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 مباني راهبرد جديد ج.ا.ا (تعقيب متجاوز در داخل خاك خود)
در آزادسازي كشور نيروهاي مسلح دست در دسـت نيروهـاي مردمـي بـه دشـمن يـورش       

      القـدس، فـتح المبـين و   السـالم، طريـق  برده و طـر عمليـات بزرگـي نظيـر ثـامن االئمـه عليـه       
المقدس اكثر منـاطق و شـهرهاي اشـغالي را يكـي پـس از ديگـري آزاد سـاختند. پـس از         بيت

لزوم بـه كـارگيري نيروهـا در    «المقدس) حاكم عراق به بهانه آزادسازي خرمشهر، (عمليات بيت
بـس، اعـالم كـرد    آتـش ناگهان صلح طلب شده!! و بـا درخواسـت   » جنگ با رژيم اشغالگر قدس

الواقـع بـا ايـن بهانـه     المللي عقب كشيده است. عراق فـي نيروهاي خود را به پشت مرزهاي بين
در نظر داشت ارتش خود را از تلفات و ضـايعات بيشـتر نجـات دهـد و آن را از فشـارهاي آتـي       

 دارد.نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي در امان نگه
 توانستند:ولي آيا نيروهاي مسلح ايران مي

اعمال وحشيانه عراق در آغاز تجاوز، يعني ويـران كـردن شـهرها، آواره نمـودن زنـان و       -1
 كودكان و سالخوردگان را فراموش كنند؟

 آيا تجاوز به نواميس اهالي شهر بستان قابل فراموش شدن بود؟ -2
آيا زنان خرمشهري كه تا آخرين لحظه در شهر بـاقي مانـده و در نهايـت بـا هـدايت       -3

ــداري     ــه مقاومــت و پاي ــردان خــود را تشــويق و تهيــيج ب ــالي كــه م        نيروهــاي رزمنــده، در ح
نگريستند و پاي پيـاده شـهر   هاي تخريب شده شهر مينمودند و با نگاه حسرت بار به خانهمي

 موش شدني بود؟كردند، فرارا ترك مي
هـا و منـازل مسـكوني در اقصـي     آيا موشك باران شهرها و حمله هوايي به بيمارستان -4

گنـاه شـده بـود بايـد بدسـت فراموشـي       نقاط كشور كه موجب شهيد و مجروح شدن افراد بـي 
 شد؟سپرده مي

طلبـي عـراق را چگونـه بايسـتي بـاور داشـت؟! در چنـين        با چنين اقداماتي، ادعاي صـلح 
 سه سوال براي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مطرح بود:وضيعتي 
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 آيا عراق براي رسيدن به اهداف خود پس از آمادگي مجدد، به ايران حمله نخواهد كرد؟ -1
 آيا رها ساختن متجاوزي كه مرتكب اين همه جنايت شده عين عدالت است؟ -2
نيروهـاي مسـلح كشـور    آيا در صورت قبول ادعاي صلح طلبي عراق، وضيعت اسـتقرار   -3

بـس  باشـد كـه در مـذاكرات سياسـي پـس از آتـش      اي مـي گونـه در نقاط استراتژيك مرزي بـه 
 بتوانند شرايط خود را به عراق مقابل بقبوالنند.

بس اعالم شـده  دولت جمهوري اسالمي ايران و مسئولين نظامي داليل عدم پذيرش آتش
 .جنگ را به رهبر كبير انقالب پيشنهاد كردندتوسط عراق را مورد بررسي قرار دادند و ادامه 

حضرت امام خميني (ره) كه در ابتدا نسبت به توقف جنگ در اين مرحله نظـري مسـاعد   
بندي سياسي و نظامي مسئولين كشـور ضـرورت تعقيـب دشـمن     داشتند، پس از دريافت جمع

راه «و همچنـين اعـالم   » وقاتلوهم حتي التكون فتنه«را تشخيص داده و با استناد به آيه شريفه 

 دستور ادامه جنگ را تا رسيدن به حقوق حقه ايران صادر فرمودند. »گذردقدس از كربال مي
 

 داليل سياسي و نظامي ادامه جنگ
سـارمان ملـل    514بـس عـراق و متعاقـب آن صـودر قطعنامـه شـماره       پس از اعالم آتـش 

 وا شد.متحد داليل ذيل مبناي پيشنهاد مسئولين به فرماندهي كل ق
هـاي بدسـت آمـده و در وضـيعتي كـه برتـري       كرد با پيـروزي منطق نظامي حكم مي .1

 نظامي با نيروهاي خودي است، جنگ تا رسيدن به موقعيتي برتر ادامه يابد.
هــاي ايــران را در اشــغال داشــت و كيلــومتر مربــع از ســرزمين 2500عـراق بــيش از   .2

 شد.بايستي آزاد مي
 عقب نشيني سياسي طرف مفلوب باشد موجود نبود.اي كه حكايت از هيچ نشانه .3
المللـي  شـد و محافـل بـين   گونه نداي ميانجي گرانه جدي در جهان شنيده نمـي هيچ .4

 درباره حقوق ايران سكوت كرده بودند.
 سازمان ملل به موارد ذيل اشاره نشده بود. 514در قطعنامه شماره  .5
 

 بود. گونه امتيازي براي ايران در نظر كرقته نشدههيچ -
 از محكوميت متجاوز خبري نبود. -



 پرداخت غرامت به ايران به فراموشي سپرده شده بود. -
 

 راهبرد نظامي جمهوري اسالمي ايران
تـوان در چهـار   استراتژي نظامي جمهوري اسـالمي ايـران از آغـاز جنـگ تحميلـي را مـي      

 استراتژي تبيين كرد:
روي با هـدف جلـوگيري از پـيش    اين استراتژي در يك ماه اول جنگراهبرد مقاومت:  .1

 هرچه بيشتر دشمن انجام گرفت.
سـازي  اول جنـگ بـا هـدف آمـاده     مـاه اين راهبـرد در دوازده   راهبرد تثبيت و پدافند: .2

 انجام گرفت. اطالعاتآوري نيروها و جمع
هـاي تحـت   اين راهبرد در سال دوم جنگ با هدف آزادسازي سرزمين راهبرد آفندي: .3

 اجرا در آمد.اشغال به مرحله 
سـازي خرمشـهر   اين راهبرد پـس از آزاد استراتژي تعقيب متجاوز در داخل خاك خود:  .4
  شد.هاي پاياني سال دوم تا قبول قطعنامه دنبال شد و اهداف متعددي را شامل ميدر ماه

 

 اهداف استراتژي تعقيب متجاوز:
 كاهش توان نظامي عراق براي جلوگيري از تجاوز مجدد (دفع فتنه) .1
 تنبيه متجاوز .2
 رسيدن به مواضع برتر نظامي براي پشتيباني مذاكرات سياسي .3

 

 هاي راهبرد جديدويژگي
اجراي استراتژي بازدارندگي جمهوري اسالمي از آنجايي كه مبتني بر تنبيه متجاوز، 
فرسوده كردن نيروهاي نظامي عراق از طريق وارد كردن هرچه بيشتر خسارت و ضايعات و 

هاي رساندن به مناطق حياتي و تأسيسات اقتصادي و نهايتاً تهديد شهرهمچنين آسيب 
ترين نقطه بزرگ و خطوط مواصالتي بين شهرهاي عمده بود، تمامي طول جبهه از جنوبي

توان گرفت و لذا ميترين نقطه (شهر سيدكان) را در بر مي(شهر و بندر فاو) تا شمالي
 ن شرح ذكر كرد:هاي استراتژي بازدارندگي را بديويژگي



تحميل نبرد به دشمن در نقاط مختلف، و در نتيجه كشاندن نيروهاي احتياط عراق  .1
 شد.به سراسر جبهه كه فرسودگي آنان را همراه با غافلگيري موجب مي

 استفاده بيشتر از نيروهاي پياده نظام و كاهش اتكا به نيروهاي زرهي. .2
 هنوز در اشغال عراق بود.آزادسازي مناطقي از خاك ميهن اسالمي كه  .3
هايي از خاك عراق با استفاده از ظرفيت نيروهاي محلي مخالف آزادسازي بخش .4

 حكومت عراق.
تصرف نقاط سركوب و استراتژيك مرزي و استقرار در مواضع برتر نظامي در امتداد  .5

 مرز دو كشور.
پنجوين، تهديد شهرهاي عمده فاو، بصره، العماره، مندلي، كركوك، موصل، اربيل،  .6

حلبچه، رواندوز، چومان مصطفي، حاج عمران و سيدكان و خطوط مواصالتي بين آنها و 
 آسيب رساندن به منابع حياتي و تأسيسات اقتصادي و نظامي.

 قطع خطوط اصلي تداركات عراق با كشور كويت. .7
نشان دادن توان برتر نيروهاي مسلح ايران و وحدت و انسجام آحاد ملت در رسيدن  .8
 وق خود و مقابله با هرگونه تجاوز.به حق

 

 هاي راهبرد جديدنيازمندي
كرد كه نيروهاي مسلح ايران كامالًٌ از آن هايي را طلب مياستراتژي جديد نيازمندي

 برخوردار بودند و عبارتند از:
 كسب اطالعات تاكتيكي -الف

 موانع طبيعي و مصنوعي ازهاي ويژه براي عبور اجراي تاكتيك -ب
 هاي بزرگ مضاعف شده بود.استفاده كامل از روحيه تهاجمي كه با پيروزي در عمليات  -ج
 
 
 

 راهبرد نظامي عراق



عراق براي موجه نشان دادن شكست نيروهاي نظامي خود در افكار عمومي جهان با ذكر 
هايي بود دليل ضعفنشيني عراق بهداليل سياسي خواستار صلح شد. اما از ديدگاه نظامي عقب

 :ها عبارتند ازكه در گسترش نيروهاي آن كشور در خاك ايران وجود داشت. اين ضعف
 باز بودن جناحين و در دسترس بودن عقبه آن .1
 خطوط پدافندي ضعيف و قابل نفوذ .2
 در دسترس نداشتن نيروهاي احتياط الزم .3

برداري صحيح از اين نقاط ضعف، نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران به بهره
-اي بر پيكر نيروهاي نظامي عراق وارد آورند و او را مجبور به عقبتند ضربات كوبندهتوانس

نشيني نيروهاي عراقي تغييراتي در گسترش و توانايي نيروهاي نظامي عرق به وجود آمد كه 
 عبارتند از:

 پوشش جناحين خطوط پدافند با اتكا به موانع طبيعي. .1
 و عمق دادن به آن.تقويت خطوط پدافندي با كاهش طول خطوط  .2
 جويي شده.تشكيل احتياط قوي و متحرك با استفاده از نيروهاي صرفه .3

بدين ترتيب نيروهاي نظامي عراق به منظور حفظ ماشين جنگي خود و كسب آمادگي الزم 
 .را خط مشي خود قرار دادند» دفاع قطعي در عمق«براي مقابله با رزمندگان و تجاوز مجدد، راهبرد 

 

 ير متعارف عراقاقدامات غ
مرزي انجام شده از نظر ميزان موفقيت داراي افت و خيزهايي بود. اين عمليات برون

نيروها عالوه بر وارد كردن ضربات كوبنده بر ساختار نظامي نيروهاي عراق، آن كشور را وادار 
 هاي غيرمتعارفي نمود كه عبارتند از:العملبه عكس
اران هوايي و موشك باران كه منجر به وارد كشاندن جنگ به شهرها از طريق بمب .1

دي  19از  5آوردن تلفات بر مردم غيرنظامي ايران شد. بطور مثال در مدت عمليات كربال
بار حمله هوائي نمود كه حاصل آن  299شهر ايران  41عراق به  65بهمن ماه سال  3ماه تا 
 تن مجروح بود. 7658تن شهيد و  1918



هاي راني در آبليج فارس و بر هم زدن امنيت كشتيها در خآغاز جنگ نفتكش .2
 مناطق جنوبي كه نتيجه آن افزايش حضور ناوگان كشورهاي بزرگ شد.

افزارهاي غير متقارف شيميايي و ميكروبي كه فاجعه انگيزترين آن استفاده از جنگ .3
موجب بمباران شيميايي شهر حلبچه توسط رژيم عراق بود. بمباران شيميايي شهر حلبچه 

هزار نفر از مردم كُرد آن شهر گرديد و در كليه نقاط جهان بازتاب قتل عام بيش از پنچ
 داشت.اي يافت و محكوميت عراق را از طرف اكثر كشورهاي جهان در پيگسترده

 

 اقدامات متقابل
نيروهاي مسلح حمهوري اسالمي ايران متقابالً چندين بار با پرتاب موشك و بمباران، 

ترين آن حياتي و تأسيسات اقتصادي عراق، اقدامات تالفي جويانه انجام داده كه مهممنابع 
 بود. 23/11/63پرتاب سيزده فروند موشك به تأسيسات شهرهاي كركوك و بغداد در تاريخ 

هاي دريايي عراق مقابله فارس با شرارتنيروي دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليج
وانست سيادت دريايي را حفظ نمايد. همچنين، نيروي هوايي به مثل نمود و به خوبي ت

 جمهوري اسالمي ايران با حفظ برتري هوايي در پشتيباني از نيروهاي سطحي فعال بود.
ذاتي خود  مأموريتارتش جمهوري اسالمي ايران در دوران راهبرد تقيب متجاوز اكثراً به 

پاسداران انقاالب اسالمي را در عمليات برون (پدافند از مرزها) پرداخت و همچنين عمليات سپاه 
 .مرزي با توپخانه، هوانيروز و نيروي هوايي و در مواقع لزوم با نيروي زميني پشتيباني نمود

 

 هاي جهانيبازتاب
هاي نظامي و اقتصادي از طريق ابر رغم آن كه كمكهاي پاياني جنگ عليدر سال

هاي جمهوري اسالمي در زمينه تهيه ابالً محدوديتها به عراق افزايش يافته بود و متققدرت
هاي نظامي بيشتر شده بود، ولي تواناييهاي نيروهاي مسلح ايران براي و تدارك نيازمندي

همگان غير قابل انكار بود. لذا جهانيان در معادالت سياسي خود تمايل به پيروزي نهايي 
المللي د از طريق مجامع رسمي بيننمودنهيچ كدام از طرفين جنگ را نداشتند و تالش مي

 طوري به اين جنگ خاتمه دهند كه طرف پيروز مشخص نگردد.


