تحليل روند و ويژگيهاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران
با تأکيد بر بنيانهاي جغرافياي نظامي
حسين ربيعي ، 1علي محمدپور
دریافت2931/50/12 :

2

پذیرش2931/25/25 :

چکيده

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که حدود هشت سال به طول انجامیدد گسدرر ای
به مساحت بیش از  2155کیلومرر را دربر گرفت و یکی از بزرگ ترین جنگهدای
قرن بیسرم را رقم زد .پهنه عملیاتی این جنگ از ویژگی های گونداگون جغرافیدای
انسانی و طبیعی برخدوردار بدود و اندوا مخرلد

عملیدا نظدامی در آن انجدا

گرفت .جدا از گسرر جغرافیایی این جنگ از ویژگیهای دیگری نیدز برخدوردار
بود؛ در آغاز جنگ یکدی از طدرفین در دوران گدذار از ید

انقدب مردمدی و

دیگری در دوران ثبا و آرامش بدود .همچندین در حدايی کده یکدی از طدرفین
جنگ از پشریبانی نسبی جهانی برخوردار بود دیگری همزمدان رویداروی بخدش
زیادی از جامعه جهانی قرار گرفرده بدود .در ایدن وضدعیت پیدروزی نظدامی در
جبهههای جنگ مسرلز پیروی درست از اصول جنگی از جمله در نظر گدرفرن
اصول جغرافیای نظامی بود .بررسی و تحلیل دقیق تر روند جندگ میدزان پیدروی
روند جنگ از بنیانهای جغرافیای نظامی را در هر دو جبهه روشن می کندد .مقايده
حاضر با برشمردن ویژگی های عملیا نظامی طدرفین جندگ کاربسدت اصدول
کلی جغرافیای نظامی را از سوی هر کدا از طرفهای درگیر بررسدی و تحلیدل
کرد است.
واژگان اصلي :جغرافیای نظامی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ژئواسدرراتژی
راهبرد نظامی جنگ شهرها.

 . 2دکرری جغرافیای سیاسی اسرادیار دانشکد علو جغرافیایی دانشگا خوارزمی (نویسند مسئول).
(رایانامه)Hosseinrabiei@hotmail.com :
 .1دکرری جغرافیای سیاسی دانشکد نقشهبرداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلّح.
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مقدمه

جغرافیای نظامی یکی از زیرشاخههای کاربردی داندش جغرافیاسدت کده از گذشدرههدای بسدیار دور
مددورد توجدده فرماندددهان و جنددگسددااران بددود اسددت .جغرافیددای سیاسددینظددامی مبحظددا
سیاسیدیپلماتی جامعهشناخری اقرصادی و نظامی را در ی شیو تما راهبردی تلفیق میکند و بده
2
بررسی قدر نسبی موجود در بین کشورهای مسرقل و کشدورهای هدمپیمدان مدیپدردازد (گبسدنر
 .)21 :2393شواهد تاریخی فراواندی وجدود دارد کده نشدان مدیدهدد جغرافدیداندان همدوار در کندار
فرماندهان جنگی به هدایت و ساماندهی جنگها مشغول بدود اندد .ايبرده آشدکار اسدت کده جغرافیدا
صرفاً کاربرد جنگی ندارد .تجار طوانی جنگها و اجدرای طدر هدای نظدامی نشدان مدیدهدد در
صورتی که فرماندهان و کارشناسان امور نظامی و مشاوران غیرنظامی از اندیشه از برخدوردار باشدند
و اصول و مبانی جغرافیای نظامی و تجزیهوتحلیل مناسد را در طراحدی نظدامی مدورد توجده قدرار
دهند برند میدان هسرند (صفوی  .)91 :2991ژنرال واشنگرن در سرزمینهای مسطح و همدوار اطدراف
یورکتاون و ویرجینیا توانست کرن وايیس را در سال  2192میبدی شکست دهدد و بدرای آمریکدا
ی پیروزی به ارمغان آورد .ناپلئون با سپاهیان ویلینگرون در اراضی پست واتريو در بلژید روبدهرو
شد که به شکست سخت ناپلئون منرهی شد .تعجبی ندارد که در دوران اخیر بیشرر عملیدا نظدامی
پرهزینه و سنگین در سرزمینهای مسطح و یکنواخت و وسیع روسدیه کده امکدان تحدرک و مدانور
نیروهای عظیم و هدایت و رهبری نبرد از هوا به زمین را در مقیاس گسررد و وسیع فراهم مدیآورد
روی داد است (صفوی .)11 :2991
یکی از بزرگترین و در عین حال خونبارترین جنگهایی که ایران در چند قرن اخیدر تجربده
کرد است جنگ هشت سايهای بود که در سال  2903توسط ارتدش عدراق علیده ایدران طراحدی و
تحمیل شد و تا سال  2911ادامه یافت .تا کنون مطايعا بسدیاری در مدورد ابعداد و زوایدای پیددا و
پنهان این جنگ انجا شد و نرایج آن در شکلهای مخرل انرشار یافره اسدت .شداید یکدی از ابعداد
کمرر شکافره شد این جنگ بررسی طراحیها و راهبردهای بهکار رفره از سوی دو طرف درگیدر در
جنگ و بررسی انطباق یا عد انطباق عملیا جنگی آنها با شرایط و ویژگیهای جغرافیدای نظدامی
و راهبردی مرز ایران و عراق است .تحلیل تفصیلی طراحیها و عملیدا انجدا شدد در دوران ایدن
جنگ میتواند جلو تاز ای از واقعیت عملیا و ابرکارا نظامی طرفین را نمایدان کندد .بدا همدین
هدف مقايه پیش رو به واکاوی عملیا های نظامی مخرل ِ انجا شد ایران و عراق پرداخره اسدت.
این پژوهش برای یافرن پاسخ به این پرسش انجا میشود :عملیا جنگی طدرفین در جندگ عدراق
علیه ایران تا چه حد براساس ویژگیهای جغرافیای نظامی مرز انجدا شدد و کددا کشدور ابرکدار
عمل راهبردی بیشرری داشره است؟

1. Glassner
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روش پژوهش

بررسیهای انجا شد دربدار جندگ کده از مندابع کرابخاندهای گدردآوری شدد تددوین و در حدد
ضرور از نقشهها و جدولهای مرتبط برای اسردال از بهر گیری شد است.
تعريف مفاهيم و مباحث نظري

راهبرد و راهبرد نظامي

تعرید

بدده اجمددا از واژ «راهبددرد» وجددود ندددارد .راهبددرد از ریشده یونددانی

عددا و حرددی قرید

 Strateemaاست که خود از واژ  Strategosبه معنای ژنرال ارتش مشرق شد اسدتStrategos .

بهمعنای ارتش و  agoبه معنای هدایت است .بنابراین واژ مزبور به معنای هدایت ارتدش اسدت .از
نظر تاریخی نیز  Strategosعنوان افسران عايیرتبه ارتدش بیدزانس بدود کده ید
مررادف با ی

منطقده نظدامی-

سپا نظامی مدرن -تحت فرمان آنها قرار داشدره اسدت (فارسدی  .)99 :2919در یوندان

باسران راهبرد به معنای «فن و هنر ژنرايی» بود .کايج جنگ ایاا مرحدد در فرهندگ اصدطبحا
نظامی خود هشت تعری

از راهبدرد نظدامی ارائده داد اسدت .امدا واژ راهبدرد امدروز بده شدکل

بیقاعد ای مورداسرفاد قرار میگیرد .برخی راهبرد را خط ترسیم شد روی ید

تحليل روند و ویژگیهاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران با تأکيد بر بنيانهاي ...

این مقايه به روش توصیفی -تحلیلی انجا شد است .محروای مطاي

بر اساس اسناد گدزارشهدا و

نقشده مدینامندد.

برخی دیگر معرقدند راهبرد بیانگر اهداف ملی است .با ایدن همده مشدکل فقدط در معندای يغدوی
راهبرد خبصه نمیشود؛ این موضو تنها یکی از مشکب اسرفاد شایسره و مؤثر از ضروریتدرین
ابزار حرفه نظامیگری است .تنها با فهم دوجانبه از آنچه راهبرد نظامی خواندد مدیشدود مدیتدوان
درک راهبردی درسری داشت .دسریابی به توافق عمومی در مورد ید
نظددامی نیازمنددد ارائ ده تعری د

رهیافدت مفهدومی از راهبدرد

واحددد تشددریح عوامددل اساسددی تشددکیلدهنددد راهبددرد نظددامی و

تجزیهوتحلیل چگونگی ارتباط آن عوامل است .تدوین راهبرد نظامی بدهعندوان ید

حدوز علمدی

نریجده مسددرقیم تعمددیم تجربیددا مربددوط بدده فرماندددهی نظددامی در دوران آمدداد سددازی و اجددرای
جنگهاست (سوکويوفسکی .)1 :2399 2سراد مشررک ارتدش ایداا مرحدد راهبدرد نظدامی را چندین
تعری

کرد است« :راهبرد نظامی عبار است از فن و علم بهکدارگیری قدوای نظدامی ملدت بدرای

تأمین اهداف سیاست ملی از طریق اسرفاد از قوای نظامی یا تهدید بهزور».
1. Sokolovsky
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ژنرال ماکسول دی .تایلور در خبل دیدار خود از کايج جنگ ارتش ایاا مرحدد طدی نطقدی
راهبرد را شامل اهداف روشها و ابزار دانست .این مفهو را میتوان بدهصدور معاديده ذیدل بیدان
کرد :راهبرد برابر است با اهداف (آنچه هر فرد برای نیدل بده آنهدا مدیکوشدد) بدهعدبو روشهدا
(شیو های عمل) بهعبو ابزار (وسیلههایی که از طریق آنها میتوان به ید

هددف دسدت یافدت).

این مفهو کلی را میتوان بهعنوان مبنایی برای فرمولبندی هر نو راهبرد نظامی سیاسی اقرصدادی
و  ...بر مبنای عنصر قدر ملی مورد اسرفاد قرار داد .بنابراین راهبرد نظامی از سه عنصدر اهدداف
را ها و ابزارها تشکیل میشود .منظدور از اهدداف هددفهدای نظدامی و مدراد از را هدا روشهدای
مرفاو بهکارگیری نیروی نظامی و در حقیقت بررسی اقداماتی است که برای نیل بده اهدداف نظدامی
طراحی میشود و مفاهیم راهبردی نظامی خواند میشود .ابزار نیدز بدهمعندای مندابع نظدامی نیدروی
انسانی قدر مايی پول نیروها پشریبانی و غیر است که برای انجا مأموریت از

اسدت (ازغنددی و

روشندل .)1 :2919

راهبرد نظامی بخشی از مجموعهای بهنا راهبرد ملی است .گاهی اوقا بخش نظامی راهبدرد
ملی بهعنوان راهبرد نظامی تلقی میشود .در این حايت راهبدرد نظدامی در بدااترین سدطح خدود و
مرمایز از راهبردهای عملیاتی بهعنوان اساسی برای عملیدا و برنامدهریدزی نظدامی بده کدار گرفرده
میشود .این مقدما ما را به این نریجهگیری میرساند که «راهبرد نظامی مسداوی اسدت بدا حاصدل
جمع اهداف نظامی و عقاید راهبردی نظامی و منابع نظامی» .این رهیافدت نظدری بدرای سده سدطح
جنگ -سطو راهبردی عملیاتی تاکریکی -قابل بهکارگیری است و تشابها بنیدادی بدین راهبدرد
نظامی ملی هنر عملیاتی و تاکری ها را آشکار میسازد .راهبدرد نظدامی دارای دو سدطح عملیداتی و
توسعه نیروست .راهبردهای مبرنی بر تواناییهای نظامی موجود راهبرد عملیاتی نامیدد مدیشدوند و
بهعنوان پایه اساسی برای فرمولبندی طر های ویژ عمل در مقاطع زمانی کوتا مد مدورد اسدرفاد
قرار میگیرند .این سطح از راهبرد همچنین به راهبرد بزرگ تاکرید

و هندر عملیداتی اشدار دارد.

راهبردهای بلندمد ممکن است مبرنی بر برآورد تهدیددهای آتدی اهدداف و نیازمنددیهدا باشدند.
بنابراین بهعنوان امری تحمیل شد بهوسیله وضعیت نیروی جاری تلقی نمیشوند.
جغرافياي نظامي

جغرافیای نظامی در سدطو و مقیداسهدای مخرلفدی کداربرد دارد؛ از تددوین راهبدردهدای نظدامی
قدر های بزرگ تا طراحی ی
05

محله کوچ

به ی

نقطه جغرافیایی مشخص میتوان از اصدول و

معیارهددای جغرافیددای نظددامی بهددر گرفددت .در میددان محدددود هددای طبیعددی موجددود یکددی از
و پشریبانی و نیز برنامهها شر ها و خطمشیهای سیاسی -نظامی در زمینههای جهدانی منطقدهای و
محلی مرمرکز است جغرافیای نظامی است .بندابرایدن جغرافیدای نظدامی بدر تدأثیر عوامدل محدیط
جغرافیایی بر جنگها اشار دارد و تأثیر و کاربرد جغرافیدای طبیعدی و انسدانی در طدر ریدزیهدای
عملیاتی یا اجرای عملیاتی را موردبررسی قرار میدهد .عمد ترین عوامل جغرافیای طبیعی و انسدانی
که امور نظامی را بهطور قطع تحتتأثیر قرار میدهند بهشر

جدول  2است (کايینز .)1 :2999

جدول  :1عوامل جغرافيايي مؤثر بر جنگ و راهبردهاي جنگي

عوامل فرهنگي  -انساني

عوامل طبيعي
روابط فضایی

ریشههای قومی و نژادی

توپوگرافی و ز کشی

ايگوهای جمعیری

زمینشناسی و خاک

ساخرارهای اجرماعی

پوشش گیاهی

زبانها و مذاه

اقیانوسها و سواحل دریاها

صنایع کاربردی خشکی

آ وهوا و اقلیم

شبکههای حمل و نقل

روشنایی روز و تاریکی

ارتباطا

را دور

جاذبه و خاصیت مغناطیسی

تأسیسا

نظامی

تحليل روند و ویژگیهاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران با تأکيد بر بنيانهاي ...

زیرمجموعههای مرعددی که بر تأثیر محیطهای طبیعی و انسانی بر انوا مخرل

عملیا های رزمدی

روابط فضایی همرا با وجود آ های حایل و وضعیت آنها به احرمال قوی اصدلیتدرین عوامدل
جغرافیاییاند که با مکان وسعت و شکل مناطق زمینی ارتباط دارندد .عدوار

طبیعدی صدحنههدایی را

بهوجود میآورند که روی آنها میتوان عملیا چشمگیر نظامی را در خشدکیهدا بدهنمدایش گذاشدت.
ناهمواری ز کشی ايگوها زمینشناسی و خاک از جملده موضدوعا مدرتبط بدا عدوار
زمینهای مرتفع زمینهای مسطح و فرورفرگیها هر ی

طبیعدیاندد.

بدهشدکل خاصدی بدر قابلیدتهدای نیروهدای

زمینی و هوایی تأثیر میگذارند که قابلیت اجرای مانور آزادانه هدفیابی اسرفاد مؤثر از قددر آتدش
هدایت عملیا غیرنظامی عملیا همداهنگی و تدأمین پشدریبانی از در سدطو تداکریکی عملیداتی و
راهبردی از آن جمله است .راهبردشناسان بلندپایه به کو ها در ها فب ها و جلگههدای پسدت توجده
06
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میکنند .سربازان خطمقد که بهجای تصاویر کلی از امدور مربدوط بدا جزئیدا آنهدا سدروکار دارندد
نظرا کامبً مرفاوتی دارند .تپههای کوچ
بسیار مهمتر

آ گذرها بسرر و کرانههای رودخاندههدا از دیددگا آنهدا

است (کايینز .)1 :2999

کارایی عملیا نیروی زمینی در شی های تند زمدین بسدرگی بده مهدار حرفدهای و اندوا
حملونقل بار دارد .حملونقل ریلی بهرر از خودروهدای سدنگین بدرای عبدور از اراضدی شدی دار
است .چنانچه فراز توپوگرافی و فراز نظامی بهطور تصادفی بر یکدیگر منطبدق شدوند همده نقداط و
نواحی با اهمیری که در شی های سخت قرار دارند بهراحری قابدل رؤیدت خواهندد بدود .بندابراین
ناهمواریها و سرزمینهای به نسبت هموار و مسطح هر کدا نقشی در جنگها برعهد مدیگیرندد.
در عملیا نظامی در های بسیار بزرگ و باری

و تنگههای مخوف از موانع بدا اهمیدت بدهشدمار

میروند؛ ويی تعداد آنها نسبت به انوا غارهای بزرگ و کوچ

در بعضی مناطق کوهسرانی کده در

پیشبرد اهداف نظامی تأخیر ایجاد میکنند ناچیز است .اگر نیروهدای دشدمن بروانندد بده ارتفاعدا
مشرف بر حوز های آبگیر و رودخانههایی که با اراضی شی دار احاطه شد اند دسدت یابندد همده
نیروهای مسرقر در عمق را در معر
خصوصیا

آتش مهل

قرار میدهند (.)http://www.ngdir.ir

خاک تأثیر مسرقیم بر تحمدل عبدورومدرور و حمدلونقدل سدنگین (تریلرهدا

تان برها و  )...و سب

(انوا خودروهای سواری) دارد .تحرک در جاد هدای فرعدی در اراضدی

دارای شن و ریگ پیوسدره میسدر اسدت؛ در حدايی کده حرکدت در اراضدی بداتبقی و يجدنزار
غیرممکن است و تنها برخی از خودروهای آبی -خاکی کوچ

میتوانند در این نو سرزمینهدا

تحرک داشره باشند.
ویژگیهای فرهنگی و انسانی ازنظر نظامی اهمیت دارند؛ مواردی از قبیل هوش فطدری زبدانهدا
گویشها میزان سواد آدا و رسو باورها عِرق و احساس ملی نظدر مدرد نسدبت بده خدارجیهدا
(بیتفاو

احساس احررا اظهار نارضایری اعب دشدمنی) انضدباط روحیده خلدق و خو(منفعدل یدا

تهاجمی) شیو بیماریهای بومی و نیز ایجاد رابطه میان گرو های نژادی قدومی طایفدهای و مدذهبی
درخور توجه ویژ ای است .اهمیت روانشناخری باای این مسئله از برخدی نمادهدای فرهنگدی نشدأ
میگیرد .زمان فاصله و اشکال مرفاو حملونقل نهتنها تعیینکنند کیفیدت جابدهجدایی سدریع نیروهدا
از ی

مکان به مکان دیگر است بلکه بر توانایی عملکرد مدؤثر و سدریع آنهدا پدس از ورود بده محدل

مورد نظر تأثیر میگذارد (کايینز  .)19 :2999بنابر ایدن از جنبده فرهنگدی راهبردشناسدان و کارشناسدان
فنون نظامی باید روابط نژادی قومی و قبلیهای را در مناطق جنگی مطايعه کنند؛ زیرا علل ریشدهای و
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عوامل بايقو تشدید کشمکشها اقداما مرقابل و احرمال موفقیت با توجه به موقعیت از مکانی بده
قرار دارند و از این رو مسرحق توجها

بیشرری در برنامههای سیاسی -نظامیاند.

برخی از اماکن مثل زیارتگا ها قبرسرانهای ملی اماکن مذهبی و حری تمدامی ید

شدهر از

نظر روانشناسی اهمیت بهسزایی دارند و بایدد قبدل از دسدت زدن بده هدرگونده عملیدا

آنهدا را

موردتوجه دقیق قرار داد.
منابع طبیعی کاربری زمینها و صنایعی که زیربنای تواناییها و اسدرعدادهای رزمدی و نیدروی
مقاومت و ایسرادگی نیروهای خودی و نبرد دشمنان را مشخص میکنندد نقشدی اساسدی در امنیدت
دارند .غذا اساس ایسرادگی و شکستناپذیری را تشکیل میدهدد و تهیده مدواد اويیده و امکاندا و
تبدیل آنها به کاا و وسایل مورد نیداز از جملده ضدروریا دیگدر اسدت .عناصدر سدازند اصدلی
عبار اند از :کشاورزی دامپروری و شیب

معادن و فلزا

نفت نیدروی ايکرریسدیره و هسدرهای

امکانا آبی ساخت کارخانهها کارخانههای سنگ آجر چو بری و دیگر مواد سداخرمانسدازی.
امروز در جهان تنها چند کشور وجود دارند کده از تدوان و ظرفیدت اقرصدادی از برخوردارندد و
هیچ کدا از کشورها کامبً خودکفا نیسرند تا بروانند همه نیازهای خدود را برطدرف کنندد .يدذا مندابع

تحليل روند و ویژگیهاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران با تأکيد بر بنيانهاي ...

مکان دیگر و از موردی به مورد دیگر مرفاو است .مرد در بداای فهرسدت مبحظدا فرهنگدی

خارجی برای مقاومت و ایسرادگی و درجه کنررل بر آنها از نظر جغرافیایی اهمیت بهسزایی دارند.
فاصله زیاد بین پایگا های داخلی و مناطق عملیاتی فرصت اقدا بههنگا نیروی نظامی را در مواقدع
اضطراری کاهش میدهد .نیروهایی که مکانهای جغرافیایی برتر را در زمین یا فضا تسخیر میکنندد
به بهررین شکل ممکن میتوانند به اهداف مخرل
موقعیتها گاهی ممکن است به بزرگی ی

فعلی یا آتدی خدود دسدت یابندد .مطلدو تدرین

کشدور و گداهی بده کدوچکی نقطدهای باشدد کده روی

نقشههای تاکریکی بزرگمقیاس تعیین میشود.
وسعت یکی دیگر از شاخص های جغرافیایی مهم در عملیا

نظامی است .ید

منطقده

عملیاتی که کیلومررها وسعت دارد فضدایی را بدرای نیروهدای نظدامی فدراهم مدیآورد تدا بده
مانورهای تهاجمی یا تدافعی اقدا کنند و بروانند مراکز فرمانددهی یگدانهدای نظدامی بندادر
فرودگا ها تأسیسا
سازند

يجسری

و دیگر اهداف ثابت و مرحرک خود را بهشکل مناسبی پراکندد

(کايینز .)91 :2999
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شبکههای حملونقل تواناییهای دويرمردان و فرماندهان را برای بدهکدارگیری و پیداد کدردن
نیروها در گوشهوکنار جهدان افدزایش یدا کداهش مدیدهندد .جداد هدا خطدوط ریلدی آبراهدههدا
فرودگا های نظامی و بنادر که در ترکی

مناس

و درسری با هم موقعیت یافره باشند سب

سدهويت

مانور در جابهجایی نیروها میشوند؛ بهنحوی که میتوان از پایگا های دور بهسدرعت نیدرو فرسدراد.
را های زمینی دریایی و هوایی سب

محدودیت و بازدارندگی تواناییها میشوند و هزینه دسدریابی

به اهداف مأموریت از نظر زمان باا میرود و چه بسا زندگی و حیا نیدروی تحدت فرمانددهی را
هم بهخطر اندازد .کمبودهای شدید ممکن است حری عملیا

ضروری را غیرعملی کند.

بهطور منطقی باید باور داشت که جغرافیای نظامی روی مسئله رز و جنگ همچدون گذشدره
در آیند نیز تأثیر بهسزایی خواهد داشت .ارزش جغرافیای نظدامی در ایدن اسدت کده اثدرا منطقده
عملیا را با شیو تجزیهوتحلیل فضا و محیط تلفیق میکند .در این مقايه نیز همین فرآیندد مددنظدر
بود است.
يافتهها و اطالعات

ويژگيهاي جغرافياي نظامي مرزهاي ايران و عراق

مرز میان ایران و عراق  2153کیلومرر طول دارد که از بندر فاو در دهانه اروندرود شرو مدیشدود و
تا خطايرأس کو داامپر بزرگ (محل میله مرزی سهگانه ایران -عراق -ترکیه) ادامه مییابدد .از کدل
مسافت مرزی میان این دو کشور حدود  155کیلومرر آن یعنی از کو داامپر بزرگ تا قصر شدیرین
را ارتفاعا و مناطق کوهسرانی تشکیل میدهد و خط مرزی در این فاصدله اغلد

از خدطايدرأس

ارتفاعا عبور میکند .از دشت قصر شیرین تا دشت مهران در حدود  955کیلومرر نیز ندوار مدرزی
از ارتفاعا فرسایشیافره میگذرد .از دشت مهران تا مناطقی که شداخههدای رودخانده کرخده وارد
نواحی مرزی در غر بسران میشود مرز به طول  15کیلدومرر از زمینهدای گسسدره و تپدهای عبدور
میکند .از این نواحی تا نهر خین که شطايعر مرز مشررک دو کشور را تشکیل مدیدهدد مدرز بده
طول  115کیلومرر از پهنههای باتبقی و ماندابی رد میشود .بقیه طول مرز را از یدن نقطده تدا دهانده
اروندرود در ساحل خلیج فارس به طول  91کیلومرر اروندرود تشکیل میدهد (نقشه .)2

08

در مناطق مرزی جنو شرقی که از حوز های مهم جمعیری عراق محسو میشدود اکثدراً
اعرا

شیعه سکونت دارند و در مرزهای شدمال شدرقی و مرزهدای عدراق بدا سدوریه کردهدا و

اعرا

زندگی میکنند که همه آنها دنبايهای در آن سوی مرزهای عدراق دارندد (ندامی و محمددپور

تحليل روند و ویژگیهاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران با تأکيد بر بنيانهاي ...

نقشه  :1ويژگيهاي توپوگرافيک مرز ايران و عراق

.)910 :2991

همچنان که در نقشه مشخص است قسمتهای شمايی مرزهدای ایدران و عدراق کوهسدرانی
است و هرچه به مناطق جنوبیتر حرکت میکنیم از میزان ناهمواریها کاسدره شدد سدرزمینهدای
پست بیشرر میشود .عبو بر این در قسمت شمايی و مرکزی ناهمواریها در داخدل ایدران اسدت؛
در حايی که سرزمینهای عراق در این قسمت صاف و هموار است.
از جنبه ویژگیهای سکونتگاهی شهر بغداد در فاصله بسدیار کمدی از مدرز ایدران قدرار دارد
(حدود  215کیلومرر)؛ در حايی که تهران حدود  155کیلومرر تا عراق فاصله دارد .بیشرر مندابع نفدت
و گاز عراق در نوار مرزی این کشور با ایران قرار دارد .از جنبه انسانی نیز در زمان صدا کده اقلیدت
سنی عر بر این کشور حکومت میکرد بخش زیادی از نوار مرزی این کشور در اخریدار کردهدا و
عر های شیعه بود که دیدگاهی مخاي

با حکومت مرکزی داشرند .بنابر این آسی پدذیری کشدور

عراق در مرزهای ایران بسیار زیاد و بویژ در نواحی مرکزی و شمايی آن از ندواحی جندوبی بیشدرر
بود است؛ بهطوری که تصرف یا تهدید این مناطق از سوی ایران (که بدرای ایدران نسدبراً راحدتتدر
بود) میتوانست نگرانیهای شدیدی برای حکومت عراق ایجاد کند.
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راهبردهاي جنگي عراق

راهبرد نظامی عراق در جنگ با ایران بهديیل تغییرا در توازن طدرفین تحدوا نظدا بدینايملدل
تحوا حاصل در جبهههای نبرد و  ...هرگز از مشی و روند یکسانی برخوردار نبود .براساس سده
شاخص اهداف روشها و منابع میتوان روند تغییرا در راهبرد نظامی این کشور را بهشر ذیدل
تقسیمبندی کرد (درویشی :)2999
 .2راهبرد تهاجمی ابردای جنگ (از  03/1/92تا )12/9/1؛
 .1راهبرد تدافعی (از  12/1/19تا )11/2/19؛
 .9راهبرد تهاجمی اواخر جنگ (از  11/2/19تا .)11/0/13
 .1راهبرد تهاجمي عراق

راهبرد تهاجمی عراق از تهاجم سراسری به خاک ایران تا عق نشینی به مزرهای بینايمللدی را دربدر
میگیرد .این دور از جنگ از تاریخ  03/1/92آغاز و تا  12/9/1ادامه داشت .راهبدرد نظدامی عدراق
در این دور و طی  15ما اشغال خاک ایران از سوی ارتش این کشور تهاجمی و امیدوار بود تدا از
روشهای گوناگون برواند به حداقلی از اهداف موردنظدر خدویش دسدت یابدد .پدس از ناکدامی در
تصرف و اشغال کامل جزیر و شهر آبادان تقریباً از تاریخ  03/9/25ارتش عدراق در سدرزمینهدای
اشغايی خوزسران زمینگیر شد و در اک دفاعی فرو رفت و تا پایدان ایدن دور بده ندوعی در حدال
مقابله با عملیا های کوچ

و بزرگ و منظم و نامنظم رزمندگان ایران بود .بهعبار دیگدر ارتدش

عراق در این دور دچار نوعی سردرگمی و ببتکلیفی بود و بیشرر امیددوار بدود از طریدق تحرکدا
سیاسی و فشارهای بینايمللی به ایران به امریازا مورد نظر خویش دست یابدد .وفیدق سدامرایی در
کرا «ویرانی درواز شرقی» اهداف نظامی ارتش عراق در آغاز جندگ بدا ایدران را بده شدر ذیدل
برشمرد است (سامرایی :)01-11 :2911
الف) هوايي :بمباران پایگا های هوایی تهران در مهرآباد دوشانتپه پایگا هوایی تبریز پایگا هدوایی
شاهرخی در حوايی همدان و پایگا های هوایی دزفول بوشهر شیراز اصفهان و فرودگا های اهدواز
کرمانشا سنندج و ارومیه.
ب) زميني .2 :تثبیت موقعیت نیروهای عراق در منطقه عملیاتی شدمايی و اشدغال و کنردرل برخدی از
تپههای مهم مرزی در منطقه حاج عمران ارتفا  2911در خداک ایدران و منطقده پنجدوین و برخدی
ارتفاعا
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دیگر در منطقه طویله در شرق سلیمانیه؛

 .1پیشروی در منطقه عملیاتی میانی برای اشغال شهر مهران گسررش خط حمله به طرف شدمال بده
موجود در نفتشهر اشغال شهرهای قصرشیرین گیبنغر و سرپلذهدا و پدیشروی بدهطدرف
تنگه پایطلق برای کنررل این تنگه و تپههای کوینه و دانه خش ؛
 .9پیشروی اصلی در منطقه عملیاتی جنو با هدف اشغال شهرهای دزفدول اهدواز کرانده شدرق
اروندرود و شهرهای خرمشهر و آبادان و پیشروی به طرف شهرهای شادگان ماهشهر و . ...
در حقیقت ارتش عراق برای دسریابی به اهداف زمینی تهاجم گسررد و همهجانبده زمیندی و
برای خنثی ساخرن توان هوایی ایران تهاجم گسررد هوایی را در دسدرور کدار خدود قدرار داد بدود؛
ضمن اینکه به همراهی عشایر عر منطقه خوزسران نیز امیدوار بود .بهعبار دیگر رهبدری عدراق
بسیار امیدوار بود از طریق دسریابی به اهداف نظامی ذکر شد رژیم نوپدای جمهدوری اسدبمی را از
پای درآورد و اهداف سیاسی خویش را محقق سازد.
 .2راهبرد تدافعي

این راهبرد که از آغاز تا پایان حضور نیروهای ایرانی در خاک عراق بر تفکدر نظدامی هیئدت حاکمده

تحليل روند و ویژگیهاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران با تأکيد بر بنيانهاي ...

منظور اشغال تنگه کنجانچم به سمت ایب اشغال شهرهای سومار و نفتشدهر و تأسیسدا نفردی

عراق سایه افکند بود در عمل و با توجه بده تحدوا صدحنه جندگ اشدکال و مراحدل مخرلفدی
داشت .راهبرد دفا مطلق و همهجانبه عراق (از  12/1/19تا  )11/21/9پس از شکسدت در عملیدا
بیتايمقدس و با اعب عق نشینی سراسری نیروهای عراقی به مرزهای بینايمللی در واقع اعردراف
به شکست راهبرد تهاجمی خویش بود که با هدف خلع سب ایرانیها در سطح نظدا بدینايملدل و
رفع نقاط ضع

یگانهای خود از طریق صرفهجدویی در قدوا بداا بدردن انگیدز سدربازان فدراهم

ساخرن امکان پشریبانی سریع از نیروهدای در خدط و  ...انجدا پدذیرفت .راهبدرد دفداعی عدراق بدا
طر های ذیل به انجا رسید:

کاهش وسعت جبهه جنگ؛ توجه ویژ بده منداطق خدط یگدانهدا؛ عمدق دادن بده خطدوط
پدافندی؛ جلوگیری از دسررسی سریع نیروهدای ایراندی بده خطدوط مقدد عدراق؛ تقویدت
نیروهای احریاط؛ تعیین مناطق ممنوعه و حیاتی هر یگان؛ اجرای طر های کنررل و مراقبدت
از تحرکا نیروهای ایرانی؛ افزایش نقش توپخانه؛ دور کردن واحددهای زرهدی از خطدوط
مقد ؛ اقداما مهندسی براساس مبحظا دقیق نظامی.
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از عملیا

خیبر به بعد توسعه صحنه جنگ به صور فراگیر و بهعنوان بخشدی از راهبدرد

نظامی عراق مورد بهر برداری قرار گرفت .در چدارچو

مرحلده جدیدد راهبدرد دفداعی عدراق

گسررش دامنه جنگ از صحنههای رز به مناطق و مراکزی بود که به گمان رهبران عدراق موتدور
پشریبانیکنند نیروهای ایرانی در جبهههای جنگ محسو

میشد .در راهبرد مزبدور همزمدان بدا

ادامه تدابیر دفاعی در جبهه های جنگ سه راهکدار بدرای سدد کدردن پیشدروی نیروهدای ایراندی
پیشبینی شد بود :اسرفاد وسیع از سب های شیمیایی بمباران مراکدز اقرصدادی و بدهخصدو
بمباران پایانههای صدور نفت و نفتکدشهدای حامدل نفدت ایدران و سدرانجا بمبداران مراکدز
مسکونی و بهخصو

شهر تهران برای تضعی

روحیه مرد ایران و ترغی

آنها برای فشدار بده

مسئوان برای خاتمه جنگ.
عراق به دنبال اتّخاذ راهبرد دفا مرحرک (از تصرف فاو در  11/22/15تا فرح مجدد مهدران در
 )10/1/3که با هدف خروج از انفعال و با هدف تعیین سرنوشت جنگ انجا شد اقداماتی به شدر
ذیل انجا داد (بررسیهای نظامی :)15-12 :2915
 .2آفند در محور چوارتدا ( )11/21/20بده اسدرعداد ید

تیدچ و چهدار گدردان کمانددویی کده بده

بازپسگیری منطقه عملیاتی وايفجر ( 3در منطقه چوارتا) منجر شد.
 .1آفند در محور پنجوین در منطقه عملیاتی وايفجر  )11/21/13( 3به اسدرعداد ید

تیدچ پیداد کده

موفق شد چند قله از ارتفاعا محور پنجوین از جملده شدیخ گزنشدین میشدبن و شدیخ يطید

را

بهتصرف درآورد.
 .9آفند در محور دربندیخان ()10/2/20؛ در این عملیا  9تیچ پیاد و ی

گردان زرهدی شدرکت

داشرند و ارتفاعا شاخ شمیران و شاخ سورمر را در این محور بهتصرف درآوردند.
 .1آفند در محور پیچ انگیز  -شرهانی ()10/2/29؛ در این حمله تپه  210شرهانی بدهتصدرف عدراق
درآمد.
 .0آفند در محور سومار ()10/2/11؛ عراق در این حملده از چهدار تیدچ پیداد بدا سده گدردان مسدرقل
همچنین دو گردان تان
پاسگا دويهشری

اسرفاد کرد و بخشی از ارتفاعدا سدومار شدامل اسدماعیلخدان اورژاندس و

را بهتصرف خود درآورد.

 .1آفند در محور سیدکان ()10/1/1؛ در این عملیا

ی

تیچ و تعدادی از یگانهای جاش شدرکت

کردند و ارتفاعاتی از جمله سرسول کرشوان و يوال در مجمدو بده وسدعت  105کیلدومرر مربدع
بهتصرف عراق درآمد.
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 .1آفند در محور جزیر مجنون ()10/1/1؛ در این حمله ی

يشکر از ارتدش عدراق شدرکت کدرد و

 . 9آفند در محور فکه -بجلیه ()10/1/25؛ در این عملیا کده از وسدعت بیشدرری برخدوردار بدود
عراق از ی

يشکر زرهی و ی

يشکر و  25تیچ پیاد بهر جست و در جبههای بهعر

 15تدا 10

کیلومرر ابردا موفق به نفوذ در هفت کیلومرری عمق مواضع ایران شد؛ اما واکدنش سدریع رزمنددگان
ایران و ناقص ماندن حرکت دشمن آنها را مجبور به عق نشینی کرد.
 .3آفند در محور پیچ انگیز ()10/1/23؛ عراق در ایدن حملده قصدد تصدرف ارتفاعدا حمدرین را
داشت اما مقاومت نیروهای ایران مانع از ابرکار عمل دشمن شدد و در نریجده بدا وجدود چندد روز
تبش و بهکارگیری اسرعدادی حدود دو يشکر و  22تیچ پیاد مکانیز و زرهدی تنهدا  91کیلدومرر
مربع از منطقه بهتصرف ارتش عراق درآمد.
 .25آفند در محورحاج عمران ()10/1/11؛ عراق در این حمله طی  25روز جنگ سخت ارتفاعدا
مهمی چون 1023 :و  1190را تصرف کرد اما بر اثر مقاومت نیروهای ایران نزدی

بده  955کشدره

و زخمی  155اسیر و همچنین انهدا  21فروند بايگرد را مرحمل شد.
 .22آفند در محور مهران ()10/1/11؛ عراق در این حرکت گسررد با بهکارگیری هفدت تیدچ پیداد
دو تیچ زرهی و مکانیز و ی

تحليل روند و ویژگیهاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران با تأکيد بر بنيانهاي ...

ظرف چهار روز فشار و تبش توانست  155مرر در مواضع نیروهای ایران پیشروی کند.

گردان کماندویی موفق شد شهر مهران را بهتصرف خود درآورد.

هجو نسبراً موفق عراق به مهران نقطه اوج این سلسدله از تحرکدا رژیدم عدراق بدود و بدا
موفقیری که در این حمله بهدست آورد جرأ یافت اتخاذ راهبرد جدیدی موسو به دفدا مرحدرک
را رسماً اعب کند.
 .3راهبرد تهاجمي اواخر جنگ

عملیا سپا در منطقه حلبچه با عنوان «وايفجر  »25که در تاریخ  11/21/19بهاجرا درآمد بدرخبف
انرظار باعث جل

توجه ارتش عراق نشد و این کشدور تنهدا بده بهدر گیدری از نیروهدای محلدی و

اسرفاد گسررد از سب های شیمیایی اکرفا کرد .شرایط حاصدل فرصدت گدرانبهدایی را در اخریدار
ارتش عراق قرار داد تا راهبرد تهاجمی خود را بهکدار گیدرد .اقدداما عدراق در چدارچو راهبدرد
تهاجمی جدید از اواخر فروردین ما سال  2911تا پذیرش آتشبس توسدط عدراق در  11/0/13بدا
وجود کوتا بودن مد

نرایج تعیینکنند ای در سرنوشت جنگ به دنبدال داشدت .عدراق طدی ایدن

مد کوتا نهتنها توانست تمامی سرزمینهایی را که ایران طی سالهای  2912-11بهتصدرف خدود
03
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درآورد بود بازپس بگیرد بلکه مجدداً و در ی

اقدا غیرقابدلتصدور تصدمیم گرفدت دوبدار بده

خاک ایران تجاوز کند تا شاید آنچه در سال  2903به دست نیاورد بدود اکندون بدهچندگ آورد .بدر
همین اساس راهبرد نظامی عراق در تهاجم دوبار اش به ایران دارای دو مرحله مرفاو از یکددیگر
بود که به توضیح بیشرر در مورد آنها پرداخره میشود.
راهبرد بازپسگيري سرزمينهاي در دست ايران (از  76/1/22تا  :)76/4/26در این مرحله کده بدا
حمله عراق به مواضع پدافندی ایران در فاو آغاز شد بود و تا پذیرش قطعنامه  039از جاند
ادامه داشت نیروهای عراق موفق شدند عملیا هایی را به شر ذیل انجا

ایدران

دهند (بررسدیهدای نظدامی

:)10-11 :2915
اويین تهاجم عراق حملده بده فداو بدود کده در  11/2/19آغداز شدد و ظدرف  91سداعت بدا
بهکارگیری وسیع سب شیمیایی موفق شد قبل از حضور جدی نیروهای ایدران ایدن منطقده را بده
طور کامل بازپس بگیرد.
در  11/9/1ت

گسررد و سنگین دشمن به منطقه شلمچه انجا شد و در نریجده منطقده آزاد

شد عملیا کرببی  0مجدداً بهتصرف دشمن درآمد.
تهاجم بعدی عراق در  11/9/11در محور مداوو بدود کده در نریجده تدبش هشدت روز و
صرف توانایی قابل توجه موفق به تصرف بخشی از منطقه ماوو شد.
حرکت بعدی عراق در تاریخ  11/9/13در محور مهران بود که با اسرعداد ی

يشکر

نیروهایی از منافقین را همراهی کرد و پس از شهر مهران ارتفاعا اطراف را تصرف نمود و ضمن
اسرقرار در ارتفاعا مهم منطقه از جمله قلعه آویزان این شهر را به منافقین واگذار کرد.
عراق در تاریخ  11/1/1حرکت گسررد ای را در جبهههای جنو آغداز کدرد و ظدرف مدد
کمی ضمن بازپسگیری جزایر مجنون منطقهای وسیع در شمال کوش

و طبیه شامل جفیدر و ...

را نیز به اشغال خود درآورد.
عراق در  11/1/1حرکری محدود در محور شاخ شمیران انجا داد که با وجود دو روز تدبش
ناموفق ماند.
در  11/1/12نیز طی حرکری گسررد و با نیرویی به اسدرعداد  22يشدکر منطقده وسدیعی را در
غر شوش و دزفول تا دهلران بهتصرف خود درآورد.
15

تحليل روند و ویژگیهاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران با تأکيد بر بنيانهاي ...

نقشه  :2مناطق جغرافياي هجوم گسترده عراق به ايران (کرش )11 :1551

عمليات جنگي ايران

نظامی ایران در آغاز جنگ دفا در برابر تهاجم عراق بود و در واقدع ماهیدت پدافنددی

عملیا

داشت .هدف اصلی از این عملیا

جلوگیری از نفوذ بیشدرر ارتدش عدراق و نیدز بدازپسگیدری

مناطق اشغال شد آنان بود .بارزترین نمود این نو عملیا

بازپسگیری خرمشهر در سال 2911

بود .ايبره تا پیش از آن نیز بهطور کامل جلوی پیشروی ارتدش عدراق سدد شدد بدود و نیروهدای
ایرانی عراق را نهتنها مجبور به اتخاذ راهبرد تدافعی بلکه وادار به عق نشدینی از منداطق تحدت
تصرف خود کرد بودند.
هنگامی که عراق به ایران حمله کرد ایران بشد درگیر مسائل ناشی از دگرگونیهدای عمیدق
انقب اسبمی بود .ایران با مشکب مخرل

و فشارهای داخلی و خارجی مرندوعی دسدتوپنجده

نر میکرد و از همه مهمتر اینکه امنیت داخلی ایران با بروز ناآرامیهای مسلّحانه در برخی منداطق
در معر

تهدید جدی واقع شد بود.

همچنان که بیان شد در شرو جنگ يشکر  25زرهی ارتش عراق توانسدت طدی شدش روز
 95کیلومرر به داخل مرز ایران پیشروی و نیروهایش را در غر رودخانه کرخه مسرقر کند .يشدکر
16
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 3زرهی عراق با تصرف شهرهای بسران و سوسنگرد و ارتفاعا اهللاکبر پیشروی خود را بدهسدمت
اهواز ادامه داد .يشکر  0مکانیز عراق بعد از تصرف پادگان حمید در  20کیلدومرری جندو غربدی
اهواز اسرقرار یافت .با عبور يشکر  9زرهی از رودخانه کرخه و قطع جاد آبدادان -اهدواز محاصدر
خرمشهر و آبادان تکمیل شد و سرانجا با ملحق شدن نیروهای تاز نفس يشدکر  22پیداد عدراق بده
نیروهای محاصر کنند درگیر در خرمشهر
در پاسخ به این حمب

این شهر سقوط کرد (دری .)2992

نیروهای ایران عملیا زمینی هوایی و دریایی گسررد ای را تددارک

دیدند که در این قسمت تأکید عمد مقايه بر عملیا نظامی و جنگهای زمینی است .فهرست ایدن
عملیا

شامل  19فقر از مهمترین عملیا زمینی ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلدی عدراق

علیه ایران است .در جهت شناخت بهرر ویژگی راهبرد نظامی ایران در رویدارویی بدا تجداوز عدراق
حمب ایران براساس جبهه عملیاتی به سه دسره جبهه شمايی میانی و جنوبی دسرهبندی میشدوند.
مجموعه اطبعا معرفیشد برای هر عملیا

مشرمل بدر :ندا عملیدا

اجرای عملیا و چکید ای از اهداف یا مهمترین دسراوردهای هر عملیا

تداریخ عملیدا

منطقده

است.

الف) جبهه جنوبي

مهمترین و گسررد ترین منطقه عملیاتی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران جبهه جنوبی بدود .جبهده
جنوبی جنگ یکی از اصطبحا مرتبط با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است که از سوی ارتدش
عراق و بهمنظور دسرهبندی قوای زمینی ارتش برای شرو پیشروی در حمله زمینی به خداک ایدران
مطر شد .این منطقه محدود ای از نوار مرزی جنو غربی ایران را دربدرمدیگیدرد کده از جندو
مهران شرو میشد و تا آبادان و رأسايبیشه ادامه مییافت .از نظر تقسدیما کشدوری ایدن منطقده
شامل اسرانهای ایب و خوزسران است .تمرکز اصلی قوای نظامی عراق در این منطقه قدرار داشدت.
از مهمترین شهرهای هدف عراق در این جبهه میتوان بده دزفدول اندیمشد

اهدواز سوسدنگرد

خرمشهر و آبادان اشار کرد (نگاهی بده آغداز تهداجم عدراق بده ایدران خبرگدزاری مهدر  .)2991/51/59از دیدد
جغرافیای نظامی این منطقه برای حمله عراق به ایدران مزیدتهدای بسدیاری داشدت .ویژگدیهدای
جغرافیای طبیعی جغرافیایی انسانی و نیز جغرافیای اقرصادی این منطقه دایل بسیاری بدرای حملده
عراق به ایران از این نقطه ایجاد کرد بود .رویارویی نیروهای ایران با عراق در این منطقده از طریدق
عملیا های زیادی به شر جدول  1انجا پذیرفت.
15

جدول  :2مهمترين عمليات جنگي نيروهاي ايران در رويارويي با تهاجم عراق در جبهه جنوبي
عملیا دزفول

 19مهر 2903

منطقه نبرد
غر پدل ندادری و

تثبیت پل ندادری و عقد

رودخانددده کرخددده

قسمری از غر کرخه.

رانددن دشدمن از

سهرا قهو خانه
 20تدددددا  29دی

هویز  -کرخه کور-

نیروهای ایرانی بخشدی از شدهر خرمشدهر را

عملیا

نصر

2903

دشت آزادگان

آزاد کردند ويی بهديیل پیشروی ناهماهندگ

عملیا توکل

 15دی 2903

شدددمال آبدددادان-

تبش نیروهای ایرانی در جهت جلدوگیری از

سهراهی ماهشهر

محاصددر آبددادان و عبددور نکددردن نیروهددای

عملیا ثامناائمه

 0مهر 2915

عملیددددددددددددا

 9تا  20آذر 2915

در محورها نبدود پشدریبانی مناسد

و عدد

تثبیت مواضع نیروهدای ایراندی عقد

راندد

شدند.

عراقی از کارون با شکست روبهرو شد.
بازپس گیری ساحل شرقی رودخانه کدارون-
خددارج کددردن آبددادان از محاصددر یکسددايه-
آزادسددازی بددیش از  205کیلددومرر مربددع از
اراضدددی اشدددغال شدددد ارتدددش عدددراق-

تحليل روند و ویژگیهاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران با تأکيد بر بنيانهاي ...

نام عمليات

تاريخ عمليات

اهداف يا نتايج عمليات

کبسی تدرین عملیدا نیروهدای ایراندی در
طول جنگ که کامبً بدر پایده اصدول نظدامی
بود.
طریقايقدس
عملیا فرحايمبین

 1تددددددددددا 25

شدددمال و جندددو

آزادسازی بسران و  15روسرای منطقه و پدنج

کرخددده -دشدددت

پاسگا مرزی -تصرف مناطق اهللاکبر و تنگده

آزادگان

چزابه.

غر کرخه

بازپسگیدری  1055کیلدومرر مربدع از خداک
ایران از نیروهدای عراقدی -آزادسدازی جداد

فروردین2912

راهبردی دزفول تا دهلران -تصرف چاههدای
نفت ابوغرید

در ارتفاعدا تینده -اسدار

 20555سرباز عراقی.
عملیددددددددددددا

 25اردیبهشدت تددا

خرمشددهر -دشددت

آزادسازی خرمشهر منطقده هدویز و پادگدان

بیتايمقدس

 9خرداد2912

آزادگان

حمید -انهددا  15درصدد از ارتدش عدراق-
آزادسازی 0599کیلومرر مربع از مناطق اشغال
شد -عق نشینی گسررد نیروهدای عدراق از
اسران خوزسران.
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نام عمليات
عملیا

رمضان

تاريخ عمليات
 11تیددددر تددددا 1

منطقه نبرد
شرق بصر

مرداد2912
عملیا محر

اهداف يا نتايج عمليات
موفقیت نیروهای ایرانی در محاصر بصدر و
شکست در نفوذ و تصرف آن شهر.

 25تدددددددددا 15

موسیان -ارتفاعدا

آبان2912

مددددرزی «میددددال

حوضچههای نفری زبیددا

حمدددددددددرین» -

 155حلقه چا نفری بود -تصرف جاد طی

جنددددو شددددرقی
دهلران

تصرف منابع نفری موسیان و بیا و همچنین
کده مشدرمل بدر

به شهرانی -تصرف جاد تدارکاتی بغدداد بده
بصر  -رسدیدن نیروهدا بده نقطده مدرزی بده
طول 05کیلومرر.

فکه-چزابه

عملیدددا وايفجدددر

 21تدددددددددا 12

مقدماتی

بهمن2912

عملیا وايفجر 2

 12تدددددددددا 19

جبل فوقی -شدمال

فروردین2911

فکه

 9تددددددددددا 11

هورايهویز

يددو رفددرن طددر عملیددا توسددط نیروهددای
سازمان منافقین -ناکامی نیروهدای ایراندی در
تصرف پل غزیله و تصرف شهر ايعمار .
دسریابی نسبی نیروهای ایراندی بده ارتفاعدا
موردنظر -ضع

فرماندهی نیروهدای زمیندی

بدده جهددت اتکددای بددیش از حددد بدده واحددد
توپخانه -ناکامی در ايحاق یگانها به یکدیگر
بعد از پایان عملیا  -عق نشدینی نیروهدای
ایرانی به مواضع قبلی بعد از چند روز.
عملیا خیبر

اسفند2911

در محور شمايی عملیدا (ايعزیدز) نیروهدای
ایرانی توانسدرند خدود را بده رودخانده دجلده
رساند تدردد خودروهدای جداد بصدر بده
بغداد را قطع کنند -تصرف دو جزیر مجنون
به مساحت  215کیلومرر مربدع -تصدرف 05
حلقه چا نفدت -اسدرفاد گسدررد عدراق از
سب شیمیایی -شرو جنگ نفرکشها.

عملیا بدر

 23تدددددددددا 11

هورايهویز  -شدمال

پیشروی کم نیروهای ایرانی در مواضع عدراق

اسفند2911

بصر

تددا شددرق دجلدده و ناکددامی در عبددور از آن-
ناتوانی آتشباری مناس

نیروهدای ایراندی بده

نیروهای عدراق بده ديیدل کمبدود امکاندا -
عق نشینی از نیمی از مناطق مرصدرف شدد
بعد از ی

18

هفره -شرو جنگ شهرها.

نام عمليات

 15تددا  13بهمددن

منطقه نبرد
شبهجزیر فاو

2911

تصرف شهر فاو رأسايبیشده جداد فداو تدا
بصر  -قطع دسررسی عراق به خلیج فدارس-
گسررد ترین اسرفاد از سب هدای شدیمیایی
در طددول جنددگ از جاندد ارتددش عددراق-
اسار  9555سرباز عراقی توسدط نیروهدای
ایرانددی -تصددوی قطعنامدده  091شددورای
امنیدت -سدداخت پددل «بعثددت» بددا اسددرفاد از
 0555يويه بر روی اروندرود.

عملیا

کرببی 1

 9تا  0دی 2901

عملیا

کرببی 0

 23دی تا  1اسفند

غر

جزیر میندو-

ابوايخصی

يو رفدرن طدر عملیدا پدیش از آغداز آن-
شکست نیروهای ایراندی در تصدرف جزایدر
ا ايرّصا
دسرور توق

شرق بصر

و ابوايخطی

بعد از  19سداعت و

عملیا توسط فرماندهان.

تصدددوی قطعنامددده  -039پیشدددروی 21

2910

کیلددومرری بدده سددمت بصددر  -تصددرف 22
قرارگددا ارتدددش عددراق -آزادسدددازی 205

تحليل روند و ویژگیهاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران با تأکيد بر بنيانهاي ...

عملیا وايفجر 9

تاريخ عمليات

اهداف يا نتايج عمليات

کیلومرر از مساحت ایران-انهددا  92تیدچ و
گردان مسرقل ارتش عراق -تصدرف دریاچده
بوبیان -آزادسازی چهار پاسگا مرزی ایران.
عملیددددددددددددا

 11تددا 10خددرداد

بیتايمقدس 1

2911

شلمچه

هدف از این عملیا صرفاً تضدعی

روحیده

و ماشدین جنگدی عدراق در قسدمت جنددوبی
کانال پرورش ماهی بود .نیروهدای ایراندی بدا
اويین پات

عراق بددون هدیچ مقداومری بده

مواضع اويیه خود بازگشرند.

همان طور که جدول نشان میدهد بیشررین تعداد عملیا صور گرفره در ایدن منطقده در
فاصله آغاز جنگ تا سال  2911بود است .از نظر زمانی این مد زمان همزمان است با راهبردهدای
اويیه عراق مبنی بر هجو همهجانبه به ایران و دفا نیروهای ایران از کیان کشور.
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نقشه  :3محدوده برخي از مهمترين عملياتهاي جنگ نيروهاي ايراني در جبهه جنوبي
(اطلس جنگ تحميلي عراق عليه ايران)

ب) جبهه مرکزي

جبهه مرکزی شامل اسرانهای ایب و کرمانشا بود و معبر وصدويی مهدم قصدر شدیرین -سدرپل
ذها  -کرمانشا در آن قرار داشت .دسریابی عراق به ارتفاعا
برای بغداد بود .موقعیت مرزی کرمانشا با عراق از ی

این منطقه خط دفاعی مطمئندی

سو (شرق) مرّکی به ارتفاعدا

مردوايی

و منظم و از سوی دیگر (غر ) مرّکی بده جلگده کدمعارضده و ببمدانع بدیناينهدرین اسدت .از
ویژگیهای عملیاتی این بخش این است که براحری میتوان از این منطقه به داخل خداک عدراق
نفوذ کرد .بنابراین این منطقه مبدا عملیا

آفندی به طرف غر

محسو

میشود

(نامی و عزتدی

 .)111 :2932در منطقه ایب (پشرکو ) نیز بهررین سد کوهسرانی ایران قرار دارد .شاید بروان گفت
که هدف عراق در این جبهه تسلّط بر خطوطی بود که دفا بهرر از بغدداد را بده دنبدال داشدره

11

باشد (نامی و عزتی  .)110 :2932همچنین گسررش و عمق بخشیدن به مناطق تعرّضی و تسلّط بدر
این منطقه را چنین تشریح کرد« :مسافت مسرقیم (هوایی) میدان بغدداد و مدرز در حددود 215
کیلومرر است .بنابر این سسری ما کده باعدث پدیشروی آنهدا مدیشدود بغدداد را در تیدررس
توپخانه ایران قرار خواهد داد» ( .)http://www.maajed.netشاید بروان ادعا کرد که راهبردیتدرین
منطقه مرزی برای ایران که می توانست تهدید فراوانی را مروجه عراق کندد همدین منطقده بدود
است .این قسمت در مهمترین بخش مرز یعنی پیشرفرگی قصر شیرین قرار داشت که به عمدق
 10و عر

 05کیلومرر در خاک عراق قرار دارد (نامی و عزتدی  .)110 :2931بنابر این هم شدرایط

جغرافیای طبیعی در دو طرف مرز به سود ایران بود و هدم از جنبده جغرافیدای انسدانی ایدران
مزایای مرعددی برای انجا حمب

نظامی به عراق داشره است .عمد عملیا های نظامی ایدران

علیه عراق در این جبهه بهشر جدول  1است.
جدول  :2مهمترين عمليات جنگي نيروهاي ايران در رويارويي با تهاجم عراق در جبهه مرکزي
نام عمليات

تاريخ عمليات

عملیا

کرببی 2

 3تیر تا 2910 23

عملیا

کرببی 1

 11دی 2910

منطقه نبرد
ارتفاعا

قبویزان تدا

شهر مهران

تحليل روند و ویژگیهاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران با تأکيد بر بنيانهاي ...

نقاط حساس هدف دیگر عراق در جبهه میانی بود .صدا در اردیبهشدت سدال  2912اهمیدت

نتايج عمليات
بازپس گیری شهر مهران و ارتفاعدا

راهبدردی

قبویزان و حمرین -آزادسدازی جداد دهلدران
به مهران -آزادسازی دو پاسگا مرزی.

شددهر نفددتشددهر و نیروهای ایرانی در آزادسدازی شدهر نفدتشدهر
شمال شهر سومار

ایران و شهر نفتخانه عراق شکست خوردند.

آمار نشان میدهد که ایران کمررین حجم عملیا سنگین نظامی خود را از این منطقده داشدره
است؛ در حايی که چنانچه بیان شد هم عراق در ایدن نقطده بسدیار آسدی پدذیر بدود و هدم ایدران
مزیتهای نظامی درخور توجهی داشره است.
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نقشه  :4محدوده برخي از مهمترين عملياتهاي نيروهاي ايراني در جبهه مرکزي

ج) جبهه شمالي

این جبهه نوار مرزی کردسران و قسمری از آذربایجان غربی را دربر میگرفدت .بدا توجده بده وضدع
کردسران ایران عراق احرمااً توانایی نفوذ در این منطقه را نداشت اما ناچار به ورود بده آن شدد .در
هر صور

بخش قابل توجهی از نیروهای عراق (سپا اول) در این جبهده مسدرقر بودندد .روزنامده

يوموند در تاریخ  2903/9/1مینویسد« :شا حسین (اردنی) به عراق پیشنهاد کرد نیروهدای خدود را
جایگزین آن عد از ارتش عراق نماید که در شمال این کشور در مناطق کرکوک سدلیمانیه و اربیدل
مشغول جنگ با مخايفین دويت بعث هسرند» (.)http://www.e-resaneh.com/articlefiles

14

جدول  :3مهمترين عمليات نيروهاي ايران در رويارويي با تهاجم عراق در جبهه شمالي (درّي)1323 ،

وايفجر 1

قادر

 11مهر تدا  95آبدان
2911
 11تیددددر تددددا 29
شهریور 2911

منطقه نبرد
طی این عملیا

پنجوین

 155کیلومرر مربع از خداک عدراق

به تصرف نیروهای ایرانی درآمد.
ایران در این عملیا ناکا ماند و طی دو ما سه بدار
در تصرف منطقه شکست خورد و در پایدان دسدرور

سیدکان

توق

عملیا صادر شد.

پیشروی کند نیروهای ایرانی در را های سختگدذر
کرببی 25

 10فددروردین تددا 0
اردیبهشت 2911

محددور باندده-

منطقدده -ناکددامی در تحقددق نیمددی از اهددداف اويی ده

سردشددددت-

عملیا  -پیشروی  91کیلومرری در خداک عدراق-

ماوو

زمدددینگیدددری نیروهدددای دوطدددرف در ارتفاعدددا
شاخگوان.

بیتايمقدس 1

 10دی تددا  1بهمددن
2911

ارتفا قمیش-
سدددددلیمانیه-
ماوو

نخسرین عملیا ایران در زمسران بود کده در جهدت
امریازگیری برای پایان جندگ پیدروزی نسدبی را بده
همرا داشت -تصرف ارتفاعدا قمدیش ویدوان و
تنگه گوجار دسراوردهای این عملیا بود.

تحليل روند و ویژگیهاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران با تأکيد بر بنيانهاي ...

نام عمليات

تاريخ عمليات

نتايج عمليات

آخددرین عملیددا نظددامی ایددران بددود کدده از جان د
فرماندهان به عنوان آخرین ضربه به ارتش عدراق در
جهت پذیرفرن قطعنامه  039شدناخره مدیشدود .ایدن
وايفجر 25

 11تدددا  13اسدددفند

حلبچدددددده-

عملیا بدا موفقیدت کامدل همدرا شدد و شدهرهای

2911

سلیمانیه

حلبچدده دوجیلدده و خورمددال بدده تصددرف نیروهددای
ایرانددی درآمدنددد -محاصددر شددهر سددلیمانیه عددراق-
بمباران شیمیایی شهر حلبچده عدراق از سدوی رژیدم
بعث.
شکست کامدل عملیدا

«فدرو جاویددان» -عقد

راندن نیروهای مهاجم به پشت مرزهای بینايمللدی-
مرصاد

اسدددددددددران

کشددرن 1555تددن و دسددرگیری  105تددن از اعضددای

کرمانشا

سازمان منافقین -انهددا  155دسدرگا اندوا وسدایل
نقلیه ارتش عراق که در اخریار نیروهای مهداجم قدرار
داشت.
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نقشه  :5محدوده کلي عملياتهاي جنگي نيروهاي ايراني (کرش)46 :2002 ،

د) جنگهاي شهري

«جنگ شهرها» یکی از اصطبحا

مربوط به جنگ تحمیلی عراق علیده ایدران ()2903-2911

است .در طول جنگ عراق مبادر

به حمله به مناطق مسکونی ایران میکدرد .ایدن عمدل کده

اويینبار از سوی عراق انجا گرفت با پاسخ قاطع ایران به مراکز نظامی و صنعری مواجده شدد.
به همین منظور عراق که آغازکنند این نبرد بود با واکنش ایران مجبور بده دسدت کشدیدن از
بمباران شهرهای ایران شد.
سه عامل اصلی باعث عق نشینی عراق از حمبتش به شهرهای ایران شد:
 .2پدافند هوایی پیشرفره و قدرتمند ایران که مانع نفوذ هواپیماهای جنگی عراق بده داخدل مرزهدای
ایران بود؛
 .1خلبانان ماهر ایرانی که در ضد حمب
تلفا و خسار
55

بدا يحدان نمدودن تمدامی قواعدد حقدوق جنگ حدداکثر

را به عراق وارد میآوردند؛

 .9نزدی

بودن شهرهای مهم و راهبردی عراق به نوار مرزی با ایدران و دور بدودن شدهرهای

 205کیلومرر تا خاک ایران فاصله داشت؛ در حايی کده تهدران در فاصدله  155کیلدومرری از
مرز عراق قرار داشت .این بدان معنی بود که مهدمتدرین شدهرهای ایدران خدارج از بدرد 955
کیلومرری موش های اسکاد عراق قرار داشرند .با خرید همین موشد

توسدط ایدران از کدر

شمايی وضعیت بدرای عدراق بددتر هدم شدد و صددا حسدین تدرجیح داد حمبتدش را بده
شهرهای ایران پایان دهد (بواک.)120 :1551 2

تحليل روند و ویژگیهاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران با تأکيد بر بنيانهاي ...

مهم ایران از مرز مشررک .بهعنوان مثال بغداد بهعنوان مهدمتدرین شدهر سیاسدی عدراق تنهدا

نقشه  :4محدوده برخي از مهمترين عملياتهاي نيروهاي ايراني در جبهه شمالي

1. Bollack
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تجزيه وتحليل و نتيجهگيري

در بخش یافرهها و اطبعا

به برخی ویژگیهدای راهبدردی مرزهدای ایدران و عدراق اشدار شدد.

چنانچه شکل ذیل نشان میدهد مرز ایران و عراق شکل هندسی خاصدی دارد و از تحدد و تعقّدر
قابل مبحظهای برخوردار است.
شکل شماتی

مرزهای ایران و عراق

از دید راهبردی نقاط محد موجود در مرزها یکی از بهردرین نقداط بدرای انجدا عملیدا
جنگی علیه طرف مقابل است .مرز ایدران و عدراق در قسدمت شدمايی و جندوبی بده سدمت ایدران
تورفرگی یا تحد دارد و در بخش میانی به سمت عراق .از قضا در بخدش میدانی فاصدله ایدران از
پایرخت عراق نیز در حداقل فاصله قرار دارد و به عبارتی مهمتدرین شدهر عدراق در تیدررس آسدان
نیروهای ایران است .بنابر این آسی پذیرترین نقطه عراق در خطوط مرزی از سدمت ایدران بخدش
میانی است .برعکس از جنبه ویژگیهای طبیعی -نظامی برای عراق بهررین موقعیت حمله و دفدا
جبهه جنوبی است؛ چرا که این قسمت از دشتهای کم ارتفا تشدکیل شدد اسدت کده در بیشدرر
بخشهای آن عر زبانانی ساکناند که ايبره به گمدان نادرسدت صددا و مقامدا نظدامی آن زمدان
عراق میبایست از نیروهای عراق پشریبانی کنند.
عبو بر این این بخش از مرزها دربردارند بیشررین منابع انرژی ایران بود که به همدین ديیدل
و ايبره بهديیل ویژگیهای مساعد کشاورزی و دامپروری از تراکم جمعیت باایی برخدوردار اسدت و
یکی از مهمترین کانونهای صنعری و سکونتگداهی ایدران بدهشدمار مدیآیدد و بندابراین از نقداط
آسی پذیر ایران است .همچنین در حايی که قسمتهای شمايی و مرکزی سرزمینهای داخلی ایدران
55

از رشرهکو های کم و بیش مرتفعی تشکیل شد که هم حرکت نیروها را کند کرد است هدم انجدا
ارتفاعی است که هر چند در برخی نقاط باتبقی است اما در هر صور

ورود بده داخدل ایدران از

این نقطه راحتتر است .شاید همین مزیتهای جغرافیای نظامی بود است کده نیروهدای نظدامی و
راهبردشناسان عراق را به این نریجه رساند بود که بیشررین حجم عملیا جنگی خدود را از سدمت
جنو سازماندهی و هدایت کنند.
در جبهه شمايی نیز جغرافیای نظامی تا حد زیادی به سود ایران است .بخش عمد ای از مندابع
انرژی و نفت عراق در اسران موصل قرار دارد که با ایدن منطقده همجدوار اسدت .بندابراین یکدی از
آسی پذیرترین نقاط مرزی عراق در مقابل ایران همین منطقه است .از سوی دیگر بخش زیدادی از
ساکنان این منطقه از جنبه فرهنگی و نژادی نزدیکی بیشدرری بدا ایدران دارندد .بدهگفرده بسدیاری از
پژوهشگران کردزبانان (همچنان که شواهد تداریخی نیدز نشدان مدیدهدد) خدود را از ندژاد آریدایی
میدانند و زبان آنها نیز جزء زبانهای ایران بهحسدا مدیآیدد .در طدول جندگ نیدز روایدتهدای
بسیاری از همراهی کردزبانان با نیروهای ایران گزارش شد است.
نریجه اینکه عراق بهعنوان آغازکنند جنگ که ابرکارعمدل نظدامی را در اخریدار داشدت تدا حدد

تحليل روند و ویژگیهاي جنگ تحميلی عراق عليه ایران با تأکيد بر بنيانهاي ...

علیما جنگی را برای نیروهای عراقی با مشکل مواجه میکند؛ بخدش جندوبی سدرزمینهدای کدم

زیادی بدا در نظدر گدرفرن اصدول و بنیدان هدای جغرافیدای نظدامی جندگ را آغداز و از دیدد خدود از
مناس ترین نقطه به ایران حمله کدرد اسدت .ایدران نیدز کده ابرددا صدرف ًا راهبدرد تددافعی داشدت و از
پیشروی ارتش عراق پیشگیری میکرد در ادامه و زمانی که ابرکارعمدل جندگ را در اخریدار گرفدت
حرکت چندان مؤثری برای تغییر جبهه نبرد و انرقال آن بده جبهده شدمايی و بدهخصدو

مرکدزی کده

نقطه آسی پذیر عراق محسو میشود نداشت .در واقع در بخش عمد ای از زمدان جندگ تحمیلدی
نیروهای ایرانی در جبهه جنوبی مرمرکز بودند و حداکثر توان خود را برای مقابله بدا عدراق و پدیشروی
احرمايی در سرزمینهای این کشور در جبهه جنوبی قرار داد بودند.
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