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 .2آسیبشناسی تفکر ،اندیشهها ،جریانها و ابعاد تحریف حقایق و فرهنگ دفاع مقددس و نبردهدای معاصدر و
ارائه راهکارها

محورهای موضوعی نشریه


تولید دانش در زمی)ه فته)



نظتیهپتدازی در حوزه دفاع مقدس و نبتدهای معاصت



آسیبش)اسی در حوزه دفاع مقدس و نبتدهای معاصت

دفاع مقدس و نبتدهای معاصت



راهکارهای مقابله با تحتیف فته)



بترسی نقش رسانهها در دفاع مقدس و نبتدهای معاصت



بترسی نقش فضای مجازی در دفاع مقدس و نبتدهای معاصت



عتضه شیوهها ،روشها ،نوآوریها و االقیتها در زمی)ههای تخصصی موردنظت



ارتقای سطح دانش علمی در حوزه دفاع مقدس و نبتدهای معاصت

دفاع مقدس و نبتدهای معاصت

شرایط پذیرش و راهنمای تدوین مقاله
 .2مقاله بایاد پژوهشای ،و حاصال تحقیان نویسا)ده در
زمی)ة دفاع مقدس و نبتدهای معاصت باشد.

پساات الکتتونیکاای (ایمیاال و شااماره تلفاان در
میشود.

 .3مقالههای ارساالی باه نشاتیه ،نبایاد پایش از ایان در

 .6چکیده :االصهای دقین از مقاله است کاه در یاک

هیچیاک از نشااتیههای داالای یااا ااارگی چاااپ

صاافحة گاادا و در قالااب و قلاام متفاااوت از مااتن

شده باشد.

نوشااته میشااود و در آن بایااد درسااتی و دقاات،

 .2مقالااهها پااا از پ ا یتش اولیااه در هیاایت تحتیتیااه
بهم)ظور ارزیابی بتای دو نفت از داوران صاحبنظت

استقالل ،ایجااز و صاتاحت ،غیتقضااوتی باودن و
روانی و انسجام رعایت شود.

و کارش)اس فتستاده اواهد شاد و پا یتش نهاایی

 .3مقدمه :بخش اصلی مقاله با مقدمه آغاز میشود که

باات اساااس نظاات داوران و موافقاات هیئات تحتیتیااه

در ضمن آن ،مسائلة تحقیان (ساسالهاا ،فتضایهها،

اواهد بود.

اهداف و پیشی)ة علمی پژوهش بیان میشود.

 .9مساائولیت علماای مقالااه باات عهاادا نویساا)ده اساات و

 .22روش تحقیددق :پااا از مقدمااه میآیااد و محقاان

دیاادگاههای نویساا)دگان مقاااالت ،لزوم ااً دیاادگاه

گزئیات شیوا اگتای پژوهش را توصیف میک)اد.

نشتیه نیست.

در این بخش همکاران پژوهش و متاحل پاژوهش

 .0مقالااه بایااد حااداک ت در  23صاافحه ( A4حاادود 33
صفحة قطع نشتیه و در قالاب  Wordو باا قلام 23
 Bzarتایااپ شااود و بااه دو شااکل الکتتونیکاای و
چاپی بتای دفتت نشتیه فتستاد شود.

(گامعه آماری ،نمونهگیتی ،حجم نمونه و ...بیاان
میشود.
 .22بدنة نوشتار ابحث و تحلید)  :ایان بخاش بدناة
اصلی و ستون فقاتات نوشاتار را تشاکیل میدهاد.

 .7نشتیه از مقالههای تحقیقی و تحلیلی اصیل اساتقبال

دادههااا و تحلیاالهااا بایااد باات اساااس نظاام و در

میک)اد کاه در آن مطلاب یاا نظتیاهای تخصصاای

چارچوب روشی م)ظم و بت اساس اتح کلی مقاله

دارای نوآوری ،نکات علمی ناوین و غیات اقتباسای

پیش بتود.

ارائه ،و به ویژه از مقالههای بتگتفته از پایانناماهها

 .23نتیجه گیری و پیشنهاد :نویس)ده در بخاش پایاانی

که ای آن نظتی بدیع مطتح شده باشاد ،مجلاه از

مقالاااه بایاااد نتاااای ،را بیاااان ،و مطالاااب را چ)اااان

چاااپ مقالااههای مبت)اای باات گااتدآوری یااا تتگمااه

گمعب)دی ک)د که اوان)ده احساس ک)اد باه پایاان

مع ور است.

مقالاه رسایده و از بحا

و بترساایهاا باه نتیجااهای

 .6برگدده رویدده اعنددوان کااه در آن فقااا ااالعااات

دست یافته اسات؛ همچ)این پیشا)هادهای بعادی و

ش)اس)امهای تحقین از گمله ،ع)وان ،نام نویس)ده یاا

چشمانداز آی)ده و مسائل باقیمانده دربارا موضاوع

نویس)دگان ،ع)وان شغلی یا علمی ،زماان نگاارش،

در بخش نتیجهگیتی مطاتح میشاود .ایان بخاش

نشانی کامل فاتد یاا مسسساه یاا مسسساات متباوع،

یک پاراگتاف تا یک صفحه باشد.
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سخن سردبیر
دفاع مقدس پدیدهای شگتف و گنجی تمام نشدنی است که به حن آن را باید در
ردیف ایاماهلل 2به شمار آورد و تمام تالش و مساعی را به کار بست که نهت)ها به دست فتاموشی
سپتده نشود ،بلکه باید این فته)

غ)ی را در تار و پود الیههای گوناگون اگتماع وارد نمود و در

گهت غ)یسازی سایت مقولههای اگتماعی از آن بهته گتفت .فته)

غ)یِ این پدیدا بیبدیل ،در

سالهای ابتدایی شکلگیتی نظام مقدس گمهوری اسالمی در بین آحاد متدم و مسئولین کشور به
نحو معجزهآسایی شکل گتفت و علیتغم تحتیمهای همهگانبه و فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه
کشور و حمایتها و پشتیبانیهای بیسابقة نظام سلطه به رهبتی شیطان بزرگ آمتیکا در همه ابعاد
نظامی ،سیاسی ،اقتصادی از صدام ،نظام نوپای گمهوری اسالمی عالوه بت ای)که توانست تمام
ستزمین های اشغال شده را از اشغال متجاوز بازپا بگیتد و دشمن را با افت و اواری از ستزمین
اود بیتون بتاند ،همچ)ین توانست حقانیت ،مظلومیت و اقتدار اود را نیز در این گ)

تحمیلی به

همه دنیا نشان داده و نمایشگاهی عظیم و بینظیت از مقاومت ،ای ار و همدلی را در تاریخ معاصت و
در گلو دیدگان همگان قتار دهد.
بتاین اساس ،تجتبة دفاع بتای کشورمان ،پیامدهای فته)گی ویژهای داشته است .در قاموس
فته)

دفاع مقدس ،مقاومت ،صبت ،مبارزه و دفاع از کیان اسالمی ،که در روحیة ای ارگتی و

شهادتالبی االصه میشود ،تیثیتات شگتفی بت حفظ و بال)دگی گامعه داشته است ،به نحوی که
فته)

دفاع مقدس که از اندیشههای واالی اهلبیت و تفکت ناب و زالل امام امی)ی

نشیت گتفته بود در دهه اول انقالب اسالمی قلوب میلیونها ایتانی را تسخیت کتد و تحول عظیمی
را در گامعه اسالمی رقم زد که در گ شته مان)د آن اتفاق نیفتاده بود.
حال پا از گ شت سه دهه از دوران دفاع مقدس با یک نگاه به نحوه و میزان بهتهگیتی ما از
ظتفیت عظیم آن دوران ،به نظت میآید که کمتتین استفاده در الیههای گوناگون اگتماع شده
است ،به نحوی که انگار تاریخ مصتف آن فته)

غ)ی به پایان رسیده است .در این زمی)ه با

نگاهی هتچ)د اگمالی به سیت بیانات مقام معظم رهبتی در دهههای گ شته بهویژه سالهای اایت
 2این تعبیت از دفاع مقدس را مقام معظم رهبتی در دیدار دستاندرکاران راهیان نور به تاریخ  2230/23/27به کار بتدند.
انه

به این حقیقت تلخ میرسیم که بخش عظیمی از این ثتوت و گ) ،بیپایان ،بالاستفاده مانده و
یا مورد غفلت قتار گتفته است .همانگونه که مقام معظم رهبتی فتمودهاند« :مسیله دفاع مقدس و
آنچه در این دوران بتوز کتد ،یک مسیله عادی نیست؛ بتای همه ملتها ایناور است؛ در مورد
ملت ما به دالیل گوناگون بیشتت از دیگتان است» 2و نیز اگت ب)است که« :آن هشت سال گ)
بایستی تاریخ ما را تغ یه ک)د» ،3در ای)صورت« :قضایای دوره دفاع مقدس را بایستی مست)د کتد،
تبیین کتد ،مستدل کتد تا بتاساس ای)ها آثار ه)تی بهوگود بیاید»2؛ و نیز به باور ایشان که
فتمودهاند« :اعتقاد من این است که ما هتچه بتای دوره دفاع مقدس ستمایهگ اری و کار ک)یم،
زیاد نیست؛ چون ظتفیت ه)تی و ادبی کشور بتای تبیین این دوره ،ایلی گستتده ،وسیع و عمین
است و از این ظتفیت تاک)ون استفاده اوب و دراوری نشده .البته کتابهای اوبی نوشته شده،
لیکن این رشته باید استمتار پیدا ک)د» .9بدین تتتیب ،به این نیاز مبتم امتوز میرسیم که با استفاده
حداک تی از این فته)

غالب و گاری در همه امور نماییم و به این

 ،باید بتوانیم آن را فته)

مهم دست نخواهیم یافت مگت ای)که ارزش این گ) ،را ش)ااته و ه)تم)دانه آن را استختا نماییم،
همانگونه که مقام معظم رهبتی فتمودهاند« :میاواهم بگویم که این یک گ) ،است .آیا ما
اواهیم توانست این گ) ،را استختا ک)یم ،یا نه؟ این ه)ت ماست که بتوانیم استختا ک)یم».0
گهانی اول و چیزی کمتت از یک قتن از گ)

در مقابل اما ،بیش از یک قتن از زمان گ)
گهانی دوم 7گ شته و علی الظاهت این دو گ)

گهانی به موزه تاریخ سپتده شده است ،اما هت

روزه از سوی غتبیها که اود آغازگت و پایان ده)ده این دو گ)

گهانی بودهاند ،شاهد الن آثار

فتاوان در حوزهای فته)گی ا ه)تی بهویژه در ص)عت سی)ما هستیم ،کینه ،غتبیها این دو گ)
بزرگ و گستتده در سطح گهانی را به راه اندااتهاند تا تمدن ماشی)یِ غتب قتنها از آن ارتزاق
نموده و دنیا را محسور کتده با اود همتاه نماید.
 2بیانات در دیدار گمعی از شعتای آئی)ی2232/22/30 ،
 3بیانات در دیدار مسئوالن دفتت ه)ت و ادبیات مقاومت2262/29/30 ،
 2بیانات در دیدار گمعی از پیشکسوتان گهاد و شهادت و اااتهگویان دفتت ادبیات و ه)ت مقاومت2269/27/22 ،
 9همان.

 0بیانات در دیدار مسئوالن دفتت ه)ت و ادبیات مقاومت2262/29/30 ،
 7حدود هفتاد و پ) ،سال.
اده

را دستمایه ساات فیلمهای

غتبیها ده ها سال است که اشونتها و کشتار نازیها در این دو گ)

هالیوودیِ اود قتار دادهاند و معموالً یک آمتیکایی شتیف ،اصیل و مبارز را بهع)وان نجاتده)ده
و مشکلگشای گتوهی دیگت (افتاد سایت کشورها وارد گود میک))د و پایان اوشی به ماگتا
میده)د .از اتف دیگت آدم های بد و شتور فیلم نیز معموالً از کشورهای چین ،ژاپن ،ه)د و
کشورهای شتقی ،بهویژه اعتاب و مسلمانان کشورهای غتب آسیا و شمال آفتیقا هست)د که
همواره پلیدتتین اَعمال غیتانسانی را متتکب میشوند و چ)ان استادانه این پلیدی و پلشتی را به
مخااب انتقال میده)د که اگت بی))ده از گ شته آنان بیابت باشد و نداند که این کشورها در این
دو گ)
ویت)ام ،گ)

چه گ)ایتهایی را انجام دادهاند و یا در گوشه گوشه عالم چه کشتارهایی نظیت گ)
کته ،کشتار متدم الجزایت ،اشغال ستزمین فلسطین و کشتار و گ)ایت بیش از هفت

دهه از متدمان و ساک)ان اصلی آن ستزمین و نیز کشتار متدم یمن و نظایت آن را به راه اندااتهاند و
یا اگت مخااب فاقد قدرت تحلیل باشد به راحتی با نیات و اغتاض شوم آنان همتاه میشود و آنان
به اهداف پلید اود دست مییاب)د.
و اما وظیفه امروز ما ،چه در سطح سازمانی و اگتایی و چه فتدی همان)د نظتیهپتدازی یا
انجام کارهای تحقیقی ،بتآورده نمودن انتظارات و مطالبات رهبت فتزانه انقالب است .انتظارات و
مطالباتی که از عمقی راهبتدی بتاوردار بوده و به واقع بستتساز بتای ورود به تمدن نوین ایتانی ا
اسالمی اواهد بود .همانگونه که مقام معظم رهبتی از فته)

دفاع مقدس به ع)وان "گنج

استخراج نشده» و "گنجی تمام نشدنی» ،یاد نمودهاند ،به نحویکه نه ت)ها بتاحتی و آسان به
دست نیامده که بهای س)گی)ی از ستمایههای عظیم انسانی و مادی این ملت در پای آن ن ار شده
است؛ ل ا فته)

ناب و ارزشم)د دوران دفاع مقدس ذاائت بینظیتی است که به ع)وان عوامل

تیثیتگ ار بت بال)دگی و توسعه در گامعه باید مورد توگه قتار گیتد .بتای رسیدن به این هدف،
الزم است که همه ارکان و دلسوزان نظام بهصورت گدی و مستمت ،مدلی به نام "چرخة حیات

فرهنگ دفاع مقدس" را در دستور کار اود قتار ده)د تا این فته)
کشور تبدیل شود ،این مدل را میتوان به  6دسته کلی دستهب)دی نمود:

ایازده

ناب به فته)

گاری

 -2ش)اات نسبت به دارایی و ثتوت اود ،یع)ی باور به ثتوت بودن آنجه که اک)ون از دفاع
مقدس در نزد ماست.
 -3عزیز و محتتم شمتدن این دارایی و ثتوت عظیم.
 -2محافظت از این دستاوردها و داراییهای شگتف در قالب راهاندازی پایگاه ااالعاتی
یکپارچه و گستتده بهصورت سیستم متمتکز توزیعی در سطح محلی ،ملی و بینالمللی.
 -9میل و انگیزه به افتایش و تک یت دارایی و ثتوت موگود.
 -0تولید و بازتولید ثتوت موگود از اتین تزرین آن در همه بخشهای دیگت اگتماع و با
بهتهگیتی از دانش ،ه)ت و ف)اوریهای نوین.
 -7آسیبش)اسی ،پاالیش و اصالح مستمت کاستیها و تقویت نقاب قوت و نیز تبدیل تهدیدات
به فتصتهای گتانبها.
 -6تتوی ،و انتشار این ثتوت گتانبها بتای نسل فعلی و انتقال به نسلهای بعدی.
ب)ابتاین در مقطع ک)ونی ،الزم است همة مسئوالن و زمامداران حکومت ،نخبگان حوزه علم و
فته)

و نویس)دگانی که توان قلم زدن در حیطة دفاع مقدس را دارند و بار س)گین ش)اات،

حفظ ،پاالیش ،تولید و تتوی ،و انتقال فته)

دفاع مقدس به آی)دگان بت دوش آنان است،

دلسوزانه تمام همت اود را به کار ب)دند که بیش از پیش این معدن عظیم و تمام نشدنی را مورد
کاوش قتار داده ،گ)،های پ)هان آن را استختا نموده ،گال داده و در قالبهای گوناگونی ارائه
ده)د تا در ااتیار سایت نخبگان گامعه و آحاد متدم قتار گیتد ،باشد که نسل امتوز و نسلهای
آی)ده از این ستچشمه زالل حقیقت سیتاب گتدند ،انشااهلل.

ادوازده

دوفصل)امه مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین 

سال اول ،شمارا اول ،پاییز و زمستان  :2236ص 26-2

مطالعه و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتابهای درسی
رشته علوم انسانی (مقطع دوم متوسطه)
محمدرضا رشیدی آل هاشم ،1یاسر

فیضاللهی2

تاریخ دریافت36/27/30 :
تاریخ پ یتش36/26/29 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضت تحلیل کمی میزان توگه به مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس در کتابهای درسی رشاته
علوم انسانی مقطع دوم متوساطه (دبیتساتان در ساال تحصایلی  37-36میباشاد .گامعاه آمااری پاژوهش شاامل کلیاه
کتابهای رشته علوم انسانی است .روش پژوهش تحلیل محتوای کمی است.
نتای ،پژوهش نشان داد که بیشتتین مطلب در اصوص موضوع دفاع مقادس در کتابهاای اساتان ش)اسای (22
استان آمده است .پا از آن در کتاب آمادگی دفاعی مطالب بیشتتی در اصاوص دفااع مقادس آورده شاده اسات.
پا از آن نیز در کتابهای فارسی و ادبیات فارسی بیش از سایت کتابهاا باه موضاوع دفااع مقادس و ارزشهاای آن
پتدااتهشده است .در کتابهای فلسفه ،م)طن ،تعلیمات ادیان الهی و اااالق ویاژه اقلیتهاای دی)ای ،ریاضای و آماار،
انسان و محیازیست و کارگاه کارآفتی)ی و تولید نیز هیچگونه اشارهای به موضوع دفاع مقدس نشاده اسات .در پایاان
نیز پیش)هادهایی ارائه شده است.
کلید واژهها :تحلیل محتوای کمی ،کتابهای درسی ،دفاع مقدس ،رشته علوم انسانی

 -2عضو هیئتعلمی دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین علیهالسالم.
 -3دانشجوی دکتاتی رشاته علام ااالعاات و داناش ش)اسای (گاتایش مادیتیت ااالعاات و داناش دانشاگاه تهاتان
.yaser.faizolahy@gmail.com
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مقدمه
گ)

تمام گبههی کفت و نفااق علیاه

تحمیلی عتاق علیه ایتان ،یا به عبارت صحیحتت ،گ)

ملت ایتان ،در تاریخ  22شهتیور سال  2203آغاز گتدید و پاا از هشات ساال فاتاز و نشایب در
تیتماه سال  2276به پایان رسید .این معتفی ظاهتی و ش)اسا)امهای ایان گ)ا
معظم انقالب اسالمی در این اصوص میفتمای)د« :این حادثهی گ)
ما تا آنجا که میتوانیم ،باید آثار گ)

ناابتابت اسات .رهبات

 ،واقعاً حادثه عجیبای باود...

را کشف و حفظ ک)ایم ...تااریخ نمیتواناد اینهاا را بیاان

ک)د .در تاریخ اواه)د گفت هشت سال گ)ا

شاد .دیگات بیشاتت از اینکاه نمیشاود بگوی)اد –

عملیاتها را یکییکی اواه)د گفت؛ در فالن تاریخ ،عملیات فتحالمبین شد؛ در فالن تاریخ؛ فالن
عملیات شد؛ اینقدر نیتو شتکت داشت؛ پیتوزی به دست آمد ،اما اینها کجا و حقیقت آنچه کاه
در این میدانها گ شته ،کجاا؟»( .اام)اهای ،علای 2262 ،ملات ایاتان در دفااع از مملکات ااود
سختیهای بسیار زیادی متحمل شدند ،از گمله :شهادت هزاران نفت از متدان و زنان ،اتاب شادن
بخش وسیعی از شهتهای کشورمان ،آواره شادن تعادادی زیاادی از ماتدم ،تحمیال اساارتهای
مادی فتاوان و . ...
در ای سالهای پا از دفاع مقدس کوششهای بسیاری صاورت گتفتاه اسات تاا مفااهیم و
ارزشهای واالی شکلگتفته در گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان باه نسالهای بعادی م)تقال شاود،

کتابهای زیادی به رشته تحتیت درآمدند ،فیلمهای سی)مایی مختلفای ساااته شادند ،آثاار ه)اتی
گوناگونی تولیدشده و به شیوههای مختلف سعی شده است تا این ارزشها به درستی م)تقل شوند.
رهبت معظم انقالب اسالمی در تعبیتی زیبا میفتمای)د« :این گ)ا

 ،یاک گا) ،اسات»( .اام)اهای،

علی 2262 ،به هماین اااات ،ش)اسااندن مفااهیم و ارزشهاای دفااع مقادس باه نسالهای گدیاد
ضااتورتی انکارناپ ا یت اساات ،چااتا کااه نساالهای گدیااد (مخصوص ااً دانااش آمااوزان ماادیتان و
آی)دهسازان انقالب اسالمی هست)د که باا الگاو گیاتی از تجتبیاات واالی دفااع مقادس میتوان)اد
کشتی انقالب اسالمی را به ست م)زل مقصود بتسان)د.
یکی از مهمتتین قالبها بتای انتقال این ارزشها کتابهاای درسای میباشاد؛ چاتا کاه اگات
مطلبی در قالب یک مقاله ارائه شده یا در ک)فتانا علمی اتح گتدد ،شاید افتاد محدودی آنهاا
را مطالعه کتده یا بشا)وند ،ولای اگات ایان مطالاب در قاالبی ناو و گا اب مان)اد یاک داساتان ،در
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کتابهای درسی آورده شود ،افتاد بیشتتی در سالهای متمادی آنهاا را دیاده و مطالعاه اواه)اد
کتد (رع)ایی . 2266 ،با توگه به اهمیت واالی مقوله دفاع مقدس ما در این تحقین به بترسی میزان
توگه کتابهای درسی رشته علوم انسانی (مقطع دوم متوسطه به موضوع دفاع مقدس میپتدازیم.

بیان مسئله
دفاع از میهن در مقابل بیگانگاان هماواره و در تماامی فته)
گ)

هاا ارزشام)د و مقادس اسات.

تحمیلی هشت ساله عتاق علیه ایتان نیز کاه باه زیباایی از آن باا ع)اوان «دفااع مقادس» یااد

میشود ،در این زمته محسوب میشود .به همین ااات ضتوری است که ارزشها و مفااهیم واالی
دفاع مقدس به نسلهای بعد از گ)

به اوبی م)تقل گتدد .یکی از گاهاایی کاه بهواساطه ارتبااب

مستقیم با نسلهای گدید میتواند در این میان نقش کلیدی و حیاتی ایفا نمایاد ،آماوزشوپتورش
است.
در دوران دفاع مقدس ،مع)ویتی که در گوانان به وگود آمده بود ،نه از روی تظاهت و ریا باود
و نه از ست پیتی و ناتوانی؛ آنان در نهایت ااالص و در ع)فوان گوانی و ت)ها بهواسطهی مباارزه باا
هوای نفسانی به این مقامات عالی رسیدند .زیباییهاای دوران دفااع مقادس ،صاح)ههای بیبادیلی
است که شاید نمونهی آن را فقا در کتبالی حسی)ی بتوان یافت؛ که چگوناه گواناان و نوگواناان
کم سن و سال دبیتستانی و گاهی راه)مایی ،با گتیه و التماس و حتی دستکاری در ش)اس)امه اود،
اشتیاق به حضور در گبهههای گ)

علیه دشم)ان اسالم را نشان میدادند .حضور بیشمار بایش از

 230هزار دانشآموز و دانشجوی تتبیتمعلم (که  72درصد نیتوهای اعزامی به گبههها را تشاکیل
میدادند و شهادت  2722دانشآموز و گانباز و آزاده شدن عدهی ک یتی از آنان در دوران دفااع
مقدس ،نشانگت تحولی بزرگ و روحیه مع)وی و شهادتالبی است که درسهای فتاوانی را باتای
نسل گوان و آی)دهساز ما دارد.
متیسفانه با وگود تیکیدهای مکتر مقاام معظام رهباتی بات انتقاال مفااهیم و ارزشهاای دفااع
مقدس و ضتورت آش)ایی هتچه بیشتت گوانان با این عتصه ،به نظت میرسد کاه ارزشهاای واالی
دفاع مقدس رو به کمتن

شدن میباشد .مدارس از گمله نهادهاایی هسات)د کاه پاا از ااانواده

بیشتتین تیثیت را بت روی دانش آموزان دارند .
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از اهداف مهم نظام آموزشی کشور انتقال ارزشهاا و فته)ا

اصایل اساالمی ملای و تااریخی باه

دانش آموزان است که ارزشهای دفاع مقدس در این میان از گایگاه ااصی بتاوردار است .مهم
است که این ارزشها بهاور عمین و همهگانبه به دانش آموزان ارائه شود تا توسا آنان بهگوناهای
گامع درونی شود .بهم)ظور تیمین این دیدگاه ،میتوان از محتوای کتابهاای درسای در حاد فهام
دانش آموزان استفاده کتد (افشار. 2232 ،
حال با توگه به اهمیت واالی ارزشهاای دفااع مقادس و تایثیت کتابهاای درسای بات داناش
آموزان؛ بهع)وان آی)دهسازان انقالب اسالمی ،ما بت آن هستیم کاه میازان توگاه کتابهاای درسای
رشته علوم انسانی (مقطع متوسطه دوم به ارزشهای دفاع مقدس را مورد بترسی قتار دهیم.
در الگوی نظام آموزشوپتورش ایتان ،غالب فعالیتهای آموزشی و پتورشای در چاارچوب
کتاب درسی صورت میگیتد .کتاب درسی از کارآمدتتین ابزارهاایی اسات کاه میتواناد نقشای
مهم در تتوی ،ارزشهای دفاع مقدس داشته و زمی)هساز تحقن رفتارهای عملی مت)اساب باا تاتوی،
فته)

دفاع مقدس در بین کسانی باشد که انتظار میرود در آی)ده ادامهده)ده این ارزشها باش)د

(صباغیان . 2269 ،واقعیت این است که اودبااتگیهاای فته)گای در دوره متوساطه و دورههاای
باالتت از آن اتفاق افتااده اسات؛ ب)اابتاین ،از اتیان محتاوای بتناماه درسای باین داناش آماوزان و
فته)

 ،باید رابطه محکم و مطمئ)ی به وگود آید .مواد درسی علوم انسانی ،از قبیل تاریخ ،زبان و

ادب فارسی ،ه)ت و گامعهش)اسی بیش از سایت دروس باا تقویات فته)گای ت)اساب دارناد (ملکای،
 ،2263ص  . 66بترسی میزان توگه باه موضاوع دفااع مقادس در کتابهاای درسای میتواناد در
بتنامهریزیهای آی)ده بتای تیلیف کتاب های رشته علوم انسانی مسثت باشاد .باا توگاه باه ماهیات و
اهمیت رشته علاوم انساانی و نظاتی باودن آن و از آنجاایی کاه بخاش اعظمای از داناش آماوزان
کشورمان در این رشته در حال تحصیل هست)د ،در صورت عدم توگه باه موضاوع دفااع مقادس و
ارزشها و مفاهیم متتبا با آن ،دانش آموزان با تاریخ غ)ی دفاع مقدس بیگاناه اواه)اد شاد .ایان
مسئله به اودی اود ،هم بتای کشور ما تهدیاد محساوب شاده و هام باعا
الگوهای دانش آموزان بهمتور زمان تغییت پیدا ک)د.
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سؤال اصلی تحقیق
در کتابهای درسی رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟ 

سؤالهای فرعی
 -2در کتابهای درسی انگلیسی و کتاب کار انگلیسی و عتبی ،زباان قاتآن و عتبای رشاته
علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟
 -3در کتابهای درسی تاریخ و تاریخش)اسی رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع
مقدس توگه شده است؟ 

 -2در کتابهای درسی دین و زندگی و معارف اسالمی رشته علوم انسانی به چه میازان باه
مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟
 -9در کتابهای درسی تعلیمات ادیان الهی و ااالق و ضمیمه دین و زندگی و بی)ش دی)ی
(ویژه اقلیتهای دی)ی رشته علوم ا نسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شاده

است؟ 

 -0در کتابهای فارسی ،ادبیاات فارسای و زباان و ادبیاات فارسای ،علاوم و ف)اون ادبای و
نگارش رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟ 

 -7در کتابهای م)طن و فلسفه رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگاه
شده است؟ 

 -6در کتابهای درسی گامعهش)اسی و علوم اگتماعی رشته علوم انساانی باه چاه میازان باه
مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟ 

 -6در کتابهای درسی گغتافیا رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگاه
شده است؟ 

 -3در کتاب درسی آمادگی دفاعی پایه دهم به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شاده
است؟ 

 -22در کتابهای درسی استان ش)اسی (کلیه استانها به چه میزان باه مفااهیم دفااع مقادس
توگه شده است؟ 
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 -22در سایت کتابهای درسی رشته علوم انسانی (تفکات و ساواد رساانهای ،ریاضای و آماار،
کارگاه کارآفتی)ی و تولید ،ه)ت ،انسان و محیازیست ،روانش)اسی ،ریاضی پایه باه چاه
میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟ 


ادبیات پژوهش
پیشینه
سبحانی نژاد و هتندی ( 2267در پژوهش اود به «بترسی و تحلیال میازان توگاه باه مفااهیم
دفاع مقدس در کتابهای درسی دوره ابتدایی و راه)مایی» پتدااتهاند .در این پژوهش پ) ،ساسال
پژوهشی با هدف تحلیل میازان توگاه کتابهاای درسای فارسای ،دی)ای ،اگتمااعی و تااریخ دوره
ابتدایی و راه)مایی به محورها و مسلفههای مفهومی متتبا با دفااع مقادس ،ااتح و ماورد بترسای
واقع شده است .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع تحلیل محتوا اسات ،گامعاه پاژوهش نیاز شاامل
چهار ع)وان کتاب درسی فارسی ،دی)ی ،اگتماعی و تاریخ دوره ابتدایی و راه)مایی تحصیلی چاپ
سال تحصیلی ( 63-62در مجموع بیساتوچهار گلاد کتااب درسای باوده اسات کاه هماه آنهاا
بهع)وان نمونه انتخاب و مورد بترسی واقع شدهاند .ابزار اندازهگیتی ،چک لیست تحلیال محتاوای
محقاان سااااته ب اوده و یافتااههای پااژوهش نیااز بااا بهتهگیااتی از شااااآ آمااار توصاایفی مااورد
تجزیهوتحلیل آماری قتار گتفته است .عمادهتتین یافتاههای پاژوهش بیاانگت آن اسات کاه  .2در
مجموع چهار ع)وان کتاب مورد بترسی 322 ،متتبه به مسلفههای مفهومی ماتتبا باا دفااع مقادس
توگه شده است .روند م کور در کتابهای فارسی ،دی)ی ،اگتماعی و تاریخ به تتتیب ،293 ،967
 262و  66متتبه بوده است .3 .در بین چهار محور مفهومی مورد بترسی ،بیشتتین توگه به محاور
واژهها و اصطالحات دفاع مقدس و کمتتین توگه به محور اسارتهای اگتماعی بوده است و باه
دو محور مفهومی؛ ابتکار ،االقیت و اودکفایی هیچگونه توگهی نشاده اسات .2 .در کتابهاای
درسی پایه دوم راه)مایی بیشتتین توگه به مفاهیم دفاع مقدس شده است و در کتابهای درسای
پایه دوم ابتدایی هیچگونه توگهی به این مفاهیم نشده است.
سبحانی نژاد و یوزباشی ( 2266در پژوهش اود باا ع)اوان «بترسای میازان توگاه باه مفااهیم
فته)

ای ار و شاهادت در محتاوای کتابهاای درسای فته)ا
6
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راه)مایی کشور» به این نتای ،دست یافت)د .2 :عمدهتتین عوامل مبین فته)

ای ار و شهادت شامل

کشته شدن در راه ادا ،ازاودگ شاتگی ،دگات ااواهی ،ااداگویی ،معارضاه باا اشاونتالبی،
مبارزه باا تجااوزگتی و ظلام ،مباارزه در راه اادا ،کااری بااالتت از وظیفاه انجاام دادن ،تاالش و
سازندگی ،مقاومت و ایستادگی ،عمال شایساته انجاام دادن ،بصایتت و بیا)ش ،مشاارکت در کاار
گتوهی ،تقوا و پتهیزکاری ،متدن با عزت و شتافت ،م)ادی عدالت ،ادای تکلیف الهی ،ق)اعات و
صبت  ،توکل بت ادا و فاداکاری ،صاداقت و حقیقات و دوری از دنیاپتساتی اسات  .3در مجماوع،
اسالمی و تعلیمات دی)ی دوره راه)مایی حاکی از این بود که ایان

تحلیل کتابهای درسی فته)

کتابها 333 ،متتبه به عوامل فته)

ای ار و شهادت توگه کتده است .2 .بیشتتین توگه به عوامل

مبارزه با ظلم و گهل ( 79متتبه مقاومت و ایستادگی ( 09متتبه بوده است .9 .کمتاتین توگاه باه
عوامل کاری بیشتت از وظیفه انجام دادن (بدون توگه و تالش و سازندگی (یکمتتبه بوده است.
متزوقای و فوالدچ)ا

( 2232در تحقیاان ااود باه «ارزیااابی بتناماه درسای دورهی ابتاادایی

(اهداف و محتوا از م)ظت فته)

ای ار و شهادت» پتدااتهاند .اگتچه موضوع تحقین دفاع مقادس

نیست ،اما به دو دلیل میتواند بتای تحقین حاضت پیشی)ه مفیدی باشد .2 :به دلیل روش تحلیال کاه
تحلیل محتوا است و باا روش تحلیال ایان تحقیان همخاوانی دارد  .3دفااع مقادس و فته)ا
زیتمجموعه فته)

آن

ای ار و شهادت است و میتوان توگه به دفااع مقادس را در توگاه باه ای اار و

شهادت مورد بترسی قتار داد .نتای ،این تحقین نشان میدهد که در اهداف کلی ت)هاا در حاوزهی
اگتماعی یک مورد و در حوزهی اهداف سیاسی دو مورد و در اهداف اعتقادی دوره ابتادایی نیاز
ت)ها یک مورد به اور مستقیم به این موضوع پتدااتهاند .نتای ،تحلیل محتوا نشاان میدهاد کاه در
کتب درسی دورهی ابتدایی ،بیشتت به مبانی ای ار و شاهادت پتدااتاه شاده اسات .همچ)این از باین
مسلفههای مبانی ای ار و شهادت بیشتت به صفات متعالی ،همدلی و حنگتایی پتدااتهشده است و از
بین مسلفههای مفاهیم ای ار و شهادت نیز مقولهی معتفی الگوها موردتوگه بیشتتی بوده است.
افشار و سبحانی نژاد ( 2232در پژوهش اود به «بترسی مفاهیم ای ار و شهادت در کتابهای
درسی دوره ابتدایی» پتدااتهاند  .این پژوهش ،با هدف تعیین میزان توگه به مفاهیم ای ار و شهادت
در کتابهای درسی دوره ابتدایی صورت گتفته است .این پژوهش از نوع کیفی و بتای تجزیاه و
تحلیل ااالعات از تحلیل اس)ادی به همتاه تحلیل محتوا استفاده شده است .گامعه پژوهشای شاامل
7

دوفصلنامة مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال اول ،شمارة اول ،پاییز و زمستان 1318

اساا)اد و ماادارک مااتتبا و در دسااتتس نظااتی و تحقیقاااتی در زمی)ااه مفاااهیم ای ااار و شااهادت و
کتابهای درسی دوره ابتدایی چاپ سال تحصیلی  32-33بوده اسات .در بخاش تحلیال اسا)ادی،
نمونهگیتی نشد ،ل ا همه اس)اد به م)ظور مشخآ کتدن مصداقهای ای ار و شهادت بترسی شد .در
بخش تحلیل محتوا  22گلد کتاب درسی دوره ابتدایی ،به شیوه هدفم)د ،انتخااب و در واحادهای
تحلیل محتوایی  2کلماه  3گماالت و مضاامین  2تکاالیف و فعالیتهاا  9ساسالها  0اشاکال،
تصاویت ،نقشهها  7سایت تحلیل محتوا شده است .ابزار گاتدآوری داده شاامل فاتم فیشباتداری و
سیاهه تحلیل محتوای کتابهای درسی بوده است .عمدهتتین یافتاهها پاژوهش شاامل ماوارد زیات
است :ضتورت اتاحی و تدوین سااتار عوامل مفهومی ای ار و شاهادت باتای اساتفاده در تایلیف
کتابهای درسی دوره ابتدایی مشهود است .میزان توگه به انواع عوامل مفهومی ای ار و شهادت در
محتوای کتابهای درسی فارسی بخوانیم سال دوم ابتدایی ،فارسی ب)ویسیم سالهای دوم ،پا)جم و
ششم ،آموزش قتآن سالهای اول ،پ)جم و چهارم و تعلیمات اگتماعی سال چهارم ،کمتات از ساایت
کتابهای درسی است .از بین  29عامل مفهومی ای ار و شهادت توگه به عوامل مفهومی  2تجلیال
از شهید و ای ارگت  3صفات شهید و ای ارگت  2نامها و مفاهیم تداعیگت شاهادت و ای اارگتی 9
نمادهای شهید و ای ارگت  0نام شهید ،بیشتت از سایت عوامل مفهومی است .از بین دو ناوع اشااره در
محتوای کتابهای درسی مورد بترسی ،توگه به اشاره مستقیم در عوامل مفهومی ای ار و شاهادت،
بیشتت بوده است.
دژپخش ( 2239در پایاننامه اود به «بترسی میزان توگاه باه دفااع مقادس در کتاب درسای
علوم اگتماعی دوره متوسطه اول ایتان» پتدااته است .هدف ایان پاژوهش تحلیال محتاوای دفااع
مقدس در کتب علوم اگتماعی مقطع متوسطه اول (معادل دوره راه)مایی قدیم بود .مطالعاه فاوق،
روش از نوع پژوهش توصیفی و تحلیل اس)ادی (در بخش دستیابی باه مسلفاههای دفااع مقادس و
تحلیل محتوی (در بخش تحلیل محتوای کتابهای درسی تعلیمات اگتماعی انجام گتفت .گامعه
آماری پژوهش ،کلیه کتب تدوینشده تعلیمات اگتماعی مقطع سهگانه مقطع متوسطه اول باود .در
این پژوهش از چاک لیسات (سایاهه مسلفاههای تعلیماات اگتمااعی اساتفاده شاده اسات .روایای
محتوایی چک لیست توسا تعدادی از صاحبنظتان و استادان دانشگاه تییید شد .در تحلیل دادهها
از فتاوانی و نسبت (درصد استفاده شد .عمدهتتین یافتههای پاژوهش باه تفکیاک اهاداف ماورد
8
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بترسی عبارتاند از :در پایه اول مقطع متوسطه اول توگه کمای باه مسلفاههای دفااع مقادس شاده
است .بیشتتین توگه به مسلفههای دفاع مقدس به ام)یت باوده باا  0فتاوانای (معاادل  27796درصاد
مسلفههای یافت شده و مسلفه دفاع مقدس با صفت فتاوانی ( %2کمتاتین باود .درکتااب تعلیماات
پایه دوم مقطع متوسطه اول ،توگه کمی به مسلفههای دفاع مقدس شده بود .از باین واژههاای دفااع
مقدس ،واژه امام حسین با  26درصد بیشتتین فتاوانی را داشته و واژه دفاع مقدس با صافت فتاوانای
( %2کمتتین مقدار را داشت .در پایه اول مقطع متوسطه سوم توگه کمی به مسلفههای دفاع مقدس
شده بود .از بین یافتهها ،واژه انقالب با  0فتاوانی معادل با  22730درصد بیشتتین مسلفه و واژه دفاع
مقدس با  2فتاوانی (معادل  %2کمتتین فتاوانی را داشت .در کتابهای تعلیمات پایههای ساهگانه
مقطع متوسطه اول  297کلمه در ارتباب با مسلفههای دفاع مقدس بوده که  2/29درصد از محتاوای
کتاب را شامل میشد؛ ب)ابتاین در مقطع متوسطه اول توگه کمی به مسلفاههای دفااع مقادس شاده
بود .در بین پایههای سهگانه به مسلفه دفاع مقدس با صفت فتاوانی هیچ توگهی نشده بود.
رضوی ( 2239در مقاله اود به «تحلیل محتوای کتابهای درسی «دی)ی» و «ادبیات فارسای»
دوره متوسطه بت اساس مسلفههای دفاع مقدس» پتدااته است .این مقاله باا هادف تحلیال محتاوای
کتابهای درسی دی)ی و ادبیات فارسی دوره متوسطه بت اساس مسلفههای شاشگانه دفااع مقادس
تدوینشده و به دنبال پاسخ به این سسال است که آیا کتابهای مزبور توانستهاند این مسلفهها را باه
اوبی انعکاس ده)د؟ روش تحقین «توصیفی» و از ناوع «تحلیال محتاوا و واحاد تحلیال مضامون»
است .پا از تعیین  23مصداق بتای  7مسلفه 3 ،ع)وان کتاب ادبیات فارسی و دی)ای دوره متوساطه
انتخاب شد .وسیله اندازهگیتی چک لیسات باوده کاه ضاتیب پایاایی کاپاای آن  2/23و ضاتیب
پایایی متکب آن  2/36و اعتبار مطلوب داشته اسات .نتاای ،نشاان داد در هات دو گاتوه کتااب ،باه
صفات متعالی و پیام عاشورا به اوبی توگه شده است .کمتتین توگه در هت دو گتوه ،به «پایداری،
ای ار ،شهادت و اقتدار سیاسی» بوده است .ده مصداق بتتت در دو گتوه کتاب ،به یک اندازه به کار
بتده نشده است .همچ)ین نتای ،نشان داد شش مسلفه موضوع مطالعه در کتابهای فارسی ساه پایاه
تحصیلی وضعیت بهتتی نسبت به کتابهای دی)ی داشتهاند.
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تعاریف عملیاتی 
دفاع مقدس :پایداری و مقاومات هشتسااله ماتدم ایاتان ( 2203-2276در مقابال رژیام
بع ی عتاق است.
کتابهای درسی انگلیسی و عربی :شامل انگلیسی پایه دهام ،کتااب کاار انگلیسای ،2
انگلیسی پایه یازدهم ،کتاب کار انگلیسی پایه یازدهم ،عتبی زبان قاتآن  2پایاه دهام ،عتبای زباان
قتآن  3پایه یازدهم ،عتبی دوره پیشدانشگاهی
کتابهای درسی تاریخ :شامل تاریخ ایتان و گهان باستان ( ، 2تاریخ ( 3از بع ت پیامبت
اسالم تا پایان صفویه ،تاریخش)اسی دوره پیشدانشگاهی
کتابهای درسی دین و زندگی :شامل دیان و زنادگی  ،2دیان و زنادگی  ،3معاارف
اسالمی (دین و زندگی دوره پیشدانشگاهی
کتابهای درسی تعلیمات ادیان و اخالق الهی :شامل تعلیمات ادیان الهی و اااالق
( 2ویژه اقلیتهای دی)ی ،تعلیمات ادیان الهی و ااالق ( 3ویژه اقلیتهای دی)ای ،ضامیمه دیان و
زندگی ( 3ویژه اهل س)ت ،بی)ش دی)ی دوره پیشدانشگاهی (ویژه اقلیتهای دی)ی
کتابهای درسی فارسی و ادبیات فارسی و نگارش :شامل فارسای  ،2علاوم و ف)اون
ادبی  ،2نگارش  ،2فارسی  ،3علاوم و ف)اون ادبای  ،3نگاارش  ،3ادبیاات فارسای (قافیاه ،عاتوض،
سبکش)اسی و نقد ادبی دوره پیشدانشگاهی ،زبان و ادبیات فارسی عمومی
کتابهای درسی منطق و فلسفه :شامل م)طن ،فلسفه ،فلسفه (آش)ایی با فلسفه اساالمی
دوره پیشدانشگاهی
کتددابهددای درسددی جامعددهشناسددی و علددوم اجتمدداعی :شااامل گامعهش)اساای ،2
گامعهش)اسی  ،3علوم اگتماعی دوره پیشدانشگاهی
کتابهای درسی جغرافیا :گغتافیای ایتان ،گغتافیا  ،3گغتافیا دوره پیشدانشگاهی
سایر کتابهای درسی :تفکت و سواد رسانهای ،ریاضی و آماار  ،3کارگااه کاارآفتی)ی و
تولیااد ،ه)اات ،انسااان و محاایا زیساات ،روانش)اساای ،ریاضاای و آمااار  ،3ریاضاای پایااه دوره
پیشدانشگاهی.

11
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روش تحقیق
با توگه به تحلیل کتابهای درسی ،روش تحقین از نوع توصیفی و تحلیل محتوای کمی می-
باشد .در این تحقیان ابتادا کلیاه کتااب هاای رشاته علاوم انساانی مقطاع دوم متوساطه (دبیتساتان
گمعآوری شد ،سپا کتابهای هم ع)وان و هم موضوع در پایههای مختلف تحصیلی مقطاع دوم
متوسطه رشته علوم انسانی دستهب)دی شد ،پا از آن هتیک از کتابها باه لحاا میازان توگاه باه
موضوع دفاع مقدس و مفاهیم و ارزشهای آن مورد بترسی قتار گتفت .شیوه کار به این صاورت
بود که در کلیه کتابهای مورد مطالعه ،هت درسی که به موضوع دفاع مقادس ماتتبا باود ،ماورد
تحلیل و بترسی قتار میگتفت ،به این صورت که تعداد صفحات متتبا با موضوع دفااع مقادس،
تعداد متنهای متتبا ،تعداد عکاها ،تعداد نقاشیها و ...از کتابها استختا شد و ااالعاات آن
در گدولهای متبواه گایدهی و با سایت کتابهای هم موضوع مقایسه میشد.

یافتهها
با توگه به هدف تحقین ،هتیک از کتابهای درسی رشته علوم انسانی (مقطع دوم متوساطه
ازنظت میزان توگه به مفاهیم و موضوعات دفاع مقدس مورد بترسی و تحلیل کمی قتار گتفت.

سؤال اول تحقیق
در کتابهای درسی انگلیسی و کتاب کار انگلیسی و عتبی ،زبان قتآن و عتبی رشته علوم
انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟
گدول شماره  – 2میزان توگه به موضوع دفاع مقدس درکتابهای انگلیسی و عتبی رشته
علوم انسانی
پایه

دهم

عنوان کتاب

کتاب کار
انگلیسی

عنوان

نوع طرح

درس

در کتاب

-

-

11

فراوانی

-

درصد
فراوانی

-

تعداد
صفحات
مرتبط

-
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دهم
دهم
یازدهم
یازدهم
یازدهم
پیشدانشگاهی

انگلیسی

تصویت

Lesson 3

عتبی زبان
قتآن
انگلیسی
کتاب کار
انگلیسی
عتبی زبان
قتآن
عتبی

2

2

222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

گمع

222

2

بتابات دادههاای گادول شاماره  2و در بترسای ساسال اول تحقیان مشاخآ شاد کاه در باین
کتابهای مشخآ شده ،ت)ها در صفحه  60کتاب انگلیسی پایه دهم تصویت شهدای هستهای (شهید
علی محمدی ،شهید شهتیاری ،شهید احمدی روشن ،شهید رضایینژاد به ع)وان یک م ال درسای
آورده شده است .در کتابهای عتبی زبان قتآن ،کتاب کار انگلیسی ،انگلیسی پایه یازدهم ،کتاب
کار انگلیسی پایه یازدهم ،عتبی زبان قتآن پایه یازدهم و عتبی پیشدانشگاهی هیچگونه مطلبی در
اصوص دفاع مقدس نیامده است.

سؤال دوم تحقیق
در کتابهای درسی تاریخ و تاریخش)اسی رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع
مقدس توگه شده است؟
گدول شماره  – 3میزان توگه به موضوع دفاع مقدس در کتابهای تاریخ رشته علوم انسانی
پایه

دهم

عنوان کتاب

تاریخ  :2ایتان و

عنوان

نوع طرح

درس

در کتاب

-

12

فراوانی

-

درصد
فراوانی

-

تعداد
صفحات
مرتبط

-
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گهان باستان
یازدهم
پیش
دانشگاهی

تاریخ 3

-

-

-

-

-

تاریخش)اسی

2

متن

2

222

2

2

222

2

گمع

بتابت دادههای گدول شماره  3و در بترسی سسال دوم تحقین مشخآ شد که در صفحه 223
کتاب تاریخش)اسی مقطع پیشدانشگاهی مطلبی در اصوص تاریخ گ)
قسمت از گ)

ها آماده اسات ،در ایان

تحمیلی عتاق علیه ایتان به ع)وان یاک نموناه ااوب یااد شاده اسات کاه در آن

بسیاری از قهتمانان ملت ایتان شتکت داشت)د و زندگینامه آنان به قلم اودشان یا به قلم دیگتان به
چاپ رسیده است .در کتاب تاریخ  :2ایتان و گهان باستان و تاریخ  3هیچگونه اشارهای به موضوع
دفاع مقدس نشده است.
در مورد کتاب تاریخ  3هم باید گفت که با توگه به ای)که این کتاب از بع ت پیامبت تا پایان
دوره صفویه را شامل میشود ،به همین ااات در آن اشارهای باه مفااهیم و موضاوع دفااع مقادس
نشده است.

سؤال سوم تحقیق
در کتابهای درسی دین و زندگی و معارف اسالمی رشته علوم انسانی به چه میزان باه
مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟
گدول شماره  -2میزان توگه به موضوع دفاع مقدس در کتابهای دین و زندگی و معارف
اسالمی
پایه

دهم

عنوان
کتاب

عنوان درس

دین و

پ)جتهای به

زندگی 2

روش)ایی

نوع طرح

فراوانی

در کتاب

متن

13

2

درصد
فراوانی

23/0

تعداد
صفحات
مرتبط

3
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پ)جتهای به
روش)ایی
م)زلگاه بعد
دوستی با
ادا
یاری از نماز
و روزه

پیشدانشگاهی

یازدهم

دین و
زندگی 3

بتنامهای بتای

معارف

فتدا

اسالمی

بتنامهای بتای
فتدا

متن

3

30

2

متن

2

23/0

2

متن

2

23/0

2

متن

2

23/0

2

-

-

-

-

متن

2

23/0

2

متن

2

23/0

2

6

222

6

گمع

بتابت دادههای گدول شماره  2و در بترسی سسال سوم تحقین مشخآ شد که در  7صفحه از
کتاب دین و زندگی  2به مطالبی در اصوص دفاع مقدس پتدااته شده است .در صفحه  93و 02
بتگزیدهای از دستنوشتههای شهید سید محمود افتخاری آورده شده است .در صفحه  03کتاب و
در قسمت پیش)هادها از دانشآموز اواستهشده است به آثار و زندگی یکی از شهدای دفاع مقدس
و یااا ماادافعان حااتم متاگعااه کااتده و بترساای ک)ااد کااه آنااان درباااره زناادگی و مااتگ چگونااه
میاندیشیدند .انگیزه شهادتالبی آنها چه بوده است؟ در پاورقی همین صفحه مطالعه کتابهایی
مان)د «مجموعه قصه فتماندهان» از حوزه ه)تی سازمان تبلیغات اساالمی و «اادا باود ،دیگات هایچ
نبود» اثت دکتت مصطفی چمتان پیش)هادشده اسات .در صافحه  76باه مطلبای در اصاوص شاهادت
مجاهدان در راه ادا پتدااته شده است .در صفحه  230کتاب در مطلبی باا ع)اوان «عاشاقانهای باا
ادا» بخشهایی از دستنوشتههای شهید ناصتالدین باغانی آورده شده است .در صفحه  36کتاب
14
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معارف اسالمی پیشدانشگاهی و در متن پیام امام امی)ی اشارهای به گ)

تحمیلی عتاق علیاه

ایتان شده است .در صفحه  33و  222اشارهای باه بخشای از پیاام اماام امی)ای ه)گاام پا یتش
قطع)امه آتشبا شده است .در کتاب دین و زندگی ( 3پایه یازدهم هیچگونه اشارهای به موضوع
دفاع مقدس نشده است.

سؤال چهارم تحقیق
در کتابهای درسی تعلیمات ادیان الهی و ااالق و ضمیمه دین و زندگی و بی)ش دی)ی
(ویژه اقلیتهای دی)ی رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟
گدول شماره  – 9میزان توگه به موضوع دفاع مقدس در کتابهای تعلیمات ادیان الهی و
ااالق رشته علوم انسانی
عنوان کتاب

پایه

نوع

عنوان

طرح در

درس

فراوانی

کتاب

درصد
فراوانی

تعداد
صفحات
مرتبط

تعلیمات ادیان
الهی و ااالق

دهم

(ویژه اقلیتهای

-

-

-

-

-

دی)ی
تعلیمات ادیان
یازدهم

الهی و ااالق

-

-

-

-

-

(پایه یازدهم
یازدهم
پیشدانشگاهی

ضمیمه دین و
زندگی
بی)ش دی)ی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

گمع

بتابت دادههای گدول شماره  9و در بترسی سسال چهارم مشخآ شد که در هیچیک از
کتابهای تعلیمات ادیان الهی و ااالق (ویژه اقلیتهای دی)ی و بی)ش دی)ی (ویژه اقلیتهای
15
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دی)ی به مفاهیم و موضوع دفاع مقدس پتدااته نشده است.

سؤال پنجم تحقیق
در کتابهای فارسی ،ادبیاات فارسای و زباان و ادبیاات فارسای ،علاوم و ف)اون ادبای و
نگارش رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟
گدول شماره  – 0میزان توگه به موضوع دفاع مقدس در کتابهای نگارش ،فارسی،
علوم و ف)ون ادبی رشته علوم انسانی
پایه

عنوان
کتاب

دهم

نگارش 2

دهم

فارسی 2

عنوان درس

-

نوع طرح در
کتاب

-

دریادالن

متن همتاه با

صفشکن

تصویت

ااک
آزادگان
شیت زنان ایتان
دلیتان و
متدان
ایتانزمین

فراوانی

درصد

صفحات

فراوانی

مرتبط

2

2

2

3

3/0

9

متن بهصورت
شعت

3/0

3

2

مصور
متن همتاه با
تصویت

3/0

3

6

متن به
صورت شعت
همتاه با

3/0

3

3

تصویت

علوم و
دهم

ف)ون ادبی

-

2

-

2

2

2
یازدهم

علوم و

-

16

2

2

2
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ف)ون ادبی
3
تا غزل بعد...
یازدهم

فارسی 3

یازدهم

نگارش 3

رباعیهای
امتوز
کارگاه
نوشتن

تصویت
تصویت

2

9/67

2

متن

2

9/67

2

کارگاه

متن همتاه با

نوشتن

تصویت

درآمدی
وادبیات

متن

ادبیات

انقالب اسالمی

فارسی

حماسه

متن همتاه با

(قافیه،

چهاردهساله

شعت و تصویت

عتوض...

تاوان

این

اون

تا

قیامت

9

23

3

بت

ادبیات معاصت

پیشدانشگاهی

متن همتاه با

3

3/0

0

ماند

متن

2

2

2

9/67

29/36

9/67

2

0

2

پیشدانشگاهی

بت ما
زبان و
ادبیات
فارسی

-

-

2

2

(عمومی
32

گمع
17
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بتابت دادههای گدول شماره  0و در بترسی سسال  0تحقین مشخآ شد کاه در درس دهام کتااب
فارسی  2با ع)وان «دریادالن صفشکن» یکی از بتنامههای روایت فتح را به صورت ماتن درآورده
است که متبوب به یک از عملیاتهای حاشیه اروند میباشاد .در درسای یاازدهم شاعتی از ااانم
سپیده کاشانی با ع)وان «ااک آزادگاان» آماده اسات کاه در آن مفااهیمی چاون دفااع از مایهن،
شهادت ،وان و  ...آمده است .در این درس همچ)ین تصویت تابوت یکی از شاهدا بات روی دسات
متدم دیده میشود .در قسمت رواناوانی مت)ی با ع)وان «شیت زنان ایتان» آمده است که االصهای
از کتاب «من زندهام» نوشته اانم معصومه آباد همتاه با متن تقتیظ مقام معظم رهبتی بت این کتاب
می باشد .در این درس همچ)ین تصویت نقاشی شده شخصیت اصلی کتاب مان زنادهام چااپ شاده
است .در همین بخش ،قسمتی با ع)وان درک و دریافت وگود دارد کاه در آن دو ساسال از داناش
آموزان به ع)وان تکلیف پتسیده شده است .2 .به اعتقاد شما چگونه میتوان از ای ارگتی آزادگاان
و گانبازان تجلیل کتد؟  .3ثبات ااااتات دوره گ)ا

 ،چاه نقشای در حفاظ ارزشهاای انقاالب

اسااالمی داشااته اساات؟ در درس «دلیااتان و مااتدان ایااتانزمین» شااعتی حماساای از آقااای محمااود
شاهتای آمده است .موضوع شعت در مورد رزم)دگان است و تصویتی که در پازمی)ه آن وگود
دارد متبوب به راهپیمایی تعدادی از رزم)دگان در یاک م)طقاه بتفای و کوهساتانی در زماان دفااع
مقدس میباشد.
در صفحه  63کتاب فارسی  3داستانی به اسم «تا غزل بعد »...آمده است که متبوب به
اااتات اسیت آزاد شده اصغت رباب گزی (بتگتفته از کتاب زندان موصل میباشد .همچ)ین یک
تصویت نقاشی شده از استای دفاع مقدس در این بخش آمده است .همچ)ین در قسمت «درک و
دریافت» از دانش آموزان پتسیده شده است که استا چه راهکارهایی بتای رویارویی با
دشواریهای اسارت به کار بتدهاند .در صفحه  67کتاب فارسی  3تصویت یکی از یادمانهای دفاع
مقدس به ع)وان زمی)ه صفحه آورده شده است.
در صفحه  96کتاب نگارش  3و در قسمت «کارگاه نوشتن» مطلبی ادبی با ع)وان «سال نو»
آمده است که بتگتفته از کتاب شهید باکتی نوشته یوسف زاده است .در صفحه  79کتاب و در
قسمت «کارگاه نوشتن» مطلبی در اصوص شهید همت (همتاه با تصویت از کتاب «شهید همت»
نوشته عتب لو آمده است .همچ)ین در صفحه  70مطلبی از کتاب «شهید آوی)ی» نوشته گعفتی
18
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مطلن همتاه با تصویت شهید آوی)ی آمده است.
در صفحه  223کتاب ادبیات فارسی (قافیه ،عتوض ،سبکش)اسی و نقد ادبی مطلبی در
اصوص قالب ستودههای بعد از انقالب اسالمی آمده که به شعت دفاع مقدس نیز اشاره شده است.
در صفحه  222ستودهای با ع)وان «حماسه چهاردهساله» از آقای محمدرضا عبدالملکیان است که
در اصوص ادبیات دفاع مقدس است ،در این درس همچ)ین تصویت تعدادی از رزم)دگان دفاع
مقدس در یک م)طقه کوهستانی آورده شده است .در صفحه  293نیز ضمن آوردن شعتی در
اصوص شهدای کتبال ،به شهدای هشت سال ایستادگی و مقاومت متدم نیز اشاره شده است .در
کتابهای نگارش  2پایه دهم ،علوم و ف)ون ادبی پایه دهم ،علوم و ف)ون ادبی پایه یازدهم و زبان و
ادبیات فارسی عمومی پیشدانشگاهی هیچگونه اشارهای به موضوع دفاع مقدس نشده است.

سؤال ششم تحقیق
در کتابهای م)طن و فلسفه رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگاه
شده است؟
گدول شماره  – 7میزان توگه به موضوع دفاع مقدس در کتابهای م)طن و فلسفه رشته
علوم انسانی
عنوان

عنوان

نوع طرح در

کتاب

درس

کتاب

دهم

م)طن

-

-

-

یازدهم

فلسفه

-

-

-

-

فلسفه

-

-

-

-

پایه

پیش
دانشگاهی
گمع

فراوانی

2

درصد

صفحات

فراوانی

مرتبط

-

2

2

بتابت دادههای گدول شماره  7و در بترسی سسال  7تحقین مشخآ شد که در هیچیک
از کتابهای م)طن و فلسفه رشته علوم انسانی (مقطع متوسطه به مفاهیم و موضاوعهای دفااع
مقدس اشاره نشده است.
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سؤال هفتم تحقیق
در کتابهای درسی گامعهش)اسی و علوم اگتماعی رشته علوم انسانی باه چاه میازان باه
مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟
گدول شماره  – 6میزان توگه به موضوع دفاع مقدس در کتابهای گامعهش)اسی و
علوم اگتماعی رشته علوم انسانی
پایه

عنوان
کتاب

نوع
عنوان درس

کتاب
پدیدههای اگتماعی

یازدهم

گامعهش)اسی 3

تصویت

2

تصویت

2

0/66

2

هویت

تصویت

2

0/66

2

تمتین

متن

2

0/66

2

در متن

تصویت

2

0/66

2

در متن

تصویت

2

0/66

2

تصویت

2

0/66

2

پیشدانشگاهی

فته)

علوم
اگتماعی

مرتبط

0/66

اگتماعی
دهم

فراوانی

صفحات
2

ارزیابی گهانهای
گامعهش)اسی 2

طرح در

فراوانی

درصد

تعداد

گهانی

مطلوب
گغتافیای فته)گی

تصویت و

گهان گدید

متن

بیداری اسالمی

تصویت

گغتافیای فته)گی

متن و

گهان گدید

تصویت

گمع

0

33/92

3

2

0/66

2

9

32/03

3

26

222

23

بتابت دادههای گدول شماره  6و در بترسی سسال  6تحقین مشخآ شاد کاه در صافحه
 26کتاب گامعهش)اسی  2تصویتی از مزار شهدا نشان داده شده است که اانوادهای در آنجاا
در حال صتف افطاری هست)د .در صفحه  96کتاب عکا شهید بهتوز ماتادی از رزم)ادگان
مقاومت  90روزه اتمشهت به همتاه چ)د رزم)ده دیگت در مقابل مسجد گامع اتمشاهت آماده
21
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است .در صفحه  00همین کتاب و در ابتدای فصلی گدید از کتاب ،عکا شاهدای هساتهای
در ک)ار چ)د عکا دیگت آورده شده است .در صفحه  03کتاب ،زندگیناماه یکصافحهای
شهید متتضی آوی)ی آورده شده است .در صفحه  73کتاب تصاویت گاویاداالثت حاا احماد
متوسلیان به همتاه دو رزم)ده دیگت آورده شده است .در صفحه  72کتاب تصویت شهید سعید
اوقانی (که در عملیات بدر شهید شدند در کودکی و در حال ورزش آورده شده است.
در صافحه  27کتااب گامعهش)اسای  3تصاویتی از پیاادهروی رزم)ادگان دفااع مقاادس
آورده شده است .در صفحه  229و  220تعداد چهار تصویت آورده شده است کاه متباوب باه
استای عتاقی در زمان گ)

تحمیلی ،کماک تسالیحاتی غتبیهاا باه عاتاق در زماان گ)ا

تحمیلی و بمباران ستدشت متبوب میشوند .همچ)این توضایحی چ)اداطی در ماورد گ)ا
تحمیلی هشتساله در این قسمت آورده شده است.
در صفحه  237کتاب علوم اگتماعی مقطع پیشدانشگاهی ،تصویت چ)د نفت از رزم)دگان
دفاع مقدس آورده شده است که در حال ا)دیدن هست)د .در صفحه  220به گ)ا

تحمیلای

هشتساله علیه ایتان و تالشها بتای مقابله با انقالب اسالمی ایتان اشاره شاده اسات .در ایان
صاافحه همچ)ااین تصااویتی از بمبهااای ساااات اسااپانیا کااه در گ)ا

تحمیلاای علیااه ایااتان

استفادهشده ،آورده شده است .در صفحه  227هم مطالبی در اصوص کمک همه کشورهای
اروپایی و بلوک شتق و غتب در گ)

تحمیلی علیه ایتان آورده شده است.
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سؤال هشتم تحقیق
در کتابهای درسی گغتافیا رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه
شده است؟
گدول شماره  – 6میزان توگه به موضوع دفاع مقدس در کتابهای گغتافیا رشته علوم انسانی
عنوان

پایه

کتاب

دهم
یازدهم
پیش
دانشگاهی

عنوان درس

گغتافیای

ویژگیهای

ایتان

گمعیت ایتان

نوع طرح
در کتاب

فراوانی

تصویت

2

درصد
فراوانی

222

تعداد
صفحات
مرتبط

2

گغتافیا 3

-

-

-

-

-

گغتافیا

-

-

-

-

-

2

222

گمع

2

بتابت دادههای گدول شماره  6و در بترسی سسال شماره  6مشاخآ شاد کاه در صافحه 60
کتاب گغتافیای ایتان با نشان دادن تصاویتی از رزم)ادگان دفااع مقادس ،اشااره باه آغااز گ)ا
تحمیلی در سال  2203شده است.
در کتابهای گغتافیا  3پایه یازدهم و گغتافیا پیشدانشگاهی نیز هیچگونه اشاارهای باه
موضوع دفاع مقدس نشده است.

سؤال نهم تحقیق
در کتاب درسی آمادگی دفاعی پایه دهم به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده
است؟
گدول شماره  – 3میزان توگه به موضوع دفاع مقدس در کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم

22
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نوع طرح در کتاب

دهم

فراوانی

صفحات
مرتبط

عنوان درس

کتاب

آمادگی دفاعی

پایه

عنوان

فراوانی

درصد

تعداد

متن

عکس

سایر

مقدمه

2

-

-

2

2/63

2

اقتدار دفاعی

2

2

-

9

6/20

2

انتخاب بسیجی نمونه

2

-

-

2

2/63

2

سازمان بسی ،مستضعفین

2

-

-

2

2/63

2

علوم و معارف دفاع مقدس

7

22

3

26

23/29

3

حماسههای ماندگار

6

22

3

32

92/26

22

درس آزاد 2

2

-

-

2

0/20

2

من یک رزمآورم

2

3

-

2

0/20

2

درس آزاد 3

2

2

-

3

2/06

2

32

33

9

07

222

36

گمع

بتابت دادههای گدول شماره  3و در بترسی سسال شماره  3مشخآ شد که در  3بخش از این
کتاب به اور مستقیم به موضوع دفاع مقدس و ارزشهای آن پتدااته شده است ،در درس
حماسههای ماندگار با  32مورد (متن ،عکا و گدول بیش از سایت درسها در اصوص موضوع
دفاع مقدس مطالب آورده شده است .در مجموع در کتاب آمادگی دفاعی 07 ،مورد (متن،
عکا ،گدول و ...مطلب در اصوص دفاع مقدس آورده شده است.
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سؤال دهم تحقیق
در کتابهای درسی استان ش)اسی (کلیه استانها به چه میزان باه مفااهیم دفااع مقادس
توگه شده است؟

پایه

گدول شماره  – 22میزان توگه به موضوع دفاع مقدس در کتابهای درسی استان ش)اسی

عنوان کتاب

استان
دهم

عنوان درس

استان اردبیل از دیدگاه
مقام معظم رهبتی

ش)اسی

دفاع متدم استان از

اردبیل

ایتان اسالمی
گمع

استان
دهم

ش)اسی
اصفهان

دیدگاه مقام معظم
رهبتی درباره اصفهان
نمونهای از شخصیتها
و نامآوران استان
گمع

دهم

استان

نوع طرح در کتاب
متن

عکس

سایر

2

-

-

فراوانی

2

درصد
فراوانی

0/3

تعداد
صفحات
مرتبط

2

2

22

0

26

39/6

6

9

22

0

23

222

22

2

-

-

2

30

2

2

3

-

2

60

3

3

3

-

9

222

2

نقش متدم در دفاع از
کیان و متزهای

ش)اسی البتز

32

36

-

93

222

7

اسالمی
گمع

32

24

36

-

93

222

7
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استان ایالم از دیدگاه

دهم

مقام معظم رهبتی
گایگاه ایالم در دفاع از
ستزمین ایتان اسالمی
ایالم گتدی و
گاذبههای گتدشگتی
استان

استان ش)اسی
ایالم

گمع
دهم

استان ش)اسی

آذربایجان شتقی در
دوره انقالب اسالمی

آذربایجان شتقی

گمع

دهم

استان ش)اسی
آذربایجان غتبی

دهم

بوشهت

بختیاری

3

6

-

3

222

9

2

7/77

2

-

-

7

6

2

29

32/29

6

6

2

20

222

6

استان بوشهت از دیدگاه
مقام معظم رهبتی

2

-

-

2

6/29

2

پیشی)ه تاریخی استان

2

22

-

22

33/67

9

9

22

-

29

222

0

-

3

-

3

26/26

2

پیشی)ه استان تهتان
دفاع متدم تهتان از
ایتان اسالمی
گمع

دهم

3

6

-

3

222

9

7

تهتان

چهار محال و

9

36

3

29

222

3

نقش متدم استان در دفاع
از کیان و متزهای اسالمی

استان ش)اسی

استان ش)اسی

2

2

-

9

22/66

3

2

گمع
دهم

3

30

3

33

60/33

7

استان آذربایجان غتبی
از م)ظت مقام معظم
رهبتی

گمع
استان ش)اسی

2

-

-

2

3/39

2

چهار محال و بختیاری از
دیدگاه مقام معظم رهبتی

گایگاه استان در دفاع از
ستزمین ایتان
گمع

3

6

-

3

62/63

9

3

3

-

22

222

0

2

-

-

2

3/62

2

0

33

3

27

36/22

3

7

33

3

26

222

22
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استان ش)اسی
دهم

اتاسان
گ)وبی

اتاسان گ)وبی از دیدگاه

2

مقام معظم رهبتی
گایگاه استان در دفاع از
ستزمین ایتان
گمع

دهم

استان ش)اسی

نقش اتاسان رضوی در

اتاسان

دفاع از متزهای ایتان

رضوی

اسالمی

استان ش)اسی
دهم

اتاسان
شمالی

دیدگاه مقام معظم رهبتی
درباره اتاسان شمالی
نقش متدم در دفاع از کیان
و متزهای اسالمی
گمع

دهم

استان ش)اسی
اوزستان

استان اوزستان از دیدگاه
رهبت معظم انقالب اسالمی
اوزستان در دفاع مقدس
گمع
استان زنجان از دیدگاه مقام
معظم رهبتی

دهم

استان ش)اسی

پیشی)ه تاریخی و مفاات

زنجان

استان زنجان

9

3

2

6

66/02

9

0

3

2

6

222

0

9

گمع

نقش متدم استان در دفاع از
متزهای ایتان اسالمی
گمع

26

-

-

2

23/02

2

22

2

26

222

9

9

22

2

26

222

9

2

-

-

2

9/67

2

3

27

3

32

30/39

6

2

27

3

32

222

3

2

-

-

2

3/39

2

9

37

2

22

36/27

22

0

37

2

29

222

23

2

-

-

2

9/26

2

-

2

-

2

23/02

3

7

29

-

32

62/22

7

6

26

-

39

222

3
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دهم

استان ش)اسی
سم)ان

دهم

استان ش)اسی
سیستان و
بلوچستان

دهم

استان ش)اسی
فارس

دهم

استان ش)اسی
قزوین

دهم

استان ش)اسی
قم

دهم

استان ش)اسی
کتدستان

دیدگاه مقام معظم رهبتی
درباره استان سم)ان

2

-

-

2

2/90

2

دفاع از ایتان اسالمی

6

23

2

36

37/00

7

3

23

2

33

222

6

استان سیستان و بلوچستان از
دیدگاه مقام معظم رهبتی

2

-

-

2

6/29

2

پیشی)ه و مفاات استان

3

9

-

7

93/67

9

نقش متدم استان در دفاع از
کیان و متزهای ایتان اسالمی

3

0

-

6

02

3

گمع

0

3

-

29

222

6

استان فارس از دیدگاه مقام
معظم رهبتی

2

-

-

2

23/02

2

گمع

نقش متدم فارس در دفاع از
کیان و متزهای ایتان اسالمی

3

0

-

6

66/02

3

گمع

2

0

-

6

222

2

استان قزوین از دیدگاه مقام
معظم رهبتی

2

-

-

2

22/22

2

قزوین و دفاع از متزهای
ایتان اسالمی

0

3

2

6

66/63

0

7

3

2

3

222

7

6

22

2

23

222

6

6

22

2

23

222

6

استان کتدستان از دیدگاه
مقام معظم رهبتی

2

-

-

2

9/20

2

گایگاه کتدستان در دفاع از
ستزمین ایتان

گمع
نقش استان قم در حتاست از
کیان متزهای ایتان اسالمی
گمع

گمع
27

0

27

2

33

30/70

7

7

27

2

32

222

6
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استان کتمان از دیدگاه مقام
دهم

استان ش)اسی

معظم رهبتی

کتمان

نقش استان در حتاست از

2

کیان متزهای ایتان اسالمی
گمع
کتمانشاه از دیدگاه مقام
دهم

استان ش)اسی

معظم رهبتی

کتمانشاه

کتمانشاه پا از انقالب و
هشت سال دفاع مقدس
گمع

استان ش)اسی
دهم

کهگیلویه و
بویتاحمد

کهگیلویه و بویتاحمد از
دیدگاه مقام معظم رهبتی
نقش متدم در دفاع از کیان
و متزهای ایتان اسالمی
گمع

دهم

استان ش)اسی

نقش استان گلستان در

گلستان

حتاست از کیان اسالمی
گمع
استان گیالن از دیدگاه

دهم

استان ش)اسی

رهبت معظم انقالب اسالمی

گیالن

نقش متدم گیالن در دفاع از
متزهای ایتان اسالمی

دهم

استان ش)اسی

بتای از شخصیتها و

متکزی

نامآوران استان
گمع

28

-

-

2

0

2

3

3

2

23

30

6

22

3

2

32

222

6

2

-

-

2

3/23

2

2

6

-

22

32/32

2

9

6

-

22

222

9

2

-

-

2

3/39

2

9

33

-

22

36/27

7

0

33

-

29

222

6

0

33

2

36

222

6

0

33

2

36

222

6

2

-

-

2

9

2

23

23

-

39

37

6

7

7

-

23

222

0

7

7

-

23

222

0
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استان هتمزگان از دیدگاه
دهم

استان ش)اسی

مقام معظم رهبتی

هتمزگان

نقش متدم استان در دفاع از

2

ایتان اسالمی
گمع
دهم

استان ش)اسی
همدان

نقااش اسااتان در حتاساات از
آرمانهای ایتان اسالمی
گمع
اسااتان یاازد از دیاادگاه مقااام

دهم

استان ش)اسی
یزد

معظم رهبتی
نقااش مااتدم یاازد در دفاااع از
کیان و متزهای ایتان اسالمی
گمع

-

-

2

7/30

2

2

23

-

20

32/60

9

9

23

-

27

222

0

9

36

-

23

222

7

9

36

-

23

222

7

2

-

-

2

22/22

2

3

7

-

6

66/63

9

2

7

-

3

222

0

بتابت دادههای گدول شماره و در بترسی سسال شماره  22مشخآ شد که در کلیه  22کتاب
استان ش)اسی به موضوع دفاع مقدس و ارزشهای آن پتدااته است .در کتابهاای اساتان ش)اسای
اوزستان ،اردبیل و چهار محال و بختیاری بایش از ساایت کتابهاا در ماورد دفااع مقادس مطلاب
آورده شده است .در استانهای اصفهان ،فارس ،آذربایجاان شاتقی ،اتاساان رضاوی و کتمانشااه
نسبت به سایت استانها به میزان کمتتی به موضوع دفاع مقدس و ارزشهای آن پتدااته شده است.
ستود مقدس گمهوری اسالمی ایتان به ااات ای)که در همه کتابهای اساتان ش)اسای آورده شاده
است ،در بترسی ما لحا نشده است.

سؤال یازدهم تحقیق
در سایت کتابهای درسی رشته علوم انسانی (تفکت و سواد رسانهای ،ریاضی و آماار ،کارگااه
کارآفتی)ی و تولید ،ه)ت ،انسان و محیا زیست ،روانش)اسی ،ریاضی پایه به چاه میازان باه مفااهیم
21
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دفاع مقدس توگه شده است؟
گدول شماره  – 22میزان توگه به موضوع دفاع مقدس در سایت کتابهای رشته علوم انسانی
پایه

عنوان کتاب

عنوان درس

دهم

ریاضی و آمار 2

دهم

ه)ت

نوع طرح در
کتاب

فراوانی

درصد
فراوانی

تعداد
صفحات
مرتبط

-

-

-

-

-

فعالیت 6

تصویت و متن

3

26/26

2

عوامل گهتدار

تصویت

3

26/26

2

حتکت حاصل

تصویت

از انتقال نماها

3

26/26

2

کارگاه
دهم

کارآفتی)ی و

-

-

-

-

-

تولید
دهم
یازدهم

تفکت و سواد
رسانهای
انسان و محیا
زیست

یازدهم

روانش)اسی

یازدهم

ریاضی و آمار 3

فعالیت گتوهی

تصویت

2

3/23

2

-

-

-

-

-

متاحل حافظه

متن

2

3/23

2

تفکر :2

تصویت

2

3/23

2

متن

2

3/23

2

فعالیت کالسی

متن

2

3/23

2

-

-

-

تصمیمگیری

نگتش و انواع
آن

31

-

پیشدانشگاهی
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ریاضی پایه

-

گمع

22

222

6

بتابت دادههای گدول شماره  22و در بترسی سسال شماره  22مشخآ شد کاه در صافحه 96
کتاب ه)ت ،تصویتی از پیادهروی رزم )دگان هشت سال دفاع مقدس آورده شده است و باه ع)اوان
تکلیف از دانش آموزان اواسته شده است کاه باا اساتفاده از قادرت تخیال ،فضاای دوران دفااع
مقدس را تجسم ک))اد و یاک عملیاات دفااع مقادس و شخصایتهای متباوب باه آن عملیاات را
شخصیتپتدازی ک))د .در صفحه  77کتاب دو عکاا از شاهید محمدرضاا قتباان پاور در م)طقاه
هورالعظیم آورده شده است .در صفحه  232کتاب دو عکا از یک رزم)ده دفاع مقدس در حاال
ادای فتیضه نماز از دو نمای مختلف دیده میشود.
در صفحه  62کتاب تفکت و سواد رسانهای ،تصویتی از یک رزم)ده دفاع مقدس که در حال
ا)دیدن است آورده شده است.
در صفحه  32کتاب روانش)اسی ،مطلبی در اصوص کتاب «پایی که گا ماناد» و موضاوع آن
و اتید کتاب از نمایشاگاه آورده شاده اسات .در صافحه  292کتااب ،تصاویتی از شاهید صایاد
شیتازی و سایت رزم)دگان مشاهده میشود .این تصویت بتای موضاوع تصامیمگیتی انتخااب شاده
است .در صفحه  277کتاب ،مطلبی در اصوص دفاع مقدس و پیتوزی با اعتقااد باه بااور بات حان
بودن و پیتوز بودن آمده است .در صفحه  276کتااب در یاک فعالیات کالسای از داناش آماوزان
اواسته شده است که در مورد شهدای دفاع مقدس از گمله شهید آبش)اسان ،شاهید همات ،شاهید
باکتی ،شهید صیادشیتازی ،شهید نامجو و  ...تحقین و پژوهش ک))د.
در کتابهای ریاضی و آمار  2پایه دهم ،کارگاه کارآفتی)ی و تولید پایه دهم ،انسان و محیا
زیست پایه یازدهم ،ریاضی و آمار  3پایه یازدهم و ریاضی پایه پیشدانشگاهی هیچگونه اشاارهای
به موضوع دفاع مقدس نشده است.
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نتیجهگیری
پژوهش حاضت با هدف میزان توگه به مفاهیم و موضوع دفااع مقادس در کتابهاای درسای
رشته علوم انسانی مقطع دوم متوسطه (دبیتستان انجام شده است .نتای ،حاصل از بترسی سسالهای
پژوهش نشان داد که:
 .2در کتابهای انگلیسی ،کتاب کار انگلیسی و عتبی ،زبان قتآن رشته علوم انسانی فقا  2مورد
به موضوع ارزشهای دفاع مقدس پتدااتهشده است .با توگه با حوزه وسیع مطالاب در حاوزه
دفاع مقدس ،میتوان مطالب ایلی بیشتت در این اصوص در این کتابها گای داد.
 .3در مجموع کتابهای تاریخ و تاریخش)اسی رشته علوم انسانی ،فقا  2مورد باه موضاوع دفااع
مقدس و ارزشهای آن پتدااته شده است .با توگه باه ای)کاه کتااب تااریخ  :2ایاتان و گهاان
باستان عمومیت بیشتتی دارد ،میتوان بخشی از آن را به ااتصاص مطالبی در اصاوص دفااع
مقدس و تاریخ و چگونگی آن ااتصاص داد.
 .2در بترسی کتابهای دیان و زنادگی و معاارف اساالمی مشاخآ شاد کاه در کتااب دیان و
زندگی  2شش مورد به موضوع دفاع مقدس و ارزشهاای آن اشااره شاده اسات و در کتااب
معارف اسالمی مقطع پیشدانشگاهی نیز دو مطلب در ایان اصاوص آماده اسات .ااتصااص
شش مورد در کتاب دین و زندگی  2وضعیت م)اسبی را نشان میدهد که با نتای ،پژوهشهای
سبحانی نژاد و هتندی ( 2267و رضوی ( 2239همخوانی دارد.
 .9در بترساای کتابهااای تعلیمااات ادیااان الهاای و ااااالق (ویااژه اقلیتهااای دی)اای و بیاا)ش
پیشدانشگاهی مشخآ شد که هیچگونه مطلبی در اصوص موضوع و مفااهیم دفااع مقادس
نیامده است .این نتای ،با پژوهش افشار و سبحانی نژاد ( 2232همخوانی دارد .با توگه به ای)که
بخشی از رزم)دگان کشورمان در زمان گ)

تحمیلی هشت ساله عتاق علیه ایاتان از باتادران

اهل س)ت و اقلیتهای م هبی بودهاند ،لزوم توگه به مفاهیم و ارزشها و به اور کلی موضوع
دفاع مقدس در این کتابها ضتوری به نظت میرسد.
 .0در بترسی کتابهای فارسی ،نگارش و علوم و ف)ون ادبی در پایههای مختلف تحصایلی رشاته
علوم انسانی مشخآ شد که در  22صفحه از ایان کتابهاا و در  32ماورد باهاور مساتقیم باه
32
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موضوعهای متتبا با دفاع مقدس اشاره شده است که در باین کلیاه کتابهاای بترسای شاده
رشته علوم انسانی بیشتتین میزان توگه به موضوع و مفاهیم دفاع مقدس را باه ااود ااتصااص
داده است .این نتای ،با نتای ،حاصل از پژوهش سبحانی نژاد و هتندی ( 2267همخوانی دارد.
 .7در بترسی کتابهای م)طن و فلسفه رشته علوم انسانی مشخآ شاد کاه در هایچ یاک از ایان
کتابها به موضوع دفاع مقدس و ارزشهای آن اشارهای نشده اسات .باا توگاه باه تخصصای
بودن موضوع این کتابها نمیتوان ایتادی در این اصوص وارد کتد.
 .6در بترسی کتابهای گامعهش)اسی و علوم اگتماعی در پایههای مختلف تحصیلی رشاته علاوم
انسانی مشخآ شد که در  23صفحه از این کتابها و در  26مورد به اور مستقیم به موضاوع
دفاع مقدس و ارزشها و مفاهیم متتبا به آن اشاره شده است .نتای ،حاصل از پاژوهش نشاان
میدهد که در بین کتابهای رشته علوم انسانی مقطع دوم متوسطه پا از کتابهای فارسای و
ادبیات فارسی ،در کتابهای گامعهش)اسی و علوم اگتماعی بیشتت باه موضاوع دفااع مقادس و
مفاهیم متتبا با آن اشارهشده است.
 .6در بترسی کتابهای گغتافیا در پایههای مختلف تحصیلی رشته علوم انسانی مشخآ شد کاه
ت)ها در یک مورد در کتاب گغتافیای پایه دهم مطلبی در اصوص دفاع مقدس آمده است .باا
توگه به ای)که در زمان گ)

تحمیلی عتاق علیاه گمهاوری اساالمی ایاتان بخاش اعظمای از

ستزمین گغتافیایی ما (بخصوص متزهای غتبی درگیت گ)

شاد ،باه نظات میرساد میتاوان

مطالب متتبا حوزه دفاع مقدس و گغتافیا را در کتابهای درسی دانش آموزان گ)جاند.
 .3در بترسی کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم مشخآ شد که در  36صفحه (حدود  32درصد از
کل کتاب آمادگی دفاعی ( 227صفحه به موضوع دفاع مقادس پتدااتاه شاده اسات کاه در
مجموع م)اسب به نظت میرسد ،زیتا این کتاب از لحا موضوعی متتباتاتین کتااب در میاان
همه کتابهای بترسی شده به موضوع دفاع مقدس و ارزشهای آن میباشد و از لحا کمای
نیز فقا شامل یک کتاب در پایه دهم میباشد .با این وگود میتوان از تجتبیات و آموزههاای
دفاع مقدس نیز در این کتاب بهته گتفت.
 .22در بترسی کتابهای استان ش)اسی همه استانها ( 22استان مشخآ شد که در هماه آنهاا باه
موضوع دفاع مقدس و ارزشهای آن پتدااته شده است .در میان همه کتابهای بترسی شاده
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رشته علوم انسانی ،بیش از همه در کتابهای استانش)اسی به موضوع دفاع مقدس و ارزشهای
آن پتدااته شده است ،البته زیاد بودن کتابها در این نتیجهگیتی ماسثت باوده اسات .در هماه
کتابهای استان ش)اسی یک بخشی با مضمون «دفاع اساتان از متزهاا و کیاان ایاتان اساالمی»
آورده شده است و در آن به بترسی وضعیت استان در دفاع مقادس پتدااتاه اسات .در بیشاتت
کتابها مطالبی در اصوص شهدای شااآ آن استان آمده است .در استانهای متزی غاتب
کشور که به صورت مستقیم در زمان گ)

تحمیلی درگیت بودند ،مطالبی در اصوص م)ااان

عملیاتی و یادمانهای دفاع مقدس نیز آورده شده اسات .در کتااب اساتان ش)اسای اوزساتان،
اردبیل و چهارمحال و بختیاری نسبت به سایت استانها مطلب بیشتتی در اصوص موضوع دفاع
مقدس و ارزشهای آن آورده شده است .در استانهای اصافهان ،فاارس ،آذربایجاان شاتقی،
اتاسان رضوی و کتمانشاه نسبت به سایت استانها ،به میزان کمتتی به موضوع دفااع مقادس و
ارزشهای آن پتدااته شده است .در ابتادای هماه کتابهاای اساتان ش)اسای نیاز ساتود ملای
گمهوری اسالمی ایتان آورده شده است که در بترسی صورت گتفته لحا نشده است.
 .22در بترسی سایت کتابهای رشته علوم انسانی در مقااع مختلف تحصیلی متوسطه دوم مشخآ
شد که در کتاب ه)ت پایه دهم  7مورد مطلب در  2صفحه در اصوص دفااع مقادس مطلاب و
تصویت آمده است که م)اسب به نظت میرسد .در کتابهای ریاضی و آمار ،کارآفتی)ی و انسان
و محیازیست نیز هیچگونه اشارهای به موضوع دفاع مقدس و مفاهیم متتبا با آن نشده است.
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پیشنهادها
 .2با توگه به ای)که غالب کتابهای درسی رشته علوم انسانی نظتی میباشا)د ،مایتاوان از
مطالب ایلی بیشتتی در اصوص موضوع دفاع مقدس و مفاهیم و ارزشهای آن در این
کتابها استفاده کتد.
 .3با توگه به ای)که پایه اول متوساطه عماومی میباشاد و هماه داناش آماوزان ایان پایاه را
میگ ران)د  ،ضتوری اسات باه ایان پایاه از لحاا گ)جانادن موضاوع دفااع مقادس در
کتابهای درسی توگه بیشتتی شود.
 .2در کتابهای درسی رشته علوم انسانی که متتبا با اقلیتهاای دی)ای اسات ،میتاوان از
دالوریها و رشادتهای رزم)دگان متبوب به اقلیتهای م هبی استفاده کتد.

35

دوفصلنامة مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال اول ،شمارة اول ،پاییز و زمستان 1318

منابع
-2

افشار ،عبداهلل؛ سبحانی نژاد ،مهدی ( 2232؛ بترسی مفاهیم ای ار و شهادت در کتابهای
درسی دوره ابتدایی .پژوهش در مسائل تعلیم و تتبیت اسالمی ،سال  ،33دوره گدید،
شماره 39

-3

دژپخش ،به)ام ( 2239؛ بترسی میزان توگه به دفاع مقدس در کتب درسی علوم
اگتماعی دوره متوسطه اول ایتان – پایاننامه کارش)اسی ارشد – دانشگاه آزاد اسالمی
واحد متودشت

-2

رضوی ،عبدالحمید ( 2239؛ تحلیل محتوای کتابهای درسی «دی)ی» و «ادبیات فارسی»
دوره متوسطه بتاساس مسلفههای دفاع مقدس ...اسالم و پژوهشهای تتبیتی .سال هفتم،
شماره اول ،پیاپی  .22ص .223 – 32

-9

رع)ایی ،محمد 2266( ،؛ بترسی داستاننویسی در ادبیات دفاع مقدس – پایاننامه
کارش)اسی ارشد – دانشگاه تتبیت معلم سبزوار

-0

سبحانی نژاد ،مهدی؛ گعفتی هتندی ،رضا ( 2267؛ بترسی و تحلیل میزان توگه به
مفاهیم دفاع مقدس در کتابهای درسی دوره ابتدایی و راه)مایی .دوماه)امه علمی
پژوهشی دانشور رفتار .سال چهاردهم ،شماره  ،36ص .09 – 23

-7

سبحانی نژاد ،مهدی؛ یوزباشی ،علیتضا ( 2267؛ بترسی میزان توگه به مفاهیم فته)
ای ار و شهادت در محتوای کتابهای درسی فته)

اسالمی و تعلیمات دی)ی دوره

راه)مایی کشور .مجموعه مقاالت همایش ملی ای ار و شهادت ،فتصتها و چالشها در
حوزههای فته)
-6

 ،اقتصاد و سیاست ،مازندران :دانشگاه مازندران.

صباغیان ،زهتا ( 2269؛ معلم ،دفاع مقدس و کتب درسی .نشتیه نگاه وزارت آموزش و
پتورش ،شماره .372

-6

کتیپ)دورف ،تحلیل محتوا مبانی روشش)اسی ،تتگمه هوش)
2262

36

نایبی ،تهتان ،نشت نی،

مطالعه و تحلی) میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتابهای درسی رشته علوم انسانی امقطع دوم متوسطه

-3

متزوقی ،رحمتاهلل؛ فوالد چ)
م)ظت فته)
فته)

 ،محبوبه ( 2232؛ ارزیابی بتنامه درسی دوره ابتدایی از

ای ار و شهادت .مجموعه مقاالت اولین نشست علمی بترسی گایگاه

ای ار و شهادت در نظام تعلیم و تتبیت کشور .شیتاز :دانشگاه شیتاز.

 -22معتوفی ،یحیی؛ یوسف زاده ،محمدرضا 2266( ،؛ تحلیل محتوا در علوم انسانی.
راه)مای عملی تحلیل کتابهای درسی ،همدان ،سپهت دانش.
 -22مقام معظم رهبتی ،بیانات در دیدار اعضای دفتت پژوهش و گستتش فته)

گبهه

 2262/22/27دیده شده در .farsi.khamenei.ir

 -23مقام معظم رهبتی ،بیانات در دیدار مسئوالن دفتت ه)ت و ادبیات مقاومت 2262/29/30
دیده شده در .farsi.khamenei.ir

 -22ملکی ،حسن ،2263 ،مبانی بتنامهریزی درسی آموزش متوسطه ،تهتان ،سمت.

37

دوفصل)امه مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین 

سال اول ،شمارا اول ،پاییز و زمستان  :2236ص 66-23

اصل ضرورت نظامی و بررسی بکارگیری وسایل و روشهای
منع شده در جنگ هشتساله عراق علیه ایران
علیرضا
حسام

نوروزی1
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تاریخ دریافت36/23/23 :
تاریخ پ یتش36/20/29 :

چکیده
حقوق مخاصمات مسلحانه و بشتدوستانه بینالمللی (شااهای از حقوق بینالملل به دو ااتف درگیاتیهاا اگاازه
نداده است که بتای پیشبتد اهداف و بتنامههای گ)گی اود به هت نوع سالح یا وسیله گ)گی متوسل شوند .ایان حقاوق
از همان آغاز پیدایش اود در عصت نوین ،با هدف انسانی و ااالقی کتدن گ)

و باه حاداقل ممکان رسااندن آالم و

دردهای گانبی آن ،سعی کتدهاند تا بکارگیتی آن دسته از سالحها و روشهایی که موگب درد و رن ،بیهاوده شاده و
بت نیتوهای رقیب آسیبهایی غیتضتوری وارد میآورند را مم)وع ک)د .سسال این است کاه آیاا ضاتورتهای نظاامی
میتواند توگیهک))ده استفاده از این وسایل مم)وعه و روشهاای غیتمجااز در صاح)هی کاارزار گ)ا

باشاد؟ از م)ظات

حقوق بشتدوستانه ،ت)ها هدف مشتوع مخاصمات مسلحانه ،توقف توان گ)گی دشمن و اار کتدن رزم)اده از حالات
گ)

و ادامه کارزار است ،اما استفاده از روشها و ابزار گ)گی نامتعارف و کااربتد ساالحهای مم)وعاه و غیتانساانی،

حتی از م)ظت اصل ضتورت نظامی ،غیتقابل توگیه میباشد .عدم وضوح در مع)اای ایان اصال و تبیاین نشادن حادود و
ثغور «ضتورت نظامی» ،موگب باتوز و ظهاور چالشهاا و آسایبهای فاتاوان در عتصاه مخاصامات بینالمللای و نیاز
مخاصمات داالی شده است .ضتورت نظاامی یاک نیااز اضاطتاری ،اگت)ابناپا یت و بادون فاوت وقات باتای اتخااذ
اقداماتی است که از سوی یک فتمانده بتای آنکه دشمن را به ستیعتتین شکل ممکن بهوسیله ابازار و ادوات قاانونی و
ک)تتل شده وادار به تسلیم و توقف ک)د ،صورت مایگیاتد .معذلاک ایان مقالاه در پای یاافتن ماهیات و حادود اصال
ضتورت نظامی در حقوق بشتدوستانه بینالمللی و گایگاه این اصل با توگه به وسایل و روشهای م)ع شاده در حقاوق
مخاصمات مسلحانه با بترسی موردی گ)

عتاق علیه ایتان میباشد.

کلید واژهها :اصل ضتورت نظامی ،روشها و وسایل م)ع شده ،گ)

عتاق علیه ایتان ،تیسیسات هستهای و

حیاتی ،حمالت شیمیایی ،محیازیست.
 -2دانشجوی دکتتی حقوق بین الملل دانشگاه تهتان متکزیAlireza.norozi@gmail.com ،
 -3دانشجوی دکتتی حقوق بین الملل دانشگاه علوم تحقیقات تهتانhesamdidgah@hotmail.com ،
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مقدمه
ضتورت نظامی ،اصلی در قوانین مخاصمات مسلحانه است کاه قابال کااربتد نباودن باالقوهی
معیارهای حقوقی را در شتایا ااص به رسمیت میش)اسد و متعاقباً ممکن است تقصایت و گاتم را
بتای عمل ظاهتاً غیتقانونی در درگیتیهای مسالحانه ،کااهش یاا حا ف ک)اد؛ باه عباارت دیگات
ضتورت نظامی یک ستی اقدامات را از قوانین ااص متباوب باه حقاوق بشات دوساتانه بینالمللای

است )اء میک)د ،این قانون آن دسته از اقدامات م)افی قانون را مجاز میشمتد " که بهم)ظور دستیابی
به یک هدف نظامی ضتورت داشته" و در غیت این صورت باید مطابن با قاانون ماورد نظات باشا)د.
سسال اصلی این تحقین این است که " حدود و صغور اص) ضرورت نظامی در بکارگیری
روشها و وسای) منع شده در مخاصمات مسلحانه بینالمللی چیست؟"
از م)ظت حقوق بشتدوستانه ،ت)ها هدف مشتوع مخاصمات مسلحانه ،توقف توان گ)گی دشمن
و اار کتدن رزم)ده از حالت گ)

و ادامه کارزار است ،اما استفاده از روشها و ابزار گ)گی

نامتعارف و کاربتد سالحهای مم)وعه و غیت انسانی ،حتی از م)ظت اصل ضتورت نظامی ،غیتقابل
توگیه میباش)د .سالحهای شیمیایی و میکتوبی از گمله سالحهای مم)وعهای هست)د که حقوق
مخاصمات مسلحانه و بشت دوستانه کاربتد آنها را در مخاصمات مسلحانه م)ع کتده است .در این
زمی)ه در سال  ،2330پتوتکلی در ژنو تدوین شد و ای مقترات اود ،بهصتاحت کاربتد چ)ین
سالحهایی را در مخاصمات مسلحانه مم)وع اعالم کتد .همچ)ین در قوانین متبواه ،مم)وعیتهایی
راگع به تاکتیکهای نظامی و متاکز و سااتمانهایی ااص مقتر شده است که یکی از این موارد
تختیب محیازیست و حمله به تیسیسات غیت نظامی میباشد ،چیزی که در عمل در گ)

ها بسیار

دیده میشود .ارتش عتاق با تخطی از مم)وعیتهای م کور در زمی)ه کاربتد سالحهای شیمیایی
در موارد مختلفی با توسل به این گونه سالحها فاگعه عظیمی را هم بتای ملت اود و هم بتای
متدم بیدفاع و غیت نظامی ساکن در شهتهای متزی ایتان به بار آورد .همچ)ین این رژیم بارها به
تیسیسات غیتنظامی ایتان که کیلومتتها از م)اان گ)گی فاصله داشت)د ،حملهور شد که در این بین
حمله به نیتوگاه اتمی بوشهت ،بیش از همه موارد مورد بح
حقوقی گ)

ما میباشد .بترسی گوانب متعدد

عتاق علیه ایتان اود امتی مهم مینماید که بهنوعی زدودن گتد و غبار از موارد
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نقض این اصل در این گ)

توسا عتاق و همی)طور بتگسته و آشکار نمودن زاویههای آنکه

اود به نوعی انجام تکلیفی نسبت به شهدا و گانبازان که ارزشم)دتتین هدیه اداوند یع)ی گان
اود را بتای ستزمین اود و اسالم در ابن ااالص گ اشت)د ،وظیفه ما میباشد و هم به نوعی
موگب کاربتدی کتدن مقاله حاضت در گهت آموزش فتماندهان نظامی در گهت تبیین شتایا و
معیارهای تشخیآ موارد ضتورت نظامی از غیت نظامی و غ)ی کتدن ابعاد حقوقی مختلف این
گ)

است.

ادبیات تحقیق
با توگه به مطالعات و تحقیقات بعمل آمده در مورد موضوع م کور ،اساساً هیچ تحقین ،رساله،
کتاب گامعی در مورد این اصل اساسی وگاود ندارد و ضاتورت تحقین و تفحآ در این
موضاوع بیش از پیش احسااس میشود .با این حال این موضوع ،ع)وان دو رساله در آمتیکا و
فتانسه بوده و همچ)ین مقاالت متعددی از آقایان نویو هایاشی و اسمیت و  ...در این موضوع
نگاشته شده است که گای االی این بح

در کشور ایتان که اود مبتال به گ)

بوده االی

میباشد.

روششناسی تحقیق
تحقین حاضت ماهیتاً توصیفی و تحلیلی بوده و ااالعات و دادههای این تحقین مبت)ی بت مطالعاه
کتابخانهای میباشد .بتای به دست آوردن نتای ،حقوقی م)ابع فتاوانای از اسا)اد بینالمللای حقاوق
بشتدوستانه و نیز کتاب و مقااالتی در ماورد موضاوع ما کور ماورد مداقاه قاتار گتفتاه اسات .در
موضوع م کور با توگه به قوانین و مقترات متبواه و همچ)ین رویهی قضایی حاضت و اصول کلی
اقدام به تحلیل حقوقی وقایع صورت گتفته است.

 - 1مفهوم و محتوای اص) ضرورت نظامی در حقوق بشردوستانه بینالمللی
در کتابهای نظامی و متون دانشگاهی ،ضتورت نظامی رسماً بهع)وان یکی از اصول اساسی
قوانین گدید گ)گی تییید میشود .ضتورت نظامی از ابتدا محدودیتی بت اقدامات کشور بوده و
همچ)ان باید بهع)وان یک محدودیت عمل ک)د اما به نظت میرسد که فتاموش شده باشد.
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گدیدتتین تحقیت ضتورت نظامی به دادگاههای نورنبتگ پا از گ)

گهانی دوم باز میگتدد

که در آن بتای از اواندگان اشونت علیه غیتنظامیان را با اصل ضتورت نظامی توگیه میکتدند.
متیسفانه ضتورت نظامی امتوزه بهاور گستتده بهع)وان یک دکتتین ایانتآمیز محسوب میشود
که گهت توگیه هتگونه تخطی است)اد میشود .در نتیجه این اصل نمیتواند نقش االقانهای ایفا
ک)د که قابلیت بازی داشته باشد.
دین و تمدن اسالمی نیز بیش از دیگت ادیان و تمدنها به لزوم رعایت مقترات انسان دوستانه
در گ)

ها تیکید کتده است .دین اسالم اگتای حقوق بشتدوستانه را از مقتضیات و ضتوریات

دانسته و فقیهان اسالمی با وضع قاعدهی «الضتورات تبیح المحظورات» بت همین مطلب صحه
گ اشتهاند .پیامبت اکتم در مورد گمع بین دو وضعیت مت)اقض ،یع)ی مالحظات انسان دوساتانه و
ضتورتهای نظامی ،متوت و رحمت و انسانیت را بت گ)

مقدم دانستهاند تا به رزم)دهی مسلمان

القا شود که او بازوی عدالت است ،نه شمشیت انهدام مقترات بشتدوستانهی اسالمی.
حال در این میان نباید از مالحظات و شتایا ک)ونی گامعه بینالمللی دور بود؛ چتا که مقترات
بین المللی مخاصمات مسلحانه الزاماً شامل محدودیتی بت صالحیت حاکم بت دولتها در اعمال زور
در راستای دفاع از م)افعشان میباشد .بهاور واضح ،گایی که م)افع حیاتی دولتها در اطت باشد،
واقعگتایانه نیست که مطالبات عملی شتایا ،در اگتای قوانین نادیده گتفته شود؛ یع)ی باید نگاهی
ها اتفاق میافتد ،داشته باشیم.

رئالیسم نسبت به وضعیت حکومتها و آنچه که واقعاً در گ)

بهاور تاریخی دکتتین ضتورت نظامی در تعتیف شتایا تعادل میان واقعیات اقدامات زورم)دانه
و محدودیتهای بشتدوستانه اهمیت اساسی داشته است .مدافعان حقوق بینالملل بشتدوستانه،
معتقدند آنچه که حقوق بینالملل بشتدوستانه را در بتابت مخاابانش موفن میک)د این است که
معیارهای حقوق بینالملل بشتدوستانه ،نبتد میان اتفین گ)

 -و انجام میموریت نظامی  -را

غیتممکن نمیسازد.
حقوق بینالملل بشتدوستانه نمیاواهد مانع پیتوزی یکی از متخاصمین در گ)

شود.

رعایت الزامات بشتی کسب موفقیتهای نظامی را به اطت نمیاندازد؛ رفتار بشتدوستانه مانع
دستیابی به اهدافی که به ااات آنها گ)

صورت گتفته نمیشود.
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امتوزه ضتورت نظامی بهاور گستتده بهع)وان چیزی محسوب میشود که در مقابل قوانین
بشتدوستانه بین المللی ایستاده و تمایل زیادی به غلبه و یا نادیده گتفتن این مقترات دارد و متیسفانه
نقش اصلی آن که بهع)وان محدودیتی بت اقدام نظامی بوده ،فتاموش شده است .در حالی که قوانین
در چارچوب اود ،ضتورت نظامی را اگازه میده)د که نمیتواند از قوانین تجاوز ک)د.

گ)

ضتورت نظامی زمانی که قوانین ت)ظیم شدند در نظت گتفته شده ،و مقترات دیگت نشان میده)د
که تا چه میزان میتوان)د تحت فشار ضتورت نظامی تعدیل شوند.
اصل ضتورت نظامی وسیله ای نیست که توسا آن بتوان از قوانین گ)گی اگت)اب کتد .اگتچه
ضتورت نظامی استفاده از اشونت را بتای وادار کتدن دشمن به تسلیم مجاز دانسته ،این دکتتین
ت)ها اشونت «ت)ظیمشده» را مجاز میداند نه اشونتی که توسا قوانین و عتف گ)گی مم)وع است؛
به عبارت دیگت قواعد کلی ضتورت این است که متخاصمین ممکن است ابزاری که بتای دستیابی
به اهدافشان الزم است را بکار گیتند؛ اما اگت چ)ین اقدامی توسا قواعد حقوق بینالملل پ یتفته
نشده و مم)وع اعالم شود ،ضتورت نظامی قابلیت توگیه این رفتار را ندارد .یک گ)

اوب،

گ)گی است که در آن هت اقدامی یک «ضتورت نظامی» باشد ،یع)ی ای)که ،بهاور حتفهای و با
بسی ،م)ابع مطلوب انجام شود و بهسوی یک هدف نظامی تعتیف شده که از لحا استتاتژیکی
درست و کامل ،و از لحا م)طقی قابل دستیابی باشد ،ره)مون و هدایت شود .همچ)ین ما معتقدیم
مسئلهی ضتورت نظامی حساستتین مسئلهای است که میتواند موگب کوتاه کتدن گ)

ها

شود.
بالعکا ،گ)

ها میتوان)د به روشهای مختلف و به نحو نام)اسبی صورت پ یتند .بتای م ال،

ممکن است اقدامات مورد نظت ،اگتچه بتای رسیدن به اهداف نظامی متبواه ضتوری هست)د ،اما
ناکام باش)د ،یا ممکن است در رابطه با اهداف م کور ،بیش از حد نیاز باش)د (از حد نیاز تجاوز
ک)د و ممکن است صتفاً هیچ ربطی به اهداف فتضی آنها نداشته باش)د ،و یا حتی به ااات اهداف
شخصی ،سیاسی و بدون در نظت گتفتن هیچ هدف ااصی انجام شده باش)د ،همچ)ین میتوان)د در
نتیجه وگود یک ستی اهداف نظامی نس)جیده ،غیتواقع گتایانه یا درست تعتیف نشده ،باش)د .در
واقع ،گ)

های غیت اقتصادی اغلب یک نتیجه تتکیبی از این اقدامات و اهداف میباش)د .ای)جا
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دقیقاً گایی است که ضتورتهای نظامیِ ملموس و عی)ی گلوی این نوع از اهداف را گتفته و
اقدامات عملیاتی را فقا در یک چارچوب دقین و صتف نظامی اگازه میدهد.
در نخستین کتاب های راه)مای ارتش در میدان نبتد ،فتانسیا لیبت توصیفی پوزیتیویسم
(اثباتگتایانه از این دکتتین ارائه نمود« :ضتورت نظامی ،چ)انکه توسا کشورهای متمدن مدرن
است)باب میشود ،شامل ضتورت معیارهایی میشود که بتای تیمین اهداف گ)

مطلقاً ضتوری

هست)د و شامل معیارهایی که مطابن با قوانین و عتف گدید گ)گی ،قانونی هست)د» (

D. Van ,

. p:,1903,Nostrand
مطابن این تفسیت ،اصل ضتورت نظامی وسیلهای نیست که توسا آن بتوان از قوانین گ)گی
اگت)اب کتد .در مقابل ،دکتتی)ی است که با عتف و معیارهای بینالمللی محدود میشود .با
گ)جاندن این دکتتین در یک متن حقوقی ،تعتیف فوق میتواند ذکت شود تا ضتورت نظامی را
مشتوع ک)د2.

بسیاری از حقوقدانان ،از این تئوری پوزیتیویسم ضتورت نظامی حمایت کتدهاند .ویلیام
گتالد دونی 3فتمانده ارتش آمتیکا ع)وان کتده است که اگتچه ضتورت نظامی استفاده از
اشونت را بتای وادار کتدن دشمن به تسلیم مجاز دانسته ،این دکتتین ت)ها اشونت «ت)ظیمشده» را
مجاز میداند نه اشونتی که توسا قوانین و عتف گ)گی مم)وع است(.
 Downey,1953,p:251,254-60با موافقت با این نظت ،گتدن پست 2نوشته است که قواعد کلی
ضتورت این است که متخاصمین ممکن است ابزاری که بتای دستیابی به اهدافشان الزم است را
بکار گیتند اما اگت چ)ین اقدامی توسا قواعد حقوق بینالملل پ یتفته نشود ،ضتورت نظامی این
رفتار را توگیه نمیک)د (. Paust,1974,p:160,172
حقوقدانان به پیش شتبها و قیودی پتدااتهاند که گفته میشود بخشی از مفهوم ضتورت
نظامی است .از آنجا که در اصطالحش)اسی حقوق ،مفاهیم مختلف از ضتورت نظامی ه)وز بهاور

2- O'Brien, supra note 1, p 128-31.
3- William Gerald Downey.
2- Jordan J. Paust.

44

اص) ضرورت نظامی و بررسی بکارگیری وسای) و روشهای منع شده در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران

کامل تعتیف و توضیح داده نشده است ،نگارنده این سطور صتفاً با اتکاء به پتوندههای مختلف در
دادگاههای نظامی که رأی درباره آنها صادر شده است ،تعتیف زیت را از ضتورت نظامی تهیه
کتده است:

«ضتورت نظامی عبارت است از یک نیاز اضطتاری ،اگت)ابناپ یت و بدون
فوت وقت بتای اتخاذ اقداماتی از سوی یک فتمانده بتای آنکه دشمن را به
ستیعتتین شکل ممکن وادار به تسلیم از اتین استفاده از ابزار و ادوات
اشونت قانونی و ک)تتل شدهای ک)د که قوانین و عتف و عتف گ) ها آن
را مم)وع نسااتهاند».
سپس این تعریف به چهار شرط متزاید تجزیه میشود:
الف آن اقدام عمدتاً به ااات دست یافتن به یک هدف نظامی ااص صورت گتفته باشد.
ب و آن اقدام بتای دست یافتن به آن هدف نظامی الزم بوده است.
ای)که هدف نظامی مورد نظت که آن اقدام بتای دست یافتن به آن صورت گتفته است
مطابن با قوانین بینالمللی بشتدوستانه بوده است.
د همچ)ین اود آن اقدام مطابن با قوانین حقوق بشتدوستانه بینالمللی بوده است.
متیسفانه امتوزه اصل ضتورت نظامی غالباً بهع)وان یک آموزه پ)هانی در نظت گتفته میشود و
بیشتت بهم)ظور توگیه کتدن اشونت به آن است)اد میشود ،در نتیجه باید آن را تحت شدیدتتین
محدودیتهای ممکن قتارداد و یا چ)انچه قوانین گ)

در دست تدوین میباش)د شتح و تفصیل

بیشتتی در مورد آن صورت گیتد.
 -1-1ضرورت نظامی بهعنوان یک اص) در حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللی
ضتورت نظامی بهع)وان یک اصل همچ)ان یک اصل معتبت میباشد ،اما امتوزه بهع)وان این
ایده است)باب میشود که عملیات نظامی را مشتوع میک)د مگت ای)که عملیات موضوع بح

مطابن

قانون درگیتیهای مسلحانه مم)وع باش)د؛ به عبارت دیگت ضتورت نظامی بهع)وان یکی از اصول
این مجموعه از حقوق ،بهع)وان توگیهی محدود است)باب میشود .با درک این شیوه ،ضتورت
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نظامی میتواند بهع)وان عامل محدودک))دهی اشونت توصیف شود نه بهع)وان عامل محتک
اشونت ،چتاکه این اصل اشونتهای غیتضتوری را م)ع میک)د 2.همچ)ین ضتورت نظامی در
این مع)ا ،بهع)وان ضابطهی اصلی مجموعهای از مقترات و اصول در حقوق بینالملل بشتدوستانه،
اعمال میشود .این اصل نشانگت موقعیت نگتانیهای نظامی در تعیین تعادل میان مالحظات نظامی
و مالحظات دیگت ،زمانی که اصول و مقترات ااص اعمال میشوند تا پتوندهها را مست)د ک))د،
میباشد .بهع)وان م ال اصل ت)اسب موضوع ارزیابی ضتورت نظامی در این مع)است .این اصل که
تحمل دردهای غیتضتوری را بهع)وان ابزار و شیوههای گ)گی م)ع میک)د ،ارزیابی ضتورت
نظامی را بهع)وان عامل متعادلک))ده نیز در

بت میگیتد3.

یک پتونده که روح ضتورت نظامی را بهع)وان توگیه نامحدود احیا کتد ،نظت مشورتی 2337
بود که در آن دیوان بینالمللی دادگستتی مسئلهی استفاده از سالحهای هستهای را بترسی

کتد2.

این نظت صتیحاً ضتورت نظامی را بهع)وان توگیهی نامحدود ذکت نکتد و فقا آن را تییید کتد .با
این وگود ،به دلیل این تصمیم معتوف ابهامآمیز که دیوان نگتانی مشتوعیت استفاده از سالحهای
هستهای را دریافت ،هیچکا نمیتواند از بح

در اصوص ضتورت نظامی در این زمی)ه اگت)اب

ک)د 9.بخش متتباِ تصمیم معتوف این نظت مشورتی دو قسمت بود .نخست ،استفاده از سالحهای
هستهای بطور کلی مغایت با اصول و قوانین حقوق بینالملل بشتدوستانه است .دوم ،با این وگود
«دیوان نمیتواند بطور قطعی رأی دهد که آیا تهدید یا استفاده از سالحهای هستهای در شتایا
حاد دفاع مشتوع ،که در آن بسیاری از بازماندگان یک کشور در اطت هست)د ،مشتوع است یا
نامشتوع»0.

.Gardam, supra note 117, p 8 -2

در این تالی فات ،ضتورت نظامی در ک)ار شتب مارتی)ز قتار نمی گیتد اما همتاه با شتب مارتی)ز به ع)وان اصولی قتار میگیتد
که زیادهرویهای نظامی را در بتقتاری تعادل میان نگتانیهای بشتدوستانه و نظامی محدود میک)د.
.Gardam, supra note 117, p 70–73 -3

 -2پتوندهی مشتوعیت سالحهای هستهای .اگتچه از دیوان دراواست شد که مشتوعیت هم استفاده و هم تهدید
های هستهای را تعیین ک)د ،این بح

سالح-

در این فصل محدود به مشتوعیت استفاده از سالحهای هستهای میشود.

.Greenwood, supra note 412,p 263–264 -4
5- Legality of Nuclear Weapons case, supra note 358, para. 151.
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در واقع ،این نتیجهی دو قسمتی می توانست تلویحاً به دیوان اشاره ک)د که ممکن است مواردی
وگود داشته باشد که در آنها استفاده از سالحهای هستهای موگب نقض قوانین بشتدوستانه نشود،
اگتچه «بطور کلی» استفاده از این سالحها موگب نقض این قوانین میشود 2.با این وگود ،دیوان
مقتر داشته که «با توگه به وضعیت ک)ونی حقوق بینالملل» نمیتوان تصمیم گتفت 3.این ایدهی
ااص اگازه میدهد که نشان دهد م)ظور دیوان چیز دیگتی بود .یک تفسیت احتمالی از این ایده
این است که استفاده از سالحهای هستهای «بطور کلی» مطابن حقوق بینالملل بشتدوستانه
غیتقانونی است؛ مگت ای)که توگیه ااصی بتای این عمل نامشتوع وگود داشته باشد .این تفسیت
مسلماً م)تهی به این سسال میشود :این توگیه اشونتبار چه میتواند باشد؟ در اصوص قسمت
اول ایدهی دیوان مقتر شده ،این دلیل است )ایی ،باید است )ایی معتبت در این شااهی ااص از
حقوق ،یع)ی حقوق بینالملل

بشتدوستانه ،باشد2.

در راستای این موضوع ،در اصوص دو احتمال دیگت نیز بح

شده است .هت دو احتمال بطور

ضم)ی بت این استدالل اتکا میک))د که «هدف ،وسیله را توگیه میک)د» ،موضوع تکتاری اما
دردستساز ضتورت نظامی .نخست ،بتای از قضات دیوان با اشاره به دفاع مشتوع که بطور
است )ایی نقض حقوق بینالملل بشتدوستانه را توگیه میک)د ،از امکان تفسیت این تصمیم یا حمایت
کتده و یا آن را نشان دادند .اگت این تفسیت صحیح باشد این موضوع در واقع دراصوص هدف و
وسیله اواهد بود .از صحت هدف ،یع)ی دفاع مشتوع ،استفاده میشود تا نقض حقوق بینالملل
بشتدوستانه را در این تتکیب غیتعادی و انتقادی حقوق در گ)

و حقوق بت گ)

 ،بهبود بخشد.

دوم ای)که ،شخآ میتواند ،به دلیل وضعیت ااصی که به «بسیاری از بازماندگان کشوری» که در
این ایده ی دیوان در اطت بودند داده شده ،همچ)ان نشان دهد که این توگیه کامالً از مشتوعیت
دفاع مشتوع نشیت نمیگیتد؛ اما اگت این توگیه بتای نقض حقوق بینالملل بشتدوستانه با استفاده
1- Greenwood, supra note 412, p. 264.
2- Legality of Nuclear Weapons case, supra note 358, para. 151.

 -2اگتچه کوهن ( Kohenنیز وضعیت ضتورت را بترسی کتد و شتایطش را در مواد کمیسیون حقوق بینالملل
دراصوص مسئولیت کشورها ،قید کتد ،اما مقتر شده که وضعیت ضتورت باید بیارتباب محسوب شود .تفسیت ماده
 30کمیسیون حقوق بینالملل دراصوص مسئولیت کشورها ،این را آشکار میک)د که وضعیت ضتورت در این ماده
قصد ندارد که بح های ضتورت نظامی را در حقوق بشتدوستانه دربتگیتد.
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از سالحهای هستهای باشد ،این استدالل همچ)ان پابتگاست که «هدف وسیله را توگیه میک)د».
هدفی که ارزیابی میشود ،بقای کشور و وسیلهای که بتای این هدف استفاده میشود ،سالحهای
هسته ای است .آنچه که در هت دو تفسیت دردستساز اواهد بود ،پ یتش عملی این امت است که به
کشورها این ااتیار داده میشود زمانی که اقداماتشان را با یک هدف موگه تعقیب نمیک))د،
قوانین حقوق بینالملل بشتدوستانه را ک)ار بگ ارند.
هدف این نیست که رضایتبخشتتین تفسیت تصمیم دیوان ،در اصوص استفاده از سالحهای
هستهای را تعیین ک)د .در واقع ،کلیهی تلویحات احتمالی که در باال مشخآ شد در یک شیوه یا
شیوهی دیگت رضایتبخش نیست .م)ظور این تحقین این است که م الی را بیان ک)د که در آن
ضتورت نظامی بهع)وان توگیهی نامحدود و دیدگاه قدیمی حقوق بینالملل ،که در آن کشورها
فتمانتوای قانون هست)د ،کامالً بیارتباب به مفهوم معاصت آن نیست .این دیدگاه حقوق بینالملل که
در پتوندهی مشتوعیت سالحهای هستهای مشاهده شد ،بهع)وان اصل لوتوس 2مورد بح

قتار

گتفت 3.مسئله این نیست که این دیدگاه ،اصل لوتوس یا ضتورت نظامی نامیده شود .آنچه باید
ش)ااته شود ،ت)ش عظیمی است که این دیدگاه بتای حقوق بینالملل بشتدوستانه ایجاد میک)د.

 -2-1مبانی تاریخی :ضرورت نظامی بهعنوان توجیه
این فتضیه که ضتورت نظامی می تواند انحتاف از قوانین سفت و سخت حقوق بینالملل را

توگیه ک)د ،ریشههایش در دکتتین "م)طن گ) "( 2ضتورت در گ)  ،شیوههای گ)گی را
توگیه میک)د  9قتن  23آلمان ،یافت میشود .پیش از گ)

گهانی اول ،نویس)دگان آلمانی اظهار

داشت)د که ضتورت بیش از حد میتواند الزامآور بودن قوانین گ)گی را رد ک)د 0.مشخصاً ،این
توسعهی ضتورت بت معیارهای حقوقی ،زمانی توگیه شد که ت)ها وسیلهی اگت)اب از اطت شدید
1- Lotus principle

 -3این اصطالحی است که از پتوندهی کشتی لوتوس ( S.S. Lotusدیوان دائمی دادگستتی بینالمللی اتخاذ شده
است.
3- Kriegsraison
4- geht vor Kriegsmanier
5- LASSA OPPENHEIM, INTERNATIONAL LAW: A TREATISE ,Hersch Lauterpacht 7th
ed, 1952,p 209.
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نقض قوانین بود و یا ای)که مطابن قوانین میشد اهداف نهایی گ)

مفهوم “دکتتین م)طن گ)

را به اطت انداات.

” هتگز مورد قبول قتار نگتفت؛ اگتچه اطتاتش بتای نظم حقوقی

آشکار بود .بهع)وان م ال ،پتسی بوردول 2در اثت اود در سال  2326ع)وان کتد که «با ارائهی یک
تفسیت موسع ،این مفهوم به زودی کامالً گایگاه قوانین گ)گی را غصب اواهد کتد» 3.الیهو

روت2

رئیا انجمن حقوق بینالملل آمتیکا ،بطور مشابهی در نشست این سازمان در سال  2332اظهار

داشت که «یا دکتتین م)طن گ)
گهان

باید قطعاً و ستانجام ک)ار گ اشته شود یا ای)که به گای آن

بدون قانون باقی اواهد ماند»9.

محاکمات گتایم گ)گی که در پی گ)

گهانی دوم رخ داد ،مطمئ)اً به این اظهارات ااتمه

میدهد .در پتوندهی اسیت 0ژنتال آلمانی ادعا کتد که ضتورت نظامی اقداماتی از قبیل انتقام و قتل
غیتنظامیان در زمان اشغال را توگیه میک)د 7.دادگاه نظامی آمتیکا این ادعا را رد کتد و مقتر
داشت که:
ضتورت نظامی به هت یک از اتفین گ)

 ،مطابن قوانین گ)

 ،اگازه میدهد که هت

میزان و هت نوع از زور را با کمتتین اتالف وقت ،گان و مال ،اعمال ک)د تا دشمن را وادار
به تسلیم کامل ک)د .ضتورت نظامی نابودی گان دشم)ان مسلح و اشخاص دیگتی که
نابودیشان توسا درگیتیهای مسلحانهی گ)

غیتقابل اگت)اب است را اگازه میدهد...

اما کشتار اشخاص بیگ)اه ،بهم)ظور انتقام یا ارضای شهوت کشتن ،را مجاز نمیداند .بتای
ای)که نابودی اموال قانونی باشد باید ضتورتهای گ)

بطور آمتانه آن را مطالبه ک))د.

نابودی بهع)وان یک هدف به اودی اود نقض حقوق بینالملل است .باید رابطهی معقول
و م)اسبی میان نابودی اموال و غلبهی نیتوهای دشمن وگود داشته باشد .. .ما با این دیدگاه
1- Percy Bordwell
2- PERCY BORDWELL, THE LAW OF WAR BETWEEN BELLIGERENTS: A HISTORY
AND COMMENTARY,1908,p 5.
3- Elihu Root
4- Elihu Root, President, Am.Soc’y of Int’l Law, Opening Address at the Fifteenth Annual
Meeting of the American Society of International Law (Apr. 27, 1921), in 15 AM. SOC’Y
INT’L L. PROC,1921,p 1- 3.
5- The Hostage Case
6- United States v. List (The Hostage Case), 11 TRIALS OF WAR CRIMINALS BEFORE
THE NUREMBERG MILITARY TRIBUNALS UNDER CONTROL COUNCIL LAW NO.
10,1950, p 1230 .
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که قوانین گ)گی چیزی کمتت از آنچه که آنها ادعا میک))د است ،موافن نیستیم .ضتورت
یا ت)اسب نظامی ،نقض قوانین موضوعه را توگیه نمیک)د .حقوق بینالملل حقوق م)عک))ده
است.

هیچ مب)ایی در حقوق بینالملل معاصت یا عتف وگود ندارد که نظت مخالفی دهد؛ “دکتتین
م)طن گ)

” به سادگی ،با اگتای حقوق بینالملل بشتدوستانه در دنیای امتوز ناسازگار است 2.با

این وگود ،مبانی تاریخی ضتورت نظامی بهع)وان توگیهی بتای انحتاف از حمایت کامل از
اشخاص و اهداف غیتنظامی در اول گ)

 ،بطور کامل صورت میگیتد و در کل مجموعه

قوانین حقوق بینالملل بشتدوستانه م)عکا میشود .اگتچه انحتاف از معیارهای تیسیاشدهی
حقوقی مبت)ی بت ضتورت نظامی ،مجاز نیست ،متعادل کتدن ضتورت نظامی و بشتدوستی ،حقوق
بینالملل معاصت را هم در مفهوم کلی و هم در مفهوم ااص تحتالشعاع قتار میدهد.

 -3-1اصول ضرورت نظامی و بشردوستی در قوانین

2

اصل ضتورت نظامی در قوانین مدون بهندرت دیده میشود .در ابتدا به شکل ش)ااتهشدهای
در قانون لیبت  2،2672که نیتوهای نظامی را در اول گ)

داالی آمتیکا ملزم میکتد ،مشاهده

شد 2 .مادهی این قانون در مورد ضتورت نظامی معیاری را بتای توسعهی بعدی این اصل فتاهم
کتد:

ماده  .14ضتورت نظامی ،چ)انکه توسا دولتهای متمدن گدید است)باب شد ،شامل
معیارهایی ضتوری میشود که بتای تضمین اهداف گ)

کامالً ضتوری هست)د و بت اساس قوانین

گدید و عتف گ)گی ،قانونی هست)د.

1- H. McCoubrey, The Nature of the Modern Doctrine of Military Necessity, 30 REVUE DE
DROIT MILITAIRE ET DE DROIT DE LA GUERRE,1991,p 215.
2- Lex Scripta

 -2توگه داشته باشید که قانون لیبت یک قانون داالی بود نه یک معاهده .با این وگود ،آن مب)ایی بتای حقوق بینالملل
بشتدوستانه گدید بود .بتای ااالعات بیشتت دراصوص قانون لیبت و ضتورت نظامی ،مشاهده ک)ید:
Burrus M. Carnahan, Lincoln, Lieber and the Laws of War: The Origins and Limits of the
Principle of Military Necessity, 92 AM. J. INT’L L.1998.p 213 .
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ماده  .15ضتورت نظامی ،کلیهی نابودیهای مستقیم گان یا اعضای بدن دشم)ان مسلح و
اشخاص دیگتی که نابودی آنها در درگیتیهای مسلحانه در حین گ)  ،اگت)ابناپ یت است را
مجاز میداند ... .دست به اسلحه بتدن اشخاص علیه یکدیگت در گ)  ،مانع از این نیست که این
اشخاص ااالقگتا ،مسئول در بتابت اشخاص دیگت و مسئول در بتابت اداوند باش)د.
ماده  .16ضتورت نظامی ظلم ،یع)ی تحمیل درد و رن ،غیتضتوری و رن ،یا بهم)ظور انتقام،

را نمیپ یتد و بطور کلی ،ضتورت نظامی هیچ عملیات اصمانهای ،که به صلحی بازمیگتدد که
غیتضتوری و دشوار است ،را نمیپ یتد.
میبی)یم که چگونه مالحظات بشتدوستانهی قانون لیبت هتگونه اگتای ضتورت نظامی را
متعادل میک)د .بهع)وان م ال ماده  29هت نوع نابودی که بتای دستیابی به اهداف گ)گی ضتوری
است را بترسی میک)د؛ اما ت)ها تا حدی که این اقدامات مطابن با قوانین تیسیاشدهی معیارهای
گ)گی باش)د .همچ)ین ،اگتچه ماده  20مسلم بودن ضتر به غیت مبارزان ،نه مبارزان ،را پیشبی)ی
میک)د اما این ضتر را بطور ضم)ی و قابل اگت)اب ،محدود میک)د .ماده  27این ادعا ،که کلیهی
حمالت به مبارزان صحیح است چون با این شتب که این حمالت ظالمانه نیست)د و ضتوری می-
باش)د ،را محدود میک)د.
در مقابل ،حقوق بین الملل بشتدوستانه انحتاف از قانونی که ریشه در بشتدوستی داشت را بت
مب)ای ضتورت نظامی بترسی میک)د .بهع)وان م ال ،ک)وانسیون چهارم الهه نابودی یا توقیف اموال
دشمن را م)ع میک)د مگت ای)که «ضتورتهای گ)

 ،الزاماً آن را اواسته باشد» 2.ک)وانسیون

چهارم ژنو  2393قدرتهای اشغالگت را از نابودی بتای اموال م)ع میک)د «مگت گایی که چ)ین
نابودی اساساً توسا عملیات نظامی ضتوری باشد» 3.حمایتهایی که از میتاث فته)گی در
ک)وانسیون میتاث فته)گی الهه  2309شده ممکن است «در پتوندههایی که در آنها ضتورت
 -2مشاهده ک)ید ک)وانسیون چهارم الهه ،باال ،زیتنویا  ،336ماده ( .32
-3ک)وانسیون ژنو دراصوص حمایت از غیتنظامیان در زمان گ)
رفتار زندانیان گ)

ماده  23 ،02آگوست  .2393ک)وانسیون ژنو دراصوص

ماده  23 ،237آگوست  .2393بتاساس این ک)وانسیون ها ،نابودی گستتده یا توقیف اموال زمانی که « با

ضتورت نظامی توگیه نشود و بطور غیتقانونی و عمدی صورت گیتد » نقض آشکار است .همچ)ین علیتغم شتایطی سخت،
محدودیتهایی را بت گبتان اسارت زندانیان بتاساس ضتورت نظامی اگازه میدهد.
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نظامی الزاماً مستلزم چ)ین چشمپوشی هست)د» ،کم

باشد2.

پتوتکل الحاقی شماره  2سال  2366اقدامات زیت را در صورت «ضتورت نظامی الزامی» اگازه
میدهد :لغو مم)وعیت استتاتژی «زمین سواته» 3در کشور تحت ک)تتل عضو پتوتکل؛ استفاده از
«امکانات و سااتمانهای واحدهای نظامی که بطور دائمی به سازمانهای دفاعی غیتنظامی واگ ار
شدند»؛ و محدود کتدن اقدامات دفاعی غیتنظامی و غتامت پتس)ل .این م الها نشانگت این است
که حتی زمانی که در اس)اد حقوق بینالملل بشتدوستانه صتیحاً ذکت شد نیز ،ضتورت نظامی
همواره در سایهی نگتانیهای بشتدوستانه عمل میک)د.
بطور قابل توگهی ،ضتورت نظامی اصل تمایز را ،که با یکی از دو اصل «اساسی» حقوق بین-
الملل بشتدوستانه توسا دیوان بینالمللی دادگستتی در پتوندهی سالحهای هستهای مشخآ می-
شود ،محدود میک)د 2.این اصل حقوقی عتفی ،که در ماده  96پتوتکل الحاقی شماره  2م)عکا
شده ،اتفین را ملزم میک)د که «در هت زمان میان غیتنظامیان و نظامیان (مبارزان و میان اهداف
غیتنظامی و نظامی ،تمایز قائل شوند» 9.مواد  02و  03تمایز را در زمی)هی ضتورت نظامی عملی
میک))د؛ ب)ابتاین ،درحالیکه ماده  02حمله به غیتنظامیان را مم)وع میک)د ،آنهایی که در
درگیتی (گ)

شتکت میک))د حمایت م کور را به دلیل «نقش مستقیمی که در اصومتها

دارند» از دست میده)د .ماده  03نیز حمله به اهدافی که «اهداف نظامی» نیست)د را م)ع میک)د ،اما
تییید میک)د که اهداف غیتنظامی میتوان)د اهداف نظامی شوند زمانی که «با ماهیت ،مکان ،هدف
یا استفاده از آنها» ،این اهداف «نقش مسثتی در عملیات نظامی داشته باش)د» و «نابودی ،توقیف یا
ا) یسازی کامل آنها ،در شتایا حاکم بت آن زمان ،یک م)فعت نظامی قطعی را ارائه

دهد»0.

 -2ک)وانسیون راگع به حمایت از میتاث فته)گی در زمان درگیتیهای مسلحانه .2309ماده .9
 -3زمین سواته ( )scorched earthاستتاتژی نظامی است که ای آن کلیهی اانهها ،محصوالت ،کاراانهها و  ...موگود
در م)طقه ،عمداً نابود میشود تا دشمن (کشور اشغالگت نتواند از آن استفاده ک)د.
3- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 I.C.J.p
226,257 (July 8).

 -9پتوتکل الحاقی اول ،باال ،زیتنویا  ،339ماده  96؛ همچ)ین مشاهده ک)ید وزارت نیتوی دریایی ،کتابچه فتمانده در
زمی)ه قوانین نیتوی دریایی ب)د  3226( 672قابل مشاهده در سایتhttp://tinyurl.com/yerq4lo :

 -0همان ،ماده . 3( 03
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ضتورت بهع)وان عامل محدودک))ده در اصل اساسی دوم ،یع)ی درد و رن ،غیتضتوری ،نیز ظاهت
میشود که بطور ضم)ی ماهیت مشتوع سالحهایی که از نظت نظامی درد و رن ،ضتوری ایجاد می-
ک))د ،را به رسمیت میش)اسد2.

در م ال های م کور ،محدود کتدن ،اواه صتیح و اواه ضم)ی ،قواعد عمومی بت مب)ای
ضتورت نظامی آشکار است؛ اما بترسی اک ت قواعد حقوق بینالملل بشتدوستانه ،بهویژه آنهایی
که بت رفتار متخاصمین حاکم است ،حساسیت ثابتی را نسبت به تعادل میان ضتورت نظامی و
بشتدوستی آشکار میک)د .بهع)وان م ال مهاگم ممکن است چ)د هدف نظامی را در م)طقهای که
گمعی از غیتنظامیان حضور دارند بهع)وان هدف نظامی مستقل (م)طقه یا محله بمب گ اریشده
بترسی ک)د زیتا اهداف «مجزا و متمایز» هست)د ،زمانی که ممکن است شخصاً به آنها حمله

ک)د3.

بهع)وان اهداف قانونی ،نابودی آن ها از نظت نظامی ضتوری است ،اما اهداف بشتدوستانه که ضتر
به غیتنظامیان را محدود میک)د ،گزی)ههای تاکتیکی را بهع)وان حکم قانونی دستور میدهد.
نیاز به گزی)ههای تاکتیکی ااص ،وسیلهی رای ،حفظ بشتدوستی ،در زمان رفتار اصومتآمیز
است .اگت اهداف عملی دیگتی وگود داشته باش)د که «یک م)فعت نظامی مشابه» را با «اطت کمتت
بتای گان غیتنظامیان و اهداف غیتنظامی» پیش)هاد دهد ،مهاگمان نمیتوان)د یک هدف نظامی را
هدف قتار ده)د 2.آنها باید همچ)ین میان تاکتیکها و سالحها (شیوهها و ابزار  ،با در نظت گتفتن
«اگت)اب و کاستن از ،نابودی اتفاقی گان غیتنظامیان ،صدمه به غیتنظامیان و اسارت به اهداف
غیتنظامی» ،انتخاب ک))د 9.وگود گزی)هها به «عملی بودن» گزی)هها بستگی دارد که بدی)وسیله نشان
میدهد که «احتیاب در حمله» یک صلح مورد توافن میان عوامل نظامی و بشتدوستانه ایجاد می-
ک)د0.

 -2همان ،ماده . 3( 20
 -3پتوتکل الحاقی اول ،باال ،زیتنویا  ،339ماده ( 0( 02الف .
 -2همان ،ماده . 2( 06

 -9همان ،ماده . 3( 06
 -0مشاهده ک)ید همان ،ماده ( 3( 06الف  .عبارت « احتیااات ممکن » بطور کلی به ع)وان «احتیاااتی است)باب میشاود کاه
کاربتدی هست)د یا عمال کلیهی شتایا حاکم بت زمان ،ازگمله مالحظات بشتدوستانه و نظامی ،را در نظت میگیتند » .پتوتکال
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آشکارتتین بتقتاری تعادل ،در اصل ت)اسب دیده میشود .این اصل عتفی حقوقی که در ماده 02
پتوتکل الحاقی شماره  2مقتر شده ،اگت «احتمال داده شود که حمله ،سبب از بین رفتن اتفاقی
گان ،صدمه به غیتنظامیان ،اسارت به اهداف غیتنظامی ،یا تتکیبی از این موارد شود که ممکن
است در رابطه با م)افع نظامی پیشبی)یشدهی واقعی و مستقیم ،افتابگتایانه باشد» ،ت)اسب ،حمله
را بهع)وان امتی ناعادالنه م)ع میک)د 2.انعطاف و بتداشتن ضتورت نظامی و بشتدوستی ،در ماهیت
نسبی عبارت «افتابگتایانه» آشکار است 3.حتی اسارات غیتعمدی گزئی ناشی از گ)

 ،اگت

هدف نظامی مورد نظت مهاگم ناچیز (غیت مهم باشد ،میتواند یک حملهی قانونی را م)ع ک)د،
درحالیکه اگت م)افع نظامی مشابه قابل توگه باشد ،حجم زیادی از اسارات غیتعمدی میتواند
توگیه شود.

مم)وعیت یا محدودیت استفاده از سالحهای آتشزا (پتوتکل شماره  2ماده  22 ، 0( 2اکتبت  ،2362همچ)این مشااهده ک)یاد
پتوتکل اصالحی راگع به مم)وعیت یا محدودیت استفاده از مینهاا ،تلاههاای انفجااری و وساایل دیگات (پتوتکال اصاالحی
شماره  3ماده  2 ، 22( 2ماه مه  . 2337بتای کشورها بطور مشخآ این معیاار را باه ع)اوان تفسایت آنهاا از اصاطالحی کاه

پتوتکل الحاقی شماره  2را تایید میکتد ،پ یتفت)د .مشاهده ک)ید به ع)وان م ال نامهای از کتریساتوفت هاالا (

Christopher

 ،)Hulseسفیت بتیتانیا در سوئیا ،به دولت سوئیا ( 36ژانویه  2336قابل مشاهده در سایت:
http://www.icrc.org/.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument

حن شتب بتیتانیا و اعالمیهی پتوتکل الحاقی شماره  2را فهتست میک)د و توضیح میدهد که بتیتانیا عبارت «احتمالی » را
به این صورت است)باب می ک)د که در این پتوتکل بدین م)ظور استفاده شده که کاربتدی یا احتماالً کاربتدی باشد و کلیهی
شتایا حاکم بت زمان ،ازگمله مالحظات بشتدوستانه و نظامی ،را در نظت بگیتد.
 -2پتوتکل الحاقی شماره  ،2باال ،زیتنویا  ،339ماده ( 0( 02ب ؛ همچ)ین مشاهده ک)ید قانون دیوان بینالمللی کیفتی
ماده ( 3( 6ب ( 26 ، 2گوالی 2336؛ پتوتکل الحاقی شماره  ،2باال ،زیتنویا  ،339ماده . 3( 06
 -3توگه داشته باشید که تفسیت غیتالزامآور کمیتهی بینالمللی صلیب ستخ به این مقترات پیش)هاد میک)د که « پتوتکل
هیچ توگیهی بتای حمالتی که ضترها و اسارات غیتنظامی گستتدهای ایجاد میک))د ،مقتر نمیک)د .ضترها و اسارات
اتفاقی هتگز نباید گستتده باش)د » .هیچ مب)ایی در عتف یا قوانین بتای این نظت ،که نشانگت تاکیدی نامت)اسب بت گ)بهی
بشتدوستی این تعادل ،که بدون توگه به م)افع نظامی تحصیل شده از اتین حمله اگتا میشود ،میباشد ،وگود ندارد.
مخالفت آن م الی در قانون دیوان بینالمللی کیفتی است که صفت « بطور آشکار » را به عبارت « بیش از حد » میافزاید ،تا
مم)وعیت ایلی کم نباشد  .قانون دیوان بینالمللی کیفتی ،باال ،زیتنویا  ،226ماده ( 3( 6ب (. 2
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گاهی اوقات تعادل صتیح یا ضم)ی میان ضتورت نظامی و بشتدوستی ممکن است غیتم)طقی به
نظت بتسد چ)انکه یا ضتورت نظامی یا بشتدوستی باید است)اد شوند تا قوانین موگود را دوباره
متعادل ک))د؛ اما هت یک از این متعادلک))دهها بدون توگیه اواه)د بود اگت تعادل گدید متفاوت
از آن تعادلی باشد که کشورها بت آن توافن کتدهاند .م ال معتوف ،شامل رفتار ستباز دشمن که
توسا واحد نظامی ویژهی پشت اا دشمن اسیت شد ،میگتدد .اگتچه این واحد نظامی نمیتواند
میموریت اود را با زندانی به زنجیت بسته انجام دهد ،است)باب میشود که این ستباز اگت آزاد شود
اطتناک اواهد بود .پاسخ م)طقی کشتن وی است؛ با همهی ای)ها ،او دشمن است اما به ااات
اسارت ،موضوع حملهی ستیع متگبار میباشد.
اما حقوق بینالملل بشتدوستانه نیتوهای نظامی اسیتشدهی دشمن را بهع)وان

ازکارافتاده2

مشخآ میک)د و آنها را از حمله ،که در حقوق بینالملل بشتدوستانه تعتیف شده ،و هتگونه
اعمال اشونتآمیز علیه دشمن را در بتمیگیتد ،محافظت میک)د 3.ب)ابتاین ،این واحد نظامی
نمیتواند به ستباز اسیتشده صدمه بزند؛ این واحد یا باید میموریت اود را متوقف ک)د و با اسیت به
پایگاه بتگتد یا به شکلی از او محافظت ک)د که در نهایت به وی اگازه میدهد بدون آسیب فتار
ک)د .به نظت غیتم)طقی میآید ،اما این قاعده توازنی قانونی میان ضتورت نظامی و بشتدوستی را
م)عکا میک)د و هیچ تغییتی مجاز نیست.

 -4-1ضرورت نظامی آن چنانکه توسط حقوق بینالمل) محدود شده است:
شاید اصلیتتین محدودیت ضتورت نظامی مفهوم «ت)اسب» باشد 2.این اصل مستلزم این است
که کشور متخاصمی که راگع به استفاده از ارتش فکت میک)د ،بترسی ک)د که آیا «ابزار ااص»
«مت)اسب با هدف نظامی مشتوع»

هست)د یا ایت9.

مفهوم ت)اسب در کتاب راه)مای ارتش آمتیکا در میدان نبتد  36-22ذکتشده است که مقتر
1- hors de combat
 -3پتوتکل الحاقی شماره  ،2باال ،زیتنویا  ،339ماده .93
3- O'Brien, Some Problems of the Law of War in Limited Nuclear Warfare, 14 MIL. L. REV.
1, 7 (1961).
4- ibid.
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میدارد« :از بین رفتن گان و ضتر به مال باید مت)اسب با م)افع نظامی باشد که به دست آمده» 2.این
عبارت پیش)هاد میک)د که یک افست نظامی باید تعیین ک)د که آیا تختیب و نابودی که با استفاده
از سالح ااص ایجاد شده ،م)جت به دستیابی نسبتاً ارزشم)د به اهداف نظامی اواهد شد یا

ایت3.

ع)صت اصلی در این تعیین ،تمایز بین نظامیان و غیتنظامیان است 2.اگت اهداف نظامی دشمن در
م)اان غیتنظامی واقع شده باش)د ،افست نظامی باید رابطهی ت)اسب بین امکان ورود گتاحت به
شهتوندان غیتنظامی و ارزش حمله به تیسیسات نظامی را

ارزیابی ک)د9.

مفستی)ی مان)د مک دوگال و فلیسیانو به مدت اوالنی در مورد ضتورت نظامی و ت)اسب بح
کتدهاند 0.در گدال با مسئلهی قلمتو ضتورت در وضعیتهای ااص ،آنها اظهار داشت)د:
می توان گفت که این مفهوم (ضتورت نظامی چ)ین نابودی را اگازه میدهد و ت)ها چ)ین
نابودی ،ضتوری ،متتبا و مت)اسب با درک فوری اهداف مشتوع دشمن است .چون در عمل،
نمی توان میزان نابودی ضتوری را اندازه گتفت و دقیقاً محاسبه کتد ،سیاست اصلی که در این
مفهوم پ یتفته شده باید معموالً بهع)وان محدودک))دهی نابودی غیتضتوری چیزهای مهم ،ع)وان
شود7.

آنها بت این نظت تیکید داشت)د که دول متخاصم باید ت)ها از کمتتین میزان زور در تالش بتای
دستیابی به اهداف نظامی اود استفاده ک))د ،که بدینوسیله از اسارات غیتضتوری به شهتوندان
کشور دشمن اگت)اب میک))د.
رفاه غیتنظامیان به مدت اوالنی یکی از نگتانیهای حقوق بینالملل بوده است .در سال
 ،2376مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع)امهای را تصویب کتد که مقتر میداشت غیتنظامیان
نمیتوان)د هدف مستقیم حملهی نظامی قتار گیتند 6.کشوری که یک نبتد نظامی را آغاز میک)د
1- Law of Land Warfare, supra note 6, at 19.
2- Mallison, The Laws of war and the Juridical Control of weapons of Mass Destruction in
General and Limited Wars, 36 GEO. Wash.L. REW,. 308,322-23 (1967).
3- Ibid.
4- Ibid.
5- McDougal & Feliciano, International Coercion and World Public Order The General
Principles of the Laws of War, 67 YALE L.J. 771 (1958).
7- ibid.at 826-27.
6- G.A. Res. 2444, 23 U.N. GAOR Supp. (No. 18) at 50, para.1(b), U.N. Doc. A/7218 (1968).
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باید دقیقاً بین شهتوندان نظامی و غیتنظامی دشمن تفاوت بگ

ارد2.

اگتچه قبل از سال  2376قطع)امهی سازمان ملل متحد تصویب شد ،گامعهی بینالمللی نیاز به
حمایت از غیتنظامیان را به رسمیت ش)ااته بود ،ک)وانسیون الهه  2326اعالم کتد که «حن
متخاصمین بتای پ یتش وسایل آسیب به دشمن نامحدود نیست» 3.در سال  2339گان بست
تمایز بین نظامیان و غیتنظامیان را بهع)وان «اصل بسیار مهم قوانین گدید گ)گی» توصیف

مور2

کتد9.

حتی در قانون لیبت ،ام)یت غیتنظامیان که تییید شد ،یک نگتانی مشتوع میباشد .لیبت اصل
ضتورت نظامی را به «از بین رفتن گان یا عضوی از اعضای بدن اعضای مسلح دشمن» محدود
میک)د .ماده  23اشاره میدارد که قبل از بمبگ اری م)طقه باید هشدار داده شود ،اوری که
غیتنظامیان بتوان)د م)طقه را بطور ایمن و بدون اطت تتک ک))د.
کمی پا از تصویب قانون لیبت توسا آمتیکا ،اعالمیهی سنپطتزبورگ در سال  2676از این
ایده حمایت کتد که شهتوندان غیتنظامی هدف حمله قتار نگیتند .این اعالمیه در بخشی مقتر
میدارد:
ت)ها هدف مشتوعی که کشورها باید تالش ک))د تا در اول گ)

انجام ده)د این است که

نیتوی نظامی دشمن را تضعیف ک))د؛ بتای این هدف کافیست بیشتتین تعداد افتادی که میتوان)د
را مصدوم ک))د؛ این هدف با بکارگیتی افتادی که بطور غیتضتوری درد مصدومان را شدیدتت ،یا
متگ آنها را قطعی میک))د،

بیشتت میشود0. ...

این اعالمیه تیکید میک)د که گ)

تمایل دارد که یک عملکتد صتفاً نظامی باشد .معتوف

است که حقوق بینالملل حمالت غیتدقین و غیتضتوری به گمعیت غیتنظامی را مجاز نمیداند.
ابیعتاً پیتو این نظت نتیجه این است که حمله به متکز گمعیت غیتنظامی ،عملیات تتوریستی

است7.

2- ibid. at para. 1(c).

 -3ک)وانسیون الهه دراصوص قوانین و عتف گ)

زمی)ی ،22 ،فصل  ،2ماده .3

2- John Bassett Moore
9- MOORE, INTERNATIONAL LAW AND SOME CURRENT ILLUSIONS AND OTHER
ESSAYS Viii (1924).
0- St. Petersburg Declaration, 1868. 95-96 (1907).
7- Paust, supra note 5, at 168; Wright, the Bombardment and Damascus, 20 Am. J. INT'L L.
263, 273 (1926).
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گزارش بتایا 2در سال  2329بطور آشکاری مقتر میدارد که قتل افتاد بیگ)اه ،که از حمالت به
متاکز گمعیت غیتنظامی نشیت میگیتد« ،اقدامی مطلقاً مم)وع توسا قوانین گ)گی» است .آقای
لوتتپت 3با تییید مجدد این نظت اعالم کتد که غیتنظامیان ،بهع)وان موضوعی از قانون ،هتگز نباید
هدف حمله باش)د و این بمبگ اریهای غیتدقین عملیات تتوریستی محسوب میشود 2.در سال
 2393چهارمین ک)وانسیون ژنو مشخصاً استفاده از کلیهی معیارهای تتوریستی ازگمله کشتار
دستهگمعی غیتنظامیان

توسا کشور متخاصم ،را م)ع کتد9.

بطور خالصه ،میتوان این بخش از این ماده را چنانکه در جنگ معمول
صورت میگیرد ،مفاهیم حقوقی ذی) برشمرد:


ضتورت نظامی با اصل ت)اسب محدود میشود.



اصل ت)اسب بهع)وان متعادلک))دهی ارزش اهداف نظامی کسب شده در بتابت

اسارات بالقوه به اموال و از بین رفتن گان تعتیف میشود.



غیتنظامیان موضوع تجاوز غیتضتوری کشور دشمن ،قتار نمیگیتند.
میزان زوری که توسا کشور دشمن اعمال میشود نباید بطور غیتضتوری

درد و رنجی که ممکن است به نظامیان کشور اشغالی وارد شود را افزایش دهد.


حمایت از گوامع بینالمللی علیه نقض عتف و قوانین گ)گی بینالمللی،

اهمیت بیشتتی نسبت به اهداف نظامی و سیاسی هت کشوری ،دارد.


هتگونه حملهی عمدی و غیتدقین به گمعیت غیتنظامی یک کشور توسا

کشور متخاصم ،باید یک عملیات تتوریستی و ناقض قوانین و عتف بینالمللی ،تلقی
شود.

2- The Bryce Report
3- Sir Lauterpacht
2- Lauterpacht, The Problem of the Recision of the Law of War. 29 BRIT. Y.B. INT'L L.
360, 365-69 (1952).
 - 9ک)وانسیون ژنو دراصوص حمایت از غیتنظامیان در زمان گ)

58

 23 ،آگوست  ،2393ماده . I( 2

اص) ضرورت نظامی و بررسی بکارگیری وسای) و روشهای منع شده در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران

 -2اص) ضرورت نظامی در حقدوق بشردوسدتانه و بررسدی بدهکدارگیری
وسای) و روشهای منع شده در جنگ عراق علیه ایران
 1-2نقض قوانین و مقررات مربوط به مندع کداربرد سدالحهدای ممنوعده
توسط عراق
مقترات قانونی بینالمللی درگیتیهای مسلحانه الزاماً شامل محدودیتی بت صالحیت حاکم بت
دولتها در اعمال زور در راستای دفاع از م)افعشان میشود .بطور واضح ،گایی که م)افع حیاتی و
احتماالً وگود دولتها در اطت باشد ،واقعگتایانه نیست که مطالبات عملی شتایا ،در اگتای
قوانین نادیده گتفته شود .بطور تاریخی دکتتین ضتورت نظامی در تعتیف شتایا تعادل میان
واقعیات اقدامات زورم)دانه و محدودیتهای بشتدوستانه اهمیت اساسی داشته است.
اصل ضتورت نظامی وسیله ای نیست که توسا آن بتوان از قوانین گ)گی اگت)اب کتد .اگتچه
ضتورت نظامی استفاده از اشونت را بتای وادار کتدن دشمن به تسلیم مجاز دانسته ،این دکتتین
ت)ها اشونت «ت)ظیمشده» را مجاز میداند نه اشونتی که توسا قوانین و عتف گ)گی مم)وع است؛
به عبارت دیگت قواعد کلی ضتورت این است که متخاصمین ممکن است ابزاری که بتای دستیابی
ب ه اهدافشان الزم است را بکار گیتند اما اگت چ)ین اقدامی توسا قواعد حقوق بینالملل پ یتفته
نشود ،ضتورت نظامی این رفتار را توگیه نمیک)د 2.اشونت ک)تتل شده عموماً بهع)وان نوعی
اشونت در نظت گتفته میشود که معطوف به عمل مقامات ارشد بوده و یا توسا این مقامات گ)به
قانونی مییابد و هدف از آن این است که نفتات دشمن را تا حداک ت میزان ممکن ناتوان نماید
ولی تیثیت نظامی آن نامت)اسب با رنجی که به بار میآورد نمیباشد.
در گتیان گ)

هشتساله ،دولت عتاق با کاربتد سالحهای شیمیایی علیه نیتوهای نظامی و

غیتنظامی ایتان (حتی علیه اتباع اود در شهت حلبچه مم)وعیتهای م)در در اس)اد مزبور
(پتوتکل  2330را نقض کتد .ارتش عتاق در م)اان مختلف عملیاتی و حتی مسکونی از
بهکارگیتی انواع عوامل شیمیایی مان)د گازهای اتدل ،تاولزا ،فسفت ،اعصاب ،ناتوان ک))ده،
1- Paust, The Nuclear Decision in World War l-Truman's Ending and Avoidance of War, 8
INT'L LAW,1974,p 160, 172.
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نیتتوژن ،تتکیبهای اتدلی و اون ،سیانور ،افهک))ده و ...از اتین هواپیماها ،توپخانهها و
شلیک انواع گلولههای شیمیایی دریﻎ نکتد .از آنجایی که به این موضوع به حد کافی در کتب،
مقاالت و همچ)ین پایاننامههای متعدد پتدااته شده ،اگماالً فقا به یکستی از مطالب اشاره
میشود.
نخستین گزارش متبوب به استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی متبوب به روزهای اولیه گ)
میباشد 2،پا از آن و از اواسا سال  2273که ایتان بتتتی نظامی اود را در بسیاری از گبههها
بت عتاق تحمیل نمود ،ارتش عتاق به این نکته واقف گتدید که نمیتواند با استفاده از شیوههای و
تسلیحات متعارف و معقول نظامی مانع پیشتوی ارتش ایتان گتدد و ل ا سعی در توسل به
سالحهای نامتعارف بتای زمینگیت کتدن ارتش ایتان نموده است .بمباران شیمیایی م)اان غیت
نظامی شهتهای بانه ،ستدشت ،پیتانشهت و بتای از روستاهای اوزستان نشان ده)ده عادم پایب)دی
عتاق به قواعد حقوق مخاصمات مسلحاانه متباوب به حمایات از نظامیان و غیت نظاامیان میباشد.
پا از آن در مقااع مختلف زمانی ،دولت عتاق بارها علیه نیتوهای ایتان از سالحهای شیمیایی
استفاده کتد.
واک)ش شورای ام)یت در بتابت گزارش راگع به اقدام تخلف آمیز عتاق ،ت)ها صدور بیانیه در
تاریخ  22مارس  2369بود .در این بیانیه ،شورا بهکارگیتی سالحهای شیمیایی را که هیئت
کارش)اسان آن را گزارش کتده بودند به شدت محکوم کتد و اواستار رعایت پتوتکل  2330از
سوی دو اتف مخاصمه شد .در این بیانیه ،شورا هیچ اشارهای به نام عتاق  -که مطابن گزارش
متتکب کاربتد سالحهای شیمیایی علیه نیتوهای ایتانی شده بود  -نکتد و به این تتتیب ،با عدم
توگه گدی اود به قضیه ،دست این دولت را در ارتکاب گ)ایات بعدی اود باز گ اشت.
حتی اود مقامات عتاقی نیز کاربتد سالحهای شیمیایی را رد نکتدند و در اظهارات و
سخ)تانیهای اود ،تلویحاً و تصتیحاً استفاده از سالحهای شیمیایی را در گ)

بهم)زله یک حن

بتای اود محفو دانست)د .بتای نمونه ،در همان زمان ،هاشم صباح الفختی ،ژنتالی که فتمانده

 -2عباس هدایتی امی)ی؛ شورای ام)یت و گ)

تحمیلی عتاق علیه گمهوری اسالمی ایتان؛ تهاتان :دفتات مطالعاات سیاسای و باین

الملل ،2262 ،ص .262
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عملیات شمال بصته را بت عهده داشت ،در مصاحبه با ابتنگاران اظهار کتد که کشورش این حن
را بتای اود محفو نگاه میدارد که از سالح شیمیایی
در اول گ)

استفاده ک)د2.

م)اان مسکونی در نوار متزی ایتان نیز از حمالت شیمیایی ایمن نماند و

روستاهای ااتاف بانه (فتوردین  ، 77شهت حلبچه (اسف)د  ، 77روستاهای ااتاف متیوان (اسف)د
 77و فتوردین  ، 76شهت نودشه (فتوردین  ، 76روستاهای ااتاف ستپل ذهاب (متداد  76و شهت
اش)ویه (متداد  76مورد تهاگم با سالح شیمیایی قتار گتفت)د و حتی در بتای م)اان صدها بمب
شیمیایی بت ست متدم بیپ)اه ریخته شد.
دولت صدام در اول گ)

حتی به بیمارستانها نیز رحم نکتد و سالح شیمیایی ،بیمارستان

صحتایی حضتت فاامه در آبادان (ششم و هشتم اسف)د  2279و بیمارستان صحتایی 036
سومار (دهم دیماه  2270را در هم نوردید .تجهیزات پزشکی نظامی با ک)وانسیون اول و دوم ژنو
و بیمارستانهای غیتنظامی با ک)وانسیون چهارم ژنو حمایت میشوند .با این وگود کلیهی مقترات
متتبا ،بتاساس ضتورت نظامی است )ائاتی را مجاز میدان)د« :ضتورت نظامی فوری» استفاده از
تجهیزات پزشکی نیتوهای مسلح را بهم)ظور اهداف غیتپزشکی مجاز میداند؛ 3واحدهای پزشکی
و تیسیسات نیتوهای مسلح باید با عالمتهای ویژه اما ت)ها «تا گایی که مالحظات نظامی اگازه
میدهد» متمایز شوند؛ 2چ)ین تعهدی در اصوص بیمارستانهای غیتنظامی نیز «تا گایی که
مالحظات نظامی اگازه میدهد» نیز

وگود دارد9.

اما عتاق بدون هیچ م)فعت ضتوری نظامی و با به کار بتدن سالحها و روشهای مم)وعه به این
اقدام دست زد ،در حالی که در شتایا و قیود اصل ضتورت نظامی بیان شد که باید آن اقدام بتای
یک هد ف نظامی مشتوع باشد و هم آن عمل و اقدام نظامی که به آن مبادرت میشود ،باید مجاز
باشد؛ اما اقدام عتاق به بمباران این بیمارستانها آنهم با بمبهای شیمیایی به هیچ ع)وان قابل
1- Newyourk times (5 March 1984).
 -3ک)وانسیون ژنو دراصوص بهبود ستنوشت مجتوحان و بیماران عضو در نیتوهای مسلح در میدان نبتد (ک)وانسیون اول ژنو ،
ماده .22
- 2ک)وانسیون اول ژنو ،ماده .93
 -9کنوانسیون چهارم ژنو ،ماده .81
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توگیه با ضتورتها و احتیاگات نظامی نبوده و همچ)ین با مطالعه اس)اد و شواهد و سبقهای که
نظامیان عتاق از اود بهگای گ اشته ،مشخآ میشود که در اک ت اقدامات اود هت هدفی را به
غیت از ضتورتها و مزیتهای نظامی مستقیم ،دنبال میکتدند .همچ)ین ،غیت از مم)وعیت یا
محدودیت ابزار و شیوه های ااص گ)گی ،ازگمله آنهایی که ماهیتاً درد و رن ،غیتضتوری ایجاد
میک))د ،رویکتد حقوق بینالملل بشتدوستانه صتیحاً محدودیتهای کلی بت نوع و درگهی
اشونت که در حمالت علیه اهداف نظامی واقعاً مشتوع مجاز است ،وضع نمیک)د.
در نتیجه ،این مسئله باید مطابن اصول اساسی ضتورت نظامی و بشتدوستی تعیین شود و شتایا
واقعی حاکم در هت پتونده را در نظت بگیتد .ب)د  33از مقترات الهه پیشبی)ی میک)د که حن افتاد
متخاصم بتای اتخاذ راههای آسیب رساندن به دشمن محدود نمیباشد و ب)د  32در ک)ار سایت مفاد
و قوانین دیگت استفاده از سم و سالحهای سمی که قوانین موضوعهای بتای گ)

وگود دارند که

دربتدارنده مم)وعیتهای مطلن میباش)د .در گایی که یک چ)ین مقترات م بتی اعمال میشوند،
به هیچوگه نمیتوان تمسک گستن به ضتورت نظامی را قانوناً مجاز دانست.
استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی ،حتی پا از پ یتش رسمی قطعنامه  036از سوی ایتان
نیز ادامه یافت .در  3مه  ،2366گمهوری اسالمی ایتان ای یادداشتی به دبیتکل سازمان ملل ااالع
داد که عتاق علیه متدم چ)د ده و دهکده در م)طقه غتب و گ)وب ایتان از سالح شیمیایی استفاده
کتده است .ب)ا به دراواست ایتان ،دبیتکل ،آقای دکتت دمی)گوئز را به همتاه دکتت اریک دالگون
بتای بترسی موضوع به ایتان فتستاد.
دبیتکل گزارش مزبور را ای نامهای به شورای ام)یت ااالع داد .در مقابل ،عتاق نیز ادعا کتد
که نیتوهای ایتانی از سالحهای شیمیایی استفاده کتدهاند؛ ب)ابتاین ،بتای بترسی موضوع اواستار
اعزام هیئتی به بغداد شد .هیئت مورد نظت به عتاق اعزام شد و پا از بترسی موضوع ،گزارش اود
را به دبیتکل تسلیم کتد .در عملیاتی که ایتان در شهت فاو انجام داده بود و در نهایت ارتش عتاق
ناامید از کلیه راهها و شگتدهای رزمی اود در مقابله با نیتوهای ایتان ت)ها راه باقی مانده در ضتبه
زدن به رزم)دگان ایتانی را بمباران شیمیایی به وسیله هواپیماهای گ)گ)ده اود دید و از آنجا که
فاصله درگیتی بین یگان های دشمن و اودی بسیار نزدیک بود ،در متحله نخست بمباران ،دشمن
به اشتباه تیپهای گارد گمهوری اود را مورد اصابت بمبهای شیمیایی قتار داد که م)جت به
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آلودگی  62درصد نیتوهای آنها شد.
دبیتکل نیز ای یادداشتی گزارش هیئت را به شورا ااالع داد ،اما شورا به گزارشها و ادعاهای
دو اتف رسیدگی نکتده بود که مجدداً گمهوری اسالمی ایتان در  2اوت  2366ای یادداشتی به
دبیتکل اعالم کتد که عتاقیها بار دیگت سالحهای شیمیایی را در م)طقه شیخ ع مان (مجاور شهت
اش)ویه به کار بتدهاند .هیئت اعزامی ،پا از بترسیهای اود ادعای ایتان را مب)ی بت استفاده عتاق
از سالحهای شیمیایی در م)طقه تییید کتد و در مقدمه گزارش اود ،چ)ین نوشت:
«با توگه به شواهدی که در حین میموریت اود به دست آوردیم ،با تیسف فتاوان به این نتیجه
رسیدیم که ،بتاالف دراواستهای مکتر سازمان ملل ،سالحهای شیمیایی علیه شهتوندان
غیتنظامی ایتان در م)طقه مجاور یک شهت که در بتابت چ)ین حمالتی فاقد هت گونه دفاع است ،به
کار گتفته شده است .این واقعیت که کودکان نیز قتبانی شدهاند یکبار دیگت عواقب غیتقابل قبول
چ)ین حمالتی را ثابت میک)د .استفاده از سالحهای شیمیایی علیه غیتنظامیان مشخصاً حمله به
وگدان بشتی است و باید قویاً متدود ش)ااته شود».
در نهایت ،شورای ام)یت پا از دریافت گزارش مزبور از دبیتکل و بترسی آن و نیز بترسی
موضوعات متبواه دیگت ،قطعنامهای به شماره  732در تاریخ  37اوت  2366صادر کتد .در این
قطعنامه ،شورا پا از ابتاز تیسف از استمتار کاربتد سالحهای شیمیایی در م)اقشه میان ایتان و
عتاق و ابتاز نگتانی از اطت استفاده احتمالی از سالحهای شیمیایی در آی)ده و اعالم عزم راسخ
اود مب)ی بت پایان دادن به هت گونه استفاده از سالح شیمیایی در حال و آی)ده ،کاربتد مجدد سالح
شیمیایی در م)اقشه بین ایتان و عتاق را با پتوتکل  2330و قطعنامه  723اود مغایت دانست و آن را
محکوم کتد .در این قطعنامه ،شورا بار دیگت از تمامی دولتهای صادر ک))ده محصوالت شیمیایی
اواست که بت محصوالت شیمیایی صادراتی اود بهصورت گدی نظارت ک))د تا بتوان)د از
کاربتد این محصوالت در ساات سالحهای شیمیایی گلوگیتی به عملآورند .به گمان بتای از
صاحبنظتان ،این هشدار شورا در قطعنامه  732مسثت واقع شد و از کاربتد سالح شیمیایی در
م)اقشات بعدی گلوگیتی کتد و اگت بهموقع نیز تصویب میشد چهبسا گان هزاران انسان بیگ)اه و
مظلوم از گزند این سالحها مصون باقی میماند.
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م)ابع ایتانی تعداد حمالت شیمیایی عتاق را ای هشت سال گ)
کتدهاند؛ اوری که «کشور ایتان ای هشت سال گ)

تحمیلی بیش از  303بار ذکت

تحمیلی ،در معتض شدیدتتین و

اوالنیتتین حملههای شیمیایی در تاریخ گ)

های گهان قتار گتفت .تعداد حملههای شیمیایی و

ت)وع عوامل به کار گتفته شده در این گ)

بیسابقه بود و این حمالت وحشیانه مجتوح شدن

بیش از صدهزار نفت از هموا)ان ایتانی را موگب شد که ده درصد آنها بالفاصله به شهادت
رسیدند2».

اما مهمتتین نکته در بتابت استفاده عتاق از سالح شیمیایی ،اویشت)داری و اودداری ایتان از
استفاده از سالح شیمیایی در اول گ)

بود .از بدو امت ،ایتان استفاده از سالح شیمیایی را نقض

پتوتکل  2330و یک اقدام گ)ایتکارانه تلقی میکتد 3.ایتان حتی در حالی که توانایی ساات و
تولید سالح شیمیایی را در ااتیار داشت و میتوانست در قبال تخطی عتاق از پتوتکل  2330ژنو
دست به مقابله به م ل بزند ،ولی هتگز در عمل سالح شیمیایی را مورد استفاده قتار نداد.

 2-2حمله به تأسیسات حاوی «نیروهای خطرناک» و «ضروری و حیاتی»
بتای تصمیمات که میان احتیاگات نظامی و نگتانیهای بشتدوستانه وضع شده مواردی هست)د
که حمایت و مصونیت غیتنظامیان از آثار گ)

و «ضتورت» حمله به اهداف نظامی ،را متعادل

میک))د .این موضوع دوباره در سال  2366در پتوتکل شماره  2الحاقی به ک)وانسیون ژنو 2393
مطتح شد 2.ماده  0( 02در میان حمالتی که «غیتدقین» و در نتیجه غیتقانونی هست)د شامل این
شود که:
« هت چه که احتمال داده شود سبب از بین رفتن اتفاقی گان ،صدمه به غیتنظامیان ،اسارت به
اهداف غیتنظامی ،یا تتکیبی از این موارد شود ،در مورد اهداف نظامی مشخآ و مستقیم قابل-
پیشبی)ی ،این احتمال بیش از حد اواهد بود».
 -2روزنامه ااالعات.2266/3/36،
 -3معاون اروپا و امتیکای وزارت اارگه اعالم کتد که بت اثت گستتش کاربتد سالح شیمیای توسا عتاق ،این رژیم دیگت فقا
یک متجاوز نیست ،بلکه اک)ون یک گ)ایتکار گ)گی محسوب میشود (روزنامة ااالعات ا . 76/2/20
 -2نه بتیتانیا و نه ایاالت متحده ،پتوتکل شماره  2الحاقی  2366را تصویب نکتدهاند اما هت دو دولت عمالً تمایل به اگتای بخش
اعظمی از مقترات آن را ،که مورد نزاع نبود ،نشان دادند و این در واقع در گ)
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اشاره به «ضتورت» در این مقترات ضم)ی است نه صتیح ،اما با این وگود آشکار است .دشواری
بترسی «م)افع نظامی مستقیم» در بتابت نتای ،ظاهتاً غیتقانونی ،آشکار است ،حتی اگت «اتفاقی» باشد.
در گایی دیگت در این باره ادعا شده است که:
«گایی که اهداف نظامی در مجاورت گمعیت غیتنظامی قتار دارند ،تعادل باید میان ((محاسبه-
ی اهداف نظامی مشخآ و مستقیم که از حملهی پیش)هادی انتظار میرود و احتماالً قتبانیان
غیتنظامی و اسارت به اهداف غیتنظامی صورت گیتد .مورد تتدید است که آیا این محاسبه
همواره میتواند با رضایت کامل هتکا صورت گیتد؛ با این وگود باید بطور آشکاری با حسن
نیت و با توگه به احتمال ااالعات محدود موگود،

بت عهده گتفته شود»2.

بار دیگت تیکیدی نسبت به الزامات غیتقابلاگت)اب گ)گی صورت گتفته و پیتو محدودیتی
ضم)ی و بتاساس اهداف بشتدوستانهی اساسی ،تا گایی که ممکن باشد ،گمعیت غیتنظامی را از
آثار گ)

دور میک)د .تعدادی از م الهای کاربتدی این بحتان اساسی که ممکن است توسعه

یاب)د ،مشخصاً در دو مورد فتض میشوند که عامل حمالت به تیسیساتی که حاوی «نیتوهای
اطتناک» هست)د را افزایش داده ،که آثارشان «غیتدقین» است و در این پتوتکل نیز مورد بترسی
قتار میگیتند3.

بتاساس ب)د نخست قطع)امهی  926ک)فتانا عمومی آژانا بینالمللی انتژی اتمی ،تمامی
تهاگمات مسلحانه علیه تیسیسات هستهای که بتای مقاصد صلحگویانه بهکار میروند ،باید صتیحاً
و ستیعاً مم)وع شوند .پتوتکل  2366ژنو نیز حمله به نیتوگاههای اتمی را صتیحاً مم)وع اعالم
کتده است .درباره حمله به تیسیسات غیتنظامی ،ب)د  2ماده  07پتوتکل نخست  2366مقتر میک)د:
«حمله به تیسیسات اطتناک ،مان)د :سد ...و نیتوگاه اتمی تولید بتق ،حتی در صورتی که این
گونه اهداف ،هدف نظامی نیز باش)د ،مم)وع است».
همچ)ین ،بتاساس ب)د  9ماده  07پتوتکل نخست الحاقی به قتاردادهای ژنو ،م)ظور از تیسیسات
غیتهستهای ،هت گونه تیسیساتی است که دربتدارنده ی نیتوهای اطتناک اند ،می باشد .این نیتوها
عبارت اند از :سدها ،آبب)دها ،ایستگاههای ژنتاتورهای بتق و ژنتاتورهای هستهای .این نیتوها،
1- H.McCourbey,International Humanitarian Law ,Dartmouth,1990,p.116.
 -3مشاهده ک)ید ماده  07پتوتکل .2366
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حتی گایی که هدف نظامی محسوب میشوند ،نباید هدف حملهی ت)بیهی قتار گیتند ،این
مم)وعیت با هدف حمایت از گمعیت غیتنظامی در زمان گ)
بمباران هستهای هیتوشیما و ناگازاکی در پایان گ)

است.
گهانی دوم در ااور دور مالحظات

مشابه امّا شدیدتتی را مطتح میک)د .دادگاه ژاپ)ی در پتوندهی شیمودا ،2که در واقع اظهارات
قاضی 3بود ،مقتر داشت که این بمباران حملهی «غیتدقین و گاهاً کورکورانه» به اماک)ی بود که از
نظت ف)ی «بیدفاع» بودند و در نتیجه غیتقانونی بود .با این وگود ،این مسئلهای است که پاسخ ساده-
ای به آن نمی توان داد و شاید از بح

ما اار باشد .حوادثی که تاحدودی مسائل مشابهی مطتح

میک))د را میتوان در حملهی استائیل به نیتوگاه هستهای عتاق ،که تصور میشد متبوب به
توسعهی هستهای نظامی بود ،و بمباران ایستگاه انتژی هستهای ایتان توسا عتاق در اول گ)
الی ،فارس  2362-2366یافت .رژیم عتاق نیز همان)د رژیم اشغالگت قدس این قوانین و مقترات
را نادیده گتفت و در گتیان گ)

هشت ساله ،چ)دین بار به نیتوگاه اتمی بوشهت حمله و این

قوانین و مقترات را نقض کتد .در اواات سال  ،2272حمله به تیسیسات راکتور اتمی بوشهت شدت
یافت ،اوری که رژیم عتاق ظتف مدت بیست روز ،دو بار این نیتوگاه را هدف حمله قتار داد و
با پتتاب موشکهای اگزوست به سوی آن ،اسارت گانی و مالی فتاوانی را به بار آورد.
در نخستین حملهی عتاق ،که در تاریخ  39فتوردین  2272صورت گتفت ،قسمتهایی از این
نیتوگاه از بین رفت ،یک نفت به شهادت رسید و چ)د نفت مجتوح شدند .هواپیماهای ارتش عتاق
در روزهای  22اسف)د  2272و  29فتوردین  2279بتای بار دوم و سوم به نیتوگاه اتمی بوشهت
حمله و دو نفت را مجتوح کتدند.
رژیم عتاق همواره ،بعد از اقدامات غیتقانونی اود ،این حمالت را تک یب میکتد و
گزارشات االف واقع ارائه می داد:
«عتاق ادعاهای ایتان مب)ی بت حملهی  32بهمن  2272هواپیماهای عتاقی را به تیسیسات راکتور
اتمی بوشهت در ایتان تک یب میک)د ...عتاق همچ)ان به عدم حمله به هت گونه تیسیسات غیت
نظامی در داال ایتان پایب)د است».
1- Shimoda case.
2- obiter dicta.
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ماهیت آثار احتمالی ممکن است با قیاس با آثار حوادث هستهای غیتنظامی در چتنوبیل 2در
اوکتاین که تا وِلز نیز گستتش یافت ،بترسی شود .این حمله عتاق میتوانست عوارض بسیار
شدیدی نه ت)ها بت ایتان بلکه بت کشورهای همسایه ازگمله اود عتاق نیز داشته باشد .اوب است
در این زمی)ه اضافه ک)یم که ماده ( 3( 07ب پتوتکل شماره  2الحاقی سال  2366به ک)وانسیون-
های ژنو  ،2393همزمان با مقترات راگع به سدها و ب)دها که در باال ذکت شد ،مقتر میدارد که
مم)وعیت حمله گهت رهایی نیتوهای اطتناک تاسیسات و متاکز مهم به م)ظور صدمه به
غیتنظامیان ،متوقف و رفع میشود اگت ایستگاه انتژی هستهای ت)ها:
«نیتوی بتق را در حمایت م)ظم ،مهم و مستقیم از عملیات نظامی فتاهم ک)د و اگت چ)ین
حمالتی ت)ها راه دفاع بتای پایان دادن به این حمایتها باشد».
البته چ)ین مسائلی مستقیماً به مسئلهی ضتورت نظامی متبوب میشوند که شاید در عمل قابلیت
نادیده گتفتن نداشته باشد اما صتیحاً در ماده ( 3( 07ب پتوتکل شماره  2الحاقی مقتر نشده
است .در هت صورت ،حمله به یک نیتوگاه هستهای ،که در واقع م)تهی به یک حملهی هستهای
بدون ک)تتل ،شده است ،باید اقدامی به نظت بتسد که ت)ها با «ضتورتهای» بسیار شدید و مهم می-
تواند توگیه شود .در مورد مقترات متبوب به پتوتکل شماره  2الحاقی سال  2366به ک)وانسیون-
های ژنو  ،2393ظاهتاً تصور باید این باشد که در اک ت شتایا چ)ین حملهای ،گایی که نیتوگاه
ش)ااته شده ،نمیتواند

توگیه شده یا قانونی باشد3.

قطع)امه شمارهی  999ک)فتانا عمومی آژانا بینالمللی انتژی اتمی ،هت گونه تهدید و
حملهی مسلحانه علیه تیسیسات هستهای صلحگویانه را تخلف از م)شور ملل متحد ،قوانین
بینالمللی و اساسنامهی آژانا بینالمللی انتژی اتمی قلمداد میک)د.
همانطوریکه مشخآ شد ،ارتش عتاق مطئ)اً بدون در نظت گتفتن ضتورت ها و الزامات گ)گی
به این نیتوگاه حمله کتد ،چتاکه نیتوگاه هستهای ایتان تکمیل نشده بود و میلهی سوات هستهای
آن آماده نبود و ب)ابتاین فاقد کارایی بتای پیشبتد و حمایت از عملیات های نظامی ایتان بود،
هتچ)د این نوع از تاسیسات و دیگت تاسیساتی که عتاق به آنها حمله ور شد ،اساساً نقش مستقیم و
1- Chernobyl
 -3مشاهده ک)ید پتوتکل شماره  2الحاقی سال  2366به ک)وانسیونهای ژنو  ،2393ماده .07
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حمایتی از عملیات های نظامی ایتان ایفا نمی کتدند .حمله به این نوع از تاسیسات به دلیل ماهیت
کار اود و ای)که از اود نیتوهای اطتناکی تولید می ک))د ،که بسیار گستتده و غیتقابل ک)تتل
می باش)د ،مم)وع می باشد و به همین دلیل نمای)ده ی دولت غ)ا در ک)فتانا دیپلماتیک پتوتکل
نخست ،حمله به چ)ین تیسیساتی را به مع)ی نسلکشی در سطح بسیار گستتده دانست 2.اما در
زمانهای ااصی مان)د ضتورت های نظامی بسیار مهم و مستقیم آنهم با لحا شتایطی ااص مان)د
"حمایت مهم و مستقیم آن تاسیسات از عملیات های نظامی" میتوان به آن حمله کتد.
در این مورد ،م ال معتوفی وگود دارد مان)د حملهی «دمبوستتز» 3در گ)

گهانی دوم به

سدهایی که بتق آبی (هیدروالکتتیسیته را بتای ص)ایع گ)گی روهت 2تامین میکتدند ،و در نتیجه-
ی آن سیل ،به تاسیسات ص)عتی اسارت وارد کتدند اما به قیمت متگ تعداد زیادی از غیتنظامیان
تمام شد .این حمله بطور واضح و آشکاری آثار «غیتدقین» و شدیدی داشت ،که اسارات قابل -
توگهی را به ص)عت مهمات آلمان نازی وارد کتد که این موضوع مورد تایید وزیت گ)

 ،آلبتت

اسپیت 9،نیز بود 0.در رابطه با حمالت مشخآ به سادها یا سدچه ها ،به ع)وان تاسیساتی که حساس
و اطتناک هست)د ،ماده ( 3( 03الف پتوتکل شماره  2الحاقی سال  2366مقتر میدارد
مم)وعیت کلی حمالت احتمالی به چ)ین متاکز و تاسیساتی گهت مصدومیت غیتنظامیان ،که
اک)ون در ب)د اول این ماده ت)ظیم شده ،ت)ها در صورتی متوقف اواهد شد که« :اگت بتای
کاربتدهای غیتمعمولش و در حمایت م)ظم ،مهم و مستقیم از عملیات نظامی استفاده شوند و اگت
چ)ین حمالتی ت)ها راه دفاع بتای پایان دادن به این حمایتها باش)د».
این ب)د باز هم تلویحاً به ضتورت نظامی اشاره دارد اما آن را در محدودیتهای بسیار شدیدی
1- Edward Kwakwa, The International Law of Armed Conflict:Personal and Material Fields
of Application,
martinus nighf-publisherd, 1992, p 148.
 )Dambusters( -3البانان انگلیسی بودند که ای یک عملیات در ماه مه  2392با استفاده از بمبهای گه)ده ( bouncing
 )bombکه بارنز والیس ( )Barnes Wallisدانشم)د انگلیسی ،ااتتاع کتده بود ،به سدهای آلمان حمله کتدند .نام این
عملیات Chastise ،بود که بعداً به نام ( )Dambustersمعتوف شد.

 )Ruhr( -2نام روستایی در آلمان
4- Albert Speer
5- A.Speer,Inside the Third Reich,first published Mc Millan. NY, 1970,p 383.
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قتار میدهد ،مشخصاً به صورت است )ا ،شامل تاسیساتی میشود که در کاربتدی غیت از «کاربتد
معمول» اود استفاده میشوند .البته سدهای روهت مورد استفادهی معمول اود ،یع)ی تامین بتق
بتای کاراانههای نظامی متبواه ،قتار گتفته بودند .در شتایا گدید اقدامی مشابه حملهی
«دمبوستتز» ،در بهتتین حالت ،باید به ع)وان مشتوعیتی مشکوک و شبهه ناک در نظت گتفته شود.
اما هیچکدام از تاسیساتی که ارتش عتاق به آنها حملهور شد ،این چ)ین شتایطی را نداشت)د و
فاقد هتگونه مشارکت مستقیم در عملیات های نظامی ایتان بودند .نتیجتاً مشخآ می شود که
ارتش عتاق هیچ ضتورت نظامی اگت)اب ناپ یتی را مد نظت نداشته و پایه و اساس این حمالت به
تاسیسات ایتان ،مم)وع و غیتقانونی بوده است .همچ)ین ،بتاساس پتوتکل الحاقی اول از پتوتکل
 2366در ب)د  3از ماده  09که دربتدارنده فصلی درباره حفاظت از اشیاء غیتنظامی می باشد
حمالت بت علیه:
" اشیایی را که بتای زنده ماندن گمعیت های غیتنظامی ضتوری و اگت)اب ناپ یت می باش)د،
مان)د مواد غ ایی ،م)اان کشاورزی بتای تولید مواد غ ایی ،محصوالت ،دام ها و تیسیسات
آب آشامیدنی و عتضه آن و پتوژه های آبیاری ،بتای زندگی بخشی از گمعیت غیت نظامی و
یا حزب مخالف ،با هت انگیزه ای که باشد ،از بین ببتند ،چه بتای گتس)گی دادن به افتاد غیت
نظامی و یا وادار کتدن آنها به گاتیختن و یا ب)ا به هت انگیزه دیگت را ممدنوع می داند".
با این وگود ،لغو این مم)وعیتها بتای یکی از اتفین گ)

در دفاع از ستزمین اود در بتابت

هجوم دشم)ان ،زمانی که این لغو در این ستزمین که تحت ک)تتلش است ،با ضتورت نظامی
ضتوری دراواست شود ،امکانپ یت است .از دیگت اقدامات غیتقانونی عتاق ،حمله هواپیماهای
گ)گی این رژیم در مهتماه  2279به شهتستان امیدیه بود که تیسیسات آب و بتق این شهت را هدف
قتار دادند و قطع آب و بتق را سبب شدند و با توگه به گتمای شدید م)طقه ،متدم ساعتها در
مضیقه قتار گتفت)د .در واقع ،این اقدام عتاق نقض مادهی  09پتوتکل نخست  2366بود و ایجاد
قحطی بهع)وان روش گ)گی علیه متدم غیتنظامی مم)وع است.
رژیم عتاق در گتیان نقضهای مکتر مقترات بینالمللی ،هواپیماهایش در تاریخ  36متداد
 2277تیسیسات نفتی گچساران ،نیتوگاه بتق رامین اهواز ،دکل بتق بادمک پلداتت را هدف قتار
دادند و بدین تتتیب ،تعدادی از هموا)ان را شهید و مجتوحکتدند و اسارتهای زیادی به
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تیسیسات غیتنظامی وارد آوردند.
در تاریخ  22متداد  2277نیز ارتش عتاق بار دیگت ،به اهداف غیتنظامی حمله کتد و این بار
ص)ایع آلومی)یومسازی اراک ،شتکتکشت و ص)عت کارون و کاراانهی کاغ پارس را در
هفتتپه هدف قتار داد .در این حملهها نیز ،عده ای از غیتنظامیان کشته یا زامی شدند و بخشی از
این متاکز نیز تختیب گتدید.
ماده ی  03پتوتکل نخست  2366م)ضم به ک)وانسیونهای  2393ژنو درباره اموال غیتنظامی
چ)ین مقتر میک)د :اموال غیتنظامی باید از آسیبهای گ)

در امان باش)د .همچ)ین ب)د  2این

ماده ،اموال غیتنظامیان نباید هدف حمله یا اقدام تالفیگویانه قتار گیتد.
حملههای دشمن به متاکز غیتنظامی و اهداف غیتنظامی به اور مداوم ،ادامه داشت .در واقع،
رژیم عتاق در تالش بود که تمام تیسیسات ص)عتی و اقتصادی ایتان را نابود ک)د .هواپیماهای
ارتش عتاق در  22متداد و  6شهتیور  ،2277به مجتمع شیمیایی رازی ایتان و ژاپن در ب)در امام
امی)ی ،کاراانهی سیمان دورود ،یک واحد پست انتقال بتق در تبتیز ،نیتوگاه بتق تبتیز و پست
انتقال بتق همدان حمله کتدند .در این حمالت تعدادی از کارک)ان این متاکز را کشته و یا زامی
کتدند و بخشهای وسیعی از این اهداف را نیز از بین بتدند .همچ)ین ،حملهی هوایی عتاق به
پست انتقال بتق انجیتک ،کاراانهی هپکو اراک و نیتوگاه بتق آرن نهاوند از دیگت اعمال
وحشیانهی ارتش عتاق در تابستان  2277است 2.این اقدامات و صدها حمله نظیت آن در حالی انجام
شد که ب)د  3ماده ی  03پتوتکل نخست  ،2366مقتر میک)د که حملهها باید به اور دقین ،به
اهداف نظامی محدود شوند .گفت)ی است که اهداف نظامی به اموالی محدودند که بت حسب
ابیعت ،محل استقتار یا مصتف و استفاده ی آنها ،سهم مسثتی در اقدام نظامی داشته باش)د و
تختیب کامل یا گزئی یا تصتف یا ا) یسازی آنها بتتتی و مزیت نظامی مشخصی در بت داشته
باشد .ب)ابتاین ،تیسیساتی که هدف حمله قتار گتفت)د ،اغلب تیسیسات بتق بودند که صدها
کیلومتت با گبهههای گ)

فاصله داشت)د و تختیب آنها بتای دشمن ضرورت و مزیت نظامی

مشخصی دربت نداشت.
 -2حمود یزدان فام ،روزشمار گ)

ایتان و عتاق ،کتاب ( 02اسکورت نفتکش ها  ،تهتان :متکز مطالعات و تحقیقات گ)

،زمستان ،2266ص  663تا  669و . 662
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 3-2آلوده کردن وتخریب محیط زیست
حفظ محیا زیست و توگه به مسائل زیست محیطی به اصوص در دوران گ)

یکی از

موضوع های مهم گهانی و دغدغه بتانگیز بشت معاصت و مدافعان حقوق بشت است؛ زیتا بهتهبتداری
از ابیعت ،حفظ کتامت انسانی و تحقن ام)یت و عدالت ،توسعه و رشد نسلهای آی)ده رابطه بسیار
نزدیک با حفظ محیازیست و مسائل زیستمحیطی دارد ،و هت گونه آسیب و تختیب ابیعت بت
زندگی سالم انسانی اثتگ ار است.
امتوزه همه اذعان دارند که آثار سوء گ)
اطتناکتت است؛ زیتا در گ)

ها بت ابیعت و محیازیست از هت عامل دیگت

ها حا ضتبه زدن و پیتوزی یک اتف م)ازعه بت اتف دیگت

بدون در نظت گتفتن یک ضتورت واقعی و مطلن نظامی و تمایل شدید به انتقامگویی با استفاده از
سالحهای ویتانگت ،بهتدری ،به وگود میآید و با دادن تلفات و ضایعات ،این حا روز به روز
شدت بیشتتی مییابد تا گایی که دو اتف م)ازعه هت گونه پایب)دی به اصول انسانی و همچ)ین
اصل ضتورت نظامی [که اود بهنوعی دارای گ)به بازدارندگی از بیب)دوباری در حمالت
غیتقانونی ،بدون مزیت و غیت دقین است] را فتاموش میک))د و موگب زیان عظیم بت محیازیست
میشوند.
تدوین و تصویب تمامی قوانین بینالمللی و معاهدات بین دولتهای دنیا در مورد حفاظت از
محیا زیست ،همه بتای سالمت و بقای بشت است .بتای نمونه اگت در ک)وانسیونهای مختلف
بینالمللی (همان)د ک)وانسیون  2330ژنو  ،مقتر شده است که سالح شیمیایی به کار گتفته نشود،
بدان دلیل نیست که ت)ها حقوق اگتماعی دولتهای عضو در ک)وانسیون حفظ یا حمایت شود،
بلکه پیشگیتی از تیثیتات سوئی است که این سالح پا از هت گ)گی بت ملتهای مجاور و محیا
زیست میگ ارد.
به موگب قوانین س)تی حقوق مخاصمات مسلحانه ،محیازیست از حفاظت بهتتی نسبت به
حفاظت از داراییهای دشمن بهتهم)د نبود ،که این موضوع در ب)د (

 32از مقترات  2633و

 2326الهه پیشبی)ی شده است .ماده  02از ک)وانسیون  2393الهه بیشتت تصتیح میک)د که:
تختیب هتگونه داراییهای حقیقی و شخصی توسا قوای اشغالگت به شکل فتدی یا گمعی
به اشخاص اصوصی و یا دولت و یا دیگت مقامات دولتی و یا سازمانهای اگتماعی و تعاونی
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تعلن داشته باش)د ،مم)وع میباش)د مگت آنکه یک چ)ین تختیبهایی ضرورتی مطلق در
عملیات نظامی باش)د .در نتیجه حمالت بت علیه محیازیست و یا تختیب آن میتوان این
حمالت را بت اساس ضتورت نظامی مطلن توگیه کتد .ب)د  296از همین ک)وانسیون شامل
تختیب غیت قابل توگیه و مصادره داراییهایی است که بت ابن ضتورت نظامی توگیه نمیشوند
و بهصورت غیتقانونی و اار از ک)تتل انجام شده و نقض شدید این ک)وانسیون میباش)د و
ب)ابتاین مستوگب مسئولیت کیفتی فتدی میباش)د.
در مقترات فوقال کت هیچ ب)دی درباره ضتورت نظامی گ)جانده نشده است؛ اما بهموگب ب)د
( 09 2از پتوتکل اول مم)وعیت حمله بت علیه اشیایی که بتای بقای گمعیت غیتنظامی
اگت)ابناپ یت میباش)د اگت این اشیاء توسا اتف مخالف و صتفاً بتای اعضای نیتوهای مسلحاش
مورد استفاده قتار گیتند و یا به م)ظور حمایت و پشتیبانی مستقیم از ک)ش های نظامی استفاده
شوند ،به عبارت دیگت اگت آنها تبدیل به اشیایی نظامی شوند ،اعمال نمی شوند .ب)د ( 09 0کاهش
هایی را در مم)وعیت های راگع به تاکتیک های اشکاندن زمین توسا یک اتف متخاصم در
داال قلمتو اودشان ،چ)انچه یک ضتورت نظامی اگبارآور در دفاع علیه اشغال ایجاب نماید،
مجاز می دارد.
رژیم عتاق در گتیان تهاگم ستاستی اود ،شهتهای اتمشهت ،مهتان ،سوس)گتد ،هویزه،
بستان ،سومار ،موسیان ،قصتشیتین و روستاهای تابعهی آنها را با ااک یکسان کتد .بتاساس
محاسبات علمی ،بتای تشکیل مجدد هت سانتیمتت مکعب ااک صد تا چهارصد سال الزم است.
بدین تتتیب ،تیثیتات سوء تختیب و ویتانی شهتها ،روستاها و م)اان متزی ایتان بتای متدم ما و
آی)دگان آشکار میشود ،البته یکستی از تغییتات زیستمحیطی که عتاق در شهتهای اشغال
شدهی ایتان ایجاد کتد ،گ)بههایی از ضتورتها و الزامات نظامی در آن دیده میشود مان)د :از بین
بتدن اانهها و سااتمانها در بتای م)اان بتای عملیاتهای نظامی و امور دفاعی شهت اتمشهت در
زمان اشغال و یا از بین بتدن پوشش گیاهی حاشیه متز آبی عتاق و ایتان مان)د م)طقه اروند،
سوزاندن هزاران درات نخل و بتیدن ست این دراتها بهم)ظور گلوگیتی از تحتکات نظامی
ایتان در آن م)اان و ...اما به نظت میرسد در بتای موارد هت چ)د این اقدامات بتای مقاصد و
احتیاگات نظامی از سوی ارتش عتاق صورت گتفته اما به دلیل گستتده و فتاگیت بودن این نوع
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اقدامات ،باید بهع)وان مشتوعیتی مشکوک و شبههناک در نظت گتفته شود.
ضمن آنکه رژیم عتاق با بهکارگیتی بمبهای شیمیایی ،اسارتهای گبتانناپ یتی را به
ایتان وارد کتد .به اعتقاد سمش)اسان دنیا ،تیثیتات سوء سالحهای شیمیایی به مدت بیست تا سی
سال در ااک باقی و حیات گانداران را به کلی مختل اواهد کتد ،حتی اگت انسان با این نوع
ااک در تماس نباشد ،تیثیتات آنها همچون ،تاولزایی و سمیت آن در سطح بدن پدیدار میشود.
های گهانی اول و دوم ،ااکهای م)ااقی که

بتاساس گزارشها و تحقیقات موثن از گ)

هدف بمباران شیمیایی قتار گتفتهاند ،با گ شت سالها ،ه)وز آثار بمبهای شیمیایی را در اود
دارند و در صورت تماس با آنها ،تاولزایی و تیثیتات سوء دیگتی در انسان نمودار میشود .این
موارد همچ)ین روی ژنها اثت نامطلوبی بت گای میگ ارد و حتی بهصورت عوامل ستاانزا نیز
گزارش

شده است2.

ب)د ( 2ماده  00استفاده از روشها و ابزارهای گ)گی که بهم)ظور ایجاد یک چ)ین اساراتی
[گستتده ،درازمدت و شدید] به محیازیست میشوند و یا میتوان انتظار داشت که به این م)ظور
به کار گتفته شده باش)د را مم)وع میک)د ،چتاکه سالمتی و بقای گامعه را تحت تیثیت قتار
میدهد 3.مقدمه قطع)امه نشست عمومی سازمان حفاظت از محیازیست در زمان مخاصمات
مسلحانه ،که در  30نوامبت  ،2333م)تشت شد بیان میدارد که :در صورتیکه تختیب محیازیست
بیدلیل صورت گتفته باشد و بتاساس ضتورت نظامی قابل توگیه نباشد ،آشکارا بتاالف قوانین
بینالمللی ک)ونی میباشد.

 -2دبیتاانه ک)فتانا بین ا لمللی تجاوز و دفاع،بازش)اسی گ)به های دفاع،گلد دوم،مقالاه " تجااوز عاتاق و اثاتات تختیبای آن بات
محیا زیست"  ،نوشته هادی م)افی ،تهتان  ،2276:ص.973.
2- Mollard Bannelier, La protection de l'environnement en temps de conflit armé ,2001, pp.
122, 127–131:

مالرد (  ) Mollardیک آنالیز دقین را به اثتات بازدارنده ضتورت نظامی بت روی گ)

علیه محیا زیست ااتصاص

داده است ،همچ)ین در عین حال تیکید می ک)د که حفاظت از محیا زیست مشتوب به ضتورت نظامی به ع)وان یک
شتب سهل گیتانه نمی باشد.
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در دوران گ)

 ،ارتش عتاق بارها ،کشور ما را هدف بمباران شیمیایی قتار داد .بتای نمونه ،این

ارتش ت)ها در یک روز ،نود هزار لیتت بمب شیمیایی (با احتساب روزی  302سورتی پتواز ،هت
پتواز شامل چهار فتوند بمب شاصت لیتتی به اضافهی پتتاب روزانه ده هزار گلوله توپ هت گلوله
محتوی سه لیتت مواد شیمیایی را علیه متدم و رزم)دگان در گبهههای گ)
کار

و شهتهای متزی به

گتفت2.

استفاده از سالحهای شیمیایی متگبار ،نه ت)ها گمع زیادی از رزم)دگان را شهید و مصدوم،
بلکه محیا زیست را نیز به اور گستتده ای آلوده کتده است .این اقدامهای رژیم عتاق با تمام
مقترات بینالمللی مغایت بود .با ای)که ب)د ( 09 3م ال هایی از اشیایی ااص (شامل م)ابع زیست
محیطی را ارایه می دهد که نباید مورد هجوم قتار گیتند ،ب)دهای ( 20 2و ( 00 2ک)وانسیون
الحاقی نخست  2366ت)ها آن تهاگماتی را مم)وع می دان)د که موگب ایجاد انواع ااصی از
پیامدها (اسارت گستتده ،درازمدت و وایم بت محیا زیست شوند ولی درباره مع)ای آنها هیچ
توضیح دقیقی ارائه نمی ده)د.
مینها یا تلههای انفجاری از گمله سالحهایی هست)د که بتای محیا زیست زیانبارند؛ چتا که
ممکن است عمل نک))د و بعدها ،بتای بخشهایی از زمین که مورد استفادهی کشاورزان و
دامداران میباشد ،مزاحمت ایجاد ک))د .نیتوهای ارتش عتاق پا از آنکه متوگه شدند توان مقابله
با حملههای بیامان رزم)دگان ایتانی را ندارند ،به مینگ اری م)اان وسیعی از ااک ایتان و
بعضیاز م)اانمتزی اقدام کتدند .پااز گ شت چ)دینسال ازگ)

 ،ه)وز بتایاز م)اان

مینگ اریشده به اور کامل پاک سازی نشده اند و گاهی ،کشاورزان و دامداران م)اانمتزی در
بتاورد با مین یا مهمات عمل نکتده ،گاناود را از دست میده)د.
به ع)وان م ال در ای گ)

بالکان در سال  ،2333حمالت صورت گتفته به تاسیسات ص)عتی

نظیت کاراا نجات شیمیایی و تاسیسات نفتی ،موگب انتشار آالی)ده ها در هوا ،زمین و آب شد.
گتوه ضتبت بالکان 3که به این م)ظور از گانب بتنامه محیازیست سازمان ملل 2تشکیل شد تا
2- Ibid.p 470 .
3- BTF
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وضعیت محیازیست در کوزوو را پا از بمبارانهای ناتو را مورد بترسی قتار دهد که در چ)د
نقطه آلودگیهایی گدی وگود داشت که تهدیدی بتای سالمت انسان بودند؛ اما گتوه ضتبت
بالکان دریافت که بتای از این اثتات در ای یک دوره زمانی اوالنی انباشته شده بودند و احتماالً
در نتیجه گ)

پدید نیامده بلکه بت اثت سالها غفلت از محیازیست پدید آمده بودند 3.کمیتهای

که از سوی دادستان دیوان سابن دادگستتی بینالمللی یوگسالوی تشکیل شد پا از مشاهده
تختیبهای به بار آمده در محیازیست بت اثت عملیات بمباران هوایی بهم)ظور بترسی عملیات ناتو
در آن م)طقه ،ماهیت فعلی ب)دهای ( 20 2و  00از پتوتکل اول را به زیت سسال بتده و ااات نشان
میسازد که شتایا آنها بتای اعمال این ب)دها فوقالعاده سخت بوده و حوزه و محتویات آنها
نادقین میباشد .همچ)ین این کمیته مفهوم تختیب بیش از حد محیازیست را ناروشن و مبهم
تشخیآ داده و اعالم داشت که تیثیتی که این عملیات بمباران حقیقتاً بت روی محیازیست
داشتهاند نامعلوم بوده و بهسختی میتوان آن را

اندازهگیتی کتد2.

هواپیماهای عتاقی حوزههای نفتی ایتان در الی،فارس را در تاریخ  6بهمن  2272بمباران
کتدند و همین سبب شد تا روزانه هزاران بشکه نفت از این چاهها نشت کرده و به آبهای
الی،فارس وارد شود .این اقدام رژیم بغداد  -که نقض آشکار مقترات و ک)وانسیونهای
بینالمللی ناظت بت حفاظت محیازیست و همچ)ین زیت پا گ اشتن ک)وانسیون کویت درباره
اودداری از حمله بهچاههای نفتی حوزهی الی،فارس بود  -باع

شد تا پا از چ)د هفته،

سفتههای بزرگ نفت ،قسمتهایی از آبهای الی،فارس را بپوشاند .بدین تتتیب ،لطمات اولیه و
ثانویهی گبتانناپ یتی به گانوران آبزی و ساک)ان ااتاف الی،فارس ،که از این گانوران تغ یه

2- UNEP
2- United Nations Environment Programme and United Nations Centre for Human
Settlements , The Kosovo Conflict ,Consequences for the Environment ,1999, pp
28–71.
3- Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the
NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, 13 June
2000, p
75

دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال اول ،شمارة اول ،پاییز و زمستان 1318

میکتدند ،وارد آمد 2.در ای)جا ،به چ)د نمونه اشاره میشود:
رادیو بی.بی .سی در روز  23تیت  2273اعالم کتد :تا به حال ،بیش از پ) ،نه)

دریایی در

آبهای الی،فارس تلفشده و اگسادشان به سواحل شتقی الی،فارس رسیدهاند .این کل تعداد
های دریایی است که ظاهتاً در الی،فارس وگود داشته

نه)

است3.

مسسسهی گهانی موگودات وحشی در قسمتی از گزارش اود در این زمی)ه اعالم کتد که
متگ تعداد زیادی از گاوهای دریایی ،دلفینها ،الکپشتها ،ماهیها ،مارهای دریایی و پتندگان
را به ثبت رسانده و ای تحقیقی که با استفاده از بالگتدها انجام شده ،در اول ساحل شتقی
الی،فارس 02 ،گاو دریایی متده (از  09گاو دریایی موگود در الی،فارس ستشماری گتدیده
است 2.همچ)ین بت اثت بمباران حوزههای نفتی و آلودگی آبها ،نسل بعضی از ماهیان نیز م)قتض
شده است.
چهارچوب حفاظت از محیازیست در ای مخاصمات مسلحانه که توسا پتوتکل الحاقی اول
در سال  2366تعیین شد ه)وز تاک)ون به بوته آزمون گ اشته نشده است .تختیب سکوهای نفتی
ایتان توسا نیتوهای عتاقی در سال ( 2332که موگب تخلیه هزاران شبکه نفت به الی،فارس شد
بت پایه ضتورت نظامی قابل توگیه نبوده است و ب)ابتاین یک مورد از نقض فاحش مم)وعیت
تختیب داراییهای دشمن بهموگب ب)د (

 32از مقترات  2326الهه محسوب میشود.

نتیجهگیری
دکتتین ضتورت نظامی بعد از ای)که اولین بار از سوی لیبت اعالم شد ،وارد متحلهی گدیدی
از گ)

ها و مخاصمات بینالمللی شد و آموزهای که تازه ایجاد شده بود ،عمالً مورد محک

گدی قتار گتفت .از نظت نگارنده ،یکی از عمده مشکالت رشد نکتدن این اصل و به عبارتی نابالﻎ
بودن این آموزه به این دلیل است که بعد از یک تجتبهی بسیار ناگوار از سوءاستفاده از این اصل
در گتیان گ)
 -2ستاد تبلغات گ)

های گهانی اول و دوم ،ابیعتاً نگاه حقوقدانان نسبت به این آموزه چتکین شد و
 ،نقض مقترات بین المللی توسا رژیم عتاق، 2279،ص.30

 -3روزنامه رسالت.2270/7/22،
 -2همان.
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در آثار غالب حقوقدانان بینالمللی یک نگاه بدبی)انه نسبت به این اصل انعکاس یافت؛ اما باید
گفت آنچه که در این گ ار تاریخی اتفاق افتاد ،بهنوعی به دلیل تکمیل نشدن این اصل در آن
زمان بود ،در حالی که اگت این اصل را با قیود و شتایطی تبیین میکتدند و بتای آن چارچوبی
کامالً روشن و صتیح فتض میکتدند این نوع از نگاهها یا اتفاقات ایجاد نمیشد.
مورد بعدی که باید در مورد آن سخن بگوییم آن است که در اک ت نوشتهها و تفکتاتی که در
حوزه حقوق بشتدوستانه اتح میشود بهنوعی نگاهی متعصبانه و آرمانگتایانه نسبت به این
موضوعات حقوق بشتدوستانه ،گاهاً بدون توگه به شتایا عی)ی در گ)

ها و آنچه که در عمل

اتفاق میافتد ،دارند .حال با توگه به این رویکتد ،عمالً در نوشتهها و تحلیلهای حقوقی گاری،
گایی بتای ضتورت نظامی دیده نمیشود و بهمتور زمان دچار مهجوریت شده است؛ اما مطمئ)اً
این اصل دارای معایب و نواقآ فتاوانی است و اگت بهگای تحلیل و نقد درست این اصل و
همچ)ین تهیه مقدماتی بتای سازمانب)دی و ایجاد چارچوبی دقین و روشن بتای این اصل ،با نگاهی
صتف متعصبانه به این اصل توگه ک)یم ،دیتی نمیپاید که مجدداً شاهد بتای توگیهات و
سوءاستفادههایی از این اصل در گ)

های داالی و بینالمللی اواهیم بود ،چتاکه بیشتت مفاد

اگازه دادند که ضتورت نظامی مقتر توسا آنهایی که اود نیازم)د این توگیه هست)د ،ارزیابی
شود؛ به عبارت دیگت ه)گامی که مقترات اگتا شوند هیچ بترسی عی)ی از این ارزیابی ضتورت
صورت نمیگیتد .همیناور ،باید گفت «ضتورت» رأیی است که تحت شتایا ااصی در رفتار
دقین درگیتی های مسلحانه وضع شده و چیزی نیست که بطور استقتایی و با توگه به اهداف
سیاسی یا استتاتژیک عمده تعیین شده باشد .همچ)ین بتای متجاوز غیتممکن است که در
اصوص مسائل دقین و روشن ،ادعای «ضتورت» ک)د« .ضتورت» فقا یک رویه بتای سهولت
نظامی نیست ،بلکه معیاری است که اثتش بستگی به تعادل میان تعدادی از عوامل رقیب دارد که
ممکن است تقصیت ظاهتی را بطور کلی در مورد یک عمل ااص ح ف ک)د یا ح ف نک)د؛
مان)د مقامات آلمانی که اقدامات ظالمانه ،تتور ،نابودی نظامیان و غیتنظامیان را ،اگت بتای بتتتی
در نزاع «ضتوری» باشد ،تشوین میکتدند .همچ)ین از شواهد عتضه شده از سوی این متهمان
آلمانی به روش)ی میتوان دید که آنها به ضتورت نظامی به مشابه چیزی نگاه میکتدند که از
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سوی آنها تعیین میشود که توگیهی کامل بتای رفتارهایشان میباشد.
هتچ)د ضتورت نظامی دارای گ)به محدود ک))ده و بازدارنده است اما این اصل در بسیاری از
موارد به دلیل آنکه دارای یک سازمانب)دی دقین نیست ،مبهم و عامل سوءاستفاده از قوانین
بشتدوستانه بتای بسیاری از ناقضین میباشد .نگارنده معتقد است بتای به حداقل رساندن
سوءاستفادههای و نگتانیهای راگع به نقض قوانین با استفاده از اصل ضتورت نظامی ،باید به
تلطیف این اصل بپتدازیم.
در موضوع گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان که یکی از موضوعات چالشی این مقاله میباشد،

با بترسی وقایع و اتفاقات این گ)
ر سیدیم که ارتش بع

که غالباً از سوی ارتش عتاق صورت گتفته بود ،به این نتیجه

عتاق در بسیاری از موارد مان)د حمالت گستتده شیمیایی ،حمله به

تیسیسات غیت نظامی ،آلوده کتدن محیازیست و  ...هیچ بایستگی نظامی مستقیمی را مورد نظت
نداشته و در موارد بسیار زیادی ،در رابطه با اهداف ،بیش از حد نیاز و بدون هیچ ربطی به اهداف
فتضی و نظامی ،آنها مورد حمله قتار داده بود .به عقیده نگارنده غالب حمالتی که بیان شد به
ااات اهداف سیاسی و بدون در نظت گتفتن هیچ هدف ااصی یا وگود یک ستی اهداف نظامی
نس)جیده ،غیتواقع گتایانه یا درست تعتیف نشده از سوی ارتش عتاق بود که موگب ایجاد
اسارات مالی و گانی بسیاری از هموا)ان ما گتدید.
رژیم عتاق در گتیان گ)

هشت ساله ،چ)دین بار به نیتوگاه اتمی بوشهت حمله و این قوانین

و مقترات را نقض کتد .در اواات سال  ،2272حمله به تیسیسات راکتور اتمی بوشهت شدت یافت،
اوری که رژیم عتاق ظتف مدت بیست روز ،دو بار این نیتوگاه را هدف حمله قتار داد و با
پتتاب موشکهای اگزوست به سوی آن ،اسارت گانی و مالی فتاوانی را به بار آورد .این حمله
عتاق می توانست عوارض بسیار شدیدی نه ت)ها بت ایتان بلکه بت کشورهای همسایه ازگمله اود
عتاق نیز داشته باشد .همانطوریکه مشخآ شد ،ارتش عتاق مطمئ)اً بدون در نظت گتفتن
ضتورتها و الزامات گ)گی به این نیتوگاه حمله کتد ،چتاکه نیتوگاه هستهای ایتان تکمیل نشده
بود و میلهی سوات هسته ای آن آماده نبود و ب)ابتاین فاقد کارایی بتای پیشبتد و حمایت از
عملیاتهای نظامی ایتان بود ،هتچ)د این نوع از تیسیسات و دیگت تیسیساتی که عتاق به آنها حمله
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ور شد ،اساساً نقش مستقیم و حمایتی از عملیاتهای نظامی ایتان ایفا نمیکتدند .حمله به این نوع
از تیسیسات به دلیل ماهیت کار اود و ای)که از اود نیتوهای اطتناکی تولید میک))د ،که بسیار
گستتده و غیتقابل ک)تتل میباش)د ،مم)وع میباشد و به همین دلیل نمای)دهی دولت غ)ا در
ک)فتانا دیپلماتیک پتوتکل نخست ،حمله به چ)ین تیسیساتی را به مع)ی نسلکشی در سطح بسیار
گستتده

دانست2.

همچ)ین رژیم عتاق در گتیان نقضهای مکتر مقترات بینالمللی ،هواپیماهایش در سال
 2277تیسیسات نفتی گچساران ،نیتوگاه بتق رامین اهواز ،دکل بتق بادمک پلداتت ،ص)ایع
آلومی)یومسازی اراک و  ...را هدف قتار دادند و بدین تتتیب ،اسارتهای زیادی به تیسیسات
غیتنظامی وارد آوردند؛ اما هیچکدام از تیسیساتی که ارتش عتاق به آنها حملهور شد ،این چ)ین
شتایطی را نداشت)د و فاقد هتگونه مشارکتی مستقیم در عملیاتهای نظامی ایتان بودند .نتیجتاً
مشخآ میشود که ارتش عتاق هیچ ضتورت نظامی اگت)ابناپ یتی را مد نظت نداشته و پایه و
اساس این حمالت به تیسیسات ایتان ،مم)وع و غیتقانونی بوده است.
در گتیان گ)

هشت ساله ،دولت عتاق با کاربتد سالحهای شیمیایی علیه نیتوهای نظامی و

غیتنظامی ایتان (حتی علیه اتباع اود در شهت حلبچه مم)وعیتهای م)در در اس)اد مزبور
(پتوتکل  2330را نقض کتد .ارتش عتاق در م)اان مختلف عملیاتی و حتی مسکونی از
بهکارگیتی انواع عوامل شیمیایی دریﻎ نکتد .رژیم عتاق بدون هیچ م)فعت ضتوری نظامی و با به
کار بتدن سالحها و روشهای مم)وعه به این اقدام دست زد ،در حالی که در شتایا و قیود اصل
ضتورت نظامی بیان شد که باید آن اقدام بتای یک هدف نظامی مشتوع باشد و هم آن عمل و
اقدام نظامی که به آن مبادرت میشود ،باید مجاز باشد؛ اما اقدام عتاق به بمباران این بیمارستانها
آن هم با بمبهای شیمیایی به هیچ ع)وان قابل توگیه با ضتورتها و احتیاگات نظامی نبوده و
همچ)ین با مطالعه اس)اد و شواهد و سبقهای که نظامیان عتاق از اود بهگای گ اشته ،مشخآ
میشود که در اک ت اقدامات اود هت هدفی را به غیت از ضتورتها و مزیتهای نظامی مستقیم،
دنبال میکتدند .همچ)ین ،غیت از مم)وعیت یا محدودیت ابزار و شیوههای ااص گ)گی ،ازگمله
آنهایی که ماهیتاً درد و رن ،غیتضتوری ایجاد میک))د ،رویکتد حقوق بینالملل بشتدوستانه
1- Edward Kwakwa, The International Law of Armed Conflict:Personal and Material Fields
of Application, martinus nighf-publisherd, 1992, p 148.
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صتیحاً محدودیتهای کلی بت نوع و درگهی اشونت که در حمالت علیه اهداف نظامی واقعاً
مشتوع مجاز است ،وضع نمیک)د.
رژیم عتاق در گتیان تهاگم ستاستی اود ،شهتهای متزی و روستاهای تابعهی آنها را با ااک
یکسان کتد و این در حالی است که بتاساس محاسبات علمی ،بتای تشکیل مجدد هت سانتیمتت
مکعب ااک صد تا چهارصد سال الزم است .البته یکستی از تغییتات زیستمحیطی که عتاق در
شهتهای اشغالشدهی ایتان ایجاد کتد ،گ)بههایی از ضتورتها و الزامات نظامی در آن دیده
میشود مان)د :از بین بتدن اانهها و سااتمانها در بتای م)اان بتای عملیاتهای نظامی و امور
دفاعی شهت اتمشهت در زمان اشغال و یا از بین بتدن پوشش گیاهی حاشیه متز آبی عتاق و ایتان
مان)د م)طقه اروند ،سوزاندن هزاران درات نخل و بتیدن ست این دراتها بهم)ظور گلوگیتی از
تحتکات نظامی ایتان در آن م)اان و ...اما به نظت میرسد در بتای موارد هت چ)د این اقدامات
بتای مقاصد و احتیاگات نظامی از سوی ارتش عتاق صورت گتفته اما به دلیل گستتده و فتاگیت
بودن این نوع اقدامات ،باید بهع)وان مشتوعیتی مشکوک و شبههناک در نظت گتفته شود.
ضمن آنکه رژیم عتاق با بهکارگیتی بمبهای شیمیایی ،اسارتهای زیستمحیطی
گبتانناپ یتی را به ایتان وارد کتد .به اعتقاد سمش)اسان دنیا ،تیثیتات سوء سالحهای شیمیایی به
مدت بیست تا سی سال در ااک باقی و حیات گانداران را به کلی مختل اواهد کتد ،حتی اگت
انسان با این نوع ااک در تماس نباشد ،تیثیتات آنها همچون ،تاولزایی و سمیت آن در سطح بدن
پدیدار میشود .تختیب سکوهای نفتی ایتان توسا نیتوهای عتاقی در سال ( 2332که موگب
تخلیه هزاران شبکه نفت به الی ،فارس شد بت پایه ضتورت نظامی قابل توگیه نبوده و ب)ابتاین می
تواند مان)د سایت موارد ذکت شده ،حتی یک مورد از نقض فاحش مم)وعیت تختیب دارایی های
دشمن به موگب ب)د (

 32از مقترات  2326الهه هم محسوب می شود.

هتچ)د ه)وز تا به امتوز دادگاهی بتای رسیدگی به گتایم ارتش بع ی تشکیل نشده ،اما با توگه
به بسیاری از دادگاههایی که بعد از گ)

گهانی دوم تشکیل پیدا کتد و با توگه به اظهارات ژنتال

های نظامی که بتای رهایی از مجازات و توگیه عمل اود ،بیشتمانه بهضتورت نظامی متمسک
میشدند ،میتوان یکی از رسالتهای این پژوهش را این دانست که اگت روزی با ادعای
فتماندهان و ستداران عتاق مب)ی قتار گتفتن در حالت ضتورت نظامی روبهرو شدیم ،این پژوهش
بتواند گامی مسثت در گهت ابطال و رَد این ادعاها بتدارد.
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سال اول ،شماره  ،7شهتیور .2267
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انتشارات دانشگاه تهتان.
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 -33آقایی ،سید داوود ( 2233؛ بترسی ابعاد حقوقی گ)
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معارف دفاع مقدس.
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مقاالت
 -2رضایی ،صالح ( 2233؛ عتاق و میزان پای ب)ادی آن باه حقاوق مخاصامات مسالحانه و
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. پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس،هشت ساله
عاتاق و ایاتان

)بشتدوستانه در گتیان گ

) ؛ عملکتد گمهوری اسالمی ایتان در اول گ2262(  میتشهبیز، شافع-3

 شاماره، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشاگاه ته تان،2366 با توگه به پتوتکل اول ژنو
.02
 واحاد،عاتاق علیاه ایاتان از دیادگاه حقاوق بینالملال

) ؛ گ2273( پست.اچ.اف.ای-2
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دریایی و عملکتد گمهوری اساالمی

) ؛ حقوق گ2262(  حسین، شتیفی اتازکوهی-9

.23  شماره، مجلهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی،عتاق و ایتان

)ایتان در اول گ

) ؛ حقوق بشتدوستانه بینالمللی و اشغال ستزمینهای ایتان در گ2266(  قاسم،زمانی-0
.2266 ،36  شماره، مجله سیاست دفاعی،تحمیلی
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سال اول ،شمارا اول ،پاییز و زمستان  :2236ص 226-63

نقش متغیرهای جغرافیایی ایران و عراق در جنگ تحمیلی
هادی کیخائیراد ،1حسن محقق ،2بهروز

بزی3

تاریخ دریافت36/29/36 :
تاریخ پ یتش36/26/22 :

چکیده
گ)

تحمیلی در  22شهتیور سال  2203به رهبتی صدام ،بهم)ظور ایجاد رعب و وحشت و گتفتن تلفات

انسانی و تالش بتای اشغال اوزستان در گهت پیشبتد یک هدف سیاسی و نظامی اتاحی شده بود؛ از همین رو رژیم
بع

عتاق با حمایت و هدایت دول غتبی بتای مقابله با شکوفایی انقالب اسالمی با راهاندازی گ)

تحمیلی و بهته-

گیتی از موقعیت ااص ژئوپلیتیکی ایتان تالش نمود تا با هجوم ستاستی به متزهای گغتافیایی ایتان به هت شکل
ممکن با این انقالب مقابله کتده و از قدرت آن بکاهد .سسال اصلی این پژوهش این است که متغیتهای گغتافیایی دو
کشور ایتان و عتاق چه نقشی در گ)

تحمیلی ایفا نموده است؟ هدف پژوهش ،بترسی متغیتهای گغتافیایی و میزان

اثتگ اری آن در فتگام عملیاتهای نظامی میباشد .این مطالعه با روش توصیفی -تحلیلی انجام شده و دستاورد اصلی
آن این است که :رژیم بع ی صدام با توگه به األ ژئوپلیتیکی و عدم دستتسی به آبهای آزاد و با ع)ایت به شتایا
اقلیمی ناهموار و سخت در گوار متزهای ایتان با حمایت آشکار و نهان دولتهای غتبی و همسایه ،درصدد اشغال
نظامی ایتان بتآمد که با هدایت حضتت امام امی)ی و ایستادگی متدم و ایدئولوژی انقالبی و اسالمی متدم ایتان در
دستیابی به اهداف شوم اود ناکام شد و ای)گونه حاکمیت و متزهای گغتافیایی ایتان در پایان گ)
چپاول غارتگتان محفو ماند.
کلید واژهها :ام)یت ،ایتان ،عتاق ،گ)

تحمیلی ،متغیت گغتافیایی

 -2دانشجوی دکتتی مطالعات م)طقهای دانشگاه گامع امام حسین (ع
 -3عضو هیئت علمی دانشگاه گامع امام حسین (ع .
- 2کارش)اس ارشد علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات.

.
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مقدمه و بیان مسأله
گ)

عتاق با ایتان که در ایتان با نام گ)

تحمیلی یا دفاع مقدس و در زمان صدام در

عتاق با نام قادسیه صدام ش)ااته میشود ،اوالنیتتین گ)
دومین گ)
گ)

اوالنی این قتن پا از گ)

متعارف در قتن بیستم میالدی و

ویت)ام بود که نزدیک به هشت سال به اول انجامید.

بهصورت رسمی در  22شهتیور  2203بتابت  33سپتامبت  2362آغاز شد .در این روز

درگیتیهای پتاک)ده متزی دو کشور با یورش همزمان نیتوی هوایی عتاق به ده فتودگاه نظامی و
غیتنظامی ایتان و تهاگم نیتوی زمی)ی این کشور در تمام متزها به یک گ)
شد؛ هتچ)د مقامات عتاقی معتقد بودند که گ)

تمام عیار تبدیل

از  9سپتامبت با حمالت توپخانهای ایتان به

شهتهای متزی عتاق آغاز شده است.
پیش از آغاز گ)

 ،روابا دو کشور به شدت تیته شده بود .گاهالبیهای سیاسی صدام و

ااتالفات متزی و ایدئولوژیکی از دالیل اصلی گ)

محسوب میشوند .این گ)

در نهایت

پا از حدود  6سال در متداد  2276با قبول آتشبا از سوی دو اتف و پا از بهگا گ اشتن
یک میلیون نفت تلفات (کشته و شهید و  2232میلیارد دالر اسارات به دو کشور ااتمه یافت.
مبادلهی اسیتان گ)گی بین دو کشور از سال  2273آغاز شد .ایتان آاتین گتوه از استای گ)گی
عتاقی را در سال  2262به عتاق تحویل داد.
گ)

ایتان و عتاق از لحا استتاتژیک یکی از مهمتتین بتاوردهای نظامی دوران معاصت

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

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

قوا در م)طقه اواهد شد به همین دلیل ابتقدرتها کوشیدند تا هیچکدام از این دو کشور پیتوز
نشده و هت دو را با زامهایی عمین و اوالنی رها ک))د.
از بعد نظامی عتاق با استفاده از ع)صت غافلگیتی در ابتدای گ)

موفن شد بخشهایی از

ااک ایتان از گمله شهت اتمشهت را اشغال نماید .ایتان در سالهای دوم و سوم گ)
بیشتت م)اان اشغالی از گمله اتمشهت را آزاد نموده و از سال  2369گ)

موفن شد

را به داال ااک عتاق

بکشاند .ایتان در فوریه  2367موفن به تصتف فاو یکی از مهمتتین ب)ادر صدور نفت عتاق شد و
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در  6ژانویه  2366عملیات عظیمی به نام کتبالی  0را بتای تصتف بصته دومین شهت بزرگ عتاق
به انجام رساند.
ایتان در  37فوریه این عملیات را متوقف کتد و در شتایطی که بنبست نظامی در گبهه
گ)وبی گ)

کامل شده بود ،گ)

نفتکشها در الی ،فارس به او اود رسید .حمله غافلگیتانه

یک گ)گ)ده عتاقی به کشتی گ)گی آمتیکایی که به آسیب شدید ناوچه یواساس استارک و
متگ  26ستباز آمتیکایی انجامید ،کشتیتانی بینالمللی را در معتض اطت قتار داده و زمی)ه
مدااله بیشتت هت دو ابتقدرت را فتاهم کتد بهاوریکه هت دو از قطع)امههای شورای ام)یت که از
دو اتف دراواست آتشبا داشت ،حمایت میکتدند .در سال چهارم و پ)جم در این
گ)

ارتش عتاق بهاور گستتده از گ)

افزارهای شیمیایی علیه کتدهای عتاقی و متدم و

نظامیان ایتان استفاده کتد؛ ولی ادعای استفاده ایتان از سالحهای شیمیایی ثابت نشده است.
شورای ام)یت سازمان ملل متحد در کل  6قطع)امه در این اصوص صادر نمود که همگی به
گز قطع)امه  036توسا ایتان رد شد .دو کشور در اول گ)
متحمل شدند و بیش از یک میلیون نفت در این گ)

آسیبهای فتاوان اقتصادی را

شهید ،کشته و یا مجتوح شدند.

دغدغه و مسئلهی این مقاله رسیدن به نقطة کانونی دالیل بتوز ناام)ی و ریشهیابی آن در گ)
است .تداوم ناام)ی در متزها ،به گونهای تداوم ناام)ی در سایت شهتها و میتواند پیامدهای ام)یتی
نااوشای)دی را بتای نظام .ا.ایتان در پی داشته باشد .از اینرو چگونگی ش)اسایی و بتاورد با
این موضوع ،مسئلهای است که ذهنها را به اود مشغول سااته است .پیشتانهای گغتافیایی و
شتایا اقلیمی در گ)

نقشی تیثیتگ ار در معادالت داشته و از نقش مهم آن در بازی سیاسی بین

قدرتهای بزرگ نباید غافل ماند؛ چتا که در اول گ)

تحمیلی بسیاری از موفقیتها و ناکامی-

ها ناشی از تحوالت و شتایا گغتافیایی و اقلیمی حاکم بت آن بوده است.
از آنجایی که گ)

تحمیلی با تیثیتگ اری نهان و آشکار ،تدریجی و تستیعی افکار عمومی

همتاه است ارتباب زیادی با ام)یت و آسایش عمومی و روانی متدم پیدا میک)د چتا که هم از
حی

ست و کار داشتن با ابزارهای تیثیتگ ار مستقیم و غیتمستقیم و هم از بعد ام)یتی با کار ویژه-

های سازمانهای نظامی و ام)یتی همپوشانی دارد .از همین رو ،پژوهش حاضت به دنبال واکاوی و
بترسی متغیتهای گغتافیایی ایتان و عتاق در اول دوران دفاع مقدس و تیثیت آن بت شکست و یا
11
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پیتوزی عملیاتها میباشد.

سؤال اصلی
متغیتهای گغتافیایی دو کشور ایتان و عتاق چه نقشی در گ)

تحمیلی ایفا نموده است؟

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
روش این پژوهش از نظت هدفی؛ توسعهای و از نظت ماهیتی؛ توصیفی -تحلیلی است.

روش گردآوری اطالعات
روش گتدآوری ااالعات این پژوهش؛ کتابخانهای (واقعی و مجازی است که بهصورت فیش-
بتداری و نکتهبتداری ،مطالب یادداشت و در پایان مورد استفاده قتار گتفت .در این روش با
استفاده از ااالعات گمعآوری شده از اتین کتب ،مقاالت ،ای)تتنت و سایت م)ابع ،به بترسی
متغیتهای گغتافیایی ایتان و عتاق در گ)

تحمیلی پتدااته میشود.

مفاهیم نظری
امنیت
این واقعیت که ام)یت از گمله نیازهای اولیه زندگی انسان بوده و تاریخی به درازای سکونت بیشتت
بت روی کته ااکی دارد ،از پیشی)یه اوالنی مطالعات ام)یتی حکایت میک)د (افتخاری:2262 ،
 . 22ام)یت فوریتتین ،ابتداییتتین و ضتوریتتین نیاز انسان ،در سطوح مختلف است .از نظت
امام امی)ی انسان معاصت در همه زمی)ههای فتدی گتوهی و گهانی دچار انحطاب ام)یتی می-
شود .چه در سطح اتد ،چه در سطح متوسا و چه در سطح کالن .ریشه این انحطاب در «قیام
لل)فا» بهگای «قیام هلل» است .ایشان در تحلیل انحطاب ام)یتی میگوید« :اوداواهی و تتک قیام
بتای ادا ما را به این روزگار سیاه رسانده و کشورهای اسالمی را زیت نفوذ دیگتان درآورده .قیام
بتای م)افع شخصی است که روح وحدت و بتادری را در ملت اسالمی افه کتده است» (صحیفه
12
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امام . 33 :2276 ،بهرغم تصورات رای ،دربارا گتایشهای واپا گتایانة افتابگتایان مب)ی بت
پتهیز از تک)ولوژی و دستاوردهای تمدن غتب (مصطفی ، 266:2239 ،رژیم بع ی صدام در
استفاده از روشها و تک)ولوژی مدرن بتای انعکاس فعالیتهای اود در سطح م)طقه و گهان از
هیچ فتصتی چشمپوشی نکتد و با تزویت و ریا در صدد سیطته و اشغال نظامی ایتان بتآمد و در
تاریخ  22شهتیور سال  2203با شتوع گ)

تحمیلی ،ام)یت روانی متدم مسلمان ایتان را دچار

تزلزل نمود.

جهاد ،ایدئولوژی پیشروی جنگ تحمیلی
رویکتد سید قطب و تفسیت او از گهاد اسالمی ،الهامبخش بسیاری از گتوههای پیکارگوی در
کشورهای اسالمی بوده است (اسپوزیتو و وال ، 222 :2263 ،گهاد بهع)وان یک اصل مهم و
مقدس در اسالم به یکی از بزرگتتین چالشهای پیشروی کفار و دشم)ان اسالم تبدیل شده است.
ستان استکبار پا از پیتوزی شکوهم)د انقالب اسالمی ایتان چون توان ایستادگی در مقابل این
حتکت انقالبی عظیم و متدمی را نداشت)د بت آن شدند تا با انواع تبلیغات رسانهای و روانی این
انقالب را مورد ستزنش و دچار چالش نمای)د .شیخ عبدالتحمن معتقد است که گهاد صتفاً یک
مفهوم دارد و آن دست بتدن به اسلحه و واداشتن کفار به پ یتفتن اسالم است و تفسیت غیت از این،
صتفاً در اثت تتس از قدرتهای استعماری متولد شده است (پلی و دوران . 32 :2262 ،دول غتبی
نیز بتای ادشه به این انقالب مقدس سعی نمودند آن را در گوامع اسالمی تحتیف کتده و
مسلمانان را نسبت به این حتکت متدد نمای)د .به همین گهت با تشوین و حمایت نا به گا از رژیم
غاصب صدام و در ااتیار گ اشتن ابزار و تجهیزات گ)گی ،سعی کتده تا از این اصل مقدس سوء
استفاده نموده و مسلمانان را به گان هم بی)دازند و بتادرکشی و اشونت را تتوی ،ده)د .شیخ
محمد سیدا)طاوی از علمای شااآ اهل س)ت درباره گهاد میگوید« :گهاد در راه ادا واگب
کفایی است ولی اگت به ستزمین مسلمانان حمله شود این گهاد واگب عی)ی میشود» (مال محمد
علی. 03 :2269 ،
همچ)ین امام امی)ی (قدس سته درباره شهید «محمدحسین فهمیده» مطلبی فتمودند که میتواند
بیانگت گواز گهاد در را ادا باشد« :رهبت ما ،آن افل سیزده سالهای است که با قلب کوچک اود
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که ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتت است ،با نارنجک اود را زیت تانک دشمن انداات و
آن را م)هدم کتد و اود نیز شتبت شهادت نوشید»(کیخا. 76:2233 ،

چارچوب نظری
با پیتوزی انقالب اسالمی ایتان ،کشورهای غتبی و در رأس آنها آمتیکا که از گستتش مو
بتابتی و اسالماواهی مسلمانان هتاسان شده بودند تصمیم گتفت)د با راهاندازی و حمایت از
گتوهکهای تتوریستی و نیز حمایت از صدام گ)ایتکار ،م)طقه غتب آسیا را ناامن و سلسله
اقدامات کور تتوریستی و نظامی را با هدایت ستویاهای پ)هان ااالعاتی گهت ام)یتیسازی
بتای از کشورها و بهویژه ایتان تتوی ،ده)د .در اصوص روند چتایی و چگونگی پیدایی گ)
و رفتار آنها از نظت این تحقین ،نظتیه سازهانگاری الگوی گامعتتی را ارائه میدهد.
هت دولتی در ادارا کشور با دو متغیت ذه)ی و عی)ی مواگه میباشد .در بخش ذه)ی با باورها،
ه)جارها و دیدگاههای نخبگان و در بخش عی)ی با شتایا نظامم)د همتاه هست)د که تحت تیثیت
محیا به آنها دیکته میشااود .در این محیا فتصتها و تهدیداتی وگود دارد که حتکت آی)ده را
بتای آنها مشااخآ میک)د ( . joseph:2008: 161بخشی از این فتصتها و تهدیدات در قالب
ت)ازعات ملی و بخشی در ردیف ت)ازعات فتاملی قتار دارند.
در مورد ای)که ت)ازع چیست و در گهان سیاست چه گایگاهی دارد ،ه)وز اتفاق نظتی وگود
ندارد؛ اما باید پ یتفت ت)ازع وگود دارد و به الن م)ازعات کالمی و درنهایت رفتاری میانجامد.
نیکالس لومان 2معتقد اساات؛ گوهت سیاست م)ازعه اساات و ت)ازعات بشتی نه ت)ها کاهش نمی-
یابد؛ بلکه در حال افزایش اساات .هانتی)گتون 3هم به تداوم ت)ازع اعتقاد دارد و بتاالف فوکویاما

2

میگوید باید سااودای گهان یکپارچه را که کانت 9میگوید فتاموش کتد .حد وسااا ت)ازع این
دو دیدگاه را هانا 0مطتح کتد .او میگوید هتروز هویتی شااکل میگیتد و میشک)د و آن قدر
ادامه مییابد که نمیتوان قلمتوها را تشخیآ داد (ساوه درودی . 306:2232،تهدیدی که امتوز
1- N.Loman
2- S.Hantigton
3- F.Fokoyama
4- Kant
5- Hanse
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بیشااتت دولتهای در حال گ ار با آن مواگه هست)د ،بیشتت ناشی از همین ت)ازعات محیطی و
اگتای سیاسااتهای اسااتبدادی علیه توده است .ش)اات این شتایا بتای رساایدن به علل و
پیامدهای حاکم بت کشورها ،یکی از مسائلی است که ضتورت بترسیهای سیاساای و ام)یتی را
میالبد.
وضعیت حاکم بت ایتان و عتاق در اول گ)

تحمیلی در همین راستا قابل ارزیابی است.

شتایا محیطی حاکم بت این دو کشور ،در حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،ام)یتی که به
تشدید عصبیتهای قومی و نژادی انجامیده و این کشورها را در آستانة ورود به تحولی دیگت قتار
داده بود بیشتت ناشی از ت)ازعات قومی و م هبی است .در این شتایا احتمال گسااتتش ناام)ی به
دلیل قتار گتفتن در همسایگی دو کشور و بتوز ااتالفات متزی مشتتک وگود دارد .این مهم با
توگه به نگتشهای م)فی وهابیت که شیعه را مهدورالدم و نظام .ا.ایتان را مشتک تلقی می-
ک))د ،نیازم)د بترساای عمین و موشااکافانه اساات که اهمیت نظتیه سازهانگاری در تحتیک
هویت عتب و عجم و بتوز رفتار پتااشگتانه قومی را به اثبات میرساند .کشمکش و رقابت بت
ست قدرت و ناام)ی فتاگیت در سیاست بینالملل در نتیجه ک)شهای بازیگتان بتای به دست آوردن
قدرت است (بیلیتا و اسمیت ، 262:2262 ،در واقع ادعای حمایت صدام از قوم عتب و اهل
س)ت از سوی بزرگان این قوم و م هب متدود است و یکی از اهداف آنها کسب قدرت و
بتتتی در م)طقه میباشد ،کاالی باارزشی که در این دادوستد بیشااتتین ضتر را متحمل شده،
ستمایههای انسانی و م)افع حیاتی کشورهای تحت سلطه است .تالش گتوههای انقالبی بتای تغییت
نظتات دیگتان در مورد اود به این مع)ا نیست که دیدگاه بینالمللی دیگتان را پ یتفتهاند ،بلکه
تالش میک))د تا دیگتان دید روشنتتی نسبت به آنها پیدا ک))د (آگتلو 76-76 :2232 ،به هت
حال شتایا مساااعد م)طقة اوزستان و ااتاف آن به گونهای است که راه دستتسی به اهداف
نظام سلطه را در قالب هدایت م)ازعات با بهتهگیتی از ااتالفات و ت)شهای سیاساای م هبی رقم
زده که در شتوع گ)

با اگتای عملیات اشغال نظامی تبلور یافته اساات .گتچه دسااتهای

پ)هان و هدایتگت گ)

به ظاهت اود را مبتا از هتگونه رابطه با این اقدامات اعالم نمودهاند؛ اما

گ ر زمان بسیاری از واقعیتها را مشخآ نموده و اواهد نمود.
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تجزیه و تحلی) یافتههای تحقیق
ریشه اختالفات مرزی ایران و عراق
ااتالفات متزی ایتان و عتاق به دوران حکومت سلسلهی صفوی در ایتان و دولت ع مانی که
عتاق بخشی از ااک آن بوده است ،باز میگتدد .سلطان محمد دوم پادشاه ع مانی در سال 2902
میالدی با فتح قسط)ط)یه ،به حیات هزار ساله امپتاتوری روم شتقی (بیزانا ااتمه داد و با تیسیا
امپتاتوری نیتوم)د ع مانی درصدد کشورگشایی بتآمد ،که ایتان از گمله اهداف آن بوده است.
سلسله صفوی را نیز در سال ( 2023میالدی شاه اسماعیل صفوی در ایتان تیسیا کتد ،که هدف
اصلی آن حفظ تمامیت ایتان از اطت هجوم تتکان ع مانی بود .ستزمین عتاق قبل از تیسیا
امپتاتوری ع مانی ،بخشی از ااک ایتان بود و سابقه تاریخی م)ازعات ایتان با دولت ع مانی ب)ابت
مالحظات ژئوپلیتیکی ،تاریخی و سیاسی مشتتک دو کشور ،ناشی از تعارض م)افع ملی آنها با
یکدیگت بوده است.
ااتالف ایتان و دولت ع مانی در اول چهار قتن ( 2029-2329علیتغم بسته شدن چ)دین
قتارداد صلح و چ)دین پتوتکل متزی همچ)ان حل نشده ماند که این امت نشان ده)دا عمن
ااتالفات و م)ازعات بین ایتان و ع مانی است .در هت بار توسعهالبی ع مانیها ،ااتالفات ناشی از
شیعی بودن ایتانیان و س)ی بودن ع مانیها موگب نقض عهدنامههای م)عقده میشد و این م)ازعات
به دولت تازه تیسیا عتاق پا از گ)

گهانی اول م)تقل گتدید .ااتالف دو کشور ایتان و

عتاق بهاور عمده بت ست متزهای بین دو کشور ،بهویژه روداانه استتاتژیک اروند بود.
از سال  2000میالدی که عهدنامه معتوف به آماسیه بین ایتان و ع مانی امضاء شد تا عهدنامه متزی
 2360میالدی (که بین ایتان و عتاق امتوزی امضاء شد یع)ی در اول بیش از  902سال ،حدود 26
عهدنامه بین دو کشور به امضاء رسید که این امت نشان ده)ده عمن ااتالفات و م)ازعات بین ایتان
و ع مانی است .در اصوص قتاردادهای مهم م)عقد شده میان این دو کشور میتوان به موارد زیت
اشاره کتد:
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امهمترین قراردادهای مرزی ایران و عراق

در دهة  2362که ایتان با حمایت آمتیکا ژاندارم م)طقه بود ،عتاق مجبور شد بت ابن قتارداد
 2360الجزایت ،حاکمیت ایتان بت بخشی از شا العتب را بپ یتد اما بتوز نابسامانی و ضعف نظامی
در ایتان به همتاه انزوای سیاسی این کشور فتصت م)اسبی را بتای عتاق فتاهم کتد تا به رؤیاهای
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دیتی)ة اود فکت کتده و با اشغال اوزستان و اروندرود و با کسب وگهه سیاسی در م)طقه و گهان
از اتین رویارویی با انقالب ایتان به قدرت بتتت در م)طقه تبدیل شده و رهبتی گهان عتب را به
دست گیتد.

آشنایی با موقعیت مرزهای ایران و عراق
متزهای غتبی ایتان با عتاق از دهانهی فاو تا داالمپتداغ 2723 ،کیلومتت است که  69کیلومتت آن
در اروندرود بت اساس اا تالوگ قتار گتفته و از دهانهی فاو تا نهتایّن تداوم مییابد .بقیهی متز
مشتتک بین این دو کشور ،متز اشکی است که از لحا شکل مت)وعتتین متز سیاسی است .در
م)طقهی قصت شیتین و نفت شهت ،بهصورت محدب و در درهی شیلت ،بین کتدستان ایتان و عتاق
که بانه را از متیوان گدا میک)د ،متز به شکل مقعت و در گلگه اوزستان متز بهصورت اا
مستقیم است (محمدحسی)ی. 279 :2232 ،
سابقة ااتالفات ایتان و عتاق به م)ازعات بین دولت تازه تیسیا عتاق پا از گ)
ایتان م)تقل گتدید .با پایان گ)

گهانی اول و

گهانی اول و تجزیه امپتاتوری ع مانی ،عتاق از گمله

کشورهایی بود که از تجزیه ع مانی تشکیل شد و تحت قیمومیت انگلستان قتار گتفت و در سال
 2332بهظاهت به استقالل دست یافت .پا از تشکیل کشور عتاق نیز ااتالفات ایتان و عتاق
همچ)ان ادامه پیدا کتد .اولین ااتالف ایتان و عتاق بت ست تبعید علمای شیعه به ایتان بود که به
ااات نقش علمای شیعه در انقالب عتاق صورت گتفت .تبعید علمای شیعه به ایتان مورد اعتتاض
دولت و ملت ایتان قتار گتفت.
پا از تشکیل عتاق ،ایتان به رسمیت ش)ااتن عتاق را به حل ااتالفات بت ست اروندرود
(شاالعتب و همچ)ین محتتم شمتدن حقوق اتباع ایتان مشتوب کتد .در سال  2333دولت ایتان
پا از کسب اامی)ان از اتف انگلستان و عتاق مب)ی بت استتداد حقوق قانونی ایتان در اروندرود،
دولت عتاق را به رسمیت ش)اات؛ اما بتاالف قولهایی که به دولت ایتان ،بتای احقاق حقوق
آن در اروندرود داده بودند ،بعدها معلوم شد که عتاق تصمیم ندارد به تعهد اود عمل ک)د .این
عمل ،ایتان را واداشت تا رسماً به عتاق اعالم نماید که تحدید حدود سال  2329را فاقد اعتبار
دانسته و آن را به رسمیت نمیش)اسد .به این تتتیب ااتالفات ایتان و عتاق همچ)ان ادامه یافت تا
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ای)که در سال  2329عتاق شکایتی مب)ی بت نادیده انگاشتن قتارداد ارزوروم و پتوتکل  2322و
تخلف از مفاد آن توسا ایتان را به گامعه ملل تسلیم کتد .در نهایت ایتان و عتاق تحت فشار
انگلیسیها ،مصمم به حل ااتالفات اود شدند.
در تاریخ  22تیت  2326( 2227عهدنامهای بین وزیت امور اارگه عتاق ،ناگیاالصیل و وزیت
امور اارگه ایتان ،ع)ایتاهلل سمیعی به امضا رسید (مخبت . 63 :2239 ،این عهدنامه در سال 2326
در مجالا دو کشور با اک تیت آراء به تصویب رسید و در  22اتداد  2226اس)اد آن بین دو
کشور مبادله شد .در این عهدنامه ،پتوتکل  2322و صورت گلسات کمیسیون تحدید حدود 2329
و نقشههای تهیه شده توسا دولتهای روسیه و انگلستان مب)ای تعیین متز زمی)ی دو کشور قتار
گتفته و بتای نخستین بار به واژه تالوِگ بتای م)طقه اروندرود (محدوده روبهروی ب)در آبادان به
اول  6کیلومتت اشاره شده است .به عبارت دیگت در این عهدنامه از حن حاکمیت دو کشور بت
اروندرود بت مب)ای اا تالوگ بتای محدودا مشخصی یاد میشود و بعدها این مب)ا در قتارداد
 2360الجزایت کل اروندرود را در بت گتفت.

جمعیت و وسعت
عتاق با نام رسمی گمهوری عتاق کشوری در ااورمیانه و گ)وب غتبی آسیا است .پایتخت
عتاق شهت بغداد است .این کشور از گ)وب با عتبستان سعودی و کویت ،از غتب با اردن و سوریه،
از شتق با ایتان و از شمال با تتکیه همسایه است .عتاق در بخش گ)وبی اود ،متز آبی کوچکی با
الی،فارس دارد و دو رود مشهور دگله و فتات که ستآغاز تمدنهای باستانی بینال)هتین در اول
تاریخ کهن این کشورند از شمال کشور به گ)وب آن روان هست)د و با پیوستن به رود کارون،
اروندرود را تشکیل میده)د و به الی،فارس میریزند (. www.tasnimnews.com
گستته عتاق  926٬226کیلومتت متبع (نزدیک به یک چهارم ایتان است .بیشتت ستزمین عتاق
پست و هموار و گتمسیتی است .غتب عتاق کویت است و شتق آن گلگههای حاصلخیز؛ ولی
بخشی از کتدستان عتاق (شمال شتق کوهستانی و ستدسیت میباشد .همچ)ین عتاق یکی از
بزرگتتین کشورهای دارای م)ابع نفت میباشد .این کشور دارای  292میلیارد بشکه ذاایت تییید
شدهی نفتی میباشد .این کشور یک سال قبل از گ)
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که  72درصد آن روستایی و  92درصد شهتی بودند 30.درصد عتاقیها مسلمان و بین آنها
دستکم  00درصد شیعه میبودند .عتاق کشوری مهاگتپ یت بوده و از اقوام مختلفی در آن
زندگی میکتدند 0/0 .میلیون عتب 2 ،میلیون کتد 2 ،میلیون آشوری و ارم)ی 022 ،هزار نفت
ایتانی و باقی یهودی و پتاک)ده از اقوام مختلف؛ زبان رسمی این کشور عتبی و در قانون اساسی
زبان دوم کتدی بود ،البته زبانهای مختلفی از گمله فارسی در م)اان رای ،بود.
ایتان کشوری در گ)وب غتبی آسیا و در م)طقه ااورمیانه با  2٬796٬230کیلومتت متبع وسعت
(هجدهم در گهان است اما هماک)ون با بترسیهای صورت گتفته و با محاسبه مساحت گزایت
کشور و  32درصد از دریای ازر ،یک میلیون و  662هزار و  303کیلومتت متبع است
(محمدحسی)ی . 03 :2232 ،در سال  2206ایتان  26میلیون گمعیت داشت 03 ،درصد شهتی و 96
درصد روستایی؛ ایتان متدمی از قومیتهای مختلف فارس ،تتک ،کتد ،لت ،عتب و باقی نژادها
دارد که فارسها و تتکها بیشتتین هست)د 36 .درصد ایتانیها مسلمان و مابقی ارم)ی ،کلیمی و
زرتشتی هست)د؛  32درصد از مسلمانها شیعه و مابقی س)ی میباش)د .ایتان از شمال با گمهوری
آذربایجان ،ارم)ستان و تتکم)ستان ،از شتق با افغانستان و پاکستان و از غتب با تتکیه و عتاق
همسایه است و همچ)ین از شمال به دریای ازر (کاسپین و از گ)وب به الی،فارس و دریای
عمان محدود میشود ،که دو م)طقهی نخست از م)اان مهم استختا نفت و گاز در گهان می-
باش)د.
موقعیت گغتافیایی این دو کشور بسیار اهمیت داشت .فاصلة تهتان ،پایتخت ایتان ،با متزهای
این کشور با عتاق بسیار زیاد بود .همچ)ین ،در حالی که ایتان به صدها کیلومتت از آبهای
الی،فارس و اقیانوس ه)د دستتسی داشت ،عتاق ،ت)ها میتوانست چ)د کیلومتت از سواحل شمالی
الی،فارس استفاده ک)د و دستتسی به داال این کشور نیز ،ت)ها به آبتاه شا العتب محدود میشد
(. www.wikipedia.com

در عین حال ،عتاق در سه قسمت از متزهایش با ایتان آسیبپ یت بود:
 -2در متزهای گ)وبی که در صورت حملة ایتان این کشور از دستتسی به دریا محتوم
میشد؛
 -3در قسمت شتق؛ چتا که بغداد در تیترس نیتوهای ایتان قتار داشت؛ و
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 -2در شمال؛ زیتا ،تیسیسات نفتی پتدرآمد کتکوک در معتض حمالت ایتان بودند؛
ب)ابتاین ،گغتافیای عتاق باع میشد تا این کشور از ایتان آسیبپ یتتت باشد.
مهمتتین ااتالف متزی دو کشور یک ااتالف که)ه بت ست وضعیت اروند رود بود .قسمت
انتهایی شا العتب یا اروند رود متز دو کشور را تشکیل میدهد .دولت عتاق معتقد بود که متز
دو کشور بایستی بت اساس مفاد قتارداد قسط)ط)یه  2322تعیین شود اما ایتان متز دو کشور را اا
تالوگ یع)ی عمینتتین قسمت روداانه میدانست .دو کشور یک بار در سال  2329ااتالف اود
را به گامعه ملل ارگاع دادند اما توافقی حاصل نشد .در سال  2326نخستین معاهده متزی دو
کشور به امضا رسید .بت اساس این قتارداد متز دو کشور در امتداد ساحل شتقی روداانه بود اما
یک قسمت ل)گتگاهی چهار مایلی در ک)ار آبادان به ایتان ااتصاص داده شده و در این قسمت
اا تالوگ متز دو کشور را مشخآ میکتد .عتاق معتقد بود ایتان از شتایا داالی سیاسی
نابسامان این کشور در آن زمان بتای بهبود وضعیت اود در م اکتات سود گسته است .ایتان هم
از این قتارداد ناراضی بود و در دهه  2372آن را فسخ کتده و اواستار م اکتات بتای تعیین اا
متزی گدید شد و همزمان با حمایت از شورشیان کتد در شمال عتاق این کشور را تحت فشار
گ اشت .نهایتاً در سال  2360در قتارداد الجزایت عتاق اواستههای ایتان در زمی)ه شا العتب را
پ یتفت و اا تالوگ بتای نخستین بار متز رسمی دو کشور در این روداانه شد و ایتان هم در
ازای آن تعهد کتد که به حمایت از شورشیان کتد پایان دهد؛ اما پ) ،سال بعد و پ) ،روز پیش از
آغاز گ)

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

مفاد آن از سوی ایتان اعتبار اود را از دست داده است .به هت حال مشخآ نشدن تحدید حدود
متزهای دریایی ایتان و عتاق میتواند دستاویزی بتای م)اقشه و مشاگتههای بعدی دو دولت فتاهم
آورد (کتیمیپور. 93 :2263 ،

مالحظات ژئوپلیتیکی مرز ایران و عراق
ستویلسون فتماندار کل سیاسی م)طقه در سالهای اشغال عتاق توسا انگلستان ،در مورد
اهمیت راهبتدی عتاق گفته است کلید کل م)طقه راهبتدی در بغداد است و ما با اشغال عتاق
توانستیم ا)جتی در گهان اسالم فتو ک)یم و بدین اتین از تجمع مسلمین بت علیه اودمان در
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ااورمیانه گلوگیتی ک)یم ،بتای ما مسلم است که سیاست ما در زمان صلح باید حفظ این کشور
باشد؛ زیتا بتای ما بینال)هتین مان)د میخی است که همه کشورهای زیت سلطه انگلستان را در م)طقه
نگه میدارد ،ل ا نباید با کشورهای گهان عتب یا سایت کشورهای اسالمی متحد شود ،بلکه باید به
اندازه کافی از آنان دور نگه داشته شود ،که به نظت میرسد امتوزه نیز غتب و در رأس آن آمتیکا،
به همین دالیل بتای گلوگیتی از اتحاد ملتهای مسلمان در م)طقه ،غارت و تسلا بت م)ابع نفتی
الی،فارس با راهک)شها و شیوههای مختلف ،عتاق را به اشغال نظامی اود در آورده و سعی دارد
که عتاق را همچ)ان م)فور سایت کشورهای م)طقه قلمداد و بدی)سان میخی که همه کشورهای
م)طقه را میتواند نگه دارد ،واپایش ک)د (عزتی. 02:2262 ،
از گمله موارد اهمیت ژئوپلیتیک عتاق عبارت)د از:
 -1موقعیت کشور عراق
کشور عتاق در گ)وب غتبی آسیا و همچ)ین در گ)وب غتبی فالت ایتان واقع شده است ،این
کشور در پل ارتباب زمی)ی و هوایی آسیا و آفتیقا و تا حدی آسیا و اروپا قتار گتفته است،
همسایگی عتاق با کشورهای کویت ،عتبستان ،اردن ،سوریه ،تتکیه و ایتان بت اهمیت موقعیت آن
افزوده است ،ت)ها راه عتاق به دریای آزاد محدود به اروندرود (مشتتک بین ایتان و عتاق  ،یک
ساحل حدوداً بیستوپ) ،کیلومتتی در حاشیه شمال غتبی الی،فارس و آبتاه اور عبدا...
(مشتتک با کشور کویت میگتدد و با توگه به عدم وگود تیسیسات ب)دری و اسکله در ساحل
عتاق در الی،فارس هت گونه تتدد دریایی عتاق به الی،فارس محدود به دو آبتاه اروند و اور
عبدا ...است که با بتوز اولین ت)ش با کشورهای همسایه مسدود میگتدد و این امت مشکالت عظیم
ژئوپلیتیکی بتای عتاق ایجاد نموده است (بیگدلی. 03:2276 ،
- 2کارکرد ارتباطی موقعیت عراق اهوایی -دریایی -زمینی
کشور عتاق موقعیت گ رگاهی دارد و این میتواند مزیتهایی را بتای این کشور داشته باشد.
عتاق شتقیتتین کشور عتبی است که متز اشکی اوالنی با کشورهای غیت عتب در آسیا داشته
و همواره اود را نگهبان دروازه شتقی گهان عتب معتفی میک)د .این ستزمین از گ شتههای
دور ،یکی از مسیتهای اتصال ده)ده آسیا به اروپا و آفتیقا بوده است ،ل ا کوتاهتتین راه اشکی
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بتای عبور زائتان اانه ادا (مکه بتای مسلمانان آسیای متکزی ،شبه قاره ه)د ،ایتان و حتی قفقاز
و آسیای صغیت محسوب میشود .این کشور به گزء در بخشهای کوهستانی شمال و شمال شتق
که رشته کوههای مختلف امکان ارتباب با تتکیه و بخشهای شمال غتبی ایتان را مشکل میسازد،
در بقیه متزهای اود امکان بتقتاری ارتباب ستیع با کشورهای همسایه را دارا میباشد (

The

. Library of congress1995

عتاق از اتف گ)وب شتقی از اتین الی،فارس با آبهای آزاد ارتباب دارد ولی ت)ها کشور
حاشیه الی،فارس است که کمتتین ساحل را با آبهای آزاد دارد ،همین مسئله یکی از مشکالت
عتاق از حی

اقتصادی ،ارتباای ،نظامی و راهبتدی میباشد به گونهای که بت رفتارهای سیاسی-

نظامی دولت عتاق اثت گ اشته است.
ساحل عتاق در الی،فارس از دهانه فاو در اروندرود شتوع شده و تا ب)در امالقصت در م)تهی الیه
اور عبدا ...و متز کویت به اول پ)جاه و هشت کیلومتت ادامه دارد ،کوتاهی سواحل و نام)اسب
بودن آن از لحا کاربتدی ،بزرگتتین ت)گ)ای گغتافیایی این کشور محسوب میشود ،بتای
استفاده از ب)در امالقصت به ااات شتایا نام)اسب و گزر و مد زیاد ،باید از آبهای تحت حاکمیت
کویت عبور ک)د ،رأس شبهگزیته فاو نیز در دهانه اروندرود قتار گتفته است .به علت باتالقی و
رسوبی بودن ،عمالً بتای کشتیتانی م)اسب نمیباشد؛ ب)ابتاین به گزء سواحل محدود در
الی،فارس ،عتاق صتفاً از اتین کشورهای همسایه امکان دستتسی به آبهای آزاد را دارد و به
نوعی کشوری محصور در اشکی محسوب میشود.
عتاق بهم)ظور رهایی از این ت)گ)ای ژئوراهبتدی نیاز به ااک همسایگان و آبهای آزاد آنان
دارد ،در این میان کشور دارای موقعیت بتتت میتواند از این فتصت استفاده کتده و با در ااتیار
گ اشتن ب)ادری در سواحل اود به عتاق ،سهم مهمی در تیمین این نیاز را در ااتیار بگیتد.
در بخش دوم متز ایتان و عتاق که از ت)گه باویسی تا دهلتان امتداد دارد با توگه به معابت نفوذی و
مواضع پداف)دی ،م)اسبتتین محل بتای هتگونه عملیات آف)دی و پداف)دی میباشد و امکان نفوذ
دشمن را به داال کشور به حداقل میرساند و به همین دلیل در گ)
مانع پیشتوی دشمن در عمن ااک کشور بود (صفوی222 :2266 ،
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 -3هیدروپلیتیک عراق
اغلب روداانههای گاری در عتاق از کشورهای همسایه ستچشمه گتفتهاند و به نوعی عتاق
را در گتوگان اود قتار دادهاند؛ ب)ابتاین در موقع الزم میتوان)د فشاارهای الزم را بات عاتاق وارد
ک))د .روداانههای آوارچای ،بانهچای ،همچ)ین رودهای چومان و شایخان کاه شاااههاای اصالی
زاب کوچک هست)د؛ همچ)ین قزل سو و رودهای آب شمشیت ،لیله ،زمکان ،آب زرشک ،هواسان،
الوند ،قورهپور ،دیته ،ت)گ)اب ،چم امام حسن ،ک)گاگوش ،کانیشیخ ،سده ،تلخآب ،گداراوش،
چمستخ ،ک)جانچم ،گاوی ،چ)گوله ،میمه و دویت از اااک ایاتان ستچشامه مایگیتناد و وارد
ااک عتاق میشوند ،بتداشتهای کالن مقیاس ایتان از آب روداانههاای وارده باه عاتاق ،مای-
تواند موضوع م)اقشه های نوی)ی باشد که حتی م)ابع قدیمی مشاگته را تحت الشعاع اود قتار دهد.
عالوه بت این ،روداانه های دگله و فتات که م)بع اصلی آب در عتاق هست)د از کشور تتکیه
ستچشمه گتفته و می تواند در شتایا ااص ستچشمه ت)ش و درگیتی بین عتاق و تتکیه ؛ و یا
عتاق و سوریه باشد.
 -4نزدیکی به کانون بحران منطقه خلیجفارس
م)طقه الی،فارس به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ،ژئوراهبتدی و ژئواکونومیک ااص اود در
اول تاریخ همواره مورد توگه قدرتهای م)طقهای بوده است .در الی،فارس نفت ،ام)یت دسته-
گمعی و مسابقه تسلیحاتی در زمته موضوعات راهبتدی محسوب میشوند.
 -5جایگاه عراق در نظریههای ژئوپلیتیکی

عتاق در بعضی از نظتیههای ژئوپلیتیکی نیز از گایگاه ااصی بتاوردار بوده است؛ این
ستزمین در نظتیههای مکی)در و اسپایکمن در هالل داالی یا ریمل)د قتار داشته و از دیدگاه
کوهن در م)طقه کمتب)د شک))ده و در نظتیه گفتیکمپ نیز در م)طقه بیضی راهبتدی انتژی

(هارتل)د گدید واقع شده است.
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 -6عمق راهبردی
در کشور عتاق به علت محدودیت وسعت و تیثیتگ اری شتایا ابیعی و گغتافیایی ،حوزههای
راهبتدی کشور بهاور م)سجم و متمتکز در یک کتیدور ابیعی بهموازات متزهای غتبی ایتان
استقتار یافته است؛ یع)ی متاکز عمده گمعیتی و سیاسی ،حوزههای اصلی فعالیتهای اقتصادی و
کشاورزی ،په)ههای گستتش شبکه ارتباای و انتژی در گهت شمال غتبی -گ)وب شتقی از
روداانه دگله و فتات تبعیت نموده و در کتانههای این روداانهها استقتار دارند که به سهولت در
دستتس و اشتاف همسایه شتقی اود یع)ی ایتان قتار گتفته است.
 -7وجود مرزهای تحمیلی
تمامی اطوب متزی عتاق با کشورهای پیتامون از نظت عدم انطباق با عوارض فته)گی ،قومی،
اگتماعی و نژادی متزهای تحمیلی محسوب میشود ،این ویژگی مهمتتین عامل زمی)هساز ت)ش-
های متزی میتواند به حساب آید.
 -8وجود عتبات عالیات
 -1داشتن طوالنیترین مرز مشترک با ایران
 -11نزدیکی به سرزمینهای اشغالی و رژیم اشغالگر قدس.
در انتهای تحقین و بهم)ظور درک بهتت شتایا سخت م)اان عملیاتی در پیشبتد اهداف گ)گی
شتایا اقلیمی سه عملیات بتونمتزی ایبت ،بدر و والفجت  6به ااتصار مورد بترسی قتار گتفته
است.

 -1موقعیت جغرافیایی منطقه عملیاتی خیبر
عملیات ایبت ،با هماه)گی سپاه و نیتوی زمی)ی ارتش شکل گتفت .قتارگاه کتبال متشکل از 23
لشکت ( 7لشکت از ارتش و  7لشکت از سپاه عملیات را در تاریخ  2273/23/22با رمز یا رسولاهلل

115

دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال اول ،شمارة اول ،پاییز و زمستان 1318

در دو محور مستقل انجام دادند .محور اول در مسیت االئیه و با هدف عبور از هورالعظیم و تصتف
گزایت مج)ون شمالی و گ)وبی و محور دوم در م)طقه پاسگاه زید و شلمچه با هدف عبور از شا
العتب و تصتف بصته .این عملیات  6روز به اول انجامید و نبتدی س)گین و بسیار دشوار در یک
م)طقه نام)اسب محسوب میشود .از سوی دیگت دشمن در این عملیات بهاور بیسابقهای از سالح
شیمیایی استفاده کتد؛ ل ا به امکان ت بیت گزایت مج)ون اکتفا گتدید .در این عملیات ،محمدابتاهیم
همّت ،فتمانده لشکت  36محمد رسولاهلل به شهادت رسید.
عملیات غتور آفتین ایبت در شتق روداانه دگله و داال هورالهویزه که از شمال به العزیت و از
گ)وب به القتنه و االئیه و یک محور به زید محدود میگتدید انجام شد .این م)طقه دارای دو نوع
ابیعت متفاوت است :هور و اشکی .قسمت اشکی که حداقل عتض آن  6و حداک ت 22
کیلومتت است ،توسا دو هور بزرگ؛ یکی هورالهویزه در شتق و هور الحمار در غتب آن احااه
شده است .همچ)ین م)طقه م کور توسا روداانه دگله به دو قسمت شتقی – غتبی تقسیم می
شود .ضم)اً گاده مواصالتی العماره – بصته در غتب روداانه دگله قتار دارد .در داال م)طقه
مزبور گزایت مج)ون شمالی و گ)وبی واقع شده است.
 -2نقش آب و هوا
الف تأثیر بادهای منطقه در عملیات نظامی
-تأثیر باد شمال

این باد از روی م)اان کوهستانی که در شمال دشت وسیع اوزستان قتار دارد و یا از سمت
صحاری متکز عتاق ،به اتف گ)وب یع)ی به سمت اوزستان میوزد .در مواقع وزش این باد
با وگود اینکه دما باالست؛ به علت عدم وگود بخار آب زیاد در هوا ،عمل ت)فا و تعتق
بهراحتی انجام گتفته و بدن انسان کمتت احساس ناراحتی میک)د .وزش این باد در اشکیها
و گزایت هورالعظیم باع

ایجاد گتد و غبار در م)طقه میشود .در اول مدت زمانی که این

باد با شدت میوزد ،به میزان قابل توگهی از دید نیتوهای نظامی میکاهد؛ به اوری که دید
افقی حداک ت  202-222متت کاهش مییابد و در صورت به کارگیتی سالح شیمیایی اثت آن
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تا حدود زیادی کم میشود .در بعضی مواقع در م)طقه گتد و غبار بسیار غلیظی مشاهده
میشود که بدون وزش باد بوده و میزان دید را به اندازه زیادی تقلیل میدهد.
-تأثیر باد جنوب اشرجی

این باد در حدود چهار ماه از سال میوزد و اک تاً گهت وزش آن از گ)وب و گ)وب شتقی
به اتف شمال است .از آن گا که مسیت وزش این باد از روی آبهای الی،فارس میباشد،
مقدار زیادی بخار آب را با اود به ساحل آورده و در نتیجه راوبت هوا و مقدار بخار آب
موگود را افزایش میدهد .افزایش مقدار بخار آب در هوا به قدری است که مقدار راوبت
نسبی به صد در صد رسید و در فصل ستد موگب تشکیل مه میگتدد .این حالت از ساعت 3
یا  2بعد از نیمهشب شتوع و تا ساعت  6و  6و حتی  22صبح که در اثت گتم شدن هوا راوبت
نسبی تقلیل مییابد ،ادامه مییابد.
ب تأثیرات درجه حرارت

تاالب هورالعظیم به علت موقعیت ااص گغتافیایی و ارتفاع کم از سطح دریا ،دارای
هوای گتم میباشد که همین باع
گتدد .درگه حتارت باال باع

میگتدد فعالیتهای مختلف در فضای آزاد محدود

توقف و یا ک)دی فعالیتها و تحتکات نظامی ،مخصوصاً در

ه)گام آف)د شده و شتایا بسیار دشواری را بتای نیتوها فتاهم میآورد .تش)گی و کم شدن
آب بدن ،استگی و افت گسمی ناشی از آن است و در صورت مجتوح شدن افتاد ،این امت
تشدید میگتدد .به همین علت بهتتین فصل بتای انجام آف)د در م)طقه ،زمستان است.
ج اثر بارندگی

در گزایت و اشکیهای هور و بهاورکلی در اوزستان ،به علت بافت غیتقابل نفوذ سطحی
ااک ،بهمحض ایجاد کوچکتتین باران ،راه مسدود میگتدد؛ بهاوریکه حتکت نیتوهای
زرهی و مکانیزه و حتی پیاده هم مشکل و گاهی غیت ممکن میگتدد .به همین علت در
گ)

با عتاق ،بیشتت عملیاتی که از اتف نیتوهای اودی صورت میگتفت ،در فصل

زمستان بود که یکی از علل آن اعتدال هوا در م)طقه و همچ)ین محدود شدن نیتوهای زرهی
و مکانیزه دشمن به علت شتایا نامساعد زمین و از اتفی وگود بارندگی تا اندازهای از اثتات
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گازهای کش)ده شیمیایی کاسته و تلفات کمتتی را موگب میشود .از اتفی بارندگی باع
باال آمدن سطح آب در هور شده و قسمتهایی از هور را که از آب پوشیده نبود ،میپوشاند
و از وسعت اشکیها و نقاب کمعمن غیت قابل تتدد بهوسیله قاین و وسایل دیگت میکاهد.
در مواقع ابتی مه غلیظی هور را میپوشاند .در این شتایا دید به حداقل میرسد و حداک ت
دید به  32متت اواهد رسید.
 - 3نقش شبکه هیدروگرافی

از آنجا که آب هور از اتین چ)د روداانه از دو کشور و شعبات آنها تیمین میگتدد،
سطح آب هور نیز با ک)تتل این رودها قابل ک)تتل میباشد .هت کدام از دو کشور با ایجاد
دریچههای ناظم و سدهای ت)ظیمی یا انحتافی میتوان)د آبهای تحت نظت اود را ک)تتل
نمای)د .قسمت اعظم این ک)تتل در ساحل غتبی و در ااتیار کشور عتاق است؛ زیتا شیب
ابیعی اراضی م)طقه کف هور باع

گتدیده زهکشهای ابیعی و اصلی تاالب در ساحل

غتبی قتار گیتد و عتاق به راحتی بتواند سطح آب را ک)تتل ک)د .از اتفی چون قسمت اعظم
تغ یه آب هور از سمت مغتب و روداانههایی است که از عتاق وارد هور میشوند و
همچ)ین قتار گتفتن قسمت اعظم تاالب در ااک عتاق ،این کشور ک)تتل و تسلا بیشتتی بت
تاالب دارد .روداانههای شتقی و غتبی تاالب نقش لجستیکی مهمی بتای نیتوهای عمل
ک))ده در هور دارند.

عملیات بدر
 -1موقعیت جغرافیایی منطقه عملیاتی بدر
عملیات بدر در شتایطی صورت گتفت که میهن عزیزمان آما حمالت وسیع موشکی و
بمبارانهای ناگوانمتدانه دشمن بود که ای آن تعداد زیادی از غیتنظامیان به شهادت رسیده و یا
زامی میشدند و در همان حال نیز رژیم عتاق وقیحانه دراواست صلح میکتد .عملیات بدر در
ساعت  32مورخ  2272/23/23با رمز یا «فاامه الزهتا » با هدف قطع گاده بصته -العماره و
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تهدید بصته از شمال آغاز شد .م)طقه عملیاتی با وسعت بیش از  622کیلومتت متبع در شتق
روداانه دگله به نام هورالهویزه و در حدفاصل بین قلعه صالح تا القتنه قتار داشت .این عملیات
ادامه عملیات ایبت بود .بترسی نقاب قوت و ضعف اودی و دشمن در عملیات ایبت ،بار دیگت
فتماندهان گ)

را به اتاحی و اگتای عملیات در هور تتغیب کتد .عبور از هور ،تصتف ساحل

شتق دگله و بستن بزرگتاه العماره -بصته ،اهداف عملیات بدر بود.
باتالق هورالعظیم در قدیم ،باتالق شا گامش یا گاموس نامیده میشد .این باتالق در قسمت
غتبی گلگه دشت آزادگان قتار دارد که به نامهای هورالعظیم یا هورالهویزه مشهور است .این هور
در ایتان و دشت آزادگان به هورالهویزه شهتت دارد و در عتاق به دلیل اینکه یکی از باتالقهای
بزرگ میباشد ،به هورالعظیم معتوف شده است .این هور حدوداً از شهت القتنه تا شهت العماره
عتاق که ستحد غتبی آن میباشد در ااک عتاق قتار دارد و مابقی آن قسمتهایی از نواحی و
ستزمین هویزه قدیم (دشت آزادگان فعلی را اشغال کتده و بدین گهت آن را هورالهویزه هم
میگوی)د .در مورد پیدایش این باتالق گفتهاند که در نیمه قتن چهارم هجتی که کتاه به دگله
راه یافت ،این باتالق به وگود آمد .در قتون اولیه اسالم هورالهویزه را «بطائح» میگفت)د؛ زیتا
بطائح این ناحیه را به مساحت  02میل په)ا و قتیب  322میل درازا گتفته بود که دام)هاش تا بصته
میرسید .بطائح گمع بطیحه یع)ی باتالق است که نیزار در آن میروید و امتوزه به نام هور اوانده
میشود .تا همین اواات در میانه هور ،کشتی و قاین رفت و آمد داشته و از بصته به دشت آزادگان
میآمدهاند.
 -2نقش آب و هوا
الف -بارندگی

بارندگی در هورالعظیم تابع بارندگی در م)طقه است؛ یع)ی بارش نسبتاً شدید در زمستان باع
ایجاد هوای ستد و متاوب و نباریدن باران باع

تابستان اشک در هور میشود .بهاورکلی

میزان بارندگی در اوزستان شتق عتاق را میتوان بهصورت میانگین چ)ین بیان نمود که در ابتدای
سال یع)ی ماههای فتوردین و اردیبهشت حدوداً  36میلیمتت و در چهار ماه بعد (اتداد ،تیت ،متداد،
شهتیور ریزش باران وگود نداشته ،ولی در شش ماهه دوم سال (مهت ،آبان ،آذر ،دی ،بهمن و
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اسف)د بهاور تقتیبی  232میلیمتت باران در م)طقه میبارد .بارندگی در ماههای فتوردین و
اردیبهشت مالیم و مدت آن کوتاه است .ولی در نیمه دوم سال بارندگی اوالنیتت و با رگبار و
رعد و بتق و سیالب همتاه میباشد.
ب-رطوبت نسبی

میزان راوبت نسبی در م)طقه مورد مطالعه بت حسب فصول و ماههای سال متغیت است .بیشتتین
میزان راوبت نسبی در دی ماه است که متوسا آن  %60درصد میباشد .قابل ذکت است که در
تابستان میزان تبخیت آب هور بیشتت است ،ولی میزان راوبت نسبی پایین است و شاید بتوان این
مسئله را چ)ین توگیه نمود که وزش بادهای گتم و اشک گ)وبی که از بیابانهای گتم آفتیقا و
عتبستان نشیت میگیتد ،باع

گتدیده میزان راوبت نسبی به حداقل ممکن کاهش یابد.

ج-درجه حرارت آب هور

به علت کمی تاالب و وگود اشعه حتارتی اورشید در بیشتت ایام سال ،آب تاالب هورالعظیم
گتم است ،بهاوریکه حداقل حتارت آب در زمستان  22درگه و حداک ت آن در تابستان 23
درگه سانتی گتاد است .به علت وگود زه کشیهای ابیعی مقداری از آب این تاالب به شا
العتب وارد میشود و در اثت شدت انتژی حتارتی کمی عمن ،تبخیت سطحی تاالب زیاد است .به
همین ااات حداقل و حداک ت تغییت ااتالف سطحی تا  3متت اندازهگیتی شده است.
 - 3نقش شبکه هیدروگرافی

ظتفیت هورالعظیم  0/0تا  7میلیارد متت مکعب آب است که توسا سه روداانه کتاه ،دویت
و میمه با وسعت حوضه آبتیزی معادل  07329کیلومتت متبع از گانب ایتان تغ یه میشود .روداانه
کتاه ساالنه معادل  22222222تن رسوبات در حواشی هور بهگا میگ ارد .از گانب عتاق نیز
چ)دین رود بزرگی و کوچک زه آب شبکههای آبیاری شتق دگله به آن وارد میشود که از
گمله مبادی ورودی ابیعی عتاق میتوان از کهالء و مشاح نام بتد .بهاور متوسا کتاه در حدود
 332متت مکعب در ثانیه و دویت و میمه  22متت مکعب در ثانیه و کهالء و مشاح  32متت مکعب در
ثانیه آب وارد هور میک))د .در حال حاضت هور حالت بکت و ابیعی اود را به واسطه ایجاد گاده-
های متعدد در آن از دست داده و به چ)دین حوضچه مجتد تقسیم شده است که سطح آب در هت
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یک از آنها به اور مص)وعی ک)تتل میشود و بار ابیعی آب در حال حاضت بیشتت متوگه قسمت
شمالی آن است.

عملیات والفجر ( 8فاو)
 -1موقعیت جغرافیایی منطقه عملیاتی والفجر 8
سالهای  2272تا  2279مقطع ااصی از گ)

بود .در این سالها دو نوع استتاتژی نظامی

بهوسیله ایتان و عتاق اتخاذ گتدید .عتاق پا از آن که اتمشهت را از دست داد ،در هوا و دریا از
یک استتاتژی هجومی تبعیت کتد .اهداف این استتاتژی گدید گلوگیتی از پیشتوی ایتان ،فشار
روانی و اگتماعی بت نظام سیاسی ،بینالمللی کتدن گ)

و کاهش توان اقتصادی گمهوری

اسالمی بود که از اتین مسلح کتدن زمین ،بمباران م)اان ص)عتی ،مسکونی و اقتصادی ،حمله به
نفتکشها و کشتیهای تجاری و بمباران پایانه نفتی اارک انجام میشد .در این مقطع پا از
انجام عملیات والفجت مقدماتی والفجت  2ایتان ابتکار گدیدی را وارد گ)

نمود که عتاق را بار

دیگت ناچار به ستمایهگ اری زیادی بتای مقابله با آن نمود .این ابتکار ،عملیات در متدابهای
هورالهویزه و اگت)اب از گ)
در سطوح عالی گ)

در زمین مسطح ،مان)د عملیات ایبت و بدر بود .پا از عملیات بدر،

مصوب شد که سپاه و ارتش ضمن پشتیبانی از یکدیگت ،هت کدام مستقالً

عملیاتی را اتحریزی و اگتا ک))د.
م)طقه عملیاتی گ)وب در مسیت گاده آبادان به اروند ک)ار در ساحل شتقی و غتبی اروند رود از
ابتدای گ)

تقتیباً مسکوت مانده و ت)ها آتشبازی پتاک)ده از دو اتف در آن اگتا میگتدید.

عدم موفقیت کامل در م)طقه شتقی دگله بتای دستیابی به محورهای م)تهی به بصته و تهدید و
تصتف این شهت توسا نیتوهای ایتانی ،نظت کارش)اسان را به سمت استفاده از م)طقه اروندک)ار و
شهت فاو گهت تهدید بصته از گ)وب معطوف کتد .ولی موانع بزرگی مان)د روداانه اروند با گزر
و مدهای بسیار شدید و کمبود وسایل و تجهیزات عبور از روداانه و احتمال پ یتش تلفات و
ضایعات س)گین ،باع

گتدید تا پیدا کتدن راهی م)اسب بتای اگتای عملیات ،زمان قابل توگهی

را به اود ااتصاص دهد .ستانجام عملیات والفجت  6در سه محور اتاحی و در ساعت  33مورخ
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 2279/22/32در م)طقه فاو عتاق در وسعتی بالﻎ بت  622کیلومتت متبع با رمز «یا فاامه الزهتا» 
آغاز شد.
 -2آب و هوا
آب و هوای دشت اوزستان که آب و هوای کلی م)طقه عملیات والفجت  6را نیز شامل می شود
از دلتای روداانههای کارون ،دز و کتاه تشکیل شده است که در گوشه شمالغتبی الی،فارس
قتار دارد .با آنکه  262کیلومتت با الی،فارس از سوی گ)وب مجاور است ولی از نظت گغتافیایی
رابطهای با سایت م)اان ساحل گ)وبی ندارد .باران آن از سایت نواحی بیشتت است؛ بهاوریکه کارون
بهع)وان اویلتتین روداانه ایتان به آن میریزد و رسوب میک)د و به علت رسوبی بودن اراضی،
از نقاب بسیار حاصلخیز آن است .ارتفاع م)طقه از سطح دریا  22متت و میزان بارش بتاساس معدل
بارش  290میلیمتت میباشد و همیناور معدل تعداد روزهای یخب)دان  6است.
 -مشخصات اقلیمی منطقه عملیات

از مشخصات اقلیمی م)طقه عملیات والفجت  6بتّی بودن هوا در ارتفاعات و اشک و سوزان
بودن هوا در نقاب پست و دشتها بخصوص در سواحل و حاشیه آن میباشد .م)طقه عملیاتی
والفجت  6به علت شبه گزیتهای بودن هوای آن ،غالباً دارای راوبت زیاد در تابستان و بهاصطالح
شتگی میباشد .زمین این م)طقه بهگز عوامل مص)وعی مان)د ااکتیز ،سیلب)د و سکوهای پتتاب
موشک ،االی از هت گونه پستی و بل)دی ابیعی است .از آنجا که زمین م)طقه محصور در آب
است ،تحت تیثیت گزر و مد آب الی ،و راوبت دائمی حاصل از آن است .به این مع)ی که قسمت
عمدهای از زمین م)طقه باتالقی ،نمکزار و سست میباشد و به همین دلیل شورهزار بوده و با کم-
تتین بارندگی لغزنده و چسب)ده میشود و تتدد هتگونه اودرو وسایل س)گین در آن تقتیباً غیت
ممکن میگتدد.
 -3نقش شبکه هیدروگرافی

اروندرود رود بزرگی است که از به هم پیوستن دو رود دگله و فتات تشکیل میشود و سپا
روداانه کارون به آن میریزد .کلمه اروندرود که به آن روداانه متکزی ااالق میشود ،درواقع
نام قدیمی و ایتانی دگله است .اروندرود در زبان اوستایی نیز بهصورت «ائورنت» آمده است .در
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شاه)امه فتدوسی هم به کلمه اروندرود اشاره شده است .تالوِگ یک کلمه قدیمی آلمانی است.
مع)ی لغوی آن دره است .تالوگ داللت بت این دارد که عمینتتین و یا قابل کشتیتانیتتین نقطه
روداانه متز دو کشور است .به اا تالوگ اا القعت و یا ژرفاب هم گفته میشود.
اروند پا از عبور از بصته در محلی به نام «نهتاین» در گ)وب شلمچه به متز ایتان میرسد .از
ای)جا متز مشتتک ایتان و عتاق شتوع میشود و تا دهانه اروندرود در الی،فارس ادامه پیدا می-
ک)د .حتکت آب از شمال به اتف گ)وب است که در نهایت به الی،فارس میریزد .اول اروند
رود  260کیلومتت و عتض آن بین  622الی  2322تا  2022متت است .آب روداانه اروند که از
دریا تیثیت میپ یتد ،عمدتاً دارای  3حتکت گزر و مد (کاهش ارتفاع آب و حتکت آن از دریا به
سمت روداانه میباشد که مجموعاً در اول شبانه روز 9 ،بار تکتار میشود .ارتفاع آب در عمین-
تتین قسمت روداانه به  30متت میرسد و ااتالف ارتفاع آب در پایینتتین گزر و مد و باالتتین
حالت به  2/0متت میرسد.
متز مشتتک ایتان و عتاق در اروند رود حدود  69کیلومتت است .عمن این رود در بصته 6/7
متت و در فاو  3/3متت است .البته عمن اروندرود ه)گام گزر و مد افزایش و کاهش مییابد؛ ب)ابتاین
اروندرود میتواند بتای کشتیتانی کامالً م)اسب باشد (همه چیز درباره گ)

 . 2266 ،روداانه-

هایی که اروندرود را تشکیل میده)د از ااک ایتان و تتکیه ستچشمه میگیتند .روداانههایی
که از تتکیه ستچشمه میگیتند :دگله و فتات ،و روداانههایی که از ااک ایتان ستچشمه گتفته،
وارد ااک عتاق شده و به دگله یا به اروندرود میریزند عبارت)د از :کارون ،کتاه ،زاب بزرگ،
زاب کوچک و...حدود  %76آب اروندرود به ت)هایی از ایتان تیمین میشود.

113

دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال اول ،شمارة اول ،پاییز و زمستان 1318

اهمیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی منطقه عملیات
م)طقه عملیاتی فاو موقعیت گغتافیایی آن ،وضعیت ویژهای را رویاروی فتماندهان عملیاتی سپاه
قتار داده بود .به این مع)ی که از سویی عوامل م بت ،نوید پیتوزی و پیدایش ستآغاز گدیدی را
در گ)

میداد و از سوی دیگت موانع بت گستهای اودنمایی کتد که هت کدام در گای اود می-

توانست نقش بازدارندهای را در روند کار و احیاناً عدم پیتوزی عملیات ایجاد نماید .در واقع این
معضالت بود که اساساً م)جت به پیچیدگی عملیات شده و ضتورت اتخاذ تاکتیکهای ویژهای را
ایجاب میکتد .مسئولین سپاه بتای اگتای عملیات والفجت  6به لحا موقعیت ااص گغتافیایی
م)طقه ،وضعیت کلی دشمن ،وگود روداانه اروند و  ...مشکالت و معضالت عدیدهای را پیش
روی اود داشت)د که در نهایت با در نظت گتفتن عوامل و مسلفههای مختلفی از گمله ارزش نظامی
– سیاسی زمین م)طقه ،عدم وگود سابقه عملیات در عبور از روداانه عتیض و گزر و مد باال،
عدم هوشیاری دشمن و امکان پداف)د و نگهداری م)طقه ،م)طقه فاو را در مقایسه با سایت م)اان
عملیاتی تتگیح دادند.

نتیجهگیری
ستانجام پیتوزیهای به دست آمده در عملیات والفجت  6و نیز اقدامات دیپلماتیک گمهوری
اسالمی م)جت به آن شد که شورای ام)یت در پیشنویا اولیه قطع)امه ،گامی بهسوی اواستهای
ایتان بتدارد .مسئولین کشور هم در این رابطه اعالم کتدند که هت قطع)امهای را که عتاق را به
ااات تجاوز محکوم نک)د ،بتای ایتان ارزش نخواهد داشت.
همزمان با ادامه مشورتهای شورای ام)یت ،در حالی که بتای تتسیم چهته صلحالبی و مظلوم-
نمایی به سود عتاق (به ااات حمله به ایتان تالشهای وسیعی صورت میگتفت ،حمله
گ)ایتکارانه عتاق به هواپیمایی مسافتبتی صورت گتفت که به دنبال آن باز هم چهار روز دیگت
شورای ام)یت از تصمیمگیتی باز ماند ،تا آنکه ستانجام پا از  3هفته از آغاز عملیات والفجت ،6
شورای ام)یت به اتفاق آرا ای قطع)امهای ضمن ابتاز تیسف از اقدامات اولیهای که باع
شدن گ)

شعلهور

و ادامه آن شده ،حمله به م)اان غیتنظامی ،کشتیهای باری و هواپیمای مسافتبتی و
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نیز استفاده از سالحهای شیمیایی را بدون ذکت نام عتاق محکوم کتد .به این صورت شورای ام)یت
بار دیگت مان)د گ شته از محکوم کتدن صتیح رژیم عتاق امت)اع ورزید؛ گتچه محکومیتهایی
که در قطع)امه ع)وان شد و نیز اشاره به مسئله آغاز گ)

(بتای نخستین بار را هم میتوان معلول

پیتوزیهای به دست آمده در عملیات والفجت  6که به دست پت توان رزم)دگان اسالم صورت
گتفت ،دانست .گ)بش عدم تعهد نیز از گمله محافلی بود که به دنبال عملیات والفجت  6از اود
واک)ش اود نشان داد .در این ارتباب ابتگزاری کویت در تاریخ  2279/23/22به نقل از م)ابع
آگاه در شورای ام)یت گزارش داد:
«کشورهای غیت متعهد ستگتم تهیه پیشنویا قطع)امهای هست)د که اتف مسئول آغاز گ)
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ماهه الی،فارس را محکوم کتده و اواستار یک آتشبا فوری در گ)وب عتاق هست)د».
حاصل گ)ایات صدام با شعارهای م هبی و قومی و استفاده از رسانههای مختلف بتای فتیب
متدم ،بیش از یک میلیون کشته و مجتوح و تعداد زیادی از کودکان ،نوگوانان ،گوانان ،زنان،
متدان شیعه و س)ی میباشد .از پیامدهای ام)یتی پیشآمده در گ)

تحمیلی میتوان گفت که

رژیم غاصب بع ی عتاق با حمایت دول غتبی در صدد بودند تا با استفاده از شتایا اقلیمی ناهموار
و سخت در گوار متزهای ایتان ضمن پیشتوی به داال ااک گمهوری اسالمی ایتان ،این کشور
را دچار چا لش ژئوپلیتیکی در گغتافیای متزی نموده و ای)گونه حاکمیت ایتان را دچار فتوپاشی و
تزلزل از درون و بتون نمای)د.
بهاور حتم یکی از نتای ،اقدامات صدام و دیگت گتوههایی که در داال کشور ایتان دست به تتور
و کشتار متدم بیگ)اه میزدند ،در راستای تحقن اهداف دشم)ان اسالم و کانالیزه شدن کشورهای
اسالمی و تجزیه و چپاول م)ابع و ثتوتهای زمی)ی و زیتزمی)ی آنان و از پیامدهای آن گستتش
ناام)ی ،اسالمهتاسی و ام)یتزدایی در گهان اسالم است.
نتای ،حاصل از این تحقین نشان میدهد ستکتدگان گتوهکهای رادیکال و انتحاری چگونه از
یک سو دست به کشتار متدم مسلمان بیگ)اه زده و از سوی دیگت اود را پیتو پیامبتی میدان)د
که قبل از هت گ)گی احکام گ)

صادر مینمود ،به استا پ)اه میداد ،به زن و کودک و سالخورده

صدمهای نمیزد ،زامیها را نمیکشت؟ پیامبتی که در گ)
115
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معتفت ،اسالم و مهتبانی دعوت مینمود .پیامبتی که اگت در حکومت او ظلمی حتمی به یک غیت
مسلمان روا میشد آن را بت نمیتابید .بهاوریکه در فتح مکه تیکید فتمودند :به هیچ وگه مجتوح
و اسیت را مکشید و فتاری را تعقیب مک)ید؛ اما امتوز عدهای بتاالف سیته پیامبت اسالم دست به
کشتار مسلمانان زده و در این بین به هیچ کسی از افلی  3ماهه تا پیتمتد  62ساله رحم نمیک))د.
علت غایی ام)یت متعالیه قتب به اداست ،در حالی که عامل انتحاری با سوءبتداشت از مفاهیم
دی)ی و با شستشوی مغزی ،آلتدست ستویاهای ااالعاتی و مفتیهای اودفتواته قتار میگیتد
و بهنوعی گتفتار علت غایی ام)یت متدانیه میشود که صتفاً دنیوی است و در ادمت رهبتان و
گتوههای رادیکال م)فعتالب انجام وظیفه مینماید .در نتیجه میتوان است)باب کتد که سازمان-
های ااالعاتی با اا دهی به رهبتان و مفتیان سلفی و تکفیتی درصدد هست)د تا حکمت متدانیه را
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
پیامد ام)یت اگتماعی آن را میتوان با حفاظت از نهاد اانواده ،تیکید بت عدالت اگتماعی ،لزوم
امتبهمعتوف و نهی از م)کت ،تحصیل زنان و کودکان اهل س)ت ،مبارزه با موانع ظلم و مبارزه با
موانع کمال مهار و ا) ی نمود.

116

نقش متغیرهای جغرافیایی ایران و عراق در جنگ تحمیلی

منابع
-2

امام امی)ی 2276( ؛ صحیفه نور ،گلد اول ،تهتان :موسسه ت)ظیم و نشت آثار امام
امی)ی

-3

آگتلو ،حسین ( 2232؛ تحوالت سوریه؛ ریشهها و چشماندازها ،فصل)امه مطالعات ،سال
هجدهم ،شماره سوم.

-2

اسپوزیتو و وال ،گان ال ،گان اُ ( 2263؛ گ)بشهای اسالمی معاصت (اسالم و
دموکتاسی  ،تتگمه شجاع احمدوند ،تهتان :نشت نی.

-9

افتخاری ،اصغت ( 2262؛ متاحل ب)یادین اندیشه در مطالعات ام)یتی ،تهتان :انتشارات
متکز مطالعات راهبتدی.

-0

بیلیتا و اسمیت ،گان و استپو ( 2262؛ گهانی شدن سیاست :روابا بینالملل در عصت
نوین ،تتگمه ابوالقاسم راه چم)ی و دیگتان ،تهتان :ابتار معاصت.

-7

بیگدلی ،علی ( 2276؛ تاریخ سیاسی -اقتصادی عتاق ،تهتان :موسسه مطالعات و
انتشارات تاریخی میتاث ملت.

-6

پلی و دوران ،میشائیل و االد ( 2262؛ اسامه بن الدن و تتوریسم گهانی ،متتگم :هومن
واناواه ،تهتان :کاروان اندیشهسازان.

-6

ساوهدرودی ،مصطفی ( 2232؛ راهبتدهای سازمانی و مدیتیت بحتان ،تهتان :دانشکدا
علوم و ف)ون فارابی.

-3

صفوی ،سیدیحیی ( 2266؛ گغتافیای نظامی ایتان (شمال غتب و غتب کشور  ،گلد
اول ،تهتان :سازمان گغتافیایی نیتوهای مسلح.

 -22عزتی ،عزت ا 2262(...؛ تحلیلی بت ژئوپلیتیک ایتان و عتاق ،تهتان :متکز چاپ و
انتشارات وزارت امور اارگه.
 -22کتیمیپور ،یدا 2263(...؛ اتح گامع تقسیمات کشوری ،تهتان :اداره تقسیمات
کشوری.
 -23کیخا ،علیتضا ( 2233؛ متداب انتحار ،قم :سپهت آذین.
117

دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال اول ،شمارة اول ،پاییز و زمستان 1318

 -22محمدحسی)ی ،مسعود ( 2232؛ متزهای ایتان ،تهتان :دانشگاه افستی امام حسین. 
 -29مخبت ،محمدعلی ( 2239؛ متزهای ایتان ،تهتان :چاپخانه کیهان.
 -20مصطفی ،حسن ( 2239؛ داعش زیت سااتهای معتفتی و سااتاری،

 ،2چاپ سوم،

تهتان :موسسه فته)گی ه)تی آفتاب اتد.
 -11مالمحمدعلی ،امیت ( 2269؛ مشتوعیت عملیات استشهادی از دیدگاه فقهای معاصت شیعه
و اهل س)ت ،مجله حصون ،دوره سوم ،شماره .0
www.wikipedia.com
www.tasnimnews.com

1718-

Joseph, Jonatan. (2008). “Hejamony and the Struture Agency Problem in
International Relation”. A Scientific Realist Contribution Review of
Internationalism Studies Vol.34 No1

19-

118

دوفصل)امه مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین 

سال اول ،شمارا اول ،پاییز و زمستان  :2236ص 277-223

بررسی میزان کاربرد سالحهای شیمیایی حزب بعث عراق در جنگ تحمیلی
علیه ایران
عابد

اسکندری2

تاریخ دریافت36/22/30 :
تاریخ پ یتش36/22/22 :

چکیده
استفاده از سالحهای شیمیایی بهع)وان یکی از مسثتتتین ابزارهای بازدارندگی ،مقابله و نیز اهتم فشار در دست
رژیم بع

عتاق علیه ایتان در اول گ)

که «میزان کاربتد سالحهای شیمیایی در گ)

هشتساله این دو کشور بوده است .در این مقاله بتای پاسخ به این سسال
تحمیلی علیه ایتان ،چگونه بوده است؟» با مطالعه اس)اد و کتب بتگای

مانده از دوران دفاع مقدس و با گمعآوری دادهها از روش کتابخانهای کوشیده شده است تا توان تسلیحات شیمیایی
کشور عتاق در دوران دفاع مقدس ،میزان تلفات شیمیایی ناشی از حمالت شیمیایی حزب بع

علیه متدم ایتان ،نقش

حقوق و مجامع بینالمللی در کاهش و یا مقابله با این تتف)د دشمن و نهایتاً آمار تلفات متدم ایتان در عملیاتهای
مختلف گ)

و بمبارانهای شیمیایی شهتها و روستاها مورد بترسی قتار گیتد.

حکومت عتاق علیتغم حمایتهای بینالمللی و توان تسلیحاتی بتتت ،بدلیل مقاومات ماتدم و رزم)ادگان ایتانای
در رسیدن به اهداف اصالی ااود ناکاام ماناد .از ایانرو باا کماک گاتفتن از کشاورهای غتبای ،اساتخدام دانشام)دان
متخصآ و صتف هزی)ههای گزاف بتای ساات کاراانههای ساات مواد شیمیایی ،باه یکای از پلیادتتین تتف)ادهای
بازدارندگی در مقابله با توان نظامی حمالت ایتانیها دست زد .دولت بع

عتاق از مهت ماه  2203تا شهتیور مااه 2276

بیش از  063بار حملهی شیمیایی آزمایشی ،محدود ،گستتدهی حجیم و فوق گستتده بت علیاه رزم)ادگان و غیتنظامیاان
ایتانی انجام داد که نتیجهی این حمالت شهادت بیش از  22هازار نفات ،مصادومیت شادید و نیازم)اد ماداومت درماان
حدود  222هزار نفت و مصدومیت افیف قتیب به  302هزار نفت بوده است.
کلیدواژهها :گ)

ایتان و عتاق ،سالح شیمیایی ،گ)

تحمیلی ،گ) افزار شیمیایی ،صدام حسین.

 -2دانشجوی کارش)اسی ارشد رشته تاریخ انقالب اسالمی دانشگاه گامع امام حسین
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مقدمه و بیان مسئله
ایتان و عتاق بهع)وان یکی از مهمتتین گ)

گ)

کشورمان است که از آن بهع)وان "گ)
حی

های قتن بیستم ،از مقااع بزرگ تاریخ

تحمیلی" و یا "دفاع مقدس" یاد میشود؛ مقدس از آن

که اهداف و آرمانهای آن نیز مقدس بودهاند .متدم ایتان که به تازگی از ب)د استبداد و

استکبار رهایی یافته بودند ،با هدایت و رهبتی مدبتانه امام امی)ی و ایستادگی و مجاهدت
تاریخی اود ،استقالل و آزادی را به دست آوردند که عامل ستاوردگی و شکست ابتقدرتهای
عالم گتدید .با پیتوزی انقالب اسالمی و آغاز ااتالفات سیاسی ،تتورهای مختلف ،اغتشاشها،
آشوبها و حمالت مختلف به م)اان کشور بخصوص استانهای متزی و ...استکبار دلخوش به
شکست زوده)گام این انقالب و زمی)هسازی ورود دوباره اود به این ستزمین بوده است .با شتوع
تهاگم حکومت صدام با اهداف مختلف از گمله نابودی نظام نوپای گمهوری اسالمی و اشغال
م)اان نفتی اوزستان ،حمایت همه گانبه نظامی و سیاسی کشورها و سازمانهای مختلف از کشور
عتاق آغاز شد.
نظام نوپای ایتان که در حال مبارزه با م)ازعات داالی ،آرایش سااتارهای سیاسی و نظامی و
ساماندهی اوضاع کشور بود ،ه)وز آمادگی دفاع مستحکم از متزهای اود را نداشت اما به لطف
مجاهدت های متدم ستاست کشور با تمام توان مقابل دشمن ایستادگی کتده و یک ذره از ااک
ستزمین اود را به دشمن واگ ار نکتد .گ)گی که به فتموده رهبت معظم انقالب (مدظلهالعالی
«این گ)

علیه انقالب اسالمی ایتان و بهم)ظور واژگون سااتن نظام انقالبی ایتان و از بین بتدن

انقالب اسالمی سازماندهی شد( ».آیتاهلل اام)های (مدظلهالعالی 2:2276 ،
میتوان گفت که ت بیت انقالب اسالمى مدیون دوران دفاع مقدس میباشد .امام امی)ی
درباره این گ)

میفتمای)د« :گ)

در عین حال که ناگوار بود و شهتهای ما را اتاب کتد ،ولی

بتکاتی داشت که اسالم به دنیا معتفی شد و ای)که چه اشخاصی و قدرتهایی در مقابل اسالم
ایستادند و چه کسانی از اسالم میتتس)د؛ و چه قدرتهایی علیه اسالم قیام کتدند .همهی اینها در
گ)

معلوم شد( ».امام امی)ی2273 ،
ایستادگی و رشادتهای رزم)دگان ایتان هزی)ههای س)گین گانی و مالی بت آنان تحمیل کتد؛
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چتا که دشمن از همه نوع تجهیزات و سالحهای مختلف استفاده کتده و همزمان از حمایت سایت
کشورها و مجامع بینالمللی نیز بتاوردار بود .حضور گهادی و انقالبی متدم ایتان در صح)ههای
نبتد ،توازن نظامی گ)

را به سمت ایتان بتتتی داد که همین باع

تتس و نگتانی حکومت

صدام و حامیان وی شد .ل ا با کمک گتفتن از سایت دول غتبی شتوع به کاربتد سالحهای
شیمیایی بهع)وان یک عامل بازدارنده در بتابت نیتوهای ایتانی کتده است .حکومت عتاق که دیگت
توان مقابله با حمالت رزم)دگان را نداشت از انواع سالحهای شیمیایی بتای مهار آنان استفاده کتد
و حتی این حمالت شیمیایی را به بمباران روستاها و شهتها هم کشاند .استفاده از سالحهای
شیمیایی مغایت دستورات اسالم است و به فتموده امام امی)ی« اگت ما نیز سالح شیمیایی تولید
ک)یم ،آنگاه چه تفاوتی بین ما و صدام اواهد بود؟!» (رفیندوست2232،
حمالت شیمیایی عتاق در اوایل گ)

بهاور آزمایشی ،در ادامه گ)

بهاور گستتده و پتحجم انجام شد و از سال چهارم گ)

محدود و درنهایت

به بعد ،عالوه بت م)اان نظامی ،م)اان

غیتنظامی و شهتوندان ایتان و کُتد عتاق نیز هدف حمالت شیمیایی قتار گتفت)د( .ستدار نیکخواه
بهتامی2237 ،
این مقاله با هدف بترسی توان شیمیایی عتاق در اول دوران دفاع مقدس ،میزان استفاده از
سالحهای شیمیایی توسا عتاق ،میزان تلفات این حمالت ،حامیان حکومت عتاق و نقش مجامع
بینالمللی تدوین گتدیده و در قالب این سسال که «میزان کاربتد سالحهای شیمیایی حزب بع
در گ)

تحمیلی ،چگونه بوده است؟» به بترسی این مقوله میپتدازد .همچ)ین تاریخچه استفاده

از سالحهای شیمیایی ،گتوههای مورد هدف حمالت شیمیایی و اقدامات بینالمللی در مقابله با
بکارگیتی سالحهای شیمیایی بترسی اواهد شد.

روش تحقیق
در این تحقین از روش اس)ادی استفاده شده است و تمتکز اصلی بتکتب ،اس)اد و آثار دوران
دفاع مقدس میباشد.
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ادبیات نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
بعضی از تحقیقات و مقاالتی که در اصوص بترسی کاربتد سالحهاای شایمیایی در گ)ا
عتاق علیه ایتان صورت گتفته است به شتح زیت میباش)د:
ردیف

سال

عنوان

تحقیق

پژوهشگر

مقاله کاربتد تسلیحات شیمیایی در گ)
8

1315

2

1384

3

1317

4

1315

ایتان و عتاق از م)ظت حقوق بینالملل
کیفتی

مدرس
سبزواری،
ساسان و
شتیفی ،حسین

مقاله رونوشت شیمیایی تجاوز ،بترسی
کاربتد تسلیحات شیمیایی از سوی عتاق

یکتا ،حسین

سالحهای شیمیایی و صالحیت زمانی

مهدی و

دیوان کیفتی بینالمللی در رسیدگی به این

زمانی ،سید
قاسم

مقاله تیملی بت احقاق حقوق قتبانیان سالح-
های شیمیایی در پتتو صالحیت مدنی

نژندیم)ش،

گهانی :با تیکید بت قتبانیان ایتانی کاربتد

هیبتاله

سالحهای شیمیایی گ)

عتاق علیه ایتان.

عمومی ،سال هجدهم،
شماره 03

سیاسی معاصت ایتان ،سال
چهارم ،شماره 27

مقاله تیملی بت گتمانگاری استفاده از

گ)ایت با نگاهی به گ)

فصل)امه پژوهش حقوق

ماه)امه اندیشه و تاریخ

عبدالمالکی،

عتاق و ایتان

مجله/فصلنامه

مجله پژوهشهای حقوق
و گزا و گتمش)اسی ،بهار
و تابستان  ،2236شماره 22
مجله پژوهش حقوق
عموی ،بهار  ،2230شماره
 02علمی-پژوهشی

تعریف مفاهیم
جَنگ :گ)

از نظت لغوی به مع)ای نبتد ،گدال و قتال ،رزم ،کارزار ،ستیزه ،بتآورد ،حتب،

زد و اورد و پیکار میان چ)د نفت و یا میان سپاهیان چ)اد کشاور اسات .از نظات اصاطالحی گ)ا

122

بررسی میزان کاربرد سالحهای شیمیایی حزب بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران

درگیتی مسلحانهای است میان دو یا چ)د کشور که گهت تحقن اهداف سیاسی و یا نظامی ااود،
پا از بینتیجه بودن م اکتات و مساعدتهای دیپلماسی ،با بکارگیتی تمام تاوان نظاامی ااتفین
مخاصمه از راه زمین ،دریا و هوا بتای پیتوزی صورت میگیتد.
جنگ تحمیلی :گ)گی است که حزب بع

کشور عتاق به پشتوانه قدرتهای استکبار

گهانی بتای مدت هشت سال از سال  2203تا  2276بت گمهوری اسالمی تحمیل کتد و در پایان بت
اثت ایستادگی و رشادتهای ملت ایتان م)جت به پیتوزی رزم)دگان اسالم شد .امام امی)ی
بهع)وان رهبت انقالب اسالمی ایتان و فتماندهی کل قوا از آن با ع)وان دفاع مقدس یاد کتدهاند.
سالح شیمیایی :ابزار یا موادی که به وسیله آنها انسانها و یا موگودات زنده را هدف قتار
میده)د .در اثت تماس مستقیم این مواد با هت قسمت از بدن گاندار ،بدن وی آلوده شده و گاندار
به انواع بیماریهای عمومی و یا انحصاری آن ماده مبتال میشود .عوامل شیمیایی تتکیباتی هست)د
که در صورت کاربتد مسثت علیه انسان ،حیوان یا گیاه ،م)جت به متگ یا ضایعات قابل توگه دائمی
یا موقتی در سااتار اندامی آنها میگتدند.
از نظت نظامی گ)

افزارهای شیمیایی به شش گتوه سمی و کش)ده ،ناتوانک))ده ،دودزا،

آتشزا ،استفاده بتای ک)تتل اغتشاشها و ضدگیاه و شعلهها تقسیم میشوند.

ادبیات تحقیق
تاریخچه استفاده از سالح شیمیایی
تاریخچه استفاده از مواد تولید شده شیمیایی ،میکتوبی و بیولوژیکی بت علیه نیتوهای انسانی
و م)ابع غ ایی سابقهای هزاران ساله داشته و به دوران پیش از میالد مسیح باز میگتدد .اقوام
مختلف بتای تختیب روحیه دشمن و شکست ستیعتت آنان ،از هت وسیلهی ممکن ،مطابن با دانش
و پیشتفت ف)ون عصت اویش ،استفاده میکتدند .یونانیان در گ)

های داالی و اارگی ،بهویژه

با ایتانیان ،از نوعی مواد آتشزا ،با اشتعال ناقآ گوگتد و زغال استفاده میکتدند که به
مسمومیت افتاد م)جت میشد .در گ)
اگساد قتبانیان گ)

های پیش از میالد نیز رومیها گ)ازه متعفن حیوانات و

را که ناقل انواع بیماریها چون ااعون و تیفوس بودند ،با م)ج)ین به میان
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اردوگاه دشمن اود پتتاب میکتدند یا آنها را در چاهها ،روداانهها و ستچشمههای مورد
استفاده دشمن میانداات)د.
 اسپارتانها در گ)

پله پونز (سالهای  922تا  929پیش از میالد از اسیدهای گوگتدی

(از گمله دیاکسید سولفور استفاده میکتدند.
 سال  2297م قوم تارتار در شهت کافا ( Feodissiaنام امتوزی با پتتاب کتدن اگساد
متدگان ناشی از ااعون ،توانست)د مقاومت شهت را از بین ببتند.
 در گ)

های صلیبی ،چاهها را با الشه انسانها و حیواناتی که در گتیان بیماری

واگیتدار متده بودند ،آلوده میکتدند.
 سال  2902م تتکان ع مانی در حمله به قسط)ط)یه ،گودالهایی حفت کتدند ،ولی
مدافعان شهت در همان گودالها دود گوگتد پخش کتدند که باع

افگی نیتوهای

تتک شد.
 سال  2907م در حمله تتکها به نواحی بلگتاد ،متدم آن م)طقه بت روی موشها پودر
کش)دهای ریخت)د ،سپا آنها را آتش زده و به سوی مهاگمان پتتاب میکتدند.
 سال  2622م مهاگمان روس مان)د روش قوم تارتار بتای به زانو در آوردن لشکت سوئد،
از میکتوب ااعون استفاده کتدند.
 استفاده از چ)ین گ)

افزارهایی گاهی بیست و صداتت و گاهاً پ)هانی صورت

میگتفت .بهع)وان م ال سال  2672م انگلیسیها پا از مصون کتدن اود نسبت به
بیماری آبله با واکسی)اسیون ،مالفهها و پتوهای بیماران مبتال به ویتوس آبله را بتای
رهبتان متخاصم ستاپوستان شمال آمتیکا در «اوهایو» فتستادند که م)جت به متگ
عدهای از ستاپوستان شد.
 سال  2636م ناپلئون ب)اپارت در گ)

با ایتالیا تالش کتد تا بیماری تب متداب را به

ستبازان ایتالیایی ستایت دهد.
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 در نبتد بوئت ) 2323 - 2663( (boer warم بین انگلستان و بوئتها (مهاگتین هل)دی
ساکن آفتیقای گ)وبی ارتش انگلستان از توپهای حاوی اسید پیکتیک استفاده کتد
که اثت تهوعزا داشت و موگب افگی میشد.
 آلمانیها در اکتبت  2329م از گلولههای حاوی گاز اشکآور در نوشاپل بت علیه
فتانسویها استفاده کتدند .نازیها همچ)ین گاز کلت را نخستین بار در سال  2320م در
یِپتِس بلژیک ،علیه ستبازان مستعمتاتی فتانسه و پیاده نظام کانادایی ،که هیچ ماسکی
بتای حفاظت از اود نداشت)د ،به کار بتدند.
 در اول گ)

گهانی اول 2مجموعاً  239322تن مواد شیمیایی مورد استفاده قتار گتفت

که در اثت آن حداقل  327222نفت کشته و نزدیک  272227222نفت هم مجتوح شدند؛
البته گدا از اثتات دراز مدتی که این مواد شیمیایی بت بدن انسانها و نسلهای آی)ده
گ اشته است.
 سال  ،2320در ای گ)

گهانی اول ،آلمانها به کاربتد عامل بیماری وبا در ایتالیا و

ااعون در پتتزبورگ روسیه متهم شدند .انگلیسیها نیز ادعا نمودند که آلمانها در اول
گ)

از بمبهای حاوی ااعون استفاده نمودند و فتانسویها مدعی بودند که آلمانها

عتوسکها و آبنباتهای آلوده به عوامل میکتوبی را بت روی رومانی ریخت)د.
 سال  2330در ک)فتانا الع سالح ژنو ،پتوتکلی به امضاء غالب کشورهای گهان در
آمد که در آن کاربتد سالح شیمیایی و بیولوژیکی م)ع شد .علیتغم تهیه این پتوتکل
اعضاء امضاء ک))ده زیاد بتای آن اهمیتی قائل نشدند؛ به گونهای که سال  2320اتدل
ازتی توسا آلمانها س)تز شد ،سال  2320ایتالیا در حمله به اتیوپی بهاور وسیع از گاز
اتدل و فسژن بهته گست و سال  2326ژاپن در عملیات گ)گی اود علیه چین از
گازهای اتدل و لویزایت استفاده کتد.

 -2گ)

گهانی اول از  36ژوئیه  2329تا  22نوامبت  2326میالدی ،متداد  2332تا آبان .2336
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 با آغاز گ)

گهانی دوم 2تحقین و تولید عوامل شایمیایی و بیولوژیاک همچ)اان اداماه

یافت و انبارهای بزرگی از سموم مختلف گ)گی در کشورها ذایته شد .ارتشهای دنیاا
از نظت حفاظتی نواقآ اود را اصالح نموده و همه آماده یاک گ)ا

شایمیایی بودناد.

آلمانیها نیز موفقیت گدیدی در دستیابی به گازهای اعصاب از گملاه تاابون ،ساارین و
سومان که هت کدام از قبلی اطتناکتت بوده ،بدست آوردند .در ایان مادت ه)اوز هایچ
کشوری ش)ااتی از سالح گدید اعصاب نداشت .پا از اشغال آلمان ،مشخآ شد کاه
آلمان دارای سالح گدید شیمیایی میباشد.
 علیرغم ای)که گازهای اعصاب تا ااتمه گ)

ت)ها در ااتیار ارتاش آلماان باود ،ولای

تتس از استفاده سایت کشورها و مقابله به م ل متفقین ،باع

شد تا در اول گ)

گهانی

دوم موارد استفاده از این سالح مشاهده نشود.
 در گتیان گ)

گهانی دوم اتاقهای گاز آلمانیها فعالیت میکتدند .در  29ژوئیه

 2393اگازه صادر شد تا در بتای اردوگاهها از زندانیان بتای آزمایش عوامل شیمیایی
استفاده ک))د .تا پایان گ)

حدود  0/0میلیون زندانی بت اثت بهکارگیتی انواع عوامل

سمی بهوسیله شتکت آلمانی دگش مسموم شدند.
 علیتغم تیکیدهای مجدد و امضاء پتوتکلهای مختلف بهم)ظور عدم تولید گازهای
گ)گی ،پا از گ)

گهانی دوم همچ)ان تحقین پیتامون انواع مختلف گازهای گ)گی

و روشهای دیگت تولید آنها ادامه یافت و هت روز تتکیبات گدیدتت ش)اسایی و تولید
میشدند .پا از گ)

گهانی دوم عواملی همچون ایجاد نظام دوقطبی ،استقالل

کشورهای استعمار شده و همچ)ین پیشتفت علم و تک)ولوژی باع

گستتش سالحهای

شیمیایی در سطح گهانی و آغاز رقابت در تولید و انبار کتدن مواد شیمیایی در بین
کشورهای دنیا از گمله آمتیکا شد.
 2302 م انگلیسیها از ماده «فتیوتوکسین» در ماالیا علیه استقاللالبان این ستزمین
استفاده کتدند.
 -2گ)

گهانی دوم  2سپتامبت  2323تا  3سپتامبت  2390میالدی 3 ،شهتیور  2226تا  22شهتیور  2239شمسی.
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 در گ)

ویت)ام 2آمتیکاییها بهصورت گستتدهای از عوامل ضد گیاه به مقدار بیش از

 02،222تن استفاده کتدند که در واقع اولین کاربتد آن در گ)
میرفت و باع
ویت ک)

های دنیا به شمار

از بین رفتن محصوالت غ ایی ،نابودی گ)گلها و در نتیجه گتس)گی

ها میشد .این مواد شیمیایی آثار ژنتیکی م)فی بسیاری روی چ)دین نسل از

متدم ویت)ام گ اشت.
 سال  2370م کشور مصت در گ)

با یمن از گاز اتدل استفاده کتد که تا سالها پا

از آن بهاور بینالمللی ش)ااته نشد.
 سال  2377آمتیکا چ)دین مورد بمبهای حاوی گاز  BZرا بهصورت آزمایشی در
ویت)ام ،کامبو و الئوس به کار گتفت .بخش عمدهای از این مواد را آلمانها در ااتیار
آمتیکاییها قتار دادند .تحت تیثیت این ماده مهلک دیاکسیندار ،پا از دهها سال ه)وز
در ویت)ام بچههای معلول به دنیا میآی)د.
 سال  2363م ارتش شوروی ،در اشغال افغانستان از سالحهای شیمیایی استفاده کتد.
 سال  2363م رژیم اشغالگت قدس ،از عامل بیولوژیکی علیه داتتان اتدسال فلسطین
استفاده کتد.
 سال  2362م رژیم نژادپتست آفتیقای گ)وبی از یک نوع ماده سمی علیه نیتوهای
سواپو در نامیبیا بهته گتفت.

انواع سالحهای شیمیایی
بمبهای شیمیایی در سه نوع گامد ،مایع و گاز وگود دارند:
 حالت گامد :در ارتفاعات و در م)اان بتفی استفاده میشوند .با آب شدن بتف در آن
حل شده و پایین میآی)د و باع مسمومیت افتاد زیادی میشوند.

 -2گ)

ویت)ام از  2نوامبت  2300تا  22آوریل .2360
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 حالت مایع :از بمبهای حالت مایع بتای حل کتدن در آب روداانهها و م)ابع استفاده
میشود.
 حالت گاز :کاربتد بیشتتی دارند و در م)اان مختلف ،بخصوص مکانهای وسیع و باز
استفاده میشود.
سالحهای شیمیایی مت)اسب با اثتی که بت بدن افتاد میگ ارند ،به سه دسته تقسیمب)دی
میشوند:
 دسته اول سالحهایی که اثتات آنان روی پوست افتاد میباشد :مان)د گاز اَتدل،
گوگتد و اَتدل نیتتوژن.
 دسته دوم سالحهایی که اثتات آنان روی سیستم عصبی بدن میباشد :مان)د گاز سارین.
 دسته سوم سالحهایی که اثتات آنان روی سیستم ت)فا بدن افتاد میباشد :مان)د گاز
کلتین ،فسفوژن ،فسفوکلتین.

قراردادها و معاهدات بینالمللی در زمینه سالحهای شیمیایی
نخستین قتارداد بینالمللی محدودسازی استفاده از سالحهای شیمیایی سال  2760م مابین
کشورهای فتانسه و آلمان در شهت استتاسبورگ فتانسه تهیه شد .در این موافقت)امه دو کشور درباره
مم)وعیت کاربتد گلولههای سمی به توافن رسیدند.
سال  2677م روسها گلولهای ساات)د که در بتاورد با هت گسم سخت و ارتقاء آن در سال
بعد ،با بتاورد با هت گسم نتم نیز بخش محتتقه آن اتابی بسیاری به وگود میآورد .مکانیزم
سادهی ساات و کاربتد آن ،اود روسها را به این فکت انداات که از این گولهها در گ)
استفاده نگتدد .در تاریخ  22دسامبت  2676م به ابتکار تزار روسیه ک)فتانسی در شهت سن
پطتزبورگ تشکیل شد که قطع)امه آن به «اعالمیه سن پطتزبورگ» معتوف گتدید .در این اعالمیه
استفاده از بتای ابزارهای گ)گی را که رن ،و آزاری بینتیجه و بیهوده به بار میآورد ،م)ع شد .با
پ یتش این اعالمیه که مسید حقوق عُتفی نیز بوده است ،کاربتد پتتاب شوندههای دارای ماهیت
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اسارت زیاد م)ع گتدید .این اعالمیه بتای م)ع کاربتد پتتاب شوندههای انفجاری زیت 922
در زمان گ)

گتم2

ت)ظیم شد.

چ)د سال بعد و در سال  2669م «ک)وانسیون بتوکسل» درباره حقوق و قوانین گ)
سموم یا سالحهای سمی و نیز سالحها ،پتتابهها و موادی را که باع

 ،کاربتد

مصدومیت و رن ،غیتمعمول

میشود ،مم)وع اعالم کتد.
اواات قتن نوزدهم ،سال  2633م به پیش)هاد نیکالی دوم ،امپتااور روسیه ،نخستین ک)فاتانا
معتوف به ک)فتانا صلح در شهت الهه (هل)د تشکیل شاد و م)جات باه امضاای موافقتناماهای در
مم)وعیت استفاده از پتتابههای گ)گی محتوی گازهای سمی شد .در دومین ک)فتانا الهه که سال
 2326و به دعوت امپتااور روسیه در شهت الهه با شتکت  90کشاور گهاان تشاکیل شاد؛ در ایان
بتای بهکارگیتی لوازم و امکانات مختلف باتای

ک)فتانا بت محدودیت کشورهای در حال گ)
صدمه رساندن به دشمن تیکید شد.

در این ک)وانسیون ،م)ع قبلی استفاده از ساالحهاای سامی در گ)ا
ب)دهای (الف و (ر این ک)وانسیون در مورد گ)

تیییاد شاد .در مااده 32

های زمی)ی تصتیح شده که حن هات دو ااتف

متخاصاام در بااهکااارگیتی وسااایلی کااه بااه دشاامن صاادمه بزن)ااد ،نامحاادود نیساات و بااهکارگیتی
گ)

افزارها و پتتاب ک))دهها با هدف ایجاد آسیب غیت عقالیی بهویژه استفاده از سام یاا گ)ا

-

افزارهای سمی مم)وع است.
در ماده  2این معاهده آمده است« :در صورتی که دشمن مقترات ک)فتانا را نقض ک)د به
حسب مورد موظف به پتداات غتامت است ».دو نقدی که بت معاهده این ک)وانسیون وارد بود
یکی عدم قید نام متگع تعیین ک))ده غتامت یا متگعی که وظیفه تعیین نوع و مقدار غتامت و
دریافت آن را داشته باشد؛ و دیگتی عدم اشارهی صتیح به م)ع تولید ،انباشت و ذایته مواد
شیمیایی و سمی و انتقال تک)ولوژی آن میباشد؛ که بهاور کمتن

به موضوع کاربتد آنها اشاره

 -2گلولههای انفجاری؛ گلولههایی با وزن کمتت از  922گتم با پوششی سخت اما باه شاکلی کاه هساته را کاامالً نمیپوشااند یاا باا
پوششی دارای شکاف ،همچ)ین پتتاب شوندههایی که دارای مواد تتکیدنی صدا دار آتش زا بوده و باع
میگتدید.
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شده بود؛ اما این اشاره کوتاه مانع از کاربتد گ)

افزارهای شیمیایی در گ)

گهانی اول نگتدید

و همین موضوع ،ضعف و کاربتدی نبودن ک)فتانا  2326الهه را به اثبات رساند.
با وگود توافق)امههای بینالمللی ذکت شده ،میزان تلفات ناشی از سالحهای شیمیایی در
گ)

گهانی اول به اندازهای بود که همگان نسبت به اطتات چ)ین سالحهایی به شدت ابتاز

نگتانی کتده و همین باع

شد پا از گ)

 ،کشورهای پیتوز در ماده  62معاهده ورسای (2323

میالدی ب)دی را با ع)وان "مم)وعیت هتگونه استفاده از گازهای افهک))ده سمی و سایت گازها و
تمام مایعات مشابه و مشتقات آنها" را تصویب ک))د.
از گمله ایتادات اعالمیه ک)فتاناهای دوگانه صلح الهه و رژیم مم)وعیت ناشی از آنها،
نبودن تعتیف دقیقی از مواد و سالحهای شیمیایی بود .در ادامه ثابت شد که مقترات ک)فتانا
الهه در ارتباب با م)ع و محدودیت عملی سالحهای شیمیایی بسیار گ)

و مبهم است و عامل سوء

استفاده از این مواد ،سوء بتداشت از قطع)امههاست؛ بهع)وان م ال فتانسه گازهای اشکآور را از
گمله گازهای افهک))ده و آسیبرسان محسوب نمیکتد؛ یا آلمانها در گتیان گ)

گهانی اول

گاز کلت را به وسیله سیل)درهایی به گبهه های نبتد حمل و در آنجا انتشار دادند و مدعی بودند که
تخلفی از مقترات ک)وانسیون و اعالمیه ک)فتاناهای  2633و  2326الهه نشده است؛ چتا که در
این اس)اد استفاده از گلولههای م)تشت ک))ده گازهای افهک))ده مم)وع شده است.
از دیگت ایتادات این ک)فتاناها ،نبود مقترات مخصوص بازرسی کشورها و همچ)ین
رعایت نکتدن تضمین و ت)بیه روش)ی در مفاد ک)فتاناها بود.
حمالت وسیع و تلفات باالی سالحهای شیمیایی بکار گتفته شده در گ)

گهانی اول

همتاه با اثتات غیت انسانی و متعاقب آن واک)ش کشورهای گهان ،م)جت به انعقاد یکی از معتوف-
تتین معاهدات بینالمللی در اصوص کاربتد سالحهای شیمیایی یع)ی «پتوتکل  2330ژنو» شد
که در آن کاربتد گازهای افهک))ده ،سمی یا سایت گازها و نیز شیوههای گ)

میکتوبی مم)وع

شد.
در مقدمه پتوتکل  2330ژنو اشاره شده که «استفاده از گازهای افهک))ده و سمی و همچ)ین
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تمامی مایعات و مواد و تجهیزات مشابه ،از سوی وگدان عمومی گهان متمدن محکوم شده و
بتای از قدرتهای بزرگ نیز در گ)

های میان اود ،استفاده از این گازها و تجهیزات را مم)وع

کتدهاند و این مم)وعیت باید به نحو فتاگیت در حقوق بینالملل پ یتفته شود »...بت این اساس،
دولتهای متعهد اعالم کتدهاند که مم)وعیت کاربتد سالحهای شیمیایی را ،بهموگب پتوتکل ژنو
باکتتیولوژیک نیز قابل تستی میدان)د .اک ت

میپ یتند و این مم)وعیت را به روشهای گ)

کشورهای گهان از گمله ایتان و عتاق این پتوتکل را امضا کتدند؛ ایتان در  3تیت  0( 2226نوامبت
 2333و عتاق در  6سپتامبت .2322
پتوتکل ژنو "کاربتد" سالحهای شیمیایی را در گ)

مم)وع اما گستتش ،تولید ،انباشت و

مالکیت چ)ین سالحهایی را مم)وع نمیکتد .در پتوتکل  2330ژنو حن مقابله به م ل و اقدامات
تالفی گویانه بتای بسیاری از کشورهای عضو محفو ماند .تعدادی از کشورهای عضو این
پتوتکل اعالم داشت)د که مقترات پتوتکل در رابطه با عدم کاربتد سالحهای شیمیایی و میکتوبی
را فقا در مقابل کشورهایی که عضو این پتوتکل باش)د رعایت میک))د .عدهای دیگت هم
پتوتکل را با این شتب و قید امضاء کتدند که کشورهای دیگت علیه آنها از سالحهای شیمیایی
استفاده نکتده باش)د.
در این س)د نه اثت ی از نظارت و بترسی اعمال و نقض پتوتکل وگود دارد و نه حتی ت)بیهی
علیه ناقض آن؛ هیچگونه مم)وعیت و یا حتی محدودیتی بتای تولید ،توسعه و ذایتهسازی
سالحهای شیمیایی و میکتوبی نیز پیش بی)ی نشده است.
ایتادات واردشده بت متن این پتوتکل باع

شده تا کلیه کشورهای عضو این پتوتکل بتوان)د

بدون هیچگونه محدودیتی به توسعه ،تولید ،نوسازی و ذایتهسازی انواع سالحهای شیمیایی و
بیولوژیکی بپتدازند و بخش اعظمی از ستمایهگ اریهای اود را در امت تحقیقات سالحهای
شیمیایی و میکتوبی و کشف گ)

افزارهای گدید با اثتات کش)دهتت بگ ارند .وگود این پتوتکل

چه از نظت حقوقی و چه از نظت سیاسی نتوانست بتوز گ)
بکارگیتی گ)

شیمیایی را محو کتده و از بین ببتد.

افزارهای شیمیایی توسا نیتوهای ایتالیایی در اتیوپی ،ژاپ)یها علیه چی)یها و

استفاده نیتوهای مسلح السالوادر ،در ناحیه غتب السالوادر از عوامل میکتوبی بهصورت بمب،
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نمونههایی بتاین مدعاست.
پا از تصویب پتوتکل ژنو بسیاری از کشورها از توسل به این سالحها امت)اع ورزیدند ،اما
نه بخاات الزامات حقوقی ،بلکه به دلیل ت)فت و انزگار متدم گهان از این سالحها .اثتات مع)وی و
ااالقی پتوتکل و تتس از اقدام مقابله به م ل کشورها نیز موگب این بازدارندگی استفاده از
سالحهای شیمیایی میشد.
از دیگت ایتادات پتوتکل «ژنو» عدم وضع قاعدهای در زمی)ه الزام پیوستن کشورها به آن بود.
مم)وعیت قید شده در این پتوتکل مخصوص کشورهای عضو بود و کشورهای غیت عضو را در بت
نمیگتفت .ه)گام کاربتد سالحهای شیمیایی بین دو کشور عضو و غیت عضو پتوتکل ،چگونگی
بتاورد با متخلف (کشور غیت عضو پیش بی)ی نشده بود.
سال  2362در راستای بتاتف کتدن نواقصات پتوتکل  2330ژنو ،کمیته الع سالح سازمان
ملل (که بعدها به ک)فتانا الع سالح تبدیل شد متن نهایی ک)وانسیون م)ع توسعه ،تولید و انباشت
و کاربتد سالحهای بیولوژیک (میکتوبی که به ک)وانسیون سالحهای بیولوژیک

)(BWC

معتوف است را آماده کتد.
م اکتات متبوب به تهیه متن ک)وانسیون سالحهای شیمیایی بهصورت گدی آغاز شد و بعد
از مدتها م اکتات فشتده در «ک)فتانا الع سالح» ،ستانجام متن نهایی ک)وانسیون سالحهای
شیمیایی در سال  2333آماده و مورد توافن اعضاء واقع شد .ک)وانسیون بینالمللی م)ع
گ)

افزارهای شیمیایی ) (Chemical Weapons Conventionمهمتتین معاهده بینالمللی م)ع

تولید ،انباشت و استفاده از سالحهای کشتار گمعی و گ)

افزارهای شیمیایی است که در تاریخ

 22ژانویه  2332میالدی در پاریا و نیویورک به تصویب نمای)دگان  270کشور عضو سازمان
ملل متحد رسید و از تاریخ  33آوریل  2336میالدی ،الزماالگتا شد .ضامن اگتای ک)وانسیون
بینالمللی م)ع گ)

افزارهای شیمیایی ،سازمان م)ع سالحهای شیمیایی ) (OPCWیا همان

)(Organisation for the Prohibition of Chemical Weaponsاست که در سال  2336میالدی
و با الزماالگتا شدن ک)وانسیون م)ع تسلیحات شیمیایی ایجاد شد .مقت این سازمان در شهت الهه
هل)د واقع شده و تشکیالت آن تحت نظت دولتهای امضاءک))ده ک)وانسیون م)ع تسلیحات شیمیایی
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اداره میشود .تا سپتامبت  3222میالدی  232کشور به ک)وانسیون بینالمللی م)ع گ)

افزارهای

شیمیایی پیوست)د.
سیر استفاده حکومت صدام از سالحهای شیمیایی
توان رزمی کشور عتاق در ابتدای گ)

با ایتان ،مبت)ی بت استتاتژی زمین پایه بود؛ به گونه-

ای که از ارتش  323هزار نفتی عتاق ،اغلب آنان ( 323222نفت در نیتوی زمی)ی ارتش نقش
ستون فقتات آن را داشت)د.
عتاق در اوایل دهه  2362فعالیتهای تحقیقاتی اود را در ارتباب با توسعه سالحهای
شیمیایی آغاز کتد؛ اما مطابن اعالم مقامات دولت این کشور ،فعالیتهای گستتدا رژیم بع

در

ارتباب با تولید سالح های شیمیایی در مقیاس ص)عتی ،تیمین و تولید مواد اولیه و همچ)ین اگزاء و
تجهیزات متتبا با این تسلیحات ،عمدتاً در سالهای  2363تا  2332انجام گتفت .حکومت عتاق
در زمان صدام حسین به اتز گستتدهای از سالحهای شیمیایی بتای مقابله با مخالفان (از گمله
سال  2369علیه کتدهای این کشور 2و در گ)

با ایتان استفاده کتد.

از حدود سال  2366م ،رژیم عتاق با گمعآوری بتای از استادان دانشگاه و صتف بودگه
الزم به گمعآوری ااالعات درباره سالحهای شیمیایی ا میکتوبی و رادیواکتیو پتداات و در هت
سه زمی)ه ،موفقیتهایی را به دست آورد.
ااالعاتی که دولت عتاق به بازرسان سازمان ملل متحد ارائه کتد ،حکایت از آن دارد که
بیش از  02درصد کل زراداانه سالحهای شیمیایی این کشور در دهه (2362یع)ی در حین گ)
با ایتان استفاده شده است.
عتاق در سال  ،2362توانایی چ)دانی بتای تولید عوامل شیمیایی نداشت که با انتقال مقادیتی
از عوامل شیمیایی از ذاایت شوروی ،همتاه با اتید از کشورهای اروپایی و امتیکا این ضعف را
گبتان کتد .سال  2363قتارداد اتید تجهیزات ف)ی از کمپانی «دری رایخ» در آلمان غتبی م)عقد
کتد.
 -2گ)

دوم کتدها و حکومت عتاق از آوریل  2369تا مارس  2360به اول انجامید.
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حکومت عتاق از سال 2369م بهاور گستتده از تابون استفاده کتد ،اما این ماده گتان و پیدا
کتدن مواد الزم بتای ساات آن هم سخت بود؛ ل ا بیشتت به ستاغ گاز وی ایکا 2رفت که
قدرت و دوام بیشتتی داشت .صدام در سال  2366حدود  9تن از این گاز را در ااتیار داشت .ماده
شیمیایی که در حجم وسیعتتی در دستتس عتاق قتار داشت ،گاز سارین بود .از سال  2272ه.ش
استفاده گستتده عتاق از گاز اعصاب ،گاز تاولزا و گازهای عامل اون آغاز شد.
در فاصله سالهای  2272تا آات سال  ،2270عتاق سالحهای شیمیایی را در مقیاسی به کار
گتفت که از گ)

گهانی اول به بعد بیسابقه بود .در این دوره ،واحدهای شیمیایی ویژه که

مسئول متاقبت ،ساات و حمل و نقل مهمات شیمیایی بودند ،در تمامی یگانهای نیتوهای مسلح
عتاق گا افتادند .واحدهایی از نیتوی زمی)ی و هوایی عتاق میموریت شلیک این نوع سالح را به
عهده گتفت)د.
گزارش دولت انگلستان از وضعیت بتنامه تسلیحاتی عتاق ،حکایت از آن دارد که عتاق در
دهه  2362و در او فعالیتهای تسلیحاتی اود ،قادر بود انواع مختلف عوامل شیمیایی شامل
عوامل تاولزا (گاز اتدل و عوامل اعصاب (گاز توبان ،گاز سارین و گاز ویایکا را تولید
نماید.
ارتش عتاق در پیتوی از الگوی واحدهای شیمیایی اتحاد گماهیت شوروی ،به واحدهای
نظامی شیمیایی اود چ)ان م)زلت و موقعیتی بخشید که تقتیباً به شکل یک ارتش رزمی مستقل
درآمد .واحدها و زیت واحدهای مسئول دفاع شیمیایی ،تشعشع و اکتشاف شیمیایی ،تحلیل اوضاع
گوی و آلودگیزدایی را تشکیل دادند .هت سپاه یک گتدان ،هت تیپ یا لشکت مستقل یک گتوهان
و هت ه)گی یک دسته شیمیایی داشت.

رژیم بعث برای دستیابی به توان شیمیایی اقدامات زیر را انجام داد:
 -2بتقتاری م)اسبات تجاری با کشورهای غتبی بهم)ظور اتید فنآوری ،مواد و تجهیزات
متبوب به گ)

افزار شیمیایی

 VX - 2نوعی ماده شیمیایی سمی و متگبار اعصاب است.
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 -3عقد قتارداد اتید تجهیزات ف)ی گوناگون با شتکتهای تولیدک))ده وسایل شیمیایی در
آلمان غتبی
 -2اتید تتکیبات شیمیایی متبوب به تولید عوامل اعصاب از کشورهای غتبی
 -9تیسیا کاراانههای ساات و تولید گ)

افزار شیمیایی

بتنامه سالح های کشتار گمعی عتاق به گفته دکتت حسین شهتستانی از دانشم)دان هستهای
عتاق از سال  03( 2362آغاز و در بخش شیمیایی در سال  2272( 2363با کمک تعدادی از
شتکت های آمتیکایی با استفاده از گاز اعصاب و سارین توسعه یافت .ولی اقدام عتاق بتای کسب
توانم)دی ( BWبیولوژیک به نوشته دکتت گتاهان پییتسون ،از محققان ساات عوامل
گ)

های بیولوژیک در دپارتمان صلح دانشگاه بتادفورد انگلیا ،از سال  2202( 2369آغاز

شد .یک سال بعد در  2360عتاق اگتای  66پتوژه تحقین و توسعه را در متکز آل سلمان آغاز
کتد.
در سال  2279( 2360عتاق قادر به تولید انبوه عوامل میکتوبی سیاهزام و سم بوتولیسم
بود .گیمز ولسی ،رئیا سابن سیا معتقد است که میکتوب سیاهزام در بسیاری از آزمایشگاههای
آمتیکا قابل دستتسی بود و از سوی کشورهای مختلف و از گمله عتاق در دهه  62توزیع شد.
عتاق تا اواات سال  2279حدود  22تن از انواع گازها را در ماه تولید میکتد؛ که در اواات
سال  2270این ظتفیت تولید به بیش از  02تن در ماه افزایش یافت .در پایان سال  2276عتاق
توانست بیش از  62تن گاز اتدل و  7تن از هت یک از گازهای تابون و سارین تولید ک)د.
توانم)دی عتاق در تولید گازهای شیمیایی با مشارکت و حمایت بسیاری از شتکتهای
آمتیکایی ،اروپایی و سایت کشورها صورت گتفت.
ابن گزارشات ارسالی به سازمان ملل پا از پایان تجاوز عتاق به کویت ،کشور عتاق از
 202شتکت آلمانی ،آمتیکایی و انگلیسی تجهیزات نظامی دریافت میکتد که آلمان با 36
شتکت اصوصی و دولتی ،آمتیکا با  39و انگلیا با  22شتکت فعال بیشتتین مشارکت را
داشت)د.
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روزنامه الکتتونیکی القبا از قول کارش)اسان و گزارش ارسالی از عتاق ،آمار دیگتی را ارائه
کتده است .بتابت این گزارش  33شتکت آلمانی ،عتاق را به سالحهای هستهای مجهز کتدند و در
رأس تیمین ک))دگان  33شتکت آمتیکایی 32 ،شتکت انگلیسی 32 ،شتکت فتانسوی 26 ،شتکت
اتتیشی 22 ،شتکت بلژیکی 20 ،شتکت ایتالیایی 22 ،شتکت سوئیسی 6 ،شتکت اسپانیایی2 ،
شتکت ژاپ)ی 9 ،شتکت ه)دی 0 ،شتکت کتهای و  2شتکت چی)ی و تعدادی از شتکتهای
آرژانتی)ی ،بتزیلی ،مصتی ،اردنی و  92شتکت روسی و اکتای)ی در لیست فتوش)دگان سالحهای
شیمیایی و هستهای به عتاق قتار دارند.

هدف عراق از بکارگیری سالحهای شیمیایی
با توگه به ای)که نقطه ثقل قدرت نظامی ایتان در تهاگم به عتاق شامل نیتوهای پیاده و
اگتای عملیات شبانه بود ،ل ا عتاقیها قادر به دفاع در بتابت این تاکتیکها نبودند و بتای
گلوگیتی از پیشتوی نیتوهای ایتانی و ایجاد پتاک)دگی در میان آنها از سالحهای شیمیایی
استفاده کتدند .اهداف عتاق از بکارگیتی سالحهای شیمیایی بت علیه ایتان به شتح زیت میباشد:


گلوگیتی از پیشتوی ناگهانی قوای نظامی ایتان در مواضع و استحکامات عتاق



مهار پیامدهای سیاسی-استتاتژیک نفوذ و پیشتوی نیتوهای ایتانی



تیثیتات روحی ا روانی سالحهای شیمیایی و آثار کاربتد آن در ایجاد پتاک)دگی
نیتوهای مقابل



از میان بتدن قدرت مقاومت یا پیشتوی آنها و ااتالل در سازمان رزم

ادیت حمزه رئیا پیشین اتحهای هستهای عتاق در مورد تیثیت این سالح بت روی نیتوهای
ایتان میگوید« :در گ)

اوالنی عتاق با ایتان ،روشن شد که به وحشت اندااتن نیتوهای ایتان

از اتین استفاده از سالح شیمیایی ،بهمتاتب مسثتتت از تمام توپخانه و بمباران هوایی بود که ما
میتوانستیم بکار بگیتیم».
وزیت ازانهداری و تجارت اارگی رژیم عتاق در نوزدهم سپتامبت  ،2369ای مصاحبهای با
روزنامه کویتی االنباء ،در پاسخ به سسالی در مورد استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی علیه ایتان،
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گفت« :بهاورکلی میگویم که عتاق در صورت لزوم از این قبیل سالحها یقی)اً استفاده اواهد
کتد تا از حی یت و شین متدم اود و نیز از متزهای کشورش و ملت عتب دفاع نماید».
اقدامات نیروهای ایرانی برای مقابله با حمالت شیمیایی
در سالهای ابتدایی گ)

که ایتانیها پیشبی)ی حمالت شیمیایی عتاقیها را نمیکتده و

ه)وز آمادگی الزم بتای مقابله با این حمالت را نداشت)د ،اثتات م)فی زیادی به دلیل غافلگیتی بت
رزم)دگان ایتانی وارد آمد .با افزایش حمالت شیمیایی عتاقیها و توسل بیشتت به این
گ)

افزارها ،ایتان گهت مقابله با این حمالت بتای نیتوهای رزم)ده اود اقداماتی را تدارک

دید .یگانهای ویژه سالحهای شیمیایی تشکیل شد و آموزشهای الزم ارائه شد .تمام رزم)دگان
قبل از ورود به گبهه و اطوب مقدم توسا یگانهای ویژه ،آموزشهای الزم را دیدند و تجهیزاتی
مان)د "لباس کامل"" ،ماسک محافظ" و "آمپولها و پودرهای ضد عوامل شیمیایی" در
ااتیارشان قتار میگتفت.
در بخش عملیات پداف)دی نیز تیپها و گتدانهای مستقلی تشکیل شد؛ از گمله "تیپ 229
حجت بنعدی از قتارگاه نوح"" ،تیپ  39امام سجاد"" ،تیپ  222والعادیات از قتارگاه کتبال"،
"تیپ  32نصتت از قتارگاه نجف اشتف" و گتدانهای مستقل پداف)د شیمیایی از قتارگاه رمضان،
حمزه سیدالشهدا و صتاب مستقیم.
یگانهای فوق وظیفه کشف ،ا) یسازی و رفع آلودگی در سطح م)اان عملیاتی را به عهده
داشت)د .استفاده از کیتها و محلولهای ش)اسایی ،که با تغییت رن

میزان آلودگی و نوع آلودگی را

مشخآ میکتدند ،نمونهبتداری از ااک و آزمایش بت روی تکههای امپارهها ،بمبها و راکت-
ها از گمله فعالیتهای ش)اسایی م)اان آلوده و تشخیآ نوع عامل شیمیایی بود.
استفاده عراق از جنگافزارهای شیمیایی در جنگ علیه ایران
تهاگم ارتش عتاق به متزهای گمهوری اسالمی ایتان در  22شهتیور ماه  2203م)جت به
اشغال بخشهای وسیعی از ااک ایتان توسا این کشور در اول ماههای اولیه گ)

گتدید که

این امت ناشی از عدم آمادگی نیتوهای مسلح گمهوری در آن شتایا ویژه پا از وقوع انقالب
اسالمی بود.
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در سالهای نخست گ)

 ،عتاق با تکیه بت موانع ابیعی و س)گتهای مقاوم اود گلوی پیشتوی و

حمالت نیتوهای ایتان را گتفت .با گ شت عملیاتهای ابتدایی ایتانیها و نقش محوری موانع و
س)گتها بتای بازدارندگی نیتوهای ایتانی ،پا از چ)د عملیات ،نیتوهای ایتانی شتوع به عملیات-
های شبانه ،غافلگیتی ،عبور از مکانهای صعبالعبور و روداانه و ...کتدند .در این شتایا دیگت
عتاق به س)گتهای سااتگی اود و نقش موانع ابیعی تکیه نکتده و شتوع به استفاده از سالحهای
شیمیایی بهع)وان عامل بازدارنده کتد.
ایتان با تجدید قوای نیتوهای رزم)ده و آغااز عملیاات آف)ادی علیاه ارتاش عاتاق بهتادری،
سااتزمینهای اشغالشااده اااود را آزاد کااتد کااه او آن آزادسااازی اتمشااهت ااای عملیااات
بیتالمقدس در اتداد  2272بود .پا از این سلساله عملیااتهاای نظاامی موفقیاتآمیزی توساا
ایتان انجام شاد کاه ضامن کشاانیدن گبهاه نباتد باه اااک دشامن ،تهدیادی گادی باتای نقااب
استتاتژیک درون ااک عتاق از گملاه ب)ادر مهام بصاته و گزایات نفاتایز مج)اون در گ)اوب و
ارتفاعات مهم کتدستان عتاق به شمار میرفت.
در چ)ین شتایطی و با تغییت موازنه نظامی گ)

به سود ایاتان ،ارتاش عاتاق کاه ااود را در

آستانه سقوب میدید به کاربتد وسیع سالحهای شایمیایی علیاه رزم)ادگان و ماتدم بیدفااع ایاتان
روی آورد.
عدم پایب)دی عتاق به معاهدات بینالمللی ،سکوت گوامع بینالمللی از گمله سازمان ملل،
ناتوانی دیپلماسی ایتان در گهت تحقن اثبات مظلومیت اود و اثبات استفاده عتاق از سالحهای
شیمیایی همگی باع

استفاده بیشتت عتاق از سالحهای مختلف شیمیایی بت علیه ایتانیها شد و

تلفات بسیار س)گی)ی را بت ایتان تحمیل کتد.
حمالت شیمیایی عتاق در اوایل گ)

بهاور آزمایشی ،در ادامه گ)

بهاور گستتده و پتحجم انجام شد و از سال چهارم گ)

محدود و درنهایت

به بعد ،عالوه بت م)اان نظامی ،م)اان

غیتنظامی و شهتوندان ایتان و کُتد عتاق نیز هدف حمالت شیمیایی قتار گتفت)د.
حکومت بع

عتاق ضمن گستتش تدریجی استفاده از سالحهای شیمیایی ،انواع
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اطتناکتت و کش)دهتت این عوامل را نیز به کار گتفت و روز به روز از مشتقات بسیار اطتناک-
تتی در اطوب مقدم علیه نیتوها و غیتنظامیان و همچ)ین از عوامل تیایتی و ماندگارتت تاولزاها
در اطوب عقبه و پشتیبانی استفاده کتد .با ادامه روند گ)

ارتش عتاق با هدف افزایش قتبانیان و

تشدید وحشت تاکتیک حمالت شیمیایی شبانه با هواپیما ،بالگتد و هواپیماهای سبک را به کار
گتفت.
استفاده عتاق از گ)

افزارهای شیمیایی در گ)

علیه ایتان در سه مقطع متمایز انجام شد.

مقطع اول اآغاز جنگ تا سوم خرداد 1361
دوره نخست از آغاز تهاگم بتق آسای ارتش عتاق به ااک گمهوری اسالمی ایتان در 22
شهتیور ماه سال  33(2203سپتامبت  2362تا پایان مقطع آزادسازی م)اان اشغالی ،بهویژه آزادی
اتمشهت در سوم اتداد ماه سال  2272بود که ای آن ،نیتوهای عتاقی بهاور پتاک)ده و بتای
درهم شکستن مقاومت های پتاک)ده نیتوهای رزم)ده ایتان و هموار کتدن مسیت پیشتوی به داال
ااک کشور ما از سالحهای شیمیایی استفاده میکتدند.
نوع عوامل شیمیایی مورد استفاده در این دوره ،گازهای سادهای همچون گاز اشکآور و
گازهای موسوم به باران زرد بود که نوعی علفکش به حساب میآید.
این گازها از نظت عملیاتی ،پایداری در محیا و اثت بخشی نظامی بسیار ضعیف بودند،
بهگونهای که گاهی اوقات ،نیتوهای ایتانی متوگه قتار گتفتن در معتض اینگونه حمالت نمی-
شدند .ابن آمار موگود ،مجموع تلفات نیتوهای ایتانی در این دوره با وگود فقدان هتگونه
تجهیزات حفاظتی و ا) یسازی ،بیش از ده شهید و یک یا دو مجتوح نیست.
اولین حمله شیمیایی ثبت شاده توساا ساازمان ملال در گ)ا

ایاتان و عاتاق متباوب باه تااریخ

 2203/22/32بتابت باا  22ژانویاه  2362اسات کاه در م)طقاهای باین هاللاه و نیاازر واقاع در 02
کیلومتتی غتب ایالم توسا عتاق علیه نیتوهای ایتانی انجام شد.
عتاق در سال  2272چهار بار در م)اان هویزه ،ارتفاعات اهللاکبت ،پل نادری و اتمشهت اقدام به
استفاده از گلولههای شیمیایی کتد که عمدتاً توسا توپخانه یا امپارهانداز پتتاب میشدند.
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مقطع دوم امرداد  1361تا پایان سال 1365
ارتش عتاق ای سالهای  2203تا  2273در گبهههای غتب و میانی بهصورت محدود از
سالحهای شیمیایی استفاده نمود ،اما وسیعتتین حمالت شیمیایی را در سالهای  2273تا  2276بت
علیه رزم)دگان و متدم غیت نظامی بکار بتد .عتاق در عملیات ایبت (اسف)د  73در گزایت مج)ون ،
عملیات بدر (اسف)د  72در گزایت مج)ون  ،عملیات والفجت (6بهمن  79تا فتوردین  70در فاو
کتبالی  9و  0و ( 6دی ماه  70تا فتوردین  77در شتق بصته و شلمچه از سالحهای شیمیایی
استفاده کتد.
در این مقطع که عملیاتهای نفوذی ایتان با هدف ت)بیه متجاوز آغاز شده بود ،ارتش عتاق
با تاکتیکهای نظامی دفاعی در زمین ،از گ)

افزارهای شیمیایی در نقش سالح تدافعی استفاده

کتد تا به کمک آن ،عملیاتهای تهاگمی متکی به انبوه نیتوهای پیاده ایتان را ا) ی نماید .در
اول سالهای این مقطع ،ارتش عتاق بیش از  322بار مواضع نیتوها ،متاکز پشتیبانی و تدارکاتی و
حتی شهتها و م)اان غیتنظامی ایتان را هدف حمالت شیمیایی قتار داد؛ که حدود  99هزار نفت
تلفات اعم از کشته و مجتوح را در پی داشت.
در عملیات رمضان ،متداد ماه  ،2272بتای نخستین بار سالح شیمیایی نقش بازدارندگی به
اود گتفت و نیتوهای ایتان را از دستیابی به اهداف عملیاتی بازداشت .این تجتبه موفن عتاق در
استفاده از گازهای شیمیایی بتای مقابله با پیشتوی ستیع و غافلگیتانه نیتوهای پیاده ایتان در داال
ااک آن کشور ،باع

ایجاد رسته گ)

های شیمیایی در سازمان رزم ارتش عتاق شد.

به دنبال عدم فتح در عملیات رمضان ،ایتان در  3مهتماه سال  ،2272عملیات مسلم بن عقیل
در سومار؛ در  22آبان ماه سال  ،2272عملیات محتم در ارتفاعات متزی حمتین ایالم و در
 2272/22/26عملیات بزرگ والفجت مقدماتی را در محور چزابه فکه اگتا کتد .عتاق ای این
شش ماه و در واک)ش به این عملیاتها ،حدود ده بار از سالحهای شیمیایی علیه نیتوهای ایتانی
استفاده کتد.
در زمستان سال  2363( 2272م عتاق قتاردادی بتای اتید تجهیزات گوناگون با یک
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شتکت سازنده وسایل ف)ی شیمیایی در آلمان فدرال به نام «دری رایخ» م)عقد کتد و بتای ساات
عوامل شیمیایی پیچیده و تتکیبی ،میزان دراور توگهی از مواد شیمیایی را از م)ابع غتبی ،به ویژه
ایاالت متحده امتیکا ،انگلستان و آلمان فدرال اتیداری کتد.
با پایان سال  2272عتاق تجتبه دفع چهار عملیات کوچک و بزرگ نیتوهای ایتان را با
استفاده از گازهای شیمیایی داشت و با گستتش محدوده کاربتد و حجم عوامل شیمیایی ،مدیتیت
و رسته گ)

های شیمیایی به اور رسمی به سازمان رزم ارتش آن کشور اضافه شد.

سال  ،2273عتاق  90بار از گازهای شیمیایی در گبهههای مختلف گ)

استفاده کتد که

چهار بتابت سال  2272بود .ت)وع مواد شیمیایی و گستته عملیاتی حمالت شیمیایی عتاقیها افزایش
یافت و حتی م)اان غیتنظامی را نیز شامل میشد .هدف اصلی عتاق در این مقطع از گ)
افزایش هزی)ههای گ)

بت ایتانیها ،فشار بت آنها و وادار کتدن به پ یتش پایان گ)

دستیابی به بتتتی نظامی در صح)ه گ)

،

بدون

بود.

در تاریخ  0و  6آبان  2273شهت بانه و روستاهای ااتاف آن مورد حمله قتار گتفت که نتیجه آن 3
نفت شهید و  02نفت مجتوح بود 27 .آبان حوالی پ)جوین توسا هواپیما بمباران شد که به شهادت
 26تن و مجتوح شدن  72تن انجامید.
سال  72میزان حمالت شیمیایی نسبت به سال قبل کاهش نسبی( 29مورد و ت)وع مواد مورد
استفاده شده بیشتت شد .عموماً این حمالت در م)طقه عملیاتی گ)وب مخصوصاً در گزایت مج)ون
انجام شد و هواپیماها نقش غالبی را در پتتاب بمبهای شیمیایی ایفا کتدند .سال  72در اثت
حمالت شیمیایی  2032نفت از نیتوهای اودی مجتوح و  32نفت شهید شدند .حمالت متعدد به
گزیته شمالی مج)ون در  72/23/32که به شهادت  23تن و مجتوح شدن  20تن انجامید و همچ)ین
حمله به اسکله شمالی شاعلی از شدیدتتین حمالت بود.
سال  2279بهرغم ای)که تعداد موارد حمله شیمیایی گزارش شده  362مورد بود 22 ،نفت از نیتوهای
اودی مجتوح و  27نفت شهید شدند که میزان مجتوحین نسبت به سال قبل از آن تقتیباً 3بتابت شد.
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با شتوع عملیات والفجت 6در م)طقه فاو در تاریخ  ،79/22/32عتاق بار دیگت استفاده از سالح
شیمیایی را تشدید کتد و در بهمن و اسف)د ماه مجموعاً 26مورد عملیات آف)د شیمیایی علیه
نیتوهای ایتان گزارش شده که عموماً در م)طقه فاو ،آبادان و استوآباد بوده است .وسعت
تهاگمات شیمیایی رژیم عتاق در بهمن  2279در تاریخ گ)

های شیمیایی گهان بیسابقه است .با

آف)د والفجت  6در 32بهمن  2279که م)جت به سقوب شهت ب)دری فاو شد ،نیتوهای عتاقی به کاربتد
مواد سمی شیمیایی انبوه که تا آن زمان نظیت آن با چ)ین ابعاد گستتدهای دیده نشده بود ،اقدام
کتدند .از شتوع عملیات آف)دی والفجت  6تا اواسا اسف)د  2279بیش از 6هزار گلوله توپ و
امپاره حاوی مواد سمی علیه مواضع نیتوهای ایتانی شلیک شد و در اول 32روز به اور مداوم
هواپیماهای عتاقی بیش از  2222بمب شیمیایی در صح)ه عملیات والفجت  6فتو ریخت)د.
بیمارستانها و متاکز درمانی،که در کلیه گ)

ها و بت اسااس اصاول اولیاه انساانی و قاوانین

بینالمللی باید از حمالت نظامی مصون باش)د ،نیز از حمالت شیمیایی عتاق مصون نماندناد .رژیام
عتاق نه ت)ها این متاکز را بارها مورد بمباران و موشکباران قتار میداد ،بلکاه پاا را فتاتات نهااده و
بتای از این مت اکز را هدف بمباران شیمیایی قتار داد .دو نمونه از بارزتتین ایان گ)ایاات عبارت)اد
از:
بمباران شیمیایی بیمارستان صحتایی حضتت فااماه در آباادان (ششام و هشاتم اساف)د  2279و
بمباران شیمیایی بیمارستان صحتایی  036سومار (دهم دی ماه . 2270
حمالت شیمیایی عتاق در سال  2270با افزایش حمالت ایتان در این سال افزایش یافت به
اوری که موارد بمباران تقتیباً دو بتابت سال قبل و به  63مورد رسید و میزان حمالت انجام شده در
زمستان ،همزمان با انجام دو عملیات مهم کتبالی چهار و پ) ،در شتق بصته از شدت بیشتتی
بتاوردار بود .عموماً گغتافیای م)اان بمباران شده نشان میداد که م)اان مورد بمباران در این سال
تابعی از م)اان عملیاتی ایتان است ،بهاوریکه در فتوردین ماه همزمان با ادامه عملیات کتبالی 6
محور فاو عموماً مورد حمله قتار گتفت و در اردیبهشت و اتداد م)طقه مهتان و حا آباد در
گبهههای میانی ،در شهتیور ماه م)طقه عملیاتی کتبالی  3و محور عمومی حا عمتان و همچ)ین
محورهای عملیاتی کتبالی 9در گزیته می)و ،اتمشهت و آبادان مورد حمله شیمیایی واقع شده
142

بررسی میزان کاربرد سالحهای شیمیایی حزب بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران

است .با توگه به عملیات ارتش (کتبالی 7در محور سومار این م)طقه نیز مورد بمباران قتار
گتفت و در بهمن و اسف)د نیز همزمان با کتبالی پ) ،در شلمچه و شتق بصته عمدتاً این محور
بمباران شیمیایی گتدید.

مقطع سوم اابتدای سال  1366تا پایان جنگ
مقطع سوم گ)

شیمیایی بین عتاق و ایتان از آغاز سال  2277شتوع شد و تا پایان گ)

و

پ یتش قطعنامه  036و حتی پا از آن تا تابستان سال  2276ادامه یافت .در این مقطع حمالت
شیمیایی عتاق بیوقفه ادامه یافت و در بیشتت موارد توأم با بمببارانها و گلولهبارانهای انفجاری
بود تا تیثیتات و صدمات سالحهای شیمیایی را چ)د بتابت ک)د .در سالهای پایانی گ)

حکومت

عتاق عالوه بت حمالت شیمیایی به شهتها و روستاهای نزدیک متز ،با راهاندازی عملیات روانی به
قصد تشدید فشار بت مسئوالن کشور ،شهتهای بزرگ و متاکز استانهای ایتان را تهدید به
بمبباران و موشک باران شیمیایی کتد؛ تهدیدی که اگتای آن دور از انتظار نبود و در پ یتش
قطعنامهی  036از گانب ایتان مسثت بود.
روستاهای ااتاف شهت بانه (فتوردین  ، 77بمباران شهت ستدشت(تیت ماه  ، 2277عملیات
والفجت ( 22اسف)د  77و فتوردین  76در کتدستان عتاق -حلبچه  ،شهت حلبچه (اسف)د ، 77
روستاهای ااتاف متیوان (اسف)د  77و فتوردین  ، 76شهت نودشه (فتوردین  ، 76روستاهای
ااتاف ستپل ذهاب (متداد  ، 76شهت اش)ویه (متداد  76و تکهای متعدد ارتش عتاق از
فتوردین  76تا پایان گ)

(متداد  76در گبهههای مختلف ،هدف حمالت شیمیایی عتاق واقع

شدند.
با ادامه گ)

در مقطع پایانی ،ارتش عتاق که دیگت به تسلیحات شیمیایی مجهز و توان

کافی بتای استفاده مت)وع از این مواد شیمیایی را بدست آورده بود پا از بتاتف کتدن ضعف-
های تاکتیکی اود در زمی)ه کاربتد گازهای شیمیایی و دستیابی به عوامل شیمیایی مضاعف
توانست از آنها بهم)زله یک سالح تهاگمی بتای بازپاگیتی م)اان تحت ک)تتل نیتوهای ایتان
استفاده ک)د.
ارتش عتاق موفن شد از این سالحها بهع)وان بخشی از عملیاتهای هماه)
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بهار سال2276علیه نیتوهای ایتان در فاو ،شلمچه و گبهههای غتب و شمال استفاده نمایاد و عماالً
نیتوهای ایتانی را به عقبنشی)ی از مواضع تصتف شده مجبور ک)د.
فتوردین سال  2277به دنبال عملیاتهای پی در پی ،قوای گمهوری اسالمی ایتان در گبهه-
های غتب و گ)وب ،بار دیگت عتاق سالحهای شیمیایی را در مقیاس وسیع به اادمت گتفات .در
فتوردین این سال  6مورد بمباران شیمیایی توساا عاتاق گازارش شاد کاه  7ماورد آن در م)طقاه
عملیاتی کتبالی  6در شتق بصته بوده است .انجام این عملیات در محدوده استتاتژیک شتق بصته
بود که عکاالعمل شدید عتاق را به دنبال داشت و به بمبارانهاای گساتتده شایمیایی م)جات شاد؛
بهاوریکه عتاق بین تاریخهای  26تا 32فتوردین اقدام به  7مورد بمباران گستتده شیمیایی م)طقاه
با هواپیما و امپارهانداز نمود که در مجموع به شهادت  32تن و مجتوح شدن بایش از  229تان از
نیتوهای ایتان م)جت شد .یکی از دالیل کاهش صدمات نیتوهای ایاتان در ایان عملیاات ،افازایش
کیفی و کمی تجهیزات پداف)دی ایتان بود.
به دنبال این عملیات و با تغییت تاکتیک نظامی ایتان مب)ی بت تغییت م)طقه عملیاتی از گ)وب باه
شمال و ادامه عملیات در م)اان شمال غتب و کتدستان عاتاق ،بعاد از ایان تااریخ شااهد بمبااران
گستتده شیمیایی این م)اان توسا عتاق هستیم بهاوریکه تا مهتماه  77مجموعاً  22مورد بمبااران
شاایمیایی در روسااتاهای کتدنشااین اسااتان ساالیمانیه و اربیاال عااتاق ،م)طقااه عملیاااتی کااتبالی 22
(ماؤوت  ،روستای بوالحسن و ستول و گومه ،بانه ،روستای قته باغ در شمال عتاق ،روساتای کلاه
وش در حومه ستدشت ،م)اان عملیاتی نصت( 9ارتفاعات ماؤوت  ،فتح ( 6حلبچه انجام شاده کاه
این حمالت عمدتاً با هواپیما صورت گتفت.
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نمونهای از عملیاتهایی که نیتوهای عتاقی از بمبهای شیمیایی علیاه ماتدم و رزم)ادگان ایتانای
استفاده کتدهاند:
ردیف

نام عملیات

تاریخ

پس از والفجر ( ۲تیر تا مرداد )2۲و والفجر3

1

(مرداد- )2۲
مناطق حاج عمران ،شیوه رش ،تمرچین ،رودخانه

2۲/5/11

3

دوازده بار حمله با توپ ،خمپاره و هواپیما عمدتاً در

از تاریخ

غرب کشور از جمله مناطق نظامی و غیر نظامی
پیرانشهر ،بازی دراز ،مریوان ،بانه ،پنجوین و پاوه

132۲/1/4

پنجوین
4

والفجر  - 2مناطق العزیر و شط علی

 ،گازهای تهوعآور و
تاولزا

 132۲/5/11تا

والفجر  - 4منطقه عمومی سلیمانیه و محور

استفاده
گاز خردل

دویرج و مناطق اطراف

۲

عوامل مورد

نتایج
بیش از  ۲22مصدوم و
 ۲نفر شهید
مصدوم شدن جمعی از

گاز خردل

رزمندگان و مردم
غیرنظامی

مهر و آبان 2۲

گاز خردل و اعصاب

 3تا  5اسفند 2۲

گاز خردل

شهادت ۲2نفر و
سیصد نفر مصدوم
مصدومیت شدید
ششصد تا هفتصد نفر

گاز تاولزا از جمله
خردلهای سولفوره و
موستارد و نیتروژنه+گاز
اعصاب تابون و

5

والفجر ( ۸فتح فاو)

2

عملیات خیبر

1

عملیات بدر

 24/11/۲2تا

سارین+سیانید+عامل

شهادت  1222نفر و

24/1۲/12

خفهکننده

مصدومیت  1۲هزار نفر

فسژن+ناتوان-
کننده+عامل
اعصاب+vxترکیبات
عاملها

گاز خردل +گاز
اسفند  2۲تا

اعصاب +گاز

شهادت 12نفر و

23/1/12

خفهکننده

مصدومیت  3522نفر

فسژن+تابون
گاز خردل
 23/1۲/11تا

(ناچیز)+گاز

 ۲2تا  32نفر شهید و

23/1۲/۲1

اعصاب+سیانور+عامل

 1522نفر مصدوم

خارشزا
۸

کربالی ۸

 22/1/1۸تا
22/1/۲1
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سارین+سیانور+خفه
کننده
شهادت  132نفر –
1

بمباران شهر سردشت

22/4/1

12

در عملیات والفجر  - 12بمباران شهر حلبچه

22/1۲/۲2

11

بمباران شیمیایی شهر نودشه کرمانشاه

1۲

نبرد دوم فاو

21/1/۲۸

سیانور ،خردل و

مصدومیت و

اعصاب

مسمومیت بیش از ۸
هزار نفر

خردل ،اعصاب(تابون،
سارین یا سومان)
سیانوژن ،لویزیت
 22/1۲/۲2و
 21/1/1و 21/1/13

خردل و اعصاب

 5هزار شهید و  1هزار
نفر مجروح شیمیایی
بیش از  1۲2نفر شهید
و مجروح

گاز اعصاب ،سیانید

سقوط شهر فاو  -بیش

در خطوط مقدم و گاز

از  2هزار شهید و

خردل در پشت جبهه

مصدوم

13

مقاومت رزمندگان در پدخندق جزایر مجنون

21/4/4

-

سقوط جزایر مجنون

14

هشت نقطه در منطقه غرب اشنویه

21/5/11

گاز خردل

بیش از  ۲هزار و 2۲2
تن از مردم غیرنظامی
منطقه مصدوم

حمله شیمیایی رژیم بعث به سردشت
حمله شیمیایی رژیم بع

به شهت ستدشت ،نخستین مورد حمله شیمیایی به یکی از شهتهای

ایتان بود .ساعت  27:22روز یکش)به هفتم تیت ماه سال  ،2277حمله هوایی ارتش بع

به شهت

ستدشت آغاز شد .هواپیماهای گ)گی ارتش عتاق 6 ،بمب شیمیایی اتدل در نقاب مختلف شهت
انداات)د که دو بمب در بازار شهت و دو بمب در دیگت به م)اان مسکونی اصابت کتدند .سه بمب
دیگت نیز در باغهای مجاور شهت فتود آمد.
ابن آمارها از شهت دوازده هزار نفتی آنتوز ستدشت 6230 ،نفت مصادوم شادند کاه حادود
 9022نفت از آنان نیاز به درمان فوری داشات)د و  2022نفات مجاتوح نیااز باه بساتتی باا ابازار ویاژه
پزشکی در بیمارستانها.
آمار شهدای حمله به شهت ستدشت  222نفت بود کاه بیسات نفات از آنهاا در هماان دقااین و
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ساعات نخستین پا از بمباران شهید شدند .ده نفت در حین انتقال از ستدشت و  222نفت ای مدت
یک ماه پا از حادثه بهتدری ،در بخشهای متاقبت ویژه بیمارستانهای مختلف کشور به شهادت
رسیدند .با گ شت چ)دین سال ،ه)وز صدها مجتوح و بازمانده آن حمالت شیمیایی از بیماریهای
مختلف رن ،میبتند.
گزارشات متعددی به انضمام تصاویت دلختاش قتبانیان این فاگعه گ)گی به شورای ام)یت
سازمان ملل ارسال شد ،اما سازمان ملل اقدامی گدی به عمل نیاورد.
حمله شیمیایی عتاق به ستدشت 3 ،ماه پا از آن صورت گتفت که واش)گتن ،حتی تالش
اک تیت اعضای شورای ام)یت را بتای صدور یک بیانیه (و نه قطع)امه در محکومیت استفاده از
سالحهای شیمایی از سوی عتاق ،وتو کتده بود .نتیجه این بیتفاوتی نسبت به استفاده عتاق از
سالحهای شیمیایی ،بمباران شیمیایی شهت حلبچه و کشته شدن بیش از  0هزار انسان را به همتاه
داشت که پت تلفاتتتین بمباران شیمیایی یک شهت در تاریخ گهان به شمار میآید.

بمباران شیمیایی شهر حلبچه
با آغاز عملیات والفجت  222توسا ایتان در محور حلبچه-سلیمانیه ،ایتان عالوه بات اهاداف
سیاسی ،سه هدف عمده نظامی هم مدنظت داشت :آزادسازی حلبچه ،اتمال ،دوگیله ،بیاره و اویله
از دست نیتوهاای عتاقای ،فتاهمساازی مقادمات تصاتف ساد درب)ادیخان و انساداد عقباه اصالی
نیتوهای عتاقی در استان سلیمانیه.
ستعت عمل ایتانیها در اگتای عملیات ،دستتسی ستیع یگانها به اهداف ،غافلگیتی
دشمن و عقب ماندن از اهدافش سبب شد م)طقهای به وسعت  2222کیلومتت متبع (دشتزور
شامل  2شهت و بالﻎ بت  62روستا ابتدا محاصته و سپا تصتف شود .پیش از تصتف حلبچه،
نیتوهای ایتان در حال پیشتوی به سمت سد «درب)دیخان» و نیتوگاه «دوکان» بودند؛ تیسیساتی که
آب و بتق بغداد ،عمدتاً از آن تیمین میشد.
ارتش عتاق با استفاده از سالحهای شیمیایی مانع پیشتوی نیتوهای ایتان به سمت این
 -2عملیات والفجت  22در تاریخ  2277/23/39تا  2277/23/33انجام شد.
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تیسیسات شد و در واک)ش به استقبال متدم کُتد م)طقه از رزم)دگان ایتانی و گبتان آنچه در این
م)طقه از دست داد ،شهتها و بتای روستاهای این م)طقه را در ابعاد وسیعی بمباران شیمیایی کتد.
در پی محاصته کامل م)طقه دشت زور و ناامیدی دشمن از اتو نیتوهایش از این م)طقه ،از
حدود ساعت22صبح روز  37اسف)د  2277هواپیماهای عتاقی شهت حلبچه و روستاهای اااتاف آن
را در ابعاد وسیعی گلوله باران کتدند که م)جت به شهادت و مصدومیت بسایاری از ماتدم م)طقاه و
رزم)دگان گتدید.
حمله شیمیایی عتاق به شهت حلبچه در حالی صورت گتفت که اوضااع ایان شاهت و رفات و
آمد متدم کامالً عادی بود .متدم شهت دگیله در حاال ورود باه شاهت حلبچاه و رزم)ادگان مشاغول
بازرسی متاکز دولتی بودند.
بمبباران گاده ها و سپا شهتهای اتمال ،حلبچه و دگیلاه (سایتوان و روساتاهای اااتاف
بدون وقفه تا حدود ساعت  2بعد از ظهت ادامه یافت و از ساعت  2به بعاد ایان م)ااان را باه وسایله
بمبهای شیمیایی بمباران شد.
پا از بمباران حلبچه ،شورای ام)یت به مدت  6هفته موضعی در مقابال ایان حملاه نگتفات.
حتی پا از آن هم ،از مقصت دانستن حکومت بع

اودداری کتد و در عوض ،به محکوم کاتدن

ادامه استفاده از سالح های شایمیایی در م)اقشاه میاان گمهاوری اساالمی ایاتان و عاتاق پتدااات.
شااورای ام)یاات ،در ادامااه از «هاات دو اااتف» اواساات از «اسااتفاده بیشااتت از سااالحهااای شاایمیایی
اودداری ک))د».
ابتگزاری فتانسه دو هفته پا از این فاگعه ،روز  2276/2/23اعالم کتد« :حلبچه شهتی از
کتدستان عتاق که به تصتف ایتان درآمده و ای روزهای  36و  36اسف)د ماه توسا عتاق بمباران
شیمیایی شده م)جمد است و ساک)ان آن در اوابی عمین فتورفتهاند».
نیویورکتایمز آمتیکا در  2276/2/27نوشت« :این عمل از هت گهت و به هت مفهوم یک
گ)ایت گ)گی است که با انکارهای سست و رسمی عتاق و ع ر و بهانههای غیترسمی در مورد
استفاده از یک سالح ناگوانمتدانه ،درآمیخته است».
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اقدامات سیاسی-تبلیغی ایران
اقدامات در سطح داخلی
با تشکیل نظام گمهوری اسالمی و مشکالت بسیار موگود ،گ)گی بزرگ از گانب دشم)ی
مجهز و موردحمایت ابتقدرتها بت آن تحمیل شد .متدم ایتان با فقت ،تحتیم ،بیکاری ،نبود
زیتسااتهای آموزشی ،رفاهی و ...دست و پ)جه نتم میکتدند که حمله به متزهای کشور همتاه
با بمباران شهتها و روستا ها نیز اضافه شد .متدم ایتان محکم و با تمام توان از گبههها حمایت
کتدند و این مقاومت متدمی ،شوق حضور در گبههها و امید به آی)دا گ)
های دشمن می شد .حزب بع

باع

شکست نقشه-

که در رسیدن به اهداف اولیه اود ناکام مانده و با اعزام بسیجیان و

نیتوهای سپاه پاسداران در عملیاتهای گ)گی شکستهای متوالی را متحمل شده بود ،را به
استفاده از سالح شیمیایی در عملیاتهای نظامی بهع)وان عامل بازدارنده در مقابل ایتانیان روی
آورد .با ادامه روند ناکامی حزب بع
کتده و در چ)د مقطع از گ)

در میدان رزم ،شهتها و روستاهای ایتان را بمباران شیمیایی

با این حمالت شیمیایی سعی در ایجاد رُعب و وحشت عمومی و

تالش بتای ناامن سازی شهتها و نهایتاً فشار بت دولت متکزی ایتان داشت.
گمهوری اسالمی که همزمان با گ)

درگیت اقدامات اتابکارانه م)افقین ،تفتقه اندازیهای

دشمن در بین اقوام مختلف ،تشکیل سااتار م)ظم و ثابت سیاسی کشور ،رفع محتومیت و
سازندگی در م)اان کمتت بتاوردار و ...بود ،گاهاً اابار حمالت شیمیایی عتاق را به دلیل نگتانی
از ایجاد تتس و وحشت عمومی در میان متدم رسانهای نمیکتد .این سکوت ابتی داالی همتاه
با سکوت و بیتوگهی قدرتهای گهانی گهت بتگسته کتدن تخلفات گ)گی عتاق باع

استفاده

بیشتت عتاق از این سالحهای مختب میشد .بهع)وان م ال سکوت ابتی حمله شیمیایی به شهت
ستدشت باع

شد تا در م)ابع موگود گ)

ایتان و عتاق ،اشارات مختصتی به این حمله شیمیایی

شود.
ایتان که تمام پتوتکلهای م)ع استفاده از سالحهای شیمیایی را پ یتفته و پایب)د به آنها
مانده بود ،با توگه به حمایتهای قوی که در عتصه بینالمللی از حکومت عتاق میشد ،امید
زیادی به نهادهای بین المللی و بخصوص سازمان ملل نداشت؛ ل ا بیشتت به اقدامات تبلیغی رو کتده
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و با استفاده از ظتفیت رسانههای داالی و اارگی بخصوص نشتیهها و روزنامهها و پوشش ابتی
حمالت شیمیایی در عملیاتها و مصاحبه با مصدومان این حمالت ،سعی در روش)گتی و
تیثیتگ اری بت افکار عمومی در کشورهای مختلف و نهایتاً مطالبهگتی عمومی متدمی داشت.
عالوه بت انتشار متوالی اابار روزانه مصدومان ،از پزشکان و ابتنگارانی که به بهانههای مختلف در
ایتان حضور مییافت)د ،دعوت میشد تا مجتوحان شیمیایی را مشاهده نمای)د و بتوان)د در زمان
بتگشت از ایتان ،نقش روش)گتی این فجایع عتاق را داشته باش)د .بهع)وان م ال روزنامه گاردین
در مقالهای به تاریخ  0آذر سال  ،2273به نقل از سه پزشک انگلیسی ،که بتای شتکت در
ک)فتانا گهانی پزشکی به تهتان سفت کتده و مقامات ب)یاد شهید آنها را بت بالین مجتوحان
شیمیایی بستتی در بیمارستانهای تهتان حاضت کتده بودند ،نوشت:
« شواهدی را که دولت ایتان بتای اثبات ادعای اود ارائه داده ،آنها را متقاعد کتده که
عتاق بتای مقابله با حمله اایت نیتوهای ایتان سالحهای شیمیایی و گازهای سمی را علیه نیتوهای
ایتان به کار گتفته است».
در پی حمله شیمیایی وسیع عتاق در عملیات ایبت در اسف)د ماه  ،2273ششصد تا هفتصد نفت
از نیتوهای ایتان گمعی گتدان شهید کامیاب از تیپ  233نجف اشتف از سپاه چهارم قدس
(نیتوهای اتح لبیک یا امی)ی  ،در م)طقه شاعلی از ناحیه صورت ،بهویژه چشمها بهشدت
مجتوح شدند ،گمهوری اسالمی ایتان تهدید کتد اگت سازمان ملل موضع قااعی در قبال استفاده
از سالحهای شیمیایی اتخاذ نک)د ،این کشور بتای دفاع از اود ،مقابله به م ل اواهد کتد.
حجتاالسالم هاشمی رفس)جانی ،رئیا مجلا شورای اسالمی ،در اطبههای نماز گمعه
تهتان در  2اسف)د ماه سال  ،2273اطاب به سازمان ملل هشدار داد اگت عتاق به استفاده از سالح-
های شیمیایی ادامه دهد ،ممکن است ایتان به استفاده از این سالحها مجبور شود .وی گفت« :ما
در حال حاضت ،به عدم استفاده از تسلیحات شیمیایی متعهدیم ،اما نمیدانم این تعهد تا چه مدت
پایدار بماند ...در صورت عدم اتخاذ یک موضع قااع از سوی سازمان ملل ،این سازمان متتکب
گ)ایتی علیه بشتیت میشود که حتی آب زمزم نیز نمیتواند آن را پاک ک)د».
در پی استفاده عتاق از سالح شیمیایی در عملیات ایبت دکتت علیاکبت والیتی ،وزیت امور
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اارگه وقت ایتان ،در نامهای به دبیت کل سازمان ملل از وی اواست تا بتای بترسی مسئله استفاده
عتاق از سالحهای شیمیایی ،گتوه کارش)اسی را به ایتان اعزام نماید.
مسئوالن گمهوری اسالمی ایتان با اینکه بتای متوقف کتدن این حمالت امیدی به شورای
ام)یت و اعضای دائمی حاکم بت این شورا نداشت)د ،حداقل بتای ثبت این فجایع در تاریخ و
رساندن آن به گوش گهانیان ،به اقدامات متعددی دست زدند که از گملهی آنها ،ارسال گزارش
حمالت عتاق بتای دبیت کل سازمان ملل و دراواست اعزام کارش)اس بتای بترسی آثار این
گ)ایات بود.
در این نامه ،تیکید شده بود که ای چهار سال گ)

 ،حدود هفت هزار نفت از نیتوهای

ایتانی در اثت بهکارگیتی سالحهای شیمیایی از سوی عتاق کشته یا مجتوح شدهاند .این
دراواست ایتان با پ یتش دبیتکل همتاه بود؛ ب)ابتاین ،تصمیم گتفته شد از  33تا  33اسف)د ماه
سال  22( ،2273تا  23مارس  ، 2369یک هیئت کارش)اسی به ایتان اعزام شود.
اقدامات در سطح بینالمللی
به دنبال تشدید حمالت شیمیایی عتاق علیه م)اان نظامی و غیت نظامی ،ایتان بتای نخستین بار
در  7آبان ماه سال  36( 2273اکتبت  2362ای نامهای رسمی اطاب به دبیت کل سازمان ملل اعالم
کتد که عتاق در گ)

علیه نیتوهای ایتان از سالحهای شیمیایی استفاده کتده است ،ل ا تقاضای

اعزام گتوه کارش)اسی گهت بترسی موضوع را داشت.
شش روز بعد با تداوم حمالت شیمیایی عتاق ،گمهوری اسالمی ایتان این تقاضا را تکتار
کتد ،اما دراواستهای مکتر ایتان در سازمان ملل با بیاعت)ایی روبهرو شد و دبیتکل در مقابل
تقاضای ایتان سکوت ااتیار کتد.
دولت عتاق وقتی با اقدام بیسابقه ایتان در توسل به دبیتکل بتای گلوگیتی از گستتش
کاربتد سالحهای شیمیایی روبهرو شد ،حمالت شیمیایی اود را کاهش داد .از سوی دیگت ،بتای
تحتالشعاع قتار دادن اقدام سیاسی ایتان ،ای نامهای به دبیتکل ،ادعا کتد که ایتان علیه نیتوهای
عتاقی از سالح شیمیایی استفاده کتده است و اعزام گتوه کارش)اسی به آن کشور را اواستار شد.
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با وگود این ،زمانی که دولت عتاق متوگه شد بتای دراواستهای ایتان در مجامع بینالمللی
گوش ش)وایی وگود ندارد ،محدودیت بکارگیتی گ)

افزارهای شیمیایی را ک)ار گ اشت و با

آغاز نخستین زمزمههای شتوع عملیات بزرگ دیگتی از سوی نیتوهای ایتان ،در اوایل اسف)د ماه
سال  ،2273تهدید کتد« :در صورت نیاز ،از سالحهای گدیدی استفاده اواهد کتد که بتای
ایتانیان ناش)ااته است».
از آذر ماه سال  2273که گمهوری اسالمی ایتان بتای نخستین بار ای نامهای از دبیتکل
بتای گلوگیتی از تکتار استفاده عتاق از گازهای شیمیایی استمداد البید ،تعدادی از روزنامهها و
نشتیات تخصصی گهان نسبت به موضوع حساس شده و به در مقاالتی در اینباره اقدام کتدند.
ایتان به دلیل نادیده گتفتن تجاوز عتاق از سوی شورای ام)یت سازمان ملل ،با این سازمان
چ)دان ارتباب نداشت و از مکاتبه با آن اودداری میکتد و عمده قوای سیاسی و تبلیغاتی اود را
متوگه افکار عمومی گهان و معدود دولتهای همپیمان اود میکتد .درحالی که اتف عتاقی به
شدت در سطح مجامع بینالمللی و م)طقهای فعال بود و با بتاورداری از حمایت گستتده قدرت-
های بزرگ ،از ابزارها و فتصتهای سیاسی و دیپلماتیک به نفع اود استفاده میکتد.
در چ)ین شتایطی بود که عتاق بتای ا) ی کتدن اقدامات سیاسی-تبلیغی ایتان در مورد
کاربتد سالحهای شیمیایی وارد عمل شد و ریاضالقیسی ،نمای)ده دائمی عتاق در سازمان ملل،
اتهامات ایتان را مب)ی بت استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی در گ)

با این کشور به شدت نفی و

اتهامات مزبور را اکاذیب و قلب حقاین توصیف کتد.
همزمان با تهدیدهای مسئوالن ایتانی و ارسال نامههای متوالی ،ایتان به ابتکار دیگتی دست
زد و با گلب موافقت بتای از کشورهای اروپایی از گمله بلژیک ،هل)د ،سوئیا ،سوئد،
انگلستان ،فتانسه و اتتیش ،تعدادی از مجتوحان شیمیایی را بتای مداوا به این کشورها اعزام کتد.
نخستین گتوه از این مجتوحان در روز  2اسف)د ماه به آمستتدام وارد شد و پ) ،تن از آنان در
بیمارستان عمومی شهت ف)ت ،پ) ،نفت دیگت در بیمارستان دانشگاه انزشت و پ) ،نفت پا از اعزام به
ل)دن به یک متکز درمانی انتقال یافت)د.
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این اقدام ایتان از نظت سیاسی و تبلیغی بسیار مسثت واقع شد و گهانیان در مقابل واقعیتهای
انکارناپ یت گ)

و استفاده از سالحهای شیمیایی قتار گتفت)د .بدینتتتیب ،موضوع اعزام

مجتوحان شیمیایی ایتانی به کشورهای اروپایی در صدر اابار رسانههای گتوهی گهان قتار
گتفت و صدها گزارشگت و ابتنگار به سوی بیمارستانها ستازیت شدند تا آاتین ابتها را به
گوش ش)وندگان و اوان)دگان اود بتسان)د .به دنبال این اقدامات ،بهتدری ،،زمزمههایی مب)ی بت
محکومیت کاربتد گ)

افزارهای شیمیایی در گوشه و ک)ار گهان بتااست.

بت اساس آمار موگود ،در سال  73حدود  06نفت ،در سال  72تعداد  2نفت ،در سال  70تعداد 7
نفت ،در سال  77تعداد  39نفت و در سال  2276تعداد  02نفت از مجتوحین شیمیایی که شدت
گتاحت آنان بیشتت بود ،به کشورهای انگلیا ،فتانسه ،آلمان ،اتتیش ،هل)د ،سوئد ،سوییا،
بلژیک ،ژاپن ،اسپانیا و امتیکا اعزام و تحت متاقبتهای ویژه قتار گتفت)د.
اقدامات سیاسی تبلیغی گمهوری اسالمی ایتان در سطح گهانی و مکاتبات آن با دبیت کل
سازمان ملل در ک)ار انتشار اابار روزانه متبوب به اظهارنظت پزشکان و متخصصان بیمارستانهای
کشورهای اروپایی که مصدومان سالحهای شیمیایی در آنها بستتی بودند ،مب)ی بت وگود شواهد
انکار ناپ یتی از ع)اصت شیمیایی گاز اتدل ،بوتان ،فسفت و ...در اون و ادرار مصدومان تحت
معالجه ،بازتاب گستتدهای در محافل سیاسی و رسانههای گتوهی گهان داشت.
فشارها به حدی زیاد بود که بسیاری از کشورهای حامی عتاق از گمله آمتیکا ،انگلیا،
فتانسه ،آلمان فدرال و ...با انتشار ااالعیههایی استعمال گازهای شیمیایی را علیه نیتوهای گمهوری
اسالمی ایتان تییید و محکوم کتدند.
بدین تتتیب ،مسئله کاربتد سالحهای شیمیایی از سوی عتاق در گ)

علیه ایتان ،ابعاد

بینالمللی به اود گتفت و سازمانهای بینالمللی ،مان)د صلیب ستخ گهانی ،که حافظ ک)وانسیون
ژنو درباره قوانین گ)گی است ،وارد صح)ه شده و بهاور غیتمستقیم ،عتاق را به استفاده از
تسلیحات سمی در گ)
گبهه گ)

با ایتان متهم کتدند .ابن اعالم این سازمان «استفاده از مواد سمی در

با احتتام به اصول انسانیت م)افات دارد و نقض قوانین و عتف گ)

هیچیک از این اقدامات مانع از تداوم توسل عتاق به گازهای شیمیایی نشد.
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عتاقیها علیرغم وگود فشار س)گین بینالمللی ،بتای بازپاگیتی گزایت مج)ون به کاربتد سالح-
های شیمیایی در روزهای پایانی سال  2273ادامه دادند و کوشیدند به هت نحو ممکن ،از ادامه
عملیات ایبت گلوگیتی ک))د .آنها در روزهای  22و  22اسف)د ماه م)طقه االئیه را هدف حمالت
شیمیایی قتار دادند و در روزهای  32 ،32 ،23 ،27و  22اسف)د ماه ،همزمان با حضور کارش)اسان
سازمان ملل در م)طقه ،شدیدتتین حمالت شیمیایی را متوگه گزایت مج)ون کتدند که بت اساس
آمار غیترسمی ،حدود  3022تن از نیتوهای ایتان در این حمالت مصدوم شدند.
ت)ها در حمله  23اسف)د ماه 092 ،تن از نیتوهای رزم)ده در نتیجه است)شاق تتکیبات گاز
اتدل و تاولزا مجتوح شدند و در  22ام همین ماه 262 ،تن از این نیتوها تحت تیثیت گاز اعصاب
(تابون قتار گتفته و بهشدت مصدوم شدند.
عتاقیها در روزهای  39 ،32و  36اسف)د ماه ،افزون بت حمله شیمیایی به م)طقه عملیاتی ایبت،
م)اان البیضه ،حسی)یه و گفیت را نیز هدف حمالت شیمیایی قتار دادند که در البیضه  202نفت و در
حسی)یه 02 ،نفت مصدوم شدند.
پا از عملیات ایبت ا که سوم اسف)د  2273آغاز شد ا سخ)گوی وزارت اارگه آمتیکا
اعالم کتد عتاق در گ)

از گاز سمی استفاده کتده است .در پی آن نیز آمتیکاییها در مارس

2369م (اسف)د  73بهکارگیتی سالح شیمیایی را محکوم کتدند.
واک)ش آمتیکا در بتابت عتاق در حالی صورت میگتفت که آمتیکا به دلیل نگتانی از
شکست عتاق در گ)

و شکست آمتیکا در ااورمیانه ،به دنبال بتقتاری ارتباب با عتاق بود .به

همین دلیل گاناتان هوو ،از اداره سیاسیا نظامی وزارتخانه در نامهای مورخ  2نوامبت  2362اطاب
به گت شولتز نوشت« :عتاق بهصورت روزمته از سالح شیمیایی استفاده میک)د و بتای حفظ
اعتبار سیاستمان در اصوص سالحهای شیمیایی باید به این مسئله اشاره ک)یم .ولی بتای کاخ سفید
اهمیت صدام در مقابله با ایتان بیش از اینها بود ».ل ا در فتمان ریاست گمهوری شماره 229
مورخ  37نوامبت همان سال به امضاء ریگان ،اشارهای به این مسئله نشد .در نتیجه پا از واک)ش
آمتیکا در محکوم کتدن استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی ،بالفاصله رامسفلد در سفت دوم اود
به عتاق در فتوردین سال  72مایل بود به صدام توضیح بدهد که این موضعگیتی ارتباای با تالش
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بتای گستتش م)اسبات دو کشور ندارد .آرمیتاژ بعدها در همین زمی)ه میگوید« :انگیزه اصلی
واش)گتن به بتقتاری رابطه با عتاق و نگتانی از پیتوزی ایتان در گ)

با عتاق سبب گتدید دولت

آمتیکا واک)ش دراور توگهی نشان ندهد».

واکنشهای سازمان مل) و شورای امنیت
با ادامه گ)

و افزایش استفاده حکومت عتاق از سالحهای شیمیایی ،به دراواست رسامی

گمهوری اسالمی ایتان اولین گتوه حقیقتیاب ساازمان ملال متحاد متشاکل از چهاار کارشا)اس
بتگسته سالحهای شیمیایی در اسف)د ماه ( 2273مارس  .2369م به دستور دبیت کل سازمان ملل باه
ایتان اعزام شدند.
این هیئت ضمن معای)ه مصدومین و نمونهبتداری از م)اان آلوده و مشاهده بمبهای شیمیایی
م)فجت نشده ،گزارش اود را به سازمان ملال اعاالم و گازارش آن روز  37ماارس  .2369م تسالیم
شورای ام)یت شد .در این گزارش کاربتد گاز ااتدل و عامال اعصااب (تاابون علیاه رزم)ادگان
ایتانی مورد تائید قتار گتفت.
در پی این گزارش ،شورای ام)یت روز  22مارس  .2369م با صدور بیانیهای بادون ذکات ناام
عتاق بهع)وان بکار بتنده سالح شیمیایی ،اتفین گ)

را به پایب)دی به پتوتکل  2330ژنو دعاوت

نمود .این بیانیه اولین واک)ش شورای ام)یت سازمان ملل به موضوع استفاده از سالحهاای شایمیایی
در گ)

ایتان و عتاق بود.
صدور بیانیه که بتاالف قطع)امه الزامآ ور نبوده و فاقد ضمانت اگتایی است ،آن هام بادون

ذکت نام کشور ااای و با محافظهکاری ،هیچ تیثیتی بت اداماه روناد گ)ایاات گ)گای رژیام عاتاق
نداشت و در ماههای بعد ارتش عتاق در مقیاس وسیعتتی از انواع سالحهای شیمیایی استفاده نمود
و رزم)دگان ایتانی در عملیاتهای بدر (اسف)د ، 72والفجت(6بهمن 79و آغااز ساال  2270قتباانی
این حمالت شیمیایی شدند.
ادامه این روند باع

دراواست مجدد گمهوری اسالمی ایتان بتای اعزام کارش)اسان

سازمان ملل و معای)ه مصدومین شیمیایی ایتان که در بیمارستانهای اروپایی بستتی بودند ،شد .این
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بار نیز گزارش کارش)اسی که در آن کاربتد سالح شیمیایی علیه ایتان تییید شد بود ،در آوریل
2360م توسا دبیت کل سازمان ملل به شورای ام)یت تسلیم شد.
پا از عملیات والفجت 6در بهمن  2279و استفاده مکتر عتاق از سالحهای شیمیایی ،در
اسف)د ماه (2279مارس  2367سومین گتوه کارش)اسی سازمان ملل به ایتان اعزام شد .هیئت
اعزامی پا از مصاحبه با مصدومین شیمیایی بیمارستانهای اهواز و تهتان و تعدادی از استای
عتاقی ،گزارشی مب)ی بت تییید کاربتد عتاق از گازهای اتدل و اعصاب علیه رزم)دگان ایتان ،به
سازمان ملل و سپا شورای ام)یت ارائه نمودند.
در پی انتشار این گازارش و انعکااس تصااویت مصادومین شایمیایی ایاتان در بیمارساتانهای
اروپایی ،تحت تیثیت افکار عمومی گهان شورای ام)یت در بیانیه  32مارس  2367بتای اولین باار از
عتاق بهع)وان بکار بتنده سالح شیمیایی علیه ایتان نام بتد اما همچ)اان از صادور قطع)اماه و اقادام
عملی علیه این گ)ایت گ)گی امت)اع ورزید.
در عملیات کتبالی (6شتق بصته  ،در فتوردین 2277عاتاق از گازهاای کشا)ده اعصااب و
سارین استفاده کتده است .با موشکهای کاتیوشا حاوی گاز اعصاب متکز تصافیه آب اتمشاهت
را مورد حمله قتار داده و م)اان وسیعی از کتدستان ایتان و عتاق را بمباران شیمیایی کتد .در پای
استفاده مجدد عتاق از این سالحها چهارمین گتوه کارش)اسی سازمان ملل در اردیبهشت  2277باه
ایتان سفت کتد .در گزارش کارش)اسان اعزامی بت استفاده مکتر ارتش عتاق تیکید و اطت اساتفاده
بیشتت از این سالحهای مختب بات علیاه ماتدم غیات نظاامی بخصاوص زناان و کودکاان را گوشازد
کتدند؛ اما شورای ام)یت علیتغم مشاهده نقض مکتر پتوتکل  2330ژنو توساا ارتاش عاتاق بااز
هیچ اقدام عملی بتای متوقاف ساااتن گ)ایاات عاتاق صاورت ناداد و اای بیانیاه  29مای 2366م
(اردیبهشت  2277از اداماه و تشادید کااربتد ساالح شایمیایی توساا عاتاق علیاه ایاتان باهویاژه
غیتنظامیان ابتاز نگتانی نمود.
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با وگود صدور بیانیههای شورای ام)یت در چ)د نوبت ،به دلیل فقدان محکومیت گدی و اقادامات
عملی از سوی شورای ام)یت ،رژیم عتاق بدون هیچگونه مانعی باه حماالت شایمیایی ااود اداماه
میداد و هیچ قطع)امهای بت علیه آنان تصویب نمیشد.
پا از فاگعه بمباران شیمیایی شهت ستدشت در تیت ماه  ،2277چگونگی این حادثه ،آمار
شهدا و مصدومین آن ای گزارشهای رسمی متعددی به شورای ام)یت سازمان ملل ارسال شد اما
علیتغم دراواست های مکتر ایتان ،هیچ هیئت کارش)اسی بتای بترسی این حادثه اعزام نشد.
پا از پایان گ)

 ،شورای ام)یت در تاریخ  37اوت  9( 2366شهتیور ماه  2276در گلسه

شماره  3630اتح قطع)امه ای را که توسا آلمان فدرال ،ایتالیا ،ژاپن و انگلستان پیش)هاد شده بود
تحت ع)وان قطع)امه  732تصویب کتد و در آن بتای اولین بار از ایتان بهع)وان قتبانی سالحهای
شیمیایی در گ)

نام بتد.

متن این قطع)امه چ)ین است:
مصوبه شورای ام)یت در گلسه  3630مورخ  37آگوست  9( 2366شهتیور : 2276
شورای ام)یت ،با یادآوری قطع)امه  2366( 723اود ،با بترسی گزارشهای  32و 30
گوالی و  23آگوست  2366هیئتهای اعزامی دبیت کل گهت بترسی ادعاهای استفاده از
سالحهای شیمیایی در م)اقشه میان گمهوری اسالمی ایتان و عتاق ،با ابتاز تیسف عمین از نتای،
تحقیقات هییتها مب)ی بت ای)که استفاده از سالحهای شیمیایی در م)اقشه ایتان و عتاق تداوم یافته و
چ)ین استفاده ای علیه ایتانیان شدت و تکتار بیشتتی پیدا کتده است ،با ابتاز نگتانی عمین از اطت
استفاده احتمالی از سالحهای شیمیایی در آی)ده ،با در نظت گتفتن م اکتات گاری در ک)فتانا
الع سالح راگع به مم)وعیت کامل و مسثت توسعه ،تولید و انبار کتدن سالحهای شیمیایی و نیز
نابودی آنها ،با عزم راسخ گهت شدت بخشیدن به تالشهای اود بتای پایان دادن به هتگونه
استفاده از سالحهای شیمیایی در حال حاضت و در آی)ده که در مغایتت با تعهدات بینالمللی است:
 .2استفاده از سالح های شیمیایی در م)اقشه ایتان و عتاق را که مغایت با تعهدات مطابن با
پتوتکل مم)وعیت استفاده از گازهای افهک))ده،سمی و دیگت گازها و مواد میکتوبی در گ)
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مصوب  26ژوئن  2330و قطع)امهی  723شورای ام)یت است،شدیداً محکوم مینماید.
 .3دبیت کل را تشوین می نماید که در پاسخ به ادعاهای ارائه شده به وی از سوی هت دولت
عضو مب)ی بت استفاده از سالحهای شیمیایی و میکتوبی یا سمی و نقض احتمالی پتوتکل  2330ژنو
و دیگت قوانین متبوب در حقوق بینالمللی عمومی ستیعاً تحقیقاتی به عمل آورد تا شواهد را
بترسی و نتای ،را گزارش نماید.
 .2از تمامی دولتها میاواهد که نظارت شدیدی بت صادرات محصوالت شیمیایی که
میتواند گهت تولید سالحهای شیمیایی به کار گتفته شود ،اعمال نمای)د .بهویژه کشورهای درگیت
در زمانی که استفاده آنها از سالحهای شیمیایی با تعهدات بینالمللی مورد تییید مغایتت داشته و
یا شواهد متق)ی دال بت این امت در دست باشد.
 .9تصمیم میگیتد با توگه به تحقیقات دبیت کل ،در صورت تکتار هتگونه استفاده از
سالحهای شیمیایی در آی)ده و مغایتت آن با تحقوق بینالمللی از سوی هت کا و در هت زمان که
باشد ،مسئله را ستیعاً مورد بترسی قتار داده و مطابن با م)شور ملل متحد اقدامات م)اسب و مسثتی
را اتخاذ نماید.
پا از پ یتش قطع)امه توسا امام امی)ی ،ایتان وارد فاز گدیدی از م)اسبات سیاسی
شد .اک)ون وقت اثبات مظلومیت ایتان و مطالبه غتامت گ)گی از عتاق در مجامع گهانی فتا رسیده
بود.
در ب)د هفت قطع)امه  036اعالم شد که« :ابعاد اسارات وارده در االل م)ازعه و نیاز به
تالشهای بازسازی با کمکهای م)اسب بینالمللی پا از ااتمه درگیتی تصدین میگتدد و در
این اصوص از دبیت کل دراواست میشود که یک هییت از کارش)اسان را بتای مطالعه موضوع
بازسازی و گزارش به شورای ام)یت تعیین ک)د ».اما پا از پایان گ)

و پ یتش قطع)امه ،ایتان به

دالیل بسیاری در اگتا و پیگیتی این ب)د ناتوان ماند.
در  26آذر  2262عتاق بهع)وان متجاوز به ااک ایتان ش)ااته شد .با این وگود ،تالش
بسیاری از مدافعان حقوق گانبازان شیمیایی در عتصه دادگاههای گهانی بدون حمایت دولت ایتان
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با شکست مواگه شد و ایتان عالوه بت اینکه از وصول بسیاری از غتامتهای گ)گی اود بازماند،
حتی نتوانست از اتباع اود در دادگاههای بینالمللی علیه کشورهای غتبی حمایت ک)د .ایتان حتی
در دادگاههایی که دیگت کشورها بتای مجازات عامالن این گ)ایات بتگزار کتده بودند ،شتکت
نکتد .شاید عدم حضور ایتان در این دادگاهها بخاات بیااالعی مقامات ایتانی یا موضع صلح-
گویانه ایتان بود.

سرانجام سالحهای شیمیایی عراق
حکومت عتاق سال  2332به کشور کویت حمله کتد و آن را اشغال نمود که این گ)
بهع)وان گ)

اول الی،فارس 2نامیده شد.

این اقدام عتاق تهدیدی بتای م)افع کشورهای غتبی از گمله آمتیکا و بهانهای بتای تضعیف
ارتش عتاق بود؛ ارتشی که پا از گ)

با ایتان با دستیابی به انواع سالحهای مختب و دانش

نظامی تهدیدی بتای غتب به شمار میرفت.
با شتوع این حمله شورای ام)یت دست به کار شد و در همان ساعات اولیه حمله با صدور قطع)امه
 772ضمن محکوم کتدن این تهاگم ،اواستار اتو فوری و بدون قید و شتب عتاق از کویت
شد .چ)د روز بعد نیز شورای ام)یت با صدور قطع)امه  772ضمن تحتیمهای گستتده ،بایکوت
کاملی را در روابا تجاری ،اقتصادی و مالی عتاق ایجاد کتد و توسل به زور را بتای مقابله با این
کشور را مجاز شمتد .این تحتیمها شامل کلیه وسایل حمل و نقل از گمله هوایی میشد و عمالً
روابا عتاق با گهان اار را قطع میکتد.
در چهار ماه اول تهاگم عتاق به کویت ،شورای ام)یت  23قطع)امه صادر کتد که از لحا
قااعیت ،تسلسل ،ستعت و تیثیتگ اری از تاریخ تیسیا سازمان ملل متحد تا آن زمان بیسابقه
بوده است؛ که تعداد این قطع)امهها بعدها به  39قطع)امه رسید.
شورای ام)یت با صدور قطع)امه  766در تاریخ  33نوامبت  2332ضمن مجاز شمتدن توسل به زور و
اقدامات قهتآمیز علیه عتاق ،بتای اتو از کویت -که مب)ای حمله گستتده نیتوهای آمتیکا و

 -2تاریخ  3اوت  2332تا  36فوریه .2332
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متحدین به عتاق گتدید -موضوع الع سالح عتاق ،پتداات اسارت توسا عتاق و ...را به عتاق
تحمیل نمود.
سال  2332آمتیکا و ائتالفی از کشورهای دیگت ،به کویت و سپا به عتاق حمله کتدند و
ارتش عتاق را از کویت بیتون راندند .پا از اتو عتاق از کویت و پایان چشمپوشی ایاالت
متحده از کاربتد سالحهای شیمیایی توسا عتاق ،حکومت صدام حسین مجبور به انهدام سالح-
های کشتارگمعی اود شد.
عتاق در گ)

الی،فارس موفن نشد از این سالحهای شیمیایی استفاده ک)د ولی پا از

شکست در این گ)

افزارهای شیمیایی و

بتاساس توافق)امه آتشبا قبول کتد که همهی گ)

بیولوژیکی اود را از بین بتده و به بازرسان سازمان ملل اگازه بازرسی از پایگاههای اود را بدهد.
تحتیمهای سازمان ملل علیه عتاق ،تا زمانی که تمام شتوب توسا عتاق اگتا نمیشد ،باقی می-
ماند.
عتاق در ابتدا ،بخشی از توان شیمیایی اود را بتای استفاده احتمالی علیه ایتان ،در صورت
درگیتی مجدد ،نگه داشت اما کمی پا از شکست کامل در گ)
نگهداری سالحهای مم)وعه ،این سالحها را م)هدم کتد.
مدل مفهومی
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نتیجهگیری
استفاده از سالحهای شیمیایی در اول گ)

هشتساله حکومت عتاق علیه گمهوری

اسالمی بهع)وان یکی از مسثتتتین ابزارهای بازدارندگی ،مقابله و نیز اهتم فشار بود .سکوت مجامع
بینالمللی و همسوئی قدرتهای استکبار با سیاستهای این حکومت بت علیه نظام نوپای گمهوری
اسالمی ایتان ،باع

تمایل بیشتت این رژیم در استفاده از این مواد مختب بت علیه نیتوهای ایتانی

شد بهگونهای که با ادامه گ)

و در سالهای پایانی مشاهده میک)یم که ت)وع مواد شیمیایی

استفاده شده توسا عتاق و قدرت اثت گ اری آنان بسیار بیشتت و اطتناکتت شد .حمالت شیمیایی
عتاق در اوایل گ)

بهاور آزمایشی ،در ادامه گ)

پُتحجم انجام شد و از سال چهارم گ)

محدود و درنهایت بهاور گستتده و

به بعد ،عالوه بت م)اان نظامی ،م)اان غیتنظامی و

شهتوندان ایتان و کُتد عتاق نیز هدف این حمالت قتار گتفت)د.
با شتوع گ)

تحمیلی ،حکومت عتاق علیتغم حمایتهای بینالمللی و توان تسلیحاتی

بتتت ،در پی مقاومت متدم و رزم)دگان ایتانی در رسیدن به اهداف اصلی اود ناکام ماند و با
کمک گتفتن از کشورهای غتبی ،استخدام دانشم)دان متخصآ و صتف هزی)ههای گزاف بتای
ساات کاراانه های ساات مواد شیمیایی ،به یکی از پلیدتتین تتف)دهای بازدارندگی در مقابله با
توان نظامی حمالت ایتانیها رو کتد .از مهت ماه  2203تا شهتیور ماه  2276بیش از  063بار
حملهی شیمیایی آزمایشی ،محدود ،گستتدهی حجیم و فوق گستتده بت علیه رزم)دگان و
غیتنظامیان ایتانی انجام داد که نتیجهی این حمالت بیش از  22هزار نفت شهید ،حدود  222هزار
نفت مصدوم شدید و نیازم)د مداومت درمان و قتیب به  302هزار نفت دچار مصدومیت افیف بود.
در سالهای نخست گ)

 ،عتاق با تکیه بت موانع ابیعی و س)گتهای مقاوم اود گلوی

پیشتوی و حمالت نیتوهای ایتان را میگتفت .با گ شت عملیاتهای ابتدایی ایتانیها و نقش
محوری موانع و س)گتها بتای بازدارندگی نیتوهای ایتانی ،پا از چ)د عملیات ،نیتوهای ایتانی
شتوع به عملیاتهای شبانه ،غافلگیتی ،عبور از مکانهای صعبالعبور و روداانه و ...دیگت عتاق
به س)گتهای سااتگی اود و نقش موانع ابیعی تکیه نکتده و شتوع به استفاده از سالحهای
شیمیایی بهع)وان عامل بازدارنده کتدند .در سالهای ابتدایی که ایتانیها پیشبی)ی حمالت
شیمیایی عتاقیها را نمیکتدند آمادگی الزم بتای مقابله با این حمالت را نداشت)د و اثتات م)فی
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زیادی به دلیل غافلگیتی بت رزم)دگان ایتانی وارد شد .با افزایش حمالت شیمیایی عتاقها و توسل
بیشتت به این گ)

افزارها ،ایتان گهت مقابله با این حمالت بتای نیتوهای رزم)ده اود اقداماتی را

تدارک دیده و یگانهای ویژه سالحهای شیمیایی تشکیل شد و آموزشهای الزم را ای می-
نمودند.
علیتغم وگود توافق)امههای بینالمللی مان)د اعالمیه سنپطتزبورگ ،ک)وانسیون بتوکسل،
ک)فتانا صلح الهه ،مواد موگود در معاهده ورسای ،پتوتکل  2330ژنو هتگز این قتاردادها
بهع)وان عامل قوی و بازدارنده گلوی استفاده از سالحهای شیمیایی را نگتفت و کشورهای
متخاصم و یا تحت حمایت استکبار در گوشه و ک)ار گهان فاگعههای انسانی را رقم زدهاند .ایتان
و عتاق هت دو پتوتکل 2330را امضاء کتدند اما با وگود رعایت تمام تعهدات از اتف ایتان،
حکومت عتاق به این پتوتکل پایب)د نبود و هتگز در اول هشت سال گ)

علیه رزم)دگان و

متدم بیگ)اه ایتان ،اقدام گدی توسا مجامع بینالمللی علیه اقدامات این کشور صورت نگتفت.
عدم پایب)دی عتاق به معاهدات بینالمللی ،سکوت گوامع بینالمللی از گمله سازمان ملل ،ناتوانی
دیپلماسی ایتان در گهت تحقن مظلومیت اود و اثبات استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی همگی
باع

استفاده بیشتت عتاق از سالحهای مختلف شیمیایی بت علیه ایتانیها شد و تلفات بسیار س)گی)ی

را بت ایتان تحمیل کتد.
حکومت عتاق در تمام سالهایی که از سالحهای شیمیایی بتعلیه ایتانیها استفاده کتده
است از حمایت استکبار بتاوردار بود و این حمایت آنان باع
استفاده از این سالحهای مختب میشد .در سایت گ)

گتایش بیشتت به ادامه تولید و

هایی که از سالحهای شیمیایی و میکتوبی

استفاده شده است در یکسو همواره ابتقدرتهایی حضور داشت)د که به پشتوانه قدرت نظامی،
سیاسی و یا تیثیتات و نفوذی که بت مجامع بینالمللی داشتهاند بدون پایب)دی به تعهدات اود مب)ی
بت عدم استفاده از این مواد مختب کشتارهای زیادی را در کشورهای مظلوم و ضعیفتت رقم می-
زدند .در دوران دفاع مقدس علیتغم روش)گتیهای ایتان در سطح روزنامهها و رسانههای بین-
المللی و اثبات مظلومیت ایتان ،اما ایتان همچ)ان به تعهدات اود در پتوتکل  2330ژنو پایب)د بود
و هتگز از این مواد شیمیایی استفاده نکتد چتا که به فتموده امام امی)ی ابن دستورات دی)ی
تولید این سالحهای شیمیایی غیتقابل قبول بود.
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پیشنهادات
مظلومیت گستتده متدم غیت نظامی شهتها و روستاها و رزم)دگان ایتانی که قتبانی سالحهای
شیمیایی حزب بع

شدهاند و عمن فجایع این نوع سالحهای مختب نباید هتگز از حافظه تاریخی

متدم و رسانه ها پاک گتدد .باید در راستای روش)گتی افکار عمومی متدم گهان نسبت به آثار
این سالحها قدم بتداشت تا زمی)های باشد بتای صلح گهانی؛ و اگت روزی کشوری رو به استفاده
از این سالحها نموده است ،افکار عمومی گهان گلوتت از سازمانهای بینالمللی اواستار صلح و
توقف استفاده از این سالحها باش)د و دیگت هیچ متخاصمی از تتس افکار عمومی و انزوای گهانی
از این سالحهای مختب استفاده ن)ماید .در این راستا گهت تبیین بهتت مظلومیت قتبانیان سالحهای
شیمیایی در اول دفاع مقدس پیش)هاد میگتدد تا:
با توگه به مظلومیت متدمان شهتها و روستاهایی که مورد حمالت شیمیایی قتار گتفتهاند،
صداوسیمای کشور فیلمهای سی)مایی ،فیلم کوتاه و فیلم مست)د بیشتتی گهت بترسی این فجایع
سااته و پخش نماید تا چهته مظلومیت این متدم و اوی وحشیگتی کشورهای متخاصم نمایان
گتدد.
فتاگیت بودن آسیبهای حمالت شیمیایی در سایت کشورها زمی)های است گهت بتگزاری
همایشهای بینالمللی با حضور نمای)دگان سایت کشورها و بترسی آسیبها و مضتات استفاده از
سالحهای شیمیایی توسا کشورهای استکبار و استفاده از ع)صت تبلیغات بتای اثتگ اری بت مجامع
بینالمللی اثتگ ار و قانونی گهت م)ع استفاده از این سالحها.
در تقویم شهتهایی که مورد حمله شیمیایی قتار گتفتهاند بتنامههای گتامیداشت و یادواره
گهت بزرگداشت شهدای این حمالت گ)جانده شود.
از ظتفیت دانشگاههای ستاست کشور گهت فتااوان و استقبال از مقالهها و پژوهشهایی با
موضوع بترسی سالحهای شیمیایی و کاربتد آنان در گ)

های مختلف بخصوص گ)

تحمیلی

استفاده گتدد.
استفاده از ظتفیت ه)ت بخصوص نمایشگاههای عکا ،کاریکاتور ،دل)وشته ،یادداشت و...
میتواند نمایانگت چهته واقعی استفادهک))دگان سالحهای شیمیایی و بیانگت مظلومیت متدمانی
باشد که مورد حمله شیمیایی واقع شدهاند.
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منابع
-2

یکتا ،حسین ( 2269؛ رونوشت شیمیایی تجاوز ،بترسی کاربتد تسلیحات شیمیایی از
سوی عتاق ،ماه)امه اندیشه و تاریخ سیاسی ایتان معاصت ،سال چهارم ،شماره.27

-3

فوزی ،یحیی ( 2267؛ ابعاد بهکارگیتی سالح شیمیایی توسا عتاق و واک)ش مجامع
بینالمللی ،تهتان ،دفتت بترسیهای سیاسی سازمان تبلیغات اسالمی انقالب اسالمی،
گ)

-2

تحمیلی و نظام بینالملل ،اول.

تیتمن ،ک)ت آر( 2262؛ سوداگتای متگ ،تتگمه احمد تدین ،تهتان مسسسه ادمات
فته)گی رسا.

-9

زمانی ،سید قاسم( 2267؛ حقوق بینالملل و کاربتد سالحهای شیمیایی در گ)
تحمیلی عتاق علیه گمهوری اسالمی ایتان ،تهتان ،ب)یاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع
مقدس ،اول.

-0

دکتت کبتیایی زاده ،عباس( 2266؛ دکتت سلطانی نژاد ،کامبیز؛ عوامل شیمیایی گ)گی،
نشتیه رازی ،سال دهم ،شماره .2

-7

پورحسن ،نقی( 2266؛ عتاق سالحهای شیمیایی و گ)

تحمیلی ،نشتیه سالم ،به

م)اسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس.
-6

شتیفی مقدم ،محمود( 2262؛ سیت تحول گ)

افزارهای شیمیایی ،مجله شیمی ،متکز

نشت دانشگاهی ،2262 ،سال چهارم ،شماره یکم
-6

عالیی ،حسین؛ اواگه کاوسی ،بابک( 2269؛ ص)ایع ،تسلیحات و الع سالح شیمیایی،
تهتان ،موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور اارگه ،چاپ دوم.

-3

گوستاواندرسون( 2267؛ گ)

شیمیایی عتاق علیه ایتان به روایت اس)اد سازمان ملل

متحد ،شهتیار اااتی و احمد گ)تی محب ،ب)یاد حفظ آثار و نشت ارزشهای دفاع
مقدس ،تهتان.
 -22هدایتی امی)ی ،عباس( 2262؛ شورای ام)یت و گ)
سیاسی و بینالملل.
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تحمیلی ،تهتان ،دفتت مطالعات

بررسی میزان کاربرد سالحهای شیمیایی حزب بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران

ایتان و عتاق ا کتاب پ)جاه و چهارم؛ عملیات

 -22ایزدی ،یداهلل( 2233؛ روزشمار گ)

والفجت  ،22بمباران شیمیایی حلبچه ،متکز اس)اد و تحقیقات دفاع مقدس ،تهتان.
ایتان و عتاق ،نشت متز و بوم ،چاپ اول ،تهتان.

 -23عالیی ،حسین( 2232؛ روند گ)

 -22نیکخواه بهتامی ،محمدباقت( ، 2263گاهشمار حمالت شیمیایی عتاق در هشت سال دفاع
مقدس ،پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس (انتشارات شکیب ؛
 -29محمدیان ،حسین( 2262؛ اااتاتی از بمباران شیمیایی ستدشت ،انتشارات عابد.
 -20درودیان ،محمد( 2262؛ شلمچه تا حلبچه ،متکز مطالعات و تحقیقات گ)

.

 -27حلبچه تکتار هیتوشیما( 2276؛ فاگعه هیتوشیما و حلبچه در آیی)ه مطبوعات ،امور
ه)تی ب)یاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس.
 -26مقدمهای بت ش)اات عوامل شیمیایی گ)گی ،مدیتیت ش .م.ر ستاد کل ،سپاه پاسداران
انقالب اسالمی2276 ،
 -26مستشاری ،متتضی ( 2266؛ نگتش شیمیایی بت گ)
 -23مارس ،تیموتی ( 2262؛ عوامل گ)

تحمیلی ،دانشگاه گیالن.

شیمیایی ،تتگمه غالمتضا پورحیدری و

امیتحسین الجی ،تیمورزاده.
 -32ک)وانسیون م)ع توسعه ،تولید ،انباشت و به کارگیتی سالحهای شیمیایی و انهدام آنها
( ، 2263متتگم احمد میتزایی ،دانشگاه ص)عتی مالکاشتت.
 -32احمدی ،کوروش( 2269شورای ام)یت سازمان ملل و مساله الع سالح عتاق،کوروش
احمدی ،وزارت امور اارگه.
 -33درودیان ،محمد( 2269؛ نقد و بترسی گ)

ایتان و عتاق (گلد  :9روند پایان گ)

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،متکز مطالعات و تحقیقات گ)

،

.

 -32صفتی ،گواد و ب)ی ابا ،سیدحسین ( 2266؛ سالح پ)هان (متگ ااموش .
 -39درودیان ،محمد( 2266؛ سیتی در گ)
مطالعات و تحقیقات گ)

ایتان و عتاق (گلد  :2فاو تا شلمچه  ،متکز

.

 -30درودیان ،محمد( 2267؛ سیتی در گ)
متکز مطالعات و تحقیقات گ)

.
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 -37سایت گامع دفاع مقدس -ساگد .www.sajed.ir
 -36پایگاه ااالع رسانی قتبانیان سالحهای شیمیایی .www.chemical-victims.com
 -36روز مبارزه با سالحهای شیمیایی و میکتوبی .www.tebyan.net
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عوامل و زمینههای مؤثر در پیروزی عملیات بیتالمقدس (کربالی )3
رضا شاهقلیان

قهفرخی1

تاریخ دریافت36/29/32 :
تاریخ پ یتش36/26/26 :

چکیده
در حالی که اشغال اتمشهت توسا عتاق بهع)وان آاتین و مهمتتین بتگ بتنده این کشور بتای وادار سااتن
ایتان به شتکت در هتگونه م اکتات صلح تلقی میشد ،آزادسازی این شهت میتوانست سمبل تحمیل اراده سیاسی
گمهوری اسالمی ایتان بت متجاوز و اثبات بتتتی نظامیاش باشد .بت همین اساس ،با توگه به اینکه م)طقه عمومی
غتب کارون آاتین م)طقه مهمی بود که هم چ)ان در اشغال عتاق قتار داشت ،از یکسو فتماندهان نظامی ایتان بتای
انجام عملیات در این م)طقه اشتتاک نظت داشت)د ،و از سوی دیگت عتاق نیز که اتاحی عملیات آزادسازی اتمشهت را
پا از عملیات فتحالمبین قطعی و مسجل میپ)داشت ،با در نظت گتفتن اهمیت این شهت و گایگاه آن در دفاع از بصته،
بهضتورت حفظ این م)طقه معتقد بود.
با نظت به عملیات موفقیتآمیز بیتالمقدس در سال  ،2272میتوان هدف از این پژوهش را ،بترسی عوامل و
زمی)ههای مسثت در پیتوزی عملیات بیتالمقدس ع)وان نمود .با توگه به ماهیت ع)وان مقاله و در مسیت پاسخگویی به
پتسش اصلی ،در این پژوهش از روش توصیفی -تحلیلی گهت بترسی موضوع استفاده شده است و از نظت نوع تحقین
در دسته پژوهشهای کاربتدی قتار دارد .روش و ابزار گتدآوری ااالعات و دادهها نیز به شیوه کتابخانهای – اس)ادی
و به شکل فیشبتداری و نیز استفاده از م)ابع ای)تتنتی و همچ)ین بترسی مصاحبه با صاحبنظتان این حوزه میباشد.
با تجزیه و تحلیل پتسش این مقاله که عبارت است از؛ «عوامل و زمی)ههای مسثت در پیتوزی عملیات
بیتالمقدس کدام)د؟» میتوان پاسخ روش)ی بتای آن و پتسشهای فتعی متتبا ارائه نمود .بعد از بترسی و تحلیل
عملکتد دو سازمان سپاه پاسداران انقالب اسال می و ارتش گمهوری اسالمی ایتان و نیز تجزیه و تحلیل اتحریزی،
سازماندهی و هدایت و ک)تتل در این عملیات ،میتوان گفت نتای ،تحقین نشانگت آن است که همکاری ،هماه)گی و
اتحاد بین یگان های این دو سازمان به محوریت و فتماندهی مشتتک در قتارگاه کتبال و نیز ریسک فتماندهی ،اصل
غافلگیتی دشمن و ستعت باالی نیتوهای عملک))ده باع

شد که چ)ین عملیات بزرگی با موفقیت ،صد در صد به

نتای ،اود بتسد.
کلید واژهها :دفاع مقدس ،عوامل و زمی)ههای پیتوزی ،سپاه پاسداران ،ارتش .ا.ا ،عملیات بیتالمقدس.
 -2مدرس و پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین.rshahgholi@ihu.ac.ir ،،
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مقدمه
عملیات بیتالمقدس یکی از گستتدهتتین و با ارزشتتین نبتدهای دوران دفاع مقدس و یکی
از دوازده عملیات بزرگ و مسثت ایتان در اول  6سال دفاع مقدس محسوب میشود .قبل از انجام
این عملیات ،سه نبتد مسثت و بزرگ بهم)ظور بیتون راندن ارتش بع ی از ستزمینهای اشغالی ایتان
و تجزیه قوای دشمن ،صورت گتفت .این عملیات قدرت گمهوری اسالمی ایتان را در به دست
گتفتن ابتکار عمل و سازماندهی گستتده داوالبان متدمی در گبهههای گ)
عملیات که انجام آنها ،موگب تحول عظیمی در گبهههای گ)

نشان داد .این سه

گتدید ،اراده ایتان را بتای بیتون

کتدن قوای متجاوز دشمن از ستزمینهای اود ،نشان داد .عملیات ثامناالئمه که در  0مهت سال
 2272صورت گتفت به محاصته شهت آبادان پایان داد و قوای دشمن را از شمال این شهت به غتب
روداانه کارون ،عقب راند .عملیات اتینالقدس که در آذرماه  2272در م)طقه غتب شهت
سوس)گتد در استان اوزستان انجام گتفت ،به آزادسازی شهت بستان م)جت شد و یگانهای ارتش
بع ی را تا متز چزابه ،عقب راند .عملیات فتحالمبین که در هفته اول فتوردین سال  2272در غتب
شهتهای شوش و دزفول اگتا شد ،نزدیک به  3022کیلومتت متبع از ااک کشور را آزاد کتد و
اامی)ان به پیتوزی را در نیتوهای رزم)ده ایتان به وگود آورد .در گتیان این نبتد ،غ)ائم زیادی به
دست آمد که از آنها در عملیات بیتالمقدس استفاده شد .مهمات بهگا مانده از دشمن در این
عملیات ،بخش عمدهای از نیازم)دیهای پشتیبانی آتش ،یگانهای عمل ک))ده در عملیات
بیتالمقدس را تیمین نمود .انجام این نبتدها ،توان فکتی فتماندهان را تقویت نمود و موگب
اتحریزی های بسیار دقین همتاه با االقیت و نوآوری گتدید و با به غ)یمت گتفتن بتای از
تجهیزات دشمن به گستتش یگانهای رزمی گدید در صح)ه نبتد ،افزود.
نهایتاً پا از پایان عملیات فتحالمبین بالفاصله بتنامهریزی و تالش بتای اتحریزی و اگتای
عملیات بیتالمقدس آغاز شد .تقتیباً از روز  6فتوردین  2272که نبتدهای فتحالمبین به پایان
رسید ،گتوه اتحریزی سپاه و ارتش عمالً اتحریزی عملیات بیتالمقدس را آغاز کتد و نخستین
گلسة مشتتک فتماندهان سپاه و ارتش در تاریخ  2272/2/22بتگزار شد .دو گتوه اتحریزی
گداگانه سپاه و ارتش ،نزدیک به بیست روز پا از فتحالمبین بتنامهریزیهای اود را انجام داده و
اتح های عملیاتی را آماده کتدند .سپا اعضای این دو گتوه در قتارگاه متکزی و مشتتک
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ارتش و سپاه به نام قتارگاه کتبال حاضت شده و در حضور فتمانده کل سپاه و فتمانده نیتوی زمی)ی
ارتش ،اتحها و پیش)هادهای اود را در مورد انتخاب راهکار بهی)ه مطتح کتدند .در نهایت دو
راهکار مقدماتی و اصولی در گلسات هماندیشی و نشستهای اتحریزی مشتتک به شتح ذیل
ارائه گتدید :یکی حمله از گادا اهواز – اتمشهت و دیگتی عبور عمدا نیتوها از روداانة کارون.

بیان مسأله
در حالی که اشغال اتمشهت توسا عتاق بهع)وان آاتین و مهمتتین بتگ بتنده این کشور
بتای وادار سااتن ایتان به شتکت در هتگونه م اکتات صلح تلقی میشد ،آزادسازی این شهت
میتوانست سمبل تحمیل اراده سیاسی گمهوری اسالمی بت متجاوز و اثبات بتتتی نظامیاش باشد.
بت همین اساس ،با توگه به اینکه م)طقه عمومی غتب کارون آاتین م)طقه مهمی بود که همچ)ان
در اشغال عتاق قتار داشت ،از یکسو فتماندهان نظامی ایتان بتای انجام عملیات در این م)طقه
اشتتاک نظت داشت)د ،و از سوی دیگت عتاق نیز که اتاحی عملیات آزادسازی اتمشهت را پا از
عملیات فتحالمبین قطعی و مسجل میپ)داشت ،با در نظت گتفتن اهمیت این شهت و گایگاه آن در
دفاع از بصته ،بهضتورت حفظ این م)طقه معتقد بود .از اینرو ،بالفاصله پا از اتمام عملیات فتح-
المبین ،در حالی که قوای ارتش عتاق در م)طقه عمومی اتمشهت تقویت میشد ،به تمام یگانهای
تحت امت قتارگاه متکزی کتبال دستور داده شد تا ضمن بازسازی و تجدید قوا ،به ش)اسایی و
اتاحی عملیات بپتدازند .ل ا در چهلمین روز از بهار سال  2272و پا از گ شت حدود یکماه از
پایان عملیات فتحالمبین ،بهم)ظور فتصت ندادن به دشمن ،بزرگتتین تهاگم قوای اسالم بتای
پایان دادن به اشغال اوزستان از سوی ارتش بع ی صدام ،آغاز گتدید .این عملیات که در دومین
سال حمله ارتش بع ی عتاق به ااک ایتان انجام شد و حدود  30روز به اول انجامید و بهع)وان
بزرگتتین موفقیت قوای ایتان در دوران گ)

تحمیلی تبدیل شد ،چتا که توانست اتمشهت را

پا از  060روز اشغال ،آزاد نماید و پتچم گمهوری اسالمی ایتان را باالی گلدسته مسجد گامع
آن شهت اونین به اهتزاز در آورد.
اما دغدغه محقن از این مقاله بترسی این مسئله است که با توگه به مشتتک بودن نقش سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و نیز ارتش گمهوری اسالمی ایتان در این عملیات (بیتالمقدس ،
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هتکدام از این سازمانها چه عملکتدی در عملیات م کور داشته و نقش و سهم هت کدام از آنها
در این عملیات چقدر میباشد .ل ا با بترسی هتکدام از این سازمانها نقش و عملکتد آنها در
عملیات بیتالمقدس روشن اواهد شد و نیز سایت عوامل و زمی)ههای پیتوزی در عملیات م کور
مورد واکاوی قتار اواهد گتفت.

هدف تحقیق
با نظت به عملیات موفقیتآمیز بیتالمقدس در سال  ،2272میتوان هدف از این تحقین را،
بترسی نقش سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش گمهوری اسالمی ایتان و نیز عملکتد این دو
سازمان را در عملیات پیتوزم)دانه بیتالمقدس بیان نمود و اینکه هتکدام از این سازمانها چقدر
در پیتوزی این عملیات نقش داشت)د.

پرسشهای تحقیق
پرسش اصلی
عوامل و زمی)ههای مسثت در پیتوزی عملیات بیتالمقدس (کتبالی  2کدام)د؟

پرسشهای فرعی
 -2اصوصیات بارز و ف)ی اتاحی عملیات بیتالمقدس کدام)د؟
 -3ارزیابی مقایسة میان اهداف با نتای ،و دستاوردهای عملیات بیتالمقدس چیست؟

روش تحقیق
با توگه به ماهیت موضوع و در مسیت پاسخگویی به پتسشهای تحقین ،در این مقاله از روش
توصیفی -تحلیلی گهت بترسی موضوع استفاده شده است و از اتین م)ابع و اس)اد موگود به
بترسی پتسشهای پژوهش پتدااته شده است .روش توصیفی-تحلیلی عبارت است از ای)که
محقن عالوه بت تصویتسازی آنچه هست به تشتیح و تبیین دالیل چگونه بودن و چتایی وضعیت
مسیله و ابعاد آن میپتدازد .محقن بتای تبیین و توگیه دالیل ،نیاز به تکیهگاه استداللی محکمی
دارد .این تکیهگاه از اتین گستجو در ادبیات و مباح

نظتی تحقین و تدوین گزارهها فتاهم

میشود(حافظنیا . 62 :2239 ،روش و ابزار گتدآوری ااالعات و دادهها نیز به شیوه کتابخانهای–
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اس)ادی ،م)ابع ای)تتنتی و رگوع به اس)اد و مدارک و نیز بترسی مصاحبههای متبوب به این عملیات
توسا صاحبنظتان به این عملیات میباشد .ل ا در این روش با مطالعه چ)دین کتاب ،فصل)امه
تخصصی ،مقاالت و تحقین دیگت پژوهشگتان به شیوه فیشبتداری و گستجو در فضای ای)تتنت
ااالعات مورد نیاز گمعآوری گتدیده و سعی شده است ،تجزیه و تحلیل دادهها بهصورت کیفی
صورت پ یتد و به سسالهای پژوهش با بترسی مصاحبههای ارائه شده پاسخ م)اسبی داده شود.

ادبیات نظری تحقیق
 -1مفهوم شناسی
 -1-1دفاع مقدس
به مجموعه مجاهدتها ،حماسهها ،پایمتدیها و فعالیتهای مت)وعی که ملت شتیف و
مسلمان ایتان و نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایتان در اول هشت سال ( 3637روز در بتابت
تهاگم رژیم بع

عتاق به ااک ایتان اسالمی انجام دادهاند و در این امتحان الهی ستبل)د و پیتوز

بیتون آمدند دوران دفاع مقدس میگوی)د (نوروزی. 297 :2260 ،
در تعتیف دیگت میتوان گفت :دفاع مقدس هشت ساله ملت ایتان حامل فته)
ویژگیهای روانش)ااتی و گامعه ش)ااتی ویژهای است که آن را از سایت نبتدها و گ)
متعارف ،بهاست )ای نبتدهای قهتمانان صدر اسالم متمایز میسازد .فته)

و
های

و ادبیاتی که در دفاع

مقدس تولید شد ،آمیزهای از حماسه و عتفان بود و درونمایه آن باورهای دی)ی و اندیشه دفاعی
اسالم بود که حضتت امام در تبیین و تولید این فته)
تبیین ،حفظ و توسعه این فته)
بهتهبتداری از آن در گ)

و ادبیات نقشی تعیین ک))ده دارد.

بهع)وان یکی از مهمتتین مسلفههای قدرت نتم یک کشور ،بتای

های آی)ده ضتورتی گدی است (ابتاهیمی. 7 :2239 ،

در متون دی)ی ما واژهای به نام گ)

یافت نمیشود ،ولی از واژه گهاد فیسبیلا ...بسیار یاد

شده است .نخستین آیهای که درباره مشتوع و مجاز بودن گ)

در قتآن کتیم آمده است در

بتدارنده این حقیقت است که مسلمانان از آن اذن قتال یافت)د که مورد ستم و تجاوز قتار گتفتهاند
(سورا ح ،،آیه  23؛ ب)ابتاین از این آیه و دیگت آیات از این دست میتوان یافت که مسم)ان در
بتابت تجاوزگتان و گ)

با آنان فتااوانده شدهاند و آنچه در اسالم مقدس و ارزشم)د تلقی
171

دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال اول ،شمارة اول ،پاییز و زمستان 1318

میشود «دفاع» است و آنچه نامقدس و نکوهیده شده «تجاوز» است (باقتی ،بیتا 9 :؛ اما دفاع
مشتوع در عصت ما و در حماسه بزرگ دفاع مقدس ،رزم)دگان اداباوری شتکت داشت)د که با
انگیزه دفاع از مکتب ،انقالب و ستزمین اویش و با اعتقاد راسخ به بتحن بودن راهشان ،هجوم و
تجاوز دشمن را پاسخی محکم و دراور دادند .آنان به راه و هدفشان ایمان داشت)د و بت این باور
بودند که در این رویارویی چون مورد هجوم و تجاوز قتار گتفتهاند مورد ستم بوده؛ ب)ابتاین ،در
گبهه حناند و ستمگت و متجاوز در گبهه باال؛ حضتت امام امی)ی اسوه و پیشوای رزم)دگان
بارها بت این نکته تیکید میورزیدند که« :گ)
تهاگم کتده است؛ ما با کسی ست گ)
ب)شی)یم و تن به ستم بدهیم (صحیفه نور،

ما گ)

دفاعی است و این دشمن است که به ما

نداریم؛ اما نمیتوانیم در مقابل تجاوز دشمن بع ی ساکت
 . 222 :20هشت سال دفاع مقدس متهون زحمات و

گانفشانی ملت بزرگ ایتان به رهبتی پتچمدار مع)ویت و عدالت و آزادیاواهی دوران،
حضتت امام امی)ی است .دوران دفاع مقدس بدون تتدید از مهمتتین رادادهای تاریخ
معاصت ایتان و بزرگتتین و اوالنیتتین گ)
درباره گ)

گهان در آاتین سدا هزارا دوم میالدی است.

هشتسالة عتاق علیه ایتان تاک)ون صدها گزارش ،تحلیل و تیلیف داالی و اارگی

به رشته تحتیت درآمده است اما به دلیل گستتدگی دام)ة این راداد و الیههای مت)وع و ابعاد آن،
هم چ)ان نیازم)د واکاوی ابعاد نامشکوک بسیاری از رادادهای آن هستیم .این موضوع به گ)
ایتان و عتاق م)حصت نمیشود و تاک)ون دربارا گ)

های گهانی اول و دوم ،هزاران تیلیف،

تولیدات ه)تی و سی)مایی انبوه ،راهاندازی موزههای متعدد انجام پ یتفته است (هیتو. 22 :2232 ،
 -2-1عملیات بیتالمقدس
به نبتدی که با شتکت یگان های عمده از نیتوهای بسیجی متدمی ،سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،گهاد سازندگی و همچ)ین ارتش از تاریخ دهم اردیبهشت ماه تا سوم اتداد ماه  2272به
مدت  30روز در گ)وب غتبی اهواز انجام گتفت گفته میشود .این نبتد یکی از دراشانتتین
کارنامههای عملیاتی نیتوهای مسلح ایتان بت علیه متجاوز به شمار میرود که عالوه بت پایان دادن به
 23ماه اشغال نظامی قسمتی از حساستتین نقاب اوزستان ،ضتبهای قااع به نیتوهای متجاوز عتاق
و توان و میل گ)گجوی او وارد آورد (بختیاری . 2262 ،در متحله اتحریزی نام این اتح
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عملیاتی کتبالی 2بود .ولی نام عملیات آن را بیتالمقدس گ اشت)د .انتخاب این نام مت)اسب با
شتایا زمانی و اهداف عملیات و همچ)ین پیشبی)ی نتای ،آن بود .یکی از دالیل انتخاب این نام،
عبارت از این بود که بتای رسیدن به اا دفاعی مطمئن ،ادامة عملیات تا رسیدن به ساحل
شا العتب در داال ااک عتاق ضتوری بود .رزم)دگان اسالم با انتخاب این نام میاواست)د
عالقه اود را به قدس شتیف نشان بده)د .بتای از تحلیلگتان معتقد بودند که ممکن است
همزمان با اگتای این عملیات ،ارتش رژیم صهیونیستی به کشور لب)ان حمله ک)د؛ ب)ابتاین نام این
عملیات بهگونهای انتخاب شد که بیانگت آرمانهای گمهوری اسالمی در دفاع از قدس شتیف و
متدم فلسطین باشد(عالیی. 7 :2232 ،

 -2منطقه عملیات بیتالمقدس
م)طقه نبتد عملیات بیتالمقدس ،ستزمی)ی است هموار بین شهتهای اهواز و اتمشهت تا م)طقه
متزی بین دو کشور ایتان و عتاق که از سه گهت ،در محاصته موانع ابیعی م ل روداانه و
هورالهویزه قتار داشت و از سوی دیگت ،محدود به متزهای بینالمللی بود .م)طقه عمومی عملیات
بیتالمقدس در میان چهار مانع ابیعی محصور است و به تتتیب از شمال به روداانه کتاه نور ،از
گ)وب به روداانه اروند ،از شتق به روداانه کارون و از غتب به هورالهویزه و شا العتب م)تهی
میشود (درودیان . 222 :2266 ،زمین م)طقه به ااات وگود موانع ابیعی از چهار سمت به هم
پیوسته و مستطیل شکل میباشد و همواره بتای دو کشور ایتان و عتاق دارای ارزش استتاتژیک
بوده است .به همین دلیل فتماندهان نظامی عتاق نسبت به پداف)د این م)طقه از اود حساسیت نشان
میدادند و دفاع از اتمشهت را بهع)وان سد دفاعی بصته میدانست)د.
عالوه بت این م)طقه عملیاتی بیتالمقدس در مقایسه با م)طقه عملیاتی فتحالمبین از ویژگیهای
آشکاری بتاوردار بود .فقدان عارضه و ناهمواری در زمین م)طقه ،گستتدگی وسعت م)طقه و
موانع ابیعی مان)د روداانه کارون و کتاه از گمله این ویژگیها محسوب میشد .در مجموع
م)طقه مزبور بهگز گاده نسبتاً متتفع اهواز ا اتمشهت ،فاقد عارضه حساس دیگتی گهت پداف)د
بود .در نتیجه زمین م)طقه به دلیل مسطح بودن بتای مانور زرهی م)اسب بود ،اما بتای حتکت
نیتوهای پیاده به دلیل وگود دید و قتار گتفتن آنها در معتض تیت مستقیم م)اسب نبود .نقاب
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حساس و استتاتژیک م)طقه شامل ب)در و شهت اتمشهت ،پادگان حمید ،گفیت ،گاده آسفالته اهواز ا
اتمشهت ،شهت هویزه ،روداانه کارون ،روداانه شا العتب و روداانه کتاه نور میشود.
در بعضی از نقاب گبهه که روداانه یا موانع ابیعی وگود نداشت ،م ل م)طقه بین گاده اهواز-
اتمشهت تا روداانه کارون در نزدیکیهای پادگان حمید و روستای سیدعبود تا گبهه شمالی
گ)وب اهواز نیز ،آبگتفتگیهایی بهم)ظور گلوگیتی از پیشتویهای دشمن ،در اوایل تهاگم
قوای ارتش بع ی به سمت اهواز ،ایجاد شده بود .پا از عملیات فتحالمبین ،دشمن بهم)ظور تقویت
موانع اود ،بت میزان و حجم این آبگتفتگیها افزود؛ ب)ابتاین در چ)ین شتایطی ،آبگتفتگی
بهع)وان یک مانع ابیعی بزرگ بتای نیتوهای دشمن به حساب میآمد و عبور از آن را بتای
نیتوهای اودی غیت ممکن میساات .پا در عمل یگانهای دشمن در پشت این موانع ابیعی و
چ)ین روداانههایی استقتار یافته و آرایش گتفته بودند (بختیاری. 2262 ،
چ)ین شتایطی موگب شده بود تا بتای حمله به مواضع دشمن ،عبور از این دو روداانه و این
موانع ابیعی ،یکی از الزامات اتحریزی عملیات باشد .با توگه به مدت  32ماهه استقتار قوای
دشمن در این اراضی ،زمان کافی بتای احداث استحکامات و س)گتهای م)اسب و نیز ایجاد موانع
مص)وعی از قبیل گستتش میدانهای مین متعدد و مت)وع و همچ)ین بتپایی سیمااردارهای حلقوی
و رشتهای ،در ااتیار یگانهای دشمن قتار گتفته بود؛ ب)ابتاین بتای اتحریزی عملیات ،میبایستی
عبور از این موانع ابیعی و مص)وعی بهاور همزمان مدنظت قتار گیتد .میزان موانع مص)وعی ایجاد
شده از سوی دشمن در همه اطوب گبههها یکسان نبود .در بتای از مواضع پداف)دی م ل
روبهروی اهواز و کتاهکور ،دارای قوت و شدت بیشتتی بود .ااتاف کارون از شدت کمتتی
بتاوردار بود .دشمن در ساحل روداانه کتاهکور به روداانه چسبیده بود و عتض روداانه
کارون ب یش از آن بود که امکان فعالیت را در غتب آن به نیتوهای اودی بدهد .زمین این م)طقه
عملیاتی صاف و کم عارضه بود که بتای واحدهای زرهی و مکانیزه دشمن ،بسیار م)اسب و مساعد
به نظت میرسید و قدرت مانور وی را افزایش میداد .از سوی دیگت ،این م)طقه بتای نیتوهای
اودی که عمدتاً متکی به یگانهای پیاده بودند ،شتایا نامساعدی را فتاهم میکتد؛ ب)ابتاین
می توان گفت که شتایا زمین به نفع دشمن و بت ضد توان نیتوهای اودی بود(سوداگت ،بیتا .
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 -3استعداد رزم دشمن و منطقه گسترش آن
تا قبل از عملیات بیتالمقدس ،این م)طقه تحت امت سپاه سوم ارتش بع ی قتار داشت و
یگان های ارتش بع

بتای دفاع از اتمشهت و م)طقه عمومی گ)وب اهواز در م)اان ذیل مواضع

ایجاد کتدند:
 -2-2لشکت  7زرهی از گ)وب روداانه کتاه کور تا هویزه؛
 -3-2لشکت  0مکانیزه از غتب اهواز تا روستای سید عبود؛
 -2-2لشکت  22پیاده از سید عبود تا اتمشهت (تیپهای  96 ،33و  99از لشکت  22پیاده،
میمور حفاظت از اتمشهت بودند ؛
 -9-2تیپ  222گارد متزی حفاظت شهت اتمشهت؛
 -0-2لشکت  3زرهی گهت احتیاب م)طقه غتب ایستگاه حسی)یه؛
 -7-2لشکت  2زرهی بتای احتیاب م)طقه شمال اتمشهت تا ایستگاه نود؛
 -6-2تیپ  22زرهی گارد ریاست گمهوری احتیاب سپاه سوم در م)طقه اتمشهت؛
 -6-2تیپ  22نیتوی مخصوص گهت احتیاب اتمشهت (درودیان. 332 :2262 ،
در مجموع میتوان گفت که دشمن در این م)طقه حدود  92گتدان زرهی و  26گتدان
مکانیزه داشت .هت گتدان از حدود  29دستگاه تانک یا نفتبت تشکیل شده بود و  92گتدان پیاده و
 22گتدان توپخانه صحتایی ،در ااتیار داشت؛ ب)ابتاین حدود  3622دستگاه تانک و نفتبت و
نزدیک به  92222نیتوی پیاده و  022قبضه توپ از سوی دشمن در این م)طقه گستتش یافته
بود(رشید. 2263 ،
در متاحل بعدی عملیات استعداد ارتش بع

عتاق به شتح زیت افزایش یافت :لشکت  6پیاده از

سپاه یکم در شمال به سپاه سوم در بصته ملحن و در آاتین متحله وارد عمل شد و دو تیپ 26
زرهی و  39مکانیزه از لشکت  22زرهی از م)طقه شتهانی به م)طقه شلمچه آمده و در پاتک شلمچه
نیز حضور داشت)د (گعفتی. 70 :2269 ،
دشمن در م)طقه عملیات بیتالمقدس دو نوع آرایش دفاعی را در دستور کار اود قتار داد
و م)طقه گستتش اود را به دو قسمت تقسیم نمود:
 -2پداف)د عمومی :در شمال م)طقه یع)ی در حاشیه روداانههای کارون ،کتاه کور تا
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هورالهویزه ،عتاق با استفاده از فتصت یک سال و نیمه پا از آغاز گ)

 ،با تدابیت مه)دسی،

موانع و استحکامات شکستناپ یتی را ایجاد کتده بود .این م)طقه تا گاده اهواز ا اتمشهت و ضلع
غتبی کارون امتداد داشت و ناحیه آبگتفتگی م)طقه آب تیمور تا ایستگاه آهو را در بت
میگتفت و تا شمال اتمشهت یع)ی سد ب)د ادامه پیدا میکتد.
 -3پداف)د ویژه :در آستانه عملیات بیتالمقدس ،دشمن اقدام به احداث ااکتیز در غتب
کارون و ایجاد موانع نمود و عالوه بت آن یک ستی مواضع دفاعی ویژه در شهت اتمشهت از اتین
تختیب م)اان مسکونی و اتاحی میادین مین و ایجاد سه رده دفاعی در شمال این شهت به وگود
آورد(سپاه پاسداران 2266 ،ارتش بع

با سایت استحکامات و میادین مین و نیز احداث کانال از

مواضع اشغالی اود در م)طقه اتمشهت محافظت میکتد و حتی موانع ضدهلی بتن در داال شهت
و حومه آن ایجاد نمود؛ به نحوی که در مجموع ،اتمشهت بهصورت دژی تسخیتناپ یت در آمده
بود .مقاومت در اتمشهت از راهبتدهای اساسی فتماندهی سپاه سوم ارتش بع ی بود(گعفتی،
. 70 :2269

 -4سازمان رزم و استعداد خودی
نکته مهم در سازمان رزم این عملیات همکاری نزدیک سپاه و ارتش بود که در اول دوران
گ)

نظیت نداشت .ایتان در ناکامیهای متعدد در سالهای اولیه گ)

و آزادسازی م)اان اشغالی

وارد متحله نوی)ی شد و م)طن نبتد و نگتش دفاعی آن باالاآ درباره چگونگی عملیاتهای
محدود ،نیمه گستتده و گستتده متحول گتدید .سازمان رزم گدید بت پایه حضور نیتوهای متدمی
در قالب سازمان سپاه پاسداران در ک)ار ارتش گمهوری اسالمی ایتان شکل گتفت و سبب تحول
استتاتژی نظامی ایتان و پیتوزیهای نظامی از نیمه دوم سال  2272شد.
قرارگاهها .قتارگاه متکزی کتبال (قتارگاه مشتتک سپاه و ارتش به فتماندهی مشتتک
ستدار محسن رضایی فتمانده کل سپاه و امیت شهید علی صیاد شیتازی فتمانده نزاگا.
قرارگاه نصر .به فتماندهی مشتتک ستدار شهید حسن باقتی فتمانده لشکت  0نصت و
امیتحسین حس)ی سعدی فتمانده لشکت  32حمزه.
سازمان رزم قتارگاه نصت:
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نصت  :2تیپ  2لشکت  32حمزه از ارتش و تیپ  6ولیعصت از سپاه؛
نصت  :3تیپ  3لشکت  32حمزه از ارتش و تیپ 36محمدرسول اهلل از سپاه؛
نصت  :2تیپ  2لشکت  32حمزه از ارتش و تیپ  97فجت از سپاه؛
نصت  :9تیپ  9لشکت  32حمزه از ارتش بع)وان احتیاب قتارگاه نصت؛
نصت  :0تیپ  32نوهد از ارتش و تیپ  33بدر از سپاه؛
 2گتدان از تیپ  22زرهی سپاه و شش گتدان توپخانه نیز تحت امت قتارگاه نصت
بودند(حبیبی. 9 :2263 ،
قرارگاه فتح .به فتماندهی مشتتک ستدار غالمعلی رشید فتمانده لشکت  2فتح سپاه و امیت
شهید مسعود م)فتد نیاکی فتمانده لشکت  33زرهی اهواز.
سازمان رزم قتارگاه فتح:
فتح  :2تیپ  2لشکت  33زرهی از ارتش و تیپ  29امام حسین با هفت گتدان پیاده؛
فتح  :3تیپ  3لشکت  33زرهی از ارتش که بهع)وان نیتوی احتیاب قتارگاه فتح بود؛
فتح  :2تیپ  2لشکت  33زرهی از ارتش و تیپ  6نجف اشتف با هفت گتدان پیاده؛
فتح  :9تیپ  00هوابتد و تیپ  26زرهی و گتدان  202از ارتش و تیپ  30کتبال از سپاه با
هفت گتدان پیاده؛
دو گتدان از تیپ  22زرهی سپاه تحت امت فتماندهی قتارگاه فتح و در مجموع هشت
گتدان توپخانه تحت امت قتارگاه فتح بود.
قرارگاه قدس .به فتماندهی مشتتک ستدار احمد غالمپور ،فتمانده لشکت  2قدس و امیت
سیتوس لطفی ،فتمانده لشکت  27زرهی قزوین.
سازمان رزم قتارگاه قدس:
قدس  :2تیپ  2لشکت  27زرهی با دو گتدان تانک و دو گتدان مکانیزه از ارتش و تیپ 22
عاشورا با هفت گتدان پیاده از سپاه؛
قدس  :3تیپ  3لشکت  27زرهی با دو گتدان تانک و دو گتدان مکانیزه از ارتش و تیپ 32
امام رضا با هشت گتدان پیاده از سپاه؛
قدس  :2تیپ  2لشکت  27زرهی با دو گتدان تانک و یک گتدان مکانیزه از ارتش و تیپ
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 26نور با هشت گتدان پیاده از سپاه؛
قدس  :9تیپ  06ذوالفقار با چهار گتدان پیاده و یک گتدان تانک از ارتش و تیپ  92ثار اهلل
با هفت گتدان پیاده از سپاه؛
قدس  :0یک گتوهان از گتدان  309تانک از ارتش و تیپ  92بیت المقدس با هشت گتدان
پیاده از سپاه و همچ)ین
 2گتدان تانک از تیپ  22زرهی و شش گتدان توپخانه نیز تحت امت قتارگاه قدس بود.
قرارگاه فجر .سازمان رزم قتارگاه فجت :متشکل ازتیپ  2لشکت  66اتاسان از ارتش و
تیپهای  26علی ابن ابیطالب و  22المهدی  و  20امام سجاد از سپاه که از م)طقه فکه به
اتمشهت مامور و در متحله سوم و چهارم وارد عملیات شدند .تیپ مستقل  22زرهی سپاه :این تیپ
با  0گتدان زرهی به ع)وان احتیاب قتارگاه کتبال قتار گتفت و گتدانهای این تیپ در  9قتارگاه
نصت ،فتح ،فجت و قدس اگتای میموریت میکتدند .یک گتدان در احتیاب قتارگاه کتبال ماند که
در شلمچه آسیب گدی دید (گعفتی. 76 :2269 ،
در این عملیات سپاه  222تا  232گتدان نیتو در قالب تیپ (ولی با استعداد لشکت وارد
عملیات کتد ،که در مقایسه با عملیات ثامناالئمه ،ت)ها در فاصله  3ماه ،توان رزمی سپاه نزدیک به
 22بتابت رشد و افزایش را نشان میداد(درودیان. 09 :2232 ،
رزم)دگان گهاد سازندگی هم با حدود  222دستگاه ماشینآالت مه)دسی و سایت امکانات و
کمکها در عملیات حضور فعالی داشت)د .در این عملیات ،ارتش دارای  72دستگاه ماشینآالت
مه)دسی و سپاه نیز دارای 72دستگاه بود .کار احداث  2پل  PMPروی روداانه کارون در شب
اول عملیات نیز بت عهده نیتوی زمی)ی ارتش قتارگتفته بود(درودیان. 2267 ،

 -5طراحی مانور عملیات بیتالمقدس
بالفاصله پا از اتمام عملیات فتحالمبین در تاریخ  ،2272/2/22گلسه مشتتکی با حضور
فتماندهان با تجتبه سپاه و ارتش تشکیل شد و به کلیه یگانها ابالغ گتدید که ای دو هفته
بازسازی یگانها ،آمادگی بتای عملیات را داشته و نتیجه را اعالم نمای)د .در پی درک دقین و
تحلیل صحیح فتماندهان عالیرتبه از شتایا موگود و ضتورت تعجیل در اگتای عملیات گدید،
تالش ویژه بتای آمادگی ،شتاب چشمگیتی به اود گتفت ،چتا که هتگونه تعلل ،با توگه به
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فتارسیدن فصل گتما در م)طقه گ)وب و هوشیاری دشمن ،قتیبالوقوع بودن عملیات ارتش عتاق
را در پیداشت و نادیده گتفتن ضتورتها و شتایا آن زمان ،فتصتها را هدر میداد و در نتیجه
عواقب گبتان ناپ یتی را به دنبال داشت .ضمن ای)که آشفتگی روانی ایجاد شده به دنبال ضتبات
ناشی از عملیات کامالً موفن فتحالمبین دشمن را در موقعیت بحتانی قتار داده بود و اگتای هت چه
ستیعتت عملیات در چ)ین شتایطی ضتیب موفقیت را افزایش میداد .بهاورکلی دو راه کار از
سوی فتماندهان سپاه و ارتش بهم)ظور اگتای عملیات بیتالمقدس پیش)هاد شد:
 2ا تهاگم به دشمن با اتکا به گاده اهواز ا اتمشهت از م)طقه نورد اهواز .فتماندهان ارتش،
اتکا به گاده اهواز – اتمشهت و تهاگم از شمال به گ)وب را بهتتین راهکار بتای انجام عملیات
میدیدند.
 3ا عبور از روداانه کارون و رسیدن به گاده اهواز ا اتمشهت .راهکار دوم عبور از روداانه
کارون بهع)وان تالش اصلی بود که فتماندهان سپاه آن را پیش)هاد کتدند .این پیش)هاد را فتمانده
کل سپاه ،ستلشکت محسن رضایی مطتح کتد .وی بت این باور بود که در صورت عبور از روداانه
کارون و تصتف م)طقه حسی)یه ،نیتوهای اودی بت نقطه ستکوب م)طقه مسلا اواه)د شد و
موقعیت دشمن در گبهه شمالی ،در اتمشهت و در شتق بصته متزلزل میشود .مهمتتین ویژگی
م بت این اتح ،غافل گیت کتدن نیتوهای دشمن نسبت به سمت تک و عدم استقتار آنها در مواضع
بود ،ضمن ای)که نیتوهای اودی نیز بت االف آرایش دشمن وارد زمین م)طقه میشدند و ستیعتت
به اهداف اود بهویژه اتمشهت میرسیدند (درودیان. 333 :2262 ،
هت یک از راهکارهای فوق محاسن و معایب ااص اود را داشت .در مجموع با توگه به
ویژگیهای م بت این اتح ،پیش)هاد عبور از روداانه کارون مورد توافن نهائی فتماندهان و
اتاحان نظامی قتار گتفت.
متحلهب)دی اتح عملیات :عملیات بیتالمقدس در  9متحله اتحریزی شد:
متحلة اول :گتفتن یک ستپل بزرگ؛
متحلة دوم :حتکت به سمت اتمشهت از مسیت گاده اصلی و از سمت شمال غتبی آن شهت؛
متحلة سوم :رسیدن به متز بینالمللی؛
متحلة چهارم :عبور از متز تا رسیدن به عارضه ابیعی بتای پداف)د مطمئن در ک)ار
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اروندرود(عالیی. 33 :2267 ،
در ادامه سه قتارگاه قدس ،فتح و نصت در سه محور ،عهدهدار تک گستتده به دشمن و یک
قتارگاه بهصورت احتیاب زیت نظت قتارگاه متکزی کتبال به فتماندهی مشتتک سپاه و ارتش تعیین
و ب)ابت اتح نهایی مانور ،میموریت و سازمان هت یک به شتح زیت اعالم گتدید:
 قتارگاه قدس (محور شمالی  :در بخش شمالی م)طقه عملیات با میموریت عبور از روداانهکتاه کور و انهدام نیتوهای دشمن و در ادامه پیشتوی به سوی هدف ب)ا به دستور.
 قتارگاه فتح (محور میانی  :در بخش میانی م)طقه عملیات با میموریت عبور از روداانهکارون و پیشتوی به سمت گاده اهواز ا اتمشهت.
 قتارگاه نصت (محور گ)وبی  :در بخش گ)وبی م)طقه عملیات با میموریت عبور از کارون وپیشتوی به سمت گاده اهواز ا اتمشهت و شمال اتمشهت.
ا قتارگاه فجت :با تتکیب یگانهای تیپ  2لشکت  66اتاسان و تیپ  22المهدی و 26
علیابنابیطالب در متحله نهایی در م)طقه پل نو وارد عمل شد.
ضتورت متحلهب)دی عملیات نیز موگب گتدید تا متاحل عملیات به شکل زیت به تصویب
بتسد:
 2ا عبور از روداانه کارون توسا قتارگاه نصت و فتح و پیشتوی تا گاده اهواز ا اتمشهت که
میبایست مسافت  30ا 26کیلومتت را ای ک))د.
 3ا شکستن ااکتیز اول توسا قتارگاه قدس با هدف درگیت نگه داشتن دشمن و توگه دادن
قتارگاههای فتح و نصت به اتف غتب و گ)وب بتای تیمین متز و آزادسازی اتمشهت.
 2ا حتکت قتارگاههای فتح و نصت بهاتف ساحل اروندرود و تصتف هدفهای از پیش
تعیین شده و سپا آزادسازی شهت اتمشهت ابن دستورالعمل اتح.
بتاساس اتح مقتر شد که قتارگاه قدس بهع)وان قتارگاه پشتیبانی عملیات عمدتاً دشمن را
درگیت کتده تا قتارگاه های فتح و نصت تالش اصلی بتای گتفتن ستپل و پیشتوی به سمت گاده
اهواز ا اتمشهت را به اگتا در آورند .متعاقباً پا از بترسیهای نهایی مقتر گتدید بهم)ظور تجزیه
دشمن و گلوگیتی از گابجایی و ممانعت از تمتکز قوای دشمن هت سه قتارگاه همزمان تهاگم
اود را آغاز نمای)د(گعفتی. 62 :2269 ،
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 -6مأموریت ،اهداف و محدوده عملیات قرارگاهها در عملیات
بیتالمقدس
مأموریت .نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایتان متشکل از سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و نیتوی زمی)ی ارتش گمهوری اسالمی میموریت یافت)د تا در ساعت (س روز (ر در گ)وب
روداانه کتاه کور و غتب روداانه کارون تک نموده و ضمن انهدام نیتوهای موگود دشمن و
آزادسازی شهتهای اتمشهت و هویزه اا متز بینالمللی را تیمین نموده و از حمله مجدد احتمالی
به کشور گمهوری اسالمی ایتان گلوگیتی نمای)د.
اهداف تعیین شده برای این عملیات
 -2انهدام قوای دشمن و پایان دادن به حضور ارتش متجاوز بع ی در ستزمینهای استان
اوزستان و آزادسازی بیش از  0هزار کیلومتت متبع از ستزمینهای ایتان در گ)وب کشور؛
 -3اار نمودن شهتهای اهواز ،حمیدیه ،سوس)گتد از تیترس توپخانه دور بتد دشمن؛
 -2رسیدن قوای اسالم به متزهای بینالمللی و تتمیم متزهای گمهوری اسالمی ایتان؛
 -9آزادسازی گاده اهواز ا اتمشهت؛
 -0آزادسازی شهتهای اتمشهت ،هویزه ،م)طقه گفیت تا متز شلمچه و روداانه
اروند(عالیی. 32 :2267 ،
محدوده عملیات قرارگاهها
 -2قتارگاه قدس :بهع)وان میموریت پشتیبانی در م)طقه گ)وب اهواز ،از فارسیات ،کتاه
کور ،هویزه تا حاشیه هورالهویزه (م)طقه شمالی عملیات ؛
 -3قتارگاه فتح :در م)طقه میانی از فارسیات تا مسعودیه در گ)وب داراوین و در عمن
م)طقه نبتد یع)ی م)طقه آب گتفتگی ،ایستگاه آهو ،حسی)یه تا شمال ایستگاه نود در متحله اول و از
حسی)یه تا زید به اتف متز بینالمللی در متحله دوم؛
 -2قتارگاه نصت :در م)طقه گ)وبی شمال اتمشهت از مسعودیه ،سلمانیه تا بهم)شیت و اتمشهت
و در عمن م)طقه ایستگاه گتمدشت و تا متز شلمچه و شهت اتمشهت(گعفتی. 62 :2269 ،

 -7تشریح عملیات بیتالمقدس اکربالی3
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با ای)که رزم)دگان بهم)ظور گلوگیتی از آمادگی دشمن در م)طقه ،ستعت عمل قابل
مالحظه ای از اود نشان دادند ،اما بیم از هوشیاری و آمادگی دشمن همچ)ان به قوت اود باقی
بود .این هوشیاری در صورتی که به بتاتف شدن نقاب ضعف پداف)دی دشمن اصوصاً در م)طقه
روداانة کارون میانجامید ،عملیات را با مشکالت اساسی مواگه میکتد .این مساله در ک)ار عدم
اعتقاد بتادران ارتش به عبور از روداانه کارون میتوانست ابهامات گدیدی را در اصوص مانور
عملیات ایجاد ک)د .به همین م)ظور سپاه گهت رفع این نگتانی و احتمال هوشیاری دشمن نسبت به
عبور نیتوهای اودی از روداانة کارون با تیکید مجدد به عبور از روداانه بهع)وان تالش اصلی،
به عملیات زودرس در این محور توگه داشت و آن را از نظت دور نمیکتد .این اقدام باع

میشد

تا در صورت هوشیاری دشمن راهکار اصلی عملیات در م)طقه همچ)ان باز بماند .به هت تقدیت این
پیشبی)ی ت)ها یک احتمال کوچک بود که در صورت بنبست در عملیات ،میتوانست راهگشا
باشد .با این تفاصیل ،عملیات رزم)دگان اسالم در  00دقیقه بامداد روز 2272 /3/22با متز «یا علی
بن ابیطالب »در محورهای مختلف آغاز شد .شتح چگونگی پیشتفت عملیات در متاحل
مختلف به قتار زیت بود:
مرحلة اول عملیات :در ساعت  22دقیقه بامداد روز دهم اردیبهشت ماه سال  2272با اعالم
رمز عملیات از سوی قتارگاه کتبال فتمان آغاز یورش به دشمن صادر شد .نیتوهای اودی در
تمام محورهای عملیات به مواضع نیتوهای عتاقی حملهور شدند .اولین ابت درگیتی از محور 9
قتارگاه فتح به قتارگاه کتبال رسید .تیپ  30کتبال در ساعت  00دقیقه بامداد درگیت شده بود .به
دنبال آن ابت درگیتی کلیه یگانها در محور شمال و غتب م)طقه عملیاتی اعالم شد .در محور
قتارگاه قدس(شمال کتاه نور به دلیل هوشیاری دشمن و وگود استحکامات متعدد ،پیشتوی
نیتوها از ستعت م)اسبی بتاوردار نبود و ت)ها تیپ بیتالمقدس و تیپ ثاراهلل موفن به عبور از
مواضع دشمن و تصتف ستپل در گ)وب روداانه کتاه نور شدند .نیتوهای دو یگان مزبور به
دلیل عدم پوشش گ)احین ،شدیداً تحت فشار دشمن قتار داشت)د .در محور قتارگاه فتح ،یگانهای
اودی ضمن عبور از روداانة کارون بهستعت اود را به گادا اهواز اتمشهت رسانده و به ایجاد
استحکامات پتداات)د .مسدود کتدن راه عبور یگانهای دشمن و ااتالل در سیستم نقل و انتقال
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ارتش عتاق در گادا اهواز اتمشهت از میموریتهای این قتارگاه بود که بهاوبی انجام شد .در
محور قتارگاه نصت ،یگانها به دلیل تیایت در حتکت نیتوها ،وگود باتالق در ک)ار گاده اهواز
اتمشهت و همچ)ین تمتکز دشمن در شمال اتمشهت ،موفن به تصتف اهداف مورد نظت اود و
الحاق با قتارگاه فتح نشدند .به همین دلیل الحاق کامل قتارگاه نصت با قتارگاه فتح و همچ)ین
تصتف اهداف متحلة اول قتارگاه قدس در دستور کار عملیات در شب دوم قتار گتفت که با
انجام آن تا حدودی اهداف مورد نظت تیمین شد؛ اما تا  96ساعت بعد ،بتای را)هها همچ)ین به
قوت اود باقی ماند ،تا ای)که ستانجام پا از  0روز درگیتی و گ)

و گتیز ،ستپل متصتفه از

کیلومتت  76تا کیلومتت  223گادا اهواز اتمشهت ت بیت و کلیه را)هها تتمیم شد .عملیات قتارگاه
قدس در شب دوم نیز ناموفن بود و نیتوها مجدداً به مواضع اولیة اود پا از شتوع عملیات
بازگشت)د.
مرحلة دوم عملیات :در این متحله ،آزادسازی شهت اتمشهت موقتاً از دستور کار عملیات
ح ف و تصمیم گتفته شد که قتارگاههای فتح و نصت بهم)ظور بستن عقبة یگانهای دشمن و ایجاد
سهولت در تصتف شهت اتمشهت از گاده به سمت اا متزی پیشتوی ک)د .قتارگاه قدس نیز
میموریت یافت تا بهصورت محدود بتای تصتف ستپل در گ)وب کتاه نور اقدام کتده و در
صورت موفقیت به گستتش آن بپتدازد .عملیات در ساعت  33:22روز  2272/3/27آغاز شد.
نیتوهای قتارگاه فتح در همان ساعات اولیه به گادا متزی رسیدند اما یگانهای قتارگاه نصت با
اندکی تیایت و تحمل فشارهای دشمن ،اود را به دژ متزی رسانده و با قتارگاه فتح الحاق کتدند.
دشمن با مشاهدا گهت و سمت پیشتوی رزم)دگان به سوی دژ متزی و نهایتاً بصته ،بت ست دو
راهی ستنوشت سازی قتار گتفت .در واقع دشمن تحت تیثیت تاکتیک ویژه عملیات ،مجبور به
اتخاذ یکی از دو تصمیم زیت بود:
 .2عقبنشی)ی از اتمشهت و نجات یگانهای اود؛
 .3پ یتش ریسک سقوب شلمچه و محاصتا ارتش اود در گ)وب.
فتماندهان ارتش عتاق راه اول را انتخاب کتدند و به لشکتهای  0و  7دستور عقبنشی)ی
دادند .این اقدام ارتش عتاق به دو م)ظور صورت گتفت:

183

دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال اول ،شمارة اول ،پاییز و زمستان 1318

اول ای)که دو یگان فوقال کت از اطت محاصته و انهدام رهایی یاب)د و دوم ای)که زمی)ههای
الزم بتای تقویت هتچه بیشتت اطوب دفاعی بصته فتاهم شد .این عقبنشی)ی از ساعات اولیه روز
 26اردیبهشت آغاز شد که به علت تعجیل ،م)جت به اسارت تعدادی از نیتوهای عتاقی و بت گای
ماندن تعداد زیادی از تجهیزات و امکانات یگانهای مزبور گتدید .نیتوهای قتارگاه قدس
بالفاصله پا از عقبنشی)ی دشمن به تعقیب آنان پتداات)د و گادا اهواز اتمشهت (تا انتهای
گ)وب ستپل متصتفی در قتارگاه نصت و م)ااقی همچون گفیت ،پادگان حمید و هویزه را آزاد
کتدند.
مرحلة سوم عملیات :در این متحله قتارگاه نصت میموریت یافت تا حتکت اود را به
سمت اتمشهت آغاز ک)د .نیتوهای عملک))ده که متشکل از  9تیپ مستقل از سپاه و دو تیپ از
ارتش بودند در آاتین ساعات روز  2272 /3 / 23عملیات اود را آغاز کتدند .حضور پتحجم
نیتوهای دشمن در م)طقه و استگی ناشی از عملیاتهای پی در پی موگب شد تا نیتوهای اودی
در این متحله توفین چ) دانی بدست نیاورند و تکتار عملیات مزبور در فتدای آن شب نیز چ)دان
م مت ثمت نبود .بت همین اساس تصمیم گتفته شد تا بتای انجام عملیات نهایی از قتارگاه ،فتصت
بیشتتی به یگانها داده شود و از دو تیپ  22المهدی و امام سجاد فجت سپاه که به تازگی
وارد م)طقه شده بودند ،استفاده شود.
مرحلة چهارم عملیات :پا از استتاحت مختصت یگانها و نیز پیوستن قتارگاه فجت به
سازمان عمل ک))ده در متحله چهارم ،تصمیم گتفته شد تا قتارگاه نصت در امتداد متز به سمت
گ)وب حتکت ک)د و ضمن مسدود کتدن گاده شلمچه ،اود را به روداانه اروند (نهت ایّن
بتساند .قتارگاه فجت نیز در گ)اح میانی م)طقه میبایست در امتداد نهت عتایض به سمت اروند
هجوم بتده و این م)طقه را تصتف ک)د .قتارگاه فتح نیز مسسولیت عملیات در امتداد گادا اهواز
اتمشهت و آزادسازی اتمشهت را بت عهده داشت .این متحله از عملیات در ساعت  33:22موراه
 2272 /2 /2آغاز شد .قتارگاه نصت توانست گاده غتب اتمشهت را در شلمچه مسدود ک)د و
قتارگاه فجت نیز موفن شد ضمن تیمین «پل نو» نیتوهای اود را به ک)اره اروندرود بتساند؛ اما
قتارگاه فتح بدلیل هوشیاری و آمادگی فوقالعاده دشمن ،توفین چ)دانی در تصتف اهداف مورد
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نظت اود نداشت .دشمن بتای اتو نیتوهایش از محاصته ،در ااتاف «نهت عتایض» و «پل نو» و
از سمت غتب (شلمچه و شتق (اتمشهت پاتکهای شدیدی را آغاز کتد .ولی به دلیل مقاومت
یگان های مستقت در م)طقه با شکست مواگه شد .دشمن پا از این شکست ،نیتوهای اود را از
شمال شتقی اتمشهت به د اال شهت هدایت کتد تا بلکه با توان بیشتتی از شهت دفاع ک)د اما این
حتبه نیز کارساز نبود و نیتوهای عتاقی در اثت شکستهای پیاپی و عقبنشی)یهای افتبار ،به
کلی روحیة اود را از دست داده بودند و گتس)گی و تش)گی مانع از مقاومت هتچ)د مختصت آنها
بود .در این شتایا تبلیغات یگانهای اودی و دراواست از نیتوهای عتاقی بتای تسلیم شدن،
موگب شد تا آنها چاره را در تسلیم دیده و گتوه گتوه اود را به نیتوهای اسالم تسلیم ک))د.
ستانجام اتمشهت در ساعت  22روز  2272/2/2به تصتف نیتوهای اسالم در آمد و اا پداف)دی
م)اسبی از االئیه تا کوشک و شلمچه در حاشیه اطوب متزی و نیز حاشیه شمال اروندرود بتقتار
شد(درویشی. 2230/3/22 ،
 -8نتایج و بازتابهای سیاسی و نظامی عملیات بیتالمقدس
عملیات بیتالمقدس که در م)طقه گ)وب اهواز و اتمشهت انجام شد ،م)جت به آزادسازی
م)طقهای حدود به وسعت  7222کیلومتت متبع از گمله آزادسازی شهت اتمشهت ا هویزه ،گاده
اهواز ا اتمشهت و م)طقه گفیت و  262کیلومتت متز از اتمشهت تا شلمچه و کوشک ا االئیه تا
هورالهویزه گتدید .از دیگت نتای ،این عملیات میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :کشته و زامی
شدن  27هزار نفت از دشمن 32 ،هزار نفت اسیت .لشکتهای  23،22 ،3 ،7 ،2زرهی 22 ،و  6پیاده و 0
مکانیزه ،متحمل اسارات فتاوانی شدند ،تیپهای مستقل  22زرهی 23 ،22 ،و  22نیتوی
مخصوص 32 ،22 ،3 ،گارد متزی 923 ،927 ،723 ،722 ،720 ،926 ،022 ،326 ،و  223پیاده بین
 02تا  222درصد م)هدم شدند و در نهایت تجهیزات و امکانات بتگای مانده از دشمن به حدی بود
که احصاء و شمارش دقین آنها میست نبود .فتح اتمشهت ،مهمتتین دستاورد عملیات بیتالمقدس،
نقطه عطف تاریخ گ)

هشتساله ایتان عتاق محسوب میشود .در این عملیات ،موفقیت

استتاتژی آزادسازی ستزمینهای اشغالی در گ)وب تیمین شد و بتتتی نظامی ایتان بت عتاق مورد
تائید کارش)اسان و تحلیلگتان مسائل نظامی قتار گتفت .اگتچه محافل ابتی دنیا کوشش کتدند
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تا شکستهای ارتش عتاق را تحت ع)وان و پوشش عقبنشی)ی عتاق به متزهای بینالمللی توگیه
ک))د اما باز هم این مساله موگب نادیده گتفتن بتتتی ایتان در گ)

نشد .این شکست در ک)ار

شکست های قبلی ارتش عتاق موگب انفعال نظامی فتماندهان و نیتوهای عتاق در گ)

شد و این

روحیه تا مدتها در میان آنان دیده میشد .ت)ها نقطه ضعف نیتوهای ایتان در این عملیات ،عدم
تعقیب دشمن پا از عقبنشی)ی لشکتهای  0و  7بود که به علت کمبود توان صورت نگتفت.
تیثیت نیتوهای انقالبی و متدمی در این پیتوزیها نشان داد که گمهوری اسالمی با اتکاء به
سازمانها و نهادهای گدیدالتیسیا بتآمده از روح انقالب اسالمی ،توانست کلیه حقوق اود را با
قدرت تیمین ک)د.
از سوی دیگت فتح اتمشهت زن

اطت را بتای کشورهای م)طقه به صدا درآورد و موگب

شد تا این کشورها به ستکتدگی آمتیکا مبادرت به تقویت مالی و نظامی عتاق کتده و آن را
بهع)وان پتچمدار مبارزه با انقالب اسالمی حفظ ک))د .در این شتایا ابعاد م)طقهای گ)
بیشتتی یافت و گ)

وسعت

وارد متحلة گدیدی شد که اتو از آن مستلزم تدابیت ویژهای بود .ل ا از

مهمتتین نتای ،عملیات بیتالمقدس میتوان به موارد زیت اشاره نمود:
 -2تغییت نگتش ها و باورهای گهانی نسبت به توانم)دی رزم)دگان اسالم و اثبات قابلیتهای
مبت)ی بت االقیتها و ابتکار نیتوهای
ایتانی؛
 -3شگفتی و حیتتزدگی محافل
و افکار گهانی از پتانسیل ایمان ،اصل
غافلگیتی و ستعت عمل رزم)دگان
اسالم بهع)وان رهیافتهای گدید دفاعی؛
 -2ایجاد نگتانی و وحشت در بین
حامیان م)طقهای و بینالمللی رژیم عتاق
که با کمکهای مالی و تسلیحاتی اود
به پیتوزی عتاق امیدوار بودند؛
 -9تغییت موازنة قدرت در
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گبهههای نبتد؛ بهاوریکه ابتکار عمل آف)دی در ااتیار رزم)دگان اسالم قتار گتفت؛
 -0افزایش اقتدار سیاسی نظام در سطح بینالمللی؛ بهاوریکه مسئوالن سیاست اارگی،
ستافتازانه در محافل و مجامع بینالمللی از حقوق ملت مظلوم ایتان دفاع میکتدند؛
 -7واک)ش کشورها به بهانة تهدید ام)یت در الی،فارس و اظهار نگتانی از گستتش انقالب
اسالمی در صورت ت بیت نظام گمهوری اسالمی؛
 -6وادار کتدن سازمانهای م)طقهای و بینالمللی به موضعگیتی؛ بهویژه شورای ام)یت
سازمان ملل که سکوت اود را پا از چ)دین ماه از آغاز تجاوز عتاق شکست و اقدام به صدور
قطع)امه نمود؛
 -6شکست توان سیاسی و نظامی عتاق و تتدید حامیان او در توانایی نظامی ارتش عتاق با
وگود حمایتهای مالی و سیاسی و نظامی گستتده؛
 -3ایجاد ستور و شادمانی یکپارچه در ملت ایتان و تقویت وحدت ملی و انگیزه دفاعی در
همه آحاد ملت و مسئوالن؛
 -22محدود شدن فعالیت گتوهک های ضد انقالب و ستون پ)جم در داال و ناامید شدن از
ادامه فعالیتها و احساس تتس از اشم و غتور دی)ی و ملی متدم(م)صوریالریجانی:2232 ،
. 202

 -11عملیات بیتالمقدس در نگاه رسانههای جهان
نگاهی به اابار و گزارشهای م)عکا شده از ابتگزاریها ،شبکههای مختلف تلویزیونی
مطبوعات معتبت گهان درباره عملیات بیتالمقدس و آزادسازی اتمشهت نشان میدهد که با وگود
نگاه گانبدارانه و گهتدار در ارسال اابار و ااالعات ،در این باره گملگی این رسانهها زبان
اعتتاف گشوده و با بهت و حیتت به شکست نیتوهای بع ی در این عملیات اذعان کتدهاند .مطلب
ذیل که با تالش روابا عمومی سازمان حفظ نشت آثار و ارزشهای دفاع مقدس سپاه پاسداران
تهیه شده نگاهی دارد به اابار و مواضع رسانههای گهان پا از آزادسازی اتمشهت .عملیات پیتوز
بیتالمقدس که م)جت به آزادسازی اتمشهت پا از  060روزگتدید ،ضتبه اساسی و
تعیین ک))دهای بت پیکت دشمن وارد ساات و تمامی معادالت ،و ذه)یتهایی را که در مورد
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توانایی و قابلیتهای نظامی ایتان وگود داشت ،تغییت داد .بسیاری از کارش)اسان نظامی تحلیلگتان
رسانههای اارگی ،در بتابت ستعت عمل و ویژگیهای عملیاتی نیتوهای ایتانی به ه)گام فتح
اتمشهت ،غافلگیت ،مبهوت و شگفتزده شدند .رادیو دولتی انگلیا که در شامگاه نهم اردیبهشت
 2272اعالم میکتد« :چ)انچه ایتانیان درصدد بازپا گتفتن اتمشهت بتآی)د ،سختتتین(گتدو
را بتای شکستن بتگزیدهاند ».ستانجام ناچار شد سکوت اود را بکش)د و ای گفتاری در روز
پ)جم اتداد ماه سال  72یع)ی دو روز پا از آزادسازی اتمشهت توسا رزم)دگان اسالم
حیتت زده اعالم ک)د :از زمانی که ابتنگاران غتبی از نیتوهای عتاقی در اتمشهت دیدن کتده و
از روحیه اوب آنها گزارش دادهاند ،بیش از سه یا چهار روز نمیگ رد که ناگهان همه شهت از
دست عتاقیها بیتون کشیده شد .در ساعت  22:00دقیقه بامداد چهارش)به ،چهارم اتداد 72
ابتگزاریهای بینالمللی ،در گزارشهایی که با ع)وان «بسیار مهم» از بغداد به ستاست گهان
مخابته کتد ،بتای نخستین بار ضمن است)اد به بیانیه نظامی بغداد اعالم داشت)د که عتاق تلویحاً به
شکست اود اعتتاف کتده است .به نوشته وزیت اارگه وقت گمهوری اسالمی ایتان ،ابتگزاری
رسمی عتاق _ آی.ان ،2.ای یک ااالعیه کوتاه ضمن آن که از اتمشهت با ع)وان (ب)در اتمشهت
نام بتد ،اعال م کتد :سخ)گوی ارتش عتاق اعالم کتده است ب)در اتمشهت را تتک کتده و تا
متزهای بینالمللی عقبنشی)ی کتدهاند .این ابتگزاری افزود که عقبنشی)ی نیتوهای عتاقی ،از
روز یکش)به اول اتداد  2272آغاز شده است .همین ااالعیه تلکا بینالمللی ابتگزاری عتاق،
عصت روز چهارم اتداد  2272بهصورت دیگتی از سوی رادیو صوت الجماهیت بغداد به ااالع
افکار عمومی عتاق رسانده شد« :یک سخ)گوی ارتش عتاق اعالم کتده است که نیتوهای
پیتوزم)د قادسیه صدام پا از آن که تمامی حملههای قوای دشمن م)حوس و نژادپتست فارس را
در م)اان الخفاگیه (سوس)گتد و االهواز (اهواز با اقتدار کامل دفع کتدند ،...صبح روز
 ، 2/2/2272( 39/0/2363در یک گابهگایی تحسین بتانگیز ،عقبنشی)ی تاکتیکی(! اود را از
گبهه معمته (اتمشهت با موفقیت کامل انجام دادهاند .این درست در شتایطی از رادیوی دولتی
بغداد پخش میشد که ابتگزاری آمتیکایی(یونایتدپتس در ساعت بیست و چهار و بیست و دو
دقیقه همان روز ،در گزارش ارسالی اود از بیتوت ،ستبازان عتاقی را در حال فتار توصیف کتده
و نوشت :ستبازان در حال فتار عتاق ،ستگتم گتیختن از اتمشهت و م)اان اشغالی هست)د .پا از
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پخش گزارشهای مست)د و ابتی و تصاویت تهیه شده از گبهه اتمشهت توسا رسانههای ایتان و
اارگی که در آنها شکست نیتوهای عتاقی در قالب صفوف هزاران نفته استا و انبوه ادوات و
تجهیزات م)هدم شده یا به غ)یمت درآمده دشمن ،به گویاتتین وگهی به نمایش درآمد ،دیگت حتی
کشورهای گ)وب الی،فارس نیز که همواره از صدام حمایت میکتدند ،اک)ون به واهی بودن
دعاوی حکام بغداد اذعان داشت)د .از اتف دیگت رژیم عتاق بتای فتیب افکار عمومی و ستپوش
گ اشتن بت شکستهای بیتالمقدس ،اقدام به اعطای مدال شجاعت ،نشان لیاقت و نشان رافدین به
تعدادی از فتماندهان اود کتد .رادیو دولتی صدای امتیکا پا از پ) ،شبانه روز سکوت و امت)اع
از انعکاس ابت فتح اتمشهت توسا نیتوهای ایتان ،ستانجام در گزارش ویژه هشتم اتداد ماه سال
 2272اود میگوید :با وگود مشکالت تدارکاتی ،ناآرامیهای ناشی از انقالب و کاهش تدریجی
قدرت عملیات نیتوهای هوایی ایتان ،ماشین نظامی ایتان به گونهای اعجابآور عمل کتد.
روزنامه گاردین چاپ انگلستان درباره سقوب فتح اتمشهت مینویسد :سقوب اتمشهت یع)ی سقوب
آاتین و مهمتتین افتخار گ)گی عتاق که ایتانیها با بازپا گتفتن آن ،این بتگ بتنده را که
بهوسیله آن عتاق میکوشید ایتان را به پای میز م اکته بکشاند ،از دست بغداد ربودند .همچ)ین
وزیت امور اارگه آمتیکا« ،الکساندر هی

» رسماً در شورای امور ااورمیانه وزارت اارگهشان

میگوید :پیتوزیهای اایت ایتان در گ)

با عتاق بتای آمتیکا نگتان ک))ده است و م)افع غتب

اصوصاً آمتیکا را در م)طقه به اطت اندااته است(سامانه متمتکز سپاه تهتان بزرگ. 32/3/22 ،

تجزیه و تحلی) یافتههای تحقیق
سقوب اتمشهت و اسارت هزاران ستباز عتاقی را فقا میتوان یک شکست فاگعهآمیز دانست
و ارتش بع ی عتاق ،تحقیت ناشی از آن را نمیتواند فتاموش ک)د .ارتش عتاق ،اتمشهت را پا از
یک ماه گ)

شدید و تحمل تلفات س)گین به تصتف اود در آورد ،در حالی که ایتانیان ،پا از

یک حمله که کمتت از دو روز به اول انجامید ،آن را بازپا گتفت)د و این عمل ،افزون بت یک
ضتبهی استتاتژیک ،از نظت روانی ،ضتبة عظیمی به ارتش عتاق وارد کتد .این اعتتاف
فای)ش)التایمز یکی از معتبتتتین دستگاههای تبلیغاتی و مطبوعات غتب در زمان فتح اتمشهت
توسا رزم)دگان اسالم بود .اتمشهت ،که پا از  29روز مقاومت در بتابت دشمن در تاریخ  9آبان
 03سقوب کتده بود ،پا از  060روز اشغال ،در کمتت از  96ساعت آزاد و بهاور کامل از وگود
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نیتوهای ارتش عتاق پاکسازی شد.
عملیات بیتالمقدس بهع)وان نقطهی عطف و بتگستهتتین عملیات پداف)دی نیتوهای مسلح
گمهوری اسالمی ایتان در تاریخ نظامی هشت سال دفاع مقدس ثبت شده است ،زیتا پا از این
عملیات بود که متحلهی سوم گ)

آغاز شد و مقدمهای شد بتای پیگیتی راهبتد تعقیب متجاوز.

پاسخ سوال  :2عوامل و زمی)ههای موفقیت عملیات بیتالمقدس چه بود؟
بعضی از زمی)هها و عوامل موفقیت این عملیات ،از نظت تاکتیکی و عملیاتی ،به چ)د عملیات
پیش از عملیات بیتالمقدس بتمیگتدد .به این تتتیب که ابتدا عملیات ثامناالئمه انجام گتفت،
بعد عملیات اتینالقدس و سپا فتحالمبین که در نهایت م)جت به آزادسازی م)طقهی شمالی
اوزستان شد .مجموعة این سه عملیات اصلی و چ)د عملیات فتعی و انحتافی دیگت ،اقدامهایی
بود که با هدف تغییت کفة قدرت به نفع نیتوهای اودی و به ضتر دشمن انجام گتفت .سه عملیات
قبلی ،از نظت تاکتیکی و عملیاتی ،زمی)های را فتاهم کتد که بتوانیم در گبهه ،هم قدرت بیشتتی
نسبت به عتاق کسب ک)یم و هم روحیة نیتوهایمان را باالتت ببتیم .همچ)ین تجتبة بیشتتی به دست
بیاوریم و عتاق را در وضعیت نامساعدتتی قتار بدهیم تا در نهایت بتوانیم بت آن پیتوز شویم .عامل
مهم دیگت این بود که ارتش و سپاه بههمتاه نیتوهای داوالب بسیجی ،دوشادوش هم تحت
فتماندهی مشتتک ارتش و سپاه عمل کتدند .همچ)ین اتاحی بسیار اوب و ف)ی عملیات،
شجاعت رزم)دگان در تحمل سختیهای میدان گ)

و استگیناپ یتی آنها ،باع

شدند تا این

عملیات با موفقیت همتاه باشد .بهواقع توانایی فتماندهان در اتاحی ،اگتا و فتماندهی این عملیات،
از دیگت عوامل موفقیت هست)د؛ یع)ی عوامل تک)یکی در ک)ار تجتبه ،روحیه و انگیزهی باالی
عوامل انسانی از لحا استگیناپ یتی و اراده و در نهایت الطاف الهی باع

شد تا اتمشهت آزاد

شود.
پاسخ سسال دوم :اصوصیات بارز ف)ی اتاحی عملیات بیتالمقدس کدام)د؟
یک عامل در موفقیت این عملیات ،ستعت در اتحریزی و شتوع عملیات بود .عملیات
بیتالمقدس درست یک ماه بعد از عملیات فتحالمبین انجام شد .معموالً در گ)

ایتان و عتاق،

بین هت عملیات ،سه تا چهار ماه فاصله بود و این به یک روال متداول تبدیل شده بود .البته این
موضوع ،دالیل متعددی داشت .از گمله ای)که نیتوها اودشان را آماده و تجهیزات و استعداد الزم
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را تهیه ک))د و پای کار بیاورند ،زمین را ش)اسایی ک))د و اتحریزی ک))د .در گ)

 ،ابن

روشهای نظامی ،ابتدا توان دشمن س)جیده میشود ،بعد م)طقه از نظت گغتافیایی و امکان اقدام
نظامی ،مجدداً بترسی میشود و آنگاه راهکارهای مختلف مطتح و نسبت به یکدیگت س)جیده
می شوند و ستانجام یکی از راهکارها انتخاب و بتای آن تدارکات الزم دیده میشود .عامل دوم
موفقیت ،یع)ی عبور از روداانهی کارون بتای دستیابی به م)اان غتب این روداانه ،مسئلة اصلی
این عملیات بود که قبول این ریسک ،مسئولیت بزرگی محسوب میشد .مهمتت از آن ،اصل
غافلگیتی دشمن بود؛ بهاوریکه میتوان مهمتتین ویژگیهای عملیات آزادسازی اتمشهت را
در این سه عبارت االصه کتد:
الف ریسک فتماندهی ،ب اصل غافلگیتی دشمن و

ستعت نیتوهای عملک))ده.

معموالً بین هت عملیات با عملیات بعدی ،سه ماه تا چهار ماه فاصله بود .بهع)وان نمونه ،میان
عملیات ثامناالئمه تا عملیات اتینالقدس ،سه ماه فاصله بود .همچ)ین بین عملیات اتینالقدس و
عملیات فتح المبین سه ماه فاصله بود .ل ا ای)که بین هت عملیات با عملیات بعدی ،یک فاصلهی سه تا
چهار ماهه باشد ،بهصورت یک عادت بتای هت دو اتف درآمده بود؛ یع)ی دو اتف وقتی
عملیاتی می شد ،تقتیباً در این اامی)ان بودند که تا سه چهار ماه آی)ده از عملیات ابتی نیست؛ اما
در این عملیات ،ما تالش کتدیم تا عتاق را در یک غافلگیتی ستنوشتساز قتار بدهیم .عتاق
فکت میکتد بعد از عملیات فتحالمبین ،عملیات بعدی ایتان سه ماه یا چهار ماه دیگت شتوع
میشود ،اما ایتان در مدت زمانی کوتاهتت از آنچه عتاق بتآورد میکتد ،حمله را آغاز کتد.
ل ا بالفاصله بعد از عملیات فتحالمبین ،حتی به یگانها اگازه داده نشد که بتای رفع استگی
به متاصی بتوند .دستور این بود که بالفاصله به م)طقة بیتالمقدس در گ)وب اهواز نقل مکان
ک))د .در واقع یک مسافت سیصد کیلومتتی را از شمال اوزستان ،به گ)وب اوزستان آمدند .ل ا
ستعت در اگتای این عملیات ،چه از نظت تهیة پشتیبانی و چه از نظت اتحریزی ،یکی از عوامل
غافلگیتی عتاق بود .زمانی که ما حمله به عتاق را شتوع کتدیم ،عتاق فکت نمیکتد که ایتان با
این فاصلهی کوتاه توانسته باشد اودش را بتای عملیات بعدی آماده ک)د.
عامل دوم ،که ایلی در موفقیت این عملیات مسثت بود ،عبور از روداانهی کارون بود .در
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گ)

 ،عبور از روداانه ،با حالت گ)گی و رزمی ،عملیات بسیار مشکل ،پیچیده و اطتناکی

محسوب میشود ،چون بتاالف عبور عادی از پلها ،یگانهای نظامی باید با حالت رزمی از
روداانهای عبور ک)د که در آن اتف ساحلش ،دشمن حضور دارد .معموالً اینگونه عملیات با
ریسک توأم است .زمانی که یگانهای رزمی در حال عملیات عبور از روداانه هست)د ،یک
ریسک را پ یتفتهاند .چون در صورت وقوع گ)

 ،امکان و توان همزمان عبور و گ)گیدن وگود

ندارد ،زیتا ه)وز آرایش گ)گی ندارند .عالوه بت این ،وقتی هم که از پل رد شدند ،توان ،آمادگی
و آرایش الزم بتای گ)گیدن وگود ندارد .معموالً در این زمان ،دشمن سعی میک)د پل و نیتوهایی
را که در حال عبور از روداانه هست)د بالفاصله زیت آتش هوایی و زمی)ی قتار بدهد .ل ا عبور از
روداانه ،از لحا محاسبة زمان نزدیک شدن نیتوها به پل و عبور یگانها از پل ،بتحسب اول پل
و نوع یگان عبورک))ده بهلحا رزمی ،پیاده یا مکانیزه ،عملیات بسیار مشکلی است .با توگه به
ای)که در گ)

های قبلی ،تقتیباً چ)ین عملیاتی تجتبه نشده بود ،بتآورد ما این بود که عتاق فکت

نمیکتد ما بتوانیم از روداانة کارون عبور ک)یم.
یکی دیگت از عوامل تاکتیکی موفقیت این عملیات ،وسعت م)طقة عملیات در عتض روداانه
است که به آن اصطالحاً «ستپل» گفته میشود .مسلماً در عملیات عبور از روداانه ،نیتوها «به
ستون یک» از روداانه عبور نمیک))د ،بلکه محواهای را در آن سوی ساحل روداانه بتای عبور،
تصتف و تجدید سازمان و آرایش نیتوهای عملک))ده در نظت میگیتند .در عملیات بیتالمقدس،
محدودا عملیات روداانهی کارون یا بهاصطالح نظامی ،ستپل عملیات ،عتض چهلکیلومتتی
داشت؛ یع)ی در عتض چهل کیلومتت با زدن پ) ،پل و با کمک قاینهایی که از نیتوی دریایی
آورده شده بودند و همچ)ین «اتّادههایی» که بتای عبور و حملونقل بار و تجهیزات زرهی و
توپخانه در عتض چهل کیلومتت به ادمت گتفته شد ،نیتوهای ما از روداانه عبور کتدند .عتاق
در این زمان متحیت و ستگتدان شده بود که به کجای این عتض چهل کیلومتتی حمله ک)د .چون
به هت گوشه که حمله میکتد از یک گوشه دیگت ایتان به پیشتوی ادامه میداد .ل ا عتیض بودن
«ستپل» یکی از عوامل تاکتیکی موفقیت بود که در این اتح لحا شده بود و از نظت نظامی ،گزء
نکات بسیار بتگسته این عملیات است.

112

عوام) و زمینه های مؤثر در پیروزی عملیات بیتالمقدس اکربالی 3

پاسخ سسال سوم :ارزیابی مقایسة میان اهداف با نتای ،و دستاوردهای عملیات بیتالمقدس
چیست؟
ما دو نوع هدف در این عملیات داشتیم :اول ،اهداف راهبتدی و دوم ،اهداف تاکتیکی.
اهداف راهبتدی ایتان در عملیات بیتالمقدس ،آزادسازی اتمشهت و تهدید شتق بصته بود.
اهداف تاکتیکی هم در این عملیات عبارت بود از انهدام دشمن در م)اان اشغالی گ)وب غتب
اوزستان و آزادسازی این بخشها و وارد آوردن اسارت و تلفات به ماشین گ)گی دشمن در این
م)طقه .آزادسازی اتمشهت بهع)وان هدف راهبتدی این عملیات ،باع

ا) ی کتدن اهداف

راهبتدی عتاق در حمله به ایتان میشد .ابن اس)اد و مدارک و نیز گفتههای مقامات عتاقی ،عتاق
در حمله به ایتان سه هدف عمده را تعقیب میکتد :اول ،ستنگونی نظام گمهوری اسالمی ایتان.
دوم ،گداسازی اوزستان با استفاده از گزی)هی نظامی از اتین حمله به اوزستان و سومین اواسته
یا هدف عتاق در حمله به ایتان ،تجدید نظت در قتارداد  2360الجزایت ،ناظت به وضعیت متزب)دی
روی روداانة مشتتک اروند بود.
ما در قتارداد  2360و ابن تمام قوانین و حقوق بینالمللی حاکم بت روداانههای مشتتک ،با
عتاق به این توافن رسیدیم که «اا تالوگ» یا «ااالقعت» روداانة اروند ،متز مشتتک دو کشور
قتار گیتد؛ اما عتاق مدعی بود که این روداانه گزء آبهای داالی عتاق است .این ادعای عتاق
بتمیگشت به سالها قبل از این تاریخ و حتی بتمیگشت به دولت ع مانی که عتاق از دل آن
متولد شده بود .البته این ااتالف متزی توسا انگلستان بین دو کشور تشدید شد و قبل از اتو
از م)طقة غتب آسیا  ،این ااتالف را بین دو کشور تشدید کتد .رژیم بع

عتاق معتقد بود که

ساحل ایتان در روداانه ،متز دو کشور است؛ در حالی که این ادعا بتاالف م)طن متزب)دی
حاکم بت روداانههای مشتتک متزی است و ل ا ادعایی کامالً واهی و بیاساس بود ،ولی عتاق
روی ادعایش اصتار میکتد .عتاق بعد از انقالب اسالمی ،تصمیم به حمله به ایتان گتفت .یکی از
دالیل حمله این بود که در این قتارداد تجدیدنظت ایجاد ک)د و ایتان بپ یتد که تمامی این روداانه
متعلن به عتاق است .بتای ای)که این اواستهاش را محقن ک)د ،روی اتمشهت و آبادان دست
گ اشت؛ یع)ی درصدد بتآمد که بت کتانة شمالی اروند تسلا پیدا ک)د که اگت آنجا متعلن به عتاق
میشد ،ابیعتاً دیگت ایتان نمیتوانست ادعایی راگع به این روداانه داشته باشد ،چون ساحلی در
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این روداانه نداشت؛ اما با بازپا گیتی اتمشهت ،فتای)د ناکامی عتاق در دستیابی به اهدافش
کامل شد .در واقع عتاق تمام اهدافش را از دست داده بود .هم نتوانسته بود گمهوری اسالمی را
ستنگون ک)د ،هم نتوانسته بود اوزستان را از ایتان گدا ک)د ،چون قبالً با فتحالمبین و
اتین القدس ،اوزستان آزاد شده بود و هم ساحل شمالی اروند را از دست داده بود و در این
هدف هم ناکام مانده بود .ل ا تمامی اهداف عتاق در حمله به ایتان ،نقش بت آب شده بود.
در واقع بازپاگیتی اتمشهت مجموعة اهداف عتاق را در حمله به ایتان نقش بت آب کتد.
ضم)اً نشانده)دا این بود که حکومت گمهوری اسالمی ایتان نه ت)ها یک حکومت متزلزل و
بی ثبات و ناتوان نیست ،بلکه توانسته است دشمن اود را از بخش عظیمی از م)اان اشغالی اود
بیتون ک)د .نه ت)ها ستنگون نشده ،بلکه محکمتت ست گای اودش نشسته و ضم)اً قوای نظامی ایتان
از آ ن حالت تدافعی کامالً آزاد شدند و توانست)د نیتوهای عتاقی را بیتون بتان)د و کفة قدرت
نظامی به نفع ایتان س)گین شده بود؛ اما در پاسخ به این سسال که چقدر از اهداف این عملیات
محقن شد ،باید بگویم بخش اعظم اهداف راهبتدی ،که همانا آزادسازی اتمشهت بود ،محقن شد
و همچ)ین تمامی اهداف تاکتیکی نیز در این عملیات محقن شد.

نتیجهگیری
در بترسی و نتیجهگیتی به عمل آمده در این مقاله نشان میدهد که در دوران گ)
هشتساله نبتدی عظیمتت ،وسیعتت ،مهمتت و ماندگارتت از عملیات بیتالمقدس وگود ندارد.
بیشتتین تعداد استای دشمن و باالتتین رقم غ)ایم گ)گی در این عملیات به دست آمده است.
عمینتتین پیشتویها در این نبتد انجام شد ،بهگونهای که از شتق م)طقه عملیاتی با عبور از
کارون 26 ،کیلومتت پیشتوی در متکز ثقل قوای دشمن انجام و رزم)دگان اسالم اود را به متز
بینالمللی رساندند و از سمت اهواز نیز حدود  232کیلومتت تا اتمشهت و اروندرود ،م)طقه بزرگی
به تصتف قوای اسالم درآمد .در سال دوم گ)

 ،صدام و مسئولین ارتش بع ی عتاق در همه

سطوح از ظهور یک قدرت گدید در قابلیتهای رزمی گمهوری اسالمی ایتان ،غافلگیت شدند.
آنها نتوانست)د درک ک))د که این قدرت گدید نظامی ،چگونه در ایتان به وگود آمد .آنها مشاهده
میکتدند که توان ارتش گمهوری اسالمی ،تفاوتی نکتده است .بت تجهیزات ،گ)
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یگان های آنها چیزی اضافه نشده است ولی در عین حال تتکیب گدیدی از توانم)دیهای نظامی
در قدرت رزمی ایتان پدید آمده است .این قدرت گدید حضور نیتوهای داوالبانه متدمی در
گبهههای گ)

بود که با نگتش امام امی)ی به موضوع دفاع و بتداشتهای ایشان از مکتب

دفاعی اسالم ،پدید آمده بود .داوالبان بسیجی با کمک پاسداران آموزش دیده در سپاه پاسداران
انقالب اسالمی سازماندهی شدند و حجم عظیمی از یگانهای رزمی گدید را به وگود آوردند که
با انگیزه الهی و با تمام قوا در ک)ار ارتش گمهوری اسالمی ایتان در بتابت دشمن میگ)گیدند .از
سوی دیگت سازمان گهاد سازندگی بهع)وان یک قدرت بزرگ پشتیبانی و مه)دسی ،توانست)د دهها
گتدان عملیاتی را شکل ده)د که پابهپای رزم)دگان اا مقدم ،امکان مقاومت در بتابت دشمن را
فتاهم آورند.
مطالعه این حماسهها و ای ارگتیهای تاریخی رزم)دگان ایتان ،اعم از نیتوهای سپاه ،بسی،،
ارتش و گهاد سازندگی ،ما را به این حقیقت هتچه بیشتت ره)مون میسازد که این غیور متدان از
همان ابتدای پیتوزی گمهوری اسالمی ایتان در مسیت ارتقاء فته)

ناب اسالمی-ایتانی پیشقدم

بودهاند و در گبهه حن علیه باال و در  6سال دفاع مقدس از گانمایه گ اشتهاند .البته در این مسیت
و بهاصوص عملیات بیت المقدس ،نقش فتماندهان سپاه و ارتش بسیار حائز اهمیت بوده است .در
مجموع ،حضور فعال و30روزه رزم)دگان در اگتای آف)دهای مکتر و متقابل و تحمل دلیتانه
پاتکهای س)گین و متعدد دشمن و دفع آنها نشانده)ده قصد قطعی و اراده استوار آنان بتای
کسب پیتوزی ،تیمین هدفها و بهویژه آزادسازی اتمشهت بوده است و نمونهای از تالشهای
استگیناپ یت آنان در نبتد علیه متجاوز به شمار میآید .در پایان میتوان به پیام حضتت امام
امی)ی در اصوص آزادی اتمشهت اشاره نمود که ایشان فتمودند« :با تشکت از تلگتافاتی که
در فتح اتمشهت به ای)جانب شده است ،سپاس بیحد بت اداوند قادر که کشور اسالمی و
رزم)دگان متعهد و فداکار آن را مورد ع)ایت و حمایت اویش قتار داد و نصت بزرگ اود را
نصیب ما فتمود .ای)جانب با یقین به آنکه (ما ال)صت اال من ع)داهلل از فتزندان اسالم و قوای
سلحشور مسلح که دست قدرت حن از آستین آنان بیتون آمده و کشور بقیهاهلل االعظم ارواح)ا
لمقدمه الفدا را از چ)

گتگان آدماوار که آلتهایی در دست ابتقدرتان ،اصوصاً آمتیکای
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گهان اوار هست)د ،بیتون آورد و ندای اهللاکبت را در اتمشهت عزیز ا)ینانداز کتد و پتچم ال اله
اال اهلل را بت فتاز آن شهت اتم که به دست گ)ایتکاران غتب به اون کشیده و اونینشهت نام
گتفت به اهتزاز در آورد ،تشکت میک)م و آنان فوق تشکت ام ال من هست)د .آنان به یقین مورد
تقدیت ناگی بشتیت و بتپاک))ده عدل الهی در ستاست گیتی روحی لتتاب مقدمه الفدا میباش)د.
آنان به آرم «مارمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی» مفتختند .مبارک باد و هزاران بار مبارک باد بت شما
عزیزان و نور چشمان اسالم این فتح و نصت عظیم که با توفین الهی و ضایعات کم و غ)ایم بیپایان
و هزاران اسیت گمتاه و مقتولین و آسیب دیدگان بدبخت که با فتیب و فشار صدام تکتیتی ،این ابت
گ)ایتکار دهت به تباهی کشیده شدند ،ستافتازانه بتای اسالم و میهن عزیز افتخار ابدی هدیه آوردید
و مبارک باد بت فتماندهان قدرتم)د که فتماندهان چ)ان فداکارانی هست)د که ستاره دراش)ده
پیتوزی آنان بت تارک تاریخ تا نفخ صور نورافشانی اواهد کتد و مبارک باد بت ملت عظیمالشین
ایتان اینچ)ین فتزندان سلحشور گانبتکفی که نام کشورشان را گاویدان کتدند و مبارک باد بت
اسالم بزرگ این متابعانی که در دو گبهه گ)

با دشمن باا)ی و دشمن ظاهتی پیتوزم)دانه و

ستافتاز امتحان اویش را دادهاند و بتای اسالم ستافتازی آفتیدند و هان ،ای فتزندان قتآن کتیم
و نیتوهای ارتشی ،سپاهی ،بسیجی ،ژاندارمتی ،شهتبانی و کمیتهها و عشایت و نیتوهای متدمی
داوالب و ملت عزیز ،هوشیار باشید که پیتوزی هتچ)د عظیم و حیتتانگیز است ،شما را از یاد
اداوند که نصت و فتح در دست اوست غافل نک)د و غتور فتح شما را به اود گلب نک)د که این
افتخار بزرگ و دامی اطتناک است که با وسوسه شیطان به ستاغ آدم میآید و بتای اوالد آدم
تباهی میآورد و من با آنکه به همه شما اامی)ان تعهد به اسالم دارم ،از ت کتی که بتای مسم)ان
نفع دارد ،باید غفلت نک)م .چ)انچه از نصیحت به حکومتهای همجوار و م)طقه دریﻎ ندارم و آنان
میدان)د ،امتوز با فتح اتمشهت مظلوم ،دولت و ملت پیتوزم)د ما از موضع قدرت سخن میگوید و
من به پیتوی از آنان به شما اامی)ان میدهم که اگت از اااعت بیچون و چتای آمتیکا و بستگان
آن دست بتدارید و با ما به حکم اسالم و قتآنکتیم رفتار ک)ید ،از ما گز ایت و پشتیبانی نخواهید
دید و شما بدانید آنقدر که ابتقدرتها از صدام ،این نوکت چشم و گوش بسته ،پشتیبانی کتدند از
شماها که قدرتهای کوچک و حکومتهای ضعیف هستید ،پشتیبانی نمیک))د و شما عاقبت این
گ)ایتکار و همقطار گ)ایتکارش شاه مخلوع را به عیان دیدهاید .قدرتهای بزرگ پیش از آنکه
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از شما استفاده نمای)د ،از شما اتفداری نمیک))د و شما را بتای م)افع اویش به هالکت میکش)د
و من نصیحت بتادرانه به شما میک)م که کاری نک)ید که قتآن کتیم بتای بتاورد با شما تکلیف
نماید با حکم ادا با شما رفتار ک)یم و یقین بدانید که ام ال حس)ی مبارک مصتی و حسین اردنی و
دیگت گ)ایتکاران آنان بتای شما نفعی ندارد و دین و دنیای شما را تباه میک))د .اگت با نشستهای
اود بخواهید اتح کمپ دیوید یا فهد را که متدهاند ،زنده ک)ید که اطت بزرگی بتای کشورهای
اسالمی بهاصوص حتمین شتیفین میدانیم؛اسالم به ما اگازه سکوت نمیدهد و ای)جانب در
پیشگاه مقدس اداوند تکلیف الهی اود را ادا نمودم .اک)ون دست تضتع و دعا بهسوی االن یکتا
بل)د کتده و به قوای مسلح اسالم و فداکاران قتآن کتیم و میهن عزیز ایتان دعا میک)م و سالمت
و سعادت و پیتوزی آنان را اواستار هستم .سالم و درود بیپایان بت فتماندهان قوای مسلح و
رزم)دگان فداکار و بت ملت دلیت ایتان عزیز و ستشار از شادی ما»« .والسالم علی عباد اهلل
الصالحین»(امامامی)ی. 2263 ،
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غالمی1

تاریخ دریافت36/23/32 :
تاریخ پ یتش36/22/26 :

چکیده
بهاورکل ی گ)

ناهمطتاز مفهومی است که چگونگی شکست اتف قوی را از اتف ضعیف توضیح میدهد.

بتای بترسی شیوه های گ)
( چتیکی و گ)
گ)

ناهمطتاز در مقابله با تهدیدات ،در این تحقین به دو حوزه عملیات گ)

درونشهتی

ااالعات اشاره و مورد بترسی قتار گتفته است .از بین نخبگان نظامی کشور که آگاهی م)اسبی از

ناهمطتاز داشتهاند ،تعداد  22نفت به روش نمونهگیتی اوشهای تصادفی انتخاب و پتسش)امهای م)اسب در ااتیار

آنان قتار گتفت .نتای ،بهدستآمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی مورد تجزیهوتحلیل آماری قتار گتفت .این
تحقین ضمن دستیابی به مسلفههای گ)
حسین همدانی در گ)

ناهمطتاز تالش دارد ،با تعیین میزان تیثیت شااآهایی که ستدار شهید حا

ناهمطتاز گهت کارایی مسلفهها در مقابل تهدیدات نظامی بهدست آورده است ،را با استفاده

از پتسش)امه و انجام مصاحبه مشخآ ک)د.
کلید واژهها :گ)

-2

ناهمطتاز ،گ)

درونشهتی (چتیکی  ،گ)

ااالعات ستدار شهید حا حسین همدانی.

دانشجوی کارش)اسی ارشد گغتافیا و دفاع مقدس دانشگاه ارومیه.Info.gholami@yahoo.com ،
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مقدمه
بهکارگیتی الگوی گ)

ناهمطتاز به همان اندازه که ،ایف وسیعی از فتصتهای مت)وع را

فتاروی اتاحان دفاعی در سطوح مختلف گ)

میگستتاند؛ تهدید ،دلنگتانی و تتدید را نیز به

اردوگاه اتف مقابل تحمیل مینماید؛ چتا که با ابتکار عمل ،اقدامات غیت م)تظته ،بهکارگیتی
ابزار نامتسوم ،غافلگیتی ،فتیب و عزم و اراده پوالدین میتوان سترشته امور را از مدار پیشبی)ی-
های مبت)ی بت راهبتد دشمن اار ساات و انسجام راهبتد دشمن را بهع)وان قابلیتی حیاتی از هم
گسیخت.
تحقین حاضت در پی آگاهی بیشتت و ش)اات مسلفههای گ)

ناهمطتاز در قتن حاضت با

آموزههای نخبگان نظامی بهاور ویژه ستدار شهید حا حسین همدانی میباشد و بت آن است تا
ضمن بترسی شیوههای متداول و مورد پ یتش اک ت تحلیلگتان نظامی در اصوص گ)
ناهمطتاز ،توانایی نظام دفاعی کشور را در بهکارگیتی مسثت این روشها مورد پژوهش و بترسی
قتار داده تا بتوان با نتای ،حاصل از آن گامی هت چ)د ناچیز در پویایی تفکتات نوین نظامی و
دفاعی بتداشته شود.

بیان مسئله
گ)

 ،پدیدهای اگتماعی است که قدمت آن به قدمت حیات بشت میرسد .شکلگیتی این

پدیده ،متیثت از ویژگیهای انسان همچون عقل ،تفکت ،تدبیت ،تصمیمگیتی ،تمایل و  ...میباشد.
مبانی دی)ی ،میداند که گتایش باال م)جت به شکلگیتی دو گبهة حن و باال در اول تاریخ
گتدیده است (اودسیانی و همکاران . 62 :2233 ،اگت چه واژه ناهمطتاز (عدم تقارن به تازگی
وارد ادبیات راهبتدی نظام دفاعی کشور آمتیکا شده است ،ولی این یک نظتیه گدید نیست.
متفکتان و اندیشم)دان عتصه گ)

 ،همیشه اگت)اب از توانم)دیهای دشمن و یافتن نقاب ضعف

او را بهع)وان یکی از راز و رمزهای پیتوزی توصیه نمودهاند .این م)طن اصلی کلیة تالشهای
رقابتی در زمی)ههای مختلف و از گمله گ)

است .اصل و شاکله گ)

ناهمطتاز به دنبال پاسخ به

این سسال است که در م)ازعات میان بازیگتان چگونه راهبتد یک بازیگت ضعیف میتواند قدرت
یک بازیگت قوی را ناکارآمد ک)د .بتاساس م)طن روابا بینالمللی چ)انچه قدرت ،متضمن پیتوزی
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در گ)

باشد بازیگتان ضعیف هیچگاه نباید بت رقبای قدرتم)د فائن آی)د؛ بهویژه زمانی که فاصله

زیادی بین قدرت دو بازیگت وگود داشته باشد (کتمی :2266 ،ص . 296
ستد و فتو ریختن اسطورههای دیوار آه)ین شوروی،

امتوزه با پایان گتفتن گ)

سیاستمداران ایاالتمتحده تالش دارند آن را به مع)ای پیتوزی لیبتال دمکتاسی غتبی تلقی کتده
و همه کشورهای گهان را تحت نظام حاکمیت مورد نظت و ایده آل اود با ارائه نظتیه نظم نوین
گهانی درآورند .امتوزه یکی از گزی)ههای مهم در این چالش فتارو ،انتخاب تاکتیکهای دفاعی
به دلیل نامتعادل و نابتابت بودن میزان تهدیدات و قدرت نظامی و تک)ولوژیکی آمتیکا و متعهدانش
ناهمطتاز است .استتاتژیستها ،گ)

بت ما و حتی آنها رویآوری به پدیده گ)

ناهمطتاز را

بهع)وان نبتدی که از حالت ه)جار و قاعده ابیعی اار شده و از روشی غیتمستقیم بتای
تیثیتگ اری بت یک نیتوی نامتعادل استفاده میک))د ،میدان)د .ک)ت مک)زی در کتاب گ)
نامتقارن اود آاتین تعتیف را درباره گ)

ناهمطتاز بهصورت زیت بیان کتده است:

«بکارگیتی رویکتد غیت قابل پیشبی)ی یا غیت متعارف بتای ا) ی نمودن یا تضعیف قوای
دشمن با تکیه به نقاب قوت اود و بهتهبتداری از نقاب ضعف او از اتین ف)اوری غیتقابل انتظار یا
روشهای مبتکتانه»
ضتوریست در عصت ظهور تهدیدات با ماهیت عدم تقارن ،قبل از هت چیز ضمن آگاهی و
ش)اات تواناییهای اود و کشف نقاب آسیبپ یت دشمن شیوهها و مسلفههای گ)

ناهمطتاز را

بیابیم و مت)اسب با میزان توانایی ،قدرت و توان رزمی اود آنها را بکار بگیتیم(حبیبی. 22 :2267 ،
این تحقین ضمن دستیابی به مسلفههای گ)

ناهمطتاز تالش دارد ،با الهام از آموزهها و

الگوپ یتی از ستدار ستلشگت پاسدار شهید حا حسین همدانی ،با اتح مسئله میزان تیثیت
بکارگیتی شیوهها و مسلفههای گ)
در کار آمد کتدن گ)

ناهمطتاز در نظام دفاعی ما بتای مقابله با تهدیدات نظامی،

ناهمطتاز قدم بتدارد.

پرسش تحقیق
بکارگیتی شیوههای گ)

ناهمطتاز در تحقن اهداف ستدار ستلشگت پاسدار شهید حا

حسین همدانی چه تیثیتی داشت؟
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اهداف تحقیق
هدف کلی تحقین ،بترسی تیثیت بکارگیتی شیوههای گ)

ناهمطتاز در مقابله با تهدیدات

نظامی از م)ظت ستدار شهید حا حسین همدانی است که بتای دستیابی به آن ،حصول به اهداف
اگتایی و ااتصاصی مشتوحه زیت ضتورت دارد:
الف تعیین میزان تیثیت بکارگیتی دانش نخبگان نظامی کشور در گ)
ع)وان شیوههای گ)

ااالعات ،تحت

ناهمطتاز علیه تهدیدات نظامی.

ب تعیین میزان تیثیت بکارگیتی دانش نخبگان نظامی کشور در گ)
تحت ع)وان شیوههای گ)

درون شهتی(چتیکی ،

ناهمطتاز علیه تهدیدات نظامی.

اهمیت موضوع تحقیق
در مقابله با تهدیدات ناهمطتاز هدف اصلی گلوگیتی از تیثیتات نامت)اسب این نوع تهدیدات
میباشد .تیثیت نامت)اسب مضمون اصلی گ)

ناهمطتاز است و باید در تمام سطوح گ)

مقابله شود .اولین گام در گهت آمادگی دفاعی بتاساس بتاورد با حوادث و گ)

با آن

های احتمالی

آی)ده فتاروی ملت و دولت ها ،ابتدا درک صحیح از میزان تهدیدات علیه کشور و سپا فهم نحوه
نگتش دشم)ان آی)ده به گ)

های احتمالی و همچ)ین تلقی آنها از محیاهای گ)گی آی)ده است.

گام بعدی نیز استفاده از دانش و تجتبه نخبگان نظامی بتای متتفع نمودن هت نوع تهدید بتای
کشور میباشد.
ب)ابتاین ش)اات شیوهها و مسلفههای گ)

ناهمطتاز و کسب آگاهی کافی در اگتای این

شیوهها و بترسی میزان تیثیتگ اری آنها بتای مقابله با تهدیدات ناهمطتاز نیازم)د پژوهش و
تحقیقات در این زمی)ه میباشد .محقن با استفاده از دانش نظامی استاد گ)

های ناهمطتاز محور

مقاومت ،ستدار ستلشگت پاسدار شهید حا حسین همدانی به بترسی تیثیت بکارگیتی شیوههای
گ)

ناهمطتاز در مقابله با تهدیدات نظامی پتدااته و تالش کتده است گمعآوری ااالعاتی در

این زمی)ه با استفاده از پتسش)امه و همچ)ین روایات شهید حا حسین همدانی این تحقین را به رشته
تحتیت درآورد.
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فرضیه تحقیق
در این تحقین ،متغیتهای اثتگ ار مان)د :شیوههای گ)
بهع)وان متغیتهای اساسی مورد بح

ناهمطتاز و شهید حا حسین همدانی

محقن در نظت گتفته شدهاند و محقن فتضیههای اود را با

توگه به ااالعات و یافتههای کتابخانهای ،پتسش)امهای و روایاتی از ستدار شهید و همچ)ین با
استفاده از تحلیلگتان نظامی است)تا کتده است.
ااالعات ،شیوهای ناهمطتاز بتای مقابله با تهدیدات نظامی هم در

الف احتماالً بکارگیتی گ)
دوران دفاع مقدس و هم در گ)
ب احتماالً بکارگیتی گ)

های ک)ونی (بتون کشوری میباشد.

درون شهتی (چتیکی  ،بهع)وان یک روش بتای مقابله با تهدیدات

نظامی نیازم)د کسب دانش تخصصی با استفاده از آموزههای نظامی میباشد.

روش اجرای تحقیق
تعیین و تعریف جامعه آماری
گامعه آماری مورد تحقین ،نخبگان نظامی نیتوهای مسلح کشور هست)د که پیتامون گ)
ناهمطتاز آگاهی م)اسب داشتهاند .ای)ان از میان همتزمان شهید حا حسین همدانی و همچ)ین از
افستان ارشد مطلع و بهصورت اوشهای تصادفی انتخاب گتدیدهاند.

اسناد و مدارک
محقن بهم)ظور گتدآوری ااالعات در اصوص موضوع تحقین به کتابخانهها و متاکز
نیتوهای مسلح کشور متاگعه و نسبت به گمعآوری ااالعات از روی م)ابع اقدام کتده است.

پرسشنامه
محقن بتای بدست آوردن میزان توانایی ستدار شهید حا
بکارگیتی شیوههای گ)

حسین همدانی در راستای

ناهمطتاز در بتابت تهدیدات نظامی با استفاده از دادههای حاصل از

پتسش)امه ،اقدام به گمع آوری ااالعات در این زمی)ه نموده و این نتای ،را در ااتیار همرزمان
شهید و همچ)ین افستان ارشد مطلع قتار داده است.
محقن سساالت را از نوع سساالت چ)د گوابی انتخاب کتده تا توسا آنها بتواند کارایی و
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تجتبه ستدار شهید در حوزه گ)

های درون شهتی (چتیکی و گ)

ااالعات را بدست آورده

و در تعیین ارزش نهایی کمیت متغیتها اندازهگیتی نماید.
نتیجه نهایی تحقین پا از گمعآوری دادههای حاصل از پتسش)امه در اصوص متغیتهای
مستقل مسثت در میزان توانایی ستدار شهید حا حسین همدانی گهت مقابله با تهدیدات نظامی در
یک گ)

ناهمطتاز بهوسیله تجزیه و تحلیل آماری بت مب)ای مقیاس نسبی با فواصل زیت محاسبه

میگتدد.
ایلی زیاد
62-222

زیاد
72-62

متوسا
92-72

ایلی کم

کم

2-32

32-92

تعاریف و مفاهیم تحقیق
تعریف جنگ ناهمطراز
تاک)ون تعتیفهای گوناگونی از گ)

ناهمطتاز ارائه شده است؛ مان)د م)صفانه نج)گیدن

اصم ،یا درگیتی مایان دو نایتوی نامتجانا ،مان)د درگیتی میان نیتوی هوایی با زمای)ی در ادامه
به چ)د نامونه از آناان اشاره میگتدد:
 عدم بتابتی و عدم همطتازی ناظامی باین اتفهای درگیت در یک صح)ه گ) -یک درگیتی اار از اصل و قاعده پ یتفته شده در گ)

؛

های کالسیک؛

 بتاورد م)طقی باا شاتایا ،زمانی که میدانیم به هیچوگه نامیتوان از ااتین متسوم وشیوههای گا)

کاالسیک دشمن را مغلوب کتد (استیونمتز. 02 :2262،

تعریف کاربردی ندیروی زمدینی از جنگ ناهمطراز
ال
«دشم)ان ممکن است تالش ک))د تا با استفاده از نقاب ضعف ما و بهکارگیتی شایوههای کام ً
ماتفاوت با شیوهی عملیاتهای نظامی آمتیکا ،قوای ماا را ماغلوب یا تاضعیف ک))د».
تعتیف اساتیونمتز از نااهمطتاز،که مب)ای بسیاری از مباح

اصلی در حوزا عدم تقارن است،

عبارتست از :در امور نظامی و ام)یت ملی ،عدم تقارن به مع)ی عملیات ،سازماندهی و انادیشهورزی
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متفاوت از دشامن بهم)ظور به حداک ت رساندن بتتتیهای ااودی و باهتهبتداری از ناقاب ضعف
دشامن ،به دسات گاتفتن ابتکار عمل یا به دست آوردن آزادی عمل بیشتت است .این عدم تقارن
میتواند راهبتدی سیاسی ،نظامی عملیاتی یا تتکیبی از ای)ها باشد .همچ)ین میتواند شیوهها،
ف)اوریها ،ارزشها ،سازمانها ،نسبتهای زمانی و یا تتکیبهایی از ای)ها را شامل شود .این عدم
تاقارن میتواند کوتاهمدت یا بل)دمدت باشد؛ میتواند گدا از این مباح
متقارن باشد .همچ)ین این عدم تقارن هت دو بعد فیزیکی و روانی گ)

به دنبال نگتشهای
را شامل میشود

(استیونمتز. 09 :2262،
از مجموع تعاریف میتوان به ع)اصت اصلی زیات ،که در نابتد ناهمطتاز مدنظت است ،اشاره
کتد:
الف بهتهگیتی از نقاب ضعف و آسیبپ یتی دشمن؛
ب استفاده از ف)اوریهای پیشتفته و غیت قابل انتظار؛
استفاده از روشهای مبتکتانه؛
د تضعیف اراده دشمن بتتت؛
ه تیکید بت تیثیت نامت)اسب(دستیابی به اهداف راهبتدی با استفاده از م)ابع اندک (رشید:2263،
. 32
تعریف جنگ اطالعات
به مع)ی تغییت توازن دانش ااالعات به سود نایتوهای ااودی با آگااهی از همه فعالیتهای
دشمن و ممانعت از دستتسی او به ااالعات متبوب به اود میباشد (حبیبی. 23 :2267 ،
تعریف جنگ درون شهری اچریکی
اتحریزی و هدایت هت ناوع عملیات رزمی بت عالیه هدفهای نظامی در یک مجموعه
مسکونی شهتی و م)طقه ابیعی مجاور آنکه با تیسیسات مص)وعی ساات بشت و تتاکم گمعیتی
افتاد غیت نظامی مشخآ میشود (حبیبی. 32 :2267 ،
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جنگ اطالعات
اطالعات
در عاصت کا)ونی تغییتات کیفی که در محیا ااالعاتی به وگود آمده است ،نشان میدهد که
بتتتی ااالعاتی از متز گمعآوری ااالعات فاتاتت باوده اسات .عبارت «بتتتی ااالعاتی» بت
حالت یا وضعیت عدم تعادل به نفع یکی از اتفین داللت میک)د .بتتتی ااالعاتی زمانی که به
شاکل کاارآمدی به دانش و تصمیمات بتتت تبدیل گتدد ،بتای نیتوی عملک))ده مزیت رقابتی
فتاهم اواه)د کتد .ااالعات باتتت مابدل شده باه دانش بتتت ،باید در گهت تصمیمگیتی بهتت و
ستیعتت به کار گتفته شود .پیش نیاز هت اقدام تاکتیکی و عاملیاتی تاوسا دشمن ،کار ااالعاتی
است.
دشمن تا به نتیجه و بتآورد قطعی ااالعاتی نتسد ،عمل نخواهد کتد؛ ل ا بااید تاالش شود تاا
دشمن در متحلة گ)

ااالعاتی متوقف شده و هیچوقت به بتآورد قطعی و تصمیم در شتایا

اامی)ان نتسیده و نیازهای اااالعاتیاش تایمین نشود .باید بهگونهای عمل کتد که هیچ وقت
بتآورد ااالعاتی دشمن از قابلیت و تواناییهای نایتوهای اودی کاامل ناشود؛ انتهای قدرت
اودی را نتواند تخمین زده و نیات ،راهبتدها و اتحهای ما را ش)اسایی نک)د (کتمی203 :2266 ،
فریب اطالعاتی
فتیب ،اقداماتی را شامل میشود که باع

گامتاهی تاصمیمگیتان دشمن ناسبت به تواناییها،

مقاصد و عملیات نیتوهای اودی گتدد .به این وسیله دشمن اقداماتی را انجام میدهد کاه در
ماوفقیت میموریت نیتوهای اودی نقش دارد .فتیب به حصول یک هدف احساسی و ادراکی
کمک میک)د و اود یک هدف اصالی باه شمار نمیرود.
انحتاف در ادراک میتواند به دو صورت به وگود آید:
 -2فتیب شبههآمیز،که نسبت به یک واقعیت ابهام ایاجاد مایک)د؛
 -3فتیب گمتاهک))ده که نسبت به یک امت غیت واقاعی ااامی)ان ایاجاد میک)د.
در مقوله ااالعات فتیب عبارت است از ،هت کاری که موگب فتیب و ایاجاد درک ماجازی
دشمن نسبت به واقعیتهای اودی شود ،در واقع در فتیب ااالعاتی ،گ)
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واقعیت ،با ع)وان «مجاز» و القای مجاز باا ع)وان «واقعیت» است.
در واقع در ایان فاضا بااید بتوانیم ادراک دشمن و اتف مقابل را مدیتیت ناماییم ،تا او
باتاساس دادههای عمدی و گهتدار ما محیا ذه)یاش را آرایش دهد .سیستم تصمیمگیتی
دشمن تابع سیگ)الهایی است کاه ما م)تشت میک)یم ،نه آنچه که او باه دست میآورد؛ ب)ابتاین در
یکجا حفاظت از اااالعات ،اقتضایش گالوگیتی از انتشار اموا و در گایی دیگت اقاتضای آن
اناتشار ااالعات و اموا گهتدار است؛ زیتا فضایی مهآلود ،ابهامآمیز و غیت واقعی و مجازی
ایجاد کتده و از آن ااتین میتواند ادراکاات دشمن را مدیتیت ک)د ،تا دشمن در هادفیابی و
هادفگزی)ی هامواره در تتدید و ابهام باه ست ببتد (کتمی. 272 :2266 ،
اص) اشدراف اطالعاتی
ماشین گ)گی دشمن کاه باه م ابه یک سیستم است ،نمیتواند بدون ااالعات کافی عمل ک)د.
یک اشتباه باع

اشتباه کل سیستم مایشود؛ یع)ی هات هدف باید در ابتدا ش)اسایی ،گزی)ش،

ارزشیابی و سپا مورد اصاابت قاتار گیتد و ایان اقدام فاقا باا کار ااالعاتی امکانپ یت اسات.
به این لحا

 %62قدرت دشمن متکی به کار ااالعاتی است ،بهاصوص هدفگزی)ی و

هدفیابی.
قدرت رزمی که دشمن در ااتیار دارد ،باسیار گاتانقیمت ،پیچیده و تا اندازهای محدود
است؛ ب)ابتاین تجهیزات و قدرت ناظامی دشامن بااید باه اهادافی اصابت نمای)د که ارزش
اقاتصادی قابل مالحظهای داشته باش)د یا ای)که ارزش یا کیفیت راهبتدی باالیی ایجاد نماید
(کتمی. 272 :2266 ،

نقش سردار شهید حاج حسین همدانی در جنگ اطالعات
در ای)جا آنچه که شخصیت ستدار شهید حا حسین همدانی را بارز میک)د ،ش)اات او از
شتایا موگود و اقدامات و تصمیمگیتیهای او در شتایا گ)گی بوده است.
در عملیات فتحالمبین در دوران دفاع مقدس شهید حسن باقتی این عملیات را بت اساس
ااالعات شهید حا حسین همدانی اتاحی کتد .این عملیات که در فتوردین ماه سال  2272انجام
شد ،گستتدهتتین عملیات در شمال اوزستان بود که مسئولیت گشتزنی و ش)اسایی در محور بلتا
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(تپه بلتا یکی از عوارض حساس غتب رود کتاه است که در شمال غتب دهکده بلتا و در گ)وب
ارتفاعات شاوریه و دهلیز و در شمال گاده اندیمشک-دهلتان قتار دارد و متکز دیدهبانی دشمن
بود به ایشان واگ ار شد.
ایشان در عقبه دشمن نفوذ یافت و شهید حسن باقتی در آن زمان عملیات را با ااالعات ستدار
شهید حا حسین همدانی اتاحی کتد؛ چتا که ستدار همدانی به کار اود به اوبی واقف بود و
حتی به عقبه دشمن میرفت و گان اود را به اطت میانداات .نیتوهای ااالعات و عملیات تیپ
 36محمدرسولاهلل تحت ک)تتل محمود شهبازی و با فتماندهی ستدار همدانی بتای ش)اسایی
م)طقه عملیات فتحالمبین ،محور بلتا را که شامل  9س)گت اگتماعی بود در آن م)طقه راهاندازی
کتدند .گتوه ش)اسایی این تیپ در آن مستقت شده و کار ش)اسایی را از تپههای بلتا که حدود 30
دستگاه تانک در آن مستقت بود را آغاز نموده ستانجام رزم)دگان قتارگاه نصت در متحله اول
عملیات فتحالمبین این م)اان را آزاد کتدند (میتزایی. 2239 ،

جنگ درون شهری اچریکی
گ)
گ)

درون شهتی بهع)وان آااتین گازی)ه دریک نابتد ناابتابت ولی باهع)وان مشخصه بزرگ

های قاتن بیست و یکم که عصت واحدهای عملیاتی مستقل کوچک نام گتفته است ،مطتح

است .دلیل ایان اناتخاب،آن است که گ)

درون شهتی دارای یاک ابازار اساتتاتژیکی «اود

دفااعی پیاشگام متدمی» است که قاادر مایباشد به ستعت توسعه و گستتش یابد و از پتانسیل قوی
«فضای دفاعی» م)اسب بتاوردار است .کشیده شدن گ)گجویان و چاتیکها باه درون شاهتها یک
تاکتیک اگباری بتای مبارزه و مقابله باا دشامن باتتت باا مااهیت اشاغالگتی که نتیجه داالت
مستقیم قدرتهای قوی در ک)تتل و ادامه سلطهست ،محسوب میشود .آنها محیا شهتی را
بهع)وان ت)ها و آاتین س)گت بتای بهدام اندااتن و ضتبه زدن به نیتوهای دشمن قویتت در یک
نبتد ناابتابت و ناهمگن با ماهیت عدمتقارن انتخاب کتدهاند (حبیبی. 36 :2267 ،

نقش سردار شهید حاج حسین همدانی در جنگ درون شهری اچریکی
ستدار شهید همدانی در گبهه سوریه حضور داشت و از آنجا که ماهیت گ)
گ)

سوریه ،یک

چتیکی است ،ارتش سوریه بهع)وان یک ارتش کالسیک آمادگی مقابله و درگیت شدن در
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چ)ین گ)گی را نداشت .ارتش سوریه مان)د ارتش هت کشور دیگتی آمادگیهایی که دیده بود،
تمام عیار با گتوههایی

آموزشهای گ)

با ارتشهای کالسیک بود؛ اما به ناگاه درگیت گ)

شد که مشی گ)

چتیکی را دنبال میکتدند ،ل ا به ااات همین بیتجتبگی و نداشتن آموزش

کامل ،در ابتدای بحتان سوریه بهستعت گتوههای تکفیتی رشد کتده و قدرت گتفت)د؛ بهگونهای
که چیزی نمانده بود که پایتخت سوریه هم سقوب ک)د .در چ)ین شتایا سختی ،ستدار ستلشگت
پاسدار شهید حا حسین همدانی مسئولیت ادمات مستشاری را بت عهده گتفت و با کولهباری از
تجتبه و روحیه گهادی تمام آنچه را که میدانست و در اول تاریخ انقالب اسالمی تجتبه کتده
بود بهاور االصانه در ااتیار ارتش و دولت سوریه گ اشت .بعد از آموزشهای چتیکی به ارتش
سوریه ،ارتش این کشور نه ت)ها از سقوب دمشن گلوگیتی کتد بلکه موفن شد بار دیگت زمام
مبارزه را در دست گتفته و بسیاری از م)اان را که به دست گتوههای تتوریستی و تکفیتی افتاده
بود ،را بازپا بگیتد.
نقش ستدار شهید همدانی در دفاع از حتم اهل بیت از این نظت مهم بود که در آن زمان
چیزی نمانده بود که حتمهای شتیف بخصوص حتم حضتت زی)ب در سوریه سقوب کتده و
به دست تکفیتیها بیفتد؛ حتی تکفیتیها تا دیوارهای حتم حضتت زی)ب پیشتوی کتده بودند
و بهصتاحت گفته بودند که در صورتی که موفن شوند آن م)طقه را بگیتند ،حتم را با ااک
یکسان اواه)د کتد .در چ)ین شتایطی بود که ستدار شهید همدانی با یارانشان (که آنها هم در
ک)ار شهید همدانی نقش بسیار زیادی را ایفا کتدند  ،تحت فتماندهی ستدار سلیمانی موفن شدند
نه ت)ها حتم حضتت زی)ب ،بلکه م)اان مجاور حتم و حومه دمشن را از دست تتوریستها آزاد
و نگتانی گهان تشیع را بتاتف ک))د؛ چتا که شیعیان به شدت نگتان این بودند که حتم حضتت
ای ار و شهادت. 2239 ،

زی)ب به دست گتوههای تکفیتی بیفتد (فته)

تجزیه و تحلی) شاخصها و آزمون فرضیهها
بیان فرضیه اول
با توگه به فتضیه ،احتماالً بکارگیتی گ)

ااالعات ،شیوهای ناهمطتاز بتای مقابله با

تهدیدات نظامی که هم در دوران دفاع مقدس و هم گ)
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بهم)ظور آزمونهای فتضیه  0شااآ توانایی ستدار شهید در بکارگیتی گ)

ااالعات،

همکاری ستدار شهید با نیتوهای تحت امت اود ،مدیتیت ستدار شهید همدانی ،بتنامهریزی
ااالعاتی در موقع بحتان و استفاده از شیوههای روز دنیا در گ)

ااالعات در قالب  0سسال زیت

از گامعه آماری بهوسیله پتسش)امه پتسیده شد که تجزیه و تحلیل نهایی آن به شتح زیت به دست
آمد:
 شتح و تفسیت گدولهای متبوب به شااآها؛ پیدا کتدن شااآها متکزی و پتاک)دگی؛ تعمیم دادن دادهها به گامعه آماری؛ آزماون اساتقالل فتاوانیهای شااآها به کمک آزمون ایدو؛ آزمون فتضیهها توسا متاحل (آماره آزمون ،مقدار بحتانی ،تصمیمگیتی و گدول توافقیبتای رد یا تییید آنها؛
 از آنجا که پژوهشگت از مقیاس اندازهگیتی«اسمی» استفاده کتده است ب)ابتاین ملزم بهاستفاده از آزماونهای غیت پارامتتیک شده که از میان آنها «آزمون ایدو» را بتای آزمون
فتضیههای اود انتخاب کتده است؛
 درگات آزادی در هت شااآ آماری مساوی تعداد ارزشهای است که آزادانه دستخوشتغییت میشوند .مطابن یک قانون کلی بتابت اسات باا حااصل ضتب تعداد ردیفهای هت گادول
ما)های یاک در تعداد ستونهای آن م)های یک یع)ی:

d . f  Row  1 Colum  1
آزمون استقالل فراوانیها
آزمون ) (x2یا توزیع کای -متبع بتای بترسی استقالل یا همبستگی بین دو متغیت بکار میرود
چ)انچه  x2محاسبه شاده از ناظت آمااری مع)ادار نباشد فتض استقالل یا عدم وابستگی ماتغیتها یاا
فتض صفت  h0تییید میشود اما اگت  x2از نظت آماری مع)ادار شود فتض صفت رد میشود و
فتض مقابل  h1تییید میشود نتیجه آناکه دو ماتغیت ماستقل نیست)د بلکه به هم وابسته میباش)د و
همبستگی دارند.
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آزمون استقالل کاای -متبع یک آزمون یک دنباله است که همواره  h1به اندازه  aدر
دنباله راست آن تعتیف اواهد شد.

مقدار بحرانی از جدول خی دو

1


X2

H0

H1

ب)ا به شکل باال اگت مقدار مج ور کای  x2از مقدار بحتانی بادست آماده بیشتت باشد در
محدوده  h1قتار میگیتد و ب)ابتاین  h1پ یتفته (وگود رابطه مع)ادار و ب)ابتاین وگود همبستگی
و وابستگی بین دو متغیت و  h0رد مایشود و باالعکا اگات مقدار مج ور کای  x2از مقدار
بحتانی بدست آمده از گدول پیوست کمتت باشد در محدوده h0قاتار مایگیتد و با)ابتاین h0
پ یتفته (عدم رابطه مع)ادار و یع)ی رابطهای بین متغیتهای مورد نظت وگود ندارد .این موضوع
محقن را قادر ساااته اسات تاا از هت شااآ بهصورت گداگانه ااالعات آماری آن را استختا
و در تحلیلهای دیگت متتبا با موضوع از آناها باهته ببتد .الزم به ذکت است که محقن نیز به دلیل
استفاده از آزمونهای غیت پاراماتتیک از «آزماون اایدو» بتای آزمون نهایی فتضیههای اود به
کمک گداول توافقی استفاده کتده است.
اولین شااآ از فتضیه اول بهصورت زیت بهع)وان نمونه آورده میشود:
سؤال اول افرضیه اول  :توانایی و حضور ستدار شهید حا حسین همدانی را در
دوران دفاع مقدس و گ)

های معاصت را تا چه اندازه در بکارگیتی گ)
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دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال اول ،شمارة اول ،پاییز و زمستان 1318

تهدیدات نظامی کشور مسثت میدانید؟
40
35
30
25
20

درصد فراواني

15
10
5

خيلي زياد

زياد

متوسط

كم

خيلي كم

0

9

12

7

2

0

0.0

30.0

40.0

23.3

6.7

0.0

بدون پاسخ

0

تعداد فراواني
درصد ميزان توانايي

م)بع :دادههای حاصل از گمعآوری پتسش)امه
شرح و تفسیر جدول
ااالعات گادول فوق نشان میدهد که گامعه نمونه میزان و حضور ستدار شهید حا حسین
همدانی را در دوران دفاع مقدس و گ)

های معاصت را در بکارگیتی گ)

ااالعات علیه

تهدیدات نظامی کشور را بهصورت زیت مسثت میدان)د 22 :درصاد اایلی زیااد92 ،درصد زیاد،
32/2درصد متوسا7/6 ،درصد کم و  2درصد ایلی کم .تعداد 23نافت و یاا 92درصد از
پتسششوندگان زیاد و 3نفت و یا 22درصد ایلی زیاد را انتخاب کتدهاند .نتیجه آنکه گامعه نمونه
میزان و حضور ستدار شهید حا حسین همدانی را در دوران دفاع مقدس و گ)
ایشان حضور داشتن در بکارگیتی در گ)

های ک)ونی که

ااالعات علیه تهدیدات نظامی کشور به میزان زیاد و

ایلی زیاد ارزیابی میک))د.
آزمون نهایی فرضیه اول
بایان فاتضیه اول :بکارگیتی گ)
نظامی که هم دوران دفاع مقدس و هم گ)
فتض صافت h0 :بکارگیتی گ)

ااالعات ،شیوهای ناهمطتاز بتای مقابله با تهدیدات
های ک)ونی (بتون کشوری است.
ااالعات ،شیوهای ناهمطتاز بتای مقابله با تهدیدات
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های ک)ونی (بتون کشوری نیست.

نظامی که هم دوران دفاع مقدس و هم گ)
فتض مقابل h1:بکارگیتی گ)

ااالعات ،شیوهای ناهمطتاز بتای مقابله با تهدیدات

نظامی که هم دوران دفاع مقدس و هم گ)

های ک)ونی (بتون کشوری است.

آزمون فرض آماری فرضیه اول
شااآها

ابقه ااتصاص یافته

توانایی ستدار شهید در

زیاد

بکارگیتی گ)

ااالعات

326/7
336/0

26/09

269/2

39/9

272/3

30/7

269/0

33/0

-

376/6

222/29

-

232/07

33/36

(72-62

همکاری ستدار شهید با
نیتوهای تحت امت اود

(72-62
ایلی زیاد
(62-222

بتنامهریزی ااالعاتی در

ایلی زیاد

موقع بحتان

(62-222

استفاده از شیوههای روز دنیا در

ایلی زیاد

گ)

ااالعات

گمع کل (∑
میانگین نهایی

گامعه آماری
32/2

زیاد

مدیتیت ستدار شهید همدانی

واریانا شااآها

میانگین میانگینهای

(62-222

میانگین میانگینهای آماری شااآهای متغیت تابع
فتضیه اول

i 111.92

 22.27
n
5
Si 967.8

 193.56
n
5

میانگین واریاناهای شااآها
انحتاف معیار میانگین شااآها



S2 

S  193.56  13.91

اطااای انحااتاف معیااار میااانگین

S X 13.91

 6.22
n
5

شااآها
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تخمین فاصلهای میانگین شااآها

P22.27 1.96  6.22   X  22.27  1.96  6.22
10   X  35

تصمیمگیری
فرضیه اول
چون آماره آزمون از مقدار بحتانی بزرگتت است ب)ابتاین آماره آزمون در ناحیه h1قتار
میگیتد در نتیجه فتضیه  h1پ یتفته میشود یع)ی به عابارت دیاگت گ)

ااالعات ،شیوهای

ناهمطتاز بتای مقابله با تهدیدات نظامی که هم دوران دفاع مقدس و هم گ)

های ک)ونی (بتون

کشوری است ،پ یتفته شده و مورد تییید است.
مقدار بحرانی از جدول خی دو

Y
H0

X2

H1

45/12

26/21

آماره آزمون

مقدار بحرانی

فرضیه دوم
چون آماره آزمون از مقدار بحتانی بزرگتت است ب)ابتاین آماره آزمون در ناحیه h1قتار
میگیتد در نتیجه فتضیه  h1پ یتفته میشود یع)ی به عابارت دیاگت بکارگیتی گ)

درون

شهتی (چتیکی  ،شیوه ای بتای مقابله با تهدیدات نظامی نیاز به تخصصی بودن این دانش با
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استفاده از آموزههای نظامی میباشد .پ یتفته میشود و مورد تییید است.
مقدار بحرانی از جدول خی دو

Y
H0

X2

H1

63/84

24/18

آماره آزمون

مقدار بحرانی
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Investigating the Effect of Using Asymmetric Warfare to
Confront with Threats from the View Point of the
Commander in Chief Martyr Hussein Hamedani
Hussein Gholami1

Abstract
In general, the asymmetric war is the concept that explains the way on which the
weak side of a war can defeat the strong side. In order to investigate the methods of
asymmetric warfare to confront with threats, in this study, tow areas of inter-urban
(guerrilla) operations and information warfare are discussed. Among the military
experts of the Country, 30 people has been selected by random cluster sampling and
which has provided with a suitable questionnaire. The results have been gained by
using descriptive statistics through the statistically analyzing method. This research
by gaining the components of asymmetric war, aims to identify the components of
this kind of wars by which have been extended and achieved by the Commander in
Chief Martyr Hussein Hamedani to confront with threats by using a questionnaire
and interviews.
Keywords: Asymmetric war, Inter-urban (Guerrilla) Operation, Information
warfare, the Commander in Chief Martyr Hussein Hamedani.

1- Master Student in Geography and Sacred Defense, Uremia University.
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Abstracts

A Review of the affective Factors and Contexts in Victory
of the Bait al Moghaddas Operation (Karbala 3)
Reza Shahgholian Ghahfarkhi1

Abstract
While the occupation of Khorramshahr by Iraq was considered as the last and
most important winner in forcing Iran to take part in any peace talks, its releasement
could have been a symbol of the Islamic Republic's political will to the invade
regime and prove the Islamic Republic of Iran’s military superiority. Accordingly,
as the western Karoun public area was the last major area still occupied by Iraq, on
the one hand, Iranian military commanders agreed to operate in this area, and on the
other hand, Iraq considered definitive that Iran will have operation to release
Khorramshahr after the operation of Fath al-Mubin. So, because of the importance
of Basra and its position in defending, Iraq believed in the need to preserve the area.
Regarding the successful operation of Bait al Moghaddas in 1361, we can say
that the purpose of this study is: to investigate the factors and contexts affecting the
success of Bait al Moghaddas operation. Due to the nature of the article title and in
the way of answering the main question, in this research, a descriptive-analytical
method has been used. In terms of the type of research, it is classified as an applied
research. The method and tools for collecting information and data are also the
library-documentary method, the form of a receipt, as well as the use of internet
resources and the interviews with experts in this field.
By analyzing the question of this article which is: "What are the factors and
contexts that contribute to the success of Operation Bait al Moghaddas?" we can
provide a clear answer to it and the related sub questions. After analyzing the
performance of the two Islamic Revolutionary Guard Corps and the Islamic
Republic of Iran Army and analyzing the planning, organizing, and the control of
this operation, the results show that the cooperation, correlation and unity between
the two units with the organization's joint focus and command at Camp of Karbala,
as well as the risk of command, attacking unawares and the high speed of the
operating forces, led to such a successful operation with its complete outcomes.
Keywords: Sacred Defense, Factors and contexts of Victory, Guards Corps, Army
of the Islamic Republic of Iran, Operation of Bait al Moghaddas.

1- Lecturer and Researcher of Imam Hussein (as) University for Training Military Officers and Guards.
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Investigating the Use of Iraqi Ba'athist Chemical
Weapons in the War Imposed on Iran
Aabed Eskandari1

Abstract
The use of chemical weapons as one of the most effective means of deterrence,
countermeasure and leverage of pressure by the Iraqi Ba'ath regime against Iran
during the eight-year war between the two countries has been as Iraqi Ba'ath regime
wish. In this article, to answer the question, "How was the use of chemical weapons
in the imposed war against Iran?" By studying the documents and books left over
from the sacred defense period and by collecting data from libraries, we have tried
to quantify Iraq's chemical weapons capability during the sacred defense, the
chemical casualties of the Ba'ath Party's chemical attacks on the Iranian people and
to exam the role of international comities and orders in reducing or countering this
trick of enemy and ultimately the casualties of the Iranian people in various war
operations and chemical bombing of cities and villages by Iraqi regime.
As the Iraqi government, despite international support and superior weapons
capability, failed to meet its objectives because of the resistance of the Iranian
people and warriors, it undertook one of the most vicious deterrence tricks in the
face of the Iranian military attacks might with the help of Western countries by
recruiting of specialist scientists and involving the enormous costs to building
chemical plants. The Iraqi Ba'ath government has carried out more than 582 times of
experimental, limited, massive and extremely extensive chemical attacks on Iranian
warriors and civilians since Mehr of 1359 (September 1980) to Shahrivar of 1367
(September 1988), which resulted in the deaths of more than 10,000, severe injuries
and in need of sustained treatment about 100,000 and the mild injury about 250,000
people.
Keywords: Iran-Iraq War, Chemical Weapons, Imposed War, Chemical Weapons,
Saddam Hussein.

1- Master Student in History of Islamic Revolution, Imam Hussein (as) Comprehensive University.
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Abstracts

The role of Iran-Iraq geographical variables in the
imposed war
Hadi Kikhaei Rad1, Hassan Mohaghegh2, Behrouz Bazzi3

Abstract
The imposed war of September 1980, 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.
Keywords: Security, Iran, Iraq, Imposed War, Geographic Variables.

1- PH. D Student in Regional Studies, Imam Hussein (as) Comprehensive University.
2- Academy Member of Imam Hussein (as) Comprehensive University.
3- Master Graduated in Political Sciences, Islamic Azad University of Tehran Researching Sciences
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The principle of military necessity and consideration of the
use of Prohibited means and methods in Iraq's eight-year
war against Iran
Alireza Norouzi1, Hesam Didghah2

Abstract
The international armed forces and humanitarian law (a branch of international
law) has not allowed to the both parties of the conflict to resort to any weapons or
warfare to advance its war goals and programs. From the very beginning of this law
in the modern age, it has sought to forbid the rival forces to use the weapons and
methods that cause pain, suffering and inflicting unnecessary damages in order to
minimize the suffering and the other effects of war. The question is that: can
military necessities justify the use of the prohibited devices and unauthorized
methods in the war campaign scene? From the humanitarian perspective, the only
legitimate aim of armed hostilities is to stop the enemy's combat power and to bring
the combatant out of the war and continue the campaign. But, the use of
inappropriate combat methods and tools and the use of banned and inhumane
weapons, even from the perspective of necessity is unjustified.
The lack of clarity in the meaning of this principle and the lack of clarification of
the limits of "military necessity" have led to numerous challenges and harms in the
field of international and domestic hostilities. Military necessity is an urgent,
unavoidable need to be taken by a commander to promptly surrender and stop an
enemy by using legal and controlled means and equipment. However, this article
seeks to find out the nature and scope of military necessity in international
humanitarian law and its position by attending to the prohibited means and methods
in the law of armed conflict by examining the case of the Iraq war against Iran.
KEYWORDS: Military necessity principle, Prohibited methods and means, Iraq
war against Iran, installations of nuclear and vital facilities, Chemical attacks,
Ecology of Environment.
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Abstracts

Studying and Analyzing the Attention to the Concepts of
Sacred Defense in Humanities Textbooks (Secondary degree
of high School’s Textbook)
Mohammad Reza Rashidi Al Hashem1, Yasser Feizollahi2

Abstract
The purpose of the present study is to analyze quantitatively the attention to the
concepts and values of sacred defense in secondary school humanities textbooks in
high school in the scholastic year of 96-97. The statistical population of the study
includes all of humanities textbooks. The research method is quantitative content
analysis.
The results show that most of the articles on the subject of sacred defense have
been found in the provincial books (31 provinces). After that, in the book of defense
preparation, the subject of sacred defense has been more mentioned and also its
subjects and values has been mentioned in Persian and Persian literature books. But,
in the books of philosophy, logic, teachings of divine religions and ethics of
religious for the minorities of religious, mathematic and statistic, human beings and
environmental studying and also in the book of entrepreneurship and production
workshops, there is no mention of sacred defense. At the end there are presented
some suggestions.
Keywords: Quantitative Content Analysis, Textbooks, Sacred Defense, Humanities
Sciences.
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