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       چکیده

جنگ هشت ساله عراق بر ضد ایران، اقدامی همسو با متحدین منطقه ای و حامیان 
اسالمی  جمهوری  تأسیس  تازه  نظام  درآوردن  زانو  به  برای  بعث  رژیم  بین المللی 
شده  تدوین  آن  برای  كه  بود  ارزشمندی  اهداف  از   انقالب  این  انحراف  و  ایران 
بود. جمهوری اسالمی ایران علیرغم اینكه درگیر آشفتگی ها و نابسامانی های پس از 
انقالب بود اما با خروج از شوک اولیه پس از تجاوز نظامی عراق و مدیریت بحران، 
توانست بر اوضاع مسلط شود. این جنگ با فرازو فرودهای فراوان، مراحل متعددی 
ادبیات  بود. در  از ویژه گی و شرایط خاصی برخوردار  برهه  را سپری كرد كه هر 
دوره  سه  بر  همواره  واقعه  این  مختلف  مراحل  در خصوص  مقدس  دفاع  سیاسی 
مشخص اشغال سرزمینی، آزادسازی و تنبیه متجاوز تأكید می شود. در مقاله حاضر 
تالش شده با بهره گیری از اسناد و منابع موجود و تحلیل شرایط دوره های یادشده، 

مهمترین تحوالت سیاسی و نظامی هر دوره مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها: جنگ ایران و عراق، اشغال سرزمینی، عملیات های نظامی، كمك های 
نظامی، آزادسازی، قطعنامه 895.
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مقدمه
ابزارهای  آیا  تا روشن شود  بود  مناسبی  انقالب اسالمی، فرصت  پیروزی  از  ماه پس   19
سیاسی و اجتماعی در داخل ایران به نتیجه می رسد و نظام بر اثر درگیری های داخلی فرو 
می ریزد یا نه؟ جنگ در كردستان و بحران در برخی مناطق كشور با چنین هدفی انجام  شد. 
كودتای »نوژه« در تیر 1359، آخرین فرصت داخلی بود كه به شكست انجامید و از این پس 
ابزارهای خارجی و نظامی در مقابل انقالب و استقالل ایران وارد عمل شد و جنگ وسیع و 
ویرانگری را به ملت و نظام جدید ایران تحمیل كرد. جنگ عراق علیه جمهوری اسالمی در 
مرحله اّول كه با اشغال سرزمینی همراه بود، هدفش براندازی بود كه از 31 شهریور تا دی 
ماه 1359 فرصت داشت به این هدف نایل آید؛ اّما تصرف ناقص اهداف نظامی توسط ارتش 
عراق، مقاومت و جان سختی مّلت و قدرت ذهنی و درک واالی رهبری انقالب، مانع از 
تحقق این هدف گردید. در مرحله دوم و به رغم انتظار عراق و حامیان بین المللی و منطقه ای 
آن، جمهوری اسالمی ایران توانست با وارد آوردن شكست های سنگین، ارتش عراق را از 
حدود 20 هزار كیلومتر مربع مساحت ایران بیرون براند و پس از آزادسازی خرمشهر، رژیم 
عراق را در آستانه فروپاشی قرار دهد. در مرحله سوم، هدف ایران این بود كه متجاوز باید 
تنبیه شود. در این مرحله، چندین عملیات بزرگ و كارساز طراحی شد و عراق بارها مجبور 
شد به شكست های سنگین تن دهد. به عنوان مثال عملیات كربالی پنج در سخت ترین و 
مستحكم ترین زمین جبهه های نبرد در شلمچه، ارتش عراق را یك بار دیگر تا آستانه از هم 
گسیختگی قرار داد و از این پس با مداخله نظام بین الملل به رهبری آمریكا و استفاده از 
تسلیحات نا متعارف، جنگ وارد مرحله جدیدی شد. به این ترتیب، عراق توانست از الک 
دفاعی بیرون آمده و فاو، شلمچه و جزایر مجنون را آزاد نماید و جنگ هشت ساله بدون 
هیچ گونه دستاوردی برای متجاوز پایان یافت. در مقابل، جمهوری اسالمی توانست برای 
اولین بار در حدود سه قرن گذشته، تمامیت ارضی خود را حفظ كرده و پس از هشت سال 
جنگ، از اقتدار الزم برای بقا برخوردار شود. در مقاله حاضر، روند تحوالت جنگ عراق 
علیه ایران، به اختصار و در قالب سه مرحله مورد اشاره، توصیف و تحلیل قرار گرفته است.

اشغال سرزمینی

18 فروردین 1359 را می توان مبدأ شكل گیری و صورت بندی ذهنی رهبران عراق برای 
ورود به جنگ علیه ایران دانست. در این تاریخ و پس از جریان اشغال سفارت آمریكا 
در ایران در 13 آبان 1358 توسط دانشجویان پیرو خط امام، كارتر، رئیس جمهور وقت 
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آمریكا، قطع رابطه سیاسی آمریكا با ایران را اعالم كرد )نخعی، 1375: 573(. امام خمینی 
)ره( در واكنش به این اقدام، در پیامی به مّلت ایران گفت: »ما این قطع رابطه را به فال 
نیك می گیریم، چون این قطع رابطه دلیلی بر قطع امید آمریكا از ایران است« امام همچنین 
افزودند: »ما امیدواریم كه نابودی سرسپردگانی مثل سادات و صدام حسین به زودی انجام 
گیرد و ملت های شریف اسالمی به این انگل های خائن و به دنبال آن برای آزاد زیستن و 
به استقالل تمام رسیدن، قطع روابط با ابر قدرت ها خصوصاً آمریكا نمایند« و اضافه نمود: 
برای رودررویی دشمنان اسالم و دشمنان مستضعفین« )صحیفه  باشید  مهیا  »ملت عزیز 
امام)ره(، ج12، 1378: 233(. در پی قطع رابطه سیاسی آمریكا با جمهوری اسالمی، صدام 
حسین یك روز بعد اعالم كرد: »عراق، آماده و مجهز است تا برای افتخار و حاكمیت خود، 
به هر جنگی دست بزند« وی افزود: »خلق ما اكنون برای دفاع و حراست از حق حاكمیت 

و امنیت عرب در سرتاسر میهن عربی آماده نبرد است« )خبرگزاری پارس، 1359: 24(.
با آنكه دولت بعثی عراق از بدو پیروزی انقالب اسالمی ایران و نیز در سال 1358 در 
استان های مرزی كردستان، خوزستان، باختران و ایالم از عناصر ضد انقالب و گروه های 
محارب حمایت تسلیحاتی و تداركاتی می كرد، اما پس از فروردین 1359 و به خصوص در 
ماه های تیر، مرداد و شهریور، اقدامات مرزی خود را به اوج رساند و با آوردن ارتش خود 
به مرز، به پاسگاه های مرزی كشورمان حمله كرد و در شرایطی كه نیروهای مسلح ایران 
فاقد آمادگی الزم بودند، جنگ در 31 شهریور 1359 علیه ایران آغاز شد. برخی كارشناسان 
نظامی بر این باورند اگر چنانچه ایران با آرایش نظامی در مرز و مقابله آتش و... در برابر 
عراق می ایستاد یا پس از تجاوز، در چند نقطه اصلی همچون برغازه و عین خوش مانند 
خرمشهر، آبادان و سوسنگرد در مقابل عراق مقاومت كرده و عقب نشینی نمی كردند، جنگ 
گسترش نمی یافت و عراق مجبور می شد به پشت مرزها باز گردد )رضایی، تاریخ شفاهی، 
5/8/1389(. از روز نخست تا هفته اّول، ارتش عراق در استان های مرزی و با تأكید بر 
خوزستان توانست بخش های وسیعی از خاک ایران را تصرف كند و در برخی محورها تا 
عمق زیادی پیشروی كند. به عنوان مثال، ارتش بعث عراق در محور غرب كرخه، ظرف 
دو سه روز تا عمق 70 كیلومتری و تا پای رودخانه كرخه پیشروی كرد و شهرهای دزفول 
و اندیمشك را زیر آتش نزدیك خود قرار داد و هر آن احتمال آن می رفت كه با عبور از 
كرخه، جاده اندیمشك- اهواز را نیز قطع كند و استان خوزستان را در حیاتی ترین گلوگاه 
بودن  نا آماده  با وجود  نیز  و  پیشروی  این  رغم  به  دهد.  قرار  بن بست  در  ارتباطی خود، 
مردم و نظامیان، مثلث »مردم«، »سپاه« و »ارتش« توانستند در مهم ترین اهداف از جمله در 
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خرمشهر، آبادان، سوسنگرد، بستان و به خصوص اهواز، تجاوز عراق را ناكام گذارند. در 
این میان، تصرف شهر آبادان برای عراق دارای اهمیّت كلیدی بود، زیرا با تصرف آبادان، 
حداقل هدف استراتژی عراق تحقق می یافت و دولت عراق می توانست بار دیگر و با نقض 
معاهده 1975، حاكمیت بر ساحل شرقی اروند رود را از آن خود كند، اما مقاومت 34 روزه 
در خرمشهر و شكست ارتش عراق در جبهه ذوالفقاری در جنوب شرقی آبادان، امیدهای 
رهبران عراق را بر باد داد و رزمندگان اسالم توانستند مانع عبور عراق از رودخانه بهمنشیر 
و چسبیدن به اروند رود و الحاق با غرب اروند- سرزمین عراق- شوند و كار را در این 
جبهه را به روی عراق قفل كنند. عراقی ها در خرمشهر هم مجبور شدند به جای ذهنیت 
شش روزه، 34 روز خیابان به خیابان، كوچه به كوچه، خانه به خانه و نفر به نفر مقاومت 
مردم و رزمندگان را حس كنند و با هزینه سنگین بر بخش غربی شهر مسلط شوند. افزون 
بر آن، در محور سوسنگرد و بستان هم مقاومت مّلی ایرانیان مانع از سقوط شهرها شد؛ و در 
حمیدیه نیز عملیات گروه غیور اصلی و غالمپور آنچنان مؤثر افتاد كه ارتش عراق با لشكر 
9 متوقف شد و از ترس تا مرز عقب رفت. مقاومت در محور سوسنگرد و حمیدیه بسیار 
حیاتی و تعیین كننده بود، زیرا در صورت عبور عراق از سه راهی حمیدیه، اهواز مركز استان 
در آستانه سقوط قرار می گرفت و در این صورت، شرایط جبهه های غرب دزفول و آبادان 
دگرگون می شد و عراق می توانست به اهداف نهایی راهبرد خود نائل آید؛ آنگاه رزمندگان 
برای آزادسازی این مناطق كار بسیار سختی پیش رو داشتند. مقاومت ملی در برابر متجاوز 
از نام آوران و گمنامانی برآمد كه بسیاری از آنها به شهادت رسیده و برخی نیز به فرماندهان 

بزرگ جنگ مبدل شدند.1

آزادسازی
پس از توقف و تثبیت ارتش عراق، آزادسازی سرزمین های اشغالی به عنوان راهبرد نظامی ایران 
و مهم ترین هدف نظامی- سیاسی ایران تعریف و تعیین شد. ارتش ایران به علت مأموریت 
ذاتی خویش در صیانت از تمامیت ارضی كشور و با توجه به حضور دشمن در عمق خاک 

1. رزمندگانی همچون: مصطفی چمران، آیت اهلل سید علی خامنه ای، محسن رضایی، علی شمخانی، آیت اهلل جمی، 
شیخ قنوتی، رحیم صفوی، غالمعلی رشید، عزیز جعفری، احمد غالمپور، مرتضی قربانی، جعفر اسدی، احمد 
كاظمی، حسین خرازی، مهدی كیانی، محمد جهان آرا، موسوی، احمد فروزنده، محمد نورانی، سید حمید سید 
نور، مدنی زادگان، منوچهر كهتری، هوشنگ صمدی، حسن بنادری، مكی یازع، عباس سرخیلی، حسین علم الهدی، 
علی هاشمی، علیرضا عندلیب، عبدالمجید رئوفی نژاد، احمد سوداگر، كوسه چی، محمد ابوشهاب، سیف اهلل رهنما، 
مریم فرهانی، مریم جوشی، و ده ها و صد ها رزمنده عزیز دیگری كه نام های مبارک آن ها همچون ستاره های آسمان، 
به پیروی از امام خمینی )ره( راه را برای ملت ایران نشان داده و مسیر عزت و بزرگی را برای آن ها هموار كردند.
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خوزستان و استان های ایالم و باختران، با طراحی چند عملیات، برای حمله به مواضع عراق 
آماده شد و بنی صدر به عنوان رئیس جمهور، فرمانده كل قوا و فرمانده جنگ نیز از ارتش 
خواست عملیات بر ضد مواضع ارتش عراق را آغاز كند. ارتش ایران نیز اقدام به چهار 

عملیات كرد: 
عملیات اّول در غرب دزفول، با هدف آزادسازی غرب كرخه، توسط لشكر 21 حمزه 
انجام شد. اّما از آنجا كه اطالعات متقنی از دشمن وجود نداشت این عملیات با شكست 

مواجه شدند )بنی لوحی و پیری، 1387: 173(. 
عملیات دّوم، سّوم آبان 1359 در محور ماهشهر ـ آبادان با هدف آزادسازی جاده اهواز 
ـ آبادان انجام شد و از صبح تا عصر طول كشید اّما با شكست كامل مواجه گردید و تلفات 

و خسارات سنگین به نیروهای ارتش وارد شد )همان: 191(. 
عملیات سّوم با نام نصر در تاریخ 15/10/1359 در محور هویزه اجرا شد. هدف این 
عملیات شكست دشمن در جنوب اهواز و آزادی خرمشهر و پدافند در ساحل شط العرب 
بود اما به رغم پیشروی اولیّه با شكست مواجه شد )همان: 245(. در این عملیات، تعدادی 
از دانشجویان خط امام)ره( نیز حضور داشتند كه بر اثر عقب نشینی لشكر 16 قزوین و 
جاماندن آنها، همگی شهید شدند و موجب چالشی در مسایل داخلی نیز گردید )درودیان، 

.)183 :1387
چهارمین و آخرین عملیات ارتش، با نام توّكل در تاریخ 20 دی ماه 1359 در شرق 
رودخانه كارون صورت گرفت. اما برخالف عملیات نصر، نیروهای عمل كننده حتّی در 
گام های نخست نیز موفقیتی بدست نیاورند و به مواضع خود عقب نشینی كردند )صحیفه 

امام)ره(، ج 15، 1378: 395(. 
شكست عملیات های آزادسازی موجب شد اولویت هدف ملی به غلط تغییر كرده و 
مسائل داخلی به اولویّت نخست و جنگ در اولویّت بعدی قرار گیرد. پس از 20 دی ماه 
59 بنی صدر از جبهه ها به تهران آمد و از این پس به جنگ با جناح مقابل روی آورده و 
با خلق حادثه 14 اسفند 1359 و در اتحاد با سازمان مجاهدین خلق )منافقین( كشور را به 
وضعیت بحرانی وارد كرد. سازمان مجاهدین )منافقین( با استفاده از این فرصت، ورود به 
فاز مسلحانه را جلو كشید و در حالی كه ماه ها بعد قصد انجام حركت مسلحانه را داشت، 
به دلیل سقوط جریان لیبرال از مسند قدرت و حذف بنی صدر از رأس دولت، در 30 خرداد 
1360 فاز مسلحانه را آغاز كرد و ترور و انفجار توسط سازمان، امنیت و انسجام كشور 
را در محاق برده و سازمان توانست با بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری اسالمی و 



سال دوم
شماره 8 
زمستان 1392

12

نخست وزیری، ضربه سنگینی را به نظام جمهوری اسالمی وارد كند. همه این اتفاقات در 
زمانی صورت می گرفت كه ارتش عراق بخش وسیعی از خاک ایران را در اختیار داشت 
و منتظر بود با اقدامات انفجاری سازمان علیه رهبران و مسئوالن كشور، نظام جمهوری 
اسالمی ساقط شود. در واقع تجاوز عراق و رفتار مسلحانه سازمان منافقین در داخل را باید 
مكمل هم فرض كرد؛ همانگونه كه در مقطع پایانی جنگ نیز عراق از جنوب و سازمان 
منافقین از غرب علیه جمهوری اسالمی وارد عمل شدند و سازمان در این اندیشه بود كه 
در تهران جشن پیروزی برپا كند! آخرین و مهمترین اقدام سازمان )منافقین(، تظاهرات 
مسلحانه پنج مهر 1360 بود كه با شكست مواجه شد و از این پس و در پی یك دست شدن 
ساختار دوگانه حاكمیت، جنگ دوباره به عنوان هدف اصلی در دستور كار قرار گرفت و 

عملیات های آزادسازی با ماهیت و روش جدیدی آغاز شد.

تحول در سازمان جنگ

با عدم موفقیت عملیات های چهارگانه ارتش از 23 مهر تا 20 دی 1359 كه در محورهای 
به سمت جنوب  و محور هویزه  كارون  غرب دزفول، جاده آبادان ماهشهر- آبادان، شرق 
صورت گرفته بود، ساز و كار جدیدی شكل گرفت و هدف گذاری، سازمان، فرماندهی، 
روش و منابع جنگ دگرگون شد. هدف گذاری از خرد به كالن تغییر كرد كه عملیات های 
ثامن االئمه تا بیت المقدس نشان دهنده شكل جدید هدف گذاری عملیاتی است. سازماندهی 
نیز از ارتش، به ارتش، سپاه و بسیج تحول یافت و با این تغییر، قابلیت های بسیار باالیی وارد 
جنگ شد كه در مراحل قبل، جبهه ها از آن محروم شده بود. با توجه به ماهیت جنگ و نقش 
مردم در انقالب، حضور سپاه و بسیج در عملیات ها یك نیاز مبرم و حیاتی بود كه بنی صدر 
به آن بی اعتنا بود. ورود این دو نهاد جدید، صحنه های نبرد را متحول ساخت و خالقیت ها 
شناخت،  كه  شد  عراق  بر ضد  جنگ  و  تصمیم گیری  وارد  پایان ناپذیری  عمل  ابتكار  و 
پیش بینی و مهار آن برای ارتش عراق ناممكن بود. در همین چارچوب، در فرماندهی جنگ 
نیز تحولی اساسی پدید آمد و افزون بر حذف بنی صدر از فرماندهی جنگ، فرماندهان سپاه 
پاسداران در كنار فرماندهان ارتش قرار گرفتند و این تركیب توانست با پوشش كاستی های 
هر یك و با توجه به اشتراكات فراوان میان فرماندهان سپاه و بسیجیان، جسارت و شجاعت 
و نیز راهكارهای نو وارد جنگ شود؛ و باالخره جنگ به روش »كالسیك« جای خود را به 
جنگ »مردمی« همراه با دانش نظامی داد. در روند عملیات  آزادسازی، این تركیب به نفع 
نقش سپاه و بسیج میل پیدا كرد. از این رو، نوعی انقالب در جنگ پدید آمد كه هیچ یك 
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از ابعاد و الیه های درونی آن برای ارتش عراق قابل درک و بازشناسی نبود به ویژه كه آنها 
در چهار عملیات پیشین موفق به دفع حمالت ایران شده بودند و انتظار وضعیت جدیدی 
را نداشتند. لذا صحنه های نبرد وارد مرحله ای تازه شد كه با عملیات ثامن االئمه و با هدف 
شكستن محاصره آبادان آغاز شد. پیش از آن البته عملیات مهمی با عنوان »فرمانده كل قوا، 

خمینی روح خدا« دقیقاً 24 ساعت پس از عزل بنی صدر با موفقیت انجام شده بود.

عملیات ثامن االئمه

»فكر  می گوید:  است،  ثامن االئمه  عملیات  اصلی  فرماندهان  از  كه  صفوی  رحیم  سردار 
شكست حصر آبادان همزمان با فرمان حضرت امام)ره( در افكار ما شكل گرفت« )آرشیو 
مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، گزارش عملیات فتح المبین(. یك مسأله مهم در دور 
جدید، انطباق منطقه عملیاتی با توان موجود بود؛ یعنی هدف گذاری عملیات ها از خرد به 
كالن صورت گرفت. سردار غالمعلی رشید درباره انتخاب منطقه برای عملیات می گوید: 
»من گفتم این تكه شرق كارون كوچك است و توان ما می رسد در آنجا عملیات كنیم« 
)تحلیلی بر عملیات های فتح المبین و بیت المقدس، 1388: 145(. طرح عملیات ثامن االئمه 
با  آنجا  در  و  برده شد  دفاع  عالی  به شورای  »حمزه«  نام طرح  با  سردار صفوی  توسط 
مساعدت آیت اهلل خامنه ای كه سمت نماینده امام در شورای عالی دفاع را داشت، به تصویب 
رسید و ابالغ شد. پس از تصویب طرح حمزه در شورای عالی دفاع، در جلسه ستاد عملیات 
برادران ارتش،  پیشنهاد  با  جنوب »سپاه« و یگان عمل كننده ارتش »لشكر 77 خراسان« 
طرح حمزه به نام مبارک و گره گشای »ثامن االئمه« تغییر یافت. همچنین بر اساس آخرین 
هماهنگی، چهار محور برای این عملیات انتخاب شد: دارخوین، فیاضیه، ایستگاه های 7 و 
12 و باالخره محور جاده ماهشهر- آبادان. بر اساس این محوربندی، نیروها و فرماندهان 
سپاه و ارتش نیز در این چهار محور تقسیم شدند و عملیات در پنجم مهر 1360 انجام شد 
)همان: 151( و رزمندگان سپاه و ارتش توانستند اولین شكست جدی را در یك نقطه مهم 
و تعیین كننده به ارتش عراق وارد كنند. زمانی كه خطوط دفاعی عراق در شرق كارون در 
هم شكست، یاد و خاطره شهیدان جبهه آبادان و نیز مردم مظلوم خرمشهر و آبادان كه در 
روزهای آغازین جنگ زیر گلوله  باران و بمباران وحشیانه ارتش عراق به خون نشستند، 
دوباره زنده شد و بار دیگر حماسه ذوالفقاری كه موجب شكست ارتش عراق در تصرف 
شهر آبادان شد، در یادها تداعی گردید )همان:152(. اما چند روز بعد، هواپیماهای حامل 
یوسف كالهدوز و محمد جهان آرا و نیز تیمسار ولی اهلل فالحی و تیمسار مومنی نامجو كه 
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چهار تن از فرماندهان عملیات بودند، سقوط كرد و به این ترتیب این چهار فرمانده به 
فیض شهادت نائل آمدند. عملیات ثامن االئمه به رغم آنكه در بین عملیات های دفاع مقدس 
در محدوده كوچكی انجام شد، اما به علت اینكه نخستین عملیات موفق و تعیین كننده 
جمهوری اسالمی بود، جزء عملیات های مهم جنگ به شمار می رود، زیرا از این پس و تا 

سال 1362، این عملیات، الگوی عملیات های دیگری بود كه علیه عراق انجام شد.

عملیات طریق القدس 
عملیات بعدی در راهبرد آزادسازی، عملیات »طریق القدس« است. هدف این عملیات، آزاد 
ساختن شهرهای سوسنگرد، بستان و رسیدن به مرز بین المللی بود. این عملیات دو ماه پس 
از ثامن االئمه و در هشتم آذر 1360 در غرب اهواز انجام شد. در این عملیات، ورود محسن 
رضایی به فرماندهی جنگ كه پس از انتصاب ایشان توسط امام خمینی)ره( به فرماندهی سپاه 
صورت گرفت، در كنار سرهنگ علی صیاد شیرازی، تیم جدید فرماندهی جبهه ها را پدید آورد 
كه منشأ تحول و پیروزی های بزرگی در دفاع مقدس شد. همچون عملیات پیش، سازمان رزم 
نیز متشكل از سپاه و ارتش بود و واحدهای پشتیبانی ارتش مثل توپخانه و زرهی و نیز نیروی 
هوایی و هوانیروز در این عملیات ایفای نقش كردند. تاكتیك ویژه عملیات طریق القدس، عبور 
از منطقه رملی و دور زدن دشمن در عمق بود. این تاكتیك مورد اجماع سپاه و ارتش نبود، 
اما سپاه بر آن اصرار داشت و گره عملیات نیز از طریق همین راه كار باز شد. »طریق القدس با 
رمز یا حسین)ع( و از نیمه شب آغاز شد« و رزمندگان ارتش و سپاه توانستند شكست دیگری 
را به ارتش بعث عراق وارد كنند )همان: 156(. امام )ره( از این عملیات به »فتح الفتوح« تعبیر 
كردند و گفتند: »آنچه برای اینجانب غرورانگیز و افتخارآفرین است، روحیه بزرگ و قلوب 
سرشار از ایمان و اخالص و روح شهادت طلبی این عزیزان – كه سربازان حقیقی ولی اهلل 

اعظم اروحنا فداه - هستند و این است فتح الفتوح« )دری، 1381: 81(.

عملیات فتح المبین

در عملیات »فتح المبین« به عنوان گام سوم راهبرد آزادسازی، منطقه و هدف استراتژیكی 
استقرار  زمین، محورهای  نبود. مساحت  قیاس  قابل  پیش  عملیات  دو  با  كه  انتخاب شد 
دشمن، حجم نیرو، كمیت یگان ها، افزایش آتش و پشتیبانی و باالخره ارتقای كیفی و كّمی 
فرماندهی و مهم تر از همه تأثیر آن در سرنوشت جنگ، موجب می شد كه عملیات فتح المبین 
در صورت موفقیت، افق جدیدی را در دفاع مقدس باز كند كه بر اثر آن، موازنه جنگ به 
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طور اساسی تغییر كند. لذا منطقه غرب شوش و دزفول تا فكه انتخاب شد كه از شمال 
به ارتفاعات بلند و صعب العبور تیشه كن، دالپری، چاه نفت و تپه سپیتون و از جنوب به 
ارتفاعات میش داغ، تپه های رملی و چزابه )شیب( و از شرق به مرز های بین المللی در شمال 
و جنوب فكه منتهی می شد. نقاط كلیدی دیگری مثل رقابیه، برقازه، ابوصلیبی خات، تینه و 
تنگه ذلیجان در این عملیات، محل رشادت ها و ابتكارات فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس 
بودند )مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 1387: 55(. در این عملیات نیز سپاه، بسیج و 
ارتش نقش آفرینی كردند، اما پیش از آغاز عملیات فتح المبین، عراق كه پی برده بود ایران در 
آستانه ورود به عملیات جدید است، به تك مختل  كننده ای در محور چزابه مبادرت ورزید 
تا آرایش نیروهای ایران را بر هم بزند. عراقی ها در 17 بهمن 1360 از چند نقطه به خطوط 
دفاعی رزمندگان در تنگه چزابه حمله كردند و به رغم مقاومت سرسختانه رزمندگان، دو 
خط اول و تپه های رملی »نبئه« را تصرف كردند و دو روز بعد نیز 230 دستگاه تانك خود را 
به تنگه »رقابیه« آوردند. در نتیجه این تعرض، راه كارهای شناسایی شده برای انجام عملیات 
مسدود شد و امكان حمله غافلگیرانه نیروهای خودی از بین رفت )همان: 125(. با این حمله  
عراق، وضع جبهه ها به هم ریخت و فرماندهان سعی كردند به هر قیمت ممكن عراق را 
پس بزنند، حتی فرمانده سپاه شخصاً در صحنه درگیری حاضر شد و به راهنمایی فرماندهان 
پرداخت. نهایتاً جبهه خودی با از دست دادن حدود 32 گردان، توانست عراق را عقب زده 
و به تدریج آماده عملیات شود. عملیات فتح المبین در دوم فروردین 1361 با رمز یا زهرا 
)س( آغاز شد و رزمندگان توانستند پس از هشت روز جهاد و شهادت، در نهم فروردین، 
تمام اهداف عملیات را تصرف كنند و با استقرار روی ارتفاعات تینه، برقازه، رقابیه و میش 
داغ، دشمن را تا رودخانه دویرج و تپه های 182 در جنوب ارتفاعات برقازه به عقب رانده و 
مرزهای بین المللی را تأمین كنند )اردستانی، 1387: 34-33(. از جمله ویژگی های عملیات 
فتح المبین، مانور دورانی و حمله به جناح های خطوط دشمن و دستیابی به عقبه آنان بود. این 
تاكتیك ویژه موجب شد در نخستین مراحل عملیات، به علت سقوط عقبه یگان ها و دستیابی 
به سنگرهای فرماندهی و قبضه های آتش توپخانه، جبهه دشمن متزلزل شده و غنایم و اُسرای 
بسیاری از دشمن گرفته شود. فقط 165 قبضه توپ و 220 دستگاه تانك و نفربر و نیز 15 
هزار نفر اسیر، بخشی از نتایج این عملیات بود )آرشیو مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 
گزارش عملیات والفجر مقدماتی: 66-56(. عملیات فتح المبین، عراق را در وحشت فرو برد 
زیرا حاال دیگر نوبت آزادی خرمشهر فرا رسیده بود و در صورت تصرف خرمشهر، عراق 

جنگ را باخته و همه دستاورد هایش از تجاوز به ایران، از دست می رفت.
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عملیات بیت المقدس

مهم ترین دستاورد عراق در تجاوز به ایران، تصرف خرمشهر بود كه با هزینه و زمان زیادی 
برای آنان حاصل شده بود. در حالی كه عراقی ها فكر می كردند حداكثر ظرف شش روز تمام 
اهداف از جمله خرمشهر را تصرف می كنند، اما بر اثر مقاومت حماسی در خرمشهر، عراق 
پس از 34 روز توانست این شهر را تصرف كند. دیگر آنكه با سقوط خرمشهر موازنه به طور 
اساسی به ضرر ایران تغییر نكرد، زیرا شهر خرمشهر یكی از اهداف متجاوزان بود و مهمتر 
از آن، عدم تصرف آبادان سبب شد كه اشغال خرمشهر كمرنگ شود، اما بازگشت رزمندگان 
جمهوری اسالمی، به خرمشهر و عقب راندن ارتش عراق از این شهر، موازنه را كاماًل به 
نفع ایران و به ضرر عراق تغییر داد و حتی موجودیت رژیم عراق در معرض ابهام و نگرانی 
قرار گرفت. تصرف خرمشهر آخرین نقطه مهم اشغالی بود كه ایران آن را آزاد می كرد و لذا 
پیروزی های ایران كه از پنجم مهر 1360 آغاز شده بود، اكنون به اوج می رسید. در عین حال، 
خرمشهر آخرین نقطه برای عراق نیز بود كه تالش می كرد پس از شكست های متوالی، این 
نقطه محوری را از دست ندهد. لذا پس از شكست در خرمشهر، شكست های عراق به اوج 
می رسید و همین علت را باید در وضعیت رژیم عراق تعیین كننده به شمار آورد. عملیات 
بیت المقدس در محدوده رودخانه كرخه نور و هویزه در شمال، اروندرود و خرمشهر در 
جنوب، رودخانه كارون در شرق و هور الهویزه و مرزهای بین المللی در غرب، تعریف و 
طراحی شد كه بخش غربی عملیات نیز در شرق بصره واقع می شد. اهداف عملیات عالوه بر 
آزادسازی شهر خرمشهر، انهدام نیروهای دشمن را نیز شامل می شد. برای این عملیات، سپاه و 
ارتش، قرارگاه كربال را مركز فرماندهی تعیین كرده و قرارگاه های قدس و فتح با قرارگاه های 
تاكتیكی »فتح« یك و دو و »نصر« با چهار یا پنج قرارگاه فرعی را به عنوان قرارگاه عملیاتی 
مشخص كرده و همه یگان های سپاه و ارتش را در آن قرار دادند. سپاه و ارتش مجموعاً هشت 
لشكر، 46 تیپ پیاده و 18 تیپ زرهی و مكانیزه وارد عمل كردند )اردستانی، همان: 75- 76(. 

هوانیروز، نیروی هوایی و توپخانه ارتش نیز پشتیبانی عملیات را به عهده داشتند.
عملیات بیت المقدس در دهم اردیبهشت 1361 با رمز »یا علی بن ابی طالب)ع(« آغاز شد و 
پس از 25 روز و در چهار مرحله با پیروزی صد درصد به پایان رسید. در مرحله نخست، عبور 
از كارون و كرخه نور و رسیدن به جاده آسفالت اهواز – خرشهر و تصرف سرپل؛ در مرحله 
دوم تأمین مرزهای بین المللی از حسینیه تا دژ مرزی و آزادسازی مناطق هویزه، جفیر، پادگان 
حمید؛ در مرحله سوم، حركت ناموفق به طرف خرمشهر؛ در مرحله چهارم، محاصره و سپس 
آزادسازی خرمشهر انجام شد. مرحله آزادسازی خرمشهر در ساعت 22:30 روز نخست خرداد 
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1361 شروع شد و در ساعت 11 صبح روز سوم خرداد 1361 با پیروزی نهایی به پایان رسید. 
در عملیات بیت المقدس 16 هزار نفر از ارتش عراق كشته و زخمی و 19 هزار نیز به اسارت 

درآمدند )آرشیو مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، گزارش اجمالی عملیات والفجر 2(.
عملیات بیت المقدس در ابعاد گوناگون، نقطه اوج دفاع مقدس در سال های 1359 تا 1361 
بوده است. در سال  اول از 31 شهریور تا چهارم مهر 1359، مهم ترین عملیات موفق ایران 
را عملیات های محدود به ویژه »فرماندهی كل قوا، خمینی روح خدا« می توان نام برد كه با 
یكی دو گردان و در محدوده چند كیلومتر انجام شد. از آن پس و با آغاز عملیات آزادسازی 
مناطق اشغال شده، عملیات ثامن االئمه در محدوده 250 كیلومتر مربع، عملیات طریق القدس 
در محدوده 540 كیلومتر مربع، عملیات فتح المبین در محدوده 2400 كیلومتر مربع و عملیات 
بیت المقدس در محدوده 5400 كیلومتر مربع به منصه ظهور رسیدند )پیشین(. افزون بر آن، این 
عملیات از لحاظ اندیشه عملیاتی، تاكتیك ها، سازماندهی، سطح و توانایی فرماندهی، كاربرد 
روش های نوین، بكارگیری مشترک قوای زمینی، هوایی و هوانیروز و مشاركت وسیع نیروهای 
نظامی جمهوری  به عنوان پشتوانه های كلیدی قدرت سیاسی و  رزمنده بسیجی و مردمی، 
اسالمی، از تمام عملیات های پیشین برتر بود و فقط با عملیات فتح المبین قابل مقایسه می باشد. 
عالوه بر آن، آزادسازی خرمشهر، خودیابی و اوج گیری توان ملی و بومی نیز تحلیل شده است. 
پس از شكست ایران در جنگ های ایران و روس در دوران سلطنت قاجار، هزیمت ملی ایران 
آغاز شد كه به تبع آن وسعت سرزمینی ایران نیز كاهش یافت و بخش های وسیعی از سرزمین 
ایران از دست رفت؛ كه آخرین بخش جدا شده از سرزمین ایران نیز، »بحرین« بود كه توسط 
رژیم پهلوی دوم واگذار شد. با تجاوز صدام حسین به ایران كه از حمایت همه جانبه جهانی 
و منطقه ای برخوردار بود، این امكان وجود داشت كه بخش های دیگری از سرزمین ایران در 
جنوب و غرب كشور از دست برود، اما ورود سه عامل كلیدی به صحنه سیاست، مانع از این 
تراژدی تاریخی شد؛ دین و اسالم، رهبری امام خمینی)ره( و مشاركت عامه مردم. به این سه 
عامل، سازمان جدید نظامی یعنی سپاه پاسداران را نیز باید افزود كه در گذشته ایران، مشابهت 

نداشته و در عرصه های انقالب و دفاع مقدس نقش بی بدیل ایفا كرده است.

سرنوشت جنگ پس از فتح خرمشهر

درخصوص جنگ ایران و عراق، همواره این پرسش مطرح می شود كه چرا جنگ پس 
از آزادسازی خرمشهر خاتمه نیافت؟ در پاسخ باید گفت كه در میان مقامات عراق و 
قدرت های جهانی، اراده صلح مشاهده نمی شد. پایان جنگ ها مستلزم تسلیم یا نابودی 
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یك طرف، دخالت سازنده نهادهای بین المللی، تأمین خواسته های حداقلی كشور مورد 
تجاوز و قبول مسئولیت مخاصمه و پذیرش معاهدات میان دو كشور از سوی كشور 
متجاوز است، اما پس از فتح خرمشهر هیچ یك از این عوامل چهارگانه تحقق نیافت. 
و  خورده  شكست  كه  اكنون  یا  می پذیرد  را  الجزایر   1975 قرارداد  نكرد  اعالم  عراق 
به جبران خسارات  به محاق رفته، حاضر  قادسیه صدام و شكست جمهوری اسالمی 
است. ارتش عراق حتی در بخشی از سرزمین ایران باقی ماند و به جز در زمین كه توان 
جنگ نداشت، به تجاوز در آسمان و دریاها ادامه داد و نیز به گلوله باران شهرهای مرزی 
و مین گذاری آنها نیز پرداخت. همچنین شورای امنیت سازمان ملل كه داور بین المللی 
شناخته شده و وظیفه ذاتی آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است، مبادرت به صدور 
قطعنامه ای كه ساز و كار صلح را تأمین كند، نكرد. این شورا در هفته نخست تجاوز 
عراق، قطعنامه 479 را صادر كرد و در آن از طرفین خواست كه از هر گونه كاربرد زور 
به فوریت خودداری و مناقشه را از راه های مسالمت آمیز حل كنند )اردستانی، گزارش 
و پس  ایران  توسط  از خرمشهر  عراق  راندن  از عقب  3: 9-7(. پس  والفجر  عملیات 
از 21 ماه سكوت، شورای امنیت در تیرماه 1361 قطعنامه 514 را صادر كرد و در آن 
»خواستار آتش بس و خاتمه فوری همه عملیات های نظامی« شد )آرشیو مركز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس، گزارش انتخاب منطقه عملیاتی والفجر 8: 6(. این شورا در هر 
دو قطعنامه از عراق جانبداری كرد؛ چه آن موقع كه به طور وسیع بخشی از سرزمین های 
ایران اشغال شد و چه در خرداد 1361 كه عراق در بدترین شرایط نظامی قرار داشت. 
جمهوری اسالمی در مقابل صلح خواهی دروغین و بدون ضمانت عراق و بی تعهدی 
شورای امنیت سازمان ملل كه به وظایف ذاتی شورا و احقاق حقوق كشور مورد تجاوز 
قرار گرفته بی توجهی عامدانه داشت، سه راهكار فرا رویش بود: پذیرش یكطرفه پایان 
به  اقدام  و  صلح؛  نه  جنگ  نه  شرایط  به  دادن  تن  ملت؛  حقوق  استیفای  بدون  جنگ 
عملیات نظامی با هدف وارد كردن طرف های مقابل به پذیرش شرایط حداقلی ایران. 
این شرایط عبارت بودند از: خارج شدن عراق از باقی مانده مناطق اشغالی و پرداخت 
غرامت و تنبیه متجاوز. جمهوری اسالمی ناگزیر به راهكار سوم روی آورد و سعی كرد 
عراق و حامیانش را به پذیرش عدالت و حقوق ایران وادار كند. این تصمیم راهبردی 
در سطح رهبری نظام، رؤسای قوا و فرماندهان نظامی مورد اجماع نظر قرار گرفت. فقط 
در این باره درباره نظرات امام)ره( برخی ابهامات مطرح است كه باید در این خصوص 

به منابع و سیره سیاسی ایشان رجوع كرد.
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تنبیه متجاوز

در خصوص اینكه چرا ایران پس از آزادی خرمشهر به جنگ ادامه داد؟ عالوه بر عدم وجود 
اراده صلح در طرف عراقی و نهادهای بین المللی، نقش قدرت های بزرگ نیز قابل مطالعه است. 
آغاز جنگ علیه ایران با هدف سقوط نظام یا تجزیه سرزمینی صورت گرفت. از این رو عراق و 
حامیان آن، پیش بینی نمی كردند كه نظام جدید ایران كه هنوز ساختار های كهن را سامان نداده 
و همچنین ساختارهای جدید را راه اندازی نكرده و فاقد توان نظامی و پشتوانه تسلیحاتی برای 
ورود به یك جنگ تمام عیار بود، در سال سوم جنگ به قدرت نظامی دست یافته و بتواند 
با تحول در صحنه نبرد، اراده طرف های مقابل را نیز تحت تأثیر قرار دهد. صرف نظر از هر 
عامل تأثیرگذار دیگر، اراده آمریكا و متحدان جهانی آن، در نقطه مقابل پایان جنگ قرار داشت 
و آنها حاضر نبودند پیروزی های نظامی ایران به موفقیت های سیاسی نیز بینجامد. لذا راهبرد 
جدید خود را، مدیریت بحران و فشار بر ایران تعریف كرده و آن را به اجرا گذاشتند. جمهوری 

اسالمی هم ناگزیر و بعضاً با اراده معطوف به گسترش، وارد شرایط جدید جنگ شد.

توقف ماشین نظامی ایران

پس از فتح خرمشهر، اقدامات نظامی ایران با »عملیات رمضان« )تیر ماه 1361( در شرق 
بصره آغاز شد. هدف از این عملیات آن بود كه با حضور نیروهای نظامی ایران در پشت 
رودخانه اروند در شرق بصره و تسلط بر راه های بصره، شرایط برای ادامه نبرد آماده باشد و 
شرایط سیاسی و موقعیت نظامی مناسبی برای پذیرش شرایط ایران فراهم آید و در مواضع 
شورای امنیت سازمان ملل، نیز تغییری به وجود آید، اما متأسفانه اهداف مورد نظر تحقق 
نیافت. در واقع این عملیات به علت عدم موفقیت در دستیابی به اهداف، به یك سلسله 
عملیات جهت فشار نظامی بر دشمن تبدیل شد )اردستانی، 1373: 56(. پس از عملیات 
»رمضان« حدود دو ماه جبهه ها در حالت ركود باقی ماند؛ و در ماه های مهر و آبان 1361 
عملیات های »مسلم بن عقیل« و »محرم« انجام شد كه هر دو با موفقیت همراه بود. در عملیات 
مسلم بن عقیل، با تصرف ارتفاع »گیسكه« و تسلط بر دشت و شهر »مندلی« عراق، شهر 
»سومار« نیز از دید و تیر عراق خارج شد. عملیات محرم نیز در ارتفاعات مرزی »حمرین« 
و در غرب و جنوب »دهلران« و »عین خوش« اتفاق افتاد و رزمندگان اسالم موفق شدند 
ارتفاعات مورد اشاره را تصرف كنند و با وارد كردن عراق به استقرار در دشت باز، در 

موضع برتر قرار گیرند )همان: 56-67(.
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پس از عملیات رمضان، عملیات والفجر مقدماتی به عنوان عملیات بزرگ در منطقه فكه 
و با هدف تصرف شهر »العماره« مركز استان »العماره« انجام شد. در این عملیات نیز همچون 
عملیات های رمضان، مسلم بن عقیل و محرم، سپاه و ارتش به طور مشترک با هم همكاری 
داشتند. موضوع مهم در والفجر مقدماتی، لو رفتن طرح عملیات توسط عناصر نفوذی از 
سازمان مجاهدین خلق )منافقین( بود كه موجب شد دشمن نسبت به اهداف، راهكارها و ... 
آگاهی یابد. عملیات والفجر مقدماتی در 17 بهمن 1361 و در دو مرحله انجام شد، اما در20 
بهمن بدون هیچگونه موفقیتی به پایان رسید. از آغاز جنگ تا پایان سال 1361، سنگینی 
شكست در والفجر مقدماتی، منحصر به فرد بود. در این عملیات، 501 نفر شهید و 3116 
نفر مفقود شدند )اردستانی، 1387: 216(. سه ماه پس از عملیات والفجر مقدماتی كه سپاه 
مبتكر آن بود، عملیات »والفجر یك« تحت عنوان »آتش به جای خون« كه با چالش و تنش 
در روابط سپاه و ارتش همراه بود، توسط ارتش پیشنهاد گردید. عملیات والفجر یك در حد 
فاصل »زبیدات« تا »شیار بجلیه« روی ارتفاعات حمرین در داخل خاک عراق و محورهای 
جنوبی رودخانه »دویرج« و پاسگاه مرزی »پیچ انگیزه« و منطقه »شرهانی« در شمال فكه 
با هدف رسیدن به »پل غزیله« و در میان جوی آكنده از تردید و عدم اجماع نظر، در 21 
فروردین 1362 انجام شد و سه روز ادامه یافت، اما سرانجامی بهتر از والفجر مقدماتی پیدا 

نكرد. در این عملیات نیز شماری از نیروها شهید، مجروح و مفقود شدند )همان: 217(. 
در پایان عملیات والفجر مقدماتی، فرماندهان سپاه گرد هم آمدند تا ناكامی ها و توقف 
پیشروی ها را واكاوی كنند. در بررسی عوامل كیفی و كمی جنگ، پس از خرمشهر چند 
موضوع مورد توجه قرار گرفت: جا به جایی جغرافیایی نبرد و انگیزه بیشتر ارتش عراق برای 
مقابله؛ تأثیر ناكامی ها بر نیروهای خودی؛ تحول در زمین و استحكامات و موانع تو در توی 
عراق در خطوط دفاعی؛ غرور ناشی از پیروزی های پیشین و كمرنگ شدن نگرش توحیدی 

در اداره میدان جنگ؛ واگرایی میان ارتش و سپاه )همان: 215(.
پس از عملیات والفجر مقدماتی، شرایط پس از عملیات رمضان با موضوعات خاص خود 
بار دیگر مطرح شد و به نظر می رسید كه با افزایش توانایی های نظامی دشمن، بدون تغییرات 
ادامه جنگ مشكل باشد، لذا تا رسیدن به آن نقطه، الزم بود روند  نبرد،  اساسی در شیوه 
عملیات ها ادامه یابد تا از ركود جبهه ها به مدت زیاد جلوگیری شود. از این رو عملیات های 
والفجر 2، 3 و 4 طراحی و انجام شد. عملیات والفجر 2 در منطقه غرب پیرانشهر با هدف 
حضور روی ارتفاعات »سركوب« و تصرف پادگان »حاج عمران« و تسلط بر شهر »چومان 
مصطفی« در 29 تیر 1362 انجام شد و به موفقیت كامل دست یافت )دری، همان: 98(. 



جنگ عراق بر 
ضد ایران؛ اشغال 

سرزمینی، آزادسازی 
و تنبیه متجاوز

21

عملیات والفجر3 در منطقه مهران حد فاصل جنوب »كانی سخت« تا ارتفاع »قالویزان« واقع 
در شرق مهران طراحی شد. این عملیات در هفتم مرداد 1362 آغاز و تا 20 مرداد ادامه یافت 
و بجز تصرف ارتفاع قالویزان، به همه اهداف خود دست یافت )مركز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس، 1389: 37(. عملیات والفجر 4 در منطقه »پنجوین« با هدف متصل كردن خط دفاعی 
از ارتفاعات »سورن« به »سرو كوه« انجام شد تا ضمن پیوستگی خطوط دفاعی و كاهش 
بكارگیری نیرو در خط، راه ورود ضد انقالب از خاک عراق به داخل خاک ایران نیز مسدود 
شود. این عملیات در 27 مهر 1362 آغاز شد و به عمده اهداف خود دست یافت )همان: 41(.

راهبرد نوین عملیاتی 

عملیات های والفجر مقدماتی و والفجر یك نشان داد كه ادامه نبرد به سبك گذشته دیگر 
امكان پذیر نیست و برای آینده جنگ و امكان تفوق بر عراق به تدابیر، راه كارها و روش های 
جدید نیاز است؛ به زبان علم نظامی، باید راهبرد عملیاتی تغییر كند تا درک تجربی ارتش 
عراق از رفتار نظامی ایران دچار اختالل شود. از این رو عملیات آبی- خاكی جایگزین 

عملیات زمینی، و هورالهویزه به عنوان منطقه جدید عملیات مطرح شد.

عملیات های خیبر و بدر 
نخستین عملیات به سبك و روش جدید در اسفند 1362 با نام »خیبر« رقم خورد؛ با 
این تفاوت كه دیگر مانند گذشته، سپاه و ارتش به طور مشترک عمل نكرده و هر یك 
در زمین جداگانه و مكمل هم به عملیات مبادرت می كردند. در این عملیات سپاه در 
»هور« و ارتش در محور »زید« باید وارد عمل می شدند. عملیات در سوم اسفند 1362 
آغاز شد و سپاه در جزایر مجنون، محور  العزیر، محور  القرنه و محور طالییه به موفقیت 
دست یافت، اما ایران پس از ضد حمله های عراق و حدود 16 روز جنگ و مقاومت 
فقط توانست جزایر مجنون را حفظ كند. یك سال بعد و در 19 اسفند 1363 بار دیگر 
جمهوری اسالمی در هور الهویزه عملیات بدر را انجام داد كه به چیزی بیش از سال قبل 
دست نیافت )دری، همان: 102(. ناكامی در عملیات بدر كه با عملیات والفجر مقدماتی 
انجام عملیات »كمیل« روی سیل  بندی های شرقی جزیره  باعث شد  مقایسه است  قابل 
مجنون مطرح شود كه نهایتًا منتفی شد. در سال های 62 و 63 عراق جنگ را به مناطق 
دیگر از جمله »خارک«- محل صدور نفت ایران- و شهرها گسترش داد و در جبهه ها نیز 

از تسلیحات نامتعارف شیمیایی استفاده كرد )همان: 103(.
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عملیات والفجر 8  

ثامن االئمه، مبدأ تحول در  از عملیات  تغییر راهبرد عملیاتی پس  از منظر  عملیات خیبر 
جنگ محسوب می شود و ورود به آب های هور الهویزه، امكان ابتكار عمل جدید دیگری 
را بر ضد عراق ممكن ساخت. این بار عبور از رودخانه اروند و تصرف شهر بندری فاو 
در جنوبی ترین نقطه مرزی در شمال خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت. انتخاب منطقه 
فاو و بحث و بررسی آن، طوالنی و با چالش و تنش میان فرماندهان سپاه همراه بود. پس 
از عملیات بدر و از خرداد 1364 این منطقه مورد گفتگو قرار گرفت و در سه مقطع بحث 
و جلسه و نهایتاً مخالفت و سرانجام پذیرش انجام عملیات توسط همه فرماندهان )به رغم 
تردیدهای باقی مانده( رقم خورد. این سه مقطع از خرداد تا شهریور 64، از اوایل مهر تا 
اواخر آبان و از اواخر تا بهمن ماه سال 64 را شامل می شود)درودیان، 1380: 212(. در این 
مدت هزاران ساعت برای شناسایی، طرح مانور، آتش، سازماندهی، پشتیبانی عملیات و ... 
وقت گذاشته شد و فرماندهان از صدر تا ذیل مسایل را در قلمرو و محدوده یگان خود 
را بحث و بررسی قراردادند. محسن رضایی با توجه به حساسیت و اهمیت عملیات، در 
چك و كنترل امور تا رده گردان وارد شد و شناسایی ها، موضوع جزر و مّد رودخانه اروند 
و چگونگی عبور غواصان و قایق ها از اروند و ... را مورد بررسی قرار داد تا از همه چیز 
اطمینان حاصل كند. عملیات در 20 بهمن 1364 توسط سپاه پاسداران و با 140 گردان 
پیاده آغاز شد و ارتش نیز در توپخانه به سپاه كمك كرد و با نیروی هوایی و هوانیروز 
نیازمندی های فرماندهان را مرتفع ساخت. همچنین سایت هاگ نیروی هوایی ارتش در این 
عملیات نقش مهمی ایفا كرد. عملیات در ساعت 22 و با رمز »یا فاطمه الزهرا )س(« و با 
عبور اعجاب انگیز غواصان از رودخانه اروند و شكستن خط نخست عراق آغاز شد و سپس 
یگان های قرارگاه های كربال و نوح توانستند سر پل به دست آمده را گسترش داده و پس از 
پاكسازی نخلستان ها، رزمندگان لشكر 25 كربال توانستند در ساعت 1:30 تا 2 بامداد خود 
را به شهر فاو برسانند و تحت فرماندهی »مرتضی قربانی« پس از پاكسازی شهر، حدود 
ظهر روز اول آن را تصرف كنند )همان:214(. در مرحله نخست عملیات، حمله دشمن 
در محور ساحلی جریان داشت كه با مقاومت جدی رزمندگان به شكست انجامید. پس 
از تصرف فاو، لشكر گارد روی جاده استراتژیك فاو- بصره وارد عمل شد تا فاو را آزاد 
كند، اما با حمله گازانبری لشكرهای 25 كربال، 14 امام حسین)ع(، 8 نجف، 31 عاشورا 
و 17 علی بن ابی طالب)ع( كه از وسط، چپ و راست به آن حمله كرده بودند، شكست 
سنگینی را متحمل شد و به اجبار عقب نشینی كرد و نیروهای ایرانی توانستند خط كارخانه 
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نمك را تشكیل داده و پشت آن مستقر شوند. عراق با شكست در محور ساحلی و جاده 
استراتژیك، بمباران وسیع عقبه ها را آغاز نمود و بیشتر پل های ارتباطی را منهدم كرد و پس 
از آن به بمباران وسیع شیمیایی روی آورد و حدود 17 هزار نفر از رزمندگان را از صحنه 
درگیری خارج و در مرحله بعد به خط ام القصر حمله كرد، اما در آنجا نیز شكست خورد 
و به این ترتیب عملیات والفجر 8 به تمام اهداف خود دست یافت )دفتر مطالعات سیاسی 
و بین المللی، 1369: 73-72(. شش ویژگی عمده در عملیات تصرف فاو وجود داشت: 
غافلگیری و فریب، آتش، طراحی عبور از اروند، وحدت فرماندهی، دفاع ضد هوایی و 
موقعیت مناسب جغرافیایی )نخعی،1385: 263(. عملیات والفجر 8 طوالنی ترین عملیات 

جنگ تحمیلی است، زیرا از آغاز تا تثبیت و نا امید شدن دشمن، 75 روز طول كشید.

دفاع متحرک و شهر مهران

عراق پس از سقوط فاو از اواخر اسفند 1364 برای نخستین بار از شروع جنگ و تجاوز 
به ایران از الک دفاعی خارج شد و به بخشی از مواضع و خطوط دفاعی ایران از مریوان تا 
فكه حمله كرد و توانست در بسیاری از آن ها نفوذ و مواضعی را اشغال كند. مهم تر از همه 
در 27 اردیبهشت 1365 دوباره شهر مهران را به تصرف خود درآورد. به رغم درگیر بودن 
سپاه در فاو، اما حمالتی بر ضد عراق صورت گرفت و آن ها به عقب رانده شدند و سرانجام 
نیز در نهم تیر 1365 با انجام عملیات كربالی 1 شهر مهران آزاد شد )نخعی، همان: 275(.

عملیات های کربالی 4 و 5

پیروزی فاو با عبور از رودخانه اروند و با اتكا به نیروهای غواص، فرماندهان سپاه را به 
هوس انداخت كه بار دیگر این تجربه موفق را تكرار كنند؛ با این تفاوت كه دیگر اختالف 
نظر نداشتند. هدف از این عملیات، عبور از اروند در محور جزیره مینو و تصرف شش راه 
در جنوب بصره و شكاف میان لشكرهای سوم و هفتم عراق بود. عملیات در سوم دی 65 
آغاز شد، اما اطالعات عملیات لو رفته بود و با مشاهده آمادگی دشمن، از توسعه عملیات 
و ورود بیشتر گردان ها ممانعت گردید و در ساعت چهار صبح به عملیات خاتمه داده شد. 
در این عملیات فقط لشكرهای 19 فجر و 57 حضرت ابوالفضل)ع( روی دژ شلمچه موفق 
بودند. در عملیات كربالی 4 جمهوری اسالمی تاوان مسأله مك فارلین را در مقابل آمریكا 
پس داد و آمریكایی ها برای بهبود روابط با عراق و متحدان عرب خود، جزئی ترین اطالعات 
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را در اختیار ارتش عراق قرار دادند و عراقی ها نیز از آنها سپاسگزاری كردند )همان: 275(.
وضعیت برآمده از عملیات كربالی 4، جنگ و كشور را در سخت ترین شرایط قرار داد، 
به ویژه كه دشمن درصدد برآمد ابتكار عمل را در دست گرفته و از فرصت به دست آمده 
بهره برداری كند. عراق دو اقدام اساسی را در این زمینه در دستور كار خود قرار داد: جنگ 
شهرها و گسترش آن تا عمق ایران و آماده شدن برای باز پس گیری فاو. اما آنها دچار غفلت 
راهبردی شدند و با عملیات كربالی چهار، عملیات ساالنه ایران را خاتمه یافته تلقی كرده 
و از آمادگی در شلمچه خارج شدند. فرماندهان سپاه برای تصمیم گیری جمع شدند و آقای 
هاشمی رفسنجانی نیز حضور یافت. در این جمع، محسن رضایی انجام عملیات كربالی 5 
در شلمچه را مطرح كرد. باز هم تردید و اختالف نظر به وجود آمد، اما وی با جدیت اعالم 
كرد عملیات ظرف 15 روز آینده انجام خواهد شد و یگان ها باید خود را آماده كنند. آقای 

هاشمی هم كه دچار تردید شده بود، اختیار را به فرمانده سپاه سپرد.
به هر تقدیر، عملیات كربالی 5 در 19 دی 1365، ساعت 1:35 بامداد توسط سپاه 
پاسداران با قرارگاه های كربال، نجف و قدس، 14 لشكر، شش تیپ و 200 گردان در شلمچه 
آغاز شد )درودیان، 1380: 164(. ارتش جمهوری اسالمی نیز پشتیبانی توپخانه و تهیه آتش، 
بكارگیری هوانیروز، نیروی هوایی، »سایت هاگ« و هواپیماهای اف 14 صیانت از آسمان 
منطقه و عملیات هوایی و نزدیك بر ضد مواضع عراق را بر عهده گرفت. عملیات در محور 
كانال ماهی و پنج ضلعی توسط قرارگاه های كربال، قدس و نجف آغاز شد. پشت كانال 
ماهی سنگین ترین نبردهای دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد و به رغم از دست دادن سرپل، 
ارتش عراق با مقاومت و با فشاری بر روی فرماندهانش وجود داشت، متر به متر زمین را 
واگذار می كرد و حاضر نبود حتی یك كیلومتر عقب برود. عقب نشینی در این موضع یعنی 
دور خوردن سایر یگان های عراق و رسیدن رزمندگان به كانال زوجی كه فرماندهان عراقی 
به هر قیمت ممكن حاضر به چنین اتفاقی نبودند. در پنج ضلعی نیز قرارگاه نجف افتان و 
خیزان پس از چند شبانه  روز خود را به اروندرود رساند. در مرحله بعد قرارگاه قدس و 
قرارگاه نجف عملیات را به سمت نهر جاسم و سپس نهر دوعیجی كشاندند و توانستند 
عراق را وادار به واگذاری مواضع كنند. عراق كه گام به گام از »ب« شكل ها و دژ سپس پنج 
ضلعی و بعد نهر جاسم و جزایر خین و ... عقب نشینی كرده بود، پشت نهر دو عیجی بیشتر 
مقاومت كرد و اجازه نداد رزمندگان به عمق بیشتری نفوذ كنند. ضمن اینكه رزمندگان نیز 
پس از 16 روز نبرد از تاب و توان افتاده بودند و در حالی كه عراق در شرایط حاد به سر 
می برد و موانع و استحكامات شلمچه پشت سر گذاشته شده بود، اما به دلیل فقدان یگان 
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زرهی بیشتر و پشتیبانی الزم، از شرایط ایجاد شده استفاده الزم به عمل نیامد تا هدف های 
بزرگتری فتح شود و در نهایت، عملیات در پنجم بهمن 1365 پایان یافت )همان: 163- 
168(. عملیات كربالی 5 سخت ترین و سنگین ترین عملیات دفاع مقدس بود كه عراق و 
ایران بیش ترین تلفات را در آن متحمل شدند. اما نتیجه كار، تعمیق موازنه به ضرر عراق و 

به نفع ایران بود.
مواضع و رفتار حامیان عراق نشان داد كه آنها نگران سرنوشت جنگ بوده و از فرو 
ریزی خطوط دفاعی  عراق واهمه دارند. تصویب قطعنامه 598 با ساز و كار صلح به عنوان 
نخستین اقدام شورای امنیت سازمان ملل و نقش ابرقدرت ها در آن، این برداشت را تأیید 
می كند. پس از عملیات كربالی 5، جنگ به لحاظ نظامی و سیاسی وارد مرحله جدیدی 
شد. در بخش سیاسی، آمریكا، غرب و شوروی درصدد فشار به ایران با هدف پایان جنگ 
برآمدند و در بخش نظامی نیز ایران با تغییر در راهبرد عملیاتی، در شمال غرب به انجام 
عملیات روی آورد. از فروردین 66 تا اسفند همین سال، سپاه پاسداران عملیات های كربالی 
10، فتح 1، نصر4، نصر5، نصر7، نصر8، بیت المقدس2، والفجر10، بیت المقدس3 و بیت 
المقدس4، را انجام داد. در بین این عملیات ها، عملیات والفجر 10 مهم ترین عملیات بود 
كه به تصرف شهرهای حلبچه و خرمال و نیز تهدید سد دربندی خان انجامید )همان: 180(.

پایان جنگ

عراق در صدد فرصت بود تا به فاو حمله كند. با تغییر استراتژی ایران و حضور فرماندهان 
و یگان ها در شمال غرب و در جریان عملیات والفجر 10 این فرصت فراهم شد و عراق 
در 29 فروردین 1367 به فاو حمله كرد و با بهره گیری از ماده سیانور در بمباران شیمیایی، 
صحنه نبرد را غیر قابل حضور كرد و فاو را به تصرف خود درآورد. در حمالت بعدی 
نیز شلمچه و جزایر مجنون از تصرف ایران خارج شدند. عراق بار دیگر به همراه سازمان 
مجاهدین خلق )منافقین( در یكم تا سوم مرداد 1367 وارد خاک ایران شد، اما منافقین در 
تنگه )چهار زبر( شكست سختی را پذیرا شدند و ارتش عراق نیز به رغم نفوذ در عمق 
غرب كرخه و نزدیك شدن به خرمشهر، مجبور به عقب نشینی شد )همان: 182(. در این 
مقطع آمریكا نیز با درگیری نظامی با ایران در خلیج فارس به نفع عراق مداخله كرد. در پی 
تحوالت مقطع پایانی جنگ، جمهوری اسالمی ایران در 28 تیر 1367 در نامه ای به دبیر كل 
سازمان ملل، اعالم كرد قطعنامه 598 شورای امنیت را می پذیرد. آتش بس رسمی نیز در 29 

مرداد 1367 برقرار شد.
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نتیجه گیری

صدام حسین پیش از تجاوز به ایران، مقابل دوربین تلویزیون عراق قرارداد 1975 الجزایر را 
پاره و اعالم كرد عراق آن را ملغی اعالم می كند. وی همچنین در هفته نخست شروع جنگ 
اعالم كرد: »عراق مرزهای خود را تعیین كرده، این خمینی است كه باید اعالم كند مرزهایش 
كجاست«. صدام پس از فتح خرمشهر در سوم خرداد 1361 برای حفظ حكومت خود اعالم 
كرد از خاک ایران عقب نشینی می كند و خواهان صلح است، این در حالی  بود كه رزمندگان 
اسالم متكی به ایمان و قدرت نظامی، ارتش عراق را از ایران بیرون راندند. در مقطع پایانی 
جنگ، صدام حسین بار دیگر با فراموشی گذشته وارد خاک ایران شد، اما نیروهای نظامی 
ایران بار دیگر او را به پشت مرزها عقب راندند. صدام بار دیگر در آستانه تجاوز به كویت و 
راه اندازی آتش خانمان سوز جنگ در منطقه، در حالی كه متكی به تسلیحات و قدرت نظامی 
بود، برای بسترسازی و اطمینان از عدم اتحاد ایران با كویت و آمریكا، شروع به نامه نگاری به 
رئیس جمهور ایران كرد؛ نخستین نامه وی، دوم اردیبهشت 1369 و مهمترین نامه و ششمین 
نامه در هشتم مرداد 1369 خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی بود )دفتر مطالعات سیاسی 
و بین المللی، 1369: 142(. در بند نخست نامه آمده است: »با پیشنهاد شما مندرج در نامه 
جوابیه هشتم اوت 1990 كه ناظر به لزوم مبنا قراردادن عهدنامه 1975 می باشد، ضمن مرتبط 
دانستن با اصول مندرج در نامه سی ژوئیه 1990 ما به ویژه در مورد مبادله اسرا و بندهای 

6 و 7 قطعنامه 598 شورای امنیت، موافقت می شود.
برادر علی اكبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری ....

با این تصمیم ما دیگر همه چیز روشن شده و بدین ترتیب همه آنچه را می خواستید و 
بر آن تكیه می كردید، تحقق می یابد و دیگر اقدامی جز مبادله اسناد باقی نمی ماند. »اهلل اكبر 

و هلل الحمد« )همان:148(
و باالخره در سایت های خبری آمد هنگامی كه طناب دار را به گردن صدام حسین 
آویختند، ضمن آنكه رقم خوردن این سرنوشت را برای خود از جانب ایران می دانست، به 

جمهوری اسالمی بد و بیراه گفت.
صدام حسین چنانچه پس از فتح خرمشهر مبنا قرار گرفتن قرارداد 1975 را می پذیرفت، 
چه بسا زمینه برای پایان جنگ فراهم می شد، اما مبنا بودن ضعف و قدرت در رفتار او و عدم 
اعتنا به اصول، حقوق و قانون، چه در سطح ملی و چه در سطح سیاست خارجی، سبب شد 
نه تنها در جنگ با ایران ناكام باشد بلكه در نهایت جان خود را بر سر قدرت طلبی گذاشته و 
خود را به عنوان بدترین و جنایتكارترین رهبران جهانی و منطقه ای در تاریخ به ثبت برساند.



جنگ عراق بر 
ضد ایران؛ اشغال 

سرزمینی، آزادسازی 
و تنبیه متجاوز
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Abstract

Iraq war against Iran: occupation, liberation and the aggressor 
punishment

Dr. Hussein Ardestani
  
Iraq’s Ba’ath regime imposed the eight-year war against the newly 
established Islamic Republic of Iran in accordance with its regional 
and international allies and supporters to weaken it and deviate it 
from its purposes for which it was designed. Despite being involved 
in the turmoil, disorders and aftermaths of the revolution, Iran could 
manage the situation after an initial shock.
 There were rises and falls during the war and each phase had its 
own characteristics and special conditions. In the political literature 
of Iran-Iraq war, these eight years are divided into three periods: 
occupation, liberation and punishing the aggressor.
 
Key words: Iran-Iraq war, occupation, military operations, military 
aid, liberation, 598 resolution
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