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Abstract 
     The imposed war of September 3039, which was led by Saddam has been 

designed to intimidate and inflict human casualties and to try to occupy Khuzestan 

in order to advance a political and military objective. Hence; the Iraqi Ba'athist 

regime with the support and guidance of Western governments in order to counter 

the rise of the Islamic Revolution by launching an imposed war and taking 

advantage of Iran's specific geopolitical position, tried to counteract and reduce its 

power by any possible invasion of Iran's geographical borders. The main question of 

this study is: what role did the geographical variables of the two countries of Iran 

and Iraq play in the imposed war?  

     The purpose of this study is to investigate the geographical variables and their 

impact on the outcome of military operations. This study is a descriptive-analytical 

one and its main achievement is that: Saddam's Ba'athist regime because of the 

geopolitical vacuum and the lack of access to free waters and due to its harsh 

climatic conditions at the near of Iranian borders, with open and clandestine support 

of Western and neighboring governments attempted to occupy Iran which failed to 

achieve its own sinister goals under the leadership of Imam Khomeini and the 

resistance of Iranian people and their revolutionary and Islamic ideology. Thus, at 

the end of the war, the sovereignty and geographical boundaries of Iran has been 

saved from the loot and plunder of plunderers. 
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چکیده
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از همین رو رژیم ؛ سیاسی و نظامی اتاحی شده بود هدف یک پیشبتد در گهت اوزستان اشغال بتای تالش انسانی و

-گ(  تحمیلی و بهته یاندازراهشکوفایی انقالب اسالمی با  بع  عتاق با حمایت و هدایت دول غتبی بتای مقابله با

گیتی از موقعیت ااص ژئوپلیتیکی ایتان تالش نمود تا با هجوم ستاستی به متزهای گغتافیایی ایتان به هت شکل 

دو اصلی این پژوهش این است که متغیتهای گغتافیایی  سسال ممکن با این انقالب مقابله کتده و از قدرت آن بکاهد.
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های غتبی و همسایه، درصدد اشغال اقلیمی ناهموار و سخت در گوار متزهای ایتان با حمایت آشکار و نهان دولت
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 لهمقدمه و بیان مسأ 

 در صدام زمان در و مقدس دفاع یا تحمیلی گ(  نام با ایتان در که ایتان با عتاق گ(  

 و میالدی بیستم قتن در متعارف گ(  تتیناوالنی شود،می ش(ااته قادسیه صدام نام با عتاق

. انجامید اول به سال هشت به نزدیک که بود ویت(ام گ(  از پا قتن این اوالنی گ(  دومین

 روز این در. شد آغاز 2362 امبتسپت 33 بتابت 2203 شهتیور 22 در رسمی صورتبه گ( 

 و نظامی فتودگاه ده به عتاق هوایی نیتوی زمانهم یورش با کشور دو متزی پتاک(ده هایدرگیتی

 تبدیل عیار تمام گ(  یک به متزها تمام در کشور این زمی(ی نیتوی تهاگم و ایتان غیتنظامی

 به ایتان ایتوپخانه حمالت با سپتامبت 9 از گ(  که بودند معتقد عتاقی مقامات هتچ(د شد؛

 .شده است آغاز عتاق متزی شهتهای

 صدام و سیاسی هایالبیگاه بود. شده تیته شدت به کشور دو روابا گ( ، آغاز از پیش 

 نهایت در گ(  این. شوندمحسوب می گ(  اصلی دالیل ایدئولوژیکی از و متزی ااتالفات

 گ اشتن گابه از پا و اتف دو سوی از باآتش قبول با 2276 متداد در سال 6 حدود از پا

. یافت ااتمه کشور دو به اسارات دالر میلیارد 2232 و کشته و شهید تلفات ) نفت میلیون یک

 گ(گی استای از گتوه آاتین ایتان. شد آغاز 2273 سال از کشور دو بین گ(گی اسیتان یمبادله

 .داد تحویل عتاق به 2262 سال در را عتاقی

 معاصت دوران نظامی بتاوردهای تتینمهم از یکی استتاتژیک لحا  از عتاق و ایتان گ(  

 اول در داشت(د، وارد و را گهان نفتی ذاایت بیشتتین که کشورهایی بت آن مستقیم تیثیت که بود

 توازن و ثبات اوردنبتهم موگب عتاق یا ایتان کشور دو از یک هت پیتوزی که شد ثابت گ( 

 پیتوز کشور دو این از کدامهیچ تا کوشیدند هاابتقدرت دلیل همین به شد اواهد م(طقه در قوا

 .ک((د رها اوالنی و عمین هاییزام با را دو هت و نشده

 از هاییبخش شد موفن گ(  ابتدای در غافلگیتی ع(صت از استفاده با عتاق نظامی بعد از

 شد موفن گ(  سوم و دوم هایسال در نایتا. نماید اشغال را اتمشهت شهت گمله از ایتان ااک

 عتاق ااک داال به را گ(  2369 سال از و نموده آزاد را اتمشهت گمله از اشغالی م(اان بیشتت
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 و شد عتاق نفت صدور ب(ادر مهمتتین از یکی فاو تصتف به موفن 2367 فوریه در ایتان. بکشاند

 عتاق بزرگ شهت دومین بصته تصتف تایب را 0 کتبالی نام به عظیمی عملیات 2366 ژانویه 6 در

 .رساند انجام به

 گبهه در نظامی بستبن که شتایطی در و کتد متوقف را عملیات این فوریه 37 در ایتان 

 غافلگیتانه حمله. رسید اود او  به فارس الی، در هانفتکش گ(  بود، شده کامل گ(  گ(وبی

 و استارک اسیواس ناوچه شدید آسیب به که آمتیکایی گ(گی کشتی به عتاقی گ(گ(ده یک

 زمی(ه و داده قتار اطت معتض در را المللیبین کشتیتانی انجامید، آمتیکایی ستباز 26 متگ

 از که ام(یت شورای هایقطع(امه از دو هت کهاوریبه کتد فتاهم را ابتقدرت دو هت بیشتت مدااله

 این در پ(جم و چهارم لسا در .کتدندمی حمایت داشت، باآتش دراواست اتف دو

 و متدم و عتاقی کتدهای علیه شیمیایی افزارهایگ(  از گستتده اوربه عتاق ارتش گ( 

 .است نشده ثابت شیمیایی هایسالح از ایتان استفاده ادعای ولی کتد؛ استفاده ایتان نظامیان

 به همگی که نمود صادر اصوص این در قطع(امه 6 کل در متحد ملل سازمان ام(یت شورای

 را اقتصادی فتاوان هایآسیب گ(  اول در کشور دو. شد رد ایتان توسا 036 قطع(امه گز

 .شدند مجتوح یا و کشته شهید، گ(  این در نفت میلیون یک از بیش و شدند متحمل

 گ( یابی آن در این مقاله رسیدن به نقطة کانونی دالیل بتوز ناام(ی و ریشه یهدغدغه و مسئل

تواند پیامدهای ام(یتی و می سایت شهتهاای تداوم ناام(ی در گونه ، بهمتزهاوم ناام(ی در است. تدا

بتاورد با  ش(اسایی و چگونگی رونیا نااوشای(دی را بتای نظام  .ا.ایتان در پی داشته باشد. از

و های گغتافیایی پیشتانها را به اود مشغول سااته است. است که ذهن یامسئله ،این موضوع

 و از نقش مهم آن در بازی سیاسی بینداشته تیثیتگ ار در معادالت  شتایا اقلیمی در گ(  نقشی

-ها و ناکامیموفقیتبسیاری از  گ(  تحمیلیکه در اول  های بزرگ نباید غافل ماند؛ چتاقدرت

 بوده است. آنحاکم بت  گغتافیایی و اقلیمیناشی از تحوالت و شتایا  ها

نهان و آشکار، تدریجی و تستیعی افکار عمومی  یتگ اریتیثتحمیلی با از آنجایی که گ(  

ک(د چتا که هم از همتاه است ارتباب زیادی با ام(یت و آسایش عمومی و روانی متدم پیدا می

-مستقیم و هم از بعد ام(یتی با کار ویژهمستقیم و غیت تگ اریتیثحی  ست و کار داشتن با ابزارهای 

امی و ام(یتی همپوشانی دارد. از همین رو، پژوهش حاضت به دنبال واکاوی و های نظهای سازمان
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آن بت شکست و یا  تیتیثبترسی متغیتهای گغتافیایی ایتان و عتاق در اول دوران دفاع مقدس و 

 باشد.ها میپیتوزی عملیات
 

 اصلی سؤال
 ا نموده است؟متغیتهای گغتافیایی دو کشور ایتان و عتاق چه نقشی در گ(  تحمیلی ایف

 فرضیه اصلی
-عالوه بت دشمن، شتایا اقلیمی و متغیتهای گغتافیایی نقش مستقیم و بسزایی در فتگام عملیات

 های ایتان و عتاق داشته است.

 روش پژوهش 
 تحلیلی است. -ای و از نظت ماهیتی؛ توصیفیروش این پژوهش از نظت هدفی؛ توسعه

 روش گردآوری اطالعات
-صورت فیشای )واقعی و مجازی  است که بهعات این پژوهش؛ کتابخانهروش گتدآوری ااال

گتفت. در این روش با بتداری، مطالب یادداشت و در پایان مورد استفاده قتار بتداری و نکته

آوری شده از اتین کتب، مقاالت، ای(تتنت و سایت م(ابع، به بترسی استفاده از ااالعات گمع

 شود.مین و عتاق در گ(  تحمیلی پتدااته متغیتهای گغتافیایی ایتا
 

 مفاهیم نظری
 امنیت

این واقعیت که ام(یت از گمله نیازهای اولیه زندگی انسان بوده و تاریخی به درازای سکونت بیشتت  

: 2262ک(د )افتخاری، بت روی کته ااکی دارد، از پیشی(یه اوالنی مطالعات ام(یتی حکایت می

تتین نیاز انسان، در سطوح مختلف است. از نظت تتین و ضتوریابتداییتتین،  . ام(یت فوری22

-های فتدی گتوهی و گهانی دچار انحطاب ام(یتی مینسان معاصت در همه زمی(ها ی(یامامام 

قیام »در شود. چه در سطح اتد، چه در سطح متوسا و چه در سطح کالن. ریشه این انحطاب 

اواهی و تتک قیام اود»گوید: یشان در تحلیل انحطاب ام(یتی میاست. ا« قیام هلل» یگابه« لل(فا

آورده. قیام بتای ادا ما را به این روزگار سیاه رسانده و کشورهای اسالمی را زیت نفوذ دیگتان در
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)صحیفه « بتای م(افع شخصی است که روح وحدت و بتادری را در ملت اسالمی افه کتده است

مب(ی بت  انیگتاافتابهای واپا گتایانة ورات رای، دربارا گتایشتص رغمبه . 33: 2276امام، 

 ، رژیم بع ی صدام در 266:2239پتهیز از تک(ولوژی و دستاوردهای تمدن غتب )مصطفی، 

های اود در سطح م(طقه و گهان از ها و تک(ولوژی مدرن بتای انعکاس فعالیتاستفاده از روش

و ریا در صدد سیطته و اشغال نظامی ایتان بتآمد و در  نکتد و با تزویت یپوشچشمهیچ فتصتی 

با شتوع گ(  تحمیلی، ام(یت روانی متدم مسلمان ایتان را دچار  2203شهتیور سال  22تاریخ 

 تزلزل نمود.

 روی جنگ تحمیلیجهاد، ایدئولوژی پیش

در  یارگوکیپهای بسیاری از گتوه بخشالهامرویکتد سید قطب و تفسیت او از گهاد اسالمی،  

یک اصل مهم و  ع(وانبهگهاد   ،222: 2263بوده است )اسپوزیتو و وال، کشورهای اسالمی 

روی کفار و دشم(ان اسالم تبدیل شده است. پیش یهاچالشمقدس در اسالم به یکی از بزرگتتین 

این توان ایستادگی در مقابل  پیتوزی شکوهم(د انقالب اسالمی ایتان چونستان استکبار پا از 

ای و روانی این نداشت(د بت آن شدند تا با انواع تبلیغات رسانهانقالبی عظیم و متدمی را حتکت 

یک  صتفاًشیخ عبدالتحمن معتقد است که گهاد  و دچار چالش نمای(د.را مورد ستزنش  انقالب

از این،  و واداشتن کفار به پ یتفتن اسالم است و تفسیت غیت اسلحهمفهوم دارد و آن دست بتدن به 

غتبی   . دول32: 2262های استعماری متولد شده است )پلی و دوران، در اثت تتس از قدرت صتفاً

در گوامع اسالمی تحتیف کتده و  را آن نمودندمقدس سعی  انقالبنیز بتای ادشه به این 

رژیم  تشوین و حمایت نا به گا ازمسلمانان را نسبت به این حتکت متدد نمای(د. به همین گهت با 

سوء  این اصل مقدساز ، سعی کتده تا غاصب صدام و در ااتیار گ اشتن ابزار و تجهیزات گ(گی

شیخ  را به گان هم بی(دازند و بتادرکشی و اشونت را تتوی، ده(د.مسلمانان استفاده نموده و 

گهاد در راه ادا واگب » :دیگویممحمد سیدا(طاوی از علمای شااآ اهل س(ت درباره گهاد 

)مال محمد  «شودمسلمانان حمله شود این گهاد واگب عی(ی می ایی است ولی اگت به ستزمینکف

  .03: 2269علی، 
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 تواندیمکه مطلبی فتمودند « فهمیده نیمحمدحس»درباره شهید  )قدس سته همچ(ین امام امی(ی  

قلب کوچک اود ای است که با ساله سیزدهرهبت ما، آن افل »باشد:  گهاد در را ادابیانگت گواز 

و  است، با نارنجک اود را زیت تانک دشمن انداات تتبزرگما  که ارزشش از صدها زبان و قلم

  .76:2233)کیخا، «کتد و اود نیز شتبت شهادت نوشید ن را م(هدمآ

 چارچوب نظری

ها آمتیکا که از گستتش مو  آن رأسبا پیتوزی انقالب اسالمی ایتان، کشورهای غتبی و در 

و حمایت از  یاندازراهاواهی مسلمانان هتاسان شده بودند تصمیم گتفت(د با ی و اسالمبتابت

کار، م(طقه غتب آسیا را ناامن و سلسله های تتوریستی و نیز حمایت از صدام گ(ایتگتوهک

سازی پ(هان ااالعاتی گهت ام(یتی یهاایستواقدامات کور تتوریستی و نظامی را با هدایت 

ایتان تتوی، ده(د. در اصوص روند چتایی و چگونگی پیدایی گ(   ژهیوبهها و بتای از کشور

 دهد.تتی را ارائه میانگاری الگوی گامعها از نظت این تحقین، نظتیه سازهو رفتار آن

. در بخش ذه(ی با باورها، باشدمیدر ادارا کشور با دو متغیت ذه(ی و عی(ی مواگه  هت دولتی 

م(د همتاه هست(د که تحت تیثیت نخبگان و در بخش عی(ی با شتایا نظام یاهدگاهیده(جارها و 

فتصتها و تهدیداتی وگود دارد که حتکت آی(ده را  شااود. در این محیامی ها دیکتهمحیا به آن

فتصتها و تهدیدات در قالب  . بخشی از این joseph:3226: 272) ک(دآنها مشااخآ می بتای

 ردیف ت(ازعات فتاملی قتار دارند. ت(ازعات ملی و بخشی در

نظتی وگود  اتفاق در مورد ای(که ت(ازع چیست و در گهان سیاست چه گایگاهی دارد، ه(وز

. انجامدیمندارد؛ اما باید پ یتفت ت(ازع وگود دارد و به الن م(ازعات کالمی و درنهایت رفتاری 

-(ازعات بشتی نه ت(ها کاهش نمیمعتقد اساات؛ گوهت سیاست م(ازعه اساات و ت 2نیکالس لومان

 2فوکویاماهم به تداوم ت(ازع اعتقاد دارد و بتاالف  3یابد؛ بلکه در حال افزایش اساات. هانتی(گتون

گوید فتاموش کتد. حد وسااا ت(ازع این می 9گوید باید سااودای گهان یکپارچه را که کانتمی

 

1- N.Loman 

2- S.Hantigton 

3-  F.Fokoyama 

4- Kant 
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شک(د و آن قدر می گیتد وتی شااکل میگوید هتروز هویمطتح کتد. او می 2دو دیدگاه را هانا

تهدیدی که امتوز  . 306:2232درودی، ساوه) توان قلمتوها را تشخیآ دادکه نمی یابدادامه می

و  با آن مواگه هست(د، بیشتت ناشی از همین ت(ازعات محیطی های در حال گ اربیشااتت دولت

ین شتایا بتای رساایدن به علل و های اسااتبدادی علیه توده است. ش(اات ااگتای سیاساات

های سیاساای و ام(یتی را پیامدهای حاکم بت کشورها، یکی از مسائلی است که ضتورت بترسی

 البد.می

در همین راستا قابل ارزیابی است.  ایتان و عتاق در اول گ(  تحمیلیوضعیت حاکم بت 

اقتصادی، ام(یتی که به  مختلف سیاسی، یهاحوزه، در دو کشورشتایا محیطی حاکم بت این 

 را در آستانة ورود به تحولی دیگت قتار کشورهاهای قومی و نژادی انجامیده و این تشدید عصبیت

بیشتت ناشی از ت(ازعات قومی و م هبی است. در این شتایا احتمال گسااتتش ناام(ی به  بود داده

تتک وگود دارد. این مهم با مش دو کشور و بتوز ااتالفات متزیدلیل قتار گتفتن در همسایگی 

-تلقی می نظام  .ا.ایتان را مشتک که شیعه را مهدورالدم و وهابیتهای م(فی نگتش توگه به

انگاری در تحتیک اهمیت نظتیه سازه ک((د، نیازم(د بترساای عمین و موشااکافانه اساات که

. کشمکش و رقابت بت رساندهویت عتب و عجم و بتوز رفتار پتااشگتانه قومی را به اثبات می

های بازیگتان بتای به دست آوردن در نتیجه ک(ش المللنیبست قدرت و ناام(ی فتاگیت در سیاست 

 ، در واقع ادعای حمایت صدام از قوم عتب و اهل 262:2262قدرت است )بیلیتا و اسمیت، 

ت و کسب قدر هاآنس(ت از سوی بزرگان این قوم و م هب متدود است و یکی از اهداف 

 کاالی باارزشی که در این دادوستد بیشااتتین ضتر را متحمل شده،، باشدیمبتتتی در م(طقه 

های انقالبی بتای تغییت تالش گتوه های انسانی و م(افع حیاتی کشورهای تحت سلطه است.ستمایه

اند، بلکه المللی دیگتان را پ یتفتهنظتات دیگتان در مورد اود به این مع(ا نیست که دیدگاه بین

هت به   76-76: 2232تتی نسبت به آنها پیدا ک((د )آگتلو، ک((د تا دیگتان دید روشنتالش می

است که راه دستتسی به اهداف  یاگونهو ااتاف آن به  اوزستانشتایا مساااعد م(طقة  حال

 هبی رقم م های سیاساایگیتی از ااتالفات و ت(شبهته نظام سلطه را در قالب هدایت م(ازعات با

های گتچه دساات تبلور یافته اساات.با اگتای عملیات اشغال نظامی  در شتوع گ( زده که 

 

1- Hanse 
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؛ اما اندنمودهاعالم  اقداماتبه ظاهت اود را مبتا از هتگونه رابطه با این  گ( پ(هان و هدایتگت 

 نموده و اواهد نمود.واقعیتها را مشخآ  گ ر زمان بسیاری از

 

 های تحقیقفتهتجزیه و تحلی( یا 

 ریشه اختالفات مرزی ایران و عراق

 که ع مانی دولت و ایتان در صفوی یسلسله حکومت دوران به عتاق و ایتان متزی ااتالفات    

 2902 سال در ع مانی پادشاه دوم محمد سلطان. گتددمی باز است، بوده آن ااک از بخشی عتاق

 ایتیس با و داد ااتمه  بیزانا) یشتق روم امپتاتوری ساله هزار حیات به قسط(ط(یه، فتح با میالدی

. است بوده آن اهداف گمله از ایتان که بتآمد، کشورگشایی درصدد ع مانی نیتوم(د امپتاتوری

 هدف که کتد، ایتیس ایتان در صفوی اسماعیل شاه  میالدی 2023) سال در نیز را صفوی سلسله

 تیسیا از قبل عتاق ستزمین .بود ع مانی کانتت هجوم اطت از ایتان تمامیت حفظ آن اصلی

 ب(ابت ع مانی دولت با ایتان م(ازعات تاریخی سابقه و بود ایتان ااک از بخشی ع مانی، امپتاتوری

 با آنها ملی م(افع تعارض از ناشی کشور، دو مشتتک سیاسی و تاریخی ژئوپلیتیکی، مالحظات

 .است بوده یکدیگت

 چ(دین شدن بسته علیتغم  2029-2329) قتن چهار اول در انیع م دولت و ایتان ااتالف   

 عمن ده(دا نشان امت این که ماند نشده حل همچ(ان متزی پتوتکل چ(دین و صلح قتارداد

 از ناشی ااتالفات ها،ع مانی البیتوسعه بار هت در است. ع مانی و ایتان بین م(ازعات و ااتالفات

 م(ازعات این و شدمی م(عقده هایعهدنامه نقض موگب هامانیع  بودن س(ی و ایتانیان بودن شیعی

 و ایتان کشور دو ااتالف گتدید. م(تقل اول گهانی گ(  از پا عتاق تیسیا تازه دولت به

 .بود اروند استتاتژیک روداانه ژهیوبه کشور، دو بین متزهای ست بت عمده اوربه عتاق

 متزی عهدنامه تا شد امضاء ع مانی و ایتان بین ماسیهآ به معتوف عهدنامه که میالدی 2000 سال از

 26 حدود سال، 902 از بیش اول در یع(ی  شد امضاء امتوزی عتاق و ایتان بین که) یالدیم 2360

 ایتان بین م(ازعات و ااتالفات عمن ده(ده نشان امت این که رسید امضاء به کشور دو بین عهدنامه
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 زیت موارد به توانیم کشور دو این م(عقد شده میان مهم یقتاردادها در اصوص است. ع مانی و

 :کتد اشاره

 

 قراردادهای مرزی ایران و عراق  نیترمهما
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 قتارداد ابن بت شد مجبور عتاق بود، م(طقه ژاندارم آمتیکا حمایت با ایتان که 2362 دهة در    

 نظامی ضعف و نابسامانی بتوز اما بپ یتد را العتب شا از بخشی بت ایتان حاکمیت الجزایت، 2360

 رؤیاهای به تا فتاهم کتد عتاق بتای را م(اسبی فتصت کشور این سیاسی انزوای همتاه به ایتان در

 گهان و م(طقه در سیاسی وگهه کسب با و اروندرود و اوزستان اشغال با فکت کتده و اود دیتی(ة

 به را عتب گهان رهبتی و شده تبدیل هم(طق در بتتت قدرت به ایتان انقالب با رویارویی اتین از

 .گیتد دست
 

 آشنایی با موقعیت مرزهای ایران و عراق

 آن کیلومتت 69 که است کیلومتت 2723 داالمپتداغ، تا فاو یدهانه از عتاق با ایتان غتبی متزهای    

 متز یهیبق .بداییم تداوم نهتایّن تا فاو یدهانه از و گتفته قتار تالوگ اا اساس بت اروندرود در

 در .است سیاسی متز تتینمت(وع شکل لحا  از که است اشکی متز کشور، دو این بین مشتتک

 عتاق و ایتان کتدستان بین شیلت، یدره در و محدب صورتبه شهت، نفت و شیتین قصت یم(طقه

 اا تصوربه متز اوزستان گلگه در و مقعت شکل به متز ،ک(دیم گدا متیوان از را بانه که

 . 279: 2232است )محمدحسی(ی،  مستقیم

و  دولت تازه تیسیا عتاق پا از گ(  گهانی اول سابقة ااتالفات ایتان و عتاق به م(ازعات بین

با پایان گ(  گهانی اول و تجزیه امپتاتوری ع مانی، عتاق از گمله  .م(تقل گتدیدایتان 

مومیت انگلستان قتار گتفت و در سال کشورهایی بود که از تجزیه ع مانی تشکیل شد و تحت قی

به استقالل دست یافت. پا از تشکیل کشور عتاق نیز ااتالفات ایتان و عتاق  ظاهتبه 2332

اولین ااتالف ایتان و عتاق بت ست تبعید علمای شیعه به ایتان بود که به  .همچ(ان ادامه پیدا کتد

ید علمای شیعه به ایتان مورد اعتتاض ااات نقش علمای شیعه در انقالب عتاق صورت گتفت. تبع

 دولت و ملت ایتان قتار گتفت.

پا از تشکیل عتاق، ایتان به رسمیت ش(ااتن عتاق را به حل ااتالفات بت ست اروندرود 

دولت ایتان  2333العتب  و همچ(ین محتتم شمتدن حقوق اتباع ایتان مشتوب کتد. در سال )شا

ن و عتاق مب(ی بت استتداد حقوق قانونی ایتان در اروندرود، پا از کسب اامی(ان از اتف انگلستا

هایی که به دولت ایتان، بتای احقاق حقوق اما بتاالف قول؛ دولت عتاق را به رسمیت ش(اات
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. این آن در اروندرود داده بودند، بعدها معلوم شد که عتاق تصمیم ندارد به تعهد اود عمل ک(د

را فاقد اعتبار  2329به عتاق اعالم نماید که تحدید حدود سال عمل، ایتان را واداشت تا رسماً 

به این تتتیب ااتالفات ایتان و عتاق همچ(ان ادامه یافت تا  .ش(اسددانسته و آن را به رسمیت نمی

و  2322عتاق شکایتی مب(ی بت نادیده انگاشتن قتارداد ارزوروم و پتوتکل  2329ای(که در سال 

یتان را به گامعه ملل تسلیم کتد. در نهایت ایتان و عتاق تحت فشار تخلف از مفاد آن توسا ا

 ها، مصمم به حل ااتالفات اود شدند.انگلیسی

االصیل و وزیت ای بین وزیت امور اارگه عتاق، ناگیعهدنامه  2326) 2227تیت  22در تاریخ     

 2326. این عهدنامه در سال  63: 2239مخبت، )اهلل سمیعی به امضا رسید امور اارگه ایتان، ع(ایت

اس(اد آن بین دو  2226اتداد  22در مجالا دو کشور با اک تیت آراء به تصویب رسید و در 

 2329و صورت گلسات کمیسیون تحدید حدود  2322در این عهدنامه، پتوتکل کشور مبادله شد. 

زمی(ی دو کشور قتار های روسیه و انگلستان مب(ای تعیین متز های تهیه شده توسا دولتو نقشه

روی ب(در آبادان به گتفته و بتای نخستین بار به واژه تالوِگ بتای م(طقه اروندرود )محدوده روبه

کیلومتت  اشاره شده است. به عبارت دیگت در این عهدنامه از حن حاکمیت دو کشور بت  6اول 

این مب(ا در قتارداد  شود و بعدهااروندرود بت مب(ای اا تالوگ بتای محدودا مشخصی یاد می

 الجزایت کل اروندرود را در بت گتفت. 2360

 جمعیت و وسعت

 پایتخت. است آسیا غتبی گ(وب و ااورمیانه در کشوری عتاق گمهوری رسمی نام با عتاق   

 سوریه، و اردن با غتب از کویت، و سعودی عتبستان با گ(وب از کشور این. است بغداد شهت عتاق

 با کوچکی آبی متز اود، گ(وبی بخش در عتاق. است همسایه تتکیه با شمال از و ایتان با شتق از

 اول در ال(هتینبین باستانی هایتمدن ستآغاز که فتات و دگله مشهور رود دو و دارد فارس،یال

 کارون، رود به پیوستن با و هست(د روان آن گ(وب به کشور شمال از کشورند این کهن تاریخ

 . www.tasnimnews.com)ریزند می فارس،یال به و ده(دمی کیلتش را اروندرود

 عتاق ستزمین بیشتت. است  ایتان چهارم یک به نزدیک) متبع کیلومتت 926٬226 عتاق گستته

 ولی حاصلخیز؛ هایگلگه آن شتق و است کویت عتاق غتب. است گتمسیتی و هموار و پست



  نقش متغیرهای جغرافیایی ایران و عراق در جنگ تحمیلی

111 

 از یکی عتاق همچ(ین. باشدمی ستدسیت و کوهستانی  شتق شمال) عتاق کتدستان از بخشی

 دییتی ذاایت بشکه میلیارد 292 دارای کشور این. باشدمی نفت م(ابع دارای کشورهای بزرگتتین

 داشت گمعیت نفت میلیون 22 به نزدیک گ(  از قبل سال یک کشور این .باشدمی نفتی یشده

 آنها بین و مسلمان هاتاقیع درصد 30.بودند شهتی درصد 92 و روستایی درصد آن 72 که

 آن در مختلفی اقوام از و بوده مهاگتپ یت کشوری عتاق. بودندمی شیعه درصد 00 کمدست

 نفت هزار 022 ارم(ی، و آشوری میلیون 2 کتد، میلیون 2 عتب، میلیون 0/0. کتدندمی زندگی

 اساسی قانون در و بیعت کشور این رسمی زبان مختلف؛ اقوام از پتاک(ده و یهودی باقی و ایتانی

 .بود رای، م(اان در فارسی گمله از مختلفی هایزبان البته بود، کتدی دوم زبان

 وسعت متبع کیلومتت 2٬796٬230 با ااورمیانه م(طقه در و آسیا غتبی گ(وب در کشوری ایتان   

ایت صورت گتفته و با محاسبه مساحت گز یهایبترسبا  اک(ونهماست اما   در گهان هجدهم)

کیلومتت متبع است  303هزار و  662، یک میلیون و درصد از دریای ازر 32کشور و 

 96 و شهتی درصد 03 داشت، گمعیت میلیون 26 ایتان 2206 سال در.  03: 2232)محمدحسی(ی، 

 نژادها باقی و عتب لت، کتد، تتک، فارس، مختلف هایقومیت از متدمی ایتان روستایی؛ درصد

 و کلیمی ارم(ی، مابقی و مسلمان هاایتانی درصد 36. هست(د بیشتتین هاتتک و هافارس که دارد

 گمهوری با شمال از باش(د. ایتانس(ی می مابقی و شیعه هااز مسلمان درصد 32 زرتشتی هست(د؛

 عتاق و تتکیه با غتب از و پاکستان و افغانستان با شتق از تتکم(ستان، و ارم(ستان آذربایجان،

 دریای و فارس،یال به گ(وب از و  کاسپین) ازر دریای به شمال از همچ(ین و تاس همسایه

-می گهان در گاز و نفت استختا  مهم م(اان از نخست یم(طقه دو که شود،می محدود عمان

 .باش(د

 متزهای با ایتان، پایتخت تهتان، فاصلة. داشت اهمیت بسیار کشور دو این گغتافیایی موقعیت   

 آبهای از کیلومتت صدها به ایتان که حالی در همچ(ین،. بود زیاد بسیار عتاق اب کشور این

 شمالی سواحل از کیلومتت چ(د توانستیم ت(ها عتاق، داشت، دستتسی ه(د اقیانوس و فارس،یال

شد یم محدود العتب شا آبتاه به ت(ها نیز، کشور این داال به دستتسی و ک(د استفاده فارس،یال

(www.wikipedia.com.  

 :بود تیپ بیآس ایتان با متزهایش از قسمت سه در عتاق حال، عین در
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 محتوم دریا به دستتسی از کشور این ایتان حملة صورت در که گ(وبی متزهای در -2

 ؛شدیم

 و داشت؛ قتار ایتان نیتوهای تیترس در بغداد که چتا شتق؛ قسمت در -3

 بودند؛ ایتان حمالت معتض در کتکوک پتدرآمد نفتی تیسیسات زیتا، شمال؛ در -2

 .باشد تتتیپ بیآس ایتان از کشور این تا شدیم باع  عتاق گغتافیای ب(ابتاین،

 قسمت. بود رود اروند وضعیت ست بت که(ه ااتالف یک کشور دو متزی ااتالف تتینمهم

 متز که بود معتقد عتاق دولت. دهدمی تشکیل را کشور دو متز رود اروند یا العتب شا انتهایی

 اا را کشور دو متز ایتان اما شود تعیین 2322 قسط(ط(یه قتارداد مفاد اساس بت بایستی کشور دو

 اود ااتالف 2329 سال در بار یک کشور دو. دانستمی روداانه قسمت تتینعمین یع(ی تالوگ

 دو متزی معاهده نخستین 2326 سال در. نشد حاصل توافقی اما دادند ارگاع ملل گامعه به را

 اما بود روداانه شتقی ساحل امتداد در کشور دو متز قتارداد این اساس بت. رسید امضا به کشور

 قسمت این در و شده داده ااتصاص ایتان به آبادان ک(ار در مایلی چهار ل(گتگاهی قسمت یک

 سیاسی داالی شتایا از ایتان بود معتقد عتاق. کتدمی مشخآ را کشور دو متز تالوگ اا

 هم ایتان. گسته است سود م اکتات در اود وضعیت بهبود بتای زمان آن در کشور این اماننابس

 اا تعیین بتای م اکتات اواستار و کتده فسخ را آن 2372 دهه در و بود ناراضی قتارداد این از

 فشار تحت را کشور این عتاق شمال در کتد شورشیان از حمایت با زمانهم و شد گدید متزی

 را العتب شا زمی(ه در ایتان هایاواسته عتاق الجزایت قتارداد در 2360 سال در هایتاً ن. گ اشت

 در هم ایتان و شد روداانه این در کشور دو رسمی متز بار نخستین بتای تالوگ اا و پ یتفت

 از پیش روز پ(، و بعد سال پ(، اما؛ دهد پایان کتد شورشیان از حمایت به که کتد تعهد آن ازای

 رعایت عدم دلیل به پیمان این شد مدعی و کتده فسخ را قتارداد این حسین صدام گ( ، آغاز

به هت حال مشخآ نشدن تحدید حدود  .است داده دست از را اود اعتبار ایتان سوی از آن مفاد

های بعدی دو دولت فتاهم تواند دستاویزی بتای م(اقشه و مشاگتهمتزهای دریایی ایتان و عتاق می

  .93: 2263پور، کتیمی)آورد 

عراق و ایران مرز ژئوپلیتیکی مالحظات  



  نقش متغیرهای جغرافیایی ایران و عراق در جنگ تحمیلی

113 

 مورد در انگلستان، توسا عتاق اشغال یهاسال در م(طقه سیاسی کل فتماندار ستویلسون    

 عتاق اشغال با ما و است بغداد در راهبتدی م(طقه کل کلید است گفته عتاق راهبتدی اهمیت

 در اودمان علیه بت مسلمین تجمع از اتین بدین و ک(یم فتو اسالم گهان در ا(جتی توانستیم

 کشور این حفظ باید صلح زمان در ما سیاست که است مسلم ما بتای ک(یم، گلوگیتی ااورمیانه

 م(طقه در را انگلستان سلطه زیت کشورهای همه که است میخی مان(د نیال(هتنیب ما بتای زیتا باشد؛

 به باید بلکه شود، متحد اسالمی کشورهای سایت یا عتب گهان یکشورها با نباید ل ا دارد،می نگه

 آمتیکا، آن رأس در و غتب نیز امتوزه رسدیم نظت به که شود، داشته نگه دور آنان از کافی اندازه

 نفتی م(ابع بت تسلا و غارت م(طقه، در مسلمان هایملت اتحاد از گلوگیتی بتای دالیل همین به

 دارد سعی و آورده در اود نظامی اشغال به را عتاق مختلف، هایشیوه و اهراهک(ش با فارس،یال

 کشورهای همه که میخی بدی(سان و قلمداد م(طقه کشورهای سایت م(فور همچ(ان را عتاق که

  .02:2262 عزتی،ک(د ) واپایش دارد، نگه تواندمی را م(طقه

 از گمله موارد اهمیت ژئوپلیتیک عتاق عبارت(د از:

 عراق کشور موقعیت -1

 این است، شده واقع ایتان فالت غتبی گ(وب در همچ(ین و آسیا غتبی گ(وب در عتاق کشور    

 است، گتفته قتار اروپا و آسیا حدی تا و آفتیقا و آسیا هوایی و زمی(ی ارتباب پل در کشور

 آن عیتموق اهمیت بت ایتان و تتکیه سوریه، اردن، عتبستان، کویت، کشورهای با عتاق همسایگی

 یک ، عتاق و ایتان بین مشتتک) اروندرود به محدود آزاد دریای به عتاق راه ت(ها است، افزوده

... عبدا اور آبتاه و فارس،یال غتبی شمال حاشیه در کیلومتتی وپ(،ستیب حدوداً ساحل

 ساحل در اسکله و ب(دری ساتیتیس وگود عدم به توگه با و گتددمی  کویت کشور با مشتتک)

 اور و اروند آبتاه دو به محدود فارس،یال به عتاق دریایی تتدد گونه هت فارس،یال در تاقع

 عظیم مشکالت امت این و گتددمی مسدود همسایه کشورهای با ت(ش اولین بتوز با که است... عبدا

  .03:2276 بیگدلی،است ) نموده ایجاد عتاق بتای ژئوپلیتیکی

  زمینی -دریایی -هواییا قعرا موقعیت ارتباطی کارکرد -2
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. باشد داشته کشور این بتای را هاییمزیت تواندمی این و دارد گ رگاهی موقعیت عتاق کشور    

 داشته آسیا در عتب تیغ کشورهای با اوالنی اشکی متز که است عتبی کشور تتینشتقی عتاق

 هایگ شته از ستزمین این. ک(دمی معتفی عتب گهان شتقی دروازه نگهبان را اود همواره و

 اشکی راه تتینکوتاه ل ا است، بوده آفتیقا و اروپا به آسیا ده(ده اتصال مسیتهای از یکی دور،

 قفقاز حتی و ایتان ه(د، قاره شبه متکزی، آسیای مسلمانان بتای  مکه) ادا اانه زائتان عبور بتای

 شتق شمال و شمال هستانیکو هایبخش در گزء به کشور این. شودمی محسوب صغیت آسیای و

 سازد،می مشکل را ایتان غتبی شمال یهابخش و تتکیه با ارتباب امکان مختلف هایکوه رشته که

 Theباشد )می دارا را همسایه کشورهای با ستیع ارتباب بتقتاری امکان اود متزهای بقیه در

Library of congress2330.  
 کشور ت(ها ولی دارد ارتباب آزاد هایآب با فارس،یال اتین از شتقی گ(وب اتف از عتاق    

 مشکالت از یکی مسئله همین دارد، آزاد هایآب با را ساحل کمتتین که است فارسالی، حاشیه

 -سیاسی رفتارهای بت که ایگونه به باشدمی راهبتدی و نظامی ارتباای، اقتصادی، حی  از عتاق

 .است گ اشته اثت عتاق دولت نظامی

 الیه م(تهی در القصتام ب(در تا و شده شتوع اروندرود در فاو دهانه از فارس،یال در عتاق ساحل

 نام(اسب و سواحل کوتاهی دارد، ادامه کیلومتت هشت و پ(جاه اول به کویت متز و... عبدا اور

 بتای شود،می محسوب کشور این گغتافیایی ت(گ(ای تتینبزرگ کاربتدی، لحا  از آن بودن

 حاکمیت تحت هایآب از باید زیاد، مد و گزر و نام(اسب شتایا ااات به القصتام ب(در از دهاستفا

 و باتالقی علت به. است گتفته قتار اروندرود دهانه در نیز فاو تهیگزشبه رأس ک(د، عبور کویت

 در محدود سواحل گزء به ب(ابتاین باشد؛نمی م(اسب کشتیتانی بتای عمالً  بودن، رسوبی

 به و دارد را آزاد هایآب به دستتسی امکان همسایه کشورهای اتین از صتفاً عتاق ،فارس،یال

 .شودمی محسوب اشکی در محصور کشوری نوعی

 آنان آزاد هایآب و همسایگان ااک به نیاز ژئوراهبتدی ت(گ(ای این از رهایی م(ظوربه عتاق

 ااتیار در با و کتده استفاده فتصت این از تواندمی بتتت موقعیت دارای کشور میان این در دارد،

 .بگیتد ااتیار در را نیاز این نیتیم در مهمی سهم عتاق، به اود سواحل در ب(ادری گ اشتن
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در بخش دوم متز ایتان و عتاق که از ت(گه باویسی تا دهلتان امتداد دارد با توگه به معابت نفوذی و 

باشد و امکان نفوذ ه عملیات آف(دی و پداف(دی میتتین محل بتای هتگونمواضع پداف(دی، م(اسب

رساند و به همین دلیل در گ(  تحمیلی همین شکل زمین دشمن را به داال کشور به حداقل می

  222: 2266مانع پیشتوی دشمن در عمن ااک کشور بود )صفوی، 

 

 عراق هیدروپلیتیک -3

اند و به نوعی عتاق گتفته های گاری در عتاق از کشورهای همسایه ستچشمهاغلب روداانه 

توان(د فشاارهای الزم را بات عاتاق وارد اند؛ ب(ابتاین در موقع الزم میرا در گتوگان اود قتار داده

هاای اصالی چای، همچ(ین رودهای چومان و شایخان کاه شاااههای آوارچای، بانهک((د. روداانه

زمکان، آب زرشک، هواسان، زاب کوچک هست(د؛ همچ(ین قزل سو و رودهای آب شمشیت، لیله، 

آب، گداراوش، شیخ، سده، تلخپور، دیته، ت(گ(اب، چم امام حسن، ک(گاگوش، کانیالوند، قوره

گیتناد و وارد چم، گاوی، چ(گوله، میمه و دویت  از اااک ایاتان ستچشامه مایستخ، ک(جانچم

-رده باه عاتاق، مایهاای واهای کالن مقیاس ایتان از آب روداانهشوند، بتداشتااک عتاق می

 های نوی(ی باشد که حتی م(ابع قدیمی مشاگته را تحت الشعاع اود قتار دهد.تواند موضوع م(اقشه

های دگله و فتات که م(بع اصلی آب در عتاق هست(د از کشور تتکیه عالوه بت این، روداانه

کیه ؛ و یا تواند در شتایا ااص ستچشمه ت(ش و درگیتی بین عتاق و تتستچشمه گتفته و می

 عتاق و سوریه باشد.

 فارسخلیج منطقه بحران کانون به نزدیکی -4

 در اود ااص ژئواکونومیک و ژئوراهبتدی ژئوپلیتیک، موقعیت دلیل به فارسالی، م(طقه    

-دسته ام(یت نفت، فارسالی، در. است بوده ایم(طقه هایقدرت توگه مورد همواره تاریخ اول

 .شوندمی محسوب راهبتدی موضوعات زمته در تسلیحاتی مسابقه و گمعی

 ژئوپلیتیکی هاینظریه در عراق جایگاه -5
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 این است؛ بوده بتاوردار ااصی گایگاه از نیز ژئوپلیتیکی هاینظتیه از بعضی در عتاق    

 دیدگاه از و داشته قتار ریمل(د یا داالی هالل در اسپایکمن و مکی(در هاینظتیه در ستزمین

 انتژی راهبتدی بیضی م(طقه در نیز کمپگفتی نظتیه در و شک((ده کمتب(د هم(طق در کوهن

 .است شده واقع  گدید هارتل(د)

 

 

 راهبردی عمق -6

 هایحوزه گغتافیایی، و ابیعی شتایا یتگ اریتیث و وسعت محدودیت علت به عتاق کشور در    

 ایتان غتبی متزهای اتموازبه ابیعی کتیدور یک در متمتکز و م(سجم اوربه کشور راهبتدی

 و اقتصادی یهاتیفعال اصلی هایحوزه سیاسی، و گمعیتی عمده متاکز یع(ی است؛ یافته استقتار

 از شتقی گ(وب -غتبی شمال گهت در انتژی و ارتباای شبکه گستتش هایپه(ه کشاورزی،

 در سهولت به که نددار استقتار هاروداانه این هایکتانه در و نموده تبعیت فتات و دگله روداانه

 .است گتفته قتار ایتان یع(ی اود شتقی همسایه اشتاف و دستتس

 تحمیلی مرزهای وجود -7

 قومی، فته(گی، عوارض با انطباق عدم نظت از پیتامون کشورهای با عتاق متزی اطوب تمامی    

-ت(ش ساززمی(ه عامل تتینمهم ویژگی این شود،می محسوب تحمیلی متزهای نژادی و اگتماعی

 .آید حساب به تواندمی متزی های

 عالیات عتبات وجود -8

 ترین مرز مشترک با ایرانداشتن طوالنی -1

 قدس. اشغالگر رژیم و اشغالی هایسرزمین به نزدیکی  -11

درک بهتت شتایا سخت م(اان عملیاتی در پیشبتد اهداف گ(گی  م(ظوربهدر انتهای تحقین و    

به ااتصار مورد بترسی قتار گتفته  6ایبت، بدر و والفجت  یمتزبتونشتایا اقلیمی سه عملیات 

 است.
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 عملیاتی خیبر منطقه جغرافیایی موقعیت -1

 23 از متشکل کتبال قتارگاه. گتفت شکل ارتش زمی(ی نیتوی و سپاه هماه(گی با ایبت، عملیات   

 اهللرسول یا رمز با 22/23/2273 تاریخ در را عملیات  سپاه از لشکت 7 و ارتش از لشکت 7) لشکت

 تصتف و هورالعظیم از عبور هدف با و االئیه مسیت در اول محور. دادند انجام مستقل محور دو در

 شا از با هدف عبور شلمچه و زید پاسگاه م(طقه در دوم محور و گ(وبی و شمالی مج(ون گزایت

 یک در دشوار بسیار و س(گین نبتدی و انجامید اول به روز 6 عملیات این. بصته و تصتف العتب

 سالح از یاسابقهیب اوربه عملیات این در دشمن دیگت سوی از. شودمحسوب می نام(اسب م(طقه

 میمحمدابتاه عملیات، این در. گتدید اکتفا مج(ون گزایت ت بیت امکان به ل ا کتد؛ استفاده شیمیایی

 .رسید شهادت به اهللرسول محمد 36 لشکت فتمانده همّت،

 از و العزیت به شمال از که هورالهویزه داال و دگله روداانه شتق در ایبت آفتین غتور لیاتعم    

 نوع دو دارای م(طقه این. گتدید انجام شدمی محدود زید به محور یک و االئیه و القتنه به گ(وب

 22 حداک ت و 6 آن عتض حداقل که اشکی قسمت. اشکی و هور: است متفاوت ابیعت

 احااه آن غتب در الحمار هور و شتق در هورالهویزه یکی بزرگ؛ هور دو توسا است، کیلومتت

 می تقسیم غتبی – شتقی قسمت دو به دگله روداانه توسا م کور م(طقه همچ(ین. است شده

 م(طقه داال در. دارد قتار دگله روداانه غتب در بصته – العماره مواصالتی گاده ضم(اً . شود

 .است واقع شده گ(وبی و شمالی مج(ون گزایت مزبور
 

 هوا و آب نقش  -2

 نظامی عملیات در منطقه بادهای ریتأث   الف

 شمال باد ریتأث-

 سمت از یا و دارد قتار اوزستان وسیع دشت شمال در که کوهستانی م(اان روی از باد این   

 باد این وزش مواقع در. وزدمی اوزستان سمت به یع(ی گ(وب اتف به عتاق، متکز صحاری
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 تعتق و ت(فا عمل هوا، در زیاد آب بخار وگود عدم علت به باالست؛ دما کهنیا وگود با

 هااشکی در باد این وزش. ک(دمی ناراحتی احساس کمتت انسان بدن و گتفته انجام یراحتبه

 این که زمانی مدت اول در. شودمی م(طقه در غبار و گتد ایجاد باع  هورالعظیم گزایت و

 دید که اوری به کاهد؛می نظامی نیتوهای دید از توگهی قابل میزان به وزد،یم شدت با باد

 آن اثت شیمیایی سالح کارگیتی به صورت در و یابدمی کاهش متت 202-222 حداک ت افقی

 مشاهده غلیظی بسیار غبار و گتد م(طقه در مواقع بعضی در. شودمی کم زیادی حدود تا

 .دهدمی تقلیل زیادی اندازه به را دید میزان و بوده باد وزش بدون که شودیم

  شرجیا جنوب باد ریتأث-

 شتقی گ(وب و گ(وب از آن وزش گهت اک تاً و وزدمی سال از ماه چهار حدود در باد این   

 باشد،می فارس،یال هایآب روی از باد این وزش مسیت که گا آن از. است شمال اتف به

 آب بخار مقدار و هوا راوبت نتیجه در و آورده ساحل به ودا با را آب بخار زیادی مقدار

 راوبت مقدار که است قدری به هوا در آب بخار مقدار افزایش .دهدمی افزایش را موگود

 3 ساعت از حالت این. گتددمی مه تشکیل موگب ستد فصل در رسید و صد در صد به نسبی

 راوبت هوا شدن گتم اثت در که صبح 22 حتی و 6و  6 ساعت تا و شتوع شبمهین از بعد 2 یا

 .یابدمی ادامه ،ابدییم تقلیل نسبی

 حرارت درجه راتیتأث  ب

 دارای دریا، سطح از کم ارتفاع و گغتافیایی ااص موقعیت علت به هورالعظیم تاالب    

 محدود آزاد فضای در مختلف هایفعالیت گتددمی باع  همین که باشدمی گتم هوای

 در مخصوصاً نظامی، تحتکات و هافعالیت ک(دی یا و توقف باع  باال حتارت درگه. گتدد

 شدن کم و آورد. تش(گیمی فتاهم نیتوها بتای را دشواری بسیار شتایا آف(د شده و ه(گام

 امت این افتاد، شدن مجتوح صورت در و است آن از ناشی گسمی افت و استگی بدن، آب

 .است زمستان م(طقه، در آف(د انجام بتای فصل ینبهتت علت همین به. گتددمی تشدید

  بارندگی اثر  ج
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 سطحی نفوذ تقابلیغ بافت علت به اوزستان، در یاورکلبه و هور هایاشکی و گزایت در    

 نیتوهای حتکت کهیاوربه گتدد؛می مسدود راه باران، تتینکوچک ایجاد محضبه ااک،

 در علت همین به. گتددمی ممکن غیت گاهی و مشکل هم پیاده حتی و مکانیزه و زرهی

 فصل در گتفت،می صورت اودی نیتوهای اتف از که عملیاتی بیشتت ،عتاق با گ( 

 زرهی نیتوهای شدن محدود همچ(ین و م(طقه در هوا اعتدال آن علل از یکی که بود زمستان

 اثتات از ایاندازه تا بارندگی وگود اتفی از و زمین نامساعد شتایا علت به دشمن مکانیزه و

 باع  بارندگی اتفی از شود.می موگب را کمتتی و تلفات کاسته شیمیایی کش(ده گازهای

 پوشاندمی نبود، پوشیده آب از که را هور از هاییقسمت و شده هور در آب سطح آمدن باال

. کاهدیم دیگت وسایل و قاین لهیوسبه تتدد قابل غیت عمنکم نقاب و هااشکی وسعت از و

 حداک ت و رسدمی حداقل به دید شتایا این در. پوشاندمی را هور غلیظی مه ابتی مواقع در

 .رسید اواهد متت 32 به دید

 هیدروگرافی شبکه نقش  -3

 گتدد،می نیتیم هاآن شعبات و کشور دو از روداانه چ(د اتین از هور آب که آنجا از    

 ایجاد با کشور دو از کدام هت. باشدمی ک(تتل قابل رودها این ک(تتل با نیز هور آب سطح

 ک(تتل را اود نظت تحت هایآب توان(دمی انحتافی یا ت(ظیمی سدهای و ناظم هایدریچه

 شیب زیتا؛ است عتاق کشور ااتیار در و غتبی ساحل در ک(تتل این اعظم قسمت. نمای(د

 ساحل در تاالب اصلی و یابیع هایکشزه گتدیده باع  هور کف م(طقه اراضی ابیعی

 اعظم قسمت چون اتفی از .ک(د ک(تتل را آب سطح بتواند راحتی به عتاق و گیتد قتار غتبی

 و شوندمی هور وارد عتاق از که است هاییروداانه و مغتب سمت از هور آب تغ یه

 تب بیشتتی تسلا و ک(تتل کشور این ،عتاق ااک در تاالب اعظم قسمت گتفتن قتار همچ(ین

 عمل نیتوهای بتای مهمی لجستیکی نقش تاالب غتبی و شتقی هایروداانه. دارد تاالب

 .دارند هور در ک((ده
 

 
 بدر عملیات     
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 عملیاتی بدر منطقه جغرافیایی موقعیت -1

 و موشکی وسیع حمالت آما  عزیزمان میهن که گتفت صورت شتایطی در بدر عملیات    

 و یا رسیده شهادت به غیتنظامیان از زیادی عدادت آن ای که بود دشمن ناگوانمتدانه هایبمباران

 در بدر عملیات .کتدمی صلح دراواست وقیحانه عتاق رژیم نیز حال همان در و شدندمی زامی

 و العماره -بصته گاده قطع هدف با«  الزهتا فاامه» یا رمز با 23/23/2272 مورخ 32 ساعت

 شتق در متبع کیلومتت 622 از بیش وسعت با عملیاتی م(طقه. شد آغاز شمال از بصته تهدید

 عملیات این. داشت قتار القتنه تا صالح قلعه بین حدفاصل در و هورالهویزه نام به دگله روداانه

 دیگت بار ایبت، عملیات در دشمن و اودی ضعف و قوت نقاب بترسی. بود ایبت عملیات ادامه

 ساحل تصتف هور، از عبور. کتد غیبتت هور در عملیات اگتای و اتاحی به را گ(  فتماندهان

 .بود بدر عملیات اهداف بصته، -العماره بزرگتاه بستن و دگله شتق

 قسمت در باتالق این. شدیم نامیده گاموس یا گامش شا باتالق قدیم، در هورالعظیم باتالق   

 هور این. ستا مشهور هورالهویزه یا هورالعظیم یانامه به که دارد قتار آزادگان دشت گلگه غتبی

 هایباتالق از یکی کهنیا دلیل به عتاق در و دارد شهتت هورالهویزه به آزادگان دشت و ایتان در

 العماره شهت تا القتنه شهت از حدوداً هور این. است شده معتوف هورالعظیم به باشد،می بزرگ

 و نواحی از اییهقسمت آن مابقی و دارد قتار عتاق ااک در باشدمی آن غتبی ستحد که عتاق

 هم هورالهویزه را آن گهت بدین و کتده اشغال را  فعلی آزادگان دشت) قدیم هویزه ستزمین

 دگله به کتاه که هجتی چهارم قتن نیمه در که اندگفته باتالق این پیدایش مورد در. گوی(دمی

 زیتا؛ گفت(دمی «ئحبطا» را هورالهویزه اسالم اولیه در قتون. آمد وگود به باتالق این یافت، راه

 بصته تا اشدام(ه که بود گتفته درازا میل 322 قتیب و په(ا میل 02 مساحت به را ناحیه این بطائح

 اوانده هور نام به امتوزه و رویدمی آن در نیزار که است باتالق یع(ی بطیحه گمع بطائح. رسیدمی

 آزادگان دشت به بصته از و داشته مدآ و رفت قاین و کشتی هور، میانه در اواات همین تا. شودمی

 .اندآمدهمی
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 هوا و آب نقش -2

 بارندگی -الف

 باع  زمستان در شدید نسبتاً بارش یع(ی؛ است م(طقه در بارندگی تابع هورالعظیم در بارندگی

 یاورکلبه. شودمی هور در اشک تابستان باع  باران نباریدن و متاوب و ستد هوای ایجاد

 ابتدای در که نمود بیان چ(ین میانگین صورتبه توانمی را عتاق شتق اوزستان در بارندگی میزان

 متداد، تیت، اتداد،) بعد ماه چهار در و میلیمتت 36 حدوداً اردیبهشت و فتوردین هایماه یع(ی سال

 و بهمن دی، آذر، آبان، مهت،) سال دوم ماهه شش در ولی نداشته، وگود باران ریزش  شهتیور

 و فتوردین یهاماه در بارندگی. باردم(طقه می در باران میلیمتت 232 تقتیبی اورهب  اسف(د

 و رگبار با و تتیاوالن بارندگی سال دوم نیمه در ولی. است کوتاه آن مدت و مالیم اردیبهشت

 .باشدیم همتاه سیالب و بتق و رعد

 نسبی رطوبت-ب

 بیشتتین. است متغیت سال یهاماه و صولف حسب بت مطالعه مورد م(طقه در نسبی راوبت میزان

 در که است ذکت قابل. باشدمی درصد %60 آن متوسا که است ماه دی در نسبی راوبت میزان

 این بتوان شاید و است پایین نسبی راوبت میزان ولی است، بیشتت هور آب تبخیت میزان تابستان

 و آفتیقا گتم یهاابانیب از که یگ(وب اشک و گتم بادهای وزش که نمود توگیه چ(ین را مسئله

 .یابد کاهش ممکن حداقل به نسبی راوبت میزان گتدیده باع  گیتد،می نشیت عتبستان

 هور آب حرارت درجه-ج

 هورالعظیم تاالب آب سال، ایام بیشتت در اورشید حتارتی اشعه وگود و تاالب کمی علت به    

 23 تابستان در آن حداک ت و درگه 22 نزمستا در آب حتارت حداقل کهیاوربه است، گتم

 شا به تاالب این آب از مقداری ابیعی یهایکش زه وگود علت به. است گتاد سانتی درگه

 به. است زیاد تاالب سطحی تبخیت عمن، کمی حتارتی انتژی شدت اثت در و شودمی وارد العتب

 .است شده گیتیاندازه متت 3 تا سطحی ااتالف تغییت حداک ت و حداقل ااات همین

  هیدروگرافی شبکه نقش - 3
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 دویت  کتاه، روداانه سه توسا که است آب مکعب متت میلیارد 7 تا 0/0 هورالعظیم ظتفیت    

 روداانه. شودمی تغ یه ایتان گانب از متبع کیلومتت 07329 معادل آبتیزی حوضه وسعت با میمه و

 نیز عتاق گانب از. گ اردمی گابه هور یحواش در رسوبات تن 22222222 معادل ساالنه کتاه

 از که شودمی وارد آن به دگله شتق آبیاری هایشبکه آب زه کوچک و بزرگی رود چ(دین

 حدود در کتاه متوسا اوربه. بتد نام مشاح و کهالء از توانمی عتاق ابیعی ورودی مبادی گمله

 در مکعب متت 32 مشاح و کهالء و ثانیه در مکعب متت 22 میمه و یت دو و ثانیه در مکعب متت 332

-گاده ایجاد واسطه به را اود ابیعی و بکت حالت هور حاضت حال در. ک((دمی هور وارد آب ثانیه

 هت در آب سطح که است شده تقسیم مجتد حوضچه چ(دین به و داده دست از آن در متعدد های

 قسمت متوگه بیشتت حاضت حال در بآ ابیعی بار و شودمی ک(تتل مص(وعی اور به هاآن از یک

 .است آن شمالی

 

 

  8عملیاتی والفجر  منطقه جغرافیایی موقعیت -1

 نظامی استتاتژی نوع دو بود. در این سالها گ(  از ااصی مقطع 2279 تا 2272 هایسال    

 از یادر و هوا در داد، دست از را اتمشهت که آن از پا عتاق. گتدید اتخاذ عتاق و ایتان لهیوسبه

 فشار ایتان، پیشتوی از گلوگیتی گدید استتاتژی این اهداف .کتد تبعیت هجومی استتاتژی یک

 گمهوری اقتصادی توان کاهش و گ(  کتدن یالمللنیب سیاسی، نظام بت اگتماعی و روانی

 به حمله اقتصادی، و مسکونی ص(عتی، م(اان بمباران زمین، کتدن مسلح اتین از که بود اسالمی

 از پا مقطع این در. شدمی انجام اارک نفتی پایانه بمباران و تجاری هایکشتی و هاشنفتک

 بار را عتاق که نمود گ(  وارد را گدیدی ابتکار ایتان 2 والفجت مقدماتی والفجت عملیات انجام

 هایمتداب در عملیات ابتکار، این. نمود آن با مقابله بتای زیادی گ اریستمایه به ناچار دیگت

 بدر، عملیات از پا .بود بدر و ایبت عملیات مان(د مسطح، زمین در گ(  از اگت(اب و هورالهویزه

 مستقالً  کدام هت یکدیگت، از پشتیبانی ضمن ارتش و سپاه که شد مصوب گ(  عالی در سطوح

 .ک((د اگتا و یزیراتح را عملیاتی

 (فاو) 8 والفجر عملیات     
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 از رود اروند غتبی و شتقی ساحل در ارک( اروند به آبادان گاده مسیت در گ(وب عملیاتی م(طقه    

. گتدیدمی اگتا آن در اتف دو از پتاک(ده بازیآتش ت(ها و مانده مسکوت تقتیباً گ(  ابتدای

 و تهدید و بصته به م(تهی محورهای به دستیابی بتای دگله شتقی م(طقه در کامل موفقیت عدم

 و اروندک(ار م(طقه از استفاده سمت به را کارش(اسان نظت ایتانی، نیتوهای توسا شهت این تصتف

 گزر با اروند روداانه مان(د بزرگی موانع ولی. کتد معطوف گ(وب از بصته تهدید گهت شهت فاو

 و تلفات پ یتش احتمال و روداانه از عبور تجهیزات و وسایل کمبود و شدید بسیار مدهای و

 توگهی قابل زمان عملیات، اگتای بتای م(اسب راهی کتدن پیدا تا گتدید باع  س(گین، ضایعات

 مورخ 33 ساعت در و اتاحی محور سه در 6 والفجت عملیات ستانجام .دهد ااتصاص اود به را

«  الزهتا فاامه یا» رمز با متبع کیلومتت 622 بت بالغ وسعتی در عتاق فاو م(طقه در 32/22/2279

 .شد آغاز

 آب و هوا -2

 شود می شامل نیز را 6 والفجت عملیات م(طقه کلی هوای و آب که اوزستان دشت هوای و آب         

 فارسالی، غتبیشمال گوشه در که است شده تشکیل کتاه و دز کارون، یهاروداانه دلتای از

 گغتافیایی نظت از ولی است مجاور گ(وب سوی از فارسالی، با کیلومتت 262 کهآن با. دارد قتار

 کارون کهیاوربه است؛ بیشتت نواحی سایت از آن باران. ندارد یگ(وب ساحل م(اان سایت با ایرابطه

 اراضی، بودن رسوبی علت به و ک(دمی رسوب و ریزدمی آن به ایتان روداانه تتیناویل ع(وانبه

 معدل بتاساس بارش میزان و متت 22 دریا سطح از م(طقه ارتفاع .است آن حاصلخیز بسیار نقاب از

 .است 6 یخب(دان روزهای تعداد معدل اورنیهم و اشدبمی میلیمتت 290 بارش

 مشخصات اقلیمی منطقه عملیات -

 سوزان و اشک و ارتفاعات در هوا بودن بتّی 6والفجت  عملیات م(طقه اقلیمی مشخصات از    

 عملیاتی م(طقه .باشدمی آن حاشیه و سواحل در بخصوص هادشت و پست نقاب در هوا بودن

 اصطالحبه و تابستان در زیاد راوبت دارای غالباً  آن، هوای بودن ایگزیته بهش علت به 6 والفجت

 پتتاب سکوهای و ب(دسیل ااکتیز، مان(د مص(وعی عوامل گزبه م(طقه این زمین. باشدمی شتگی

 آب در محصور م(طقه زمین که آنجا از .است ابیعی بل(دی و پستی گونه هت از االی موشک،
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 تمسق که مع(ی این به. است آن از حاصل دائمی راوبت و الی، آب مد و گزر تیتیث تحت است،

-کم با و بوده زارشوره دلیل همین به و باشدمی سست و نمکزار باتالقی، م(طقه زمین از ایعمده

 غیت تقتیباً آن در س(گین وسایل اودرو هتگونه تتدد و شودمی چسب(ده و لغزنده بارندگی تتین

 .گتددمی ممکن

 هیدروگرافی شبکه نقش -3

 سپا و شودمی تشکیل فتات و دگله رود دو پیوستن هم به از که است بزرگی رود اروندرود   

 درواقع ،شودیم ااالق متکزی روداانه آن به که اروندرود کلمه .ریزدمی آن به کارون روداانه

 در. است آمده «ورنتائ» صورتبه نیز اوستایی زبان در اروندرود. است دگله ایتانی و قدیمی نام

. است آلمانی قدیمی کلمه یک تالوِگ. است شده اشاره اروندرود کلمه به هم فتدوسی شاه(امه

 نقطه تتینکشتیتانی قابل یا و نیتتنیعم که دارد این بت داللت تالوگ. است دره آن لغوی مع(ی

 .شودیم گفته هم ژرفاب یا و القعت اا تالوگ اا به. است کشور دو متز روداانه

 از. رسدمی ایتان متز به شلمچه گ(وب در «نهتاین» نام به محلی در بصته از عبور از اروند پا   

-می پیدا ادامه فارس،یال در اروندرود دهانه تا و شودمی شتوع عتاق و ایتان مشتتک متز ای(جا

 اروند اول .ریزدمی فارس،یال به نهایت در که است گ(وب اتف به شمال از آب حتکت. ک(د

 از که اروند روداانه است. آب متت 2022 تا 2322 الی 622 بین آن عتض و کیلومتت 260 رود

 به دریا از آن حتکت و آب ارتفاع کاهش) مد و گزر حتکت 3 دارای عمدتاً پ یتد،می تیتیث دریا

-عمین در بآ ارتفاع. شودمی تکتار بار 9 روز، شبانه اول در مجموعاً که باشدمی روداانه سمت

 باالتتین و مد و گزر تتینپایین در آب ارتفاع ااتالف و رسدمی متت 30 به روداانه قسمت تتین

 .رسدمی متت 0/2 به حالت

 7/6 بصته در رود این عمن. است کیلومتت 69 حدود رود اروند در عتاق و ایتان مشتتک متز    

 ب(ابتاین؛ یابدمی کاهش و افزایش مد و گزر مه(گا اروندرود عمن البته. است متت 3/3 فاو در و متت

-. روداانه 2266 گ( ، درباره چیز همهباشد ) م(اسب کامالً کشتیتانی بتای تواندمی اروندرود

 هاییروداانه. گیتندمی ستچشمه تتکیه و ایتان ااک از ده(دمی تشکیل را اروندرود که هایی

 گتفته، ستچشمه ایتان ااک از که هاییروداانه و فتات، و دگله: گیتندمی ستچشمه تتکیه از که
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 بزرگ، زاب کتاه، کارون،: از عبارت(د ریزنداروندرود می به یا دگله به و شده عتاق ااک وارد

 .شودمی نیتیم ایتان از ت(هایی به اروندرود آب %76حدود ...و کوچک زاب

 

 منطقه عملیات ژئوپولیتیکیو  اهمیت استراتژیکی

 سپاه عملیاتی فتماندهان رویاروی را ایویژه وضعیت آن، گغتافیایی موقعیت فاو تیعملیا م(طقه

 را گدیدی ستآغاز پیدایش و پیتوزی نوید م بت، عوامل سویی از که مع(ی این به. بود داده قتار

-می اود گای در کدام هت که کتد اودنمایی ایگسته بت موانع دیگت سوی از و دادمی گ(  در

 این واقع در. نماید ایجاد عملیات پیتوزی عدم احیاناً و کار روند در را ایبازدارنده نقش توانست

 را ایویژه هایتاکتیک اتخاذ ضتورت و شده عملیات پیچیدگی به م(جت اساساً که بود معضالت

 گغتافیایی ااص موقعیت لحا  به 6 والفجت عملیات اگتای بتای سپاه مسئولین .کتدمی ایجاب

 پیش را ایعدیده معضالت و مشکالت...  و اروند روداانه وگود دشمن، کلی وضعیت م(طقه،

 نظامی ارزش گمله از مختلفی یهامسلفه و عوامل گتفتن نظت در با نهایت در که داشت(د اود روی

 باال، مد و گزر و عتیض روداانه از عبور در عملیات سابقه وگود عدم م(طقه، زمین سیاسی –

 م(اان سایت با مقایسه در را فاو م(طقه م(طقه، نگهداری و پداف(د امکان و شمند هوشیاری عدم

 .دادند تتگیح عملیاتی
 

 گیرینتیجه
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 گمهوری دیپلماتیک اقدامات نیز و 6 والفجت عملیات در آمده دست به هایپیتوزی ستانجام

 هایاواست یسوهب گامی قطع(امه، اولیه اینوشیپ در ام(یت شورای که شد آن به م(جت اسالمی

 به را عتاق که را ایقطع(امه هت که کتدند اعالم رابطه این در هم کشور مسئولین. بتدارد ایتان

 .داشت نخواهد ارزش ایتان بتای نک(د، محکوم تجاوز ااات

-مظلوم و البیصلح چهته تتسیم بتای که حالی در ام(یت، شورای هایمشورت ادامه با همزمان

 حمله گتفت،می صورت وسیعی هایتالش  ایتان به حمله ااات به) قعتا سود به نمایی

دیگت  روز چهار هم باز آن دنبال به که گتفت صورت مسافتبتی هواپیمایی به عتاق گ(ایتکارانه

 ،6 والفجت عملیات آغاز از هفته 3 از پا آنکه ستانجام تا ماند، باز گیتیتصمیم از ام(یت شورای

 ورشعله باع  که ایاولیه اقدامات از تیسف ابتاز ضمن ایقطع(امه ای آرا اتفاق به ام(یت شورای

 و مسافتبتی هواپیمای و باری هایکشتی غیتنظامی، م(اان به حمله شده، آن ادامه و گ(  شدن

 ام(یت شورای صورت این به. کتد محکوم عتاق نام ذکت بدون را شیمیایی هایسالح از استفاده نیز

 هاییمحکومیت گتچه ورزید؛ امت(اع عتاق رژیم صتیح کتدن محکوم از گ شته مان(د دیگت بار

 معلول توانیم هم را  بار نخستین بتای) گ(  آغاز مسئله به اشاره نیز و شد ع(وان قطع(امه در که

 صورت اسالم رزم(دگان توان پت دست به که 6 والفجت عملیات در آمده دست به هایپیتوزی

 اود از 6 والفجت عملیات دنبال به که بود محافلی گمله از نیز تعهد عدم گ(بش .دانست گتفت،

 م(ابع از نقل به 22/23/2279 تاریخ در کویت ابتگزاری ارتباب این در. داد نشان اود واک(ش

 :داد گزارش ام(یت شورای در آگاه

 70 گ(  آغاز مسئول اتف که هست(د ایقطع(امه اینوشیپ تهیه ستگتم متعهد غیت کشورهای»

 .«هست(د عتاق گ(وب در فوری باآتش یک اواستار و کتده محکوم را فارس،یال ماهه

های مختلف بتای فتیب رسانهاز استفاده و قومی  وبا شعارهای م هبی حاصل گ(ایات صدام     

کودکان، نوگوانان، گوانان، زنان،  از تعداد زیادی ، بیش از یک میلیون کشته و مجتوح ومتدم

توان گفت که آمده در گ(  تحمیلی میاز پیامدهای ام(یتی پیش .باشدمی شیعه و س(ی متدان

بودند تا با استفاده از شتایا اقلیمی ناهموار  رژیم غاصب بع ی عتاق با حمایت دول غتبی در صدد

و سخت در گوار متزهای ایتان ضمن پیشتوی به داال ااک گمهوری اسالمی ایتان، این کشور 
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الش ژئوپلیتیکی در گغتافیای متزی نموده و ای(گونه حاکمیت ایتان را دچار فتوپاشی و را دچار چ

 تزلزل از درون و بتون نمای(د.

تتور  دست به ایتان کشورداال  هایی که درو دیگت گتوه صدامحتم یکی از نتای، اقدامات  اوربه

الم و کانالیزه شدن کشورهای زدند، در راستای تحقن اهداف دشم(ان اسمی گ(اهیبو کشتار متدم 

های زمی(ی و زیتزمی(ی آنان و از پیامدهای آن گستتش اسالمی و تجزیه و چپاول م(ابع و ثتوت

 زدایی در گهان اسالم است.هتاسی و ام(یتناام(ی، اسالم

 از چگونه انتحاری و رادیکال هایگتوهک ستکتدگان دهدمی نشان تحقین این از حاصل نتای،    

 دان(دمی پیامبتی پیتو را اود دیگت سوی از و زده گ(اهبی مسلمان متدم کشتار به دست سو یک

 سالخورده و کودک و زن به داد،می پ(اه استا به نمود،می صادر گ(  احکام گ(گی هت از قبل که

 ااالق، به را آنان ابتدا کفار با گ(  در که پیامبتی کشت؟نمی را هازامی زد،نمی ایصدمه

 غیت یک به حتمی ظلمی او حکومت در اگت که پیامبتی. نمودمی دعوت مهتبانی و اسالم تفت،مع

 مجتوح وگه هیچ به: فتمودند دیتیک مکه فتح در کهیاوربه. تابیدنمی بت را آن شدمی روا مسلمان

 به ستد اسالم پیامبت سیته بتاالف ایعده امتوز اما؛ مک(ید تعقیب را فتاری و مکشید را اسیت و

 .ک((دینم رحم ساله 62 پیتمتد تا ماهه 3 افلی از کسی هیچ به بین این در و زده مسلمانان کشتار

علت غایی ام(یت متعالیه قتب به اداست، در حالی که عامل انتحاری با سوءبتداشت از مفاهیم 

گیتد میهای اودفتواته قتار های ااالعاتی و مفتیدست ستویادی(ی و با شستشوی مغزی، آلت

دنیوی است و در ادمت رهبتان و  صتفاًشود که گتفتار علت غایی ام(یت متدانیه می ینوعبهو 

-توان است(باب کتد که سازماننماید. در نتیجه میالب انجام وظیفه میهای رادیکال م(فعتگتوه

متدانیه را  های ااالعاتی با اا دهی به رهبتان و مفتیان سلفی و تکفیتی درصدد هست(د تا حکمت

گایگزین حکمت متعالیه و عقالنی بک((د و بدی(گونه از گمود و گهل و ظاهتگتایی فکتی اهل 

س(ت، عامل انتحاری پتورش داده و ام(یت ملی کشورهای اسالمی را دچار چالش نموده و 

پیامدهای ام(یتی سیاسی، اگتماعی، اقتصادی و فته(گی را در کشورهای هدف ایجاد نمای(د که 

بت عدالت اگتماعی، لزوم  دیتیکتوان با حفاظت از نهاد اانواده، امد ام(یت اگتماعی آن را میپی
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و نهی از م(کت، تحصیل زنان و کودکان اهل س(ت، مبارزه با موانع ظلم و مبارزه با  معتوفامتبه

 موانع کمال مهار و ا( ی نمود.
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