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 جنگ تحميلي عراق عليه ايران

 سابقه تاريخي روابط و اختالفات مرزي ايران و عراق

در اوايل قرن دهم هجري شاه اسماعيل صفوي موفق شد با كمك ايالت و عشاير شيعي 
مذهب آذربايجان و گيالن، حكومتهاي مستقل محلي و نظام ملوك الطوايفي را در گستره 
سرزمين ايران برانداخته و دولت مركزي قدرتمندي را كه سلسله صفويه نام گرفت در ايران 
تأسيس نمايد. اين امر چه از جنبه سياسي و چه از نظر مذهبي موجبات نارضايتي و ناراحتي 

ن يعني امپراطوري عظيم عثماني گرديد كه ادعاي خالفت بر مسلمين را همسايه غربي ايرا
پنداشت. در  داشت و مايل به قدرتمند شدن ايران در منطقه نبود و آنرا رقيبي براي خود مي

نتيجه جنگهاي خونين ايران و عثماني كه در حقيقت، جنگ تضاد منافع دو ابر قدرت 
 24عد و انحالل امپراتوري عثماني ادامه يافت و حدود اي بود آغاز شد كه تا پنج قرن ب منطقه

شمسي و    هجري 872جنگ بين اين دو دولت واقع شد كه اولين آن نبرد معروف چالدران در 
 . هجري شمسي (در زمان سلطنت فتحعليشاه قاجار) رخ داد 1195آخرين آن در سال 

يه و قاجاريه به وقوع پيوست هاي صفويه، زنديه، افشار در اين جنگها كه در دوران سلسله
ها پيروز شده و قسمتي از واليات قفقاز و هرگاه كه ايران از نظر نظامي فاقد قدرت بود عثماني

شد عثمانيها را به  كردند و زماني كه سپاه ايران پيروز مي آذربايجان و كردستان را تصرف مي
 . يافتند تركيه امروزي تسلط ميالنهرين (عراق امروزي) و بخشهاي شرقي  عقب رانده و بر بين

مهمترين علل جنگها و انعقاد قراردادهاي متعدد صلح و آتش بس و رفع اختالفات 
 فيمابين ايران و عثماني موارد عمده زيرين بود: 

اختالفات سرحدي دو دولت و توسعه طلبي حكام عثماني و چشم داشت آنها به  ـ1
واليت گرجستان ـ ارمنستان ـ آذربايجان، كردستان و هايي از خاك ايران به خصوص به  قسمت

 .عراق و متقابالً عالقه ايرانيان به عراق به خاطر مقابر ائمه (ع) مورد احترام واعتقاد پيشينيان
ها كه در تداوم ناشي از شيعه بودن ايرانيان و سني بودن عثماني مذهبي اختالفات ـ2

 كرد. اختالفهاي دو كشور نقش اساسي را ايفا مي
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و مأموران دولت عثماني با زوار ايراني كه براي زيارت عتبات  حكام بدرفتاري ـ3
 كردند. النهرين (عراق) عزيمت مي عاليات به بين

و آتش افروزي كشورهاي اروپايي براي برافروختن آتش جنگ بين ايران و  تحريك ـ4
  .و منافع خودعثماني به منظور، تضعيف اين دو ابر قدرت شرقي و تأمين امنيت 

ثباتي حكومتهاي  نابسامان داخلي ايران در زمانهاي مختلف ناشي از بي اوضاع ـ5
 زمامداران. لياقتي بياستبداد و 

شدن اميران و شاهزادگان ناراضي و ياغي ايران و عثماني به كشورها و  پناهنده ـ6
 دربارهاي يكديگر.

و عشاير سرحدي و مرزنشين و ييالق و قشالق كردن آنها در واليات  ايالت وضعيت ـ7
كردند و برحسب منافع خود  مرزي دو كشور كه براي استفاده از مراتع بين دوكشور تردد مي

 .شدند مكرراً ترك تابعيت و تجديد تابعيت نموده و باعث برهم خوردن روابط دو كشور مي
يران و عثماني (قبل از فروپاشي اين همانطور كه گفته شد آخرين جنگ بين ا

ش در زمان سلطنت فتحعليشاه قاجار رخ داد 1201ش) در سال 1298امپراطوري در سال 
گرديد. اين قرارداد نتوانست اختالفات » 1ارزروم ـ « كه منجر به عقد قرارداد معروف 

 آورد.  گانه فوق الذكر را كامالً فيصله داده و موجبات رضايت طرفين را فراهم هفت
ش (زمان سلطنت محمد شاه قاجار) در اثر لشكر كشي عليرضا پاشا والي  1213در سال 

احترامي  بغداد به محمره (خرمشهر فعلي) و غارت اين شهر و سپس كشتار شيعيان در كربال و بي
رفت كه جنگ خونين  عثماني به بقاع متبركه كه با اعتراض شديد دولت ايران مواجه شده بود مي

ري بين دو دولت درگيرد كه با وساطت دول روس و انگليس كه وقوع جنگ تازه بين ايران و ديگ
اي آنان نبود يك كميسيون چهار جانبه از نمايندگان ايران و عثماني  عثماني به نفع منافع منطقه

و روس و انگليس (به عنوان ميانجي) براي رسيدگي به اختالفات ايران و عثماني و حل و فصل 
تشكيل شد. محل مذاكرات شهر ارزروم بود و رئيس هيئت نمايندگي ايران را ميرزاتقي خان  آنها

فراهاني (امير كبير بعدي) بر عهده داشت. اين مذاكرات سه سال طول كشيد و انگليس و روس 
كردند ولي درايت و هوشمندي و آگاهيهاي سياسي ميرزاتقي خان  در آن به شدت اعمال نفوذ مي

ش  1225گرديد كه بتوانند حقوقي از ايران تضييع نمايند. نهايتاً در سال  نع از اين ميفراهاني ما



تهيه و به امضاي نمايندگان دول چهارگانه رسيده و » 2ارزروم ـ «نويس عهدنامه معروف به  پيش
مقرر گرديد طبق رسم، پس از امضاي شاهان دو كشور رسميت يافته و مبادله گردد. طبق اين 

العرب و بندر خرمشهر متعلق به ايران  نواحي واقع در شرق دشت ذهاب، شرق شطقرارداد 
العرب (اروندرود) به رسميت  شناخته شد و دو دولت متقابالً حق كشتيراني آزاد يكديگر را در شط

شناخته و از كليه دعاوي ارضي نسبت به يكديگر صرفنظر نمودند و دولت عثماني متعهد شد از 
 .ر شيعه ايراني در عتبات خودداري نمايدآزار و اذيت زوا

عهدنامه مزبور قبل از مبادله رسمي به علت تغييراتي كه دولت عثماني در آن به تحريك و 
العرب (اروندرود) به  گري انگلستان به طور يك جانبه در خصوص حقوق ايران در شط با واسطه

ان قرار گرفت و به امضاي محمد شد مورد اعتراض اير عمل آورده كه موجب تضييع حق ايران مي
شاه قاجار نرسيد و بدين ترتيب از طرف ايران فاقد اعتبار تلقي گرديد و اختالفات ايران و عثماني 

 . در زمينه مسايل مرزي كماكان ادامه يافت اگر چه موجب جنگ جديدي نشد
 شمسي در زمان سلطنت احمد شاه قاجار مجدداً 1291هفتاد سال بعد يعني در سال 

گري روس و انگليس براي رفع موارد اختالف در  مذاكرات بين ايران و عثماني با ميانجي
در قسطنطنيه (پايتخت عثماني و شهر استانبول فعلي) بين هيأتهاي  2قرارداد ارزروم ـ 

) مذاكرات تكميلي در تهران ادامه يافت كه 1292نمايندگي طرفين شروع شد و سال بعد (
قسطنطنيه و  1291روتكل (متمم عهدنامه) بود كه به پروتكل حاصل آن تنظيم يك پ

شمسي تهران موسوم است كه مرزهاي مشترك ايران و عثماني را  670صورت جلسات 
 نمود. (همين مرزهاي زميني فعلي بين ايران و تركيه، ايران و عراق)  مشخص مي

 2مرزهاي عهدنامه ارزروم ـ مرزهاي زميني تعيين شده ايران در اين عهدنامه، در مقايسه با 
العرب) نيز به جز قسمت كوتاهي در مقابل آبادان  تر است و تمامي اروندرود (شط كم و بيش عقب

به عثماني واگذار گرديده بود لذا حقوق ايران در آن لحاظ نگرديده بود و به همين جهت پروتكل 
يب نگرديد و از طرف و صورت جلسات مذكور هم از طرف مجلس شوراي ملي وقت ايران تصو

ش) و درگيري عثماني در اين جنگ پروتكل مزبور 1292ديگر به علت شروع جنگ جهاني اول (
در مجلس مبعوثان عثماني مطرح و تصويب نگرديد فلذا عهدنامه مزبور از درجه اعتبار ساقط 

 نست.توان آنرا يك سند سياسي معتبر دا گردد و آن دولت نيز اعالم كرد كه نمي محسوب مي



توان گفت كه در دورة قاجاريه تا پايان عمر امپراطوري عثماني  به اين ترتيب مي
ش) مرزهاي خاكي و آبي دو كشور اگرچه بارها و بارها تعيين شدند اما همواره چون 1298(

 مورد رضايت ايران نبود (و حق هم همين بود) لذا هيچگاه رسماً مصوب نشدند.
) امپراطور عثماني كه از دول 1296 ـ 1292م ؛1918-1914پس از جنگ جهاني اول(

مغلوب جنگ بود فروپاشيد و قلمرو وسيع آن توسط فاتحين جنگ (به ويژه انگليس و فرانسه) 
تجزيه گرديده و كشورهاي جديدي به جغرافياي جهاني وارد شدند از جملة آنها تشكيل عراق در 

ازماني شبيه سازمان ملل متحد فعلي) ش) كه از سوي جامعة ملل (س1298النهرين بود ( بين
سال تحت قيموميت انگلستان درآمد. تا پس از كسب تواناييهاي الزم و تجارب  12براي مدت 

جوارش كه تماماًً  مرزهاي عراق با دولتهاي هم به استقالل كامل دست يابد. …اداري و سياسي و 
ركيه، اردن، سوريه، عربستان و از نوع كشورهاي بوجود آمده از امپراطوري عثماني بودند (ت

كويت) توسط فرانسه و انگليس تعيين گرديد و در مورد مرزهاي اين كشور با ايران 
تهران را مبنا قرار  1292ش) قسطنطنيه و صورت جلسات مذاكرات  1291م ؛1913پروتكل(

كشور جديد  دادند كه طبعاً چون ايران پروتكل مزبور را تصويب نكرده بود. دعاوي مرزي ايران با
عراق همان موارد اختالف با عثماني سابق بود كه بخش عمده اين اختالف مربوط به مرز 

1Fاي اروند و حقوق كشتيراني در آن بود مشترك رودخانه

1. 

                                                 
:در عراق دو رودخانه بزرگ و مشهور جاري هستند يكي دجله وديگري فرات كه هر دو از كوههاي تركيه . اروند رود1

شود و تقريباً به موازات مرز ايران به سمت جنوب جريان  مستقيماً وارد خاك عراق مي گيرند. دجله از تركيه سرچشمه مي
شود و در محلي به نام القرنه در  دارد اما فرات از تركيه وارد سوريه شده و پس از گذشتن از اين كشور وارد عراق مي

دهد كه با طي مسافتي در  العرب را مي شط شود. تالقي اين دو رودخانه تشكيل شرق بصره به رودخانه دجله ملحق مي شمال
ريزد در حوالي خرمشهر بزرگترين رودخانه ايران يعني كارون كه از  فارس مي كيلومتر در دهانه فاو به خليج 170حدود 

شود تا ورود  شود و از اين نقطه كه لنگرگاه خرمشهر نيز ناميده مي العرب مي گيرد وارد شط ارتفاعات زاگرس سرچشمه مي
العرب است چون كناره جنوبي آن خاك عراق و كناره شمالي آن  فارس كه حدود يكصد كيلومتر پاياني شط ودخانه به خليجر

شود. با  العرب اروندرود ناميده مي خاك ايران است لذا يك رودخانه مشترك محسوب شده و در جغرافياي ايران به جاي شط
شود به عالوه ساير رودهائيكه در منطقه كردستان و  نه مشترك ميتوجه به حجم آبي كه از كارون وارد اين رودخا

هاي  توان گفت كه بيش از نيمي از آب اروندرود از رودخانه شود مي كرمانشاهان بسمت عراق جريان يافته و وارد دجله مي
 گردد. داخلي ايران تأمين مي

متر دارد بنادر ايراني خرمشهر و آبادان و  18متر و عمقي تا حدود  1000متر تا  400اروند رود عرضي متغيير بين 
اند چون اين رودخانه بين دو كشور مشترك  هاي رودخانه واقع شده همچنين بزرگترين بندر عراق يعني بصره در كناره



عدم پذيرش و نارضايتي دولت ايران از مرزهاي تعيين شده عراق با ايران سبب گرديد 
 د.كه از شناسايي رسميت دولت عراق خودداري كن

دولت انگلستان كه مايل بود به عراق استقالل ظاهري داده و آن را جزو اقمار خود به 
اي و احقاق  سازمان ملل وارد نمايد با دادن وعدة حل مشكل مرز مشترك زميني و رودخانه
 حقوق ارضي، از ايران درخواست نمود تا دولت جديد عراق را به رسميت بشناسد.

ش رژيم عراق را به رسميت شناخت. اما به زودي 1307ت ايران در با اتكا به وعده فوق، دول
اي كه به حل عادالنة مشكل داده، فقط  معلوم شد كه دولت عراق (در واقع دولت انگلستان) در وعده

ش ايران رسماً  1310منظورش به رسميت شناختن عراق از سوي دولت ايران بوده است. بنابراين در 
ش را به دولت عراق اعالم نمود و به دنبال اين جريان روابط دو 1291مرزي عدم اعتبار تعيين حدود 

كشور رنگ تيرگي گرفته و در اروندرود و سرحدات خاكي تصادمهايي بين گشتيها و ژاندارمري 
 . داد طرفين روي مي
ش انگلستان عراق را از قيوميت خود خارج ساخته و ظاهراً اين كشور 1310در سال 

كامل گرديد اگرچه زمامداران اين كشور تحت نفوذ مستقيم انگلستان قرار داراي استقالل 
 داشته و اين كشور بر عراق سيادت كامل داشت.

در اين زمان و نيز سالهاي بعد، يادداشتهاي تندي بين ايران و عراق مبادله شده كه طي 
جلس و صورت م 1913ش و پروتكل 1225ورزيد كه معاهده ارزروم  آن عراق اصرار مي

                                                                                                                        
هاي  يكسان بر رودخانه بوده و نحوه تعيين خط مرز بر رودخانهالمللي هر دو كشور داراي حقوق  است لذا طبق قوانين بين

(خط فرض منصف وسط رودخانه) و يا اگر قابل كشتيراني باشد مرز مشترك به  مرزي يا به روش خط فرض مقسم المياه
اي است كه با توجه به  باشد و اين شيوه القعر قابل كشتيراني در حالت جزر كامل مي باشد كه به معناي خط روش تالوگ مي

ق مانند سلف خود يعني امپراطوري سابق عثماني و هر دو به تحريك مشخصات رودخانه اروند بايستي حاكم باشد اما عرا
دانستند كه اين  امتداد خط تالوگ ميانگلستان مدعي مالكيت كامل بر تمامي رودخانه بوده و مرز را ساحل ايران و نه در 

اروند جزو آبهاي داخلي منطق است زيرا با اين فرض رودخانه  بيالملل و كامالً  در واقع ادعايي فاقد مبناي حقوق بين
عراق محسوب شده و در اين صورت حق استفاده ايران براي كشتيراني، ماهيگيري و برداشت آب از اين رودخانه بايستي 

 پذيرد. با اجازه و تصويب عراق و پرداخت عوارض انجام گيرد كه البته هيچ منطقي آن را نمي
كيلومتري ايران و 1600رودخانه ديگر در كليه طول مرزهاي مشترك  12شايان ذكر است كه عالوه بر اروندرود حدود 

اند ولي عراق  عنوان مرز مشترك پذيرفته شدهعراق حالت رودخانه مشترك مرزي را دارند كه در تمامي آنها خط منصف به 
 اند. را براي اروند رود قائل بوده اصولي(قبالً هم عثماني) اين استثناء غير قانوني و غير 



در تعيين سرحدات دو كشور رسميت داشته و اروندرود به طور كامل در ش  1292مذاكرات 
مالكيت و حاكميت عراق است ولي ايران قراردادي را كه صد سال پيش بر او تحميل گرديده و 

 . شمرد گونه قوت قانوني نيافته بود قبول نكرده و آن را باطل مي هيچ
م) از ايران به جامعة ملل شكايت 1934( ش1313عراق در به دنبال درگيريهاي مرزي، 

كرد. چون اجالس جامعه مزبور در يافتن راه حل مورد رضايت طرفين توفيق نيافت، به طرفين 
پيشنهاد نمود از طريق مذاكره مستقيم در حل موارد اختالف تالش نمايند كه اين پيشنهاد از 

 طرف دو دولت ايران و عراق پذيرفته شد. 
اين مذاكرات كه به منظور عقد عهدنامه جديدي براي تعيين دقيق مرزهاي زميني و آبي دو  در

ورزيد كه در مذاكرات مربوط به اروندرود،  كشور در تهران و بغداد آغاز شد، نماينده عراق اصرار مي
اض به اين انگليس هم شركت نمايد كه براي ايران قابل قبول نبود و لذا نمايندة ايران به عنوان اعتر

 . امر، جلسات را ترك و به ايران مراجعت نمود و مشكل همچنان به قوت خود باقي ماند
به بعد براي دولت انگليس موجب نگراني شده و بدين  1935قدرت يافتن مجدد آلمان از سال 

جهت درصدد برآمد به هر ترتيب اختالفات مرزي ايران و عراق حل گردد زيرا موضوع عقد يك پيمان 
ـ  افغانستان) براي مفابله با تهديدات احتمالي آلمان  ـ  تركيه دفاعي را بين دولتهاي منطقه (ايران

ورزيد كه هر چه زودتر  ريزي كرده بود و عالوه بر انگلستان دولت تركيه نيز مايل بود و اصرار مي طرح
شود. بدين جهت پس از اختالفات مرزي ايران و عراق حل شده تا زمينه براي عقد پيمان مزبور فراهم 

اي را بر اساس عهدنامة ارزروم  مذاكرات مفصل در تهران و بغداد، دو دولت ايران و عراق طرح عهدنامه
تهيه كردند كه اگر چه در  1914اسالمبول و صورت مجلسهاي تحديدحدود  1913و پروتكل  1847

از حق حاكميت مطلق عراق بر آن  به مالكيت ايران در اروندرود اعتراف نشده بود ولي اسمي نيز 
اروندرود نبرده بود، ولي ايران و عراق در اداره امور اروندرود و مسير كشتيراني حقوق مساوي يافتند كه 
قرار شد در قرارداد مجددي و ظرف يك سال آينده جزئيات و نحوه اداره شط، روشن و تصويب شود. 

 وزي است)(مرزهاي زميني اين عهدنامه همين مرزهاي زميني امر
م) به امضاي وزراي خارجه ايران و عراق رسيده و 1937(1316اين طرح در تيرماه 

هاي رسميت نيافته قديمي و به عبارت مورد قبول قرار گرفت و تقريباً تجديد همان عهدنامه
 الحمايه انگلستان قرار داشت. ديگر تحميلي تازه بود. در اين زمان دولت عراق عمالً تحت



از طرف وزارت امورخارجه انگلستان بعدها منتشر گرديد، حكايت از اين  اسنادي كه
گيرنده و  اختالفات مرزي ايران و عراق عامل تصميم مسئلهحقيقت داشت كه در باره 

كننده دولت انگلستان بوده است طبق اين مدارك، اگرچه به نظر دولت انگلستان عمالً تنها  تعيين
ش و ثبات در مرز ايران و عراق در رودخانه اروندرود تعيين خط راه حصول اطمينان از حفظ آرام

دولت و باز به موجب همين مدارك،  مشترك بوده استالقعر) به عنوان خط مرز تالوگ (خط
عراق نيز اصرار چنداني در مورد اينكه مرز دو كشور، خط تالوگ نباشد نداشته و پافشاري 

اصلي در اين ميان ولي مدعي  هكردندرود نميچنداني هم روي حاكميت مطلق عراق روي ارو
كرده است چنانچه مرز  وزارت درياداري بريتانيا بوده است كه به موجب اسناد مذكور استدالل مي

دو كشور، خط تالوگ تعيين شود منافع دولت انگليس به خطر خواهد افتاد و وزارت خارجه 
 . انگلستان نيز از نظر وزارت درياداري تبعيت نمود

و پروتكل ضميمه آن به خوبي نشان مي دهد  1316مطالعه موارد عهدنامه سرحدي 
كه حقوق حاكميت ايران در اروندرود ناديده گرفته شده و تضييع گرديده است. به عالوه در 

-م عراق و انگليس (كه به موجب آن عراق عمالً تحت1930اين عهدنامه رسماً به عهدنامه 
اشاره گرديده و در نتيجه آثار استعمار به خوبي  )يس در آمده بودالحمايه و حافظ منافع انگل

 م) مشهود است. 1937( 1316در معاهده مرزي 
مابين،  چهار روز بعد از امضاي عهدنامه مزبور بين ايران و عراق و حل ظاهري اختالفات في

فغانستان و هاي ايران، عراق، اپيمان دفاعي و عدم تعرض معروف به پيمان سعدآباد بين دولت
نيت و رعايت همسايگي حاضر بود  دولت ايران براي ابراز حسنتركيه در تهران به امضاء رسيد. 

كه با وجود تضييع حقوق ايران، مقررات آن را اجرا نموده و حداقل حقوق ناچيزي كه براي او 
مادگي يك قائل شده بودند از سوي عراق رعايت شود. ولي متاسفانه تجربيات نشان داد كه اين آ

ند حقوق ايران را رعايت كنند و بالفاصله پس از امضاي قرارداد اطرفه بوده و عراقيها حاضر نبوده
سعي كردند با طفره و تعلل از زير بار تعهدات مربوطه در معاهده و پروتكل ضميمه آن، كه 

ه از اروندرود را شد شانه خالي كرده و اداره كشتيراني و عوايد حاصلمربوط به اداره اروندرود مي
   به طور خالصه  1316ند؛ به عنوان يادآوري در مورد مفاد عهدنامه شتدا خود نگه دست در

م قسطنطنيه و صورت مذاكرات 1913توان گفت كه اين عهدنامه كه بر مبناي پروتكل مي



 م در مورد تعيين خطوط مرزي ايران و عثماني تهيه گرديده بود. به جاي اينكه مطابق1914
اي بين دو كشور، خط تالوگ دخانهوالمللي در مورد مرزهاي آبي و ر ترين اصول حقوق بين مسلم

پنج كيلومتر)  به عنوان مرز مشترك در اروندرود تعيين شود، به جز قسمت كوچكي (در حدود
 . در مقابل جزيره آبادان حاكميت تمامي اروندرود به عراق واگذار شده بود

اروندرود هميشه عامل بروز بحران و اختالف،  مسئلهو عراق به ويژه اختالفات مرزي ايران 
هـ.ش) با توجه به اينكه عراق حقوق مندرج  1328م (1949آن هم اكثراً از سوي عراق بود. در 

نويس يك عهدنامة جديد را به يشپگرفت دولت ايران را همچنان ناديده مي 1313در عهدنامه 
عدم توجه و عدم همكاري مقامات عراقي، مشكالت موجود كماكان عراق پيشنهاد داد كه به علت 

  .نتيجه ماندمانده و تالش ايران براي بهبود مناسبات بي حل نشده باقي
هـ.ش) ايران مجدداً خواستار احقاق حقوق طبيعي و مسلم خود در 1337م (1958در 

رودخانه، به اختالفات  اروندرود شد و از دولت عراق خواست تا با پذيرش خط تالوگ در اين
ديرينه خاتمه دهد. ولي سرلشكر عبدالكريم قاسم، رئيس جديد رژيم  وقت عراق، در يك 

رود  م عراق آن پنج كيلومتر از اروند1937مصاحبة مطبوعاتي اعالم داشت كه: اساساً در عهدنامة 
در اين باره را به ايران بخشيده و اين يك بخشش بوده و يك حق مكتسب نبوده است. ايران 

مستحق نبود اما عراق اميدوار بوده است كه با اين وضع مسائل مرزي حل شود و ليكن مسائل 
و اگر اين مسائل و مشكالت در آينده حل نشود ما (عراق) در موضوع   مرزي تا كنون حل نشده

تعاقب بخشش اين پنج كيلومتر پايبند نخواهيم بود و آن را به ميهن خود بازخواهيم گرداند. م
اين اظهارات كه حاكي از سوءنيت و رفتار غيردوستانه رئيس دولت جديد عراق در قبال پيشنهاد 

آميز اختالفات ميان دوكشور در امور مرزي بود وزارت  ايران براي آغاز مذاكره و حل مسالمت
اني، القعر) قابل كشتير خارجه ايران اعالم كرد: با اين ترتيب، دولت ايران جز خط تالوگ (خط

المللي هيچ مدرك ديگري را براي تعيين خط مرزي در اروندرود با حقوق خود و اصول مسلم بين
به اين ترتيب اختالفات دو كشور همسايه همچنان ادامه يافته وعلي رغم داند. منطبق نمي

مالقاتها و مذاكرات متعدد بين مقامات دو كشور موضوع اختالف مرزهاي خاكي به طور اعم و 
اروندرود به طور اخص به همان نحو باقي مانده و مقامات عراقي به طور وضوح از حل  همسئل

 دادند.  اي به رفع اختالفات نشان نميمشكل طفره رفته و هيچ گونه عالقه



هيئت نمايندگي ايران مأمور مذاكره دربارة اختالفات مرزي با عراق، كه در  1348در 
همكاري مقامات عراقي با تسليم يادداشتي به وزارت  برد، با مالحظه عدم بغداد به سر مي

و مغاير بودن اين  1316امورخارجة عراق مبني بر اينكه به علت تخلف عراق از مفاد عهدنامة 
اي اين عهدنامه را  المللي در مورد مرزهاي رودخانه عهدنامه با عرف و اصول حقوق بين

 .نمايد، بغداد را ترك نمودند يكن تلقي مي لم كان
دولت عراق در پاسخ اظهار داشت كه عراق اروندرود را جزئي از قلمرو  خود دانسته و از  اما

كنند. دستور دهد  خواهد كه به كشتيهايي كه با پرچم ايران در اروندرود حركت مي دولت ايران مي
ران پرچم خود را پايين آورده و پرچم عراق را بر افرازند و همچنين اگر از نفرات نيروي دريايي اي

كسي در كشتي باشد او را بزور خارج خواهد ساخت و پرچم ايران را پايين خواهد كشيد و 
همچنين در آتيه با توسل قوه قهريه اجازه نخواهد داد كه كشتيهايي كه مقصد آنها بنادر ايران در 

دو كشور  اروندرود است (خرمشهر، آبادان) وارد اروندرود شوند. متعاقب اين اعالم دولت عراق، روابط
را بدون ارزش و منتفي اعالم كرد  1316به شدت تيره و بحراني شده و دولت ايران رسماً عهدنامة 

 .ولي آمادگي خود را براي آغاز مذاكره براي حل اختالفات و عقد قرارداد جديد اعالم نمود
ن نفر دولت عراق متقابالً دست به يك سلسله اقدامات خصمانه از قبيل راندن اجباري هزارا

االصل مقيم عراق و اعمال تضييقات فراوان براي زوار ايراني اماكن مقدسه و جنگ  افراد ايراني
تبليغاتي شديد و درگيريها پراكنده مرزي مبادرت ورزيد و دامنة بحران تا به آنجا كشيده شد كه 

ارتش به تمركز نيروهاي نظامي دو كشور در طول مرزهاي مشترك منجر گرديد و قدرت نمائي 
ايران مانع از اين شد كه عراق بتواند از تردد كشتيها در اروندرود با پرچم ايران جلوگيري نمايد. 

م) ادامه يافت و ايران با حمايت از جنبش اكراد بارزاني 1975( 1353گسترش دامنه بحران تا 
 .دكه خواهان خود مختاري در عراق بودند دولت بعثي عراق را تحت فشار شديدي قرار دا

 

 م الجزاير و حل اختالفات مرزي1975بيانية 
م 1975در اجالس سران دول صادركنندة نفت (اوپك) كه چهارم تا ششم مارس  

ش) در الجزاير تشكيل شد با ميانجيگري الجزاير، بين ايران و عراق در خصوص 1353(اسفندماه 
اميت ارضي و تجاوز نحوة حل اختالفات ميان دو كشور بر اساس رعايت اصول احترام به تم

 : اي به شرح ذيل منتشر شد ناپذيري مرزها و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر توافق و بيانيه



م و صورت 1913ـ مرزهاي زميني خود را بر اساس پروتكل قسطنطنيه مورخ 1
 م تعيين كنند؛  1914هاي هيئت تعيين مرز مورخ  جلسه

 تعيين نمايند؛  ـ مرزهاي آبي خود را بر اساس خط تالوگ2
با اين كار دو كشور امنيت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهاي مشترك خويش بر ـ 3

شوند كه در مرزهاي خود يك كنترل دقيق  قرار خواهند ساخت. طرفين بدينسان متعهد مي
  و مؤثر به منظور قطع هرگونه نفوذ كه جنبه خرابكارانه از هر سو داشته باشد اعمال كنند؛

ناپذير از يك راه حل كلي  ـ دو طرف توافق كردند كه مقررات فوق، عواملي تجزيه4
 بوده و در نتيجه بديهي است كه نقض هر يك از مفاد فوق مغاير روح توافق الجزاير است. 

توافق فوق بين شاه سابق ايران و صدام حسين معاون وقت رئيس جمهوري عراق و با 
نامه، وزراي خارجه ايران و عراق و  در اجراي اين تفاهمميانجيگري الجزاير صورت گرفت. 

م 1975الجزاير چندين بار جهت تنظيم قرارداد مالقات نموده و باالخره در تاريخ ژوئن 
 اسنادي به شرح زير بين دو دولت در بغداد توسط وزراي خارجه به امضاء رسيد:

 

     بر يك مقدمه وعهدنامة مربوط به مرزهاي دولتي و حسن همجواري كه مشتمل 
آميز تأكيد  آن به خصوص در مورد رفع اختالفات به طرق مسالمت 6ماده است كه مادة  8

داشت كه اختالفات احتمالي دو طرف از طريق ارجاع به حكميت و ديوان  نموده و مقرر مي
 داوري حل و فصل شود.

 گذاري مجدد مرز زميني و شرح مرز زميني. پروتكل راجع به عالمت
 اي. پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه
نامه نيز مربوط به حل و فصل كليه موارد اختالفات  به عالوه چندين الحاقيه و موافقت

هاي مرزي،  دو طرف، مانند: مسألة كالنتران مرزي، تعليف احشام، استفاده از آب رودخانه
عراق براي زيارت اماكن مقررات مربوط به كشتيراني در اروندرود، مسافرت اتباع ايران و 

مقدسه به امضاء رسيده و طرفين به اختالف ديرينه خود ضمن تأييد و اذعان به اينكه، مرز 
قسطنطنيه و مرزهاي آبي بر اساس تالوگ (خط  1913زميني دو كشور بر اساس پروتكل 

يده ترين سطح قابل كشتيراني) تجديد حدود گرد ميانه كانال اصلي قابل كشتيراني در پايين
 االبد، قطعي، دائمي و اليتغير است، خاتمه دادند. اي الي است و اين مرز زميني و رودخانه



الذكر در مجالس شوراي هر دو كشور اين معاهدات  متعاقب تصويب معاهدات فوق 
 االجراء گرديد. رسمي، مصوب و الزم

الذكر  فوق طبق روش جاري عقد قراردادها و پيمانها بين دول، اسناد تصويب معاهدات
در دبيرخانه سازمان  14،907ـ  14،903هاي به سازمان ملل متحد ارسال شد، كه طي شماره

ملل متحد به ثبت رسيده است و به اين ترتيب ماهيت روابط ايران و عراق بر اساس عهدنامة 
هاي مربوط به آن، بر اساس حسن همجواري و رفع هر گونه  و پروتكلها و موافقت نامه 1975

 ريزي گرديد. آميز، پي الف از طريق مسالمتاخت
 

  انقالب اسالميروابط ايران و عراق پس از 
در ايران و از هم پاشيده شدن رژيم شاهنشاهي حكومت  انقالب اسالميپس از پيروزي 

زودي رژيم جديد ايران را به رسميت شناخته و عالقه خود را به ادامة حسن همجواري عراق به
دوستانة دو جانبه اعالم و ضمناً خواستار گرديد كه نظام انقالبي جديد ايران با و تشديد روابط 

در بخش مربوط به اروندرود به ظلم و احجاف وارد شده به عراق  1975تجديد نظر در قرارداد 
 1975در رژيم سابق ايران را، خاتمه دهد كه البته ايران با استناد به ال يتغير بودن عهدنامه 

اق را رد كرد و در كمتر از دو ماه پس از پيروزي انقالب در ايران رژيم عراق به درخواست عر
اي را عليه ايران آغاز كرد و با مطرح نمودن ادعاهاي  ريزي شده تدريج موضع خصمانة طرح

اساس در خليج فارس، تحت عنوان احقاق حقوق حقة اعراب و اعالم پشتيباني و  واهي و بي
اليتهاي اقليتهاي قومي ايران براي كسب خودمختاري، عمالً به نوعي در حمايت از اقدامات و فع

ويژه در امور داخلي ايران دخالت كرد. عراق با تجهيز و نفوذ دادن عناصر خرابكار به ايران به
استان خوزستان براي خرابكاري در تأسيسات نفتي و اخراج هزاران نفر از شيعيان عراقي به 

االصل بودن، و با تعلل و كارشكني در اجراي  آنها به ايران به بهانة ايرانيآميز و راندن  طور قهر
ويژه در مورد اروندرود، به مرور يك حالت بحراني را كه دائماً دامنة آن م به1975مفاد عهدنامة 
 يافت در روابط دو كشور به وجود آورد. گسترش مي

المي به عراق را داشته و با شد كه ايران قصد صدور انقالب اس عراق همچنين مدعي مي
كند و ايران را متهم كرد  تحريك اكراد بارزاني و شيعيان عراق در امور اين كشور دخالت مي



كه در توطئه ترور نافرجام نخست وزير و مقامات عراق دست داشته است و صدام حسين 
 گيرد.  قسم ياد كرد كه انتقام مي

آن عهدنامه كه  6م به ويژه مادة 1975عهدنامة  عراق با اين كار عمالً تعهدات خود را در
مربوط به تأكيد در حسن همجواري و حفظ امنيت و تجاوز ناپذيري مرزها و عدم دخالت در امور 

سابقة نيروهاي عراق  شد به طور كامالً واضح و آشكاري زير پا نهاد. تمركز بي داخلي يكديگر مي
و اظهارات تند و تهديدهاي مقامات عراقي از در مرزهاي دو طرف و تشديد برخوردهاي مرزي 

توان گفت كه عراق با در  هـ. ش. هر لحظه بر تيرگي روابط دو كشور افزود و مي 1359اوايل 
پيش گرفتن اين رفتار خصمانه كه با طرح و نقشة قبلي انجام گرفته بود مقدمات بروز يك فاجعه 

رژيم بغداد با توسل  19تا  17روزهاي  1359را به طور كامل فراهم ساخت. در اواخر شهريورماه 
ليلي و ميمك) را به بهانة تعلل ايران در امر  القوس و سيف سعد (خان به قوة نظامي مناطق زين

م از 1975شهريورماه به بهانة نقض قرارداد  26تحويل و تحول آن مناطق اشغال نمود و روز 
المللي اين عهدنامه را  و موازين حقوق بينسوي ايران به طور يك جانبه، و بر خالف كلية اصول 

راه اروند اعالم نمود و يك هفته پس از آن، يعني  ملغي دانسته و حاكميت خود را بر تمامي آب
م) با يك تعرض عميق و عريض زميني در سراسر 1980سپتامبر  29( 1359شهريورماه  31در 

فرودگاهها به اين تعرض خويش  نوار مرزي دو كشور و حملة همزمان به پايگاههاي هوايي و
حالت حمله سراسري و همه جانبه (آفند عمومي) داد. در چند هفته اول جنگ ده شهر مهم و 

شهر،  مرزي خرمشهر، سوسنگرد، بستان، مهران، دهلران، خسروي، قصرشيرين، هويزه، نفت
انديمشك، سرپل  موسيان و سومار را اشغال نموده و شهرهايي چون آبادان، اهواز، دزفول، شوش،

هاي توپخانه و موشك خود قرار داد.  آباد غرب را آماج بمبارانهاي هوايي و گلوله ذهاب و اسالم
اندكي بعد رژيم بغداد علت اين تجاوز همه جانبه خود را به ايران، پيشدستي در حمله به منظور 

جاوز آشكار خود را به الوقوع ايران به عراق عنوان كرد و اين ت جلوگيري از تجاوز نظامي قريب
 عنوان دفاع مشروع تحليل و توجيه نمود.

 
 
 
 
 



 علل تجاوز عراق
در روزهاي آغازين تجاوز، عراق علل حملة نظامي گستردة خود را به ايران، نقض مفاد  

م از سوي ايران عنوان كرده و از سوي ديگر اصوالً اين قرارداد را تحميلي بر 1975عهدنامة 
بود دانسته و ناگزيري از  عراق در زمان و شرايطي كه عراق جبراً ناچار به پذيرش آن مي

ه عراق را در برگردانيدن اراضي از دست رفته به عراق و به ويژه حاكميت بر احقاق حقوق حق
تمام اروندرود را وظيفه خود قلمداد نمود. ولي نظر به اينكه ابعاد تجاوز نظامي عراق به ايران 

القوس و سيف سعد (خان ليلي و ميمك) و  گونه تناسبي با ادعاي ارضي در مناطق زين هيچ
عراق قبل از آغاز آفند عمومي خود، مناطق مورد ادعاي خويش را به قوة اروندرود نداشته و 

دانست  م حاكميت خود را بر اروندرود محرز مي 1975نظامي اشغال و با اعالم لغو قرارداد 
بنابراين ديگر علت اين حمله گسترده بعدي را احقاق حقوق عراق عنوان كردن، دليلي بسيار 

دمداران رژيم بغداد اندكي بعد جلوگيري از تجاوز آمد و لذا سر سست به شمار مي
دستي در حمله و در حقيقت نوعي دفاع  الوقوع نيروهاي ايران را به عراق با پيش قريب

 مشروع از خود توجيه و تبليغ نمودند. 
 
 

  



 
 توان در موارد زير بررسي كرد. علل واقعي اين جنگ افروزي رژيم بغداد، را مي

 

 علل سياسي
طور كه قبالً اشاره شد وجود اختالفات مرزي و ارضي ميان دولتهاي ايران و همان 

توانست انگيزه و  الجزاير حل و فصل شده بود به تنهايي نمي 1975عراق كه طبق قرارداد 
علت اصلي تجاوز عراق به ايران باشد. اگرچه رهبران رژيم بعثي از پذيرش روش خط تالوگ 

مبناي مرزبندي مشترك دو كشور در اين رودخانه قرار گرفته  در رودخانه مرزي اروندرود كه
بود دچار نوعي احساس حقارت گرديده و از سوي مخالفين خود در داخل كشور سخت تحت 

دانستند اما واقعيت اين  صدام حسين را مسئول اين پذيرش مي ويژهبهفشار قرار داشتند و 
ونين بين دو كشور را بوجود آورد و اي چنين خ توانست مناقشه است كه اين موضوع نمي

اي ايران و عراق باشد چرا كه گفتيم اوالً  ريشه اساسي جنگ، اختالفات مرز زميني و رودخانه
اين اختالفات به نحوي عادالنه و حتي بيشتر به سود عراق، حل و فصل شده بود و در ثاني 

هاي دور  كشور از گذشته نظير خود به كليه اختالفات دو قرارداد الجزاير با جامعيت بي
(اختالفات با امپراطوري عثماني و بعد عراق) رسيدگي كرده و همه آنها را حل و فصل نموده 

بيني  يشو براي رفع اختالفات احتمالي آينده هم راه كارهاي اجرائي و حقوقي مناسبي پ
گ تحميلي م) تا زمان شروع جن 1920هر حال از زمان تشكيل دولت عراق ( نموده بود و به

م)، ايران و عراق به دفعات در اوضاع حادتري قرار گرفته بودند ولي به جنگ تمام  1980(
 عيار متوسل نشده بودند.

محققين و كارشناسان سياسي نظامي عموماً بر اين باور هستند كه وقوع انقالب 
ه است. بدين اسالمي در ايران و آثار و نتايج آن بيشترين تأثير را در پديد آمدن جنگ داشت

معنا كه با پيروزي انقالب اسالمي و سقوط رژيم شاه، بناي استراتژي امنيتي آمريكا در 
 مسئلهريزي شده بود فرو ريخت و اين  فارس كه بر دو ستون ايران و عربستان پي خليج

اي) روابط و مناسبات بين ايران و عراق را  (انقالب اسالمي و تغيير ترتيبات امنيتي منطقه
سود ايران را كه بر عراق ه خوش تغيير و تحول كرد بدين ترتيب كه برتري قدرت بدست

حاكم بود تغيير داد و پيدايش خالء قدرت در منطقه ناشي از خروج ايران (قدرت اصلي 



) ثبات منطقه را مورد تهديد قرار داد و اشتهاي عراق را كه در روياي كسب قدرت در  منطقه
 سالها خميازه كشيده بود تحريك نمود.عرب منطقه كشورها  فارس و رهبري منطقه خليج

ها و تراستها اين  خالصه آنكه دريافت غرب و شرق و شركتهاي چند مليتي صنعتي، كارتل
اي ناشي از وقوع انقالب اسالمي در ايران  بود كه با برهم خوردن نظم موجود و تعادل منطقه

رفته است و بنابراين برپايي يك درگيري نظامي و منافع آنها در اين منطقه مورد تهديد قرار گ
پشتيباني و حمايت از جنگي كه صدام حسين بر مبناي آرزوهاي دور و درازش براي قدرت 
نمايي نظامي در منطقه و كسب رهبري و زعامت در جهان عرب درصدد بود بر قدرتمندترين 

. از ديدگاه سياسي، ريشه سياسي كشور منطقه (ايران) تحميل كند در دستور كار آنها قرار گرفت
اين جنگ، ضرورت واژگون سازي نظام جديد حاكم بر ايران و يا تعديل و مهار آن به منظور اعاده 
نظم پيشين بوده است  و به عنوان يك واقعيت آموزنده بايد اضافه كنيم كه برهم خوردن كفه 

ت نظامي به سود عراق، عامل هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و به ويژه قدر قدرت در زمينه
 .كشيده شدن ماشه جنگ از سوي عراق و تحميل آن بر ايران بوده است

 

 طلبانة صدام حسين هاي فكري و اخالقي و تمايالت جاه ويژگي
با پيدايش اوضاع و احوال و شرايط ويژة پس از انقالب در ايران، صدام حسين با  

تعقيب رويدادهاي ناشي از تحول و دگرگوني نظام در ايران، زمينه و زمان را براي نيل به 
نمايي در  اهداف خود كه از افكار ارتجاعي و نژادپرستانه و تمايل به كسب قدرت و قدرت

دست آوردن مقام رهبري و زعامت و بدست آوردن جايگاه و  منطقة خليج فارس و به
شد مناسب دانسته و با  اعتباري حتي باالتر از جمال عبدالناصر در جهان عرب ناشي مي

(ناسيوناليستي)  گرايانه اين تصور كه به بهانه دفاع از حقوق و گسترش آرمانهاي ملي
فارس پر كند و با شناخته  خليج تواند خالء ناشي از سقوط شاه را در منطقه اعراب مي

شدن به عنوان قدرت برتر منطقه، نقش رهبري را در جهان عرب و منطقه احراز كند، 
اي اقدامات و مانورهاي ديپلماتيك پرداخت تا زمينه را از نظر سياسي به نفع  ابتدا به پاره

وهاي خويش كامالً مساعد نموده و سپس با دست زدن به يك اقدام نظامي قدرت نير
طلبانه خود جامة  مسلح خويش را در منطقه به نمايش گذارده و به افكار و اهداف جاه

 .عمل بپوشاند



 خط مشي حزب بعث حاكم بر عراق

نامة حزب بعث عراق كه به عنوان زيربناي مشي عملكردهاي داخلي و خارجي  مرام 
ار داشت و بدين معني گرايي (ناسيوناليسم) عرب قر رژيم اين كشور بود بر مبناي اصل ملي

جويي و  ) سياست سلطه1968ژوئن  17كه رژيم بعثي عراق از زمان روي كارآمدن(
 اش بود در روش حكومتي خود به كار گرفت. طلبي را كه از اعتقادات نژادپرستانه تفوق

هد كه براي تغيير اوضاع  دنامة حزب بعث عراق، به حزب اين اختيار را مي اساس
ب وارد مبارزه و جنگ شود. اصوالً مبارزه با توسل به زور و خشونت، ايجاد نامناسب جهان عر

 ترور و وحشت از خصوصيات بارز حزب بعث عراق بود.
ميشل عفلق؛ بنيانگذار و راهبر (استراتژيست) حزب بعث، در تشريح بخش مربوط به 

نگ و دفاع و كند از جمله ج مأموريت جاودانة عرب به خطرات بزرگي در اين راه اشاره مي
 تأكيد بر مبارزه براي نجات ملت بزرگ عرب در هر جا.

گويد: در هر كجا كه ملت عرب به كشورهاي مختلف تجزيه يا بدون  ميشل عفلق مي
بايست اين  سرزمين شده و يا موجبات ايجاد يك كشور مصنوعي و ساختگي فراهم شده است مي

 امپراطوري طبيعي و يكپارچة عرب ادامه يابد.مبارزه تا اتصال اين قطعات به يكديگر و تأسيس 
بر اساس همين عقيده و بينش است كه رژيم بعث عراق از بدو روي كار آمدن سياست 

اي را در قبال همسايگان خود اتخاذ نمود. ادعاي مالكيت بر كويت به عنوان  طلبانه توسعه
 بود.جزئي از استان بصره ظاهراً در تعقيب اين سياست و اعتقاد حزبي 

شد از آن به عنوان دستاويز  بديهي است با وجود چنين اعتقاد و بينشي مي
ظاهرفريب و مناسبي براي ايجاد درگيري و بحران و تشنج و جنگ در منطقة خاورميانه و 

 .خليج فارس بهره گرفت
خواند و چشم  ادعاي عربي بودن خوزستان كه عراق آن را با نام مجعول (عربستان) مي

 طلبي رژيم بعث عراق بود. اين خطة زرخيز ايران دوخته بود گوياي همين مشي توسعهطمع به 
اي بين سران  دو ماه پس از سرنگوني شاه در ايران، جلسات متعدد و كامالً محرمانه

نامة سري خطاب  حزب بعث عراق در بغداد تشكيل شد كه نهايتاً منجر به صدور يك بخش
نامه پس از تحليل سرنگوني رژيم شاه در ايران و  ن بخشبه رهبران آن حزب گرديد. در اي



اشاره به روابط آن با آمريكا و نقش شاه در دفاع از منابع غرب تأكيد شده بود كه با فرو 
ايران قصد انجام نقش ژاندارم خليج فارس را  جمهوري اسالميريختن نظام شاهنشاهي، 

فاده از اين موقعيت، خالء قدرت ايجاد شده تواند با است ندارد و بنابراين تنها كشوري كه مي
را پر كرده و در مورد مسائل امنيت خليج فارس نقش ژاندارم را ايفا كند، عراق است و اين 

 ريزي، دقت و سرعت و مداومت انجام گيرد. كار بايد با برنامه
افزايد: به عقيدة حزب بعث، براي ايجاد يك موقعيت جغرافيايي  نامه مي همين بخش

سياسي (ژئوپولتيك) جديد براي عراق، زمينه از هر جهت فراهم است، لذا به منظور 
شناسايي اين موقعيت جديد توسط دنياي غرب، حملة نظامي به ايران با وارد آوردن يك 

 شد الزم است. ضربة مؤثر كه بنا به ارزيابي آنها به شكست ايران منتهي مي
نمودن رژيم  ه زانو درآوردن و منهدمزدن، تضعيف كردن، مرعوب ساختن، ب ضربه

جمهوري اسالمي. با استفاده از حملة نظامي گسترده عراق به ايران و پيامدهاي ناشي از اين 
ترين طرقي بود كه هر يك  جنگ و تجزية استان حياتي و راهبردي خوزستان يكي از مطمئن

فع خود چه از نظر محدود از دول مرتجع منطقه و ابرقدرتهاي جهاني بنا به نيات و حفظ منا
جستند و به اين دليل بود كه  نمودن دامنة گسترش يا شكست انقالب اسالمي از آن سود مي

تجاوز عراق از سوي استكبار جهاني و ارتجاع منطقه مورد موافقت، حمايت و همكاري و 
 پشتيباني قرار گرفت.

 

 سازي و ايجاد بحران زمينه
وجه به اوضاع و احوال ايران در شرايط ناشي از انقالب، حاكم بر عراق، با ت  رژيم بعثي 

ساختن افكار ملّت  به منظور برقراري جو مساعد براي اجراي يك تجاوز نظاني به ايران و آماده
ترين  عراق در پذيرش چنين اقدامي به تبليغات وسيعي دست زد؛ از جمله يكي از پرخرج

م) كه در حقيقت به مفهوم غلبه و پيروزي فيلمهاي سينمايي جهان را به نام (قادسية دو
مجدد اعراب بر ايران بود تهيه نموده و مبادرت به اقداماتي نمود كه روابط دو كشور را تيره و 

برداري تبليغاتي نمايد كه اهم اين اقدامات  العملهاي ايران بهره بحراني نموده و از عكس
 عبارتند بودند از: 



با تجاوز به حريم زميني و هوايي ايران در طول مرز ايجاد تشنج و درگيريهاي مرزي 
شروع و به مدت يك سال و نيم؛ يعني، تا روز حمله عمومي  13/1/58مشترك كه از تاريخ 

عراق به ايران تقريباً همه روزه ادامه داشته و اين تجاوزات زميني و هوايي مرزي كه منجر 
 ورد بالغ گرديد.م 673به شكايت ايران به شوراي امنيت شده بود به 

التحرير) و مركز فرهنگي  بخش خوزستان (جبهه ايجاد دفتر جبهة به اصطالح آزادي
زبان خوزستاني به قيام براي كسب  خلق عرب و سعي و كوشش براي تحريك ايرانيان عرب

 خودمختاري و جدايي از ايران.
 تأسيسات نفتي. اعزام عناصر خرابكار به خوزستان و اقدام به خرابكاري در خط لوله و

 جانبه از جريانات كردستان. دخالت مستقيم و مؤثر و پشتيباني همه
آميز به زبانهاي اقليت  هاي تبليغاتي تحريك هاي راديويي و پخش برنامه ايجاد فرستنده

 قومي ايران.
هاي مهمي از خاك ايران در اين  هاي جعلي و تفكيك قسمت تهيه و چاپ نقشه

 ن، كردستان و حتي استان سيستان و بلوچستان.ها مانند: خوزستا نقشه
تهيه و چاپ و انتشار و توزيع كتابهاي مجعولي نظير تاريخ سياسي امارت عربستان 

 (خوزستان)، درگيريهاي عرب و فارس، تاريخ عربستان (خوزستان) االحواز (اهواز) و غيره.
بزرگ و كوچك و قيد و شرط و فوري نيروهاي ايران از جزاير تنب  تقاضاي خروج بي

 ابوموسي و واگذاري آنها به اعراب.
اي را براي حمله به ايران دستاويز  بهانه  1975عراق با ادعاي تحميلي بودن قرارداد 

نمايي تحت عنوان لزوم احقاق  انداختن مظلوم كرده بود و با توسل به اين عهدنامه و به راه
اسات ملي گرايانة مردم عراق عليه حق تاريخي عراق حربة بسيار خوبي براي انگيزش احس

 ايران و توجيه تجاوز نظامي خود به دست آورده بود.
هاي مقامات مختلف رژيم بعثي در اين دوران و طرح دعاوي  نگاهي كوتاه به گفته

مختلف و متعدد، به خوبي بيانگر مقاصد توسعه طلبانة عراق، زير پوششهاي ظاهر فريب 
توقف بحران  1359؛ مثالً، صدام حسين در فروردين ماه احقاق حقوق عراق و اعراب است



هاي عراق به  افروز آن بود) مشروط به تحقق خواسته روابط موجود دو كشور را (كه خود آتش
 شرح زير نمود:

 .قيد و شرط ايران از جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي و واگذاري آن به اعراب خروج بي. 1
  1975. بازگرداندن اروندرود به حالت قبل از 2
 بودن ايالت عربستان(خوزستان).. به رسميت شناختن خودمختاري و عربي3

ها اضافه كرد: ضمناً عراق آماده است كه با توسل به  صدام حسين با اعالم اين خواسته
 زور تمام اختالفات خود را با ايران حل كند.

هاي بسيار در زمينة ايجاد موقعيت مناسب براي لغو  چيني رژيم عراق پس از مقدمه
احقاق حقوق تاريخي «م و اجراي يك تهاجم نظامي با عنوان عوام فريبانة 1975قرارداد 

به بهانه واهي اينكه دولت  1359، ابتدا در تاريخ هفدهم تا نوزدهم شهريورماه »عراق
آنها متعاقب عالمتگذاري  جمهوري اسالمي در امر تحويل و تحول مناطقي كه تعلق ملي

ليلي و  نمايد مبادرت به اشغال اين مناطق (خان مجدد مرز زميني تغيير يافته هنوز تعلل مي
م) با متهم نمودن 1980سپتامبر  17( 1359شهريورماه  26ميمك) نمود. سپس در تاريخ 

به، به طور يك جان 1975دولت جمهوري اسالمي به عدم اجراي تعهدات خود در قرارداد 
اعتبار دانسته و قلمرو حاكميت ايران در اروندرود را مجدداً   عهدنامة مزبور را ملغي و بي
 منضم به خاك خود اعالم نمود.
كه قرارداد رسماً به تصويب  م از سوي عراق در حالي1975نقض يك جانبة قرارداد 

امي اصول و طرفين رسيده و رسميت آن از جانب طرفين اعالم شده بود عملي بر خالف تم
آمد. صدام حسين در نطق  المللي و منشور ملل متحد به شمار مي موازين روابط بين

كردن اين قرارداد كه او خود  خود اقدام به پاره 1359شهريورماه  27تلويزيوني روز 
رفت نموده و بدين ترتيب اختالفات ديرينة دو كشور را كه از  كنندة آن به شمار مي امضا

ايران و عثماني و پس از آن بين ايران و عراق وجود داشت و با قرارداد  قرون وسطي بين
م آن منازعات و اختالفات فيصله يافته بود، در تعقيب افكار پوسيده و ارتجاعي و 1975

 تحريك شده خود مجدداً زنده كرد.



 31كمتر از يك هفته پس از اعالم الغاي يك جانبة قرارداد؛ يعني، در روز 
م). عراق برابر طرحهاي از پيش تعيين شده حمله عمومي 1980سپتامبر 22( 1359شهريور

غربي خاك ايران آغاز نموده و  غربي و شمال خود را از زمين و هوا به مناطق غربي و جنوب
اي ناپيوسته به   كيلومتري، جبهه 1608هاي اوليه تهاجم در طول مرز  موفق گرديد در هفته

استان كردستان تا سواحل اروندرود در استان خوزستان و كيلومتر، از  550عرض بيش از 
هزار  15كيلومتري گسترش و پيشروي نمود و مجموعاً بيش از  100حداكثر تا عمق 

 كيلومتر مربع از اين مناطق را به اشغال خود درآورد.



 31/6/1360ـ  31/6/1359  سير جنگ در سال اول
ماه از پيروزي انقالب اسالمي در ايران  جنگ در حالي آغاز شد كه هنوز بيش از نوزده

نگذشته و نظام جمهوري اسالمي تثبيت نگرديده بود و در گوشه و كنار كشور حوادث 
داد كه امنيت ملي كشور را تهديد نموده و يكپارچگي و آرامش آن را در  مختلفي روي مي

يروهاي مردمي هنوز هاي انقالب اسالمي و ن داد. سپاه پاسداران و كميته معرض خطر قرار مي
اي نداشته، و از لحاظ آموزشهاي نظامي در مراحل اوليه و  انسجام كافي و سازمان يافته

ارتش ابتدايي اين تخصص قرار داشتند و تصور روشني از توان و كارآيي خود نداشتند؛ 
ل در حال انطباق خود با ارزشها و هنجارهاي انقالب و درگير با مسائ جمهوري اسالمي ايران

ناشي از تجديد سازمان و به ويژه پاكسازيهاي نيروي انساني خود و در عين حال درگير در 
 اي مناطق شمالي كشور بود. غرب و پاره زده در غرب و جنوب مناطق آشوب

تحوالت ارتش و فشارهاي وارده از درون و بيرون آن و تالش ضد انقالب براي تضعيف 
كه ارتش قدرت و توان رزمي خود را در مقابل عراق  و حتي انحالل اين سازمان سبب گرديد

 كه اساس استراتژي بازدارندگي آن بود تا حدود بسيار زيادي از دست بدهد.
ريزي شده يود كه ارتش  ايران با اين فرض طرح جمهوري اسالميهجوم عراق به كشور 

ه اين مطلب ايران فاقد توان الزم براي مقابله است، اگر چ جمهوري اسالمينظام جديد 
صحت دارد كه ارتش دچار مشكالت و صدمات روحي، پرسنلي، آموزشي، سازماني و تعمير و 
نگهداري تجهيزات و وسائل خود شده بود، اما از زمينة مطلوب تجهيزاتي، آموزش و سازماني 
بهره داشت و به شدت نسبت به امنيت كشور و حراست از انقالب اسالمي احساس مسؤوليت 

لذا آمادگي الزم را براي مشكالت امنيتي كشور و بحرانهاي گوناگون از جمله كرد و  مي
 وضعيت جنگي به سرعت به دست آورد.

 

 آغاز هجوم سراسري عراق

نقطة مهم از جمله  19جانبه با تهاجم نيروي هوايي عراق به  جنگ رسمي و همه  
شهريور ماه  31روز  14پايگاههاي هوايي غرب كشور و فرودگاه مهرآباد تهران، در ساعت 



آغاز گرديد و نيروهاي زميني ارتش عراق از شمال قصرشيرين تا خرمشهر تجاوز  1359
 سراسري خود را آغاز كردند.

صحنه عملياتي تقريباً مستقل به جبهه به خاك ايران  3نيروهاي زميني ارتش عراق در 
 حمله كردند:

 (استان خوزستان): الف) صحنه عملياتي جنوب. 
لشكر مكانيزه با هدف تصرف خرمشهر  2لشكر زرهي و  3لشكر،  5عراق شامل  3 سپاه

 دزفول و انديمشك.  ـ آبادان، بستان ـ سوسنگرد ـ اهواز ـ
 (استان ايالم و كرمانشاهان): ب) صحنه عملياتي مياني. 

لشكر مكانيزه) با هدف  2لشكر زرهي، يك لشكر پياده و  2لشكر ( 5عراق با  2سپاه 
 غرب ـ قصر شيرين و سرپل ذهاب. شهر، گيالن سومار ـ نفتتصرف 

 (استان كردستان، آذربايجان غربي): . ج) صحنه عملياتي شمال
اي  لشكر پياده با هدف كمك به تجزيه كردستان و تصرف پاره 2عراق شامل  1سپاه 

 ارتفاعات در آذربايجان غربي.
پايگاه هوايي تشكيل  9از  نفر 25000سازمان نيروي هوايي عراق كه با استعداد 

فروند  132افكن و ترابري و  فروند هواپيماهاي شكاري، بمب 395گرديد داراي حدود  مي
 قبضه توپخانه ضدهوايي سبك و متوسط، تعدادي موشكهاي زمين به هوا.  1200بالگرد، 

سپاه سازمان  3لشكر و در قالب  12نفر در  200000نيروي زميني عراق با استعداد 
ته بودند كه در تابعيت سازماني وزارت دفاع قرار داشتند اقالم عمده تجهيزات نيروي ياف

 زميني عراق عبارت بودند از:
هاي موشكي زمين به زمين  دستگاه نفربر زرهي و يگان 1500دستگاه تانك،  2850    

 نفر مستشار 1200از نوع اسكاد كه تقريباً تمامي اين تجهيزات ساخت شوروي و ضمناً 
 كوبائي نيز در خدمت ارتش بعثي بودند.  150روسي و 

انداز  هاي موشك نفر بيش از ده فروند ناوچه 5000نيروي دريايي عراق با استعداد 
 پيشرفته اوزآ ساخت ايتاليا در اختيار داشت. 

 شد. ميليون نفر بالغ مي 14جمعيت عراق در اين زمان حدود 



را در خوزستان به كار گرفت كه در واقع هدف  عراق توان قابل توجهي از نيروهاي خود
داد و حدود نيمي از توان زرهي خود را در صحنه عملياتي خوزستان  اصلي آن را تشكيل مي

 وارد كار زار كرد.
 21به اضافه دو گردان پياده از لشكر  زرهي 92لشكر در آغاز تهاجم عراق به ايران تنها 

ياده شيراز دفاع از خوزستان (جبهه جنوبي)، و تيپ زرهي از مركز پ 37پياده و گروه رزمي 
زرهي كرمانشاه دفاع از جبهه مياني (استانهاي كرمانشاه و  81آباد و لشكر  پياده خرم 84

هاي ذكر شده از لحاظ  ايالم) را بر عهده داشتند و بايد متذكر شد كه در اين زمان يگان
اواني شده بودند و بدين ترتيب در تجهيزات و پرسنل داراي مشكالت و نواقص نسبتاً فر

لشكر مهاجم عمالً كمتر از چهار لشكر ايراني قرار داشتند  12لحظه تهاجم عراق در مقابل 
، و به همين جهت روزهاي آغازين جنگ با ابتكار عمل دشمن و 3به  1يعني يك توان رزمي 

يباً در همان ماههاي غافلگيري نيروهاي خودي همراه شد، اما اين وضعيت ديري نپاييد و تقر
ايران كه با تجديد سازمان و تقويت خود  جمهوري اسالمياوليه سال اول جنگ نيروهاي 

اي از مناطق اشغالي  آمادگي رزمي مناسبي كسب كرده بودند شروع به آزادسازي بخش عمده
 در داخل خاك خود نمودند.

 

 مقاومت
رغم عدم  علي اسالمي ايران ارتش جمهوريدهد كه  بررسي مراحل اوليه جنگ نشان مي

برابري توان رزمي (از نظر كمي نه كيفي) با دشمن، موفق گرديد تهاجم عمومي ارتش عراق را 
بس  ظرف هفته اول جنگ متوقف نمايد، به نحوي كه صدام حسين رهبر رژيم عراق تقاضاي آتش

رب ايران و اشغال غ فوري نمود كه البته به علت حضور نيروهاي عراقي در بخشهاي غرب و جنوب
ايران قرار  جمهوري اسالميكيلومتر مربع، اين تقاضا مورد قبول نظام  15،000مناطقي بالغ بر 

 :در اين سال عبارت بود از جمهوري اسالمي ايراننگرفت. راهبرد (استراتژي) عملياتي 
 

 مرحله اول
 تسريع در سدكردن پيشروي ارتش عراق و متوقف نمودن نيروهاي متجاوز؛ 

 



 مرحله دوم
تقويت توان نيروهاي موجود و كسب آمادگي براي اجراي عمليات متقابل و آزادسازي  

 مناطق اشغالي.
روز اول نبرد عملي  10ـ  7طور كه قبالً هم گفته شد مرحله اول تقريباً ظرف  همان

گرديد و ارتش عراق وضعيت پدافندي به خود گرفت، البته همچنان در كناره شهرهاي 
-داد كه نهايتاً در آبان سوسنگرد و خرمشهر به حمالت خود براي تصرف اين شهرها ادامه مي

ماه موفق به اشغال بخش شمالي خرمشهر شد ولي باالخره نتوانست سوسنگرد را تصرف 
براي  ارتش جمهوري اسالمي ايراننمايد. در اين مرحله نيروي هوايي و هوانيروز و توپخانه 

 جلوگيري از ادامه پيشروي دشمن نقش بسيار مؤثري ايفا نمودند.
مرحلة دوم حدود يك سال طول كشيد و در اين مدت نيروي زميني ارتش موفق   

زرهي قزوين،  16پياده تهران(حمزه)، لشكر 21پياده خراسان، لشكر  77گرديد لشكرهاي 
نيروي مخصوص،  23هدان، تيپ زا 88هوابرد شيراز، يك گروه رزمي از لشكر  55تيپ 
هاي پشتيباني رزمي و  توپخانه صحرايي و ساير يگان 55و  44، 33، 22، 11هاي  گروه

هاي  پشتيباني خدمات رزمي را در مناطق عملياتي وارد عمل كرده و ضمن تقويت جبهه
غرب، اقدام به بازسازي نيروهاي خود در ابعاد پرسنلي، آموزشي و  جنوب، غرب و شمال

ميراتي نموده و توان رزمي خود را تا سطح مطلوبي ارتقاء داد. همزمان با اين اقدام، نيروي تع
هاي مختلف زد كه هدف از اين حمالت عمدتاً  زميني دست به حمالت محدودي در جبهه

ناپذيري نيروهاي نظامي در مقابل تجاوز دشمن، كسب نشان دادن روحيه آفندي و سازش
وردن خسارات و تلفات به دشمن، بهبود مواضع پدآفندي خودي و تجربه عملياتي، وارد آ

تصرف عوارض سركوب و حساس و همچنين آزادسازي مناطق اشغالي در حد مقدور و 
 ممانعت از استقرار دشمن در عوارض حساس زمين بود.

ارتش ايران مركب از  جمهوري اسالميدر طول سال اول جنگ، نيروهاي نظامي 
و نيروهاي موجود از سپاه پاسداران، نيروهاي بسيج و جهادگران  انجمهوري اسالمي اير

 جهادسازندگي بود. 



هاي كرخه  براي تضعيف و عقب راندن دشمن اقداماتي مانند جاري كردن آب رودخانه
زدن زير مواضع دشمن نيز براي كمك به  و كارون، در مواضع دشمن و يا كندن كانال و نقب

 ت.فعاليتهاي دفاعي صورت گرف
يك نكته قابل اهميت در سال اول جنگ، فعاليتهاي شديدي بود كه براي سازمان دادن 

ها به عمل آمد  ها و جبهه هاي عملياتي و سر و سامان دادن به وضع يگان ها و قرارگاه جبهه
ها بر خالف اوايل جنگ وضعيت مشخص و روشني  به نحوي كه كمتر از شش ماه اول، جبهه

ة استقرار و موقعيت نيروها در هر منطقه و مواضعي كامالً برمبناي به خود گرفته و نحو
جويي صورت گرفت و اين امر كمك بسيار اساسي  ارزيابي تهديدات و اصول تمركز و صرفه

 ريزيهاي بزرگ و اساسي بعدي كرد. براي طرح
 

 كسب اعتماد به نفس
 40ول حدود از همان ماه اول جنگ حمله به دشمن آغاز شد و جمعاً در سال ا 

 72هاي مختلف اجرا گرديد و حدود  عمليات آفندي در سطوح لشكر، تيپ و گردان در جبهه
شود. تلفات و خسارات قابل  عمليات ايذايي و گشتي رزمي نيز به عمل آمد كه برآورد مي

 توجهي را به دشمن وارد كرده باشند.
داقل توانستند روحيه اگرچه تعدادي از اين عمليات با شكست مواجه گرديدند ولي ح

تهاجمي پايدار رزمندگان ايران را به دشمن بعثي نشان داده و از اين بابت نتايج مثبتي را 
 كسب نمايند.

، سپاه ارتش جمهوري اسالمي ايرانبه طور خالصه در سال اول جنگ، نيروهاي 
رائه پاسداران، بسيج مردمي، جهاد سازندگي و گروه جنگهاي نامنظم دكتر چمران ضمن ا

اكبر و ميمك و  هاي اهللا يك مقاومت دليرانه و تاريخي با كسب پيروزيهايي مانند: فتح تپه
هاي مدن آبادان، شكستن محاصره سوسنگرد و آزادسازي آن، بيرون راندن متجاوز از  تپه

غرب و كوي ذوالفقاري آبادان و عمليات دارخوين، توانست رشد روحي و تجربي رزمي  گيالن
دست آورده و اعتماد به نفس قابل توجهي را كسب نمايد. در پايان سال اول  خوبي را به

ريزي و تهية  ايران با به پايان بردن مرحله طرح جمهوري اسالميجنگ نيروهاي مسلح 



مقدمات الزم براي شكستن محاصره آبادان، آماده اجراي عمليات آفندي بزرگ گرديده بود 
براي » االئمه عمليات ثامن«غاز سال دوم جنگ با نام كه اولين آنها در نخستين روزهاي آ

 شكست محاصره آبادان با موفقيت كامل به اجرا درآمد.
 

 نبردهاي دريايي
در ارتش جمهوري اسالمي در همان ماههاي آغازين سال اول جنگ، نيروي دريايي  

عملياتي پهنة آبهاي خليج فارس توانست نيروي دريايي عراق را به طور كامل از صحنة 
فارس خارج ساخته و اين وضع را تا پايان جنگ حفظ نمايد. نيروي دريايي ايران روز  خليج

هفتم آذرماه موفق گرديد با حمايت مؤثر نيروي هوايي در شمال خليج فارس و نزديكي 
هاي  اي بر نيروي دريايي عراق وارد سازد و با حمله به پايانه سواحل عراق ضربات خردكننده

بكر و االميه عراق و وارد ساختن ضايعات و خسارات به اين سكوها توانست آن كشور را نفتي ال
 .از صدور نفت از طريق اين پايانه محروم سازد كه به نام عمليات ناوچه پيكان هم معروف است

نيروي دريايي با كسب اين برتري، ساير مأموريتهاي خود از جمله اسكورت ناوگانهاي 
ران، نگهداري از سكوهاي نفتي، نگهداري از جزاير، دفاع از سواحل، نفتكش و تجارتي اي

افزار و  بازنگهداشتن معابر دريايي، بازرسي و توقيف كشتيهاي مظنون به حمل جنگ
تجهيزات نظامي به مقصد عراق را به خوبي انجام داده و همچنين اقدامات متقابل و 

فارس به عمل آورده  يي براي ايران در خليجپيشگيرانه موثري را بر عليه ايجاد محدوديت دريا
و اين وضعيت را تا پايان جنگ حفظ نمود. اقدامات پدافندي و آفندي نيروي دريايي در 

فارس در هشت سال جنگ براي هميشه برگ زرين و افتخار  صحنه عملياتي دريايي خليج
 آفريني را در تاريخ نيروي دريايي ايران به يادگار گذاشته است.

 

 د هوايينبر
 2در همان روز اول جنگ و به فاصله  جمهوري اسالمي ايراننيروي هوايي ارتش  

ساعت پس از حمله هوايي عراق به پايگاههاي آن نيرو، با دو گروه هواپيمايي شكاري 
افكن فانتوم در يك اقدام تالفي جويانه پايگاههاي شعيبه و كركوك را در جنوب و  بمب

ر داد و در روز دوم جنگ با اجراي يك عمليات گسترده هوايي شمال عراق مورد هجوم قرا



 140اجرا كرد با انجام  99آميز كه بر اساس طرح عملياتي به نام كمان  غيرمنتظره و تحسين
سورتي پرواز از پايگاههاي مختلف، اهداف راهبردي نظامي و اقتصادي متعددي را در خاك 

از نظر رواني براي نيروهاي خودي و همچنين عراق درهم كوبيد. اين اقدام نيروي هوايي 
 تأثير شديد بر فعاليتهاي نظامي دشمن بسيار موثر بود. 

نيروي هوايي در سال اول جنگ با انجام پروازهاي متعدد و دليرانه و موردهدف 
هاي درحال پيشروي دشمن در همان روزهاي آغاز جنگ و با حمله به مواضع  قراردادن يگان

 سارات و ضايعات سنگيني به آن وارد آورد. پدافندي دشمن خ
نيروي هوايي كه بيشترين تأثير را از تحريم نظامي آمريكا عليه ايران متحمل 

تعمير و نگهداري  به ويژهسازي تجهيزات خود  اي را در زمينه بهينه گرديد، اقدامات ارزنده مي
خود به عمل آورده و به افكن، رهگير، ترابري، شناسايي و عكاسي  هواپيماهاي شكاري بمب

توجهي در اين زمينه و همچنين كاركرد روشها و راهكارهاي ابتكاري،  ابداعات و ابتكارات قابل
 اقدامات پدافند هوايي زمين به هوا و عمليات هوايي دست يابد.

يكي از حمالت قهرمانانه و جالب نيروي هوايي ايران در عمق خاك عراق، مورد اصابت 
ه هوايي الوليد عراق در غرب اين كشور و نزديك به مرزهاي اردن بود كه قراردادن پايگا

متجاوز تعداد زيادي از انواع هواپيماهاي خود را براي مصون ماندن از برد هواپيماهاي 
 1360ماه  جنگنده ايران در اين پايگاه مستقر و در واقع پنهان كرده بود. در پانزدهم فروردين

فروند هواپيماي شكاري،  13كه با  4افكنهاي اف ـ  شكاري بمبيك اسكادران هشت فروندي 
شدند طي يك طرح بسيار دقيق و با دوبار  رسان گشتي هوايي حمايت مي سوخت
گيري هوايي، خود را به پايگاه مزبور رسانيده و تعداد زيادي هواپيما، باندهاي پرواز و  سوخت
ساعت طول كشيد و يك  5/5ن مأموريت هاي استقرار هواپيما را منهدم نمودند. اي آشيانه

 فروند هواپيماي فانتوم خودي سرنگون گرديد. 
نيروي هوايي در طول هشت سال جنگ تحميلي با اجراي انواع مأموريتهاي نيروي 

رساني  هوايي مانند: پشتيباني آتش از عمليات نيروي زميني و دريايي، گشت هوايي، سوخت
هوا و هوا به هوا، شناسايي و عكسبرداري از مناطق دشمن هوايي، رهگيري و پدافند زمين به 

و عمليات ترابري مانند، تخليه مجروحين، حمل نيرو، جابجايي تجهيزات و مهمات، عمليات 
 نيروي زميني و دريايي را حمايت كرد.



عالوه بر عمليات تاكتيكي، نيروي هوايي با پروازهاي برون مرزي بر فراز خاك دشمن 
 هدم ساختن اهداف استراتژيكي متعددي را انجام داد.مأموريتهاي من

 

 نيروهاي مردمي
ها  با شروع جنگ، ملت ايران براي دفاع از ميهن و دفع تجاوز، داوطلبانه بسوي جبهه 

 .شتافتند
نيروهاي مردمي در ماههاي اوليه و حتي سال اول جنگ، اغلب بصورت تشكلهاي 

ها شده و  هاي گوناگون وارد جبهه مساجد، محلهكوچك، پراكنده و متعددي از شهرها، 
 كردند. درخواست اعزام به خطوط مقدم و درگيري با متجاوز را مي

ها يكي از  ورود نيروهاي مردمي به جنگ و حمايتهاي آنان از جبهه و پشت جبهه
اي سابقه در تاريخ ايران است. در ابتدا اگرچه اين نيروها غالباً فاقد آموزشه هاي بي پديده

ها نشان از عزم و  اوليه رزمي و اكثراً فاقد سالح و تجهيزات بودند اما حضور آنان در جبهه
ها و هيجانات انقالبي، اعتقادات راسخ ديني و  ها داراي انگيزه اراده ملي داشت. اين گروه

دوستي بودند كه طبعاً هر گروه يا فردي انگيزه مختص خود را داشت. اما  باورهاي ميهن
د اين خيزش عمومي، خواست ملي غيورانه ايرانيان را از زن و مرد، پير و جوان، كاسب برآين

ساخت و دالوريهاي آنان فصل تازه و  آموز و دانشجو را متجلي مي و كارمند و بازاري و دانش
 زريني بر افتخارات تاريخي مردم اين مرز و بوم افزوده است.

براي حمايت و پشتيباني از رزمندگان  ها كمكهاي نقدي و جنسي مردم در پشت جبهه
 ها نقش عمده و بسزايي در سرنوشت جنگ داشت. جبهه

ها وارد رزم شدند چهار گروه  از ميان نيروهاي مردمي كه از همان آغاز جنگ در جبهه
 تر هستند: مشخص

 يافته كه به زودي و به مرور به يك يگان نظامي سازمان سپاه پاسداران انقالب اسالميالف) 
 .تبديل شد

 كه در سال دوم جنگ به سپاه پاسداران پيوست. ب) گروه جنگهاي نامنظم شهيد دكتر چمران
 هاي سپاه وارد عمل شدند. كه در قالب يگان پ) نيروهاي بسيج



براي انجام اقدامات متنوع مهندسي و مهندسي رزمي و  ت) جهادگران جهاد سازندگي
 ساخت مواضع و خاكريزها.

توجهي  در سال اول داراي سازمان رزمي و تجهيزات قابل انقالب اسالمي سپاه پاسداران
اي از اعضاي شوراي عالي فرماندهي سپاه با شركت سپاه در جنگ چندان موافق  نبود و حتي پاره

دانستند ولي گروه  نبودند و وظيفه سپاه را حفظ امنيت داخلي و برخورد با عناصر ضدانقالب مي
بودند تهاجم عراق به ايران يك حركت ضدانقالبي از سوي دشمنان ديگري از اعضا معتقد 

صدر  است و سپاه بايد فعاالنه در اين جنگ شركت نمايد اما ابوالحسن بنيجمهوري اسالمي 
جمهور و با اختيارات فرماندهي كل قوا چندان موافق با تجهيز سپاه، گسترش سازمان و  رئيس

صدر از رياست جمهوري، سپاه  سال اول جنگ و عزل بنيشركت آن در جنگ نبود فلذا تا پايان 
عليرغم دراختيارگرفتن نيروهاي بسيجي نتوانست به سازمان رزمي قابل توجهي دست پيدا كند 

هاي كوچك و سبكي در كنار نيروهاي ارتش و در مناطقي از  اما به هرحال به صورت يگان
(شهر يا استان مربوطه) بودند، قسمت محلي سپاه پاسداران ها حضور داشت كه اغلب از  جبهه

 .اعظم سپاه در مناطق كردستان درگير عمليات جنگهاي نامنظم داخلي بودند
در عملياتي به نام عمليات لبيك يا  1360در خردادماه  سپاه پاسداران انقالب اسالمي

اي كيلومتري جنوب اهواز در شرق كارون) بر عليه نيروه 60خميني كه در منطقه دارخوين (
نظام سبك اسلحه با  دشمن كه آبادان را محاصره كرده بودند به صورت يك يگان پياده

و آتش توپخانه ارتش وارد عمل شد و طي يك عمليات غافلگيرانه ضربه  هوانيروزحمايت 
توان گفت كه اين  سنگيني به يك گردان عراقي وارد ساخت و آن را به عقب راند. مي

هاي جنگ به صورتي سازمان يافته  ورود رسمي سپاه در جبههآميز مقدمه  عمليات موفقيت
 آيد كه از سال دوم جنگ به بعد توسعه و گسترش يافت.  به حساب مي

نيروهاي نامنظم شهيد دكتر چمران، گروهي از عناصر داوطلب بودند كه توسط افرادي 
و رزمي و چريكي  هوابرد نزاجا تعليمات نظامي 55(نيروهاي ويژه هوابرد) و تيپ  23از تيپ 

را فرا گرفته بودند. اين نيرو حداكثر حدود دويست يا سيصد نفر بودند كه توسط دكتر 
مصطفي چمران (وزير دفاع وقت) سازمان داده شده و در منطقه سوسنگرد (جبهه مياني 

ترين عمليات اين  كردند. شاخص خوزستان) به فرماندهي خود او بر عليه متجاوز عمل مي
، شركت در عمليات 1359ماه  توان در شكستن محاصره سوسنگرد در آبان يگروه را م

زرهي قزوين دانست. پس از  16و لشكر  زرهي خوزستان 92لشكر  3اكبر در كنار تيپ  اهللا



سپاه و توسعه سازمان   1360شهادت دكتر چمران در دهكده دهالويه سوسنگرد در خرداد 
نگ گروه مزبور عمالً در سپاه ادغام شده و سازمان ، تقريباً در اوايل سال دوم جپاسداران

 مستقل خود را از دست داد.
به فرمان فرمانده كل نيروهاي مسلح و رهبر  1359نيروهاي بسيج مردمي از آذرماه 

انقالب و نيز تصويب قانون مجلس شوراي اسالمي در كنترل سپاه قرار گرفته و در سازمان 
 سپاه درآمدند. 

 

 فعاليتهاي سياسي در سال اول جنگاقدامات و 
 1359با آغاز تهاجم سراسري ارتش عراق به ايران در بعدازظهر روز سي و يكم شهريورماه  

توان  بالفاصله تحركات سياسي در محافل جهاني بخصوص ابرقدرتهاي شرق و غرب آغاز شد و مي
 .سياسي نمودندگيري  گفت كه تقريباً همه به نوعي عليه ايران و به نفع عراق موضع

) شوراي امنيت سازمان ملل متحد بنا 1980سپتامبر  23( 1359در روز يكم مهرماه 
اي صادر نمود كه در آن  اي فوري تشكيل داده و بيانيه به درخواست دبيركل سازمان، جلسه

از طرفين درگير درخواست نمود كه بالفاصله به منازعه پايان دهند بدون اينكه حمله عراق 
 ان را محكوم كرده باشد. به اير

گيري آمريكا عليه ايران كامالً مشخص بود، دولت اتحاد جماهير شوروي (سابق)  موضع
اشغال افغانستان توسط شوروي ناراضي بود به  مسئلههم كه از سياست عدم حمايت ايران از 

 كمكهاي نظامي خود به عراق همچنان ادامه داد.
بس ميان دو كشور، اعالم نمودند  مبني بر برقراري آتشرهبران ايران در قبال تحرك جهاني 

بسي را نخواهد  تا زماني كه بخشهايي از ايران در اشغال نظامي عراق است ايران هيچ گونه آتش
پذيرفت و تنها در صورت پايان يافتن تهاجمات عراق و تخليه مناطق اشغالي و عدم حمايت بغداد از 

 . پذير خواهد بود بس و مذاكره با عراق امكان شطلب غرب ايران، آت شورشيان جدايي
جمهور وقت پاكستان، دبيركل سازمان  در اين راستا ايران پيشنهادات ميانجيگري رييس

 . الذكر رد كرد كنفرانس اسالمي و رهبر سازمان آزاديبخش فلسطين را تا تحقق شرايط فوق
خود را صادر و از  479 شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه 1359مهرماه  6روز 

 ايران و عراق خواست از توسل به جنگ خودداري و پيشنهاد ميانجيگري را بپذيرند. 



بس فوري شد و اين درحالي  حسين خواستار اعالم آتش در هفتمين روز جنگ صدام
بود كه ارتش عراق بخشهايي از مناطق غربي ايران را به تصرف درآورده و تا حوالي 

رون و كرخه نزديك شده بود ولي مقاومت نيروهاي رزمنده ايران باعث شد تا هاي كا رودخانه
زني  اش تحقق نخواهد يافت، لذا به منظور چانه عراق متوجه شود كه اهداف تجاوزكارانه

سياسي در سر ميز مذاكره با اتكا به برگ برنده مناطق اشغالي و گرفتن امتياز از ايران 
بس به سود ايران پيش  كه طبعاً در چنين وضعيتي آتشبس را مطرح نمود  پيشنهاد آتش

 رفت لذا ايران از پذيرش قطعنامه مزبور به داليل ذكر شده خودداري كرد. نمي
انزواي سياسي ايران كه پس از وقوع انقالب اسالمي آغاز شده بود با شروع جنگ 

گيري  ن موضعاي به سود عراق و به ضرر ايرا شديدتر شد و اكثر محافل جهاني و منطقه
توان به درستي ادعا نمود كه ايران  كردند كه اين وضعيت تا پايان جنگ نيز ادامه يافت و مي

يكه و تنها با دشمني جنگيد كه از حمايت گسترده سياسي، اقتصادي و تسليحاتي شرق و 
 غرب برخوردار بود. 

اير احزاب و ها و حركات مسلحانه عناصر خودمختارطلب و س در جبهه داخلي، ناآرامي
هاي سياسي معارض با نظام در غرب كشور ادامه داشت و مبارزه بر سر كسب قدرت  گروه

ترين رويدادهاي  حاكميت سياسي ميان جناحهاي مختلف به شدت درجريان بود. مهم
سياسي سال دوم جنگ حادثه هفتم تير و انفجار مركز تجمع بلندپايگان كشور و رهبران 

نفر از مسئوالن نظام و شوراي انقالب  70به كشته شدن بيش از  كهجمهوري اسالمي حزب 
صدر از رياست جمهوري و فرماندهي كل قوا، انفجار  منجر شد و همچنين عزل ابوالحسن بني

وزير وقت و  جمهور و آقاي باهنر نخست وزيري و شهادت آقاي  رجايي رييس مقر نخست
 مار آورد. ترورهاي تعداد زيادي از مسئوالن نظام را به ش

 

 )1361ـ مهرماه 1360(مهرماه   سير جنگ در سال دوم
، عليرغم تحريم نظامي جمهوري اسالمي ايراندر پايان سال اول جنگ، قدرت نظامي 

توانست بازسازي مطلوبي به نسبت آغاز جنگ در جمهوري اسالمي بهبود يافته بود. ارتش 
اندازي تجهيزات و تالشهاي  استعداد پرسنلي و تجهيزاتي انجام دهد. تالش براي تعمير و راه



كاركنان فني در ابداعات و نوآوريهاي فني و ورود به تعمير و ساخت قطعات پيچيده، و 
خصص در مسئوليتهاي فرماندهي و اي تغييرات در انتصابات شغلي و گماردن كاركنان مت پاره

 ستادي سبب گرديد كه توان و آمادگي رزمي ارتش ارتقاء قابل توجهي داشته باشد.
جمهوري و فرماندهي  صدر از رئيس كه پس از عزل بنيسپاه پاسداران از سوي ديگر 

د كل قوا عرصه بارزتر و مساعدتري را براي رشد و نمو خود يافته بود با تالش فراوان درصد
ماه اوليه جنگ  9تري را نسبت به  توسعه سازمان و تجهيزات خود برآمده بود و نقش فعال

 كرد.  ها ايفا مي در جبهه
براي شكستن محاصره آبادان و راندن نيروهاي  (ع) االئمه سال دوم جنگ با عمليات ثامن

اجرا گرديد. در ) كه با موفقيت كامل 5/7/1360عراقي از شرق كارون به كرانه غربي آغاز شد (
هاي بسيجي) با همكاري و هماهنگي نزديك وارد  اين عمليات نيروهاي ارتش و سپاه (گردان

 .عمل شدند و يك لشكر عراقي منهدم گرديد و شرق كارون از وجود دشمنان پاكسازي شد
هواپيماي نيروي هوايي كه حامل رئيس وقت ستاد مشترك و  10/7/1360در روز 

جمعي ديگر از فرماندهان بلندپايه نظامي از جمله فرمانده نيروي هوايي، وزيردفاع، تني چند 
بود و از منطقه عملياتي جنوب براي ارائه گزارش عمليات سپاه پاسداران انقالب از فرماندهان 

بر انقالب اسالمي عازم تهران بودند به علت نقص فني در نزديكي كهريزك االئمه به ره ثامن
الذكر در اين سانحه به شهادت رسيدند و چندين  سقوط كرد كه فرماندهان نظامي فوق

هاي باالي فرماندهي ارتش را سبب گرديد. از جمله سرهنگ علي  جابجايي در رده
يني منصوب گرديد كه تغييرات وسيعي صيادشيرازي (سپهبد شهيد) به فرماندهي نيروي زم

را در مشي عمليات نيروي زميني به دنبال داشت. فرمانده جديد نيروي زميني با اعتقاد 
راسخ به كارآيي نيروهاي سپاهي و مردمي تدبير عملياتي خود را در صحنه جنگ ايران و 

ريزي  ه طرحاز مرحلسپاه پاسداران عراق، مشاركت كامل نيروي زميني ارتش و نيروهاي 
 گذاري نمود. عمليات تا اجراي آن اعالم نموده و اين امر را تركيب مقدس ارتش و سپاه نام

به اين ترتيب استراتژي عملياتي ايران وارد مرحله جديدي شد كه بر اساس همكاري و 
 مشاركت كامل نيروهاي سپاه و ارتش بود. 



يشتر سپاه و ارتش يك سلسله دوماه پس از آن و در سايه همكاري و هماهنگي هرچه ب
درپي بر عليه نيروهاي متجاوز در استان خوزستان آغاز شد.  عمليات تهاجمي گسترده پي

در جبهه مياني خوزستان (غرب سوسنگرد) و با هدف  القدس طريقاولين عمليات با عنوان 
كشيد و روز طول  20به مرحله اجرا درآمد، كه نزديك  8/9/1360آزادسازي بستان در تاريخ 

ريزي شده خود دست يافت.  نهايتاً اين عمليات با موفقيت كامل به اهداف از پيش طرح
ترين دستاورد اين عمليات، شكافتن جبهه پيوسته دشمن در استان خوزستان و فتح  مهم

بستان  بود كه زمينه مساعدي را براي عمليات بعدي به سود نيروهاي خودي تسهيل 
كيلومترمربع يعني چهار برابر  600حدود  القدس طريقاتي كرد. وسعت منطقه عملي مي

بود. حداقل يك لشكر عراقي منهدم شد و غنايم بسياري از جمله  االئمه ثامنمنطقه 
 تجهيزات سنگين به دست رزمندگان ايران افتاد.

و در منطقه غرب انديمشك تا  2/1/1361در تاريخ  المبين فتحعمليات بعدي به نام 
خوزستان به اجرا درآمد. دشمن شكست سنگيني متحمل شده و حداقل دو شوش در شمال 

كيلومترمربع آزاد گرديد  2400لشكر خود را از دست داد و مناطق وسيعي تقريباً به مساحت 
كيلومتر  80هاي ارتفاعات حمرين در عمقي معادل  و دشمن از كرانه باختري كرخه تا دامنه

 المبين فتحر به عقب رانده شد. وسعت منطقه عملياتي كيلومت 40ـ30اي به عرض  و در جبهه
 بود.  القدس طريقحدوداً چهار برابر منطقه عملياتي 

گذاري شد، يك ماه پس از عمليات  نام» المقدس بيتعمليات «عمليات بعدي كه به نام 
سازترين عمليات جنگ تحميلي  شروع شد كه، سرنوشت 10/2/1361در تاريخ  المبين فتح

اي به  غرب اهواز تا خرمشهر و در محدوده گردد. اين عمليات در منطقه جنوب يمحسوب م
گيري خرمشهر در سوم  ترين دستاورد آن باز پس كيلومتر انجام گرديد و مهم 6000مساحت 
 ماه اشغال آن توسط متجاوز بود. 19پس از   1361خردادماه 

شده نظامي و با  ابريزي بسيار دقيق و حس آزادسازي خرمشهر كه نتيجه يك طرح
و جهادگران جهادسازندگي بود نقطه عطف سپاه پاسداران شركت گسترده نيروهاي ارتش، 

اي كه آن را در كفه وضعيت نظامي  در نقطه جمهوري اسالمي ايرانعمليات نيروهاي مسلح 



برتر نسبت به عراق قرار داد و كارشناسان نظامي جهان را وادار به تحسين توانايي قواي 
 امي ايران در مرحله طراحي و اجرا و هدايت نبرد نمود. نظ

بود و  المبين فتحبيش از سه برابر منطقه عملياتي  المقدس بيتوسعت منطقه عملياتي 
لشكر عراقي منهدم شدند. دستاوردهاي راهبردي فتح خرمشهر، نقش برآب شدن  3حداقل 

تثبيت توانمندي و ثبات نظام و فرو ريختن روياي حاكميت عراق بر رودخانه اروندرود و 
 جمهوري اسالمي و ناكامي اهداف عراق و حاميانش از تجاوز نظامي به ايران بود.

به اين ترتيب ظرف كمتر از يك سال و طي چهار مرحله عمليات تهاجمي گسترده 
كيلومترمربع از تقريباً  8600) حدود المقدس بيتو  المبين فتح، القدس طريق، االئمه ثامن(

 كيلومترمربع كل مناطق اشغال شده آزاد گرديد. 15000
پس از آزادسازي خرمشهر، حكومت بعثي عراق جهت جلوگيري از انهدام بيشتر و به 
خاطر آنكه هدف اصلي خود؛ يعني خوزستان را از دست داده بود، ناگزير دست به 

ز مشترك زده و نشيني در سراسر جبهه شمالي و مياني و جنوبي در امتداد عمومي مر عقب
كيلومترمربع ديگر را نيز به اين ترتيب تخليه نمود بنابراين وسعت مناطق  2500حدود 

كيلومترمربع بود كه عمدتاً شامل ارتفاعات مهم  3500باقيمانده در دست دشمن بيش از 
نشيني  توان گفت كه عقب شهر و خسروي بود. به اين ترتيب نمي مرزي و نقاطي همچون نفت

زني  اي مناطق را براي چانه نشيني كامل نبود زيرا هنوز حكومت عراق پاره عقب دشمن يك
 سياسي و گرفتن امتياز از ايران در سر ميز مذاكره، در اشغال خود نگه داشته بود. 

ماهه اول سال دوم  9در  جمهوري اسالمي ايرانپي نيروهاي مسلح درهاي پيپيروزي
ج مهم و بازتاب وسيعي داشت بلكه رژيم متجاوز را نيز به جنگ، نه تنها در داخل كشور نتاي

بس نمايد. اين موضوع در  طرفه اعالم آتش شدت متأثر كرده و عراق را ناگزير ساخت تا يك
توانست جمهوري اسالمي منطقه خاورميانه تأثيرات مهمي برجاي گذاشت و نظام نوپاي 

داخلي، در منطقه و در عرصه توانمندي نظامي خود را در مقابل مخالفين خارجي و 
يافتن هرچه بيشتر ايران در منطقه نگران شده و  المللي تثبيت نمايد. غرب از قدرت بين

داد كه منافع غرب و شرق در منطقه  پيروزيهاي آتي ايران در منطقه، اين احتمال را مي
تهديد  فارس به خطر افتاده و امنيت اسرائيل حساس و راهبردي خاورميانه و حوزه خليج



شود، لذا اسرائيل هجوم به جنوب لبنان را طراحي كرد تا بازتاب پيروزي ايران را كم رنگ 
نمايد و عراق نيز تالش نمود تا با اعالم اسرائيل به عنوان دشمن مشترك براي جهان اسالم و 

جمهوري اسالمي لزوم مبارزه با آن، رژيم غاصب گريبان خود را از دست نيروهاي مسلح 
 رها سازد. ايران

در پي حمله رژيم صهيونستي به لبنان دو تيپ پياده از نيروهاي ارتش و سپاه در 
با تصويب شوراي سپاه پاسداران راستاي تدابير فرماندهي نيروي زميني ارتش و فرمانده كل 

عالي دفاع، عازم سوريه شدند تا در صورت نياز آماده مقابله با ارتش اسرائيل شوند. اما رهبر 
الب اسالمي با تأكيد بر اينكه جنگ ايران و عراق و تنبيه متجاوز همچنان در رأس مسائل انق

 هاي اعزامي به ايران بازگشتند. است، با اعزام نيرو به سوريه و لبنان موافقت ننموده و يگان
هاي  بس پيشنهادي توسط عراق را، منوط به تحقق خواسته نهايتاً ايران پذيرش آتش

ين و تنبيه متجاوز، و پرداخت غرامت دانست كه چون عراق آن را نپذيرفت خود ازجمله تعي
 بس عمالً اجرا نشد و جنگ ادامه يافت.  اين آتش

عمليات رمضان  جمهوري اسالمي ايران، نيروهاي مسلح 1361در آغاز دهه سوم تيرماه 
م دادند كه در را براي تصرف مناطق شرق بصره و وصول به كرانه اروندرود و تهديد بصره انجا

بود. در اين عمليات كه اولين عمليات  المقدس بيتكننده عمليات  واقع ادامه يا تكميل
هاي  هاي اوليه و انهدام وسيع يگان تهاجمي ايران به داخل خاك عراق بود، عليرغم پيروزي

شده ميسر نگرديد ولي بخشي از  ريزي زرهي دشمن، وصول به تمامي اهداف از پيش طرح
مرزي عراق در حوالي پاسگاه زيد (شمال شلمچه) به تصرف نيروهاي خودي درآمد. مناطق 

به اين ترتيب، در پايان سال دوم جنگ، تعقيب متجاوز در داخل خاك او و با هدف تنبيه، و 
اشغال مناطق حساس از قلمرو دشمن، انهدام ماشين جنگي براي كسب امتياز و احقاق حق 

 مسلح ايران قرار گرفت. ايران در دستور كار نيروهاي
عمليات تهاجمي  13الذكر جمعاً  گانه فوق بطور كلي در سال دوم جنگ با عمليات پنج

ها انجام شد، كه تلفات و ضايعات  در سطوح وسيع و محدود عليه دشمن در سراسر جبهه
 انساني و تجهيزاتي سنگيني را به ارتش عراق وارد آورد.



وز قبل از آغاز عمليات رمضان شوراي امنيت بنا به ، يعني يك ر21/4/1361در تاريخ 
را به اتفاق آرا تصويب و  514درخواست اردن و حمايت آمريكا تشكيل جلسه داد و قطعنامه 
ماه بود كه  21، بيش از 479صادر نمود. فاصله زماني اين قطعنامه با قطعنامه قبلي يعني 

يز است. در اين قطعنامه هم در مورد اين سكوت طوالني از جانب شوراي امنيت سوال برانگ
معرفي متجاوز اقدامي نگرديده و اصالً صحبتي از تجاوز به ميان نياورده بود و همانند 

 قطعنامه قبلي صحبت از وضعيت موجود ميان ايران و عراق كرده بود.
شد،  ها و شرايط موردنظر دولت ايران را شامل نمي از آنجا كه قطعنامه مزبور، خواسته

بيني بود و اين امر تحقق يافت و  آن از سوي ايران و قبول آن از جانب عراق قابل پيش رد
دست به تحريم شوراي امنيت زد و در  514پس از تصويب قطعنامه  جمهوري اسالمي ايران

 جلسات آن شركت نكرد.
تفاوت بودن سازمان  و فاصله طوالني آن از قطعنامه قبلي گوياي بي 514مفاد قطعنامه 

لل متحد و شوراي امنيت به مناقشه خونين بين دو كشور همسايه و تجاوز آشكار عراق به م
المللي به سود عراق و به زيان ايران بود كه از سوي قدرتهاي بزرگ  گيري بين ايران و موضع

 گرديد. جهاني مانند: آمريكا، روسيه، انگليس، فرانسه و آلمان آشكارا حمايت مي
 

 م تعهداجالس سران جنبش عد
يكي از وقايع حايز اهميت در سال دوم جنگ، تالش ايران براي جلوگيري از برگزاري  

ريزي  اجالس سران كشورهاي جنبش عدم تعهد در بغداد بود كه از دورة قبلي اجالس برنامه
ماهه اول سال دوم جنگ ضربات سخت نظامي و سياسي متحمل  9گرديده بود. عراق كه در 

راهبرد خود از برخي مناطق ايران عقب نشست بود در صدد برآمده بود  شده و در پي تغيير
طلب معرفي كردن خود، هم اين شكستها را به نوعي  تا در عرصه سياست جهاني، با صلح

بپوشاند و هم با ميزباني هفتمين اجالس سران كشورهاي غيرمتعهد (كه قرار بود در 
المللي  بر كسب وجهه سياسي در عرصه بيندر بغداد برگزار شود) عالوه  1361شهريورماه 

 بتواند از طريق كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، فشار سياسي بر ايران وارد سازد.



كردن عدم وجود امنيت بغداد، بعلت ادامه جنگ،  ديپلماسي ايران بر اين بود تا با عنوان
تعهد  بش عدمعراق صالحيت ميزباني اجالس را نداشته باشد ولي بسياري از كشورهاي جن

 سال قبل تعيين شده اعالم كردند. 6حمايت خود را از برگزاري كنفرانس در بغداد كه از 
عمليات رمضان در شرق بصره، اولين ترديدها را در ميزباني عراق سبب گرديد. اما در 
همين ايام، حبيب شطي دبيركل كنفرانس اسالمي قاطعانه اعالم كرد كه تا دو هفته ديگر 

در بغداد برگزار خواهد شد ولي انفجار يك بمب قوي نيز در بغداد ترديدهاي كنفرانس 
موجود در ناامن بودن اين شهر را تقويت كرد و ايران ديپلماسي فعال خود را براي بازداشتن 

هاي  بيني كرد. نهايتاً عراق عليرغم پيش كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها دنبال مي
تعهد به عمل آورده و راجع به  سران كشورهاي عضو عدم اي كه براي ميزباني از گسترده

امنيت بغداد بخصوص در زمينه قدرت پدافند هوايي بغداد و اينكه به هيچ وجه اجازه حمله 
كرد، به هند پيشنهاد برگزاري اجالس  هوايي ايران به بغداد را نخواهد داد تبليغ بسيار مي

تعهد  داقل اجالس وزراي خارجه جنبش عدمسران را در دهلي نمود ولي درصدد برآمد كه ح
 براي تهيه دستور جلسه سران را همچنان در بغداد برگزار نمايد. 

خبرنگاران از گوشه و كنار جهان براي تهيه خبر از اجالس وارد بغداد شده و در هتل 
تعهد درنظر  الرشيد بغداد كه براي برگزاري كنفرانس وزراي خارجه كشورهاي عضو عدم

خواست ثابت كند  بود جمع شده بودند و عراق با دعوت خبرنگاران از سراسر جهان ميگرفته 
كه بغداد جاي امني براي برگزاري اجالس سران است و ايران توانايي به خطرانداختن امنيت 
بغداد را ندارد و به اين ترتيب با ارائه توانمنديهاي نظامي عراق، اعتبار سياسي خود را در 

اعتباركردن اين ادعاي  به معرض نمايش بگذارد. اما ايران كماكان براي بي انظار جهانيان
نيروي هوايي ارتش  30/4/61كردن بغداد در تالش بوده تا اينكه در تاريخ  عراق و ناامن

افكن از  فروند هواپيماي شكاري بمب 2ريزي دقيق به  با يك طرح جمهوري اسالمي ايران
هاي بسيارمستحكم پدافند هوايي بغداد عبور كرده  كه از حلقه مأموريت داد 4 نوع فانتوم اف ـ
 را در اين شهر هدف قرار دهند.» الدوره«و پااليشگاه نفت » الرشيد«و پايگاه هوايي 

هواپيماهاي يادشده با شجاعت و بسيار ماهرانه توانستند از حلقه دفاعي بغداد عبور 
در آسمان بغداد هر دو فروند هدف  كرده و اهداف خود را مورد اصابت قرار دهند ولي



موشكهاي دفاع هوايي عراق قرار گرفته و يكي از آنها سرنگون گرديد. هواپيماي دوم درحالي 
كه موتور آن آتش گرفته و خلبان ناوبر آن از هواپيما بيرون پريده بود در مقابل ديدگان 

ر سبب گرديد بطور زده خبرنگاران به هتل الرشيد بغداد اصابت كرد كه همين ام حيرت
نو تغيير يابد و اين يك پيروزي بسيار بزرگ سياسي  قطعي محل تشكيل اجالس به دهلي

 براي ايران و توانمندي نظامي و اراده رزمي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي بود.
در اواخر سال دوم جنگ به موازات تالش براي آزادسازي مناطق باقيمانده در اشغال 

شهر و برخي  گيري شهرهاي سومار، مهران، نفت كيلومترمربع) و بازپس 3000عراق (حدود 
كردن دشمن در داخل خاك خود به منظور كسب امتياز و تنبيه  از ارتفاعات مرزي، دنبال

متجاوز و ارائه قدرتمندي ايران در منطقه در دستور كار قواي خودي قرار گرفت كه در واقع 
 كرد.  له جديدي ميراهبرد عملياتي ايران را وارد مرح

اين راهبرد با عمليات رمضان و در تيرماه سال دوم جنگ در منطقه شرق بصره به اجرا 
 درآمد كه نتيجه آن توأم با موفقيت موردنظر نبود.
اي از مسئولين سياسي و  نظر بين پاره عدم موفقيت عمليات رمضان به اختالف

، بوجود آمده المقدس بيتفرماندهان نظامي كشور كه در زمينه ادامه جنگ پس از عمليات 
گروهي از سياست مردان فقط براي كسب يك  المقدس بيتبود اضافه كرد. پس از عمليات 

داشتن امتياز سياسي نسبت به دشمن و احقاق حقوق پيروزي بزرگ نظامي آنهم به منظور 
مورد نظر ايران با ادامه جنگ موافق بودند و فرماندهان بلندپايه ارتش و سپاه با هدف كسب 

انديشيدند، معدودي از  پيروزي مطلق نظامي و انهدام ماشين جنگي عراق به ادامه جنگ مي
قد بودند كه پس از آزادسازي معت المقدس بيتكارشناسان نظامي نيز پس از عمليات 
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 سير جنگ از سال سوم تا ششم
 )62مهرماه  -61(مهرماه    سال سوم جنگ -الف

ها  اكثر عمليات در سال سوم جنگ در مناطقي فراتر از مرزها اجرا شد كه از اين
) در منطقه سومار بود كه با موفقيت انجام و به آزادسازي 9/7/61(عمليات مسلم بن عقيل 

 مناطق اشغالي در اين منطقه منجر شد.
) در منطقه عمومي حمرين و غرب رودخانه 10/8/61عمليات بعدي به نام محرم (

دويرج انجام شد كه با موفقيت نسبي توأم بود. تلفات و ضايعاتي را به ماشين جنگي عراق 
كيلومتر مربع از مناطق مرزي عراق در  300هايي از مناطق اشغالي آزاد و حدود  وارد و بخش

 اين ناحيه به تصرف نيروهاي خودي در آمد.
هاي  عمليات عليه دشمن اجرا شد كه داراي موفقيت 6به طور كلي در سال سوم جمعاً 

 نسبي بودند.
قيل در منطقه سومار بن ع آميز مسلم و پس از اجراي عمليات موفقيت 1361در مهرماه 

 522و آزادسازي بخشهاي اشغالي در اين ناحيه، شوراي امنيت قطعنامه ديگري را با شماره 
 صادر نمود.  21/7/1361در 

نيز همانند دو قطعنامه قبلي بدون اينكه به مسبب جنگ و متجاوز اشاره  522قطعنامه 
ايران صحبت نموده و از به كند، همچنان از تجاوز عراق تحت عنوان وضعيت ميان عراق و 

 المللي ابراز نگراني كرده بودند. خطرافتادن صلح و امنيت بين
متعاقب رد اين قطعنامه از سوي ايران، عراق حمالت هوايي را عليه شهرها و مناطق 

كشها را در  مسكوني ايران شدت داد و حمله هوايي و موشكي به كشتيهاي تجاري و نفت
 فارس آغاز كرد. خليج

تني است در اين معركه، دولت فرانسه هواپيماهاي موسوم به سوپراتاندارد را در گف
اختيار عراق گذارد. اين هواپيماها مجهز به موشك ضدكشتي اگزوست بودند كه براي حمله 

 كشها و هدفهاي دريايي مورد استفاده قرار گرفتند.  به نفت
آمريكا عراق را از ليست كشورهاي حامي تروريستم خارج كرده و  1361در پايان سال 

ميليون دالر ظاهراً براي خريد غله در اختيار آن كشور قرار داد. در  300اعتباري به مبلغ 



جمهور وقت آمريكا، حمايت اين كشور را از  مشاور امنيت ملي ريگان رييس 17/6/1361
 اعالم كرد. سياستهاي عراق در جنگ 

در اين مرحله جديد از جنگ، شوروي كه ظاهراً به عنوان بيطرفي پس از تهاجم عراق 
به ايران، ارسال سالح را به اين كشور قطع كرده بود با بهبود مناسبات، مجدداً ارسال سالح 

را به عراق تحويل داد  72دستگاه تانك پيشرفته تي ـ  250به عراق را از سر گرفت و حداقل 
 و بالگردهاي توپدار نيز به عراق ارسال نمود.  25عالوه بر آن تعدادي هواپيماي ميگ  و

در مجموع با اقداماتي كه رژيم عراق پس از عمليات رمضان جهت تقويت بنيه دفاعي خود 
 .حسين نيز تحكيم شده است رسيد كه موقعيت سياسي صدام انجام داد چنين به نظر مي

كردند كه با  ضمناً تالش مي جمهوري اسالمي ايرانمسلح در سال سوم جنگ نيروهاي 
 هاي مياني و شمالي، به دشمن ضرباتي وارد آوردند. اجراي عمليات آفندي محدود در جبهه

اگرچه عراق موقعيت دفاعي خود را با مهار تهاجمات پي در پي ايران تثبيت كرد، ليكن 
براي آن كشور و حاميان  همواره نگراني احتمال درهم شكستن خطوط دفاعي عراق

آميز  اي و جهاني آن وجود داشت كه اين باور نقطه ثقل نگرشها و سياستهاي حمايت منطقه
 از عراق و تشديد فشار بر ايران بود. 
بست جنگ به سود ايران به علت عدم دستيابي به يك پيروزي  در هر صورت عدم گشايش بن

 .يابي كلي جنگ در سال سوم محسوب نمودتوان ارز قطعي و كسب يك امتياز بزرگ را مي
 

 )1363ـ مهرماه 1362(مهرماه    ب ـ سال چهارم جنگ
افزارها و  كاهش توان رزمي ايران به علت تحريمهاي نظامي و عدم دسترسي به جنگ

دريغ سياسي،  قطعات يدكي موردنياز و متقابالً، افزايش بنيه دفاعي عراق به علت كمكهاي بي
اي ماهيت جنگ را از حالت  اي و فرامنطقه تجهيزاتي كشورهاي منطقه اقتصادي، مالي و

توانست همسو باشد، لذا  تهاجمي به فرسايشي باعث گرديد كه با راهبرد عملياتي ايران نمي
هاي منطقه  در سال چهارم تالش گرديد با تغيير منطقه عمليات از خشكي به آب با ويژگي

دشمن فراهم گردد. به همين خاطر عمليات خيبر در  ، امكان غافلگيريهورالعظيمباتالقي 



آغاز شد كه هدف آن تصرف منطقه شمال بصره و قطع  هورالهويزهدر منطقه  3/12/1362
 جاده العماره ـ بصره بود. 

كرد و  عمليات خيبر بسيار حائز اهميت بود زيرا روند جنگ به سوي فرسايشي سير مي
شمال منطقه بصره حضور يافته و ارتباط استانهاي توانست در  اگر قواي نظامي ايران مي

گرديد. اما نتيجه عمليات  العماره و بصره را قطع نمايد پيروزي نظامي بزرگي محسوب مي
ريزي شده بود و فقط بخش كمي از اهداف عمليات خيبر  چيزي غير از آن بود كه طرح

شد داراي  گفته ميتأمين شد و آن هم تصرف جزاير موسوم به مجنون در هور بود كه 
 هاي نفتي است. حوزه

در اين عمليات عراق به دليل نگراني از نتايج احتمالي آن براي نخستين بار از نوعي 
سالح شيميايي با گاز خردل در سطح وسيعي استفاده كرد اگرچه قبالً هم عراق در منطقه 

 بود. عمران البته بصورت خيلي محدودي از سالح شيميايي استفاده كرده  حاج
اي در  در واكنش به اين اقدام عراق با صدور بيانيه شوراي امنيت سازمان ملل متحد

استفاده از سالحهاي شيميايي را محكوم كرد بدون آنكه از كشور عراق به  1363ماه  فروردين
 عنوان به كاربرنده اين سالح نام برده باشد.

كرد كه عراق براي مقابله با  را روشن مي مسئلهبه كارگيري سالحهاي شيميايي اين 
تهاجمات گسترده و پي در پي ايران، راهبرد جديدي را مبتني بر توليد و استفاده از 

 سالحهاي شيميايي با كمك كشورهاي اروپايي به ويژه آلمان برگزيده است.
هاي نفتي ايران بخصوص در  كشها و حمله هوايي به پايانه در سال چهارم، جنگ نفت

را جمهوري اسالمي جزيره خارك شدت گرفت و عراق اميدوار بود با قطع درآمدهاي نفتي، 
 از ادامه حمله به عراق منصرف كند.

خود را صادر نمود و طي آن از  552شوراي امنيت قطعنامه شماره  1363در خردادماه 
ت به طرفين درخواست نمود كه حمله به مناطق مسكوني متوقف شود كه پاسخ هر دو دول

اين درخواست مثبت بود؛ اگرچه عراق اعالم داشت مشروط بر آن كه ايران نيروهاي نظامي 
 خود را در مناطق مسكوني تمركز ندهد.

 



 )1364ـ مهرماه  1363(مهرماه   پ ـ سال پنجم جنگ 
داد كه عليرغم تالش قواي  وضعيت كلي جنگ در سالهاي سوم و چهارم نشان مي

كننده، جنگ كماكان حالت فرسايشي  ساز و تعيين له سرنوشتخودي براي انجام يك حم
 خود را حفظ كرده است.

وضعيت نظامي ايران و عراق در پنجمين سال جنگ به نحوي آشكار بر راهبرد دو 
كشور سايه انداخته بود. عراق عليرغم دريافت تجهيزات از شرق و غرب و كسب حمايتهاي 

ترين ضعف عمده  قد راهبرد مشخص بود. متقابالً مهماي فا سياسي و مادي و اقتصادي منطقه
ايران كمبود تجهيزات و قطعات يدكي و مشكالت اقتصادي كشور و انزواي سياسي و 

 فشارهاي ناشي از آن بود.
بر ايران فشار  المللي بينكرد از طرق  عراق ضمن حفظ مواضع دفاعي خود، تالش مي

 المللي بينميل نمايد و براي متقاعدساختن جامعه آورد تا بتواند شرايط خود را بر ايران تح
تحميل فشار سياسي و اقتصادي به ايران به دنبال گسترش دامنه جنگ بود و به همين دليل 

 باران شهرها پرداخته بود.  راه انداخته و به بمباران و موشك فارس خليجكشها را در  جنگ نفت
هاي خود و ادامه  ها و تأكيد بر خواستهعنصر اصلي راهبرد ايران مقاومت در برابر فشار

كشها و  تهاجم مكرر به نيروهاي عراق و سياست مقابله به مثل در برابر حمالت عراق به نفت
 جنگ شهرها بود. 

 .كرد به عراق نزديك شود بلوك غرب در حمايت از عراق براي مقابله با فشار ايران، تالش مي
از وضعيت موجود سود جويد و راه بازگشت  كوشيد عالوه بر آن ابرقدرت شرق نيز مي

ايران به اردوگاه غرب را كامالً مسدود نمايد. شوروي سابق از يك طرف با تقويت ارتش 
ساخت كه با سقف پروازي بلندتر از  بخش نيروي هوايي، اين كشور را قادر مي به ويژهعراق 

سامانه پدافند هوايي ايران، به سادگي حتي در آسمان تهران حضور يابد و درعين حال آنها 
(شوروي سابق) به ليبي اجازه دادند كه تعدادي معدودي از موشكهاي دوربرد اسكاد را در 

 .اختيار ايران قرار دهد
دامه مخالفت ايران با خواسته روسها مبني بر عدم حمايت ايران از مجاهدين افغاني در ا

 مقابل اشغالگران روس، سبب گرديده بود كه روسها بيشتر جانب عراق را داشته باشند.



كشها، ادامه بمباران  ايران با توجه به گسترش دامنه مخاصمه و تشديد جنگ نفت
هاي شيميايي، همچنان به مقاومت و حمالت تهاجمي خود شهرها و استفاده عراق از سالح

در مقابل عراق ادامه داده و به عناصر درون نظام اجازه داد كه راهكار سياسي را به عنوان 
اي تحركات و فعاليتهاي سياسي از قبيل ديد و  حلها تعقيب كنند و لذا پاره يكي از راه

 از شد.بازديدهاي ديپلماتيك در سياست خارجي ايران آغ
عمليات بزرگ  جمهوري اسالمي ايراندر اسفندماه پنجمين سال جنگ قواي مسلح 

 و با هدف تهديد بصره اجرا كرد. هورالعظيمتهاجمي بدر را در منطقه 
شدن  يافته عمليات خيبر بود كه عليرغم شكسته بدر در واقع همان طرح تكامل عمليات

، جمهوري اسالمي ايرانساز رزمندگان  ها و با وجود ايثارگريهاي حماسه خطوط دفاعي عراقي
برتري آتش توپخانه و فشار هواپيماهاي عراقي همراه با بكارگيري گازهاي شيميايي سبب 

شرق بصره و شرق رودخانه  نند مناطق متصرفي در شمالگرديد كه نيروهاي خودي نتوا
 دجله را حفظ كرده و ناگزير به مواضع اوليه مراجعت كردند.

در عمليات بدر عراق از سالحهاي شيميايي استفاده وسيعي كرد و ابعاد گسترده ناشي 
متحد از اين امر، به تدريج افكار عمومي محافل جهاني را جلب كرده و دبيركل سازمان ملل 

اي كاربرد  طي بيانيهشوراي امنيت استفاده از سالحهاي شيميايي را محكوم كرد و همچنين 
 اين نوع سالح از سوي عراق را محكوم ساخت كه با اعتراض عراق مواجه گرديد.

توان گفت كه نوعي توازن قدرت بين ايران و عراق برقرار  در پايان سال پنجم جنگ مي
نگ به سرنوشت قطعي خود منتهي گرديده و در عوض بازهم شد ج شده بود كه مانع مي

حالت فرسايشي داشته باشد. اگرچه عراق از كمكهاي تسليحاتي شرق و غرب برخوردار بود 
اما متقابالً نيروهاي ايران با استفاده از روحيه  و انگيزه باال، ضعفها و كاستيهاي خود را 

 انجاميد. قوا مينمودند كه نهايتاً به نوعي توازن  جبران مي
اي  ماده (خاوير پرز دوكوئيار) يك طرح هشتسازمان ملل دبيركل  1363در اسفندماه 

به دولتهاي ايران و عراق جهت اظهارنظر ارائه كرد كه طي آن از طرفين خواسته شده بود به 
بس را پذيرفته، از كاربرد سالحهاي كشتارجمعي خودداري  مندي نشان داده، آتش صلح عالقه



موده، حمله عليه هواپيماهاي غيرنظامي و كشتيهاي تجاري را متوقف و آماده مبادله اسراي ن
 جنگي باشند.

بر اين جمهوري اسالمي از نظر دولت ايران نكات مثبتي در اين طرح  وجود داشت اما 
طرفانه و  وقت نسبت به ايران بي از آغاز جنگ به بعد هيچشوراي امنيت باور بود كه مواضع 

مندي خود را به صلح اعالم داشت. نهايتاً  النه نبوده است اما در پاسخ به اين طرح عالقهعاد
نيز راه به جايي  سازمان ملل متحداي دبيركل  ماده در سير حوادث و تحوالت، طرح هشت

) روابط رسمي سياسي آمريكا و عراق مجدداً 1985(اكتبر  1363نبرد. در اواسط مهرماه 
 داد كه آمريكا هرچه بيشتر به عراق نزديك شده است. ن امر نشان ميبرقرار گرديد و اي

 

  )1365ـ مهرماه  1364 مهرماه(   ت ـ سال ششم جنگ
جمهوري عراق كه حفظ موقعيت دفاعي خود را در برابر تهاجمات نيروهاي مسلح 

كرد  در چهار سال اخير جنگ ناشي از برتري تسليحاتي و اطالعاتي ارزيابي مي اسالمي ايران
 كرد. بيش از گذشته در مورد خريد سالح و تجهيزات و فناوري دفاعي فعاليت مي

حاميان عراق نيز از دو اردوگاه شرق و غرب، بر پايه همين مالحظه، همچنان سيل 
بودند و حمايت سياسي و نظامي جهان از  سالح و تجهيزات را به سوي عراق سرازير كرده

يافت. كمكهاي اطالعاتي آمريكا به عراق، تسهيل در انتقال  عراق روز به روز افزايش مي
اي ارتش عراق را  فناوري تسليحاتي و نيز حمايت مالي بعضي از كشورهاي منطقه و فرامنطقه

نتيجه اين وضعيت، كرد و در  شد، تقويت مي به رغم آسيبهاي فراواني كه متحمل مي
رزمندگان نيروهاي مسلح ايران به علت برتري آتش توپخانه، قواي زرهي و قدرت هوايي 
ارتش عراق با مشكالت مواجه شده و اين امر مانع از تثبيت و نگهداري مواضع متصرفي 

گرفت و  صورت مي المللي بينگرديد و همچنين خريدهاي ناچيز تجهيزاتي كه از دالالن  مي
شامل تجهيزات سبك و يا قطعات يدكي بود به هيچ وجه تكافوي نيازهاي روزافزون را  غالباً
گرفت به  شمالي، چين و اتريش صورت مي اي تجهيزات كه از كره كرد و نيز خريد پاره نمي

كرد و لذا در مقابل ارتش عراق، نيروهاي  علت ضعف فناوري و تعداد اندك، دردي را دوا نمي
 شدند. تر مي ظ تجهيزاتي روز به روز ضعيفمسلح خودي از لحا



در اين زمان، فرانسه، انگليس، برزيل و تعدادي از كشورهاي اروپايي شرقي نيز جزو 
 كنندگان بزرگ تسليحاتي به عراق درآمده بودند. فروشندگان و ارسال

 ماه بهمندر اواخر  8در سال ششم جنگ، عمليات بزرگ آفندي موسوم به والفجر 
تصرف بندر فاو عراق (تقريباً در دهانه اروندرود) با موفقيت اجرا شد. اما هدف  براي 1364

اصلي و بعدي اين عمليات كه پيشروي بسوي بصره از سمت جنوب بود به علت مقاومت 
توجهي به دنبال داشت  سرسختانه عراق مقدور نگرديد. فتح فاو آثار و نتايج برجسته و قابل

خرمشهر، منطقه متصرفي در يك عمليات بزرگ تثبيت شده و  زيرا نخستين بار پس از فتح
به منزله ناتواني عراق در دفاع و متقابالً توانمندي  مسئلهنگهداري آن مقدور گرديده بود. اين 

 نيروهاي خودي براي تهاجم ارزيابي گرديد.
ي گيري فاو، به دليل نگران روز تالش آفندي و نااميدي از بازپس 75ارتش عراق پس از 

پذيري مواضع دفاعي و استحكامات خود در مقابل تهاجمات غافلگيرانه و  از آسيب
به نوعي درصدد تجديدنظر در راهبرد  جمهوري اسالمي ايرانطلبانه نيروهاي مسلح  شهادت

» دفاع متحرك«خود و تغيير وضعيت از موقعيت دفاعي به تهاجمي برآمد كه اين راهبرد به 
 موسوم شد.

هاي عملياتي  راهبرد، دشمن يك سلسله تهاجماتي را در صحنه در راستاي اين
 9غرب و غرب سازمان داد كه اولين آنها در جبهه شمالي و در منطقه عملياتي والفجر شمال

و آخرين آنها تصرف مجدد  1364 اسفندماه(منطقه چوارته در حوالي سليمانيه عراق) در 
 بود. 1365 ماه ارديبهشتشهر مهران در استان ايالم در اواخر 

پس از تهاجم عراق به مهران، هر دو اردوي خودي و دشمن به فرصتي براي آمادگي 
 مردادماهگيري مهران در  آميز قواي خودي براي بازپس مجدد نياز داشتند. عمليات موفقيت

) پاياني بود بر راهبرد دفاع متحرك عراق و به اين ترتيب بار ديگر ارتش 1(كربال  1365
الك دفاعي فرو رفت و در پشت خاكريزها و دژهاي خويش در انتظار تهاجمات  عراق در

 جديد ايران نشست.



عراق در زمان اجراي راهبرد جديد دفاع متحرك خود كه حدود دوماه به درازا كشيده 
بود جمعاً يازده حركت تهاجمي در مناطق شمالي و مياني و جنوبي جبهه جنگ انجام داد 

 موفقيتها نتايج چندان درخشاني را نتوانست كسب نمايد.اي  كه عليرغم پاره
عمليات ديگر  7(فتح فاو) جمعاً  8در ششمين سال جنگ عالوه بر عمليات والفجر 

توان گفت به استثناي عمليات فاو،  هاي مياني و شمالي به عمل آمد كه مي عمدتاً در جبهه
 ها همچنان جنبه فرسايشي داشتند. ساير عمليات

هاي جنگي ايران بود و آثار  تح بندر فاو عراق، يكي از مهمترين عملياتعمليات ف
نظامي، سياسي و رواني مهمي بر عراق، منطقه و حتي معادالت جهاني در قبال جنگ ايران 

قطع شد و  فارس خليجو عراق داشت. زيرا با اين عمليات، ارتباط دريايي مستقيم عراق با 
 با كويت نزديك شدند.قواي ايران به بصره و مرز عراق 

بنابه درخواست عراق و شوراي امنيت اثر اين عمليات چنان بود كه چند روز پس از آن 
ساير اعضاي گروه اتحاديه عرب (اردن، تونس، مراكش، كويت، عربستان سعودي و يمن 

اي از اعضاي  شمالي) تشكيل جلسه داد. جلسات شورا نزديك به دو هفته طول كشيد و عده
عرب و ازجمله دبيركل اتحاديه در سخنرانيهاي خود، ايران را متجاوز خواندند، ايران  اتحاديه

سازمان در بحثهاي شورا شركت نكرد ولي نظريات خود را بطور غيرمستقيم از طريق دبيركل 
 مطرح كرد.  ملل متحد

خود را به اتفاق آرا  582قطعنامه 1364به هر صورت شوراي امنيت در اوايل اسفندماه 
 صادر كرد كه در واقع همان طرح پيشنهادي گروه اتحاديه عرب بود. 

) صادر 552ماه از قطعنامه قبلي ( 8در تحليل اين قطعنامه كه با فاصله يك سال و 
تجاوز و معرفي مسبب شروع  مسئلهلي هاي قب توان گفت كه مانند قطعنامه شده بود مي

شدن جنگ موجب نگراني اعالم  جنگ در اينجا نيز به فراموشي سپرده شده و فقط طوالني
را رسماً بدون قيد و شرط  582گرديده بود. عراق اعالم داشت چنانچه دولت ايران قطعنامه 

 قبول كند عراق آماده اجراي آن است.
كه آن قسمت از قطعنامه كه به كل موضوع جنگ و  اعالم نمود جمهوري اسالمي ايران
اعتبار و غيرقابل اجرا است، و تا زماني كه شورا  شود ناقص، بي خاتمه خصومتها مربوط مي



ورزند  طرفه اصرار مي قادر نباشد به رغم نفوذ برخي از اعضاي دائم كه بر اتخاذ مواضع يك
را اعمال نمايد، مسئوليت ادامه جنگ بر مواضع عادالنه و مبتني بر مسئوليتها و وظايف خود 

عهده شورا است و اينكه چرا شورا عراق را در حمله به خاك ايران محكوم نكرده است؟ به 
 اثر ماند. اين ترتيب اين قطعنامه نيز بي

 

 ) 1366ـ مهرماه  1365(مهرماه   سير جنگ در سال هفتم
پذيري خطوط  ايران و آسيبپس از فتح فاو و احساس تغيير توازن در جنگ به نفع 

ريزي براي اجراي يك عمليات بزرگ با  دفاعي دشمن در مقابل تهاجم قواي خودي، طرح
 كردن كار جنگ آغاز شد. اميد به يكسره

براي اين عمليات جديد، منطقه ابوالخصيب در كرانه غربي اروندرود و منطقه عمومي 
بطور كامل تصرف شده و راه دريايي عراق از جزيره فاو  جنوب بصره انتخاب گرديد تا اوالً شبه

 خورعبداهللا مسدود گردد و ثانياً بصره از جنوب به محاصره درآيد.
اي از نيروهاي مردمي  كمبود نيروي موردنياز و كاستي تجهيزات و ضرورت تأمل تا بسيج تازه

 .تأخير افتدبراي تأمين نيروي كافي و علل ديگر ازجمله عواملي بودند تا اجراي عمليات به 
شد سرنوشت جنگ را تعيين كند و  بيني مي به هرحال عمليات در ابوالخصيب كه پيش

به مرحله اجرا درآمد، اما به  3/10/65نام گرفته بود در  10به همين علت از قبل، والفجر 
شده دشمن  علت هوشياري دشمن و احتماالً لو رفتن عمليات با واكنش شديد و حساب

تغيير نام يافت. بالفاصله پس از  4ادامه عمليات متوقف شده و به كربالي مواجه گرديد كه 
 5روز بعد عمليات بزرگ كربالي  13آن نيروي خودي با شناسايي نقاط ضعف دشمن، ظرف 

را طراحي و آماده اجرا كرد. در اين عمليات نيروي خودي با حمله از شمال به جنوب، 
آن را در هم بريزد. اين عمليات كه در تاريخ  توانست پهلوي دشمن را شكافته و آرايش

روز بطول انجاميد و خسارات و تلفات  20و با غافلگيري مطلق دشمن آغاز شد،  19/10/65
سنگيني بر عراق وارد نمود، اما قواي خودي به علت فرسودگي و كمبود نيرو و تجهيزات 

 نتوانست به هدف اصلي خود يعني بصره دست يابد.



ستن خطوط دفاعي عراق در شرق بصره و عبور رزمندگان ايراني از به هر حال شك
 مواضع مستحكم پدافندي دشمن تحسين كارشناسان نظامي جهان را برانگيخت.

سومين مرحله از  21/10/65، يعني از تاريخ 5روز پس از آغاز عمليات كربالي  2تنها 
امه يافت. در اين مرحله كه روز اد 42جنگ شهرها با بمباران سوسنگرد آغاز شد و به مدت 

نفر  3050شهر كشور هدف بمباران هوايي و حمالت موشكي دشمن قرار گرفت، مجموعاً  66
 شهيد و حدود يازده هزار نفر مجروح شدند.
پس از آغاز عمليات بدر شروع و به  13/12/63در اولين دور از جنگ شهرها كه از 

نفر مجروح شدند. دومين دور از  4500ود نفر شهيد و حد 1227روز ادامه يافت،  34مدت 
تن شهيد و حدود  570روز ادامه يافت و در اين مرحله  19آغاز و  5/3/64جنگ شهرها از 

 نفر مجروح شدند. 1300
البته عراق قبل از اين به كرات شهرهاي اهواز، دزفول، شوش، آبادان، سوسنگرد، 

پيما قرار داده بود ليكن حمله هوايي را مورد حمالت موشكي، توپخانه و هوا …و كرمانشاه
و آغاز عمليات مقابله به مثل ايران موجب گرديد كه 1363 اسفندماهعراق به تهران در 

 الذكر به جنگ شهرها مشهور شود. مرحله فوق 3مجموعه اقدامات ايران و عراق در 
 كرد:  عراق اساساً از حمله به شهرها و مناطق مسكوني دو هدف را دنبال مي

 

 هاي نبرد؛  جبران شكست نظامي در جبهه
 فشار روحي و رواني به مردم ايران

بنابراين هرگونه ازسرگيري حمالت هوايي به شهرها و يا تشديد و گسترش آن، نشاندهنده 
 .شد هاي نبرد و تالش براي بهبود آن تلقي مي وضعيت نامطلوب نظامي عراق در جبهه

را در پي نداشت زيرا عمليات مقابله به مثل  تداوم جنگ شهرها نتيجه موردنظر عراق
 گرديد كه عراق به ناچار جنگ شهرها را متوقف نمايد. ايران، سبب مي

از ديگر موضوعات مهم در سال هفتم جنگ، تغيير جبهه اصلي از جنوب به شمال در 
توانست مورد  بود، زيرا كليه محورهاي وصولي به سمت بصره كه مي 1367 ماه فروردين

فاده قواي ايران باشد با سد موانع بسيار مستحكم و مواضع پدافندي قوي مسدود و تقريباً است



غيرقابل نفوذ شده بود، و ديگر آنكه سلطه ضعيف ارتش عراق بر كردستان عراق و قدرت 
كردند سبب تسهيل عمليات نيروي  نيروهاي كرد معارض عراقي كه با ايران همكاري مي

رسيدند مضافاً بر اينكه شهر كركوك كه بعد از بغداد و بصره  نظر ميايران در شمال عراق به 
 توانست براي نيروهاي ايران قابل وصول باشد. سومين شهر بزرگ و با اهميت عراق بود مي

ها  عمليات آفندي در سراسر جبهه 16در هفتمين سال جنگ قواي خودي مجموعاً 
نامنظم و چريكي از نوع كمين، دستبرد و مورد عمليات  27عليه دشمن انجام دادند و حدود 

خرابكاري به اجرا درآمد كه در مجموع اين عمليات، تلفات سنگيني بر نيروي انساني، و 
 ضايعات و خسارات قابل توجهي بر تجهيزات دشمن وارد شد.

 

  تحركات سياسي در سال هفتم جنگ
پيروزي قاطع و  تر به يك در هفتمين سال جنگ و درحالي كه ضرورت دستيابي سريع

اي را در ابعاد سياسي و نظامي،  جانبه ساز، براي خاتمه دادن به جنگ، فعاليتهاي همه سرنوشت
كليه تحوالت سياسي و  1365 ماه آبان 13فارلين در  داد، افشاي ماجراي مك گسترش مي

 .تأثير قرار داد و اوضاع را بيش از پيش براي ايران سخت و دشوار كرد نظامي جنگ را تحت
اي عناصر واسطه ايراني  گيري مذاكرات پنهاني مقامات آمريكايي با پاره هاي شكل زمينه

ي در لبنان از با مبادله قطعات يدكي نظامي به ايران در مقابل آزادي گروگانهاي آمريكاي
آغاز شد. ناتواني آمريكاييها به رغم تالشهاي سوريه براي حل معضل گروگانگيري در  1364

و متقابالً  1364در خردادماه  T.W.Aشده شركت هواپيمايي  لبنان و هواپيماي ربوده
ميانجيگري آقاي هاشمي رفسنجاني در اين قضايا، توجه آمريكا را مجدداً به ايران معطوف 

 ؛ اگرچه عوامل ديگري هم در اين زمينه موثر بودند.ساخت
فارلين مشاور  نفره آمريكايي به رياست مك 6) يك هيئت1986( 1365 خردادماه 4در 

جمهور وقت آمريكا، به منظور مذاكره با مقامات ايران با  امنيت ملي رونالد ريگان رئيس
طه ايراني آغاز كردند و طي چهار هواپيما وارد تهران شدند و مذاكرات خود را با عناصر واس

روز اقامت در تهران و هفت دور مذاكره و گفت و گو به دليل عدم حصول نتيجه و عدم 
حضور مقامات رسمي و بلندپايه ايراني در اين مذاكرات، هيئت مزبور در وضعيتي نامناسب 



صورت  1365 ماه آبانماه بعد و در  6مجبور به مراجعت گرديد، ولي افشاي اين روابط كه 
گرفت به نحو آشكاري بر روند تحوالت جنگ تأثير گذاشت و بازتاب بسيار نامطلوبي براي 

را با مشكالت فراواني روبرو ساخت و در » ريگان«سياست خارجي آمريكا بوجود آورده و 
نتيجه، بخشي از تالش آمريكا براي خروج از اين وضعيت و كسب اعتماد مجدد متحدين 

قيمتي  و تشديد فشار به ايران و افزايش كمك به عراق بود و لذا اطالعات ذيخود در منطقه 
فارلين در  در مورد ايران بخصوص وضعيت نظامي آن را در اختيار عراق قرار داد. ماجراي مك

 به دستور امام (ره) و توسط آقاي هاشمي رفسنجاني رسماً افشا گرديد. 1365 ماه آبان
اهبردي عراق، براي فشار هرچه بيشتر قطع صدور مشي ر در سال هفتم جنگ، خط

كشهاي حامل  هاي نفتي و نفت نفت ايران بود و به اين لحاظ حمالت هوايي عراق عليه پايانه
نفت صادراتي ايران تشديد گرديد و صدور نفت ايران را با اشكال مواجه شد و عالوه بر آن 

به اين ترتيب وضعيت اقتصادي دالر كاهش يافت و  10قيمت هر بشكه نفت به كمتر از 
ايران رو به وخامت بيشتري گذاشت و به دليل كمبود شديد ذخاير ارزي واردات كشور دچار 

 مشكل گرديد و اقشار مستضعف و مياني جامعه با سختيهاي روزافزوني مواجه شدند.
 598از ديگر رخدادهاي مهم در بعد سياسي جنگ در سال هفتم صدور قطعنامه 

 است.يت شوراي امن
شوراي امنيت تالشهاي  1365در اسفندماه  6و  5، 4دو ماه پس از عمليات كربالي 

هاي ايران را پوشش دهد آغاز شد كه در  اي كه بتواند خواسته براي تهيه و تنظيم قطعنامه
 منجر گرديد. 598به صدور قطعنامه معروف  1366پايان تيرماه 

اي تنظيم و تهيه شده بود كه اگرچه تا حدودي حقوق ايران را  به گونه 598قطعنامه 
كردن عراق را ميسر  كرد اما در عين حال تقدم و تأخر بندهاي آن امكان محكوم تأمين مي

پذيرش قطعنامه را منوط به اصالح تقدم و  جمهوري اسالمي ايرانساخت، بنابراين  نمي
ق اگرچه قطعنامه را پذيرفته بود اما با اصالح قطعنامه و جابجايي تأخر بندهاي آن كرد. عرا

بندهاي ان مخالفت كرد و همچنان بحث و گفت و گو بر سر چگونگي اجراي قطعنامه ادامه 
كرد و تالشهاي ديپلماتيك ايران براي تعديل  يافت و ايران آن را نه رد و نه قبول مي

 مجدد عليه ايران معطوف شد.و ممانعت از صدور قطعنامه  598قطعنامه 



نيروي دريايي آمريكا ظاهراً بعنوان حمايت از كشتيراني تجارتي  1366در نيمه اول 
وارد شد و تالش آمريكا براي افزايش تحريم  فارس خليجبنا به دعوت كويت، به  المللي بين

 اقتصادي ـ نظامي ايران نيز شدت گرفت.
ايران با آمريكا نگران شده بود از دو جهت ارتباط پنهاني  مسئلهشوروي نيز كه از 

برداري برآمد. از يك طرف با نزديك شدن به عراق كوشيد اثبات كند شوروي  درصدد بهره
تري است و از طرف ديگر با تقويت نيروي هوايي عراق و بمباران تهران به  پيمان مطمئن هم

ايد غرامت سنگيني را گونه روابط ب تفهيم كند كه براي اينجمهوري اسالمي مسئوالن 
 پرداخت نمايد.

به اين ترتيب هفتمين سال جنگ درحالي پايان يافت كه عليرغم تثبيت توازن نظامي 
ساز مورد نظر ميسر نگرديده بود و  به سود نسبي ايران، كسب پيروزي بزرگ و سرنوشت

و  عالوه بر آن، دامنه فشارهاي سياسي و اقتصادي عليه ايران گسترش يافت و موانع
آمدن بر اين مشكالت و برخورداري از وضعيت مساعد براي  دشواريهاي ادامه جنگ و فايق

 كرد. دادن به جنگ، بيش از پيش خودنمايي مي خاتمه
 

 )1367 شهريورماهـ  1366(مهرماه   سير جنگ در سال هشتم
حمله  4) قواي خودي 1366ـ اسفندماه  1366در نيمه اول سال هشتم جنگ (مهرماه 

اي مناطق مانند شهر ماووت و شهر  عليه دشمن سازمان داد كه منجر به تصرف پارهرا 
گرديد. در خالل اين  23/12/1366حلبچه در كردستان عراق (منطقه عمومي سليمانيه) در 

و تقدم و تأخر  598حوادث، گفت و گوهاي ديپلماتيك بر سر چگونگي اجراي قطعنامه 
 بندهاي آن ادامه داشت.

ف حلبچه، دور جديد جنگ شهرها عليه ايران آغاز شد و براي اولين بار پس از تصر
موشكهاي عراقي كه برد آنها به كمك تكنسينهاي خارجي به ويژه آلمان، آرژانتين و روس 
افزايش يافته بود به تهران اصابت كرد. آغاز دور جديد جنگ شهرها با بمباران شديد 

 ام بود.شيميايي حلبچه توسط رژيم بعثي عراق تو



در سال هشتم جنگ، فشارهاي سياسي آمريكا و شوروي بر ايران تشديد گرديد و 
اعمال تحريمهاي اقتصادي و نظامي بر ايران، ظرفيت و توانايي كشور را در مقابله با عراق 

داد. در عوض عراق با دريافت كمكهاي اطالعاتي از آمريكا و كمكهاي  هرچه بيشتر تحليل مي
اي از كشورهاي غربي نيروهاي مسلح خود را تقويت نموده و  روي و پارهتسليحاتي از شو

 توازن قدرت نظامي به سود عراق تغيير كرده بود. 
حمله  فارس خليجنفت ايران در  آمريكاييها به دو سكوي حفاري چاه 67 ماه فرورديندر 

روي دريايي دو فروند ناو و يك فروند ناوچه ني 29/1/1367كردند و اندكي پس از آن در 
ايران در آبهاي بندرعباس مورد حمله موشكي آمريكا قرار گرفتند و تلفات و ضايعات 

 سنگيني بر آنها وارد شد.
عراقيها غافلگيرانه و پس از حمله گسترده شيميايي به خطوط پدافندي  28/1/67در 

ين شهر لشكر) به اين منطقه يورش آوردند و ا 10ايران در فاو، با سپاهي مجهز (حدود 
سقوط كرد. بدون ترديد افزايش توان نظامي عراق كه با كمك استكبار جهاني صورت گرفته 
بود و تغيير راهبرد اين كشور از حالت تدافعي به تهاجمي و متقابالً ضعف توان سياسي، 
اقتصادي و نظامي ايران به علت اعمال تحريمهاي گسترده و انزواي سياسي، نقش اساسي را 

وازن نظامي به سود عراق داشت و لذا مهار تهاجمات عراق در مرحله جديد، امري در تغيير ت
 بسيار دشوار بود.

حمله به منطقه  1367ارتش عراق در تداوم تهاجمات خود در صبح چهارم خردادماه 
 شلمچه در خوزستان را آغاز كرد كه منجر به سقوط شلمچه گرديد.

ن (سازمان مجاهدين خلق) مستقر در خاك منافقي 1367در روزهاي پاياني خردادماه 
عراق به كمك ارتش عراق كه آنها را تجهيز كرده و سازمان داده بود به مهران و دهلران 

 حمله كردند.
تهاجم نيروهاي عراقي به جزاير مجنون در هورالعظيم  1367در تاريخ چهارم خردادماه 

لل سقوط اين مناطق به دست آغاز شد كه سقوط اين جزاير را در پي داشت و در مورد ع
 : توان به عوامل زير اشاره كرد عراقيها مي

 



 الف) توسعه توازن رزمي عراق به نحو چشمگير؛ 
 ب) عدم توسعه توازن رزمي ايران متناسب با گسترش دامنه جنگ؛ 

پرواي عراق از سالحهاي شيميايي به دليل برخورداري از حمايتهاي فني،  پ) استفاده بي
 تبليغاتي غرب.سياسي و 

 

ها (براي نيروهاي مسلح و  كننده در جبهه در حالي كه در مجموع وضعيتي نگران
آمريكاييها يك فروند هواپيماي مسافربري  12/4/67مسئوالن نظام) بوجود آمده بود، در 

فروند  2كرد) را با  پرواز مي المللي بينو درحالي كه در كريدور  فارس خليجايران (بر فراز 
 290موشك كه از رزمناو وينسنس شليك شده بود سرنگون كردند كه به شهادت بيش از 

توانست با درگيريهاي قبلي  نفر مسافر و خدمه پروازي آن منجر شد و اين حادثه مي
 اي از تشديد تهديدات و تخاصم آمريكا عليه ايران باشد. نشانه فارس خليج

ت عراق سبب گرديد كه مناطقي در محدوده جبهه مياني را به اشغال تداوم حمال
درآورد. در اين مرحله و با برآورد امكان هجوم عراق به جبهه جنوبي، قواي خودي، شهر 

 حلبچه در شمال كردستان عراق را تخليه كرد.
 جمهوري اسالمي ايرانعليه  المللي بينبا توجه به تهديدات جديد و تشديد فشارهاي 

بخصوص از جانب آمريكا و شوروي و احتمال تداوم هرچه بيشتر تهاجمات عراق، امام 
خميني (ره) با يك تصميم ناگهاني اوضاع را دستخوش تغيير كرد و روز دوشنبه 

 شوراي امنيت سازمان ملل متحد 598جمهوري اسالمي ايران پذيرش قطعنامه  27/4/1367
 را رسماً اعالم كرد.

از سوي ايران، ارتش عراق تهاجم ديگري را در  598رش قطعنامه سه روز پس از پذي
منطقه جنوب و در شمال خرمشهر سازمان داد به نحوي كه خرمشهر در آستانه سقوط 

 مجدد قرار گرفت.
تر و هرچه بيشتر نيروهاي  با صدور فرمان امام خميني مبني بر حضور هرچه سريع

اي در  اجمات جديد رژيم بعثي، جنبش تازهها و مقابله با ته بسيجي و مردمي در جبهه
 ها پديد آمد و نيروهاي متجاوز به عقب رانده شدند. جبهه



شدند،  هاي دشمن از منطقه جنوب به طرف مرز عقب زده مي درحالي كه آخرين تانك
يافته منافقين (سازمان مجاهدين خلق كه به طور مسلحانه با نظام  تهاجم نظامي سازمان

آغاز  كرمانشاهگرديد) به سوي  در مبارزه بود و از سوي عراق حمايت مي جمهوري اسالمي
نفر در  5000شد. منافقين به صورت يك يگان مجهز موتوريزه با استعدادي بيش از 

وضعيتي كه نيروهاي مسلح ايران به شدت درگير تهاجمات جديد عراق در مناطق مختلف 
كرده، پس از دور زدن گردنه پاطاق خود شده بود در منطقه شمال دشت ذهاب از مرز عبور 

ادامه پيشروي دادند. اما در تنگه چهار  كرمانشاهآبادغرب رسانيده و به سوي  را به شهر اسالم
زبر با مقاومت قواي خودي روبرو شد كه پيشروي آنان را سد نموده و از دو سو به آنان حمله 

يكي از جلو با كاربرد وسيع بالگرد. آبادغرب و  كردند؛ يكي از پهلو و عقب، از سمت اسالم
بدين ترتيب قواي منافقين درهم شكست و تلفات سنگيني بر آنها وارد شد و باقيمانده آنها 
از راههاي كوهستاني فرار كرده و پراكنده شدند. تهاجم منافقين كه يك درگيري سه روزه را 

 منافق به پايان رسيد. با سركوب كامل نيروهاي 6/5/67به وجود آورده بود نهايتاً در 
عمليات آفندي در مقياس بزرگ و كوچك بر  9در سال هشتم جنگ قواي خودي جمعاً 

دشمن  1367ها به عمل آورد و متقابالً در نيمه اول سال  عليه نيروهاي دشمن در سراسر جبهه
 .ديداقدام آفندي بزرگ عليه قواي خودي انجام داد كه شرح و نتايج آن قبالً بيان گر 8نيز 

هاي جنوب و غرب و تالشهاي  در اين مرحله بار ديگر حضور گسترده مردم در جبهه
كوشيد با تداوم عمليات تهاجمي خود به  نيروهاي مسلح به تحركات جديد دشمن كه مي

بس رسمي به وسيله دبيركل  آتش 29/5/1367امتيازاتي دست يابد پايان داد و در روز 
(يونيماك) در مرز مشترك سازمان ملل بعد نيروهاي ناظر اعالم شد و اندكي سازمان ملل 

بس بين دو كشور برقرار گرديد، و مذاكرات طرفين با  ايران و عراق مستقر شده و عمالً آتش
در سطح وزراي امورخارجه براي برقراري صلح و اجراي قطعنامه  سازمان ملل متحدنظارت 

نه جنگ تا زمان سقوط رژيم  توان گفت كه حالت نه صلح و آغاز گرديد. مي 598
 .ادامه داشت 2003در  حسين صدام
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؛ مركز مطالعات و تحقيقات سپاه پاسداران. نقد و بررسي جنگ در چهار جلدشده). دروديان، محمد؛ 

اله؛  وزيري، نصرت اله؛ ارتش در فاو؛ هيئت معارف جنگ شهيد سپهبد علي صياد شيرازي. معين اسدي، هيبت
 ارزشهاي دفاع مقدس ارتش. ؛ سازمان حفظ آثار و نشرتحليلي بر عمليات خيبر
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