم کنید که صدام متجاوز است و من فردا دستور

گفت: رفتیم و با سران می که جنگ تمام شود. امام تااین حد صلح طلب بودند. حبیب شطی

کشورهای عربی مطرح نمودیم؛ اما آنها نپذیرفتند. به سه دلیل: اول اینکه متجاوز اعالم کردن 

کند. دوم اینکه خسارت و غرامت باید بدهد. و سوم اینکه  نشینیعقبن معناست که صدام به ای

ماند. چون می دم و نابودی جمهوری اسالمی ریخته بودند، عقیمعکه برای هایی تمام توطئه

 2خواستند جمهوری اسالمی را ساقط کنند."می آنها

یاسر عرفات رئیس این سازمان در سوم آذر ماه  .هیئتی از سازمان آزادی بخش فلسطین -۱

" صدام حسین، چیزی بیش از آنچه در موافقت  در طرفداری از رژیم عراق، گفت: ۷۳۳۳

 3خواهد."های خود بین دو کشور، امضاء شده، نمینامه

                                                           
 44۶ص  ۷۳۱4؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: صادق (هجوم سراسریچهارم )روزشمار جنگ، کتاب . 1
 ۳۶ص  ۷۳۱۱دفاع مقدس، های روایت پایداری؛ ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش پورجباری پژمان/. 1
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قدیر (های اشغالگر، آخرین گامهویزهپنجم )روزشمار جنگ، کتاب . 1

 ۳۶۳ص  ۷۳۱۳
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 .«وزیر خارجه کوبا»به سرپرستی  1«جنبش عدم تعهد»هیئتی از سازمان  -۳

 و امارات متحده عربی. وزیران خارجه کویت -۶

 و سنگال. ، ترکیهاز طرف کشورهای ژاپنیی هاهیئت -۱

 اتحادیه عرب. -۱

 .اتحادیه اقتصاد اروپا -۳

 کیلومتر مرز مشترک بین دو کشور را اشغال نموده، ۷،۶۶۱در حالی که کشور عراق، 

کیلومتری خاک ایران تجاوز  ۷۷۶کرده و تا عمق  را تصرفبسیاری از شهرها و روستاهای ایران 

این کیلومترمربع از اراضی این کشور را به اشغال خود درآورده بود. تمامی ۷۳،۶۶۶نموده و 

میانجی گران، با در نظرگرفتن منافع عراق، خواستار آتش بس و نشستن به پای میز مذاکره 

وز قبل ر  در یک چاپ انگلستان «الشرق االوسط» تحمیلی بودند! به طوریکه روزنامه عرب زبان

دبیرکل اتحادیه عرب که  «شاذلی قلیبی»از قول  (شهریور ۳۶)از تهاجم هوایی عراق به ایران 

 اراضی گیریبازپس" عراق جهت  حمایت خود را از تهاجم عراق به ایران اعالم کرده بود نوشت:

برابر اعتراف نویسندگان غربی، اتحادیه  2خود اقدام کرده، باید مورد حمایت قرار گیرد."

اطع ق اولیه درگیری، نمایانگر پشتیبانی هایسال" در  منعقدههای ی عربی در اجالسهادولت

های آنان به نفع عراق بود. ... مواضع مستحکم طرفداری از عراق در اتحادیه عرب، در اجالس

مکرر وزیران خارجه عرب، های و همچنین در اجالس (1499) و الجزایر (1497)سران در امان 

  3مورد تأکید قرار گرفت."

مقاصد زمینی خود نایل شده، صدام در هشتمین روز جنگ اعالم کرد: عراق به تمامی

 ها، به پای میز مذاکره بنشیند.کشورش مایل است برای خاتمه خصومت

                                                           
، احمد ، که توسط مارشال تیتو از یوگسالویNAM Non Aligned Movemenet)جنبش عدم متعهدها یا عدم تعهد ). 1

میالدی تأسیس گردید.  ۷۳۶۷در سال  و جمال عبدالناصر از مصر سوکارنو از اندونزی، جواهر لعل نهرو از هندوستان
مبارزه با استعمار و کسب استقالل کشورهای عضو  هدف این جنبش، عدم تعهد و وابستگی به دو ابرقدرت شرق و غرب و

 باشد. می
یت مدیر –/ ناشر: بیناد حفظ آثار (به روایت مطبوعات خارجی)دفاع مقدس؛ اسناد تجاوز های بنیاد حفظ آثار و ارزش. . 1

 ۱۱ص  ۷۳۱4 انتشارات و ادبیات، تهران
( و حقوق جنگ دریائی، مترجمان: حمیدرضا ملک ۷۳۱۶ -۷۳۱۱عراق )رونزیتی ناتالینو؛ جنگ ایران و  -گاتری آندره. 1

 ۱۶۳ص  ۷۳۱۱ سعیدتائب و احمد ساالری، ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران –محمدی نوری 
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 برنده جنگ از دریچه نگاه سیاسی

 1" پنجمین "ایران در زمان محمدرضاشاه پهلوی، بنا به اظهارات آگاهان نظامی، دارای 

 بعداز ارتش شورویهای جهان، و قدرتمندترین نیروی نظامیارتش توانمند در سطح ارتش

 آشکار شدن و اسالمیپیروزی انقالب  بعد ازگردید. محسوب می سابق در منطقه خاورمیانه

های امپریالیسم به از سیاست یکی و حامیان آن، عداوت انقالب با رژیم غاصب اسرائیل

ایران برای جلوگیری از به خطر سنتی آن رژیم، تحلیل قوای نظامی، حامیسرکردگی آمریکا

ی های اسالمن و ضد ملتشد. وجود کشوری غیرمسلماافتادن حیات اسرائیل قلمداد می

مرکز منطقه ممالک مسلمانان، برای غارت اموال نفت و گاز آنان و فروش تسلیحات فراوان در 

توأم با سود سرشاری را در بردارد. رژیم صهیونیستی ک پایگاه دائمیی نظامی، برای آمریکا

"  شود.می متحد استراتژیک قابل اعتماد غرب به خصوص آمریکا، در این منطقه محسوب

ارگانیزم بزرگ تحمیل شده و علیرغم کلیه  به یکک عنصر خارجی است که ی اسرائیل در واقع

 2شود."می دفع، در منطقه نگاهداریهای زمینه

با تحریک صدام حسین، جنگی فرسایشی بوجود آورد تا از طرفی، رژیم  لذا آمریکا

مقتدر مسلمان مدعی عداوت با آن کشور، آسودگی صهیونیستی از جانب دو کشور نظامی

 خیالی فراهم نماید و هم به مقاصد استکباری خود برسد.

کشور ایران و عراق با برای سران دو ، با ارسال پیامیسرهنگ قذافی رهبر وقت لیبی

" خون مسلمین را برای مبارزه علیه  درخواست خاتمه دادن به جنگ، از آنان خواست:

شغالگر و رژیم ا نگه دارند. ...این درگیری تنها به نفع آمریکا المقدسبیتصهیونیسم و آزادی 

 3دشمنان مشترک ایران و عراق تمام خواهد شد." یعنی قدس،

 " در دومین روز جنگ عراق علیه ایران گفت: وقت اسرائیل وزیرنخست «مناخیم بگین»

 شادمان هستیم."
ً
 4...ما از درگیری ایران و عراق شدیدا

                                                           
 ۱4ص  ۷۳۶۳ انتشارات امیر کبیر، چاپخانه: سپهر، تهرانه/ دو سال آخر، رفرم تا...انقالب؛  -موحد. 1
نفتی؛ ناشر: نشر نخستین با همکاری مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، چاپ: های برکشلی فریدون/ اوپک و بحران. 1

 ۷۶ص  ۷۳۱۶رامین 
ات و تحقیقات جنگ، چاپ: صادق، هجوم سراسری(/ ناشر: مرکز مطالعچهارم )روزشمارجنگ ایران و عراق، کتاب . 1

 ۱۳ص  ۷۳۱4
 ۱۳همان ص . 4
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های اصلی جنگ کنونی عراق و " بازنده در نهمین روز جنگ اظهار داشت: رادیو اسرائیل

هستند. زیرا همه سعی اعراب در مبارزه علیه  و سازمان آزادی بخش فلسطین ایران، سوریه

 1ایران به کارگرفته شده است، نه علیه اسرائیل."

لین به عنوان او آمریکاهمین رادیو در بیستمین روز درگیری عراق علیه ایران ضمن ذکر نام 

است. اسرائیل از تماشای دو ارتش  " ...برنده دیگر این جنگ اسرائیل :گفت برنده جنگ،

د توانکدیگر هستند، و از نفاق دنیای اسالم که میی مجهز دشمن که در حال درهم کوبیدن

 خرسند است. ...سازمان آزادی بخش فلسطینیکپارچه علیه اسرائیل ایجاد کند، ی اجبهه

 2بازنده اصلی این جنگ است."

 وشت:ن معاون وزیر دفاع اسرائیل «مردخای زیپوری» از قول «پانوراما»نشریه ایتالیایی زبان  

شود، دولت اسرائیل اکنون می به سوی عراق کشیده " اسرائیل به پیروی از ایاالت متحده آمریکا

طرف برنده بشود، چه بهتر  یک( فارس)متقاعد شده است که اگر قرار است در جنگ خلیج 

، که امروز نیرومندترین دشمن اسرائیل دشمن سرسخت سوریه یعنی که آن کشور عراق باشد؛

 3آید."می به شمار

های نماز جمعه در خطبه خطیب و امام جمعه شهر قاهره مصر، شیخ عبدالحمید کوشک

فایده علیه اسالم بی دانیم که حکام عراق به جنگی" ما همه می آبان سال اول جنگ گفت: ۳

ت تح های اسالمیشود و فعالیت. نماز در عراق زیر نظر سازمان امنیت برپا میاندبرخواسته

 121یا مارکسیست باشد. دو هفته پیش ی فعالیت ندارد، مگر بعثکنترل بوده و هیچ کس حق 

م پرسک مصری بود. از صدام میی ، جسدهر یکبسته از عراق به فرودگاه قاهره رسید که در 

و چرا ای بلند است، به جنگ با ایران برخاسته اکبراللهچرا در این موقعیت که در ایران بانگ 

ک فشنگ برای آزادی ی او جنگ نکردی؟ چرا تا به حال حتیزمانی که شاه در ایران بود، با 

های خود را به جنگ با امثال شاه و چرا هواپیما و تانکای مسجداالقصی شلیک نکرده

به او ای چنین اجازه و شوروی نفرستادی؟ جواب روشن است: زیرا که اربابانش، آمریکا

این است که رادیوی عراق، ملت عرب و عراق را به جنگ با فارس غاصب دادند. سؤال دیگر نمی

فتح عمربن خطاب قومیت را کنار گذاشت. وی، سپس  بعد ازخواند، در صورتی که ایران فرا می

                                                           
 44۱همان ص . 1
 ۳۱۳همان ص . 1
؛ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس (مجموعه مقاالت)و جنگ عراق و ایران  یزدان فام محمود/ منطقه خاورمیانه. 1

 4۳۱ص  ۷۳۱۱ ،(مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ)
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و سعودی اشاره کرد و گفت:  ، موریتانی، مراکش، اردنبه کمک کشورهای عربی چون کویت

فتنه  آمریکاییها خواری است، زیرا عراق مجرم است و اوست که با دالرهای این حمایت

انگیخته و جنگ را شعله ور ساخته است. حقیقت این است، کسانی که از عراق حمایت 

ویت ک کنند، خودشان هم از این بیم دارند که خدای ناکرده عراق پیروز شود و طعمه دیگرشمی

یی ا به ملّیت معتقدی، برخیز و برای رهای عراق، اگر به اسالم اعتقاد داریای باشد.

ه ک جاییبرم، زیرا در مسجداالقصی رهبری را به دست بگیر. ...من از رادیوهای مصر رنج می

های خود را در شوند و آمریکا ناوگانهای روسی کشته میزنان و مردان مسلمان زیر موشک

گرد آورده، به آهنگ و ترنم مشغول است و صدای قهقهه در طول شب در قاهره به  تنگه هرمز

ا سوت ظار آنند تو در انتاند رود. شوروی و آمریکا به تماشای کشتار مسلمانان نشستهآسمان می

چرا؟(، چون ایران اعالم ) را در جنگ در تقسیم ایران بین کرد و شیعه و سنی بکشند.یی نها

  1کرده که حکومت آنها از آن خدای واحد و قهار است."

کشور، از رژیم  ۳۳های سیاسی، اطالعاتی، نیروی انسانی، مالی و تسلیحاتی حمایت

های ظاهری صدام در عراق به وجود آورده بود که در کشی بغداد، انبار باروتی توأم با عربده

 و خاتمه جنگ، رژیم صهیونیستی را به وحشت افکند. لذا با اجرای طرح حمله عراق به کویت

های غیرمتعارف کشتارجمعی و همکاری با القاعده، به عراق تا بن سپس به بهانه وجود سالح

دندان مسلح فریب خورده، تهاجم وسیعی را به عمل آورد و ارتش توانمند آن کشور را به طور 

 وارد جنگ با عراق شد " ایاالت متحده آمریکا کامل خلع سالح نمود. برای بقاء حیات اسرائیل

یکا که آمرای تا ماشین مرگ آفرین این کشور را درهم شکسته و خرد کند، همان ماشین جنگی

از این پس اسرائیل از  2و متحدان غربیش بیش از همه در ساختن آن به صدام کمک کردند."

سرائیل " ا گردید. زیرا حقیقت امر این است که رقیب خاورمیانهبی تاز میدان کهی نظر نظامی،

از نظر جهان اسالم به مثابه استعمار غرب نیست که با بازگشت استعمارگران به کشورشان، 

 زمانی دوران آن سپری شود. تأسیس اسرائیل
ً
کی از دو پرونده تاریخ معاصر ارزیابی ی احتماال

ک تمدن و ی در پایگاه دائمی و یکشده ک کشور جهان سومیی ها واردشده که در آن غربی

رسد، چرا که علت وجودی آن از فرهنگ دیگر تأسیس کردند. ...استعمار سرانجام به پایان می

                                                           
های اشغالگر(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنکف ، آخرین گامهویزهپنجم ) کتاب روزشمار جنگ ایران و عراق، 1

 ۱4ص  ۷۳۱۳چاپ: قدیر، 
غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: مؤسسه خدمات مرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 1

 ۷۳ص  ۷۳۱۳ خانه آرمان، تهرانفرهنگی رسا، چاپ: چاپ
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غرب، در جهان اسالم است. ...برتری دائم رود. اما اسرائیل پایگاه دائمیبین می

وی شود که از ستلقی میای ماهرانه اسرائیل بر همسایگان عربش هدف سیاسی کامالً نظامی

 وه ریاست جمهوری این کشور، بدون توجه به وقایع اتفاقیه ر شده و در هر دو ریزیطرحآمریکا 

  1شود."های اسرائیل، به طور مستقل پیگیری میسیاست یا

صدام مالک نفت و تشنه سیری ناپذیر سالح، لشکرکشی کرد، رئیس  علیه زمانی که آمریکا

گفت:  (دولت ریگان)شورای عالی امنیت ملی آن کشور در دولت سابق  بخش خاورمیانه

خواستیم عراق در جنگ با ایران، برنده باشد، ما فقط مایل نبودیم عراق می اینگونه نبود که ما"

است، ولی او حرامزاده  «حرامزاده»ک ی دانستیم که صداممی باشد. مادر آن جنگ بازنده 

صورت کسب مقاصد  در در واقع، با توجه به شرقی بودن سیاست حزب بعث، "خودمان بود.

شد! و این می در جنگ با ایران، پیروزی آنان به سود بلوک شرق محسوبها نظامی عراقی

در جای دیگری اعتراف ها بود. آمریکاییها آمریکاییبخصوص ها غربیهای برخالف سیاست

بود که ما ساختیم. ما این هیوال را ساختیم و بعد کوشیدیم سر او را به یی " صدام هیوال  کردند:

 2سنگ بکوبیم."

و  سرنگونی رژیم پهلوی بعد از، بخصوص در منطقه خاورمیانه یکی از اصول اساسی آمریکا

و خاورمیانه، اصل موازنه قوا  " در مورد اسرائیل استکبار ستیز،روی کار آمدن جمهوری اسالمی

است. بدین معنی که باید همیشه قوای کلیه کشورهای مخالف اسرائیل در خاورمیانه، از قدرت 

ن این از به راه انداخت گردد. هدف امریکا اسرائیل کمتر باشد. تا امنیت این کشور تأمیننظامی

گر کدیی ، نابود کردن امکانات دو کشور قدرتمند منطقه، به دست[جنگ ایران و عراق]جنگ 

ها و حامیان رژیم صهیونیستی بود که بخصوص در آمریکاییهمین سیاست مورد نظر  3بود."

ابد! کیسینجر که ی خاتمه «بدون برنده»کردند: جنگ باید اواخر جنگ همواره اعالم می

پدیده موجه و طبیعی قلمداد نموده، در مورد جنگ  را یکها های نابود کننده انسانعملیات

کنم هر دو طرف، شکست خورده " اولین جنگ در تاریخ است که آرزو می عراق و ایران گفت:

                                                           
اپ: علی اکبر کرمی، چ -ژئوپلیتیک اسالم و غرب(؛ ترجمه: علیرضا فرشچی) لسر یان/ احساس محاصره، -فولر گراهام. 1

  ۶۳ -۱۶صص  ۷۳۱۱عقیلی 
 ۷۶/ همان مدرک؛ ص آر تیمرمن کنت.. 1
  ۷۷۶ص  ۷۳۱۳ ؛ ناشرک انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ: سپهر، تهراناخترشهر رجبعلی/ ارتباط ایران و امریکا. 1
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 معروف گردیده، در جای صهیونیستیبا داشتن افکار تند  که یهودی این 1از آن بیرون بیایند."

 2" نفع نهایی آمریکا در این است که هر دو طرف شکست بخورند." دیگر گفت:

 ای که عراق در حال جنگ با ایران بود، و هیچگونه درگیریهنگامی۷۳ ۶۶در سال  اسرائیل

ازیراک ای آنان متصور نبود، با این وجود، رأکتور هسته علیهها تهدیدی از ناحیه عراقی

خود بکلی منهدم نمود. در طول جنگ عراق علیه  F-16را با هواپیماهای  ( عراقاوسیراک)

وقت آن رژیم، برای تحت  وزیرنخست «آریل شارون»تجاوز نمود،  ایران، بارها به کشور لبنان

و استفاده از زمان برای وارد نمودن ضربه دیگری  ۷۳۶۷در سال  شعاع قرار دادن فتح خرمشهر

آن کشور را قتل عام کرد. و هیچ نفر غیرنظامی 4۶،۶۶۶به مسلمانان، در حمله به لبنان حدود 

عمال غیر انسانی او را تقبیح نکرد. زیرا نظر استکبار این است که
َ
 " سازمانی در سطح جهان ا

کی از همسایگانش حمله کند، این ویرانگری را تبارک ی اگر اسرائیل به مراکز حساس و حیاتی

 3ت."صورت پذیرفته اس «امنیت کشوری دموکراتیک»کنند، زیرا در واقع از و میمون توصیف می

 نموده است! «دفاع مشروع»اسرائیل از خود  و

از  یکی قرار داد. «محور شرارتلیست »در نام ایران را  ، آمریکاهای اسرائیل" با تالش

گوید: آمریکا برای تدوین فهرست کشورهای هدف خود، به مقامات عالی رتبه اسرائیل می

اطالعات نیاز داشت. ما هم تالش کردیم ایران را کماکان در دستور کار دولت واشنگتن قرار 

را همچون موسیقی  «محور شرارت»از رهبران حزب لیکود، دکترین  یکی دهیم. موشه آرنس،

 4گوشنوازی برای اسرائیلیان توصیف کرد."

نویسنده نامدار فرانسوی  «آلن پروفیت»از قول  ۷۳۶۳در آبان ماه  مجله فیگارو فرانسه

گروه  -1دهند: " دو گروه فشار نیرومند، ایاالت متحده را به سوی آغاز پیکار سوق می نوشت:

مرزهای امپراتوری نو دولت  «نقطه حساس»گروه فشار تجاری. در این نقطه  -2، یهودی فشار

نظر  رکند که بنیانگذار معنویش نئودور هرتسل برایش دمدام همان نقشی را ایفاء می اسرائیل

برنامه نقش این دولت ترین ، مشخص«دژ مقدم تمدن غرب در برابر توحش شرق»گرفت: می

                                                           
مرکز مقدس )وفیق/ ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عدنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع . السامرایی 1

 4۶۶ص  ۷۳۳۷ مطالعات و تحقیقات جنگ(، چاپ: قلم آذین، تهران
 ۱۱کریمی مجید/ نیمه پنهان جنگ؛ ناشر: مرکز فرهنگی سپاه، چاپ: مرکز چاپ نمایندگی ولی فقیه در سپاه ص . 1
یاسی، دفتر س –ناتو و نظام بین الملل در حال گذر(؛ ناشر: سازمان عقیدتی ارتش ) سنگالی کریم/ دومینوی بالکان،. 1

 ۱۱ص  ۷۳۱۶چاپ: وزارت دفاع 
 ۷۳۱4انقالب(؛ ناشر: انتشارات آوای نور، چاپخانه درخشان،  )بعد از یرانار/ روابط خارجی جعفری ولدانی علی اصغ. 4

 ۳۳-۳۶صص 
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( از طرف اندکی پیش از نخستین هجوم مسلحانه به لبنان) [1322بهمن ]1492در فوریه 

مجله کی وو نیم وابسته به سازمان صهیونیسم جهانی عرضه شده بود: تجزیه کشورهای 

 1از نیل تا فرات."همجوار، 

های دور، جامه تحقق نپوشیده، به خاطر آن اگر تاکنون این طرح ریخته شده در دوران

این زمان،  تا 2کند،"" این افعی افسرده که اگر دستش برسد، به صغیر و کبیر رحم نمی است که

 «اتنیل تا فر »از اجرای طرح گسترش کشوری اسرائیلی از  کوتاه دست مانده است. اسرائیل

 دارد!دست بر نمی

که در ) «زویهودا کوک» آمریکایی یهودی ، خاخام«ناسیونال مذهبی» یهودی رهبر حزب

 چنین به یهود ، اصول عقیدتی خود را برای قوم(سالگی درگذشت ۳۷در سن  ۷۳۶۷سال 

. او دهدمیحایی بازخرید از طریق این معجزه ادامه " خداوند به کار مسی ادگار گذاشته است:ی

، مقدس یهود . تمام خطه توراتیدهدمیقرار  یهود ها را تحت سلطه قومتمام این سرزمین

، حکم خداوند یهودی هایاست. حفظ آن، انضمام به آن و ایجاد هرچه بیشتر مهاجرنشین

 مسیحایی را به تأخیر خواهد افکند.است. ...هرگونه سازش در مورد زمین، فرارسیدن عصر 

 نیبروکلکه از خاخام پیری ساکن  «لوباویچ»موسوم به  آمریکاییهای دیگری از خاخام گروه

 ص یهود قوم»دهند: گیرند، چنین تعلیم میالهام می «الیز میرزاهی»نیویورک( موسوم به )
ً
ریحا

د، ه مذاکره بپردازنبزرگ را به اعراب بدهند و در این باره با آنها ب از اسرائیلای از این که قطعه

 3«منع شده است.

!! ادعای دیگر آنان این است «از نیل تا فرات»عنی همان سرزمین موعود ی بزرگ اسرائیل

و جزء  یهود ازجهان دفن شده باشد، آن سرزمین متعلق به قومای درهرنقطه یهودی که هر

 شود!!!اسرائیل بزرگ محسوب می

های گروهی، برنده دیگری که از جنگ عراق علیه ایران، سود سرشاری عاید خود به زعم رسانه

 ود!ب کرد و از فقر و فالکت قبل، به کشوری صنعتی و در حال توسعه صعود نمود، کشور ترکیه

رفع مشکالت  درباره ۷۳۶۳در سال ای ضمن مقاله «میدل ایست»همچنان که مجله 

 از بروز جنگ دو کشور همسایه نوشت: اقتصادی ترکیه

                                                           
 ۳ص  ۷۳۱۶پیشتاز انحطاط؛ ترجمه: فاسم صنعوی، چاپ: دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  گارودی روژه/ آمریکا. 1
 44/۶۱/۷۳۶۷در مورخه  اسرائیلره( در مورد انقالب )اشاره به گفتار رهبر فقید . 1
 ۱-۱گارودی روژه/ همان مدرک، صص. 1
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را برای آن در جنگ ایران و عراق، پاداش اقتصادی عظیمی ترکیه [ظاهری!]طرفی بی " 

 1کشور به ارمغان آورده است."

 »با اتخاذ سیاست  ترکیه
ً
و عدم مداخله در امور همسایگان خود،  1«طرفی در جنگبی ظاهرا

 .روابط اقتصادی دو جانبه خود را با دو کشور ایران و عراق در حال جنگ، توسعه داد

درصدی آن کشور در  ۷۶۱که نرخ تورم سه رقمی دهدمیمنتشر شده نشان آمارهای رسمی

سال اول جنگ، به علت درآمدهای حاصله از صادرات اقالم گوناگون به دو کشور درگیر، در 

 درصد رسید! ۳۷به کمتر از  ۷۳۶۳سال 

 یافت دستدر جریان جنگ دو کشور همسایه خود به منافع زیر  ترکیه

ه و دریای عمان، ب فارسخلیجمنی تردد کشتیرانی در حوزه با وجود ناا -منافع اقتصادی -۷

مرتبط ساخت و از راه ترانزیت  علت موقعیت سرزمینی، دو کشور درگیر در جنگ را به اروپا

 کاالهای مورد نیاز آنها، درآمد سرشاری را نصیب خود نمود. 

، نسبت به صدور نفت عراق با ظرفیت جیحان در ترکیه – از طرفی از طریق خط لوله کرکوک

 هزار بشکه نفت در روز، نیز، صاحب سود چشمگیری شد. ۱۶۶الی  ۳۶۶صدور 

جنگ ایران و عراق موجب تضعیف همزمان دو همسایه توانمند  -دستاوردهای امنیتی -4

مسایه دو هنظامییی امنیتی ناشی از تواناآن کشور گردید. در نتیجه، تهدید احتمالی نظامی

 افت.ی حلیلت

جنگ ایران و عراق، نام کشور  در برهمین مبناء به نظر برخی از محققان و صاحب نظران،

 در صدر فهرست برندگان جنگ عراق علیه ایران قرار گرفته است. ترکیه

ستگی عراق و تهی شدن خزانه در واقع امر، جنگ تحمیلی از نظر اقتصادی، باعث ورشک

شهر بمباران و موشک باران  19شهر جنگ زده و  24)شهر  97"  ایران از پشتوانه ارزی گردید.

استان کشور آسب کلی دیدند. و ضایعات سنگینی وارد شد. حجم  12روستا در  2،272شده( و 

امه سازمان برن های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ تحمیلی در برآوردهای اولیهخسارت

                                                           
جنگ ایران و عراق(؛ ناشر: مرکز مطالعات وتحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذین ها )ها و پاسخدرویشی فرهاد/ پرسش. 1

 ۷۱4ص  ۷۳۱۳
رتش مسئول اطالعات االسامرایی راساس اظهارات سرلشکر وفیق طرفی در جنگ ایران و عراق، ببی با وصف اعالم ترکیه. 1

بوده است که اطالعاتی راجع به یی کتاب ویرانی دروازه شرقی، از جمله کشورها ۷۳۱عراق در بخش ایران، در صفحه 
 های اطالعاتی عراق گذاشته است!در موارد متعددی در اختیار سرویس ایران
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اعالم شد. و شگفتی  1ک هزار میلیارد دالری میلیون ریال معادل 21،313،712و بودجه بالغ بر 

سازمان ملل در سال ها چنان وسیع بود که هیئت اعزامیجهانیان را برانگیخت؛ دامنه ویرانی

. اد کردی تراژدی غیر قابل تصور عنوان یکها از آن به ( با مشاهده میزان خرابی1442)1324

میلیارد  2/47دفاعی را بیش از  و نظامیهای مستقیم وارده به جزء تأسیسات و میزان خسارت

 2دالر به سازمان ملل گزارش کرد."

های شد. با توجه به کمکمیلیارد دالر برآورد می ۳۶ذخایر ارزی عراق، در آغاز جنگ، حدود 

های صنعتی و مهلت های هنگفت از سوی دولتاگذاری وامسرسام آور کشورهای عربی و و 

به دست  های متوالی و فتح خرمشهرشکست بعد ازهای عقب افتاده، بازپرداخت بدهی

نیروهای ایران، ذخایر ارزی آن کشور، به صفر رسید. و ثمره جنگ، برای آن کشور به بار نشستن 

ی صادرات توان " جنگ تحمیلی عراق علیه ایران،میلیارد دالر بدهی خارجی بود. در  ۱۶بیش از 

یور شهر] 1492آن کشور را فلج کرد. به طوری که صادرات نفت خام آن کشور که در سپتامبر 

میلیون بشکه در  به یکسال فقط  1میلیون بشکه در روز بود، در مدت بیش از  9/3، [1314

روز رسید. این کاهش صادرات برای مدتی طوالنی به از دست رفتن موقعیت عراق در بازارهای 

 3، و صدمات شدید تأسیسات نفتی آن انجامید."المللیبین

میلیارد دالر و برای عراق  299برای ایران  " هزینه اقتصادی جنگدر طول جنگ تحمیلی، 

های ها و خسارتکی از محاسبات، هزینهی ... طبق میلیارد دالر برآورد شده است. 912

رسد خسارت و هزینه اقتصادی ایران حدود هزار میلیارد دالر است. با این معیار به نظر می

گر صدام حسین رهبر خردمند و با ا 4جنگ برای عراق نیز بالغ بر هشتصد میلیارد دالر باشد."

ی گردید که براهای خون آشام سلطه گر نمیبود، هیچگاه بازیچه دست ابرقدرتتدبیری می

های کسب درآمد بیشتر، جان هزاران نفر را قربانی امیال حریصانه خود کنند و زیرساخت

ان بعثی به انبها را به نابودی سوق دهند. مبالغی که توسط دیوانه اساسی پرهزینه کشور

ها کشور جهانخواران جنگ طلب و استعمارگران اقتصادی سرازیر شد، قادر به آبادانی ده

                                                           
 ریال بوده است. ۱۳برابر محاسبه قیمت دالر در آن زمان . 1
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مسلمان و ریشه کنی فقر و تنگدستی میلیاردها انسان گرسنه و فقیر در جوامع بشری 

ده بعثی در جنگ ایران و عراق و متعاقب حمله ر گردید. نتایج و پیامدهای افکار فریب خومی

، برای هر سه کشور مسلمان منطقه وحشتناک بود اما نتایجی که به شیخ نشین کویتعراق 

 متوجه ملت عراق گردید، بسیار مصیبت بارتر بود!

هم از استعمار سیاسی نشئت گرفته  سرچشمه فقر جامعه استعمار اقتصادی است که آن

اه و روشن بینی رهبران سیاسی و ملل آگدر پرتها است. پاالیش فقر جامعه با استفاده از ظرفیت

پیوندد. صدام حسین مست غرور، فاقد روشن بینی سیاسی بود. چه بسا و هوشیار به وقوع می

، هر زمامدار کندمینیی در بسیاری از جوامع، چهره استعمارگر در لباس بیگانگان خودنما

فقر سوق دهد از هر منتخبی که در لباس میش به هر شکلی ملت خود را به سمت و سوی 

 است! تر استعمارگری درنده

ساله، هیچکدام از طرفین درگیر، از نظر نظامی، نه تنها امتیاز  ۱در خاتمه جنگ 

یجاد شدند. اای چشمگیری نصیبشان نگردید، بلکه از نظر اقتصادی دچار مشکالت عدیده

یاتی و خدماتی، اتالف تورم اجناس مورد نیاز مردم، رکود درآمدهای دولت ناشی از اخذ مال

های متفاوت به خانواده جان باختگان و درآمدهای منابع غنی زیرزمینی، ایجاد هزینه

های مناسب توسعه همه جانبه و عدم اجرای مجروحین غیر نظامی، از دست رفتن فرصت

 رهای اقتصادی و عمرانی و رفاهی، تعطیلی متوالی برخی از مراکز آموزشی در هر دو کشوبرنامه

 از دستاوردهای جنگ بود.

نمود. مخارج تکنولوژی حمله کرد. ایران فوج فوج آدم روانه کارزار میترین " عراق با مدرن

های میلیارد دالر برآورد شد. به اضافه هزینه 222تا  112های درگیر جنگ، هریک از طرف

دالر برای ایران. دومین میلیارد  212 میلیارد دالر برای عراق و 912تأسیسات اقتصادی، مبلغ 

که دوستانی یی هاطرف خشنود از جنگ، دالالن اسلحه از همه دنیا بودند. و نیز همان قدرت

 1ثبات کردن منطقه دارند، تا به جایگاه قدرت خود، امنیت بخشند."بی برای

از به راه انداختن جنگی خونین طرفی بست، و نه صدام حسین به  در حقیقت، نه آمریکا

 نایل گردید. اش های بلند پروازانهخواسته

گرفت، بخشی از اراضی کشور اجانبی قرار می «یک»ایران در طول تاریخ هرگاه مورد تهاجم 

 داد. خود را از دست می

                                                           
 ۷۳۱ص  ۷۳۱۷حمدی، روایت، چاپ: ا -هانس/ خون در راه نفت؛ نرجمه: محمد اشعری، ناشر: نشر ثالثکرونبرگر. 1
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مند از نظر سیاسی، مالی، کشور قدرت ۳۳به ظاهر عراق علیه ایران(، )در جنگ تحمیلی 

پارچه و با تمام توان، برای نابودی جمهوری  یک تسلیحاتی، اطالعاتی و نیروی انسانی،

 پنج تکه نمودن این کشور باستانی، همداستان شدند!  اسالمی و

های ساله ایران، به خاطر کارشکنی ۱های مستمر هرچند از نظر دیپلماسی سنتی، تالش

فرجام بود، ولی واقعیت این بود که، ملت ایران بی ها، به ظاهرآمریکایی ژهبویحامیان رژیم بعث 

در طول جنگ تحمیلی با دستانی بسته! با دنیای استکبار جنگید، نه متحدینی موثق، 

 مجهز به تسلیحاتی مدرن و مورد نیاز متصل بود.یی هاقدرتمند و بانفوذ داشت و نه به زرادخانه

آشکارا خود برتربینی صدام را درهم ریختند، و " در ایران، مبارزین اسالمی ،اینهاباوصف 

رادیو  1."های کشورهای مدیترانه پاشیدندتا دروازه بذر احساس مذهبی را از امپراتوری شوروی

 ترینطوالنی»روزنامه نگار و نویسنده کتاب  «هیلی پیرو»قول از  ۷۳۶۳بهمن  4۳در  آمریکا

کالن نظامی و مالی خارجی برخوردار های " این عراق بود نه ایران که از کمک گفت: «جنگ

ماشین نظامی بیافریند. ...هشت سال  که یکبه صدام حسین امکان داد ها شد. و این کمک

لیون میاز یک بعد زمانی که میان این دو کشور آتش بس برقرار شد، شمار نفرات نظامی عراق 

. به این معنا که صدام حسین توانسته بود در عرض هشت سال نیروهای نظامیش کردمی تجاوز

ها تأمین شده بود. نه تنها و کویتیها سوی سعودی را چهار برابر کند و پول الزم برای این کار از

و سرانجام از  غربی، ژاپن ، آلماناز سوی آنها، بلکه از سوی شوروی، و همچنین از فرانسه

 2آمریکا."

ی َخَمس، که در زمان جنگ تحمیلی سمت رئیس ستاد 
ّ
سرلشکر عالءالدین حسین مک

سپاه سوم عراق و سپس جانشین فرماندهی این سپاه، و سرانجام رئیس اداره توسعه 

ایرانیان، در مورد شخصیت وزارت دفاع عراق را بر عهده داشته است با وصف تنفر وی از رزمی

" ایرانیان مردم مقاوم و سرسختی هستند و همین عامل آنها را به  بارز این قوم، معتقد بود که:

 کنند و وقتی رهبران خوبیکند. آنها از رهبرانشان اطاعت میتبدیل میای رزمندگان شایسته

                                                           
دیپلماسی و جاسوسی در عصر چهارم )(/ جنگ جهانی رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسهکنت )دمارانش . 1

 4۳۶ص  ۷۳۳۶ خشونت(؛ ترجمه: سهیال کیانتاژ، انتشارات اطالعات، تهران
 ۷۳۱۶لیغات اسالمی، چاپ: آرین، هنری سازمان تبصفری محسن/ ما اعتراف می کنیم؛ ناشر: انتشارات حوزه . 1
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های ترسند. فداکاریمرگ نمیتوانند انجام دهند. ایرانیان از داشته باشند، کارهای بزرگی می

 1انسانی آنها را در طول جنگ در نظر مجسم کنید."

ت. غما نرفی وجب از خاک میراث پیشینیان نیز به یک برجا ماند، پا رژیم جمهوری اسالمی 

 ننگینی بر تارک این کشور چند هزار ساله ننشست. انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی قطعنامه

عد ببدون مرز، به سراسر جهان صادر شد. دنیا به پیروزی سیاسی ایران در جنگ اعتراف نمود: 

ارسال پیام صدام حسین به ریاست جمهوری اسالمی ایران مبنی بر پذیرش مجدد قرارداد  از

شهریور  ۳۷مصاحبه مطبوعاتی در  در یک ، جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکاالجزایر ۷۳۱۳

ر هزار نفر از دو طرف منج صدام حسین با تحمیل جنگی که به کشته شدن صدها " گفت: ۷۳۶۳

اعالم  ۷۳۶۳دی ماه  4۷در  «کلن» یوراد 2گردید، سرانجام پیروزی را به طرف مقابل ارائه کرد."

دستور داد که سربازان عراقی آخرین قطعه خاک ایران را تخلیه کنند و در حالیکه  (صدام)" کرد:

ا از نکات مذاکرات صلح ب عنوان یکیدولت عراق قصد داشت که مسئله تخلیه از خاک ایران به 

بار دیگر مشخص شد که ایران برنده واقعی جنگی  یک رهبران جمهوری اسالمی مطرح گردد،

بهمن  ۷۳چاپ اسپانیا در  «الموندو»روزنامه  3آغاز کرد." فارسخلیجاست که صدام در منطقه 

" جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به شرایط فعلی هشت سال مبارزه در جنگ  گفت: ۷۳۶۳

 به پیروزی رسید."می با عراق را که توسط غرب حمایت
ً
 «االتحاد» روزنامه 4شد تحمل کرد و نهایتا

" با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی عراق بزرگترین پیروزی در  چاپ ابوظبی نیز اعتراف نمودکه

میالدی و پس  1492افت. صدام حسین که خود در سال ی تاریخ جمهوری اسالمی ایران تحقق

کن اعالم نمود، امروز به عنوان ی زایر را پاره کرد و آن را کان لماز آغاز جنگ با ایران قرارداد الج

 5ایران شد."های قرارداد رسمی آنرا پذیرفت و در حقیقت تسلیم خواسته

 گفتند: ۷۳۶۱اسفند  ۳در مورد نتیجه جنگ درتاریخ  )ره(انقالبرهبر فقید  

 .ایمها از آن بهره جسته"هر روز، ما در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 .ایمما در جنگ انقالبمان را به جهان صادر نموده

 ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت کردیم.
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 ما در جنگ، پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم.

 .ایمشناختهما در جنگ دوستان و دشمنان را 

 که باید روی پای خودمان بایستیم. ایمما در جنگ به این نتیجه رسیده

 ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم.

 .ایمرا محکم کرده های انقالب پربار اسالمیما در جنگ ریشه

 کایک مردمان بارور کردیم.ی ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد

 مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامیما در 
ً
ها و قدرتجنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میابرقدرت

 را به دنبال داشت.  جنگ ما کمک به فتح افغانستان

 را به دنبال خواهد داشت. جنگ ما فتح فلسطین

های فاسد در مقابل اسالم احساس ذلت سردمداران نظامتمامیجنگ ما موجب شد که 

 کنند.

 را به دنبال داشت. و هندوستان جنگ ما بیداری پاکستان

 ما از رشد آن چنانی برخوردار شد.تنها در جنگ بود که صنایع نظامی

 1افت."ی مهمتر، استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ تحقق اینهاو از همه  

که تا به حال به واسطه آن تمام مسایل ای معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی " ما

 2"ایم.شده است را شکستهمی جهان سنجیده

، همبستگی و همدلی مسئولین سیاسی و مردم یگانگی ها در سایه وحدت،این پیروزی 

ی که دشمنان این مرز و بوم ضمن محاصره یافت. در دنیای جان برکف اخالص نهاده، ظهور

غافل نیستند، بدون اغماض، تنها ای همه جانبه، در تعقیب سرنگونی نظام این کشور لحظه

 ا تضمینایران ر  ه حیات سیاسی رژیم جمهوری اسالمیحفظ ادام است ای که قادرحامی

مظهر  ستهاسالملت ایران است و بس. این ملت ایران است که  مستمرهای نماید، پشتیبانی

ولین سیاسی و بنابراین، بر مسئ تندیس مقاومت در مقابل ظلم جهانی گردیده است.

روز برای خدمت اندرکاران اقتصادی و ... است که تمام تالش و هم و غم خود را شبانهدست

همه جانبه روزافزون این کشور، در طبق اخالص  دقانه به مردم، آبادانی و سربلندیارسانی ص
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این کشور، همچون اموال  «ملی»غماگرانی که با منابع و منافع عظیم ی ، دستبویژهگذارده و 

 المالبیتنمایند، از آستین خیانت و دزدی و سوءاستفاده از شخصی خود برخورد می

 قاطعانه قطع نمایند.  ،مسلمین

 خاتمه جنگ بعد ازخارجی دو کشور ایران و عراق های بدهی

ساله  ۱های خارجی دو کشور، در پایان جنگ نکته مهم قابل ذکر بعدی، بررسی بدهی

میلیارد  1" بدهی خارجی ما به مناسبت جنگ به  از نویسندگان ایرانی: یکی است. بنا به قول

های خارجی ایران صفر بود، بدهی" در حالی که  و در گفتاری دیگر: 1رسید."دالر هم نمی

 2شد."میلیارد دالر برآورد می 92های خارجی عراق حدود بدهی

میلیارد دالر بدهی خارجی عراق، بخش اعظم آن مربوط  122" طبق برآورد انجام شده از 

 این را بدهی نمی فارسخلیجبه کشورهای عضو شورای همکاری 
ً
و  دانستبود. که عراق اصوال

ت. و ، جنگیده اسمعتقد بود که عراق سرباز است و به نیابت از کشورهای منطقه و حتی آمریکا

شورای همکاری با همین هدف به عراق پول داده است و لذا نباید هیچگونه منتی برگردن عراق 

 3گذاشت."

  تجاوز عراق به کویت

 السالم()علیهامام حسن« را از دست ندهی.جدال مکن تا ابهت خویش 

 

ظیم بر منابع عها آمریکاییساله ایران و عراق، فرصت مناسبی را برای تسلط کامل  ۱جنگ 

ر دست ساز خود را به سمتی دیگ مهره المللیبینشطرنج بازان  لذا نفتی منطقه فراهم ننمود.

 هدایت نمودند.

رمنطقه، ترسیم چهره جدید و خطرآفرینی تسلط سلطه گری خود ببه منظور حفظ  آمریکا

 را ضروری قلمداد نمود.
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ها، بخشی از استان در زمان اشغال عراق توسط انگلیسی ادآوری شد که کویتی به صدام

زء " کویت را ج حکمران اسبق عراق نیز،، آمده است. ژنرال عبدالکریم قاسمبه شمار می بصره

سیده تاریخ ر  تأییدالیتجزای عراق دانست، دولت عراق نیز ادعای کهن عراق را حقیقتی که به 

وده و ب دانست. و مدعی شد که کویت بخشی از استان بصره در دوره امپراتوری عثمانی ،است

با کویت، آن وضعیت را به رسمیت  1944بریتانیا نیز پیش و پس از قرارداد تحت الحمایگی 

 1شناخته است."

 4۳دریافت  با ها و وساطت اتحادیه عرب،با دخالت انگلیسی هرچند عبدالکریم قاسم

را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخت  کویت ۷۳۱4میلیون پوند انگلیسی، در مهر ماه 

نمود، ولی صدام کماکان امیدوار بود که نتیجه  تأییدرا نیز  ۷۳۷۷ در سالو مرزهای تعیین شده 

، بلکه تیافعراق گسترش می دریاییها مرز بازگرداندن کویت به دامان پیکره اصلی خود، نه تن

نفتی جهان در تحت سیطره عراق درصد ذخایر 4۶با دراختیار داشتن نفت این منطقه

آورد. این قرارخواهد گرفت و بیشتر از هر کشور دیگری سازمان اوپک را در کنترل خود در می

طعمه  ها با انتخاب وی وها گردید. پازل غربیاور غربیی مستقبل و یدکاند بار نیز صدام حسین،

کیلومتر  ۱۷۱/۷۱تی حدود این کشور کوچک با مساح یراز تکمیل شد.« کویت»لذیذی به نام 

 به اندازه مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق است و بیش از  آن "مربع، ذخایر نفتی 
ً
 13تقریبا

 2درصد از مجموع ذخایر نفت دنیا را در اختیار دارد."

عراق، )ان شورای همکاری عرب وزیر نخست، صدام در اجالس ۷۳۶۱در اواخر بهمن سال 

 و مصر منی ،اردن
ً
 به ایاالت متحده آمریکا (، ظاهرا

ً
حمله کرد و در این زمینه  و اسرائیل " شدیدا

 ایهای مخفیانهعرفات نیز به کمک او شتافت. این در حالی بود که هر دو در آن واحد، تماس

ی را از ریکایدر این اجالس تقاضای خروج نیروهای آم 3با آمریکا و اسرائیل داشتند."

ر روز بعد، در همان اجالس با تکرار تقاضای قبلی خود، خواستا ۳مطرح نمود.  فارسخلیج

چند روز بعد اعالم نمود در صورتی که اسرائیل قصد حمله  آزادی قدس از اشغال اسرائیل شد!

به آتش  ااز خاک اسرائیل ر خود، بیش از نیمییایی های شیمبه عراق را در سر بپروراند، با سالح
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جنگ  1دوگانه است."یایی " اوگفت: عراق هم اکنون صاحب جنگ افزار شیم کشاند!می

، حاصل ترکیب دو عامل غیر متجانس تبدیل به گازی افزارهای دوگانه ساخت کشور آلمان

در  [و شیمیایی]" امروزه سعی در به کار بردن سالح اتمی شوند. می بسیار خطرناک و مرگبار

شود، تشویق نبردهای کره جنوبی با کره می مراکز آشتی ناپذیر، در سراسر کره زمین آشکار

رای جنگ بوسنی با صربستان ب باألخرهو  با پاکستان جنگ هند، شمالی، نبرد تایوان با چین

آن است که نیروهای آمریکا با این بهانه بتوانند به جایی که در گذشته مرز مشترک 

  2بوده، قدم بگذارند." اتریش و عثمانی هایامپراتوری

کشور  ۳۳شد، اگر ولی نعمت صدام محسوب می آمریکا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران،

های: سیاسی، اطالعاتی، مالی، نیروی انسانی و تسلیحاتی جهان، به سرفرماندهی با حمایت

های اولیه جنگ با ایران، نابود اری صدام نشتافته بودند، رژیم صدام در همان ماهی آمریکا به

شد، از تراوشات ت که به منزله نمکدان شکستن وی قلمداد میگردیده بود. آیا این اظهارا

کات و از طریق تحری ای اندیشه ناسپاسی وی نسبت به ارباب ناجی خود سرچشمه گرفته بود،

که ای " به گونهگردید؟ تحریصات مجدد عوامل شطرنج باز ماهر استکبار جهانی، به او القاء می

ر د] ا حداقل سکوت این کشوری جنگ معلوم شد، صدام اساس را بر رأی مثبت آمریکا بعد از

  3قرار داده بود." [اشغال کویت

ی که در جریان هایمیلیارد دالر وام 4۶ازپرداخت برای ب صدام در مقابل درخواست کویت

ت های پرداختی کوی" نه تنها وامکه  مدعی بودجنگ علیه ایران از آن کشور دریافت نموده بود، 

را از مناطق نفتی مورد اختالف نزدیک مرز دو  اهد پرداخت، بلکه کویت، نفت عراقرا باز نخو

برای ها در واقع بازپرداخت این بدهی 4کشور دزدیده و از این بابت محکوم به پرداخت است."

صدام را از نظر اخالقی، نه تنها ها کمکرسید، لذا اعطای این می عراق امری بعید به نظر

ل ، حس توسعه طلبی وی برای اشغاهامدیون کویت ننمود بلکه با توجه به چراغ سبز آمریکایی

رای ب استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا نیز تحریک نمود! آن کشور و الحاق به خاک عراق را

 چند ماه .از قبل پیش بینی شده استهای برنامه ریزیخود نیازمند های طرح نقشهاجرای 
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سال آینده  ۷۶تا  ۳قبل از تهاجم عراق به کویت، تحلیلگران خارجی اظهار نمودند که عراق بین 

شد، یم ورش عراق به کویت نزدیکتری قادر به دستیابی به بمب اتمی خواهد بود. هرچه زمان به

 ۳الی  4افت. در خرداد ماه گفتند عراق بین یمی زمان دسترسی عراق به بمب اتم نیز کاهش

اشغال کویت توسط ارتش عراق، در اواخر  بعد ازخواهد شد. ای سال آینده صاحب بمب هسته

از بمب اتمی  برداریبهرهقین قادر به ی ماه دیگر به ۶شهریور اعالم نمودند که صدام کمتر از 

 خواهد شد! 

ین تحریک گردید. ولی ا برژینسکی، مشاور امنیت عالی آمریکاصدام در جنگ با ایران، توسط 

 سفیر آمریکا در بغداد، عهده دارتحریص وی شد.« آپریل گالسپی»خانم ، بار برای اشغال کویت

هفته قریب دو )، [1324مرداد 3]1442ژوئیه  21در  " خانم آپریل گالسپی سفیر آمریکا

دو نفره با صدام، به وی اطمینان داد که آمریکا در کشمکش یی ( در گفتگوقبل از تجاوز به کویت

صدام نیز با حالتی حق به جانب و مترصد  1بین عراق و کویت بیطرفی اختیار خواهد کرد."

را مصون نگه ها توانست شیخ نشینمی : " چه کسی جز منگفت از وی،ها قدردانی آمریکایی

کسی قادر بود در برابر ایران به جنگ زمینی مبادرت ورزد؟  چه ،(در برابر انقالب اسالمی)دارد؟ 

هزار سرباز کشته دهد؟ و باز هفته  12ای ک هفتهی آیا کشور شما قادر بود که فقط در جنگ

  2بعد تن به چنین کاری بدهد؟"

گذاشتند. حتی ها در اختیار عراقی اطالعات نظامی در مورد ارتش کویتها آمریکایی

خواسته آنان این بود که ارتش عراق، ضمن ربایش امیر کویت جزایر آن کشور را اشغال نمایند 

 مردم کویت در کشور خود. سکونت مشروط بر ابقاء

ب م جهالت فری، برای بار دوم در داکردمی قلمداد «گنجی پایان ناپذیر»را  صدام که کویت

 تحریک آمیزهای سوسهمستغرق شد! و به سادگی فریب نیرنگ و و توهم چراغ سبز آمریکا

ستفاده حمله به کشوری بدون ا یعنی« دکترین نیکسون»را خورد! آمریکا با زیرکی شیطان بزرگ 

 از نیروی نظامی خود را اجراء نمود!

ارسال مکتوبی به سران ایران، برای نخستین بار از  مرداد ماه همان سال، طی ۱در صدام، 

تعدیل نمود. و خواستار حل و  مواضع قبلی خود در مورد ادعای مالکیت مطلق بر اروندرود

 ل اختالفات موجود بین دو کشور شد!فص
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را  سرباز مسلح عراق خاک کشور کوچک کویت ۷۶۶،۶۶۶مرداد،  ۷۷سه روز بعد، در 

درصد ذخایر نفت جهان گردند.  4۶جوالنگاه تاخت و تاز خود قرار دادند، تا با اشغال آن صاحب 

 به تصرف درآمد! 1" شش ساعت " کویت ظرف

خواهد که همین امشب می طی ارسال نامه ای، از امیر کویت سازمان اطالعاتی آمریکا

 اقدام به ترک 
ً
ن خاندا در حوالی مرز عربستان نماید.ای کشور خود و عزیمت به منطقهسریعا

متواری شدند.  دفاع کویت، به عربستان سعودیبی با رها کردن مردم« امیرجابر آل صباح»

شیخ علی خلیفه وزیر نفت کویت نیز که در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، خدمات 

به کویت از ترس ها نموده بود، در هنگام تهاجم عراقیها شایانی از نظر مواد نفتی به عراقی

 جان خود از کشور گریخت!

را برای همیشه ضمیمه خاک خود  اشغال، اعالم کردند که کویت بعد ازک هفته ی هاعراقی

پسرعموی صدام،  «علی شیمیایی»معروف به  «علی حسن المجید التکریتی»نمودند. 

ده پناهن کویت شد. بسیاری از مردم آن دیار به عربستان سعودیاستاندار و فرمانده نظامی

ردیدند، اخراج گ و بقیه مقیم کویت کشته مبارز هایو فلسطینیها لبنانیبسیاری از شدند، 

اموال حکام کویتی  حکاکی شد، تمامی «کویت –عراق »شماره پالک خودروها به عبارت 

، منازل، هاها، مغازهها، طالفروشیمصادره گردید، اموال دولتی و غیردولتی از جمله بانک

دینار عراق و کویت برابر خودروهای گران قیمت و هواپیماهای غیرنظامی به سرقت رفت، ارزش 

به عراق منتقل گردید. این متجاوزان  دکی آنانی تجهیزات نظامی و قطعاتاعالم شد، تمامی

در کشور اشغال شده کویت برای ایجاد رعب و وحشت، زیر گرفتن مجروحین با تانک، 

 نکرد پرت و یادسته جمعی زنان، کودکان و سالخوردگان، تجاوز به عنف، آتش زدن های اعدام

درآوردن چشم بازجویی شدگان و  و یابا اسید به قتل رساندن  مرتفع،های از باالی ساختمان

 کردند، از اعمال روزمره آنان محسوبمی سپس آزاد نمودن کسانی که مقاومت و ایستادگی

به تصور این که مردم کویت از جنگ و خونریزی بیزار هستند وارد آن  در ابتداها شد. عراقیمی

العمل به اشغال کشورشان، به منظور بیرون صورتی که مردم آن دیار در عکس شور شدند، درک

 دادند.می کشته شدن را ترجیح ،راندن دشمن

                                                           
 هوشمند -(؛ ترجمه: حمید فرهادی نیافارسخلیجهای جنگ استراتژی و تاکتیکصحرا )بلک ِول جیمز/ صاعقه در . 1

 ۱۱ص  ۷۳۱4 تهران نامور تهرانی، انتشارات اطالعات،
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آن  «الخفجی»کشور عربستان را نیز تهدید به اشغال نمودند. حتی شهر بندری ها عراقی

 دولتی عربستان صر  یزیونتلو به تصرف خود درآوردند. کیلومتری مرز کویت 4۶کشور واقع در 
ً
احتا

، کویت و امارات عربی متحده " آیا عراق فراموش کرده است که عربستان سعودی اعتراف کرد که

خود را در اختیار صدام قرار  تمامی امکانات مالی [عراق علیه ایران]در دوران جنگ 

امروز قصد تجاوز به عربستان را دارد شاید فراموش کرده است که در زمان دادند؟...عراق که 

نیز در پاسخ به این اعترافات عبرت ها عراقی 1کردیم."می جنگ حتی نوشابه سربازان آنها را تأمین

 فروند موشک زمین به زمین به سوی همین سه کشور شلیک کردند! ۱۶انگیز، بیش از 

، اولین کشوری بودند که با تجاوز عراق به خاک عراق به کویتهای محرک تجاوز آمریکایی

م مخالفت برافراشتند. و برای سرکوب متجاوز اعالم آمادگی نمودند!
َ
 کویت َعل

مردادماه صدام نامه دیگری برای ریاست جمهوری  4۳، در اشغال کویت بعد ازروز  ۷4

ارسال نمود. در این نامه خواستار مبادله  الجزایر ۷۳۱۳ عنامهایران، مبنی بر پذیرش مجدد قط

 ۶گردید. بند ۳۳۱قطعنامه ۱و  ۶اسرا، و برای جلب کامل رضایت ایران، اجرای بندهای 

 ۱ساله، و بند ۱در جنگ  «تعیین متجاوز»مخاصمه قطعنامه در مورد تحقیق در باب مسئولیت 

ذکر گردیده بود. صدام  «پرداخت غرامت»و برآورد میزان خسارات و بازسازی یی شناسا درباره

با این تصمیم ما، دیگر همه چیز روشن »در این نامه خطاب به رئیس جمهور ایران نوشته بود که 

د و دیگر یابید، تحقق میکردآن تکیه می بر خواستید وشده و به این ترتیب همه آنچه را که می

 «.ماندجزء مبادله اسناد باقی نمیاقدامی

استوار گردید که، تقاضای مبادله اسراء، به منظور تقویت بر این  تجزیه و تحلیل سران ایران

مطلق  که به طور نیز ۳۳۱قطعنامه ۱و ۶و اجراء بندهای  بیشتر ارتش عراق در جنگ با کویت

 برای جلب مظاهرت وحمایت ایران از تجاوز وی به خاک به زیان خودش خاتمه می
ً
یافت، صرفا

 کویت تلقی گردید.

های ایران با علم به نیات قلبی متجاوز عراقی، نه تنها از خواستهلذا سران جمهوری اسالمی

و همچنین حضورآمریکا در  وی استقبال ننمودند، بلکه تجاوز ارتش عراق به خاک کویت

 نیزمحکوم و اعمال هر دو کشور را باطل اعالم کردند. فارسخلیج
ً
 برای مقابله با صدام را شدیدا

                                                           
صص  ۷۳۱۶صفری محسن/ ما اعتراف می کنیم؛ ناشر: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ: آرین، . 1

۷۶۶- ۷۳۳ 
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، پس از فرار به عربستان و اشغال کشورش گفت: وزیر خارجه کویت «شیخ صباح االحمد»" 

با ایران از آن اش ساله 9کشور همسایه که در جنگ  کی یکردیم که از سوما هرگز تصور نمی

  1حمایت کردیم، هدف تهاجم قرار بگیریم."

ایران، در مورد رفتار آینده صدام با حامیان خود های رهبر انقالب اسالمییکی از پیش بینی

 به تحقق پیوست.

" شما بدانید  صدام گفتند:خطاب به کشورهای عربی حامی ۷۳۶۷خرداد  4۶وی در تاریخ 

نیست که قدرشناسی از امثال شما اگر صدام نجات پیدا کند و قدرت را به دست گیرد، آدمی

این جنون، با شما، که با او  [با] است که جنون بزرگ بینی خودش را دارد. وبکند. آدمی

 2خیزد. و شما را اگر قدرت داشته باشد، تباه خواهد کرد."همراهی کردید، به جنگ برمی

"...شما بدانید که اگر صدام، خدای نخواسته پیش  ادآوری کردند:ی در زمان دیگری باز

کشد. صدام وضع روحیش این است. اصالً در روحیه این، ببرد، تمام شما را به آتش می

ز پیدا کند، حجاای تبهکاری است و آدم کشی و جنایت است. اگر خدای نخواسته این، سلطه

 را هم، همه اینها را از بین برد، این چیزهای خلیج را، کویترا از بین می یهبرد، سوررا از بین می

 3خواهد برد."

" دولتهای منطقه از کمک به او دست بردارند که صالح دین و دنیای آنان است. در صورتی  

 4و دیگران رحم نخواهد کرد." فارسخلیجهای ک از دولتی که مهلت پیدا کند، برهیچ

 فارسخلیجخطاب به کشورهای حاشیه  ۷۳۶۳فروردین  ۱وی، برای چندمین بار در تاریخ 

  5ها، توجه ندارند با این که اگر صدام غلبه پیدا کند، با آنها چه خواهد کرد؟""...این خلیجی گفتند:

تغییر داد و آن را استان  6«الکاظمه»، نام این کشور را به اشغال کویت بعد ازصدام مدتی 

 نوزدهم عراق نامید!

                                                           
با تحلیلی مقایسه ای(؛ ناشر: مؤسسه مقدس )ره( در دفاع ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 1

 4۶۶ص  ۷۳۱۱و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا،  فرهنگی دانش
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 4۱۳ص  ، تهرانهیئت معارف جنگ شهید صیادشیرازی
با تحلیلی مقایسه ای(؛ ناشر: مؤسسه مقدس )ره( در دفاع ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 1

 4۶۶ص  ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 
 4۳۷همان ص  -4
 ۳۳۶همان ص . 9
 الکاظمه بوده است. نام قدیم کویت. 6
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های جنگ عراق علیه در صدور قطعنامه روش و سیاقت دوگونه نگری سازمان ملل متحد

ماه به طول انجامید که در  ۳۳رخ واقعی خود را نمایاند. جنگ عراق علیه ایران، مدت  کویت

 به سود عراق متجاوز و به زیان ایران مظلوم،  قطعنامه ۱خالل این مدت فقط 
ً
که آن هم عمدتا

نامه قطع 4۱ها، منجر به صدور ماهه کویت توسط عراقی ۶صادر گردید! در صورتی که اشغال 

 شدید الحن علیه عراق شد!

 ۶و سرنگونی  روزه خوزستان ۳در هفتمین روز تجاوز عراق به ایران، که استکبار از اشغال 

ایران توسط رژیم بعث عراق نومید گردیده بود، سازمان ملل را به صدور روزه جمهوری اسالمی

از اراضی ، مجاب نمود. در حالیکه عراق بخش عظیمی«منازعه»عنوان تحت  اولین قطعنامه

بس فوری و آتش ایران را به انضمام چند شهر و دهها روستا در اشغال خود داشت، خواستار

حل منازعه از طریق مذاکره گردیده بود. در صورت قبول این درخواست از طرف ایران، گردن 

 در پی داشت!های ناصواب عراق را نهادن به تمام خواسته

 ها، قطعنامهساعت از تهاجم عراقی 4توسط عراق، کمتر از  اما در هنگام اشغال کویت

رژیم بعث صادر شد. که در آن عالوه بر محکوم نمودن  علیه! شورای امنیت سازمان ملل متحد

 خروج
ً
 قید و شرط ارتش آن کشور را خواسته بود!!بی تجاوز عراق به کویت، صراحتا

و در ماه دوم  قطعنامه ۳، ها در کشور اشغالی کویتسازمان ملل در ماه اول حضور عراقی

 اشغالگران صادر نمود. علیهقطعنامه  ۱

 12امنیت اقدام به صدور  ، شورایماه اول پس از تهاجم عراق به کویت 9" تنها در طول 

کرد که از لحاظ قاطعیت، تسلسل، سرعت و تأثیرگذاری، از تاریخ تأسیس سازمان ملل  قطعنامه

  1سابقه بوده است."بی تاکنون

به فاصله بیش  ۷۳۶۷دوم سازمان ملل در جنگ عراق علیه ایران، در اواخر تیر ماه  قطعنامه

ی های پی در پشکست بعد ازماه از اشغال بخشی از خاک ایران به تصویب رسید که آن هم  4۷از 

 دسالقطریق، «شکست حصر آبادان» االئمهثامنهای موفقیت آمیز ارتش بعث عراق در عملیات

 و« تا مرز شوش عمومی غربهای منطقه آزادسازی زمین» المبینفتح، «فتح بستان»

 بود. «تا مرز از اراضی غرب رودخانه کارونو بخش عظیمی آزادسازی خرمشهر» المقدسبیت

                                                           
یاد ، ناشر: بن(به روایت اسناد سازمان ملل متحد)عراق علیه ایران یی جنتی محب احمد/ جنگ شیمیا –شهریار خاطری . 1

های شیمیائی، چاپ: وزارت فرهنگ و با همکاری انجمن حمایت از قربانیان سالح -های دفاع مقدسحفظ آثار و ارزش
 4۳ص  ۷۳۱۶ رات، تهرانارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشا
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کشور  ۳۱عراق و ائتالف جهانی  علیهقاطع  قطعنامه 4۱، صدور ماه اشغال کویت ۶در مدت 

 9]1442نوامبر  24" در  ها، اعالم گردید. بطوری کهبرای بیرون راندن عراقی به رهبری آمریکا

ضمن مجاز شمردن توسل به زور و  279، شورای امنیت با صدور قطعنامه [1324آذر ماه 

اقدامات قهرآمیز علیه عراق، برای خروج از کویت که مبنای حمله گسترده نیروهای آمریکا و 

وعات مربوط به خلع سالح عراق، پرداخت خسارت توسط عراق متحدین به عراق گردید. موض

و... را همچون پیمان صلحی که فاتحین علیه کشور مغلوب در جنگ به دلخواه خود ترسیم 

برای  دی ماه مهلت تعیین شده سازمان ملل متحد 4۳در  1."کنند، به عراق تحمیل نمودمی

فات ، تحمل تلها. صدام با تصور اینکه برای غربیخاتمه یافتتخلیه کویت توسط عراقیها 

آنان، غیرممکن خواهد بود، و احتمال قیام جهان عرب و اسالم  نیروی انسانی نیروهای نظامی

قین به مقاومت شدید نظامیان عراقی در مقابل متحدین، به مهلت ی غربی، و ( دولکفار) علیه

 هواییان ملل وقعی ننهاد. دو روز بعد از اتمام مهلت داده شده، عملیات گسترده نیروی سازم

 ها آغاز گردید.متحدین به اهداف عراقی

ها که برای بیرون راندن عراقی 1«دفاع صحرا» و 1«طوفان صحرا»در جریان عملیات 

گسیل شدند. بیشتر  سرباز خارجی به عربستان سعودی ۶۶۶،۶۶۶شده بود، حدود  ریزیطرح

 ها تحمیل نمودند!ها و کویتیمیلیارد دالری هزینه جنگ را به عربستانی ۷۶۶مخارج 

زمان جنگ دوم جهانی به  نظامی ازکشور قدرتمند جهان که بزرگترین عملیات  ۳۱ائتالف 

علیه نیروهای عراقی آغاز گردید. سوابق شورای  ۷۳۶۳دی ماه  4۱رفت، در تاریخ شمار می

این است که در مواقع بحران بین دو کشور متخاصم همواره  نشانگر ،امنیت سازمان ملل متحد

همچنانکه در  4مند تبدیل کرده است."عرصه را به جوالنگاهی سودمند برای کشورهای قدرت "

این ائتالف جهانی نیروهای چند ملیتی، به دعوت سازمان مذکوردر این جنگ شرکت نکردند! 

 به دستور رئیس جمهور آمریکا آمریکایی «ژنرال شوارتسکف»بلکه فرمانده کل این نیروها 

در  " گمارده شده بود ودر تعیین و کنترل فرمانده مزبور شورای امنیت دخالتی اعمال ننمود.

که از طرف سازمان مجاز شمرده شده، تحت ای طول حیات سازمان ملل، عملیات گسترده

                                                           
 ۳4همان ص . 1

2 .Desert Storm 
3 .Desert Shield 

و تجاوز رژیم عراق به جمهوری اسالمی  منصور الریجانی اسماعیل؛ نظام جمعی سازمان ملل متحد. زمانی سیدقاسم -4
 ۳۳ص  ۷۳۱۱ مدیریت ادبیات و انتشارات، تهران – دفاع مقدسهای ایران، ناشر: بنیاد حفظ آثار و ارزش
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توان به عملیات می فرماندهی ایاالت متحده و نه سازمان ملل صورت گرفته است که بطور مثال

 1در سومالی اشاره کرد." 1442 – 43در عراق و  1442 – 41در کره،  1412 – 13سالهای 

  سرباز به منطقه اعزام نمود! ۳۳۶،۶۶۶یی ، به تنهادر بحران عراق علیه کویت آمریکا

ک کشور کافی بود، ولی چون در واقع ی برای نابود کردن ارتش عراق، وارد عمل نمودن

کشور نفتخوار  ۳۱ک سوم کل ذخایر فسیلی جهان بود، ائتالف ی سر اصلی برموضوع 

 نمود!میالزامی

دی  4۱در روزنامه نیویورک تایمز مورخه  رئیس جمهور اسبق آمریکا «ریچارد نیکسون»

 فارسخلیجدر منطقه نفتخیز  آمریکاییپرده از نیات اصلی حضور نیروهای  ۷۳۶۳ماه 

نرفته ایم، چون نه در کویت و نه  " ما به خاطر دفاع از دموکراسی به کویت برداشت و گفت:

ایم، ک دیکتاتور به کویت نرفتهی در کشورهای منطقه دموکراسی وجود ندارد. ما برای سرکوبی

دادیم. ما برای دفاع از تساوی هم اعالن جنگ می چون در این صورت باید به سوریه

ازه ندهیم که به هیچ کس اجایم ایم. ما به این دلیل به آنجا رفتههم به کویت نرفته المللیبین

  2به منافع حیاتی ما لطمه بزند."

 هایکی از سهامداران بزرگ شرکتی که خود) جورج بوش پدر رئیس جمهور وقت آمریکا

یلی انرژی فس دربارهرا اش پرده سیاست استکباریبی نفتی است(، در هنگام حمله به عراق،

 " اقتصاد ما، روش زندگی ما و آزادی کشورهای منطقه و صاحبان اصلی آن، ابراز داشت و گفت:

جهان، همه و همه به زحمت خواهند افتاد اگر، کنترل ذخایر نفتی بزرگ دوست، در تمامی

 3صدام بیافتد."جهان بدست 

هزار بمب برای انهدام  ۳۶۶، به دستور صدام بیش از عراق به کویت یورش در جریان

 ۱۶۶نفت، مؤسسات اقتصادی، مدارس و دیگر مناطق کویت کار گذاشته شد. حدود های چاه

یر غهای انرژی فسیلی و ها به آتش کشیده شد. اکثر زیرساختحلقه چاه نفت توسط عراقی

کسان گردید. صدام راه را برای غارت منابع زیرزمینی ی آن در کشور اشغال شده کویت با خاک

مداران آن متعلق به سیاست آمریکاییهای بزرگ نفتی ها، توسط شرکتمنطقه بابازسازی ویرانی

 نمود! کشور، هموار

                                                           
 ۳۳همان ص . 1
 ۷۶۳ص  ۷۳۱۳ ؛ ناشر: کتاب صبح، چاپ: اسوه، تهرانزرشناس شهریار/ نیمه ی پنهان آمریکا. 1
 4۶۳ص  ۷۳۱۷روایت، چاپ: احمدی  –هانس/ خون در راه نفت؛ ترجمه: محمد اشعری، ناشر: نشر ثالث . کرونبرگر. 1
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ساخت تأسیسات نفتی و ها و ، مثل خاموش کردن چاههای نفتی کویتبازسازی حوزه" 

 222سپرده شد که حدود  «هالی برتون»سال به شرکت 12تأسیسات غیرنفتی آن، برای مدت 

  1شود."میلیارد دالر تخمین زده می

 که با ائتالف جهانی توسط سازمان ملل، به رهبری آمریکا فارسخلیجروزه دوم  ۳۱جنگ 

گران ها، نبه وقوع پیوست، در واقع برای بازگرداندن شیوخ دست نشانده آمریکا نبود، غربی

و میکروبی عراق به سمت کشورهای منطقه یایی های شیمهای مجهز به کالهکپرتاب موشک

تضعیف دشمن  -۷: نبودند. هدف اصلی آنان از تحریص و تحریک صدام برای تجاوز به کویت

های نفت منطقه برای دراز مدت محسوب شد، تا خون اقتصاد تصاحب چاه -4، بالقوه اسرائیل

جنگ »کتابی تحت عنوان  ۷۳۶4ها در سال آمریکاییسهامداران نفتی از حرکت باز نایستد. 

 یتها ضمن اشغال کونموده بودند که عراقی شر نمودند. در این کتاب پیش بینیمنت «خلیج

نیروهای  نمودن مسئله، توسط المللیبینافت. آمریکا با ی بر منابع نفتی منطقه تسلط خواهند

کشورهای غربی و عربی، تحت رهبری نظامیان واکنش سریع و مشارکت و همکاری نظامی

اقدام به بیرون راندن نیروهای اشغالگر عراقی خواهند نمود. انتشار این کتاب، سند  آمریکایی

رل و کنت فارسخلیجآن در سالیان بعد به منظور ایجاد بحران در منطقه ایی گویای طرح اجر 

 ان گردید.آمریکاییموجه منابع عظیم نفتی منطقه توسط 

ونه کتبی با این گ زیرزمینی است، چنیناما در مناطق دیگری از جهان که فاقد منابع غنی  

 گوسالوی سابق،در یو " در جنگ بالکان صورت عملی به خود ندیده است.ایی هپیش بینی

 مشابهی، گرچه نه از لحاظ کمیت، در انظار مردم جهان انجام گرفت،تر کشتارهای فجیع

 2د."برداشت، برداشته باش فارسخلیجهای قابل قیاسی نظیر آنچه در آنکه سازمان ملل گامبی

 کشته نیز نصیب سربازان متفقین ۷4۷سرباز خود را از دست داد،  ۱۳ نبرد، آمریکا در این

ار های خودی قر شد که بیشتر این اشخاص از ناحیه پشت مورد اصابت گلولهشد. گفته می

نفر تخمین زدند!  ۷۶۶،۶۶۶تعداد کشته شدگان عراق را حدود در صورتی که  گرفته بودند.

جمهوری  روزنامه هزار نفر از نیروهای نظامی عراقی به اسارت درآمدند. ۳۶تا  ۱۶حدود 

خود، به نقل از روزنامه نیویورک  ۷۱در صفحه  ۷۱/۱/۷۳۶۳مورخه  ۳۳۷4اسالمی در شماره 

و پشتیبانی نیروهای ائتالف از کشور اشغال  تایمز چاپ آمریکا در زمان حمله عراق به کویت

                                                           
 4۷ص  ۷۳۱۳/ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: پژمان، از خونین شهر تا خرمشهر. 1
 ۷۳۱هانس/ همان کتاب ص . کرونبرگر. 1
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 کلیه هواپیما، تانک شده کویت نوشت:
ً
که توسط صدام علیه ایی هو موشکها " تقریبا

، انگلیس ،، ایتالیا، فرانسهبکار گرفته شده است، توسط دوستان قدیمی، آلمانها آمریکایی

 1به عراق فروخته شده است." و دولت جدید شوروی ژاپن

های خونینی نمود. اول با ایران " صدام ما را وارد جنگ گوید:میایی سرلشکر وفیق السامر 

ها. ما چیزهای زیادی را در این دو جنگ از دست دادیم. ما درآمدهای و دوم با اعراب و غربی

میلیارد دالر بدهی و غرامت جنگ  122سال آینده را از دست دادیم و عالوه برآن  22نفتی 

کند. های ما سنگینی میمیلیارد دالر تجاوز کند، بر شانه 222 رود ازکه احتمال می کویت

" ما در این جنگ، حدود 2."اندک میلیون قربانی دادهی ها در طول حاکمیت صدامعراقی

تانک خود را از دست دادیم. همین تعداد زره پوش  9،122تانک از مجموع  2،722تا  2،122

هواپیمای  111غیر از  –ند هواپیمای جنگنده فرو 222وتوپ را نیز از دست دادیم. و فقط 

ه ما کای برای ما باقی ماند. جمع کل هواپیماهای جنگنده –که به ایران گریختند ای جنگنده

به گفته خود  رئیس جمهور آمریکا جورج هربرت واکر بوش 3فروند بود." 292در اختیار داشتیم 

 .«من تو را به دوران قرون وسطی برمی گردانم»عمل کرد. وی خطاب به صدام گفته بود: 

مردم عراق را توسط تحریم به زانو درآورد. در حالی که صدام،  این جنگ، آمریکا از بعد

دامه ی برای اوجود وی دلیل قدرت خود کماکان تکیه زده بود تااریکه  مسبب اصلی فاجعه، بر

ت بسیار که گفته بودکه نف« هنری کیسینجر»ها در منطقه باشد. توصیه آمریکاییحضور نظامی

مهمتر از آن است که اختیار آن را به کشورهای عرب داد، جامه تحقق پوشید. از این زمان به 

 حضور فیزیکی خارج گردید، صاحب اصلی غارتگر آنبعد اختیار نفت از دست اعراب منطقه 

 به بهانه حفظ امنیت منطقه و آسایش رهبران مرتجع حفظ نمود!
ً
کا، " با اینکه آمری خود را ظاهرا

را به بهانه حفظ امنیت آنان به مناطق اشغال شده تبدیل کرده است، ولی  عربستان و کویت

 ار همین کشورها
ً
 4."کندمیتأمین  هزینه سنگین این به اصطالح حفظ امنیت را عمدتا

                                                           
 ۱۳ص ۷۳۱۶لیغات اسالمی، چاپ: آرین، صفری محسن/ ما اعتراف می کنیم؛ ناشر: انتشارات حوزه هنری سازمان تب. 1
مرکز مقدس )وفیق/ ویرانی دروازه شرقی؛ مترجم: عدنان قارونی، ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع یی السامرا. 1

 4۱ص  ۷۳۳۷ مطالعات و تحقیقات جنگ(، چاپ: قلم آذین، تهران
 4۱۳. 4۳۶همان مدرک صص . 1
نخستین با همکاری مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، چاپ: نفتی؛ ناشر: نشر های برکشلی فریدون/ اوپک و بحران. 4

 ۷۶۷ص  ۷۳۱۶رامین 



 ردای فتح 461

 فرجام صدام حسین 

 1فشارد."" هنوز پنجه خون آلود قاتلی از پهلوی مقتولش بیرون نیامده که، پنجه ثالثی گلویش را می

 

های مدیدی صدام حسین را با داشتن شخصیتی، ماجراجو، قدرت طلب، استکبار، مدت

و و رهبری جهان عرب، به نح فارسخلیج ژاندارمی ،پروازانه ضد شیعه و ضد ایرانی، با آمال بلند

ت استکبار بر منطقه انبار بزرگ نف دلخواه خود پرورش داد، و به عاملی برای توجیه تسلط کامل

 و گاز جهان تبدیل نمود.

، با سهولت در صراط اهداف ها به سرکردگی آمریکامهره شطرنج گرفتار در دست غربی

 ن گام نهاد. و سرمه تحریک بر دیدگان وی کشیدند!آنا

" صدام را به سادات دیگری تشبیه  چاپ دمشق در سیزدهمین روز جنگ «الثوره»روزنامه 

: صدام با آغاز [سپس نوشت]و بگین شده است. ... های کارترکرد که داوطلبانه مجری طرح

با  ییکشد و جامعه عرب را برای جلوگیری از رویارومیجنگ علیه ایران، منطقه را به ویرانی 

 2کشاند."ها به ضعف میها و صهیونیستتجاوزات امپریالیست

ه آمد. روزنامخودبزرگ بینی صدام با اندک تحریکی از جانب اربابانش، به جنبش در می 

مهر ماه سال اول جنگ، به قصد بزرگ جلوه دادن  ۷۶چاپ نیویورک در  «وال استریت ژورنال»

از رهبران برجسته جهان و نیز به  عنوان یکی" ...پس از پیروزی عراق، صدام به  وی نوشت:

شناخته خواهد شد، صدام حتی رهبر تمام کشورهای  عنوان نیرومندترین مقام در خاورمیانه

 4داشت، به دست خواهد آورد." 3«مارشال تیتو»شد و نقشی را که زمانی  جهان سوم خواهد

                                                           
 ۱۶ص  ۷۳۳۳رحمت نژاد حسین/ افکار جاویدان؛ ناشر: عارف کامل، . 1
عات و تحقیقات جنگ، چاپ: صادق، هجوم سراسری(/ ناشر: مرکز مطالچهارم ) کتاب روزشمار جنگ ایران و عراق؛. 1

 4۳۶ص
مردود شدن از  بعد ازدر کرواسی متولد شد، وی  ۷4۱۷خرداد  ۳، در (Josip Broz Tito) یتوتز برو (جوزف)یوسیپ . 1

مدرسه و ترک تحصیل، به شغل شاگرد ساده مکانیکی مشغول شد. در جنگ اول و دوم جهانی شرکت کرد. بعدها به 
های افتخار کمونیسم و به ساله خود به نشان لیاقت مدال ۱۱نائل شد. در طول عمر  رهبری حزب کمونیست یوگسالوی

 های رئیس جمهوری یوگسالوی، نخستنایل گردید، وی مقام (ویرتونی میلیتاری)لهستان دریافت جایزه دالوری نظامی
ابق بود. س تو، مستقل از شورویوزیر یوگسالوی و قائم مقام جنبش عدم تعهد را از آن خود نمود. سیاسیت کمونیستی تی

 درگذشت. ۷۳۳۳اردیبهشت  ۷۱سال خدمت در  ۳۳ بعد از
 4۶۱ص  هجوم سراسری(/چهارم ) کتاب روزشمار جنگ ایران و عراق؛. 4



 460 نیفرجام صدام حس

 

بود، تحت تأثیر این القائات کاذب، به ایران  1«طغیانگری خمیره ذاتی او»صدام که 

ساله آغاز نمود. در طول این مدت باعث  ۱تهاجم گسترده خود را با تحمیل جنگی اسالمی

نیروی  2"پنجمین "و  ایران که زمانی قدرتمندترین ارتش خاورمیانهتحلیل قوای نظامی

گردید. ارتش عراق، در طول جنگ، با تزریق انواع  ،رفتتوانمند جهان به شمار مینظامی

تسلیحات مدرن نظامی، مالی و نیروی انسانی توسط حامیان بسیار آن کشور، در اواخر جنگ 

 ی کهیهابا دارا بودن انواع تجهیزات مدرن، و موشک 3" چهارمین ارتش بزرگ جهان "دارای 

جهان قرار قدرت برتر نظامی 12هرست و به قولی در فای ارتش آن کشور را به قدرت منطقه"

نوع متفاوت را در اختیار  14هواپیمای جنگنده از بیش از  922" عراق در واقع  4داده بود."

لذا با این  5در جهان باشد." توانست تهدیدی جدی برای هر نیروی هواییمی خود داشت و

رین از قدرتمندت که یکی هواییرا به لرزه درآورد، و نیروی  توانست قلب اروپاتوانایی رزمی، می

 بویژهشد، خطری بالقوه برای کشورهای غربی در سطح جهان محسوب می هوایینیروهای 

آن  رکه قط شده بودندای صاحب توپخانهها توسط انگلیسیها ، قلمداد شد. عراقیاسرائیل

در فواصل ایی هتن که قادر بود هدف ۷۱۶متر با وزنی  ۱۶به درازای ای اینچ با طول لوله ۳۳

ق " عراباور بودندکه بر این  کیلومتری را مورد اصابت قرار دهد. کارشناسان ۷،۶۶۶الی  ۱۶۶

 6همسایگانش را نابود سازد."بتواند ها اری آنی است که بهایی هدر حال انجام دادن پروژه

 هایاز پیشگامان طراحی و سازنده انواع توپخانه که یکیکانادایی،  7«جرالد وینسنت بول»

عنی ی " او را با مرد دیوانه حاکم بر عراق شود، جریان جنگ ایران و عراق،می دوربرد محسوب

مورد های گلولهبرخالف ]متری ساخته بول، میلی 111پیوند داد. توپ « صدام حسین»

ها شد، هر کدام از این گلولهمی تکه ترکش تبدیل 1312که بعد از اصابت به  «ناتو»استفاده 

 هایسالقرار گرفت و در ها بسیار مورد عالقه عراقی [پراکندمی قطعه ترکش به اطراف 9،722

                                                           
 ۷۱/۷4/۷۳۶۶ره( در تاریخ ) ینیخماشاره به سخنرانی امام . 1
 ۱4ص  ۷۳۶۳ ت امیر کبیر، چاپخانه: سپهر، تهرانه/ دو سال آخر، رفرم تا...انقالب؛ انتشارا -موحد. 1
 هوشمند -(؛ ترجمه: حمید فرهادی نیافارسخلیجهای جنگ استراتژی و تاکتیکصحرا )بلک ِول جیمز/ صاعقه در . 1

 ۱۳ص  ۷۳۱4 نامور تهرانی، انتشارات اطالعات، تهران
 ۳۱۶ص  ۷۳۳۶های باختر؛ ناشر: نشرآجا، فرمان آتش در کوهستانکیانی سورنا/ . 4
 هوشمند -(؛ ترجمه: حمید فرهادی نیافارسخلیجهای جنگ استراتژی و تاکتیکصحرا )بلک ِول جیمز/ صاعقه در . 9

 ۷۶4ص  ۷۳۱4 نامور تهرانی، انتشارات اطالعات، تهران
غرب چگونه عراق را مسلح ساخت(؛ ترجمه: احمد تدین، ناشر: خدمات فرهنگی مرگ )/ سوداگری آر تیمرمن کنت.. 6

 ۱۷۳ص  ۷۳۱۳ رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران
7 .Gerald Vincent Bull  
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علیه کشورمان  را خریداری و وارد جنگها قبضه از این توپ 322جنگ با ایران چیزی نزدیک به 

ک موشک بالستیک دوربرد برای عراق باشد، ی که قرار بود «العباد»کرد. او در ساخت موشک 

را برای عراق طراحی کرد؛  «المجنون»و  «الفا»همکاری بسیاری داشت. سپس هویتزرهای 

شدن جنگ و افزایش تر داد. اما با طوالنیمی که قدرت زیادی به توپخانه عراقهایی توپ

 متوجهها استقرار غیرنظامیان، عراقیهای استفاده عراق از تاکتیک حمله به شهرها و محل

 موشک
ً
توان از می نبوده و در صورت لزوم هابالستیک پاسخگوی نیاز آنهای شدند که صرفا

کالیبر بزرگ نیز برای هدف قرار دادن شهرهای مرزی ایران استفاده کرد. اّما سؤال های توپ

 چقدر بزرگ؟ عراقی اینجا بود
ً
از  رفته و او با استفاده «بول» این بار نیز به سراغها که: دقیقا

 «بابل»مربوط به شلیک ماهواره به فضا با استفاده از توپ داشت، پروژه های تجاربی که از تست

 «بابل کوچک»تری با عنوان کار روی پروژه کوچک «بول»را برای ارتش عراق کلید زد. در ابتدا 

متر داشت و قرار  92میلی متر و طول  312به قطر ای آغاز کرد. این توپ لولهها ا برای عراقیر 

ک تپه ی درجه روی 91کیلومتر دست پیدا کند. این توپ با زاویه  712بود به بردی در حدود 

در شمال بغداد نصب شد و چند شلیک ای . این توپ در منطقهکردمی قرار گرفته و شلیک

 آزمایشی نیز با آن صورت گرفت. 

 کی بول شاهکارش را با طراحی توپ بابل تمام کرد. بابل متولد شده از پروژه هارپ بود؛

متر. این توپ امکان شلیک  112متر و طولی معادل میلی 1،222ه با کالیبر ثتوپ عظیم الج

  1کیلومتر را داشت." 1،222برد کیلوگرم در  222به وزن ای پرتابه

 مخرب به مرحله اشباع رسیده بودند. های از لحاظ مالکیت انواع سالحها عراقی

یخ بیش نبود. تار از این زمان به بعد، صدام مهره سوخته خطرآفرینی برای دوستان آمریکا

جود این مهره مزاحم مصرف وجودیش برای خدمت به سیاست امپریالیسم سپری شده بود. و

ین بر ا های مملو از نفت عراق گردیده بود. اراده استکبارباعث عدم تسلط اربابان وی بر چاه

مقرر گردید که باید این معضل دهشتناک از میان برداشته شود! تا امنیت مرزهای امپراتوری 

 تأمین گردد.  فارسخلیجآمریکا در 

ل سیُروا ِفی 
ُ
کَثُرُهم ُمشِرکیَن "" ق

َ
 کاَن ا

ُ
بل

َ
ذیَن ِمن ق

َّ
یَف کاَن عاِقَبُة ال

َ
روا ک

ُ
انظ

َ
رِض ف

َ
 2اال

 های دوقلو، بهانه مناسبی برای از میان برداشتن صدام رخ داد.انهدام برج

                                                           
 ۱۳ص  ۷۳۶شماره  ۷۳۳۱ویژه نامه پایداری دی و بهمن  –خردنامه همشهری . 1
 ۱4بنگرید عاقبت گذشتگان که بیشترشان مشرک بودند چگونه شد. قرآن مجید؛ سوره روم، آیه بگو: در زمین بگردید و . 1
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ها ها انباشته شده بود، به دستور همان غربیهای خطرناک صدام، که توسط غربیموشک

با اطالع  " مرکز موشکی موصل که برخی از آنها درایی همنهدم گردیدند. همان موشک

واقع در این چهار های با کمک مجموعه شرکت و انگلیس ، اطریش، ایتالیای آلمانهادولت

" معروفترین  کردندمی پنج برنامه عمده موشکی را دنبالها یعراق بود. 1شده "کشور ساخته 

فنی کارشناسان سوئیسی و اروپای غربی های و همکاری ، با آرژانتین و مصرهااین برنامه

 2شد."می بخصوص آلمان دنبال

دو قلو، از طرف طراحانی مشکوک انجام شد! با دالیل واهی گناه آن های انهدام ساختمان

مجروح به بهانه محل فعالیت  نمودند. کشور افغانستانرا متوجه سازمان تروریستی القاعده 

این سازمان، اشغال گردید، تا در واقع نه تنها از فعالیت و توفیق اسالمیان رادیکال کاسته شود، 

طماع به سمت جنوب سد و هم، ایران اسالمی از آن سوی محاصره های بلکه جلوی نفوذ روس

 نظامی شود.

 جرج»، چشمان منابع غنی طالی سیاه عراق، دومین کشور نفت خیز خاورمیانهدرخشش 

معاون رئیس ) 4«دیک چینی»، ریچارد بروس (رئیس جمهور وقت آمریکا) 1«دبلیو بوش

 7«پال ولفوویتز»و  (وزیر دفاع) 6«دونالد رامسفلد»، (وزیر خارجه) 9«کالین پاول»، (جمهور

عراق ملقب گردید، خیره نموده که بعدها به معمار جنگ آمریکا و  (جانشین وزیر خارجه آمریکا)

که در جنگ )کشتار جمعی های از تروریسم و سپس وجود سالحها اتهام حمایت عراقی بود!

 دام" آمریکا باید ص ، آنان را متقاعد ساخته بود که(بودندها ایران و عراق، خود تسلیح کننده آن

  8را حذف کند."

 :زیرا در واقع

آگاهانه صدام را برای فرصتی مناسب  ۷۳۱۶در سال  فارسخلیجدر جنگ اول  آمریکا 

 رها نموده بود.
                                                           

 ۶۳ص ۷۳۱۶لیغات اسالمی، چاپ: آرین، صفری محسن/ ما اعتراف می کنیم؛ ناشر: انتشارات حوزه هنری سازمان تب. 1
 ۱۳همان ص . 1

3 .George Walker Bush 
4 .Richard Bruce Cheney 
5 .Colin Powell 
6 .Donald Rumsfeld 
7. Paul Dundes Wolfoitz  

نیا، ناشر: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ: .کالک/ علیه همه دشمنان؛ ترجمه: کیوان افخمیآ ریچارد.. 8
 ۳4۶ص  ۷۳۱۱ تهران خوشه،
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در جهت حفظ منافع غرب گام به ظاهر!( ) ،استکبارستیزی صدام سیاست 

دمکرات عربی با ساختار حفظ منافع آنان بر داشت، لذا بایستی دولتی به اصطالح نمیبر 

 عراق حاکم شود.

 شد.می ارتش ماجراجوی عراق مانعی جدی قلمداد ،بزرگ در راستای منافع اسرائیل 

رحمانه اسالم به بی خلق ایدئولوژی مناسبی جهت مقابله با القاعده و معرفی چهره 

 منطقه.های با همکاری همه جانبه وهابی «داعش»جهانیان با آفرینش 

 نفت عراق.های عنی تصاحب بالمنازع چاهی حذف صدام 

هفته ارتش تا بن دندان  ۳با ایجاد ائتالفی جهانی با حمالت گسترده در مدت  سپس آمریکا

 4۱ماه و  ۱سال و  ۱عماًل آن کشور را به مدت  ۷۳۱۶اسفند  4۳مسلح عراق را نابود کرد. و در 

و را ا باألخرهروز اشغال نمود. با شکست ارتش عراق، صدام نگون بخت متواری و پنهان گردید. 

 افتند!ی وضع اسفناکیبا ای در دخمه
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نهایت پس از محاکمات متوالی، ... در و پس از دستگیری او را به محاکمه کشاندند.

به دار  ۷۳۱۳، در دهم دی ماه 1«عراقجنایت علیه مردم مظلوم »آشام بعثی به جرم خون

                                                           
بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید، این گریز اصال سودی به حال شما نخواهد » ۷۶قرآن مجید/ سوره االحزاب، آیه . 1

 برخوردار نخواهید شد. [از زندگی]داشت و در آن صورت جزء اندکی 
کیلومتری شمال بغداد،  ۶۶در شهرک ُدجیل بین بغداد و سامراء واقع در ۷۳۶۷که کاروان صدام در سال هنگامی. 1

نفر از ساکنین آن شهرک از جمله چند کودک  ۷۶۶سؤقصدی رخ داد. در پی این سؤقصد گذشت، به جان صدام می
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 را به وحدت ومکافات آویخته گردید. شعار امت واحده عربی حزب بعث، نه تنها امت عرب 

 کشورهای عرب به منظور ساقط کردن ، بلکه باعث گشودن دروازهیکپارچگی مبدل نساخت

 -تبدیل گردید! حال آنکه همسایه غیر عرب آن ،های غیر عربک حکومت عربی، توسط امتی

نه تنها ندای غیرعربها را برای فرصتی مناسب در جهت تهاجم نظامی  -ایران جمهوری اسالمی

 به ده از خاک خود جهت هرگونه تهاجمیبه خاک عراق اجابت ننمود، بلکه اجازه استفا ایران

ساله و ویرانگر  ۱ک کشور عرب که حکام جبار آن جنگی ی ها برای براندازی حکومتغیر عرب

 نداد!نیز را به این کشور تحمیل کرده بودند، 

" هر که در حوزه سلطنتش ستم پیشه کند، در هالک خود شتاب  فرماید:می (ع)امام علی

 1کرده است."

کشور، دچار تحریم کامل ، و پس از تهاجم نیروهای ائتالف به آن اشغال کویت بعد ازعراق 

نفتی گردید که از نظر اقتصادی به ورطه اضمحالل رسید، از نظر سیاسی نیز عماًل به شبه 

 تبدیل شد.  مستعمره آمریکا

صدام حسین، تنها دیکتاتوری نبود که مدتهای مدید به وسیله استکبار جهانی به سرکردگی 

را از بین بردند. از دیرباز  او ،دریغ حمایت شد و پس از تغییر شرایطبی د،روی کار آم آمریکا

 ناسپاسی، صفت دیرینه استکبار نسبت به گماشتگان خود، بوده است!

 4۱، در های آمریکاو دنباله رو خط مشی سیاست وقت انگلیس وزیرنخست «تونی بلر»

 رئیس جمهور «اسلو بودان میلوسویچ»با تأکید بر ضرورت کوتاه کردن دست  ۷۳۱۱خرداد 

 فرارسیدن زمان مناسب سیاسی، به بهانه کشتار مردم بعد ازها، و رهبر صرب وگسالویی فدرال

 2برای رفتن به جز جایگاه متهم ندارد." جاییوگسالوی، ی " رهبر گناه، گفت:بی

مورد  و و دیرینه سازمان سیا دست نشانده پاناما و همکار صمیمیدیکتاتور  «مانوئل نوریگا»

" به عنوان مدیر سیا در دوره رئیس  ،«پدر()جورج بوش »توجه خاص رؤسای جمهور آن کشور، 

را  جمهور فورد، و سپس به عنوان معاون رئیس جمهور ریگان، این قاچاقچی مواد مخدر بدنام

                                                           
کیلومترمربع از اراضی مزروعی و باغات میوه  ۷،۶۶۶نفر دیگر محبوس گردیدند، حدود  ۷،۳۶۶خردسال اعدام شدند، 

 که ممر درآمد آنان بود، نابود نمودند.را اهالی 
علیه السالم(؛ ترجمه: محمدعلی )مجموعه کلمات قصار حضرت علی دررالکلم )م و آیت الله آمدی عبدالواحد/ غررالحک. 1

 ۳۱۳حکمت  ۶۳۶ص  ، چاپ: افست،4انصاری قمی، جلد 
ی، چاپ: دفتر سیاس -ناتو و نظام در حال گذر(؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش)سنگالی کریم/ دومینوی بالکان، . 1

 ۳۷ص  ۷۳۱۶وزارت دفاع، 



 467 دفاع مقدس

 

به وجود آورد. و او را در لیست کسانی قرار داد که حقوقشان  1492و  1472های طی سال

 1بیش از صدهزار دالر بود."

، دستور [جورج بوش پدر]پاپی  1494در پایان سال " ... سوختن این مهره سودآور، بعد از

 2د."منجر ش ،ترک دولت مطیعی حمله به این کشور را داد که به مرگ صدها نفر و به گماشتن

زبانان در واشنگتن، آخرین فردی بود یایی اسپان مدیر شورای امور ممالک 1«لیری بیرنس»

تور قوی " دیکتا ت:فوی گ درباره، با نوریگا مالقات نمود، آمریکاییکه قبل از رسیدن نیروهای 

 علیهها خدمت و بندگی در مبارزه سال بعد ازخشمگین و عصبانی است. چون ایی پانام

 4او را رها کرده است."احترامیبی واشنگتن، بوش با نهایتای دشمنان مختلف منطقه

ی که، جهان او را خوار و کوچک یحب جا" بسا صافرمایند: می السالم()علیهیعلامام 

سرنوشت ستمگران، برای زمامداران دیگر مایه پند و عبرت است. حضرت  5کرد."

" چه بزرگ است برتری کسی که از فرو افتادن دیگران بیاموزد  فرماید:می السالم()علیهعیسی

 6که چگونه بر دو پای خود بایستد."

 دفاع مقدس 

 تعریف لغوی دفاع

َع، به معنی دفع و رد کردن تهاجم دشمن است.دفاع از ریشه 
َ
 َدف

ا ی " از کسی حمایت کردن، بدی و آزاری از خود یعنی ،(با کسر دال)معنی دفاع 

 7دیگری دور کردن، وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن."

ک امر ی دفاع عکس العمل مناسبی است در جهت دفع دشمن که از نظر اخالقی

 گردد.ممدوح محسوب می

                                                           
 دکتر حبیب الله محمودیان، ناشر: انتشارات زاگرو، ایالم -س/ خانواده سری؛ مترجمان: دکتر کرم ادیبی فررا. بیکر. 1

 ۷۳۱ص  ۷۳۱۳
 ۷۳۳همان ص . 1

3 .Leery Birns 
 ۷۳۱همان ص . 4
محمدعلی انصاری علیه السالم(؛ ترجمه: )مجموعه کلمات قصار حضرت علی )آمدی آیت الله عبدالواحد/ غررالحکم . 9

 4۳حکمت  ۳۳۷، چاپ: افست، ص 4قمی، جلد 
؛ انجیل برنابا، ترجمه و تحقیق: گروه پژوهش و تحقیقات خاتم، ناشر: مؤسسه فرهنگی (علیه السالم)عیسی مسیح . 6

 ۷۳۱فصل  ۷۳۱۶ انتشاراتی خاتم، چاپ: دقت، مشهد
 ۱۶4ص ۷۳۱۱محمد/ فرهنگ فارسی صبا؛ ناشر: انتشارات صبا  بهشتی. 7
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 تعریف اصطالحی دفاع

که برای مقابله با نوع خاصی از تهاجمات دشمن، اعم از ای دفاع به هر اندیشه و شیوه

 گردد.سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اتخاذ شود، اطالق می
 

 معنی جنگ

 علیها چند کشور، ی سپاهیان دو ای ا چندگروه،ی بین دو ،عملی است خشونت آمیز

 دشمن مقابل، به قصد چیره شدن بر او.

، تحمیل اهداف مورد نظر و تسلط بر برخی از (در صورت غلبه بر خصم)نتیجه جنگ: 

 شئونات مغلوب.

نظیر: حیات، مالکیت، آزادی، هویت ملی و ایی نتیجه دفاع: حفظ و حمایت از ارزشه

 تمامیت ارضی.

 است. دفاع مشروع حق طبیعی هر مدافعی 
 

 مبانی عقلی دفاع

م انسانی، حریم زندگی، ناموس، حیثیت و شرافت، 
ّ
 کی دفاع از حق حیات، حقوق مَسل

امر کاماًل طبیعی و خودجوش است. از نظر اعتقادی، مسلمانان معتقدند که خداوند از 

 .(حق الناس) کند.های مظلوم در دنیا و آخرت در برابر افراد ظالم دفاع میانسان

روز نبرد،  4،۱۳۳گویند که در طول می «دفاع مقدس»جنگ ایران و عراق را از آن جهت 

سه ها و حماها، پایمردیها، جان فشانیها، ایثارگریرزمندگان ایرانی توانستند با مجاهدت

کشور شناخته شده استکبار  ۳۳ها، با نثار خون خود از حریم مملکت ایران در مقابل آفرینی

سال جنگ  ۱ود رشادت و مقاومتی به منصه ظهور برساند که بعد از گذشت جهانی، از خ

 ک وجب از خاک میهن از پیکره آن جدا نگردید.ی تحمیلی، حتی

های جهانخواری امپریالیسم که در واقع تابع سیاست المللیبینساختار فعلی نظام 

با اتکاء  تی االمکانگردیده، سیاست استقالل طلبی ملت ایران را ناگزیر ساخته است تا، ح

 های ملی از منافع حیاتی خود دفاع کند.به توانائی
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ه کایی که باید تا آنجاند های ملی، اکثر کشورها متقاعد شده" ...برای دفاع از ارزش

 1خود را افزایش دهند."، قدرت نظامیدهدمیمنافع آنان اجازه 

 به نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ششمین روز جنگ، خطاب )ره(امام خمینی

ونخوارش و اذناب خ که هستید، مردم را برای جنگ با آمریکاای ...در هر نقطه" گفتند:

جنگ، جنگ است. و عزت و شرف میهن و دین ما در گرو همین  چون، عراق آماده کنید که

کایک فرزندان خود را برای ی مبارزات است. و میهن از جان عزیزترما، امروز منتظر است تا

ن ران ایران زمیکایک سلحشوی نبرد با باطل مهیا سازد. ما برای میهن عزیزمان تا شهادت

 2است."پیروزی ما حتمی کنیم ومبارزه می

سال از حیثیت، ناموس،  9" ما، مدت  در مورد دفاع مقدس گفتند: ایخامنه اللهتآی

قرآن، دفاع کردیم. و چنین دفاعی  اسالمی وتمامیت ارضی، مردم، حکومت، نظام 

 3است." «مقدس»

 امان:بی سال جنگ ۱به نام دستاوردهای  ،پرونده خونین رزمندگان ایرانی

 متجاوزین بعثی عراق.آزادسازی کلیه اراضی تحت اشغال  -

ی هاعملیاتتثبیت متجاوزین با اجرای  بعد ازاثبات برتری آفندی نیروهای ایرانی  -

 تهاجمی و ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان ایران.

توسط صدام حسین، پاره کننده آن در قبل از آغاز  الجزایر۷۳۱۳ قراردادتأیید مجدد  -

 تجاوز به ایران.

 تمامیت ارضی ایران.حفظ  -

 حفظ استقالل و تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران.  -
 دستاوردهای پس از جنگ تحمیلی

 «.چون خواستیم، توانستیم»ارتقاء فضایل معنوی، اخالقی و استحکام ایمان به  -

 .هامقاومت در برابر شداید و سختی -

 حفظ روحیه از خود گذشتگی و ایثار. -

                                                           
 ۷۳۱۷های برنامه ریزی استراتژیک؛ چاپ: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، تهرانلطفیان سعیده/ استراتژی و روش. 1

 ۱۱ص 
ه ای(؛ ناشر: مؤسسبا تحلیلی مقایسه مقدس )ره( در دفاع ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 1

 ۱۳ص  ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 
 ۷۶۶ص  ۷۳۳4 ؛ ناشر: هدی، چاپ: زیتون، قم(پیرامون دفاع مقدسپاسخ )سید مهدی/ سی پرسش و سی هاشمی. 1
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 آحاد مردم.تقویت اعتماد به نفس در  -

 گانگی و انسجام ملی در بین تمامی اقشار ملت.ی ایجاد وحدت و -

 حفظ روحیه مقاومت و عدم پذیرش ذلت و تسلیم در مقابل استکبار جهانی. -

های بروز ابتکارات تسلیحات دفاعی اعم از هوایی، موشکی، زرهی، انواع سالح -

 انفرادی، اجتماعی و ...

 بنیادی.های سلول وای دستیابی به حوزه دانش هسته -

 مادی و معنوی مردم و نیروهای مسلح.های و قابلیتها باور دولتمردان به اتکاء توانایی -

 و ... -

 



۱۱۷ 

 

 

 فصل دهم: خالصه پیشینه تاریخی ایران

 دهمفصل 

 پیشینه تاریخی ایران خالصه
 

دوران دور تاریخ ایران تا سرنگونی رژیم شاهنشاهی های مربوط به فراز و نشیباز این فصل به بعد، »

 «.کسب آگاهی بیشتر خوانندگان محترم بیان گردیده است ادآوری وی پهلوی، به منظور

 هخامنشیان عهد ایران در

، ازلحاظ فرهنگ دولت مادها و روی کارآمدن هخامنشیان بعد از، بخصوص 1«ایران باستان»

ن بود. حکام آی نظیربی و درخشش شکوفاییو تمدن و گسترش اراضی تحت سلطه، در اوج 

در تمام گستره ممالک متصرفی زمان نه تنها درپی اشاعه فرهنگ و تمدن غنی انسانی خود 

که در اسارت میش کبیر، آزادی مردمان مظلووون کور چ، بلکه پادشاهی همبودندفعال 

 ودخ یافتند، وظیفه انسانیمیبه ستوه آمده و روزنه نجاتی ن «بخت النصرها»ستمگری نظیر 

پنداشتند و منشور آزادی را شیوه زمامداری خود به آیندگان آموختند. همین امور موجب می

 افشانی کرد.  از گیتی آن زمان را پرتومیگردید که نیمیظهور امپراتوری عظی

به اعلی درجه وسعت خود رسید. بهترین  "،نیز زمان داریوش بزرگ درمنشی، دولت هخا

است که در مقبره این شاه در نقش رستم حکاکی ای سند تاریخی، از این جهت، وجود کتیبه

زمان چنین  در اینشده است. موافق این کتیبه، عده ایاالت ایرانی، سی است و وسعت آن 

 تا، سواحل دریای آدریاتیک و قرتاجنه. از سواحل غربی اقیانوس هند :ازشرق به غرب ،بوده

رین توان بزرگتمیازماورای سیحون تا، حبشه. بنابراین، ایران هخامنشی را  :ز شمال به جنوبا

                                                           
 مین آریاها یا سرزمین نجیب زادگان است.سرز «ایران»در اوستا مشتق شده است. معنی کلمه  «آریانا»نام ایران از کلمه . 1
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نوع مردم از نژادهای مختلف با مذاهب و  92دولتی دانست که تا آن زمان تشکیل شده بود. 

 1".کردندمیایران زندگی  مالک وسیعت و اخالق گوناگون، درمو عادا هازبان

 ، تا جنوب کوهدرداد. در اولین نبر را مورد تاخت و تاز قرا ونانی ایران سه بار ،همین دوران در

را به آتش کشید و تا  «وارنریا»شهر کشتی بادبانی، ۶۶۶پیش رفت. در دومین جنگ، با  «آتوس»

شتی اسکورت ک ۷4۶۶۶شتی مسلح و ک ۳۶۶۶م، بارز ی آتن پیشروی کرد. و در سومین هادروازه

 ونان، از جمله آتن گردید. ی به صورت قایق، موفق به تصرف شهرهای بزرگایی هبا احداث پل

، از سمت مشرق جلگه آنیک به شهر آتن نزدیک شده و ...در این مقطع ارتش بری ایران"

در اوائل  هاونانیی هک 2«سارد»روز بعد وارد آتن شدند و آن شهر را به انتقام شهر  ،بدون مانعی

 3".سوزاندند جنگ آتش زده بودند، با معبد آکروپل

کانال سوئز  حفر ارتش ایران با لشکرکشی در شرق، موفق به تسخیر سند و پنجاب گردید و با

 در غرب، دریای سرخ را به دریای مدیترانه پیوند داد. 

ائم داشت و واحدهای آن قشون، بطور دمی، قشون دائکشور ایران در دوره هخامنشیان "

 4".بردمیدر ایاالت ایران، بسر 

تا  ( کهیکنون بودروم ترکیه) «لیکارناس کاریاها»از اهالی  ،زبان ونانیی هرودت تاریخ نگار

تعداد سپاهیان ایران نوشته است: اگر ضمن مبالغه در  "زیسته میپیش از میالد ۱4۳سال 

یدند، فوری آن رودخانه آشاممیرا ای آب رودخانه ،چشم برهم زدن به یکقشون خشایارشا 

 5".شدمیخشک 

کی ی دنمش کبیر پایه گذاری شده بود، با روی کار آوکه توسط کور  سلسله هخامنشیان

 کی از نوادگان داریوش دومی پس از دیگری، بر بخشی از جهان آن روز حکمرانی کردند تا اینکه

موسوم به داریوش سوم، بر تخت سلطنت جلوس کرد. در زمان این پادشاه عیاش و ناالیق، ظلم 

افت و مردم، الجرم از نحوه حکومت دربار ناراضی و ناخشنود ی و جور حکام روز به روز فزونی

 فراهم نمودند.  را گردیدند و زمینه فروپاشی ارکان حکومت

                                                           
 ۷۶۱ص  ۷۳۳۶پیرنیا حسن/ تاریخ کامل ایران؛ انتشارات: اروند، چاپ: غزال . 1
4 .sard   دیلی»شهر سارد یا ساردیس، که در بخش غربی آسیای صغیر واقع شده بود، مدتی به عنوان پایتخت شاهان »

کوروش کبیر فتح شد، از آن زمان به بعد، به مقر یکی از ایاالت مهم  پیش از میالد، به دست  ۳۱۶شد.در سال محسوب می
 پیش از میالد، توسط یونانیان تصرف و بعد از قتل عام آن دیار، به آتش کشیده شد.  ۱۳۱ایران تبدیل گردید. در سال 

 ۳4، ص۷ایران؛ ناشر: شرکت مطبوعات، چاپخانه مرکزی، جلدقوزانلو جمیل/ تاریخ نظامی. 1
 ۷۶۱ص  ۷۳۶۶حسن صباح(؛ ترجمه: ذبیح اله منصوری، الموت )پل آمیر/ خداوند . 4
 ۱۳ص  ۷۳۱۳؛ ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، نامدارآزادگان محمدرضا/ تمدن یونان. 9
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 یها، در سایه تالشدر کشوری که بستر آسایش و امنیت و وفور نعمتمیبدیهی است هنگا

 کیاست، عیاش وبی وقفه گذشتگان مهیا گردد، برای نابودی آن، کافی است زمامداریبی

و  به بار نشیند ستمگر و خودسر، پا به عرصه وجود بگذارد تا محیطی مملو از فساد و تباهی

 د.پیشینیان خود را متزلزل ساز ی حکومت هاپایه

 است. کیاستی خودسران، سرنگونی آنانبی عکس العمل طبیعت

ده بود. فرا رسی «فیلیپ» ، پسر«اسکندرمقدونی»برای  زمان انتقام از سلسله هخامنشیان 

به انتقام آتش زدن شهر آتن بوسیله خشایارشا، به  " «ارسطو»شاگرد مکتب  ،ساله 44 اسکندر

، و [باستان مصرنام شهری در منطقه ] یسوساسوی ایران حمله کرد و در سه جنگ گرانیوس، 

بر داریوش سوم آخرین پادشاه  [آشور در اردبیلهای مرتع شتران، در دامنه کوه یعنی]گوگامل 

به ها این شکست بعد ازم داریوش سو 1".ناور ایران را فتح کردهخامنشی غلبه کرد و کشور په

شد تا طومار سلسله هخامنشیان  کشته« بسوس»نام به  بلخ گریخت و به دست والی آنجا

 برچیده شود.

ر د از سرداران او قرار گرفت. یکی ،«سلوکوس» ایران در طی سالیان درازی تحت حاکمیت

 2".[دکر ]ی اسکندر مقدونی را توجیه پوسیدگی و فساد شاهنشاهی هخامنشی، ماجرا "واقع 

ذاری ش، و تاجگوکور میسردار نا «گئوَبرووَ »بابل بوسیله  بدون خونریزی از هنگام تسخیر

تصرف ایران از سوی اعراب مسلمان شاه کبیر در این شهر در قرن ششم قبل از میالد تا زمان 

جناح سرحدی غربی  1«النهرینبین» ینسرزمقرن،  ۷۳فتم میالدی، حدود در قرن ه

 محمدبن جریر» ،النهرینبینسکنی گزین منطقه ی ایرانی بود. در مورد اهالی هاامپراتوری

، عربی النهرینبینا پارتیان در ی در روزگار اشکانیان "نویسد:میصاحب تاریخ طبری  «یطبر

 رآن گروه از قبیله معاذبن عدنان که بازماندگان اعرابی بودند که بخت النصوجود نداشت، جز 

  4".به اسارت از عربستان آورده بود

 

                                                           
 ۳۷مدرک پیشین؛ ص . 1
 ۶۱ص  ۷۳۱۳ چاپ: فاروس، تهرانژرژ دنیکر/چهره آسیا؛ ترجمه: غالمعلی سیار، انتشارات فرزان،  –رنه گروسه . 1
بعد از  و «بین النهرین»و ایران به  های عثمانیشد. در جنگشناخته می «ِمزاپوتان»ها به نام این منطقه توسط یونانی. 1

 تغییر نام یافت. «عراق» فروپاشی امپراتوری عثمانی به
وزارت امور  –؛ ترجمه: حمیدرضا ملک محمدی فارسخلیجمجتهدزاده پیروز/ کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک . 4

 4۱۶ص  ۷۳۱۶ تهران –خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات 
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 امپراتوری ساسانیان

امپراتوری ساسانی،  " در زمان افته،ی تشکیل 1«فالت ایران»از قسمتی  که در النهرینبین

ان را در برابر رومی تشکیل شد تا جناح باختری ایران النهرینبینپادشاهی مرزداری حیره در 

 2".پاسداری کند

 یتختپا ،1«تیسفون»اوانی، از جمله طاق کسری در شهر وجود ابنیه و آثار تاریخی فر 

 ادعا است. بر این  بغداد، دلیلی واضحکیلومتری  ۱۶در  ساسانیان

غرب دریای پارس در ی عرب نشین هایمن و عمان و امارات و سرزمینی کشورهای کنون "

نامیدند نیز از دوران هخامنشی تا این زمان در می بحرین هاشرق عربستان کنونی که عرب

 4".قرار داشت [ساسانیان]و شاهنشاهی قلمر 

 و اقتدار مجدد خود شکوفایی احتشام و مرحله ساسانیانایران در عهد اشکانیان و سپس 

 ت واداشته بود.که بارها ارتش نیرومند و مدرن امپراتوری روم را به هزیم جایی، تا را بازیافت

 گوید:میاز ارتش ایران باستان در توصیفی  «آمیانوس مارسلینوس» مورخ مشهور غرب،

ی با هاچربد، در روز جنگ، خاصه در مصافمیه خدعه آنان بر تهور و شجاعتشان چاگر "

شجاع و چاالکند و همه میهم رفته مرد روی ،فاصله، بسیار هولناک هستند. با وجود این

...در مقابل  .اند...حقا که دلیرترین اقوام روی زمین. کنندمیی جنگ را تحمل هاسختی

 5".باکی صفت ممتاز سپاه ایران استبی لشکر بیگانگان،

در آن هنگام که سردمداران ساسانی به پشتوانه ارتشی نیرومند، فارغ از هر نامالیماتی، 

به  ،و خستهم روزگار، قاصدی ژولیده کی از ایای برتخت زرین شاهنشاهی تکیه زده بودند، در

نامه بردست، درب بارگه باشکوه خسروپرویز شاهنشاه  «قریشیمیافه سهعبدالله ُحذ»نام 

 نواخت:میبه آراسال بر تخت سلطنت تکیه زده بود،  ۳۳انوشیروان تا آن زمان  بعد ازکه را ایران 

                                                           
د. یابآبریز اطراف فالت ادامه میشود که مرز آن تا وسیع و مرتفع اطالق میای در اصطالح جغرافیا، فالت به منطقه. 1

، در شمال به مناطق پسِت قفقاز، های دجله و اروندرودهای منطقه به رودخانهمحیط فالت ایران، از غرب تا ریزش آب
، در قسمت شرق، تا ریزش آبهای مناطق «کورا»و « آرگون»های های آن مناطق به رودخانهتا آبریز شمال گرجستان

 گردد.و دریای عمان، شامل می فارسخلیجهای سیحون و جیحون و سند، و در جنوب، تا مختلف به رودخانه
 4۱۶؛ ص فارسخلیجمجتهدزاده پیروز/ کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک . 1
 تصرف آن توسط مسلمانان، به مدائن تغییر یافت. از بعدنام شهر تیسفون . 1
 ۱خنجی امیرحسین/ فروپاشی شاهنشاهی ساسانی؛ ص . 4
 ۳4۱-۳4۳؛ ترجمه رشید یاسمی، چاپ: ابن سینا صص پروفسور آرتور کریستن سن/ ایران در زمان ساسانیان. 9
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ن محمد رسول الله إلی کسری عظیم فارس؛ سالم علی من " بسم الله الرحمن الرحیم. مِ 
 عبده اتبع الهدی، و آمن بالله و رسوله، و شهد أن 

ً
ال إله إال الله وحده ال شریک له، و أن محمدا

نذر من کان حیا وحق و رسوله، و أدعوک بدعایة الله، فإنی أنا رسول الله إلی الناس کافة، أل
 1، فإن أبیت فإن إثم المجوس علیک."مالقول علی الکافرین، فأسلم تسل

الله علیه و آله( به کسری بزرگ ایران، درود به آن کس که حقیقت جوید و  یصلمحمد )از »
. نداردایی نیست و شریک و همتایی ء او خدبه خدا و پیامبر او ایمان آورد. و گواهی دهد که جز

ا ر  الله علیه و آله( بنده و پیامبر اوست. من به فرمان خداوند تو یصلمحمد )و معتقد باشد که 
خوانم. او مرا به هدایت همه مردم فرستاده است، تا همه را از خشم او بترسانم و میبه سوی او 

فتی، احجت را بر کافران تمام کنم. اسالم بیاور تا در امان باشی. و اگر از ایمان و اسالم سربرت
 .«رگردن توستگناه ملت مجوس ب

غباری از تیره بختی و سیه روزی در مقابل هنوز مترجم از قرائت نامه فارغ نگردیده بود که 
ت سخ .ین، مبرهن گشتده سلطان عیاش و ستمگر ایران زمر خو فریبغفلت زده و دیدگان 

 خشک با مردی از سرزمین ،رااش اهنشاهیبرآشفت و باخشم و غضب، خود را و عظمت دربار ش
خود  را در مخیله بالمنازع تفکر در تصرف آن بالدحتی تمایل و سوزان حجاز، که هیچ سلطانی 

ل این مرد نام خود را قب» داد، مقایسه نمود. نامه قاصد بیابانگرد را پاره نمود. فریاد زد:میراه ن
 ه شد. نواختاش موسع و...، بدینسان اولین تیشه بر ریشه شاهنشاهی «از نام من نوشته است

ممنوعیت مطلق اعتقاد به ادیان دیگر زرتشت،  هموبدان مذهب تحریف شد در سرزمین
ت دین زرتششد، گناه برگشتن از میاز اموری که مستحق قتل محسوب  یکی حکمفرما بود.

گویند، سربریدن زنده الی دیوار گذاشتن زنده پوست کندن، سزای مرتدین از آیین می بود،
بود، او را در مکانی دوردست محبوس اگر مجرم و مرتد از خانواده شاهان میزرتشتی بود. 

.خلع اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی از پادشاهی، به خاطر پذیرش کردندمی
دین مسیح بود که با برائت از مسیحیت به آئین پیشینیان برگشت و تاج و تخت از کف رفته را 

د، بیستمین پادشاه این سلسله پدر خسرو انوشیروان، نتیجه گرایش کردن قبازندانی بازیافت. 
  گوید:میفردوسی در این مورد   وی به مذهب مزدکیان بود.

 که از بن زیک گوهرندیی تو گو کدیگرندی چنان دین و دولت به
 برادر مخوان تو این هر دو را جز بانپاس ،چون دین را بود پادشه

                                                           
و  (الله علیه و آله یصل)ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد محمد/ نامه ؛ حمیدالله۳۱۳، ص 4۶بحاراالنوار؛ جلد . 1

ایران، چاپ: چاپخانه اسناد صدر اسالم؛ مترجم: سیدمحمد حسینی، ناشر: انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسالمی
 ۷۱۳ص  ۷۳۱۱ سروش، تهران
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  ساسانیانزمینه فروپاشی سلسله 

ثمر که بی ی فراوان وهاخسروپرویز به دلیل ستمگری و لشکرکشیو قتل برکناری  بعد از

موسوم  «گواد»نام وی انحطاط سوق داده بود، پسرش به مملکت را با سرعت حیرت آوری به س

 «شیرزاد» مپسرخردسالش بنارا به سلطنت نشاندند. مدتی بعد با برکناری شیرویه،  «شیرویه»به 

 از خاندان پارتی با کشتن اردشیردوممینا «شهروز»به تخت نشست. سپس  «ردشیردوما»بالقب 

 ،ویزدختر خسروپر  «پوراندخت»خواند. با کشته شدن او، « فرآئین»به سلطنت رسید. و خودش را 

برتخت شاهی تکیه زد. در زمان او مردی ساسانی از نوادگان فیروز، خود را شاهنشاه ایران خواند. 

 به سلطنت دست «هرمزپنجم»امروزی، مدعی دیگری از خاندان ساسانی با لقب  در شرق سوریه

 سر نهادند، و بنام خود سکه زدند!افت. و هردو بنام شاهنشاه ایران تاج بر ی

طنت ل)برادر انوشیروان( است در بلخ به س پسر شاه گواد «خسرو» کردمیپیرمردی که ادعا 

ت. پسر بهرام به جای وی نشس ،نام «فیروز»پوراندخت برکنار و مردی  ی دیگری،نشست. باکودتا

  به سلطنت رسید. «آذرمیدخت»بنام ، دختر دیگر خسروپرویز وی ماه بعد با کشته شدن چند

و تمدن و استیالی ایران که در سنوات گذشته به اوج صعود رسیده بود، روبه  فواره فرهنگ

ه اعراب از زمان ظهور اسالم به بعد دارا شدند، در چسرازیری و سقوط و انحطاط گذاشت. و، آن

 ا بود:ناپیدا بود. زیرا آنچه در ایران آن دوره هویداین سامان 

 «1مذهبی» هرج و مرج عقاید از جهت تشتتات -1 "

نجبا و روحانیون و فقدان شاه مجرب و قوی هرج و مرج سیاسی و نفوذ فوق العاده  -2

شاه  12االراده که زمام امور را به دست گرفته، اصالحاتی نماید. بهترین دلیل این وضع تغییر 

 .است م(232 – 229سال ) 9در مدت 

 ی بیهوده خسروپرویز.هافرسودگی و خرابی قشون از جنگ -3

و عوارض سنگین و سرباز و سوار که خسروپرویز  هاو پریشانی مردم از دادن مالیات فقر -9

 . کردمیبر مردم تحمیل 

  2".ر، انحطاط زراعت و تجارت و صنایعبالنتیجه، کثرت ظلم و جو -1

 ه است. داشتایی سهم بسز  اختالفات شدید طبقاتی نیز در فروپاشی سلسله ساسانیان

                                                           
ترکیبی از ادیان: )، مانوی (معتقد به دو گانگی آفرینشی)ازجمله مذاهبی که در آن زمان منشعب شدند: زروانیان . 1

دو »اعتقاد به دو اصل نور و ظلمت و رهایی نهایی نور )مزدکیان  و«( صوفی گری»مسیحی، زرتشتی، بودایی و گنوسی 
 نیز در برخی از نقاط کشور رواج داشت.یی ( بودند. ادیان دیگری نظیر یهودی، مسیحی و بودا«گانه پرستی

 4۷۶ص ۷۳۳۶نیا حسن/ تاریخ کامل ایران؛ انتشارات: اروند، چاپ: غزال پیر . 1
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پارچگی ارضی و وحدت کی نماید کهمیاضمحالل و فروپاشی هر کشوری، زمانی رخ 

اسر سر زدگرد سوم، ی شده باشد. همچنانکه در زمانی دست خوش دگرگونی قاطعاش سیاسی

ی هاارتش بخاطر جنگایران گرفتار رقابت فرماندهان و حاکمان مناطق مختلف گردیده بود. 

 زدگردسوم که توسطی بود. بسیاری از فرماندهان و حاکمان ازگذشته، خسته و فرسوده شده 

 لم ادعایَع  یکی ای،کردند. در هر منطقهمیرستم فرخزاد به سلطنت رسیده بود، حمایت ن

 گرفت. میافراشت که مورد حمایت بعضی از فرماندهان ارتش قرار میسلطنت را بر 

، فارس، ری، مرو، بلخ، خوارزم، سمرقند و بسیاری از ایاالت دیگر اصفهان ،مناطق موصل

سراز فرمان حکومت مرکزی برتافته و حکومتی مستقل و خودمختار تشکیل داده بودند. و برای 

 گسترش حاکمیت خود دائم با همدیگر در جنگ و ستیز بودند. 

 نهاد. میبه کاستی  زدگرد سوم روی در نتیجه، هر روز دامنه نفوذ حکومت

حمایت مؤثری از او به عمل نیاوردند. حتی اعرابی رقیبان او در هنگام تهاجمات مسلمانان، 

 که در سپاه او گرد آمده بودند، تمایلی به جنگیدن با همزبانان عرب خود نداشتند. 

بود که برای نجات کشور جانبازی کنند. و اگر میارتش ایران تهی از مردان جنگی ثابت قد

 گرفتند. میاقلیتی از این افراد وجود داشتند، مورد حمایت جدی قرار نهم 

ت از انعارای ممی بود. و هیچکس همایی بطور خالصه، ایران پهناور در آستانه فروپاشی نه

 دید.میفجایع ناشی از آن را درخود ن

و دیگر قدرتمندان جامعه آن زمان  که مردم ایران، از فساد و ظلم خاندان ساسانیانمیهنگا "

ظیم ماشین عو  شدند به ستوه آمده بودند، به سهولت، شعارهای برادری و برابری اسالم را پذیرا

 1".ی ناچیز ولی مؤمن اعراب منهدم شدو پرشکوه جنگی سلسله ساسانی در برابر تهاجم گروه

 اندان در مقابلپس از شکست آخرین حلقه سلسله ساسانی و فروپاشی حکومت این خ

تبدیل میبه جزئی از قلمرو استیالی اسال ،النهرینبینایران، از جمله حمالت مسلمانان عرب، 

 شد. 

                                                           
 ۳۱۱ص  ۷۳۱۳مازندی یوسف/ ایران ابرقدرت قرن؛ نشر: البرز، چاپ: آسمان، . 1
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 1(م 180 – 331ق /  ـه 761 – 47) ایران در عهد امویان

.ق که ـه ۷۳4 سال تاسفیان( ابیبن  ةبه حکومت رسیدن معاوی زمان) .قـه ۱۷سال از

 ناز ایرانیا ، به دلیل کینه و عداوت آنانبودندمیخاندان بنی امیه سردمدار امور ممالک اسال

 طرفدار اهل بیت 
ً
 بودند، حکومت بنی امیه باعث ایجاد الله علیه و آله( یصل) یامبرپکه اکثرا

 که: وریشده بودند. به ط شیعه تبعیضی در حد افراط بین اعراب و ایرانیان

" اعراب، بخصوص در زمان بنی امیه...غیرعرب از جمله ایرانیان را پست و زبون 

ا که اسالم ر  میشمردند. به اعتقاد آنان، چون عرب ناشر دین اسالم بوده است، برتمام اقوامی

تازه مسلمانان و اهل ذمه...( را ) ها، سیادت و برتری دارد. لذا عرب، غیرعرباندنیز پذیرفته

ردیف  کدر یبا آنان  یعنی نمودند.میو با آنان چون بندگان و زیردستان رفتار  خواندندمیموالی 

مامت گزاردن به ا شمردند. حتی نمازمیرفتند. شرکت در تشییع جنازه غیرعرب را ننگ میراه ن

ب ک عری نمودند که غیرعرب، از شرافتمیدانستند، زیرا آنان تصور میغیرعرب را صحیح ن

 (صلی الله علیه و آله) این رویه جاهلیت نژادپرستی، رسول اکرمبرخالف  2"نیست.برخوردار 

  " فرمایند:می
َ
ر ف

ُ
نظ

ُ
سَت ِبخَ أ

َ
سَو إنََّک ل

َ
حَمَر َو أ

َ
ُه ِبتَ یٍر ِمن أ

َ
ن تَفُضل

َ
 أ

ّ
و از بنگر که ت»قّوی "َد، ِإال

 3«.باشیکه در پرهیزکاری از او برتر سرخ پوست و سیاه پوست بهتر نیستی، جزء آن

ی و اشاعه نه تنها در مورد بسط عدالت اجتماعبرهمین اساس، اکثر امرا و حاکمان اموی 

دادند، بلکه با رفتار و سکنات خالف شرع بّین، به ظلم و میعملی انجام نمیفرهنگ ناب اسال

ای هر ناممعاویه د پرداختند.می شیعیان ایرانیاز جمله نسبت به ستم، قتل و غارت مخالفین خود 

انید از دمیکنید. و کسانی که نایی شیعیان علی بن ابی طالب را شناس " به عّمالش نوشت:

شیعیان هستند، به آنها تهمت زده و به قتل رسانید. هرچند کسی بر ایشان گواهی ندهد. پس 

زمینه مناسب  این سیاست ضد شیعه، 4."را با تهمت و گمان و شک بکشید. هرکجا که بیابید آنها

که  فراهم نمود. خاکستری ملی گرا هایجاد طوفانی از خشم و کینه را در بین ایرانیان غرورشکست

جه به کناری زده شد. در نتیمیبود، بانسی تهروی آتش خشم و نفرت و انزجارشان فراگرف هاسال

                                                           
 رومی1

ً
الله علیه و آله( امیه را به فرزند خواندگی  یبوده است. عبدمناف جد پیامبر )صل. امیه در روایات مستند اصالتا

 پذیرفته است.
 ۶۳پیشین ص . 1
؛ ناشر: سازمان (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم )صلی الله علیه و آله)پاینده ابوالقاسم/ نهج الفصاحه . 1

 ۷۷4ص  ۳۳4گفتار  ۷۳۶۷انتشارات جاویدان، چاپ: چاپخانه بهمن، 
      ۷۳۱ص  ۷۳۱۱ح خونین؛ ناشر: انتشارات ُسرور، چاپ: وفا، نظری منفرد علی/ قصه صل. 4



 471 م( 0251تا  751ه ق/  656تا  032) انیآغاز خالفت عباس

 

ن مروان ب) یامورهبرسیاه جامگان( و آخرین حاکم ) یخراسان که بین ابومسلممیدر جنگ عظی

درگرفت، حاکم  قمری ۷4۳در سال  محمد، نواده مروان بن حکم( در حوالی زاب در منطقه موصل

فرار نمود و در آنجا در سال  حاکم اموی به مصراز ایرانیان شکست فاحشی متحمل شد، اموی 

و جای خود را  ساله اموی برچیده شد. ۳۷طومار حکومت بیداد بدینسان د وه.ق کشته ش ۷۳4

 سپردند.  (ص)یامبرپعموی  (از نوادگان عباس بن عبدالمطلب) به عباسیان

در این جنگ، ایرانیان ثابت کردند که اگر در زمان حمله اولیه اعراب تمایلی به پذیرش 

ه سال صد سالح مهم، هیچگاه قادر به فتح امپراتوری چندداشتند اعراب بدون میاسالم ن

 گردیدند. میایران ن

رتری ان، رؤیای تفکر جاهلیت بیبرانداختن حکومت جبار و کینه ورز بنی امیه توسط ایران با

جلوه دادن مدیریتی ایرانیان،  ان غفلت زده آنان زدوده شد و توسطنژاد عرب برعجم از دیدگ

 گشوده شد. ای ی تازهها، راهمیی، فرهنگی و نظاسیاسی، اجتماع یهادر سازمان توانا

 م( 7185تا  180ق/ ه  383ا ت 761) آغاز خالفت عباسیان

 عبدالله ملقب به سفاح )خونریز( برمسند خالفت نشست.  ابوالعباس اولین خلیفه عباسی،

اول کار سفاح پس از کشته شدن مروان، دادن فرمان قتل عام بنی امیه بود. و در بغداد و " 

تن از بزرگان ایشان را کشت و  72روز در مجلس مهمانی،  در یکسایر بالد چنانکه خود سفاح 

اخت و طعام خورد. و عمال او در والیات نیز به همین طرزها اند ی ایشان سفرههابر روی نعش

ا کسانی که به اندلس ی معامله کردند. تا آنجا که از آن طایفه جزء اطفال شیرخوار نبا امویا

 1"گریختند کسی به جا نماند.

سال خالفت به مرض آبله مرد. و جای خود را به  ۱ بعد ازاین حاکم بیرحم و قسی القلب 

 «دوانیقی»او را  ،برادرش ابوجعفرمنصور داد. منصور که بخاطر بخل و امساک در هزینه مخارج

لقب داده بودند، خصایل بارزی از خود نمایاند. و  ورزدمیکسی که در خرج کردن بخل  یعنی

جمله ابراز کینه و عداوت نسبت به نداشت. از ایی اباش در عیان کردن اخالق رذیله

ث که باعپنداشت. از طرفی شیعیانی می، زیرا آنان را رقبای خود (ع)یعل آل پسرعموهای خود،

 از بین بردن خاندان بنی امیه شده بودند، غصب خالفت توسط بنی عباس را در مجالس،

 دانستند. می (ع)یعلنمودند و خالفت را حق مسلم آل میمحابا اظهار بی

                                                           
 ۳۳۱ص  ۷۳۳۶اقبال آشتیانی عباس/ تاریخ کامل ایران؛ انتشارات: اروند، چاپ: غزال . 1
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بود که از حکومت سفاح روگردان و متمایل به خالفت  کینه دیگر وی نسبت به ابومسلم

 علویان شده بود. 

 ا برای احراز خالفت دعوت نمودند کهر  السالم()علیهجعفرصادقو تنی چند، امام  ابومسلم

 اوران واقعی پاسخ منفی شنیدند. ی از وی به علت قلت

که دارای قدرت و شوکت و هواداران  مخالفت با ابومسلمایی توان سفاح در زمان حیات

را که  مابومسلوی برادرش منصور دوانیقی با حیله و تزویر  بعد ازفراوانی بود، در خود ندید. لذا 

 ه. ق کشت.  ۷۳۱بب به حکومت رساندن آنان بود، در سال در واقع مس

ی خونینی از سوی هااعمال ظلم و بیداد و ستمگری خاندان عباسی باعث بروز جنگ

ر بعمال خلفای بنی عباس  که از جانبمیاین خاندان شد. در واقع ظلم و ست علیهایرانیان 

. کردمیشد، برای ایجاد روح عصیان و طغیان در بین ایرانیان کفایت می تحمیل مردم

و بروز نارضایتی و امور ناعادالنه، مردم را آماده  رومیت از بسیاری از مواهب اجتماعیمح

 وقوع آن متصور است. برای هر حکومتی که درهر زمانی ای سرکشی نموده بود. مسئله

تن از امامان معصوم  ۱، خلفای عباسی ق(ه.  ۶۳۶ -۷۳4) ساله ۳4۱درطول حکومت 

 ( به دست آنان به شهادت رسیدند. ع) یتباز امام زادگان و منتسبین به اهل  یبسیار و شیعه

ی ها" در سال حم نکرد.هم ر السالم()علیهینحسمتوکل دهمین خلیفه، حتی به قبر امام 

عقوب بن ی" 2"خراب کرد.مرتبه این قبر شریف را  17" متوکل  ،1" 297، 237، 232، 233

گوید: به خدا قسم اگر بنی امیه پسر دختر پیامبر را مظلوم میسکیت شاعر ادیب معروف 

کشتند، بنی عباس هم همانند آنها عمل کردند و قبرش را منهدم ساختند. آنها متأسف بودند 

 یهااز اینکه نبودند تا در قتل حضرت شریک باشند و آنرا با برخورد با استخوان

 3جبران کردند." السالم()علیهعبداللهأبی

 سال سراز ۳۶ان که حدود ی طاهرذوالیمین در خراسهاپژواک طبیعی این گونه اعمال، قیام

 و تشکیل دادند، علویان گیالن مستقل ایرانی را و اولین حکومت برتافتند طاعت خلفاء

و نواحی  لیث صفار در سیستان عقوبی سال حکومت در آن سامان، ۶۶طبرستان با بیش از 

 ،سپاه خلفای عباسی جنگیدند در این مدت بارها با آنان .سال امارت کردند۷۱۶که اطراف آن 

                                                           
 ۷۳۳۶ حسینی نیشابوری سیدعلی اکبر/ حقایق و خرافات از نگاه دین؛ ناشر: انتشارات صالحان، چاپ: نگارش، قم. 1

 ۷۳۱ص 
 ۱۶۱ص  ۷۳۱۱ حاج شیخ عباس/ تتمه المنتهی در تاریخ خلفا؛ انتشارات: دلیل ما، چاپ: نگارش، قمقمی. 1
 ۷۳۳حسینی نیشابوری سیدعلی اکبر/ همان مدرک، ص . 1
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 با ایجادحکومتی پایتختبلخ و بخارا به عنوان با انتخاب  انیسامانیان در مشرق ایران زم

آل بویه معروف ، مرانیسال حک ۷۶۶با بیش از  در گرگان، زیاریان سال ۷۶۶به مدت  مستقل

سال حکومت. آل بویه نخستین خاندانی بودند که ۷۳۶فارس با بیش از  در منطقهبه دیلمیان 

 ددانستنمیدر دستان خود قرارداده بودند. هرزمان که صالح ای خلفای عباسی را چون بازیجه

شرق  و افغانستانغزنویان در گماردند، میو دیگری را به جای او داشتند میکی از خلفا را بری

سال، خوارزمشاهیان در  ۷۳۶در شرق حدود  انسلجوقیسال حکمرانی، ۷۶۶ش از ایران با بی

" مدت  بابک خرمدین، ، رادرپی داشت.سال و فاطمیون مصر۷۱۶شمال شرقی ایران حدود

ود و چندین بار لشکریان مأمون و معتصم را شکست مستولی ب برآذربایجان و ارمنستانسال  22

 1"شد.میهزار از ایشان را کشت و هیچکس حریف او ن 122داد و بیش از 

 و خلفابرای انزجار از حکومت  ای، بهانهبه خونخواهی ابومسلم هااکثر این لشکرکشی 

 گرفت.می اعالم استقالل محلی صورت

به خالفت رسید.  ۶۱۶الله در سال آخرین خلیفه عباسی، ابومحمدعبدالله المستعصم ب

اطالع از امور سیاست بی عزم و سست رأی وبی بود "او مردی اند چنانچه در وصف وی نوشته

ار روزگ و یاگذشت میداری، اکثر ایام او به سماع اغانی و مالقات زنان و مردم مسخره  و مملکت

گذرانید، با آنکه مغول در پشت دروازه میخود را بدون استفاده صحیح در کتابخانه شخصی 

و  نوشت و از ایشان نوازندهمیجای تدبیر کار ایشان، به سالطین اطراف نامه ه بغداد بودند، ب

خواست. و فرومایگان را بزرگترین مشاغل درباری و ایوانی و ریاست و حکومت یمسازنده 

 2"داد. درباریان او همه از اراذل ناس بودند و بر وجود خلیفه استیالی کامل داشتند.می

ی ابوطالب محمدبن عل] یقممی" مستعصم تدبیر مملکت را با وزیر خویش مؤیدالدین علق

واگذاشت. و خود مشغول کبوتربازی و لهو و لذت و طرب شد. و هم در آن ایام ابوبکر  [بن محمد

بغداد که مسکن شیعیان بود غارت آورد و جماعتی بسیار از  «کرخ» پسر مستعصم بر محله

و به قولی هزار دختر از علویه و غیرایشان به غارت برد. الجرم مؤیدالدین سادات را اسیر کرد. 

 –صدد زوال دولت بنی عباس برآمد و خواست تا مگر از اوالد امیرالمؤمنین ی در موزیرعلق

  را -صلوات الله علیه
ً
مکاتبه و مراسله کرد و ایشان را در  مبادرت بهسلطان کند، الجرم پنهانا

 3"از دور او متفرق ساخت. اخذ بغداد و هالک مستعصم تطمیع کرد و لشکر مستعصم را

                                                           
 ۳۱۱-۳۱۳صص  ۷۳۳۶اقبال آشتیانی عباس/ تاریخ کامل ایران؛ انتشارات اروند چاپ: غزال . 1
 ۶۶۶پیشین ص . 1
 ۳۳۳ص ۷۳۱۱ حاج عباس/ تتمه المنتهی در تاریخ خلفا؛ انتشارات: دلیل ما، چاپ: نگارش، قمقمی. 1
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 " َمن جاَرت ِوال فرماید: می السالم()علیهیعلحضرت 
َ
ُتُه َیُتُه زال

َ
ه وز حهرکس که در »ت َدول

 1"«رود.می ومتش ستم کند، دولتش از بینحک

 در ایران برچیده شدن بساط عباسیان

ه. ق به  ۶۳۶، در سال کردمیمغول که بر ایران حکومت خان هالکوخان از نوادگان چنگیز

 ، به بغداد حمله کرد ودانشمند ایرانی خود، خواجه نصیرالدین طوسیتحریک وزیر مسلمان و 

کشید، یمدک ی میان تهی با کشتن سی و هشتمین خلیفه عباسی که فقط نام ظاهری خالفت

. از طرف دیگر، تحریک هالکوخان توسط اروپائیان نیز را برچید ساله عباسیان ۳4۱حکومت 

تأثیر نبوده است. زیرا کینه و بی و برانداختن آخرین خلیفه میاسالدر جنگ علیه ممالک 

ی صلیبی نسبت به مسلمانان کاهش نیافته بود و از هر فرصتی هاعداوت آنان پس از جنگ

کردند. تحریک و می برداریبهرهاسالم، نهایت  به ظاهر پیکره جهانبرای ضربه زدن به 

ه. ق  214 در سال"مسلمانان امری کاماًل هویدا بود، کما اینکه  علیههمکاری آنان با مغوالن 

 2"به دمشق با هالکو همکاری کردند. یورش ، درحاکم انطاکیه و پادشاه ارمنستان

عراق امروزی(، باردیگر تحت سیطره حکومت ایران قرار ) النهرینبین ینسرزم و بدینسان،

 شد. میسال جزء اراضی الیملک ایران محسوب  4۳۶گرفت. و تا حدود 

و  مغول بود که عراق عرب به ایران ملحق و ماوراء قفقاز و ارمنستان " در عهد ایلخانان

 3"آناطولی ترک نشین خراجگزار ایران گشتند.

القی و قشالقی سلسله جبال سهند و سبالن، با دارا بودن آب فراوان و یی وجود مراتع

سرسبزی اراضی منطقه، موجب جذب و سکنی گزیدن عشایر ترک زبان دامدار اصیل ایرانی 

در ها نشاندگان سلسله مغولی جالیریدر ابتدا از دست که ترکمن بودند، ها قراقویونلوگردید. 

پس قرایوسف رهبر این طایفه  شمسی ۱۳۱ در سال .شدندمی و بغداد محسوب مناطق تبریز

 و بغداد، استقالل خود را اعالم نمود. ، موصلبر نواحی آذربایجانها از شورشی علیه جالیری

                                                           
؛ ترجمه: («علیه السالم»مجموعه کلمات قصار حضرت علی )آمدی آیت الله عبدالواحد/ غررالحکم و دررالکلم . 1

 ۶۳۷ص  ۱۶۶ گفتار چاپ: افست، 4محمدعلی انصاری قمی، جلد
نگاهی به اتحاد ملی و انسجام اسالمی( ناشر: نشرآموزش کشاورزی، چاپ: ) یهمبستگحسن/ نسیم  ی سیداسحاق. 1

 4۱۳ص  ۷۳۱۶کرج  -یآموزش دفترخدمات تکنولوژی،
 ۷۷۷ص  ۷۳۱۳رنه گروسه/ ژرژ دنیکر؛ چهره آسیا، ترجمه: غالمعلی سیار، ناشر: مؤسسه فرزان، چاپ: فاروس. 1
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ه عنوان را ب مستقر شده بودند، تبریز تیمور، دو تیره ترکمان که در آذربایجان" پس از مرگ 

 ییک آنجا بر والیات غربی ایران حکومت راندند. این دو تیره، پایتخت اختیار کردند. و از

 م( 1924 – 1129«)1آق قویونلو»و دیگری  [ش 799 – 999]م( 1921 – 1924)«قراقویونلو»

 2".بودند [ش 999 – 992]

از ماورالنهر و قسمت کوچکی از هایی منطقه تحت فرماندهی خود را به بخشقراقویونلوها 

 ۱۱۱ه ق ) ۱۱۳در سال  آخرین امیر این طایفهقراقویونلو  جهانشاه وسعت دادند. فارسخلیج

مر این پسرش کشته شد. و ُع  همراهشبیخون،  در یک (اوزون حسن)ش( توسط حسن بیگ 

پایتخت خود را از دیاربکر به  پس از این پیروزی اوزون حسن. خاتمه یافتتیره در همین سال 

 منتقل نمود. تبریز

 وی کارآمدن سلسله صفویانر 

 در آذربایجانسال بعد خاندان آق قویونلو را  ۳۱، ، بنیانگذار سلسله صفویهشاه اسماعیل

 برتخت سلطنت نشست. بی استیال برانداخت و بر آن نواحی
ً
و  نام خود سکه زدافت. و رسما

کشور اعالم کرد. وی پس میدوازده امامی( را به عنوان مذهب رس) یعشرمذهب شیعه اثنی

رای بایی در نجف رفت و کاره السالم()علیهیعلبه زیارت عتبات و مرقد امام  بغداد "از تصرف 

  3."آبادانی شهر انجام داد

کشور بنام شیعه دوازده امامی، باعث ایجاد وحدت مذهبی در بین میاعالم مذهب رس

بسیاری از اقوام ایرانی گردید. نتیجه این عمل، حفظ جوامع ایران در مقابل سالطین متعصب 

، به ایاالت گرجستان بویژهبه خاک ایران  آنهابود که چشم طمع  سلطه جوی عثمانیو 

محمد  سلطانکه میهنگا رادوخته شده بود. زی النهرینبینو  ، کردستان، آذربایجانارمنستان

 ،خاتمه داد (بیزانس)، به عمر هزار ساله امپراطوری روم شرقی با فتح قسطنطنیهدوم 

خالفت " خود را وارثان  توری عثمانی را پایه گذاری نمود و لقب فاتح گرفت از آن پسامپرا

  4"گیرند. را در اختیار میی اسالهاپنداشتند، در صدد بودند، همه سرزمینمیمیاسال

                                                           
احبان ص یعنی( آق + قویون + لو)یعنی صاحبان گوسفندان سیاه و آق قویونلو  (قره + قویون + لومرکب از: )قراقویونلو . 1

 گوسفندان سفید.
 ۷۷۶آسیا، ص  چهره رنه گروسه/ ژرژ دنیکر؛. 1
 ۳۱ص  ۷۳۳۷ قائدان اصغر/ عتبات عالیات عراق؛ ناشر: مؤسسه فرهنگی هنری مشعر، تهران. 1
 ۱ص  ۷۳۱۶الل الدین/ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ ناشر دفتر انتشارات اسالمی، دکتر مدنی سیدج. 4
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و بخصوص تسلط بر شهرهای  ی حجاز و مصرهابا تصرف تمام سرزمین سلطان سلیم اول

را  بنی عباس، خوداز خلفای  به تقلید« سنی»میمکه و مدینه، و با اعالم مذهب رس

تمام امت اسالمی، پس از حکم  منین و خلیفه تمام مسلمین خواند و انتظار داشتامیرالمؤ

مر سلطان را واجب االطاعه بدانند، به وی خمس و زکات بپردازند (، اواص) یامبراسالمپخدا و 

و به فرمانش برای جهاد اعالم آمادگی خطبه بخوانند میو به نام وی در تمام ممالک اسال

 تمایافتمیاگر در این سیاست توفیق لذا  نمایند.
ً
ن آ از جمله ایرانمیاسال ممالکمی، لزوما

کما این که ضمن ارسال نامه آمدند. میدر  زمان، تحت سیطره و حکومت سالطین عثمانی

ه دعوت کرد توب" خاندان او را به کفر و ارتداد متهم ساخت و از او  تهدیدآمیزی به شاه اسماعیل

 1جزو متصرفات عثمانی باشد." نموده و راضی شود که ایران

مقابل جاه طلبانه و ی در مایران، سد مستحکی در مسیاست اعالم مذهب شیعه دوازده اما

 شیعو امامت ت عثمانی خالفت تسنن سیاسی افتراق آنان شد. همین امر باعثایی کشورگش

تن خون از این پس، ریخ فراگیر شد. اعالم سالطین عثمانی به کفر و الحاد شیعه ایرانی گردید.

 شیعیان را اجری عظیم به شمار آوردند. 

، تا به آنجا رفت که اعالم کرد: برای هر سنی معتقد، " سلطان سلیم اول، پادشاه عثمانی

مسیحی است؛ و به گفته خویش جامه  72ک ملحد شیعی، بیشتراز ثواب قتل ی ثواب کشتن

شیعیان زد و در  2«سن بارتلمی» به یک، دست [فعلی] یهترکعمل پوشاند، چه در سراسر قلمرو 

  3".هزار شیعی به هالکت رسانده شد 92عرض چند روز 

ه. ق(، منطقه  ۷۶۱۳ تا ۱۱۱ش() ۷۶۷۱تا  ۱۳4م ) ۷۶۳۳تا  ۷۱۱۳سال از  ۷۶۶حدود 

 –ق  ۳۶4)م  ۷۳۳۳در سال ، در کشمکش بود. ی ایرانی و عثمانیهاتوسط دولت النهرینبین

 قرارداد»قرارداد آماسیها  شاه طهماسب اول صفوی و سلطان سلیمان قانونی،بین  (ش ۳۳۱

ختالف عمده: حفظ عزت پیروان ا ۱حل  منعقد گردید که بیشتر در پیرامون «الخیرصلح 

کدیگر، تعیین مرزهای مورد ی دربار به ورود مخالفین اهب اهل سنت و تشیع، عدم اجازهمذ

 منطقهه.ق  ۳۱۷در سال  بحث و بررسی گردید. زوار، ینترددرعایت احترام ماختالف و 

                                                           
پانصد ساله اخیر ایران و مقایسه با جنگ تحمیلی عراق های منصوری الریجانی اسماعیل، شیرزادی رضا/ بررسی جنگ. 1

 4۳ص۷۳۱۳علیه ایران؛ ناشر: انتشارات عروج نور، چاپ: عروج نور 
Saint Barthelemy. 1، به دستور  ش( در فرانسه ۳۳۱م )۷۳۱4ها داده شد که در سال که به قتل عام پروتستاننامی

 پادشاه وقت، شارل نهم کشته شدند.
 ۷۷۳ص  ۷۳۱۳ ژرژ دنیکر/ چهره آسیا؛ ترجمه: غالمعلی سیار، ناشر: مؤسسه فرزان، چاپ: فاروس، تهران -رنه گروسه. 1
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 بار دیگر کبیر ه.ق توسط شاه عباس ۷۶۳۳جزء متصرفات عثمانی شد. در سال  لنهرینابین

 به ایران ملحق گردید. 

 1.بود "منتهی الیه سرحد جنوب باختری ایران  1«کویت» بخش شمالی "در دوره صفویان

به هنگام  تالفی شکستی که از شاه عباس در جهتهارم چ ه. ق سلطان مراد ۷۶۱۳ سال در

 زمان سلطنت شاه صفی حمله به بغداد متحمل شده بود، با وقوف به وجود ضعف دولت در

، ضمن لشکرکشی به بغداد و با شکست سپاهیان شاه عباس فرزند محمدباقر صفی میرزا و نوه

موفق به فتح بغداد گردید. شاه صفی از  سرسختانه از خود نشان دادند،ایرانی که مقاومتی 

به م موسوم  ۷۶۳۳. که در نتیجه قراردادروی ضعف سیاسی و نظامی، تقاضای صلح نمود

عراق امروزی( ) النهرینبینبین دو کشور منعقد گردید. طبق این قرارداد، سرزمین « ذهاب»

 ملحق شد.  به خاک عثمانی

 حکومت کردند. و فقط در دوره سلطنت نادرشاه [امروزی]عراق قرن بر  3مدت  ها"عثمانی

خود ه. ق این سرزمین را برای مدت کوتاهی به تصرف  1192افشار، وی توانست در سال 

 عراق را به تصرف درآوردند. هادرآورد. اما چندی نپائید که عاقبت عثمانی
ً
 3"مجددا

ت که منجر به شکس، هابا عثمانی و زد و خوردهای سالیان متوالی نادرشاه هانتیجه درگیری

نام شد، انعقاد قرارداد دیگری به  و گرجستان کل مناطق آذربایجان گیریبازپسآنان و 

. طبق این عهدنامه مرز دو کشور ید( گردش ۷۷4۳-ه.ق  ۷۷۳۳)م  ۷۱۱۶ در سال« کردان»

 در تعهد مأموران عثمانی قطعنامه ناز بندهای ای یکی براساس معاهده ذهاب تثبیت شد.

ثمانی ع که قباًل مأمورانشدند، میجهت احترام به زوار ایرانی بود که به عتبات عالیات مشرف 

 کردند. میدر نهایت بدرفتاری با زوار ایرانی برخورد

 

 

                                                           
 شد.نامیده می« کاظمه»در آن زمان  کویت. 1
؛ ترجمه: حمیدرضاملک محمدی نوری، ناشر: فارسخلیجمجتهدزاده پیروز/ کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک . 1

 44۳ص ۷۳۱۶ وزارت امورخارجه، چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات، تهران
عر مش چاپخانه احسان؛ راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق؛ ناشر: مؤسسه فرهنگی هنری مشعر،دکترمقدسی . 1

 ۳۶-۳۱صص  ۷۳۳۷ تهران
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  های ایران با عثمانیهامهمترین علل وقوع جنگ

 اختالفات سرحدی -7

ایران مشغول سرکوب مخالفان خود درمناطق دور از سرحدات میهای نظاودر زمانی که نیر 

 و یاوجود نداشت، ای مالحظهنیروی قابل  هابردند، و در سمت عثمانیمیغربی به سر 

م برد، حکامیسر  نظامی بهکه دولت مرکزی در وضیعت ضعف و ناتوانی سیاسی و میهنگا

 ورملهحدفاع ایران بی به مرزها و اراضی حاصلخیز ،به طمع توسعه مملکت خود مترصد عثمانی

 نمودند.میشدند و اقدام به تعرض و ضمیمه قسمتی از خاک این کشور به اراضی خود می

ائله ازبکان در شمال اه طهماسب اول که برای خواباندن غبطور مثال: در زمان سلطنت ش

ه. ق لشکرکشی نموده بود، شاه سلیمان عثمانی اقدام به تصرف مناطق  ۳۳4خراسان در سال 

بلعکس ایرانیان نیز با احساس ضعف در منطقه سرحدات دو کشور  د.حومه ابهر و سلطانیه نمو

 به گرفتند. و مجدمیکردند و اراضی متصرفی خود را بازپس میبه خاک عثمانی لشکرکشی 
ً
دا

 النهرینبینبه خاطر دلبستگی که به عتبات عالیات داشتند، و یا  نمودند.میخاک خود ملحق 

 آوردند.میخود در را به اشغال
 

 اختالفات مذهبی -1

. لذا خود را خلیفه اعالم کرده بودند «سنی» کشور را مذهبمیمذهب رس ،عثمانی حکام

کردند. و مدعی بودند که باید تمام مسلمین اعم از شیعه و سنی، میخدا در روی زمین قلمداد 

را اطاعت نمایند. ولی چون این ادعا ریشه در  ون دوران خلفای عباسی اوامر و نواهی آنانچهم

 عه مذهب شیعه، َع اداشت، پادشاهان ایران با تبلیغ و اش آنانایی و کشورگشیی سلطه جو
َ
م ل

 برافراشتند. همین موضوع باعث ایجاد خصومت شدید را مخالفت با سیاست دولت عثمانی

 بین پادشاهان دو کشور گردید. 

نمایان امضاء گرفت که شیعیان از اسالم خارج هستند و باید "از روحانی سلیم اول سلطان 

 هزار 192«اناضول»...سلطان سلیم در . کشته شوند. به دنبال این فتوی، شیعیان را نابود کرد

و ها «ابوهریره»تاریخ هیچگاه از وجود  تکرار 2.کشت "هزار نفر را به جرم شیعه بودن  72ا ی

" در چنین محیط خفقان و  ، لذا سردمداران سالوساست خالی نبودهها «ه بن جندبسود»

                                                           
 اناضول نام قدیم اناطولی بوده است.. 1
 4۷۳ص  ۷مغنیه محمدجواد/ شیعه و زمامداران خودسر؛ مرکز نشر معرف اسالم شماره . 1
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آنان را تصویب نموده و با قواعد کنند که جنایات میی را انتخاب نمایان یروحان بیدادگری،

  1دینی تطبیق کنند."

پارچه به یک ی حکومت دولت کوچک محلی، 12"که از  صفوی شاه اسماعیل ،و در عوض

نیز در نابودی و کندن ریشه مذهب تسنن در ایران، جدیت فراوانی  ساخته بود، 1" یرانانام 

 به خرج داد. 

اراضی مفتوحه  برای استرداداین که  باوجود " یو، سنی مذهب در زمان سلطنت نادرشاه

ی شدیدی کرد، اما در عین حال لزوم وحدت بین هاایران از تصرف حکومت آل عثمان جنگ

ی مهم سیاست خود قرار هاخاصه شیعه و سنی را درک کرد و آن را از هدف اسالمی ومذاهب 

به زیارت عتبات ه. ق  1112...برای تحقق بخشیدن به تألیف بین شیعه و سنی در سال. داد

مجلس مذهبی  ... راهم آورد؛ف هاشتافت. و بعد مجلسی در نجف اشرف مرکب از علمای فرقه

...از آن مجلس بزرگ مذهبی . نجف را منعقد ساخت ...که منظور آن وحدت بین مذاهب بود

خواستار شدکه برای تأمین وحدت و همدلی در میان مسلمین، لعن و سّب خلفای راشدین از 

اربعه طرف شیعه متروک گردد و اولیای عامه هم اجازه دهند مذهب جعفری در ردیف مذاهب 

خل وحدت و برادری و مورث تفرقه و سنی قرار گیرد و دستور صادر کرد از هر نوع فکر و ذکر مُ 

  3"دشمنی پرهیز شود.

  قرار گرفت. علمای اهل سنت عثمانیشدید سیاست مزبور مورد مخالفت اما 

 سالم الله ) یحمسکه در ابتدای ظهور حضرت  یانیهود در طول تاریخ،
َ
ت م مخالفعلیه( َعل

 با مسیحیان را برافراشتند، و به زعم خود!! پیامبر آنان را به صلیب کشیدند، متدبر امور

تالشی  ن،مسلمی علیه بویژه کدیگری کدیگرند و با معونه و مساعدت و همکاری، در رفع نیازهایی

وان مذهبی اعم از اعتقاد اما، مسلمانان با توجه به اشتراکات فرا !!انددادهمیوافر از خود نشان 

 ،(آله الله علیه و یصل)اعتقاد در پیامبری حضرت محمد  اشتراک در گانگی الله،ی وحدت در به

ادات بسیاری اعتق و واحد و انجام فرایض واجب به سوی قبله قرآن نی تحریف نشدهآسما کتاب

 به ارتداد این به ظاهر مسلمانان فاشیستی، مع االسف، وهابیون مرتجع، مشترک دیگر،

د نیستند، معتق ،بوده هاساخته و پرداخته انگلیسی آنان کهدیگرانی که به اعتقادات تکفیری 

                                                           
 ۱۳همان ص . 1
؛ (معاصر ایرانهای بررسی تطبیغی رهبری سیاسی در جنگ) حسن/ از سقوط گنجه تا فتح خرمشهر (روشن)می رحی. 1

 ۳۱ص  ۷۳۱۳ ، تهران(دفاع مقدسهای وابسته به بنیاد حفظ آثار و ارزش) یرصرناشر: 
 ۷۱-۷۳صص  ۷۳۳۶انتشارات بهزاد، ؛ صادق/ نادرشاه –دکتر رضازاده شفق . 1
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ست و د. اندباورانده ، نیزنند و به گروهی ساده لوح و گمراهکمین صادر یّ فتوای خالف شرع بَ 

که در عیان خواستار اضمحالل اند هگشود یان و مسیحیانیهودی اری به سوی همانی دوستی و

  مسلمانان هستند.
 

 کدیگری گرایش و ارتباط دوستی با دشمنان -6

داستان شدن  درجهت همایران و مجارستان  ، وبین ایران و مصربه دنبال برقراری ارتباط 

حمله ن به ایرا هاترک ،قدرتمندترین پادشاه عثمانی ،در زمان سلطان سلیم اول هاعثمانی علیه

جنگ چالدران  ،آن پس از .ساله قتل عام شد ۱۶ساله تا  ۱هزارتن از ۱۶ یورش کردند، در این

و  بین ایران، کیلومتری تبریز ۷4۶ر فاصله حدود در اراضی شمال غربی شهرستان خوی و د

در مقابل  هزار نفری شاه اسماعیل ۶۶شمشیرزن  ش لشکرعثمانی درگرفت. که به شکست فاح

 هزار نفری مسلح به توپ و تفنگ آتشین عثمانی منجر شد.  ۷4۶لشکر

جنگ رشادت بسیار به کار بردند، و پادشاه  در اینو سران ایرانی  "بااینکه شاه اسماعیل

ی دشمن حمله برد، لیکن به علت کثرت جمعیت هاجوان صفوی چندبار با شمشیر بر توپ

 1ی آتشین ایشان، شکست خورد."هاخصم و قوت اسلحه

ه خاک ب شکست شاه ایران در این نبرد نابرابر، باعث ضمیمه مناطق دیار بکر و کردستان

 شد.  عثمانی
 

  1پناهندگی برخی از شاهزادگان و امرای هردو کشور به دربار دیگری -4

تن در آغاز سلطنت به کش"  سلطان سلیم اول بعد از خلع پدر از قدرت و نشستن بر اریکه شاهی

ه از برادرزادگان وی بکی ی برادران و برادرزادگان خود که مدعی سلطنت بودند، پرداخت و فقط

 3پناهنده شود."هزار نفر قشون سوار و پیاده به ایران  12، موفق شد با «مراد»نام شاهزاده 

" سلطان تکلو، والی  سلطنت شاه طهماسبر هفتمین سال د (ه ش ۳۷۶)ه ق  ۳۳۱در سال 

 پناهنده شد و سلطان علم طغیان برافراشت و چون شکست خورد، به خاک عثمانی آذربایجان

                                                           
 ۱4۷ص  ۷۳۳۶عباس/ تاریخ کامل ایران؛ انتشارات: اروند، چاپ: غزال  -اقبال آشتیانی. 1
نبوده است. مثاًل مرتضی قلی خان برادر کوچکتر آغامحمدخان قاجار به  پناهنده شدن اتباع منحصر به ایران و عثمانی. 1

 پناهنده شد به این امید که وی جای برادرش را برای سلطنت بگیرد. برادر گرکین حاکم گرجستان دربار کاترین در روسیه
 به نام الکساندر نیز در عهد قاجاریه به ایران پناهنده شد.

ق مقایسه با جنگ تحمیلی عراپانصد ساله اخیر ایران و های منصوری الریجانی اسماعیل، شیرزادی رضا/ بررسی جنگ. 1
 4۱ص  ۷۳۱۳علیه ایران؛ ناشر: انتشارات عروج نور، چاپ: عروج نور 



 411 هایبا عثمان رانیا یهاعلل وقوع جنگ نیمهمتر

 

به ایران و دنبال کردن فتوحات پدرش را به لشکرکشی  [سلطان سلیمان قانونی]عثمانی 

 1تشویق کرد."

 برادر تاجدارش القاص میرزا برادر کوچکتر شاه طهماسب صفوی حکمران منطقه شروان، با

، ناچار شاه مفید واقع نگردیدشاه در وی  مکرر ون نصیحتچعلم مخالفت برداشت. و 

او حرکت نمود. عاقبت القاص میرزا با وساطت مادر و فرزندش  رام نمودنطهماسب به قصد 

گریخت و به  ه. ق به پایتخت عثمانی ۳۳۳مورد عفو شاه قرار گرفت. ولی دو سال بعد در سال 

دامان سلطان سلیمان فرزند سلطان سلیم اول، پناهنده شد. و او را به لشکرکشی به سوی ایران 

را  ریزبرد و تب یورش تحریک و ترغیب نمود. سلطان سلیمان با لشکری عظیم، به آذربایجان

 بین دو کشور جنگی درگرفت.  نتیجه این پناهندگی، لذاتسخیر کرد. 

و ا ه.ق بایزید پسر سلطان سلیمان به علت اختالفی که مابین ۳۶۶در زمان دیگر، در سال  

و پدرش رخ داده بود، به دربار شاه طهماسب پناهنده شد. و شاه ایران را به جنگ دیگری با 

 تحریک نمود.  هاعثمانی

 ۷۶۳4در سال « گیورگی ساکادزه»ام بن دیگر از حاکمان دست نشانده دوره صفوی یکی

ناهنده پ اغی شد و به دربار سلطان مراد پادشاه کشورگشا و مقتدر عثمانیی ه.ق بر شاه ایران

به  ،را به حمله به ایران تشویق کرد. سلطان مراد به محض وقوف به مرگ شاه عباس شد. و او

ته، تازه بر تخت نشس الرادهدر نهایت بغداد را از دست شاه صفی ضعیف اکشید و  ایران لشکر

 گرفت. 

 توسط دولت عثمانی ه.ق، والی سلیمانیه ۷4۳۱قاجار نیز، در سال  شاهدر عهد محمد

شاه قاجار برای حمایت از وی به طرف عثمانی اقدام و به دولت ایران پناه برد. محمد عزول شدم

 به لشکرکشی نمود. 
 

 تحریک ممالک غربی -8

گر ی دیهاضی مملکت خود و افزایش سلطه بر ملتابرای توسعه ار  ن سالطین عثمانیچو

از  دنمانبرای درامان رؤسای کشورهای اروپائی، نمودند، لذا میلشکرکشی  هابه سوی اروپائی

سعی  آنان علیه، به انحاء مختلف در تحریک و ترغیب شاهان ایران هاعثمانیو بیگاه  هجوم گاه

 کردند.می

                                                           
 ۳4همان ص . 1
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م( کشور انگلستان با درک ضعف ایران از نظر تسلیحات مدرن  ۷۳۳۱)ه.ق  ۷۶۶۶در سال 

ود. نم شاه عباسشرلی همراه با هیئاتی به دربار ، اقدام به اعزام برادران هادر مقابل عثمانی

یش اینان از پ " لی در واقعو شد.میکه در بین آنان تعدادی کارشناس و سازنده سالح نیز دیده 

 [در منطقه اروپا] یانعثمانفرستاده شده بودند تا با سامان دادن ارتش ایران، از پیشرفت 

 1".جلوگیری شود

 به حضور شاه عباس در قزویننفره  4۶هیئتی  شرلی و رابرت شرلی به همراهی آنتونی

ینان در ، ارسیدند و با استقبال شاه مواجه شدند. پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان

 این شهر به سامان دادن ارتش ایران پرداختند. 
 

دیگر  و تدبیری برخی از پادشاهان ایران توأم با ظهور سالطین مقتدر و توانای عثمانیبی لیاقتی وبی  -3

 رقیبان

، ولی شودمیکی از بزرگترین پادشاهان ایران محسوب ی کبیر با وصف اینکه شاه عباس

ر کرد، کو و یاکشت را  اشمیناچون در زمان سلطنتش بسیاری از فرزندان و نزدیکان و سرداران 

"پنج پسر داشت، دو فرزندش حسن میرزا و اسماعیل میرزا، در گویند وی:میهمچنان که 

ش رکودکی فوت نمودند و محمدمیرزا و امامقلی میرزا به امر او کور شدند. صفی میرزا پسر بزرگت

 جانشینی ویلذا در اواخر عمرش، شخص باکفایتی که لیاقت  2"رسید. نیز به اشاره او به قتل

 قبل از مرگش نوه ی را داشته باشد
ً
سام میرزا فرزند صفی » بناماش ساله ۷۱افت نشد. ناچارا

گش فوت پدربزر  بعد ازانتخاب کرد. سام میرزا بنام شاه صفی  خود را به عنوان جانشین «میرزا

کفایتی، عیاشی، ستمگری، جنایت و کورکردن و بی سال با ۷۱لوس نمود. مدت جبرتخت 

 از ایران النهرینبینکشتن شاهزادگان و امرای ارتش، پادشاهی نمود. در زمان سلطنت وی 

کفایت، که به علت افراط در شرب بی این شاه بعد ازگردید.  جدا شد و ضمیمه خاک عثمانی

سال سلطنت کرد.  4۳دوم به مدت  ساله اش، عباس میرزا بنام شاه عباس ۳رد، فرزند خمر مُ 

نیز ایام حکومتش را به قتل و کشتار اطرافیان و بزرگان کشور و حتی آتش زدن زنان وی 

ودداری کرده بودند گذراند. او در حضور حرمسرای خود که از نوشیدن شراب به دستور شاه خ

 داد.میمحابا انجام بی رجال مملکت عیاشی و شراب خواری و هرزگی را

                                                           
دفتر سیاسی( / ارتش و سیاست؛ ناشر سازمان عقیدتی سیاسی ) یراناسازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی. 1

 ۳۶ص ۷۳۱۶سیاسی ارتش ج.ا.ا، چاپ: مرکز خدمات فرهنگی مطهر 
 .از آغاز تا پایان قاجاریه( ناشر: انتشارات شلفین، چاپ: چاپ شهر، مازندران) یخیتارفرحناز/ فجایع -ونیاعمراناب. 1

 ۷۷4ص  ۷۳۳۷ساری 
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بنام صفی میرزا که بعدها، شاه سلیمان نامیده شد، جانشین اش ساله 4۶پسر  ،وی بعد از 

سرایان  را در حرمسرا با زنان و خواجه که عمر خود [شاه سلیمان] یرزام"صفی . پدر گردید

ن صفوی سالطیاز بدترین  یکی آراسته بود، زنانه گذرانده و بدون تربیت و تحصیل، به اخالق

است. چون هم بسیار ضعیف النفس و عیاش بود و هم مصاحبت با زنان و خواجه سرایان و 

 1"نهاد.میاستشاره ایشان را بر اداره امور ملکی و شنیدن حرف رجال کارآگاه، ترجیح 

خان  شیخ علی» داری، وزیری مدیر و توانا بنامبلند این شاه تهی از تدبیر مملکتاز بخت 

ساله حکمرانی وی همسایگان خارجی  4۱داشت. و دیگر اینکه در عصر « زنگنه کرمانشاهی

با درگذشت این پادشاه تندخو، در تعرض به حاکمیت او بودند. ایی قدرت و توانفاقد 

که همچون پدر، دست پرورده زنان « حسین میرزا»بنام ، پسر ارشد وی القلب و خونریزقسی

  حرمسرا و خواجه سرایان دربار بود جانشین شد.

ه.ق(، دیگر طالع سالله صفوی افول کرد.  1122م ) 1249" باجلوس سلطان حسین در 

 2"بود تا تخت شاهی.تر ای خانقاه مناسباین شخص مهربان و پرهیزگار بر 

 حمودم ،ی روزگارو تسلیم محض در برابر قضایا صفوی شاه گربه باز خرافاتی این در زمان

 ،دفاع مناطق مختلف، به محاصره اصفهانبی تصرف ایاالت بعد ازافغان به ایران حمله کرد. 

 ، آخراالمر شاه که لحظاتشهر تحمل چندماه محاصره بعد ازکفایت پرداخت. بی پایتخت شاه

به خدمت محمود شتافت و با حساسی را برای دفع دشمن از دست داده بود، های و فرصت

 قرار گرفته که، من بیشبر این  متعال " فرزندم، چون اراده قادر خشوع و خضوع کثیری گفت:

از این سلطنت نکنم و به موجب مشیتش وقت آن شده که تو از اورنگ ایران باال روی، من از 

 سپس بادستان 3خواهم."میرا  گذارم و از خداوند توفیق تومیتو وا صمیم قلب سلطنتم را به

تدبیر خودکه برای دفع فتنه او هیچ اقدام مؤثری انجام نداده بود، تاج شاهی را بی کفایت وبی

َر  فت و بوسید!را در بغل گر  از سرخود برداشت و برسر محمود افغان گذاشت. و او خَّ
َ
" َمن ا

لیَ  ة َعن َوقِتهاالُفرَص 
َ
ن َعلی ِثَقةٍ ف

ُ
وِتها ک

َ
ه از عقب اندازد، باید بهرکس فرصت را از وقتش » ِمن ف

 4".«آن فرصت، اطمینان داشته باشد دست دادن

                                                           
 ۱۳4ص  ۷۳۳۶عباس/ تاریخ کامل ایران؛ ناشر: انتشارات اروند، چاپ: غزال  -اقبال آشتیانی. 1
 ۷۳4ص  ۷۳۳۶ ناشر: انتشارات: بهزاد، تهران؛ صادق/ نادرشاه -رضازاده شفق. 1
 ۷۱۶از آغاز تا پایان قاجاریه(؛ ص) یخیتارفرحناز/ فجایع  -ابونیاعمران. 1
م؛ مترجم: محمدعلی االنصاری، جلد(علیه السالم)علی . 4

َ
م َو ُدَرُرالِکل

َ
َرروالِحک

ُ
، ناشر: مؤسسه طباعة و تجلیه 4/ غ
 ۶۱۳ص  ۷۷۳4، گفتار و صحافی دارالکتاب، قمدارالکتاب سازمان چاپ 
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، دستور به قتل امرای قزلباش را صادر کرد. اجساد محمود پس از تاجگذاری در اصفهان 

 را از آن محل عبور دادند تا نتیجه مخلوع حسینریختند، سلطان ای کشته شدگان را در باغچه

 کفایتی خود را به عیان مشاهده نماید. بی

هزار سرباز قزلباش را همانند حیوان ذبح کرد. سپس  ۳در ضیافتی دیگر، محمود 

کبیر بودند و حتی  نفر از اوالد شاه عباس ۷۳۳پسران و برادران و بستگان شاه را که  میتما

موده ن کور که به سن کهولت رسیده بودند، و از زمان شاه سلیمان دیدگانشانبعضی از آنان 

ر و فجایع فراوان به همه را سربریدند. محمود افغان به علت کشتا ،در حضور محمود بودند،

ز بعد ادرآمد. و آخراالمر به دست پسرعمویش اشرف کشته شد. اشرف نیز  حالت مجانین

مخلوع و  سلطان حسینبا دست خود  شکست نهایی از قوای ایرانی در مورچه خورت اصفهان

 طومار سلسله صفوی برچیده شد. اینگونه  و برد، کشت.می سالخورده را که در زندان به سر
 

 با زوار ایرانی بدرفتاری عمال عثمانی -1

ا زائران ب عثمانی بین دو کشور مزبور، رفتار ناشایست مأمورانیکی دیگر از علل وقوع جنگ 

که از راه  همراهانش " و 1قاجار فتحعلی شاه بانوان کی ازی کهمیایرانی بود. از جمله به هنگا

اقع ناحیه و حافظ علی پاشا، سرعسکر این و تعرض ایی اعتنبی الروم عازم حج بودند، موردارزنه

حرمتی به ایشان، به فتحعلی شاه گزارش بی مراتب 2شدند و اموال ایشان به غارت او رفت."

ا و به فرماندهی عباس میرز  یکی شاه قاجار را به خشم آورد، با دو سپاه، ،. " این گونه رفتارگردید

 مورد حمله قرارشرق عثمانی را از دو جهت شمال و  دیگری به فرماندهی محمدعلی میرزا، کشور

چون همزمان سرگرم جنگ با ]نداشت دو جبهه را جنگیدن در ایی سلطان عثمانی که توان داد.

مانی خواسته سلطان عث درنتیجه با قبول از فتحعلی شاه تقاضای صلح نمود. [بود دولت روسیه

 5منعقد گردید." [ه.ق 1239]م  1923در سال  41رومارز  3از سوی فتحعلی شاه قرارداد

                                                           
 زن داشت. ۷۳۱قاجار  فتحعلی شاه. 1
 ۳۳۶ص  ۷۳۳۶عباس/ تاریخ کامل ایران؛ انتشارات: اروند، چاپ: غزال،  –اقبال آشتیانی . 1
کشور مستقل برای رفع اختالفات و ایجاد رفاه است بین دو یا چند ای ( یا عهدنامه یا معاهده، نوشتهTreatyقرارداد ). 1

 مشترک .
ر آن بود که د نام یکی از شهرهای شرقی دیاربکر در زمان عثمانی (اناطولی فعلی در کشور ترکیه)وم یا ارزنه الروم ر . ارز 4

 محل عهدنامه منعقد گردید.
 ۳ص ۷۳۱۱ ، ناشر: انتشارات عرشان. تهراناالئمهابوالقاسم/عملیات ثامنجاودانه 4پروح اله؛ سرتی-سروری4سرتیپ. 9
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به تصرف سپاه ایران درآمده  و کردستان در این جنگ باوصف اینکه مناطق ارمنستان 

 به عثمانی
ً
 واگذار شدند.  بودند، پس از انعقاد عهدنامه مجددا

 

 ایران و عثمانییالقی و قشالقی دو کشور ی عشایر کوچ رو در مناطق تردد -5

د وی خهابردند، برای پرورش داممیر زبان منطقه که به شغل دامداری به س عشایر ترک

" به علت . کردندمی به قشالقی و بلعکس کوچ یالقیی از مناطق در فصول مختلف سال

ر مرز به مرز دیگاز یک و رفت و آمد ایشان  سکونت ترکان سنی در سراسر مرز ایران و عثمانی

و گفتگو در باب اینکه کدام ایل رعیت ایران و کدام ایل تابع عثمانی است، همه وقت بین 

عشایر برای حفظ موقعیت مکانی خود، اهمیتی برای مناطق  1."کردمیدولتین اختالف بروز 

" آمد و ند.دانستمین ل خاصیمرزی قائل نبودند و خود را تابع قوانین و مقررات جاری مح

دند و آور میشدند، صدماتی که وارد میکه مرتکب میمشخص نبود، تابعیت و جرائ آنهارفت 

به همین دلیل مرزداران، حدود  2"گردید.میکشور  دیدند، باعث خصومت دومیتعرضاتی که 

کردند. و این امر که هرساله میمرز هر کشوری را وجود عشایر مستقر در آن محل قلمداد 

گیری ر د، باعث بروز اختالفات و در نتیجه کردمیحدود و ثغور آن نواحی توسط عشایر تغییر 

 ساخت. میرا فراهم بین دو کشور همسایه 
 

 اوضاع نابسامان دولت ایران سوء استفاده از -9

دوم و به سلطنت رسیدن  مرگ شاه اسماعیل بعد از سلطان مراد چهارم پادشاه عثمانی

" با آگاهی از اوضاع آشفته ایران، لله پاشا، سردارش را برای  نابینا، هسلطان محمد خدابند

ضمیمه و آن جاها را  د.را تصرف نمو و تبریز باغقره و مناطق شروان، 3تسخیر شروان فرستاد."

توسط لشکریان ایران مناطق مزبور از آنان پس گرفته شد. که  دیری نپائید اما .کردخود  خاک

 در همین دوران بدنبال لشکرکشی ایران جهت سرکوب طایفه شاملو که در خراسان سراز اطاعت

 عثمانی دولت مرکزی برتافته
ً
فرصت را غنیمت شمرده به مناطق شروان  هابودند، مجددا

                                                           
 ۳4۳ ص عباس/ تاریخ کامل ایران؛ -اقبال آشتیانی. 1
 ۷۳۱۶شر: دفتر انتشارات اسالمی؛ نا۷سیدجالل الدین/ تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی ایران جلد-مدنی. 1

 4۳۶ص
 ۷۳۱۳ ره المعارف اسالمی، تهرانناشر: بنیاد دای ۷۱زیر نظر حداد عادل غالمعلی/ دانشنامه جهان اسالم؛ جلد . 1

 ۷۱4ص
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م نمودن دقوای سلطان محمد خدابنده با منه د. لذاصرف کردنمناطق را تور شدند و آن حمله

 منطقه از دست رفته را بازپس گرفتند.  ،لشکریان عثمانی

به مناطق  افشار، باعث شد، روسیه اوضاع نابسامان داخلی ایران قبل از ظهور نادرشاه

 بار دربار ایران به مناطق غربی این کشوربا استفاده از موقعیت اسف شمالی ایران و عثمانی

یران، ی اهادولتین روس و عثمانی با تصرف گسترده سرزمیند. دفاع لشکرکشی نماینبی

ه کبه اینگونه به تفاهم رسیدند. ای سر ممالک متصرفی با عقد عهدنامه همجوار شوند. و بر

، النهرینران، سهم دولت روسیه و مناطق بیندریای مازندی نواحی هاسرزمینمیتما

 . از آن دولت عثمانی گردیدند و حتی همدانانشاهان ، کرم، کردستاننآذربایجا

از  ، بسیاریقشون عثمانی ی متوالی برهاو تحمیل شکست ی نادرشاههالشکرکشی با

 
ً
 ه ایران ملحق گردید. باراضی از کف رفته مجددا

به تصرف سپاهیان وی درآمد. اما پس از مرگ وی به علت خأل  ، بصرهدر عهد کریم خان زند

 افتاد.  بار دیگر به سهولت بدست ترکان عثمانی ،وجود قشون ایرانی در آن دیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۳۳ 

 

 

 در امور ایران و منطقه های انگلیسفصل یازدهم: دخالت

 ازدهمی صلف

 و منطقه در امور ایران انگلیسهای دخالت 

 در منطقه های انگلیسیهادخالتبرخی از 

که در طول سالیان متمادی بزرگترین لطمات را به انحاءگوناگون به ایران ایی یکی از کشوره

بوده است. عمال دولت انگلیس به منظور تحمیل اراده  وارد نموده، دولت استعمارگر انگلیس

 از تهدیدات سته خود در نجات هندوستاناپس از تأمین خو استعماری خود بر امور کلی ایران،

، که به جای محمدشاه با آگاهی از ضعف سیاسی دولت قاجار در عهد و فرانسویان،ها روس

ر مسند شاهی تکیه زده بود، افاغنه شورشگر را که از توابع ایران محسوب ب فتحعلی شاه

 حصار امنیت تا تحریک نمودند. دولت مرکزی به منظور جداسازی آن دیار علیهگردیدند، می

هر شبی آنان به سمت هرات عزیمت نمود، ارتش محمدشاه جهت سرکو لذا را کامل نمایند. هند

 ن، در همان اوایاز محاصره هرات توسط قوای ایران هارا به محاصره درآورد. با اطالع انگلیسی

 رمشهربه خ ،با وادار نمودن حاکم بغداد هابه تحریک انگلیسی علیرضا پاشا، سلطان عثمانی

اموال آنان را به غارت برد. در اعتراض دولت  ،دکر د. مردم آن سامان را قتل عام نمولشکرکشی 

ادعای حاکمیت بر خرمشهر را عنوان  هابا حمایت انگلیسی هاایران به این عمل، عثمانی

! دولت انگلیس نیز مالکیت این اندکردهنمودند و اظهار داشتند که شهروندان خود را تنبیه 

 رد کرد.با ادله مستند ادعای مزبور را  ،ایرانلذا منطقه را متعلق به عثمانی قلمداد نمود. 

در زمان  (ش ۷44۶ –م  ۷۱۱۱)ه.ق  ۷4۳۱در سال  عثمانی علیهآخرین لشکرکشی ایران 

 4۱ه حدود ک «۷الروم هارزن»بخاطر نادیده گرفتن مفاد عهدنامه  روی داد که قاجار شاهمحمد

اختالفات مرزی دو کشور و بخصوص  مجدد بروزبا  روی داد. ،سال قبل منعقد گردیده بود

و قتل عام این دو شهر که به تحریک  خرمشهربه طرف کربال و  لشکرکشی والی بغداد

دیشه که دائم در ان و روس، انگلیس گری مغرض میانجیهادولت صورت گرفته بود. هاانگلیسی



 ردای فتح 416

قی میرزا ت» که با حضور مؤثر ، طی مذاکرات طوالنیبردندمی سره انفکاک قسمتی از ایران ب

قرارداد دیگری در  1«پروتکل» سال به طول انجانید، منجر به انعقاد ۱حدود که  «خان امیرکبیر

ش( بین  ۷44۶م ) ۷۱۱۱در سال « 4الروم  ارزنه»قرارداد قی عثمانی موسوم به همان شهر شر 

 [امروزی]عراق ، شمال طبق این قرارداد، ایران از ادعای خود بر سلیمانیه ردید. "کشور گ دو

و  صرفنظر نموده و در عوض دولت عثمانی موافقت! نمود که خرمشهر و بندرگاه آبادان

واقع شده، به عنوان منطقه ایرانی  [اروندرود]العرب را که در شرق شط ایی ههمچنین زمین

 2."بشناسد

یران در این قرارداد، درطول اعصار جزء خاک الینفک ا ضی مورد تأیید دولت عثمانیاار 

 که تحت حاکمیت داشته، در این قراردادایی هز دست دادن سرزمینابوده و در واقع ایران بجز 

از جدا  ساله میرزا تقی خان امیرکبیر ۱، فقط باتالش و جدیت و کیاست سودی عاید خود ننمود

د، وب هاکه به حمایت بریتانیا مورد ادعای عثمانی و اراضی شرق اروندرود شدن منطقه خرمشهر

 ممانعت گردید. 

 1الروم همفاد قرارداد ارزن

 خالصه آن بدین شرح است: که قرارداد، در این

 کدیگر.ی صرفنظرکردن از کلیه دعاوی مالی طرفین از -1"

وط ر شو قسمت شرقی آن به دولت ایران، م والیت ذهاب به عثمانیواگذاری منطقه غرب -2

 . اندهبه تسویه عادالنه کلیه خساراتی که متحمل شد

 .صرفنظر کردن دولت متبوعه ایران از کلیه دعاوی خود در مورد شهر و والیت سلیمانیه-3

العرب و لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شط  واگذاری بندرخرمشهر و آبادان-9

 ( به ایران.اروندرود)

 . آزادی کشتیرانی ایران در اروندرود-1

 متعهد شدن طرفین نسبت به اعزام مهندسان، جهت تعیین حدود مرزی دو کشور.-2

 مربوط به بدهی مراتع.تسویه حساب عادالنه کلیه خسارات و مسائل -7

                                                           
 که به امضاء طرفین برسد.ای خالصه متن یک سند، یا صورتجلسه (Protocol)پروتکل . 1
در سال اول جنگ؛ ناشر: سازمان حفظ آثار و  خوزستان نصرت اله/ تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات -معین وزیری. 1

 ۶ص  ۷۳۱۳ های دفاع مقدس آجا تهرانارزش



 417 2مفاد قرارداد ارزنه الروم

 

و عدم  «برسا»در شهر  موافقت با سکونت شاهزادگان پناهنده و فراری ایرانی به عثمانی-9

ور برقراری ارتباط با ایران. سایر پناهندگان وج از شهر به منظصدور مجوز به آنان جهت خر 

 بایستی به مملکت خود اعاده گردند.

 از طرف بازرگانان ایرانی. برابر مقررات دولت عثمانیپرداخت حقوق گمرکی -4

صدور مجوز زیارت عتبات عالیات به زوار ایرانی و ایجاد برقراری کنسولگری در -12

 شهرهای قلمرو دو کشور.

 جلوگیری از اعمال راهزنی و ممانعت از ورود سارقین.-11

که تابعیت آنان مورد اختالف دو کشور واگذاری اختیار انتخاب محل سکونت عشایری -12

ک بار و برای همیشه، اجازه داده شود که محل سکونت و تابعیت دائم خود را ی بوده و به آنان

 مشخص نمایند.

اصالح نشده  و یاکلیه موارد قرارداد ارز روم اول که در قرارداد ارز روم دوم تغییر ننموده -13

 1"ماند.میبه قوت خود باقی 

من ضمنعقد گردید،  درایت و دوراندیشی میرزاتقی خان امیرکبیر این قراردادکه تحت نظر 

بنی کعب در آن منطقه  ایرانی که طایفه «1(اروندرود)رود دجله  شرقی کناره»تعیین مرز ایران در 

کسان از حق کشتیرانی در اروندرود برخوردار شدند. و این ی هر دو کشور بطورکردند، میزندگی 

  .شدمیقلمداد  فارسخلیجبه معنای حق حاکمیت ایران بر قسمتی از این آبراه، تا دهانه 

جانبه تغییراتی به سود خود در عهدنامه مزبور کی بطور هابه تحریک انگلیسی هاعثمانی

که عشایر دجله  از ساحل شرقای و منطقه که اطراف خرمشهر ایجاد کردند. بدین صورت

 ثمانیبه دولت ع در آن سکنی گزیده بودند، و همچنین مالکیت تمام اروندرود بنی کعب ایرانی

ذکور، به ایران مبنی بر قبول شرایط م و انگلیس واگذار گردیده بود. باوصف اصرار دولتین روسیه

عهدنامه، ایران از اجراء  این تخطی در باوجود ،ی میرزاتقی خان امیرکبیربا روشن نگری و آگاه

                                                           
در سال اول جنگ؛ ناشر: سازمان حفظ و آثار و نشر  نصرت اله/ تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان-معین وزیری. 1

 ۶ص  ۷۳۱۳ س آجا تهرانهای دفاع مقدارزش
؛ «ی جنگ دربارههمه چیز »کتاب  ۳۶در صفحه  نامیده شده است.« اروندرود»به نام فارسی  دجله، در زمان ساسانیان. 1

آمده است. در شاهنامه  «ائورنت»" اروندرود در زبان اوستایی نیز به صورت  نوشته مرتضی سرهنگی آمده است که
 فردوسی هم در ادبیات زیر به کلمه اروندرود اشاره شده است:

 چنان چون مرد دیهیم جوی ، اندر آورد رویبه اروندرود» 
  « "فرستاد زی رودبانان درود رودچو آمد به نزدیک اروند 
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راه خود  کماکان بهاختالفات مرزی  لذا نرسید. آن خودداری نمود و به امضاء محمدعلی شاه

  .ادامه یافت

م پیش نویس عهدنامه  ۷۳۷۷سال بعد در سال  ۶۱حدود ، بادخالت دولتین روس و انگلیس

قاجار با وساطت  م در زمان احمدشاه ۷۳۷۳دیگری به امضاء طرفین رسید. دو سال بعد در سال

 4الروم اختالفاتی که در عهدنامه ارزنهفع ، بین دو کشور مذاکراتی برای ر مزبوری هادولت

م(  ۷۳۷۱) لی( از سر گرفته شد. سال بعداستانبول فع) ندرج گردیده بود، در قسطنطنیهم

قسطنطنیه  ۷۳۷۳پروتکل »انجام گرفت که به  مذاکراتی تحت نظارت دو دولت مذکور در تهران

موسوم گردید. در این پروتکل مرزهای زمینی دو کشور بطور  «تهران ۷۳۷۱و صورتجلسات 

کیلومتر مربع(، از ۷،۱۶۶بیش از )ل مربع ایم ۱۶۶ضمن اینکه  وضوح مشخص شده بود.

که ) واگذارشد. هابه عثمانی و مندلی ، خانقین، نفتخانهاراضی شمال و جنوب قصرشیرین

در  .(و عراق قرار گرفت مرز زمینی سه کشور ایران، ترکیه یمبنا بعدها همین تعیین حدود مرز،

ما الحاظ شده بود.  تحت حاکمیت انگلیس و عثمانی اروندرود ،از این پروتکل قسمت دیگری

مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار نگرفت.  بود، لحاظ نشدهچون حقوق ایران در اروندرود 

درگیر  ( و۷4۳۳مردادماه۷۶م )۷۳۷۱در سال  آغاز جنگ جهانی اولدولت عثمانی هم بخاطر 

 گردید. میفرصت امضاء آن را نیافت و در حقیقت فاقد اعتبار رس این جنگ،شدن در 

 1«عراق»و تشکیل کشور  جنگ جهانی اول

که انباشته از مواد نفتی بود  النهرینبینمنابع غنی زیرزمینی  آغاز جنگ جهانی اولبا 

ت به بهانه اتحاد دول ،و وفورمنابع طبیعی منطقهیایی ی آگاه از موقعیت جغرافهاانگلیسی

 حمله کردند. سپس در همان سال فارسخلیجدر مدخل  ، ابتدا به قلعه فاوهابا آلمان عثمانی

 به شهر العماره یورش با را نیز تصرف نمودند. و در سال بعد بصره ،جهانی اول آغاز جنگ

کشی لشکر  به سوی بغداد ،شهر ناصریهبا فتح  در همان سال سپس و (استان میسان فعلی)

ی متجاوز با مقاومت نیروهای عثمانی و عده کثیری از مردم به سردمداری ها. انگلیسیندکرد

در  شکست سختی را متحمل شدند. در شهر کوت «کاشانی اللهآیت» روحانیون از جمله

و شهر را به تصرف  به طرف بغداد حمله نمودند هابرای بار دوم، انگلیسی مسیش۷4۳۶سال

ین کردند. به ا نشینیعقبرا مجبور به  ها، عثمانیعد با اشغال شهر موصلبدر سال  درآوردند.

                                                           
 در فرهنگ لغت فارسِی معین، به مفهوم کنار نهر یا دریا ذکر شده است.  «عراق»کلمه . 1
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باتحریک  مسیش ۷4۳۱بطور کامل تحت سلطه آنان درآمد. در سال  النهرینبینترتیب منطقه 

یام اشغالگران ق علیهنجف اشرف، مردم عشایر و سایر شهروندان منطقه،  لمای شیعهو رهبری ع

ر و با تحمل تلفات و ضایعات کثی هامردم، انگلیسیمیو قیام عمو هاکردند. با تشدید درگیری

م ۷۳۷۱ جنگ جهانی اول در سال نمودند. نشینیعقبدادن دهها اسیر و کشته به سمت کوفه 

 «عبدالعزیز ثانی»امپراتوری عظیم عثمانی در عهد سلطان  .خاتمه یافت ش(،۷4۳۱آبان ۷۳)

ط توس، در جنگ وارد شده بود آلمانسی و هشتمین شاه آن سلسله، که جزء کشورهای متحد 

 به جغرافیای و انگلیس مغلوب شد و از درون آن کشورهای جدیدی توسط فرانسه متفقین

متشکل از سه  النهرینمنطقه بین در 1«عراق»از آنها، کشوری بنام  که یکیجهانی افزوده شد. 

 د.تشکیل ش مسیش ۷4۳۱در سال  استان موصل، بغداد و بصره

مسلمانان، همه جهان  [ظاهری]قدرت به عنوان سنگر  همراه با سقوط امپراتوری عثمانی"

درآمد. که در واقع آخرین تغییر معادله قدرت در قرون  اسالم به تدریج تحت سلطه مطلقه اروپا

 2."وسطی بود

نمود. این مشارکت طبق  مشارکت ی عربی، با فرانسههادر تقسیم سرزمین" یسانگل

م میان دو دولت انگلیس و فرانسه به 1412که در سال  3«پیکو – سایکس» معروف توافقنامه

 4."امضاء رسید، صورت گرفت

 ،گذاشت باز ،در استخراج نفت عراق را کامالً  ها" تحول مهم دیگری که دست انگلیسی

جنگ اول جهانی  بعد ازی هاکی از مهمترین کنفرانسی در 1422توافقی بود که در آوریل سال 

 و ومیت فلسطینمحاصل شد. در این کنفرانس توافق شد که قی ایتالیا 5«سان رمو»در 

و  وریهقیومیت س شود به انگلستان واگذار گردد و فرانسهمیکه امروز عراق خوانده  النهرینبین

 6را به عهده بگیرد." لبنان

                                                           
ن )امیر حسیشناختند "" اعراب به اراضی اطراف فرات جنوبی، از حد فاصل انبار تا نجف و پائین تر را بنام عراق می. 1

 (.4۳خنجی/ فروپاشی شاهنشاهی ساسانی؛ ص 
 علی اکبر کرمی، چاپ: –وپلتیک اسالم و غرب؛ ترجمه: علیرضا فرشچی ایان لسر/ احساس محاصره، ژئ -گراهام فولر. 1

 ۶۶ص  ۷۳۱۱عقیلی 
3 .Sykes Picot 

 ۳۳ص  ۷۳۱4 در کشورهای عربی؛ ترجمه: محمدجعفر سعدیان، قم امین/دیپلماسی پنهان اسرائیل-مصطفی. 4
5 .San Remo 

 ۱۱ص  ۷۳۱۷(؛ ناشر: نشرعلم، چاپ: چاپخانه حیدری، نفت در خاورمیانهجنگ قدرت )طلوعی محمود/ بازی . 6
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ه غارت اموال ملل مظلوم نداشت عمارگر جنایتکاری که هیچ هدفی جزاست انگلستان "کشور 

را در لباس وارد کردن تمدن و انسانیت به کشورهای  است، نیت و مقاصد شوم خود

گی اسلحه و ساز و برگ جنترین مخفی کرد. استعمارگر خونخواری که با بکاربردن مدرنمیاسال

 خواست مدنیت و انسانیت را به ملل مظلوم ومیی جنگی خود هاو با استعمال بمب و هواپیما

ی آباء و اجدادی مسلمین را به صورت غنائم هاپناه تعلیم دهد. استعمارگران غربی سرزمینبی

 دهدیمرا در سهم خود قرار  جنگی بین خود تقسیم کردند. دولت انگلستان، عراق و فلسطین

 1."کندمیقلمداد  و لبنان نیز خود را مالک سوریه و دولت فرانسه

 یقتو که از بدو قشون کشی به عراق با عدم استقبال مردم مواجه شده بودند هاانگلیسی

، را پیاده کنند توانند اهداف استعماری خودمیمشاهده کردند که در تصرف مستقیم عراق ن"

سلسله پادشاهی جدیدی را ، دست نشانده معروف خود به عراق، 2«ملک فیصل اول» با آوردن

 3".دور پی ریزی کردندر این کش

 پادشاه میشهابن علی حسنی از مردم عراق با امیرفیصل اول، فرزند امیرحسینای عده

به پادشاهی او گردن بیعت کردند.  ،شکست خورده بود هاکه از وهابی (شریف مکه) حجاز

نهادند. از سوی دیگر صدای اعتراض بسیاری از نواحی مختلف کشور به این انتصاب اوج 

 هاگرفت. در نهایت انتخاب این شخص به عنوان اولین پادشاه عراق، با تأثیر سرنیزه انگلیسی

زندش ملک غازی به پادشاهی رسید. پس اول، فر  لبه مردم تحمیل گردید. پس از ملک فیص

ه ملک فیصل دوم بایی عبدالله داریکه سلطنت تکیه زد.  از وی ملک فیصل دوم خردسال بر

، کشور پادشاهی عراق وزیرنخستدار حکومت شد. و نوری سعید نیز به نام عهده ،عنوان قیوم

 . کردمیرا اداره 

شد، این کشور مدت  اعالم که در اروپاش ۷4۳۳در اردیبهشت « سان رمو»قرارداد طبق 

، تحت قیومیت انگلستان اداره شد. مرزهای کشور نوپای و چپاول بیداد سال با جبر، ظلم،۷4
                                                           

-۷۶4صص  ۷۳۳۱ قم -عراق؛ ناشر: انتشارات دارالفکر۷۳4۶محمد/ نگاهی به تاریخ انقالب اسالمی-صادقی تهرانی. 1
۷۶۷ 

)معروف به شریف مکه یعنی امیر و حاکم  یهاشم فیصل اول، پسر حسین بن علی حسنی . فیصل، ملقب به ملک1
تا  ۷۳۶۶ها درعراق از سال مناطق حجاز( در شهر طائف عربستان متولد شد. اولین پادشاه دست نشانده انگلیسی

( و های استعماری انگلیسوی پسرش غازی )ضد سیاست بعد ازعراق بود. هاشمیش و بنیانگذار دودمان ۷۳۷4
با کودتای خود ملک فیصل دوم را کشت و بساط سلسله  وم پادشاه عراق شد. ژنرال عبدالکریم قاسمسپس فیصل د

 پادشاهی در عراق را برانداخت.
 ۷۳۳۷ تهران -فرهنگی هنری مشعر احسان/ راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق؛ ناشر: مؤسسه-مقدسی. 1

 ۳۳۷ص
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 برای ایجاد تفرقه و و انگلیس عراق با همسایگان هم قدمتش، توسط استعمارگران فرانسه

ین تعی و به صورت خطی، بدون استفاده از عوارض طبیعی مناطق اعمال حاکمیت استعماری،

اگر بخواهید در آسیا حکومت کنید، »: انگلیسی سفارش کرده بود که« لرد کورزون»شد. زیرا 

از  یم کهمرزها را خطی کنید، نه اینکه مرزها طبیعی باشند. و این مرزها را طوری انتخاب کن

 ۷۳۷۳ سال مرز آن کشور با ایران را برمبناء پروتکلولی  1«.گذر کند هاو قبیله هاوسط قوم

 صورتجلسه گردیده بود هرانمیالدی که در ت ۷۳۷۱و  (استانبول فعلی) طنطنیهمیالدی در قس

قباًل مورد قبول ایران واقع نگردیده بود. در نتیجه، این کشور تازه تأسیس، وارث  که قراردادند،

شد. وجود این اختالفات مرزی که  با ایران ،یفات مرزی دولت فروپاشی شده عثماناختال

 بیشتر مربوط به تعیین مرز آبی در رودخانه اروند بود، باعث شد که ایران از به رسمیت شناختن

 آن خودداری ورزد. 

لحانه ی مسهاعراق، به علت مخالفتانگلستان بر میت با نزدیک شدن به زمان خاتمه قیمو

سازمان » مجبور شد عراق را جهت عضویت در دولت انگلیس مردم با استعمارگران خارجی،

معرفی نماید. الزمه آن به رسمیت شناختن این کشور توسط سایر ممالک دیگر بود. لذا  1«ملل

 آمیزمسالمتحل  عدت درمعونه و مسا ی فراوان به ایران مبنی برهابا دادن وعده و وعید

ه کشور مستقل و ب عنوان یکاختالفات مرزی دوکشور، ایران را وادار به پذیرش این کشور به 

 رسمیت شناختن آن نمود. 

، کشور نو ظهور عراق های انگلیسیهابا اطمینان به وعده مسیش۷۳۶۱تیرماه ۷۳ایران در 

عمارگر ی این استهارا به رسمیت شناخت و با این کشور روابط سیاسی برقرار کرد. با خلف وعده

ن لی به حل مشکالت مرزی فی مابیهیچگونه تمای هاپیر، برای ایران مسجل شد که انگلیسی

دو کشور ندارند. و فقط نیت واقعی آنان به رسمیت شناختن عراق توسط ایران بوده است. لذا 

 دو سال بعد ایران ر 
ً
 تحدید حدود مرز و صورتجلسات قسطنطنیه ۷۳۷۳عدم اعتبار پروتکل  سما

اعالم کرد. که این امر تیرگی و وخامت روابط دو کشور و ایجاد را به دولت عراق  تهران ۷۳۷۱

 کی در مرزها را در پی داشت. چی کوهادرگیری

                                                           
انگلیسی  (Gertrude Bell) «گرترود بل»و عربستان توسط خانم  ، عراق، کویتمرز کشورهای تازه استقالل یافته سوریه. 1

 Secret Inteligense» (SIS)مشاور سیاسی که از زبده ترین مأموران سازمان اطالعات و امنیت مخفی کشور انگلستان 
Service»  شد، تعیین گردید. خارجی محسوب میدر ممالک 

 مرکب از: مجمع عمومی، شورای امنیت، دبیرخانه و شورای اقتصادی و اجتماعی است. سازمان ملل متحد. 1
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هانی دیگری را احساس احتمال بروز جنگ ج هاش( انگلیسی۷۳۷۶م )۷۳۳۱در سال 

خود در منطقه به مناطق تحت سلطه  آلمان و یا . و برای جلوگیری از نفوذ شورویکردند

پیمان دفاعی » یجادا، در اندیشه در هندوستان برای حفظ مستعمراتش بویژه، خاورمیانه

 طرفیاز  .ندافتاد ، ایران، عراق و افغانستانعنی ترکیهی بین ممالک تحت نفوذ خود« مشترک

چون بین دو کشور ایران و عراق اختالفات مرزی همچنان به قوت خود باقی مانده بود، لذا 

این اساس، عهدنامه جدیدی برمبنای  . و برندچاره را ابتدا در حل این معضل جستجو نمود

دنامه در . در این عهتهران تهیه و ارائه دادند۷۳۷۱صورتجلسات  و م قسطنطنیه۷۳۷۳پروتکل 

 کیلومتر( ۱حدود )مایل  ۱ (خط ژرفا) 1«تالوگ»خط ، طبق در اروندرود مقابل جزیره آبادان

 یدو کشور در امور کشتیرانی حق مساو امتیاز برای ایران در نظر گرفته شد. ضمن اینکه هر

عواید حاصله از آن به طور مساوی بین دو کشور جهت الیروبی رودخانه  مقرر گردید یافتند، و

ود ر شی از میزان درآمد و مخارج اروندکبار گزار ی ضمن اینکه عراق باید هر شش ماه تقسیم شود.

ان بر اروندرود به می یدر این عهدنامه ذکری از حق حاکمیت مطلق کشور را تسلیم ایران نماید.

 نیامده بود. 

 «دفاعی مشترک پیمان»توسط طرفین ایرانی و عراقی، امضاء این قرارداد  بعد ازچند روز 

 ار کشور ذیربط به امضاء رسید. هبین چ

این کشورها در کاخ سعدآباد پیمانی بستند که طی آن به توافق رسیدند که سیاست " 

کدیگر مداخله نکنند و به هنگام بروز خطر ی هماهنگی را در منطقه پیش گیرند و در امور داخلی

 2".دمدد رسانن به یکدیگر

اجرای  طفره رفتن از، از همان ابتدا، باهابا دریافت خط مشی از انگلیسی هاعراقی

عهدنامه، اداره کشتیرانی و عواید حاصله از آن را دردست گرفتند. و ایران را از این عواید محروم 

 دخالتی در این مورد ننمودند. دولت انگلستان هم 
ً
 کرد.میظاهرا

 تقاضای اجراء عهدنامه  هاایران بارها به این اعمال عراقی 
ً
توسط طرف اعتراض کرد و کرارا

 نمود. مقابل 

                                                           
که در فرهنگ بین المللی به معنای خط فرضی است که در  «دّره»است آلمانی به معنی ای ( واژهThalwegتالوگ ). 1

شود. این خط فرضی که رودخانه را به دو بخش جدا های قابل کشتیرانی اطالق میقسمت عمیق نقاط بستر رودخانه
 نماید.کند، مرز مشترک دو کشور را مشخص میمی

 ۷۶۶۳ص  ۷۳۳۶، چاپ: غزال عباس/تاریخ کامل ایران؛ ناشر: انتشارات اروند -اقبال آشتیانی. 1
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 [ش1312]م 1437انعقاد قرارداد بعد ازسال  22عنی پس از ی م1417سرانجام در سال  "

برای مشخص کردن خطوط ک داور سوئدی ی اجراء این قرارداد و تعیین دربارهایران و عراق 

مرزی و عالمتگذاری مرز موافقت نمودند. اما پیش از آن که این توافق به مرحله عمل برسد، 

سرنگون شد. و  [ش1337تیرماه ]م 1419ژوئیه ی در مکودتای نظا با یکرژیم سلطنتی عراق 

د اجرای مفا دربارهی دو کشور هابه توافقایی اعتنجدید عراق میرهبر نظا عبدالکریم قاسم

 1"م و حل اختالفات مرزی ننمود.1437 قرارداد

و  م( با حمابت شوروی۷۳۳۱جوالی ۷۱)۷۳۳۱تیرماه  4۳که در  سرلشکر عبدالکریم قاسم

کودتای خونینی با کشتن ملک فیصل بن حسین ، با رئیس جمهور وقت مصرجمال عبدالناصر 

را برچید، حکومت جمهوری را در عراق  هابساط استعمار انگلیسیاش و تمام اعضاء خانواده

تصویب  ستی بابود، تحت تأثیر افکار کمونیمیوی که فاقد بینش مذهبی اسالبنیان نهاد. 

 ،امور برخالف نص صریح قرآنتساوی حقوق زن و مرد در کلیه ثبت احوال "  قانون جدیدی در

 2".دومیت مرد بر زن و تفاوت بین مرد و زن در تقسیم ارث، مورد تأکید قرار دامدر مورد قی

برای جلب نظر پرورانید. براساس همین تفکر، میدر سر  را« رهبری جهان عرب»او داعیه  

نام را ب فارسخلیجملت اعراب، برای اولین بار میبرای تحریک احساسات عمو و "حکام منطقه 

  3."خواند «خلیج عربی» یجعل

اعالم  «تالوگ»ایران به حکومت جدید عراق پیشنهاد تعیین مرز آبی دو کشور را برمبنای 

مواجه شد. و  با واکنش تند و خصمانه عبدالکریم قاسم۷۳۳۱آذرماه ۷۷نمود. این پیشنهاد در 

مایل از شط العرب را  ۱آن عراق  طبق ،ش(۷۳۷۶تیرماه۷۳م )۷۳۳۱در قرارداد اعالم کرد که:

حق مسلم اکتسابی برای ایران محسوب  و یکبه ایران بخشیده، و این بخشش، بیمورد بوده 

 .گیردمی پسعراق هروقت اراده کند، آنرا  شود. ضمن اینکهمین

در پی این اظهارات، وزارت خارجه ایران اعالم نمود که: دولت ایران براساس معیارهای 

 پذیرد.می ، فقط خط تالوگ را برای سراسر اروندرودالمللیبین

                                                           
 ۷۳ص  ۷۳۱۳؛ چاپ: پژمان مرکزمطالعات و تحقیقات جنگ/ از خونین شهر تا خرمشهر. 1
دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا/ روزها و رویدادها؛ ناشر: مؤسسه فرهنگی نشر رامین، چاپ: دهکده، . 1

 ۱۱۳ص  ۷،۷۳۱۷جلد
؛ ترجمه: حمیدرضا ملک محمدی نوری، وزارت فارسخلیجپیروز/ کشورها و مزرها در منطقه ژئوپلتیک  -مجتهدزاده. 1

 ۷۳ص  ۷۳۱۶، امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، تهران
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که مرز دو کشور است، ای "رودخانهشاه ایران نیز گفت: ،هاگیریبه دنبال این موضع 

 جایگاهی برای اعمال حق حاکمیت بوسیله و یاجانبه قرار گیرد. کی تواند مورد استفادهمین

قابل های مربوط به رودخانه از بررسی تمام قراردادهای"  زیرا در وحله اول 1".ک طرف باشدی

 به دست ، این نتیجهدهدمی تشکیل و آفریقا ، آمریکاکه مرز بین دو کشور را در اروپاانی کشتیر 

منعقد شده میان کشورهای آید که خط تالوگ به عنوان خط مرزی در تمام قراردادهای می

 کشورهای همجوار رودخانه، به طور مشترک در آن اعمال حاکمیت و جهان پذیرفته شده است.

د و دو یگردمی ایران تشکیلدرصد آب این رودخانه از  ۳۶بیش از که "ضمن این  2"کنند.می

برای نتیجه،  در .رودخانه احداث گردیده بودشهر مهم و بندری این کشور در حاشیه این 

ش ۷۳۱۳چندمین بار روابط دو کشور رو به تیرگی و وخامت گذاشت. این حالت روابط تا سال

ایده کمونیستی و با  1«الکریم قاسمحکومت عبد». تا ادامه یافتسال  ۳م(، حدود ۷۳۶۳)

 ،دتای دیگری توسط معاون ویوا کبو عراق،  ، سوریهمخالف طرح وحدت بین کشورهای مصر

ر دی عربی، هاناسیونالیست جمال عبدالناصر و با حمایت «عارفمحمد عبدالسالم » سرهنگ

 ش سرنگون شد. ۷۳۱۳بهمن ماه ۷۳

ه سانح در یکمدتی ریاست جمهوری، باکشته شدنش  بعد از ،عبدالسالم عارفحکومت  

کفایتش بنام بی و برادر ضعیف النفس و خاتمه یافت۷۳۱۳فروردین  4۱در  هوایی

اسفند  4۳رئیس جمهور شد. در جریان سفر وی به ایران در  «عارف محمد عبدالرحمن»

ش مذاکراتی برای حل اختالفات مرزی دو کشور صورت گرفت. اما این مذاکرات با ۷۳۱۳

نتیجه بی م(۷۳۶۱ش )۷۳۱۱تیرماه  4۶در  وزیرنخست، 4«حسن البکراحمد »کودتای ژنرال 

اکم بر رژیم، ناآرامی کردها در شمال در واقع به خاطر فساد حها سرنگونی حکومت عارفماند. 

و پیروی کورکورانه  ۷۳۶۱روزه  ۶، ناتوانی عراق در حمایت از کشورهای عربی در جنگ کشور

 عبدالناصر بود.جمال از 
                                                           

 ۷۳ص  ۷۳۱۳پژمان،  ؛ چاپ:مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ/ از خونین شهر تا خرمشهر. 1
 ۳۳ص ۷۳۱۱( سهامی عام)سرهنگی مرتضی/ همه چیز درباره جنگ؛ ناشر: انتشارات سوره مهر، چاپ: شرکت افست . 1
نمود که منجر به  سالگی به همراه چند نفر از دوستان خود، اقدام به ترور عبدالکریم قاسم 44صدام حسین در سن . 1

 گردید ولی این ترور ناکام ماند. شدن وی زخمی
باعث سرنگونی حکومت پادشاهی ملک فیصل با کودتای نظامی ۷۳۳۱در سال  (رهبر حزب بعث)ژنرال حسن البکر . 4

گردید. چون قاسم برخالف تئوری حزب بعِث مخالف هر  دوم و روی کار آمدن ریاست جمهوری ژنرال عبدالکریم قاسم
 ۷۳۱۳بود، حسن البکر با کودتای دیگری در مقام نخست وزیری در سال  نیروی اجنبی، طرفدار حزب کمونیست شوروی

یز حکومت ن ۷۳۱۱عبدالکریم قاسم را برکنار وعبدالسالم عارف و سپس عبدالرحن عارف را به جای وی نشاند. در سال 
 بر مسند ریاست جمهوری عراق تکیه زد.  ۷۳۳۱تا سال  ها را برانداخت و خودعارف
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 به ،«و ابوموسی بزرگو  کوچک تنب» خروج بریتانیا از جزایر ایرانی بعد از ۷۳۳۶در سال 

غال و اش ،در سطح جهانی علت ایجاد بحران اقتصادی در آن کشور و کاهش شدید پول انگلیس

حسن البکر که مدعی رهبری جهان عرب بود، براعمال در همان سال،  آنها توسط ایران

حاکمیت ایران بر این جزایر اعتراض کرد و روابط دیپلماتیک خود را قطع نمود. از سایر 

کنند، ولی این درخواست از  خود را با ایران قطع روابط ورهای عربی خواست که آنان نیزکش

شاه در پاسخ به ادعاهای واهی مورد استقبال قرار نگرفت.  رد شد و 1«دیه عربااتح»طرف 

" جزایر به ایران تعلق دارد،  گفت: ۷۳۳۶تیر ماه  ۳هلندی در ای در مصاحبه با نشریهها عراقی

از سرزمین مادر سال پیش، هنگامی که ایران حکومت مرکزی قدرتمندی نداشت،  92حدود 

جزایر، نیروی نظامی گسیل داشت. ولی  گیریبازپسمنتزع شده بودند، و پدرش برای 

 فراشته نشود. سپس شاهپرچم هیچ حاکمیتی در آنجا ا تا حل قضیهقول دادند ها انگلیسی

توسل به زور برای اعاده  ابد و گرنه راه دیگری بجزی تحقق افزود: امیدوار است این امر اکنون

در سوئیس اظهار داشت: این جزایر به ملت ایران ای جزایر نیست. وی همچنین طی مصاحبه

 طلبریم که این مانیا و اسناد دیگری در اختیار داوزارت دریاداری بریتهای تعلق دارد و ما نقشه

شویم، چون می جزایر، به زور متوسل گیریبازپس. حتی درصورت لزوم، برای کندمیرا تصدیق 

 2خواهم شاهد به حراج رفتن کشورم باشم."نمی

سابق  با شورویها عراقی ۷۳۳۷اشغال قانونی جزایر توسط ایران در سال  بعد ازیک سال 

را به ها ابی شورویی ساله همکاری همه جانبه منعقد کردندکه در واقع راه ۷۳قرارداد 

 مهیا نمودند. فارسخلیج

 در عراق آغاز حکومت بعث

در رأس حکومت  رروی کار آمدن حسن البکبا سرنگون کردن حکومت عبدالرحمن عارف و 

 .رفتگنضج « حزب بعث» عراق،

ندارد و جمهوری تنها در قالب شورای فرماندهی ایی حکومت بعثی، نظام پارلمانی معن" در 

یابد. حزب بعث معتقد بوده است که هیچ حزب بعثی در کشورهای عرب میانقالب، مفهوم 

                                                           
جامعه الدول العربیه( سازمانی بین المللی که از کشورهای ) یعرببه  League of Arab States( LAS) اتحادیه عرب،. 1

 عرب زبان تشکیل گردیده است. 
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (فد و بررسی جنگ ایران و عراقن)درودیان محمد/ اجتناب ناپذیری جنگ . 1

 ۷۱۶ -۷۱۱صص  ۷۳۱۳ چاپ: عقیلی، تهران 4سپاه، جلد 
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ی های رأی نیست و باید با به کارگرفتن شیوههاقادر به دستیابی به قدرت از درون صندوق

 1."افتی م تحقق1429. این کار در عراق در سال به قدرت برسد ،انقالبی

 مطلقایی ر ملی گ) یعربسوسیالیستی با زیربنای  (حزب البعث العربی االشتراکی) حزب بعث

صهیونیستی در  یهودی در تقابل با کشورش ۷۳۳۷ در سال (ایدئولوژی مارکسیستیو  عربی

ه ب یکی گذاشت. این حزب از ائتالف دو حزب، سیاسی قدم به حیات در سوریه، اسرائیل

دیگری حزب سوسیالیست به  و 1«میشل عفلق»بنام رهبریک نفر عرب مسیحی ضد اسالم، 

تشکیل شد.  ،و زکی ارسوزی «صالح الدین بیطار»شخصی به نام  و «اکرم حورانی»رهبری 

بود. در واقع هدف اصلی آن احیاء ک پرچم واحد ی هدف این حزب، اتحاد ملت عرب تحت

 و در نهایت کسب رهبری جهان سکوالرایی ملی گر به صورت  ی بنی امیه و بنی عباسهاحکوت

 مرام الحادی و ن تفاوت کهعرب بوده است. با ای
ً
ار انک» از همان ابتدای تأسیس خود، صراحتا

 حضرتسرلوحه عقاید خود قرار داد؛  را« الله علیه و آله یپیامبر اسالم )صل جهانی رسالت

شمارد، تنها به پیغمبر توهین می کسی که نبوت را ناچیز " فرماید:می السالم()علیهیسیع

" او از دین اسالم به  3"نکرده، بلکه به خدایی هم که پیغمبر را فرستاده، توهین کرده است!

  عنوان یک
ً
و  اد کردناست« ناسیونالیسم عرب»اصالت ملی که معرف عظمت و پدیده دقیقا

  4، اسالم باید خود را با عربیسم تطبیق دهد."تأکید نمود در شرایط امروز

ماله »" :و از نظر اعتقادی شعار معروفشان این بود
ً
 الشرک له، و میشل نبیا

ً
آمنت بالبعث ربا

به  عث(حزب ببنیانگذار عفلق )حزب بعث به عنوان خداوند الشریک، و به میشل  یعنی «.ثانی

این شعار، بارها در اوایل تأسیس حزب بعث عراق از نظیر ایمان آورده ام. بی عنوان پیامبر

 5."شنیده شد ،گوینده رادیوی آن رژیم

                                                           
(؛ ترجمه: حمیدرضا ملک محمدی نوری، وزارت فارسخلیجدر منطقه ژئوپلتیک مرزها )پیروز/ کشورها و  –مجتهدزاده . 1

 4۱۱ص ۷۳۱۶ تهران -خارجه، مؤسسه چاپ و انتشاراتامور 
و از مسیحیان ارتدوکس یونانی تبار از مردم دمشق و ملی گرای متعصب بود. وی در  میشل عفلق، از اهالی کشور سوریه. 1

صدام حسین نقش حایز  ش شاخه عراقی حزب سوسیالیست بعث را سازماندهی نمود. در رسیدن به قدرت ۷۳4۳سال 
از محرکان اصلی تجاوز عراق به ایران محسوب می گردید و بر ادامه قادسیه صدام تأکید می ورزید.  یو اهمیتی داشت.

 ش از دنیا رفت و در دفتر مرکزی حزب بعث در بغداد مدفون گردید. ۷۳۶۱وی در سال 
 4بند  ۱۳انجیل برنابا/ فصل . 1
 ؛ ناشر: شرکت سهامی انتشار، چاپ: چاپخانه عماد، تهران(از گذشته دور تا امروز)عراق پارسادوست منوچهر/ ما و . 4

 ۷۳۳ص  ۷۳۱۶
 ۱ص  ۷۳۶شماره  ۷۳۳۱ویژه نامه پایداری دی و بهمن  –خردنامه همشهری . 9
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در این حزب انتقاد از روش زمامداری و نظام سیاسی، گناهی نابخشودنی محسوب 

تضاد و بعثی قابل اجراء است که با منافع زمامداران حکومت ای گردد. قانون تا مرحلهمی

  اشته باشد!تعارض ند

که هدفش به کمال  نگریستمیعربی  و جنبش دین عنوان یکحزب بعث به اسالم به 

پارلمانی و نظام اداری " حزب بعث در سیاست داخلی بر حکومت . رساندن اعراب بود

ناسیونالیسم عربی و در سیاست اقتصادی بر غیرمتمرکز، در سیاست خارجی بر منافع 

 1سوسیالیسم و اقتصاد متمرکز است."

و یی االله علیه وآله(، از جد یصلاسالم )أن رحلت پیامبر عظیم الش بعد از هاپان عربیسم

تفرقه بین اعراب و دیگر مسلمانان به عناوین و اشکال مختلف بهره جسته و در این راه باعث 

فرقه آورد شوم تاز ره "بدیهی است که تسهیل نفوذ و تسلط غیرمسلمانان در منطقه گردیدند. 

  2."سرنوشت آنها است و اختالف میان مسلمانان، تسلط دشمنان بر

العرب رژیم بعث عراق از همان سال اول حکومت خود، به ایران اخطار دادکه: شط 

که بدون پرچم عراق از ایی هشود و با کشتیمی( جزء الینفک قلمرو عراق محسوب اروندرود)

تردد نمایند، با قوه قهریه و به شدت برخورد خواهد نمود. و در صورت مشاهده افراد آن مسیر 

د و همچنین با پائین کشیدن پرچم ایران، نکنمیرا از کشتی اخراج  آنها ایران، دریایینیروی 

 که به مقصد بنادر ایران در تردد باشند، مجوز عبور داده نخواهد شد. ایی هبه کشتی

م ۷۳۳۱آن اعالم کرد که: چون عهدنامه به ش در پاسخ ۷۳۱۱فروردین  ۳۶دولت ایران در 

گذرد، میسالی که از عقد آن  ۳4اجراء نگردیده، و در طی  هاش( توسط عراقی۷۳۷۶)

، لذا دولت ایران آن عهدنامه را انددر پیش گرفتهی آن کشور رویه دفع الوقت و طفره هادولت

اس را بر اس دریاییکند. ضمن اینکه این کشور آماده است تا خطوط مرز میبدون ارزش تلقی 

  است را تعیین نماید. المللیبینخط تالوگ که مبتنی بر اصول پذیرفته شده و متداول 

رد و بدل شدن اعالمات، روابط دو کشور بشدت بحرانی و تیره شد. رژیم بعث برای  بعد از

هزار نفر ایرانی االصل مقیم عراق را به سوی مرزهای این  ۱۶درتنگنا قراردادن ایران، حدود

 نمودند.  توهین آمیز کشور سوق داد. با زوار ایرانی رفتاری

                                                           
؛ ناشر: مرکز «(مقاالتمجموعه )چند مسئله راهبردی »مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ/ تأملی در جنگ ایران و عراق . 1

 ۳۳-۳۱صص  ۷۳۱۶مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: پژمان، 
 ۷۱۶ص  ۷۳۱۶: نسیم حیات، چاپ: جعفری؛ ناشر رضا/ اتحاد ملی و انسجام اسالمی؛کریمی. 1
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ن ارتش ایرا ی در دو طرف به راه افتاد.ی پراکنده مرزهاجنگ تبلیغاتی شدید و درگیری

، ها، در مقابل تهدید عراقیبرای جلوگیری از اعمال قدرت رژیم بعث در آبهای اروندرود

در آسمان  هواییی جنگی در دریا و با هواپیماهای نیروی های تجاری را با ناوچههاکشتی

ود به تهدیدات خنتوانستند  هاارتش ایران عراقیایی منطقه اسکورت کرد. در برابر قدرت نم

 یادعای واه بر ،هاعراقیی ایرانی جلوگیری نمایند. هاد و از تردد کشتینوشانبپجامه عمل 

 ،شودمیاز ملک آن کشور محسوب ی ئ)اروندرود( نه تنها جز  خود مبنی بر اینکه شط العرب

در  " را نیز جزئی از خاک خود قلمداد نمودند. ی جعلی، استان خوزستانهابلکه با چاپ نقشه

عراق اعالم کرد: عراق هرگز  وزیرنخست، صالح مهدی عماش، معاون [ش1399]م 1424سال 

جزیی از خاک عراق  (روداروند)با ایران برسر اروندرود اختالف نداشته است، و شط العرب 

ای شهنق ون بصرهیاست. در ماه مه همان سال تلویز [خوزستان]عربستان  درباره. اختالف است

از عراق، پشت سر گوینده خود قرار داد که خوزستان با نام جعلی عربستان و جزیی از خاک 

تلویزیون  7کانال  [ش1312آذر  7]م 1473نوامبر  29در،" و حتی 1شد."می عراق نشان داده

ی متداول شهرهای ایران را تغییر داد و هانام« چیزی از تاریخ»عنوان تحت ای بغداد در برنامه

و خرمشهر را جزء استان « عبادان»را  ، و آبادان«االحواز»را  ، و اهواز«محمره»را  خرمشهر

 .تغییر نام داد «نفت صدام»ا به ر  در استان کرمانشاه شهرنفت 2."عراق خواند ناصریه

دولت ایران برای تحت فشار قرار دادن دولتمردان عراقی، از جنبش اکراد شمال عراق به 

عراق با دولت  کردستان، که برای اعالم خودمختاری منطقه «مال مصطفی بارزانی»رهبری 

، حمایت همه جانبه مالی سوم خاک عراق را در کنترل گرفته بودند و یک جنگیدندمیمرکزی 

فات و ضایعات زیادی به ارتش عراق ی مسلح کرد عراق، تلهاو تسلیحاتی فراوانی نمود. چریک

ر رژیم عراق را د و نابود کردند و ک سوم ارتش آن کشور را ُمضَمحلی حدود وارد کردند. بطوریکه

 قرار دادند. آستانه سقوط در الینحلی  ذلت بار و تنگنای

حدود )ش ۷۳۳۳گسترش دامنه بحران دو کشور و جنگ ارتش عراق با اکراد بارزانی تا سال 

 . ادامه یافت( سال ۳

هر دو کشور در پی طریقی جهت خاتمه بخشیدن به وضعیت نه جنگ و نه صلحی بودند 

 ه سالها، سایه خود را بر اندام مرزهای دو کشور افکنده بود. ک

                                                           
؛ (انایر  معاصرهای بررسی تطبیغی رهبری سیاسی در جنگ) حسن/ از سقوط گنجه تا فتح خرمشهر (روشن)رحیمی . 1

 ۷۳۷ -۷۳4صص  ۷۳۱۳ ، تهران(دفاع مقدسهای وابسته به بنیاد حفظ آثار و ارزش) یرصرناشر: 
 ۷۶ص  ۷۳۱۳؛ چاپ: پژمان، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ/ از خونین شهر تا خرمشهر. 1
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، زمینه ی وزرای خارجه دو کشور در ترکیههای قبلی، و در پی مالقاتهابا زمینه سازی

مساعدی برای رهبران متخاصم در جهت رفع سؤتفاهمات، پیش آمد. در اجالس سران 

تشکیل شد، با  کشور الجزایرکه به میزبانی  ۷۳۳۳در اسفند ماه  1«پکوا»عضو کشورهای 

ر ین دو کشوب 1«هواری بومدین» وساطت و میانجیگری رئیس جمهور آن کشور، سرهنگ

به مهور عراق( منعقد گردید. جرئیس  معاون) 1صدام حسینتوسط شاه ایران و ای توافقنامه

 با شاه ایران نسبت به عقد موافقت نامه اقدام ای وقت عراق،گفته سعدون حمادی وزیر خارجه 

صدام بعدها در مورد علت  رفت.می توسط اکراد بارزانی از دستا شمال کشور ی نمودندمی

ود که این ب [با اکراد بارزانی]" مشکل اصلی ما در نبرد  مفاد توافقنامه با شاه گفت:قبول 

و تجهیزات نامحدودی که ایران از  اسلحه و مهماتتوانست با نمیاسلحه و مهمات ما 

ی ک، برابری کند. اوضاع ما در آن زمان به حد خطرناکردمی امپریالیسم و صهیونیسم دریافت

 3ط فق رو به پایان گذاشت، بطوری که برای نیروی هوایی رسیده بود. تجهیزات و مهمات ما

  4بمب باقی ماند."

، ش( مورد تأیید آنان واقع گردید۷۳۳۳فنداس ۷۳م )۷۳۱۳مارس  ۶توافقنامه که در متن 

 بدین صورت تنظیم و قابل اجراء شد:

 

 الجزایر 7918متن توافقنامه 

مرزها و عدم دخالت در امور  م به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیریبا رعایت اصول احترا "

 :گرفنتدکدیگر، طرفین تصمیم ی داخلی

ی هاو صورت جلسه 1413سال  مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل قسطنطنیه-1

 تعیین کنند.  1419کمیسیون تعیین مرز سال 
                                                           

1 .Organization Of The Petrolium Eyperting Contries (OPEC)  سازمان اوپک یک کارتل بین المللی است که از
، ، امارات متحده عربی، قطر، نیجریه، لیبی، عربستان سعودی، عراق، کویتمجموع کشورهای نفتخیز: ایران، الجزایر

پارچگی خود است. مرکز این سازمان آنگوال تشکیل گردیده و هدف آن محافظت از منابع و منافع یکاکوادر، ونزوئال و 
 باشد.در شهر وین پایتخت اطریش می

2 .Houari Boumedinne 
 به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس شورای انقالب منصوب شده بود، باکسب این ۷۳۱۱صدام حسین که در آبان . 1

ی حزب بعث، رهبری ارتش و سازمان امنیت را در دست گرفت. بیماری احمدحسن البکر رئیس کنترل رهبر مناصب
 ، فرصت مناسبی برای تصاحب گسترده امور دولتی برای صدام فراهم نمود. ۷۳۱۳جمهور در اوایل 

تحقیقات جنگ ؛ ناشر: مرکز مطالعات و (نفد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد/ اجتناب ناپذیری جنگ . 4
 ۷۶۱ص  ۷۳۱۳ چاپ: عقیلی، تهران 4سپاه، جلد 
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 . یندمرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین نما-2

با این کار، دو کشور امنیت و اعتماد متقابل خود را در امتداد مرزهای مشترک خویش -3

 ک کنترل دقیقی شوند که در مرزهای خودمیبرقرار خواهند ساخت. طرفین بدین سان متعهد 

 رخنه که جنبه خرابکارانه داشته باشد، اعمال کنند.  هرگونهو مؤثر به منظور قطع 

 ک راه حل کلی بودهی فوق عواملی تجزیه ناپذیر جهتدو طرف توافق کردند که مقررات -9

 بدیهی است که نقض 
ً
 1." باشدمیاز مفاد فوق مغایر روحیه توافق الجزیره  هر یکو نتیجتا

 4۳به امضاء رسید، در تاریخ  صدام حسین بر اساس این توافق نامه که بین شاه ایران و

بین « الجزایر۷۳۱۳عهدنامه »موسوم به ای م عهدنامه۷۳۱۳ژوئن  ۷۳ش برابر با ۷۳۳۱خرداد 

 وزرای خارجه دو کشور به تصویب رسید. 

 طوالنی و ای عهدنامه مذکور شامل مقدمه
ً
الحاقیه است. در  ۷پروتکل و  ۳ماده و  ۱نسبتا

تأکید گردیده است. همچنین در  ،غیرقابل نقض بودن عهدنامهو  میبرقطعی، دائ ۱بند ماده 

، هیچگونه تغییری در دریاییتعیین خطوط مرزهای زمینی و  بعد ازقید نموده که  ۳بند ماده 

که:  است عنوان شده ۶و قطعی خواهند بود. در ماده  میآنها وارد نخواهد شد و این مرزها دائ

د عهدنامه، طرفین بطور مستقیم نسبت به رفع آن در صورت اختالف در هر موردی از مفا

مذاکره نمایند. در صورتی که طرفین با مذاکره مستقیم به نتیجه مطلوب نرسند، مراتب با 

ع قادر به رف ،ثالث نیز طرفی رفع اختالف شود. و اگر کشوربی وساطت و داوری کشور ثالث

 در این  د، از طریق داوری حل وگردیاختالف فی مابین دو کشور ن
ً
فصل گردد. و اگر احیانا

ر د. که دنمایند، مراتب اختالف به دادگاه داوری الهه ارجاع شومرحله نیز موفقیتی کسب ن

 خواهد بود.  «الزم االجراء» ینطرفبرای  المللیبیننهایت رأی دادگاه 

ل توس دروازه به عبارت دیگر در این عهدنامه، درصورت عدم توافق طرفین در هر مرحله ای، 

  مسدود گردید. به طور مطلق به خشونت برای وصول به خواسته و احقاق حق از طرف ناراضی

طور ضمنی پذیرفت که در بتوافق نامه، بین رهبران دو کشور، شاه ایران  ۳در جریان بند  

ت دول علیهازاء رفع اختالفات مرزی، دولت ایران از هرگونه حمایتی از اکراد مسلح عراقی که 

حمایت مالی و  که بعدها اسرائیل) ، خودداری نماید.اندمرکزی آن کشور در حال جنگ

از طرفی با توجه به اینکه تمامی تصمیمات سیاسی رژیم . (تسلیحاتی از آنان را به عهده گرفت

                                                           
 ۷۳۱۳ها(؛ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: قلم آذین، ها و پاسخپرسشعراق )فرهاد/ جنگ ایران و  -درویشی. 1

 4۱۶ص 
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عدم پشتیبانی گردید، می ارزیابی آمریکاای کالن منطقههای پهلوی در راستای سیاست

گرایش جریان آرام حزب بعث به سمت و سوی تلویحی شاه از اکراد بارزانی به خاطر 

  آمریکا صورت پذیرفت. بویژهغربی های سیاست

ی گروهی، تبلیغات هابدنبال اعالم توافق نامه بین دو کشور همسایه، از طریق رسانه

ز اای ی فراوانی در هر نقطههاو پایکوبی هاجشنسیعی در سطح کشور عراق صورت گرفت. و

 و خصوصی برگزار گردید. میآن کشور در مجامع عمو

در همین سال صدام حسین معرفی کردند.  ،خود را پیروز میدان انعقاد توافق نامه هاعراقی

 مربوط به حل اختالفات مرز" از نقش پرزیدنت سادات در مذاکرات  ضمن مسافرت به قاهره

 از وی برای  در الجزایر 1471عراق که منجر به امضای قرارداد ایران و 
ً
شده بود، تقدیر و رسما

 1دعوت کرد."دیدار از بغداد 

گفت: شاه  ۷۳۳۳آذر ماه  4۱در  رخارجه وقت عراق،یوز« طارق عزیزوحنا ی میخائیل»

مفاد قرارداد، دچار تردید شد. به او خبر دادیم که اگر این پیمان  " پیش از اعالم موافقت باایران،

ک ی را در مرزهای ایران باز خواهد گذاشت. هنوز هاتنشود، عراق به ناچار دست کمونیس بسته

  2"قرارگرفت. ،شاه مخلوع شدهمزبور، مورد موافقت  هفته نگذشته بود که قرارداد

اقدام به تعیین مرزهای  نمایندگانی از کشور الجزایراز دو جانب، تحت نظارت ایی ههیئت

رسیدند، ضمن تأیید هیئت ناظر، اسناد میبین دو کشور نمودند. در هر مقطعی که به تفاهم 

 کردند. میمربوطه را پس از امضاء، مبادله 

، نرژیم شاهنشاهی در سطح برخی از شهرهای ایرا علیهکات انقالبی یبا بروز تحر 

میله مرزی که  4۷دولتمردان عراقی به بهانه عدم تفاهم و وجود اختالف نظر در محل نصب 

 در منطقه استان ایالم
ً
خود را میهیئت اعزا ۷۳۳۱قرار داشت، در اوایل سال  عموما

فق شده و حتی اسناد مربوط به آن بین طرفین فراخواندند. بهانه واهی که قباًل برسرآن توا

ی مرزی قبلی نصب کردند هاپایه مرزی جدید در میان پایه 221ان کارشناس "مبادله شده بود.

عراق و  ی مرزی نصب شده در جنوب تا نقطه تالقی مرز ایران و ترکیههاو کل تعداد پایه

                                                           
؛ ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس (ه مقاالتمجموع)و جنگ عراق و ایران  یزدان فام محمود/ منطقه خاورمیانه. 1

 ۷۳۷ص  ۷۳۱۱، (مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ)
 ۶۳ص  ۷۳۶۶شورای عالی دفاع ج.ا.ا؛ چاپ: ایران چاپ،  -تبلیغات جنگ ستاد ستیز با صلح/ ناشر:. 1
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 هاتهیه و محل دقیق پایه هوایی 21222/1نقشه  ،عدد رسید و توافق شد 722به  [داالمپرداغ]

 1".در آن برده شود

یئت مذکور به بصورت کتبی خواهان اعزام مجدد ه ایران بارها به سفارت عراق در تهران

ی مکرر ایران را بدون پاسخ هانامه هامنظور تعیین خطوط مرزی و رفع ابهام شد. ولی عراقی

 2."و تحوالت داخلی ایران بودند هاصبرانه منتظر نتیجه نابسامانیبی "گذاشتند. و 

ساله 4۳۶۶به پیروزی رسید. رژیم  )ره(امام خمینیایران به رهبری میقالب اسالان

 شاهنشاهی سرنگون گردید.

  حسین وحکومت عراق «صدام»

البکر رئیس  حسناحمدایران(، میاسال بپیروزی انقالماه پس از  ۱) ۷۳۳۱در سال 

 به استعفا شد.  رمجبو ،مهور عراقج

کوشیدند تا حسن البکر میانه رو را برکنار و صدام را جانشین وی کنند.  و آمریکا انگلیس" 

کشور همسایه ایران، سومین کودتای سفید در سه  شود،میبه این ترتیب چنانچه مشاهده 

ب القیوندد. درست چهار ماه پس از پیروزی انپمیبه وقوع  «پاکستان» و شامل عراق، ترکیه

گیرد. وقوع این سه میصدام ریاست جمهوری عراق را در دست  1319تیرماه  22اسالمی، در 

 3".مقارن هم و در همسایگی ایران امری اتفاقی نبود «عراق، ترکیه و پاکستان» کودتا در

، پدر وی به نام «صبحه طلفاح المسلط»ماه پیش از تولد صدام، به گفته مادرش  ۳

ناپدید گردید. از همان اوایل در شناخت پدر واقعی صدام در بین عموم اختالف  «عبدالمجید»

 ۱وجود داشت. قبل از تولد وی، مادرش چند بار تصمیم به سقط جنین گرفت. در 

بعد دامدار، متولد شد. ای از توابع تکریت در خانواده «العوجه»در روستای  ۷۳۷۶اردیبهشت

در  سالگی 3صدام تا ایی د «خیرالله طلفاح»دداری نمود. خواش تولد، مادرش از نگهداری از

اش خانواده خود از وی نگهداری کرد. با ازدواج مجدد مادرش، صدام تا مدتی با مادر و ناپدری

سالگی از  ۷۶برادر ناتنی گردید. بخاطر رفتار خشونت آمیز ناپدری در  ۳زندگی کرد و دارای 

مویش که از اعضای متعصب حزب بعث بود، رفت. در تکریت فرار کرد و به بغداد در نزد ع

                                                           
از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، چاپ: ) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 ۳۶۳ص  ۷۳۳۳«صیادشیرازیشهید علی »چاپخانه هیئت معارف جنگ 
 ۷۳4همان ص . 1
 ۷۱۷همان ص . 1
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 نوسازی اقتصادی و سوسیالیسم()عمویش به حزب بعث پان عربیسم ایی سالگی با راهنم4۶

" با ترور دایی ناتنی خود، سعدون الناصری که  زب،دو سال بعد از پیوستن به این حپیوست. 

که با کودتا  ژنرال عبدالکریم قاسم 1پلیس بود، نخستین قتل سیاسی را مرتکب شد." خبر چین

، به کشور کمونیستی شوروی به علت تمایل ویملک فیصل دوم را از سلطنت خلع نموده بود، 

 وزیرنخست ۷۳۳۱های مخالف هر نیروی اجنبی قرار گرفت. در سال مورد مخالفت بعثی

عبدالکریم قاسم را در عملیاتی ترور کردند که در این عملیات صدام از ناحیه پا مجروح گردید 

 خواستگاری «ساجده طلفاح»خود در مصر از دختر دایی  گریخت. و سپس به مصر و به سوریه

های: فرزند به نام ۳صاحب  ازدواج نمود. و سالگی با وی 4۶در سن  ۷۳۱4نمود و در سال 

صی، رنا، رغد و حال»
ُ
 .یدگرد« ُعدی، ق

 به مرگ  های مالی آمریکااز کمک در مصر 
ً
و مصر بهره مند گردید. در بغداد وی را غیابا

سرنگون شد، و صدام به  با کودتای عبدالسالم عارف محکوم نمودند. رژیم عبدالکریم قاسم

. دو مسئول بازجویی و شکنجه زندانیان سیاسی در زندان قصر النهایه گردیکشورش بازگشت. 

، برادرش عبدالرحمن عارف طراحی شده هواییپس از مرگ عبدالسالم عارف در سانحه 

کفایت، جای او را گرفت. صدام به خاطر فعالیت در حزب بعث و مخالفت با بی ضعیف النفس و

عبدالرحمن عارف  ،که به دلیل گسستن اتحاد ارتش و حزب بعث ،هارژیم جدید ضد بعثی

توسط عبدالرحمن عارف به  ۷۳۱۳در سال  مبرا نموده بود،ها کابینه خود را از وجود بعثی

سعدون »در حین تعویض محل زندان با همکاری  ۷۳۱۶سال بعد در سال  ۳زندان محکوم شد. 

از رهبران بزرگ حزب  به یکیدوست دوران کودکی خود در تکریت، از حبس فرار کرد و  «شاکر

ژنرال احمد حسن البکر طرفدار حزب بعث، با کودتای  ۷۳۱۱بعث تبدیل گردید. در سال 

ها گردید که صدام در این کودتا نقش کلیدی ایفاء نمود و دیگری موجب سرنگونی رژیم عارف

 به این صورت، رژیم بعثی عراق، پا به میدان حکومتی نهاد. 

انشینی وی و ارتقاء به درجه ژنرالی خواهرزاده حسن البکر به ج «صدام حسین»انتصاب 

سابقه نفت، موجب خرید بی نیروهای مسلح عراق و سپردن اختیارات تام به او، و صعود بهای

 ی آمریکاهازمانی که با دسیسه بویژهسرسام آور تجهیزات نظامی، به نحو سؤال برانگیزی شد. 

  ۷۳۳۱تیر ماه  4۳، حسن البکر بیمار و میانه رو، در و انگلیس
ً
از سمت خود برکنار و صدام رسما

                                                           
 وره مهر، چاپ: میالد نور، چاپ دوم، تهراندر اسناد ارتش عراق؛ ناشر: شرکت انتشارات س کاظمی اصغر/ خرمشهر. 1
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او  [ش 1399آبان ماه ] 1424در نوامبر "مسند ریاست جمهوری بالمنازعی را تصاحب نمود.

به نایب رئیسی شورای انقالب منصوب شد که این منصب، کنترل حزب بعث، رهبری ارتش و 

 72های که حسن البکر رئیس جمهور، در آغاز سالود داشت. هنگامیسازمان امنیت را در خ

به عهده گرفت. در سال ای بیمار شد، صدام امور دولتی را بطور گسترده [میالدی]

، حسن البکر سرانجام مجبور به استعفاء شد. دوران صدام حسین فرا رسیده [ش1319]1474

تن از  7تن از افسران ارشد و صاحب منصبان، به اضافه  21 [تیر ماه 31]سال بود. در همان 

به اتهام کذب جاسوس و خائن به مملکت و توطئه و هماهنگی با ] اعضای شورای انقالب،

رحم و قسی القلب به بی ، به دار آویخته شدند. صدام از همان آغاز، فردی قدرت مدار،[سوریه

گذاشت. و هرگونه مخالفت اعدام را خودسرانه به اجراء میهای آمد که مجازاتشمار می

های عراق سنت است. رقیبان را با که در حکومتای . رویهکردمیسیاسی را در نطفه خفه 

وارده به رهبران عالی رتبه  اتهامات 1داشت."های فرمایشی به مرگ، از سرراه برمیمحکومیت

از آنان با استعفای حسن البکر و به قدرت رسیدن در واقع به خاطر آن بود که تعدادی  عراقی

صدام حسین مخالفت کردند و گروهی دیگر به خاطر عدم پذیرش خوی و خصلت رهبری صدام 

 اعالم انزجار نمودند.

در ظاهر به بهانه موازنه قوا بین اقمار دو ابرقدرت شرق و غرب، و در واقع برای ها عراقی

جنگی احتمالی در آینده و در فرصتی مناسب، در پی تجهیز  تفوق نظامی بر ایران و چیرگی در

منعقد نمود. ساله همکاری نظامی ۷۳باشوروی سابق پیمان  ۷۳۳۷نظامی خود بودند. در سال

های تمام نیازمندینیز برای کنترل قدرت نظامی ایران، ها در اجرای این پیمان، شوروی

عراق را در ازاء نفت در مقابل سالح تأمین  تسلیحاتی، آموزشی، تدارکاتی و سازماندهی ارتش

ی ، متحدی برافارسخلیجک گلوله در منطقه ی بدون شلیکها کردند. با این کار شورویمی

انعقاد این گشودند.  1«ام القصر»و راه برای ورود ناوگان جنگی خود در بندر  کاهش نفوذ آمریکا

، ویشور  نظامی ازصدام، ضمن بیشترین خرید را نگران نمود.  محمدرضاشاهپیمان، به شدت 

د دوستی و تسلیحاتی متعددی انعقا و برخی کشورهای غربی نیز، پیمان و ایتالیا با فرانسه

تانک و توپ به تقویت نیروی زمینی عراق پرداختند  [دستگاه]با فروش صدها ها " روسنمود. 

                                                           
 ۷۱۳-۷۳۶صص ۷۳۱۷روایت، -هانس کرونبرگر/ خون در راه نفت؛ ترجمه: محمداشعری؛ ناشر: نشر ثالث. 1
 قصر در زمان حکومت حسن البکر احداث گردید.الام بندر. 1
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های ، قول واگذاری جنگنده7-و سوخو  22-، توپولوف 21- و در کنار فروش هواپیماهای میگ

 1را به عراق دادند." 22-و سوخو  23-مدرن میگ 

فروند بالگرد  22جنگنده جدید و  292" فروش  و فرانسه توسط شوروی ۷۳۳۶اوایل سال در 

 2به عراق، خبر بسیار بدی برای ایران بود."

شور، کایی باالترین قدرت اجر  یعنی افق افکار صدام تحت عنوان دبیر کل حزب بعث عراق،

ی بخت در زمانها النهرینبینیافت. ها امتداد میکرانهبی و آرزوهایش تا برای دستیابی به آمال

ده اداره کنن النصر و حمورائی، گهواره تمدن بشری، و بغداد، پایتخت صدام، در دوره عباسیان

و رهبری جهان عرب  النهرینبین شکوفاییجهان اسالم بود. او در رؤیای احیاء اوج 

 سوخت. می
ً
 سریع و آسان مورد نظرشانباور بودند که پیروزی بر این  " صدام و مشاورانش ظاهرا

تواند حاکم خودکامه عراق را به جایگاه رهبر بزرگ ملت عرب ارتقاء دهد ، می[در جنگ با ایران]

و او را به عامل وحدت بخش آنها تبدیل نماید. ... به گفته سپهبد حمدانی، صدام خود را کسی 

نه کند تا عراق را در جایگاه ساله اعراب و ایرانیان را وارو 1922خواست تاریخ دید که میمی

 3ملت برتر عرب قرار دهد."

و مورد توجه ویژه  «فارسخلیجرقیب بی ژاندارم»حصر با محمدرضاشاه بی در حسادتی

ها و نماینده خاص امپریالیسم در منطقه حساس جهان، در رنج بود. کسب فرصتی غربی

 ،الجزایر ۷۳۱۳و جبران تحقیر خود در قبول قرارداد  اروندرودبرای احراز تسلط کامل بر یی طال

ماند شد. برای نیل به آرزوهایش همچون انبار باروتی میاز آرزوهای دیرینه او محسوب می یکی

 برد.بسر میای صبرانه در انتظار جرقهبی که

. به همین کردمیاش جستجو تنها راه وصول به اهدافش را در تقویت نیروهای نظامی

 اش گمارد. نیروهای رزمیمنظور تمام هم و غم خود را در بستر ارتقاء توان رزمی

                                                           
، ناشر: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، (دفاع مقدس به روایتی دیگرنبرد هوایی )سرزمین ایران های غفوری علی/ عقاب. 1

 ۳۳ص  ۷۳۳۱ ، تهران۷جلد 
 ۱۶همان ص . 1
و دیگران/ جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام؛ مترجم: عبدالمجید حیدری، ناشر: نشر مرز  –وودز کوین ام . 1

 مقدمه ۳۳ص  ۷۳۳۳ و بوم، چاپ: عقیلی، تهران
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یی در اندیشه چگونگی رویارومسابقه تسلیحاتی غریبی بین صدام و شاه در جریان بود. او 

، روزگار در مقابل اتحاد جماهیر شوروی آمریکا 1«لجمن»، و شاه در فکر استحکام بیشتر با ایران

  گذرانیدند. شاه همواره در جلب رضایت ارباب غربی در تالش بود.می

***** 
شتند که با انتظار دادر زمان بحران انقالب اسالمی، در تحوالت داخلی ایران  هااقیر ع

 دولت ضعیف با شاهی یک پهلوی،سرش رضاپ ، و جانشینیمحمدرضاشاهبرکناری احتمالی 

کم تجربه به سرانجام برسد. و از تشکیل حکومتی مذهبی در همسایگی حزب بعث که مدعی 

اه هشت متفکیک دین از سیاست بود، واهمه داشتند. صدام حسین بعدها عنوان کرد که: " 

، شاه کردم پسر شاهمیبه حکومت برسند، من گمان  [رهبران انقالبی ایران]آنان پیش از اینکه 

ی توسط مجلسی قدرتمند روی کار خواهد آمد وزیرنخستشاه کنار خواهد رفت و خواهد شد. 

  2"ند کرد عراق را دچار دردسر نکنند.ایفا خواهای و آخوندها نقش خود را به گونه

. ند بودنخواهیایی یابند، مکنون در مرزهای جغرافمیورت فرهنگی ظهور انقالباتی که به ص

در دلهای  ردند.نومیی طوالنی را درهاافتکوتاه مسای در لحظه، هاانسان خارج از اراده

زادی، ی تشنه آهابذر امید و دگرگونی در قلب با پاشیدن یابند ومیمهیای پذیرش، جای خود را 

طالب دینی و عده کثیری  ۷۳۳۱کنند. در همین راستا، در اواخر خرداد میبه پا نو رستاخیزی 

ند کشور خود درگیر شد امنیتیایران، با مأمورین میاز مردم عراق با الگو پذیری از انقالب اسال

ی از اشاین اقدام را ن دید. دولت عراقزیادی از آنان گر  و بازداشت تعداد یکه منجر به دستگیر

 به ایران هشدار داد.لذا ور داخلی خود تلقی نمود، دخالت ایران در ام
ً
 رسما

خطاب به رهبران انقالبی ایران اعالم  ،ورحزب بعث آن کشمیارکان رس« الثوره»روزنامه  

 از رهبران ایران خواست کردکه: 
ً
" در روابط خود با عراق آتش بازی نکنند، و برای اولین بار رسما

را به اعراب که به قول خودشان صاحبان اصلی آنها  و ابوموسی تا سه جزیره تنب کوچک و بزرگ

در مقابل این حرکت تند ضدایرانی و ضدمذهبی مقامات  )ره(امام خمینیهستند، بازگرداند. 

 3."رحذر داشتندرا از این گونه اعمال تند، ب فرستاد و آنهامیپیاعراقی 

                                                           
 «قدمخاکریز م»به معنی عامیانه  «منطقه نبردیی لبه جلو»است که برگرفته از اول کلمات: لجمن، اصطالحی نظامی. 1

 شود.اطالق می
 ۷۳۱و دیگران/ جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام؛ مترجم: عبدالمجید حیدری، ص  –وودز کوین ام . 1
 ۷۳۱همان ص . 1
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م مخالفت با نظام نوپای جمهوری اسالای صورت بهانهبه این 
َ
ایران میبرای برافراشتن َعل

 ی مترصد افتاد. هابدست عراقی

برای موجه نشان دادن تبلیغات منفی خود و ایجاد اتحادی بین کشورهای عربی،  هاعراقی

رژیم ایران، و به قصد اعالم آمادگی عملی خود به منظور احراز رهبری جهان عرب، قبل  علیه

جزایری شدند  گیریبازپسکه سودی برای مملکت خود به ارمغان آورد، مدعی ایی از هر ادع

 آنها بود. مدعی که امارات متحده عربی

 ینآخر .گذاشتش( پا به عرصه حیات سیاسی ۷۳۳۱م )۷۳۳۱امارات متحده عربی در سال

لح کننده( صمتصالحه )ا امارات ی ی هفتگانه مسندمهانشینمرحله تغییرات سیاسی منطقه شیخ

، اقدام به فدراسیونی فارسخلیجاز  هاصورت گرفت. پس از خروج انگلیسی ش۷۳۳۶در سال 

ابوظبی، دوبی، ) یهانشیناین امارات، از اتحاد شیخنمودند.  «امارات متحده عربی»نام به 

القوین، رأس الخیمه و فجیره( بوجود آمد. شیخ ابوظبی که دارای وسیعترین شارجه، عجمان، ام

 ،شیخ ثروتمند امارتدومین شود، دارای حق ریاست، و میب و ثروتمندترین امارت منطقه محسو

  گردد.میدوبی نایب رئیس امارات متحده عربی قلمداد شیخ  یعنی
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 فصل دوازدهم: بررسی اجمالی نحوه زمامداری حکام ایران 

 دوازدهمفصل 

 بررسی اجمالی نحوه زمامداری حکام ایران
 

 مقدمه

شیوه زمامداری سردمداران ایران، مستلزم کاوش درخطوط رد پای  در بررسی اجمالی

و نحوه سیاستمداری دولتمردان ایران در اعمال سیاست طی سالیان متمادی استعمارگران در 

 نماید. میشور را اجتناب ناپذیر بر ک

چپاول  سال براندام نحیف مردم این سامان 4۳۶بیش از  هانفوذ شوم استعماری غربی 

سایه افکند. در این مدت بارها منافع ایران دستخوش مبادالت دولتهای  و به تاراج رفته، شده

 گذشت.  و عثمانی بیگانه غربی با روسیه

ان در ام ، به منظورر نمودن این کشور با عثمانیورود برادران شرلی به ایران، برای درگی 

  ماندن اروپائیان از تهاجمات آن کشور سلطه جو بود.

 مییه رزور تقویت بنخود به ایران، به منظمیزمانی با اعزام کارشناسان نظا ،بناپارتناپلئون 

حمله ا وی در نظر داشت ب بود. و سپس به هندوستان در اندیشه تسلط بر روسیهارتش این کشور، 

ارتش ایران، هندوستان را از چنگال  با یاری به روسیه و شکست ارتش آن کشور از طریق رود ولگا

برباید. با همین انگیزه ضمن انعقاد پیمانی نسبت به آموزش ارتش ایران توسط  هاانگلیسی

ش اقدام نمود. به دنبال ۷۷۱۶مهر ماه  ۷4م، ۷۱۶۱هیئاتی به ریاست سرتیپ گاردان در 

بین دو کشور متخاصم، فرانسویان از  1«تیلسیت» یمانپبه روسیه، و عقد  لشکرکشی فرانسه

 دند.خوانده شمدتی به کلی از این کشور فرا بعد ازیران و فروش سالح، سر باز زده و آموزش ارتش ا

                                                           
مین نام، در به های در منطقه (تزار الکساندر) پیمان تیلسیت، پیمان صلحی است که مابین ناپلئون و امپراتور روسیه. 1

در سرحدات ها رها نمودن ایران در مقابل تهاجمات روس شمسی منعقد گردید. نتیجه انعقاد این پیمان ۷۷۱۶سال 
 شد. از خاک ایران در عهدنامه گلستانای عمده شمالی گردید. که باعث جدا شدن قسمت
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اطمینان حاصل نمود،  قوای فرانسه نشینیعقبکه فرمانده ارتش روس، از میهنگا

فتوحات فراوان، به منظور ترک  بعد ازتعرضات خود را در سرحدات شمال ایران آغاز نمود. 

جیگری نپیشنهاد میا رمق و طالب صلح، به سفیر انگلیسبی مخاصمه بین خود و ایران خسته و

 4۳، ه.ق ۷44۱وال ش ۷۳ ش برابر۷۷۳4ماه آبان  ۳ساله در  داد. عاقبت متارکه جنگی چند

 انجامید.  «گلستان» ینننگبه انعقاد معاهده ( م ۷۱۷4اکتبر 

آن  بعد ازو « رد فرد جونزهاسر» به ریاست هااز آن آموزش ارتش ایران بدست انگلیسی پس

 ه شوند.آماد با روسیه احتمالی برای جنگ هاافتاد. تا در واقع به سود انگلیسی «سر جان ملکم»

 هایی انگلیسها، آموزش و کمکسال بعد بدنبال امضاء پیمان صلح بین روس و انگلیس یک

ی بروز جنگ دوم ایران و ارها گردید. و از ایران خارج شدند. در نتیجه صحنه بر  ،به ارتش ایران

امه موجب این عهدن به"  مهیا گردید.« ترکمن چای»بنام ی روس و تحمیل عهدنامه ننگین دیگر

ت هزار کیلومتر مربع از اراضی حاصلخیز و پر جمعیت و مسلمان از دست کصد و شصی قریب

اعطای برای اولین بار در تاریخ ایران،  1.بود "که هفده شهر معروف و معمور در آنجا بنا شده  رفت

 این عهدنامه بود. تحمیلی مفاده از دیگر ، به روسی1«کاپیتوالسیون» یکنسولحق قضاوت 

 در عهدنامه تیلسیت، ناپلئون ایران را وجه المصالحه دوستی و صلح بین خود و روسیه" 

و ایران را در مقابل روسیه،  کنار آمد های ایران و روسیه، با روسهاکرد. انگلستان نیز در جنگ

با  3«1411سدام تپ»قرارداد در  گذاشت. آلمانخود، تنها  علیرغم تعهدات کتبی و قرارداد

                                                           
 ۳4۱پاورقی ص  4ایران؛ ناشر: شرکت مطبوعات، چاپخانه مرکزی، جنب دارالفنون، جلد قوزانلو جمیل/ تاریخ نظامی. 1
در  ل اتباع خارجیکاپیتوالسیون، از نظر لغوی به معنای تسلیم و سازش است. و در اصطالح سیاسی، مصونیت کام. 1

قلمرو دولت دیگر که مشمول قوانین همان کشور خارجی خواهد بود. یعنی کشوری که در آن، تبعه خارجی مرتکب جرم 
شود، حق محاکمه آن تبعه خارجی را نخواهد داشت و کنسول کشور بیگانه مسئول رسیدگی به آن موضوع یی و یا خطا

 خواهد شد. 
ها منعقد ها و روسمرکز ایالت برانبورگ آلمان، قراردادی بین آلمان  (potsdamدام )در شهر پوتس ۷۳۷۷. در سال  1

گردید. طبق بخشی از این قرارداد، آلمان بدون مذاکره با زمامداران ایرانی، منافع و مصالح خاص روسیه را در منطقه نفوز 

ه گردیده را بو درنهایت به مرز افغانستان ختم میشده و از اصفهان، یزد همه جانبه آنها که از شمال قصر شیرین آغاز می

ها، با تقسیم ایران بین دول روس و انگلیس موافقت نمودند. که نتیجه آن، کشتار مردم رسمیت شناختند. در واقع آلمان

 ها بود.     تهران، تبریز، مشهد و در نهایت به توپ بستن بارگاه امام رضا )ع( توسط روس
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 1«وفمولوت»با « ریبن تروپ»روسیه کنار آمد و ایران را قربانی نمود. همچنین در توافقات بین 

 2کرد." نزدیکی خود با شورویک بار دیگر ایران را وجه المصالحه ی ، آلمان1434در 

منعقد شد، ایران  ش( که بین دو دولت روس و انگلیس۷4۱۶روردینف)م ۷۳۶۱در قرارداد

حدود نفوذ دولتین در ایران تعیین  1427در آوریلا به دو قسمت بین خود تقسیم کردند. " ر 

در واقع تمام نواحی مرز افغان و ایران، همچنین  گردید. و روسها رضایت دادند، ایالت سیستان

منطقه نفوذ دولت انگلیس قرار گیرد. و دولت انگلیس در مقابل،  جزء 3«هندوستان» مرز ایران و

و همچنین شهرهای  به قزوین و راه مهم تجارتی خانقین تمام منطقه شمالی بعالوه تهران

 4واگذار کند." هاد، همه را به روسز ی و اصفهان

دیگری به تصویب رسید که عماًل  ، قراردادو روسیه بین انگلیس مسیش۷4۳۱در سال 

هدنامه موجب عبه ند. " کردایران را به دو منطقه اشغالی شمالی و جنوبی بین خود تقسیم میتما

 دو منطقه نفوذ منعکس در عهدنامه [ش1249]م 1411سری 
ً
را  1427، در رابطه با ایران، اوال

 منطقهبه منطقه اشغالی و تصرف تبدیل ن
ً
ن معنی طرف را به کلی برداشتند. و به ایبی مودند. ثانیا

قوای قزاق تشکیل دهد و فرماندهی  5«دیویزیون» افت که در منطقه خود،ی که دولت روسیه حق

 در دست روس
ً
 ومیتمبوده ولی هزینه آن را از عواید ایران بردارند و با قی هاو اداره آن، مستقیما

بر ایران، قوای مزبور را اداره نماید. و اگر عوایدی نباشد که قوا را اداره نمایند، جزء قروض ایران 

طرف از کرمانشاهان تا بروجرد، و کاشان الی تربت بی محسوب دارند. و روسیه بتواند در قسمت

 قوای خود را جلو آورد. ،، و قائنات تا تربت جام و خوافحیدریه و طبس

                                                           
کردند، برای اینکه از ناحیه شرق کشور خود آسوده آماده میها و انگلیسی هاخود را برای جنگ با فرانسویا که ه. آلمان1

ش،  ۷۳۷۱مولوتوف، در آخرین روز مرداد -ربین تروپ، یا پیمان هیتلر-خاطر باشند، پیمان عدم تجاوز، یا پیمان استالین

خیم یو آ»و آلمان « ویاچسالو موتولوف»ن دو وزیر خارجه شوروی بین خود و شوروی سابق منعقد نمودند. این پیمان که بی

ها ها واگذار کردند. شورویها یک بار دیگر، ایران را به شورویدر حضور استالین به امضا رسید، آلمان« فون ریبن تروپ

حاق کشورهای لیتوانی، ایران توسعه دادند، برای ال نیز نه تنها از این پس تسلط خود را بر تمام امور داخلی و خارجی

  های شرقی لهستان به خاک خود، فرصت را غنیمت شمردند.لتونی، فالند و تمام بخش
انقالب اسالمی(؛ ناشر: انتشارات آوای نور، چاپخانه: درخشان،  )بعد از یراناولدانی جعفری اصغر/ روابط خارجی . 1

 4۳۳-4۱۶صص  ۷۳۱4
 جدا نکرده بودند. را از هندوستان ستانها کشور پاکدر آن زمان هنوز انگلیسی. 1
 ۷۳۱۶، 4ر انتشارات اسالمی، جلد مدنی سیدجالل الدین/ تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی ایران؛ ناشر: دفت. 4

 ۷۶۷ص
 گردد.دیویزیون در زبان روسی به لشکر اطالق می. 9
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در اراضی جنوب ایران  1«پلیس جنوب» نظیر همین قوه را به نام در مقابل، دولت انگلیس

ایجاد نموده و توسط افسران و فرماندهان انگلیسی اداره نماید. و مخارج آن جزء محاسبات و 

، پلیس 1411قروض دولتی ایران محسوب شود. دولت انگلیس به موجب معاهدات سری 

 تحت نفوذ داشت، مستقر سازد. 1427که به موجب معاهده ای جنوب خود را بیش از منطقه

ات الی قائن بروجرد، کرمان –آباد خرم و اراضی بختیاری، تمام راه بنابراین مناطق اصفهان

 گرفت. میرا در بر  و سیستان بلوچستان ،به انضمام فارس، خوزستان

 شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. که اشغالیمینظا هترتیب، ایران به دو شکل ادار  با این

عهده دار اداره بودند. ومالیه ایران،  ی روس در شمال و پلیس جنوب در منطقه جنوبهاقزاق

  2گرفت."میقرار  تحت کنترل کمیسیون مختلط

 شده بود. « محو»روز در جغرافیای آن « ایران مستقل»بنام  یت، کشورقدر حقی

 

 کفایت ایران بی یهااهداء امتیازات به دول استعمارگر، از طریق شاهان و دولت

 انگلیس –الف 

ازاتی که توسط حکام مملو از افکار خائنانه و فروشندگان منابع ملی، به بهای حراج امتی

، شان به انگلیسروزه ظاهریادامه حکومت و اقتدار چند  تأییدرایگان مملکت به اجانب، در ازاء 

 :است زیر شرح خالصه وار به واگذار شد ،(در ایران رقیب سیاسی روسیه) پیر این روباه

 ی دست نشانده وهامستعمرات و دولتتر به منظور کنترل و اداره سهل -امتیاز تلگراف -۷

تان، به هندوس بوشهر - تهران - ، از طریق بغدادتلگرافی میان لندن و هندوستانایجاد ارتباط 

ال در س ، در زمان زمامداری ننگین ناصرالدین شاهبدون کسب هیچگونه امتیازی از انگلیس

 صرف هزینه تحمیل به مردم فقیر و گرسنه ایران.ه.ق(، با  ۷4۱۶)ش ۷4۱۳

ش ۷4۱۷آذرماه در در ایران  وزیرمختار فرانسه شاعر، خاورشناس و 1«کنت دوگوبینوآرتور »

نوشت: "  ،، رقیب استعماری انگلیسضمن ارسال گزارشی به وزارت خارجه فرانسه

 ه هندوستانب و بوشهر امتیاز کشیدن سیم تلگراف از بغداد به تهران، اصرار دارند که هاانگلیسی

را از شاه بگیرند. و شاه مایل است با خرج خود این کار را انجام دهد. کابینه لندن قصد دارد 
                                                           

1 .South Persia Rifles (تفنگداران جنوب ایران). 
 4۱۶مدنی سید جالل الدین/ مدرک پیشین؛ ص . 1
1 .Joseph Arthur de Gobineau 
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واقعه مساوی با اشغال و تملک که ارتباط میان لندن و هندوستان را به اختیار خود در آورد. این 

 1".تدریجی امپراتوری ایران خواهد بود

یاست س ،قبل، بخصوص از عهد صفویه به بعد هادر قبال ایران، از سال هادر واقع انگلیسی

ه بودند. همچنانک قرار داده ، مورد مداقهرا تضعیف هرچه بیشتر ایرانبه اضمحالل کشاندن و 

 نظر خود را در مورد ایای بریتانیا در دربار صفویه طی ارسال نامهسفیر « سر گور اوزلی»
ً
ران کتبا

عقیده صریح و صادقانه من این است که چون چنین ابراز کرد: "  به وزارت خارجه انگلیس

ن ایباشد، در این صورت بهترین سیاست می ما فقط صیانت از هندوستانایی مقصود نه

حال ضعف و توحش و بربریت بگذاریم و سیاست دیگری  اهد بود که کشور ایران را در همینخو

 2نکنیم." تعقیبمخالف آن 

کی از ایاالت ایران محسوب ی ، هرات که جزءدر عهد ناصرالدین شاه - سپاریمعاهده  -4

آن  استقالل هااز ایران نمود. شاه به دستور انگلیسیایی الل و جدشد، اعالم استقمی

اعطای حق کاپیتوالسیون به  .ت. و عماًل از پیکره ایران جدا نموداخرا به رسمیت شن

 ایران متعهد شد در صورت 
ً
اتباع انگلیسی نیز در همین معاهده اعالم گردید. ضمنا

 ود. خواهد ب ها، حق حاکمیت از آن انگلیسیبروز اختالف بین این کشور و افغانستان

اعطاء استقالل به کالت و قسمتی از خاک بلوچستان توسط  -تجزیه بلوچستانقرارداد  -۳

 .ناصرالدین شاه

 ایران تا جنوب،از شمال  احداث هرگونه راه و راه آهن و سد مجوز -«رویتر»قرارداد  -۱

فر کانال و حایجاد قنات  استخراج منابع و معادن و کلیه ذخایر زیرزمینی به استثناء طال و نقره،

اخذ  ،برای کشتیرانی و کشاورزی، ایجاد بانک و احداث هرگونه شرکت صنعتی در سراسر کشور

ایران سلطنت سال در عهد  ۱۶برای مدت ها تام از جنگل برداریبهرهامورات عام المنفعه، 

میرزا  ،خان سپهساالره بگیران دربار همچون میرزا حسینتوسط رشو ناصرالدین شاه فروشی

مخالفت روحانیون ضمن پخش شبنامه  که در نتیجه معین الملک و اقبال الملک. ،ملکم خان

 لغو گردید. مردم اعتراض عمومیو 

ش( ۷4۶۱ق )ه. ۷۳۶۶که در سال ، تا اهواز خرمشهرنی در کارون از امتیاز حق کشتیرا -۳

 رسید.  به امضاء ناصرالدین شاه

                                                           
 ۷۳۱-۷۳۱صص  ۷۳۶۱ های آن؛ ناشر: نشر کتاب سیاسی، تهرانو ریشهعمید زنجانی عباسعلی / انقالب اسالمی. 1
 ۷۱۳پاورقی ص  ۷، جلد ۷۳۱۶، : دفتر انتشارات اسالمیناشر مدنی سیدجالل الدین/تاریخ تحوالت سیاسی ایران؛. 1
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لیره انگلیسی، ۷۶۶۶با دریافت  ناصرالدین شاه -بلیط بخت آزمائی()التاری  امتیاز -۶

د سال بع یک امتیاز آن را واگذار نمود. که بعدها به علت مخالفت روحانیون با نفس قمار آن،

 پرداخت کرد.  المالبیتلغو شد و شاه خسارت دو کمپانی آن را از خزانه 

 یهامجوز احداث راه شاهدر مقابل لغو امتیاز التاری، ناصرالدین  -ی جنوب هاامتیاز راه -۱

 ه.ق واگذار نمود. ۷۳۶۱در سال را ، اصفهان -و بروجرد  خرمشهر - تهران

واگذاری این امتیاز در جهت تأمین مخارج هنگفت و پرهزینه سومین  -دخانیاتامتیاز  -۱

ه.ق  1329رجب سال  29در منعقد گردید. "  به اروپا سفر سیاحتی ناصرالدین شاه

 «ماژور تالبوت» سال به 12برای مدت « دخانیات ایران»، امتیاز انحصاری [ش1224اسفند]

انگلیسی واگذار گردید. امتیازی که نظارت و کنترل استعمارگران را بر، کشت و برداشت و خرید 

 1ساخت."میخانیات سراسر کشور مسلم و حمل و صدور ومصرف دفروش  و

 ه جواسیستجار اقتصادی و بخصوص، برارداد، به مأمورین انگلیسی اعم از انعقاد این ق

که بدون هیچگونه مانعی با تمام اقشار مردم ایران به سهولت نمود می آنان، این فرصت را فراهم

امتیاز معروفی است که میرزای شیرازی، با صدور تماس فیزیکی حاصل نمایند. این همان 

سال  4 بعد ازو سرانجام  شد فتوای تاریخی خود که از عاقبت آن کاماًل آگاه بود، باعث تحریم

 از انعقاد آن، لغو گردید.

واگذاری این امتیاز  سال قرارداد ۶۶، برای مدت ناصرالدین شاه -امتیاز بانک شاهنشاهی -۳

 اقتصاد ایران در پی داشت. بر قسمت اعظم را را امضاء نمود. که نتیجه آن استیالی اجانب 

تخراج و سال امتیاز کشف و اس ۶۶ش، برای مدت ۷4۱۶ در سال -قرارداد دارسی -۷۶

 1«دارسی کساویلیام ن»بنام نفر انگلیسی تبار  به یکجنوب ایران  معادن نفتمیفروش تما

 زا در غارت منابع نفتی کشورمان پیشتازتر هاانگلیسیواگذار شد. "  ن شاهمظفرالدیتوسط 

ی استعماری معاصر بودند. اولین و بزرگترین امتیاز نفتی ایران که به هاسایر قدرت

در ] انیر ااست. امتیازی که فوران اولین چاه نفتی « دارسی» یازامتواگذار شد،  هاانگلیسی

 هاو آغاز غارت مستقیم منابع سوختی کشورمان توسط انگلیسی [سلیمانمنطقه مسجد

  3."حاصل آن بود

                                                           
 ۷۱۶ص ۷۳۶۳ها؛ ناشر: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ: شمشاد، طاهری حبیب الله/ انقالب و ریشه. 1

2 .Willam Knox D`Arcy 
رهنگی نشر رامین، چاپ: دهکده ف مؤسسه دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا / روزها و رویدادها؛ ناشر:. 1

 ۱۱۱ص  ۷جلد  ۷۳۱4
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م(، توسط ۷۳۷۳ش )ژوئیه ۷4۳۱در تیر ماه  -الدولهوثوق۷۳۷۳ ننگین انعقاد قرارداد -۷۷

شخص  با ماه مذاکره پنهانی ۳پس از حدود  قاجار احمدشاه وزیرنخست، الدولهوثوقحسن 

، (الدولهوثوقمیرزا حسن خان ) وزیرنخستاز جمله  احمدشاه و تعدادی از دولتمردان سیاسی

وزیر ، (اهزاده مسعودمیرزا ظل السلطانصارم الدوله اکبرمیرزا قاجار فرزند ش) وزیر دارایی

، (عبدالحسین میرزا فرمان فرماشاهزاده  فرزند( لدوله فیروزمیرزا قاجارنصرت ا) دادگستری

ءالدین و سیدضیا (الملکخان منصور میرزا علی)در وزارت امور خارجه  انگلیسرئیس اداره 

علی قلی خان ) وزیر امور خارجه بدون حضور «رعد»روزنامه نگار و مدیر روزنامه  طباطبایی

هزار تومان  ۱۶۶و اخذ  وزیر مختار انگلیس در ایران، «پرسی کاکس»با  ،(انصاری مشاورالملک

 «دبا توسل به کشوری قدرتمن نجات کشور از نابودی»تحت توجیهاتی از قبیل  قراردادیرشوه، 

 هاقوای انگلیس از ایران، انگلیسی تخلیه بعد ازرسید مبنی بر اینکه  الدولهبه امضاء وثوق

لیسی ستشاران انگنسبت به تشکیل قوای متحدالشکل دیگری در ایران اقدام نمایند و نیز م

 با این کار در واقع ایران مثل ایران را تحت نظر داشته باشند! کلیه امورات کشوری و لشکری

ه ب این قرارداد ننگین در نهایت) آمد.میآنان دردیگر از مستعمرات کی ی ، بصورتهندوستان

 د(.تصویب مجلس شورای ملی نرسی

 روسیه –ب 

 یهروسکشور طماع و حریص اراده وقت ایران به بی امتیازاتی که از طریق شاهان و دولتهای

 واگذار شد:، (!انگلستان در ایران و نظامی رقیب سیاسی)

ن کی از بدتریی قاجار که در حقیقت لی شاهدر عهد سلطنت فتحع – گلستانعهدنامه  -۷

وجود  و شاه عیاشی و عشرت طلبیبر اثر  ،شودمی تاریخ سیاسی و نظامی ایران محسوبادوار 

، پس م ۷۱۷4اکتبر 4۳ش برابر ۷۷۳4آبان ماه  ۳درمردانی تهی از کیاست و سیاست در دربار، 

منجر به  هابا وساطت انگلیسی هاساله با روس۷۶ی های متوالی ایران در جنگهااز شکست

، باغ، سالیان، قره: داغستان، قوبا، شیروان، شماخی، باکو، طوالشاز جمله ایران الحاق والیات

 از رخیدر بها پس از شکست روس .گردیدند ، و...به کشور روسیهگرجستان شوشه، گنجه،

هنگام سپاهیان ایرانی توسط فتحعلی شاه و عدم وجود مدافع ، به علت ترخیص نابهاجنگ این

شهرهای دربند، شیروان، باکو، سایان و شوشه بدون جنگ به تصرف کافی در مناطق بحران زا، 

ر حضور دبه تصمیم برای احراز آمادگی بیشتر ، شاه هاجنگاز این  یکی در دشمن در آمدند.

به  خطابای نامهطی نفره شاه،  ۷۳۱ از زنان حرمسرای یکی« لهوتاج الد»گرفت،  آذربایجان
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" اعلیحضرتا، راجع به متوقف ماندن در ایام زمستان در آذربایجان میل مبارک  ی نوشت:و

نازه در صدد حمل جها که دستور فرمایید تابوت کشاین است است. ولی استدعای این کمینه 

را ترک ها ، جبهه جنگ با روساز وصول این پیام، شاه هوسباز پس 1این کمینه بوده باشند."

به لحاظ  " یسانگلسفیر لذا طبیعی است که  پرکشید! نمود و به طرف معشوق به سوی تهران

 کردند، ایران را وادار نمودند کهمیاز روابط نزدیک با روسیه احساس  [هاانگلیسی]که منافعی 

و فاجعه ترین یکی از منحوس این قرارداد 2."تن دهد [ه.ق]1229در  به امضاء قرارداد گلستان

اک از خکه نه تنها واگذاری اراضی وسیعی  بود.ی بیگانه هادولتمعاهدات ایران با  آمیزترین

 یزن جنگاوران ایرانیهای و پایمردیها دهنده تمامی رشادت ایران را در پی داشت، بلکه برباد

 محسوب گردید

 یکی از منشیان دربار که بعدها] یآقاسبهترین تفکر زمامداران آن روز را حاجی میرزا  ..."

آب شور دریای خزر  چه نیازی بهما »، ارائه داد که گفت: [گردید سمت صدراعظم محمدشاه

 3«داریم؟!!

اه کصد و پنجی " از ایرانیان قریب برابر تخمین مورخینی ده ساله ایران و روس، هاجنگ در

 هزار نفر مقتول شدند که با تعداد رعایای از کار افتاده، تلفات ایران بر دویست هزار نفر بالغ

 4شود."می زدههم دویست هزار نفر تخمین ها شد. تلفات روسمی

فوریه  ه.ق و ۷4۱۳ش مطابق رجب ۷4۶۶بهمن ماه 4۷در  – عهدنامه ترکمن چای -4

به واگذاری  منجر که با ایران، ی دوم روسیههاپس از جنگ، م، در عهد حکومت قاجار۷۱4۱

 اعطای بعد از مناطق: ایروان، نخجوان و بقیه اراضی آن سوی رودخانه ارس به روسیه گردید.

لک یر ممادروازه نفوذ سا ،ن عهدنامه به اتباع روس واگذار گردیدحق کاپیتوالسیون که در ای

نامشروع، رایگان این حق  قاجار کفایتبی نااهش در زمان حکومتغربی را در ایران گشود. 

، ، بلژیک، هلند، سویس، اسکاندیناوی، ایتالیا، آلمانکشورهای انگلستان، فرانسهشامل 

                                                           
؛ (معاصر ایرانهای بررسی تطبیغی رهبری سیاسی در جنگ) حسن/ از سقوط گنجه تا فتح خرمشهر (روشن)رحیمی . 1

 ۱۶ص  ۷۳۱۳ ، تهران(دفاع مقدسهای وابسته به بنیاد حفظ آثار و ارزش) یرصرناشر: 
، ۷سیدجالل الدین/تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی ایران؛ چاپ و نشر: دفتر انتشارات اسالمی، جلد مدنی. 1

 ۷۱۳ص  ۷۳۱۶
 ۷۳۱همان ص . 1
؛ (معاصر ایرانهای بررسی تطبیغی رهبری سیاسی در جنگ) حسن/ از سقوط گنجه تا فتح خرمشهر (روشن)رحیمی . 4

 ۱4ص 
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، مبنای منطقی الزم برای عهدنامه ترکمن چای"  ،در واقع .نیز شد اسپانیا، و آمریکای جنوبی

 1بزرگ در امور ایران را فراهم کرد."مداخله قدرتهای 

پس به و س به روسیه دوم ناصرالدین شاهسیاحتی در سفر  -هاامتیاز تشکیل تیپ قزاق -۳

باط تحت تأثیر نظم و انض ، وی1«گبور  رزسن پط»شهر ش( در ۷4۳۱ق )ه. ۷4۳۶ال در س اروپا

ی روسیه قرارگرفت. از آنان تقاضای تشکیل چنین واحدی در ایران نمود. سال هاظاهری قزاق

همراه تعداد دیگر به ایران، تیپ قزاق تشکیل شد. این  به 1«دمان تویچسرهنگ »بعد با ورود 

قط از ف بایستیمیایرانی  تیپ متشکل از سربازان ایرانی و فرماندهان روسی بود. سربازان

 کردند!میفرماندهان روسی خود اجرای دستور 

 مردمصیانت از تاج و تخت شاه در مقابل طغیان احتمالی  ،وظیفه این اشخاص به ظاهر

به توپ بستن سامان ایران بود. بی اعبر شاه و اوض هاقع، تسط کامل روسایران، ولی در وا

، از علی شاهمشروطه خواه در زمان حکومت محمد مجلس شورای ملی و کشتن دهها انقالبی

 اعمال این سربازان تحت امر اجنبی بود. 

ش، اقدام ۷4۳۳، در جنوب وضعیتی مشابه آن در سال هاهم در رقابت با روس هاانگلیسی

نمودند. که متشکل از افسران انگلیسی وسربازان هندی  «تفنگداران جنوب ایران» یلتشکبه 

جنوب ای به منظورمقابله با نیروهای ناراضی و ضدانگلیسی محلی عشایری وقبیلهدر حقیقت، 

 کشور بود. 

سال در سال  4۳برای مدت  -از درختان زیتون در منطقه گیالن برداریبهرهامتیاز  -۱

ی هاشاد از جنگلبعد امتیاز انحصاری قطع درختان شمه.ق( و در سال  ۷۳۶۱ش )۷4۶۱

ی انبوه هاآستارا تا استرآباد و تخلیه آنها به خارج از ایران، که نتیجه آن ویرانی و انهدام جنگل

 آن مناطق و غارت ثروت ملی کشور بود. 

م ۷۱۳۶سال در سال  ۱۳برای مدت  -امتیاز تأسیس بانک استقراضی و رهنی -۳

هداء ا هابه انگلیسی رقابت با واگذاری بانک شاهنشاهی که ناصرالدین شاهش(، در ۷4۶۳)

 کرده بود. 

                                                           
 ۳۷۳ص  ۷۳۱۶ -ست شاهانه؛ ترجمه: عباس مخبر، چاپ: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. ماروین زونیس/شک1
مسکوکه در منطقه منتهی الیه شمال غربی آن کشور واقع گردیده است.  بعد از سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه. 1

روپاشی ف بعد ازتغییر نام داده شد. ولی  «شهر لنین»به لنینگراد یعنی  «لنین»ها به نام این شهر در دوران کمونیست
 خوانده شد.  «سن پترز بورگ»سابق به نام اصلی خود  شوروی

3. Doman Tovich 
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 رمنظو ولتمردان دست پرورده روسها بهی طویل المدت به دهایفه این بانک، دادن واموظ

 بود.  آنان در جهت تأمین منافع روسیهبه زنجیر اسارت کشاندن 

مل ، باعث تسلط کاهاو بانک شاهنشاهی انگلیسی بانک استقراضی و رهنی روسیه وجود

 منابع درآمد و ثروت ملی ایران و نابودی اقتصاد مملکت شد. میی مزبور برتماهادولت

ش( و ۷4۱4ق )ه. ۷۳۷۷در سال  ؛بندرانزلی –رشت  – امتیاز احداث راه شوسه قزوین -۶

و مجوز اخذ عوارض سنگین از مردم  همدان –قزوین  – ی تهرانهاهمچنین دو سال بعد احداث راه

 سال.  ۱۶از آن برای مدت  برداریبهرهو حق  دریاییو امتیاز الیروبی مرداب انزلی و نصب فانوس 

در رقابت با ) -خزرواگذاری امتیاز کشتیرانی و حق عبور و مرور در سواحل دریای  -۱

 . (داده بود هابه انگلیسی تیرانی که ناصرالدین شاهواگذاری حق کش

سال  ۱۶برای مدت  -طال و نقرهبجز  ادن قراچه داغ در آذربایجاناز مع برداریبهرهامتیاز  -۱

 .در عهد سلطنت مظفرالدین شاه

 . یروس« لیانازوف»برادران به  -امتیاز واگذاری شیالت شمال -۳

 سیاحتی یهاپادشاهان عیاش و تهی از سیاست و کیاست قاجار، با رفتن به مسافرت

حت ت بازگشت به وطن بعد ازممالک پیشرفته و دیدن تحوالت مترقی در آن جاها، به متعدد 

ه مشاهده نموده ایجاد تحوالتی نظیر آنچرفع غوامض و در اندیشه اجانب خود، هرگز  سلطه

یافت در و انگلیس هنگفتی که از کشورهای روس یهاکه با وامایی بودند، برنیامدند. سفره

ع، در واق. گرفتمیون رقابتی صورت در ازاء واگذاری امتیازات گوناگ آنهابازپرداخت  شد ومی

و  ، به دوش مردم ستمدیدههادر این سیاحتعیاشی شاهان وزین ی هاپرداخت هزینه

 میزحمتکش ایران تحمیل 
ً
سوق تر بیشو مؤنات م را به سوی فقر و تهیدستی مرد گردید، متدرجا

 . مال و ناموس مردم حاکم نمود. و اجانب طماع و چپاولگر را بر جان و داد
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میرزا ابوالقاسم قائم »ها، مردان سعید وطن دوست و آگاهی چون: در این گونه حکومت

شدند. و خالء از گردونه سیاست برکنار و کشته می« 1میرزاتقی خان امیرکبیر»، «1مقام فراهانی

                                                           
ر سال د از سادات منطقه هزاوه اراک (جانوزیر آذربای)، فرزند سید الوزراء میرزا عیسی میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی. 1

مرگ پدرش  بعد ازشدند. ش متولد گردید. اجداد وی از صاحب منصبان و صاحب نامان دولت زندیه محسوب می ۷۷۳۱
قاجار به جانشینی پدر گمارده  ش با وصف مخالفت شدید حاجی میرزا آقاسی، به دستور فتحعلی شاه ۷4۶۶در سال 

های ایران و روس دوشادوش ولیعهد شرکت شد. وی ضمن انتقاد از برخی از اعمال عباس میرزا ولیعهد در تمام جنگ
، در هش برای انعقاد صلح یا ادامه جنگ با روسی ۷4۶۳، فتحعلی شاه در سال انعقاد قرارداد ننگین گلستان بعد ازنمود. 

به مشورت پرداخت. همه حضار  آذربایجان با بزرگان منطقه اعم از رجال سیاسی، روحانیون، اعیان و فرماندهان نظامی
بجز قائم مقام به ادامه جنگ ابراز عقیده نمودند. قائم مقام با مقایسه منابع مالی و تسلیحاتی طرفین، نظر خود را برای 

 ها،ها متهم نمودند. نتیجه ی ادامه جنگ ایران با روسرد. جمعی از حضار وی را به دوستی با روسانعقاد صلح ابراز ک
ش گردید. با درگذشت عباس  ۷4۶۶در  چای باعث شکست مجدد ایران و انعقاد عهدنامه دیگری تحت عنوان ترکمن

ش با  ۷۳۷4در  بعد از مرگ فتحعلی شاهمحمد میرزا ولیعهد گردید.  میرزا ولیعهد، با تالش قائم مقام پسر وی به نام
 های قائم مقامبه جانشینی جد خود به تخت شاهی رسید. سختگیری (محمدشاه)اعمال جدیت قائم مقام، محمد میرزا 

آن کشور در ایران و میرزا  های استعماری انگلستان در ایران، سرجان کمپبل سفیردر جهت اعمال محدودیت در سیاست
ایند. در سال ن نمها( با توطئه چینی موفق شدند شاه را نسبت به وی بدگماحقوق بگیر انگلیسی) یلچیاابوالحسن خان 

ش قائم مقام که مردی فوق العاده  ۷4۷۱ها، به دستور وی، در سال شاه، در نتیجه این تالشدوم سلطنت محمد
ثابت و آشنا به اوضاع سیاسی همسایگان کشور و ضد سیاست استعماری ای ادههوشمند، سیاستمدار و صاحب ار 

 ها، بود مهجور و زندانی شد و چند روز بعد در همان جا وی را خفه کردند.انگلیسی
 ماه صدارت خود: ۳سال و  ۳در مدت کوتاه  های میرزاتقی خان امیرکبیربرخی از فعالیت. 1
 های پزشکی، مهندسی، و فنون جدید علمی.ش در هفت شعبه در رشته۷4۳۶مدرسه دارالفنون در سال تأسیس ( ۷
 های بیمورد عوامل خارجی در امورات داخلی کشور.مقاومت در برابر دخالت( 4
طنتی لسختگیری در مورد درباریان فاسد و ُعمال دست نشانده بیگانگان و ممانعت از دست اندازی شاه به جواهرات س( ۳

 .و تعدیل حقوق بسیاری از درباریان از جمله شخص ناصرالدین شاه
 سروسامان دادن به قوانین مالیاتی و صورت درآمدها و مخارج آنها.( ۱
 تشکیل عدالتخانه در بسیاری از شهرها به منظور دسترسی مظلومین به دادخواهی در مقابل ستمگران.( ۳
 ایجاد امور توسعه کشاورزی و معاف نمودن زارعین از پرداخت مالیات در سراسر کشور. ( ۶
 سروسامان دادن به نحوه استفاده از آب شهرتهران.  (۱
های مذهبی در جهت حفظ حرمت آنان و آزادی در اجرای مراسم مذهبی شان و لغو برای اقلیتای ایجاد امنیت منطقه( ۱

 ن ادای احترام فوق العاده به روحانیون اسالم.دریافت جزیه از آنان. ضم
 تشویق و پشتیبانی از تجار داخلی در امر تجارت. ( ۳

 مجازات سارقان و راهزنان بطور جّد و ایجاد امنیت در سراسر کشور. ( ۷۶
 انی.های ایر و بازدید مستمر از تجهیزات و مهمات وتأکید در دوختن لباس آنان از پاچهاصالح قشون نظامی( ۷۷
 ارتقاء ترفیع و درجه نظامیان بر مبناء شایستگی و خدمات بزرگ آنان.( ۷4
 ش. ۷44۳در بهمن ماه  در سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه« وقایع اتفاقیه»تأسیس روزنامه ( ۷۳
 و قفقاز. ، عثمانیلندن و سن پترزبورگ و کنسولگری در هندوستانی در ایجاد سفارتخانه دائم( ۷۱
 ها.های ایران و انتخاب افراد شایسته و کاردان در این مسئولیتسرو سامان دادن به سفارتخانه( ۷۳
 های خارجی از پناه دادن به افراد خاطی.برحذر داشتن سفارتخانه( ۷۶
 تلقیح اجباری واکسن آبله در سراسرکشور. ( ۷۱
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ه ک)امثال: حاج میرزا آقاسی، میرزا آقاخان نوری هایی وجود آنان را اشخاصی وضیع و فرومایه

میرزا حسین خان سپهساالر،  ،(را بر سینه داشتها بعیت انگلیسیمدال افتخار تا ،هامدت

قوای تبی اینان، خادمان شرافت فروش و کردند!میمیرزا علی اصغرخان امین السلطان اشغال 

وزه ر  صدارت چندبرای ادامه  ایران بودند کهین عیان ملت ستمدیده اخص استعمارگران و خائن

 ،صدراعظم ناصرالدین شاهخود، ایران را به رایگان به اجانب فروختند. میرزا آقاخان نوری 

که با  هادر جریان اشغال بنادر جنوب توسط انگلیسی هنگام انعقاد صلح بین ایران و انگلیس

، به نمایندگی فرخ خان امین الملک از ایران بسته شد، وساطت ناپلئون سوم پادشاه فرانسه

که  [!]ای دستورالعملی برای فرخ خان فرستاد و در آن نوشت: شما اختیار دارید در هر مسئله"

                                                           
 .بنیانگذاری نخستین بیمارستان دولتی در تهران( ۷۱
 تأسیس اداره پستخانه. ( ۷۳
 ایجاد هیئتی از مترجمین مورد وثوق جهت افزایش کیفیت ارتباطات با سیاسیون خارجی.( 4۶
 به بندرانزلی. جلوگیری از ورود کشتیهای جنگی و تجاری روسیه –(4۷
 ثابت برای مأمورین دولتی.تعیین حقوق ( 44
صدور ممنوعیت دریافت هرگونه وجه غیرقانونی از مردم، تحت عناوین: هدیه، انعام، سیورسات و آذوقه، مژدگانی، ( 4۳

 مصادره غیرقانونی اموال مردم و اخذرشوه.
 های فرمایشی غیرضرور.حذف القاب و عنوان( 4۱
 و تشویق کشاورزان در جهت کشت این محصول پرآمد.  زستانترویج زراعت نیشکر در مناطق مازندران و خو( 4۳
 برداشتن رسم مذموم قمه کشی و لوطی گری.( 4۶
 ایجاد ممنوعیت عمومی حمل سالح اعم از سرد و گرم.( 4۱
 دستور به عدم بست نشینی. (4۱
 .قراولخانه در نقاط مختلف دارالحکومه در تهران ۱۶دایر نمودن ( 4۳
های دولتی در جهت آمادگی حمل و نقل هرنوع محصولی به دورترین نقاط مملکت در کوتاه اصالح وضع چاپارخانه( ۳۶

 ترین زمان ممکن.
 توجه ویژه به کاالهای صادراتی و وارداتی و کاستن از کمیت کاالهای وارداتی. (۳۷
 .ریزی و باروت سازی تبریزرشد و ارتقاء مهمات سازی و رونق بخشیدن به توپ ( ۳4
 .(مؤسس فرقه ضاله بهایت)صدور فرمان اعدام محمدعلی باب  (۳۳
( کشتن محمدحسن خان ساالر والی خراسان که ندای تجزیه طلبی و انفکاک خاک خراسان از ایران را با حمایت ۳۱

 پروراند.در سر می ها از زمان محمدشاهانگلیسی
 س و انگلیسهای روو قراردادکشتیرانی با آمریکا به منظور تضعیف قدرت دولت انعقاد قرارداد سفارت کنسولی با آمریکا (۳۳

 در ایران.
 و ... (۳۶
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و  سلطنت ناصرالدین شاه یکی :ست موافقت کنید، مگر در دو موردهامورد تقاضای انگلیسی

 1. "دیگر صدارت من

خواست، توسط عمال اینان حیاتش به خاموشی میبر میفریادی از گلوی مظلو هر

ا ب گردیده بود. دول استعمارگر نیزتهی  ز وجود مردان آگاه و آزادی خواهگرائید. گویا ایران امی

 ه،حیران و سرگشت و فریب شاهان اجانب پرست این عوامل ی گوناگون و با تحریصهادسیسه

الیق و زیرک و سیاستمداری که در مقابل آنان مردانه قد  حنه سیاسی ایران را از وجود احرارص

 علم کند زدوده بودند. 

" اگر چنگیزخان بر ایران مسلط گردید، بخاطر این بود که، خوارزمشاه، مردان برجسته و 

 2."نابود کرده بود و یاشایسته را زندانی 

بود که  انگلیس «وثوق دولت»قاجار آن چنان مورد  احمدشاه وزیرنخست« الدولهوثوق»

 هزار تومان به شاه قاجار پرداخت نمودند، ۷۳ه ماهان هاش، انگلیسی۷4۳۱ازاردیبهشت 

 ی ابقاء نماید!وزیرنخست ر کسوتد را الدولهوثوق شاه مشروط به آن که

سایه ، ایران بین دو همناصرالدین شاه بویژهکفایتی شاهان قاجار بی در دورانی که به دلیل

خواهم به شمال مملکت میگفت: "  ده بود، وی روزی مأیوسانهشمالی و جنوبی تقسیم ش

خواهم به جنوب بروم، سفیر روس اعتراض میکند، میبروم، سفیرانگلیس اعتراض 

مرده شور این مملکت را ببرد که شاه حق ندارد به شمال و جنوب مملکتش ای کند.می

 3." یدنمامسافرت 

 و عیاشی سیاحتی یهامسافرت، برای فراهم نمودن هزینه کالن شاه وجانشینانشاین 

 فروختند.  هاو انگلیسی هاایران را به روس ثمرشان به ممالک دنیا،بی

طال از بانک هزار منات  میلیون و پانصد22م(، 1422ه.ق ) 1319، در " مظفرالدین شاه

فارس و بنادر جنوب  استقراضی روس وام گرفت و درآمد گمرکات، به استثناء گمرکات

هد گذاشت. وتع هارا در اختیار روس، [بودند هاکه آنها هم تحت کنترل انگلیسی] فارسخلیج

                                                           
 ۷۳۱۶، ۷جلد مدنی سیدجالل الدین/ تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی ایران؛ ناشر: دفتر انتشارات اسالمی. 1

 ۳۳۳ص  پاورقی
 ۷۷، ص ۷مغنیه محمدجواد/ شیعه و زمامداران خودسر؛ مرکز نشر معارف اسالم، شماره . 1
 ۱۳ص  ۷۳۱۳، ؛ ناشر: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ: سپهر، تهراناخترشهر رجبعلی/ ارتباط ایران و آمریکا. 1
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گرفته پرداخت کند. دولت ایران تعهد  م از انگلیس 1942را که در میکرد از محل این وام، وا

 1وام نگیرد." جاییاین از  بعد از، هکرد بدون موافقت روسی

قاجار  م( و جلوس احمدشاه۷۳۷۱ش )اول اوت ۷4۳۳مرداد۷۶در باآغاز جنگ جهانی اول

 وزیرنخستبه تخت سلطنت، مستوفی الممالک 
ً
مام تطرفی ایران را در جنگ به بی ، رسما

به علت ضعف سیاسی  هاطرفی ایران، عثمانیبی جهان اعالم کرد. باوجود اعالمکشورهای 

 خود با ، منطقه شمال و غرب کشور را جوالنگاه نبردهادولت مرکزی ایران، به تحریک آلمان

 ند. قرار داد قوای روسیه

 . درآمد ترل کامل روس و انگلیسدر این زمان پایتخت ایران تحت کن

بخاطررفع مشکالت داخلی و سرکوبی  هاروس، هاپیروزی انقالب کمونیستی شوروی بعد از

 هاقراردادی با آلمان با عقدی محلی مخالف خود، هاقیام
ً
، خود را از جنگ کنار کشیدند و اجبارا

 ش شمال ایران را تخلیه نمودند. ۷4۳۶ماه درمهر 

عت شمال این کشور را نیز تحت سیطره خود ر فرصت را غنیمت شمرده با س هاانگلیسی

 درآوردند. 

، با ی انقالبیهاست شورویبه د از به خطر افتادن هندوستان برای ممانعت دولت انگلیس

بود،  زدهه مستوفی الممالک بر مسند صدارت تکی بعد ازکه  الدولهوثوقدادن رشوه کالن به 

بر  هابه موجب آن انگلیسی. تا نمودند« ۷۳۷۳قرارداد»سوم به مو اقدام به عقد پیمانی

ی هاو تمام دستگاه امور مالی ی اداری،هامسائل مربوط به نیروهای مسلح، سازمانمیتما

ع مداف وزیرنخستمورد وثوق،  د! طبق این قراردادنعمده دولتی ایران نظارت تام داشته باش

د. عقد قرارداد مذکور آممیدر هاتحت الحمایگی انگلیسی به طور کامل منافع اجانب، ایران

خت. را برانگی سید حسن مدرس اللهآیتاز جمله  اعتراض شدید نمایندگان مجلس شورای ملی

  لذا احمدشاه
ً
 و امضاء آن خودداری نمود.  تأییداز  اجبارا

تالش داشت که در مدت  رفت، دربار انگلیسمی به مسافرت اروپا که احمدشاهمی"هنگا

جلب نماید. ولی احمدشاه زیر بار این قرارداد  1414اقامت او در لندن موافقت او را با قرارداد

روانه ایران کردند. احمدشاه در مراجعت به ایران به عراق او را بطور مبتذلی  هانرفت و انگلیسی

بنام  هندی انگلیسی که یکآمد و برای زیارت وارد کاظمین شد. فرماندار کاظمین 
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 533 رانیا تیکفایب یهاشاهان و دولت قیبه دول استعمارگر، از طر ازاتیاهداء امت

 

احمدشاه  در اجرای سیاست انگلیس رعایت احترامات الزم را ازمحمدحسین خان نواب بود، 

زای شیرازی میر  اللهآیتدر کاظمین بود، بنا به توصیه  که کاشانی اللهآیتننمود. در این هنگام 

از علما در رواق حرم امام ای دستور داد شهر رابرای استقبال احمدشاه آماده کنند و خود با عده

از که احمدشاه در معیت همراهان خود که میع( آماده مالقات با او شدند. هنگاکاظم )موسی 

بود و نیز بالفور نماینده سیاسی انگلیس بطرف رواق « صاحب اختیار» جمله آنها شخصی به نام

 کردند.میدر بین علما و روحانیون  کاشانی اللهآیتند، ملتزمین او را متوجه حضور آمدمیپیش 

بود شروع به صحبت تر که از همه علما جوان کاشانی اللهآیتوقتی که او بداخل رواق رسید، 

خدا را شکر که مسافرت اعلیحضرت بسالمتی بپایان رسید و موفق به » :کرد و اظهار داشت

 این مقدمه موضوع قرارداد بعد از .«زیارت عتبات عالیات و مرقد مطهر ائمه اطهار گردیدند

کی پس از دیگری ی است در حالی که ملل عالمعجب » گویند:میوثوق الوله را مطرح کرده و 

نهند، ملت میشکنند و به جرگه ملل آزاد جهان گام میزنجیرهای استبداد و استعمار را 

شود و دولت وثوق میمسلمان ایران به ورطه هولناک تبعیت و نفوذ استعمار انگلیس داخل 

کند و ما را تحت الحمایه میالوله قرارداد استعماری را که آزادی و استقالل ایران را نابود 

میرزامحمدتقی شیرازی و کلیه میالعظ اللهآیت، امضاء کرده است. دهدمیانگلستان قرار 

قابل این قرارداد که در مخواهیم میی عراق از این قرارداد نگران هستند و ما از شاه هامسلمان

 .«شوم سکوت نکنند و کلیه نفوذ خود را برای جلوگیری از تصویب و اجرای این قرارداد بکار برند

این  ما» دارد که:میاظهار  ،احمدشاه با شنیدن این نطق کوتاه ضمن تشکر از علمای کاظمین

کار  هب این قرارداد و حداکثر کوشش خود را برای جلوگیری از نفوذایم نکرده تأییدقرارداد را 

  1".«خواهیم برد

ر داز دیرباز، ممانعت از تشکیل حکومت مرکزی توانمندی  هاسیاست استعماری انگلیسی

ات جاری مملکتی تا خود در رأس هرم قدرت تصمیم گیری در تمام امور شد میایران پی ریزی 

ای دالیل ذیل در ایران تغییر عمدهما ازاین زمان به بعد، سیاست آنان بنا به قرارداشته باشند. ا

از خود بروز داد. و در جهت تشکیل حکومت مرکزی قدرتمندی که قادر به حفظ منافع استکبار 

 باشد، معطوف گردید:

 .هابه منظور نیل به اهداف اقتصادی انگلیسی داخلی ضرورت ثبات سیاسی (۷

                                                           
 ۱۶ص  ۷۳۳۱ عراق؛ انتشارات دارالفکر، قم۷۳4۶صادقی تهرانی محمد/ نگاهی به تاریخ انقالب اسالمی. 1
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در ایران که هم  هاانگلیسیمیسترده نظاوجود مشکالت عدیده مربوط به حضور گ (4

حامل بار مالی فراوانی بود و هم در مناطق استعماری دیگر به وجود آنان نیاز بیشتری احساس 

 گردید.می

 به منطقه جنوب آسیا. ی شورویهاجلوگیری از نفوذ کمونیست (۳

در نقاط مختلف کشور و  ضد استعمار مردم ی استقالل طلبانههاظهور تدریجی حرکت (۱

 در جهت استمرار سیاست استعماری.لزوم سرکوبی آنان توسط دولت مرکزی 

 و گیالن سمیتقو(اسماعیل آقا ) یجانآذرباخودمختار در مناطق های تشکیل حکومت (۳

 .شورویهای یسمبا حمایت بلشو

یخ ش) خوزستانطق منااکثر مناطق کشور بخصوص حاکمیت مطلق خوانین محلی بر  (۶

 و صولت الدوله قشقایی(فارس ) ،سردار رشید() کردستان ،مهرعلی خان(لرستان )، خزعل(

 .دوست محمدخان() بلوچستان

رای بد از سلسله قاجار و پائین کشاندن آنان از اریکه قدرت ی وصول اهداف فوق بدون خلع

 امکان پذیر نبود. هاانگلیسی

جوان و برخی  عدم تجربه احمدشاه بدبینی مردم از دستگاه قاجاریه، وجود فساد دربار،

 ۷۳۷۳، نظیر عدم امضاء قرارداد های انگلیسیهای او در برابر اهداف و خواستههامقاومت

را بر آن داشت تا در اندیشه تغییر سلطنت، در پی چهره مطلوب و  ها، انگلیسیالدولهوثوق

 دلخواه خود به جستجو بپردازند. که آن هم کار چندان دشواری نبود. 

ی مخالف رژیم هافرونشاندن حرکت بعد از از طرفی نیروهای ارتش سرخ شوروی

را به تصرف خود درآوردند. این لشکرکشی،  ش بندر انزلی۷4۳۳کمونیستی، در اردیبهشت 

ر ک دولت مقتدی روی کار آوردن و نظامییک کودتای ی اجرا را هراسان نمود. لذا با هاانگلیسی

 1«ییسیدضیاءالدین طباطبا»اشته باشد، دی آنان را هااجابت زیادی خواهیایی که توان
                                                           

د که به ها، باعث گردیبا وثوق الدوله و برخی از خصوصیاتش مورد توجه انگلیسی ارتباط سید ضیاءالدین طباطبایی. 1
 با حمایت و تالش کلنل هیگ از مأموران محلی انگلیسی برای حراست از منافع انگلیس ۷4۳۶که در سال  «کمیته آهن»

ضیاء  منتقل گردید و در منزل سید دو سال بعد این کمیته به تهران تشکیل شده بود، راه یابد. و انجام کودتا، در اصفهان
قدیمی تهران( تشکیل جلسه می داد از اعضای دیگر این کمیته: های یکی از محله)به ریاست وی در منطقه زرگنده 

ماژور مسعود خان( و ) یهانکم های: مسعود خان به نا محمود جم، حسین دادگر، و دو نفر از افسران ارشد ژاندارمری
کلنل کاظم خان سیاح که همگی در جریان کودتا دست داشتند و سپس در کابینه سید، محمود جم به عنوان وزیر امور 
خارجه، حسین دادگر، معاون نخست وزیر گمارده شدند. سید ضیاءالدین از حامیان وثوق الدوله و طرفدار انعقاد پیمان 

 مخالف قرارداد  بعد ازبود.. ولی  ۷۳۷۳
ً
رسیدن به پست نخست وزیری برای ایجاد مقبولیت در بین مردم ظاهرا

 ش این پیمان را لغو نمود. ۷4۳۳گردید و در سال ۷۳۷۳
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فرماندهی آن را به عهده « رضاخان میرپنج»نویس معروف با کمک نیروهای قزاق که روزنامه

 گرفت. دار رشتی، سپه«الله خان اکبرفتح»االراده دولت ضعیف  علیهداشت، تصمیم به کودتا 

 هاکودتای قزاق

ش به ۷4۳۳، در سحرگاه سوم اسفندهاپس از جلب رضایت انگلیسی 1ساله۱4رضاخان

وی پایتخت حرکت به س سرسپرده، با قوای تحت فرمان خود، ی ناالیق وهابهانه وجود دولت

مورد  در،مقت میفرد نظا را یکا لندن وی انگلستان با کودتای رضاخان موافقت کرد. زیر " نمود. 

 2."کردمیاعتماد و طرفدار انگلستان تصور 

ت ودتا را با موفقیاطالع پیدا کردم که رضاخان نقشه کبعدها گفت:"  ،1«آیرون سایدادموند »

قیده باشند که نقشه این عبر این  کنم همه مردم ایرانمیکرده است...تصور  اجراء در تهران

واهم ام. اگر راست مطلب را بخآن را پشت پرده نظارت کردهاجرای من کشیده و  کودتا را،

 4بنویسم، حقیقت هم همین است."

 بیکارآزموده، سرکو در سایه قشون منظم وتسلط بر اوضاع،  بعد ازنخستین اقدام رضاخان، 

ی الطوایفاز مملکت، خوانین بصورت ملوکای کردن خوانین بود. در هر گوشه اغیان و مطیعی

اع، دفبی میتدوین نموده، سر از اطاعت دولت مرکزی پیچیده، بر مرد اختیاراتی تام و خودبا 

روا تعرض پبی ودند. به جان و مال و ناموس مردمخودمختار تشکیل داده ب به ظاهر حکومتی

ر را که در اختیاای راضی گستردها آنان نای قد علم کردن نداشت.کردند. کسی در مقابل می

گرفت و در عوض مقدار ناچیزی میقرار برداریبهرهی زحمتکش مورد هاسط رعیتداشتند تو

 شد.میتحویل  هابرای سد جوع به رعیت

ز ا ، شیخ خزعل، عامل فعال بریتانیا بود که در اندیشه تجزیه خوزستانهایکی از همین 

ت حمای تحت« شیخ محمره»ا ی خزعل" شیخ برد. میسر ه ب «عربستان آزاد»و تشکیل ایران 

وجود آورده بود و از اوامر حکومت ه لی برای خود در خوزستان بمت نیمه مستقحکو هاانگلیسی

                                                           
 ش بود. ۷4۳۶اسفند  4۱رضاخان متولد . 1
 ۱۱ص  ۷۳۱۶ایران؛ ناشر: مرکز اسناد انقالب اسالمی، لطفیان سعیده/ ارتش و انقالب اسالمی. 1
1 .Edmund ironside  ادموند آیرونساید انگلیسی با درجه فیلد مارشال(Field Marshal)( باالترین درجه نظامی در نیروی

شود که عملیات ش در ایران شهرت یافت. گفته می ۷4۳۳به طراح اصلی کودتای سوم اسفند  زمینی ارتش بریتانیا(
ه عنوان که در آن زمان ب و وینستون چرچیل نایب السلطنه وقت هندوستان« گلرد ردین»نهایی کودتا با دستور مستقیم 

 گمارده شده بود، به اردشیر ریپورتر و آیرونساید ابالغ گردید.  وزیر جنگ انگلیس
 ۷۶۱ریزی آموزشی، سال سوم دبیرستان، ص وزارت آموزش و پرورش/ تاریخ معاصر ایران؛ سازمان پژوهش و برنامه . 4
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راردادی بسته و او را تحت با شیخ ق 1419در سال  ها. انگلیسیکردمیمرکزی سرپیچی 

ی نفتی همه ساله مبالغی به وی هاخود قرار داده بودند. و به عنوان حفاظت از لوله الحمایه

 1429گذاشتند(. در سال میکه البته آنرا هم به حساب هزینه شرکت )نمودند. میپرداخت 

هجری شمسی( که دولت ایران تصمیم به سرکوبی خزعل و استقرار حاکمیت خود بر 1323)

میز ادداشت تهدیدآی با ارسال دو وزیر مختار وقت انگلیس «سر پرسی لورن»خوزستان گرفت، 

د ادداشت اعتنا نکر ی درصدد جلوگیری از اعزام قوا به خوزستان برآمد، ولی دولت ایران به این

که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بودند به تضمین جانی خزعل و جلوگیری  هاو انگلیسی

ی به خوزستان، به غائله این عامل بنابراین، رضاخان با لشکرکش 1از اعدام او اکتفا نمودند."

باکی و قاطعیت رضاخان در سرکوبی مخالفانش و بی " :استعمار در منطقه خاتمه داد.

طح که از سنظامی یک ها معتقد شوند،همچنین اراده استوار وی، سبب شده بود که انگلیسی

 تواند فراز ونویس میروزنامهاز یک  شناسد، بهترپائین جامعه برخواسته و مردم را خوب می

 2نشیب سیاست را طی کند."

 " رضا خان در برد!کودتا  از را وی بیشترین بهره ولی ،گرچه رضاخان نفر دوم کودتا بود 

و رجال  اغی و مخالف شاهی نگارت سید ضیاء مخفی شد. سید روزنامهجریان کودتا با زیرکی، پش

گرفت. خیلی زود  «سردار سپه»افت؛ و رضاخان، سرباز وفادار به شاه لقب ی سیاسی، جلوه

به مقام وزارت جنگ قناعت کرد. تعجیل سید  [در ابتدا]و همدست شاه برای حذف سید شد 

ه برانداخت. اما صبر و قناعت رضاخان، در چند هبرای تبدیل شدن به دیکتاتور او را سه ما

 دیکتاتور 
ً
 3ایران کرد."مرحله او را واقعا

را از منصب صدارت راند و خود به  اییمدتی بعد رضا خان، سیدضیاءالدین طباطب

 افت.ی ی دستوزیرنخست

بح آغاز حکومت
ُ

 رضاخان ُحسن و ق

با خاتمه دادن به حکومت م( توسط مجلس شورای ملی ۷۳4۳دسامبر ش )۷۳۶۱در سال  

 مأمور تشکیل حکومت موقت گردید. سلسله قاجار، رضاخان 

                                                           
 -۷۳۶صص  ۷۳۱۷(؛ ناشر: نشرعلم، چاپ: چاپخانه حیدری، جنگ نفت در خاورمیانهقدرت )طلوعی محمود/ بازی . 1

۷۱۳ 
 4۶4ص  ۷۳۱۳مازندی یوسف/ ایران، ابرقدرت قرن؟؛ نشرالبرز، چاپخانه: آسمان . 1
 ۱۱ص  ۷۳۳۱مهر ماه  ۳۳دیشه پویا/ سال هفتم؛ شماره فرهنگی ان –ماهنامه سیاسی. 1
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مجلس شورای ملی بنام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعالم و حکومت موقتی " 

واگذار  1قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلویرا حدود 

 ،32موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر اصولین حکومت قطعی نماید. تعیمی

 2شود."میمتمم قانون اساسی تشکیل 29و 39، 37

آبان ۳اعالم پایان عمر سلسله قاجار، واگذاری حکومت موقت به رضاخان پهلوی در  بعد از

همان سال، سلطنت ش و سپس با اصالح چهار اصل از متمم قانون اساسی در آذر ماه ۷۳۶۱

 به رضاخان پهلوی و فرزندان ذکور وی واگذار شد. 

، (ستوانی)نایبی  گروهبانی، به سواد کوهی، از سرباز معمولی سال ۳۳در مدت رضاخان 

فرمانده سرهنگی، رضاخان میرپنج،  سپس به درجه 1«ماکسیم»رضا شصت تیر ورضا 

، فرمانده کل قوا، وزیرنخست وزیرجنگ، ،9«دیویزیون قزاق» سردار سپه، فرمانده، 4«آتریاد»

 رئیس حکومت موقت و در نهایت به شاهی رسید. 

ر داغیانی که باعث ایجاد ناامنی مناطق مختلف مملکت گردیده بودند، ی سرکوبی بعد از

 انخاز کارهای رضا  دیگر یکی سال امنیت نسبی بر سراسر ایران حکمفرما شد. 4مدت حدود 

که هر کدام داعیه استقالل عملی خودمدار  این بود که به مرور ضمن سرکوب ملوک الطوایف

پروراندند، امالک فراوانی از میمردم مظلوم منطقه، در سر  علیهدر نواحی تحت حاکمیت خود 

کسی که هنگام به سلطنت رسیدنش، نه ملک گرفت و به مالکیت و تملک خود درآورد. آنان 

 جهی، با تبعید واز میان برداشتن مالکین بزرگو نه وجوه قابل توای نه کارخانه داشت،ای عمده

                                                           
« پهلوی»ادگی کردند. به همین دلیل نام خانوکه در آالشت مازندران زندگی می« پهلوان»بود بنام ای . رضاخان اهل طایفه1

ان، خ شود اجداد وی به ترتیب: رمضان خان پهلوان، خسروخان پهلوان، جهان بخش خان، سلیمانرا برگزید. گفته می
 ( در زمان سلطنت محمدشاهشاهاند. مرادعلی خان )پدربزرگ رضاهمحمدحسن خان، مرادعلی خان و عباسعلی خان بود

قاجار در جنگ هرات کشته شد. عباسعلی خان پدر رضاشاه، در دوران حیاتش چهار همسر اختیار نمود. از سه همسر 
صاحب هفتمین فرزند پسر « نوش آفرین»و چند دختر شد، از چهارمین همسرش به نام  اول خود صاحب شش پسر

گردید. پس از چهل روز از تولد رضا، به علت کهولت سن بر اثر بیماری در آالشت سوادکوه مازندران « رضا»موسوم به 
شد. رضا پس از این  هی تهراندرگذشت. مادر رضا به خاطر نداشتن سرپرست، همراه نوزاد خود به قصد منزل برادرش را

سالگی ضمن اشتغال به کار برای تأمین مخارج زندگی، تحت تربیت دایی خود قرار گرفت. و سپس در  ۷۳زمان تا سن 
 فوج اول قزاقخانه به خدمت نظامی گری پرداخت. 

 4۷۶مازندی یوسف/ ایران، همان مدرک، ص . 1
 کردمیتیر شلیک  ۶۶۶را طی نمود. این سالح که در دقیقه « ماکسیم». رضا خان اولین افسر ایرانی بود که آموزش مسلسل 1

 شمسی اختراع گردید. ۷4۶۳انگلیسی در سال « سر هیرام ماکسیم»های مسلسل است که توسط از نخستین مدل
 شود.آتریاد به یک گردان سرباز عنوان می. 4
 شود.در زبان روسی به لشکر گفته میدیویزیون . 9
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وش جاری ر  گردن کش، تبعید معترضان، خود به بزرگترین مالک کشور تبدیل گردید. خودمدار

چنین  1322شهریور  بعد ازاز مالکینی که به نیریز تبعید شده بود،  یکی"و امری عادی گردید.

را در کجور مازندران بدون خونریزی، بدون فروختن، بدون تعویض، حتی نوشت: ملک کمینه 

 1بدون امضاء و بدون اخطار ضبط کردند."

ی ، در کشورهاه با نفوذ احتمالی کمونیسم شورویدر مقاب سیاست استعماری انگلیس

ن بر ای ،کشور زرخیز هندوستان بویژهتحت سلطه، به منظور حفظ مستعمرات منطقه خود 

ابله با مقایی آنان باشند و هم توان م مطیعتشکیل شوند که هایی هافت که حکومتی استوار

آتا » یهاند. نتیجه اعمال این سیاست، پدید آمدن حکومتداشته باش را هاستنفوذ کمونی

که  با این تفاوتدر ایران گردید.  «رضاشاه»و  افغانستان در« امان الله خان»، در ترکیه« تورک

 نسبت به بیگانگان بخصوص به کمونیسترضا
ً
 نگریست.یم بیشتری ، با سوء ظنهاشاه معموال

 ملقب به ذکاءالملک محمدعلی فروغی واگذاری حکومت موقت به رضاخان، وی بعد از

( را برای ریاست دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمود. که وزیر مالیه در زمان احمدشاه)

 به تصویب مجلس رسید. 

 رسید.سلطنت  و در روز بعد به رضاخان انجام شدآذرماه مراسم تحلیف  4۱در 

 ش برگزار گردید. ۷۳۶۳در چهارم اردیبهشت  مراسم تاجگذاری رضاشاه

 خودسمت  از پنج ماه و نیم ریاست دولت، بعد ازمنتخب  وزیرنخست، محمدعلی فروغی

 الممالک(مستوفی)«حسن مستوفی» گیری کرد. پس از وی زمامداری ریاست دولت بهکناره

در هفتم  ی ویوزیرنخستدار همین سمت بود. در زمان ران قاجار مدتی عهدهرسید. که در دو

 ل مملکت ومجتهد طراز او «حسن مدرس سید اللهآیت»به  میؤقصد نافرجاس ش۷۳۶۳آبان 

رای شد که به منزله هشداری جدی، ب شورای ملی مجلسدور دوم و سوم  مردم در نماینده

 وی ناپذیر سلطنت کی از مخالفان سرسخت و آشتیی تلقی شد. زیرا مدرس شاهمخالفین رضا

 در ، شرکت رضاخانمدرس با شاه جدید اللهآیتاز دالیل مخالفت  یکی .گردیدمیمحسوب 

سپس  شمسی و ۷4۱۱به عنوان فرمانده واحد مسلسل در سال  مبارزه با مشروطه خواهان تبریز

سال بعد بود که در جنگلی در  «خانمیرزا کوچک»معروف به  «ونسی میرزا» شکست نیروهای

ر حال دپس از جریان مشروطه  ،اجانب امیت ارضی و استقالل مملکت توسطاعتراض به نقض تم

به ۷4۳۳در سال  بسیاری از آزادی خواهان دستگیریپس از  شکست قوای جنگل، .بود یدنجنگ

                                                           
 ۷۳۱، ص ۷مدنی سیدجالل الدین/ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ ناشر: دفتر انتشارات اسالمی، جلد. 1
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ا یب قوای قزاق به فرماندهی رض، میرزا تحت تعقخانرضا سط قشونوتدستور سید ضیاء الدین 

به علت سرمای  ی خلخال دچار برف و بوران شدند وهاخان قرار گرفت. میرزا و همراهش در کوه

دی ابسیاری از آز در جریان مشروطه،  ،۷4۳۳ اسفند ۳پس از کودتای شدید هر دو از پا درآمدند. 

زندانی گردید.  تبعید و ماه در قزوین ۳به مدت  دستگیر گردیدند. مدرس مدرسخواهان منجمله 

 به مجلس چهارم راه و به نمایندگی مردم تهرانگردید  از زندان آزاد ،پس از برکناری سید ضیاء

رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد. در دور بعد مجلس که وی رهبریت اقلیت مجلس  به افت. وی

محمد مهدی نجفی اصفهانی، معروف به »شیخ  اللهآیتدر جریان اقدامات را بر عهده داشت، 

، از آن عالم رضاشاه از آزادی خواهان مشروطه و مخالف استبداد نوین «هانیفنورالله نجفی اص

وص پزشک مخص «اعلم الدوله»آخراالمر شد که میگفته رضاشاه حمایت کرد.  علیهمبارز 

  .را به شهادت رساند نجفی اصفهانی اللهآیتشاه با تزریق آمپول هوا رضا

 )مخبرالسلطنه(، توسط رضاشاه «مهدی خان هدایت» بعدی، وزیرنخستدر زمان تصدی 

 سفارخلیجبرزمین زده شد که  تأسیس راه آهن در تهرانش اولین کلنگ ۷۳۶۶مهر ماه  4۳در 

راه  این گرچه .کردمیمتصل  در استان گرگان گزبندر به تهران و  و خرمشهر را از بندر ماهشهر

تونل زیرزمینی عبور  44۱که از  کیلومتر ۷۳۳۱سال با طول خطی حدود۷۷ بعد ازآهن 

تونل دیگر در مناطق جنوب  ۷۳۷شمال، و  یهاتونل آن در مناطق کوهستان ۳۳) که ،نمودمی

ش مورد ۷۳۷۱در چهارم شهریور که کشور با وسایل و تجهیزات اولیه آن زمان حفاری شد(، 

انتخاب شده راه آهن سراسری ایران که با صرف هزینه اما مسیر ، قرار گرفت برداریبهره

اری از شهرهای مهم و پرجمعیت یهنگفت از بنیه ضعیف ملت ایران احداث گردید، نه تنها بس

لیه اهی تمن بهره دهی ترانزیت از کشور بود، ازو از طرف دیگر فاقد  گرفتنمیکشور را در بر 

 تهی الیه شمالی آن درمن بحران خیز عراق، بهکی مرز کشور در نزدیای منطقه جنوبی در

 بن بستای منطقه)، گزبندر 
ً
 نا به اظهارب"  در حقیقت انتخاب این مسیرگردید. می ختم (تقریبا

کی از کارمندان اداری با سابقه وزارت راه، منشاء اصلی پرونده مسیر راه آهن سراسری منحصر ی

ه تهران ب فارسخلیجالیه شمال غربی رنگ بود که روی آن خطی از منتهی برگ کاغذ آبی به یک

در آن مشخص شده باشد. به جنوب شرقی بحر خزر کشیده شده بود، بدون اینکه جزئیات  و

به دست خود آنرا برای عمل  شاه داده بود و رضاشاهبه رضا صفحه کاغذ را سفیر انگلیسآن 

 به وزیر راه داد. 
ً
به این دلیل بود که برخالف اصل معمول در تمام دنیا هیچ مؤسسه مستقیما

صالحیتدار ایرانی، در انشاء این کار مهم هرگز طرف شور قرار ا هیچ فرد ی صالحیتدار ایرانی
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 برای حفظ ونتخاب این مسیر برای استفاده نیروهای مسلح انگلیسی ا واقع در 1نگرفت."

ور نیروهای مزببه منظور شده بود که  ، در مقابل تهدیدات دائمی روسیهصیانت از هندوستان

در شد. می شمال شرقی ایران داده از غرب بهساعت  ۱۱در ظرف حداکثر ایی امکان جابج

شد، بهترین مسیر راه آهن می قرار دادهها انتخاب مسیر در اختیار ایرانی اگر کهصورتی 

کیلومتر  ۷،۱۶۶در حدود یی ضمن صرفه جو ،نمودندمی از مبدأ بندرعباس تعیین سراسری

 ، تهران، مشهد، قماراک، ، اصفهانزدی ،، کرمانمله: شیرازور ازجشهرهای مهم کشطی مسیر، 

  داد.می تحت پوشش خود قرار نیزرا  انزلی ربند –و گرگان و مسیر تهران 

مجلس با پیشنهاد دولت، قانون اعزام دانشجو به خارج را تصویب نمود. که ۷۳۶۱در سال 

 گردید. میاعزام ایی به ممالک اروپ نفر دانشجو ۷۶۶ودهرسال حد در

در طی انتخابات مجلس هفتم ضمن مداخله علنی در امور انتخابات، ضمن حذف  شاهرضا

 به را دستگیر وو ا ش۷۳۶۱مهرماه  ۷۶در  د.، از ورود وی به مجلس ممانعت کر آرای مدرس

آذر  ۷۶در  تبعید و تحت نظر نمود. سال ۱مدت  و سپس به خواف خراسان به ، مشهددامغان

 هدمجتاین قتل  د.به شهادت رساندن در همان جا وی را سپس شد به کاشمر منتقل ۷۳۷۶ماه 

از  کیی مبارز و سیاستمدار پرتالش و ایران دوست و اجنبی ستیز که از بدو کودتای رضاخان،

ر ب اتفاق افتاد. و لکه ننگینی ستور شاهرفت، به دمیی مخالف سرسخت وی به شمار هاچهره

. با قتل این مجاهد بزرگ ضد اجنبی، دست اجانب در این پیشانی رژیم پهلوی برجای نهاد

 مملکت بازتر شد. 

از اقدامات مؤثر این دوره، لغو امتیاز نشر اسکناس از بانک شاهنشاهی تحت سلطه و کنترل 

 ش بود. ۷۳۶۳اردیبهشت  4۳و واگذاری آن به بانک ملی ایران در  هالیسیانگ

 و به دستور رضاشاه« ویلیام دارسی» ینننگ قراردادنه، در اواخر دوره صدارت مخبرالسلط

رضاشاه پس از مذاکره  ،ش ۷۳۷4در روز هفتم خرداد  لغو گردید و به جای آنتصویب مجلس 

انعقاد  «رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس «سر جان کدمن»در ایران و  سفیر انگلیس «هور»با 

سپس . گرفتقرار وی مورد موافقت  1«۷۳۳۳» ی تحت عنوان قراردادجدیدتر ننگین قرارداد

متمم قرارداد ویلیام » به موجب این قراردادکه" را وادار به تصویب آن نمود. رضاشاه مجلس

 [سال 22به مدت شمسی ]1372یافت تا سال میلقب گرفته بود، انگلستان اجازه  «دارسی

                                                           
خاطرات سیاسی و نظامی(؛ ناشر: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ: چاپخانه سرباز )مصور رحمانی غالمرضا/ کهنه . 1

 ۳۳ص ۷۳۶۱فراهانی، 
2 .Agreement 1933  



 540 آغاز حکومت ُحسن و ُقبح رضاخان

 

ماده در مجلس شورای ملی  22دهد. این قرارداد در  قرار برداریبهرهمنابع نفتی ایران را مورد 

ز آن و پس ا گذاشت، به تصویب رسید.میایران که نهمین دوره قانون گذاری خود را پشت سر 

دستور داد به هیچ وجه نه از نفت و نه از قرارداد، هیچگونه بحثی در محافل دولتی و رضاخان 

د ی بعدی مجلس نیز مور هاو در دوره غیردولتی به میان نیاید و در مطبوعات نیز منعکس نشود.

 نگیرد.  بحث نمایندگان قرار

به ایران پرداخت  1شلینگ 9ن نفت، برای هرتُ  هااستعماری، انگلیسی به موجب این قرارداد

دادند. کمپانی انگلیسی میکردند و مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام به ایران می

نه تنها از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض به دولت ایران معاف بود، بلکه هیچگاه  طرف قرارداد

 دانست. می« سری»داد و آن را میدفاتر محاسبات خود را به دولت رضاخان ارائه ن

د د، چشم بسته ناگزیر بودر نتیجه دولت ایران که مالک نفت و سهیم در درآمد کمپانی بو

و  اهون سایر کمپانیسی خود را بپذیرد. این کمپانی همچرکای غارتگر انگلیی شهاحرف

 دند،کر میاراده حاکم بر ایران کسب بی یهاکه امتیاز نفت را از دولتی انگلیسی هاشرکت

 داشت. میکارکنان و کارگران ایرانی برنای جهت آموزش حرفهی در مقد نیکوچکتر

دارسی کلیه اموال  در این بود که در قرارداد ،«ویلیام دارسی» با قرارداد 1312تفاوت قرارداد

شد، به دولت ایران تعلق میاز امتیاز تأسیس  برداریبهرهو امکانات شرکتی که به منظور 

 بود.  هامتعلق به انگلیسی هاهمه این دارائی 1312 داشت. ولی در قرارداد

سال پس از انعقاد،  22تا  د،سردودمان پهلوی به ملت ایران بوی هااین قراردادکه از خیانت

  2".و شددوام داشت. و سپس در کشاکش رویدادهای نهضت ملی شدن صنعت نفت، لغ

درآمد واقعی شرکت نفت  در مورد، «جنگ نفت در خاور میانه()بازی قدرت »در کتاب 

 د " به موجب بیالن عملیاتنویسد: میو ایران،  انگلیس
ً
ر شرکت نفت انگلیس و ایران که بعدا

لیره  99، 922، 392درآمد واقعی شرکت  [ش1324] 1412لندن منتشر شد، در همین سال 

آن به عنوان مالیات به دولت انگلستان  ز پنجاه میلیون و هفتصد هزار لیرهبوده که بیش ا

پرداخت شده بود. به عبارت دیگر درآمد دولت انگلستان از نفت ایران به عنوان مالیات بیش از 

سه برابر وجوه پرداختی به دولت ایران بوده و اگر سود خالص شرکت و مالیات پرداختی به دولت 

                                                           
 واحد پول انگلستان.. 1
، ناشر: مؤسسه فرهنگی نشر ۷تهیه و تنظیم: دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا/ روزها و رویدادها؛ جلد . 1

 ۱۱۷-۱۱4صص ۷۳۱۷رامین، چاپ: دهکده، 
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 ب تدر واقع دولت انگلیس و شرک انگلستان را جمع کنیم
ً
 ،عنیی یش از پنج برابر ایراننفت جمعا

  1بردند."میاز فروش نفت ایران سود  «صاحب اصلی نفت»

، در سال آینده، به دستور صریح رضاشاه ۶۶مذکور برای  بدین صورت تمدید مدت قرارداد

 ود. به چپاولگران انگلیسی ب دیگر از خدمات ارزنده، یکی سلطنه،مخبرالایی دوران رئیس الوزر 

که در مذاکرات مربوط به نفت و امضاء قرارداد مذکور نقش  رضاشاهایی وزیر دار « تقی زاده»

 تهدید ها" انگلیسیدر بعضی مجالس عنوان نموده بود که: اصلی به عهده داشت، 
ً
 ما را علنا

امکاناتی که آن روز در اختیار انگلستان بود خوزستان کردند و با قدرت و ی در مبه مداخله نظا

ر اطراف د ی تابعه انگلیسهااز شیخ نشین به یکی عملی شدن این تهدید و تبدیل خوزستان

 2"رسید!میبعید به نظر ن فارسخلیج

وقایع آن زمان را به رشته تحریر درآورد و  «وی تمدن بزرگبه س»کتاب محمدرضاشاه، در 

دولت ایران قرارداد ، [م1433 –ش 1312]شاهنشاهی  2943در سال چنین نگاشت:" 

آن بین  جایه لغو کرد. و قرارداد دیگری ب «و ایران شرکت نفت انگلیس» نامناسب گذشته را با

در اوج قدرت امپراتوری انگلستان  یعنی آن زمان، المللیبینکه در شرایط  طرفین امضاء شد

عقد قرارداد بهتر از آن امکان پذیر نبود، هرچند که امتیازات چندان زیادتری از این راه عاید 

صورت گرفت، تقلیل حوزه  که در قرارداد به نفع ایران، کشور نگردید. مهمترین اصالحاتی

و تعهد شرکت به عدم استفاده از عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران به صدهزار مایل مربع 

 کارگران خارجی در مواردی بود که ایرانیان واجد شرایط برای کار وجود داشته باشند. 

دالر بود، در /. 17د ایران از هر بشکه نفت صادراتی که طبق امتیازنامه دارسی معادل درآم

عواید خود شرکت در تمام مدتی که  ،دالر رسید. در مقابل. /23جدید بطور متوسط به  قرارداد

. به افزایش گذاشت رسام آوری روده داشت، به صورت سهنفت را به ع برداریبهرهکار استخراج و 

ک صد میلیون دالر سرمایه گذاری کرده بود و این سرمایه را تا ی ت در آغاز کار فقط معادلشرک

فت. از آن تاریخ به بعد، براساس به صورت منافع خالصه به طور کامل بازیا 1422اوایل دهه 

برابر سرمایه گذاری اولیه آن رسید. ولی البته  21محاسبات درآمد شرکت به ترین محافظه کارانه

ی خزانه داری انگلستان پر شد. هاچیزی عاید ایران نشد، بلکه صندوقای از این سود افسانه

  1412مثالً در سال 
ً
مالکانه به ایران پرداخت کرد، در میلیون دالر بابت بهره  91شرکت جمعا

                                                           
 ۷۶4 ص ۷۳۱۷ جنگ نفت در حاورمیانه(؛ ناشر: نشرعلم، چاپ: چاپخانه حیدری،قدرت )طلوعی محمود/ بازی . 1
 ۷۶۶همان ص . 1
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ر ب میلیون دالر مالیات بردرآمد به دولت انگلستان پرداخت. و 192حالی که در همان سال تنها 

 اندازه بوده است. توان دریافت که سود ساالنه سهامداران شرکت چهمیاساس این 

رفتار شرکت با کشور ما به نحو شگفت آوری تبعیض آمیز بود. زیرا این شرکت بابت هر بشکه  

به عراق و عربستان  ،مبالغ بیشتری از ایران فارسخلیجنفت استخراج شده خود از منطقه 

پرداخت. از آن گذشته گاز همراه با نفت را به جای این که مورد استفاده می و بحرین سعودی

 سوزانید.میمعقو ل قراردهد، 

زش کارگران ایرانی ود را نیز زیر پاگذاشته بود، زیرا از آمخو 1433شرکت حتی مفاد قرارداد 

داد. یم، تعدادکارمندان خارجی خود را کاهش نکردمیی عملیاتی احتراز هابرای احراز پست

زد. میو از تهیه مسکن برای آنان سرباز  پرداختمیبه کارگران ایرانی حقوق کافی ن

ن نسبت ای 1412کرد، و در سال میایران را تأمین نکل  بودجه %11ی شرکت حتی هاپرداخت

 . یدرس %12فقط به 

دست آمده در ایران را صرف اکتشاف ه از منافع بمیآن این بود که شرکت قسمت مه بدتر از

ا توهین و ا بعدالتی ر بی و بدین ترتیب. کردمیو تولید نفت در کشورهای دیگر به زیان ایران 

 1آمیخت."میتحقیر در 

محافظه کار و مطیع اوامر ملوکانه،  سال در رأس دولت بودن مخبرالسلطنه ۶مدت بیش از 

اولین رئیس ) باردیگر محمدعلی فروغی رضاشاه .خاتمه یافت ۷۳۷4شهریور  44در  باألخره

 الوزرای دولت خود( را برای تصدی این سمت انتخاب کرد. 

شد. این اولین  عازم ترکیه ۷۳۷۳خرداد ۷4در  هادر این زمان با پیشنهاد انگلیسی رضاشاه

 شد. میمحسوب اش بار و در واقع آخرین بار مسافرت وی به خارج از کشور در زمان پادشاهی

برکنارنمودن سلطان عبدالحمید  که با 1«آتاتورک»معروف به  «مصطفی کمال پاشا»

غرب " که ویاعالم نموده بود،  ش جمهوری الئیک را در ترکیه۷۳۶4آبان  ۷۷در ، عثمانی
                                                           

پژوهش و نشرفرهنگ سیاسی دوران پهلوی با همکاری کتابخانه پهلوی  مرکز پهلوی محمدرضاشاه/ به سوی تمدن بزرگ؛. 1
 4۷4-4۷۱صص

 ۷4۶۶اردیبهشت  4۳بود. وی در  ها، شخصیتی نظامی، سیاستمدار و بنیانگذار جمهوری ترکیهآتاترک به معنای پدر ترک. 1
شد، به دنیا آمد. در جنگ محسوب می که در آن زمان جزء خاک امپراتوری عثمانی ش در یکی از شهرهای شمال یونان

. فرانسوی مانع تصرف استانبول گردید سرباز معدود با مقاومت در مقابل تهاجم نیروهای انگلیسی وای با عده جهانی اول
های بودند وارد جنگ شد. در جنگ و آمریکا و فرانسه ها که هم پیمان انگلیسبا ایتالیائی در مناطق مختلف کشور لیبی

 با ارتش متفقین داشت. در تنگه داردانلبالکان سمت فرماندهی نیروهای نظامی
ً
 نگید.ج و شبه جزیره گالیپولی مجددا

جنگ »علیه آخرین خلیفه عثمانی، رهبر دید. در اواخر جنگ جهانی اول، ها وارد جنگ گر با روس جبهه روسیه در
 شد. «استقالل ترکیه
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در این دیدار  1،"را در ترکیه بدعت گذاشت [و مبارزه با اسالم] از حکومت کلیساو جدایی  گرایی

سخت تحت تأثیر افکار الئیک آتاتورک  ،در این سفر رضاشاه گردید. رضاشاهمیمیزبان رس

حجاب ازبانوان مسلمان ایرانی  کشف قرارگرفت. در نتیجه، اولین سوغات ره آورد وی ازترکیه،

 اجراء گردید.  (مدیرالملک) «محمودجم» یاسترن دولت بعدی به بودکه در زما

گاه مواجه مردم از جمله روحانیون آ  العمل تند عمومتشویق مردم به کشف حجاب با عکس 

به شهادت رسیدن صدها نفر و  ۷۳۷۱تیرماه  4۷در  شد. فاجعه خونین مسجد گوهرشاد مشهد

 زی آتشین رژیم، بجهاگیرشدن هزاران نفراز مردم مسلمان که در برابر سالحتو مجروح و دس

 ، پژواک طبیعی کشف حجاب بود. ح ایمان، فاقد سالح دیگری بودندسال

در مراسم جشنی که در دانشسرای عالی برگزار شد، همسر و دختران خود را بدون  رضاشاه

حجاب در آن جشن شرکت داد. و به تمام مدعوین و رجال مملکتی نیز دستورات مشابهی در 

 همین زمینه صادر نمود. 

 یهابه شهربانیاجباری، دستور کشف حجاب  ۷۳۷۱دی ماه  ۷۱متعاقب این مراسم، در 

را به  ید دولتسیاست جد ،قهریه صادر شد. تا با قوه راسر کشوری سهاو سایر شهرستان تهران

 بگذارند.  مرحله اجراء

ی مرحبی ک شاه دیکتاتور، خشن وی وی را به صورت اعمال سیاست الئیک رضاشاه

. همین امر باعث ایجاد فاصله بیشتر ُبعد فکری وی با روحانیون اذهان عموم تبدیل کرددر 

ت وقتی مذهب از سیاسروشنفکر و آگاه و مبارز گردید. در صورتی که واقعیت امر این است که:" 

ترین فعالیت سیاسی پرشکوه است. طبیعی یک جدا نباشد، در عین عبادت و تقرب به خداوند،

  2اشتراک مساعی را به همراه دارد." و همراهی و و محکمترین رشته همفکری و همگانی

خط مشی زمامداری وی را در مورد برخورد با مذهب، دیکته کرده  هاولی سیاست انگلیسی

، «یند»که اقداماتش در مقابله با  جاییپایان داده بود. تا  ها، استبداد وی به همه آزادیندبود
                                                           

عقیدتی با روحانیون دینی، دستور کشف حجاب زنان، ها، برخی از کارهای عمده وی: مبارزه در اجرای سیاست انگلیسی
أی دین از سیاست، اعطای حق ر یی ترک، جدایی گرابک اروپائیان، تبلیغ و ترویج ملیاجباری نمودن پوشش مردم به س

 به بانوان، تغییر نوشتار زبان ترکی از خط عربی به خط التین بود.
شد و ان، مسجد اباصوفیه که قباًل کلیسای مسیحیان محسوب میوی برای خاتمه بخشیدن به جدال مسلمانان و مسیحی

 ، به مسجد تغییر کاربری داده شده بود، این محل را به موزه تبدیل نمود.پس از فتح آن منطقه توسط مسلمانان عثمانی
 سالگی درگذشت. ۳۱در سن  ۷۳۷۱آبان  ۷۳در  یو

 ۱۶۱ص  ۳و ۱، شماره ۷۳۱۱/ اردیبهشت و خرداد (هنری -ادبی -علمی -اجتماعی -سیاسی)مجله ماهانه چیستا  -1
 ۷۳۱۶، 4ر انتشارات اسالمی، جلدمدنی سیدجالل الدین/ تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی ایران؛ ناشر: دفت. 1

 ۶۶ص
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به تأسی از غرب در اجراء سیاست بریتانیا،  بصورت تهاجم و ضدیتی آشکار تبدیل شده بود. و

 ب
ً
فت ص استبدادزیرا:"  داد.میاز خود بروز  دین از سیاست تمایلی مستبدانهایی ه جدشدیدا

خواهد، تصرف میحکمرانی است مطلق العنان، که در امورات رعیت چنانچه خودش 

 رویه در حالی بود که حدودین تغییر ا 1و بیم از حساب و عقابی محقق." رسنماید، بدون تمی

صادر نمود که در آن دو ای خود، خطاب به مردم، ابالغیهمیک ماه پیش از آغاز سلطنت رسی

 مکنونات ذهنی در عقاید خود قرارداده بود:پوشیده و اصل زیر را به عنوان سرسلسله 

 اجرای عملی احکام شرع مبین اسالم (۷

  أمین رفاه عموم مردم ایران.تالش درت (4

 ی، سیاست مذهبی خود را آشکارا به کناردن به اریکه قدرت و دیدار با آتاتورکیپس از رساما 

 افکند و ماهیت و نیات درونی خود را عریان نمود.

 مذهب را منافی کردمیاگر در گذشته، خود را اسالم پناه معرفی " 
ً
، در این دوران صراحتا

تمدن و تجدد معرفی کرد. اگر قبالً به پایبندی خویش بردستورات مذهبی تأکید داشت، اکنون 

 با اسالم مغایرت داشت، دستور 
ً
...رضاخان برای تضعیف . دادمیبه کشف حجاب که صرفا

ار بگذارند. به دستور وی ی مخصوص خود را کنهاروحانیت دستور داد که روحانیون نیز لباس

 نجام بسیاری از آدابعزاداری سیدالشهدا قدغن شد و از ا محاضر شرعی تعطیل اعالم شد.

...هدف از  " در طول زمامداری پهلوی اول و دوم، 2شدت جلوگیری به عمل آمد."ه مذهبی ب

برکیش ایت دولت بود، که علی البدل تحت حم ک فرهنگی کل اقدام رژیم پهلوی، ایجاد

بفرساید  به تدریج استوار باشد. و سیطره فرهنگی اسالم در ایران رامیقوایی مدرنیسم و ملی گر 

 3و از بین ببرد."

خان اسفندیاری شوهر خواهرم که پزشک حسینقلی "گفت:  بعدها همسر رضاشاه

امام های مذهبی نداشت و حتی با عزاداری مخصوص رضا بود، اعتقادی به حرف

گفت در هیچ کجای دنیا مردم برای دشمنان میهم مخالف بود و  السالم()علیهحسین

و  اندکردهو به ما حمله اند دشمن ملت ایران بوده ،هاکنند. این عربمیخودشان عزاداری ن

                                                           
غات تبلی کواکبی سیدعبدالرحمن/ طبیعت استبداد؛ ترجمه: عبدالحسین میرزای قاجار، ناشر: انتشارات دفتر. 1

 ۱4ص  ۷۳۶۳ اسالمی، قم
 ۷۳۶وزارت آموزش و پرورش/ تاریخ معاصر ایران؛ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سوم دبیرستان، ص . 1
 4۱۳ص  ۷۳۱4سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج/ ترجمه عباس مخبر؛ چاپ: صهبا . 1
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این  [شاه]رضا زد. میجان و مال و ناموس ایرانیان را مورد تعرض قرار دادند و از این حرفها 

 1."کنندمیها عزاداری فهمم چرا مردم برای عربمیگفت: من نمیپسندید و میحرفها را 

***** 

 جنگ دوم جهانی

ر جنگ اول جهانی سربرتافته ی منعقده سابق خود دهاکه برای بار دوم از پیمان هاآلمان 

 ش با تصرف خاک اتریش آغاز نمودند. ۷۳۷۱را در دهم شهریور  جنگ جهانی دومبودند. 

را شنیده و  هاکه در اوایل جنگ دوم جهانی، آوازه پیشروی برق آسای آلمان رضاشاه

رد که بمیر شدت جذب کرده بود، در این امید به سهیتلر، او را به یایی ناسیونالیسم پان آر

 تمایل قلبیطرفی در جنگ، بی ضمن اعالمیابد، میخاتمه  آلمانجنگ با پیروزی متحدین 

 کرد. میمخفی ن هاخود را نسبت به آلمان

در جنگ پیروز خواهد شد. و از چنین  نآلما کردمیفکر  دی نیست که رضاشاه" تردی

هم دل  هاود و از انگلیسیبه دالئل متعددی متنفر ب هاز روساحتمالی ناخشنود نبود. او ا

به  رای استقالل ایرانب میک تهدید بالقوه و دائی خوشی نداشت. همسایگان شمالی در نظر او

با آنها این بود که زیرکانه و بطور غیرمستقیم در امور  هاآمدند و تنها فرق انگلیسیمیشمار 

هم خاطره خوشی نداشت. و  هامذاکره با انگلیسینمودند. رضاشاه از میایران مداخله 

تفنگی نیز در آستین دارند. و در  هاهمواره ضمن گفتگو با ایرانی هادانست که انگلیسیمی

 کشند. میرا به رخ آنها  ی جنگی خودهاصورت لزوم کشتی

س در برابر روای اتکاء تازه برای اینکه نقطه حتی قبل از شروع جنگ دوم جهانی، هرضاشا

ی جدید صنعتی کشور را به هاروی آورد و اجرای طرح هابرقرار سازد به آلمانی هاو انگلیسی

مله ح بعد از، و حتی هاع آلمانیشروع جنگ دوم جهانی و پیشرفت سری بعد ازآنها واگذار کرد. 

رسید، میخیلی خوشحال بنظر ، رضاشاه از دوستی با آلمان 1491در سال  به روسیه آلمان

ا پیروز خواهد شد و او پیشاپیش ب باور بود که آلمان در این جنگ بر روس و انگلیسبر این  زیرا

آلمانی در « ناسکارش 320222» در حدود 1491در سال  طرف غالب پیوند دوستی بسته بود.

 مهندسین و متخصصمیایران فعالیت 
ً
ر کار عی و خبره دین واقکردند که هرچند اکثر آنها واقعا

                                                           
 ۷۳۳۶ اکبر/ حقایق و خرافات از نگاه دین؛ ناشر: انتشارات صالحان، چاپ: نگارش، قمحسینی نیشابوری سیدعلی . 1

 ۷۳۳ص 
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 «ُبر»از مأموران مخفی و نیروی ضربت نازی هم در میان آنها ای آمدند، عدهمیخود به شمار 

و در کنار منافع حیاتی  خورده بودند. واقعیت امر این است که آنها در دروازه هندوستان

آمد  و اقتصادی انگلیس در منطقه نشسته بودند و نگرانی دولت انگلستان از فعالیت و رفت

 1"حساس امری کامالً طبیعی بود. آزادانه آنها در این منطقه

ه که عالق کرده آلمان، تحصیل «متین دفتری»، به دستور رضاشاه در همین راستا، لذا 

 به کار گمارده وافری به آن کشور داشت و مدتی هم به عنوان منشی در سفارت آلمان در تهران

 .بود، مأمور تشکیل کابینه دولت گردید شده

 شیفته وزیرنخستماه دوام نیافت و  ۶هت اعمال نفوذ بریتانیا بیش از مر این کابینه به جُع 

 ع و روانه بازداشتگاه گردید. ، از صدارت خلو مجذوب آلمان

هار اظ ی متین دفتریوزیرنخستکه بارها از تصدی  هاشاه برای جلب اعتماد انگلیسی

را که منتخب  (منصور الملک) «علی منصور»ی کرده بودند، در پنجم همان ماه، نارضایت

 ی رساند. وزیرنخستبود به  هاانگلیسی

ای ارسال ، بر در مقابل آلمان به منظور جلوگیری از شکست شوروی و انگلیس دولتین آمریکا

ترین ایران بهترین و سهل خاک به این نتیجه رسیده بودند که آن کشور نظامی بهی هاکمک

در محلی واقع یایی " ایران از نظر موقعیت جغرافاست. زیرا:  هامسیر ارسال کمک به شوروی

کند. به علت این موقعیت جغرافیائی، میرا به هم وصل  و آفریقا شده که سه قاره آسیا، اروپا

که برروی جلد ای نقشه در« گراهام فولر»ایران از دیر باز محل ارتباط شرق و غرب بوده است. 

که توجه جهان از چهار  در مرکز جهان نشان داده شده است ایران، 2کتاب وی چاپ شده،

 3شمال و جنوب به آن جلب شده است." طرف شرق، غرب،

 ید!گردقلمداد  «پل پیروزی»به  ر دو جنگ جهانی برای متفقینطرف در هبی ایراندر واقع، 

 های او در برآوردن خواستههاو دولت مسامحه کاری رضاشاه
ً
ی دول اشغالگر که کرارا

خواهان اخراج اتباع آلمانی از ایران بودند، دلیلی موجه و مناسب برای اشغال کامل ایران، به 

ا بفراهم نمود.  آنهابهانه جلوگیری از ورود احتمالی نیروهای آلمانی به خاک ایران را، برای 

                                                           
-۷۷۱صص۷۳۱۷جنگ نفت در خاورمیانه(؛ ناشر: نشرعلم، چاپ: چاپخانه حیدری، قدرت )طلوعی محمود/ بازی . 1

۷۷4 
 است. نویسد: ایران مرکز جهانمی« قبله عالم ژئوپولتیک ایران»در کتاب . 1
انقالب اسالمی(؛ ناشر: انتشارات آوای نور، چاپخانه: درخشان  )بعد ازجعفری ولدانی اصغر/ روابط خارجی ایران . 1
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 در هادرگیری با آلمان وروی علیرغمشمیطرفی ایران در جنگ، نیروهای نظابی صف اعالمو

و نیروهای انگلیسی نیز از طریق جنوب  ،از شمال هاخود، باتحریک انگلیسیعملیاتی  منطقه

هوا اقدام  بردند. و از یورش طرفبی به ایران توأمان ۷۳4۶در شب سوم شهریور  و جنوب غربی

 به بمباران شدید شهرها و روستاها، و از راه زمینی همه جا را به تصرف خود درآوردند. 

و ازطرف جنوب  روز از طرف غرب، مناطق کرمانشاه جنوب ظرف چند نیروهای

و راه آهن  بندرامام[، گچساران، مسجدسلیمان] بندرشاپور، ، خرمشهرشهرهای آبادان

 منطقه را اشغال کردند. 

، ارومیه، میانه، زنجان تا از مرز، شهرهای تبریز با عبور ارتش شوروینیروهای درهمان ایام، 

دفاع را آماج هدف خود بی مردم ،و با کشتار وحشیانه از هوا و زمین ، پیشروی کردند.قزوین

پیشروی نموده بودند، در شهر  کرمانشاه بعد، قوای انگلیسی که از مسیرروز  قرار دادند. چند

قزوین به نیروهای ارتش سرخ شوروی ملحق شدند. ستون دیگری از نیروهای شوروی، ضمن 

این نقاط را زیر میرشت، بندرانزلی، الهیجان، رودبار و نقاط دیگر، تما بمباران شهرهای

از شمال شرقی کشور با  ی دیگر ارتش سرخ،هاپیمودند. ستونی خون آلود خود هاچکمه

 سرازیر گردیدند.  ، بیرجند و سرخس به سوی شهر مشهداشغال مناطق گرگان

و یل و بریتانیا تشک شوروی ی بزرگی نظیرهابرای درگیری با قدرتارتش کوچک ایران که 

ی مختصری که منجر به کشته و هابود، در ایام تجاوز اشغالگران با درگیریدهی نشده سامان

سط نیروهای اشغالگر خلع و تو نشینیعقبمجبور به  ف گردید،مجروحیت تعدادی از هردو طر

 ید شدند. تبع توسط دشمن به افغانستان و یاتعدادی از آنان موفق به فرار گردیدند  .سالح شد

به ا مدتهآن به دول ذیربط، طرفی بی اعتراض ایران به اشغال کشور و نقض آشکارفریاد 

 نرسید! جایی

 سرانجام رژیم حاکمتداوم چند ساله اشغال سلطه گرانه و عدم خروج آنان از ایران، باعث شد،" 

. ی این دو قدرت بکاهدهابتااز فشار و رق اخت تا با بازکردن پای قدرت سومی،را به این فکر اند

 1«."بر سرنوشت خود بود هاکمیت ملتحا» یمدع، آمریکا یعنی این قدرت سوم تازه نفس،

و  ورکآتات ترکیه اطالع کشورهایاچار طی دو تلگراف، مراتب تجاوز آشکار اشغالگران، به ن

آمریکا، بود که سیاست خارجی  . شاه شنیدهارسال گردیدمدعی حاکمیت آزادی  آمریکا

قاعد کردن کشورهای جهان به اهداف آمریکا، در جهت همسو و همدلی با خواست مردم مت

                                                           
 ۱۳ص  ۷۳۱۳ ؛ ناشر: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ: سپهر، تهراناختر شهر رجبعلی/ ارتباط ایران و آمریکا. 1
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 استعمار جدید،:" در واقعولی  «.رعایت حقوق فردی آنها استکسب صلح و آزادی و » یبرادنیا 

هره راه چ دست گیرد تا در ابتدایه برای تبلیغ الزم بود پرچم آزادی خواهی و ضداستعماری ب

ژوئیه  ۱در اعالمیه استقالل ایاالت متحده آمریکا که در تاریخ  1شناخته نشود."اش واقعی

برابر آفریده  بشر تمام افرادادر شد، آمده بود که:" ش به جهان ص۷۷۳۳م مطابق تیرماه ۷۱۱۶

خوشبختی  زندگی، آزادی و جستجوی و از سوی خالق، حقوق انتقال ناپذیری چون:اند شده

 2به آنان اعطاء شده است."

اکنون وظیفه مقدس ما آن خواهد بود که در  " شعار جهان فریب آنان این بود که:صیت و 

دموکراسی واقعی در تمام جهان، خود را سرمشق دیگران قرار دهیم و ک ی راه برقرار ساختن

راتب " م 3اری کنیم."ی ی مادی، آنها راهادتبا پندها و اندرزهای دوستانه و معقول و با مساع

رسید، غافل از اینکه وی  رئیس جمهور آمریکا «روزولت»درخواست تلگرافی ایران به رؤیت 

قبل از اشغال ایران توسط این دو کشور، در جریان اشغالگری آنان قرارگرفته بوده  هاماه

طرف شدند. و به دو اشغالگر بی نیز وارد قلمرو ایران آمریکاییاست. و حتی سال بعد قوای 

مساعدت  هارا در جنگ علیه آلمان آنهای تسلیحاتی خود هادیگر پیوستند، تا با کمک

 نیز به ایران تحت اشغال، برای سالیان طوالنی آمریکاییپوشان چکمه سان پاید. بدینننمای

 4"گشوده شد.

                                                           
 ۷۳۱۶، 4ر انتشارات اسالمی، جلدمدنی سیدجالل الدین/ تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی ایران؛ ناشر: دفت. 1

 ۳۳۱ص
 4۱ص  ۷۳۱۶پیشتاز انحطاط؛ ترجمه: قاسم صنعوی، چاپ: دفترنشرفرهنگ اسالمی،  روژه گارودی/ آمریکا. 1
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 ۱۳۳ص  ۷۳۱۷چاپ: دهکده 
به ایجاد سفارت خانه در دو کشور  که قاجار آغاز گردید. در واقع از دوران سلطنت ناصرالدین شاه روابط ایران با آمریکا. 4

حسینقلی خان »( بود. ایران نیز Samuel Benjanmin«)ساموئل بنجانمین»آمریکا در ایران منجر شد اولین سفیر 
 را به عنوان اولین سفیر به آمریکا اعزام نمود. « صدرالسلطنه

 دیگر بهیی آمریکا ۱(، به همراه Willam Morgan Shuster) «ویلیام مورگان شوستر»قاجار،  در عهد سلطنت احمدشاه
 شوستر م(، به ایران آمدند.۷۳۷۷ماه مه ۷۶ش )۷4۳۶منظور سازماندهی اوضاع گمرکات و امور مالیه در اردیبهشت سال 

که تمام عایدات کشور را در حیطه اختیار خود درآورده بودند، عواید گمرکات  برای بریدن دست دول روس و انگلیس
ه دولت واریز نمود و سپس سهم دو دولت مزبور را پرداخت کرد. این اقدام که منافع شمال و جنوب ایران را ابتدا به خزان

موجب اعتراض شدید آنان قرار گرفت، لذا شاه و مجلس شورای  کردمیهای روس و انگلیس در این کشور را تهدید دولت
 ملی را مجبور به اخراج آنان در دی ماه همان سال نمودند. 
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 م( بین چهارکشور:۷۳۳۱ش )۷۳۷۶نیز برخالف پیمان سعدآباد که در سال  دولت ترکیه

هیچگونه عکس منعقد گردیده بود،  1«پیمان دفاعی مشترک» ، عراق، ایران و افغانستانیهترک

 .پیمانش از خود نشان نداد العمل مناسبی درجهت تأمین منافع هم

طرفی ایران را در جنگ به دنیا اعالم نموده بود، از نظر عرف بی که منصورعلی دولت 

، اجازه صدور فرمان مقابله با اشغالگران را نداشت. به این امید که با روی کارآمدن المللبین

طرفی را رد نماید تا در بی دولتی جدید، بخاطر اشغال ناجوانمردانه کشور، دولت جدید اعالم

وز ر  که چند داد. در صورتی مقابل آنان ایستادگی کند، جای خود را به دولت محمدعلی فروغی

و خودداری از مقاومت در مقابل  نشینیعقبقبل از این تعویض منصب، به ارتش ایران دستور 

 ارتشی برای رویارولذا دشمنان اشغالگر، صادر شده بود. 
ً
وب نج با دو ابرقدرت شمال ویی اصوال

ی، جهت خواهان عدم اعمال هرگونه عملیات نظامجدید نیزوزیرنخست وجود نداشت. باالجبار

ه ذلت بایران تن الجرم ه، بدین گونکشور شد.  امور در جلوگیری از خونریزی و اختالل بیشتر

، ته وافی ی است که جنگ قبلی پایانجنگی به واقع روز آغاز هر" اشغال بیگانگان داد. زیرا، 

 2ش شرایط دولت فاتح گردیده است."دولتی مجبور به پذیر

رید ند، با خامیت ارضی کشور را نابود کرداشغالگران که در واقع استقالل و حاکمیت و تم

با بهای بیشتر از معمول، باعث ایجاد گرانی و مایحتاج مواد خوراکی مورد لزوم لشکریان خود، 

تورم و قحطی ارزاق در سراسر مناطق تحت سیطره خود گردیدند. بطوری که مردم ایران از 

شدت قحطی، مجبور به خوردن هر نوع جانوری شدند. اعمال خط مشی دوران آخرحکومت 

را طالب  میافته بود. آنها حاکی ی سلطه جو مغایرتی فراگیرهابا سیاست انگلیسی رضاشاه

با هدف بودند که کمترین حرکتی در جهت خالف خواسته آنان انجام ندهد، ولی رضاشاه،" 

سران نظارت اف ایجاد حکومتی اقتدارگرا و متکی به شخص خود، تصمیم گرفت که ارتش را زیر

 ،اعمال این سیاست و 3اران مالی انگلستان را مرخص کند."بازسازی کند. و مستش ایرانی،

عمال رضاشاه قلمداد تضادی عریان با منافع استعماری انگلیس
َ
ک ماه و نیم پس از ی شد. ا

ویت با تق فارسخلیجدر آبهای نیلگون  دریاییآغاز جنگ دوم جهانی، از قبیل: ایجاد نیروی 

 در جنگ(، و انعقاد قرارداد تجاری با ژاپن متحد آلمان) ی ساخت ایتالیاهاهو ناوچ هاخرید ناو
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در جنگ  گرچه فرانسه) و پاریس برقراری ارتباط نزدیک تهران(، ها)هم پیمان دیگر آلمان

حسوب م هاجنگید، اما به مثابه رقیب دیرینه انگلیسیمی متحدین علیههمدوش بریتانیا 

، روابط اقتصادی ایران با آلمان در اوایل جنگ که واردات کاالهای آلمانی به کشور به (شدمی

 اولیه روش موادگرفته بود، و همچنین ف علت مرغوبیت باال در مقام اول مراودات تجاری قرار

و وجود هزاران نفر از اتباع آن کشور در ایران از قبیل: مهندس، تجار، کارگران  هانانمورد نیاز آ

و همچنین ، هاآلمان «ستون پنجم»و فعالیت آشکار  و فنی در مشاغل متفاوتمتخصص 

عراق و پناه دادن به  رهبر کودتای شکست خورده 1«ی گیالنیعال» از "استقبال علنی رضاشاه 

بود که  هااو و همراهانش در ایران، اهانت و ابراز مخالفت آشکاری نسبت به انگلیسی

 اعمال این رفتار ضد سیاست انگلیسی 2توانستند از آن بگذرند."مین
ً
در آن برهه از ، هاطبعا

 و انگلیسی نبود. رضایت اشغالگران شورویمورد خوش آیند و زمان، 

که در دو جنگ جهانی در  هانسبت به آلمان نیز اشغالگران از عالقه وافر اکثر مردم ایران

آگاهی  و صیت و آوازه آنان در منظر عموم فراگیر شده بود، علم کرده بودند، مقابل آنان قد

در  رضاشاه این احساس بری نبودند. هرچند، ابراز از . وحتی سردمداران ایرانی همداشتند

مع الوصف، نتیجه عدم تمایل قلبی  .دادمیجانب احتیاط را از دست نتا حدودی  این اواخر

و کناره گیری آرام او ازسیاست آنان، برکناری وی از پادشاهی  هارضاشاه به سیاست انگلیسی

 داشت.  و سپس تبعید به خارج از کشور را در پی

د، فقط دناز اشغال ایران، برخالف آنچه در آغاز عنوان کرده بو و شوروی " هدف انگلیس

خواستند ایران در این میو تضمین بیطرفی ایران در جنگ نبود. آنها  هاندن آلمانیرا بیرون

 د.نک هیتلری همکاری آلمان علیهی جنگی آنها هاها باشد. و در اجرای برنامهجنگ درکنار آن

 3کی از شرایط حصول این مقصود بود."ی برکناری رضاشاه

                                                           
 گننی سیاستمدار عراقی سه بار سمت نخست وزیر رژیم پادشاهی عراق را به عهده داشت. در خالل جرشید عالی گیال. 1

بر  ۷۳4۶نازی تمایل پیدا کرد. در فروردین  ها از عراق به سیاست نزدیکی به آلمانبرای قطع ید انگلیسی دوم جهانی
را سازماندهی نمود. پس از شکست در کودتا به ایران پناهنده شد. سپس به آلمان ها کودتای نافرجامیضد انگلیسی

 به  سمکودتای ژنرال عبدالکریم قا بعد ازرفت.  گریخت، پس از خاتمه جنگ و شکست هیتلر به عربستان سعودی
ً
مجددا

علیه قاسم، دستگیر و ۷۳۳۱در آذر ماه  ضمن همکاری وی با عبدالسالم عارفیی کشور خود بازگشت در پی کودتا
اعزام شد. در شهریور  ش مورد عفو دولت عراق قرار گرفت. و به لبنان ۷۳۱۶محاکمه و به مرگ محکوم گردید. در سال 

 درگذشت.  سالگی در بیروت ۱4ش در سن  ۷۳۱۱
 ۷۷۱ص۷۳۱۷جنگ نفت در خاور میانه(؛ ناشر: نشرعلم، چاپ: چاپخانه حیدری، قدرت )طلوعی محمود/ بازی . 1
 ۷۷۱همان ص . 1
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ساعته برای  4۱ش مهلتی ۷۳4۶در شهریور  و وزیر مختار انگلیس سفیر شورویلذا 

 استعفای او تعیین کردند. 

 12بدون اینکه حق انتخاب دیگری داشته باشد، در تاریخ و "  شدار به استعفاء شاه ناچ

و از آنجا به  سپس شاه مستعفی روانه اصفهان 1ش( استعفاء کرد."1322) 1491سپتامبر 

 ماه اقامت در آن جزیره ۶ بعد ازو  1«جزیره موریس»ناو کوچک انگلیسی به  با یکبندرعباس و 

 ریقای جنوبی، آخرین رحل اقامتش، اعزام گردید. ف، به آزیبا

ا خود آوردیم، رضاخان را مبعداز خروج وی از ایران گفت:" ۷۳4۶شهریور  4۶رادیو لندن در

 3بریم."میاینک خود 

 سالگی در همان جا درگذشت. ۶۶در سن  ۷۳44در چهارم مرداد  رضاشاه

اِلُم تُوِبُقُه " 
ّ

ظ
ٌ
لُمَتَجّبُر ال

َ
 4زد.سامیگردنکش و ستمگر را، گناهانش هالک  شخص .اثاُمُه "أ

ی خارجی در تمام امورات جاری هااز این پس راه مداخله همه جانبه بیگانگان و قدرت

 ایران، بیش از پیش هموار گردید. 

مسایل مادی و لحاظ  و ازاگر سیاستمداران کشور در اندیشه رفاه و آسایش و ترقی مردم 

بودند و با دیانت آنان سرسازش و میی مشروع و عرفی آنان هاخواستهتأمین کننده معنوی 

در  9«مکیندرسر هالفورد »داشتند، با اشتراک مساعی، موقعیت ایران را که به قول میآشتی 

 چپاولگر یهاقرارگرفته بود، اشغال کشور توسط دولت قلب جهان یعنی ،«رتلندها» قلب منطقه

ی خود را به منصه ظهور هاایثارگری ،مردم شد. در اینگونه مواردمیفراهم نبه سهولت 

در برخی نقاط مملکت مثل دلیران تنگستان به  در جنگ اول جهانی، . همچنانکهرسانندمی

 در «میرزا کوچک خان»در جنوب و نهضت جنگل به سرکردگی  «دلواری رئیس علی»رهبری 

 کردند.  شمال، عرصه را بر بیگانگان تنگ

                                                           
 ۳۱ص  ۷۳۱4با سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت کمبریج؛ ترجمه: عباس مخبر، چاپ: صه. 1
 ۳۶۶حدود ای با فاصله کیلومتر مربع در جنوب غربی اقیانوس هند 4۶۱۶جزیره بسیار زیبای موریس با مساحت . 1

شمسی  ۷۳۱۱کیلومتر در شرق ماداگاسکار، چهارمین جزیره بزرگ جهان واقع گردیده است. جزیره موریس در سال 
کشور جزیره ای، اکنون عضو اتحادیه کشورهای مشترک المنافع انگلستان  ینا د.استقالل خود را از انگلستان کسب نمو

 شود.. محسوب می
 ۱۶4ص  ۷۳۱۶بهنود مسعود/ از سیدضیاء تا بختیار؛ سازمان انتشارات جاویدان، . 1
ترجمه: ؛ («علیه السالم»مجموعه کلمات قصار حضرت علی )غررالحکم و دررالکلم  آمدی آیت الله عبدالواحد/. 4

 ۳۶، ص ۷محمدعلی انصاری؛ جلد 
5 .Sir Halford Mackider 
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ایی یکه عبارتند از: وسعت سرزمین، موقعیت جغرافامل تعیین کننده نحوه سیاست کلی عو

سرحدات، افزایش جمعیت پویا، منابع غنی زیرزمینی تحت کنترل، توان اقتصادی باال، میزان 

تکنولوژی مدرن، ایجاد اتحاد در بین اقوام موجود، میزان پشتیبانی و حمایت مردم از رشد 

نهادهای دولتی، وجود ثبات سیاسی دولتمردان و نحوه اعمال مدیریت مؤثرکالن، توسعه 

بقاء وحدت و انسجام ملی، قدرت و همدلی نهادهای سیاسی با همدیگر، ایی وضعیت همگر 

تمام جوانب ی در مرشد فرهنگ متعالی وآگاهی و اطالعات عمو بازدارندگی نیروهای نظامی،

موجب پی بردن به افق افکار دشمنان و سوق دادن هر کشور و ملتی را که و ارتقاء روحیه ملی، 

 گردید. میشود، در آن زمان احساس نمیمنجر از آن  الیی متعهاوصول به آرمان به آستانه

 اغی را به جای خود نشاند،ی هرچند بسیاری از خوانین خودمختار و گردن کشان رضاشاه

نماینده مجلس انگلستان که پس از مسافرت به ایران و مطالعه اوضاع  «فوت» هولی بنا به گفت

 ورضاشاه دزدان و راهزنان را از سراسر ایران برداشت، و به افراد نویسد:" میو احوال این کشور 

 1ک راهزن باید وجود داشته باشد."ی فهماند که منبعد در سراسر ایران فقطملت خود 

به حکومت رسیدنش،  بعد ازسالها پسرش محمدرضا،  ر ثروت اندوخت کهدآنق رضاشاه

 یو. ا به ظاهر وقف نمودی ا فروخت وی رای به اصطالح موروثی خود هاقسمتی از دارائی

وقف  2«بنیاد پهلوی» قریه موروثی بود، به 194خود را که باقیمانده ی هاقسمتی از دارائی"

 ( در۷۳۱۳)ژانویه ۷۳۳۱در شماره دی ماه  آمریکاییاز کارشناسان  که یکیدر صورتی  3کرد."

ساز پهلوی اشاره در مورد این مؤسسه پول «آرمد فورسز جرنال» مجله نیروهای مسلح آمریکا

طنتی ایران ت خانواده سلوسیله قانونی برای افزودن به ثرو به یکبنیاد پهلوی تبدیل که: "  کرد

  4شده است."

 هاست آورده بود به سفارش انگلیسیموال نقدینگی که از امالک غصبی به دا رضاخان تمام

 ها، از انگلیسیمحمدرضاشاهکه میی آن کشور منتقل نمود. بعد از فوت وی هنگاهابه بانک

                                                           
 ۷۳۱، ص ۷مدنی سیدجالل الدین/ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ ناشر: دفتر انتشارات اسالمی، جلد. 1
به دستور  ها و اموال رضاشاهاز دارائییک سازمان خیریه غیرانتفاعی بود که از وقف بخش اعظمی «بنیاد پهلوی. »1

ش تشکیل شد. نیابت تولیت این سازماِن بسیار ثروتمند ابتدا با اسدالله علم وزیر دربار و ۷۳۳۱محمدرضاشاه در سال 
غییر ت «بنیاد علوی»نام آن به پیروزی انقالب اسالمی بعد ازرئیس مجلس سنا واگذار شد. به جعفرامامی۷۳۱۷از سال

 انتقال داده شد. «بنیاد مستضعفان»ی آن به هااز دارائیای یافت. سپس بخش عمده
، ۷ایران، جلدکرباسچی غالمعلی/هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی؛ ناشر: بنیاد تاریخ انقالب اسالمی. 1

 ۶۱ص ،۷۳۱۷
 ۳۶ص  ۷۳۱۶ ، انتشارات اطالعات، تهرانهویدا فریدون/ سقوط شاه؛ ترجمه: ج.ا.مهران -4
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به بهانه وجود شرایط بحرانی  های پدرش را درخواست نمود، ابتدا از تحویل پولهادارائی

برای ایجاد امنیت گذشت مدتی به شاه توصیه کردند که  بعد ازجنگ، خودداری نمودند. 

ابد. ی انتقال بصورت شمش طال به آمریکا صالح در این است که کل موجودی رضاشاه ،بیشتر

 موافقت محمدرضاشاه با این ترفند، بعد ازابد. ی و شاه از آن طریق به اموال پدرش دسترسی

ی اقیانوس هاآب در ی پدرشهاکشتی حامل دارائیمتأسفانه روز به وی اطالع دادند که  یک

 .قرار گرفته و غرق شده است های آلمانهامورد حمله زیردریائی

 4۶در تاریخ که  محمدرضاشاهمملکت و خارج نمودن آنها، توسط های در مورد غارت ثروت

موقع ترک " :نوشته است به نام انصاری در کتاب خود یشخص از ایران رفت، ۷۳۳۱دی ماه 

. از جمله شاه به آوردندمقدار زیادی از جواهرات خود را به همراه اش وطن، شاه و خانواده

 (مادر فرح)شهبازی که همراه خانم دیبا  استوار آورد.جعبه جواهرات  9همراه اثاثیه خود 

جعبه بزرگ،  9، به من گفت که جواهرات در جواهرات را برای امانت به بانک سوئیس برده بود

نیز ها البته این جواهرات خود شاه و فرح بود. واالحضرت به اندازه قد انسان بود. هر یک

اشرف، پیش از اوج گیری انقالب از ایران بویژه  جواهرات خود را بطور جداگانه آورده بودند.

خارج شده بود، و به همین سبب هم سرفرصت، عمده جواهرات خود را از ایران خارج کرده 

ک سال قبل از انقالب به لندن آمده بود، بیشتر ی بود. همچنین ملکه مادر هم که حدود

 1جواهرات خود را در همان زمان همراه آورده بود."

 محمدرضاشاه پهلویحکومت 

به حکومت منصوب شد  هاانگلیسی تأییدسالگی در زمانی با  44محمدرضا پهلوی در سن 

 ،که سراسر کشور تحت سیطره بالمنازع بیگانگان قرار گرفته بود. دو دولت روس و انگلیس

ای خطر بر بی ی سهل وتوأمان ایران را در اشغال خود گرفته بودند. و از این کشور به عنوان راه

 . جستندمیبهره  به ارتش سرخ شوروی ی جنگی متفقینهاارسال کمک

جه گرفت. ونتیمیکلیه تصمیمات مهم و مؤثر در سطح مملکت، توسط اشغالگران صورت 

وضعیت کشور چنان آشفته بود که شخص شد. میآن به رجال سیاسی ایران جهت اجراء دیکته 

ین شد. و اگر هم چنمیافت نی یوزیرنخستصالحیتدار مقتدر و باکفایتی برای احراز پست 

                                                           
دفتر ا )و براندازی جمهوری اسالمی ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا. غضنفری کامران/ آمریکا. 1

 ۱۳-۳۶صص ۷۳۱۱ ، چاپخانه: شادرنگ، تهران(سیاسی
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وثوق  و تأییدشخصی برای سکانداری کشتی طوفان زده کشور تحت اشغال، وجود داشت، مورد 

ی مذکور به شاه معرفی هاا از سوی دولتی انوزیر نخستی خارجی اشغالگر نبود. اکثر هادولت

زمانی اندک، از سمت خود برکنار  بعد ازگرفتند، میآنان قرار  تأییداگر مورد  ای شد،می

ی تعویض گردید. وزیرنخستکابینه  ۳سال،  ۱، در مدت ۷۳4۱تا  ۷۳4۶شدند. از شهریور می

ال رجوجود  حصر دربی شور و وجود تزلزلک پیکرهتصویر عدم ثبات سیاسی درانعکاس که 

  سیاسی ایران بود.

ماه،  ۳با  «سهیلی»وی کابینه  بعد ازماه زمامداری،  ۶با  «محمدعلی فروغی» کابینه

  ۶با کمتراز  «احمدقوام»سپس 
ً
پس  «ساعد»سال، یک اندکی بیش از «سهیلی»ماه، مجددا

ماه، و هشتمین  ۳در حدود  «میابراهیم حکی»ماه،  ۱حدود  «سهام السلطان»ماه، و  ۱از 

ماه در مسند صدارت  ۱برای مدت  «میحکی»باز ماه و  ۱به مدت  «صدراالشرف»دولت 

  ایستادگی کردند.

  .ادامه یافتهمین منوال با اندکی تغییر در زمان،  بر هاوضع تعویض و مبادله کابینه

تا 1322از  محمدرضاشاهساله اول پادشاهی  12ی هانگاه گذرا به دولت یک"

 1."کابینه، مصدر کار شدند 22که در آن مدت کوتاه  دهدمی( نشان 1413 – 1491)1332

انش دشمن علیهبه طفیل منابع مهم نفت رایگان ایران،  چرخهای ماشین جنگی انگلیس

پروا و به صراحت عنوان بی ،انگلیس وزیرنخست 1«چرچیلوینستون » آمد.میبه حرکت در

لستان که برای حیات انگ ا حداقل کنترل مواد نفتی رای ما میبایستی مالکیت نفتداشت که:" 

 3".، به هر قیمتی که شده بدست آوریمالزم است

رار مه استانگیز و ایی امید به پیروزی نه، که به آنها و متفقین هابزرگترین آرمان انگلیسی

تسلط کامل آنان بر منابع نفتی بود. زیرا به این باور بخشید، میجنگیدن با متحدین آلمانی 

ن سوخت و تأمیدین، دسترسی آسان به منابع نفتی رسیده بودند که راه اصلی پیروزی بر متح
                                                           

 4۱۱ص  ۷۳۱۳مازندی یوسف/ ایران ابرقدرت قرن؟؛ نشر: البرز، چاپخانه: آسمان، . 1
سیاستمدار زیرک و نظامی (Sir Wiunston Leonard Spencer Churchil) ِسر وینستون لئونارد اسپنسر چرچیل. 1

ای در یکی از شهرهای انگلستان در خانواده (م ۷۱۱۱نوامبر  ۳)ش  ۷4۳۳نویسنده معروف انگلیسی، در آذر ماه سال 
ای وادهاز خان «لیدی»سیاستمدار انگلیسی و مادرش  «لرد راندولف چرچیل»متولد شد. پدرش  «اسپنسر»مشهور به نام 

 ۷۳۳۳تا  ۷۳۳۷و از سال  (در زمان جنگ دوم جهانی) ۷۳۱۳تا  ۷۳۱۶سالگی از سال  ۶۳بود. در سن یی میلیونر آمریکا
علت مرگ مغزی  به (م ۷۳۶۳ژانویه  4۳)ش  ۷۳۱۳سمت نخست وزیری کشور بریتانیا را به عهده داشت. در بهمن ماه 

 سالگی درگذشت. ۳۶در سن 
تهیه و تنظیم: دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا / روزها و رویدادها؛ ناشر: مؤسسه نشر رامین، چاپ: . 1

 ۱۱۶ص ۷۳۱۷دهکده، 
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"  همچنان که ست.هادر جنگ، در هر نقطه از جبهه میی نظاهاگانی الزم و به موقع به

و مراکش پیاده شدند، و راه تدارکاتی  در الجزایر 1493که نیروهای متفقین در سال میهنگا

 تسلیم نداشتند. راهی جزاش و دار و دسته «مارشال رومل»را به طور کامل قطع کردند،  آلمان

 بدون مهمات، هابهترین توپدالورترین مردان بدون توپ، و » او به هیتلر هشدار داده بود که:

 در حال حرکت است، هیچ هاندارد. و توپ و مهمات جنگی که جبههای هیچ فایده
ً
یش مرتبا

 1"«.ین کافی نتوانند به حرکت درآیندندارند، اگر آنها به کمک وسایل نقلیه و با بنزای فایده

 ،مالک نفت جهان یروزی قاطع متفقینو متحدینش و پ با شکست آلمان دوم جنگ جهانی 

ی شد که هیچ نقشمی. نتیجه آغاز و پایان جنگ، ایجاد فقر و فالکت روزافزون مردخاتمه یافت

 صادیاقت -واپس مانده سیاسی  رهبران وابستگیدر طول تاریخ، آن نداشتند. و تداوم در بروز 

، است که منابع زیرزمینیمیممالک غنی از منابع زیرزمینی، باعث ظهور فقر و تهیدستی مرد

توانایی رفع نیازهای غذایی، فاقد و در عین حال  در زیر پایشان به سود دیگران در فوران است

. ثمره کنکاش در خود هستند فزونیمسکن، آموزشی و فرهنگی جمعیت رو به بهداشت، 

انند که ممیمیی عظیهاکند که این کشورها به مثابه کشتیمیه سیاه، عیان قار  زندگی مردم

کشور شناورند. به عنوان مشتی از خروار،  روی دریای مواد نفتی و منابع غنی زیرزمینی

ز و مردم بانی دلسو فاقد کشتی کشور آفریقائی،ترین غنی ، از لحاظ مواد خام نفتی،«آنگوال»

 دیگر اییمملو از مواد پرسود، همچون سایر کشورهای ثروتمند آفریقکه آن کشور  زیرااست. مدار 

مبدل شده است. درحالی که سران ای بدون روزنه امیدی، به گداخانه" ،برای ساکنینش ،است

 هاکنند، کودکان در زبالهمیی گران قیمت، رفت و آمد های پرتجمل و هتلهانظامی، در کلوپ

نجمین سالروز تولدش را نفرشان حتی پیک کودکانی که از هر سه نفرکنند. میبازی 

، اظهارداشت که شمار 4«یونیسف»، دبیر کل 3«جیمز گرانت»، 1499" در  2بیند."مین

 پیشگیری پذیر، قبلهاو گرفتارشدن به بیماریایی کودکانی که به دلیل کم غذ
ً
از  ی عمدتا

میلیون نفر درهر سال،  11این شرح است: سپارند به میپنجمین بهار زندگی خود جان 

 5"نفر در هر دقیقه. 29ر در هر روز، نف 910222

                                                           
 ۱۳ص  ۷۳۱۷روایت، چاپ: احمدی  -هانس کرونبرگر/ خون در راه نفت؛ ترجمه: محمد اشعری، ناشر: نشر ثالث. 1
 ۷۳۱همان ص . 1

3. James Grant  
4 .UNICEF(United National Children Fund) .صندوق ملل متحد برای کودکان 
 ۷۷۷ص  ۷۳۶۳، ویلی برانت/ جهان مسلح، جهان گرسنه؛ مترجم: هرمز همایون پور، چاپ: فاروس، تهران. 9
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و در عین حال،  ه استاست که منابع سرشار زیرزمینی را در خود نهفتای قاره آفریقا

ورش پر  تفتان خود، را در دامان بیکار، بیسواد و محرومسرپناه، بی ،مردمانی فقیر و گرسنه

ال س یقحط حتی در " و خشکسالی سنوات قبل اتیوپی گفته شد: یدر مورد قحط .دهدمی

شد؛  نفر تمام 2220222به بهای جان خشکسالی و گرسنگی  اتفاق افتاد 1473پیشین که در 

، 1499پایان  تا قربانی سخن در میان بود. 3220222بیشتر از  از ،1499نخستین سال  در نیمه

از آنها میاند، نینفری که گرفتار قحطی و گرسنگی 2220222که از  کردمیردها حکایت برآو

  1جان خواهند سپرد."

 912 تا 112" مردمان مناطق جنوب صحرا به عمل آمده،  که در مورد تحقیقات مستندی

 2."تن در معرض خطر قحطی قرار دارند میلیون 31تا  32اند؛ ییمیلیون نفر دستخوش کم غذا

که دارای منابع زیرزمینی حائز اهمیتی هستند،  استکبار جهانی، در کشورهای جهان سوم

 افرادی را به زمامداری برمیگزینند که در مقابل 
ً
 در ازاء ای ،اربابان خودارعاب و تهدید عموما

غمای منابع ملی را از هر مانعی ی و مسیر ،تأمین رفاه شخصی، پیوسته طوق بندگی را حمل

لک مقایسه میزان بهره مندی کشورهای پیشرفته با مماپاالیش نمایند. برای بیگانگان چپاولگر، 

 نشانگر این است که:جهان سوم 

میزان سرمایه گذاری در امر آموزش، برای هر نفر در کل  [ش 1312] 1477در سال  " 

دالر و برای کشورهای عقب  319دالر بود. این رقم برای کشورهای پیشرفته  122جهان، 

  دالر بود. 29مانده حدود 

دالر  2219پیشرفته برابر با کشور  14سرانه تولید ناخالص ملی در مورد  1492در سال 

سوم سرانه تولید کشور جهان  23. در صورتی که در بود (1471به قیمت ثابت سال )

 دالر بوده است. 129کشور کم درآمد، این رقم فقط  32دالر و در  423ناخالص ملی 

نفر آن در یارد میل 2/1میلیارد نفر بود که  9/1جمعیت فعال جهان  1492سال در 

 بودند. میلیون نفر آنها بیکار 122کردند و نزدیک به می جهان سوم زندگی

                                                           
 ۷۷۳همان، ص . 1
 همان مدرک همان صفحه.. 1
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جلد کتاب در جهان پیشرفته منتشر شد  912میلیون نفر  هر یکبه ازاء  1479در سال 

 به ازاء هر ]
ً
 ]لد بود. ج 37این رقم برای جهان سوم ، و [جلد کتاب 1نفر  2تقریبا

ً
تقریبا

  1."[جلد کتاب 1نفر  27به ازاء هر 

گذشته و حال جهان به  ثمره نامیمون دست نشاندگی زمامدارانها این عقب ماندگی

 است. اصطالح سوم

یام ویل»قرارداد معروف  ،با تمسک به ارعاب و تهدیدها انگلیسی، در عهد سلطنت رضاشاه

سال آینده تمام اختیارات منابع  ۶۶تقویت گردید و برای مییوست متم، به پ«دارسی ناکس

ایران با  و شرکت نفت انگلیس " یحت واگذار شد، ه آناننفتی کشور، در مقابل بهای ناچیزی ب

حال آنکه شرکت درصد از عواید نفت را به ایران بدهد، و 22لجاجت، حاضر نشده بود بیش از 

 درصد از 12متیاز نفت عربستان راتحصیل کرده بود، ا 1499که از سال  2«آرامکو» آمریکایی

  3داد."میعواید آن را به عربستان 

 ی دکتر محمد مصدقوزیرنخست

 ملی شدن صنعت»برای اولین بار پیشنهاد  و تعدادی از همفکرانش «دکترمحمد مصدق» 

ارائه داد. سپهبد رزم آرا که در مسند  به مجلس شورای ملی، ۷۳4۳آذر ماه  4۶را در  «نفت ایران

و مخالف ملی شدن نفت ایران  مخالفین سرسخت دکتر مصدقی تکیه زده بود، از وزیرنخست

دست به  ۷۳4۳ اسفند ۷۶شد، در می(، محسوب ۳۶-۳۶)«تنصیف»و موافق اقدام معادله 

 وزیرنخستجانشین  «حسین عالء» به قتل رسید. «فدائیان اسالم»خلیل طهماسبی از افراد 

 سابق شد.

ی، د از شرکت غارتگر انگلیسی خلعطرح ملی شدن نفت ایران و، در پی فعالیت دکتر مصدق

در مجلس شورای ملی با رأی قاطع نمایندگان تصویب گردید. صنعت نفت در تمام سرزمین 

 ایران بدون استثناء ملی اعالم شد. این موضوع مورد استقبال عموم مردم قرارگرفت. 

                                                           
 -۶۳۱صص  ۳و  ۱، شماره ۷۳۱۱/ اردیبهشت و خرداد (هنری -ادبی -علمی -اجتماعی -سیاسی)مجله ماهانه چیستا . 1

۶۳۶ 
1. Aram Co)شرکت آرامکو را به ملی «ونزوئال»شمسی، ملک عبدالعزیز بن آل سعود به تقلید از  ۷۳4۳دی ماه سال  ۳( در 

صورت مساوی بین آن شرکت و کشور عربستان تقسیم نماید.  نمودن نفت عربستان تهدید نمود تا سود فروش نفت به
یا  شرکت نفت عربستان سعودی)( Aram Co Saudiش با به دست گرفتن کامل شرکت، نام شرکت به ) ۷۳۶۱درسال 

 تغییر یافت. (سعودی آرامکو
 ۷۳۷ص  ۷۳۱۳ : مؤسسه فرزان، چاپ: فاروس، تهرانناشر ژرژ دنیکر/ چهره آسیا؛ ترجمه: غالمعلی سیار، –رنه گروسه . 1
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، قانون ملی شدن نفت را از مصدق [ش1324اسفند 21]1411مارس  12" درتاریخ 

 1و ایران را ملغی اعالم کرد." مجلس گذراند. و قرارداد شرکت نفت انگلیس

 رسید. «مجلس سنا»و تصویب  تأییدبه  ۷۳4۳اسفند  4۳طرح مزبور در تاریخ 

مجلس ایران بنای مخالفت با آن  " دولت انگلستان از بدو تصویب اصل ملی شدن نفت در

نگرفت، در ای را گذاشت و چون از اقدامات خود برای لغو این تصمیم از طرف مجلس نتیجه

تحت سه ماده به دولت ای ( پیشنهاد تازه1332پنجم اردیبهشت )1411آوریل سال  21تاریخ 

رکت اختیارات ش عالء تسلیم کرد که متضمن اصل تنصیف درآمد و واگذاری قسمتی از وظایف و

 2شرکت نفت بود." ضویت مدیران ایرانی در هیئت مدیرهبه ایرانیان و ع

  پیشنهاد مذکور با وجود ارائه امتیازاتی برای ایرانیان، مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.

ن ملی شدطرح ضد  انآشتی ناپذیر  و از دکتر مصدق دیگر از مخالفان یکی« میجمال اما»

ی به مجلس وزیرنخستبرای احراز  را ، دکتر محمد مصدقدر مجلس نفت ایرانصنعت 

ت بالفاصله پس . مصدقگرددمأمور اجراء آن  «ح ملی شدن نفتطرا مبتکر»پیشنهاد نمود تا 

  .خود پذیرفت ریاست دولت را برای به کرسی نشاندن طرح

به  در تهران [ش1221خرداد 22]1992ژوئن  12که در  بود " ثروتمندای زادهاشراف مصدق

سال سن داشت. او فرزند میرزا هدایت آشتیانی از  24ی، وزیرنخستدنیا آمد. و در زمان تصدی 

و شاهزاده خانم نجم السلطنه نواده عباس میرزا بود. در سال  مستوفیان دوره ناصرالدین شاه

 3."با شهزاده خانم دیگری از خاندان قاجار، ضیاءالسلطنه، ازدواج کرد [ش1292]1423

 ،«کاشانی هاللآیت»از جمله  شائبه مجلسبی پشتیبانی و با اتکاء به با شهامت تمام، مصدق

به  هابه دنبال این وقایع انگلیسی از ایران اخراج نمود. ۷۳۳۶را در دهم مهر ماه  هاانگلیسی

 اسالمیام القرای دول »در این مقطع زمانی ایران با اقدام مزبور به  سوی عراق رهسپار شدند.

که از این  مصر 1411اکتبر  9پنج روز پس از آن تاریخ در بطوری که "  تبدیل شد. «آسیائی و

غو ل ،نگلستان منعقد کرده بودرا که با اایی حاصل کرده بود، قراردادهمیاقدام ایران دلگر

 4کرد."

                                                           
 ۷۳۳همان ص . 1
 ۷۱۳ص  ۷۳۱۷جنگ نفت در خاور میانه(؛ ناشر: نشر علم، چاپ: چاپخانه حیدری، قدرت )طلوعی محمود/ بازی . 1
  4۳۷ص  ۷۳۳4تاب ایوبوماتی/ محمدرضاشاه آخرین شاهنشاه؛ ترجمه: دادمهر، ناشر: شرکت ک -نهاوندی هوشنگ. 1
 همان مدرک و همان صفحه. 4
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 وقت وزیرنخست «چرچیل وینستون»را برانگیخت.  هاگلیسیوقوع این اعمال خشم ان

در عکس العمل  از ایران، و اخراج آنان د از شرکت غاصب انگلیسیی ، در ماجرای خلعانگلیس

واب ج دم شیر بریتانیا را به بازی نگیرید. و مصدقگفت: "  خطاب به ایرانیان و دکتر مصدقخود 

 1کند؟"میبریتانیا در کشور ما چه داد: دم شیر 

اه، و عدم در تیر م هایبدستور انگلیسبراثر قطع صدور نفت از ایران،  هاخروج انگلیسی بعد از

 تعطیل شد و تولید نفتبه مرور  از پاالیشگاه آبادانایی هقسمت همکاری متخصصین خارجی،

قادر رگز ه هاایرانی که معتقد بودند هابا مشکالتی مواجه گردید. ولی برخالف اظهارات انگلیسی

ا در بد بود، مهندسان و کارگران ایرانی، قطره نفت نخواهن یک حتی برداریبهرهبه استخراج و 

 برداریبهرهامور استخراج و آنچنان همان سال،  االیشگاه آبادان در شهریوراختیار گرفتن کامل پ

 پاالیشگاه عظیم آبادان از کار متوقف نگردید.  ا به خوبی انجام دادند که تا حدودیر 

شرکت ملی نفت »به  1«نفت ایران و انگلیس»نام شرکت استعماری در پی این اقدام، 

 افت. ی تغییر 1«ایران

یکی از مزایای بارز ملی شدن نفت ایران، انعقاد قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران با 

بود که سود شرکت، عالوه بر پرداخت مالیات به دولت  4«سیریپ»یایی شرکت مستقل ایتال

درصد منافع  ۱۳گردید که در واقع می، تقسیم (۳۶-۳۶ایران، بین شرکاء به صورت تنصیف )

هفت »ی هاحاصله نصیب ایران گردید. اخذ این قرارداد غارت منابع ملی ایران را توسط شرکت

 عیان ساخت. 9«خواهران نفتی

ور هم نبود. اما فراموش ت دادن این منابع عظیم ثروت و قدرت، قابل تص" برای لندن از دس 

کل درآمد  [ش1324]1412اد بیاورند و بپذیرند، در سال ی به خواستندمین و یا کردندمی

درصد عواید  4 یعنی میلیون دالر، 912هان، در حدود ولید کننده نفت در جایران، چهارمین ت

 6".از منابع خود در این کشور بود انگلیس و علنی شرکت نفت ایران ومیرس
                                                           

 4۳۳ص ۷۳۳4: دادمهر، ترجمه ایوبومانی/ محمدرضاشاه آخرین شاهنشاه؛ ناشر: شرکت کتاب، -نهاوندی هوشنگ. 1
2. Anglo Iranian Oil Company 
3 .National Irannian Oil Company (N.I.O.C) 
4 .Sirip 

( که کنسرسیوم نفتی ایران را تشکیل دادند، عبارت بودند از: شرکت Sewen Sistersهفت خواهران نفتی، )به انگلیسی . 9
شورون(، رویال داچ شل، استاندارد اویل کالیفرنیا، استاندارد اویل تکزاکو )بی پی(، گلف اویل، ) یسانگلنفت ایران و 

 اسو(.) یوجرسیناکسان موبیل(، و استاندارد اویل ) یویورکن
صص  ۷۳۳4: دادمهر، ترجمه ایوبومانی/ محمدرضاشاه آخرین شاهنشاه؛ ناشر: شرکت کتاب، -نهاوندی هوشنگ. 6
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 شی گردیده بودند، بلکه غروردر این ماجرا، نه تنها متضرر فاح که هاانگلیسی

ه به سوی ایران اقدام ب ،برای اعاده حیثیت برباد رفته لذا ،ه بودشان جریحه دار شدامپراتوری

ت و ایران برای جلوگیری از خرید نف انگلیس" شرکت نفت ضمن این که: لشکرکشی نمودند. 

ی کشورهای مختلف چاپ های مستقل خارجی، اعالناتی در روزنامههاایران به وسیله شرکت

، تاسکرد. و اعالم داشت که در صورت خرید نفت ایران، که متعلق به آن شرکت و مال مسروقه 

ک رزمناو انگلیسی هم به ی داد. در این میان خریداران را تحت تعقیب قانونی قرار خواهد

  1"فرستاده شد. ،های مجاور آبادانآب

مشغول شدند. بحران پیش آمده بین دو کشور باعث ایی آر ارتش دو طرف در مقابل هم به صف

 اعزام نماید.  به تهران مشاور برای حل معضل پیش آمده، چند نفر شد ایاالت متحده آمریکا

 ممانعت کردند. در این مورد معتقد  هاانگلیسی
ً
با محاصره دریا از صدور نفت ایران قویا

تداوم این  ،هدر نتیج است. نموده و به سرقت برده بودند که ایران اموال نفتی بریتانیا را تصرف

 داشت. در بر  برای دولت دکتر مصدقای ایجاد مشکالت اقتصادی عدیده وضعیت

 با مصدق چرچیل" 
ً
 2."کردمیمتهم  «هادزدی نفت انگلیس»به مخالف بود و ایرانیان را  علنا

ا ب مصدقدکتر محمد  شکایت کرد. از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد انگلیس

شورش به نحو افت و از منافع کی جلسه دادگاه حضوری در مکسالت جس کهولت سن ووجود 

ا افزایش . بخاتمه یافتجلسه به سود ایران و شکست انگلیس  ،باألخرهدفاع کرد. ای شایسته

 وزیرخستن، سفارت انگلیس که به کانون تماس با مخالفین ایران با دولت هاعداوت انگلیسی

ی هاسفیر و تمام کارکنان کنسولگری تبدیل شده بود، بدستور دکترمصدق مسدود شد.

عیف برای تضداخلی و خارجی، ی پی در پی هاانگلیسی در سراسر ایران اخراج گردیدند. توطئه

 افت. ی دولت دکترمصدق سیر صعودی

ا ب برای بار دوم پرونده نفتی ایران را در دادگاه الهه مطرح کردند. مصدق هاانگلیسی

 وی ضمن ارائه دالیلیمغلوب افکار حقوقی خود نمود. را  هاحضوری فعال مستندات انگلیسی

 رانیان عنوان کردحق مسلم ایجلوگیری از غارت اموال عمومی کشور خود توسط بیگانگان را 

د. همچنان که مهاتما گاندی رهبر آزادی و معمولی جلوه داو احقاق حق خود را عملی عادی 

لی خی، امداده" آنچه را که من انجام  در مبارزه با اشغالگران انگلیسی گفته بود: بخش هند
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ستور دهد دتواند به من نمیپیش پاافتاده و معمولی بود. اعالم کردم که انگلیسی در کشور من 

 به سود ایران متحلیرأی  1و بر من و هموطنان من حکمرانی کند."
ً
افت. در ی دادگاه مجددا

 که ریاست مجلس شورای ملی کاشانی اللهآیتشائبه بی از حمایت وزیرنخستتمام این مدت 

 نیافت.ولی مشکالت دولت وی کاهش را به عهده داشت، برخوردار بود. 

ه و در حالی که عناصر دست افزایش یافتو چپ  تدر هر دو جناح راس " مخالفت با مصدق

و سوق دادن ایران به دامان کمونیسم  هارا متهم به گرایش به طرف کمونیست راستی مصدق

 را متهم به سازشکاری و ساخت و پاخت با امپریالیسم آمریکا کردند، جناح چپ مصدقمی

ک ی و روی کار آمدن که این آشفتگی موجب تضعیف مصدق دامیدوار بودن هاانگلیسی .کردمی

ی و خطر جانشین هااز پیشرفت کمونیست هاآمریکاییدر ایران بشود. ولی  «معقول»حکومت 

 2به وسیله حزب توده نگران بودند." مصدق

ی خود برای هااز دکترمصدق، برفعالیت با درک عدم حمایت جدی آمریکا هاشوروی

 .ندافزود تحت پوشش حمایت از مصدق دازی شاه توسط عوامل خود در ارتش،بران

بخاطر کارشکنی بعضی از رجال تأثیرگذار در امور مملکت و عدم  مصدق ،مدتی بعد

ای ه" در ماه زیرام خود استعفاء کرد. از مقامیا وی، به بهانه کسالت جسهمراهی آشکار شاه ب

ها شکی باقی نماند که دربار، بر ضد او در تمام جبهه برای دکتر مصدق 1331اول سال 

ولی با تالش نمایندگان مجلس برای احراز پست مزبور، شاه ناچار بار دیگر  3."کندمیکارشکنی 

 وی را به این سمت منصوب نمود. 

 ل قوا را به خود اختصاص داده بود،که در دولت جدید، سمت فرماندهی ک مصدق

و موارد دیگر اعمال نمود. وی معتقد  یاندر چارچوب قانون اساسی برای دربارایی همحدودیت

ام ک مقی هایشاه همانند قانون انگلیساه بایستی سلطنت نماید نه حکومت، بود که ش

 تشریفاتی باید باشد، نه بیشتر. 

یافت. یم، روز به روز افزایش کاشانی اللهآیتبا رئیس مجلس،  رفته رفته فاصله افکار مصدق

جود عدم مجلس باوماه تقاضا نمود.  ۶دولت را برای مدت  «قانون گذاری» یاراختوی از مجلس 

اختالف بین مجلس و دولت، موافقت کرد.  رفت امور و جلوگیری از بروز روزنهتمایل، برای پیش
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ن تقاضا ک سال دیگر شد. ایی خواهان تمدید آن به مدت ماهه، مصدق ۶اتمام اختیارات  بعد از

 صرانه که در واقع نقض محرز قانون اساسی بود، با مخالفت مجلسیان مواجه گردید. و تأکید م

برای به تنگنا گذاردن مجلس، مخالفت با تقاضای خود را به مثابه رأی عدم  وزیرنخست

 ساسی، به خواسته وی جامه عمل پوشاند.اعتماد به دولت تلقی کرد. مجلس علیرغم قانون ا

به هواداری دولت و دسته دیگری که خواهان حکومت شاه بودند  یگروه در خارج از مجلس،

پایتخت، تشنج و درگیری و ناامنی روزافزون در باعث افزایش دو دستگی در اکثر شهرها بخصوص 

 یرو همچنین جلوگیهاعدم فروش نفت که به خاطر تحریم انگلیسی .ندری را به وجود آوردفراگی

 فقر جامعه را گسترش داده بود.  شد،میاز صدور آن، که تنها محل درآمد دولت محسوب 

غماگران ی احقاق حق طبیعی مردم در اعالم ملی شدن منابع ثروت خود و قطع دست

دولت استعمارگر آن روز، موجب ایجاد معضالت مالی  نبیگانه، و خاتمه دادن به سلطه بزرگتری

گیری با اوج شدند.میبایستی فشار طاقت فرسای آن را متحمل میکثیری گردیده بود. مردم 

رگ ب سو و طرفداران رهبر نهضت ملی ایران از سوی دیگر،از یک ، بین هواداران شاه هادرگیری

دام برای ایجاد تشنج بیشتر، اق هازار، توده ایآشفته با در این افتاد. وزیرنخستبرنده بدست 

نمودند. حتی در بین نمایندگان  آمریکاییبه آتش زدن چندین بانک و مغازه و مراکز فرهنگی 

را به مقصد کالردشت شمال  شاه تهرانافت. ی مجلس دو دستگی رقابت آمیزی نشو و پرورش

 ترک نمود. 

رهبر نهضت ملی به سردسته گروهی از مردم و  بدبین شده بودند.مردم از آینده نومید و 

غرور  یهاتشنج مملکت گردیده بودند. انگلیسی شاه نیز علمدار جناح دیگر، صحنه گردان

 نمودند. میمردم را تحریک  هبا انواع حیل برضد مصدق و متحاسب، پایمال شده

را از صدارت عزل کرد. و بجای وی  مصدق ،هاو انگلیسی هاآمریکاییبنا به توصیه شاه 

در پست وزارت کشور گمارده شده  توسط مصدق را که در آن زمان «سرلشکر فضل الله زاهدی»

در مقابل عزل غیرقانونی خود مقاومت کرد. مقاومت وی برای ابقاء  بود، انتخاب نمود. مصدق

ران و در ای سفیر وقت آمریکا «لویی هندرسن»که توسط ایی در سمت خود، منجر به وقوع کودت

تعدادی از نظامیان طرفدار شاه  و به وسیله ریزیطرح رئیس وقت سازمان سیا «آلن دالس»

دولت و افسران طرفدار گردید. کودتاچیان قبل از هر اقدام مؤثری توسط محافظان اجراء

ه با مالحظات مربوط بمتوجه شد که افسران ارتش  " دکتر مصدق .دستگیر و بازداشت شدند

نهند می بیش از مالحظات اونیفرم و نظامی بودن ارج ،طرفداری از حکومت ملی و آزادی
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شاه پس از  1برای آنها نظر فرمانده کل قوا مقدم بر نظر رئیس دولت قانونی نیست." بنابراین،

اطالع از بازداشت نظامیان هوادار خود، از بیم بازداشت، از کالردشت به سوی رامسر و از آنجا 

در فرودگاه  با وی هابا هواپیمای شخصی به طرف بغداد فرار کرد. پس از برخورد سرد عراقی

در پایان این روز چنین گردید.  ش عازم رم پایتخت ایتالیا۷۳۳4مردادماه  4۶روز بعد در  ،بغداد

 رسید که بساط سلطنت در ایران رخت بربست. میبه نظر 

 از نمایندگانای دستور دستگیری تعداد دیگری از مخالفانش از جمله عده دکتر مصدق

که معتقد  داری دکتر مصدقکرد. در این زمان اختالفات مجلس با شیوه زماممجلس را صادر 

افیان طر که ا وری. به طبود، به شکافی عمیق تبدیل شددین از سیاست شده  به عدم دخالت

 قرار گرفتند. هاج دستگیریآمانیز جز  کاشانی اللهآیت

 و حمایت روحانیون بدون توجه به این نکته که اگر نقش و رهبری کاشانی دکتر مصدق" 

از  دین»ایی ی برسد، به پیاده کردن جدوزیرنخستتوانست دوباره به مینبود، هیچگاه ن

  1".زد یکاشان اللهآیتگیری و بازداشت روحانیون و نزدیکان پرداخت و دست به دست «سیاست

نظامیان به فرماندهی سرلشکر زاهدی و با تدبیر و هدایت برخی از مرداد،  4۱در اوایل روز 

 و هوادار ضد مصدق ، با بسیج نمودن تعدادی از مردمسو انگلی ی جاسوسی آمریکاهاسازمان

 وزیرنخستی حساس شهر و جایگاه هاو پیشروی به سوی محل شاه، اقدام به تظاهرات

" هدف، از بین بردن  :به قصد تصرف محاصره شد. زیرا در اصل نمودند. منزل دکتر مصدق

ضب ، غ«ایران و انگلیس شرکت نفت»ایی دار با ملی کردن نفت و  مصدقبود.  حکومت مصدق

  3ی غربی را برانگیخته بود."هاقدرت

همان روز، وی مجبور  در عصر به سوی اقامتگاه مصدق هوادار شاه مردم نظامیان و باهجوم 

 یدند.را به آتش کش وزیرنخستخانه به ترک منزل و پناه بردن به منزل دیگری شد. کودتاچیان 

 این گیرودار تعدادی از دو طرف کشته و مجروح گردیدند.  در

دکتر محمدمصدق که امپراتور غارتگر بریتانیا را به زانو درآورده بود، در پی کودتای  حکومت

" کودتای  :. ولی در حقیقتخاتمه یافتروز  4۶ماه و  4سال و  4، پس از ۷۳۳4مرداد 4۱
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آشکاری از جنگ را باید نماد  ولت ملی مصدقمیالدی علیه د1419انگلیسی سال  – آمریکایی

 1نفت به حساب آورد."

کودتا نقطه پایانی بود بر .... امکان نداشت موفقیت در اجرای کودتا بدون کمک آمریکا"

بیانگر این  ایران از قید مداخالت اجانب، که حرکت مصدقایی و ره میی مردهاسیر حکومت

 2" .بود هاخواسته

 .مرداد پیروزمندانه به ایران بازگشت ۳۷، در روز اقامت در پایتخت ایتالیا ۳ بعد ازشاه فراری  

ک ی هر کدام در تهیه طرح و اجرای کودتا،" به خاطر خدماتشان  هندرسن و آلن دالس ییلو

 3میلیون دالر از شاه پاداش گرفتند."

، مصادف شدن اجرای «شیر پیر محبوب عموم»صلی سرنگونی حکومت واقع علت ادر 

اکثریت مردم از  ور شدن خشمشعله و انگلیسی توأم با انزجار – آمریکاییطرح کودتای 

مردم از استمرار موج  میعموایی و خاتمه صبر و شکیب های مورد حمایت کمونیستهاایتوده

 اقتصادی بود.هرج و مرج و بحران معضالت 

 در ایران، با نیت ها، هموار نمودن راه پیشرفت کمونیستیکی از اشتباهات فاحش مصدق

 به سود ایران در بحران ایجاد شده استفاده از حربه خطر کمونیسم، برای تحریک دخالت آمریکا

د با و کمونیسم نبود. و شای متمایل به شوروی " اما او هرگزدر روابط این کشور با بریتانیا بود. 

در آخرین روزهای  آنهاو به دنبال دستور سرکوبی  هاپی بردن به جدی بودن خطر کمونیست

 4زمامداری آگاهانه دست از مقاومت برداشت."

اتمام  بعد ازسال حبس محکوم شد.  ۳محاکمه و به میدکترمصدق در دادگاه فرمایشی نظا

 .و تحت مراقبت شدید قرار دادندتبعید اش مدت حبس، وی را به احمدآباد، ملک خصوصی

که همسرش در بستر احتضار، آخرین لحظات عمر خود را سپری میحتی هنگا بطوری که

 ۱۳سال بعد در سن  ۷۷حدود  مصدق نمود به وی اجازه مالقات با همسرش داده نشد.می

سالگی به علت بیماری سرطان، رخت از این جهان بربست. و نام نیک خود را تا ابدیت تاریخ 

  نمود. اکیایران زمین، بر افکار آزادمردان استکبارستیز، جاودانه حک
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مراجعت از همان روزهای نخست، ناهماهنگی و عدم تناسب روش زمامداری  بعد ازشاه 

را با سیاست خود احساس نمود. زیرا زاهدی که با هدایت  «سرلشکر زاهدی»رئیس دولت 

ا ر  و با قدرت نظامیان ارتش ایران، دکتر مصدق و انگلیس ی اطالعاتی آمریکاهاسازمان عوامل

 برکنار نموده بود، اعتقاد داشت که در اجرای مفاد قانون اساسی، اعمال حق حاکمیت با دولت

ی، سن برداشت از قانون اساسُح این . بایستی عهده دار سلطنت تشریفاتی باشدو شاه  ،است

انحاء  بود. لذا شاه به و نظر شاه برخالف تصور مزبور نیز بود. ولی رأی اعتقاد راسخ دکتر مصدق

در طول نمود. وی میسعی ای مختلف در ارتقاء موقعیت خود و تنزل رئیس دولت، درهر زمینه

کوشید مردانی را که ممکن بود با نام و شهرت شان در تاریخ بر او سایه افکنند،  خود "پادشاهی 

سال در مقابل شاه  4اهدی تا ز 1".را به دست فراموشی بسپارد آنهانام  ای از صحنه به دور کند.

 ودو جای خ ایستادگی کرد. و پس از آن بنا به خواست و تمایل شاه از سمت خود کناره گرفت.

  حسین عالء داد. را به

، ی پس از کودتا، به تدریج و با کمک گسترده ایاالت متحده آمریکاها" طی سال

کیم آن برای تح بعد از...نقش ایاالت متحده در کودتا و . مستبد برایران تحمیل گردیدمیرژی

 2".دیکتاتوری شاه، در روابط آینده ایران و آمریکا تأثیر عمیق برجای گذاشت

ناجی فرشته گونه و ایثارگری است که خود را  یک ،از دریچه نگاه محمدرضا پهلوی، آمریکا

" به منظور رعایت  :به مردم مظلوم و فقیر جهان نموده است. وی در این مورد نوشتاری ی وقف

کامل انصاف و حقیقت، تذکر این نکته ضروری است که جهان پیشرفته، اقدامات مثبت و 

، نقش بزرگ ایاالت متحده آنهارا نیز در این زمینه درکارنامه خود دارد، که نمونه عالی ای ارزنده

ی هاهان بخصوص در سالو نیازهای حیاتی مناطق مختلف ج هایل نابسامانیآمریکا در تعد

 «اصل چهار ترومن»و  در اروپا« مارشال» است. اجرای طرح معروف پس از جنگ جهانی دوم

« UNRWA»برنامه در مورد کمک به کشورهای در حال توسعه و شرکت وسیع آمریکا در 

ور از راه دیگر این کش المللیبینکمک به پناهندگان فلسطینی و اقدامات فراوان  یبرا 3)اونروا(

                                                           
 ۳۷۶ص ۷۳۳4شرکت کتاب ایوبوماتی/ محمدرضاپهلوی آخرین شاهنشاه؛ ترجمه: دادمهر، ناشر:  –نهاوندی هوشنگ . 1
 ۶۳ص  ۷۳۱۳، ؛ ناشر: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ: سپهر، تهرانارتباط ایران و آمریکا اخترشهر رجبعلی/. 1
 توسط. اونروا، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک، یا به طور خالصه، اونروا 1

 یک مؤسسه ۷۳4۱سازمان ملل به پیشنهاد آمریکا در آذرماه 
ً
امدادرسانی و تامین تسهیالت اولیه و ش ایجاد شد. ظاهرا

نشین و تحت مراقبت فلسطینی است که در میلیون نفر از پناهندگان اردوگاه ۳های انسانی برای حمایت از بیش از کمک

   یونیستی دایر گردیده است.واقع برای تامین آسایش فکری رژیم غاصب صه
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هان، مظاهری از و مناطق مختلف و متعدد ج به کشورهایی و داروایی ی غذهاتخصیص کمک

 1این اقدامات است."

رای ب ...امروزه کلمه آمریکا"  :که این بود اعتقاد راسخ شاه، هاآمریکاییدر مورد شیوه رفتاری 

ن ، طنیهاخاص دارد. بطوری که طنین این کلمه در گوشمیافراد، در دورترین نقاط جهان، مفهو

 2."انمردی و دفاع از حق و عدالت استآزادی، آبادانی، پیشرفت، نوعدوستی، جو

 نتبر اریکه سلط و بازگشت خود انونی دکتر مصدقسقوط دولت ق به حق محمدرضاشاه که

اء رهین مبنبر این  دانست،میو انگلیسی  آمریکایی، از همکاری و تالش سیاسی دولتمردان را

 .داردبر  گام آنان گردیده بود. و باید به هر طریقی در پی جبران الطاف خیراندیشان جوانمرد،

، به ی نفت مسدود شده دکتر مصدقهانه تنها درب چاه ،لذا در راستای اداء این دین بزرگ

بلکه دروازه تمام نمای ایران، مهیای پذیرای همه جانبه آنان گردید. مطلبی که رویشان گشود، 

رل بود. آنان شدت تحت کنته خلع و زندانی شده، محدودیت آن ب وزیرنخستدر عهد صدارت 

فت ن بویژهچنان بر منابع زیرزمینی  ،شان« عدالتدفاع از حق و »و  «وعدوستین»هم برمبنای 

دق، به دکترمص «شرکت ملی نفت ایران»بایستی نام می این مملکت، مسلط شدند که در واقع

 .یافتمیتغییر نام  «استکبار اصخمیرکت نفت سهاش»

فنی وابسته ( مستشاران 1412)ژانویه 1332" در دی ماه ، در زمان صدارت دکتر مصدق

، ناگهان افزایش بودند. اما پس از سقوط مصدق نفر12از  کمتر در تهران به سفارت آمریکا

نفر بالغ 133به  آمریکایی( تعداد مستشاران 1413)اکتبر1332در آبان ماه  .یافتی چشمگیر

( کمتر 1472)1394در سال  که هاآمریکاییکه تعداد ای به گونه ادامه یافتگردید. و این روند 

با  .افزایش یافتفر ن 120222( به نزدیک 1477اواخرسال)1311ود، در اوایل نفر ب 9222از 

آمریکا در ایران، سیل سرمایه گذاری خارجی برای میاستقرار کنسرسیوم و نفوذ سیاسی و نظا

 291، آمریکاییشرکت  222و در اندک مدتی  شد.غارت منابع اقتصادی کشور به ایران سرازیر 

شرکت  92نی و شرکت ژاپ 13شرکت فرانسوی،  122شرکت آلمانی،  211، شرکت انگلیسی

ان دیگری در ایر  کی پس ازی ی خارجی نیزهاافتند. بانکی سوئیسی در سراسر ایران حضور

                                                           
، عام(سهامیافست ): چاپ پهلوی محمدرضا/ بسوی تمدن بزرگ؛ مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی،. 1

 ۱۳ص 
 ۷۳۱۷، ۷جلد ایران،کرباسچی غالمرضا/ هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی؛ ناشر: بنیاد تاریخ انقالب اسالمی. 1

 ۳۷ص 
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ر ، خاطر استعمارگران را از ضر هاتأسیس گردید. و دولت شاهنشاهی نیز با تضمین این سرمایه

  1."آسوده ساخت« ملی شدن نفت»از و زیان حاصل 

 معتقد است که «ی بزرگها، نفت و قدرتخاورمیانه»کتاب " بنجامین شوادران نویسنده 

از نفت ایران را از دست دادند، در مسئله غرامت،  برداریبهرههرچند انحصار  هاانگلیسی

پیروزی بزرگی بدست آوردند. و میزان غرامتی که به عناوین مختلف از دولت ایران و شرکای خود 

 2ود."ب ند، بیش از مبلغ برآورد شده در زمان ملی شدن نفتدر کنسرسیوم بدست آورد

ه دکتر سقوط کابین بعد ازن و رژیم اشغالگر صهیونیسم نیز برقراری روابط حسنه بین ایرا

 اسرائیل در خاورمیانه " معتقد بود که: در مورد اسرائیلهمواره  ، آغاز شد. زیرا مصدقمصدق

 3."بازیچه سیاست بریتانیا است

را با نرخی  د نیاز اسرائیلرصد نفت مور د ۱۶، ایران در طی سالیان دراز صدقم بعد از

ن مرز و در سراسر ای «بریتانیا دم شیر»وران پرشکوه سایه افکندن دتأمین کرد. سخاوتمندانه 

 فرا رسیده بود.بوم بدون معارضی 

 اعتراف نمود که:ش ثروتمند مردم فقیر مملکت شاه برای فریب
ً
ما  چگونه برای " صراحتا

تواند بود که در نیمه راه مقصود بمانیم و همواره دیگرانی را فراروی خود داشته میپذیرفتنی 

توانیم در تالشی مقدس برای تأمین سرفرازی و نیکبختی نسلهای آینده میباشیم؟ چگونه 

باشیم که چه از نظر اصالت تاریخی و دیگری ایرانی، از پای بایستیم و شاهد پیشروی رهروان 

 4چه از لحاظ ارزشهای فردی و فکری، هیچ امتیازی بر ما ندارند؟"

 رئیس بخش خاورمیانه و تئودور روزولت رئیس جمهور اسبق آمریکا پسر ،«کرمیت روزولت»

خود در ای هفته ۳مدت اقامت  که در 9(S.I.A) یاسدر سازمان  هااداره هماهنگی سیاست

                                                           
 از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  شاداب/ مواضع آمریکا عسکری. 1

 ۱۱-۱۱صص ۷۳۳۳
 44۶ص  ۷۳۱۷جنگ نفت در خاور میانه(؛ ناشر: نشرعلم، چاپ: چاپخانه حیدری، قدرت )طلوعی محمود/ بازی . 1
 ۳۱۱ص ۷۳۳4: شرکت کتاب، ناشر بومانی/ محمدرضاپهلوی آخرین شاهنشاه؛ ترجمه: دادمهر،ایو –نهاوندی هوشنگ . 1
پهلوی محمدرضا/بسوی تمدن بزرگ؛ مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی با همکاری کتابخانه پهلوی، . 4

 ۳ص 
9. Central Intelligence Agency  ،)که بنام  سازمان جاسوسی ایاالت متحده آمریکا «سیا»)سازمان مرکزی اطالعات

اری بسی دربارهنیز شناخته شده، وظیفه جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات و اخبار  «سازمان اطالع رسانی مرکزی»
توسط جواسیس، دارد که اطالعات دریافت شده یی ها و افراد غیر آمریکااز موارد خارج از آمریکا، نظیر کشورها، دولت

 و در زمان ریاست «روزولت»دهند. این سازمان پس از مرگ قرار مییی تجزیه و تحلیل در اختیار دولتمردان آمریکا بعد از
 م تشکیل شد. ۷۳۱۱در سال  «هری ترومن»جمهوری 
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"  :و برگرداندن شاه به ایران گفت ی دکتر مصدقوزیرنخستکودتا و سرنگونی  بعد از، تهران

از کارشناسان  یکی ،«جیمز بیل» 1".آمدن شاه، صدور نفت به غرب خیلی راحت شد بعد از

ورد در این م از پیروزی انقالب اسالمی ایران ها بعدسال و خاورمیانه فارسخلیجمسایل منطقه 

سال دیگر به خاندان  21" دخالت )آمریکا( در ایران، تاج و تخت سلطنت را برای اظهار داشت: 

 29را قادر ساخت که با نرخی ارزان،  المللیبینصاحبان صنایع نفتی پهلوی هدیه کرد، و 

  2".در این مدت از ایران صادر کنندمیلیارد بشکه نفت را 

امروز، کشور ما از این  : "مدعی بود کهدر جریان نفت، بود که محمدرضاشاه  یاین در حال

افته و مالکیت و حاکمیت قاطع و کامل خود را بر صنعت ی پیکار ملی به پیروزی کامل دست

داد، در راه  این ثروت خدا تواند کلیه درآمد ملی را از بابتمینفت خویش احراز کرده است. و 

ی دیگر توسعه ملی به کار گیرد. و هابازسازی کشور و توسعه صنعتی و کشاورزی و همه جنبه

ورانی این اقتصاد، در د شکوفاییدر عین حال زیربنای فنی و تکنولوژی الزم را برای ادامه رونق و 

  3".رسد، فراهم سازدمیکه این منبع ثروت به پایان 

ت مجدد محمدرضاشاه، وجود ارتشیانی بازگشت به قدر عملی از عوامل این که باتوجه به

ی هااین رویداد که پایه بعد از با کودتای خود، تاج و تخت را به شاه برگرداندند. که بودند،

 و کیفی مورد مداقه وی قرارگرفت.میحکومت شاه مستحکم گردید، تقویت ارتش از نظر ک

 4«پیمان سنتو»

مشترکی برای جلوگیری از توسعه کمونیسم، میش پیمان نظا۷۳۳۱در پنجم اسفند ماه 

شد. در سال بعد کشورهای می شناخته 9«پیمان بغداد»و بغداد منعقد گردید. که به  میان ترکیه

اف کی از اهدی و ایران نیز به این پیمان پیوستند. چون این پیمان انگلستان، پاکستان

شد، لذا هدف اصلی آن به حفظ منافع استعماری میمحسوب  هایی غربراستعما

در واقع ضمن  مبدل گردید. با ورود کشورهای منطقه به این پیمان، هاالمدت غربیطویل

                                                           
 ۳۳ص  ۷۳۱۶لطفیان سعیده/ ارتش و انقالب اسالمی؛ ناشر: مرکز اسناد انفالب اسالمی، . 1
دفتر سیاسی(، ا )ایران؛ ناشر: سازمان عقیدتی ارتش ج.ا.و براندازی جمهوری اسالمی کامران/ آمریکا غضنفری. 1

 ۶۷ص ۷۳۱۱ چاپخانه: شادرنگ، تهران
بسوی تمدن بزرگ؛ مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی با همکاری کتابخانه پهلوی،  پهلوی محمدرضا/. 1

 4۷۶ ص
4 .Central Treaty Organization  - Cento ـ سنتو(  )سازمان پیمان مرکزی   
5( .Baghdad Pact) 
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 یمنابع و تمامیت ارضی این کشورهاسلطه کامل استکباری بر  ،هادن شورویومحصور نم

  داشت. منطقه را در بر

حمایت و  هابا تحریک شوروی «عبدالکریم قاسم»کودتای ژنرال  بعد از ۷۳۳۱در سال 

یصل ملک ف»، سلطان دست نشانده انگلیس علیه« جمال عبدالناصر» مصررئیس جمهور وقت 

و اعالم جمهوری در آن کشور، رژیم جدید عراق از پیمان مشترک دفاعی موسوم  «بن حسین

در واقع، خروج از اتحادیه پشتیبانی  که به پیمان بغداد خارج شد. خروج عراق از پیمان مذکور،

 هااییآمریکگردید، با واکنش تند میمحسوب  و انگلیس در منطقه خاورمیانه از منافع آمریکا

آلن » به سوی عراق نشانه گرفت. هامواجه شد. بطوریکه نوک پیکان حمالت سیاسی غربی

طرناکترین نقطه در جهان " عراق خمدیر وقت سازمان سیا آشکارا گفت: پنجمین  1«لسدا

 ۳۶با خروج عراق از این پیمان، مرکز آن از بغداد به آنکارا منتقل شد. آمریکا در  2باشد."می

 تغییر داد.  «سنتو»نام پیمان را به  ۷۳۳۱مردادماه 

، به را به ایران آمریکاییمینتیجه حضور ایران در این پیمان، گسیل اعزام مستشاران نظا

از این پس ایران نه تنها  دنبال داشت. و عماًل ارتش ایران را تحت سیطره و نفوذ خود درآوردند.

هیر عنی اتحاد جمای خودبانی و جاسوسی علیه همسایه شمالی  اه مناسبی جهت دیدهبه پایگ

 و همچنین هرمز و تنگه ی نفتهامبدل گردید، بلکه چاه هاآمریکاییتوسط سابق  شوروی

 " ، تحت کنترل اجانب غربی قرار گرفت.اروپا – ترکیه –از جمله مسیر ایران  ی مواصالتی،هاراه

فنی  ی جاسوسی مجهز به ابزارهایها، سیستمآمریکاییدر مرز ایران و شوروی، دولتمردان 

برپا  3«آیبکس»هواپیماهای دوربین دار و رادار بنام مستعار پیشرفته تجسس و مراقبت، شامل 

تأسیس  5."در بهشهر مازندران در کبکان خراسان شمالی و دیگری یکی" به طوریکه 4کردند."

اعم از میی نظاهای پیشرفته، قادر به نظارت بر تمام فعالیتهااین دستگاه شده بود.

خاک شوروی  کیلومتری ۳۶۶ی مخابراتی در عمق هاضبط تمام پیام ی موشکی،هاآزمایش

                                                           
1 .Allen Dulles 

 ۷۳۱۳دکتر حبیب الله محمودیان؛ ناشر: انتشارات زاکرو  -راس بیکر / خانواده سری؛ مترجمان: دکتر کرم ادیبی فر. 1
 ۷۳۱ص 

 است(، نام یک نوع بز کوهی Ibex) یبکس. آ1
  ۷۶۳ص  ۷۳۱۶، : مرکز اسناد انقالب اسالمیناشر ایران؛لطفیان سعیده/ ارتش و انقالب اسالمی. 4
 ۳۱ایران؛ ص و براندازی جمهوری اسالمی غضنفری کامران/ آمریکا. 9
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 اعتراف کردند که هاآمریکاییبعد،  هاسال دند.سابق بو
ً
بت و ی مراقها" نصب دستگاه صراحتا

 1بود." آمریکااستراق سمع در شمال ایران، از مهمترین خدمات شاه به 

 مدعی ایران ، قسمت دیگری کهسازی بحرین در پی جدا افکن،ی تفرقه هاانگلیسی

 ،با شاه ی فراوانهاپس از زمینه سازی، طرح انفکاک بحرین را حاکمیت برآن منطقه بود

عزیمت نموده بود،  در مسافرتی که شاه به هندوستان ۷۳۱۱دی ماه  ۷۱ریزی کردند. در پی

اگر ملت »گفت: ، وی ن خواستبحری وی را در مورد استقالل مجمع الجزایرخبرنگاری نظر 

ر این دبر حقوق تاریخی خود  و با ما زندگی کنند، ما بحرین مایل نباشند به ایران بپیوندند

د، شبا المللبینورزید. و راه حلی را که منطبق با اصول حقوق  مجمع الجزایر اصرار نخواهیم

 دادندیم ک ششم جمعیت را تشکیلی " ایرانیان ساکن در بحرین فقط زیرا .«پذیرفت خواهیم

راجعه آن مو در نتیجه دولت ایران قبول کرد که برای تعیین سرنوشت این جزیره، به آراء مردم 

 2شود و آنها استقالل بحرین را برگزیدند."

، از قرار گرفته فارسخلیجدر  جزیره در نقطه حیاتی ۳۳که مرکب از  بحرین فند،با این تر 

 تحت حاکمیت ایران منفصل شد.

، ظهور ملت بنا نهاده نشده باشد مامداران و حکام برمصلحتکه روش ز در هر کشوری

زمامداری ، امری بدیهی و اجتناب ناپذیر خواهد بود. روش رنگارنگ اجانبهای دخالت

 اتخاذ أبود که اکثر تصمیمات را ر ای محمدرضاشاه به گونه
ً
جاد ای. همین امر باعث نمودمیسا

ظر ت اظهار نمشاورانش جرئ تریننزدیکجو اختناق و استبدادی گردیده بود که کسی حتی 

دادند. و برای درامان ماندن میانجام ن ،آیند او نبود. و اموری که مورد خوشمنطقی نداشتند

امری از وی کسب  دادند، قبل از اقدام به هرمیترجیح  خشم وی و ابقاء در سَمت خوداز 

گو و اشخاصی که از کنف دول و تملقدر مدت سلطنتش، افراد چاپلوس  ند. اوتکلیف نمای

رجیح ، تهشخصیت سیاسی مستقل و خیرخواو باتر را به رجال شریف خارجی بهره مند بودند،

 داد.می

جرئت  یکس« پدر»ت اطرافیان در مورد روش زمامداری او و پدرش این بود که به قضاو 

همین رویه  .نداشت «راست گفتن» کسی شهامت «پسر»نداشت، ولی به  «دروغ گفتن»

به بعد محمدرضاشاه از موج  [ش1312]1473از سال  " حکمرانی باعث شد که:

                                                           
 همان مدرک، همان صفحه.. 1
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (عراق نفد و بررسی جنگ ایران و)درودیان محمد/ اجتناب ناپذیری جنگ . 1

 ۷۱۱ص  ۷۳۱۳ چاپ: عقیلی، تهران 4سپاه، جلد 
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همه پرسی  ۷۳۱۷بهمن  ۶در روز  1ناآگاه بود." شد،میکه در کشور پدیدار ایی هناخوشنودی

 از ملت برای اصول ششگانه زیر برگزار شد:

ای رژیم ارباب و قال و ۷۳۱۶دی ماه  ۷۳الیحه اصالحی قانون اصالحات ارضی مصوب  -۷

 1ملحقات آن. و رعیتی

 و مراتع. هاملی کردن جنگلالیحه  -4

 دولتی به عنوان پشتوانه اصالحات ارضی. سهام کارخانجاتالیحه فروش  -۳

 .هاو کارخانه هارگاهالیحه سهیم کردن کارگران در سود گا -۱

 اجتماعیالیحه اصالحی قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق   -۳

 با مردان. برابر

                                                           
 ۶4۷ص  ۷۳۳4ایوبوماتی/ محمدرضاپهلوی آخرین شاهنشاه؛ ترجمه: دادمهر، ناشر: شرکت کتاب، –نهاوندی هوشنگ . 1
در سطح مملکت گرفت. جمشید آموزگار وزیر اقتصادی  -شاه تصمیم به اجرای اصالحاتی اجتماعی ۷۳۳۱در سال . 1

کشاورزی تحت نظر منوچهر اقبال نخست وزیر ضمن ارائه پیش نویس اولین الیحه اصالحات ارضی به مجلس به سود 
نمایندگان همان مجلس به تصویب رسید که خود از مالکان بزرگ و با نفوذ تشکیل یافته بود. در آن زمان گفته می شد 

دولتی های درصد زمین ۷۶درصد اوقافی و 4۶ی حاصلخیز کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود، حدود درصد از اراض ۳۶
درصد نیز به کشاورزان تعلق داشت. . لذا قانون مزبور منافع مالکان بزرگ را تأمین نمود. زیرا به 4۶متعلق به شاه و حدود 

ر زمین دیم در اختیار داشته باشند. مازاد این مقدار از هکتا ۱۶۶هکتار زمین آبی و تا  ۱۶۶مالک اجازه می داد که، تا 
 ۳۳اراضی بین کشاورزان رعیتی که در آن مشغول کشت محصول بودند تقسیم گردید. موقوفات عام به اجاره دراز مدت 

ساله و موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنان به دولت و تقسیم بین کشاورزان گردیدند. مخالفان اصلی این 
اصالحات اعضاء جبهه ملی و طبقه مذهبی و متحدان بازاری آنان بودند. جبهه ملی انقالب سفید شاه و ملت را بازگشت 
به استبداد مطلقه قلمداد نمود، و علماء شیعه مخالف افزایش قدرت شاه، اصالحات ارضی مغایر شئونات دینی و اعطای 

 و رژیم صهیونیستی نون اساسی و طرحی دیکته شده از سوی آمریکاحقوق مدنی از جمله حق رأی به بانوان را مخالف قا
از تصویب این الیحه، که با هدف سیاسی افزایش بهره وری عمومی جامعه به تصویب مجلس رسید،  پس قلمداد نمودند.

های خارجی لبریز و بنگاهها سابقه یافت. و شهرها از بانکبی های خارجی در بازارهای داخلی، سرعتینفوذ سرمایه
گردید. سرمایه داری دالل داخلی با سرمایه داران خارجی پیوندی ناگسستنی یافتند. سیل هجوم مستشاران و مقاطعه 
کاران خارجی آغاز شد. بسط این عناصر طرح مسئله اصالحات ارضی را برای انحصارات خارجی مهیا نمود. اصالحات 

اسی آمریکا به هیئت حاکمه ایران و دولت امینی دیکته شد، دولت بدون موافقت و ارضی تحت انحصارات و مقامات سی
تصویب مجلس، نسبت به تصویب نامه اصالحات ارضی اقدام و آن را اجراء نمود. به موجب قانون اصالحات ارضی، 

ی شدند. دهقاناننمیکردند و فاقد نسق بودند، هیچگاه صاحب زمین کارگران روزمزدی که روی اراضی کشاورزی کار می
که روی قطعات کوچک زمین مشغول کشاورزی بودند، همان مقدار از زمین به آنها رسید و اینان نیز عماًل بازنده شدند. 
گروهی از مالکان با استفاده از نفوذ خود نسبت به تهیه سند اقدام نمودند و سلطه خود را در آینده نیز بر دهقانان قانونی 

داری، روشی قانونی ی سرمایهدر واقع مالکیت به شیوه 4۱/۷۶/۷۳۱۷مرحله دوم اصالحات ارضی در کردند. با تصویب 
 
ً
. از شدندو ناخودآگاه، به سوی دهلیز اقتصاد سرمایه داری گسیل می و مترقی معرفی شد. و زمین داران جدید، قانونا

و یا از اعضاء و سهامداران شرکت زراعی تغییر  این به بعد، صورت رعایا به دهقان صاحب زمین، یا مشارکت با مالکین
شکل یافت. کارگران کشاورز بدون زمین به همان حالت قبلی باقی ماندند. در نهایت اصالحات ارضی باعث رشد حکومت 

 بانکداری، مقاطعه کاری، بازرگانی و صاحبان صنایع وابسته به استکبار سرمایه داری و بوروکراسی اداری گردید!
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 و اجباری.میایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمو -۶

ز ا توسط گروهین بود، که مغایر دستور شرع بیّ اصول مذکور  برخی از تحریمبه دنبال 

خمینی از مردم  ، امامسوی دیگر از آنهاو فرمان مؤکد شاه برای اجرای  ،ازطرفی علمای شیعه

به عزاداری بپردازند. در پی اجتماع مردم، ۷۳۱4خواست که به عنوان اعتراض، در عید سال 

درگیری خشونت آمیزی درگرفت. نتیجه این  مدرسه فیضیه قمی در مبین آنان و مأمورین انتظا

 را به دنبال داشت. کوچه و بازار حادثه برانگیختن خشم مردم

 به شاه و عمال او  امام
ً
خمینی در سخنرانی که در مورد درگیری مزبور ایراد کرد، شدیدا

اعتراض کرد و حتی شاه را تهدید به اخراج از کشور نمود. ایراد این سخنرانی منجر به دستگیری 

 یهادخالت " یجهنتدر مراجعت نمود.  مدتی آزاد و به شهر قم بعد ازو زندانی شدن وی گردید. 

قرارداد. و با افزایش سرکوب ی توده مردم هادر ایران، شاه را در مقابل مخالفت فزاینده آمریکا

 1ی پلیسی، رژیم را بیش از پیش شکننده کرد."هاو شیوه

که پس از  (قضاوت سپاری ای ،ارجیاتباع خایی )مصونیت قض 1«کاپیتوالسیون» قرارداد

ه در عهد صفویتزاری  ی طوالنی با دولت روسیههادر جنگولیعهد ایران، عباس میرزا شکست 

به ایران تحمیل شده بود، پس  چایدر عهدنامه ننگین ترکمن  (م ۷۱4۱)قمری ۷4۶۱در سال 

ایران و  ، در پیمان دوستی و تفاهم بین دو دولتهابلشویک ۷۳۷۱از پیروزی انقالب اکتبر 

حقوق قضاوت سپاری م( به امضاء طرفین رسید، ۷۳4۷ش )۷4۳۳که در سال  شوروی

در دوران  ۷۳۱۳دهها سال در  بعد از، 1لغو گردیده بودشهروندان معمولی روسیه در ایران 

 .دندر صدد احیاء آن برآمد دولت ایاالت متحده آمریکابرای  ،«حسنعلی منصور»ی وزیرنخست

گذشت، در اجرای میسال که از لغو آن  ۱۱ بعد ازفرد ایرانی را  قانونی که ذلت آشکار هر

ی نمود. قانون اوامر شاه، با تصویب نمایندگان سلب اختیار شده مجلس شورای ملی، معاودت

حیت برساند، محاکمه وی در صال ، باالترین مقام این مملکت را به قتلآمریکایی ک فردی که اگر

 ،نخواهد بود، بلکه فقط بایستی مراتب شخص مخطی به سفارت آن کشور مجامع قانونی ایران

قانون غیرشرعی و واقعیت عیان این است که کشوری که خود را محق این منعکس شود. 

ر خارج جرائمی که دارتکاب ، هیچگاه شهروندان خود را به خاطر کندمیغیراخالقی محسوب 

از  کیی دهند. به طور مثالنمیقرار شوند، تحت تعقیب و محاکمه می از مملکت خود مرتکب

                                                           
 ۱۳ص  ۷۳۱۳ ؛ ناشر: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ: سپهر، تهرانشهر رجبعلی/ ارتباط ایران و آمریکااختر . 1
 Capitulationsدر زبان فرانسوی: . 1
 برجای ثابت ماند. های روسی و سفارت خانه آن کشور در ایرانحقوق قضاوت کنسولی برای دیپلمات. 1
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به نویسنده انگلیسی  (Ken Follett)«کن فولت»که توسط  «فرار از ایران»هزاران، در کتاب 

 -دی -ای» مخابراتی شرکت رشته تحریر درآمده است، داستان واقعی دو نفر از مدیران بلند پایه

 (Bill Gaylord) «لوردبیل گی»و  (Paull Chiapparone)«پل چیاپارونه»های نام هب یکاآمر« اس

و عدم انجام تعهد  که به اتهام اخذ مبالغ هنگفتی در قبال خدمت به سازمان تأمین اجتماعی

 هایگشودن درب بعد از، اندتحت محاکمه بوده قبل از انقالب در زندان قصر تهرانکاری خود 

ک نفر ایرانی وطن فروش به ی و توسط، از زندان متواری زندان توسط مردم در بحبوحه انقالب

، در انداز طریق زمینی و غیر قانونی از ایران خارج شده آمریکاییو چند آدم ربای ، «رشید»نام 

 نماینده شاکیدر تگزاس در مورد اتهامات آنان رسیدگی نموده بود، بدون حضور دادگاهی که 

 .«نمایدمی رأی بر برائت مجرمین صادر نموده و پرونده را مختومه اعالم»

 با رژیم پهلوی (ه)ر خمینی آشکار امامآغاز مبارزه 

د و دستگاه حکومتی، شجاعانه خروشی علیه )ره(امام خمینی، کاپتوالسیون قانون تصویب بعد از

اد و د را برای فروش استقالل کشور و پایکوبی عزت و عظمت مملکت، مورد انتقاد شدید قرار آنها

" مجلس به  را به مخالفت با تصویب این قانون مستذل فرا خواند. و گفت: اباطل و احرارمردم 

مثبت  ی سری رأیهاصحبت چند ساعتتصویب نامه دولت سابق بدون اطالع ملت، با ترین ننگین

 1داد."

دتی به م بعد ازو  به ترکیه ، دستگیری و سپس تبعید وینتیجه این اعتراض شدیدالحن

ریختند. برخورد مأمورین امنیتی  هابه خیابان . مردم در مظاهرت وحمایت از ویعراق گردید

 خلق نمود.را  ۷۳۱4خرداد ۷۳م، کشتار فجیع بامرد

باعث چهره درهم کشیدن آتش  ،به ظاهر بس و قتل، حرعب و وحشت تمهیداتاستمرار 

به بغداد و مساعدت صدام  )ره(امام خمینیتبعید  بعد از زمان گردید. در زیرخاکستر خشم مردم

رانی مجابرانه به حک ی آمریکاهاشاه در تحت کنترل گرفتن وی، شاه در ظل حمایت حسین با

. آمریکا چنان تسلطی برتمام ارکان ایران اعم از فرهنگی، مستبدانه خود گسترش داد

مین کی ایران پنجاه و» شد:میکه گفته  کردمیاعمال میاجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظا

                                                           
، ۷ایران، جلدسچی غالمرضا/ هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی؛ ناشر: بنیاد تاریخ انقالب اسالمیکربا. 1

 ۷۳۱ص ۷۳۱۷
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( م ۷۳۱4اوتش )۷۳4۷در مرداد 1«والس مری» ینیبپیش  شود.میایالت آن کشور محسوب 

بعدها به عنوان سفیر آمریکا در ایران گمارده شد جامه تحقق پوشید که در آن زمان گفته  که

 2" ما به زودی در وصفی خواهیم بود که عمالً ایران را اداره خواهیم کرد." بود:

قد پرهزینه و فا متعدد یهاجشنایی اقدام به برپ هاشائبه غربیبی مغرور از توجهات ،شاه

 نمود.بهره 

 ت و پنجمین سالگرد سلطنت خود را با شکوه تمام جشن گرفت.س، بی۷۳۱۱سال در 

، سی امین سال سلطنتش را و در پائیز ۷۳۱۱، جشن تاجگذاری و در ۷۳۱۶ در سال

در محل پرسپولیس، در بدیل بی ساله شاهنشاهی ایران را با شکوهی4۳۶۶، مراسم ۷۳۳۶

که تحت نظر میرجی برپا نمود. مراسحضور بسیاری از رؤسا و سران کشورهای مختلف خا

بالغ بر  روزه ۳برای استفاده موقت  راف صورت گرفت. بطوریکه هزینه آنشهبانو در نهایت اس

 ریال بود(. ۱۶ ارزش هر دالر در آن زمان کمتر از) میلیون دالر برآورد شده بود.4۶۶

ز یک ااجرای تصمیمات کمیته برگزاری را با استفاده نشاهی، ه" در حقیقت وزارت دربار شا

 روز به روز افزایش 
ً
ه یافت، تقبل کرده بود. نمیاعتبار کلی که حجم آن هرگز اعالم نشد و ظاهرا

دیوان عالی محاسبات  ی دولتی نظارت و دخالتی داشتند، نههاو سازمانایی وزارت دار 

  3داد."میمراقبتی انجام 

ی به نقل از ساله شاهنشاه 4۳۶۶ی هاوزه مراسم جشنر  ۳وضعیت و دیدگاه از ای چکیده

 : «خرین شاهنشاهمحمدرضاپهلوی آ» کتاب ۳۱۳-۳۱۷صفحات 

 ۶۱ه محوط در یک، در حاشیه صحرا، جمشیدتخت ی پرشکوههادر نزدیکی خرابه»

یی ی طالهارا اردوگاه ایرانی خیمه آنهامد که جراید جهان هکتاری، خیمه گاهی به وجود آ

...در . فرانسوی بودای سال و نیم به طول انجامید و مجری آن مؤسسه یک ...کار،. نامیدند

 یت عالی به عمل آمد. چادرها ضدآتشکیلومتر خیابان سازی با کیف ۷۱داخل خیمه گاه 

 اییدیوارهای تاالر پذیر و  نهارخوری از مخمل سرخ پوشیده شده بود. بودند. دیوارهای خیمه

پانزدهم و همه یی ی دیواری هماهنگ با دیوارها به سبک لوها، چراغی ضخیم آبیهااز پارچه

ده ی نازک طال پوشیهای اقامتگاه شاه، با ورقهای بسیار نازک طال بود. مبلهاپوشیده از ورقه

                                                           
1 .Walls Merry 

 از مساعدت تا مشارکت آشکار(؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران) یلیتحمدر جنگ  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1
 ۱۶ص  ۷۳۳۳

 ۳۱4ص  ۷۳۳4ایوبوماتی/ محمدرضاپهلوی آخرین شاهنشاه؛ ترجمه: دادمهر، ناشر: شرکت کتاب  –نهاوندی هوشنگ . 1
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 ۷4۳ماه بافته بودند.  ۶شده بود. سفره میز ناهارخوری را بهترین نساجان فرانسوی به مدت 

 ر یکدبایست خود را مینفر بر سر آن کار کردند، به دستور شهبانو، هریک ازمدعوین طراز اول 

 مترمربع بود.  ۷۶۶ هر یکقصر واقعی احساس کنند. سطح قابل استفاده 

اصله میخک  ۳۶0۶۶۶آب و علف منطقه، مؤسسه فرانسو تردفو، بی ی خشک وهابرای زمین

و نیز از منچوری در  و هزاران اصله شمعدانی از فرانسهالدوله پیچ امین ۳0۶۶۶هندی، 

زمین  . و در اطراف چادرها برندآورد ی خاص آن سرزمین را به شیرازهااصله از گل ۷0۳۶۶،چین

کاری شده به آنجا چمنکتار ه ۱0۶۶۶وجود آوردن فضای سبز، از فرانسه ه شد. برای بکاشت

به  هر یکدرخت سدر  ۳۶نشاندند و آبیاری کردند،  منطقه . و بر اراضی خشکانتقال دادند

 متر هم از فرانسه آوردند و کاشتند.  ۳بلندی 

ران قطعه هزا «باکارا»به کارخانه کریستال سازی  ،برای وسایل و ملزومات و اسباب تشریفات

 ظروف بلورین سفارش داده شد. 

کیلوگرم برای سقف چادرها، به کارخانه چینی 4۶۶کدام  ی پالستیکی با وزن هرهاچلچراغ

خوری برای کلیه مدعوین سفارش داده شد که سرویس کامل قهوه  و یک «ویالندها» سازی

 گرفت. ک بار مورد استفاده قراری فقط

حوله و ملحفه  ی خواب ازهامسئول تهیه همه ملزومات اطاق« پورتو»مشهور مؤسسه بسیار 

 سابقه بود. بی و شمد و روبالشی گردید، که در تاریخ فعالیتش

این  برای بجای غذاهای بسیار متنوع ایرانی، با غذاهای فرانسوی انجام گرفت. ،پذیرائی

 انتخاب شد. «ماکزیم» یسیپاررستوران  کار،

 «بردو»ی نادر هاشرابترین و گرانبطری از بهترین  4۶0۶۶۶بطری شامپاین و  ۱۶۶

 خریداری شد.

 برای حمل بار و فرودگاه شیراز «بوژره»بار میان فرودگاه  ۷4۶هواپیماهای باربری نظامی، 

بایست میکه میتصاویر قدیو  های خواب، حمامها، وسایل اطاقها، مبلهاچمن ،هادرخت

 پرواز کردند.  ،نصب شود هابه در و دیوار آپارتمان

 آوردند.  را نیز از فرانسه هاوسایل پخت و پز و میخ حتی

دست لباس شب برای  ۳۶دست لباس روز و  ۳۶خیاط اختصاصی شهبانو،  «واالنتینو»

شیک پوش کردن مأموریت  ی ایرانی که بایستی مهمانان را همراهی کنند دوخت.هاندیمه

 سپرده شد. «الن ون»معروف به مؤسسه  ،مهمانداران مذکر
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ویض شد. وی تفمؤسسه فرانس به یکتخصص چند قرنی ایرانیان(  یک) هاترتیب آتش بازی

د به مرحله اجراء درآم جمشیدی تختهارا که شبانگاه در ویرانه «ور وصوتن»تدوین متن برنامه 

 به دو مورخ معروف فرانسوی سپردند.

نفر آرایشگر به  ۱۶با حدود  «کارینا»و خواهران  «الکساندر»آرایشگاه معروف 

 آمدند. جمشیدتخت

 . به عنوان مشاور فنی کمک گرفته شد برای پخش مراسم در تلویزیون، از تلویزیون فرانسه

 استثن
ً
 خاویار() بود، نخستین غذا تخم بلدرچین با مروارید بندریایی صورت غذا طبیعتا

با سس مخصوص خود. بعد گوشت گوسفند کباب شده با  (Homard)بود. سپس خمیرماهی 

، پس از آن ۷۳۷۷سال  «موئت وشاندن» یشامپانو پرشده از جگر غاز همراه با بستنی  «ودکا»

الد آن سا بعد از، «الکساندر دوما» طاووس شاهنشاهی با مخلفات، آنگاه ساالدی بنامگوشت 

ن قال(. همه ایمشروب محصول کشور پرتبهترین ) «پرتو»و میوه براساس انجیر و تمشک با 

ن یشامپامشروبات الکلی همراه بود: ترین ببها، با بهترین و نایاغذاهای نادر و پر

موزین ئی » ، شراب۷۳۱۳سال  «بردو»، شراب قرمز ۷۳۶۱، شراب سفید سال «شاتودوساران»

« دم پرینون» یمتقو ذی  شامپانی صورتی بسیار کمیاب باألخره، و ۷۳۱۳ «کنت دو وگِه 

لکلی و ، قهوه، جوشانده، چای و انواع مشروبات ا«پرنس اوژن»پس از شام، کنیاک  .۷۳۳۳

  .«هاالکلی و آب میوهغیر 

ک از روستاهای نزدی یکی برای فریب اذهان مدعوین، به نمایندگی از تمام روستاهای ایران،

 احداث نمودند.ایی را به نحو زیب جمشیدتخت

 چراپروا عنوان کردند که: " بی ساله، مطبوعات جهان 4۳۶۶ی هااجرای جشن بعد از
ً
 واقعا

باید موجودی خزانه خود را به جای بهبود شرایط زندگی مردمانش،  ،ک کشور در حال توسعهی

  1"ی رنگارنگ پرخرج برساند؟هابرق و نمایش ی پرزرق وهابرگزاری چنین ضیافتبه مصرف 

این مراسمات پرهزینه در  جاهمین سالگرد سلطنت پهلوی برگزار گردید.نپ ۷۳۳۳ در سال

شدند که هزاران ایرانی در نقاط مختلف مملکت با فقرو تهیدستی، دست به میزمانی اجراء 

افکار شاه با واقعیت جامعه و گریبان بودند. اعمال چنین اموری باعث شد هر روز فاصله 

به ای ابد. بطوریکه نه تنها خود فاقد عالقهی مردم افزایشمیمذهب رس شئونات بخصوص با

ه بی وافر در کاهش وابستگی و عالیق مردم به اسالم و مذهب ر، بلکه اصرات بوددین و دیان

                                                           
 ۷۷۱ص ۷۳۱۶هویدا فریدون/ سقوط شاه؛ ترجمه: عباس مخبر چاپ: صهبا، . 1
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انباشته شدن ی ضددینی و اختناق آمیز، هااستیثمرات استمرار این سداد. میکرات بروز 

اعم از علمای بزرگ مذهب سرخ تشیع و دیگر  از وجود روشنفکران و اندیشمندان، هازندان

 ی سیاسی و مذهبی جامعه بود. هاشخصیت

سال قبل  ۳۳۳)شاهنشاهی  در همین سال تاریخ رسمی هجری شمسی ایران را به تاریخ

 .تغییر داد (از میالد

 ۷۶در  که )ره(امام خمینیپیام  از «مرتجعین»اسالم بنام نهایت انزجار شاه از علمای بزرگ 

کی ی در...در این سخنرانی گفتند: شاه "شود. ایشان میبه خوبی آشکار  اظهار نمود،۷۳۳۱آبان 

این طبقه که مثل حیوان نجس است، اجتناب  ی خود با کمال وقاحت گفت که: ازهااز نطق

 1"لولند.میدر نجاست  هاگفت: روحانیون مثل کرممیشربی نطقی دیگر باکمال ودرکنید. 

 نفوذ رهبران مذهبی
ً
سیار کرد، بلکه بمیرا نه تنها تحمل ن ایرانمیدر جامعه اسال شاه اصوال

خبرنگار فرانسوی در پاسخ سؤال  «اولیویه وارن»با ای . وی در مصاحبهنمودمیکمرنگ قلمداد 

 خبرنگار که پرسید: 

 آیا شما در مورد مالها گرفتاری دارید؟ "

 آنهادر مورد مالها صحبت کرد. شاید کنم که بتوان از گرفتاری میشاه: امروز فکر ن

 این کار هیچ اثر عارضهایی هگهگاهی زمزمه
ً
 برای ما ندارد.ای داشته باشند. ولی مطمئنا

 برد، چطور؟میکه در عراق بسر  [ره] ینیخم اللهآیتخبرنگار: در مورد 

 به آنجا تبعید کرده شاه: او
ً
 ایم.را مخصوصا

 کنید هیچ بخشی از جامعه روحانیت ایران پشت سر او نباشد؟میخبرنگار: فکر 

افراد به اصطالح  و یاتروریستها  جا هیچ کس با او کاری ندارد، بجزشاه: نه، در این

 آورند، فقط همین.میکه گاهی نام او را به زبان میمارکسیست اسال

 صرفنظر از این مسئله، آیا روابط شما با جامعه روحانیت در ایران خوب است؟خبرنگار: 

شاه: راستش را بخواهید، از نظر کلی، در اینجا جامعه روحانیت شیعه و سلسله مراتب 

ک عده روحانی هستند، همین...و روابط من با ی اینجا فقط مذهبی، وجود ندارد. در

روحانیون واقعی بسیار خوب است. وانگهی این سنت که مالها دانش را به خود اختصاص 

                                                           
عام، اپ: شرکت افست سهامیعلیه السالم(، چرضا )دوانی علی/ نهضت روحانیون ایران؛ ناشر: بنیاد فرهنگی امام . 1
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از ای خاطره حاال بکلی از بین رفته و دیگر جزدادند، تا قدرت را در دست داشته باشند، می

  1آن باقی نمانده است."

موفق به حذف رقبای داخلی خود اعم از مذهبی و ظاهر  محمدرضاشاه،زمانی که  
ً
ا

 استبداد و تثبیت غیرمذهبی گردید، در پی استمتاع و بهره گیری از سلطه مستبدانه و جابرانه

 جورا جستشخصیت مستقل سیاسی  هرگونهو عاری از  ی فرمانبردار، مطیعوزیرنخست ،خود

امیرعباس  " تکیه زند و فقط مجری اوامر ملوکانه باشد. تکرد تا در مسند تشریفاتی ریاست دول

با زیرکی این نیاز زمانه را دریافت و چنین نقشی را برای شاه ایفاء نمود. راز صدارت هویدا  هویدا

  2."[بود]و ثبات طوالنی او در این 

طبق قانون اساسی مشروطه سلطنتی، مسئولیت اجرای قوانین و مقررات و اداره امور 

در مقابل مجلس  فقط بایستیمی دولت و وزرای منتخب او بود. وزیرنخستمملکت برعهده 

را در امور مملکت مب بطور کلی از مسئولیت و هرگونه دخالتی ،شاهو بود. میمسئول و جوابگو 

کی شتناوحداشت. ولی محمدرضاشاه، چنان جو اختناق فقط جنبه تشریفاتی  بود. وجود وی

زراء دولت، بلکه نمایندگان مجلس مطیع اوامر و میو تما وزیرنخستکه، نه تنها  خلق کرده بود

زمامداران مستبد و  میمطلق العنان وی بودند. درطول تاریخ، این شیوه و روش جاری تما

 خودکامه بوده است.

باوجود افراد مسلمان کثیری که واجد شرایط احراز پست ریاست دولت بودند، شاه  

ت شهره عام و خاص بود، به این سَم  1«بهائیت»را که به داشتن مسلک  «امیرعباس هویدا»

                                                           
 ۷۶۱-۷۶۱صص  ۷۳۱۶، ، انتشارات اطالعاتف تهرانهویدا فریدون/ سقوط شاه؛ ترجمه: ج. ا. مهران. 1
 ۷۳۱۶، 4جلد های سیاسی، ناشر: انتشارات اطالعات،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی/ مؤسسه مطالعات و پژوهش. 1

 ۳۱۱ص
، به منظور تضعیف اسالم، توسط شخصی به نام: میرزاعلی محمد انگلیس. مسلکی است که با طراحی روسیه بهائیت. 1

ش ادعای ذکریت  ۷44۳متولد شد. در سال  ش در شیراز۷۷۳۱پی ریزی شد. وی د ر سال «باب»شیرازی ملقب به 
ش داعیه مهدویت و در  ۷44۳و در سال «( عج»زمان نائب امام )ش ادعای بابیت  ۷44۱نمود. در  (یعنی مفسر قرآن)

 داعیه الوهیت نمود.  ش ۷44۱ش ادعای ربوبیت و در نهایت در ۷44۱ش داعیه ی نبوت و در  ۷44۶
ر میرزا تقی خان به دستو (ش ۷44۳ -ه ق۷4۶۶همان سال ) در ش از کرده خود اظهار پشیمانی و توبه نمود. ۷44۳در 

به اتهام ارتداد تیرباران شد، باب خود را آخرین پیامبر و فرستاده خدا برای تبلیغ آئینی جدید معرفی نمود. وی  امیرکبیر
معتقد بود که دوران حکمرانی دین اسالم خاتمه یافته و برای تبلیغ و معرفی دین جدیدی ظهور نموده است. و پس از او 

، خواهد آمد. پس از وی «شودکسی که توسط خدا ظاهر می»یعنی  «َمن یظهرالله»سوی خدا شخصی تحت عنوان از 
 «لهبهاء ال»که در بین آنان، میرزا حسین علی نوری ملقب به  نمودند «من یظهر الله»نفر از پیروانش ادعای  4۳بیش از 
به منظور تضعیف اسالم در ایران پا به عرصه وجود گذاشت و خود را من یظهر  (ش۷4۱4) (م ۷۱۶۳)میالدی  ۷۳در قرن 

سالم ها، مغایر شئونات دین مبین ابسیاری از اعتقادات پیروان این مسلِک ساخته و پرداخته دست انگلیسی الله نامید.
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که  وزیرنخستافت. و ابقاء این ی شهرت «ئیتابه»" در دوران صدارت هویدا، تعلق او به برگزید. 

شاه را به افکار عمومی، ایی اعتنبی از نظر احساسات مذهبی مردم، بشدت منفور بود، عمق

 ضاله بهائیت تشکیل گردیده بود، کی از جلساتی که توسط رؤسای فرقهی در 1داد."مینشان 

از مأمورین مخفی ایران که در ای زاده است. عدهایی " ...شخص هویدا، به از آنان گفت: یکی

کی از خادمین ی را محکوم کنند. ولی او خواهند هویدامیباشند، میدربار شاهنشاهی 

هزار تومان به محفل ما کمک نموده است. آقایان بهائیان،  11است، و امسال مبلغ  «امرالله»

رضایت  طی مصاحبه با خبرنگاران خارجیشاه بارها  2نگذارید کمر مسلمانان راست شود."

دربار  وجود هویدا باعث انتقال قدرت از دولت به ، اعالم نمود. زیراخود را از دولت هویدا کامل

 شد. اومی ریاست ظاهریش برهمین مبنا محققتداوم را تحقق بخشیده بود. بدیهی است 

د بیش از ح و یااز حد موفق انی را که بیش وزیر نخستمحمدرضاشاه هیچگاه  " دانست که:می

ارت دکتر بزرگ شمردن صد از بودای تجربه کسب این" 3پسندید."میباشند، ن میدر منظر عمو

. بود آوازه آنان در منظر عموم مردم، فراگیر شده کهالله زاهدی و سرلشکر فضل محمد مصدق

محمدرضاشاه در  "زیرا آنان خواهان سلطنت شاه طبق قانون اساسی بودند نه حکومت وی. 

                                                           
 های مهم دولتی بهره مند بودند.تاست. بهائیان در زمان سلطنت پهلوی، از آزادی تبلیغ وسیعی برخوردار، و از احراز پس

یروان به پ «باب»واقع شده است. برخی از سفارشات و رهنمودهای  اسرائیل «حیفا»مرکز جهانی تبلیغات این مسلک در 
بر  نابود کردن تمام کتب غیر از کتب من -2تعلیم و تعلم تمام علوم و کتب، غیر از کتابهای من حرام است.  -1"  خود:

حج خانه ی من در محل  -9حج بیت الله در مکه، حرام است. به آنجا نروید و آنرا خراب کنید.  -3شما واجب است. 
کسانی که در میان ما پرورش یابند چه مرد باشند و چه زن، حالل است به همدیگر نگاه  -1بیائید.  والدت من در شیراز

به زنان اجازه داده شد که مانند حوریان بهشت لباسهای حریر  -2. (کتاب بیان)و ... کنند و سخن گویند و مزاح کنند 
بپوشند و خود را بیارایند و به صورت حوران بهشت از خانه هایشان خارج شوند و میان مردان وارد شوند و بدون حجاب و 

زنان با مردان آزاد کردیم ارتباط برقرار کنند.  -7. (در تفسیر سوره ی یوسف) یا (واحد دهم بیان)آزاد بر صندلی بنشینند. 
چنانکه از عقاید زرتشتیان )خرید و فروش زمین، آب، خاک، آتش، هوا حرام است  -4. (خوردن آن)منی پاک است  -9

 -12رباخواری حالل است.  -11موسیقی، غنا، تراشیدن ریش و بکاربردن ظرف طال و نقره حالل شدند.  -12. (است
اخذ  -13هم پاک هستند. اند شما به وسیله آن به دنیا می آئید، پاک و طاهر است و کسانی که به دین من نیامده آبی که

را خدا در کتاب بیان من نازل کرده که بعد از موت انسان او را ذکر کند به خیر، و امر شده اگر سبب  (یعنی فرزند)ثمره 
با هر کسی که دلخواه و مورد پسند بوده ارتباط برقرار کرده و ثمره از وجود منعی در طرفی پیدا شد، زن و مرد آزاد هستند 

تألیف محمد مهدی  «و فرقه هاها نگرشی بر آئین»برگرفته از کتاب:  ."(کتاب بیان واحد چهارم)آنها به وجود آورند. 
  ۱۳-۱۱صص ۷۳۱۱پارسائی؛ ناشر: انتشارات سیماب، چاپ: گوتمبرگ، 

 ۷۳۱۶، 4جلد های سیاسی، ناشر: انتشارات اطالعات،طنت پهلوی/ مؤسسه مطالعات و پژوهشظهور و سقوط سل. . 1
 ۳۱۱ص 

 ۳۷۳همان ص . 1
 ۱۳ص ۷۳۱4سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج/ ترجمه: عباس مخبر؛ چاپ: صهبا . 1
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 ،راندندمیکه او را به پشت صحنه  انیوزیر نخستسراسر دوران زمامداری خود، در مقابل خطر 

  1داد که کامالً وابسته به اداره او باشند."میکامالً هوشیار بود. کسانی را ترجیح 

برخی از اشخاصی که با اخالق و خصوصیات وی از نزدیک اطالع  خصوصی در محافل

 با هر گفتند: می داشتند
ً
 و اصوال

ً
  2مخالف است." ،توانائی وزیرنخست" شاه ذاتا

صادی و وابستگی اقت بیگانگان بود، ه ایران تحت نفوذ و سیطره، زمانی کمیرعباس هویداا 

" آهنگ رشد گفت:  برای فریب مردم یافت،میه جهان خارج از کشور روزبه روز افزایش آن ب

دست  %12ی آینده، ما به رشدی در حدود هاخواهد رفت، و در سال ملی ما، باالتر از ژاپن

کی ی تا پایان این قرن، ایران: " تش گفوزیرنخستگفته  تأییدو شاه هم در  3افت."ی خواهیم

همانند ای کارخانهو یا  هیچ کارگاهکه درحالی 4از پنج قدرت صنعتی اول دنیا خواهد شد."

 صنعتمردم باشد، در ایران وجود نداشت. کشورهای صنعتی دیگرکه در جهت برآوردن آرزوی 

 وارداتی این کشور 
ً
 کاالهای صنعتی و حتی غیرصنعت و یاعموما

ً
 یحداکثر مونتاژ بود. عمدتا

نفت »ع درآمد کشور، حاصل از فروش شد و تنها منبمیمورد نیاز مردم از طریق خارج تأمین 

افزایش مردم همواره شاهد قطع مکرر برق، کمبود مواد غذائی، رشد بازار سیاه و ود. ب 9«خام

 ای تولید، به مصرف کنندگان گوشت هلندیهای مصرفی بودند. روستانشینان به جواردات کاال 

 ی لبنانی و...تبدیل شده بودند. هامرغ اسرائیلی ومیوهو تخم 

خیز اعراب، فروش نفت که کشورهای نفت ش، بین اعراب و اسرائیل ۷۳۳4جنگ رمضان 

باعث افزایش سرسام آور ثمن نفت اسرائیل تحریم کرده بودند، میو کشورهای حا هارا به غربی

دالر رسید. دولت ایران از این فرصت استفاده کرد.  ۷4دالر، به  4/۷به ازاء هربشکه نفت از 

ده ه کشورهای تحریم شبطوریکه خالء ناشی از عدم فروش نفت توسط اعراب را با صدور نفت ب

خرید تسلیحات مدرن ای کسب درآمد فراوان، فرصت مناسبی بر  این راه با پر کرد. و در

 د. کسب نمومینظا

قاء خرید کشورهای تولیدکننده نفت ارت لی افزایش بهای نفت بود، زیرا قوهمشوق اص آمریکا

ز طرف افت. گر میآنان از آمریکا فزونی  مینظاغیر  و نظامییافت. و میزان خرید تسلیحات می

                                                           
 ۷۶۳همان ص . 1
 ۳۳۳ص ۷۳۳4دادمهر، ناشر: شرکت کتاب، شاه؛ ترجمه: ایوبومانی/ محمدرضاپهلوی آخرین شاهن -نهاوندی هوشنگ. 1
 ۱۱ژان لوروربه/ ایران برضد شاه؛ ترجمه: مهدی نراقی، ص  -فاروقی احمد. 1
 همان مدرک و همان صفحه. 4
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ن قبای اصلی آکه در واقع ر  و ژاپنایی دیگر ازدیاد بهای نفت خام، به اقتصاد کشورهای اروپ

 ساخت. میلطمات جبران ناپذیری وارد  شدند،میکشور محسوب 

میلیارد  ۳/۱آن ازو جهش سریع بهای  ۷۳۱۳افزایش درآمد حاصله از تولید نفت از سال 

بر شدن برا ۱/۳در واقع  یعنی (،۷۳۳۳بعد )میلیارد دالر در سال  ۳/۷۱به  ۷۳۳4 در سالدالر 

به صنعتی شدن را در  را پدید آورد. سیر روند رومیظیسطح درآمد کشور، امکانات ع

ناب ت فرص یک ابعاد، مهیا نمود. به عبارت دیگر، درآمد روزافزون نفت، برای دولت ایران،میتما

ه نه تنها از این موقعیت ممتاز استفاد ،ولی دولت وقتایجاد نمود.  تاریخی برای توسعه صنعتی

کت ان مملارکمیآور، سیر صعودی فساد مالی را در تماد، بلکه توأم با کسب درآمد سرسامنکر 

اه کی از افراد معتمد شی گفتهدر پی داشت. بنا به اش ای خانوادهبخصوص در بین شاه و اعض

" درست مثل آن است که ی کشور بوده است، گفت: هاکه از نزدیک شاهد غارت دارائی

 22 غداشته است، بلکه آن عمو مبلعموئی شخصی تلگرافی دریافت کند و ببیند که نه تنها 

برادران و خواهران شاه  1میلیون لیره هم برایش به ارث گذاشته است. از او چه انتظاری دارید؟"

 خایی های نفتی بین دولت و شرکتهردادشاه بخاطر واسطه گری برای انعقاد قرا
ً
ود، که بعضا

 کردند. می دریافتشدند، مبالغ کالنی میز محسوب آنها نیعمده از سهامداران 

نهفته بود، حکایت از فقر و که در زیر پایشان دریای طالی سیاه میپژمردگی رخسار مرد

ل مواد در تهیه حداقایی عدم توان !کردمیتهیدستی و نبود بسیاری از ملزومات اولیه زندگیشان 

ا افتاده از پ دمت گرفته از فقر مفرط غذائی، گریبانگیر مر راکی، شیوع انواع امراض مزمن نشئخو

ت، داشتن نکته مسلم اس یک" زیرا ک نظام سلطه دیکتاتوری است.ی این وضعیت از بدیهیات .بود

ک کشور نیست. در بیشتر ی چون مواد خام، به هیچ وجه هم معنی با امکانات رفاهیای سرمایه

 عکس آن است، هرچه ثروت مواد خام در کشوری بیشتر است، مردمانش 
ً
به مراتب موارد، دقیقا

 2است."تر . و نیز به مراتب عمر حکومتی دیکتاتور و خودکامه در آن طوالنیفقیرترند

نکته مهم و حائز اهمیت این است که در تجارت صنایع زیرزمینی و عدم توسعه صنعتی کشور 

ا ر ملت دیگری  گردد که ذخایر خدادادیمیایی هسود سرسام آور نصیب شرکتدارای آن منابع، 

 نظامیانواع تسلیحات  ی خود، با فروشهابرای چرخش زرادخانه هانمایند، و همانمیاستخراج 

 برند. میغما ی اندک عایدات حاصله را نیز به ،کشور صاحب منابع نظامی بهغیر  و

                                                           
 ۱۱۳، ص ۷۳۱۶انتشارات جاویدان،  سازمان بهنود مسعود/ از سیدضیاء تا بختیار؛. 1
 ۷۱4ص ۷۳۱۷روایت، -راه نفت؛ ترجمه: محمد اشعری؛ ناشر: نشرثالثهانس کرونبرگر/ خون در . 1
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میلیون  ۱بیش از  نهکنند، روزامیزندگی  کشور قاره آفریقا ۳۱میلیون نفر در  ۱۳۶حدود 

بشکه نفت خام از درون این قاره سیاه از زیر پای مردم گرسنه و قحطی زده آنجا، استخراج 

د مواد درصد نفت کل جهان، خود از کمبو ۳با تولید و استخراج  شود. ولی در کشور نیجریهمی

 در رنج است
ً
در آنگوال که روزگاری بخاطر داشتن آب فراوان، چهارمین تولید  سوختی شدیدا

 ۷4شد، نه تنها از کشت قهوه نومید گشته، بلکه میکننده بزرگ قهوه در جهان محسوب 

که  اییآمریک« ِشورون» و« ِالف»، «تگزاکو»ی نفتی هامیلیون جمعیت فقیرآن، توسط کمپانی

 به زنجیر اسارت کندمیه این سرزمین فوران فتیدبشکه نفت از دل خاک ت ۶۳۶0۶۶۶روزانه 

میلیارد  ۳۶رساند، بالغ بر میمیلیون تن نفت به فروش  ۶۷که ساالنه  . الجزایراندکشیده شده

 1«جهان سوم»ک قطره از اقیانوس فجایع نابودی مردم ی حتی اینها رجی دارد!دالر بدهی خا

 و کشورهای جهان« شمالی»که خود را  امپریالیسمبرای رفع نیازهای اقتصادی استعمارگران 

" شکاف موجود میان شمال و جنوب  شود!!میمحسوب ن کنند،میقلمداد  «جنوبی»سوم را 

سوم جمعیت جهان در شمال از یک  دهند: در حالی که کمترمیرا اعداد و ارقام بخوبی نمایش 

 2ست!!"هابیش از چهار پنجم از درآمد جهانی در اختیار شمالی کنند،میزندگی 

 بند و باریبی زیرزمینی کشور، توسط جهانخواران، اشاعه فرهنگ غارت مواددر ایران بجز 

یک " شاه به تحراز وظایف اصلی خاندان پهلوی و مقامات وابسته به آنها بود.  دیگرکی ی غرب

م را در محاصره داشتند، دستور داد چند کازینوی ایی مفتخورهاسدالله علم )وزیر دربار( و 
َ
که َعل

ن هم این چنین توجیه شد که وجود اینگونه مراکز آ قمار و تفریحگاه در ایران احداث شود. علت

و  ی سیاسیهاالزم است و برای احداث آنها هم انگیزه ،فارسخلیجبرای جلب شیوخ ثروتمند 

 3بیشتر مد نظر قرار دارد." اقتصادی

 هم بصورت مبارزه با فساد در سطح مملکت، فقط در برخی از جراید فاقد توان اجرائی، آن

یافت. شاه پیشرو اشاعه و مبلغ غراء عصر تکامل میبسیار محدود و مختصر و تلویحی انتشار 

قرن پیش، ورود  21" فراگرفته بود. وی مدعی بود که:  ،مدنیتی بود که آن را در دنیای غرب

                                                           
در مورد  در فرانسه ۳۶شود. این واژه در اوایل دهه به کشورهای در حال رشد اطالق می «جهان سوم»اصطالح . 1

ه در آن کشور زندگی فرانسوی که قبل از انقالب فرانس« طبقه سوِم »که از نظر اجتماعی به شهرونداِن یی کشورها
 کردند، شباهت داشتند، مورد استفاده قرار گرفت.می

 ۷۳۶ص  ۷۳۶۳، ویلی برانت/ جهان مسلح، جهان گرسنه؛ مترجم: هرمز همایون پور، چاپ: فاروس، تهران. 1
 ۳۶ص  ۷۳۱۶، ، انتشارات اطالعات، تهرانهویدا فریدون/ سقوط شاه؛ ترجمه: ج.ا. مهران. 1
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در سیر تکامل مدنیت شد. ای گشای عصر تازهراهشاهنشاهی ایران به صحنه تاریخ جهان، 

 1برای چه، تالش امروز ما، راهگشای عصر تازه دیگری در این سیر تکامل نشود؟"

ی، اقتصادی و فرهنگی دست به گریبان اعردم ستمدیده ایران با انواع معضالت اجتمم 

دکتر علی اصغر حاج »از سوی ای رگشادهنامه س 1319بهمن ماه  27تاریخ در  بودند.

ص ، رئیس دفتر مخصو«نصرت الله معینیان»روزنامه نگار و نویسنده، خطاب به  ،«سیدجوادی

ی هافساد در دستگاه»عنوان تحت ای صفحه ۳۳افت. در این نامهی شاه درسطح وسیعی انتشار

 آمیزمسالمت، وجود فساد مزمن در کلیه سطوح و ارکان مملکت و سازش و همزیستی «دولت

اداره جات، عدم رعایت کاری در سطح  دولت با عوامل ایجاد فساد، رواج روزافزون ارتشاء، کم

بر رویه دستگاه حاکمه بی ، فشاریی فردی و اجتماعهاردم، سلب آزادیی محقوق اجتماع

 شاه و دولتمردان را مسئول واقعی مشکالت عدیده موجود معرفی اختناق  ،مردم
ً
و...صریحا

واع اننداشت.  دربر ریشه کن نمودن معضالت جامعه از سوی آنان ود. ولی هیچ تأثیری جهتنم

سرشت و طینت دستگاه  ءجز ،سیاسی مخالفینی وحشتناک و کشتارهاشکنجه به روش

 وشت:ش( ن ۷۳۳۳مرداد  4۳) ۷۳۱۶م اوت ۷۶مجله تایم در شماره  حکومت گردیده بود.

ک از کشورهای جهان، که شکنجه زندانیان سیاسی در یکرد که کدام توان تعیینمیه نگرچ"

ایران  ،المللیبینآن معمول است، شیوه شکنجه شدیدتر است، اما به نظر کارشناسان مطلع 

  2اول قرار دارند."ی موحش آن، در درجه هاو شیلی از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه

، «انقالب شاه و مردم» یهای جاه طلبانه شاه در برنامههاعدم موفقیت بسیاری از طرح

بحران اقتصادی ناشی از تورم، اعتراضات روزافزون طبقات متوسط و پائین جامعه ناشی از عدم 

ناهماهنگ با خرج ، هزینه زندگی هارضایت آنان در اداره امور زندگی روزمره، سیر صعودی قیمت

فر مستشار و تکنیسین خارجی با دستمزدهای کالن، ن ۶۶۶0۶۶۶دخل مردم، حضور بیش از  و

فه وقبی و از همه مهمتر تالش کمبودشدید محصوالت کشاورزی توأم با ترقی روزانه نرخ آنان،

در سطح وسیع، باعث ایجاد نارضایتی در سطوح مختلف ایی دستگاه حاکمه در جهت دین زد

 و سپس «مشارکت مردم در اداره امور مملکت» قشار مردم گردید. شاه ناگزیر طرح جدیدی بناما

 د. اعالم نمو «فضای باز سیاسی» ،آمریکاوقت رئیس جمهور  «کارتر» بنا به توصیه
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نیز، ی گروهی خارجی هامطبوعات و رسانه رفدار حقوق بشر،انتقاد فزاینده جوامع ط

عمال کنار ابه تقلیل شدت فشار و سرکوب، در  موجب گردید که شاه و مستشاران وی تصمیم

، [1312]1477" درکنگره حزب سوسیالیست در سیاست حقوق بشر دوستانه اخذ نمایند.

را با ژنرال پینوشه  سخت از شاه انتقاد کرد و او ،[رئیس جمهور وقت فرانسه] 1فرانسوا میتران

 2ردیف نام برد." در یکرئیس جمهور شیلی و ملک حسن دوم پادشاه مراکش 

برای رژیم به بار نیاورده بود، ای اعمال فشار و خشونت درطی سالیان متمادی، نه تنها بهره

باشهدرگیر مبار  شکننده و بلکه رژیم استبداد را بیش از هر دوران دیگر،
ُ
زادی آ زات دامنه دار ا

 اقشار داخلی نموده بود.  خواه از اکثر

چهره کم رنگی از خود نشان داد، کاهش ۷۳۳۶و ۷۳۳۳اقدامات دیگری که طی سالهای 

 ایجادفشارهای سیاسی و اجتماعی در سطح جامعه بود. کاستن از شدت سانسور مطبوعات، 

 مهم جهانی: صلیب به منظور رسیدگی به شکایات مردم و دعوت از سه سازمانایی هکمیسیون

ی ، به منظور بازدید و بررسی اوضاع سیاسالمللبینو کمیسیون حقوق دانان  المللبینسرخ، عفو

 و اجتماعی ایران که به تازگی دریچه فضای آن گشوده شده بود، از دیگر اقدامات رژیم بود.

و تعویض تعدادی از مسئولینی که نسبت به بقیه در ایی رای جلب نظر مردم با جابجشاه ب

 سطح عموم ایجاد نارضایتی بیشتری نموده بودند، تغییراتی انجام داد. 

ش(، ۷۳۳۶م )۷۳۱۱از ایران در سال نو میالدی رئیس جمهور وقت آمریکا «کارتر» یدبازد

 شاه در منظر مردم مسلمان و متعصب ایران گردید.باعث نصب برگ سیاه دیگری در نامه اعمال 

 صرف شام و نوشیدن انواع مشروبات الکلی نظیر: ودکای ایرانی، شراب قرمز شاتوتالبو، بعد از

در برابر دوربین خبرنگاران داخلی و خارجی که از تلویزیون ایران نیز در  و شامپاین دم پرینون،

درکشور ما، براساس سنتی " واست و گفت: سراسر کشور پخش شد، شاه از جای خود برخ

...ما این دیدار را . آیدمیبشارتی برای تمام سال بشمار  سال نو،نخستین مهمان  دیرپا،

سپس گیالسش را بلند کرد و از حاضران خواست  انگاریم.میتقارن  در اینپرشگون ای پدیده

کامیابی ایاالت متحده و تندرستی زوج یشان را به پیروزی و هاگانه شوند، و همه جامی که با او

ی خود را هاایاالت متحده نواخته شد. همه برخواستند و جاممیسالم رس کارتر بنوشند.

سود بردن ما از  اری شاه گفت:خدمتگز  از تمجید در [نیز رئیس جمهورکارتر]...نوشیدند

                                                           
1 .Francois Mitterand 
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برای ما اهمیت  ی ذی قیمت ما با اعلیحضرت،ها، و مشاورتآنهای شما و درستی هاقضاوت

کی از ی فراوان دارد. سپس افزود...ایران با رهبری خردمندانه شما جزیره صلح و ثبات در

اعلیحضرتا، این حقیقت و احترام و ستایشی که مردم تان  مناطق جهان است.ترین پرتالطم

ی رهبری شماست. کارتر همچنین تأکید کرد، هاکنند، خود نشان دهنده قابلیتمینثار شما 

اندازه کشور شما نزدیک  نظامی بههیچ کشور دیگری در جهان به ما، از نظر امنیت و همکاری 

که نگرانمان ای ت. هیچ کشور دیگری در جهان وجود ندارد که ما در مورد مسائل منطقهنیس

گری نیست که من به او هیچ رهبر دیچنین دقیق کنیم. ایی هسازد، با آن مشورتمی

تری داشته باشم...سپس اونیز جام خود تر و احساس دوستی شخصی صمیمانهیقعممیاحترا

رخاستند برا به سالمتی شاه و شهبانو و به آرزوی بزرگی ایران و خوشبختی ایرانیان نوشید. همه 

ت کارتر را به رقص دعوو دست زدند...شاه خانم کارتر را بوسید و کارتر شهبانو را، شاه روزالین 

ی ی زیادهاکرد، رئیس جمهور آمریکا نیز از شهبانوی ایران دعوت کرد که با او برقصد. عکس

هبر ر درست وقتی بزم به پایان رسید، سه  به وسیله عکاسان خارجی و ایرانی برداشته شد.

. ددنشایی راهنمبه سالن دیگری  . سپسبازگشتند [جیمی کارتر، شاه و ملک حسین اردنی]

 ، شامپاینی به همه افرادچند لحظه پیش از نیمه شب، دهها پیشخدمت به داخل سالن رفتند

ارتر ک و را با آرزوی خوب برای سال نو بلند کردند. شاه و خانم کارترها ف شد و همه گیالسرتعا

( Fox Trotنوازندگان شروع به نواختن آهنگ رقص فوکس تروت ) و شهبانو روبوسی نمودند.

 مای قمعل. شاه از خانم کارتر برای رقص دعوت کرد. رئیس جمهور نیز با شهبانو رقصید .دندکر 

لعمل کارتر عکس ا میاز رفتار شاه و شهبانو از نوشیدن مشروبات الکلی و رقص شهبانو با جی

فکار اتندی نشان دادند که اینان رسم و رسوم و ظواهر فرهنگ ایرانی را بایستی حفظ کنند و 

  1مسلمانان را متأثر نسازند."

 سازماناسبق رئیس « کنت دومارانش» به کشورش، مراجعت رئیس جمهور آمریکا بعد از

 " در خصوص حکومتگوید: میوی  داشت، بهای وستی دیرینهشاه د با که ،جاسوسی فرانسه

ر جواب د شاه]. است شما را عوض کندکارتر تصمیم گرفته  هوشیار باشید، رئیس جمهور کارتر

بهترین وسیله دفاع از غرب در این قسمت  من عوض کردن من حماقت محض است. گوید[:می

  2دنیا هستم."
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 رنجش وی در آمریکادمکرات رئیس جمهور  در واقع علت کاهش منزلت وی در منظر کارتر

جمهوری خواه در انتخابات  1«جرالد رودولف فورد» حمایت مالی شاه از رقیب انتخاباتی وی

موسوم  و مصر صلح بین اسرائیلانعقاد قرارداد در عین حال ، ۷۳۳۳در سال ریاست جمهوری 

نتقاد و ا اعراب، مهار سیاست افراطی گری عراقتحریم نفت از سوی کمپ دیوید، رفع بحران  به

ران ایای تقلیل جایگاه منطقه در که در مجموع گردید.از نقض حقوق بشر در ایران ها دمکرات

  تأثیر منفی نهاد.

را که باعث نضج و نمو  امیرعباس هویدا ،۷۳۳۶شهریور  ۷۳برای تسکین آالم مردم، در 

ی ظاهری که در وزیرنخستال س۳/۷4پس از حدود گردیده بود،  ضاله بهائیت مسلک فراوان

واقع، در این مدت مجری محض اوامر ملوکانه بود از منصب صدارت برکنار و به وزارت دربار 

  موزگار جانشین وی شد.منصوب نمود. جمشید آ

 

ساله پهلوی، با پیشرفت  81 کشور ایران در زمان حکومتمقایسه اجمالی پیشرفت 

 کشور کره جنوبی

 ۷۳4۱شد، در سال می قلمدادها کی از مستعمرات ژاپنیی که سالیان دراز کرهکشور 

 ۷۳۱۷در کشمکش دو ابرقدرت شرق و غرب، در سال شمسی استقالل خود را بازیافت. 

 ۷۳۶۷الی  ۷۳۱۷از زمان تقسیم دو کره از سال کره شمالی و جنوبی تقسیم گردید. شمسی به 

های ن پیشرفتمیزاعدم وجود ذخایر غنی زیرزمینی نفت در کره جنوبی،  با توجه به (سال 4۶)

رژیم و پیروزی زمان سقوط ) ۷۳۳۱الی  ۷۳۶۶با رژیم پهلوی از سال  کشور همه جانبه این

ارزی با توجه به درآمدهای  برابر مدت مورد نظر در کره جنوبی ۳حدود  یعنی ،(انقالب اسالمی

  مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است: دو کشور،

 از نظر صنعت: –الف 

 422و فوالد تأسیس شد با تولیدسال در کره پنج مجتمع ذوب آهن  22طی " ذوب آهن: 

 تولید کننده فوالد در دنیا قرار داد.در ردیف دهمین کشور میلیون تن در سال، آن کشور را 

 کمتر. %922 یعنی ،میلیون تن 1/2ولید ک مجتمع ایجاد شد با تی در ایران سال 17طی  

حوضچه ساختمان کشتی تأسیس شد با  19سال در کره 22کشتی: طی ساختمان 

 .1492تن در آخر سال  9،222،222محصول 

                                                           
1 .Gerald Rudolph "Jerry" Ford 
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 بود! سال، فعالیت ایران در زمینه باال صفر 17طی  

سال در کره تالش فوق العاده برای ساختمان آالت دقیق  22وسائل الکترونیک: طی 

که کره  و صدور آن بکار رفت (الکترونیکی، کامپیوترهای تلویزیون، رادیو، ساعت)الکترونیکی 

 را در ردیف پنجمین صادر کننده وسایل الکترونیکی قرار داد.

 زمینه باال، صفر بود!سال فعالیت صادراتی ایران در  17طی  

 کیلومتر شاهراه ساخته شد. 1،122سال در کره  22شاهراه: طی 

 کمتر. %792: کیلومتر شاهراه ساخته شد 192سال در ایران  17در طول  

وسعت کره ] کیلومتر راه آهن ساخته شد. 3،422سال در کره  22خط آهن: در طول 

 .[است کیلومتر مربع44،292جنوبی 

 معادل همین مقدار راه آهن ساختند. 17در مدت  
ً
مساحت ایران ] سال در ایران تقریبا

 .[وبی استبرابر کره جن 1/14بیش از که  کیلومتر مربع 1،499،141

رسید که دستگاه  93،222 به در کره 1491تولید اتوبوس و اتومبیل باری: در سال 

 ارقام منتشره در ایران بود. [بیشتر از]922%

 کیلومتر مترو ساخته شد. 111سال در کره  22: در طول زیرزمینیخط آهن 

 1"در ایران هیچ! 

 از نظر آموزش و پرورش: –ب 

دبیرستان سه ساله وجود داشت. تعداد آن  121در تمام کره  [ش1329] 1491در سال " 

واحد آن دارای سیکل دوم بود.  1313واحد رسید. که  2،222به  [ش1322]1491در سال 

 تعداد ن مدت،در آبر این  عالوه کردند.می دانش آموز تحصیل 9،122،222مجموعه آنها در 

19  
ً
دانشکده  91دانشگاه در سئول ایجاد شد که با احتساب شعب آنها در شهرستانها مجموعا

داد. کل تعداد دانشجویان و دانش آموزان کره در سال می نفر دانشجو تشکیل 922،222را با 

 رسید. 12،122،222به رقم  1491

متن  119 -112در صفحات ]تاب پاسخ به تاریخ رقمی که شاه مخلوع در کمساعدترین 
میلیون در آخر  9/7، از لحاظ تعداد افراد مشغول به تحصیل در ایران ذکر کرده [انگلیسی آن

است که شامل تمام سازمانهای تحصیلی اعم از دبستان، دبیرستان،  [ش1317] 1479سال 
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کل دانشجویان در همان  تعداد باشد.میتخصصی های و دوره ای، بزرگساالن شبانهحرفه 
است. بنابراین نسبت تعداد کل محصلین در شده نفر قلمداد  191،222کتاب در آن سال 

 و نسبت تعداد کل دانشجویان در ایران نسبت به کره از آن کمتربرابر  92/1ایران نسبت به کره 
 است.تر پائین %17/2 یعنی است،تر هم عقب

انه داشته باشد باید تمام آمارهای کره جنوبی را با برای اینکه سنجش، صورت منصف... 
است وارد محاسبه کنیم. در این صورت میزان عقب  17و  22که نسبت بین  91/2ضریب 
 آید:می ایران نسبت به کره در مواردی که ذکر شد به صور زیر درهای ماندگی

 بار 9/22 ماندگی ایران به کره در تولید آهن و فوالدنسبت عقب 
 (بینهایت) نسبت عقب ماندگی ایران به کره در ساختمان کشتی

 (بینهایت) نسبت عقب ماندگی ایران به کره در صدور وسایل الکترونیک
 (بینهایت) نسبت عفب ماندگی ایران به کره در ایجاد مترو

 بار 91/3 ایجاد خطوط راه آهننسبت عقب ماندگی ایران به کره در 
 بار 92/22 نسبت عقب ماندگی ایران به کره در ایجاد شاهراه

 بار 92/11 نسبت عقب ماندگی ایران به کره در مونتاژ اتوبوس و کامیون
 بار 22/9 نسبت عقب ماندگی ایران به کره درباره مجموعه افراد تعلیم گیرنده

 1بار " 22/2 تعداد دانشجویاننسبت عقب ماندگی ایران به کره درباره 
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 فصل سیزدهم: روابط ایران و آمریکا

 سیزدهمفصل 

 روابط ایران و آمریکا

  و ایران آمریکاروابط 

 و انگلیس ی شورویهای دولتهااینکه بخاطر کاهش دخالت بعد از در جنگ دوم جهانی،

های نمود. سال بعد نیرو اریی طلب از آمریکا بودند، رضاشاه که ایران را بین خود تقسیم نموده

تالش  هاآمریکایی، شکست متحدین به سرکردگی آلمان بعد از آمریکا وارد ایران شدند.مینظا

فراوانی به منظور خروج نیروهای اشغالگر شوروی از خاک ایران به عمل آوردند تا اینکه از طریق 

« نباری روبی»گردیدند.  ها، موفق به خاتمه اشغال این کشور توسط شورویسازمان ملل متحد

ابله با در ایران، مق" ...نخستین هدف سیاسی آمریکا گوید: می آمریکاییاز نویسندگان  یکی

شوروی بود. و ایران نخستین میدان جنگ سرد پس از پایان جنگ دوم جهانی به  توسعه طلبی

  1آید."میشمار 

سابق در منطقه، ایران را به عنوان بهترین  برای در بند کشیدن اتحاد جماهیر شوروی آمریکا

ه دسدی مستحکم در برابر آن، انتخاب نموبه مثابه با رقیب دیرینه اش،  خود 1«لجمن» ینهگز

از  کییکشور "صورتی بود که این ه بر نظام حکومتی ایران، در حقیقت ب بود. از این رو تسلط

 3کی از ابرقدرتها بود."ی کشوری بود که دارای روابط شدید دست نشاندگی با 22

ود، ب آمریکاییی هازمانی که شاه در اوج دست نشاندگی و وابستگی مطلق به سیاست

 
ً
سیاست مستقل ملی ما، اکنون بطور کامل و قاطع توسط خود ما و در " گفت:میصراحتا

                                                           
 ۶4-۶۳، صص۷۳۱۳،؛ ناشر: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ: سپهر، تهرانایران و آمریکا. اخترشهر رجبعلی/ ارتباط 1
 .(خاکریز مقدم)اخذ شده است. به عبارت دیگر: « منطقه نبردیی لبه جلو» کلمه لجمن، از ابتدای کلمات:. 1
 ۳۱و شاه؛ ترجمه: فریدون ناظمی، ص  /سیاست خارجی آمریکا ج مارک. –گازیوروسکی . 1
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 ود،که گرفته شمیاساس هر تصمیبر این  شود.می مراجع تصمیم گیری خود مملکت تعیین

 معطوف به مصالح و منافع ملی ایران است."
ً
 1صرفا

سابقه قیمت نفت، دست شاه بی و صعود ۷۳۳4در سال  وم اعراب و اسرائیلوقوع جنگ د

ه میزان باز نمود. بطوریک هاآمریکاییرا برای خرید تسلیحات مدرن در مقیاسی وسیع، با ترغیب 

 سابقه بود.بی در سطح دنیا ۷۳۳۱تا  ۷۳۳۷ی هامعامالت تسلیحاتی ایران باآمریکا، طی سال

 میلیارد دالر با انعقاد قرارداد خرید اسلحه، به آمریکا 23نزدیک به  1317 – 1397ایران از " 

چابهار را آغاز کرد. از این میساخت بندر نظامیلیون دالر  922دلامعای پرداخت. و با هزینه

ه ممکن بود، بلکه در کشمکش منطق فارسخلیجپایگاه عظیم نه تنها حکمرانی بر دریای عمان و 

از  به سمت اقیانوس هند را افتاد و همچنین پیشرفت احتمالی شورویمینیز مؤثر  اقیانوس هند

 پیروزی انقالب اسالمی، این پروژه ناتمام ماند(. بعد از) 2توانست سد نماید."میراه خشکی 

یگی بوده، همسا فارسخلیجی اقتصاد غرب، که همواره مرهون نفت ارزان هاگردش چرخ

سابق، برای استکبار جهانی به سردمداری  ایران با شوروی کیلومتری 4،۶۶۶دیوار به دیوار

" آمریکا با هدف جاسوسی از داخل نمود. میآور جانبه تسلیحاتی را الزام ، حمایت همه آمریکا

ایی به ایران تحویل داد. این هواپیماهای  9 -اف -فروند هواپیمای آر 12شوروی، خاک اتحاد 

 بسیار قوی بودند، منطقههای که فاقد سالح اما دارای دوربین (عکاسی)قدرتمند اکتشافی 

 3دادند."می تا شمال شرق دریای خزر را پوشش بزرگی از شمال شرق ترکیه

متر،  21" عمق متوسط حدود با  به دلیل وجود میادین وسیع نفت و گاز، فارسخلیج

همواره  4"است،متر  192المسندم نزدیک رأس قسمت جنوبی تنگه هرمز محل درترین عمیق

یا به شمار منطقه دنترین و نشیب پرمخاطره انگیزترین کانون جهانی، و به لحاظ تاریخی، پرفراز

 منظوررا، به  منطقه مرکزی سیاست استراتژیک خود در ، هستهلذا آمریکا. رفته استمی

ه با د همه جانبدستیابی آسان به نفت ارزان و کنترل و مهار نفوذ ابرقدرت رقیب شرقی، اتحا

                                                           
 پهلوی محمدرضاشاه/ بسوی تمدن بزرگ؛ مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی با همکاری کتابخانه پهلوی،. 1

 4۳۱عام( ص سهامیافست ): شرکت چاپ
 : انتشارات ایران سبز، تهرانناشر مشارکت آشکار(،از مساعدت تا )در جنگ تحمیلی  عسکری شاداب/ مواضع آمریکا. 1

 ۶۱ص  ۷۳۳۳
، ناشر: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، (نبرد هوایی دفاع مقدس به روایتی دیگر)سرزمین ایران های غفوری علی/ عقاب. 1

 ۷۶-۷۱صص  ۷۳۳۱ ، تهران۷جلد 
اع دفهای ؛ ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش(ویرایش دوم)اندگار در دفاع مقدس پوراحمد احمد/ جغرافیای عملیات م. 4

 4۶ص  ۷۳۳۶، صریر مقدس، چاپ: تهران
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در جنوب،  دریاییکیلومتر مرز  4۶۱۳و  1«در شمال دریاییکیلومتر مرز  ۶۱۳»دارای ایران را که 

بخشید. در خصوص اهمیت تحکیم  بود، 1«تا بندر عباس کیلومتر از دهانه فاو ۷۳۱۳»

که در ظرف سی سال ایی هکلیه دولت "گفت: « سیا»رئیس سازمان « هلمز»ایران ای منطقه

، اهمیت ژئوپلتیکی ایران را به نحو روشن تشخیص اندگذشته در آمریکا روی کار آمده

ان، ایر یایی ، رئیس جمهور اسبق آمریکا در مورد اهمیت موقعیت جغراف«نیکسون» 3."اندداده

 تواقع شده است که نسبای ایران در منطقه "در دیداری که شاه از آمریکا به عمل آورد گفت: 

جهت حائز  شود، مرکزیت دارد. به همینمین تهدید به جمیع مناطق جهان که صلح در آ

رئیس جمهور دیگر اسبق آمریکا در دیدار از ایران در سال « کارتر» 4است."ای اهمیت ویژه

 یمرزها 5نقاط جهان است."ترین کی از پرآشوبی ایران، جزیره ثبات درنیز گفت: "  ۷۳۳۶

ی هاانگلیسی میراث خواری که بهسیاست آمریکا،  طوالنی آبی و خاکی ایران در قبال

سرشار از نفت و گاز  منطقه مثابه سپری دربه ایران را تبدیل شده بود،  استعمارگر کهن

ر . پطدرآورد ،هادر مقابله با نفوذ شوروی هاتحت سلطه غربی فارسخلیجکشورهای حاشیه 

نوشت که دستورالعمل تزارهای بعدی ای تزاری، قبل از مرگ وصیت نامه کبیر پادشاه روسیه

را حتی المقدور برای خود الزم و واجب شمارید، هرکس  نزدیک شدن به استانبول و هند "بود: 

ابد، فرمانروای حقیقی جهان خواهد بود. بنابراین الزم است ی دست بر استانبول و هندوستان

 بلکه با دولت ایران، ایجاد کنید. و به انقطاع نه تنها بادولت عثمانیبی ی پی در پی وهاجنگ

 «فارسخلیج»به ضعف و نابودی دولت ایران کوشش و تقال نموده هر قدر ممکن شود خود را 

برسانید. بدین وسیله به هندوستان که انبار جهان است نزدیک شده و با استفاده از طالی 

 6واهید شد."ی دنیا خهانیاز و مستغنی از گنجبی ،انگلیس

و محدود نمودن حوزه نفوذ آنان، از  هاشاه به منظور جلوگیری از توسعه طلبی شوروی

 ،و ضمن انحالل این حزب نظیر حزب توده، بشدت جلوگیری آنهافعالیت عمال و طرفداران 
                                                           

: چاپخانه انقالب اسالمی(؛ ناشر: انتشارات آوای نور، چاپ: )بعد از یراناجعفری ولدانی اصغر/ روابط خارجی . 1
 4۱، ص ۷۳۱4درخشان، 

ها مطالعه و تدوین کتب علوم دانشگاهو نقش استراتژیک تنگه ی هرمز؛ ناشر: سازمان  فارسخلیجحافظ نیا محمدرضا/ . 1
 ۷۶ص  ۷۳۱۷(قلم)چاپ: مهر  (سمت)

  ۱۱ص  ۷۳۶۱، معاونت فرهنگی و تبلیغات جنگ ستاد فرماندهی کل قوا/ حماسه مقاومت؛ تهران. 1
 مان کتاب و همان صفحهه. 4
 ۷۱۶ص  ۷۳۱4 ؛ ناشر: انتشارات اطالعات، تهرانایران و آمریکاانقالب اسالمییی کدیور جمیله/ رویارو. 9
پاورقی  ۷۳۱۶ ۷، جلدمدنی جالل الدین/ تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی ایران؛ ناشر: دفتر انتشارات اسالمی. 6

 ۶۶ص 
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، ریکاآمی همه جانبه هاد. و نیز، با اتکاء به حمایتسران آنان را بازداشت و زندانی کر تعدادی از 

 کهی اقدام به قلع و قمع مخالفان داخلی خود نمود. برخالف قوانین و مصوبات مملکتی، خود،

  تاز میدان سیاست گشت.

، در راستای مصدق علیه دولت قانونی دکتر محمد ۷۳۳4کودتای  بعد از دولت آمریکا

 ایش روابط اقتصادی، اهداف سیاسی،بر ایران، به موازات افز  تحکیم و گسترش سلطه خود

در منطقه جنوب ایران و ۷۳۳۶آن کشور در سال امنیتی شدیدی را تقویت بخشید.  و نظامی

 ادیالت سیاسی، اقتصرا که به علل مشک ، خالء وجود اشغالگران انگلیسیفارسخلیجآبهای 

ه ایران را بستون، امنیت منطقه را تأمین نمود: به وسیله دو جود آمده بود، و داخلی خود به و

را تحت عنوان  و عربستان سعودی 1«فارسخلیجژاندارم » یعبارتیا به میعنوان ستون نظا

ر جهت د آمریکاییمیکه نیاز به وجود هیچ نیروی نظا وریبه ط ستون اقتصادی منصوب کرد.

 ،فارسخلیجسیاست ایاالت متحده آمریکا نسبت به  1472" در دهه تأمین منافع غرب نبود. 

جهت تشویق ایران به ایفای نقش اساسی در تأمین امنیت منطقه و دفاع ایی هتمرکز بر تالش

 2از منافع غرب بود."

جنگ، که و شکست فضاحت بار نیروهایش در امبا ویتناش ساله۷۶جنگ که در آمریکا

 ۶بی به ارزش تقری کوپترهلیهواپیما و  ۶،۶۶۶ضایعات  و نظامیروی نی ۳۷0۶۶۶عث تلفات با

 اش در نقاط مختلف و حساسمیای حضور مستقیم نیروهای نظامیلیارد دالر گردیده بود، به ج

 اجرای اینایی توانمیکه از نظر نظا ، امنیت این مناطق را به کشورهای دست نشاندهجهان

ی وابسته و اهداء هارژیم نظامی از ی مداومهامأموریت را دارا بودند، واگذار نمود. حمایت

در مناطق پرمخاطره، رژیم پهلوی  هاآمریکایی حضور فیزیکی بدون «منطقه ژاندارم» مأموریت

در  1«یدتاآپار » نژادپرست رژیم، رژیم صهیونیستی در قلب کشورهای مسلمان و فارسخلیجدر 

  آفریقای جنوبی، در چارچوب اعمال دکترین نیکسون قلمداد گردید.

" :تگف کند،میسربازان بیگانه را اجیر پاسخ به سؤال چرا  در «پروس»ادشاه پ 4«فردریک»

 برم:میک سرباز بیگانه، چهار منفعت ی من با اجیر کردن

                                                           
1 .Gendarme du Golfe 

 ۶۳ص ۷۳۱۳،؛ ناشر: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ: سپهر، تهراناخترشهر رجبعلی/ ارتباط ایران و آمریکا. 1
1 .Apartheid (آپارتاید) .یعنی: جدانژادی 

4 .Friedrich 
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ای القوهسرباز ب گردد، دوم اینکه دشمن،میک سرباز نیرومندتر ی نخست آنکه ارتشم به اندازه

ماند، چهارم اینکه میاش ک شهروند پروسی در کنار خانوادهی ، سوم اینکهدهدمیرا از دست 

  1شود."مین هاشود، هیچ نگرانی و اندوهی متوجه پروسیمیوقتی سرباز مزدور کشته 

، نمودمیاگر پادشاه خردمند پروس سربازان مزدوری را برای کسب چهار منفعت استخدام 

فع همان منا ،از سوی آمریکاای هزینه، ولی شاه ایران بدون دریافت کردمیهزینه آنها را تقبل 

یاالت ا" اهداف استراتژیکی هنری کیسینجر گفت:بطوریکه  ساخت.میرا برای آن کشور فراهم 

، زیرا شاه قصد داشت از درآمدهای کردمیتأمین ای متحده آمریکا را ایران، بدون هیچ هزینه

 " روابط نزدیک میان آمریکا و ایران 2را بپردازد." آمریکایینفتی کشورش، هزینه این تسلیحات 

شنا آای چهره یعنی ،المللیبینکامل روابط سلطه آمیز  در طول دوران پادشاهی سابق نمونه

 3از سیاست جهانی امروز است."

قرار  آمریکایی، تحت تعلیمات مستشاران ۷۳۳4کودتای  بعد ازبه همین منظور ارتش ایران 

به 1392هزارتن در سال 222از  هاگانی در تجدید سازمان ارتش، تعداد افراد "گرفت. 

 5کردند."می زمینی خدمتهزار نفر آن در نیروی  212که "  4رسید." 1312هزارتن در سال 912

و کیفی نیروهای میا صعود تدریجی درآمد حاصله از فروش نفت، روند افزایش توان کب 

لیحات هیه انواع تس، به خرید و تشاه با رغبت و سخاوتمندانه افت.ی ه روز ارتقاءمسلح ایران روز ب

 کاییآمریمیمستشاران نظا گسیل ی گوناگون وهاسیل سالح ،ورزید. در نتیجه مدرن مبادرت

 یافت. ی به سوی ایران رونق بیشتر
یی اتقویت نیروهای مسلح کشور، مستلزم خرید جنگ افزارهای پیشرفته بود. لذا جهت آشن

خارج از کشور، برای  ی جدید، اعزام برخی از آنان بههانیروهای ارتش با نحوه کاربرد سالح
ی بزرگ هاارتشمیبا دکترین نظاایی مهارت و آشنآموزشی و کسب اطالعات و ی هاطی دوره

مدتی، با خرید جنگ افزارهای مدرن و دریافت  بعد ازیافت. بدین ترتیب میجهان، ضرورت 

                                                           
(؛ ناشر: انتشارات بینش، جاپ: طلوع، و افغانستان هندوستانعملیات پنهان علیه ) یاآسگالیولین راستم/ سیا در . 1

 ۷۳۳ص  ۷۳۱۳
 ۱۶ص  ۷۳۱۳،؛ ناشر: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ: سپهر، تهرانارتباط ایران و آمریکا اخترشهر رجبعلی/. 1
 ۱۳همان ص . 1
از کودتا تا انقالب اسالمی(؛ ناشر: انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی ) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی . 4

 ۱۳۶، ص ۷رسا، جلد
پانصد ساله اخیر ایران و مقایسه با جنگ تحمیلی عراق های منصوری الریجانی اسماعیل، شیرزادی رضا/ بررسی جنگ. 9

 ۷۶۳ص  ۷۳۱۳عروج نور، چاپ: عروج نور علیه ایران؛ ناشر: انتشارات 
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 کی از اساتیدی رسیده بود که شاه در مصاحبه با جاییی الزم، توانمندی ارتش به هاآموزش
ت: گفمینیستم که  لوئی چهاردهم، پادشاه فرانسه من مانند " گفت: ی آمریکاهادانشگاه

 1گویم: ارتش منم."میمن دولت منم. 
ه ب فروختند که حتی در ارتش آمریکامیبه ارتش ایران ایی هسالح آمریکاییی هاشرکت

 شدند.میمحسوب  «یسّر » یبندی با طبقه هاسالح
بیشتر ارتشی مجهز به انواع تجهیزات مدرن، متمرکز ایی خود را در ایجاد توان هّم  میشاه تما

در  قطظمت کشورش فو برتری ع ضامن حفظ و بقاء سلطنتنموده بود. وی اعتقاد داشت که 
، و ویتنام تجارب حاصله از جنگ آمریکاشود. می، کسب سایه وجود نیروهای مسلح توانمند

آمریکا را متقاعد نموده بود که، در صورت بازسازی کامل ارتش میدولتمردان و مشاوران نظا
در درون حوزه  1«نیابتی» یهاشرکت درهرگونه جنگایران، جانشین مناسبی برای آنها جهت 

شد، وسوسه شاه در می " به همان نسبت که ارتش نیرومندتر لذاباشد. میخود میعمل نظا
از آن جمله:  3افت."یامور دیگران و ایفای نقش ژاندارم منطقه، افزایش میدخالت در 

 منی ،مورد حمایت چینظفار های فتنه کمونیستلشکرکشی به کشور عمان برای فرونشاندن 
 ارسال انواع تسلیحات نظامیبا دولت مرکزی در جنگ چندین ساله بودند،  که جنوبی و شوروی

 بود.ها . در راستای اعمال سیاست غربیمن شمالی و ..ی و به سومالی، مراکش، اردن
محسوب  هار روابط بین کشوری مهم دهادر طول اعصار، وسعت کشور و جمعیت از مؤلفه

جمعیت کشورهای حوزه  ددرص ۶۶، جمعیت ایران در هر زمانی حدود گردیده است
طرف  ازهمیت را در پی داشته است. ک فرآیند با ای که بروزشده است. میرا شامل  فارسخلیج

، امارات ، قطر، بحرینبرابر وسعت کشورهای کویت 1بیش از ایی " وسعت ایران به تنهدیگر، 
 4ک قاره است.ی شده، به منزلهیاد ی متحده عربی و عمان است. ایران در مقایسه با کشورها

                                                           
 همان مدرک و همان صفحه.. 1
1 .(Proxy war) رقیب در جهت حفظ  یشود، کشورهانیز اطالق میای جنگ نیابتی که به جنگ وکالتی و جنگ واسطه

 به جنگ با کشور رقیب بپردازند ضمن حمایت
ً
ی، های تسلیحاتمنابع و منافع داخلی خود، به جای اینکه خود مستقیما

نمایند. بطور مثال: و...کشور مورد نظر تابع خود را وادار به جنگ با کشور رقیب و یا طرف متحد آن میای مالی، رسانه
سابق از یک طرف  بین هواداران جمهوری خواه مورد حمایت شوروی ۷۳۳۳تا  ۷۳۳۶های سالهای داخلی اسپانیا از جنگ

سابق  و شوروی از سوی دیگر. و یا در دوران جنگ سرد بین آمریکا و ایتالیا و سلطنت طلبان و ملی گرایان مورد حمایت آلمان
ی توان نام برد. حترا می و آنگوال و نیز جنگ نیابتی در سوریه ، کره، ویتنامدر مناظق مختلف جهان از جمله: افغانستان

 شد.اد میکشور جهان صورت گرفت، جنگی نیابتی قلمد ۳۳جنگ تحمیلی عراق با ایران که با یاری و حمایت 
پانصد ساله اخیر ایران و مقایسه با جنگ تحمیلی عراق های منصوری الریجانی اسماعیل، شیرزادی رضا/ بررسی جنگ. 1

 ۷۶۱ص  ۷۳۱۳علیه ایران؛ ناشر: انتشارات عروج نور، چاپ: عروج نور 
 ۳۱ص ۷۳۱4وای نور، چاپخانه درخشان، انقالب اسالمی(؛ ناشر: انتشارات آ بعد از) یران. جعفری ولدانی اصغر/ روابط خارجی ا4
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 پهلوی محمدرضاشاهارتش در زمان 

 :نیروی زمینی -فال

کشورهای  انفرادی فرسوده و از رده خارج شدهی هابا سالح نیروی زمینی در زمان رضاشاه

ی انفرادی و اجتماعی، اعم از هاباخرید انواع سالح محمدرضاشاهدیگر تسلیح گردیده بود، 

ی زرهی، و همچنین خرید ی مدرن، تانک، نفربرهاهاواع موشکی کالیبر کوچک، انهاسالح

تا  جود آورد.نیروی بسیار متحرکی را به و 1«هوانیروز»و پشتیبانی برای  ورتکهای انواع بالگرد

 وارد عمل شود. ،به بهترین وجهیای درهرعملیاتی و درهرمنطقه

زیادی از  ی تعدادمدت کوتاه بعد ازو  «M-47»دستگاه تانک  ۶۶۶تعداد آمریکاشاه از 

دستگاه تانک ازنوع  4۳۶از انگلستان، نخست تعداد نمود. یداریخر «M-60»مدل ی هاتانک

 خریداری کرد. 1«چیفتن»دستگاه تانک مجهز و مدرن  ۱۶۶و سپس  1«اسکورپیون»ایی شناس

است  اییه، بیش از تانکی خریداری شده ایران از انگلیسهاشد که شماره تانکمیگفته 

  که ارتش انگلستان در اختیار داشت.

ی یفتوانمند شده بود که از نظر ک نیروی زمینی از حیث وجود توپخانه دوربرد، آنچنان

، در آمریکایی" طبق تجزیه و تحلیل نظامیان بود. در همان زمان:  4«ناتو»همطراز توپخانه 

ک نیروی مکانیزه سنگین، درآورده است که ی ، ارتش شاه را به صورتعرض ده سال آمریکا

طقه وارد عمل شود نمی در متواند، عالوه بر حفظ امنیت داخلی کشور، با هر شورش و ناآرامی

وحمل  ورتک بالگرد مخصوص هجومی، ۳۶۶بیش از  بعدبه  ۷۳۳۳از سال  5و آن را آرام کند."

 گردید. خریداری و تحویل هوانیروز 6«بل» سازیکوپتر هلیو نقل از کمپانی 

که مخصوص  «AH-IJ» یهای دیگری بخصوص برای دریافت بالگردهاسفارشآن،  پس از

ه بو بدین سان، ارتش ایران  شد. داده ت در تاریکی بودند،ی شبانه و غیرقابل رؤیهاعملیات

 .ی مهم دنیا پیوستهاکی از ارتشی هجرگ

                                                           
 نیروی زمینییی برگرفته از کلمات: هواپیما. 1

2 .Scorpion (ب استردرزبان انگلیسی به معنی عق)    
3. Chieftain (شوددر زبان انگلیسی به معنی رهبر قبیله اطالق می)    
4. North Atlantic Treaty Organization (NATO) )سازمان پیمان آتالنتیک شمالی(    

از کودتا تا انقالب(؛ ناشر: انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی . 9
 ۷۳۷ص  ۷جلد

6 .Bell Helicopter 
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 اسب ۷۷۶۶با قدرت موتور ستگاه تانک چیفتند ۷۶۶۶باکشور انگلستان قرارداد ساخت 

و لغو  ۷۳۳۱که به علت قیام مردم مسلمان ایران در سال) منعقد گردید. «شیر ایران»بنام بخار 

بت به سن مدتی کشور اردن بعد از که تحویل ایران نگردید.و پیروزی انقالب اسالمی، قرارداد 

 آنان اقدام نمود(.تعدادی از خریداری 

 :دریایینیروی  –ب 

رهای کشو رها شده واز خدمتیایی رسوده ایتالایران ابتدا از ناوهای ف دریایینیروی 

آن هم بخاطر فرسودگی بیش از حد، به بهای اندکی به این کشور  ،و آمریکا دیگرنظیر انگلیس

 ود.تشکیل گردیده ب فاقد هرگونه تحرک و قابلیت عملیاتی بود، در واقع که فروخته بودند،

، ایران بالفاصله اقدام به فارسخلیجانگلستان از منطقه  دریاییخروج نیروی  بعد از

و  انواع ناو برهمین اساس مبادرت به خرید نمود. دریایینیروی  مینوسازی و افزایش توان رز

 ییدریاشاه نیروی  "در طول ده سال،ی عملیاتی و لجستیکی مدرن نمود. بطوریکه: هاناوچه

داد، به سرعت میی جدید، طوری تجهیز کرد که به او اجازه هاایران را با بزرگترین کشتی

ایران که روزی محدود به  دریایینیروی  1پیاده کند." فارسخلیجرا در سواحل  نیروهای خود

مواجه بود، در ای و حتی برای کنترل آن نیز با مشکالت عدیده شد،می فارسخلیجحاشیه 

، تغییر وضعیت داد، های عمیق و آزاد اقیانوسهاآب دریاییمدت کوتاهی به صورت نیروی 

 ی دوردستهاو آب در عمق اقیانوس هند دریاییی هابطوریکه قادر به اجرای انواع عملیات

، ی دورهاتا کرانهو دریای عمان  فارسخلیجی گرم هارا بر پهنه آب دیگر گردید. و سلطه خود

شاهی، شاهن دریاییدر اجرای فرمان شاه، مبنی بر اقیانوسی شدن نیروی " استحکام بخشید. 

این ناو بزرگ  2ایران گردید."تحویل « آرتمیز» اولین ناوشکن عظیم اقیانوس پیمای ایران بنام

تنی مجهز به  ۱۶۶۶رزمناو  ۱و پیوست. این نیر  دریاییبه جمع ناوگان  ۷۳۱۳در تیرماه 

ناوشکن جنگی، چند کشتی حمل و نقل، هواپیمای اکتشافی  ۷4ی پرتاب موشک، هااهدستگ

، در اختیار داشت. ضمن اینکه سفارش «ور کرافتها» گروه یک اختصاصی،ایی و شناس

ن، ایرا " نیروی دریایی نوشتند: کرافت مزبوردر مورد هاور  نیز داده شد.یایی زیردر ۳ساخت 

 3بزرگترین ناوگان هاورکرافت جهان را تأسیس کرد."

                                                           
 ۷۳۷ژان لوروربه/ ایان بر ضد شاه؛ ترجمه: مهدی نراقی، ص  –فاروفی احمد . 1
 ۳4۳ص  ۷۳۱۳مازندی یوسف/ایران، ابرقدرت قرن؟؛ نشر البرز، چاپخانه: آسمان . 1
پانصد ساله اخیر ایران و مقایسه با جنگ تحمیلی عراق های منصوری الریجانی اسماعیل، شیرزادی رضا/ بررسی جنگ. 1

 ۷۶۱ص  ۷۳۱۱علیه ایران؛ ناشر: انتشارات عروج نور، چاپ: عروج نور 
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یران از اوایل ا دریاییاز پیدایش و توسعه توان بالقوه نیروی  هاعلیرغم میل باطنی انگلیسی

ا را در دنیمیکی از مجهزترین، کارآمدترین و تواناترین نیروهای نظای این کشور قرن نوزدهم،

 اختیار داشت.

 : هوایینیروی  -ج

به و از رده خارج شده کشورهای مختلف، جای خود را میدر این نیرو، انواع هواپیماهای قدی

قادر  تحویل این هواپیماها به ایران، ارتش آمریکا بعد ازسال  چند داد. 1(D– 4-F) یها«فانتوم»

اها ان از قبل به این نوع هواپیمخود استفاده کند. در حالیکه ارتش ایر  هواییدر نیروی  آنهاگردید از 

( گردید که F-4-E) صاحب هواپیماهای هواییگذشت زمانی کوتاه، نیروی  بعد ازافته بود. ی دست

 برای ساخت این نوع هواپیما، منحص یکهدرصورت هواپیماهای قبلی بود.تر نوع تکمیلی و پیشرفته
ً
را

 افته بود.ی ارتش آمریکا اختصاص هواییاستفاده در نیروی 

را جوالنگاه  خاورمیانه آسمان (،F-14) یشرفتهپبا خرید هواپیماهای فوق  هوایینیروی 

" امتیازات خرید  بالمنازع خود ساخت. صاحب نظران آگاه معتقد بودند که از طرف آمریکا

رد، شد...بهترین مثال در این مومیداده ن شد، حتی به اسرائیلمیتسلیحاتی که به ایران داده 

ایران به  هواییآمریکا آن را با نیروی  دریایی( است که نیروی 19-تقسیم هواپیماهای )اف

 2نسبت مساوی تقسیم کرد."

تامکت F-14 فروند ۱۱و  F-4فانتوم فروند  F-5 ،۷۳۶فروند  ۷۶۶با داشتن  ایران هوایینیروی 

(Tomcat) گردید. در منطقه خاورمیانه هوایینیروی ترین سابق، قوی شوروی بعد از 

رین تآن مدرن هوایی" ایران نخستین کشوری بود که نیروی ، بدین ترتیب، پس از آمریکا

 3( در اختیار داشت."19-اف) یجنگهواپیماهای 

دفاع از ایران را برعهده بگیرد، بلکه قرار ایران قرار نبود فقط  در« 19 -اف»" پروژه  در واقع 

را در برابر  ، خاورمیانه727 –های رسانقدرت بتواند با کمک سوپر سوخت بود ایران در اوج 

 4پوشش دهد."، ی غرب طرفدار شورویهادولتهواپیماهای بلوک شرق و 

                                                           
نمایاننده  Rو با پیشوند  «بمب افکن»نشانگر  B، با پیشوند «جنگنده»نشان دهنده  Fا پیشوند حرف هواپیماهای ب. 1

 شود.نامیده می «44جنگنده بمب افکن » F-B-22است. به طور مثال:  «شناسائی»
 ۷4۱ژان لوروربه/ ایران بر ضد شاه؛ ترجمه: مهدی نراقی، ص  -فاروقی احمد. 1
 ۷مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات:) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی . 1

 ۳4۶ص
، ناشر: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، (نبرد هوایی دفاع مقدس به روایتی دیگر)سرزمین ایران های غفوری علی/ عقاب. 4

 4۱ص  ۷۳۳۱ ، تهران۷جلد 



 ردای فتح 611

( از F-16افکن )تصمیم گرفت که هواپیماهای بمب  ش، ارتش آمریکا۷۳۳۱در سال 

خود کند. پیش بینی نمود که کارخانه  هواییخریداری و وارد ناوگان  1«روپنور ث» کارخانه

ولی چون بهای این هواپیماها کار هواپیماسازی را آغاز خواهد کرد.  ،ش۷۳۳۱مزبور، در سال 

 آمریکا، از خرید آن منصرف شد. زیرا قیمت هر فروند هوایینیروی  بسیار گران و سرسام آوربود،

را  آنهافروند از  ۷۶۶اما شاه ایران، سفارش ساخت  میلیون دالر تعیین نموده بودند. 4۶آن را 

دالر برآورد شد. و حتی قسمت  ۱0۷۶۶0۶۶۶0۶۶۶داد که هزینه کل آن به کارخانه مذکور 

 از هزینه آن را هم بخاطر میاعظ
ً
پرداخت نمود.  تکمیل و به اتمام رسیدن تحقیقات آن نقدا

 برای نیروی  این معاملهبدنبال 
ً
 .خود نیز خواستار خرید آن شد هواییایران، دولت آمریکا اجبارا

 ( گردید. ۷۶-اف) یماهایهواپارتش آن کشور دارای  ،اینگونه

توسط سپهبد طوفانیان مورد اعتماد شاه و مأمور خرید وسایل و تجهیزات مدتی بعد شاه، 

 بعد ". مدتی نمود( ۷۶-اف) یهافروند دیگر از همان جنگنده ۷۱۶خرید درخواست  ،ارتش

باعجله  طوفانیان، معاون وزارت جنگ، سپهبد ،[ش1311شهریور ]1472سپتامبر  12در

فرستاد و اطالع داد که دولت  «جرالد فورد» ، وزیر دفاع کابینه«دونالد رامسفلد» برایای نامه

را خریداری و آن را جانشین هواپیماهای  (19-اف) هواپیماهایفروند از  212خواهد میایران، 

 2سال پیش در زمان نیکسون خریده است." 1فانتوم کند که 

به ایران  1«آواکس»فروند هواپیمای  ۱، مجوز فروش کارتر رئیس جمهور بعدی آمریکا میجی

یش از با شعاع بای منطقهکه قادر بود  در صورت تحویل این هواپیماها به ایران، را تصویب کرد.

ظیم ی عهارتش این کشور در ردیف اولین قدرترا تحت کنترل دقیق قرار دهد، ا کیلومتر ۳۳۶

بر  انکردند که اگر تسلیح ارتش ایر میپیش بینی می" کارشناسان نظاآمد. میدنیا درمیغیر ات

 اروپا مجهزتر از نیروهای متفقین [ش1321]م 1492روند پیش رود، این ارتش تا سال این 

 4، خواهد شد."(ناتو)

گاهان نظا  شوروی بعد ازایران،  هواییدنیا، نیروی میبنا به اظهارات متخصصان و آ

رفت. در سال میو خاور نزدیک به شمار  در خاورمیانه هواییقدرتمندترین نیروی سابق، 

                                                           
1. Northrop صنعتگر فناوری هوافضا است.یی یک شرکت آمریکا 
 ۷۳۶ژان لوروربه/ ایران بر ضد شاه؛ ترجمه: مهدی نراقی، ص  -فاروقی احمد. 1
1 .Airborne early Warning and Control System (AWACS)  آواکس، هواپیمای کنترل وهشدار زودهنگام هوابرد

د. وظیفه این هواپیماها شناسایی هواگردها، کشتیها و هر وسیله نقلیه دیگر از که براساس اطالعات راداری کار می کن
 بسیار دور است.های مسافت

 ۷۳۶ژان لوروربه/ ایران بر ضد شاه؛ ترجمه: مهدی نراقی، ص  -فاروقی احمد .4
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ایران، سومین قدرت هوایی جهان از نظر توان نظامی، تسلیحات و  "نیروی هوایی ۷۳۳۱

 1"تجهیزات بود.

 1«ژاندارمری»-د 

ابتدا توسط فرانسویان، پا به عرصه حیات گذاشت، تحت نظارت ایران که در  ژاندارمری

ابق ، رئیس س«سرهنگ نورمن شوارتسکف»به ریاست آمریکا در ایران میگروه مستشاران نظا

ثغور  حدود ومیتماای و بطور گسترده ، تجدید سازمان گردید.پلیس ایاالت نیوجرسی آمریکا

نقاط  ی مرزی،ها، پاسگاهها، پایانههاراه میگرفت. تمامملکت را در حیطه پوشش خود 

تعداد افراد ژاندارمری  مدت ". در این حساس و بحران زای کشور را در کنترل کامل خود قرار داد

 3."افزایش یافتهزار نفر  22هزار نفر به  21از 

م و بطورکلی امنیت تما ،هاو بیابان هاچنان توانمند گردیده بود که امنیت راه 4«ژاندارمری»

  نمود.میدرطول شبانه روز تأمین نقاط خارج از شهرها را 

سابق دارای  شوروی بعد ازبود که ایران  ...با وجود این نیروهای مسلح ارتش و ژاندارمری

"  وری کهبه ط رفت.میبه شمار  در منطقه خاورمیانهای بزرگترین نیروی تسلیحاتی غیرهسته

، شدمیبیش قلمداد نای سال پیش از این، در بازی دیپلماتیک غرب، مهره 12شاه ایران که 

 و شوروی و اروپا آمریکا بزرگترین زرادخانه جهانی، پس ازمیدر مدتی کوتاه به فرمانده نظا

 5تبدیل شده بود."

ی جهانی، ایران را هاکارشناس روابط قدرت یک"نوشته شد:  ۷۳۳۶در مطبوعات آذر ماه 

 6دانست."میپنجمین کشور قدرتمند جهان، از نظر نظا

برای ایران قایل میهیچگونه محدودیتی در مورد فروش انواع تسلیحات نظا هاآمریکایی

اعتقاد بودند که محدودیت فروش سالح به ایران، در حقیقت به مخاطره بر این  . زیراندنبود

 افتادن امنیت منطقه را در پی خواهد داشت.
                                                           

ا، انتشارات راهبردی نهاج، ناشر: مرکز (نبرد هوایی دفاع مقدس به روایتی دیگر)سرزمین ایران های غفوری علی/ عقاب. 1
 ۱۳ص  ۷۳۳۱ ، تهران۷جلد 

2 .Gendarmerie 
 ۷مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات:) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی . 1

  ۱۳۶ص
« ظامینیروی انت»انقالب اسالمی، ادغام و به  پیروزی انقالب اسالمی، با کارکنان شهربانی و کمیته بعد ازاین واحدها . 4

 تغییر نام داده شد. 
 ۳۱4سمسون آنتونی/ بازار اسلحه؛ ترجمه: فضل الله نیک آئین، انتشارات امیرکبیرص . 9
 ۱4ص  ۷۳۶۳ ه/ دو سال آخر، رفرم تا...انقالب؛ انتشارات امیر کبیر، چاپخانه: سپهر، تهران -موحد. 6
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باشد. وی در مصاحبه میاز ارتش اتتر بود که به مراتب قویمیشاه خواهان ارتشی غیر ات

خواهیم، بلکه خواهان مینمی"بمب اتاظهار داشت:  «لایل جیورنا»یایی یتالابا روزنامه 

 1ممکن باشد."میارتشی نیرومند هستیم که مغلوب کردن آن فقط با بمب ات

در مورد علت خرید فراوان  ۷۳۳۶در سال  «اشپیگل»مجله در مصاحبه با روزنامه نگار شاه 

از ما هواپیما و جمعیت، بیش میلیون  12در حال حاضر عراق با " گفت: تسلیحات نظامی

  2تانک دارد."

 .منطقه را بوجود آورده بودی در منیرومندترین تشکیالت نظا " ...شاه به کمک آمریکا

فروند هواپیمای جنگی از  194تانک مدرن،  1722...تحهیزات این ارتش عبارت بودند از: 

 32با بیش از  دریایینیروی  یک .19-فروند هواپیمای اف 77جدیدترین انواع آن، از جمله 

یروی که برای نایی هاز ناوچهتر پیشرفته) کشتی جنگی به همراه چندین ناوچه جنگی تندرو

 3".(آمریکا ساخته شده بود دریایی

 یهابسیاری از دولترسیده بود که باعث خوف و نگرانی ای ایران به مرحلهمیقدرت نظا

 ند.کردمیگان هم نگرانی خود را در اظهار عقایدشان مخفی نبزرگ گردیده بود. حتی نویسند 

 «مصاحبه با تاریخ سازان جهان» طوالنی با شاه، درکتابای ، پس از مصاحبه«اوریانا فاالنچی»

امروزی، در و  می" اعلیحضرت مردی قدرت طلب و خطرناک است. زیرا خوی قدینگاشته بود: 

گر است. م بلکه بخصوص به زیان اروپا میخته و این نه فقط به زیان ملتش،وجودش باهم درآ

ی نفتی دنیا را در اختیار ندارد؟ و مگر ارتش او ارتشی نیست هاچاهترین پردوام محمدرضاپهلوی،

مام را اشغال نماید؟ در ت و کویت مثالً عربستان سعودی تواندمیکه تنها بمب اتم کم دارد؟ آیا ن

  4"شود؟ و قدرت هر دو را خنثی نماید؟ و شوروی مستقر شود؟ و مخل آسایش آمریکا فارسخلیج

اینگونه افکار که هرازگاهی در اذهان مسئولین ممالک دیگر و حتی نویسندگان خطور 

مورد نبود، همچنان بی ی برخی از دولتمردان رژیم شاه، چندان همها، بخاطر ترکتازیکردمی

ک گلوله ی اروپای بدون نفت، بدون شلیک" گفت:۷۳۳۳دی ماه  ۳۶که جمشید آموزگار در 

                                                           
 ۷۱همان ص. 1
؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (نفد و بررسی جنگ ایران و عراق)درودیان محمد/ اجتناب ناپذیری جنگ . 1

 ۷۱۱ص  ۷۳۱۳ چاپ: عقیلی، تهران 4سپاه، جلد 
 هوشمند -مه: حمید فرهادی نیا(؛ ترجفارسخلیجهای جنگ استراتژی و تاکتیکصحرا )بلک ِول جیمز/ صاعقه در . 1

 ۱۷-۱4صص  ۷۳۱4 نامور تهرانی، انتشارات اطالعات، تهران
 ۳۳۶ص ۷۳۶۱، های آن؛ نشرکتاب سیاسی، تهرانو ریشهعمیدزنجانی عباسعلی/ انقالب اسالمی. 4
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با تکیه به وجود ارتشی تا بن دندان مسلح خویش، در مصاحبه با شاه هم  1شود."میفتح 

 تیرماه( ۳ژوئن ) 4۶، که بعدها در شماره «ی جهانهااخبارآمریکاو گزارش» خبرنگار روزنامه

زار ه 722 " هیچ کس قادر به سرنگونی من نیست، زیرارسید، گفت: این نشریه به چاپ 

  2پشتیبان من هستند." نظامی، تمام کارگران واکثریت مردم ایران

 نیروهای مسلحسیری در اصالت دینی 

ترجیح  ،اکثریت قریب به اتفاق نظامیانی که خدمت در نیروهای مسلح را بر دیگر مشاغل

این حرفه، از آبرومندترین ِحَرف و واالترین نوع خدمت به کشور و  باورند کهبر این  دهند،می

نعمات  کی ازی فراهم آورنده دفاع از تمامیت ارضی و استقالل و آزادی و نوامیس ملت و

 آرایند درمیمیزیور لباس نظاکه خود را به میهنگا است.میعمو «امنیت و آسایش»مجهول 

 تجوانمردان و میهن دوستان در دنیا و پرنیان بهشت در آخربرازنده اندام واقع این لباس، 

شب حراست از حدود و ثغور و ایجاد امنیت را با  که یکاند اعتقاد راسخبر این  بود، خواهد

خداوند به جهیدن » تا، نمایند.میسال عبادت صالحان و عابدان شب زنده دار، معاوضه ن ۱۶

میدنشان، و ان کارزار و تا، به گرد و غبار حاصل از رزکه از تجهیزات رزمشان، در میدای جرقه

نیات قلبی مجاهدان راه خدا و کفن پوشان  1.«اد کندی سوگند به صدای غرش ادواتشان،

 چنین است.همواره ارتش توحید، 

کلیف که حکومت مرکزی تحت رهبری طاغوت، حکمرانی شود، تمیحتی هنگا

 گردد.میازآنان ساقط ندر حراست از مرز و بوم ، به خلق خدمتگزاری رزمندگان

 این  ،اغلبگرچه 
ً
حکام و زمامداران وقت، تشکیل دهنده نیروهای مسلح هستند، طبعا

ولی هیچگاه رسالت  در خدمت و تحت اوامر طاغوتیان قرارخواهند گرفت. «ظاهر»نیروها به 

 کنند.میفراموش نرا  دم و حفظ حدود و ثغور مملکتخدمت به مر  اصلی خود در

  باعث افراشتن که ظلم حکام بر آنان محرز و مسجل شود، خودمیچه بسا، هنگا
َ
م َعل

سرهنگ محمود پوالدین،  ۷۳۶۳. همان طوری که، در خرداد مخالفت با ظلم آنان خواهند شد

ت، را نیز برعهده داش فرمانده هنگ پیاده پهلوی که مأموریت حفاظت از کاخ سلطنتی رضاشاه

                                                           
 4۶ه/ همان مدرک، ص  -موحد 1
 ۳۳ص  ۷۳۱۶ ، اتشارات اطالعات، تهرانج.ا.مهرانهویدا فریدون/ سقوط شاه؛ ترجمه: . 1
 . «والعادیات»اشاره به مفهوم آیات سوره مبارکه . 1
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خان، آجودان  اللهروحبه همراه سرگرد احمد همایون فرمانده هنگ پیاده و سرهنگ 

شاه دست به کودتا زدند، ولی قبل از هر اقدامی، همگی  علیهیم، هارضاشاه و سلیمانمینظا

اعدام یم به ها، سرهنگ پوالدین و سلیمان1«مینظای هادادگاه» پس از محکمه در دستگیر و

 ی طویل المدت محکوم گردیدند.هادانو دیگر عامالن کودتا به زن

شاه شرکت کردند که در سال  علیهتعدادی از نظامیان نیز در گروه محسن جهانسوز 

 دستگیر گردیدند.۷۳۷۱

در  ،آمریکا و سپس ی ناشی از اشغال ایران توسط دول روس و انگلیسهادر میان آشفتگی

که ایی هامهروزنران جوان ارتش و نیروهای انتظامی، بامطالعه فسی جهانی، اهاخالل جنگ

 
ً
با اطالع از اوضاع و احوال نابسامان داخلی و  آزاد گردیده بودند، از قید سانسورتا حدی بعضا

ی به ناچار به سوآمدند، که  ده حیثیت و اعتبار کشور برابرای اعای ویرانی کشور، درصدد چاره

به علت عدم وجود راهبری آگاه،  آوردند.ی ی سیاسی با شعارهای فریبنده روهااحزاب و سازمان

 یافتند.می یی به ظاهر دلسوزهافعال، گم گشته خود را در سازمانمیو فقدان سازمانی اسال

اساسی و قطع ، حزب توده ایران، که هدف خود را انجام اصالحات ها" در میان این سازمان

نفوذ بیگانگان در کشور و استقرار آزادی و دموکراسی اعالم کرده بودند، با برتری امکانات 

ی سیاسی، در جذب افسران و هاسازماندهی و تبلیغاتی، نسبت به دیگر احزاب و سازمان

 2افت."ی ی چشمگیری دستهاجوان، به موفقیت داراندرجه

 ستیونالیناسامیان نیز اقدام به تشکیل گروه افسران از نظای در زمان محمدرضاشاه، عده

ی سیاسی هانمودند. هدف این افسران که بصورت مخفیانه به فعالیت «افسران ملی»

 پرداختند، شامل چهار اصول به شرح زیر بود: می

 مصوب مجلس شورای ملی. ایجاد حکومتی دموکراسی براساس قانون اساسی -۷

فرماندهی ارتش از شاه و واگذاری اداره و مسئولیت آن به اخذ قدرت و اختیار اداره و  -4

 دولت قانونی.

 وقت. وزیرنخست مصدق پشتیبانی و حمایت کامل از نهضت ملی دکتر محمد -۳

ی انتظامی، و پاکسازی عناصر ناصالح بویژه در هامبارزه با فساد در ارتش و سایر سازمان -۱

 سطح درجات باالی ارتش.

                                                           
1 .Drum Head Courts Marshals 

، ۷از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی . 1
 ۱۳ص 
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با درک اهمیت  ۷۳۳۷تیر ماه  4۱، رئیس مجلس وقت، در کاشانیسیدابوالقاسم  اللهآیت

" سربازان عزیز، شما وجود ارتش در ادامه حیات همه جانبه مملک، خطاب به نظامیان گفت: 

ه خدمات صادقانو این عزت شما در گروی  و عزیزترین افراد کشورید. ترین فرزندان وطنمیگرا

ا باشد، قدر و ارزش شمتر شما به مملکت و ملت و دین است. و هرقدر استقالل بیشتر و محکم

بیشتر خواهد بود. بگذارید خدا و ملت از شما خوشنود باشند. زیرا امروز جنگ و جدال بین دو 

  1صف حق و باطل است."

توسط اش دستگیری به خاطر فشار سیاسی مردم و ترس از که محمدرضاشاهمیهنگا

دولت دکترمصدق، مجبور به ترک ایران شد و اعالم نمود که برای مدتی به خارج از کشور 

را سرنگون  به راه افتادند تا دولت مصدق خشم( به طرف خانه مصدق " هوادارانش )ازرود، می

ش ۷۳۳۱ر سال د 2."ند( سرانجام نظم را برگرداندوفادار )به مصدق میسازند، که واحدهای نظا

 1«قرنی ولی محمد سرلشکر سید»ط ارتش به رهبری توسای شایعاتی در مورد وجود توطئه

 سال در زمان پهلوی اول و دوم خدمت کرد، 4۶که مدت  )رئیس رکن دوم ستاد بزرگ ارتشتاران(

ه ب ین اساسی کشورقوانبرابر  شاهو وادار کردن محمدرضا «اقبال» وقت وزیرنخستبرای خلع 

مدتی بود  " قرنیها افتاد.زبان ، برسرپادشاه مشروطه عنوان یککومت، به سلطنت نه ح

، درصدد کودتا است در تهران، و این راز را که وی کردمینارضایتی خود را از رژیم شاه ابراز 

ش توسط جمعی از افسران آزاده ۷۳۳۱تیرماه  4۳پس از کودتای  4دانستند."می هاخیلی

 ، کهو معاونش سرهنگ ستاد عبدالسالم عارف به فرماندهی ژنرال عبدالکریم قاسم عراق،

رژیم سلطنتی ملک فیصل دوم و تشکیل رژیم جمهوری شد، محمدرضاشاه  منجر به سرنگونی

ای ی داخلی بطور قابل مالحظههارا از خواب غفلت بیدار نمود و درباره افزایش نارضایتی

 [1337]1419را وادار کرد در  و کودتای عراق، شاه را ترساند و او " قضیه قرنینگران شد.

ی هاماجرای سرلشکر قرنی و کودتای عراق، نشانه 5تغییراتی در سیاست خود بدهد."

تهدید عمده نسبت به رژیم شاه در این زمان، امیدبخشی را برای مخالفان شاه ایجاد نمود. " 

                                                           
 ۳4ص  (؛ چاپ: خوشه۷۳۳۷تیر  ۳۶) یراناسیدمحمود/ قیام ملت مسلمان  کاشانی. 1
 ۷44و شاه؛ ترجمه: فریدون ناظمی، ص  / سیاست خارجی آمریکا ج گازیوروسکی مارک.. 1
 ۳خمنصوب شد. وی در تاری« ستاد مشترک ارتش ج.ا.ارئیس »عنوان پیروزی انقالب اسالمی، به  بعد ازسرلشکر قرنی، . 1

 توسط عوامل گروهک فرقان ترور و به عنوان اولین قربانی انقالب شهید گردید. ۷۳۳۱اردیبهشت 
 4۳۳و شاه، ص  / سیاست خارجی آمریکاج گازیروسکی مارک.. 4
 4۳۱همان ص . 9
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برکناری  بعد ازبطوری که  1چشم انداز تالش دیگری برای کودتا از جانب افسران ناراضی بود."

ی و انتصاب امینی بجای وی نسبت به توقیف و دستگیری بسیاری وزیرنخستاز میشریف اما

تاریخ سیاسی »کتاب  ۳۳۱در پاورقی صفحه به عمل آمد. ای از افسران ارتش اقدامات گسترده

در محاکمه سران نهضت آزادی به قلم غالمرضا نجاتی آمده است که:  ۷جلد  «ساله ایران 4۳

سران نهضت  به عنوان وکیل مدافعمینگ عزیزالله امیررحی، سره۷۳۱۷در سوم بهمن ماه 

نمود.  ملت ایران توصیف علیهتوسط بیگانگان ای ، انقالب سفید شاه را به عنوان توطئهآزادی

 هاکه اکثریت را دانشجویان دانشگاه تن ۳۶۶در اولین جلسه در برابر دیدگان جمعیتی حدود 

تشکیل داده بودند، مشروعیت رژیم شاه را زیر سؤال برده و تشکیل دادگاه فرمایشی را 

که در  «خدا، شاه، میهن»شعار به میغیرقانونی خواند. در جلسه دیگری، سرهنگ امیررحی

عار، نه بود، اعتراض نمود و گفت: نصب این ش صدر جایگاه قضاوت در دادگاه نصب شده

 شود دادگاه فرمایشی!میه، این قانونی است و نه برازند

درست است. ولی بشر جایزالخطاست. آقای رئیس، بگوئید این  «خدا، قانون، عدالت»

 شعار را بردارند.

را به میجمله سرهنگ امیررحیدادگاه، چند تن ازوکالی مدافع از پس از خاتمه قضاوت

افع که وکیل مدمی" هنگاند. اتهام همکاری با مخالفان و اهانت به شاه، دستگیر و محاکمه نمود

از افسران شاه پرست ارتش میتسخیری، ضمن دفاع از او گفت: آقایان، سرهنگ رحی

 2سخن او را قطع کرد و گفت: خودت شاه پرستی."میشاهنشاهی است. رحی

از  یکی« بخارائی محمد»توسط  ۷۳۱۳در بهمن ماه  وزیرنخست، «حسنعلی منصور»ترور 

در مقابل مجلس شورای ملی، آغازی دیگر برای مبازره  ،ی مؤتلفه اسالمیهااعضای هیئت

 "اندیشه ترور شاه را در سر آنان تقویت نمود.  که رژیم بود، علیهبرخی از نظامیان مسلمان 

از افراد  طرف یکیبه شاه، آن هم از  1399فروردین  – وزیرنخستترور  بعد ازتیراندازی دو ماه 

" آب درآمد.متأسفانه ناموفق از  که 3ارد جاویدان، اخطار آغاز مبازره مسلحانه علیه رژیم بود."گ

                                                           
 4۳۳همان ص . 1
، ۷از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی . 1

 ۳۳۱پاورقی ص 
 4۱۳همان ص . 1



 617 مسلح یروهاین ینیدر اصالت د یریس

 

در پی اقدام ناموفق ترور شاه در کاخ مرمر، عامل ترور، رضا شمس آبادی و دو استوار دیگر به 

  1قتل رسیدند."

نیروهای مسلح به شورش در  ، سی تن از افراد کادر ارتش به اتهام تحریک۷۳۱۱سال  در

تحت شکنجه قرارگرفتند و عاقبت همگی آنان به اعدام ای علیه شاه، دستگیر و بطور وحشیانه

 محکوم گردیدند.

ساله شاهنشاهی، تعداد چهل نفر از افسران  4۳۶۶ی پرهزینه هامراسم جشن بعد از

 قرارگرفتند.میی نظاهامحاکمه دادگاه تحت ناراضی دستگیر و

 در تمام پادگان «شاه پرستی»کلمات 
ً
ی ارتش در مراسمات گوناگون به هاکه مستمرا

 شد. میمؤثر واقع ن ،شدمینظامیان القاء 

وهای مسلح، اخراج بسیاری از کارکنان نیر  و یامحاکمه و سپس محکوم به حبس و اعدام 

سطوح مختلف که میی جامعه اعم ازفساد و انحطاط اخالقی در تماهازشتی که مخالف شیوع

 بود.میامری دائعامل و اشاعه دهنده اصلی آن، خاندان شاه و اطرافیانشان بودند، 

گردید، هرچند میاز ارکان مهم در امور اطالعاتی محسوب  که یکیارتش  «ضداطالعات»

در بین اقشار مؤمن و مذهبی  نمود کهمیاجرا  «آگاه سازی»عنوان تحت ایی هگاهی، برنامه

ان دور نمودن نظامی ،هابرنامه از اهداف آن یکی افته بود،ی شهره «ناآگاه سازی»به  یارتش جوان

، از خاطرات زمان «امیر سپهبد شهید علی صیادشیرازی» از مسایل دینی و مذهبی بود.

 خود در دانشگاه افسری چنین اظهار نمود: یی دانشجو

ز ا یکی ان،در دانشگاه افسری، با فرا رسیدن ماه مبارک رمضیی سوم دانشجو در سال" 

در تالش و  چون دانشجویان از زمان بیداری تا خاموشی بشدت فرماندهان ما اعالم کرد،

عف جسمی، امسال نبایستی روزه بگیرند. این عمل، آنچنان در بین فعالیت هستند، بخاطر ض

حتی تعدادی که از ابتدا نیت به روزه داری نداشتند، دانشجویان اثر معکوس گذاشت که 

وقتی برای صرف سحری به سالن غذاخوری رفتیم، مشاهده  تصمیم گرفتند که روزه بگیرند.

گیرند، میگان ما، چون روزه نی کردیم که آن طاغوتی به مسئولین آشپزخانه اعالم کرده بود که

د که ی دیگر، وقتی فهمیدنهاگانی دانشجویاندرنظر نگیرند. ایی موقع سحر برایشان جیره غذ

 جیره خیلی
ً
دو  هابرای ما جیره منظور نشده همه ما را سرمیزهای خود دعوت نمودند. نتیجتا
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انجام فرایض دینی اعم از  1افتیم."ی نفره صرف شد. و این چنین، همگی توفیق گرفتن روزه

ر ی دیگر، نظیهاافسری و سایر پادگاندر محیط دانشگاه یومیه و روزه داری ی برگزاری نمازها

موضوع مورد عالقه رژیم ترین اهمیتبی اکثریت قریب به اتفاق ادارات و مؤسسات دولتی،

،  بسیاری از کارکنان ارتش شد.میمحسوب 
ً
ی انجام فرایض دینو کارمندان سایر ادارات، معموال

شد که ادای فرایض میقع چنین القاء در وا آوردند.میا پنهانی و دور از دیدگان دیگران به جرا 

 شد. میک فرد تحصیل کرده و خارج رفته نیست. و ضد روشنفکری تلقی ی دینی، زیبنده

ات عاداز  یکی ،راغ شیرازشهید دستغیب در محل شاهچ اللهآیتی هاشرکت در سخنرانی

شهید سرتیپ محمد اقارب »به همراه دوست دیرینه خود،  صیادشیرازیجاری سپهبد شهید 

ب پرست در شهید اقار) ساله شاهنشاهی بود.4۳۶۶ی هادر ایام سازماندهی جشن «پرست

در جزایر مجنون به درجه  زرهی خوزستان ۳4لشکرت جانشین جریان جنگ تحمیلی در سم

 شهادت نایل گردید(.

و  ها، صرفنظر از شرکت فعال در بسیاری از مجالس مذهبی و تظاهراتصیادشیرازیشهید 

توسط مردم انقالبی، در مبارزه با  )ره(امام خمینیو نوارهای سخنرانی  هاالمیهدستیابی به اع

د. و در سلول انفرادی محبوس گردی، بازداشت آنجا پیش رفت که به دستور فرماندهانبه رژیم تا 

ی در قسمت دیگری یافت. ویی رها میاز زندان آزاد و از اعدام حتمیالب اساله با پیروزی انقک

بهمن، من در بازداشتگاه، در زندان  22" شب پیروزی کند: مینین نقل از خاطرات خود، چ

ه بطور ، گویندهاادیو که باز کردم گوینده گفت: صدای انقالب. در ادامه صحبتانفرادی بودم. ر 

فرماندهان اعالم میمرتب اعالم کرد که فرمانده فالن جا گفته: ما به مردم پیوستیم. تما

 ، نیاز به زمینه قبلی داشت که اکنون به نقطههاهمبستگی کردند. این گونه اعالم همبستگی

 2پیروزی رسیده بود."

 هوایی، از نیروی «غالمرضا زندیان 4سرتیپ »یکی دیگر از هزاران چهره انقالبی در ارتش، 

امام بود، رساله عملیه ممنوعه سری نشجوی دانشگاه افکه دا ۷۳۱۳بود. ایشان در سال 

به همراه  1317سال  " در تاسوعا و عاشورایوارد دانشگاه افسری نمود. وی،را  )ره(خمینی

شرکت  3میلیونی مردم شرکت نمود." راهپیماییانجام غسل شهادت، در  بعد ازخانواده خود، 
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ی قانونی و تحت کنترل بودن اشخاص مذهبی، در هانظامیان با درنظرگرفتن محدودیت

 شد. میبحبوحه انقالب به مثابه بزرگترین خیانت به رژیم شاه قلمداد 

کی دیگر از علل نارضایتی و ی نیز آمریکایینفرت و انزجار نظامیان از مستشاران 

 ،کرمان در هوانیروز ۷۳۳۳عملکرد رژیم پهلوی بود. در اواخر سال ناخوشنودی آنان از نحوه 

ور وی از اجرای دست. همافر ایرانی دستوری صادر کرده بود همافربه  آمریکایینفر مستشار  یک

 جاه ودانی که ایران ایالت پنمیزند که: مگر نمیبا عصبانیت فریاد  آمریکاییکرد. سرپیچی 

ا کتک ر  آمریکاییفرد  با شنیدن این گفتار، همافر مزبور با تمام توان چنان !کم آمریکاست؟ی

اه م پایگی مقیهاآمریکایی. به دنبال این درگیری، سایر ا راهی بیمارستان نمودکه او ر  کاری کرد

پس  ند. فرماندهیدگرد ده و خواستار تنبیه همافر ضاربعه نموبه دفتر فرمانده وقت گروه مراج

. سایر ه و موضوع را مختومه اعالم کرداز بررسی، مستشار خارجی را مقصر تشخیص داد

 . گاه نمودندمضروب از پای آمریکاییبه اخراج کارکنان گروه هوانیروز، فرمانده را مجبور 

زمان تحصیل در مدارس دانش آموزی، مرثیه خوان  ، در«شهید خلبان احمدکشوری»

افعال رژیم  هرا نسبت ب استخدام در ارتش، همکاران خود بعد ازی ایام محرم بود. هاعزاداری

اری از یی که درارتش وجود داشت، بسیهااحمدکشوری، با همه محدودیت شهید" نمود.  آگاه

نمود. و میرا مطالعه  . و در فراغت آنهاکردمیی ممنوعه را در کمد لباسش جاسازی هاکتاب

جام داد رژیم ان علیهکه داد تا مطالعه کنند. چندین بار به علت اعمالی میحتی به دیگران نیز 

...با همکاری چندنفر از . ی مختلف قرار گرفتهارسید. وحتی مورد تهدیدیی کارش به بازجو

.با همه ... جهت کمک به مستضعفین تشکیل دادای خّیرکرماشاه مخفیانه صندوق اعانهمردم 

ی شاه ملعون را هارفت و ضمن کمک به آنها، ظلممیبه منزل فقرا  خطراتی که متوجه او بود،

 1ساخت."میبرایشان روشن 

 هاسال یمرژ. سران ندثریت قریب به اتفاق پیکره ارتش تحت نفوذ مذهب قرار گرفته بوداک

به  کالبد ارتش نام مقدس دیگری تالشی وافر در به منظور جایگزین نمودن نام شاه به جای هر

زمان آتش عشق به مذهب در وجودشان نمایان  کنار رفتن خاکستر ، اما بادعمل آورده بودن

 رد نماینده رئیس جمهور فرانسه کباره تالش سالیان طوالنی سران را خنثی نمود.ی گردید، و

در آغاز بحران براساس تحلیل آنها  هاآمریکایی" شیوه عمل گفت: میبحران انقالب اسالزمان 
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ارتش، مساوی استقالل و تمامیت ارضی »مساوی  ،«شاه» روی معادله بدین شرح است،

درکل مسئله فراهم خواهد ساخت. این معادله به ترتیب ایی هاین ارتش دگرگونی .«ایران

ارتش، مساوی استقالل و تمامیت ارضی » یمساو، «مذهب»نیز درخور بررسی است: دیگری 

شور توان روی استقالل و تمامیت کمیرسد که تنها با بکارگرفتن این وظیفه میبه نظر  .«ایران

 1."حساب کرد

در سراسر ی ضدرژیم هاکلیه فعالیت هایگزارشکه  «۳۱زمستان گزارش »کتاب  در

 اداره سوم ستاد بزرگ ارتشتاراندر بحبوحه انقالب بطور روزانه به  شهرهای تظاهرات کننده

آذر  9"در  ده، آمده است کهو منتشر گردی آوریجمعپیروزی انقالب،  بعد ازبود،  ارسال گردیده

فرمانده مرکز سپاهیان انقالب  «شیرازی» گزارش رسیده که: سرهنگ تهران هب 1317ماه 

 تماس داشته و نسبت به تظاهرات افراطی،، نسبت به روحانیون گرگان
ً
حریک ، مردم را تشدیدا

  2گذارد."مینماید. و تصمیمات متخذه در شورای عالی شهرستان را در اختیار روحانیون می

" جالب توجه این است، وقتی که سابقه ارتشیان گفتند که: صیادشیرازیسپهبد شهید 

مه ه اینهابینیم، میکنیم، میو استخراج ایی مؤمن و همراه با انقالب را در داخل ارتش شناس

که  کالهدوز وسفی محل به رژیم. مثالً سردار سلحشور اسالم، تریننزدیک جا بودند، حتی در

 کالهدوز وسفی ک پاسدار بوده، در صورتی که ماهیت اصلیی پندارند که ایشانمیبیشتر مردم 

که طاغوت از حمایت و پاسداری آن کامالً  جاییک ارتشی مؤمن در دل گارد جاویدان بود. ی

 .گارد جاویدان مؤمنی بود که باید بگوئیم، مؤمن آل فرعون بود مطمئن بود. وی در درون همان

 یمشها اکبرعلیمثل سرتیپ شهید ای ...با خط امام جلو رفت. مثل او باز هم بود. چهره

در آن زمان شباهت به  اینهاداند که نقش می. و خدا کردمیهمان گارد جاویدان خدمت در 

دادند. و زمینه همکاری و مینجا انجام خودشان را درآ ، رسالتاینهائک داشت. الم نقش

  3کردند."میاز انقالب بود، فراهم اش همبستگی را در ارتش که بدنه
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 600 یو نقش آن در بحبوحه انقالب اسالم« ساواک»تولد 

 

 نقش آن در بحبوحه انقالب اسالمی و 1«ساواک»تولد 

و  «۶ -آی -ام» یسانگلسازمان اطالعات مخفی و  ،«سیا» ی اطالعاتی آمریکاهاسرویس

داده بودند. در سال  حد و حصر خود قراربی یها، ایران را جوالنگاه فعالیت«موساد» یلاسرائ

گذاشت. ساواک با ، در ایران پا به عرصه حیات «ساواک» هاش توسط این سازمان۷۳۳۶

مشی خود را  گسترده و متعّین داشت. خط و ،عمیقای ی جاسوسی استکبار رابطههاسازمان

" اگر این سازمان، بخواهد چشم و گفتند: میگرفت، چنانکه در مورد آن سازمان میآنان  از

 2خواهد بود." آمریکاییگوش شاه باشد، مغز آن بدون هیچ انکاری 

صورت سازمانی مخوف، همکاران و خبرچینان خود را در بین همه اقشار جامعه ه ب ساواک

از اجتماع خالء وجود عامالن فعال این ای . بطوری که در هیچ گروه و طبقهکردمیاستخدام 

و تجزیه و تحلیل اخبار و  آوریجمعشد. وظیفه و رسالت اصلی آن، میسازمان احساس ن

اطالعات مورد لزوم در جهت حراست و صیانت از امنیت ملی، دفاع از موجودیت نظام 

و تحریکات، علیه نظام بود. ساواک به انحاء  هاشاهنشاهی و مبارزه و برخورد قاطع با توطئه

. کردیمتحریک کذب درگیری، بارها ارتش را با اخبار از ملت و ایجاد یی مختلف برای انتقام جو

 یا وبا استفاده از تاریکی شب  [مردم] ینمخالفرسید که می" به نظامیان خبر به طور مثال: 

ی مناسب روز، با آالت گوناگون از قبیل پتک و میله آهنین، چاقو، به پرسنل هاحتی در فرصت

و  .رساندندمیبه قتل  و یارا به وضع فجیعی مضروب کرده  آنهانیروهای مسلح حمله نموده و 

کشتن، در غالب موارد مرتکب اعمالی از قبیل درآوردن چشم، آویزان کردن وارونه  بعد ازحتی 

 3ک افسر را از وسط دو نیمه کردند."ی شدند، به طوریکه آشوبگران در مشهدمیاز درخت 

فریفتن  منظورو اجامر ساواک به توسط عمال  در واقعاینگونه اخبار که به نام مردم، ولی 

 از نظر عاطفی، برخی از شنوندگان نظا گردید.مینیروهای مسلح شایع 
ً
 ،را از مردم میطبعا

نمود و باعث بروز اعمالی از قبیل اذیت و آزار و حتی منجر به شهادت رساندن میفارق و جدا 

ان دوران حکومت وزیر نخستاز  یکی« میشریف اما»گردید. میبعضی از انقالبیون 

خود مأمورین ساواک  ها" برابر اطالعات واصله، عامل قسمتی از این آشوبگفت: مینظا

 مربوط به وقوع آتش میوقایع ساواک را مالحظه  هایگزارشبطوری که  باشند.می
ً
کنید، تماما

                                                           
 کشور.برگرفته از اول کلمات: سازمان اطالعات و امنیت . 1
 ۷۱4ص و شاه؛ ترجمه: فریدون ناظمی / سیاست خارجی آمریکاج گازیوروسکی مارک.. 1
 ۷۶۶-۷۶۱نشر نی صص  ۳۱بهمن  –(/ مرداد باغیقرهخاطرات ارتشبد عباس ژنرال )اعترافات . 1
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ا ی ک گزارش از ساواک دیده نشده که موفق به کشفی ا آشوب است. و تا امروزی سوزی و انفجار

ن، موفق به دستگیری مسئولیمیبا کمک مأمورین انتظا ای از این حوادث شده باشد.جلوگیری 

  1ا آشوب بشود."ی قبل از انجام آتش سوزی و انفجار

اوباش و چماق به دست، موجبات  با اجیر نمودن افرادی اواکس دربسیاری از مواقع،

ی ها، کولی۳۱مهر ماه  4۱طوری که در آوردند. به میی بیشتری را به وجود هادرگیری

باعث کشتار برخی و برده  یورش در مسجد جامع این شهر اجیرشده به اجتماع مردم کرمان

از آنان و به آتش کشاندن قسمتی از مسجد و سوزاندن وسائط نقلیه مردم گردیدند. که 

 ر یکدبنی احمد نماینده رستاخیزی مجلس " نمایندگان مجلس افشاء شد. کی ازی توسط

توسط ساواک ای گفت: حمله به مسجد جامع کرمان، نقشه «افشاگری» به اصطالع

  2شده بود." ریزیطرح

و آسوشیتد پرس اعالم  ی فرانسههااول دی ماه(، خبرگزاری)محرم همان سال  4۷یا در 

مجروح و چهل  بسیاری از مردم اصفهان عده مزدور شاه،دستان ه ب " در حمله چماقکردند که 

 3"کشته شدند. نفر

ی جدید هادر مورد توطئه )ره(امام خمینیش(، ۷۳۳۱دی ماه  4۳ق ) ۳۳۳۷صفر ۷۱در  

بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و دوستان من، »: بدین شرح صادر نمودمیایران پیابه ملت 

ارج از خای خبری موثق دریافت نمودم که الزم است شما را مطلع کنم. توطئهملت عزیز ایران، 

است که باید ملت ایران با کمال هوشیاری و  کشور و به دست نفع جویان، در دست اجراء

  «.شجاعت آن را خنثی کنند

خواهان میهن دوست، نشئت  دستگیری، شکنجه و قتل بسیاری از روشنفکران و آزادی

علیه نظام شاهنشاهی، ای شد. هر زمزمهمیلت وجودی آن سازمان محسوب رسا گرفته از

سندی » " روزنامهشد. میدر نطفه خفه  هاتوسط این اختاپوس دهشتناک با شدیدترین شیوه

سازمان را عامل  و آنمنتشر کرد.  عملیات ساواک درباره، طی چند شماره مطالبی «تایمز

                                                           
 4۶-4۱همان صص. 1
 4۶۶ص  ۷۳۶۳ ، چاپخانه سپهر، تهرانتا...انقالب؛ انتشارات امیرکبیره/ دوسال آخر، رفرم  -موحد. 1
ایران، ایران، ناشر: بنیاد تاریخ انقالب اسالمیزیر نظر کرباسچی غالمرضا/ هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی. 1

 ۷۶4۳ص  ۷۳۱۷، 4جلد 



 603 یانیسخن پا

 

شکنجه مخالفان و زندانیان، و موحشترین دستگاه پلیسی جهان، سرکوب روشنفکران، 

 1معرفی نمود."

َروَعواِقَب الَعَثراِت »"
َ
 2"«هابترسید از عواقب لغزش»ِاحذ

 سخن پایانی

ی اسالم دلسوخته انقالب قبل و سخنی با هموطنان و دولتمردانهای برگردیم به فصل
 :نقابداردشمنان آشکار و دوستان ایراِن محصور در بین 

 تحمیلی و های جنگینفس ینآخر همان طوری که شرح تلخ و شیرین آن گذشت؛
 توسط دو طرف متخاصم، قطع گردید. ،۳۳۱قطعنامهفرسایشی، با قبول 

 ، به تاریخ پیوست. جنگ تحمیلی استکبار جهانی به سردمداری آمریکا
سال با تمام وجود ایثار کردند، اثری ماندگار در تاریخ  ۱ایران، که مردان جنگی تاریخ ساز 

ادگار گذاشتند. دگرگونی اوضاع سیاسی را به سود جمهوری اسالمی، به ی حیات ایران زمین به
 ثمر نشاندند.

 برای آیندگان به ارمغان گذاشتند. را پرونده خونین دستاوردهایشان
اسالم پیوستند، و آنان که ماندند، کوله بار حراست از آنان که رفتند، به شهدای هزارساله 

دستاوردهای وزین را به دوش سیاسیون دلسوخته مملکت افکندند. تا انقالب، به دست 
 نااهالن و نامحرماِن تلخی جنگ نچشیده، و در سایه رفاه آرمیده طماع و صدای صفیر حتی

ایرانی  عنوان یکسزاوار است که به آیا  " ینبنابراک گلوله جنگی هم نشنیده، نیفتد. پس ی
سال دفاع  ۱آیا رزمندگان  1؟"ک ایرانی آزاد، این واقعه تاریخی را به دقت ننگریمی مسلمان و

بر وجب  یعنی کیلومترمربع مساحت ایران، ۷،۶۱۱،۷۳۳بر قامت استوار  «ردای فتح»مقدس، 
 به وجب خاک مقدس این مملکت نپوشاندند؟

پس از جنگ، نوبت خدمتگزاری زمامداران سیاسی حکومت اسالمی فرا رسید، تا سند 
های پر صالبت غرب را که های تفتیده جنوب و بر صخرهگویای به خون نوشته بر روی شن

در سایه سار اجراء قوانین پیشرفته اسالم، حفظ ملزومات دینی، حراست از مرز و »تذکاری به: 
ی بلند برداشتن به سو گام ،المالبیتشیارانه از دزدی و چپاول اموال بوم میهن و جلوگیری هو

                                                           
 4از کودتا تا انقالب(؛ انتشارات: مؤسسه خدمات فرهنگی رساف جلد ) یراناساله  4۳نجاتی غالمرضا/ تاریخ سیاسی . 1

 ۷۱ص 
 ، ص ۳علیه السالم(؛ اصول کافی، جلدجعفرصادق )امام . 1
 44ص  ۷۳۳۷، (صیادشیرازیشهید سپهبد علی )آراسته ناصر/ چرا و چگونه؟؛ ناشر: هیئت معارف جنگ . 1
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را به منصه ظهور و عمل برسانند. بر  «های پیشرفت متعالی قلمرو حکومت اسالمی استقله
بعضی ]دزدی به طبقه خاصی، مثالً فقیر، اختصاص ندارد، بلکه  چپاول و همگان عیان است که

طبقات های کنند با این تفاوت که دزدینمیاین کار خودداری  افراد و طبقات مرفه نیز از [از
طبقات باال و ثروتمند، بزرگ و فراوان. این جرایم های فقیر، کوچک و ناچیز است. ولی دزدی

 [دمع] بویژهاجتماعی، نبودن قانون و های در اثر فقر مالی، فقر آموزشی و تربیتی، آلودگی
جدی در برابر مجرمین بزرگ وجود ندارد، این های چون مجازات و قاطعیت رشد کرده است.
کشوری به  1!سازندمی رصت اصالحات را محدودترشوند و فمی فسادها روز به روز بزرگتر

گردد که، ارزش و اعتبار خدمتگزاران واقعی و دانشمندان می پیشرفت همه جانبه نایلهای قله
حرمان به نام (به هر شکلی)دلسوخته و متعصبش را بدانند و آنان را ارج نهند. و فرصت خیانت 

 و نااهالن ندهد.
غلط دیرینه باید شکسته شود، مدیران کهنه کار باید تجارب های بسیاری از سنت 

رژی و مدیر، به ودیعه بسپارند تا آنان نیز چنین رفتاری با گرانمایه خود را به جوانان پران
کتاب  میالدی۷۱۶۳انگلیسی که در سال  «رابرت گرنت واتسن» نوآمدگان داشته باشند.

ر به طو ":گویدمی زمامداران ایرانی زمینه را نوشته است، در «تاریخ ایران در دوره قاجاریه»
هم نه این که در ها مانند و انفصال آنمی کلی، رجال بیشتر از حد انتظار در مقام خود باقی

و چه  ا نیاز رئیس مملکت است.ی بلکه بیشتر منوط به میزان آز و هوس ،لیاقتی باشدبی اثر
 که یکیماند و موقعی می سال در مقامی مستقر12ا حتی 1افتد که شخصی می بسا اتفاق

 فقط برای این است که می ا از مقامی برکناری از مأموران رسمی از کار حکومت
ً
شود، قاعدتا

به عنوان حکومتی دینی و برخاسته از متن جمهوری اسالمی 2مقام دیگری را اشغال کند."
به جهانیان معرفی گردیده است.  ، وطن دوست و مسلماننثار جان عاِلم، ی وفادار،مردم

مشروعیت این نظام تنها مبتنی بر جاری و ساری نمودن احکام واقعی دین مبین اسالم 
مقام مذهبی کشور، صالحیت اداره ترین " به عنوان عالی گردد. و والیت فقیه،خالصه می

شی از ایران ناکشور و رهبری حکومت را داراست. بنابراین، مشروعیت جمهوری اسالمی
ارکان حکومت، زیر حضور فقیهی جامع الشرایط در رأس آن است. و به همین دلیل تمامی

  3نظر مستقیم ولی فقیه، مشروعیت خدمتگزاری به آحاد ملت را دارد."

                                                           
 4۱۱ص ۷۳۱4امین، چاپ: چاپخانه آذروش توسعه نیافتگی در جهان سوم؛ ناشر: نشر ر های علی آبادی علیرضا/ ریشه. 1
 4۳۱همان ص . 1
عاصف رضا/ عملیات و جنگ روانی؛ ناشر: معاونت اطالعات و ستاد مشترک سپاه و معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی . 1

 44۱ص  ۷۳۱۱ چاپ: دفتر انتشارات اسالمی، قم 4کل نیروهای مسلح، جلد ستاد 
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 انتظارات مردم از دولتمردان:
 حفظ دستاوردهای انقالب.
 .المالبیتجلوگیری آگاهانه از غارت 

 صنعتی پویا. شکوفایی
 اقدام در آبادانی و توسعه همه جانبه کشور.

 خدمت صادقانه به مردم در جهت رفاه، آسایش و امنیت عمومی.
خلل  ،بیاندیشد بی تردید اگر مسئولی در قلمرو حکومت اسالمی، برخالف رأی ولی فقیه

گردد، در بین عام می به اطراف و نواحی مملکت ساری و جاریخارجی و داخلی تهدیدهای 
و در عقبی مأخوذ و خسران خواهد شد. زیرا زیان آن نه تنها به احکام شریعت خواهد  مذموم

. " در اصطالح فقهی قلمرو حکومت گرددمی پیوست، بلکه چالش عظیمی متوجه عموم ملت
. «فردارالک»شود؛ در برابر می نامیده «داراالسالم»اسالمی که در آن قوانین شرعی حاکم است، 

تواند از امنیت داخلی، ملی و خارجی برخوردار باشد که می داراالسالم وقتیطبیعی است که 
 1توان مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی را داشته باشد."

اگر جهان اسالم اعم ازسیاسیون و مردم عادی، از حقیقت شریعت اسالم دور نگردند، و از 
در سوگند خورده اسالم، هیچگاه قادین به ظلمات بیگانگی از آن نشتابند، دشمنان ایی روشن

به رخنه در میان صفوف آنان به نام: زبان و قومیت و مذهب و ... نخواهند گردید. و آنان را در 
 افکنند.نمیایی پرتگاه عداوت و تیره روزی و سیر قهقر 

 گردد، جلوه تاج افتخاری که از آن حاصل شود، پرتوتر هر اندازه که اتحاد مسلمین منسجم
 و شکوهمندتر خواهد بود.تر افشان

در زمان جنگ تحمیلی، و سپس در  )ره(امام خمینیایران در سایه رهبری قین؛ ی به طور
، و تا زمانی که از پشتوانه انسجام مردمی، برخوردار است، ایخامنه اللهآیتدوران رهبری 

 دشمنان بالفعلی نخواهد داشت. 
جاند. در استمرار تاریخ گن )ره(یدفقین سرزمین را رهبر شرایط صلح ایران برای متجاوزین به ا
که: تا از خانه ما بیرون نروید، و تا  گوید" ایران می آنجا که در جنگ تحمیلی اعالم کردند:

                                                           
فاع دهای ؛ ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش(از نگاه قرآن و مذاهب فقهی اهل سنت)اعرابی غالمحسین/ نظام دفاعی . 1

 ۳۳۱ص ۷۳۳۶ مقدس، چاپ: نور حکمت، تهران
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ران که به ایران زدید، جبایی که کرده اید معلوم نشود که شما مجرم هستید، و تا ضررهایی هجرم
  1معنی ندارد." نشود و حکم به جبران نشود، صلح

های مناطق مسکونی ایران توسط ایشان در سال پنجم جنگ تحمیلی در اوج بمباران
حتی  " های عراقی، با علم به پشتیبانی و حمایت مردم از جنگ، گفتند:و موشک هوایینیروی 

نفر در این مملکت زنده مانده باشد، این جنگ را ادامه  و یکک خانه سالم مانده باشد ی اگر
  2خواهیم داد."

های شدید شهرها توسط در خرداد همان سال، در اوج تهدیدات مکرر و بمباران
هواپیماهای عراقی، حضور گسترده و کم سابقه مردم ایران در تظاهرات روز قدس، به حمایت 

 44آن زمان که در تظاهرات  ا به شگفتی واداشت.از ادامه جنگ تا تنبیه متجاوز، جهانیان ر 
اهای عراقی به سوی هواپیمبمبی که از سوی ، ، در پشتیبانی از ادامه جنگبهمن مردم ایالم
شهر اصابت کرده و منجر به  کی از اهالیی شود، در حیات منزلمی شلیکها مردم در خیابان

 داغدار و عکس العمل مادرشود، می خانواده کی شهادت رساندن چهار نفر از ساکنین
ین ا «!مردم اصابت ننمودانبوه و در میان  الحمدالله که بمب در خیابان» دلسوخته این است:

 و ایثار مردم این مرز و بوم است! ایماناز دریای ای قطره تجلی واقعه
 و استراتژیک خاورمیانه المللیبینقائم مقام مرکز مطالعات  1«هانترشیرین»برهمین اساس 

با توجه  " در امور مسایل خاورمیانه نوشت: آمریکایی -، استاد دانشگاه و تحلیلگر ایرانی آمریکا
ری ا شخص دیگی کنم، صدامبه پذیرش شرایط ایران توسط عراق برای ایجاد صلح، فکر نمی

 اند:"ایرانی را نافیرا از قدیم بیگانگان در مورد ایرانیان گفتهز 4جرئت تجاوز به ایران را بکند."
 5اند و از پستان پیکان، شیر داده اند."بر جنگ بریده

به دشمنان اسالم فهماندند که  بویژهسال جنگ، به جهانیان  ۱ملت بزرگ ایران در طول 
گانه پرست عدالت خواه ی ایران، ایرانستان نخواهد شد، ایران مهد پرورش دلیرترین مردان

های غربی، به وسیله بعثیون عراقی، در است. کشتارهای فجیع مردم توسط انواع سالح
 ها و شهرها، آنان را به زانو در نیاورد. جبهه

                                                           
آغاز تا پایان(؛ ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عراق )در جنگ ایران و  درودیان محمد/ سیری. 1

 ۳4ص  ۷۳۱۱عقیلی، 
 ۷۷۷همان ص . 1
متولد گردید. وی در دوران رژیم پهلوی در وزارت خارجه ایران  در تبریز ۷۳4۱هانتر، در سال شیرین طهماسب یا شیرین. 1

 د.سکونت گزی در آمریکا در امور خاورمیانهیی پیروزی انقالب به عنوان تحلیلگر آمریکا بعد ازمشغول به کار بود. 
 4۳ص ۷۳۱۶لیغات اسالمی، چاپ: آرین، صفری محسن/ ما اعتراف می کنیم؛ ناشر: انتشارات حوزه هنری سازمان تب. 4
 ۶۱4ص ۷۳۳۱سال  4ه تا جمهوری اسالمی(؛ ناشر: انتشارات سفیر اردهال، جلد / ارتش پایدار)از صفویاکبر. تهرانی 9
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" ملت بزرگ، در این چند سال که از جنایات شرق و  در این مورد گفتند: )ره(امام خمینی
دهند، در هر انفجاری منفجرتر، و در هر دست داده و می برند و عزیزان خود را ازغرب رنج می

ه کاند رود. اینان ندیدهحمله ددمنشانه ای، شجاعانه تر، راه خود را در پیش گرفته و جلو می
کشند و مادران و پدران شجاع ایران، فرزندان و نورچشمان خود را زیر خروارها خاک بیرون می

دهند. و از دست اندرکاران، مقابله به مثل و از سر می «جنگ، جنگ تا پیروزی»فریاد 
 1کنند!"ها، ادامه جنگ را طلب میسلحشوران جبهه

که سختی به دنبال هم برسد، جوهر مردانگی " هنگامی فرمایند:، می(ع)یعلحضرت 
 2گردد."پدیدار می

از جمله:  رای اشتراکات مذهبی بسیاری هستند،مسلمانان در سراسر پهنه جهان، دا
وحدت  ، وجود قرآنی واحد،(الله علیه و آله یصل)گانگی پروردگار، نبوت خاتم انبیاءی اعتقاد به توحید و

ماه مشخص، هماهنگی و اتحاد  در یکدر قبله، برگزاری نماز در پنج نوبت، انجام فرایض روزه 
، اشتراک در یه و آله(الله عل یصل)اعظمدر انجام مناسک حج، انجام عقد و نکاح به سنت پیامبر 

 فرهنگ و آداب و رسوم و... .
در بین آنان خواهد بود اگر، ایی توجه به دارا بودن اشتراکات فراوان، مانع از رسوخ تفرقه و جد

 گردد.روئیده ن ،خودی جاهل متکی به بیگانهای بذر آن توسط اجانب پاشیده نشود و به دست عده
توانند بر اندام نمیمسلمانان واقعی  کهاند رسیدهجهانخواران مستبد به این واقعیت 

های ا دیدن فیلمب و یااستخوانی کودکان دربند تحریم غذایی استکبار بنگرند و ساکت بایستند، 
هم در مقابل دیدگان والدین دست  آن ساله، توسط عمال آنان، 4-۳دهشتناک ذبح کودکان 

 َمْن »اند: فرمودهمبین بسته او، فقط به اظهار تأسف و تأثر اکتفاء نمایند! امین وحی این دین 
ْصَبَح 

َ
مورِ  َیْهَتم   ال أ

ُ
ُمْسلمیَن  ِبأ

ْ
ْیَس  ال

َ
ل

َ
 کسی صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام هر)«.  ِبُمْسِلٍم  ف

اری او ی رموده است: هر کس فریاد مظلومی را بشنود و بهف و یانورزد، مسلمان نیست(. 
 برنخیزد، مسلمان نیست.

گردد، عدم توجه به اختالفات ک خانواده بزرگ محسوب میی به مثابه جامعه اسالمی
ی توأم با پیشرفت در امور فرهنگی، علمی، آمیزمسالمتسالیق و عالیق طبیعی، همزیستی 

 گردید. خواهداقتصادی و اجتماعی پدیدار 

                                                           
با تحلیلی مقایسه ای(؛ ناشر: مؤسسه مقدس )ره( در دفاع ) ینیخمبنی لوحی سیدعلی/ مبانی دفاع از دیدگاه امام . 1

 ۳۳۳ص  ۷۳۱۱فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ: انتشارات ایتا، 
 ۱۱۳چاپ، افست ص  4عبدالواحد/ غرر الحکم؛ ترجمه: محمدعلی انصاری قمی، جلد آمدی آیت الله . 1
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"و همگی به رشته الهی درآویزید و پراکنده نشوید، و فرماید: خداوند در قرآن کریم می" 
کدیگر بودید پس او میان دلهای شما الفت افکند و ی اد کنید که دشمنی نعمت خدا را بر خود

د . خداونبه موهبت او، با هم برادر شدید؛ و برلبه پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید
  1ابید."ی کند تا هدایتاینگونه آیات خود را برای شما بیان می

" و همانا راه راست من همین است، پس از آن پیروی کنید و از  فرماید:در جای دیگر می
سازد. این است آنچه خدا پیروی نکنید که شما را از راه او پراکنده می [تفرقه افکن]های راه

  2شما را به آن سفارش کرد، باشد که پرهیزگار شوید."
ه دیرینه روباغما بردن اموال مسلمین در جهت سیاست ی استعمارگران درنده خو، برای به

 از قبیل: جویند.انحاء گوناگون متمسک می ، به«تفرقه بیانداز و حکومت کن» (انگلیس)تاریخ 
 تحریف تاریخ غنی و درخشان اسالمی. -الف

 اسالم ستیزی(.) یاسالمتبلیغ فرهنگ غربی و تحقیر و سرکوب فرهنگ اصیل  -ب
 و اسالمیبه منظور مسخ روح اصیل انتشار مطالب اسرائیلیات در بین ملل اسالمی -ج

 ارتقاء فرهنگ غیراسالمی.
 از دست نشاندگان و ُعمال خودفروخته حاکم بر جان و مال و ناموس مسلمین.حمایت  -د
 تبلیغ اسالم گریزی. -ـه
 بند و باری غربی.بی به سوی فرهنگسوق دادن اخالق اسالمی -و

" از آغاز عصر استعمار تاکنون، اسالم توسعه  ،که وقفه دشمان اسالمبی هایعلیرغم تالش
این دین توحیدی، بسیاری از  علیهلی همین تبلیغات منفی و 3بسیار اندکی داشته است،"

 یر ادیان را مجذوب خود نموده است!تشنگان حقیقت جوی سا
 هاقدرتگویم که اسالم ابر می " من با اطمینان گفتند: ۷۳۶۶مرداد  ۶در  )ره(امام خمینی
کی پس از دیگری ی . اسالم موانع بزرگ داخل و خارج محدود خود رانشاندمی را به خاک مذلت

 4."برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد
مَّ "

ُ
ي ث نا نَُنجِّ

َ
ذیَن  َو  ُرُسل

َّ
ذِلَک  آَمُنوا ال

َ
ا ک ْینا َحقًّ

َ
  َعل

ِ
ُمْؤِمنیَن  نُْنج

ْ
 5"ال

 «هم عجل لولیک الفرجلال»

                                                           
 ۷۶۳. قرآن مجید. سوره آل عمران، آیه 1
 ۷۳۳. قرآن کریم. سوره انعام، آیه 1
 ۷۱۳ص  ۷۳۱۱، اکبر کرمیعلی -و غرب؛ ترجمه: علیرضا فرشچییان لسر/ احساس محاصره، ژئوپلیتیک اسالم  -. گراهام فولر1
 ۷۷۱، ص 4۶صحیفه نور، جلد . 4
قرآن مجید/  «سپس فرستادگان خود را و کسانی را که گرویده اند نجات می دهیم زیرا بر عهده ماست که مؤمنان را نجات دهیم.. » 9

 ۷۶۳سوره یونس آیه 
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یه و علمجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم )صلی الله )نهج الفصاحه  ؛پاینده ابوالقاسم .۳۳

 ۷۳۶۷ناشر: سازمان انتشارات جاویدان، چاپ: چاپخانه بهمن،  ؛(آله

جنگ ایران و عراق از نگاه  ؛مرکز ملی اسناد -پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس .۳۶

و دیگران، ناشر:  -پناهمترجمان: عمادالدین قاسمی ،4و ۷جلد ، جهان مطبوعات

 رانتهعقیلی،  -چاپ: قلم آذینکیب، انتشارات ش -پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

۷۳۱۱ 

ناشر: بنیاد حفظ  ،(ویرایش دوم)جغرافیای عملیات ماندگار در دفاع مقدس پوراحمد احمد؛  .۳۱

 ۷۳۳۶، صریر دفاع مقدس، چاپ: تهرانهای آثار و نشر ارزش

های دفاع بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش، ناشر: در جنگ کرمانشاهپورجباری پژمان؛  .۳۱

 ۷۳۳4، سال مقدس، نشر: حریر، تهران

 ۷۳۱۳سال  ، انتشارات کیهان، تهرانانقالب سفیدپهلوی محمدرضاشاه؛  .۳۳

، مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران به سوی تمدن بزرگپهلوی محمدرضا؛  .۱۶

 ام(عسهامی)پهلوی، چاپ: شرکت افست 

، ناشر: انتشارات اروند، چاپ: غزال، سال تاریخ کامل ایرانآشتیانی اقبال؛  -پیرنیا حسن .۱۷

۷۳۳۶ 

 ۷؛ چاپ: چاپخانه ارتش، جلدتاریخ ارتش نوین ایران .۱4

 ۷۳۱۱سال ، ناشر: اعالم التقی، چاپ: بهبهانی، قمنرم افزاران تباهیتجلی حاجیه؛  .۱۳

ترجمه: احمد تدین، ، چگونه عراق را مسلح ساخت(غرب مرگ )سوداگری  ؛آ تیمرمن کنت. .۱۱

 ۷۳۱۳ ناشر: خدمات فرهنگی رسا، چاپ: چاپخانه آرمان، تهران
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 سفید انتشارات: ناشر ؛(اسالمی جمهوری تا ازصفویه)پایدار ارتش اکبر، تهرانی .۱۳
  ۷۳۳۱ ،سال4جلد زمزم،: چاپ اردهال،

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری ، ناشر: 81گزارش زمستان جباری جلیل؛  .۱۶
 ۷۳۱4سال  ایران، چاپ: مشیری، تهراناسالمی

ناشر: اداره  ؛(درآمدی بر هشت سال جنگ تحمیلی)غلبه بر دشمن جزایری سیدمسعود؛  .۱۱
  ۷۳۱۳روابط عمومی و انتشارات سپاه، چاپ: مرکز چاپ نمایندگی والیت فقیه سپاه 

ناشر: انتشارات آوای  ،انقالب اسالمی( بعد از) یراناروابط خارجی ؛ جعفری ولدانی اصغر .۱۱

 ۷۳۱4نور، چاپ: چاپخانه درخشان، سال 
 ،عملیات نیروی زمینی در هشت سال دفاع مقدسماندگار )اطلس نبردهای جعفری مجتبی؛  .۱۳

ناشر: معاونت عملیات نیروی زمینی، چاپ: (، 1327مرداد ماه  -1314شهریور ماه 
 ۷۳۱۱سال  تهرانصنوبر، 

 های هفتصد ساله ایران و رومجنگ .۳۶

، ناشر: سازمان مطالعه و و نقش استراتژیک تنگه هرمز فارسخلیجحافظ نیا محمدرضا؛  .۳۷
 ۷۳۱۱سال  سمت(، چاپ: مهر، قمها )تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

ناشر: بنیاد دایره المعارف  19، جلد دانشنامه جهان اسالمحدادعادل غالمعلی؛  .۳4

 ۷۳۱۳ اسالمی، تهران
: انتشارات ناشر ،شرح حال مختصری از زندگی مشاهیر صحابهحسین بر محمد عظیم؛  .۳۳

 ۷۳۳۶شیخ االسالم احمد جام، سال 
، ناشر: انتشارات ایران زرهی در سال اول جنگ تحمیلی91لشکرعقوب؛ یحسینی سید .۳۱

 ۷۳۳۷ سبز، تهران

ان، ، ناشر: انتشارات صالححقایق و خرافات از نگاه دین؛ اکبرعلیحسینی نیشابوری سید .۳۳
 ۷۳۳۶ چاپ: نگارش، قم

 ، ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسالمی،دانش مسلمینمحمدرضا؛ حکیمی .۳۶
 یماسال، ناشر: دفتر انتشارات اسالمی در های نظامجنگا فرمانحسین؛  حیدری کاشانی .۳۱
 ۷۳۶۱: چاپخانه دفتر انتشارات اسالمی چاپ (،وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)

 ناشر: ؛(به روایت اسناد سازمان ملل متحد)عراق علیه ایران یایی جنگ شیم خاطری شهریار؛ .۳۱
های با همکاری انجمن حمایت از قربانیان سالح -های دفاع مقدسبنیاد حفظ آثار و ارزش

 ۷۳۱۶ شیمیائی، چاپ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ: و انتشارات، تهران
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 فروپاشی شاهنشاهی ساسانیخنجی امیر حسین؛  .۳۳

 ۷۳۱۳ ؛ ناشر: فراگفت، قمالمللیبیندفاع مشروع و محاکم ؛ اکبرعلیخسروی  .۶۶

ناشر: مرکز  ،(نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)اجتناب ناپذیری جنگ درودیان محمد؛  .۶۷

 ۷۳۱۳ ، چاپ: عقیلی، تهران4مطالعات و تحقیقات سپاه، جلد 

مرکز مطالعات و  آغاز تا پایان(،)سیری در جنگ ایران و عراق درودیان محمد؛  .۶4

 ۷۳۱۱تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: عقیلی، سال 

ناشر: مرکز مطالعات  ،(نقد و بررسی جنگ ایران و عراق)علل تداوم جنگ درودیان محمد؛  .۶۳

 ۷۳۱4، چاپ: عقیلی، ۳و تحقیقات جنگ سپاه، جلد

 تناشر: مرکز مطالعات و تحقیقا جنگ ایران و عراق(،)ها ها و پاسخپرسشدرویشی فرهاد؛  .۶۱

 ۷۳۱۳جنگ، چاپ: قلم آذین سال 

 مرکز اسناد دفاع ،اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلیرئوفی حمیدرضا؛  -دژپسند فرهاد .۶۳

 مقدس، چاپ: عقیلی 

، ناشر: 1و7روزها و رویدادها، مجلد؛ دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا .۶۶

 ۷۳۱۷مؤسسه فرهنگی نشر رامین، چاپ: دهکده، سال 

چاپ: دفتر نشر فرهنگ  ،نقش ارتش آزادی بخش خلق در نظام سیاسی چیندفتری مریم؛  .۶۱

 ۷۳۶۳اسالمی، سال 

 دیپلماسی وچهارم )جنگ جهانی (؛ رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه)دمارانش کنت  .۶۱

 ۷۳۳۶ اطالعات، تهرانترجمه: سهیال کیانتاژ، ناشر: انتشارات  جاسوسی در عصر خشونت(،

ناشر: بنیاد فرهنگی امام  70و9،5،1،3، مجلدنهضت روحانیون ایران؛ دوانی علی .۶۳

 عام(سهامیافست )، چاپ: شرکت السالم()علیهرضا

سال  ۶انتشارات نگاه، چاپ: نوبهار، جلد ناشر: تاریخ اجتماعی ایران،راوندی مرتضی؛  .۱۶

۷۳۱۷ 

 ۷۳۳۳ناشر: عارف کامل، سال  ،جاویدانافکار رحمت نژاد حسین؛  .۱۷

ی رهبری سیاسی در قبررسی تطبی) از سقوط گنجه تا فتح خرمشهر ؛حسن (روشن)رحیمی  .۱4

، (دفاع مقدسهای وابسته به بنیاد حفظ آثار و ارزش) یرصرناشر:  ؛(ی معاصر ایرانهاجنگ

 ۷۳۱۳ تهران

  ۷۳۳۶سال  ناشر: انتشارات بهزاد، تهران ،نادرشاهرضازاده شفق صادق؛  .۱۳
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 رسالت اسالمی و، جمهوری ، کیهان: اطالعاتهایروزنامه .۱۱

 ۷۳۱۳سال  ناشر: کتاب صبح، چاپ: اسوه، تهران ،نیمه پنهان آمریکازرشناس شهریار؛  .۱۳

ناشر: انتشارات جاویدان، چاپ: شرکت افست  ،سکوتدو قرن  ؛زرین کوب عبدالحسین .۱۶

 ۷۳۳۶شهریور،  4۳چاپخانه  «سهامی عام»

م و تجاوز رژی نظام جمعی سازمان ملل متحدمنصور الریجانی اسماعیل؛  -زمانی سیدقاسم  .۱۱

مدیریت  –دفاع مقدس های ناشر: بنیاد حفظ آثار و ارزش عراق به جمهوری اسالمی ایران،

 ۷۳۱۱ ادبیات و انتشارات، تهران

ترجمه: عباس مخبر، چاپ: انتشارات وزارت فرهنگ و  ،شکست شاهانهزونیس ماروین؛  .۱۱

 ۷۳۱۶ارشاد اسالمی، سال 

طراحان تحریم جمهوری ؛ سازمان پدافند غیرعامل کشور/قرارگاه پدافند اقتصادی .۱۳

 ۷۳۳۳ناشر: انتشارات نیلوفران، سال  ،ایران در دولت و کنگره آمریکااسالمی

ناشر: انتشارات  (،زندگی نامه شهدای هوانیروزپرواز )صحیفه سازمان تبلیغات اسالمی؛  .۱۶

 ۷۳۶۳حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، چاپخانه: آرین سال 

ای کاخ شیشهدفتر سیاسی(؛ ) یراناسازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی .۱۷

 (اقتصادی از بزرگترین عملیات تروریستی جهان علیه آمریکا و نظامیتحلیل سیاسی، )
 -ینشریه سیاسدفتر سیاسی(؛ ) یراناسازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی .۱4

  ،7613مهر ماه  108شماره  نظامی

، تارتش و سیاسدفتر سیاسی(؛ ) یرانااسالمیسازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری  .۱۳

 ۷۳۱۶ناشر: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، چاپ: مرکز خدمات فرهنگی مطهر، سال 

مجموعه )حدیث والیت جمهوری اسالمی؛ سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی .۱۱

 ۷۳۱۳چاپ: انتشارات سروش، سال  رهنمودهای مقام معظم رهبری(،

 ۷۳۶4ناشر: انتشارات کتاب سرا، چاپخانه افق، سال  در بند، آمریکاسالینجر پیر؛  .۱۳

ناشر: انتشارات مرکز  ،مهر و قهرعلی عسکری سعیدرضا؛  -سبحانی نیا محمدرضا .۱۶

 ۷۳۱۳سال  فرهنگی شهید مدرس، چاپ: عترت، اصفهان

 چاپ: ،ستیز با صلح؛ ایرانشورای عالی دفاع جمهوری اسالمی-ستاد تبلیغات جنگ .۱۱

 ۷۳۶۶ایران چاپ، سال 

ایران در ؛ ارتش جمهوری اسالمیعقوبیجوادی پور محمد/ نیک فرد علی / حسینی سید .۱۱

 ناشر: سازمان عقیدتی ارتش، چاپ: ارتش ج.ا.ا 4و۷مجلد  هشت سال دفاع مقدس،
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 ناشر: انتشارات عرشان، تهران ،االئمهثامنعملیات ابوالقاسم؛  یجاودان -اللهروحسروری  .۱۳
 ۷۳۱۱سال 

ناشر: انتشارات سوره مهر، چاپ: شرکت افست  همه چیز درباره جنگ،سرهنگی مرتضی؛  .۳۶
 ۷۳۱۱ (سهامی عام)

سعید محبی، چاپ: ناشر: نشر شهید  ،در عملیات بزرگ فاو هوانیروزسلطانی مرتضی؛  .۳۷
 ۷۳۱4 دیبا، تهران-جواهری

ترجمه: عباس مخبر، چاپ:  ؛سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج .۳4
 ۷۳۱4صهبا، سال 

 ناشر: انتشارات امیرکبیر ترجمه: فضل الله نیک آئین، بازار اسلحه،سمسون آنتونی؛  .۳۳

ترجمه:  ،«ها و رؤیاهاواقعیت»خزر انرژی، اقتصاد و سیاست در حوزه مورین؛  کرندل سن. .۳۱
 محمد حریری اکبری، ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

تی ناشر: سازمان عقید در حال گذر(، المللبینناتو و نظام بالکان )دومینوی سنگالی کریم؛  .۳۳
 ۷۳۱۶دفتر سیاسی، چاپ: وزارت دفاع، سال  -سیاسی ارتش

، چاپ: سارنگ ،ناشران جهان اسالم المللیبیناجالس و فرهنگی؛ شرکت انتشارات علمی .۳۶

 ۷۳۳۶، سال تهران
 ۷۳۱۳چاپ: قدس، سال  آیت بصیرت(،) ینالدحاج آقا بهاء حسن؛  شفیعی سید .۳۱
 ، السالم()علیهینحسشهیدی سیدجعفر؛ قیام  .۳۱
ناشر: انتشارات  ،عراق 7910نگاهی به تاریخ انقالب اسالمی؛ صادقی تهرانی محمد .۳۳

 ۷۳۳۱سال  دارالفکر، قم

 ۷۳۳۱ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران جنگیدیم،می چگونهصادقی گویا نجاتعلی؛  .۷۶۶
ناشر: آفاق روشن  داری اسالمی پس از انقالب اسالمی،بی موج اولصفاتاج مجید؛  .۷۶۷

 ۷۳۳۱بیداری، چاپ: عترت، 
ناشر: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات  ،کنیممی ما اعتراف ؛صفری محسن .۷۶4

 ۷۳۱۶اسالمی، چاپ: آرین، 

ناشر: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات  ،هاانقالب و ریشهطاهری حبیب الله؛  .۷۶۳
 ۷۳۶۳اسالمی، چاپ: شمشاد، 

: نشر علم، چاپ: چاپخانه ناشر جنگ نفت در خاور میانه(،قدرت )بازی طلوعی محمود؛  .۷۶۱
 ۷۳۱۷حیدری، سال 
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 ۷۳۱۱ناشر: نشر علم، چاپ: چاپخانه تک، سال  پدر و پسر،طلوعی محمود؛  .۷۶۳

ناشر: نشر  ،نرم علیه جمهوری اسالمی ایرانابزارهای جنگ طهماسبی پور امیرهوشنگ؛  .۷۶۶

 ۷۳۳۷ساقی، چاپ: پایدار 

ناشر: معاونت اطالعات ستاد مشترک سپاه و  ،عملیات و جنگ روانیعاصف رضا؛  .۷۶۱

، چاپ: دفتر 4و۷معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، مجلد 

 ۷۳۱۱سال  انتشارات اسالمی، قم

، ناشر: (از مساعدت تا مشارکت آشکار)در جنگ تحمیلی  مواضع آمریکا عسکری شاداب؛ .۷۶۱

 ران، تهصیادشیرازیانتشارات ایران سبز، چاپ: هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی 

 ۷۳۳۳سال 

اع های دفبنیاد حفظ آثار و نشر ارزشناشر:  ،مأموریت در ساحل نیسانعالمیان سعید؛  .۷۶۳

 ۷۳۱۱سال  مقدس، نشر صریر، تهران

 ناشر: نشر معروف، چاپ: خاتم االنبیاء، قم زیارتی مصور عراق، یراهنما ؛علوی احمد .۷۷۶

۷۳۳4 

ناشر: نشر رامین، چاپ:  ؛توسعه نیافتگی در جهان سومهای ریشهعلی آبادی علیرضا؛  .۷۷۷

 ۷۳۱4آذروش  چاپخانه

ناشر: نشر کتاب سیاسی، ، های آنریشه اسالمی وانقالب عمیدزنجانی عباسعلی؛  .۷۷4

 ۷۳۶۱، تهران

ترجمه و تحقیق: گروه پژوهش و تحقیقات  ،انجیل برنابا؛ السالم()علیهعیسی مسیح .۷۷۳

 ۷۳۱۶ خاتم، ناشر: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی خاتم، چاپ: دقت، مشهد

ناشر: سازمان عقیدتی  ،ایرانو براندازی جمهوری اسالمی آمریکاغضنفری کامران؛  .۷۷۱

 ۷۳۱۱سال  سیاسی ارتش )دفتر سیاسی( چاپخانه: شادرنگ، تهران

ناشر:  ،(نبرد هوایی دفاع مقدس به روایتی دیگر)سرزمین ایران های عقابغفوری علی؛  .۷۷۳

 ۷۳۳۱ ، تهران۷راهبردی نهاجا، جلد مرکز انتشارات 

 ترجمه مهدی نراقی  ،ایران برضد شاه؛ لوروربه ژان-فاروقی احمد  .۷۷۶

  (و آمریکا به روایت اسناد ساواک)از تاریخ انقالب ایی فرازه .۷۷۱
روایت فتح،  ناشر: انتشارات اسالمی،های واکاوی خیزشفرزندی اردکانی عباسعلی؛  .۷۷۱

 ۷۳۳۷ چاپ اول، تهران

 1399سال سوم شماره دهم، پائیز ، عملیات روانی؛فصلنامه علمی، پژوهشی .۷۷۳
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آشتیانی، چاپ:  مترجم: منوچهر طاهرنیا، ناشر: انتشارات ؛فرار از ایرانفولت کن؛   .۷4۶

 ۷۳۶۳اطاق چاپ 

 –ترجمه: دکتر سیدقاسم زمانی  ،حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانهِفِلک دیتر؛  .۷4۷

، سال های حقوقی شهر دانش، تهراندمتر نادر ساعد، ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهش

۷۳۳4  

ترجمه: علیرضا  ژئوپلیتیک اسالم و غرب، احساس محاصره، لسران؛ -فولر گراهام .۷44

 ۷۳۱۱کرمی، چاپ: عقیلی، سال اکبرعلی -فرشچی

 السالم()علیهیعلنهج البالغه حضرت فیض االسالم؛  .۷4۳

  ۷۳۶۷سال  ۳و4،۷ناشر: پیام آزادی، چاپ: طلوع، مجلد ،پیام انقالب؛ م.د –قاجار  .۷4۱

ناشر:  ،(مجموعه مقاالت)پایان جنگ عراق و ایران  دربارهمباحثی قاسم پور محمدمهدی؛  .۷4۳

 ۷۳۱۱ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، چاپ: آرین، تهران

پرواز ی رحمت الله؛ نسلمان ماهی -طاهری آذر محمد -کمتقاضی میرسعید سیدح .۷4۶

 ۷۳۱۱چاپخانه: نهاجا، سال  ،تا بینهایت

ناشر: مؤسسه فرهنگی هنری مشعرف جاپخانه  ،عتبات عالیات عراققائدان اصغر؛  .۷4۱

 ۷۳۳۷سال  مشعر، تهران

  قرآن مجید  .۷4۱
ناشر: انتشارات دلیل ما، چاپ:  ،در تاریخ خلفا تتمه المنتهی؛ )ره(حاج شیخ عباس قمی .۷4۳

 ۷۳۱۱سال  نگارش، قم

ناشر: شرکت مطبوعات، چاپخانه مرکزی جنب  ،ایرانتاریخ نظامیقوزانلو جمیل؛  .۷۳۶

 4و۷دارالفنون، مجلد 

 چاپ: خوشه (،7667تیر  60)قیام ملت مسلمان ایران ؛ سید محمود کاشانی .۷۳۷

ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ:  ،در اسناد ارتش عراق خرمشهرکاظمی اصغر؛  .۷۳4

 میالد نور، چاپ دوم، تهران

، ناشر: بنیاد 4و۷مجلد  هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اسالمی،کرباسچی غالمرضا؛  .۷۳۳

 ۷۳۱۷ایران، سال تاریخ انقالب اسالمی

روایت،  -ترجمه: محمد اشعری، ناشر: نشرثالث ،خون در راه نفتهانس؛ کرونبرگر .۷۳۱

 ۷۳۱۷چاپ: احمدی، سال 

 ترجمه: رشیداسمی، چاپ: ابن سینا ،ایران در زمان ساسانیان؛ کریستن سن آرتور .۷۳۳
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 ،(31مرداد  -89شهریور ) مقدسدر دفاع  های ماندگار هوانیروزحماسهکریم زاده اردشیر؛  .۷۳۶

 ۷۳۳۶سال  ناشر: نشر سوره سبز، تهران

 لسا ،ناشر: نسیم حیات، چاپ: جعفری، قم ،اتحاد ملی و انسجام اسالمیرضا؛ کریمی .۷۳۱

۷۳۱۶ 

: مرکز فرهنگی سپاه، چاپ: مرکز چاپ ناشر نیمه پنهان جنگ،کریمی مجید؛  .۷۳۱

 ۷۳۱۶نمایندگی ولی فقیه در سپاه 

ترجمه: دکتر عبدالرحیم گواهی، ناشر:  های انقالب ایران،ریشه؛ آر نیکی. -کدی .۷۳۳

 ۷۳۶۳انتشارات آوای نور، چاپخانه: دیبا، سال 

 ناشر: انتشارات اطالعات، تهران ،ایران و آمریکاانقالب اسالمییی رویاروکدیور جمیله؛  .۷۱۶

 ۷۳۱4سال 

ترجمه: کیوان  علیه ترور(، جنگ داخلی آمریکا)علیه همه دشمنان ؛ آ کالرک ریچارد . .۷۱۷

 ۷۳۱۱سال  نیا، ناشر: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ: خوشه، تهرانافخمی

ترجمه: حاج سید جواد مصطفوی، ناشر:  ،6، جلد اصول کافی؛ کلینی ثقه االسالم .۷۱4

 دفتر نشر فرهنگ اهل بیت

، ترجمه: عبدالحسین میرزای قاجار، طبیعت استبدادکواکبی سیدعبدالرحمن؛  .۷۱۳

 ۷۳۶۳سال  ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، قم

 ۷۳۳۶ناشر: نشر آجا  های باختر؛فرمان آتش در کوهستانکیانی سورنا؛  .۷۱۱

 ،دریایی( و حقوق جنگ 7950 -7955عراق )؛ جنگ ایران و رونزیتی ناتالینو -آندرهگاتری  .۷۱۳

سعیدتائب و احمد ساالری، ناشر: مؤسسه  –مترجمان: حمیدرضا ملک محمدی نوری 

 ۷۳۱۱ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران

ترجمه: قاسم صنعوی، چاپ: دفتر نشر فرهنگ ، پیشتاز انحطاط آمریکاگارودی روژه؛  .۷۱۶

 ۷۳۱۶اسالمی، سال 

 ، ترجمه: فریدون ناظمیو شاه سیاست خارجی آمریکا؛ ج گازیوروسکی مارک. .۷۱۱

ه: ترجم ،(و افغانستان عملیات پنهان علیه هندوستان) یاآسسیا در گالیولین راستم؛  .۷۱۱

 ۷۳۱۳دانشکده اطالعات، ناشر: انتشارات بینش، چاپ: طلوع، سال 

، ترجمه: غالمعلی سیار، ناشر: مؤسسه فرزان، چهره آسیادنیکر ژرژ؛  -گروسه رنه .۷۱۳

 ۷۳۱۳سال  چاپ: فاروس، تهران
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 ، ترجمه: اردشیر روشنگر، ناشر: انتشارات البرزمصاحبه با شاهالنیک مارگارت؛  .۷۳۶

 ، ناشر: انتشارات امیرکبیرا بالی ایرانی طالی سیاهلسانی ابوالفضل؛  .۷۳۷

 مرکز مطالعات و :ناشر ،(پاسخ به ابهامات) با جنگایی آشنلطف الله زادگان علیرضا؛  .۷۳4

 ۷۳۱۶، سال 4تحقیقات جنگ سپاه، چاپ: پژمان، جلد

ناشر: مرکز اسناد انقالب اسالمی،  ،ایران؛ ارتش و انقالب اسالمیهلطفیان سعید .۷۳۳

 ۷۳4۱۶سال

، مرکز چاپ و انتشارات وزارت های برنامه ریزی استراتژیکاستراتژی و روشلطفیان سعیده؛  .۷۳۱

 ۷۳۱۷سال  ، تهرانامور خارجه

های چند ملیتی و دول غربی با بلوک اسراری از روابط پنهانی شرکت)ودکاکوال لوونس شارل؛  .۷۳۳

جمه: دکتر غالمعلی سیار، ناشر: سازمان انتشارات جاویدان، چاپ: چاپخانه تر ،شرق(

 محمدحسن علمی، 

، ترجمه: محمد عبادزاده، ناشر: انتشارات پیروز، فرزند اشتباه زمان یگاند لوئیز فیشر؛ .۷۳۶

 ۷۳۱۱دی ماه 

 ۷۳۱۳نشر: البرز، چاپخانه آسمان، سال  ؟ ، ابرقدرت قرنایرانمازندیوسف؛  .۷۳۱

، ترجمه: ع. رشیدی، ناشر: انتشارات (هایزر خاطرات ژنرال) تهرانمأموریت در  .۷۳۱

 ۷۳۶۳اطالعات، تهران 

، مترجم: نعمت اله عاملی، ناشر: انتشارات مرکز اسناد (رابرت هایزر) مأموریت به تهران  .۷۳۳

 ۷۳۳۶اسالمی، چاپ: چاپخانه مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران انقالب 

 ۷۳۳۱مهر ماه  ۳۳سال هفتم؛ شماره  ؛فرهنگی اندیشه پویا –ماهنامه سیاسی .۷۶۶

 ۷۳۱۷ ، ناشر: انتشارات کویر، چاپ: غزال، تهرانموج دوممبصر داریوش و دیگران؛  .۷۶۷

ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ، عراقنظام دو قطبی و جنگ ایران و متقی ابراهیم؛  .۷۶4

 ۷۳۱۱، چاپ: قلم آذین (مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ) دفاع مقدس

، ترجمه: حمیدرضا فارسخلیجکشورها و مرزها در منطقه ژئوپلیتیک مجتهدزاده پیروز؛  .۷۶۳

 ۷۳۱۶سال  وزارت امورخارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، تهران –ملک محمدی نوری 

اردیبهشت و خرداد  ؛(هنری -ادبی -علمی -اجتماعی -سیاسی)مجله ماهانه چیستا  .۷۶۱

 ۳و  ۱شماره  ۷۳۱۱

 ۷۳۱۳، چاپ: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، سال 71مجله ماهانه مسجد؛ شماره  .۷۶۳
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 ، ناشر: دفتر انتشارات اسالمیتاریخ سیاسی معاصر ایرانمدنی سیدجالل الدین؛  .۷۶۶

ناشر: دفتر  ،تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی ایرانمدنی سیدجالل الدین؛  .۷۶۱

 ۷۳۱۶سال  4و۷انتشارات اسالمی، مجلد 

، چاپ: ناشر: موزه دفاع مقدس تهران ،دستاوردهای دفاع مقدسمرادپیری هادی؛  .۷۶۱

 ماندگار

 ۷۳۱۳، چاپ: پژمان، سال از خونین شهر تا خرمشهرمرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛  .۷۶۳

چند مسئله راهبردی »تأملی در جنگ ایران و عراق مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛  .۷۱۶

 ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ: پژمان ؛«(مجموعه مقاالت)

چاپ:  کتاب چهارم، هجوم سراسری(،)روزشمار جنگ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛  .۷۱۷

 ۷۳۱4، سال صادق

های آخرین گام کتاب پنجم، هویزه)روزشمار جنگ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛  .۷۱4

 ۷۳۱۳چاپ: قدیر سال  ،اشغالگر(

، ترجمه: محمدجعفر در کشورهای عربی دیپلماسی پنهان اسرائیلمصطفی امین؛  .۷۱۳

 ۷۳۱4سال  سعدیان، قم

ناشر: مؤسسه  ،(خاطرات سیاسی و نظامی)کهنه سرباز  مصّور رحمانی غالمرضا؛ .۷۱۱

 خدمات فرهنگی رسا، چاپ: چاپخانه فراهانی

ات پژوهشی عملی –فصلنامه علمی عملیات روانی،معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه؛  .۷۱۳

 ۷۳۱۱، پائیز ، سال سوم، شماره دهم، تهرانروانی

 ،تهران ،حماسه مقاومتمعاونت فرهنگی و تبلیغات جنگ ستاد فرماندهی کل قوا؛  .۷۱۶

 ۷۳۶۱سال 

، چاپ: حماسه مقاومتمعاونت فرهنگی و تبلیغات جنگ ستاد فرماندهی کل قوا؛  .۷۱۱

 ۷۳۶۳سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سال 

 ،در سال اول جنگ ایع صحنه عملیات خوزستانتحلیلی بر وقمعین وزیری نصرت الله؛  .۷۱۱

  ۷۳۱۳سال  های دفاع مقدس آجا، تهرانناشر: سازمان حفظ آثار و نشر ارزش

: انتشارات هدف، چاپ: ناشر ،مدیریت و فرماندهی در اسالم مکارم شیرازی ناصر؛ .۷۱۳

 ۷۳۱۶ السالم()علیهمدرسة االمام امیرالمؤمنین
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ی پانصد ساله اخیر ایران و هاجنگبررسی منصوری الریجانی اسماعیل، شیرزادی رضا؛  .۷۱۶

 ۷۳۱۳ناشر: انتشارات عروج نور، چاپ: عروج نور ، مقایسه با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

 هرانت، ناشر: انتشارات ایران سبز، المبینفتحعملیات ؛ اکبرعلیموسوی قویدل سید .۷۱۷

 ۷۳۱۱سال 

وابسته به حوزه مهر )، ناشر: انتشارات سور (6 -اچ) یدالولحمله هوایی به مهرنیا احمد؛  .۷۱4

 ۷۳۱۳، چاپ: سازمان چاپ نهال (هنری

 ۷، ناشر: مرکز نشر معارف اسالم، شمارهشیعه و زمامداران خودسرمغنیه محمدجواد؛  .۷۱۳

، ناشر: مؤسسه فرهنگی هنری سیاحتی عراقراهنمای اماکن زیارتی و مقدسی احسان؛  .۷۱۱

 ۷۳۳۷سال  مشعر، چاپخانه مشعر، تهران

 ، بر ایران بیست و پنج سال حاکمیت آمریکامنصوری جواد؛  .۷۱۳

، چاپخانه سپهر، ، ناشر: انتشارات امیرکبیردو سال آخر، رفرم تا...انقالبه؛  -موحد .۷۱۶

 ۷۳۶۳سال  تهران

، ناشر: ظهور و سقوط سلطنت پهلویهای سیاسی؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش .۷۱۱

 ۷۳۱۶، سال 4انتشارات اطالعات، جلد

 ، ناشر: انتشاراتاس نبی، تبریزهای دفاع مقدسناگفتهمؤسسه سروش منزلت؛  .۷۱۱

 ۷۳۶۱سال  ،کودتای نوژههای سیاسی؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش .۷۱۳

 انتشارات امیرکبیر ،تاریخ روابط خارجی ایرانمهدوی هوشنگ؛  .۷۳۶

، ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، سال ونانی تمدننامدارآزادگان محمدرضا؛  .۷۳۷

۷۳۱۳ 

انتشارات مؤسسه خدمات  ،از کودتا تا انقالب()ساله ایران 18یخ تار نجاتی غالمرضا؛ .۷۳4

 4و۷فرهنگی رسا، مجلد

 ۷۳۱۱، ناشر: انتشارات سرور، سال قصه صلح خونیننظری منفرد علی؛  .۷۳۳

تاریخ نبردهای ؛ (حسین خلیلی و علیرضا جواهری)نمکی عراقی علیرضا و همکاران  .۷۳۱

 ۷۳۳۳ نهاجا، تهران ناشر: مرکز انتشارات راهبردی ،(1جلد)هوایی دفاع مقدس 

ناشر: مرکز  ،(6جلد)تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس نمکی عراقی علیرضا وهمکاران؛  .۷۳۳

 ۷۳۳۶ انتشارات راهبردی نهاجا، تهران

 ۷۳۶۱، چاپ: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، سال جهادحسین؛  اللهآیتنوری  .۷۳۶
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؛ ترجمه: کوروس جهان بیگلو، ناشر: کتاب سرا، رئیس جمهور یآقا واالس ایروینگ؛ .۷۳۱

  ۷۳۱۱چاپ: چاپخانه سکه 

به قلم جمعی از فضال  )ره(امام خمینیهای ویژه از زندگی حضرت سرگذشتوجدانی . م؛  .۷۳۱

 ۷۳۶۳ناشر: انتشارات پیام آزادی، چاپ: طلوع آزادی سال  ،واران امام امت

, سال سوم تاریخ معاصر ایرانوزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی؛  .۷۳۳

 دبیرستان،

؛ تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسالمی ایرانوزارت امور خارجه؛  .4۶۶

، ناشر: اداره کل امور حقوقی وزارت امور خارجه، چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات 2جلد 

 ۷۳۱۳ تهرانوزارت امور خارجه، 

 صحیفه انقالب،  ؛)رض( خمینی الهی حضرت امامـ  وصیت نامه سیاسی .4۶۷

گ ایران جنوودز کوین ام، مورای ویلیامسون، ناتان الیزابت آ، سابارا لیال، ونگاس آنا ام؛  .4۶4

مترجم: عبدالمجید حیدری، ناشر: نشر مرز و بوم، چاپ:  ،و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام

 ۷۳۳۳ عقیلی، تهران

 ،، ترجمه: رشیداسمی، ناشر: انتشارات امیرکبیرچنگیزخانهارد لمب؛  .4۶۳

ناشر: هدی، چاپ:  ،پیرامون دفاع مقدس()سی سؤال و سی پاسخ سیدمهدی؛ هاشمی .4۶۱

 ۷۳۳4سال  زیتون، قم

ناشر: نشر علم، چاپ:  ،119، شماره1342؛ شهریورخردنامه پایداری –همشهری  .4۶۳

 همشهری

، ناشر: نشر علم، چاپ: 112شماره 1349؛ دی و بهمنخردنامه پایداری -همشهری .4۶۶

 همشهری

سال  ، ناشر: انتشارات اطالعات، تهران، ترجمه: ح.ا.مهرانسقوط شاههویدا فریدون؛  .4۶۱

۷۳۱۶ 

ناشر: مرکز  ؛(مجموعه مقاالت)و جنگ عراق و ایران  منطقه خاورمیانه یزدان فام محمود؛ .4۶۱

 ۷۳۱۱، (مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ)اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 



۶۳۳ 

 نمایه

, ۷۶۶, ۷۱۳, ۷۱۱, ۷۳۱, ۷۳۱, ۷۷۱, ۷۱آبادان, 

۷۱۳ ,۷۱۳ ,۷۱۳ ,۷۱۶ ,۷۱۱ ,۷۳4 ,۷۳۳ ,

۷۳۱ ,۷۳۳ ,۷۳۶ ,۷۳۳ ,4۶۳ ,4۶۱ ,4۶۳ ,

4۶۶ ,4۶۱ ,4۷۱ ,444 ,4۱۱ ,4۱۱ ,4۱4 ,

4۱۳ ,4۱۱ ,4۳۷ ,4۳۳ ,4۳۳ ,4۳۱ ,4۳۳ ,

۳4۱ ,۳۱۱ ,۱۳۱ ,۱۳۱ ,۳۶۱ ,۳۷۶ ,۳۱۳ ,

۳۶۷ ,۳۶4 

 ۳۳۶, ۳۱۶, ۳۱۳آتاتورک, 

, ۷۱۱, ۷۱۱, ۷۶۶, ۱۳, ۱۱, ۱۱, ۱۳آذربایجان, 

۷۳۱ ,۱۱۱ ,۱۱۳ ,۱۱۱ ,۱۳۶ ,۱۳۷ ,۱۳۶ ,

۳4۱ ,۳4۳ ,۳۳۶ ,۳۳۳ 

 ۳۱۱, ۳۳۱, ۳۱۱, ۳۶۶, ۳۱۱, ۳۶۱آفریقا, 

, 4۱۶, 4۱۱, ۷۷۶, ۷۶۱, ۱۳, ۳۳, ۳۶آلمان, 

۳۷۷ ,۳۷۳ ,۳4۶ ,۳4۷ ,۳4۱ ,۳4۱ ,۳۳۳ ,

۳۳۳ ,۱۷۶ ,۱۷۳ ,۱۷۱ ,۱4۶ ,۱4۱ ,۱۱۱ ,

۱۳۷ ,۱۶۶ ,۱۶۱ ,۳۶۷ ,۳۶۱ ,۳44 ,۳4۱ ,

۳۱۱ ,۳۱۱ ,۳۳4 ,۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۳۷ ,۳۳۶ 

 : اکثر صفحاتآمریکا

 

 4۶4, 4۶۷, ۷۳۳ابوصلیبی خات, 

 4۶4ابوغریب, 

 ۱۱۳, ۱۱4, ۱۱۷ابومسلم خراسانی, 

 ۳۷۱, ۳۶۱, ۳۱۱, ۷4۱ابوموسی, 

, ۳۳۳, ۳۳۱, ۳۳۳, ۳۳4, ۳4۶, ۳۶۶احمدشاه, 

۳۳۳ ,۳۳۷ 

 ۳۱۷, ۳۳۶, ۳۶۶اراک, 

 4۱۳, 4۶۱, ۷۱۳ارتفاعات بازی دراز, 

, ۷۱۳, ۷۳۷, ۷۳۶, ۷4۶, ۷۶۳, ۳۱, ۳4, ۶اردن, 

۷۱4 ,4۶۱ ,4۱۷ ,4۶۳ ,4۳۱ ,۳۷۷ ,۳4۳ ,

۳۳۱ ,۳۱۶ ,۳۳۷ ,۳۳4 ,۳۳۳ ,۱۶۷ ,۱۶4 ,

۱۶۳ ,۱۶۱ ,۱۷۱ ,۱4۳ ,۱۳۳ ,۱۳۷ ,۳۳۶ ,

۳۳۱ 

 ۱۳۳, ۱۱۳, ۱۱۱, ۱۱۳ارمنستان, 

, ۳۱۳, ۳۶۳, ۳۱۱, ۳۳۳, 4۱۱, ۷۱۶, ۳۳اروپا, 

۳۱۱ ,۱۳۱ ,۱۱۱ ,۱۶۳ ,۱۳4 ,۳۶۷ ,۳۶4 ,

۳۶۶ ,۳4۳ ,۳4۱ ,۳۳۱ ,۳۱۱ ,۳۶۱ ,۳۱۷ ,

۶۶۶ ,۶۶۷ ,۶۶4 

, ۷۳۳, ۷۳4, ۷۳۷, ۷4۱, ۷4۶, ۷۷4اروندرود, 

۷۱۳ ,۷۳۳ ,444 ,4۳۱ ,4۶۶ ,4۱۳ ,4۳4 ,

4۳۳ ,۳۳۱ ,۱۶4 ,۱۶۱ ,۱۳۳ ,۱۱۶ ,۱۳۱ ,

۱۳۳ ,۳۶۶ ,۳۶۱ ,۳۶۳ ,۳۶۳ ,۳۷۶ ,۳۷۱ 

, ۷4۱, ۷4۳, ۷۷۶, ۷۷۷, ۷۶۶, ۳۳, ۷۱اسرائیل, 

۷4۱ ,۷۳۶ ,۷۱۳ ,۷۱۱ ,۷۳۳ ,۷۱4 ,4۱۱ ,

4۱۳ ,4۱۶ ,۳۶۳ ,۳44 ,۳4۳ ,۳4۶ ,۳۳۷ ,

۳۱۱ ,۳۳۶ ,۳۶۶ ,۳۶۳ ,۳۱4 ,۱۶۳ ,۱۶۳ ,

۱۷۳ ,۱۷۱ ,۱۷۳ ,۱۷۶ ,۱۷۱ ,۱۳۱ ,۱۳۱ ,

۱۳۳ ,۱۱۶ ,۱۱۷ ,۱۱4 ,۱۱۳ ,۱۳۷ ,۱۶۶ ,

۱۶۳ ,۱۶۳ ,۳۶۷ ,۳۶۱ ,۳۷۳ ,۳۶۳ ,۳۱۷ ,

۳۱4 ,۳۱۱ ,۳۳4 ,۳۳۳ ,۶۷۷ ,۶۳۶ 

 ۳۶۱, 4۳۱, ۷۱۳, ۷۳۶, ۳4آباد غرب, ماسال

, ۱۱, ۱۱, ۱۷, ۳۳, ۳4, ۳۷, 4۳, ۷۱اصفهان, 

۱۳ ,۳۶ ,۳4 ,۶۶ ,۶۱ ,۳۳ ,۳۱ ,۷۱۳ ,۷۱۳ ,

4۱۶ ,۳۶۶ ,۳۱۱ ,۱۱۳ ,۱۳4 ,۱۳۳ ,۱۳۱ ,

۳4۳ ,۳4۳ ,۳۳۳ ,۳۱۷ ,۳۳۳ ,۶۷4 ,۶4۳ 

, ۳۶۶, ۳۳۱, ۳۳۷, ۳۳۱, ۳۶۳, ۷۷۳افغانستان, 

۳۱۳ ,۳۱۱ ,۳۱۳ ,۳۱۷ ,۳۱۳ ,۳۱۶ ,۳۱۳ ,

۱۱۱ ,۱۶۱ ,۱۱۳ ,۳۶۱ ,۳4۳ ,۳۳۳ ,۳۱۳ ,

۳۳۷ ,۳۳۳ ,۳۳۶ ,۶4۳ 

, ۷۳4, ۷4۶, ۷۷۳, ۷۷۳, ۷۷4, 44الجزایر, 

۷۳۱ ,۷۱۷ ,4۷۱ ,44۱ ,۳۳۱ ,۳۳۱ ,۳۶۱ ,
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۱۶۱ ,۱۷۱ ,۱۷۱ ,۱4۱ ,۱۳۱ ,۱۱۱ ,۱۳۳ ,

۱۱۷ ,۳۷۷ ,۳۷4 ,۳۷۳ ,۳۷۱ ,۳۳۱ ,۳۱4 ,

۳۱۱ 

 ۱۱۷, ۱۱۶امویان, 

 ۳۱امیدی عابد: ناصرالدین، سرباز, 

, ۱۳۳, ۱۳۱, ۶۶, ۳۳, ۳۳, ۱۱, ۳۱امیرکبیر, 

۳۳۶ ,۳۱۶ ,۶۷4 ,۶4۳ ,۶4۳ ,۶۳۷ ,۶۳4 

, 4۳۳, 4۶۱, 4۶۳, ۷۶۷, ۷۳۱, ۷۳۶اندیمشک, 

4۶۳ ,4۶۳ ,۱4۳ 

, ۷۷۶, ۷۶۳, ۱۳, ۱۶, 4۷, ۷۳, ۷۳انگلیس, 

۷۷۷ ,۷۷۱ ,۷4۳ ,۷۱۷ ,4۷۱ ,4۳۱ ,۳۷۳ ,

۳4۱ ,۳۱۳ ,۳۶۳ ,۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۳۱ ,۳۳۳ ,

۱۷۳ ,۱4۱ ,۱۶۶ ,۱۶۱ ,۱۶۱ ,۱۳۱ ,۱۳۳ ,

۳۶۶ ,۳۶۷ ,۳۶4 ,۳۶۳ ,۳۶۱ ,۳۷۱ ,۳۷۶ ,

۳44 ,۳4۳ ,۳4۱ ,۳4۶ ,۳4۱ ,۳۳۶ ,۳۳۷ ,

۳۳4 ,۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۳۳ ,۳۳۶ ,۳۳۱ ,۳۳۳ ,

۳۱۷ ,۳۱4 ,۳۱۳0۳۱۳ ,۳۱۱ ,۳۳۷ ,۳۳4 ,

۳۳۳ ,۳۳۶ ,۳۳۳ ,۳۶۶ ,۳۶۷ ,۳۶4 ,۳۶۳ ,

۳۶۱ ,۳۱۷ ,۳۳۷ ,۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۳۱ ,۶۶۱ ,

۶۷۷ ,۶۷۱ 

, ۷۱۳, ۷۱۳, ۷۳۱ ,۷۷۱, ۳4, ۱۳, ۷۱اهواز, 

۷۳۱ ,۷۶۷ ,۷۶4 ,۷۶۱ ,۷۶۳ ,۷۶۳ ,۷۱۶ ,

۷۱۷ ,۷۱۳ ,۷۱۱ ,۷۱۱ ,۷۱۳ ,۷۱4 ,۷۱۶ ,

۷۳۶ ,۷۳۳ ,4۶4 ,4۶۱ ,4۶۳ ,4۶۱ ,4۷۱ ,

4۱4 ,4۱۱ ,4۱۳ ,4۳۳ ,4۳۳ ,4۶۶ ,4۶۱ ,

4۶۳ ,4۱۶ ,4۱۳ ,4۱۷ ,۳۱۱ ,۱۶4 ,۱44 ,

۱4۳ ,۳۷۶ ,۳4۳ ,۶4۶ 

, ۷4۳, ۷۷۶, ۷۶۳, ۷۶۱, ۷۶4, ۳۳, 44ایتالیا, 

۳۷۷, ۳۷۳ ,۳4۶ ,۳44 ,۳4۱ ,۳4۶ ,۳4۱ ,

۳۳۱ ,۱۶۳ ,۱۷۱ ,۱۷۳ ,۱۶۶ ,۱۶۱ ,۳۶۷ ,

۳۷۱ ,۳4۱ ,۳۳4 ,۳۶۳ ,۳۶۶ ,۳۳۶ 

, 4۶۳, 4۶۷, ۷۳4, ۷۱۳, ۷۳۳, ۷۳۶ایالم, 

4۶۶ ,4۷۳ ,4۱4 ,4۱۷ ,۳44 ,۳۱۷ ,۳۱۱ ,

۳۱۳ ,۳۱۷ ,۱۶۱ ,۳۷۱ ,۶۷۶ ,۶4۷ 

 ۱۱۱ایلخانان, 

 

, ۳۷, ۳۶, ۱۳, ۶۶, ۳۱بازرگان: مهدی، مهدنس, 

۳4, ۳۳ ,۳۳ ,۷۶۷ ,۷۶4 ,۷۶۳ ,۷۷۶ ,۷۷۷ ,

۷۷4 ,۷۳۶ 

, 4۱۶, 4۱۳, 4۱۱, 4۱4, ۳۳بالگرد شنوک, 

4۱۱ ,4۱۱ 

, 4۱۱, 4۱۶, 4۱۳, 4۱۱, 4۱4بالگرد کبری, 

4۱۱ 

 4۱۱, 4۱۱, 4۱۶, 4۱۳, 4۱۱, 4۱4, 4۶۳بالگرد

 4۱۱, 4۱۱, 4۱۶, 4۱۳, 4۱۱, 4۱4, 4۶۶بالگرد

 4۱۱, 4۱۱, 4۱۶, 4۱۳, 4۱۱, 4۱4, 4۷۱بالگرد

, ۱۷۷, ۱۶۳, ۱۶۱, 4۶۳, 4۷۳, ۷۷۳, بحرین

۱۷۳ ,۱۱۶ ,۳۱۱ ,۳۱4 ,۳۳۶ 

, ۳۱, ۳4, ۱۳, ۱۷, ۱۶, 4۱, 4۶بختیار: شاهپور, 

۳۳ ,۶۶ ,۶۷ ,۷۶۷ ,۷۶۳ ,۷۷۷ ,۷۷۱ ,۷4۳ 

, ۷۱۶, ۷۶۶, ۷۶۳, ۷۶۱, ۷۶۳, ۷۶4بستان, 

۷۱۱ ,۷۳۱ ,۷۳۳ ,4۶۳ ,4۶۱ ,4۶۳ ,4۶۶ ,

4۶۱ ,4۱۱ ,4۱۳ ,4۳۳ ,4۳۱ ,4۶۶ ,4۱۳ ,

۱۳۱ 

, ۷۳4, ۷۱۳, ۷۱۳, ۷۱۷, ۷۱۳, ۷۶۱بصره, 

۷۳۳ ,4۶۱ ,4۷۷ ,4۷۱ ,4۷۱ ,44۳ ,44۱ ,

44۳ ,4۳۶ ,4۳۷ ,4۳۱ ,4۱۱ ,4۶۶ ,4۱۶ ,

4۱4 ,4۱۱ ,4۱۶ ,4۱۱ ,۳۷4 ,۳4۱ ,۳۱۳ ,

۳۳۶ ,۳۳۱ ,۱۶۱ ,۱4۱ ,۱۳۷ ,۱۳۶ ,۱۳۶ ,

۳۶۶ ,۳۷۶ 

, ۳4۳, ۳4۳, ۷۱۱, ۷۶۷, ۱۳, ۱۱, بلوچستان

۳۳۳ 

 ۳۱۷, ۳۳۳بندر انزلی, 

 ۱۳بندر پهلوی, 



 635 منابع

 

 ۳۱۳, درشاپوربن

 ۳۱۶بندرگز, 

 ۷۷۳بنگالدش, 

, ۳۱, ۳۳, ۳۱, ۳۳, ۱۶, ۱۳صدر: ابوالحسن, بنی

۷۶۳ ,۷۷۶ ,۷۱۶ ,4۶۳ ,44۳ ,4۳۳ ,۳۶۶ 

 ۳۱۱, ۳۱۶, ۳۶۱بهائیت, 

, ۷4۳, ۳۶بهشتی: سیدمحمد، آیت الله، شهید, 

۳۶۶ ,۱۶۳ ,۶4۷ 

 ۳4۱, ۳۱۱, ۷۱۳, ۷۱۳, ۱۳, ۱۱, ۱۱بوشهر, 

 ۳۳4 ,4۱۱, ۷۱۱, ۷4۳, ۷۶۶بیروت, 

, ۱۱۳, ۱۱۱, ۱۱۳, ۱۱۶, ۱۱۳النهرین, بین

۱۱۶ ,۱۱۱ ,۱۱۱ ,۱۳4 ,۱۳۶ ,۳۶۶ ,۳۶۷ ,

۳۷۱ 

 

, ۷۱۳, ۷۱۱, ۷۱۷, ۷۱۶, ۷۶۳پاسگاه کوشک, 

4۶۱ ,۱۳۳ 

, 4۷4, ۷۳۶, ۷۷۳, ۷۶۳, ۱۳, ۷۳پاکستان, 

4۱۶ ,۳۷۷ ,۳4۳ ,۳4۱ ,۳۱۶ ,۱۷۱ ,۱۳۶ ,

۱۱۳ ,۱۳۷ ,۳۷۱ ,۳4۳ ,۳۱۶ 

 44۶, 4۷۳, 4۷۷, ۷۱۳پیرانشهر, 

 ۳, پیمان ورشو

 

 ۳۳۱, ۳۳۱, ۷۶۷, ۱۶, ۳۳تانک چیفتن, 

, ۷4۱, ۱۳, ۱4, ۱۷, ۱۳, ۱۷, ۳۱, ۷۱, ۷۶تبریز, 

۷۱۳ ,۷۱۱ ,۷۱۳ ,۳۷۱ ,۳4۱ ,۱۷4 ,۱۱۱ ,

۱۱۳ ,۱۳۶ ,۱۳۷ ,۱۳۳ ,۳۳۷ ,۳۱۶ ,۳۱۳ ,

۶۷۶ ,۶۳۷ 

, 4۶۱, ۷۶۶, ۷۶۳, ۷۶۳, ۷۶4اکبر, های اللهتپه

4۱۱ ,4۱۳ 

 ۳۱۱, ۳۱۶جمشید, تخت

 ۷۶۶, ۱۳, ۱۱ ,ترکمن صحرا

, ۳۱۶, ۳۶۱, ۳۷۷, 4۷۱, ۷۳۱, ۷۷۳, ۱۳ترکیه, 

۱۷۳ ,۱۷۱ ,۱۷۶ ,۱۳۱ ,۱۱۳ ,۱۱۱ ,۱۱۱ ,

۱۱۶ ,۱۳۱ ,۳۶۶ ,۳۶۱ ,۳۷۷ ,۳۷۱ ,۳۳۳ ,

۳۱۱ ,۳۱۳ ,۳۳۶ ,۳۳۷ ,۳۱۶ ,۳۱۷ ,۳۱۳ ,

۳۳4 

 ۳۷۱, ۳۶۱, ۷4۱تنب کوچک و بزرگ, 

 ۷۳۶تندگویان: محمدجواد، شهید, 

 4۱۱, 4۳۳, 4۳۳, ۷۶4تنگ چزابه, 

 4۱4, 4۶۳, ۷۳۷گ حاجیان, تن

 4۱۱, 4۶۶, ۷۶۳تنگه چزابه, 

 4۶۳تنگه رقابیه, 

, ۳۳۶, ۳۱۳, ۳۱۱, 4۳۶, 4۶۳, ۷۷۳تنگه هرمز, 

۳۳۳ ,۳۱۱ ,۱44 ,۱۱۶ ,۳۱۷ ,۳۳4 ,۶44 

 ۷۱۳, ۷۱۷, ۷۱۳تنومه, 

 : اکثر صفحاتتهران

 ۱۷۳, 4۱۷, ۷4۱, ۷۷۳تونس, 

 4۶۶نوهد,  4۳تیپ

 4۱4, 4۶۱پیاده,  ۳۶تیپ

 4۶۶یراز, زرهی ش ۳۱تیپ

 4۶۶, 4۱۳, ۷۶۶, ۶4, ۱4هوابرد,  ۳۳تیپ

 4۱۱, 4۶۶تکاور ذوالفقار,  ۳۱تیپ

 ۷۳۳, ۷۱۱پیاده,  ۱۱تیپ

 

 4۱۳جبرانی: پرویز؛ سرگرد، شهید, 

 4۷۱, 4۷۷جزیره مجنون, 

, ۳۶۶, ۳۱۶, ۳4۶, ۳۶۳جنگ جهانی اول, 

۳۳۳ ,۳۱۳ 

, ۳۶۱, ۳۶۷, ۳۷۶, ۳۶۳, ۱جنگ جهانی دوم, 

۳۶۳ ,۱4۱ ,۳۱۱ ,۳۳4 ,۳۳۱ ,۳۶۱ 

 4۶۱جهاد سازندگی, 

 ۷۱جهرم, 

; محمد، 4۱۱الدین، سرهنگ, جوادی: شهاب

 ۷۱۶سرهنگ, 

 ۷۱۱جوانرود, 
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 ۳۶4, ۳۶۷, ۳۳۶, ۳۳۶چرچیل, 

 4۶۳, 4۷۱, ۷۶۷چنانه, 

 44۱, 4۷۳, 4۷۱چیالت, 

, ۳۶۳, ۳۳۶, ۳4۳, ۳4۶, ۳۶۱, ۷۷4, ۳چین, 

۳۱۳ ,۳۱۶ ,۱۶۶ ,۱۶۳ ,۱۷۱ ,۱۳۷ ,۳۷۳ ,

۳۱۱ ,۳۳۶ ,۶4۳ 

 

, ۳۳, ۳4, ۳۷, 4۱, ۷۳, ۷۱, ۷۱حکومت نظامی, 

۳۳ ,۳۱ ,۱۷ ,۳۱ ,۶4 ,۶۶ ,۶۱ 

 ۳۳۳, ۳4۳, ۳4۱, 4۳۱, 4۳۳حلبچه, 

, 4۶۶, ۷۱4, ۷۱۶, ۷۶۱, ۷۶۱, ۷۶4, حمیدیه

4۶۶ ,4۱۳ ,4۳۳ 

 

 ۳4۳, ۳۶۶خانقین, 

, ۷۷۱, ۷۶۶, ۷۶۱, ۱۳, 4۳, ۷۱, ۶, ۱خاورمیانه, 

۷4۱ ,۷۱۶ ,444 ,4۱۱ ,4۱۶ ,۳۷۱ ,۳4۳ ,

۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۳۳ ,۳۱۷ ,۳۳۶ ,۳۳4 ,۳۳۱ ,

۳۶۶ ,۳۱۱ ,۳۱۶ ,۳۱۳ ,۳۱۶ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,

۳۳۱ ,۱۶۷ ,۱۶۱ ,۱۷4 ,۱۷۳ ,۱۳۳ ,۱۳۱ ,

۱۳۳ ,۱۱۶ ,۱۱۷ ,۱۳۷ ,۱۶4 ,۱۶۳ ,۳۶۷ ,

۳۶۱ ,۳۷۳ ,۳۳۱ ,۳۶4 ,۳۶۳ ,۳۶۶ ,۳۶۳ ,

۳۱۷ ,۳۳۳ ,۶۶۶ ,۶۶۷ ,۶۷۶ ,۶۳۳ 

, ۷۳۱, ۷۶۶, ۷۶۱, ۷۶4, ۳۱, ۳۶خرمشهر, 

۷۱۶ ,۷۱۳ ,۷۳۳ ,۷۶۶ ,۷۱۶, ۷۱۷ ,۷۱۳ ,

۷۱۳ ,۷۱۶ ,۷۱۳ ,۷۱۶ ,۷۱۷ ,۷۱4 ,۷۱۳ ,

۷۱۱ ,۷۱۳ ,۷۱۶ ,۷۱۱ ,۷۱۱ ,۷۳۶ ,۷۳۷ ,

۷۳4 ,۷۳۱ ,۷۳۳ ,4۶۳ ,4۶۱ ,44۶ ,4۱۱ ,

4۳۱ ,4۶۱ ,4۶۶ ,4۶۱ ,4۶۱ ,4۶۳ ,4۱۶ ,

4۱4 ,4۱۳ ,4۱۱ ,4۱۳ ,4۱۶ ,4۱۱ ,4۱۱ ,

4۱۳ ,4۱۶ ,4۳۶ ,4۳۳ ,4۳۱ ,۳۶۱ ,۳۷۱ ,

۳۱۱ ,۳۳۱ ,۱۷۷ ,۱۷۳ ,۱۳۳ ,۱۱۷ ,۱۱۳ ,

۱۳۱ ,۱۳۳ ,۱۱۳ ,۱۳۱ ,۱۳۱ ,۱۳۳ ,۳۶۳ ,

۳۶۶ ,۳۷۶ ,۳۷۳ ,۳4۳ ,۳4۱ ,۳4۱ ,۳۱۶ ,

۳۱۳ ,۶4۱ ,۶4۱ ,۶۳۶ 

, ۷۷۳, ۷۷4, ۷۷۶, ۳۱, ۳۱, ۱۷فارس, خلیج

۷۷۱ ,۷۷۳ ,۷4۷ ,۷4۳ ,۷4۶ ,۷۳۳ ,۷۱۱ ,

۷۳۱ ,۷۱۱ ,4۶۶ ,4۷۱ ,444 ,44۳ ,44۱ ,

4۱4 ,4۱۳ ,4۱۶ ,4۳۶ ,4۳4 ,4۳۳ ,۳۷۱ ,

۳4۶ ,۳44 ,۳۳۱ ,۳۳۳ ,۳۱۱, ۳۱۳ ,۳۳۶ ,

۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۶4 ,۳۱۳ ,۳۱۳ ,

۳۱۶ ,۳۱۱ ,۳۳۷ ,۳۳۱ ,۱۶۳ ,۱۶۱ ,۱۶۳ ,

۱۷۷ ,۱۷۶ ,۱۷۳ ,۱4۳ ,۱4۱ ,۱4۳ ,۱۳4 ,

۱۳۳ ,۱۱۱ ,۱۱۱ ,۱۳۶ ,۱۳۷ ,۱۳4 ,۱۳۳ ,

۱۳۳ ,۱۳۶ ,۱۳۳ ,۱۶۶ ,۱۶۷ ,۱۶4 ,۱۶۳ ,

۱۶۱ ,۱۶۳ ,۱۱۳ ,۱۱۶ ,۱۱۳ ,۱۱۱ ,۱۳۳ ,

۳۶۶ ,۳۶۳ ,۳۶۱ ,۳۶۱ ,۳۷۶ ,۳۷۱ ,۳۷۳ ,

۳۳۳ ,۳۱۶ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,۳۳4 ,۳۱۶ ,۳۱4 ,

۳۱۱ ,۳۳4 ,۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۳۶ ,۳۳۱ ,۶۶4 ,

۶4۶ ,۶44 ,۶۳۶ 

 ۳۱۳, 4۳4خورعبدالله, 

, ۷۷۱, ۷۷۱, ۷۷۷, ۷۶۶, ۱۳, ۱۱, ۱۳خوزستان, 

۷4۱ ,۷4۳ ,۷4۱ ,۷4۱ ,۷4۳ ,۷۳۶ ,۷۳۷ ,

۷۳۱ ,۷۳۱ ,۷۱۱ ,۷۱۱ ,۷۳۱ ,۷۶4 ,۷۶۳ ,

۷۶۱ ,۷۶۳ ,۷۶۱ ,۷۱۶ ,۷۱4 ,۷۱۳ ,۷۱۱ ,

۷۱۳ ,۷۱۶ ,۷۱۷ ,۷۱۱ ,۷۱۶ ,۷۱۱ ,۷۳4 ,

۷۳۳ ,۷۳۱ ,4۶۷ ,4۶4 ,4۶۳ ,4۶۱ ,4۶۳ ,

4۷۷ ,4۱۷ ,4۱۶ ,4۳۷ ,4۳۱ ,4۶۳ ,4۶۶ ,

4۳۱ ,۳۳۱ ,۳۱۷ ,۳۳۱ ,۱۶۱ ,۱4۶ ,۱۳۷ ,

۱۳۶ ,۱۳۱ ,۱۳۳ ,۳۷۶ ,۳4۳ ,۳۳۷ ,۳۳۳ ,

۳۳۱ ,۳۱۳ ,۶۶۱ ,۶۳۷ 

 

, ۶۶, ۳۱, ۳4, 4۶, 4۳: احمد، سرتیپ, دادبین

۱۳ ,۱۶ 

 4۳۳, 4۶۱دارخوین, 

 ۳۱۷دامغان, 
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 ۱۳, ۱۱, ۳۱دانشکده افسری, 

 ۳4۳دخانیات, 

, ۷۳۶, ۷۳۱, ۷۱۳, ۷۱۱, ۷۱۳, ۱۳, ۳۳دزفول, 

۷۳۱ ,۷۳۱ ,۷۳۳ ,۷۶۶ ,۷۶۷ ,۷۳۳ ,4۶4 ,

4۶۳ ,4۳۱ ,4۳۳ ,4۶۳ ,4۶۳ ,4۱۷ ,4۳۳ ,

۳۶۱ ,۳۱۱ ,۱4۳ 

 4۶۶دشت آزادگان, 

 4۶4عباس, دشت

, ۷۳۱, ۷۳۳, ۷۱۱, ۷۱۶, ۷۱۳, ۷۱۱دهلران, 

4۷۱ ,4۷۳ ,44۱ ,4۳۳ ,4۱4 ,4۳۳ ,4۶4 

 ۱۳دوران: عباس، خلبان، شهید, 

 4۶4دوسلک, 

 4۶4, 4۷۷, ۷۳۶, ۷۳۳دویرج, 

 

, ۳۶4, 4۳۳, 4۶۳, ۳۱, ۳۱رجوی: مسعود, 

۳۶۶ 

, ۳۱۳, ۳۱4, ۳۱۷, ۳۱۶, ۳۳۳, ۳۳۱رضاشاه, 

۳۱۱ ,۳۱۳ ,۳۱۶ ,۳۱۱ ,۳۱۱ ,۳۱۳ ,۳۳4 ,

۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۳۳ ,۳۳۳ ,۳۳۷ ,۳۳۱ ,۶۶۳ 

 ۷۱۱رضوی: سرهنگ, 

 4۱۱, ۷۳۶, ۷۳۳, ۷۳۱ودخانه بهمنشیر, ر 

, 4۶۳, ۷۳4, ۷۳۷, ۷۱۶, ۷۱۳رودخانه کارون, 

4۶۶ ,4۶۱ ,4۱۱ ,4۶۶ ,4۶۱ ,4۶۳ ,4۳4 ,

۱۳۱ 

, ۷۶۳, ۷۶۷, ۷۳۳, ۷۳۱, ۷۳۱رودخانه کرخه, 

۷۶۱ ,۷۶۶ ,۷۶۱ ,۷۳۳ ,4۶۳ ,4۶۱ ,4۶۶ ,

4۶۱ ,4۱۳ ,4۳۶ ,4۳۶ ,4۶4 ,4۶۳ ,4۶۶ ,

4۶۱ ,4۱۶ ,4۱4 ,4۳۳ ,4۳۳ 

, ۳۳۳, ۳۳۶, ۳۱۳, ۳۶۳, ۳۷۷, ۷۷4روسیه, 

۱۳۶ ,۱۳۱ ,۱۳۶ ,۱۳۳ ,۳4۷ ,۳44 ,۳4۳ ,

۳4۱ ,۳4۱ ,۳4۱ ,۳4۳ ,۳۳۶ ,۳۳۷ ,۳۳۳ ,

۳۱۷ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,۳۱۱ ,۳۱۶ ,۳۳۳ 

, ۱۱۱, ۱۳۱, ۱4۱, ۱۷۱, ۳۶۱, ۳۱۱, ۳۶۱ژاپن, 

۱۶۶ ,۳۳4 ,۳۱4 ,۳۱۳ 

, ۷۱4, ۷۶۱, ۷۶۳, ۷۶۳, ۷۶4, ۳۱ژاندارمری, 

۷۱۷ ,۷۱۳ ,۷۱۱ ,۷۳4 ,۳۳۶ ,۶۶۷ 

 

, ۷۱۳, ۷۱4, ۷۶۳, ۳۶, ۱۱سازمان ملل متحد, 

۷۱۳ ,۷۱۱ ,۷۳۱ ,4۶۱ ,4۷۶ ,4۷۳ ,4۷۱ ,

4۷۳ ,444 ,44۳ ,44۱ ,44۶ ,4۳4 ,4۱4 ,

4۱۳ ,۳۶۷ ,۳۶۱ ,۳4۳ ,۳۳۶ ,۳۳۶ ,۳۳۳ ,

۳۶۳ ,۳۳۱ ,۱۷۳ ,۱4۷ ,۱4۱ ,۱۳4 ,۱۳۳ ,

۱۳۶ ,۱۳۶ ,۱۳۱ ,۱۳۱ ,۳۶۳ ,۳۶4 ,۳۳۷ ,

۶4۳ ,۶4۱ 

 ۶4۱, ۱۳۳, ۱۱۳, ۱۱۱, ۱۱۶, ۷44ساسانیان, 

, ۳۱, ۱۶, ۱۳, ۳۱, 4۶, 4۳, 4۷, ۷۳, ۷4ساواک, 

۳۱ ,۶4 ,۶۶ ,۶۱ ,۶۱ ,۱۶ ,۱۷ ,۱4 ,۱۳ ,۱۳ ,

۳۱ ,۶۷۷ ,۶۷4 ,۶4۱ 

, ۷۶۳, ۳۳, ۳۱, ۱۱, ۱۶, 4۶سپاه پاسداران, 

۷۶۳ ,۷۶۱ ,۷۱4 ,۷۱۷ ,۷۳۳ ,4۶4 ,4۶۳ ,

4۶۳ ,44۷ ,444 ,44۳ ,4۳۱ ,4۱4 ,4۱۳ ,

4۱۳ ,4۳۷ ,4۳۳ ,4۳۳ ,4۶۱ ,۳۶۳ ,۳۶۶ 

, 4۶۳, ۷۳۶, ۷۱۳, ۷۱۶, ۷۱۱سرپل ذهاب, 

4۶۱ ,4۶۶ ,4۷۱ ,4۳۶ ,4۳۱ ,4۱۶ ,4۱۷ ,

۳۶4 ,۳۶۳ ,۳۶۱ ,۳۳۶ 

 ۳4۳, 44۶, 4۷۳, ۱۱, ۱۳سردشت, 

 ۳۱بخش: اسماعیل، گروهبان, سالمت

, 4۳۳, 4۳۱, 4۳۳, 44۳, 4۷۱, ۷۱۳سلیمانیه, 

4۳۶ ,4۳۱ ,4۶۶ ,۱۳۷ ,۱۳۱ 

 ۳۱۷, ۳۱۶, ۳۳۶, ۳۳۳سنتو, 

 ۷۶۳, ۷۶4سوبله, 

 ۱4۳, ۱۷۱, 4۱۷, ۷4۱سودان, 

, ۷۱۷, ۷4۱, ۷۷۳, ۷۶۶, ۳۱, ۳۳, ۶سوریه, 

۷۱۳ ,4۱۱ ,4۱۶ ,۳۳۷ ,۳۱۶ ,۱۷۱ ,۱۷۳ ,

۱۷۶ ,۱۷۱ ,۱۳۱ ,۱۳۳ ,۱۳۶ ,۱۳۳ ,۱۱۱ ,
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۳۶۷ ,۳۶4 ,۳۶۳ ,۳۶۶ ,۳۶۱ ,۳۷۳ ,۳۷۶ ,

۳۳۶ 

, ۷۶۳, ۷۶۱, ۷۶۳, ۷۶4, ۷۳۱, ۳۳, سوسنگرد

۷۶۶ ,۷۶۱ ,۷۶۱ ,۷۶۳ ,۷۱۶ ,۷۱4 ,۷۱۱ ,

۷۱۳ ,۷۳۳ ,4۶۳ ,4۶۱ ,4۳۷ ,4۶۶ ,4۱۳ ,

4۱۶ ,4۱4 ,4۱۱ ,4۳۳ 

, 4۶۳, 4۶۳, ۷۱۳, ۷۳4, ۷۱۶, ۷۱۶سومار, 

4۳۱ ,4۱4 ,۳4۱ 

 ۱۷۳, ۱۷۳, ۳4۱, ۷۶۳سوئد, 

 ۳4۳, ۳44, ۱۱4, ۱۳, ۱۱, سیستان و بلوچستان

 

, ۱۳۶, ۱۱۳, ۱۱۶, ۱۱۳شاه اسماعیل صفوی, 

۱۳۳ 

 ۱۳۱, ۱۳4, ۱۳۷, ۱۱۱شاه عباس صفوی, 

 4۶4, ۷۳۱شاوریه, 

, 444, 44۷, 4۷۶, ۷۳۱, ۷۷۳شبه جزیره فاو, 

44۳ ,4۳۱ ,4۱4 ,4۳4 ,4۳۳ ,۳۷4 ,۳۷۱ ,

۳4۱ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,۳۳۶ ,۱4۱ ,۱4۳ ,۳۶۶ ,

۳۳۳ ,۶۷۳ ,۶4۳ 

, 4۳۱, ۷۱۳, ۷۱۱, ۷۱۶, ۷۱۳, ۷۱۶شلمچه, 

4۳۱ ,4۱4 ,4۱۱ ,4۳۶ ,4۱4 ,4۱۳ ,4۱۶ ,

۳۳۶ 

, ۷۶۱, ۳۱, ۳۳, ۶۷, 4۳, 4۶, ۳, ۱, ۳شوروی, 

۷۶۱ ,۷۶۳ ,۷۳۳ ,۷۱۶ ,4۷۱ ,44۶ ,444 ,

4۱۶ ,4۱۱ ,4۱۳ ,4۳۱ ,۳۷۳ ,۳۷۱ ,۳۷۳ ,

۳4۳ ,۳4۱ ,۳4۱ ,۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۱4 ,۳۱۳ ,

۳۱۳ ,۳۳۷ ,۳۳۶ ,۳۶۷ ,۳۶۱ ,۳۱۳ ,۳۳۶ ,

۳۳۷ ,۳۳4 ,۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۳۳ ,۳۳۶ ,۱۶۶ ,

۱۶۳ ,۱۷۶ ,۱۷4 ,۱۷۱ ,۱۷۶ ,۱۳4 ,۱۳۶ ,

۱۳۱ ,۱۳۳ ,۱۱۱ ,۱۶۶ ,۱۶4 ,۳۶۱ ,۳۶۳ ,

۳۶۶ ,۳۶۱ ,۳۷۳ ,۳۷۱ ,۳۷۱ ,۳44 ,۳4۱ ,

۳۳۳ ,۳۳۳ ,۳۱۱ ,۳۱۳ ,۳۳4 ,۳۳۳ ,۳۳۶ ,

۳۶۶ ,۳۱۷ ,۳۱۱ ,۳۳۷ ,۳۳4 ,۳۳۶ ,۳۳۳ ,

۶۶۶ ,۶۶۷ ,۶۶4 

, ۷۳۳, ۷۶۷, ۷۳۱, ۷۳۶, ۷۳۱, ۷۱۱شوش, 

4۶۳ ,4۶۱ ,4۶۳ ,4۶۱ ,4۷۱ ,4۳۳ ,4۳۶ ,

4۳۳ ,4۶۳ ,4۶۳ ,4۱4 ,4۱۳ ,4۱۱ ,4۳۳ ,

4۳۳ ,۳۱۱ ,۱4۳ ,۱۳۱ 

 ۳۱۱شوشتر, 

, ۶4, ۳4, ۱۳, ۱۱, ۱۱, ۱4, ۳۷, ۷۱شیراز, 

۷۶۶ ,۷۱۳ ,۷۱۳ ,۷۳۳ ,۷۳۶ ,۷۳۱ ,4۷۱ ,

4۱۳ ,4۶۶ ,۳۱۷ ,۳۱۱ ,۳۱۶ ,۳۱۷ ,۶۶۱ 

 

 ۱۱۱, ۱۱۳صفویان, 

, 4۳, 4۱صیادشیرازی: علی، سپهبد، شهید, 

4۶ ,4۱ ,4۱ ,4۳ ,۳۱ ,۳4 ,۶۷ ,۱۶ ,۱۳ ,۱۳ ,

۱۶ ,۱۱ ,۷۶4 ,4۷۶ ,4۳۳ ,4۳۱ ,۳۶۳ ,

۳۶۶ ,۳۶۱ ,۳۷۷ ,۳۷۳ ,۳۳۶ ,۳۳۱ ,۳۳۷ ,

۳۳۱ ,۳۳۶ ,۳۳۱ ,۱۶۶ ,۱۶۱ ,۱۷۶ ,۱۷۳ ,

۱۷۳ ,۱۷۶ ,۱4۳ ,۱۳۶ ,۳۷۱ ,۶۶۱ ,۶۶۱ ,

۶۷۶ ,۶۷۳ ,۶۷۳ ,۶4۶ 

 

 ۳4الله, طاهری: آیت

 ۳۳۱, ۳۳۳, ۳4۶طباطبایی: سید ضیاءالدین, 

 ۳4۳, ۳۳۱, ۷۷۷, ۳۱, ۳۳, ۱۶, ۱۳, ۱۱, طبس

 4۶۱, ۷۱۱, ۷۱۷, ۷۱۶, ۷۶۳, ۷۳۱طالئیه, 

 

 4۱۳عباسی: فرامرز؛ سرگرد، شهید, 

 ۳۷۱, ۱۱۱, ۱۱۷, ۷4۶عباسیان, 

 ۶۶۳, ۳۳4, ۳۷۳, ۳۶۶عبدالسالم عارف, 

, ۳۶4, ۱۳۷, ۱۳۶, ۳۳۳, ۷۳۶عبدالکریم قاسم, 

۳۶۳ ,۳۶۶ ,۳۷۳ ,۳۳4 ,۳۱۷ ,۶۶۳ 

, ۱۱۶, ۱۱۳, ۱۱۳, ۱۳4, ۱۳۶, ۷۶عثمانی, 

۱۱۱ ,۱۱۱ ,۱۱۳ ,۱۳۶ ,۱۳۷ ,۱۳4 ,۱۳۱ ,
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۱۳۳ ,۱۳۶ ,۱۳۱ ,۱۳۱ ,۱۳۳ ,۳۶۶ ,۳۶۷ ,

۳۶۳ ,۳4۷ ,۳۳۷ ,۳۱۳ ,۳۳۳ 

, ۷۷۱, ۷۷۳, ۷۷4, ۷۶۳, ۱۳ربستان سعودی, ع

۷۷۱ ,۷4۶ ,۷۳۶ ,۷۳۶ ,4۷۳ ,4۷۶ ,4۳۱ ,

۳4۳ ,۳۳۱ ,۳۳۳ ,۳۱۱ ,۳۳4 ,۳۱۳ ,۳۱۶ ,

۳۱۱ ,۱۶۳ ,۱۶۱ ,۱۶۳ ,۱۶۶ ,۱۷۳ ,۱4۱ ,

۱۳۱ ,۱۳۱ ,۱۳۱ ,۳۷۷ ,۳۱۱ ,۳۳4 ,۳۳۳ ,

۳۳۱ ,۶۶4 

, 44۱, 4۶۱, 4۶۶, 4۶۳المقدس, عملیات بیت

4۱۱ ,4۳۱ ,4۶۳ ,4۶۶ ,4۶۱ ,4۱۳ ,4۱۶ ,

4۱۱ ,4۱۱ ,4۱۱ ,4۱۱ ,4۳4 ,4۳۳ ,4۳۳ ,

۳۷۱ ,۱4۷ ,۱۳۱ ,۱۳۱ 

, 4۶۱, 4۶۶, 4۶۳, ۷۶۶االئمه, عملیات ثامن

44۱ ,4۱۱ ,4۱۱ ,4۱۳ ,4۶۶ ,4۱۶ ,4۱۱ ,

4۳۳ ,4۳۳ ,۳۷۱ ,۱4۷ ,۱۳۱ ,۱۳۱ ,۶4۳ 

, 4۱۶, 4۱۱, 4۷۱, 4۷۷, 4۶۱عملیات خیبر, 

4۱۳ ,4۳4 ,4۳۳ ,4۳۶ ,۳۷۱ ,۳4۱ ,۳4۱ ,

۱4۳ ,۱4۱ 

, ۱۷۱, 4۳۳, 4۱۱, 4۶۳, 4۶۱رمضان,  عملیات

۱44 

, 44۱, 4۶۱, 4۶۶, 4۶۳القدس, عملیات طریق

4۱۱ ,4۱۳ ,4۳۶ ,4۳۶ ,4۶۶ ,4۱۶ ,4۱۱ ,

4۳۳ ,۳۷۱ ,۱4۷ ,۱۳۱ ,۶4۶ 

, ۷۳۳, ۷۳۷, ۷۶۱, ۷۶۷المبین, عملیات فتح

۷۶۶ ,4۶۳ ,4۶۱ ,44۱ ,4۱۱ ,4۳۱ ,4۳۶ ,

4۳۱ ,4۳۱ ,4۳۳ ,4۶4 ,4۶۳ ,4۶۱ ,4۶۳ ,

4۶۶ ,4۱۶ ,4۱۱ ,4۳۳ ,۳۷۱ ,۳۳۱ ,۳۳۱ ,

۱4۷ ,۱۳۱ ,۶۳۷ 

, 44۳, 44۱, 44۱, 4۶۱   ۱عملیات کربالی

4۳۱ ,4۱۱ ,4۳۶ ,۳4۱ ,۳۱۳ 

, 4۱۱, 4۳۱, 4۳۷, 44۳, ۶   ۳عملیات کربالی

4۳۶ ,۳۷4 ,۳4۱ ,۳۳۶ ,۱4۱ 

 4۳۶, 4۱۱, 4۳۱   ۶عملیات کربالی

 ۱4۳, 4۳۳, 4۱۳, 4۷4, 4۷۷عملیات محرم, 

 ۳۶۳, ۳۶۷, 4۳۶, 4۱۱, 4۳۱عملیات مرصاد, 

, 4۳۳, 4۳۱, 44۶, 4۶۳, ۷۶۳عملیات نصر, 

4۳۶ ,4۱4 ,4۱۶ ,4۱۱ ,4۱۱ 

 4۳۶, 4۱۳, 4۷۷عملیات والفجر مقدماتی, 

 4۳۶, 4۱۳, 4۷۷   ۷عملیات والفجر

 ۳4۳, ۳4۱, 4۱۱, 4۳۱   ۷۶عملیات والفجر

 ۳4۱, ۳۷۱, 4۳۶, 4۱۳, 4۷۷   4عملیات والفجر

 4۱۳, 4۷۷   ۳عملیات والفجر

, 44۱, 44۳, 444, 44۷, 4۷۶   ۱والفجرعملیات 

4۱۶ ,4۱۳ ,4۳4 ,4۳۳ ,4۳۶ ,۳۷4 ,۳4۱ ,

۱4۱ ,۱4۱ ,۶۷۳ 

 4۳۶, 4۱۶, 44۳   ۳عملیات والفجر

 4۶4خوش, عین

 

 ۱۳غفور جدی: خلبان، شهید, 

 

 ۳۳۶, ۳4۱, ۱۳۱, ۱۳۱فتحعلی شاه, 

, ۱۳, ۶۱, ۱۳, ۳۳, ۳۱, 4۱, 4۷, ۷۱, ۷۷فرانسه, 

۳۶ ,۷۶4 ,۷۶۱ ,۷۶۱ ,۷۶۳ ,۷۷4 ,۷۷۱ ,

۷۷۳ ,۷4۳ ,۷4۳ ,۷۱۶ ,4۶۳ ,4۷۶ ,4۱۶ ,

4۱۷ ,4۱۱ ,4۳۳ ,۳۶۷ ,۳۷۷ ,۳۷۳ ,۳۷۳ ,

۳4۳ ,۳4۱ ,۳4۱ ,۳۱۷ ,۳۱۱ ,۳۱۱ ,۳۶۳ ,

۳۱۱ ,۳۳4 ,۳۳۳ ,۳۳۶ ,۳۳۱ ,۱۶۶ ,۱۶۱ ,

۱۷۶ ,۱۷۱ ,۱4۳ ,۱4۱ ,۱۱4 ,۱۱۱ ,۱۶۶ ,

۱۱۶ ,۳۶۷0۳۶4 ,۳۶۳ ,۳۷۱ ,۳4۷ ,۳44 ,

۳4۱ ,۳4۱ ,۳۳4 ,۳۱۳ ,۳۳4 ,۳۱۱ ,۳۱۱ ,

۳۱۱ ,۳۱۶ ,۳۱۱ ,۳۳۶ ,۶۶۳ ,۶۷4 ,۶4۳ 

 ۱۱فردوست: ارتشبد, 

 ۳۳۶, ۳۳۷, ۳۱۱, ۳۳۳فروغی: محمدعلی, 

, 4۶۱, ۷۶۶, ۷۶4, ۷۶۷, ۷۳۶, ۷۳۳, ۷۳۱فکه, 

4۷۳ ,4۱۱ ,4۱۶ 

 4۱۳فالحی: سرلشکر، شهید, 
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, ۷۳۷, ۷۱۳, ۷4۱, ۷4۱, ۷۷۳, ۳۳فلسطین, 

۷۳۱ ,4۱۱ ,۳۱۷ ,۱۷۳ ,۱۷۱ ,۱۳۶ ,۱۳۱ ,

۱۳۳ ,۱۱۳ ,۳۶۷ ,۳۶4 

 ۳۶۱, ۷۷۳یلیپین, ف

 

 ۳۳۶قائم مقام فراهانی, 

 ۳۳۳, ۷۳۷۳قرارداد 

, ۷۳۱, ۷۷۳, ۷۷4, 44الجزایر,  ۷۳۱۳قرارداد 

۷۱۷ ,۱4۱ ,۱۱۱ ,۳۷۳ ,۳۷۱ 

 ۳4۳قرارداد رویتر, 

 4۱۶, 4۶۳, 4۶۱قرارگاه فتح, 

 4۱۶, 4۶۱قرارگاه قدس, 

 4۱۶, 4۶۱, قرارگاه نصر

 ۶۶۳, ۱۶, ۱۳قرنی: ولی، سپهبد، شهید, 

, ۳۳, ۳۶, 4۱, 4۱, 4۷باغی: عباس،ارتشبد, قره

۱۱ ,۱۳ ,۳۶ ,۳۱ ,۳۳ ,۶۶ ,۶۶ ,۶۱ ,۱۳ ,

۶۷۷ ,۶۷۳ 

, 4۳۳, 4۳۷, 4۱۳, ۷۱۶, ۷۶۳, ۱۱, ۷۱, قزوین

4۶۶ ,۱۳4 ,۳4۳ ,۳4۳ ,۳۱۶ ,۳۱۳ 

 ۳۷4, ۳۶۱, ۳۶۳, ۳۶۶, ۱۱۳, ۷۳4قسطنطنیه, 

, ۷۱۱, ۷۱۶, ۷۱۳, ۷۱۶, ۷۳۱قصرشیرین, 

۷۱۳ ,۷۳۶ ,۷۳۳ ,۷۱۳ ,4۶۱ ,44۶, 44۱ ,

4۳۱ ,4۳۳ ,4۶۶ ,4۱۶ ,4۱۱ ,۳۶4 ,۳۶۱ ,

۳۱۱ ,۱۶۱ ,۳۶۶ 

, ۱۶۳, ۱۶۱, ۳۱۱, 4۶۳, 44۱, 4۷۳, ۷4۶قطر, 

۱۷۱ ,۱۶۳ ,۳۷۷ ,۳۳۶ 

, ۷۱۳, ۷۱۱, ۷۱۳, ۷۱4, ۳۶, ۱۶, ۶قطعنامه, 

۷۱۶ ,4۶۱ ,4۶۱ ,4۶۳ ,4۷۶ ,4۷4 ,4۷۳ ,

4۷۱ ,4۷۳ ,44۳ ,44۱ ,44۶ ,44۱ ,4۳۷ ,

4۳4 ,4۳۳ ,4۱۳ ,4۱۶ ,۳۶۱ ,۳۳۶ ,۳۳۱ ,

۳۳۱ ,۱۷۳ ,۱4۶ ,۱4۷ ,۱44 ,۱4۳ ,۱4۱ ,

۱4۳ ,۱4۶ ,۱4۱ ,۱4۱ ,۱۳۷ ,۱۳4 ,۱۳۳ ,

۱۱۱ ,۱۳۳ ,۱۳۶ ,۱۳۱ ,۱۱۱ 

, 4۱۳, 4۱4, 4۳۱, 4۳۷, ۶, ۱   ۳۳۱قطعنامه

4۱۶ ,۳۶۷ ,۳۶۱ ,۱4۱ ,۱4۱ ,۱۳4 ,۱۳۳ ,

۱۳۳ ,۱۳۳ ,۶۷۳ 

, ۱۶, ۱4, ۱۷, ۱۶, ۶4, ۶۶, 4۶, ۷۱, ۷۶, ۳قم, 

۳۳ ,۳۶ ,۷4۶ ,۷۳۶ ,۷۳۳ ,۷۳۳ ,۷۳۱ ,

۷۱۳ ,۷۱۱ ,44۷ ,4۱۶ ,4۳۱ ,۳۶۳ ,۳4۳ ,

۳۳۳ ,۳۱۱ ,۳۶4 ,۳۶۱ ,۳۶۶ ,۳۱۷ ,۳۱۳ ,

۳۱۳ ,۳۱۶ ,۳۱۱ ,۳۳۱ ,۳۳۶ ,۱۷۷ ,۱۱۷ ,

۱۱4 ,۱۱۳ ,۱۳۳ ,۳۶۷ ,۳۶4 ,۳۳۱ ,۳۱۷ ,

۳۱۶ ,۳۱۱ ,۳۱۱ ,۳۱۱ ,۶۷۱ ,۶۷۳ ,۶44 ,

۶4۳ ,۶4۳ ,۶4۶ ,۶4۱ ,۶4۳ ,۶۳۶ ,۶۳۳ 

 

, ۷۳۶, ۳۱, ۳۳, ۱۶, ۱۳, ۱۷, ۳۳, 4۷, ۷4کارتر, 

۳۳۱ ,۳۱4 ,۳۱۳ ,۳۳۶ ,۱۶4 ,۳۱۳ ,۳۱۶ ,

۳۱۱ ,۳۱۱ ,۳۳۳ 

 ۷۱کازرون, 

, ۳۶۳, ۳۶۶, ۳۳۱, ۳۶۶, ۳۶الله, کاشانی: آیت

۳۶۱ ,۳۶۳ ,۶۶۳ ,۶4۳ ,۶4۱ 

 ۷۱۱کامیاران, 

, ۷۷۷, ۷۶۷, ۷۶۶, ۳۱, ۱۳, ۱۱, ۱۳کردستان, 

۷۷۱ ,۷۳۱ ,۷۱۱ ,۷۱۱ ,۷۱۳ ,۷۳۱ ,4۶۷ ,

4۶۱ ,4۷۱ ,4۷۳ ,4۱۱ ,4۱۶ ,۳۶۱ ,۱۱۳ ,

۱۳۶ ,۱۳۳ ,۱۳۶ ,۳۷۶ ,۳۳۳ 

 ۱۱۱, ۳۶۱, 4۳۶, 4۳۳, ۷۱۳کرکوک, 

 ۶۷4, ۶۶۳, ۳۱۷, ۳4۳, ۳۶۶, ۳۳, ۳۷کرمان, 

, ۷۱۱, ۷۱۳, ۷۱۳, ۳۷, ۱۳, ۱۷, ۳۷کرمانشاه, 

۷۱۱ ,۷۱۳ ,۷۳۶ ,۷۳4 ,4۶۷ ,4۶۳ ,4۶۱ ,

4۳۱ ,۳۶۱ ,۳۶۳ ,۳۶۶ ,۳۶۱ ,۳۱۱ ,۳۷۶ ,

۳۱۳ ,۶4۷ 

 ۳۶۱کرندغرب, 

 ۱۳۶کریم خان زند, 

 ۶۷۶, ۱۶, 4۶شهید,  کالهدوز: یوسف،

 ۷۳۳, 4کهتری: سرهنگ



 640 منابع

 

 ۳۶۶, ۱۶۱, 4۱۶, ۷۱۳کوت, 

 ۳۳۱, ۷۷۷کودتای نقاب, 

, 4۷۳, ۷۳۶, ۷4۶, ۷4۷, ۷۷۱, ۷۷۳کویت, 

4۷۶ ,4۷۱ ,444 ,44۱ ,4۶۳ ,4۱۱ ,۳۶۱ ,

۳۱۱ ,۳۱۳ ,۳۳۶ ,۳۳4 ,۳۳۱ ,۳۳۱ ,۳۱4 ,

۳۱۳ ,۳۱۱ ,۱۶۱ ,۱۶۳ ,۱۶۱ ,۱۶۱ ,۱۶۳ ,

۱۷۱ ,۱4۶ ,۱4۳ ,۱4۱ ,۱4۱ ,۱4۳ ,۱۳۷ ,

۱۳۱ ,۱۳۶ ,۱۳۳ ,۱۱۶ ,۱۱۳ ,۱۳۶ ,۱۳۷ ,

۱۳4 ,۱۳۳ ,۱۳۱ ,۱۳۳ ,۱۳۶ ,۱۳۱ ,۱۳۱ ,

۱۳۳ ,۱۶۶ ,۱۶۷0۱۶۱ ,۱۱۱ ,۳۶۳ ,۳۷۷ ,

۳۳۶ ,۶۶4 

 

 ۳4۱, ۱۳۶, ۱۱۱, ۱۱۳, ۱۱۶گرجستان, 

 4۱۳پیاده,  ۷4۳گردان

 ۷۳۶پیاده,  ۷۳۱گردان

 ۷۳۱پیاده,  ۷۱۷گردان

 ۷۱۷دژ, ۷۳۷گردان

 ۱۳شکاری,  4۳گردان

 4۳4تانک,  4۶۷گردان

 4۳۷, تانک 4۳۳گردان

 4۶۶مهندسی رزمی,  ۱۷4گردان

 ۶۷۶, ۳۱۳, ۳۱۶, ۱۱۳, ۳۱گرگان, 

 4۶۶مهندس,  ۱44گروه 

 ۷۳۱, ۷۳۶, ۷۳۳زرهی شیراز,  ۳۱گروه رزمی

 4۶۶گروه مخابرات, 

 4۶۶توپخانه,  44گروه

 4۶۶توپخانه,  ۳۳گروه

 ۱۳گنبد, 

 ۳۳۳, ۳4۳, ۱۱4گیالن, 

, 4۱۷, 4۶۶, ۷۳۷ ,۷۳۶, ۷۱۶, ۷۱۳گیالنغرب, 

۳۶4 

, 4۱۱, ۷۱۳, ۷۳۱, ۷4۱, ۷۷۳, ۷۶۶لبنان, 

4۱۳ ,4۱۶ ,۳۱۶ ,۱4۳ ,۱۱۷ ,۱۱4 ,۳۶۷ ,

۳۶4 ,۳۳4 

, 4۱۳, ۷۱۶, ۷۶۳, ۷۶۷, زرهی قزوین ۷۶لشکر

4۳۷ ,4۳4 ,4۳۳ 

 ۷۳۳, ۷۳۳, ۷۶۷, حمزه 4۷لشکر

 ۷۶۶کردستان,  4۱لشکر

 ۷۶۶پیاده ارومیه,  ۶۱لشکر

, 4۱۱, 4۶4, ۷۳۳, ۷۳۳, ۳۷پیاده,  ۱۱لشکر

4۱۱ 

 4۶۶پیاده خراسان,  ۱۱لشکر

 4۶۶, 4۳۳, ۷۶۶خراسان,  ۱۱لشکر

 ۷۳4, ۷۱۳, ۷۱۱, ۷۶۷, ۳4کرمانشاه,  ۱۷لشکر

, ۷۳۱, ۷۱۱, ۷۶۶, ۱۳زرهی خوزستان,  ۳4لشکر

۷۳۱ ,۷۶4 ,۷۶۳ ,۷۶۶ ,۷۶۱ ,۷۱۶ ,۷۱۱ ,

۷۱۶ ,۷۳4 ,۷۳۳ ,4۱۳ ,4۳۷ ,4۳۱ ,۶۶۱ 

 ۷۶۳لطفی: سرهنگ، سرتیپ, 

, ۱۶۱, ۳۱4, ۳۳۱, 44۱, ۷4۱, ۳۱, 4۶لیبی, 

۱۷۱ ,۱۷۳ ,۱۷۶ ,۱۷۱ ,۱۳۱ ,۳۷۷ ,۳۱۳ 

 

 ۷۷۳مالزی, 

, 4۱۱, 4۶۱, 4۶۳, ۷۳۶, ۷۳۳, ۷۳۳ماهشهر, 

4۱۷ ,4۱۳ ,4۱۱ ,4۳۳ ,4۳۳ ,۳۱۶ 

, ۳۱۳, ۳۶۷, ۱۶۶, ۱4۱, ۱4۶, ۳۳, ۳متفقین, 

۳۱۳ ,۳۳۶ ,۳۳۱ ,۶۶۶ 

 ۳۱۱متین دفتری, 

, ۳۶, ۱۱, ۱۶, ۱۳مجاهدین )منافقین( خلق, 

۳۳ ,۳۱ ,۳۱ ,۷۳۶ ,4۶۳ ,4۳۱ ,4۳۳ ,4۱4 ,

4۳۱ ,4۳۱ ,4۳۳ ,۳۶۶ ,۳۶۷ ,۳۶4 ,۳۶۳ ,

۳۶۱ ,۳۶۶ ,۳۶۱ ,۳۶۱ ,۳۶۳ ,۳۳۳ ,۳۱4 ,

۳۳۶ ,۱۶۷ 

 ۳۳۱, ۳۳۷, ۳۳۶, ۳4۱, ۱۳۱, ۱۳۷محمدشاه, 

 ۳4۳, ۳۶۶محمدعلی شاه, 
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 ۳۳۳, ۳۳۳مدرس: سید حسن, 

 ۷۶4: دریادار, مدنی

, 44۳, 4۷۱, 4۶۱, ۷۱۱, ۷۱۳, ۷۳۱مریوان, 

4۱۳ ,۳4۳ 

 ۳۱۳, ۳4۶, ۳۳, ۳۷, مسجدسلیمان

, ۳۱۳, ۳۱۷, ۱۶۳, ۷۶۳, ۶۶, ۱۳, ۷۱مشهد, 

۳۱۳ ,۶۷۷ ,۶4۱ 

, ۳۶۶, ۳۳۳, ۳۱۳, ۷۷۱, ۱4, ۳۱مصدق: علی, 

۳۶۷ ,۳۶4 ,۳۶۳ ,۳۶۱ ,۳۶۳ ,۳۶۶ ,۳۶۱ ,

۳۶۱ ,۳۶۳ ,۳۱۶ ,۳۱۷ ,۳۳۱ ,۶۶۱ ,۶۶۳ 

, ۷4۱, ۷4۱, ۷4۳, ۷۷۳, ۷۶۱, ۱۳, ۱۳مصر, 

۷۱۳ ,4۳۷ ,4۱۷ ,4۶۳ ,4۱۶ ,۳4۶ ,۳4۳ ,

۳۱۳ ,۳۳۳ ,۳۶۳ ,۳۱۱ ,۳۳۶ ,۱۶۱ ,۱۶۱ ,

۱۶۳ ,۱۷۶ ,۱۷۷ ,۱۷4 ,۱۷۱ ,۱4۳ ,۱۳۶ ,

۱۳۳ ,۱۳۷ ,۱۶۱ ,۱۱۳ ,۱۱۷ ,۱۱۳ ,۱۱۶ ,

۱۳۶ ,۳۶۳ ,۳۶۶ ,۳۷۳ ,۳۶۷ ,۳۱۷ ,۳۱۱ ,

۶۷۳ 

 ۱۳مطهری: شهید, 

 ۳۳۳, ۳4۳, ۳4۶, مظفرالدین شاه

 ۳4۳, ۷۳۶۱معاهده 

 ۳4۱معاهده پاریس, 

 ۳۱۱, ۳۳۶, ۳4۱, ۳44معاهده ترکمن چای, 

 ۳۳۶, ۳4۱, ۳44, ۳4۷معاهده گلستان, 

 ۱۳, ۷۱مفتح: شهید, 

 4۶۱مله خورد, 

 4۳4منتصر: حسین؛ سرگرد, 

 ۳۶۶, 4۷۶مندلی, 

 ۶۶۶, ۳۱۱منصور: حسنعلی, 

 ۳۳۷, ۳۱۱, ۳4۶علی,  منصور:

 ۳۱, ۱۳, ۱۱مهاباد, 

 ۱۳مهدیار: خلبان، شهید, 

 ۷۱۱, ۷۱۳, ۳۷, ۱۳, ۷۳مهرآباد, 

, ۷۱۳, ۷۱۶, ۱4, ۱۷, ۶۱, ۳۳, ۳۱, ۷۳مهران, 

۷۱۶ ,۷۱۱ ,۷۳4 ,۷۳۳ ,۷۱۳ ,4۶۶ ,4۷۷ ,

4۷۱ ,4۷۱ ,44۶ ,44۳ ,4۱4 ,4۱۱ ,4۱۶ ,

4۱4 ,4۱۶ ,4۱۱ ,۳۶۷ ,۳۶4 ,۳۳۶ ,۱4۶ ,

۳۳۳ ,۳۱۶ ,۳۱۱ ,۶۶۳ ,۶۳۳ 

, ۳۷۱, ۳۷۶, ۳۷۳, 44۷, 4۷۷مواد شیمیایی, 

۳4۶ ,۳4۷ ,۳4۱ ,۳4۶ ,۳4۱ ,۳4۱ ,۳۳۳ ,

۳۳۳ ,۱۳۱ 

, ۱۱۷, ۱۱۳, ۱۶۱, 4۶۳, 4۳۳ ,۷۱۳موصل, 

۱۱۱ ,۳۶۶ 

, 4۶۱, 4۶۳, ۷۳4, ۷۱۶, ۷۳۱, ۷4۷میمک, 

4۷۱ ,44۶ ,44۳ ,4۳۳ ,4۱4 ,4۱۳ ,4۱۶ ,

4۱۱ ,4۳۳ 

 

 ۶4۱, ۱۳۶, ۱۳۳, ۱۱۳, ۱۱۱نادرشاه, 

, ۳4۳, ۳4۱, ۳4۶, ۳4۳, ۳4۱ناصرالدین شاه, 

۳۳۶ ,۳۳۷ ,۳۳4 ,۳۳۷ ,۳۶۶ 

 ۳۷۶, ۳۶۶, ۷۱۳ناصریه, 

 ۱۶, شهید: نامجوی

 4۱۳فر: سرگرد؛ شهید, رنسطو

 ۳۶۶نفتخانه, 

, 4۱۶, 4۱۱, 4۳۱, ۷۱۳, ۷۳۷, ۷۱۶شهر, نفت

۳۷۶ 

 4۶۱, ۷۱۱نوسود, 

 ۳۱۱, ۳۷۷, ۱۷۱, ۳4۶, 44۱, ۷۷۳نیجریه, 

, 4۶4, ۷۱۱, ۷۳۱, ۷۱۳, ۱۱, نیروهای مردمی

4۶۳ ,۳۷۷ 

, ۳۱, ۱۱, ۱۳, ۱۱, ۱۱نیروی دریایی ارتش, 

۷۶۱ ,۷۶۱ ,۷4۳ ,۷۱۷ ,۷۳۳ ,4۳۱ ,4۱۶ ,

4۱۳ ,4۳۶ ,4۳۷ ,4۳4 ,4۳۳ ,۳۱۱ ,۳۳۶ ,

۳۳۳ ,۱4۱ ,۳۶۳ ,۳۳4 ,۳۳۱ ,۳۳۳ ,۶۶4 

, ۱۱, ۱۱, ۱۶, ۱۷, ۳۳, ۳۶نیروی هوایی ارتش, 

۱۳ ,۳۶ ,۳۷ ,۳4 ,۳۳ ,۳۱ ,۳۶ ,۳۱ ,۳۱ ,۳۳ ,
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۶۳ ,۱۳ ,۱4 ,۱۳ ,۱۱ ,۳۱ ,۷۶4 ,۷۶۱ ,۷۶۱ ,

۷۳۳ ,۷۱۳ ,۷۱۱ ,۷۱۳ ,۷۱۶ ,۷۳۷ ,۷۳۶ ,

۷۳۱ ,۷۳۱ ,۷۶۶ ,۷۶4 ,۷۶۱ ,۷۱۶ ,۷۱۳ ,

۷۱۶ ,۷۳4 ,۷۳۶ ,4۶4 ,444 ,44۳ ,4۳۱ ,

4۳۳ ,4۱۶ ,4۱۱ ,4۳۳ ,4۶۶ ,4۶4 ,4۶۳ ,

4۶۱ ,4۱۳ ,4۳4 ,4۳۳ ,4۳۱ ,۳۶۱ ,۳۶۶ ,

۳۷۱ ,۳4۳ ,۳۱۶ ,۱۶۱ ,۱4۱ ,۱۳۱ ,۱۶۳ ,

۳۷۶ ,۳۷۷ ,۳۳۳ ,۶۶۶ ,۶۶۷ ,۶۶۱ ,۶۷۶ 

 

 ۳۳۳, ۳۳۳, ۳۳4, ۳4۶الدوله, وثوق

, ۳۱4, ۳۱4, ۳۱۶, ۳۶۱, ۳۳۶, ۳۶۳, ۱۶, ویتنام

۳۱۶ ,۳۳۱ ,۳۳۶ 

 

 ۶۷۶اکبر، سرتیپ، شهید, هاشمی: سید علی

, ۳۱, ۳۷, ۱۷, ۱۶, ۳۳, ۳۳هایزر: رابرت، ژنرال, 

۳۱ ,۶۱ ,۶۳ ,۳۷ ,۷۷4 ,۷۷۳ ,۶۳۶ 

 ۱۱۳, ۱۱۱, ۱۱۳هخامنشیان, 

, ۱۱, ۳۳, ۳4, ۱۳, ۱۱, ۱۱, ۱۶, ۱۳همدان, 

۱۶ ,۱۱ ,۷۱۳ ,۷۱۱ ,۷۱۳ ,۳۶4 ,۳۶۱ ,

۱۳۶ ,۳4۳ 

, ۱۳۱, ۱۱۳, ۱۳۷, ۳۷۷, ۷۳۱, ۷۷۳, ۷۳هند, 

۳۳۳ ,۳۶۳ ,۳۳4 ,۳۳۳ ,۳۳۱ 

, ۱۷۶, ۳۱۶, ۳۳۱, ۳۳۱, ۳۶۳, ۷۳هندوستان, 

۱۷۱ ,۱۳۶ ,۱۱۳ ,۱۳۱ ,۳۶۱ ,۳4۷ ,۳4۳ ,

۳4۱ ,۳4۱ ,۳۳۷ ,۳۳۳ ,۳۳۶ ,۳۳۳ ,۳۱۷ ,

۳۱۱ ,۳۱4 ,۳۳۳ ,۳۳۳ ,۶4۳ 

, ۳۶, ۱۱, ۱۷, ۳۶, ۳۱, ۳۳, ۳4, ۳۷هوانیروز, 

۳۷ ,۳۱ ,۷۱۳ ,۷۳۶ ,۷۳۷ ,۷۳۳ ,۷۳۱ ,

۷۶۶ ,۷۶۱, ۷۱۶ ,۷۱4 ,۷۱۱ ,۷۱۳ ,۷۳۳ ,

۷۳۳ ,۷۳۶ ,444 ,44۳ ,4۳۱ ,4۶۶ ,4۶4 ,

4۶۶ ,4۱۳ ,4۱۷ ,4۱۳ ,۳۶۶ ,۳۳۱ ,۶۶۳ ,

۶4۱ ,۶4۳ ,۶4۱ 

, 4۳4, 4۳۷, 4۷۳, 4۷۱, 4۷۷, ۷۶۱, هورالعظیم

4۶۶ ,۱4۳ 

, 4۳۳, 44۱, 4۷۳, 4۷۱, ۷۶۳, ۷۶۱هورالهویزه, 

۳4۱ 

, ۳۱۶, ۱۳, ۱۷, ۷۳, ۷4هویدا: امیرعباس, 

۳۱۷ ,۳۱4 ,۳۱۱ 

, ۷4۱, ۷4۳, ۷4۷, ۷۷۱, ۷۷۱, ۷۶۳, هویزه

۷4۳ ,۷۱۱ ,۷۳۳ ,۷۶4 ,۷۶۱ ,۷۶۳ ,۷۶۳ ,

۷۱۶ ,۷۱۶ ,۷۱۱ ,۷۱۳ ,۷۱۳ ,۷۳۳ ,۷۳۱ ,

4۶۳ ,4۳۳ ,4۶۶ ,4۱۳ ,4۳۳ ,4۳۱ ,۳۳۱ ,

۳۳۳ ,۱۶۳ ,۱۶۱ ,۱۳۶ ,۱۱۶ ,۶۳۶ 

 

 

, ۱۳۶, ۱4۱, ۱۷۳, ۱۷۳, ۱۷۶, ۳۳۱یوگسالوی, 

۱۶4 ,۱۶۱ 

 ۶۳4, ۳۱۳, ۱۱۱, ۱۷۳, ۱۷۳, ۷۳۶, 4۶, یونان

 

 

 

 

 

 

 

 



۶۱۱ 

 

 
 

 

 

 

 

Radaye fath 

Muhammad kazemi 
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