
 ضمیمه هفتگی روزنامه قدس در حوزه تاریخ
 شماره ششم - دوشنبه اول مهر 1398

نکاتی تازه از اقدام سپاه پاسداران در تشکیل قرارگاه رمضان 

که از ظرفیت عراقی ها برای مقابله با صدام بهره می برد
صفحه 4 و 5

از قرارگاه رمضان 
چه می دانیم؟

مسیر ناهموار صلح

خاطرات تازه منتشرشده صالح عمر العلی به 
ما می گوید که بازرگان و یزدی هم نمی توانستند 

مانع بروز جنگ ایران و عراق شوند

پیروزی مقاومت همدالنه 

بر اهریمن جهانی

کدام بهانه مستمسک صدام برای 
حمله نظامی به ایران شد؟

32



2
ضمیمه هفتگی روزنامه قدس 
در حوزه تاریخ 

 محمدرض���ا میرزایی: تمام���ی جنگ های 

ول
ن ا

سخ

بیان���ی  در  ناگفته هاس���ت؛  سراس���ر  بش���ری 
دیگرگونه، جنگ ها بیش از آنکه تاریخ از انواع 
مکتوب، ش���فاهی و... داشته باشند، مملو از 
ناگفته ه���ا هس���تند، ناگفته های���ی از جن���س 
ایدئولوژی���ک یا مالحظات امنیت���ی و نظامی. 
حساس���یت ها در مورد جنبه ه���ای اطالعاتی و عملیاتی 
جن���گ با حضور عنصر مهمی چون اعتقادات انقالبی و 
ایدئولوژیکی غلظت بیشتری نیز به خود می گیرد. جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران و یا بهتر بگوییم جنگ تحمیلی 
جهان علیه انقالب اسالمی ایران به عنوان آخرین جنگ 
کالسیک و تمام عیار تاریخ جهان از این جنس است. در 
تأیید این ادعا همان بس که در جهان دوقطبی و در دهه 
آخر جنگ سرد با تمام دوگانگی ها و جنگ های نیابتی که 
پ���س از جن���گ جهان���ی دوم و در سراس���ر جهان ب���ه راه 
انداختند و در مواردی حتی تا چند لحظه مانده به جنگ 
اتمی نیز پیش رفتند، در دش���منی علیه انقالب ایران و 
حمایت حداکث���ری از صدام هماهنگ عمل می کردند. 
اغراق آمیز نیست اگر بگوییم در طی هشت سال جنگ، 
اتحاد جماهیر ش���وروی و آمریکا به مانند دو متحد عمل 

کردند. 
ناگفته های جنگ تحمیلی تحت تأثیر عوامل مختلفی 
ق���رار دارد. یکی از این عوامل درگیری نخبگان سیاس���ی 
و گروه های مختلف سیاس���ی در جنگی اس���ت که پس 
از پای���ان آن نی���ز هنوز بای���د بتوانند در صحنه سیاس���ی 
قدرت حضور داشته باشند. همچنین برخی قومیت ها 
و گروه ها و سازمان های سیاسی و اجتماعی نیز در جنگ 
درگیر و تأثیرگذار بودند که باید و برای حفظ فضای آرام 
پ���س از جنگ و در جهت تقویت و اتحاد قوای کش���ور و 
از همه مهم تر، بازسازی خرابی های ناشی از آن برخی از 
ابعاد حضور این گروه ها ناگفته بماند. در سطحی دیگر 
ضرورت وجود نیروه���ای اطالعاتی و عملیاتی در درون 
گروه ها، س���ازمان ها و... حتی پس از جنگ نیز موجبات 
مسکوت ماندن برخی از ابعاد عملیاتی و اطالعاتی جنگ 
را فراهم م���ی آورد. درمجموع برای حفظ امنیت ملی و 
تضمین آن، پس از جنگ نیز برخی اطالعات و داده های 
نیروها، عملیات ه���ا و تکنولوژی نظامی باید مس���کوت 
بمانند. اما این ناگفته ها به این معنا نبود و نیس���ت که 
به س���کوتی ابدی گرفتار ش���وند، بلکه این زمان و شرایط 
سیاسی-اجتماعی پس از جنگ بوده و است که ناگفته ها 
را به داس���تان ها و حقایق جن���گ تبدیل می کند. در این 
پرونده تالش شده اس���ت تا اندازه ای ابعاد جدیدتری از 

وقایع جنگ را بازگو کنیم.
ام���ا درس های جنگ تحمیلی پیش تر از ناگفته های آن، 
خود را در سال های اخیر برای ما نمایاند؛ به طوری که سه 
دهه پس از پایان جنگ تحمیلی هر روز با طیف وسیعی 
از وقایع روبه رو هس���تیم. تمام نیرنگ های دوران جنگ 
تحمیلی پ���س از دو دهه، ماهیت و نتایج خود را نمایان 
ساخت. آمریکا با هزینه و تلفات خود انتقام ایرانیان را در 
وهله ابتدایی از جنگ قادسیه صدام و حزب بعث گرفت 
و در مرحله بعد با آزادی شیعیانی که دوسوم جمعیت 
ع���راق را در اختیار دارن���د، راه کربال را ب���رای راه پیمایی 
میلیون���ی آنان در کن���ار ایرانیان فراخ نم���ود. در نیرنگی 
دیگر بیش از صدوبیس���ت کش���ور جهان در همراهی با 
تمامی قدرت های ش���رقی و غربی خواستار حذف تنها 
متحد اس���تراتژیک ای���ران در دوران دف���اع مقدس یعنی 
س���وریه بودند که در نهایت و پ���س آنکه نیروهای جوان 
ایران صحنه نبرد حقیقی را تجربه نمودند به شکس���تی 
تبدیل شد که ترجمه دقیقی از آیه 54 سوره آل عمران را 
با خود داشت: »َو َمَكُروا َو َمَكَراللَُّه َواللَُّه َخْیُر الَْماِكِریَن«؛ 
و ]دشمنان[ مكر ورزیدند و خدا ]در پاسخشان[ مكر در 

میان آورد و خداوند بهترین مكرانگیزان است.  

ترجامن ناگفته های 

یک جنگ

عراق در همس���ایگی غربی ایران بیش���ترین مرز مشترک جغرافیایی )حدود 
۱332 کیلومتر( و باالترین اشتراکات فرهنگی را با ایران دارد. روابط ایران و 
عراق همواره رابطه ای پرچالش بوده است. تاریخ تعامالت ایران با عراق انعکاسی از 
پیچیدگی های گوناگون اس���ت. اختالفات ارضی و مرزی به همراه مس���ائل مذهبی 
همچون تبعیض علیه شیعیان در عراق و مسائل قومی و نژادی همانند مناقشه عرب 
و عجم، حضور اكراد در دو س���وی مرزهای ایران و عراق ازجمله عوامل اصلی تنش یا 

منازعه میان دو كشور در نیم قرن اخیر محسوب می شوند.
 نقط���ه آغ���از روابط مابین ایران و ع���راق در دوران جدید به فروردی���ن ۱3۰۸ و اعزام 
هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیئت جهت برقراری 
رواب���ط سیاس���ی با ایران بازمی گ���ردد. بااین حال، دولت عراق ک���ه در این زمان تحت 
حمایت انگلستان قرار داشت، نخست از اواسط سال ۱3۱۰ با ارسال چندین یادداشت 
اعتراض به دولت ایران، ماموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن 
مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آب های اروندرود نموده 
و س���پس در س���ال ۱3۱3 به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران ب���ر اروندرود به 
جامعه ملل شکایت برد. پس از آنکه جامعه ملل طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت 
کرد، س���رانجام در ۱3 تیر ۱3۱۶ طی قراردادی که میان دو کش���ور منعقد گردید، حق 
کش���تی رانی در سراس���ر اروندرود به اس���تثنای پنج کیلومتر از آب های آبادان تا خط 

تالوگ به دولت عراق واگذار 
ش���د. عبدالکریم قاس���م در 
کنفرانس���ی مطبوعاتی ادعا 
کرد که عراق در س���ال ۱3۱۶ 
ق���رار  ج���دی  فش���ار  تح���ت 
داش���ته و ناچار ش���ده است 
ک���ه حاش���یه ای ب���ه ع���رض 
پن���ج کیلومت���ر از ارون���درود 
را ب���ه ای���ران واگ���ذار کن���د و 
ای���ن عم���ل ع���راق ی���ک نوع 
ن���ه  اس���ت  ب���وده  بخش���ش 
اس���ترداد یک حق مکتسبه. 
ای���ران ت���الش کرد بح���ران به 
وج���ود آم���ده را از راه ه���ای 
دیپلماتیک حل وفصل نماید، 

اما پافش���اری عراقی ها برای ادعاهای واهی خ���ود، طرفین را حتی به میدان درگیری 
پراکنده و تدارکات نظامی برای جنگ احتمالی نیز کش���اند. در نهایت با ازسرگیری 
مذاکرات مستقیم میان دو کشور مناسبات دیپلماتیک نیز از سر گرفته شد، اما روابط 

همچنان تیره بود.
 با حاکم شدن رژیم بعث در عراق )2۶ تیر ۱347(، دوره دیگری از تیرگی روابط میان 
دو کش���ور آغاز ش���د. در این دوره عالوه بر اختالفات قبلی، تفاوت های ایدئولوژیک 
رژیم های موجود، گرایش���ات پان عربیستی ش���دید رژیم بعث و ارادۀ آن برای کنترل 
جهان عرب و همچنین گرایش دو کش���ور به قطب های مخالف دوران جنگ س���رد و 
مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه بر وخامت اوضاع افزود. همچنین 
نزدیک���ی رژی���م شاهنش���اهی به اس���رائیل و آث���ار نامطل���وب آن بر ذهنیت اع���راب و 
سیاست گذاران رژیم بعثی، منجر به پاک سازی و اخراج ایرانی های ساکن در عراق و 

اتخاذ سیاست ایرانی ستیزی از سوی رژیم بعثی شد.
روابط دو کش���ور در ش���رایطی وارد بحران جدیدی شد که حسن البکر رئیس رژیم 
کودتایی عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود را مطرح کرد و مقامات بعثی 
تصمیم گرفتند اسناد و مدارک کش���تی هایی را که وارد اروندرود می شدند بازرسی 
کنن���د. به دنبال ای���ن تصمیم در 2۶ فروردی���ن ۱34۸ وزارت امور خارج���ه عراق، آبراه 
شط العرب را جزءالینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچم های خود را از روی 
کشتی ها پایین بکشد. به دنبال این اظهارات و اعمال مقامات عراقی، دولت ایران نیز 
در اردیبهشت ۱34۸ عهدنامه مرزی ۱۹37 را ملغی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی 
مبتنی بر خط تالوگ اعالم کرد. این رویداد روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد 

انتظامی به وخامت کشاند و حتی احتمال درگیری نظامی نیز قوت یافت.
از سال ۱34۸ تا ۱353 در مرزهای ایران و عراق بیش از شصت مورد درگیری کوچک 
و بزرگ به  وجود آمد. جنگ با سالح های سنگین در مرزهای غربی کشور حکایت از 
ش���دت و جدیت چالش بین تهران و بغداد بود. در س���ال ۱35۰، بیس���ت ودو درگیری 
مرزی با اس���تفاده از توپخانه روی داد. در س���ال ۱35۱، ش���صت مورد درگیری نظامی 
همراه با توپ و تانک و توپ های صحرایی رخ داد. در سال ۱352 دوازده نبرد مرزی 
روی داد که خونین ترین آن در روز 2۱ بهمن ۱352 اتفاق افتاد. در این نبرد 4۱ ایرانی 
کش���ته و ۸۱ نفر زخمی ش���دند و تلفات عراقی ها بیش از 4۰۰ نفر اعالم شد. در سال 
۱353 بی���ش از ۱۰ درگی���ری نظامی روی داد که هواپیماهای جنگنده در آن ش���رکت 
داش���تند. درمجموع قبل از شروع رس���می جنگ ۱۰4 مورد برخورد نظامی کوچک و 

بزرگ بین ایران و عراق روی داد.
اما نهایتاً با میانجیگری هواری بو مدین در جریان اجالس س���ران اوپک )۱3 الی ۱5 
اسفند ۱353( در الجزایر دو کشور به توافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختالفات خود 
دس���ت یافتند. بر اساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور شناخته 
شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت ُکردهای بارزانی دست بکشد 
و مقداری از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت به آن کشور بازگرداند. روابط 
ایران و عراق که از س���ال ۱۹75 بر مفاد قرارداد الجزایر متکی بود، با ظهور جمهوری 
اسالمی ایران بر اساس احترام به اصل »وفای به عهد« ادامه یافت و دولت انقالبی 
ایران مفاد آن را دقیقاً رعایت کرد. پایبندی دولت جمهوری اسالمی ایران به عهدنامه 
۱۹75 تا این حد بود که پس از بمباران روس���تاهای مرزی ایران در تاریخ ۱35۸/3/۱4 
توسط جنگنده های عراق، دولت ایران بدون اقدام متقابل و به منظور کاهش تشنج، 

استاندار آذربایجان غربی را جهت مذاکره با استاندار سلیمانیه به عراق اعزام کرد.
اما ظهور انقالب اس���المی در ایران و ارزیابی غلط حزب بعث عراق و حامیانش از 
اوضاع داخلی ایران موجب ش���د که آن ها مجدداً در صدد دس���تیابی به کل این آبراه 
برآیند. سرانجام وزارت خارجه عراق در 5۹/۶/2۶ طی یادداشتی قرارداد ۱۹75 الجزایر 
را لغو و صدام با ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط العرب، آن را در برابر دوربین های 
تلویزیونی پاره کرد و در 3۱ ش���هریور ۱35۹ با حمالت هوایی و زمینی ارتش بعث به 
خاک ای���ران جنگ تحمیلی 
هشت ساله علیه ایران را آغاز 

کرد.
بع���د از پذی���رش قطعنامه 
دو كش���ور،  بی���ن  آتش ب���س 
ك���ه  تنش های���ی  به رغ���م 
پذی���رش  زم���ان  م���دت  در 
قطعنامه ایجاد شد جمهوری 
به س���رعت  ای���ران  اس���المی 
روند عادی سازی روابط را با 
عراق پیش برد و تبادل اس���را 
و عملیات تفتیش پیكرهای 
ش���هدا در مرزهای دو كشور 
ب���ه  ایران���ی  و س���فر زائ���ران 
زی���ارت عتبات عالیات آغاز 
ش���د. رژیم حاكم بر عراق در كمتر از دو س���ال از پایان جنگ هشت ساله با ایران در ۱۱ 
مردادماه ۱3۶۹ این بار به كویت حمله كرد و خاك این كشور را اشغال كرد. جمهوری 
اس���المی ایران در طول حمله عراق به كویت، رهبران عراق را از این كار منع كرد، اما 
وقتی ملت عراق در معرض تحریم ها و محاصره قرار گرفت یكی از مواضع شرافتمند 
انسانی را اتخاذ كرد. ایران در این برهه به اشكال مختلف در صدد كمك به مردم عراق 
برآمد و در همین برهه بود كه س���فر زائران ایرانی به عراق آغاز ش���د تا هم نوعی كمك 
به اقتصاد بیمار عراق باشد و هم زائران ایرانی بعد از سال ها دوباره به زیارت عتبات 
عالیات در نجف و كربال و كاظمین و سامرا مشرف شوند. حتی ایران به بغداد اجازه 
داده بود تا از طریق برخی بنادر ایران در حاشیه خلیج فارس، نفت خود را بفروشد. اما 
به رغم حادثه تلخ هشت سال جنگ و ویرانی، جمهوری اسالمی ایران ترجیح داد در 

كنار ملت عراق و نه رژیم حاكم بر عراق بایستد.
در جری���ان حمل���ه نظامی آمریكا به عراق برای براندازی رژیم صدام در 2۹ اس���فند 
۱3۸۱، جمه���وری اس���المی ایران ازجمله كش���ورهایی بود كه مخالفت خ���ود را با این 
جنگ و اش���غال عراق و حضور نیروهای بیگانه در خاورمیانه اعالم كرد. ایران بعد از 
س���قوط رژیم صدام در 2۰ فروردین ۱3۸2 هرچند از اولین كش���ورهای مخالف اشغال 
عراق توس���ط آمریكا بود، اما درعین حال موضع مثبتی در قبال حاكمان جدید عراق 
داشت. اغلب حاكمان جدید عراق جزو گروه های اپوزیسیونی بودند كه یا عموماً در 
ایران مستقر بودند و یا ایران با آن ها روابط دوستانه و خوبی داشت. »تركی الفیصل« 
رئیس سازمان اطالعات رژیم وقت سعودی بعد از سقوط رژیم صدام و تشكیل شورای 
حكومتی در عراق، در اظهاراتی گفت كه آمریكا در یك سینی طال عراق را تقدیم ایران 
كرد. اش���اره الفیصل به نیروهای معارض عراقی بود كه همگی روابط بسیار نزدیك با 
جمهوری اسالمی ایران داشتند و تهران از مهم ترین كشورهای حامی معارضین عراق 
در دوره رژیم دیكتاتوری صدام به شمار می رفت. در سال های اخیر نیز در پی اشغال 
برخی از ش���هرهای عراق توس���ط داعش و حمایت و کمک ایران به عراق علیه داعش، 
رفته رفته روابط دو کش���ور مستحکم تر و عمیق تر شد و دولتمردان و سیاسیون عراق 
نیز به حمایت ایران بارها و به اشکال مختلف اذعان کردند و از این بابت قدردانی و 

تشکر کردند.
همه این فرازونشیب ها نشان از آن دارد که پیوند مردم ایران و عراق به واسطه وجود 
طاق کس���رای دوره ساس���انی در جنوب بغداد و مزار امامان شیعه در عراق هیچ گاه 

گسسته نخواهد شد. 

پیروزی مقاومت همدالنه بر اهریمن جهانی
کدام بهانه مستمسک صدام برای حمله نظامی به ایران شد؟



3
شماره ششم

دوشنبه اول مهر 1398

یک���ی از ش���بهاتی ک���ه از چندی قبل مط���رح بوده و 
اکن���ون نیز به انحا و الحان مختلف در گوش���ه و کنار 
در برخ���ی از جرای���د و فض���ای مجازی تکرار می ش���ود، 
بحث اجتناب پذیر یا اجتناب ناپذیر بودن جنگ است. 
ع���ده ای این مطلب را مط���رح می کنند که اگر دولت 
موق���ت روی کار می مان���د جنگ اجتناب پذی���ر بود و 
می ش���د از آن جلوگیری کرد و این همه خس���ارت مالی 
و جانی به کش���ور وارد نمی ش���د. ادعای آن ها بیش���تر 
ب���ر رویه دولت موق���ت تکیه و تأکی���د دارد. این گروه 
مدعی هستند دولت موقت سیاست خارجی خود را 
بر مبنای گفت وگ���و و مذاکره پیش می برد و بر همین 
اساس با دولت بعث عراق هم وارد مذاکره شده بود و 
اگر حکومت دولت موقت تداوم پیدا می کرد طبیعتاً 
مذاک���رات هم ادام���ه می یافت و جن���گ رخ نمی داد. 
مبن���ای این ادعا دیدار ابراهیم یزدی و صدام حس���ین 
در حاش���یه کنفرانس کش���ورهای عضو س���ازمان عدم 
تعهد اس���ت. آن ها می گویند ابراهیم یزدی وزیر امور 
خارج���ه دول���ت موقت با صدام حس���ین رئیس جمهور 
عراق در ش���هریورماه ۱35۸ در هاوانا مذاکره را شروع 
کردن���د و اگر دو ماه بعد از ای���ن دیدار )۱3 آبان ۱35۸( 
مهن���دس مهدی ب���ازرگان اس���تعفا نم���ی داد، دیدارها 
و گفت وگوه���ای دیگری نی���ز بین ایران و عراق ش���کل 
می گرفت و توافقاتی حاصل می ش���د و هرگز جنگی به 

وقوع نمی پیوست.
این ادعا متأسفانه همواره تکرار می شود؛ حتی برخی 
به صورت مکتوب هم در کتاب هایشان بیان می کنند 
که مشهورترین آن ها آقای منوچهر پارسادوست است 
ک���ه در کت���اب »ما و عراق از گذش���ته دور ت���ا امروز« 
به شدت روی این موضوع مانور می دهد و جریان های 
تالی نهضت آزادی هم آن را تکرار می کنند؛ درحالی که 
ای���ن موضوع از اس���اس اش���تباه و یک گزاره نادرس���ت 
اس���ت. پذیرش این ادع���ا به این دلیل اس���ت که ما از 
واقعیت های ماجراهای تاریخی اطالع نداریم، ش���اید 
هم این استدالل ها برمی گردد به مصاحبه آقای یزدی 
و صدام بعد از این دیدار. طبق عرف دیپلماسی، وقتی 
سیاستمدارها از جلسات بیرون می آیند در مصاحبه ها 
یک س���ری مسائل کلی را عنوان می کنند و معموالً هم 
س���عی می کنند خوش بینانه بحث را بی���ان کنند؛ در 
م���ورد این قضیه همین گونه ب���ود. وقتی آقای یزدی از 
مذاکره بیرون می آید، می گوید ما گفت وگوی خوب و 
صریحی با آقای صدام حسین داشتیم و صدام حسین 
نیز همین را می گوید. درصورتی که وقتی ما به اسناد 
مراجعه می کنیم، می بینیم این برداشت کامالً اشتباه 
اس���ت؛ بررس���ی جراید و خاطرات اشخاص گویای این 
مسئله است. جراید آن دوره نشان می دهد که بعد از 
آن دیدار نه تنها لحن رسانه ها و دیپلمات های ایران و 
عراق نسبت به هم لحن مثبتی نبوده، بلکه گزنده تر و 
خشن تر هم شده؛ اگر قرار بود این دیدار، دیدار مثبتی 

باشد، نمی بایست این اتفاق می افتاد.
 ع���الوه بر جراید، خاط���رات آقای ی���زدی هم گویای 
بس���یاری از مس���ائل اس���ت. آق���ای ی���زدی محت���وای 

رد ادعاهای نهضت آزادی در خصوص اجتناب پذیر بودن جنگ در گفتاری از حجت اللّه کریمی

مسیر ناهموار صلح
خاطرات تازه منتشرشده صالح عمر العلی به ما می گوید که بازرگان و یزدی هم نمی توانستند مانع بروز جنگ ایران و عراق شوند

مذاکرات خود با صدام حس���ین را منتشر کرده است. 
ایش���ان در جای دیگری در م���ورد آنچه در هاوانا اتفاق 

افتاد و کیفیت دیدار خود با صدام می گوید:
 »ص���دام درحالی که س���یگار برگ بر لب داش���ت و 
پاه���ای خود را روی هم انداخته بود و بر روی مبل لم 
داده بود، از موضع متکبرانه با ما س���خن می گفت... 
ما پاس���خ او را دادیم.« در م���ورد محتوای مذاکره هم 
می گوید: »در کوبا با صدام مالقات کردم. صدام در 
مالقات مسئلۀ س���ه جزیره ]تنب کوچک، تنب بزرگ 
و ابوموس���ی[ را مط���رح ک���رد که گفتم به ش���ما ربطی 
ن���دارد. ص���دام گفت: ما ح���زب بعث هس���تیم، مگر 
ش���ما مرام نامه حزب را نخوانده اید؟ هر مسئلۀ عربی 
مس���ئلۀ عراق است. من گفتم حزب بعث پنجاه سال 
اس���ت که تش���کیل ش���ده، ولی حوزه نجف هزار سال 
اس���ت تشکیل شده است و امام خمینی می گوید هر 
مسئله مربوط به اسالم مسئلۀ ما است. سپس بحث 
شیعیان عراق را مطرح کردم و گفتم ما آمادگی برای 
هم���ه چیز را داریم. ص���دام هم گفت در ایران هرکس 
یک چیزی می گوید و معلوم نیست قدرت در دست 

کیست!«
 همان گون���ه که می بینید این دیدار نه تنها دیداری 
دوستانه نبوده، بلکه نشان از اختالفات اساسی دارد. 
ع���الوه بر خاطرات آقای یزدی، صالح عمر العلی که 
عضو ش���ورای فرماندهی عراق و نماین���ده وقت عراق 
در س���ازمان ملل بود، خاطرات خ���ود را بازگو می کند. 
ایش���ان از درون ح���زب بع���ث و اتفاق���ات پش���ت پرده 
مس���ائلی را مطرح می کند. خاطرات ایشان هم نشان 
می ده���د که این مبنای نادرس���تی اس���ت که بگوییم 
ادام���ه گفت وگوه���ای دول���ت موق���ت از آغ���از جنگ 
جلوگیری می کرد. ص���الح عمر العلی می گوید پس از 
دیدار با صدام، من با ایش���ان گفت وگو کردم و خودم 
خیلی خوشحال و خوش بین بودم که بحرانی که میان 
دو کش���ور ب���ه وجود آم���ده از بین ب���رود. معتقد بودم 
دی���دار آقای ی���زدی وزیر ام���ور خارجه ای���ران و صدام 
اتفاق خوش یمنی اس���ت که مبنایی برای صلح ش���ود. 
ایش���ان نقل می کن���د که بع���د از ردوبدل ش���دن چند 

این مس���ئله را مطرح کردند. ی���ک عده اآلن می گویند 
امام موافق ختم جنگ بود و دیگران ایشان را به سمت 
ادامه جنگ س���وق دادند. آن ه���ا یک بخش موضوع را 
پررن���گ می کنند و ب���ه ابعاد دیگر بی توجه هس���تند و 
ادعا می کنند یک عده جنگ طلب باعث شدند جنگ 

ادامه پیدا کند.
 در م���ورد موضوع پایان دادن به جنگ چند جلس���ه 
با حضور مقام های ارش���د سیاسی و نظامی در حضور 
امام تش���کیل می شود. در این جلس���ات سران )به ویژه 
س���ران نظامی( اس���تدالل های خود را مطرح می کنند. 
نظامی ه���ا اس���تدالل می کنن���د اوالً ب���ه نقط���ه ای ک���ه 
رس���یدیم از نظ���ر نظامی قابل پدافند نیس���ت، حداقل 
بای���د تا دجله پیش برویم تا آنج���ا یک مانع جغرافیایی 
باش���د ت���ا بتوانی���م آنجا 
پدافند کنیم. همچنین 
استدالل می کنند هنوز 
کش���ور  از  بخش های���ی 
در اش���غال عراق است. 
وقت���ی خرمش���هر فت���ح 
ش���د، اگرچه صدام یک 
حربه سیاس���ی ب���ه کار 
برد و گفت من در نقاط 
دیگر هم عقب می روم، 
اما شیطنت به خرج داد 
و مخصوص���اً در غ���رب 
کشور نقاط استراتژیک 
را به وی���ژه ارتفاعاتی که 
در اصط���الح نظامی به 
آن »ارتفاعات سرکوب« 
می گوین���د حف���ظ کرد. 
همچنین ای���ن افراد این 
فرام���وش  را  موض���وع 
می کنند که شخصیتی 
مثل صدام هیچ گاه آرام 
نمی نشست، همان طور 
که در پای���ان جنگ این 
اتفاق رخ داد. در س���ال 
درحالی ک���ه  و   ۱3۶7
جمهوری اسالمی ایران قطعنامه 5۹۸ را پذیرفته بود، 
ارتش عراق با اجرای یک عملیات سریع از مرز مشترک 
عبور ک���رد و بخش های قابل توجهی از خ���اک ایران را 
مجدداً اش���غال کرد و نش���ان داد ک���ه به هیچ وجه قابل 

اعتماد نیست.
جالب این است که در یک نظرسنجی که در تهران 
انجام شد ۶7 درصد پرسش شوندگان اظهار کردند که 

باید تا پیروزی کامل با حکومت صدام جنگید.
نکت���ه دیگری ک���ه بای���د در اینجا مطرح ش���ود نگاه 
آیندگان به این مس���ئله اس���ت. پس از فتح خرمش���هر 
ایران دو گزینه در اختیار داش���ت؛ گزینه اول این بود 
ک���ه از موضع برتر ب���ا تنبیه متج���اوز و گرفتن غرامت 
ام���کان تجاوز مج���دد را برای همیش���ه از بین می برد. 
گزین���ه دوم این بود ک���ه از برتری نظامی خود چش���م 
می پوشید و در بهترین وضعیت، بدترین راه حل یعنی 
آتش بس را می پذیرفت و س���الیان متم���ادی خود را در 
حال���ت نه جنگ و نه صلح قرار می داد. در این صورت 
تردیدی وجود ندارد که تصمیم گیران سیاسی و نظامی 
در آین���ده در معرض این س���ؤال قرار می گرفتند: »چرا 
ایران در آن زمان با وجود قرار داشتن در موضع برتر بر 
تحقق خواس���ته هایش پافشاری نکرده و جنگ را بدون 

استیفای حقوق ملت ایران متوقف کرده است؟« 

پرسش و پاسخ، صدام گفت: »صالح! چه صلحی؟ قرار 
اس���ت چه مش���کلی میان ما و ایران حل شود؟« صدام 
می گوید این یک فرصت تاریخی اس���ت که چند قرن 
یک بار اتفاق می افتد، حال این فرصت به دست آمده، 
ای���ران ب���ه لحاظ سیاس���ی و نظامی ضعیف ش���ده و ما 
باید مشکلمان را با این کشور حل بکنیم؛ حتی به این 
مس���ئله اشاره می کند که آن ها اهواز و شط العرب را از 
ما گرفتند و اآلن فرصت خوبی است که ما دوباره آن ها 
را پس بگیریم. ما باید از این فرصت تاریخی اس���تفاده 
کنیم و حقوقمان را بازپس بگیریم. صدام می گوید من 
به عراق برمی گردم و شما به سازمان ملل برو و زمینه 
را آماده کن. من ضربه ای به ایران خواهم زد که صدای 

آن در تمام کره زمین شنیده شود. 
 بنابراین، این ادعا که 
در ص���ورت مان���دگاری 
دول���ت موق���ت جن���گ 
اتفاق نمی افتاد، بی پایه 

و بی اساس است. 
ادع���ای دیگ���ری ک���ه 
از س���وی برخ���ی افراد و 
گروه ها ازجمله نهضت 
می ش���ود  مطرح  آزادی 
امکان خاتم���ه دادن به 
جنگ بعد از آزادس���ازی 
خرمشهر است. تا قبل 
از فت���ح خرمش���هر همه 
نظام  داخل  جریان های 
معاند  )ب���ا جریان ه���ای 
کاری نداری���م( همگ���ی 
به نوع���ی با دف���ع تجاوز 
همراهی می کردند؛ اما 
بع���د از فتح خرمش���هر 
و  گروه ه���ا  برخ���ی 
جریان ها ازجمله نهضت 
آزادی بحث���ی را مطرح 
کردند ک���ه اکنون زمان 
پای���ان دادن ب���ه جن���گ 
است و ما سرزمین های 

اش���غالی را پس گرفته ایم و دیگر نیازی به ادامه جنگ 
نیست. این دیدگاه نهضت آزادی با عنوان ۶+2 مطرح 
می ش���ود؛ یعنی ما دو س���ال اول را که جنگیدیم برای 
دفع تجاوز بود، اما آن شش سال بیهوده بود. این افراد 
مسائل بسیاری را نادیده می گیرند. واقعیت این است 
که بعد از فتح خرمش���هر موض���وع اتمام جنگ مطرح 
ش���د. سران سیاس���ی و نظامی هم در دو جلسه با امام 

خاطرات صالح عمر العلی هم نش��ان می دهد 
که این مبنای نادرستی است که بگوییم ادامه 
گفت وگوه��ای دول��ت موق��ت از آغ��از جنگ 
جلوگی��ری می کرد. او می گوید پس از دیدار با 
صدام، من با ایش��ان گفت وگو کردم و خودم 
خیلی خوش��حال و خوش بین بودم که بحرانی 
ک��ه می��ان دو کش��ور به وج��ود آم��ده از بین 
ب��رود. معتق��د بودم دی��دار آقای ی��زدی وزیر 
امور خارجه ای��ران و صدام اتفاق خوش یمنی 
اس��ت که مبنایی برای صلح شود. ایشان نقل 
می کند که بعد از ردوبدل ش��دن چند پرسش 
و پاس��خ، صدام گفت: »صالح! چه صلحی؟ 
قرار اس��ت چه مش��کلی میان م��ا و ایران حل 
ش��ود؟« ص��دام می گوی��د ای��ن ی��ک فرصت 
تاریخی اس��ت ک��ه چند ق��رن یک ب��ار اتفاق 
می افتد، حال این فرصت به دست آمده است.

دیپلماس��ی پیشگیرانه ادعایی اس��ت که برخی معتقدند دولت موقت انقالب اسالمی برای 

گاه
ید

مقابله با حمله نظامی عراق در پیش گرفته بود. بر اساس این ادعا که بیشتر از سوی اعضا د
و هواداران نهضت آزادی مطرح می شود، عده ای بر طبل اجتناب پذیر بودن جنگ می کوبند 
و چنین وانمود می کنند که با اجرای این سیاس��ت از وقوع جنگ ممانعت می ش��د. از دیگر 
ادعاهایی که بسیار مطرح می شود و نهضت آزادی هم بر آن اصرار دارد، امکان پایان دادن 
به جنگ بعد از آزادس��ازی خرمش��هر است. در خصوص این دو ادعا گفت وگوی کوتاهی داشتیم با 
حجت اللّه کریمی مدیریت مطالعات تاریخی و روزشمار جنگ ایران و عراق مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس که پاسخی به این ادعاها است.
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س���میرا آقاجانی: در هنگامه جنگ تحمیلی پیش بینی می ش��د گفتمان انقالب اسالمی با 

گو
ت و

گف

تکیه بر محور تشیع و دفاع از مستضعفین بتواند در جذب نیروهای عراقی موفق عمل کند. 
در این مقطع گفتمان انقالب به عنوان منبع قدرتی عمل کرد که توانس��ت بر انبوه س��الح 
نظام��ی رژیم بعث پیروز ش��ود و ش��یعیان و کردهای عراقی را به عنوان دوس��ت و هم رزم 
نیروه��ای ایرانی در کنار خود قرار دهد. این مهم با تأس��یس قرارگاه رمضان در کرمانش��اه 
پیگیری ش��د؛ قرارگاهی ک��ه با جنگ نامنظم با همکاری نیروهای معارض عراقی توانس��ت 
دس��تاوردهای زیادی حاصل کند. آنچه می خوانید مصاحبه قدس با رضا صادقی پژوهش��گر حوزه 

دفاع مقدس است که به طور تخصصی در مورد این قرارگاه به تحقیق پرداخته است.

یک���ی از تاکتیک ه���ای نظام���ی ک���ه از  «
همان ابتدا در جنگ زمینی به کار می رفت 
تاکتی���ک جن���گ نامنظ���م بود. ب���ا توجه به 
بحث م���ا که در خصوص ق���رارگاه رمضان 
اس���ت، آیا ای���ن ق���رارگاه در ادامه تاکتیک 
جنگ نامنظم تشکیل شد و یا بنا به اعتقاد 

برخی بیشتر یک قرارگاه اطالعاتی بود؟
جنگ نامنظم با عراق در چند مرحله انجام ش���د. در 
ابتدای حمله عراقی ها به ایران طبیعتاً در برخی مناطق 
ارتش ای���ران به طور منظم دفاع می ک���رد؛ اما در برخی 
مناطق توان نظامی چندانی نداشتیم و نیروهای رزمنده 
مردمی چون امکانات الزم را برای جنگ منظم نداشتند 
ش���روع به جن���گ نامنظم علی���ه ارتش ع���راق در همان 
ماه ه���ای ابتدای���ی جنگ کردند. بعد ش���هید مصطفی 
چمران س���تاد جنگ نامنظ���م را به وج���ود آورد و تأکید 
می کردند در این شرایط که ارتش بعد از پیروزی انقالب 
آس���یب هایی دیده، ما ب���ه صورت نامنظم ب���ا عراقی ها 
می جنگیم تا آن ها را مجبور کنیم از ایران بیرون بروند. 
ایشان تشکیالتی را به وجود آوردند که عمدتاً در مناطق 

جنوبی کشور فعالیت داشتند.
رون���د  ای���ن  چم���ران  مصطف���ی  ش���هادت  از  بع���د   
خیل���ی ادام���ه پیدا نک���رد و غلبه با جنگ منظ���م بود و 
عملیات های نامنظم به مح���اق رفت. وقتی در جبهه 
جنوب دچار مشکل ش���دیم به این نتیجه رسیدند که 
باید جبه���ۀ جدید را در منطقه دیگر به وجود بیاورند. 
فرمانده کل سپاه موضوع جنگ نامنظم را فعال کرد و 
با مأموریتی که به واحد اطالعات سپاه به فرماندهی 
آق���ای مرتض���ی رضای���ی داد، جن���گ نامنظم دوب���اره از 
س���ر گرفته ش���د. ایش���ان مأموریت داش���تند ق���رارگاه 
رمضان را تأس���یس کنند. برخ���ی چون اطالعات کامل 
ندارند تصور می کنن���د چون این قرارگاه زیر نظر واحد 
اطالعات ش���کل گرفت، پس این تشکیالت یک قرارگاه 
اطالعاتی بود )درصورتی که این گونه نبود(. از آنجایی 
که واحد اطالعات کادرهایی داش���ت که می توانست 
مأموریت هایی را در پش���ت جبهه دشمن انجام دهد، 
در ابتدای امر به این واحد س���پرده ش���د. این کادرها با 
احزاب و گروه های عراقی ارتباط و با سرزمین عراق نیز 
آشنایی داشتند. در واقع آقای محسن رضایی به عنوان 
فرمانده کل سپاه از این پتانسیل استفاده کرد تا بتواند 

قرارگاه رمضان را تشکیل دهد.

با ای���ن اوص���اف زمینه های تش���کیل  «
قرارگاه رمضان چه بود؟

زمینه های تش���کیل قرارگاه رمضان از آنجایی شروع 
ش���د که در قرارگاه حمزه که در منطقه ش���مالغرب در 
حال مبارزه با گروه های تجزیه طلب در کردستان ایران 
ب���ود همکاری هایی هم با اکراد عراق���ی آغاز کرد. مثاًل 
ح���زب دموکرات کردس���تان ع���راق به رهبری مس���عود 

دلیل خط مشی مارکسیستی این گروه چندان تمایلی 
به آن ها نش���ان نداد. یک س���ری تش���کیالت جدید مثل 
حزب الّل���ه کرد عراق به رهبری ش���یخ محمد خالد بعد 
از تشکیل قرارگاه رمضان به جهت همکاری با ایران به 
وجود آمدند. حرکت اس���المی کردس���تان عراق عمدتاً 
روحانیون کرد بودند که با قرارگاه رمضان ارتباط برقرار 
کردند و بعد هم یک تشکیالتی نظامی زیر نظر حرکت 
اسالمی کردستان عراق به نام لشکر قرآن به وجود آمد 
که وارد فعالیت های مس���لحانه در داخل عراق شدند. 
بخشی هم عشایر عراقی بودند که تمایل داشتند خارج 
از چارچوب احزاب و گروه های سیاس���ی با دولت ایران 
همکاری بکنند و به همین واس���طه با ق���رارگاه رمضان 
ارتب���اط برقرار کردند و ق���رارگاه رمضان هم تجهیزات و 
امکانات���ی به این ه���ا داد تا فعالیت ه���ای نظامی انجام 

دهند.

آی���ا در م���ورد نح���وه ارتباط گی���ری این  «
گروه ها با ق���رارگاه رمضان و اینکه رهبران 
ای���ن گروه ها با چه کس���ی و چگونه دیدار 

می کردند اسنادی هم موجود است؟
ق���رارگاه رمض���ان ب���رای هماهنگ���ی کارهای���ش چهار 
ق���رارگاه فرعی داش���ت؛ یکی از ای���ن قرارگاه ها در نقده 
مستقر بود )قرارگاه نصر( که عمدتاً با حزب دموکرات 
کردستان عراق و حزب الّله عراق در ارتباط بودند. یک 
قرارگاه دیگر هم )قرارگاه فتح( ابتدا در سردشت مستقر 
بودن���د و بعدها به س���قز انتق���ال یافت که ب���ا اتحادیه 
میهنی کرس���تان ع���راق در ارتباط بودند. ی���ک قرارگاه 
ه���م در مریوان ب���ود )قرارگاه ظفر( ک���ه عمدتاً با حزب 
سوسیالیس���ت کردس���تان ع���راق ارتباط داش���تند. یک 
قرارگاه هم )قرارگاه فجر( در اس���تان خوزستان در اهواز 

بارزان���ی در همان س���ال ۱35۸ و ۱35۹ ب���ه دولت ایران 
در س���رکوب اک���راد تجزیه طلب ایرانی کم���ک کردند. 
وقتی عراق به ایران حمله کرد همکاری های ما با حزب 
دموکرات عراق توسعه بیشتری پیدا کرد و ارتش ایران 
تشکیالتی را به وجود آورد به نام کمبا ۱۱ که تشکیالت 
مش���ترکی ب���ود بی���ن ارت���ش ای���ران و ح���زب دموکرات 
کردس���تان عراق. عالوه بر این، هم���کاری با مجاهدین 
عراقی مثل حزب الدعوه یا س���ازمان عمل اسالمی نیز 
ب���ه این مس���ئله کمک کرد ک���ه وقتی ق���رارگاه رمضان 
تصمیم گرفت فعالیت خود را در پش���ت جبهه دشمن 
ش���روع کند از قبل یک سری ارتباطاتی با این گروه ها و 
جریانات سیاس���ی داشته باش���د و با تجهیز آن ها و باال 
بردن توان آن ها بتواند جنگ نامنظم را در پشت جبهه 

عراق سامان دهی و فعال کند.

به ط���ور دقیق ت���ر نیروه���ای معارض  «
عراقی که با ایران همکاری کردند متشکل 

از چه گروه هایی بودند؟
جریان های���ی که در عراق با ایران همکاری می کردند 
متعدد بودند. یک جریان، مذهبی و ش���یعه بودند که 
بیش���تر از همان حزب الدعوه و س���ازمان عمل اسالمی 
بودن���د و بعده���ا هم با تش���کیل س���پاه بدر در ع���راق با 
ایران همکاری می کردند. یک جریان، احزاب سیاس���ی 
بودند مثل حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود 
بارزان���ی، اتحادیه میهنی کردس���تان ع���راق به رهبری 
آقای جالل طالبانی، حزب سوسیالیس���ت کردستان به 
رهبری آقای رسول مامند که این ها تشکیالت سیاسی 
عراق���ی بودن���د و با ق���رارگاه رمض���ان ارتباط داش���تند. 
بعض���ی احزاب دیگر مثل حزب کمونیس���ت عراق هم 
تمایل داش���تند با ایران هم���کاری بکنند، ام���ا ایران به 

مس���تقر بود و فعالیت های ق���رارگاه رمضان در جنوب 
ع���راق را هدایت می کرد. این احزاب و گروه ها بیش���تر 
ب���ا ای���ن قرارگاه های فرعی ارتباط داش���تند، ام���ا ارتباط 
اصلی و راهبردیش���ان با ق���رارگاه مرکزی رمضان بود که 
در کرمانشاه مستقر بودند. اسنادی هم از قراردادهای 
قرارگاه رمضان با سران این احزاب و گروه ها وجود دارد. 
این قراردادها در چندین صفحه نوش���ته شده و طرفین 
ه���م امضا کرده ان���د. این س���طح از قرارداده���ا زیر نظر 
فرمانده اصلی قرارگاه رمض���ان یعنی آقای محمدباقر 

ذوالقدر با سران احزاب امضا می شد.

گفتمان انقالب اسالمی به چه میزان  «
در جذب این نیروها تأثیرگذار بود؟

جریان انقالب اس���المی دو هدف کلی داش���ت؛ یک 
هدف مذهبی بود و یک هدف رهایی مستضعفین بود. 
انقالب ایران چون یک انقالب شیعی بود بر روی مردم 
عراق بس���یار تأثیر گذاش���ت و بالفاصله شیعیان عراق 
ش���روع کردند ب���ه انجام برخی فعالیت های سیاس���ی. 
برخ���ی همچون ح���زب الدع���وه و جریان ه���ای حوزوی 
با انق���الب ایران ارتباط برقرار کردن���د، منتها مراودات 
عمدتاً سیاس���ی و مالی بود ن���ه دادن امکانات نظامی 
)همکاری ه���ای نظامی ب���ا این جریانات عمدت���اً بعد از 
وقوع جنگ توس���عه پیدا کرد(. اما محور دیگر انقالب 
که رهایی مستضعفین و مبارزه با حکام ستمگر چه در 
منطقه چه با استکبار جهانی بود، روی جریانات سیاسی 
عراق که عمدتاً در ش���مال عراق و در میان کردنشینان 
فعالیت می کردند تأثیر گذاشت. همان طور که گفتم، 
از همان ابتدای انقالب حزب دموکرات کردستان عراق 
با ما همکاری کرد. اتحادیه میهنی بااینکه در سال های 
اول انقالب با اکراد تجزیه طلب ایرانی همکاری داشت 
و با نیروهای مسلح ما می جنگید بعد از مدتی متوجه 
اش���تباهاتش شد و تحت تأثیر پیام انقالب و رفتارهای 
درس���تی که در قرارگاه حمزه با اکراد ایرانی شد، تغییر 
رویه دادند و از س���ال ۱3۶3 به بعد خواهان همکاری با 
دولت ایران و قرارگاه رمضان شدند. همه این ها تحت 

تأثیر گفتمان انقالب با همان دو محوریت بود.

اگر بخواهیم در مورد قرارگاه رمضان  «
بیشتر وارد جزئیات ش���ویم، لطفاً توضیح 
دهید این ق���رارگاه چه مراحلی را طی کرد 
ت���ا به عن���وان یک ق���رارگاه عم���ده در جنگ 

نامنظم تبدیل شود؟
نقط���ه آغاز ق���رارگاه رمضان، ماه رمضان س���ال ۱3۶3 
است که مصادف با خردادماه بود. در آن سال فرمانده 
کل س���پاه آقای محسن رضایی به آقای مرتضی رضایی 
مس���ئول واحد اطالع���ات مرکزی س���پاه مأموریت داد 
ت���ا این قرارگاه را ایجاد کند. در آن موقع س���پاه مناطق 
یازده گان���ه کش���وری داش���ت. در مرحل���ه اول آق���ای 

گفت وگو با رضا صادقی، پژوهشگر حوزه دفاع مقدس

عراق علیه صدام
نکاتی تازه از اقدام سپاه پاسداران در تشکیل قرارگاه رمضان 

که از ظرفیت عراقی ها برای مقابله با صدام بهره می برد
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رضایی به همه مناطق ابالغ کرد که هریک از ش���ما در 
زیرمجموع���ه خودتان یک قرارگاه رمضان ایجاد کنید. 
هماهنگی همه این ها با قرارگاه مستقر در تهران بود که 

زیر نظر واحد اطالعات بود.
 در مرحله دوم چون برخی مناطق در تشکیل قرارگاه 
رمضان موف���ق نبودند و برخی بالعکس ای���ن قرارگاه را 
تأس���یس کردند، آقای محس���ن رضایی این قرارگاه ها را 
در هم ادغام کرد و یک قرارگاه رمضان شمالغرب، یک 
قرارگاه رمضان غرب و یک قرارگاه جنوب تأس���یس کرد 
که همه این ها زیر نظر آقای مرتضی رضایی در قرارگاه 
مرک���زی ته���ران بودند. در مرحله س���وم آقای محس���ن 
رضایی دستور داد این قرارگاه از زیر نظر واحد اطالعات 
خارج شود و به فرماندهی آقای محمدباقر ذوالقدر به 
صورت مستقل دربیاید. این مرحله در بهمن ۱3۶4 رخ 
داد و قرارگاه های فرعی هم تابع این قرار شدند. بنابراین 
از س���ال ۱3۶4 به بعد با یک قرارگاه متمرکز و مشخصی 
مواجه هس���تیم که از تهران به کرمانشاه انتقال یافت 
و در آنجا مس���تقر شد و قرارگاه های فرعی خود را برای 

اجرای جنگ نامنظم فرماندهی می کرد. 

ظاهراً هدف از تشکیل این قرارگاه و  «
اجرای جنگ های نامنظم، کش���اندن جنگ 
از مناط���ق جنوبی به مناطق ش���مالی بود، 
چراک���ه ما در جبهه های جنوب با مش���کل 
مواجه شده بودیم. آیا این سیاست جنگی 
مخالفان���ی از داخ���ل س���پاه و ارت���ش هم 

داشت؟
البت���ه هدف اصلی قرارگاه ای���ن بود که جبهه جدید 
در منطق���ه ش���مالی کش���ور ع���راق و در پش���ت جبهه 
ب���ه وجود آید، یک���ی از دالیلش هم آن ب���ود که ما برای 
اجرای جنگ در منطقه جنوب با بن بست هایی مواجه 
ش���ده بودیم. در نتیجه فرمانده س���پاه ای���ن تصمیم را 
گرف���ت که جنگ را به غرب و ش���مالغرب هدایت کند 
و از طرفی با تش���کیل ق���رارگاه رمض���ان در داخل عراق 
نیروهای���ی را ج���ذب کند. هدف اصل���ی ضربه زدن به 
تأسیس���ات و امکانات عراق با استفاده از خود مردم و 
احزاب عراقی بود. البته این هدف را هم داش���تند که 
تعدادی از لشکریان عراقی را از مناطق جنوبی به شمال 
بکشانند تا از فشار منطقه جنوب بکاهند و منطقه بازتر 
ش���ود تا بتوانند عملیات موفق تری در آن حوزه داشته 
باش���ند. البت���ه این روی���ه جنگی مخالفان���ی به ویژه در 
س���طح میانی فرماندهان داش���ت. آن ها استدالل هایی 
را مطرح می کنند که چندان راهبردی و اساسی نبود. 
آن ها چون عمدتاً عادت داشتند در منطقه جنوب وارد 
جنگ شوند و به جغرافیای آنجا آشنا بودند سخت بود 
ت���ا بتوانند از منطقه گرم و مس���طح جنوب به منطقه 
سرد و کوهستانی غرب ایران بیایند و بخواهند در آنجا 
بجنگند. اما در س���طوح باال کسی مخالف نبود. مثاًل 
آقای هاشمی رفس���نجانی به عنوان فرمانده جنگ این 
سیاست را تأیید کرد و تأکید می کرد این جریان دنبال 

شود و آقای محسن رضایی هم اجرا می کرد. 

آیا نهایتاً با این اس���تراتژی به اهداف  «
خود دس���ت پیدا کردند؟ ع���راق چگونه به 

مقابله با حامیان عراقی ایران برآمد؟
باالخره ارتش عراق هم قوه عاقله ای داشت و سیاست 
و راهبردی را پیش می برد. قبل از کشانده شدن جنگ 
به ش���مال، فقط س���پاه یکم ارتش ع���راق در آنجا حضور 
داش���ت، ولی در این زمان ارتش عراق مجبور شد سپاه 
پنجم را هم به س���پاه یکم اضافه کن���د. قرارگاه رمضان 
توانس���ت دامنه جنگ را کمی از خوزستان دور کند و 
در مناطق عمقی عراق عملی���ات موفقی انجام دهد. 
مثالً فتح ۱ که اولین عملیات گس���ترده قرارگاه رمضان 
با کمک اتحادیه میهنی برای انهدام تأسیسات کرکوک 
ب���ود مث���ل بمب در دنی���ا صدا ک���رد. نیروه���ای ایرانی 
و نیروه���ای ک���رد عراقی توانس���تند چیزی ح���دود ۱5۰ 
کیلومتر در خط هوایی نفوذ کنند و تأسیسات شهر را 
به آتش بکشند. یا در علمیات فتح 3 که در مرز ابراهیم 

م���ردم را ب���ه زور ب���ار می زد و آن ه���ا را به جاه���ای دیگر 
منتق���ل می کرد؛ روس���تاهای یک منطقه را ب���ا بولدوزر 
تس���طیح می کرد و دیگر نیازی نمی دید نیروهای خود 
را در مکان های تخریب شده مستقر کند. علت بمباران 
حلبچه همی���ن بود؛ این بمباران پیامی بود به ایران که 
اگ���ر ش���ما بخواهید وارد عراق ش���وید این طور نیس���ت 
که بتوانید ش���هرهایی را بگیرید. هر منطق���ه ای را که 
بخواهید تص���رف کنید، 
با بمباران ش���یمیایی یک 
س���رزمین سوخته به شما 

می دهم.
 ارت���ش ع���راق بی���ش از 
5 ه���زار نف���ر را با بمباران 
و  کش���ت  ش���یمیایی 
بس���یاری را مصدوم کرد 
و روند عملیات والفجر ۱۰ 
را به مقدار زیادی تحت 
تأثیر قرار داد. رزمندگان 
به جای اینک���ه بخواهند 
ب���رای  کنن���د،  پیش���روی 
کمک به آس���یب دیدگان 
رفتند. برخ���ورد صدام با 
کردهای عراقی این گونه 
ت���ا بتوان���د جل���وی  ب���ود 
عملیات ای���ران و احزاب 

مبارز عراقی را بگیرد.

ق���رارگاه  « دس���تاوردهای  درمجم���وع 
رمض���ان در ابع���اد مختلف چه ب���ود و چه 
تأثیری در روابط امروز ایران با عراق داشته 

است؟
دس���تاوردهای ق���رارگاه رمضان در چن���د بخش قابل 
بررس���ی اس���ت؛ یکی بخش سیاسی اس���ت که موجب 
شد گروه های عراقی در این جنگ با ایران متحد شوند. 
ق���رارگاه رمضان تالش کرد اتحادی می���ان این گروه ها و 
احزاب به وجود بیاورد و جبهه متحدی را بین اهل سنت 
و کردها با ش���یعیان ایجاد ک���رد که در مجلس اعال )که 
آقای حکیم تش���کیل داد( نماینده های���ی از این گروه ها 
هم حضور داشتند. در حدی که ایران می خواست این 
اتحاد شکل نگرفت، اما درمجموع اتحادی بین این ها به 
وجود آمد. درعین حال اکراد عراقی متوجه ش���دند که 
ایران یک متحد وفادار و دائمی برای آن هاست. این طور 
نبود که بعد از جنگ این ارتباط قطع شود، اگرچه بعد 

خلیل و ش���هر زاخو در نزدیکی مرز س���وریه و ترکیه رخ 
داد، نی���روی زمینی ما توانس���تند ح���دود 3۰۰ کیلومتر 
ط���ی کنن���د و عملیات موفق���ی را انجام دهن���د که به 
لحاظ سیاسی دستاوردهای مهمی داشت. ارتش عراق 
هم ق���وه عاقله ای داش���ت و چون می دانس���ت منطقه 
جنوب مهم تر است در این دام نیفتاد که بخواهد همه 

یگان های خود را به منطقه شمال منتقل کند.
 نکته بعدی این اس���ت 
که به م���رور ارت���ش عراق 
توان خود را افزایش داد. 
ارت���ش ع���راق وقت���ی ب���ه 
ایران حمله کرد ۱2 لشکر 
داشت، اما در پایان جنگ 
بیش از 54 لشکر و تیپ 
در اختیار داش���ت که با 
ایران می جنگید؛ بنابراین 
یگان های آزادی داش���ت 
که به راحتی می توانست 

جابه جا کند.
 نکته سوم اینکه فرض 
کنید ما اص���الً عملیاتی 
انج���ام  ش���مالغرب  در 
بای���د  چ���ه  نمی دادی���م، 
آن هایی که  می کردی���م؟ 
مخالف هس���تند باید به 
این س���ؤال پاسخ بدهند: 

وقت���ی م���ا نمی توانس���تیم در جنوب عملیات���ی انجام 
دهیم چه باید می کردیم؟ آیا باید دس���ت روی دس���ت 

می گذاشتیم و به نیروهای دشمن نگاه می کردیم؟!
ع���راق برای مقابل���ه با گروه ه���ا و اح���زاب عراقی که 
ب���ا ایران هم���کاری می کردن���د هم تدابیری اندیش���ید. 
اس���تراتژی ای که ع���راق در پیش گرفت و ت���ا اندازه ای 
برنامه م���ا را خنثی کرد، این بود که افرادی را به عنوان 
جاش در گردان های خفیفه سازمان دهی کرد و با پول و 
امکانات���ی که در اختیار آن ها قرار داد آن ها را رودرروی 
احزاب و گروه های معارض عراقی قرار داد و توانس���ت 
یک تش���کیالت مردمی از مردم هم���ان محل به وجود 
بیاورد. عراق تالش کرد مرزهای ش���مالی را حفظ کند، 
اما پش���ت جبهه را کم���ی رها کرد و ب���رای گروه ها آزاد 
گذاش���ت. خیلی خود را درگیر جزئیات نکرد، اینکه به 
همه جاده های فرعی و جزئیات تسلط داشته باشد؛ اما 
به محض اینکه عملیاتی انجام می شد فشارهایی وارد 
می کرد: ش���روع به بمباران روس���تاها می کرد؛ وس���ایل 

از جنگ به دلیل تعهدات بین المللی نمی توانستیم به 
صورت علنی به آن ها اسلحه و مهمات بدهیم و از آن ها 
حمای���ت کنیم، اما ایران به آن ها اطالعات مستش���اری 
م���ی داد. ای���ن روند بعد از س���رنگونی صدام ه���م ادامه 
داش���ت و قرارگاه رمضان به صورت محدودی فعالیت 
داش���ت تا این هماهنگی بین احزاب را تداوم ببخشد. 
ام���روز هم ق���رارگاه رمضان زیر نظر نیروی قدس س���پاه 
فعالیت می کن���د، منتها عنوان خیلی برجس���ته ای در 

رسانه ها ندارد.
 در بخ���ش اجتماع���ی، ق���رارگاه رمض���ان یک س���ری 
فعالیت های���ی را ش���روع ک���رد. در آن زمان م���ردم کرد 
عراق آس���یب دیده بودند و احتیاج به کمک داشتند. 
بخشی از کمک های مردمی که به جبهه ها می شد در 
اختیار قرارگاه رمضان قرار می گرفت و قرارگاه به اکراد 
عراقی می رساند و به آواره های کرد عراق پناه می داد. 
همچنین اکیپ های پزش���کی می فرس���تاد ت���ا امورات 
درمانی مردم را انجام دهند. واحد مهندس���ی قرارگاه 
رمضان با کمک قرارگاه جهاد رمضان که زیر نظر جهاد 
س���ازندگی بود، در ش���مال عراق ش���روع به جاده سازی 
کردن���د تا راه های ارتباطی میان ای���ران و عراق را فراهم 
کنند. در منطقه اشنویه از دره گیلی گادر تا روستای 
حیات توانس���تند جاده س���ازی کنن���د ت���ا رفت وآمد را 

تسهیل ببخشند.
 در بخ���ش تبلیغات���ی، اخبار معارضین عراق���ی را در 
رس���انه ها منتش���ر می کردند و به خبرنگارهای جهانی 
اج���ازه می دادند از طریق ایران وارد خاک عراق ش���وند 
ت���ا در آنج���ا خبر تهی���ه کنن���د و در اختی���ار بنگاه های 

خبررسانی جهانی قرار دهند.
 در بخ���ش نظام���ی، ق���رارگاه رمض���ان امکان���ات و 
تجهیزاتی در اختیار گروه ها و احزاب قرار داد که این ها 
س���ازمان رزمش���ان را توس���عه دادند. ما پول و اسلحه و 
مهمات می دادیم و آن ها می توانستند با این امکانات 
تشکیالتشان را توسعه دهند و افراد بیشتری را جذب 
کنند. همچنین یک سلسله دوره های آموزشی نظامی 
برای آن ها برگزار شد. این قرارگاه در مدتی که فعالیت 
داش���ت )از ۱3۶4 به بعد( ۱7 عملیات گسترده نامنظم 
در پش���ت جبه���ه دش���من انج���ام داد ک���ه ۱۰ عملیات 
از ف��ت����ح ۱ تا فتح ۱۰ اس���ت و 7 عملی���ات ظفر ۱ تا ظفر 
7 ک���ه آخری���ن آن در س���ال ۱3۶۶ ب���ود. درعین حال در 
عملیات های مح���دود و ایذای���ی ۱۱2۸ عملیات انجام 
شد که عمدتاً هجومی بودند؛ یا عملیات کمین بود یا 
مین گذاری یا انفجار مراکز حزب بعث. این عملیات ها 

از ۱3۶3 تا مرداد ۱3۶7 ادامه داشت.  

هدف اصلی قرارگاه این بود که جبهه جدید 
در منطقه شمالی کش��ور عراق و در پشت 
جبهه به وجود آید، یکی از دالیلش هم آن 
بود که ما برای اجرای جنگ در منطقه جنوب 
ب��ا بن بس��ت هایی مواجه ش��ده بودیم. در 
نتیجه فرمانده سپاه این تصمیم را گرفت که 
جنگ را به غرب و ش��مالغرب هدایت کند و 
از طرفی با تشکیل قرارگاه رمضان در داخل 
عراق نیروهای��ی را جذب کند. هدف اصلی 
ضربه زدن به تأسیس��ات و امکانات عراق با 
اس��تفاده از خود مردم و احزاب عراقی بود.

مجاهدین عراقی 
در مقابل رژیم 

بعث عراق
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اعداد سخن می گویند
نگاهی آماری به جنگ ایران و عراق

توصیفات گسترده از فجایع جنگ ها، عکس ها 
و ویدئوها هریک تأثیرات مخرب جنگ را برای 
همگان روش���ن می کنند؛ اما در این میان آم���ار و ارقام 
قیاس ساده و روش���نی را در اختیارمان قرار می دهند. 
ش���ماری از این آمارها طی جنگ ای���ران و عراق این گونه 

است:
- خس���ارت وارده به ایران: خسارات مستقیم وارد شده 
ب���ه ایران از س���ال 5۹ تا س���ال ۶7 رقمی ح���دود 3 هزار و 
۸۱ میلیارد تومان که اگر آن را به قیمت رسمی آن زمان 
)ه���ر دالر براب���ر بود ب���ا 7 تومان( تبدیل کنیم، س���رجمع 

خسارات مستقیم واردشده به ایران با 44۰ میلیارد دالر 
برابر می شود.

- تعداد روزهای جنگ: 2۸۸۸ روز.
- تعداد موش���ک های شلیک شدۀ عراق به سمت ایران: 

53۰ فروند.

- تعداد موش���ک های شلیک شدۀ ایران به سمت عراق: 
7۰ فروند.

- ش���هدای ای���ران: در جنگ، 4۸ هزار ارتش���ی، ۸5 هزار 
بس���یجی، بیش از 33 ه���زار دانش آموز، بی���ش از 35۰۰ 
دانش���جو و 33۱7 روحانی، ۸۸ مس���یحی، ۱۸ کلیمی و 

۹ زرتش���تی شهید ش���دند. عالوه بر این ها، 2 هزار تبعه 
غیرایرانی نیز که همراه با نیروهای ایرانی می جنگیدند 

در جنگ هشت ساله کشته شدند.
- ادعای عراق در مورد تعداد شهدای ایرانی: ۸۰۰ هزار نفر.

- تعداد کشته شده های عراقی: 25۰ هزار نفر.
- زنان شهید: ۶4۰۰ نفر )%3 کل شهدا(.

- رتبه اول بیشترین تعداد شهدا در کشور: اصفهان، یک 
شهید به ازای هر ۱44 نفر.

- مین های کار گذاشته شده توسط دشمن: 2۰ میلیون 
مین.  

همه علیه یکی
تفاوت معنادار حامیان عراق و ایران در جنگ

هنگامی که عراق در شهریور ۱35۹ حمله به ایران را آغاز کرد، 
ش���رایط دو کشور با یکدیگر کامالً متفاوت بود. با آغاز جنگ، 
ایران از هرگونه حمایت خارجی بی نصیب بود، ولی رژیم بعثی عراق با 
پشتیبانی های جهانی وارد جنگ با ایران شد. آمریکا که در جنگ عراق 
ب���ا ایران اصلی ترین حامی صدام به ش���مار می آم���د، دو هدف را دنبال 
می ک���رد. هدف کوتاه مدت آمریکا، آزادس���ازی گروگان های خود پس از 
حمل���ه ناکام به طبس و کودت���ای نوژه بود و دیگر اینکه آمریکا به دنبال 
مه���ار انقالب اس���المی و جلوگی���ری از صدور انقالب ب���ود. کمک های 

آمریکا غالباً شامل اطالعات محرمانه از درون 
مرزهای ایران تا کمک های مستقیم تسلیحاتی 
و فروش تکنولوژی های پیش���رفته نظامی بود. 
ام���ا در نهای���ت در آخرین س���ال جنگ، نیروی 
دریای���ی آمری���کا در خلی���ج ف���ارس به منظ���ور 
حفاظت از منافع خود و کشورهای دیگر عماًل 

به نفع عراق وارد جنگ شد.

حدود ۸5% تجهیزات مورد اس���تفاده عراق در جنگ با ایران س���اخت 
کشور شوروی بود. ش���وروی بزرگ ترین صادرکننده ادوات و تجهیزات 
نظام���ی ب���ه عراق بود. کمک های نقدی و کاالیی عربس���تان به عراق در 
جنگ با ایران دست کم بالغ بر 3۰ میلیارد دالر برآورد شده است. از دیگر 
کمک های این کش���ور می توان به در اختیار گذاش���تن تعدادی از بنادر 
و فرودگاه ه���ای خود برای ترابری محموله های نظام���ی مورد نیاز ارتش 
عراق و همچنین استقرار هواپیماهای آواکس آمریکا در خاک خود برای 
جاسوس���ی از خطوط مقدم جبهه ایران اش���اره کرد. اردن و مصر بخشی 
از نیروهای نظام���ی خود را برای کمک به عراق اعزام کردند. همچنین 
اولین گلوله تانک توس���ط ملک حسین پادشاه اردن در کنار صدام و در 
روز 3۱ ش���هریور ۱35۹ به س���مت ایران شلیک ش���د. از میان کشورهای 
اروپایی حجم کمک های نظامی و فروش تجهیزات فرانس���ه به عراق در 
طول جنگ تا حدی بود که این کشور در رده دوم فروشندگان تسلیحات 

بع���د  ع�����راق  ب�����ه 
ق���رار  ش���وروی  از 
همچنین  گرف���ت. 
نش���ان  اطالع���ات 
می داد که فرانسه 
ب���ه احتم���ال زی���اد 
تأمین کنن���دگان  از 

زنجیره تولید بمب های شیمیایی برای عراق بود. آلمان نیز از کشورهایی 
بود که با ارس���ال مواد ش���یمیایی به یاری صدام شتافت. چین نیز یکی 
از بزرگ تری���ن صادرکننده های اس���لحه به عراق بود ت���ا جایی که حدود 
۱2% درصد )به ارزش 5٫۱۹2 میلیارد دالر( از اسلحه های عراق توسط این 
کشور تأمین شده است. برزیل، انگلیس، آرژانتین، یوگسالوی، لهستان، 
آفریق���ای جنوبی، کویت، ایتالیا، بلژیک و س���نگاپور هری���ک یا با فروش 

اسلحه یا کمک نقدی از حامیان عراق در این جنگ بودند.
تنها حامیان ایران، س���وریه و لیبی بودند و کره ش���مالی هم عمده ترین 
سالح و تجهیزات نظامی را به ایران داده بود. رقابت حزب بعث سوریه با 
حزب بعث عراق از دالیل مهم پشتیبانی سوریه از ایران بود. رئیس جمهور 
وقت س���وریه )حافظ اس���د( یک خط لوله اصلی نفت عراق به مدیترانه با 
ظرفیت انتقال روزانه 5۰۰ هزار بشکه نفت را مسدود کرد تا باعث کاهش 
درآمد دولت صدام حسین شود. لیبی هم با حمایت از ایران در برابر حمله 
ارتش عراق، جنگ را از فرم یک منازعه بین نژاد 
ف���ارس و ن���ژاد عرب خارج کرد. ای���ران از طریق 
لیبی توانس���ت ب���ه مجموعه ای از س���الح های 
پیشرفته س���اخت شوروی دس���ت یابد. اما در 
این بین ایاالت متحده آمریکا از ترکیه خواست 
پروازه���ای طرابلس-ته���ران را در آس���مان خود 

ممنوع کند. 

نسل کشی به سبک صدام
قتل عام کردهای عراقی توسط صدام

از جنایات صدام در طول جنگ کش���تار هموطنانش بود که طی عملیات گس���ترده ای به نام 
اَنفال رخ داد. این عملیات از فوریه تا س���پتامبر ۱۹۸۸ در اس���تان های کرکوک، دیاله، نینوا و 
صالح الدین اجرا ش���د. پروس���ه انفال در کوتاه ترین زمان ممکن بیشتر مناطق و خاک کردستان را مورد 
هجوم و نابودی قرار داد. در این حمالت بیش از 2۰۰ هزار انس���ان کرد کش���ته شدند و موجب ویرانی 
بیش از 4۰۰۰ روس���تا و 3۱۰۰ مس���جد و ۱۰۰ کلیس���ا ش���د. در این عملیات بیش از 2 میلیون رأس احشام 
نابود ش���د و تأثیر مخربی بر طبیعت کردس���تان گذاش���ت که حجم فراوانی از باغات و فضای س���بز و 
رودخانه ها و چش���مه های کردس���تان را نابود کرد. بمباران ش���یمیایی حلبچه هم بخشی از پروژه انفال 
بود. در پی عملیات والفجر ۱۰ توسط ایران و تصرف بخش هایی از کردستان عراق در اواخر سال ۱3۶۶ 
که منجر به استقبال مردم این مناطق از نیروهای ایرانی شد، صدام حسین به پسرعمویش علی حسن 
المجید )معروف به علی شیمیایی( دستور بمباران شیمیایی این مناطق را داد. در این حمله حدود 5 

هزار نفر از مردم حلبچه که غیرنظامی بودند کشته شدند.  

وقتی عراق زمینگیر شد
موفق ترین عملیات ایران در دفاع مقدس

ساعت 22:۱۰ روز 2۰ بهمن ۱3۶4 با رمز »یا فاطمه الزهرا« در منطقه خسروآباد تا رأس البیشه موفق ترین 
عملیات ایران در طول ۸ س���ال دفاع مقدس آغاز ش���د. در روز اول عملیات، لش���کر 25 کربال که از 
رزمندگان استان مازندران تشکیل شده بود، موفق شد تا شهر فاو را به تصرف کامل خود درآورد. از آنجایی که 
طی این عملیات دسترسی عراق از آب های خلیج فارس قطع شد، آن را موفق ترین عملیات جنگ ایران و عراق 
می دانند. عراق با وجود برتری هوایی در این مقطع جنگ نتوانست به  طور مؤثری از نیروی هوایی خود در این 
عملیات علیه ایران استفاده کند. مهارت پایین خلبان های عراقی در زدن اهداف زمینی و بدی هوای منطقه 
در آن زمان و این نکته که ایرانی ها عملیات  خود را به صورت شبانه انجام می دادند و در روز در داخل سنگرهای 
خود پناه می گرفتند، از دالیل عمده ناکامی عراقی ها در آن زمان و تلفات ناچیز ایرانی ها بود. همچنین ایرانی ها 
ی���اد گرفت���ه بودند که چگونه تجهیزات خود را در منطقه توزیع کنند تا اثرات تخریبی بمباران هوایی را کمتر 
کنند. برنامه ریزی ضعیف و عجوالنه عراق در مقابله با این عملیات با همراهی بدی هوای منطقه و زمین های 
گلی فاو کار را بر عراقی ها سخت تر کرد. تنها برگ برنده عراقی ها در این عملیات استفاده از گازهای شیمیایی 

بود که آن هم در هوای مرطوب در حین این عملیات تأثیر بسزایی نداشت. نام این عملیات والفجر ۸ بود. 
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 تاریخ نویسی جنگ
درباره مجموعه روزشمار جنگ ایران و عراق که با استفاده از اسناد نظامی، دفاتر روایی، گزارش عملیات ها، 

نقشه ها، کالک ها، بولتن ها و... نسخه جامع و مفصلی از روزهای دفاع مقدس عرضه می کند

ش���بانه خ���ودم را با ی���ک فرون���د هواپیمای 

ش
وتو

ن  ر
دو

فالک���ون ب���ه کرمانش���اه رس���اندم و صحنه ب
پیشروی دشمن را از نزدیک مشاهده کردم 
و متوجه اوضاع شدم. چنان جو پریشانی و 
اضط���راب در م���ردم ایجاد ش���ده ب���ود که 
سراس���یمه از خان���ه بیرون آم���ده بودند. از 
طرف���ی ج���اده کرمانش���اه ب���ه بیس���تون از 
خودروهایی که در انتظار جابه جایی بودند، مملو بود 
و ترافیک س���نگینی ایجاد شده بود. بر این اساس، با 
ی���ک فروند هلی کوپت���ر از فرودگاه به س���مت یکی از 
قرارگاه ه���ای تاکتیکی س���پاه پاس���داران مس���تقر در 

طاق بستان حرکت کردیم.
نیمه ش���ب چهارم تیرماه بود و تا س���اعت یک ونیم 
نتوانس���تیم ماهیت دش���من را به دست آوریم که چه 
کسی اس���ت که همین طور در حال پیش���روی است. 

س���اعت پنج به پایگاه رفتم، همه را آماده و مهیا برای 
توجی���ه دیدم. پ���س از توجی���ه خلبانان تأکی���د کردم 

وضعی���ت خیلی اضط���راری اس���ت. چ���اره ای 
نداری���م، هلی کوپترهای کبری بای���د آماده 
باشند. یک تیم آتش آماده شد. ابتدا خودم 
با یک هلی کوپتر 2۱4 برای شناسایی دقیق 
و هماهنگی به سمت مواضع حرکت کردم 

و به این ترتیب اولین عملیات را علیه نیروهای 
مهاجم و منافق آغاز کردیم. صبح روز پنجم 

مرداد عملیات با رمز یاعلی )ع( 
آغاز ش���د. در تنگه چهارزبر 
چن���ان جهنم���ی برای ی���اران 
صدام برپا ش���د ک���ه زمانی 
برای پشیمانی نمانده بود. 
جاده به زودی انباشته از 

ادوات سوخته شد.
هم زمان ب���ا عملیات هوانیروز، ع���الوه بر گروه های 
مردمی، تعدادی از لش���کرهای سپاه نیز که از جنوب 
به غ���رب آمده بودند وارد عملیات ش���دند. راه از هر 
س���و به روی بازماندگان کاروان بس���ته شده بود و آنان 
به سختی می توانس���تند به عقب برگردند. بعضی از 
آن ها به روس���تاها پن���اه بردند و بعضی هایش���ان با 
خوردن قرص س���یانور به زندگی خود خاتمه 

داده بودند.
عملیات که تمام شد در جاده کرمانشاه-
اسالم آباد غرب هزاران کشته از آنان به جا 
مانده بود. اجس���اد پسران و دخترانی که با 
ملت خود بس���یار ناجوانمردانه رفتار کرده 
بودن���د، کس���انی ک���ه روز تنهایی 
اردوی  ی���اری  ب���ه  میه���ن 
خصم ش���تافته بودند. 
ای���ن  از  م���ن  ح���اال 
نتیج���ه  عملی���ات 
ک���ه  می گی���رم 
خداون���د  چق���در 

متعال ما و رزمندگان اس���الم و انقالب را دوست دارد 
ک���ه در هر زمان طوری مقدر می کند که بس���یاری از 

مشکالت ما باید با حالت سرافرازانه حل شود.
خداون���د می فرمای���د بجنگی���د تا آن کف���ار که من 
می خواهم به دس���ت ش���ما عذابش���ان بدهم؛ خدا به 
م���ا ق���ول و وعده می دهد ت���ا آن ها را خ���وار کند و به 
ش���ما پیروزی وعده می دهد و قلب های ش���ما را شفا 
بخش���د. ک���دام قلب ه���ا؟ قلب هایی که قب���ل از این 
عملیات گرفته و غم زده بود. رزمندگان اسالم قلب و 
دلشان با امامشان برای همیشه گره خورده بود. امام 
اش���اره ای دارن���د که پذیرش قطعنامه مثل نوش���یدن 
زهر بود برای رزمندگان اس���الم که س���ال ها فداکاری 
کرده بودند. درحالی که هشت سال تالش شده بود، 
بعد از آن ما دلمان می خواست به صورتی دیگر نبرد 
تمام می ش���د. دلمان گرفته بود؛ ام���ا خداوند با این 
پیروزی بزرگ و با این کش���تار دسته جمعی بدترین و 
خبیث ترین دشمنانمان به دست ما موجب رضایت 
خاطر رزمندگان اس���الم ش���د و پایان نبرد هشت ساله 
دفاع مقدس با این عملیات درخش���ان مرصاد انجام 

گرفت. 

روزش���مار جن���گ ای���ران و ع���راق، یک مجموع���ۀ بزرگ 
پژوهش���ی در س���طح ملی برای مطالعه و بررسی جنگ 
هشت س���اله عراق و ایران اس���ت. این مجموعه در تالش اس���ت 
تاری���خ دهه نخس���ت حاکمی���ت جمهوری اس���المی از 2۱ بهمن 
۱357 ت���ا 2۹ اس���فند ۱3۶7 را با کلی���دواژه »جنگ عراق و ایران« 
تدوین کند. هدف مجموعه روزشمار ارائه یک مرجع تحقیقاتی 
موثق و مستند در حوزه تاریخ جنگ ایران و عراق و جلوگیری از 

تحریف و فراموشی آن است. 
روش پژوهش روزشمار جنگ ایران و عراق »تاریخی-اسنادی« 
و طبقه بن���دی اطالع���ات ب���ر مبنای تاری���خ دقیق زمان���ی وقایع 
و رخداده���ا یا هم���ان »کرونول���وژی مطلق« اس���ت. کرونولوژی 
به عن���وان ی���ک ابزار علم���ی برای محاس���به زمان ی���ا مقاطعی از 
زم���ان و اختصاص رخدادها در تاری���خ دقیق وقوع آن ها تعریف 
می شود. با اطالع کامل از زمان دقیق وقوع حوادث و ترتیب و 
توالی زمانی می توان رویدادها را ش���رح و تفسیر و رابطه عّلی و 
معلولی میان آن ها را کشف کرد. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس با اس���تفاده از این روش در صدد یافتن و ارائه پاسخ این 
سؤال است: »جنگ ایران و عراق چرا و چگونه شروع شد، تداوم 

یافت و به پایان رسید؟« 
ش���یوه گردآوری اطالعات در کتب روزشمار از طریق مطالعه 
میدان���ی و کتابخان���ه ای ب���ا مراجع���ه ب���ه اس���ناد و مناب���ع خ���ام 
اختصاص���ی دس���ت اولی همچون اس���ناد نظامی، دفات���ر روایی، 
گ���زارش عملیات ها، نقش���ه ها، کالک ه���ا، بولتن ه���ای داخلی و 
محرمانه نهادهای امنیتی و نظامی، نش���ریات خبری-تحلیلی، 
جرای���د، روزنامه ه���ای یومی���ه، خبرنامه ه���ا، کت���ب خاط���رات و 
یادداشت های روزانه بازیگران و تصمیم گیران سیاسی و نظامی 
و ... اس���ت. بخ���ش اعظم این منابع در می���دان نبرد و با حضور 
مس���تقیم تاریخ نگاران مرکز اس���ناد و تحقیق���ات جنگ در کنار 
فرمانده���ان ثب���ت و ضبط ش���ده اس���ت. معم���والً در تحقیقات 
تاریخی که با اس���تفاده از اس���ناد و مدارک معتب���ر به  جا مانده 
انج���ام می گیرد، محقق در زمان و صحن���ه مذکور حضور ندارد 
ت���ا اقدام به گردآوری اطالعات و مدارک کند و ناچار به حدس 
و گمان و تفس���یر شخصی می شود. اما به دلیل حضور میدانی 
تاریخ نگاران دفتر سیاس���ی س���پاه در صحنه نبرد ایران و عراق و 
اق���دام دقیق آن ها به ثبت و ضبط وقای���ع روزانه، این امر باعث 
دقت و وثاقت روزشمارهای جنگ و ایجاد وجه تمایز بسیار زیاد 

بین این کتاب ها با نمونه های مشابه شده است. 
محق���ق روزش���مار، اخب���ار ی���ک روز را ب���ا اس���تفاده از مناب���ع 
فوق الذکر به گزارش هایی تبدیل می کند که در عین انس���جام، 

با گزارش ه���ای دیگر نیز همخوانی دارد. روزش���مار جنگ ایران 
و ع���راق »روز واقعه« را توصیف کرده و نویس���نده برای تدوین 
گزارش ه���ای آن روز با بهره گیری از مس���تندات محکم، متقن و 
متعدد به تولید گزارش آن روز می پردازد و در صدد اس���ت بین 

اخبار و مطالب مختلف ارتباط منطقی و جذاب برقرار سازد. 
در ای���ن ش���یوه ب���ه دلی���ل ترکی���ب دو مح���ور »روز واقع���ه« و 
»موض���وع«، خواننده همپای محقق و نویس���نده هر روز جنگ 
را در زمینه های مختلف شروع می کند و پس از مرور و بررسی 
موضوعات مختلف، روز را به پایان می برد. به عبارتی، روزشمار 
جن���گ یادداش���ت های روزانه ای اس���ت که نه  فقط توس���ط یک 
محقق )نویس���نده و مجری نهایی( بلکه توس���ط ده ها محقق در 

هنگام وقوع حوادث نوشته شده است. 
نقل وقایع و مطالب و اخبار در روزشمار )مثل خاطرات روزانه( 
نمایانگ���ر حال وهوای »آن روز« اس���ت نه »ام���روز«. ارائه تاریخ 
جنگ به این شیوه به مثابه نمایش دوبارۀ روزهای گذشته است 
و هر روِز جنگ حتی المقدور هرچه شبیه تر به خودش بازسازی 
می شود. خواننده روزشمار موقتاً از فضای امروز رها می شود و 
در فض���ای آن روز قرار می گیرد؛ با همان دغدغه ها، خوش���ی ها، 
غم ها، انگیزه ها، ضد انگیزه ها. محقق و نویس���نده فارغ البال از 
مقتضی���ات ام���روزی و تحوالت قدرت، با امانت داری، نس���بت 
ب���ه بازگویی حقایق و واقعیات اقدام می کند و این از مهم ترین 

مایه ها و پایه های اعتبار علمی و تحقیقی یک اثر است.
نویس���نده روزش���مار به مثاب���ه دان���ای کل در س���اعت صف���ر 
بام���داد ب���ا دریاف���ت انبوهی از اطالع���ات و اخبار ب���ا هر درجه 
از طبقه بن���دی امنیت���ی اقدام ب���ه تنظیم گزارش ه���ای یک روز 
می کن���د. ای���ن گزارش ه���ا با محوری���ت و اولویت جن���گ در دو 
س���طح اصلی نظامی و غیرنظامی و سطوح فرعی سه گانۀ ملی، 
منطق���ه ای و بین المللی در صدد ارائه کلیتی یک پارچه از جنگ 
است. مفروض روزشمار جنگ ایران و عراق این است که صرف 
پرداخت���ن به مس���ائل نظامی جبه���ه گویای کلی���ت یک پارچه از 
واقعیت���ی به نام جنگ ع���راق علیه ایران نمی تواند باش���د، بلکه 
این جنگ عالوه بر ابعاد نظامی صحنه نبرد، مس���ائل سیاس���ی، 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را نیز شامل می شود.
ه���ر کت���اب روزش���مار ش���امل پیش���گفتار، مقدم���ه تحلیلی با 
استفاده از مطالب مندرج در همان کتاب در حدود 4۰ الی ۸۰ 
صفحه، گزارش روزها، خالصه گزارش ها و فهرست اعالم است. 
در ح���ال حاضر، ط���رح کلی مجموعه روزش���مار جنگ ایران و 
عراق ش���امل 7۰ جلد اس���ت که 37 جلد آن منتشر شده است و 
در صورت تکمیل، بیش از 7۰٫۰۰۰ صفحه متن پژوهشی مستند 

و معتب���ر در حوزه تاریخ جنگ ای���ران و عراق عرضه خواهد 
شد. 

کت���اب »هج���وم سراس���ری« )کت���اب دهم روزش���مار( 
 نخس���تین جلد منتشرش���ده از این مجموعه است که در 

س���ال ۱372 به نویس���ندگی مه���دی انصاری و حس���ین یکتا 
از س���وی مرکز مطالع���ات و تحقیقات جنگ انتش���ار یافت و 
م���ورد اس���تقبال واقع ش���د. در بین کتاب های منتشرش���ده 
از ای���ن مجموع���ه تاکن���ون کت���اب یازدهم روزش���مار با پنج 
نوبت تجدید چاپ و کتاب های س���ی وهفتم،  چهل وهفتم 
و پنج���اه ودوم ب���ا چهار بار تجدید چ���اپ در صدر جدول 

کتاب های تجدید چاپ شده قرار دارند. 
اخی���راً کت���اب بیست وهش���تم روزش���مار جنگ ای���ران و 

ع���راق ب���ا عنوان »نخس���تین عملی���ات بزرگ در ش���مالغرب« 
در سی وشش���مین دوره انتخ���اب کت���اب س���ال جمه���وری 
اس���المی ایران در س���ال ۱3۹7 در بخ���ش مطالعات نظامی 
مق���ام نخس���ت را به خ���ود اختصاص داده اس���ت. پیش تر 
نیز کتاب های هفتم،  یازدهم،  بیس���ت ویکم،  سی وهفتم،  
چهل وچه���ارم و چهل وهفتم از مجموعه بزرگ روزش���مار 

جن���گ ایران و عراق در بخش مرجع ن���گاری حائز رتبه اول 
کتاب سال دفاع مقدس شده اند. 

در پای���ان، اش���اره ب���ه نظر یک محق���ق آمریکای���ی در مورد 
مجموعه بزرگ روزش���مار جنگ ایران و عراق خالی از فایده 
نخواهد بود. »آنی تریس���ی ساموئل« از محققان دانشگاه 
ه���اروارد در مقاله ای با عنوان »س���پاه پاس���داران انقالب 
اس���المی و جنگ ایران و عراق« با تأکید بر اینکه سلسله 
کتاب های روزش���مار »به ش���کلی بس���یار دقیق و تحلیلی 

تدوین می ش���وند«،  درباره مجموعه روزش���مار نوشته است: 
»مرک���ز مطالع���ات و تحقیق���ات جن���گ به تنهای���ی 57 جلد۱ 
روزش���مار جن���گ را تدوی���ن ک���رده اس���ت که در ن���وع خود 
بزرگ ترین و دقیق ترین مطالعه ای اس���ت که من در زمینه 

جنگ شاهد آن بوده ام.«2  

پی نوشت ها:

۱. تعداد مجلدات مجموعه روزش���مار در طراحی اولیه 57 جلد 

پیش بینی ش���ده بود که به علت افزایش حجم برخی مجلدات و 

افزودن سه دوره جدید به 7۰ جلد افزایش یافت.

2. تریس���ی ساموئل،  آنی؛ س���پاه پاس���داران انقالب اسالمی و 

جن���گ ایران و ع���راق، ترجمه عبدالمجید حی���دری،  فصلنامه 

نگین ایران، سال دوازدهم، شماره 42، پاییز ۱3۹۱، ص 3۱.

پایان خوش جنگ
خاطره سپهبد علی صیاد شیرازی از عملیات مرصاد
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تداعی حس مقاومت با هرن نوشنت
دفاع مقدس بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی ادبیات پایداری در سه دهۀ اخیر ایجاد کرده است

دف���اع  داداش���ی:  به���اره 
مقدس نقطه عطفی در تاریخ 
انقالب اسالمی است که امروز منشأ 
برکات زیادی در زمینه آثار نوشتاری 
و مکتوب با موضوعات داس���تانی، 
شعر و نثر، خاطرات و نیز آثار هنر 
نمایش���ی در ح���وزه فیل���م، تئاتر و 
هنرهای تجسمی به صورت های 
مختلف چون نقاش���ی، عکس و ... ش���ده 
است. پرداختن به موضوع جنگ از جهات و ابعاد مختلف یکی از 
ضروریات جامعه ما است؛ چراکه بخشی از هویت این نظام بوده و 

در دل خود سخن ها دارد تا به مخاطب امروز یادآوری کند 
که برای حفظ اس���تقالل این کش���ور چه 
رشادت ها و جان فشانی هایی شده است. 

توج���ه به موض���وع جنگ تلنگری اس���ت 
نس���بت به آرمان ها؛ آرمان هایی که نس���ل 

و  ج���ان  از  آن  خاط���ر  ب���ه  انق���الب  اول 
دل بستگی های دنیوی و عاطفی گذشت تا 

امنی���ت امروز جامع���ه ای���ران را مدیون خود 
کن���د. بازپرداخت ای���ن دوره از تاریخ انقالب 

یکی از ضروریات نسل جوان است.
در عرصه کتاب، ناش���ران بس���یاری هس���تند 

ک���ه به انتش���ار آثاری ب���ا موضوع دف���اع مقدس 
می پردازند. اگرچه برخی ناش���ران با این موضوع 

شناخته ش���ده اند، بااین وجود کمتر ناشری است 
که تمایلی به فعالیت در این حوزه نداش���ته باشد، 

ی مانند انتش���ارات س���وره مهر که تقریباً خود را جزو  ولین ه���ا ا
این حوزه قرار داده و با انتشار کتاب های پرفروشی همچون کتاب 

حس���ینی که به قلم سیده اعظم »دا« )خاط���رات س���یده زه���را 
حسینی تدوین شده است و به 
چاپ ه���ای باالی ۱5۰ رس���یده( 
خ���ود را در این زمینه مطرح و 
س���رآمد دیگران معرفی کرده 
اس���ت. بیش���تر کتاب هایی 
که در زمین���ه دفاع مقدس 
از  خاطرات���ی  دارد  وج���ود 
رزمن���دگان  و  س���رداران 
اس���ت،  آن���ان  زندگ���ی  و 
زمین���ه  در  بااین وج���ود 
ادبی���ات داس���تانی نیز 

آثاری می توان یافت.
 رمان »خط تماس« 
آث���ار  ای���ن  ازجمل���ه 
اس���ت ک���ه ب���ه قلم 
محمدرضا بایرامی 
و  ش���ده  نوش���ته 
به زندگی سرلش���کر ش���هید احمد 
کاظمی پرداخته که در نوع خود و در قالبی که تحریر ش���ده 
کم نظیر است. نویسنده سعی کرده تا خط داستانی را در اثر خود 
دنب���ال کند و در این مس���یر از تصورات ذهنی نی���ز بهره گرفته تا 

کشش و گیرایی کافی برای مخاطب ایجاد کند.
 »عب���اس دس���ت طال« ک���ه ب���ه زندگ���ی و خاطرات عباس���علی 
باقری ملقب به »عباس دس���ت طال« می پ���ردازد، به قلم محبوبه 

معراجی پور نوش���ته ش���ده و از کتاب های مورد توجه مقام معظم 
رهبری بوده اس���ت. این کتاب در ذی���ل زندگی یکی از رزمندگان، 
عملکرد بس���یجیان فنی و تعمی���رکار واحد پش���تیبانی و تدارکات 
س���پاه پاس���داران را ش���رح می دهد و ازاین جهت از خط همیشگی 
کتاب های دفاع مقدس خارج ش���ده و ابعاد جدیدتری از جنگ را 

روایت می کند.
 »وقتی مهتاب گم ش���د« به خاطرات شهید علی خوش لفظ از 
نیروهای اطالعات و عملیات لش���کر 32 انصار الحسین )ع( استان 
هم���دان می پ���ردازد. علی خوش لف���ظ از ابت���دای ورود به جبهه با 
سردارانی چون حاج احمد متوسلیان، علی چیت سازیان و سردارانی 
آشنا شد که روحیه ایثارگری آنان علی خوش لفظ را حتی با وجود 
جراحات بسیار تا پایان جنگ پاگیر میدان های نبرد 
کرد. این کتاب نیز در حاشیه مهم تر از متن خود از 
رشادت ها و صبر و استقامت مردم عادی گزارش 
می دهد. رس���یدن به چاپ بیس���ت وچهارم این 
کتاب حکایت از جذابیت اثر برای خوانندگان 
و عالقه مندان به این حوزه ادبی داش���ته است 

و از آثار مورد توجه رهبر انقالب نیز گردید. 
در جری���ان جن���گ تحمیلی دش���من از هر 
وس���یله ای برای ضرب���ه زدن به نظ���ام نوپای 
ب���ر  ع���الوه  می ک���رد.  اس���تفاده  اس���المی 
جنگ تس���لیحاتی و نظامی که خ���ود را در 

ناجوانمردانه ترین ش���کل 
و در حمالت شیمیایی 
جن���گ  داد،  نش���ان 
روانی هم در جریان بود. دش���منان در 
ت���الش بودند که وجهه و تصویر زش���تی از ایران 
در عرص���ه جهانی ب���ه نمای���ش بگذارند. پخش 
گزارش های س���اختگی و یا انتشار تصاویری از 
حضور ک���ودکان در صحنه جنگ و محرومیت 
آنان از تحصیل و آس���ایش حضور در خانواده و 
سختی هایی که به خاطر حضور در جبهه ها بر 
آنان تحمیل ش���ده همه ابزاری برای ضربه به 

ایران بود. "آن بیست وسه نفر" حاوی خاطرات 
بیست وس���ه تن از همی���ن نوجوانانی اس���ت که خودخواس���ته در 
جبهه ها حاضر شده بودند. این نوجوانان که توسط ارتش بعث در 
عملیات بیت المقدس به اس���ارت درآمدند فرصت مناسبی برای 
دیکتاتور عراق فراهم کردند که سعی داشت از این نوجوانان برای 
ایجاد جنگ روانی علیه ایران اس���تفاده کند؛ ولی علی رغم نمایش 
انسان دوستانه که از خود در رسانه ها منتشر کرد، این بیست وسه 
نفر ملعبه دست صدام نشده و با ایمان راسخ و پایداری به اسالم و 
انقالب و ابراز عالقه مندی خود به امام خمینی )ره( و سرزمینشان 
در میدان سیاست نیز پیروز شدند و مکر دشمن را خنثی کردند. 
رهبر انقالب نیز در نامه ای از انتشار این کتاب قدردانی نمودند 
و ای���ن جری���ان داس���تانی جذاب برای س���اخت فیلمی ب���ا موضوع 

ایستادگی شد.
وقتی س���خن از جنگ به می���ان می آید تصوی���ر مردانی به ذهن 
متبادر می ش���ود که از هس���تی خود گذش���تند، غافل از اینکه این 
مردان در دامان و در کنار زنانی بودند که خود شیرزنانی بودند و 
در حمایت از مردان خود حماسه ها آفریدند. آثار مربوط به زندگی 
ای���ن زنان و خدمات و س���ختی های آن���ان در صحنه جنگ و نیز در 
پشت جبهه ها به مرور در زمره آثار پرفروش قرار می گیرد که کتاب 
دا پیش از این معرفی گردید. »دختر شینا« یکی دیگر از آن هاست 

که از آثار س���وره مهر با موضوع خاطرات 
زن���ان اس���ت و با قلم���ی روان ب���ه روایت 
زندگی قدم خیر محمدی کنعان همسر 
س���ردار ش���هید ح���اج س���تار ابراهیمی 

می پردازد.
در زمین���ه آث���ار مرب���وط ب���ه دف���اع 
مقدس نکته ای وجود دارد که الزم 
اس���ت ناش���ران و حتی نویسندگان 
این آثار بیش���تر ب���ه آن توجه کنند 
و آن ت���الش برای جذب مخاطبان 
نس���ل چهارم انقالب به مس���ئله 

جن���گ اس���ت. اول به خاطر گس���ترش فض���ای مجازی و 
آشفتگی های اطالعاتی و تشکیکات فراوانی که مخالفان و دشمنان 
این نظام ایجاد کرده و جو فکری متشنجی را برای جوانان و نوجوانان 
به عنوان حافظان و آینده سازان این مرزوبوم ایجاد می کنند و دوم، 
تالش برای شناساندن واقعیت ها و ابعاد مختلف جنگی که ایران 
را یکه و تنها در مقابل اتحادیه ای از کش���ورهای مختلف قرار داد 
که همه جوره از تسلیحات نظامی تا تصویب نامه های بین المللی 
در حمای���ت از عراق تالش کردند. شناس���اندن ای���ن برهه از تاریخ 
انقالب به نس���ل جوان باید با جذابیت های بس���یار همراه باشد تا 
باعث کشش مخاطب خود شود. استفاده از چاشنی طنز نیز برای 
بیان بهتر واقعیت های جنگ و جامعه جنگ زده ایران کمک کننده 

و مؤثر خواهد بود.
کتاب »رفاقت به س���بک تانک« اثر داوود 
امیری���ان ازجمله نوش���تارهایی به این س���بک 
اس���ت که دربردارنده حکایات کوتاه از وقایع 
جنگ ایران و عراق اس���ت و با محتوای شوخی 
و طنز و با نثری شیرین و روان برای گروه سنی 
نوجوان فراهم آمده اس���ت. داوود امیریان این 
حکایات را با استفاده از دیده ها و تجربیات خود 
در جبهه به تحریر درآورده و در آن فضای جبهه، 
وقای���ع جنگ، ارتباط رزمندگان با یکدیگر و ... را 
به گونه ای خاص به تصویرکش���یده اس���ت: قصه 
پس���رکی که به بهانه خریدن حلیم از خانه خارج 

بع���د بازمی گردد؛ داس���تان ش���ده و به جبهه می رود و س���ه ماه 
پس���رکی که برای رفتن به جبهه با 
دادن مق���داری پول به یک پیرمرد 
او را راضی می کند تا به جای پ�در 
برگه رضایت نامه اعزام به جبهه 
را ب���رای وی امضا کند؛ ماجرای 
س���رباز  ی���ک  ک���ه  رزمن���ده ای 
موج���ی را ب���ه خاطر پوس���ت 
س���یاهش با عراقی ها اشتباه 
می گیرد و کتک مفصلی به 
او می زند؛ قصه رزمنده ای 
ک���ه مس���افت زی���ادی یک 
مج���روح را با خ���ود حمل 
می کند و وقتی به مقصد 
می رسد متوجه می شود 
ک���ه او ی���ک س���رهنگ 
عراقی اس���ت؛ داستان 

ی���ک رزمن���ده موجی ک���ه از رزمنده دیگ���ر آدرس 
خشکشویی را می پرسد تا از آنجا چندتا نان بخرد. 


