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:مقدمه ي مترجم

"جنگ ايران و عراق"هايي از كتاب جديدي به نام   از بخشاست خالصه اي كوتاه زيرمطالب 

كتاب بر.  آمده استنويسنده و پژوهشگر فرانسوي كه به بازار Pierre Razoux  به قلم
مبناي مصاحبه با افسران عراقي و گاهي مقامات ايراني، دولتمردان غربي و از همه مهمتر

اسنادي كه با سقوط حكومت بعثي درعراق در آرشيو وزارت دفاع آمريكا نگهداري مي شود،
بسياري از اين اسناد به صورت صوتي و گاهي تصويري است چرا كه.. نوشته شده است

.يبا همه اماكن دولتي عراق همواره زير شنود بودتقر

كتاب تالش مي كند كه به چرايي وقوع اين جنگ، به درازا كشيدن آن كه تبديل به طوالني
.ترين جنگ قرن بيستمش نمود، برندگان و بازندگان اصلي آن و پرسشهايي مانند آن بپردازد

اري از حرفهاي آن جديد نيست اما خيلي ازبراي ما ايراني ها كه در قلب حادثه بوده ايم بسي
كتاب، آمار دقيقي از استعداد ارتش دو كشور و تلفات مالي و. حرفها و رواياتش تازگي دارد

ترجمه. ايراداتي هم دارد كه به سادگي مي توانست نداشته باشد. جاني هم ارايه مي دهد
قبل از كودتاي نوژه درعراق, لق يا گفتن اين كه مجاهدين خ"سربازان آزادي" به "پيشمرگه"

 .مستقر بوده اند از آن جمله است
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سرآغاز

 تظاهراتي در برابر سفارت عراق در تهران، بر عليه حكومت بعث عراق١٣۵٨در زمستان 
يني ازخميني مردم عراق را به قيام بر عليه صدام حسين فراخواند و احمد خم. انجام گرفت

.صدور انقالب سخن راند

در آپریل ١٩٨٠ طارق عزیز براي سخنرانی به دانشگاه بغداد رفت و مورد حمله با نارنجک
يكي از شيعياني. ده دوازده نفر كشته شدند و او هم دچار جراحاتي سطحي شد. قرار گرفت

 شد و صدامكه گفته شد براي حكومت اسالمي ايران كار مي كرده در اين مورد دستگير
.تهديد كرد كه انتقام اين خونها را خواهد گرفت

درگيري لفظي بين حكومت صدام و انقالبي ايران باال گرفت، صدام به سازمان ملل شكايتي
رسمي مبني بر تصاحب جزاير سه گانه ايران فرستاد و آيت اهللا محمد صدر رهبر پر نفوذ

 .نفر عراقي ايراني تبار را اخراج نمودشيعه در عراق را دار زد و حدود چهل هزار 

در اواسط ماه آپريل گشتي هاي مرزي ايران در انتقام به حمله يك هلي كوپتر عراقي به يك
پست مرزي در عراق شليك كردند و در بيست و هفتم آپريل راديو تهران خبر از ترور صدام

 را مرتبط به جبهه آزاديبخشداد تا جنگ رواني به اوج برسد و سه روز بعد گروهي كه خود
عربستان مي ناميدند به سفارت ايران در لندن حمله كردند كه كار با دخالت كماندوهاي

 .انگليسي خاتمه يافت

پناه دادن حكومت ايران به برادران بارزاني جنگ رواني را به اوج رساند و صدام را وادار
ر خودمختاري محدود، متحد شود و خيالش ازساخت كه با طالباني در برابر امتيازاتي مبني ب

.آشوب دوباره كردها در عراق راحت گردد

اصوال ارتش عراق براي دفاع از خود يا حمله به كويت و همچنين سركوبي كردها تعليم ديده
و مجهز شده بود و ياراي مقابله با ارتش مدرن و قوي ايران را نداشت اما با وقوع انقالب،

ده به خصوص بعد از كودتايي كه به نوژه مشهور گشت و تضعيف ارتش واعدامهاي گستر
هرج و مرج سياسي در كشور صدام موقعيت را مناسب ديد كه هم انتقام قرارداد خفّت بار



الجزاير با پادشاه ايران را بگيرد و هم خطر ايده صدور انقالب خميني و سخنش مبني بر
.قه را از ميان برداردتشكيل يك حكومت اسالمي فراگير در منط

صدام مي دانست كه با توجه به بزرگي ايران و كوهستاني بودن و جمعيت باال توان
هدف او اشغال سرزمينهايي در ايران بود و وادار كردن. سرنگوني حكومت انقالبي را ندارد

.حكومت جديد ايران در بازنگري قرارداد الجزاير

ايران وسعتي چهار برابر عراق داشته. ران كاري ابلهانه بوددر شرايط نرمال حمله عراق به اي
درآمد نفتي ايران دوبرابر و بودجه نظاميش شصت. و آن زمان جمعيتش سه برابر عراق بود

 درصد از رشد ناخالص ملّي آن را استفاده مي كرد در حالي۴درصد بيشتر از عراق بود كه 
ت جوان ايران توانايي فرستادن سرباز به ارتشجمعي.  درصد بود۶.۵كه اين رقم براي عراق 

شهرهاي مهم ايران در فاصله هاي امن و دور و از. را بسيار بيش از كشور همسايه دارا بود
.دمرز قرار داشت و با رشته كوه هاي زاگرس حفاظت مي ش

عراق حفاظ طبیعی نداشت. پایتخت آن درفاصله ١۶٠ کیلومتري مرز قرار داشت یعنی پنج
هر دو كشور به ويژه عراق از نظر موقعيت شبكه خطوط لوله نفتي در ضعف. دقيقه پرواز
.قرار داشتند

عراق با تشكيل ارتشي نيرومند به جبران ضعفهاي طبيعي خود پرداخته بود اما همين ارتش
اگر چه در زمينه قواي زرهي برتري. هم در برابر نيروي نظامي ايران چيز دنداگيري نبود

.يزي داشت اما نيروي هوايي و دريايي ايران در كالس ديگري قرار مي گرفتناچ

نيمي از ماشين جنگي آن به خاطر عدم. ولي ايران انقالب زده همه چيز بود به جز نرمال
قطعه يدكي نبود و يا بسيار بود اما كسي نمي دانست كه با آن. تأمين و نگهداري زمينگير بود

عات در حال شماره گذاري و ثبت در مراكز كامپيوتري مدرن و در حالانبوهي از قط. چه كند
ساخت بود كه به انقالب خورد و آمريكايي هاي در حال كار در آن بار و بنديل بستند و به

خلبانان آن هم يا اعدام شده يا. فرماندهان نظامي اعدام و دستگير و فراري بودند. خانه رفتند
نيروهاي انقالبي از چپ و راست از لزوم.  جوخه هاي آتش بودنددر زندان منتظر مالقات با

ارتشي به دست خودي ناكار شده و تحقير. نابود كردن ارتش طاغوتي سخن مي راندند



بخشي كه هنوز كارايي خود را داشت هم در قسمتهاي مختلف كشور براي مقابله با. گرديده
.ابت هاي سياسي درون حكومتي رابه اينها بيفزاييد رق. شورشهاي قومي مستقر بود

با حمله به ايران هم به جايگاهي ويژه در جهان عرب دست. صدام موقعيت را مناسب ديد
مي يازيد، هم انتقام قرارداد الجزاير را مي گرفت، هم اگر اعراب خوزستان به ياري اش مي

 ايده صدورآمدند احتمال داشت كه بخشي از خاك ايران را هم صاحب شود و هم جلوي
شرايط جهاني هم با. انقالب و تشكيل حكومت واحد اسالمي به رهبري خميني گرفته مي شد

.توجه به رفتار حكومت انقالبي به گونه اي بود كه كسي كمترين سمپاتي با ايران نمي داشت

بايد يادآور شد. جدول زير مقايسه نيروي نظامي ايران و عراق در هنگام شروع جنگ است
 ارقام مربوط به ايران را بايد با توجه به توضيحات گفته شده تقسيم بر دو يا بيشتركه

از: براي نمونه. اعداد داخل پرانتز ماشتن جنگي واقعا موجود ايران را نشان مي دهد.كنيد
و( تاي آن جنگي بود ٢٠٠ هلي كوپتر كه ٨٢۵ عدد سرپا بود يا از ٢٠٠ هواپيماي جنگي ۴٢١

از نظر نفري هم در.  تا جنگي پرواز مي كرد٨۵) مت تانكهاي صدام رسيدبعدا حسابي خد
.جاهايي يك سرباز ايراني با چهار سرباز عراقي طرف بود

 درگيري كوچك در مناطق مرزي رخ داد اما كماكان۵٢۴تا قبل از شروع رسمي جنگ، 
نخواهد كرد وليخميني فكر مي كرد كه صدام از ترس قيام شيعيان هرگز به ايران حمله 

صدام با الگوبرداري از جنگ شش روزه كه. حسين از ماه ها قبل نقشه يورش را كشيده بود
اسرائيل در حمله اي برق آسا و غافلگيرانه هواپيماها و باندهاي پرواز مصر را در هم كوبيده

ابود كردنبود نيروي هوايي اش را براي نابود كردن پدافند زمين به هوا و سيستم رادار و ن
بايد گفت كه ارتش عراق فاقد هواپيماهاي الزم براي اجراي. باندهاي پرواز ايران آماده كرد

اين هدف بود و دنبال كردن چنين خواسته اي نشان از غيرحرفه اي بودن اين نيروي نظامي
.داشت

در ٢٢ سپتامبر ١٩٨٠، یکصد و نود و دو هواپیما آماده حمله به ایران شدند. هواپیماهاي
روسي عراق فاقد سيستم رهيابي پيشرفته بود و خلبانانش هم توان پرواز در شب روي

برخالف روند معمول اين گونه حمالت، زمان يورش سر ظهر. آسمان ايران را نداشتند
به خاطر مسافت طوالني، باك هواپيماها پر شد و سالح هايي كه به همراه داشتند. انتخاب شد

.كم



ه گسترده و ناغافل اما حريف پايگاه هاي هوايي كه شاه از روي مدل آمريكايياين حمل
ايران. نتيجه كار با چيزي كه صدام تصور مي كرد متفاوت از آب درآمد. ساخته بود نشد

باندهاي. چهار هواپيما از دست داد كه سه تاي آن ترابري بود و عراق پنج هواپيماي جنگي
.يد و فردايش همه حفره ها پر شدپرواز هم آسيب چنداني ند

.صدام براي رسيدن به هدفش به پنج برابر بمب و سورتي نياز داشت



هاي ايران پاسخ مي دهند عقاب

فرمانده وقت آن. نيروي هوايي نيمه جان ايران حاال غافلگير و زخم خورده هم شده بود
اعتماد مقامات حكومتي را جلب كند و بگويد كهسرهنگ جواد فكوري سخت تالش كرد كه 

براي باال بردن روحيه، اين حمالت بايد فوري پاسخ داده شود و صدام بداند كه شيرهاي
.ايران هيچ يورشي را بي پاسخ نمي گذارند

ایران یک امتیاز بزرگ هم داشت و آن وجود هواپیماهاي بویینگ ٧٠٧ و ٧۴٧ بود که می
در زمان شاه نقشه. سوخت رسان در پروازهاي طوالني به كار گرفته شودتوانست به عنوان 

هرچند كه نيروي هوايي فقط سايه اي. اي دقيق براي حمله اي ويرانگر به عراق تهيه شده بود
از گذشته اش بود و اين نقشه بر مبناي روزهاي قدرقدرتي ريخته شده بود اما چاره اي به

. جز استفاده از آن نبود

نابود كردن پدافند زمين به هواي عراق بخشي از اين برنامه بود كه بدبختانه خلبانان دوره
. ديده اين كار در زندان بودند

 فانتوم و١٢٠هواپيماهاي تامكت براي پدافند از اصفهان و تهران و شيراز در ايران ماندند و 
. سپتامبر آماده پرواز به عراق شدند٢٣ صبح ۴ تايگر در ۴٠٠

خلبانان ايراني تاكتيكي را كه دوران آموزش در. پايگاه هوايي نظامي بغداد اولين هدف بود
با رسيدن به هدف ناگهان اوج مي گرفتند و سپس با. اسراييل آموخته بودند بكار بردند

. شيرجه اي ماليم از زواياي گوناگون هدف را مي كوبيدند

نبرد هوایی ایران و عراق چهار روز طول کشید که نتیجه آن نابود شدن ١۶ هواپیماي
از اين) زمين و آسمان( هواپيماي ايراني بود و آمار كلّي از ۵عراقي در آسمان در برابر 

:قرار



عراق ٢۵ هواپیما و ایران ١۵ فروند از دست داد. چهل هواپیماي عراقی در برابر ٢۴ فروند
.ايراني دچار صدمات جدي گشت

لبان از دست داد و با گروگان گرفتن خانواده خلبانهاي زنداني، بقيه را ازايران بيست خ
. ها دو سوم خدمه خود را باز يافتند١۴زندان آزاد ساخت و بدين ترتيب اف 

عراقي ها فهميدند كه حريف همين نيروي هوايي نيمه جان ايران نخواهند بود و بايد روي
.زمين تمركز كنند

:جمپي نوشت هاي متر
.ت خواهد بودنوش در اين مطالب اگر بخواهم از خودم چيزي بنويسم در قسمت پي -١

حين خواندن كتاب گاهي ناچار از دست كشيدن از خواندن بودم چرا كه به شدت منقلبم  -٢
.از كاميابي عراقي ها اندوهگين مي شدم از رشادت ايراني ها احساساتي. مي كرد

دين خلق كه به هر حال ايراني بودند، مي توانستند دوشادوشنمي فهمم كه چگونه مجاه
عراقي ها به سرزمين خود كاتيوشا شليك كنند و سرباز ايراني بكشند يا آدمهاشان از داخل

به باور من سرانشان چيزي وراي پليدي و. ايران به عراقي ها گرا بدهند كه بيا اينجا را بزن
 حكومت كنوني ايران"آلترناتيو"تند و امروز خود را هوادارانشان داراي بالهتي كمياب هس

.هوش افالطوني الزم نيست تا آدم ميزان منفور بودن اين تخم مورها را دريابد. هم مي دانند

دوست دارم كه اداي احترامي هم به ياد و خاطره پادشاه ايرانساز، آريامهر فقيد بكنم، نه_ ٣
اش كه به خاطر اين كه حس ميهنپرستي ايراني هافقط براي خدمات بيشمار و دور انديشي 

من در دوران انقالب و جنگ. را زنده كرد و غرور و هويت ملّي آنها را به ايشان بازگرداند
وقتي خرمشهر اشغال شد تو. بچه بودم اما خوب حال و هواي آن روزها را به ياد دارم

ادي اش از شادترين روزهاي تاريخ اينگويي تكه اي از بدن ايراني ها را بريده بودند و آز
.اميدوارم كه هنوز نشاني از آن احساسات برجا باشد  .مرز و بوم بود



دولت بازرگان قراردادهاي نظامي با آمريكا را فسخ كرده بود ولي كارتر با وعده تحويل 
تخاباتي تيم ان. براي آزادي گروگانها تالش مي كرد, قطعات يدكي و آزاد كردن اموال ايران

ريگان توانسته بود با مقامات تهران يك راه گفتگو باز كند و به ايشان بگويد كه با كارتر كنار 
  .نيايند

 
 روز آزاد شدند و دولت ۴۴۴ گروگان بعد از ۵٢پس از پيروزي ريگان و سوگند خوردنش، 

نك و هواپيما  ميليون دالر لوازم يدكي تا۴٨٠بيليون دالر پول ايران را پس داده و  ٨  ريگان
  . را البته براي حفظ ظاهر از طريق كره جنوبي، تايوان، يونان و تركيه به ايران تحويل داد

  
  .اولين محموله تحويلي يعني چرخهاي فانتوم، سخت مورد نياز بود

 
طرفداران تئوري توطئه كه در خاور ميانه بسيار زياد بوده و مقامات حكومت انقالبي ايران  

هستند هميشه سخن از چراغ سبز نشان دادن آمريكا به صدام براي حمله به از جمله آنان 
صرفنظر از اين كه هيچ سندي در اينباره در دست نيست بايد گفت كه شواهد . ايران مي گويند

اصوال جيمي كارتر كه مردي بود خوش نيت ولي . و اسناد كامال وارون اين داستان است
 توان رفتار ماكياوليستي تشويق صدام به حمله را ،*گاهي به طور حيرت انگيزي ساده

  .نداشت
 
آمريكا هميشه عراق را حوزه شوروي مي دانست و كماكان اميد داشت كه با حكومت  

از طرف ديگر پيروزي ايران در جنگ مي توانست به حضور روسها در . اسالمي كنار بيايد
شرايط ايده آل در . ه همراه داشتمنطقه بيانجامد و شكست ايران تقويت جاي پاي آنها را ب

صدام . يا حفظ وضع موجود بود Status quo آن روزها براي اياالت متحده موقعيت
  . حكومت انقالبي را مي ترساند و مهار مي كرد ولي كار به جنگ نمي كشيد

 
از طرفي چون صدام پيش از حمله . شوروي هم از ترس دخالت آمريكا مخالف اين جنگ بود 

 مشورت نكرده بود و بر خالف قولش كمونيستهاي عراق را هم زير فشار گذاشته بود با آنها
مورد ديگر پيروزي احتمالي ايران بود كه با توجه به روسي بودن ارتش . مورد غضب بود

  .صدام براي شوروي خوشايند نبود



كشورهاي عربي خليج فارس هم از ترس حضور شوروي در منطقه مخالف جنگ بودند و
.ين هم به همين دليل با اينها همنظر بودچ

الكساندر هيگ وزير امور خارجه ريگان گفت كه اجازه نخواهند داد كه هيچ يك از اين
هنري كسينجر كه مشاور دولت. را تهديد كنند) فارس(كشورها، پادشاهي هاي حوزه خليج 

دشمن سرسختجديد شده بود به پتانسيل هاي سودآور اين جنگ پي برد چرا كه دو 
اسرائيل يكديگر را مي جويدند و دست اسرائيل در برخورد با سوريه كه حوزه شوروي در

 جاي شرمساري بود كه فقط يك بازنده مي": كسينجر حتي گفت. منطقه بود باز مي شد
"توانست وجود داشته باشد

اي اين كه ماشوروي به ايران پيشنهاد فروش اسلحه كرد كه رجايي از طرف خميني بر مبن
انقالب نكرديم كه از دامن آمريكا به طرف شوروي برويم و حرفهايي در اين مايه ها، جواب

روسها مقادير معتنابهي سالح به ايران فروختند. منفي داد اما چندماه بعد معامله انجام گرفت
فوق مشاور نظامي هم در اختيارشان گذاشتند و ايران يك هواپيماي در آن روزها ٣٠٠و 

. را به روسها براي مطالعه و كپي كردن بخشيد١۴مدرن اف 

شوروي البته به طور غير مستقيم و از طريق ممالك كمونيستي لهستان، مجارستان و چك
انبوهی از سالحهاي فوق مدرن را در اختیار عراق قرار داد و ١٢٠ مشاور نظامی هم در

.آنجا به سر مي برد

ه اش به هردو كشور، بازار را گرم ديد و تبديل به سومين تهيه كنندهچين هم با اعالم عالق
با, اسلحه هاي چيني كپي روسي. شد) روسيه و فرانسه مهمترين بودند(سالح براي عراق 

.كيفيت پايين تر ولي ارزان و قابل دسترس بود

فرانسه که از اواخر دهه ۶٠ میالدي شریک تجاري و بعدا نظامی عمده عراق بود هم با حفظ
به خصوص ترورهاي انجام شده در(بي طرفي و البته خشم ناشي از اعمال حكومت تهران 

ازعمده تهيه كننده هاي سالح) خاكش كه منجر به كشته شدن يك پليس فرانسوي هم شد
 بسته شده بود و قرار بود در٧٠قرار داد خريد ميراژها كه در اواسط دهه . براي صدام بود

 تحويل گردد نيروي هوايي صدام را به جنگنده هاي فرانسوي هم مسلّح٨٠اوايل دهه 

W
Highlight



فرانسوي ها مشغول ساخت يك نيروگاه هسته اي هم براي عراق بودند كه بعدا به. ساخت
. آن خواهيم پرداخت

البته رابطه فرانسه و ايران در زمان شاه هم عالي بود ودر ساخت نيروگاه اتمي هم با ايران
ي كردند و حتي ژيسكاردستن كه در دوران جواني سرباز داوطلب بود يكبار درهمكاري م

سوييس شوفر شاه جوان شده بود و از همان زمان تحت تأثير كاريزماي او بود اما از نظر
.نظامي بازار ايران عموما حوزه آمريكا و انگلستان بود

ح سبك و صنايع فروخت وآلمان موضعي ديپلماتيك گرفت و محتاطانه به هر دو طرف سال
مواد شيميايي كه مهندسين عراقي براي ساختن بمب سمي الزم داشتند را در اختيارشان

.نهاد

هيچ كدام از طرفين را قوي تر از ديگري: انگلستان با حفظ بي طرفي دو سياست عمده داشت
يفتن و اسكورپيونانبوهي از قطعات يدكي تانكهاي چ. نكند و قراردادهاي سابق محترم بماند

و همچنين) براي استفاده كردن از تانكهاي به غنيمت گرفته شده(را به ايران و همچنين عراق 
رويهمرفته ايران بزرگترين مشتري مارگارت. ديگر سالحهاي پدافندي و مانند آن تحويل داد

.تاچر در خاور ميانه بعد از عربستان بود

.و حتي اسپانيا و يونان هم از اين سفره بي بهره نماندندديگر ممالك اروپا مانند ايتاليا 
كشورهاي اسكانديناوي به خاطر بي نيازي از نفت خاور ميانه موضعي محكم گرفتند و هر

دو طرف را به خاطر جنگي احمقانه و گاهي جنايتكارانه محكوم كردند اما آنها هم كمي دست
.خود را در معامالتي آلودند

. بيليون دالر اسلحه فروخت٢٧ود كه اروپا در اين جنگ تخمين زده مي ش

با اين كه خميني اسرائيل را شيطان كوچك خوانده و از همه مسلمانان خواسته بود كه به
.جهاد براي آزادي بيت المقدس بپيوندند، اسرائيل از روز نخست جنگ در كنار ايران ايستاد

ظر مي رسد اما راست آن است كه كامال منطقيهرچند كه در وهله اول اين رفتار عجيب به ن
اسراييل رابطه خوبي با حكومت پهلوي داشت، در مهار اعراب منافع, از بدو پيدايش. بود

همه مقامات بلندپايه اسراييل به. مشترك داشتند و ايندو كشور شركاي پشت صحنه بودند



العه پيروزي هاي نيروهايايران رفته و بسياري از سران نيروي هوايي شاهنشاهي براي مط
خلبانان فانتوم ايراني به صورت. رزمي اسراييل بر اعراب به اين سرزمين سفر كرده بودند

 از خلبانان ممتاز اسراييلي آموزشهاي گوناگون در مهارتهاي"نگب"مداوم در صحراي 
.رزمي هوايي مي گرفتند

اّتحاد دو کشور از فشار روي اسراییل در جنگهاي ١٩۶٧ و ١٩٧٣ کاست. همچنین بسیاري
 سال٢۵براي . از يهوديان عراقي توانستند از طريق ايران خود را به اسرائيل برسانند

ساواك و موساد همكاري هاي نزديك كرده و. اسراييل نفت خود را از ايران خريده بود
.هردو كشور از متحدين آمريكا بودند

نگ، ارتشبد حسن طوفانيان ديداري باشش ماه پيش از سقوط شاه، جانشين وزير ج
باالترين مقامات اسراييل در اورشليم براي استحكام بخشيدن به روابط نظامي دو كشور و

به) اسيراك(همچنين بحث براي يك حمله هوايي مشترك احتمالي به نيروگاه هسته اي عراق 
. عمل آورد

كه حكومت انقالبي دوام نخواهد آورد وبعد از انقالب اسالمي هم بسياري بر اين باور بودند 
ايران دوباره روابط دوستانه خود را با اسراييل در برابر جبهه مشترك اعراب احيا خواهد

٢٨": اسحاق رابين بعدها حس همدلي طبيعي اسراييل با ايران را اينگونه توصيف كرد. كرد

نگونه بوده چرا بغد از سال اي٢٨اگر .  سال، ايران دوست اسراييل بوده است٣٧سال از 
 دولت اسراييل احساس"سقوط حكومت ديوانه بنيادگراي شيعي اين امر دوباره اتفاق نيفتد؟

كرد كه به نفع منافع اين كشور است كه كانال رابطه با ايران را باز نگه دارد تا روزي كه
.حكومت ماليان سقوط كند



يك راهكار عملي

 براي از كار انداختن حكومت عراق كه به عنوان خطرناكترينآن زمان تصميم اسراييل
در زمان ساخت نيروگاه. (دشمن اين مملكت كه در پي ساختن بمب اتمي هم بود گرفته شد

 مخفيانه به فرانسه رفتند و در گنبد١٩٧٩ آپريل ۶توسط فرانسويان، كماندوهاي اسراييل، در
دوران يك دانشمند اتمي مصري به نام يحييآن . در حال ساخت نيروگاه خرابكاري كردند

حكومت اسالمي ايران دشمني دورتر).المشاد كه براي صدام كار مي كرد را هم ترور نمودند
ژنرال. و كم خطرتر بود و سياست اسراييل بر مبناي مهار صدام به هر بها ريخته شده بود

 پيروزي عراق":ائه مي داد رييس اطالعات ارتش، تفسيري نگران كننده ار"آمنون شاهاك:"
مناخيم بگين جانب كم خطر تر,  در برخورد با دو شيطان"!در اين جنگ كابوسي براي ماست

بعد از يك نشست محرمانه او در جانبداري از تهران تصميم گرفت كه در رفع. را گرفت
 تحليلنيازهاي نظامي ايران بكوشد و به اهميت اين جنگ در زمينگير كردن اين دو كشور و

با حمايت از ايران كه طرف ضعيف تر ماجرا بود نخست وزير. بردن قوايشان پي برد
 براي هردو طرف": او آشكارا اعالم كرد. اسراييل به طوالني تر شدن جنگ كمك مي كرد

اسراييل منافعي":  آريل شارون غرّان و بي رودربايستي گفت"!دعوا آرزوي موفقيت دارم
." در خليج فارس داردحياتي در ادامه جنگ

سومين عامل در حمايت اسراييل از تهران را بايد در وجود هفتاد و پنج هزار يهودي در آن
اسراييل نمي توانست به امنيت سنّتي كه تا آن زمان يهوديان در ايران. كشور جستجو كرد

 در پيداشتند و يا به تضميني كه خميني بر حفظ جانشان داده بود اعتماد كند و سخت
بيرون آوردن آنها از ايران بود و براي اين كه اين سفر را كم خطر كنند چه كارتي بهتر از

، پنجاه و پنج هزار يهودي با امنيت٨٨ تا ١٩٨٠كمك نظامي دادن كار مي كرد؟ بين سالها 
هرگاه معامله تسليحاتي متوقف مي شد سيل اين مهاجران هم مي. كامل ايران را ترك نمودند

.كيد و اسراييل ناچار به ادامه فرستادن سالح به ايران مي شدخش

ارسال سالح به ايران به نفع آمريكا هم بود كه دنبال كشور ثالثي مي گشت كه به قولش
براي دادن قطعات يدكي وفا كند و در ضمن صنايع نظامي اسراييل هم بازار جديدي پيدا مي

سالح هاي از رده خارج. سراييل را فراگرفته بوددوران سختي بود و ركود اقتصادي ا. كرد
به ايران مي رفت و جاي آن را جنگ افزارهاي نوي ساخت اسراييل مي, نشسته در انبار



اسراييل با فروش حدود يك تا دو بيليون. گرفت و مشاغل زيادي حفظ شده يا بوجود مي آمد
لحه براي تهران تبديل شد، تخمين به چهارمين تهيه كننده اس٨۶ تا ٨٠دالر سالح در سالهاي 

. ميليون دالر جنگ افزار فروخت٧۵٠ اسراييل ١٩٨۶زده مي شود كه فقط در سال 

وراي مهار صدام، مهاجرت يهوديان ايران و بدست آوردن پول، نزديكي با تهران دست
ييليهابنابراين براي اسرا. اسراييل براي برخورد با سوريه و فلسطينيان را هم باز مي كرد

بسيار منطقي بود كه از همان روزهاي نخست جنگ در گفتگو با ايران را براي حمايت
.تسليحاتي باز نمايند

براي برقراري رابطه. بعد از قطع روابط، اسراييلي ها به مقامات تهران دسترسي نداشتند
ي اسراييل در نماينده نظام٧٩ تا ١٩٧۵ يهودي متولد بغداد كه در سالهاي "يعقوب نيمرودي"

ایران بود, برگزیده شد. او که سوابق کار امنیتی هم داشت بسیاري از بلندپایگان نیروى
هوايي را از نزديك مي شناخت و از معدود اسراييلي هايي شد كه بعد از انقالب مرتب به

ایران سفر می کرد. منابع متعدد می گویند که او پیامی به یکی رابط هایش در تهران فرستاد 
 بعد از چند روزپيغامي به اسراييل رفت و"چه كاري از دست ما ساخته است؟": پرسيدو

اسراييل فوري كانالي. تانك و هلي كوپتر ارائه شد, ليستي بلند باال از قطعات يدكي فانتوم 
.براي اين كار برقرار كرد

 نهادند كه"صدف"يل نام اين عمليات را در اسراي. اين شبكه شامل واسطه هاي گوناگون بود
.زير نظر مستقيم مناخيم بگين و با كارچرخاني يعقوب نيمرودي صورت مي گرفت

او همچنين تصميم مي گرفت كه چه سالحهايي را مي توان به ايران فروخت كه امنيت خود
اسحق هفتي رييس موساد، زوي رويتر مسئول صادرات در وزارت. اسراييل به خطر نيفتد

حتي شيمون. شويمر مديركل صنايع هوايي هم مستقيما درگير اين پروژه بودنددفاع و ال 
.پرز و اسحق رابين رهبران حزب مخالف كارگر هم از حاميان اين طرح بودند

در ايران هم افسراني كه از زمان شاه با اسراييلي ها در تماس بودند با حمايت معنوي
يك نماينده از ايران با همتاي خود در زوريخ. دابراهيم يزدي اطمينان خميني را جلب كردن

ديدار كرد و قرار شد كه فرخ عزيزي، دلّال اسلحه كه براي اسراييل هم شناخته شده بود از



ترتيب انتقاالت  Transporte Aereo Reoplatense طريق يك كمپاني آرژانتيني به نام
  .را بدهد

 
برس مي رفت و از فراز كوه هاي آناتولي در هواپيماها در اسراييل بارگيري مي شد و به ق 

جنگ افزارهاي پيچيده تر از طريق واسطه هاي . تركيه مي گذشت و در تبريز فرود مي آمد
ايران هم درعوض نفت با بهاي مناسب در اختيار اسراييل مي . دريايي با كشتي منتقل مي شد

يران حتي براي نشان دادن ا. در اين معامله همه به خواسته هاي خود مي رسيدند. گذاشت
گفته مي شود . تصاوير هوايي از نيروگاه اتمي عراق را در اختيار اسراييل گذاشت, حسن نيت

توضيح آنكه . ("نگران اين هدف نباشيد، ترتيب آن را خواهيم داد": كه اسرايييلي ها پيام دادند
 بكوبد فانتومهاي ايران  ماه قبل از اين كه اسراييل تشكيالت اتمي صدام را كامال در هم۶

مبادرت به اين كار كرده بودند كه نتيجه موفق آميز نبود و ايران در اين زمين تجربه واقعي 
در انتهاي غربي عراق كه باعث نابودي H - 3داشت درضمن در حمله هوايي ايران به پايگاه

شد و يكي از  هواپيما و هلي كوپتر عراقي روي زمين بدون هيچ تلفاتي از جانب ايران ۵٠
شاهكارهاي عمليات هوايي به حساب مي آيد تصاوير هوايي كه اسراييل به ايران داده بود در 

  ).اين موفقيت سهم زيادي داشت
  
كمك اسراييل در دادن قطعات يدكي خالصه نمي شد بلكه سالح هاي زيادي هم به ايران  

شايد اين معامالت . يزات موشك هاي تاو، هاوك و انواع گوناگون تجه: فروختند از جمله
 كه از قبرس به ۴۴پنهاني هرگز افشا نمي شد اگر هواپيماي باربري چهار موتوره سي ال 

تبريز مي رفت در هوا گم نمي شد و سر از شوروي در نمي آورد و توسط سوخوها در 
 اين حادثه توجه زيادي در.  از پاي در نمي آمد١٩٨١ جوالي ١٨آسمان ارمنستان در تاريخ 

جهان برانگيخت اما فوري اسراييل و آمريكا سر و ته داستان را هم آوردند و جلوي سر و 
  .صداي زياد را گرفتند

 
 اسراييل حدود دو بيليون دالر اسلحه به ايران ٨۶ تا ٨٠همانگونه كه گفته شد بين سالهاي 

  .فروخت
  
ا، كشوري با بدهي دولتهاي مستعجل و ناكار. تركيه در بحران اقتصادي دست و پا مي زد 

باال و در آستانه ورشكستگ و حتي جنگ داخلي، درست يا نادرست كارش به كودتاي نظامي 
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ده روز قبل از آغاز جنگ ايران و عراق در دوازدهم سپتامبر، نظاميان به سركردگي. كشيد
احزاب و مجلس تعطيل شد و اداره امور به. ژنرال كنعان اورن قدرت را در دست گرفتند

.ت تكنوكراتهاي ليبرال افتاددس

هردو كشور بزرگ. تركيه براي سه قرن و نيم روابط نسبتا بي تنشي را با ايران تجربه كرد
جمله صدام حسين هم هيچگاه جرأت درافتادن با تركها بعثي هاي عراق از. و پرجمعيت بودند

چشمه مي گيرد وصرفنظر از نيروي نظامي قوي، دجله و فرات از تركيه سر. را نداشتند
از طرف ديگر خط لوله نفتي عراق به غرب از. حيات و ممات عراق به اين دو رود بسته است

.تركيه مي گذرد و هر دو كشور با مسأله كردها سر و كار داشتند

.عراق به تركيه نياز داشت و ايران اين كشور را تنها راه خروجي انزوا مي ديد

 دستگاه چاپ اسكناس براي دولت آنكارا كه براي يك قران انگجنگ ايران و عراق تبديل به
تركيه با اعالم بيطرفي فعال كه نام ديپلماتيك استفاده بهينه از هر دو كشور. مي انداخت، شد

نفت ارزان تر از قيمت رسمي از هر دو كشور روانه. بود هوشمندانه كار خود را پيش برد
.را به ترانزيت اسلحه به هر دو مملكت مي بستندتركيه شد و در عوض تركها چشم خود 

قراردادهاي نان و آب دار از طرف ايران با تركيه بسته شد و حتي نيروي كار ترك، جاي
صد دكتر از تركيه به كمك پزشكان ايران. ايرانياني كه در جبهه جنگ بودند را پر مي كرد

ان براي گسترش به اين كشوربراي مداواي مجروحين جنگي آمدند و شبكه مخابراتي اير
.سپرده شد

در عرض پنج سال صادرات ترکیه به ایران که در سال ١٩٨٠ هشتاد و پنج میلیون دالر
اجناس بي كيفيت و.  رسيد١٩٨۵بود دوازده برابر شد و به بيش از يك بيليون دالر در سال 

مقصدي به جز ايرانارزان تركي بازارهاي ايران را فتح كرد و يكچهارم صادرات تركيه 
.نداشت

. ميليون دالر رسيد٩۶٠ ميليون به ١٣۵وارادات عراق از تركيه هم از 

.بدون ترديد تركيه برنده بي سر و صداي جنگ دو همسايه بود



در.  تير خالصي بود بر رؤياي صدام و قادسيه اش١٩٨٢ مي ٢۴بازپسگيري خرمشهر در 
 از توپخانه،٪٢٠اشغال شده را از دست داده بود، اين زمان عراق نود درصد سرزمينهاي 

 از تانكهايش نابود شده بود و سي هزار كشته، سي و پنج هزار٪۶٠ از هواپيماها و ٪۴٠
ايران هم پنجاه هزار كشته و پنج هزار اسير در. اسير و هفتاد هزار زخمي تلفاتش بود

.كارنامه داشت

در. تش عراق روحيه جنگيدن را از دست داده استيك مقام ديپلماتيك غربي گفته بود كه ار
مه هاي سازندگي در داخل كشوراين ميان صدام شروع به دلجويي كردن از كردها كرد، برنا

را سرعت بخشيد، خانواده مجروحين جنگي را حسابي زير بال خود گرفت و به بازسازي
 از تصفيه هاي خونين درمقبره هاي امامان شيعه در كربال و نجف پرداخت و در آن واحد

.حزب و اعدام كردن كساني كه جرأت كرده بودند كه او را به چالش بكشند هم غافل نشد
صدام سخت به دنبال بهانه اي بود که جنگ را خاتمه دهد که این دستاویز را به طور

.ناگهاني يافت

در ۶ ماه جون ١٩٨٢، شولومو آرگوف، سفیر اسراییل در لندن مورد حمله تروریستی قرار
. نسبت داد و به اين بهانه به جنوب لبنان حمله كرد"ابو نيدال"گرفت و اسراييل آن را به 

صدام اعالم كرد كه وظيفه خود مي داند كه با اسرائيلي ها بجنگد و مايل است فوري جنگ با
با اشاره صدامبعضي از تاريخنگاران باور دارند كه اصال اين ترور . ايران را خاتمه دهد

در مورد اين ادعا بعد از سقوط صدام. انجام شده بود كه بهانه اي براي خاتمه جنگ بيابد
.هيچ سندي به دست نيامد

صدام اعالم كرد كه به مرزهاي بين المللي بر خواهد گشت، قرارداد الجزاير را به رسميت
د بر اين كه اين تجاوزگري به اوالبته با تأكي(خواهد شناخت، مي پذيرد كه متجاوز است 

فهد پادشاه. و حاضر است با كمك كشورهاي عربي به ايران غرامت دهد) تحميل شد
عربستان في الفور از اين پيشنهاد استقبال كرد و گفت كه پنجاه بيليون دالر به ايران خواهد

.پرداخت

در ٢٠ جون ١٩٨٢ صدام اندك مناطق اشغالی در اختیارش را )به جز فّکه تا قصرشیرین,
 جوالي١٢در . تخليه كرد و به مرزهاي خود بازگشت.) زيرا با تخليه آن راه بغداد باز مي شد

. سازمان ملل از دو كشور خواست صلح كنند١٩٨٢
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با ذكر اين نكته كه اصوال ارتش ايران) صياد شيرازي و ظهيرنژاد(ژنرالهاي ايراني 
تهاجم طرّاحي نشده است، از خميني خواستند كه اين پيشنهادساختاري دفاعي داشته و براي 

.را بپذيرد

صدام": ايران اما شرايطي گذاشت كه مطمئن شود رد خواهد شد و آن عبارت بود از اين كه 
، صدهزار شيعه عراقي پناهنده به عراق برگردند و عربستان هم به جاي پنجاه،"بايد برود

ملك فهد پيشنهاد خود را پس گرفت و در عوض براي بار. پردازدصدو پنجاه بيليون دالر ب
.اول جنگ افزارهاي آمريكايي خود را در اختيار صدام گذاشت

حاال در صورت ادامه جنگ. عقب نشيني صدام به مرزهاي خود جنبه تاكتيكي هم داشت
 و قدرتهاي جهانيمسئوليت بر گردن ايران بود و اين كشور از مدافع به مهاجم تبديل مي شد

سرباز عراقي كه ديگر انگيزه. را پشت سر صدام مي فرستاد و اين دقيقا اتّفاقي بود كه افتاد
.جنگيدن نداشت حاال با روحيه اي كه ناشي از دفاع از آب و خاك بود مي جنگيد

اهداف ايران در جنگ هم از دفاع از مرز و بوم به آزاد كردن نجف و كربال و سپس قدس
ماشين جنگي صدام از اين پس به شدت قوي شد و ايران براي جبران ضعف. تبديل گشت

تسليحاتي به استفاده از نيروي فراوان و ارزاني كه در اختيار داشت روي آورد و آن چيزي
.نبود به جز استفاده از امواج انساني



برگ برنده صدام

.ه عراق تقريبا همه نقشه هاي نظاميش را مي دانددر همه دوران جنگ، ايران نمي دانست ك
بعدها ژنرال. عراقي ها همه گفتگوهاي محرمانه ايران را شنود كرده و رمزگشايي مي كردند

.الطريفا، رييس اداره اطالعات ارتش گفت كه اهميت كار ما برابر با كلّ نيروهاي مسلّح بود
اين به اين معني نبود كه عراق از. ه بودعراق مشغول بوكس كردن با حريفي با چشمان بست

جزييات همه چيز خبر داشت اما اينقدر مي دانست كه حمله قرار است به كجا شود و با چقدر
.نيرو و هميشه براي مقابله كردن آماده بود

كه ساخت سوييس بود استفاده مي Crypto 54 تا پيش از آن عراقي ها از دستگاه رمز
 كه روسها براي")1(گوشهاي تيزي". ساخت همان كشور Crypto 52 ازكردند و ايراني ها 

عراقي ها كار گذاشته بودند گفتگوهاي تلفني و بيسيمي را شنود مي كرد تا اين كه در پاييز
با يك دستگاه رمز به عراق گريخت و گنجينه اي از,  پياده۶۴ يك افسر ايراني از لشكر ١٩٨١

 enigmaاهميت اين گنجينه در حد پروژه. ود به عراق بودروشهاي كدگذاري ايران را با خ

 كه گفتگوهاي آلماني ها را رمز گشائئ مي)2(براي انگلستان در دوران جنگ دوم جهاني بود
شلخته بودن ايران در رمزنگاري كار را براي عراقي ها.كرد و سرنوشت جنگ را تغيير داد

زمينه سپاه پاسداران بود چون اين ها برايتنها ضعف عراق در اين . آسانتر هم مي كرد
 .انتقال پيامهاي محرمانه از افراد استفاه مي كردند و يك تكّه كاغذ

روي آورد و عراق هم با خريدن Crypto T-4500 ايران سپس به دستگاه هاي
کامپیوترهاي ژاپنی و تعلیم ١۵٠ تکنسین در همان کشور به مقابله پرداخت. کارشناسان

 روش رمزگشايي جديد را هم به عراقي ها آموختند و عراق هم در مقابل يك" بكا گ"
.فانتوم سالم كه روي شكم سقوط كرده بود را براي مطالعه به روسها داد

1-Big ears
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ان در اداره اطالعات داشتند جبران اين ضعف پرداختند وعراقي ها كه قبال سه نفر فارسي د
به آموزش فارسی همت گماردند. بعدها ۴٠ نفر کرد و عرب ایرانی هم به جمع فارسی

بعد از سه سال اين پروژه به ژنرال وفيق السمري. دانهاي اداره جاسوسي عراق اضافه شد
. صدام مي دادداده شد كه او گزارشات سرّي را به رييس ستاد و شخص

صدام كه هيچگونه تعليم نظامي نديده بود در اتاق جنگ به فرماندهانش از حركات نظامي
بعدها بسياري از افسران عراقي گفتند كه ما. ايران خبر مي داد و همه را حيرت زده مي كرد

راقيديكتاتور ع. سخت باور داشتيم كه صدام داري قدرتي غيرطبيعي براي خواندن فكر است
در همان دوران اصول نظامي را هم فرا مي گرفت و در نوارهاي بدست آمده بعد از سقوطش

. بيش از هر چيز به گوش مي رسد"چرا "واژه 

عدي پسر نيمه مجنونش هم مي خواست كه خلبان شود كه شرايط فيزيكيش را نداشت و به
 هاي پرنده را هم مانند ماشينپرواز با هلي كوپتر رضايت داد و مي گويند كه اين دستگاه

بعدها به يكي دو مأموريت كم خطر هم رفت و به ستونهايي از. كورسي هدايت مي كرد
.پاسداران شليك نمود و هميشه به سوابق جنگي اش مي باليد

به زرادخانه جاسوسي صدام بايد تصاوير ماهواره اي كه كرملين، واشنگين و حتي يكبار
ش مي گذاشت را افزود و همچنين كماندوهايي كه به پشت مرزهاي ايرانفرانسه در اختيار

.مي رفتند و به گردآوري اطّالعات مي پرداختند

در زمان شاه در CIA سيستم كسب اطّالعات ايران خالصه مي شد در دو دستگاه شنود كه
ي كه دادهكه با تغييرات C-130 كوه هاي زاگرس و كردستان كارگذاشته بود و سه هواپيماي

بودند امواج الكترومغناطيس را دريافت مي كرد و همچنين با دوربين هاي قوي عكس هم مي
ايران قادر به. گرفتاري كار اين بود كه بيشتر تكنسين هاي اين كار زنداني بودند. گرفت

فرستادن كماندو به پشت مرزهاي عراق نبود چرا كه با كندن كانال، كارگذاشتن سيم خاردار
گاهي از فانتوم ها براي جاسوسي استفاده شد كه. انبوهي از نيرو غير قابل نفوذ شده بودو 

. تاي آنها قرباني اينگونه مأموريتها شد۶دست كم 



ايران با تحت فشار گذاشتن اسراي جنگي گاهي اطالعاتي بدست مي آورد و كساني كه مايل
.رند و به خدمت سپاه بدر در آيندبه همكاري بودند مي توانستند همسر ايراني هم بگي

ازاين پس(پس از جنگ جهاني اول و ديدن اثرات مرگبار و ترسناك سالح هاي شيميايي 
به جز( ژنو استفاده از آن را ممنوع نمود و ١٩٢۵پروتكل ) را بكار مي برم. ش.مخفف س

ممالك درگير از, ومهيچ كشوري آن را بكار نبرد و حتّي در جنگ جهاني د) ايتاليا در اتيوپي
.آن استفاده نكردند

از سال ١٩٨٢ و تغییر موضع ایران از مدافع به مهاجم، عراق تالش براي ساختن س.ش. را
استفاده) تاول زا(داد كه نوع پيشرفته گاز خردل  Vesicant شوروي به آنها. سرعت بخشيد

از، مصر پوكه خالي براياسپانيا ظروفي براي پخش اين گ. شده در جنگ اول جهاني بود
را به عراق. ش.پركردن و آلمان و بلژيك و هلند و حتي لبنان وسايل ديگر براي ساخت س

 عراق انبوهي از گازهاي تاول زا و مقاديري گاز اعصاب در اختيار١٩٨٣تا پائيز . فروختند
.داشت

دند كه هم تاثيراستفاده كر Tabunn  روي يك گردان عراقي گاز"عملياتي واقعي"حتّي در 
!آن را بررسي نمايند و هم راهكارهاي مقابله را تمرين

.بزودي عراق اين سالح ترسناك را در ميدان جنگ بكار گرفت

فت كه پسعراق هم دست پيش را گر. ايران به اين نقض آشكار پروتكل ژنو اعتراض كرد
هيئتي به ايران رفت و بعد از. نيفتد و از شكنجه اسراي جنگي توسط ايران شكايت كرد

ايران زخمي. سازمان جهاني صليب سرخ رأي به محكوميت ايران داد, بررسي وضع اسيران
هاي شيميايي را به اروپا فرستاد و از سازمان ملل پزشكاني به جبهه ها رفتند و استفاده

.را تأئيد نمودند. ش.عراق از س

عراق ابتدا سكوت و سپس انكار كرد و در پايان ژنرال خيراهللا وزير دفاع اعالم كرد كه در
مواقع ضروري و با اجازه صدام ما براي دفاع از مرزهامان در ميدان نبرد و نه در برابر

 آمريكا و١٩٨۴رچ  ما٣٠آبروي عراق رفته بود اما در . از اين وسيله استفاده مي كنيم, مردم



آمريكا در آن دوران. شوروي قطعنامه شوراي امنيت در محكوميت عراق را مسدود نمودند
در افغانستان. ش.قصد نزديك شدن با عراق را داشت و شوروي خود متّهم به استفاده از س

.بود

زديكي عراقكنگره، كاخ سفيد را زير فشار گذاشت و البي اسرائيل به تكاپو افتاد كه جلوي ن
و آمريكا را بگيرد و در اين ميانه معلوم شد كه چند شركت آمريكايي هم به صدام وسيله

در نهايت آمريكا استفاده از اين سالح را براي دو كشور. ش، فروخته اند.براي ساختن س
.ش.متخاصم ممنوع كرده از ديگر ممالك هم خواست كه به هيچكدام وسيله ساختن س

ت هاي زيادي در اين داستان نقش داشتند كه از جمله مي توان به كمپانيشرك. نفروشند
.اشاره كرد كه زير نام ساخت آفت كش به عراق ياري مي نمود Karl Kolb Gmbh آلماني

آلمان زيرفشار آمريكا هرگونه كمكي را پايان داده و براي تسكين وجدان به ايران ماسك و
 روي به سوي آلمان شرقي آورد و كمكهايي هم دريافتعراق. ديگر وسايل مقابله فروخت

.نمود

 هرچند كه)1(داشت اما تقريبا آن را بكار نبرد. ش.ايران از زمان شاه مقدار ناچيزي س
ماسك. رفسنجاني براي احتياط دستور ساخت يك كارخانه توليد گاز اعصاب را صادر كرد

.و انگلستان و هلند خريداري شدهم از آلمان . ش.و ديگر تجهيزات مقابله با س

نخستین بار که عراقی ها از س.ش. استفاده کردند سال ١٩٨۴ بود. نیروهاي سپاه جزیره
دويست هزار ولت. ش.مجنون در عراق را تصرّف كردند و عراقي ها عالوه بر استفاده از س

.ودبرق هم در نيزارها جاري ساختند كه نتيجه كار توليد انبوهي از جنازه ب

 كيلومتري بصره هم رسيد اما نمي توانست از اليه١٢٢ ايران تا ٨در عمليات كربالي  -1
 phosgeneآخر دفاعي عراق عبور كند و براي بار اول روي ارتش سوم عراق از بمب

استفاده كرد كه تلفات آن فقط بيست كشته و دويست مجروح بود اما عراقي ها را نگران كرد
روي. ش.زارش دادند كه ايران با كمك كره شمالي در مرودشت به ساختن سو به صدام گ
.عراقي ها فوري اين حمله را با استفاده گسترده از گاز خردل پاسخ دادند. آورده است

عملیات کربالي ٨ براي فتح بصره طّراحی شده بود که تلفات ایران چهل هزار کشته و



تلفات عراق عبارت بود.  گذاشت"محصول بزرگ"ن را هشتاد هزار مجروح بود و صدام نام آ
 كيلومتر مربع٧٠ده هزار كشته، صد و پنجاه تانك و ده فروند هواپيما و براي مدتي : از

.زمين

ماجراي اشغال سفارت و رفتار انقالبيون كافي, براي درك بهتر موضع غرب در برابر ايران
.ه هشتاد بكنيمنيست بلكه بايد سفري به لبنان در اوايل ده

۶هفته بعد از حمله اسراییل به جنوب لبنان، دیوید داج" رییس دانشگاه آمریکایی بیروت"

توسط حزب اهللا ربوده شده و از آمريكا خواستند كه اسراييل را زير فشار بگذارد كه لبنان را
ه لبنان رفت تا فضاآمريكا زير بار باج دادن نرفت و به همراه نيروهاي چند مليتي ب. تخليه كند

را به گونه اي سازد كه نيروهاي ياسرعرفات كه اسراييل به خاطر آنها حمله كرده بود آنجا
.اين اولين آدم ربايي از سلسله گروگانگيري هاي آينده براي باج گرفتن بود. را ترك نمايند

. سپري كردگروگان آمريكايي به تهران فرستاده شد و تقريبا يك سال را در زندان اوين
گفته مي شود كه دليل آزاد كردن او فشار حافظ اسد بود كه از ترس تهديد آمريكا، از تهران

. خواسته بود كه او را رها سازند

فاالنژهاي مسيحي هم چهار ايراني از جمله احمد متوسليان فرمانده سپاه در بعلبك را
.ربودند

اي عراق بود ايران را خشمگين مي كرد به ويژهفرانسه كه از تأمين كنندگان اصلي اسلحه بر
ملّايان را آزرده تر, قول تحويل دادن هواپيماهاي سوپراتاندارد عليرغم ناخرسندي آمريكاييها

)اين هواپيماها بعدها در جنگ نفتكش ها حسابي براي ايران دردسر درست كرد. ( كرده بود
. از فرانسه عصباني بود)1(يفقالبي ايران بر سر موضوع يورودهمچنين حكومت ان

----------------------
يوروديف يك شركت چند مليتي براي غني سازي اورانيوم بود كه در زمان شاه، ايران ده-1

با آمدن حكومت انقالبي و به دور. درصد آن را خريد و قرار بود در سود آن شريك شود
ورد كه براي طوالني تر نشدن پست بهانداختن پروژه هسته اي ايران شراكت به بن بست خ

.آن نمي پردازم



در اواخر آگوست ١٩٨٣ یک هواپیماي ایرفرانس ربوده شد و در تهران فرود آمد، یک هفته
۵ سپتامبر در سفارت فرانسه در بيروت انفجاري رخ داد و ٢١بعد قضيه فيصله يافت اما در 

 سوپر اتاندارد يك۶؟ فرداي اين انفجار آيا اين آخرين اخطار تهران بود. نفر كشته شدند
.را درهم كوبيدند Chouf Mountains توپخانه سوريه در

در.  اكتبر عراق پنج سوپراتاندارد دريافت نمود و تهران فرانسه را آشكارا تهديد كرد٧و در 
٢٣ اکتبر یک کامیون که تبدیل به بمب متحرك شده بود مقر چتربازان فرانسوي را منهدم

 كشته برجاي نهاد و به موازات آن حمله انتحاري ديگري به مقر تفنگداران اياالت۵٨رد و ك
متحده ٢۴ آمریکایی را روانه دیار عدم نمود. هر دو حمله توسط جهاد اسالمی از شاخه

.هاي حزب اهللا انجام گرفت و كسي ترديد نداشت كه دست تهران پشت آن است

حزب اهللا در بعلبك حمله برد كه ظاهرا قبال كسي به حزب اللهي هافرانسه در پاسخ، به پايگاه 
ندا داده بود و آنها آنجا را تخليه كرده بودند و اين حمله يك شكست براي فرانسه به حساب

با١٩٨٣ دسامبر ١٢ايران در . آمريكا هم مواضع حزب اهللا و سوريه را بمباران كرد. آمد
نج هدف ديگر كه سفارت فرانسه را هم شامل مي شدانفجار سفارت آمريكا در كويت و پ

.يك گروه شيعه كويتي مربوط به ايران مسئوليت اين حمالت را به عهده گرفت. پاسخ داد

آمريكا در پاسخ مقر حزب اهللا در سواحل لبنان را كوبيد و به متحدينش گفت كه از فروختن
حزب اهللا به فرانسه ده روز,  اين نوعبعد از چند درگيري از. سالح به ايران خودداري كنند

 ديپلمات ايراني كه مظنون به طرّاحي۶دو روز بعد فرانسه . مهلت داد كه لبنان را ترك نمايد
.يك عمليات تروريستي بودند را از خاك فرانسه اخراج كرد

 نفر را كشت و سه۵۵ بمبي در ايستگاه قطار مارسي منفجر شد و ١٩٨۴در شب سال نوي 
.بعد راننده كنسولگري فرانسه در بيروت ترور شدروز 

آمريكايي و فرانسوي ها لبنان را ترك كردند و حكومت تهران دريافت كه فشارهاي اينگونه
.ابزار كارآمدي است

ایران در پاسخ به موضعگیري آمریکا, در ١۶ مارچ ١٩٨۴، "ویلیام باکلی" نماینده سازمان
فرد مذكور به. ي قابل تأمل توسط سازمان جهاد اسالمي ربودسيا در بيروت را در عمليات



در چشمان نومحافظه كاران واشنگتن حاال ايران. تهران فرستاده شد و زير فشار جان سپرد
شيطان مجسم بود و براي مهار كردنش بازي با كارت عراق كاراترين وسيله مي نمود و

.آمريكا تصميم به نزديكي با عراق گرفت

هر دو طرف يعني صدام و. الد رامسفلد چند بار به عراق رفت و قول حمايت مالي داددان
رامسفلد هوشيار تر از آن بودند كه ندانند اين يك همكاري راهبردي است و طرفين از يكديگر

.تنفّر دارند

در این حین ۴ آمریکایی دو دانشگاهی، یک خبرنگار سی ان ان و یک کشیش( در لبنان(
ايران نقشي در اين كار ندارد اما مي تواند ترتيب رفسنجاني اعالم كرد كه. ه شدندربود

 پاسداراسير فاالنژها، افراد دستگير شده در كويت براي۴آزادي آنها در برابر آزاد شدن 
آمريكا. كارهاي تروريستي ، بازگرداندن اموال شاه و عدم حمايت آمريكا از عراق بدهد

در.  دخالت نظامي براي جلوگيري از تشكيل حكومتي شيعي در عراق كردنپذيرفت و تهديد به
 سفارت آمريكا در بيروت به وسيله يك بمب در اتوموبيل منفجر شد و١٩٨۴ سپتامبر ٢۴
حاال آمريكا خود را در جنگ با ايران مي ديد.  آمريكايي كشته و چندين نفر مجروح شدند٢۴

در روزهاي نخست ژانويه. يران در هرجا را صادر كردو ريگان اجازه ضربه زدن به منافع ا
٨٠ بمبي در بيروت ١٩٨۵ مارچ ٨در .  كه كشيش بود در لبنان ربوده شد"الرنس جنكو"پدر 

اينبار هدف غربي نبود بلكه تصور مي شد شيخ محمد فضل اهللا رهبر معنوي. نفر را كشت
رت فيسك دست سيا را در اين كار ميخيلي ها از جمله راب. حزب اهللا در آن ساختمان باشد

.ديدند

در ١۶ مارچ یک خبرنگار آمریکایی به نام تري اندرسن" در لبنان ربوده شد و سه ماه بعد"
ايران حاال به اندازه كافي آدم ربوده شده در. دو و سپس بيست غربي ديگر بدو پيوستند

آلماني ها حاضر به. فاوت بودانبار براي چانه زدن داشت اما مواضع كشورهاي مختلف مت
.سه گروگان انگليسي را ربايندگان كشتند. پرداخت باج بودند و انگليسي ها نه

در اين ميان فرانسه دريافته بود كه صدام متّحد به درد بخوري نيست، هم بدهي هايش را
ق پيشنهادفرانسه به تهران و دمش. نمي دهد و هم از جنگ افزارهاي شيميايي استفاده مي كند

 يك هواپيماي ايرفرانس در هنگام توقف در١٩٨۴ جوالي ٣٠در . پايان دادن به تنش داد
تهران مورد هجوم سپاه پاسداران قرار گرفت. ۶٠ مسافر را گروگان گرفتند  و با تهدید



گفتگو بين پاريس و تهران از سر. جان آنها خواستار آزادي انيس نقّاش و همدستهايش شدند
 رييس جمهوري را دور زد"رنه پير آدران". شد و بعد از يك ماه گروگانها رها شدندگرفته 

مقامات فرانسوي فهميدند و اجازه فروش. و درباره فروش سالح هم با ايران مذاكرده كرد
ترور شد و همه دست Action directe  توسط گروه١٩٨۵ ژانويه ٢۵ در "آدران". نداند

كه يك گروه چپ تروريستي بود با. D.A .فته مي شد كه سازمانگ. تهران را پشت آن ديدند
سازمانهاي همنوع در خاورميانه از جمله جهاد اسالمي رابطه دارد و اين ترور از نوع بده

هرچند كه سند قطعي در اينمورد بدست نيامد اما بسيار محتمل. بستان هاي متداول است
.است

فرانسه به ایران سالح نداد اما فروش آن به عراق را هم کاهش داد. در ٢٢ مارچ ١٩٨۵ سه
رفنسجاني نماينده فرهنگي. ديپلمات فرانسوي كه يك زن هم در ميانشان بود ربوده شدند

فرانسه در تهران را به حضور پذيرفت و گفت كه كار ما نيست اما مي توانيم ترتيب آزاديشان
دست: پيام آشكار بود.  يك هفته بعد رها شدديپلمات زن, را بدهيم و براي نشان دادن جديت

.تهران در اين گروگانگيري در كار است

در ٢٢ می ١٩٨۵ دو فرانسوي دیگر در لبنان ربوده شدند. در ٧ دسامبر ١٩٨۵ دو بمب
سبک در پاریس منفجر شد که فقط ۴ نفر را مجروح کرد. پیام تهران آشکار بود، به

ترداد بني صدر و رجوي، انيس نقاش، و پول بابت يوروديفاس(رسيدگي به خواسته هاي ما 
و دادن اسلحه( را سرعت دهید. در سوم و چهارم  ونجم فوریه ١٩٨۶ سه بمب دیگر در

اين بار مسئوليت با سازمان جديدي به نام. پاريس منفجر شد كه باز عده اي را مجروح كرد
بود كه در خواسته CSPPA  "سياسيكميته همبستگي با اعراب خاور ميانه و زندانيان "

دو روز پيش از انتخابات رياست جمهوري در. هاشان آزادي انيس نقاش را هم تكرار كردند
چند روز بعد سازمان جهاد. فرانسه دو روزنامه نگار فرانسوي در قلب بيروت ربوده شدند

.خبر داد Michel Seurat اسالمي از كشتن يكي از گروگانها به نام

 گروگانگيري ها با دو بمبگذاري ديگر در فرانسه يك روز بعد از انتخابات همراه بود كهاين
دولت جديد فرانسه مي خواست كه هرطور شده.  مجروح برجاي گذاشت٣٨ كشته و ٩٩

عماد مغنيه كه از رهبران بسياري از حمله ها, جلوي اين كارها را بگيرد و احتماال از اين روي
در بيروت بود و بنا به گزارش سازمان اطالعات فرانسه در حومه پاريسبه منافع فرانسه 
.دستگير نشد, ديده شده بود



مير حسين موسوي نخست وزير وقت را پذيرفت و از, در نهايت ژاك شيراك در فرانسه
پرداخت يك قسط از يوروديف، آزاد كردن انيس نقاش و برقراري توازن در جنگ ايران و

.اما بعدا به عللي معامله انجام نشدعراق سخن گفت 

 مجروح به جاي٢١ يك بمب در اداره پستي در پاريس يك كشته و ١٩٨۶ سپتامبر ٨در 
گذاشت. ۴ روز بعد بمبی دیگر ۵۴ نفر دیگر را زخمی کرد. دو روز دیگر بمبی دیگر دو نفر

١٧در . زخمي تكرار شد ۵۶را روانه ديار باقي نمود و فردايش اين كار با تلفات يك كشته و 

تلفات اين چنيني كه توسط.  نفر را مجروح نمود۵۵ نفر را كشت و ٧سپتامبر بمبي ديگر 
. كشته و سيصد مجروح برجاي گذاشت١٣انجام شد در نهايت  CSPPA سازمان

مقامات فرانسوي مشغول كلنجار رفتن با اين پرسش بودند كه آيا اين حمالت توسط
نجام مي شود كه چوب الي چرخ طرفداران رابطه با غرب بگذارند؟تندروهاي ايران ا

در نهايت فرانسه به بخشي از خواسته هاي تهران از جمله آزادي نقّاش و پرداخت پول بابت
.يوروديف تن داد و گروگانها آزاد شدند

 گاهيدر اين ميان با فاش شدن دادن اسلحه از آمريكا به ايران با واسطه گري اسراييل و
آمريكايي ها كه در اين مدت. رسوايي ايران كنترا بوجود آمد,  ماه١۵مستقيم براي مدت 

٣٠ موشک هاك و ٢۵٠ موشک تاو داده و فقط ٣ گروگان از ۵ گروگانشان آزاد شده بود

.خشمگينانه تصميم گرفتند كه از اين پس هرجا كه الزم باشد از زبان زور استفاده كنند

در زمان گورباچف که تصمیم به دادن هواپیماهاي ترسناك میگ ٢٩ و دیگر سالح هاي
 نفر در بيروت۴مدرن به عراق گرفته شد ايران به بازي گروگانگيري با روسها پرداخت و 

گفته. روسها نيروهاي ويژه فرستادند و شروع به شكار سران حزب اهللا نمودند. ربوده شدند
گروگانها. سازمان با پست به سفارت ايران فرستاده شدمي شود كه سر يكي از رهبران اين 

.رها شدند و ايران اين بازي را با روسها ادامه نداد

كه در قم درس طلبگي خوانده براي طوالني تر نشدن اين بحر طويل از ماجراي مرد تونسي
اشتبود و در ازاي پناهندگي سياسي از ماجراي وحيد گرجي مترجم سفارت ايران پرده برد



ماجراي مذكور به. و او را از هماهنگ كنندگان ترورهاي فرانسه معرّفي كرد در مي گذرم
.محاصره سفارت ايران در فرانسه و سفارت فرانسه در ايران انجاميد

پس از فتح شبه جزیره فاو در عراق به سال ١٩٨۶، حافظ اسد از احتمال پیروزي ایران در
اي به حكومت اين كشور يادآوري كرد كه عراق سرزمينجنگ به وحشت افتاد و در نامه 

ايران هم از. اعراب است و او تشكيل يك حكومت شيعي در آن سرزمين را بر نخواهد تابيد
اسد ارسال اسلحه به. جاه طلبي هاي اسد در سوريه ناخرسند بود و كار به بگو مگو كشيد

.ايران را متوقف كرد و ايران جريان نفت مجاني را

درگيري حزب اهللا و سوريه در لبنان باال گرفت و اسد با ميانجيگري ملك حسين روي به
توضيح آنكه اختالف حكومت بعثي. د و قرار شد كه با صدام آشتي كندعمان و عربستان آور

.سوريه و عراق عالوه بر رقابت، به كينه شخصي صدام به حافظ اسد هم بر مي گشت
 ميليون بشكه نفت مجاني كه دو برابر مقداري كه اسد از ايران٢.۵عربستان هم قول دادن 

.را داد, مي گرفت بود

عليرغم مخالفت كرملين براي نزديكي بيش از اندازه دو كشور ايران به تكاپو افتاد كه با اسد
رفسنجاني در نامه اي به او تضمين داد كه در پي تشكيل حكومت شيعي. از در آشتي درآيد

 ميليون بشكه ارتقا داد و بدين ترتيب٢.۵ نيستند و نفت مجاني به سوريه را هم به در عراق
.سوريه دوباره به اردوگاه ايران برگشت

به سوخوهاي.  عراق دوباره حمله به نفتكش ها را آغاز كرد١٩٨۶در ماه هاي اول سال 
٢٢ و میگهاي ٢٣ میراژهاي F1 EQ5 هم اضافه شده بود. بعد از چند هفته تامکتهاي

 ميگ را نابود۴ سوخو، و ٣توانايي هاي شكار خود را آشكار ساخته و يك ميراژ، , ايران
.كردند

خلبانهاي ایرانی زیادي در نبردهاي هوایی بیش از ۵ هواپیما را سرنگون کردند که آنها را
ضل اهللاز ميانشان مي توان به ف.  تبديل مي نمود )Flying Aces( "تكخالهاي پرنده"به 

لبانان موردبر خالف سنّت معمول، اين خ. جوادنيا، جليل زندي و علي مازندارني اشاره كرد
تشويقهاي پر هياهو قرار نگرفته و حتي اجازه نيافتند كه نمادهاي پيروزي هوايي را روي



، را"فينكس"كاپيتان جوادنيا ركورد جهاني پيروزي با موشك . هواپيماهاشان نقّاشي نمايند
در ضمن كاپيتان محمد. جليل زندي پس از جنگ در يك حادثه رانندگي كشته شد. اردد

 هواپيما تنها خلباني است كه ركورد نابود كردن سه هواپيما با يك موشك۴مسبوق با شكار 
سه هواپيما در كنار هم به صورت نزديك پرواز مي كردند و او هواپيماي مياني. (را داراست

.)را نشان گرفت

تمايل رسمي حكومت ايران، قهرمانسازي از پاسداران بود و به ويژه در مورد نيروي هوايي
پيروزي ها بايد كه به پاي. زياد سر و صدا نمي كردند چرا كه به آن اطمينان كامل نداشتند

." آدمهاي سابق شاه"سپاه پاسداران نوشته مي شد نه 

در تبليغات رسمي به حساب پدافند زمينيبسياري از هواپيماهاي شكار شده در آسمان 
پاسدارها و حتي كالشنيكفها گذاشته شد و محترمانه از خلبانان خواستند كه در اين باره

.حرفي نزنند

.اولين بار در زمان رياست جمهوري خاتمي از رشادت خلبانان با احتياط تقدير شد

تخمین زده می شود که در نبردهاي هوایی خلبانان عراقی ٧٠ و خلبانان ایرانی ٢۴۴
. هواپيماي عراقي را نابود كردند

بهترين آس پرنده آنها. عراقي ها البته در اين زمينه هياهوي بسيار مي كردند و غلو فراوان
. است١٢هواپيما در ليست شكار خود ندارد در حالي كه ركورد همتاي ايراني  ۴  بيش از

ح عمليات جنگي را مي خوانيم نويسنده از برتري در جاي جاي كتاب وقتي كه شر:ن.پ
در. اشاره كرده است, خلبانهاي ايراني و اين كه سرمايه گذاري شاه خوب جواب داده بود

جايي ديگر در شرح عمليات درخشان مرواريد نويسنده مي گويد كه اين روز در تقويم ايران
. هم مرهون نيروي هوايي بودبه نيروي دريايي اختصاص يافت اما در حقيقت آن پيروزي

اينجا از فرصت استفاده كرده و به حمله هوايي بسيار سنگين و غافلگير كننده عراق به اسكله
دور انديشي شاه دوباره به داد"نفتي خارك اشاره مي كنم كه نويسنده كتاب مي گويد كه 

."ايران رسيد و سازه هاي بيش از اندازه محكم اسكله آسيب چنداني نديد



 مورد حمله يك هواپيماي عراقي قرارStark "ستارك" ناوچه آمريكايي ١٩٨٧ مي ١٧در 
 به"گلن بليندل"كاپيتان اين كشتي .  نفر مجروح شدند٢١ خدمه آن كشته و ٣٧گرفت و 

.خاطر قصور در انجام وظيفه از كار بركنار شد

شتباه خلبان ربط داد و پيشنهادصدام فوري يك پيام عذرخواهي فرستاد و اين حمله را به ا
ريگان عذرخواهي او را پذيرفت ولي از آن پس كشتي هاي آمريكايي. پرداخت غرامت كرد

.همواره در هراس و وحشت بودند

"

همه مورخین فکر می کردند که هواپیماي استفاده شده یک میراژ بود* اما با سقوط حکومت 
صدام و اسناد بدست آمده آشکار شد که هواپیماي مربوطه یک فالکن Falcon 40 "۴٠ بود 

که خلبان رفسنجانی** با آن به عراق گریخته بود. عراق این هواپیما را با تغییراتی براي حمله 
به کشتی ها استفاده می کرد چرا که هم توان پرواز طوالنی مدت را داشت و هم مخفیانه از 

خطوط هوایی مسافربري استفاده می کرد که شناسایی نشود. خلبان عراقی آن که از نزدیکان 
حکومت صدام بود هنوز ناشناس است.

 ------------------------------------  
در كتاب جنگهاي آمريكا در خاورميانه كه چند ماه پيش به بازار آمد و در اين برگه آن را* 

است كه اين حمله در خاطرمعرفي كردم هم اين هواپيما را ميراژ دانسته است و در آن گفته 
آمريكا به تلخي حك شده بود و شايد آتش اشتياق آمريكا براي حمله به عراق را شعله ور تر

 **
می کرد.

خلبان مذکور اکبر محمدي برادر سعید محمدي خواننده بود که در سال ١٩٨٧ در
.هامبورگ ترور شد



 ايران اير۶۵۵نابودي پرواز 

در ٣ جوالي ١٩٨٨ ناو وینسنس که در آن دوران پیشرفته ترین ناو جهان بود به همراه دو
ناوچه مونتگمري و سايد در نزديكي ابوموسي به سمت تنگه هرمز مي رفت تا تانكر ديگري

.به مقصد كويت را همراهي نمايد

كهويليام راجرز مردي بود كه همكارانش او را يك كابوي از خود راضي , كاپيتان اين ناو
حرف كسي را به چيزي نمي گيرد توصيف مي كردند و بيشتر خدمه كشتي را جوانان تازه
فارغ التحصيل شده البته با نمره عالي كه تجربه ميداني نداشته اما سخت مثتاق اثبات خود

.تشكيل مي داد, بودند

ناوچه مونتگمري با ١۵ سال سّن در کنار وینسنس جلوه اي نداشت اما همین کشتی بود که
. صبح جلوي سيزده قايقهاي تندروي سپاه كه قصد حمله داشتند راگرفت۶.٣٠در ساعت 

ويليام راجرز فرمان تعقيب قايقها را صادر كرد، دوست داشت كه با آنها درگير شود و براي
.مدتي از كار كسل كننده اسكورت كشتي ها كه با شخصيتش همخواني نداشت خالصي يابد

يد كه نبردي در كارنامه اش ثبت شود تا مانند همكارانش مدالي بگيرد و از اوتنش مي خار
.او براي دو ساعت به تعقيب قايقها پرداخت و به آبهاي ايران بسيار نزديك شد. تجليل گردد

در بحرين پيامي فرستاد و از او خواست كه برگردد و به مأموريت اصلي خود METF افسر
.براي كسب اطالعات هلي كوپتر فرستاده و منتظر بازگشت آنهاستراجرز گفت كه . بپردازد

در اين ميان قايقها به هلي كوپترها شليك كردند و راجرز في الفور براي خود حق دفاع قايل
كه از راه دور نمي دانست METEF افسر. شد و براي تعقيب قايقها وارد آبهاي ايران گرديد

.كر مي كني درست است را انجام بدهچه خبر است به او گفت هر كار كه ف

افسران پايين رتبه نگران شده. قايقها با مانور دادن به راحتي از آتش وينسنس مي گريختند
نيم ساعت بعد همه در اتاق. بودند اما مي دانستند كه حريف اين فرمانده لجباز نمي شوند
به قايقهاي سپاه. ب گرديده بودكاپيتان سخت درگير جنگ با قايقها شده و فضا به غايت ملته

ناو وينسنس حاال وارد آبهاي ايران شده بود و. دستور داده شد كه شليك نكرده و برگردند
.تنش جاي خود را به اضطراب داد چرا كه اكنون ايران حق قانوني حمله داشت

افسران امنیتی کشتی گزارشات مربوط به حمله احتمالی ایران در روز ۴ جوالي براي انتقام



دو ماه قبل دو ناو بزرگ ايران توسط آمريكايي ها. (شكست دو ماه پيش را يادآوري كردند
 در تامپا واقع در"سنتكام" غرق شد و ناو سوم به شدت آسيب ديد كه مركز فرماندهي

 بعد از١٩٩١فلوريدا از روي دلسوزي فرمان آتش بس داد و ناو مذكور غرق نشد و در سال 
اكنون احساس عمومي روي عرشه وينسنس گرفتار شدن).  سرويس دهي بازگشتتعمير به

.راجرز فرمان توقف گلوله باران را صادر كرد تا هلي كوپترها فرود بيايند. در يك تله بود
در تيررس موشكهاي كرم ابريشم قرار, جزيره قشم) دريايي( مايلي ۶٠حاال وينسنس در 

ميدانستند كه نابرابري قوا اينجا* داني كه نشان مي دادندملّايانن با همه چنگ و دن. داشت
يك درگيري ديگر با. بيش از اين حرفهاست و رفسنجاني دستور داده بود كه شليك نكنند

.آمريكا سودي هم برايشان نداشت

 ايران اير، از بندرعباس به مقصد دبي در۶۵۵ پرواز ٣٠٠ايرباس , كيلومتر دورتر ٨٠
رادار وينسنس آن را.  مسافر پريدن آغاز كرد٢٧۴ خدمه و ١۶مداد با با ١٠.١٧  ساعت

دو دقيقه بعد افسر رادار شايد از روي بي. دريافت نمود و تشخيص هواپيماي تجاري داد
تجربگي يا استرس به اشتباه تشخيص داد كه هواپيما با سرعت زياد در حال شيرجه رفتن

.به عبارت ديگر مي خواهد حمله كند, است

.اما ايرباس مذكور مسير هوايي تجاري را با دقّت دنبال مي كرد و مشغول اوج گرفتن بود
خود را درمسيري انداخته بود كه در حالت نرمال با آن سر, وينسنس در جريان تعقيب قايقها

افسر رادار اين بار سيگنال را به هواپيماي تجاري يا جنگي تعبير كرد و. و كار پيدا نمي كرد
همگي احتمال يك تامكت يا فانتوم را مي دادند,در اتاق عمليات هم. به سردرگمي همه افزود

استفاده فرودگاه بندر عباس براي پروازهاي تجاري. كه مانند هواپيماي تجاري رفتار مي كند
و جنگي هم به اين تفكّر اشتباه دامن مي زد و خاطره حمله به كشتي ستارك هنوز در ذهن ها

.بود

Saber rattling* 
چنگ و"فكر مي كنم . برگردان واژه به واژه اين اصطالح در فارسي نچسب و گنگ است

. معادل بدي نباشد"دندان نشان دادن



 به١٢١.۵۵ و تجاري ٢۴٣ وينسنس روي فركانسهاي بين المللي نظامي ١٠.٢٠در ساعت 
فت كوتاه و پرواز نيم ساعتهاحتماال به خاطر مسا. ايرباس هشدار داد و پاسخي نشنيد

راديوي هواپيما روي بسامدهاي بندر عبادس و دوبي تنظيم بود و فركانس هاي اضطراري
نگراني خدمه وينسنس دوباره باال گرفت اما اينبار افسر رادار تشخيص اوج. خاموش بود

يك. دافسري ديگر جدول زماني هواپيماهاي تجاري را بررسي كر. گرفتن هواپيما را داد
.  در جدول بود اما براي نيم ساعت ديگر۶۵۵پرواز از ايران اير به شماره 

جدول مذكور را از مركز بحرين گرفته بودند و كسي به نيم ساعت تفاوت زماني بين ايران و
.بحرين نيانديشيد

هشدار دیگري داده شد چرا که هواپیما به ٢٠ مایلی دریایی رسیده بود. همه ترسیده بودند.
ويليام راجرز حتي به خود زحمت نداد كه از ناوچه هاي همراه بخواهد كه رادارشان را نگاه

كاپيتان كله شقّ بهترين ناو جهان از يك ناوچه كسب نظر نمايد؟. كنند

در ساعت ١٠.٢٢ هشدار دیگري داده شد و سپس فرمان آتش صادر گردید. جوان مسئول
. اشتباهي مي زد كه افسر ديگري او را تصحيح كردهول كرده بود و دگمه را, شليك

دو موشک با سرعتی ٣.۵ برابر صوت شلیک شد و در ساعت ١٠.٢۵ ، هشت دقیقه بعد از
ايرباس در هشت ناتي ناو، يعني فاصله اي كه يك فانتوم مي تواند شليك كند، به, پريدن

 از دور به صحنه مي نگريستند،خدمه مونتگمري و سايد حيرت زده. هزاران تكّه تبديل گرديد
آنها آشكارا تشخيص هواپيماي مسافربري داده بودند و نمي فهميدند كه چرا اين موشكها

.راجرز كمترين مشورتي با آنها نكرده بود. شليك شد

.اشتباه انساني و عدم رابطه صحيح ماشين و آدم اين فاجعه را رقم زد

ريگان صميمانه. م كرد و شكايت به دادگاه الهه بردايران آمريكا را به جنايت جنگي مته
اظهار تأسف كرد اما از پوزش خواهي خوددداري نموده و گفت كه كاپيتان كشتي روشهاي

 را پذيرفته بود اين۵٩٨صحيح دفاعي را اجرا نموده و حتّي تأكيد كرد كه اگر ايران قطعنامه 
را به آسمان برده و به تئوري هاي توطئهاين حرف فرياد ملّايان . فاجعه بوجود نمي آمد

مبني بر عمدي بودن اين حمله براي پايان دادن به جنگ اعتبار مي داد ويژه آنكه راجرز پس



از پايان مأموريت مدال هم گرفت و به نظر مي رسيد كه او صرفا از دستور اطاعت كرده
.است

همه تحقيقات در اينمورد. جهي ندارداين تئوري نه تنها منطقي نيست كه حتي به حقايق هم تو
نشان از آثار شخصيت راجرز، كم تجربگي خدمه، استرس باال، گيجي در اتاق عمليات و

ويليام راجرز مطرود دوستانش شد و پس از. زنجيره اي تأسفبار از خطاهاي انساني داشت
جرز براي حفظاغلب همكارانش مي دانستند كه مدال را. پايان مأموريت كنار گذاشته شد

كميسيون تحقيقات به رياست دريادار بازنشسته. وجهه و از تنگ و تا نيفتادن آمريكا بود
دانست و ربطي به دفاع از خود هم** "گرد و خاك جنگ"ويليام فوگارتي دليل اين حادثه را 

گزارش مملو از خطاهاي آشكار راجرز است و انتقاد از تصميمات نادرستش و از. نداشت
حادثه سقوط هواپيما مي توانست منجر به تنش و درگيري ديگري بين تهران و:  مهمتر همه

.واشنگتن شود

ايران به تالفي مستقيم نپرداخت اما حق دفاع از خود را يادآوري كرده و از تحمل نكردن
 پرواز پان٧۴٧ بوئينگ ١٩٨٨ دسامبر ٢١ ماه بعد در ۵. دوباره چنين حوادثي سخن گفت

تحقيقات اف بي آي آن را.  نفر كشته شدند٢٧٠كن برفراز الكربي اسكاتلند منفجر و آمري
 قذافي مسئوليت اين كار را٢٠٠٣در سال . حمله اي تروريستي از جانب ليبي ارزيابي كرد

رسما پذيرفت و در برابر پرداخت غرامت به خانواده قربانيان به سازمان ملل بازگشت و
.تحريمهايش برداشته شد

در سال ٢٠١١ پس از سقوط قذافی یکی از افسران عالیتربه حکومت او که حاال به
اپوزيسيون پيوسته بود اعالم كرد كه قذافي دستور بمبگذاري در آن هواپيما را داده بود اما

ايران توانايي كنترل قذافي و فشار آوردن به. اين كار را به خواسته مقامات ايراني انجام داد
.نام او را فاش نساخت, اين مقام اطالعاتي براي حفظ جان منبعش. اشتاو را د

------------------------
Fog of the war** 

اين اصطالح هم بسيار رايج است و از خر تو خري اوضاع درجنگ كه به اشتباه كردن هم
مصنوعي خيلي خنك و "مه جنگ". معادل بهتري به نظرم نرسيد. منجر مي شود حكايت دارد

.بود



پس از افشاگري اين مقام ليبيايي، سازمان سيا بر مبناي قانون گردش آزاد اطالعات يك
 آن مي گويد۵٠ و ۴٩ را آزاد ساخت و در صفحات ١٩٩١پرونده محرمانه مربوط به سال 

كه علي اكبر محتشمي پور از نزديكان رفسنجاني ده ميليون دالر به مقامات ليبيايي براي
.اين كار پول پرداخته استاجراي 

اگر گفته هاي اين سند دقيق باشد، چرا واشنگتن همان زمان تهران را به عنوان مسئول اين
:عمل تروريستي اعالم نكرد؟ چند پاسخ براي اين پرسش وجود دارد

به ميان. نخست آنكه آمريكا در آن زمان سند محكمه پسندي براي اثبات اين ادعا نداشت
پاي ايران پرونده را ضعيف مي كرد چرا كه فشار از روي ليبي به سمت آمر و عاملآوردن 

.مي رفت و امكان داشت پرونده لوث شود و خون قربانيان پايمال گردد

كاح سفيد در عين. دوم آنكه رقابت بين دستگاه هاي سياسي آمريكا در اين امر دخيل بود
 المللي بود در پي آن نبود كه ايران را بي آبروحال كه در پي شكايت به ديوان عالي بين

سازد چرا كه خميني تازه مرده بود و به نظر مي رسيد كه ايران خواستار باز كردن سيستم
.سياسي است

همچنين ترديدي وجود نداشت كه آمريكايي ها در پي حفظ هويت چند منبع اطالعاتي حياتي
كارت عملگرايي روي آورد و از اين داستان به نفع چانهنهايتا آمريكا به بازي كردن با . بودند

.زني براي آزاد كردن گروگانها در لبنان استفاده نمود

انتقام گیري ایران به اینجا ختم نمی شود. در ١٠ مارچ ١٩٨٩ اتومبیل همسر ویلیام راجرز
***.منفجر شد ولي او به طرز معجزه آسايي نجات پيدا كرد

----------------  
تا جايي كه من ميدانم اين پرونده هنوز باز است و آن زمان، اف بي آي،احتمال داد كه  ***

مگر آنكه به داليل گفته شده در متن نخواسته. كار يكي از دشمنان پرشمار راجرز باشد
.باشند كه به تروريسم و مانند آن ربطش دهند



 در برابر چشمپوشي از شكايت به الهه،پس از اين حادثه آمريكا وارد مذاكره با ايران شد و
حادثه.  ميليون آن خونبهاي قربانيان بود به ايران پرداخت۶١.٨ميليون دالر كه  ١٣١.٨

انهدام ايرباس اما ايران را متقاعد ساخت كه توان جنگ همزمان با آمريكا و عراق را ندارد و
.ه براي فشار آوردن به تهران استهمچنين صدام فهميد كه حاال زمان انجام يك حمله قاطعان

 برابر هواپيماي۶۶در روزهاي آخر جنگ، عراق چهار برابر ايران تانك و زره پوش و توپ و
در سلسله. جنگي داشت و حتي در تعداد نيروهاي انساني هم از ايران پيش افتاده بود

را پس گرفت و دوباره نام داشت به سادگي همه متصرفات ايران "توكلنا علي اهللا"عملياتي كه 
به خاك ايران وارد شد و تهديد كرد كه اگر صلح را نپذيريد خوزستان را محاصره خواهد

 .كرد

ايران ناچار. ديگر نه چيز زيادي از ماشين جنگي ايران باقي مانده بود و نه روحيه جنگندگي
حكومت صدام شد و خميني جام زهر صلح را نوشيد ولي گفت كه ۵٩٨به پذيرش قطعنامه 

عراق هم في الفور جبهه جديدي. را به رسميت نمي شناسد و حاضر به مذاكره مستقيم نيست
گشود و تا دهلران پيش آمد، ايران ناچار به مذاكره شد و عراق براي نشان دادن حسن نيت
به مرزهايش برگشت اما براي زدن آخرين ضربه ها، ارتش مجاهدين خلق را راهي ايران

احتمال داشت كه قيامي بر ضد حكومت ايران.  اين كار حكايت يك تير و دو نشان بود.نمود
شكل بگيرد و از طرف ديگر از شرّ مجاهدين خالص مي شد، به هر حال وجودشان در عراق

مجاهدين در نبردي كه عالقه اي. رابطه بين دو كشوررا متالطم نمايد, مي توانست در آينده
.تار و مار شدند,  وجود نداشتبه اسير گرفتن در آن



مالحظاتي درباره اين جنگ
)براي مقايسه ارقام با ارزش امروز، آن را ضرب در دو بنمائيد(

اين نبرد طوالني كه مي تواند با جنگ جهاني اول از بابت استفاده از خندق، امواج انساني و
نگ اقتصادي و مانند آن مقايسه شودبمب شيمايي و با جنگ دوم از نظر بمباران شهرها، ج

اهميت استراتژي بسيار زياد است. نشان داد كه گاهي كيفيت برنده ميدان است و گاهي كميت
.و يكي از نقاط قوت عراق، لجستيكي خوب، اداره مهندسي و ساخت استحكامات بود

مبود مهمات ميپاسداران ايران در مواقعي كه حريف ضعيف شده و تحت فشار بود دچار ك
ايران روي. شدند و از طرف ديگر ايران از عدم هماهنگي سپاه و ارتش بسيار آسيب مي ديد

عمليات زميني ابتكار بيشتري داشت هرچند كه هميشه پيروز نبود، عراق در حمالت هوايي
سه چهارم تلفات هواپيماهايي عراق در آسمان توسط جنگنده هاي ايران بوجود. بهتر بود

در زمينه جاسوسي. د و شصت درصد تلفات هوايي ايران ناشي از پدافند زمين به هوا بودآم
.و كسب اطّالعات، عراق دست باال را داشت

۴٨٠ موشک بالیستیک توسط هر دو کشور شلیک شد که علیرغم دّقت کم و نیروي تخریب

ين طوالني ترين نبرد قرنا. ده برابر كمتر از آتش توپخانه، آثار رواني زيادي بر جاي گذاشت
 ساخت و انبار هر نوع سالح شيميايي را١٩٩٣ ژانويه ١٣منجر شد كه شوراي امنيت در 

.براي همه از جمله پنج عضو دائم آن ممنوع سازد

در پايان جنگ عراق به قدرت اول منطقه تبديل شد ولي حكومت ايران با همه تحقيري كه از
وچكتر متحمل شده بود، توانست خود را تحكيم كند و قدرتباختن به كشوري به مراتب ك

 سه برابر همه كشورهاي١٩٨٨ارتش عراق در سال . توسط ملّايان و پاسدارها قبضه شد
عربي خليج فارس جنگ افزار داشت و تخمين زده مي شد كه ايران براي رسيدن به آن ده

نطقه كرد و اين كشور به همراه بقيهاين جنگ عربستان را قدرت سوم م. سال زمان نياز دارد
.به خاطر ترس از صدام اجازه دادند كه آمريكا در خاكشان پايگاه نظامي داشته باشد

صدام كه بيش از اندازه قوي شده بود به اين نتيجه رسيد كه هيچ كشوري جرأت اعتراض به



را از نظر ژنرالهايش بياو را ندارد و با اعتماد به نفس كاذبي كه به دست آورده بود خود 
.نياز يافت و ابلهانه به كويت حمله كرد كه خود داستان ديگري دارد

 بيليون دالر جنس، دريافت پورسانت از طرفين به خاطر ترانزيت١٢٢تركيه با فروختن 
پيدا كردن رابطه اي خوب با آمريكا و, اسلحه، نفت ارزان، تبديل شدن به قدرت منطقه اي

نان و آب دار كمپاني هاي ساختماني اش با هر دو كشور بي ترديد برنده اصليقراردادهاي 
. دست و پنجه نرم مي كرد"پ ك ك"اين جنگ بود هرچند كه حاال بايد با 

آمريكا و فرانسه و انگلستان با بي ميلي وارد خليج فارس شدند اما وقتي كه آمدند از مزاياي
.ارت اسلحه هم سود فراوان كردندآن بهره هاي فراوان بردند و از تج

 بيليون دالر سالح فروخت كه براي اقتصاد ناتوانش مغتنم بود اما۴٠٠شوروي در حدود 
 .عراق را از دست داد هرچند كه رابطه اش با ايران خوب شد

جنگ باعث شد كه اسراييل نيروهاي عرفات را تضعيف كند ولي اين كار به قيمت تقويت
.سالمي به همت ايران انجام شدبنيادگرايي ا

اين نبرد،. هر دو كشور بنا به داليل سياسي در آمار كشته شده ها اغراق بسيار كردند
۶٨٠,٠٠٠ کشته و مفقود به جاي گذشت که ۵٠٠,٠٠٠ سهم ایران بود و با ١.۵ معلول و

نبرخالف تصور آمار كشتگا. مجروح مي توان خونين ترين جنگ خاورميانه اش دانست
. برابر بيشتر بود٣.۵ درصد نظامي كشته شد كه سهم ايران ٨۵. غيرنظامي آنقدرها باال نبود

 درصد كردهايي بودند كه توسط١٢بقيه .  درصد از كشتگان نتيجه بمباران شهرها بودند٣
.هر دو كشور نابود گشتند

٧٠,٠٠٠ عراقی و ۴۵,٠٠٠ ایرانی اسیر شدند که به خاطر مرگ بسیاري از اینها در اسارت و

دليل ديگر. همچنين خودداري از برگشتن به كشور خود تخمين دقيق اين ارقام ممكن نيست
پايين بودن نسبي آمار كشتگان اين جنگ طوالني اين بود كه سه چهارم از جنگ در حالت

در جنگ جهاني اول طرفين. سكون بود و تلفات در زمانهاي عمليات نظامي بوجود مي آمد
 درصد جمعيت خود را از دست دادند در حالي كه اين رقم در جنگ ايران و عراق۴ درگير،



از نظر جنگ افزار نظامي، تلفات جنگ هشت ساله تقريبا برابر مجموع تلفات .  درصد بود١.٣
  .جنگ شش روزه و جنگ يوم كيپور بين اعراب و اسراييل بود

 

.  بود٢۵٠٠د شد كه سهم عراق  تانك نابو۴۶٠٠شامل ,  ماشين زرهي٩٠٠٠رويهمرفته 
 فروند آن جنگي بود به آهن پاره تبديل گشت كه سهم ۴٨۵ هواپيما كه ٩۵٠ توپ، و ١٠۵٠
  . بود١٨٠ و ايران ٣٠۵عراق 

 
  . تجاري را به اين آمارها بايد افزود٧٢كشتي جنگي و  ٣٠
 
. رفت و برعكسنكته ديگر اين بود كه با باال رفتن بهاي نفت تلفات هر دو طرف باالتر مي  

ايران از سقوط بهاي .  درصد آن از آن ايران است۶٠ بيليون دالر بود كه ١١٠٠هزينه جنگ 
عراق با . نفت و دالر بيشتر ضربه مي خورد كه آن را با نيروهاي انساني جبران مي كرد

قرض كردن از كشورهاي عربي، دريافت اعتبار از آمريكا و تأخير در پرداخت بدهي به 
  .ارش را راه مي انداخت و رويهمرفته به جان سربازش بيشتر بها مي دادشوروي ك

 
  پايان

 
 يا جنگي به خاطر طوالني تر نشدن گذشتم "اكشن"در اين سلسله نوشتار از قسمتهاي . ن.پ 

تالش كردم كه به مطالبي كه احتمال داشت كه . هرچند كه از مهمترين بخشهاي كار است
  . توجه قرار گرفته است بپردازمتازگي داشته يا كمتر مورد

  
 فرهاد طباطبايي
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