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تببین هدف حمله عراق بعثی به ایران در دفاع از بغداد

سید ناصر حسینی
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چکیده :
كشور ايران با همسايه غربی خود عراق ،از داالمپرداغ تا بندر فاو به طول  6331كیلومتر ،به
خط مستقیم ،داراي مرز مشترك است .مرزهاي ايران چه در آب و چه در خشكی عمدتاً به
شكلی است كه از نظر نظامی به نفع ايران و به ضرر عراق است .استان كرمانشاه ناحیهاي
كوهستانی است كه بین فالت ايران و جلگه بین النهرين واقع شده است و سراسر آن را قلهها
و ارتفاعات زاگرس پوشانده است .ارتفاعات مناطق مرزي استان كرمانشاه ،مسلط بر جلگه بین
النهرين میباشد و شرايط بسیار مطلوبی جهت عملیات نفوذي و آفندي علیه شهرهاي مهم
عراق به خصوص بغداد فراهم میكند .با مشاهده نقشه سیاسی ايران در استان كرمانشاه،
مشخص میشود كه مرزهاي قصرشیرين و نفت شهر ،جزء مرزهاي محدب ايران بوده و از
نظر نظامی و سیاسی براي ايران میتواند وسوسه انگیز باشد .به همین دلیل عراق جهت
شروع جنگ با ايران در تاريخ  36شهريور ،به شهرهاي مرزي قصر شیرين و نفت شهر حمله
نظامی نموده است تا از اين طريق بتواند براي بغداد يک سپر حفاظتی بسازد .در اين مقاله
ضمن بررسی جغرافیاي نظامی استان هاي كرمانشاه و ايالم ،تجاوز ارتش عراق و مواضع آن
در سالهاي دفاع مقدس در غرب كشور و عملیاتهاي انجام شده ج.ا.ا ،میزان تحقق اهداف
نظامی و سیاسی ايران و عراق ،علل اهمیّت مناطق غربی جمهوري اسالمی ايران براي عراق
را نیز بررسی می نمايیم.

واژگان كلیدي:
استان كرمانشاه ،استان ايالم ،مرزهاي غربی ،بغداد ،اهداف نظامی و سیاسی

 - 6دانش آموخته دانشگاه عالی دفاع ملی
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مقدمه:

كشور ايران با وسعتی در حدود  6118631كیلومتر مربع ،از گسترش قابل مالحظهاي
برخوردار است( .عزت اهلل عزتی )6317،61 ،ايران كشور پهناوري است كه از نظر گستردگی
جغرافیايی و وزن جمعیتی در جنوب غربی آسیا شرايط ويژهاي دارد .تغییرات سرحدات
ايران در طول تاريخ ،مرزهاي سیاسی ايران را دچار تحول و تغییر اساسی كرده است .اين
تغییرات موجب تنوع بسیار زيادي در تعداد همسايگان ايران شده و در نتیجه مسائل و
مشكالت زيادي را سبب شده است .مناطق مرزي ايران به دلیل دوري از مركز و انزواي
جغرافیايی ،همیشه داراي مسائل خاص خود از نظر نظامی و سیاسی بوده است .مجموعه
طول خطوط مرزي كشور ايران 8811 ،كیلومتر است؛ كه  1861كیلومتر آن را مرز آبی و
 1111كیلومتر آن را مرز زمینی تشكیل میدهد .كشور ايران ،از غرب به عراق و تركیه
محدود است .بیشترين مرز ايران با كشور عراق به طول  6113كیلومتر و كمترين مرز با
كشور ارمنستان به طول  18كیلومتر می باشد( .پیشگاهیفرد )31 :6388 ،از نظر مالحظات
امنیتی و ژئوپلیتیک ،مناطق مرزي غرب كشور به دلیل حساسیت باال ،حمايت هاي خارجی
و تراكم تهديدات و اختالفات ،بیشترين تأثیرگذاري را بر امنیت ملی كشور دارند( .پورپويان،
611 :6381و)617
استان كرمانشاه يكی از مهمترين استانهاي غرب كشور میباشد كه ويژگیهاي جغرافیاي
نظامی منحصر به فردي دارد .اين استان ،از شمال به استان كردستان و از جنوب به استان-
هاي لرستان و ايالم و از غرب به عراق و از شرق به استان همدان محدود است .استان
كرمانشاه منطقهاي كوهستانی است كه مرتفع ترين رشته هاي آن ،پاطاق میباشد .از لحاظ
موقعیت مرزي ،با برخورداري از حدود 311كیلومتر مرز مشترك با كشور عراق ،داراي ارزش
نظامی قابل توجهی در اين منطقه است و از سوي ديگر به دلیل نوع قرارگیري ارتفاعات اين
استان (به طور پله اي و موازي با مرز) و محدب بودن شكل هندسی مرز ،موقعیت خوب
آفندي را براي كشورمان ايجاد نموده واز نظر راهبردي داراي اهمیت می باشد( .صفوي،
616 :6381و )631در بخش نخست ،جغرافیاي نظامی منطقه با معابر و گردنه هاي اصلی
كه عراق معموالً تهاجمات خود را از آن معابر انجام می داد ،تحلیل می گردد .برخی از آن
معابرعبارتند از :تنگه پاطاق در غرب الوند و در استان كرمانشاه ،تنگه قالويزان درغرب
استان ايالم ،گردنه قالجه در جنوب استان كرمانشاه و گردنه سگان درجنوب غربی استان
كرمانشاه .سپس به بررسی بخشی از عملیات هاي انجام شده در آن مناطق می پردازيم .از
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آنجا كه مطالعه تاريخ می تواند هدايتگر آيندگان باشد ،لذا تحقیق در خصوص علل اهمیت
راهبردي غرب كشور ،چه براي جمهوري اسالمی ايران و چه براي حكومت بعثی عراق به
بررسی علت ها و داليل بارز تهاجم عراق به غرب كشور و دفاع جمهوري اسالمی ايران می-
پردازيم.
مباحث نظري
جغرافیاي نظامی استان كرمانشاه

استان كرمانشاه منطقهاي است كوهستانی ،كه مرتفع ترين رشته آن پاطاق بوده و كوه
بیستون در اين رشته قرار دارد .اين كوهها پوشیده از جنگل و داراي معادن غنی هستند.
كرمانشاه داراي جنگل هاي انبوه و مراتع سرسبز است و يكی از مراكز دامداري ايران می
باشد(.سازمان جغرافیايی نیروهاي مسلح،6381 ،ص )1ارتفاع متوسط در اين پهنه
جغرافیايی 6111متر از سطح درياست كه بخشی از رشته كوه زاگرس میباشد .در دوره هاي
مختلف زمین شناسی بر اثر حركت صفحه ي آفريقا -عربستان به سوي صفحه ايران ،و در
نتیجه پیدايش چین خوردگی رسوبات دوران دوم و اوايل دوران سوم تشكیل شده است.
پس از تشكیل ارتفاعات و چاله ها ،عوامل فرسايشی ،آنها را تحت تأثیر خود قرار داده
است ،چاله ها يا ناوديس ها از مواد آبرفتی ناشی از عمل فرسايش انباشته شده و دشتهاي
امروز استان را به وجود آورده است( .اسماعیلی و ديگران)3 :6388 ،بنابراين منطقه
كرمانشاه يک منطقه نیمه كوهستانی بین فالت ايران و جلگه بین النهرين محسوب میشود
كه مرتفع ترين نقاط آن ارتفاعات الوند است كه پس از گردنه اسدآباد با شیب ماليمی به
طرف جلگه بین النهرين سرازير میشود و به طور كلی اين منطقه نسبت به فالت مركزي در
يک پشته و شیبی واقع شده كه قله آن در الوند و رشته آن تا چهل چشمه میباشد .در
منطقه كرمانشاه ،كلیه رشته ارتفاعات موازي با يكديگر و تقريباً داراي يک جهت شمال
غربی به جنوب شرقی می باشد .در مرزهاي استان كرمانشاه ارتفاع آنها كمتر میشود و
چون امتدادشان شمال غربی جنوب شرقی است ،دره هاي بین آنها تا خاك عراق پیش می-
رود ،بنابراين راههاي ورودي بیشماري را بوجود آورده است( .رزم آرا )63 :6311،در بین
ارتفاعات كرمانشاه رشته هاي مهم و ارتفاعات قابل توجه به شرح زير میباشند:
 )6ارتفاعات داالهو :اين رشته ارتفاعات ،در غرب استان كرمانشاه قرار گرفته و ارتفاعاتی
مشجر است كه داراي قلل پر برفی است .طرز قرارگیري اين ارتفاعات به نحوي است كه
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از يک طرف جلگه بین النهرين را تحت حاكمیت دارند و از سوي ديگر به جلگه هاي
كرند غرب و اسالم آباد غرب داراي ديد ممتد است(.عزتی)11 :6318،
ارتفاعات نوح :اين رشته ارتفاعات در جنوب ارتفاعات داالهو قرار گرفته و جنس آن از
سنگ است .تنگه پاطاق نیز بین اين دو رشته كوه واقع شده است و منطبق با يكی از
مواضع پدافندي كرمانشاه می باشد و به طرف جلگه بین النهرين ،داراي ديد بسیار
ممتدي است( .صفوي)11 :6381،
ارتفاعات الوند :كوهستانی و مرتفع و ممتد بوده كه از يک طرف تا ارتفاعات چهل چشمه
كردستان ادامه داشته و از طرف ديگر زاگرس را به طرف نهاوند ،بروجرد و بختیاري
ادامه می دهد( .عزتی )11 :6318 ،هر قدر از غرب به شرق میرويم منظم تر میگردد ،در
منطقه سنقر كلیايی تودة بسیار عظیمی را به وجود میآورد كه از لحاظ ارتفاع ،سدهاي
غیر قابل نفوذ را تشكیل میدهد( .سازمان جغرافیايی نیروهاي مسلح)631 :6381 ،
ارتفاعات بیستون و پرآو :اين ارتفاعات در شمال و شرق شهر كرمانشاه قرار گرفته است.
اين ارتفاعات سنگی و غیر مشجر بوده و داراي معابر محدودي است كه امتداد آنها تا
سیمره ادامه دارد( .پیشین)
با توجه به آمارهاي ثبت شده و تجربیات محلی ،آب و هواي استان كرمانشاه ،معتدل و
كوهستانی است .البته به غیر از حاشیه غرب نوار مرزي كه در مجاورت كشور عراق قرار
گرفته است ،بقیه مناطق استان از نظر آب و هوا ،تحت تأثیر دو عامل مهم جغرافیايی
میباشد( .صفوي )611 :6381،از يک طرف به علت وجود ارتفاعات و پوشش گیاهی و
جنگلی ،داراي آب و هواي معتدل است و از طرف ديگر به دلیل نزديک بودن به جلگه
بین النهرين ،تحت تأثیر بادهاي گرم قرار گرفته است .استان كرمانشاه ،تابستانهاي گرم
و خشكی دارد ولی روي هم رفته ،هر اندازه از غرب به سمت شرق می رويم ،آب و هوا
مساعدتر خواهد بود و به همین دلیل اختالف درجه حرارت ساالنه اين منطقه نزديک به
 11درجه سانتیگراد ( + 11و )-11می باشد( .عزتی)11 :6318 ،

جغرافیاي راهبردي استان كرمانشاه

منطقه كرمانشاه در غرب ايران واقع شده و بخش مهمی از مرز غربی ايران با عراق را
دربرگرفته است .حدود نظامی اين منطقه ،شامل ارتفاعات بین گاورود است كه به دره دياله
ختم میشوند .قسمت شرقی را ارتفاعات كنگاور ،بخش جنوب را ارتفاعات كلهر و لرستان و
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منطقه غرب را مرز عراق مشخص میكند .طول منطقه در حدود  611و عرض آن 611
كیلومتر است( .همان) در منطقه كرمانشاه وضعیت زمین از لحاظ عملیاتی به نحوي است
كه هر اندازه از شرق به غرب برويم ،زمین ارتفاعات كمتري پیدا میكند .بلندترين نقطه را
الوند در مواضع پدافندي اسدآباد در بر دارد و پست ترين نقطه در غرب ،مواضع پاطاق است.
(همان)
نقش ارتفاعات مرزي استان كرمانشاه در اهداف سیاسی و امنیتی

موقعیت كرمانشاه از لحاظ طرز قرارگیري ارتفاعات موجب گرديده تا اين منطقه ،امكانات
الزم را براي آفند و پدافند دارا باشد .نگاهی به شكل هندسی مرز در اين منطقه نشان می-
دهد كه در سرتاسر مرز ايران با ديگر كشورهاي همسايه هیچ منطقه اي چنین امكاناتی را
براي يک واحد عملیاتی فراهم نساخته است .زيرا شیب زمین از شرق به غرب به تدريج كم
شده ،درهها و ارتفاعات تا جلگه بین النهرين در عراق ادامه يافته و در نتیجه از مرز به داخل
ايران مواضع پدافندي مطلوبی را تدارك نموده است .از طرف ديگر وجود عوامل مختلف
جغرافیايی موجب گرديده كه امكان انجام انواع عملیات نفوذي و آفندي فراهم باشد .مواضع
پدافندي در عمق 311كیلومتري به طور متوالی قرارگرفته و مشخصاتی به شرح زير دارند:
 )6اولین مواضع دفاعی (پاطاق) را ارتفاعات بمو ،تیله كوه ،آهنگران ،آق داغ و باغچه
تشكیل می دهد .نیروهايی كه بر روي مواضع دفاعی مستقر باشند ،در جهت باختر بر
روي جلگه بینالنهرين حاكمیت دارند و تا مسیر رودخانه دياله و دجله هیچ نوع
عارضه مهم جغرافیايی به چشم نمیخورد.
 )1مواضع پدافندي متوالی به نحوي قرار گرفته اند كه بهترين شرايط را براي رعايت اصل
صرفه جويی در قوا فراهم ساخته و با نیروهاي كم به خوبی می توان از آن دفاع كرد.
 )3مهمترين گره مواصالتی كه در حقیقت مهمترين مراكز تجمع آن نیز میباشد،
شهرهاي كرمانشاه و اسالم آباد غرب میباشد( .همان)
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نقشه  :6ناهمواري هاي استان كرمانشاه(جغرافیاي استان كرمانشاه ،چاپ چهارم)6383،

نقش معابر ارتباطی و ارتفاعات مناطق مرزي استان ایالم در تامین اهداف سیاسی و امنیتی

ايالم داراي كوههاي قالويزان ،سیاهكوه وكوه هاي بولی است .اين بخش داراي رودخانه هاي
كانی شیخ ،گدار خوش و تلخاب بولی است .استان ايالم اكنون از طرف جنوب با استان
خوزستان ،از مشرق نیز با لرستان و قسمتی از خوزستان ،از شمال با كرمانشاه و از مغرب با
كشور عراق به طول  111كیلومتر هم مرز میباشد .كه در بین  11درجه و  11دقیقه تا 18
درجه و 61دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرينويچ و  36درجه و  18دقیقه تا  31درجه و
 61دقیقه عرض شمالی از خط استوا واقع شده است .مساحت كل استان حدود 63111
كیلومتر می باشد.
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نقشه  :1مرزهاي سیاسی و شكل هندسی مرز (فرهنگ جغرافیائی ايران ،6336،ج  ،1بی جا)

تجاوزات مرزي عراق در استان كرمانشاه قبل از شروع رسمی جنگ تحمیلی

رژيم عراق در تیرماه  6313و هم زمان با كودتاي نقاب (نوژه) ،بر خالف موازين بین المللی،
تجاوزات آشكاري علیه مرزهاي زمینی و هوايی جمهوري اسالمی ايران انجام داد .به نظر
میرسد منظور از اين اقدامات ،كسب آمادگی الزم و كسب اطالعات از وضعیت جغرافیايی
منطقه كرمانشاه و ارزيابی آمادگی نیروهاي مقابل بود .اين اقدامات همراه با گلوله باران و
بمباران اين مناطق بود كه روز به روز بر شدت آن افزوده میشد ،به طوري كه با شروع
جنگ تحمیلی علیه ايران ،كمتر روزي بود كه اين مناطق گلوله باران نشوند .هدف عراق از
اين گونه اقدامات خصمانه ،انهدام و تخريب پاسگاههاي مرزي ،ايجاد رعب و وحشت در
مردم مرز نشین كرمانشاه بود تا مردم محل سكونت خود را ترك كنند و ارتش عراق آسوده
تر به هدف هاي خود برسد .از سوي ديگر عراق معتقد بود قرارداد  6371الجزاير به طور
كامل اجرا نشده و براساس آن قرارداد ،منطقه خان لیلی و ارتفاعات میمک مربوط به عراق
می باشد ،لذا با اين پیش زمینه ،عراق در روز 61شهريور  6313به منطقه خان لیلی حمله
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و منطقهاي به وسعت 611كیلومتر مربع از خاك كشورمان را اشغال كرد و در ارتفاعات آن
منطقه پايگاههاي نظامی ايجاد نمود .به همین جهت بود كه وزير دفاع عراق در مورخه
 6313/1/63به طور رسمی اعالم كرد" :نیروهاي مسلح عراق به مرزهاي بینالمللی رسیده-
اند و اختالفات خود را با ايران عمالً حل خواهند كرد( .ابوغزاله)18 :6381،
هجوم گسترده عراق به مرزهاي استان كرمانشاه

حمله عراق در اين مناطق(كرمانشاه) در ابتداي جنگ ،بیشتر تدافعی به نظر می آمد كه
براي جلوگیري از هرگونه ضد حمله لشگر زرهی ايران مستقر در كرمانشاه  ،طرح ريزي و
هدايت شده بود (كردزمن ،واگنر .)681 :6383،كرمانشاه در مجاورت استان دياله عراق قرار
دارد و به دلیل موقعیت جغرافیايی خاص ،در طرح ريزي مانور عراق اهمیت نظامی خاصی
داشت .در محور میانی هدف نهايی ،اشغال تعدادي از شهرهاي غیر مهم و كنترل تنگهها و
در هم كوبیدن نیروهاي ايرانی براي جلوگیري از هرگونه پیشروي به سمت بغداد ،ديالی ،و
يا كوت بود( .السامرايی )13 :6381،معابر اين استان بگونه اي است كه پس از گذشتن از
منطقه كوهستانی كرمانشاه ،به منطقه جلگه اي و هموار دياله میرسیم كه همسايه پايتخت
عراق است .سپاه دوم عراق ماموريت مانور در اين منطقه را داشت كه ماموريت آن عبارت
بود از پیشروي در ارتفاعات استان كرمانشاه تا عمق 11كیلومتر و تصرف تنگه راهبردي
پاتاق .اين سپاه مانور خود را بر چهار محور زير استوار كرد:
 )6محور خانقین -قصر شیرین -سر پل ذهاب –پاتاق :سه لشگر عراقی ماموريت داشتند از اين
محور پیش بروند .لشگر 1زرهی از محور قصر شیرين كه با تصرف اين منطقه به سمت
تنگه پاتاق پیشروي كند ،بطوريكه دو لشگر 1و  8پیاده اين لشگر را حمايت می كردند.
در جناح چپ ،لشگر  8پیاده در شمال قصر شیرين با هدف اشغال دشت ذهاب و سر پل
ذهاب و در جناح راست ،لشگر 1پیاده در جنوب قصر شیرين به سمت گیالن غرب
 )1محور مندلی -سومار -نفت شهر :در اين محور لشگر 61زرهی ماموريت داشت كه منطقه را
تصرف كند و با مسدود كردن معابر ،از عبور احتمالی نیروهاي ج.ا.ا به سمت بغداد
جلوگیري نمايد .بنابراين ،مشخصاً مسدود كردن معابر تايید كننده اين ادعا است كه
هدف عراق از تصرف ارتفاعات غربی ايران حفاظت از بغداد و جلوگیري از استفاده ايران
از اين معابر بوده است .سپاه يكم نیز در ارتفاعات شمال غربی استان كرمانشاه ماموريت
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داشت تا ضمن حمايت از فعالیت هاي ضد انقالب در منطقه پاوه -نوسود سپاه دوم را
نیز حمايت كند( .دري)18 :6381،

نقشه )3نحوه ورود دو لشگر زرهی و دو لشگر پیاده و اهداف سرزمینی عراق در استان كرمانشاه(مركز تحقیقات جنگ،
)13

 )6در پی تجاوزات پراكنده به مناطق مرزي در استان كرمانشاه ،ارتش عراق
در 6313/1/36با پشتیبانی هوايی و آتش سنگین توپخانه ،هجوم سراسري خود را
به استان كرمانشاه آغاز نمود در اين هجوم ،سپاه دوم عراق با بهره گیري از81
درصد توان خود و با استفاده از لشگرهاي  8و 1پیاده و 1و 61زرهی حمله را در
چهار محور از داخل خاك عراق آغار كردند و در بدو ورود به خاك ايران از هشت
محور زير تجاوزات را ادامه دادند:
 )1باويسی-تیله كوه -سر پل ذهاب
 )3بابا هادي -قصر شیرين -سر پل ذهاب
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)1
)1
)1
)7
)8
)3

پاسگاه هدايت -قصرشیرين
پاسگاه پرويزخان  -قصر شیرين
خانقین – خسروي -قصر شیرين
خان لیلی– چم امام حسن -گیالن غرب
نفت خانه -نفت شهر -گیالن غرب
مندلی -سومار -گیالن غرب

نقشه )1ظرفیت و استعداد نیرو هاي درگیر در استان كرمانشاه(.مركز تحقیقات جنگ .ص)16

لشگر 1زرهی تحت فرمان سپاه دوم ارتش ،ماموريت تصرف قصرشیرين را به عهده داشت.
اين لشگر با حمايت دو لشگر  8و  1پیاده در محورهاي جنوب و شمال وارد عمل گرديد.
ارتش عراق به دلیل حضور افراد گ روهاي ضد انقالب و اجراي عملیات نامنظم در شهرهاي
مرزي پاوه از هجوم به منطقه نوسود و پاوه پرهیز كرد و تنها با اشغال ارتفاعات آن منطقه و
استقرار يک تیپ در آن بسنده كرد .لشگر 1زرهی از دو محور اصلی شمالی و جنوبی به
قصرشیرين تک كرد .دشمن با وجود حمله گسترده طی  18ساعت نتوانست وارد شهر شود.
در منطقه خسروي نیز دشمن همانند منطقه شمالی نتوانست در روزهاي اول كار چندانی
بكند .با ورود لشگر 1پیاده از خان لیلی به چم امام حسن ،جاده گیالن غرب قصرشیرين
مسدود شد .سرانجام لشگر 1زرهی پس از پنج روز درگیري توانست وارد قصر شیرين شده و
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آن را اشغال نمايد .اين لشگر ،تحت فرمان سپاه دوم ارتش عراق ماموريت تصرف
قصرشیرين را به عهده داشت .و با حمايت دو لشگر  8و  1پیاده در محورهاي جنوب و
شمال وارد عمل گرديد.
 )1محور بابا هادي – سر پل ذهاب:

لشگر 8پیاده ارتش عراق ،از دو محور شمالی و شمال غربی به سرپل ذهاب تک كرد .در
محور شمالی عرض جبهه از ارتفاعات باويسی تا ارتفاعات آهنگران بود .يگان هاي لشگر  8با
تصرف پاسگاههاي مرزي باويسی تا تیله كوه وارد ارتفاعات دشت ذهاب شدند و با پیشروي
به سمت جنوب در تاريخ 6313/7/1به شهر سرپل ذهاب رسیدند .اما پس از يک درگیري
سنگین عقب نشینی كرده و در ارتفاعات قالويزان مستقر گرديدند .در محور شمال غرب،
دشمن نیروهاي خود را براي تصرف پاسگاههاي باباهادي و مسدود كردن جاده سرپل
ذهاب– قصر شیرين به كار گرفت و بخش ديگر نیروهايش را به سمت سر پل ذهاب فرستاد
كه تنها تا شهرك المهدي پیشروي كردند ،ولی نتوانستند سرپل ذهاب را تصرف كنند.
 )1محور گیالن غرب:

لشگر 1ارتش عراق ،در نخستین روزهاي هجوم ،به دلیل عدم پیشروي لشگر 1زرهی در
محور خانقین -قصر شیرين– سرپل ذهاب با حفظ جناح جنوبی لشگر 1پیاده ،در صبح
6313/7/1به همراه تیپ 11مكانیزه با عبور از سه راهی سرپل ذهاب – گیالن غرب –
قصرشیرين و حركت در جاده قصرشیرين -گیالن غرب خود را به شهر گیالن غرب رساند.
اين قواي دشمن به دلیل مقاومت دالورانه مردم غیور و شجاع گیالن غرب خسارت زيادي
ديدند و در ادامه حركت مردم ،عملیات بالگردهاي هجومی هوانیروز هم ،آسیب فراوانی به
انتهاي ستون قواي دشمن وارد آوردند ،طوري كه آنان مجبور به عقب نشینی از شهر و
استقرار در چند كیلومتري غرب آن شدند( .معاونت اطالعات فرماندهی انتظامی استان
كرمانشاه)6381 :
محور سومار و نفت شهر
3

با توجه شرح عملیات ،ارتش عراق بعد از تثبیت وضعیت نبرد در منطقه عملیاتی غرب ،به
طور متوسط نتوانـست بـیش از 11كیلومتر در عمق جبهه كرمانشاه و ايالم (از مهران تا
باويسی) پیشروي كند و مناطقی كـه در اين منطقه عملیات به اشغال نیروهاي عراقی
درآمد ،عبارت بودند از :در غرب خط عمومی از ازگله  -گرده نو  -جیگران  -كـوه گاومیـشان
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– دامنـه غربـی كـوه شاه نشین -ارتفاعات دستک و كوره موش  -ارتفاعات قراويـز دامنـه
شـمال غربـی و جنـوب ارتفاعات دانه خشک-تنگ حاجیان -ارتفاع چغالوند -تنگ داربلـوط
از پاسگاه انجیره تا كانی سخت و سرانجام در دشت مهران تا حدود  61كیلومتري شرق خط
مرز و پیشروي كردند و در شمال تا سد كنجان چم به اشغال نیروهاي متجاوز درآمـد .در
نتیجـه خـط تماس بین نیروهاي مدافع و نیروهاي متجاوز در حوالی همان خطی بود كه در
باال مسیر عمومی آن بیان گرديد و اين خط تماس به مدت قريب دو سال بدون تغییرات
قابل مالحظهاي به همـین صورت باقی ماند و مهمترين تغییري كه در ظرف اين دو سال در
آن ايجاد شـد ،عقـب رانـدن نیروهاي متجاوز عراقی از ارتفاعات میمک بود .به علت ركود
فوقالعاده در جبهه هاي نبرد غرب ،وضعیت كامالً تدافعی بـین نیروهـاي خـودي و دشمن
ادامه يافت و نیروهاي هر دو طرف تالش نمودند مواضع پدافندي خود را مـستحكم تـر و
در مقابل حمالت احتمالی طرف مقابل آسیبناپذير سازند .در جبهه كرمانشاه نظـر به
مرتفع بودن منطقه ،نیروهاي پدافند كننده خودي با بهرهگیري از اين ارتفاعات و با حـداقل
امكانات مواضع خود را احداث نمودند در حالی كه ارتش عراق كه در الك پدافندي
قرارگرفته بود ،براي پدافند از منطقه حداكثر استفاده را از امكانات مهندسی خود به عمل
آورد .در محور گیالنغرب ،واحد هوانیروز بـا تـالش فـراوان وارد عمل شد و نظر به اينكه به
علت كوهستانی بودن منطقه ،بالگردها میتوانستند در پنـاه تپه ماهورها مواضع امنی
انتخاب و تانکها و نفربرهاي زرهی دشمن را مورد هدف قرار دهنـد ،بالگردهاي هجومی
هوانیروز توانستند خسارات قابل مالحظهاي به دشمن وارد كنند و چون به علـت باريـک
بـودن عـرض منطقه عملیات ،دشمن امكان گسترش و مانور نداشت ،لذا مجبور گرديد به
سمت غـرب برگردد تا مواضع مناسبتري اشغال نمايد .در جدول شماره  6كلیه عملیاتهاي
نیروهاي خودي علیه دشمن را تا پايان سال دوم جنگ در يک نگاه كلی بیان میكند
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جدول شماره  )6برخی عملیات هاي انجام شده قبل از آزاد سازي خرمشهر در منطقه با استنباط از (جعفري)6333 ،
ردیف

تاریخ

منطقه
عملیات

نام عملیات

3

استعداد یگانهاي

استعداد یگانهاي

ایران

عراق

رزمی732و  75نفر

 3گردان پیاده،

غنائم 1دستگاه خودرو چرخدار و تعدادي

از عشایر و یک

زرهی و مکانیزه

جنگ افزار(این عملیات در پاسخ به

ارتش شامل گروه
53/6/72

میمک

میمک

انهدام عناصر مقدم دشمن ،اسیر 75نفر،

گردان سپاه
7

ارتش شامل تیپ7
53/2//72

سومار

عاشورا

سرپل

كلیه و سید

ذهاب

صادق 3

لشگر 23و
هوانیروز و دو
گردان از سپاه

1
53/3/72
1

53/36/31
گیالنغرب

تنگ
حاجیان

5

ارتش شامل تیپ1
لشگر 23و
هوانیروز

حمالت پراكنده عراق انجام گردید).
13گردان پیاده،
زرهی ،مکانیزه و

ضایعات و تلفات دشمن 7 ،گردان به

كماندویی ،یک

میزان  66تا  26در صد و انهدام 36دستگاه

گردان جیش

تانک دشمن

الشعبی
 3گردان پیاده و

 73اسیر ،و وارد آوردن تلفات سنگین به

كماندویی

دشمن
تصرف ارتفاعات بر آفتاب و آذین تعدادي

گردان 336ل ،22
هوانیروز و

 2گردان پیاده

دو گردان از سپاه

خوارزم
53/36/33

میمک

(ضربت

سماجا و بسیج

ذوالفقار)

عشایري ایل

6

53/37/35

سرپل
ذهاب

كلینه و
7

2

3/7/66

2
66/6/33
3

66/6/77

سرپل
ذهاب

ارتفاعات
بازي دراز

بازي دراز 3

 33گردان پیاده،

انهدام 66دستگاه تانک و نفربر56،

زرهی و مکانیزه

دستگاه خودرو 7 ،فروند هواپیما 1،فروند
بالگرد

تیپ 1لشگر  23و

 3گردان پیاده ،

یک تیپ از سپاه

زرهی و مکانیزه

ارتفاعات
گاومیشان

ن(ع)

36

زخمی و  52اسیر ،انهدام  2دستگاه
تانک و نفربر و 7دستگاه كامیون مهمات

گردانهاي  321و

 3566تصرف مجدد قلل  3656و 3356اغ

 311و  733ل ،23
گردان، 233ل،16
گردان  ،735تیپ

 6گردان پیاده و
مکانیزه

1پیاده%66 ،خسارت به تیپ 77دشمن،
انهدام  2فروند هواپیما و  5فروند بالگرد،

 55و گردان مالک

 51دستگاه تانک و نفربر و

اشتر 6گردان سپاه

غنیمت37دستگاه تانک و نفربر

زرهی ودو گردان
سپاه

امیرالمومنی

تصرف آبادي كلینه  26 ،كشته356 ،

كشته و زخمی 152 ،اسیر ،انهدام تیپ

مشترک لشگر 23
بازي دراز 7

تانک و  7فروند هلی كوپتر و  35دستگاه

تصرف ارتفاعات میمک 361،اسیر،

خزعل
سید صادق

كشته و  51اسیر و انهدام  76دستگاه
خودرو

تی 3ل،23
هوانیروز ،گردان 2

نتیجه عملیات

یک تیپ از سپاه

6گردان پیاده ،
زرهی و مکانیزه
 37گردان پیاده ،
زرهی و مکانیزه

تلفات به دشمن

تلفات به دشمن

تی 7و 1ل  ،23تی
66/3/76

شیاكوه

مطلع الفجر

،52گردان 333

 72گردان پیاده ،

3266.نفر كشته و  766نفر اسیر ضایعات

مركز پیاده

زرهی و كماندویی

سنگین به دشمن

1گردان سپاه
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با توجه به جدول فوق میتوان نتیجه گرفت:
- 6لشگر 86زرهی كرمانشاه كه منطقه سرزمینی او بوده و همواره مأموريت پدافند از
حدود  311كیلومتر خط مرز را داشته با تمام توان و به كارگیري كلیه گردانها و يگان
هاي مانوري خود در خط پدافندي مستقر بوده است ،بنابراين وقتی در ترتیب
نیروهاي عمل كننده ذكري از لشگر 86يا تیپ هاي 6و1و 3اين لشگر می شود به اين
مفهوم است كه نیروهاي درخط و پدافند كننده را نیز محاسبه كرده اند ،در صورتیكه
اين مطلب كامالً واضح است كه يگان پدافند كننده توانی براي اجراي آفندي مؤثر را
ندارد و تنها يگان هايی كه از ساير يگانها و سپاه در منطقه حاضر بوده و در ترتیب
نیرو قرار گرفتند را می توان بعنوان نیروي تک ور محاسبه نمود كه مشاهده می شود
اين قبیل گردان ها در مقايسه با نیروهاي دشمن بسیار اندك هستند.
- 1عمده عملیاتهاي انجام شده در منطقه غرب و در استان كرمانشاه با هدف انهدام
نیرو و درگیر كردن ارتش عراق صورت گرفته است .و هیچگونه آزادسازي مناطق
اشغالی نتیجه عملیات هاي انجام شده نبوده است.
- 3چنانچه زمان عملیات هاي جنوب را با عملیات هاي غرب مقايسه نمائیم به اين
نتیجه خواهیم رسید كه غالب اين عملیات ها با عملیات هاي جنوب هم زمان بوده
است و اين نتیجه مستفاد می گردد كه عملیات هاي غرب صرفاً بمنظور درگیر
نگهداشتن سپاه دوم عراق بوده تا نتواند به سپاه سوم در جنوب كمک رسانی نمايد يا
بعبارتی اين عملیات ها مأموريت پشتیبانی از عملیات هاي جنوب را داشته است.
با وجود موارد فوق ،مشاهده می كنیم كه ارتش عراق پس از شكست در عملیات بیت
المقدس در منطقه جنوب و انهدام نیروهاي خود ،از مناطق غربی ايران به منظور صرفه
جويی در قوا و بكارگیري آنها در ساير مناطق ،از منطقه غرب عقب نشینی اختیاري می
نمايد.
عقب نشینی عراق از مواضع غرب كشور در سال3163

ارتش عراق كه در عملیات هاي فتح المبین و بیت المقدس در فروردين تا خرداد  6316و
پس از فتح خرمشهر توسط ايران آسیب هاي فراوانی ديده بود ،با اعالم عقب نشینی
تاكتیكی و بمنظور صرفه جويی در قوا ،از ارتفاعات مركزي استان كرمانشاه مانند بازي دراز
عقب نشینی كرد و مواضع جديد خود را روي ارتفاعات آغ داق و آهنگران ،مشرف بر
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قصرشیرين قرار داد( .روز شمار جنگ ايران و عراق )6383:611،صدام حسین در توجیه اين
عمل براي فرماندهان خود به طور مفصل داليل اين عقب نشینی را توضیح داده است.
اين مطالب در كتاب خاطرات صدام نوشته خلیل الدلیمی آمده است .صدام در سخنرانی
خود در تیر  6316كه در جلسهاي با فرماندههان ارتش عراق داشته ،داليل عقبنشینی و
بازگشت به مرزهاي بین المللی را طوالنی بودن راههاي مواصالتی اعالم كرد و گفت جبهه
هاي ما در خاك ايران مشكالتی را به شرح زير براي عراق بوجود آورده بود كه با عقب
نشینی ما اين مشكالت رفع خواهد شد.
الف -محدوديت در مانور و حركات
ب -نیروهاي خودي (عراقی) در خاك ايران انگیزه دفاعی كمتري داشتند.
ت -راههاي مواصالتی و تداركاتی ما در خاك دشمن (ايران) طوالنی تر بود.
ث -از سوي ديگر ،ارتباط مركز فرماندهی با قرارگاههاي میدان جنگ به علت طوالنی بودن،
مورد تهديد قرار می گرفت ،در اين حالت نیروهاي جلو در معرض انزوا قرار میگیرند به
خصوص وقتی دشمن به طور مستقیم وارد محل شود (دور میزند ).دشمن روي اين
تاكتیک (جناح گرفتن و دورزدن) خیلی تكیه میكند.
ج  -ما (ارتش عراق) مجبور بوديم براي حفظ آن جاده (عقبهها )،نیروهاي پشتیبانی
بیش تري گسیل داريم؛ اين وضع براي مسدود كردن معابر نفوذي بسیار سخت و
غیرممكن است .نیروهاي موظف به اين امر چون اكثراً از نیروهاي ذخیره هستند و
آمادگی ندارند ،قادر به مسدود كردن همه ي معابر نفوذي نیستند ،ولیكن االن كلیه
امكانات دفاعی براي حفظ خط مقدم فراهم شده و بخشهاي ذخیره تجربه كافی كسب
كردهاند
ح  -احساس سربازان و ارتشیان ما (عراق) در هنگامی كه از اراضی و حقوق خود دفاع
میكنند ،با حالتی كه در عمق مثالً هشتاد كیلومتري سرزمین دشمن قرار دارند،
متفاوت است.
خ  -يكی از عوامل مهم ديگر اين بود كه دشمن (ايران) در سرزمین خود میجنگید و
بالطبع آشنايی كامل با محیط داشت؛ مثالً دشمن از رود كرخه و انشعابات آن و يا رود
كارون استفاده میكرد و مسايل غیر مترقبهاي را براي ما ايجاد میكرد (اصل
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غافلگیري) و نیروهاي خط مقدم را در احاطه داشت ( ».خلیل الدلیمی ،خاطرات
صدام )83 :6336،
آنچه مسلم است ناتوانی ارتش عراق در رويارويی با تهاجمات گسترده و محدود رزمندگان
ايران در جبهههاي جنگ ،فرو رفتن در الك دفاعی را به ارتش اين كشور تحمیل كرد .عراق
با اين اقدام ،در واقع به پوشاندن نقاط ضعف خود مبادرت ورزيد .لذا براساس اين سخنان،
دشمن با عقب نشینی به مرزها در واقع به خطوط پدافندي خود عمق داد و آن را از آرايش
و استحكامات مناسب دفاعی برخوردار ساخت .گذشته از اين ،عراق خود را آمادهي جنگ با
تهاجم نیروهاي پیاده ايران و مهار موجهاي تعرضی آنها كرد .همچنین نیروهاي اصلی و
هجومی خود را كه در خط پدافندي قرار داده بود ،آزاد كرد و آنها را به عنوان نیروي
احتیاط دور از خط مقدم مستقر كرد تا از آسیب ديدن در امان باشند .در نتیجه دشمن با
اين فرض كه جنگ ادامه خواهد داشت و در اين روند از تهاجمات پیدرپی جمهوري
اسالمی ايران در امان نخواهد بود ،با عقبنشینی از برخی نقاط ،به حفظ ماشین جنگی خود
و كسب آمادگی الزم براي ادامهي جنگ پرداخت.
نقشه  )1آخرين خطوط دفاعی ايران و عراق بعد از عقب نشینی گسترده عراق در سال(. 16مركز
تحقیقات جنگ )637 .
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جدول  )1عملیاتهاي انجام شده پس از آزادسازي خرمشهر در منطقه با استنباط از (جعفري)6333 ،
منطقه

نام

استعداد یگانهاي

استعداد یگان

عملیات

عملیات

ایران

هاي عراق

ثاراهلل

تیپ  1لشگر  16و يک
گردان سپاه

 68گردان پیاده

تلفات به دشمن

ارتش شامل تیپ 6
اشگر،16دو تیپ از
سپاه شامل  111گردان

 133گردان پیاده،
زرهی ،مكانیزه،
كماندويی و گارد و
 11گردان توپخانه

تصرف ارتفاعات
حمرين

 18گردان پیاده و
زرهی و توپخانه

انهدام دو پل و
دو انبار مهمات
تلفات به دشمن

نتیجه عملیات

ردیف

تاریخ

6

16/1/61

پیروزخانو
قلعه سفید

1

16/8/61

ارتفاعات
حمرين-
شرهانی

كربال 1

3

11/3/13

باباهادي

ظفر3

تیپ  1لشگر 86ارتش

1

11/1/31

ارتفاع 111

ارتفاع
111

تیپ  1لشگر 86و دو
گردان سپاه

 17گردان پیاده،
زرهی ،مكانیزه و
كماندويی

1

11/6/11

باباهادي و
قراويز

كربال3

تیپ  3لشگر 86

 11گردان پیاده،
زرهی ،مكانیزه،
كماندويی و گارد و
 11گردان توپخانه

آزاد سازي
ارتفاعات  111و
111

1

11/61/31

ارتفاعات
آهنگران

امام
مهدي
(عج)3

لشگر  86زرهی و تیپ
هاي تكاوري  31و 11
ارتش

 11گردان پیاده و
كماندويی

تحمیل تلفات به
دشمن

به طور مثال با توجه به اين نكته كه پس از پیروزي نیروهاي ايرانی در عملیات طريقالقدس
و آزادسازي شهر راهبردي بستان ،عراق تالش مضاعفی را به منظور اشغال دوباره شهر
بستان شروع كرد و فشار زيادي را بر نیروهاي مدافع اين شهر وارد می آورد .به اين منظور
عملیات مطلع ا لفجر در جهت مشغول كردن نیروهاي عراقی در غرب طرحريزي و اجرا شد
تا ضمن تضعیف قواي دشمن ،از پیوستن نیروهاي عراقی در غرب به نیروهاي عراقی در
جنوب جلوگیري نمايد .ايران ،در عملیات شیاكوه با تغییر خط پدافندي و در دست گرفتن
مواضع و ارتفاعات حساسی در غرب شیاكوه كه شرايط ديد و تیر مناسبی داشتند ،موجبات
تضیف روحیه دشمن و ضربه پذيري آن در مقابل عملیات آتی رزمندگان اسالم را فراهم
نمود ،به طوري كه از آن به بعد دشمن در الك پدافندي فرو رفت و با اختصاص توان رزمی
بیشتري از نیروهاي عراقی در غرب ،زمینه كسب پیروزي هاي بزرگ و پی در پی رزمندگان
اسالم در جنوب كشور حاصل شد(.حسینی)33 :6333،
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جدول  )3مقايسه زمانی برخی از عملیات هاي غرب كشور با عملیاتهاي جنوب (جعفري)6333 ،
ردیف

تاریخ

نام عملیات

نوع عملیات

تاریخ

نام

نوع

عملیات

عملیات

3

53/2//72

سومار

عاشورا

53/2/72

شوش

تک

7

53/36/31

گیالنغرب

تنگ حاجیان

53/36/35

هویزه(نصر)

گسترده

53/36/33

میمک

1

خوارزم (ضربت
ذوالفقار) یا اهلل

53/36/76

ماهشهر(تو

گسترده

كل)

1

7/66/7

سرپل ذهاب

بازي دراز 3

66/7/2

سوسنگرد

محدود

5

66/3/76

شیاكوه

مطلع الفجر

3166/3/3

طریق القدس

گسترده آفندي

6

65/36/71

نفت شهر

كربال6

65/36/33

كربال5

گسترده آفندي

2

65/37/31

حاج عمران

كربال2

66/3/32

كربال2

گسترده آفندي

پس از پايان جنگ و برقراري آتش بس بین ايران و عراق ،به رغم اين كه يكی از شرايط
آتش بس؛ بازگشت نیروهاي دو كشور به مرزهاي بینالمللی بود ،عراق همچنان ارتفاعات
مشرف بر قصر شیرين ،ارتفاعات میمک و نفت شهر را تا دو سال پس از پايان جنگ در
اشغال داشت ،و مرحله دوم عقب نشینی عراق دقیقاً زمانی بود كه اين كشور قصد داشت
كويت را اشغال نمايد( .نقشه شماره)1
نقشه )1مناطق در اشغال مانده تا قبل از حمله عراق به كويت و حدود كلی پیشروي ارتش
عراق در استان كرمانشاه(.مركز تحقیقات جنگ)616 .
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نتیجه گیري

استان كرمانشاه داراي موقعیت جغرافیايی منحصر به فردي است .معابر اين استان به دلیل
قرار گرفتن در محور تهران _ بغداد ،كوتاهترين مسافت بین دو پايتخت مهم در خاورمیانه
است .همچنین دارا بودن حدود  113كیلومتر مرز مشترك با كشور عراق ،باعث شد ،اين
استان در جنگ بین ايران و عراق از اهمیت نظامی ويژهاي برخوردار باشد .فاصله مرزهاي
استان كرمانشاه از شهر خسروي تا بغداد حدود 681كیلومتر و كوتاهترين فاصله است .اما
كوتاه ترين فاصله مرزهاي شرقی عراق از شهر منظريه تا تهران بیش از  711كیلومتر است.
آغاز تجاوز نیروهاي بعثی عراقی علیه جمهوري اسالمی ايران قبل از 36شهريور ماه و پايان
رويدادهاي جنگ تحمیلی بین دو كشور و تخلیه نفت شهر دو سال بعد از جنگ توسط
عراقی ها ،بیانگر اهمیت فوق العاده استان كرمانشاه از نظر موقعیت نظامی بین دو كشور
میباشد .در مناطق غربی ايران ،هر چه از سمت شرق به سوي غرب پیش می رويم ،شیب
زمین كمتر می شود ،بنابراين در نوار مرزي مشترك ،ارتفاعات بلندتر متعلق به ايران است
كه باعث میشود ،برتري ديد و مشرف بودن كامل به میدان تیر به سود نیروهاي ايرانی
باشد و از سوي ديگر با گذشتن از اين ارتفاعات ،نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران
بدون هیچ مانع طبیعی و با كمترين فاصله میتوانستند به بغداد برسند و شرايط نفوذ و
اجراي عملیات آفندي براي ايران بسیار سهل الوصول می باشد و همین مزيت جغرافیايی،
بزرگترين تهديد براي ارتش عراق بود .شدت نگرانی ارتش عراق ،از آسیب پذيري در اين
مناطق و احتمال حمله نظامی ايران از مرزهاي اين استان براي فتح قلب عراق ،عامل اصلی
حركات نظامی اين كشور براي اشغال اين مناطق بود .ارتش عراق براي آغاز تهاجم به
جمهورري اسالمی ايران ،مجبور بود؛ ابتدا براي اين تهديد بزرگ راه حل منطقی پیدا كرده
و اين نقطه ضعف بزرگ را با راهكارهاي نظامی خود پوشش دهد .طريقه قرار گرفتن
ارتفاعات در استان كرمانشاه تقريبا به حالت چند اليه موازي با نوار مرزي عراق میباشد.
اين ارتفاعات مشكالت فراوانی را بر سر راه نیروهاي عراقی و نفوذ متجاوزين ايجاد میكند.
بنابراين ،نیروهاي عراقی مجبور شدند با استفاده از دو لشگر زرهی (كه معموالً كارايی
كمتري در مناطق كوهستانی دارند) ،در ارتفاعات غرب كشور ،پايگاههايی براي كنترل
محورهاي ورودي سهلالوصول به سمت بغداد ايجاد نمايند .همان طور كه بیان شد؛
لشگرهاي عراقی در ابتداي اشغال يک منطقه ،مسیرهاي دسترسی به آن قسمت را كامالً
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مسدود می نمودند و اين تاكتیک نیز می تواند يكی از توجیه هاي حمله عراق به استان
كرمانشاه باشد كه به منظور دفاع از بغداد در مقابل عملیات هاي احتمالی آفندي نیروهاي
مسلح جمهوري اسالمی ايران انجام شده است .با اين توصیف ،نمی توان براي نیروهاي
محدود عراقی متشكل از چهار لشگر چنین هدفی را تصور كرد كه آنها قصد رسیدن به
مركز استان يا ساير شهرهاي مهم در اين معبر مهم را داشته اند .همچنین استان كرمانشاه
از لحاظ منابع در حدي نبوده كه ارتش عراق بخواهد با تسلط بر آن منابع يا انهدام آنها،
كسب منفغت نموده يا خسارت اساسی به جمهوري اسالمی ايران وارد نمايد.
مطلب ديگري كه بايستی در اين بخش مورد بررسی قرار گیرد ،اين است كه آيا ارتش عراق
در هدفی كه از قبل از تجاوز رسمی به جمهوري اسالمی ايران تعیین كرده بود ،يعنی دفاع
از معابر منتهی به مركز عراق از سمت مرزهاي استان هاي كرمانشاه و ايالم ،توفیقی داشته
است يا خیر؟
براي پاسخ به اين سؤال ،روند موضع گیري ارتش عراق در ارتفاعات غرب كشور ايران و دفاع
نیروهاي مسلح و انجام عملیات هاي متعدد با نتايج آنها و نهايتاً عقب نشینیهاي ارتش
عراق در مراحل مختلف بايستی بررسی شود.
با توجه به مقايسه استعداد نیروهاي درگیر ايرانی و عراقی در منطقه غرب و غالب بودن
استعداد نیروهاي دفاعی عراق در عملیات هاي جمهوري اسالمی ايران ،قبل از خرداد6316
(جدول شماره )6می توان استدالل نمود كه هدف عراق از استقرار نیروهاي خود با آن حجم
باالي نیروي انسانی و جنگ افزار و برتري نظامی بر ايران ،حفظ ارتفاعات و معابر راهبردي و
ممانعت از استفاده نیروي نظامی جمهوري اسالمی ايران از آن معابر علیه قلب عراق يعنی
بغداد بوده است و پس از استقرار اولیه همواره از خود و مواضع خود دفاع كرده و هیچوقت
تصمیم به پیشروي و يا قصد نفوذ بیشتر از آن ناحیه نداشته است ،چرا كه استمرار عملیات
و اعزام نیرو براي عراق از آن قسمت از خاك ايران براي نفوذ بیشتر بسیار دشوار و غیرقابل
دستیابی بوده است .همین دشواري باعث شد عراقیها -پس از عملیاتهاي بزرگ فتحالمبین
و بیتالمقدس كه در منطقه جنوب توسط نیروهاي اسالمی منهدم شده و به مرزهاي بین-
المللی رانده شدند -بصورت اختیاري از منطقه غرب عقب نشینی كنند .اما در اين مرحله
نیز دفاع از بغداد را فراموش نكردند .آنها در اين مرحله روي مواضع برتر مرزي مستقر شدند
و همواره بر روي معابر نفوذي مهم به سمت عراق اشراف داشتند .اگر چه در شش سال
پايانی جنگ كه از سوي ايران بعنوان تعقیب و تنبیه متجاوز نام گرفته ،عملیاتهاي ديگري

تببین هدف حمله عراق بعثی به ايران در دفاع از بغداد11.............................................................................................................

در اين منطقه انجام شده لیكن به دلیل دفاع بسیار محكم و سرسختانه ارتش عراق در
منطقه غرب ،هیچكدام با توفیق همراه نبود( .جدول شماره )1در نتیجه می توانیم بگويیم
عراقی ها در اين مرحله نیز در هدف خود كه همانا دفاع از بغداد و معابر نفوذي به سمت آن
بود ،توفیق داشتند.
در مرداد  ،6317كه مطابق قطعنامه  138آتش بس بین ايران و عراق برقرار شد و هیئت-
هاي مذاكره كننده براي اجراي بندهاي قطعنامه ،در سازمان ملل مقابل دبیركل سازمان
ملل نشستند ،عراق حاضر نشد كه بخشی از سرزمین هاي اشغالی ايران را تخلیه نمايد .اين
سرزمین ها درواقع نقاط راهبردي بود كه به زعم صدام حسین و سران حزب بعث ،امنیت
بغداد را تأمین میكرد .از اين رو ،دو سال بعد ،زمانی كه صدام حسین رئیس جمهوري عراق
تصمیم گرفت براي اشغال كويت اقدام كند ،صرفاً براي جلب اعتماد جمهوري اسالمی ايران،
كه براي آزادسازي سرزمینهايش به عراق حمله نمیكند و با امید به اينكه ايران احتماالً از
تصمیم جديد او حمايت خواهد كرد ،اين مناطق را از نیروهاي نظامی خود تخلیه كرد.
بنابراين اين مناطق تا شهريور  6313يعنی زمان حمله عراق به كويت در كنترل و اشغال
عراق باقی ماند و عراق همچنان از بغداد دفاع می كرد.
البته شايان ذكر است كه در منطقه غرب ،سه نقطه بسیار مهم و راهبردي شهر مهران،
ارتفاعات میمک و سومار ( )111وجود داشت كه در طول هشت سال دفاع مقدس نبردهاي
سخت و سنگینی روي اين نقاط انجام شده و نیروهاي دو كشور به طور برابر ،روي اين نقاط
قدرت نمايی كردند كه اين نبردها خود می تواند ببه صورت مستقل موضوع مقاله يا مقاالتی
باشد.
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