
 ترس از دست دادن خرمای بغداد
و نا امیدی از گندم ری
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بازتاب پیروزی

نشریه واشنگتن پست: 
»عراق نمی تواند اجازه دهد ایرانی ها در این شهر باقی بمانند، زیرا این 
مساله به احتمال قوی عواقبی تضعیف کننده از نظر روحی و سیاسی در 
داخل عراق و نیز در کشورهای همسایه خواهد داشت... تصرف شبه جزیره 
فاو توسط نیروهای ایران و غافل گیری عراقی ها، به طوری که هنوز هم 
موفق به بیرون راندن سربازان ایرانی از منطقه نشده اند، بغداد را سخت 

سرافکنده کرده است.« 

خبرگزاری یونایتدپرس: 
مخابره  ایرانی  قوای  پیروزی های  از  را  کمی  بسیار  اخبار 
می کند. خبرگزاری و رسانه های گروهی کویت به طور یك 
جانبه، اطالعیه های دروغین رژیم عراق را پخش می کنند و 

اعالم می دارند که کنترل شهر فاو در دست عراق است.

تلویزیون ایتالیا:
»برای اولین بار در مدت شش سال که از آغاز جنگ میان 
عراق و ایران می گذرد، نیروهای ایران موفق شده اند از شط 
العرب ]اروندرود[ محل تالقی دو رود بزرگ دجله و فرات در 

خاك عراق عبور کنند.«

مجله »میدل ایست« تایمز:
» این مساله در حال حاضر روشن شده است که تمام ادعاهای اولیه 
عراق در مورد دفع تهاجم نیروهای ایران، اغراق آمیز بوده و واقعیت 
نداشته است. اظهار نگرانی عمیق مقام های رسمی چند کشور عرب 
نسبت به تحوالت تازه در جنگ ایران و عراق، نشان دهنده موقعیت 

اسفناك عراق در حال حاضر است.«

رادیو اسراییل:   
عملیات والفجر هشت را یك فاجعه می خواند و آن را محکوم می کند 
و به نقل از کارشناسان نظامی خود می گوید که این علمیات به بن بست 
رسیده و منطقه فاو، قتل گاه سربازان ارتش متجاوز عراق نبوده، بلکه 
یك دام برای نیروهای ایرانی بوده است. این رادیو استفاده عراق را از 

سالح شیمیایی تکذیب می کند. 

رادیو بی بی سی: 
»ایران به خوبی در زمین از عهده نیروها برآمد و تصرف این همه 

اراضی عراق، ضربه ای تحقیر آمیز به عراق وارد کرده است.«

خبرگزاری رویترز: 
»حمله ایران به فاو، نیروهای این کشور را به 40 کیلومتری مرز کویت که یکی از حامیان اصلی عراق در جنگ بوده، رسانده است.« 

 
نشریه تایمز مالی: 

» تصرف فاو، مهمترین دستاورد ایران در جنگ است.«

روزنامه »حریت« چاپ تركیه:
» امروز صدام نه تنها امیدش در به دست آوردن گندم ری به یاس تبدیل شده، 

بلکه با خطر از دست دادن خرمای بغداد نیز روبه رو است.«

رادیو بی. بی. سی: 
پس از یك هفته سخن پراکنی، سرانجام اعالم می کند که عراق در آخرین اطالعیه 

نظامی خود، به سقوط بندر فاو به دست نیروهای ایران اعتراف کرده است.

فرانس پرس خبرگزاری رسمی فرانسه: 
»نیروهای ایرانی دوشنبه شب، به پیشروی خود در خاك عراق در بخش 

جنوبی جبهه ادامه داند.«



نگرانی و بازهم نگرانی
جورج بوش معاون وقت رئیس جمهور آمریكا: 

او در تاریخ 65/1/16 به منظور انجام یك سفر هشت روزه به کشورهای خلیج فارس و مذاکره 
پیرامون مسایل منطقه وارد عربستان سعودی شد،در اولین اظهار نظر خود نگرانی امریکا نسبت به 

گسترش جنگ در خلیج فارس را این چنین مورد اشاره قرار داد:
»چیزی که ما و دوستانمان را نگران می کند، آن است که این جنگ از محدوده کنونی آن، فراتر 
می رود. احتمال دارد که برای بستن آبراه هرمز، اقدام شود یا این که ممکن است ایران از خطوط عراق 
بگذرد و به کشورهای همسایه حمله کند، و این متاسفانه چیزی است که تهدید انجام آن صورت 
گرفته است. ما بارها این نکته را یاد آور شده ایم و اجازه دهید مجدداً آن را در این جا تکرار کنم که 

ایاالت متحده اساساً و قطعاً به جریان آزاد نفت از خلیج فارس متعهد است.«
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واکنش آمریکا به والفجر8

»ریچارد ویلیام مورفی« معاون وزیر خارجه آمریكا ♦

جورج بوش معاون وقت رئیس جمهور آمریكا ♦

لرد آنتونی كردزمن كارشناس امور خاورمیانه ای امریكا ♦

 » ریچارد ویلیام مورفی« معاون 
وزیر خارجه آمریكا: 

 نیز گفت که ایالت متحده و عراق، هدف های 
مشترکی در منطقه دارند و یك بار دیگر حمایت 
خود را از عراق در برابر عملیات های اخیر ایران 

اعالم داشت.
پس از تثبیت مواضع تصرف شده در شمال 
خلیج فارس توسط قوای ایرانی، امریکا از این 
موضوع ابراز نگرانی کرد و در عین حال سعی 
نمود با هشدار به رژیم عراق، این کشور را به 
)خور  دریایی اش  راه  تنها  قبال  در  مقاومت 

عبداهلل( ترغیب کند. 

لرد آنتونی كردزمن: 
امریکا  خاورمیانه ای  امور  کارشناسان  از  یکی 
در جنگ تحمیلی، معضل اصلی عراق در فاو و 
مقایسه آن با ایران را چنین بیان می کند:»مشکل 
متحمل  نمی خواهد  که  است  آن  عراق  اصلی 
تلفات شود در صورتی که ایران به خصوص در 
حمله اولیه، آمادگی پذیرش تلفات سنگین را 
دارد. از جمله مشکالت هر جنگ، آن است که 
نمی توان بدون تحمل تلفات، دست به ضد حمله 
زد. معموالً تلفات در ضد حمله، 5 تا 10 برابر آن 
در حالت دفاعی است. عراق ترجیح می دهد به 
جای تحمل تلفات سنگین، بخش های کوچکی 

از خاك خود را از دست بدهد«



امنیت خلیج فارس

موقعیت نظامی ایران پس از تصرف منطقه فاو، کویت را نگران کرد که ایران نسبت 
به حمایت های آن کشور از عراق واکنش نشان دهد و در وضعیتی که ایران پیروزی 
جدیدی در منطقه شرق بصره به دست آورد و عراق مرحله سوم جنگ نفتکش ها را 
شروع کرده بود دولت کویت در تاریخ سیزده ژانویه1۹۸۷م )۲۳ دی1۳65( از سفارت 
آمریکا خواست تا نفتکش های کویت با نصب پرچم آمریکا از حمایت دریایی این کشور برخوردار شوند. کویت به شوروی نیز درخواست مشابهی داد. ابتدا ایاالت متحده واکنش 
خاصی نسبت به این خواست نشان نداد، اما وقتی واشنگتن دانست شوروی حاضر شده است پرچم خود را روی یازده کشتی کویتی نصب کند، بالفاصله پذیرفت آن یازده کشتی 
را زیر پرچم خود محافظت کند. از این رو در تاریخ ۲1جوالی 1۹۸۷ )۳0 تیر1۳66( نخستین پرچم آمریکا بر نفتکش های کویتی برافراشته شد و نخستین کاروان )تحت 
اسکورت( براساس برنامه ریزی زمان بندی شده در ۲۲جوالی )۳1تیر 66( وارد خلیج فارس شد. برخورد نفتکش »بریجتون« با مین، پیش درآمد برخوردهای میان نیروهای 
ایران و آمریکا بود، چنان که در هشتم اکتبر )شانزده مهر66( بالگردهای آمریکایی به قایق های ایرانی تیراندازی کردند و متقابالً ایران نیز اعالم کرد در تاریخ ۲۲نوامبر )اول آذر( به 
چهار فروند بالگرد آمریکا تیراندازی کرده است. آمریکا هم چنین سکوهای نفتی ایران را مورد تهاجم قرار داد. در هر صورت درگیری ایران و آمریکا با حمالت متقابل ادامه یافت. 
این رخداد سبب شد که کاروان های بعدی بی سر و صدا و تبلیغات و با رعایت پنهان کاری از سواحل کویت به دریای عمان و بالعکس حرکت کنند، در حالی که همواره خطر 
مین ها، قایق های تندرو و موشك های کرم ابریشم را احساس می کردند. در این مرحله، گرچه آمریکا هدفش اسکورت نفتکش ها و تأمین امنیت آمد و شد کشتی ها در خلیج 
فارس بود، ولی آمارها نشان می دهد دامنه درگیری ها با گذشت زمان رو به افزایش گذاشت. عالوه بر این، انفجار دفتر هواپیمایی »پان آمریکن« در کویت و اصابت موشك 
به بندر االحمدی کویت نشان داد، حضور آمریکا به دلیل اهداف و ماهیت آن، ناامنی بیشتری را به دنبال دارد. آمریکا پس از ناکامي در تالش هاي سیاسي و نظامي با هدف به 
دست گرفتن ابتکار عمل، طرح تحریم خرید نفت ایران را صادر کرد و حضرت آیت ا... خامنه اي رئیس جمهور وقت ایران فرمودند: »در صورت توافق نسبت به اعمال تحریم 
اقتصادي، ایران تنگه هرمز را خواهد بست.« پیرو این موضع گیري صریح، اروپا و ژاپن اعالم کردند، تنها از فروش سالح به ایران خودداري خواهند کرد. تا پایان سال 1۳66 
هواپیماهاي عراقي به حمالت بي امان خود علیه بنادر، جزایر، کشتي ها و نفتکش ها ادامه دادند و سپاه نیز موضوع کاشت مین و زدن کشتي هاي باري را در دستور کار داشت. در 
تاریخ 1۳6۷/1/۲6 کشتي جنگي آمریکا بنام ساموئل رابرتز با مین برخورد کرد و قایق هاي توپدار سپاه با کشتي آمریکایي  ویلیتاید در سواحل امارات درگیر شدند و در تاریخ 

1۳6۷/4/1۲ ناو هواپیما بر وینسنس در یك اقدام وحشیانه، هواپیماي مسافربري ایران با ۲۹0 سرنشین را در آب هاي خلیج فارس هدف قرار داد و سرنگون ساخت.
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حمله به هواپیمای مسافربری

آمريكا 
پس از ناكامي در 

تالش هاي سياسي و نظامي با 
هدف به دست گرفتن ابتكار عمل، 

طرح تحريم خريد نفت ايران را صادر كرد 
و حضرت آيت ا... خامنه اي رئيس جمهور 
وقت ايران فرمودند: »در صورت توافق 

نسبت به اعمال تحريم اقتصادي، 
ايران تنگه هرمز را خواهد 

بست.«



رسوایی بزرگ برای آمریکا

روز چهارم خردادماه سال 1۳65 رابرت مك فارلین مشاور امنیت ملی ایاالت متحده در اقدامی محیر العقول با یك هواپیمای خصوصی واشنگتن را به 
مقصد تل آویو ترك کرد و پس از اقامتی کوتاه در تل آویو و همراه شدن با امیرام نیر مشاور نخست وزیر اسرائیل، وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. وي اسلحه 
ُکلت، کیك و انجیل امضا شده توسط رونالد ریگان، رییس جمهور وقت آمریکا را به نشانه حسن نیت نیز به همراه آورده بود. عمده ترین هدِف سفر مك 
فارلین به تهران، تجدید روابط سیاسی با ایران بود. حجه االسالم اکبر هاشمی رفسنجانی در تهران منتظر مك فارلین بود تا درباره موضوعات مهم و اساسی 
با او مذاکره کند اما امام خمینی)ره( زمانی که از طرف مذاکره کننده ایرانی پرسید که موضوع مذاکرات چیست و پاسخ شنید  چند موشك و گروگان های 
آمریکایی در لبنان، دستور داد تا مقامی از ایران با مك فارلین که در هتل استقالل مستقر شده بود، دیدار کند که سطح کارش گروگان و موشك باشد؛ 
در نتیجه وردی ن ژاد و محمد علی هادی برای مذاکره به هتل استقالل رفتند. عدم حضور مسئولین بلند پایه از ایران در مذاکرات، سبب شد تا رابرت مك 
فارلین، الیور نورث و امیرام نیر بعد از سه روز معطلی در تهران به تل آویو و واشنگتن بازگردند و در گزارش هایشان بنویسند که ایرانی ها علی رغم توافقات 
قبلی تمایلی نداشتند درباره موضوعات مهم و اساسی مذاکره کنند. رابرت مك فارلین که با نام  شون دولین و با پوشش امنیتی وارد ایران شده بود پس 
از افشاگری امام)ره( و فهمیدن این که ایران در این قضیه دست برتر را دارد در نهایت با خفت مجبور به ترك تهران شد. اما این قضیه پس از  ورود مك 
فارلین به آمریکا ابعاد جدیدی پیدا می کند که رسوایی بیشتری برای آمریکایی ها به بارمی آورد و به بحران » ایران گیت » معروف می شود. اقدام ریگان 
در ارسال اسلحه در میان کشورهای عرب منطقه تاثیر منفی شدیدی بر جای گذاشت. هم چنین این مسئله اصل بی طرفی آمریکا را در جنگ زیر سوال 
برد. از این رو کشورهای عرب منطقه هم دچار بدبینی نسبت به آمریکا شدند. به نوشته کیهان در آن زمان : » ایران پول اسلحه را به حساب بانك » لیکر 
سورس« ژنو ریخته بود و الیور نورث که همراه مك فارلین به تهران نیز امده بود امکان برداشت از آن حساب را داشت و وی 
مازاد این پول را به حساب دوستان خود در نیکاراگوئه واریز می کرده است.« در نهایت در ۲1 نوامبر 1۹۸۷ کنگره آمریکا 
ریگان را مسوول همه اشتباهات مك فارلین معرفی کرد . کمیسیون تاور نیز ریگان را متهم کرد . در ۲۲ مارس 1۹۸۷ 

پس از دوسال از گذشتن ماجرا، مك فارلین با خوردن تعداد زیادی قرص والیوم دست به خودکشی زد.
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ماجرای مک فارلین

عدم 
حضور مسئولين بلند 

پايه از ايران در مذاكرات، سبب شد 
تا رابرت مک فارلين، اليور نورث و اميرام 

نير بعد از سه روز معطلی در تهران به تل آويو 
و واشنگتن بازگردند و در گزارش هايشان 
بنويسند كه ايرانی ها علی رغم توافقات 

قبلی تمايلی نداشتند درباره 
موضوعات مهم و اساسی 

مذاكره كنند



 نابودی البکر و االمیه
و حضور آمریکا، کربالی 3

سکوهای البکر و االمیه، قبل از شروع جنگ، از عمده ترین محل های صدور نفت 
عراق بودند که کشتی های بزرگ با تناژ بیش از ۳00 هزار تن، با پهلو گرفتن در 
کنار این سکوها، بارگیری می کردند و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این دو 
اسکله)عمیق بودن آب در این منطقه و ...( یك سوم نفت عراق از این منطقه صادر 
می شد. با شروع جنگ و تالش عراق برای افزایش صدور نفت، فعالیت این سکوها 

زیاد و در نتیجه، به صورت یکی از اهداف مورد حمله ایران درآمد. 
نیروي دریایي سپاه براي اولین بار در ۹ شهریور ماه سال 1۳65 طرحي را براي از 
کار انداختن کامل اسکله هاي نفتي عراق در خلیج فارس که به عنوان پایگاه هاي 
نظامي از آنها استفاده مي شد، به مرحله اجرا گذاشت و در 10 شهریور 65 موفق شد 
تا طبق برنامه به اسکله نفتي عراق با نام االمیه حمله کرده و آن را به تصرف خود در 
آورد  این عملیات که با غافل گیري کامل و در هواي گرم تابستان و در شرایط هواي 
شرجي انجام شد، توانست با موفقیت به اهداف خود دست یابد. در عملیات کربالي 
۳، 110 نفر از نظامیان عراقي مستقر در این پایانه نفتي به اسارت در آمدند که بعداً 

15 نفر آنها با شلیك موشك عراق به پد هلیکوپتر اسکله کشته شدند. 
از سوي دیگر در این عملیات آبراهه خورعبداهلل از سوي سپاه مین گذاري گردید. 
هم زمان با تصرف اسکله االمیه، با انجام عملیات دیگري به اسم نارالرحمه، با پمپاژ 
نفت از مخازن فاو، اسکله البکر نیز به آتش کشیده شد.  مجموع این دو عملیات که 
نام کربالي ۳ را برخود دید، به منظور کاستن از توان دشمن در کنترل منطقه شمال 
خلیج فارس و نیز مقابله با حمالت ارتش عراق به نفتکش ها و کشتي هاي تجاري و 

توسعه ناامني در خلیج فارس صورت گرفت. 
اولین هدف این عملیات، تکمیل عملیات والفجر۸ با ساقط کردن مهم ترین 
پایگاه هاي دریایي دشمن بعثي و کوتاه کردن دست عراق از شمال خلیج فارس 
بود. هدف دوم ایجاد فضا و منطقه سالم دریایي براي کشتیراني بوده و هدف آخر، 

حضور مقتدرانه نیروي دریایي سپاه در منطقه خلیج فارس بیان گردیده است.
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پنجـــه در پنجــه

با 
شروع جنگ و 

تالش عراق برای افزايش 
صدور نفت، فعاليت اين 

سكوها زياد و در نتيجه، به 
صورت يكی از اهداف مورد 

حمله ايران درآمد. 



حضور چشمگیر
 نیروهای مردمی

اواسط سال 1۳65، طرح بزرگی به نام »سپاهیان محمد)ص(« 
جهت جذب نیروهای داوطلب بسیجی به جبهه ها اجرا شد. این 
طرح با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز »عملیات کربالی4« 
تعریف و اجرا شد. روز 1۲ آذر ماه 1۳65 ، در حالي که بیش از 
شش سال از آغاز جنگ تحمیلي عراق علیه جمهوري اسالمي 
ایران مي گذشت، ده ها هزار بسیجي داوطلب از سراسر کشور 
در قالب بیش از دویست گردان با نام سپاه یکصد هزار نفري 
محمد)ص( عازم جبهه ها شدند. حضور این خیل عظیم مشتاقان 
جهاد و شهادت در صحنه هاي نبرد، بار دیگر قدرت الهي ملت 
ایران را به نمایش گذاشت و این حرکت حماسي بي سابقه، 
وحشتي متزلزل کننده در دل دشمنان اسالم انداخت. با اعزام 
بزرگ یکصد هزار نفري سپاه حضرت محمد)ص(، و نیز گروه 
کثیري از نیروهاي آموزش دیده و اعزام مجدد در گردان هاي 
منظم، جهت حضور در جبهه ها، شور و شوقي مقدس ایران 
اسالمي را فراگرفت. همان گونه که در سال 1۳6۲ طرح لبیك 
یا خمینی، طرح گسترده ای برای حضور نیرو های رزمنده در 
جبهه به شمار می رود. این اعزام باعث تقویت روحیه رزمندگان 
اسالم شد و با اعزام چنین کاروانی عملیات های سنگین کربالی 
4 و کربالی 5 اتفاق افتاد. با توجه به این که دشمن و به ویژه 
استکبار جهاني تالش داشت که با جنگ رواني خود، مردم را 
مخالف ادامه جنگ و دفاع از میهن نشان دهد، اعزام یك صد 
هزار نفر در یك زمان باعث شد نقشه هاي شوم آنها نقش بر 
آب شود. اعزام سپاهیان محمد)ص( نشان داد که ملت ایران 
گوش به فرمان رهبر کبیر انقالب هستند و هراسي از دشمنان 
ندارند و تا پاي جان براي حفظ دستاوردهاي انقالب در مقابل 
دشمنان ایستادگي خواهند کرد. اعزام این نیروها باعث تثبیت 
موقعیت ایران در جبهه ها و آمادگي براي عملیات هاي بعد 
بود. دشمن که انتظار اعزام سپاه یك صد هزار نفري را نداشت 
در جبهه دچار سردرگمي شده بود و هر لحظه انتظار عملیات 
بزرگي را از سوي ایرانیان داشت و به قدري روحیه خود را 
باخته بود که با کوچك ترین تحرکي از سوي نیروهاي ایراني، 

اقدام به آتش گسترده و بي هدف مي کرد. 
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سپاهیان محمد)ص(

اعزام 
اين نيروها باعث تثبيت 

موقعيت ايران در جبهه ها و 
آمادگي براي عمليات هاي بعد بود. 

دشمن كه انتظار اعزام سپاه يک صد 
هزار نفري را نداشت در جبهه دچار 

سردرگمي شده بود و هر لحظه 
انتظار عمليات بزرگي را از 

سوي ايرانيان داشت



عملیات سرنوشت ساز
از اوایل سال 65 سلسله تالش های وسیعی به منظور طرح ریزی و 
آماده سازی عملیات »سرنوشت ساز« صورت گرفت. چنین ارزیابی می شد 
که گرچه پیروزی فاو تاثیرات قابل مالحظه ای در تقویت موقعیت برتر 
جمهوری اسالمی داشته است، ولی حامیان منطقه ای و جهانی 
عراق هنوز حاضر به تامین حقوق ایران  نیستند، بنابراین 
اگر رزمندگان اسالم یك عملیات تعیین کننده را 
با موفقیت به انجام برسانند، تحقق خواسته های 
جمهوری  اسالمی تسهیل خواهد شد. بر همین 
اساس، راهبردی نظامی از سوی سپاه پاسداران 
به مسئولین کشور ارائه شد. بدین ترتیب که 
برای نیل به پیروزی در جنگ، می بایست در 
جبهه جنوب، جاده های شمالی و جنوبی بصره و 
نیز در جبهه شمالی، جاده های مواصالتی کرکوك 
به بغداد قطع و یا تهدید شوند و در نتیجه، صدور نفت 
عراق به خارج کامال قطع گردد و سپس حرکت اصلی به سمت 
بغداد آغاز شود. لذا محاصره و سپس تصرف شهر بصره به عنوان هدف 
عملیات اصلی سپاه پاسداران در سال 1۳65 مورد توجه قرار گرفت که 
برای تحقق آن به کارگیری حدود 500 گردان و آن هم از سه محور 
ضرورت یافت لیکن به دلیل مشکالتی همچون ضعف امکانات نظامی 
تنها یك محور  به عنوان تنها راه باقی مانده جنگ در جبهه جنوب 
انتخاب شد. به عبارت دیگر، پس از حذف دو محور احاطه ای )هور 
و فاو( منطقه شلمچه و ابوالخصیب به منظور انجام عملیاتی بزرگ و 

سرنوشت ساز برگزیده شد. 
بر اساس چنین تحلیلی، بیش از شش ماه سیاست تبلیغاتی کشور در 
جهت بسیج نیرو و امکانات برای اجرای عملیات سرنوشت ساز متمرکز 
شد. تا این که در سوم دی ماه 1۳65 عملیات کربالی 4 آغاز گردید. 
عملیاتی بسیار پیچیده و سخت که هدف نهایی آن تصرف شهر ابوالخصیب 
واقع در جنوب اروندرود و حومه بصره بود. با شروع عملیات کربالی 4 
مشخص گردید که تاکتیك ویژه عملیات لو رفته و دشمن از آن آگاهی 
کامل دارد. برای همین طی زمانی کوتاه دستور توقف عملیات صادر 
شد. نتیجه عملیات کربالی 4 به شکل نامطلوبی موقعیت برتر ایران را 
که با فتح فاو حاصل شده بود، تحت تاثیر قرار داد و شرایطی بحرانی به 
وجود آورد. ضرورت تجدید و تثبیت موقعیت برتر، نیاز به تالشی سریع 
و وسیع داشت. کربالي 4 بار دیگر نشان داد که رعایت اصول و قواعد 
اساسي رزم که اصطالحاً به آن جنگ کالسیك گفته مي شود اجتناب 
ناپذیر بوده و حتي شیوه هاي نوین به کارگرفته شده در رزم نیز باید در 
قالب رعایت قوانین شناخته شده و تجربه گردیده جنگ به اجرا درآید. 
تالش برای اجرای عملیات پیروز سرنوشت ساز، جوهره و هسته اصلی 

طرح ریزی عملیات کربالی5 را تشکیل  داد.
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عملیات کربالی 4

سردار♦شهید♦سید♦جمشید♦صفویان♦♦

سردار♦شهید♦محمد♦اسالمی♦نسب♦♦

بر 
اساس چنين 

تحليلی، بيش از شش ماه 
سياست تبليغاتی كشور در 
جهت بسيج نيرو و امكانات 

برای اجرای عمليات 
سرنوشت ساز متمركز 

شد. 



 تیـــــرخــالص

پس از متوقف شدن عملیات کربالي 4 به دلیل دست نیافتن ایران به اهداف پیش بیني شده، 
تصمیم گیري براي عملیات بعدي بین فرماندهان آغاز شد. توقف نبرد در کربالي 4  اوضاع را 
به هنگام انتخاب منطقه عملیاتي پیچیده و دشوار مي ساخت، در چنین شرایطي تنها انجام یك 
عملیات نمي توانست راهگشا باشد، بلکه عملیات مي بایست از شرط تضمین پیروزي و هم چنین 
شرایط و ویژگي هاي الزم مناطق آزاد شده به سود جمهوري اسالمي بهره مند باشد. از طرفي تجربه 
شکست در عملیات والفجر ۸ درس هاي بزرگي براي عراقي ها داشت و آنها سعي داشتند تا آن 

ماجرا تکرار نشود.
ارزش سیاسي نظامي منطقه، استقرار یگان هاي خودي در منطقه و نقش آن در غافل گیري دشمن،  
تناسب منطقه با توان موجود، انطباق ویژگي هاي منطقه شلمچه با شعار »عملیات سرنوشت ساز« 
در سال سرنوشت، قابل پدافند بودن منطقه به دلیل وجود عوارض مناسب، امکان اجراي آتش 
مناسب و موفقیت نیروهاي عمل کننده در محور شلمچه)5 ضلعي( در عملیات کربالي4 از جمله 

عواملي بود که علت انتخاب عملیات را به خوبي آشکار مي سازد.
زمین منطقه عملیات کربالی5 در شرق بصره دارای ارزش استراتژیکی زیادی بود. چون محور 
مواصالتی شلمچه کلید فتح بصره به شمار می رفت. وسعت سرزمین خشك این منطقه عملیاتی 
که به پنج ضلعی معروف بود به کمتر از پنجاه کیلومتر مربع می رسید. یك کیلومتر پیشروی در 
محور شلمچه، از نظر اهمیت نظامی و فشار سیاسی بر دشمن، برابر با حدود 10 کیلومتر پیشروی 

در نقاط دیگر مانند محور فکه، ارزش داشت.
عملیات کربالی 5 در ساعت 1:۳5 مورخ 1۳65/10/1۹ با اعالم رمز یازهرا)ع( به یگان های خط 
شکن آغاز شد. نیروهای قرارگاه کربال و قرارگاه نجف موفق شدند تا روز 1۳65/1۲/1۳ ضمن 
پیشروی در غرب کانال ماهی و تصرف هاللی شکل سوم و نیز تسخیر یکی از مستحکم ترین 
قرارگاه های دشمن در منطقه به انهدام نیروهای دشمن بپردازند. در هم  شکستن پیچیده ترین 
مواضع دشمن در شرق بصره و در نتیجه حفظ برتری سیاسی- نظامی در برابر عراق، بخشی از 
دستاوردهای این عملیات است. زمینه های تصویب قطعنامه 5۹۸ پس از پیروزی عملیات کربالی 
5 چیده شد. به دنبال این عملیات بود که غرب و شرق قطعنامه ای را که در آن برای اولین بار به 

نظرات ایران توجه شده بود، تصویب کردند.
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عملیات کربالی 5

تنها 
انجام يک عمليات 

نمي توانست راهگشا باشد، 
بلكه عمليات مي بايست از شرط 

تضمين پيروزي و هم چنين شرايط و 
ويژگي هاي الزم مناطق آزاد شده 

به سود جمهوري اسالمي 
بهره مند باشد



اثرات عملیات  کربالی5
در سرنوشت جنگ

در خطر قرار گرفتن بصره و هم چنین شرایط سیاسی و نظامی حاکم بر جنگ و تأثیرات تعیین 
کننده آن در تغییر موازنه قوا، موجب گردید عملیات کربالی 5 و نتایج آن برای طرفین درگیری دارای 

اهمیت و نقش به سزایی باشد. 
روزنامه تایمز مالی نوشت: »نیروهای ایرانی هم چنان بر مواضعی که در عملیات اخیر در شلمچه، در 
جنوب شرقی بصره، به دست آورده اند، مسلط هستند. یك ژنرال عراق گفته است ایرانیان از قسمت 
اعظم مناطق تصرف شد عقب رانده شده اند، اما این ادعایی بیش نیست و با حقیقت مطابقت ندارد. 
رزمندگان ایرانی در نقاط مختلف تا چهار خط دفاعی عراق را در هم شکسته اند که در این خطوط 
سیم های خاردار، میدان مین و مناطق به آب بسته شده مشهود بود. نیروهای ایران از روحیه ای بسیار 
باال برخوردارند زیرا می دانند مواضعی را که تصرف کرده اند، خطوط دفاعی سابق عراق در شرق بصره 
بوده است. یك ژنرال عراق که در جبهه اسیر شده از تشتت و هرج و مرج در صفوف ارتش عراق و 

روحیه پایین سربازان عراقی سخن می گفت.«
روزنامه »لوماتن دوپاری«ـ  چاپ فرانسه نوشت: »هدف استراتژیك تهران قطعاً این است تا منطقه 
جنوب عراق را از بقیه کشور جدا کند و حداکثر منظور این است که شهر بصره و اطراف آن اشغال 
شود. در آن صورت نیروهای ایران خواهند توانست با اعالم یك »نیمه جمهوری اسالمی« در خاك 

عراق، خواستار سقوط صدام شوند«.
رادیو »بی.بی.سی« نیز به نقل از مفسران گفت: »بسیاری از مفسران عقیده دارند که هدف حمله 

جاری ایران تصرف بصره است، زیرا سقوط بصره از نظر روانی و اقتصادی چنان ضربه بزرگی خواهد بود 
که صدام حسین به دشواری خواهد توانست آن را تحمل کند«.

روزنامه کریستین ساینس مانیتور، چاپ آمریکا می نویسد: »در صحنه نظامی ایران قصد دارد نیروهای 
خود را در بهترین موقعیت سوق الجیشی برای یك تهاجم همه جانبه علیه بصره قرار دهد و در صحنه 
سیاسی ایران می خواهد کشورهای اسالمی را از شرکت در اجالس کنفرانس اسالمی که برای ۲6 ژانویه 
)6 بهمن( در کویت برنامه ریزی شده باز دارد«. هفته نامه اکسپرس چاپ سوئد می نویسد: »اگر ایران 
پیروز شود، پس از فشار بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به تدریج نوبت اسرائیل خواهد شد. اگر 
بصره به محاصره درآید و یا سقوط کند بزرگترین ضربه روحی و روانی بر رژیم بغداد وارد خواهد شد 
و این رژیم میان زمین و آسمان معلق خواهد شد. هیچ چیز به اندازه سقوط صدام حسین نمی تواند 
که این روزها از تزلزل روحی و روانی بغداد نگرانندـ شود.  موجب وحشت رهبران کشورهای غربیـ 
اگر ایرانیان به بصره نزدیك تر شوند ، وقوع یك سقوط روحیـ روانی در بغداد دور از احتمال نیست«. 
آمریکایی ها نیز در حالی که نسبت به نتایج عملیات نگران بودند به تدریج برتری قوای نظامی ایران 
بر عراقی ها را پذیرفتند، طوری که فیلیپ اوکلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: »اگر جنگ به 
غرب دریاچه ماهی گسترش یافته باشد، نشان این خواهد بود که نیروهای ایران پس از به دست آوردن 
پایگاه در غرب شط العرب در ناحیه شلمچه، به تدریج اما مطمئن، وجب به وجب داخل خاك عراق 

پیش می روند«.

بازتاب پیروزی
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سردار شهیدحسین خرازی 
فرمانده دالور و کم نظیر لشکر 14 
امام حسین)ع( که قبالً در عملیات 
خیبر و در منطقه طالئیه دست 
راستش را در راه خداوند داده بود. 

سردار شهید حاج اقسم میر حسینی 
قائم مقام لشگر 41 ثاراهلل

سردار شهید
هلل میثمی حجت االسالم المسلمین عبدا

مسئول دفتر نمایندگی حضرت امام در 
قرارگاه خاتم االنبیاء )ص(

سردار شهید محمد فرومندی 
قائم مقام لشگر 5 نصر

سردار شهید اسماعیل داقیقی
فرمانده لشگر ۹ بدر،

سردار شهید  اهشم اعتمادی 
فرمانده تیپ امام حسن )ع(

هلل کلهر  سردار شهید یدا
قائم مقام لشگر 10 سید الشهدا )ع(

سردار شهید محمدعلی شاه مرادی 
قائم مقام لشگر 10 سید الشهدا )ع(

سردار شهیدخلیل مطهرنیا 
مسئول عملیات لشکر ۳۳ المهدی

سردار شهید  مرتضی جاویدی
قوی ترین فرمانده گردان خط شکن 

لشکر المهدی )عج(

سردار شهیدعلیرضا نوری 
جانشین لشکر ۲۷ محمد رسول اهلل

سردار شهید مهدی ظل انوار
رئیس ستاد لشکر 1۹ فجر به همراه سه 

برادر و دامادشان

شهید سردار عظیم محمدی زاده 
جانشین لشکر ۷ ولیعصر 

برخی از ستارگان آسمان كربالی 5
در اين عمليات 350 تن از فرمانده هان رده های مختلف سپاه پاسداران انقالب اسالمی جاودانه شدند.



جنون در جنگ

رژیم صدام که از پیروزي درجنگ با ایران ناامید شده بود، با استفاده از حمایت آشکار تسلیحاتي آمریکا و غرب در هفتم و هشتم تیرماه 1۳66، چهار نقطه پرازدحام و متراکم 
شهر سردشت را با استفاده از هواپیماهاي خود بمباران شیمیایي کرد که به شهادت 110 نفر و مجروح شدن پنج هزار تن انجامید. 

 در اوایل سال 1۹۸۸ سیا در گزارشی به صدام نسبت به یکی از تحرکات و فعالیت های مهم و اصلی نیروهای ایرانی که می تواند موجب شکست کامل عراق و پایان جنگ 
شود، هشدار داد.

حمالت شیمیایی گسترده عراق را می توان در عملیات بدر 1۳6۳، والفجر ۸ )فاو( 1۳64، کربالی 4و 5 ) شلمچه و آبادان ( 1۳65، شهرهای سردشت، خرمشهر ایران و 
حلبچه عراق 1۳66، روستاهای مریوان، سر پل ذهاب، گیالنغرب، اشنویه و فاو 1۳6۷ مشاهده کرد.

بمباران شیمیایی شهر سردشت توسط ارتش رژیم بعثی عراق در ۷ تیر 1۳66 فجیع ترین تهاجم از این نوع بود که سبب کشته و مجروح شدن تعدادی زیادی از غیرنظامیان 
شد. جمهوری اسالمی ایران شهر سردشت را نخستین »شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی« در جهان بعد از بمباران هسته ای هیروشیما نامید.

در طول جنگ مناطق مسکونی در نوار مرزی ایران نیز از حمالت شیمیایی ایمن نماند و روستاهای اطراف بانه )فروردین66(، شهر حلبچه )اسفند66(، روستاهای اطراف 
مریوان )اسفند66 و فروردین6۷(، شهر نودشه )فروردین6۷(، روستاهای اطراف سرپل ذهاب )مرداد6۷( و شهر اشنویه )مرداد6۷( مورد تهاجم با سالح شیمیایی قرار گرفتند.

رژیم بعثی صدام در طول جنگ حتی به بیمارستان ها نیز رحم نکرد و سالح شیمیایی، بیمارستان صحرایی حضرت فاطمه)س( در آبادان )ششم و هشتم اسفند1۳64( و 
بیمارستان صحرایی 5۲۸ سومار )دهم دی ماه1۳65( را در هم نوردید. در طول هشت سال جنگ تحمیلی، ایران شاهد بزرگ ترین تهاجم شیمیایی علیه نظامیان حاظر در 
جنگ و نیز مردم غیر نظامی در تاریخ جهان بعد از جنگ اول جهانی بود. در این ۸ سال، بیش از یکصدهزار نفر از شهروندان ایرانی چه در جبهه های نبرد و چه در شهرها و 
مناطق غیرنظامی بر اثر حمالت با سالح شیمیایی شهید و یا مجروح شدند. و این خود می تواند گواه بزرگی باشد بر جنایت کسانی که اکنون ایران را متهم به تالش برای 

دست یابی به سالح کشتار جمعی می نمایند.
جنایت بزرگ رژیم بعث عراق علیه شهر بی دفاع حلبچه. ۲5 اسفندماه 66، 50 فروند هواپیمای ویژه ارتش عراق که هر یك به 4 عدد بمب شیمیایی 500 کیلویی مجهز 
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بودند بر فراز شهر کردنشین حلبچه ظاهر شدند و با ریختن ۲00 بمب شیمیایی حاوی گازهای خردل، سارین، تابون و وی اکس، فاجعه ای انسانی را رقم زدند. آن چنان 
که بعد ها اعالم شد، در این حادثه بیش از پنج هزار تن از ساکنان حلبچه و مناطق اطراف در دم جان باختند و نزدیك به ده هزار نفر زخمی شدند که اکثراً از غیرنظامیان 

بودند. این آمار جز صدها تن دیگری است که به بیماری ها و نقص عضو ناشی از این بمباران در هنگام تولد دچار و سال ها پس از وقوع این حادثه قربانی شدند.

حلبچه شهر بی دفاع ♦

 حمالت  شیمیایی و کاربرد
سالح کشتار جمعی



قطعنامه 598
با افزایش احتمال سقوط بصره و پدید آمدن این باور که موازنه نظامي به نفع 
ایران در حال تغییر است، »خاویر پرز دکوئیار« که اهل پرو و دبیر کل وقت 
سازمان ملل متحد ) از یکم ژانویه 1۹۸۲ تا ۳1 دسامبر 1۹۹1 ( بود اعالم کرد 
که شوراي امنیت سازمان ملل متحد براي پایان دادن به جنگ ایران و عراق 

آماده است.
هر چه تالش های کورت والدهایم )دبیر کل سازمان ملل قبل از دکوئیار( در 
پایان دادن به جنگ تحمیلی بی نتیجه بود، خاویر پرز دکوئیار در اواخر تصدی 
اش بر دبیر کلی سازمان ملل تالش های زیادی کرد تا ایران قطعنامه 5۹۸ را 
بپذیرد. سفر او به ایران در شهریور سال 66 هم دقیقا به همین خاطر انجام شد. 
او در این سفر دیداری با رهبر معظم انقالب که در آن زمان رئیس جمهور ایران 

بودند انجام داد.
  ديدار مقام معظم رهبری در كسوت رياست جمهوری با دكوئيار

پس از پذیرش قطعنامه 5۹۸ از سوي جمهوري اسالمي ایران، تالش هاي 
گسترده اي از سوي وزارت امور خارجه ایران براي انجام آتش بس و اجراي مفاد 
قطعنامه آغاز شد. با پذیرش قطعنامه 5۹۸ از سوي ایران، رژیم عراق با طرح 
پیش شرط هایي درصدد کارشکني در برقراري آتش بس و اجراي قطعنامه 
5۹۸ برآمد، اّما ایران با تصمیم قاطعي به میدان تالش هاي دیپلماتیك پا نهاد، 
تا در این عرصه هم از حقوق ملت خود به خوبي دفاع کند. اولین اقدام در این 

راه مهم تعیین مقام مذاکره کننده از سوي ایران بود.
در مورد مقام مذاکره کننده از جانب جمهوري اسالمي ایران بحث هاي متعددي 
در محافل تصمیم گیرنده آغاز شد، تا اینکه امام راحل)ره( این مسؤولیت را به 
وزارت خارجه محول فرمودند، آقاي دکتر والیتي، وزیر امور خارجه وقت، در 
این باره مي گوید: یك روز که در خانه بودم، از رادیو شنیدم امام)ره( تصمیم 
گرفته اند مسؤولیت مذاکره را به عهده اینجانب بگذارند. چگونگي امر از این قرار 
بود که سردار سرلشکر محسن رضایي، فرمانده محترم پیشین سپاه پاسداران 
براي موضوعي خدمت امام)ره( رسیده بود. امام)ره( ضمن اینکه مطالب مربوط به 
سؤال ایشان را پاسخ داده بودند، در همان جلسه اظهار کرده بودند که مسؤولیت 
مذاکرات صلح به عهده وزارت امور خارجه است، وهمان روز این نظر امام)ره( 
از رسانه ها پخش شد، من خود نیز موضوع را براي اولین بار از رادیو شنیدم. این 
فرمایش ایشان به همه اختالف نظرها پایان داد. بالفاصله براي چگونگي آغاز 
مذاکرات برنامه اي تنظیم کردیم تا آن چه منافع ماست تأمین شود و مشکلي 
پیش نیاید. پس از آن که مسؤولیت مذاکرات سیاسي و مذاکرات صلح رسماً 
به وزیر امور خارجه واگذار شد، وي با تشکیل هیأتي از کارشناس سیاسي و 
حقوقي عازم نیویورك شد و در تاریخ 4 مرداد 1۳6۷ با دبیر کل وقت سازمان 
ملل متحد مالقات کرد و این مالقات او با دبیر کل پس از پذیرش قطعنامه 

5۹۸ بوده است.

34

پایان جنگ

دیدار مقام معظم رهبری در كسوت ریاست جمهوری با دكوئیار ♦

ايران 
با تصميم قاطعي به 

ميدان تالش هاي ديپلماتيک 
پا نهاد، تا در اين عرصه هم از 

حقوق ملت خود به خوبي دفاع 
كند. اولين اقدام در اين راه مهم 

تعيين مقام مذاكره كننده از 
سوي ايران بود.
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در حالي که همه زمینه ها براي مذاکرات صلح فراهم مي شد و نمایندگان رسمي ایران و عراق عازم نیویورك شده بودند، شعار صلح طلبي صدام به عنوان حربه اي 
دروغین رخ نشان داد و صداي طبل جنگ او مجدداً همه چیز را به حالت اّول خود برگردانید، به طوري که این خبر، فضاي مذاکره در نیویورك را تحت الشعاع 
قرار داد. در ۲۷ تیرماه سال 1۳6۷ با بررسي شرایط در شوراي عالي دفاع و تأیید حضرت امام خمیني )ره( ، ایران طي نامه اي به دبیر کل سازمان ملل قطعنامه 
را پذیرفت و براي رفع هر گونه شبهه و شایعات در پیام تاریخي امام )ره( علل پذیرش و مصلحت آن براي عموم مردم نیز بیان شد. بعد از پذیرش قطعنامه توسط 
ایران، عراق جنگ وسیع تبلیغاتي را آغاز کرد، سخنراني هایي که صدام و طارق عزیز داشتند بیانگر این موضوع بود که ایران موقتا قطعنامه را پذیرفته است و 
براي این که تجدید قوا کند آتش بس را قبول کرده است. آنها با این توهم که ایران ضعیف شده و به خاطر این که فرصت تجدید قوا را از رزمندگان بگیرند ۳ 
روز بعد از پذیرش قطعنامه به کشور حمله کردند. آنان هم چنین مي خواستند با پیشروي در خاك ما و گرفتن اُسراي بیشتر اولویت هاي قطع نامه را به خود 
اختصاص داده و در فرآیند پذیرش آتش بس از شرایط برتري برخوردار باشند. به این ترتیب عراق با همه قوا از محور شلمچه - کوشك و طالئیه حمله خود را 
آغاز کرد و با مقاومت و ایثار گري هاي رزمندگان حاضر در اطراف خرمشهر، سه راه حسنیه، جاده اهواز- خرمشهر و ... روبرو شد و از پیشروي دشمن جلوگیري 
به عمل آمد اما کافي نبود لذا در این زمان پیام حضرت امام)ره( به فرماندهان و زیرمجموعه هاي سپاه، قوت قلبي براي مقاومت نیروها شد، امام خمیني)ره( 
در پیامي به سپاه هشدار دادند: »براي دفاع از کشور باید متر به متر بجنگیم و هیچ عذري از هیچ کس پذیرفته نیست«. حاج سید احمد خمیني پیام را تلفني 
به فرمانده سپاه اطالع داد : »اینجا نقطه حیاتي کفر و اسالم است، یعني نقطه شکست یا پیروزي اسالم یا کفر است و باید متر به متر بجنگید و هیچي از هیچ 
کس پذیرفته نیست و اینجا نقطه اي است که یا موجب مي شود سپاه حیات پیدا کند دوباره در کشور و یا براي همیشه یك سپاه ذلیل و مرده بشود«. مقام 

معظم رهبري)مدظله العالي( هم که آن زمان رئیس جمهور بودند، در نماز جمعه فرمودند: من به جبهه ها مي روم، و هر 
کس که مي تواند بیاید.

این دو عامل معنوي، فضایي را در کشور ایجاد کرد که حدود 1۲0000 نفر از کشور به مناطق اعزام شدند و در واقع 
یك بسیج عمومي دیگر، مانند اوایل جنگ به وجود آمد. در پادگان ها، دیگر جایي براي نیروها نبود و اعالم شد، 

افراد به صورت انفرادي به جبهه ها نیایند 
و فقط در قالب سازماندهي اعزام شوند و 
همه این عوامل دست به دست هم داد که 
عراق تا مرزهاي بین المللي عقب نشیني 
کند. ارتش بعثي تا ۳ روز بعد نیز در جبهه 
غرب این وضعیت را تکرار کردند و در واقع 
از ۲۷ تیر تا ۳ مرداد عملیات کرد، اشغال 
نمود و رزمندگان، دفاع کردند و دشمن را 
تا مرز بین المللي به عقب راندند. باالخره 
در سوم مرداد 6۷ حمله عراق به منطقه 
کرمانشاه )باختران( و در پوشش منافقین 

شروع شد.
در طول این یك هفته انگار تمام اتفاقات 
و  ها  رشادت  شد.  تکرار  ساله   ۸ جنگ 
ایثارگري هاي ماندگاري خلق گردید و به 
دشمن فهمانده شد که ملت سلحشور و 
آزاده ایران در دفاع از کشور، همیشه در 
صحنه و گوش به فرمان مقام والیت هستند.

 تالش صدام برای کسب
اولویت های قطعنامه

هجوم دوباره

تهاجم ارتش بعث عراق و شكست نهايی آن در پايان جنگ در منطقه غرب

آنان 
هم چنين مي 

خواستند با پيشروي در 
خاک ما و گرفتن اُسراي بيشتر 
اولويت هاي قطع نامه را به خود 

اختصاص داده و در فرآيند 
پذيرش آتش بس از شرايط 

برتري برخوردار باشند.



 تبدیل فروغ جاویدان
به غروب جاویدان

مهمترین دالئل اقدام جاهالنه منافقین:
اقدامات  و  مواضع  علت  به  منافقین  سازمان  ـ  الف 
تروریستي گسترده اش در ایران، به هیچ وجه راه بازگشتي 
براي خود باقي نگذاشت و حیات خود را فقط در مرگ 
نظام جمهوري اسالمي مي دید. لذا تحلیل هاي واهي 

عملیات نظامي را در رأس استراتژي خود قرار دادند.
ب ـ پس از قطعنامه 5۹۸، سازمان منافقین کامالً از 
سقوط جمهوري اسالمي ایران توسط عراق ناامید شد، 
بدین سبب با شروع عملیات گسترده اي تصمیم داشت 
در راه برقراري صلح سنگ اندازي بکند و هم چنین به 
جهانیان بفهماند که تحقق صلح با حاکمیت جمهوري 

اسالمي در کشور ایران منتفي است.
رهبري  در صالحیت  تردید  و  زمزمه هاي شك  ـ  ج 
سازمان و آثار ناامیدي در هواداران آن به دلیل اوضاع 
آشفته آنان در سطح جهاني و منطقه اي، اقدام به عملیات 
خطرناکي را در تثبیت رهبري سر کرده منافقین و خروج 

بن بست موجود مؤثر دانسته اند.
دـ  رژیم عراق نیز پس از قبول قطعنامه 5۹۸ احساس 
کرد که حضور پرحجم منافقین در عراق دردسر ساز 
خواهد بود، لذا طي نشست هاي مشترك با سران منافقین 
به آنان تضمین داد که ایران شکست پذیر است و کافي 
است که شما فقط نیروهاي خود را به سوي ایران از 

شهري به شهر دیگر حرکت دهید.
بر این اساس منافقین با جمع آوري دیگر ضد انقالبیون 
به  نیرویي  اروپایي،  مختلف  کشورهاي  از  سرخورده، 
استعداد تقریبي 15 هزار نفر فراهم کرده و با بهره گیري 
از جنگ افزارهاي اهدایي صدام و دیگر اربابان خود، حمله 
خود را از غرب کشور به خاك جمهوري اسالمي ایران آغاز 
کردند. نیروي هوایي عراق با حمایت مقدماتي، آنها را براي 

ورود به عمق خاك ایران و در نهایت فتح تهران، ترغیب 
مي کند. با این اتحاد شوم، قسمت هایي از اراضي میهن 
اسالمي مورد تجاوز قرار مي گیرد. ملت سلحشور و مسلمان 
ایران، پس از اطالع از تجاوز منافقین به میهن اسالمي، 
به خروش آمده و به جبهه هاي جنگ اعزام مي شوند. 
سرانجام عملیات مرصاد در پنجم مرداد ماه 1۳6۷، به 
منظور مقابله با منافقین در منطقه اسالم آباد و کرند غرب 
در استان کرمانشاه، آغاز گردید. در همان لحظات اولیه 
حمله رعد  آسا و عکس العمل سریع رزمندگان، منافقین 
را به فراري مفتضحانه وادار مي سازد. این عملیات در روز 
بعد نیز با حمله هوانیروز ارتش جمهوري اسالمي ایران 
با سرکوبي شدید منافقان ادامه یافت و دشمن را دچار 
شکست سخت و سنگیني نمود. بدین ترتیب، منافقان 
شکست خورده، در این تجاوز نابخردانه، متحمل تلفات 
و خسارات عظیمي شدند. در این عملیات، 4۸00 نفر از 

منافقان نیز کشته و زخمي شدند.
یکی از پیامدهای این عملیات، محکومیت سازمان و 
عملیات فروغ از جانب گروه های اپوزیسیون بوده است. 
عمده ی گروه های مخالف جمهوری اسالمی نظیر حزب 
دموکرات کردستان، چپی ها و سلطنت طلبان، عملیات 
رجوی  خیال پردازی  های  و  توهمات  نتیجه ی  را  فروغ 
دانسته و حتی برخی سازمان را عامل ایجاد وحدت در 
جمهوری اسالمی عنوان کردند. دیگر پیامد عملیات فروغ 
جاویدان تلفات آن عملیات است. از آن پس خط کار 
سیاسی در اولویت قرار گرفت ولی هیچ گاه دنباله روی 
از مشی مسلحانه به عنوان تنها راه مقابله با جمهوری 
اسالمی ایران در سیاست های کلی سازمان به کناری 

گذاشته نشد.
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سران رژیم بعثي دریافتند که نه تنها تجاوز هشت ساله براي آنان و متحدان شان هیچ دستاوردي نداشته است بلکه ماهیت جنگ طلبي آنها خصوصاً با کاربرد سالح هاي شیمیایي، براي 
افکار عمومي جهان روشن شده است و قطعاً حامیان صدام براي دوري جستن از هراس هاي بعد از استقرار صلح، تغییر مهره در عراق را بهترین راه حل در نظر خواهند گرفت، در آن صورت 
نه تنها براي صدام آبرویي نخواهد ماند بلکه براي حزب بعث هم خسارات بسیار سنگین و جبران ناپذیري خواهد بود. از سویي در داخل کشور روحیه مردم کامالً در هم شکسته بود و آثار 
مشکالت اقتصادي ناشي از جنگ نیز روز به روز بیشتر نمود مي کرد و از سوي دیگر در بُعد بین المللي نیز رژیم عراق اعتبار خود را از دست داده بود و بار بدهي هاي خارجي نیز فشار زیادي 
را بر اقتصاد جنگ زده و ورشکسته این کشور تحمیل مي کرد. بنادر عراق که دسترسي محدودي به آب هاي آزاد دارد عمالً غیرقابل استفاده شده بود. اروندرود نیز که بخش عمده تجارت 
دریایي عراق از آن راه صورت مي گرفت. تا حصول نتیجه مذاکرات با ایران و الیروبي و پاکسازي آن، غیرقابل استفاده بود. لذا به منظور دستیابي به »فضاي حیاتي« و راه یابي به دریاهاي 

آزاد، خواستار در اختیار گرفتن دو جزیره کویت به صورت اجاره بود که کویت با این امر مخالفت کرد.
در چنین موقعیتي دولت عراق به منظور فراهم کردن زمینه حمله به کویت و نیز ایجاد آرامش در مرزهاي شرقي خود، مکاتبات مستقیم را با مقامات ایراني شروع کرد. صدام در نامه اي 
خطاب به مقام معظم رهبري)مد ظله العالي( و حجه االسالم والمسلمین هاشمي رفسنجاني پیشنهاد »حل و فصل جامع مناقشات مرزي« را ارائه کرد و عمالً تمام شرایط ایران از جمله 

قرارداد 1۹۷5 الجزایر را پذیرفت.
بخش پایانی آخرین نامه صدام:

با این تصمیم  ما، دیگر همه چیز روشن شده است و دیگر جز مبادله اسناد اقدامي باقي نمي ماند تا با هم از موضع مسؤولیت، نظاره گر واقعي حیات جدیدي سرشار از تعاون در سایه اصول 
اسالمي باشیم، حقوق یکدیگر را محترم بشمریم و بدین وسیله کساني را که سعي مي کنند از آب گل آلود ماهي بگیرند از سواحل خود دور کنیم و چه بسا در جهاتي همکاري کنیم که در 
نتیجه آن، خلیج به دریاچه صلح و امنیت و عاري از ناوگان ها و نیروهاي بیگانه که در کمین ما نشسته اند، مبدل شود. مضافاً این که همکاري مزبور مي تواند شامل جنبه هاي دیگر زندگي 

شود. اهلل اکبر و هلل الحمد. 
سرانجام پس از توافقات نهایی نمایندگان دو کشور، در ۲6 مردادماه 1۳6۹ اولین گروه اسرای جنگی که در واقع آزادگان در اسارت ما بودند آزاد شده و به آغوش ملت بازگشتند. تمامی 

مردم ایران این پیروزی را جشن گرفته و شور و هیجانی در خانواده ها و محله ها ایجاد شد. در عین حال آزادگان از دو موضوع، غم زده بودند یکی رحلت 
امام راحل)ره( و دیگری شهادت و مفقود بودن برخی یاران خود به خصوص برخی از آزادگانی که به شهادت رسیده بودند. آنان در اولین دیدار 

با رهبر معظم انقالب اسالمی در شعاری پرمفهوم و احساسی ضمن اعالم بیعت با ایشان از غیبت پیر سفر کرده زبان به شکوه گشوده و فریاد 
برآوردند که: »ای سید حسینی، کو رهبرم خمینی«. این سخن اشك را بر چشمان همگان جاری می ساخت، آنان هم چنین شعار »ای اهل 
حرم میر و علمدار نیامد، سقای حسین، سرور ساالر نیامد، علمدار نیامد.« را در این دیدار سر دادند. باالخره سازمان ملل متحد با یك تاخیر 

طوالنی 11 ساله و در سال 1۳۷0 رژیم بعثی عراق را به عنوان متجاوز به کشور جمهوری اسالمی ایران معرفی کرد.
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پذیـرش شکسـت

علل پذیرش قطعنامه 598
  و نامه نگاری صدام

دولت 
عراق به منظور 

فراهم كردن زمينه حمله 
به كويت و نيز ايجاد آرامش در 
مرزهاي شرقي خود، مكاتبات 
مستقيم را با مقامات ايراني 

شروع كرد. 
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ارتش بعثی صدام

رشد و انهدام

رشد و انهدام ارتش عراق

نوع
توپ صحرایی و تانکهواپیماهلی کوپترتانک و نفربروضعیت

ابتدای جنگ

انهدام در طول جنگ

غنیمت در طول جنگ

پایان جنگ

50003003001094

430

470

3000

300

-

600

100

9

600

4000

1500

7000

ابتدای جنگرسته
( تقریبی) 

انتهای جنگ
( تقریبی)

زمینی

هوایی

دریایی

220000

2500048000

50008200

رشد نیروی انسانی  ارتش عراق

150000

80000

230000

تلفات انسانی نیروی عراق

کشته و مجروح

اسیر و پناهنده

جمع

1000000



پیامدها و دستاوردهاي سیاسي  فرهنگي  اقتصادي دفاع مقدس
* اعتماد به نفس و خودباوري، شکوفایي استعداد و خالقیت

* رشد فضایل اخالقي و معنوي، رشد باورهاي دیني، تزکیه ي نظام اداري کشور
* تولد تفکر بسیجي تشکیل بسیج مردمي حضور داوطلبانه ي مردم از جمله نیروهاي مردمي 

عشایري
* سنجش ظرفیت دفاعي مردم و تجربه ي دفاع باز دارنده و همه جانبه

* تجارب سیاسي تجارب اقتصادي تجارب نظامي تجارب فرهنگي، تحول در صنایع دفاعي 
کشور

* آزمون کارآمدي نظام جمهوري اسالمي و تکامل سازمان ارتش و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي

* تحکیم وحدت ملي، رسوایي لیبرال ها و منافقین، شناخت دوست از دشمن 
* آزمون روشنفکري و تأثیر در نگرش هاي علمي و پژوهشي دانشگاه ها و مراکز عالي کشور

* تأثیر در حوزه هنر و ادبیات و تولید سبك هنری و ادبی دفاع مقدس
* خلق زیبایي ها، تکرار عاشورا، تجلي شهادت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

* ظهور جهادگران )سنگر سازان بي سنگر( و تفکر جهادی، نقش روحانیت، سفیران آزاده و 
مشارکت فعال زنان 

* تأثیر دفاع مقدس در تحکیم روابط اجتماعي و روح برادري، تحکیم بنیان خانواده ها تأثیر 
در فرهنگ عمومي کشور

* احیاي نقش مساجد در دفاع مقدس به عنوان اولین پایگاه حکومت اسالمي، محور وحدت، 
تنها رسانه مطمئن و جمع آوري کمك هاي مردمي 

* تربیت نیروهاي مبارز، مدیران و فرماندهان شجاع و با تدبیر 

دستاوردهاي بین المللي و منطقه اي دفاع مقدس
* تثبیت اقتدار جمهوري اسالمي ایران و تضمین استقالل کشور

* تولد استراتژي نوین دفاعي و ایجاد الگوي مبارزه با قدرت هاي بزرگ

* اثبات کار آمدي دین اسالم در اداره کشور و مظلومیت ایران در جهان
* رشد روابط سیاسي و دیپلماسي با کشورها و ایجاد اعتقاد به نقش ایران در تأمین امنیت 

منطقه در جهان
* شکست استراتژي مهار دو جانبه ي آمریکا، اهداف زمان بندي شده ي اسراییل در غرب 

آسیا و سایر طر ح هاي توسعه طلبانه ي دشمنان انقالب اسالمي
* ارزیابي عملکرد سازمان هاي بین المللي و منطقه اي
* مطرح شدن بیشتر انقالب اسالمي در سطح جهاني

*آزمون حقوق بشر  و بیداري جهان اسالم

ایثارگران دفاع مقدس
ایران در دوران دفاع مقدس شاهد از دست دادن بیش از ۲00 هزار تن از جوانان و فرماندهان 
گران قدر خود بود. هم چنین این جنگ بیش از 550 هزار رزمنده جانباز به یادگار گذاشت، به 
طوری که از این تعداد 60 درصد جانباز زیر ۲5 درصد و 40 درصد باقی مانده جانباز ۲5 درصد 

و باال تر هستند.
البته در این میان آزادگان کشور )اسرای جنگ تحمیلی( که آمار آن ها 4۲ هزار و 41 تن است 

هم نقش مهمی در تاریخ جنگ ایفا کرده اند.
 نکته قابل توجه این است که آمار جانبازان مطرح شده از سوی بنیاد شهید آمار دقیق نیست 
چرا که بسیاری از قربانیان جنگ تحمیلی هیچ اقدامی برای ثبت نام خود در لیست جانبازی و 

قربانیان جنگ نکرده و گروهی هم به دنبال اثبات جانبازی خود هستند.
مجموع شهدائی که در بنیاد شهید انقالب اسالمی دارای پرونده هستند ۲1۹ هزار تن می 
باشند که از این رقم حدود ۲0/000 نفر در درگیری با شرارت های ضدانقالب و ترورهای 
منافقین به شهادت رسیده اند. افرادی که در درگیری های مستقیم دفاع مقدس شهید شده 
اند 1۷۲ هزار شهید  و شهدای بمباران های دشمن 16 هزار شهید می باشند و به این ترتیب 
جمع شهدای جنگ تحمیلی به 1۸۸ هزارشهید می رسد. بیشترین تعداد شهید دفاع مقدس 
در سال 1۳65 با 41 هزار شهید بوده است. سن ۷۲ درصد از شهداء )یعنی حدود 155 هزار 
شهید( بین 16 تا ۲5 سال است )یعنی نوجوان و جوان(. بیشترین تعداد شهید از جهت سن 
۲0 ساله می باشند با تعداد ۳0/000 نفر در جنگ تحمیلی به طور میانگین از هر ۲۳0 نفر 
جمعیت کشور یك نفر به شهادت رسیده است. در این میان استان اصفهان از هر 144نفر یك 
نفر و قم از هر 14۸ نفر یك نفر و استان سمنان از هر 155 نفر یك نفر به شهادت رسیده اند 
و دارنده ی رتبه ی اول تا سوم در کشور می باشند. در میان اقشار، جامعه ی روحانیت بیش از 
ده برابر میانگین کل جامعه به شهادت رسیده اند و بیش از 5 برابر میانگین جامعه شهید داده 
اند )یعنی فرزندانشان به شهادت رسیده اند(. شهدای مؤنث بیش از 6/400 شهید و نزدیك به 
۳برابر کل شهدا می باشند. حدود 56 هزارشهید  از شهدا متأهل و بقیه مجرد بوده اند، به این 

ترتیب اکثریت قاطع شهداء مجرد بوده اند. 

دستاوردها
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سیاسی ،فرهنگی،اقتصادی
منطقه ای وبین المللی

نكته 
قابل توجه اين است كه 

آمار جانبازان مطرح شده از سوی 
بنياد شهيد آمار دقيق نيست چرا كه 

بسياری از قربانيان جنگ تحميلی هيچ 
اقدامی برای ثبت نام خود در ليست 

جانبازی و قربانيان جنگ نكرده 
و گروهی هم به دنبال اثبات 

جانبازی خود هستند.



و  شدیم  غافلگیر  دشمن  سوي  از  جنگ  در  ما 
آمادگي براي دفاع در آغاز تجاوز سراسري دشمن 
وجود نداشت. بزرگ ترین درسي که از دفاع مقدس 
آموخت هایم، این است که همواره باید در اوج آمادگي 
دفاع بازدارنده باشیم. این استراتژي هم چنان از سوي 
مسؤوالن مربوط دنبال مي شود. در استراتژي دفاعي 

ما، تهاجم جایگاهي ندارد، بلکه سیاست ما بازدارندگي است، و در این سیاست، موازنه ي قوا شرط اصلي 
است، و استراتژي بازدارنده ي دفاعي در صورتي تحقق مي یابد که این شرط مهم لحاظ شود. دفاع هشت 
ساله ي ملت شهید پرور ایران در برابر تجاوز رژیم سرسپرده ي صدام، زنگ خطر را در جهان اسالم 
به صدا درآورد، و این واقعیت را به اثبات رساند که آمریکا و اذنابش با اسالم مخالف اند و هر دولتي که 
نظام سیاسي و اداره کشورش را بر اساس اصول و آموزه هاي دیني پي ریزي کند، به اتهام بنیادگرایي 
مورد هجوم آمریکا قرار مي گیرد؛ چرا که آمریکا در راستاي طرح خاورمیانه بزرگ به دنبال تحقق لیبرال 
دموکراسي و حذف اسالم است. امروزه کم تر کسي است که مسلمان باشد، اما دشمني امریکا و ضدیت او 
را با دین اسالم و دولت هاي اسالمي را نشناسد. این آگاهي و شناخت در دوران هشت سال دفاع مقدس، 
بارها از زبان مبارك امام راحل)ره( جاري شد که آمریکا با حمایت از صدام، به دنبال حذف اسالم است. 
پس از سرنوشت محتوم صدام و افشاي سیاست هاي با منطق آمریکا، دقیقاً محاسبه ي حضرت امام)ره( 

تحقق عیني یافته است.
نکته قابل توجه در راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران، عنصر معنویت و روحیه شهادت طلبی است 
که نیروهای دشمن فاقد آن هستند. تجاربی چون دوران دفاع مقدس و یا جنگ ۳۳ روزه )علیه حزب اهلل 
لبنان( و ۲۲ روزه )علیه جنبش حماس( نشان داده است که این عنصر می تواند موازنه نظامی و امنیتی 
نبرد را بر هم زده و کمبود تسلیحات و تجهیزات را در برابر دشمن جبران کند.  از سوی دیگر همواره بخشی 
از تأکیدات مسئوالن نظامی - امنیتی کشور بر لزوم آمادگی داخلی در  مقابل تهدیدات خارجی اشاره 
دارد. این آمادگی، به طور عمده بر دو مفهوم جنگ  نامتقارن و پدافند غیر عامل متمرکز است. مشروعیت 
نظام، مهمترین عامل برای ایجاد این آمادگی است و تجربه نشان داده در مواقع بحران و جنگ، گسست 
ها کاهش یافته و همگرایی میان نظام و مردم افزایش قابل توجهی می یابد. به بخشی از نظرات رییس 
جمهوری سابق آمریکا جرج بوش در اعتراف به توانمندی های ایران توجه کنید: هر ایرانی و طرفداران 
آن ها در سرتاسر جهان به مثابه یك بمب ساعتی هستند که در صورت هر گونه تعرض به ایران منفجر 

خواهند شد...!!
به هر حال دشمنان ذاتی نظام مقدس جمهوری اسالمی به لحاظ احساس خطر نابودی دائمی که از 
قدرت درونی و الهی اسالم دارند هر گاه از دری وارد می شوند و با دفاع و هوشیاری سربازان جبهه اسالم 

به عقب رانده می شوند. برخی عرصه های ورودشان را بشناسیم:
فرهنگ - سبك زندگی - اقتصاد بومی و بین الملل - علم و فنآوری، دانشگاه و دانشجو- امور نظامی- 
انرژی هسته ای- اطالعات و جاسوسی - رسانه و جنگ روانی - فضای سایبر - ماهواره- غذا، دارو و لوازم 

پزشکی - سیستم بانکی و پولی و . . . هوشیار باشیم، دفاع همچنان باقیست.

دفاع همچنان باقیست
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چشم انداز دفاعی

نكته 
قابل توجه در 

راهبرد دفاعی جمهوری 
اسالمی ايران، عنصر معنويت 
و روحيه شهادت طلبی است 

كه نيروهای دشمن فاقد 
آن هستند. 


