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  چاپ سوم پيشگفتار
مسـئول   "وفيـق سـامرايي  "نوشتة سرلشكر عراقي  "ويراني دروازه شرقي"

اطالعات ارتـش عـراق، از ابعـاد مختلـف قابـل اعتنـا و بـراي محققـان و         
ان و هجوم ارتش عراق بـه كويـت   مندان به مباحث جنگ عراق با اير عالقه

و پيامدهاي آن و همچنين آشنايي با اوضاع عراق در دوران صدام مفيـد و  
بـه زبـان عربـي    ) شمسي 1376( 1977اين كتاب كه در سال . جاذب است

به همـت مركـز فرهنگـي     1377نگاشته شده است، براي اولين بار در سال 
. تجديد چـاپ شـد   1380 سپاه پاسداران ترجمه و منتشر گرديد و در سال

اما به دليل تغيير ساختاري در مركز فرهنگـي سـپاه پاسـداران، ايـن كتـاب      
سال تجديد چاپ نشـد و تقاضـاي جامعـه پژوهشـي كشـور       هشتحدود 

خأل مذكور موجب گرديد مركـز   .پاسخ ماند براي دسترسي به اين كتاب بي
بـه نشـر    اسناد و تحقيقات دفاع مقدس چاپ كتاب را بـه عهـده گرفتـه و   

براي اين منظـور كتـاب از روي نسـخه چـاپ دوم     . دوباره آن اقدام نمايد
آرايي شد و  و پس از اصالح و ويرايش مختصر، صفحه، مجدداً حروفچيني

 . آماده چاپ و ارائه به جامعه گرديد



ی  ١۴ ر وازه  ی  ا   و
سـازي چـاپ اول و    از كليه كساني كه براي تهيه، ترجمه، ويـرايش و آمـاده  

د و همچنين كساني كه كتاب را بـراي چـاپ سـوم    چاپ دوم كتاب تالش كردن
اميد است ايـن تـالش نـاچيز    . شود سازي كردند، سپاسگزاري مي اصالح و آماده

مندان و پژوهشگران بهـره   مورد قبول حضرت حق جلَّ و عال قرارگيرد و عالقه
  .الزم را از آن كسب نمايند

 
  مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

  )قيقات جنگمركز مطالعات و تح(
  1388هفته دفاع مقدس 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  چاپ اول پيشگفتار
جنـگ ايـران و عـراق، كتـاب حاضـر،       دربـارة  شـده  منتشـر  هاي بااز ميان كت

موضـوعات گونـاگون سياسـي،     دربارةهاي نويسنده  نظر از برخي نگرش صرف
. هـايي دارد كـه بـه آن جـذابيت خاصـي داده اسـت       ويژگي ،...امنيتي، نظامي و 

منصـب عراقـي كـه     بار خوانندة ايراني روايت جنگ را از زبان يك صـاحب  ناي
خود در مراحل مختلف اطالعاتي و عملياتي نبرد هشت ساله حضور چشـمگير  

  .كند و فعال داشته است، مالحظه مي
ايم و دشمن  ما در جاي جاي كتاب، نه اين طرف، كه آن سوي جبهه ايستاده

 هـاي  جنبـه لب نويسنده تا چه انـدازه از  اينكه مطا. كنيم طرف مقابل را نظاره مي
طور تحليل و تفسير و تبيين مسائل و  خبري، گزارشي، آمار و اطالعات و همين
االمكـان   اي است كه حتي باشد، مسئله باالخره بيان رويدادهاي جنگ، صحيح مي

به آن پرداخته شـده   -تا حدي كه به اصل نوشته خدشه وارد نيايد  -در پاورقي 
مندي بيشتر خواننـدگان، در پايـان كتـاب نقـدي گـذرا بـر        نيز، براي بهره. ستا

ايم كه در آن به شكلي كلي، سعي شده تـا ابعـاد مختلفـي     مباحث كتاب نگاشته
كتـاب و اهـداف و    در مـورد بحـث   موضوعاتنظير جايگاه نويسنده نسبت به 

 .روشـن شـود  تر  يئجز اي گونههاي وي از رهگذر طرح اين مطالب، به  خواسته
اندركار در جنـگ   دست نظاميِ ـ  ، نگاه يك مهرة باالي اطالعاتياين اما با وجود



ی  ١۶ ر وازه  ی  ا   و
تحميلي رژيم عراق عليه ايران اسالمي به اين سـوي مـرز و ميـان خاكريزهـا و     

  .آيد و در خور تأمل كتاب به شمار مي مهماز جمله نكات  ،رزمندگان ايراني
رخـدادهاي منطقـه   تشريح ديگر  ،انطرح مسئله تجاوز عراق به ايرعالوه بر 

رژيمـي   سـرانجامِ به كويت و پيامـدهاي آن و   ارتش بعثي از جمله حملة نظامي
كه زماني داعيـه حاكميـت بـر كشـورهاي پيرامـوني خـود را داشـت، از ديگـر         

  .اين كتاب است هاي ويژگي
دانيم از برادران گرامي، جنـاب آقـاي عـدنان قـاروني كـه       در اينجا الزم مي

انـد؛ سـردار غالمعلـي رشـيد كـه       برگرداندن كتاب به فارسي را كشـيده  زحمت
انـد؛ و از محقـق    فرمـوده  قبـول  زحمت بازبيني و يادآوري برخي نكات مهم را

هـا و   ل دفاع مقدس برادر محمد دروديان كه تهيه و تنظيم پـاورقي ئارجمند مسا
يگر عزيزانـي كـه در   اند؛ و نيز د نيز نقد ارزشمند انتهايي كتاب را بر عهده داشته

انـد قـدرداني و    ويراستاري و ساير مراحل تهية اين كتاب همكار اين مركز بـوده 
ويـژه   از عزيـزان پژوهشـگر، اهـل خبـره و بـه     . تشكر عميق خود را ابراز كنـيم 

و  هـا  از ديدگاهكه ما را  يمقدر نظامي تقاضا دار هاي گران رزمندگان و شخصيت
  .مند سازند ارشادات خود بهره

  معاونت انتشارات
 مركز فرهنگي

  
  
  



  
  
  
  

  تاب اول
  
  
  
  

  هاي عراق با ايران جنگ
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  ]نويسنده[ مقدمه 
  

هاي بزرگ نفتي و در يكـي از نقـاط    عراق به دليل قرار گرفتن در شمال درياچه
  .اي دارد ژيك ويژه و ديني، اهميت استراتهاي تندر تنش جريان

پراكند كه با گذشت چندين دهه، هنـوز  ] فارس[يج خلشاه ايران بذري در 
سرنوشـت چنـين رقـم زده بـود كـه       .هاي آن كاسته نشـده اسـت   از بار پيامد

احمـد  ، موجب بـه قـدرت رسـيدن    ]1337تير[1958هاي بعد از ژوئيه  رويداد
ترين حكومت  هاي بزرگ پايه صدام ، در عراق گردد وحسين صدامو البكر  حسن

اين حكومت، قدرت خـود را   .ريزي نمايد ار جهان را پايهك ديكتاتور و جنايت
المللـي تـأمين كـرد تـا      دالر نفتي و با سوء استفاده از اوضاع بـين  از ميلياردها

وار  براي تحقق رؤياهاي ديوانهاي كند كه صرفاً  هاي بيهوده عراق را وارد جنگ
 ،يلمـ عرهبري كسي بود كه نه مشروعيت قانوني داشت و نه بـويي از مبـاني   

  .اخالقي و انساني برده بود
تـرين   گردد، يكي از تاريك آغاز مي 1968كه از سال صدام حاكميت  ةدور
در اين دوره نـه تنهـا منـابع اقتصـادي      .شود هاي تاريخ عراق قلمداد مي دوره

نيمـي خـرج   (تي آن به هـدر رفـت   فدرصد عايدات ن 60عراق نابود گرديد و 
  هــاي  بــدهي ةرف بازپرداخــت بهــرهــاي جنگــي و نيمــي ديگــر صــ غرامــت

هاي  و حدود يك ميليون نفر در جريان سياست) ميليارد دالري عراق شد 100



ی  ٢٠ ر وازه  ی  ا   و
و يا به دست خود او، قرباني شدند و به سفر ابدي شتافتند، بلكه صدام صدام 

اينها فراتر نهاده و يكپارچگي ملت عراق و همبسـتگي آنهـا را از    ةپا را از هم
  .قرار داد پايه و اساس هدف خود

تقسـيم، تجزيـه و يـا    [، ما چيـزي راجـع بـه    صدامكار آمدن  تا پيش از روي
. ا همـه چيـز در مسـير طبيعـي خـود بـود      كشور نشـنيده بـوديم، زيـر    ]تماميت

جويي، سركوب و استبداد، عواملي بودند كـه بـه    خودكامگي، ديكتاتوري، سلطه
 -شان  هاي تاريخي يبتبا تمام مص -آغاز جنگ عراق با ايران و حمله به كويت 

الجزاير بين عراق و ايران و يـا لغـو    1975ملت عراق در انعقاد معاهده  .انجاميد
نشـيني   ، آن هنگام كه از عقبصدام .آن و در ورود به كويت، هيچ نقشي نداشت

هـاي   ل به يكـي از شـيوه  كرد نيز به نظر ملت ولو با توس از كويت خودداري مي
  .گر خودكامگي ورزيدنهاد و بار ديغين نظرسنجي، وقعي ندرو

گذارند و عالوه بر  كشورهاي پيشرفته به اراده ملتشان و قوانينشان احترام مي
گونـه اقـدامات، بـه     دارا بودن مشروعيت كامل مبتني بر انتخابات سالم، در ايـن 

ولـي   .كننده را از زبـان آنـان بشـنوند    كنند تا حرف تعيين ملت مراجعه مي يآرا
شـود و هـيچ اهميتـي     به هيچ وجه حكومتي مشروع قلمداد نمي صدامحكومت 

براي ملت عراق قائل نيست و ايـن ننگـي اسـت كـه فقـط از طريـق برانـدازي        
هاي بر زمين ريختـه شـده،    خون. شود كار، زدوده مي خونين اين طاغوت جنايت

ه هـاي از نـو برانگيختـ    ها و كينـه  هاي به هدر رفته، حقوق تباه شده و فتنه ثروت
 ةهاي مسـتمر رژيـم بـراي گسـترش دايـر      ، و همچنين تالش]مردم عراق[شده 

هـا   با هدف در نطفه خفه كردن فرياد عراقي -ها در جاي جاي عراق  محدوديت
 .ناپـذير رسـانده اسـت    اي برگشـت  را به نقطـه صدام مبارزه ملت با  - در هر جا

هـا بـا    ند، ايـن دايـره  ا عراق مانند محوري است كه گرد آن را پنج دايره فراگرفته
انـدازهاي   ه به اوضاع جغرافيايي، نژادي، دينـي، گسـترش مصـالح و چشـم    توج

  .بشري در سطح جهان حائز اهميت هستند
  



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ٢١    با ا
  
  عراق: اول ةداير

  كردها در شمال. 1

هاي استحكام و تقويت  ماندگي سياسي و اقتصادي و اجتماعي عراق، زمينه عقب
در اين منطقه  1.منطقه را فراهم نموده استو مرزهاي جمعيتي و قومي اين  حد

كنند كه داراي زبان ويژه و اصل و نسب خاص خود هسـتند،   مردمي زندگي مي
زنـد؛ ايـن    در عين حال يك فصل مشترك واقعي، آنان را به يك مركز پيوند مي

نـژادي ايـن   نگرش قـومي و  . استفصل مشترك، همان دين با تمام انشعاباتش 
ه حكومت عراق به اين قوميت شده است، به ويژه كه توج قشر از مردم، موجب

  .هاي كرد، سكونت دارند در همسايگي آنها ملت
، آنهـا  صدامكردهاي شمال عراق مردمي هستند كه شرايط ناشي از حاكميت 

را به آوارگي كشاند، گروهي از آنها در جاي جاي جهـان مـأوا گزيدنـد، تـا بـا      
تر شدن شكاف بـين   ين آشنايي موجب عميقا. مفاهيم زندگي مردمي آشنا شوند

يا به قولي شـكاف بـين آنهـا و آنچـه كـه       -  آنها و حكومت ديكتاتوري مركزي
سـتمديدگان   ةالبته نبايد دربار. (شد - اند نامش را ديكتاتوري حزب واحد نهاده

انصافي كرد، پس بهتر آن است كه بگـوييم ديكتـاتوري در عـراق،     اين حزب بي
  2.)نفره استديكتاتوري يك 

آنها . هاي داخلي هستند هاي خارجي و رنج كردهاي شمال عراق مردمي با كشش

                                                           
در مـورد نحـوة تشـكيل     48در ص صد ميليون عـرب تيري دژاردن فرانسوي در كتاب . 1

كامالً مصنوعي انگليس است كه براي بـه انحصـار درآوردن   عراق ساخته «: نويسدعراق مي
دو حوزة نفتي كركوك و بصره تصميم گرفت سه جماعت يعني كردها، ايرانيـان و اعـراب   

در اينكـه در يـك ملـت عراقـي يـك روان      . را در پايتختي كه از يادها رفته بود گـرد آورد 
  ».عراقي وجود داشته باشد شك است

بـه همـين   . اين اشاره، خواسته الاقل آب پاكي به دست خودش بريزدوفيق السامرايي با . 2
دست حزب بعث قلمداد كرده اسـت و مقصـر    دليل خود را از افراد مورد ستم واقع شده به

  .دانداصلي را صدام حسين مي



ی  ٢٢ ر وازه  ی  ا   و
همچنان كه كردهاي غير عراقـي نيـز   (دارند  مي ام برگبراي تشكيل يك دولت كردي، 

داننـد كـه در منطقـه گـوش شـنوايي بـراي شـنيدن         ، با اين همه، مـي )كنند چنين مي
هاي شنوايي در منطقه و بدون  ن، بدون چنين گوشبنابراي. دهايشان وجود ندار ديدگاه

پشتيباني مسـتقيم و نيرومنـد خـارجي، حـداقل در وضـعيت موجـود تحقـق چنـين         
د؛ ماننــد ايــن واقعيــت دشــوار عــواملي در دل خــود دار. اي، محــال اســت خواســته

هاي مختلـف داخلـي و خـارجي كـه بـه تـداوم اميـد         ديكتاتوري فردي و كشمكش
. كمك نموده اسـت  ]هم[ عراق ةدر صحن ]براي زندگي واقعي كردهاي شمال عراق[

كليد واقعي حل اين بحران، تحقق دموكراسي و توسعه اقتصادي واقعي است؛ كليدي 
خطرات افـزوده   ةكه پيدا نشود، بر دامن كه در سياهي استبداد گم شده است و تا زماني

  .خواهد شد
  

  بندي تقريباً متعادل مذهبي تقسيم. 2

نيمي از آنها كه كرد هستند،  1.ذهبي در شمال عراق با اهل تسنن استاكثريت م
هايشان، با نيمه ديگر كه ناسيوناليسـت عـرب و سـني     با توجه به دردها و آرمان

 ةاين نيمه ناسيوناليست نيز، در صـدام، چهـر  . كنند نمي دردي احساس هم هستند
اين نيمه را در تضـاد   تالش نمودصدام  ]زيرا[. بينند خو را مي يك موجود درنده

با ديگران حفظ نمايد تا با توجه به محاسبات شخصي، آنهـا را همچنـان بـراي    
  .اما با ناكامي مواجه شد ،خود نگه دارد

هاي شيعه و سـني هسـتند كـه از     اي از انسان آميخته ]عراق[در منطقه مياني 
ـ  ]راقع[اما در جنوب . اند به ستوه آمده صدامخودكامگي  ا اهـل تشـيع   اكثريت ب

                                                           
عيان در منطقه مياني و جنوب ايـن  ينويسنده در تركيب مذهبي عراق با وجود حضور ش. 1

اكثريت هستند، تنها به منطقه شمالي با اكثريت سنّي و منطقه مياني بـا  كشور كه به صورت 
ن رسد ناديده گرفتن شيعيان در عراق، مبيبه نظر مي. تركيب شيعه و سني اشاره كرده است

ديدگاه نويسنده در مورد تركيب حاكميت آينده پس از صدام است و نوعي چراغ سـبز بـه   
  .باشدكشورهاي منطقه و كشورهاي غربي مي
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ناسيوناليست عربي هستند و از خودكامگي فـردي   ]از آنها طرفدار[است، برخي 

دشـمني بـا    به هر حال. كنند مي اي و برخي احساس ستمديدگي فرقه رندتنفر دا
  .ديكتاتور، فصل مشترك بين اين دو دسته است

چه بسا برخي بگويند، عراق سنگ زينتي زيبايي است كه به تمدن و ميـراث  
افزايـد، همچنـان كـه كشـورهاي      رهنگي و رقابت مشروع در ايـن كشـور مـي   ف

هـا و شـايد صـدها حكومـت و      اي از ده هند و پاكسـتان آميـزه   ،امريكا ،اروپايي
تواند منكر ايـن پديـده باشـد، ولـي دو      كس نمي بله، هيچ. دهستنمذهب و دين 

گر تفـاوت  بـا يكـدي   ها هاي اين رژيم طرف با يكديگر سنخيت ندارند و ويژگي
گـوييم كـه راه حـل بحـران عـراق در تحقـق        از همين رو ما مـي . اي دارد ريشه

. اقتصادي و بدون جدايي اين دو از يكـديگر، نهفتـه اسـت    ةدموكراسي و توسع
 تاريخ است، پس بايد از بين برود آنچه كه اينك ما داريم، بدترين رژيم در طول

  .يمست گام بردارردر سمت و سوي د متا ما بتواني
م، بنا بـه  ي جهان سوعراق در مقايسه با همه كشورهاي عربي و حتي كشورها

  :دارد مندي از دموكراسي و توسعه را داليل زير، بيش از ديگران شايستگي بهره
  .هاي زميني است داراي ثروتي هنگفت و سرشار از گنج .
داراي گوناگوني نـژادي و مـذهبي اسـت كـه همـه احسـاس سـتمديدگي         .

  .ندهستو در جستجوي راه حل  كنند مي
  .هاي بسيار در كشور دارد كه ريشه در تشكل اسي استهاي سي داراي زمينه .
  .داراي تاريخ و ميراث فرهنگي با عظمتي است .
  .ديگران به آن چشمداشت دارند .
  .دموكراسي در اين كشور ممكن است ةورود تدريجي به مرحل .

  
  كشورهاي همسايه: مدو ةداير

و (ور عربي، در همسايگي عـراق وجـود دارنـد كـه سياسـتي متضـاد       چهار كش
تـداوم حاكميـت صـدام، داراي    . بين آنها و رژيم عراق حـاكم اسـت  ) نهوچندگ



ی  ٢۴ ر وازه  ی  ا   و
ر طافزايد و پيوسته زنگ خ ثباتي مي تضاد و بي ةپيامدهاي قطعي است كه بر دامن

  .دارد روشن نگه مي اآورده و چراغ قرمز خطر ر را به صدا در
ايـران در سرتاسـر   . اسالمي نيز در همسايگي عراق وجـود دارنـد   دو كشور

صـدام  مرزهاي شرق عراق، تنها كشور شيعه جهان است و بـين ايـن كشـور و    
هيچ يك از ادعاهاي متقابل آنهـا هنـوز پايـان    . دريايي از خون قرار گرفته است

 سـت و ا لـوحي  گذشته پاك شده، ساده ةنيافته است و اينكه تصور نماييم صفح
  1.ناديده گرفتن آن نيز خطرآفرين است

تركيه در شمال عـراق و يـك كشـور اسـالمي الئيـك       ]كشور اسالمي دوم[
هاي عراق و تنهـا منبـع دو رودخانـه عظـيم      اين كشور تنها سرچشمه آب. است

اين دو رودخانه از آخرين نقطه جغرافيايي شمال و شمال  2.دجله و فرات است
نقطه جنوبي، در مسـيري پـر خيـر و بركـت، سراسـر      ترين  غربي كشور تا پايين

تركيه به نفت نياز مبرم دارد و نفتي كـه خـود در اختيـار    . گيرند  مي عراق را فرا
آب را بگيريـد و  «شـعار   .تواند نيازهاي محلي را بـرآورده سـازد   دارد حتي نمي

  .را پر كرده است ]ي ما[ها گوش ]از سوي تركيه[» نفت بدهيد
، كه يك اقليت كوچـك هسـتند،   ]ما در مرز تركيه[عراقي موضوع هموطنان 

  .تركيه و شمال عراق است ]روابط[ ةاي از صحن سابقه بعد بي
  
  جهان عرب: مسو ةداير

. شـود  ترين دايره تلقـي مـي   هاي سازنده، گسترده اين دايره براي تحقق همكاري
بـه   هاي صدام، پيامدهاي منفي زير را در ايـن خصـوص بـراي مـا     ولي سياست

  :همراه داشته است
                                                           

نويسندة كتاب به جنگ عراق عليـه ايـران اشـاره دارد كـه رژيـم متجـاوز عـراق هنـوز         . 1
  .خسارت ناشي از جنگ را به ايران پرداخت نكرده است

اين توضيح در مورد فرات صحيح است، ولي در مورد رودخانه دجله غلط اسـت؛ زيـرا   . 2
  .ان تشكيل شده استهاي مختلف ايربخش اعظم رودخانه دجله از شعبات رودخانه
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هاي  گذاري و اجراي پروژه ما توان سرمايه :هاي اقتصادي در زمينه همكاري .

  .مشترك را نداريم
اعتماد و اطمينان به عراق ديروز و امروز از  :هاي سياسي در زمينه همكاري .

  .بين رفته است
براي هايي  امكان چنين همكاري :هاي نظامي و هماهنگي  در زمينه همكاري .

  .نمايد، وجود ندارد مقابله با تهديدهايي كه جهان عرب را تهديد مي
  .امكان همكاري از بيم رخنه امنيتي، وجود ندارد :هاي امنيتي در زمينه همكاري .

  
  كشورهاي اسالمي: چهارم ةداير

در  شود كه امكان تحقق منافع متقابل كارهايي تلقي مي اين دايره از جمله راه
  .آن وجود دارد

  
  جهان: پنجم ةداير

هـاي   عد جهـاني، متحمـل شكسـت   در ب صدامهاي  بنا به داليل زير، سياست
  :سنگيني شده است

  .هاي منزوي يا متالشي تكيه به رژيم .

منـدي از   ناتواني در برقراري روابط صـنعتي و علمـي مشـترك و يـا بهـره      .
  .هاي بزرگ حاصله در اين زمينه پيشرفت

  .هاي جهاني رقابت و در معادالت هنشد  هاي آشكار و حساب جويي تيزهورود به س .
صـدام  ناكامي وحشتناك سياسي رژيم صدام آن بود كه پسر  ةآشكارترين نشان

گيرد و تعداد زيـادي گلولـه بـه بـدنش      ور قرار ميردستخوش عمليات خطرناك ت
دي تلفني و يا يك تلگرام و يا هرگونه پيام همـدر  ةكند، ولي يك مكالم اصابت مي

نمايد؛ حتي كساني كه به قيمت خون مردم  در محكوميت اين رويداد دريافت نمي
 نيز براي وي پيامي ارسال نكردنـد؛  عراق، اموال هنگفتي را به آنها اهداء نموده بود

  .شود كه تا اين لحظه به عنوان رئيس يك كشور تلقي نمي ياسر عرفاتجز 



ی  ٢۶ ر وازه  ی  ا   و
يكصد ميليـون دالر نفـت صـادر    پيش از جنگ با ايران، ما روزانه  ةدر مرحل

اين مبلغ براي احداث روزانه هزار و پانصد دسـتگاه خانـه مسـتقل و    . كرديم مي
بسيار خوب و مناسب براي سكونت يك خانواده كامل عراقي يا بـراي احـداث   

  .كند يك كارخانه در روز و يا يك كارخانه سنگين در هر ده روز، كفايت مي
گـذرد، مـا مشـاهده     مـي صدام ن از حاكميت اما امروز كه حدود يك ربع قر

انـد، دروغـي    هاي صنعتي به خورد ما داده كنيم كه هر آنچه راجع به پيشرفت مي
معلـوم شـده اسـت كـه صـنايع و بازرگـاني مـا بـه صـورت           .بيش نبوده است

تــرين صــنايع مــا همچــون  حتّــي ســاده .وحشــتناكي بــه خــارج وابســته اســت
نده نيز به خارج وابسته است و آنچـه كـه   كبريت، صابون و پودرهاي شوي چوب

كنيم، بخش بسيار اندكي است، تا چـه رسـد بـه صـنايعي همچـون       ما توليد مي
اي كـه هرگـز در عـراق     سازي، تجهيزات صنعتي و مكانيزه خودروسازي، ماشين

  .اند وجود نداشته
در  .شـود  درصد نيازهاي ما از خارج تأمين مي 75در بخش كشاورزي، بيش از 

هاي بازرگاني، كشاورزي،  بنا بر آمارهاي رسمي ثبت شده در وزارتخانه 1990سال 
كـه فقـط    ايـم، درحـالي   ميليون تن گندم مصرف كرده 6/3صنايع و برنامه و بودجه، 

هاي  اين در حالي است كه در كشور، آب. درصد آن را خودمان توليد كرده بوديم16
هاي كشاورزي ما حـداقل   ميندر جريان است و ز] فارس[خليج بسياري به سمت 

  .ميليوني، كافي است 60براي تأمين مواد غذايي يك جمعيت 
  :دهد كه نگرشي ساده و سريع به شهرهاي عراق نشان مي

  .بغداد شاهد پيشرفت معقولي بوده است .

  .توجه فراواني شده است) شهر صدام(شهر تكريت  به .

  .به شهر موصل توجه اندكي شده است .
اصلي عراق و پس از آن روستاها در مقايسه با درآمدهاي اقتصادي شهرهاي 

 ةو امكانات موجود مهندسي و همچنين در مقايسه با دسـتاوردهايي كـه در كليـ   
هـاي آب آشـاميدني،    كشورهاي همسـايه و در ابعـاد مختلـف همچـون شـبكه     
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ولتـي،  انتقال برق، نوع منازل، نهادهاي د ةها، تلفن، شبك هاي درماني، جاده شبكه
نهادها و انبارهاي بازرگـاني وجـود    دهاي پزشكي، سازماندهي حمل و نقل،بنيا

  .برند باري به سر مي اند و در شرايط رقت توجهي قرار گرفته دارد، مورد بي
خواهيم ميزان پيشرفت  شود و ما مي هنگامي كه ميهمان مهمي وارد عراق مي

جز اينكه از آنچه كه اجـدادمان   اي نداريم تمدن كشور را به او نشان دهيم، چاره
هـا   ما او را به ديدن آثار بابـل و نمـرود و دولـت عباسـي    . جوييماند مدد  ساخته

اند و  اند و به تلي از خاك تبديل شده مهري قرار گرفته اينها نيز مورد بي. بريم مي
  .گريند بر بداقبالي عراق مي

ان و دوم بـا اعـراب و   اول بـا ايـر  . هاي خونيني نمود ما را وارد جنگصدام 
مـا درآمـدهاي   . ما چيزهاي زيادي را در اين دو جنگ از دست داديـم . ها غربي
ميليـارد دالر بـدهي و    100سال آينده را از دست داديم و عالوه بر آن  20نفتي 

ميليارد دالر تجاوز كند، بر شانه  200رود از  غرامت جنگ كويت كه احتمال مي
حدود يك ميليـون قربـاني   صدام ها در طول حاكميت  عراقي. كند ما سنگيني مي

از  يـا  كنند مي مردم ما را شماتت. ايم اند و ما اعتماد ديگران را از دست داده داده
گريند يا ما  اقليتي از مردم هم هستند كه به حال ما مي .كنند اظهار ناراحتي مي ما

مديده كمـك  برخي از مردم نيز به سـتم سـتمگر عليـه سـت    . كنند را سرزنش مي
  .كنند تا عراق همچنان كشوري ضعيف و پاره پاره بماند مي

مسـند قـدرت    و طـاغوت همچنـان بـر    1شش سال از آخرين جنگ گذشته
اي اسـت كـه همچنـان بـر      و شكسـت خـورده   او انسـاني ذليـل  . زده است تكيه
هاي تاريخ وارد شـد، تـا بـراي     او از بدترين روزنه .كند هاي ما سنگيني مي  سينه

او هر چند براي مدتي محدود همچنان بـاقي   .كاران قرار گيرد د در كنار جنايتاب
ملّت و مخالفين رژيـم توسـط    ةآزار دهند ةاست و با تداوم موجوديت او محاصر

ها همچنان بر تداوم رويارويي بـا   ها نيز تداوم پيدا خواهد كرد، ولي عراقي خارجي
                                                           

كند كه از جنـگ عـراق بـا    ميالدي اشاره مي 1997نويسنده به سال نگارش كتاب يعني . 1
  .ميالدي شش سال فاصله دارد 1991كويت و عواقب آن در سال 
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ملّت و ايـن سرنوشـت،    ةلسئله، مئمسزيرا اين . ورزند طاغوتي پافشاري ميصدام 

دهـد و   ها به آنچه كه در پشت درهاي بسته روي مـي  عراقي. سرنوشت ملّت است
همچنين تمايالت چندگانه و گاهي نيز توهمات خارجي و يـا محاسـبات تـداخل    

هاي ضـعف او نيـز    رژيم عراق ضعيف است و نشانه. نهند منافع متقابل وقعي نمي
  :بسيار است

حاكم پاره پاره و نـابود   ةاش با ناكامي مواجه شده و خانواد ذشتهتجربيات گ
نظريـات فرمانـدهان   . ادامـه دارد  ]بعث[روند دور شدن از حزب . گرديده است

اينهـا بـه طـور     ةهم. شود و دشمنان اين رژيم بسيارند نظامي ناديده انگاشته مي
هـاي   ر خانـه قطع عوامل براندازي اين رژيمند و منافع و مصالح مشخص شده د

  !تواند اين سرنوشت را تغيير دهد نمي ،شطرنج بازي ملل
 ،مـاهر عبدالرشـيد  ، فاضل صلفيج، برزان، سبعاوي، وطبانكجاست؟  حسين كامل

كجاينـد؟   ارشد ياسـين و  عبد حسن المجيد، هاشم حسن المجيد، علي حسن المجيد
ر بركنـار،  هستند، برخي معلـول، برخـي از كـا   صدام اينان كه همگي خويشاوند 
انـد و برخـي نيـز بـه قتـل       نشين شده برخي خانه و برخي زنداني، برخي فراري

هـاي بعـدي آن و رهبـران     نخستين نسل رهبران حزب بعـث و نسـل  . اند رسيده
  . منزجر هستندصدام از  آنها ةكجايند؟ هم 1968ژوئيه 17

 اين سـمبل پـايمردي و  . يك ملّت است ةاين سنّت زندگي نيست، بلكه اراد
حـاكم   ةاين رويه، موجب وحشت و دردسر و تفرقه در خـانواد . مقاومت است

  .گيرد  او از او انتقام مي ةدشمن خداست كه خداوند به وسيلصدام . شده است
هـركس كـه تصـور كنـد     . كنـد  گذاري كند، اشـتباه مـي   هركس كه با او سرمايه

تواند  ه تصور كند ميهركس ك! كند تواند بر ملت غلبه كند، اشتباه مي خشونت او مي
  1!براي ماندن و يا بازگرداندن زندگي كمك كند، در اشتباه استصدام به 

                                                           
. اين دو بند و ادامه آن ريشه در قـوه تخيـل و شـايد عالقـه نويسـنده بـه شـاعري دارد        .1

دگاه نويسنده بايد به نمادها و مفاهيم آورده شده در اين دو بنابراين براي دريافت نظر و دي
 .بند، دقت كرد



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ٢٩    با ا
ريـه و تظـاهر بـه گريـه تفـاوتي قائـل       گها بين  هركس كه تصور كند عراقي

ها آنچه را كه بـين سـطرها    هركس كه تصور كند عراقي! نيستند، در اشتباه است
هـا بـار    هركس تصور كند عراقي! اه استكنند، در اشتب شود درك نمي نگاشته مي

هـا   هـركس تصـور كنـد عراقـي    ! خواهند شد، در اشتباه است» اسب تروا«ديگر 
بـه  صـدام  هركس تالش كند كه با وجود ! فراموش خواهند كرد، در اشتباه است

هركس تصور كند كـه ملّـت عـراق    ! رنج ملّت عراق پايان دهد، در اشتباه است
  !است، در اشتباه است دست از مبارزه كشيده

مـن مطالـب   . زندگي خاص خـود را دارد  ةاي شيو هر امتي و هر ملّتي و هر فرقه
در عراق كه به ظلم و ستم و اسـتبداد   حجاجطوالني بسياري راجع به دوران حكومت 

ولي به خاطر نبـودن مـدارك مسـتند بـا نقطـه نظـرات       . ام مشهور است، مطالعه كرده
نام او با طغيـان و خشـونت همـراه گرديـده اسـت، امـا مـن         .متفاوتي رو به رو شدم

خشونت و قسـاوت  . باشدصدام هاي  هايي در او بيابم كه در سطح بدي نتوانستم بدي
بندوباري در رهبـري همـراه    قلب حجاج هرگز با فساد و يا چپاول اموال ملّت و يا بي

ر و بيچاره را اجير نمود ها مزدو او ده. اشتياق شديدي به تاريخ داردصدام . نبوده است
آنهـا چيـزي را   . اي را براي او بنگارند و وي را الهي جلوه دهنـد  شده تا تاريخ تحريف

او ديوار آهنيني ايجاد كرده و تمـام صـداهاي آزادي را   . نويسند كه او دوست دارد مي
ا تواند دهان مـردان آزاده ر  او بيهوده تصور كرده است كه مي. در نطفه خفه كرده است

و ما را در همان قوطي قرار دهـد كـه بـراي    او قصد داشت مرزها را بر ما ببندد . ببندد
  .اي و امتي دارد او فراموش كرده است كه ملّت اراده. خود او نيز تنگ است

را برمال كنـد  صدام بسيار اصرار كردم كه اسرار عمويش  1حسين كاملمن به 
                                                           

در اوايـل سـال   . ، يكي از محافظان ويژه صدام بـود )1359( 1980حسين كامل در سال . 1
با درجه سرگردي مسئول كميته صنايع نظامي شد و يك سال بعد بـا دختـر   ) 1364( 1985
از عراق بـه اردن فـرار كـرد؛ زيـرا      8/8/1995در حسين كامل . ازدواج كرد "رغده"صدام 

منـد اسـت قـدرت در دسـت      هفهميده بود كه ديگر مورد اطمينان صدام نيسـت و او عالقـ  
بازگشت اي به صدام درخواست عفو و مدتي بعد، وي با نوشتن نامه. پسرانش متمركز شود

 ← امـا در . شتبه عراق بازگ "فرمان عفو"كرد و پس از مشاهده نامه صدام با عنوان 



ی  ٣٠ ر وازه  ی  ا   و
. را همچنان اميد به بازگشـت داشـت  و او را رسوا سازد، ولي او چنين نكرد، زي

 ةداند؟ شايد او كه در بستر ابديش خفته است، از اينكـه بـه توصـي    كسي چه مي
 ةبراي همـ  بايد حسين كاملبه هر حال . من عمل نكرده احساس پشيماني نمايد

اند و سپس از او جدا شـده و   كار كردهصدام هاي نزديك به  كساني كه در پست
آنها بايد رژيـم را رسـوا    ةهم. د، درس عبرت خوبي باشدان سكوت اختيار كرده

  .گويند سازند، زيرا اين يك جنگ رواني است و حق و تاريخ نيز همين را مي
اهـالي  . و كارهـايش بيـزار هسـتند   صـدام  حزب بعث و نيروهاي مسـلّح از  

منطقي و عاقالنه نيست كه اين اقشـار  . و كارهايش بيزار هستندصدام تكريت از 
فقط تعداد اندكي هسـتند كـه در    .متهم نماييمصدام را به خاطر جنايات  گسترده

  1.سهيمندصدام جنايات 
و سپس اين تعداد اندك را از ديگران جـدا  صدام عاقالنه آن است كه شخص 

از اوضـاع  [من در اين كتاب تالش خواهم كرد تصويري متمركز و فراگير . نماييم
هاي ديگـري را اعـم از اينكـه     اللّه نوشته شاء انبا اين اميد كه  .ترسيم نمايم ]عراق

مربوط به برخي از موضوعات اين كتاب يا ديگـر حقـايق باشـد در آينـده منتشـر      
خواهم به مـا در رسـيدن بـه آنچـه كـه در چـارچوب         از خداوند متعال مي. نمايم

طاغوتيـان خودكامـه   . داريم كمـك كنـد   مفاهيم حق و عدالت به سويش گام برمي
باطـل  . شـود  گاه خفـه نمـي   دانند كه صداي آزادي صداي حق است و هيچب ]نيز[

  .رفتني است و پرچم آزادي و عدالت برفراز آسمان عراق به اهتزاز درخواهد آمد
  واللّه الموفق

  سرلشكر ستاد وفيق السامرايي
ميالدي 1/2/1997

                                                                                                                        
، تلويزيون عراق خبر طالق دختر صدام از حسين كامـل را اعـالم و   22/2/1996تاريخ  ←

  .دو روز بعد خبر كشته شدن او را منتشر كرد
توان نتيجه به همين دليل مي. گونه دليلي را ارائه نكرده استنويسنده براي اين ادعا هيچ. 1

بر تالش براي تبرئه خودش به نوعي سـعي  السامرايي از بيان اين مطلب عالوه گرفت وفيق
  .دارد به ارتش عراق و اعضاء حزب بعث اطمينان بدهد



  
  
  
  

  ]نويسنده[نامه زندگي
  

نخستين حروف نـام  . كرد امراء زندگي ميدر س )ع(اند كه سام بن نوح ها آورده در كتاب
پس از آن در اين شهر عبادتگاهي بـراي مسـيحيان   . شود اين شهر با نام وي شروع مي

عباسـي، سـامراء را بـه     ةطوالني المعتصم خليف ةك دوريپس از گذشت . ساخته شد
تـرين و   وي در قلمـرو سـامراء گسـترده   . جاي بغداد به عنوان پايتخت خـود برگزيـد  

ترين، نيرومنـدترين   پايتخت گسترده ةاي كه شايست گونه به. رين شهر دنيا را بنا كردزيبات
هاي سـامراء، هـواي پـاكيزه و     از جمله ويژگي. ترين حكومت در جهان باشد و بزرگ

هاي آن  از نزديكي دشت» دجله«جاويدان  ةعبور رودخان. بخش آن است زندگي لذّت
. آن اشـعاري سـروده شـود    ةانداز گسترد چشم اين رودخانه و سبب گرديده تا درباره

معروف است و هنـوز  » ملْوِيه«مسجد جامع سامراء و گلدسته آن را كه به نام  المعتصم
با گذشت بيش از يك هزار سال از زمان احداث آن زيبايي و طراحي دقيـق و جالـب   

عباسـي   هاي اصلي كاخ خليفه هنوز قسمت. توجه خود را حفظ كرده است، برپا نمود
اي كه بـا   به گونه. باشد، پابرجا و استوار است شرقي رود دجله مي ةكه مشرف بر كران

هـا كيلـومتر    هـاي طـوالني و عمـق ده    اين شهر در خيابان. كند طاق كسري رقابت مي
مت خـود  اگسترش پيدا كرد و خلفاي عباسي يكي پس از ديگري اين شهر را براي اق

سال متـوالي سـامراء را بـه     52پايتخت به بغداد، براي  آنها قبل از بازگشت. برگزيدند
  .عنوان مركز حكومت خود انتخاب كردند و سپس بغداد را برگزيدند

كـاخ  «روي  دقيقـاً روبـه  » العاشـق «هاي متعدد و از جمله كاخ بـا عظمـت    كاخ
با توجه به عرض ايـن  . رودخانه دجله قرار گرفته است ةدر كران) عباسي(» خليفه

رسد و با توجه به سـاختار جديـد    كه در موقع طغيان به چند كيلومتر مي رودخانه
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علمـي و طراحـي و مهندسـي دقيـق آن و اسـتقرار       ساين شهر و گسترش مـدار 

 زكه تا به امـرو  -  هاي ويژه در اطراف سامراء در پادگان) نيروهاي مسلّح(سربازان 
) شود هركه آن را ببيند دلشاد مي(» سرَّ منْ رأي«اين شهر را -  ها پابرجا استآثار آن

  .ها نيز نام رسمي شهر همين بوده است در دوران حكومت عباسي. نام نهادند
ـ   ةدر فاصل ]من[ غربـي رودخانـه دجلـه، يعنـي در      ةيك كيلـومتري از كران

روزي كـه مـن بـه دنيـا     . زاده شدم» القلعه«جنوب سامراي فعلي و در روستاي 
 1947زيرا در اين روز از ماه اكتبر سال . رقرار بودآمد ب و آمدم مقرّرات منع رفت

چهل سال پس از اين تـاريخ،  . كار آمارگيري در سطح عراق، در حال انجام بود
 آنهـا ثبت احوال سامراء راجع به تاريخ انجام اين آمارگيري پرسيدم،  ةمن از ادار

  .انجام شده است 12/10/1947ند كه اين كار در دبه من اطالع دا
ام و به آن افتخـار   روستايي پرورش يافته و بزرگ شده ةزندگي پاكيز من در

هاي اسـالمي را   هاي اصالت عربي و ارزش زيرا روش تربيت من، ريشه. كنم مي
ايستگاه قطار سامراء واقـع شـده   » القلعه«در روستاي . در وجودم تحكيم بخشيد

ي موصـل، فقـط   آسـفالته و حيـات   ةبود؛ در شرايطي كه روستاي ما از طريق جاد
اي بـه روسـتاي مـا     كيلومتر با پايتخت فاصله داشت، ولي هيچ راه آسـفالته  120
گذشتند، بسـيار انـدك    خودروهاي حمل و نقلي كه از روستاي ما مي. رسيد نمي
  . بخشيد آهن به روستاي ما رنگ و لعاب متمدنانه مي ايستگاه راه ]اام[. بودند

  ]ع[كه از سطح دنيـا بـراي زيـارت ائمـه     ي استران مسلمانئالقلعه پذيراي خيل زا
 - ]ع[ريكالعس ]بن علي[ حسن امام حضرت و ]ع[الهادي )محمد بن( علي امام حضرت عنيي - 

. شوند به سامراء مشرف مي ]عج[المهدي ]بن الحسن[محمد يبت حضرت و مكان تولد و غ
هـل بيـت   ني كـه پـيش از ا  نسب عشاير سامراء به اين امامـان و يـا بـه كسـا     اصل و
ـ جعفري  ةبرادران شيع آنكهبا . گردد اند، باز مي زيسته مي )ص(اللّه رسول را  ]ع[ام هـادي ام

ن اهـل  دانند، ولي اهالي سامراء كه همگي از پيـروا  يكي از دوازده امام مذهب خود مي
دانند و اشـعاري در   القدر را از خود و منتسب به خود مي تسنن هستند، اين امام جليل

  .سرايند؛ در حالي كه اين امام با خلفاي عباسي اختالف داشته است ن ميستايش ايشا
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 )ص(اير سـامراء بـه اهـل بيـت رسـول اكـرم      از آنجا كه اصـل و نسـب عشـ   

در نجف و كربال و كاظمين آنها را به سـوي خـود    ]ع[ةگردد، مرقدهاي ائم بازمي
له سبب ئمس؛ همين انگيزاند دارشان را برمي كند و عشق به تاريخ ريشه جذب مي

جنوب عراق، نيرومند و آگاهانه گرديده است تا رابطه و كشش بين آنها و اهالي 
  .قي بماند و اهالي سامراء، روابط محكمي نيز با برادران كُردشان داشته باشندبا

  
  آشنايي با حزب بعث

م ابتـدايي بـودم، از مرحومـه    در حالي كه من در كالس دوم و يـا سـو   1956ل سا
كردم كه اجازه دهد كاغذهاي جاسازي شده در منزلمان را مطالعـه  مادرم خواهش 

داخلـي حـزب بعـث عربـي      ةو نشـري » سوسياليسـت «تيتر اصلي اين اوراق . كنم
اينهـا حزبـي   «: پس از آنكه اوراق را مطالعه كردم، به مادرم گفتم. سوسياليستي بود

اش  گـر بعثـي  پسر دي سهاو از اين حرف من ناراحت شد، زيرا نگران حال » !است
مـادرم اوراق را در آتـش   . تر بـود  سال از من بزرگ هفتترين آنها  بود كه كوچك

بـا  . مطالعه نشريات داخلي سرآغاز خودجوش زندگي سياسـي مـن بـود   . سوزاند
، اگر چه كودك خردسالي بودم، ولي اشتياق 1956آغاز جنگ كانال سوئز در سال 

و همچنين سرودهاي ملّـي   بدالناصرجمال عهاي مرحوم  زيادي به شنيدن سخنراني
و » اللّه اكبر«سرود . مصر، كه داراي رنگ و لعاب ناسيوناليستي، عربي بودند داشتم

ژرفاي وجـود جوانـان را   )لبيك اي پرچم عربيت(» لبيك يا علم العروبه«همچنين 
صـوت  «، ما را بـه راديـوي   )راديو ةگويند( احمد سعيدصداي . داد شديداً تكان مي

بـيش از  . هاي اغلب مردم عرب راه يافته بود، وابسته كرده بـود  كه به خانه »العرب
يكـي از   ةكـه بـه وسـيل   » ناصـر اعـراب  «بـا عنـوان    را يك ربع قرن پيش، كتـابي 
وي . تـدوين شـده بـود مطالعـه كـردم     » آسوشـيتدپرس «گزارشگران خبرگـزاري  

  :كرد را چنين تفسير مي) در روزهاي جنگ كانال سوئز(وضعيت مردم
كـه بـا   » صوت العـرب «هاي راديوي خود را روي راديو  مردم موج دستگاه«

و بـه ويـژه در آخـرين     عبدالكريم قاسممقابله با حكومت شديدترين روش براي 
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ايـن كـار تـا زمـان     . كردند پنجاه به كار گرفته شده بود، تنظيم مي ةهاي ده سال

  ».نيز ادامه داشت 1963فوريه  8سرنگوني وي در 
هـاي بـاالي    اند به رده دانستند اهالي روستاي القلعه موفّق شده مي كساني كه

دو نفـر از اهـالي ايـن روسـتا يعنـي      . رخنـه كننـد، انـدك بودنـد    ) بعث(حزب 
هـاي فرمانـدهي   وبه عضـويت نير  عبداللّه السلوم السامراييو  عبدالخالق السامرايي

  .قومي حزب بعث درآمدند
عالوه بر آن تعـداد  . ر حزب بعث استرهبري د ةاين فرماندهي باالترين رد

هـاي مهمـي را در    زيادي از اهالي القلعه كه از توابع شهر سامراء است، جايگـاه 
و ديگر افراد نيز بنا به داليل حزبـي  صدام . اند اين حزب به خود اختصاص داده

  . رفت و آمد زيادي به سامراء داشتند
  

  كودتا عليه رژيم پادشاهي
مان خوابيده بـودم،   در حالي كه من در حياط خانه 1958 ژوئيه 14صبحگاه روز 

پس از آنكه راديـو  » !راديو ر ا روشن كنيد»  :مرحوم پدرم وارد منزل شد و گفت
كودتا بـود و   ةمشغول خواندن اولين بياني عبدالسالم محمدعارفرا روشن كرديم 

شـد كـه    معلوم. داد خبر از سرنگوني رژيم پادشاهي و اعالم رژيم جمهوري مي
پياده به فرمانـدهي   20و تيپ عبدالكريم قاسمفرماندهي سرتيپ  پياده، به 19تيپ

انـد و   بـه طـرف بغـداد پيشـروي كـرده     » ديـالي «از اسـتان   عارفسرهنگ ستاد 
هـاي حسـاس را بـه     اند ايستگاه راديو، دربار پادشاهي و ديگـر جايگـاه   توانسته

مناسبي انجـام نـداده بـود؛    امات دفاعي دحكومت وقت اق. اشغال خود درآورند
كشـتار سـردمداران   . حتي گارد پادشاهي كـه صـرفاً يـك گـارد فرمايشـي بـود      

  .اي صورت گرفت كه كار صحيحي نبود حكومت پادشاهي، به شيوه
شخصـيت   -  براساس آنچه كه نقـل شـده اسـت    -  ملك غازيپسر  ملك فيصل

ـ   برهنگامي كه  غازيپدرش . محبوب و ميهن پرستي بود  راننـدگي دار  ةاثـر حادث
مـردم در رثـاي او چنـين    . فاني را وداع گفـت مـردم را در غـم و انـدوه فروبـرد     
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هاي آسمان بـه   ستون. اش نيست ديگر در خانه غازي! اكبر اي اعراب اللّه«: گفتند مي

و نـه دايـي    ملك فيصلبه هر حال، نه » !لرزه درآمده و اتومبيل تصادف كرده است
در  جنـايتي  نوري السـعيد ايشان و نه  ه بود و نه خانوادهكه نايب السلطن عبداهللاوي 

مرتكـب   هاي صدام طـاغوتي  عراق، به اندازه بخشي از جنايت حق مردم و كشور
حكومت آنها مبتني بر قانون اساسي بود و اين امكـان وجـود داشـت    . نشده بودند

مصـيبت بـزرگ   . بهتري گردد ةكه با گسترش حكومتشان زندگي مردم وارد مرحل
هايي شده است كه تا به امروز نيز ادامـه   قدان پادشاهان در عراق، موجب مصيبتف

رويـدادهاي   ةاند و منشأ كلي گذاشته» آه پادشاه«ها را  ها نام اين مصيبت عراقي. دارد
هـاي   جنايـت  ل گذشـته دامنگيرشـان گرديـده اسـت،    سـا  38كه طـي   را دردناكي
  .دانند پادشاهي مي ةردن اجساده خانواداي مانند بر زمين كشيدن و مثله ك ددمنشانه

عبدالسـالم  چند ماهي از كودتا نگذشته بود كه اختالف بـين سـرهنگ سـتاد    
هاي عشايري منطقه مياني عـراق و   پرست كه ريشه اين افسر ميهن - محمدعارف

كه به  - عبدالكريم قاسماز يكسو و رئيسش  - ذهنيت ناسيوناليستي، عربي داشت
دور از مبـاني   ةپرستان هاي ميهن د نايل آمد و داراي گرايشسرلشكري ستا ةدرج

اي به انقالب  هاي سخاوتمندانه نظري ناسيوناليستي بود، ولي در عين حال كمك
  .به وجود آمد - الجزاير كرده بود
سرواني، دانشجوي دانشكده ستاد  ةهنگامي كه من با درج 1976اواخر سال 

در اين سفر . شمال آفريقا مسافرت كرديم عراق بودم، براي بازديد از كشورهاي
وزيـر جنـگ وقـت كشـور      محمد عبدالغني الجمصياز مصر ديدن و با سرلشكر 

محمـد  آقاي . پس از آن عازم تونس، الجزاير و مراكش شديم. مصر ديدار كرديم
ملي الجزايـر سـخناني    بخش آزادي ةيكي از رهبران انقالب و جبه صالح يحياوي

مود و طي آن از پشـتيباني عـراق از انقـالب الجزايـر تمجيـد      در جمع ما ايراد ن
صـورت   عبـدالكريم قاسـم  ها در دوران  فراواني به عمل آورد؛ هرچند اين كمك

سـخنان وي آنچنـان   . اي نكـرد  اشـاره  قاسـم گرفته بود، اما وي در سخنانش بـه  
  .احساسات و عواطف افسران دانشجو را برانگيخت كه همه را به گريه واداشت



ی  ٣۶ ر وازه  ی  ا   و
  هاي انقالبي شكاف

ايسـتاده بـود، در حـالي كـه      عبدالسالم محمـدعارف جريان ناسيوناليست عربي در كنار 
پيوسـتند؛ جنـوب عـراق و تـا      عبـدالكريم قاسـم  ها به  ر جريانگجريان كمونيستي و دي

ها حالت پايـدار   گيري اين جبهه. دقرار گرفتن قاسمحدودي شمال اين كشور نيز در كنار 
از سوي جريان ناسيوناليستي عربي مـتهم   عبدالكريم قاسمخود نگرفت، ولي  و باثباتي به

شـد؛ از   هاي مخالف به كار گرفته مي به اتهاماتي گرديد كه معموالً در مورد ديگر جريان
وفـاداري بـه غيـر از امـت     «جمله اين اتهامات، عملكرد فرامليتي بود كه مفهوم عام آن 

مشـكالت موجـود دو   . جديد عراق آغاز گرديـد  تاريكي از تاريخ ةمرحل. است» عرب
هـاي مشـخص و پوشـش     هاي مختلف در عراق، شـكل  جريان و كشمكش بين طرف

مجبور شد موضع خود را به صـورت متناقضـي    عبدالكريم قاسم. حزبي به خود گرفت
ها احتـرام   گاهي به كمونيست. در قبال حزب كمونيست و جنبش كُرد عراق تغيير دهد

ولـي جريـان ناسيوناليسـت عربـي كـه      . كرد اهي نيز، آنها را زنداني ميگذاشت و گ مي
عبدالكريم شديد خود عليـه   ةها بود، همچنان به مخالفت و مبارز ها و بعثي شامل ناصري

كـه در آغـاز زنـدگي خـود      -  در كشاكش اين رويدادها، نگرش من. داد ادامه مي مسقا
يش ناصري و ابعث و گر بعربي و حز اي از همبستگي با ناسيوناليست آميخته -  بودم

هاي دانشجويي  در تظاهرات و اعتصاب. اميد به آزادي و وحدت بزرگ امت عرب بود
بـود و منجـر بـه    ) 1963فوريـه   8(رمضـان   14سـاز جنـبش    هايي كه زمينـه  و تحصن

و به قدرت رسيدن حزب بعث عربي سوسياليسـتي   عبدالكريم قاسمسرنگوني حكومت 
  .كردم شد، شركت مي عبدالسالم محمدعارفي با رياست جمهور

 عبدالناصـر . گارد ملّي كه يك نيروي مسلّح از جوانان بعثي بود، تشكيل گرديـد 
به اين نيروها اهداء نمـود زيـرا   ) متري ميلي 9با كاليبر (هزار قبضه سالح فردي  20

را يك پيروزي براي خود و گامي براي طرح وحدت  عبدالكريم قاسموي سرنگوني 
پس از آنكه اين جنبش موفّق شد حكومـت  . كرد سوريه و عراق تلقّي مي ،بين مصر

تـا دشـمنان انقـالب را در خـود      ها باز شد را در عراق به دست گيرد درهاي زندان
حفظ امنيت انقالب  ةمردم كه به بهان ةانحرافات و توهين نسبت به اراد .گردد پذيرا
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گرفت، ابعاد غير قابل قبولي بـه   تجاع صورت ميو مقابله با كمونيزم و فراملّيتي و ار

 ةاعضاي حزب به جنگ عليه دشمنانشان بسـنده نكردنـد، بلكـه دامنـ    . خود گرفت
دوم خلبـان  اختالفات در ميان خودشان نيز گسترش پيدا كرد، تا آنجا كه سـرهنگ  

يك  وقت گارد ملّي، ةاط و فرمانديفرمانده اسكادران هوايي احت منذر توفيق الونداوي
ساخت انگلستان را به پرواز درآورد و كاخ رياسـت جمهـوري را   » رهانت«هواپيماي 

داد و اخـتالف و شـكاف در    مورد حمله قرار عبدالسالم عارفبراي به قتل رساندن 
  .جديدي شد ةميان صفوف حزب بعث وارد مرحل

  
  مبراي بار دو »يك ةشمار ةبياني«

جمهـور عـراق، بـار ديگـر از      رئيس ،عبدالسالم محمدعارف 18/11/1963صبحگاه 
هاي عـرب، نـام آن را     تناسيوناليس. يك را قرائت نمود ةشمار ةراديوي بغداد بياني

) بازگشـت (ارتداد «ها از آن تحت عنوان  نهادند، در حالي كه بعثي» انقالب نوامبر«
من از جملـه كسـاني بـودم كـه در     » ارتداد«در صبح روز . كنند ياد مي» سياه نوامبر
  .سال سن داشتم 16كه فقط  جديد سالح به دست گرفتم، در حاليبرابر رژيم 

ها، شكاف در صـفوف حـزب    دستگيري و تبعيد بعثي ةپس از آغاز موج گسترد
برادر افسرم مجبور به بازنشستگي گرديد و برادر ديگرم به جنوب . وجود آمد هبعث ب

 100ادر سومم نيـز بـه مـدت    بر. عراق تبعيد و مجبور به اقامت اجباري در آنجا شد
 ةتقاضـانام  1965ام در تابسـتان   پس از پايان تحصـيالت دبيرسـتاني  . روز زنداني شد
هويـت   ةبنا بر روش جاري آن روزها، دربار. نظامي را ارسال كردم ةورود به دانشكد

ها و مراكز آموزش نظامي بودند، از سوي مراكز  افرادي كه خواستار ورود به دانشكده
ء، فـردي بـه نـام    افسر امنيتـي سـامرا  . گرفت ي منطقه تحقيقات الزم صورت ميامنيت

يك پليس امنيتي ساده آغاز كرده بود و  ةدرج زوي كار خود را ا. بود ابراهيم السويدي
داد سـازمان   اطالعاتي را دريافت كردم كـه نشـان مـي   . ها بود دشمن سرسخت بعثي

بـراي جلـوگيري از پـذيرش مـن در      امنيتي سامراء عزم خود را جزم كرده است تـا 
   حـاج خليـل الحـاج عبداللّـه الـدوري     پـدرم بـه   . سـازي كنـد   نظامي پرونده ةدانشكد
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او مـرا بـه   . هـا بـود   هاي سرشناس جنبش ناصري وي يكي از چهره. متوسل گرديد

در روز هجده  وفيق« :آن افسر چنين گفت. همراه خود به نزد افسر امنيتي سامراء برد
شـخص ميـانجي در   » .در برابر انقالب، مسلسل به دست گرفتـه بـود   1963نوامبر 

هنگام وي كـودكي بـيش نبـود و     ها را باور نكن زيرا در آن اين حرف« :پاسخ گفت
كار مـرا آسـان كـرد و     الدوريهمكاري » .هنوز ريش بر صورت او ظاهر نشده بود

را شـروع  تحصـيالت خـود    26/10/1965نظامي شـوم؛ در   ةتوانستم وارد دانشكد
محـل خـدمت بـا    . التحصيل شـدم  ستواني فارغ ةبا درج 6/3/1968كردم و در روز 

هـاي   و برخالف ميلم براي كار بـه پاسـگاه   اي پياده تعيين شدكشي ميان نيروه قرعه
در مناطق شمالي عراق و در حوالي پنجـوين، در بخـش سـليمانيه اعـزام     » نالپاريز«

توانم براي تحقّق اهدافم بـه يكـي از دو    مي كه در آن هنگام بر اين باور بودم. شدم
ها گرايش داشته باشم، به  بيش از آنكه به بعثي. ها ملحق شوم ها و بعثي گروه ناصري

ده ها در آن هنگـام بـه دو جريـان تقسـيم شـ      بعثي. نيروهاي ناصري گرايش داشتم
بعـث   گراها و هواداران حزب و جريان چپ صدام -  احمد حسن البكرجريان : بودند
ناگهـان  . كردم گرا همكاري مي اين در حالي بود كه من عمالً با جريان چپ. سوريه

تيـپ گـارد    ةبا تبـاني فرمانـد  صدام ، عبدالرحمن عارفلوحي  به دنبال ضعف و ساده
و  ابـراهيم عبـدالرحمن الـداوود   م سـتاد  رياست جمهوري وقت، يعنـي سـرهنگ دو  

 سعدون غيـدان و سرگرد ) مدير استخباراتمعاون ( عبدالرزاق النايفم ستاد سرهنگ دو
ايـن  . توانست قدرت را بـه دسـت گيـرد   ) گردان تانك رياست جمهوري ةفرماند(

روز بر مسند قـدرت   13آنها فقط توانستند . روي داد 1968ژوئيه  17اتفاق در روز 
ها مرا جهت بازگشـت و ارتبـاط    بعثي 1969اول سال  ةاز آن زمان تا نيم. تكيه زنند

يـك تلگـرام فـوري از    . د با حزب تحت فشار قرار دادند و من موافقت كـردم مجد
سوي رئيس ستاد مشترك ارتش صادر شد و طي آن به عنوان جانشـين فرمانـدهي   

ها را به مـن خيـره    اين تلگرام چشم. پياده در نالپاريز تعيين شدم 19هنگ دوم تيپ 
بـود در حـالي كـه    ساخت، زيرا از سوي رئيس ستاد مشترك ارتـش صـادر شـده    

  .ها است ها و يا تيپ هان يگاندها در اختيار فرمان جايي گونه جابه اين
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  ها هاي مخصوص بعثي دوره

هاي نظامي و سـرزندگي فـراوانم مـرا     توانمندي دليلها به  با وجودي كه بعثي
گذاشتند، ولـي پيوسـته بـا اقـدامات زشـت       دوست داشتند و به من احترام مي

اي كـه   هاي ويـژه  كردم كه دوره چنين احساس مي. تيز بودمبرخي از آنها در س
ها تـدارك ديـده شـده بـود،      يارهاي رزمي، آن هم فقط براي بعثي براي ستوان

عالوه بر آن بـا نيروهـاي ناصـري احسـاس     . كند توانايي ارتش را تضعيف مي
در كردم و آزارهايي كه دامنگير آنها شده بود، اثرات روحي بدي  همبستگي مي

هاي  يارهاي رزمي به دخل و تصرّف بسياري از ستوان. برجاي گذاشته بود من
پرداختنـد و افسـران ناسيوناليسـت و مسـتقل مجبـور       ها مـي  شخصي در يگان

داران بعثي دلجويي به عمل آورند و من آمـادگي   شدند از سربازان و درجه مي
  .چنين رفتاري را نداشتم

سران بـا جريـان ناصـري در ارتبـاط     دريافتم كه يكي از اف 1970اوايل سال 
تـا آنجـا كـه وي اعتـراف كـرد       هايم را با وي فزوني بخشـيدم  است، لذا تماس

در شـمال خـانقين و در   » توارقو« ةدر منطق ر آن هنگام هنگ ماد. ناصري است
پس از بحث و تبادل نظرهاي فراوان، به اتفـاق او  . مرزهاي ايران استقرار داشت
تي پيوستيم؛ در حالي كه هنوز وابستگي خـود را بـه   به حزب وحدت سوسياليس

نامـه فرهنگـي هـواداران     آيـين . حزب بعث عربي سوسياليستي حفظ كرده بـودم 
هـركس بـا وجـود تـداوم     « :نويسـد  اول خود چنين مـي  ةحزب بعث، در صفح

وابستگي خود به حزب بعث عربي سوسياليسـتي، بـه حـزب ديگـري بپيونـدد      
گـاه پشـت مـرا بـه لـرزه       آميز، هـيچ تهديد ةملاين ج ».شود محكوم به اعدام مي

هاي رهبري حزب بعث كـه توسـط    نياورد، زيرا خيلي زود در جريان جنايتدر
گرفـت، قـرار گـرفتم و ايـن اولـين       صورت مي صدام حسينو  احمد حسن البكر

مذكور به من اطـالع داد كـه مرحـوم    افسر . بودصدام جويي مخفي من با  مبارزه
ايـن افسـر   . اصلي رهبري حزب وحدت است نيكي از سرا كريتيدكتر راجي الت
  .اعدام شد 1993سرلشكري رسيد و در سال  ةبعدها به درج



ی  ۴٠ ر وازه  ی  ا   و
روابط من با حزب ناصري تا چنـد سـال ادامـه داشـت، ولـي بـه دنبـال        

. حزب وارد گرديد، ارتبـاطم بـا آن قطـع شـد     ةهاي سختي كه بر پيكر ضربه
ري كه مـن در آن فعاليـت داشـتم از آمـاج     خداوند متعال اراده كرده بود مسي

امنيتـي   ةمرا بـراي شـركت در دور   1971سالدر آغاز . ضربات در امان بماند
هـاي   موضـوع . نظامي بغداد فراخواندنـد  -  نظامي در آموزشگاه كل اطالعاتي

بـا  . شـد  اطالعاتي در كنـار مباحـث امنيتـي، در ايـن دوره آمـوزش داده مـي      
افسـر   30اين دوره به خرج ندادم، ولي در ميان دي در اوجودي كه تالش زي

چهارم دست يافتم و در پايان دوره نيز به مـن پيشـنهاد شـد كـه بـه       ةبه رتب
پـس از بازگشـت بـه هنـگ     . عنوان مدرس در آموزشگاه انجام وظيفه نمايم

برخـورد بسـيار شـديدي    منتقل شده بـود،  » جلوالء«به » قوراتو«خودم كه از 
زيـرا وي  . گ كه او نيز اهل سامراء بود ، به وجـود آمـد  ل هنبين من و مسئو

. هاي حزبي اظهار كرد كه به وجود خداونـد ايمـان نـدارد    در يكي از نشست
شود و نبايـد آن را   اي است كه فقط مربوط به تو مي لهئبه او گفتم كه اين مس
مـن  . هـاي خـود ادامـه داد    اما او همچنان بـه حـرف  . در حضور ما بيان كني

آيا شما قصد داريـد مـا را بـه افـرادي ملحـد تبـديل       «: شدم و گفتم ناراحت
خيلـي زود،  . و با كلمات تندي به او حمله و جلسـه را تـرك كـردم   » !كنيد؟
براي بررسـي   ]در محل خدمت من[اي از سوي فرماندهي شعبه حزب  كميته

ن ايـن  نافرماني نسـبت بـه حـزب و ربـط داد     ةاتهامات وارده به من در زمين
كـه   -  هاي نظام مدير حركت محمدعلي سعيدبا حركت سرهنگ ستاد  موضوع

شخصـاً اقـدام بـه دفـاع از خـود و      . تشكيل گرديد -  هرگز او را نديده بودم
زدودن اتهامات وارده نمودم و آنها به انتقال من از جانشيني فرماندهي هنـگ  

در » دربنــديخان«ســبك  24 پهنــگ ســوم تيــ ةدپيــا ةبــه فرمانــدهي جوخــ
هاي مشرف بر سد  من به فرماندهي يكي از پاسگاه. بسنده كردند 1971ژوئيه

سال بعد نبردهاي خونين با نيروهـاي   17دربنديخان منسوب شدم؛ جايي كه 
  .ايراني در آن به وقوع پيوست



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ۴١    با ا
  در اطالعات

ماه، حكم انتقال افسري كه از سوي حزب مـورد خشـم و    چهارپس از كمتر از 
فرتش از رهبري حزب بعث و مخالفت و تنفـرش  غضب واقع شده و به خاطر ن

، به صورت پنهاني به حزب وحدت صداماز اقدامات سوء و انحرافات خطرناك 
ته بود، صادر شـد و وي را بـه مـديريت اسـتخبارات نظـامي      سسوسياليستي پيو
در  ]عـراق [ي جنـوب  ةهاي اطالعات منطق سرويس قرار شد من به .منتقل نمودند

در  ترين مراكـز اطالعـاتي جنـوب    آنجا به فرماندهي بزرگ در. بصره اعزام شوم
سال بيشـتر   24در حالي كه هنوز  1.وب شدممنص) سابق ةالعمار(» ميسان«استان 

 ةهـاي سركشـان   سن نداشتم، خود را رودرروي نهادهاي اداري و دخل وتصرف
و برخـي از مقامـات نظـامي و غيرنظـامي حـزب       ناظم كزارامنيتي  هاي سرويس
روز . اش، از سـوي ديگـر ديـدم    امنيتي هاي يك سو و ايران، با سرويس بعث از

اي كه آرزو داشتم مرا بـه   روند زندگي تلخ من آغاز گرديد؛ زندگي 2/11/1971
يك ربع قرن خود را براي به دست گرفتن قدرت از روي . هدف بزرگم برساند

راگيرتـر و  تـر و ف  كردم كه اين هدف به هـدف بـزرگ   تمايالت نفساني آماده مي
شرافتمندتري تبديل گرديد؛ يعني مشـاركت جـدي و مخلصـانه در امـر نجـات      

مندي از يك زندگي  ها و تحقّق حقوق ملّت براي بهره مردم عراق از شرّ طاغوت
چند ماه بيشتر نگذشته بود كه نام من در كار اطالعـات، بـه   . آزاد و شرافتمندانه

هـاي اطالعـاتي    ن و مبارزه با سرويسآوري اطالعات راجع به ايرا ويژه در جمع
هـاي اطالعـاتي    نبرد سختي بين ما و سرويس ،در آن هنگام. اين كشور درخشيد

. هــاي مــرزي درگرفتــه بــود ري در راهگــذا جاسوســي و مــين ةايــران در زمينــ
جديدي كه در نگارش اطالعات نظامي به  ةهاي اطالعاتي به خاطر شيو  سرويس

ايـن دوران  . كار من شده بودنـد  ةنگام رايج نبود، شيفتكار گرفته بودم و تا آن ه
                                                           

اين توضيح،  بر بنا. گيرداستان ميسان مقابل نيمه جنوبي ايالم و شمال خوزستان قرار مي .1
هـاي سـاواك دهلـران و دزفـول و     السامرايي در منطقه ياد شده با اقـدامات و تـالش  وفيق

 .كرده استزرهي دزفول مقابله مي 2تيپضداطالعات 



ی  ۴٢ ر وازه  ی  ا   و
برانـدازي حكومـت را در سـر     ةنقشـ  نـاظم كـزار  چندان دوام پيدا نكـرد، زيـرا   

هـاي   پروراند و يكي از لوازم اساسي اين كار، كنار گذاشـتن ديگـر سـرويس    مي
جـود  اطالعـات نظـامي و   ةولي از آنجـا كـه امكـان انحـالل ادار    . اطالعاتي بود

هـا و مراكـز    لين را بـراي انحـالل شـبكه   ، وي توانسـت موافقـت مسـئو   نداشت
توانسـت   چون استخبارات نمي. جنوبي جلب نمايد ةبه ويژه در منطق اطالعاتي،

م در قرارگـاه  دو ]اطالعـاتي [در برابر اين دستور بايستد، مرا به يك مسـؤوليت  
هاي  مأموريت يكمي به انجام ستوان ةبا درج. لشكر پنجم مكانيزه منصوب كردند

» شيخ سعد« ةكيلومتر، از منطق 400اي به طول  ايران و در جبهه ةاطالعاتي دربار
  1.مشغول شدم» فاو«تا 

كه چندان به مسـائل حزبـي پايبنـد نبـودم،     با وجود آن 1973در بهار سال 
در آغـاز  . حزبي مرا افزايش دادند و به عنوان عضو حزب شناخته شدم ةدرج

استخبارات نظامي منتقل شدم و در آنجا به  ةيالدي به ادارم 1974ماه اول سال 
همچنــان در  1975تــا آغــاز ســپتامبر . معرفــي گرديــدم» امــور ايــران«بخــش 

 ةسـتاد عـراق پيوسـتم و بـا درجـ      ةاستخبارات باقي ماندم و سپس به دانشكد
در اين هنگام به عنوان افسـر  . فارغ التحصيل شدم 7/4/1977سروان ستاد در 

ـ «در نزديكـي  » خانقـاه «م پيـاده در  اد تحركات تيپ سوست 3ركن در » وزدروان
 اين تيپ را مردي شجاع، مؤمن، نيرومنـد و  ةفرماند. شمال عراق معرفي شدم

زبـان   كـه بـر  هـا را بـي آن   او نيز همين خصوصيت. يافتمصدام شديداً مخالف 
  .آورد، در من احساس كرد

  
  در وزارت دفاع

شمال منتقل شدم و تـا   ةاطالعاتي منطق ةبه شبك 1977در آغاز ماه يازدهم سال 
در اين قسمت به عنوان افسر ستاد شبكه مشغول انجام  1978آغاز ماه اول سال 

                                                           
  .در ايران شامل چنگوله تا آبادان است "سعد تا فاو شيخ"منطقة مقابل  .1



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ۴٣    با ا
نظامي در وزارت دفاع فراخوانده  استخبارات ةسپس به قرارگاه ادار. وظيفه بودم

ار مشغول به كـ  شدم و در آغاز به عنوان مسئول بخش امور ايران در استخبارات
ـ   از آنجا كه در اين تاريخ، انجام هرگونه جابه. شدم ده بـود،  جايي متوقّـف گردي

از . ه استدريافتم كه چنين تصميمي در مورد من به صورت استثنايي گرفته شد
  .من آغاز گرديد ةليت و پيچيداين روزها زندگي پرمسئو

زم، الزم سازي براي جنگ با ايران بپـردا  پيش از آنكه به بررسي چگونگي آماده
  :هاي زير بوده است دانم به اين نكته اشاره كنم كه اين مرحله داراي ويژگي مي
  .تسلط تدريجي حزب بعث بر اوضاع داخلي عراق .1
سـازمان امنيـت،   . (هاي امنيتـي عـراق   وجود كشمكش و رقابت بين سرويس .2

  )اطالعات كل و استخبارات نظامي
ي مرزي بـا ايـران، پـيش از امضـاي     ها وجود كشمكش اطالعاتي و درگيري .3

  .6/3/1975الجزاير در  ةمعاهد
از ميان دو نفر، من . كردم من راه خود را در امور استخباراتي همچنان باز مي

بـراي شـركت در    -1975ز ماه مـارس  اامريكا در آغ ةبراي سفر به اياالت متحد
، در »دكتـر «در شـركت  ) PSE(سنج   دروغ هاي دستگاه ةآموزشي دربار ةيك دور

به عنوان كارمند وزارت صـنايع انتخـاب    - اياالت ويرجينيا، در حوالي واشنگتن
بعدي  ةويژه، مربي آموزشي از من خواست تا براي دور ةدر پايان اين دور. شدم

كننـدگان در ايـن    پـس از آنكـه بـا اسـامي شـركت     . بـدهم  ]آموزشي[كنفرانس 
انـس اطالعـاتي مركـزي امريكـا     كنفرانس آشنا شدم، دريافتم كـه وابسـته بـه آژ   

)CIA (از همين رو با اين درخواسـت مخالفـت   . و دفتر تحقيقات فدرال هستند
زيرا آنها از طريق سخنانم به راحتي خواهند فهميـد  . كردم و عذرخواهي نمودم

هـا، بـا    حقيقت آن است كه امريكايي. كه من يك افسر استخبارات نظامي هستم
بط بدي بـا بغـداد داشـتند، امـا تالشـي بـه منظـور        كه در آن زمان رواوجود اين

هـا  ما به جاي آن رفتن راجع به چيزهايي كه اگگشناسايي وضعيت ما و يا سخن 
  .گفتيم، به عمل نياوردند بوديم، در مورد آن سخن مي



ی  ۴۴ ر وازه  ی  ا   و
  
  
  
  
  
  

  )سمت راست: (عبدالكريم قاسم .1
صورت استحقاقي بـه   وي به). با درجه سرهنگي ستاد( 1958ژوئيه  14انقالب  ةفرماند

 1958ژوئيه  14او از . سپهبدي ستاد رسيد ةدرجات باالتر نايل آمد، تا جايي كه به درج
بـه   قاسـم . كه از قدرت سرنگون گرديد، بر عراق حكومت كـرد  1963فوريه  8تا روز 

گاه لبـاس   او در طول دوران حكومتش هيچ. عنوان رهبري تك رو و مجرّد زندگي كرد
وي . يد و زماني كه به قتل رسيد، نه مالي در اختيار داشت و نـه دارايـي  غيرنظامي نپوش

  .گاه براي منافع شخصي و يا خانوادگي خود در اموال دولتي دخل و تصرّف نكرد هيچ
  

  )وسط: (عبدالسالم محمدعارف .2
وي . او يك انقالبـي و ناسيوناليسـت عربـي بـود    . 1958ميداني انقالب  ةفرماند
ـ  1966آوريـل   13در  .مردم دخل و تصـرّف ننمـود   اموال رگاه د هيچ  ةدر حادث

كوپتري كه براي بازديد از جنوب عراق سـوار آن شـده بـود، كشـته      سقوط هلي
ما را بـه مراسـم تشـييع    . نظامي بودم ةدر اين هنگام من دانشجوي دانشكد. شد
اين مراسم در ميـان غـم و انـدوه عمـومي     . او در شهر بغداد اعزام كردند ةجناز

  .دگفتن به او ناسزا نمي) ها نيز حتي بعثي( ]كسي[مردم انجام شد؛ 
  

  )سمت چپ: (سرلشكر عبدالرحمن محمدعارف .3
جمهور ضعيف بـود،   او يك رئيس. وي به جاي برادرش به رياست جمهوري رسيد

 قـيس پسـرش  . رد و استبداد به خرج نـداد گاه در اموال دولت اختالس نك ولي هيچ
  .با او همانند ديگر افسران ارتش رفتار شد. نظامي بود ةدانشكد 1967التحصيل  فارغ



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ۴۵    با ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

در نخستين تصويري كه از اولين كابينه و شوراي فرماندهي انقـالب عـراق   
  :خورند هاي زير به چشم مي گرفته شد، شخصيت 1968در سال 

و رئيس شـوراي فرمانـدهي    وزير نخستجمهور،  رئيس احمد حسن البكر .1
  .او را بركنار كردصدام ؛ پيش از آنكه با سم به قتل برسد، انقالب

وزير كشور كه با خوراندن قرصـي بـه او    صالح مهدي عماشستاد  ارتشبد .2
 .ضربان قلب وي متوقف شد و به قتل رسيد

 ةوزيـر دفـاع كـه در كويـت بـه وسـيل       حردان التكريتيسپهبد خلبان ستاد  .3
 .ودند، به قتل رسيدگسيل شده بصدام افرادي كه از سوي 

، عضو فرماندهي قـومي حـزب كـه بـه     )در كنار حردان( شفيق الكمالي .4
كـه  [سـروده بـود   صدام اشعاري در ستايش . به قتل رسيدصدام دست 

بــرادرم صــدام، اگـر تــو نبـودي مــاه طلــوع   « : ]مطلـع آن چنــين بـود  
  .نتوانست جلوي قتل او را بگيرداما  »...كرد نمي

وزير تبليغات و عضو فرماندهي قومي حزب؛ از ماه  م السامراييعبداللّه السلو .5
به اتهام توطئه به سلول انفرادي افتـاد و متحمـل    1990تا اوت  1988اوت 

  .فوت كرد 1996او به داليل نامعلوم در ژوئيه . ها گرديد انواع شكنجه



ی  ۴۶ ر وازه  ی  ا   و
راي فرمانـدهي  رئيس ستاد مشترك ارتش و عضو شو حماد شهابسپهبد  .6

 .به قتل رسيد ناظم كزاراو به دست  انقالب؛
يرانـدازي  تعضو شوراي فرماندهي انقـالب؛ وي بـا    سعدون غيدانسپهبد  .7

 .مجروح شد و به علّت يك بيماري سخت درگذشت ناظم كزار
وزير امور خارجه و عضـو فرمانـدهي قـومي حـزب؛      عبدالكريم الشيخلي .8

 .مركز بغداد ترور كرد هاي امنيتي در عناصر سرويس ةاو را به وسيل صدام
كه بعدها بـه عنـوان وزيـر امـور خارجـه       مرتضي سعيد عبدالباقي الحديثي .9

  .مسموم شد و به قتل رسيد» ابوغريب«منصوب گرديد، ولي در زندان 



  
  
  
 

  جنگ با ايران
  

هنگامي كه به قرارگاه اداره اطالعات نظامي پيوستم، راجع به علـل و عـواملي كـه    
جايي افسـران   كه جابهادار كرد، فكر كردم؛ با وجود ايناين كار وحزب را به انجام 

و بـرادرزنش  صـدام  پسـردايي   عـدنان خيراللّـه  به دستور وزير دفاع، ارتشبد سـتاد  
جايگـاه افسـري سـتاد و     انتصـاب مـن در  متوقّف گرديده بود و فقط چند روز از 

 دامي شـد؟ هايي باعـث چنـين اقـ    گذشت، چه انگيزه رياست بخش امور ايران مي
و ملـت   محمدرضا پهلـوي براي من آشكار گرديد كه درگيري بين شاه ايران، 

 خميني ]امام[اي رسيده بود و جريان ديني به رهبـري   ايران به سطح باال و فزاينده
رفت و به صورت مستمر بر  نقش شاه رو به قهقرا مي. نهاد رو به گسترش مي

شكار بود آنچه در ايـران جريـان   كامالً آ. شد ضعف و ناتواني وي افزوده مي
تواند نقـش   دارد به نحوي بر عراق و منطقه تأثير خواهد گذاشت و عراق مي

به مالكيـت ايـران بـر نيمـي از     صدام اعتراف . مؤثري در اين قضيه ايفا نمايد
الجزايـر كـه بـا     ةاسـاس معاهـد   هايي از مناطق مرزي، بـر  اروندرود و بخش

و شاه بـه امضـاء   صدام بين  هواري بومدينر جمهور فقيد الجزاي حضور رئيس
در روابط بـين   ]توانست مي[همچنان به عنوان يك كانون پنهان تشنّج رسيد، 

رهبران عراق مايل نبودند پيامدهاي امنيتـي ناشـي   . دو كشور ايفاي نقش كند
 1.را تحمـل كننـد   خمينـي  ]امـام [از تداوم و هدايت انقالب عليه شاه توسـط  

                                                           
هاي اطالعاتي عـراق از  نويسنده در مصاحبه با مجله الحيات با اشاره به گزارش دستگاه. 1

به صورت  در آن دوران عراق خود را«: گويدبيني سقوط شاه مياوضاع داخل ايران و پيش
  ».ريزي هجومي و دفاعي عليه ايران تهيه نمايدكرد تا يك برنامهگسترده آماده مي



ی  ۴٨ ر وازه  ی  ا   و
سال در سيزده از ايران به تركيه تبعيد شد و حدود  19631ال كه در س ]كسي[

  .شهر نجف اقامت گزيد
 .پس از گذشت چند روز به اداره عمليات رياست ستاد ارتش فراخوانده شدم

رتبه، به منظور انجام مطالعات الزم، براي تهيـه   عالي ةشد كه يك كميت معلوم
شدن اوضـاع و يـا بـروز    هاي پدافندي و يا آفندي، در صورت بحراني  طرح

شـد،   خوانـده مـي  » مطالعـات  ةكميتـ «اين كميته كه . جنگ تشكيل شده است
، )ارتشبدي ستاد گرفـت  ةدرج كه بعدها( عبدالجواد ذنونشامل سرتيپ ستاد 

ريزي،  كه بعدها به دنبال ايجاد مديريت برنامه( شاكر وجراالمارهسرتيپ ستاد 
د و بعد از آن بـه فرمانـدهي لشـكر    ريزي منصوب گردي به عنوان مدير برنامه

 ةاما پس از آنكه در جريان جنگ با ايـران بـه درجـ   . هشتم پياده برگزيده شد
سال زندان محكوم  هفتاي به  سرلشكري ستاد نايل آمد، به اتهامات ظالمانه

، .)گرديد كه چند سال از اين دوران را در زندان مركزي ابوغريب سـپري نمـود  
، )سـپهبدي نايـل آمـد    ةكـه بعـدها بـه درجـ    (  لقادرمحمد عبـدا سرهنگ ستاد 

 و سرهنگ سـتاد  نبيل خليل سعيد ، سرهنگ ستادعبدالكريم العيثاويستاد سرهنگ 
 ةالتحصيل دانشكد فارغ ةاينان از جمله افسران برگزيد. بود امجد حسن الزهيري

چند ماه بـه  . هاي نظري و علمي قابل توجهي بودند جنگ و داراي توانمندي
 ]شـناخت [ ةهـايي دربـار   مستمر و با پشتكار قابل توجـه بـه تـالش   صورت 

اعم  ي براي رويارويي نظامي با ايرانريز اسرائيل و ايران دست زدند و برنامه
  . آفندي باشد و يا پدافندي، از جمله وظايف اصـلي ايـن كميتـه بـود     آنكهاز 

. ار داديـم ما اطالعات خوب و كاملي راجع به ايران در اختيار اين كميتـه قـر  
  :اين اطالعات در مورد مسائل زير بود

  اوضاع سياسي .

 هاي مختلف ايران پراكندگي جمعيتي و به ويژه قوميت .

                                                           
1 .13/7/1343.  



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ۴٩    با ا
 هاي امنيتي و اطالعاتي سرويس .
 ع اقتصادياوضا .
 وضعيت نيروهاي مسلّح .

فرونـد هواپيمـاي جـت     450توانمندي رزمي ايران غيرقابل انكار بود؛ بيش از 
هـاي هـوا بـه     مجهز بـه موشـك   14 .فروند آن اف 78اختيار داشت كه  جنگنده در

توانسـت از   اساس معيارهاي نظري موجود مـي  اين هواپيما بر. بود» فينكس«هواي 
ايران، حدود . هدف را مورد حمله قرار دهد 6كيلومتري و در آن واحد  120 ةفاصل

هاي امريكايي  تانكو  MK5Bدستگاه تانك از نوع چيفتن، ساخت انگلستان،  2000
M6OA1 قـزوين،  16سازمان ارتش ايـران شـامل لشـكر زرهـي     . در اختيار داشت 

  اهـواز،   92زاهـدان، لشـكر زرهـي     88كرمانشـاه، لشـكر زرهـي     81لشكر زرهي 
كه پس از سـرنگوني  (، لشكر يكم پياده و لشكر گارد شاهنشاهي 371لشكر زرهي 

سـنندج،   ةپياد 28، لشكر )تشكيل دادندرا  هپياد 21شاه درهم ادغام شدند و لشكر 
كـه بعـد از   (نيروهاي ويـژه   23مشهد و تيپ  ةپياد 77اروميه، لشكر  ةپياد 64لشكر 

 چترباز 55، تيپ )نيروهاي ويژه گسترش پيدا كرد 23سرنگوني شاه به سطح لشكر 
ها در  هايي كه در اغلب لشكرها و تيپ ايران غير از توپخانه. پياده بود 84و تيپ 

اين نيـرو  . مند بود اختيار داشت، از يك نيروي عمومي پشتيباني توپخانه نيز بهره
ـ   5در قالب  ايـن  . سـازماندهي شـده بـود    55و  44، 33، 22، 11 ةگـروه توپخان

قبضه توپ سـنگين بـا    72هاي توپخانه مجهز به انواع آتشبار بودند، مانند  گروه
  .متري ميلي 203ر قبضه توپ با كاليب 48متري و  ميلي 175كاليبر 

فروند  208كوپتر و از جمله  فروند هلي 1000هوانيروز ارتش ايران مجهز به بيش از 
 2.هاي سنگين بـود  هاي ضدتانك تاو و با مسلسل كوپتر كبراي مجهز به موشك هلي

 ةفرونـد ناوچـ   12نيروي دريايي ايران از حاكميت دريايي بالمنازع برخوردار بـود،  
شناور ساخت  هاي ضد ساخت فرانسه و مجهز به موشك» انتكومبتن«انداز  موشك

                                                           
   .زرهي شيراز صحيح است 37تيپ .1
  . فروند صحيح است 700الي  600. 2



ی  ۵٠ ر وازه  ی  ا   و
ايـران بـه خـاطر طـول     . نـاو داشـت   و تعدادي نـاو و رزم  »هارپون«امريكا، به نام 
تـوان بـه    عـالوه بـر اينهـا، مـي    . تسـلط دارد ] فارس[خليج اش بر  سواحل دريايي

اع هـاي مـرزي و اوضـ    حفاظت و مراقبت از پاسگاه ةنيروهاي ژاندارمري كه وظيف
. نيز اشاره نمود 1رسيدند، هزار نفر مي 50داخلي را برعهده داشتند و  تعدادشان به 

هـاي اطالعـاتي    ساواك از جملـه سـرويس   سدر سطح نيروهاي اطالعاتي، سروي
. منـد بـود   مـالي قابـل تـوجهي بهـره     ةگرديد و از بودجـ  بزرگ و توانمند تلقي مي

غربـي آمـوزش ديـده    چنـد كشـور   بسياري از نيروهاي اين سازمان در امريكـا و  
  .نيز اشاره كرد G2عالوه بر آن بايد به سرويس اطالعات نظامي . بودند

» ايبكس« ةترين پروژه كنترل و جاسوسي به نام پروژ ايران براي ايجاد بزرگ
)EBEX (با اين پروژه كه شامل تأسيسات زميني و هوايي بود، . توافق نموده بود

كيلـومتري غـرب بغـداد تحـت كنتـرل و مراقبـت        100واقع در » حبانيه« ةمنطق
با اين توانمندي قابل توجه و تالش براي برپايي تأسيسات اتمي در . مستمر بود

ـ    ]فـارس [بوشهر و خليج  شـرقي رود   ة، دارخـوين، در شـمال خرمشـهر و كران
هـاي شـيميايي و ميكروبـي     هاي زمين به زمين و يا سـالح  كارون، ايران موشك

رئيس ستاد  غالمرضا ازهارييد، ارتشبد ستاد كه جنگ آغاز گرد هنگامي. نداشت
كه در پي بحراني شدن اوضـاع امنيتـي،    - كل نيروهاي مسلّح ايران در زمان شاه

: از او سـؤال كـردم  . به بغـداد آمـد   - از سوي شاه مأمور تشكيل كابينه شده بود
يلـي زود  وي خ» هاي زمين به زمين دسـت پيـدا نكرديـد؟    چرا شما به موشك«

كـرد و   ها استفاده مـي  عراق از اين موشك» .اين اشتباه بزرگ ما بود«: جواب داد
  .حمالت ناتوان بود اين از پاسخگويي به 1985ايران تا آغاز 

مطالعات ارائه كرديم، تحليل عوامل متضاد و  ةهايي كه ما به كميت از جمله گزارش
از دو طرف، عليه ديگري مـورد  توانست از سوي هريك  بود كه مي ]موجود[متناقض 

هـا در شـمال و شـمال     تـركمن  ]وجود[  -  تضاد قوميتي ]مثل[. برداري قرار گيرد بهره
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اق  گ: اولتاب  ان  ی    ۵١    با ا
هـا در   غرب ايران، كردها در شمال غرب و غرب ايـران، اعـراب در جنـوب و بلـوچ    

توانست به عنوان عاملي عليه منافع ايران بـه كـار    كه مي -  سيستان و بلوچستان ةمنطق
برتري جمعيتي ايران كه سه برابر جمعيت عراق بود، عامل برتـري ايـران   . ودگرفته ش
تبديل كردن اين عامل به دردسري براي حكومـت ايـران، مسـتلزم يـك     . شد تلقي مي

اما عراق به تنهايي قـادر  . جنگ نظامي بلند مدت و يا طرح جنگ اقتصادي فراگير بود
اطالعات را براسـاس   1980تا  1978ي ها ظرف سال. به اداره كردن چنين جنگي نبود

پـس از سـرنگوني شـاه، توانمنـدي     . كرديم آساي ايران، تازه مي آخرين تحوالت برق
بيش . درصد توانمندي سابقش افت كرد 40رزمي ايران، به سرعت كاهش يافت و تا 

افسـراني كـه   . كوپتر از كـار افتادنـد   از نيمي از هواپيماهاي جنگي و صدها فروند هلي
باالتر از سرهنگي بود، بازنشسـته و نيروهـاي مسـلح دسـتخوش ضـعف      اتشان درج

نيروهاي سپاه پاسداران نيز گرفتار كنتـرل امنيـت از دسـت رفتـه در     . خطرناكي شدند
ايران، به ويژه در كردستان و بلوچستان بودند و هنوز به عنوان يك نيروي رزمي براي 

 دنيروهـاي سـپاه پاسـداران بـه حـدو     اما با آغاز جنـگ،  . جنگ خارجي مطرح نبودند
  1.مردمي نيز اشاره نمود ةغير از آنها بايد به نيروهاي پراكند. هزار نفر افزايش يافتند20

نيروهاي ما و وضعيت عراق از برتري كامالً آشكاري برخوردار بودنـد، امـا   
مسائل مربوط به يك لشكركشي بلند مدت بـه عنـوان عامـل مـؤثري در رونـد      

  .ه جاي خود باقي بوددرگيري ب

                                                           
  .نيروهاي بسيجي. 1



  
  
  
 

  چرا جنگ؟
  

پيوسته بود و دست به  عايي كه در طول تاريخ با ايرانيان به وقوه جنگ ةدر نتيج
هـا،   ايرانيان و دولت عثماني پس از سـقوط عباسـي   به وسيلهدست شدن بغداد 

به وجود آمده بـود كـه در زمـان مقتضـي      ]عراق[هايي در ميان مردم  حساسيت
هاي خاص در ايجاد  اساس ديدگاه نگارش تاريخ بر. گيخته شودتوانست بران مي

  .هايي دخيل بود چنين حساسيت
روابط بين عـراق و ايـران در دوران رژيـم پادشـاهي در عـراق مثبـت و در       

حكومـت شـاه بـه     1969ولـي در سـال   . هاي بعدي عادي بـود  دوران حكومت
ور را مشـخّص  كـه مرزهـاي بـين دو كشـ     -را  1937 ةجانبه معاهد صورت يك

اساس اين توافقنامه، خط مرزي بين دو كشـور از   بر. ملغي اعالم نمود - كرد مي
ايران مجبور بود براي . خين در شمال خرمشهر بود نهرشرقي اروندرود تا  ةكران

دستيابي به دو بندر آبادان و خرمشهر عوارضي پرداخت نمايد تـا كـار هـدايت    
با ملغي اعالم شدن توافقنامـه،  . راق انجام دهدناوگان دريايي را نيروي دريايي ع

  . شد ترين نقاط اروندرود مشخص مي خط مرزي با توجه به عميق
عراق اين اقدام را تجاوزكارانه، خطرناك، مغاير با قـوانين و معاهـدات و   

جمهـور عـراق،    رئـيس  البكر احمد حسن. نقض حاكميت اين كشور تلقّي كرد
راني پرشوري ايراد كرد و اقدام ايران را محكوم در جمع مردم در بغداد سخن

ا فرامـوش كـنم، نـه عـربم و نـه      رمن اگر اين موضع پليـد  «: وي گفت. كرد
آنها همچون سنگي در دست من هستند، هرگاه كه اراده كـنم، آن را  ! مسلمان

  ».كنم پرتاب مي



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ۵٣    با ا
هـاي نظـامي در دو    روابط دو كشور دستخوش تشنّج گرديد و بسـياري از يگـان  

پيـاده   19در آن هنگام، من جانشـين هنـگ دوم تيـپ    . آرايي نمودند طرف مرز صف
زرهي ايران موضعگيري كـرد و   81در برابر لشكر » خانه نفت« ةيگان ما در منطق. بودم

 مصـطفي بـارزاني  ايران متوجه . درشمال خانقين منتقل گرديد» قوراتو« ةه منطقبسپس 
رد بـا  نيروهاي كُ. دي در اختيار وي قرار دادهاي نظامي و سياسي و اقتصا شد و كمك

، مواضع هنگ ما، نيروهاي كماندو و نيروهـاي پلـيس را   پشتيباني شديد آتش توپخانه
آتشبارهاي ارتـش ايـران   . كه به نيروهاي كماندو پيوسته بودند، مورد هجوم قرار دادند

هاي توپخانـه   گلولهدرگيري با منور روشن گرديد و  ةصحن. نيز از آنها پشتيباني كردند
ايـن حجـم از آتـش در تـاريخ     . عـدد بـرآورد گرديـد    720يك شـده،  شـل   و خمپاره
خسارت وارده به ما فقط زخمـي  . نظير بود، اما سركوب گرديد هاي كردها بي حركت

  .گروهباني بود ةاستخبارات هنگ با درج ةشدن يكي از نيروهاي ويژ
ف رژيم پادشـاهي ايـران، ژنـرال    مخال ةرتب هاي عالي بغداد از يكي از شخصيت

رئيس سابق سرويس ساواك استقبال به عمل آورد و پس از آن مطلع شـديم   بختيار
كه ساواك قصد دارد به يك عمليات ساختگي هواپيماربايي دست بزند، هواپيمـايي  

دانـم كـه نيروهـاي     نمـي . را به بغداد بياورد و در آنجا اقدام به عمليات بعدي كنـد 
 !گونه توانستند به ايـن اطالعـات بسـيار مهـم دسترسـي پيـدا كننـد       استخبارات، چ

ديري . پيوستند بختيارعمليات هواپيماربايي انجام شد و هواپيماربايان به گروه ژنرال 
، هنگامي كه عازم شكار بود از سوي همراهانش ترور گرديـد  بختيارنپاييد كه ژنرال 

  .ان گريختندها به محض انجام عمليات ترور به اير و تروريست
پنجم  ،چهارم ،م، دويكم ةنيروهاي ارتش عراق، لشكرهاي پياد 1968تا سال 

لشكر زرهي ششم بـه   1969در آغاز سال . م را تشكيل دادندو لشكر زرهي سو
احتمـالي   ةحياتي خانقين و جلوگيري از هرگونه حملـ  ةمنظور حفاظت از منطق

هـاي   ه بيشتر لشكرها و يگاناين درحالي بود ك. به سوي بغداد، سازماندهي شد
سبك ديگر براي مقابله با جنـبش كردهـا در منـاطق كوهسـتاني موضـع گرفتـه       

وزيـر كشـور   . رفت به وخامت مي تبليغاتي و نظامي رو ،وضعيت سياسي. بودند



ی  ۵۴ ر وازه  ی  ا   و
كه شاعر هم بود، در جمع مردم شعري را  عماش يصالح مهدعراق ارتشبد ستاد 

  .در آن شاه را گوسفند خواند در محكوم نمودن شاه قرائت كرد و
امضـاء   1970مـارس   11قـراردادي را در   مصطفي بارزانيحكومت بغـداد و  

، اختالفـات  مصـطفي بـارزاني  هاي ايران و كمك به  كردند، ولي به علت وسوسه
در اين دوران جنـبش كردهـا در   . بين دو طرف همچنان به قوت خود باقي ماند

بين دو طـرف بـه صـورت گسـترده و بـا      جنگ . برد اوج قدرت خود به سر مي
يك فروند هواپيمـاي بمـب افكـن سـنگين      پشتيباني نيروهاي ايران آغاز شد و

كه » راپير«موشك زمين به هواي  ة، در حوالي حاج عمران به وسيل16توپولوف 
مـن در  . هاي سازماني دفاع هوايي ايران است، سـرنگون گرديـد   از جمله سالح

ايـن   ةاسـتخبارات نظـامي بـودم؛ از جملـه خدمـ      ةراين هنگام افسر كشـيك ادا 
  .بود كه كشته شد كمال علي الخلفهواپيما ستوان يكم خلبان 

و دارا بـودن عقبـه و خطـوط     ابا توجه به اسـتحكام مواضـع نظـامي كردهـ    
دولت عراق . ري مواجه شدندارتباطي با ايران، نيروهاي ما با شرايط رزمي دشوا

هـاي سياسـي و نظـامي     در اوضاع خود و يا روشر نبود تجديد نظري نيز حاض
  .بيني سياسي آنها بود انجام دهد و اين از كوتاه

  
  الجزاير ةمعاهد

در برابر كُردهـا اسـتفاده    يتوانست از مانور سياسي و تفاهم واقع رژيم بغداد مي
جنـگ  در شرايطي كه قيمت نفت بـه دنبـال    .كند و توانايي خود را بسيج نمايد

 اما صـدام، نايـب رئـيس    ؛هي افزايش يافته بوده صورت قابل توجب 1973اكتبر 
 ،امضـا نمـود   6/3/1975الجزايـر را در   ةشوراي فرماندهي انقالب، معاهد وقت
آنكه از سوي مردم اختياري به او داده شده باشد، نيمي از اروندرود را واگذار  بي

دهد و دست از پس  نمود و ايران موظف شد برخي از نقاط زميني مرزي را باز
هزار  170اين جنبش در چند روز متالشي شد و . پشتيباني جنبش كردها بردارد

  .هايي از چادر جاي گرفتند رد به ايران پناهنده شدند و در اردوگاهكُ



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ۵۵    با ا
خالـد عبـد   عضو شوراي فرمانـدهي قـومي حـزب و     نعيم حدادمن به اتفاق 
صدام مستقيم آن را خود  كه رياست - دبير كميسيون امور شمال 1عثمان الكبيسي

به ايران رفتيم و به عنوان ميهمان وارد كاخ سـعدآباد، يكـي از    - عهده داشت بر
ت مـا تحـت حفاظـت سـاواك، اقـدام بـه بازديـد از        ئـ هي. هاي شاه شـديم  كاخ

با آوارگان صحبت كرد و به آنهـا پيشـنهاد    نعيم حداد. هاي آوارگان نمود اردوگاه
ولـي آنهـا بـا وجـود دخالـت نيروهـاي       . داد بخشودگي و بازگشـت بـه عـراق   

ما به اين نتيجه . ت نمودندئژاندارمري اقدام به پرتاب سنگ به طرف اعضاي هي
 ةبا وجود معاهـد . ريزي شده است ها برنامه رسيديم كه اين اقدام از سوي ايراني

ايـن  . رد به اين سرعت عاقالنه نبـود امضا شده و اهميت آن، فروپاشي جنبش كُ
اعتراف سـريع  . رد شدموجب افزايش شكاف در ميان صفوف جنبش كُ وضعيت
  .هاي شديدي عليه آنها شد رد به شكست، موجب انتشار اعترافرهبران كُ

رد در آن هنگام يـك درخواسـت ملـي    فروپاشي رهبري بارزاني و جنبش كُ
  .الجزاير صورت گرفت ةگونه كه در معاهد فراگير بود، اما نه آن

  
  دخالت ايران

، 1969در اواخـر سـال   . شد هاي ايران فقط محدود به جنبش كردها نمي خالتد
طـرح عمليـات ايـن    . هايي براي براندازي رژيم عراق برداشته شد پرده از تالش

تهيه شده بود و عناصري ) سرويس اطالعاتي ايران(كار تحت نظر دقيق ساواك 
كردها در اين عمليات  ةنمايند. ها و كردها در آن شركت داشتند از شيعيان، سنّي
هـاي عـرب    سـنّي  ةو نماينـد  سيد مهـدي حكـيم  شيعيان  ة، نمايندمصطفي بارزاني
كنندگان در اين عمليات كـه بـه اعـدام     شركت. بود عبدالغني الراويسرتيپ ستاد 

 كمال احمد الراويو سرهنگ  صالح مهدي السامراييمحكوم شدند، سرهنگ ستاد 
عمليـات سـاواك بـه دنبـال اخبـار و      . ودنـد فرزند امام جماعت شـهر سـامراء ب  

                                                           
  .اعدام شد 1979به اتهام شركت در توطئه ژوئيه  1979در سال  "خالد عبد عثمان الكبيسي". 1
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هاي رژيـم قـرار    در اختيار سرويس فاضل الناهياطالعاتي كه سرهنگ دوم ستاد 

كنندگان در عمليات، براي جلب مشاركت، وي را در جريان  شركت. داد لو رفت
پـس از سـركوب عمليـات بـه عنـوان مـدير        الناهي. نقشه خود قرار داده بودند

  .ظامي منصوب گرديدسازماندهي امور ن
مرزي بين نيروهاي ما و نيروهاي  ةتوان از زدوخوردهاي پراكند همچنين مي
واقـع در شـرق   » بـدره « ةمياني و جنوبي ياد كرد كه در منطق ةايران در دو منطق

هـاي محـدود، بـراي     اين درگيري. از شدت بيشتري برخوردار بود »كوت«شهر 
 بـه  نيروهـاي ويـژه عـراق    1974از سـال  بـا آغـ  . مدتي طوالني تداوم پيدا كـرد 

هاي كوهستاني عـراق كـه مـورد اخـتالف دو كشـور بـود و در اشـغال         پاسگاه
هـا را بـه    نفر از ايراني 40كردند و نيروهاي ژاندارمري ايران قرار داشت، حمله 

پيكر اين قربانيان در تهران به صورت رسمي و در حضـور جمـع   . قتل رساندند
  .شد و تهران حالت جنگي به خود گرفت كثيري از مردم تشييع

، روبه افزايش نهاد، ]عراق[هاي ديني جنوب  پشتيباني پنهاني ايران از جنبش
  .ولي با استقبال محدودي مواجه گرديد

هاي جنگ بين  آنچه كه طي صفحات قبل آورده شد، بيان مختصري از زمينه
ران عليه رژيم شـاه  هنگامي كه جنبش مردمي اي. هاي بغداد و تهران بود حكومت

رو به افزايش نهاد، اولين درگيري و تشنّج بين عـراق و رهبـري انقـالب ايـران     
خواست تا خاك عراق را تـرك   خميني ]امام[زماني به وقوع پيوست كه بغداد از 

بغـداد در آن  . زيرا ايشان از نظر دولت عراق محرّك اصلي انقـالب بـود   1.گويد
شـد   فشارهايي كه از سوي حكومـت شـاه وارد مـي   هنگام اين اقدام را به دنبال 

ولي پاسخ مناسب به اين فشارها، نه از حيث امنيتي و نه نظامي قابـل   ،انجام داد
اي نبود كه بتواند جنگ با مردم خود را به  زيرا وضعيت شاه به گونه ؛توجيه نبود

                                                           
رژيـم بعـث عـراق     بـه دسـت عوامـل   ، منزل امام خميني در نجف 1357روز دوم مهر . 1

روز يازدهم مهر همان سال، امام خميني كشور عراق را به سوي كويت ترك . محاصره شد
  .كردند و باالخره، روز سيزدهم مهر، به سوي پاريس حركت كردند
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، احمد حسن البكـر از همين رو، هنگامي كه . يك جنگ برون مرزي تبديل نمايد

 خمينـي  ]امام[جمهور عراق، پيام تبريكي را به مناسبت سرنگوني شاه براي  رئيس
  1.پاسخ ايشان سرد و غيردوستانه بود ارسال نمود،

كرد كه با سرنگوني رژيم ديكتاتوري در ايران،  احساس مي رژيم بغداد چنين
طق تر و جنايتكارتر عراق نيز سرنگون خواهد شد و يـا منـا   رژيم ديكتاتور ظالم

بنـابراين  . جنوبي عراق تحت تأثير شديد رويدادهاي ايران قرار خواهـد گرفـت  
اگر تشنّجات و بحران حاكم بر روابط عراق و رژيم انقالبي ايران به داخل ايران 

رژيم عراق به ايـن  . هدايت نشود، اين بحران به داخل عراق سرايت خواهد كرد
ايي از نفوذ ايـران در عـراق و   نتيجه رسيده بود كه فرصت طاليي الزم براي ره

 ةالجزاير و بازگرداندن حاكميت و سلط 1975 ةهاي الزم براي ابطال معاهد زمينه
و تعديل خـط مـرزي و پشـتيباني از     1937 ةكامل بر اروندرود، بر مبناي معاهد

هاي اهواز به منظور شروع يك انقـالب و آزاد شـدن از تابعيـت ايـران و      عرب
هاي قومي در بلوچستان و كردستان و آذربايجان، به منظور  برانگيختن آتش فتنه

ايـن  . سرنگوني رژيم جديد ايران و از هم پاشيدن دولت ايران فراهم شده است
فرصت تاريخي براي صدام، قدم برداشتن در راهي بود كه او را به رهبـري كـل   

  .داد منطقه سوق مي
                                                           

، بـر اسـاس   30/1/1358جمهور عراق در تـاريخ  البكر، رئيسسخ امام خميني به تلگرام حسنپا. 1
  :به شرح زير است "نورصحيفه"هاي متن ارائه شده در جلد ششم از چاپ اول مجموعه كتاب

  .اهللا الرحمن الرحيمبسم
 .آميز آن جناب در مورد استقرار جمهوري اسالمي واصل و موجب تشـكر شـد  پيام مودت

نهضت انفجاري ايران در اثر ديكتاتوري و اختناق و فشار رژيم پهلوي هشداري بود بـراي  
هـاي خـود بـا    هـا بـا ملـت   من اميدوارم همه دولـت . همه مستكبرين در مقابل مستضعفين

هـا پشـتيبان آنـان، تـا     ها باشـند و ملـت  ها بايد در خدمت ملتدولت. رفتار كنند مسالمت
ها انفجار است و آن نه صالح ملـت اسـت و نـه    عاقبت اختناق .آسايش براي همگان باشد

  . خداوند تعالي توفيق سلم و سعادت به همه عنايت فرمايد. صالح دولت
  والسالم عليكم

  اهللا الموسوي الخمينيروح
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  البكر بركناري نمايشي حسن

ه ماجراجويي و جنگ نداشـت و در برابـر ايـن نظريـه     تمايلي بالبكر  احمد حسن
گيـري   تصميم گرفت با اجراي نمايش انتقال قدرت، كنارهصدام . ايستادگي نمود

حزب بعـث   ةرتب نفر از رهبران عالي چهلسپس حدود . را قطعي كند البكر حسن
بود، اين اتهام، اتهام واردي ن. را به اتهام توطئه و هماهنگي با سوريه اعدام نمود

 حسـين  صـدام و روي كارآمـدن   البكـر  حسنزيرا تعدادي از آنها مخالف استعفاي 
در ليسـت  صدام بودند و تعدادي ديگر به داليل شخصي و عدم پذيرش رهبري 

بـه محـض اينكـه پسـت رياسـت       صـدام حسـين  . ها قرار گرفتـه بودنـد   اعدامي
ك ارتشـبدي و مـدر   ةجمهوري را به صورت رسـمي در اختيـار گرفـت، درجـ    

افسري ستاد را به خود اعطا نمود و برنامه گسترش توانمنـدي رزمـي كشـور را    
  .زير نظر مستقيم خود گرفت

  هاي تبليغاتي ايران، بر تبليغـات خـود عليـه رژيـم بغـداد افزودنـد و        رسانه
از آنهـا   و اي خطاب به نيروهاي مسلّح عراق نوشـت  سرگشاده ةنام خميني ]امام[

ي هـاي سـرّ   جنـبش  1.اقدام نمايند» عفلقي«ني رژيم خواست تا نسبت به سرنگو
هايشـان عليـه    فعاليـت  ةو سازمان عمل اسالمي بر دامنـ » الدعوه«همچون حزب 
كه هدايت روحـاني آن   - گروهي وابسته به سازمان عمل اسالمي. رژيم افزودند

را در بغداد هدف نارنجـك   طارق عزيز - برعهده داشت سيد محمدتقي مدرسيرا 
  .ر داد، اما وي جان سالم به در بردخود قرا

 ةبنا به مالحظات تاريخي و از جمله جبران اشتباه بزرگ قـبلش در زمينـ  صدام 
واگذار كردن نيمي از اروندرود كه با امضاي شخص خود او صورت گرفته بود و 

                                                           
خطاب به نيروهاي مسلّح عراق، مدتي بعد از تجاوز ارتش عراق بـه   )ره(پيام امام خميني. 1

اما نويسنده كتاب اينجا بدون اشاره به زمان صدور پيام، . ران صادر شدجمهوري اسالمي اي
هـاي  همچنان كه بعد از ايـن نيـز تحركـات گـروه    . آن را از عوامل آغاز جنگ دانسته است

رغـم  نويسـنده كتـاب علـي   . دانـد مـي  )ره(مخالف دولت عراق را متأثر از پيام امـام خمينـي  
در بعضــي از بنــدهاي ديگــر كتــاب، برخــوي مخــالفتش بــا صــدام، هــم در اينجــا و هــم 

  .گذاردتجاوزگرانه صدام در تحميل جنگ به ايران سرپوش مي
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ثبت شدن نامش در تاريخ از طريـق يـك    ةهمچنين آرزوهاي قديمي وي در زمين

اي و  عـد منطقـه  در دو ب. مايل بود بـا ايـران وارد جنـگ شـود     اقدام بزرگ نظامي،
دينـي در ايـران، موجـب نگرانـي      جهاني نيز به قدرت رسيدن يك جريان انقالبيِ

كشورهاي منطقه و عمـوم كشـورهاي غربـي، بـه ويـژه ايـاالت متحـده امريكـا،         
  .داشتايران تقريباً در انزواي كامل جهاني قرار . انگلستان و فرانسه شده بود

  
  آغاز عملي جنگ

هـاي   درگيـري . هـاي نزديـك نمايـان گشـت     هاي وحشتناك جنگ در افق نشانه
 ةروند فزايند 1.گفتند محدود مرزي آغاز شد و هر دو طرف به يكديگر پاسخ مي

  .تداوم پيدا كرد 1980تامبر پها تا آغاز ماه س تنش
سـپتامبر  در طول زمان زدوخوردهاي مرزي كـه در فاصـله زمـاني آوريـل تـا      

كـل اطالعـات نظـامي و مـديريت تحركـات نظـامي و        ةادامه داشـت، ادار  1980
مـوارد تجـاوز ايـران در اختيـار      ةهـايي در زمينـ   فرماندهي نيروي هوايي، گزارش

هـاي   خود يادداشت ةدادند تا اين وزارتخانه نيز به نوب وزارت امور خارجه قرار مي
ها نيـز در   اي از اين يادداشت نسخه. هدآميزي را به سفارت ايران تحويل د اعتراض

همـان طـوري   . گرفت كشورهاي عربي و سازمان ملل متّحد قرار مي ةاختيار جامع
وظيفه داشت تا بدون مراجعه به آراء مردم از طريق يك انتخابـات آزاد و  صدام كه 

ها به صورت آشكار و علنـي، حقـوق ملـي و تـاريخي      تشريح اوضاع و ضرورت
ه نگيرد و نيمي از ارونـدرود را واگـذار ننمايـد، بـه همـين ترتيـب       عراق را ناديد

                                                           
ولي واقعيت آن است كه حمالت مختلف مرزي در ابعاد مختلف زمينـي و هـوايي، بـه    . 1

سازي آغاز تجاوز وسـيع در  جانبه و از سوي نيروهاي عراقي و به منظور زمينهصورت يك
، انجـام شـد و مراتـب در همـان زمـان توسـط وزارت امـور خارجـه         1359پايان شهريور 

نويسـنده  . جمهوري اسالمي ايران به سفارت عراق در تهران و سازمان ملل منعكس گرديد
بـر آغـاز جنـگ در تـاريخ      در مصاحبه با مجلة الحيات در پاسخ به اظهارات صـدام مبنـي  

ظامي بر سر مسائل مـرزي، مـدت   هاي نواقعيت اين است كه درگيري«گويد مي 4/9/1980
  ».ها را صدام شروع كردكوتاهي پس از سرنگوني رژيم شاه آغاز شد و اين درگيري



ی  ۶٠ ر وازه  ی  ا   و
كرد كه وي قطع نظر از رؤياها و آرزوهايش، از بـروز   مصلحت و درايت اقتضا مي

هـاي ديگـر و بـدون بـه      جنگ جلوگيري به عمل آورد و تـالش نمايـد تـا از راه   
ها و  زمينه. بدنيروهاي مسلح، حاكميت خود را بر اروندرود بازيا ةكارگيري گسترد

هاي فراواني در ابعاد اطالعاتي، براي متزلزل كردن وضعيت داخلـي ايـران    فرصت
شرايط مالي مناسب عراق امكان دسـتيابي بـه ايـن روش را فـراهم     . وجود داشت

اي اطالعاتي عراق كه الزم بود كار هماهنگي بـا نيروهـاي   ه كرد، ولي سرويس مي
ينـد، خـود را مشـغول عمليـات     ادنبـال نم هاي قـومي ايرانـي را    مخالف و جنبش

هـاي تجـارتي و    صرف ايجاد شـركت سركوب ملت عراق نمودند و پول هنگفتي 
هـاي   هـاي بيگانـه و در حسـاب    گـذاري و سـپردن درآمـد آنهـا بـه بانـك       سرمايه
عـاتي عـراق در مقايسـه بـا     هـاي اطال  اما توانمندي سـرويس . شان كردند شخصي
اطالعـاتي كـه از طريـق    . حد قابل قبول نرسيده بـود هنگفت مالي، به  هاي توانايي
. شد اهميت تلقي مي گرفت، كلّي و كم هاي اطالعاتي در اختيار ما قرار مي سرويس

  .سال جنگ با ايران ادامه پيدا كرد هشتهمين وضعيت در طول 
داخلـي را تقويـت    ةتوانست با انجام اصالحات مردمي جبهـ  رژيم عراق مي

دامات امنيتي، يك جنگ اطالعاتي عليه ايران به راه اندازد كند و ضمن تحكيم اق
دهي اروندرود نمايد و بـه ايـن ترتيـب از بـروز      به بازپس رو اين كشور را وادا

هاي مهم  گيري تر هم آن بود كه از تصميم راه حل صحيح. جنگ جلوگيري نمايد
  .و حساس، بدون كسب موافقت مردم پرهيز شود

  
  ورود به جنگ

الجزاير، نيروهاي ايران بايد از برخي نقـاط مـرزي مربـوط بـه      ةي معاهدبر مبنا
برخـي از ايـن نقـاط مـرزي از اهميـت نظـامي       . كردنـد  نشـيني مـي   عراق عقب
كيلـومتر   1180ولي طول مرزهاي مشترك بين دو كشور كه بالغ بر . برخوردارند

د اهميت گونه نقاط فاق است و همچنين ماهيت مناطق مرزي، سبب شده بود اين
  . استراتژيكي باشند



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ۶١    با ا
در شمال بصره، يك هدف اقتصـادي بسـيار مهـم     "مجنون"خيز  مناطق نفت

  .شود و به مرزهاي ايران نزديك است، اما مورد تجاوز قرار نگرفت تلقي مي
نشيني از تعـدادي از ايـن نقـاط عمـل      عقب ةايران به تعهدات خود در زمين

سازي  اقدام به آماده] 1359شهريور [ 1980ر نكرد و نيروهاي ما، در آغاز سپتامب
كه  هشام صباح الفخريزرهي به فرماندهي سرتيپ ستاد  10لشكر  1.خود نمودند
. نمـود » سـيف سـعد  « ةپـ تگيري  سپهبدي رسيد، اقدام به بازپس ةبعدها به درج

. گرفتـه شـد   نامگذاري گرديـد نيـز بـازپس   » زين القوس«كه بعدها به » كاني بز«
سيف «نيز بازپس گرفته شد و به نام » الشيب«و » فكه«، بين »ميسان«شرق  ةمنطق

گيـري   فقـط بـازپس   هـا  گونـه عمليـات   هدف اصلي اين. خوانده شد» ابي عبيده
هايي از اراضي كشور نبود، بلكـه جلـوگيري از نفـوذ نيروهـاي ايرانـي از       بخش

رت در صـو   كـردن راه عمليـات نظـامي عـراق     هايي و آسـان  طريق چنين روزنه
  .گسترش جنگ بود

عـراق نيـز نيروهـايش را از منـاطق مختلـف      . ايران بسيج عمومي اعالم كرد
در . اش به طرف مرزهـاي ايـران سـرازير نمـود     ميئهاي دا عملياتي و از پادگان

هـاي الزم بـا تمـام     طـرح . ريزي براي جنگ مشكلي وجود نداشـت  برنامه ةزمين
. شـد  ه صـوت مسـتمر مـرور مـي    يات از يك سال گذشته تهيه شده بود و بئجز

دهند و اقدام  ثبات، پيشاپيش انجام مي كاري كه بسياري از كشورها در مناطق بي
اين يك واكنش طبيعي اسـت كـه   . نمايند هاي دفاعي و تهاجمي مي طرح ةبه تهي

  .داد ايران نيز به صورت مستمر انجام مي
و در اتـاق   نشسـتي در فرمانـدهي سـتاد ارتـش عـراق      1980سـپتامبر   ةدر نيم

                                                           
نويسنده برخالف اظهارات قبلي و مطالبي كه در صفحات قبل نوشته است، در اينجـا از  . 1

نشـيني از  نظر حقوقي تجاوز عراق را با اشاره به عدم اجراي تعهـدات ايـران بـراي عقـب    
. اين برخورد در واقع بيانگر اغراض سياسي نويسـنده اسـت  . كندتعدادي مناطق، توجيه مي

زيرا پيش از اين مدعي است عراق قبل از پيروزي انقالب با مشاهده احتمـال سـقوط شـاه    
كند صدام جنگ را كرد و در جاهاي ديگري تصريح ميريزي ميبراي هجوم به ايران برنامه

  .آغاز كرد



ی  ۶٢ ر وازه  ی  ا   و
سه، وزير دفـاع،  در اين جل. جلسات اداره تحركات نظامي وزارت دفاع تشكيل شد

عبـدالجبار  ، رئيس عمليـات مشـترك، سـپهبد سـتاد     عدنان خيراللّهارتشبد يكم ستاد 
، محمد جسام الجبورينيروي هوايي و دفاع هوايي، سپهبد خلبان ستاد  ة، فرمانداسدي

كه به عنـوان مـدير اسـتخبارات منصـوب شـده بـود،        عبدالجواد ذنّونسرتيپ ستاد 
كميسـيون   ةنماينـد  محمـد عبـدالقادر  ، سرهنگ سـتاد  شاكر وجر االمارهسرتيپ ستاد 

ـ   ميسرابراهيم الجبوريمطالعات، سرهنگ ستاد   ةمدير تحركات نظامي و مـدير توپخان
) هاي زمين به زمين ايجاد نشده بـود  در زماني كه هنوز فرماندهي موشك(صحرايي 

رئيس بخش امور ايران در استخبارات كـل، شـركت    وفيق السامراييو سرگرد ستاد 
از جملـه  . در اين جلسه، بحث پيرامون برخي از مسائل مهم صورت گرفت. داشتند

سـپهبد  . هاي زمين به زمـين بـود   كارگيري موشك ه، بهت مطروحمسائل و موضوعا
فاده كنيم، ايـران نيـز اسـتفاده    هاي زمين به زمين است اگر ما از موشك«: گفت اسدي

رئيس ستاد مشترك ارتش از من خواست تا در اين خصـوص پاسـخ   » .خواهد كرد
اهداف مـورد  . هاي زمين به زمين است من توضيح دادم كه ايران فاقد موشك. دهم

در اين جلسه تأكيد  1.هاي هوايي است نظامي و شامل پايگاهنظر ما هم داراي ارزش 
ايران مجهز به سيستم موشكي هوا به هـواي  » تام كت« 14.اي افكردم كه هواپيماه

برداري آنهـا محـدود    قابل بهره ةدوربرد فينيكس هستند و تعداد هواپيماهاي جنگند
نيروي هوايي نيز اذعان نمود كه وضـعيت نيـروي هـوايي ايـران بـه       ةفرماند. است
 مباشـد؛ لـذا تصـمي   اي نيست كه بتواند تهديدي جدي براي نيروي هوايي مـا   گونه

  2.ها به منظور شليك، سوختگيري و آماده شوند گرفته شد تا موشك
                                                           

 2در حالي كه پايگـاه چهـارم و پادگـان تيـپ    . ويسنده با واقعيت مطابقت نداردادعاي ن. 1
و توپخانـه و   7ها تمام شهر دزفول را با موشك فراگزرهي و دزفول وجود داشت، عراقي

بي مورد حمله قراردادند و هرگز يك موشك به مراكز نظامي ياد   -  بعدها با موشك اسكاد
  .دهنده ماهيت حمالت موشكي عراق استاين موضوع نشان. شده شليك نشد

و در حـالي كـه مـردم قهرمـان شـهر       1359مهر سـال   15اولين موشك فراگ در تاريخ . 2
در ايـن حملـه موشـكي    . بردند به سمت اين شهر شـليك شـد  دزفول در خواب به سر مي

  .نفر شهيد و مجروح به جا گذاشت 350موشك شليك شد و  سهمجموعاً 



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ۶٣    با ا
  طرف وضعيت نيروهاي دو

نيروهاي منظم ايـران نيـز از هـم    . آمادگي نيروهاي ما براي جنگ چندان زياد نبود
. گسيخته، و از نظر روحي و توان و آمادگي رزمـي در وضـع بسـيار بـدي بودنـد     

اي بـه   زم براي انجام يك عمليات تهاجمي گسترده، در جبههنيروهاي ما در حد ال
پيـاده،   2لشـكر   1زرهـي،  1لشـكر  : ها شـامل آن. كيلومتر نبودند 800طول بيش از 

پيـاده،   7زرهـي، لشـكر    6زرهـي، لشـكر    5پياده، لشكر  4زرهي، لشكر  3لشكر 
 اردتيپ از گـ  2زرهي و  12زرهي، لشكر  10زرهي، لشكر  9پياده، لشكر  8لشكر 

ها و  ن ها و سازما هاي اطالعاتي ما نيز فاقد شاخه سرويس. ياست جمهوري بودندر
آوري  مـا بـراي جمـع   . ها و ابزار الزم براي برخورد در چنين وضعيتي بودنـد  يگان

كسـب  . كرديم هاي سنتي استفاده مي ها و راه اطالعات نظامي و بسيج نيرو از روش
ل تهيـه،  ايـن شـعبه مسـئو   . ار شـده بـود  كـم واگـذ  اطالعات سرّي ما، به شـعبه ي 

ــاده ــه آم ــي از انجــام   ســازي و آمــوزش و ب ــود، ول ــابع اطالعــاتي ب ــارگيري من ك
و  8هـاي مكتـوبي در    اين مسائل را طي يادداشت. هاي محوله ناتوان بود مأموريت

به مدير استخبارات تذكر دادم، ولي وي قادر به انجـام تغييـرات    1980سپتامبر  15
كه جنگ آغاز شد ما در سازماندهي خود بازنگري به عمل آورديـم،   هنگامي. نبود

بـه  . اي كه بتوانيم ابزارهاي اطالعاتي را تحت كنترل مستقيم خود درآوريم به گونه
هاي بزرگ و ملموسـي   اين ترتيب توانستيم در طول ساليان طوالني جنگ موفقيت

عد اطالعاتي به دست آوريمرا در ب.  
هاي زميني بايـد بگـويم كـه نيروهـاي مـا       شي يگاندرخصوص مسائل آموز

نيروهاي زرهي نيـز كـه مجبـور    . براي تهاجم در سطح تيپ آموزش ديده بودند
. هايي در سطح باالتر زدند نبودند آرايش دفاعي به خود بگيرند، دست به تمرين

جنگ غيرمنظم طوالني در مناطق كردنشين، نتوانست به نيروهاي مسـلّح عـراق   
مي منظم ببخشد، بلكه فرصت ثبات و آموزش انفرادي و جمعـي و يـا   رز ةتجرب
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ی  ۶۴ ر وازه  ی  ا   و
ل تنها جنگ منظمي كه نيروهاي ما پس از جنـگ او . بسيج نيرو را از آنها گرفت

بـود كـه    1973در آن شركت جسته بودند، جنگ اكتبر  ،1948فلسطين، در سال 
تند، پياده، به صورت شتابزده در اين جنگ شركت جسـ  5زرهي و تيپ  3لشكر 

ولي امكان عمليات آفندي و يا پدافندي واقعي براي آنها ميسر نشـد و بـا آنكـه    
سوريه در موقعيت نظامي سختي بود و همواره در معرض تهديد اسـرائيل قـرار   

سرلشـكر  . از جبهـه سـوريه فراخوانـد   رژيم بغـداد،   راهاي مذكور وداشت، نير
م اهشـ يكـم   اه سـتوان رئيس ستاد مشترك ارتش سوريه كه به همر حكمت شكور

به بغداد آمده بودند، از حكومت وقـت خواسـت تـا بـا ابقـاي نيروهـاي        بختيار
عراقي موافقت نمايد، تا مبادا به عقب فراخوانـدن ايـن نيروهـا، موجـب بـروز      

بـر   البكر حسندر برابر صدام دفاعي پيرامون دمشق گردد، ولي  ةشكاف در ديوار
زيرا قصد داشت موقعيت سياسي سوريه . دنشيني اين نيروها پافشاري نمو عقب

را در معرض خطر قـرار دهـد و بـه حضـور نيروهـاي مـا در سـوريه اطمينـان         
ها از جهت روحي بيشتر به حزب بعث دمشق تمايل داشتند  نداشت، چون بعثي

  .صدام حسينتا به 
يك مركز فرمانـدهي، بـا اسـتحكامات الزم، در درون پادگـان وزارت دفـاع      

وسايل ارتباط تلفنـي مهيـا   . هايي تهيه و بر ديوار آويخته شد نقشه .ايجاد گرديد
هـاي ايـران، تركيـه و     نقشـه . شد و دفترها و اتاق عمليـات سـازماندهي گرديـد   

  .اسرائيل بر ديوار آويخته شد
  

  هشت سال جنگ
اطالعـات نظـامي از مـن     مـديركل  19801سـپتامبر   22صـبح   10حدود ساعت 

به مركز اصلي فرماندهي  12ن، اندكي پيش از ساعت خواست تا به اتفاق معاونا
هـاي آرام تبـديل    گرماي شديد هواي عراق شكسته و هواي داغ به نسيم. برويم

                                                           
1 .31/6/1359  



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ۶۵    با ا
چنين شرايط جوي براي تحرّك نيروها و فعاليت تجهيـزات موتـوري   . شده بود

عالوه بـرآن، موضـوع نيـاز    . ها ضروري بود پوش ها و زره ميني و به ويژه تانكز
  .گرفت وها به آب آشاميدني نيز بايد مورد توجه قرار مينير

  
  بدل صدام

، چند دستگاه اتومبيل مرسدس بنز مشكي رنگ رسيدند و مـا  12پيش از ساعت 
ر كرديم  ةشخصي را ديديم كه يك چفيقرمز رنگ به دور سرش بسته بود، تصو

ـ . ولي با كمال تعجب دريافتيم او بدل وي است. استصدام كه او  ن اولـين و  اي
  .آخرين باري بود كه او را ديديم

نيـروي هـوايي بـه طـرف      ةهواپيمـاي جنگنـد   192تعـداد   12رأس ساعت 
در همـين لحظـه، در اصـلي    . اهدافشان در داخل خاك ايران به پرواز درآمدنـد 

ز افسـران سـتاد اطالعـات و    هـايي متشـكّل ا   مركز فرماندهي بـاز شـد و گـروه   
هنگامي كه من مشغول وارد . وارد شدند يروي هواييريزي و ن و برنامه تحرّكات

هـاي اتـاق اصـلي     ع نيروهاي ايراني روي نقشـه ضكردن آخرين تغييرات در موا
قرمز رنگ بـه   ةدر حالي كه يك چفي حسين صدامكل قوا،  ةعمليات بودم، فرماند

اش  نظامي تكه درجابه دور كمر خود بسته بود، بي آن داشت و نوار فشنگ سر
وزيـر دفـاع بـه او     ،عـدنان خيراللّـه  . ب كرده باشد، وارد اتاق عمليات شدرا نص

به او پاسـخ  صدام » .قبل پرواز كردند هقدقي 20ها   جوان! سرور من«: چنين گفت
فرمانـدهي كـل نيروهـاي    » .نيم ساعت بعد كمر ايران را خواهند شكسـت «: داد

  .صادر نمود» پاسخ فراگير«مفصلي با عنوان  ةمسلّح، بياني
هايشان بازگشتند و يك فروند از آنها در حوالي  هواپيما به پايگاه 191تعداد 

هـدف از  . شيرين سرنگون گرديـد  ذهاب و شرق شهر قصر سرپل ةمرز، در منطق
دوشـان  « ،»مهرآبـاد «هاي هـوايي تهـران در    اولين عمليات هوايي، بمباران پايگاه

 ةوالي همدان، در منطقحدر » رخيشاه«، پايگاه هوايي »تبريز«يگاه هوايي اپ ،»تپه
هـاي   هاي هوايي دزفول، بوشهر، شيراز، اصـفهان و فرودگـاه   كبوترآهنگ، پايگاه



ی  ۶۶ ر وازه  ی  ا   و
هاي هوايي ايران به جز پايگـاه   همه پايگاه. اهواز، كرمانشاه، سنندج و اروميه بود

كيلومتر با تهران فاصله دارد و در مرزهاي شـرقي   900كه حدود  1هوايي مشهد،
ور از دسترس هواپيماهاي ما قرار داشت و پايگاه هوايي بندرعباس كه ايران و د

به محض . رفتنددر حوالي تنگه هرمز و دورتر از خليج فارس بود، هدف قرار گ
جويانه از ايران عليـه پايگـاه    مان، يك عمليات هوايي تالفيبازگشت هواپيماهاي

روي » ن وليـد خالدب«اه اين شهر و پل در حوالي بصره و فرودگ» شعيبيه«هوايي 
  .اروندرود، در ساحل شمالي شهر بصره صورت گرفت

كننـده  هـوايي مـا كـامالً نااميد    ةحملـ  ةبا فرارسيدن شب معلوم شد كه نتيج
همه زياني كه به ايران وارد شده بود، انهدام يك هواپيماي جنگنده و يك . است

مـب افكـن   در حالي كـه مـا يـك فرونـد هواپيمـاي ب     . هواپيماي مسافربري بود
اين هواپيما با آتش . از دست داديم 16سنگين ساخت شوروي از نوع توپولوف 

موشك راپير در حوالي استان ايالم و در راه عزيمتش براي بمباران پايگاه هوايي 
يـك فرونـد ديگـر از    . آن به هالكت رسيدند ةخدم ةاصفهان سرنگون شد و كلي

 1974موشك راپير ايراني در سال  ةاين نوع هواپيما را در شمال عراق، به وسيل
  .از دست داديم

انـدكي پـيش از آنكـه نيروهـاي      23/9/19802رسيدن سـپيده دم روز   با فرا
نيـروي هـوايي ايـران     3زميني خـود را آغـاز نماينـد،    ةزميني ما عمليات گسترد

 هـاي  درپي خود را براي بمباران اهدافي در بغداد و بسياري از پايگاه عمليات پي
، »ناصريه«،»بصره«هاي  و پايگاه»كركوك«در » الحريه« عراق به ويژه پايگاه هوايي

بـا بمبـاران   . ز كـرد اآغـ » الكـوت «شمال بغداد و در » الدجيل«در شرق، » البكر«
  .اين پايگاه ممكن نبود از پايگاه الحريه، تا چند روز پرواز هواپيما
                                                           

  .ايران در مشهد پايگاه هوايي نداشته و ندارد. 1
2. 1/7/1359.   
 شـهريور  31زميني ارتش عراق در بسياري از محورهـا از بعـدازظهر روز   حمله نيروي .3

  .اشاره به سپيده دم غلط است. آغاز شد 1359سال 



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ۶٧    با ا
  رؤياي تكرار تجربه اسرائيل
. عوامـل واقعـي بـود    وايي گسترده، معلـول علـل و  ه ةناكامي آشكار اولين حمل

. روي داده بـود  1967ژوئـن   5در رؤياي تكرار همان چيزي بود كـه روز  صدام 
درصد نيروي هوايي مصـر را روي بانـد    65 در اين روز نيروي هوايي اسرائيل،

ولي جنگ ايران و عراق تفاوت اساسـي و فراوانـي بـا    . ها نابود ساخت فرودگاه
تـوان علـل شكسـت     از همـين رو مـي  . اعراب و اسرائيل داشتوضعيت جنگ 

  : اول عراق را چنين برشمرد ةحمل
، بـه ويـژه   1967ها و تجربيات برگرفته از جنگ ژوئـن   ايران از درس .1

هـاي   كـرد و طـرح   برداري مي چگونگي حفاظت از هواپيماها روي زمين بهره
آرمـه   هـاي بتـون   آشـيانه  هاي هوايي و ايجاد سنگيني را براي استحكام پايگاه

اي كه نيروي هوايي عـراق، فاقـد    گذاشت به گونه بسيار مستحكم به اجرا مي
هاي فـردي، دوگانـه و يـا چهارگانـه      توانايي الزم براي درهم شكستن آشيانه

باش دائمي به سر برنـد   حتي براي هواپيماهايي كه الزم بود در آماده 1.بود مي
هـا در   هايي احداث شده بـود و خلبـان   ناهگاهنيز در دو طرف باند فرودگاه پ

ها بـه كـار    توانستند هواپيماهايشان را در درون آشيانه صورت بروز جنگ مي
به ايـن ترتيـب زمـان    . اندازند و پس از طي مسافت كوتاهي به پرواز درآيند

بـه حـداقل زمـان ممكـن       توقف آنها به صورت آشكار روي باند براي پرواز
  .كرد تنزّل پيدا مي

هاي آشكار و  ، اطالعاتي را در مورد طرح]سابق[سرويس اطالعاتي شوروي 
هـاي هواپيماهـاي    ها و موقعيـت آشـيانه   دقيق و اطالعات جامعي راجع به نقشه

مـن در جريـان ديـدار    . هاي هوايي ايران در اختيار ما قـرار داده بـود   پايگاه ةكلي
                                                           

نويسنده براي توجيه ناكامي خلبانان خلبانان عراقي در ابتدا بسيار كم تجربه بودند و لذا . 1
در حـالي كـه هواپيماهـاي    . عراقي به استقرار هواپيماهاي ايران در آشيانه اشاره كرده است

بسيار زيادي روي باند وجود داشت كه آسيب نديد، نويسـنده در توضـيح علـل شكسـت     
ه استهاي خلبانان عراقي اشاره كردل عراق در بند دوم صفحه بعد به ضعفحمله او.  



ی  ۶٨ ر وازه  ی  ا   و
گونـه اسـتحكامات در    يـن ، از نزديك شاهد ا1975رسمي خود از ايران در سال 

عمليـات  جريـان  در  1978پايگاه هوايي مهرآباد در تهران بودم و نيـز در سـال   
وم نيروهاي سپاه يكم، تحـت فرمانـدهي مرحـ    ةكه به وسيل "الفرسان الشجعان"

بـه اتهـام    1979اين افسر در سـال  ( انجام شد؛ وليد محمود سيرتسرلشكر ستاد 
 28عمليات مأمور ارتباط و هماهنگي با لشـكر  من در اين .) توطئه اعدام گرديد

در اين عمليات قرار بود مرزهاي ايران . ايران در مناطق بانه و مريوان بودم ةپياد
مـرگ كُـرد در محاصـره نيروهـاي زمينـي عـراق و        بسته شود و نيروهاي پـيش 

  .ايران قرار گيرند ةمرزهاي بست
هاي هوايي ايران گرديدنـد،   اي كه مأمور حمله به پايگاه اپيماهاي ويژهوه .2

هـا   ده. بـود  ضعيف آنها توان و امكانات فني و تسليحاتيو  ي داشتندآمادگي كم
كـه   21اولين عمليات هوايي، از نوع ميـگ  كننده در فروند از هواپيماهاي شركت

افكـن قـديمي    كه باز يك بمب 7هگير هوايي قديمي و سوخويريك هواپيماي 
  .رود، بودند به شمار مي

كـه از   ها را پناهگاه ةديوار دنبودنهاي شليك شده، قادر  ها و موشك بمب .3
هـاي   ما فاقـد سـالح   1.بشكافند  يوار ضخيم بتوني ساخته شده بودندسقف و د

 .نوري بوديم - ليزري
 .اي بوديم گيري دقيق و نقطه ما فاقد ابزار و وسايل هدف .4
و بسياري از آنها نسبت  داشت هاي ما در سطح پاييني قرار خلبان آموزش .5

تعداد زيادي از آنها به اتهـام تـرس كـه    . به حضور در جنگ متقاعد نشده بودند
 .يك اتّهام واهي بود، اعدام شدند

سـاعت  ) روز نـيم (ساعتي كه براي وارد آوردن ضربه انتخاب شـده بـود    .6
ي هـاي هـواي   له سبب گرديد تا امكان قرارگرفتن پايگـاه ئهمين مس. مناسبي نبود

                                                           
هاي ساخته شده براي هواپيماها بسيار ضـعيف بـود و اگـر مـورد اصـابت بمـب       آشيانه. 1

بنابراين تأكيد . شد و تنها براي جلوگيري از تركش بمب بودشكسته مي گرفت درهمقرارمي
  .ها صحيح نيستنويسنده بر استحكام ديواره پناهگاه



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ۶٩    با ا
سوي ديگر، اين فرصـت را   از. ايران زير ضربات مكرّر هوايي عراق كاهش يابد

فراگيـر و   ةوردن ضربايران داد تا به آمادگي و تجديد قوا براي وارد آ به رهبران
 . جويانه دست پيدا كنند فيتال

م عليـه بغـداد و ديگـر    وايي ايـران، در روز دو هـاي هـ   به دنبال تداوم حمله
نظـامي مـا    ةرتبـ  فرمانـدهان عـالي   ةيصورت قدرتمندانه، روح به شهرها، آن هم

والن در مورد نتايج عمليات دفـاع هـوايي نيـز بـه     ئگويي مس متزلزل شد و گزافه
فرماندهي دفاع هوايي ادعا كرد كـه ظـرف دو روز اول   . تزلزل روحيه آنها افزود

او . نموده است فراز بغداد سرنگون فروند از هواپيماهاي ايران را برها  جنگ، ده
ها و ناپديد شدن اهـداف   قفل راداري روي هدف ةبراي اين حرف خود به نظري

ضوع وارد بحـث و  ما راجع به اين مو. كرد پس از شليك به طرف آنها استناد مي
باالخره معلوم شـد كـه قفـل رادار روي هـدف و شـليك       جدل عميقي شديم و

كه هواپيماهاي ت؛ به ويژه آنوم سرنگوني هدف نيسموشك زمين به هوا، به مفه
دادن آنهـا بـه وسـيله     كردند و هدف قـرار  ايران در ارتفاع بسيار پايين پرواز مي

كاري بـس مشـكل   ] سابق[ساخت شوروي  6ام و س 3، سام 2هاي سام  موشك
كرد، اين بود كه معلوم شد قطعات فلزي  چيزي كه استدالل ما را تقويت مي. بود

بـه عنـوان بقايـاي هواپيماهـاي سـرنگون شـده ارائـه        كه نيروهاي دفاع هوايي، 
نتايج بـازجويي خلبانـاني   . هاي سام بوده است واقع بقاياي موشك كردند، در مي

داد كه تعداد هواپيماهـاي سـرنگون    كه هواپيماهايشان سرنگون گرديد، نشان مي
درصد تعدادي است كـه فرمانـدهي دفـاع هـوايي      10شده ايران بسيار كمتر از 

  .استكرده  اعالم
ها فروند موشك زمـين بـه    آتش ده ةآسمان بغداد به وسيل 1986در تابستان 

تحقيقـات  . هوا و صدها قبضه توپ و مسلسل سنگين ضدهوايي روشن گرديـد 
مغناطيسـي   -ر كار نبوده و بـه خـاطر تـداخل فنـي     هوايي د ةنشان داد كه حمل

انـي و يـا غيرايرانـي آن    هيچ هواپيماي اير. رادارها چنين اتفاقي روي داده است
  .شب برفراز بغداد به پرواز درنيامده بود



ی  ٧٠ ر وازه  ی  ا   و
 فرونـد  450ما به فرماندهي كل نيروهاي مسلح اطالع داده بوديم كه ايران بيش از 

بـرداري و از   فرونـد آن قابـل بهـره    172هواپيماي جنگنده در اختيـار دارد كـه   
ـ   ةولي بخـش عمـد  . توانمندي خوبي برخوردار است علـت نبـود    ههواپيماهـا ب
اقتصـادي غـرب عليـه ايـران، پـس از انقـالب        ةقطعات يدكي ناشي از محاصر

اسالمي و به دنبال سرنگوني شاه و در اختيار نداشتن كليدهاي انبارهاي فنـي و  
هاي كامپيوتري قطعات يدكي و فـرار و بازداشـت و اخـراج بسـياري از      جدول
پاكسـازي در نيـروي    ةردعمليـات گسـت    در چـارچوب كه ها و كادر فني،  خلبان

  .قادر به پرواز نبودندهاي مسلّح ايران صورت گرفته بود، هوايي و ديگر نيرو
  

  يباني كشورهاي خليج فارس از عراقپشت
هـاي فـراوان، نـاتواني در     با گذشت زمان و بـه دنبـال متحمـل شـدن زيـان     

جايگزين نمودن هواپيماهاي جديد به جـاي هواپيماهـاي سـرنگون شـده و     
د قطعات يدكي و ارز الزم بـراي خريـداري قطعـات جديـد بـه جـاي       كمبو

هـا   ايرانـي  .يروي هوايي ايران رو به ضعف نهـاد قطعات از كار افتاده، توان ن
سـازي   مجبور شدند از قطعات هواپيماهاي غيرقابل پـرواز بـه منظـور آمـاده    

  .هواپيماهاي ديگر استفاده نمايند
توسط عراق، فقط بـراي مـدت    ]سابق[خريداري هواپيماهاي مدرن از شوروي 

هواپيماهاي ميراژ ساخت فرانسه كه قرارداد خريد آنها امضا . محدودي متوقف گرديد
ي، در هـدف قـرار دادن اهـداف    و قدرت نبرد هـواي  شده بود، با تمام توانمندي فني

هـايي   زميني، به عراق رسيدند؛ هواپيماهاي ساخت شوروي فاقـد چنـين توانمنـدي   
كالت مهمي در درآمدهاي مالي عـراق بـروز نكـرد و كشـورهاي خلـيج      مش. بودند

ها ميليارد دالر براي پشتيباني از ماشين جنگي عراق در اختيار اين كشـور   ده] فارس[
هـاي مختلـف، مبـالغ هنگفتـي را      توانست از كشـورها و بانـك   عراق مي. قرار دادند

 ةن روي شـان كشـ ي كمرها، به عنـوان مشـكل   استقراض نمايد كه امروز همين بدهي
  .ميليارد دالر رسيده است 100كند و مبلغ آن به حدود  عراق سنگيني مي



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ٧١    با ا
هاي نقدي  در شرايطي كه خزانه ايران، پيش از جنگ كامالً تهي بود، ما از سپرده

ميليـارد دالر   30و ارزي قابل توجهي برخـوردار بـوديم كـه مبلـغ آن بـه بـيش از       
فتاده باشد كه كشوري وارد جنگي شـود و پـس از   شايد به ندرت اتفاق ا. رسيد مي

برابر شده باشد، امـا چنـين    دوسر گذارد، تعداد هواپيماهايش  تاينكه جنگ را پش
م، با ايران به پايان رسيد و جنگ دوهنگامي كه جنگ . رخ داد اتفاقي در مورد عراق

اشتيم كه هواپيماي جنگنده در اختيار د 600بيش از  يعني جنگ كويت آغاز شد، ما
و فرانسـه تشـكيل   ] سـابق [را هواپيماهاي مدرن ساخت شوروي  آنهاصدها فروند 

هـاي   هاي جديد ايران نبود و كمك البته اگر مقابله عمومي در برابر گرايش. دادند مي
نيروي . يافت گرفت، چنين چيزي تحقق نمي مالي هنگفت در اختيار عراق قرار نمي

  .مياني و پاياني جنگ ايفا نمود هوايي عراق، نقش مهمي در مراحل



  
  
  
  

  جنگ زميني
  

نيروهـاي زمينـي مـا، درگيـر      19801مـاه سـپتامبر سـال     23بامـداد روز   2در ساعت 
 ةاين نيروها به منظور تحقق اهداف مشـروح . ترين عمليات زميني خود شدند گسترده

  :كردندذيل در سطح زمين، از مرزهاي ايران گذشتند و به اعماق خاك ايران رخنه 
عملياتي شمالي و اشـغال و كنتـرل    ةتثبيت موقعيت نيروهاي خودي در منطق .1

در  1864 ةحاج عمران، ارتفاع شـمار  ةهاي مهم مرزي در منطق برخي از تپه
» طويلـه « ةپنجوين و برخي ارتفاعات ديگر در منطق ةو در منطق 2درون ايران

  .در شرق سليمانيه
ني براي اشغال شهر مهران، گسترش خـط حملـه   عملياتي ميا ةپيشروي در منطق .2

به سمت استان ايـالم، اشـغال   » كنجانچم« ةبه طرف شمال، به منظور اشغال تنگ
، اشـغال  شـهر  و تأسيسات نفتـي موجـود در نفـت    شهر شهرهاي سومار و نفت

ذهاب و پيشروي بـه طـرف ورودي    غرب و سرپل شهرهاي قصرشيرين، گيالن
 .»دانه خشك«و » كولينه«هاي  اين تنگه و تپهبراي كنترل » اقت پا« ةتنگ

ف اشـغال شـهر دزفـول كـه از     هدعملياتي جنوب با  ةپيشروي اصلي در منطق .3
شرقي  ةو كران] خوزستان[اي برخوردار است، اشغال استان اهواز  اهميت ويژه

شـيخ  «اروندرود و شهرهاي خرمشهر و آبادان، پيشروي بـه طـرف شـهرهاي    
 .و اشغال شهر دهلران در شمال العماره» مينو«و بندر  »ماهشهر«و  3»بدير

                                                           
1 .1/7/1359.  
  .سلطان قرار داردقوچ ارتفاع يادشده در منطقه مارو و. 2
  .احتماالً شادگان مورد نظر است. 3



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ٧٣    با ا
 10زرهـي، لشـكر   9زرهي، لشكر 3مكانيزه، لشكر 5مكانيزه، لشكر 1لشكر

عمليـات  . نيروهاي ويژه، در جنـوب مسـتقر شـدند    32و  31زرهي و دو تيپ
 6هاي پياده صورت گرفـت و لشـكر   شمال با شركت بخش محدودي از يگان

پيـاده و   8لشـكر . رفـت  مياني به شمار مي ةلي منطقزرهي به عنوان نيروي اص
 ةزرهي كه هنـوز آمـوزش كـاملي را طـي نكـرده بودنـد و از منطقـ        12لشكر

سرسنگ واقع در شمال عراق منتقل شده بودند نيز در منطقـه ميـاني بـه سـر     
گيـر كـردن نيروهـاي ايرانـي و      هدف از عمليات محور شمال، زمين. بردند مي

در محور مياني، هدف نهايي، اشـغال تعـدادي از شـهرهاي     .مقابله با آنان بود
ها و درهم كوبيدن نيروهاي ايراني بـراي جلـوگيري از    غير مهم و كنترل تنگه

در محور جنوب كه . بود »كوت«يا و » ديالي«هرگونه پيشروي به سمت بغداد، 
شديم، اگر نگوييم كه به سـرنگوني   محور حقيقي جنگ بود، چنانچه موفق مي

توانسـت بـه    گرديد، اما مي مت ايران و متالشي شدن اين كشور منجر ميحكو
  .عراق بر ايران منجر شود ةتحميل اراد

اطالعاتي كه راجع به چگونگي گسترش نيروهـاي ايـران و توانمنـدي رزمـي     
اطالعـات راجـع بـه    . آنها در اختيار داشتيم، اطالعات درست و قابل اعتمادي بود

هاي ويـدئويي   اما فيلم. عملياتي نيز اطالعات خوبي بودماهيت زمين و محورهاي 
ابزار عكسبرداري و شناسايي هوايي ما نيز تـا  . اين مناطق در اختيار نداشتيم ةدربار

پيش از جنگ بسيار ابتدايي بودنـد؛ تنهـا تصـاويري توسـط هواپيماهـاي گشـتي       
باريكي بود اين تصاوير شامل نوارهاي بسيار . دريافت شده بود 21شناسايي ميگ 

  .توانست چند صد متر را نشان دهد كه در بهترين حالت فقط مي
هيچ يگان رزمي ايران نبود كه ما اطالعات قبلي راجع به آن نداشـته باشـيم   

ولـي ايـن مقـدار اطالعـات بـراي      . فلگير كنداتا بتواند با ظهور ناگهاني ما را غ
بـه عهـده داشـتند كـافي     برآورد موقعيت عملياتي و نظامي را  ةكساني كه وظيف

هاي مختلف  ها و امكانات و شرايط نيروهاي آنها و از جنبه بايد از واقعيت. نبود
هاي ديگـر را   آنان نبايد تجربيات جنگ. شدند شان نيز آگاه مي و توانمندي رزمي



ی  ٧۴ ر وازه  ی  ا   و
گونـه   دادنـد، بلكـه وظيفـه داشـتند ايـن      به صورت خام مورد استفاده قـرار مـي  

  .بينانه مورد بحث و بررسي قرار دهند و واقع تجربيات را با احتياط
  

  جنگ اسرائيل و جنگ صدام ]اول ةمرحل[ 
اعالم كرد كه قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملـل،  صدام  19801سپتامبر  28روز 
حتّي در زمينه صدام . بس بين ايران و عراق را پذيرفته است برقراري آتش ةدربار

از آنجـا كـه   . در تقليـد از ديگـران نمـود    بس نيز سـعي  تعيين روز پذيرش آتش
تعـدادي از   1967اسـرائيل در سـال    بود كه طـي آن  روزه 6جنگ  ةشديداً شيفت

را مورد تجاوز خود قرار داده بود، قصد داشت جنگ خود را بـه   كشورهاي عربي
ولـي ايـران ايـن قطعنامـه را نپـذيرفت و بـر لـزوم        . روزه تبـديل نمايـد   6جنگ 
پذيرش اين دشوار بود، زيرا جنـگ  . بس تأكيد نمود بدون آتشنشيني عراق،  عقب

در كـه  در همين مرحله مـا احسـاس كـرديم    . كشاند را به داخل سرزمين عراق مي
زرهي به فرماندهي سرتيپ ستاد  10لشكر. موقعيت نظامي خوشايندي قرار نداريم

ه تصرّف را براي عبور از رود كرخه ب 2»دشت نادري«نتوانست  هشام صباح الفخري
تهران و اشغال شهر دزفـول   - ارتباطي اهواز تصرّف خود درآورد و زمينه قطع راه

علـت شكسـت ايـن عمليـات، ناكـافي بـودن       . و پايگاه هوايي آن را فراهم نمايد
ي هـا نيروهاي مهاجم، استقرار يك نيروي قدرتمند و پرتعداد ايراني در برابـر نيرو 

نيز در عبـور از رود   1لشكر 3.ول بودعراقي و مساعد بودن زمين براي دفاع از دزف
ــ  ةكرخــه در منطقــ ــا از منطق ــد و تــالش نمــود ت   » شــاخات« ةشــوش ناكــام مان

                                                           
كه در مناطقي از خاك ايران نيروي نظـامي ارتـش متجـاوز عـراق      در حالي -6/7/1359. 1

  !روزه ايران عمل كند 3مستقر بود و صدام نتوانسته بود به وعده خيالي خود در تسخير 
عات نظامي نويسنده از داخل ايران رسد گاهي اطالبه نظر مي. جسر نادري صحيح است. 2

  .حتي از يك فرمانده لشكر هم كمتر است
زرهـي كـه در ايـن     10اظهارات نويسنده در اينجا با گزارش برخي از فرماندهان لشـكر . 3

منطقه عمليات كرده است و ساير گزارشاتي كه وجود دارد در تناقض و بيشتر براي توجيه 
  .ناكامي ارتش عراق است
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 ةپيـاد  21هايي از لشكر عبور كند، اما يگان) هاي متعدد رودخانه يعني داراي شاخه(

  .ايران شديداً در برابر عبور نيروهاي عراقي از رودخانه مقاومت كردند
هي سرتيپ زرهي به فرماند 9پيشروي لشكر ،اهواز -سوسنگرد  -در محور بستان 

عضو دفتر نظامي حزب بعـث كـه بـاالترين مقـام حزبـي در      ( طالع خليل الدوريستاد 
او از محور عملياتي تعيين شده منحـرف  . نيز با مانع مواجه گرديد) درون ارتش است

  .ف شدو پس از اشغال شهر سوسنگرد متوق شد و به طرف جنوب رفت
 ةپيـاده مكـانيزه در آسـتان    8مكـانيزه و تيـپ   5اهواز لشكر - در محور بصره

كـارگيري   زيرا اين منطقه شايسـتگي بـه  . شدندهاي جنوبي اهواز متوقّف  جنگل
بـاران   ها اقدام بـه گلولـه   اين يگان. افزارهاي ضدتانك را به خوبي دارا بود جنگ

ر متوسـط هـزار گلولـه    متري و شليك بـه طـو   ميلي 130هاي  شهر اهواز با توپ
زرهـي در عبـور از رود    3زرهي و قرارگـاه لشـكر   6تيپ. توپ در روز نمودند

 ةو فرماند كام ماندندشيخ بدير نا -آبادان  ةقطع جادكارون به منظور پيشروي و 
هاي حزب  عضو فرماندهي يكي از شاخه( عبدالعزيز الحديثيتيپ، سرهنگ ستاد 

ولي پس از گذراندن چند سال . محكوم شد سال زندان 15بازداشت و به ) بعث
لشـكر و سـپس بـه عنـوان      ةاز محكوميتش از زندان آزاد شد و به عنوان فرماند

سپاه اول پياده منصوب گرديد و سرانجام به دنبـال سـقوط يـك فرونـد      ةفرماند
منصـوب   صبيح عمران الطرفهتل رسيد و به جاي او سرهنگ ستاد به ق ركوپت هلي
  .سپهبدي ستاد، به مديريت زرهي منصوب گرديد ةدها با درجاو نيز بع. شد

زرهي موفّق شد اولين عمليات عبور يگان زرهي عـراق از   6مدتي بعد تيپ
عـرض ايـن رودخانـه در نقطـه     . رود كارون در شمال خرمشهر را عملي سـازد 

هاي ويژه با پشـتيباني توپخانـه و    در خرمشهر، تيپ 1.متر بود 300عبور، بالغ بر 
زرهي مجبور شدند با نيروهاي سپاه پاسداران ايران و داوطلبان  3شتيباني لشكرپ

هاي تن به تن شوند  كردند، وارد درگيري فعاليت مي» بسيج«غيرنظامي، كه با نام 

                                                           
  .اطالعات نويسنده اشتباه است. متر نيست 300اي خانه كارون در هيچ منطقهعرض رود. 1



ی  ٧۶ ر وازه  ی  ا   و
و سرانجام موفّق شدند بخش اصلي اين شهر را در شـمال رود كـارون كـه بـه     

جنوبي ايـن   ةولي كران. ف خود درآورندرصورت يك بندر دريايي است، به تص
ام بـه  نيروهاي ايرانـي اقـد  . شهر همچنان تحت كنترل نيروهاي ايراني باقي ماند

روي رود كارون كه دو طـرف شـهر را بـه يكـديگر      نابودسازي تنها پل موجود
عراقي به سمت آبادان جلـوگيري   يتا از پيشروي نيروها كرد، نمودند متصل مي

  .كيلومتر است 30هر تا آبادان بين خرمش ةفاصل 1.به عمل آورند
ــور تيــپ ــه منظــور قطــع جــاد   6پــس از عب ــي، دســتور پيشــروي ب    ةزره

هـاي ايـن    يگـان . اصلي اين شهر است صادر گرديد ةآبادان كه جاد -شيخ بدير 
كيلومتري اين جاده آرايش گرفتند،  12هاي امن در امتداد  تيپ به صورت پايگاه

نيروهاي ما تالش كردند تا از . كردند تفاده ميهاي خاكي اس ها از جاده لذا ايراني
كه رودي است موازي اروندرود، از جنوب آبـادان عبـور   » شير بهمن«طريق رود 

نمايند، ولي به دليل مقاومت سنگين و نامناسب بودن منطقـه بـراي عبـور، ايـن     
ز منظور ا. هاي امن باقي ماندند نيروهاي ما همچنان در پايگاه. عمليات ناكام ماند

ر هاي بسته د هاي امن، آرايش گرفتن زرهي و مكانيزه به صورت مجموعه پايگاه
  .باران نيروهاي ايراني است فضاي باز و زير جهنمي از گلوله

تـا هنگـام اشـغال خرمشـهر در      1980سپتامبر  22جنگ كه از  ةاولين مرحل
  :هاي زير است ادامه داشت داراي ويژگي 23/10/19802

ف اهداف مهم نظامي و عملياتي روي زمين و دفاع شديد ناكامي در تصر .1
  .ايران از شهرهاي دزفول، اهواز و آبادان

اكامي نيروي هوايي در ايجاد يك وضعيت هوايي مناسب، بـه نفـع نيروهـاي    ن .2
 .)سال از جنگ تداوم پيدا كرد گذشت بيش از يك زيرا وضعيت متعادل با. (خودي

                                                           
بر اثـر  . ها براي تصرف خرمشهر يك گردان نيروي كماندويي در نظر گرفته بودندعراقي. 1

 34لشكر نيـرو وارد خرمشـهر كردنـد و     2مقاومت مردمي در خرمشهر، در نهايت بيش از 
نويسـنده بـه ايـن    . گيـر و متحمـل تلفـات شـدند    نروز نيروهاي عراقي در اين شـهر زمـي  

  . موضوعات اشاره نكرده است
2 .1/8/1359.  



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ٧٧    با ا
 .نيروهاي بسيجي و ايران اسالمي انقالب پاسداران سپاه تشكيالت وسيع گسترش .3
هجـوم و دفـاع    ةنشيني سـريع بـه مرحلـ    نيروهاي ايراني ار مرحله عقب .4

. نيرومند رسيدند و با عمليات چريكي، ابتكار عمل را در اختيـار خـود گرفتنـد   
گونه عمليات را تـا   اين ةشخصاً فرماندهي و ادار مصطفي چمرانوزير دفاع ايران 

و » دهالويه« ةر اثر آتش توپخانه، در منطقبوي . برعهده داشت] شهادتش[ زمان
. رسـيد ] شـهادت [در موقعيتي بسيار نزديك به نيروهاي ما در غـرب اهـواز بـه    

عالوه بر وي بسياري از روحانيون رده باالي ايران به داليل رواني و به صـورت  
سازي، ما غيـر   نوشتدر چنين وضعيت سر. كردند داوطلبانه در جنگ شركت مي

گارد رياست جمهـوري، نيروهـاي احتيـاطي     2و  1تيپ  زرهي و دو 10از تيپ
 .قرار داشتندصدام نيز مستقيماً تحت فرمان  2و  1هاي  ديگري نداشتيم؛ تيپ

سالح توپخانه را پيـدا   ةنيروهاي ايراني قدرت به كارگيري ماهرانه و گسترد
اي اقدام بـه هـدايت و كنتـرل     ورت شايستهبان ايراني به ص افسران ديده. نمودند

له سبب شد تا نيروهاي ما در مناطق فاقد پوشـش و  ئكردند و همين مس آتش مي
نيروهايمان را مجبور صدام زيرا . ندريگاستحكام، زير فشار آتش شديد آنها قرار 

در حالي كـه  . اي كه رسيدند، در همان جا مستقر شوند نموده بود تا به هر منطقه
جايي از مـوقعيتي بـه موقعيـت     آن بود كه ما از روش تحرّك محلّي و جابه بهتر

  .كرديم تا قدرت دفاعي ما افزايش يابد ديگر استفاده مي
را  هاي فردي و يا تجهيزاتـي مـا   ارتميزان خس دستور دادصدام هنگامي كه 

عي از طريق راديو منعكس كنند، مرتكب اشـتباه  به صورت روزانه و دقيق و واق
  1.سيار بزرگي شدب

ـ  ةاين اقدام ضد امنيتي و احمقانه، منجر به تضعيف روحيـ  ت و نيروهـاي  ملّ
توانسـت   طرف مقابل به راحتي مـي . طرف مقابل گرديد مسلّح و افزايش روحية

                                                           
نظر به اينكه هـيچ  . خواهد بر غيرنظامي بودن صدام تأكيد كندنويسنده با اين توضيح مي. 1

اقتصـادي و   -زند، لذا بايد هدف صدام را بيشتر سياسي ارتشي به چنين اقدامي دست نمي
  .دانست... ن دالرهاي كشورهاي كويت، عربستان وبا انگيزه گرفت



ی  ٧٨ ر وازه  ی  ا   و
از طريق دشمن خود و بدون  اش حمله ةآميز شيو ارزيابي دقيقي از نتايج موفقيت

به دنبال يادداشت مكتـوبي كـه مـن از     بعدهاصدام . هيچ زحمتي به دست آورد
در ايـن يادداشـت   . سوي استخبارات به او تحويل دادم، اين رويـه را تغييـر داد  

پس از ايـن،  . هايي هشدار دادم نسبت به ابعاد خطرناك تداوم انتشار چنين بيانيه
هـاي وارده بـه    گرديد و طي آن زيان آميزي منتشر مي هاي نادرست و مبالغه بيانيه
  .شد ندك جلوه داده ميما ا

هـاي نيروهـاي مسـلّح را     فرمانده كل نيروهاي مسلّح تالش نمـود تـا يگـان   
برخـي از  . جديـدي را تشـكيل دهـد    ةگسترش دهد و لشكرهاي زرهي و پيـاد 

. جنـوبي بـرده شـدند    ةبه منطقـ ] جبهه[مياني  ةها به صورت مانور از منطق يگان
ها مقابله  تا با حمالت معدود ايراني بستان منتقل گرديد ةمكانيزه به منطق 25تيپ

پيـاده مكـانيزه،    14زرهـي، تيـپ   26تيـپ . نمايد و خطوط عقبه را تقويت كنـد 
  .نيروهاي ويژه نيز به همين ترتيب عمل كردند 31زرهي و تيپ 9لشكر

هـاي سـتادي سـرگرم كـار پيوسـته در مركـز اصـلي         در شرايطي كه گروه
ن كـاخ رياسـت جمهـوري بودنـد،     كل نيروهاي مسلّح، در زيـرزمي  فرماندهي

معاون رئيس عمليـات سـتاد مشـترك     عبدالجبار عبدالرحيم األسديسپهبد ستاد 
ف كاخ، يعني محل جلسات فرماندهي كل قـوا بـه پـايين    همك ةارتش، از طبق

ريـزي و عمليـات و    هاي برنامـه  آمد و خواستار تشكيل جلسه با رؤساي گروه
اسـتخبارات در جلسـه شـركت     ةموعمن به عنوان رئيس مج. شد استخبارات

جمهور خواسته است كه بـه   رئيس«: نان خود را چنين آغاز كردوي سخ. كردم
مسـجد سـليمان    ةزرهي گسـترده بـراي اشـغال منطقـ     ةمنظور انجام يك حمل

چنين نيروي زرهي را از كجـا بيـاوريم؟ ايـن    «: من گفتم» .ريزي نماييد  برنامه
زرهـي را در   10زم دارد و مـا فقـط تيـپ   ال 1عمليات حداقل يك سپاه زرهـي 

  . ميـاني اسـت   ةسـومار واقـع در جبهـ    ةاختيار داريم كه آن هم هنوز در منطق

                                                           
  .شامل سه تا پنج لشكر استسپاه  هر. 1
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ايم، درحالي كه  ما حتّي در نزديك شدن به دو شهر اهواز و دزفول ناكام مانده

عالوه . مسجد سليمان با اشغال اين دو شهر ممكن است ةرخنه كردن به منطق
و اين مسـافت  . كيلومتر با اين دو شهر فاصله دارد 150ان بر آن، مسجد سليم

، هرچند بـه  األسدي» !طوالني، مسافتي است پيچيده و كامالً مناسب براي دفاع
ه بـود، ولـي خيلـي زود گفـت كـه      خاطر سخنان صريح من جرأت پيدا كـرد 

رئيس سازمان  ياسر عرفاتهاي  اساس توصيه جمهور در اين خصوص بر رئيس
به او گفته است كـه نفـت    ياسر عرفات. فلسطين عمل كرده استبخش  آزادي

مسجد سليمان متمركز است و چنانچـه ايـن شـهر بـه اشـغال       ةايران در منطق
ايـن  «: به او گفتم 1.درآيد، ايران مجبور به تسليم و يا توقف جنگ خواهد شد

هاي مسجد سليمان در حال پايـان يـافتن و    قديمي است و نفت چاه اطالعات
» مارون«هاي نفت  ترين ذخاير نفتي ايران، چاه مهم. د ارزش اقتصادي استفاق

جمهـور   من اين اطالعات را به رئـيس «: گفت األسدي ».در حوالي اهواز است
  ».خواهم رساند

كـل نيروهـاي    ةاين خواسته به صورت كامالً آشكار نشان داد كه فرمانـد 
اطـالع و جاهـل    هايش بي مسلّح، تا چه اندازه نسبت به امكانات و توانمندي

كـرد   اگر اصرار مي. اش اصرار نورزيد است، اما خوشبختانه چندان برخواسته
و نيروي الزم براي انجام چنين عملياتي از طريـق كـاهش نيروهـاي دفـاعي     

توان گفت كـل   گرديد، نيروهاي ما و حتّي مي ديگر مناطق عملياتي تأمين مي
اي كـه امكـان دفـاع بسـيار      به گونـه  شد ترين فاجعه مي عراق، متحمل بزرگ

  .گرديد دشوار مي
                                                           

كـه   در حـالي . خواهد با اين توضيحات صدام را به عنوان يك احمـق بنمايانـد  سامرايي مي. 1
اند و بر وجود نفت در مسـجد سـليمان و   نويسنده مدعي است از همه چيز ايران اطالع داشته

ها است كـه  حال آنكه نفت مسجد سليمان سال. كندنوان يك هدف اشاره ميانتخاب آن به ع
تمام شده است، ضمناً عراق براي پيروزي يا توقف جنگ نيازي به پيشروي در چنـين عمقـي   

توانست شرايط جنگ را به سود خود نداشت، بلكه با تصرف آبادان و دزفول و انديشمك مي
  .اي غيرممكن بنمايدان بسيار دشوار و تا اندازهتغيير بدهد و ادامه جنگ را براي اير



ی  ٨٠ ر وازه  ی  ا   و
تـرين   رهبران ايران با پشت سرگذاشتن اين مرحلـه از جنـگ كـه خطرنـاك    

ايران بـه راه   ةروي جامعپيش و با قدرت تأثيرگذاري بيشتر ه بود، بيش از لمرح
به عنوان يك عامل محرّك بزرگ بـراي بـه   » دين«عامل رواني . خود ادامه دادند

ها هزار نفر به منظور پيوستن به نيروهاي سپاه ايـران، نقـش    درآوردن دهحركت 
كه شامل سـپاه پاسـداران و   را نيروهاي نامنظم ايراني  ةخود را ايفا كرد و روحي

هـا و   حچنـان كـه تعدادشـان نيـز افـزايش يافـت و سـال       باال برد؛ همبسيج بود 
خورده شده بودنـد؛  از سوي ديگر نيروهاي ما سر. سازمانشان گسترش پيدا كرد

او در  ةهـاي بيهـود   و اقدامات و دخالـت صدام ها و تمايالت  ميان اهرم خواسته
هاي عمليـاتي از سـوي ديگـر در فشـار      هاي صحنه و ضرورت  امور از يك سو،

هـاي   قرار داشتند؛ آن چنان كه اموال هنگفتي براي جبران نتـايج منفـي دخالـت   
 .به هدر رفتصدام 
  
  مدو ةمرحل
تداوم پيدا  1982سال ابتداي آغاز و تا  1981سال ابتداي م جنگ زميني از ود ةمرحل
هاي اين مرحله اجراي چند عمليات كوچك و يا متوسـط در   از جمله ويژگي. كرد

، به منظور بيرون راندن نيروهاي ما از برخـي  ]توسط ايران[مناطق مختلف عملياتي 
هاي ممكـن و بـه غنيمـت     خسارتهاي مهم و وارد آوردن بيشترين  مناطق و يا تپه

 هـا  در ايـن عمليـات  . گرفتن تجهيزات و به اسارت گرفتن بيشترين نفرات از ما بود
  .نيروهاي مشتركي از ارتش و سپاه پاسداران ايران و بسيج شركت داشتند

را در دو محور ] جبهه[مياني  ةنيروهاي ايراني حمله به منطق 4/1/1981روز 
واقـع در  » سيف سعد«مهم و استراتژيك  ةل به طرف تپدر محور او. آغاز كردند

هـاي ايـن ارتفاعـات را در     حركت كردنـد و موفّـق شـدند قلـه    » مندلي«جنوب 
كيلومتر به تصرّف خود درآورند و نيروهاي ما را به طـرف   12اي به طول  جبهه
له سبب شد تا نيروهاي ما تحت فشـار  ئاين مس. هاي ارتفاعات عقب برانند دامنه
ها بـود، يعنـي    پياده كه مأمور دفاع از اين قلّه 2تيپ ةر قرار گيرند و فرماندمستم
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هاي قديمي بود  وي يكي از بعثي. اعدام گردد محمدجواد الخفاجيسرهنگ ستاد 

اش  رشـته . هاي رزمـي را نديـده بـود    الزم براي فرماندهي يگان هاي كه آموزش
كرد و سپس به عنـوان   مي مخابرات بود، مدتي در استخبارات عمومي بغداد كار

  .اعدام او يك اقدام ستمگرانه بود. نظامي به پاكستان اعزام شد ةوابست
پياده انجام دادنـد،   7از جمله لشكر اي كه نيروهاي ما جويانه هاي تالفي حمله

هاي زيادي بـراي عبـور از    اين لشكر به تمرين. وضعيت ارتفاعات را تغيير نداد
  .ن دست زده بودآبادا ةاروندرود و محاصر

غـرب بـه عقـب     نيروهاي ايراني موفّق شدند نيروهاي ما را از محور گـيالن 
هـاي   موفقيـت  ةهايي كه در اين جبهه حاصل شد، بـه انـداز   ولي موفقيت. برانند

  .سعد نبود سيف ةنيروهاي ايراني در منطق
ماني يك تيـپ  زرهي ايران كه از لحاظ ساز 16لشكر 5/1/19811روز  9ساعت 

زرهـي و چنـدهزار نفـر از نيروهـاي      92تيپ ديگر از لشـكر  2داشت، به اتفاق  كم
زرهي عراق در جنوب غربي اهـواز   9آسايي را عليه مواضع لشكر برق ةحمل 2سپاه،

  ع ايـن لشـكر، حـدود   آغاز كردند و موفّـق شـدند ضـمن درهـم شكسـتن مواضـ      
كـانيزه را  م 5پيشـروي كننـد و مواضـع لشـكر    » جفير« ةكيلومتر به طرف منطق 30

و  اهـواز  - خرمشـهر   ةدفـاع از جـاد   ةايـن لشـكر وظيفـ   . مورد تهديد قرار دهنـد 
ــه طــرف بصــره را برعهــده داشــت  ايــن وضــعيت، . جلــوگيري از پيشــروي ب

  .ترين وضعيتي بود كه نيروهاي ما با آن دست به گريبان شده بودند سخت
ق از نظـر  ترين يگـان ارتـش عـرا    زرهي كه زبده 10عراق با استفاده از تيپ

اين . هاي روحي و رزمي بود، دست به مانور زد تسليحاتي و آموزشي و آمادگي
نشـيني   كه در پي تهـاجم ايـران عقـب    9زرهي از لشكر 43تيپ با همكاري تيپ

. حمله را به عهـده گرفتنـد  ضد ةاين دو تيپ وظيف. كرده بود، دست به حمله زد
  . بـود ] سـابق [سـاخت شـوروي    72هـاي تـي   زرهـي مجهـز بـه تانـك     10تيپ

                                                           
  .عمليات هويزه -15/10/1359. 1
  .نفر بود 500الي  300استعداد نيروهاي سپاه در اين عمليات حداكثر . 2
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. هاي ايران از خود نشـان دادنـد   ها برتري قابل توجهي نسبت به تانك اين تانك

  .گذاري و شليك برتر بودند زيرا از نظر سرعت گلوله
اي را بـه   پشـتيباني هـوايي فشـرده    6/1/1981نيروي هـوايي عـراق در روز   

ـ    . سابقه بود نمايش گذاشت كه براي ما بي ي را بـه  ايـن عمليـات نيروهـاي ايران
هاي رها شـده خـود را    ما تانك. هاي سنگيني به آنها وارد كرد عقب راند و زيان

  .كه نيروهاي ايراني موفّق به انتقال آنها به عقب نشده بودند، بازپس گرفتيم
ها به صورت گسترده اقدام به استفاده از سالح آب، به منظور زير آب  ايراني
و نيروهـاي مـا را در ايـن منطقـه بـه      جنوب غربي اهـواز نمودنـد    ةبردن منطق

ضعشان مشغول اآنها به ايجاد خاكريزهايي به منظور حفظ مو. طرفي كشاندند بي
  .پذير نبود شدند، ولي خالي كردن منطقه از نيرو امكان

، واقـع در شـمال   »اكبـر  اللّه ةتپ«نيروهاي سپاه پاسداران  1981در ماه آوريل 
پيـاده   14و توانستند مواضع هنگ يكم تيپ 1سوسنگرد را مورد حمله قرار دادند

 1981ها در طـول سـال    حمالت محدود ايراني. را درهم كوبيده و اشغال نمايند
در اين ماه نيروهاي گسـترش  . ماه نوامبر رو به افزايش نهاد ركرد و د تداوم پيدا

شيخ بدير، از چنـد سـو مـورد حملـه قـرار گرفتنـد و        -آبادان  ةما در جاد ةيافت
كـارون   دوردست رود ةما مجبور شديم كران. ردگرديداهاي سنگيني به ما و زيان

  .نزديك اين رود سازماندهي كنيم ةدفاعي خود را در كران ةرا ترك و ديوار
  
  م جنگ عراق با ايرانسو ةمرحل

ايشـي بـه شـمار    سكـه سـال جنـگ فر    1981و سال 1980چهارماه پاياني سال
ايـن فرصـت   . رفـت  مچنان به هدر ميهاي ما ه رود سپري گرديد و ثروت مي

برداري از اوضاع جنـگ،   فراهم گرديد تا ضمن بهرهصدام حاكم  ةبراي خانواد
توانند از  تا آنجا كه مي دست به انعقاد قراردادهاي تسليحاتي و تجاري بزنند و

                                                           
هـاي   در تپه 25/1/1360در تاريخ به طور مشترك ارتش و سپاه را نيروهاي اين عمليات . 1
  .داجرا كردناكبر در شمال سوسنگرد اهللا



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ٨٣    با ا
براي حفظ قدرت و تأثيرگذاري، اقدام بـه  صدام . اموال كشور به سرقت ببرند

قيمتي در داخل و خارج عراق نمود تا بتواند وجدان افراد  نتوزيع هداياي گرا
عكس او بيش از هر رئيس كشور ديگـري بـر روي صـدها    . را خريداري كند

چاپ شد  هاي فلزي و طاليي هزار ساعت مچي، روميزي و ديواري و سنجاق
ايـن  . به صـورت رايگـان توزيـع گرديـد     و بين شهروندان عراقي و غيرعراقي

ها بـود، بـراي وارد كـردن تصـاوير وي بـه منـازل تمـام         راقيروش فريبنده ع
. ها پولي پرداخت نمايـد  ساعت ةها، چرا كه كسي مجبور نبود بابت تهي عراقي

هاي نـاچيز بـه بـازار عرضـه شـد و       مقادير قابل توجهي مواد غذايي با قيمت
هايشان، به خاطر قيمـت پـايين    كشاورزان از بهترين آرد به عنوان خوراك دام

  .كردند آن استفاده مي
شـد، ذخـاير    هاي ما در باالترين سطح حيف و ميل مي در شرايطي كه ثروت

اما در پايـان جنـگ پيـروزي اقتصـادي     . كشيده بود ايران به صورت دردناكي ته
 ةهاي ايران محدود بود، اما عراق دست و پايش بـه وسـيل   بدهي. براي ايران بود

يكي از عوامل بسيار مهمـي بـود    ،مسئلهاين ميليارد دالر بدهي بسته شد و  100
  .كويت سوق داد] جنگ با[كه كشور را به طرف 

اطالعـاتي بـه دسـت آورديـم كـه       2/1/1982و دقيقاً در روز  1982در آغاز سال 
شوش به طرف شرق  -  دزفول ةحاكي از آن بود كه ايران خود را براي حمله در منطق

زرهـي و   10دفـاع از ايـن منطقـه را لشـكر     ةفـ وظي 1.كند استان ميسان عراق آماده مي
اي  صـفحه  يازدهبه همين دليل يك گزارش اطالعاتي . مكانيزه به عهده داشتند 1لشكر

هـاي   و چون مدير امور ايران در اداره كل استخبارات نظامي بـودم، ديـدگاه   تهيه كردم
رسـال ايـن   بـه دنبـال ا  . ها ارائـه كـردم   روشني راجع به چگونگي احتمال اقدام ايراني

 مـرا بـه اتـاق فرمانـدهي     عبـدالجبار خليـل شنشـل   گزارش رئيس ستاد مشترك ارتش 
ايـد و   براي ما گزارشي فرستاده! سرهنگ وفيق«: وي خطاب به من گفت .فراخواند

                                                           
به عمليات القدس عمليات طريقنويسنده بدون اشاره به مشخص نيست بنا به چه دليلي . 1

  .استالمبين پرداخته  فتح



ی  ٨۴ ر وازه  ی  ا   و
شوش، خـود   - دزفول  ةگسترده در منطق ةايد ايران براي انجام يك حمل مدعي شده
از نيروهايمـان در  هاي بزرگي  كه ما يگان اين حرف آن است ةالزم. كند را آماده مي

شـرق ميسـان را    ةهاي منطق خرمشهر و شرق بصره را حركت دهيم تا يگان ةمنطق
جمهور  ولي آقاي رئيس. ان مقاومت نماييماير ةتقويت كنيم و بتوانيم در برابر حمل
هاي اطالعاتي به دست آورده كه حـاكي از آن   اطالعات ديگري از طريق سرويس

خرمشـهر آمـاده    ةبزرگـي بـه منطقـ    ةها خود را براي انجـام حملـ   ه ايرانياست ك
 »دانيد كه اشتباه كردن در اين وضعيت تا چه اندازه خطرناك است؟ آيا مي. كنند مي

استخبارات و ديگـر   ةوگوي رئيس ستاد مشترك ارتش با من در برابر فرماند گفت
تـرين افسـر    قـديمي چـون  . اعضاي فرماندهي كل نيروهاي مسلّح صورت گرفت

رغـم   وليت پاسخگويي بـه مـن واگـذار شـد و علـي     ئول امور ايران بودم، مسئمس
شـد بـر روي نظـراتم پافشـاري      وليت و خطراتي كه دامنگير شخص مـن مـي  ئمس

گيـري   تر از هر چيز ديگري بود و نسبت بـه نتيجـه   زيرا عراق براي من مهم. كردم 
هـاي   سـرويس «: شترك ارتش پرسيدماز رئيس ستاد م. صحيح خود اطمينان داشتم

از يـك  «: وي گفـت » انـد؟  چنـين اطالعـاتي را بـه دسـت آورده     اطالعاتي از كجا
من نسبت به آنچه كه تهيـه  «: به او پاسخ دادم» .سازمان عربي و منابع وابسته به آن

اي به محور خرمشهر صورت نخواهد  ام اطمينان دارم و در حال حاضر حمله كرده
ايـران هـم توانـايي الزم    . شوش انجام خواهد شد - دزفول  ةمنطق گرفت، بلكه در

» .گسترده در دو محور دور از هـم و در آن واحـد را نـدارد    ةبراي انجام يك حمل
. مرا مورد اعتراض قـرار داد  هاي ديدگاهمعاون عملياتي رئيس ستاد مشترك ارتش 

داد بخشـي از  هاي مرا تأييد نمود و دسـتور   ولي رئيس ستاد مشترك ارتش حرف
ديگـر  . حركت داده شوند )شرق بصره( خرمشهر ةزرهي از منطق 3هاي لشكر يگان

  1.نيروها نيز از مناطق عملياتي مختلف حركت داده شدند
                                                           

االئمه و پس از عمليات ثامن. هاي خود تأكيد كنددر اينجا نويسنده قصد دارد بر توانايي. 1
مبـين، حتـي بـراي    الالقدس با تمركز نقل و انتقاالت ايـران در منطقـه عمليـاتي فـتح    طريق

  .سربازان عراقي هم مشخص شده بود كه ايران قصد حمله در اين منطقه را دارد



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ٨۵    با ا
ها به داليل منطقي و با مالحظات سياسي و عملياتي و قـدرت بسـيج نيـرو     ايراني

ا را از شهر دزفـول و راه  م براي اجراي اولين عمليات بزرگشان، قصد داشتند نيروهاي
اي برخوردار بود دور نمايند و ايـن شـهر و    تهران كه از اهميت ويژه - دزفول  - اهواز 

 ]سـابق [ساخت شـوروي  » فراگ«هاي  پايگاه هوايي آن را از تهديد و تيررس موشك
تهران  - اهواز  - دزفول آهن  كيلومتر برد بودند، ايمن سازند و خط راه 65كه داراي 

ماهيت منطقه . به دستاوردهاي سياسي و رواني بزرگي نايل شوندتا كنند  تأمين را نيز
اي بود كه تنها با به كارگيري تعداد بسيار زيادي نيـرو، ايجـاد يـك     عمليات به گونه

هاي نيروها در يك مسافت طـوالني   ها و جناح پذير بود و عقبه دفاع مستحكم امكان
 ةوظيفـ . ماندنـد  رسيد، به صورت آشكار باقي مي كيلومتر مي 120كه تقريباً به طول 

گرديد كه جديداً سـازماندهي   به نيروهاي سبكي واگذار مي  ها و عقبه دفاع از جناح
هاي پراكنده  اين نيروها در موقعيت. شده و از قدرت رزمي ضعيفي برخوردار بودند

 1ت نـادري متفرّق شده بودند و وضعيت آنها از شهر دهلران در غرب گرفته تا دشـ 
اين امكان نيز وجود داشت كـه نيروهـاي ايرانـي از    . در شرق به همين صورت بود

و به طرف جنوب پيشروي » عين خوش«و » امامزاده عباس« ةها به طرف منطق جناح
مكانيزه  1هايي از لشكر كه شامل يگان و نيروهاي اصلي مدافع سايت رادار رانمايند 
ممكن بـود ايـن وضـعيت در     .يروها جدا سازنداز ديگر ن ،دزرهي بودن 10و لشكر

بـه  » عبـدالخان، رقابيـه، چنانـه   « ةهر پيشروي از منطقـ . محور جنوبي نيز روي دهد
» عـين خـوش  «ها بود و اگر نيروها از شمال يا جنوب  مفهوم در كنترل گرفتن جاده

رسـيد   بـه نظـر مـي   . بزرگ براي نيروهاي ما خواهد بـود  ةسرازير شوند، يك فاجع
ايـن  . برداري نماينـد  ها اين واقعيت را درك كرده و مايل بودند كه از آن بهره نيايرا

هاي مكتوب اطالعاتي و روي يك ماكت شني براي فرماندهي  حقايق را در گزارش
ولـي بـه   . توضـيح دادم صدام كل نيروهاي مسلّح تنظيم كردم و در حضور شخص 

را فـراهم  ه همبستگي نيروها اي بازسازي شود ك كه وضعيت دفاعي به گونهجاي آن

                                                           
  .عباس صحيح استدشت. 1



ی  ٨۶ ر وازه  ی  ا   و
ايشـي و  ا طي سال گذشته، به دنبـال جنـگ فرس  كه نيروهاي مبا توجه به آن(گرداند 
) دنهاي كوچكي از نيروهاي ايراني، در شرايط سختي قرار گرفته بود هاي گروه حمله

ايـران،   ةدستور داده شد بيشترين نيروها از زرهي و پياده به منظور رويارويي با حملـ 
زرهـي كـه بـه     9لشكر. ايجاد اصالحاتي در وضعيت دفاعي، آرايش  پيدا كنند بدون

زرهي نيـز از   3لشكر. مياني آورده شده بود، از اين منطقه منتقل گرديد ةتازگي به منطق
هـا   هـاي پيـاده و ده   زرهي و بسياري از يگـان  10و تيپ )خرمشهر( شرق بصره ةمنطق

. جا شـدند  جابه»گافر«كي زمين به زمين هاي موش يگان ةگردان توپخانه و بخش عمد
 ،زرهـي  92لشـكر  1،زرهـي  16پيـاده، لشـكر   21نيروهـاي لشـكر  ) ايران(طرف مقابل 

و ) بسـيج  و(هزار نفـر از نيروهـاي سـپاه پاسـداران      20بيش از  2كماندو، 58لشكر
  3.مشهد را آماده كرد ةپياد 77لشكر

در آنجا . تان سعودي رفتمبراي انجام مأموريتي به عربس 1982در آغاز ماه مارس 
بـا سرلشـكر سـتاد    مـن  . يك خلبان ايراني با هواپيماي فانتوم خود پناهنده شده بـود 

رئيس سازمان اطالعات و امنيت نيروهاي مسـلّح عربسـتان سـعودي     عبدالعزيز الشيخ
. با خلبان ايراني نيز مالقات كردم تا اطالعـات وي را دريافـت نمـايم   . مالقات كردم
سازي نيروهاي ايراني را مورد پيگيري  ه بغداد بازگشتم تا چگونگي آمادهخيلي زود ب
 ةتصميم گرفته شد كه نيروهاي ما دست به يك عمليات تهاجمي در منطق. قرار دهم

خطرنـاك كـه بـه     ةرقابيه، به منظور جلوگيري از آرايش نيروهاي ايراني در اين روزن
. نهـاده شـد  » الفـوزالعظيم «اين عمليـات   نام. گرديد، بزنند نيروهاي ما منتهي مي ةعقب
ولـي بـراي   . بزنـد  ركيلـومت  15زرهي توانست دست به پيشروي خـوبي تـا    34تيپ

كـار هشـدار دادن   . جلوگيري از آشكار شدن دو جناحش دست از پيشروي برداشت
به صورت تدريجي آغاز كرديم تا اينكه چنـد روز مانـده بـه زمـان      به نيروهايمان را
 1آنها اطالع داديم كه نيروهاي ايراني عمليـات خـود را از سـاعت     ةعمليات، به هم

                                                           
  .اطالعي نويسنده استالمبين شركت نداشت و اين نشان بيزرهي در عمليات فتح 16لشكر. 1
  .صحيح است 58تيپ. 2
  .هزار نفر بود 45از استعداد نيروهاي سپاه و بسيج در اين عمليات بيش . 3



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ٨٧    با ا
شب و اولين سـاعت آغـاز سـال     عني يك ساعت بعد از نيمهي 1982مارس  21روز 

ترين  در زمان تعيين شده، نيروهاي ايراني بزرگ اًًدقيق. جديد ايراني آغاز خواهند كرد
نيروهاي ايراني عمليـات خـود را    1.عمليات تاريخي خود را تا آن هنگام آغاز كردند

با آتش توپخانه گسـترده و نفـوذ نيروهـاي مهندسـي بـراي گشـودن معبرهـايي در        
هاي خورشيد صبحگاهي، حقـايق در   ا تابش اولين اشعهب. هاي مين آغاز كردند ميدان

كه  سپاه چهارم ةفرماند الفخريصباح هشام سپهبد ستاد . برابر ديدگانمان آشكار گرديد
 ةواقع در قلّ هده گرفته بود در قرارگاه مقدمشها را به ع ايراني ةسركوب حمل ةوظيف

 گرفتـه تـا حـوالي   » وشعين خ«هاي بلند از  كه يكي از سلسله كوه - » سن الصغري«
فرماندهي كل نيروهاي مسلّح نيز در شهر العمـاره  . مستقر شده بود - است » سيسبان«

مكـان  قـل  خورشيد به قرارگاه مقدم سپاه نوهاي مستقر و قرار بود با تابيدن اولين پرت
با آغاز صبح، من قرارگاه مقدم را به طرف جلو ترك كردم و سربازان و افسراني . كند

امـامزاده   ةبه سمت جلو پيش رفتم تا به منطق. نشيني هستند را ديدم كه در حال عقب
 2.گرفتـه بـود  كماندوي ايران اين منطقه را تحت كنترل خـود   58لشكر. عباس برسم

خود در ايـن محـور    72هاي مدرن تي زرهي عراق با تانك 10مشاهده كردم كه تيپ
هاي مقدم آن، پاتك خـود را بـراي بـازپس گـرفتن      ه است و يگانردسترش پيدا كگ

ها به اهـداف خـود رسـيدند و     ديري نپاييد كه اين يگان. اند امامزاده عباس آغاز كرده
به قرارگاه مقـدم بازگشـتم و    3.به اسارت خود گرفتند تعدادي از نيروهاي كماندو را

ي از تصوير مناسب. او از من راجع به وضعيت منطقه سؤال كرد. را ديدمصدام در آنجا 

                                                           
 1/1/1361المبين در غرب منطقه دزفول و شوش و رودخانه كرخه در روز عمليات فتح. 1

نويسنده در مصاحبه با مجله الحيات از ايـن عمليـات بـه عنـوان شكسـت      . صورت گرفت
  .بردبزرگ براي صدام و افكار او نام مي

اهللا از سپاه حمزه با تيپ محمد رسول 21ذوالفقار و يك تيپ از لشكر 58در اين محور تيپ . 2
  .را تصرف و به كنترل عملياتي خود در آوردند 27ادغام شده بودند و در عمل، نيروي تيپ

زرهـي   2زرهـي عـراق بـه تيـپ     10اطالعات نويسنده صحيح نيست در اين محور تيپ. 3
ه ابوغريـب  اهواز كه از محور لزه و امامزاده عباس وارد عمل شده بود تا بـه تنگـ   92لشكر

  .نشيني مجبور كردبرسد حمله و اين تيپ را منهدم و به عقب



ی  ٨٨ ر وازه  ی  ا   و
ولـي وضـعيت كلـي نـه     . زرهي براي وي ترسيم كـردم  10چگونگي عملكرد لشكر

  . توضيح دادم بخش نيروهايمان را نيز براي او چندان رضايت
 كـانيزه، م 1لشـكر  ةهـا، فرمانـد   گ در روز اول عمليـات ايرانـي  تداوم جن با

م سپاه آمد و در آنجا مورد بازجويي ه قرارگاه مقدب ثامرحمدالحمودسرتيپ ستاد 
پيـاده مكـانيزه    27تيـپ  ةفرماند. سال زندان محكوم گرديد 15قرار گرفت و به 

 ةفرمانـد . شد كه از اهالي موصل بود نيز اعدام دريد  يعني سرهنگ ستاد ،1لشكر
زندان شد و تا بـه امـروز از    ةرد بود هم روانپياده مكانيزه كه يك افسر كُ 1تيپ

با فروپاشي نيروهاي ما در جبهه و جنـاح  . سرنوشت او اطالعي در دست نيست
شمالي، فشار نيروهاي ايراني بر روزنه رقابيه به منظور دستيابي به دشت چنانه و 

اتي براي محاصره و نابودي، يا به اسارت گـرفتن  حي ةها و يك منطق تقاطع جاده
سـپاه چهـارم را    ةم، فرمانـد با آغاز صبح روز سـو . كرد نيروهاي ما افزايش پيدا

وي بـه شـجاعت و   . ديدم كه با نگراني در حال قدم زدن در قرارگاه سـپاه بـود  
ها ورودي رقابيه را شديداً تحـت فشـار    به او گفتم كه ايراني. دليري مشهور بود

اند و اگر بتوانند به چنانه دست پيدا كنند، نيروهاي زرهي ما را به  خود قرار داده
بزرگي به وجـود   ةمحاصره درخواهند آورد و اگر چنين چيزي روي دهد، فاجع

راه حـل  «: بـه مـن گفـت   او . گاه دشوار است كه از عراق دفاع كنيم آيد و آن مي
ـ  بايد از نيروي هوايي بخواهيم «: گفتم» چيست؟ ك و يك پشتيباني هـوايي نزدي

براي سازماندهي  تا زماني كه ما فرصت كافي -فشرده براي حفظ ورودي رقابيه 
تو را به خـدا  «: فرمانده به من گفت» .ختيار ما قرار دهدادر  - مجدد پيدا كنيم 
تـرين تلفـن    خيلي زود خـود را بـه نزديـك   » .تواني، انجام بده هركاري كه مي

بـه  صـدام  . ليات فرماندهي كل قوا در بغداد تماس گـرفتم با اتاق عم. رساندم
سرپرست فرماندهي كل نيروهاي مسـلّح، سرلشـكر سـتاد    . بغداد بازگشته بود

كه يك افسر نه چندان هوشـمند سـتاد بـود بـا مـن سـخن        ابر الدوريج قدوري
ولي معلوم شد كـه او از ميـدان جنـگ    . وضعيت را براي او توضيح دادم. گفت

 ةيعنـي در زمـاني كـه فرمانـد     - دارد و با وجود اينكه پيش از اين بسيار فاصله
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در جنگ آبادان در جنوب كارون شكست خورده بـود، امـا    - زرهي بود 3لشكر

او ! كـرديم  چه بايـد مـي  صدام با . اهميت و خطرناك بودن اوضاع را درك نكرد
بـار   ايـن افسـر يـك   . لياقت را در يك پست مهم منصوب كرده بود يك افسر بي

هـم   بـاز صدام شكست خورده و براي ما مشكالت بزرگي ايجاد كرده بود، ولي 
صـدام  تنها بـه ايـن دليـل كـه     . كند غول مياو را در يك پست حساس ديگر مش

  .كند اطمينان دارد كه اين افسر عليه او توطئه نمي
پـس از گذشـت   . پوشـيده دارد صـدام  تلفني را از  ةتوانست مكالم نمي الدوري

عت، نيـروي هـوايي مـا مـدخل رقابيـه را بـا شـدت و اسـتمرار هـدف          چند سـا 
پيشـروي  . نشيني شدند هاي خود قرار داد و نيروهاي ايراني مجبور به عقب بمباران
جنگ  شبانه روز هفتپس از  1.كربالي سپاه پاسداران نيز متوقف گرديد 25لشكر

يلـومتري شـرق   ك 20نشيني كردند و در  مستمر، نيروهاي ما از غرب چنانه عقب
پـس از بـه دسـت     1982مـارس   28عمليات ايران در روز . مرزها مستقر شدند

ايـن نبردهـا   . ترين دستاوردهاي نظامي تا به آن روز متوقّف گرديد آوردن بزرگ
سـرتيپ  . تممن به محل كارم در بغداد بازگش. هاي جديدي براي ما داشت درس
» العمـاره «در جنـوب شـهر   ، مسـتقر در قرارگاه سپاه چهارم عبدالجواد ذنّونستاد 

وي در حـال  . اين سپاه براي دفاع از مرزها كمك نمايـد  ةتا به فرماند باقي ماند
  .سپهبد يكمي ستاد است ةحاضر، داراي درج

عدي نيروهاي ايراني منابع اطالعاتي خود را توجيه كرديم تا تحركات ب ةما كلي
هـاي  عـاتي كـه از طريـق هواپيما   اولـين اطال . را در مراقبت دقيق خود قرار دهنـد 

ي در حـال  سـ هـاي مهند  به دست ما رسـيد، حـاكي از آن بـود كـه يگـان      25ميگ
جنـوبي   ةشـرقي رود كـارون، در نقطـ    ةهايي به منظور عبور از كران سازي راه آماده
پـاي ايـن رويـدادها     من نيز با سرعت زيـاد و پابـه  . خرمشهر هستند - اهواز  ةجاد

آوري اطالعات بيشتر و تحليل آن، تلگرافي به رئـيس   حركت كردم و پس از جمع
                                                           

كربال به فرماندهي برادر پاسدار مرتضي قرباني پس از تصـرف رقابيـه و برقـازه     25تيپ. 1
  .توضيحات نويسنده مقرون به صحت نيست. قرار نبود پيشروي كند



ی  ٩٠ ر وازه  ی  ا   و
اعـالم كـردم كـه نيروهـاي     . ستاد مشترك ارتش و رياست جمهوري مخابره كردم

گسـترده بـا هـدف     ةسـازي خـود بـراي انجـام يـك حملـ       ايراني در حـال آمـاده  
خيلي  رئيس ستاد مشترك ارتش. صره هستندگيري شهر خرمشهر و شرق ب بازپس

اش  وگوي دقيق بين من و او و معاون عمليـاتي  بحث و گفت. كردزود مرا احضار 
مثل هميشه با پيشنهاد من در خصوص لـزوم انتقـال سـريع نيروهـا بـه      . آغاز شد

 3هـاي لشـكر   اول يگان ةطرف شرق بصره موافقت كرد و دستور داد كه در مرحل
د، مـدير  به محض اينكه دستورات الزم به سپاه چهارم ابالغ ش. زرهي منتقل شوند

برد با من تماس گرفت، زيرا كـه مـن او    استخبارات كه در اوج ناراحتي به سر مي
او حـق داشـت، ولـي در زمـان     . را قبل از هـركس ديگـري بـاخبر نكـرده بـودم     

بندي اطالعات، در قرارگاه حضور نداشت و من تصميم داشتم كه بـر زمـان    جمع
جـا   آمـد، جابـه   ه از آب درمـي چنانچه اطالعات و اقدامات ما اشـتبا . سبقت بگيرم
. شـد  رو مي محل استقرارش با خطرات شديدي روبه ةزرهي از منطق 3كردن لشكر

من براي او محبـت و احتـرام زيـادي    . تالش كردم مدير استخبارات را آرام سازم
پس » .ز را توضيح خواهم دادهمه چي«: به مدير گفتم. قائل بودم و او نيز چنين بود

  .ا شرح دادم، او از اقدام من ستايش نمودكه اوضاع راز آن
  
  1:)شوش -دزفول (هايي از نبرد  درس

نم چند درسي را كه از دا ديگر بپردازم، الزم مي ةپيش از آنكه به يك نبرد پيچيد
  :شوش به دست آوردم، برشمارم -نبرد دزفول 

وقتي زميني كـه قصـد   . دفاع بايد از زمين مناسب استفاده شود ةدر مرحل .1
فاع از آن را داريم، يك زمين خودي مهـم نباشـد، عوامـل نظـامي بـر عوامـل       د

هاي سياسي تا آن درجه مهم و حسـاس   سياسي ارجحيت دارد، مگر آنكه انگيزه
در اين مرحله از جنگ، بايـد  صدام . باشند كه بر عوامل نظامي برتري داده شوند

                                                           
لـذا   ؛تـا نظـامي   اسـت  ياسـي س –اساساً نويسنده يك عنصر اطالعاتي بـا گـرايش امنيتـي    . 1

  .باشدديگران مي يهاهاي نظامي وي فاقد برجستگي بوده و بيشتر متأثر از استماع نظر تحليل
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گرفت و  در پيش ميبرخورد ماليمي را با اعضاي فرماندهي كل نيروهاي مسلّح 

اي را كه مايلند نبرد را در آنجـا اداره نماينـد، خـود     داد، منطقه به آنها اختيار مي
  .انتخاب كنند

اطالعات در جنگ و در عمليات مختلف و از جمله اطالعات مربوط بـه   .2
عناصر درگيـري  ترين  هاي سياسي، جزو مهم ها و تحركات و انگيزه گيري موضع

آميـز   لي داشتن اطالعات به تنهايي، براي اداره كـردن موفقيـت  و. شود قلمداد مي
 .برداري كرد بلكه بايد از آنها به صورت دقيق و درستي بهره. جنگ كافي نيست

شايسته است كه عمليات سركوب نيروهـاي طـرف مقابـل، بـه صـورت       .3
عمقي و مؤثر بر روند اوضاع صورت گيرد و الزم نيسـت كـه چنـين عمليـاتي     

، 1988در سـال  . اي كه مورد تهديد قرار گرفتـه صـورت پـذيرد    منطقهحتي در 
نيروهـاي ايـران در شـرق سـليمانيه را از طريـق       ةنيروهاي ما موفّق شدند حمل

آساي اين شهر   قگيري بر و بازپس» فاو« ةانجام يك عمليات غافلگيرانه در منطق
پاياني  ةمرحل در بحث. ها را به دست آورند ترين موفقيت سركوب كنند و بزرگ

 .جنگ با ايران به اين موضوع خواهم پرداخت
العاده آن هم بـه   چنانچه از نيروي هوايي براي مقابله با يك وضعيت فوق .4

كننـده در جنـگ    تواند يك عنصر تعيـين  صورت صحيح استفاده به عمل آيد، مي
پشتيباني فشرده و نزديـك نيـروي هـوايي توانسـت نقـش اساسـي را در       . باشد
رقابيـه بـه طـرف چنانـه ايفـا       ةقّف نمودن پيشروي نيروهاي ايراني از منطقـ متو

 .نمايد
تـرين عناصـر    برخورد اطالعاتي سريع نظـامي و كارآمـد، از جملـه مهـم     .5

ابتكار عمل افسران اطالعات نظامي در ابالغ به موقـع،  . موفّقيت در جنگ است
 مسـئله همـين  . ي گذاردتواند اثر كارآمدي برجا هاي عملياتي مي به جاي توصيه

رقابيه و  ةدر جريان پيشنهاد اجراي پشتيباني هوايي نزديك، به منظور بستن دهان
و نامناسب بـودن زمـين    الت مختلف روند درگيريبيني احتما همچنين در پيش

ترين توجهي به آنچه كـه مـا    فرمانده كل قوا، كوچك. براي دفاع تحقّق پيدا كرد



ی  ٩٢ ر وازه  ی  ا   و
ين براي دفاع گفته بوديم نكرد، ولي من يك گـزارش  راجع به نامناسب بودن زم

ها و ستادها و نيروي هوايي پخش كـردم   فرماندهان سپاه ةاطالعاتي در ميان هم
) آشـكار بـه او   ةالبتـه بـدون اشـار   (صدام و تلويحاً خاطرنشان كردم كه شخص 

  .ول شكست در اين نبرد استئمس
و نظــامي تنهــا در  سياســي جــدايي بــين رهبــران: آزادي عمــل نظاميــان. 6

شــوند و داراي قــانون اساســي هســتند،  كشــورهايي كــه دموكراتيــك اداره مــي
م هنـوز رهبـران ديكتـاتور و    ن سودر برخي از كشورهاي جها. پذير است امكان

چنـين حكـومتي آزادي بيـان     ةدر ساي. اي در رأس قدرت وجود دارند خودكامه
صحيحشان و اسـتفاده از آنهـا    هاي ديدگاهبراي فرماندهان نظامي به منظور ارائه 

بـاالترين مقـام    ةگيري به عهد ساز وجود ندارد، بلكه تصميم در مسائل سرنوشت
در . اسـت  -كنـد   كل نيز معرفـي مـي   ةكه در عين حال خود را فرماند -سياسي 

خـود را بـه    هايهـا و پيشـنهاد   كشورهاي دموكراتيك، فرماندهان نظامي توصيه
نمايند و چنانچه رهبران سياسي، راهي مغاير  رائه ميصورت آشكار و ثبت شده ا

وليت كامل شكست احتمـالي را  ئپيش گرفتند، مسفرماندهان نظامي در  ةبا نظري
توانند نظري مخـالف   ولي در عراق، فرماندهان نظامي نمي. گيرند نيز برعهده مي

 زيرا چنين كاري موجب قتل فرمانده از طريق خورانـدن يـك   بدهند؛صدام نظر 
قرص سمي و يا يك ليوان شربت آبليمو يا چاي مسموم و يا ترور علنـي و يـا   

اگر به اتهام خيـانتي بـزرگ،   . گردد بازداشت او به اتهام توطئه و يا جاسوسي مي
شـود تـا    ي اجرا شود، از بازماندگانش خواسته مـي ا حكم اعدام در مورد فرمانده

محـل   كس از قبري كه هيچ ةهزين آن اعدام شده و ةهايي كه به وسيل گلوله ةهزين
  !مايندآن اطالع ندارد را پرداخت ن

تـرين مراحـل    ترين و شـديدترين و سـخت   جنگ كه طوالني ةسومين مرحل
ايـن مرحلـه شـامل    . تداوم پيـدا كـرد   1988آوريل  16جنگ براي عراق بود، تا 

غال منـاطق مهمـي   وار و نفوذ به داخل خاك عراق و اش زنجيره ةعمليات گسترد
  .از اين كشور بود
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كـه  ( »ميسـان «حركت سريع نيروهاي ايراني از محـور شـرق    ةاطالعاتي دربار

به طرف جنوب اهـواز و آرايـش   ) شوش گذاشتيم - پيش از اين نام آن را ذزفول 
مـا هـم   . گرفتن اين نيروها به طور اساسي در شرق رود كارون به دست ما رسـيد 

 25ي، با استفاده از هواپيمـاي ميـگ   عمليات گشتي، شناسايي و عكسبرداري هواي
هاي زمين به هـواي سـاخت    كيلومتري را افزايش داديم، تا از موشك 21از ارتفاع 

سرعت اين هواپيماهـا در  . ، در امان باشند 1كيلومتر برد بودند 18امريكا كه داراي 
هزار كيلومتر در ساعت است و هواپيماهاي ايراني قـادر   دوچنين ارتفاعي بالغ بر 
كرديم كـه نـه تنهـا     ها و داليلي دريافت مي ما هر روز نشانه. به تعقيب آنها نبودند

انجام حمله بود، بلكه ما را در تحليل صـحيح و دقيـق از محورهـا و     ةبيانگر انگيز
پيگيـري تحركـات   . كـرد  مراحل حمله و چگونگي گسترش نيروها راهنمـايي مـي  

) ها لشكرها و تيپ(ها  بود، زيرا يگانسان آنيروهاي منظم، يعني ارتش ايران بسيار 
شـد از خودروهـاي نظـامي بـراي      معموالً از روش مشخصي و تـا آنجـا كـه مـي    

بـه  هاي ستادي  اليتو از ابزار مخابراتي و همچنين فع كردند جايي استفاده مي جابه
اين در حالي بود كـه دسـتيابي   . آوردند برداري به عمل مي اي بهره صورت گسترده

شـواري و پيچيـدگي   تحركات نيروهاي سـپاه پاسـداران، بـا د   درباره ات، به اطالع
ايـن نيروهـا در تحرّكاتشـان، از خودروهـاي غيرنظـامي و ديگـر        زيرا. همراه بود

جايي با سرعت زياد همراه بود و آمـادگي يـك    كردند؛ كار جابه وسايل استفاده مي
دامات اداري زيـادي  هزار رزمنـده در جبهـه، مسـتلزم اقـ    پنج لشكر سپاه با حدود 

هاي ويـژه   و يا ديگر راه) ارتش(ما در موارد متعددي از طريق نيروهاي منظم . نبود
هاي سپاه  توانستيم روش آورديم و به سرعت مي خودمان، اطالعاتي را به دست مي

  .ها و محورهاي عملياتي آنها را شناسايي كنيم در حمله
و موشكي ايـران  پياده و توپخانه  بار ديگر تعداد زيادي از نيروهاي زرهي و

آرايش پيدا كردند و ما كـانون اصـلي خطـر را     )خرمشهر( در منطقه شرق بصره

                                                           
  .كيلومتر برد دارند 25هاي هاگ موشك. 1



ی  ٩۴ ر وازه  ی  ا   و
نيروهاي ايراني قصد داشتند دست به عمليات عبـور اصـلي از   . تشخيص داديم

خود را به طرف  ةبزنند، و آنگاه حمل» دارخوين«واقع در شمال » هالوب« ةمنطق
سـپس پيشـروي   . ترش دهنداهواز گس -دة خرمشهر سوي محور جا و به 1شرق

المللي ادامـه دهنـد و محـور     غرب يعني به سمت مرزهاي بينخود را به طرف 
  .كنند از شهر خرمشهر باز هاي مدافع ماديگري در پشت نيرو

اي كـه قـرار    در بازديدهاي مفصلم از منطقه دريافتم كه نيروهـاي مـا در نقطـه   
ـ   پـنج  ةكنند، در فاصـل  ها از آنجا عبور است ايراني غربـي رود   ةكيلـومتري از كران

هايمـان   الزم اسـت بـه يگـان   «: هايم پيشنهاد كردم در گزارش. كنند كارون دفاع مي
غربي رود كارون، به صورت قاطع و كامـل پاسـداري    ةدستور داده شود تا از كران

لّح يـك  مانـدهي كـل نيروهـاي مسـ    به دنبال ارائه اين پيشنهاد، فر» .به عمل آورند
فوق در آن نوشته شده بود، صادر كرد و خاطرنشان  ةمكتوب فوري كه جمل امرية

ول اجـراي  ئولي فرماندهي سپاهي كه مسـ . كرد كه اين دستور فرماندهي كل است
سـازي خـود    دو طرف به آرايش نيرو و آماده. اين دستور بود، اقدامي صورت نداد

  .ادامه دادند ،نبرد تاريخ بود ترين براي انجام نبردي كه تا آن روز، بزرگ
ها، تحوالت  حاوي اطالعات كافي راجع به آرايش، انگيزه هاي مفصلي گزارش

ها و نيـروي هـوايي    سازي نيروها در اختيار فرماندهي كل و فرماندهي سپاه و آماده
   ةدر جــاد جــواد اســعدزرهــي بــه فرمانــدهي ســرتيپ ســتاد  3لشــكر. دادمقــرار 

رار پيدا كرد و بـه او دسـتور داده شـد تـا بـه محـض آغـاز        اهواز استق - خرمشهر 
  .هاي آنان را مورد حمله متقابل قراردهد عمليات عبور نيروهاي ايراني، سرپل

بينـي   پيش 1982آوريل  30بامداد روز  1ساعت  ن و تاريخ آغاز حمله راما زما
رارگـاه  ق . 82آوريـل   30/29شب، شامگاه  بعد از نيمه 1كرده بوديم، يعني ساعت 

فرماندهي كل نيروهاي مسلح كه من نيز در مجموعه آن بودم به قرارگاه مقـدم در  
م، سـپاه سـو   ةدر آنجا با حضور فرمانـد . واقع در غرب بصره منتقل شد» دريهميه«

                                                           
  .به طرف غرب صحيح است. 1



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ٩۵    با ا
بـود،  » األنبـار «از اسـتان  » عانه«كه از اهالي شهرستان  صالح القاضيسرلشكر ستاد 

مـدير اطالعـات    ،عبـدالجبار خليـل شنشـل   اد پهبد سترئيس ستاد مشترك ارتش، س
در اين جلسه مسائل حملـه ايـران مـورد    . اي تشكيل شد نظامي و خود من جلسه

  واقـع در  » كباشـي «بـه قرارگـاه مقـدم سـپاه در      صالح القاضيبحث قرار گرفت و 
يـك از مـا    ولـي هـيچ  . هـا نقـل مكـان كـرد     شرق اروندرود و در وسـط باغسـتان  

  .تيرباران خواهد شدصدام ه دستور بخود راه دهد كه او بنا  توانست به گمان نمي
  

  ور نيروهاي ايراني و پيامدهاي آنعب
شب اطالعات آشكاري دريافت كـرديم كـه حـاكي از آغـاز عمليـات       پس از نيمه

يـن  خيلـي زود ا . و ايجاد سـرپل بـود   1)سپاه و بسيج(عبور نيروهاي نامنظم ايران 
 جـواد اسـعد شـيتنه   ستاد ولي سرتيپ . م قرار داديماطالعات را در اختيار سپاه سو

مدير اطالعات نظامي شخصاً از . زرهي اين اطالعات را باور نكرد 3لشكر ةفرماند
پاسخ داد كه چيزي مشـاهده نكـرده    سعداجواد يق تلفن با او مذاكره كرد، ولي طر

نـه  هـا   عمليـات عبـور ايرانـي   «: مدير اطالعات نظامي بـه او پاسـخ داد كـه   . است
زرهـي   3ولي فرمانـده سـپاه   » .صددرصد، بلكه يك ميليون درصد آغاز شده است

ها سرپل مسـتحكمي را ايجـاد كردنـد و از آنجـا      هيچ اقدامي نكرد تا اينكه ايراني
نيروهـاي خـط مقـدم    . خود را به طرف مواضع مقدم اين لشكر آغاز كردند ةحمل

مورد اجرا گذارند، اقدام ه را به كه طرح از پيش تعيين شداين لشكر نيز به جاي آن
خيانت و يا تباني نكرده بود، يك افسر ترسو هـم   جواد اسعد .نشيني كردند به عقب

بان و يا شبكه ارتباطي خوب بر نظر شخصي خـويش   نبود، ولي بدون داشتن ديده
به ويژه . شد اصرار ورزيد و دست به اقدام اشتباهي زد كه قانوناً بايد فراخوانده مي

دفـاعي نيروهـاي مـا     ةاقدام او موجب ايجاد يك شكاف خطرناك در ديـوار  كهآن
  .گرديد و جنگ را در وضعيت سختي قرارداد

                                                           
  .نيروهاي ارتش در اين عمليات شركت داشتند، ولي نويسنده از ذكر آن خودداري كرده است. 1



ی  ٩۶ ر وازه  ی  ا   و
اين اقدام نادرست وضعيت جبهـه را بـه نفـع نيروهـاي ايرانـي تغييـر داد و ايـران        

زرهـي   ةويـژ پياده و نيروهـاي  توانست تعدادي از لشكرهاي سپاه پاسداران و نيروهاي 
منطقه  در بودند، برخوردار خوبي ةروحي از شوش - دزفول نبردهاي دنبال به كها ر ودخ

اي به بـار آورد و    نيز نتوانست هيچ نتيجه» لونا«هاي  موشك ةشليك فشرد. مستقر نمايد
دفاع از عقبـه خرمشـهر را بـه     ةكه وظيف» االدامه«ي نيروهاي ايراني خود را به سد خاك

خاكي به خط مقدم و خطرناك نيروهاي عراقي تبـديل   اين سد. ه داشت، رساندندعهد
بعدي حمله،  ةمرحل. نشيني كردند نيروهاي ما به طرف مرزهاي شرقي بصره عقب. شد

در اينجـا الزم  . عبور از سد خاكي االدامه بود تا شهر خرمشهر كامالً به محاصـره بيفتـد  
  .و از اين كار ناتوان بودكل نيروهاي مسلّح دست به اقدامي بزند، ولي ا ةبود كه فرماند

ميالدي براي بازديد از سد االدامه رفـتم، مشـاهده كـردم كـه      1982مي  6روز 
پشت سد براي تأمين  ةپوش در دامن چند زره. وضعيت دفاعي ما بسيار ضعيف است

ها رفتم  پوش برفراز تعدادي از اين زره. هاي سنگين مستقر شده بودند آتش مسلسل
 ستحكامات و موانع ايجاد شـده، مثـل  روي سد وجود ندارد و او ديدم هيچ كنترلي 

هاي ناهمگون و تلفيق  يگان. هاي مين بسيار ضعيف هستند هاي خاردار و ميدان سيم
  .نامنظمي از نيروها نيز براي دفاع از اين منطقه مهم، آرايش يافته بودند

به فرماندهي  اي با امضاي مدير اطالعات نظامي، خطاب به بصره بازگشتم و نامه
كننده از شهر  و در آن نسبت به ضعف نيروهاي دفاع 1كل نيروهاي مسلّح تنظيم كردم

حزب بعث در بصره فراخواندند، در آنجا  ةمرا به قرارگاه شعب. خرمشهر هشدار دادم
پيـاده كـه وظيفـه     11لشـكر  ةفرماند. اعضاي فرماندهي كل تشكيل جلسه داده بودند

 سـعيد محمـد فتحـي   يعني سرتيپ سـتاد  ا به عهده داشت، دفاع از اطراف خرمشهر ر
بحث بين مـن و او  . فعلي گارد مرزي نيز به اين جلسه فراخوانده شده بود ةفرماند
او با نظـر مـن مخالفـت ورزيـد و     . پايين بودن سطح استحكامات آغاز شددرباره 

                                                           
لـذا نـوعي   . رسد يك مدير اطالعاتي در سلسله مراتب به صدام نامه بنويسد ه نظر نميب. 1

مبالغه قابل مشاهده است، چنان كه در پاراگراف بعد عدم توجـه بـه پيشـنهاد نويسـنده بـه      
  .گيرد عنوان عامل شكست مورد تأييد قرار مي



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ٩٧    با ا
وفيـق  م سـتاد  قـوي و نفوذناپـذير اسـت و سـرهنگ دو    استحكامات آنجا «: گفت

بـا  » .كـرد  براي بازديد از مناطق اين لشكر، بايد از قرارگاه لشكر عبور مـي  مراييسا
كه او از اين جهت كه از قرارگاه عبور نكرده بودم حق داشـت، ولـي در   وجود اين
مـدير اطالعـات   . يك جنگ دشوار، رعايت قراردادها در توان مـن نبـود   ةبحبوح

وفيق م ستاد م كه نظر سرهنگ دوميدواريا«  :نظامي در جمع فرماندهان چنين گفت
  ».درست نباشد سامرايي

جنـوبي در   ةاطالعـات منطقـ   ةچند روز بعد از اين جلسه، در دفتر مدير شبك
. اطالعـات نظـامي مالقـات نمـودم     مديركلبصره، با رئيس ستاد مشترك ارتش و 

هايم را راجع به وضعيت دفـاعي   رئيس ستاد مشترك ارتش از من خواست ديدگاه
زيـرا  . حتي نيم ساعت هم تاب مقاومت نـداريم «: من گفتم. ر توضيح دهمخرمشه

شـد و  خـاطر   او از سـخنان مـن آزرده  » .وضعيت دفاعي ما در آنجا ضعيف اسـت 
هنوز چند روزي نگذشته بود كه همـين دو  » پس چه كار بايد انجام دهيم؟«: گفت

تاسـر شـب   نفر بار ديگر، صبح هنگام به همين محل آمدند و معلـوم شـد كـه سر   
، چيزي نمانده بـود كـه ديـروز در پـي     وفيق«: شل گفتشن. اند گذشته را نخوابيده

اين حملـه يـك   «: من گفتم» .دفاعي خرمشهر، همه چيز تمام شود ةديواربه حمله 
  »!حركت براي محك زدن بود، نه يك حمله واقعي

مسـتقر  » االدامـه «سـد  در فضاي باز حوالي  1982مي  24/23شب  10ساعت 
شاهد . ترين خط دفاعي خرمشهر بود ها، اساسي ايراني ةاين سد با آغاز حمل. شدم

ها قطـع   هنوز چيزي از شب نگذشته بود كه تيراندازي. هاي متقابل بودم تيراندازي
 ةشكسته است و نيروهاي ايرانـي ديـوار   يقين كردم كه مقاومت مدافعان درهم. شد

اروندرود، بـه پيشـروي خـود ادامـه     اند و تا رسيدن به  شكسته دفاعي سد را درهم
صـدها  . كننده به محاصـره افتادنـد   رمشهر و اطراف آن و نيروهاي دفاعخ. دهند مي

عـرض  . نفر از افسران و سربازان، مجبور شدند خود را به درون اروندرود بيفكنند
 ةسربازان براي نجات از اسارت و رسيدن به كران. متر بود 600اين رودخانه بيش از 

در مركـز رودخانـه غـرق     آنهاخود را به رودخانه انداختند و تعداد زيادي از  ديگر،



ی  ٩٨ ر وازه  ی  ا   و
بـه   پياده 7رسيد، به لشكرصدام هنگامي كه اين خبر به . شدند و به هالكت رسيدند
كه در آن هنگام سرتيپ سـتاد بـود،    ميسر ابراهيم الجبوريفرماندهي سرلشكر ستاد 

روهـا را مسـتقر كنـد، وگرنـه او و     ند و نيكبشـ  شهر را درهـم  ةدستور داد محاصر
قـواي موجـود و    ةبا توجه به موازن. اعضاي ستاد لشكر، همگي اعدام خواهند شد

  .وضعيت روحي نيروها، اين خواسته غير ممكن بود
صـدام  در دستيابي به هرگونه پيشروي ناكام ماند و براي اولين بار  7لشكر

راه داد و در اعـدام  جنـگ ترديـد بـه خـود      ةدر اجراي حكم اعدام در صـحن 
زرهـي،   3لشـكر  ة، فرماندصالح القاضياين لشكر، يعني سرلشكر ستاد  ةفرماند

از  عبـدالهادي و سرهنگ  نزار النقشبندي، سرتيپ جواد اسعد شيتنهسرتيپ ستاد 
نـام  » بيت المقـدس «اين عمليات، كه ايران آن را . پياده درنگ نمود 412تيپ 

شـهر   آن را خـونين  خمينـي ] امـام [رمشهر را كه و ايران، خ 1نهاد به پايان رسيد
  2.خواند، بازپس گرفت آن را خاكريز بصره ميصدام يعني شهر خون و 

ما و نيروهاي ايراني رودرروي يكـديگر، روي سـد مـرزي بـين دو كشـور      
دارد،  دريافت در چه شرايط دشواري قـرار صدام هنگامي كه . آرايي كرديم صف

ولي ايران سرسختي نمود . نشيني نمايد يران عقباراضي ا ةتصميم گرفت از كلي
: گفتـه اسـت   1982راجع بـه سـال   صدام . 3و تصميم گرفت جنگ را ادامه دهد

                                                           
شد و در سه مرحلـه،   آغاز 10/2/1361دقيقه بامداد  30المقدس در ساعت عمليات بيت .1

  .در پي داشت 3/3/1361آزادسازي خرمشهر را در تاريخ 
بلكـه رزمنـدگان مظلـوم    . اندنخوانده "شهرخونين"حضرت امام خميني نام خرمشهر را  .2

  بسيجي و سپاهي پس از يك مقاومت خونين و شجاعانه در برابر ارتـش عـراق در تـاريخ    
  .استفاده كردند "خرمشهر"جاي  به "شهرخونين"از عنوان  1359مهر  24
كيلومترمربـع   3000گرفت كه عراق همچنان  نشيني صدام و اعالم آن در شرايطي صورتعقب .3

. از خاك ايران را با حضور در ارتفاعات سركوب مرزي و نفت شهر و سـميده در اختيـار داشـت   
در حـالي كـه   . جـام گرفـت  المللي به ايـران ان اقدام عراق با هدف سياسي و براي افزايش فشار بين

گونـه امتيـازي بـه ايـران     عراق در برابر ايران شكست خورده بود، حاميان عراق حاضر نشدند هيچ
در چنين وضعيتي ايـران  . بر محكوم كردن متجاوز و پرداخت خسارت به ايران، واگذار نمايندمبني

  حلي به جز ادامه جنگ در خاك عراق در برابر خود داشت؟ چه راه



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ٩٩    با ا
بـا ايـن تعبيـر سـعي داشـت      » چيست؟ 82داني كه سال  ؛ و تو چه مي82سال «

  .دشواري شرايط اين سال را بيان نمايد
ادرات نفت از طريـق  ص. چيزي نمانده بود كه تمام ذخاير نقدي ما ته بكشد

هـاي   متوقّـف گرديـد و ضـربه   صـدام  هاي خطرناك  سوريه به دنبال تجاوزكاري
ها  ها و پشتيباني ولي حمايت. شد ما وارد مي ةنظامي يكي پس از ديگري بر پيكر

كشـور عربـي، بعـد از    ايـاالت متحـده از طريـق يـك     . به عراق سرازير گرديـد 
كار ارائـه اطالعـات بـه مـا را      1982شوش، در اواخر مارس  -نبردهاي دزفول 
از  1.كشورهاي خليج فارس نيز پشتيباني خـود را افـزايش دادنـد   . آغاز كرده بود

زيرا سقوط اين . اين پس ما ديديم كه خود را بايد براي دفاع از بصره آماده كنيم
  .شهر معناي ديگري داشت

ديـد  جخط زماني كه نيروهاي ما مشغول سازماندهي خود و مرتب كردن 
بيني آنچه كه ايران قصد انجام آن را  دفاعي گرديدند، طبيعي بود كه براي پيش

كـه بـيش از   (هاي اطالعاتي را در كليه مناطق عمليـاتي   دارد، الزم بود فعاليت
اي كـه   روش ويژه بر اين كار باعث شد كه بنا. تقويت كنيم) هزار كيلومتر بود

با يـك سـال ارتقـاء بـه درجـه       از گذشته وجود داشت، از من قدرداني شود؛
  .بودصدام سرهنگي و خودروي مدل جديدي كه هديه شخصي 

ولـي مـن   . هاي فراواني را متحمل نشده بودند نيروهاي ايراني هنوز خسارت
هاي تـوده اصـلي نيروهـاي     هاي اطالعاتي را براي پيگيري فعاليت بيشتر فعاليت

انجام عمليات در اين منطقه بـا  زيرا احتمال . ايراني در شرق بصره متمركز كردم
ـ   هدف اشغال شـهر بصـره و يـا اشـغال نـواري از نخلسـتان       شـرقي   ةهـاي كران

                                                           
تبليغاتي در سطح منطقه  -اطالعاتي و سياسي  -هاي مالي س از فتح خرمشهر حمايتپ. 1

ايـن اقـدام بـه    . المللي به صورت سازماندهي شده و گسترده از عراق صورت گرفتو بين
بـه همـين دليـل    . دليل نگراني از پيروزي ايران و نتايج احتمالي ناشي از سقوط صدام بـود 

اي قـرار داشـت كـه بـراي     يك جبهه متحـد جهـاني و منطقـه    توان گفت ايران در برابر مي
 . گونه اقدامي دريغ نداشتندحمايت و حفظ صدام از هيچ



ی  ١٠٠ ر وازه  ی  ا   و
پـس  . وجود داشـت  - »تنومه«معروف به  - اروندرود و بخش شرقي شهر بصره

هاي تهـاجمي در ايـن منطقـه، آشـكارتر      هاي فعاليت از گذشت چند روز نشانه
  ]:بودند از عبارت[ها   از جمله اين نشانه. گرديد
  سازماندهي و آموزش مجدد نيروها .
 تعمير نقص تجهيزات .
 دريافت و ذخيره كردن مقادير زيادي مهمات رزمي .
 هاي امداد پزشكي ها و موقعيت ايجاد ايستگاه .
 انجام عمليات مكرر گشت و شناسايي زميني و هوايي .
 ثبت اهداف توپخانه .
هاي مين و موانـع   گذاري ميدان اي نشانهشناسايي بر -هاي گشتي  اعزام تيم .

 بازنمودن معبر در آنهاو 
عالوه بر اينها اطالعات اساسي و روشن و قطعي راجع به اهداف ايـران  

مثل هميشه توانستم محور و ميزان نيـرو و  . از اين عمليات به دست آورديم
را به عنوان زمان  1982ژوئيه  14/13شامگاه . اهداف حمله را مشخص كنم

هـاي ايـران حملـه    همـان شـب نيرو   10رأس ساعت . بيني كردم حمله پيش
ايـن نيروهـا موفّـق     1.زرهي سپاه پاسداران آغـاز كردنـد   30خود را با لشكر

كيلـومتر   22شكسـته، و پـس از    زرهي را درهم 9دفاعي لشكر ةشدند ديوار
اين درياچه يك . پيشروي و در آستانه درياچه ماهي، سرپل خود را بنا كنند

ها پيش در شرق بصره ايجـاد   شد، كه از مدت مانع مصنوعي بزرگ تلقي مي
  .بود  شده

ژوئيه، نيروهاي ما دست بـه پاتـك زدنـد و طـي آن توانسـتند       14ظهر روز 
بار ديگر تكـرار شـد، تـا     پنجولي حمالت ايران . عقب برانند نيروهاي ايراني را
عمليات ايران  ةعومجماين . با شكست مواجه شد 31/7/1982سرانجام در روز 

                                                           
تحت فرماندهي قرارگاه مشترك سپاه و ارتش به  23/4/1361عمليات رمضان در تاريخ . 1

  .نام قرارگاه كربال آغاز شد



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٠١    با ا
اي بـه عـرض    تنها منجر به تصرف بخش كوچكي از قلمروي عـراق در منطقـه  

  .كيلومتر گرديد دهكيلومتر، و طول تقريبي  چهارحدود 
 در جريان اين عمليات سنگين، من در قرارگاه مقدم فرمانـدهي كـل نيروهـا در   

ه بغـداد رسـيدم، مـرا بـه     ب آنكهبه محض . مرا فوراً به بغداد فراخواندند. بصره بودم
در آنجا بـا  . رود دجله بردند ةهاي مجلّل سازمان كل اطالعات، در كران يكي از خانه

يكـي از آنهـا   . مالقـات كـردم  » CIA«نفر از اعضاي سرويس اطالعات مركزي  سه
گفـت كـه در ارتـش داراي     بااليي داشت و راجع به خود و همكـارانش مـي   ةدرج
م پايش را در جنگ ويتنام از دست داده بود، و نفر سوم ونفر د. ژنرالي هستند ةدرج

آنان آمده بودند تـا  . دانست مدتي در تونس و يمن كار كرده بود و زبان عربي را مي
از . مستقيماً آمادگي خود را براي دادن اطالعات الزم راجع به ايـران اعـالم نماينـد   

عـات را در اختيـار مـا    ، آنها از طريق يك كشور عربي اين اطال1982اواخر مارس 
اي از وضعيت نظامي و اطالعاتي موجود را در اختيار آنها  من هم شمه. گذاشتند مي

اين گـروه، اطالعـات   . گذاشتم و آنها با خوشحالي تمام گزارش من را گوش دادند
بودنـد كـه بسـياري از آنهـا       خود آورده به نيروهاي ايراني با خوب و اساسي راجع

، براي تكميل اطالعات نـاقص اسـتفاده   آنهابود و ما از بخشي از  فاش شدهما براي 
هـاي ايرانـي و    هاي بسيار دقيقي راجع بـه يگـان   ها و طرح ها نقشه امريكايي. كرديم

اي اقتباس شده بـود بـا خـود     هاي توضيحي كه از تصاوير ماهواره همچنين كروكي
هـا نيـاز مبـرم     هـا و طـرح   گونه نقشـه  در آن مرحله از جنگ ما به اين. آورده بودند

كه مأمور سفر به ژنو شده بودم، با يكـي از   1981پيش از اين نيز در فوريه . داشتيم
االصل بود، مالقات كردم و قرار شد با او  امريكايي، كه يك ارمني لبناني ةتجار اسلح

ميليـون دالر   2/1هاي نظامي با مقياس يك پنجاه هـزارم در ازاي   درباره خريد نقشه
تأمين گرديده بود و قـرار   عدنان خيراللّهاين مبلغ از طريق سپهبد ستاد . كره نمايممذا

ولـي  . ها را تحويـل بگيـرم   بود پس از اين سفر به امريكا بروم تا هرچه زودتر نقشه
اي  دريافتم نيازي به چنين سفري نيست، به عراق بازگشتم و مجموعـه  آنكهپس از 
  !ق غير مهم ايران براي ما ارسال گرديدهاي مختلف، راجع به مناط از نقشه



ی  ١٠٢ ر وازه  ی  ا   و
هـا   آن، اين احساس را در ايراني ةمرحل پنجنبردهاي اول شرق بصره در هر 

هاي جنگ بينديشند، تا ضمن كاهش  به وجود آورد كه بايد به مناطق ديگر جبهه
هايشان، نيروهاي ما را در مناطق عملياتي ديگـر پراكنـده سـازند و شـرايط      زيان

 ةتحركات سـاده و غيرسـاد   ةمن شخصاً كلي. غافلگيري هم فراهم آيدالزم براي 
و حتي به صورت عمقي پيگيري كرده و تحـت   ها را در طول خط تماس ايراني

تحركـات ايـران، و    ةهايي راجع به كلي هر روز صبح و شب، گزارش. نظر داشتم
هـا   ن گلولهو ماهيت زميني كه اي آنهاهاي دودزا و نقاط سقوط  حتّي تعداد گلوله
  .كردم كردند، دريافت مي بر آن سقوط مي

  
  عمليات ارتفاعات مندلي

م جنگ قلمـداد  سو ةبرمبناي برنامه نظامي جديد ايران كه ما آن را بخشي از مرحل
بـراي اشـغال ارتفاعـات     آنهـا سومار، شاهد آرايش نيرو و آمادگي  ةكنيم، منطق مي

ر اين خصـوص را تنظـيم كـردم و    هاي الزم د گزارش. بود» مندلي«مرزي و شهر 
كـه از افسـران فعـال و داراي     العلـي  صـالح حسـين  م، سپهبد ستاد سپاه دو ةفرماند
مـن نيـز بـه اتـاق     . هاي ناصري بود به فرماندهي كل قـوا فراخوانـده شـد    گرايش

هـا و   اين سپاه هنوز نسـبت بـه وجـود انگيـزه     ةزيرا فرماند. عمليات دعوت شدم
ي به منظور حملـه مجـاب نشـده بـود و روي نظـرش پـاي       آمادگي نيروهاي ايران

اگر شما چيـزي  ! سرور من«: به او گفتم» !بينم من چيزي نمي«: گفت فشرد و مي مي
خواهيم كه از طريـق   بينيم و از شما مي بينيد، ما با استفاده از ابزار خاصمان مي نمي

 شنشـل سـپهبد  ده بـود، بازگشـت، ولـي    او در حالي كه هنوز مجاب نش» .ما ببينيد
  .دستورات الزم براي تدارك و سركوب حمله را به او داده بود

 1، نيروهاي سپاه پاسـداران 1982اكتبر  1سپتامبر و  30شب،  نيمه 2ساعت 
خود را آغاز كردند و ارتفاعات مندلي را به اسـتثناي يـك قلـه بـه نـام       ةحمل

                                                           
مشترك توسط نيروهاي سـپاه  و به صورت  23/4/1361عقيل در تاريخ بنعمليات مسلم. 1

  .و ارتش انجام شد



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٠٣    با ا
مقدم فرمانـده   ر دفتر خطصبح روز بعد د. به اشغال خود درآوردند 1»سانوبه«

او براي دلداري و آرامـش ديگـر فرمانـدهان    . م در مندلي حاضر شدمسپاه دو
گويـد   و مياينجا با ما است  وفيق سامراييم ستاد، سرهنگ دو«: گفت چنين مي
  »!اند اي سنگيني را در اين حمله متحمل شدهه ها خسارت كه ايراني

فراگيرند، آن است كه نبايد  درسي كه فرماندهان عملياتي بايد از اين رويداد
است مردود شمارند، تا گرفتـار مشـكالت    آنهامسائلي را كه خارج از تخصص 

بايـد از ابـزار   . رتبـه نشـوند   ه در مسائل حياتي با فرماندهان عـالي ژپيچيده به وي
و فقـط بـه    انجام شناسايي دقيـق اسـتفاده كننـد   موجود در اختيارشان به منظور 

  .گردد بسنده نكنند ارسال مي آنهاگاه كل براي اطالعاتي كه از قرار
 

  ايران ةضد حمل
بـزرگ بـه    ةپس از آنكه ايران تمهيدات الزم براي يـك حملـ   19832 ةدر آغاز فوري

بستان  ةخود را از منطق ةشرق ميسان را فراهم كرد، نيروهاي مشترك اين كشور حمل
دفـاعي نيروهايمـان را    ةآغاز كردنـد و توانسـتند ديـوار   » ميشداغ«و ارتفاعات مرزي 

 3.كيلومتري پيشروي نماينـد  50در عمق حدود » غُزَيله«شكسته و به طرف پل  درهم
] وقـت [ ةفرماند سرهنگ صياد شيرازيسپاه پاسداران و ] وقت[ ةفرماند محسن رضايي

زرهـي مـا كـه در     3نيروهاي لشكر. نيروي زميني ارتش رمز عمليات را اعالم كردند
گرفته بودند، براساس اطالعاتي كه در اختيارشان قرار داده بـوديم،  اين منطقه آرايش 

هايي به نيـروي   اين ضدحمله زيان. سريع بزنند ةموفّق شدند دست به يك ضد حمل
                                                           

  .وابا صحيح استسان. 1
پيش از اين عمليـات محـرم   . آغاز شد 18/11/1361عمليات والفجر مقدماتي در تاريخ . 2

اهميـت ايـن عمليـات در ايـن     . خوش انجام گرفتدر جنوب شرقي دهلران در غرب عين
مقـدماتي شـد، ولـي نويسـنده بـه       ريزي و انجـام عمليـات والفجـر   است كه منجر به طرح

   .عمليات محرم كه كامالً موفق بود و بسيار مهم، اشاره نكرده است
رسد هدف از بيان پيشروي ايـران  توضيح نويسنده مقرون به صحت نيست و به نظر مي. 3

  .نمايي موفقيت عراق در اين عمليات باشدبه سمت غزيله براي بزرگ



ی  ١٠۴ ر وازه  ی  ا   و
بعد از اين حمله اعالم كرد كه عامل اصلي شكستشان  صياد شيرازي. وارد كردمهاجم 

منظـور وي از ايـن جملـه،     1.ه اسـت بود آنهااند، و آن وجود آفتي در ميان  را دريافته
هـاي   سـرهنگي بـود كـه بـا سـرويس      ةوجود يك افسر نيروي دريايي ايران با درج

حملـه را در اختيـار   طـرح  اطالعاتي شوروي ارتباط داشت و جزئيـات مربـوط بـه    
گونـه اطالعـاتي    هاي اطالعـاتي شـوروي هـيچ    ولي سرويس. بود  داده ها قرار روس
  .ختيار ما نگذاشته بودنداين عمليات در ا ةدربار

دست به عمليات زدنـد  » زرباطيه«نيروهاي ايراني در منطقه  19832در ژوئيه 
هنـگ   آنهـا . و توانستند تعدادي از ارتفاعات مرزي را به تصرّف خود درآورنـد 

 ةخـود را بـه منطقـ   صـدام  . خـود درآوردنـد   ةپياده را به محاصـر  417يكم تيپ
هنـگ مـذكور سـؤال     ةمحاصـر  شكسته شدن علل عدم ةزرباطيه رساند و دربار

پيـاده را اعـزام كـرديم، ولـي      48دو هنگ از تيپ«: در جواب او گفتند كه. نمود
گونه تحقيق  درنگ و بدون هيچ هم بيصدام » .بشكنند نتوانستند محاصره را درهم
 ةآن دو داراي درج. هاي مذكور را اعدام كنند هنگ ةو بررسي، دستور داد فرماند

ماه  چهاررا ترسو و بزدل قلمداد كرد، ولي  آنهاصدام . مي ستاد بودندسرهنگ دو
  !تلقي گرديدند] ي جنگ در عراق[شهدا ةبعد در زمر

 برهان خليـل پياده به فرماندهي سرتيپ ستاد  38دستور داد، تيپصدام پس از اين، 
 دريافت كرده بـود و صدام دو درجه از » شيرينقصر«وي در نبردهاي . ارد عمل شودو

بـه علـت آتـش     38 تيـپ . از سرهنگ دومي ستاد به درجه سرتيپي ستاد باال آمده بود
آمـد و   سنگيني كه روي دشت واقع بين هنگ محاصره شده و نيروهاي ما فـرود مـي  

 برهان خليلسرتيپ ستاد . شد، نتوانست به اهداف خود برسد خوانده مي» دشت مرگ«
 )در حال حاضر سپهبد يكم ستاد است كه( حسين رشيد التكريتياز سوي سرلشكر ستاد 

                                                           
البتـه در همـين زمـان فرمانـدة     . ه به غرور رزمندگان اسـت منظور از آفت در اينجا اشار. 1

وقت نيروي دريايي ارتش ناخدا افضلي به دليل جاسوسي دستگير شد، ولي ايـن موضـوع   
  .هيچ ارتباطي با نتايج عمليات والفجر مقدماتي نداشته است

  .بوده است 1362در مهران و در سال  3عمليات والفجر. 2



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٠۵    با ا
پسـر  » قصـي «كه او نيز سپهبد يكم ستاد و پدر زن ( عبدالرشيد ماهرو سرلشكر ستاد 

مـن او را ديـدم؛ در حـالي كـه گريـه      . براي بازجويي فراخوانده شـد ) استصدام 
دو سال پيش به خاطر شجاعتم، به من دو درجه تشويقي دادند و «: گفت كرد، مي مي

خـوش   برهـان » .دهنـد  اتهام سستي و بزدلي، مرا مورد بازجويي قـرار مـي   امروز به
سـرانجام نيروهـاي ايرانـي    . به اعـدام محكـوم شـد   و  تر از دو افسر قبلي نبود اقبال

  .افراد هنگ محاصره شده را به اسارت خود درآورند ةتوانستند كلي
 ةدر منطقنيروهاي ايراني حمله بزرگ خود را  1983اكتبر  20/19در شامگاه 

هاي مرزي آن را به  قلهو آغاز كردند و توانستند اين شهر و ارتفاعات » پنجوين«
 ةاين منطقـه، منطقـ  . كيلومتر در عمق پيشروي كنند 15و  1تصرّف خود درآورند

ورزيد كه به جاي مانور دادن در منـاطق   اصرار ميصدام چندان مهمي نبود، ولي 
  .ديگر با اين حمله مقابله كنيم

بـه بغـداد    محمـود شـكر شـاهين   ي، سرلشـكر سـتاد   و مدير اطالعات نظاممن 
تحت امـرم، در برابـر يـك     ةاي به اتفاق افسران شعب فراخوانده شديم تا در جلسه

سـابق نيـروي هـوايي و بـا      ةفرماند حميد شعبانتحقيقاتي به رياست سپهبد  ةكميت
د مشـترك ارتـش   معاون عمليات رئيس سـتا  عبدالجواد ذنّونضور سرلشكر ستاد ح
 ميسر ابراهيم الجبـوري و سرلشكر ستاد ) كه در حال حاضر سپهبد يكم ستاد است(

بينـي اهـداف و    ه در پيشكاتهام ما اين بود . ريزي، حضور پيدا كنيم مدير برنامه
هـاي اطالعـاتي بـراي     از آنجا كه مأموريـت . ايم ها شكست خورده ايراني ةانگيز

و با اصول اوليه كار آشنايي نداشـت، نتوانسـت   بيگانه بود  محمود شكرسرلشكر 
من تغيير كرد، زيـرا منتظـر مجـازاتي     ةافسران شعب ةرنگ چهر. از ما دفاع نمايد

من با اجازه از فرماندهان رشـته سـخن را بـه    . بودند كه دامنگيرشان خواهد شد
بودنـد و رابطـه   محمود جدي كه با سرلشكر (به اعضاي اين كميته . دست گرفتم

هـا و قـدرت    انگيزه ةاطالعات دقيقي دربار«: ثابت كردم كه) ي با من داشتندخوب
                                                           

آغاز شد و نيروهاي خودي متأسفانه موفق به تصرف  27/7/1362خ در تاري 4عمليات والفجر. 1
  .شهر پنجوين نشدند بلكه با تصرف ارتفاعات منطقه، تنها شهر را در محاصره قرار دادند



ی  ١٠۶ ر وازه  ی  ا   و
و محور عملياتي نيروهاي ايراني ارائه كرديم، ولي در محاسبه زمـاني عمليـات،   

بيني كرده  را پيش اكتبر 20/19شب  ما نيمه. همين و بس 1ه اشتباه كرديم؛قدقي 15
 1983 اكتبـر  20/19 شـامگاه  11:35بوديم، در حالي كه ايـن حملـه در سـاعت    

كنم كه در جهان سرويس اطالعاتي وجود داشته باشـد   فكر نمي. صورت گرفت
هـزارم   دوكه بتواند به اين خوبي، اطالعـات را بـا امكانـات مـالي انـدكي كـه       

ها از  به هر حال گزارش«: سپس افزودم» .است، در اختيار بگذارد CIAامكانات 
  ».من هيچ تقصيري ندارند ةطرف من تهيه شد و افسران شعب

ارائه كرد و او تصميم گرفت به صدام كميته تحقيقاتي، تصميمات خود را به 
 1982ام، خودروهاي سوپر استيشن تويوتـا مـدل    يك از افسران شعبه من و هر
اي را نـداد، زيـرا ثابـت شـد كـه او       اما به مدير اطالعات چنين هديه. اهداء كند

نيروهـاي   19842فوريه  24/23در شب . عاتي نداردكاملي به مسائل اطال ةاحاط
 ةشرق بصـره و هورالهـويزه را مـورد حملـ     ةايراني بار ديگر بخش شمالي منطق

ايـن عمليـات، روز حملـه،     ةما اطالعات جامعي دربار. خود قرار دادند ةگسترد
ها تشـخيص   امريكايي 3.ساعت مشخص آن و محورهاي حمله در اختيار داشتيم

دارد،  شرقي هورالهـويزه وجـود   ةقايق تندرو در كران 500كه حدود  داده بودند 
  .به ما اطالع دادند و با اين حمله مقابله شد

  
  روابط تيره با مدير اطالعات

چـون در مسـائل كـاري احسـاس     . من و مدير اطالعات رو به تيرگي گذاشت ةرابط
او از . حميـل نمايـد  هايي را به من ت كرد، تالش نمود تا شرايط و محدوديت كمبود مي

                                                           
بيني است، ولي ساعت دقيق عمليات پـيش از  مكان و محدوده زماني عمليات قابل پيش. 1

لـذا  . از منابع مختلف قابل محاسـبه اسـت   بيني باشد با اطالعات كسب شدهآنكه قابل پيش
  . در اينجا نويسنده برخورد تبليغاتي انجام داده است

  .3/12/1362عمليات خيبر در تاريخ . 2
هـا و منـابعي بـود كـه     ها از عمليات خيبر حاصل كمك اطالعاتي امريكايياطالع عراقي. 3

  .ها در داخل ايران داشتندعراقي



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٠٧    با ا
اي از گزارش وضعيت و اطالعـات نظـامي ايـران را در اختيـار      من خواست تا نسخه

من از اجراي ايـن دسـتور   . دهم هاي اطالعاتي كشورهاي عربي قرار يكي از سرويس
در برابـر اصـرار وي   . گـرفتم  خودداري كردم، زيرا با اين كار در مظان اتهام قـرار مـي  

تـواني ايـن كـار را شخصـاً      تو مي. ن دستور را اجرا نخواهم كردوجه اي به هيچ«: گفتم
تحقيـق در   ةما از بد هـم بـدتر شـد و يـك كميتـ      ةبه همين خاطر رابط» .انجام دهي

و بـا  ) پسرعموي صـدام ( علي حسن المجيدرياست جمهوري به رياست ارتشبد ستاد 
دير مـ  فاضـل بـراك  ، سرلشـكر  )دامـاد صـدام  ( حسين كاملحضور ارتشبد ستاد 

  .منشي رياست جمهوري تشكيل گرديد حامد يوسف حماديزمان اطالعات و سا
ت اروندرود و در پست افسر ركن تصميم گرفت مرا به فرماندهي عملياصدام 

بـه آنجـا رفـتم،    . م كه معادل پست فرماندهي سپاه بود، منصوب يا مأمور نمايددو
پاپوش بـراي   اينكهداد تا  ولي مدير اطالعات بازهم به ايجاد مشكل براي من ادامه

بـه بغـداد    1985هاي فوريه  مرا دستگير كردند و در نيمه يكي از شب. من دوخت
كل اطالعات نظامي براي چند ساعتي زنداني شدم و از آنجا  ةدر زندان ادار. بردند

ام به دادگاه انقالب عـراق رفـت    پرونده. يك منتقل گرديدم ةبه زندان نظامي شمار
به خاطر مسائل (شد مجازات ا سال زندان با دهقانوني، به  ةابر يك مادو در آنجا بن

  !دستور داد فوراً مرا آزاد كنندصدام اما ! محكوم شدم) امنيتي
وسه ساعت در بازداشت بودم و نوعي احسـاس رنـج و تنفّـر شـديد از      سي

در من ايجاد شد؛ زيـرا چيـزي نمانـده بـود كـه در شـب       صدام رژيم و شخص 
  .رانندگي از بين بروم ةاثر حادث برز بصره، احضارم ا



  
  
  
  

  عبور از اروندرود و سقوط فاو
  

ــ ةدور ــامراء خصوصــي ةمرخصــي خــود را در مزرع   ام در حــوالي شــهر س
  دقيقــاً در شــامگاه . گذرانــدم؛ يــك هفتــه مرخصــي در ازاي ســه هفتــه كــار

ي رفت، در خواب عميقـ  در قطاري كه به طرف بصره مي 19861فوريه  10/9
وجه به مسائل كاري، جنگ و يا خدمت  پيش از خواب به هيچ. بردم به سر مي
هاي رژيم به خاطر رابطه  همچنان به پاپوشي كه برخي سرويس. كردم فكر نمي

كردم و قصـد داشـتم    داشتم عليه من دوخته بودند نيز فكر نمي آنهابدي كه با 
سته بودم، زيرا صبح خيلي خ. بعد از مرخصي، خود را به واحدم معرفي نمايم

. داد  كـردم روي  آنچه كـه تصـورش را نمـي   . آن روز در مزرعه كار كرده بودم
. شـب بـود   10:12ناگهان از خواب بيدار شدم و به ساعتم نگاه كردم؛ ساعت 

خـود را شـروع    ةها تا اين لحظه حمل چرا ايراني«: اين جمله را بر زبان آوردم
  .بار ديگر خوابيدم» .اند  نكرده
آهن بصره رسـيديم، مرحـوم سـرتيپ     بح روز بعد، هنگامي كه به ايستگاه راهص

او بـه  . در كوپه مـرا بـه صـدا درآورد    2مهندسي نظامي سپاه هفتم، ةفرماند عبدالزهره
گروهبـان  . سـرتيپ نـزد مـا آمـد     ةراننـد . هم خارج شـويم  دنبال من آمده بود تا با

: وي جواب داد» كه هوا باراني است؟رسد  به نظر مي«: بود؛ از او پرسيدم عبدالحسن
» چه اتفاقي افتـاده؟ «: به او گفتم» !باران توپ و موشك هم باران داريم و هم گلوله«

                                                           
  .كه به سقوط فاو منجر شد 8ز عمليات والفجرو زمان آغا 20/11/1364. 1
  ن. نام فرماندهي عمليات اروندرود به سپاه هفتم تغييرپيدا كرد. 2



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٠٩    با ا
 ةارونـدرود حملـه كـرده اسـت و جنـگ در فـاو و جزيـر        ةايران به منطقـ «: گفت

  .است آغاز شده 10:15معلوم شد كه حمله در ساعت  1».الرصاص ادامه دارد ام
در آنجـا معلـوم شـد كـه     . خود به طرف سپاه هفـتم افـزوديم  ما بر سرعت 

را » فـاو «سپاه هفتم و شهر   ةالرصاص، محور شمالي منطق مهم ام ةها جزير ايراني
كمبـود نيروهـاي مـا و ضـعف      دليـل اين اتفاق بـه  . اند به تصرّف خود درآورده

  .به وجود آمد آنهادفاعي  ةديوار
رويس اطالعات غافلگيرانه بود؛ بـا  سقوط فاو براي رهبران عراق و س ةضرب

اصل غافلگيري را به صـورت كامـل در آن بـه اجـرا      ها اولين عملياتي كه ايراني
اش كـه پـس از خـروج مـن از اطالعـات، در       مثل سـال گذشـته  . گذاشته بودند

  2.نيز اصل غافلگيري را به نمايش گذاشتند» هورالهويزه«
د كه نسبت به دستاوردهايي حمله به فاو سيلي محكمي به صورت كساني بو

هنگام و  ها را به هاي ايراني كه اطالعات با وجود من به دست آورده بود و انگيزه
به خاطر حسدورزي با مـن در برابـرم   . ورزيدند كرد، حسادت مي دقيق برمال مي

ايستادند، اما حق آشكار گرديد و فرماندهان شروع كردند به تعريـف و تمجيـد   
  .در اطالعاتفراوان از نقش من 

افسر ارشد ستاد تلفـن را  . روز بعد، زنگ تلفن اتاق عمليات سپاه به صدا درآمد
 حسـين كامـل  آن طرف تلفـن  » .داردمدير امنيت ويژه با تو كار «: به من داد و گفت

سرلشـكر سـتاد   » .خواهيم جزئيات كامل اوضاع را از تو مي«: گفت. بودصدام داماد 
سـپاه هفـتم، در    ةفرمانـد  شوكت احمد عطـا ) د استكه در حال حاضر سپهبد ستا(

اش بـه   حالي كه حال و روز مناسبي نداشت، به اتفاق گروهي از محافظان شخصـي 

                                                           
ريـزي و  طرح با همت سپاه پاسداران ،و به صورت مستقل 1364در سال  8عمليات والفجر. 1

  .جرا كردندپشتيباني بود كه نيروهاي سپاه ا نيز تكالرصاص عمليات در جزاير ام. انجام شد
غافلگيري عراق در اين عمليات حاصـل تفكـر خـالق فرمانـدهي وقـت سـپاه سـردار        . 2

سرلشكر رضايي و تالش سازمان حفاظـت سـپاه بـراي انجـام عمليـات فريـب و رعايـت        
  .ها غافلگير شدندبه همين دليل براي نخستين بار عراقي. حفاظت عمليات بود



ی  ١١٠ ر وازه  ی  ا   و
در . وي در اولين هفته جنگ با ايران بازداشت شـده بـود  . طرف فاو حركت كردند

علّـت  . زرهـي را برعهـده داشـت    6از لشـكر  16ن هنگام سمت فرمانـدهي تيـپ  آ
ام محكوم گرديـد، ولـي   او به اعد. عدم تحقّق اهداف تعيين شده بود بازداشت وي

شـوكت  . كوتاهي در زندان، آزاد و به ارتش بازگردانـده شـد   ةدور پس از گذراندن
 ةشب و روز در حال بازرسي و سركشي و مراقبت از مواضع دفاعي كران احمد عطا

داد، زيـرا پيوسـته    مـي  در بيشتر اوقـات مـا و سـربازان را آزار   . غربي اروندرود بود
سـانتيمتر اخـتالف بـا     4يـا   3ندازي سنگرها، بـه خـاطر   خواستار تغيير شكاف تيرا
اين تغيير آن بود كه قسمت بااليي سـنگرها تخريـب    ةالزم. اهداف جبهه مقابل بود
  .چه شانس بدي در انتظار او بود] اما حاال.[و بار ديگر ساخته شوند

  
  اعدام قهرمان قادسيه

از سمتش كنار گذاشـته شـد و سـپهبد سـتاد      شوكت احمد عطا  درگيري، با آغاز
وي . سـپاه هفـتم شـد    ةمعاون رئيس ستاد ارتـش، فرمانـد   سعدي طعمه الجبوري

هـاي قـديمي بـود و از يـك افسـر قـاطع، بـه         اي، آرام و از بعثـي  افسري حرفه
گيـري   اش كنـاره  شخصيتي تبديل شده بود كه از تماس بـا طـاغوت و خـانواده   

بخش ساحلي . هاي او به دو قسمت تقسيم شد درگيري و فعاليت ةمنطق. كرد مي
به طرف فـاو گسـترش پيـدا    ] فارس[به موازات سواحل خليج » القصر ام«كه از 

ـ   كرد و بخش ديگر، نوار نخلستان مي . دغربـي ارونـدرود بـو    ةهاي مـوازي كران
الرصـاص را بـر    ام ةگيري جزير مأموريت بازپس هشام صباح الفخريسپهبد ستاد 

تحـت   بـارق عبداللّـه  عهده گرفت و نيروهاي ويژه، به فرماندهي سرلشكر ستاد 
ساعت كـه در   48الرصاص را بعد از  اين سرلشكر توانست ام. فرمان او درآمدند

و به دنبال آن لقب قهرمان قادسيه به او  1گيرد اشغال نيروهاي ايراني بود، بازپس
                                                           

هاي سپاه و به عنوان تك پشـتيباني انجـام   نيرويالرصاص از سوي عمليات در جزاير ام. 1
بنابراين از . گرفت تا در فرصت حاصله موقعيت نيروهاي خودي در جزيره فاو تثبيت شود

  .ابتدا قرار نبود نيروها در جزاير مستقر شوند



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١١١    با ا
مردم عراق پس از شكسـت  ] قيام[اضه فبعد از انت ولي در دادگاهي كه. داده شد

كرد، به  آن را اداره ميصدام تشكيل شد و خود ] 1991در سال [عراق در كويت 
  .اعدام محكوم گرديد

از فرماندهي سپاه هفتم خواست تا من نيز در عمليات رزمـي او   هشامسپهبد 
 دليـل م و بـه  روز جنگ خونين، او را همراهي كرد 14در طول . را همراهي كنم

بارها در معرض خطر  1هاي شديد، باران حضور مستمر در خطوط مقدم و گلوله
رو شـديم كـه    ها سرباز عراقي روبه شمالي فاو با ده ةدر گوش. جدي قرار گرفتم

پنج نفر از آنان گرفتار محافظين سـپهبد  . گشتند به صورت نامنظم به عقب برمي
، سپهبد هشـام از افـراد محـافظ خـود     د و پس از چندسؤال و جواب كوتاهنشد

چيزي نمانده بود كه در برابر چشمان من جنـايتي  . را اعدام كنند آنهاخواست تا 
اگر زنده ماندم، چـه پاسـخي بـه    «: گيرد و من نتوانم كاري صورت دهم صورت

وجدان خود بدهم؟ در روز قيامت به خداي خـودم چـه خـواهم گفـت؟ بلـه،      
اوضاع را به كنترل خود درآوريم، ولي نه با قتـل   خواهيم درست است كه ما مي

بر من بود كه جلوي » .اند نشيني كرده گناهاني كه در يك شكست بزرگ عقب بي
حركت خود را به طرف جلو و باالي خاكريز  هشامسپهبد . اين جنايت را بگيرم

دام را اعـ  آنهـا «: اي توقّف كردم و به افراد محافظ گفتم من چند دقيقه. ادامه داد
ول ئنه، من مس«: گفتم» .سپهبد ما را اعدام خواهد كرد! قربان«: گفتند آنها» !نكنيد

  ».پيامدهاي آن هستم
يك هواپيماي ايراني در حال بمبـاران منـاطق   . خود را به سپهبد هشام رساندم
وقتـي از  . ريخـت  هاي سنگين را بر سـر مـا مـي    نزديك به ما بود و باراني از بمب

اي محوله بازگشتيم، هنگامي كه سپهبد مشاهده كرد كه هنـوز آن  ه انجام مأموريت
را  آنهـا چرا تا ايـن لحظـه   «: اند، از افراد محافظ خود پرسيد پنج سرباز اعدام نشده

                                                           
طرح استقرار توپخانه در امتداد مسير نيروهاي عراقي از بصره به سمت فاو براي اجراي . 1

سردار شهيد شفيع. وي فرمانده وقت سپاه سرلشكر رضايي مطرح و پيگيري شدآتش از س
  .سزايي داشتزاده در اجراي اين طرح نقش به



ی  ١١٢ ر وازه  ی  ا   و
فقط اينها نيسـتند كـه فـرار    ! گناه هستند اينان بي«: من پاسخ دادم» ايد؟ اعدام نكرده

 هد؛ ما در يك موقعيت دورافتاده قـرار د وضعيت را تغيير نمي آنهااند و اعدام  كرده
كنم كـه   محور ما از عمليات اعدام دور بماند از تو خواهش مي اينكهداريم و براي 

  ».گذشتم آنهاآفرين به تو وفيق، من از «: سپهبد در پاسخ گفت» .را عفو كني آنها
در حـالي كـه در اتـاق عمليـات بـودم از طريـق        25/2/1986در صبح روز 

علي جاسم تاد سمكانيزه، سرتيپ  5لشكر ةد بحث و جدل تند فرماندسيم شاه بي
ر بزندگي من بود و چند روز بعد كه از عزيزترين دوستان دوران ( محمد الحياني

ر اصابت يك بمب مستقيم به دفترش، به اتفاق تعدادي از افسران سـتادش بـه   اث
 عليسرتيپ . بودم ناطق منذورپياده، سرتيپ ستاد  14و فرمانده لشكر) قتل رسيد

مأمور حمله به يكي  14بعداً معلوم شد كه لشكر. گفت ناسزا مي ناطقبه سرتيپ 
يزه نيـز مـأمور   مكـان  5از نقاط دفاعي محور ساحلي شده بود، درحالي كه لشكر

شده بود، ولي  - از محور مياني بخش ساحلي و نخلستان -حمله به همين نقطه 
وليت اين منطقـه را برعهـده   ئكه مس التكريتي ماهرو يا سپهبد ستاد  فرماندهي كل

هنگـامي كـه دو يگـان شـروع بـه      . داشت، اين دو يگان را هماهنگ نكرده بـود 
هـر يـك طـرف مقابـل را     . پردازند كنند، به تبادل آتش عليه هم مي پيشروي مي
پنداشته و حاضر نبوده دست از درگيري بردارد تا مبادا اوضاع به نفـع   دشمن مي

هريك اتهامات طرف مقابل در گشودن آتش عليه ديگـري را  . يابد دشمن تغيير
: فتنـد گ» سـپاه هفـتم كجاسـت؟    ةفرمانـد «: من سؤال كردم كه. شمرد مردود مي

مكـانيزه و   5لشـكر  ةام با فرمانـد  ه به روابط برادرانهبا توج ».همين اآلن خوابيد«
زيرا مـن  . س بدهندب خواستم تا دستور آتش آنهاديگر، از  ةخوبم با فرماند ةرابط
جنگ فقط بين «: گفتم. حضور ندارد آنهادانستم كه دشمن در نقطه مورد نظر  مي

وليت كامل اين كار را به عهـده  ئنيروهاي ما جريان دارد، ادامه ندهيد، خودم مس
شـنيدند   سيم و درحالي كه ديگران نيز مـي  اين جمالت را از طريق بي ».گيرم مي

بس، معلوم شـد كـه دشـمن از آن     ستور كلي آتشبه محض صدور د. بيان كردم
  .نشيني كرده بود نقطه دفاعي عقب



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١١٣    با ا
 ةاي در قرارگاه مقدم فرماندهي كل نيروهاي مسلّح در منطقـ  همان شب جلسه

سپاه هفتم و سپهبد سـتاد   ةو فرماندصدام واقع در غرب بصره با حضور » برجسيه«
در آن ساعت تا حدود زيادي  .و فرماندهان لشكرها تشكيل شد هشام صباح الفخري

 شب، سـرباز دژبـان   11حدود ساعت . خسته بودم و خيلي زود به رختخواب رفتم
» .سپاه هفتم خواستار حضور شماست ةفرماند! قربان«: قرارگاه نزد من آمد و گفت

افسـران   ةفرمانـده از همـ  » .دانم نمي«: وي پاسخ داد» خواهد؟ از من چه مي«: گفتم
. مهمي بايد اتفاق افتاده باشدمسئله بنابراين . قرارگاه جمع شوند سته بود تا دراخو

مالحظه كردم كه بـا وجـود   . سپاه سالم كردم و وارد اتاق عمليات شدم ةبه فرماند
! وفيـق سـرهنگ  «: رويي گفـت  با گشاده. بحراني بودن اوضاع، لبخند بر چهره دارد

سـابقتان در بغـداد، بـه     دستور داده است كه شما بـه جايگـاه  ) صدام(ل ك ةفرماند
عنوان مدير امور ايران در اطالعات كل نظامي بازگرديد و از من خواست تـا ايـن   

فرمانده قصد داشت با ايـن  » .مطلب را در برابر ديگر افسران به اطالع شما برسانم
هايشـان عليـه    به تجاوزكاري آنهااما اعتراف . حيثيت به عمل آورد ةكار از من اعاد
  .، زيرا بار ديگر به من نياز پيدا كردندحقوق من بود

تر از هر آن چيزي اسـت كـه تـاكنون روي داده اسـت و      منافع كشور، بزرگ«
ايـن  » .حاال فرصت ارزشمند ديگري است تا بتوانم راهم را به طرف جلو بگشايم

 سـعدي سـپاه، سـپهبد    ةفرمانـد . فكري بود كه در آن لحظه به ذهن من خطور كرد
: گفـتم » .هيم تا بار ديگـر اجـازه نـدهي كـه مـا غـافلگير شـويم       خوا ما مي«: گفت

  .1»و ماتشاؤون اال أن يشاءاللّه«: وي گفت. »شاءاهللا ان«
 سپاه پنجم ةفرماند. تبريك ديگر افسران را شنيدم، به اتاقم بازگشتم آنكهپس از 

هـاي اول شـب    اي از آنچه در جلسه ساعت تلفني با من تماس گرفت و خالصه
مالقـات   هشام صباح الفخـري روز بعد با سـپهبد  . ود به اطالع من رساندگذشته ب
اي از ماست قـرار داده   كاسهصدام جلوي ] در جلسه ديشب[«: وي گفت. نمودم

                                                           
  .نخواهيد خواست، مگر اينكه خدا بخواهد: يعني. 1



ی  ١١۴ ر وازه  ی  ا   و
خـورد،   مي برد و مي ماست فرو ةاو در حالي كه قطعات نان را در كاس. شده بود

ابتكـار   14و  5چه كسي براي پايان دادن به نبرد خـودي بـين دو لشـكر   «: گفت
اين يـك  «: گفتصدام » !وفيقسرهنگ ستاد «: به او گفته شد» عمل به خرج داد؟

 وفيـق اقـدامات   ةهمـ «: مـن گفـتم  » .بوده اسـت  وفيقاقدام هوشمندانه از سوي 
هنوز از خوردن آخرين لقمه نان و ماست فـارغ نشـده   صدام » .هوشمندانه است

حيثيـت،   ةزگردد و بـراي اعـاد  وفيق به جايگاهش در اطالعات با«: بود كه گفت
  ».اين مطلب در برابر افسران اعالم شود

در صدام هنگام همراهي «: نيز بعدها براي من تعريف كرد حسين كاملسپهبد 
هـا مـا را غـافلگير     حاال كه ايراني«: گفتصدام كوپتر از بغداد به بصره،  يك هلي

را بـه   وفيـق ه سـرهنگ  پيشنهاد كردم ك» كنند، ما چه كاري بايد انجام دهيم؟ مي
چگونه اين كار را انجام دهيم، درحالي «: پاسخ دادصدام . استخبارات بازگردانيم

توافق شـد  » اختالفات شديدي دارد؟ محمود شكر شاهينكه او با مدير اطالعات 
البتـه   ».فعاليـت كنـي   محمود شكر شـاهين مي تو، جداي از كه تا زمان انتقال رس

رسيد، اين تصميم گرفته شـده بـود، ولـي    » برجسيه« ةبه جلسصدام هنگامي كه 
مايل بود بهانه و يا پوششي براي انتقال مجدد من داشته باشد و لذا ابتكار عمـل  

  .داد هايمان بهانه قرار مرا در متوقّف كردن آتش جنگ بين يگان
هـاي دفـاعي    در نبرد فاو فرماندهان لشكرها راجع به سطح اشغال يكي از گره

منظـور مـا از گـره در     .وهاي خودي دچار اختالف شده بودند، توسط نيرها ايراني
هاي درياچه مصنوعي نمـك را تشـكيل    اينجا، تقاطع خاكريزهايي است كه ديواره

نيروهـاي  وقـت   ةفرمانـد  حسـين رشـيد  تصميم گرفته شد تا سپهبد ستاد . دادند مي
عـزول سـپاه   م ةفرمانـد  شوكت احمد عطاگارد رياست جمهوري، و سرلشكر ستاد 

هفتم كه در فرماندهي كل نيروهاي مسلّح به كار مشغول شـده بـود، از چگـونگي    
پيشـنهاد كـرده   صـدام  به  شوكتسرلشكر . عات دقيقي به دست آورنداوضاع، اطال

ما به طرف محور ساحلي حركت كرديم؛ در . را همراهي نمايم آنهابود كه من نيز 
پيـاده،   15لشـكر  ةما با فرماند. شده بود حالي كه خبر انتقال من خيلي سريع منتشر



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١١۵    با ا
او بـا صـداي بلنـد در برابـر     . برخورد كـرديم  داوود سلمان الجبوريسرلشكر ستاد 

به اطالعات تصميم مردم  وفيقصدها سرباز و افسر فرياد زد كه بازگشت سرهنگ 
زيادي را به وجـود آورد تـا    ةمن انگيز اين عبارت آكنده از عاطفه، در. عراق است

  .طريق اطالعات به مردم و كشور خودم خدمت كنماز 
هاي محوله را انجام داديـم و   مأموريت شوكت احمد عطاو  حسين رشيدمن و 

روي خاكريزها  اي بود كه مجبور بوديم در راه بازگشت، وضعيت منطقه به گونه
هـايي از انـواع    در سرتاسر راه بازگشتمان به طول يك كيلومتر، تل. حركت كنيم

هنگـامي كـه مشـغول    . خـورد  ا و مهمات سبك و متوسط به چشـم مـي  ه سالح
چند متري مـا سـقوط    ةبازگشت با پاي پياده بوديم، يك گلوله خمپاره در فاصل

ما خيلي زود سـعي كـرديم منطقـه را    . هاي مهمات منفجر شد كرد و يكي از تل
متري  30هر . شد آلود بود و باعث ليز خوردن ما مي ولي خاكريز گل. ترك كنيم
  .كردند افتاديم و انفجارها ما را تعقيب مي رفتيم به زمين مي كه راه مي

  
  شيميايي در برابر نيروهاي ايرانيهاي  استفاده از سالح

كل اطالعات نظامي  ةپيوستن به اداررا براي خود  ةامري 1986 فوريه 26در روز 
اري خوانده شود سپس آن را به بغداد فرستادم تا در دستور كار اد. دريافت كردم
در عين حال مأموريت خود را در بصـره  . ربط منعكس گردد هاي ذي و به ارگان

قرارگـاه مقـدم   (جنـوب و مركـز فرمانـدهي     ةاستخباراتي منطقـ  ةاز طريق شبك
  .انجام دادم) فرماندهي كل نيروهاي مسلّح

ها شركت كردم و معلوم شـد كـه تلفـات     در اولين بررسي 27/2/1986روز 
يعنـي   1هزار نفـر بـوده اسـت؛    32تعداد ، 26/2/1986اي ما در فاو تا روز نيروه

                                                           
. باشـد دهندة ميزان موفقيت عمليات فاو و انهدام ارتش عراق مـي  آمار تلفات عراق نشان. 1

پاه براي تثبيت منطقه فاو و تحميل تلفات به ارتش عـراق سـبب   روز تالش نيروهاي س70
ها سرانجام با وجود ارزش و اهميت شهر فاو، بـه دليـل تلفـاتي كـه متحمـل      گرديد عراقي

  .شدند از ادامة پاتك براي تصرف فاو خودداري نمايند



ی  ١١۶ ر وازه  ی  ا   و
نيـز نتـايج    هاي نيروهاي مـا  پاتك. اند نفر از نيروها از پاي درآمده 1800روزانه 

كوپتر بر فراز ميدان درگيـري   من با استفاده از يك هلي. است  مهمي دربرنداشته
نتوانستم يك يا دو . ري را ديدمنظي در نزديكي خط مقدم پرواز كردم و مناظر كم

اي در آن ايجـاد   توپ يا خمپاره، حفـره  ةر اثر انفجار گلولبمتر زمين را بيابم كه 
  .نشده باشد

ها، به طور قطع و برمبنـاي اعـالم آمـار     طرف مقابل، يعني ايراني] جبهه[در 
ـ  1.هاي شيميايي مصدوم شده بودند سالح ةهزار نفر، به وسيل 45، آنهاسرّي  ن اي
در دو محور غربي و شمالي، بـه ويـژه بـه طـرف     ها  يروند پيشروي ايران مسئله

ارتبـاطي بـا كويـت، و اشـغال پايگـاه دريـايي        ةبه منظور قطـع جـاد  » القصر ام«
  .بود  داده را تحت تأثير خود قرار» القصر ام«

اي در فرماندهي كل نيروهـاي مسـلّح بـا     نشست گسترده 1986در آغاز مارس 
در ايـن جلسـه، مـن    . تشـكيل گرديـد  صدام ها و به رياست  ندهان سپاهحضور فرما

 .ترين افسر از نظر درجه و سن و سال و جايگاه بودم؛ يعني سرهنگي سـتاد  كوچك
در اين جلسه كه براي بررسي وضعيت فاو تشكيل شده بـود، هماننـد ديگـر    

ـ  گزافه. رفتند ها طفره مي  جلسات، حاضران از گفتن واقعيت مچـون  ه يانگوي
 مديركلكه بعداً به عنوان (عضو دفتر نظامي حزب  الدوري عبدالرحمنسرلشكر 

سازمان امنيت و عضو شوراي فرماندهي كشوري حزب منصوب شد، ولي در 
شروع بـه   )به زندان افكنده شد 1996از پستش بركنار و در اوايل  1994سال 

حمالت متقابل تـا  سخنراني نمودند و با دادن شعارهاي داغ، خواستار تداوم 
  .از فاو گرديدنديراني اخراج كامل نيروهاي ا

ساعت بـه درازا كشـيد، نوبـت سـخن      20در دور دوم اين جلسه كه حدود 
هاي معـدود و نـادري بـود كـه      گفتن من فرا رسيد، اين لحظات از جمله لحظه

                                                           
اد كنـد كـه تعـد   جمهوري اسالمي ايران در سندي به كنفرانس خلع سالح چنين بيان مي. 1
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اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١١٧    با ا
او صـندلي  . گويـد  مشاهده كرد كسي در برابر جمع، با صراحت سخن ميصدام 

ترك كرد و در جايي نزديك من ايستاد و سپس چند قـدمي دور شـد و   خود را 
شواهد و داليلي براي او ارائه كردم كـه اثبـات   . بار ديگر نزديك من توقف كرد

افزارهاي متوسط پشتيباني و  نيروهاي ما آموزش درستي نسبت به جنگ«: كرد مي
انـدازها و   هـاي سـنگين و موشـك    اندازها و مسلسـل  يا سبك و به ويژه خمپاره

ـ   . اند هاي كوچك ضدتانك نديده سالح مـا آنقـدر كـه از     ةعـالوه بـر آن توپخان
كند، به شليك هدفـدار   ها و اطالعات برگرفته از تصاوير هوايي استفاده مي نقشه

تـوان   كند و اين اشتباه است، چرا كـه نمـي   بانان تكيه نمي توجهي ندارد، به ديده
ايـن تصـاوير از   . هايشـان تكيـه كـرد    ه مقيـاس فقط به تصاوير هوايي با توجه ب
اند، دقت كافي ندارند و وسـايل الزم بـه منظـور     ارتفاعات بسيار باال گرفته شده

هـاي ايـران    اگر پاتـك . به صورت دقيق وجود ندارد آنهابررسي و تغيير مقياس 
هاي بيشتري به مـا خواهـد شـد و در     كند موجب وارد شدن خسارت ادامه پيدا
سـخنان خـود را بـا ايـن     » .تر از گذشته خواهـد بـود   دفاع، پيچيده ةفنتيجه وظي

انـد و بـه هرحـال     نيروهاي ايران نيز خسـته شـده  «: به پايان رساندم كه تجمال
مجبور خواهند شد براي سازماندهي مجدد و تحكيم مواضـع دفـاعي، حمـالت    

تا شرايط ديگر مناطق آغاز كنند  خود را متوقف نمايند و عمليات تهاجمي را در
مناسبي را ايجاد نمايند و بار ديگر با استفاده از اصل غافلگيري به همين منطقـه  

  ».ولي ما تالش خواهيم كرد كه ايران از اين موفقيت محروم بماند. بازگردند
مغـاير بـود،    الـدوري  عبدالحمنهاي سرلشكر  پس از پايان سخنانم كه با گفته

كـه يـك    وفيقآنچه را كه سرهنگ «: رساندجلسه را با اين جمله به پايان صدام 
ولي بايد شـما خودتـان را بـراي    . جوان شجاع و جسور است بيان كرد، شنيديد

، فقط تكيه كردن بـه اطالعـات    چنان شرايط سختي آماده كنيد كه چه بسا در آن
هاي خـود را متوقـف و بـه     كامالً منطقي است كه پاتك. نظامي نيز دشوار باشد

تـرين و   به اين ترتيب يكي از مهـم » .هي مجدد خودمان بپردازيمدفاع و سازماند
در ] فـارس [ترين نبردهايي كه طي آن نيروهاي ايراني خود را به خليج  خطرناك



ی  ١١٨ ر وازه  ی  ا   و
 ]فارس[اي كه به خليج  حوالي كويت رساندند و دو طرف اروندرود را در نقطه

را براي دفاع  سازي سنگرهاي دفاعي ريزد به اشغال خود درآورده و كار آماده مي
  .اشغال شده آغاز كرده بودند، به پايان رسيد ةاز منطق

امضـاي  به صورت مكتوب و بـا  صدام پس از بازگشتمان از بصره به بغداد، 
از من خواست تا به صورت محرمانه، عللـي را   حامد يوسف حماديمنشي خود 

كند مشـخص  بيني  ها به فاو را پيش ايراني ةكه سبب شد اطالعات ما نتواند حمل
 آنهـا توانست تا حـدود زيـادي از    من هم تمام اطالعات رسيده را كه مي. نمايم

صدام . آوري كردم جمعصدام ها استفاده شود براي  براي دستيابي به انگيزه ايراني
  .گزارش مرا بين اعضاي فرماندهي كل پخش نمود

حضـور  نيـز   محمود شـاكر شـاهين  ، سرلشكر ستاد مدير اطالعات آنهادر ميان 
تش گرفـت و  رهايش را بر روي صـو  او مضطرب و آشفته گرديد و دست. داشت

ايـن سـرهنگ   «: وزير دفاع در مورد گزارش من گفت. هق هق شروع به گريه كرد
عـدنان  » .اعدام نسپارد دسـت بـردار نيسـت    ةرا به جوخ محمود، تا سرلشكر وفيق
شتند و واقعيـت آن اسـت   قديمي و تنگاتنگي با يكديگر دا ةرابط محمودو  1خيراهللا

درحـالي كـه او پـيش از    . كه من به هيچ وجه قصد انتقام از اين شخص را نداشتم
چيزي كه اتفاق افتاد، آن بـود كـه رياسـت    . اين با تمام توانش مرا اذيت كرده بود

جمهوري خواستار روشن شدن واقعيات گرديـد و معقـول نبـود كـه مـن داليـل       
گرديد ايران بخش بسيار مهمـي از سـرزمين مـا را     واقعي رويدادهايي را كه سبب

، يعنـي  محمودسرلشـكر  ولي بعدها براي حمايت از برادر . اشغال كند پوشيده دارم
دوستانه و فراموش ناشدني گرفتم، زيرا چيـزي نمانـده    موضع انسان احسانسروان 

ره شود، اعدام سپ ةبود كه در آغاز جنگ كويت، او به اتهام تمرّد از اوامر، به جوخ
  .هاي تحقيقات به عمل آمده از او را پاره كردم و او را آزاد نمودم ولي من گزارش

                                                           
هاي پايان جنگ عراق با ايران، پس از همسر صدام بود كه در جشن» ساجده«وي برادر . 1
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اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١١٩    با ا
ها كمك كرد تـا فـاو را كـه يـك شـهر كوچـك و        اصل غافلگيري به ايراني

نيروهاي ما در آنجا بسـيار انـدك بودنـد و    . متروكه بود، به اشغال خود درآورند
اين نيروها، نيروهاي سـبك و از   1.ندحتّي يك دستگاه تانك نيز در اختيار نداشت

اي سسـت بـود كـه     عالوه بر آن زمين اين منطقه به گونه. هاي پليس بودند يگان
ـ      در  هامكان انجام يك پاتك سنگين وجود نداشـت و تنهـا آتـش شـديد توپخان

  .منطقه جريان داشت
شمالي و ميـاني صـورت گرفـت،     ة، چند نبرد پراكنده در منطق1986درسال 
ابـزار   ةدر اين سال كلي. از اهميت فراواني برخوردار نبودند آنهايك از  ولي هيچ

  .و امكانات اطالعات به شخص من و شعبه ايران مرتبط گرديد
از طريق وابسته نظامي عراق در بن و به كمك برخي از افرادي كه بـا مـا   

خلبان هواپيمـاي   اكبر محمدي عليكردند، موفق شديم با سرهنگ  همكاري مي
سـاخت فرانسـه و در ايـران بـود،      ةنفر دهكه يك هواپيماي سبك  ،20لكن فا

 ةوي ادعا نمود كه خلبان ويـژ . توافق كنيم كه با هواپيمايش به عراق فرار كند
نيز هواپيماي و اين هواپيما ] وقت[رئيس مجلس  رفسنجاني] اللّه هاشمي آيت[

هواپيماهـاي  يكـي از  چيزي صحت نداشت، بلكه ايـن هواپيمـا   . ويژه اوست
به صورت تصادفي، يك عكس يادگاري  محمديحمل و نقل خصوصي بود و 

گرفته بود و قصد داشـت از ايـن عكـس بـراي منـافع       رفسنجاني] اللّه آيت[با 
محمدي موفّق شد با هواپيمايش از طريـق پـرواز در   . اش استفاده كند شخصي

يـون دالر  سطح پايين به سمت موصل فرار كنـد و در بغـداد حـدود يـك ميل    
ده شـد،  ااين مبلغ در درون يك كيف مشكي به او د. امريكايي نقد به او دادند

هايي كه بـا مـا همكـاري     ولي صدهزار دالر آن كسر گرديد و بين ديگر ايراني
بـه  ) همسـر و يـك دختـر   (اش  اين خلبان و خـانواده . كرده بودند، تقسيم شد

                                                           
را بر عهده داشت و با برخورداري از تانك، نفربر و  مسئوليت پدافند از شهر فاو 26تيپ. 1

خواهـد اهميـت   نويسنده با ايـن توضـيح مـي   . توپخانه از آمادگي براي دفاع برخوردار بود
  .پيروزي نيروهاي ايران را تحت تأثير قرار دهد



ی  ١٢٠ ر وازه  ی  ا   و
فـراد ناشناسـي تـرور شـد؛     ا ةبه وسيل محمديسوئيس رفتند و در آنجا خلبان 

همسرش خواستار دفن جسد وي در شهر نجف گرديد كـه بـه خواسـته وي    
  .عمل شد

حاصـل   يك تحول اساسي در توانمندي نيروي هوايي عـراق  1986در سال 
 دنـد و كر هپااليشگاه نفت اصفهان حملـ به عراق  1 -هواپيماهاي ميراژ اف . شد

يـك مقـام   . آميز آن را بمبـاران كننـد   تبراي اولين بار توانستند به صورت موفقي
امريكايي فوراً در بغداد حاضـر شـد و خواسـتار دريافـت اطالعـاتي راجـع بـه        

زيرا برد هواپيماهاي ميراژ با توجه به مقدار . چگونگي انجام اين عمليات گرديد
اي نيست كه بتوانند به ايـن هـدف دسـت     اندك بنزين كه با خود دارند به گونه

اين درحالي بود كه نيروي هوايي ما فاقد . هايشان بازگردند به پايگاه پيدا كرده و
توانسـت در فضـاي دشـمن از     رسـان در هـوا بـود و نمـي     هواپيماهاي سوخت

. شـوند  رسان استفاده كند، زيرا به راحتي سرنگون مي هواپيماهاي بزرگ سوخت
رسـاني   حقيقت آن بود كه نيروي هوايي عراق اقدام به تمرين عمليات سـوخت 

صدام ها را به  امريكايي ةما خواست. با استفاده از خود هواپيماهاي ميراژ كرده بود
هـوايي   ةنيز در برابر، خواستار دريافـت جزئيـات حملـ   صدام منعكس كرديم و 

اين ماجرا در همان زمان بسته  ةپروند. گرديد قذافيامريكا عليه قرارگاه  ةگسترد
فت اطالعاتي راجع به آنچه كه روي داده بـود  ها، دريا گرچه براي امريكايي. شد

  .چندان دشوار نبود



  
  
  
  

  1»4باليكر«يا  »روز بزرگ«عمليات 
 

هاي اطالعاتي خود را بسيار شديد و فراگير و  تالش 1986دوم سال  ةظرف نيم
منفـي   ةنه براي اينكه ثابت كنم آنچه كه در فاو حاصل آمد، نتيجـ . متمركز كردم

طالعات كه خدمت صادقانه در آن يك وظيفه و امانت است دور نمودن من از ا
و نه يك امتياز، بود و اگر نتوانم ثابت كنم به گذشـته پرافتخـار اطالعـاتي مـن     

تر، اداي وظايف ملّـي بـراي دفـاع از     اينها مهم ةلطمه خواهد خورد، بلكه از هم
 كه، آنكشور است؛ قطع نظر از شرايط و مسائل به وجود آورنده جنگ و تداوم 

  .تأثيري در تصميمات مربوط به آن نداشتم
مناطق عمليـاتي جبهـه، شـدت عمـل بـه       ةما در اعمال مراقبت و كنترل كلي

مياني خانقين را بيش از منـاطق ديگـر،    ةمنطقو شرق بصره  ةخرج داديم و جبه
شناسايي را  -گشتي  برداري عكسبسياري از پروازهاي . داديم مورد كنترل قرار

هـر روز كـه   . ديم و همه نيروهاي انساني و فني را نيز به كـار گـرفتيم  تكرار كر
شديم كه نيروهـاي ايرانـي قصـد انجـام      تر مي گذشت ما به اين نتيجه نزديك مي

محـور اول  . اي در سه محور دور از يكديگر را دارنـد  عمليات تهاجمي گسترده
مواضـع   2ارتـش،  مياني و جنوب خانقين بود؛ قرار بود نيروهاي منظم ةدر منطق
. خود قرار دهند ةرا هدف حمل عبد مطلق الجبوريپياده ما به فرماندهي  16لشكر

                                                           
  .اجرا شد 3/10/1365اين عمليات در تاريخ . 1
از سـوي سـپاه،    4زمان با عمليات كربالي است كه قرار بود هم 6منظور عمليات كربالي. 2

عمليات ارتـش   4ولي به دليل ناكامي عمليات كربالي. توسط نيروهاي ارتش صورت گيرد
  .انجام شد 5پس از عمليات كربالي



ی  ١٢٢ ر وازه  ی  ا   و
سـال زنـدان محكـوم     پانزدهبه  1992سرلشكري رسيد و در سال  ةوي به درج(

هدف از اجراي اين عمليات، اشغال چنـد  .) آزاد گرديد 1995شد، ولي در سال 
واقعـي  م، محور محور دو. وهاي ما بودير كردن نيرمهم و مشغول و زمينگ ةمنطق

د نيروهاي سپاه پاسداران حمله كنند تا با پيشـروي  و اصلي حمله بود و قرار بو
الرصاص و تهديـد بصـره از جنـوب     و عبور از اروندرود، براي اشغال جزيره ام

شلمچه و كمـي بـه طـرف شـمال      ةم حمله در منطقمحور سو. سازي كنند زمينه
  .واقع بود

بـا  . بينـي كـرديم   پيش 25/12/1986- 24احتمالي را شامگاه  ةغاز حملما روز آ
 ةبـا مـدير شـبك   » قصـر السـالم  «غروب خورشيد، از مركـز اصـلي فرمانـدهي در    

از او خواسـتم  . شـرقي تمـاس فـوري و مسـتقيم برقـرار كـردم       ةاطالعات منطقـ 
رد و مورد تهديد، به داخل ايران گسـيل دا  ةشناسايي را در منطق -نيروهاي گشتي 

خود او شخصاً كار دريافت اطالعات مربوط به هرگونه تحرك نيروهاي ايرانـي را  
شـب،   8سـاعت  . سيم دنبال نمايد و فوراً مرا از هر تحولي مطلع سازد از طريق بي

بـا  . ها را مشاهده كردنـد  هاي شناسايي خط مقدم ما تحركات غير طبيعي ايراني تيم
 ةتماس گرفتم و به او اطالع دادم كه حمل حامد يوسف حماديجمهور  منشي رئيس

هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه تلفـن بـه صـدا    . ها بسيار نزديك شده است ايراني
» .بلـه «: گفـتم  » ؟وفيـق جنـاب سـرهنگ   «: گفت كسي مي. تلفن را برداشتم. درآمد
او بعد از . سيدربه گوشم صدام و به دنبال آن صداي » ...چند لحظه گوشي«: گفت
مياني آغـاز   ةديگر حمله در منطق ةتا چند دقيق«: گفتم. ، وضعيت را جويا شدسالم
  ».جنوبي آغاز خواهد شد ةمنطق ةشود و به دنبال آن حمل مي

. بيش از نيم ساعت در شرايط بسيار سخت انتظار آغـاز حملـه بـاقي مانـدم    
ام  يخود را مشغول كنم و از اضطرابم بكاهم، با دفتر شـعبه اطالعـات   اينكهبراي 

خواسـتم تـا آرايشـگاه را آمـاده      آنهاكاظمين بغداد تماس گرفتم و از  ةدر منطق
موهاي سرم از حد طبيعي بلنـدتر شـده    ةكردم كه انداز زيرا احساس مي. نمايند
 ةيكي از افسران با درج. مركز فرماندهي را در آن شرايط بغرنج رها كردم. است



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٢٣    با ا
! قربـان «: بود، نزد من آمد و گفـت  زده شده سرهنگي، در حالي كه كامالً شگفت

چـرا االن آرايشـگر را   ! ايـم؟  بيني زمان حملـه دچـار اشـتباه شـده     آيا ما در پيش
تـوانم تـأخير را    ايم، ولـي مـن نمـي    نه ما اشتباه نكرده«: به او گفتم» خواهيد؟ مي

 هـايِ  در نيمـه  رآرايشـگ » .ام تا وقت را سپري كنم تحمل كنم و به آرايشگاه آمده
 ةود كه زنگ تلفن به صدا درآمد، به من اطالع دادنـد كـه حملـ   من ب اصالحِ كارِ

  .ها آغاز شده است و بايد خيلي زود خود را به مركز فرماندهي برسانم ايراني
  

  موفقيت اطالعات
بينـي زمـان و محـور حملـه و ميـزان       حمله در دو منطقه آغاز شده بود و در پيش

اين حمله به شدت سـركوب  . ما شده بودنيروهاي مهاجم موفقيت بزرگي نصيب 
جايگـاه اطالعـات بـار ديگـر اوج     . ناميـد » روز بزرگ«گرديد و عراق اين نبرد را 

دورانـي كـه اطالعـات در صـحنه حضـور      . گرفت و موقعيـت خـود را بازيافـت   
. نداشت، ارزش و موقعيت اين ارگان بسيار حساس در جنگ بسيار محسوس بود

و يك سال ارشديت داد كه قرار شـد  » الرافدين«ان نظامي به من نشصدام بنابراين 
مدل  260يك دستگاه خودرو مرسدس بنز . به من ابالغ شود 6/1/1987در تاريخ 

مـن بـه    ةدستور داد تـا شـعب  صدام شد و عالوه بر اين  نيز به من اهدا 1986سال 
  عبه و شـ  پـنج ايـن معاونـت، شـامل    . سطح معاونت اطالعات ايران ارتقاء پيدا كند

  .هاي ويژه شد شناسايي، يكي در عمق و ديگري در مأموريت -گردان گشتي  دو
 1987در ژوئيـه   1.اتي براي مدتي تداوم پيدا كردنبردها در مناطق مختلف عملي

از آنجايي كه جنگ هنوز نتوانسته بود به نقطه پايان خود برسد، ضـروري بـه نظـر    
يجـاد يـك تحـول و تغييـر در اوضـاع      مهمي بـه منظـور ا   هايرسيد كه پيشنهاد مي

                                                           
هـا كـه بـه وسـيله     را براساس اطالعات دريافتي از امريكايي 4ها عمليات كرباليعراقي. 1

ند و در اينجا نويسنده بـه نـام خـود تمـام كـرده      شد، كشف كردحاصل ميالسامرايي  وفيق
ها غافلگير شـدند، سـخني بـه ميـان نيـاورده      كه مجدداً عراقي 5است و از عمليات كربالي

  .تر بودتر و نتايج آن با اهميتعملياتي كه به مراتب از عمليات فاو دشوار. است



ی  ١٢۴ ر وازه  ی  ا   و
هـاي ارتـش را از منـاطق     تيپ، از تيپ 30تا  20پيشنهاد نمودم كه تعداد . گردد ارائه

را پس از آموزش و سازماندهي مجدد، بـه عنـوان    آنهادفاعي مختلف منتقل كنيم و 
خـود   ةيك نيروي ضربتي اساسي، در كنار گارد رياست جمهوري، كه آن نيز به نوب

در حـالي كـه   . با پيشنهاد مـن موافقـت نمـود   صدام  1.ش يافته بود، قرار دهيمگستر
ثابـت سـلطان   رئيس ستاد مشترك ارتش و معاون عملياتي وي يعنـي سـپهبد سـتاد    

چگونـه چنـين پيشـنهادي را ارائـه     ! وفيق«: گفت وي مي. خاطر شدند هآزرد التكريتي
برت نگرفتي؟ ديدي كه چگونه بـدون  آيا از اتفاقي كه قبالً براي تو افتاد ع! كني؟ مي

ها از جبهـه بـه معنـي     كشيدن اين تيپ هيچ دليل واقعي تو را دستگير كردند؟ عقب
ها است و تقصيرها به گردن شخص تـو و مـا انداختـه     پذيرش احتمال نفوذ ايراني

تر از هـر   بله درست است، ولي مصالح و منافع عراق مهم«: به او گفتم» .خواهد شد
  ».گونه اقدامات جنگ به پايان نخواهد رسيد بدون اين. است چيز ديگري

مدير اطالعات، طي يادداشتي خطاب بـه   صابرالدوريپس از مدتي سپهبد ستاد 
 ثابـت سپهبد «: چنين نوشت كه حكم حسن العليصدام، به نقل از سپهبد خلبان ستاد 

خصوصي عيش و نوش، در باشـگاه نظـامي كركـوك چنـين گفتـه       ةدر يك جلس
دانيم كه بايد به چه  ؟ و نمي!دانيم ما بايد به چه كسي بگوييم سرور من نمي«: ستا

) دامپسـرعموي صـ  ( علي حسن المجيد ؟ آيا بايد به سرگروهبان!كسي سالم بدهيم
اين درحالي بـود كـه هـر    » ؟)داماد صدام( حسين كاملسالم بدهيم؟ يا به گروهبان 

هرگونـه   خيلـي فـوري و بـدون   . يـل آمـده بودنـد   ارتشبدي سـتاد نا  ةدو به درج
  از سـپهبد ثابـت، در تـاريخ     نبازجويي و يا حتّي تحقيقـي و يـا توضـيح خواسـت    

سرتيپي سـتاد و از مقـام معاونـت عمليـات      ةاو را به درج ة، درج1987ژوئيه  14
زرهـي   16ستاد مشترك ارتش و قبل از آن از فرماندهي سپاه، بـه فرمانـدهي تيـپ   

 شيخ امين شهابگري عمويش  ولي با ميانجي. تنزّل دادندزرهي در اروندرود  6لشكر

                                                           
عاتي، بـه همـين دليـل    اين پيشنهاد حاصل مغز يك فرمانده عملياتي است نه عنصر اطال. 1

  .رسد نويسنده براي شخص خودش تبليغ كرده استبه نظر مي



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٢۵    با ا
 ثابـت سـپهبد  . بود، با درجه سرلشكري بازنشسته گرديدصدام كه دوست شخصي 

بـا اتـومبيلش در يكـي از     1993براي يك سال كامل در بازداشت بود و در سـال  
 هاي امنيتي ويـژه ربـوده و بـه جنـوب     عناصر سرويس ةهاي بغداد، به وسيل خيابان

در آنجـا بـا شـليك دو گلولـه، يكـي در      . كشاورزي برده شد ةبغداد در يك منطق
هـاي شناسـايي او را بـر روي     سرش و ديگري در گلويش به قتل رسيد و كـارت 

هـاي   در امان نماند و سـرويس صدام نيز از شر  شيخ امين شهاب. اش گذاشتند سينه
را تحريك نمودند تـا او  اش  يكي از كشاورزان سوداني شاغل در مزرعه اطالعاتي،

را به قتل برساند و پس از انجام اين كار خود آن كشـاورز سـوداني نيـز بـه قتـل      
  .رسيد تا بر روي اين جنايت پرده كشيده شود
مارس ادامه داشت تا  11ها تا روز  نبردها در اين گوشه و آن گوشه جبهه

 ةرا هدف حمل واقع در شرق سليمانيه» حلبچه« ةاينكه نيروهاي ايراني، منطق
پنجاه فرونـد   1.خود قرار دادند و جنگ با اشغال اين قصبه گسترش پيدا كرد

كيلوگرم داشتند، در روز  500بمب شيميايي به وزن  چهاريك  هواپيما كه هر
هزار نفـر از   پنج 2.شيميايي خود قرار دادند ةحلبچه را هدف حمل 16/3/1988

جنـگ فروننشسـت و در محـور    شهروندان اين شهر نابود شـدند، امـا آتـش    
  هـاي ايرانـي فقـط    وگسـترش پيـدا كـرد و نير   » دربنـديخان «جنوبي به سمت 

اشـغال ايـن سـد بـه معنـاي      . فاصله داشتند» دربنديخان«چند كيلومتر با سد 
ميليـارد متـر مكعـب آب     چهـار بزرگ، با حدود  ةتسلط ايران بر يك درياچ

هـايي در   و بغـداد و اسـتان  ديالي  ناين حجم آب براي غرق كردن استا. بود
كه  ابتكار عمل در دست نيروهاي ايراني بود و هرجا. جنوب عراق كافي بود

                                                           
  .25/12/1366در تاريخ  10عمليات والفجر. 1
نويسنده بدون اشاره به مشخصات گازهاي شيميايي و زمـان حملـه شـيميايي از سـوي     . 2

به رغم ماهيـت  اين نوع برخورد . كندها و تاريخ اين اقدام اشاره ميعراق تنها به وزن بمب
به ويـژه  . باشددهنده توافق نويسنده با بمباران شيميايي مردم حلبچه مي غيرانساني آن نشان

نشسـت،  نهزار نفـر نـابود شـدند، ولـي آتـش جنـگ فرو       پنجكند وقتي نويسنده تأكيد مي
  . باشدغيرمستقيم حمايت از اين اقدام و توجيه آن با هدف پايان بخشيدن به جنگ مي



ی  ١٢۶ ر وازه  ی  ا   و
كشيدند؛ عمليات آنـان بـه    خواستند فرماندهان عراقي را به دنبال خود مي مي
هايي كه بـه تـازگي بازسـازي     شد براي نابودسازي يگان دامي تلقي مي ةمنزل

هـا،   كرديم نه ايراني هايي كه ما انتخاب ميشده بودند و براي شركت در نبرد
  .آموزش داده بوديم

هـاي اطالعـاتي    سوم ماه مارس، ما اطالعـاتي از سـوي سـرويس    ةدر ده
داد ايـران   ايـن اطالعـات نشـان مـي     1.دريافت كـرديم ) CIA(مركزي امريكا 
بـه  . شرق اروندرود به عقب كشيده است ةخود را از منطق ةبخشي از توپخان

ـ  ةه رسيديم كه ايران بخش عمـد اين نتيج فـاو و   ةخـود را از منطقـ   ةتوپخان
هـاي   نشيني بخشي از يگان اروندرود به عقب كشيده است و اين بيانگر عقب

گيري فـاو و ايجـاد اخـتالل     زمان مناسب براي بازپس. سپاه پاسداران نيز بود
هـا در   به جاي كشيده شدن به دنبال ايراني - نظامي ايران در جنگ  ةدر موازن

خيلي زود بـا پيشـنهاد مـا    صدام . رسيده بود فرا -  نبردهاي سخت كوهستاني
سازي نيروها براي اجراي عمليات آزادسـازي فـاو    موافقت نمود و كار آماده

  .آغاز گرديد
  
  

                                                           
ها نقش بسيار مـؤثري در  ده با اين توضيح صريحاً اعتراف كرده است كه امريكايينويسن. 1

. هدف از اين اظهارات بدهكار نشـان دادن عـراق بـه امريكاسـت    . گيري فاو داشتندبازپس
دسـتگاه اطالعـاتي   «: گويدنويسنده پيش از اين نيز در مصاحبه با مجله الحيات صراحتاً مي

به اطالعات دقيقي دست پيدا كردند و در يك فرصت مناسـب،  ها عراق به كمك امريكايي
ريـزي تـاكتيكي، عـراق    زماني كه نيروهاي ايراني در فاو ضعيف شده بودند، با يك برنامـه 

  » .توانست به موفقيت چشمگيري نايل آيد



  
  
  
  

  عمليات بزرگ آزادسازي
 

اي دال بر پايان آن به چشم  جنگ وارد هشتمين سال خود شده بود و هيچ نشانه
تدريجاً نبردها از قلمرو ايران، به مناطق مـرزي و از آنجـا بـه داخـل     . خورد نمي

خاك عراق كشيده شده بود و كار به جايي رسيده بود كـه شـهر و بنـدر فـاو و     
هايي از اراضي شرق بصره و  در شمال و بخش» حاجي عمران«و » حلبچه«شهر 

ن منـاطق  تـري  يكـي از غنـي  (خيـز مجنـون    هايي از منـاطق نفـت   همچنين بخش
سد دربنديخان را نيز با تمام  آنها. ها درآمده بود ، به اشغال ايراني)خيز عراق نفت

توانست متوجه بغداد و ديگر مناطق نمايد در معرض  تهديدها و خطراتي كه مي
  .بودند  تهديد خود قرار داده

دادن شـهرهاي مهمـي مثـل     در اين برهه كه قدرت موشكي و هدف قرار
هـا اولـين    كرمانشاه، همدان و تبريز در انحصار ما بود، ايرانـي  دزفول، اهواز،

را » بانـك رافـدين  «را شليك كردند و ساختمان » اسكاد«موشك خود از نوع 
در بغداد هدف قرار دادند كه هنوز كار تعمير اين بانك پايـان   1985در سال 

  .نيافته است
نشستيم تـا   نتظر مياز دست داده بوديم و م] ها در جبهه[ما ابتكار عمل را 

الزم بـود كـه برنامـه    . عمليات خود را انجام دهند و قربـاني بـدهيم  ها   ايراني
نظامي خود را از دفاع ساكن، به حمله تغيير دهيم و حتي انديشه دفاع فعال را 

  .نيز كنار بگذاريم
مربوط  ةفرماندهي نسبت به اطالعات ما مطمئن شد و طرح ويژ آنكهپس از 
ـ   از حركـت يگـان   به استفاده ارونـدرود و فـاو و    ةايـران از منطقـ   ةهـاي توپخان



ی  ١٢٨ ر وازه  ی  ا   و
ايجـاد تغييـري فراگيـر در     ةگيري فاو را پذيرفت، اميدها و آرزوها دربـار  بازپس

  1.اوضاع جنگ زنده شد
هاي زمين به زمين بـا   بهسازي، گسترش و توليد موشك 1988در ماه مارس 

دسـتور داد شـهرهاي دوردسـت     صدام. كيلومتر، بعد جديدي پيدا كرد 600برد 
ها فرونـد   چون تهران، شيراز، قم و اصفهان را، براي اولين بار، هدف دهمايران ه

  ايـن حمـالت بـا وجـود كوچـك بـودن كالهـك جنگـي         . موشك قـرار دهـيم  
سـاخت   »R17اسـكاد «تر از كالهك جنگي موشك  كه حتّي كوچك - ها موشك

بـرد عملـي ايـن    . برجاي گذاشت تأثيرات رواني قابل توجهي را - شوروي بود
  .كيلومتر بود 300 آنهاكيلومتر و برد نظري  275ها  موشك

هـا و   در شرايطي كه ستاد كل نيروهاي مسلح عراق مشغول بهسـازي طـرح  
سازي و  جايي و ذخيره تداركات رزمي بود، مأموريت آماده هاي جابه جدول ةتهي

سـازي نيـرو بـه منظـور      دهپيگيري اجراي عمليات فريب نظامي و همچنين آمـا 
  ايـن عمليـات بـه نـام      2.اجراي عمليات آزادسازي فاو بـه مـن واگـذار گرديـد    

خوانده شد؛ زيـرا مصـادف بـا روز اول مـاه مبـارك      » رمضان المبارك«عمليات 
  .شد آغاز مي 3)17/4/1988(رمضان 

                                                           
تغيير استراتژي عراق از دفاع به حمله با كمك مستشاران روسي انجـام گرفـت و نقـش    . 1

گيري ابتكار عمل از سوي عراق و در نتيجه تغييـر موازنـه جنـگ بـه     به دستاصلي را در 
ـ نويسنده تغيير استراتژي عراق را حاصـل اطالعـات ارا  . سود اين كشور داشتند ه شـده از  ئ

  .داند كه بيشتر مبالغه است تا واقعيتسوي خود مي
سـت كـه در   نويسنده در شرايطي مسئوليت اجراي عمليـات فريـب را بـر عهـده داشـته ا     . 2

جايي و نقـل و انتقـاالت   بهصفحات قبل در مورد كمك اطالعاتي امريكا به عراق در مورد جا
اين موضوع عالوه بر آشكار ساختن نقـش  . ايران از جنوب به منطقه غرب توضيح داده است

عيـت  ها و تأثير اين موضوع در ارتقاء موقالسامرايي با امريكاييها، ميزان ارتباط وفيقامريكايي
: كنـد ضمناً نويسنده در مصاحبه با مجله الحيات تصريح مي. سازدشغلي نويسنده را روشن مي

هـاي توپخانـه ايـران از شـرق     سازمان سيا به ما خبر داده بود كـه تعـداد محـدودي از يگـان    «
اين خبـر يكـي از عوامـل مـؤثر در بـه نتيجـه       » .اندالعرب به حلبچه در شمال منتقل شده شط

  .غرب، بوده استها براي حمله به فاو با اطمينان از تمركز ايران در شمالاقيرساندن عر
3 .28/1/1367.  



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٢٩    با ا
عملياتي مثل عمليات آزادسازي فاو با توجه به آثار بسـيار حسـاس، كـه در    

گذاشت، مستلزم  جاي مي نظامي در صورت شكست و يا موفقيت بر ةوازنبعد م
در صـورت  . اي بـود  هاي مناسب و اطالعـات شايسـته   تحقيقات دقيق و آمادگي

شكست، قدرت نيروهاي ايراني به منظور گسترش عملياتشان براي اشغال سريع 
توانسـتند   مي كرد و پس از آن  و شهر مهم سليمانيه افزايش پيدا مي» دربنديخان«

عـالوه بـر آن، ناكـامي ايـن عمليـات      . براي تهديد بصره دست به مـانور بزننـد  
  .نيروهاي ما منجر شود ةتوانست به فروپاشي دردناك روحي مي

هاي كاري ما فريـب دادن دشـمن    ترين اولويت ترين و حساس از جمله مهم
شت مشـخص  اش؛ يعني ايجاد يك بردا  عملي و علمي يدادن در معنا فريب. بود

در دشمن، و واداشتن او به اقدامي براساس همين برداشت مشخص تـا شـرايط   
فريـب  . مناسب براي انجام اقداماتي از سـوي طـرف فريـب دهنـده مهيـا شـود      

گونـه اقـدامات از    اين. تواند شامل اقدامات سياسي و اقتصادي و نظامي باشد مي
از سوي ديگر شـامل   هاي ساده در خطوط تماس نظامي و سو شامل فعاليت يك

  .شود هاي بزرگ در سطح كشور مي فعاليت
برداري از مسائل اقتصادي و سياسـي بـراي    در عمليات آزادسازي فاو، امكان بهره

 ةريزي شـد  هاي برنامه آميز اصل غافلگيري فراهم نبود و فقط به فعاليت تحقق موفقيت
هر اقدام فريبكارانه، الزم بود  براي موفقيت. نظامي و تبليغاتي و رواني بسنده گرديد
هاي دروغين به طرف مقابل فـراهم گـردد    كه ابزار و وسايلي براي رساندن فعاليت

هـاي   هاي گذشته جنگ، منابع و روزنه ما در سال. وگرنه اين طرح كامالً بيهوده بود
ي بودن آن رخنه اطالعات به طرف مقابل را بررسي و مشخص و تثبيت كرده و سرّ

هاي اطالعاتي ايران را مـورد پيگيـري    عالوه بر آن كليه فعاليت. داشته بوديم را نگه
  .كرديم را از ديدگاهشان تحليل مي آنهاقرار داده و اهداف و مفهوم 

هـا بـه    عمليات آزادسازي فاو شكل بگيرد، ايرانـي  ةشش ماه قبل از اينكه انديش
يسـتم متعلّـق بـه يكـي از     ايـن س . سيم دوربرد ما رخنه كرده بودنـد  هاي بي سيستم

ولي ما بـراي حفـظ و تـداوم وضـعيت طبيعـي      . هاي نيروهاي مسلّح بود فرماندهي



ی  ١٣٠ ر وازه  ی  ا   و
ها را به فرماندهي مذكور منعكس نكرديم و به او هشـدار   مسائل، رخنه كردن ايراني

ازه نيروهاي مسلّح را جلب كنـيم، تـا اجـ   نداديم تا شايد بتوانيم موافقت فرماندهي 
مـان اسـتفاده كنـيم؛     به منظور تحقّق اهـداف مسـتقيم اطالعـاتي    دهد از اين سيستم

سيم همچنان به صورت طبيعي  عناصر فني شاغل در سيستم آن بي ةدرحالي كه كلي
مأمور كرديم تعدادي از افسران اطالعات را  آنهادر كنار . به فعاليت خود ادامه دهند

هايي كـه از   براي تهية نامه زماني طوالني. تا در همان سيستم مخابراتي فعاليت كنند
كرديم كه نظر  ارسال مياطالعاتي را . شد، صرف كرديم طريق اين سيستم ارسال مي

اي بـراي او داشـته    كه هـيچ گونـه فايـده   آن كرد، بي طرف مقابل را به خود جلب مي
ها  تعدادي از نامه رسيد، ما هنگامي كه زمان الزم براي اجراي طرح فريب فرا. باشد

رتبه را از طريق اين سيستم عبور داديـم و هـر روز    ات مهم فرماندهان عاليو مذاكر
ها  پس از مدتي براي ما روشن شد كه ايراني. ها را پيگيري كرديم العمل ايراني عكس
داده را كه شامل اطالعاتي بود كه من با توجـه بـه اهـداف     ها و مذاكرات عبور نامه

  1.كنند م، دريافت ميفريبكارانه، با دستخط خودم نوشته بود
  

  عناصر فريب
عمليات فريب با صدور دستوري مبني بر ضرورت مقابله با نيروهاي ايرانـي در  

بـه داخـل قلمـرو ايـن كشـور       آنهـا و بازگردانـدن  » دربنديخان - حلبچه« ةمنطق
كرديم كه اطالعاتي در اختيار داريم  در كنار آن چنين وانمود مي. صورت گرفت

. نيروهاي ايراني در شمال فاو است ةهاي تهاجمي غيرگسترد كه حاكي از انگيزه
  :هاي زير زديم ما براي تحقّق اهداف كلّي فريب، دست به فعاليت

                                                           
. توضيحات نويسنده بيشتر به يك سناريوي تخيلي شبيه است تـا واقعيـت داشـته باشـد    . 1

بست براي انجـام  واقعيت اين است كه تغيير استراتژي ايران از جنوب به غرب، به دليل بن
شد به دليل اهميت پيشروي ايران در منطقـه  ضمن اينكه تصور مي. وب بودعمليات در جن

غرب نقل و انتقـال خواهنـد كـرد و امكـان     غرب، نيروهاي عراق از جنوب به شمالشمال
  .حمله عراق به فاو از ميان خواهد رفت



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٣١    با ا
كه در آن از » دربنديخان -  حلبچه« ةانتشار تعداد زيادي اعالميه در منطق .1

نشـيني كننـد، وگرنـه بـا      نيروهاي ايراني خواستيم تا از اراضـي عـراق عقـب   
هـا خاطرنشـان    مـا در ايـن اعالميـه   . نامعلومي موجه خواهنـد شـد  سرنوشت 

ساختيم كه نيروي هوايي ما رأس ساعت مشخصـي، جبهـه ايـران را بمبـاران     
گيري از ضعف دفاع هوايي در آن منطقه  اين حمله هوايي با بهره. خواهد كرد

  1.هايمان باشد صورت گرفت تا اثبات درستي اعالميه
دربنـديخان، تأكيـد    -حلبچـه   ةمنطقـ  ري اعالميـه د با ريختن تعداد زياد .2

هـاي   كرديم كه نيروهاي ايراني، سرنوشت نامعلومي خواهند داشت، زيرا سـالح 
 .شيميايي به كار برده خواهد شد و عمالً نيز چنين شد

وزير دفاع، رئيس ستاد مشترك ارتش و فرمانـدهان   اي براي بازديد برنامه .3
مواضع عراق تنظيم و اخبار مربوط به ايـن بازديـدها،   شمالي  ةرتبه از منطق عالي

 .اندكي پيش از آغاز عمليات آزادسازي فاو از تلويزيون پخش شد
ايجاد اين برداشت در ذهن فرماندهان قرارگاه عمليـات جنـوب ايـران و     .4

هاي سنگيني  هايي كه متحمل زيان فرماندهان سپاه و نيروي زميني ايران كه يگان
هاي زبده و  شوند و يگان اروندرود منتقل مي ةشوند به منطق الي ميدر منطقه شم

در ضـمن مـا وانمـود    . گردنـد  مـي  آنهـا ارونـدرود، جـايگزين    ةتازه نفس منطق
بـه ايـن   . ارونـدرود هسـتيم   ةمحدودي در منطق ةكرديم كه منتظر انجام حمل مي

 .شتيمترتيب تجمع و آرايش گسترده نيروهايمان در شمال فاو را سرپوش گذا
هايي از خودروهاي پوشيده با برزنت را كه در  ها، ستون از سوي ديگر ايراني

هاي دژبان با سروصدا و نور قرمز رنگ قرار گرفته بودنـد   اتومبيل آنهاپيشاپيش 
رود، دسـت بـه   ارونـد  ةبه حركت درآوردند تا چنين وانمود كنند كـه در منطقـ  

 ةهاي جديد ما و انتقال بـه منطقـ   زنند و در نتيجه از خروج يگان ع نيرو ميتجم

                                                           
حك د، به دليل شـكل مضـ  كرهايي كه عراق صادر و منتشر ميها و اطالعيهاين نوع اعالميه. 1

  .گرفت و فاقد تأثيرگذاري بودو فحاشانه آن به هيچ وجه مورد توجه قرار نمي



ی  ١٣٢ ر وازه  ی  ا   و
ها واقعي نبود، بلكه اقدام بـه خـارج كـردن     كار ايراني 1.شمال جلوگيري نمايند

ما تعـدادي از  . ردندك جمعي مي خودروهاي حامل تعدادي نيرو به صورت دسته
شناسايي خود را پـس از عبـور دادن از ارونـدرود، بـه عمـق       -نيروهاي گشتي 
 آنهـا . ها را تحـت مراقبـت خـود بگيرنـد     كرديم تا جاده ها گسيل مواضع ايراني

  .كردند سيم گزارش مي مشاهدات خود را از طريق بي
داد تعـداد خودروهـايي    جايي تنظيم كرديم، كه نشان مي ما تعدادي جدول جابه .5

اند كمتر از تعداد خودروهايي است كه از اين منطقـه   شمال فاو وارد شده ةكه به منطق
د تا بدين ترتيب اين ذهنيت را ايجاد كنيم كه اختالف در تعـداد، بيـانگر   ان خارج شده

شـوند بـا    هايي كه وارد منطقه مي وجود دوگانگي در وضعيت نيروها است، زيرا يگان
هايي  باشند، اما يگان اند اندك مي هايي كه در نبردهاي شمال متحمل شده توجه به زيان

  .آمادگي بااليي برخوردارندشوند از  كه از اين منطقه خارج مي
ميـاني،   ةپياده در منطقـ  16و لشكر 2ن لشكرمذاكرات انجام شده بين فرماندها .6

زيرا پيوسته بـر انتقـال   «: حاكي از نارضايتي از رياست ستاد مشترك ارتش عراق بود
م، بدون در نظـر گـرفتن   سپاه سو ةم به منطقسپاه دو ةها، از منطق تعداد زيادي از تيپ

بهتر آن است كـه فرمانـدهي سـتاد مشـترك ارتـش      . كند ت اين منطقه تأكيد مياهمي
اروندرود  ةزيرا االن منطق هاي سپاه هفتم را به شمال اعزام كند، تعداد بيشتري از تيپ

 مـاهر الرشـيد التكريتـي   اين سپاه يعني سپهبد سـتاد   ةوقتي فرماند» .فاقد اهميت است
خانقين و مندلي  ةها را از منطق ت تعدادي از تيپگفت، آنان حرك هاواقعيت را به آن

ارونـدرود حركـت    ةها از منطقـ  و بدره ملغي كردند و دستور دادند تعدادي از تيپ
 .هاي آسيب ديده مستقر شوند تعدادي از تيپ آنهانمايند و به جاي 

جـايي خودروهـا و    جابه ةهايي در زمين فريب، جدول ما در ادامه عمليات .7
 .سيمي در سرتاسر جبهه منتشر كرديم بي وگوهاي گفت

                                                           
چنين اقداماتي از سوي نيروهاي خودي انجـام  . اين توضيح حاصل تخيل نويسنده است. 1
خواهد بر پيچيدگي كار اطالعاتي خـود در كشـف   نويسنده با اين توضيح مي. گرفته استن

  .يدمقاصد ايران تأكيد و تبليغ نما
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، نيروهاي زميني ما پـس از بمبـاران    17/4/1988صبح روز  9حدود ساعت 

گسـترده حركـت كردنـد و توانسـتند در      1موشكي، هوايي، توپخانه و شـيميايي 
غربي اروندرود  ةنيروهاي ايراني را از كران 18/4/1988بعدازظهر روز بعد يعني 

من با توجه به نقشي كه . ر فاو را به آغوش ميهن برگردانندبه عقب برانند و شه
تويوتـاي  (در اين نبرد ايفا نمودم، نشان نظامي الرافدين و يك دسـتگاه خـودرو   

 .دريافت كردمصدام اي شخصي از  به عنوان هديه) سوپر استيشن
  

  هايي از نبرد درس
فـاو روي   هرچند كه تاريخ شاهد نبردهاي بزرگ و چند برابـر آنچـه كـه در   

داد، بوده است، ولي عمليات آزادسازي فاو در سطحي ملّي و در سطح نبـرد  
المللـي آن از اهميـت    اي و ابعاد بين بين عراق و ايران و در چارچوب منطقه

هايي از  هاي زيادي در برداشت كه به بخش فراواني برخوردار گرديد و درس
  :كنم آن اشاره مي

سال جنگ،  هفتعمل توسط عراق در طول از دست دادن قدرت ابتكار  .1
به دست گرفتن قدرت ابتكار عمل . عامل اصلي به درازا كشيده شدن جنگ بود

هاي صحيح توانست شـرايط مناسـبي را بـراي تغييـر مثبـت       سازي برمبناي آماده
  .اي وضعيت فراهم سازد اوضاع و در بسياري موارد براي تغيير ريشه

توانـد باعـث تلـف شـدن      گسترده مـي  ةبهعمليات دفاع ساكن در يك ج .2
 .انساني و اقتصادي كشور گردد ةبخش قابل توجهي از نيروهاي ذخيره شد

به بيش از يك ميليـون و سيصـدهزار نفـر     1987نيروهاي مسلّح عراق در سال 
تيپ منظم در طول جبهه براي چنـد   130دفاع ساكن، گسترش  ةزيرا الزم. رسيدند

                                                           
اي از گـاز شـيميايي   گيري فاو بـه نحـوه بسـيار حسـاب شـده     عراق در عمليات بازپس. 1

سيانوري براي از كار انداختن توپخانه و ادوات ايران استفاده كرد و ايـن امـر در موفقيـت    
در اينجا نويسنده بر خالف بمباران شيميايي حلبچـه بـه اقـدام    . اوليه عراق بسيار مؤثر بود

  .رگيري شيميايي اعتراف كرده استعراق در به كا



ی  ١٣۴ ر وازه  ی  ا   و
م فراوان از نيروهاي نظامي بر زندگي عمومي مردم تأثير اين حج 1.سال متمادي بود

عالوه بر آن، اعزام مدرسين و معلمين و پزشكان و مهندسـين  . شديدي برجاي نهاد
ها و آباداني كشور  ها در مدارس و بيمارستان به خدمت وظيفه، روند طبيعي فعاليت

غيرعراقـي  گر همچنان كه جذب صدها هزار كـار . را دستخوش تأثير خود قرار داد
ميليون كارگر غيرعراقي در اين كشور اقامـت نماينـد و    دوسبب گرديد كه بيش از 

هـزار دالر   دوحكومت نيز مجبور شد در طول ساليان اول جنگ به هر يك سـاالنه  
 چهـار گرديد، ساالنه بـالغ بـر    هايي كه از عراق به اين منظور خارج مي پول. بپردازد

.) شد هايي است كه از طريق بازار سياه خارج مي غير از پولو اين (ميليارد دالر بود 
  .در حالي كه تعداد زيادي از اين كارگران مورد نياز صنايع ما نبودند

و عنصر اساسي براي تأمين اصل غـافلگيري، كـه از   دكاري  فريب و پنهان .3
تأمين اصل غـافلگيري در عمليـات   . شوند ترين اصول جنگ است، تلقي مي مهم
. سازي فاو سبب شد تا خيلي زود موازنه نظامي قوا به نفع عراق تغيير يابـد آزاد
و كشـورهاي غربـي   ] فارس[موجب افزايش اعتماد كشورهاي خليج  مسئلهاين 

به قدرت عراق براي تعيين تكليف نظامي جنـگ و متزلـزل نمـودن اوضـاع در     
. مـده بـود  عكس اين مفهوم به وجود آ 1986در حالي كه در سال . ايران گرديد

مشاور امنيتـي امريكـا از    مك فارلين ةدر آن هنگام اطالعاتي دال بر ديدار مخفيان
هـا و امكـان    به خاطر عدم اعتمادشان به پايمردي عراقي آنها. ايران منتشر گرديد
هاي سنگين در اين جنگ، تالش نمودند تـا بـا ايـران روابـط      متحمل شدن زيان

گـران   ترين تحليل گروهي از بزرگ 1986ه اوت در ما 2.جديدي را برقرار نمايند

                                                           
گسترش سازمان رزم عراق و انباشت سالح بر قدرت رزمي ارتش عراق افزود و عمـالً  . 1

گيري ابتكار عمـل  درپي ايران و به دستولي تهاجمات پي. موازنه نيروها به سود عراق بود
هـا  عراقـي . ق بـود و متقابالً استراتژي تدافعي عراق مانع از تغيير موازنه جنگ به سود عـرا 

توانسـتند رونـد   گذاشتن استراتژي تدافعي را نداشتند وگرنه قبـل از ايـن مـي    شهامت كنار
  . تحوالت جنگ را تغيير داده و موقعيت خود را بهبود بخشند

نويسنده تالش امريكا براي برقراري رابطه با ايران را حاصل نگراني امريكـا از پيـروزي   . 2
  .ادي نسبت به قدرت دفاعي عراق ارزيابي كرده استاعتماحتمالي ايران و بي



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٣۵    با ا
هــاي اطالعـاتي مركــزي امريكـا بــه بغـداد آمدنــد و مـن در يكــي از      سـرويس 

ديداري طـوالني   آنهارود دجله در بغداد، با  ةسراهاي استخبارات، در كران مهمان
. ما نگران شما و وضعيت نظامي شـما هسـتيم  «: صراحتاً چنين گفتند آنها. داشتم

كنـد و شـما قـدرت دفـاع در      ود را براي انجام عمليات بزرگي آماده ميايران خ
  .اختالف نظـر داشـتم   آنهامن در اين تحليل با  1».اي را نداريد برابر چنين حمله

هـا هسـتيم و آن را    هـاي ايرانـي   توضيح دادم كه ما پيگير اهداف و انگيـزه  آنهابه 
م و به طور قطع ما موفق خواهيم كني خود را براي مقابله آماده مي. كنيم تحليل مي

، بـار  پس از آزادسـازي فـاو  . متقاعد نشدند و به كشورشان بازگشتند آنهااما . شد
آيـا بـه يـاد    «: پرسيدم آنهااز . ها مالقات كردم ديگر با تعدادي از همان امريكايي

هـاي مـن    هاي خود در برابر درستي گفتـه  با بلند كردن دست آنهاو » آوريد؟ مي
 .دندتسليم ش

نـه تنهـا در منطقـه     عمليات آزادسازي فاو، به فروپاشي مواضـع ايـران   .4
ايـن نشـان   . دربنديخان بلكه در كليـه منـاطق عمليـاتي منجـر گرديـد      - حلبچه 

ديگري كه داراي اهميت نظامي است دست به  ةدهد كه چنانچه در يك منطق مي
هاي گسترش آن  انگيزه اي كه طرف مقابل داراي توانيم در منطقه مانور بزنيم، مي

 .اي دست پيدا كنيم هاي گسترده باشد، به موفقيت مي
توانـد عنصـر مهمـي از عناصـر      هـاي اطالعـاتي مـي    شكيبايي در فعاليت .5

ها، بـراي   سيم شنود شده از سوي ايراني تداوم فعاليت ايستگاه بي. موفقيت باشد
ق صـورت گرفـت، همـه    هايي كه در ديگر مناط تالش ةچند ماه متوالي، به اضاف

 .داد] و نتيجه[دست به دست هم 
ها و تحليل اوضاع و اعتمـاد بـه    جرأت افسران اطالعاتي و تداوم پيگيري .6

توانـد بـه پيامـدهاي     هاي سنّتي، در بيشتر موارد مـي  نفس ايشان به دور از روش
                                                           

ايـن  . فارلين به ايـران اسـت  و بالفاصله پس از سفر مك 1365زمان مالقات درواقع تابستان . 1
 8ها نه تنها نتوانستند پس از عمليات والفجراظهارات در شرايطي صورت گرفته است كه عراقي

  .بلكه در عمليات دفاع متحرك نيز ناكام شدندقواي نظامي ايران را از شهر فاو عقب برانند 



ی  ١٣۶ ر وازه  ی  ا   و
بـرداري و پخـتن اطالعـات رسـيده راجـع بـه        بهـره . مثبت و بزرگ منجر شود

اروندرود كه بـه صـورت    ةاز منطق آنهاجايي  هاي توپخانه و جابه يگانتحركّات 
جسورانه و فوري صورت گرفت، به فرماندهي كل نيروهاي مسلّح اين امكان را 

ولي چنانچه از همـان  . داد تا در مورد آغاز عمليات آزادسازي فاو تصميم بگيرد
حليل خود از عبـارات  در ت آنكهشد، يا  اي استفاده مي هاي سنّتي و مقايسه روش

آن  ةوليتي را متوجه نويسندئگونه مس كرديم كه هيچ ماليم و غيرقاطع استفاده مي
البتـه ضـروري   . توانست چنين تصميمي را اتخاذ نمايـد  كند، فرماندهي نمي نمي

هاي مهـم باشـد وگرنـه     گيرندگان مبتني بر تحليل و داده است كه ذهنيت تصميم
  .شودتواند به فاجعه منجر  مي

ـ     به دنبال عمليات فاو و دگرگوني نظـامي و   ةاي كـه ايـن عمليـات در موازن
گيـري   نيروهاي دو طرف به وجود آورد، يك سلسله عمليات به منظـور بـازپس  

مياني و همچنـين   ةاراضي كشورمان در شرق بصره و شرق استان ميسان و منطق
هـاي ايرانـي    سـالح ] نيروها و[نفوذ به داخل قلمرو ايران براي به دست آوردن 

تعـداد اسـراي    8/8/19881بس در روز  رسيدن آتش توانستيم تا فرا. آغاز گرديد
سـال   هشـت ين ترتيب جنگي كه هزار نفر برسانيم و به ا 40ايراني را به حدود 

آن بودنـد،   ةخونين به درازا كشيده شده بود، پايان يافت؛ اما هر دو طرف بازنـد 
  2[!]به اهداف خود دست پيدا كند نتوانست  آنهازيرا هيچ يك از 

                                                           
بـس در  زمان و تاريخ دقيـق آتـش  . شود غلط استمي 17/5/1367اين تاريخ كه معادل . 1

  .است 27/5/1367روز  6:30مرزهاي ايران و عراق، ساعت 
نويسنده پذيرفته است كه عراق بازنده اين جنگ بود و براي بيان اين موضـوع ايـران را   . 2

. باشدمعيار شكست يا پيروزي اهداف اعالم شده مي. عنوان بازنده قلمداد كرده استنيز به 
نويسنده در ابتداي كتاب معترف است كه هدف صدام تجزيه ايران و براندازي نظام حـاكم  

با اين توضيح در شرايطي كه نظام سياسي حاكم به ايران به حيات . بر اين كشور بوده است
بس را پذيرفته اسـت، پـس   د و عراق در پشت مرزهاي خود آتشدهسياسي خود ادامه مي

  توان همراه با عراق از بازنده بودن ايران سخن گفت؟چگونه مي



  
  
  
 

  پايان يك فاجعه
 

نگرم، بـه   سال از پايان جنگ به اين رويداد مي هشتهنگامي كه بعد از گذشت 
  :رمب هاي زير پي مي ها و واقعيت ديدگاه
بسـياري از  . جنگ براي هر دو كشور، به تمام معنا يك فاجعـه بـود   .1

هاي سياه  ن جنگ، پوشيده از پارچهها و ديوارهاي منازل در طول اي خيابان
تلفـات   جـم وحشـتناك تلفـات انسـاني جنـگ اسـت؛      شد و اين بيانگر ح

ايـن تلفـات در   . دها كمتر از تلفاتي كه نيروهاي ما متحمل شدند نبو ايراني
را  آنهادرصد بااليي از . يك ميليون نفر كشته و زخمي: كل عبارت است از
م تعـداد كـل را بـه خـود     گان يك سـو شد دهند و كشته معلولين تشكيل مي

  .دهند اختصاص مي
هـا تصـميم    و به دنبال فشار شديد ايراني 1982در ماه مي صدام  آنكهپس از  .2

نشيني كند و عمالً نيز چنين كرد، رهبران ايران بر تـداوم   گرفت از خاك ايران عقب
طريق جنگ تا بتوانند به اهدافي از  1سال ديگر اصرار ورزيدند، ششجنگ به مدت 
   1982اما ايران نتوانست دستاوردهايي بيشتر از آنچـه كـه در سـال    . دست پيدا كنند

                                                           
تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر حاصل اصرار رهبران ايران نبود، بلكـه نگرانـي   . 1

اي و جهاني عراق از پيامدهاي شكست ايـن كشـور سـبب گرديـد بـا      حاميان منطقه
مواضع برحق ايران مبني بر محكوميت متجاوز و پرداخت غرامت، همچنان با وجود 

پافشاري بر حمايت از عراق نسبت به اعطاي هر گونـه امتيـاز بـه ايـران خـودداري      
در چنين وضعيتي كه ايران در موضع برتر نظامي قرار داشـت چـه راه حلـي    . نمايند

  اشت؟فراروي رهبران اين كشور، به جز ادامه جنگ، وجود د



ی  ١٣٨ ر وازه  ی  ا   و
بـه نحـوي در ايجـاد تصـميم بـراي       آنكهجز  1به دست آورده بود به دست آورد؛

به منظور رهـايي از آثـار شكسـت در جنـگ بـا ايـران       صدام اشغال كويت توسط 
 .ع ايران تمام شددخيل شد و اين دستاورد بزرگي بود كه به نف

در شـرايطي   .اقتصادي دو كشور را فلج ساخت ةهاي توسع جنگ، برنامه .3
كـردن   كه توليدات كارخانجات و صنايع ايران به علـت فقـدان ارز جهـت وارد   

ميليارد  100مواد اوليه و قطعات يدكي رو به كاهش نهاد، عراق پس از جنگ با 
 ةگيـرد، بـه اضـاف    هـا تعلّـق مـي    ايـن وام اي كه بـه   بهره. رو بود دالر بدهي روبه

درصد از درآمدهاي نفتي عـراق   60هاي ناشي از جنگ با كويت، حدود  غرامت
 .ها سال آينده به خود اختصاص خواهد داد را براي ده

الجزاير بخشيده بود، به ويژه  1975  ةقصد داشت آنچه كه در معاهدصدام  .4
ـ   م جديـد ايـران را سـرنگون كـرده و     نيمي از اروندرود را بازپس سـتاند و رژي
ايـن كارهـا بـا شكسـت      ةولي در همـ . يكپارچگي كشور ايران را متالشي سازد

  2.آشكاري مواجه گرديد
افزارهـاي   جنگ سبب افزايش مسابقه تسليحاتي براي به دست آوردن جنگ .5

هـاي امنيتـي و اطالعـاتي بـه منظـور       كشتار جمعي و همچنين گسترش سـرويس 
اين جنگ ايران را واداشت تا بـه فكـر   . ن امنيت ديگر كشورها گرديدمتزلزل نمود

ـ هاي بازدارنده اتمي و ميكروبي و شيميايي بيفتـد، ولـي    دستيابي به قدرت ر اثـر  ب
 .ها محروم گرديد هاي مستمر شوراي امنيت از اين توانايي بازرسي

                                                           
. دنيا هيچ گونه امتيازي براي پايان دادن به جنگ در اختيار ايران قرار نـداد  1982در سال. 1

در حـالي   598در حالي كه با تداوم جنگ و در اختيار داشتن ابتكار عمل، سرانجام قطعنامه
كه ايران در موضع برتر نظامي قرار داشت تصويب شد و با همين قطعنامـه نيـز جنـگ بـه     

بنابراين بر خالف نظر نويسنده آنچه ايران در پايان به دست آورد در مقايسه با . يدپايان رس
  .مسلماً برتر بود 1982سال

اين اظهار نظر آشكارترين ارزيابي نسبت به شكست عـراق اسـت كـه بسـيار منصـفانه      . 2
نـد  بنابراين با اين معيار دليلي ندارد كه نويسنده ماننـد صـفحات قبـل ايـران را همان    . است

  .عراق بازنده جنگ قلمداد نمايد



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٣٩    با ا
ل گذشته سا 16تا  8هزار نفر از نيروهاي ارتش عراق، از  20هنوز حدود  .6

 .برند تا كنون، در اسارت ايران به سر مي
دور زدود و بـين   ةگذشـت  ةهاي فروخفت توزي اين جنگ غبار از روي كينه .7

هرچند كه مقامـات ايرانـي تأكيـد    . ايران و عراق دريايي از خون به وجود آورد
 .است؛ نه با ملت عراقصدام دارند اين درياي خون بين ايران و 

گرايي را تشديد نمود و زمينه تحقّـق آن را بـه صـورت     رقهف  مسئلهجنگ  .8
 .اي فراهم آورد گسترده

ـ     .9 اي و  منطقـه  ةجنگ با ايران و همچنين با كويت سـبب گرديـد تـا موازن
عـالوه بـر آن موجبـات ازهـم گسـيختگي      . المللي دسـتخوش تغييـر گـردد    بين

 . كشورهاي عربي منطقه را فراهم نمود
اي است كه اگر  ا، ديكتاتوري و خودكامگي كشندهه اين نارسايي ةعلت هم

پيوست و نه جنگ و نه توقف جنگ  نبود، نه زدوخوردهاي مرزي به وقوع مي
ملـت عـراق هـيچ تقصـير و يـا       1.هـا  ها و نـه اعتـراف كـردن    و نه امتياز دادن

، در واقـع نقـص   1937 ةابطـال معاهـد  . وليتي در قبال اين مسـائل نـدارد  ئمس
نيـز نقـض حاكميـت ايـن كشـور بـدون        1975 ةو معاهدحاكميت عراق بود 

مـردم نـه جنـگ را آغـاز كردنـد و نـه آن را       . مراجعه به نظـرات مـردم بـود   
  .خواستند و نه در تداوم آن اصرار ورزيدند مي

را نيـز  » رافـدين «تجاوز به سـرزمين   ةحمايت نكردند و اجازصدام مردم از 
  .اند جاوز نبودهو ت يگاه به دنبال دشمن مردم هيچ. دهند نمي

                                                           
گرچه شخصيت صدام نقش بسيار مهمي در وقوع دو جنگ داشته اسـت ولـي اينگونـه    . 1

هـاي امريكـا، غـرب و    المللـي و منطقـه و سياسـت   توجهي بـه شـرايط بـين   قضاوت و بي
يـك   ئـه كشورهاي منطقه بيشتر حاكي از اغراض سياسي و عدوات شخصـي اسـت تـا ارا   

  .مستندتحليل قوي و 



  
  
  
  

  2)مرصاد( 1عمليات راصد
 

هاي شديد مرزي را نيـز بـه آن    جنگ عراق و ايران، اگر زدوخوردها و درگيري
اسـاس تـاريخ رسـمي كـه از سـوي       بر. سال به درازا كشيد 8بيفزاييم، بيش از 

 12توان گفت كه جنـگ از سـاعت    المللي نيز پذيرفته شده است، مي مراجع بين
روز  2877بـه مـدت    7/8/19884روز  24تا ساعت  19803سپتامبر  22ظهر روز 

  5.وقفه ادامه داشت ساعت، بدون 69036يا 
ايسـتاد و درحـالي   پشت تريبون ميدان پيروزي بغداد صدام با پايان جنگ، 

تابسـتاني و لبـاس سـنتي عربـي بـر تـن داشـت، در         كه عباي مشـكي رنـگ  
هـوري آغـاز شـده بـود و در     جم هاي بزرگي كه در حوالي كاخ رياست جشن

جمع هزاران نفر از مردمي كه به همـين مناسـبت گـرد هـم آمـده بودنـد، بـا        
گويي كه يـك ميليـون   . فريبكاري تمام شركت كرد؛ گويا هيچ اتفاقي نيفتاده است

ميليارد دالر بدهي  100برجاي نمانده، گويي كه ) كشته و زخمي و معلول(قرباني 
از جنـگ در  ميليـارد دالر ذخـاير ارزي كـه پـيش      30برجاي نمانده و گويي كه 

ميليـارد دالر مـوادي كـه بـه      50گويي كه . اختيار داشتيم، از بين نرفته است

                                                           
  كننده كمين. 1
  كمين. 2
3 .31/6/1359  
بامداد روز   6:30بس ميان ايران و عراق، ساعت اين تاريخ دقيق نيست، زمان دقيق آتش. 4

  .است) 18/8/1988(27/5/1367
  ن. روز بوده است 366، سال كبيسه و 1984سال] اين آمار با توجه به آن است كه. [5



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١۴١    با ا
هاي مختلف وجود داشت و در طول جنـگ بـه هـدر رفـت، وجـود       صورت

ها ميليارد دالر، به دنبال متوقف شدن صـادرات نفتـي    نداشت و گويي كه ده
ر اثر مرور زمـان از بـين رفتـه    بهايي كه  ورزي كينهگويي كه . ايم ضرر نكرده

هـزار نفـر اسـير     60بود، بار ديگر خود را نمايان نساخته است و انگـار كـه   
اي در كشـور   گويي كـه نـه بيـوه   . اند و مباني جامعه متزلزل نشده است نشده

هـايي اسـت كـه     اينهـا واقعيـت  . ماندگي عمومي هست و نه يتيمي و نه عقب
هاي آينده تاريخ  به خوبي آگاه است، ولي كساني كه ظرف سال آنهااز صدام 

را ورق خواهند زد، كساني نخواهند بود كـه ايـن مرحلـه را لمـس كـرده و      
هاي آن را چشـيده باشـند، بلكـه مـردم ديگـري خواهنـد بـود كـه در          تلخي

و در صدام برابرشان كاغذهايي وجود خواهد داشت كه براساس رهنمودهاي 
تحرير درآمده و راجـع بـه يـك رهبـر پيروزمنـد و       ةبه رشت زمان حيات وي

  .افتخاراتش نگاشته شده است
لوحي كه در اين ميدان حضور به هم رسانيده و بـراي ايـن رهبـر     افراد ساده

. دادند، اطالعي از آمارهاي مربوط به فجايعي كه به بارآمده نداشتند مي فرياد سر
دانند كه چگونـه از قطـار حركـت     ه و نميرا فراگرفت آنهاديوار آهنين دورتادور 

هـاي تلويزيـوني    اي شـبكه  هـاي مـاهواره   اند؛ استفاده از آنتن جهاني عقب مانده
گيـرد و ارسـال    مكن خود صورت مـي مممنوع است، سفر به خارج در حداقل 

هاي راديويي به صورت هميشگي و مستمر ادامه  از شبكه يپارازيت روي بسيار
اتومبيلي كـه  . مقدر شده نه چيزي ببينند و نه چيزي بشنوند براي اين مردم. دارد

ـ  آنها ةباشد، خانصدام اي از سوي  شود، بايد هديه يك عراقي سوار مي  ةنيز هدي
  .اهدا گرددصدام هايشان نيز از سوي  باشد، حتّي لباسصدام 

لـوح اطالعـات كمـي داشـتند، ولـي بـا فريادهـا و         هرچند كـه مـردم سـاده   
تمايـل صـميمانه و انسـاني خـود را بـراي      ] جشن پايان جنگ در[رقصيدنشان 

  .توقف خونريزي و نابود شدن تأسيسات حياتي كشور اعالم داشتند



ی  ١۴٢ ر وازه  ی  ا   و
هـاي   مدير سـرويس  فاضل البراك تكريتي، سرلشكر 1به محض پايان يافتن جنگ

رئـيس سـازمان گروهـك     مسـعود رجـوي  و  يصابر الـدور اطالعاتي و سپهبد ستاد 
چگونگي پيشروي سـريع  درباره به منظور بحث و بررسي ] افقينمن[مخالف ايراني 

و عميق نيروهاي اين سازمان از خانقين به سمت تهـران، بـراي در دسـت گـرفتن     
قدرت در اين كشور با پشتيباني محدود نيروهاي مسـلح عراقـي، در كـاخ رياسـت     

در حضور شـخص صـدام، ابعـاد ايـن عمليـات و      . جمهوري تشكيل جلسه دادند
سرلشـكر دكتـر   . گرفت دهاي احتمالي آن مورد بحث و تبادل نظر طوالني قرارپيام

زيـرا  . بنا به داليل مختلف، چندان تمايلي به انجام اين عمليات نداشت فاضل البراك
وي مايل بود از هرگونه عملي كـه  . نسبت به تحقّق نتايج قطعي آن اطمينان نداشت

مقابـل و از سـرگرفته شـدن     موجب تحريك طـرف  -  هرچند ضعيف - به احتمال 
شـود،   مـي ) گذشـت  كه فقط يك هفتـه از پايـان آن مـي   (آتش جنگ عراق و ايران 

ولي واقعيت ديگري نيز وجود داشت و تا هنگام اعدام شدنش در . خودداري گردد
مايـل نبـود    بـراك حقيقت آن است كه . اي از ابهام باقي ماند نيز در پرده 1993سال 

: گفـت صـدام  بـه   مسـعود رجـوي  . رقـم زده شـود  دام صيك جنگ ديگر به دست 
  همــدان، در  ]شــهر[مطمــئن باشــيد كــه ســازمان مــن ظــرف چنــد ســاعت وارد «

هـايش را از حـد    گـويي  گزافـه  ريصابرالدوسپهبد » .كيلومتري مرز خواهد شد 250
سرور من، از ديروز تا به حال تصوير ورود اين سازمان بـه ايـران   «: گذراند و گفت
 ةفريفتـ صدام » .شود رفتن قدرت در آنجا از برابر چشمان من دور نميو به دست گ

اين كالم گرديد و موافقت خود را بـا اجـراي ايـن عمليـات كـه بـه نـام عمليـات         
كنـد   فراموش كرده بود كه تاريخ رحم نمي صابر. شناخته شد، اعالم داشت 2»راصد«

  .نيست» الدور«تاي هاي ده يا روس اي در خرابه و سرنوشت عراق، بازي كودكانه
                                                           

از سـوي   598، پـذيرش قطعنامـه  »پايان يافتن جنگ«بارت در اينجا منظور نويسنده از ع. 1
زيرا تجاوز عـراق و منـافقين در فاصـله    . بس كامل استجمهوري اسالمي ايران و نه آتش

  .بس كامل روي داداز سوي ايران و آتش 598پذيرش قطعنامه
اي منافقين عمليات خود را فروغ جاويدان نام نهادند و آنچه از سوي نيروهاي سـپاه بـر  . 2

  . گذاري شد مقابله با منافقين انجام گرفت مرصاد نام



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١۴٣    با ا
  عمليات ةانديش

ناشـي از ايـن   ] منافقين[عمليات در ذهن سازمان  ةشايد علت شكل گرفتن انديش
پشـتيباني   ةها و محـدود  احساس بود كه با پايان يافتن جنگ عراق و ايران فرصت

زيـرا حكومـت ايـران از شـرايط     . از اين سازمان كاهش پيـدا خواهـد كـرد   صدام 
صدام . دست گرفتن زمام امور در داخل برخوردار خواهد شدتري براي به  مناسب

كرد، بـا بيـان    هايش مي گيري كه تظاهر به مشورت با ديگران پيش از اعالم تصميم
آميز خود براي اجراي اين عمليات پرده برداشـت؛   هاي تحريك زير از انگيزه ةجمل

  ».باشد] راناي[براي نابودسازي رژيم فعلي  1شايد اين فرصت طاليي«: او گفت
نيروهـاي منـافق در    ةسازي و بسيج كلي كلي عمليات راصد با آماده ةانديش

خارج از كشور و نيروهاي مخفي سازمان در داخل، به منظور پيشروي سـريع  
در داخــل عــراق و قصرشــيرين، اســالم آبــاد، » منذريــه -  خــانقين« ةاز جــاد

تن زمام امور در ايـن  كرمانشاه، همدان و تهران در داخل ايران و به دست گرف
  .گرفت كشور صورت مي

  
  ]منافقين[نيروي سازمان 

نفر در داخـل   6000تا  5500مشتمل بر  1988در اوت  ]منافقين[نيروي سازمان 
. دادند تعداد قابل توجهي از اينان را نيروهاي اداري و زنان تشكيل مي. عراق بود

 ةسـازمان، طـي دهـ    .نـد هاي آموزش سنگيني را طي كـرده بود  بيشتر زنان دوره
ميليـون دينـار در مـاه از رژيـم      20هاي مالي بالغ بر  كمك 1990هشتاد تا اوت 

به دنبال تورم مـالي در عـراق    1990اين مبلغ بعد از سال . كرد عراق دريافت مي
                                                           

گيـري  هاي نظامي ارتش عراق در بـازپس منافقين و صدام بر اين باور بودند كه پيروزي. 1
از سـوي ايـن كشـور،     598مناطق تصرف شده از سوي ايران و در نتيجه پذيرش قطعنامـه 

بر يك تهاجم نظامي كـامالً آسـيب  نظامي ايران را متزلزل ساخته و در برا -شرايط سياسي 
بـرد، زيـرا در   نـام مـي  » فرصـت طاليـي  «صدام از اين موقعيت به عنوان . پذير خواهد بود

صورت پيروزي منافقين بيشترين سود متوجه رژيم عراق بـود و در صـورت شكسـت كـه     
  .گرفتندچنين شد، نيروهاي منافقين در معرض نابودي و انهدام قرار مي



ی  ١۴۴ ر وازه  ی  ا   و
هاي  قيمت دالر در سال. (كه بعد از اشغال كويت به وجود آمد، كاهش پيدا كرد

  .)ا سه دينار بودونيم ت دهه هشتاد، بين يك
افزارهـاي   اين سازمان در آغاز كار از طريق انبارهاي ارتش عراق بـه جنـگ  

هاي متوسـط و   يعني تفنگ خودكار و مسلسل هاي سبك، سبك و به ويژه سالح
 120و  82اندازهاي  و خمپاره 7جي آرپياندازهاي  موشكهاي سنگين و  مسلسل

نفربـر زرهـي در اختيـار آنـان      پـوش و  متري مجهز شد، سپس تعدادي زره ميلي
هاي سنگين بسياري دست پيدا كنـد؛   اين سازمان توانست به سالح. گذاشته شد

گرفت و گاهي غنايم گرفته شده از  ها قرار مي ن گاهي از طرف عراق در اختيار آ
به يك نيروي ضربتي مجهـز بـه   ] سازمان منافقين[در نتيجه . نيروهاي ايراني بود

هاي ضـدتانك   متوسط و سنگين و موشك ةي زرهي و توپخانها و نفربرها تانك
عالوه برآن اقدام به خريـد تعـداد زيـادي خـودرو     . هدايت شونده تبديل گرديد

هـاي   هاي باري به منظور نقل و انتقال سـريع و نصـب مسلسـل    وانت و كاميون
  .ها نمودند روي وانت» والديمير«سنگين از نوع 

ده از سوي رژيم عراق به اين سازمان بسيار هاي ارائه ش كمك اينكهبا وجود 
زياد بود، ولي منافقين داراي منابع مالي خصوصي در خارج از عراق نيـز بودنـد   

  .كردند كه در هنگام نياز از آن استفاده مي
محل اقامت اصلي . هاي آموزشي در داخل عراق است اين سازمان داراي پادگان

در حالي كه قرارگاه اصليشـان  . بغداد استواقع در شمال » الخالص« ةآنان در منطق
در داخل شهر بغداد است و اطراف آن را با اقدامات حفاظتي سطح بـاال محافظـت   

 ةسنگين قرار گرفت كه از فاصـل  ةخمپار ةگلول 3 ةاين قرارگاه مورد حمل. نمايند مي
  .صورت گرفت 1997اين حمله در ماه ژانويه  .متري شليك شده بود 500

ــازمان در  ــت  س ــود، فعالي ــات خ ــان عملي ــتادي را در درون   جري ــاي س ه
هاي تمـاس   منظم و بسيار دقيقي انجام داد و داراي شبكه  ةهايش به شيو قرارگاه

سازمان منافقين اطالعات قابل تـوجهي راجـع بـه اوضـاع     . سيمي خوبي بود بي
توانست در سطح اطالعاتي باشد  آورد، ولي اين اطالعات نمي ايران به دست مي



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١۴۵    با ا
البتـه عـراق از برخـي اطالعـات     . آورد كه استخبارات نظامي عراق به دست مي

  1.كرد آوري شده توسط اين سازمان نيز استفاده مي جمع

  

  آمادگي براي عمليات
. شـود  كاري تمـام انجـام مـي    پوشي و پنهان با پرده] منافقين[ن هاي سازما فعاليت

ها و تعليمات  بند به آموزشگيرد و نيروها پاي كنترل و مراقبت قاطعي صورت مي
از آنجا كه عـراق تنهـا كشـوري    . ريزي براي عمليات هستند و شناسايي و برنامه

آورد و شـايد   است كه به صورت آشكار از مخالفين ايران پشتيباني به عمل مـي 
هـايي را در اختيـار ايـن     تنها دولتي است كه به صورت سـخاوتمندانه پشـتيباني  

يد گفت كه دو گروه از معارضين ايران مورد توجه عراق دهد، با سازمان قرار مي
 ،»ايران كردستان حزب دموكرات«اند، يكي سازمان منافقين و ديگري  قرار گرفته

  .برد بهره مي عراق دولت هاي پشتيباني از تري پايين سطح در كه
  :براي عمليات دست به اقدامات گسترده زير زد] منافقين[سازمان 

اي كـه   هاي موجود در بازارهاي اتومبيل عراق، به گونه انتخريد گسترده و .
  .ها شد سبب جهش بزرگي در قيمت اتومبيل

هـا و تجهيـزات و مهمـات از     انـواع سـالح   ةتقاضاهاي اين سازمان در تهي .
عالوه بر آن خشكبار و كنسـرو،  . طريق انبارهاي ارتش عراق تأمين گرديد
 .هم شدبه عنوان مواد غذايي اضطراري نيز فرا

                                                           
هـاي اطالعـاتي ماننـد    ها از منابع اطالعاتي مستقل و كمك بسـيار از سـرويس  گرچه عراقي .1

همچنـين برخـي از   ... امريكا، شوروي، فرانسه، آلمان، يوگسالوي، ايتاليا، تركيه، هند، پاكستان و
هاي عربي برخوردار بودند و حجم و ميزان اين اطالعات با آنچه منافقين در اختيار رژيم كشور

ادند قابل مقايسه نيست، ولي چنان كه نويسنده به عنـوان مسـئول بخـش ايـران     دعراق قرار مي
دهنـدة اهميـت    شـد و ايـن موضـوع نشـان    اعتراف كرده است از اطالعات سازمان استفاده مـي 

برابر گزارشات موجود، منافقين . باشدآوري شده از سوي سازمان براي عراق مياطالعات جمع
فلسـطين، تركيـه و بسـياري از     بخـش  آزاديرائيل، سـازمان  با سرويس اطالعـاتي امريكـا، اسـ   

  .رساندند آوري شده را مبادله يا به فروش ميكشورهاي ديگر ارتباط داشته و اطالعات جمع



ی  ١۴۶ ر وازه  ی  ا   و
 .شناسايي ميداني در خطوط مقدم و عقبه عمليات انجام شد -اقدامات گشتي  .
ها و اقدامات عمليات، در مـدت زمـان    يات طرحئجز ةدستورات الزم دربار .

 .بسيار محدودي صادر شد
» الجبـل  ةمنصـوري «م، در ويژه عمليات در قرارگاه سـپاه دو  قرارگاه عملياتي .

 .بازگشايي گرديد »خانقين -بغداد « ةواقع در جاد
 .الزم ايجاد و تحت كنترل قرار گرفت ارتباطات .
بـاش صددرصـد    نيروهاي مسلّح زميني و هـوايي عـراق بـه حالـت آمـاده      .

 .بردند مي هاي خود به سر درآمدند، در حالي كه همگي در موقعيت
هـاي مشخصـي بـراي نيروهـاي هـوايي و هـوانيروز بـه منظـور          مأموريت .

هاي هـوايي و   ي از عمليات تعيين گرديد و اهداف از طريق عكسپشتيبان
 .اطالعات استخباراتي شناسايي گرديد

 . منتقل گرديد» الجبل ةمنصوري«رهبري سازمان منافقين به قرارگاه عملياتي  .
و  وفيـق سـامرايي  و سرلشكر ستاد  صابرالدوري، سپهبد البراك فاضلسرلشكر 

 ةوالن شـعب ئهاي اطالعاتي و مس يركل سرويسمد سيداحسان محمد جاسم الديري
  .تركيه و ايران، براي پيگيري اوضاع به اين قرارگاه منتقل شدند

  
  وضعيت ايران

صلح  ةسال جنگ، از مرحل هشتنيروهاي ايران و عراق به دنبال پشت سرگذاشتن 
ن نيروهاي ايران اقدام به سبك كرد. با استراحت نيمه كاملي استقبال به عمل آوردند

  در ايـن عمليـات،    مـورد نظـر   ةهاي خود از منطقـ  و عقب كشيدن تعدادي از يگان
و سـپاه   زرهـي  81هاي لشكر نمودند و تعدادي از يگان» تهران - خانقين «در محور 

در محور عمليـاتي   1.هايشان و مناطق غيررسمي منتقل گرديدند پاسداران به پادگان
                                                           

در شـرايطي  . مشخص نيست نويسنده اين اطالعات را از چه منبعي به دست آورده اسـت . 1
طلبانه از پذيرش قطعنامه امتنـاع كـرد   لحكه ايران قطعنامه را پذيرفت عراق به رغم شعارهاي ص

 ← جاويدان پس از شكست قواي عراق، منافقين عمليات فروغ. و به منطقه جنوب حمله كرد



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١۴٧    با ا
ي حضـور نداشـت و عـالوه بـر آن     سازمان، غير از چند يگان سبك، نيروي ديگر

باني اطالعاتي نيز متوقّف گرديده و به عنوان يكي  ط ديدهبسياري از نقافعاليت در 
در . آوري اطالعـات ضـعيف شـده بـود     جمـع  ةاز پيامدهاي طبيعي صـلح، شـبك  
  .ترين سطح ممكن تنزّل پيدا كرده بود مجموع آمادگي رزمي به پايين

وهستاني بسيار صعب العبـور و در عمـق   محور عمليات مشتمل بر مناطق ك
 ةآســفالته، شــهر ويــران شــد ةجــاد. هــا كيلــومتري، خــالي از جمعيــت بــود ده

شـد، وصـل    آباد خوانده مي آباد، كه پيش از اين شاه قصرشيرين را به شهر اسالم
. العبـور بـود   بسـيار صـعب  » آباد اسالم -1اقپات ةتنگ -قصرشيرين « ةجاد. كرد مي
در . گذشـت  نيز از جنوب تنگـه مـي  » آباد اسالم - گيالن غرب  - قصرشيرين « ةجاد

زرهي وجـود   81هاي لشكر يپتآباد يك پادگان دايمي متعلق به يكي از  شهر اسالم
كيلـومتري   175 ةكـه در فاصـل  (آباد و كرمانشـاه   منطقه حدفاصل بين اسالم. داشت

اصلي را قطـع   ةهاي موازي است كه جاد شامل رشته كوه) مرزهاي عراق قرار دارد
كيلومتر بين هر دو رشته كوه وجود داشت كـه   15تا  8زميني به مساحت . نمايد مي

  .برخوردار بود يو بلندي كمتر يهايي را دربرداشت و از ناهمواري و پست حوضچه
  

  اجراي عمليات
به محض صـدور فرمـان الزم، نيروهـاي سـبك سـازمان منـافقين خـطّ مـرزي را         

هاي سنگين نصب  مسلسل آنهاه از خودروهاي وانت كه روي درنورديده و با استفاد
هاي چرخدار روسي و  پوش شده بود و همچنين با استفاده از نفربرهاي زرهي و زره

سـريع خـود را آغـاز     ةپيشـروي مكـانيز   60آر تـي  پيو بنهارد و  1پي ام پي فرانسوي
  .داشتندنيروي مسلّح زن و مرد حضور  2200در موج اول حمله حدود  2.كردند

                                                                                                                        
بس چه دليلـي  در چنين شرايطي و قبل از برقراري آتش. را در منطقه غرب آغاز كردند ←

  مايد؟ها منتقل نوجود دارد كه ايران بخشي از نيروهاي خود را به پادگان
  ن. شدكيلومتر برآورد مي 25طول اين تنگه . 1
 ← كيلومتري20پيشروي سريع و اوليه نيروهاي منافقين به اين دليل بود كه تا تنگه پاتاق در عمق . 2



ی  ١۴٨ ر وازه  ی  ا   و
عراقي به منظـور حفاظـت از    1 -و ميراژ اف  23ميگ  ةهواپيماهاي جنگند

كننده در برابر دخالت احتمـالي نيـروي هـوايي ايـران، اقـدام بـه        نيروهاي عمل
  1.پروازهاي گشتي مسلّحانه و برقرار نمودن پشتيباني هوايي نزديك نمودند

ـ     يـك نيـروي كـامالً    ه عنـوان  پيشروي اوليه سبب گرديد تـا ايـن نيروهـا ب
كيلـومتري   100آباد واقـع در   كننده و قوي به پيش روند و به شهر اسالمغافلگير

نيروهاي موجود در اين شـهر را غـافلگير    آنها. دست پيدا كنند] خط حركتشان[
هاي حساس اين شهر را ظـرف مـدت زمـان     كرده و پادگان و مناطق و موقعيت

گيـري از   نيروهاي بعدي با بهره. آوردندبه اشغال خود در) چند ساعت(كوتاهي 
تعيين شـده بـراي دسـتيابي بـه      ةهاي به دست آمده، در چارچوب برنام موفقيت

بديهي بود كـه در پشـت سـر خـود، از     . خود را از سرگرفتند ةشهر تهران، حمل
  .ها برخوردار نبودند گونه اقدام دفاعي و يا نيروي تأميني در جاده هيچ

طّالعات جامعي راجع به محور و اهداف عمليات و ميزان رهبران ايران به ا
دسـت پيـدا كردنـد و بـا بـه حركـت       ] سازمان منـافقين [كننده  نيروهاي عمل

هـاي حركـت    هاي سپاه پاسداران، كه داراي ويژگـي  درآوردن تعدادي از يگان
كردنـد،   سـريع و كوچـك اسـتفاده مـي     ةسبك و سريع بودند و از وسايل نقلي

تعـدادي از ارتفاعـات و    2.در مقابل اين رويـداد نشـان دادنـد   واكنش سريعي 
آباد و كرمانشاه را به كنترل خود  بين اسالم ةهاي ارتباطي در فاصل تقاطع جاده

                                                                                                                        
خاك ايران هيچ نيرويي به جز توپخانه ارتش در تنگه وجود نداشت كه پس از اجـراي آتـش    ←

  . هاي منافقين فراهم شد و از تنگه عبور كردندتوپخانه ارتش عراق زمينه پيشروي نيرو
اي هـدف  هاي نوژه همدان و دزفول را بـا بمـب خوشـه   هواپيماهاي عراق باند فرودگاه. 1

ها بـا  اين اقدام عراقي. قرار دادند تا نيروي هوايي قادر به انجام عمليات عليه منافقين نباشد
ليه منافقين انجام داد و تلفات زيـادي  ناكامي همراه شد و نيروي هوايي تهاجم مؤثري را ع

  .را بر آنها تحميل كرد
ه اهميـت ايـن اقـدام و تـأثير     دهنـد  تأكيد نويسنده بر واكنش نظامي سپاه در واقع نشـان . 2

كننده آن بر شكست استراتژي مشترك منافقين و صدام براي براندازي نظام جمهوري  تعيين
ه در واقع به معناي توجيه علـت شكسـت ايـن    بنابراين توضيح نويسند. اسالمي ايران است

  .باشداستراتژي و غافلگيري در برابر واكنش سپاه نيز مي



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١۴٩    با ا
توانسـتند تـا هنگـام     آنهـا . درآورده و با نيروهاي مقدم منافقين درگيـر شـدند  

عمليـاتي،  آمادگي و تجمع نيروهاي سپاه پاسداران از مناطق مختلف در محور 
. را در چنـد نقطـه قطـع كننـد     آنهامنافقين را زمينگير كنند و خطوط ارتباطي 

 تعـداد  عمليات نابودسازي منافقين آغاز شد و در همان ابتـداي كـار، حـداقل   
درحالي كه بنا بر اطالعات دريافتي . اسير شدند يازخمي  يامنافق كشته  1000

 .ر رسيدنف 2000ما تعداد تلفات منافقين به بيش از 
  
  يل عمليات و موفقيت از دست رفتهتحل

دهـد كـه    شود و نشـان مـي   بس تلقي مي نقض آشكار آتش ةاين عمليات به منزل
بايـد بـا او   . دانـد  ها و مقـرّرات نمـي   وجه خود را پايبند به معاهده به هيچصدام 

ـ   . محتاطانه برخورد كرد و نبايد به او اعتماد نمود ل در مقايسه بـا سـيلي از دالي
جنايتكاري است كه با عملكرد سوء خود، صدام شود كه  پيشين و آينده ثابت مي

  .است  داده هاي فراوان قرار مردم و كشور را در معرض ضررها و زيان
براساس اميدها و آرزوهاي افراطي شـكل گرفتـه   ] سازمان منافقين[عمليات 

د كـه ايـن   توانسـت نشـان دهـ    يك ارزيابي دقيق از اوضاع به راحتـي مـي  . بود
  :آميز باشد، زيرا تواند موفقيت عمليات نمي

كيلـومتر   500شـروع و تهـران بـه حـدود      ةدوري راه بين مرز، يعني نقط .1
به رهبران ايران اين امكان را داد تـا تـدابير امنيتـي     مسئلههمين . رسيد مي

  .الزم را به منظور مقابله با آن اتخاذ نمايند
سـاز حضـور    در محور عمليات كه زمينـه  وجود شهرهاي بزرگ و اساسي .2

 .تعداد زيادي از نيروهاي سپاه پاسداران و نيروهاي امنيتي داخلي بود
روحـانيون ايـران از   . حكومت فعلي داراي نيروهاي هوادار بسياري اسـت  .3

 .قدرت تأثيرگذاري و ارتباط روحاني خوبي با مردم برخوردار بودند
ژه از سپاه پاسداران كه در مناطق مختلف ايران وجود فرماندهان نظامي، به وي .4

 .آنان داراي نيروهايي هستند كه به ايشان وفادار هستند. اند گسترش يافته



ی  ١۵٠ ر وازه  ی  ا   و
توان چنين استنباط كرد كه سـقوط يـك يـا     با توجه به اطالعات موجود مي

پايان يافتن كار رژيم حاكم نبود؛ بـه ويـژه كـه حكومـت از      ةچند شهر، به منزل
شـود ايـن    ولي پرسشي كه مطرح مـي . بل توجه مردم برخوردار استحمايت قا

با عملكرد خود اين درس را به ايران آموخته كه نبايـد بـه او و   صدام اگر : است
لوحانـه و احمقانـه نيسـت كـه      قراردادهايش اعتماد كند، پس آيـا بسـيار سـاده   

  خود را به ايران فراري دهد؟ ةترين هواپيماهاي جنگند پيشرفته
چگونه اسـت كـه   «: پرسد مي حسين كاملدر بغداد از  1992صي در سال شخ

هواپيماها را به ايران فرستاديد؟ و چرا بعد از اشغال كويت متوقف شـديد و بـه   
از «: دهـد  وي پاسخ مي» هاي نفتي عربستان سعودي پيشروي نكرديد؟ طرف چاه
  »!آورد نپرس مي دهايي كه سر انسان را به در اين سؤال



  
  
  
  

  هاي خارجي به عراق در طول جنگ مكك
 

هـاي نظـامي الزم بـراي     هنگامي كه جنگ بين عراق و ايران آغاز شد، عراق زمينه
لشـكر   13تعداد نيروهاي مسلّح عـراق از   1.موفقيت در جنگ را فراهم نكرده بود

غيـر از لشـكرهاي   . رفـت  بودند، فراتر نمي آنهاهاي مستقل فعال نيز جزو  كه تيپ
مه لشكرهاي پياده از خستگي استقرار فراگير در منـاطق كوهسـتاني، بـه    زرهي، ه

تـا حـدود    مسـئله همين . بردند كردي رنج مي ةهاي مسلحان منظور مقابله با جنبش
زيرا ايـن نيروهـا مجبـور بودنـد بـا      . تأثير گذاشته بود آنهازيادي در كيفيت رزمي 

سـرباز را   10سرباز و غالباً  20تا  7اي كه  هاي كوچك و پراكنده استفاده از پاسگاه
هـا را در كنتـرل    هاي بلند كوه به فرماندهي يك افسر در خود جاي داده بودند، قلّه

  .اين وضعيت براي چند سال متمادي به همين ترتيب ادامه پيدا كرد. خود بگيرند
كه ( 7 و سوخوي 21ميگ : هواپيماهاي كهنه و مدل پايين ما عبارت بودند از

كـه از   20  و هواپيماي سوخوي) شوند شناخته مي 60 ةواپيماهاي دهبه عنوان ه
هواپيمـاي   ا مشكل اساسي مواجه بود و همچنـين رساني ب حيث سيستم سوخت

. افكن استراتژيك بزرگ و كم سـرعت بـود   كه يك هواپيماي بمب 16توپولوف 
فاقـد  كنـد و   اي است بزرگ كه در ارتفاع پايين پرواز مـي  اين هواپيما مثل پرنده

  فرونــد  10مــا حــدود  . الكترونيــك كارآمــد اســت  هــاي جنــگ   سيســتم
                                                           

نويسنده برخالف نظرية ناظران و تحليلگران نظامي بـراي نخسـتين بـار بـر عـدم آمـادگي       . 1
حال آنكه صدام طي سخناني قبل از آغاز جنگ در مـورد آمـادگي   . كند نظامي عراق تأكيد مي

رسد اين قضاوت دو دليل دارد؛ نخست توجيـه شكسـت اوليـه    به نظر مي. خن گفتعراق س
در هر صورت ماهيت اين برخـورد  . عراق و ديگري مقصر جلوه دادن صدام و نه ارتش عراق

  . نظامي باشد، سياسي است - بيش از آنكه معطوف به يك ارزيابي اطالعاتي 



ی  ١۵٢ ر وازه  ی  ا   و
در اختيار داشتيم كه هواپيمايي مدرن و مجهز  22افكن توپولوف  هواپيماي بمب

 22و سـوخوي  23همچنين تعدادي هواپيماي ميـگ . هاي پارازيت بود به سيستم
  .ها و تجهيزات و برد عملي مناسب بودند كه فاقد سيستم] داشتيم[

هاي اطالعاتي خارجي آماده  براي فعاليت 1980يستم اطالعاتي ما در سال س
 آنهـا شديد  خأل آنكهسرّي، پس از هاي فعاليت  نشده بود، در اين حال سرويس

كل اطالعات ارتش، بـه   ةبخش امور ايران در ادار. احساس گرديد، اضافه شدند
ييني برخـوردار بـود   تر كه از شايسـتگي پـا   پايين ةمن و يك افسر با درج ةوسيل
از يـك افسـر   . كـردم  من از او بيشتر در امور اداري اسـتفاده مـي  . اندازي شد راه

مترجم زبان فارسي هم كه در آكادمي اطالعات نظامي دوره ديده بـود، اسـتفاده   
هـاي   پـيش از ايـن، سـرويس   . كردم، اما او تسلّط كافي به اين زبـان نداشـت   مي

كه تصـور   هوشنگ سيداحمدك شخص كرد به نام ترجمه از ي ةاطالعاتي در زمين
  دينـار در مـاه، يعنـي حـدود      60االصل باشد، بـا حقـوقي معـادل     شد ايراني مي

وي بعـدها در سـرويس اطالعـات و امنيـت فعاليـت      . كردند دالر استفاده مي 200
هاي سـرّي، منصـوب    فعاليت ةتركيه و ايران در زمين ةول شعبئنمود و به عنوان مس

آموزش زبان كـردي فعاليـت    ةتي به عنوان معلم خصوصي صدام، در زمينمد. شد
ولـي در  . ول ايستگاه اطالعاتي امنيتي به بـن رفـت  ئنمود و بعد از آن به عنوان مس

به بغداد فراخوانده شد و بنا به دسـتور رياسـت جمهـوري در زنـدان      1989آغاز 
در آن . ايـران اعـدام شـد    سازمان امنيت زنداني گرديد و به اتهام جاسوسي به نفع

هاي سـركوبگر بـه    هنگام رهبران عراق به فرماندهي صدام، مشغول ايجاد سرويس
  .منظور محكم كردن جاي پاي خود در حكومت بودند

هـاي مهندسـي بـه منظـور ايجـاد و       از آنجا كه كشور به استمرار برخي از طرح
و همچنـين تـداوم   ] هجـاد [هـا هـزار كيلـومتر    ها و يا آسفالت نمودن ده گشودن راه

توسعه نياز داشت، اموال كشور حيف و ميل گرديـد و بـه جيـب     ةهاي پراكند طرح
هايي كه به هـيچ وجـه    حاكم سرازير شد؛ طرح ةپيمانكاراني از خويشاوندان خانواد

هـاي   در كنار اينها بايـد بـه حضـور كـارگران و تكنيسـين     . وجود خارجي نداشتند
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عوامل و كمبودها موجب   اين ةهم. به عراق آمده بودندغيرعراقي نيز اشاره نمود كه 

اين . رسيد، گرديد ميليارد دالر مي 30مصرف شدن ذخاير نقدي كشور كه به حدود 
هاي مختلف و همچنين مـدرنيزه كـردن و گسـترش نيروهـاي مسـلّح       مبالغ در راه

سبب شد تا عراق دست خود را بـه سـوي كشـورهاي     مسئلههمين . صرف گرديد
تـوان حجـم    مـي . درخواست كمـك مـالي كنـد    آنهادراز نمايد و از ] فارس[ خليج
  :هايي را كه در طول جنگ به سوي عراق سرازير شد، به شرح زير برشمرد كمك
داده شـد كـه   ] فـارس [ميليارد دالر از سوي كشورهاي خليج  45بيش از  .1

اختيـار  عـراق بـدون در   . بيش از نيمي از آن را عربستان سعودي پرداخت نمود
اگـر سـرازير شـدن    . جنـگ را نداشـت   ةداشتن چنين پول هنگفتي، قدرت ادام

  در  صـدام حسـين  هاي مختلف به سوي عراق نبود، بـه طـور قطـع رژيـم      كمك
  .هاي فراگير، سرنگون گرديده بود يعني سال شكست 1982سال 
ــراژ اف  .2 ــاي مي ــا   1 -ورود هواپيماه ــه در مقايســه ب ــاخت فرانســه ك س

بهبـود  . تري برخـوردار بودنـد   از تجهيزات پيشرفته] سابق[شوروي  هواپيماهاي
سـاخت  » ماژيـك «هـاي   هوا، با سوار كـردن موشـك   هاي هوابه وضعيت موشك

متــري  ميلــي 155هــاي  و دســتيابي بـه تــوپ  21فرانسـه در هواپيماهــاي ميــگ  
سـوپر ِتانـدارد سـاخت    خودكششي ساخت فرانسه و اجاره كردن هواپيماهـاي  

دريا بودند و  -هاي اگزوسه هوا  كه مجهز به موشك 1984اوايل سال فرانسه در 
نقش به سزايي در هدف قرار دادن خطـوط حمـل و نقـل دريـايي و بـه ويـژه       

 .خطوط نفتي ايفا نمودند
تعدادي  ةمجهز كردن نيروي هوايي عراق را به وسيل] سابق[اتحاد شوروي  .3

  ، در دو نـوع جنگنـده و   25گ از هواپيماهاي مـدرن و بـه ويـژه هواپيماهـاي ميـ     
جهش بـزرگ   25ميگشناسايي  -گشتي هواپيماهاي . شناسايي آغاز كرد - گشتي 

شناسايي و تصـويربرداري هـوايي ايجـاد     -  هاي گشتي فعاليت ةو فراگيري در زمين
بـا بـرد    17آرهاي زمين به زمين اسـكاد   موشك] سابق[عالوه بر آن شوروي . نمود

تعـداد   .كيلومتر را به طرف عراق سرازير كرد 300نظري  كيلومتر و برد 275عملي 
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و  72هـاي تـي    تعداد قابل توجهي از تانـك . رسيد فروند مي 900ها به  اين موشك

 .را نيز به عراق تحويل داد 1بي ام بينفربرهاي زرهي 
تانـك   ةساخت چين كه معادل بهبـود يافتـ   55هاي تي تعداد زيادي از تانك

 29دريافت هواپيماهاي ميـگ . ديدت نيز خريداري گراس] سابق[شوروي  55تي
بـود، وضـعيت   ] سابق[افكن مدرن و جديد شوروي  كه يك بمب 24 و سوخوي

  .نيروي هوايي را بهبود بخشيد
از تحويـل مهمـات توپخانـه بـه مـا      ] سـابق [در مدتي كه اتّحاد شوروي  .4

قيمـت   ازصـدام  ولـي  . اين مأموريت را به عهـده گرفـت   رخودداري نمود، مص
متـري را   ميلي 130توپ  ةما هر گلول«: باالي مهمات مصري گاليه نمود و گفت

مصـر،  » .خـريم  متـري را هـزار دالر مـي    ميلي 122دالر و هر موشك گراد  600
 .آگاه هستم هايات آنئهايي در كمك به عراق ايفا نمود كه من از جز نقش
  

  كاييدقت اطالعات امري
هـاي   در زمينه كمـك  1982از اواخر مارس ) CIA(هاي اطالعاتي امريكا  سرويس

هاي اطالعاتي مجموعـه اطالعـاتي را    اين سرويس. اطالعاتي از همه جلوتر بودند
هايي  من عكس. ها تهيه شده بود وسايل فني و يا انسانبا در اختيار ما گذاشتند كه 

شـده بـود،   ماهواره از اهداف نظامي و يا بسيج نيروهاي ايران تهيه  ةكه به وسيلرا 
هـاي   كـه در پادگـان  را توانستيم تصـوير سـربازاني    ما به راحتي مي. مشاهده كردم

آموزشي ايران در حال آموزش نظامي بودند مشـاهده كنـيم، حتّـي كسـي كـه در      
داد نيز در ايـن تصـاوير    مراسم رژه، دست و پايش را به صورت اشتباه حركت مي

كـرديم، تعـداد    ا بررسـي مـي  هـاي سـيمان ر   هنگـامي كـه كارخانـه   . مشخص بود
  .كرديم شد شمارش مي ها بار مي كه در يك مرحله روي كاميونرا هايي  كيسه

بـين گرفتـه    بـراي مـا زيـر ذره   را  ها جبهه ها در تحركات ايراني ةها كلي ماهواره
جـا   ها در هورها و در سـواحل تـا جابـه    ها و قايق توپ ها، بودند؛ از حركت تانك

هـا نتـايج حمـالت     مـاهواره . سـازي  يره كردن تجهيزات پـل ها و ذخ شدن قرارگاه



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١۵۵    با ا
ها هميشه با حمله به اهداف  امريكايي. دادند هوايي و موشكي ما را نيز گزارش مي

هـاي   هـا و كارگـاه   البته حملـه بـه كارخانـه   . ورزيدند غيرنظامي ايران مخالفت مي
از باال ابالغ شده  هايي كه بنا بر دستورالعمل. گنجيد مختلف ايران در اين زمره نمي

. شـد  كس داده نمـي  اي جاسوسي به هيچ هاي ماهواره نشان دادن عكس ةبود، اجاز
  1.دادند ها را براي تماشا به من نشان مي اين عكس آنهاولي 

ناميـد و   گـر مـي   را توطئه آنهاها بسيار حساس بود،  نسبت به امريكاييصدام 
ه منظـور او توطئـه عليـه شـخص     البتـ » .گر هسـتند  ها توطئه امريكايي«: گفت مي

هاي اطالعـاتي عـراق را از    كرد كه نظر سرويس را متّهم مي آنهااو . خودش بود
ها كمك كردند تـا در سـال    را فريب دادند و به ايراني آنهافاو منحرف و  ةمنطق

ولي حقيقت آن است كه اين مطلـب  . اين شهر را به اشغال خود درآورند 1986
 معـاون وزيـر  . اطالعاتي ما دچار اشتباه شده بودنـد  هاي سرويس. صحت ندارد

وزيـر خارجـه    طـارق عزيـز  به بغداد آمد و با  مورفي ريچاردامور خارجه امريكا 
. اي صـحت نـدارد   مسـئله مالقات كرد و تالش كرد او را مجاب نمايد كه چنين 

هاي اطالعاتي مركـزي   در آن هنگام من مأموريت مالقات با نمايندگان سرويس
مـن هـر هفتـه و گـاهي هـر روز در اتـاقي كـه        . كـردم  اپيـد  كا در بغداد راامري

 آنهاتجهيزات مخفي ضبط و تصويربرداري ويدئويي در آن جاسازي شده بود با 
  .كرد به عنوان مترجم مرا همراهي مي محسن معيليو سرگرد  2كردم مالقات مي

                                                           
ها و هدايت اطالعاتي وي و در نتيجـه  ا امريكايياعتراف نويسنده در اينجا بيانگر رابطه وي ب. 1

نويسنده از بيان اين موضـوع  . باشدبهبود و ارتقاء موقعيت شغلي در سيستم اطالعاتي عراق مي
  . ها را براي مخالفين رژيم عراق آشكار نمايددر نظر دارد موقعيت و رابطه خود با امريكايي

نده با عناصر اطالعاتي سرويس سازمان اطالعاتي رسد تماس منظم و طوالني نويسبه نظر مي. 2
السامرايي در نظام اطالعـاتي عـراق نقـش داشـته     امريكا عالوه بر اينكه در بهبود موقعيت وفيق

است، در عمل نيز زمينه كار بر روي وي براي جدا شـدن از رژيـم عـراق نيـز در همـين ايـام       
موفقيت خـود را نتيجـه تـالش و     كندنويسنده در صفحات قبل تالش مي. صورت گرفته است

اي كه از سوي امريكاييهوش و تجربه كار اطالعاتي ذكر كند، ولي به طور قطع اطالعات ويژه
  .ها در اختيار نويسنده قرار گرفته است نقش اصلي در هدايت اطالعاتي وي داشته است
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وري آ هـاي اطالعـاتي، الزم بـود طـرح جمـع      به عنـوان بخشـي از فعاليـت   

اطالعات را در اختيار داشته باشيم و از اين نظر ما با مشكالت فراوانـي مواجـه   
هنگامي كه به اطالعاتي راجع به بخشي از ميـدان عمليـات نيـاز پيـدا     . شديم مي
بخواهيم منابع خود را به سمت ) ها امريكايي( آنهاشديم از  كرديم، مجبور مي مي
اطالعـات مـورد نظـر مـا را ارائـه       آنكـه پـس از  . مورد نظر متمركز نمايند ةنقط
 آنهـا نبايد ايـن را از  «: گفت داديم، وي مي نشان ميصدام كردند و ما آن را به  مي
دربـاره  مـا بـه اطالعـاتي    «: بگوييم آنهاخواست كه به  او از ما مي» .خواستيد مي

هـاي   هايي از نظر عملي بـا دشـواري   و چنين خواسته» .منطقه جنوب نياز داريم
كيلـومتر طـول در خـط مسـتقيم و      400زيرا اين منطقه داراي . ر همراه بودبسيا

چنين كـاري  . كيلومتر، با در نظر گرفتن خطوط مارپيچ مرزي است 500بيش از 
گفـت   مـي صدام ه كه ما چندان خود را مقيد به آنچ. دتر بو مستلزم وقتي طوالني

عـات مشخصـي دسـت    خود به اطال ةهنگامي كه از طريق منابع ويژ. كرديم نمي
هـا نيـز آن را بـه دسـت      پنداشـت كـه امريكـايي    چنين ميصدام كرديم،  پيدا مي
دادنـد   ها ما را در جريان چنين اطالعاتي قرار نمي هنگامي كه امريكايي. اند آورده

امـا  . كـرد  بيشتر شك مي آنهابه صدام ) در شرايطي كه چنين اطالعاتي مهم بود(
ـ     ةهـا در زمينـ   نسـبت بـه امريكـايي   صـدام  د واقعيت آن است كـه شـك و تردي

كـنم كـه    مـن فكـر نمـي   . مـورد بـود   گيريشان در برابر جنگ با ايران بـي  موضع
اند، به هـيچ كشـور ديگـري حتّـي بـه       ها، آن قدر كه به ما كمك كرده امريكايي

هاي اطالعاتي  البته اين بدان معنا نيست كه سرويس 1.اسرائيل كمك كرده باشند
در  1981ما به صورت بسيار شاخصي فعـال بـوديم و از سـال    . اند ما بيكار بوده

منابع مـا  . بسياري از نبردهاي اصلي پيشرفت قابل توجهي را از خود نشان داديم
                                                           

ولـي  . بوده اسـت هاي امريكا به عراق بسيار قابل توجه و تعيين كننده بدون ترديد كمك. 1
بر فزوني يافتن كمك بـه عـراق در مقايسـه بـا كمـك امريكـا بـه         اظهار نظر نويسنده مبني

آميز است و بيشتر از آنكه واقعيت باشد مبـين اداي ديـن نويسـنده بـه     اسرائيل كامالً مبالغه
  .باشدها ميامريكايي
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توانستيم ناديده  اي را نمي براي پيگيري اطالعات كافي بود، ولي تصاوير ماهواره

هاي بسـيار   عكس 25شناسايي ميگ -هواپيماهاي گشتي  اينكهبا وجود . بگيريم
هـا   دقيقي از اهداف حياتي، همچون كارخانجات، ايستگاه توليد برق، سد و پـل 

ها براي گسترش نيروها چندان دقيق و گويا و مطلـوب   گرفتند، اما اين عكس مي
بـرداري و   هاي غيرقابل بهره برداري و توپ قابل بهرههاي  تشخيص توپ. نبودند
گيري  شد با بهره بسيار زيادي همراه بود و نمي دهنده با دشواري  فريبهاي  توپ

هاي هـوايي، اسـتحكامات ايجـاد شـده در منـاطق اسـتقرار نيروهـا را         از عكس
از همـين رو  . باران با توپخانه زد مشخص كرد و بر همين اساس دست به گلوله
هـاي مـذكور    ها براساس عكـس  تالش كرديم تا از به هدر رفتن مهمات توپخانه

  . عمل آوريم جلوگيري به
اطالعـاتي را راجـع بـه     1974ما در مراحل مختلف جنگ و حتّـي از سـال   

اين اطالعات در جريان . كرديم دريافت مي] سابق[ايران، از طريق اتحاد شوروي
ماه يك بار در بغداد و يـا مسـكو منعقـد     6اطالعات كه هر  ةهاي مبادل كنفرانس

به اين منظور بـه مسـكو مسـافرت و    من . گرفت گرديد، در اختيار ما قرار مي مي
ــرال  ــا ژن ــه در ســازمان اطالعــات نظــامي   كراخمــالوفب رئــيس اداره خاورميان

در  1978اولين بـار در بغـداد، در مـاه نـوامبر     . كردم مالقات مي] سابق[شوروي
  .جريان برگزاري كنفرانس سران كشورهاي عربي با او مالقات كردم

ارتباط كشورهاي عربـي بـا مصـر بـه     در اين كنفرانس تصميم گرفته شد كه 
از  ويكتـور در آن هنگام افسري به نـام  . سادات به اسرائيل قطع شود خاطر سفر

او همواره اين جمله را تكرار . كرد مركز اوكراين، او را همراهي مي» كيف«شهر 
سـوريه نيـز در ايـن كنفـرانس     » .ه بپرهيزيدياز اعتماد كردن به سور«: كرد كه مي

منظور او اين بود كـه بـا   » .سوريه با شما نيست«: ژنرال گفت. ودشركت كرده ب
  .همراه نيستصدام رژيم حكومتي 
در مسـكو برگـزار    1979در ماه مي ] اطالعات ةمبادل[م كنفرانس نشست دو

 چيز زيادي راجـع بـه اطالعـاتي كـه در    ] سابق[سرويس اطالعاتي شوروي. شد



ی  ١۵٨ ر وازه  ی  ا   و
ولـي يـك منبـع در    . ر ما قرار ندادنـد خواسته بوديم در اختيا آنهامورد ايران از 

هـاي   اش، فـيلم  با ابتكـار عمـل شخصـي   ] سابق[هاي اطالعاتي شوروي سرويس
هاي اطالعاتي، از جمله راجع به عراق تهيـه   اي كه خود از بسياري از گزارش ويژه

] سـابق [شوروي ةها بيانگر نفوذ و رخن اين گزارش. كرده بود در اختيار ما گذاشت
هـايي   گزارش  هزار دالر، سهاين منبع در ازاي دريافت . بود ي عراقدر نيروي هواي

  .راجع به ايران در اختيار ما گذاشت
هـاي هـوايي از    عالوه بـر تصـويربرداري  ] سابق[سرويس اطالعاتي شوروي

. سيم استفاده كننـد يا شنود باسيمي و  توانستند از شنود فني بي طريق ماهواره مي
ساني بسيار، كه در جاهاي مختلف رخنـه كـرده بودنـد،    گيري از نيروي ان با بهره

يات قابل توجهي از مسائل سازماني و تسليحاتي دست پيـدا  ئتوانستند به جز مي
ولي با توجه بـه مسـائل معيشـتي، رخنـه كـردن بـه سـرويس اطالعـاتي         . كنند

هاي اطالعات مركـزي   اما در سرويس. به هيچ وجه پيچيده نبود] سابق[شوروي
دستمزدهاي بااليي دارند كـه مشـابه    آنهازيرا . چنين كاري نشدني استامريكا، 

  .است] فارس] دستمزدهاي افسران اطالعاتي مرفه كشورهاي خليج 
، فرانسـه،  ]سـابق [هـاي اطالعـاتي يوگسـالوي    در موارد متعددي، سرويس

، تركيه، هند و ]فارس[كشورهاي خليج ،، ايتاليا، اردن، مصر]سابق[آلمان غربي
من به ايـن منظـور   . گذاشتند ان اطالعاتي راجع به ايران در اختيار ما ميپاكست

 و] فـارس [سفرهاي متعددي به كشورهاي مصـر و اردن و كشـورهاي خلـيج   
  1.داشتم] سابق[يوگسالوي

                                                           
كشـورهاي جهـان    نويسنده در مصاحبه با مجله الحيات ضـمن اشـاره بـه اينكـه بيشـتر     . 1

گذاشتند، به دستگاه اطالعات ارتش روسيه، يوگسـالوي  اطالعاتي از ايران در اختيار ما مي
كـنم بـا دسـتگاه    گمـان نمـي  «: گويـد وي در اين مصـاحبه مـي  . كندو فرانسه هم اشاره مي

اين اظهارات نويسنده بـه دليـل اسـتقرار در    » .اطالعاتي انگليس ارتباطي برقرار كرده باشيم
. ندن و برخورداري از امتياز پناهندگي سياسي با هدف تطهير انگليس صورت گرفته استل

ها با استراق سمع در دفتر خريد انگليسي«: نويسدمرگ ميكنت تيمرمن در كتاب سوداگري
  ».دادندتسليحات ايران در لندن اطالعات دريافتي را در اختيار عراق قرار مي



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١۵٩    با ا
هايي كه عراق در طـول جنـگ بـا ايـران دريافـت نمـود محـدود بـه          كمك

هـاي اقتصـادي،    ينـه هـا در همـه زم   بلكه اين كمك. شد هاي مشخصي نمي جنبه
را در طول جنـگ بـا ايـران بـه     » العروبه« ةيمن، تيپ پياد 1.نظامي و سياسي بود
را به عراق گسـيل داشـت و سـودان    » اليرموك«اردن نيروي . عراق فرستاده بود

شرق ميسان، در خط مقدم جبهـه فعاليـت    ةداوطلباني را اعزام نمود كه در منطق
شورها جز كره شمالي و گـاهي چـين و برخـي    از سوي ديگر، كليه ك. كردند مي

  .كشورهاي عربي درهاي خود را بر روي ايران بسته بودند
حكومـت فرانسـه در    ةهاي خارجي به عراق به جايي رسيد كه فرستاد كمك

به عراق آمد و با وزيـر دفـاع وقـت     والري ژيسكاردستنزمان رياست جمهوري 
فرانسـه بـه صـورت جـدي     «: داد كه  مالقات نمود و به او اطالع عدنان خيراللّه

تـوان بـراي    مـي . نمايـد  هاي اعطاي يك بمب اتمي به عراق را بررسي مـي  زمينه
مجبور كردن ايران به متوقّف كردن جنگ اين بمب را به هدف مشخصي پرتاب 

اي از گزارشي را كه در اين خصوص نوشته و با امضاي وزير  من نسخه 2».نمود
در گاوصندوق خود  1984ارسال شده بود، تا سال  دفاع براي رياست جمهوري

  .كردم ايران نگهداري مي ةدر شعب
                                                           

اقع جنگ نيابتي بود و به همين دليل عراق نماينـدگي مقابلـه بـا    جنگ عراق عليه ايران در و. 1
انقالب اسالمي را در يك جنگ تحميلي بر عهده داشـت و بـه همـين دليـل از يـك حمايـت       

اين موضوع اهميت مقاومت رزمندگان اسالم . تضمين شده، همه جانبه و گسترده برخوردار بود
ها را با مقاومـت و  ما بهاي پيروزي. سازديو مظلوميت امام و رزمندگان را در جنگ مشخص م

ايم و حاصل آن استقالل كشور رنج و سختي و خون عزيزترين فرزندان اين امت پرداخت كرده
بار در تاريخ معاصر ايران در يك جنگ، ايران حتـي يـك وجـب    چنان كه براي نخستين. است

ساز كه حتي دشمنان به آن اين دستاورد تاريخي و سرنوشت. خاك خود را از دست نداده است
  .اند حاصل روح حماسي و انقالبي و ديني فرزندان انقالبي امام خميني است اعتراف كرده

بر آمادگي عراق براي حمله موشكي بـا كالهـك   هاي پاياني جنگ اطالعاتي مبنيدر ماه. 2
اين خبر . رسيدشيميايي به تهران براي متقاعد ساختن ايران به پايان دادن به جنگ، به ايران 

باشد كه نوعي توافق جهاني براي حمايت از عراق و پايان دادن به نيز مؤيد اين موضوع مي
دهـد ايـران   اين مسئله نشان مـي . جنگ حتي با به كارگيري سالح اتمي وجود داشته است

  .نداشته است 598راهي جز خاتمه بخشيدن به جنگ با پذيرش قطعنامه



  
  
  
  

  هاي امنيتي و اطالعاتي نقش سرويس
 
ترين جنگ با نيروهاي ايراني درگير شده  شرايطي كه نيروهاي ما در خونين در

بودند، يك جنگ پنهاني بين اطالعات كـل نظـامي عـراق و وزارت امنيـت و     
گونـه   اي بـود كـه هـيچ    هـا بـه گونـه    وضعيت جبهه. ايران درگرفتاطالعات 

هـاي اطالعـاتي مـا     سـرويس . شكست اطالعاتي و يا نظامي قابل تحمل نبـود 
هـاي محرمانـه در آنكـارا،     تالش نمودند تا ايران را در خطوط مقـدم فعاليـت  

آبـاد و كابـل محاصـره     استانبول، دوبي، ابوظبي، منامه، كويت، كراچي ، اسالم
هـاي   ترين افسران اطالعاتي در پوشـش مأموريـت   لذا تعدادي از زبده. نمايند

هـاي عـراق در ايـن     هـا و كنسـولگري   غيرنظامي و ديپلماتيك بـه سـفارتخانه  
در كنـار وابسـتگان نظـامي، گـردآوري      آنهـا وظيفـه  . كشورها گسـيل شـدند  

بود كه  اطالعاتي راجع به ايران و به كارگيري بيشترين تعداد ممكن از كساني
شـد   هايي انجام مـي  اين روش براساس دستورالعمل. نمودند با ما همكاري مي

  .كه ناشي از تجربه و مهارت بود
حتّـي در  . هاي اطالعاتي ايران هم دسـت بسـته ننشسـته بودنـد     البته سرويس

تعدادي از افرادي را  آنها. دادند دشوارترين شرايط نيز ابتكار عمل را از دست نمي
. گماردند را عليه ما به كار مي آنهاكردند و  كردند شناسايي مي همكاري ميكه با ما 

هاي ما، به ويـژه در تركيـه اعـزام     همچنين تعدادي از كارمندانشان را به سفارتخانه
مـا از همـان ديـدار اول     .كردنـد  كردند و خود را مخالف رژيم ايران معرفي مي مي

در آنجا پس از گذرانـدن  . كرديم منتقل مي را شناسايي كرده و به بغداد آنهاهويت 
، بـا مقـداري پـول و چنـد مأموريـت سـاده و محـدود        آموزشي سـاده  ةيك دور
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بـراي مثـال   . گـرفتيم  هاي فريب بـه كـار مـي    چارچوب طرح را در آنهااطالعاتي، 

 آنهاها را هدف حمله قرار دهيم، از  هنگامي كه قصد داشتيم يكي از مواضع ايراني
هـزاران دالر  . آوري نمايند تا اطالعاتي راجع به يك هدف ديگر جمعخواستيم  مي

هـاي   كردند كه اهـداف و نقشـه   اطمينان پيدا مي آنهاداديم و  در اختيارشان قرار مي
تمـام تـالش خـود را در يـك موقعيـت كـاذب       . اند نيروهاي ما را شناسايي كرده

ا نيروهاي ما در حمله بـه  كردند، ام متمركز  و نيروهاي خود را در آنجا تقويت مي
 .يافتند هدف اصلي، آن را فاقد استحكامات و نيروي توانمند مي

ناپـذير مواجـه بـوديم، ولـي تجربيـات       هاي اطالعاتي خستگي ما با سرويس
اطالعاتي، تعدد منابع اطالعاتي و قدرت پولي بااليمان سبب شد تا در سرتاسـر  

داران ما از  بسياري از افسران و درجه. جنگ از برتري اطالعاتي برخوردار باشيم
ولـي سـازمان   . دادنـد  هاي افراطيشان، اطالعات نظامي به ايران مي طريق سازمان

ضـربات مهلكـي را    فاضل براك تكريتيالعات كل در دوران رياست سرلشكر اط
ند سرلشـكر سـتاد   از جمله كساني كه اعدام شـد . بر پيكر اين عناصر وارد آورد

هاي قديمي بود و براي  او از بعثي. ضدهوايي بود ةمدير توپخان حامد احمد الورد
بـه خـاطر پسـتش، گـاهي     . مدتي در پست مديريت امنيت بغداد منصـوب شـد  

  .كرد اوقات به مركز فرماندهي كل در كاخ رياست جمهوري رفت و آمد مي
سازمان كل : در آغاز جنگ با ايران سه سرويس اطالعاتي ويژه وجود داشت

هـاي كـل    و سـازمان ) المخـابرات (، سـازمان كـل اطالعـات    )العام االمن( امنيت
ســرويس امنيتــي ويــژه  80 ةدر اواســط دهـ ). االســتخبارات(اطالعـات نظــامي  

  .نيز به وجود آمد) صالخا االمن(
هـاي اطالعـاتي، نقـش     از جهت نظري و عملي بهتر بـود كـه سـرويس   

امـا  . نظـامي ايفـا نماينـد    فعالي را عليه ايران در كنـار اداره كـل اطالعـات   
كل اطالعـات   ةادار ةوليت اصلي در اين خصوص، به عهدئمأموريت و مس

سرويس اطالعاتي عـراق در آن زمـان، از    اينكهبا وجود . نظامي ارتش بود
هـاي بزرگـي چـون     هاي مالي در جهان، عالوه بـر قـدرت   باالترين پشتوانه



ی  ١۶٢ ر وازه  ی  ا   و
مـاس و همـاهنگي بـا    برخـوردار بـود، ت  ] سـابق [امريكا و اتحاد شـوروي  

هاي مخالف ايراني را نيـز در انحصـار    هاي مخالف و به ويژه جنبش جنبش
هـاي عـراق در خـارج از كشـور را در      هاي سـفارتخانه  بيشتر پست. داشت

اي راجع به ايـران   مسئلهاختيار خود داشت، اما در پوشش دادن به هرگونه 
ــار مــا در ا آنهــااطالعــاتي كــه . گرديــد دچــار شكســت فاحشــي مــي ختي

  .گذاشتند، تا حدود زيادي مبهم بود مي
شمال، واقع در منطقـه   ةكوچكي را در منطق ةايران حمل 1987در سال 

اطالعـاتي،  هـاي   كـه سـرويس   1انجـام داد » سـليمانيه «در شـمال  » وتماؤ«
براي اولين بار ايـن  . اطالعات آن را از سازمان منافقين دريافت كرده بودند

در خبـر دادن بـه مـا درسـت عمـل       -  ورت محدودهرچند به ص - سازمان 
اي به رياست جمهوري عـراق اطـالع داد كـه     اين سازمان فوراً با نامه. كرد

ناراحـت   آنهامن از اين كار . توانسته است ما را از اين عمليات آگاه نمايد
درخواسـت  . شدم، زيرا پيوسته احساس برتري جويي نسبت به مـا داشـتند  

تي كـه از سـوي سـازمان كـل اطالعـات راجـع بـه        اطالعـا  ةكردم تـا كليـ  
سال گذشته جنگ در اختيار ما قرار گرفتـه   هفتهاي ايران در طول  انگيزه

هـا و مكاتبـات    اي به پيوست كل نامـه  ويژه ةپروند. است، استخراج نمايند
معلـوم  . رسمي كه سازمان كل اطالعات براي ما ارسال كرده بود تهيه كردم

هـاي تهـاجمي    وجـود انگيـزه   ةمـورد دربـار   256 ن،شد كه سازمان منـافقي 
ها در مناطق مختلف عملياتي به ما هشـدار داده بـود، در حـالي كـه      ايراني
عمل به خود نپوشيد و اگر ما داراي اعصاب  ةيك از اين حمالت جام هيچ

داديـم،   قـرار مـي  عـراق  ضعيفي بوديم و اين اطالعات را در اختيار ارتـش  
ايـن  . كـرديم  وارد جنگي شـده باشـد، تارومـار مـي     آنكه را بيعراق ارتش 

ا به سازمان كـل اطالعـات ارسـال    پرونده براي رياست جمهوري و از آنج

                                                           
  .انجام شد 1366ديبهشت راست كه در ا 10منظور عمليات كربالي. 1
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زيـرا مسـتند    نتوانست به اين پرونده پاسخ دهـد  سازمان كل اطالعات .شد

  .ندبودكرده به اسنادي بود كه خودشان تهيه 
دار كـه   ر و درجـه بـا تعـدادي افسـ   ) اسـتخبارات (سازمان اطالعات نظـامي  

ما ايـن قسـمت را گسـترش    . نفر بود، وارد جنگ شد 4تعدادشان در مركز فقط 
قسمت و تعدادي افسر ستاد  6به سطح شعبه با  20/12/1980داديم تا در تاريخ 

به يك معاونت  1/1/1987غيررسمي و در  ةشعب 4به  1986در آوريل . رسانديم
هاي ويژه، شـامل   يك يگان مأموريتشعبه، يك گردان شناسايي در عمق و  4و 

  .گسترش پيدا كرديمنفر  1600حدود
هـاي   تمام مسائل مربوط به ايران، از جمله اطالعات گرفته شده از سـرويس 

چـه در دوران ضـعف و   . شـد  مخفي خارج از كشور به شخص من مـرتبط مـي  
 تكامل و اقتدار كاري، تأكيـد داشـتم كـه بايـد     ةمرحل كاري و چه در  پراكندگي
تلفيق بين ابزار سنّتي ساده و تكنولوژي مدرن صـورت   ةها برمبناي نظري فعاليت

عمليـات تحليـل و   . هاي معقولي دست پيدا كنـيم  گيري گيرد، تا بتوانيم به نتيجه
هاي خط مقـدم و يـا    اي از پديده هر پديدهدرباره پيگيري و دقت عمل و بحث 

ـ  دون از دسـت دادن حتّـي يـك    مسائل مربوط به پشت جبهه كه با متانت ولي ب
توانست به ما در تشخيص اخبار و اطالعـات   گرفت، مي دقيقه وقت صورت مي

  .صحيح كمك كند
هـا نيـز پوشـيده نبـود، از      هايي كه بـراي خـود ايرانـي    ما با استفاده از روش

نيـز در طـول    آنهـا . بـرديم  هايشـان پـي مـي    اطالعات رسيده به اهداف و انگيزه
اسـيري كـه از مـا گرفتـه بودنـد،      هـزار   60طريق بـيش از  هاي جنگ و از  سال

  .هاي كار ما پي ببرند توانستند به شيوه
  
  ها در جنگ بردن به انگيزه ايراني هايي از پي مثال

هايي كه صورت گرفته، بهتر آن باشـد كـه    شايد براي نشان دادن برخي از تالش
  :ها را برشمارم انيهاي اير هاي شناسايي اهداف و انگيزه هايي از راه نمونه



ی  ١۶۴ ر وازه  ی  ا   و
  كنترل تبليغات .1

ول ايرانــي را ئهــاي نمــاز جمعــه و اظهــارات مقامــات مســ مــن شخصــاً خطبــه
براي مثـال،  . كردم هاي الزم دسترسي پيدا مي گيري جزء مطالعه و به نتيجه به جزء

شوش كـه در   -ها در منطقه دزفول  ايراني ةاصلي و گسترد ةدو ماه پيش از حمل
رفسـنجاني، رئـيس وقـت    ] هاشـمي   اللّـه  آيـت [آغاز گرديد،  21/3/19821روز 

مـردم دزفـول   «: مجلس شوراي اسالمي به دزفـول رفـت و در سـخناني گفـت    
ما اين جمـالت را بـه عنـوان    » .دشمن را از اطراف شهرشان بيرون خواهند راند

جمالتي براي باال بـردن روحيـه در نظـر نگـرفتيم، بلكـه آن را در كنـار ديگـر        
ا و اطالعـات مـورد توجـه قـرار داديـم و بـه عنـوان محـرك اصـلي          هـ  فعاليت
  .هاي اطالعاتي، براي تمركز توجه به آغاز حمله تلقي كرديم فعاليت

عالوه بر آن يك جلسه شب شـعر در اهـواز منعقـد گرديـد و در آن شـاعران      
اشعاري در ستايش مردان خرمشهر و اهميت آن و قطعـي بـودن آزادسـازي شـهر     

هنگامي كه من در جريان اين شب شعر قرار گرفتم و آن را با ديگـر  . قرائت كردند
انحرافي  ةاين شب شعر يك برنام«: واحد رسيدم ةها مقايسه كردم، به يك نتيج نشانه

  2».شوش منحرف سازد -  و فريبكارانه است و قصد دارد نظر ما را از محور دزفول
  

  سيم هاي بي كنترل شبكه .2

ها در هر يك از منـاطق عمليـاتي بـه     سيم ايراني هاي بي بكهها و ش تعداد ايستگاه
سيم نيـز بـراي مـا     هاي برخي از مأموران بي كاري و عادت صورت دقيق و شيوه

                                                           
  .1/1/1361المبين در روز عمليات فتح. 1
هـا و نمازجمعـه نقـش مهمـي در     بدون ترديـد اظهـارات مسـئوالن ايـران در مصـاحبه     . 2

هوشياري عراق داشته است، ولي با اين تأكيد نويسـنده و نقـش ايـن اظهـارات در كشـف      
مينان يافتن از اجراي عمليـات ايـران در عمليـات    براي اط. آميز استعمليات، قدري مبالغه

المقـدس،  المبين، توجه به تمركز قواي ايران در اين منطقه و همچنين در عمليات بيـت فتح
جايي قواي نظامي ايران، كافي بود، و نيازي به استناد به خطبه نمـاز  توجه به تمركز و جابه

  .جمعه براي كشف عمليات نبوده است



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١۶۵    با ا
ها، مراتب به مـا اطـالع داده    به محض بروز تغييراتي در روش. شناخته شده بود

العـات  گذاري نموده و مورد بررسـي قـرار دهـيم و بـا اط     شد تا آن را نشانه مي
هـا هنگـامي كـه نيروهـاي      ايراني. دريافت شده از محورهاي ديگر مقايسه كنيم

سـيم   داشتند، تعدادي از تجهيزات بي ديگري گسيل مي ةاساسي خود را به منطق
در حـالي  . كردنـد  سيم را به منظور فريب ما در منطقه اول رها نمي و مأموران بي

 .خوردند كردند شكست مي كه اگر چنين مي
  
  كنترل خط مقدم جنگ .3

  .هاي شخصي و روزمره نيروها كنترل و ثبت عادت )الف
ما تعداد دفعـاتي كـه اتومبيـل    . (ع غذاوآمد خودروهاي توزي كنترل رفت )ب

هنگـامي كـه   . كـرديم  ها را ثبت مي كرد و همچنين فاصله توقف آذوقه توقف مي
هايي بـه   يگانورود  ةكرد، نشان خودروي آذوقه بيش از حد هميشگي توقف مي

  .)هاي دفاعي ديگر بود منطقه و كاهش يگان
كرديم كه حاكي از  ما اطالعاتي دريافت مي( .باني هاي ديده كنترل فعاليت )ج

آن بود يك فرمانده و يا تعدادي از فرماندهان قصد دارند يك يا چنـد منطقـه را   
سـتگاه  با ديدن يك دستگاه خـودرو لنـدكروز و يـك د   . مورد بازديد قرار دهند

خودرو ديگر براي حفاظت و با استفاده از دوربين و نقشـه، متوجـه انجـام ايـن     
ها  تعداد و نقاط انجام بازديدها را براي آشنايي با سطح فعاليت. شديم بازديد مي

  .)كرديم ثبت مي آنهامورد توجه  ةو همچنين شناسايي منطق
هـاي گشـتي شـبانه و     تعداد تيم( .شناسايي -هاي گشتي  كنترل تعداد تيم )د

هـاي   زمـان، فعاليـت   كـرديم و هـم   شدند ثبت مي كه در آن مشاهده ميرا نقاطي 
  .)گرفتيم ايراني وابسته به آن گروه گشتي را تحت كنترل مي  سيمي يگان بي

هـاي   هاي مين و سـيم  ميدان(موانع و استحكامات  ةبازديد و بررسي شبك )ه
تغييرات و تحوالت انجام شـده در شـب   با اين كار . (به صورت روزانه) خاردار

  .)كرديم گذشته از سوي طرف مقابل را شناسايي مي



ی  ١۶۶ ر وازه  ی  ا   و
هاي مين را شناسايي  جنگ عادت كرده بودند ميدان ةها در مراحل اولي ايراني

كردند  را كشف مي مسئلهنيروهاي ما اين . درا خنثي نماين آنهاكنند تا مدتي بعد 
. ها قصد دارند از كدام محور عمل كنند ايراني دادند كه احتماالً و به ما اطالع مي

اقـدام بـه    آنهـا  .خـود را تغييـر دادنـد    ةها با گذشت زمان ايـن شـيو   ولي ايراني
هـايي بـا اسـتفاده از     مينكردند و  هاي مين نيروهاي ما مي گذاري در ميدان نشانه

وضعيت  را در آنهاگرفتند و  كرديم به كار مي هايي كه ما استفاده مي همان ضامن
ولي ما نيز براي . داشتند، تا نيروهاي ما به حضور ايشان پي نبرند اولشان نگه مي

ها  داديم كه حاكي از دخالت خود ايراني ها را تغيير مي اي مين به گونه آنهافريب 
. داديـم  ها ادامه مـي  ايراني ةاين كار را تا وقت مشخصي پيش از آغاز حمل باشد؛

  .كرديم ها خارج مي ينها را از م يعني ما ضامن
] مـانع [گـذاري   ها در آغاز جنگ از ابزار مشخصـي بـه منظـور نشـانه     ايراني

كردند، ولي پس از آن از ابـزاري كـه تشـخيص آن     هاي خاردار استفاده مي سيم
  .كردند براي نيروهاي ما دشوارتر بود، استفاده مي

وانــع و م ةهــايي را بــراي شناســايي شــبك هــا تــيم گــاهي اوقــات ايرانــي )و
. كردند ها و هورها و اروندرود اعزام مي استحكامات ما به ويژه در مناطق باتالق

پيشـاپيش بـه همـه    . آمدند رفتند كه به اسارت درمي قدر به عمق پيش مي آن آنها
ياد داده بودند كه بگويند ايران قصد دارد در اين منطقه دسـت بـه عمليـات     آنها

ولي مـن تـرجيح   . خوردند ريب اين روش را ميبزند، تعدادي از افسران ما نيز ف
دادم كه خودم شخصاً اين مسائل را بررسـي كـنم، سـرانجام بـه ايـن نتيجـه        مي
خودشان بدانند بـه منظـور فريـب مـا و بـراي پنهـان        آنكه بي آنهارسيدم كه  مي
  .شوند واقعي حمله فرستاده مي ةداشتن منطق نگه

دودزا، بـه منظـور نشـان دادن     هـاي  نيروهاي ايرانـي در جبهـه، از بمـب    )ز
هاي حملـه و همچنـين ثبـت خـط آتـش توپخانـه اسـتفاده         محورها و محدوده

انگيزه تهاجم بعـدي داشـته باشـند، از بمـب دودزا      آنكه گاهي نيز بي. كردند مي
همچنين از دود براي هدايت فرماندهان . كردند براي تعديل آتش آني استفاده مي
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ريزي براي عمليـات بـه سـوي اهـداف      و يا برنامهشناسايي  -هاي گشتي  و تيم

بانان خط مقدم ما، تعداد و زمان و مكان سقوط  ديده. كردند مشخص استفاده مي
هاي ويـژه ثبـت    را در جدول آنهاما . كردند هاي دودزا را به ما گزارش مي گلوله
ليـل  هـا، بـه تح   ها از پرتاب اين گلوله اي دستيابي به هدف ايرانيكرديم و بر مي

  .پرداختيم اوضاع منطقه، به شرح زير مي
  :دودزا به سوي آن شليك شده است ةاي كه گلول ماهيت منطقه .1

هاي تـوپ   هنگامي كه زمين اين منطقه شني باشد، تعيين مكان سقوط گلوله
ـ  . واقعي به علت نداشتن ستون دود دشوار است دودزا  ةبه همين علـت از گلول

دودزاي معمولي به خـاطر تصـحيح گـراي     ةرتاب گلولشود و غالباً پ استفاده مي
  .ها همراه باشد با ديگر فعاليت آنكهگيرد، مگر  اي  صورت مي اهداف توپخانه

  :دودزا ةحركت نيروها در هنگام پرتاب گلول .2
هنگامي كه گروهي از افراد و يا خودروها به حركت درآمده و ديده شوند و 

شود  هاي دودزا استفاده مي نند، از گلولهرا مشخص ك آنهابخواهند محل حركت 
  .گردد و پس از آن كار ريختن آتش واقعي آغاز مي

هـاي منتهـي بـه     ها و در جاده هنگامي كه در محدوده حدفاصل بين يگان .3
  :هاي دودزا فرود آيد هاي توپخانه، گلوله ها و يگان قرارگاه

اي آرامـش در   ز دورهبعـد ا  آنكـه باران مقدمه حمله است؛ به ويژه  اين گلوله
ـ  گونه تغييري در يگان صورت گرفته باشد و هيچ هجبه ايـران و يـا    ةهاي توپخان

  .نشده باشد لواحدهاي ما حاص
  :كردند هاي دودزا به منظور فريب استفاده مي ها از گلوله ايراني .4

  .ايم يافتند ما اطالعات كمي را از طريق اسراي جنگي به دست آورده زماني كه درمي
كنترل خطوط شناسايي هوايي و تصويربرداري بـا اسـتفاده از هواپيماهـاي     )ح

براي فريب ها در طول جنگ  ايراني. (جت اختصاصي و يا هواپيماهاي بدون خلبان
بـار اسـتفاده كردنـد و بيشـتر از      شناسايي فقط يك يا دو -ما از هواپيماهاي گشتي 

  ايــران پروازهــاي  . ردنــدك بــرداري مــي  هواپيماهــاي كنتــرل از راه دور بهــره  



ی  ١۶٨ ر وازه  ی  ا   و
داد، در حالي كه خود را  مياني صورت مي ةشناسايي وسيعي را در منطق -  گشتي

  .)كرد جنوب آماده مي ةالوقوع در منطق قريب ةبراي حمل
هاي خودروها و شناسـايي تغييـرات و    جايي ستون كنترل و پيگيري جابه )ط

يادي كه همـه روزه مـورد   هاي ز با استفاده از جدول آنهاهاي  محورهاي فعاليت
  .گرفت استفاده و توجه قرار مي

هــا و شــمارش تعــداد  پيگيــري اســتقرار و حركــت نيروهــا و قرارگــاه )ي
  .چادرهاي نصب شده در هر منطقه از مناطق عملياتي

  . آنهاهاي  كنترل ذخاير و تجهيزات و درخواست )ك
مقدم و شهرها  هاي نظامي و شهري در مناطق خط كنترل وضعيت بيمارستان )ل

مشـخص تخليـه و يـا بـه      ةها، در يك مرحلـ  برخي از بيمارستان. (به صورت دقيق
  .)شد باش داده مي شد و به پزشكان و پرستاران آماده افزوده مي آنهاهاي  تعداد تخت

  .نفره 40هاي مسافربري  هاي حمل و نقل شهري و اتوبوس كنترل شركت )م
  .ناطق ظاهراً پشت خط عملياتيسرازير شدن داوطلبان جنگ به م )ن
  .ها و پروازهاي هواپيماهاي جنگنده كنترل افزايش فعاليت )س
  .هاي موشكي زمين به هوا در مناطق پشت خط عملياتي كنترل يگان )ع
سـازي و فعاليـت عبـور و     سازي تجهيـزات پـل   كنترل چگونگي ذخيره )ف

  .)انع آبي باشددر زماني كه عمليات بعدي مرتبط با مو. (ها آمادگي قايق
  .كنترل افزايش هرگونه تحرك اضافي در خط مقدم  پيگيري و )ص

ـتي  شناسـايي   - اطالعات دريافتي از نيروهاي انساني و فني و افزايش پروازهاي گش
ـتيم بـه    . شـود  گونـه اطالعـات اضـافه مـي     و تصويربرداري هوايي نيز به ايـن  مـا توانس

رويس اطالعاتي ديگري در سطح جهـان  دستاوردهاي بزرگي دست پيدا كنيم كه هيچ س
هـاي   اين كـار حـس كنجكـاوي برخـي از سـرويس     . تواند به بهتر از آن دست يابد نمي

ياتي را راجع كردند تا دريابند كه ما چگونه جزئتالش  آنها. اطالعاتي عربي را برانگيخت
سـطحي و   آوريم؟ اما ما فقط اطالعات ها به دست مي هاي آتي ايراني به اهداف و انگيزه

  .گذاشتيم، چون جنگ هنوز ادامه داشت مي آنهااي در اختيار  حاشيه
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روز خدمت در جبهـه، يـك    20افسران در مناطق عملياتي، پس از گذراندن 

بـاش مسـتمر بـه سـر      ولي ما در حالـت آمـاده  . كردند هفته مرخصي دريافت مي
نيـز بـود،   ها را در دفترم كه اتاق خوابم  شب سال جنگ، هشتظرف . برديم مي

ام كه بيشـتر از چنـد صـد متـري بـا       ها به خانه كردم و خيلي كم، شب سپري مي
تلفن هميشه در كنارم قرار داشـت و مـن عـادت    . رفتم دفترم فاصله نداشت، مي

  هاي مهم و گاهي  هاي شب، تماس كرده بودم كه در اوج خستگي كاري، در نيمه
وظيفه كرده بودم و هنگامي كه در  خود را وقف انجام. پيش پا افتاده داشته باشم

آوردم، احسـاس راحتـي    يك روز جمعه، در هر ماه، وقت فراغت به دست مـي 
كردم كه تلفن منتظر بازگشت من اسـت،   ولي بيشتر اوقات احساس مي. كردم مي

هـاي   اي را از سوي افسران ستاد راجع به فعاليـت  تا تصميم، يا نظريه و يا حادثه
شدم پس از گذشت چند ساعت از  گاهي مجبور مي. قل نمايدها به من منت ايراني

روز جمعه براي پيگيري مسائل عجيبي كه در خط جبهه صورت گرفته بود، بـه  
  .ام بازگردم اداره



  
  
  
  

  اسرا ةمبادل
 

از آنجايي كه . ، كار مبادله اسرا را آغاز كردند589 ةعراق و ايران برمبناي قطعنام
هـزار   40راقي در اختيار داشت و مـا فقـط حـدود    هزار اسير ع 70ايران حدود 

اسـير ايرانـي در برابـر     1000اسير ايراني در اختيار داشتيم، بهتر آن بود كه هـر  
اما هر دو طرف به توافق رسيدند كـه بـه تعـداد    . اسير عراقي مبادله شوند 1700

و مساوي اقدام به مبادله اسرا نمايند و بديهي است كه اين تصـميم بـا موافقـت    
اين كار از طرف . ايران به مورد اجرا گذاشته شد ةرتب و رهبران عاليصدام تأييد 

  .ما يك اشتباه آشكار و غير قابل قبول بود
يك بار  اينكهوضعيت به همين ترتيب براي چند روزي ادامه پيدا كرد تا 

اسير كمتـر از تعـداد توافـق     200اسير ايراني براي تحويل اعزام شدند؛  800
علت آن بود كه اسراي يك اردوگاه بـه پايـان رسـيده    . زام شده بودندشده اع
اسـير عراقـي را بـه عقـب بازگرداندنـد و از       200هـا   در نتيجه ايراني. بودند

بهتر بود كه از اين رويداد به عنوان يك زنـگ  . تحويل آنها خودداري نمودند
اديـم،  د ايـن رونـد ادامـه مـي     آنكهشد و پيش از  خطر بزرگ درس گرفته مي
شد كـه ايـران    دچار اين توهم نمي] صدام[كرديم و  نسبت به آن بازنگري مي

آشـكاري   ةزيرا اين رفتـار نشـان  . در جنگ كويت از او پشتيباني خواهد كرد
هزار اسير خود از تحويل  40ها به محض تحويل گرفتن  ، ايرانياينكهبود بر 

هـزار   20يا حـداقل   هزار 30بقيه اسراي ما خودداري خواهند نمود و حدود 
امكـان خواهـد داد    آنهااين رويه به . اسير را در نزد خود نگه خواهند داشت

ــد و عناصــر    ــزد خــود نگــه دارن كــه افســران مهــم و عناصــر مفيــد را در ن
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فرزندان و برادران ما هسـتند   آنهاالبته همه . تر را به عراق بفرستند اهميت كم

  .نداردوجود  آنهاو از نظر انساني فرقي بين 
ها به محض تحويل گرفتن اسرايشان، از تحويل دادن اسـراي مـا، كـه     ايراني

سـال گذشـته تـا كنـون بـه سـر        16تا  8هاي اسارت ايران، از  هنوز در اردوگاه
صـدام  گـري   توجهي و الابالي اين وضعيت بيانگر بي. برند، خودداري نمودند مي

ـ   ةنشـان . اني كشـور نمودنـد  نسبت به سرنوشت افراد ملّتي است كه خود را قرب
اي  و تمـام مشـكالت پيچيـده    به خويشاوندان و فرزندان اسـرا صدام توجهي  بي

تـا بـه ايـن لحظـه هـيچ اقـدامي بـراي        صـدام  . است كه در بعد اجتماعي دارند
و  آنهـا آزادسازي بقيه اسـرا بـه عمـل نيـاورده اسـت، زيـرا اصـالً تـوجهي بـه          

  .سرنوشتشان ندارد
در عراق بـا اسـراي ايرانـي رفتـاري خـوب و انسـاني        واقعيت آن است كه

در مراحــل  1.صــورت گرفــت و عــزت و كرامــت و اعتقاداتشــان حفــظ شــد 
اصرارشـان بـه عـدم     و آنهـا هاي اوليه، با وجود سرسختي بسـياري از   بازجويي

تـوهين   آنهـا خميني، حتي در حد يك كلمه نيز به هيچ يـك از  ] امام[توهين به 
لوح مراحل اوليـه، بنـا بـه داليـل اطالعـاتي و يـا        يان سادهبرخي از بازجو. نشد

وضـعيت  . خميني تـوهين نماينـد  ] امام[خواستند تا به  مي آنهانگري ، از  سطحي
هاي اسارت ايران بهتر بود و فقط  اسراي ايران در مقايسه با اسراي ما در اردوگاه

                                                           
در حـالي كـه در صـفحات قبـل     . هاي نويسنده استي از آشكارترين دروغاين ادعا يك. 1

نويسنده مدعي شده است صدام يك ديكتاتور است، بسياري از اطرافيان خـود را بـه قتـل    
رسانده و به مردم غيرنظامي در شهرهاي ايران حمله كرده اسـت، حتـي در انديشـه حملـه     

خودش را در حلبچه با بمباران شيميايي مورد تر از آنكه مردم شيميايي به تهران بود و مهم
هـاي جنـگ قـواي    پس با چه منطقي با رزمندگان اسير ايراني كه در جبهـه . حمله قرار داد

رفتـاري كـرده اسـت؟ حفـظ اعتقـادات       نظامي عراق را مستأصـل سـاخته بودنـد، خـوش    
شـديدترين  رزمندگان اساساً به دليل روحيات و باورهاي اعتقادي رزمندگان بود كه تحـت  

ترين شرايط حفظ شد و همين امر سـبب گرديـد از اسـرا بـه     فشارهاي رواني و در سخت
  .هاي حماسي آنها فرهنگ جديدي را به وجود آوردياد شود و مقاومت "آزادگان"عنوان 
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هاي  در اردوگاه سراسازي ا ر اثر دخالت مأمورين دولتي براي آرامب ا دو باريك ي

  1.حوادث چند قتل روي داد اسارت،
رخ داد، از ذهنم  1982سال پيش، در اوايل سال  15رويدادي كه بيش از 

هنگامي كه من در قرارگاه مقدم فرماندهان در استان ميسان . پاك نشده است
بودم، يكي از افسران اطالعات لشكر دهم با من تمـاس گرفـت و راجـع بـه     

لياقتي يك اسير ايراني با من سخن گفت و اظهار داشـت كـه    سرسختي و بي
خـود را  . من از او خواستم تا دسـت نگـه دارد  . سرانجام او را خواهد كشت

دزفـول رسـاندم و از او    ةزاده عباس، واقع در منطقامام ةبه آن لشكر در منطق
صـدام  او گفت كه اين اسير روي تصـوير  . خواستم تا وضعيت را روشن كند

دستور دادم تا آن اسير را به پناهگاه افسـر اطالعـات   . ان ريخته استآب ده
: بـه او گفـتم   2.سـاله بـود   12 ةيك بچ. او را به نزد من آوردند. احضار كنند

مـادر و پـدرم را در   «: او شروع به گريـه كـرد و گفـت   » چرا اين را كردي؟«
سـتي  كه من بدون هيچ خويشاوند و يـا سرپر  و كاري كرديد كشتيد خرمشهر

كـه  صـدام   ةسپس به طرف عكس قاب شـد » .در يكي از مساجد زندگي كنم
روي ديوار پناهگاه آويـزان بـود رفـت و بـار ديگـر بـه روي آن آب دهـان        

ها را در حـق ملتمـان روا داشـته     انواع جنايتصدام در شرايطي كه  3.ريخت
» .او را خواهم كشت، او مستحق مـرگ اسـت  «: بود، آن افسر اطالعاتي گفت

ه آن افسر كه همشهري من بود، پاسخ دادم كه اسـالم كشـتن اسـرا را كـالً     ب

                                                           
. كنـيم توجه نويسنده كتاب را به خاطرات منتشر شده اسيران آزاد شده ايراني جلب مـي . 1

وضـعيت اسـراي ايـران در    "س از مطالعه آنها، باز هم قضاوت كنـد كـه   تواند پآيا وي مي
  "!هاي اسارت ايران بهتر بودمقايسه با اسراي ما در اردوگاه

شدند بعضاً بـا تغييـر   رزمندگاني كه در جبهه حاضر مي. ادعاي نويسنده غيرواقعي است. 2
عـين حـال ايـن    در . شناسنامه سعي داشتند شرايط را بـراي حضـور خـود فـراهم سـازند     

  .ساله بودند 17و  16نوجوانان بالغ و 
كينه ملي و شجاعت اين فرزند انقالبي جمهوري اسـالمي ايـران در دل پايگـاه دشـمن     . 3

  .متجاوز براي هميشه ستودني است
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او جرمي كه مسـتحق  ! حرام كرده است تا چه رسد به اين بچه يتيم و بيچاره

سپس از او خواستم تا اين اسير را در جمـع  . مرگ باشد، مرتكب نشده است
بـه   حرفـي راجـع بـه اتفـاقي كـه افتـاده گفتـه شـود،         آنكـه  ديگر اسرا و بي

صـدام  چون اگر خبر اين اتفـاق بـه گـوش    . هاي اسرا هدايت نمايند اردوگاه
  .شديم كرد و شايد به اعدام محكوم مي رسيد، ما را متهم مي مي

و بـا  ) تـر  ولي بـا سـن و سـالي بـزرگ    (جنگ ما با افرادي شبيه به اين بچه 
بـا سـرعت زيـاد بـه طـرف هـدف        آنها. گرفت خشونت و درندگي صورت مي

توانسـتند بـه سـرعت     مـي . كردنـد  كرده و به خوبي رخنه و نفـوذ مـي   پيشروي
د شـكن، خـود را   رگسترش يابند و در زماني بسيار كوتاه و دور از انتظار و ركو

شـدند، مهـارت    هايي كه متحمل مي با وجود خسارت آنها. ها برسانند به قرارگاه
رواني در وضعيت هاي مين داشتند و از جهت روحي و  بااليي در عبور از ميدان

  .ايشان است  خوبي بودند؛ ايمان داشتند كه بهشت جايگاه
نيروهاي ما نيز زماني كه دفاع از سرزمين عراق مطرح شـد، موضـع دفـاعي    

ميـانگين آتشـباري   . ها داشـتند  زدني در تاريخ جنگ بسيار مستحكم و حتي مثال
تـوپ در هفتـه    ةگلول هزار 90ما حدود . اندازها بسيار باال بود توپخانه و خمپاره

  امـا در جريـان نبردهـاي مهمـي همچـون        كرديم، و در شرايط عادي پرتاب مي
، مـا چنـد   1987در شرق بصره و در اوايل سـال  ) ي بزرگدرو( اكبر حصادنبرد 

چـون در اينجـا دفـاع از    . توپ معمولي و شيميايي شليك كـرديم  ةميليون گلول
  .ميهن مطرح بود

ين عراق و ايران در كاخ سازمان ملل در ژنـو، بـا   من در سه دور مذاكرات ب
هـاي دو   تئـ رياست هي. شركت كردم دكوئياركل وقت سازمان ملل دبيرحضور 

. ايران برعهده داشتند] وقت[ ةوزير خارج اكبر واليتي عليو  طارق عزيزكشور را 
هاي متعددي در اين مذاكرات گرفتم، ولـي زمـاني كـه مجبـور شـدم       من عكس

را رها كردم، كـه اينـك بـه دسـت مـأمورين       آنهاا در عراق ترك گويم ام ر خانه
  .دولتي افتاده است
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ها در قبال رژيـم عـراق    مذاكرات در شرايطي آغاز شد كه سياست امريكايي

هـاي   موضوع به كارگيري سالح. گرفت اي به خود مي رنگ و لعاب غير دوستانه
ين مـذاكرات بـا پيچيـدگي    ا. شيميايي در حلبچه و مناطق ديگر مطرح شده بود

رؤسـاي دو  . همراه بود و بيشتر به جلسات سـخنراني و مـانور شـباهت داشـت    
را مخاطـب   دكوئيارت به جاي آنكه طرف مقابل را مخاطب خود قرار دهند، ئهي

  .دادند هاي خود قرار مي صحبت
اصـرار   1975تالش داشت تا همچنـان بـر ابطـال قـرارداد سـال       طارق عزيز
. كـرد  ي كه طرف مقابل همچنان به پايبنـدي بـه آن پافشـاري مـي    ورزد، در حال

استفاده كرد، واليتي به او اعتراض كرد » محمره« ةهنگامي كه طارق عزيز از كلم
 ةو چنانچه بازهم از اين كلمـه اسـتفاده كنيـد، مـن از كلمـ     » خرمشهر«: و گفت

  ».استفاده خواهم كرد» العرب شط« ةبه جاي كلم» اروندرود«
كرات شـده بـود، ولـي    آميـزي غـرق در مـذا    به صورت تحريـك  عزيزطارق 

هـر يـك از دو طـرف ديگـري را     . دادنـد  ها با خونسردي پاسخ او را مـي  ايراني
در برابـر تمايـل    دكوئيـار رسيد كه  كردند و به نظر مي تهديد به جنگ و نبرد مي

  .به اتالف وقت و عدم دستيابي به توافق ناتوان مانده است آنها
تلگرافي را بـه بغـداد مخـابره كـرد و از      طارق عزيزكه در ژنو بوديم،  زماني

صـدايي در   و بغداد خواست تا به منظور تحت فشار قرار دادن رژيم ايـران سـر  
  بـه هـر حـال    . اما بغداد با ايـن خواسـته موافقـت ننمـود    . ها به راه بيندازد جبهه

مي عراق نمايندگي دائ نو، در ساختمان دفتر، بيشتر وقت خود را در ژطارق عزيز
هاي بسيار  بدل كردن لطيفه و بازي و رد در اين شهر، به نوشيدن مشروب و ورق

  .كرد زشت و زننده سپري مي
اين مذاكرات و اوقات استراحت و انتظار طوالني، به مـن ايـن امكـان را    

آينده نشـان خواهـد داد   . داد تا از نزديك شخصيت طارق عزيز را بازشناسم
وي نقش بسيار مخربي در تاريخ عـراق  . بدترين دشمنان عراق استكه او از 

سـت پـرورش نيافتـه    رهرچند كه او ترسو نيست ولي د. كند و منطقه ايفا مي
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كنـد،   ارتباطي با جهان مسيحيت استفاده مي ةاز او به عنوان حلقصدام است، 

ز همچنين با توجه به تسلّطش در فن نگـارش، ا . زيرا او فردي است مسيحي
جويـد و   هاي كشوري سود مـي  او براي نگارش مقاالت و تبليغات و گزارش

ظـامي  طارق عزيز تنها شخص غيرن. كند پرداز تلقي مي تا حدودي او را نظريه
وي را صـدام  در طول حكومت  طه الجزراويو  عزّت الدورياست كه بعد از 

  1.همراهي كرده است
دسـتيابي بـه توافـق، بـا     سياسـي جهـت    ةمذاكرات ژنو به علت فقـدان اراد 

زيرا جنـگ هـر   . بس همچنان پابرجا باقي ماند ولي آتش. شكست مواجه گرديد
صـدام  الجزاير تا زمان ورود  ةاز سوي ديگر معاهد. دو كشور را خسته كرده بود

اقدام به ارسـال  صدام  14/9/1990به كويت همچنان معلّق باقي ماند، اما در روز 
 ةكرد و طـي آن معاهـد   رفسنجاني] هاشمياللّه  يتآ[معروف خود خطاب به  ةنام

آن  ةاين هم! جمهور جناب برادر، رئيس«: الجزاير را به رسميت شناخت و گفت
آنچـه را كـه بـه او تعلّـق     صـدام  بار ديگر » .چيزي است كه شما خواسته بوديد

) اعضـاي (به نظرسنجي و يا آراء مردم و يا نماينـدگان   آنكهنداشت بخشيد، بي 
ترين اقدامي  ايران كوچك. ت مجلس ملّي نمايشي عراق مراجعه كرده باشدبدبخ

هـاي   هـزار اسـيري كـه هنـوز در اردوگـاه      20نكرد و حتّي يك اسير از حداقل 
ها از ايران  عراقي ةدر حالي كه هم. برند نيز آزاد نكرد اسارت در ايران به سر مي

  .را آزاد نمايد آنهاخواهند كه  مي

                                                           
زيـرا نويسـنده   . اي تعجب برانگيز استعزيز تا اندازهاظهار نظر نويسنده در مورد طارق. 1

بنـابراين  . هاي عراق و قضاوت در مورد آنها نشده استسي شخصيتوجه وارد برربه هيچ
رسد نظر نسبتاً مثبت برخـي از محافـل   صرف نظر از ميزان صحت اين قضاوت به نظر مي

اسـاس نـوعي احسـاس رقابـت بـراي       عزيز سبب شده اسـت نويسـنده بـر   غربي به طارق
  .عزيز اقدام كندكوبيدن طارق درهم



  
  
  
  

  مي نظاميعوامل ناكا
 

صــدام شكســت مــا در تحقــق اهــداف جنــگ، فقــط و فقــط بــه شــخص  
زيرا الزم بود تا اهداف جنگ براساس عوامل مختلف و منطقي . گردد بازمي

و برمبناي يك ارزيابي دقيق از اوضـاع تعيـين گـردد، نـه براسـاس هـوا و       
  .هوس و رؤياهاي فردي

گردد كـه در   بازميدستاوردهاي بزرگ نظامي ما در جنگ به عوامل مختلفي 
  :كنم اشاره مي آنهااينجا به تعدادي از 

المللي در مخالفـت بـا ايـران، بازتـاب      ومي سياسي و بينگيري عم موضع .1
  .هاي رزمي ايران گذاشت منفي بر توانمندي

قدرت اقتصادي بزرگـي كـه بـراي عـراق فـراهم گرديـد، از درآمـدهاي         .2
هاي بلند مدت بود و به طـور   امو و] فارس[هاي كشورهاي خليج داخلي، كمك

 :مثبت در امور زير نمود پيدا كرد
  .توانايي در خريد تجهيزات رزمي )الف
. ايجاد شرايط منحصر به فرد معيشتي براي نيروهاي مسلّح و مـردم عـراق   )ب

دسـتيابي شـهروندان بـه    . اي كه با شرايط قبل و بعد از جنگ متفاوت بود به گونه(
وشاك و ديگر ملزومات با قيمتي ناچيز در طول جنگ، امري بهترين مواد غذايي، پ

چنين اقداماتي، شرايط رواني الزم را براي پذيرش تداوم جنگ با تمـام  . عادي بود
بسيار منفي بر وضعيت اقتصـادي   آثارنمود، ولي  هايش فراهم مي ها و رنج مصيبت

ي فـرار از ايـن   اي كه عـراق بـرا   به گونه. عراق در فرداي پايان جنگ برجاي نهاد
  .)فشارها راه خودكشي را در پيش گرفت و به كويت حمله كرد



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٧٧    با ا
توانايي در انجام مانورهاي گسترده و سريع نظـامي، بـه صـورت عملـي در      .3
هنگامي كه فرمانـدهان  . گستردگي داشت كيلومتر خطوط جنگ 800ح بيش از سط
هـاي   رسايشي و حركتهاي ف عراق، قدرت ابتكار عمل را در برابر فعاليت ةرتب عالي

مؤثر طرف مقابل يعني ايران از دست دادند، مانورهاي گسـترده و سـريع، در كنـار    
  .گرديد جويانه و به عنوان عاملي حساس و بسيار مهم تلقي مي ديگر اقدامات مقابله

. بـر در اختيـار داشـت    تعداد محدودي تانك 1973عراق تا قبل از جنگ اكتبر 
جـايي نظـامي    كه تا چه اندازه در ابزار و امكانـات جابـه  ولي جنگ اكتبر نشان داد 

هاي  اين كمبود در جنگ اكتبر سبب گرديد تا تانك. براي نيروهايمان كمبود داريم
 ةهاي خود به منظور نزديـك شـدن بـه جبهـ     هاي طوالني را روي شني ما مسافت

ـ  . جنگ با اسرائيل طي كنند بـر از   كلذا قراردادي را به منظور خريد يك هـزار تان
بـه منظـور مقابلـه بـا اهـداف و       آنهـا با آلمان غربي امضا كـرديم و از  » فاون«نوع 
اي در مانورهاي نيروهاي مكـانيزه و   هاي نيروهاي ايراني به صورت گسترده انگيزه

  .اي ديگر استفاده كرديم اي به منطقه جايي از منطقه زرهي و جابه
بسـيار حسـاس، از عوامـل    ساسـي و  اطالعات نظامي به عنـوان عـاملي ا   .4
اطالعات  ةدر عراق مفهوم و يا برداشت از كلم. شود قيت در جنگ تلقي ميموف

اي است كـه بيـانگر    به معناي اطالعات تفسير شده و يا تأييد شده) استخبارات(
  .ي استكلي يا جزئ توانمندي طرف مقابل در شروع يك جنگ يا حمله

هاي فريب  طرح ةشود و به تهي مي تلقي ميريزي نظا اطالعات يكي از اركان برنامه
كاري اصل غافلگيري را  فريب و يا پنهان. نمايد و جلوگيري از غافلگير شدن كمك مي

هاي جنگ يك ارگان فعال و  كل اطالعات نظامي ما در طول سال ةادار. دهد شكل مي
، سـيلي  هـايش  گيري از امكانات ذاتي خود و هماهنگي شد كه با بهره كارآمد تلقي مي

ايـن كـار مـانور و تحـرك گسـترده را      . آورد به هم پيوسته از اطالعات را فراهم مـي 
توان گفـت كـه كليـه اطالعـات اساسـي مانورهـا و        ساخت و حتي مي پذير مي كانما

اي را بـه دسـت    ما در شرايط مورد نظر، اطالعات گسترده. داد تحركات را تشكيل مي
  .كرد يروزي نظامي ما كمك ميآورديم و اين اطالعات به تحقق پ مي



ی  ١٧٨ ر وازه  ی  ا   و
حجم زياد آتش نيروهاي ما در طول جنگ با ايران، داراي قـدرت آتـش    .5

هـاي آخـر    شد و به ويـژه در سـال   انبوه بود، تا جايي كه از كنترل نيز خارج مي
هـا   بيشتر مهمات توپخانه و خمپاره. به هدر رفت] مهمات[جنگ، مقدار زيادي 
ضعيت معلول نياز به مقابله با حمـالت گسـترده و   اين و. شد در داخل توليد مي

  .ايراني بود ةوه نيروهاي پيادانب
  .زيني سريع تلفات اشخاص و تجهيزاتامكان جايگ .6
قدرت پايداري و مقاومت در جنگ براي چند سال، و سپس انتقال فراگيـر   .7

ت بايد دانست كه بدون در اختيار گـرفتن قـدر  . (به مرحله تعرض فعال و گسترده
ابتكار عمل و داشتن جسارت در انجام حمله، به هيچ وجه امكان تحقـق پيـروزي   

معموالً تلفات نيروهاي مدافع كمتر از تلفات نيروهاي مهاجم اسـت؛  . وجود ندارد
آميز و بـا   ولي اگر عمليات تهاجمي موفقيت. البته اگر نيروهاي دفاعي موفق باشند

اني در مقايسه بـا نبردهـاي دفـاعي بسـيار     ريزي دقيق قبلي باشد، تلفات انس برنامه
ها، نظريه معروفـي كـه    ها و زخمي در مورد مقايسه درصد كشته. كمتر خواهد بود

به اثبات نرسـيد؛ زيـرا در برخـي از    » سه نفر زخمي در مقابل يك كشته«: گويد مي
هـا   ها و زخمـي  ولي ميانگين كلي كشته. ها بود برابر كشته 9ها  نبردها تعداد زخمي

  .)در پايان جنگ، در حدود همان فرمول معروف سه به يك بود
 1خواسـته مـا در دفـاع از خـاك عـراق،      بـودن  احساسات ملّي و عادالنه .8

، پـس از  هاي پاياني جنـگ، بـه ويـژه    موجب تقويت روحي نيروهاي ما در سال
  .تهديد شدن قلمرو كشور ما توسط نيروهاي ايراني گرديد

                                                           
ر اين كتاب به تجاوزكاري صدام و دولت او در عـراق اعتـراف   اين حرف از كسي كه د. 1

  !آيددارد، بعيد به نظر مي



  
  
  
 

  گ عراق با ايرانجن ةچند نكته دربار
 
برها در جنگ با ايران براي ما حداكثر استفاده را داشتند، زيرا نيروهـاي   تانك .1

اگرچـه  . اي زميني به طول بيش از هـزار كيلـومتر وارد نبـرد شـدند     ما در جبهه
در حركت، سنگين بودند، اما سپاه پاسداران ) ارتش(نيروهاي زميني منظم ايران 

عملياتي بـه محـوري ديگـر داراي سـرعت     ) محور(طقه جايي از يك من در جابه
يزات هلشكر براي آنان، به علت استفاده از تج دهجايي  عمل بود؛ آنچنان كه جابه

هاي غيرنظامي و  هاي كاري ساده و استفاده از اتوبوس گيري از روش سبك، بهره
  .انجاميد جايي افراد، بيش از چند روز به طول نمي كاميون براي جابه

اي ديگـر،   اي بـه منطقـه   صار ابتكار عمل در منتقل نمودن نبرد از منطقـه انح
اگـر  . گرديـد  توسط نيروهاي ايراني، يك خطر واقعي براي نيروهاي ما تلقي مي

دسـتي   توانستيم بـر نيروهـاي ايرانـي پـيش     برها را در اختيار نداشتيم، نمي تانك
تـه در اينجـا اهميـت يـك     الب. تجمـع نمـاييم   آنهاگرفته و در برابر آرايش قواي 

با اين همه، دستيابي بـه  . شود سرويس اطالعاتي شايسته و اليق نيز احساس مي
اطالعات دقيق و زودهنگـام بـه تنهـايي كـافي نيسـت، بلكـه در كنـار آن بايـد         

هـاي اسـتراتژيك و انتقـال نيـرو      جـايي  اي به منظور جابه هاي گسترده توانمندي
جنوبي در يك  ةمياني به منطق ةر زرهي از منطقجايي يك لشك جابه. فراهم باشد

زمان كوتاه، يك عنصر مهم براي تأمين آرايش نيرو كه يكي از اصول مهم جنگ 
  .شود است، تلقي مي

در پايـان  . برهـا را دريافـت   ستاد مشترك كل ارتش، بار ديگر اهميت تانـك 
فـرار   آنهـا هـاي   راننـده . برها با مشكل مواجـه شـد   جنگ كويت، عملكرد تانك



ی  ١٨٠ ر وازه  ی  ا   و
هـا   به همين علت هنگامي كه ارتش عراق قصد داشت تا ستوني از تانك. كردند

به حركـت درآورد، يـك   ] 1991قيام مردم عراق در سال [براي مقابله با انتفاضه 
بر،  كرد تا براي بازگشت سريع هر تانك سرتيپي را مجبور مي ةافسر ستاد با درج

د تا فرماندهان عراقي مجبور به اجـاره  سبب ش مسئلهاين . آن بنشيند ةكنار رانند
  .بر از بازارهاي غيرنظامي اردن گردند تانك 20كردن حدود 

هاي جنگ و بعد از آن ثابت كرد كه بين رهبران سياسي ايـران   روند سال .2
رهبـران ايـران در روابـط خـارجي خـود و      . و عراق تفاوت بسياري وجود دارد

هاي افراطي و لجوجانـه و كمـك    گيري متهم شدنشان به تندروي ديني و موضع
هاي افراطي در جهان و به ويژه در كشورهاي عربي، در شـرايط   كردن به جنبش

ان در اما نهادهـاي حكـومتي ايـر   . بردند نه چندان خوشايند يا مطلوبي به سر مي
هاي مردمي و مبتني  به شكل قابل قبول، باشيوه م،مقايسه با كشورهاي جهان سو

اين قاعده در مورد رياست جمهوري و . شد دست به دست مي بر قانون اساسي
  .كرد ها نيز صدق مي  و وزارتخانه) پارلمان(همچنين رياست مجلس شورا 

جنگ  ةآن در هر يك از دو كشور بر چگونگي ادار ةشكل حكومت و فلسف
در شرايطي كه روحانيون در تهـران درآمـدهاي انـدكي را بـراي     . تأثير گذاشت
ايـن  . كردنـد  هايشان فكر نمي گاه به حفظ موقعيت رده بودند، هيچجنگ تعيين ك

عوامل و شرايط را براي تـداوم حـاكميتش بـه كـار      ةهمصدام در حالي بود كه 
ما نبايد براي مصـرف شـدن   «: گفت وزير دفاع سابق مي عدنان خيراللّه. گرفت مي
گ اگـر الزم  سرنوشت ما به جنگ بستگي دارد و بعد از جن. ها نگران باشيم پول

در واقع مردم تاوان جنگي را دادنـد كـه رهبـران    » .خوريم شد نان و پياز هم مي
در ايـن ميـان ميلياردهـا دالر پـول مـردم را از طريـق       . عراق خواهان آن بودنـد 

  ةتنهـا خواسـت  . معامالت تسليحاتي و صنايع نظامي و ديگر امور به جيب زدنـد 
هنگـامي كـه او   . باقي بمانـد  مطلق، آن است كه همچنان به عنوان حاكميصدام 

يـا  » عـراق «گويـد   منظورش خود او اسـت و هنگـامي كـه مـي    » مردم«گويد  مي
ــا » حــزب« ــت«و ي ــدارد » ام ــر از خــودش را مــد نظــر ن   در شــرايطي كــه . غي



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٨١    با ا
هـايش   لـوحي  با سادهصدام شد،  هاي جنگي نمي يات طرحئوارد جز خميني] امام[

  .ده بوداش را سردرگم كر فرماندهان نظامي
 نامناسب جان خود را از دست دادند،هاي رزمي  هزاران عراقي در موقعيت

ذهـاب،   هايي همچـون دشـت سـرپل    بر ماندن در موقعيتصدام چرا؟ زيرا كه 
بـا اسـتفاده از   صـدام  . ورزيـد  خشك، مهران و خرمشهر اصرار مي مندلي، دانه

ه پيش از ايـن شـنيده   هاي تبليغاتي مختلف، القابي را براي خود برگزيد ك بوق
ها بود، ولـي بـه    ضرورت ةبله او فرماند. »ها ضرورت ةدفرمان«مثل   نشده بود؛

هـاي آن   او به جهنم تبـديل شـد و گورسـتان    ةنفع دشمنان عراقي كه به وسيل
  .گسترش پيدا كرد

به دنبال وارد آمدن تلفات سنگيني به صفوف نيروهاي ما و احساس نيـاز   .3
دستيابي  ةاي كه رهبران ايران را از تداوم جنگ بازدارد، انديش به سالح بازدارنده

گـرا، در صـورت    داري مادي جوامع سرمايه. هاي شيميايي شكل گرفت به سالح
ـ  ةفراهم آمدن سودهاي هنگفت، منبعي اساسـي بـراي تهيـ    هـاي   سـالح  ةمخفيان

. كـرد اسـتفاده   مسئلهاي از اين  ه عراق به صورت گسترد. شوند ممنوعه تلقي مي
اش  هاي شيميايي بـراي مصـالح سياسـي و نظـامي     غرب نيز مادامي كه از سالح

تـأثيرات   بـا » CS«عراق كار توليـد مـاده   . بندد استفاده شود، چشمان خود را مي
را كـه  » خردل«پس از آن با پيشرفت صنايع شيميايي، ماده . محدود را آغاز نمود

هـا بـه نـدرت     ايـن تـاول  . نمـود  گردد توليد هاي پوستي منجر مي به ايجاد تاول
اين روند گسترش پيدا كـرد   1985در سال  .به مرگ شخص منجر شود تواند مي

منجر گرديد كه در نبرد اشـغال فـاو   » تابون«و » زارين«هاي مهم  و به توليد ماده
اي اسـتفاده   از اين دو عامل به صورت گسـترده  ،1986ها در فوريه  توسط ايراني
هـزار نفـر از    45ايـن نبـرد    ور كـه قـبالً اشـاره كـردم، در    همان ط. به عمل آمد

، اوضاع ها نبود اگر كاربرد اين سالح. نيروهاي مهاجم ايراني را مصدوم ساختيم
تـرين   فرونـد از مـدرن   26زيـرا مـا در ايـن نبـرد     . گرفـت  به ضرر ما شكل مـي 

  .هواپيماهايمان را از دست داديم



ی  ١٨٢ ر وازه  ی  ا   و
 ةدر منطقـ » تـابون «و » زاريـن « دو مـاده  ةبه كارگيري گسـترد  ةدومين دفع

. عملياتي مياني بود ةو در منطق» دربنديخان«ايران واقع در شرق » شيخ صالح«
اين منطقه سپاه پاسداران نيروي انبوهي را براي حمله بـه نيروهـاي مـا در     در

قلمرو خاك عراق آرايش داده بود كه حدود دو روز پيش از آغاز اين حملـه،  
هـاي شـيميايي تجمـع نيروهـاي      گنده مجهز بـه بمـب  فروند هواپيماي جن 50

بـه طـوري كـه    . ايراني را هدف قرار دادند و ايـن حملـه را سـركوب كردنـد    
زد كه به طـور موقـت از    هاي كرمانشاه از هزاران مصدومي موج مي بيمارستان

  .نبرد تخليه شده بودند ةصحن
امـا   1.بـود  پايتخت ايران نيز تهيـه شـده   طرح حمله شيميايي به شهر تهران،

زيرا شهروندان به راحتـي  . نمود گسترش بناهاي عمودي شهر، كار را پيچيده مي
توانستند با رفتن به طبقات باالتر، از تماس با مواد سنگين سمي در امان بوده  مي

راه مقابلـه بـا ايـن كـار     . و خود را از شرِ گازهاي شيميايي مصـون نگـه دارنـد   
 ةاز آن نفوذ گاز به داخل منازل با يـك حملـ  ها و پس  هاي پنجره شكستن شيشه

وضعيت نظامي جنگ به نفـع   ولي بروز تحول در. سنگين موشكي و هوايي بود
  .عراق، سبب گرديد تا از اين انديشه صرف نظر شود

هـزار   25هاي شيميايي، حدود  ر اثر به كارگيري سالحبمجموع تلفات ايران 
ــود 65كشــته و  ــاالخره . هــزار مصــدوم ب ــا در انبارهــا و  صــدامب اجــازه داد ت

المللي گشوده شود و  هاي شيميايي در برابر بازرسان بين كارخانجات توليد بمب
  .هيچ يك مخفي نماند

ها و اموالي كـه تبـاه گرديـد بـراي عـراق       جنگ با ايران، با توجه به خون .4
مور و اثر ناداني در ارزيابي صحيح ا ها بر مصيبت  اين ةهم. بسيار گران تمام شد

                                                           
شـايعه امكـان اسـتفاده     1366همراه با حمالت موشكي عراق به تهران در اسـفند سـال   . 1

اي گسترش يافت و نگراني زيادي را در مـردم بـه   عراق از سالح شيميايي به نحو گسترده
كارگيري سالح شيميايي دهنده تالش عراق براي به نويسنده نشان اين اظهارات. جود آوردو

  .انتشار شايعات نيز احتماالً بخشي از عمليات تبليغات رواني عراق بوده است. باشدمي



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٨٣    با ا
اصرار و سختگيري براي طرف مقابل و همچنين به كارگيري نادرست نيروهـا و  

  .ضعف علمي و تكنولوژيكي به وجود آمد
شور و غرور ملّـي بـر مسـائل روحـاني      ةها براي برانگيختن روحي ايراني .5

ل تـداركاتي جنـگ از   در تأمين وساي آنهااين در حالي بود كه . نمودند تأكيد مي
تا جايي كه . جه بودنداسوخت و ارزاق با مشكالت جدي مو فزار وا جمله جنگ

هاي مالي و كاال و حتي قرص نان به منظور  آوري كمك مجبور شدند براي جمع
 .فعاليت نيروهايشان از مساجد استفاده نمايند ةادام

نظامي ايران و خودداري غرب و بيشتر كشورهاي شرق  ةبا توجه به محاصر
رزمي مورد نياز ايران و با توجه به فروپاشـي ارتـش مـنظم     از فروش تجهيزات

اي كه بعد از سقوط شاه دامنگيـر آن گرديـد،    هاي گسترده ايران، به دنبال تصفيه
هـاي   ايران به نيروهاي غيرمنظم، شامل سپاه پاسداران و نيروهاي بسيج و كميتـه 

هاي فـردي   سالحبه كارگيري  ةزمين اين نيروها در جنگ، در. انقالب تكيه نمود
و » متـري ضـد تانـك    ميلـي  106هاي  وپت«جي،  آرپي ياندازها همچون موشك

هـاي قابـل تـوجهي را بـه      بسيار خوب عمـل كردنـد و زيـان   » تاو«هاي  موشك
اما در به كارگيري نيروهاي زرهي و مكانيزه تـا  . نيروهاي زرهي ما وارد آوردند

قـديمي  : متعددي بود؛ مثـل حدود زيادي عقب بودند و اين خود معلول عوامل 
و برخـورداري نيروهـاي مـا از     آنهـا ها و عدم نگهـداري خـوب از    بودن تانك

  .»72 -تي «هاي مدرن  تانك
عالوه بر آن امكان جايگزين . مند بودند نيروهاي ما از قدرت آتش انبوه بهره

رفتنـد،   نمودن مستمر و فوري تجهيزات رزمي را كه در طـول نبـرد از بـين مـي    
ها به جاي توپخانه عمل  اما مشكل بزرگ آن بود كه در طول روز، تانك. ندداشت
از آنجا كه قصد داشـتيم  . ها باري بر دوش نيروهاي پياده بودند كردند و شب مي

كردنـد   كل جبهه را حفظ نماييم، نيروهاي ما به صورت فراگير گسترش پيدا مي
. هـاي سـريع بـزنيم    شد تا نتـوانيم دسـت بـه پيشـروي     سبب مي مسئلهو همين 

قـدرت آتـش و   از آن طور كـه بايـد و شـايد     1988توان گفت كه تا آوريل  مي



ی  ١٨۴ ر وازه  ی  ا   و
همچنين عمليات مشتركي . برداري به عمل نيامد حركت، به صورت صحيح بهره

  .بين نيروهاي زرهي و هوانيروز صورت نگرفت
هنگامي كه گروهـي  . نيروهاي سپاه پاسداران وارد نبردهاي سنگيني شدند

  تلقـين شـده كـه     آنهـا  شـد كـه بـه     آمدند، معلـوم مـي   به اسارت درمي هاآناز 
درصـدد اشـغال آن و بيـرون رانـدن      آنهـا پشت خاكريزهايي كه ] ع[مزار ائمه

حاضـر نبودنـد    آنهـا بسـياري از   2.قـرار دارد  1انـد،  نيروهاي ما از آنجـا بـوده  
افزار  جنگمستقيم تانك و يا  ةسنگرهاي انفرادي خود را ترك كنند، مگر گلول

نيروهاي سپاه پاسداران به خوردن غذاي آماده . ديگري به طرفشان شليك شود
كردند و گاهي نيز با خودشان مقدار اندكي پسته، بيسكويت و يا نان  بسنده مي

  .كردند خشك حمل مي
جنگ از ارتفاع باال، يعني چيـزي بـين    ةنيروي هوايي ما در مراحل اولي  .6

ام به بمباران مراكز تجمـع و مواضـع اسـتقرار نيروهـاي     هزار پا، اقد 24تا  22
از تيـررس  ] هواپيماهـا [علت بمباران از ارتفاع باال آن بود كـه  . كرد ايراني مي

اين يكي از بـدترين  . افزارهاي ضد هوايي كوتاه برد ايران در امان باشند جنگ
اي مـا،  چرا كـه در هواپيماهـ  . هاي استفاده از نيروي هوايي در جنگ بود شيوه

هـاي   خلبان. بيني نشده بود روي و شليك مناسب از ارتفاع باال پيش ابزار نشانه
رها  آنهاهايشان در مناطق گسترده، خود را از شر  ما با پرتاب كوركورانه بمب

ايـن   اينكـه كردند و ما، با وجود ادعاي فرماندهي نيروي هـوايي مبنـي بـر     مي
چنـان بـه ايـن روش، اعتـراض     شـود، هم  مربـوط مـي   آنهابه تخصص  مسئله

                                                           
دهـد  بر تربيت مذهبي با اين قضاوت در واقع نشان مـي نويسنده برخالف ادعاي خود مبني. 1

يجاد انگيزه زيارت عتبات و كربال در روحيه رزمندگان قادر به درك تأثير اعتقادات مذهبي و ا
  .ها با اين موضوع برخورد كرده استبه همين دليل متأثر از تبليغات غربي. اسالم نيست

ظهار نظر نويسنده مغرضانه بيان شده است، زيرا آنچـه در ميـان اعتقـادات رزمنـدگان     ااين . 2
ؤثر بـود، گشـايش راه كـربال و قـدس بـا      وجود داشت و در افزايش انگيزه و روحيه آنهـا مـ  

گونه لذا نيازي به اين. موقعيت كربال نيز كامالً در عراق مشخص بود. شكست رژيم عراق بود
  .شدتوجيهات براي تهييج در شكستن خطوط دفاعي عراق وجود نداشت و به كار گرفته نمي
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مسـتقر بـود،   » كهـا «هاي زمين به هـواي   اما در مناطقي كه موشك. كرديم مي

هـاي   غالباً نقش نيروي هوايي در عمليات اصلي كه عمـدتاً بايـد بـا خسـارت    
  .گرديد فراوان همراه باشد، محدود مي

ساخت روسيه دست » 2سام«هاي دوربرد  ايران به موشك 1985پس از سال 
هـا را در غـرب    هاي جاسوسي، اولين نقطه استقرار ايـن موشـك   ماهواره. تياف

  ايـن موقعيـت بعـدها توانسـت يكـي از هواپيماهـاي       . اصـفهان رديـابي كردنـد   
  .ما را سرنگون سازد 25شناسايي ميگ  - گشتي

برتري نيروي هوايي ما بر نيروي هـوايي ايـران    ،يك سال پس از آغاز جنگ
اقتصـادي ايـران همـوار     ةراه را براي تضعيف بنيـ  ئلهمسافزايش يافت و همين 

مؤثرتر از پـيش بـود، زيـرا بـا      1986حمله به اهداف اقتصادي در سال . ساخت
استفاده از تصويربرداري هوايي و تشويق كساني كه با ما براي بازديـد از محـل   

كردنـد،   هـاي وارده همكـاري مـي    بمباران شـده و تعيـين ميـزان ضـرر و زيـان     
عـالوه بـر آن از    1.سـتيم ميـزان قـدرت ضـربه وارده را ارزيـابي نمـاييم      توان مي

  .كرديم برداري مي هاي جاسوسي نيز بهره اطالعات دريافت شده از ماهواره

                                                           
ابت بمب و موشك تهيه هايي كه تلويزيون از محل اصها غير از ماهواره و فيلمعراقي. 1

آوري اطالعـات داشـتند، از اطالعـات    كرد و منابع مستقلي كـه بـراي جمـع   و پخش مي
منافقين بالفاصله پس از اصابت هر موشك و بمب بـراي  . كردند برداري ميمنافقين بهره

شـدند و  آوري اطالعات از طريق تلفن و يا حضور عناصر آنها در محل، فعـال مـي  جمع
  .دادند را در اختيار عراق قرار مياين اطالعات 



  
  
  
  

  استراتژيك بين عراق و ايران ةموازن
 

اين صفت فطـري همـه مخلوقـات،    . انديشيدن، قدم اول هر اقدام عاقالنه است
 شـان وجـود دارد،   هاي عقلي كه در ساختار و توانمندي هايي قطع نظر از تفاوت

هـاي   در سياست و اقتصاد و حركت جامعه و كسب اطالعات و درگيـري . است
البته در اينجـا منظـور، عمـل    . مسلحانه نيز ارزيابي اوضاع، اجتناب ناپذير است

بلكـه  . كردن به ارزيابي ذهني فرماندهي كل، به عنـوان ارزيـابي اوضـاع نيسـت    
شـود و بـه    كارشناسان فن انجام مـي  ةر ارزيابي فراگيري است كه به وسيلمنظو
مسائل مرتبط بـا   ةارزيابي، كلياين در . گردد رتبه تأييد مي فرماندهان عالي ةوسيل

ـ   . گيرد درگيري مورد توجه قرار مي  ةدر هر ارزيابي از اوضـاع، الزم اسـت موازن
هـاي   امـا در درگيـري  . ده شـود قوا با توجه به چارچوب و ابعاد درگيري سـنجي 

  .استراتژيك مورد نظر قرار گيرد ةخارجي بايد موازن
ولـي ارزيـابي   . جنگ عراق با ايران مبتني بر ارزيابي فراگير وضعيت نظامي بود

عمـل   ةاز همين روي نتوانست به اهدافش جام. استراتژيك اوضاع صورت نگرفت
  .نوع ارزيابي از اوضاع استجنگ با كويت مثال بهتري از فقدان هر . بپوشاند

هـاي برخـي از    گـويي  تنها چيزي كه در جنگ كويت وجود داشـت، هـذيان  
اي وجـود دارد كـه    گفتـه . شد روشي كه به فاجعه منجر. هاي خيالباف بود چهره
گيري پيشاپيش و يا گرايش خيالبافانه بـه يـك سـمت     بايد از تصميم«: گويد مي

به سمت آنچـه   ري انجام دهد، عوامل رازيرا كسي كه چنين كا. خودداري گردد
كند و در اين هنگـام اسـت كـه ارزيـابي اوضـاع بـه        كه در نظر دارد هدايت مي

  ».كند توجيه و كارگرداني خطرناك تغيير جهت پيدا مي
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بررسـي، شـامل افسـران سـتاد، در      ةهمان طوري كه قبالً نيز گفته شد، كميت

ولي رهبـران سياسـي،   . داد يابي قرار، اوضاع نظامي ايران را مورد ارز1978سال 
امـروزه  . اوضاع را نداشتند) نظامي - سياسي(شايستگي درك اهداف استراتژيك 

ـ  نظـر   1980اسـتراتژيك بـين عـراق و ايـران در سـال       ةهنگامي كه ما به موازن
رسيم كه از نظر نظامي و سياسـي، آغـاز جنـگ يـك      افكنيم، به اين نتيجه مي مي

 .انساني نيز يك جنايت بوده استو ظر منافع ملي و قومي تصميم اشتباه و از ن
  

  ]برتر ايران[جمعيت 
اين اختالف پيامـدهاي زيـر را بـه    . جمعيت ايران سه برابر جمعيت عراق است

  :دنبال داشت
  .نبرد با استفاده از افراد ةتوانايي باال جهت ادام .1
 .جايگزيني سريع تلفات جاني .2
 .رحفظ وضعيت رواني برت .3
در شرايطي كه عراق براي جبـران كمبـود   .  توانايي تحمل جنگ طوالني .4

برابر مدت رسـمي خـدمت    چهاركرد  نيروي انساني خود سربازان را مجبور مي
الزامي خود و يا بيشتر خدمت نمايند، اداره نظام وظيفـه ايـران، سـربازان را بـه     

ي مـرخص  محض گذراندن مدت رسمي خدمت يعني دو سال، از خدمت رسم
سـال را در خـدمت    14تـا   10در حالي كه سربازان عراقي چيزي بـين  . كرد مي

 .كردند الزامي زير پرچم سپري مي
زماني كه وارد ارتش  آنهاپايان نداد، زيرا برخي از  آنهاهاي  پايان جنگ به رنج

سـال   30سال داشتند و وقتي از خـدمت تـرخيص شـدند، سنشـان بـه       18شدند 
دولـت  . نتوانستند براي ساختن زندگي خصوصيشان گامي بردارند آنها. رسيده بود

عراق مجبور شد درهاي خـود  . ترين توجهي نكرد كوچك آنهانيز به وضعيت مالي 
ها كارگر خارجي كه ميلياردها دالر از ثروت عـراق را بـه خـارج     را به روي ميليون

در بافـت اجتمـاعي    اآنهتعداد زيادي از . بردند بگشايد و اين يك اشتباه فاحش بود



ی  ١٨٨ ر وازه  ی  ا   و
 حضور يك ميليون و سيصد هزار. و آداب و رسوم عراق آشفتگي به وجود آوردند

بـراي آن بـود كـه مـا بـه      ] نيروهاي مردمـي [الشعبي  نفر عراقي در ارتش و جيش
هـاي   ريزي نادرست و نبـودن مقـرّرات و روش   ولي برنامه. نيروي كار نياز داشتيم

  .بزرگي گرديد كاري صحيح منجر به بروز معضالت
توانايي در كنترل جبهه به صورت متعادل و در اختيار داشتن تعداد قابـل   .5

تبديل نمودن اين برتري به يك معضل اقتصادي براي ايـران  . (توجهي از نفرات
 .)مستلزم اقدامات گسترده و فراتر از حد توان ما بود

  
  ]برتر ايران[مساحت 

بـا توجـه بـه داليـل زيـر،      . عراق استبرابر مساحت  7/3مساحت ايران حدود 
  :شد اختالف در مساحت براي ايران، يك نقطه قوت واقعي تلقي مي

توانايي گسترش اهداف حياتي در مناطق مختلف و گزينش شده براساس  .1
  .اصل دفاع برتر

امكان توزيع هواپيماها، انبارهاي مهمات و ذخاير در مناطق خارج از برد  .2
ا در مناطقي كه امكان ارائه اقدامات حفـاظتي و دفـاعي قابـل    هواپيماهاي ما و ي
 .توجهي فراهم بود

. در هنگام نزديك شدن هواپيماها، وقت كافي بـراي هشـدار در اختيـار دارد    .3
بـاز و گسـترده اسـت و در      مياني و جنوبي عراق كه زمين ةدر دو منطق مسئلهاين (

سـاير منـاطق كوهسـتاني و     ،ايران كه به جز قسمتي از جنـوب غربـي ايـن كشـور    
اي را  زيرا سرزمين باز ما امكان ديد گسترده. العبور است نمود بيشتري داشت صعب

 .)در طرف مقابل صادق بود مسئلهدر حالي كه عكس اين . كرد فراهم مي
. ايـران از مرزهـا  .. .دور بودن اهـداف اسـتراتژيك جمعيتـي و صـنعتي و     .4

ــاوجود ( ــم عــراق از هــر اينكــهب ــي  روش و وســيله رژي اي اســتفاده كــرد، ول
شـد جنـگ    هاي وارد شده به تأسيسات ايران اندك بود و از طرفي نمي خسارت

اشـغال تعـدادي از   . را در مناطق متروكه و يا غير اسـتراتژيك بـه پايـان رسـاند    



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٨٩    با ا
زيـرا شـهرهاي   . شهرهاي ايران نيز نتوانست روند جنگ را تحت تأثير قرار دهد

دفاع هوايي، داشتن مسافت گسـترده   ةدر زمين. س ما بودنداصلي، خارج از تيرر
شود، ولي نفوذ به مناطق وسـيع و اخـالل    يك مشكل و يك بار اضافي تلقي مي

 .)نيز مستلزم داشتن بازويي قوي و كارآمد است آنهادر 
هـم منـاطق   . مناطق غربـي ايـران داراي شـرايط زمينـي متضـادي اسـت       .5

خورد و هم منـاطق نـاهموار و هـم     به چشم مي العبور كوهستاني و بسيار صعب
هـا و   هوجود موانع آبـي و گلوگـا  . ير آب بردرا به ز آنهاتوان  مناطق بازي كه مي

سزايي  هاي متعدد كوهستاني در به كارگيري نيروها در عمق مناطق، تأثير به تنگه
ين شد در عمق رخنه نماييم، ا براي مثال در صورتي كه تصميم گرفته مي. داشت

هـا،   هـا، گلوگـاه   كار مستلزم به كار بردن نيروهاي زيادي به منظور كنترل تقـاطع 
هاي فرعي بود كه از توان ما خارج بود؛ به ويژه كه طرف  عوارض، معابر و جاده

  .مقابل ما از اراده قوي و روحيه جنگي برخوردار بود
 

  ]برتر ايران[منابع اقتصادي 
دي استايران داراي منابع اقتصادي متعد:  

هـاي عمقـي و شـبه سـطحي،      هـا، آب  رودخانه: منابع آبي بسيار، از جمله .1
هـاي سـيل و    ها، ذخاير آب موجود در پشت سـدهاي عظـيم، آب   درياچه

  .هايي كه از بيرون به سوي ايران سرازير است هاي محلي و آب باران، آب
خيـز   صـل هـاي حا  هزار كيلومتر مربع از اراضي ايران، زمـين  250بيش از  .2

 .كشاورزي است
 .باستاني مهم مناطق توريستي و .3
اي  ذخاير نفتي قابل توجهي در ايـران وجـود دارد و ايـران داراي سـهميه     .4

اين مقايسه تا پيش از جنگ كويـت  . (مشابه عراق براي صدور نفت است
همچنين ايران داراي قدرت پااليش نفت در سطحي بـيش از نيـاز   .) است

 .محلي است



ی  ١٩٠ ر وازه  ی  ا   و
هـاي صـنايع حيـاتي و بسـيار      وليدات صنعتي قابـل تـوجهي در زمينـه   ت .5

صنايع نظـامي نيـز رو بـه    . وجود دارد] در ايران[تر از صنايع ما  پيشرفته
 .گسترش تدريجي است

هـاي   تجارت خارجي و بازاريابي و همكـاري  ةخوبي در زمين ةايران تجرب .6
 .اي دارد منطقه

و يـا مصـرف بهينـه در سـطح فـرد،       ريزي خوب در زمينه مصـرف  برنامه .7
 .جامعه و دولت

درصد  50درصد بيسوادي تا پيش از سرنگوني شاه حدود  اينكهبا وجود 
اي ايران در مقايسـه   بود، ولي اكنون سطح علمي و آموزشي و فني و حرفه

آمـوزش   1974ما از سـال  . با كشورهاي منطقه، در شرايط خوبي قرار دارد
با دقت تحت كنترل داشتيم و آن را به عنوان يكـي   اي ايران را فني و حرفه

  .داديم از معيارهاي اساسي پيشرفت مورد توجه قرار مي
  

  ]مهم ايران[موقعيت جغرافيايي 
ايـن موقعيـت   . منـد اسـت   ايران از موقعيـت جغرافيـايي بسـيار مهمـي بهـره      .1

ايـن  . آورد يجغرافيايي مهم، نقاط قوت قابل توجهي را براي ايران به ارمغـان مـ  
  .بايد مورد توجه قرار گيرد آنهانقاط و تأثيرات استراتژيك 

وجود سواحل طوالني دريايي، يك سـري تسـهيالت دريـايي فـراهم      )الف
  .آورده و امكان ايجاد تعداد زيادي بندر را در اختيار ايران گذاشته است

ي از هاي جنگي در نقاط متعدد، به منظور پيشگير امكان گسترش كشتي )ب
  .ر اثر بمباران ناگهاني وجود داردبها،  نابود شدن كشتي

استقالل عمل در تجارت خارجي و پرهيز از تجارت به روش عبور از طريـق   )ج
  .تجارت اين كشور را تحت تأثير قرار داده است ةديگر كشورها، بخش عمد

پمپاژ و صدور نفت به بازارهاي جهاني به صورت مستقيم و بـدون نيـاز   ) د
نياز از پرداخـت   ه تسهيالت و يا عقد قرارداد با كشورهاي همسايه و بيب



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٩١    با ا
در نتيجـه از  . گيـرد  هـاي مـالي هنگفـت صـورت مـي      عوارض و هزينـه 

  .فشارهاي سياسي اعمال شده بر صادرات نفتي در امان است
  .هاي خود دارد توانايي پذيرش شناورهاي مختلف را بر روي آب )ه
ه به اشراف مستقيم ايران بر ايـن تنگـه از طريـق    هرمز با توج ةكنترل تنگ .2

هاي سـيري، ابوموسـي، تنـب     مثل جزيره. (جزايري كه گرداگرد آن وجود دارند
 ...).و 2جاسك 1بزرگ، تنب كوچك، قشم، كيش،

امريكا و  ةاي، بدون دخالت اياالت متحد درصورت بروز يك جنگ منطقه .3
 ةدر تنگ جزئيتردد را اعم از كلّي و تواند هر نوع  يا يك قدرت ديگر، ايران مي

توانـد بـا اسـتفاده از     همچنان كـه ايـران مـي   . هرمز، تحت كنترل خود قرار دهد
سواحلش تداوم تجارت خود را در داخل و يا خـارج از تنگـه هرمـز از طريـق     

عـالوه بـر آن ايـران داراي يـك پايگـاه اساسـي در       . درياي عمان تضمين نمايد
طول جنـگ توانسـت بازرگـاني را در بنـادر عـراق، بـه        ايران در. چابهار است

 .صورت كامل متوقّف نمايد
تواند تجارت و تسهيالت دريايي، هرچنـد   درياي خزر در شمال ايران مي .4

ولي جنگ در جنـوب اثـري   . كمتر از سواحل جنوبي، را در اختيار ايران بگذارد
 .در شمال ندارد همچنان كه در شمال اثري در جنوب ندارد

همسايگي با كشورهايي كه با يكديگر اختالف دارند و يا از حيث سياسـي   .5
 .عراق ، تركيه، افغانستان، پاكستان و]سابق[اتحاد شوروي: رقيب يكديگرند؛ مثل

هاي چند جانبه را فـراهم   داشتن مرزهاي باز از طريق درياها امكان همكاري
جاوز به كويت خـود را در  در حالي كه رژيم حاكم در بغداد، پس از ت. سازد مي

هاي خـونين   ها و يا جنگ ورزي كينه كشورهايي قرار داد كه اختالف و ةمحاصر
  .با آن داشتند

                                                           
تنها جزاير قشم، هرمـز و الرك بـراي   . موقعيت جزيره كيش ارتباطي با تنگه هرمز ندارد. 1

  .كنترل تنگه هرمز مفيد است
  .الرك صحيح است. 2



ی  ١٩٢ ر وازه  ی  ا   و
  ]در ايران[عوامل روحي 

 آنهـا نودوهشت درصد جمعيت ايران، مسلمانند و اكثريت قريـب بـه اتفـاق    
افـراد اهـل تسـنّن در    . پيـروان مـذهب جعفـري هسـتند    ) درصد 85حدود (

هاي كردستان و اروميه و در منطقه  رب ايران و در ميان كردهاي استانغ شمال
ــده شــده  ــركمن صــحرا پراكن ــد ت ــاي   1.ان ــراد اهــل تســنّن برمبن جمعيــت اف

هزار نفر بوده است كه در حال حاضر  750، حدود 1976هاي سال  آمارگيري
امـا اكثريـت قريـب بـه اتفـاق      . هزار نفر رسيده اسـت  250 و  به يك ميليون

هاي كرمانشاه و ايالم و تمـام   ها و درصد بااليي از كردهاي استان بايجانيآذر
ايـران در طـول حاكميـت    . دهنـد  اعراب خوزسـتان را شـيعيان تشـكيل مـي    

عه كساني هسـتند  منظور از شي. ها به مذهب جعفري و يا تشيع گرويد صفوي
به نـام   آنهاي اما نامگذاري اصل 2.هستند) اللّه وجهه كرم( )ع(كه پيرو امام علي
مـذهب   3.گـردد  يكي از پنج امام مجتهـد اسـالم بـازمي   ] ع[امام جعفر صادق
با توجه به مبارزات شديدي كه به رهبـري روحانيـت عليـه     جعفري در ايران

حكومت شاهنشاهي در زمان رضاشـاه پهلـوي و پسـرش محمدرضـا پهلـوي      
ن محمدرضـا  انقـالب ايـرا  . رهبري گرديد، از ماهيت انقالبي برخـوردار شـد  

سرنگون نمود و او پـس از تـرك ايـران بـه دنبـال       1979پهلوي را در فوريه 
شـاه خـود را وارث كسـري، پادشـاه     . پيروزي انقـالب، در مصـر فـوت كـرد    

كـرد كـه شـرايط بـراي      دانست و چنين تصور مـي  پادشاهان و مالك زمين مي
. اهم شده اسـت مدرنيزه كردن ايران و ايجاد ارتباط كامل بين ايران و غرب فر

اي كه به دنبال درگيري اعراب و اسرائيل پديد آمـده بـود    او از شرايط پيچيده
ولي يك سري عوامـل محلّـي و همچنـين قـدرت گسـترش      . برداري كرد بهره

                                                           
  .ذكر نشده است) سيستان و بلوچستان(منطقه جنوب شرقي . 1
اعتقـاد   )ع(ثني عشـر ا مخصوص ائمه زيرا شيعيان جعفري به امامت. تعريف ناقص است. 2

  .هستند )ع(نيز پيرو امام علي... زيديه، اسماعيليه، كيسانيه و. دارند
  .توضيح ناقص است. 3



اق  گ: اولتاب  ان  ی    ١٩٣    با ا
. اقشار را ناديده گرفته بـود  ةبر كلي آنهانهادهاي ديني و تأثيرات شديد رواني 

هـزاران كارشـناس امريكـايي و    نيروهاي مسـلّح او بـه كمـك     اينكهبا وجود 
غيرامريكايي آماده شده بودند و تـا حـدود زيـادي در برابـر خيـزش انقالبـي       

اكثريـت قريـب بـه     ةانسجام خود را حفظ كردند، ولي سرانجام در برابـر اراد 
ها ريخته و فقط به سالح ديـن مجهـز    اتفاق مردم كه با دست خالي به خيابان

  :هاي زير را اثبات كرد شاه واقعيت سرنگوني. بودند، ناتوان ماندند
منافع و مصالح ايران و كشورهاي جهـان،   ةقوا و همچنين موازن ةدر موازن .

  .تحوالت سياسي و نظامي روي داد
اي در روابط و ارتباطات خارجي ايـران و تحـول شـديد     تغييرات ريشه .

در نوع نگرش به اسرائيل، سادات، غـرب و بـه ويـژه ايـاالت متحـده      
 .ريكا به وجود آمدام

 .نقش ايران به عنوان ژاندارم منطقه پايان يافت .

 .در ايران، به صورت دفعي پايان يافت) الئيك(زدايي  روند تدريجي دين .

اولين حكومتي كه نقش مذهب جعفري اثني عشـري را در عصـر نـوين     .
هاي شيعيان جهان سـوم بـه ايـن حكومـت      چشم. ايفا نمايد، ظهور كرد

 .ده استدوخته ش
ها به پايان رسيده است و هـركس از ايـن    ها و ديكتاتوري زمان امپراطوري .

 .گردد گاه بازنمي زمره سرنگون شود، ديگر هيچ
ـ  . اسـالم شـيعي و ادغـام     ةيك روش انقالبي جديد از طريق اجراي قاطعان

 .سياست در دين ظهور پيدا كرد
هـا   احسـاس ميليـون   برابر چنين خيزش انقالبي سهمگين و با توجـه بـه   در

مردمي كه به خاطر احساس پيروزي و قدرت انقالبي و ژرفاي دينـي سـر از پـا    
شناختند، ما ناگهان به خاطر ديكتاتوري و خودكامگي موجود در كشورمان،  نمي

حسابگري و تحليلي منطقي داشته باشيم، خود را در خـط تمـاس و    آنكهبدون 
  .داديم برخورد مستقيم با اين جريان جديد قرار
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  ]ايران[نيروهاي نظامي

آغاز گرديد، قدرت نظامي عراق و  19801سپتامبر  22هنگامي كه جنگ در 
. هـم بـود  بـه  ها تا حدود زيادي شبيه  ايران از جهت ساختار و تعداد يگان

هـا در   هاي توپخانه ايران به خاطر تعـداد، كـاليبر و انـواع تـوپ     ولي يگان
ـ . به نفع ما بود اما اوضاع كلي. شرايط بهتري بود ايـران بـه    ةبرتري توپخان

خاطر وجود پنج گروه توپخانه تحـت فرمانـدهي قرارگـاه كـل فرمانـدهي      
گـردان سـنگين و متوسـط     30اين نيروها شامل حـدود  . نيروي زميني بود

در آن هنگام نيروهاي سپاه پاسداران راه خـود را در جهـت تكامـل    . بودند
هـاي مـا بهتـر از     ، تانـك 72 - اي تـي  هـ  پيدا نكرده بودند و به جـز تانـك  

  .هاي ايران نبود تانك
 

  ]در عراق[به كارگيري زور 
  :مبتني بر عوامل اساسي باشد، مثل بايد زور ةه كارگيري گستردب

اي كه امنيت كشور را در معـرض خطـر قـرار     وجود تهديد جدي به گونه .1
د چنـين  با اين همه بايد مـردم و نيروهـاي مسـلّح نسـبت بـه وجـو      . دهد

  .خطري مجاب شده باشند
هاي حقوقي و سياسي به منظـور پرهيـز از پيامـدهاي     در نظر گرفتن جنبه .2

 .المللي خطرناك بين
هـاي ديگـري بـراي     جـايگزين  اينكـه مورد ادعا، يعني  ةعادالنه بودن قضي .3

در عـين حـال ايـن    . تحقّق حقوق مشروع مورد نظر وجود نداشـته باشـد  
 .خود جنگ بزرگ باشد ةبايد به انداز حقوق مشروع نيز مي

ــاده .4 ــين   خــودداري از زي ــراري تعــادل ب ــه كــارگيري زور و برق روي در ب
 .احتماالت مختلف و ميزان سود و زيان
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كسب اطمينان قطعي از فراهم بودن قدرت رزمـي و مـالي و سياسـي بـه      .5

 .منظور تحقق پيروزي
كه اجـازه برانگيختـه شـدن     اي هاي تاريخي و رواني به گونه مراعات جنبه .6

 .هاي بلند مدت را ندهد ها و دشمني ورزي كينه
داخلـي، بـه ويـژه     ةهاي مثبت به كارگيري زور، در جبه اطمينان از بازتاب .7

 .اي كه در داخل عراق وجود دارد با توجه به شرايط پيچيده
گيري براي آغاز جنگ بايد توسط مردم صورت گيـرد، زيـرا ايـن     تصميم . 8 

 .ارتباط دارد ههاي آيند نسل آنان و ةقضيه با سرنوشت و آيند
 

  ]عراق در برابر ايران[ استراتژيك اختالل
ترين نقاط اخـتالل يـا ايجـاد ضـعف اسـتراتژيك عبـارت اسـت از اشـتباه          مهم

ما را به طرح  مسئلههاي عمومي يا ويژه؛ اين  محاسبات در سطح عالي تخصص
  :سازد هاي زير وادار مي پرسش

اهـداف اسـتراتژيك و بـزرگ در كشـوري صـدها       ةدر شرايطي كه فاصل .1
كيلومتر دورتر از مرزها باشد، نفوذ فراگير به اين كشور آن هم در عمقـي  

  تواند كارساز باشد؟ بين يك تا چند صد كيلومتر مي
هاي  استان ةتوان شرايطي را پذيرفت كه طي آن پايتخت و كلي چگونه مي .2

همچنان كه اكثريـت قريـب    يماهاي طرف مقابل باشدتيررس هواپما در 
باشد، در حالي كه ما  آنهاهاي  به اتفاق اين شهرها نيز در تيررس موشك

تا سال آخر جنگ از قدرت واقعي بـراي انجـام اقـدام مشـابه در مـورد      
البته به جز آنچه كه توسط . (تهران و شهرهاي بزرگ ايران ناتوان بوديم

اين هواپيماها از ارتفاع . صورت گرفت 25ميگ  شده هواپيماهاي اصالح
ــاال  ــايي 70(بســيار ب ــه عــدم امكــان اســتفاده از   - ) هزارپ ــا توجــه ب ب

به صورت كوركورانه اقدام بـه   -  هاي سنگين و اندك موجود افكن بمب
 .)نمودند هايشان مي پرتاب بمب
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ـ  ميما آيا  .3 هـوايي    ةتوانستيم نيروي هوايي ايران را با ضربات غافلگيران

هاي هوشمند ليزري در اختيار داشتيم تـا بـه    نابود سازيم؟ آيا ما سالح
هـاي مستحكمشـان را    بتوانيم هواپيماهاي نهفته در پناهگـاه  آنها ةوسيل

ـ   ! نابود سازيم؟ بديهي است كه نه هـوايي و   ةوجـود اخـتالل در موازن
المللـي   هاي بـين  س متحول شدن آن به نفع ما، به خاطر موضعگيريپس
هـاي   هاي هنگفتي بود كه در طـول سـال   پشتيباني سنگين مالي و وام و

 .جنگ به دست آورديم
هايي كه به دنبـال داشـت،    سال با تمام مصيبت 8آيا تداوم جنگ به مدت  .4

 !گيري در جنگ بود؟ ريزي و تصميم موفقيت برنامه ةنشان
 خـودرا  كاسـتراتژي  اهـداف  از يكـي  حتـي  توانست جنگ اين] در عراق[ آيا .5

 سازد؟ محقق
آيا مأموريت مقابله با ايران يك مأموريت صحيح و درست براي عراق بـود؟   .6

 ها بود؟ آيا صحنه ايران جاي مناسبي براي از خود گذشتگي فراوان عراقي
گـذرد، از   ور شدن آتش ايـن جنـگ مـي    سال از شعله 16اينك كه حدود  .7

عيت هر يـك از دو كشـور   لحاظ نظامي، امنيتي و اقتصادي، شرايط و وض
 ايران و عراق چگونه است؟

از اينها گذشته چه كسي تاوان جنگ را پـس داده اسـت؟ آيـا شـهدا و      .8
هـاي   بيوه زنان و اسرا و كودكان و نسـل  ها و قربانيان و معلولين و يتيم

اند، نيستند كه تاوان جنـگ را   بعدي ما كه ميلياردها دالر خسارت ديده
گويـد كـه جنـگ بـا      هم مـي  بازصدام اين اوصاف  پس دادند؟ با تمام

در صـدام   ةما به عظمت ساخته و پرداختـ ! افتخار و عظمت آفرين بود
هايي كه به وجود آمـده، چـه    ها و دشمني ها، ويراني ماندگي برابر عقب

 نيازي داريم؟
اي نـامعلوم   تسـليحاتي بـا آينـده    ةآيا اين جنگ منطقه را وارد يك مسـابق  .9

 :تواند پيامدهاي زير را داشته باشد چنين جنگي مي نكرده است؟
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ــه هــدر رفــت  . ــا حــد ورشكســتگي ب هــر چنــد كشــورهاي . درآمــدها ت
به خاطر كمي جمعيت و زياد بودن درآمدهايشـان بـه انـدازه مـا     ] فارس[خليج

متضرّر نشدند، ولي عـراق بـه دليـل شـرايط سياسـي، جمعيتـي، جغرافيـايي و        
  .وتي پيدا كرده استاجتماعي وضعيت كامالً متفا

مشكالت نژادي در شمال عراق هنوز تمام نشده و اين مشكل، منابع مـالي   .
 .و انساني قابل توجهي را به هدر داده است

هاي فشـار داخلـي بـه خـاطر در پـيش گـرفتن        ها و اهرم وجود نابساماني .
 .هاي نادرست سياست

] فـارس [اي خليج عراق يك اشتباه سياسي متفاوت با آنچه كه در كشوره .
هيچ عراقي وجود ندارد كه وارد حزب نشده و . جريان دارد، مرتكب شده است

نگرش مردم نسبت به حـاكم خـود يـك    . يا به يك جريان گرايش نداشته باشد
اين نگرش مـردم بـا   . دانند نگرش منفي است و او را فردي غاصب و مستبد مي

اند و  گرديده و اكثريت ذليل شدهفقط گروه اندكي در عراق عزيز  اينكهتوجه به 
 .اند، چندان هم اشتباه نيست هاي الهي محروم گرديده از نعمت

 . همسايگي عراق با كشورهاي غير عرب مشكالت فراواني به وجود آورده است .

در حـالي كـه مـا    . اند كار سازندگي را آغاز كرده] فارس[ كشورهاي خليج .
حكومـت در نظـر    ةاد تحـول در شـيو  بسيار كوچك را بـراي ايجـ   ةيك خانواد

هـايي را   ريخت و ما جنگ ها فرو هاي اين مجموعه با اولين تكان گرفتيم، ديواره
  داخلي حزب بعث در اوايل  ةاين خانواده در ادبيات عراق و روزنام. آغاز موديم

، باعـث بـروز   ]فارس[سازندگي كشورهاي خليج ةشيو«: ، به ما گفتند1970 ةده
هايي از جنوب شرق آسـيا بـه همـراه     آوردن شركت. خواهد شد فاجعه براي ما

كنند، باعـث فاجعـه    هاي سازمان يافته كار مي ها هزار كارگري كه در اردوگاه ده
 مسـئله اند و ايـن   هاي نظامي و غيرنظامي شركت جسته در آموزش آنها. شود مي

ربـع   يـك . منجر خواهد شد ]فارس[به صورت ناگهاني، به اشغال نظامي خليج 
انـد و مـا    كشـور خـود را سـاخته    آنهـا  »قرن ديگر چـه اتفـاقي خواهـد افتـاد؟    
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ــرادران و . ايــم هــاي داخلــي و خــارجي كــرده هايمــان را خــرج جنــگ پــول ب

هاي موهـوم و دروغـين    هاي ما را تحت پوشش طرح ثروتصدام پسرعموهاي 
را گرديده، پيمانكاران محلّي اج ةهايي كه به وسيل طرح. اند بين خود تقسيم كرده

هـاي واقعـي    ايجـاد شـركت   ةبه صورت بدي اجرا شده است؛ زيرا رژيم اجـاز 
 .دهد سازندگي و عمراني را نمي

ميليـارد دالر بـوده    30در شامگاه جنگ با ايران، ذخاير ارزي مـا بـالغ بـر     .
به  درآمدهاي ما 1980است؛ پس درآمدهاي قبلي نفت كجا رفته است؟ در سال 

هـا   رژيم به بدترين شكل ممكن از اين ثـروت . رسيد دالر مي ميليارد 25بيش از 
. گسترش تأسيسـات نفتـي نيـز بـه صـورت نادرسـتي انجـام شـد        . استفاده كرد

در . برابـر شـده بـود    20سال پيش از آغاز جنگ با ايران  10درآمدهاي نفتي ما، 
  برابـر و امـارات    92برابـر، كويـت    85حالي كه درآمـدهاي عربسـتان سـعودي    

  .ما دومين ذخاير نفتي جهان را در اختيار داريم. رابر بيشتر شده بودب 80
از بين رفتن اعتمـاد   ةئلشود، مس تسليحاتي مي ةاي كه مربوط به مسابق مسئله .

به بروز انفجـار بزرگـي منتهـي     مسئلههمين . و اطمينان و از ميان رفتن ثبات است
ـ   . گرديده كه كنترل ابعاد آن دشوار اسـت  ران و عـراق را بـا ذكـر    بحـث جنـگ اي

جمهور ايران به پايان  ، خطاب به رئيس1990آوريل  21 ةاي از صدام، در نام جمله
كننده در جنگ وجود داشته اسـت   كند كه يك عامل تحريك او اعتراف مي. برم مي

كننـد   اند، تالش مـي  هايي كه در جنگ بين دو كشور دخالت داشته احتماالً قدرت(
آيا اين اعتراف او كافي نيست كه وي تحت تـأثير  .) برافروزندبار ديگر آتش آن را 

 ؟فريب و تحريك ديگران واقع شده است؟ آيا اين همان مجد و عظمت است
هـاي ديگـران    ها، توهم رهبري، تحت تأثير تحريكات و وعده سياست جنگ .

واقع شدن و پاسخگويي و خودباختگي در مقابل ستايش دروغين، نه تنها منجر به 
بـرداري و انباشـت آن را نيـز تحـت      شود، بلكه بهره در رفتن ذخاير اقتصادي ميه

كنند كـه پاسـخگويي    ريزان سياسي مشاهده مي برنامه. دهد تأثير منفي خود قرار مي
 .زند، حاكي از نبوغ شخصي او نيست از آن دم مي صدامفراگيري كه 
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از . ف گرديدنفت عراق به صورت كلي متوقّ در اولين مراحل جنگ، صدور

همين رو، چند كشور عربي به نيابت از عراق، كار صـادرات نفـت را بـه عهـده     
هرچنـد كـه ايـن اقـدام يـك اقـدام       . گرفتند، تا به تعهدات عراق عمـل نماينـد  

اين ملّـت ثبـت    ةهايي بود كه در كارنام واقع وام شود، ولي در پسنديده تلقي مي
يت جغرافيايي و سياسي عراق را دهد كه طراحان جنگ، وضع اين نشان مي. شد

  .مد نظر قرار نداده بودند
هـا و   كنـيم كـه نفـت ايـران، بـا وجـود توانمنـدي        اما در مقابل مشاهده مـي 

فرانسـه  » سوپراتاندارد«هاي تكنولوژيكي كه با اجاره كردن هواپيماهاي  پيشرفت
ني هـاي جهـا  ، نيروي هوايي ما را متحول نمود، همچنان بـه بازار 1984در سال 

 "اگزوسـه "هـاي   سـوپراتاندارد مجهـز بـه موشـك    هواپيماهـاي  . شد سرازير مي
پيشرفته ميراژ كه وارد سيستم نيروي هوايي مـا  هواپيماهاي . ساخت فرانسه بود

 ةهـا حملـ   نيروهاي مـا ده . ها را دارا هستند شدند نيز توانايي پرتاب اين موشك
صـدور نفـت ايـران انجـام     هـاي   هوايي و موشكي، عليه تأسيسات نفتي و پايانه

وارد آوردنـد، ولـي متوقّـف نمـودن      آنهـا هاي سنگيني را نيـز بـه    دادند و زيان
صادرات نفت ايران، به علت محدوديت توانايي هوايي ما و همچنين دوردسـت  

هـا،   عالوه بـر آن ايرانـي  . ها، خارج از توان ما بود بودن بسياري از اهداف ايراني
ني دسـت بـه   اهـاي بازرگـ   ها و كشـتي  كش نفته بهاي جنگ  براي كاهش زيان

اي ساختند كه امواج راداري خاصي را مـنعكس   وسيله آنها. ابتكار جديدي زدند
. كردند هاي متروكه نصب مي هاي قديمي و يا كشتي را روي كشتي آنهاكرد و  مي

ايـن اجسـام   . دادنـد  اي ديگر حركت مي اي به نقطه ها را از نقطه سپس آن كشتي
بودند از قطعات فلزي با اشكال هندسي مختلـف كـه بـر سـطح كشـتي      عبارت 

ما به عنـوان اهـداف    ةشدند، ولي روي صفحات رادار هواپيماهاي ويژ نصب مي
ها فروند موشك را براي نابودسازي چنين  ما ده. گرديدند بزرگ دريايي تلقي مي

عـاتي  اهدافي به هدر داديـم، بـدون اينكـه قبـل از بـه كـارگيري امكانـات اطال       
  .گونه هشداري از سوي كشورهاي دوست دريافت نماييم مان، هيچدخو
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دهد كه فرسوده شدن ما و همچنين به درازا كشيده شـدن جنـگ    اينها نشان مي

با دستيابي ايران به مقـادير محـدودي ارز موافـق     آنهاهمچنين . ديگران بود ةخواست
هرچنـد  . و عراق كاهش يابد خواهان آن نيز بودند كه صدور نفت ايران آنها. بودند

گـران شـدن بـراي     - شد؛ اما اين امـر   شايد اين كاهش، موجب باال رفتن قيمت مي
 آنكـه آسيبي همگاني و فراگير دربرنداشت و از طرفـي بـا وجـود     - اي كوتاه  دوره

 آن به صـورت وام و بـدهي بـر    ةهاي شليك شده هزينه دربرداشت، اما هم موشك
در چنين حساب و كتابي درست  آنهادانم كه آيا  نمي. شد مردم عراق ثبت مي ةعهد

  !گردد يا خير؟ بازمي آنهادانستند كه اين پول به  آيا ميو اند يا نه؟  عمل كرده
، عمليـات  )كيسـينجر (بنابر گواهي يكي از طراحان اصـلي سياسـت امريكـا    

لـين  او ]جنگ عراق بـا ايـران  [«: گويد او مي. موجه است ةنابودسازي، يك پديد
كنيم هر دو طرف شكست خورده از آن بيرون  جنگ در تاريخ است كه آرزو مي

بنامم، ولي رفقـاي   "روح قادسيه"قصد داشتم آن را «: گويد هم ميصدام » .بيايند
» .بگذاريم "صدام ةقادسي"ما در فرماندهي انقالب عراق اصرار داشتند نام آن را 

دانسـتند كـه وي بـا تكـرار كـردن       بي مـي اند، زيرا به خـو  با او تعارف كرده آنها
»دنبـال چـه اهـدافي اسـت؛ پـس بهتـرين نـام را        » سعد بن ابي وقـاص  ةقادسي

. اسـت صدام  ةهايي كه به دنبال دارد قادسي اين قادسيه با تمام مصيبت. برگزيدند
هـاي   تبليغات شايسته، تبليغاتي است كه بتواند موقعيت«: بارها گفته استصدام 

گـاه بـه    ولـي او هـيچ  » .پوشش دهد و آن را به پيروزي تبـديل نمايـد  بغرنج را 
  .كرد توان براي هميشه خفه داد كه نداي حق را نمي نمي هاش را مخيله
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  رابطه با مصر
 

فقيـد   جمهور رئيس، گروه افسران آزاد به رهبري 1952ژوئيه  22بعد از انقالب 
 آنهـا . اساس خـط ناسيوناليسـتي بنـا نهادنـد     سياست خود را بر جمال عبدالناصر

هاي عربي كه  توانستند با توسل به اين راه و روش، نقش اول را در رهبري ملت
تحقّق يك ميهن واحد و امت  ةهاي جديد دوخته بودند و در انديش چشم به افق

  .بردند، به مصر واگذار كنند واحد به سرمي
همه كشورهاي عربي را تحت تأثير قرار داد و عمليـات   عبدالناصرشخصيت 

مصر با نيروهاي اسـرائيلي و انگليسـي و    1956ملي سازي كانال سوئز و جنگ 
فرانسوي بـر محبوبيـت او افـزود، تـا جـايي كـه مـردم نـام او را در آوازهـا و          

او . آوردنـد  كردند و از شجاعتش ستايش به عمل مـي  سرودهاي خود زمزمه مي
به رهبري عربي كه توانست پرچم ناسيوناليزم و وحدت عربي را برافرازد تبديل 

هاي گروهي به صـورت كارآمـدي، در رسـاندن ايـن مـوج بـه        گرديد، و رسانه
  .كشورهاي جهان عرب، نقش به سزايي ايفا نمودند

. ودافتتاح نم 1953سپتامبر  4، در »صداي عرب«راديويي را به نام  عبدالناصر
گيـري از ايـن راديـو     او بـا بهـره  . اين راديو بود ةترين گويند شاخص احمدسعيد

توانست جوامع عرب را به تحرك وادارد و هنوز هـم صـداي ايـن گوينـده در     
داد، تهديـدهايي كـه    افكن است؛ هشدارهايي كه به اسـرائيل مـي   گوش ما طنين

] در عراق[ قاسم الكريمعبدكرد، و تحريكاتي كه عليه حكومت  متوجه استعمار مي
نهـاده بـود؛ يعنـي    » قاسم عـراق «را  عبدالكريم قاسم، نام عبدالناصر( .داد انجام مي

هــاي خــوش آهنــگ و آكنــده از عواطــف و  ســخنراني.) عــراق ةتجزيــه كننــد



ی  ٢٠۴ ر وازه  ی  ا   و
گرايانه  هاي ملي ك و تكرار عبارتجويي و تحري احساسات و خشونت و مبارزه

ساخت، همچنان كه آتـش   ور مي را شعله طلبانه، احساسات شنوندگان و وحدت
  .شود ور مي هيزم شعله

اسـتعفاي  . كننـده بـود   شكسـت مـأيوس   يك 1967شكست در جنگ ژوئن 
هاي مادي و انسـاني   وليت اين شكست كه زيانئو به عهده گرفتن مس عبدالناصر

شـد، بـه    نيز نمـي صدام هاي  ترين ماجراجويي هاي يكي از تازه زيان ةآن به انداز
هاي بغداد ريختند و  مردم به خيابان. فجار اوضاع در جوامع عربي منجر گرديدان

جمهـور كشـوري كـه هـزاران      با شور و هيجان در مخالفت با اسـتعفاي رئـيس  
اين حركت بيـانگر عمـق   . كيلومتر با عراق فاصله دارد، دست به تظاهرات زدند

  .اشتو اين رهبر وجود د آنهارابطه عقلي و احساسي بود كه بين 
وجود زخم بزرگي كه وارد شده بود، مصر همچنان به عنـوان مركـز ثقـل     با

مند گردد، مطـرح   توانست از آن بهره نميصدام كشورهاي عربي و جايگاهي كه 
هـا و   هـاي بعثـي   نهادن بـر شـانه   ، با پاي1968و حسن البكر در سال صدام . بود

، قدرت را بـه دسـت   كمك كرده بودند آنهابه  عارفهايي كه در حكومت  چهره
آميـزي   راديو بغداد دست به حمـالت تبليغـاتي مسـخره    1969گرفتند و از سال 

. ها و اعـراب بكاهـد   او در نزد عراقي ةزد، تا از شخصيت برجست عبدالناصرعليه 
بـه قـاهره   صـدام  هنگـامي كـه    عبدالناصر،در حالي كه مصر در دوران حكومت 
هـاي مـالي كـه در آن هنگـام      وه بر كمـك گريخته بود به او پناهندگي داد و عال

هـاي   هاي اطالعاتي مصر نيز كمك نهاد، سرويسصدام سفارت امريكا در اختيار 
  .مالي در اختيار وي قرار دادند

  
  و كنفرانس بغدادصدام 

بـه اسـرائيل مسـافرت     1977سال  در انورساداتجمهور مصر  هنگامي كه رئيس
براي منزوي كردن نقش مصر در رهبري خود را پيدا كرد و  ةگمشدصدام نمود، 

هاي زيـادي بـه كـار     تالش 1978در ماه نوامبر صدام . اعراب تالش فراواني كرد



گ: دوم  تاب ان  با    عد از   ٢٠۵  ا

اين نشست بنا بـه  . ت سران كشورهاي عربي در بغداد برگزار شودسبست تا نش
كشـورهاي   ةاي در تحريم مصر و انتقال قرارگـاه جامعـ   تحريك صدام، قطعنامه
تونس و قطع انواع روابط سياسي و اقتصادي با اين كشور  عربي از اين كشور به

البته براي تسهيل اين كار الزم بود تا نظر سوريه جلب شود و از آن . صادر نمود
دلجويي به عمل آيد، اما نه از طريق اظهار تمايل به بهبود روابط دو جانبه؛ بلكه 

. ف بـار از طريق مطرح نمودن وحدت بين دو كشور، آن هـم بـه صـورت تأسـ    
حـزب بعـث عـراق، بـه منظـور       سوريه و تباني با رهبـران  ةتوطئ ةبه بهانصدام 

نفر از بهتـرين رهبـران    40براندازي حكومت به اين وحدت پايان داد، و حدود 
  .هاي اعدام سپرد حزب بعث و وزراي كابينه را به جوخه

لـي  بـرد، و  مصر در ميان كشورهاي عربي در انزوا به سر مـي  اينكهبا وجود 
خود را به سمت صـلح بـا اسـرائيل، آن هـم يـك صـلح        ةهمچنان حركت اراب

هنگامي كه جنگ بين عراق و ايران آغاز شد، سـادات از  . انفرادي، تداوم بخشيد
باري كه طرف پيروز در آن وجـود نـدارد توصـيف     همان ابتدا آن را جنگ زيان

ود و براي اين كشـور  هاي خود را متوجه مصر نم راديو بغداد يكي از كانال. كرد
طـي آن مفـاهيمي    پخـش كـرد و  » صـداي مصـر عربـي   «اي تحت عنوان  برنامه

مصـر را بـراي قيـام عليـه      ةرا به باد حمله گرفت و جامع» طلبي تسليم«همچون 
  .حكومت تحريك نمود

در يكـي از آخـرين روزهـاي     اينكـه تا  رفت اوضاع به همين منوال پيش مي
وابسته  747حمل و نقل نظامي از نوع بوئينگ يك هواپيماي  ة، خدم1981سال 

به نيروي هوايي ايران، با هواپيماي خـود بـه مصـر گريختنـد و از ايـن كشـور       
واقع در » انشاص«در پايگاه هوايي نظامي  آنها. تقاضاي پناهندگي سياسي كردند
بـه اتفـاق    1976مـن پـيش از ايـن در اكتبـر     . شرق قـاهره بـه زمـين نشسـتند    

. مراق از اين پايگاه ديدن كـرده بـود  ستاد نيروهاي مسلّح ع ةشكددانشجويان دان
هنگامي كه ما اين خبر را شنيديم اطمينان داشتيم كه خلبانان هواپيمـا اطالعـات   

پـس  . جديدي راجع به وضعيت نيروي هوايي و اوضاع ايران در اختيـار دارنـد  



ی  ٢٠۶ ر وازه  ی  ا   و
برداري بـه   بهره الزم بود تا قطع نظر از نوع روابط سياسي، از شرايط ايجاد شده

نظاميمـان در خـارطوم ارسـال كـردم و از او      ةتلگرافي براي وابست. عمل آوريم
تالش كند اطالعاتي راجـع   نظامي مصر را در آنجا پيدا كرده و ةخواستم، وابست

  .به گزارش بازجويي خلبانان ايراني در اختيار ما بگذارد
. را اجابـت كردنـد  ها با نرمش بسيار و همكاري سريع اين خواسته  مصري

ربـط   هـاي ذي  سه روز بعد پاسخي دريافت كردم كه حاكي از آن بـود، ارگـان  
انـد كـه آمـادگي     نظامي اين كشور در خارطوم گفته ةمصر در قاهره، به وابست

ه منظور آگاه سـاختن شـخص وي از   نظامي عراق در قاهره، ب ةپذيرايي وابست
  .يات اين موضوع را دارندجزئ

مقامات مصـري مايـل   . ها، كامالً آشكار بود مثبت مصري اهداف پاسخگويي
مصر، آن هم از طـرف   ةمحاصر ةبودند كه از اين رويداد به منظور شكستن حلق

مـا موافقـت   . برداري به عمل آورنـد  بهره) يعني عراق(عامل اصلي اين محاصره 
 او چنـد . نظاميمان به قاهره جلـب نمـوديم   ةمقامات عراقي را با مسافرت وابست

هاي اطالعاتي جنگي مصر استقبال بسـيار   روز بعد بازگشت و گفت كه سرويس
گرمي از او به عمل آوردند و اطالعات به دست آمده از خلبانان ايراني را كه در 

. اي دربرنداشـت، در اختيـار وي نهادنـد    مقايسه با اطالعات موجود ما چيز تازه
آمادگي خود را براي همكاري با ها  نظامي به ما اطالع داد كه مصري ةاين وابست

شرح ماجرا را به . اند مسائل اطالعاتي مربوط به ايران اعالم كرده ةعراق در زمين
همچنين پيشنهاد كرديم، يك كانال اطالعـاتي  . اطالع رياست جمهوري رسانديم

چنانچـه  «: چنـين بـود  صـدام  با سرويس اطالعاتي مصر گشوده شود كه پاسـخ  
كنـد،   خطي متفاوت از سياست سادات را دنبال مـي  اركمب يحسنمعلوم شود كه 

صـدام   ةمن قصد داشتم به يك تفسـير منطقـي از جملـ   » .با اين پيشنهاد موافقم
هـا   هـا و حتّـي سـال    برسم، ولي پيگيري و دستيابي به چنين تفسيري مستلزم ماه

حكومت مصر عزم خود را جزم كرده بود تا آنچه را كه سادات آغاز . انتظار بود
كـامالً سياسـي بـود و مـا در يكـي از       ةلئكرده بود ادامه دهـد و ايـن يـك مسـ    



گ: دوم  تاب ان  با    عد از   ٢٠٧  ا

ترين مراحل جنگمان با ايران نـه ربطـي بـه ايـن قضـيه       ترين و خطرناك پيچيده
  .داشتيم و نه نيازي به آن

ـ  صـدام  با اين همه ما به اين تفسير رسيديم كه پاسخ  موافقـت وي   ةبـه منزل
وليت ئرطي را تعيين نمايد كه بعـدها مسـ  ش است، ولي او قصد داشت پيشبوده 

اين كار را به گردن ما بيندازد، تا در برابر تاريخ موضع خود را توجيه نمايد؛ امـا  
  .شد چنين تدبيري به سرعت همچون برف آب مي

خـود را در اوايـل سـال     ةنفر از افسـران سـتاد ادار   دومن پيشنهاد كردم كه 
و سـرهنگ   صالح محسن العلينگ ستاد قرار شد سره .به مصر اعزام كنيم 1982

هاي مستعار اعزام  افسر با نام دواين . اعزام شوند حسين علي السامراييدوم ستاد 
هـا   به ما اطالع دادند كه مصري. شدند و با خوشحالي فراوان به عراق بازگشتند

جهت همكاري اطالعاتي راجع بـه ايـران آمـادگي مطلـق خـود را اعـالم و بـر        
نظر در مورد فعاليت راديوي صداي مصر عربي در بغـداد نيـز   ضرورت تجديد 

پـس از آن مـن بـه همـراه     . ازسرگيري تدريجي روابط آغاز شـد . اند تأكيد كرده
سرويس اطالعات جنگـي  . از قاهره ديدن كردم صالح محسن العليسرهنگ ستاد 

قـاهره   هليوپـولس مـا را در هتـل    آنهـا . مصر استقبال گرمي از ما به عمـل آورد 
هـاي   مدير سـرويس  محمد لبيب ابوشرابدر آنجا با سرلشكر ستاد . مسكن دادند

رئـيس   عبداللّه عمرانوالني با سرلشكر اطالعاتي مالقات كرديم و يك نشست ط
. راجع به ايران را دريافت كرديم آنهامجموعه اطالعات . اطالعات داشتيم ةشاخ

ها دريافت كرده بودند؛ ما نيـز   كايييرسيد آنان اين اطالعات را از امر به نظر مي
هنگامي كه به بغداد بازگشتيم، گزارشي بـراي  . گذاشتيم آنهااطالعاتي در اختيار 

شـما  «: نوشت رياسـت جمهـور چنـين بـود     پي. رياست جمهوري ارسال كرديم
ولـي  » .در آينده بايد بيشتر توجه كنيـد . داديد آنهاچيزي بيش از آنچه گرفتيد به 

زيـرا از نظـر مـن آنچـه كـه مـا در يـك        . ه اين هشدار نكردممن توجه زيادي ب
توانست بـراي مـا    ها گذاشتيم، نمي چارچوب مشخص و معين در اختيار مصري

  . يافتيم زيرا ما به چيزهايي بيشتر از آنچه كه داشتيم، دست مي. رر داشته باشدض



ی  ٢٠٨ ر وازه  ی  ا   و
و  ديـدارهاي دوجانبـه بـين مـا    ] عراق با ايران[تا پايان جنگ  1982از سال 

مقامات مصري به وابستگان نظـامي  . هاي اطالعاتي مصر تداوم پيدا كرد سرويس
خود در خارج از كشور اجازه داده بودند تا بـا وابسـتگان نظـامي مـا همكـاري      

. كـرديم  اهـ  افسران رابط بين خود و مصـري  ةسپس اقدام به مبادل. مطلق نمايند
نيـز سـرهنگ دوم    تادند و مـا را به بغداد فرس محمد سعيد كاطوسرتيپ ستاد  آنها

  .را به قاهره فرستاديم خالد حسينيستاد 
كل اطالعـات نظـامي، سرلشـكر سـتاد     من به اتفاق مـدير  1984اوايل سال در 

بـه   محمد محمود نمردر اين هنگام سرلشكر ستاد . اهره رفتيمبه ق محمود شكر شاهين
در سـمت مـدير    منصوب شـده بـود،  » عريش«كه به عنوان استاندار  ابوشرابجاي 

ها  در جريان اين سفر توافق كرديم كه مصري. كرد اطالعات جنگي انجام وظيفه مي
. ها به عراق بفروشند دستگاه ارتباطي كوچك به منظور تماس با جاسوس 20تعداد 

شد و قيمت هر دستگاه  ها كه مشابه نوع ايتاليايي بود، در مصر ساخته مي اين دستگاه
ها برايمان بسيار ضروري بود، ولي  كاربرد اين دستگاه اينكهود با وج. هزار دالر بود

هـا در حـين كـار     هايمان استفاده نكرديم زيرا ايرانـي  براي تماس با جاسوس آنهااز 
  .دست پيدا كردند آنهاها، به تعدادي از  هاي ما با دستگاه جاسوس

ـ   با مصري مصـر، بـه    اطالعـاتي  ةها توافق كرديم كه تعدادي از افسران بلنـد پاي
هاي آموزشي  منظور تدريس در مركز آموزش اطالعات عراق و همچنين ايجاد دوره

 آنهـا . ها براي افسـرانمان، بـه عـراق اعـزام شـوند      شناسايي در عمق جبهه ةدر زمين
و يك مربـي ديگـر را بـه بغـداد      فؤادو سرتيپ ستاد  حسن البدويهيسرلشكر ستاد 
در شرايطي . دي براي افسرانمان برگزار كردندهاي اطالعات نظامي مفي اعزام و دوره

كل يس بـه عـراق دعـوت شـده بودنـد، مـدير      كه اين افسران براي آموزش و تـدر 
مايل بود به خاطر احساس كمبودي كه  محمود شكر شاهينت، سرلشكر ستاد اطالعا
هاي اطالعاتي داشت، از افسران مصـري بـراي اهـداف اطالعـاتي      مهارت ةدر زمين
حتي يك روز  اش، زيرا او يك افسر توپخانه بود و در طول زندگي. كند برداري بهره

  .اش نيز بر همگان آشكار بود هم در اطالعات خدمت نكرده بود و ناتواني فكري



گ: دوم  تاب ان  با    عد از   ٢٠٩  ا

اي كـه مـا در    ها تنشي به وجود آمد، زيرا تجربه پس از اين بين ما و مصري
اگـر تحـت   . نداشتهاي اطالعاتي در اختيار داشتيم، هيچ كشور ديگري  فعاليت

هـا   هـاي ايرانـي   ف و انگيـزه اهـد اها بـه ارزيـابي    هاي نظامي مصري تأثير روش
شـديم، چـرا كـه نيازهـا در هـر       پرداختيم، مرتكب يـك اشـتباه فـاحش مـي     مي

جنگي كـه مـا بـا ايـران     . اي با يكديگر تفاوت دارند موضوعي، به صورت ريشه
ايران بـودم، چنانچـه از    ةبداشتيم، جنگ حساس و خونباري بود و من مدير شع

 كردم، عـذري نداشـتم؛   هاي ديگري در ارزيابي اوضاع پيروي و اشتباه مي روش
  .ملي بود مسئلهوليت من خطرناك و يك ئمس

در  محمـود سرلشـكر  . شـدم  هاي آزاد مي ران مصري وارد بحث و مناظرهبارها با افس
موافـق نبـودم و در    آنهـا هاي  ها و در يك جبهه قرار داشتند، و من با انديشه كنار مصري

كـه بـراي ضـعف     آنهـا ليـاقتي   اختالف ما نـه بـه خـاطر بـي    . اي ديگر قرار داشتم جبهه
ـته در   . پردازي را نداشت موضوع مورد نظر ما تحمل نظريه. شان بود اطالعاتي مـن پيوس

كـاري   گيري من، محافظـه  به وجود آورم كه موضع آنهاتالش بودم تا اين احساس را در 
دهم كسـي در آن   هاي من مرتبط است و اجازه نمي وليتئبلكه با مس .نيست آنهابرابر  در

اين در حـالي بـود كـه مـن     . مداخله كند، خواه از سوي افسران عراقي باشد و يا مصري
  .روابط عراق و مصر بودم و برگسترش اين روابط تأكيد داشتميري عامل اصلي از سرگ

ـ روابط نظامي بين دو كشور تـا سـط   هـاي مختلـف    تهافسـران رسـ   ةح مبادل
ي بـين  مكاري و در حالي كه روابط رس ها با پنهان اين فعاليت. گسترش پيدا كرد

بعدها دو كشور روابط آشكار خـود را بـا   . گرفت دو كشور قطع بود صورت مي
پيرامون خـود را   ةمحاصر ةشكستن حلق قدرت از سرگرفتند و مصر امكان درهم

  . ورزيد، پيدا كرد ميبر آن تأكيد صدام كه 
بـا وجـود تلفـات    صدام ما مصر را ياور خوبي در جنگ با ايران يافتيم، ولي 

عراقي، به عنوان رهبر پيروز ميـدان بـه شـمار     ةسنگين مادي و صدها هزار كشت
موضوع تجاوز به كويـت پـيش    اينكهرفت و همه به سوي او خيره بودند؛ تا  مي

  .رهبر شكست خورده تبديل گرديد آمد و او از يك رهبر پيروز به يك



  



  
  
  
  

  ساختار حكومتي در عراق
  

، قـدرت را در دسـت   1968ژوئيـه   17در روز  ،سوسياليسـتي  حزب بعث عربـي 
ابـراهيم عبـدالرحمان   با بيرون رانـدن   1968ژوئيه  30گرفت و اين روند را در روز 

در يك عمليـات   يفالنااز عراق و سپس به قتل رساندن  عبدالرزاق النايفو  الداوود
. تـداوم بخشـيد   - ه رژيـم  به خاطر مشاركت در توطئه عليـ  - تروريستي در لندن، 

از توابع شـهر تكريـت بودنـد،    » العوجه«كه هر دو از روستاي صدام و  حسن البكر
زير لواي آن جاي پاي خود را محكـم   خود را آماده كردند تا به نام حزب بعث و

 ةهـاي ويـژه در دانشـكد    تحصيلي سـيكل در دوره صدها بعثي را با مدرك . سازند
ستوانيار دانشجوي جنگ  ةماه آموزش دادند و با درج پنجافسري احتياط به مدت 

 ةنهادند، زيرا اين درجه به وسيل» نيمچه تيغ«نام اين درجه را . التحصيل كردند فارغ
 ح روي آن نوشـته .ت.ض.ن: يك قطعه فلز، شبيه به نصف تيغ اصالح كه حروف 

يعنـي   حربـي  نائـب ضـابط تلميـذ   اين حروف مخفف . شد شده بود، نشان داده مي
هـاي   اين افراد براي كنترل ارتـش، در ميـان يگـان   . ستوانيار دانشجوي جنگي بود

زيرا تعداد افسران بعثي در آن هنگام اندك بودند و با وجود . مختلف تقسيم شدند
هاي فعـال   يك بعثي در يگان گذشت، هنوز حتي مي 1968 ةماه از ژوئي شش اينكه

زدنـد، زيـرا هنـوز ماهيـت      ها دست به تحرّك نمي اين يگان. ارتش وجود نداشت
آشكار نبـود؛ وگرنـه    آنهاو آنچه كه دامنگير عراق خواهد شد، براي صدام حقيقي 

  . اي بود براندازي حكومت جديد در آن هنگام كار ساده
 هـاي  هـايي كـه فعاليـت    ده و بعثيها پراكن ستوانيارهاي جنگي در ميان يگان

هـاي جديـدي    دوره. حزبي را كنار گذاشته بودند نيز به خدمت فراخوانده شدند



ی  ٢١٢ ر وازه  ی  ا   و
هـاي نـاب    هـا بعثـي   التحصيالن ايـن دوره  نظامي داير گرديد و فارغ ةدر دانشكد

هاي ستوانيارهاي  الن دورهيالتحص هاي اين افسران، به ويژه فارغ از ويژگي. بودند
به اين حزب در حـد يـك    آنهاريشان به حزب بعث و اعتقاد كامل جنگي، وفادا

اهميت داشت، تداوم حاكميت حزب و  آنهاتنها چيزي كه براي . ايدئولوژي بود
يك از اين افراد كه هنوز آن روزها را به خاطر دارنـد، حتمـاً    هر. تقويت آن بود

  .كنند لعن و نفرين مي] راصدام [
هاي نظامي موجـود در بغـداد،    ك بودند، در يگانافسران قديمي بعثي كه اند

هـاي گـارد رياسـت جمهـوري و      هاي اطالعات و دژبان نظامي و يگان تهدر رس
نظامي نيـز كـه پـيش از     ةدانشجويان دانشكد. زرهي سازماندهي شدند 10تيپ 

دانشـكده   41 ةاين از دانشكده اخراج شده بودند، بار ديگر بـراي گذرانـدن دور  
يكمي داده شد، در حالي كه فقـط   ستوان ةدرج آنهانده شدند و به نظامي فراخوا

و » كالشـينكف «هـاي   سـالح . چند ماه در اين دانشـكده آمـوزش ديـده بودنـد    
 آنهـا ثي توزيع شـد و  هاي بع ها و غيرنظامي در ميان نظامي» براونك«هاي  تپانچه

  .ندبرد باش تقريباً  دائمي به سر مي براي حفظ حكومت در شرايط آماده
  

  جاي پاي صدام
اي بـه   و دقيقاً در ماه ژانويه، راديو بغداد اعالم كرد كه توطئه 1970در آغاز سال 

. ريزي و كمك ايران شناسايي شده است منظور براندازي رژيم حكومتي با برنامه
اش آغاز و دامنگير  هاي حزب براي از بين بردن رقباي سياسي پس از آن فعاليت
. د، نيز گرديـد ش پوشش داده مي حسن البكرهايشان از سوي  تمخالفيني كه فعالي

از كار بركنار شـد و   1970وزير دفاع در سال  حردان التكريتيسپهبد خلبان ستاد 
وزيـر كشـور از    صالح مهدي عماشارتشبد سـتاد  . شدپس از آن در كويت ترور 

او . شـد به عنوان سفير عراق در پاريس و سپس در فنالند منصوب و كار بركنار 
به اين ترتيب تعدادي از كادرهاي اساسي حـزب  . با خوراندن سم، به قتل رسيد

  .به بعد بركنار شدند 1970بعث، از سال 



گ: دوم  تاب ان  با    عد از   ٢١٣  ا

مدير سازمان امنيت و عضو دفتر نظامي حـزب بعـث    ناظم كزار 1973در سال 
هـاي   متوجه ميزان انحرافاتي كه دامنگير سياست كشور شده بود و همچنين تالش

و  حسـن البكـر  تصميم گرفت براي ترور . اي اعمال سلطه بر حزب گرديدبرصدام 
از سـفر   حسـن البكـر  روز بازگشـت   او. دست به يك اقدام كودتـايي بزنـد  صدام 
همان روز . اش به مجارستان را به عنوان زمان اجراي طرحش انتخاب نمود رسمي

ور، و همچنـين وزيـر كشـ    حمـاد شـهاب  سپهبد   صبح رئيس ستاد مشترك ارتش،
عضـو دفتـر نظـامي     التكريتـي  عدنان شـريف سرهنگ سـتاد  و  سعدون غيدانسپهبد 

حزب بعث را جهت حضور در اداره كل امنيت و بازديد از يك مركز فني وابسـته  
اي در خارج از بغـداد بـرد و پـس از     را به نقطه آنها. به سازمان امنيت دعوت كرد

خود را به قرارگـاهش در   م كزارناظسپس . خلع سالح به يك زير زمين منتقل كرد
هايش را ادامه داده و عمليـات تـرور    سازمان امنيت رساند تا در آنجا بتواند تماس

بـه همـين   . المللي بغداد هدايت نمايـد  را در فرودگاه بينصدام و  احمد حسن البكر
منظور تعدادي از افراد مسلّح در آنجـا مسـتقر شـدند، ولـي از بدشانسـي، پـرواز       

فرصـت داد تـا   صـدام  به  مسئلهتأخير داشت و همين  البكر  حسني حامل هواپيما
بـا  . وجو كنـد  رئيس ستاد مشترك ارتش و وزير كشور پرس راجع به ناپديد شدن

دستور داد تا مأموران سـرويس اطالعـاتي بـه    صدام به وجود آمدن شك و ترديد، 
ر ميـان كسـاني   آشفتگي و اضطراب دوز اين اقدام موجب بر. فرودگاه اعزام شوند
را داشتند، گرديد و مجبور شدند فرودگاه را صدام و  حسن البكركه مأموريت ترور 

ايـن طـرح آن بـود كـه پيشـاپيش دسـتورات و        ةنقطه ضعف كشـند . ترك نمايند
  .هاي الزم در صورت بروز تأخير در پرواز، به مأموران داده نشده بود آموزش

متوجه شكست  ناظم كزاراز فرودگاه،  نشيني نيروهاي تروركننده به دنبال عقب
واقع در حـوالي  » مديفر«هايش به طرف پاسگاه  عمليات گرديد و به اتفاق گروگان

گروهـي از محـافظينش نيـز او را    . مرزهاي ايـران در شـرق عـراق حركـت كـرد     
كوپتر و همچنين نيروهاي حفاظتي بغـداد   در آنجا تعدادي هلي. كردند همراهي مي

را هدف  حمادي شهابوي پيش از دستگيري سپهبد . ب قرار دادنداو را مورد تعقي



ی  ٢١۴ ر وازه  ی  ا   و
را  سعدون غيدانو سـپهبد   -  ر اثر جراحات وارده كشته شدبكه  - داد  تير خود قرار
اعـدام   1973ژوئيـه   ةدر فرداي عمليات ناكـامش، در نيمـ   ناظم كزار. مجروح كرد

تـر نظـامي و   ول دفئعضو فرماندهي كشـوري و مسـ   محمد فاضلبه همراه او . شد
 السـامرايي   عبـدالخالق . سازمان امنيت نيز اعدام شدند والنئتعدادي از افسران و مس

در زندان انفرادي به سر  1979زنداني شد و تا ژوئيه  ناظم كزارتباني با نيز به اتهام 
  . ديگري اعدام گرديددر اين زمان، به اتهام . برد 

هـاي پنهـاني بـين     دت روياروييبر ش 1973در سال  ناظم كزارپس از اعدام 
در حالي كه رونـد درگيـري   . ده شدوافز  رهبران حزب و نيروهاي پيش روي آن

ايـن مجموعـه وارد    ةبه دنبال ضربات سنگيني كه بر پيكـر » ناصري«با نيروهاي 
هاي اطالعـاتي و   اقدام به گسترش سرويسصدام گرديده بود رو به كاهش نهاد، 

. ها و به پسرعموها و خويشـاوندانش تكيـه كـرد    سرويس او به اين. امنيتي نمود
  .شدند نيز يكي پس از ديگري به سرنوشت محتومي نزديك مي آنها

به دنبال افزايش قابل توجـه قيمـت نفـت پـس از جنـگ اكتبـر       صدام رژيم 
ها و  در شرايطي كه سوري. ، به صورت قابل توجهي قدرت و نيرو گرفت1973
خيـز بـه    موال خود را خرج كردند، كشورهاي نفتها در جنگ، خون و ا مصري

بـه سـوريه و مصـر    ] فـارس [كشورهاي خليج . اموال هنگفتي دست پيدا كردند
هاي ركيك مخصوص  معروف خود و با عبارت ةبه شيوصدام كردند و  كمك مي

  .داد خود، رهبران اين دو كشور را آماج تهمت قرار مي
بـه فروپاشـي جنـبش     6/3/1975اق در انعقاد معاهده الجزاير بين ايران و عر

البته مدتي بعـد از آن،  . منجر شد آنها ةكردها و توقّف عمليات مسلّحان ةمسلحان
هـاي   كه شامل سه گروه كرد در استان طالبانيميهني كردستان به رهبري  ةاتّحادي

  .هاي مسلّحانه را آغاز كرد سليمانيه و اربيل بود، بار ديگر فعاليت
به سياست استبدادي و با در اختيار داشتن اموال هنگفـت و تـرور   رژيم با توسل 

. هاي قدرت خود را اسـتحكام بخشـيد   ها بودند، پايه مخالفين سياسي كه عمدتاً بعثي
احساس كـرد، وقـت مناسـب بـراي بـه دسـت       صدام  اينكهاين روند ادامه داشت تا 



گ: دوم  تاب ان  با    عد از   ٢١۵  ا

 حسن البكروي  .فرا رسيده است احمد حسن البكر يگرفتن رسمي حكومت و بركنار
بـا  . گيري از باالترين پست دولتـي كـرد   ازي نمايشي ساده، مجبور به كنارهبرا با يك 

همـين   رهبـا در  توجه به مخالفت تعدادي از رهبران حزب و نيروهاي پـيش روي آن 
  .اعدام سپرد ةرا به اتهام توطئه و تباني با سوريه به جوخ آنهانفر از  40له، حدود مسئ

  
  ها ها و اعدام يروند بركنار

  ]:نامبردگان در زير هستند[از جمله كساني كه اعدام شدند 
  ، عضو فرماندهي كشوريمحمد محجوب .
  ، عضو فرماندهي كشوريمحمد عايش .
  ، عضو فرماندهي كشوريغانم عبدالجليل .
  ، عضو فرماندهي كشوريمحيي عبدالحسين .
 طوالني ةدر يك دورام صد، وزير برنامه و بودجه و منشي عدنان الحمداني .
هاي حزب و منشي  ، عضو فرماندهي يكي از شاخهخالد عبد عثمان الكبيسي .

 در كميسيون امور شمال كشور صدام 
 سپاه يكم و عضو دفتر سياسي حزب  ة، فرماندوليد محمد سيرتسرلشكر ستاد،  .

 عضـو  السـامرايي   عبدالخالقحيايي را به جايي رساند كـه   ددمنشي و بيصدام 
برد، فقط  در زندان انفرادي به سر مي 1973فرماندهي قومي حزب را كه از سال 

علـي حسـن   . اعـدام نمـود   علي حسن المجيدق پسرعمويش يعني به خاطر تشوي
زنـده اسـت،    عبـدالخالق پيام داد، مادامي كـه  صدام از طريق تلويزيون به  المجيد
هنگام دست به سبيل خـود  در آن صدام . ها همچنان ادامه پيدا خواهد كرد توطئه

  .كشيد و با خود عهد كرد كه وي را اعدام كند
به  آنها. گروه ديگري از رهبران و نيروهاي بعثي نيز دستگير و زنداني شدند

تـرين   سـال محكـوم و بـه صـورت روزانـه متحمـل سـخت        15تا  7حبس بين 
نشـان  را به صورت برهنه، به همـان صـورتي كـه از مادرا    آنها. ها شدند شكنجه

پس از آن بـا چـوب و چمـاق،    . كردند زاييده شده بودند، مجبور به رقصيدن مي



ی  ٢١۶ ر وازه  ی  ا   و
عضو  مرتضي سعيد عبدالباقي الحديثييك بار . گرفتند مورد ضرب و شتم قرار مي

سابق عراق، درخواست پزشك نمود تا  ةفرماندهي كشوري حزب و وزير خارج
رو داد، و تجويز نمود كه براي پزشك نيز او را معاينه كرد و دا. او را معاينه كند

ولي وي نيم ساعت پس از خوردن . بهبود حالش بايد يك نوع قرصي را بخورد
برد، خواستند  كه او نيز در زندان به سر مي حديثيزندانبانان از برادر . قرص مرد

  .خواني و رقص بپردازد اش به آوازه تا باالي سر برادر مرده
هـايي   سپس چوب. پلكان معلق بسته شد به يك حامد الدليميد سرهنگ ستا

او از شدت سـوزش و درد فريـاد   . ار داده بودند، آتش زدندررا كه زير پاي او ق
  .زد؛ سرانجام كارش به ديوانگي كشيد و بعد از چند روز مرد مي

پاسخ  كند و معلوم نيست در هايي حكومت مي با توسل به چنين شيوهصدام 
گفت؟ به كساني كه خواستار عفـو يـا تخفيـف     به ملّت مظلوم عراق چه خواهد

تر آن نيست كـه در   هستند، چه بايد بگوييم؟ آيا منصفانهصدام مجازات در مورد 
  كنار مردم عراق بايستند؟

هاي ديني همچون حـزب   هاي سياسي جريان در طول جنگ با ايران، فعاليت
عات و امنيـت  سازمان اطال. محدود باقي ماند» سازمان عمل اسالمي«و » الدعوه«

تعقيب عناصر  ةهاي ارتجاعي در امنيت نظامي، وظيف پيگيري فعاليت ةكل و شعب
و مـدفون كردنشـان در    آنهـا ها هزار نفـر از   وابسته به اين دو حزب و اعدام ده

با اين كار . را به عهده گرفتند» الثرثار«گورهاي دسته جمعي در نزديكي درياچه 
  .عوه وارد گرديدحزب الد ةسختي بر پيكر ةضرب

  
  تالش براي ترور صدام

هنگامي . تروريستي قرار گرفت ةهدف يك اقدام جسورانصدام  1982در سال 
راه بغـداد، سـامراء و در    ةواقـع در نيمـ  » دجيل«كه كاروان حامل وي از شهر 

او دسـتور داد تـا   . گذشت، هدف آتش تيراندازي قرار گرفـت  مي 60كيلومتر 
ر سـازمان اطالعـات صـدها مـرد و زن و كـودك را      نيروهاي هوابرد و عناصـ 



گ: دوم  تاب ان  با    عد از   ٢١٧  ا

 ةرا كـوچ داد و هـزاران هكتـار بـاغ ميـو      آنهاآنگاه تعدادي از . عام نمايند قتل
گونه اسـت   آري، اين. (اهالي منطقه، براي انتقام از اقدام شجاعانه نابود گرديد

  .)دهد به حكومتش ادامه ميصدام كه 
هاي  رتبه و بعثي نفر از افسران عالي 110دو هفته پس از پايان جنگ با ايران، 

قديمي و تعدادي از جوانان شهر سامراء، به اتهام توطئه براي براندازي حكومت 
 مـديركل در آن هنگام من معـاون  . از طريق ترور صدام، دستگير و زنداني شدند

وزيـر صـنايع   ( سين كاملحرا سپهبد  آنهاكار بازجويي از . اطالعات نظامي بودم
طـه  ، سـپهبد سـتاد   )نظـامي مدير وقت استخبارات ( صابر الدوريپهبد ، س)وقت

و تعداد زيادي از بازجوهاي ) امنيت فعليو سازمان اطالعات  مديركل( االحبابي
سازمان اطالعات امنيـت ويـژه و سـازمان امنيـت و اطالعـات نظـامي برعهـده        

ات نظـامي  در آن هنگام من احساس كردم كه روابط من و مدير اطالعـ . گرفتند
در حالي كـه مـا روزهـا و حتّـي سـاليان متمـادي دو       . رو به سردي نهاده است
با مـن مالقـات    صابرچند روز پس از اين ماجرا، سپهبد . دوست صميمي بوديم

 آنهـا اند كه تو هـم همـراه    ها اعتراف كرده دو نفر از توطئه كننده«: كرد و گفت 
يمي بعثي دق آن را براي يكي از رهبراناي و  تو طرح كودتا را تهيه كرده. اي بوده

از تو حمايت كرد و قول داد كـه   طه االحبابيولي «: سپس افزود» .اي ارسال كرده
ها و تحقيقات مفصل معلوم شـد كـه دو    پس از بازجويي. اين ادعا را باور نكند

هـا بـا    در يكي از سلول رشيد اسماعيلو  فكرتتيپ يعني سر] عتراف كنندها[نفر 
را دچـار سـردرگمي    ني كرده بودند كه مطالبي راجع به تو بگويند تـا مـا  هم تبا

 ةمـا بـا تـو، رابطـ     ةاي هسـتي و رابطـ   پرستانه زيرا تو داراي سوابق ميهن. مايندن
 آنهـا قصد داشتند تا از تو انتقـام بگيرنـد؛ زيـرا بـراي نجـات       آنها. خوبي است

  ».گري نكردي ميانجي
كار گذاشته شده بود، از كـار   آنهاسلول  متأسفانه دستگاه ضبط صوتي كه در

گشـتم، مشـاهده    هاي شـب از فرمانـدهي بـازمي    هر وقت كه در نيمه. باز ايستاد
بـر   مسـئله ايـن  . كردم خودروهاي بازجويان در برابر زنـدان ايسـتاده اسـت    مي



ی  ٢١٨ ر وازه  ی  ا   و
با من تماس گرفت و  حسين كاملدر يكي از روزها سپهبد . افزود نگراني من مي

در توطئـه   آنهااند كه با  ز خويشاوندان سامرايي تو اعتراف كردهگروهي ا«: گفت
ايـم و مـادامي كـه مـن هسـتم       را باور نكـرده  آنهاولي ما حرف . اي شريك بوده

يكي از عواملي بـود كـه    مسئلهاز او تشكّر كردم و همين » .خيالت راحت باشد
با او  1995در اوت صدام باعث شد پس از خروجش از عراق به عنوان مخالف 

  .همدلي كنم
پس از . گناه بيش از دو سال را در زندان انفرادي سپري نمودند اين افراد بي

هـا   متحمل انواع شكنجه آنها. آن به دنبال ورود ارتش عراق به كويت آزاد شدند
آورد  تزريق شده بود كه اعتياد ناقص به وجود مي آنهاهايي به  آمپول. شده بودند

آزاد شدنشان، خويشاوندانشـان   ةتا لحظ. كرد گويي مي ذيانو فرد را مجبور به ه
  .نفر اعدام شدند سه آنهاكوچكترين اطالعي از وجودشان نداشتند و از ميان 

از جمله اتهاماتي كه به من وارد شده بـود، آن بـود كـه مقـرّر شـده، پسـت       
ت دولت عراق كه تا اين لحظه وجود خارجي نـدارد،  ئوزارت امنيت ملّي در هي

  .به من واگذار شود
  

  هاي مردمي نارضايتي
، گروهـي  1990در ژانويـه  . وقت متوقّف نشد هيچصدام رويارويي ملت عراق با 

در مراسم رژه ارتش در ششم صدام به اتهام توطئه براي ترور » جبور«از جوانان 
  .، بازداشت شده و به اعدام محكوم گرديدند1990ژانويه 

نفر از بهترين افسران سـتاد ارتـش عـراق،     يستبتعداد ، 1990در ماه ژانويه 
شـتند،  را داصـدام  كه قصد براندازي » وارثون«به اتهام عضويت در حزبي به نام 

 ةشـدگان، معـاون سـابق مـدير اسـتخبارات و وابسـت       در ميان اعدام. اعدام شدند
  .نددخور نظامي و تعدادي از دوستانم به چشم مي

ها در داخل عراق زد كـه   ي و اعدامدست به موجي از ترورهاي سياسصدام 
  :شدگان هستند افراد زير از جمله كشته



گ: دوم  تاب ان  با    عد از   ٢١٩  ا

  .سنّي -، عضو فرماندهي قومي حزب بعث عبدالكريم الشيخلي .

 .سنّي -، عضو فرماندهي كشوري حزب فليح حسن الجاسم .

 .سنّي - ثابت سلطان التكريتيسپهبد ستاد  .

 .سنّي - راجي التكريتيسپهبد  .

 .سنّي -مدير سازمان كل اطالعات و امنيت ، كريتيضل برّاك التفاسرلشكر  .
ردنـد و دو  كه پيش از اعدام زبـانش را قطـع ك   - عمرالهزّاع التكريتيسپهبد  . 

 .سنّي -پسر او نيز اعدام شدند 
 .سنّي - سالم سلطان البصوسپهبد خلبان ستاد  .
 .سنّي - حسن الحاج خصرسرلشكر خلبان ستاد  .
 .سنّي - شير الطالببسرلشكر  .
 .شيعه - سيد محمدتقي خوئي .
  .شيعه - سيد ابراهيم تقي خوئي .
 .شيعه - سيدمحمدباقر صدر] اهللا آيت[ .
 .است 1969شدگان در سال  اولين كشته ةكه از جمل -  سيد عبدالعزيز البدري .

  :شدگان اشاره كردم؛ از جمله پيش از اين نيز به تعدادي از كشته
 .سنّي -، عضو فرماندهي قومي حزب السامراييعبدالخالق  .
  .سنّي -، عضو فرماندهي كشوري محمد عايش .
 .سنّي -، عضو فرماندهي كشوري محمد فاضل .
 .شيعه -، عضو فرماندهي كشوري غانم عبدالجليل .
 .شيعه - ، عضو فرماندهي كشوريمحيي عبدالحسين .
 .ريزي ، وزير برنامهعدنان الحمداني .
 .سنّي - وليد محمود سيرتستاد سرلشكر  .
 .شيعه -و امنيت اطالعات سازمان  مديركل، ناظم كزار .
هم شدن به توطئه كه ادعا شد وي به خاطر متّ - حميد التكريتيسپهبد ستاد  .

 .سنّي -خودكشي كرده است 



ی  ٢٢٠ ر وازه  ی  ا   و
 .سنّي -، وزير دفاع صالح مهدي عماشسپهبد يكم ستاد  .
 .سنّي -، وزير دفاع ريتيحردان التكپهبد خلبان ستاد س .
 .سنّي -امور خارجه و عضو فرماندهي كشوري ، وزير مرتضي الحديثي .
 .شيعه - سيد مهدي حكيم .
 .سنّي -، عضو فرماندهي كشوري حزب وببمحمد مح .
، عضو شوراي فرماندهي انقـالب و عضـو فرمانـدهي    عبداللّه فاضل السامرايي .

گلولـه   21با شليك  11/1/1997وز وي در ر. (كشوري و وزير اوقاف سابق
 .)اسلحه كالشينكف ترور شد

 
  هاي صدام سركوب ةدامن

شيعيان را هدف خود قرار دهد، رهبـران   اينكهآميز صدام، بيش از  اقدامات خشونت
صدام علت اين است كه بيشترين تهديدي كه متوجه رهبـري  . سنّي را هدف گرفت

هاي  بر آن بيشتر رهبران شيعه با گرايشعالوه . گردد، از سوي رهبران سني است مي
  .اند ها پيش ترك كرده هاي صدام، عراق را از مدت ديني، به دنبال سركشي

دهـد، آحـاد ملـت را،     اساس تحوالتي كه به تناسب شرايط روي مـي  برصدام 
. دهـد  هايشان، در معرض وحشت و استبداد قرار مـي  قطع نظر از مذهب و گرايش

يك سـتوانيار حزبـي از اهـالي جنـوب، در     . ه نمودحزب تكياول به  ةاو در مرحل
مقايسه با همقطارانش كه از اهالي مناطق مياني هستند، نسبت بـه دفـاع از حـزب    

ولي هنگامي كه رهبران حزب وارد درگيري پنهان . شور و شوق بيشتري نشان داد
اي درون هـ  اوج مخالفـت . شدند، تدريجاً اين اعتماد رو به دگرگوني نهـاد صدام با 

 1979در سـال   محمـد عـايش  و  1973در سـال   ناظم كزارحزبي در قالب حركت 
اصلي خـود را بـر سـرويس اطالعـات و سـپس سـازمان        ةتكيصدام . متجلّي شد

اطالعات و امنيت و سپس سازمان اطالعات و امنيت ويـژه و سـازمان اطالعـات    
كـل اطالعـات    ةو از ادارا. متمركز نمود) در مسائل مربوط به امنيت نظامي(ارتش 

  .بار ديگر به آن بازگشت 1996نظامي جدا شده بود، ولي در آغاز سال 



گ: دوم  تاب ان  با    عد از   ٢٢١  ا

تالش كرد تا وفاداري اهل تسنّن را به منظور دفاع از حكـومتش جلـب   صدام 
، »جبـور «هاي  و سپس عشيره» ها تكريتي«ها بر  اول، از ميان سنّي ةاو در وهل. نمايد

» موصـل «و » االنبـار «هـاي   محدودتري بـر اسـتان   و در چارچوب» عزه«و » عبيد«
در توطئـه   آنهـا ها داشت؛ زيرا تعدادي از  اما اعتماد كمتري به سامرايي. تأكيد نمود

همچنـين  . ورزيدنـد  هـاي او مخالفـت مـي    عليه وي شركت داشتند و بـا سياسـت  
ها تشـكيل   تعدادي از رهبران شاخص مخالف رژيم در خارج از كشور را سامرايي

» العوجـه «تكريـت و روسـتاي    ةشهر سامراء را دشمن اصلي سلطصدام . دادند مي
. زحمت زيادي به خـود نـداد    البته او براي رسيدن به چنين برداشتي،. كند تلقي مي

  .تا كنون كامالً آشكار است 1963 اين واقعيتي است كه حداقل از سال
دولت دست پيدا هاي كليدي و حساس در  ها كه به پست آن تعداد از سامرايي

را وادار بـه  صدام دانند كـه   هايي مي اند، اين موفقيت خود را مرهون توانمندي كرده
  .را بركنار كرد آنهاهم خيلي زود صدام ولي . نشيني در برابرشان كرد عقب

كه زماني در عمان با او همراه بوده برايم  حسين كامليكي از افراد نزديك به 
قضـا و قـدر   «: به مخالفين رژيـم پيوسـت، گفـت    لحسين كامنقل كرد كه وقتي 

توانيم بـه   ما نمي. بر عراق حكومت كنيم» العوجه«اقتضا كرده است كه ما اهالي 
 ةزيـرا ايـن مـا بـوديم كـه او را بـه درجـ        اعتمـاد كنـيم،   سامراييوفيق سرلشكر 

. سرلشكري ارتقاء داديم و او را به عنوان مدير اطالعات ارتش منصوب نموديم
او بـه  . او در حالي كه اين پست را احراز كرده بود، عليـه مـا توطئـه نمـود    ولي 

بلكـه ديگـران را     مخالفين پيوست، ولي همچون ديگران سكوت اختيـار نكـرد،  
براي اجراي يك اقدام اشتباه تحريك نمود و سرانجام اين تحريكات در مـارس  

  ».به يك درگيري مسلّحانه منجر شد 1995
چيزي نمانده بـود كـه   «: چنين گفته است كاملصدام ني يع حسين كاملبرادر 

 حسين كامل» .عمليات ماه مارس در صورت تداوم به سرنگوني رژيم منجر شود
نيز اعتراف كرده بود كه عمليات ماه مارس يكي از دو عمليات خطرناك اصـلي  

  .، عليه رژيم انجام شده است1991است كه پس از پايان يافتن انتفاضه در سال 
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اي پايگاه اصـلي حـزب بعـث بـوده      زيرا در دوره. از سامراء تنفر دارند هاآن
كنند  سامراء را به عنوان منبع تحريك عليه خودشان تلقي مي آنهاهمچنين . است

ارتباطي مهم بـا كردهـا و شـيعيان     ةسامراء را يك حلق آنها. اند و درست دريافته
عليه عناصر رهبريي است كـه   با اهل تسنّن، جنگصدام بنابراين جنگ . دانند مي

ونتش را عليه ايـن پايگـاه   شخ ةمنادصدام البته . كنند موجوديت وي را تهديد مي
ورزنـد، گسـترش نـداده     دشـمني مـي  صدام هاي ديگر با  وسيع كه بيش از طرف

، اينـان كمتـر از ديگـر    تـرين حـاالت   توان گفت كه در ضعيف حداقل مي. است
چگـونگي فعاليـت    ةگاه خـاص خـود در زمينـ   ولي داراي ديـد . ها نيستند طرف
تواند خطراتي را بـراي   مياني مي ةبه هر حال گسترش خشونت در منطق. هستند

  .رژيم ايجاد كند
  

  جمعيت عراق
هـايي كـه    اعدام. كشي بود بر همگان آشكار است كه جنگ عليه كردها يك نسل

نطقه، در هاي سياسي در اين م در جنوب صورت گرفت، به خاطر وجود سازمان
هرچند  -روي داد  1991هاي جنگ با ايران بود و آنچه در ماه مارس  طول سال

توانست در مناطق مياني  مي - ملّت در آن هنگام عليه رژيم دست به قيام زده بود
  .تكرار شود

از  1990پراكندگي جمعيتي در عراق، با توجه به آمار رسمي كه من در سال 
  :ستآن آگاه شدم به شرح زير ا

دهند كه اكثريـت قريـب بـه     جمعيت عراق را كردها تشكيل مي درصد 20 .
  .اتفاقشان اهل تسنّن هستند

جمعيـت را   درصـد  7را شـيعيان و   آنها درصد 48ها،  اعراب را سني درصد 25 .
 .اهل تسنن و تعدادي نيز مسيحي هستند آنهااكثريت . دهند ها تشكيل مي تركمن

 ةگرايي فاصـل  ما با فرقه. كنم گرايانه نقل نمي ل فرقهاين آمار را براساس مسائ
هدف ما آن است كه همگي به درك مشتركي راجع به علل اساسي . ميبسيار دار
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م از اعراب سنّي دلجويي بـه  اهنگامي كه صد. دست يابيمصدام تداوم حاكميت 
كند و اين احساس  را به ايستادن در كنار خودش مجاب مي آنهاآورد و  عمل مي

آورد كه سرنگوني وي بـه حـاكم شـدن جريـان افراطـي       به وجود مي آنهارا در 
ماتي را كه رژيمش با رنگ و لعاب وليت تمام اقدائشيعيان منجر خواهد شد؛ مس

 آنهـا بنـابراين  . كنـد  هـا مـي   متوجه سـنّي  روغين سنّي به آن دست يازيده استد
يت نامعلوم اسـت و  كنند كه استبداد شناخته شده، بهتر از يك وضع احساس مي

  .استصدام اين يكي از عوامل تداوم حاكميت 
تواننـد عـراق را اداره كننـد     ميليون نفر آدمي كه مي پنجقدرت حكومت بين 

ما اعراب . اند رهبران كرد، اين واقعيت را به خوبي درك كرده. توزيع شده است
  .عراق نيز بايد اين واقعيت را به صورت كامل درك كنيم

  
  قودهمف ةحلق

مخالفان عراقي خارج از كشور، از وجود چيزي شبيه به يك حلقه مفقوده رنـج  
منافع و مصالح در عراق و ديگر كشورها، هـيچ   ةكشورهاي عربي دارند. اند برده

  .اند كمكي براي يافتن اين حلقه نكرده
كنيـد؛   شما پيوسته بر وجود سه حلقـه تأكيـد مـي   «: گويند برخي از افراد مي

هـاي ذاتـي اسـت و برخـي از      كردها در شمال كـه داراي توانمنـدي   ةاولي حلق
م، جريـان  دو ةحلقـ . كننـد  هايي را از خارج دريافت مي هاي كرد نيز كمك طرف

ايـن جريـان از پشـتيباني قابـل توجـه ايـران و       . است] عراق[موجود در جنوب
ع داراي مناب» خمس«مند است و از پول شرعي  تعدادي از كشورهاي عربي بهره

ـ     . مياني است ةم، حلقسو ةحلق. مالي است  ةشما بـا ايـن گفتارتـان رونـد تجزي
  ».كنيد جمعيتي عراق را تقويت مي

بنـدي جمعيتـي در حـال     تقسـيم . پاسخ ما به اين ديدگاه كامالً آشكار اسـت 
شترمرغ با قرار دادن سر خود در شن، فقط خود را از ديـدن  (حاضر وجود دارد 
اما نبايـد اجـازه دهـيم تـا ايـن واقعيـت جمعيتـي بـه          .)كند اطرافش محروم مي
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بدون ترديد مادامي كـه عـدالت در عـراق    . هاي عملي سياسي تبديل شود انگيزه

  .تحقّق نيابد، اين تهديد به قوت خود باقي است
المللي وجود دارد و يك حلقـه در   مادامي كه يك حلقه در شمال با بعد بين

ميـاني، بـه    ةدر منطقـ  است، تداوم خأل - كاريمتدادهاي آشكه داراي ا - جنوب
گردد و  و يا تسليم شدن آن در مقابل وي منجر ميصدام جانبداري اين منطقه از 

. در برابـر آن سـكوت كـرد   تـوان   اين يك خطر ويرانگر براي عراق است و نمي
شود و ميل به تجزيـه   حساس موجب ايجاد شكاف مي ةدر اين منطق تداوم خأل
  .دهد يرا افزايش م

مركزي تقويت گـردد تـا بـه عنـوان      ةراه حل صحيح آن است كه بافت حلق
خـواهيم   البته مـا نمـي  . تماس ايفاي نقش كندو كنش و ارتباط و همكاري  ةنقط

زيـرا ايـن حلقـه، اكثريـت     . ديگر باشد ةگرايان اين حلقه داراي يك ماهيت فرقه
كركوك را در خـود جـاي   قريب به اتفاق اهالي مناطق مياني، از جمله موصل و 

ـ  دهد و مي مي كـردي و   ةپايگـاه همـاهنگي و همكـاري بـا حلقـ      ةتواند به منزل
  .هاي ديني ايفاي نقش كند جريان
  

  هاي او و اعدام... هداياي صدام
از صـدام  ) جنگ عراق با ايران و جنگ با كويت(زماني بين دو جنگ  ةدر فاصل

ابزار فريبنده و تطميعي كـه بـه كـار    از جمله . ابزار تطميع و تهديد استفاده كرد
برد، اهداي خودروهاي ويژه به وزراء، اعضاي فرماندهي كشوري حزب بعـث،  

هـاي حزبـي، اعضـاي دفتـر سياسـي، اسـتانداران،        هاي شاخه اعضاي فرماندهي
ديران ها و لشكرها، اعضاي فرماندهي كـل نيروهـاي مسـلح، مـ     فرماندهان سپاه

اخص نيروي هوايي و دفاع هـوايي و هـوانيروز   هاي مختلف، فرماندهان ش هرست
هاي اطالعاتي و امنيتي و سازمان امنيت و افسـران مهـم    ارتش، مديران سرويس

مچنـين  ههـاي مـالي و    عـالوه بـر آن وي پـاداش   . ها بـوده اسـت   اين سرويس
  .گذاشت آنهاهاي كشاورزي و مسكوني در اختيار  زمين
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هـاي مـالي در نظـر     ملّي ، پاداشهاي  دفعه در سال و در مناسبت 11صدام، 
ولين، در ديدار با خـودش، هـداياي مـالي و بـه     ئاو به فرماندهان و مس. گيرد مي

ولـي  . كند اي اعطا مي ها، هداياي ساده هاي شاخص استان رؤساي عشاير و چهره
هاي اقتصـادي از   توانمندي وي در اعطاي چنين هدايايي، به دنبال اعمال تحريم

  .ت قابل توجهي كاهش پيدا كرده استبه صور 1990اوت 
. صادر نموده اسـت را بارترين قوانين در جهان  ترين و خشونت وحشيانهصدام 

لفظـي   ةرا مورد حملـ صدام اين قوانين صدور حكم اعدام براي كسي كه  ةاز جمل
اش فحـش يـا ناسـزا و يـا      و خـانواده صـدام  هر كس كه به . خود قرار دهد، است
ـ  ) پسر صـدام (فحش به عدي  اينكهمثل  - يد انتقادي را وارد نما فحـش   ةبـه منزل

هاي كسي گوش فرادهد، ولي بـه   يا هر كس به ناسزاگويي - دادن به پدرش است 
  !شود به اعدام محكوم مي ،هاي امنيتي و يا حزب خبر ندهد سرويس

بـه دسـتور صـدام،     اي امنيتـي آن بنـا  ه عراق تنها كشوري است كه سرويس
اين اتفاق براي . كنند كشوري را در برابر ديدگان مردم ترور مي ةرتب رهبران عالي

اشـاره   آنهـا هاي مهمي كه پيش از اين بـه نـام برخـي از     صدها نفر از شخصيت
عضو فرماندهي قومي و وزيـر امـور    عبدالكريم الشيخلي. ام روي داده است كرده

تور بودند، هاي امنيتي كه سوار بر مو خارجه، به دست دو نفر از عناصر سرويس
نيز به همين ترتيـب تـرور    فليح حسن الجاسم. هاي بغداد به قتل رسيد در خيابان

هاي با سـابقه   اطالعات نيروي هوايي اسبق نيز كه از جمله بعثي ةمدير ادار. شد
. حزب بعث بود، در مركز بغداد، به قتل رسـيد  ةو عضو شوراي فرماندهي شاخ

هاي شبانگاهي را داشـت، مشـاهده    اشگاهاو هنگامي كه قصد خروج از يكي از ب
وقتي كه در حـال بررسـي السـتيك    . كرد كه الستيك اتومبيلش پنچر شده است

  . براي جايگزين نمودن الستيك زاپاس بود، بر اثر شليك گلوله به قتل رسيد
هاي بغداد و ديگر شهرها، يـك   هاي مهم در خيابان ربودن مقامات و شخصيت

بارهـا اتفـاق   . شود تلقي ميصدام هاي متعارف براي  پديدهطبيعي و يكي از  مسئله
گشت؛ هنگامي كه ايـن خـانواده از بـه     اش بازنمي افتاد كه پدر خانواده به خانه مي
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هـاي امنيتـي    شدند و از سرويس دست آوردن هرگونه خبري راجع به او نااميد مي

يـك يـا   . ندذاشتگ پدر را به خداوند واميكار كردند،  نيز هيچ پاسخي دريافت نمي
ايـن شـخص اطـالع     ةدو سال بعد گروهي از عناصر سرويس امنيتـي بـه خـانواد   

گـر بـوده و    دادند كه پدر خانواده شخصي خائن، جنايتكار، مزدور و يـا توطئـه   مي
هـاي اعـدامش و    شخص مـذكور قيمـت گلولـه    ةاز خانواد آنها. اعدام شده است

از برپـايي   ،خواستند دان مقتول هم مياز خويشاون. گرفتند كفن و دفن را مي ةهزين
خواني خودداري كنند؛ نشاني قبـر وي را نيـز در    هرگونه مجلس عزاداري و فاتحه

از جمله كسـاني  . نظير اين اتفاق بارها تكرار شد. دادند اش قرار نمي اختيار خانواده
  عضـو دفتـر نظـامي     بـديوي السـامرايي  كه گرفتار چنـين رويـدادي شـد سـرتيپ     

  .بود -  حزبي در داخل ارتش است ةه باالترين ردك -  حزب
 آنهاد با وجود غم و اندوهي كه دامنگير نزده، شايد بتوان مصيبت ةيك خانواد

ولي هزاران عراقي از ميان مردم دستگير شده و . شده به زندگي خود ادامه دهند
 اآنهـ اند و تا به اين لحظه هيچ خبري از  جمعي مدفون گرديده در گورهاي دسته

  .به خويشاوندانشان نرسيده است
  

  فقط براي صدام... 
) ازخويشاوندان صدام( »بيجات« ةكه از افراد عشير فاضل البراك تكريتيسرلشكر 

به عنـوان معـاون    آنكهزيرا پيش از . شد تلقي مي احمد حسن البكربود وابسته به 
 كـر الب  حسـن نظامي در مسكو منصوب شود، بـه عنـوان محـافظ همـراه      ةوابست

كل سـازمان  عراق بازگردانده شد، به سمت مديربه  آنكهپس از . كرد فعاليت مي
 1980 ةو اوايل دهـ  1970 ةوي در اواخر ده. اطالعات و امنيت منصوب گرديد

پـس از بركنـاري   . مأمور پاكسازي حزب الدعوه و سازمان عمل اسالمي گرديـد 
هشـام  . منتقـل گرديـد   هاي اطالعاتي به سرويس هشام صباح الفخريسپهبد ستاد 
شـد؛ زيـرا او   صـدام  بـرادر   بـرزان ، جايگزين 1983در اوايل سال  صباح الفخري

يكـي از روزهـا كـه بـراي تماشـاي      . فردي جوياي نام و از اهالي موصـل بـود  
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فريـاد  . مسابقات فوتبال به ورزشگاه موصل رفت، مردم بـه اسـتقبال وي آمدنـد   
اين شـعاري اسـت   .) ني خوش آمدييع(» جيتك هالبهال بيك هال و «زدند  مي

به گوش هنگامي كه اين خبر . كه گفتن آن براي كسي غير از صدام مجاز نيست
  .رسيد، احساس خطر كرد و او را بركنار نمودصدام 

هاي اطالعـاتي منصـوب گرديـد،     به عنوان مدير سرويس فاضل البراكوقتي 
مچون سـرهنگ سـتاد   زيرا او نيز ه. نمود ورزي مي نسبت به رژيم احساس كينه

رئيس  حماد شهابعضو دفتر نظامي و همچنين پسر برادر  عدنان شريف التكريتي
بارزاتي و نظامي، در ستاد مشترك ارتش، بر اين باور بودند كه از نظر حزبي و م

 آنهـا  تصـور . ترند براي احراز پست وزارت دفاع شايسته عدنان خيراللّهمقايسه با 
پسـردايي   آنكـه اش، فقـط بـه خـاطر     لياقتي وجود بي ، باعدناندرست بود، زيرا 

بـود، بـه ايـن سـمت      احمد حسن البكرو دامـاد  صدام و همچنين برادر زن صدام 
  .منصوب گرديد

بـين او و  . بـود  اطر جـديت و ليـاقتش در كـار، معـروف    فاضل البراك به خ
 عـزاوي در . پسرخاله صدام، اختالفاتي بروز كـرد  فاضل صلفيج العزاويمعاونش 

اش بـه زنـدان    شناسـي  به خاطر بـروز ترديـدهايي در وظيفـه    1996آوريل سال 
  .افكنده شد

و صـدام  معـاون   عزّت الدورياي بازرسي به رياست يك شور 1989در سال 
تشكيل گرديد و به دنبـال آن   صابر الدوري و سپهبد ستادصدام داماد  حسين كامل
جمهـور در امـور امنيـت     رئيساز مقامش بركنار و به عنوان مشاور  فاضل البراك

آن طوري كه ( پس از آن به اتهام جاسوسي به نفع اسرائيل. ملي منصوب گرديد
  .و نيز به اتهام جاسوسي به نفع آلمان شرقي بازداشت شد) گويند خودشان مي

دستور داد تا تمام خويشاوندانش را در نشسـتي در روسـتاي العوجـه    صدام 
فاضـل  آنگـاه دسـتور داد تـا    . جلسه حاضر شد جمع كنند و خود او نيز در اين

ر اثر زندان و شكنجه ضعيف و باو . اي از اين مجلس بنشانند را در گوشه البراك
مجازات كسي كه مثل اين آدم خيانت «: به حاضران گفتصدام . ناتوان شده بود
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فاضل در شـرايطي نبـود كـه حتـي بتوانـد      » كند، چه چيزي غير از اعدام است؟

او را در حالي كه مبراي از هر اتهامي بود، به جـايي بيـرون از آن   . سخن بگويد
  ! مجلس بردند تا اعدام كنند

او يك عراقـي  . را دستگير كردند صباح الخياطشخصي به نام  1989سال  ةدر نيم
در . كـرد  وآمـد مـي   وي به دفتر نمايندگي نظامي ما در بن رفت. مقيم آلمان غربي بود

هزار مارك آلمان غربي را داوطلبانه به دفتـر وابسـتگي    100 يكي از روزها وي مبلغ
. نيازي به پـول نداشـت   اين در شرايطي بود كه دفتر نمايندگي ما. نظامي ما اهدا كرد

بعدها معلوم شد . بود، اين مبلغ را به سرقت بردصدام نظامي ما كه از خانواده  ةنمايند
هاي جاسوسـي   داشت، در فعاليت لبراكفاضل ااي با  كه روابط ديرينه صباح الخياطكه 

بـه هـيچ    فاضل البراكاي با  ولي وجود چنين رابطه. عليه عراق مشاركت داشته است
بـه دسـت    البـراك گونه تسهيالت كاري و يا اطالعاتي از  او هيچ. وجه اثبات نگرديد

  .نياورده بود و ديدارهاي انجام شده بين اين دو بسيار اندك بوده است
كنـد تـا توجيهـات و داليلـي را بـراي تـرور        اوقات تالش مي صدام، بيشتر

بسـيار بـه او تأكيـد و اصـرار      فاضل البراكبـرادران  . مخالفينش دست و پا نمايد
زيرا به طور قطع به قتـل خواهـد   . كردند تا پيش از دستگيري از عراق فرار كند

  .بر او پيشدستي نمودصدام رسيد، ولي او ضعيف عمل كرد و 
ول دوران حاكميتش تالش نموده است تـا جنايـت را فراگيـر و    در طصدام 

گونه اعمـال آلـوده    وحشت را گسترش داده و ديگران را در اين. همگاني نمايد
هـا و در برابـر ديـدگان     ها را به دست بعثـي  بعثي ،وي در بسياري از موارد. كند
گسترش كند تا بدين ترتيب از يك سو ترس و وحشت را  ها اعدام مي بعثي ةهم

زيـرا  . هـا را آلـوده نمايـد    داده و از سوي ديگر، عوامل مجري اين گونـه اعـدام  
ها از اجراي حكم اعدام خودداري كنند، ديگر افراد، ايـن حكـم را    چنانچه بعثي

  !كنند در مورد آنان اجرا مي
تمـام افسـران    ةها بـه وسـيل   سم اجراي اعداماهمواره تأكيد دارد كه مرصدام 
يك افسر ستاد در اطالعات براي مـن  . عاتي و امنيتي برپاگرددهاي اطال سرويس
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. شـد  ، از سوي افسر امنيتي ايـن سـازمان احضـار   1983تعريف كرد كه در سال 
افسر امنيتي سازمان، او و تعدادي از ديگر افسران را جهت حضور در اداره كـل  

منيـت بـه سـوي    اين افراد از سازمان ا. سازمان اطالعات و امنيت فراخوانده بود
آنان پس از پياده شدن از . حركت كردند» ثرثار« ةبياباني در حوالي درياچمنطقه 

يـك بولـدوزر از يگـان     ةكه گودالي بـزرگ بـه وسـيل    دخودروها مشاهده كردن
پس از آن تعدادي اسلحه كالشينكف بـين افسـران   . مهندسي آماده گرديده است

نفر به منطقـه   40وبوس، با گنجايش چند دقيقه بعد يك ات. مذكور تقسيم گرديد
. هايشان بسته شده بـود، از آن پيـاده شـدند    ها و دست رسيد و گروهي كه چشم

هـيچ  . نگهبانان آنان را كه همگي نظامي بودند، به انتهاي گودال هـدايت كردنـد  
 آنكـه پـس از  . خواهـد شـد، اطـالع نداشـتند     آنهايك از سرنوشتي كه دامنگير 

ارج شدند، افسران حاضر از باالي گودال به طرف زندانيان نگهبانان از گودال خ
بولـدوزر   ةپس از آن گودال به وسيل. تيراندازي كردند و همه را قتل عام نمودند

او » احساس شما چـه بـود؟  «: من از افسر امنيتي سؤال كردم. پر از خاك گرديد
داي خـود  هيچ راهي غير از اجراي اجباري اين حكم نداشتيم، ولي با خ«: گفت

  ».كنند بيزارم گفتم كه از آنچه اينان مي
كل استخبارات ارتش مرا بـه اتـاق اصـلي    مدير 1981يكي از روزهاي سال 
، قسـمت حفـاظتي ايـن اداره نسـبت بـه تـو       وفيق«: فرماندهي فراخواند و گفت

كنند كه تو تنها افسر اطالعاتي هستي كه در هيچ  تصور مي آنها. مشكوك هستند
نسبت به او » من است؟ ةآيا وظيف«: به او گفتم» !اي ي شركت نكردهمراسم اعدام

جمهـور   دسـتور رئـيس  «: گفـت . گونه اعمال اطمينان داشـتم  اش از اين و بيزاري
  ».گونه اعمال شركت كن پس تو حداقل به صورت ظاهري در اين. است

 تعداد افسراني كه احضار شده بودند بيش از تعداد افرادي بود كه قـرار بـود  
اعـدام  صدام قرار بود پنج نفر از مخالفان . پس من هم شركت كردم. اعدام شوند

: افسر امنيتي بـه مـن گفـت   . شوند، اما تعداد افسران حاضر، بيش از پنج نفر بود
 ».ايد شما فقط بناست شاهد اين اقدام باشيد، تا گفته نشود شما به اين مراسم نيامده«
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ـ    او يـك تپانچـه كـه مجهـز بـه      . ت ايسـتادم به تماشاي اين افسـر سـازمان امني  

تپانچه خود را به نوبت بـه افسـران مجـري    . كن بود، در اختيار داشت صدا خفه
نيز به نوبت يك گلوله به طرف سـر محكـومين شـليك     آنهاداد،  حكم اعدام مي

ايـن روز مجـري   يكي از افسـراني كـه در   . (پنج محكوم اعدام شدند. كردند مي
من در جريان اين رويداد شنيدم كه .) سال بعد اعدام شد ارچهحكم اعدام بود، 

به خداوند بزرگ كه من «: زد ، فرياد ميز محكومين به اعدام پيش از اعداميكي ا
  شنيد؟ ولي چه كسي مي» .دانم چيزي نمي

 علي حسن المجيد. آميزتر بود برخورد حكومت عراق با كردها خيلي خشونت
 ي رياســت جمهــوري اختيــارات و  پســرعموي جنايتكــار صــدام، از ســو   

او هنگـامي كـه   . شـمالي پيـدا كـرده بـود     ةهاي قابل توجهي در منطق صالحيت
 ةهاي امنيتي و اطالعاتي منطقـ  سرويس ةول دفتر سازماندهي شمال بود، كليئمس

پس از آن . داد شمال، يعني كركوك، موصل و سليمانيه را تحت فرمان خود قرار
كيلومتري مرزهاي تركيـه   ده ةاي در فاصل منطقه. دوي به مقام وزارت دفاع رسي

كـس حـق حضـور در ايـن      ، به عنوان كمربند امنيتي تعيين گرديد و هيچو ايران
كشاورزان مجبور بودند به منظور ورود بـه ايـن منطقـه بـراي     . منطقه را نداشت

برداشتن مواد و وسايل مورد نياز به جاي مانده، هر از چنـدگاهي، بـه صـورت    
گونـه   در منطقه، بدون هـيچ  آنهاولي به محض دستگيري . ي وارد آن شوندپنهان

كافي بود كه افسر امنيتي، پيام زير را براي . شدند محاكمه و يا بررسي، اعدام مي
  :ارسال نمايد علي حسن المجيد

كمربنـد بازداشـت    ةنفـر در منطقـ   ده؛ تعـداد  علي حسن المجيدرفيق مبارز، «
اين گونه  ةدربار علي حسن المجيدنوشت  پي» .اند گرديدهاند و همگي اعدام  شده

  »!آفرين به مردان«: ها چنين بود گزارش
ـ   180انجام گرديد، حـدود   1988به دنبال عملياتي كه در سال  رد از هـزار كُ

علي و صدام با دستور  آنها. وجود ندارد آنهابين رفتند و تا به اين لحظه اثري از 
  . ار محو شدندروزگ ةاز صحن حسن المجيد
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او بـه  . با توسل به زور و تهديد، حاكميت خود را تثبيـت نمـوده اسـت   صدام 
 اينكـه مثل . منظور تداوم حكومتش توسل جسته استبه اقدامات  امنيتي قاطعانه، 

وزراء و مقامات ارشد عراقي حق ندارند كه محافظان خود را انتخـاب كننـد،    ةكلي
رياسـت ايـن سـازمان را    . شـوند  ويژه انتخاب مياز سوي سازمان امنيت  آنهابلكه 
، از طريـق  قُصـي  ةبه اين ترتيب با يك دسـتور سـاد  . برعهده داردصدام پسر  قُصي
  .ها را تحت كنترل قرار داد و يا بازداشت نمود توان اين شخصيت سيم، مي بي

 
  وضعيت نظامي و تسليحاتي

ود كـه رهبـران عـراق    پس از فروكش كردن آتش جنگ با ايران، بديهي و منطقي ب
اين اقدام فقط براي كاستن . تصميم بگيرند مستقيماً از تعداد نيروهاي مسلّح بكاهند

تعداد سربازان ارتش و از جملـه  . كرد، نبود از فشاري كه بر دوش ملّت سنگيني مي
هـزار نفـر    سيصد و  ميليون به بيش از يك] نيروهاي مردمي[الشعبي  هاي جيش يگان
الشعبي اختصاص داشـت و تعـداد    ه نسبت كمي از اين تعداد به جيشالبت. رسيد مي

  .رسيد نيروهاي ارتش به بيش از يك ميليون سرباز مي
ادي كاهش نيروهاي مسلح به خاطر بازنگري و تجديد نظر در وضـعيت اقتصـ  

هاي  و يا نگراني] فارس[تن نگراني كشورهاي خليج كشور نبود، بلكه به منظور كاس
براي همين، تعدادي از . بود] فارس[ها در خليج  ه تهديد منافع غربيموجود در زمين

افزارهايشـان   ها و تجهيزات و جنـگ  ولي قرارگاه ها و واحدها منحل گرديدند يگان
. پذير باشد به سرعت امكان آنهااي كه سازماندهي مجدد  به گونه همچنان باقي ماند،

  .هاي بعدي بود رحاين كار بيانگر عدم صداقت و داشتن افكار و ط
  

  هاي خورشيد چنگ زدن به ريسمان
رتبه ارتش به  اتفاق تعدادي از فرماندهان عالي ، من به 1989در آخرين ماه سال 

هـا و   قـرار بـود در آنجـا بـه مـا نشـان      . كاخ رياست جمهوري احضـار شـديم  
. و مدال شجاعت اعطا گرديـد » الرافدين«به من نيز نشان . هايي اعطا گردد مدال
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يكـي از وزراء  «: بـه سـخنراني پرداخـت و گفـت    صـدام  س از پايـان مراسـم،   پ
اطالع داده است كه سفير يكي از كشورهاي بـزرگ   )بود حسين كاملمنظورش (

وجـود گذشـت    از او، راجع به علل عدم كاهش تعداد نيروهاي مسلح عراق، با
و ديگـر   هاي اتمـي  سالح آنها .يك سال از پايان جنگ با ايران سؤال كرده است

اجـازه نخـواهيم    آنهاها را براي دفاع از كشورشان در اختيار دارند و ما به   سالح
در اين لحظه دسـتش را بـه طـرف سـبد     . (گونه رفتار نمايند داد كه با عراق اين

از  آنهـا .) گلي كه در برابـرش قـرار داشـت دراز كـرد و بخشـي از آن را چيـد      
هـاي   مـا ريسـمان  .) نظـامي بـود   منظـورش صـنايع  . (ترسند هاي حسين مي آهن

  ».ايم و هرگز از دست نخواهيم داد خورشيد را در چنگ گرفته
صدام . مريكا بوده است، مذاكره با سفير اياالت متحده اآشكار بود كه منظور او

سفير يكي از كشـورهاي   ةگيري از شناخته شدن اين خانم سفير، از كلم براي پيش
  .كرد؛ زيرا وي تنها زن سفير در عراق است بزرگ به جاي خانم سفير استفاده

يـك سـخنراني مهـم و    صـدام  كـرد كـه    راديو بغداد اعالم مي 2/4/1990روز 
رسيدن عصر اين روز، راديو، نوار سخنراني ضبط  با فرا. تاريخي ايراد خواهد كرد

در اين سـخنراني اعـالم نمـود كـه عـراق سـالح       صدام . را پخش كردصدام  ةشد
تواند با استفاده از آن نيمي از اسـرائيل را بـه    در اختيار دارد و مي شيميايي دوگانه

معروف خود را، بدون وجود هـيچ   ةاو بار ديگر تهديدهاي كوركوران. آتش بكشد
جمهور امريكا جورج بوش، كـه در   چند ساعت بعد رئيس. دليل واقعي تكرار كرد

سـخنان بـدي   دام صـ حال گذراندن يك سفر محلّي بود، اعالم كرد كـه اظهـارات   
از همـان هنگـام رونـد تشـنّج در     . تواند به امنيت عراق كمكي نمايد است كه نمي

  .روابط خارجي عراق با كشورهاي غربي رو به افزايش نهاد
 1988باشـد، از سـال    مي» VX«شيميايي كه نام علمي آن  ةافزار دوگان جنگ

مربـوط بـه توليـد     ما پيش از اين، صـنايع شـيميايي  . تهيه و توليد گرديده است
هاي سمي هسـتند، در اختيـار    را كه عامل» زارين«و » تابون«، )سي،اس(»خردل«

ولي عامل شيميايي دوگانه، كه عبارت است از قرار دادن دو عامل سمي . داشتيم
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تلفيق شدنشان بـا يكـديگر بـه     ةاي كه در لحظ ها، به گونه ها و كالهك در بمب
. توليـد گرديـد   1988شـوند، از سـال    بديل ميتر ت تر و خطرناك يك عامل سمي

ايـن سـالح، سـالح    . در بيان تأثيرات اين بمـب بسـيار مبالغـه نمـود    صدام البته 
بلكـه يـك   . آن بتوان نيمي از اسرائيل را سوزاند ةاي نيست كه به وسيل سوزاننده

عالوه بر آن، از بين بردن نيمي از اسـرائيل، مسـتلزم هـزاران    . سالح سمي است
گونه اقدامي به منظور دفـاع از خـود    است؛ با اين فرض كه اسرائيل هيچ موشك

هـايي كـه مـا در اختيـار داشـتيم از نظـر        از سوي ديگر، موشك. به عمل نياورد
عـالوه بـر آن عوامـل شـيميايي     . گيري، از كيفيت پاييني برخوردار بودنـد  هدف

ات بـاالي  سنگين هستند و آسـيبي بـه افـرادي كـه در نقـاط مرتفـع و يـا طبقـ        
  .رسانند برند، نمي ها به سرمي ساختمان

بـه  صـدام  فقط و فقط براي مصرف داخلي بود و پيش از ايـن  صدام سخنان 
ها رسانده بود، ولـي بـا مطـرح     ي، اين موضوع را به اطالع امريكاييصورت سرّ

كردن اين موضوع بسيار حساس، به صورت علني، مرتكب يـك اشـتباه آشـكار    
ني موجب بروز نگراني در منطقه و عراق گرديـد و مـا بايـد    اين سخنرا. گرديد

  .شديم منتظر پيامدهاي آن مي
لحن خود را عليه اسرائيل خشن كـرد، تـا    1990 ةدر ژوئيصدام هنگامي كه 

اي كه پيش از ايـن در   اين كشور را از نابودسازي تأسيسات اتمي عراق به شيوه
ار واكنشي خشن از سوي اسرائيل بـا  انجام داده بود، بازدارد، ما انتظ 1981سال 

. هاي اتمي بودنـد، داشـتيم   كه مجهز به كالهك» أريحا«هاي  به كارگيري موشك
  .كرد دقت نظر در امور چنين اقتضا مي

شدت بخشيدن به تبليغات، اصالً قابل توجيه نبـود و   ةدر زمينصدام حركت 
بـه داشـتن   ام صـد . عـراق قربـاني آن نشـدند    ةمـردم بيچـار   ةهيچ كس به انداز

افزارهاي شيميايي دوگانـه مغـرور نشـده بـود، چـون مـا توانسـته بـوديم          جنگ
هــا و  ولــي از واكــنش. توليــد نمــاييم) بيولوژيــك(افزارهــاي ميكروبــي  جنــگ
. هايي واهمه داشـت  آميز ناشي از اعالم داشتن چنين سالح هاي خشونت بازتاب
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ي رسيده بود كه فقط يـك  هاي اتمي به سطح عالوه بر اينها مطالعات و پژوهش

  .خواستيم سال و يا كمي بيشتر براي توليد اولين بمب اتمي عراق، وقت مي
 ةبايد به نمايند«: به ما ابالغ گرديد كهصدام يك دستور مكتوب با دستخط خود 

   ».در بغـداد نيسـت   آنهـا سرويس اطالعاتي امريكا اعالم شود كه نيـازي بـه مانـدن    
  : ابالغ گرديـد و او شـديداً تعجـب كـرد و گفـت      CIA ةاين دستور به نمايند

كنم كه اطمينان حاصل نماييد، زيرا چنين اقدامي پيامدهاي  خواهش مي از شما«
كردنـد، خـاك    آن تعداد كه به صورت آشكار فعاليت مي» .خطرناكي در پي دارد

عراق را ترك كردند و بديهي بود كه آن دسته از كساني كه بـه صـورت آشـكار    
هـاي   سـال كمـك   هشـت به اين ترتيب پرونـده  . كردند، باقي بمانند نمي فعاليت

  .امريكا به عراق بسته شد
ها بارها به ما پيشنهاد كرده بودنـد كـه تعـدادي از افسـران خلبـان       امريكايي

هــاي مــا و تعلــيم چگــونگي  نيــروي هــوايي امريكــا  را بــراي آمــوزش خلبــان
ه قـرار دادن اهـداف، بـه عـراق     ريزي براي عمليات هوايي و مـورد حملـ   برنامه

بسيار بـيم داشـت و مخـالف برقـراري هرگونـه       آنهااز صدام ولي . گسيل دارند
وي اصرار داشت كـه چنـين تماسـي    . ها با نيروي مسلّح ما بود تماس امريكايي

هـايي بـه    فقط از طريق ما صورت گيرد، زيرا از آن بيم داشت كه چنـين تمـاس  
  .توطئه عليه شخص او منجر گردد

تـرين   بـه مـدرن   آنهـا عراق روند تقويت نيروهاي مسلحش و مجهز كـردن  
امـوال هنگفتـي بـه بخـش صـنايع      . تجهيزات و ابزار و ادوات را تداوم بخشـيد 

هـا و انـواع تجهيـزات ديگـر      هاي كشتار جمعي و موشـك  نظامي و توليد سالح
انـدگي  م اين در حالي بود كه صنايع غيرنظامي در اوج عقب. اختصاص پيدا كرد

  .خود باقي مانده بودند
هايي كـه در   ها و تانك پوش با يك يا چند كشور عربي، به منظور فروش زره

ولي حتي يـك دسـتگاه از   . گرديد، مذاكراتي صورت گرفته بود عراق مونتاژ مي
غـاز جنـگ نيـز    جه به صنايع نظـامي، حتـي پـيش از آ   تو. به فروش نرسيد آنها
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هنگـامي كـه اعـالم    . ي صنايع غيرنظامي گرديداي بزرگ برا موجب بروز فاجعه
. هزار دستگاه خودروي شهري توليد خواهد شد، به ما دروغ گفتند 100كردند، 

هـاي   قوطي كبريتيك پنجم براي ما روشن شد كه صنايع ما قدرت توليد حتي 
: نيازهـاي زنـدگي، ماننـد    ةمورد نياز محلي را ندارد، تا چه رسد بـه توليـد كليـ   

ات يدكي خودروها و مصالح ساختماني همچون آهـن و چـوب و   پوشاك، قطع
كشاورزي، كشاورزان را نيز  ةشكست خورد هاي با اجراي طرح. ديگر ملزومات

بـا ايـن كـار    . را وادار بـه مهـاجرت بـه شـهرها كردنـد      آنهابه فساد كشاندند و 
  .كشاورزي نابود شد

ال عراق توسط حكومـت  ها و با توجه به هدر دادن امو با توجه به اين سياست
ميليارد دالر بر اثر جنگ با ايران و در هم  100هايي بالغ بر  و تحميل نمودن قرض

كـويتي در  فلـس   1050ريختگي سياست اقتصادي كشور، ارزش دينـار عـراق از   
  .رسيد 1990فلس كويتي در ژوئيه  65به  1979سال 

الت فـراوان،  افزارهاي ميكروبـي و شـيميايي، غيـر از مشـك     دارا بودن جنگ
هـايش حتـي جـرأت     با تمام پهلوان بازيصدام . چيزي براي ما به دنبال نداشت

نداشت كه يك فروند موشك با كالهك شيميايي و يا ميكروبي را كه هم در آن 
زمان و هم در حال حاضر در اختيار دارد، به طرف اسرائيل و يا عليـه نيروهـاي   

زيـرا او بـه خـوبي    . ليك نمايـد متحدين كه وارد خاك عـراق شـده بودنـد، شـ    
سـر خـود او نـازل     مستقيماً بـر  آنهادانست كه اگر چنين كاري كند، واكنش  مي

گوينـد، ايـران را    هـاي گروهـي مـي    ، آن طوري كه رسانهمسئلهاين . خواهد شد
تسليحاتي شود و در شرايطي كـه عـراق بـه دنبـال      ةواداشت تا وارد يك مسابق

هاي كشتار جمعي محروم گرديد، ايران دست به  جنگ با كويت از داشتن سالح
  1.ها بزند گونه سالح توليد اين

                                                           
اند ايران در صدد توليـد   گونه كه مسئولين نظام جمهوري اسالمي بارها اعالم داشته همان. 1

المللي بارهـا   بندي خود را به معاهدات بينباره پايهاي كشتار جمعي نيست و در اين سالح
  .مورد تأكيد قرار داده است
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است و اين خـود  ] ي شيميايي و ميكروبي[افزارها داراي جنگ] عراق[رژيم 

رژيم، بسياري از تأسيسـات  . عامل ايجاد فاجعه و مصيبت براي عراق بوده است
وضـعيت بـه منظـور     ها گشوده است و اسـتفاده از ايـن   خود را در برابر بازرس

زيرا مـالك  . شود پرستانه تلقي مي اعمال فشار بر او و براندازيش يك اقدام ميهن
پرستي و شرافت در اين مرحله، فقط و فقـط در قالـب تـالش بـه منظـور       ميهن

و جلـوگيري از رهـايي او از شـديدترين    ) صـدام  (براندازي اين وحشي درنده 
  .كند ها تبلور پيدا مي مجازات

  
  هاي ويژه سرويس

عملـي گرديـد، عـراق فقـط داراي دو      1968ژوئيه  17هنگامي كه حركت كودتاي 
ـ (به مسائل امنيتـي عمـومي   كل امنيت كه  ةيكي ادار. سرويس امنيتي بود ا امنيـت  ي

مـدير ايـن اداره سـرهنگ    . اطالعات نظـامي  ةپرداخت و ديگري ادار مي) غيرنظامي
 عبـدالرزاق . (بـود  عبدالرزاق النايفم ستاد و معاونش سرهنگ دو يق الدراجيشفستاد 

.) ي قرار داشتوزير نخستروز در مقام  13در كودتا شركت كرده بود و فقط براي 
فقـط بـه امـور نظـامي      اين اداره از ساختار و امكانـاتي محـدود برخـوردار بـود و    

پـس از  . كـرد  گاهي اوقات نيز به امور عمومي غيرنظامي رسيدگي مـي . پرداخت مي
كـرد و   فعاليـت مـي  صـدام  ا اولين كميسيون بازجويي ايجاد شد كه تحت نظر كودت

دفتـر  . نمـود  تأسيس دفتر روابط عمومي ايفاي نقش مي ةاولي ةتدريجاً به عنوان هست
  .روابط عمومي، يك سرويس اطالعاتي كوچك و مخفي مخابراتي بود

يكـي   - كل امنيت، تحت فرماندهي ناظم كزار ةبر قدرت ادار 1971در سال 
كـل   ةادارات وابسته بـه ادار  ةافزوده شد و سلط -ترين عناصر حزب  رحم از بي

اين ادارات نفـوذ خـود را در   . هاي عراق گسترش پيدا كرد استان ةامنيت در كلي
اي گسترش دادند كه موجبـات تزلـزل    هاي حزب بعث به گونه ها و شاخه شعبه

نفـرت خـود را از    ناظم كـزار ه فراهم گرديد و اين در حالي بود كصدام قدرت 
  .داشت صدام، با دقّت فراوان پوشيده نگه مي
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دفتر روابط عمومي گسترش پيدا كرد و بـه سـطح اداره كـل     1972در سال 
و از اعضـاي  صـدام  يكـي از دوسـتان    سـعدون شـاكر الغـراوي   . العات رسيداط
و  بـرزان بعـدها  . كل آن منصوب گرديدماندهي كشوري حزب، به عنوان مديرفر

آموزش ديدند و مأموريت همـاهنگي   غراويدو برادر صدام، تحت نظر  سبعاوي
) مخـابرات (امنيت به سازمان اطالعات  ةبخش اهواز، از ادار خلق آزادي ةبا جبه

بكـاري و انفجارهـايي در   مذكور دسـت بـه عمليـات خرا    ةجبه. واگذار گرديد
  .زد نشين ايران و عمدتاً استان خوزستان مي مناطق عرب

، كانون توجه از اداره كل امنيت به اداره ناظم كزارپس از ناكام ماندن حركت 
اطالعات بـه   ةهاي ادار وظايف و مأموريت. متمركز گرديد) مخابرات(اطالعات 

مسائل اقتصادي و سياسي و فني، ضد جاسوسـي و   ةجاسوسي خارجي در زمين
و همچنين همـاهنگي  هاي داخلي و خارجي عليه رژيم حكومتي  مقابله با توطئه

نقش اداره كل امنيـت نيـز بـه مبـارزه بـا      . با نيروهاي مخالف ديگر كشورها بود
يك مديريت، . هاي سياسي عراق و كنترل مسائل اقتصادي محدود گرديد جنبش

  .به نام مديريت امنيت اقتصادي نيز داير شد
زمان هاي اين سـا  وليتئمس. سرويس امنيتي ويژه تشكيل گرديد 1984در سال 

سـازمان امنيـت نظـامي     1991پـس از آن در سـال   . روز به روز گسترش پيدا كرد
  . ايجاد گرديد، ولي بار ديگر در قالب سازمان كل اطالعات نظامي ادغام شد

پرست مخالف مقيم خـارج از كشـور، و از جملـه     نيروهاي ميهن اينكهبراي 
كننـد و دقيقـاً بـا     نيروهاي مخالف موجود در داخل عـراق توجـه الزم را پيـدا   

به كـار  صدام كار  اي كه رژيم جنايت هاي ويژه ماهيت و ابزار و امكانات سرويس
اللّـه   شاء ان. (يات مفيد را گوشزد كنمآشنا شوند، الزم است برخي از جزئ برد مي

هـاي ايـن    پس از سرنگون ساختن رژيم طاغوت، بدون ترديد بسـياري از مهـره  
ها بايد مورد تجديد نظر قـرار   اين دستگاه ةت كليتوان گف ها و حتي مي سرويس
كردنـد، بايـد    هاي سركوبگرانه را دنبـال مـي   هايي كه مأموريت آن قسمت. گيرند

هايي به وجود بيايند كه به امنيت مردم عراق خدمت كنند  نابود شوند و سرويس
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. ميهـا نـدار   ما نيازي به تمـام ايـن سـرويس   . باشند آنهاو حافظ مصالح و منافع 

 آنچه كه ما به آن نياز داريم، وجود يك سـرويس امنيتـي داخلـي اسـت كـه بـر      
اساس قوانين برگرفته از قانون اساسي مورد تأييد مـردم عـراق، خواهـد بـود و     

هـاي   شناسايي مقاصد و انگيـزه  ةهمچنين يك سرويس امنيت خارجي كه وظيف
هـا و عملكردهـاي    وهزيرا اين سازمان بايد از شـي . دشمنان كشور را دنبال نمايد

آميــز پرهيــز نمايــد، بيشــتر امــوالي كــه از خــون مــردم عــراق صــرف  تحريــك
  .)گرديد، همه به هدر رفته استصدام هاي ويژه در زمان  سرويس

  
  كل امنيت ةادار

ها و در  شهرداري ةهاي اصلي و قرارگاه اين اداره در بغداد، در منطق ساختمان .1
و سـاختمان بـازار آزاد، در آن طـرف كانـال      نزديكي فرماندهي نيروهاي مرزي

  .ارتش قرار دارد
 ةاز اهـالي منطقـ   طـه عبـاس االحبـابي   دير فعلي آن سپهبد ستاد اطالعات م .2

او از . باشـد  مي) كيلومتري سامراء 50در حدود (االحباب، واقع در جنوب سامراء 
ني در هاي قديمي و عضو دفتر نظامي حزب بعث بوده و مـدتي طـوال   جمله بعثي

آدم ستمگر و جنايتكـاري نيسـت، بلكـه    . اطالعات و امنيت نظامي كار كرده است
 .يكي از هموطنان خوب و مخلص است

باشـد   مأموريت اين اداره مبارزه با احزاب سياسي، غير از حزب بعث مي .3
 .هاي خارجي ندارد اي با مأموريت و رابطه

زارت كشـور منفـك و بـار    امنيت اقتصادي از حيث تشكيالتي از و ةادار .4
از جملـه وظـايف اداره امنيـت    . ديگر در مجموعه اين سازمان قرار گرفته است

خصوص مواد ه اقتصادي مبارزه با خريد و فروش ارز و كنترل قيمت كاالها و ب
 .باشد غذايي مي

هـايي   هايي در هر استان و همچنين معاونت كل امنيت داراي سازمان ةادار .5
الزم به يادآوري است كـه پـس از   . باشد غير از شهر سامراء مي در هر شهرستان



گ: دوم  تاب ان  با    عد از   ٢٣٩  ا

هاي مخالف رژيم عراق، در شهر سامراء نيـز يـك سـازمان     پيوستن من به گروه
 . امنيت به وجود آمد

 ةهاي غيرنظامي به تن دارند و افسران آن از دانشـكد  افراد اين اداره لباس .6
از ميان افسران و كميسرهاي پليس  ولي پيش از اين. شوند امنيت ملّي جذب مي

 .شدند تعيين مي
منـد   داران اين اداره عالوه بر حقوق، از مزاياي اضافه بهره افسران و درجه .7
جـا   بـه هـاي غيرنظـامي خصوصـي جا    اين افسران با استفاده از اتومبيل. باشند مي
 .شوند مي

هـاي   مـاس ت) اپراتـور (شـهري   كز مخابراتعناصر اين اداره از طريق مرا .8
در مـورد هـر    آنهـا اين كنترل معموالً بر مبنـاي تمايـل   . كنند تلفني را كنترل مي

كنترل يك خـط خـاص از سـوي ديگـر      آنكهمگر . شود تماس تلفني اعمال مي
 .ها درخواست شده باشد سرويس

 .اقدامات حفاظتي، جز در اداره امنيت ضعيف است .9
بـا   آنهاهمچنين . سازمان هستند بيشتر مراكز فروش كتاب وابسته به اين .10

 .دارندو هماهنگي گرد ارتباط   فروشندگان دوره
 

  سرويس اطالعات

و در مجاورت نمايشـگاه  » الخر«ساختمان اصلي آن در بغداد، در نزديكي پل  .1
  .المللي بغداد قرار دارد بين

و او فردي است كه از تجربه . است مانع عبدالرشيد التكريتيمدير فعلي آن  .2
تنها ويژگي او اين است كه از خويشـاوندان  . باشد شايستگي الزم برخوردار نمي

جايگاه او معادل جايگاه وزير . است» العوجه«طاغوتي و از اهالي روستاي صدام 
 .است
 ةبه همين منظـور يـك ادار  . اين سرويس مبارزه با جاسوسي است ةوظيف .3

از جملـه  . ن وجـود دارد ، در بطن ايـن سـازما  »ضدجاسوسي«كل، تحت عنوان 



ی  ٢۴٠ ر وازه  ی  ا   و
ديگر وظايف آن دستيابي به اطالعـات سياسـي و اقتصـادي و فنـي، راجـع بـه       

 ةهمچنـين وظيفـ  . هاي سرّي است كل فعاليت ةكشورهاي همسايه از طريق ادار
در حـال  . نمايـد  هاي مخالف ديگر كشورها را نيـز دنبـال مـي    هماهنگي با گروه

ا متوجـه فعاليـت عليـه نيروهـاي     هاي خود ر فعاليت ةحاضر اين سرويس، عمد
پرست عراقي مخالف رژيم عـراق، مقـيم خـارج از كشـور و همچنـين در       ميهن

انجام ترور در خـارج از عـراق نيـز     ةهمچنان كه وظيف. داخل عراق نموده است
 .همين سازمان است ةبه عهد

كل، تحت عنوان امور اداري و فنّـي و كـامپيوتر    ةاين سازمان داراي دو ادار
ايـن بخـش   . شـود  اين سازمان بخش دادگاه يا دادسرا را نيز شامل مـي . باشد مي

بازجويي و شكنجه و محاكمه را بر عهده دارد و محـل آن در بغـداد، در    ةوظيف
هاي هوايي مـورد هـدف    قرار دارد كه در جريان بمباران» النضال«حوالي خيابان 

  .قرار گرفت
  .باشد ها مي استان هايي در ديگر اين سازمان داراي مديريت .4
كننـد و   هاي معمولي غيرنظامي اسـتفاده مـي   عناصر وابسته به آن از لباس .5

هاي قرارگاه آن، از جمله دفتر ويژه، لباس رسـمي   فقط كاركنان برخي از قسمت
 .زيتوني رنگ به تن دارند

 افسران اين. نيروهاي اين سازمان عالوه بر حقوق، از مزاياي اضافه برخوردارند .6
 . كنند جايي از خودروهاي غيرنظامي خصوصي استفاده مي سازمان جهت جابه

هاي عراق در خـارج از   هاي سفارتخانه نيروهاي اين سازمان، بيشتر پست .7
 ةكشور را، تحت عنوان دبير اول ، دبير دوم، كنسـول، وابسـته بازرگـاني، وابسـت    

 .دراختيار خود دارند... فرهنگي و ةادار
 
  طالعات نظاميكل ا ةادار

رود دجلـه از طـرف كـاظمين، در     ةهاي اين اداره در كران مجموعه ساختمان .1
  .دقرار دار» ائمه«و در نزديكي پل شهر بغداد 



گ: دوم  تاب ان  با    عد از   ٢۴١  ا

. از اهـالي بيجـات اسـت    معتمد نعمه التكريتـي فعلي آن، سرلشكر ستاد مدير  .2
ويشـاوندان  از خ اينكـه سرهنگي دارند، ولي او بـه خـاطر    ةهاي او درج اي دوره هم

وي افسري اسـت كـه در سـطح ارتـش     . بوده، دو درجه ترفيعي گرفته استصدام 
وابسـته بـه گـارد رياسـت     » النـداء «پيش از اين فرمانـدهي لشـكر   . ناشناخته است

 . وابستگي نظامي عراق در تركيه را برعهده داشته استسمت جمهوري و همچنين 
هــاي عراقــي،  ســرويسسـازمان اطالعــات نظــامي در مقايســه بــا ديگــر   .3

ايـن سـازمان داراي   . جاسوسـي خـارجي اسـت    ةترين سازمان در زمينـ  شايسته
هـاي عـراق و    هاي غيرنظامي در سفارتخانه افسران اطالعاتي باتجربه در پوشش

 .باشد تركيه و ايران مي اردن،: در برخي از كشورها مثل
 ةمي در زمينـ هاي سازمان اطالعات نظا ، بيشتر تالش1994از اواخر سال  .4

ايـن  . شـمالي متمركـز بـوده اسـت     ةهاي مخالفين رژيم در منطق پيگيري فعاليت
شـمالي، واقـع در موصـل و     ةهـاي اطالعـاتي منطقـ    ها، از طريق شـبكه  فعاليت

كل  ةكردها در ادار ةشعب(م سو ةكركوك و يا شعب شرقي واقع در ةهمچنين منطق
 ةعـات نظـامي، يـك شـبك    اداره كـل اطال . گيـرد  صـورت مـي  ) اطالعات نظامي

اطالعاتي در استان االنبار و يك شبكه اطالعاتي در استان بصره و در بسياري از 
 .ها، تعداد زيادي مراكز اطالعاتي در اختيار دارد ها و شهرستان استان
تعداد . اين اداره از حيث سازماني بسيار بزرگ شده بود 80 ةدر اواخر ده .5
هـزار نفـر    6به و تعداد نيروهاي آن بـه بـيش از   شع 20هاي آن به بيش از  شعبه
، تصميم گرفته شد كـه بـا جـدا    1991ولي به دنبال بمباران هوايي ژانويه . رسيد

امنيت  ةاز همين رو ادار. كردن بخش امنيت نظامي، از تعداد افراد آن كاسته شود
 آنكـه ز ، پس ا1996نظامي وابسته به اين اداره ايجاد گرديد، ولي در اوايل سال 

يكي از خويشاوندان صدام، به عنوان مدير سرويس اطالعـات ارتـش منصـوب    
ايـن  . گرديد، بار ديگر اداره امنيت نظامي به سازمان اطالعات نظامي مرتبط شـد 

در حالي است كه اين سازمان، سـازمان اطالعـات و امنيـت كشـور و سـازمان      
 .امنيت ويژه با رياست جمهوري در ارتباط هستند



ی  ٢۴٢ ر وازه  ی  ا   و
 ةاداره كـل اطالعـات نظـامي وظيفـ     ،]مـن [اساس آخـرين اطالعـات    بر .6
كشورهاي خارجي و به ويژه كشـورهاي همسـايه،    ةآوري اطالعات، دربار جمع

از طريق (نيروهاي مخالف در داخل و خارج از عراق و در ميان نيروهاي مسلّح 
كنـار   هاي ارتـش عـراق، در   در هر يگان از يگان. را برعهده دارد) امنيت نظامي

همچنــين در هريــك از . افســر اطالعــاتي، يــك افســر امنيتــي نيــز وجــود دارد
غيرنظـامي  » استيشن«خودروهاي . امنيتي مستقر گرديده است ةها، جوخ موقعيت

سيم دور برد، در اختيار اين سازمان است تا براي انتقال  هاي بي مجهز به دستگاه
 .داستفاده شو آنهااخبار به مناطق مورد نظر از 

  
  سرويس امنيتي ويژه

  .برعهده داردصدام پسر  قُصيرياست آن را  .1
ولي تجمـع اصـلي نيروهـاي     .قرارگاه آن در كاخ رياست جمهوري است .2

مأموريـت  . باشـد  در نزديكي كاخ رياست جمهوري مي» ةالحيا«آن در ساختمان 
 .استصدام حفظ امنيت  آنهااصلي 
 :مانيات مربوط به وظايف اين سازجزئ .3
  .رتبه وزراء و مقامات عالي ةكنترل و حفاظت از كلي .
سـازمان   ،از جمله سازمان كـل اطالعـات  (هاي ديگر،  سرويس ةترل كليكن .

 .)سازمان كل اطالعات ارتش ،كل امنيت
هـاي آشـكار يـا     دسـته مورد در اين . (ها و لشكرها هاي سپاه كنترل قرارگاه .

 .)تسرّي امنيت ويژه به وجود آمده اس
 .هاي اصلي هاي موجود در جاده كنترل ايست و بازرسي .
 .حفظ امنيت نهادهاي صنعتي مهم .
 .هاي رياست جمهوري حفظ امنيت كاخ .
 . حفظ امنيت كاخ رياست جمهوري و مجلس ملّي .
 .افزارهاي ممنوع و اسناد سرّي حفظ امنيت جنگ .
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 .اجراي عمليات ترور مخالفين در داخل عراق .

 .يگيري تحركات مخالفين در خارج و داخلپ .

 . حفظ امنيت راديوي عراق .

فرمانـدهي لشـكر   ( .نظارت بر فعاليت گارد ويژه و گارد رياست جمهوري .
 .)گارد ويژه، مستقيماً با سازمان امنيت ويژه ارتباط دارد

پرسنل اين سازمان هنگامي كه مأمور اجراي برخـي از اقـدامات در داخـل     .4
هاي معمولي غيرنظامي  شوند، از لباس و همچنين اجراي عمليات كنترل ميشهرها 

  .لباس رسمي زيتوني رنگ به تن دارند آنهاولي بيشتر . كنند استفاده مي
 :جاسوسي تلفني .5

كنتـرل  . كند اين سازمان از ابزارهاي كنترل مختلف انساني و فني استفاده مي
گاهي اوقات اين سرويس امنيتـي،  . اشدب مي آنهاتلفني، يكي از اقدامات معمولي 

گويد كـه تلفـن    مي. رساند هاي مهم مي به عمد اطالعاتي را به يكي از شخصيت
سـازد   او تحت كنترل قرار دارد و مدتي بعد به شخصيت مذكور خاطرنشان مـي 

ترديدها، كنترل از تلفـن وي برداشـته شـده     كه با توجه به برطرف شدن شك و
ايـن روش بـه    .كنـد  نترل تلفن او همچنان ادامـه پيـدا مـي   ولي در عمل ك. است

شود تا او بـدون در نظـر    مي  افزايش اعتماد و اطمينان وي منجر گرديده و سبب
  .گرفتن احتياط امنيتي با تلفن سخن بگويد

گـردد كـه    هايي جاسـازي مـي   هاي تلفن، دستگاه گاهي اوقات نيز در گوشي
شد، مجموعه گفتگوهاي انجام شده در اتاق نياز به برداشتن گوشي با آنكهبدون 

اطالعي بسـيار از افسـران از وجـود چنـين      بي. نمايد و يا آن مكان را مخابره مي
من به يكـي  . هاي اعدام سپرده شوند به جوخه آنهاهايي سبب گرديد، تا  دستگاه

ولي او پيوسته به من پاسخ . از افراد، وجود چنين خطري را بسيار گوشزد نمودم
من بسيار تالش نمودم تـا  . داد كه امكان استفاده از چنين ابزاري وجود ندارد مي

هاي مستمر اطالعاتي، آنچه كـه   سرانجام وي را قانع كردم كه با توجه به فعاليت
  .گويم واقعيت دارد مي



ی  ٢۴۴ ر وازه  ی  ا   و
گاهي اوقات نيز، در صورتي كه هدف مورد نظـر شخصـيت مهمـي باشـد،     

بلكه به صورت محرمانه وارد دفتر و يا منـزل    ،كنند فقط به اين رويه بسنده نمي
آنگاه . نمايند هاي كوچكي جاسازي مي شوند و در نقاط مختلف ميكروفون او مي

هاي مجهـز   اي نزديك به اين محل استقرار پيدا كرده و از طريق دستگاه در نقطه
  .ندنماي اقدام به شنود گفتگوهاي وي كرده و يا آن را ضبط مي» ام - اف«به موج 

هاي امنيتي، برخي از افراد را با پوشش خبرنگار، خدمتكار، واكسي،  سرويس
هـا بـه خـدمت     هـا و مغـازه   هـا و رسـتوران   خانه چاي فروش و يا كارگران قهوه

يكـي  . آورند برداري به عمل مي هاي منحرفانه بهره از زنان نيز به شيوه. گيرند مي
ر از عراق، به دام يك زن فاحشـه  هاي نظامي، در كشوري نه چندان دو از وابسته

تمام ماجرايي كه بين آن دو گذشته بـود، از طريـق نـوار ويـديويي ضـبط      . افتاد
گونـه   رفت به دام ايـن  اين روش در مورد برخي از افرادي كه انتظار نمي. گرديد

ضـبط گرديـد و در پـي آن     آنهـا صـداي  . اعمال كشيده شوند، به كار گرفته شد
  !يك افسر عالي رتبه ستاد اعدام شدند؛ از جمله

هاي مختلفي بـه منظـور تـرور مخـالفين سياسـي       هاي امنيتي از شيوه سرويس
از جمله جاسازي يك بمب ساعتي در اتومبيل شخص مورد نظـر  . كنند استفاده مي

ار كمـي از  آميختن مقـد . »تاليوم« هاي مختلفي مثل سم معروف و يا استفاده از سم
در . دهـد  كوالي شخص به زندگي وي پايان مـي  پپسي، قهوه و يا اين سم در چاي

عالوه بر آن . كند ها ايجاد نمي حالي كه هيچ تغييري در مزه و يا بوي اين نوشيدني
هايي وجود دارد كه پس از خورانـدن آن بـه شـخص، پـس از      ها و قرص كپسول

ي هـاي  سـم . باشد مي» زا سرطان«نام اين مواد، . گردد مدت كوتاهي دچار سرطان مي
  .گردد نيز وجود دارد كه به سرعت منجر به ايست قلبي مي



  
  
  
  

  كنفرانس سران
  

جنگ با ايران منجر به ايجاد نـوعي ارتبـاط بـين سـرويس اطالعـات نظـامي و       
ـ     مبنـاي چنـين رابطـه   . وزارت امور خارجه گرديـد   ةاي در ابتـدا، نيـاز بـه مبادل

ليات گسترده صورت اطالعات پيرامون زدوخوردهاي مرزي كه پيش از آغاز عم
بـه منظـور دسـتيابي بـه     هاي ايـران   گرفت، بود و براي در تنگنا قراردادن تالش

هـاي مربـوط بـه     سازمان اطالعات آخرين اخبـار و گـزارش  . سالح ادامه يافت
، ايتاليـا و ديگـر   ]سـابق [با چين، كره شمالي، اتحـاد شـوروي  قراردادهاي ايران 

 ةوزارت خارجه نيز به شـيو . رساند ه ميكشورها را به اطالع وزارت امور خارج
اگر روابط ما با يكي از كشـورها  . زد مستقيم و يا غيرمستقيم دست به تحرك مي

شـد تـا بـا     مي، مثالً مصر خواسته ميره در سطح خوبي نبود، از كشور سومثل ك
  .شمالي وارد مذاكره شود ةكر

دود بـه  روابط بين سازمان اطالعـات نظـامي و وزارت امـور خارجـه، محـ     
تا هنگامي كه آتـش جنـگ فـروكش نكـرده بـود، مـا       . چارچوب مشخصي بود

سـازمان اطالعـات نظـامي در هـر     . اطالعي از مسائل سياست خارجي نداشـتيم 
ت به من اين مشارك. چهار دور مذاكرات با ايران در ژنو مشاركت مفصل داشت

ــا  و و ديگــر ارتبــاط برقــرار كــرده و بــا ا طــارق عزيــزايــن امكــان را داد تــا ب
، دكتـر  ريـاض القيسـي  هاي مهم وزارت امور خارجه، بـه ويـژه دكتـر     شخصيت

محمـد سـعيد    ،نـزار حمـدون   ،وسام الزهـاوي  ،اكرم الوتري ، دكترعبداالمير االنباري
اينان بيش از ديگران، از آنچه كـه در  . آشنا شوم سعد عبدالمجيد الفصيل ،الصحاف

  .گذرد، آگاه هستند پشت درهاي بسته مي



ی  ٢۴۶ ر وازه  ی  ا   و
كنفرانس سران كشورهاي عربـي در ربـاط، در اواخـر سـال      اينكهبه محض 

موجود در آسمان روابط پنهاني عراق و مصـر   ةبه پايان رسيد، ابرهاي تير 1989
كشـورهاي   ةترين پيامد اين كنفرانس بازگشت مصر به جامعـ  مهم. از ميان رفت

ديگـران در ايـن   بدون ترديد اگر نگوييم كه عراق نقشـي مـؤثرتر از   . عربي بود
اين عـراق بـود كـه در سـال     . (زمينه ايفا نمود، اما حداقل نقش آشكاري داشت

در جريان كنفرانس سران كشورهاي عربي در بغـداد، نقـش مـؤثرتري از     1978
پـس از بازگشـت مصـر بـه ميـان      .) ديگران در رابطه با انزواي مصـر ايفـا كـرد   

هـاي   ه ايجاد توازن در سياستكشورهاي عربي، ديگر اين كشور آنقدر كه نياز ب
ت ئـ اندكي پـس از بازگشـت هي  . به سياست عراق نيازي نداشتداشت اش  كلي

از كنفرانس رباط، اطالعاتي به دست ما رسيد كـه   صدام حسينعراقي به رياست 
به خوبي آنچه را كـه  صدام . بودصدام حاكي از وجود تضاد بين سياست مصر و 

، براي چنـد هفتـه بعـد از كنفـرانس از همـه      بين او و حسني مبارك گذشته بود
اي از سـوي رياسـت    هـاي سـختگيرانه   ناگهـان دسـتورالعمل  . پوشيده داشته بود

ها قرار  برمبناي اين دستورالعمل. جمهوري صادر گرديد و ما را غافلگير ساخت
اطالعات جنگي و شناسـايي مصـر بـه     ةشد، هرگونه هماهنگي اطالعاتي با ادار

ينده و خطرناك اسرائيل در مصر و همچنين وجود هماهنگي بـين  نفوذ فزا ةبهان
البته ايـن اتهـام، اتهـام    . سرويس اطالعاتي كل مصر و موساد اسرائيل پايان يابد

برمبناي اين دسـتورالعمل قـرار   . نمود خطرناكي بود كه باور كردن آن دشوار مي
  :ا شودرشد اقدامات ذيل اج

  .اكاهش تدريجي سطح و تعداد ديداره .

 .گردد محدود نمودن و مشخص كردن چارچوب اطالعاتي كه مبادله مي .

 .هاي هماهنگي در تجهيزات فني محدود نمودن زمينه .

 .كاهش سطح تداخل آموزشي .
تعـدادي از   1984وري است كه در مراحل پيش و از آغاز سـال  الزم به يادآ

ه در بغـداد  هـاي ويـژ   افسران سرويس اطالعات جنگي مصر مأمور تشكيل دوره



گ: دوم  تاب ان  با    عد از   ٢۴٧  ا

ريـزي جنگـي    كدام در ستاد كل و يا در برنامـه  شده بودند، ولي با اين همه، هيچ
  .مشاركت داده نشدند

و وزارت امـور خارجـه از بـروز تحـول     صدام بعدها براي ما معلوم شد كه 
ناگهاني در مواضـع رسـمي مصـر، از هنگـام بازگشـت ايـن كشـور بـه صـف          

يكـي از  . انـد  ربـاط ناخرسـند شـده    كشورهاي عربي و حضور آن در كنفـرانس 
توانم نـام او را در اينجـا فـاش سـازم،      معاونين وزارت امور خارجه كه من نمي

ها نقش نيرومند ما را در بازگرداندنشان به جمع امت عربي  مصري«: چنين گفت
در خطـي   آنهـا رسـد كـه    و پايان دادن به انزوايشان ناديده گرفتند و به نظر مـي 

مـا بـيم آن   . گيرنـد  منفرجه از ما فاصـله مـي   ةك زاوييه مانند كنند ك حركت مي
به خاطر نقشي كه ما در كنفرانس بغداد برايشان ايفـا نمـوديم، در    آنهاداريم كه 
از  جمهـور  رئـيس آقـاي  . زيرا ديگر نيازي به ما ندارنـد  جويي برآيند صدد انتقام

  ».شديداًَ ناراحت است آنهاهاي اخير  گيري ها و موضع  سياست
. من تالش كردم تا توضيحات بيشتري راجع به اين موضوع از او دريافت نمايم

هـايي وجـود    نشـانه «: با اين همه افزود. داشت ولي او به شدت با احتياط گام برمي
ايـن همسـويي   . عودي استاز همسويي مصر، سوريه و عربستان سدارد كه حاكي 

به چند  جمهور رئيس. ما داشته باشد و سويي مغاير با منافع و مصالح تواند سمت مي
  ».از نظر او يا بايد سفيد بود يا سياه. رنگي در سياست اعتقاد ندارد

  
  اهداف عراق، بعد از جنگ با ايران

  :اهداف و سياست رژيم عراق در دوران بعد از جنگ با ايران، شامل موارد زير بود
  .رژيم در داخل ةافزايش و تحكيم سلط .
 .شتر نيروهاي مسلّحكنترل هرچه بي .
 .هاي صنايع نظامي اجراي پروژه .
 .رهايي از كارگران خارجي .
 .ايجاد تحول در شكل حكومت ةاقدامات نمايشي و دروغين در زمين .



ی  ٢۴٨ ر وازه  ی  ا   و
بنا بر شرايط بلند مـدت جنگـي و بـه     ههايي ك ها و لغو يارانه كاهش هزينه .

مـورد   انسـاني، در  سازي احساسات مردم، در قبـال تلفـات سـنگين    منظور آرام
 .شد برخي از كاالها اعمال مي

دشمنان عقيده و دشمنان سنّتي، به منظـور   هآميز علي از سرگيري جنگ توطئه .
طرفي و يا جانبداري مصر از  آن جلب بي ةتحميل نفوذ و سلطه بر منطقه، كه الزم

 .عربستان سعودي بود ةبندي شد يك سو، و جلب رضايت مرحله
بعد از جنگ بـا ايـران، بـه     ةاهداف اساسي مربوط به مرحلبه منظور اجراي 

از نظـر   1989در حالي كه درآمـدهاي نفتـي سـال    . مقادير بيشتري پول نياز بود
زيرا نيمي از درآمـدهاي نفتـي بايـد صـرف     . مبلغ قابل توجهي نبودصدام رژيم 

. شـد  هاي عراق، كه بـالغ بـر دوازده ميليـارد دالر بـود، مـي      پرداخت بهره قرض
  :اين ميسر نبود مگر از طريق. بنابراين الزم بود تا درآمدهاي مالي افزايش يابد

رسيد، ولي دستيابي به  اي به نظر مي اين كار عاقالنه( .افزايش قيمت نفت .1
  .)پذير نبود آن از طريق تهديد و يا فشار امكان

از اين كار در صورت تحقق سطح قابل قبولي . (هاي بيشتر دريافت قرض .2
 .)پذير بود ثبات كشور امكان

تحقـق ايـن    ةالزم]. (فارس[هاي مالي كشورهاي خليج  دستيابي به كمك .3
كار آن بود كه كشـورهاي عربـي بـه ايـن نكتـه اعتـراف نماينـد كـه عـراق بـا           

اش در برابر ايران، در واقع به يك مأموريت و يا وظيفـه قـومي عمـل     ايستادگي
دكي از كشورهاي عربي كه مصالح و منافع مثبتي فقط تعداد بسيار ان. كرده است

 .)با عراق داشتند، آماده بيان چنين اعترافي و يا سكوت كردن در برابر آن بودند
بـه خـوبي توانـايي بـه     صـدام  رژيم ( .تهديد تلويحي بر به كارگيري زور .4

تهديد به استفاده از زور آن است كه فرصت  ةالزم. كارگيري اين روش را ندارد
ولي رژيم چنين فرصتي را . برداري از نتايج آن نيز داده شود في به منظور بهرهكا

زيــرا بالفاصــله پــس از تهديــد اســتفاده از زور، از آن اســتفاده نمــود و  . نــداد
 .)هاي خود را از دست داد فايده



گ: دوم  تاب ان  با    عد از   ٢۴٩  ا

هاي درست و  قادر نبود گامصدام ، رژيم 1990با پايان يافتن فصل اول سال 
بـر   مسـئله همـين  . ها و اهداف خـود بـردارد   اي را در سياست ريزي شده برنامه

آميزتـري را   تأثير گذاشت و او را واداشت تا مواضع تشنجصدام وضعيت روحي 
به آتش كشيدن  ة، در زمين1990آوريل سال اوايل سخنراني وي در . اتّخاذ نمايد

  .سالح دوگانه شيميايي، به اين علت بود ةنيمي از اسرائيل به وسيل
  

  كنفرانس بغداد
در كنفرانس رباط به منظور متقاعد ساختن حاضران به اقرار به صدام هاي  تالش

اي  منطقـه  ةرهبري معنوي وي بر جهان عرب و به رسميت شناخته شـدن سـلط  
قصد داشت با دستيابي به ايـن دو ويژگـي،   صدام . وي با شكست مواجه گرديد

شـخص خـود و ايجـاد يـك      در واقع به كليد جذب توجهات جهاني نسبت به
با اين تفاوت كه . جريان جهاني به نام خود، شبيه جريان ناصري دست پيدا كند

  .او قصد داشت در پوشش امپراطوري شاهنشاهي به اين ويژگي برسد
كافي آگاه نساخت و خيلـي شـتابزده از كشـورهاي     ةها او را به انداز ناكامي

در  1990اواخـر مـاه مـي سـال      عربي دعوت كرد تا در كنفرانس سراني كـه در 
 ةاين بار اهـداف وي بـا اهـداف مرحلـ    . گرديد، شركت نمايند بغداد تشكيل مي

  :توان به شرح زير برشمرد اين اهداف را مي. پيشين متفاوت بود
هـاي   گيـري  وي قصد داشت از طريـق ايـن كنفـرانس، از آخـرين موضـع      .

  .كشورهاي عربي مطلع شود
 . دامات بعديتراشي قبلي براي اق بهانه

 .امريكا ةهاي خود، در برابر اياالت متحد ايجاد همبستگي عربي با سياست .
اش، از  شخصـي  ةكرد تا در مسـير تقويـت سـلط    اين همبستگي به او كمك مي(

 .)جايگاهي برابر با امريكا وارد مذاكره شود
فريب و كشاندن برخي رهبران كشورهاي عربي به منظور اتّخاذ مواضـعي   .
كرد تا در پشت درهاي بسـته بـا    كمك ميصدام اين كار به ( .در برابر غرب تند

 .)غرب به سازش برسد



ی  ٢۵٠ ر وازه  ی  ا   و
ايـن  ( ].فـارس [دستيابي به پشتيباني مالي فراوان از سوي كشورهاي خليج  .

هـاي بالعـوض    كمكيا ها و  هاي قبلي و دستيابي به وام كار با ناديده گرفتن وام
 .)يافت جديد تحقق مي
ها بسيار مهم است كـه بتـوانيم در بعـد نظـامي از كشـورمان       اقيبراي ما عر

پاسداري به عمل آوريم، وضعيت اقتصادي مرفهـي داشـته باشـيم، از امنيـت و     
اي داشـته   اي مشاركت فعاالنـه  مند گرديم و در ايجاد يك امنيت منطقه ثبات بهره

ولي مايل نيسـتيم   .ها از اهميت فراواني برخوردارند همه اينها براي عراقي. باشم
كه اين اهـداف متعـالي از طريـق ديكتـاتوري، خودكـامگي، اسـتبداد، توطئـه و        

 آنهـا هايي در اختيـار داريـم كـه اگـر درسـت از       ما ثروت. باجگيري تحقق يابد
  . برداري شود مورد توجه ديگران خواهد بود بهره

: د به عمل آمـد اي در بغدا سابقه در جريان برگزاري كنفرانس بغداد، اقدامات بي
خودروها و اماكن  ةهاي بغداد، جاسازي تجهيزات شنود صوتي در كلي تزئين خيابان
هاي ميهمان، جاسـازي تجهيـزات ضـبط ويـدئويي در محـل اقامـت        تئاستقرار هي
مشتركي از سوي سازمان امنيت ويژه و سازمان اطالعات و اداره  ةكميت.. .ميهمانان و

يد كه هدف از ايجاد آن فراهم آوردن تمام امكانات كل اطالعات نظامي تشكيل گرد
هاي مفصـل روزانـه در    گزارش ةالزم و به كارگيري نيروهاي پليس و همچنين تهي

مشـترك   ةسـابقه ديگـر، اعضـاي كميتـ     در يك اقدام بي. خصوص مسائل مهم بود
ط اي را امضا نمايند كه برمبناي آن، هركس اخبار سرّي مربو مجبور شدند، تعهدنامه

  .ها را افشا كند، فوراً محكوم به اعدام شود به اين فعاليت
برخي رهبران عرب با رغبت در كنفرانس شركت كردند و برخي نيز ناچـار  

محتـوا   به شركت شدند؛ بعضي نيز اين كنفرانس را يـك مراسـم ظـاهري و بـي    
از جمله اهدافي كه شناخته . اهداف كنفرانس تا حدود زيادي روشن بود. ديدند

پرسـتي،   مـيهن  ةخـواهي بـا سـخنراني دربـار     ده بود، تبليغات، تحريك و بـاج ش
ايـن   در  كشورهاي عربي، غيـر از سـوريه و لبنـان،    ةهم! ناسيوناليزم و ترقي بود
  .كنفرانس شركت كردند



گ: دوم  تاب ان  با    عد از   ٢۵١  ا

ها در بغـداد حضـور بـه هـم رسـاندند، ولـي        آمدگويي ها با خوش شخصيت
صدام خواستند كه  و از خداوند مي ها به آسمان دوخته شده بود هاي عراقي چشم

 سـه زيرا به محض فروكش كردن آتش جنگ با ايران، . مورد پشتيباني قرار نگيرد
گروه از جوانان عراق بـه اتهـام شـركت در توطئـه بـه منظـور برانـدازي رژيـم         

 افسـر  30حـدود  . حركت جداگانه محكـوم شـدند   سهحكومتي صدام، در قالب 
ـ  دوي چند ماه متوالي شكنجه و براي نفر برا 100اعدام و بيش از  ان دسال به زن

  .انفرادي محكوم شدند
طور كه انتظار  همان. دوخته بودند ها تلويزيون  ها چشم به صفحه همه عراقي

هـاي خـود را متوجـه ضـرورت عـدم       تيز سخنراني ةلبصدام رفت، بار ديگر  مي
ايـن كنفـرانس   در طـول برپـايي   . آزادسازي فلسطين نمود مسئلهنشيني از  عقب

، با اطالع قبلـي و  » ابوعباس«بخش فلسطين، وابسته به  گروهي از سازمان آزادي
  .هماهنگي با رژيم صدام، در سواحل اسرائيل دست به عمليات زدند

و همچنــين ســازمان » انتفاضــه«در ايــن كنفــرانس از قيــام مــردم فلســطين 
دگان كنفرانس سـعي  گردانن. ياد شد» اسب تروا«بخش فلسطين، به عنوان  آزادي

آشـكاري   ةبخش فلسطين و رژيم بـه شـيو   كردند بين پشتيباني از سازمان آزادي
  .ارتباط برقرار نمايند

امريكا و اسرائيل حمله كـرد و در ايـن زمينـه     ةشديداً به اياالت متحدصدام 
ايـن در حـالي بـود كـه هـر دو در آن واحـد،       . عرفات نيز به كمك او شـتافت 

آكنـده از  صـدام  سـخنراني  . اي با امريكـا و اسـرائيل داشـتند    ههاي مخفيان تماس
او . گيـري يكپارچـه بـود    كلماتي راجع به جنگ و ضرورت دستيابي بـه موضـع  

افزارهاي كشـتارهاي جمعـي عليـه مـا      تهديد نمود كه چنانچه اسرائيل از جنگ
 هايي كـه اينـك در اختيـار ماسـت اسـتفاده      استفاده نمايد، ما نيز از چنين سالح

او با اين جمالت سعي داشت، تا اشتباهي را كـه پـيش از ايـن در    . خواهيم كرد
هاي سـرّي را افشـا    اوايل ماه آوريل مرتكب شده بود و دستيابي عراق به سالح

شايد هم قصد داشت چنين وانمـود نمايـد كـه گفتـار     . نموده بود، توجيه نمايد
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عـي و مـورد توافـق    جم گيـري دسـته   ته، يك موضعقبلي وي در ماه آوريل گذش
  .كشورهاي عربي بوده است

  
  ناكامي كنفرانس و صدام

جمهـور مصـر،    ها مشاهده كردند كه سخنراني حسـني مبـارك، رئـيس    عراقي
  :چنين بود

  .گفته بود تضاد داشتصدام به صورت آشكاري با آنچه كه  .

 .تالش نمود از گرفتار شدن به رؤياهاي رهبري پرهيز نمايد .

 .جاد تضاد با مصالح ميهنيپرهيز از اي .
در سخنراني او خبري از جنگ، تهديد، لحن تنـد تبليغـاتي و خـط و نشـان     

معلــوم شــد شكســت قطعــي، آشــكار گرديــده اســت و ديگــر  . كشــيدن نبــود
پريـاليزم،  ام(هـاي تكـراري    برق و به كارگيري عبـارت  و  زرق هاي پر سخنراني

عسـل آن را   آنهابه آتش آن سوختيم و ما . (سودي ندارد ...)مامپرياليزم، امپرياليز
  .)بارها در كاخ سفيد حاضر شد آنها ةزيرا گويند. خوردند

  :بدون ترديد كنفرانس بغداد در ابعاد مختلف با شكست مواجه گرديد
  .هاي جديد ها و كمك ها بود و نه خبري از وام نه خبري از بخشش قرض .
ــا . ــدور بيانيــ   ب ــود ص ــايي و ةوج ــر  نه ــواي آن خب ــدي محت ي از پايبن

 .گيري يكپارچه نبود كنندگان به موضع شركت
 .اي عراق اعتراف نكرد كس به نقش فعال منطقه هيچ .
 .را تأييد ننمودصدام كس نقش رهبري  هيچ .

شكست مواجـه گرديـد و    ها، با گيري شناسايي موضع ةاين كنفرانس در زمين
كـه مصـر و عربسـتان و    زيرا ثابـت شـد   . تر اتّخاذ نمايد مجبور شد موضعي نرم

در پايـان  . خواهند ايستادصدام هاي رژيم  ديگر كشورهاي عربي در برابر گرايش
در توجيه اقـدامات بعـدي خـود بـه ناكـامي كنفـرانس و       صدام كنفرانس، وقتي 

  . موضع سرسخت ديگران استناد ورزيد، به شكست خود اعتراف كرد
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  تغيير برخورد
خيلـي زود اقـدام بـه    صدام ورده، رژيم به محض پايان اين كنفرانس شكست خ

در خفـا بـا اسـرائيل در    صـدام  كه با وجود اين. در مواضع خود نمود تجديد نظر
ها جلوگيري  كرد تا از واكنش امريكايي هاي مخفيانه بود و تالش مي حال زمزمه

توانست اسرائيل را به وارد آوردن  قبلي مي ةبه عمل آورد، ولي تداوم همان روي
. جويانه عليـه اهـداف مهـم علمـي عـراق وادار سـازد       ا ضربات تالفيضربه و ي

صدام هاي شخصي و رسمي  اي قرارگاه ممكن بود اسرائيل به صورت غافلگيرانه
را هدف ضربات خود قرار دهد؛ زيرا هنگامي كه شرايط اصـل غـافلگيري مهيـا    

  !شود و بسيار خطرناك است باشد، احتمال هدف قرار گرفتن بيشتر مي
، رياســـت جمهـــوري تيي پيشـــگيري از تحقّـــق چنـــين احتمـــاالبـــرا

هايي صادر نمود كه برمبناي آن ميـزان تـنش منفـي بـا اسـرائيل در       دستورالعمل
عـالوه بـر آن دسـتور داده شـد تـا      . كـرد  مسائل اطالعاتي كاهش پيدا مي ةزمين

 ام شده به منظور دستيابي به اطالعاتي راجع به اهدافي كـه اثبـات  جهاي ان تالش
كنيم، پايان پذيرد و در مقابل، عالئـم   هاي مشخصي را دنبال مي كرد ما انگيزه مي

  .هاي دشمنانه در نزد ما آشكار گردد عدم وجود انگيزه ةهايي دربار و نشانه
برهمين اساس، به عمد اطالعاتي در اختيـار يـك جاسـوس دوجانبـه قـرار      

اروپايي بود، همواره به نگار فلسطيني مقيم يك كشور  او كه يك روزنامه. گرفت
محتواي اين اطالعات آن بود كه ما بـه هـيچ وجـه    . اسرائيل رفت و آمد داشت

آغاز شده  1986ما با اين شخص از سال  ةرابط. قصد حمله به اسرائيل را نداريم
او هنوز اخبـار و  . بود و ما هزاران پوند استرلينگ در اختيار وي قرار داده بوديم

نظـامي   ةتماس با او از طريق وابست. نمايد منتشر ميصدام يم اطالعاتي به نفع رژ
سرويس اطالعاتي . برقرار شد حسين علي السامراييعراق در لندن، سرهنگ ستاد 

هاي مهم فلسطين را موظف ساخت تا چنـين پيـامي را    نيز تعدادي از شخصيت
سلو، به پس از قرارداد ا آنهادر جريان مذاكرات سرّي قبل و يا مذاكرات آشكار 

  .ها برسانند اطالع اسرائيلي
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پـيش از تجـاوز بـه كويـت تـالش نمـود تـا         ةدر آخرين مرحلصدام رژيم 

هـا   به امريكاييصدام رژيم . هاي ارتباطي با امريكا را همچنان باز نگه دارد كانال
وجه قصد تهديد خطوط انتقال نفـت از طريـق خلـيج     اين پيام را داد كه به هيچ

را نسـبت بـه    آنهـا توانست اطمينـان   اما با اين همه رژيم نمي .را ندارد] فارس[
اسناد و مداركي كه پس از تجاوز به كويت . هايش جلب نمايد اهداف و گرايش

كويت و سرويس اطالعاتي اين كشور به دست آمد، بـه   ةاز وزارت امور خارج
سـته  ها و منابع اطالعاتي امريكا پيو سازد كه ماهواره صورت آشكاري روشن مي

دند و سـرهنگ  كر جنوبي پيگيري مي ةتحركات و تجمع نيروهاي ما را در منطق
او . هاي آشكاري را در اين خصوص تهيه كرده بود ، گزارشوالتر النگبازنشسته 

هشدار داده بود كه بايد به تحركات نيروهاي زرهـي گـارد رياسـت جمهـوري،     
ياط نگاه احت ةبا ديد» اللّهتوكلنا علي «و لشكر زرهي » منوره ةمدين«لشكر زرهي 

از افسران اطالعاتي شاغل در آژانس اطالعات دفـاعي   والتر النگسرهنگ . شود
وي . او پس از بازنشستگي در آژانس مذكور استخدام شـد . است »DIA«امريكا 

اين روش در . نمود عالوه بر حقوق بازنشستگي، حقوق جديدي نيز دريافت مي
وجـود نـدارد، بـه كـار گرفتـه       آنهـا  ةارتقاء درجـ مورد افسران مهمي كه امكان 

او در قالـب  . در بغداد با اين افسـر مالقـات نمـودم    1988من در سال . شود مي
بـه زبـان عربـي و    . رسماً از بغداد ديـدار بـه عمـل آورد   » DIA«تي از سوي ئهي

من او را به اتفاق تعدادي از افسران ديگر با . اطالعات نظامي احاطه كاملي دارد
او در . هوايي مشاهده كـردم  ةسرواني، از تلويزيون و در جريان يك حمل ةجدر

  .دوران جنگ عراق با ايران بارها به بغداد آمد
ريكـا در بغـداد، در روز   اش بـا سـفير ام   در جريان مـذاكرات طـوالني  صدام 

ــره 25/7/1990 ــا چه ــزد   ، تــالش نمــود ت ــد از خــود در ن اي مطمــئن و نيرومن
كرد كه مرتكب اشـتباهي   درك نميصدام در آن هنگام . مايدها ترسيم ن امريكايي

او حاضر نبود مرتكب اشتباهي . شده كه ممكن است به مرگ ديگران منجر شود
ها بـه   شود كه به رژيمش لطمه وارد كند؛ پس چگونه انتظار داشت كه امريكايي
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ظيمـي  او اجازه دهند دو منطقه را اشغال و يا درهم ادغام كند كه ذخاير نفتـي ع 
  اند؟ را در خود جاي داده
شد، بلكـه بـه    ها اين موضوع فقط به شخص او مربوط نمي از نظر امريكايي

قيمت نفـت بـا رونـد اعمـال سـلطه      . شد ترين دوستانشان نيز مرتبط مي نزديك
تر شوند و با هـم متحـد    تناسب دارد و هرچه دارندگان نفت به يكديگر نزديك

  .اي كه بخواهند تحكيم نمايند به گونه خود را ةتوانند سلط گردند، مي
كشورهاي . اش مرتكب اشتباه شد اندازهاي خارجي ها و چشم در سياستصدام 

هـاي گسـترده،    در جريان انجام حمله. عربي نيز در برخورد با او دچار اشتباه شدند
اش  وي در يكي از بازديدهاي مكرّر روزانه. كامي خود را پوشيده نداشت تلخصدام 
بـه مصـر و كشـورهاي    » عطيفيه«رارگاه سرّي سازمان اطالعات ارتش، واقع در از ق

  :اشاره كرد مسئلهحمله كرد و به چند ] فارس[خليج 
ما هنگامي كه مصر را به جمـع كشـورهاي عربـي بازگردانـديم، دچـار      « .1

دستاوردهايي كه ما از طريق روابطمان با مصر در طـول جنـگ بـا    . اشتباه شديم
ت آورديم، در مقايسه با چيزهايي كـه مصـر بـه دسـت آورد بسـيار      ايران به دس
ما به مصر مشروعيت بخشيديم و از مصر مقاديري سالح و مهمـات  . ناچيز بود

كه مصـر مايـل    اين در حالي بود. هاي باال خريداري كرديم و تجهيزات با قيمت
. رهانـد هـا ب  هاي امريكايي، خود را از شر ايـن سـالح   بود به منظور خريد سالح

مـا برخـي از   . نيروهاي انساني كارگر مصري، ميلياردها دالر بـه دسـت آوردنـد   
را در شوراي همكاري عربي مشاركت  آنها. را گسترش داديم آنهاصنايع نظامي 

هـاي   ر اثر خفقانبكرديم،  را به حال خود رها مي آنهااگر در آن هنگام ما . داديم
مبـارك بـه همـان سرنوشـتي دچـار      شـدند و   داخلي با مشكل مواجه مي ةكشند
  ».شد كه سادات شد مي

كرد  هميشه مرا تشويق مي) منظورش وزير دفاع اسبق بود( عدنانمرحوم « .2
را محـدود نمـاييم، و   ] فـارس [هاي اطالعاتيمان در كشورهاي خليج  تا سرويس

هـاي او گـوش    من به حرف. را كامالً ببندد آنهاوپاي  چيزي نمانده بود كه دست
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دو برادرش در هنگام تصدي پست رياسـت  ( سبعاويو  برزانهاي  و ديدگاه دادم

فهميد كـه چـه    اگر امروز زنده بود، مي. را ناديده گرفتم) هاي اطالعاتي سرويس
.. .چه چيزي به مـا دادنـد؟   آنها. هايش دچار اشتباه شده است اندازه با خوشبيني

در دسترس بوده يا نبوده، بـه هـر    اينكهها اعم از  اين پول. به ما قرض دادند آنها
هايشـان را   گذاشتيم تا خانـه  ها را بازمي ما بايد دست ايراني. حال وام بوده است

خودشان بـا سرشكسـته و    اينكهكرديم تا  اي نمي بر سرشان خراب كنند، مداخله
 »...افتادند آمدند و بر دست و پاي ما مي آلود مي خون

بـه  صـدام  مصر با دعـوت نمـودن پنهـاني     توان گفت كه آيا نمي: و اما حاال
ـ به منظور ورود  امنيـت ملـي اعـراب، مرتكـب      ةجمع كشورهاي عربي، به بهان

بازگرداندن مصر به اتحاد كشورهاي عـرب  صدام اشتباه شده است؟ همچنان كه 
اجـراي   ةرا بعداً اشتباه تلقي نمـود؟ آيـا مصـر بـا اظهـار نظـر آشـكار در زمينـ        

يت توسط صدام، و همچنـين ضـرورت آغـاز شـمارش     هاي شوراي امن قطعنامه
ها از عراق، از خود خوشبيني نشان نداده اسـت؟   معكوس براي برداشتن تحريم

به كويـت برخـورد كـرد و او را مـردي     صدام همچنان كه اندكي پيش از تجاوز 
  !ناميد؟» صلح طلب«

كـه  شـود   پذيرد كه بازگرداندن مجدد زندگي به صدام، سبب مي آيا كسي مي
ديگري غير از آنچه كه قبالً در پيش گرفته بود در پـيش گيـرد؟ عـراق     ةاو روي

م دو ةكشوري است كه از حيث دارا بودن ذخاير نفتي در سطح جهان، در مرتبـ 
از صـدام  و اعراب كمي فكر كنند كـه اگـر   ] فارس[كشورهاي خليج . قرار دارد

چه اقداماتي خواهـد   مصونيت الزم در برابر ملت عراق برخوردار شد، دست به
زد؟ كشورهايي كه در برابر او ايستادند، هر چند كه هـزاران كيلـومتر بـا عـراق     

. اند بدانند دچار اشتباه شدهصدام هاي  فاصله دارند، اگر خود را ايمن از سركشي
هاي سرّي فعـال در كشورهايشـان سـرازير     ميلياردها دالر نفتي به سوي سازمان

اني سودي ندارد و ديگر كسي حق ندارد ملت عراق را خواهد شد و آنگاه پشيم
  .سرزنش كند
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  اشغال كويت 
  و جنگ عراق و متحدين

  
  
  



  
  
  



  
  
  
  
  

  نوبت كويت 
  

هـاي سـنگيني بـر عـراق      در شرايطي جنگ با ايران را پايان داد كه بـدهي صدام 
قـف و يـا   اقتصادي به صـورت دردنـاكي متو   ةهاي توسع طرح. تحميل شده بود

. عمـل بپوشـاند   ةجنگ جامـ  ةيك از اهداف اولي او نتوانست به هيچ. فلج گرديد
وزيـد، آتـش    به جـاي ايسـتادگي در برابـر بادهـاي جديـدي كـه از ايـران مـي        

گرايي را برافروخت و سبب شد تا بـه جـاي متزلـزل شـدن رژيـم ايـران،         فرقه
و تمـام  » انفـال «يـات  بـا عمل صـدام  . ها گرداگرد روحانيون متّحـد شـوند   ايراني

ها و استبدادي كـه بـه همـراه داشـت و بـا بـه كـارگيري         ها و مصيبت خشونت
دار نمود كه هيچ كـس   هاي شيميايي، احساسات كردها را جريحه سالح ةگسترد

  .تواند آن را فراموش كند شدگان نمي غير از تسليم
ـ   مالكيـت ايرانـي  صدام هنوز قرارداد الجزاير كه برمبناي آن،  ر نيمـي از  هـا ب

كـاري كـه نـه    . كنـد  اروندرود را به رسميت شناخت، بر دوش وي سنگيني مـي 
هـا   هنگام حاكميتشان بر عراق انجام دادنـد و نـه انگليسـي   در هاي عثماني  ترك

پيوسـته بـر   ] عراق[اينها جمالتي است كه مردم . ها دادند چنين چيزي به ايراني
هـا و شـايعات    از نظـرات عراقـي  هـايي   كنند و در قالب گزارش زبان جاري مي

  .رسد ميصدام به اطالع  ،موجود
! داند، ولي چه كسي جـرأت سـخن گفـتن دارد؟    ها را مي اين واقعيتصدام 

» رافـدين «ترين جنگ مدرن با ايران جنگيدند و سـرزمين   نيروهاي ما در طوالني



ی  ٢۶٠ ر وازه  ی  ا   و
ول عدم تحقّق اهداف غيرواقعي جنگ نيستند؛ شكست ئ، اما مس1را حفظ كردند

  .و رؤياها و غرور او بودصدام بزرگي كه حاصل شد، شكست 
ها  كامالً با حقايق اطراف خود آشنا بود و به دروغين بودن زرق و برقصدام 

كويـت، كليـد   «: ناپـذير بـود   جديـد اجتنـاب   ةبرد؛ پس آغاز يـك مرحلـ   پي مي
  ».هاي بزرگ نفتي عراق به سوي درياچه ةو درواز] فارس[خليج

در يـك مأموريـت    صـابر الـدوري  ، به اتفاق سپهبد ستاد 1990ارس روز دهم م
در آنجا با وزير دفاع و رئيس ستاد مشـترك ارتـش و   . كاري به بحرين سفر نموديم

مـدتي پـيش از ايـن نيـز بـه      . مدير سرويس اطالعات دولت بحرين مالقات كرديم
نيروي  ةفرماند شيخ محمد بن زائددولت امارات متحده عربي سفر كرده و طي آن با 

  .هوايي وقت اين كشور و رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح فعلي، مالقات كرديم
گشتيم، نتايج سفر را به اطـالع رياسـت جمهـوري    بازاز بحرين  آنكهپس از 
به محض . مرا به قصر رياست جمهوري فراخواند جمهور رئيسمنشي . رسانديم

 آنكـه پـس از  صدام . مهدايت شـد  جمهور رئيسرسيدنم، در زمان مقرر، به دفتر 
: هايي راجع به وضعيت سازمان اطالعات نظـامي بـه عمـل آورد، گفـت     پرسش

منشـي رياسـت جمهـوري    . شما را راجع به ديدار از بحـرين خوانـدم    گزارش«
و از جمله ديدار اخيرتـان  ] فارس[تان از كشورهاي خليج  ديدارهاي قبلي ةسابق

ولـي شـما نتوانسـتيد بـا     . ورده اسـت عربي را نيز در گزارش آ ةاز امارات متّحد
  ».ها هماهنگي كنيد كويتي

هاي اطالعاتي در برابر  فعاليت ةرا در زمين] فارس[من اهميت كشورهاي خليج 
گيري مقامات امـارات و   ايران و همچنين پاكستان، براي او توضيح دادم و از موضع

ها را به دست  تبا دقت و تمركز، سرنخ صحبصدام . بحرين، ستايش به عمل آوردم
: رسـيد از چيـزي عصـباني شـده اسـت، گفـت       گرفت و در شرايطي كه به نظر مي

                                                           
گونـه وانمـود كنـد كـه آغـازگر جنـگ ايـران بـوده و آنهـا           خواهد اين مولّف ظاهراً مي. 1

مؤلّـف و هـم    هم درحالي كه! اند كشور خود را در قبال تحميل جنگ حفظ نمايند توانسته
  .رف هستنددنيا به متجاوز بودن صدام و عراق معت



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢۶١  نو 

مـا وارد  ... به تعهدات ماليشان در قبال ما عمـل نكردنـد  ] فارس[كشورهاي خليج «
نقـش ايـران را در   . جنگي طوالني شديم، خون داديم و اموال زيادي صرف كرديم

نـه تنهـا نسـبت بـه جبـران       ]فـارس [ج ولي كشورهاي خلي... منطقه محدود كرديم
هـا عليـه انقـالب عـراق      هاي مالي ما اقدام نكردند، بلكه به اتفاق امريكايي خسارت
توطئه عليه ما  ةامريكا با عربستان سعودي و امارات و كويت در زمين. كنند توطئه مي
ما  هاي علمي هاي صنايع و پژوهش براي تحت تأثير قرار دادن برنامه. كنند تالش مي

خواهند از قيمت  و همچنين وادار نمودنمان به كاهش حجم نيروهاي مسلحمان، مي
شما . رود در چنين شرايطي پيروزي نظامي ما بر ايران رو به ضعف مي. نفت بكاهند

. هوايي و يا بيشتر، از سوي اسرائيل هوشـيار باشـيد   ةبايد نسبت به وجود يك ضرب
اي كه گفتم، برخي از اهداف مهم ما  توطئهقصد دارند در چارچوب همان طرح  آنها

اي بازسـازي و   ما بايد سرويس امنيتي و اطالعاتي خود را بـه گونـه  . را نابود سازند
تقويت كنيم، كه به عنوان بازوي نيرومند ما در خارج عمل كند تا اگر مجبور شديم، 

 هـاي  انايـن كـار را از طريـق سـازم    . را متزلـزل نمـاييم   آنهـا پاسخ نظامي بدهيم و 
  ...هاي بااليي است دهيم و اين مستلزم داشتن شايستگي اطالعاتي انجام مي

بـين عمـان و امـارات،    ] فـارس [اختالف پنهاني در حال حاضـر در خلـيج   
هـا را   ها، كويتي ي]فارس[خليج . امارات و عربستان و بحرين و قطر وجود دارد

گيـري بـه    رها بـا گوشـه  كشـو . دامن بزنيم مسئلهدوست ندارند و ما بايد به اين 
پاسـخ  ]فـارس [اگـر مـا مجبـور شـويم بـه كشـورهاي خلـيج        . آينـد  وجود نمي

  ».تواند از رسيدن ما به تنگه هرمز جلوگيري كند كس نمي اي بدهيم، هيچ گسترده
او از من . رفتم جمهور رئيسبه پايان رسيد و من به دفتر منشي صدام سخنان 

. بـرود و مجـدداً بـازگردد    جمهور رئيسزد خواست كه در آنجا بنشينم تا او به ن
شنيدي، نزد خـودت  صدام آنچه را كه از «: نزد من بازگشت و گفت اندكي بعد،
سپس از گاوصندوقي كه در كنارش قرار داشت، يك ساعت مردانه » .باقي بماند

خـارج شـدم و   صـدام  مچي خارج كرد و به عنوان هديه به من داد، من از دفتر 
  .كند آنچه كه گفته است، در آينده عمل ميكردم به  فكر نمي



ی  ٢۶٢ ر وازه  ی  ا   و
با اموال و روابـط  ] فارس[ما با ايران جنگيديم و اعراب كشورهاي خليج 

برخي از اعـراب  . و بنادرشان در كنار ما ايستادند؛ غرب نيز در كنار ما ايستاد
شـيميايي كمـك    ةدستيابي ما به صـنايع گسـترد   ةو كشورهاي غربي در زمين

حاال اگر بخواهيم با برادران . ن جنگي، همان بود كه ديديمچني ةنتيج. كردند
پيمانان ديروزمان بجنگيم، چه سرنوشتي پيـدا خـواهيم كـرد؟ بـه      عرب و هم

هـا در آن لحظـات از    اين انديشه. كس به كمك ما نخواهد آمد طور قطع هيچ
  .ذهن من گذشت

وي در . دبر تشنّج اوضاع افـزوده شـ   2/4/1990در صدام به دنبال سخنراني 
  ».ما سالح شيميايي دوگانه در اختيار داريم«: اين سخنراني اعالم كرد كه

نظامي عـراق در تركيـه، يعنـي     ةاي بازجويي از وابستبر 10/5/1990روز 
سـازمان  . بـه تركيـه سـفر كـردم     فاضل احمد السـبتي السـامرايي  اد سرتيپ ست

ن اين سازمان را كه اطالعات شديداً اعتراض كرده بود كه او يكي از كارمندا
. كرد، مورد ناسـزاگويي قـرار داده اسـت    به عنوان نگهبان سفارت فعاليت مي

روي  در فحاشـي نسـبت بـه او زيـاده     السامرايياين نگهبان ادعا كرده بود كه 
) نابرادري صـدام ( سبعاوي ابراهيم الحسنعات يعني كرده و مدير سازمان اطال

سـفر   سـبعاوي من هم به خـاطر  . داده استرا نيز مورد ناسزاگويي خود قرار 
  .كردم، نه آن نگهبان

هاي محوله به پاكسـتان سـفر كـردم و در     براي انجام مأموريت 4/7/1990روز 
در . آبـاد ديـدار كـردم    هاي عراقي در كراچي و اسـالم  جريان اين سفر، با خبرچين

حـد   و اسـرائيل بـه  صـدام  مدتي كه در اين كشور بودم، ردوبـدل تهديـدها بـين    
احتمـالي و   ةاز ضـرب صـدام  هـاي   به روشني دريافتم كه نگرانـي . خطرناكي رسيد

هاي ميكروبي عـراق   اسرائيل عليه تأسيسات اتمي و آزمايشگاهي سالح ةغافلگيران
ها به عنوان يك اهرم فشـار شـديد    اين نگراني. به شدت رو به افزايش نهاده است

ـ    ةتوانست صحن مي را وادارد كـه بـراي   صـدام  د و جنگ را به كويـت منتقـل نماي
جنگ تبليغاتي صـدام، بعـد از   . رهايي از بحران اقتصادي، به طرف جهنم فرار كند



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢۶٣  نو 

وي ايـن دو كشـور را   . اسرائيل متوجه دولت امارات متحده عربي و كويت گرديد
در سخنراني خود ايـن   17/7/1990متهم به توطئه اقتصادي عليه عراق كرد و روز 

  »!ها ها، نه قطع روزي زدن گردن«: ا گفت كهجمله معروف خود ر
ي از عراق اعالم كرده بودند، ولي با ئهاي قبلي عراق، كويت را جز حكومت

المللي و عربي مواجه شدند؛ به ويژه با واكـنش مصـر در دوران    هاي بين واكنش
در آن هنگام كشورهاي عربي به نفع كويت وارد عمل شـدند  . عبدالناصررهبري 

ي قبلي عراق در صدد عملي كردن خواسته خود برنيامدند و عراق ها و حكومت
  .مدرن قرار ندادند يرا زير سنگ آسياب جنگ

در حــدي نبــود كــه ارزش » بوبيــان«و » وربــه« ةنيــاز عــراق بــه دو جزيــر
و » فـاو « ،»هيبس« ،»بصره«توانست از بندرهاي  عراق مي. ماجراجويي داشته باشد

راي بهبود وضعيت سواحل خود، بنـدر بزرگـي را در   استفاده كند و ب» القصر ام«
ايجـاد   ةپا را فراتر نهـاد و در انديشـ   اينكهاما . اث كندداح] فارس[رأس خليج 

ضـرورتي  . يك قدرت دريايي بود، فاقد هرگونه مبناي منطقي و يـا عملـي بـود   
  :نداشت كه عراق به عنوان يك قدرت دريايي نيرومند مطرح باشد، زيرا

قرار دارد، ولي فاقـد يـك   ] فارس[در پيشاني خليج  اينكهوجود عراق با  .1
عالوه بر آن عراق اهداف استراتژيك و يا غيرنظـامي  . جايگاه دريايي ويژه است

  .دنز داشته باشاقابل توجهي در سواحل ندارد كه به دفاع ني
چنانچه عراق با نيروي دريايي ايران درگير شود، برتري دريايي عـراق در   .2

 :پذير نيست، زيرا هاي مورد نياز مادي، امكان با تمام هزينه] فارس[خليج 
توانايي تحت پوشـش قـرار دادن    ساحل دريايي عراق كوچك است و )الف

توانـد هـدف    از همين رو بـه راحتـي مـي   . نيروي دريايي بزرگ را ندارد
  .خوبي براي حمالت هوايي و دريايي ايران باشد

ايـن  . كيلـومتر اسـت   1500بـيش از    ان،طول سواحل دريايي جنـوب ايـر   )ب
تواند قدرت وسيعي براي گسترش نيروهـا فـراهم نمايـد؛ بـه      گستردگي مي

  .باشد پذير نمي اي كه مهار آن از سوي يك نيروي دريايي محدود امكان گونه



ی  ٢۶۴ ر وازه  ی  ا   و
هرمز، كه عمالً تحـت كنتـرل او قـرار دارد،     ةتواند با بستن تنگ ايران مي )ج

  .را بندد] فارس[خليج 
] فارس[خود را بر خليج  ةنيروي دريايي عراق بتواند سلط اينكهبه فرض  )د

 ةنفتي به خـارج از تنگـ   ةتواند با ايجاد خطوط لول اعمال نمايد، ايران مي
  .ها بار بزند هرمز، نفت را از آنجا به كشتي

شود كه شناورهاي دريايي عراق كه به  گستردگي سواحل ايران باعث مي )ه
سبك، هـدف حمـالت    هاي سنگين و سالحبا ركتند، طرف جنوب در ح
  .متعدد قرار گيرند

تواند به جاي يك نيـروي دريـايي قـوي، يـك نيـروي هـوايي        عراق مي )و
  .زميني و دريايي به كار گيرد توانمند بسازد و آن را عليه اهداف هوايي و

  
  رهبري... ناداني و

ها كه آميخته با  ه درگيريتحركات نظامي و موازن ةنسبت به فلسفصدام ناآگاهي 
هاي مشـورتي   استبداد و خودكامگي و پيامدهاي آن، كاهش حجم و ابعاد كمك

هـاي او در   طلبـي  دهد؛ مثل جاه اي سوق مي بود، او را به سوي اشتباهات كشنده
پردازانه كه سرانجام او را  كسب مقام زعامت جهان عرب و رؤياهاي خيال ةزمين

  . نمودبه تجاوز به كويت وادار 
در لحظاتي كه رهبران كشورهاي عربي در كنفرانس فراگير سران كشورهاي 

در بغداد گـرد هـم آمـده بودنـد، نيروهـاي گـارد       ) به جز سوريه و لبنان(عربي 
  .كردند رياست جمهوري، خود را براي تجاوز به كويت آماده مي

در بعد از ظهر يكي از روزهاي بسيار گرم مـاه ژوئيـه و در حـالي كـه مـن      
سـتاد نـزد    ةرتب زدم، دو تن از افسران عالي هاي اداره كل اطالعات قدم مي باغچه

نيروهاي گارد رياسـت   ةگفت كه شاهد تحركات گسترد آنهايكي از . من آمدند
ديگري گفت كه اين تحركات احتماالً در قالب . جمهوري در جنوب بوده است

به تجاوز به كويت صدام يل من به تما. گيرد مانورهاي آمادگي ساالنه صورت مي



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢۶۵  نو 

هـاي خـود را از فرمانـدهان نظـامي، بـه       در حالي كه او انگيـزه . يقين پيدا كردم
  .استثناي تعداد اندكي از آنان پوشيده نگه داشته بود

» الثـوره «رسـمي   ةتشنّج سياسي و تبليغاتي افزوده گرديد و روزنامـ  ةبر دامن
اين . حكام كويت اختصاص داد هاي خود را به حمله عليه چاپ عراق، سرمقاله

انـد بـه    روزنامه از مردم كويت، از آن جهت كه رهبران عراق تا كنـون نتوانسـته  
حاكم بـر كويـت عمـل كننـد،      ةبراي نجاتشان از دست خانواد آنهاهاي  خواسته

لوحانـه و مسـخره كـه بـه روشـني       در مقاالتي سـاده  اه اين حرف. پوزش طلبيد
  .ناپاكي بود، آمده بود هاي بيانگر اهداف و انگيزه

، نيروهاي گارد رياست جمهوري پيشروي خود را 1990اوت  2/1شب  نيمه
گـارد   ةكـوپتر نيروهـاي ويـژ    ها فرونـد هلـي   ده. آغاز كردند و از مرزها گذشتند
اشـغال اهـداف مهـم و از     آنهـا مأموريـت  . كردند رياست جمهوري را حمل مي

  كويـت بـا مـا درگيـر شـدند       ةگنـد هواپيماهـاي جن . جمله كاخ امير كويت بود
  .كوپتر عراقي به همراه سرنشينانشان نابود شدند فروند هلي 26و 

 ةيك انقالب، توسط يـك گوينـد   ةشمار ةپس از اشغال راديوي كويت، بياني
پوشـش  . كـويتي را تقليـد نمايـد، خوانـده شـد      ةنمود لهج عراقي كه تالش مي

وشش بسـيار ضـعيف و حـاكي از    انقالب، براي توجيه يك تجاوز نظامي، يك پ
توانسـت بـاور كنـد كـه      چـه كسـي مـي   . ماندگي ذهني طاغوت عراق بود عقب

مندنـد و در پنـاه قـانون     هاي خـود بهـره   كشوري ثروتمند با مردمي كه از ثروت
كنند، تحت هر عنواني در انديشه پيوستن به كشـوري باشـند كـه بـه      زندگي مي

  !شود؟ رهبري مي تعدادي ستمگر و يك انسان وحشي ةوسيل
زمان بـا آن،   هم. المللي در برابر اين تجاوز گسترده آغاز شد هاي خشن بين واكنش

تصميم تجاوز بـه كويـت، يـك تصـميم     . گسترش نيروهاي نظامي عراقي آغاز گرديد
از جملـه  . و ديگـران تشـكيل گرديـد   صـدام  جلسات متعددي با حضـور  . فردي بود

معاون  طه الجزراوي. بود كه هيچ نظري نداشت عزت الدوريحاضران در اين جلسات 
است، براي صدام دانند تا چه اندازه تابع نظرات  رياست جمهوري عراق كه همه مي



ی  ٢۶۶ ر وازه  ی  ا   و
وي در . كـرد  جانبـداري مـي  صـدام  حفظ منافع شخصي خود همواره در ظـاهر از  

اي  هـاي وحشـيانه   جريان محاكمات فرمايشي رهبران حزب بعث، مرتكب جنايـت 
نيز در ] وقت عراق[امور خارجه وزير و  وزير نخست، معاون رق عزيزطا. شده است

  او ضمن پشتيباني از تجاوز به كويت، احتمال واكـنش . اين جلسات حضور داشت
  .غرب و كشورهاي عربي را ضعيف دانست

نيـز در جلسـات    صابر الدوريو سپهبد ستاد  حسين كامل ،علي حسين المجيد
براي من تعريف كرد كه گزارشـي  صابر . شتندتصميم تجاوز به كويت شركت دا

در اين خصوص ارائه كرده و نسبت بـه پيامـدهاي اشـغال كويـت هشـدار داده      
مطالعه كند، به كناري گذاشـته و گفتـه    آنكهاين گزارش را بي صدام ولي  است،
  »!اداره كل اطالعات نظامي مايل نيست كه كويت آزاد شود«: است

قت ستاد مشترك ارتـش، سـپهبد   ون عمليات ومعا حسين رشيدارتشبد ستاد 
صابر  نيروهاي گارد رياست جمهوري، سپهبد سـتاد  ةفرماند اياد فتيح الراويستاد 

ريـزي عمليـات نظـامي عليـه كويـت       نيروي هوايي در طـرح   ةو فرماند الدوري
ولي اين كار از وزير دفـاع و رئـيس سـتاد مشـترك ارتـش و      . مشاركت داشتند

  .شيده نگه داشته شدشوراي ستاد كل پو
  

  شكست صدام
نيروهاي ما و ملت ما از سرقت و چپاولي كه دامنگير كويت و ملت اين كشور شد، 

بنابر دستورات صادره، امكان خروج و يا انتقال هرگونه كااليي از كويت . بيزار بودند
ار افـراد  هـا در اختيـ   نامـه  پذير بود و اجازه هاي ويژه امكان نامه اجازهبا به عراق، تنها 

 ةپسـرعموي صـدام، بـه عنـوان فرمانـد      علي حسن المجيد. گرفت محدودي قرار مي
بـراي نظـارت بـر     سـبعاوي ابـراهيم الحسـن   پـس از آن  . نظامي كويت تعيين گرديد

اي از سـازمان   در آنجا شـاخه . چگونگي اقدامات سازمان امنيت به كويت منتقل شد
كـار  . ه زيـر نظـر شـخص او بـود    اطالعاتي داير گرديـد كـ   ةاطالعات و يك شبك

زندگي كننـد، بـه   صدام كوچاندن شهروندان كويتي كه مايل نبودند تحت حاكميت 



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢۶٧  نو 

صدها هـزار نفـر از افـراد مقـيم كويـت كـه بيشـتر        . عربستان سعودي آغاز گرديد
ــد  ــطيني بودن ــدند  ،فلس ــراج ش ــمار. اخ ــارت    ةش ــت و عب ــر ياف ــا تغيي   خودروه

  .زيرا كويت استان نوزدهم عراق نام گرفتحك گرديد؛  آنهابر » كويت -  عراق«
 ةفرماني صادر شد كه بر مبناي آن بايـد امـوال منقـول و غيرمنقـول خـانواد     

هـاي عظـيم    يزات سنگين و لولـه هكار انتقال تج. گرديد حاكم كويت مصادره مي
زيـر  آب و همچنين كاالهاي مختلف ذخيره شده در انبارهاي كويت، بـه عـراق   

اجـازه  صـدام  به تعدادي از بازرگانان خويشـاوند رژيـم   . دآغاز گردينظر دولت 
هـا و همچنـين خودروهـاي كـويتي را بـا       داده شد تا كاالهاي موجود در مغازه

نرخ برابري دينار كويـت بـا    آنكهاين كار پس از . قيمتي پايين خريداري نمايند
تا پيش از تجـاوز عـراق و در مجـالس و    . دينار عراق اعالم شد، صورت گرفت

ديدارهاي خصوصي، دولت عراق خريد و فروش كاالهاي كويتي را بـه خـاطر   
غصبي بودن حرام اعالم كرده بود؛ هرچند كه تحـت پوشـش تجـارت صـورت     

داران كويتي براي نجات جان خـود،   بعد از تجاوز، بسياري از مغازه .گرفته باشد
نيـز   آنهـا  .هايشان را به كارگران خـارجي سـپردند   كويت را ترك كردند و مغازه
ها را به قيمت ناچيزي فروختند و با اموالي كـه از   كاالهاي موجود در اين مغازه

  .اين طريق به دست آوردند، به خارج گريختند
هـاي كويـت را چپـاول     حاكم در عراق طال و جواهر فروشـي  ةافراد خانواد

تجهيـزات  . جات و خودروها را به تصرف خود درآوردند كردند و بهترين عتيقه
لشكر زرهي النـداء وابسـته بـه     آنهانظامي به عراق منتقل گرديد و با استفاده از 

تشـكيل  » كاهـ «گارد رياست جمهوري و واحدهاي موشكي زمـين بـه هـواي    
ك، در جنـگ مـا بـا    اهاي هـ  جالب اينجاست كه روزي انبارهاي موشك. گرديد

امـا دسـت   . ه بـود يك اقدام وحشيان آنهانيروهاي ما و استفاده از  ةايران، پشتوان
زدن به چنين اقدامي از سوي رژيمي كه كشور خود را بـه صـورت وحشـتناكي    
نابود كرده، يك ميليون عراقي را براي تحقّق رؤياي رهبري جهان عرب به قتـل  

  . را فراهم نموده است، اقدامي دور از انتظار نيست آنهارسانده، يا زمينه قتل 



ی  ٢۶٨ ر وازه  ی  ا   و
اي را در  امنيت به اتّفاق آراء، قطعنامه اول تجاوز به كويت، شوراي ةدرهفت

از . هاي تجاري قاطع و فراگير عليـه عـراق صـادر نمـود     اعمال مجازات ةزمين
با توقف صادرات نفت عراق، شريان حيات اين كشور نيز از  6/8/1990تاريخ 

  .حركت ايستاد
دولـت  . در سطح نظامي، كار تمركز نيرو در كويت و جنوب عراق آغاز شد

جـويي بـا    اي كه حاكي از بـاالترين انـواع تهديـد و مقابلـه     با انتشار بيانيهعراق 
اين . عربي و يا خارجي بود، اعالم بسيج عمومي در عراق نمود ةهرگونه مداخل

ساخت كه سرزمين كويت به گورستاني براي نيروهايي كـه   بيانيه خاطرنشان مي
شكند  كه ديگران را ميگردد و عراق همچون فوالدي  ا شوند تبديل ميآنج وارد

  .شود، در برابر تجاوزات خواهد ايستاد ولي خود شكسته نمي
لشكر رسـيد كـه اغلـب     66تعداد لشكرهاي عراقي در نتيجه اعالم بسيج به 

  .از لحاظ آموزش در سطح پاييني قرار داشتند آنها
هاي هواپيماهاي جنگنده امريكا، يكي پـس از ديگـري بـه عربسـتان      اسكادران

رتبـه،   هاي صادره از سوي مقامـات عـالي   وارد شدند كه بنا بر دستورالعمل سعودي
موج سرازيرشدن هواپيماهـا،  . براي اين كشور به كار برده شود يقرار شد نام ديگر
نيروهاي متحـدين، تحـت فرمانـدهي ايـاالت      ةاي بر تجمع گسترد به عنوان مقدمه

ز كويت آغاز گرديدامريكا براي خارج ساختن نيروهاي عراقي ا ةمتحد .  
در روزهاي آغاز تجاوز، معاون مدير سازمان كل اطالعات ارتـش، در امـور   

، صـابر  سـپهبد مـن بـا    ةرابطـ  1989از آغاز سال . اطالعاتي مربوط به ايران بودم
دليل و مـدركي وجـود    آنكه بي. كل اطالعات ارتش رو به وخامت گذاشتمدير

ولـي  . وطئه براي براندازي رژيـم نمودنـد  داشته باشد، مرا متهم به مشاركت در ت
كردنـد كـه پيـروزي     اصلي آن بود كه فرماندهان بزرگ، پيوسته تكرار مي مسئله

بـوده   وفيـق سـامرايي  ها و لياقـت   اطالعاتي در جنگ با ايران، مرهون شايستگي
. كل اطالعـات ارتـش گرديـد   مـدير  ةگونه سخنان، سبب تحريك عقد اين. است

او بر اين باور بود كه در جنگ بـا  . از امضا كردن بلد نبود كاري غير سپهبد صابر



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢۶٩  نو 

پـس  . اثر سـازد  كويت خواهد توانست، نقش من در جنگ با ايران را ناكام و بي
تصميم گرفت حضور مرا در جنگ ناديده بگيرد، من هـم مايـل نبـودم در ايـن     

و  گر جنگ كثيف، عليه برادران عربمان و يا در هر جنگ ديگري كه رژيم سلطه
هـا گلـه گوسـفند     زيـرا عراقـي  . شد مشاركت نمـايم  وارد آن ميصدام نامشروع 

بيش از سه هفتـه از  . را به هر سمتي كه بخواهد، سوق دهد آنهاصدام نيستند كه 
: مستقيماً با من تماس تلفنـي گرفـت و گفـت    سپهبد صابرجنگ نگذشته بود كه 

همه آنچه را كه روي داده بيـان   توانم ام؛ نمي برادرم، من به تو احتياج پيدا كرده«
را  اول تصـميم گـرفتم او  . تلفني براي من ناراحت كننده بـود  ةاين مكالم» .كنم

بر، تصـميم گـرفتم كـاري انجـام دهـم كـه از       تحقير كنم و پس از آرامش و تد
مأموريت جديدم براي خـدمت بـه كشـورم و رهـايي آن از مصـيبت بـزرگ و       

  .ستفاده كنمجديدي كه دامنگير آن گرديده، ا
تصميم گرفته شد معاونت مـرا بـا معاونـت اطالعـات كـل، در قالـب يـك        

مـن اصـرار   . معاونت واحد ادغام كنند و معاون سابق را از پيش بركنـار سـازند  
 ةدر بحبوحـ . ي صـورت گيـرد  جمهـور  رئيسكردم كه اين كار با اطالع مستقيم 

غاز شـده و وقـت   آمادگي براي جنگ، جنگي ديگر در درون سازمان اطالعات آ
در برابر كشورهاي ديگر، را آن رسيده بود كه ماهيت اين سازمان و عملكرد آن 

اول از بين . غير از ايران افشا كنم، شايد بتوانم دو گنجشك را با يك سنگ بزنم
تـرين   و فرمانـدهانش و بـه ويـژه نزديـك    صـدام  بردن اطمينـان و اعتمـاد بـين    

اطالعـات نظـامي كـه فـردي منـافق بـود و        شخصيت به او، يعني مدير سازمان
بـا ايـن ادعـا    صدام م، ايجاد ترس و نگراني در دو. زد معموالً دست به تظاهر مي

تواند به ايجاد دردسرهاي  كه عدم توانايي ما در ايجاد پوشش اطالعاتي الزم، مي
  .اي در اين جنگ منجر گردد پيچيده

بر عربستان سعودي و تركيـه و  ابعاد مختلف عدم توانايي اطالعاتي ما در برا
هايي و توسط افسـران متخصـص بـراي     اسرائيل و سوريه را در قالب يادداشت

تلقين كنـد  صدام گونه به  تالش نمود تا اين سپهبد صابردر مقابل، . فرستادمصدام 



ی  ٢٧٠ ر وازه  ی  ا   و
ام و تمايلي براي شركت در اين جنـگ   كه من در مقابل دستورات او تمرّد كرده

. داد ، لحظه به لحظه مرا در جريان رويدادها قرار مـي صابر ةيژمدير دفتر و. ندارم
  نوشـتم كـه   صـدام  بـراي  . هـا بيفـزايم   كشمكش ةيك روز تصميم گرفتم بر دامن

مدعي است، تصميم تجاوز به كويت را شخص تو، به تنهايي اتّخـاذ   سپهبد صابر
در  رصـاب الي بـود كـه   حـ ايـن در  . اي و او نسبت به رويدادها بدبين است كرده

آورد و در حضور من از عظمت  از او تمجيد و ستايش به عمل ميصدام حضور 
را به اين ترتيـب  صدام هنگامي كه رگ خواب . گفت آزادسازي كويت سخن مي
خواهد  صابر«: او تغيير كرد، برافروخته شد و گفت ةدر اختيار گرفتم، رنگ چهر

مسـلّح چـه معنـايي    فهميد كه خيانت يكي از اعضاي فرماندهي كـل نيروهـاي   
هاي اطالعـاتي امـين    شما خواهيد ديد كه من در نوشتن گزارش«: گفتم» ...دارد

بوده و هر آنچه را كه راجع به اوضاع و احتماالت موجـود، صـحيح تشـخيص    
  ».دهم براي شما خواهم نوشت

 كنان خواست تا گذشـته و ظلـم و   نزد من آمد و التماس صابر الدورييك روز 
سـپهبد  . ناديده بگيرمد از جنگ با ايران در حق من روا داشته است كه بعرا ستمي 

عضو فرماندهي كشـوري حـزب و    خضرالدوريبه خاطر تنفّري كه از  حسين كامل
روز بـه روز بـد و    صـابر وضـعيت  . داشت، از او نيز تنفّر داشت سپهبد صابربرادر 

ايفا كـرد   1991ولي نقشي كه در سركوب قيام مردم عراق در مارس . شد بدتر مي
  .او را نجات داد

سرازير شدن نيروهاي زمينـي و هـوايي ايـاالت متحـده امريكـا، انگلسـتان،       
، مصر و كشورهاي متعدد ديگر به منطقه ]فارس[فرانسه، كشورهاي عرب خليج 

يكي از افسران اطالعاتي مـا كتـابي را از دفتـر مـدير اطالعـات      . تداوم پيدا كرد
ايـن  . بـه دسـت آورده بـود   ] فـارس [» جنگ خليج«نظامي كويت، تحت عنوان 

 كردهگروهي از متخصصين و نويسندگان امريكايي تهيه  1983در سال را كتاب 
احتمالي شوروي  ةو شامل تعدادي طرح پيشنهادي به منظور مقابله با حمل ندبود

  . بـود ] فـارس [هاي نفـت خلـيج    و يا عراق به قصد اشغال كويت و چاه] سابق[



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢٧١  نو 

: كتاب به ضرورت ايجاد و تقويت نيروي واكنش سريع اشاره شده بوددر پايان 
 ة، تحت فرماندهي اياالت متحدمسئلهالمللي كردن  در هر واكنش به اهميت بين«

اين كار آن است كه كشورهاي غربي و عربـي، جهـت    ةالزم. امريكا توجه شود
در [ست كه دقيقاً اينها چيزهايي ا» .مشاركت نظامي در اين رويداد تشويق گردند

  .اتفاق افتاد] برابر تجاوز عراق به كويت
  

  واقعيت و ادعا
اي بـراي بررسـي و ارزيـابي پيامـدهاي      پيشنهاد كردم كه كميتـه  6/9/1990روز 

مهوري ايـن كميتـه بـه    درگيري احتمالي تشكيل گردد و بنا به دستور رياست ج
ي و با حضور سرلشكر مدير شوراي صنايع نظام عامر محمد رشيدرياست سپهبد 

سرلشـكر  معاون دفاع ضـدهوايي، فرمانـدهي نيـروي هـوايي،      كمالخلبان ستاد 
سـرتيپ سـتاد   معاون عملياتي فرماندهي نيـروي هـوايي،    خلدون التكريتيخلبان 

جانشـين مـدير    نجيب العـاني ريزي نظامي، سرتيپ ستاد  مدير برنامه خالد حسين
معـاون   وفيق سامراييو سرتيپ ستاد  دفاعتحركات نظامي و مشاور علمي وزير 

همگان بر اين نكته توافق نظر داشتند . اطالعات كل نظامي، تشكيل گرديد ريمد
بـه   عـامر محمـد رشـيد   فقـط سـپهبد    .اي دامنگير عـراق خواهـد شـد    كه فاجعه

روحيات و توانمندي نيروهـاي عراقـي بـراي درگيـري بـا       ةگويي در زمين گزافه
هايشان  ثريت حاضرين از ابراز موضع واقعي و ديدگاهولي اك .مهاجمين پرداخت
خود را بيان نمـود و   ةدفاع هوايي طرح مقابل ةمعاون فرماند. خودداري ورزيدند

من وارد بحث و مناقشه . هاي نه چندان بدبينانه كرد گيري سرانجام اقدام به نتيجه
اعتـراف   سرانجام مجبور شـد . هاي مختلفي را مطرح ساختم فرضيه با او شدم و

هنگـامي  . نمايد كه دفاع هوايي ما جهت حفاظت از اهداف حياتي ناتوان اسـت 
  .اش هويدا بود كرد، ترس و وحشت در چهره كه او اين حقايق را مطرح مي

از جمله مسائلي كه مطرح كردم آن بود كه نيروهـاي متحـدين از تجهيـزات    
و كنتـرل هـوايي مـا و     هـاي رادار  الكترونيكي، به منظور ايجاد پارازيت در يگان



ی  ٢٧٢ ر وازه  ی  ا   و
چنين شرايطي، به كارگيري هواپيماهاي مـا   در. رادارهاي هواپيماها برخوردارند

بـراي   خلدونسرتيپ . هاي دفاع هوايي با مشكل مواجه خواهد شد در مأموريت
هاي ما از روش شكار آزاد  وارد عمل شد و گفت كه خلبان كمالنجات سرتيپ 

هدايت زميني پرواز خواهند كرد، رادارهايشـان  يعني بدون . استفاده خواهند كرد
. دارند و براي رديابي دشمن از چشم اسـتفاده خواهنـد كـرد    را خاموش نگه مي

م عملـي بـود در   تند اصولي را كه در جنگ جهـاني دو اين فرماندهان سعي داش
توجه داشته باشند كه در حـال حاضـر امكـان ايـن كارهـا       آنكهپيش گيرند، بي 

  .وجود ندارد
هـاي نفـت عربسـتان و ديگـر      هواپيماهاي مـا چـاه  «: گفت خلدونسرلشكر 

ديگر بحـث   بار» .خود قرار داده و نابود خواهند ساخت ةكشورها را هدف حمل
گونـه   من گفـتم كـه هـيچ امكـاني بـراي موفقيـت ايـن       . و مناقشه شدت گرفت

هـاي   تـا كرانـه  ] فـارس [جنـوبي خلـيج    ةزيـرا منطقـ  . ها وجود ندارد مأموريت
سرلشـكر  . دوردست آن، تحت پوشش هواپيماهـاي آواكـس امريكـا قـرار دارد    

بـرادرم  «: فعلي نيروي هوايي، مرا كنـار كشـيد و چنـين گفـت      ة، فرماندخلدون
. ما را به حال خودمان بگذار، به خدا حتي يك هواپيما از ما نخواهد رسيد! وفيق

نفر از حاضران كـامالً  حداقل دو » !ما را به حال خودمان بگذار و بدبختمان نكن
اي تغييـر   با من همسو بودند و ما توانستيم نگارش گـزارش جلسـه را بـه گونـه    

در . دهيم كه از خوشبيني فراوان، به وجود يك خطر بزرگ گرايش پيـدا نمايـد  
. اي به منظور رودررويـي سـنّتي ارائـه گرديـد     مسخره هاياين گزارش، پيشنهاد

گيـري سرسـختانه مـن     كـه شـده، از موضـع    داري هم از باب امانت عامرسپهبد 
او در . اش كاسـت  وليت تـاريخي ئستايش به عمل آورد و با اين كار از بـار مسـ  

  »!وفيقخدا تو را موفق كند اي «: برابر حاضران چنين گفت
در اين جلسه متوجـه آن   خالد حسيناز جمله مسائلي كه من و سرتيپ ستاد 

در » مطـالع « ةر كويت، در جنوب تنگـ دستگاه تانك د 1700شديم، اين بود كه 
مـا پيشـنهاد كـرديم از    . المللي مسـتقر هسـتند   كيلومتري جنوب مرزهاي بين 74



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢٧٣  نو 

كاسته شود و تعدادي براي جلوگيري از به محاصـره افتـادن و نـابود     آنهاتعداد 
 هاگونـه پيشـنهاد   در برخـورد بـا ايـن   صدام معموالً . شدن به عقب كشيده شوند

كند كه قصد پيشنهاد دهنده آن  فكر مي. شود ي بيشتري ميدچار شك و ترديدها
بنابراين برخالف پيشـنهاد مـا دسـتور    . است كه به عمد، جبهه را تضعيف نمايد

  !دستگاه برسد 2350ها بيفزايند تا تعدادشان به  داد تا بر تعداد اين تانك
م پيدا سازي ميدان عمليات تداو ها به منظور آماده ها و تالش مجموعه فعاليت

هـاي نفـت    نيروهاي عراقي اقدام به حفر يك كانال كردند و آن را به لولـه . كرد
وصل كردند تا در صورت نزديك شدن نيروهاي متحـدين، كانـال را بـه آتـش     

نفر ايجـاد گرديـد و تعـدادي از     تانك و ضد مين ضد ةهاي فشرد ميدان. بكشند
سپهبد سـتاد  را  آنهادهي لشكرهاي زبده در جنوب كويت مستقر شدند كه فرمان

كويـت،   چنـد لشـكر در غـرب   . م برعهده داشتفرماندهي سپاه سو صالح عبود
سپاه چهارم آمـاده شـدند و    ةفرماند اياد خليل زكيتحت فرماندهي سپهبد ستاد 

  .نيروهاي احتياط شمال كويت نيز باقي ماندند
 نيروهاي گارد رياست جمهوري به داخل خـاك عـراق، واقـع در جنـوب و    

نشيني كردند و تعـدادي از لشـكرهاي پيـاده نيـز در مرزهـاي       غرب فرات عقب
. گسـترش يافتنـد  » عرعـر «و » رفحـه «عراق و عربستان سعودي به طرف مناطق 

 ربصره، سپاه پنجم در موصـل و سـپاه يكـم د    ةجنوبي منطق ةسپاه هفتم در زاوي
در منـاطق   هاي يكـم و پـنجم، تعـدادي لشـكر پيـاده      سپاه. كركوك باقي ماندند

لشـكر زرهـي النـداء، وابسـته بـه گـارد رياسـت        . كوهستاني در اختيار داشـتند 
جمهوري در شمال مستقر گرديد و سپس به همراه يك لشكر از گـارد رياسـت   

  . جمهوري به بغداد منتقل شد
ها فروند  تأكيد بر آن بود كه گارد ويژه فقط در بغداد انجام وظيفه نمايد و ده

هـا منتقـل    اطراف برخـي از پايگـاه   ةبه مناطق درختكاري شد هواپيماي جنگنده
مقادير قابل توجهي از مهمـات توپخانـه و ديگـر مهمـات،     . شده و پنهان شدند

ميليون  205سازي اين مهمات، نيروهاي ما  سازي گرديد و به دنبال ذخيره ذخيره



ی  ٢٧۴ ر وازه  ی  ا   و
هـاي  اين اتفاق سبب شد كه در آخرين روز. كالشينكف را از دست دادند ةگلول

اي كـه   ذخاير ارتش با كمبود مواجه گـردد؛ بـه گونـه   ] قيام مردم عراق[انتفاضه 
  .هزار گلوله در دست ما بود 270ط قف

  
  اما... هشدار
هـاي   هـا و انگيـزه   ها گزارش اطالعاتي راجع به آرايـش نيروهـا و فعاليـت    ما ده

ر متحدين، در اختيار فرماندهي كل نيروهـاي مسـلّح و رياسـت جمهـوري قـرا     
نشـيني   اي نداشتيم كه چنانچه از كويـت عقـب   ترين شك و شبهه كوچك. داديم

شـامل موضـوعات    هاي ما گزارش. ناپذير خواهد بود نكنيم، بروز جنگ اجتناب
  :زير بود

حجم نيروهايي كه در حال آرايش يافتن در منطقه بودند، از مرز فريب و  .1
 گونـه اسـتعدادهاي سـنگين،    ايـن . بازدارندگي و يا عمليات دفاعي گذشته است

هاي جدي براي ورود به يك جنـگ فراگيـر در صـورت     حاكي از وجود انگيزه
هـا و   گونه گـزارش  تكرار مستمر اين. باشد باقي ماندن نيروهاي ما در كويت مي
 .خاطر كرد تأكيدها، رئيس رژيم عراق را آزرده

. تنظـيم كـرديم   احتمال انجام عمليات و اهـداف آن  ةاي را در زمين برنامه .2
همچنين جزئيات مربوط به اهدافي كه ممكن بود مورد حمله قرار گيرنـد، تهيـه   

آن طـوري   -ما گفتيم كه اين حمالت نه فقط كويت و جنوب عـراق را  . كرديم
قـاط عـراق و كويـت را در بـر     بلكـه تمـام ن   -كنند  كه برخي از افراد تصور مي

 .خواهد گرفت
 :ا تنظيم كرديم كه شامل نقاط زير بودليستي از اهداف احتمالي ر .3

هـاي   ها و مراكـز فرمانـدهي كـل نيروهـاي مسـلّح و قرارگـاه       قرارگاه )الف
هاي امنيتي و اطالعاتي و اداره اطالعات ارتش و ادارات نظـامي   سرويس

  .و ديگر مراكز مهم
  .سيمي، كابلي و يا محوري ها و مراكز تماس بي ها و تقاطع ايستگاه )ب



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢٧۵  نو 

  .ات اتمي و صنعتيتأسيس )ج
  .گردند هايي كه به جنوب منتهي مي ها و به ويژه پل پل )د
  .هاي پمپاژ هاي نفت و ايستگاه هاي توليد برق و تأسيسات و پااليشگاه ايستگاه )ه
ت، مقرّ كنترل و هداي. (هاي دفاع هوايي فرماندهي نيروي هوايي و يگان )و

هاي هوايي  هوا و پايگاههاي موشكي زمين به  ، يگانرادارهاي شناسايي
  .)و هواپيماها

  .هاي موشكي دريا به دريا و يگان» ام القصر«بنادر دريايي و پايگاه  )ز
ها، انبارهاي  ها و يگان هاي سپاه هاي فرماندهي نيرو، قرارگاه حمله به قرارگاه )ح

بـين بـردن منـابع     هاي توپخانه و مراكز تداركاتي بـا هـدف از   مهمات، يگان
آتش و پشتيباني اداري نيروهايمان و همچنين حملـه بـه نيروهـاي     پشتيباني

  .سازي براي عمليات زميني و زمينه آنهاخط مقدم و غيرمقدم براي تضعيف 
كرد كه جنگ را همچون جنگ ويتنام، عليه متحـدين   پيوسته زمزمه ميصدام  .4

همـات،  گونـه رؤياهـا و تو   ما بـراي خـارج كـردن او از ايـن    . دگرگون خواهد كرد
  :مقايسه بين جنگ ويتنام و جنگ كويت تنظيم كرديم ةگزارشي را در زمين

. امريكا و بلـوك كمـونيزم بـود    ةجنگ ويتنام، جنگ بين اياالت متحد )الف
ولي اينك جنـگ  . مند بود و چين بهره] سابق[ويتنام از پشتيباني شوروي 

 سرد بين غرب و شرق بـه پايـان رسـيده اسـت و نيروهـاي مـا مجبـور       
  .المللي وارد جنگ شوند خواهند شد، بدون پشتيباني بين

. كويـت و ماهيـت ويتنـام وجـود دارد     ةاختالف فراگير بين ماهيت منطقـ  )ب
هايي است كه امكان استقرار و پنهان شـدن و   ها و جنگل ويتنام داراي بيشه

در حالي كه مـا در جنـگ،   . آورد اداره كردن يك جنگ مردمي را فراهم مي
تواند هر كاري كه بخواهد  اي داريم كه نيروي هوايي برتر مي گسترده بيابان

  .بنابراين دفاع كردن در چنين شرايطي بسيار دشوار است. انجام دهد
در حالي كـه مـا در   . جنگ ويتنام ماهيت كامالً مردمي به خود گرفته بود )ج

  .ممواجه هستي] در ميان مردم[هاي بحران  شمال و جنوب عراق با كانون



ی  ٢٧۶ ر وازه  ی  ا   و
طاغوتي آن است كه در ابراز قدرت و ناديده گرفتن صدام هاي  از جمله ويژگي

آميـز در اوج خـود    در شرايطي كه اين وضعيت تشنّج. كند روي مي فرماندهان، زياده
وزير دفاع، در حال عزيمت از بغداد  سعدي طعمهبود و در شرايطي كه ارتشبد ستاد 

نيـز او   حكم حسن عليسرلشكر خلبان ستاد  ،هوانيروز ارتش ةبه بصره بود و فرماند
عكـس وزيـر دفـاع و    » الثـوره «رسـمي   ةاول روزنام ةكرد، در صفح را همراهي مي

كه فردي  حكم. كرد سخنان او چاپ شد كه نيروهاي متحدين را به جنگ دعوت مي
 ةمن نگاه كن، ايـن جملـ   سرور«: بود به وزير دفاع چنين گفتطبع  گو و شوخ بذله

 ةاو پس از مطالعـ » !كدام جمله؟«: وزير دفاع گفت» .با عظمتي است ةجملشما چه 
  ».ها ندارم ه خدا كه من هيچ اطالعي از اين گفتهب«: روزنامه گفت

  
  هاي عملياتي شناسايي طرح

دار امريكايي به يكي  يك درجه] آزادسازي كويت[سه ماه پيش از آغاز عمليات 
نمود و ادعا كرد كه پيـك اسـت و بنـا بـه      هاي ما در اروپا مراجعه از سفارتخانه

داند تا بـه مـا مراجعـه كـرده و اسـناد و مـدارك        داليل انساني خود را ملزم مي
اي كه  پرونده. متحدين در اختيار ما بگذارد ةات طرح حملجزئيمفصلي راجع به 

عمليـاتي و   ةبه همراه داشت، شـامل بـر صـدها بـرگ راجـع بـه تحليـل منطقـ        
توان به اين اسـناد   چنين به نظر رسيد كه مي. ني شده حمله بودبي محورهاي پيش

را مطالعـه كـردم و مالحظـه كـردم كـه       آنهـا من صفحه به صـفحه  . اعتماد كرد
 ةبه اين نتيجه رسيدم كه حملـ . هاي منطقي در آن است اطالعات دقيق و ديدگاه

رت صـو » السـالحي «، »الـوفره «، »سـاحل «] منـاطق [به كويت مستقيماً از طريـق  
منتهي اليـه جنـوبي عـراق صـورت      ةهمچنين يك حمله از زاوي. خواهد گرفت
عملياتي آن بود كه نيروهاي متحـدين   ةتحليل من نسبت به منطق. خواهد گرفت

اي به منظور منزوي كـردن و بـه محاصـره كشـاندن      دست به مانورهاي گسترده
از دو  نهـا آ. هاي گارد رياست جمهوري در جنوب غرب فرات خواهند زد يگان

  . استفاده خواهند كرد 101و  82لشكر هوابرد 
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به اين نتيجه رسيدم كه آمدن گروهبان امريكايي به نزد ما يك اقدام عمدي بوده 
ها مأمور فريب ما شـده   وي از سوي فرماندهي مركزي و فرماندهي امريكايي. است
كـردم، تـا    هاي ويـژه بـود، موظـف    را كه يگان مأموريت 888خيلي زود يگان . بود
گسـيل  » عرعـر  - رفحه « ةشناسايي خود را در عمق به طرف جاد -هاي گشتي  تيم

هنـوز چنـد روزي   . دارد و تحركات نيروهاي موجود در اين منطقه را كنترل نمايند
هايي به دست ما رسيد كه بيـانگر انجـام تحركـات جـانبي      نگذشته بود كه گزارش

اقـدام بـه    آنهـا . ليات هوايي آغاز شده بـود اي بود كه بعد از آغاز عم بيني شده پيش
به  101و  82داد كه دو لشكر  عرعر كرده بودند و اين نشان مي ةتجمع نيرو در منطق

هـاي   زمينـي و پـل   ةشـوند تـا جـاد    مي برد  طرف رود فرات در جنوب ناصريه هلي
موجود در بخش جنوبي رود فرات و بصره را قطع كنند؛ بدين ترتيب ارتش عـراق  

  .يك قتلگاه بزرگ به محاصره خواهد افتاددر 
هـايي را كـه مفيـد     اي كه براي فريب دادن ما تنظيم شده بود، بخـش  از پرونده
داديم استفاده و با آن بخش كه جهت فريب مـا تنظـيم شـده بـود بـا       تشخيص مي

، آنهـا كردند كه در برابـر   ها فكر نمي فرماندهي امريكايي. كرديم احتياط برخورد مي
البتـه  . منـد از امكانـات فنـي وجـود دارد     اطالعاتي با تجربه و بهـره  ةموعيك مج

نداشتن چنين امكانـاتي هرچنـد يـك مشـكل عملـي واقعـي بـود، ولـي مشـكل          
هـاي طـرف مقابـل را بـا      توانستيم وضعيت و تجمع و انگيزه ما مي. اي نبود كشنده

 ةفرمانـد  ارتزكفشـو برخالف تصور ژنرال . تدبر مورد پيگيري و تحليل قرار دهيم
پي برديم، اما بـا   آنهانيروهاي مركزي و نيروهاي متحدين، ما خيلي زود به مقاصد 

  .كل نيروهاي مسلّح خود مواجه شديم ةغرور، خودكامگي و عدم درك فرماند
هاي امريكايي بود و يـك نفـر    در آلمان شخصي كه وابسته به يكي از پايگاه

، مهمي راجع به چگونگي حركت نيروهاعات آلماني به ما مراجعه كردند و اطال
كرديم، در  را سرّي تلقي مي آنهاهاي هواپيماها و ديگر اطالعاتي كه ما  اسكادران

من براي ديدار با يك افسر مصري به عمان  1990در ماه نوامبر . اختيار ما نهادند
در او به سفارت ما مراجعه كرده بود تا آمادگي خود را بـراي كمـك   . سفر كردم
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او خـود را نيـروي   . شناسايي اهداف و محل تجمع نيروهـا اعـالم نمايـد    ةزمين

ـ . يگاني معرفي كرد كه به عربستان سعودي اعـزام شـده بـود    طـوالني و   ةتجرب
ها و اهداف  سختمان در جنگ با ايران سبب شده بود تا توانايي برخورد با طرح

زيرا ما . (ر ما به وجود آيدفريبكارانه طرف مقابل، با آرامش و جديت و لياقت د
.) از خود خالقيت و ابتكار عمل نشان داديم ]فاو[در جريان عمليات آزادسازي 

آمد، ولي اينهـا   هاي ما صحيح از آب درمي بيني پيش اينكهبا اين همه و با وجود 
  .توانست جلوي نابودي را بگيرد و يا از بار آن بكاهد نمي

  
  جنگ نزديك شد

به پايان مهلتي كه از سـوي سـازمان ملـل تعيـين شـده بـود،       هاي ساعت  عقربه
ما نسـبت بـه   . رسيد به پايان مي 15/1/1991اين مهلت در تاريخ . شد نزديك مي

جدي بودن اين هشدار، به فرماندهي كل نيروهاي مسـلّح و رياسـت جمهـوري    
ــين   ــوديم و زمــان احتمــالي آغــاز جنــگ را ب  17/1/1991 و 15هشــدار داده ب

هـا و تحركـات زمينـي چيـز      در حالي كـه رونـد فعاليـت   . ي كرده بوديمبين پيش
 آنهـا به نتايجي رسيده بود كه هيچ فرد عـاقلي بـه   صدام داد،  ديگري را نشان مي

  :حاكي از آن بود كه صدام توهمات . رسد نمي
نيروهاي امريكايي و انگليسي آمادگي ورود بـه جنـگ و متحمـل شـدن      .1

را  آنهـا هـاي   زيرا متحمل شدن تلفات انساني، حكومت. تلفات انساني را ندارند
  .دهد در برابر افكار عمومي داخلي كشورهايشان، در شرايط بدي قرار مي

تـوان روي ايجـاد    فرانسه تمايلي به شركت در ايـن جنـگ نـدارد و مـي     .2
 .گذاري نمود المللي سرمايه شكاف در صفوف متحدين بين

هاي  ملت. سالم را، تكان سختي خواهد داداين جنگ جهان عرب و جهان ا .3
عرب مخالفت خود با جنگ و حمايـت از عـراق را اعـالم خواهنـد كـرد، در آن      

نشـيني   هاي ديگر نيـز عقـب   ها سرنگون خواهند شد و حكومت صورت حكومت
حـد و مـرزي    آنكـه بنابراين موج رهبري ناسيوناليستي صـدام، بـي   . خواهند كرد



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢٧٩  نو 

در رؤيـاي  صـدام  . ي گسـترش پيـدا خواهـد كـرد    بشناسد، به هر سـمت و سـوي  
بـين   1956در جريان ملي كردن كانال سـوئز و جنـگ    عبدالناصرمحبوبيت مردمي 

بـرد و حاضـر بـه درك     مصر و نيروهاي انگلستان و فرانسه و اسرائيل به سـر مـي  
يك از  خي هريمذكور و وضعيت اخالقي و تار ةهاي موجود بين دو مرحل تفاوت

گيـري نهضـت ناسيوناليسـتي     جنگ كانال سوئز، در آغاز شكل. بوداين دو جنگ ن
 .فعال عربي صورت گرفت و در واقع جنگي بين اعراب و غيراعراب بود

تواننـد تـا    كرد كه نيروهاي ما با حجم انبوهي كه دارند، مـي  تصور ميصدام  .4
مللي ال ماني كه قيام مردمي عربي و اسالمي صورت پذيرد و صفوف متحدين بينز

 .در حالي كه ما برداشت كامالً متفاوتي داشتيم. درهم شكند، مقاومت نمايند
ترين افسران اطالعاتي، براي تشكيل  افسر از با سابقه 18حدود 10/1/1991روز 
 )پـل آزادگـان  ( »الحـرار  جسـر «به كاخ رياست جمهوري در حوالي صدام جلسه با 

از روي صـدام  . ت گرفـت در اين نشست مذاكراتي طوالني صور. دعوت شدند
او . هاي آهسته در كنار ما بـه قـدم زدن پرداخـت    اش برخاست و با قدم صندلي
ها حدود  اند كه امريكايي ها به من گفته ژاپني .امريكا دولت ضعيفي است«: گفت
را كـه   117 - ار هستند و هواپيماهاي نامرئي افميليارد دالر به ژاپن بدهك 300

تـوان بـا چشـم غيـر مسـلّح       به شناسايي آن نيست، مـي  شود رادار قادر گفته مي
مقـداري   ةهـاي كـروز را بـه وسـيل     توان رادار موشك همچنين مي. مشاهده كرد

گـاه از كويـت    مـا هـيچ   .خاك و يا غباري كـه در هـوا وجـود دارد كـور نمـود     
  »!نشيني نخواهيم كرد و پيروز خواهيم شد عقب

ناپـذير   ه وقـوع جنـگ اجتنـاب   با شنيدن اين سخنان اطمينان حاصل كردم ك
است و به محض بازگشت به دفترم اقدام به نوشتن گـزارش مفصـل و جـامعي    

كل مـن بـه مـدير   . يرانـي را برشـمردم  وروزي و   هاي سيه نمودم و طي آن نشانه
نـام خـود را بـر بـاالي صـفحات      . زيدم تا آن را امضا نمايدراطالعات اصرار و

مهوري و فرماندهي كل نيروهاي مسـلّح  گزارش نوشتم و آن را براي رياست ج
به محض رسيدنم . روز بعد مرا به رياست جمهوري احضار كردند. ارسال كردم
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 .او لباس مشكي به تـن داشـت  . هدايت كردند جمهور رئيسجا، مرا به دفتر به آن

كل ، مـدير صابرآيا گزارش «: در كنار ميز كارش نشستم، چنين گفت آنكهپس از 
پـذيري دربرداشـت مطالعـه     شكست ةا تمام آنچه كه از روحياطالعات نظامي، ب

ايـن گـزارش را خـودم نوشـتم و بيـانگر       ةكلمه به كلمـ «: پاسخ دادم» اي؟ كرده
يات آن امانتداري و صداقت را رعايـت  جزئ ةدر نوشتن كلي. باشد ديدگاه من مي

بنـد   راجع به بنـد صدام » .ويرانگر خواهيم شد ةام، زيرا ما متحمل يك ضرب كرده
. خود تأكيد ورزيـدم  هايگزارش با من به بحث و مناقشه پرداخت و من بر نظر

تـو  . كـنم  من از تو تشكّر مـي «: او نه عصباني شد و نه منفجر گرديد، بلكه گفت
اما تنها كاري كه بعد از اين انجام داد، آن ( ».شخص مورد اعتماد و اليقي هستي

  .)ادبود كه من را زودتر به سوي پرتگاه سوق د
هاي حجم وحشتناك  طرف جبهه، نشانه هايي جنگي در دو با افزايش آمادگي

ها هزار كالغ  ده. در آسمان پديدار گرديد اي كه دامنگير عراق خواهد شد، فاجعه
هـاي   ها و خيابـان  ها و باغچه در آسمان به پرواز درآمدند و در يك ساعت ميدان

اي روشـن   هاي سياه، قهوه دند؛ كالغپادگان اداره كل اطالعات نظامي را سياه كر
آن قدر غارغار كردند كه موجب وحشت و ترس شد و بعد  آنها! يا خاكستريو 

هــا و  مــا در عــراق براســاس ســنّت. از چنــد ســاعت پادگــان را تــرك كردنــد
دانـيم و   تحقّـق نزديـك يـك اتفـاق بـد مـي       ةهاي قديمي، كالغ را نشان اسطوره
  .ناميم مي )هاي دشمني غكال( »غربان البين«ها را  كالغ
  
  عمليات چريكي ةكميت

دستور داد تـا يـك   صدام آمادگي براي رويارويي با نيروهاي طرف مقابل،  ةدر بحبوح
معـاون  » عـزت الـدوري  «به رياست » عمليات چريكي ةكميت«تروريستي، با نام  ةكميت

از  اعضاي ايـن كميتـه عبـارت بودنـد    . رئيس شوراي فرماندهي انقالب تشكيل گردد
مـدير   طه عبـاس االحبـابي  من و سپهبد سـتاد  . هاي امنيت و اطالعات مديران سرويس

مـن بـه    .هاي اين كميته شركت نمـاييم  سازمان امنيت فعلي مأمور شديم تا در فعاليت
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هاي الزم،  ام در پايبندي به جلسات و ديدارها و فعاليت زياد بودن كارها و ناتواني ةبهان
ايـن كميتـه بـه    . را براي جدا نمودن خودم جلب نمايم آنهاوافقت سرانجام توانستم م

داران، از ميـان نيروهـاي    انتخاب تعدادي از افسران و درجه ةهاي خود در زمين فعاليت
بـراي دسـتيابي بـه عمليـات كشـتار و       آنهـا ويژه و ديگر نيروها و آموزش و آمادگي 

  :هاي خود تعيين نمود ليتكميته اهداف زير را براي فعا. خرابكاري ادامه داد
  .ترين رهبران سياسي عربستان سعودي كشتن شاخص .1
 .شوارتزكفكشتن ژنرال  .2
 .نيروهاي انگليسي ةكشتن فرماند .3
 .حاكم در كويت ةكشتن افراد خانواد .4
 .خرابكاري در تأسيسات آب شيرين كن .5
 .هاي توليد انرژي برق خرابكاري در پست .6
 .سيسات ارتباطات تلفنيخرابكاري در تأ .7
 .اهداف عمومي در اروپا .8

از همان ابتدا كامالً آشكار بود كه امكان اجراي هـيچ كـدام از اهـداف مـذكور     
. زيرا امكان فريب مادي و مالي مردم عربستان سـعودي وجـود نـدارد   . وجود ندارد

ين استفاده بنابرا. گذرانند چون اين مردم زندگي مرفه و با عزّتي را در كشورشان مي
از . پذير نبـود  اطالعاتي، برمبناي تطميع مادي در اين كشور امكان ةهاي رخن  از شيوه

سويي ديگر سرويس اطالعاتي عراق هيچ پايگاه امني در داخل عربستان سعودي در 
اختيار نداشت و اگر چنين پايگاهي نيز وجود داشت، براي حتّي يك عمليات ساده 

هاي فلسطيني تعهد كرده بودنـد كـه منطقـه و     از سازمانبرخي . نيز آمادگي نداشت
  .نيز دست به هيچ اقدامي نزدند آنهااروپا را به آتش بكشند، ولي 

ليــات چريكــي بــه فكــر همــاهنگي بــا برخــي از نيروهــاي مســلّح كميتــه عم
اين انديشه نيز با . دست به عمليات بزند آنهاكشورهاي عربي افتاد، تا با استفاده از 

ترين نيروهـا از نظـر جغرافيـايي و در     نزديك. ع جدي و محكم مواجه شديك مان
سـال قطـع    20مقايسه با ديگر نيروها به عراق، نيروهاي سوريه بودند كه پـس از  
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عـراق،   ةاز سوي ديگـر نيروهـاي ويـژ   . بسيار داشتند ةفاصلصدام  ارتباط كامل، با

. م دشمن نديده بودنـد اي براي عمليات در پشت خط مقد آموزش كافي و پيشرفته
ارتـش،   ةهاي پيـاد  هايي كه به اين نيروها داده شده بود، در مقايسه با يگان آموزش

تنها يگاني كه بـراي عمليـات   . داد را براي جنگ افزايش مي آنهافقط قدرت بدني 
 888  در پشت خطوط و عمليات خرابكـاري و تـرور آمـوزش ديـده بـود، يگـان      

كل اطالعـات نظـامي بـود و در     ةيگان وابسته به ادار اين. هاي ويژه بود مأموريت
ولـي از نظـر علمـي و واقعـي، آمـادگي      . جنگ عراق به ايران به كار گرفتـه شـد  

  .عمليات خرابكارانه در داخل عربستان سعودي را نداشت
هـاي موشـكي    انگليسي براي شناسـايي پايگـاه   ةاز سوي ديگر نيروهاي ويژ
اي در صـحراي غربـي    ا به صورت بسيار شايستهه زمين به زمين و ديگر فعاليت

بـه   آنهـا من با يكي از . تعدادي از اين نيروها دستگير شدند. به كار گرفته شدند
بـه صـورت   . بسـيار بـود   آنهـا هـاي   توانمنـدي . گوي طـوالني پـرداختم  و گفت

يگـان  . هاي مختلف خاك دشمن قادر بـه فعاليـت بودنـد    اي، در عمق جسورانه
سـكوي پرتـاب موشـك را در طـول      17ه زمين ما توانست هاي زمين ب موشك

هـاي   جنگ سالم نگه دارد و نيروي هوايي متحدين ، نيروهـاي ويـژه و موشـك   
  .را هدف خود قرار دهند آنهانتوانستند هيچ يك از » توماهوك«

هوايي وارد گرديد، قيمت طال به صورت  ةبا فرا رسيدن شبي كه اولين ضرب
هاي مهم تخليه شدند و اهالي بغداد بـه   مغازه. قوط كردقابل توجهي در عراق س

هـاي   هاي فرماندهي به محل قرارگاه .طرف شهرهاي مياني و خانقين كوچ كردند
كـوت، واقـع در    ةجايگزين منتقل شدند و قرارگاه ما به جنوب بغـداد، در جـاد  

آخرين افسـري بـودم   . كيلومتري بغداد منتقل گرديد 40كشاورزي و در  ةمدرس
قرارگاه استخبارات در كاظمين را  17/1/1991-16شب  11ه در حدود ساعت ك

هـاي زمـين بـه     دو ساعت و نيم بعد، آسمان بغداد با آتـش موشـك  . ترك كردم
توفان وحشتناكي از آتش در . هاي ضدهوايي روشن شد هواي سرگردان و توپ

  .عراق پيچيد كه در تاريخ سابقه نداشت؛ جنگ ويرانگر آغاز گرديد
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، در شرايطي كـه نيروهـاي مـا در     17/1/1991- 16شب  نيمه ]از بعد[ 2حدود ساعت 
هـاي   بردنـد، نيـروي هـوايي متحـدين و يگـان      مي آمادگي خود به سر ةباالترين درج

مخابرات و دفاع هوايي ما را هدف  ةمراكز فرماندهي و كنترل و شبك» كروز«موشكي 
هـاي   بـا دميـدن پرتوهـاي آفتـاب، تمـام تمـاس      . خود قـرار دادنـد   ةحمالت گسترد

مـا بـراي تحقّـق اهـداف نظـامي از      . هاي عراق فلج شده بـود  بين استان »مايكروويو«
صـدام  بـا غـروب خورشـيد آن روز،    . كرديم سيمي استفاده مي هاي محوري بي تماس

بينـي   اهـاي پـيش  اي دامنگير عراق خواهد شد، ولي همچنان به رؤي دريافت كه فاجعه
  .نداشت ضربات دريافت و نمايي بزرگ از غير ديگري راه هيچ او .بود وفادار خود شده

هاي دفاع هوايي داده شد  اي به يگان با گذشت روزها، دستورات سختگيرانه
جويي نمايند و در يك مانور پيش پا افتاده و آشكار،  تا در مصرف مهمات صرفه

 ةبه زمين دستور داد تا اسرائيل را هدف حملـ به واحدهاي موشكي زمين صدام 
هاي عربـي را بـه سـمت     بدين ترتيب احساسات ملت. موشكي خود قرار دهند
كننـده در ايـن    اكنش اسرائيل، كشـورهاي عربـي شـركت   خود جذب كرد و با و

دانم كه ارتباط بين جنگ كويت و  نمي. جنگ را در موقعيت سختي گرفتار نمود
ه چيزي به فلسطين داده است؟ حتّي اموالي كه او بـه  چصدام فلسطين چيست؟ 

براي تحقق اهداف مشخصي بوده است يـا نـه؟ امـا     ،هاي فلسطيني داده سازمان
برداري از مصالح ناسيوناليستي از سوي  روي در بهره رويدادها نشان داد كه زياده

ول بايـد  صدام، ادعايي بود كه مستقيماً با اهداف تبليغاتي وي در ارتبـاط بـود؛ ا  
  .خود را حفظ نماييم، بعد به خارج از منزل توجه كنيم ةخان



ی  ٢٨۴ ر وازه  ی  ا   و
حمالت موشكي انجام شده عليه اسرائيل، فاقـد هرگونـه ارزش نظـامي بـود و     

هاي  به چند دليل، دقت هدفگيري موشك. تلفات انساني بسيار محدودي به بار آورد
كه فاقد دقت كافي بودنـد   هايي استفاده شد از نقشه اينكهاول . عراق قابل قبول نبود

ها از نظر تكنولوژي نظامي چنـدان پيشـرفته نبودنـد و كالهـك      موشك آنكهو بعد 
يعنـي بـه    كيلـوگرم،  250هـا   وزن تقريبي كالهك. كردند جنگي سبكي را حمل مي

جرأت به صدام  .هاي اصلي بود هاي معمولي موشك اندازه نيمي از وزن كالهك
تهديد بـه سـوزاندن    2/4/1990اي را كه در روز  هكارگيري عامل شيميايي دوگان

هـاي   او جرأت اسـتفاده از موشـك  . اسرائيل با استفاده از آن نموده بود، نداشت
  .را نيز نداشت) ميكروبي(هاي بيولوژيك  حامل كالهك

ركيـه و همچنـين از   در ت» اينجرليـك «به دنبال عمليات هوايي كه از پايگـاه  
و ] فـارس [درياي مديترانه و درياي سرخ و خلـيج  مستقر در  ناوهاي هواپيمابر
هـاي ثابـت در عربسـتان سـعودي و ديگـر كشـورهاي خلـيج         همچنين پادگـان 

انجام شد و همچنين وارد آمدن ضربات موشكي بسيار دقيق با اسـتفاده  ] فارس[
پيش از اجراي . هاي كروز، بسياري از تأسيسات نظامي ما نابود گرديد از موشك

آالت صنعتي تخليه و به ديگر مناطق  سياري از تجهيزات و ماشيناين عمليات، ب
عمليـاتي جنـوب بـه     ةها پل و كارخانه ويران شد و منطقـ  ده. منتقل گرديده بود

چيزي نمانده بود كه بغداد كـامالً خـالي   . صورت كاملي از ديگر مناطق جدا شد
قيمـت  . شـد  برابـر  150بندي گرديد و قيمت آن  بنزين سهميه. از جمعيت گردد
ها برابر شد و به دنبال اعمال فشارهاي رواني و غـذايي و انجـام    مواد غذايي ده

اي سـقوط كـرد و    سـابقه  نيروهاي ما به صورت بـي  ةهاي سنگين، روحي بمباران
  .برديم مي زميني به سر ةما در انتظار حمل ةهم

پـيش  . بيني كرده بـوديم  ما به صورت بسيار دقيقي ، زمان آغاز حمله را پيش
از آغاز اين حمله با ارسال گزارش مفصلي براي صدام، به وي اطالع داديم كـه  

هاي خود را در كويت ترك كرده  هزار نفر از نيروهاي نظامي ما يگان 50حدود 
: نوشت اين گزارش چنين نوشته بود در پيصدام . اند و به نقاط نامعلومي گريخته



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢٨۵  نو 

هـاي   نوشت يكـي از گـزارش   نيز در پيپيش از اين » !پيروزي با ما خواهد بود«
ديگري كه ما ارسال كرده بوديم و نسبت به وجـود تفـاوت آشـكار تكنولـوژي     

شـما  «: هشدار داده بوديم، نوشته بـود  هاي متحدين هاي ما و سالح نظامي سالح
هـاي   كنيد كه گويا بازرگانان و تجار اسلحه هستيد و سـالح  اي رفتار مي به گونه

، هدر دادن خون و اقتصاد كشـورمان ها به  ولي ما عراقي» !كنيد ميغربي را تبليغ 
براي تحقّق رؤياهاي شخصي كه گرفتار بيماري رهبري است و هيچ اطالعـي از  

آميز و  اصول و مسائل بديهي موازنه و محاسبات نظامي ندارد، يك اقدام جنايت
  .اقدامي كه مستحق لعنت تاريخ است. دانستيم احمقانه مي
در صدام هـاي   زميني، شخصاً به يكي از قرارگاه ةز پيش از آغاز حملچند رو
شهر بغداد رفـتم، ولـي او را   » حي العدل«هاي غيرنظامي در منطقه  يكي از خانه
، منشي شخصي او را ديدم و اطالع دادم كـه  حامد يوسف حمادي. در آنجا نيافتم

آرايـش  . سـت مانور نيروهاي متحدين بـه وضـعيت بسـيار خطرنـاكي رسـيده ا     
تكميل شده است و اين بيانگر آن اسـت  » عرعر - رفحه« ةدر منطق آنهانيروهاي 

را دارند تا خطوط ارتبـاطي  » ناصريه«كه قصد پيشروي تا رود فرات، در جنوب 
حامد . نيروهاي ما قطع شود و نيروهاي گارد رياست جمهوري را محاصره كنند

مه گرديد و از مـن خواسـت   به صورت آشكاري نگران و سراسي يوسف حمادي
... در ساعت«  :بار ديگر گزارش را تكرار كنم تا او بنويسد، شروع به نوشتن كرد

اين پيام را رسـاندم، از آنجـا    آنكهپس از » ...به ما اطالع داد وفيقسرلشكر ستاد 
بـه ديـدن مـن، در قرارگـاه      قصـي و پسـرش  صدام سه ساعت بعد . خارج شدم
 صـابر الـدوري  خنديد به سـپهبد   او در حالي كه مي. دندآم »عطيفيه«سرّيمان در 

از يك اصطالح عاميانـه  صدام  »!سخن گفته و او را ترسانده حامدبا  وفيق«: گفت
» .اي ترسانده اسـت  او را به صورت مسخره« اينكهعراقي استفاده كرد، به معناي 

مـن بـار   . يمام بازگو آنگاه رو به من نمود و خواست تا آنچه را كه به حامد گفته
: پاسـخ او چنـين بـود   . اي از تحليل خود را براي او بازگو نمـودم  ديگر خالصه

  »!آخر مگر صندوقچه است كه در آن را به روي ما ببندند؟«



ی  ٢٨۶ ر وازه  ی  ا   و
دستور داد تا نيروهاي ما دست صدام  30/1/1991يا  29در يكي از روزهاي 

نشـان   بزنند و ضـمن » خفجي«به يك عمليات محدود تهاجمي به طرف منطقه 
دادن همبستگي نيروهاي ما، تمهيدات نيروهاي متحـدين بـراي حملـه را بـرهم     

از ديدگاهم راجع به اين موضوع و مقـدار اطالعـاتي كـه در     صابرسپهبد . بزنند
مـن بـه وي پاسـخ دادم كـه چنـين      . اين خصوص در اختيار داشتم، سؤال كـرد 

اي بـراي   ديل بـه فاجعـه  نبردي نياز به اطالعات زيادي ندارد؛ زيرا به سرعت تب
همچنين نيـروي هـوايي طـرف مقابـل نيـروي      . كننده خواهد شد نيروهاي عمل

توانـد از   ولـي بـه هـر حـال مـي     . زرهي ما را در بيابان تار و مـار خواهـد كـرد   
: بـه او گفـتم  » از چه ديدگاهي؟«: او پرسيد. ديدگاهي، يك مأموريت تلقّي شود

عمليات زميني، پـيش از شـروع    ةجم فاجعبه دنبال اين حمله، به ح چه بسا ما«
  »!آن پي ببريم و موافقت خود را با توقّف جنگ اعالم نماييم

فعلي سـپاه   ةفرماند ياسين المعينيندهي سرلشكر ستاد مكانيزه به فرما 5لشكر
در ] فـارس [هاي كشورهاي خليج  ولي يگان. سوم مأمور اجراي عمليات گرديد

ي تانـك و هواپيماهـاي   چشـكار » A10«يماهـاي  هواپ. برابر اين حمله ايسـتادند 
ــي ــي 52ب ــاي  و هل ــاچي«كوپتره ــده، »آپ ــديمي يكــي از زب ــرين و ق ــرين و  ت ت
  .دارترين لشكرهاي عراق را از دم تيغ گذراندند ريشه

از طريــق راديــو صــدام زمينــي آغــاز شــد و  ةحملــ 24/2/1991در تــاريخ 
شوند، پس ما هـم بـا    خواهند وارد جنگ زميني مي آنها« :اني كرد و گفترسخن
  ».جنگيم در زمين مي آنها

روز متحمل بمباران هوايي و گـاهي دريـايي سـنگيني     38نيروهاي ما ظرف 
هايي كه يك  مراجع رسمي از سقوط بمب سنگيني در كنار يكي از خندق. شدند

شدت انفجار اين بمب به حـدي  . نفربر زرهي در آن مخفي شده بود خبر دادند
هاي  متحدين از بمب. رهي را از درون كانال به بيرون پرتاب كردز بربود كه نفر

هـاي   تن، به منظور ايجاد شـكاف در ميـدان   هفتبسيار سنگيني، به وزن حدود 
هـاي نفتـي نيـز بـا      طرح ايجاد كانال دفاعي مجهز به لوله. كردند مين استفاده مي



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢٨٧  نو 

ين در بين دريـا  ناكامي مواجه گرديد، زيرا با نزديك شدن نيروهاي زميني متحد
. زدنـد  نشـيني مـي   و كانال پر از نفت، نيروهاي ما بـه سـرعت دسـت بـه عقـب     

تيـپ از   هفتمتحدين ،  ةبه دنبال حمل«: فرماندهي سپاه سوم چنين گزارش داد
مفهوم واقعي اين حـرف آن اسـت كـه    ( ».اند نشيني كرده خط مقدم دفاعي عقب
خـود را   فالح عبودسپاه يعني سپهبد ستاد اين  ةفرماند.) اند نيروها تار و مار شده

در چنـين  . ي مواضع از دست رفتـه آمـاده كـرد   گير براي پاتك به منظور بازپس
حضور يافـت  » هيعطيف«در قرارگاه سرّي و غيرنظامي ما در صدام شرايط سختي 

 وفيقنظر سرلشكر «: پرسيدصدام . ، او را در جريان اوضاع قرار دادصابرو سپهبد 
گيـري مواضـع از    اوضاع از كنترل خارج شده است و بـازپس «: تمگف» چيست؟

دست رفته مستلزم حضور دو برابر نيروهايي اسـت كـه پـيش از ايـن در آنجـا      
به نظر مـن  . اند و در حال حاضر چنين نيرويي در اختيار سپاه نيست مستقر بوده

ما اين . گيرد  اين سپاه نخواهيم كه مواضع اوليه را بازپس ةبهتر است كه از فرماند
چنـين پاسـخ   با ناخرسـندي  صدام » .نادرست را در جنگ با ايران شناختيم ةروي
افسر خوبي است، بايد او را به حـال خـود واگـذاريم تـا      صالحسپهبد ! نه«: داد

حدود يك ساعت بعد گزارشي به دست ما رسيد كه حاكي از آن » .آزمايش كند
انـد و نيروهـاي    را بـازپس گرفتـه  خـود   ةبود كه نيروي سپاه سوم مواضـع اوليـ  

با شنيدن اين خبر باز شـد و  صدام  ةچهر. اند نشيني شده متحدين مجبور به عقب
هنوز يك ساعت سـپري نشـده بـود كـه     . چيزي بگويد، به من نگاه كرد آنكه بي

. نيروهاي متحدين به دست ما رسيد ةگسترد ةگزارش ديگري حاكي از ضدحمل
ســپاه ســوم،  ةيــپ از مواضــع خــودي در منطقــت هشــتايــن گــزارش،  ةبرپايــ
گونـه   ما بـه ايـن  «: كرده و گفتمصدام اين بار من رو به . نشيني كرده بودند عقب
گيـري   نيروهاي ما و بازپس ةضدحمل. ايم هاي ساختگي عادت كرده گيري موضع

ها همچنان ادامه پيدا  دست به دست شدن جبهه. مواضع قبلي درست نبوده است
هاي مثبت فرماندهان اعتمـاد   ايد تدبيري داشته باشيم و نبايد به گفتهما ب. كند مي
  .كشيد خود را درهم ةچيزي بگويد، بار ديگر چهر آنكهبي صدام » .كنيم



ی  ٢٨٨ ر وازه  ی  ا   و
در غرب كويت، نيروهاي مصري با كندي بسيار دسـت  » السالمي«در محور 

تـا  ت از من خواسصدام رسيدن شامگاه روز اول حمله،  با فرا. به پيشروي زدند
در بغـداد  » العـدل  حـي «غيرنظـامي   ةبه قرارگاه سرّي رياست جمهوري در منطق
مـن بـا   . الع رهبـران سياسـي برسـانم   بروم و گزارش آخرين وضعيت را به اطـ 

وزيـر   طارق عزيز، جمهور رئيسمعاون  طه الجزراويوزير،  نخست سعدون حمادي
بليغـات مالقـات   وزير ت لطيف نصيف جاسموزير و  نخست امور خارجه و معاون

نشـيني نيروهـاي مـا،     اي از وضـعيت نظـامي و عقـب    پس از بيان خالصه. كردم
گفتيـد كـه    شما مي«: از شدت خشم و غضب منفجر شد و گفت سعدون حمادي

نشـيني   را نـابود سـازيم و االن عقـب    آنهـا زميني هستيم تـا   ةما منتظر آغاز حمل
مـا چنـين چيـزي نگفتـه     «: ادممـن پاسـخ د  » !كنيد؟ نشيني مي چرا عقب !كنيد مي

به هيچ وجه ما چنـين چيـزي نگفتـه    «: من گفتم» !بله گفتيد«: ولي گفت» .بوديم
تر شد، طارق عزيز  اين بگو مگوها و لحن جمالت ما خشن آنكهپس از » !بوديم

كسـي كـه   ! نه دكتـر «: مگوها وارد عمل شد و گفت براي پايان دادن به اين بگو
و بـدين ترتيـب   » .بود نه اطالعـات ارتـش   جمهور ئيسراين جمله را گفته بود، 
  .يك كلمه حرف بزند دهان خود را بست آنكهسعدون حمادي بدون 

  
  نشيني شكست و عقب

او از فرماندهان خواست تا تـالش كننـد   . برد مي در خواب و خيال به سرصدام 
ه هـا ببندنـد، آنگـا    هزار سرباز غربي را به اسارت گرفته و روي تانك سهحدود 

هـاي نفـت عربسـتان     برمبناي يك طرح از قبل تعيين شده، به منظور اشغال چاه
ولـي بـه دنبـال    . ، به طرف جنوب پيشـروي نماينـد  »الشرقيه« ةسعودي در منطق

دسـتور داد تـا فـوراً نيروهـا از كويـت      صدام هاي خطرناك، شخص  نشيني عقب
  .نشيني كنند عقب

ولـي  . نشـيني را آغـاز كردنـد    قـب نيروهاي ما كار ع  شب، هرسيدن نيم با فرا
نشيني به تعداد زيادي از نيروهايمان فراهم نشد و كشـتار   امكان اعالم خبر عقب



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢٨٩  نو 

نشيني اين تعداد انبوه از  اصلي براي عقب ةزيرا وجود يك حادث. بزرگ آغاز شد
طرف  ةپوش كافي نبود و هواپيماهاي جنگند افراد و هزاران تانك و توپ و زره

اين جاده را قطع  آنها. مرگ آغاز كرده بودند ةاي را روي جاد ردهفش ةمقابل حمل
  .از افسران ستاد مجبور شدند با پاي پياده به عراق بازگردند يكردند و بسيار

در محور شمال غربي، نيروهاي هوابرد امريكا توانستند پايگـاه امـن، واقـع در    
اشـغال خـود   كيلـومتري رود فـرات را بـه     هفـت جنوب شهر ناصريه در حـوالي  

براي رسيدن به اين نيروهـا   فرانسه نيز ي امريكا، انگليس ونيروهاي زمين. درآورند
. نيروهاي گارد رياست جمهوري بـود  ةمحاصر آنهاهدف . دست به پيشروي زدند

او گفتـه  . داده بوديم، تحقـق يافـت  صدام به اين ترتيب، آنچه كه خبرش را قبالً به 
  »درِ آن را روي ما ببندند؟ آنهاكه مگر جبهه يك صندوق است «: بود

هـاي گـارد رياسـت جمهـوري حملـه كردنـد و        نيروهاي امريكايي به يگان
  .وارد آوردند آنهاتلفات سنگيني به 

زمينـي،   ة، چند ساعت مانده به يكصدمين ساعت حملـ 1991 ةفوري 28روز 
 صـد س سـاعت  رأ اعـالم كـرد كـه   ] وقت امريكا جمهور رئيس[بوش ] جورج[

مـن ايـن موضـوع را بـه     . بس برقرار خواهد شد ، آتش]صدمين ساعت[تعمليا
، سـعدي طعمـه  ير دفـاع، ارتشـبد سـتاد    اعالم كردم و با تلفن به وزصدام منشي 

و معـاون عمليـات سـتاد     حسـين رشـيد  س ستاد مشترك ارتش، ارتشبد ستاد رئي
اذ تصميم اطالع دادم تا آنها نيز براي اتّخ سلطان هاشم احمدسپهبد ستاد مشترك، 

بـس را صـادر    به محض حضور در قراراگاه ما ، فرمـان آتـش  صدام . آماده شوند
. را از مرگ قطعـي نجـات داد  صدام لعنتي بود كه  ةكرد و اين لحظه، همان لحظ

زيرا راه پيشروي به سمت بغداد هموار شده بود و اين ادعا كه ملـت عـراق در   
  .خواهند جنگيد، حرف پوچي بيش نبودصدام كنار 

تانك خـود را   4500تانك از مجموع  2700تا  2500ما در اين جنگ حدود 
  پـوش و تـوپ را نيـز از دسـت داديـم و فقـط        همين تعداد زره. از دست داديم

اي كـه بـه ايـران     هواپيماي جنگنده 115غير از  -فروند هواپيماي جنگنده  260



ی  ٢٩٠ ر وازه  ی  ا   و
ي كه ما در اختيـار  ا جمع كل هواپيماهاي جنگنده. براي ما باقي ماند -گريختند 

  .فروند بود 640داشتيم 
حتّي نتوانست تهديد به استفاده از سالح شيميايي و يا ميكروبي بكنـد  صدام 

سالح اتمي، يكي از عوامـل   ةها به اضاف و در واقع پيشرفت در توليد اين سالح
بارش، ناتواني خـود را در   او با وجود شكست ذلّت. آغاز اين جنگ ويرانگر بود

هاي ممنوعه، چه در برابر متحدين و چه در برابـر اسـرائيل و    رگيري سالحبه كا
قدر قاطع و  المللي آن هاي بين زيرا قطعنامه. را به اثبات رساند آنهافايده بودن  بي

بر سـر كـار آيـد، قطـع نظـر از      صدام جدي است كه حتّي به رژيمي كه بعد از 
اگـر  . فزارهـايي را نخواهـد داد  ا در اختيار داشتن چنين جنـگ  ةهويت آن، اجاز

افزارها را حفظ نمايـد، بـار ديگـر ملّـت      رژيم بعدي نيز تالش كند تا اين جنگ
  ، شايسته آن است كـه از وجـود ايـن   رو از همين. عراق تاوان آن را خواهند داد

و بـه عنـوان عنصـري بـراي     صـدام  افزارها به عنوان اهـرم فشـاري عليـه     جنگ
افزارهايي هستند كه براي نابودي ملت و  اينها جنگ .سرنگوني وي استفاده شود

صـدام   ةها را به طرف سين ما بايد اين سالح. هستندصدام كشور عراق در اختيار 
است و پس از نابودي وي، بايد عراق صدام نشانه بگيريم، دشمن ما فقط و فقط 

  .را از نظر عمراني و اقتصادي بازسازي نماييم



  
  
  
  

  آرزوهاي مرده
  

 آنهانيكويي آرزوي نيكوكاران است و شرارت ويژگي افراد شر و آرزوي  وخير 
تا هنگامي كه اميدها و آرزوها در چارچوب حقّ و عدالت قرار داشـته  . باشد مي

اي بـه   شوند؛ اگر از آن فاصله گرفتند، ويژگـي شـرورانه   باشند، مشروع تلقّي مي
  .گيرند خود مي

هـا در ابعـاد مختلـف زنـدگي،      اقـي تاريخ عـراق، عر  ةسال گذشت 29در طول 
اي  مايل بودند به صنايع غيرنظامي پيشرفته آنها. اند اميدها و آرزوهاي انساني داشته

دست يابند، ولي صنايعي به وجود آمد كه ضمن از بين بردن ميلياردها دالر ثروت 
معلوم شد كه كشور . اين مملكت، چيزي جز رؤياهاي پوچ و توخالي دربرنداشت

هـاي معـدني و ديگـر     توجه به درآمـدهاي مـالي و سـطح علمـي و ثـروت      ما، با
. باشـد  امكاناتي كه در اختيار دارد، از حيث توليد صنعتي از بـدترين كشـورها مـي   

ها مايل بودند تا مواد غذايي اساسي الزم خود را توليد نمايند، ولي سياست  عراقي
مهاجرت از روستا بـه شـهر، بـه    . اي مغاير با اين آرزو منتهي گرديد به نتيجهصدام 

. خاطر حماقت و اشتباه در سياست كشاورزي و تجارت، همچنان تداوم پيدا كـرد 
رژيم عراق اصل بيكاري پنهان را دنبال كرد و خدمات شهرداري را فقـط منحصـر   

  .به برخي از شهرهاي اصلي نمود
تحقّق آن هايي در راستاي  عمل بپوشد و گام ةما اميدوار بوديم دموكراسي جام

هاي حكومت خود را بر خونريزي بنا نهـاده بـود،    كه پايهصدام برداشته شود، ولي 
مـا اميـدوار بـوديم كـه همكـاري و      . حاضر نبود جز در راه سركشي قدمي بـردارد 

 هماهنگي بين كشورهاي عربي افزايش پيدا كرده و ما با جهانيان رابطه برقرار كنـيم، 



ی  ٢٩٢ ر وازه  ی  ا   و
   دليـل را بـه  صـدام  اي قـرار دادنـد كـه     دربسـته مـا را در همـان جعبـه     آنهـا اما 

  .اش در آن جاي دادند سوء پيشينه
  

  رؤياهاي صدام
  :انداز شده بود در آسمان و فضاي عراق و منطقه طنينصدام رؤياها و آرزوهاي 

هــاي  ايجــاد اســكادران ةادعاهــاي خويشــاوندان نــادان خــود را در زمينــ .
هايي كه سرتاسر خلـيج   زي ناوگانهواپيماهاي انتحاري، به منظور نابودسا

  .را پر كرده بودند، باور كرد] فارس[
 .را نجات دهد آنهاقصد داشت با فراري دادن هواپيماها به ايران،  .
ــي . ــارگيري شــبكه  م ــه ك ــا ب ــي خواســت ب ــاي ب ــتف  ه ــا اس ده از اســيم و ب

 .رد زبان، در روز آغاز جنگ، متحدين را غافلگير سازدهاي كُ چي سيم بي
 .هاي كويت را نابود نمايد ترين ساختمان د داشت بزرگقص .
 .را در اختيار خود نگه دارد» بوبيان« و »وربه« ةجزير خواست حداقل دو مي .
 .هزار سرباز غربي را به اسارت گيرد 3قصد داشت  .
هم شكند و يك انقـالب  ت صفوف متحدين عرب و غربي را درخواس مي .

هـاي بـزرگ و ويـران كـردن تخـت و       معظيم و اسالمي را با دريدن شـك 
 .هاي بسيار، رهبري نمايد تاج

 .قصد داشت با انجام انفجارها و عمليات تروريستي، جهان را وحشت زده نمايد .

 .خواست نيروهاي مهاجم را در كانالي از نفت و آتش بسوزاند مي .

ا را كـه خـود او پـاي آن ر    1975 ةقصد داشت ايران را وادار كند تا معاهد .
امضا كرده بود، لغو نمايد و نيمي از اروندرود را كه خود او مالكيت ايران 

 .به رسميت شناخته بود، بازپس ستاندرا بر آن 
 .او باشد خواست عراق را به ابرقدرتي تبديل كند كه رهبر آن خود مي .
هاي كليدي  پست تمام كه دهد گسترش آنچنان را اش خانوادگي نسل داشت قصد .

 .هاي غير مهم عراق، تا چند قرن بعد نيز در اختيار آنان قرار گيرد پستو حتي 



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢٩٣  نو 

. بـرد  در رؤياي به انحصار درآوردن همه چيز براي خـود بـه سـرمي   صدام  .
پايـان  » اللّه اكبر و ليخسأالخاسـئون «اش را با عبارت  هاي طوالني سخنراني

را از هـاي خـود    قصد داشت با به كارگيري اين جملـه سـخنراني  . داد مي
ولي از همين ابزار عليـه خـودش اسـتفاده    . ها متمايز نمايد ديگر سخنراني

فوق را به اين صورت عـوض   ةكرديم و از طريق راديوهاي مخالفين جمل
گيـري رسـالت    اللّه اكبر كلمه حقّي است كه مـا از هنگـام شـكل   «: كرديم

 ».چقدر بيچاره استصدام ... ايم عظيم الهي آن را به ارث برده
 

  هاي انتحاري سكادرانا
ي طرف مقابل، خود را بـراي جنـگ   اي كه نيروهاي ما و همچنين نيروها در مرحله

كردند، ما حجم تجمع نيروهاي  و به دنبال اشغال كويت آماده مي] فارس[م خليج دو
تركيه، درياهاي مديترانه و سرخ را بـه اطـالع رياسـت      ،]فارس[متحدين در خليج 

رسيده  فروند 600به  آنهاتيم كه تعداد هواپيماهاي جنگنده جمهوري رسانديم و گف
 آنهـا تـر از قـدرت    ما قدرتي بزرگ«: نوشت اين گزارش نوشت در پيصدام . است

باز هـم او فقـط   » .مندند با ايران بهرهجنگ هاي ما از تجربه  خلبان. ميدر اختيار دار
هايشان، سيستم  ، توانمندي آنهامتّكي به آمار و اعداد بود و نوع هواپيماها، ويژگي 

هـاي دو طـرف، شـرايط روانـي و      پرواز شبانه، سيستم هـدفگيري، كيفيـت بمـب   
بـا اسـتفاده از ابزارهـاي موجـود و      آنهاها، ورزيدگي جنگي  آمادگي روحي خلبان

هاي ايجاد پارازيت، ناوبري، كنترل و دفاع هـوايي را   امكانات الكترونيكي در زمينه
و  23و ميـگ   21ي ميگ ال، تجربيات خلباني كه هواپيمااي مثبر. گرفت ناديده مي
هـاي فنـي و    نمايـد، در حـد توانمنـدي    را هدايت مـي  20و سوخوي  7سوخوي 

قـدر كـه از شـجاعت و     ايـن خلبـان هـر   . باشد تكنولوژيك اين نوع هواپيماها مي
لوحانـه و غيرمنصـفانه اسـت كـه      دليري و آموزش كافي هم برخوردار باشد، ساده

بـا   16 - و يـا اف  15 - را بـا خلبـاني كـه يـك هواپيمـاي اف      هـاي او  توانمندي
وقتي پـاي هواپيماهـاي نـامرئي    . كند، مقايسه نماييم تكنولوژي برتر را هدايت مي



ی  ٢٩۴ ر وازه  ی  ا   و
هاي پيشرفته نظـامي كـه از يـك ديـواره دفـاعي       افكن استيلت، يا بمب 117 - اف

  .گردد تر مي ي عميقا مندند به ميان آيد، چنين فاصله الكترونيك بهره
 ةكه تا لحظـ ( مزاحم صعب الحسن التكريتينيروي هوايي، خلبان ستاد  ةفرماند

نيروي هـوايي، حتـي نـام او را نيـز در سـرويس       ةانتصاب وي به عنوان فرماند
كـه نـامش در طـول     داطالعات ارتش نشنيده بوديم، زيرا وي افسر گمنامي بـو 

و همچنـين  .) نيز مطـرح نشـده بـود    حتّي يك دفعه] با ايران[سال جنگ  هشت
معـاون عمليـاتي نيـروي هـوايي و      خلدون خطاب التكريتيخلبان ستاد سرلشكر 

گفتنـد   بيني دروغيني سخن مي فعلي نيروي هوايي، با تكبر و خود بزرگ ةفرماند
، سـالم عبـور نخواهـد كـرد و     ]متحـدين [كردند كه حتّي يـك تانـك    و ادعا مي

هـاي نفـت را بـه آتـش      شكسـته و چـاه   را درهم آنهايي هواپيماهاي ما دفاع هوا
مـا آرايـش    اينكـه گفت، تا  نيروي هوايي با همين لحن سخن مي. خواهند كشيد

رسـانديم و   آنهاعظيم قوا و نيروي هوايي و موشكي نيروهاي مقابل را به اطالع 
  .هاي انتحاري را به رخ ما كشيدند در مقابل، اسكادران آنها

اي در كـاخ رياسـت    ، من بـراي شـركت در جلسـه   1990مبر ماه نوا ةنيم در
مـزاحم  چند دقيقه بعد از ورودم به سـالن جلسـات،   . جمهوري فراخوانده شدم

سـابق   ةفرمانـد  حميد شعبان التكريتـي ، سـپهبد  خلدون التكريتي، سرلشكر التكريتي
نيـت نظـامي، كـه در    ول امئمس طه عباس االحبابينيروي هوايي و سرلشكر ستاد 

سپهبدي ستاد است، نيز وارد سـالن   ةكل سازمان امنيت با درجل حاضر مديرحا
، منشـي رياسـت   حامـد يوسـف حمـادي التكريتـي     آنهـا پـس از  . جلسات شدند

بـه مـن   صـدام  . آتـي داد  ةدر چند دقيقصدام جمهوري وارد شد و خبر از ورود 
ضـيح  اشاره نمود تا آخرين وضعيت مربوط به تجمـع نيروهـاي متحـدين را تو   

هاي  راجع به ناوگانصدام بيشتر سؤاالت . دهم و بدين ترتيب جلسه آغاز گرديد
و به ويژه ناوهاي هواپيمابر و ناوهاي ] فارس[خليج  ةدريايي امريكايي در منطق

مستقيماً  مزاحمسپهبد . رسيد پس از من نوبت نيروي هوايي فرا. انداز بود موشك
من غير از موضوعاتي كه مستقيماً . كردهاي انتحاري را مطرح  موضوع اسكادران



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢٩۵  نو 

وع فكـر نكـرده   شد، پيش از اين راجع به ايـن موضـ   هايم مرتبط مي با مأموريت
» پـرل هـاربر  «يه پايگاه هوايي نيروي هوايي ژاپن عل ةبه حمل مزاحمسپهبد . بودم

هـاي سـنگيني را بـه     مله زيانجهاني اشاره كرد و افزود كه اين حم در جنگ دو
 ةهايي از حمالت انتحـاري بـه وسـيل    سپس داستان. يكايي وارد نمودناوگان امر

گيري كرد كـه فرمانـدهي نيـروي     هواپيماها را بيان نمود و در پايان چنين نتيجه
دومـي بـه ايـن     يكمي تا سـرهنگ  نفر از خلبانان را با درجات ستوان 20هوايي، 

يك يا دو  ةصلرا يكي پس از ديگري به فا آنهاسپس . منظور انتخاب كرده است
آمادگي خود را اعالم  ،براي اجراي اين مأموريت آنهانفر  18دقيقه فراخواند كه 

 دليلاعالم كردند كه دستيابي به اهداف دشمن در عمق، به  آنهادو نفر از . كردند
وجود دفاع هوايي توانمند و پرواز هميشـگي هواپيماهـاي شناسـايي و هشـدار     

خلبـاني كـه    18در اين جلسه به هركـدام از  . تپذير نيس امكان» آواكس« ةدهند
دالر پـاداش اعطـا    500هـزار دينـار، معـادل     2اظهار آمادگي كرده بودند؛ مبلـغ  

. ، هيچ اطالعي در دسـت نيسـت  لي هنوز از سرنوشت دو خلبان ديگرگرديد، و
كل اطالعات نظامي بود، يك ماه بعد به جاي  ةرا كه افسر ادار آنهابرادر يكي از 

  .منتقل كردند ديگري
، توضيح داد كه اطالعات امنيتـي موجـود   طه االحبابيدر اين جلسه سرلشكر 

، سرلشـكر  مزاحمسپهبد . است آنهاها، بيانگر وضعيت خوب همه  پيرامون خلبان
سازي و اجرايي و ديگر تدابير  ها و اقدامات آماده را موظف نمود تا طرح خلدون

وي گفـت كـه هواپيماهـاي    . جلسه برسـاند  اتّخاذ شده را به اطالع حاضران در
را بـراي اجـراي مأموريـت در نظـر      22و سوخوي 7، سوخوي23، ميگ25ميگ
هـاي هـوا بـه دريـاي      مجهز به موشك 1-همچنين دو هواپيماي ميراژ اف. رددا

. رسـد  فرونـد مـي   چهاراند كه اين تعداد به  نيز تجهيز شده) ضد كشتي(اگزوسه 
اي سوختگيري كنند كه بتوانند  اهاي ميگ به گونهوي گفت كه قرار است هواپيم

هـدف را طـي كننـد و     ةموجود بين پايگاه پرواز تـا منطقـ   ةونيم برابر فاصل يك
. نسبت به اهداف دوردست، فقط رسيدن به هدف، بدون بازگشت مطـرح باشـد  



ی  ٢٩۶ ر وازه  ی  ا   و
البته هواپيماهاي ميراژ از اين قاعده مستثني هستند، زيرا سوخت كـافي دارنـد و   

هـاي انفجـاري تهيـه و در     عالوه بر اينها بسته. هاي مؤثر هستند ه موشكمجهز ب
  .هاي سوخت احتياطي اين هواپيماها جاسازي شده است باك

  
  اهداف صدام

  :قصد داشت به اهداف زير دست يابد] عمليات انتحاري[با اين اقدام صدام 
  .هاي شناور امريكايي اي دردناك به يگان وارد آوردن ضربه .
هاي از خود گذشته و آمـاده   م به جهانيان كه وي تعداد كافي از خلباناعال .

هايش را در اختيار دارد تا بدين ترتيب ديگران را  براي اجراي دستورات و طرح
 .بترساند و خود را در تاريخ مطرح سازد

دسـت بـه   صـدام  هـاي عـراق نيـز در دوران     گفته شود خلبـان  اينكهبراي  .
هـا يـا مخصـوص     ند و چنين اقـدامي منحصـر بـه ژاپنـي    ا عمليات انتحاري زده

 .باشد نمي جمال عبدالناصردر دوران » نيروهاي جمال«
 سـپهبد . بـود در اين خصوص محاسبات كافي را به عمل نياورده صدام ولي 

و ديگر افراد نيروي هوايي نيز به او تفهيم نكردند كه با توجه بـه شـرايط    مزاحم
  .يابي به اين اهداف وجود نداردموجود آن روزها، امكان دست

به ياد آن دو خلبان مفقودي كه با شجاعت، نظر خود را در مورد عدم امكان 
عدم اطالع از سرنوشـت   دليلدستيابي به اهداف دشمن ابراز كردند، هستم و به 

پـذير   براي من كامالً آشكار بود كه چنـين مـأموريتي امكـان   . آنان، بسيار متأسفم
  .خلبان با شهامت نظر خود را گفتند نيست، ولي آن دو

  
  انگاري هلئوليت سمس

اموال حرامـي را، بـه قيمـت    صدام را فريب دادند و يا از دست صدام شايد كساني كه 
بودند كه او را فريـب  صدام هاي  اين ژنرال«  :مكيدن خون مردم به جيب زدند، بگويند

  :استصدام ه تقصيرها به گردن گويم كه به داليل زير، هم مي آنهامن در پاسخ » .دادند



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٢٩٧  نو 

هاي كليدي منصوب كرده بـود   او تعدادي از خويشاوندانش را در پست .
نااليقي  ةبراي مثال فرماند. و اين در حالي بود كه فاقد شايستگي كافي بودند

با منصوب نمـودن  صدام كند كه  كند، ولي احساس مي كه احساس ضعف مي
كنـد؛   ه است، مثل فالگيران عمل مياو در پست بزرگي، در حق او لطف كرد

گويـد كـه    تمايالت و روحيات طرف مقابل را شناسايي كرده و چيزهايي مي
  .او را خوش بيايد

فرماندهانش را عادت نداده بود تـا بـا صـراحت و صـداقت سـخن      صدام  .
كننـد، وحشـيانه    بگويند؛ زيرا او با كساني كه صادقانه نظرات خـود را بيـان مـي   

انتخـاب  [بهترين مثال، سرنوشتي است كـه دامنگيـر دو خلبـان    . دكن برخورد مي
 .مذكور گرديد] شده براي عمليات انتحاري

هـاي اطالعـاتي قبلـي و بعـدي، حـاكي از        ها و تحليـل  بسياري از گزارش .
نظامي بود، ولي آنچـه   ةبرتري آشكار تكنولوژي متحدين و عدم تعادل در موازن

 .، به قوت خود باقي ماندگذشت طاغوتي ميصدام در خيال 
هواپيماهـاي مـا هرگـز قـادر بـه رسـيدن بـه         اينكـه گيري در مـورد   نتيجه .

قابـل تـوجهي   و علمـي  فنـي   ةاهدافشان نيستند، كار سختي نبود و نياز به تجرب
زيرا مجموعه تدابيري كه نيروهاي طرف مقابل اتّخاذ كرده بودند، كامالً . نداشت

 :آشكار و چنين بود
هـاي راداري و   جنوب و جنوب غربي عراق، تحت انـواع پوشـش   ةمنطق .1

هواپيماهـاي آواكـس و    ةپوشش راداري به وسيل. الكترونيكي قرار داشت
تا سواحل ايران را ] فارس[خليج  ةگرفت و منطق ديگر ابزارها صورت مي

مجموعه عمليات آمادگي و قرار گرفتن هواپيماهاي عراقي . شد شامل مي
هاي هوايي و خطـوط پـروازي    ها و قرارگاه ازشان از پايگاهبر باندها، پرو

هرگونــه مــانور جــانبي بــه منظــور . ، در ديــد راداري قــرار داشــتآنهــا
فايده بود و عالوه بر اينها انجام  برداري از فضاي ساحلي ايران نيز بي بهره

  .چنين مانورهاي هوايي مقدار زيادي سوخت الزم داشت



ی  ٢٩٨ ر وازه  ی  ا   و
هاي هوا به هـواي   به صورت مستمر و موشك وجود هواپيماهاي گشتي، .2

 .دوربرد
 .هاي موشكي زمين به هوا، به صورت فشرده گسترش يگان .3
كه مجهز بـه ابزارهـاي دفـاع     آنهاهاي محافظ  شناورهاي دريايي و كشتي .4

 .شناسايي، موشك و توپخانه بودند: هوايي مثل
هاي هـوا بـه    يا بمب ها و ما توانايي شليك موشك ةكنند هواپيماهاي عمل .5

 .حفاظتي شناورهاي دريايي طرف مقابل را نداشتند ةدريا از خارج منطق
صـدام  تر، ملت عراق و نيروهاي مسلّح آن اعتقادي به رهبري  از همه مهم .6

رهبري مسـتبدانه و   ةهاي اشتباه و رؤياهاي او در زمين و اهداف و ارزيابي
فكر كسي كه زندگي خـود را  به همين خاطر، . خودخواهانه وي نداشتند

عمليـات  [خلبـان   18آن . نمـود  لوحانه مي فدا نمايد، سادهصدام به خاطر 
نيز به عدم امكان اجراي مأموريت خود پي بـرده بودنـد، ولـي    ] انتحاري

 .خواستند خود را از پيامدهاي مخالفت با آن طرح نجات دهند مي
و براي اولـين بـار،   جنگ شروع شد و حتي يك خلبان انتحاري پرواز نكرد 

زيرا قصد داشت . عدم اجراي اين مأموريت مؤاخذه نكرد دليلكسي را به صدام 
او بهتر از هر كس . با يك پيروزي دروغين بر شكست بزرگش سرپوش بگذارد

بـزرگ   ةدانست كه چه كسي بيش از همه مقصر است؛ كسي كه درج ديگري مي
كل نيروهاي  ةبه عنوان فرماند خود راكند و  داران ستاد را به خود اعطا مي ارتش

منـد باشـد و    نمايـد، الزم اسـت كـه از اطالعـات نظـامي بهـره       مسلّح مطرح مي
  .افزارها و اصول كلي جنگ را بشناسد جنگ



  
  
  
  

  فراري دادن هواپيماها به ايران
  

هاي خشك مورد بحـث   ها پر از تجربياتند؛ ولي نبايد تجربيات را برمبناي روش جنگ
هاي سريع علمي و تكنولوژيك، بايد امكـان   پيشرفت ةبلكه در ساي. ي قرار دادو بررس

هـا و   هاهـوايي اسـرائيل عليـه پايگـ     ةبـدون ترديـد حملـ   . پويايي به تجربيات بـدهيم 
شود؛ زيرا منجر  تلقّي مي 1967ترين رويداد جنگ پنجم ژوئن  هاي مصر، مهم فرودگاه

روي  مصـر،  هواپيمـاي  65دود حـ . رديـد هاي سنگيني گ به وارد آمدن تلفات و زيان
  .ها نابود شدند باندهاي فرودگاه

اولين درسي كه از اين حمله گرفته شد، ضرورت حفاظـت و تـأمين امنيـت    
 ةهـاي بزرگـي را در زمينـ    ايران و عراق نيـز برنامـه  . هواپيماها روي زمين است

آرمه، براي  تونحفاظت زميني از هواپيماها به اجرا گذاشتند و صدها پناهگاه از ب
حفاظت از هواپيماهايش  ةايران در زمين. يك، دو يا چهار هواپيما احداث گرديد

سـاله،   8جنـگ  در برابر حمالت هـوايي مـا، از اولـين ضـربه گرفتـه تـا پايـان        
افزارها  به كارگيري جنگ ولي پيشرفت قابل توجهي كه در. صددرصد موفق بود

نسـت بـا توجـه بـه حاكميـت مطلـق       هاي هوايي صورت گرفته بود، توا و بمب
  .از اهميت درس اول بكاهد ،نيروهاي متحدين

هوايي متحدين نشده بود، ميزان پيشرفت و  ةكه غافلگير حمل يزمان تاصدام 
او تصـور  . تحول تكنولوژيك در نيـروي هـوايي عـراق را بررسـي نكـرده بـود      

ق، تـا حـدود   هاي سازمان اطالعات ارتـش عـرا   ها و گزارش كرد كه تحليل نمي
اسـاس توطئـه بـراي از بـين      ر اثر ترس و يا بربآميز است و شايد  زيادي مبالغه

  .بردن روحيات و در نتيجه براندازي رژيم وي تهيه شده است



ی  ٣٠٠ ر وازه  ی  ا   و
  حفاظت ةفلسف

هـاي نيـروي    در برنامـه [و فرمانـدهي نيـروي هـوايي    صدام مشترك  هاي ديدگاه
  :چنين بود] هوايي عراق

ايـن  . ي در جنگ مشاركت نمايـد هوايي به صورت جد الزم است كه نيروي .
با تمـام وظـايف و    ي و تحركات هوايي متقابل است كهكت در دو قالب دفاعمشار

  .پذيرد ها، به منظور دسترسي به اهداف نظامي طرف مقابل صورت مي مأموريت
، در درون 2000و ميـراژ   25، ميـگ  29بايد هواپيماهاي بهتر، يعني ميـگ   .
 20، سوخوي 21ميگ : اي بتوني محافظت شوند و هواپيماهاي قديمي ماننده آشيانه

در داخـل و    كه فاقد پناهگاه هستند، در مناطق درختكـاري شـده،   7و سوخوي 
به همين خـاطر تعـداد زيـادي از ايـن      .هاي هوايي مخفي شوند خارج از پايگاه

 .دهاي هوايي منتقل گرديدن هواپيماها به روستاهاي نزديك پايگاه
ــاي  . ــدادي از هواپيماه ــزام تع ــه   اع ــامي ب ــامي و غيرنظ ــل نظ حمــل و نق

 .هاي تعدادي از كشورهاي عربي فرودگاه
تفاهم با حكومت ايران به منظور پذيرش تعدادي از هواپيماهـاي حمـل و    .

در  آنهـا هـوايي و اسـتقرار    ةهاي هشـداردهند  نقل نظامي و غيرنظامي و ايستگاه
 .هوايي ايران هاي ها و پايگاه فرودگاه

وزير راه و ترابري  محمد حمزه الزبيديمعاون رئيس شوراي فرماندهي انقالب و 
مـاه مـارس    ]قيام[زبيدي به دنبال انتفاضهال(. عراق، اين مأموريت را به عهده گرفتند

ـ  البته برنامه.) منصوب شدعراق وزير  مردم عراق، به عنوان نخست 1991 ا ريزي و ي
  .ور انتقال هواپيماهاي جنگنده به ايران انجام نشدهماهنگي قبلي به منظ

  
  جنگ هوايي

عمليـات بمبـاران هـوايي و     17/1/1991- 16شـب   نيمـه بعـد از   2حدود سـاعت  
هاي دفاع هوايي و تأسيسات مهـم   فرماندهي و كنترل و كانون ةموشكي عليه شبك

  :ديدگر با گذشت روزها، اين حقايق تلخ آشكار مي. نيروي هوايي آغاز گرديد



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٠١  نو 

هـاي نظـامي،    متحدين به برتري مطلق هوايي دست پيـدا كردنـد؛ آكـادمي    .
تحقق چنين برتري را دور از دسترس تلقي كرده بودند، امـا اخـتالف عميـق در    

  .پذير ساخت ، آن را امكانقوا ةموازن
هـاي عمليـاتي    ميدان نبرد و اجراي طرح ةفرماندهي نيروي هوايي در ادار .

نه خبري از عمليات انتحاري بود و نه خبري از درهـم كوبيـدن    ؛ زيراناتوان بود
حتّي يك حمله عليه يك هـدف حيـاتي طـرف مقابـل     . ها و تأسيسات نفتي چاه

شكار آزاد، عملياتي است كه . (نيز نبود »شكار آزاد«صورت نگرفت و خبري از 
بـه   هاي ما بدون ناوبري زميني و يا هـوايي، هواپيماهـاي خـود را    طي آن خلبان
زنـي   هواپيماها به دنبال اهداف هوايي دشمن در آسمان به گشت. پرواز درآورند

بپردازند و با وجود ارسال پارازيت شديد از سوي طرف مقابل، نسبت به مقابله 
 .)با هواپيماهاي دشمن اقدام نمايند

پـرواز عمقـي و متوسـط     ةنيروي هوايي متحدين برتري خـود را در زمينـ   .
. ن دسترسي به اهداف، در شرايط بد ديد شبانه به اثبـات رسـاند  شبانه و همچني

بـرد، نيروهـاي مـا و     هاي زمين به هواي كوتـاه  توانستند خارج از برد سالح آنها
هـاي خـود    تأسيسات حياتي و غير حياتي را به صورت بسيار دقيقي هدف بمب

 .قرار دهند
 آنهـا . گرفتند مي ه كارب هوايي ليزري با دقّت بسيار باال هاي متحدين، بمب .

را بـه صـورت    هاي هواپيماهاي ما ها توانستند آشيانه گونه بمب با استفاده از اين
فروند از هواپيماهاي مـدرن   150مستقيم و به شدت هدف قرار دهند و بيش از 

آرمه در  بتون ةآشيان 600بيش از  آنكهها نابود كنند؛ با  جنگنده را در درون آشيانه
هاي هوايي، با جديـدترين اسـتانداردهاي جهـاني بـراي هواپيماهـا       درون پايگاه

  .احداث شده بود
  :ها و هواپيماها شد عوامل زير باعث نابودي آشيانه

متحدين از طريق بمباران و يا ارسـال پارازيـت و از كارانـداختن وسـايل      .
ثابت الكترونيكي توانستند برتري مطلق هوايي خود را در برابر نيروي هوايي ما 



ی  ٣٠٢ ر وازه  ی  ا   و
دفاع هوايي ما وارد آوردند و زمينه را  ةهاي سنگيني به شبك خسارت آنها. نمايند

هواپيماهاي جنگنده و مجهز به سيسـتم ليـزري خـود     ةبراي تحرك كامالً آزادان
 .فراهم نمودند

هـا و   هاي آشـيانه  از اطالعات كافي و دقيقي راجع به مناطق و ويژگي آنها .
هـا   اين اطالعـات از طريـق مـاهواره   . مند بودند بهره چگونگي استقرار هواپيماها

 .گرديد تأمين مي
برابر (هزار رطل  دوهاي ليزري به وزن  شونده متحدين با استفاده از هدايت .

قدرت خود را در هدفگيري و نابودسازي نقاط بسيار مستحكم، به ) مثقال 84با 
  .اثبات رساندند

 
  تر تصميم عجيب

نـابودي هرچـه بيشـتر    ي با اين اوضـاع و پيشـگيري از   به منظور رويارويصدام 
فرمـان عجيـبش را    - اش هـاي پوشـالي   بيني بزرگ در كنار خود -هواپيماهايمان 

او دسـتور داد تـا هواپيماهـا از    . خطاب به فرماندهي نيروي هوايي صـادر كـرد  
 هـاي ايـران   هاي هـوايي و فرودگـاه   هايشان پرواز كرده و خود را به پايگاه پايگاه

تا آنجـايي كـه مـا    . روز پس از آغاز جنگ صادر گرديد دهاين دستور، . برسانند
اطالع داريم، توافق قبلي در خصوص انتقال هواپيماهاي جنگنده صورت نگرفته 

هاي خود، در فرماندهي كل نيروهاي مسـلّح،   در يكي از نشستصدام ولي . بود
هـوايي، يكـي از    ةم حملدو ة، ادعا نمود كه با آغاز هفت1991آوريل  22در روز 

او نامي از ايـن شـخص نبـرد و فقـط     . مقامات عراقي را به ايران فرستاده است
 ةاين مقام عراقي به عراق بازگشته و اعالم نموده اسـت كـه ايـران آمـاد    «: گفت

هـا و   مقامات ايراني تعـدادي از فرودگـاه  . باشد پذيرفتن هواپيماهاي جنگنده مي
مـا بـه دنبـال    . انـد  غرب را به اين منظـور مهيـا سـاخته    ةهاي هوايي منطق پايگاه

افزارهـاي بسـيار پيشـرفته     هوايي دشمن و بـه كـارگيري جنـگ    ةحمالت فشرد
نيـروي هـوايي مـا    . ايـم  ، در برابر يك عمل انجام شده قـرار گرفتـه   آنهاتوسط 



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٠٣  نو 

نتوانست اطالعات جديدي راجع به جنگ هوايي و آخرين وضعيت و اقداماتي 
ارزيـابي  . دست پيدا كند، در اختيار فرماندهي قرار دهد آنهاتواند به  كه خود مي

طـرح  . م اسـت هاي كشورهاي جهان سو عقب افتاده و برمبنا و مالك جنگ آنها
پيشنهاد شد و من مجاب شدم كه توانايي  آنهااعزام هواپيماها به ايران نيز توسط 

  ».حفظ هواپيماها را ندارند
نيـروي   ةنيروهاي مسـلّح و از جملـه فرمانـد    هيچ يك از اعضاي فرماندهي

در اين جلسه از من خواسـت كـه   صدام . هوايي، در اين نشست حضور نداشتند
نظامي مشترك و به منظور حل اختالفـات نظـامي مـرزي     ةبه عنوان رئيس كميت

ها، به ويژه برمبناي مشاهداتم در  بين دو كشور، برداشت خود را از موضع ايراني
، ام ر فاصله بين تجاوز به كويت و آغاز جنگ به اين كشور داشتهدو سفري كه د

برابر اعضـاي فرمانـدهي    خواست در او از من مي. به صورت خالصه بيان نمايم
انـد   ها اقدام به همكاري نمـوده  كل نيروهاي مسلّح شهادت دهم كه ظاهراً ايراني

در حالي كـه  . ه كندفرستادن هواپيماها به ايران را توجي ةتا تصميم خود در زمين
سفر به  ةگونه ارتباط مستقيم و يا غيرمستقيمي بين دو مأموريت من در زمين هيچ

مـورد نظـر    مسـئله سپاه پاسداران و ارتـش و   ةرتب ايران و ديدار با مقامات عالي
  .وجود نداشتصدام 

 خلـدون خطـاب التكريتـي   خلبان سـتاد  چند روز بعد از اين جلسه، سرلشكر 
اكنـون نيـروي    ةو فرمانـد  -مليات فرماندهي نيروهـاي هـوايي   ع) وقت(معاون 

گويمـان را بـه جنـگ هـوايي     و موضـوع گفـت  . به ديدن من آمد - هوايي عراق
هــاي ســنگيني بــه  طــرف مقابــل چگونــه توانســت خســارت اينكــهكشــاندم و 

هاي ليزري به كار گرفتـه   بمب«: وي گفت. هاي هواپيماهاي ما وارد آورد آشيانه
باشـند و مـا پـيش از آغـاز جنـگ مقامـات        ح دنيا شناخته شده ميشده، در سط

تصميم انتقال ] البته. [عراقي را در جريان استفاده از آن قرار داده بوديم ةرتب عالي
 ةي است كه من و فرماندرهواپيماها، يك اقدام حكيمانه از سوي رياست جمهو

گرفـت   رت نمـي اگر اين اقـدام صـو  . نيروي هوايي نسبت به آن غافلگير شديم



ی  ٣٠۴ ر وازه  ی  ا   و
نكـردم،  صـدام   ةدر برابر او اظهار نظري راجع به گفت» .شدند هواپيماها نابود مي

هاي دريـافتي، راجـع بـه وضـعيت      اما روز بعد خواستم كه اطالعات و گزارش
 آنهـا بـا خوانـدن   . را در اختيار مـن بگذارنـد  جنگ نيروي هوايي، پيش از آغاز 

هـاي متحـدين و    در خصوص سـالح  خلدونهاي سرلشكر  متوجه شدم كه گفته
گزارشي مراتب را به اطالع رئيس سـتاد   او در. درست بوده است آنهاتوانمندي 

اي را بـراي منشـي    مشترك ارتش و اداره كل اطالعات ارتش رسـانده و نسـخه  
و وزيـر  صـدام  منشي وقـت   حامد يوسف حمادي. ارسال كرده بود جمهور رئيس

صـدام  ها را در اختيار  گونه گزارش وانست اينت تبليغات فعلي، به هيچ وجه نمي
  .قرار ندهد

كـه گفتـه بـود تأييـد     را در مورد درستي آنچه  خلدونمن صداقت سرلشكر 
كـه راجـع    هايمان نوشت يكي از گزارش پيش از اين در پيصدام نمايم؛ زيرا  مي

متحدين تنظيم شـده بـود،    افزارهاي ما و ها و جنگ به اختالف تكنولوژي سالح
كنيد كه گويا تجار اسـلحه هسـتيد و    اي رفتار مي شما به گونه« :شته بودنين نوچ

كـه  ] زمـان تـأليف كتـاب   [امـروز  » !هاي غربي را تبليغ نماييد قصد داريد سالح
صدام هاي  جنايت ةگذرد، پروند مي سال از انتقال هواپيماها به ايران  ششحدود 

  :بيش از پيش سياه است، زيرا
هشـدار آشـكار نسـبت بـه      ةاطالعات در زمين ةهاي ادار رشاو پيوسته گزا .

گرفت و اين در حالي بود كه پيوسـته خـود را    خطرات جنگ آينده را ناديده مي
 .داد هاي تفضيلي نشان مي مند به دريافت گزارش هعالق
هاي علمي و تكنولوژي نظامي در سطح جهان ناآگـاه   وي نسبت به پيشرفت .
كشـور را نـدارد و    يكند كه او لياقت رهبـر  پيش اثبات ميله بيش از ئاين مس. بود

  هواپيمـاي نـامرئي   «: گفـت  مـي صـدام  . شـود  هاي ويرانگر مـي  همواره وارد جنگ
چشم غيرمسلح چوپانان قابل با تواند آن را شناسايي كند،  كه رادار نمي 117 -اف 

از آسـمان  در حالي كه اين هواپيماها هزاران مأموريت هوايي برفـر » .مشاهده است
بـر   يالبته در شرايطي كه جنگـ . را مشاهده نكرد آنهاكس  عراق اجرا كردند و هيچ



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٠۵  نو 

بـراي  ] هايي مثل حرف صـدام  حرف[ناپذير باشد،  كشوري تحميل شود و اجتناب
 .شود و نه برعكس ها بيان مي افزايش روحيه

صـدام  تصميم به ارسال هواپيماهاي عراقي بـه ايـران در شـرايطي توسـط      .
هـا مشـاهده    هاي آشكاري در مورد ماهيت موضـع ايرانـي   اذ گرديد كه نشانهاتّخ

ايران به محض پايان يافتن تحويل اسـراي ايرانـي بـه ايـن كشـور، از      . شده بود
هوايي و يـا   ةبايد پيش از آغاز حملصدام . تحويل اسراي عراقي خودداري نمود

عيـين شـده بـراي    گيـري از وقـت ت   از آغاز عمليات زميني، بـا بهـره   حتّي پيش
 .كرد نشيني مي عقب نشيني از كويت، عقب
كل اطالعات ارتش بـه   ةبا رسيدن اولين هواپيماهاي جنگنده به ايران، ادار .

هـاي افسـران خلبـان را كـه پـس از رسـاندن        صورت مستقيم و مكتوب، گفتـه 
ـ . رسـاند صدام هواپيماهايشان به ايران، به عراق بازگشته بودند به اطالع  ت ماهي

اي و  بود، جنبه كليشـه آورده به عمل  آنهاهاي ايراني از  هايي كه سرويس پرسش
هـا و   در طـول جنـگ بـا ايـران چـه نشـان      «: به اين مضمون كه يكسان داشت،

ايـد؟ آيـا مايـل     هـايي را اجـرا نمـوده    ايد؟ چه مأموريت هايي دريافت كرده مدال
آشـكاري بـراي متوقـف     هـاي كـافي و   اينها نشـانه » هستنيد به عراق بازگرديد؟

 .نمودن روند اعزام هواپيماها به ايران بود
هـاي سـنگيني بـه     برخورد با اين هواپيماها، منجر بـه وارد آمـدن زيـان    ةشيو .

 7، سوخوي 21تر، مثل ميگ  در حالي كه هواپيماهاي قديمي. هواپيماهاي مدرن شد
درصد  30د در حال حاضر حدو. هاي اندكي شدند ، متحمل خسارت20و سوخوي 

 50 ةو يـا اواخـر دهـ    60 ةاز هواپيماهاي موجود در عراق، از نوع هواپيماهاي ده
 .درصد هواپيماها، از توانمندي اندكي برخوردارند 50هستند و بيش از 

از نـوع   آنفرونـد   115كه  فروند بود 148هواپيماهاي اعزام شده به ايران  .
از ميـان  . هست» 24افكن  بمب« و »سوخوي مدرن« ،»25ميگ «، »ميراژ«پيشرفته 

هواپيماهاي بقيه نقل غيرنظامي و  و فروند مخصوص حمل 5هواپيماي ديگر،  33
 .بود» 1عدنان «سريع، موسوم به  ةهشداردهندحمل و نقل نظامي و هواپيماهاي 



ی  ٣٠۶ ر وازه  ی  ا   و
كه در جريان  - در شرايطي كه هنوز خون فرزندان دو كشورصدام چگونه  .

خشك نشده، تصميم اعزام  - ن بر زمين ريخته شدترين جنگ خونين قر طوالني
هنوز مشكالت بين دو كشور ، ! كند؟ ترين هواپيماهاي عراق را اتخاذ مي پيشرفته

آيـا  . استبداد صـدام، حـل و فصـل نشـده اسـت      به علت خودكامگي و جهل و
تصميم اعزام هواپيماهاي عراقي به ايـران، در مقايسـه بـا تصـميمات عجيـب و      

  تر از همه نبوده است؟ جيبغريب صدام، ع
 

  هاي كردي و فارسي هاي مسلط به زبان چي سيم آمادگي بي
است جمهوري ، يك پاكت الك و مهر شده از سوي ري ،1990اكتبر  2در تاريخ 

پس . هر به كلي سري، شخصي و فوري بر آن خورده بودبه دست ما رسيد كه م
از ســوي رياســت  آن را گشــودم، مالحظــه كــردم كــه فرمــاني اســت آنكــهاز 

   :به اين شرحو جمهور  به امضاي منشي رئيس ،جمهوري
رياست ستاد مشـترك  : جمهور و رهبر دستور دادند كه جناب آقاي رئيس

ارتش و اداره كل اطالعات نظامي، اقدامات الزم به منظور تبديل كـار كليـه   
ن هاي مسـلط بـه زبـا    چي سيم سيم به زبان كردي و تعيين بي هاي بي ايستگاه

سيم در سطح لشكر، بـراي كويـت را بـه     هاي بي فارسي براي يكي از شبكه
اين دستور به محض آغاز جنـگ اجـرا گـردد و پـس از آن     . اجرا درآورند

سخن گفتن به زبان عربي و از جمله مذاكرات بين فرماندهان كه معمـوالً از  
ـ    .گيرد، ممنوع خواهد بود ها صورت مي چي سيم طريق بي د ايـن دسـتور باي

مورد توجه ويژه قرار گيرد تا دشمن غافلگير شده و از دستيابي به اطالعـاتي  
مراتب جهت اتخاذ تدابير الزم و آگاه نمـودن  . بماند راجع به روند نبردها باز

  .ما از اقدامات بعديتان، با هماهنگي رياست ستاد مشترك ارتش است
 با تشكر

جمهور رئيسمنشي    

  .با تشكر -د مشترك ارتش به همين منظور رياست محترم ستا: رونوشت به



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٠٧  نو 

جمهـور قصـد    داد كه رئـيس  اين فرمان به صورت آشكار، بار ديگر نشان مي
ضـرب المثـل معروفـي    . (داشت، بدون توجه به پيامدهاي جنگ وارد آن شـود 

خواهي كه دستوراتت اجرا شود، دستوري بـده   اگر مي«: گويد وجود دارد كه مي
  )»!كه قابل اجرا باشد

بنـدي   حتي بدون توجه به طبقهامالً آشكار بود كه اجراي اين دستور، ك
زيرا در آن شـرايط سـخت، توانـايي و    . نيست پذير و سرّي بودن آن امكان

هـدف از بـه كـارگيري    . امكانات الزم بـراي اجـراي دسـتور فـراهم نبـود     
هاي كُرد، غافلگير كـردن و محـروم نگـه داشـتن شـنود طـرف        چي سيم بي

هاي مسـلّط بـه    چي سيم به كارگيري بي. ز دستيابي به اطالعات بودمقابل، ا
آن بود كـه نشـان   صدام كرد؛ قصد  زبان فارسي نيز هدفي فراتر را دنبال مي

، به استعداد يك لشكر پياده مشـاركت نمـوده   ]كويت[دهد ايران در جنگ 
جنـگ را   ةتا طرف مقابـل را بـه واكنشـي شـديد وادار كنـد و دايـر      . است

  .دهد گسترش
  

  موانع اجراي دستور
چي مسـلّط بـه زبـان     سيم اجراي اين دستور مستلزم در اختيار داشتن هزاران بي

و »VHF«سيم نيروهاي مسلّح خود را از نـوع   هاي بي كردي بود؛ تا بتوانيم شبكه
»HF «ت زمان محـدودي ممكـن   . پوشش دهيمتأمين اين تعداد از پرسنل در مد

  :نبود؛ زيرا
گوينـد،   وهاي عربي كه بتوانند به زبان كـردي نيـز سـخن   تعداد نير .

 ةدر شرايطي هم كه عراق داشت، برقراري رابط. بسيار اندك و نادر بودند
ها به قيمت از دسـت دادن زبـان كـردي     خويشاوندي بين كردها و عرب

  .شد تمام مي
كردها از خدمت وظيفه معاف هستند؛ از همين رو، فقط تعـداد انـدكي از    .
 . بان كرد در دسترس بودندداوطل



ی  ٣٠٨ ر وازه  ی  ا   و
با معاف نمودن كردهـا از انجـام خـدمت وظيفـه بـراي سـاليان طـوالني،         .
ايـن  . تشـكيل شـده بـود   » هاي دفاع ملّي گردان«هاي جديدي تحت عنوان  يگان
هـاي عشـايري    هـا و گـرايش   بندي نظامي و غيرمنظم، شامل تقسيم هاي شبه يگان

 .شد خود تلقي مي ةگردان عشير ةفرماندبودند و شيخ يا رئيس عشيره به عنوان 
بـراي آمـادگي   صـدام  هاي دفاع ملّي، بازوي اجرايي اجـراي فرمـان    گردان .
هاي  ها از رئيس گرفته تا رده درحالي كه اين گردان. شدند ها تلقّي مي چي سيم بي

هـا در   بعضي افـراد ايـن گـردان   . تر، از نظر امنيتي در شرايط خوبي نبودند پايين
نمود، وابسـتگي خـود    ر و يا هركس كه پول بيشتري پرداخت ميدنيا يا دالبرابر 

هـا روابـط خـود را     اساس دشـمني  دادند و برخي ديگر بر را به راحتي تغيير مي
، بيش از به قيمت خون و اموال مردم عراقصدام  اينكهبا وجود . كردند تنظيم مي

شد به وفاداري ايـن   نمي كرد، ولي به هيچ وجه ديگران به اينان پول پرداخت مي
 :زيرا افراد ساده لوح اعتماد كرد،

دادند كه يا  سوادي تشكيل مي هاي دفاع ملّي را افراد بي بيشتر پرسنل گردان .
بـه   آنهـا سطح فرهنگي اكثريت . خواندن و نوشتن و يا زبان عربي را بلد نبودند
ح اصـطالحات  منطقي و صحي ةقدري پايين بود كه امكان اعتماد كردن به ترجم

 .كرد نظامي را از آنان سلب مي
درن كنوني، سرعت عمل، به عنوان يك ويژگي اساسـي در  مهاي  در جنگ .

شـرايط  . شود روند جنگ و همچنين يك عنصر مهم از عناصر موفّقيت تلقي مي
. گـردد  آسـا مـي   اي است كه پيوسته دستخوش تغيير و تحوالت برق نبرد به گونه

انـد كـه اطالعـات     ز بررسـي مـوقعيتي را بـه پايـان نبـرده     فرماندهان نظامي هنو
اي كـه   بـه گونـه  . رسد اي مبني بر بروز تحوالت جديد به دستشان مي العاده فوق

شوند در تصميمي كه قصد اتخاذ آن را دارند و يـا بـه تـازگي اتخـاذ      مجبور مي
ارگيري دهد كـه بـه كـ    له نشان ميئاين مس. اند، تعديل يا تحول ايجاد كنند كرده

گوهـا و پيـام فرمانـدهان، تـا چـه انـدازه        و هاي مترجم، براي انتقال گفت واسطه
نبردها  ةگاهي الزم است كه فرماندهان مستقيماً در بحبوح. زا خواهد بود مشكل



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٠٩  نو 

گوهـا،  و روند گفت ولي با قرار گرفتن مترجمين در. گو نمايندو با يكديگر گفت
ا اين در شرايطي اسـت كـه مـ   . د شدزماني سه برابر زمان معمولي صرف خواه

سيم، از سطح فرهنگي و علمـي و نظـامي    فرض كنيم كه مترجمين دو طرف بي
 .اي است موهوم مند هستند و اين فرضيه خود فرماندهان بهره

ند برابر زمـان عـادي، امكـان    ي اين دستور صدام، عالوه بر صرف چبا اجرا
: شـد  تر ديگـري مطـرح مـي    زرگشد و مشكل ب انتقال مفهوم و منظور ميسر نمي

نـد در  توان زيرا در چنين شرايطي فرماندهان به راحتي مي  !ول و مقصرئتعيين مس
هـا و دسـتورات    بخش در روند عمليـات، گفتـه   صورت بروز نتايج غير رضايت
تقصيرها را بـه گـردن مترجمـي بيندازنـد كـه       ةقبلي خود را انكار نمايند و هم

  .فاهيم را دارا نبوده استتوانايي ترجمه و انتقال م
گاهي اوقات با توجه به شرايط جنگي، به ويژه در صورتي كه فرمانـدهان   .

كرد كه در سطح  مي با وضعيت پيچيده و دشواري مواجه بودند، ضرورت اقتضا
گـاهي نيـز از   . پاييني و حتّـي بـه گونـه ناپسـندي بـا يكـديگر سـخن بگوينـد        

از سوي ديگر، آموزش نظامي و . كردند مي هاي تند عليه يكديگر استفاده عبارت
انضباطي به فرماندهان آموخته بود كه در سـخن گفـتن بـا يكـديگر و در برابـر      

ما با وجـود  ديدگان نيروهاي درجه پايين، از تندروي در گفتارشان پرهيز كنند؛ ا
شـد و شـايد    تري مـي  گوها موجب ايجاد شرايط پيچيدهو مترجمين در اين گفت

  .شد هاي نامطلوب مي موجب واكنش
هاي مسلط به زبان فارسـي كـه داراي    چي سيم تأمين تعداد مورد نظر از بي .

و فرهنگ نظامي و قدرت از جمله تسلّط به لهجه و فرهنگ زبان  - شرايط الزم 
 .دوباشند نيز بسيار دشوار ب -ابتكار عمل 

لي و تـا چـه انـدازه از نظـر مـا     صدام ي هااينك كه معلوم شد طرح پيشنهاد
گـردد كـه    نيروي انساني و اداري با شكست مواجه است، به روشني آشكار مـي 

  !تا چه اندازه ساده لوح استصدام 
  



ی  ٣١٠ ر وازه  ی  ا   و
  نش اوآگاه ساختن رياست جمهوري و واك

وليت اصلي اجراي ئ، مسمذكور، رياست ستاد مشترك ارتشهاي  با توجه به واقعيت
چـون اجـراي   . عات نظامي گذاشتاين طرح را به عهده ما، به عنوان اداره كل اطال

اين طرح از لحاظ كاري ربطي به ما نداشت، از زير بـار آن شـانه خـالي كـرديم و     
سـيمي،   ريزي و مدير مخابرات بـي  برنامه ةاز افسران ادار خالد حسينسرلشكر ستاد 

اي ماليم و غيرمستقيم مراتب عدم امكان اجراي  ما به شيوه. ول اجراي طرح شدئمس
را كتباً به رياست جمهوري اعالم نموديم، ولي پاسخ رياسـت   جمهور سرئيدستور 

دسـتورات  «: جمهوري به سرعت و در همان روز به شرح زير براي ما ارسـال شـد  
  ».جناب رياست جمهوري و رهبر، بايد حرف به حرف اجرا شود

ستاد بـه   ةرتب اي مشتمل بر تعدادي از افسران عالي اي جز تشكيل كميته چاره
هاي الزم را فوراً بـه ايـن كميتـه     دستورالعمل. ر اجراي اين دستور نداشتيممنظو

  .له نشودئمساين  داره كل اطالعات نظامي قربانيدادم تا ا
  

  اقدامات اجرايي
به بغـداد  صدام هاي دفاع ملّي را براي اجراي پيشنهاد  نفر از افراد گردان 500تعداد 

 روز 30، بـه مـدت   »اعـد مخـابرات  قو اصول و«يك دوره آموزشي  فراخوانديم و
پرداخت گرديـد،   آنهادوره و حقوقي كه به برپايي اين . برگزار گرديد آنهابراي 

بـراي مـا   ) هـزار دالر در آن روزهـا   500معادل حـدود  ( ميليون دينار دوحدود 
) پـس از آمـوزش  ( آنهـا با اين همه سطح فرهنگي و علمـي  . هزينه در برداشت

  :مطلوب بود؛ زيراتر از سطح  بسيار پايين
  .ابتدايي برخوردار نبودند] تحصيلي[حتي از مدرك  آنهااكثريت قريب به اتّفاق  .1
بسيار كمتر از  آنهابا فرهنگ نظامي آشنا نبودند؛ اطالعات  آنهاهيچ يك از  .2

 .باشد اطالعاتي بود كه يك سرباز وظيفه دارا مي
 .تنددانس زبان عربي را نمي آنهاتقريباً نيمي از  .3
دادند كـه پـيش از ايـن بـا      را كساني تشكيل مي آنهاتعداد قابل توجهي از  .4



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣١١  نو 

ــا   هــاي مســلّحانه كــرد همكــاري مــي  جنــبش ــرادران و ي ــا ب ــد و ي كردن
 .هاي كرد همكاري داشتند با جنبش آنهاخويشاوندان درجه يك و دو 

رات فقط توانستند اطالعات بسيار اندكي راجع به اصول و مباني مخاب آنها .5
 .دريافت نمايند

هـاي عراقـي مسـتقر در كويـت پخـش       چي را در ميان تيـپ  سيم بي 500اين 
  :تذكر داديم آنهاكرديم و موضوعات زير را به 

مخابرات استفاده شـود و آمـوزش    ةبايد فقط و فقط در زمين آنهااز وجود  .1
  .همچنان ادامه پيدا كند آنهابه 

 .سيم استفاده كنند از بي آغاز جنگ ةحق ندارند تا لحظ آنها .2
را پيگيري نمـوده   آنهاها وظيفه دارند وضعيت  شوراهاي امنيت و اطالعات سپاه .3

 .هاي مختلفشان را بررسي نمايند و برايشان پرونده تشكيل دهند تا موقعيت
تنها بـا اطـالع و موافقـت     آنهااي به  اي و يا غير نوبه اعطاي مرخصي نوبه .4

 .پذير است ه امكانافسر اطالعاتي سپا
هـا بـه    چـي  سـيم  گزارشي در مورد وضعيت بـي  1990در اواخر ماه دسامبر سال 

انـد و   هاي خود را ترك نمـوده  يگان آنهانفر  429دستمان رسيد كه حاكي از آن بود، 
ما اين خبر را به اطالع رياست جمهوري . اطالعاتي ندارد آنهاهيچ كس از سرنوشت 

  ».از اين طرح صرف نظر شود«: مهوري چنين بودپاسخ رياست ج. رسانديم
، مأمور نوشـتن تـاريخ شـده    فردي از سوي رياست جمهوري 1993ل درسا

او به نزد من آمد و خواست تا اطالعات بيشتري راجع به طرح صـدام، كـه   . بود
. كـرد، در اختيـار وي بگـذارم    وي از آن به عنوان فكر بكر و پيشـرفته يـاد مـي   

خواسته شده بود تا يك گزارش تحقيقي مدون راجع به اين  تعجب نكردم؛ از او
سـابقه   هاي كُرد، يك اقدام بي چي سيم از نظر صدام، انتخاب بي. اقدام تهيه نمايد

توانست به نتايج بزرگي منتهي شود، اما به علت سختي اوضاع، تحقّق  بود كه مي
هـاي   فعاليـت اين شخص مدعي بود كه راجـع بـه يكـي از    . پذير نشد آن امكان
  .آورد تحقيق به عمل مي جمهور رئيستاريخي 



ی  ٣١٢ ر وازه  ی  ا   و
  كانال آتش
كه واكنش جهاني و كشورهاي عربي در قبـال حملـه بـه كويـت آشـكار      پس از آن

گرديد و سيل نيروهاي هوايي امريكا به عربستان سعودي سرازير گرديد، بر همگان 
مليـات و جنـگ   آشكار شد كه مرزهاي كويت و عربستان، به عنوان ميدان اصلي ع

از همين رو تمهيدت و تدابير الزم اتّخاذ گرديد كـه بخـش اول   . زميني خواهد بود
بخش ديگر كه بلندپروازي محسـوب  . اين تدابير به مسائل دفاعي اختصاص داشت

هاي تهاجمي به منظور پيشروي به طرف جنوب و  شد، مربوط به گسترش طرح مي
قـرار  . نباشته از ذخاير نفتي است، بودبه طرف شرق سرزمين عربستان سعودي كه ا

 ةاي پس از دفع حمل هاي گسترده اي نيز به منظور انجام پاتك هاي جداگانه بود طرح
  .تهيه شود آنهادستي بر  نيروهاي متحدين و با پيش

  
  خطوط دفاعي اصلي

بينـي   هاي احتمالي و جنـگ زمينـي پـيش    خطوط دفاعي اصلي، براساس واكنش
  :آماده شدشده، به شرح زير 

و بـه هـيچ   نيسـت  از طرف مرزهاي شرقي، هيچ خطر اصلي متوجه عراق  .
بـا  .) بـود صـدام  البته ايـن نظـر   . (رود ها نمي اي توسط ايراني وجه احتمال حمله

هاي تركيه به طرف مرزهاي شـمالي عـراق گسـيل     تعدادي از يگان اينكهوجود 
ر در جنوب شرقي شهر اي از تجهيزات مهندسي اين كشو شده بودند و مجموعه

تركيه مشاهده گرديده بود، اما احتمال شـركت ايـن كشـور در    » سيلوپي«مرزي 
ولي قرار شد كه قرارگاه عملياتي شمال غرب، مستقر در . رفت جنگ زميني نمي

  .هماهنگي تدابير دفاعي را بر عهده گيرد ةموصل، وظيف
عراق بعيـد  » االنبار«و » موصل«سوريه به دو استان  ةهرچند كه احتمال حمل .

 .رسيد، ولي الزم بود تدابير دفاعي در مرز با اين كشور تقويت شود به نظر مي

اي  خطوط دفاعي مستقيم در مرزهاي كويت با عربستان سعودي بـه گونـه   .
اي را فراهم نمايد و از نفوذ احتمـالي بـه    تقويت شود كه امكان دفاع قدرتمندانه



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣١٣  نو 

نيروهاي احتياطي برسند، پاتـك را   اينكهتا . طرف شهرها جلوگيري به عمل آيد
شروع كرده و استحكامات مختلف در خطوط مقدم و نيروهاي زرهي كـافي در  

 .كويت مستقر شوند

هـا در مرزهـاي عـراق و عربسـتان      هايي از نيروهـاي پيـاده و تانـك    يگان .
ايـن نيروهـا جلـوگيري از بـه محاصـره افتـادن        ةوظيفـ . سعودي مستقر گردنـد 

 .هاي عراقي در درون اراضي اين كشور استنيرو

لشـكر، در آخـرين نقطـه     دوهاي گارد رياست جمهوري، غير از نيرو ةكلي .
دو لشـكر ديگـر؛ يكـي لشـكر زرهـي      . جنوب غربي عراق گسترش پيـدا كننـد  

دفـاع از   ةدفاع از موصل را برعهده دارد و ديگري وظيف ةاست كه وظيف» النداء«
  .گيرد و كربال را برعهده مي) حله(بغداد در دو محور بابل 

 
  و بارلوصدام 

اي از سـوي رياسـت جمهـوري خطـاب بـه اداره كـل        نامه 1990اوت  ةنيم در
خواسته بود تا اطالعـات مفصـلي    طي اين نامهصدام . اطالعات ارتش صادر شد

پمپاژ مواد قابل اشتعال بر سطح كانال سوئز توسط اسرائيل در اختيار وي  رهبادر
در جريان جنگ اكتبـر  » بارلو«اين اقدام در طرح دفاعي موسوم به خط . مبگذاري
  .توسط اسرائيل عملي شد 1973

اطالعات ارتش گزارش مفصلي را با استفاده از بازديـدهاي ميـداني از    ةادار
، گـزارش سـرويس اطالعـات    »بـارلو «و برخي از استحكامات خط كانال سوئز 

سوم مصـر و از يـك گـزارش بـه كلّـي      جنگي مصر و فرماندهان ميداني ارتش 
سرّي اطالعات مصر كه به شيوه غيرقانوني بـه دسـت آورده بـوديم، در اختيـار     

كه اسرائيل قصد داشت مقادير فراواني از  هماجرا از اين قرار بود. گذاشتصدام 
و مواد قابل اشتعالي كه داراي چگالي كمتري نسبت به آب بودنـد،  » ناپالم« ةماد

آنگـاه بـراي ايجـاد يـك خـط آتـش آن را       . سوئز پخش نمايـد  در سطح كانال
ور سازد و بدين گونه از عبور نيروهاي مصـري، از عـرض كانـال سـوئز،      شعله



ی  ٣١۴ ر وازه  ی  ا   و
جدايي ايجاد  آنهاجلوگيري به عمل آورد يا بين نيروهاي خط مقدم مصر و بقيه 

  .تر گردد آسان آنهاكرده تا كار نابودسازي 
اي  براي رياست جمهوري فرسـتاديم، نامـه  هاي خود را  گزارش آنكهپس از 

  :به اين شرح به دست ما رسيد
اي مشــتمل بــر ســتاد كــل نيروهــاي مســلّح و اطالعــات ارتــش و   كميتــه«

، موضـوع  صنايع تشكيل گردد و به صـوت جـدي   نمايندگاني از وزارت نفت و
ور ساختن آن در زمان مقتضـي،   به منظور پمپاژ نفت و شعلهرا ايجاد يك كانال 

به منظور جداسازي و انهدام نيروهايي كه از محورهاي جنوب و غـرب كويـت   
  ».كنند، مورد بررسي قرار داده و نتيجه را به ما اطالع دهند حمله مي

 ةادار. نگاشـته شـده بـود   صـدام  گذشته به فرمـان   ةاين نامه نيز همچون نام
كيمتـه را   هـاي ايـن   وليت هماهنگي و اداره و پيگيري فعاليـت ئريزي، مس برنامه

، فقط به اعزام يك نماينده محـدود  ت و نقش اداره اطالعات نظاميبرعهده گرف
سرتيپي ستاد اطالعات را اعـزام كـرديم    ةبه اين منظور يك افسر با درج. گرديد

هـاي انجـام شـده و همچنـين اقـدامات       كه او اطالعات زير را در مورد بررسي
  :داد اجرايي در اختيار ما قرار مي

  .ن ضرورت اجراي اين طرحميزا .1
 .هاي عملي موجود در دسترس جايگزين .2
 .چارچوب و حجم تأثير احتمالي اجراي اين طرح بر طرف مقابل .3
 .هاي عملياتي نيروهاي خودي ميزان تأثيرات منفي بر طرح .4
 .هاي مالي هزينه .5
 .هاي مهندسي، رزمي تأثير آن بر فعاليت .6
 .امكان تحقق غافلگيري .7
 .وقت كافي براي اجرا .8
 .توانمندي طرف مقابل براي رويارويي با اين طرح .9

هدف واقعي طرح كه آيا بـراي بازدارنـدگي و متوقّـف نمـودن     ماهيت  .10



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣١۵  نو 

يعني بخواهيم ايـن برداشـت را   . (دشمن است يا ايجاد تأخير و يا فريب نظامي
ند و نيـت واقعـي   در ذهن طرف مقابل ايجاد كنيم كه نيروهاي ما قصد دفاع دار

 .)نشيني و غيره است، كتمان كنيم كه حمله يا عقبرا خود 
بررسي طرح را داشت آن را تأييد نمـود و   ةاز بدشانسي، اين كميته كه وظيف

حتّي به اين مقدار نيز بسنده نكرد و براي جلب رضايت صاحب اين طرح و يـا  
فقط چند نقطه ضـعف  هاي وي، فوايدي نيز براي آن تراشيد و  پرهيز از شرارت

به ياد دارم كـه ارتشـبد سـتاد    . ودرا ارائه داده ب آنهاهاي  حل را يادآور شد كه راه
صـدام  كـاري و پرهيـز از تـنش بـا خـانواده       كه به محافظه عبدالجبار خليل شنشل

معروف است، چند انتقاد بر اين طرح وارد ساخت، در حالي كـه پـي بـردن بـه     
  :پذير بود امكانذيل فايده بودن آن به داليل  بي

هـاي روان، بـه مـرور زمـان موجـب       ماهيت بياباني منطقه و وجود شـن  .1
  .شد هاي پمپاژ نفت مي پرشدن كانال و يا بسته شدن روزنه

ها را زود هنگام پر از نفت نماينـد، آميختـه    در صورتي كه بخواهند كانال .2
 .دهد را كاهش مي ور شدن شدن مقادير زيادي شن و ماسه با نفت، درصد شعله

هاي پمپاژ نفت در برابر حمـالت   احتمال حفظ ذخاير و همچنين ايستگاه .3
توان پمپاژ نفـت را حـداقل    به اين ترتيب نمي. باشد هوايي و موشكي دشوار مي

 .به مقدار مورد نظر تضمين نمود
اين طرح، اين برداشت را در طرف مقابل ايجاد خواهد كرد كه نيروهـاي   .4

متّحـدين ايـن   . ان قصد دارند كويـت را در اشـغال خـود نگـه داردنـد     ما همچن
احتمال را نخواهند داد كه نيروهاي ما ممكن است بدون نياز به جنگ، از كويت 

 .كشي كنيم نشيني نمايند و به اين ترتيب ما ديگر نخواهيم توانست وقت عقب
سترده را اين طرح حاكي از آن است كه ما قصد انجام عمليات تهاجمي گ .5
متّحدين تالش خود را براي حمله به نيروهاي ما معطوف خواهند كـرد  . نداريم
هاي مختلف  ها و انديشه را از تالش و يا گرفتار شدن در كشاكش طرح آنهاو ما 
 .كنيم نياز مي بي



ی  ٣١۶ ر وازه  ی  ا   و
متّحدين از توانمندي مهندسي، رزمي برتـري برخـوردار بودنـد و     .6

پر را هاي متعددي از اين كانال  تا قسمت داد امكان مي آنهاله به ئاين مس
زيرا با وجود برتـري هـوايي متّحـدين، امكـان     . و از طريق آن نفوذ كنند

هاي نفوذي كانال، با استفاده از آتش توپخانـه بـا دشـواري     هدفگيري راه
 .مواجه خواهد شد

فرماندهي كل نيروهاي مسـلّح بـه منظـور بررسـي موضـوعاتي چنـد، از       
 عامر محمد رشيد العبيـدي ل مذكور تشكيل جلسه داد و سپهبد جمله حفر كانا

پـس از تشـكيل   . وزير نفت فعلي، براي شركت در اين بحث فراخوانده شـد 
اي شامل موانع و مشكالت متعدد موجود در اجراي  جلسه اين جلسه صورت

دسـتور داد تـا ضـمن اجـراي ايـن طـرح،       صـدام  اين طرح تنظيم گرديـد و  
صال بين منابع نفتـي و كانـال بـه صـورت علنـي و آشـكار       عمليات ايجاد اتّ

 اينكـه اول . اي در طرف مقابل به وجود آورد صورت گيرد تا برداشت دوگانه
مانـدن در كويـت اصـرار     شود نيروهاي عراقي همچنـان بـر   به او نشان داده

تواند در صـورت حملـه بـه     وجود اين كانال آتش مي اينكهورزند و دوم  مي
قصـد داشـت   صـدام   ،عالوه بر ايـن . هاي سنگيني وارد سازد زيان آنهاما، به 

شرق عربسـتان   ةبراي تحقّق اصل فريب و غافلگيري در محور عملياتي منطق
سعودي، اين برداشت را در متّحدين ايجاد نمايد كه عـراق قصـد نـدارد بـه     

ها احسـاس   هنگامي كه عربستاني«: گفتصدام . عمليات تهاجمي دست بزند
نهـا بـه جنگيـدن كاسـته     را نداريم، از تمايـل آ  آنهاه ما قصد حمله به كنند ك

  ».شود شكسته مي شود و صفوف متّحدين درهم مي
وهاي انساني و فني بسياري نيز به هدر رفت؛ رها دالر صرف شد و ني ميليون

نفـت كويـت و بـا     سـوزاندن دشـمن بـا    ةدر زمينـ صـدام  رؤياهـاي   آنكهبدون 
ايـن  . عمـل بپوشـد   ةي كه پيش از اين سراغ نداشـته، جامـ  گيري از ابتكارات بهره

عمل بپوشاند، بلكه آتشـي   ةطرح نه فقط نتوانست به هيچ يك از اهداف او جام
  .ور گرديد كه قرار بود برافروخته شود، شعله



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣١٧  نو 

  شكستن صفوف متّحدين غربي و عربي درهم
پادگان اطالعات ارتش واقع هايي از افراد امنيت گارد ويژه وارد  تيم 1990در اوايل اكتبر 

ـيده از      شرقي كاظمين در بغداد شدند و ةدر كران به سـرعت در درون پادگـاني كـه پوش
بـه  صـدام  پس از استقرار ايـن نيروهـا،   . نخل بود مستقر گرديدند ةسال 100هاي  درخت

ـيدن دسـتور     عبد حميد التكريتياش  اتفاق منشي فعلي به اين پادگان آمد و به محـض رس
ـتراتژيك و چگـونگي اسـتقرار نيروهـا در       داد تا اطالعاتي راجع به آخرين تحـوالت اس

توضـيح مفصـلي بـا     آنكـه پـس از  . در اختيار وي قرار گيـرد ] فارس[عربستان و خليج 
متر اين نقشه، معادل  يعني هر سانتي(هاي هوايي و با مقياس يك ميليونيم  استفاده از نقشه

ـتاد   ) باشد ن واقعي مييكيلومتر طول در زم ده ) منشـي صـدام  (داده شد،  افسر ارشـد س
ـتكان چـاي نهـاده شـد         . درخواست چاي نمود و مقابل هـر يـك از حاضـران يـك اس

به آجودان خـود دسـتور داد تـا از     جمهور رئيسها دست نزد، زيرا  كس به اين چاي هيچ
ـين     جمهور رئيسواحد تشريفات همراه   بخواهد چايي را كـه خودشـان آورده بودنـد، ب
  ».بنوشـانيد صـدام  از چـاي عمويشـان    آنهـا به مـا و  «: گفتصدام . حاضران تقسيم شود

  .از همين جا معلوم شد كه او خود را براي يك بازديد طوالني آماده كرده بود
ايـراد   آنهايك سخنراني طوالني راجع به متّحدين و ابعاد توطئه صدام سپس 

نيروهاي  ء روحيةكه براي ارتقاهايي از اين سخنراني  در همان زمان بخش. نمود
هايي را كه مـن   اما بخش. اطالعات مهم تشخيص داده شده بود، بخشنامه گرديد

  :يادداشت كردم، چنين است
  در ) منظـورش انقـالب شـخص خـودش بـود     (از زماني كه انقالب شما  .1

هـا از هـر طرفـي عليـه عـراق       شكل گرفت، توفان توطئه 1968ژوئيه  30و  17
هاي عربي، يكي پس از ديگـري احسـاس خطـر     بيشتر حكومت. وزيدن گرفت

امريكـا،  . اندازهاي تاريخ شـود  چشم ةكردند كه مبادا عراق سمبلي زنده در زمين
احسـاس خطـر   ] سـابق [انگلستان، تركيه و ايران و حتّي گاهي اتحـاد شـوروي   

به هاي سرّي و يا اقتصادي اقدام  به شيوه ]فارس[مرتجعين خليج . جدي نمودند
. ما توانستيم در رابطه با فرانسه خط خاصي را دنبال كنيم. توطئه عليه ما نمودند



ی  ٣١٨ ر وازه  ی  ا   و
ما در عمليات ملّي سازي صنعت نفت، اين كشور را از ديگر كشـورها مسـتثني   

همچنين در جريـان جنـگ بـا    . اي به او داديم نموديم و امتيازات اقتصادي ويژه
  .را تعديل كنيم] ارسف[ايران تالش كرديم تا موضع كشورهاي خليج 

بسيار پيچيده عراق را بسازيم، ولي غـرب   ةما تالش كرديم در يك مرحل .2
  .زده شد انفجارآميز ما وحشت ةهاي توسع از طرح

بـه   ]فـارس [خلـيج    پس از پايان جنگ بـا ايـران، امريكـا و كشـورهاي     .3
هديـد  آميزي در برابر ما ايستادند و تأسيسـات علمـي مـا را ت    هاي تحريك شيوه

م شده بـود بـار ديگـر    انجا 1981نمودند و تالش كردند، آنچه را كه در ژوئن 
در » تمـوز «هوايي اسرائيل عليه تأسيسات اتمي  ةمنظورش حمل. (تكرار نمايند

 .)هاي بسيار سنگيني بر جاي نهاد بود كه اين حمله زيان 1981ژوئن  6
رب و اعـراب پـي   در حال حاضر برماست كه به ماهيت و ابعاد اتحاد غـ  .4

اگـر  . را از هم جدا كنيم و براي خود فرصـت ايجـاد كنـيم    آنهاببريم، تا بتوانيم 
توانيم دسـت بـه يـك جهـش      بتوانيم صف متّحدين را متالشي سازيم، آنگاه مي

 . بزرگ در قلمرويي واقعي بزنيم
اگر متزلـزل  . متّحدين غربي، سه كشور امريكا، انگلستان و فرانسه هستند .5
له در ئرابطه بين امريكا و انگلستان براي ما موجب دشواري باشد، اين مس كردن

 .مورد فرانسه متفاوت است
در حـال حاضـر   ] فـارس [متّحدين عربي، يعني كشورهاي كوچك خليج  .6

هـاي   كنند تا جراحـت  ها تالش مي ها و انگليسي زده هستند، و امريكايي وحشت
را آرام سـازيم و چـه    آنهـا ش بكنيم كه را تحت فشار قرار دهند؛ ما چه تال آنها

 .تالش نكنيم ، نتيجه يكي است
ما پـيش  . اي كه بين ما و سوريه وجود دارد، احتياجي به توضيح ندارد رابطه

 آنهاما به . از اين بسيار تالش نموديم تا روند روابطمان با مصر را تعديل نماييم
ـ      را  آنهـا وار انـزواي  كمك كرديم تا به جمـع كشـورهاي عربـي بازگردنـد و دي

بـه عمـد،    آنهاولي . هاي صنعتي مشترك برپا نماييم تالش كرديم طرح. شكستيم



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣١٩  نو 

نـد ميليـون   مبـالغ هنگفتـي را بـراي چ    .ها را با شكست مواجه كردنـد  اين طرح
مصري، كه در طول جنگ با ايران براي كـار بـه عـراق آمـده بودنـد، بـه مصـر        

را، حتّـي   آنهـا  ةهاي ارزي سـاالن  حوالهخود را ملزم كرديم تا . پرداخت نموديم
با خريد مهمات توپخانه . تعداد انبوه بيكاران مصري در عراق تأمين نماييم يابر

بـراي مـا بسـيار     آنهـا روابط با . هاي بسيار باال موافقت نموديم از مصر به قيمت
امروز بـيش از   آنهاولي متأسفانه . سنگين تمام شد؛ كمي كمتر از سنگيني جنگ

هاي تبليغاتي خـود را عليـه مـا بـه      بوق آنها. ران خواستار جنگ با ما هستندديگ
رسد كه قصد دارنـد از رهبـران عـراق، بـه خـاطر       اند و به نظر مي صدا درآورده

كنفـرانس مـذكور،    ةنتيجـ . انتقـام بگيرنـد   1978كنفرانس سران بغداد در سـال  
تاوان اين اقدام خـود   آنهابه هر حال . تحريم و انزواي مصر بود ةصدور قطعنام

انـد   فراموش كـرده  آنها. گاه آن را فراموش نخواهيم كرد را خواهند داد و ما هيچ
  .را تحت تأثير قرار دهيم آنها ةتوانيم در زمان مقتضي جامع كه ما مي

  
  المللي شوراي پيگيري مواضع بين

وري مبنـي بـر تشـكيل يـك شـوراي      روز بعد، دستو صادره از سوي رياست جمه
معـاون   طارق عزيـز : اعضاي اين شورا عبارت بودنـد از . رتبه به ما ابالغ گرديد ليعا

و مديران صدام منشي آن روز  حامد يوسف حماديرئيس شوراي فرماندهي انقالب، 
هـدف از  ). اطالعات، اطالعـات ارتـش، امنيـت، امنيـت ويـژه     (هاي ويژه  سرويس

در صـفوف  (هـا   اسـايي شـكاف  المللـي و شن  تشكيل اين شورا، پيگيري مواضع بين
  .ها بود و ارائه پيشنهادهاي الزم به منظور افزايش شكاف) متّحدين

بديهي بود كه موضع نه چندان سرسخت فرانسه، بـه عنـوان شـكافي تلقّـي     
وزير دفاع فرانسه، موضعي مبني بر . شود كه امكان رخنه كردن در آن ممكن بود
بر كسي پوشيده نبـود كـه   . موده بودعدم پشتيباني از مشاركت در جنگ اتّخاذ ن

مشـاركت   دليـل پيماني با فرانسه و تعدادي ديگر از كشورها، نـه بـه    اهميت هم
  .اش بود نظامي، بلكه به خاطر اهميت سياسي و رواني



ی  ٣٢٠ ر وازه  ی  ا   و
  شناسايي فرانسه ـ ري يك واحد گشتيدستگي

كـرديم روي داد و مركـز    ، چيزي كه مـا تصـورش را نمـي   1990در پايان اكتبر 
شناسـايي   -خـودروي گشـتي   به مـا گـزارش داد كـه يـك     » ناصريه«اطالعات 

مـا خيلـي فـوري بـا     . در داخل اراضي عراق متوقف نمـوده اسـت   فرانسوي را
هــا را بــا تمــام  خواســتيم فرانسـوي  آنهــافرمانـدهي ســپاه تمــاس گـرفتيم و از   

 مهورج رئيسبه محض پايان تماس تلفني، منشي . تجهيزاتشان به نزد ما بفرستند
از طريق تلفن با من تماس گرفت و درخواست نمود كه به صورت محترمانـه و  

  .بازجويي كنم آنهامناسبي با آنان برخورد شود و مستقيماً از 
وارد  آنهـا من شخصاً بـا افسـر   . ها به بغداد رسيدند در همان شب، فرانسوي

كرد، جداگانه صحبت  هباني كه وي را همراهي ميوگو شدم، سپس با گر و گفت
شناسـايي را گـرد هـم     -هر سه فرانسوي عضو اين تيم گشتي  پس از آن. كردم

اين تـيم گشـتي، حـدود     ةمذاكره با فرماند. دلجويي كرديم آنهاجمع نموده و از 
دو مكالمه تلفنـي  صدام هاي  در طول مذاكراتم آجودان. دو ساعت به درازا كشيد

هـا   توضيحاتي راجع بـه مـذاكراتم بـا فرانسـوي    با من داشتند كه خواستار ارائه 
هايم را با افسر فرانسوي با اين پرسش آغاز كردم كه آيا بعـد   من صحبت. بودند

از دستگيري در معرض خطر و يا رفتار سوئي قرار گرفته اسـت؟ سـپس وي را   
آرام نموده و تأكيد كردم كه با او و همراهانش و يا افرادي كه جهت دستيابي به 

انـد، بـه عنـوان ميهمـان و نـه دشـمن رفتـار         رخنه كرده ات به مرزهاي مااطالع
  :ما به تفصيل در اين موارد از آنان تحقيقات به عمل آورديم. خواهد شد

  .تركيب نيروهاي فرانسوي و ماهيت دستورات و رهنمودهاي مأموريت آنان .
 .در مورد وضعيت نيروهاي عربي و غربي مستقر در نزديكي آنان .
و حجم كلي استقرار نيروها و وضعيت روحـي و   قدر مورد وضعيت مناط .

 .ميزان اطالعات آنان
هـاي اطالعـاتي و    هاي عملياتي متّحدين و محتواي گـزارش  در مورد طرح .

 .آنهاشناسايي 



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٢١  نو 

 .راجع به مقاصد ما آنهابيني  در مورد پيش .

مسـتحكم و  در مورد داليل شركت فرانسه در اين جنـگ، بـاوجود روابـط     .
 .متعدد آن كشور با عراق

افسر فرانسوي، پس از اينكه با روش برخـورد مـا احسـاس آرامـش نمـود،      
شروع به صحبت كرد و خيلي صريح گفت كه فرانسه قصد برهم زدن روابطش 

ات تواند اشغال كويت توسط عراق و تأثير آن بر وارد با عراق را ندارد، ولي نمي
احساس دوستي بـا ملـت عـراق دارنـد و      آنها. يدنفت به اين كشور را درك نما

  .بينند براي آن اهميت قائلند، اما خود را در برابر شرايط حساسي مي
: ت احتماليشان در جنگ چنين گفت كـه اين افسر فرانسوي راجع به مشارك

كند تـا بـراي جلـوگيري از وقـوع جنـگ گـام بـردارد و مـا          پاريس تالش مي«
ولي چنانچه . آميز حل شود هاي مسالمت ا توسل به راهاميدواريم كه اين مشكل ب

  ».داده شود، اجرا خواهند كرد آنهادستوراتي به 
ما يك گزارش شفاهي راجع به نتايج بازجويي بـه اطـالع رياسـت جمهـوري     

را، به انضمام كليه تجهيزاتشـان، بـه    آنهاپس از آن به ما دستور داه شد تا . رسانديم
هرگونه اموال شخصي آنان را كه در جريـان  . د تحويل دهيمسفارت فرانسه در بغدا

اند جبران نماييم؛ چون نواقص انـدكي   دستگيري تا اعزامشان به بغداد از دست داده
ترين شـكل   از اين رويداد در وسيعصدام رژيم . خورد به چشم مي آنهادر تجهيزات 

ولـي سـرانجام   . وردبرداري به عمل آ آن به صورت رواني و سياسي و تبليغاتي بهره
فرانسه در اين جنگ شركت جست و هواپيماهاي آن اهدافي را در بغـداد بمبـاران   

  .رود دجله در مركز شهر بغداد گرديد يها كردند كه منجر به نابودي يكي از پل
  

  از سرگيري مجدد بازي
. شوراي عالي مذكور كه پيش از اين تشكيل شده بـود، كـار خـود را ادامـه داد    

بـه خـاطر عـدم حضـور معـاون رياسـت        بيشـتر جلسـات را   ةز ادارطارق عزي
آميـزي جهـت    او آكنده از اميدها و آرزوهاي مبالغه. گرفت جمهوري برعهده مي



ی  ٣٢٢ ر وازه  ی  ا   و
شكستن صف متّحدين و ايجاد شكاف در ميان آنان، تا پيش از آغاز جنگ  درهم
كنـد از همـان    تـالش مـي  صـدام  نمـاييم كـه رژيـم     امروز نيز مالحظه مـي . بود
ديگر  شكست خورده است، بار آنهاهايي كه پيش از اين تجربه كرده و در  شرو

  :هاي زير استفاده كند به شيوه
كنـيم كـه    ما مالحظه مـي : نفت در مقابل غذا و دارو 986بازي با قطعنامه  .1

برخي از كشورها به صورت آشـكاري تحـت تـأثير ايـن قطعنامـه قـرار       
  .اند گرفته

هـا   اين گفته: آمادگي براي مذاكره با امريكا ةر زمينبيان اظهارات آشكار د .2
را وادار  آنهـا زده نموده و به صورت جـدي   برخي از متّحدين را وحشت

 .بينديشندصدام كند تا به ازسرگيري روابط با رژيم  مي
به : ها در ايجاد تحول در عراق تأكيد بر ناتواني و يا عدم جديت امريكايي .3

افتند تا منـافع و مصـالح خـود را     كشورها به فكر مياين ترتيب برخي از 
 .شخصاً تأمين نمايند

وگوهاي اقتصادي با برخي از كشورها و به ويژه در  برقراري تماس و گفت .4
هاي نفت و امضاي قراردادهـايي بـا ايـن     برداري از چاه امور حفاري و بهره

 .ض نمايددر صورت اقتضاء آن را نقصدام اي كه رژيم  كشورها به گونه
در وضعيت امنيتي عراق و ايجاد گمراهـي تبليغـاتي   ) دروغين(بيان ثبات  .5

 .در خصوص رويدادها
 ].فارس[بازي با موقعيت ايران در رابطه با غرب و كشورهاي خليج  .6
و  ]فـارس [بين برخي از كشورهاي خلـيج   تقويت مشكالت و اختالفات .7

، ]فارس[ن كشور عرب خليج تري اظهار قدرت در اعمال فشار عليه بزرگ
 .تا بدين ترتيب در اوج ضعف خود، نوعي قدرت دروغين ايجاد نمايد

گـذرد، صـفوف متّحـدين دسـتخوش      سال از جنگ مـي  6اينك كه بيش از 
 دليـل بلكـه بيشـتر بـه      مشكالتي شده است؛ ولي نه به دليل قدرت رژيم صدام،

  .هاي مناسب دشمنان غيرعراقي وي از فرصتجدي برداري  عدم بهره



  
  
  
  

  نشيني تناقض بين خرابكاري آتي و تصميم به عقب
  
و » عمليـات دفـاعي  «: گيـرد  ها، دو نوع عمليات رزمي صورت مي جنگ ةدر كلي

، چه اجباري و چه از قبل تعيـين شـده،   نشيني عمليات عقب. »عمليات تهاجمي«
ي اصـطالح تهـاجم متقابـل، بـدين معنـ     . گنجد در چارچوب عمليات دفاعي مي

طرف مقابـل، از حالـت    ةف نمودن حملتوقاست كه نيروها پس از سركوب و م
هاي دفـاعي، نبـرد برمبنـاي     طرح ةدر كلي. دفاعي به حالت تهاجمي منتقل شوند

  :گردد و عوامل زير طراحي مي ها مالك
  .ماهيت زمين و عوارض موجود .
  .نشيني محورهاي پيشروي و يا عقب .
 .موازنه ةسپراكندگي نيروها و مقاي .
 .وضعيت هوا .
 .وضعيت استراتژيك كلّي .
هـا،   اهدافي كه نبايد سالم به دسـت دشـمن بيفتنـد، كـه عبارتنـد از پـل       .
هاي ارتبـاطي، انبارهـاي آذوقـه، سـوخت و      هاي تنگ، پست ها، گذرگاه كانال

هايي به منظـور خرابكـاري    از همين رو طرح... مهمات، منابع آب در بيابان و 
بينـي شـده    نشـيني پـيش   شود، ولي زمان آن برمبناي زمان عقب ه ميبعدي تهي
تواند بر روند جنگ تأثير گذارد،  اي كه مي عمليات خرابكارانه. گردد تنظيم مي

ولـي چنانچـه اهـداف    . شـود  از سوي فرماندهان نظامي و عملياتي انتخاب مي
موافقـت  بـا  هاي اقتصادي باشند، بايـد   مذكور، مهم يا سياسي يا محتاج هزينه

تخريب شوند و داليل ضرورت انجام اين ) سياسي و نظامي(رتبه  عالي رهبران



ی  ٣٢۴ ر وازه  ی  ا   و
 ةصـحن  ةعالوه بر آن بايد بـا امنيـت ملّـي و ادار   . تبيين گردد كارها توضيح و

  .جنگ در ارتباط باشد
  

  تخريب كويت
عمليـات   شخصـاً دسـتور داد تـا بـر     علي حسن المجيـد به پسرعمويش صدام 

هـاي اصـلي داخـل شـهرهاي      نفت و تأسيسات و ساختمان هاي  تخريب چاه
ها به صـورت روزانـه    ماهواره. كويت، پيش از آغاز جنگ هوايي نظارت كند

تغييرات انجام شده  هاي نفت را زير نظر داشتند، در حالي كه اقدامات و چاه
هاي شـن، اقـداماتي    ها، از طريق قرار دادن مواد منفجره و كيسه در سطح چاه

سـازي   آماده. هاي جاسوسي مخفي نگه داشت ه بتوان از چشم ماهوارهنبود ك
به اين نتيجه رسـيده اسـت كـه    صدام اهداف براي تخريب، بيانگر آن بود كه 

نشـيني   داد بـراي يـك عقـب    تواند در كويت باقي بماند، ولي اجازه نمي نمي
 از نظـر او، سـخن گفـتن راجـع بـه     . ريزي شـود  اختياري و يا اجباري برنامه

ها، تضـعيف روحيـات و در نهايـت يـك اقـدام       گونه طرح اين ةضرورت تهي
  .گرديد آميز بزرگ تلقي مي خيانت

كل اطالعـات ارتـش بـه     ةبنابر يك دستورالعمل مكتوب كه از طريق ادار
 ريـزي،  اي از مـديريت برنامـه   در كويت ابالغ گرديد، كميته علي حسن المجيد

 ةرزمـي، وزارت نفـت و شـبك    دسـي ريت تحركات نظامي، مـديريت مهن مدي 
كل اطالعـات ارتـش    ةكه به نمايندگي از سوي ادار] فارس[اطالعات خليج 

هاي نفـت كويـت و    چاه ةدر كويت تأسيس شده بود، به منظور شناسايي كلي
همچنـين دسـتور   . برمبناي اطالعات موجود تشكيل گرديد آنهاتعيين اهميت 

ــاختمان  ــا س ــد ت ــل  داده ش ــلي، هت ــاي اص ــا ه ــاختمانه ــزرگ، س ــاي  ي ب ه
هـاي توليـد بـرق و     كـن، پسـت   شيرين هاي آب ها، ادارات، پست خانه وزارت

 آنهـا تـا بـراي تخريـب     ي و مشـخص گردنـد  يشناسـا هـاي نفـت    پااليشگاه
  .يا شودههاي الزم م طرح



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٢۵  نو 

  مراحل تخريب
. تشـكيل گرديـد   علي حسن المجيداولين نشست اين كميته در كويت، با حضور 

حاضر تأكيد نمود كه عمليات تخريب بايد به صورت كامالً سـرّي  او به اعضاي 
 ةزيرا افشاي هرگونه خبري در اين خصوص، موجب تضعيف روحي. باقي بماند

وي افـزود كـه   . شـود  دشمنان مي ةنيروهاي مسلّح و ملّت عراق و افزايش روحي
مـا  ) يعني صـدام (ها  ناپذير و تاج عراقي تصميم اين كار، تصميمي است برگشت

امنيت هدايت خواهد نمود؛ بايد مخلصانه و با پشـتكار بـه    ةرا به ساحل و كران
منـاطقي  [سـازي   وي از اين كميته خواست تا كار آماده. ها ادامه داده شود تالش

را مستقيماً آغاز كند و در صورت حضورش در كويـت،  ] كه بايد تخريب شوند
اطالعـات بـه    ةمدير شبكبه صورت روزانه، گزارشي در اين خصوص از طريق 

او ارائه كنند و چنانچه به بغداد بازگردد، بايد مسائل ضـروري بـه اطـالع او در    
  .بغداد رسانده شود

هاي بـرق ويـژه و    كار شناسايي اهداف انجام شد و ميزان مواد منفجره، كابل
هاي  به چاه. مات، ارزيابي و محاسبه گرديدوهاي شن و ديگر ملز معمولي، كيسه

اقـدامات الزم اجرايـي   . ، اولويـت داده شـد  ]تخريـب [در اجراي عمليات نفت، 
سـرّي  . هاي بسـياري بـود   مستلزم تالش  حلقه چاه، 600بيش از ] تخريب[براي

چنـد كـه    هـر . كرد محدوديت كار را فراهم مي اتها نيز موجب بودن اين فعاليت
هـاي   ماهوارهشناسايي مستمر  -توجه به عمليات گشتي  سرّي بودن آن، باحفظ 

  .پذير نبود جاسوسي و ديگر وسايل امكان
و ارزيابي ] تخريب[عمليات  ةبراي اطالع از صحن 1990در اواخر سپتامبر 

] فـارس [اطالعات خليج  ةمدير شبك. احتمالي به كويت رفتم ةهاي حمل نشانه
ها را مشـاهده كـردم كـه بـراي      تعداد زيادي از چاه. را نيز به همراه خود بردم

 آنهـا زننـده بـه    كننده و يا آتـش ده شده بودند، ولي نيروهاي منفجريب آماتخر
  .وصل نشده بود

  



ی  ٣٢۶ ر وازه  ی  ا   و
  ها داليل آتش زدن چاه

ــا    بســياري از تصــميمات صــدام، بــدون اطــالع قبلــي رهبــران سياســي و ي
در صـورت موفّقيـت، وسـايل    . گرديـد  فرماندهان نظامي اتّخـاذ و اجـرا مـي   

 و تمجيــد از شــخص او و افكــار وتبليغــاتي حكــومتي، اقــدام بــه تعريــف 
هـا بـا شكسـت مواجـه      كردند و هنگـامي كـه ايـن تصـميم     هايش مي انديشه

هـوايي   ةما با ماهيت و شـكل حملـ  . شد گيرنده معرفي نمي شدند، تصميم مي
صـدام  و پيامدهاي آن ، توانستيم شخصيت ] فارس[م خليج جنگ دو ةگسترد

هاي متعـددش را، بنـا بـه داليـل      او مجبور شد قرارگاه. را به خوبي بشناسيم
به دفعـات متعـدد و بـه    . امنيتي و سراسيمه شدن شوراي رهبري، ترك گويد

روسـتايي در   ةصورت مستمر به قرارگاه سرّي اطالعات ارتش در يك منطقـ 
در » عطَيفيه« ةبغداد سركشي و يا به منازل مسكوني غيرنظامي در منطق ةحوم

يـك اتومبيـل    ةبارها ديده شد كه بـه وسـيل  . ردك داخل بغداد رفت و آمد مي
سواري معمولي، خـود را پوشـش داده بـود و بـه ايـن منطقـه رفـت و آمـد         

در شـرايط دشـوار    اينكهداد تا با روان او و  اين رويه به ما امكان مي. كرد مي
با ماهيت شوراي فرماندهي انقالب و چگـونگي اتّخـاذ    انديشد، و چگونه مي
  .نا شويمآش آنهاتصميمات 
هاي فراوانش، روزي به موضوع بـه آتـش كشـيدن و     در ميان صحبتصدام 

او راجع به بـرد ديـد زمينـي سـؤال     . هاي نفت كويت پرداخت منفجر كردن چاه
كـارزار را پوشـانده اسـت، بـر      ةهـاي دود سـياه صـحن    وقتي ستون اينكهكرد و 
كوپترهـاي   ت هـدفگيري هواپيماهـاي جنگنـده و هلـي    هاي رزمي و دقـ  فعاليت

متحدين و همچنين بر روحيات رزمندگان تأثير گذاشته است يا نـه؟ ولـي ايـن    
هـاي نفـت    شامل ابعاد واقعي طرح كامل بـه آتـش كشـيدن چـاه     هاي او پرسش

ـ   دليلهرچند كه سطح ديد هوا به زمين، به . شد كويت نمي دود، بـا   ةوجـود الي
ابزارهـاي   ةي مـا بـه وسـيل   محدوديت مواجه شده بود، اما نقاط استقرار نيروهـا 

. بـود  دقيقاً ثبت و ضبط شده] از جنگ[ماه گذشته  پنجشناسايي مختلف، ظرف 



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٢٧  نو 

كارگيري ابزار ناوبري و هدايت الكترونيكي ، وضعيت  از همين رو با توجه به به
  .هاي هوايي متّحدين داشت جديد، تأثير اندكي بر فعاليت

سوزي و  ر اثر آتشبما و سمي كه نيروهاي  در بعد مسائل بهداشتي و رواني
اگـر  . مهـم نبـود  صـدام  شد، اصالً براي  ها در فضا منتشر مي هاي دود چاه ستون

روي سـربازان   ]فـارس [مدهاي جنگ خلـيج  پيا ةمعايناتي كه اينك نيز، در زمين
روي سربازان ما انجام گردد، بايـد بـراي    گيرد، امريكايي و انگليسي صورت مي

يـك انسـان   صـدام  ولـي از نظـر   . هاي سنگيني پرداخت شود غرامت آنهادرمان 
  .خود شخص در مقام گرفتن حقش برآيد آنكهعراقي ارزشي ندارد، مگر 

هـا و تأسيسـات    هاي نفت بـا انفجـار سـاختمان    زدن چاه مرتبط نمودن آتش
 دليـل ها منفجر گرديد و يا به  برخي از اين ساختمان اينكهحياتي كويت، اعم از 

باشـد و آن ايـن    نفجر نگرديد، همه و همه بيانگر يك واقعيت ميكمبود وقت م
ولي پرسش . از همان ابتدا به امكان حفظ كويت اطمينان نداشتصدام است كه 

نشـيني   هاي عقب اين است كه وقتي او به اين نتيجه رسيد، چرا اجازه نداد طرح
پـس از شـدت    شايد اين گفته او، كه در يكي از ديدارها و! نيروها تنظيم گردد؟

تـر از تصـميم    گرفتن موج ويراني تأسيسات استراتژيك ما بيان شده بود، عجيب
 چهـار را،  آنهـا قيمت   به خدا،«: او گفته بود  !هاي نفت باشد به آتش كشيدن چاه

هـاي   خسـارت  ةكميتـ . ولي نتيجه چيز ديگري شـد » !خواهم گرفت آنهابرابر از 
توسـط صـدام،   هاي نفـت   تش كشيدن چاهبه آ دليلميليون دالر، به  310جنگ، 

هايي كه به دنبال آلودگي محيط  خسارت برايكشور نيز  9تعيين خسارت نمود؛ 
  .ميليارد دالر خسارت شدند 32وارد شده بود، خواستار  آنهازيست به 

  
  نشيني تصميم به عقب
نشـيني   هاي عقب به ستاد كل نيروهاي مسلّح جهت تهيه طرحصدام اجازه ندادن 

و مخالفت مطلق او  - چه اختياري و چه اجباري -يت راتژيك عمومي از كواست
نشـيني بـه    با ابتكار عمل نيروهاي متّحدين در دادن فرصت مناسب براي عقـب 



ی  ٣٢٨ ر وازه  ی  ا   و
نيروهــاي مــا در طــول حمــالت هــوايي، بيــانگر آن بــود كــه وي بــه صــورت 

نـاداني و  محاسـبات اشـتباه او، بيـانگر    . اي، اصرار بر وقوع فاجعه دارد سابقه بي
  .ها بود جنگ و بازي با جان عراقي ةجهل، در ادار

و تعداد انـدكي  صدام آميز خود،  فاجعه ةبه دنبال ورود جنگ زميني به مرحل
اش، كه معروف به پيروي كوركورانـه از او هسـتند، تشـكيل     از معاونين سياسي

ز نشـيني ا  جلسه دادند تا راجع به صدور دستور به نيروهاي مسلّح جهت عقـب 
بدون  سعدون حماديو  يززطارق عو  يطه الجزراوولي  .گيري كنند كويت تصميم

  !توانستند اتّخاذ نمايند؟ فرماندهان نظامي چه تصميمي مي
نشيني، بـدون طـرح    مانده بود كه دستور عقب 25/2/1991شب  اندكي به نيمه
بـه   .ها صادر شـد  بندي مشخص و بدون در نظر گرفتن اولويت قبلي و بدون زمان

ها و واحدهاي رزمـي و   و يگان» جيش الشعيبي«هاي  همين علت بسياري از يگان
  :اين تصميم چنين شد ةخبر ماندند و نتيج بينشيني  اداري، از دستور عقب

  .نيروها ةفروپاشي كلّي روحي .1
 .دفاعي در آن واحد ةفروپاشي كلّي شبك .2
اصلي، به  ةنيزه به جادسرازير شدن سيل عظيمي از نيروهاي انساني و مكا .3

اي كه به تداخل و انباشته شدن نيروها و تجهزات منجر گرديـد و در   گونه
نشـيني   نتيجه اين وضعيت، به عدم امكان انتقال بيشتر تجهيزات و يا عقب

 .سالم نيروها منجر گرديد
 .تسهيل و تسريع پيشروي نيروهاي متّحدين .4

هاي گسترده و شـديد   د، بمبارانخطرات اين وضعيت افزو ةچيزي كه بر دامن
نشيني نيروهاي مـا   اي بود كه عقب عليه جاده آنهاهواپيماهاي متّحدين و عمليات 

ميـانگين  . دشـ معـروف  » جـاده مـرگ  «اين جاده، به نام . گرفت از آن صورت مي
 ساعت 20به بيش از  1991فوريه  27و  26عمليات بمباران هوايي طي روزهاي 

رهبر صدام به نام فرماندهي و كنترل وجود نداشت و اگر ديگر چيزي . رسيد مي
  .آمد نيز مي آنهاقوم ديگري بود، همان باليي كه بر سر ما آمد، بر سر 



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٢٩  نو 

نشـيني اجبـاري تنظـيم شـده بـود، امكـان        هايي براي عقب اگر از قبل، طرح
 آنهـا گـذاري   نشـيني و عالمـت   هايي براي عقـب  شناسايي و تعيين و گشودن راه

اي كـه از   هاي رزمـي و بـه گونـه    توانستيم براساس شيوه شد؛ آنگاه مي فراهم مي
انباشته شـدن نيروهـا در يـك جـاده جلـوگيري بـه عمـل آيـد، كليـه مراحـل           

توانسـتيم بخـش بزرگـي از تجهيـزات      عالوه بر آن مي. نشيني را اجرا كنيم عقب
ر مگـ . رزمي اساسـي را، بـه عقـب منتقـل نمـاييم و از تلفـات انسـاني بكـاهيم        

بـه ايـن نتيجـه     آنهـا فرماندهان ارتش با كارهاي ستادي خود آشنا نبودنـد؟ آيـا   
صدام نبودند كه  آنهانرسيده بودند كه امكان مقاومت در كويت وجود ندارد؟ آيا 

البته اگر بخواهيم منصفانه به ! كردند؟ را در تداوم لجاجتش تشويق و ترغيب مي
رتبـه و   افسـران عـالي  ما  ةاما هم. ي دادگواه آنهاموضوع نگاه كنيم، بايد به نفع 

ول هسـتيم؛ چـرا كـه مـا نتوانسـتيم بـراي       ئفرماندهان ارتش، از نظر اخالقي مس
نجـات عـراق   . توطئـه كنـيم و او را بـه قتـل برسـانيم     صدام نجات كشور عليه 

  .وليت فرديئوليت همه است، نه يك مسئمس



  
  
  
  

  ]فارس[م خليج استراتژيك در جنگ دو ةموازن
هايي كه بين كشورهاي همطراز و يا كشورهاي از نظر قدرت، نزديـك   جنگدر 

نظريه احتماالت، امكان بروز اشتباه در ارزيـابي   ةدهد، برپاي به يكديگر روي مي
به ويژه وقتي كه موضـوع بـه مسـائل    . استراتژيك بين نيروها وجود دارد ةموازن

  .گردد پذير نباشد، مرتبط مي امكان آنهادسترسي به  هسرّي ك
نحوي سبيلش توسط رژيم عـراق چـرب   به هنگامي كه يك فرد غيرعراقي كه 

جنگ با ايـران توجيـه    ةرا در چگونگي ادارصدام گيري  شده باشد، بخواهد موضع
فردي غيرنظامي است و فرماندهان نظـامي  صدام نمايد، شايد چنين توجيه كند كه 

در . دادنـد  او بود، توضيح ميعراق بايد ابعاد جنگ و خطراتي را كه در پيش روي 
اين صورت ضرورت پاسخگويي به اين شخص و كمك به فهم او بـا توسـل بـه    

ـ  اي كه بتوان با او وارد بحث شد، احساس مي شيوه  ةگردد، ولي در خصوص موازن
زيـرا  . اساسـاً چنـين بحثـي وارد نبـود    ] فـارس [م خلـيج  استراتژيك در جنگ دو

در آن احسـاس   هر هم ضرورت بحـث و مناقشـ  اگ. آن معلوم بود ةپيشاپيش نتيج
گردد، از باب مستندسازي تاريخي و همچنين به منظور بيان وضعيتي است كه بـه  

  .وار گرديدند وانهيموجب آن عراق و نيروهاي مسلّح آن وارد يك جنگ د
  
  هاي عراق توانمندي ةگويي دربار گزافه

هوش و حـواس خـود را   كه نيروهاي ما وارد كويت گرديدند، ما تمام پس از آن
هـاي اطالعـات    گـران نظـامي و سـرويس    هاي كارشناسان و تحليـل  متوجه گفته

از حيـث سـازماندهي، تسـليحاتي و    (د هاي رزمي خو جهاني راجع به توانمندي
  .افزارهاي كشتار جمعي كرديم و همچنين جنگ) آموزش



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٣١  نو 

اني و هاي تلويزيـوني جهـ   شبكه. گونه مسائل چندان دشوار نبود پيگيري اين
هـا و   گـزارش  مطبوعـات، مجـالت،   هـا،  خبرگـزاري  يي، راديوها،به ويژه امريكا

نظـامي در حـال    ناكـز پـژوهش و فرمانـدها   رتحقيقات و اظهارات مقامات و م
خدمت و يا خارج خدمت، بـه عنـوان منـابع غنـي خبـري بـراي دسـتيابي بـه         

  .هاي ديگران مطرح بود اطالعات و شناخت انديشه
  :بندي بود در دو محور قابل دسته  هايي كه ما به دست آورديم، اشتها و برد نشانه

گروهي در ارزيابي مثبت از نيروهاي ما و بزرگ جلوه دادن قـدرت آن بـه    .
  .گويي پرداختند گزافه

گروهي ديگر ما را از لحاظ قدرت رزمي در سطح پاييني دانستند و در اين  .
بينانه وجود نداشت،  تحقيقات واقعامكان انجام  اينكهبا . باره تفريط كردند

پـردازي   يك از دو طرف در نظريـه  هاي هر ها و توجيه اما اهداف و انگيزه
  .بر كسي پوشيده نبود

 
  مبالغه در قدرت عراق

هـاي گروهـي غربـي و     نمايي نيروهاي ما از طريـق رسـانه   گويي در بزرگ گزافه
بـه عنـوان محـور     نكات زيـر را  آنها. گرفت اظهارات مقامات غربي صورت مي

  :ساختند هايشان مطرح مي اصلي فعاليت
كردند و به اين منظـور   ارتش عراق را چهارمين قدرت جهاني تلقّي مي آنها .

  .كردند به تعداد نيروها و تجهيزات استناد مي
 .دودسترسي عراق به بمب اتمي بعيد نب آنهااز نظر  .
 .شيميايي پرداختند افزارهاي گويي در تأثيرات جنگ به گزافه آنها .
 .داشتن سازماندهي آهنين و قدرت مانور .
 .تعدد ابزار فرماندهي .
ــات   . ــراي عملي ــايي اج ــل  توان ــب و قت ــار، تخري ــون انفج ــژه همچ در  وي

 .، پشت خطوط، مراكز جمعيتي و اهداف حياتي]مواضع و كشورها[عمق



ی  ٣٣٢ ر وازه  ی  ا   و
  :، معلول عوامل زير استآنهاارزيابي اشتباه 

المللي زده و نسـبت بـه    بين ةد دست به يك هشدار گستردقصد داشتن آنها .
  .وجود خطرات هشدار دهند

 .كمبود اطالعات دچار ارزيابي اشتباه شدند دليلبه  آنها .

و فـريفتن او جهـت تـداوم    صـدام  قصـد داشـتند بـه منظـور تشـويق       آنها .
از حيـث  ( لجاجتش، به هدف تأمين شرايط مناسب بـراي نـابودي عـراق   

ايجاد شرايط سياسي  و) اي دي، سياسي، امنيتي و نقش منطقهقدرت اقتصا
 .مناسب براي به دست گرفتن كنترل نفت برسند

آميز، كشورها و رهبـران غربـي قصـد     بنابر داليل و عوامل رواني و احتياط .
ـ    داشتند، پيش ي و بـروز تلفـات   اپيش هرگونه شكسـت و يـا ناكـامي جزئ

 .سنگين را توجيه نمايند
كـه متّحـدين در جنگشـان در برابـر      اي ي ابعاد و ارزش پيروزينماي بزرگ .

چهارمين قدرت جهان به دست خواهنـد آورد؛ نـه در برابـر ارتشـي كـه      
برش آن را در تنگناي شديدي قرار داده است، به طوري كه دسترسـي  هر

 .باشد پذير نمي به يك قرص نان برايش امكان
خـود كـرد و    ةرژيم عراق را فريفت آميز، رئيس وسوسه كننده و مبالغه ةاين روي

اين برداشت را در او بـه وجـود آورد كـه احتمـال وقـوع جنـگ بسـيار ضـعيف         
باشد؛ زيرا غربي كه خود به اين ارزيابي از قـدرت عـراق برسـد، بسـيار بعيـد       مي

همچنـين ايـن   . است كه ريسك وارد شدن به چنين جنگي را بـه خـود راه دهـد   
  .كه روند جنگ به دلخواه طرف مقابل نخواهد بودبه وجود آمد صدام برداشت در 

  
  لغه در كوچك جلوه دادن قدرت عراقمبا

هـاي پـايين    گران، در ارزيابي خود نسـبت بـه توانمنـدي    م از تحليلاما گروه دو
يل به صورت عمده در نزد فرماندهان لاين تح. روي كردند رزمي عراق نيز زياده

هي ميداني و وزارتي را در دي فرمانها ، كه پست)خارج از خدمت(نظامي عرب 



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٣٣  نو 

نيز به عنوان بخشـي از   آنهانظريات . زمان صلح احراز كرده بودند به وجود آمد
سياست تشويق به جنگ قلمداد گرديد و در حقيقت سطح نيروهاي ما در حدي 

بلكه نيروهاي عراق از برتـري  . دقتي توصيف كرده بودند، نبود كه اينها با اين بي
  .مند بودند م بهرهن سوهاي جها مقايسه با ارتشآشكاري در 

  
  ارزيابي قدرت رزمي موجود

  :چنين بود 1990 ةارزيابي تقريباً دقيقي از وضعيت نيروهاي مسلح عراق در ژوئي
بـه بـيش از    1990داد كه در اكتبر  تعداد نيروها رقم بااليي را نشان مي )الف

  .يك ميليون نفر رسيد
هزار دستگاه 13منطقه را در اختيار دشتيم كه شامل ترين قدرت زرهي  بزرگ )ب

 بيش از يك هزار دستگاه. تانك و نفربر زرهي و توپ متوسط و سنگين بود
] سـابق [سـاخت شـوروي   » 72تـي «هـاي مـدرن    ها را تانك از اين تانك
  .داد تشكيل مي

، »25ميـگ «هـاي   فروند هواپيماي جنگنده، از جمله جنگنده 640حدود  )ج
  .در اختيار داشتيم» 22تويو«و » 25سوخوي«، »1 - يراژ افم«، »29ميگ«

  .هاي توپ انبارها و صنايع عظيم توليد گلوله )د
هاي شيميايي و ميكروبي را خارج از چارچوب  ترين كارخانه سالح بزرگ )ه

  .هاي بزرگ در اختيار داشتيم قدرت
هـاي   مجهـز بـه كالهـك    آنهـا هاي زمين به زمـين كـه برخـي از     موشك )و

  .شيميايي و ميكروبي بودند، در اختيار داشتيم
د كه چنين قدرتي كه خارج از قدرت ذاتي كشورهاي عربي در آن وبديهي ب
توانسـت موجبـات    چربيد، مـي  گرفت و بر قدرت ايران و تركيه مي روز قرار مي

توانسـت   ايـن قـدرت مـي   . نگراني و سراسيمگي شديد اسرائيل را فـراهم آورد 
خيـز را در   مناطق نفـت  ةهرمز بزند و كلي ةآسا تا تنگ برق دست به يك پيشروي

  .به اشغال خود درآورد - نيروهاي غربي ةدرصورت عدم مداخل -دو هفته 



ی  ٣٣۴ ر وازه  ی  ا   و
توجهي او بـه   وجود داشت، بيصدام اي كه در سياست رزمي  ترين نكته مهم

ـ   تنها چيزي كه مـي . ها و تلفات بشري و مادي بود زيان وي را  يتوانسـت نگران
  .گيزد، مسائل مربوط به امنيت رژيم وي بودبران

  
  استراتژيك ةموازن ةمقايس

نــزد اي، در مقايســه بــا مــالك قــدرت  گيــري منطقــه مــالك قــدرت در موضــع
علمـي و   ةشـكاف و فاصـل  . باشـد  هاي بزرگ و در نزد جهان متفاوت مي قدرت

در شـرايطي كـه   . تكنولوژيك بين دو طـرف، بسـيار عميـق و بـا فاصـله اسـت      
يك تانـك  به هرحال  »55تي«نك روسي ساخت چين و يا تا» 59تي«هاي  تانك

تـوان ايـن تانـك را     شود، نمي تلقّي مي» 48ام«يا  و» 47ام«مشابه تانك امريكايي 
. مقايسـه كـرد  » 72تـي «و يـا حتـي بـا تانـك     » M1A1آبرامز«با تانك امريكايي 

هـر   را بـا  »22و  20، 7سـوخوي « و» 23و  21ميـگ «ي هاهمچنين نبايد هواپيما
  .نوع هواپيماي فعال در نزد متّحدين مقايسه كرد

  
  موقعيت جغرافيايي و سياسي
اي صـورت گرفـت كـه بـر شـتاب فروپاشـي اتّحـاد         حمله به كويت در مرحله

معلوم بود كه اين فروپاشي منجر به افزايش نفوذ ايـاالت  . افزود] سابق[شوروي 
ش، در نشسـت كنفـرانس سـران    ا در سـخنراني صدام . متّحده امريكا خواهد شد

، حساسيت خود را نسـبت بـه   1990 ةدر فوري  شوراي همكاري عربي در عمان،
ــان داد  ــد نش ــن رون ــورت    . اي ــه ص ــه ب ــود ك ــتهم نم ــا را م ــكارا امريك او آش

برداري به عمل آورده  بهره] سابق[نشيني اتحاد شوروي اي، از عقب طلبانه فرصت
. كنـد  كشـورهاي عربـي بـازي مـي    اي بـا سرنوشـت    والنهئو به صورت غيرمسـ 

اش با مقامات ارشد اطالعاتي، گفت كه عراق از  همچنين وي در نشست رسمي
امريكـا   ةو حتّي فرانسه بـا ايـاالت متّحـد   ] سابق[روش برخورد اتحاد شوروي 

  .نيستخرسند 



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٣۵  نو 

ولي منطق و . چه بسا اين سخنان عواطف برخي از افراد را به خود جلب نمايد
به يك قرص نـان،  ] سابق[شوروي  اگر نياز. ها مغايرت دارد بازي انعقل با اين پهلو

 كند، آيا ما بايد نقش گوسفند اش را خاموش مي هزار كالهك اتمي 30آتش قدرت 
عراق ايفـاي   ةانزوا و محاصر ةهمين سياست در تحكيم حلق! قرباني را ايفا نماييم؟

 اينكـه بـه محـض   . ان ملـل هاي شوراي امنيت سازم نقش نمود؛ نه فقط در قطعنامه
صادر گرديد، مـا شـاهد آن    1990اوت  6اعمال مجازات اقتصادي در روز   ةقطعنام

  . هاي كشور به صورت تقريباً كاملي بسته شد ها و روزنه بوديم كه تمام دريچه
رژيم عراق تيره بوده اسـت و   سال پيش به اين طرف، روابط سوريه و يازدهاز 

. ييـر نكـرده بـود   گذشت، چيز زيـادي تغ  نگ با ايران ميدر دو سالي كه از توقف ج
در دل دارد صـدام  هايي با  تركيه نيز نشان داد كه دشمني] وقت[ جمهور رئيس اوزال
اي بـراي   عربستان سعودي نيـز بـه عنـوان صـحنه    . را مخفي نمايد آنهاتواند   و نمي
سـتند رونـد   توان به استثناي چند كشـوري كـه نمـي   . سازي جنگ تلقّي گرديد آماده

سـازي   هاي سياسي و ديپلماتيك در راسـتاي آمـاده   رويدادها را تغيير دهند، فعاليت
ايــن رونــد بــا لجاجــت و . گرفــت بــراي يــك اقــدام نظــامي متقابــل شــكل مــي 

هاي رئيس رژيم عـراق درآميخـت و اثـرات منفـي مسـتمري را بـر        بيني خودبزرگ
  .ها برجاي نهاد روحيات و معنويات عراقي

ر پشتيباني از جنگ به ي شركت دااي را بر سابقه مقابل، جهان آمادگي بي در طرف
در صـدام  هدف تداوم جريان نفت به طرف اروپا، مقابله با خطـر   ، باصورت مختلف

گيري  بعد عربي، نشان دادن احساسات دوستانه و يا طمع در پاداش ديگران و يا انتقام
رآمدهاي مالي عراق قطع گرديد، در طرف در شرايطي كه د. داد از صدام، از خود نشان

درآمـدهاي  . مقابل، بر ميزان توليد و قيمت نفت به صورت قابل توجهي افزوده گرديد
  .مشخصي، حدود يك ربع ميليارد در روز بود ةنفتي عربستان سعودي در دور

. پرورانـد  اي را در سر مي رئيس رژيم عراق همچنان اميدها و آرزوهاي مرده
 ةوزيـرش را مجبـور نمـود تـا در يـك مصـاحب       نخسـت  دون حماديسعاو دكتر 

تـرين ذخـاير    تلويزيوني اعالم نمايد كه نفت كويت در كنار نفت عـراق، بـزرگ  



ی  ٣٣۶ ر وازه  ی  ا   و
هاي عراق  دهند و اين سرقت نه تنها براي پرداخت وام نفتي جهان را تشكيل مي

  .صرف خواهد شد، بلكه براي ايجاد تحولي عظيم به مصرف خواهد رسيد
  
  يت روانيوضع

روحيات به عنوان يكي از اصول جنگ و عاملي اساسي از عوامل پيروزي تلقّـي  
هاي سنّتي، احتمال پيروزي با وضعيت رواني نيروهاي مسـلّح   در جنگ. شود مي

تواند وضعيت رواني كل ملّـت را   وضعيت رواني نيروها مي. نسبت مستقيم دارد
هرگونـه تصـميمي    آنكـه پـيش از  . دتحت تأثير قرار دهد و يا از آن تأثير پـذير 

راجع به جنگ گرفته شود، بايد وضعيت روانـي نيروهـا بـه صـورت فراگيـر و      
تداوم حركت بايـد بـا وضـعيت روانـي     . دقيقي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

تواند به معناي  گيري جهت ورود به جنگ مي سنخيت داشته باشد وگرنه تصميم
  .لّت باشدبازي كردن با جان و سرنوشت م

  :وضعيت رواني وابسته به عناصر متعددي است از جمله
  

  چگونگي نگرش به جنگ .1

از آن جهت مرزهـاي كويـت را درنورديـد كـه نـوعي نگرانـي در مـورد        صدام 
اش بـا ايـران، او را    شرايط بد اقتصادي ناشي از جنگ طـوالني  دليلرژيمش، به 

ضعيت رواني جسورانه و آميختـه  عالوه بر آن وي تحت تأثير يك و. داد آزار مي
ها از اشغال كويـت   هركس تصور كند كه عراقي. با رؤياهاي رهبري قرار داشت

دانسـتند كـه امكـان     لوح نيز مـي  حتّي افراد ساده. كند خوشحال شدند، اشتباه مي
اي كه سـيل   لهئها به اين اقدام، به عنوان مس عراقي. ماندن در كويت وجود ندارد

بـر همـين اسـاس و بـا     . نگريسـتند  سرازير خواهد كرد، مي آنهابر ها را  مصيبت
له بـه عنـوان   ئكسـي بـا مـردم عـراق مشـورت نكـرد، ايـن مسـ         اينكهتوجه به 
شود و از همان ابتدا نتوانست  بازي و به دور از محاسبات علمي تلقّي مي قهرمان

  .هاي مثبت رواني منجر شود به واكنش



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٣٧  نو 

  تماليارزيابي نتايج رويارويي اح .2

هـاي روانـي و همچنـين حضـور انبـوه نيروهـاي نظـامي و         موج تبليغـاتي و فعاليـت  
تعيـين و ترسـيم    ةپيامدهاي عميقي را در زمين  هاي سياسي تند عليه عراق، گيري موضع

هاي منفي بر وضعيت  اين پيامدها، بازتاب. بار جنگ احتمالي برجاي نهاد نتيجه مصيبت
هـا اميـدوار    از همين رو بسياري از عراقـي . جاي نهادروحي ملت و نيروهاي مسلّح بر

برخي نيز بر . نظامي، چه بسا به سرنگوني رژيم طاغوتي منجر شود ةدند كه اين ضربوب
آميـز بـين    دهد، چيزي نيست جز يك تباني توطئـه  اين باور بودند كه آنچه كه روي مي

يد بدبخت و ذليـل باشـد   چقدر باصدام رژيم . و اربابانش، به منظور نابودي عراقصدام 
نگرند؟ عاقالنه نيست كـه يـك كشـور در حـال رشـد،       كه مردم عراق به آن چنين مي

اگر چنين . شودمستقيماً وارد جنگ فراگيري در برابر ويرانگرترين قدرت نظامي جهان 
 ،ها ، آن هم در مناطق مناسب چنين جنگي باشد، آنگاه فرضيهجنگي يك جنگ چريكي

خيـل در  دو طرف، از جمله مسـائل د  به هرحال تفاوت رواني بين. ندباش قابل اجرا مي
  .گردد عدم برقراري تعادل نظامي در اين جنگ تلقّي مي

  
  هاي نظامي مقايسه قدرت .3

هاي اطالعاتي و مراكز پژوهشي جهاني راجع به قدرت  ارزيابي و گمان سرويس
. متفـاوت بـود   ،آنهـا نظامي عراق، به خاطر تفاوت اطالعات موجود در دسترس 

مركز تحقيقات استراتژيك، وابسته بـه سـتاد مشـترك نيروهـاي مسـلّح امريكـا،       
  :نيروهاي عراق را چنين ارزيابي نمود

  .)باشد كه اين آمار به واقعيت نزديك مي. (حدود يك ميليون سرباز .

 .)دستگاه تانك است 5000تا  4500رقم درست . (دستگاه تانك 5500تعداد .

 .زرهي نفربر 7100تعداد  .

هـاي   پـوش  زره آنهـا منظـور  . (زرهي -دستگاه خودروي رزمي 1000تعداد  .
  انواع خـودروي   ةدستگاه از كلي 5000تر  مجهز به توپ بود و آمار صحيح

 .)زرهي است -رزمي 
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 .قبضه توپ متوسط و سنگين 3000تعداد  .
واقـع   كـه ايـن رقـم بـه    . (»21.ام.ب«انـداز گـراد    قبضه موشك 200تعداد  .

 .)تر است نزديك
  :كردند هاي ديگر، آمارهاي زير را ارائه مي در حالي كه ارزيابي

  .باشد آميز مي ونيم ميليون سرباز كه يك آمار مبالغه يك .

 .دستگاه تانك 5500تعداد  .

 .رزمي -دستگاه خودروي زرهي  1500تعداد  .

 .دستگاه نفربر زرهي 6000تعداد  .

 .بضه توپق 3700تا  3100تعداد  .

فرونـد   640تـا   600تـر   كه رقم صحيح. (هواپيماي جنگنده 1000تعداد  .
 .)هواپيما است

زمـين بـه زمـين نيـز      )، العبـاس الحسين اسكاد،(فروند موشك  210به اينها 
  .گردد اضافه مي

ه بـر منـابع   وعـال . تجمع نيروهـاي متّحـدين بـراي جنـگ، از مـا دور نبـود      
. كردنـد  ريكايي اطالعات روشـني را منتشـر مـي   هاي گروهي ام اطالعاتي، رسانه

نه چندان پيچيده، امكـان دسـتيابي بـه تعـداد      ةبدين ترتيب با انجام يك محاسب
مـا   ،بـراي جبـران اشـتباه احتمـالي    . گرديد تقريبي نيروها و تجهيزات فراهم مي

  .حداكثر را در نظر گرفتيم
را  آنهـا درصـد   67هزار نفر نظامي كـه   800تجمع نيروي انساني به تعداد  .

  .دادند، يك رقم عجيب و غريب نبود ها تشكيل مي امريكايي
ارزيابي ما از هواپيماهاي تهاجمي هوا به هوا و هواپيماهاي هوا به زمين و چند  .

اين تعـداد هواپيمـا از ميـان    . فروند بود 1700ها، بيش از  افكن منظوره و بمب
 .، بعدها منتشر شدآنهاسمي فروند هواپيماي مختلفي بود كه آمار ر 4750

 .انك و نفربر زرهي مستقر شده بوددستگاه ت 13000بيش از  .

كـه بـه طـرف اهـدافي در     » تومـاهوك  - كروز«فروند موشك  280بيش از  .
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  بـيش از  . داخل عراق و كويت شـليك شـده بـود، نيـز شناسـايي گرديـد      
 .ها، ظرف دو روز اول جنگ شليك شد از اين موشكفروند  175

سـورتي پـرواز در روز    2500تعداد پروازهاي روزانه در طـول جنـگ، بـه     .
 .رسيد مي

پونـد، عليـه    2000هاي ليزري با قدرت انفجاري شـديدي بـه ميـزان     بمب .
 .اهداف مستحكم به كار گرفته شد

هـاي مـين و    كيلـوگرم عليـه ميـدان    6800اي بـه وزن   هـاي پرنـده   از بمب .
 .مدنيروهاي زرهي استفاده به عمل آ

 
  مقايسه و تحليل

كننده در جنـگ از سـطح تكنولوژيـك و علمـي      درصورتي كه دو طرف شركت
هـا و   اسـاس مـالك   مند باشند، محاسـبات نظـامي سـنّتي بـر     نزديك به هم بهره

هـاي پيشـرفته نبايـد فقـط بـه       امـا در جنـگ  . گيرد معيارهاي آماري صورت مي
گونه آمارها در مقايسه با  به اينيا آنكه  ها و معيارهاي آماري بسنده كرد و مالك

هايي كه در قدرت نظـامي   گويي با توجه به گزافه. ديگر عوامل اولويت داده شود
ما به عمل آمده بود، متّحـدين در ارزيـابي اوضـاع و اتّخـاذ تـدابير الزم افـراط       

هـاي   بحران و افزايش هزينه ةله موجب طوالني شدن دورئو همين مس دورزيدن
اي كـه   شـد؛ بـه گونـه    آنهاهاي بشري شد و منجر به برتري مطلق  مالي و تالش

هـاي هـوايي، تلفـات مـا را دو چنـدان       جنگ زميني را كاهش داد و حمله ةدور
  .ساخت و از تلفات بشري متّحدين كاست

كاستن از عـزم طـرف مقابـل     ةدر زمين  اش، در اميدها و آرزوهاي مردهصدام 
هاي ديگران  او به گفته. ي افراط ورزيدا ورود به جنگ، به صورت كشندهجهت 
. افزارهاي متّحدين و برتـري مطلـق آن وقعـي ننهـاد     هاي جنگ ويژگي ةدر زمين

عميـق موجـود بـين     ةنسبت به فاصـل  سرويس اطالعاتي ما و فرماندهان ارتش،
آورم كـه رئـيس سـتاد     در اينجـا بـه يـاد مـي    . ناآگاه نبودند آنهاتكنولوژي ما و 
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كه  ابراهيم عبدالستار التكريتياست جمهوري فعلي، ارتشبد ستاد نيروهاي گارد ري

يكي از لشكرهاي گارد بود، شديداً در معـرض تمسـخر و    ةدر آن هنگام فرماند
او در برابـر صـدام، خطـرات ناشـي از بـه كـارگيري       . ديگران واقـع شـد   ةخند

نـام  صـدام  هـا را گوشـزد نمـود و همراهـان      عليـه تانـك  » آپـاچي «هواپيماهاي 
  .را بر او نهادند» ابوآپاچي«

گويد كه نيروي مهاجم بايد از نظر توپخانه، برتري سه به يـك   اي مي فرضيه
هـاي   اسـاس مـالك   چنانچه به اين فرضـيه بـر  . را در مقابل دشمن احراز نمايد

هـاي   ولي ايـن فرضـيه در مـورد جنـگ    . كوركورانه بنگريم غيرقابل قبول است
ثر دو طرف برابر باشد و امكان مانور محـدود  محدود و در شرايطي كه نقاط مؤ
اما در شرايط دفاعي، همچون شرايطي كـه در  . گردد، شايد درست از آب درآيد

كويت به وجود آمده بود، نيروي مهاجم نيازي به احراز برتري از حيـث تعـداد   
  :نداشت، زيرا

براي . هاي متعددي در جهات مختلف وجود داشت در جنگ كويت جبهه .1
كردنـد و اكثريـت قريـب بـه      دفاع مـي ) شرق( ل، نيروهايي كه از سمت دريامثا

توانستند در عمليات جنوب و يا  دادند، نمي اتفاقشان را نيروهاي پياده تشكيل مي
 ةمحدود بود و امكان ترك منطقـ  آنهازيرا قدرت تحرك . غرب مشاركت نمايند

را  آنهـا وجود داشت كـه  عالوه بر آن اين امكان . شان نيز وجود نداشت عملياتي
همچنان در مواضعشان باقي بمانند و ايـن   كرد تااز طريق هوا و يا دريا سرگرم 

همان چيزي است كه اتفاق افتـاد و بـدين ترتيـب بخـش بزرگـي از نيروهـا از       
  .عمليات جدا شدند ةصحن
برتري مطلق هوايي متّحدين، نيروهاي ما را از دست زدن بـه مانورهـاي    .2

 .انبي و يا مشاركت نيروهاي احتياطي محروم نمودگسترده و ج
 .برتري مطلق تكنولوژيكي .3
 .است آن به دستيابي از عدم مفيدتر جنگ كه نقطه، اين به رسيدن و رواني شرايط .4
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  مقايسه ابزار رزمي
. مطلـق برخـوردار بودنـد    دين در بعد هوايي و موشكي، از برترينيروهاي متح

  :از اطالعات در اين زمينه خالي از لطف نباشد شايد اشاره كردن به برخي
ترين  كه مجهز به پيشرفته ،»52 -بي «افكن عظيم استراتژيك  هواپيماي بمب .1

هـزار متـري پـرواز كـرده و بـا       9تواند در ارتفـاع   باشد، مي تجهيزات پارازيت مي
اپيمـا  اين هو. ، هدف خود را بمباران نمايد»كروز«هاي  ها و موشك استفاده از بمب

گيـرد و از   هاي ضدهوايي قـرار مـي   توپ ةبا اين سطح پرواز، در خارج از برد كلي
هـا   تواند خود را از اصابت موشك سويي ديگر با استفاده از تجهيزات پارازيت مي

هاي هوا بـه   اي مجهز به موشك عالوه بر آن هواپيماهاي جنگنده. در امان نگه دارد
حمايــت  ايــن هواپيمــا از پشــتيباني و. نــدكن هــوا آن را همراهــي و حفاظــت مــي

  .مند است بهره» آواكس«هواپيماهاي فرماندهي و هشدار سريع 
، »16 -اف «، »ايگل 15 -اف «بهبوديافته، » تام كت 14 -اف «هواپيماهاي  .2

» تورنـادو «، »200و  4 - ميـراژ «، )افكن مدرن بمب( »111 - اف«، »جي 4 -اف «
ــاگوار«و  ــليحات» ج ــث تس ــاوبري و   از حي ــزات ن ــليك و تجهي ــتم ش و سيس

اين هواپيماها مجهز به . هاي كامپيوتري، بهتر از تمام هواپيماهاي ما بودند برنامه
 .هايي هستند كه در اختيار ما نبودند موشك

، از جمله هواپيماهاي پيشرفته ميداني مخصوص حملـه  »10 -آ «هواپيماي  .3
اطـالق  » خـوك وحشـي  «و يـا  » نـك شـكارچي تا «باشد و به آن نـام   به زمين مي

. باشـد  شمايل متفاوت با ديگـر هواپيماهـا مـي    اين هواپيما داراي شكل و. شود مي
 .تواند زره را بشكافد و توپي است كه مي» هلفاير«هاي  همچنين مجهز به موشك

، داراي شـكل و شـمايلي خـاص و    )نـامرئي (» اسـتيلت  117 - اف «هواپيماي  .4
. هاي رادار وجـود نـدارد   دستگاه ةكه امكان رديابي آن به وسيلاي است  پوشيده از ماده

اين هواپيما،  از فروند هر ارزش است، گرديده اعالم 1990 سال اواخر در كه چيزي آن بر بنا
هـزار پونـد    دوهاي ليزري، با قـدرت   اين هواپيما از بمب. ميليون دالر است 500بالغ بر 
رسـيد،   پايان به و شد آغاز جنگ .گيرد مي كار به را اآنه نحوي بهترين به و كند مي استفاده
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هاي تلويزيون، هيچ چوپاني نتوانست اين هواپيما را با چشم غير مسلّح  اما غير از صفحه

 . تجمع نيروها ادعا كرده بود، مشاهده نمايد ةدر مرحلصدام خود، آن طوري كه 
 »آپاچي«كوپتر  هليكوپترهايي كه در اين جنگ استفاده شد،  از جمله هلي .5

و همچنين مجهـز بـه سيسـتم ديـد در     » هلفاير«تانك  هاي ضد مجهز به موشك
كيلومتري، آن هم در شـرايط   هشت ةتواند از فاصل كوپتر مي اين هلي. شب بود 

 .بد ديد در تاريكي شديد، هدف خود را مورد اصابت قرار دهد
وابسته نظامي شـوروي   كتورويهاي سرهنگ  به گفتهصدام در بعد دفاع هوايي،  .6

آشنايي من با . در اوكراين است» كيف«او از اهالي شهر . در بغداد، وقعي ننهاد] سابق[
. گـردد  هاي هماهنگي اطالعاتي بـازمي  و در جريان يكي از كنفرانس 1978او به سال 

هـاي قـديمي    به ما هشدار داده بود كه ورود ما به جنگ با اسـتفاده از موشـك   ويكتور
داد، يك اشـتباه   كه ستون فقرات اصلي دفاع هوايي ما را تشكيل مي» 3سام«و » 2مسا«

منتقـل  صـدام  ما جمالت او را كلمه به كلمه و به صورت مكتوب به . باشد آشكار مي
فروند هواپيما سـرنگون   دوهوايي فقط  ةاز همين رو، در اولين روز آغاز حمل. كرديم
  كردنـد كـه در روز اول، حـدود     بينـي مـي   در حالي كه طراحان امريكـايي پـيش  . شد
نيز بعدها بر ايـن   شوارتزكف ژنرال. شوند فروند هواپيماهاي متّحدين سرنگون مي 75

ها به همـه   گويي در ميزان توانايي نكته تأكيد نموده بود؛ به هر حال در آن هنگام گزافه
 .جا سرايت كرده بود

فروند هواپيما  80انستيم فقط هزار سورتي پرواز، ما تو 100در ميان بيش از 
پرواز، فقط يك فروند هواپيمـا سـرنگون    1300را سرنگون سازيم؛ يعني از هر 

  :علت بروز اين رويداد، چنين است. گرديد مي
  )جنگ الكترونيك. (ها و تجهيزات پارازيت الكترونيك متّحدين قدرت دستگاه .
 ةرا در شـبك  هـاي دردنـاكي   اولين ضـربات متّحـدين توانسـت نابسـماني     .

 .فرماندهي و كنترل ما ايجاد نمايد
سـازي   ما به دنبال جنگ الكترونيك و پارازيت و فلـج  ةهواپيماهاي جنگند .

هـاي شناسـايي، كنتـرل و     كوبيدن ايسـتگاه  الكترونيكي و همچنين به دنبال درهم
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از همين رو هنگامي كه هواپيماهاي مـا در واكـنش بـه    . ناوبري كور شده بودند
سـرنگون شـده و تعـداد     آنهـا انجام شده به پـرواز درآمدنـد، تعـدادي از     ةحمل

 .هايشان بازگشتند بتوانند چيزي را ببينند، به پايگاه آنكه باقيمانده نيز بي
كيلـوگرمي و بـا    250هاي زمين به زمين مـا بـا كالهـك جنگـي      موشك .7

يي از نـوع  هاي امريكا ترين موشك توان با مدرن متر را نمي 3000احتمال خطاي 
ها ثابت كردند كه از دقّـت بـاال و    اين موشك. مقايسه نمود» توماهوك -  كروز«

هـاي   گـويي  بدين ترتيـب خرافـات و يـاوه   . مندند قدرت انهدامي نيرومندي بهره
توان رادارهاي كروز را با استفاده از گل و غبار كور  صدام، كه ادعا نموده بود مي
  .نمود، درست از آب در نيامد

را در صـدام   -پـيش از آغـاز جنـگ     -اطالعاتي ما، هنگامي كه   يا سرويسآ
 هاي فني و همچنين برتري متّحدين قرار عميق موجود بين قدرت ةجريان فاصل

وگرنه ! بلهبله، مطمئناً داد، از خود لياقت و جرأت و امانتداري نشان نداده بود؟ 
  !ما بهترين گوسفندان قرباني بوديم

  
  ر مورد موازنهد هايي ديدگاه
هـاي اقتصـادي و رزمـي، مجموعـه      هـا و نبردهـا و جنـگ    گيري موضع ةدر كلي
اهميـت ايـن تجزيـه و    . گيـرد  هاي اساسي، مورد تجزيه و تحليل قـرار مـي   داده

نبردهـا از   ةكليـ . گـردد  نظـامي آشـكار مـي    ةهاي مسـلحان  ها در درگيري تحليل
ي منسـجم  ژيك، مستلزم ارزيابيك جنگ استرات ةترين سطوح گرفته تا ادار پايين

، از ارزيابي سريع ذهني گرفته تـا ارزيـابي فراگيـر و    اوضاع در ابعاد مختلف آن
ارزيابي استراتژيك تهيه شده توسط اطالعات، به عنوان مـدخل  . باشد مفصل مي

همچنـان كـه ارزيـابي    . شـود  اساسي براي اتّخاذ تصـميمات سياسـي تلقّـي مـي    
  .گردد هاي تفصيلي تلقّي مي براي تنظيم طرح وضعيت رزمي به عنوان مدخلي

تصميم گرفت وارد كويت شود، به عمد، اين تصـميمش  صدام هنگامي كه 
از همـين رو  . كل نيروهاي مسلّح پنهان نگه داشترا از فرماندهي كل و ستاد 



ی  ٣۴۴ ر وازه  ی  ا   و
طلبانه  وي با توجه به سياست سلطه. مند نگرديد بينانه بهره هاي واقع از ارزيابي
اش، به هيچ يك از فرماندهان نظامي اين فرصت را  و سركوبگرانه و خودكامه

در عـين حـال او آمـادگي    . نداد تا با او به مشـورت قابـل اطمينـاني بنشـينند    
اي دقيـق و   كـه چهـره   -  كل اطالعات ارتش را نيـز  ةهاي ادار دريافت گزارش

از پـيش  صـدام  . نداشت - نمود  واقعي از آنچه كه روي خواهد داد، ترسيم مي
ــزرگ ارتــش  ةآنكــه درجــ ــد از  ارتشــبدي ســتاد و پــس از آن، ب داران را بع

اش به پست رياست جمهوري به خود اعطا نمايد، حتّي يك روز نيـز   دستيابي
تخصصي نظـامي   ةرو از رشت از همين. نظاميگري خدمت نكرده بود ةدر صحن

  . بسيار دارد ةفاصل
يـات  از افشـا شـدن عمل  بـراي جلـوگيري   صدام  هاگر ما چنين فرض كنيم ك

حمله به كويت، دچار اشتباه در ارزيابي گرديد و با ستاد كل نيروهايش مشورت 
پيامدهاي جنـگ احتمـالي، تحقيقـات و     دربارةداد تا  ننمود، ولي بايد دستور مي

. كـرد  هاي فراگيري صورت گيرد و آنگاه به مفاد اين تحقيقات عمل مـي  بررسي
  .ولي او چنين نكرد

صـدام  توجه به شرايط و اوضاع موجود در عراق و منطقه، تشبيه  همچنين با
چنـين تشـبيهي را    جورج بـوش هنگامي كه . آميز نبود يك تشبيه موفقيت هيتلربه 

در آن هنگام ايـن بـود   صدام پاسخ . نگرديدصدام د، هيچ اثر منفي متوجه بيان كر
. ت آن را پذيرفتهاي مثب نسبت داد و ويژگي بوشرا به  هيتلرهاي بد  كه ويژگي

ي دخالت ئگاه در امور جز داد و هيچ به حرف فرماندهانش بسيار گوش مي هيتلر
درست است كه او جنگي ويرانگر را آغاز نمود، ولـي ايـن جنـگ    ! بله. كرد نمي

ميانـه  خاور ةغير از آن مقداري كه در غرب مصر صورت گرفت، خارج از منطق
هـا   فـر ندارنـد، زيـرا او آزاري بـه عراقـي     تن هيتلـر ها از  از همين رو عراقي. بود

شـود، احسـاس خـوبي بـه او      به هيتلر تشبيه ميصدام پس هنگامي كه . نرسانيد
شود، ولي مردم عراق با توجه به نفرتشان  دهد و بر تكبرش افزوده مي دست مي

  .پسندند از صدام، اين تشبيه را نمي
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نقطه نظـرات اساسـي   . ست قوا به نفع متّحدين ا ةكامالً آشكار بود كه موازن
  :كنم چندي را در اين مورد به شرح زير بيان مي

فرونـد   900هم در هنگام جنگ با ايران و هم قبـل و بعـد از آن، حـدود    
كه صدها فروند نيز توليد و كما اين. وارد عراق شد» 17 -آر  -اسكاد «موشك 
يلـومتر افـزايش   ك 600كيلومتر بـه   300از  آنهاتر گرديد، تا برد نظري  مدرنيزه

هـا   تعداد محدودي از اين موشك. نهادند» الحسين«ها را  نام اين موشك. يابد 
ايـن كـار    ةالزمـ . كيلـومتر برسـد   800به  آنهاتر گرديد، تا برد  هم مدرنيزه باز

ايجاد تحول اساسي در افزايش ميزان سوخت و كاهش وزن كالهـك جنگـي   
به نصف كاهش پيـدا كـرد؛ يعنـي از     آنهاك به اين ترتيب وزن كاله. بود آنها
اين تحول، دقّت هدفگيري را تا حدود زيادي . كيلوگرم 250كيلوگرم به  500

هاي غربـي   ها در بيابان آزمايش بهسازي اين موشك. تحت تأثير خود قرار داد
  .كشور صورت گرفت

ها معلوم نشد، در حالي كه شعاع اشتباه  نقطه سقوط بسياري از اين موشك
از همـين رو ايـن   . كيلومتر بـود  پنجتا  سههاي ديگر، بين  قوط موشكس ةنقط

ها ارزش اساسي خود را در به كارگيري عليه اهداف نظامي واقعـي در   موشك
. اي از دسـت داد  نقطـه  اي و يـا شـبه   هاي نقطه ابعاد استراتژيك و يا هدفگيري

هــاي زمــين بــه زمــين بــراي هــدف قــرار دادن مراكــز فرمانــدهي و  موشــك
هاي دفاع هوايي و انبارهاي مهـم و تأسيسـات و    هاي ارتباطي و يگان يستگاها

هدف . اند هاي مهم طراحي شده هاي توليد برق و مؤسسه ها و ايستگاه كارخانه
از سـوي ديگـر   . گونه نقاط مستلزم دقّت باال در هدفگيري است قرار دادن اين

. دقيق ميداني اسـت عمليات آتشباري موشكي، مستلزم داشتن اطالعات بسيار 
توانسـت ايـن نيازهـا را     هايي كه ما در اختيار داشـتيم، نمـي   در حالي كه نقشه

  .تأمين نمايد
با توجه به اين دو عامل و با توجه به كمبود و ضـعف اطالعـات مسـتند،    

بـه عنـوان يـك     آنكهراجع به اهداف مطلوب، قدرت موشكي عراق، به جاي 
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. ابزاري براي جنگ روانـي تبـديل گرديـد    تهديد مادي عملي مطرح باشد، به

هـاي شـيميايي خـود را اعـالم كـرد و تعـدادي از        عراق توانـايي  آنكهپس از 
هاي شيميايي گرديدند، بـر ارزش   هاي زمين به زمين مجهز به كالهك موشك

  .اين ابزار در جنگ رواني افزوده گرديد
غـداد زيـر آتـش    جنگ طوالني با ايران، در شرايطي كـه ب  ةهاي اولي سال در
ها  گونه موشك هاي زمين به زمين ايران، با وجود منابع محدود تأمين اين موشك

براي ايران قرار داشت، تهران و شهرهاي اصلي ديگر ايران همچنـان از زنـدگي   
  .جنگي دور بودند و اين بيانگر ناتواني بزرگي بود

، هواپيماهـاي  توانسـتند خـود را بـه تهـران برسـانند      تنها هواپيماهايي كه مي
. شناسايي و جنگنـده بودنـد   25افكن سنگين و دو نوع از هواپيماهاي ميگ بمب

گونـه هواپيماهـا داده شـد تـا بتواننـد       براي جبران اين نقيصه تغييراتـي در ايـن  
كيلـومتري، برفـراز آسـمان     21تعدادي بمب را با خود حمل نموده و از ارتفاع 

تهران از مسـاحت بسـيار    اينكه، با وجود در موارد بسياري. تهران پرتاب نمايند
در . كـرد  ها در خارج از شهر سقوط مي اي برخوردار بود، ولي اين بمب گسترده

  هـاي زمـين بـه زمـين بهبـود پيـدا كـرد و بـيش از          سال پاياني جنـگ، موشـك  
همچنين . فروند موشك به طرف تهران، قم، اصفهان و شيراز شليك گرديد 100

برداري به عمل آمد  هدف قرار دادن اهداف غيرنظامي بهره از نيروي هوايي براي
  .جويي وادار كرد ها را به تالفي ها را بيشتر و ايراني له دشمنيئو اين مس

 ةن هم براي تحقّق اهداف پـيش پـا افتـاد   آها موشكي كه به طرف اسرائيل،  ده
كـان را بـه   فقـط ايـن ام  . نتايج قابل ذكري را به بارنيـاورد   تبليغاتي شليك گرديد،

  .به عنوان غرامت از كشورهاي مختلف دريافت كند ،اسرائيل داد تا ميلياردها دالر
امريكـايي، از سـطح   » كروز -توماهوك «فروند موشك  288 ،از سوي ديگر

هاي زميني شليك گرديد و بـه صـورت بسـيار     ها و پايگاه ها و زيردريايي كشتي
ايـن  . اي هـوايي سـقوط كـرد   هـ  دقيقي روي اهداف اقتصادي و نظامي و يگـان 

همچنـان كـه پـيش از ايـن     . حمالت نتايج بسيار ويرانگري را به دنبـال داشـت  
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كل اطالعات نظـامي،   ةام، من شاهد هدف قرار گرفتن ساختمان اصلي ادار گفته
اين موشك از درياي سـرخ   اينكهبا وجود . ها بودم يكي از اين موشك ةبه وسيل

مـن ايـن   . داره را هـدف خـود قـرار داده بـود    شليك شده بود، ولي مركز ايـن ا 
ها را در فضا و همچنين هنگام اصابت بـه هـدف و بعـد از آن مشـاهده      موشك
  .اين سالح، يك سالح واقعي است. كردم

ها و دقّـت عملشـان را    هاي اين موشك ، ما ويژگيهنگامي كه پيش از جنگ
هـا را   دار اين موشكرسانديم، او پيوسته امكان كور نمودن را ميصدام به اطالع 

  .ساخت از طريق ايجاد گرد و غبار و با پرتاب گل به ما خاطرنشان مي
كه از نزديك با اتـاق عمليـات    - عاتي كه از يك منبع انساني مطمئن بنابر اطال

به دست ما رسيد، معلوم شـد كـه    - كرد  فرماندهي كل دولت بحرين همكاري مي
اين . اند استقرار پيدا كرده» شيخ عيسي«ايي تعدادي هواپيماي جنگنده در پايگاه هو

مـن  . تعداد و انواع و نقاط استقرار اين هواپيماها را نيز در اختيار ما نهاده بود  منبع،
گانـه   از رياست جمهوري خواستم تا اين پايگاه را هدف يك حمله موشـكي سـه  

عـاتي  يك افسر اطال. قرار دهيم، زيرا هيچ مشكلي در اين اطالعات وجود نداشت
ما در بحـرين   ةسرتيپي، تحت پوشش يك كارمند غيرنظامي در سفارتخان ةبا درج

هـاي جاسوسـي عليـه بحـرين و ايـران را       فعاليـت  ةادار ةاو وظيف. دكر ميفعاليت 
سه فروند موشك به طرف اين پايگاه شليك گرديد و همچنـان  . برعهده گرفته بود

 ةاهدافشان اصابت نمايند و هيچ نتيج ها نتوانستند به رفت اين موشك كه انتظار مي
. بط ما با بحرين روابط خـوبي بـود  پيش از اين، روا. قابل ذكري نيز به دست نيامد

ده بـود و در  كـر ديدار  وزير دفاع، در جريان جنگ با ايران از بحرين عدنان خيراللّه
قـدرتي   ةديـد  هـا بـه عـراق بـه     بحرينـي . جا از او استقبال گرمي به عمـل آمـد  آن

ولـي امـروز   . ها حمايت به عمـل آورد  در برابر نفوذ ايراني آنهانگريستند كه از  مي
براي كويت چنين مقدر شده بود كه بـه  . به قدرتي عليه خودشان تبديل شده است

اش با عراق، به عنوان هدف اول حمله تلقّي گرديد و اگر كشـور   خاطر همسايگي
  .شد ميديگري به جاي آن بود، به همين سرنوشت دچار 
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رهبـران بحـرين در صـدر    . گيري بحرين صددرصد دگرگون گرديـد  موضع

كشورهايي قرار گرفتند كه فقط به كـارگيري زور را بـراي نابودسـازي قـدرت     
  .كردند عراق تجويز مي

فرونـد هواپيمـاي جنگنـده و از جملـه      640در نيروي هـوايي، مـا حـدود    
 ةهمـ . در اختيار داشـتيم » 16 توپولوف«و » 20سوخوي«، »21ميگ«هاي  جنگنده

در حالي كـه  . دهاي بسيار پايين بودن اينها از نوع هواپيماهاي قديمي با توانمندي
تــري  هواپيماهــاي مــدرن» 29ميــگ«و » 25ميــگ«، »24ســوخوي«هواپيماهــاي 
  .شوند؛ اما فاقد تجهيزات هدفگيري مناسب هستند محسوب مي

در . خـوبي برخـوردار بودنـد   از تجهيزات نسبتاً » 1ـ   ميراژ اف«هواپيماهاي 
هاي ليزري  جريان جنگ با ايران به منظور هدف قرار دادن اهداف نفتي، از بمب

در مقايسه با نيروي هوايي طرف مقابل، اينها نيز هواپيماهـاي  . كردند استفاده مي
  .شدند اي تلقّي نمي چندان پيشرفته

قـرار دادن  هاي ما در جنـگ شـبانه و هـدف     از سوي ديگر توانمندي خلبان
هـايي وجـود    سطح پاييني قرار داشت و يا اصالً چنين توانايي اهداف زميني، در

كـه سـتون فقـرات    » 3سام «و » 2سام «هوايي از نوع  هاي دفاع موشك. نداشت
دادند، از قدرت بسـيار محـدودي برخـوردار     اصلي دفاع هوايي ما را تشكيل مي

از جملـه  . هوا در اختيـار داشـتيم   هاي زمين به ما انواع ديگري از موشك. بودند
شـد و   كـه بـر روي شـانه حمـل مـي     » 7سـام  «همچنـين   و» كروتال«، »6سام «

  .مخصوص ارتفاعات بسيار پايين بود
اي از آتـش مواجـه    بـا ديـواره    هرچند كه هواپيماهاي حمله كننده به بغداد،

اي زيـرا هواپيماهـ  . رفـت  ما بـه هـدر مـي    ةهاي شليك شد شدند، ولي گلوله مي
غيـر از  (هاي ضدهوايي مـا   خارج از برد سالحو  هزارپايي 24مهاجم در ارتفاع 

ــه بــه توانمنــدي   خلبــان. كردنــد پــرواز مــي) هــا موشــك ــا توج هــاي غربــي ب
هايشـان را بـا اسـتفاده از رادار و در بـدترين      ها و موشـك  هواپيماهايشان، بمب

در طرف مقابل . كردند يالعاده پرتاب م شرايط جوي و آب و هوايي با دقّتي فوق
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فرونـد   350هوا بـه زمـين چنـدمنظوره و     ةفروند هواپيماي جنگند 1350تعداد 
قدرت ضـربتي و همچنـين   . هواپيماي دفاع هوايي هوا به هوا تجمع كرده بودند

ترين هواپيماهاي جهـان و بـا پشـتيباني از ابـزار      دفاع هوايي با استفاده از مدرن
شـد و   حمـل مـي  » آواكس«هواپيماهاي  ةكه به وسيلفرماندهي و كنترل هوايي، 

اي از آخـرين   جنـگ الكترونيكـي، مجموعـه    ةهمچنين تجهيزات و ابزار پيچيـد 
  .گذاشت كه علم به آن دست پيدا كرده بود تجهيزات را به نمايش مي

هنگامي كه جنگ هوايي شروع شد، وضع ما در عراق بسان كسي بود كـه روي  
گذارد  هايش مي ها و گوش هايش را روي سر و چشم سترود و د زانوهايش راه مي

معلوم . نمايد تا صداي صاعقه را نشنود؛ اما هر لحظه ضربات بيشتري را دريافت مي
نيـروي هـوايي تهديـد بـه      ةهاي هواپيماهاي انتحاري، كه فرمانـد  شد كه اسكادران

چيـزي جـز    نمود، وجود خـارجي نداشـته و   شكار آزاد مي  ةو شيو آنهاكارگيري  به
فعلـي نيـروي هـوايي     ةماندمعاونش كه فر. (طلبي نبوده است توهم و دروغ و فزون

  .)گفت؛ هر دو از اهالي تكريت بودند سخن مي] توهم[است، كمتر راجع به آن 
را سـرنگون  تجهيزات دفاع هوايي ما تعداد محدودي از هواپيماهاي مهـاجم  

منتشر نمودنـد، بـا وجـود درسـت     امي كه نيروهاي متّحدين آمار و ارق. ساختند
هنگامي كه ما ايـن واقعيـت را بـر زبـان جـاري      . كرد را راضي نميصدام بودن، 

شد و ارقام و آمـار تلفـات متّحـدين را در ذهـن      خشمگين ميصدام كرديم،  مي
  !كرد خود ساخته و پرداخته مي

خود را بـه صـورت زنـده     ةهاي هدايت شوند افزارها و بمب متّحدين، جنگ
هـاي   آشـيانه  ةآرمـ  هـاي بتـون   سـقف  آنهاهاي  ها و موشك بمب. مايش كردندآز

را بـا   هـاي دفـاع هـوايي مـا     هاي كنترل يگان هواپيماها را از هم دريد و ايستگاه
  .كوبيد انگيزي درهم ها، ولي به صورت شگفت كمترين تعداد بمب

ايي يك فروند هواپيمـاي امريكـ   ةكه هدف حمل» العامريه«از پناهگاه  يبخش
امور فني مـورد اسـتفاده قـرار     ةقرار گرفت، از سوي سرويس اطالعات در زمين

پرسنل . شد مي كل استفاده ةبخش ديگر آن جهت امور اداري اين ادار. گرفت مي
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اين اداره كل، موجبات قتل . هاي رسمي زيتوني رنگ به تن دارند اين اداره لباس

گري از پناهگـاه مسـكن گزيـده    هاي دي گناه را كه در بخش صدها غيرنظامي بي
ايـن رويـداد دردنـاك تصـوير روشـني از سـطح ويرانگـري        . بودند، فراهم كرد

ها  در شرايطي كه بايد بگوييم امريكايي. نمود هاي هدايت شونده ترسيم مي بمب
وليت ئچنـد مسـ   آوردنـد و هـر   بايست اطالع كافي از اين هدف به دست مي مي

كـل اطالعـات از    ةباشـد، ولـي اسـتفاده ادار    مـي  آنهـا  ةاتفاقي كه افتاد به عهـد 
  .تر بود شهروندان، به عنوان يك پوشش، جنايتي بزرگ

تأسيسات اتمي  ةخود را عليه منطق ةهوايي گسترد ةهنگامي كه متّحدين حمل
هوايي انجام دادند، من تصادفاً در مسير بغداد و  ةبغداد، در دومين روز آغاز حمل

در چهارراهي قرار داشتم كه به تأسيسات اتمي خـتم   سه كيلومتري آن، ةدر فاصل
. آسـمان منطقـه برافروختـه شـد    . واقعاً سنگين بود ةاين حمله، يك حمل. شد مي

معلوم شد كـه تعـداد هواپيماهـاي مهـاجم،     . زمين از شدت انفجار به لرزه درآمد
ظار ما در انت. آور نبود البته اين تعداد براي ما شگفت. فروند بوده است 56بالغ بر 

هواپيماي هوا به هوا و هـوا   فروند 2500يكي از مراحل تجمع نيروها آن بود كه 
فروندي كه از قبـل تعيـين شـده بـود، در منطقـه       800به زمين، يعني چند برابر 

كرديم كه اسرائيل و چند اسـكادران هـوايي و    بيني مي زيرا ما پيش. حاضر شوند
در ايـن جنـگ شـركت    ] فـارس [خليج  تعداد ديگري از هواپيماهاي كشورهاي 

ما به اين نتيجه رسيديم كه بيشترين تعداد هواپيما كه ممكن است جهت . نمايند
ايـن  . فرونـد اسـت   50هدف قرار دادن يك هدف به كار گرفته شـود، بـيش از   

البتـه  . هدف را نـابود سـازند   50داد كه در آن واحد  له به متّحدين امكان ميئمس
اين تعداد  ةزيرا حمل  صرفاً نظري باشد؛ ةحاسبه، يك محاسببديهي بود كه اين م

ما با تنظيم اين سناريو قصد داشـتيم ميـزان   . پذير نبود هواپيما در آن واحد امكان
البتـه در آن هنگـام نيـروي هـوايي در قبـال      . خطر و نابودي را مجسـم سـازيم  

وليت و ئشت كه مسزيرا از آن بيم دا. ارزيابي اداره كل اطالعات پاسخ منفي نداد
  .نهاده شود آنهاهاي بعدي به گردن  تقصير ويراني
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دستگاه تانك، كم نبودند؛ بلكه يك قدرت آماري بـزرگ تلقّـي    4500تعداد 
هاي متّحدين از برتري مطلـق در مقايسـه بـا بخـش      با اين همه، تانك. شدند مي

جربيـات و  هـاي عراقـي كـه ت    يگان ةهم. ها برخوردار بودند بزرگي از اين تانك
هاي استراتژيك بـااليي را در جريـان جنـگ بـا ايـران دريافـت نكردنـد،         درس

بيشترين چيزي كه يك سرباز فراگرفته بود، جنگ در سـنگر بـود و ايـن جنـگ     
اين رويه براي . باران و فرسايش مستمر عبارت بود از توانايي تحمل فشار گلوله

عمليات تهاجمي گسـترده منتقـل    ةمدتي طوالني و تا هنگامي كه عراق به مرحل
آتـش   ةنيروهاي عراقي از ويژگي به كارگيري گسترد. نشده بود، تداوم پيدا كرد

اما هدايت آتش ما قابل توجه و بـه كـارگيري   . توپخانه و تانك برخوردار بودند
زيـرا  . ابزار فردي ضدتانك توسط نيروهاي ما از برتري آشكاري برخوردار نبود

  .ايم اي مواجه نبوده با نيروهاي زرهي شايسته پيش از اين، ما
نيروهاي ما در كويت وارد مواضع دفاعي شدند؛ اما در حقيقت اين مواضـع  

ها، مواضع مستحكمي  در مقايسه با مواضع دفاعي اسرائيل در كانال سوئز و آبراه
هاي هوايي سهمگيني رهـا   روز، در معرض بمباران 38اين نيروها به مدت . نبود
گونه فعاليتي را از سـوي   ند و به غير از چند مورد نادر جنگ هوايي، ما هيچشد

مـا حتّـي از انجـام پروازهـاي      نيروهاي هـوايي . هواپيماهايمان مشاهده نكرديم
اليـه مرزهـاي    ااز منتهـ ) جـانبي (شناسايي هوايي و تصويربرداري مايـل  -گشتي 

ر اثر دخالت رياست بعراق و عربستان خودداري كردند و فقط پيش از جنگ و 
د با است جمهوري با اين اميد كه بتوانگارد ري. جمهوري دست به اين كار زدند

متقابل بـه سـمت منـابع     ةآغاز تحول در جنگ زميني، براي حفظ كويت و حمل
عمل كند، در جنوب غرب فرات مستقر شد؛ ولي اين يگـان  ] فارس[خليج  نفتي

  .هاي شديدي گرديد متحمل زياننيز در معرض ضربات هوايي قرار گرفت و 
هـاي اسـتتار شـده، در     نيروهاي زميني متّحدين به استثناي برخي از موقعيت

هـاي   دوري مستقر شدند كه از آتـش دفـاعي و شـليك محـدود موشـك      ةفاصل
مواد غذايي به بهترين صورت، به دستشـان  . بسيار دشتند ةنيروهاي عراقي فاصل
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ها و منـابع آب، تجهيـزات    تداركات، ايستگاه انبارهاي مهمات و ديگر. رسيد مي

در حـالي كـه   . ها در اوج امنيت و آسودگي بود حياتي و تحرّك نيروها در جاده
پيامـدهاي ناشـي از جنـگ     ذاي بد و نـابودي انبارهـا و همچنـين   گرسنگي و غ
كشور، از باال گرفته تـا پـايين،   . داد هاي نيروهاي ما را تشكيل مي رواني، ويژگي

همچنـان بـه تـداوم جنـگ و مخالفـت بـا       صـدام  سـوخت؛ ولـي    ش مـي در آت
زيــرا هــيچ يــك از پســران و يــا . ورزيــد نشــيني از كويــت اصــرار مــي عقــب

  .ترين زخمي برنداشتند هاي او كوچك خويشاوندانش، در هيچ كدام از جنگ
منـد   اي به منظور دستيابي به اطالعات بهـره  ما از ابزار فني متعدد و چندگونه

ولي برتري قدرت واقعي امريكا، نسبت به ما، به خاطر در اختيار داشـتن   .بوديم
هـاي   ها و همچنـين عمليـات شناسـايي حرارتـي و گسـترش سـرويس       ماهواره

  .اطالعاتي امريكايي در مناطق مختلف جهان بود
هواپيماهـاي  . ي ما اندك نبودشناسايي و تصويربرداري هواي -قدرت گشتي 

ـ  » 25ميگ« ا ايـران، موفّـق شـدند در خـارج از بـرد شـليك       در جريان جنـگ ب
از ايـن  . شناسايي مفصـلي بزننـد   -، دست به عمليات گشتي »كاه«هاي  موشك

ساخت فرانسه، ما به اسـناد و مـدارك   » ميراژ«طريق و با استفاده از هواپيماهاي 
تصويري خوبي دست پيدا كرديم، ولي چنين كاري در جريان جنگ با متّحـدين  

حاكميـت مطلـق    دليـل آمـادگي بـراي انجـام جنـگ، بـه       ةمرحل و همچنين در
شناسايي پـيش   ةتنها اقدامي كه در زمين. پذير نبود شان به هيچ وجه امكان هوايي

از آغاز جنگ توسط نيروي هوايي ما انجام شد، تصويربرداري از يك نوار بسيار 
  .باريك از استقرار نيروهاي استتار يافته بود

هـا، از ويژگـي    هـا و يـا انگليسـي    سيم امريكـايي  ي بيها ي كه تماسحالدر 
از . سيم نيروهاي عربي چنين نبود هاي بي مند بود، تماس استحكام و قدرت بهره

همين رو ما براي دستيابي به اطالعات و شناسايي نكات و توجهات مهم طـرف  
عمليـات  . كـرديم   بـرداري مـي   سيمي نيروهاي عربي بهره مقابل، از امكانات بي

بـر  » آساي چـپ  برق« كه به سمت غرب صورت گرفت و نامرا مانور بزرگي 
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مـا از آغـاز ايـن مـانور     . كـرده بـوديم   كـامالً شناسـايي  ما آن نهاده شده بود، 
امريكا را تحـت كنتـرل قـرار     18و سپاه هوابرد  101و  82تحرّكات دو لشكر 

بـه اطـالع   عمليات مورد انتظارمان را با دست خط خـودم  هاي  من طرح. داديم
  .فايده بود نشيني از كويت نمايم، ولي بي رساندم، تا او را تشويق به عقبصدام 

هاي جاسوسـي و هواپيماهـاي شناسـايي از راه دور بـه      بدون ترديد ماهواره
از همـين رو  . شـوند  عنوان ابزار ارزشمندي جهت دستيابي به اطالعات تلقّي مي

دشمن به ابـزار   ةبت به احتمال رخنهشدارهاي امنيتي قاطع و درك فراگيري نس
هاي اساسي به صورت دستي، به كويـت   دستورالعمل. فني خودي وجود داشت

كـه بـراي    اي نگراني دليلبه صدام . شد مناطق عملياتي ارسال مي ةو بصره و كلي
در عـراق يـك   . كرد بارش داشت، از سخن گفتن با تلفن پرهيز مي زندگي نكبت

شكسته  اما در حال حاضر همه چيز درهم. كرد ت ميدولت آهنين و بسته حكوم
  .است و دسترسي به هر نقطه مطلوب ديگر غيرممكن يا پيچيده نيست

  
  ...قصد دارد عرض اندام كند، وليصدام 
دست به يك عرض اندام بزنـد و  » الخفجي«قصد داشت با انجام عمليات صدام 
حيـه  وهايمـان نيـز ر  هاي طرف مقابل را با مشكل مواجه سـازد و بـه نيرو   طرح

او از آن جهت اين منطقه را بـراي اجـراي عمليـات برگزيـد كـه شـهر       . ببخشد
سـاحلي، بـه    ةآن، اين منطقـ  عالوه بر. تر از ديگر شهرها بود ، نزديك»الخفجي«

 5لشـكر . باز شدن به سمت منابع نفتي، از اهميـت بـااليي برخـوردار بـود     دليل
دسـتگاه   80شـد و بـه دنبـال آن     سنگينيمكانيزه در اين عمليات متحمل ضربه 

 - مفقوداالثر يازخمي  يانفر كشته  600و حدود گرديد منهدم  پوش زره تانك و
  .شدند -تلقّي شوند  نراياس ةدر زمربايد كه 

الخفجي را به عنـوان   نظامي و يا سياسي موفّقي بود، نبرد ةيك فرماندصدام اگر 
هـايي از   يگـان . كـرد  بين نيروهـا تلقّـي مـي    ةاي استراتژيك، دال بر عدم موازن نشانه

تـرين   تجربـه  تـرين و بـا   نيروهاي عربستان سعودي و قطر، در برابر يكـي از زبـده  
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 260تيپ زرهي و  20و  15 ةپياده مكانيز هاي لشكرهاي ارتش عراق، كه شامل تيپ

نيروهـاي عراقـي    ةكه نيروهـاي احتيـاط و عقبـ   وارد نبرد شدند و با وجود اين  بود،
يافتـه در درون ايـن    متحمل ضربات هوايي سهمگين شدند، ولي نيروهاي گسترش

يـك سـاعت هـم     ةاين نيروها حتّي به انـداز . شهر، امكان مقاومت و ماندن داشتند
را قبول نداشتند و جنگيدن با برادرانمان، آن هم فقـط بـه   صدام  ةمشروعيت و سلط

ها از هـر   عراقي. عاقالنه نبود خاطر تصميمات مستبدانه و طاغوتي صدام، يك اقدام
  .كردند آوردند براي نشان دادن نارضايتي خويش استفاده مي فرصتي كه به دست مي

بدون ترديد، كشورهاي عربي، كه مجبور شدند تدابيري را به منظور دفـاع از  
از كويت اتّخاذ نمايند، تالش بسياري را بـه  صدام و سپس اخراج ] فارس[خليج  

 ةها نامـ  از جمله اين تالش. از وقوع جنگ جلوگيري به عمل آورندكار بردند، تا 
در ايـن نامـه تعهـد نمـوده بـود كـه        حافظ اسـد . بودصدام به  حافظ اسدمعروف 

نشـيني نمايـد و    نشيني پاسخ مثبت دهـد و عقـب   هاي عقب چنانچه عراق به پيام
ي عراقـي وارد  آنگاه مورد حمله قرار گيرد، نيروهاي مسلّح سوريه در كنار نيروها

 هـا  ابتكار عمـل  ةو عدم پاسخگويي او به كليصدام ولي غرور . جنگ خواهند شد
] فـارس [خلـيج   كشـورهاي . ناپـذير سـاخت   و اقدامات، آغاز جنـگ را اجتنـاب  

هنگامي كه ناخرسندي خود را از تشكيل شـوراي همكـاري كشـورهاي عـرب     
هـا و تمـايالت    انگيـزه  در آن هنگام، اهـداف و صدام . حق داشتند  اعالم كردند،

ملت عراق هرگونه قرارداد امنيتـي و  . خود را از اين شورا مخفي نگه داشته بود
زيرا اين ملت عـراق  . را با نارضايتي ياد خواهد كردصدام سياسي و اقتصادي با 

  .است كه بيش از هركس ديگري تاوان آن را پرداخت خواهد كرد
است و ملت صدام هاي  ها، جنگ گها اين است كه اين جن مصيبت ما عراقي

زندگي نمود،  ةاگر روزي ملت اراد«: به قول شاعر. عراق جز قرباني نبوده است
  ».سرنوشت شود بايد تسليم تقدير و



  
  
  
  

  هاي اشتباه ارزيابي
  

ــه اهــداف   شــرايط ســخت اقتصــادي رژيــم صــدام، ناكــامي آن در دســتيابي ب
و مطرح شدن در تـاريخ و تـرس    رؤياي رهبري  استراتژيكش در جنگ با ايران،

از توطئه و نگراني از سرنگوني، همه عواملي بودند كه دست به دست هـم داده  
ارزيابي نادرست و نـاداني  . ايجاد كردندصدام تجاوز به كويت را براي  ةو انديش
نيز دست به دست هـم  صدام نگري سياستمداران پيرامون  توجهي و سطحي و بي

اهميـت و نـاچيز     اي را در نزد ايشان كـم  المللي و منطقه هاي بين داده و واكنش
. طاغوتي رنگ و لعابي زيبا بخشـيدند صدام جلوه دادند و اين تصميم را در نزد 

ناپذير رژيم، ظرف ساليان  هاي اشتباه، هرچند كه به عنوان ويژگي جدايي ارزيابي
نيـز   نهـا آهاي ديگري نيـز وجـود داشـتند كـه      شود، ولي طرف گذشته تلقّي مي
ايـن  . هـاي اشـتباهي از نـوع ديگـر     هاي اشـتباه شـدند؛ ارزيـابي    گرفتار ارزيابي

ثباتي   و بازي او با سرنوشت ملت عراق و بيصدام ها به تداوم حاكميت  ارزيابي
  .منطقه منجر گرديد

شـود،   بنـدي مـي   اسـاس نتـايج و پيامـدهايش طبقـه     از آنجايي كه هرچيزي بر
 رسند، اثر سـوء  نيز، براي كساني كه به پيروزي و موفّقيت مي بنابراين ارزيابي اشتباه

هـاي   ولي شكست پوشش سياهي است براي ارزيـابي . دهد را از دست مي خود
اشتباه و در كنار حقايق به دست آمده از قبل و بعد از حمله بـه كويـت و برهـه    

قالـب   هاي اشـتباه را در  توان ارزيابي زماني پس از شكست تحقيرآميز صدام، مي
  .تحرير درآورد ةصحيحي به رشت



ی  ٣۵۶ ر وازه  ی  ا   و
  اتّخاذ تصميم

هايي فراهم شد و بـراي توجيـه عمليـات حملـه بـه كويـت، يـك سـري          زمينه
، رسيدن به اين نتيجه بود كه آنها ةهاي امنيتي مطرح گرديد، كه هدف هم توجيه
] فـارس [خليج  هاي عملي از طرف امريكا، اسرائيل و كشورهاي ها و انگيزه طرح
همين دليل به . سازي انقالب عراق وجود دارد كوبيدن و سرنگون ظور درهمبه من

درگيـري بـه خـارج از     ةكات عملي براي انتقـال صـحن  زمينه دست زدن به تحر
از . مناسب براي مانور و اقدامات دفاعي فراهم آمـد  ةعراق و فراهم نمودن زمين

و  ملك فهدت تلفني فت، نوار مذاكرابرداري قرار گر جمله مسائلي كه مورد بهره
هاي اطالعـات ارتـش بـه     عراق بود كه يكي از شاخهدرباره  شيخ خليفهامير قطر 

اي از آن را براي رياست جمهوري ارسال نمود و  نسخه. اين نوار دست پيدا كرد
هايي از اين مذاكرات از طريق راديو عراق پخش شد؛ تا آنچه را كه قصـد   بخش

  .برساننداثبات آن را داشتند به اثبات 
هايي كه بـه   ها و خرابي به هر حال قطع نظر از توجيهات مطرح شده؛ ويراني

اثـر   برابر آن چيـزي بـود كـه بـر     چند  دنبال تجاوز به كويت دامنگير عراق شد،
از همـين رو ايـن   . توانسـت دامنگيـر عـراق گـردد     مـي صدام هاي رژيم  سياست

  .ش دادگو آنهاارزش است كه نبايد به  توجيهات آنقدر بي
در ميان نزديكان صدام، كسي كه بيش از ديگران داراي تجربـه و لياقـت در   

ولـي او در ايجـاد   . باشـد  مـي  طـارق عزيـز    ياست خارجي عراق است،روابط س
هرچند اگر . اي ايفا نمود سابقه هاي احتمالي، نقش بي برداشت احمقانه از واكنش
ولـي  . را تغييـر دهـد  ام صـد توانسـت نظـر    كرد، نمي او موضع ديگري اتخاذ مي

شود كه در تحقق آنچه كه روي داد، نقش مشوق را ايفا نمـوده   شريكي تلقّي مي
هايي كه در دفتر منشي رياست جمهوري و  ما موضع وي را برمبناي گفته. است

  :كنيم گرديد، به شرح زير خالصه مي مطرح ميصدام همراهان 
باشد و حكّام  سعودي مي كويت داراي مشكالت مرزي واقعي با عربستان .1

  .ندسند نيستسعودي از اقدامات حكومت كويت خر



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣۵٧  نو 

گيري از درآمـدهاي نفتـي، از    كويت با توجه به تعداد جمعيتش و با بهره .2
خلـيج    اي كه بر ديگر كشورهاي باشد؛ به گونه مند مي انگيزي بهره ثروت شگفت

نفـرت  ] فارس[خليج  مها عموماً با ديگر مرد كويتي وپيشي گرفته است ] فارس[
 .متقابل دارند

ها در منطقه، حضوري ناچيز بود و حقيقي تلقّـي   حضور نظامي امريكايي .3
عنـوان معـاون    ، در مـدتي كـه بـه   جـورج بـوش  جمهور امريكـا   رئيس. شد نمي

و هـا   نمود، ثابت كرد كه بيشتر بـه بحـث   فعاليت مي ريگانامريكا  جمهور رئيس
اي  هاي گسترده از صالحيت اينكهبنابراين با وجود  .تصميمات كنگره توجه دارد

رسد كه بدون جلب موافقت كنگره، اقـدام بـه    مند بود، ولي بعيد به نظر مي بهره
يك حركت نظامي گسترده نموده باشـد؛ اساسـاً ورود بـه     ةگيري در زمين تصميم

گونه مباحث مستلزم زماني طوالني است و در نتيجه شـرايط مناسـب بـراي     اين
 .باشد فراهم مي] عراق[حرك ما ت

. گيري امريكا رخنه نمـوده اسـت   ديپلماسي عراق، در درون مراكز تصميم .4
هـاي احتمـالي كـاخ     تواند در ايجاد محدوديت و تأخير در واكنش له ميئاين مس

 .سفيد مؤثر واقع شود
 هنوز تحت تأثير پيامدهاي جنگ ويتنام هستند؛ هـر   افكار عمومي امريكا، .5
 .اند و فرماندهانش در ويتنام نبوده) صدام(عراق  جمهور رئيسكه  چند

اياالت متّحده امريكا با توجه به درهم شكستن مسـتمر سرسـختي اتحـاد     .6
بنابراين همچنان به . ، نيازي به بازيافتن نفوذش در ايران نداشت]سابق[شوروي 

مجـدد از    ةدورعراق براي ايستادگي در برابر ايران و چه بسا بـراي آغـاز يـك    
نظامي عليه عـراق را   ةله احتمال مداخلئاين مس. جنگ نيازمند باقي خواهد ماند

 .دارد ضعيف و چه بسا محدود نگاه مي
ها، اخبار فراواني را در زمينه قدرت رزمي عـراق منتشـر نمـوده     امريكايي .7
حكام  هاي شيميايي دوگانه، جمهور عراق با پرده برداشتن از سالح رئيس. بودند

امريكا را واخواهد داشت تا پيش از اقدام به جنگ با عراق، رفتار خود را بارهـا  
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. مورد تجديد نظر قرار دهند، زيرا عراق داراي قدرت ويرانگـر فراگيـري اسـت   

جمهـور ايـن كشـور در صـورت ضـرورت از       دانند كه رئـيس  به خوبي مي آنها
 .هايي كه در اختيار دارد استفاده خواهد كرد سالح
موانع دخالت نظامي امريكا را، كـه طـي سـطور قبـل بيـان       ةاگر مجموع .8

نموديم، با اهميت نفتي كويت مقايسه نماييم، اينها ما را برآن خواهد داشت، تـا  
اي  ايـن طـرح بـه گونـه    . درصدد اجراي طرح بازگرداندن كويت به عراق برآييم

تالش خـود را بـراي    آسا، تمام اجرا خواهد شد، كه طي يك پيشروي بسيار برق
 .به كار بنديم آنهاحاكم، نه بازداشت نمودن  ةكشتن خانواد

به خـارج   طارق عزيزو موضعش در قبال تحليل صدام خبري راجع به واكنش 
در  تواند راجع به آنچه كه صـدام  كس نمي از جلسات سرايت پيدا نكرد؛ ولي هيچ

  .خن گويدهايي كه به شكست منجر گرديد بيان نمود، س خصوص گام
 عـزت ابـراهيم الـدوري     مثل هميشه، معاون رئيس شوراي فرماندهي انقالب،

زيـرا او بـه خـوبي نسـبت بـه      . هـا داشـت   گونه نشست مشاركت اندكي در اين
اي مخالفي، كه جز پيامـدهاي منفـي چيـزي بـراي     ه فايده بودن طرح انديشه بي

  .آورد، آگاه بوده است نمي گوينده به بار
 ةجمهـور و فرمانـد   معاون رئيس طه الجزراوير در شخصيت اما گرايش ديگ

ديپلماتيك  ةاو شخصي است كه داراي تجرب. گرديد كل جيش الشعبي متبلور مي
همچنين از قدرت تحليل علمي در سطوح باالي استراتژيك نيز  .باشد اندكي مي

 بـا . روي ذليالنه از رئيس رژيم است شخصيت وي حاكي از دنباله. بهره است بي
ناسيوناليزم عربي  زيسته است، ولي  ةاو مدت زمان طوالني، در ساي اينكهوجود 
 ةهاي ناشي از غيرعـرب بـودنش را در مركـز مجموعـ     تواند ترس و نگراني نمي

تركيه نشـأت  » كديارب«اصل و نسب كردي، از ايالت  وي از. عربي پنهان نمايد
بيشتر . ان عربي سخن گويندبه خوبي به زب توانستند پدر و مادرش نمي. گيرد مي

انـد و از جملـه    سـرّي كـردي مشـاركت نداشـته     ةكساني كه در جنبش مسلحان
گردند، پيوسـته بـا احسـاس مشـخص كمبـود،       هاي نزديك رژيم تلقّي مي مهره



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣۵٩  نو 

افسـر  «اش را به عنوان  زندگي ةاين شخص اولين مرحل. اند دست به گريبان بوده
، مستقيماً بـه  1968حركت هفده ژوئيه در ارتش سپري كرد، ولي پس از » صف
سرواني ارتقاء پيدا كرد، تا در اولين سال پس از كودتا، بر بخش مهمي از  ةدرج

تـرين   او ظرف دو سال توانسـت يكـي از مهـم   . دفتر نظامي، نظارت داشته باشد
در همان اوايـل كـار از   . ها را در بغداد، براي شخص خودش احداث نمايد كاخ

هـاي انقالبـي و    رتبـه، بـه خـاطر ناديـده گـرفتن سـنّت       عـالي هـاي   سوي بعثي
احـداث ايـن    ةدر آن هنگام هزين. پرستانه مورد انتقادات شديد قرار گرفت ميهن

برابر احداث يك خانـه بـراي يـك شـخص مرفـه در آن زمـان        10كاخ، معادل 
 او ضـمن . برداري نمايـد  تالش نمود تا از اين رويداد بهرهصدام . ارزيابي گرديد

. روي او گردد پيوسته دنباله الجزراويملكرد وي، كاري كرد كه مبرّا جلوه دادن ع
مخـالفين بعثـي، از او    ةهاي بازجويي و تصفي با اعطاي مقام رياست كميتهصدام 

اي نداشت، جز ستايش مسـتمر از   بنابراين وي چاره. يك گازانبر آتشين ساخت
نمـود،   و ابـراز غـم و انـدوه مـي    تظاهر به گريـه  صدام هر دفعه كه . رئيس رژيم

اش بـه   الجزراوي نيز گويي كه كنترل خود را از دست داده باشد، هق هق گريـه 
از  1979چنـين رويـدادي در سـال     ةحداقل يـك بـار صـحن   . خاست هوا برمي

] قيـام مـردم عـراق   [ ةين بار نيز در اواخر انتفاضـ رتلويزيون پخش گرديد و آخ
هايي كه  نشست ةدر كلي الجزراوي. ه گرديداي مشاهد ، چنين صحنه1991مارس 

افكـار او بـه شـرح زيـر     . وز به كويت منعقد گرديد، شركت جستپيش از تجا
  :گردد خالصه مي

نيرومندي براي نيروهاي مسلح  ةپشتوان) نيروهاي مردمي(جيش الشعبي « .1
ايـن نيروهـا در جريـان جنـگ بـا ايـران، از تجربيـات قابـل تـوجهي          . باشد مي

زيـرا  . ها به تاريخ خيانت ورزيده است البته او با اين گفته» .اند ر گرديدهبرخوردا
كرد، به صورت قابل توجهي  استقرار پيدا مي» جيش الشعبي«اي كه  در هر منطقه

پس . آورم در اينجا من مطلبي را به ياد مي. گرديد وبال گردن نيروهاي مسلّح مي
سـيد، كـه حـاكي از پيشـروي     زمينـي، اطالعـاتي بـه دسـت مـا ر      ةاز آغاز حمل
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هنگـامي كـه   . هـاي غربـي بـود    هاي متّحدين از محـور سـلمان، در بيابـان    يگان

كـردم،   اي از آخرين وضعيت نظامي را براي رهبري سياسي تشـريح مـي   خالصه
اعـزام كنيـد، تـا    » 7.جـي .پـي .آر«هـاي   گفت كه نفراتي را با سالح طه الجزراوي

هـايي از   كـنم جوخـه   پيشنهاد مـي «: من گفتم. هاي متّحدين را نابود سازند تانك
زيرا قلمروي ميـدان  . من پاسخ نداد ةاو به اين گفت» .جيش الشعبي را اعزام كنيم

گونـه   سـاختن ايـن   حاي بـود، كـه مطـر    جنگ و همچنين ماهيت نبردها به گونه
  .داد مسخره و مضحك نشان مي انظريات ر

اي روي نـداده و   كننـده  نهـاي داخلـي نگـرا    در طول جنگ با ايران، تنش .2
تـوانيم دسـت بـه     داخلي تا اين حـد مسـتحكم باشـد، مـا مـي      ةمادامي كه جبه

 .پيشروي بزرگي به طرف كويت بزنيم
عربسـتان  . توانند كـاري انجـام دهنـد    ها، نمي بدون عربستاني  ها، امريكايي .3

مـن فكـر   . توانـد كـاري صـورت دهـد     سعودي، نيز بدون پشتيباني اعراب نمي
بـه   ما بايد يمن را. نمايد اي را در قبال ما اتخاذ كنم كه مصر موضع دشمنانه نمي

 .عنوان تيري در عقبه عربستان سعودي مطرح سازيم
 .كنم حمايت مي) طارق عزيز( ابوزيادرفيق  ةمن از نظري .4

او نيز ضمن تأييد سخنان . رسيد علي حسن المجيدپس از آن نوبت سخنراني 
بازگرداندن كويـت بـه   . بايد در برابر اين توطئه بايستيم«: چنين گفت طارق عزيز

، از حيـث تـاريخي،   صـدام از عـراق يـك ابرقـدرت خواهـد سـاخت و        عراق،
  ».باشد ترين فرد براي بردوش گرفتن اين پرچم مي شايسته

هاي صـدام، منطقـي    بازي اينان و قطع نظر از قهرمان هاي ديدگاهقطع نظر از 
 ييهـا  بـازي  عوامل و داليل را معلول خودكامگي و قهرماننيست كه ما تمام اين 

بلكـه  . او در آن هنگام مجبور به خودكشي نبـود . وجود داردصدام بدانيم كه در 
هـاي   بينـي واكـنش   بايد بگوييم كه او دچار اشـتباه محاسـبه گرديـد و بـا پـيش     

هـاي   هـاي احتمـالي انديشـه    در مورد حجم واكـنش . احتمالي، مرتكب خطا شد
كساني كه براي اتخاذ تصميم تجاوز به كويـت   ةولي كلي. اوتي مطرح گرديدمتف



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣۶١  نو 

يـك   شـدند، هـيچ   گردهم آمده بودند و به نام رهبري سياسي عراق خوانـده مـي  
 ة، چيزي بيشتر از يـك حملـ  اه صدام، كه معتقد بود اين واكنشمخالفتي با ديدگ

بوده و يـا در  هوايي و يا منحصر به كويت و يا فقط در چارچوب جنوب عراق 
طبيعي  ةاينها نتيج ةهم. قالب يك سازش سياسي تجلّي پيدا خواهد كرد، نكردند

همـه در  . بـرد  مـي  وضعيت ملّتي است كه در تاريكي مطلق ديكتاتوري بـه سـر  
  .انتظار مجازاتي هستند كه به روز قيامت موكول نگردد

  
  هاي اشتباه طرف مقابل ارزيابي

هاي مبتني بر حسن نيت  ي اشتباه و چه بسا ارزيابيها اما در طرف مقابل ارزيابي
بينـي عـدم حملـه بـه      ها با پيش بخشي از اين ارزيابي. آميزي شكل گرفت مبالغه

بخشي نيـز ايـن   . كويت مرتبط بود و بخشي نيز در چارچوب حمله قرار داشت
ني نشي كارگيري زور، امكان عقب دانستند كه بدون نياز به به تر مي احتمال را قوي

  .عراق از كويت وجود دارد
  

  ارزيابي مقاصد
 هـايي را  ديـدگاه رئيس فرماندهي مركزي نيروهاي امريكـايي،   شوارتزكف ژنرال
به عنوان يك فرمانده نظـامي  ] فارس[خليج   ةاحتماالت درگيري در منطق دربارة
وليت محدود و مشخص در حفاظت از منافع امريكا در مناطق تحت نفوذ ئبا مس

  :نيروهايش ذكر نمودو گسترش 
له حساس باشد، ضـروري اسـت كـه    ئبا يك مسمرتبط البته زماني كه امري 

در مرحله شكست و ترديد نيز، ميزان تأثير . بدترين احتماالت را در نظر بگيريم
و ارجحيت امري، وابسته به ميزان و حجم اطالعاتي است كه امكان دسترسي به 

ه اطالعات جامع و كافي و دقيق وجود داشـته  اما در شرايطي ك. وجود دارد آنها
دهد و به اين ترتيب،  احتماالت متعدد، اهميت خود را از دست مي ةباشد، نظري

ولي چنانچـه تصـوير   . گردد هاي موجود طراحي مي طرح عملياتي، برمبناي داده



ی  ٣۶٢ ر وازه  ی  ا   و
ريخته باشد، اوضـاع كـامالً متفـاوت     وضعيت در نزد طرف مقابل، مبهم و درهم

اي از احتمـاالت مختلـف را    در اين صـورت الزم اسـت مجموعـه   . ودخواهد ب
آنگاه براي اولويت دادن به هريك از احتماالت، بايد به عناصر زير . تنظيم نماييم

  :توجه داشته باشيم
  .توجه به بافت رواني و روحي و علمي تحليل كننده .1
 .هاي قبلي و فعلي جنگ توجه به زمينه .2
3. ه به وضعيت نيروهاي هر دو طرفتوج. 
ــيش  .4 ــل پ ــذاري قاب ــه تأثيرگ ــه ب ــر توج ــي ب ــا   بين ــافع اســتراتژيك و ي من

 . الجيشي سوق
ي اولين بار شاهد به وجود آمدن ا، بر1989افزايد كه در اكتبر  مي شوارتزكف
اولـين   .خطرات صدام، در نزد برخي از اعراب بـوده اسـت   دربارهدرك صحيح 

 .شترك ارتش كويت دريافت داشته اسـت يس ستاد مآشكار را از سوي رئ ةنشان
زيـرا او ابعـاد ناكـامي    . يك را از جانب عراق تلقّي كـرده بـود   ةي خطر شمارو

اش در جنگ با ايران را، درك نمـوده   در تحقّق حتي يكي از اهداف اصليصدام 
داد كه عراق با توجه بـه فشـارهاي دريـايي     همچنين وي اين احتمال را مي. بود

كند، ممكن اسـت دسـت بـه اشـغال      احساس مي» ام القصر«كه بر بندر  شديدي
حفظ قدرت نيروهاي عراق را، با وجـود   ةلئمس شوارتزكف. بزند» بوبيان« ةجزير

پايان جنگ با ايران به عنوان يك عنصر مسـتلزم هوشـياري و جاسوسـي تلقّـي     
هنگـام   كرد؛ به ويژه پس از ديدارش بـا خـانم سـفير امريكـا در بغـداد، بـه       مي

هـايي از   در اينجـا الزم اسـت كـه بـه گوشـه     . 1989ديدارش از كويت در اكتبر 
هـا و   در مراسـم اعطـاي نشـان   صـدام  سـخنان  درباره هاي اين خانم سفير،  گفته
. ، اشـاره كـنم  )كه من نيز در اين مراسم بـودم (هايي به افسران ارشد عراق  مدال

ر خصوص علل ابقاي حجم هاي سفير يكي از كشورها، د راجع به پرسشصدام 
ارتش، با وجود پايان جنگ با ايران و همچنين پيامدهاي ناشي از اصرار وي بـر  

! »خانم سفير« :نگفت صدام البته بديهي است كه . مواضعش، سخن به ميان آورد



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣۶٣  نو 

هـايش خاطرنشـان    در يادداشت شوارتزكف. زيرا وي تنها سفير زن در عراق بود
يكايي به اتفاق آراء، به اين نتيجه رسيده بودند كـه  هاي امر سازد كه ديپلمات مي

بـه صـورت روزمـره، اطالعـات      آنهـا وي افـزود كـه   . حمله نخواهد كردصدام 
هاي نظامي و قطارهاي حامل تانـك بـه    جديدي راجع به نقل و انتقاالت كاروان

مناطق استقرار اين نيروهـا محـدود   . اند كرده طرف بصره و مناطق آن دريافت مي
در جنوب شرق و جنوب غرب بصره به  آنهابلكه . ناطق آموزشي قبلي نبودبه م

طرف كويت استقرار پيدا كردند و ترديدي باقي نمانده بود كه يك طرح جنگي، 
لحظه به لحظه در حال گسترش است و در آخرين روزهاي مـاه ژوئيـه ، آغـاز    

  .نمود نزديك مي  جنگ،
ات شناسايي بسيار پيشرفته، نقـش  نيكي و تجهيزوبه هر حال ابزارهاي الكتر

. خود را به بهترين صورت، در ترسيم تصوير دقيقي از اوضاع نظامي ايفا نمودند
هـاي   آن مسائل مربـوط بـه انگيـزه    ومهم همچنان باقي مانده بود  ةولي يك نكت
مهم از طريق منابع انسـاني و همچنـين    ةامكان دسترسي به اين نكت. حقيقي بود

ولي با توجه به شرايط . هاي حساس وجود داشت ه در ارگانقدرت نفوذ و رخن
امنيتي مستحكم ما در عـراق و عـدم اعتمـاد افسـران بـه امكـان همـاهنگي بـا         

و رهايي از او صدام به منظور توطئه عليه ] فارس[خليج  ها و يا اعراب  امريكايي
راق ايفـا  و با توجه به نقش بزرگي كه در هنگام جنگ با ايران و در كمك به عـ 

هاي رواني و مادي آن در تقويت رژيم صدام، همه و همه  نموده بودند و بازتاب
اي را بسـيار پيچيـده    داد و امكـان تحقـق چنـين پديـده     دست به دست هم مـي 

اين وضعيت تا زمان ورود نيروهاي عراقي به كويت و احتمـاالً تـا بـه    . نمود مي
به هر حال اين برداشـت  . يدا كرداين لحظه، اما در چارچوب محدودتر، تداوم پ

كـس در چـارچوب    وجود دارد كه همگان خواستار ايجاد تغيير هستند، ولي هر
  .نگرد ديدگاه و منافع خود به آن مي

ها از طريق منـابع انسـاني بـا دشـواري همـراه       هنگامي كه دستيابي به انگيزه
به واقعيـت   آنكهخود تحليل نيز، براي . ورندآ گردد، آنگاه به تحليل روي مي مي



ی  ٣۶۴ ر وازه  ی  ا   و
ت نـه چنـدان   ابايـد بـه اطالعـ    يگران را مجـاب كنـد،  تر باشد و بتواند د نزديك

از همـين رو  . سطحي از اوضاع حاكم در نزد طرف مقابل دسترسي داشته باشـد 
اي  احتماالت، به عنوان روشي براي اقدام سازمان يافته و مقايسه ةدر اينجا، نظري

  .گردد  ماالت مطرح ميبندي درجات احت   طبقه ةدر زمين
در   دقيقـه،  90، بـه مـدت   1990ژوئيـه   31گويد كـه در روز   مي شوارتزكف

ـ وزير دفاع امريكا و سپهبد يكم  ديك چينيحضور  افسـران سـتاد    و لين پـاول اك
مورد تجزيه و تحليل ، هاي مختلف موجود را حل مشترك نيروهاي امريكايي، راه

ح نظـامي  ده دارد، شكّي ندارد كه يك طـر به اختصار عقي شوارتزكف. قرار دادند
فكر  ها حمله خواهند كرد، ولي يابد و او بر اين گمان است، كه عراقي تحقّق مي

بـه   رود موقعيت نظامي خـود را  بلكه مي. كويت را ببلعد ةهمصدام كند كه  نمي
و جزيـره  » رميلـه «درجه منتقـل نمايـد تـا ذخـاير نفتـي       30طرف جنوب خط 

  .رّف نمايد و در همين حد متوقّف خواهد شدرا تص» بوبيان«
سـت  آنكه به احساس نياز، جهت انجام يك اقـدام فـوري د   اين جلسه، بي

نيروهـاي   گويد كه يك ساعت بعد، مي شوارتزكف. يابد، به كار خود پايان داد
عراقي مرزهاي عراق و كويت را پشت سر نهادند و چند ساعت بعد خـود را  

آنچه كـه روي داد  «: كند تزكف اعتراف ميرشوا. ندبه درون شهر كويت رساند
بيني كرده بود، بلكه همگـان   حدودي بود كه او قبالً آن را پيشنه تنها تجاوز م

زده  يك عرب، برادر عرب خود را مورد حمله قرار مـي داد، شـگفت   اينكهاز 
  ».شده بودند

ـ    د، بـه  همه مقامات عربي كه اندكي پيش از اين تجاوز به بغـداد آمـده بودن
توانسـت ابعـاد واقعـي مقاصـد      يك نمـي اي دچار نگراني شدند، ولي هيچ  گونه

اي، آن بود كه رخنه در  پديدهيكي از داليل بروز چنين . ي نمايدبين را پيشصدام 
نگرانه  هاي او، به صورت مناسبي عميق و ژرف و وسواس ماصدشناخت طبيعت 

صدام و يا به نگرش داخلي  همچنين كسي به حجم جنگ ناكامش با ايران. نبود
  .توجه نكرده بود آنهابه 



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣۶۵  نو 

دانند كـه او، مـادامي كـه در     ه خوبي ميب آنها. شناسند را ميصدام ها،  عراقي
امـا هنگـامي كـه    . موضع قدرت باشد، حتي يك روز نيز مرد صلح نخواهد بود

خـود او از  . شـود  طلب مي اي به مسند قدرت او مربوط شود، مردي صلح مسئله
رويه، به نام نرمش در فعاليت انقالبي و راهي بـراي ازسـرگيري تهـاجم در     اين

  .كند زماني ديگر ياد مي
روزي بـه سـمت   صـدام  انـد كـه    سوريه و چه بسا ايران به اين نتيجه رسيده

  .بازگشت خواهد نمود] فارس[خليج  
  

  ارزيابي اشتباهات طرف عراقي
ري نـدارد، در ارزيـابي شخصـيت    هنگامي كه يك كشور عربي، كه ارتباطي با درگيـ 

روانـي   ةباه از جنبـ تشود، ايـن اشـ   او دچار اشتباه مي ةافروزان و تمايالت جنگصدام 
تواند با اتخاذ موضعي مستحكم براي جهش از روي شكاف  چون مي. رود فراتر نمي

به وجود آمده، آن را جبران كند و آنگاه به يك پل بهتر، براي تحقق منافع ويژه تبديل 
جـويي و   به صلحصدام توان گفت كه گواهي مصر در توصيف  مثال مي به طور .ودش

م هشدار آشكار قبلـي  هاي يك كشور خطرساز و يا عد دور بودن اين كشور از مالك
اين بحـران   ة، نه تنها ضرري را متوجه منافع مصر نكرد، بلكه مجموعنسبت به عراق

ميليـارد دالر بـود، بخشـيده     هفتبر هاي مصر به امريكا، كه بالغ  سبب شد تا قرض
هـا نيـز،    امريكـايي . هاي اين كشور به كويت نيز بخشيده شود شود و همچنين قرض

هنگامي كه در تعيين چارچوب و عمق عمليات دچار اشتباه شدند، اثـرات منفـي را   
بـه عنـوان    آنهـا سالي كه از جنـگ گذشـته اسـت،     ششاگرچه بعد از . حس كردند

 ةانـد و بـه محـض احسـاس نيـاز، زمينـ       ستراتژيك مطرح شـده ترين قدرت ا بزرگ
اي براي حضور و تحرك، دارند، ولي پيامدهاي اشتباه در ارزيـابي عـراق، از    گسترده

حيث نظامي، سياسي، امنيتي، اقتصادي، اخالقي و جغرافيايي براي اين كشور ويرانگر 
ي آن در زمين و دريا ها هاي جنگ و خسارت اين ما هستيم كه بايد هزينه. بوده است
  .هاي بخشيده شده را ي دو طرف جنگ را متحمل شويم؛ حتّي وامها و هزينه



ی  ٣۶۶ ر وازه  ی  ا   و
قواي استراتژيك حـاكم، تمامـاً بـا     ةدر درگيري سياسي و ديپلماتيك، موازن

آن را دنبال كـرد،  صدام مطرح نمود و  طارق عزيزاي كه  نگرانه پردازي كوته نظريه
ط قرمزهاي منـافع نفتـي در درجـه اول و هشـدار     ناديده گرفتن خ. دارد  تفاوت

  .گيرد م قرار ميراگير اتمي در درجه دوف
هـاي كـردي در كـاخ     تئـ بـا هي  طـارق عزيـز  من در جلسات بحث طوالني 

هـاي مـذاكره    تئديدارهاي او با هي. تابستاني سازمان ملل در ژنو، شركت جستم
هاي قديمي روسـيه   طرح هاي مربوط به كردي، بيش از هر چيز، به انديشه ةكنند

از مـن  صدام منشي  عبد حميدآورم كه روزي سرلشكر  به ياد مي. شباهت داشت
صـدام  » كند كه با كردها به كجا رسـيديد؟  جمهور سؤال مي رئيس«: چنين پرسيد

در . ، به نتايج مذاكرات پـي ببـرد  طارق عزيزقصد داشت از كانال ديگري غير از 
بــا  طــارق عزيــزاســتاد «: م چنــين گفــتم حــالي كــه از دســت او ناراحــت بــود

اش  پـردازي  مثل نظريه«  :منشي سريعاً پاسخ داد» !هايش ما را كشت پردازي نظريه
  »!قبل از ورود به كويت

طـه  هنگامي كه در دفتر منشي بـودم  . روز بعد من به رياست جمهوري رفتم
وخته بود كـه  او آنچنان برافر ةچهر. شد خارج ميصدام تصادفاً از دفتر  الجزراوي

وي آنجـا را تـرك كـرد،     اينكـه به محـض  . جا خواهد مرد احساس كردم، همان
؛ او اين هم رفيـق ديگرمـان  «: به او گفتبا صداي بلند راجع  عبد حميدسرلشكر 

 مكـرّم طالبـاني  ابق، با تمايالت كمونيستي، يعنـي  مأمور شده تا با وزير كردي س
ر مهمانسراي اطالعات، كه مشرف بـه  روز بعد در حالي كه ما د» .مالقات نمايد

. به آنجا آمـد  جالل طالباني براي سالم كردن به مكرّمرود دجله بود قرار داشتيم، 
باال،  ةبه طبق جالل طالبانيرك ساختمان و رفتن پس از پايان يافتن اين ديدار و ت

كـه در كنـار وي قـرار    در داخل كتابي يافتم،  مكرّم طالبانيكاغذي را با دستخط 
 طالبـاني و مشخصـاً از شـخص   ت كـردي  ئـ در اين يادداشت از هي مكرّم. داشت

ت كـردي را  ئـ وي هي. دسـت برندارنـد  » كركـوك «شهر  ةخواهد، تا از مطالب مي
من . تشويق نموده بود، تا همچنان اين شهر را در منطقه، خودمختار تلقّي نمايند



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣۶٧  نو 

عجيب آن است كـه  ولي . فرستادمصدام براي صدام اين كاغذ را از طريق منشي 
. كنـد  هايش استفاده مي براي رساندن برخي از پيام لبانيمكرّم طاصدم همچنان از 

در جريان اين واقعيت قرار گيرد، خواهد فهميد كه اگر  مكرّم طالبانيهنگامي كه 
  .غيرمطمئن ةكار نباشد، او چيزي نيست، جز يك وسيل در يعامل ديگر

  
  ريكايابي وضعيت اشتباه از سوي امارز

هاي اطالعاتي در سطح جهان، تـا حـدود    هاي فعاليت كه اصول و روشبا وجود اين
زيادي به يكـديگر شـباهت دارنـد، ولـي اخـتالف در ابـزار موجـود و اهـداف و         

آن،   هاي كلّي يك كشور، بافـت سـاختار سياسـي آن و تـأثير تهديـد بـر       توانمندي
گيري و برخورد  الب و نتيجهاي در روش انتقال مط موجب ايجاد اختالفات گسترده

 هاي يك كشور محدودتر باشد، بر هرقدر كه درآمدها و توانمندي. گردد با قضايا مي
زيرا در اين صورت، احتمـال  . شود هاي اطالعاتي آن افزوده مي حساسيت سرويس

هنگـامي كـه يـك كشـور از     . تر خواهد بود تر و دردناك وارد آمدن ضرر، خطرناك
. مند باشد، حساسيت در برابر خطرات نيز كمتر خواهد شد م بهرههاي عظي توانمندي

توانـد   اي همچون قدرت عراق به منابع نفتـي، نمـي   تجاوز يك قدرت بزرگ منطقه
نشـيني از طريـق    ايـن عقـب  . نشيني اجباري به دنبال داشته باشد اي جز عقب نتيجه

ر صورت اقتضا، از نشان دادن به كارگيري زور و يا به كارگيري عملي آن و حتي د
  .گردد هاي اتمي عملي مي طريق به كارگيري محدود سالح

هاي بـزرگ جهـاني بـود،     ها يكي از قدرت به طور قطع اگر دشمن امريكايي
صـرفاً بـه اظهـار نظـر     . اي خواهد داشت برخوردشان با اطالعات، تفاوت ريشه

وشكي كوبـا در  آن، بحران م ةنمون. بازدارندگي اتمي متوسل خواهند شد ةدربار
جمهور وقـت امريكـا از سياسـت     رئيس جان كندي. باشد ميالدي مي 1960 ةده

در ] سـابق [هـاي شـوروي    بازدارندگي به منظور جلوگيري از گسترش موشـك 
ناديـده   ةها در كوبا به منزل قلمروي كوبا استفاده كرد، چون گسترش اين موشك

  .گرديد گرفتن خط سرخ امنيت ملي امريكا تلقّي مي



ی  ٣۶٨ ر وازه  ی  ا   و
گسـترش   بسـياري از افـراد در تعيـين عمـق و     شـوارتزكف هاي   بنابر گفته

و روز بعد اجرا گرديد، دچار اشـتباه   1990م اوت عمليات احتمالي، كه در دو
ميسـر بـود،    1990كـاري كـه امكـان انجـام آن در روز اول اوت     . شده بودند

ي بـوده  هشدار علني و شديد به صدام، نسبت بـه پيامـدهاي اقـدام نظـامي و    
اوت  30ولي چنانچه چنين هشداري در سطح هشداري باشـد كـه در روز    .است
وي داده بـه  » اربيـل «ط تماس و حمله به طونسبت به پيامدهاي عبور از خ 1996

صـدام  زيـرا  . مواجـه شـود  صـدام  رسيد كه با پاسخ مثبت  شد، بعيد به نظر مي
حليـل او و رهبـران   تدابير الزم را براي تجـاوز فـراهم نمـوده بـود و هنـوز ت     

در حالي كـه برخـي   . هاي احتمالي، عملي بود اش در خصوص واكنش سياسي
فـرد   ديگر نيز بر اين باورند كه آنچـه كـه روي داد، يـك عمليـات منحصـربه     

تاريخي به منظور جلب نظر وي و نابودي ماشين جنگـي عـراق و كاسـتن از    
حاكي از آن اسـت كـه    ها، ولي بررسي دقيق داده. اي او بوده است نقش منطقه

اگر ماشين جنگي عـراق نـابود شـد،    . باشد تحقق اين سناريو بسيار دشوار مي
آن را آفريـد و براسـاس جهـل و    صـدام  ناشي از وضعيتي بود كه خودكامگي 

  .اش بود رؤياي رهبري
  

  بعد از تجاوز به كويت ةهاي اشتباه در دور ارزيابي
سطوح و  ةهاي رژيم صدام، در كلي يخطرات ناشي از ارزياب بحبعد از تجاوز، ش

هـاي   در رسـانه . المللي هويدا گرديـد  اي و يا بين ها، اعم از عربي، منطقه گرايش
روز اول، از ايجاد تشنج در روابـط پرهيـز    سهگروهي عربستان سعودي، كه در 

ولـي ايـن   . كردند، يك وضعيت مبهم آميخته بـا هوشـياري بـه وجـود آمـد      مي
. هـاي بـزرگ چنـدان دوام نيـاورد     محاسبات الزم در بحرانوضعيت با توجه به 

آشكار گرديد كه همگان در حال كشمكش با زمان براي فراهم نمـودن حـداقل   
تدابير قابل قبول براي دفاع در برابر احتمال ازسرگيري عمليات تهاجمي عـراق،  

  .باشند خيز عربستان سعودي مي به سمت مناطق نفت



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣۶٩  نو 

امريكـا و انگلسـتان و كشـورهاي     ةه اياالت متّحـد گيري تندي ك با وجود موضع
پيرامون صـدام، همچنـان از    ةاسي ويژيعربي از خود نشان داده بودند، اعضاي تيم س

كردند، و مجاب شده بودند كه آنچه كـه در حـال حاضـر     عملكرد وي جانبداري مي
دهد، چيزي نيست مگر يك عمليـات نمـايش نيـرو، تـا مـا را مجبـور بـه         روي مي

گونه، ولـي از   دست به اقدامات مجازات آنهاپس از آن، . نشيني از كويت نمايد عقب
نوع مجازات اقتصادي، توطئه، تحمل شرايط نظامي و امنيتي و سياسي يا نابودسـازي  

مان خواهند زد و در نتيجه به فكر سرنگوني رژيم حكومتي خواهند  تأسيسات علمي
قدرت دست بزنيم، طرف مقابل نيز  ةايش گستردولي هرقدر كه ما بتوانيم به نم. افتاد

اين بحران، سرانجام به مذاكرات سياسي . در به كارگيري زور دچار ترديد خواهد شد
اي و  طوالني تبديل خواهد شد و طي آن ما خواهيم توانست، به دستاوردهاي منطقـه 

 حكومـت . جغرافيايي و سياسي و اقتصادي در حداقل احتماالت، دسـت پيـدا كنـيم   
هد شد، عمل انجام شده را بپذيرد و با عـراق روابـط جديـدي را    اامريكا مجبور خو

به چيزي  مسئلهدفعه بيان نموده بود، اين  يكصدام طوري كه  بنابراين آن. برقرار نمايد
  .كشي است لزوم صبر و وقت ن لب پاييني نياز ندارد و منظور اوغير از گاز گرفت

، جرياني آشكار گرديد كه خواستار اجراي دوم بعد از اشغال كويت ةدر هفت
هاي از قبل تعيين شده براي تداوم حمله به سمت جنوب، به منظور اشغال  طرح

منابع نفتي عربستان سعودي و آنگاه معامله بر سر كويت، با اسـتفاده از آن بـوده   
حسين  ،علي حسن المجيداز جمله كساني كه خواستار چنين اقدامي بودند، . است
 طـه الجـزراوي  و ) و مـدير اطالعـات  صـدام  برادر ( سبعاوي ابراهيم الحسن ،كامل
هـاي   اي به منظور بررسـي و تجديـد نظـر در طـرح     چند هفته بعد، كميته. بودند

خيز و سـواحل عربسـتان    پيشروي به سمت جنوب، به منظور اشغال مناطق نفت
كـل   ايـن كميتـه متشـكل از اداره   . تشـكيل گرديـد  ] فـارس [خلـيج   سعودي در 

كـل   ةشـيميايي و ادار   ةرسـت  ةتحركـات، نيـروي هـوايي، ادار    ةريزي، ادار برنامه
كل اطالعات خواسته شد تـا گزارشـي از آخـرين     ةاز ادار. اطالعات نظامي بود

  :وضعيت را در مورد محورهاي زير تهيه نمايد



ی  ٣٧٠ ر وازه  ی  ا   و
  .كن عربستان سعودي هاي آب شيرين ايستگاه .1
جايي نيروهـاي زمينـي و هـوايي و دريـايي      مناطق استقرار و مراحل جابه .2

 ].فارس[خليج   ةمتّحدين و حجم اين نيروها در عربستان سعودي و منطق
البته از ما خواسته نشـده بـود كـه    ( .شيميايي ةاهداف مناسب جهت حمل. 3

زيـرا در آن هنگـام بـه    نيز مشخص نمـاييم،   اهداف حمالت ميكروبي را
ربـط، هـيچ    هاي ذي هي موشكي و طرفاطالعات و فرماند ةاستثناي ادار

 .)هاي ميكروبي نداشتند يك از نيروهاي مسلّح، اطالعي از سالح
   هــاي طــرف مقابــل و بــه ويــژه كشــورهاي اطالعــاتي راجــع بــه انگيــزه .4

بــراي وارد شــدن بــه جنــگ در  آنهــاو ميــزان آمــادگي ] فــارس[خلــيج 
 ].فارس[خليج  هايشان و وضعيت رواني شهروندان كشورهاي سرزمين

 .اطالعات مفصلي راجع به وضعيت و استعداد زمين منطقه .5
هـاي قبلـي اعـالم شـده بـود كـه در        الزم به يادآوري است كه در گـزارش 

استعداد زمين در محور ساحلي، براي پذيرش تعداد زيادي از نيروهـاي زرهـي   
  .ابهاماتي وجود دارد

هاي  شده در نشست هاي تهيه درپي تشكيل داد و طرح اين كميته جلسات پي
ويژه فرماندهي كل نيرهاي مسلّح، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و سـرانجام  

  :تصميمات زير اتخاذ گرديد
  .هاي تفصيلي تصويب طرح .
اداره اطالعات بيشترين نقـاط تمركـز نيروهـاي انسـاني متّحـدين را مـورد        .

هـاي   يـك مأموريـت   ةدهد و آن را بـه عنـوان اولويـت درجـ     پيگيري قرار
 آنكـه  قصد داشتند، اين اهداف را بي آنهابديهي بود كه . (اطالعاتي تلقّي كند

 .)گونه حمالت قرار دهند نامي از حمالت ميكروبي ببرند، هدف اين
ها در زمان مقتضي، با دستور فرماندهي كل نيروهاي مسلّح و بـا   اين طرح .

 :اشته شودذدر نظر گرفتن دو احتمال به مورد اجرا گ
  .گر شرايط مناسب براي تحقّق پيروزي فراهم گرددا .1



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٧١  نو 

زميني متّحدين، نيروهاي مـا   ةدر صورت سركوب و متوقف نمودن حمل .2
هـا و هرگونـه تعـديل     متقابل گسـترده بنـا بـر طـرح     ةخود را براي حمل

 .سازند احتمالي بعدي آن آماده مي
  .در نظر گرفته شود» الفتوح روح«]عمليات[رمز  .

مع نيروهاي متّحدين ادامه داشت، از همين جت ةروند فزايند اينكهبا توجه به 
زمينـي متّحـدين ملغـي تلقـي      ةرو اجراي اين عمليات تا پيش از سركوب حمل

گرديد، زيرا عراق قصد داشت از احتمال شكسـت آن پرهيـز نمايـد و فرصـت     
بير ولي تـدا . زماني كافي براي دستيابي به مانورهاي سياسي هدفدار فراهم گردد

 ةالزم براي اجراي فوري آن، بايد بـه محـض شكسـت و درهـم كوبيـدن حملـ      
نشـيني سـريع    زميني متّحدين، اتخاذ گردد تا از آن پس، توقف متّحدين به عقب

  . منجر شود آنهاتبديل گردد و به شكست  آنها
شود كه ارزيابي اشتباه، يك ويژگي مشخص رئيس رژيم عراق و  مشاهده مي

او فقط يـك احتمـال صـحيح    . شود عناصر پيرامون او تلقّي ميتعدادي اندك از 
گيـرد كـه    زميني متّحدين زماني شـكل مـي   ةحمل«: داد و آن زماني بود كه گفت

نيروهاي زميني ما را به صورتي نابود نمايند كه امكان حركت  آنهانيروي هوايي 
ايي كـه  هـ  هرچند كـه او بـا اسـتفاده از گـزارش    » .دادن سربازانشان فراهم گردد

بيني درستي دست يافتـه بـود، ولـي     اطالعات ما در اختيار وي نهاده بود به پيش
با اين همه براي نجات اوضاع و . زماني نسبت به آن مجاب شد كه دير شده بود

  .نشيني كاري صورت نداد هاي عقب طرح ةتهي
هاي عراق را  بزرگ عرب غيرعراقي تالش نمود مقاصد و طرح ةيك نويسند

هاي نفت عربستان سعودي شناسـايي   اش به طرف چاه زسرگيري پيشرويبراي ا
هاي بسياري را بـه كـار بـرد،     تالش 1993 و 1992 و 1991هاي  در سال. نمايد

. روي او بسـت  همه درها را بـه صدام ولي يك دستور سرّي و مستقيم از سوي 
ر در ماه هزار دال پنج، با حقوقي معادل 1993 و 1992هاي  اين نويسنده در سال
ها و تحقيقـاتي را كـه    كار كرد و پژوهشصدام هاي نظامي  به نفع مركز پژوهش



ی  ٣٧٢ ر وازه  ی  ا   و
مـا بـه عمـد و بـا توسـل بـه       . نگاشته شده بود، تهيه كـرد صدام مستقيماً به نفع 

هاي تـاريخي، از دادن اطالعـات بـه او خـودداري كـرديم، ولـي وقتـي او         بهانه
رژيـم عـراق نشـان داد، مجبـور     امدادرساني مخفي به رئـيس   ةعالئمي در زمين

  .شديم به او كمك كنيم
  

  هاي اشتباه طرف مقابل ارزيابي
هــاي غيرموفــق و گــاه اشــتباهي روي داد؛ ولــي  در طــرف مقابــل نيــز ارزيــابي

هاي چندي را در  مثال. اشتباهات خطرناكي نظير آنچه كه رژيم عراق آفريد، نبود
  :كنم اينجا بيان مي

هـاي   صادر شد و طي آن مجـازات  661 ةقطعنام ،1990اوت  6در تاريخ  .1
چنانچه اين قطعنامه پـيش از ايـن و   . تجاري و فراگيري بر عراق تحميل گرديد

گرديد، رژيـم بـه    يا در حال حاضر و يا بعدها به صورت جدي و قاطع اجرا مي
  .توانست به حاكميتش ادامه دهد هيچ وجه نمي

نيازهاي اساسـي، غيـر از نفـت را     توليدات محلّي، فقط مقدار بسيار كمي از
بستن سفت و سخت مرزها از طريق اتخاذ موضعي روشـن در  . دهد تشكيل مي
تواند به ايجاد كمبود بسـيار سـريع    وليت كشورهاي پيرامون عراق، ميئبرابر مس

براي مثال مقادير احتياطي و انبار شده السـتيك اتومبيـل در دو   . كاال منجر شود
داد و توليـد محلـي    فقط براي چند مـاه كفـاف مـي   بخش عمومي و خصوصي، 

بسيار ناچيز و از نوع ساده بود و فقط براي ده درصد از خودروهاي مهم كفايت 
توان از طريق قاچاق و غيـر مجـاز از سـوي برخـي از      هيچ چيز را نمي. كرد مي

به عـراق وارد    هاي كردي، بنابه داليل صرف مالي، كشورها و يا برخي از جنبش
تواند به پيامدهاي  اگر تحريم فقط در مورد همين نوع كاالها اجرا شود، مي .كرد

  :زير منجر شود
 ةهـاي گسـترد   جايي جابه ةيك سال پس از اجراي چنين تحريمي، كلي )الف

  .گردد نظامي به صورت فراگيري متوقف مي



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٧٣  نو 

رسـد و بـه    هاي نقل و انتقال شهري به سطح بسيار وحشتناكي مي هزينه )ب
مواد غذايي و مصرفي نيز شديداً  ةجايي، قيمت كلي هاي جابه فزايش هزينهدنبال ا

  .يابد افزايش مي
 انـد  ايجاد مانع و مشكل در سر راه پيوستن نظامياني كه به مرخصي رفته )ج

هـاي   بـه يگـان   آنهـا و بازگشت ) دار و افراد مختلف نظامي اعم از افسر، درجه(
اق بـه صـورت پـي در پـي و     در ايـن صـورت قـدرت رزمـي عـر     . (نظاميشان
  .)يابد انگيزي كاهش مي شگفت
آنگـاه نيروهـاي   . گـردد  هاي سرنگوني آشكار مي در چنين شرايطي زمينه )د

 عالئم آشكار و قاطعي دال بر وجود تمايل به سرنگوني صدام، ةمسلّح با مشاهد
  .دست به انقالب خواهند زد 

. بزرگ روي خواهد دادارتش به حركت درنيايد، يك انقالب مردمي  اگر )ه
تواننــد بــا ايجــاد يــك خــط معــارض  در ايـن صــورت كشــورهاي بــزرگ مــي 

  .پرست فعال، به منظور رهبري اين مرحله، براي كنترل اوضاع گام بردارند ميهن
تواننـد بـراي مقابلـه بـا      تجربه نشان داده است كه كشورهاي پيرامون عراق نمي

ولـي عـدم اجـراي    . كاري انجـام دهنـد  صدام يك اقدام جدي، به منظور سرنگوني 
هـا سـبب    جدي قطعنامه، از طريق ماليمت به خرج دادن در برابر برخـي از طـرف  

در ايـن  . هاي مهمـي از ايـن قطعنامـه از محتـوا تهـي گـردد       گرديده است، تا جنبه
توانـد بـه    ديگـري بـه خـود گيـرد، آنگـاه مـي       ةها شيو صورت اگر اعمال مجازات

عراق و محروم نگـه داشـتن رژيـم از دسـتيابي بـه ارز و      جلوگيري كلي صادرات 
همچنين جلوگيري از واردات نظامي و فني و برخـي از تجهيـزات حسـاس منجـر     

به عبـارت ديگـر، ذخـاير ارزي    . گيرد گردد و اين معادله شكل مطلوب به خود مي
شود و ارزش پـول   ها افزوده مي گردد، بر قيمت موجود در خزاين رژيم مصرف مي

  .)حاكميت رژيم است ةمنحصر به دور آثارالبته اين ( .گذارد ي رو به كاهش ميمحلّ
قيمت  ةكنيم كه رژيم عراق براي جلوگيري از كاهش فزايند ما مشاهده مي

دينار، از وارد نمودن صدها نوع كاالي مصرفي و حتي مواد غذايي جلوگيري 



ی  ٣٧۴ ر وازه  ی  ا   و
ها، بـه صـورت    دهد كه اگر اجراي تحريم اين نشان مي. به عمل آورده است
اي است محدود و نبايـد بـه آن عمـل     كه البته اين فرضيه(قاطع دشوار باشد 

پس بهتر است رژيم را از امكان صادر كردن مواد و كاال، بـه منظـور   .)  شود
كـالين  ي، و از جمله ژنـرال  بسيار. دستيابي به ارز، در محدوديت نگه داشت

توانـد   تصـادي، بـه تنهـايي مـي    هاي اق گفتند كه اعمال مجازات وقتي مي پاول
 .نشيني از كويت نمايد، درست تشخيص داده بودنـد  را مجبور به عقبصدام 

ـ     توان گفت كـه اعمـال مجـازات    حتي مي  ،آن ةهـاي قـاطع و اجـراي قاطعان
كـه نيـازي بـه هواپيمـا و     آن منجر شود؛ بيصدام تواند به سرنگوني سريع  مي

هاي اندك از معارضـين   مجموعه پشتيباني نظامي و صرف اموالي براي برخي
هـا، سـبب گرديـد تـا      مجازات ةبا اين همه، عدم اجراي قاطعان. عراقي باشد

صرف زماني  آنهابه بارنشستن  ةهاي فوق، اشتباه از آب درآيند و الزم ارزيابي
به عنـوان  » كوبا« در هاي اعمال شده بدون ترديد تلقي مجازات. طوالني باشد

. باشد ها، از پايه و اساس يك مقايسه اشتباه مي يممعيار شكست تحر و مالك
هـاي   جانبه قرار داشت، نـه مجـازات   هاي يك در معرض مجازات» كوبا«زيرا 

  .المللي فراگير بين
نيروهاي انگليسي در جنـگ دوم   ةو همچنين فرماند شوارتزكفهنگامي كه  .2

 آنهـا يـات  ئجز در جريـان صدام هايشان را منتشر نمودند،  يادداشت] فارس[خليج  
يـر كننـد و   را تكث آنهـا قرار گرفت و به فرماندهي كل نيروهاي مسلح فرمان داد تا 

ـ    ةرتب در اختيار افسران عالي بـه  . خـود پاسـخ گوينـد    ةارتش قرار دهند تـا بـه نوب
ها اظهار  پيوست دستورالعمل صدام، ليستي از اسامي افسراني كه بايد درباره كتاب

اي را ارسـال كـردم؛ زيـرا بيـان      من پاسخ بسيار خالصـه . ، نيز ارسال شددنظر كنن
تـوان گفـت كـه از نظـر      بسيار سـخت و حتـي مـي   . صريح نظراتم غيرممكن بود

تاريخي دردسرآفرين است كه انسـان ادعاهـايي را بنويسـد، كـه بعـداً بـه منظـور        
او ) تـاريخي و رهبـري  (هـاي   گيـري  طاغوتي و موضـع صدام ستايش و تمجيد از 

گونه كـه در حـال حاضـر حقـايق را بيـان و در تـاريخ ثبـت         شود و آنبازنويسي 



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٧۵  نو 

هـا نوشـتند، هـيچ     كتـاب  ةرژيم صدام، از آنچه كه فرماندهان دربار. كنم، نباشد مي
اقـدام بـه   » القـبس « ة، يعني زماني كه روزنامـ 1996فقط در پايان . ردنكاي  استفاده
نمـود، ايـن   » هاي صدام شكست«درپي از كتابم، تحت عنوان  قسمت پي 29انتشار 

رتبـه، متشـكل از وزيـر دفـاع و تعـدادي از       عـالي  ةرژيم دستور داد تا يـك كميتـ  
كتابي به نام  ةاين كميته تهي ةوظيف. رتبه و نويسندگان تشكيل گردد فرماندهان عالي

  .بود»دماء في الجهراء«
 همگي اطمينان داشتند كه عرض اندام امريكا در آنهاگويد كه  مي شوارتزكف

نشيني وادار و ارائه پيشـنهاد بـراي سـازش     عربستان سعودي ، عراق را به عقب
فكـر  «: چنين نقل قـول نمـوده اسـت كـه     لين پاولكاوي از . خواهد نمود وادار
آزادي كويت وارد جنگ شـويم؛ بلكـه فقـط در صـورتي كـه       يكنم كه برا نمي

  ».مجبور شويم، براي نجات عربستان وارد جنگ خواهيم شد
از  شـوارتزكف هـاي   از يادداشـت [اي  روي نسـخه  با دستخط خودش،صدام 

كه اينك در دفتر سرپرستي فرماندهي كل نيروهاي مسـلح آرشـيو    ]خليج فارس 
منطقـي   يهـا  ديـدگاه تمـام انتظـارات و   «: نوشت كرده بود شده است، چنين پي

ها آمـادگي ورود بـه جنـگ، بـه خـاطر كويـت را        حاكي از آن بود كه امريكايي
اينهـا تـاوان   . را تشويق به جنگ كردند آنهااشتند، ولي برخي از حكام عرب، ند

كـرديم كـه هـدف نهـايي از تجمـع       ما تصور مـي ... سنگيني را پس خواهند داد
  ».باشد نيروها چيزي جز عرض اندام نمي

نشـيني   تواند عراق را بـه عقـب   ارزيابي امريكا آن بود كه عرض اندام مي
كوتاه و براي   ةزيرا اگر در يك مرحل ؛زيابي هدف نبودوادار كند، ولي اين ار

احساس قدرت كند، ديگر ارزيابي نظري مناسبي تلقي صدام شرايطي بود كه 
كـرد   رژيم تصور مـي . اين ارزيابي با ارزيابي رژيم، تداخل پيدا كرد. شد نمي

از . كه تجمع نيروها از حيث هدف و ابزار، صرفاً بـراي عـرض انـدام اسـت    
رو، هدف اوليه، يعني عرض اندام ، با شكست مواجه شد و منجـر بـه   همين 

  .شكست اهداف ديگر گرديد



ی  ٣٧۶ ر وازه  ی  ا   و
طرحي از سوي برخي از محافـل   :اشغال يك شهر در غرب عراق ةانديش. 3

امريكايي، به منظور اشغال يك شهر در غرب عراق و سازش با رژيم عـراق،  
متّحـدين از ايـن شـهر     نشيني نشيني از كويت، در مقابل عقب به منظور عقب
دانم كه اين اطالعات چگونـه بـه دسـت مـا رسـيد و       من نمي. مطرح گرديد

به هر حال ستاد كل نيروهاي مسـلّح  . هدف از رساندن اين اطالعات چه بود
و اداره كل اطالعات ارتش موظف شدند، اين اطالعات را مورد بررسي قرار 

كر را مـورد تجزيـه و تحليـل    داده، تا احتماالت مربوط به جدي بودن اين ف
  .قرار دهيم

هايي ممكن بود در پيش گرفته شود و كـدام شـهرها ممكـن بـود      چه روش
هـاي دقيـق،    هدف اين عمليات قرار گيرند؟ پس از انجـام تحقيقـات و بررسـي   

در غـرب عـراق،   » كـربال «و » االنبار«درخصوص محورهاي پيشروي، شهرهاي 
  :تر بود، زيرا خطرناك »االنبار«ر موقعيت شه. مورد توجه قرار گرفتند

كـه  ) غيـر از نقـاط كنتـرل سـبك    (وجود مسيرهايي باز و خـالي از نيـرو    .
  .شوند مستقيماً به شهر مرتبط مي

 ةكـه ايـن شـهر را بـه يـك نقطـ      ) بزرگراه(زميني جديد  ةوجود يك جاد .
مناسـب ديگـري بـه     ةجـاد  ةاين جاده، به وسيل( .سازد نزديك به مرز مرتبط مي

 .)شود ردن مرتبط ميا
المللـي، كـه از طريـق اردن بـه جهـان راه       بين ةاين شهر در مسير تنها جاد .

 .دارد، قرار گرفته است
هاي هوايي در برابر ايـن شـهر و در شـهر پشـتي آن؛ شـامل       وجود پايگاه .

، »حبانيـه «، پايگـاه هـوايي   »H3«، پايگاه هـوايي  »H3«در منطقه » الوليد«فرودگاه 
، تسهيالت فراوانـي در اختيـار   »القادسيه«و پايگاه هوايي » الهضبه«ايي پايگاه هو

هاي هوايي پيشـرفته   دهند و امكان ايجاد پايگاه نيروهاي زميني و هوابرد قرار مي
 .سازند را فراهم مي

 .)كيلومتر با بغداد فاصله دارد 100حدود .(اين شهر به بغداد نزديك است .



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٧٧  نو 

در پـي  صـدام  ازتاب ويرانگري بـراي رژيـم   توانست ب اشغال اين شهر مي .
 :داشته باشد، زيرا

پايتخت عراق يعني بغداد را در معـرض تهديـدهاي جـدي و نزديـك      اوالً،
  . داد قرار مي
بغداد، سـامراء، تكريـت،   : به مناطق نفوذ واقعي در قدرت رژيم، شامل اً،ثاني

ا در منـاطق و  امكـان برپـايي انقـالب ر    مسئلهاين . فلوجه و موصل نزديك بود
هـا، از روي دادن آن در ايـن    آورد كه نه اعراب و نه غربـي  محورهايي فراهم مي

خارج شدن اين شهرها از چنگ صدام، بـه معنـي پايـان    . اي ندارند منطقه واهمه
 .باشد سريع كار وي مي

چـون وضـعيت اسـتقرار    ( .فقدان نيروهاي اضافي براي دفاع از اين شـهر  .
  .)اي است كه براي دفاع مستقيم از كويت، آمادگي دارند هنيروهاي عراق به گون

رژيم صدام، انتظار حملـه سـوريه بـه شـهرهاي موصـل و       اينكهبا وجود  .
نداشـت، ولـي دچـار ايـن      ،باشند كه دو شهر اصلي در برابر سوريه ميرا االنبار 

ها، ايـن مأموريـت بـه     نگراني شده بود كه ممكن است با پشتيباني هوايي غربي
يروهاي سوريه واگذار گردد تا به منظور ايجاد شكاف  در صفوف حزب بعـث  ن

و جذب عناصري از آن و ترغيبشان به انقالب عليه صدام، در مناطق ديگر وارد 
 .عمل شوند

بعيد تلقّي شدن اين طرح به صورت سـريع از سـوي فرمانـدهي مركـزي      .
بـه مـورد اجـرا     امريكا يك اقدام صحيح نبود؛ بلكه چنانچه بـه صـورت جـدي   

توانست به ايجاد تحول و آشـفتگي فراگيـر منجـر     شد، به سرعت مي مي  گذاشته
شـد و نيروهـاي عراقـي مجبـور بـه       انقـالب، در مركـز عـراق آغـاز مـي     . شود
 ةاين امكان نيز وجـود داشـت كـه مـدت حملـ     . شدند نشيني از كويت مي عقب

رعت سـرنگون گـردد و   به سـ صدام هوايي متّحدين، به يك هفته كاهش يابد و 
ـ   ه با مانع قابل توجهي و يا بدون خدشـه هبدون مواج امنيتـي   ةدار نمـودن معادل

  .ها، علت اصلي مشكالت از ميان برود اي و با حداقل زيان منطقه



   بس تصميم آتش
هاي مختلـف   تصميم به توقف جنگ، پيش از سرنگوني صدام، موجي از واكنش

گردد، آنـان   ها افزوده مي هاي عراقي دردها و رنج هرگاه كه بر. را به دنبال داشت
و هنگامي كه تهديـدهاي   »چرا جنگ را تا سرنگوني او ادامه ندادند؟«: پرسند مي

چـرا  «: پرسـند  مـي ] فـارس [خلـيج   شكل گرفت، مردم صدام انب جديدي از ج
هـاي   گذشت و دنيا شاهد بحـران  و هرگاه كه زمان مي» جنگ را متوقف كردند؟

چرا جنگ را متوقف كردند؟ آيـا  «: پرسيدند شد، باز همه از خود مي جديدي مي
دقيق بود؟ آيا ارزيـابي   ةموجود، يك موازن ةچنين اقدامي صحيح بود؟ آيا موازن

  »اوضاع صحيح بود؟
ها در توجيه تصميم خود، جهت متوقّف كردن جنگ داليل زيـر را   امريكايي

  :كنند مطرح مي
  .المللي و عربي ينترس از درهم شكستن اتحاد ب .
 .هاي بيشتر انساني به نيروهاي متّحدين پرهيز از وارد آمدن زيان .
از كويت، كـه از سـوي سـازمان    صدام بيرون راندن  ةاقدام متّحدين در زمين .

 .داده شده بود آنهاملل متحد اين اختيارات به 
  .پيچيده بودن پيشروي نيروها به سمت بغداد .
 .به صدامدشوار بودن دستيابي  .
 .سياسي پرهيز از ايجاد خأل .
كـه بـاقي ماندنـد،     آنهـا هاي سنگيني شدند و  نيروهاي عراقي متحمل زيان .

 .تعداد قابل توجهي نبودند
به دست صدام ملت عراق و نيروهاي مسلّحش، ابتكار عمل را تا سرنگوني  .

 .خواهند گرفت
 .ز بين رفته بودكرد، ا را تهديد مي] فارس[خليج  خطري كه كشورهاي .
 .هاي مالي جويي در هزينه صرفه .

 .پيامد فشارهاي رواني و انساني .



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٧٩  نو 

  :هاي ديگر، ديدگاهي متفاوت دارند اما طرف
] فـارس [خلـيج   براي تهديد گهگاه  راصدام بر اين باورند كه  آنهابرخي از  .

  .نياز دارند
 . ي عراقي استگويند كه وجود ايران، مستلزم عدم نابودي نيروها برخي مي .
برخي نيز بر اين باورند كـه اتخـاذ چنـين تصـميمي بـه خـاطر واهمـه از         .

 .هاي تند شيعه در عراق بوده است حاكميت جريان
گويند متحدين بـراي نـابودي عـراق بـا      روند كه مي برخي تا آنجا پيش مي .

 .تباني كرده بودندصدام 
 .كنند هم ميرا مت] فارس[خليج   ها، كشورهاي برخي از عراقي .

بـه دليـل    مسـئله ايـن  . نگرد هركس از عينك خاص خود به اين موضوع مي
  .دقّتي است بي

  
  آخرين تصميم

جمهور  اني رئيس، من از طريق راديو لندن به سخنر28/2/1991صبح روز  5ساعت 
صبح، زماني كه از آغاز  8او اعالم كرد كه از ساعت . گوش دادم جورج بوشامريكا 

مـن خيلـي زود بـا    . بس برقرار خواهد شد گذرد، آتش ساعت مي 100جنگ زميني 
تماس گرفتم و با وزير دفاع، » هبره«قرارگاه مقدم فرماندهي كل نيروهاي مسلّح در 

حسـين رشـيد   رتش، ارتشبد سـتاد  و رئيس ستاد مشترك ا سعدي طعمهتاد ارتشبد س
كه در (شترك ارتش معاون عمليات ستاد م سلطان هاشم احمدو سپهبد ستاد  التكريتي

برسانم  آنهاتماس گرفتم، تا اين تصميم را به اطالع ) باشد حال حاضر وزير دفاع مي
  .خود، منتظر دريافت تصميمات بعدي باشند ةنيز به نوب آنهاو 

بـه  » آپـاچي «كوپترهـاي   جنگ در زمان تعيين شده متوقف گرديد، ولـي هلـي  
ا و يا روي تانكبرها، تا يـك يـا دو   ه روي جادههاي ما  نابودسازي تعدادي از تانك

هـاي   حمـالت هـوايي عليـه يگـان    . دادند روز بعد از اين تاريخ، همچنان ادامه مي
  .نشيني آن و دور از خط تماس تداوم يافت ، در هنگام عقب» مدينه منوره«لشكر 



ی  ٣٨٠ ر وازه  ی  ا   و
ما پيامدهاي اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرار «: گويد مي شوارتزكف

هاي  رها كردن هرگونه تجهيزات عراقي و به ويژه تانك ةف انديشما مخال. داديم
ها بـار   زيرا دير يا زود اين تانك. وابسته به گارد رياست جمهوري بوديم 72 تي

ولـي مـا از ديـدگاه نظـامي     . ديگر براي اهداف پليد به كار گرفته خواهنـد شـد  
جمع و جور كـردن  زيرا   پيمانان عربمان نگران نبوديم؛ صرف و يا از ديدگاه هم

حتي يك لشكر فعال از ميان باقيمانـده تجهيـزات متروكـه، مسـتلزم اسـتفاده از      
تجهيزات عـراق در شـرايط هـرج و مـرج قـرار       .زماني طوالني براي عراق بود

از وضعيت نگهداري خوبي برخوردار نبودند و قطعـات   آنهابسياري از . داشتند
ـ  ]سـابق [شـوروي  . يدكي الزم داشتند  آنهـا قطعـات يـدكي بـه     نل داداز تحوي
  .خودداري كرده بود

ها را به همراه هـم جمـع و    توانند خيلي راحت نيروها و تانك ها نمي عراقي
 آنهـا . اي كه بتوانند بگوينـد مـا دو لشـكر در اختيـار داريـم      جور كنند؛ به گونه

هـاي كوچـك و    ها وقت براي جمع و جور كردن و آمـوزش يگـان   نيازمند سال
توجـه بـه هـرج و     چنين كـاري بـا  . ها و غيره هستند ها و گردان نسپس گروها

  ».باشد سال زمان مي ششتا  پنجرودررو هستند، مستلزم  مرجي كه با آن
رها بعد از آغاز جنـگ تأكيـد كـرديم كـه ايـاالت      با«: افزايد مي شوارتزكف

ايـن   بـوش جمهور  تالش نخواهد كرد و رئيسصدام براي از بين بردن  متّحده
اين گفتـه در چـارچوب خـود صـحيح     . را نيز خاطرنشان ساخته است همسئل
دانسـتيم   هايي بود كه مي كرديم، پناهگاه در صدر اهدافي كه ما دنبال مي. است

هـا بـه آنجـا پناهنـده      فعاليـت  ةاش بـراي ادار  رتبه او به اتفاق فرماندهان عالي
صـدام  عراق،  با توجه به سيستم فرماندهي و كنترل شديد مركزي. خواهد شد

من يقين دارم  .گرديد پردازان نظامي و مركز ثقل دشمن تلقّي مي نظريه ةدر زمر
اتحادي كه  ،گرفتيم كه اگر ما تصميم به تهاجم به كل عراق و اشغال بغداد مي

به همين اندازه . پاشيد از هم مي  صدد حراست از آن برآمده بوديم، مصرّانه در
كردنـد،   كه در چنين عمليات نظـامي شـركت مـي   يقين دارم كه تنها نيروهايي 



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٨١  نو 

من اطمينان دارم كه ما اگر كل عراق را نيـز  ... فقط انگليسي و امريكايي بودند
 .شـديم  كرديم، همچون دايناسوري بوديم كه در يك گودال غرق مي اشغال مي

هاي اشغال عراق را متحمل شـويم و ايـن دردسـري     شديم هزينه ما مجبور مي
دهندگان امريكايي آمـادگي تحمـل آن را داشـته     كنم ماليات ياست كه فكر نم

كنـيم، دسـتگيري    هاي رامبـو مشـاهده مـي    با وجود آنچه كه ما در فيلم. باشند
و سپردن او به دادگاه، مأموريت آساني نيست و من اطمينـان  صدام فردي مثل 

پادگـان  را در آن صـدام  توانيم  دارم حتّي اگر ما كل عراق را اشغال كنيم، نمي
  »...مسلّح بزرگي كه نامش عراق است بيابيم

نيـز  ] فارس[خليج  نيروهاي انگليسي در  ة، فرماندپيتردر همين هنگام ژنرال 
ها و پيامـدهاي ناشـي از ايجـاد     گويد كه پيشروي به سمت بغداد با دشواري مي
  .سياسي همراه است خأل

كوپترهـاي   هلـي آخرين تصميم نظامي كه اتخاذ گرديد، صدور مجـوز حركـت   
ژنـرال  . بـود  )پـروازي  ةپيش از تعيين مناطق ممنوعـ ( مسلّح در نقاط مختلف عراق

گفت كه هنگامي كـه مجـوز پـرواز هواپيماهـا در فضـاي عـراق بـراي         شوارتزكف
گرديـد و   ها صادر مي جايي فرماندهان و مقامات عراقي، به دنبال نابود شدن پل جابه

كردند، ما  مسلّح نيز چنين مجوزي دريافت مي كوپترهاي به صورت غيرمستقيم هلي
من اعتقاد دارم كه اين تصميم بـه عمـد بـراي     اينكهبا وجود . كرديم اندكي تأمل مي

اتخاذ نگرديد، ولي اطالعات موجود در ] قيام مردم عراق[سركوب و نابودي انتفاضه
ظـامي،  كوپترهـاي مسـلّح بـراي عمليـات ن     هلي. هنگام آغاز قيام بسيار محدود بود

در حالي كه نيروهاي زرهي و مكـانيزه، نقـش   . بازگرداندن نفوذ رژيم را آسان نمود
  .اساسي را به اين منظور ايفا نمودند
همچنـين ناديـده   . گونه حكمي بسيار دشوار بـود  در ارزيابي اوضاع، صدور هر

به . و توجيهات و يا مردود شمردن برخي از اتهامات نيز دشوار بود ها ديدگاهگرفتن 
به منظور دستيابي به يـك   آنهاها و به داوري گرفتن  اين ترتيب بازگشت به واقعيت

  :ها چنين است از جمله اين واقعيت. باشد ناپذير مي اجتناب ،پاسخ قابل قبول



ی  ٣٨٢ ر وازه  ی  ا   و
، تمايـل شـديدي بـه نـابودي     ]فـارس [خلـيج   و تعدادي از كشورهايغرب  .1
ترين داليـل ايـن بـود كـه ايـن       يكي از مهم. هاي كشتار جمعي عراق داشتند سالح
توانست سياسـت متـوازني را    ميصدام . دست فرد جسوري قرار داشت ها در سالح

در پيش گيرد و از تحريك ديگران بپرهيزد، به اين ترتيـب قـدرت خـود و روابـط     
ن، براي گسترش روابطش فظ نمايد و از پشتيباني غربي پيشيعربي را نيز ح ةبرادران
آميز  هاي تشنّج گيري توانست از كشيده شدن به دنبال موضع او مي. برداري نمايد بهره

  .ول اتفاقي است كه افتادئمسصدام بنابراين . پرهيز نمايد
تكميـل  ] فـارس [هنگامي كه نيروهاي امريكـايي تجمـع خـود را در خلـيج      .2

نشيني عراق، بدون دستيابي به پـاداش متقابـل را    كردند، ديگر آمادگي پذيرش عقب
هاي كشـتار جمعـي باشـد و اگـر      توانست، نابودي سالح چنين تاواني مي .شتندندا

را هـم   آنهاگرديد، رژيم  هاي اقتصادي محدود نيز به آن اضافه مي برخي از مجازات
هايي كه  شد، در مقايسه با مصيبت اگر وضعيت به اين منوال سپري مي. كرد نابود مي

تـر بـه نظـر     هـا صـحيح   با ديگـر روش شد، اين روش در مقايسه  دامنگير عراق مي
شـدند؛   رواني نمـي  هلئگونه مس گاه ملت و ارتش عراق، متحمل هيچ رسيد و هيچ مي

 .گرفت قرار ميصدام خود  ةعهد هاي تاريخي بر وليتئبلكه تمام مس
نشـيني از كويـت،    اي وسيع به عراق، در صـورت عقـب   وارد كردن ضربه .3

به ايـن ترتيـب   . قبول نبود؛ شايد محال بود حل قابل پيش از آغاز جنگ، يك راه
البتـه بـه اسـتثناي    . (شـد  امكان حفظ نيروي سنّتي و تأسيسات حياتي فراهم مي

 .)گرفت نابودي كامل قرار مي ةآنچه كه در محدود
صـدام  توانست براي مجبور كردن  هاي اقتصادي به تنهايي مي مجازات .4

البتـه  . ن وي كـافي باشـد  نشـيني و در معـرض سـرنگوني قـرار داد     به عقـب 
اي كـه   ولي اجراي آن به شـيوه . به صورت كامل اجرا گردد اينكهمشروط به 

بنابراين اكتفا كردن بـه  . عملي گرديد، مستلزم سپري شدن زماني طوالني بود
حـل غيرقابـل    نشـيني، يـك راه   اين روش، به منظور وادار ساختن او به عقب

 .نمود قبول مي



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٨٣  نو 

سـازي رسـاند و    سرنوشـت  ةود كه وضعيت را به نقطاين نيروي هوايي ب .5
به طـور  . برداري نمايد رسيد، تا از نتايج حاصله بهره بعد نوبت نيروي زميني فرا

 .نابرابر بود ةموجود يك معادل ةقطع معادل
هـدف  . داشـتند صدام ها، اشتياق فراواني براي كشتن  غرب، اعراب و عراقي .6

باشـد،   آشكاري بر تمايل به نابودي او مـي  ةاو نشانهاي  ها و قرارگاه قراردادن كاخ
. شدن وي به معناي عدم تمايـل امريكـا بـراي كشـتن او نبـوده اسـت      نولي كشته 

گ خارج شدند و رهبري سياسي و فرماندهان نظامي، همه و همه، سالم از اين جن
كـه  من به خاطر نـدارم  . اي باال و مهم كشته نشد رتبه با درجه حتّي يك افسر عالي

افسـر   100يك لشكر و يا مـدير يـك رسـته و حتّـي يـك افسـر از        ةحتّي فرماند
ها، پـيش از آغـاز    علت نيز آن بود كه قرارگاه. اطالعات در بغداد كشته شده باشند

 .حمله، در زماني مناسب تخليه شدند و در مناطق مسكوني بغداد مستقر گرديدند
اگـر چنـين   . رت نگرفـت توقف جنگ صرفاً به خاطر اهداف انساني صو .7

 .ترين درجه قرار دارد عاملي وجود داشته باشد، بدون ترديد در پايين
از كويت، براي چنـد روز ديگـر   صدام چنانچه جنگ پس از بيرون راندن  .8

صـدام  شكسته شدن ائتالف متّحدين در مقابل سرنگوني  كرد، درهم ادامه پيدا مي
 .شد يك مشكل مهم تلقّي نمي

گيري نبردهاي خونين، در صورت تداوم پيشروي  احتمال شكل نگراني از .9
. نيروهاي متّحدين در داخل خاك عراق، يك نگراني به جا و قابل قبول نيسـت 

وضعيت در اينجـا،  . را نداشتصدام زيرا هيچ كس آمادگي جنگيدن در دفاع از 
ور شدن  عالوه بر اينها شعله. با آنچه كه در زمان انتفاضه روي داد متفاوت است

ـ  پادگـان بزرگـي    ةآتش قيام در شمال و جنوب بيانگر آن است كه عراق به منزل
مجبور به فرار و پنهان شدن و يا خودكشي و صدام شود و  تلقّي نميصدام براي 

تـر از ديگـر    يعنـي كشـته شـدن، صـحيح     آخـرين احتمـال،  . شد كشته شدن مي
طـرف  ور پيشـروي بـه   متّحدين جنگ را به منظـ  اينكهاز صدام . احتماالت است

بغداد ادامه دهند، شديداً نگران بود و در اوج جنگ زميني اين نگراني در چهـره و  



ی  ٣٨۴ ر وازه  ی  ا   و
 عبـد سـرتيپ  «: وي از مـن پرسـيد  . گفتارش بـه صـورت جـدي آشـكار گرديـد     

به سـمت بغـداد نگـران     آنهااز احتمال پيشروي ) اش منشي فعلي عبدسرلشكر (
 ةدر حقيقت، سؤال كننـد . خ منفي دادممن راجع به اين احتمال به او پاس» !است

 .عبدبود و نه صدام اصلي خود 
چنانچـه   -تواند تصور كند كه ملت عراق و نيروهاي مسلّح  چگونه كسي مي

 - باشد مورد هدف ميصدام بفهمانيم كه  آنهاامان بدهيم، يعني آشكارا به  آنهابه 
كـس در   لب نيز، هيچبجنگند؟ حتّي بدون تفهيم نمودن اين مطصدام در دفاع از 

مگر تعداد بسيار بسيار اندكي كه در واقع، در دفاع از . دفاع از او نخواهد جنگيد
  .جنگند و چه بسا نيز ترجيح دهند كه تسليم شوند خودشان مي

كـرد و هنـوز بـا     با استفاده از تعداد زيادي نگهبان از خود حفاظت ميصدام 
دانـد كـه    آن نيست كه او به خوبي مي ةآيا اين نشان. كند تعداد بيشتري چنين مي

  .خواهند مردم او را نمي
زنـده بـاد   «موشـك و سـردادن فريـاد     ةهدف قرار دادن اسـرائيل بـه وسـيل   

از حقيقت امور آگاهي  آنهازيرا   ها شد؛ عراقي ةموجب تمسخر و خند» فلسطين
 ةآن رابطعالوه بر . دانستند كه اين كار بهانه و فريبي بيش نيست مي آنها. داشتند

  !فلسطين با حمله به كويت چيست؟
 :از جمله اين علل چنين است. متوقف نمودن جنگ معلول علل مختلفي بود .10
توانست براي مدتي طوالني روي پـاي   نميصدام رژيم : ارزيابي اشتباه )الف

  .كرد خود بايستد و به سرعت سقوط مي
هـم بـه    سـال، آن  ششا ي پنجامكان سازماندهي مجدد نيروها تا پيش از  )ب

بـدون ترديـد نيروهـاي عراقـي متحمـل ضـربات       . صورت محدود فـراهم نبـود  
 نفـر  35هاي سپاه ششم، فقط  در يكي از لشكرها و قرارگاه. ويرانگري شده بودند

رئـيس   عبدالواحـد شـنان  سپاه، سرلشكر ستاد  ةجمله فرماند ؛ ازباقي مانده بودند
مانده بسـياري از لشـكرها نيـز بـه حـدود      نفرات باقي. ستاد مشترك فعلي ارتش

هـزار تانـك و    پـنج ولي باقي ماندن بيش از . رسيد هزار نفر مي 15نفر از  2200



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٨۵  نو 

، امكـان  )بـه تعـداد تقريبـاً مسـاوي    (نفربر زرهـي و تـوپ متوسـط و سـنگين     
  .فراهم نمود] مردم عراق[سازماندهي مجدد را پس از پايان قيام 

از كويـت  صـدام  ني بيشتر، به ويژه زمـاني كـه   براي پرهيز از تلفات انسا )ج
  .بيرون رانده شده بود

 .پرهيز از نزديك شدن به شهرهاي عراق، براي پيشگيري از جنگ تن به تـن  )د
  .)البته اين نگراني بجايي نبود(

» سـاعته  100جنـگ  «نام اين جنگ را  اينكهساعت، براي  100انتخاب زمان  ) ه
  .بگذارند

نگون خواهـد شـد،   ررژيـم بـه سـرعت سـ     اينكـه ، مبني بـر  ]نمتحدي[ آنهاارزيابي 
دوم قـرار   ةديگر علل در درج. ترين و بهترين دليل بود كه منجر به توقف جنگ شد مهم

من بر اين اعتقادم كه اين تصميم، با مقدار قابـل  . شوند دارند و داليل و توجيهي تلقّي مي
صـدام  كـس مايـل نبـود كـه      ، هـيچ اگر نـه . توجهي توجيه و محاسبات اشتباه همراه بود

بلكه بايد بـه  . حاال نبايد با بدبيني به گذشته نگاه كرد. ماندب  همچنان به عنوان حاكم باقي
  .طاغوتي تالش جدي به عمل آوردصدام منظور ايجاد شرايط مناسب براي سرنگوني 

  
  هاي فعلي ارزيابي

زم است بـار  نظامي، ال ةسال از توقف جنگ گسترد ششاكنون، پس از گذشت 
ما بايد نكات ثابت و علل آن را مـورد  . ديگر گذشته را مورد ارزيابي قرار دهيم

  :به اين منظور. تجزيه و تحليل قرار دهيم
  .ورزد رژيم همچنان بر تداوم خط مشي ويرانگري خود اصرار مي .
 .گيري امريكا در قبال اين رژيم ثبات وجود دارد هنوز در موضع .

كننده هنوز ديدگاه سابق خود را نسبت بـه ايـن رژيـم     رهكشورهاي محاص .
 .كنند دنبال مي

 .المللي رژيم هنوز ادامه دارد انزواي بين .

 .روند دور شدن مردم از رژيم در داخل كشور كماكان ادامه دارد .



ی  ٣٨۶ ر وازه  ی  ا   و
  وضعيت رژيم

هنوز رژيم، در صورت يـافتن شـرايط مناسـب، بـراي متزلـزل نمـودن ثبـات         .
ه بـا  لالمللي و مقاب نگراني از انزواي فزاينده بين دليلخود به كشورهاي همسايه 

هاي نظامي، به عنوان بهترين شيوه براي تحميل سلطه  حل هاي تند، از راه واكنش
هايي را براي خود حفظ نموده  از همين رو اين رژيم، هنوز يگان. كند استفاده مي

ايـن تعـداد   . باشند مي) بازدار و سر افسر، درجه(كه متشكل از نيم ميليون نظامي 
هاي تشكيالتي است كه در صورت تمايل مجدد رژيـم   ها و يگان غير از قرارگاه

 5اگر بـه وجـود بـيش از    . ، همين تعداد نيرو الزم دارندآنهاجهت فعال نمودن 
هزار دستگاه تانك و نفربر زرهي و توپ متوسط و سنگين، كه در حـال حاضـر   

هاي شيميايي و بيولوژيـك   سالح آنهاوجه نماييم و بر باشد، ت در اختيار رژيم مي
ها از بين رفته است،  كند كه اين سالح كسي كه تصور مي(و موشكي ] ميكروبي[

انـد را   هاي نظامي ديده و تعداد قابل توجهي از كساني كه آموزش) كند اشتباه مي
تهديـدي  توانيم به حجم خطـر و   بينيم و مي اضافه كنيم، يك رژيم جسور را مي

 .نمايد پي ببريم كه منطقه را تهديد مي
ــه وضــعيت اقتصــادي اســت  ةهمــ . محاصــره اقتصــادي . اينهــا وابســته ب

 دليـل رژيـم بـه   . ترين تهديدي اسـت كـه رژيـم بـا آن رودررو اسـت      خطرناك
هـاي   اقتصادي مجبور شده تـا نشـان دهـد، كمتـر بـه دنبـال سياسـت        ةمحاصر
باشد؛ تا شايد تـرحم ديگـران را    ه ميهاي گذشت آميزي همچون سياست جسارت

ها، حتّـي اگـر بـه     پايان دادن به مجازات. ها برانگيزد براي پايان دادن به مجازات
آميـز   هاي خشـونت  جديدي از سياست ةدستيابي رژيم به ارز باشد، صفح ةانداز

رژيم را باز خواهد كرد كه نه منطقه و نه جهان، تا پيش از اين بـه چشـم خـود    
. هاي اقتصادي به عنوان هـدف نهـايي نگريسـت    ولي نبايد به مجازات. دان نديده

. استفاده نمـود صدام به عنوان يك ابزار كمكي، براي سرنگوني  آنهابلكه بايد از 
روشن در پيش گرفت وگرنه شك و ترديـدها،   ةالبته به اين منظور بايد يك روي
 .جنبه خطرناكي خواهند يافت



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٨٧  نو 

ايي كه رئيس رژيم، پس از پايان جنـگ خلـيج   ه ها و ويژگي طرح اولويت .
عدول نمود  آنهاتوان از  هايي كه نمي برنامه ةرا به منزل آنهااعالم نمود و ] فارس[

 :باشد تلقّي كرد، به شرح زير مي
به اين منظـور سـاختار   : كارگيري زور داخلي با به ةگران تداوم سياست سلطه .1

رحله از زمان كاهش پيدا كرده بود، مورد سرويس اطالعاتي و امنيتي، كه در يك م
  .بازسازي قرار گرفت و حجم آن بار ديگر به همان اندازه قبلي بازگردانده شد

شكســتن انــزوا از طريــق ازســرگيري مــذاكرات بــا  تــالش بــراي درهــم .2
پا، فعال نمودن رابطـه بـا روسـيه و تـالش     وها، ازسرگيري روابط با ار امريكايي

 :اي از طريق هاي منطقه گيري ضعشكستن مو براي درهم
تالش براي منزوي كردن كويت و عربستان سـعودي از طريـق ايجـاد     )الف
  ].فارس[هاي كوچك در ميان ديگر كشورهاي خليج  شكاف
البتـه ايـن اقـدام بـا پيامـدهاي      . (تالش براي كاهش بار دشمني با ايران )ب

ان را فراهم خواهد كاري ديگر معكوس همراه خواهد شد؛ زيرا موجبات محافظه
م دهـد و يـك   ارا وادار خواهد كرد كه ايـن اقـدام را در خفـا انجـ    صدام كرد و 

  .)سياست دوگانه و دوپهلو را در پيش گيرد
تشنّج تبليغاتي به منظـور  ] ايجاد[سياست پنهاني نزديك شدن به ايران و ) ج

  .پيشگيري از پيامدهاي منفي آن
نيرومنـد در شـمال    ةدادن اعمـال سـلط   دلجويي از تركيه، از طريق نشان ) د

) عراقي و يا تركـي (هر دو جناح كردي  ةاي كه از حضور مسلّحان گونه عراق، به
  .نمايد افزايش مبادالت تجاري مي ةآورد و تركيه را شيفت جلوگيري به عمل مي

  .تالش براي ايجاد تغيير در مواضع سوريه ) ه
بعاد مختلف و اسـتفاده از حكومـت   مخفيانه با اسرائيل در ا ارتباط ةزمزم )و

  .خودگردان فلسطين، به عنوان بهترين كانال تماس
بنـدي شـده صـرف برخـوردار      سياست خارجي عراق از يك ماهيت مرحله

ها، سياست خـارجي عـراق شـاهد     خواهد شد و به محض برداشته شدن تحريم



ی  ٣٨٨ ر وازه  ی  ا   و
عراق بـه محـض تحقـق دسـتاوردهاي سياسـي      . اي خواهد بود تعديالت ريشه

  زند؛ ولي نتيجه چيست؟ اصلي، به صورت آرام دست به تغييراتي مي
ها تا بـه ايـن لحظـه و     شكست آشكار در ايجاد نرمش در موضع امريكايي .

  .كننده ابعاد رابطه با كشورهاي محاصره ةشكست در كلي
پس . شديداً تيره گرديد  ،1995كار به جايي رسيد كه روابط با اردن در اوت 

هاي  نفت در مقابل غذا و دارو، هرچند كه نشانه ةبال اجراي قطعناماز آن و به دن
بـا ايـن   . هاي جديـدي مواجـه شـد    مثبتي مشاهده شد، ولي بار ديگر با شكست

طـوري كـه قـبالً تأكيـد كـردم، سياسـت        فعلي ايـن رژيـم همـان     همه، سياست
نفـت   986 ةاين رژيم به محض اجراي قطعنام. باشد صرف مي ةبندي شد مرحله

در مقابل غذا و دارو، با اردن دچار تنش منفي گرديد؛ زيرا از اين بـه بعـد نيـاز    
هـاي تـنش بـا     از جمله ميدان. اين رژيم به اردن از اهميت سابق برخوردار نبود

  :و به شرح زير بوده است 986 ةهاي مانور بر سر قطعنام اردن، ميدان
  .اردني را پايين دانستسطح داروهاي  محمد مهد صالحوزير بازرگاني عراق  .
 .كه روزي شريان حياتي آن بود كاست» العقبه«خود به بندر  ةرژيم از تكي .
هاي رقابتي را در  خواسته شد تا قيمت» العقبه«از بازرگانان اردني بندر  .

 .نظر بگيرند
ميليـون دالر در   70اي كـه مبلـغ    گونه هاي ترجيحي نفت، به افزايش قيمت .

 .نمايد اردن تحميل مين ئسال را به خزا
تنهـا چيـزي كـه    . برخورد با اردن، پيش از اين سابقه نداشته است ةاين روي
بعيـد اسـت حالـت نوسـان      اينكهبا وجود . خواهد، تاوان سياسي است رژيم مي

. مشاهده شود، ولي در عين حال، دريافت چنين تاواني نيز بسيار دشـوار اسـت  
اي  المللي و نه عربي و نـه منطقـه   حيث بيننه از صدام دانند كه رژيم  همگان مي

تواند زمـاني طـوالني در    دانند كه نمي همچنين همگان مي. باشد قابل اعتماد نمي
در شرايطي كه تعيين قيمت باالي خريد نفت فقـط  . داخل كشور تداوم پيدا كند
باشد، برخورد عراق بيانگر اتخاذ يك موضع دوستانه  و فقط مخصوص اردن مي



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٨٩  نو 

موافقـت سـازمان   . هاي قابل انتخاب از سوي رژيم نيسـت  حل ديگر راهدر كنار 
. باشد فقط و فقط مخصوص اردن مي 986 ةخارج از قطعنام  ملل با صدور نفت،

از همين روي متوقف نمودن اين قرارداد موجب وارد آمدن ضرر و زيان بـه دو  
ردن را تواننـد ضـررهاي وارده بـه ا    البته كشورهاي ديگر مـي . طرف خواهد شد

ميليون دالر در سال را از دست خواهد  300مبلغ صدام ولي رژيم . جبران سازند
  .داد و امكان پيدا كردن جايگزين نيز براي آن وجود ندارد

با توجه به شرايط مجازات اقتصادي فعلي، اين مبلغ، مبلغ قابل توجهي تلقّي 
اردن كـامالً آشـكار   سياسـت   بنابراين معادله، احتمال ايجـاد تحـول در  . شود مي

ـ   دليـل اوضـاع  اگر فرض كنيم كه اردن به نفع رژيم و به . است  ةاقتصـادي روي
] فـارس [خود را تغيير دهد، شايد به تجديد نظر در روابط با كشـورهاي خلـيج   

يعني عربستان سعودي و كويت و بروز حالت واپسگرايي در ايـن روابـط وادار   
دسـت بـه اجـراي    صـدام  ين كند كه تواند تضم چه كسي در آن شرايط مي. شود

دسـت بـه يـك اقـدام     صـدام  خود نخواهد زد؟ در آن هنگام  ةجويان طرح انتقام
  .تهاجمي خواهد زد و واردات نفت اردن را قطع خواهد كرد

بـه   ]فـارس [اليه خلـيج   اما بايد اعتراف كنيم كه يك شكاف محدود در منته
اليلي كه بيشتر مربوط به اوضاع امارات متحده، گهگاه بنا به د. وجود آمده است

كي از شهروندان قطـري نيـز از   ي. آيد ميصدام ت است، به سوي سازش با اامار
در حـالي كـه فلـج اسـت و در بسـتر مـرگ افتـاده، عيـادت         ) عديپسر ( عدي
هاي تبليغـاتي آن، تـالش نمودنـد تـا از ايـن       مطبوعات رژيم و رسانه. نمايد مي

هـاي دارويـي و    ان اماراتي، كه با خـود كمـك  عيادت و همچنين ديدار شهروند
البتـه ايـن   . بـرداري كننـد   بهـره  هـزار دالر آورده بودنـد،   400خوراكي به ميزان 

هاي معكوسي را به دنبال داشت و موجبات تمسخر  هاي تبليغاتي واكنش فعاليت
 ةمين گنجينـ هزار دالر، براي كشوري كه دو 400مبلغ . مردم عراق را فراهم كرد

و  ديـدار رؤسـا   هاني را در اختيـار دارد چـه سـودي خواهـد داشـت؟     بزرگ ج
تا چه اندازه بدبخت و بيچاره شده است صدام پادشاهان از عراق چه شد؟ رژيم 



ی  ٣٩٠ ر وازه  ی  ا   و
چنين در تبليغـات خـود    شمار از مردم عادي را اين انگشت يكه مسافرت تعداد
  ورزد؟ دهد و به آن مباهات مي بزرگ جلوه مي

رود و بعيد است كه اين شـكاف   شود و انتظار نمي ميبيني ن با اين همه پيش
ولي ما از كساني كه خواستار سـازش  . تبديل شودصدام اي براي تنفس  به روزنه

خواهيم تا تالش نكنند كـه ديگـران را هـم بـه دنبـال خـود        هستند، ميصدام با 
خـاطر نمايـد و كمكـي بـه      تواند مردم عراق را آزرده چنين تالشي مي. بكشانند

  .وندهاي ناسيوناليستي نكندپي
اول اقدام بـه خريـد قطعـات يـدكي بـه       ةدر مرحل: ي نظاميبازسازي نيرو .3

پـوش، توپخانـه و    همچـون تانـك، زره  (اندازي تجهيزات اصلي رزمـي   منظور راه
كنـد تـا بيشـترين مقـدار از      تـالش مـي  صدام عالوه بر آن رژيم . شود مي) هواپيما
و شـيميايي و موشـكي را حفـظ    ] ميكروبـي [يكي هاي كشتار جمعي بيولوژ سالح
و تحت هيچ شرايطي به اين منظور رژيم يك انبار اصلي را كه به هيچ وجه . نمايد

. اجازه شناسايي شدن آن را نخواهد داد، همچنان براي خود حفـظ خواهـد نمـود   
توانـد بـه    نميبه هيچ وجه رژيم بر اين باور است كه تحويل سالح كشتار جمعي، 

 ةشوراي امنيت، در زمين 687 ةقطعنام 22ها و يا اجراي بند  ته شدن مجازاتبرداش
هـا   عالوه بر آن رژيم با توجه به طرح. ازسرگيري صادرات نفت عراق منجر گردد

اقتصادي در نظر دارد، به هيچ  ةهايي كه براي بعد از برداشته شدن محاصر و برنامه
  .اشتها برنخواهد د گونه سالح وجه دست از اين

تـرين هـدف، از بـين بـردن      تـرين و مهـم   به اعتقاد ايـن رژيـم، حسـاس    .4
 ةتواند به اهداف زير جامـ  زيرا به اين ترتيب مي. باشد هاي اقتصادي مي مجازات

 :عمل بپوشاند
برداري از  شان و بهره هاي نفتي مجبور ساختن ديگران به پايبندي به سهميه .

  . بردن قيمت نفتبه منظور باال  افزايش نياز به نفت،
: عـراق در صـادرات نفتـي    ةها به منظور افزايش سهمي تالش در كليه زمينه .

هـا   كند كه ظرف مدت كوتاهي پس از برداشتن تحـريم  بيني مي رژيم عراق پيش



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٩١  نو 

البته در اينجا فـرض را بـر   . ميليون بشكه نفت در روز صادر نمايد چهاربتواند، 
راق از طريـق اراضـي عربسـتان سـعودي،     نفتـي عـ   ةگذاريم كه خط لول اين مي

رژيـم فشـار وارد خواهـد آورد تـا       2000با آغاز سال . بماندي همچنان بسته باق
بدين ترتيـب درآمـدهاي نفتـي ايـن     . دالر برساند 50اي  قيمت نفت را به بشكه

هـاي جنـگ    حتّي اگر دريافت غرامت. ميليارد دالر خواهد شد 70كشور حدود 
هم مبالغ هنگفتي در اختيار رژيم باقي خواهد مانـد،   كند، بازهمچنان ادامه پيدا 

 .تا از طريق آن بتواند براي تحقق اهداف استراتژيكش گام بردارد
بـه منظـور   ] فـارس [به كارگيري ابزار مختلف فشار عليه كشورهاي خليج  .

سـال   دهيا  پنجهاي جنگي و يا به تعويق انداختن آن براي  ناديده گرفتن غرامت
 .)يعني تا زماني كه بتواند قدرت خود را تكميل كند. (رديگ

بذل توجه ويژه به سرويس امنيتي و اطالعاتي، بـه منظـور متزلـزل كـردن      .
شـركت  ] فـارس [م خلـيج  م از كشورهاي عربي، كـه در جنـگ دو  منطقه و انتقا

آمادگي اين را خواهد داشت ك مبلغ يك ميليـارد  صدام تصور كنيم كه ( .كردند
آنگـاه  . هاي سرّي در كشورهاي عربي اختصاص دهد در سال را به سازمان دالر

  !)چه وضعيتي به وجود خواهد آمد؟
 

  وضعيت داخلي رژيم
ميـزان آمـادگي   درباره گونه،  ي پرسشهايها و نظر برخي از مقامات عرب فرضيه

مطـرح  صـدام  مردم عراق جهت از خودگذشتگي در راه آزادي و رهايي از شـر  
را مـتهم   آنهـا مردم عراق را ضعيف تلقّي كـرده و   ةاراد آنهابرخي از  .نمايند مي
اقـدامي   نمايند كه جرأت و جسارت كاري شبيه به عمليـات تـرور سـادات،    مي

شبيه به آنچـه كـه در كشـورهاي مغـرب عربـي، صربسـتان و بلغارسـتان روي        
تاتور ، ديكچائوشسكودر ايران، كشته شدن  شاهان سقوط دهد، آنچه كه در زم مي

بنـابراين در اينجـا الزم اسـت    . روماني و مخالفين سـوداني روي داد، را ندارنـد  
  :دست به يك مقايسه واقعي و بيان آشكار اوضاع بزنيم



ی  ٣٩٢ ر وازه  ی  ا   و
را با هر ديكتاتور يا هر رژيم ديگـري در  صدام  ةنبايد ديكتاتوري جنايتكاران .1

ه چگونـه ممكـن   تصور كنيد ك. جهان، از نظر قساوت و خودكامگي، مقايسه كنيم
است قانوني وضع شود كه برمبناي آن، هركس كه از طريق شنيدن و يا ديدن و يـا  

و يا يكـي  صدام خواندن مستقيم و يا غيرمستقيم، در جريان ناسزاگويي فردي عليه 
ربط خبر ندهد، به اعدام محكـوم   هاي ذي او قرار گيرد و به ارگان ةاز افراد خانواد

  !مسائل ديگر، وضعيت چگونه خواهد بود؟حال نسبت به ! گردد؟ مي
المللي عربي و غيرعربـي بـراي    هاي بين از درآمدهاي نفتي و كمكصدام  .2

او از . گرانـه در جهـان اسـتفاده كـرده اسـت      ترين سيستم سـركوب  ايجاد بزرگ
قبل از جنـگ كويـت، بـه منظـور مقابلـه و       ةقراردادهاي امنيتي عربي، در مرحل

 .ده نموده استسركوب معارضين استفا
ربي و غيرعربي پيرامون عراق به مخالفين اين با وجود اينكه كشورهاي ع .3

انـد، عربسـتان    هايي ارائـه كـرده   بعد از تجاوز به كويت كمك ةكشور، در مرحل
بـديهي  . سعودي و مصر تعدادي از مخالفين را پيش از اين رويـداد پنـاه دادنـد   

. گردد بازمي عبدالناصر ةصر، به دوراست كه تاريخ حضور معارضين عراقي در م
المللي اثرات منفي بر وحدت و بازدهي دشمني  اي و بين تضادهاي منطقه آنكهبا 

را صـدام  وليت برانـدازي رژيـم   ئبا عراق برجاي نهاده اسـت، هـيچ طرفـي مسـ    
كـافي آشـكارند و نيـازي بـه توضـيح       ةرويدادها به انـداز . برعهده نگرفته است

، »اريتـره «، »مصـر «اي عكس اين رفتار را در برخورد  ريشه ما به صورت. ندارند
. كنـيم  و مخالفين اين كشور مشـاهده مـي  » سودان«در برابر » اوگاندا«و  »اتيوپي«

سـپهبد   ةقطع نظر از ديدگاهي كه راجع به حكومت سودان وجـود دارد، مقايسـ  
 و صـادق المهـدي  . درسـت نيسـت  صدام هاي  ها و سركشي با جنايت البشير عمر

آميز را در بطن حكومت سـودان   ديگران نوعي فعاليت سياسي آشكار و مخالفت
در حالي كه يك گزارش سرّي در . (كنند با سفراي بيگانه مالقات مي آنها. دارند

مورد ديدار يك عراقي با يـك سـفير غيرعراقـي بـراي اعـدام آن عراقـي كـافي        
د و هيچ كس جلوي كنن داخل سودان برگزار مي رسخنراني و جلساتي د.) است



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٩٣  نو 

براي خروج از سودان، به منظور اتخاذ تـدابير الزم بـراي آغـاز    را  صادق المهدي
 صـادق المهـدي  اين در حالي بود كه خويشاوندان  .جنگ عليه حكومت نگرفت

اي در عـراق   مسـئله اگر چنين . كاري نداشت آنهادر سودان بودند و حكومت با 
شدند و اگر اين  ردي اعدام يا بازداشت مياتفاق افتاده بود، خويشاوندان چنين ف

 !كردند داشت، تظاهر به اعدام پدرش مي هايش برنمي شخص دست از فعاليت
ايـم كـه موضـع رسـمي سـودان، دال بـر        ما ضمن اين مقايسه بر اين عقيده

حمايت از صدام، يك موضع كامالً اشتباه است و حتّي موجبات آزردگي مـردم  
رچند كه چنين حمايتي هيچ اثري ندارد و ما داليـل آن  ه. كند عراق را فراهم مي
پس پشتيباني واقعي و جمعي كشورهاي عربي از دشـمني  . دانيم را به خوبي مي

با عراق، حتّي اگر توسط يك طرف واحد و يا كشور واحد صورت گيرد، ولـي  
  در سطحي كه بتواند رژيم را متزلزل كند، چه شد؟

هنگـامي كـه بـا    . صرفاً از جهـت مقايسـه اسـت   كنم  آنچه كه در اينجا بيان مي
عراق، ديگر كشورهاي  ةگويم، به غير از كشورهاي عرب همساي صراحت سخن مي
تنها  آنها. دهد هستند تفاوتي در قبال آنچه كه در عراق روي مي عربي هم متهم به بي

و كنند و چه بسا در برابر ستمديدگان  تنگ منافع كشورهايشان توجه مي ةبه محدود
  .بينند ها هستند كه سرانجام زيان مي ولي اين رژيم! ايستند ميصدام در كنار رژيم 

مــردم عــراق در مســلخ آزادي،  ةاز اينهــا گذشــته، چــه كســي بــه انــداز  .4
ازخودگذشتگي نشان داده است؟ در شرايطي كه بسياري از اعراب، فريفته و يـا  

هاي او، در حق  ابر جنايتهستند و يا در برصدام هاي  گيري موضع ةفريب خورد
ها در حال مبارزات مستمر و خـونين   اند؛ عراقي مردم عراق، سكوت اختيار كرده

عليه او  1969و دقيقاً از ژانويه  1968مردم عراق از سال . بوده و هستندصدام با 
  ...كنند مبارزه مي

دو از ؟ اينان هـر  سيد عبدالعزيز البدري السامرائيو  سيد محمدباقر صدركجايند 
همچنان كه صدها تن ديگر از . اند اعدام شدهصدام اند و توسط  مراجع ديني بوده

  .رهبران ارشد حزب بعث و دولت و ارتش و مردم عراق اعدام شدند



ی  ٣٩۴ ر وازه  ی  ا   و
رژيم به ] صدامپسر بزرگ [ عديترور  رايماه از تالش ب پس از گذشت يك

قـالب و عضـو   عضو شوراي فرمانـدهي ان  عبداهللا فاضل السامرائيصورت آشكار 
زيرا وي دست به اقدامات . فرماندهي كشوري و وزير سابق عراق را ترور نمود

دادگاه انقالب حكم اعـدام هـزاران عراقـي را    ( .آميز عليه رژيم زده بود تحريك
  .)صادر نموده است
، )صــدامپســر ( عــديو تــرور  1995و حركــت مــارس  1991قيـام مــارس  

گونه  گيري اين شكل. مردي ملت عراق استظمتي از دليرع هاي آشكار و با مثال
، 1988 ،1979 ،1973، 1969هـاي   همچون سال هاي مختلف، رويدادها در دوره

بيانگر آن است كه انقـالب و مقاومـت همچنـان     1996و ، 1995 ،1991 ،1990
عراق، براي پايمردي تمام اقشار ملت  ةهمچنين بيانگر عظمت و اراد. ادامه دارد

  .ي استتداوم راه پيروز
هـاي   هاي بسيار و بسيار ديگري هم وجـود دارد، ولـي از ميـان نشـانه     نشانه

در پشت بيشترين تعداد از محافظان شخصـي  صدام واقعي موجود، مخفي شدن 
ضد گلوله استفاده  ةچه چيزي او را وادار كرد تا پيوسته از جليق .در جهان است

ا اين ملت عـراق نبـوده كـه    آي. اش را تغيير دهد جايي كند و محل خواب و جابه
ها كابوس خطرناكي هستند كه در هر لحظه از لحظات  چنين كرده است؟ عراقي

نيز به همـين  صدام . كنند شده صدام، وي را همراهي مي بار و نفرين  زندگي ذلّت
  .برداشت رسيده است

ايـم، بـراي    اقـدام كـرده  صـدام  اي كه ما براي سرنگوني  كدام ملّت، به اندازه
ني حاكمش اقدام كرده است؟ به طور قطع ملت عراق بـا تمـام اقشـار و    سرنگو

و صـدام  امكاناتش و بـا تمـام نهادهـايش، پيمـودن راه آزادي را تـا سـرنگوني       
بل قبول است كه ملت عـراق را  اق آيا ضرورتي دارد و يا. دهد يمش ادامه ميژر

  !به مزايده بگذاريم؟
رژيـم   ةمربوط به تالش مصـرّان جالب توجه ديگري وجود دارد كه  ةنكت .5
تنهـا  صدام رژيم . باشد هاي انقالبي مي فعاليت ةبراي سرپوش نهادن بر همصدام 



و و: وم  تاب غال  اق   ا د  گ   ٣٩۵  نو 

اگـر  صدام . سـازند  كند كه با قدرت خود را آشكار مي هايي اعتراف مي به فعاليت
همچنـان  . كرد را مخفي كند، قطعاً چنين مي عديوارد شده به  ةتوانست ضرب مي

. تن از رؤساي بنام دادگاه انقالب را مخفـي نگـه داشـته بـود    كه كشته شدن دو 
  .ترور شدند 1977 ةاينها در ژانوي

بازگشت : جمالتي كه همچنان الزم است مورد تأكيد قرار گيرد اين است كه
همـه  . براي تداوم حاكميتش، غيرممكن شـده اسـت  صدام روح زندگي به كالبد 

گيـرد، بـا    كريه او صورت مـي  ةهرهايي كه به منظور مناسب نشان دادن چ تالش
. تـر از او و رژيمـش اسـت    موفّقيت همراه نخواهد شد؛ زيرا ملت عراق بـزرگ 

صـدام  خواهنـد زنـدگي را بـه     تر از تمام كساني است كه مـي  ملت عراق بزرگ
  . چيز ديگر است تر از هر زيرا خداوند بزرگ. بازگردانند
قطع جهان با شـنيدن ايـن    را سرنگون خواهند كرد و به طورصدام ها  عراقي

  .خداوند ياري رسان است. خبر غافلگير خواهد شد
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  و امنيت او در عراق صدام
  
  



  
  
  



  
  
  
  

  صدام و جهان
  
عبارتي است كه از به كار بردن آن متأسفم، ولي به هـر حـال   » و جهانصدام «

كيست؟ چگونه به حكومت رسيد؟ چرا بـه سـمت اعـراب    صدام بايد ديد كه 
هـاي او بـا    ماهيت روابط او با جهان چيسـت؟ ابعـاد تمـاس    اي گشود؟ پنجره

ها به عنوان ابزاري براي  هاي اطالعاتي چگونه است؟ چگونه از جنگ سرويس
هـاي عميـق و در عـين حـال      اينها پرسش... دن خود استفاده كرد؟ و نشان دا
  .ناپذيري هستند اجتناب

  
  كيست؟صدام 
غربي رود دجله و  ةواقع در جنوب تكريت، در كران» العوجه«در روستاي صدام 

او پدر خود را نديـد، زيـرا در جريـان    . ديده به جهان گشود »طلفاح«در عشيره 
سـال اسـت    60مرده بود و امروز صدام پيش از تولد  يك واقعه مبهم و نامعلوم،

مادر او نيز بنابر معمول آن . كس راجع به اين موضوع چيزي نگفته است كه هيچ
سـرحد گرسـنگي، فقيـر و     عموهـايش نيـز تـا    ةهمـ . سواد اسـت  ديار، زني بي

ابتـدايي   ةعوجه معلم مدرسـ الدر خارج  خيراللّه طلفاحاش  دائي. تنگدست بودند
ــود ــه  ز. ب ــتا، مدرس ــن روس ــرا در اي ــت  ي ــود نداش ــان  . اي وج ــه در مي خيراللّ

شـود   رسيد، ولي گفته مي خويشاوندانش تنها كسي بود كه دستش به دهانش مي
  .كه بسيار بخيل بوده است

يـك تـاريخ دروغـين تلقّـي     صدام به عنوان سالروز تولد  28/4/1937تاريخ 
البتـه  . و چه بسا درست نباشـد زيرا اين تاريخ يك تاريخ انتخابي است   شود؛ مي



ی  ۴٠٢ ر وازه  ی  ا   و
د كه چـه كسـي روز تولـد    شو مهمي نيست، ولي اين سؤال مطرح مي ةمسئلاين 

اند؟ هـدف از آن فقـط ناراحـت     شوم او را ثبت كرده و چرا آن را تحريف كرده
هاي صدام، در تاريخ تولدشان ترديد  سن و سال مردم هم ةهم! كردن مردم است

كردنـد   مردم تالش مـي . آن هنگام بسيار پايين بود ها در زيرا سطح آگاهي. دارند
هايشـان فـراهم نماينـد و در روسـتاها نـه       نـاني بـراي خـود و خـانواده     ةتا لقم

  .بيمارستاني بود و نه درمانگاهي و نه اداره ثبت احوالي
 .وزير دفاع سؤال كردم عدنانراجع به تاريخ تولد پسرش  خيراهللا طلفاحروزي از 

 سـال پـنج  امـا رئيسـتان   «: من پاسـخ داد و پـس از آن ادامـه داد    او خيلي سريع به 
تر از عدنان است، ولي تاريخي كه به عنوان تـاريخ تولّـدش تعيـين شـده      بزرگ

و حتـي بـه پسـرش و    صدام به  خيراهللا طلفاحدانند كه  همگان مي» .صحيح نيست
از جملـه كارهـاي مسـخره و    . گويـد  خواهـد ناسـزا مـي    ديگران هر طور كه مي

مجبـور شـد يـك عكـس شخصـي از       1995ن بود كه در بهـار  آصدام دار  خنده
پدر او در ايـن عكـس، عبـاي سـياه رنـگ      . منتشر نمايد» الفبا« ةپدرش، در مجل
نمـاي مـردم    اين عكس انگشت. گلدوزي شده بر دوش داشت ةنازكي، با حاشي

ش تعلق توانست به پدر شده بود؛ زيرا عباي او از نوع جديدي بود و چگونه مي
توانست يك عكـس شخصـي از خـود     داشته باشد؟ عالوه بر آن، او چگونه مي

ترسيم  متقريبي پدر صدا ةبگيرد؟ بعداً معلوم شد كه يك نقاش، تابلويي از چهر
  .نموده و بعداً از روي آن عكسبرداري شده است

  
  بار كودكي تأثير دوران مشقت

البتـه ايـن   . ك يتيم رشـد كـرد  فقير و به عنوان يك كود ةدر يك خانوادصدام  .
اين دوران در او ويژگي قناعت  آنكهاشكال و ايرادي ندارد، ولي به جاي  مسئله

  .ورزي و قساوت برجاي نهاد به وجود آورد، تأثيرات منفي مانند طمع
خـو و   درنـده  ،شـرور  ايل زندگي و در سنين طفوليت، فردياو از همان او .
. ه از ديگران قرض بگيرد، ولي آن را پس ندهداو عادت كرده بود ك. گير بود باج
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كرد  تكريت كار مي ةكه در داروخان آنتواندينار از فردي مسيحي، به نام  15مبلغ 
معاونـت  بـه مقـام   صدام  آنكهپس از . قرض گرفت، ولي آن را به وي پس نداد

بليـت آنتـوان    ةرئيس شوراي فرماندهي انقالب دست پيدا كرد، فردي در حاشي
آيا او مبلغي را كه از تو قرض گرفته بود به تو پس داد؟ آنتوان : وشته بودچنين ن

زيرا مايل نبود كه ايـن  . به او التماس كرد كه اين موضوع را به فراموشي بسپارد
 .خبر منتشر شده و عواقب وخيمي برايش به دنبال داشته باشد

اهـي  كه در مراحـل مختلـف زنـدگي وي را همر   صدام تعدادي از دوستان  .
هاي ماهانـه و طـرح    شوند كه او عادت كرده بود حق اشتراك اند يادآور مي كرده

. كردند اعمال نمايـد  هايي كه زير نظر او فعاليت مي را در مورد سازمان» القرش«
عبـدالكريم  د در زمـان حكومـت   يك فر ةاين در حالي بود كه حق اشتراك ماهان

ــم ــه ( قاس ــه 1958ژوئي ــا فوري ــا  )1963ت ــي ت ــه و حت ــه حــدود 1968ژوئي   ، ب
آن است كـه هـر   » القرش«منظور از طرح . رسيد مي) سنت 35حدود (فلس 100

گونـه   ايـن . فلس را در هر جلسـه پرداخـت نمايـد    10گرديد مبلغ  فرد ملزم مي
 .گرديد جلسات به صورت هفتگي برگزار مي

در عمليـات  . گرديـد  از عناصر اهـل برخـورد حـزب بعـث تلقّـي مـي      صدام  .
هـا را   ايـن عمليـات كمونيسـت   . ها در تكريت شركت نمود يي با كمونيسترويارو

  او مـتهم بـه ارتكـاب قتـل گرديـد، ولـي توانسـت در        . آماج حمله خـود قـرار داد  
 .از زير بار اين اتهام فرار كند 1959سال 
او را به زمين زدند و تا آنجايي » سامراء«دو تن از اهالي  50 ةدر اواخر ده .

از همان هنگام بود كه نسبت به اين . رد ضرب و شتم قرار دادندخورد مو كه مي
هاي اخيـر نيـز بـر     بديهي است كه ظرف سال. جويي پيدا كرد شهر احساس كينه

 .هاي وي افزوده گرديده است جويي كينه
 .او از توانمندي جسمي باال و همت انجام كار مستمر برخوردار است .
را از  مسئلهت الكلي معتاد شده، ولي اين از همان اوايل به نوشيدن مشروبا .

همچنـين  . همگان به استثناي تعـدادي از نزديكـانش پنهـان نگـه داشـته اسـت      



ی  ۴٠۴ ر وازه  ی  ا   و
مشاهده شده است كه او به ارتكاب برخي از كارهاي خالف ادب، تمايل بسيار 

 .در حالي كه پيش از اين چنين ميلي در او مشاهده نشده بود. زيادي دارد
دهد و جلسات طوالني را بـراي   ا فردي متدين نشان مياو به دروغ خود ر .

وي ادعـا  . كند؛ به ويژه در اوج جنگ عراق با ايران به جاي آوردن نماز قطع مي
هـا، مـا    خواند، ولي در هيچ يك از جلسات و نشست كند كه پيوسته قرآن مي مي

ـ  قرآنـي اسـتناد ورزد؛ مگـر بـه صـورت       ةمشاهده نكرديم كه او حتي به يك آي
 .مكتوب آن هم بسيار نادر

كس به خاطر نـدارد كـه او    تا پيش از دستيابي به كرسي حكومت، هيچ .
از همـين رو مراسـم     رفتـه باشـد؛  ) از هر گـرايش ( )ع(به زيارت يكي از ائمه

شـود، صـرفاً اهـداف     زيارت او كه از طريق تلويزيون به نمايش گذاشته مـي 
 .كند تبليغاتي را دنبال مي

 .خواند هاي سياسي را نيز مي كتاب. كند را بسيار مطالعه مي كتب تاريخي .

شود و وقتي را براي اسـتراحت   او پيوسته صبح زود از خواب بيدار مي .
و خواب در طول روز و حتّي در جريان عمليات شديد جنگي براي خود در 

 .گيرد مي نظر
ش هاي وي بيان سـخنان ناشايسـت، راجـع بـه فرمانـدهان      از جمله عادت .
 .او از همه رهبران و رؤساي عربي كه جلوتر از او هستند نفرت دارد. باشد مي

او از پول به منظور پرداخت رشوه به ديگران و فريفتن آنـان، حتّـي بـراي     .
 .كند ، استفاده ميآنها ةبرخي از رهبران كشورها و يا مقامات بلندپاي

شـك و  . بنـدد  ا به كار مياو به اصل اعتماد انساني نه اعتقاد دارد و نه آن ر .
 .هاي شاخص اوست ترديد از ويژگي

 از. او از هر كسـي كـه پـيش از ايـن، ثروتمنـدتر از او بـوده، نفـرت دارد        .
 .كشورهاي ثروتمند نيز تنفر دارد

از همـين  . شود خاطر مي هاي خوب آزرده يك فرمانده با ويژگي ةاز مشاهد .
در سطح رهبري جلـوگيري بـه عمـل    يك از افراد  هاي هر رو از تداوم موفّقيت
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هـاي چنـين فـردي را بـه عمـد تغييـر        وليتئبدين منظور جايگاه و مس. آورد مي
كند و يـا اتهـامي را بـه وي نسـبت      مشكلي براي او ايجاد مي اينكهدهد و يا  مي
شـماري و گـاهي نيـز وحشـت      دهد كه منجر به ايجاد حالت احتياط، لحظـه  مي
، در ها نتواند به هدفش دسـت پيـدا كنـد    اين شيوه چنانچه با توسل به. گردد مي

 .دهد ترديدي به خود راه نمي بركناري يا ترور چنين شخصيت
اي كه تحـت   فرمانده. است آنهامشكل فرماندهان شايسته و اليق، شايستگي 

اي و صـنفي   كند، بايد به عنوان يك شخصـيت حرفـه   زندگي ميصدام حاكميت 
يوسته وفاداري خـود را نشـان دهـد؛ وگرنـه     با اهداف مشخص زندگي كند و پ

اي در  انـد، مرتكـب اشـتباهات كشـنده     بسياري از كساني كه با او همكاري كرده
به عنوان رفيـق  (رفاقتي  ةبا روحي آنها. اند قبال خودشان، حزبشان و ملتشان شده

. گذرانيـد  را يكي پس از ديگري از دم تيغ آنهااو نيز . اند با او رفتار كرده) حزبي
دو عضو فرمانـدهي قـومي حـزب و     عبدالخالق السامراييو  عبداهللا السلوممرحوم 

ال دنيا دل نبسـتند و حتّـي نفـر    به م آنها. ديگر افراد، با او به رفاقت رفتار كردند
ايـن دو جـان خـود را از    . اش معروف بـود  م به نداشتن هيچ چيز در زندگيدو

كه به ديدار پروردگارشان شـتافتند   زماني آنهاگفته شود  اينكهدست دادند، ولي 
زيـرا بـر مبـارزين اسـت كـه بـا       . كنـد  تمديده بودنـد، كفايـت نمـي   سمظلوم و 

دهـد،   خودكامگي مبارزه كرده و با جرياني كه كشـور را بـه پرتگـاه سـوق مـي     
خواهـد   كند، بلكه روزي فرا بنابراين زهد ورزيدن كفايت نمي. رويارويي نمايند

  .نكردني استرسيد كه بيان آن باور 
كنـد كـه حاكميـت را همچنـان در      او در راستاي اين باور خود تالش مـي  .

ولي اين رويه بـا رونـد تـاريخ عـراق     . بسيار كوچكش نگه دارد ةاختيار خانواد
فـرود   استبدادشـان سـر   ةگاه اين ملت در برابر حكام بـا همـ   هيچ. مغايرت دارد

ها هميشه با عراق همـراه   و نافرمانيها  ها، سركشي ها، قيام انقالب. است  نياورده
نيـز از جهـت   صـدام  . كس وفاداري مطلق نشان نداده است ملت به هيچ. اند بوده

خانوادگي و اجتماعي شايستگي ندارد و هر عراقـي غيـر از ايـن تصـور نمايـد      



ی  ۴٠۶ ر وازه  ی  ا   و
دوران فعلـي،  . گردد طلبي مي تسليم مرتكب اشتباه شده است و متهم به ضعف و

ايي است، و زماني كار آن به پايان خواهد رسيد و حكومت دوران تاريك و گذر
  .سرنگون خواهد شد؛ در حالي كه اكنون روي پاي خود ايستاده است

تـرين   او در سخت. او به قيافه، غذا و ظاهر و نشاطش توجه و اهتمام دارد .
يكي از داليـل توجـه   . كند شرايط نيز، رنگ كردن موهاي سرش را فراموش نمي

 .باشد كلسترول خون وي مي ةذايش، باال بودن درجاو به غ
هـاي بسـيار    داسـتان ! شود آور بسياري راجع به او گفته مي هاي شرم داستان .

] ي مبتـذل [او هنـوز دسـت از اعمـال و كارهـا    . قبيحي راجع به او وجـود دارد 
شايد اعتراف همسر يكي از سفراي عراق، راجع بـه چيـزي كـه    . برنداشته است

 !خواسته بود، اعترافي بسيار ساده باشد از اوصدام 
برخـي از  . داراي ماهيتي تجاوزكارانه و تهـاجمي و شـرورانه اسـت   صدام  .

افراد و كشورها، ممكن است با ديگران دچار اخـتالف شـوند و ايـن اخـتالف     
در  آنهـا ممكن اسـت تـا سـرحد قطـع روابـط پـيش رود، ولـي بـه هـر حـال           

صـدام  امـا  . گيرنـد  مشخص را در نظـر مـي   هاي خود، حد و حدودي جويي كينه
اگر او از كسي نفـرت پيـدا كنـد، آن را در درون خـود انباشـته      . گونه نيست اين
كند و هيچ فرصتي را براي وارد آوردن شديدترين آزارهاي ممكن از دسـت   مي
اي اسـت كـه    گذشت، كلمه. سپارد او هيچ رفتاري را به فراموشي نمي. دهد نمي

 .دهد ورد استفاده قرار ميبراي فريبكاري م
گذارند، يك اقدام نيكوكارانه  از نظر او آنچه را كه ديگران در اختيارش مي .

تلقّـي  » جزيـه «شود؛ بلكه از روي اجبار و يـا بـه حكـم وظيفـه و يـا       تلقّي نمي
بـه يـاد دارم كـه در    . هيچ كس نبايد از او انتظار پاداش را داشته باشـد . شود مي

هاي اطالعاتي از كشور امارات متّحـده   ن، در چارچوب برنامهاواخر جنگ با ايرا
بـر ايـن نكتـه     شيخ زايداند كـه   ها گفته به او گفتم كه اماراتي. عربي ديدن كرديم

او . كند كه امارات، همچنان پشتيباني خود را از عراق ادامه خواهـد داد  تأكيد مي
 »ي نداريم؟كار آنهاخوب نيست كه ما به ! ؟زايدكو پشتيباني «: گفت
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  و سرويس اطالعاتصدام 
اي بـه   اش بـه حكومـت، توجـه ويـژه     از همان اولـين روزهـاي دسـتيابي   صدام 

چنين بينشي متناسب با آمال و آرزوهاي . هاي امنيتي و اطالعاتي داشت سرويس
ايـم كـه    آمـده ( اولـين شـعاري كـه سـرداد    . اش در او به وجود آمده است فردي
  .باشد وي مي ةخودكامه و سركوبگرانبيانگر گرايش  1،)بمانيم

هاي اطالعاتي و  ترين علل و عواملي كه او را بر آن داشت تا به سرويس مهم
  :شماريم امنيتي بها دهد، برمي

هاي امنيتي حكومتي در داخل عراق بسيار  اولين برخوردهاي او با سرويس .
كـه اقـدامات    اي بـود  به گونه 50 ةمحدود بود؛ زيرا شرايط حاكم در اواسط ده

پـس از برانـدازي   . كـرد  العاده را ايجاب نمـي  امنيتي يا وضعيت فوق ةسختگيران
به نيروهاي مسـلّح و بـه ويـژه دژبـان نظـامي و       عبدالكريم قاسمرژيم پادشاهي، 

، )در بعـد غيرنظـامي  ( اما سازمان كل امنيت. سرويس اطالعات نظامي تكيه كرد
د و اين گسترش همچنان بسـيار محـدود   در سطح بسيار پاييني گسترش پيدا كر

كردنـد   خـدمت مـي  در آن هنگام تعداد كساني كه در ايـن سـرويس   . باقي ماند
براي مثال در شهري كه تعداد جمعيت . بود هزارم يك دهنسبت به كل جمعيت، 

گونـه   اينهـا هـيچ  . شدند هزار نفر بود، عناصر امنيتي از ده نفر بيشتر نمي 100آن 
هـاي   اختيار نداشتند؛ نه اتومبيل و نه تجهيزات جاسوسي و يا شبكهامكاناتي در 

تا زماني كـه پـس   صدام . هاي كمكي سياسي و امنيتي سيم و پول و يا سازمان بي
، مجبـور بـه تـرك    1959در  يم قاسمعبدالكراز شركت در عمليات نافرجام ترور 

وي . ي نبرده بـود عراق و پناه بردن به سوريه گرديد، به اهميت سرويس امنيتي پ
اي جديـد   پس از پناهندگي به سوريه، به مصر رفت و در برابر واقعيت و مرحله

 :هاي اين مرحله به شرح زير است ويژگي. قرار گرفت

                                                           
نيروهاي ارتش متجاوز عراق اين شعار را به زبان عربي، در دوران اسارت خرمشهر، بـر  . 1

  م.ديوارهاي اين شهر نوشتند



ی  ۴٠٨ ر وازه  ی  ا   و
بايسـت در   ناپذير است و ضرورتاً مـي  هاي امنيتي اجتناب مراجعه به سرويس .1
هـيچ كشـوري   اي در  هـيچ پناهنـده  . شرايط تحميلي مشخصـي زنـدگي كـرد    ةساي
  .شود ناديده انگارد تواند وجود چنين شرايطي را، كه شرايط طبيعي قلمداد مي نمي

هر . باشد ايجاد تحول در هر رژيمي مستلزم در اختيار داشتن امكانات مي .2
نوع تحرّك از كشوري به كشور ديگر، به نحوي مستلزم هماهنگي با سياسـت و  

بايـد   ع دو كشـور مـي  منـاف  ةدايـر  ،رت ديگربه عبا. باشد امنيت كشور ميزبان مي
مساحت تقاطع مثبـت دو دايـره    ةتوان در محدود آنگاه مي. يكديگر را قطع كنند

در اينجاست كه نوعي تنش مثبت و يا منفي با امنيت كشور ميزبان . تحرك نمود
اي  م ضرورتاً بايد اين تـنش تـا انـدازه   در كشورهاي جهان سو. آيد به وجود مي

تـوان تـأمين غـذاي حتـي يـك      صدام از سوي ديگر، از آنجايي كه . دمثبت باش
برمبنـاي  . روزش را نداشت، پس الزم بود كه چنين تنشي از نـوع مثبـت باشـد   

اعترافات رسمي موجود، وي مبالغي پول از سـرويس اطالعـات مصـر و ديگـر     
همچنين مشاهده شـد او بـه سـفارت امريكـا در قـاهره،      . ها دريافت نمود ارگان

معناي اين گفتار آن است كه توطئه، غالباً در جنگ اطالعات . ت و آمد داشترف
هاي اطالعـاتي بايـد در توطئـه وجـود      ردپاي ضروري سرويس اينكهاست و يا 
 .داشته باشد

استبداد و خودكامگي در حكومـت، مغـاير بـا طبيعـت و نـاقض مفـاهيم        .
لـت و جسـارت در   باشد و چنانچه چنين رفتاري بـا سـركوب م   دموكراتيك مي

سياست خارجي و بـه هـدر دادن منـابع مـالي كشـور همـراه باشـد، آنگـاه بـا          
چنانچه خودكامگي به استبداد شـديد در  . هاي مخالف همراه خواهد بود واكنش

درون نهاد حكومتي تبديل گردد، آنگاه پوسيدگي و نـابودي، بعـدي داخلـي بـه     
در كنـار  صـدام  داوم حاكميـت  اينك با توجه به چنين شرايطي، ت. گيرد خود مي
هاي امنيتي و اطالعـاتي و   هاي ديگر، مستلزم در اختيار داشتن سرويس ضرورت

در رويـارويي بـا   (همچنين گسترش و نفوذ چندجانبه در ابعاد مختلف خارجي 
  .باشد مي )در پيرامون حكومت(و داخلي ) هاي خارجي توطئه و هماهنگي



اق: ھارم  تاب م وا او   ۴٠٩  صدا

 هاي توجه نشانه

ايـن نـام، نـام    . را ايجاد و هدايت نمود» خط حنين«هايش،  گام در اولينصدام  .
ايـن خـط، دسـتيابي بـه      ةوظيف. باشد رمز يكي از خطوط داخلي حزب بعث مي

هاي اطالعاتي و امنيتي و همچنين فراهم نمودن يك نيروي ضربتي بوده  فعاليت
» خـورد بر«يعني دستگاه » دستگاه صدامي«نام اين نيروي ضربتي را صدام . است

 .باشد؛ نه صدام يعني برخورد مي اين دستگاه منتسب به صدام. نهاده بود
جمهور عراق كه پس  رئيس عبدالرحمن محمدعارف،پيش از سرنگوني حكومت 

شخصـاً  صـدام  كه  1968ژوئيه  17به اين مقام رسيد و پس از  عبدالسالماز برادرش 
هـاي سـرويس امنيتـي و     ليـت در رأس اولين شوراي تحقيق ويژه قرار گرفـت، فعا 

هـاي سياسـي مخـالف،     حزب عبارت بود از بازداشت عناصـر وابسـته بـه جنـبش    
ي كـه نسـبت بـه تـرور     بسياري از افراد. تضا اعدام ايشانبازجويي و در صورت اق

پنهـان   دليـل اين كـار نـه بـه    . ديگران اقدام نموده بودند، به مرور زمان ترور شدند
خـود را در رديـف قربانيـان     آنهـا بلكه براي اين بود كه داشتن ترورهاي قبلي،  نگه

  .سابقشان، در مورد رويارويي با خودكامگي به داليل مختلف مشاهده كردند
 پـنج بـه   دوها نمود و آنها را از  اقدام به گسترش تعداد اين سرويسصدام  .

شـهرهاي   ةهاي امنيتـي درون حزبـي در كليـ    عالوه بر كميته. سرويس ارتقاء داد
رسيد و در همين حد تثبيـت   چهارهاي امنيتي به  عراق، سرانجام تعداد سرويس

اي همچـون دفتـر    البته او به اين مقدار بسنده نكرد و دفاتر امنيتـي ويـژه  . گرديد
  .و غيره را به وجود آورد ان ارزوقيروكو دفتر  صدام كاملسابق 
هـا، منصـوب    يسبه ايـن سـرو  صدام هاي آشكار بذل توجه  از جمله نشانه .

بـراي  . باشد ها مي اش، جهت فعاليت در درون اين سرويس نمودن افراد خانواده
مسـائل   ةدر زمينـ  سعدون شاكرآموزشي زير نظر  ةبراي گذراندن دور برزانمثال 

. سـازمان را برعهـده گرفـت    اطالعاتي منصوب شد و پس از او نيز رياست اين
ن شـيوه پـس از تصـدي رياسـت     اسـاس همـي   ، برصدامبرادر  سبعاويهمچنين 

 .وليت سازمان امنيت را برعهده گرفت ئاطالعات، مس



ی  ۴١٠ ر وازه  ی  ا   و
در خصوص مسائل امنيتي ويژه آموزش ديـد و در   قُصييعني صدام پسر نُنر 

تعداد زيـادي از  . يك اين سازمان تعيين گرديد ة، به عنوان مرد شمار1991سال 
ر يوگسالوي، آلمـان شـرقي،   امنيتي، اطالعاتي د ةهاي ويژ رهوهمراهان او طي د

افـراد  صـدام  بنـابراين  . آمـوزش ديدنـد  ] سـابق [فرانسه، كوبا و اتحاد شـوروي  
كه قصد داشـت او را   برزانغير از (يت در امور خارجي اش را براي فعال خانواده

مسائل اقتصادي و يا نهادهاي علمـي   ةو همچنين در زمين.) تبعيد نمايد» ژنو«به 
  .هاي علمي بودند د تواناييآنها فاق. منصوب نكرد

. ها اعطـا نمـود   اي را به اين سرويس هاي گسترده اختيارات و صالحيتصدام  .
مثل حـزب،  ) صدام ةغير از خانواد(ها در عراق، باالتر از هرچيز ديگر  اين سرويس

هـا   ولي كه كمتر از ديگـران از ايـن سـرويس   ئدر عراق، مس. و قانون هستند نرايوز
علت اقتـدار طـارق عزيـز،    . گيرد را ناديده نمي آنهااست؛ ولي  زيزطارق عترسد،  مي

فاقـد   طـارق عزيـز  . به او اطمينـان دارد صدام همچنين . باشد به قلم او ميصدام نياز 
هاي بسـياري   پرسش. محبوبيت و نفوذ مردمي و عشايري و يا نظامي و امنيتي است

خـواهرش بـه   ! اند اب ماندهوجود دارد، ولي همچنان بدون جو طارق عزيزراجع به 
گـاه   آمده است، ولي تنش سرويس اطالعات خارجي با وي هـيچ تابعيت امريكا در
. هاي چندي در اين خصوص تهيه كرده است اين سازمان گزارش. قطع نشده است

. دائمي عراق در سازمان ملل نيز داراي وضعيت مشابهي اسـت  ةنمايند نزار حمدون
  !ر گزارشي راجع به او ارائه كرده استمدير سازمان اطالعات يك با

عـالوه بـرآن،   . كنـد  ها اختصاص پيـدا مـي   هنگفتي به اين سرويس ةبودج .
اطالعـات نظـامي و امنيتـي     ةرتبـ  ها و به ويژه افسران عالي افسران اين سرويس

بـه اطالعـاتي   صـدام  دسـتيابي مسـتمر   . گردند مند مي ويژه از مزاياي بااليي بهره
هاي اطالعاتي بيگانه، بـر ميـزان توجـه و اهتمـام او      اي سرويسه فعاليتدرباره 

هاي  امكان رخنه در مسائل مربوط به امكانات و تجربيات سرويس. افزوده است
رتبـه اطالعـاتي و امنيتـي     و افسـران عـالي  صدام مهم، براي  ياطالعاتي كشورها
  .فراهم شده است



اق: ھارم  تاب م وا او   ۴١١  صدا

  اطالعات و صدام
العاتي و جاسوسي جهـان، توجـه خاصـي بـه     امنيتي و اط ةهاي پيشرفت سرويس

هاي روانشناختي در ساختار تشكيالتي  از همين رو بحث. علم روانشناسي دارند
هـا و   هـا، مـديريت   هـا، شـاخه   هـا، قسـمت   شود؛ همچون شعبه بيني مي پيش آنها

اطالعـات   ةها داراي اسامي مشخصي هستند؛ همچـون شـعب   اين بخش. ها كميته
ها وضـعيت روانـي كشـورهاي     اين بخش. گ رواني و غيرهجن ةرواني و يا شعب

قـدر كـه    دهنـد و هـر   مورد نظر را مورد مطالعه و يا توجه خاص خود قرار مي
هاي پژوهش روانشـناختي نيـز    ع مورد نظر افزايش پيدا كند، ارگانمصالح و مناف

وگوهـا،   هـا، گفـت   هـا، فعاليـت   ها، سـخنراني  اين سازمان. كنند گسترش پيدا مي
هايشـان را زيـر    ها، عادات، عملكردها و واكـنش رهبـران و توانمنـدي    نفرانسك

 ةآنگاه با استفاده از نتايج حاصله در زمين. دهند هاي خود قرار مي بين مراقبت ذره
هاي برخورد را  گيري از منافذ روانشناختي، راه برخورد منفي و يا مثبت و با بهره

عناصر . دهند ا تحت تأثير خود قرار مينمايند و تعدادي از رهبران ر مشخص مي
شخصيت افراد و همچنـين تمـايالت فرضـي و بافـت اجتمـاعي و       ةدهند شكل

  .گيرند هاي سياسي نيز در اين كار مورد توجه قرار مي سازمان
ميـزان   ةهـايي اسـت كـه در زمينـ     در صـدر ليسـت افـراد و سـازمان    صدام 

كشـاندن او بـه   . باشـند  ار مـي ب تأثيرپذيري رواني، گوياي يك شخصيت مصيبت
گـردد،   راهي كه به آغاز يك جنگ ويرانگر و تحميـل آن بـه كشـور منجـر مـي     

از همين رو . امكان تداوم روابط معقول و خوب با او وجود ندارد. دشوار نيست
از ميـان  . اي با او داشـته باشـد   يابيم كه روابط واقعاً دوستانه هيچ كشوري را نمي

، هيچ كس براي او باقي نمانده كـه بتوانـد   قصياز پسرش  ويشاوندان نيز، غيرخ
  .ها و تأثيرات محدود وي تكيه نمايد به او اعتماد كند و بر توانمندي

اي كه او در آن  از آنجايي كه قضا و قدر با توجه به اهميت و حساسيت منطقه
 به عنـوان يـك بـازيگر مطـرح باشـد،     صدام كند، چنين مقدر نموده كه  زندگي مي
صدام اگر . دهند هاي اطالعاتي جهاني او را مورد توجه ويژه خود قرار مي سرويس



ی  ۴١٢ ر وازه  ی  ا   و
در يك كشور آفريقايي يـا در افغانسـتان و يـا در يمـن و يـا در مـراكش زنـدگي        

بـود؟ همچنـين در خـود    صدام واقعاً صدام آنگاه آيا   كرد و از نفت محروم بود، مي
كنتـرل و   ةگيـري هسـت   ه دنبـال شـكل  ، اگر افزايش قابل توجه قيمت نفت، بعراق

كـه  (نبـود   ،سازماندهي فروش نفت، كه در قالب سازمان اوپـك متجلّـي گرديـده   
 1973و اگر بـه دنبـال جنـگ اكتبـر     ) گيري آن نقشي نداشته است در شكلصدام 
سـازمان   ةتوانست در عراق انجام دهـد؟ اگـر مجموعـ    چه كاري ميصدام نبود، 

اين پديده به كاهش وحشتناك قيمت نفت منجـر  گسست، آنگاه  اوپك از هم مي
نيز بايد در نظر بگيريم كه برخـي از كشـورهاي بـزرگ بـا      البته اين را(شد؟  مي

  .)ها حفظ شود گونه حلقه نفوذ نيز مايلند همبستگي اين
هـاي اطالعـاتي اروپـا و امريكـا و      ها است كه سرويس با توجه به اين نشانه

صدام  آنها. اند مندي نشان داده هخود نرمش و عالقبلوك شرق، در قبال عراق از 
  .را به جلو هل دادند و غرور را به وي تزريق نمودند

هـا و   هـا و سـوري   آنچه كه براي شخص من آشكار است اين است كه انگليسـي 
ور ماندنـد، و امـا در مـورد    دصدام هاي امنيتي و اطالعاتي از  ها از نظر سرويس كويتي
 ،1978 - 1975زماني  ةحتّي ايران در زمان شاه، در فاصل. يزي گفتتوان چ ، ميديگران

گيري از اين موضوع تالش نمود  هايي زد؛ و ساواك با بهره دست به انجام هماهنگي
  .تا رخنه اطالعاتي نمايد كه با موفقيت بسيار محدودي مواجه گرديد

  
  اشتراك منافع

نمودنـد و بـر همـين     را دركصـدام  هاي اطالعاتي مهم، بافت روانـي   سرويس
آن بود كه منجـر  صدام بازتاب اين پديده در شخص . اساس دست به اقدام زدند

ور شـدن او در   بيني و خودكـامگي و خودخـواهي و غوطـه    به ايجاد خودبزرگ
اي تبـديل گرديـد كـه     او به بازيچه. دريايي از رؤياهاي عظمت و رهبري گرديد

طالعاتي بيگانـه وي را بـه حركـت    هاي ا شايعات سياسي و تبليغاتي و سرويس
  .آوردند درمي



اق: ھارم  تاب م وا او   ۴١٣  صدا

اي جهـان و دوسـتان و دشـمنان    تـرين كشـوره   ترين و كوچـك  منافع بزرگ
كردنـد كـه بـازي كشـورها را بـه       ، در اين نكته با يكديگر اشتراك پيدا ميسنّتي

چيزي كه براي كشورهاي غربـي اهميـت دارد آن   . جوالنگاه عراق منتقل نمايند
برمبناي شرايطي آسان، همچنان تداوم پيـدا  ] فارس[ت خليج است كه جريان نف

اي و جلـوگيري از همـاهنگي و    هاي منطقه شتن قدرتكااين كار نيز  ةالزم. كند
كشـورهاي  . باشـد  و در نتيجه جلوگيري از اعمال كنترل آنهـا مـي   آنهاآرايي  هم

هايي كـه در   ه، گنجينآنهااز نظر . نيز مايلند ثروتشان را حفظ كنند  ]فارس[خليج 
هـا زنـدگي    درون زمين وجود دارد، متعلق به كسي است كه روي ايـن گنجينـه  

كسـي كـه   . ورزنـد  با كسي كه اين اصل را حفظ كنـد، دوسـتي مـي    آنها. كند مي
نمايد، دوست نـدارد چنـين جايگـاهي را     احساسات ناسيوناليستي را هدايت مي

رت آشـكارا روز بـه روز   براي ديگران مشاهده كند، هرچند كه نقش او به صـو 
ناسيوناليستي محدود به اعراب نيست، بلكـه   ةاحساسات فزايند .تر شود كمرنگ

  .باشد شامل نژادها نيز مي
گرايي در ابعاد مختلـف گسـترش پيـدا كـرده و ديگـران       به اين ترتيب فرقه

زيبـا جلـوه   صدام فارسي را ايجاد كرده و آن را در ديده  - عربي ةكشمكش كهن
درگيري اعراب و اسرائيل، هر نقشي را كه ايفا كند، همچنـان   ةو در زمينا. دادند

زيرا شرايط جغرافيـايي چنـين اقتضـا      شود؛ دومي تلقّي مي هنقش محدود و درج
رهبـري نيـز    ةعالوه بر آن، چنين نقشي با رؤياي تـاريخي او در زمينـ  . نمايد مي

  .منافات دارد
هاي اعـراب و   منحرف كردن تالشبه اين ترتيب جنگ عراق با ايران، براي 

شان از درگيري اعراب و اسـرائيل بـه سـوي يـك درگيـري ديگـر شـكل         توجه
برمبناي اين طرح، قرار شد كه قدرت ايران را با توسل به قدرت عـراق  . گرفت
را صـرف خريـد   ] فارس[ها ميليارد دالر نفتي كشورهاي خليج  كوبند و ده درهم

قصد داشتند با  آنهابه عبارت ديگر، . براي آبادي آناسلحه براي عراق نمايند؛ نه 
را براي اسـرائيل   ]فارس[ملتهب و بحراني، ساحل غربي خليج  ةايجاد يك منطق
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عالوه بـر آن، تركيـه از دسـت دو    . تر و غيرآتشين تبديل نمايند اي امن به منطقه

يـق  المللـي از طر  اش نفس آرامي بكشد و بازرگاني بـين  قدرت نيرومند همسايه
  .اين كشور، تقويت گردد

با استفاده از جوانان عراق وارد اين جنگ شد تا بدين ترتيب نظر ايـن  صدام 
گيري از امـوال عـراق و امنيـت     او با بهره. جوانان را از حكومتش منحرف سازد

آن، اين جنـگ را آغـاز نمـود و زمـاني كـه جنـگ بـه پايـان رسـيد، بـار            ةآيند
ملت عراق زخم ايـن  . كرد اد عراق سنگيني ميهاي هنگفت بر دوش اقتص بدهي

 ةتاريخي، چهـر  ةهاي كهن خود تحمل نمود و بار ديگر دشمني ةجنگ را بر پيكر
نتايج اين جنگ براي ما، داشتن صنايع ميكروبي  ةاز جمل. خود را نمايان ساخت
هـاي   اينها از نظـر مسـائل اسـتراتژيك و منـافع قـدرت     . و شيميايي و اتمي بود

آورد،  بـه بـارمي  ] فارس[هايي كه براي كشورهاي خليج  الوه بر نگرانيبزرگ، ع
بنابراين الزم بود كه ايـن زرادخانـه   . شود ناديده گرفتن خط سرخ نيز قلمداد مي
  .كوبيده شده و اين مأموريت كامل گردد از قدرت تهي گردد، قدرت آن درهم

افي نيست؛ مگر قدرت عراق به تنهايي ك ةكوبيدن قدرت ايران به وسيل درهم
از . ديگري فرسايش يافته و تضـعيف گـردد   ةهر يك از دو كشور به وسيل آنكه

تر از اين جنگ خـارج گرديـد، نوبـت     آنجايي كه ايران از حيث نظامي، ضعيف
به محض پايان يافتن جنگ . اش را از دست بدهد رسيد تا قدرت اوليه عراق فرا

ها هويدا گرديد و روز به روز گسـترش   قهاي تحرّك امريكا در اف با ايران، نشانه
» حلبچـه «افزارهاي شـيميايي در   به كارگيري جنگدرباره سخن گفتن . پيدا كرد

   ةايـن جنايـت بـه وسـيل    . هزار نفـر گرديـد، آغـاز شـد     پنجكه منجر به هالكت 
كيلوگرم حمـل   500هايي به ميزان  يك بمب افكن كه هر فروند هواپيماي بمب 50
  .وسايل تبليغاتي امريكا لحن خود را خشمگين كردند. رديدكردند اجرا گ مي

و همچنـين در نيمـه اول    1988در جريان مذاكرات با ايران در اواخر سـال  
با مقامات عربستان سعودي تماس گرفـت و   طارق عزيز. من در ژنو بودم، 1989سال 

بنـدر بـن   اده ها، شـاهز  خواهش كرد تا با توجه به آشكار شدن موضع امريكايي آنهااز 



اق: ھارم  تاب م وا او   ۴١۵  صدا

سفير عربستان سعودي در واشنگتن را موظف نمايند تا خود را به ژنو برساند  سلطان
دبيركل سازمان ملل، اعمال نمايد، تا  دكوئيارشارهايي را بر فامكان  و در آنجا تا حد

در ژنـو حاضـر شـد و     بندر بن سـلطان شاهزاده . ار سازداو نيز نوعي موازنه را برقر
و فهميد كه تداوم روند تقويت نظـامي   نميصدام ا كرد، ولي رژيم هاي خود ر تالش

قـدر كـه موجبـات     نآايران،  هاي رزمي عراق، پس از پايان يافتن جنگ با توانمندي
البته بايد گفت . را فراهم نمود، هيچ توجيهي ندارد] فارس[نگراني كشورهاي خليج 

هـاي   خبـاري از ايسـتگاه  ، بـه دنبـال انتشـار ا   ]فارس[كه برخي از كشورهاي خليج 
زمـين، از طريـق    ةشليك يك موشك عراقي بـه دور كـر   ةجاسوسي امريكا در زمين

هماهنگي اطالعاتي، پيام تبريكي براي مـا ارسـال نمودنـد، ولـي هـيچ عقـل        ةشبك
از چنـين اقـدامي اسـتقبال    ] فـارس [تواند بپذيرد كه كشـورهاي خلـيج    سالمي نمي

  .واقعيت چيز ديگري بود. نمايند
بـه   وني امريكا با سخن گفـتن راجـع  هاي تلويزي هاي تبليغاتي و شبكه رسانه

از . كردندديكتاتوري و خودكامگي صدام، موجبات عصبانيت شديد او را فراهم 
كنگره نسبت به مخالفت با اعطاي وام كشـاورزي بـه    سوي ديگر، اعالم تصميم

از همـين رو،  . جاي نهادمبلغ چند ميليارد دالر به عراق نيز، تأثيرات حادي را بر
» امريكـا  ةكنيسـ «رژيم عراق در اعتراض به چيزي كه از آن تحت عنوان تصميم 

  .ياد نمود، تظاهراتي را در بغداد سازمان داد
، سـيلي از هشـدارهاي رياسـت جمهـوري، راجـع بـه       1990در اوايل سال 

كوبيـدن تأسيسـات اتمـي و صـنايع      ها و مقاصـد اسـرائيل، جهـت درهـم     طرح
البته هيچ . وبي و شيميايي عراق به سوي ما، در اطالعات ارتش سرازير شدميكر

مـا بـا   . آوردنـد  ها از منبع اطالعات مذكور سخني بـه ميـان نمـي    يك از اين پيام
اين اطالعات اطمينـان حاصـل    دربارهاستفاده از منابع مختلفمان تالش كرديم تا 
هـاي   معلوم شد كـه سـازمان  بعدها . كنيم؛ ولي به چيز مفيدي دست پيدا نكرديم

بـديهي   .اند گونه اطالعات را در اختيار رياست جمهوري قرار داده فلسطيني اين
گونه اطالعات را مردود شماريم؛ زيرا در آن صورت  توانستيم اين بود كه ما نمي
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بـه ارسـال ايـن پاسـخ بسـنده كـرديم كـه        . شـديم  قرباني تلقّي مي ةبه عنوان برّ

  ».ي راجع به اين موضوع به دست آوريمتوانيم اطالعات نمي«
بـه آتـش كشـيدن     ة، تهديد خود را در زمينـ 1990در روز دوم آوريل صدام 

چرخيـد و  ] فـارس [پس از آن وي به طرف خليج . نيمي از اسرائيل آشكار كرد
اي به منظور كاستن قيمت دينار عراق و همچنـين وجـود    نسبت به وجود توطئه

كا، به منظور كاهش قيمت نفت هشدار داد و بـدين  امارات، كويت و امري ةتوطئ
او بـا ايـن   . ترتيب عراق را با تجاوز به كويت، به جهنمي ديگر رهسپار سـاخت 

الزم و فرصت كامل را به منظور از ميان بردن وحشتناك قـدرت   ةكار خود زمين
  .عراق فراهم نمود

جنـگ  توان گفت كـه تمـام ايـن مسـائل در واقـع       پس بدين ترتيب آيا نمي
معـي داشـتيم و يـا يـك     جباشد؟ اگـر يـك رهبـري     هاي اطالعاتي مي سرويس

توانسـت يـك    كرد، آيا آنگاه عراق مـي  سيستم دموكراتيك بر عراق حكومت مي
  حاضر و آماده براي يك جنگ رواني آشكار باشد؟ ةلقم



  
  
  
  

  صدام و منجمان
  

بسـتگي بـه    اآنهـ هـاي   بيني پيش. هاي باستاني ظاهر گرديدند منجمان از قرن
مسائل مربوط به ايـن كـار، بيشـتر    . تخيل و آداب و رسوم مشخص دارد ةگستر

مربوط به طرف مقابل و ميزان آمادگي وي براي گـوش فـرادادن بـه آنچـه كـه      
به هر حال اين مقوله از شخصي تـا  . شود، نه خود منجمان گويند مي ن ميامنجم

  .باشد اي ديگر متفاوت مي رهاي از تاريخ با دو شخص ديگر و همچنين در دوره
كه به وجود يك بـاور دروغـين و    مشكلي كه در اين بين نهفته است، آنقدر

شود، به ميـزان آمـادگي    هاي پيشرفته مربوط مي آگاهي و يا واقعيت غيرمبتني بر
  .شود گونه سخنان مرتبط نمي اين افراد، براي گوش فرادادن به اين

ز رهبـران بودنـد كـه بـه عنـوان بخـش       در تاريخ عربي ما، خلفا و برخـي ا 
گذرايي از روال كارشان، در جلسات خود بـا شـعراء و محـدثان و ديگـران بـه      

هـايي همچـون    دادنـد، ولـي در اتّخـاذ تصـميم     سخنان منجمان هم گوش فرامي
. دادنـد  تصميم به جنگ يا صلح، مبناي كار خود را بر سخنان منجمان قرار نمـي 

شـود، شـاهد    هـا نقـل مـي    اريخ در مورد دولت عباسيهايي كه از ت شايد داستان
  .گوييم باشد آنچه كه ما ميدرباره خوبي 

عباسي كمك طلبيد، او تصـميم گرفـت    ةخليف المعتصمهنگامي كه يك زن از 
ستم واقع شده بود و  اين زن از سوي روميان مورد ظلم و. را فتح نمايد» غموريه«

چنان لشكر عظيمي را آماده نمود كه وقتـي   المعتصم. سرداده بود» وامعتصما«فرياد 
» سـامراء «آن هنـوز در   ةپيش قراوالن آن پا به سرزمين روم گذاشـته بودنـد، عقبـ   

، ه تصـميم بـه جنـگ بـا روميـان گرفـت      كمي اهنگ. قرار داشت المعتصمپايتخت 
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بيني كردند اين جنگ خـوش يمـن نيسـت و منجـر بـه شكسـت        منجمان پيش

كـرد  هاي منجمان ن توجهي به گفته المعتصمولي . دخواهد ش المعتصملشكرهاي 
 ابوتمـام . انگيزي دسـت يافـت   ، تاريخي شگفتو به يك پيروزي نظامي، سياسي

هـايي از آن بـه    معروفي سروده كه بخش ةشاعر بزرگ عرب، در اين باره قصيد
  :باشد اين شرح مي

  .تر از كتاب است شمشير در خبر دادن صادق«
  .جدي و بازي استتيزي شمشير، حد بين 

  .هاست، بين دو پنجشنبه، نه در هفت شهاب آسمان در برق سرنيزه علم و دانايي
؟ كجايند ستارگان؟ كجاست آنچه كه از بيهوده و )منجمان(كجاست روايت 

اي كه اگـر فـراهم شـوند، نـه عجـم       شده ها و سخنان بافته اند؟ ياوه دروغ سروده
  ».شناسند و نه عرب مي

بـين وضـعيت حاضـر و مسـائل گذشـته       ةر اينجا بـه مقايسـ  د آنكهپيش از 
نسـبت بـه   صـدام  هايي چند، راجع به شور و شـعف   بپردازيم، مايلم به واقعيت

شنيدن سخنان منجمان و جادوگراني كه از جنوب شرق آسيا و يـا خـود عـراق    
  .اشاره نمايم ،شدند احضار مي

  
  سرباز جادوگر

نيروهاي ايرانـي بـه نيروهـاي مـا در      ةحمل، با ]1365ارديبهشت [ 1986در ماه مي 
اي دسـت پيـدا    هـا بـه اهـداف سـاده     ايراني. مهران، نبرد متوسطي روي داد ةمنطق

كردند، ولي موجبات آزردگي مـا را فـراهم آوردنـد؛ زيـرا ايـن عمليـات پـس از        
سـرهنگ  . عملـي گرديـد  » فـاو «ط گذشت مدت كوتاهي از نبردهاي خونين سقو

م، با من تماس گرفت و به من اطـالع  ستاد اطالعات سپاه دو از رعد عبد عونستاد 
من از او خواستم تا به اتفاق . آور در اختيار دارد داد كه يك سرباز جادوگر شگفت

ر موعد مقرر ابتدا د. آن سرباز در قرارگاه اطالعات در بغداد، حضور به هم رسانند
سپس من . تعريف كرد آوري برايم مالقات كردم، وي داستان بهت رعدبا سرهنگ 
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دو نفر ديگـر  . آن جادوگر را احضار كردم، تا آنچه را كه دارد در اختيار ما بگذارد
او سخناني راجع به آنچه كه . از افسران اطالعات نيز در اين جلسه حضور داشتند

وانـد بـا بـه    ت او گفـت كـه مـي   . باشد بر زبان جـاري نمـود   خارج از توان بشر مي
يـات مسـائل مطروحـه در هـر جلسـه و يـا تصـميمات        جزئكارگيري اجنّـه، بـه   

ولي به علـت  . شده در هر كنفرانس سرّي در كشورهاي ديگر دست پيدا كند اتّخاذ
ن يهمچنـ . هاي ديگر، عين اسناد و نوشتارها را ارائه خواهد داد عدم تسلّط به زبان

از او . اشـد ب مند مي ها و راز و رمز افراد بهره وي گفت كه از قدرت شناخت پيشينه
 .خواستم تا كار خود را با يكي از افسراني كه در جلسه حضور داشتند، آغاز نمايد

پاچه شد و ملتمسانه خواسـت كـه مـورد آزمـايش قـرار       اما آن افسر شديداً دست
او . من از اين شخص خواستم تا كار خود را با شخص خودم آغـاز نمايـد  . نگيرد

هـاي   يـات كـارت  مچنـين ارقـام و جزئ  درجات اوراق و هسخناني راجـع بـه منـ   
 ةكـردم و همچنـين تاريخچـ    ام كه در آن لحظه با خود حمل مي شناسايي شخصي

مـن تـالش كـردم از    . درست نگفت ةولي حتّي يك كلم. ام، برزبان آورد شخصي
  .شده بود بكاهم رعدرهنگ نگراني شديدي كه دامنگير س

مهور، طي يك دسـتور  ج ناگهان منشي رئيس. چند روز از اين ماجرا گذشت
روز بعـد مـا او را بـه رياسـت     . فوري خواستار احضار سرباز جـادوگر گرديـد  

روز چنين تصور كرديم كه آن سـرباز   هفتپس از گذشت . جمهوري فرستاديم
بيچاره، چه بسا به اتهام ايجاد آشوب به قتل رسيده و يا به دادگاه معرفـي شـده   

صـدام  آمد و معلوم شـد كـه او دوبـار بـا     ي ارزيابي ما اشتباه از آب درلو. است
دالر  2500دينـار، يعنـي معـادل     5000طي اين ديدارها، مبلـغ   مالقات داشته و

همچنين دستور صادر شد تـا او بـه سـرويس امنيتـي     . هديه دريافت كرده است
يات اموري كـه  باشد و ما از جزئصدام  تا همواره در مجاورتويژه منتقل گردد، 

  .و پرسيده بود، آگاه نشديمجمهور از ا رئيس
سال بعد، اين سرباز كه خدمت سربازي را تمام كرده بود نزد مـن در   دوحدود 

اطالعات ارتش آمد و خواستار مالقات با من شد، تا احتماالً دستاوردهاي خـود را  
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او يك خودروي اختصاصي در اختيار داشت و از وضعيت مـالي  . به رخ من بكشد

معلوم شد كه او در جريان دو ديدار اولش بـا صـدام،   . بود برخوردار گرديده يخوب
به او گفته بود كه سرانجام در اين جنگ پيروز خواهد شد و نـه تنهـا ارونـدرود را    
بازپس خواهد گرفت، بلكه وارد اهواز و خرمشهر و آبادان شده و اين شهرها را بـه  

ديگري، كـه   حكومت ايران سرنگون گرديده و حكومت. عراق ملحق خواهد نمود
بـه ايـن   . كـار خواهـد آمـد    سر هاي داخلي است بر ها و آشوب خود گرفتار جنگ

سالي خواهد رسيد كه اكثر زنان عراق، . قدرت برتر منطقه خواهد شدصدام ترتيب 
به صدام وي افزود كه در ديدار ديگري با . نام نوزادانشان را صدام خواهند گذاشت

ديده، در حالي كه سوار بر اسب سفيدي اسـت  را در خواب صدام او گفته است كه 
ايـن  به خـاطر  صدام . تابد اي از آن مي كننده شمشيري در دست دارد كه نور خيره و

بيني خودرويي را كه وي در روز مالقاتش با من بـه همـراه آورده بـود، بـه او      پيش
  .بود 1985اين خودرو از نوع سوپراستيشن مدل . بخشيده بود

يات نشده بود و فقط چيزهايي گفته بود سرباز وارد جزئ نبديهي است كه اي
نـام داشـت و از    عبدالستار جاسم البـدراني اين سـرباز  . را برانگيزدصدام كه تكبر 

  .اهالي يكي از روستاهاي موصل بود
  
  منجم ةپسربچ

، »حويجـه « ةعادت كرده بود كه پيوسته به منطقـ صدام پس از پايان جنگ با ايران، 
، »كـوه مكحـول  «هايش واقع در  يا به يكي از كاخ) تأميم( »كركوك«ان از توابع است

اي  هاي گسترده اين كاخ مشرف بر دشت. بين تكريت و موصل رفت و آمد نمايد 
چندين روز را به رقص و پـايكوبي و  صدام . باشد هاي رود دجله مي در پيچ و خم
، پسـربچه  1990سـال   در آغـاز . نمود گونه اعمال در اين كاخ سپري مي آواز و اين

تواند آينـده را   آوردند و به او گفته شد كه اين پسربچه ميصدام اي را نزد  ساله 12
. باشـد  مـي » العبيد«زبان  فقير از عشيره عرب  ةوي فرزند يك خانواد. بيني كند پيش

را بـه  صدام گنـاه،   بچه بيرتوانست تصور كند كه اين پس كس نمي در آن لحظه هيچ
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وجبات ويراني عراق و ديگر كشورها فـراهم خواهـد نمـود، تشـويق     اقدامي كه م
گويد مطلـع   ميصدام توانست از آنچه كه اين كودك به  كس نمي هيچ. خواهد كرد

تنگاتنگ و نزديكي با خويشان اين كودك داشـت و   ةرابط هگردد؛ مگر شخصي ك
. نمايـد توانست برخي از مسائلي را كه در اين جلسه مطرح گرديد براي من نقـل  

توانمنـدي   ةخوانـد، بـا مشـاهد    ابتدايي كـه ايـن كـودك در آن درس مـي     ةمدرس
او در محاسـبات رياضـي، در سـطح اعـداد بـزرگ و همچنـين انجـام         ةالعاد فوق

عمليات ضرب و تقسـيم در مـدت زمـاني بسـيار كوتـاه و بـا اعـداد صـدگان و         
سال پيش نيـز   30، يعني بيش از 1960 ةدر ده. هزارگان متعجب و غافلگير شد ده
حـداقل  صـدام   1990از ماه آوريل سال . د مشابهي در عراق مشاهده شده بودرموا

و » ملحون«خواند و يا هر دفعه كه به  بار اين كودك را به نزد خود فرامي ماهي دو
  .آوردند كودك را ميصدام رفت، محافظان  مي» حويجه«يا 

داي نيرومنـدي را  اي دور صـ  گفـت كـه از فاصـله    مـي صـدام  اين كودك به 
روي خواهـد داد كـه    جنگ بزرگي در اطراف عراق: گويد شنود كه به او مي مي

تعداد زيادي از افراد كشته خواهند . زمين را به لرزه درخواهد آورد ةگوش چهار
افكـن   آنچنان باال خواهد گرفت كه در جهان طنـين صدام در جريان آن، نام . شد
ثروتمنـدترين كشـور    قكنند و عـرا  فرار ميرهبران كشورها در اين جنگ . شود

هـا   هايي سبز و كـوه  هاي خشك، به دشت اي كه زمين به گونه. جهان خواهد شد
بنـا  صـدام  كـاخي بـراي   . هاي بهشت تبديل خواهند شـد  هايي برتر از باغ به باغ

دانشگاهي . خواهد شد كه به مدت صدها سال، زيارتگاه جهانگردان خواهد بود
پيـدا و ناپيـدا در    ةشـود كـه موجـودات زنـد     عظيم احداث ميبزرگ و ساعتي 

  .پيرامون، از آن حفاظت خواهند نمود
اين كودك از فقر و نداري به توانگري قابـل تـوجهي    ةوضعيت مالي خانواد

يك خودروي مرسدس بنز آخرين سيستم نيز، به اتفاق دو نفـر از  . تبديل گرديد
، براي رفت و هده و ديگري به عنوان همراعناصر امنيتي ويژه، يكي به عنوان رانن
  .آمدهاي اين كودك اختصاص پيدا كرد
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  جادوگران ديگر
بود كه از معـدود افـرادي    سيد حسنيكي . سامراء معروف شدنددو جادوگر در 
رسـد كـه او    به نظـر مـي  . سال پيش به اين منطقه آمده بودند 70بود كه بيش از 
   ةاي در فاصـل  كـوره  او در ده. ي باشـد نسبي غيرعربـي و غيرعراقـ   داراي اصل و

اي  اينجـا همـان نقطـه   . سكونت داشت» تكريت«منتهي به  ةكيلومتري جاد شش
سال پيش شبي را در آن به عيش و نوش گذرانيـد و   سهبيش از صدام است كه 

را كـه در حـال   صـدام  تصويري از » الفباء«دولتي  ةپس از اين شب بود كه مجل
در حالت مستي آشكار بود، بر جلد خود چاپ نمـود  روستايي و  ةرقص به شيو

» ...كند رهبر محبوب روزي را به شادماني سپري مي«: و در ذيل آن چنين نوشت
فـراهم كـرد؛ زيـرا در اولـين روز مـاه       اين رويداد موجبات ناخرسندي مردم را

  .الحرام اين مجله به بازار آمده بود محرم
در جادوگري معروف گرديده بـود،   اش العاده به خاطر مهارت فوق سيدحسن

سامراء و به هالكت رسـيدنش، تعـدادي    ـ  بغداد ةو تا پيش از تصادفش در جاد
از افراد، از نقاط مختلف عراق در نزد او آموزش جادوگري ديده بودند و زناني 

  .كردند عموهاي صدام، براي جادوگري به نزد او رفت و آمد مي ةنيز از خانواد
كرد و كمتر  او در شهر سامراء زندگي مي. نام داشت احمداهللاسيد م دوجادوگر 

شـد كـه از منـزلش خـارج      به ندرت ديده مـي . با مردم نشست و برخاست داشت
فردي داستاني راجع به او تعريف كرد كه اين داستان كنجكاوي انسان را در . شود

نمود كه با ايـن  او به من پيشنهاد . انگيزد برميصدام مورد ارتباطات اين جادوگر با 
. از اين كـار خـودداري نمـودم    1994سال  ةجادوگر مالقات نمايم، ولي من تا نيم

. نمـود  در اين زمان مقدمات انجام ديداري با او را فراهم نموديم، كه تصـادفي مـي  
طوالني ديگري به مدت چندين  ةپس از اين ديدار بود كه در يكي از مزارع، جلس

ترين مسائلي را كه اين جـادوگر بيـان    مهم ةجا خالصدر اين. ساعت تدارك ديديم
علت كوتاه بودن اين سخنان آن است كه او به اختصـار سـخن   . كنم نمود، نقل مي

و در سـاعات  ] فـارس [م خليج اندكي پيش از آغاز جنگ دو«: گفت گفت، وي مي
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 با توجه به. پاياني يك شب طوالني زمستاني، خودرويي در برابر منزلم توقف كرد
دم وقتي در را بـاز كـر  . شدت كوبيدندنكردن زنگ، در را به  قطع بودن برق و كار

پس از معرفـي   آنها .اند لباس رسمي نظامي ايستاده ناگهان مالحظه كردم دو نفر، با
سـوار بـر    آنهـا من به اتفـاق  . به تكريت بروم آنهاخود از من خواستند تا به اتفاق 

از مـن چـه    آنهـا دانستم كه  ج شده بودم و نميدر حالي كه كامالً گي. خودرو شدم
حتّي يك كلمه نيـز بـا مـن سـخن      آنها. خواهند، كار خود را به خدا واگذاشتم مي

 »العوجـه «زيـاد در حركـت بـوديم بـه      بعد از نيم ساعت كـه بـا سـرعت   . نگفتند
محـافظ صـدام، بـه     ياسـين پس از متوقف شدن خودرو سرلشكر ارشـد  . رسيديم

اي از ايـن   را وارد اتاقي كرد كه داراي نور اندكي بود و در گوشـه پيشوازم آمد و م
خـوش  «: با گرمي به من خوش آمـد گفـت و افـزود   صدام . نشسته بودصدام اتاق 

داستان طـوالني   آنكهپس از »!، بزرگ اهل علم و سرور منجمانسيد احمداهللاآمدي 
بيـا اآلن شـروع   «: ام را به درخواست خود او به اطالعش رساندم، او گفـت  زندگي
مادرم زماني كه من كـودك خردسـالي بـودم، بـرايم     «: سپس چنين ادامه داد »!كنيم

بيني كرده و مـادرم را بـه    تعريف كرده بود، كه يك فال بين بزرگ، طالع ما را پيش
رويدادها به جايي رسيده كـه  . رؤياي هزاران ساله نويد داده استو عظمت بزرگ 
ورود بـه   ةنفت عـراق، درواز  صيب گرديده است وهاي با عظمت ن اينك پيروزي

! كننـد  جهان عليه انقالب شما توطئه مي ةهم. عراق بزرگ و با عظمت خواهد بود
ات به ما كمك كني، تا  هاي غيبي خواهم كه تو با استفاده از روابط و قدرت من مي
 ».هاي دور و نزديك مطلع گرديم از افق

ترين ساحل رودخانه ببرنـد   ا به نزديكخواستم تا محافظانش مرصدام من از 
  :و يك ساعت بعد بازگردانند، آنگاه داستان زير را براي او بيان كردم

ور شده و آتش كوچكي را ديدم كه  آتش مهيبي را ديدم كه در جنوب شعله«
شخص بلندقامتي را ديدم كه خنجري كـه  . ور گرديده است پيرامون عراق شعله

) يعنـي در ايـران  (شرق  راو د. ر دست چپش داردچكد د خون و آتش از آن مي
. آتش خاموش شد و بار ديگر همه جا را تاريكي مطلـق فراگرفـت  . ايستاده بود
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تو گرداگـرد مـاه، آنگـاه كـه      ةچهر. ناگهان برقي درخشيد و تاريكي را شكافت

العـرب، حتـي   ةهاي تو در سرتاسر جزير عكس. قرص كامل باشد، آشكار گرديد
امپراتوري عظيمي به نام تو شكل خواهـد  . گردد ر شرق منتشر ميد  در خراسان،

مشاهده نمودم، » الحضر«من تو را در آثار به جاي مانده از شهر تاريخي . گرفت
فراگرفته بودند، و هـزاران كنيـز و غـالم، بـه صـورت      را كه رودها گرداگرد آن 

افزارهـايي   جنـگ . انگيزي در برابر تو به رقص و پايكوبي مشغول بودنـد  شگفت
آنگـاه سـاكت شـدم، ولـي     » .كند زده مي شود كه دشمنانت را وحشت ساخته مي

هـا عليـه تـو     توطئـه «: و من چنين گفـتم  .سيد احمداهللاباز هم بگو «: گفتصدام 
كند؛ گـاهي   آيند و مبارزه ادامه پيدا مي دشمنانت گرد هم مي. گردند متوقف نمي

  .»به نفع تو و گاهي به ضرر تو
همچنان از مـن  صدام ولي . پايان رسيد، آفتاب طلوع كرده بود به سخنانم كه

به هر حال او اصرار داشت كه گاهگاهي مـرا  . خواست تا بيشتر سخن بگويم مي
  .به نزد خود فراخواند

هاي هوايي و در اواخر ژانويـه بـود كـه دو     تقريباً دو هفته پس از آغاز بمباران
نـزل يكـي از كشـاورزان در روسـتايي از     شـبانه مـرا بـه م     تن از محافظان صدام،

بود و در برابرش منقلي بـزرگ   آنجا دراز كشيده درصدام . هدايت كردند» سامراء«
اي كـه بـه ايـن اتـاق      اين منقل، عـالوه بـر زيبـايي ويـژه    . غال آماده شده بوداز ذ
پس از سالم، اين بار خود او صحبت . كرد بخشيد، حرارت زيادي نيز توليد مي مي
من « :ضمن بيان آزردگي خاطرش گفت. تلخكامي و به طور مفصل آغاز كرد را با

اش در  به صورت جدي در فكر بازسازي شهر سامراء و بازگردانـدن نـام قـديمي   
همچنـين بازسـازي كـاخ    . بـودم » سـرَّ مـنْ رأي  «ها، يعنـي   زمان حكومت عباسي

. دولـت قـرار گيـرد    تا بار ديگر به عنوان قرارگاه رئيس» خالفت«و كاخ » العاشق«
در سـامراء، ولـي بلنـدتر از آن،    » ملوِيـه «اي به شيوه گلدسـته   قصد داشتم گلدسته

ولي برخي از . سعي كردم فرزندان اين شهر را به خود نزديك سازم. احداث نمايم
. ي عليـه انقـالب توطئـه كردنـد    گاههگ آنهاحسن نيت نشان ندادند،  از خود،  آنها
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از همـين  . ديـديم  شد، ما رد پايي از سامراء در آن مي شف مياي ك هرگاه كه توطئه
االن . هايي كه براي گسترش اين شهر داشتم، بكشـم  رو مجبور شدم دست از طرح

خواهم تا راجـع بـه ايـن واقعيـت بـا مـن سـخن بگـويي و پـس از آن           از تو مي
  ».برساني بيني اخبار اين جنگ به اطالع ما اندازهاي آينده را، با توجه به پيش چشم

به وفاداري سامراء، با ستايش از صدام تالش كردم تا از موضوع عدم اعتماد 
انـدازهاي   بيني چشم يعني پيش. آنگاه وارد اصل موضوع شدم. شخص او بگذرم

: پس چنـين گفـتم  . نشيني نكند من ديدم كه او اصرار دارد از كويت عقب. آينده
از دسـتيابي بـه تـو     آنهـا . شـد بر شدت جنگ و تلفات دشمنان افزوده خواهد «

ناتوان خواهند ماند، و تو از اين جنگ پيروزمند بيرون خواهي آمد؛ زيرا وجـود  
، بـا وجـود   لاما زمين و ما. سالم تو، در واقع همان مفهوم حقيقي پيروزي است

تر و ويرانگرتر ساخته خواهد شـد   سالحي كشنده. كنند تو امكان جبران پيدا مي
هـاي بسـياري    اين جنگ بيرون خواهي آمـد كـه مـا سـالح     و تو در شرايطي از

شت كـه در اخبـار جهـاني نـام تـو      ذچند روز بيشتر نخواهد گ. خواهيم داشت
ام كه به وجود تـو   من بسياري از اجداد تو را در خواب ديده. مطرح خواهد شد

ديدن آن سرتاسـر   دليلاي كه به  ام؛ منظره انگيزي را ديده شگفت ةمنظر. شادمانند
توانم تشخيص دهم كه آيا يك خواب و خيال بـوده   نمي. شب گذشته را لرزيدم

خواب تـو چـه بـوده    «: گفتصدام » !يا واقعيتي كه من در بيداري مشاهده كردم
نور در آسمان نگاشـته شـده    ةنام تو را در حالي كه به وسيل«: گفتم» ؟سيد احمد

و هنگـامي كـه قصـد     او به شـادي بـاز شـد    ةدر اين هنگام چهر» .بود، خواندم
  .به من دادند) هزار دالر دوحدود (هزار دينار  دهخروج داشتم، محافظان او 

هـا بـه طـرف مـن      كرد و سـيل بخشـش   همين وضعيت هر ماه ادامه پيدا مي
: مـرا بـه بغـداد دعـوت كـرده و گفـت      صدام  1993در اواخر سال . سرازير شد

و » تكريـت «اند و آتـش بـه    دهعالم عليه من توطئه كر ةكجايي؟ هم سيداحمداهللا«
در روزهايي كه بـه  » .رسيده، در حالي كه تو چيزي به من نگفته بودي» العوجه«

توسـط   راجـي التكريتـي  و سـپهبد   ثابت سلطان التكريتـي تازگي خبر ترور سپهبد 
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كجايند آن غالمان؟ كجايند آن «: نيروهاي امنيتي ويژه، منتشر شده بود، ادامه داد

به خاطر مجازاتي كه ممكن بـود در حـق مـن    » ن امپراتوري؟كنيزان؟ كجاست آ
نخواهند توانسـت آسـيبي بـه تـو      آنهاولي «: انجام دهد، به خود لرزيدم و گفتم

. ها نبـود  از نزد او خارج شدم، در حالي كه ديگر خبري از بخشش» .وارد آورند
اي « :گفت »ها را به او بگويي؟ چگونه توانستي اين حرف« :گفتم سيد احمداهللابه 

  »!توانستم چيزهاي ديگري به او بگويم كاش مي
  

  جوي منجم خارجيو در جست
ماندگي حكمفرما بود و تماس با جهـان خـارج در    كه هنوز عقب 1950 ةدر ده

از . نمودند هاي بسياري را نقل مي لوح داستان حداقل امكان خود بود، افراد ساده
. بـود » جزايـر واق واق «درباره رسيد  ميما هايي كه بسيار به گوش  جمله داستان

گفتنـد   ، مـي كردند هايمان برايمان تعريف مي كه مادربزرگ ها برمبناي اين داستان
ير گردد، با موجودات كوچك و در عين حال زيبا مواجه افردي كه وارد اين جز

كنند و صداهايي كه خضوع و فروتنـي   اين موجودات در فضا پرواز مي. شود مي
واق واق، سـبحانَ ربـي   «: گوينـد  مي. آورند كند از خود درمي اد ميدر انسان ايج

» فيليپـين «بعدها معلوم شد كـه منظـور از ايـن جزايـر، جزايـر زيبـاي       » .الْخَلّاقُ
فيليپين همچون بسياري از مناطق جنوب شرق آسيا و چين، جوالنگـاه  . باشد مي

  .باشد سوزني مين و جادوگران همچنين صاحبان طب اتعداد زيادي از منجم
حال حاضر داراي درجـه   سران اطالعاتي، كه درفپس از اشغال كويت، يكي از ا

باشد، براي من تعريف كرد كـه يـك پزشـك متخصـص طـب       سرلشكري ستاد مي
به مـن پيشـنهاد شـد كـه او را     . سوزني از چين به مقر رياست جمهوري دعوت شد

پزشك به نزد ما آمد و معلـوم  اين . براي انجام يك عمل جراحي ساده دعوت نمايم
هايي است كه ساليان متمادي در چـين و جنـوب شـرق آسـيا      االصل شد كه از عراق
 .من آمادگي خود را براي انجام آزمايش بر روي خودم اعالم كردم. اند مسكن گزيده

در بدن من فرو كرد، ولي هيچ تحول مثبت و ) حسي بدون بي(ها سوزن ريز را  او ده



اق: ھارم  تاب م وا او   ۴٢٧  صدا

به هر حال من از پزشك خواستم تا راجع بـه جنـوب   . من به وجود نيامد يا منفي در
در جريـان  . انگيز و زندگي در اين منطقه سـخن بگويـد   شرق آسيا و مسائل شگفت

. از فيليپين به عراق آورده شده است» آگري«صحبت با او معلوم شد كه فردي به نام 
ان افتخاري رياست جمهوري باشد و به عنوان ميهم ن معروف مياوي از جمله منجم

 آنها. وي چند سال پيش در فيليپين با او آشنا شده است. اقامت دارد» الرشيد«در هتل 
اين پزشك در پكن توسط يكي از كارمنـدان  . دانند هر دو زبان چيني را به خوبي مي

سفارت عراق دعوت و از او خواسته شد تا به منظور دعوت از يك منجم،  ةرتب عالي
» آگري«به اين ترتيب وي دوستش . هايي در سطح باال، به او كمك نمايد انمنديبا تو

  .بعد هر دو در بغداد بودند ةرا معرفي نمود و چند هفت
من در جريان سه ديداري كه ظرف يك هفته، بين آن «: اين پزشك چنين افزود

. جمهور عراق صورت گرفت، به عنوان مترجم ايفـاي نقـش نمـودم    منجم و رئيس
هاي خود را راجع به آينـده بيـان نمـود، مـورد توجـه       هنگامي كه اين منجم ديدگاه

عـراق   اينكـه اين مـنجم گفـت كـه قطـع نظـر از      . جمهوري واقع شد شديد رئيس
نشـيني كنـد يـا نكنـد، سـرانجام جنـگ روي خواهـد داد و هـدف غـرب و           عقب

كـه او   تصويري. باشد مي صدام حسينسرنگوني حكومت ] فارس[كشورهاي خليج 
بيند حاكي از آن است كه رويداد جنگ در كويت، موجبات حفـظ   در برابر خود مي

اقتصـادي   ةرا فراهم خواهد كرد؛ محاصر صدام حسينسالمتي شخصي و حكومت 
پس از جنگ براي مدتي طوالني تداوم پيـدا خواهـد كـرد و كشـور بـا مشـكالت       

خواهد بـود و جغرافيـاي    منطقه شاهد تحوالت بزرگي. فراواني مواجه خواهد شد
شده خواهد  در سرتاسر دنيا، نامي شناختهصدام آنگاه نام . سياسي عوض خواهد شد

جمهور، عليـه   ها در طول زندگي رئيس قضا و قدر چنين اقتضا نموده كه توطئه. بود
. باشـند  كنند از درون حزب مـي  وي تداوم پيدا كنند و خطراتي كه وي را تهديد مي

  ».اعتماد نيستند ةاعتماد دارد، شايست آنهااو به  بيشتر كساني كه
زماني بين دعوت از اين شخص و انجام شدن  ةمن از اين پزشك راجع به فاصل

  آيـا قـبالً بـه او گفتـه بودنـد كـه        اينكهاين مأموريت يا سفرش به عراق پرسيدم؛ و 
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هفته  قرار است با چه كسي مالقات نمايد؟ وي پاسخ داد كه مدت زمان مذكور سه

اين . كند كرد كه با شخصيت بسيار مهمي در عراق مالقات مي بيني مي و او پيش بود
از او كردم تا نكند ارگان مشخصي او را جهت انجام اين سفر  دليلپرسش را به اين 

پيشاپيش بـه او تلقـين كـرده    صدام تحريك كرده باشد، و چيزهايي جهت گفتن به 
  .شيني از كويت ترغيب نمايندن را به عدم عقبصدام باشند، تا 

اي را بـه سـفارت عـراق در پكـن      نامـه  ،سـرويس اطالعـات   1993در سال 
تلگرام نمود و طي آن از سفارت خواست، تا اين منجم را به ) ايستگاه اطالعات(

همچنين از ايـن ايسـتگاه درخواسـت    . اتفاق پزشك مذكور به عراق اعزام نمايند
را  آنهاگر در سطح اين منطقه باشد، و اسامي ن دياجوي منجمو نمود تا در جست

اين درخواست بيانگر آن است كه همچنـان بـر   . در اختيار اين سرويس قرار دهد
بخواهنـد از   آنكـه  شود، بي ن اصرار ورزيده مياشنيدن سخنان جادوگران و منجم

اي جـز اجـراي    البته اين ايستگاه چاره .تجربيات تلخ پيشين، درس عبرت بگيرند
و پزشـك  ) اگـري (رات صادره را نداشت، ولي اعزام ايـن مـنجم فيليپينـي    دستو

از سـر خـوش   . به بغداد چند ماه به درازا كشـيد ) متخصص طب سوزني(عراقي 
شانسي، افسري كه دوست اين پزشك بود مطلع شد كه اين دو بار ديگر به عراق 

ـ به اين ترتيب امكان ديدار ما چهار نفر بـا يكـديگر در   . اند آمده ايـن افسـر    ةخان
مـن تـالش نمـودم تـا بـه عمـد،       . او همه را دعوت به شـام كـرد   .فراهم گرديد

اطالعات قبلي خود را، راجع به تخصص و همچنين مأموريت اين مـنجم پنهـان   
كـه كسـي از او   آن طلب پرداخت؛ بـي ولي او به صورت تدريجي به اصل م. نمايم

اش،  كه چگونه در سفر قبلـي فخرفروشي تعريف كرد  او از سر. سؤال كرده باشد
مسـتقيماً  «: وي افزود. بيني كرده بود را پيش] فارس[رويدادهاي جنگ دوم خليج 

اي واضــح از اوضــاع و  عــراق بــه كويــت، بــراي ترســيم چهــره ةپــس از حملــ
رسـم   بـه آگـاهي مـي    آنهاهايي كه اختصاصاً من توسط  رويدادهاي بعدي، سرنخ

نشـيني كنـد و چـه نكنـد،      چه عراق عقب فراخواندم؛ حتمي بودن وقوع جنگ را
  ، يـدا كـرده بـودم كـه هـدف از ايـن جنـگ       چـون مـن يقـين پ   . بيني نمودم پيش
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يربنـاي  زخارج كردن عراق از كويت نيسـت؛ بلكـه نـابودي نيروهـاي مسـلّح و      
اگر عراق قبل از . باشد اقتصادي و در نتيجه، از ميان بردن رهبري كشور عراق مي

مايد، تحوالت خطرناكي در داخـل عـراق روي خواهـد    نشيني ن آغاز جنگ عقب
، بـه  ]فارس[ها و كشورهاي خليج  داد كه سرانجام به تحقّق حداكثر اهداف غربي
من در سفر فعلي خود به بغـداد، بـا   . ويژه نابودي رهبري عراق منجر خواهد شد

او هنـوز  . رو ديـدم  مالقات نمودم، و او را خوشحال و گشادهصدام جمهور  رئيس
ولي در حال حاضر، مـن  . داشت طالبي را كه پيش از اين به او گفته بودم، به يادم

 وم خطراتي است كه رهبري را تهديـد بينم، كه بيانگر تدا ها مي تحوالتي را در افق
هاي بازرگاني براي مدتي طوالني تداوم پيدا خواهـد كـرد،    بازي مجازات. كند مي

ي پي در پي نيز شكل خواهد گرفت كه بـر  ها زمان با آن يك رشته از توطئه و هم
 آنهاافزارهاي نيرومند به منظور بازدارندگي و يا به كارگيري  ضرورت حفظ جنگ
افزارهـا سـبب    گونـه جنـگ   عالوه بر اين، حفظ ايـن . افزايد در صورت اقتضا مي

تحويـل دادن و يـا   . شود تا دشمنان دست از تهاجم به رهبري عـراق بردارنـد   مي
هـا منجـر شـود؛ بلكـه بـه       تواند به از بين رفتن مجازات ها نمي سالحنابودي اين 

  ».اي عكس اين را در برخواهد داشت مرور زمان نتيجه
ن ابسياري از منجم«: را مطرح نمودم كه مسئلهاي غيرمستقيم اين  من به گونه

 :وي پاسـخ داد » ؟!بر اين باورند كه آينده شاهد مشكالت بيشتري خواهـد بـود  
اي تكـرار   هاي گروهـي نـام او را بـه گونـه     جمهور گفتم كه رسانه يسمن به رئ«

كس پيش از اين چنين نبوده اسـت و ايـن در واقـع همـان      خواهند كرد كه هيچ
  ».پيروزي است

  
  مقايسه بين وضعيت حاضر و گذشته

هـاي منجمـان و    اش به شنيدن گفتـه  و عالقهصدام هنگامي كه بين شور و شوق 
ايل برخي از خلفاي عرب در گذشته در اين خصوص نقـل  آنچه كه راجع به تم

گونـه سـنخيتي بـين     كنيم كه هيچ آوريم، مالحظه مي شود مقايسه به عمل مي مي
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ن اهاي منجمـ  در شرايطي كه گذشتگان به گفته. زماني وجود ندارد ةاين دو دور

زدنـد و يـا تصـميمي     دست به جنگ نمـي  آنهاپايبند نبودند و برمبناي ادعاهاي 
  هاي تـاريخي آورده شـده و داسـتان    نمودند، كه اين واقعيت در كتاب اتخاذ نمي

هاي منجمان عمـل   با جديت به گفتهصدام نيز به آن گواهي دارد، » عموريه«فتح 
  .توانستند او را به اتّخاذ برخي تصميمات ويرانگر ترغيب نمايند آنهاكند و  مي

ي و شناسايي انسـاني، وسـايل و   بيش از يك هزار سال پيش، غير از جاسوس .
سـيم، نـه    ابزار شناسايي ديگري در اختيار نبود؛ نه ابزار شناسايي هوايي بود و نه بي

. هاي شناسايي الكترونيك و نوري، و نه ماشين يهاي ارتباطي بود و نه شناساي شبكه
روز ولـي امـ  . نوع بسيار ابتدايي بودنـد  افزارهاي آن دوران نيز، از عالوه بر آن جنگ

هاي اطالعاتي مفصل و فراگير، سـازماندهي حسـاب شـده     هاي دقيق، دستگاه رايانه
تسليحاتي و آموزشي، فن فرمانـدهي ميـداني و اسـتراتژيك و همچنـين پشـتيباني      

كارانه و تـدابير و ابـزار الكترونيكـي، عـواملي      اداري، آمادگي رواني، اقدامات فريب
  . نمايد آنهافقط صرف هستند كه الزم است انسان وقت خود را 

ـ   صدام  ةتكي . ي او، و به منجمان بيانگر وجود بخش تـاريكي در بافـت روان
) نظـامي (هـاي اسـتراتژيك    توانمندي ةود در زمينهمچنين ناشي از احساس كمب

هـاي اطالعـاتي    سـرويس . اين روش خطرات عظيمي را به دنبـال دارد . باشد مي
را وادارند، تـا موضـعي   ) فرماندهي كل( صدامتوانند از طريق منجمان،  بيگانه مي

 . خواهند اتّخاذ نمايد مي آنهارا كه 
. ها نيز پوشيده نيست ستايش، بر عراقي از ثناگويي وصدام ميزان تأثيرپذيري 

ها از سطح جهان به سـوي بغـداد سـرازير     وقتي پس از اشغال كويت شخصيت
ان از سـوي ديگـران   گفتنـد كـه اينـ    شده بودند، حتي مردم عادي عراقي نيز مـي 

را جهت مانـدن در كويـت ترغيـب نماينـد و     صدام اند تا  تشويق و هدايت شده
بيشتر كسـاني كـه آمدنـد، بـه ويـژه      . زمينه و بهانه نابودي عراق را فراهم سازند

اعراب، عملكرد او را در نزدش زيبا جلوه دادند و وي را بـه مانـدن در كويـت    
  .ترغيب نمودند
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شناسـان   د كه كشورهاي بزرگ، از جمله امريكا، از ستارهگفتن برخي نيز مي .
  .كنند، كه البته اين كالم واقعيت ندارد استفاده مي

به دست آمده و صدام بنا بر اطالعاتي كه از منجمان مذكور و روابطشان با  .
هاي ممكن اين اطالعات را پيگيري نمـايم   ام تا با استفاده از راه من تالش نموده

 ةشـود كـه همـ    ام، معلـوم مـي   به بخشي از آن نيـز دسـت پيـدا كـرده    و تصادفاً 
بينـي اوضـاع، بـه صـورت عمـده بـر وضـعيت         جادوگران و منجمـان در پـيش  

هاي وي، بـه   در ارزيابي مقاصد و گرايش آنها. اند  تكيه نمودهصدام روانشناختي 
در از همـين رو پيـروزي را   . اي از خود استعداد نشان دادنـد  كننده صورت خيره

سالمتي شخصي وي را، مبناي پيروزي  آنها. كردند سالمتي شخصي او عنوان مي
 .نمودند و يا شكست قلمداد مي

كـرد، بـه ويـژه تـا      به گفتار منجمان عمل ميصدام كنيم،  شاهده ميچنان كه م
هـاي   آنجا كه مربوط به قطعي بودن وقوع جنگ و همچنين ضرورت حفظ سالح

ر قائل به اين فرضيه باشيم، كه جادوگران و منجمان ما اگ. گردد كشتار جمعي مي
با  گونه جمالت به منافع مالي دست پيدا كنند و عراقي قصد داشتند كه با بيان اين

مدارا نمايند تا خود را از شـرّ خشـونت و قسـاوت وي برهاننـد،     صدام نظرات 
ـ    »آگري«توان گفت كه منجم فيليپيني، يعني  نمي ن ، با چنـين قصـد و غرضـي اي
ولي بعيد نيست كـه او بـه منظـور تحقـق اهـداف      . ها را سرهم كرده است گفته

  .ها هدايت شده باشد دوردست استراتژيك، از سوي طرف
هاي رژيم  ها و انديشه اي از اين رويدادها به يكي از شيوه ما با بيان خالصه

 يركنيم، كه كشـو  گيري مي يم و در پايان چنين نتيجهبر پي ميصدام  ةخودكام
كه منجمان تا حدود زيادي در تشويق به اتخاذ تصميمات ويرانگـرش ايفـاي   

نمايند، نياز به انقالبي فراگيـر و عمليـاتي اصـالحگرانه دارد؛ تـا هـر       نقش مي
چيزي را بر سر جاي خودش قرار دهـد و هـيچ مالكـي غيـر از دموكراسـي،      

  .مالك عمل قرار نگيرد



  
  
  
  

  متقابل ةنفوذهاي ويژ
  

شر در حركت به طرف بهبود وضـعيت معيشـتي زنـدگي خالصـه     باطن تالش ب
هاي مشـروع   از همين رو به منظور تحقّق نتايج برتر، درگيري و رقابت. شود مي

  . گيرد و نامشروع شكل مي
 شـوند،  هاي عاقل و متعادل هدايت مـي  حكومت ةدر كشورهايي كه به وسيل
، به عنوان يكي از )و نظاميهاي اطالعاتي  برنامه(ها  سياست با تمام شاخ و برگ

محورهاي اصلي، در راستاي گسـترش اقتصـادي و حمايـت از كشـور بـه كـار       
درآمدهاي اقتصادي در . در عراق وضعيت ما كامالً متفاوت است. شود گرفته مي

كه هيچ نياز ملي و يا آن كارگرفته شده است؛ بي اين كشور در خدمت سياست به
گردد كـه   زماني بر تلخكامي اين رويه افزوده مي. امنيتي به آن وجود داشته باشد

گرداگرد محور سياسـت، اهـداف و رؤياهـاي رهبـري و خودكـامگي فـردي و       
. چنـين اسـت  صـدام  ديكتاتوري خشن قرار گرفته باشـد؛ چنـان كـه بـا وجـود      

ولي شـرايط  . باشد ي متفاوت ميرها و مشخصات اين معادله در هر كشو ويژگي
  .كنند حكومتي، همچنان ايفاي نقش ميو مجموعه عوامل اساسي 
هـايي كـه بـه     گيري هرج و مرج سياسي و قهرمان بازي عراق تا پيش از شكل

به وجـود آمـد، يـك كشـور در معـرض      صدام و  احمد حسن البكردنبال حكومت 
اين روند خطرنـاك در دوران خودكـامگي صـدامي بـه اوج     . شد ديد تلقّي نميته

  سـرنگون شـد، فقـط     بـدالرحمن محمـدعارف  عكه حكومـت  هنگامي . خود رسيد
 ةادار دورياست جمهوري و چند يگان سبك و  لشكر ارتش و يك تيپ گارد پنج

آميز از برخـي   گردآوري اطالعات غيرتحريك ةسازمان كل امنيت كه وظيف(امنيتي 



اق: ھارم  تاب م وا او   ۴٣٣  صدا

. در اختيـار داشـتيم  ) نمود و سازمان امنيت نظامي كشورهاي مورد نظر را دنبال مي
، عراق در مقايسـه بـا كشـورهاي پيرامـون خـود،      1968نگام، يعني تا سال تا آن ه

كشـورها   بلكه برعكس در ابعاد مختلـف جلـوتر از ايـن   اي نبود  مانده كشور عقب
كـران و   آب بـي .) مين ذخـاير نفتـي جهـان از آن ماسـت    دو. (ما نفت داشتيم. بود

. اختيـار داشـتيم  هاي حاصلخيز بكر و حجم مناسبي از نيروي انسـاني در   سرزمين
سطح خورد و خوراك و همچنين سطح معيشـتي مـردم عـراق، بـدون ترديـد در      

  . باالتر بود] فارس[كشورهاي اطراف و همچنين كشورهاي خليج  ةمقايسه با كلي
و افـزايش   1973در افزايش بودجه عراق، كه بـه دنبـال جنـگ اكتبـر     صدام 

برعكس با به راه انداختن درآمدهاي نفتي حاصل شده بود، نقشي نداشت، بلكه 
هـاي   هاي كوركورانه و اختالس ها و برنامه هاي تبليغاتي و طرح ها و بخش جنگ

ي شخص خـودش انجـام داد،   هايي كه براي اقدامات امنيت وميل گسترده و حيف
وقتي درآمدهاي اقتصادي براي . به درآمدهاي عراق وارد ساخت يضربه شديد

شود، صرف نمودن مبالغ هنگفتي به منظـور   يخدمت به سياست به كار گرفته م
البتـه ايـن   . باشـد  ناپـذير مـي   هاي امنيتي و اطالعاتي نيز اجتناب توسعه سرويس

تـازي و حفـظ    مخارج گاهي براي يك كشور ضروري است و گاهي براي ترك
آشكار خـارجي   ةر اثر مقاصد تجاوزكارانبهنگامي كه امنيت ملّي . استبداد است

گيرد، بر رهبران كشور است كـه بـه منظـور تضـمين      قرار مي در معرض تهديد
ولـي محورهـا و اصـولي كـه بـراي      . امنيت، به هر قيمتي كه شده، تالش نمايند

  :ترسيم شده بود، عبارتند ازصدام هاي امنيتي و اطالعاتي رژيم  سرويس
  .اش و افراد خانوادهصدام امنيت  .
 .امنيت رژيم .
 .ي سياسي و خارجيها مبارزه با فعاليت .

  :هاي خارجي به شرح زير است فعاليت
هـاي   هاي خارجي به منظور دستيابي به اطالعاتي راجع بـه آمـادگي   فعاليت .

  .)اين يك اقدام مشروع است( .احتمالي دشمنان براي آغاز جنگ
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اين كار مغاير ( .دهد هايي كه كشورهاي عربي را هدف خود قرار مي فعاليت .

 .)باشد ناليزم ميناسيو ةبا نظري
 .هايي به منظور متزلزل نمودن ثبات تعدادي از كشورها فعاليت .
يافتـه در   هـاي سـازمان   هاي سياسي سرّي، بـه منظـور ايجـاد هسـته     فعاليت .

 .تعدادي از كشورهاي عربي
 .هاي انقالبي و تروريستي تحكيم روابط با سازمان .
  .جاسوسي صنعتي .

 
  ها ترسيم طرح

هـاي امنيـت ويـژه، اطالعـات، اداره كـل امنيـت و اداره كـل         انيك از سازم هر
هاي مفصلي را بـر   هايشان، طرح اطالعات نظامي، ساالنه در چارچوب تخصص

بـه ايـن منظـور از    . نماينـد  مبناي دستورات شوراي امنيت ملّي تنظيم و ارائه مي
  :كنند هاي جاري زير استفاده مي روش
ان هر سال، دستورات مشخصي را در خصـوص  شوراي امنيت ملّي در پاي .

بر ايـن اسـاس   . نمايد كشورهاي مورد توجه ويژه و يا به صورت كلّي صادر مي
البتـه بـا توجـه بـه تحـوالت      . شود كشور مشخص مي هاي توجه به هر يتواول

بـراي مثـال در سـال    . اي ايجـاد گـردد   العاده سياسي، ممكن است توجهات فوق
در » ليبـي «و شخصي صادر شد كه بر مبنـاي آن بايـد   ، يك دستور فوري 1986

هاي سازمان اطالعـات و اداره كـل اطالعـات نظـامي      هاي فعاليت صدر اولويت
  .)البته بعد از ايران؛ زيرا جنگ با ايران در اوج خود قرار داشت( .قرار گيرد

هـايي شـامل بـر محورهـاي اصـلي       ها، بخشـنامه  هاي اين سرويس قرارگاه .
 .نمايند ل شوراي امنيت ملّي براي ادارات اصلي تابع خود ارسال ميدستورالعم

ها و  ها، شعبه ها، معاونت ها، شبكه يعني مديريت( ها ادارات اصلي اين سرويس .
هاي فعاليت خارجي سال آينده را برعهده دارند كـه   وليت تهيه طرحئ، مس)ها قسمت
 .ماند نيت ملي باقي ميها پس از تصويب نزد شوراي ام اي از اين طرح نسخه
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هــاي اطالعــاتي و وابســتگان نظــامي در  هــاي كــاري بــراي ايســتگاه طــرح .
اين كـار شـامل افسـران    . گردد هاي عراقي در خارج از كشور ارسال مي سفارتخانه

بازرگـاني،  (هـاي غيرنظـامي همچـون     اطالعات و اطالعات نظامي كه در پوشـش 
ايـن روش نشـان   . شود كنند نيز مي ر ميدر كشورهاي جهان كا) فرهنگي، تبليغاتي

 ةهـاي سـازمان اطالعـات و ادار    هاي كاري و اقدامات و فعاليـت  دهد كه طرح مي
هـا و توجيهـات شـوراي     اطالعات ارتش در خارج از كشور، برمبنـاي راهنمـايي  

. گيـرد  ها از سوي اين شورا صورت مي يات اين طرحب جزئامنيت ملّي و با تصوي
  .جمهور، رياست اين شورا را برعهده دارد است كه رئيس الزم به يادآوري

 
  هاي گردآوري اطالعات طرح

مادامي كه اين . كنند ي دستيابي به اطالعات تالش ميابيشتر كشورهاي جهان، بر
آميز و يا تهديدكننده امنيـت طـرف مقابـل را بـه      ها ماهيت تحريك گونه فعاليت

نمودن به حفظ اين تعادل يا موازنه و توجه . گردد خود نگيرد، معمولي تلقي مي
ولـي خودكـامگي   . شود جلوگيري از بدنام شدن كشور، يك عنصر مهم تلقي مي

برمبنـاي  . و ناداني او موجـب بـروز مشـكالت بـي حـد و حصـري شـد       صدام 
هاي خيالي، به منظور گردآوري اطالعـات سـرّي راجـع بـه      دستورات او، طرح

هـا ايجـاد    الزمه پياده كردن اين طـرح . يدبيشتر كشورهاي مهم جهان فراهم گرد
هاي عميق جاسوسي بود و اين امر برانگيختن كينه و دشـمني كشـورهاي    رخنه

  ، 1978و اوايــل ســال  1977در اواخــر ســال . كــرد مــورد نظــر را فــراهم مــي
كـه در   آورم كه روي جلد شـماره اول آن  به ياد مي. گرديدمنتشر  »NOW«مجله 

بـه عنـوان    عـامر محمـد رشـيد العبيـدي    صويري از سـپهبد  شد، ت مياروپا منتشر 
هاي اطالعاتي غرب، در چاپ  سرويس. اطالعات نظامي چاپ شده بود مديركل

در آن هنگـام معـاون امـور     عامراين تصوير دچار اشتباه شده بودند؛ زيرا سپهبد 
در داخل اين مجله تصويري از يك نامـه درج  . فني فرماندهي نيروي هوايي بود

  اطالعـات  اي بـود كـه بـا آن، طـرح گـردآوري       اين نامـه همـان نامـه   . بود شده
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ـ  به امضاي مديركل اطالعات وقت، يعني سرهنگ   د العـزّاوي وخليل ابـراهيم محم

  .عضو دفتر نظامي حزب بعث، به وابسته نظامي ما ارسال شده بود
يات اطالعات نظـامي،  درباره اين طرح و جزئيات دقيقي در همين نامه، جزئ

نعتي، سياسي و اقتصادي مورد نظر راجـع بـه كشـورهاي اروپـايي همچـون      ص
اين رويداد يك رسـوايي سياسـي   . انگلستان، فرانسه و اسپانيا نيز چاپ شده بود

هاي اطالعاتي عراق متهم به جاسوسـي عليـه كشـورهاي     به بار آورد و سرويس
روزهـا كـه    در آن. شدند] سابق[شوروي اطالعاتي هاي  اروپايي به نفع سرويس

جنگ سرد در اوج خود قرار داشت، به داليل زير منطقي نبود كـه چنـين طـرح    
  :اي صرفاً براي تحقق اهداف عراق ترسيم شده باشد گسترده

عراق فاقد توانايي كافي براي رويارويي گسترده با اروپا بود و اساساً هـيچ   .
  .توجيهي براي چنين فكري وجود نداشت

 .ي راجع به اروپا نداشتطالعات دقيق و جزئعراق نيازي به كسب ا .

از آنجـايي كـه ســرويس اطالعـاتي عــراق، داراي همـاهنگي و همكــاري      .
بـود، چنـين اتهـامي، منطقـي و     ] سابق[تنگاتنگي با سرويس اطالعاتي شوروي 

اي در  به منظور مقابله با پيامدهاي اين رسوايي، نشست گسـترده . قابل قبول بود
ايـن ترديـد بـر حاضـران در نشسـت      . ظامي تشكيل گرديدكل اطالعات ن ةادار

به سـرقت  » مادريد«حاكم شده بود كه طرح مذكور از وابستگي نظامي عراق در 
به همين دليـل يـك سـتوانيار شـاغل در ايـن وابسـتگي، بـه بغـداد         . رفته است

ولي بـا خودكشـي ايـن شـخص در     . فراخوانده شد تا مورد بازجويي قرار گيرد
استفاده از باند پانسمان پزشكي خود را حلقه آويز كـرده بـود، ايـن    زندان كه با 

. از ما پوشيده نگه داشـته شـد   1985پرونده بسته شد و اسرار اين ماجرا تا سال 
» مادريـد «نظامي عـراق در   ة، وابستفؤاد حسين علين سال سرهنگ ستاد غاز ايدر آ

مود و گفت كـه در اثنـاي   اي به قرارگاه اطالعات، گزارش مفصلّي ارائه ن طي نامه
با يك شهروند مصـري مقـيم اسـپانيا    » مادريد«هاي  رفت و آمدش به يكي از كافه

شـده و در يكـي از    تر مـي  روز به روز مستحكم آنهادوستي  ةرابط. آشنا شده است
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عكس گوناگون از مناظر طبيعـي و   100ها اين فرد مصري، آلبومي حاوي  مناسبت
در هنگـام   فـؤاد سـرهنگ  . كنـد  ارائه مي فؤادسرهنگ ها به  عمراني و ديگر عكس

هـا غـافلگير    اسكناس در زير يكـي از عكـس   يك ةورق زدن آلبوم، با ديدن گوش
دالري  100شود كه زير هر عكس، يك اسكناس  سرهنگ بعداً متوجه مي. شود مي

او در ازاي ايـن پـول،   . هـزار دالر امريكـا  ده جاي داده شده است؛ يعني جمعـاً  
كند، غير از يك عبارت كوتاه در پشت  نه خواسته و يا پيامي مشاهده نميگو هيچ

اين وابسته خيلـي فـوري   . »با درودهاي موساد« :ها كه نوشته شده يكي از عكس
. هاي مفصل مورد مالمت قرار گرفـت  به بغداد فراخوانده شد و ضمن بازجويي

توانست چنـين در   يكرد، مزدور موساد نم زيرا اگر اظهار ضعف و نيازمندي نمي
اين در حالي بود كه حقوق اين وابسته غيـر از مزايـاي مسـكن،    . او رخنه نمايد

 .هزار دالر در ماه بود 3حدود 
در بغداد دو فرضيه به وجود آمد؛ گروهي قائل به اين نظريه بودند كـه بايـد   

موسـاد گـردد و    ةاين وابسته همچنان در شغل خـود ابقـاء گـردد و وارد شـبك    
 از. هـا اسـت   ديگر بر اين عقيده بودند كـه ايـن رويـه مغـاير بـا ارزش     گروهي 
سپس او را به محل اسـتقرار  . رو تصميم گرفته شد كه در بغداد باقي بماند همين

 ةهور اعزام كردند و در آنجـا بـه عنـوان فرمانـد     ةنيروهاي شرق دجله در منطق
  .تيپ پياده، مشغول انجام وظيفه شد

گفت ستوانياري كه خود را در زنـدان حلقـه    ا كه مياي ر اين رويداد فرضيه
روشن . بوده، تقويت كرد) موساد( آويز نمود، مزدور سرويس اطالعاتي اسرائيل

شـده و   شد كه اين وابسته نظامي به عنـوان يكـي از اهـداف موسـاد تلقّـي مـي      
 ةاز آن زمـان ادار . رسيده است» NOW« ةتوسط موساد به مجل ،اطالعات مذكور

ت نظـامي و همچنـين سـازمان اطالعـات تصـميم گرفتنـد كـه بنـدها و         اطالعا
 آنهـا بندي كرده و به هر سازمان موضوعات مربوط به  ها را تقسيم هاي طرح ماده

كل طرح تفصيلي هر دو سازمان، كـه مشـتمل بـر حـدود      آنكهرا ارائه كنند، نه 
  .صفحه است، در اختيار آنها قرار گيرد 100
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هاي سياسـي   روي و افراط در فعاليت د كه افراد با زيادهشو از اينجا معلوم مي

در حقيقت نه ما و . شوند خارجي، موجب بروز مشكالت واقعي براي كشور مي
درصد از مفاد طرح آماده شـده   10هاي خارجي ما، توان اجراي حتّي  نه ايستگاه

  .را نيز نداشتيم
  

  نفوذ در وزارت دفاع
پيش از آن نيز راديـوي  . ها نبود اسرائيلياولين مورد نفوذ » مادريد« ةحادث

اين راديو عـادت كـرده   . اسرائيل يك جنگ رواني شديد را آغاز كرده بود
آميزي راجـع بـه مـثالً     هاي خبري خود، خبرهاي استهزاء بود كه در برنامه

 ةكوپترهـا، بـراي پيشـگيري از ضـرب     مناطق جايگزين براي اسـتقرار هلـي  
نفـوذ   .بـود » موسـاد «د؛ ايـن بيـانگر نفـوذ    كـر  مي شهوايي غافلگيرانه پخ

گرديد، در ديـوان وزارت   يشناساي 1981كه در سال » موساد«تر  خطرناك
عـدنان  دفاع بود و دستيابي به شخص وزير دفاع، يعني سپهبد يكـم سـتاد   

  . كرد را دنبال مي خيراهللا
هـاي سـبكي از    در جريان جنگ دوم جهاني، نيروهاي انگليسـي يگـان  

پـس از  . سـازماندهي كردنـد  » ليـوي «هـاي   ا در چارچوب يگانها ر عراقي
ها، بـه   داران اين يگان ها، تعدادي از افسران و درجه برچيده شدن اين يگان

هـاي   حداقل دو نفر از آنهـا بـه پسـت   . هاي ارتش عراق معرفي شدند يگان
 محمدثامرالهاشـمي سرتيپ : عبارت بودند از آنها. حساسي دست پيدا كردند

  و سـرهنگ  » العمـاره «موقعيـت   ةحـزب و فرمانـد   ةاندهي شـاخ عضو فرم
. شـد  تلقّـي مـي   عـدنان خيـراهللا  كه يكي از عناصر نزديك به  نجم عبد راضي
هـاي   نشـيني  عـادت كـرده بـود كـه وقـت زيـادي را در شـب        عدنان خيراهللا
نيـز نـام و آوازه خـوبي     نجماز اين جهت سرهنگ . ري نمايدسپ خصوصي
گشت از سفرش به يكي از كشورهاي اروپـايي، بـه   وي پس از باز. نداشت

، در محـل اقامـت   »موسـاد «وزير دفاع اطالع داد كـه از ديـدن يـك گـروه     
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ايـن  . كه به ديدار وي آمده بودند، غـافلگير شـده اسـت   » لندن«موقتش در 
قـرار  . گروه به او پيشنهاد كرده بود كه با يكديگر همكاري مشترك نماينـد 

ت جمهوري اداره كل اطالعـات نظـامي، هـدايت    شد كه بنابر دستور رياس
  .اين عمليات را برعهده گيرد

از سـفرش بـه يكـي از     نجـم ، سـرهنگ  1982يا اوايل سـال   1981در سال 
هاي سرّي دوربرد با خود بـه   كشورها بازگشت، در حالي كه يك دستگاه تماس

لي و كننده دردهـاي مفصـ   وي اين دستگاه را، درون دستگاه درمان. همراه داشت
بـااليي از اطالعـات    در كنار اين دستگاه، ليسـت بلنـد  . كمر جاسازي نموده بود

هـاي   زمان مشخصي براي گـوش دادن بـه برنامـه   . درخواستي نيز وجود داشت
شـد،   راديويي، كه به زبان انگليسي و در قالب كلمات رمز از اسرائيل پخش مـي 

سـرهنگ بـراي مـدتي     عجيب آن است كه ايـن . براي او در نظر گرفته شده بود
، از »موساد«طوالني، حتي بعد از متوقف شدن عمليات برقراري ارتباط با شبكه 

اي از شك و  اين داستان هاله. مند بود همان جايگاه بهره همين نوع برخورد و در
روند اين . كند اند، ايجاد مي ترديد پيرامون آنها كه بر سرنوشت عراق حاكم شده

  :باشد زير ميعمليات بيانگر نتايج 
در زماني كه او خبر اين تماس را داد، برقرار نشـده   نجمتماس با سرهنگ  .

برقرار شده  ،بود، بلكه از مدتي طوالني و چه بسا زماني بسيار طوالني قبل از آن
رسـد كـه پـيش از دادن آمـوزش كـافي بـه او و انجـام         منطقي به نظر نمي. بود

گاه سـرّي پيشـرفته و همچنـين ليسـت     هاي الزم در مورد وي، يك دست آزمايش
  .اطالعات تفصيلي درخواستي در اختيار وي قرار گيرد

اعتمـاد كـرد، چـه بسـا هـدف وي از ارائـه        نجمنبايد به صداقت سرهنگ  .
. اش مشـروعيت بخشـد   هاي دوجانبه گونه اخبار آن باشد، كه به تداوم تماس اين

شكار است، و از سويي ديگر آصدام ژيم راي كه از يك سو براي  تماس دوجانبه
اي نيست كـه بتـوان بـه     وضعيت اخالقي او به گونه آنكهبه ويژه . باشد سرّي مي

بهتر آن بود كه مراكز حساس از حيث امنيتـي تحكـيم گردنـد؛    . وي اعتماد كرد
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و  نـد حـاكم بـر عـراق، موجـب ايجـاد خـأل       ولي وجود عدم موازنه در رفتار با

 .كشور گرديده استاي در امنيت  هاي كشنده شكاف
راننـده  . ه شـد ها برداشـت  يليپرده از عمليات نفوذ خطرناك اسرائ 1982در سال 

 -  كردن زمين ساخته شده بود كه براي خاكبرداري و صاف - غيرنظامي » لودر«يك 
هـاي   انگيزي كه روي خط تمـاس  هاي شگفت در اثناي كار، با تجهيزات و دستگاه
در » H3«، واقـع در منطقـه   »الوليد«هاي هوايي  اهكابلي محوري بين بغداد و فرودگ

خيلي فـوري معـاون فنـي    . حوالي مرزهاي غربي جاسازي شده بود مواجه گرديد
و دو افسـر ديگـر مأموريـت     محمد سمير محمد حسنسرتيپ ستاد  اداره اطالعات،

 هـا  سرانجام معلوم شد كه اسـرائيلي . يافتند تا اقدام به شناسايي اين موقعيت نمايند
امـا  . اند، تـا ضـمن شـنود مكالمـات، آن را پخـش نماينـد       به اين نقطه نفوذ كرده

هـا   زيـرا اسـرائيلي  . ها كامالً نابود شدند و آن سه افسر نيز به قتل رسـيدند  دستگاه
كـار   آنهـا ها به دست ما نرسند، يك تلـه انفجـاري نيرومنـد در     براي آنكه دستگاه

داده شده  نجمدرخواستي كه به سرهنگ  با بررسي ليست اطالعات .گذاشته بودند
بود، معلوم گرديد كه برخي از اين اطالعات به نحوي مربوط به طـرح گـردآوري   

جمـع آوري شـده بـود و همچنـين مربـوط بـه       »NOW«اطالعات، كـه در مجلـه   
  .باشد مي» الوليد«هاي  هاي فرودگاه فعاليت
  

  يك نفوذ در اطالعات ديگر
اطالعـاتي شـكل    ةوجه ديگر، به منظور رخنيك تالش قابل ت 1987در سال 
كـار  » حبانيـه «يك كارشناس نظـامي روسـيه، كـه در پايگـاه هـوايي      . گرفت

دستيابي به اطالعـات   ةكرد، از يك افسر خلبان عراقي خواست تا در زمين مي
اين خلبان نيز مراتب را خيلي زود اطالع داد، و . همكاري نمايد آنهاسرّي با 

بـا وجـود   . ط عراق و روسيه، شاهد تشـنّجات گـذرايي شـد   به دنبال آن رواب
هاي نيروهاي مسـلح گسـترش    بخش كارشناسان روسيه، تقريباً در كلية اينكه

هاي وارداتي عراق نيز از طريق روسيه تـأمين   پيدا كرده بودند و بيشتر سالح
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هـا و   نمود تـا بـه پرونـده    گرديد، ولي سرويس اطالعاتي روسيه تالش مي مي
، بـه اتفـاق مـديركل    1979در مـاه مـي   . سرّي نفوذ نمايـد  ةهاي ويژ فعاليت

هــاي  اطالعــات نظــامي، بــراي يــك ديــدار رســمي در چــارچوب كنفــرانس
گرديـد، بـه    ار مـي ه يك بار در بغداد و يا مسكو برگـز ما 6هماهنگي، كه هر 

تغييـري ايجـاد    آنهـا مشاهده كرديم كه در رفتار  ما در اين سفر. مسكو رفتيم
اين بار، اطالعات زيادي كه معموالً راجع به ايران در اختيـار   آنها. ستشده ا
اطالعـات   ة، رئـيس ادار كـراخ مـالوف  ژنـرال  . گذاشتند، به مـا ندادنـد   ما مي

او . روسيه، براي توجيه اين اقدام جمالت صـريحي را بيـان نمـود    ةخاورميان
و ايـران   شاه سرنگون شده است و دليلي براي تداوم تنش بين عـراق «: گفت

  ».وجود ندارد
پس از پايان يافتن يكي از جلسات رسمي ما، با يكـي از افسـران شـاغل    

يات مربوط بـه  هزار دالر، جزئ 3ها، توافق كرديم كه در ازاي  در اين سرويس
اين افسر نيـز تعـدادي فـيلم را كـه بـا      . اين اطالعات را در اختيار ما بگذارد

هـا   ايـن فـيلم  . در اختيـار مـا گذاشـت   هاي معمولي گرفته شده بـود،   دستگاه
هـا، بـه    يكـي از ايـن گـزارش   . هاي جامعي راجع به ايران بود حاوي گزارش

اين گزارش بيانگر ميـزان  . شد نيروي هوايي و پدافند هوايي عراق مربوط مي
، اين ترديد را در مـا  مسئلهاين . نفوذ روسيه در امنيت نيروهاي مسلح ما بود

ي اطالعـاتي  هـا  ا ايـن عمليـات توسـط سـرويس    به وجود آورد كه چـه بسـ  
ـ  ] سابق[شوروي  ده شـده باشـد، تـا بتواننـد در ازاي محكوميـت      تـدارك دي

ظور اجير نمـودن خلبـان عراقـي، مـا را محكـوم      نهاي انجام شده به م تالش
هاي عراقي، براي پوشش مالي بـه   هاي سرويس اما اين ترديدها تالش. نمايند

مثل يكي از . روسيه و يا غير آن را متوقف نكردمقامات مهم، اعم از مقامات 
ت سال پيش مسـتقيماً امـوالي از   سكشور بزرگ كه بي هاي فعلي يك ديپلمات
كنـد،   هاي اطالعاتي، دريافت كرده است و در حال حاضر تالش مي سرويس
  .را بشكندصدام انزواي  تا حلقة



ی  ۴۴٢ ر وازه  ی  ا   و
  هماهنگي اطالعاتي

له ئي گونـاگون، يـك مسـ   هـاي مختلـف در كشـورها    هماهنگي بـين سـرويس  
ها بيانگر وجـود تفـاهم مشـترك پيرامـون      گونه هماهنگي اين. آور نيست تعجب

فرض بر ايـن اسـت    ،از سوي ديگر. باشد نقاط و محورهاي مورد هماهنگي مي
كه روابط مستحكم در سـطوح سياسـي و نظـامي و اقتصـادي و يـا حـداقل در       

وابطي وجود نداشته باشد، داشـتن  اگر چنين ر. ها وجود دارد برخي از اين زمينه
  . گردد برانگيز مي آور و شك هاي اطالعاتي تعجب هماهنگي

  :كند حكومت فعلي عراق براي دستيابي به اهداف زير تالش مي
] از طريـق [كشـورهاي مـورد توجـه ويـژه،     دربـاره  دستيابي به اطالعاتي  .1

اطالعات دفـاعي  و همچنين » CIA«هماهنگي با آژانس اطالعات مركزي امريكا 
ارگـاني  (برداري اطالعات فرانسـه   و اطالعات روسيه و مركز بهره» DIA«امريكا 

تركيـه،  مـورد  در . صورت گرفته است) كند اطالعات نظامي كار مي ةكه در زمين
عـالوه  . اسرائيل و پاكستان، با سرويس اطالعات روسيه نيز هماهنگي شده است

آلمان، فرانسه و ايتاليا نيز  ،]سابق[وگسالوي بر اينها سرويس اطالعاتي عراق با ي
  .هايي داشته است هماهنگي

هاي اطالعاتي عـرب برمبنـاي ماهيـت اهـداف و      ابعاد هماهنگي با سرويس .2
 :توان به موارد زير اشاره كرد در اين خصوص مي. هاي سياسي، متفاوت است رژيم
ها  يان بردن نگراني، به منظور از م]فارس[ج يهماهنگي با كشورهاي عرب خل .

هاي مناسب به منظـور   و ترديدهاي اين كشورها و همچنين ايجاد پوشش و فرصت
هاي رسـمي و   هاي اطالعاتي و ضد اطالعاتي، در پوشش استقرار افسران و ايستگاه

  .پذيرد تدريجي صورت مي غير رسمي، و با هدف گسترش و توسعة
ج يلـ جي كشـورهاي خ مچنين گسـترش خـار  توانمندي فني و اطالعاتي و ه

هاي اطالعاتي در خصوص گردآوري اطالعـات   به سطحي كه سرويس ]فارس[
توانستيم بـه كمـك    اما ما مي. رسيد راجع به ايران و غير ايران رسيده بودند، نمي

هـاي   فعاليت واسطة و همچنين بههاي اطالعاتي كشورهاي بزرگ جهان  سرويس
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به نظـر  . اختيار داشتند دست پيدا كنيمدر  آنهاخودمان، به اطالعاتي كه  گستردة
اي مناسب و ديپلماتيك، مخالفت خود را بـا   رسد هنگامي كه كويت به شيوه مي

سرلشـكر سـتاد   . ن واقعيت آگاه بـود انجام هماهنگي اطالعاتي اعالم نمود، از اي
مأموريت يافت تا به كويت مسـافرت نمايـد و مقامـات ايـن      عدنان ناجي حبيب
. ولي او با دست خالي بازگشت ،ها مجاب كند گونه هماهنگي ينكشور را براي ا

  .فقط يك ساعت مچي شخصي به او هديه كرده بودند آنها
ــا  . ــه كــارگيري » مصــر«هــدف از انجــام همــاهنگي ب در مراحــل اوليــه، ب

ولـي از آنجـايي كـه    . در قبال ايـران بـود  » مصر«هاي سرويس اطالعاتي  فعاليت
البتـه  . نمود، صرفاًً بر بعد آموزشـي تأكيـد گرديـد    تحقق چنين هدفي دشوار مي

هاي مصـر بـه    چنيني نفوذ به سرويس هاي اين تالش گرديد تا با تداوم هماهنگي
اما همـاهنگي بـا ديگـر كشـورهاي عـرب      . عنوان يك محور اساسي تلقّي گردد

همچون يمن، سودان و اردن، صرفاً هدف ايجاد نفوذهـاي عميـق، بـه ويـژه در     
 يافتـة  در اين كشورها افسران آمـوزش زيرا عراق . كرد ن را دنبال مييمن و سودا

عالوه بر آن عراق عمليـات تجديـد نظـر در سـازمان     . زيادي در اختيار داشت 
هـايي سـازماندهي    افسران يمني در قالب حلقـه . كرد نيروهاي يمني را دنبال مي

ر اختيـار  هـاي سـرّي خـود را د    شده بودند كه هر حلقـه، اطالعـات و فعاليـت   
وي در ايـن دوره، در يمـن   . داد قـرار مـي   حسن حسـين سرلشكر ستاد اطالعات 

اهميت اين كار فقط بـه اطالعـات بـه دسـت      حساسيت و. كرد انجام وظيفه مي
هـاي   شد كه يك سـري حلقـه   شد، بلكه خطر از آنجا ناشي مي آمده محدود نمي

هاي رهبـري خـود بـه    براي تحقق رؤياصدام مخفي يمني به وجود آمده بود كه 
  .چشم دوخته بود آنها

از جمله رويدادهايي كه چه بسا ممكن است جالب توجه به نظـر برسـد آن    .
هـاي   در بغداد، با اطالع ادارة اطالعات كوبا، تـالش » كوبا«نظامي  تةاست كه وابس

زيادي را به كار بست تا مجموعـه اطالعـاتي كـه راجـع بـه مقاصـد و گسـترش        
و عربستان و تركيه به دست آورده در اختيـار  ] فارس[ج يلن در خوهاي متّحدينير
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ي او را دسـتگير كردنـد كـه وي در    وضـعيت ولي عناصر امنيتي مـا در  . ما قرار دهد

حال فيلمبرداري از اهداف مهم عراق با استفاده از دستگاه فيلمبـرداري ويـديويي،   
وي در حـال   .بـود  »طوفـان صـحرا  «گسـتردة هـوايي    ةاندكي پيش از آغاز حملـ 

فيلمبرداري از ستاد صنايع نظامي و ديگر اهدافي كه بعدها هدف بمبـاران هـوايي   
توانند تصـاوير   هاي جاسوسي مي ماهواره اينكهبا وجود . موشكي قرار گرفت، بود
گونه اهداف را تهيه نمايند، ولـي دادن چنـين مـأموريتي بـه      آشكار و دقيقي از اين

ه منظور آلوده ساختن او و يا كسب اطالعـات بيشـتر   وابسته نظامي كوبا، چه بسا ب
از جمله عللي كه فرضيه فعاليت او براي تأمين منافع يك طرف ديگـر،  . بوده است

هـاي تعقيـب و كنتـرل     كرد، اين بود كه گزارش غير از حكومت كوبا را تقويت مي
هــا و  او، حــاكي از آن بــود كــه وي ديــدارهاي مشــكوكي بــا شخصــيت ةپيوســت
 .ها داشته است هاي مرتبط با امريكايي تديپلما
هـا و   دستيابي به فنـون و روش  ةبه هماهنگي امنيتي در زمينصدام رژيم  .

ها، كه در كشـورهاي شـرق و غـرب فـراهم بـود،       ابزار حفاظت از شخصيت
به اين منظور از تجربيـات يوگسـالوي، روسـيه،    . داد اي مي العاده اهميت فوق

رياسـت جمهـوري، پيوسـته    . شـد  بـا اسـتفاده مـي   فرانسه، آلمان شـرقي و كو 
دها و عمليـات تـرور   ااطالعات مفصل و جامعي درباره اسناد تصويري رويـد 

جمهـوري تركيـه در    هنگـامي كـه رئـيس   . خواسـت  سياسي و نفوذ امنيتي، مي
صـدام  قـرار گرفـت،    1980 عمليات ترور نافرجام در اواسط دهةمعرض يك 

بـراي  . مفصلي راجع به اين عمليات گرديدشخصاً خواستار دريافت اطالعات 
  :تدابير مختلفي داشتصدام همين حفاظت از 

  
 ه در دفتر شخصي كار روزانه صدامانجام تفحص و معاينات دقيق روزمر) الف

  .منفجره وجوي مواد شيميايي و جست .

 .ها ها و فرستنده سيم از جمله ميكروفن هاي فني بي جوي دستگاهو جست .

  . آنهاها و كسب اطمينان از سالم بودن  تلفن بررسي فني .
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بازرسي و كنترل ديداركنندگان، گرفتن انگشتر، خودكار، سـاعت مچـي و    .
اي ه كيف دستي آنها، از بين بردن بوي عطر و كسب اطمينان از سالم بودن دسته

گونـه   البته تعداد بسـيار انـدكي از افـراد از ايـن    . (آنها از هرگونه بيماري پوستي
 .)ديدها مستثني بودندباز

. كامالً ممنوع بودصدام هاي وارده به رياست جمهوري به  تحويل اصل نامه .
شد و هر كاغذ ارسالي از هر مقامي، غير  كپي ميصدام ها در دفتر منشي  اين نامه

از ايـن  ) اطالعـاتي و امنيتـي  (هاي ويژه  هاي سرويس از منشي صدام، و گزارش
  .قاعده مستثني نبودند

  
 ها و نقاط انجام ديدار حفظ امنيت و حفاظت از جاده )ب

و صـدام  عناصر امنيتي ويژه و گارد ويژه، در هر دو باند محل رفت و آمد  .
  .شوند هاي عمومي مستقر مي ها و ميدان به ويژه در چهارراه

جا را دارد، مورد بازرسـي و دقـت نظـر    قصد بازديد از آنصدام نقاطي كه  .
هـا و   اين رابطه، كشف مواد منفجره و اشغال نقاط و سـاختمان  در. گيرد قرار مي

اماكن مشرف بر مناطق توقف و يا تشكيل جلسات و سخنراني وي مورد تأكيـد  
 .گيرند قرار مي

نيروهاي امنيتي ويژه و همچنين گارد ويژه، در اماكني كه قرار اسـت   .
، به صـورت  تجمع نمايندصدام مردم به منظور گوش فرادادن به سخنراني 

گونـه مراسـم ظـرف     ايـن  اينكـه با وجـود  . كنند اي حضور پيدا مي گسترده
هاي اخير تا حدود زيادي كاهش پيدا كرده است، ولي چيـزي حـدود    سال

هـاي غيرنظـامي،    بـا لبـاس  ) نفـر  500در حـدود  (يك هنگ از گارد ويژه 
حضـور   عالوه بـر آن منطقـة  . شوند پيشاپيش در ميان جمعيت پراكنده مي

اي كـه امكـان رخنـه در آن     گيـرد، بـه گونـه    تحت محاصره قرار ميصدام 
 .وجود ندارد

به يك اداره، يا يك دفتر و يا يـك فرمانـدهي نظـامي و     مهنگامي كه صدا .
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كند، امكان خروج افراد از اين مراكز زمـاني وجـود دارد    ديگر مراكز مراجعه مي

اين قانون . در نمايداوز آن را صكه باالترين مقام از محافظان صدام، مستقيماً مج
هاي فرمانـدهي كـل، در مـورد     و يا حضورش در قرارگاهصدام در هنگام بازديد 

ايـن در  . شود ها و افسران ستاد و فرماندهان به مورد اجرا گذاشته مي كميته ةكلي
هـا و يـا    حالي اسـت كـه برخـي از ايـن ديـدارها، بـه ويـژه در جريـان جنـگ         

 .كشد ها به درازا مي ، ساعتالعاده هاي فوق وضعيت
هـاي   تماس كليةو شوند  ها و اماكن مورد بازديد پنهان نگاه داشته مي جاده .
عـالوه بـر آن، چنـد سـتون از     . شـود  سيمي و يا كابلي در آن منطقه قطع مـي  بي

آيند تـا جهـت واقعـي     هاي متعدد و موهوم به حركت درمي ها در جهت اتومبيل
 .مشخص نشود

گونه تدابير قاطع امنيتي را در كنار برخي از اقـدامات كلـي و    ينهنگامي كه ا
اشاره كرديم، قرار دهيم، شايد اميـد سـرنگوني    آنهااي كه پيش از اين به  يا ويژه
يـن  ولـي ا ! و رژيم خونخوارش در نزد برخي از افراد به يأس مبدل شـود صدام 

ـ  اميـدها را فـراهم   ت اراده و برانگيختـه شـدن   بينش و منطق بايد موجبات تقوي
نسـبت بـه   صـدام  شود اين است كه، اگر  پرسشي كه در اينجا مطرح مي. گرداند

تداوم حاكميت براي مـدتي طـوالني اطمينـان داشـت، و اگـر در داخـل عـراق        
گونـه اقـدامات و تـدابير     دشمني با او وجود نداشـته باشـد؛ بنـابراين چـرا ايـن     

فروپاشـي  ! ن عراقـي اطمينـان نـدارد   ميليـو  20او به ! گردد؟ العاده اتخاذ مي فوق
اي  لهئاعتمادي بر آنهـا، مسـ   بي هاي تنگ داخلي و همچنين حاكم شدن جو حلقه

تمرّد، جدا شدن و عـدم توجـه، بـه    . نيست كه درك آن مستلزم دقت نظر باشد
، در )پسر بزرگ صـدام ( عديتالش به منظور ترور . ده استاي رسي حد پيشرفته

در صـدام  ن روش امنيتـي  قاطعي است بر شكننده بـود  ، دليل12/12/1996روز 
  ].عراق[مردان  برابر ارادة
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  هاي نفوذ شيوه
كه تا حدودي به يكديگر مـرتبط   ذ اطالعاتي و امنيتي دو گونه استرخنه و نفو

  .نفوذ فني و نفوذ انساني: تند ازاراين دو شكل نفوذ عب. باشند مي
  
  نفوذ فني .1

ي در حمله و يا در اقدامات حفاظتي، بستگي به سـطح  ميزان موفقيت و يا ناكام
همچنـين چـارچوب تـدابير     هـاي درگيـر و   پيشرفت تكنولوژي و علمي طـرف 

ميـزان ارتبـاط بـين نفـوذ فنـي و انسـاني، از طريـق        . اتخاذ شده دارد پيشگيرانة
 اما الزمـة . پذير است ف درگير امكانهاي فني و انساني دو طر شناخت توانمندي

نفوذ فني شامل بر همه . باشد طرف مقابل مي] مواضع[و رخنه در عمق  آن، نفوذ
  :باشد هاي زير مي و يا برخي روش

هاي اصـلي و يـا خطـوط تمـاس سـرّي كـابلي، كـه در         كابل نفوذ به شبكة .
گذرند و در بيشـتر   هاي مشخص و تحت حفاظت شديد از درون زمين مي گذرگاه

هاي هشدار دهندة هوايي به كـار گرفتـه    هاوقات براي اهداف نيروي هوايي و شبك
. كننـد  كشورهاي متعـددي در سـطح جهـان از ايـن روش اسـتفاده مـي      . شوند مي

هـاي   ها توانستند براي مدتي محدود به خطوط ما نفوذ نماينـد، ولـي تـيم    اسرائيلي
  .شناسايي متّحدين، نخواستند و يا نتوانستند به چنين اهدافي نفوذ نمايند - گشتي
 .هاي جاسوسي طريق ماهواره ، از»مايكروويو«هاي  تماس ذ به شبكةنفو .
تـرين و   هـاي تلگرافـي كـه خطرنـاك     نامه سيم و مبادلة شنود مكالمات بي .

هـاي   چنين روشي در جنـگ . باشد ترين منبع از دست دادن اطالعات مي گسترده
 .گيرد بلندمدت و در روند عمليات مورد استفاده قرار مي

ها و مكالمات صوتي رمزدار، از طريـق دسـتيابي بـه     مهاليل نشنود و تح .
و يـا  ) قابـل تحليـل  (دسـتي   ةكليد رمز، كه بـه ايـن منظـور از رمزهـاي سـاد     

ميـزان توانمنـدي در   . شود تجهيزات رمز مكانيكي و يا الكترونيكي استفاده مي
اين زمينه منوط به سطح علمـي اسـت كـه در انحصـار دولـت و كشـورهاي       
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هـا، خـارج از    بـرداري از ايـن روش   بهـره . باشد مي آنهايا برخي از  پيشرفته و

اتفـاق  توانمندي و امكانات كشورهاي جهان سوم و حتي اكثريـت قريـب بـه    
دانيم كه تعـداد كشـورهايي كـه بـه ايـن سـطح        مي. باشد كشورهاي جهان مي

 .اند از تعداد انگشتان دست بيشتر نيستند رسيده
هاي نظـامي و   ها و وابستگي نفوذ در سفارتخانه: نفوذ ويژه عبارت است از .

سيم، كاشـتن فرسـتنده در    هاي تماس بي شبكه ،از طريق تلفن ،ها دفاتر و شركت
حـدود   ز فاصلةدفاتر و يا متمركز كردن يك پرتو نوري ويژه به محل جلسات، ا

، هاي اسـپانيا، هنـد، پاكسـتان، تركيـه     رخنه به سفارتخانه( .يك كيلومتر يا بيشتر
پيش از آغاز جنگ كويت، از طريـق   صر، قطر و ليبي در بغداد، در دورةلمان، مآ

  .)پذير گرديد نفوذ مستقيم به داخل ساختمان، امكان
  

  نفوذ انساني. 2

بـا   آنهـا شـود از ارسـال    به منظور دستيابي به محل نگهداري اسراري كه تالش مي
گونـه   امكان دستيابي بـه ايـن   كهايناستفاده از ابزار فني جلوگيري به عمل آيد و يا 

  .شود گيري از ابزار فني وجود ندارد، از شيوة نفوذ انساني استفاده مي اسرار با بهره
هـاي اطالعـاتي    ، امكان نفوذ انساني سـرويس ]فارس[تا جنگ دوم خليج 

ولي بعد از اين . بيگانه، به درون نيروها و تأسيسات مهم ما، بسيار پيچيده بود
و همچنين  هزار اسير 60با توجه به وجود . ريخت امنيتي فرو جنگ معيارهاي

هـا، اسـرار    ها و دواير حساس و كميتـه  ورود آزادانه به تأسيسات و فرماندهي
از سوي ديگر، مبارزات ميهني بين ملـت عـراق و   . شكار گرديده استعراق آ

 سـازي رسـيده   رژيم اين كشور، ابعاد كاملي به خود گرفته و به حد سرنوشت
رو اسـرار رژيـم، بـه عنـوان      از همـين . كه امكان بازگشت از آن وجود ندارد

پرستانه و ابزاري به منظور براندازي آن تلقّي گرديـده   بخشي از مبارزات ميهن
. استصدام كند، تداوم حاكميت  مي زيرا خطر واقعي كه عراق را تهديداست، 

از سـرنگوني رژيـم    از همين رو بايد در ابعاد مختلف زندگي در عـراق، بعـد  
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هاي سهمگيني كـه   ها و ويراني با وجود خرابي. وي، تغييرات عميقي پديد آيد
هاي اطالعاتي كشورهاي ديگر همچنـان در   دامنگير عراق گرديد، اما سرويس

پرسـت   اطالعـاتي كـه توسـط نيروهـاي مـيهن     . تحقق اهدافشان ناتوان ماندند
پرسـتانه را در   هـاي مـيهن   جنبهگردد، تحقق  معارض، راجع به رژيم منتشر مي

فشار بر رژيم و افشاي مقاصد تجاوزكارانه و : ها عبارتند از اين جنبه. نظر دارد
المللي رژيم، آغاز جنـگ   اي و بين هاي فريبكارانه، نابودي محلي و منطقه شيوه

پرستان در نهادهاي رژيم، بدون برجـاي نهـادن    ميهن ةرواني با بيان ابعاد رخن
هاي معارضين در داخل،  ممكن است به منظور درهم كوبيدن پايگاهردپايي كه 
برداري اين رژيم واقع گردد و اثبات خطرات و تهديدهاي ناشـي از   مورد بهره

  .تداوم حاكميت صدام
گردنـد و نيروهـاي    هاي اطالعـاتي دچـار نـاتواني مـي     هنگامي كه سرويس

، به منظور ايجـاد  ميهني گردند، قدرت و ارادة مخالف رژيم با موفقيت مواجه مي
افشـاي علنـي اسـرار رژيـم و خطـرات آن،      . دهد تغيير فراگير خود را نشان مي

  .ارتباط مستقيمي با ارادة تغييرات در عراق دارد
  

  بررسي و تحليل تجهيزات
توليـد و گسـترش تجهيـزات و     ةجنگ سرد و رقابت بين شرق و غرب در زمين

هاي  طرف به منظور شناسايي ويژگي افزارهاي رزمي و همچنين تالش دو جنگ
گونه تجهيـزات و اجـزاي الكترونيكـي آن، شـرايط      فني و چگونگي كاركرد اين

از همـين رو  . هاي اطالعـاتي را فـراهم كـرده بـود     گيري شديدترين جنگ شكل
به ميـداني بـراي آزمـايش كـاركرد و تـأثير       اينكهجنگ عراق با ايران، عالوه بر 

ه صورت عملي و ميداني تبديل شده بـود، مـورد توجـه    افزارها ب گونه جنگ اين
هـاي   رژيم صدام، هميشه بدون رعايت جنبه. شديد اطالعاتي نيز قرار گرفته بود

هـا، از   طـرف  فراهم نمودن فرصت كامل براي كلية رار وساخالقي ، در افشاي ا
موضوع اين بود كه اين رفتـار،  . داد بخشش نشان مي خود سخاوتمندي و بذل و
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جويي و گـاهي اسـتفادة شخصـي يكـي از افـراد خـانوادة حـاكم         ه منظور بهرهب

آنها نيز اين بـود كـه پيامـدهاي ايـن اقـدامات بـراي        ةگرفت و بهان صورت مي
  .باشد، ولي واقعيت چيز ديگري بود مصالح عمومي مي

همچنين  و »فينكس« هواي به هوا موشك فروند يك روسيه اطالعاتي سرويس
» تـام كـت   14-اف«رونـد هواپيمـاي   يرفلزي مربوط به يـك ف قطعات فلزي و غ

اين هواپيما با آتش يك . به دست آوردصدام ساخت امريكا را، از طريق رژيم 
در داخل اراضي عراق سرنگون » لوكت« فروند موشك زمين به هوا، در منطقة

سـاخت انگلسـتان و   » اسـكوربيون «عالوه بر آن يك دستگاه تانـك  . شده بود
متري خودكار و ديگر تجهيزات رزمي را نيـز از طريـق رژيـم     ميلي 155توپ 
ظـر اطالعـات نظـامي و    اين تجهيزات رزمي، زير ن. به دست آورده بودصدام 

. بارگيري شد» حبانيه«نظامي روسيه در بغداد، از پايگاه هوايي  همچنين وابستة
اي همچنــين تعــدادي از كارشناســان شــوروي بــه منظــور بازديــد از هواپيمــ 

اش از ايران به عراق منتقـل شـده    خلبان فراري كه به وسيلة» فانتوم«امريكايي 
  .بود، به عراق آمدند

از سوي ديگر به چند سرويس اطالعاتي غربي، فرصـت بزرگـي بـه منظـور     
هـا   ايرانـي . شمالي، داده شـد  قبضه توپ بزرگ ساخت كره معاينه و تحليل يك
افزارهاي مختلف  جنگ آنكهخالصه . دفاو جاگذاشته بودن ةاين توپ را در منطق

امريكايي، فرانسوي، انگليسي، روسي، چيني و يوگسالويايي و غيره، به راحتـي  
هاي متخاصم، با موافقت مستقيم رئـيس   هاي اطالعاتي طرف در اختيار سرويس
  .گرفت رژيم عراق قرار مي

  
  با فرماندهان نظامي صدام  ابطةر

ثبات، در كنار رهبـران سياسـي، نقـش     اطق بيدر كشورها و منفرماندهان نظامي 
بـه كـارگيري زور و يـا    طبيعـي   اين، نتيجة. نمايند اساسي و كارآمدي را ايفا مي

صـدام  . باشـد  ن براي تحقق ارادة ملت و يا تحقق رهبري فردي مـي نشان دادن آ
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پرسـتي و   اي، تـأثير رشـد مـيهن    هاي اوضاع روانـي داخلـي و منطقـه    پيچيدگي
در فرماندهان نيروهاي مسلح و آشنايي آنها با منافع ميهني و ملّـي را  زم يناسيونال

از همين رو باالترين درجة نظامي عراق و عنوان ستادي را . به خوبي درك نمود
التحصـيل شـدن فـرد از دانشـكدة      ، بيانگر فارغ»ستاد«عنوان . به خود اعطا نمود

هـاي   سـال، آمـوزش   دانشجويان اين دانشكده موظفند ظـرف دو . باشد ستاد مي
غيـر از  (تأكيد داشت كه بـه صـورت مسـتمر    صدام به هر حال . دقيقي را ببينند

او خـود را بـه عنـوان    . شـود با لباس رسمي نظامي مشاهده ) موارد نادر و اندك
به اختالفات و تضّـاد خطرنـاك   صدام . تعيين نمود» كل نيروهاي مسلح فرماندة«

اش بـر   او براي تحكيم سـلطه . برده بوداسي و نظامي پي يبين رهبري س موجود
  :هاي زير متوسل گرديد زيردستان خود، به روش

او در انتخــاب رهبــران سياســي، كســاني را مــد نظــر قــرار داد كــه از   .1
آميختـه بـا    ةتحصيالت علمي محدود و جايگـاه اجتمـاعي ضـعيف و پيشـين    

شـكار و  ا آكه در زمان مقتضـي بتـوان آن ر   -  ها و كمبودهاي متعدد پيچيدگي
والن ئچنين انتخابي آن است كه اين مس نتيجة. مند بودند بهره - تبلور ساخت م

جايگاهي را داد  آنها، زيرا او به صدام، احساس وفاداري خواهند كرد نسبت به
ــه لياقــت آن را داشــته ــه خــواب آن را مــي كــه ن ــرا از  ديــده انــد و ن ــد؛ زي ان

فرضـيه در مـورد بسـياري از    ايـن  . هاي محدودي برخوردار بودنـد  شايستگي
معـاون   طـه الجـزراوي  : مثـل . كنـد  والن عراقي مصداق پيدا مـي ئمقامات و مس

در دوران بعد از جنـگ  (وزير عراق  نخست محمد حمزه الزبيدي، جمهور رئيس
  واقعـي او قبـل از حركـت     كه درجة علي حسن المجيدو ارتشبد ستاد ) كويت

، حماد شهابسپهبد  وي رانندة. ايي بودپايگاه آزاد هو، استوار 1968 ژوئية 17
نـاظم  اين شخص در جريان حركـت  . نيز بود رئيس اسبق ستاد مشترك ارتش

هاي متعددي  وليتئبه مس علي حسن المجيد. به قتل رسيد 1973در ژوئيه  كزار
ول دفتـر  ئه از آن جمله، عضو فرماندهي كشوري حـزب و مسـ  كمنصوب شد 

  .راق استسازمان شمال و سپس وزير دفاع ع
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 آنها. هاي مهم اجرايي هستند ها و يا توانمندي رهبران سياسي فاقد صالحيت .2

از آنجايي كه به صورت پيوسـته و  . خود را ندارند ةحتي حق انتخاب محافظان ويژ
توانند به عنوان منشأ تهديدي براي  هاي مختلف تحت كنترل قرار دارند، نمي به شيوه
قيـام مـردم   [ ريان سركوب انتفاضة، در جالجزراوي طه. و رژيمش تلقي شوندصدام 

را برعهـده  » نجـف «و » كفـل «، »حلّـه «كه فرماندهي ستون  1991مارس  ]عراق در
از او خواست كه با انتقال پسرعمويش، بـا  صدام رسمي خطاب به  ةداشت، طي نام

سرهنگ دومي، به منظور پيوستن به محافظانش و به عنوان محافظ شخصـي   جةدر
سيم اطالعاتي دريافت  بي هاي ويژة ما اين نامه را از طريق شبكه. فقت نمايدوي موا

. تحويل داديـم صدام محافظ ارشد  ياسين التكريتينموديم و آن را به سرلشكر ارشد 
ولي با وجود عبارات عاطفي كه در اين نامه به كار رفته بـود، ايـن خواسـته مـورد     

بـه  «: چنين نوشـته بـود  صدام خود به  ةمدر نا الجزراوي. قرار نگرفتصدام موافقت 
 »...به عزيزترين كسي كه او را دوست دارم !جمهور و رهبر سرورم، رئيس

اش از ايـن حـق سـاده و     مندي رهبران سياسـي  با بهرهصدام مخالفت  فلسفة
طبيعي آن است كه او قصد دارد آنها را تحت كنترل خود قرار داده و سرنوشـت  

، مـدير سـازمان   قصـي را، از طريـق پسـرش    آنهاو سالمتي شخصي و تحركات 
بـه رهبـران   صـدام  بين نگرش . امنيت ويژه، همچنان در اختيار خود داشته باشد

ها و كادرهاي حزب به آنها، نسـبت معكوسـي    اش و نگرش ملت و توده سياسي
طـه  كند كه بر نفرت مردم و حـزب از   مشاهده ميصدام هنگامي كه . وجود دارد
همين قاعـده  . دهد گرديده، بيش از پيش به او پايبندي نشان مي افزوده الجزراوي
هـيچ   آنهـا زيـرا  . نيز مصداق پيدا كرد محمد حمزه الزبيديو  طارق عزيزدر مورد 

ول ئماندن يك مقام و مس. شوند و رژيمش قلمداد نميصدام گونه تهديدي براي 
، محال شاخص از اهالي شهر موصل، در پست و جايگاهش براي مدتي طوالني

هـا و   به وفاداريصدام چون بدين ترتيب وي خارج از چارچوب رژيم . باشد مي
كند كه از نظر رژيم، ناديده گرفتن خطوط قرمـزي   هايي دست پيدا مي محبوبيت
  .توان آنها را ناديده گرفت شود كه نمي قلمداد مي
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  وضعيت فرماندهان نظامي
اص و بسـيار محتاطانـه   خـ  اندهان نظـامي، داراي ماهيـت و شـيوة   وضعيت فرم

  :زيرا. باشد مي
امنيتـي   ةالعـاد  فرماندهان نظامي با وجود تمام اقدامات سختگيرانه و فـوق  .1

تواند به نحوي عليـه   شود، داراي نفوذي هستند كه مي كه راجع به آنها اعمال مي
انگاري در اتخـاذ تـدابير    سهل. برداري قرار گيرد مورد استفاده و بهرهصدام رژيم 

شـود   رژيم حاكم مي مدن ضربه يا ضرباتي شديد بر پيكرةيتي، موجب وارد آامن
  .دبراندازي آن را نيز فراهم نماي و چه بسا سبب

كوركورانـه   توان با آن به شـيوة  گري شغلي است تخصصي، و نمي نظامي .2
منصوب نمـودن   باال به يك فرد و دادن يك درجة اينكهبا وجود . مودبرخورد ن

شـود، همچنـان    حساسي قلمداد نمي زير دفاع، چندان اقدام مهم واو در پست و
اعمال گرديد، ولـي در پـيش    علي حسن المجيدو سپس  حسين كاملكه در مورد 

ها و لشـكرها و   اي در سطوح نظامي، همچون فرماندهان سپاه گرفتن چنين رويه
 .باشد پذير نمي ها امكان ها و گردان ها و حتي هنگ تيپ

شود، افسراني بـيش   ر محاسبات صرف سنتي در نظر گرفته ميچنان كه د .3
تـر بگـويم، از    و دقيق» تكريت«وفادارترند كه از اهالي صدام از ديگران به رژيم 

هاي  رويدادهاي سال. باشندصدام و خويشاوندان و پسرعموهاي » العوجه«اهالي 
ثـال  بـراي م . چنـدان دقيقـي نيسـت    ةگذشته ثابت نمود كه اين فرضـيه، فرضـي  

حسـين  ، سـپهبد  فاضل براك التكريتي، سرلشكر عمرالهزاع افسراني همچون سپهبد
كـه   ثابت سلطان التكريتيو سپهبد ستاد  راجي التكريتي، سپهبد )داماد صدام( كامل

بودنـد، عليـه او   صـدام  هـاي   همگي از خويشاوندان و پسرعموها و يا همشهري
 .ام شدنددست به تمرّد زدند و همگي نيز اعد

تحصـيالتي   ةدور بسياري از فرماندهان ارتش، بنابـه داليـل انسـاني، هـم     .4
هـاي نظـامي مشـترك،     بودن، پيوند دوسـتي و مـودت ناشـي از گذرانـدن دوره    

 دليـل ها، پيوندهاي عشايري و حزبي و يا به  ها و واحدها و ارگان همراهي يگان
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باشـند، بـه    ي ميهاي معنوي و تاريخ از شهرهايي هستند كه داراي ويژگي اينكه

را به حال خود رها كنند، موجب  آنهااز همين رو اگر . اند يكديگر پيوند خورده
 .شوند حاكم مي هاي سياسي عليه رژيم خودكامة بندي ايجاد دسته

ثبـاتي، فرمانـدهان نقـش درخشـاني را ايفـا       در شرايط جنگـي و يـا بـي    .5
 آنكـه گيـرد و يـا    مـي  رهاي گروهـي قـرا   اين نقش مورد توجه رسانه. نمايند مي

هاي نظـامي،   خبرهاي آن از طريق روابط عمومي و مطبوعات و مجالت و كتاب
س و خطرنـاكي هسـتند   هاي حسا اينها از نظر صدام، جنبه. افتد ها مي بر سر زبان

  .باشند گيري عناصري نظير او يا مخالفان و جايگزينان وي مي كه بيانگر شكل
 

  ندهانضوابط برخورد با فرما
هايي تعيين و در پيش  اش بر نيروهاي مسلح، شيوه به منظور تحميل سلطهدام ص

  :ها چنين است محورهاي اساسي اين شيوه. گرفته است
ابعاد انسـاني و اخالقـي آن، از قـاموس     اعتماد و اطمينان را در لوي اص .1

از نظر او اعتماد و اطمينـان  . امنيت شخصي و امنيت رژيمش حذف نموده است
هاي سـمعي   در ظرف موقت زماني، آن هم برمبناي نتايج حاصله از كنترل صرفاً

در . گيـرد  هاي روزمره شكل مـي  و بصري مستمر، و همچنين اقدامات و فعاليت
و از جملـه بـرادران و پسـرعموهايش     توان به هيچ شخصـي،  هيچ شرايطي نمي

كنـاري  كـه موجبـات بر  الزم به يادآوري است كه يكـي از عـواملي   . اعتماد كرد
از سمت رياست سازمان اطالعات را فراهم كرد، آن بود  برزان ابراهيمنابرادريش 

عناصـر ايـن   . كه وي نام مديريت اطالعات را به رياست اطالعات تبديل نمـود 
دادنـد، از همـين رو    را مي» جناب رئيس«يعني » سيد الرئيس«سازمان به او لقب 

ول آن نيـز،  ئهمچنين به مس. يدا كردنام اين سازمان به سرويس اطالعات تغيير پ
  .عنوان مدير سرويس اطالعات داده شد

فرمانـدهان نظـامي و امنيتـي و     راقبت و كنتـرل مسـتمر در مـورد كليـة    م .2
. گيرد سياسي، بدون در نظر گرفتن هرگونه استثنايي در ابعاد مختلف صورت مي
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نظامي، از اداره ت براي مثال، مراقبت و كنترل فرماندهان ارتش توسط بخش امني
كل اطالعات نظامي و همچنين توسط سازمان امنيت ويـژه و سـازمان امنيـت و    

. گيـرد  صـورت مـي  ) در مناطق مسكونيشان(هاي امنيتي حزب  ت و كميتهاطالعا
هــاي متعــددي، گرداگــرد شــخص را  عمليــات كنتــرل و مراقبــت چــون دايــره

تان و مكالمات تلفنـي زنـان، و   خويشاوندان و دوس از جمله دايرة. گيرند دربرمي
عـدنان  ارتشبد ستاد . شود گاهي نيز به صورت غيرمستقيم از كودكان استفاده مي

پسـرعموي   علـي حسـن المجيـد   و همچنـين  صدام وزير دفاع و برادر زن  خيراهللا
 .هاي امنيتي ويژه را به عهده داشتند و بازوي جنايتكار وي، رياست كنترلصدام 
چينـي بـين فرمانـدهان نظـامي،      نمايد تا با سـخن  ش ميبه عمد تالصدام  .3
گاهي اوقات گزارشي را كـه توسـط يكـي از    . را با يكديگر برهم زند آنها ةرابط

دهند، يا  افسران عليه افسر ديگر نوشته شده است، در اختيار آن شخص قرار مي
ر، هـدف از ايـن كـا   . رسـانند  اين گزارش را به اطالع وي مي نام نويسندة اينكه

ترساندن اين افسر و ايجاد ترس و وحشـت هميشـگي در او و همچنـين وادار    
كردن او به تظاهر به تداوم دوستي با افسر مورد نظر، با وجود گـزارش مـذكور،   

صدام، خود نـوار  . باشد گزارش مي چنين خراب كردن روابطش با نويسندةو هم
او از هـر  . رسـاند هاي يك افسر عليه افسر ديگر را به گوش افسـر دوم   صحبت

 .اند با كسي سخن نگويند شنيدهكه خواست تا راجع به آنچه  آنهادوي 
اش در برابر برخي از فرماندهان، فرمانـدهان ديگـر    او در هنگام سخنراني .4

 .دهد را مورد ناسزاگويي و تحقير قرار مي
 شود كه از برخي افسران كـه  رتبه هشدار داده مي به برخي از افسران عالي .5

 .باشند، دوري نمايند متهم به اتهاماتي مي
اسـتانداران در  و وليت افسـران  ئنمايـد تـا از تـداوم مسـ     تالش ميصدام رژيم  .6
 .ها و براي مدت طوالني جلوگيري به عمل آورد؛ مگر در شرايط بسيار استثنايي پست
معجوني است از اقدامات و ابزارهايي چون تطميـع، تهديـد،   صدام رژيم  .7
پست و مقام، بركناري، زنـدان، صـدور حكـم اعـدام، بازنشسـته نمـودن،       دادن 
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ــالي و مع   ــداياي م ــاي ه ــه خــدمت، اعط ــدن ب ــازات،  بازگردان ــو امتي ــوي، لغ ن

 .نچه كه سابقاً داده شده و مصادرة اموال منقول و غيرمنقولگرفتن آ بازپس
هـا،   گونه شيوه براي نشان دادن ابعاد اين واقعيت و همچنين به كارگيري اين

رتبه صورت گرفته،  ري كه با برخي از فرماندهان عاليرفتامورد هايي را در  مثال
قيد حياتند و مشغول به كار خود هستند و يا بـه   در حال حاضر در اينكهاعم از 

را صـدام  اند و شايد بعد از مرگ  رفته اند و اينك به خواب ابدي فرو قتل رسيده
  .مكن اند، بيان مي ن و نفرين نمودهلع

  
   هايي از رفتار با فرماندهان نمونه

 خلبان ستاد عدنان خيراهللا طلفاحارتشبد . 1

ــد  . ــردايي   1939وي متولّ ــوده و پس ــت ب ــدام تكري ــش  ص ــرادر زن   و ب
  .است) ساجده خيراهللا(
 كدة نظـامي اسـت و پـس از حركـت ژوئيـة     دانش 37 فارغ التحصيل دورة .

 .ستدر دانشكدة ستاد عراق مشاركت داشته ا 1968
بـه عضـويت دفتـر نظـامي     فعاليـت نمـوده و    10تيپ او به عنوان فرماندة .

 .سرهنگ دومي ستاد درآمده بود حزب، با درجة
وي در . جمهور سابق عراق ازدواج كـرد  رئيس احمد حسن البكراو با دختر  .

به عنوان وزيـر دفـاع منصـوب گرديـد و تـا هنگـام مـرگش         1977سال 
ر اثر مواجه ب 9/5/1989او در روز . يار داشتهمچنان اين پست را در اخت

. كوپترش با طوفان شن، در جنوب غرب موصـل بـه هالكـت رسـيد     هلي
. كوپتر را برعهده داشت شود كه خود او شخصاً هدايت اين هلي يادآور مي
مقـدمات مـرگ وي را فـراهم نمـوده بـود، ولـي       صـدام  شود كه  گفته مي

 .ه دست نيامده استاطالعات قابل اعتمادي در اين خصوص ب
به عنوان كسي كـه روابـط خـوبي بـا برخـي از دوسـتانش داشـت         عدنان

هـاي   شخصي وي، كـه اينـك در شـعبه    ةشد؛ ولي پرونده و كارنام شناخته مي
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او از . شود، بيـانگر رفتـار ناپسـند وي بـوده اسـت      امنيت نظامي نگهداري مي
كـرد، دسـت بـه     يستوان يكمي در مراكز پليس خدمت م ةهنگامي كه با درج

اينگونه مسائل از . از آنها برنداشتزد و هرگز دست  اينگونه اعمال و رفتار مي
پوشيده نبود؛ زيرا او در طـول سـاليان گذشـته از مسـائل     صدام همان ابتدا بر 

از فرماندهان و يا افسـران شـاخص    عدنان. گاه بودآح مربوط به نيروهاي مسلّ
نگ تالش زيادي به كار نبرد، بلكه ترجيح سال ج 8او در طول . شد تلقّي نمي

من بارها هنگامي كه به او مراجعه . اي در پيش گيرد داد زندگي مرفه و آسوده
يـن  ا. اوسـت  و سايةصدام شنيدم كه وي برادر  كردم، اين جمله را از او مي مي

در سال . خرسند نبودصدام ها و اقدامات  ها و شيوه طلب از روش افسر راحت
اش اقامـت   هـاي روسـتايي   روز در يكي از خانه 40ح داد به مدت ترجي 1982

به صورت آشكار صدام . نمايد، و از حضور در محل انجام كار خودداري كرد
عبـدالجبار  او را تهديد نمود كه وي را از كار بركنار و به جاي او ارتشبد ستاد 

  .را براي اين پست تعيين خواهد نمود خليل شنشل
امنيـت ويـژه و    ةدر زمينـ  حسـين كامـل  اي به  نقش فزاينده اينكهاز  عدنان

كسي پيدا شده بود كـه   عدناناز نظر . شد، ناخرسند بود صنايع نظامي داده مي
اعمال نفوذ بر نيروهاي مسلّح و همچنين دسـتيابي   ةقصد داشت با او در زمين

 به اموال هنگفت ناشي از قراردادهاي خريدهاي نظامي و صنايع نظامي شريك
به عنوان يكي از سربازان محافظ شخصي  حسين كاملهمچنان به  عدنان. شود

  .نگريست ميصدام 
از  عـدنان خيـراهللا  و صـدام  روند رو به رشد فاصـله گـرفتن و دور شـدن    

نسـبت بـه    عـدنان همچنـين بـر ميـزان حساسـيت     . يكديگر ادامه پيـدا كـرد  
ايـن افسـران بـه     بـه  عـدنان . فرماندهان نظامي اهل موصل نيز افزوده گرديد

. نگريسـت  عنوان كساني كه به صورت جدي كانديد جانشيني وي بودند، مي
مقام رئـيس نهـاد    كه در حال حاضر قائم عبدالجواد ذنونبه ويژه ارتشبد ستاد 
  .باشد رياست جمهوري مي
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اي در اتـاق جلسـات فرمانـدهي كـل نيروهـاي       ، جلسـه 1986ماه مي  در

عبدالجواد ، ارتشبد ستاد عدنانصدام، . رديدمسلّح در كاخ جمهوري تشكيل گ
و  هشام صباح الفخـري ، سپهبد سـتاد  عبدالجواد ذنون، ارتشبد ستاد خليل شنشل

نفـر از اهـالي موصـل بودنـد و      4كه هر  ميسر ابراهيم الجبوريسرلشكر ستاد 
مـن در  . حضـور داشـتند   در اين جلسه شوكت احمدعطاهمچنين سپهبد ستاد 

ايران در اطالعات كـل   گي ستاد را داشتم و مدير شعبهسرهن حالي كه درجة
هـدف از  . جهت حضور در اين جلسه دعوت شده بودمصدام بودم، از سوي 

تشكيل اين جلسه بررسي اوضاع نظامي شرق دجله، بين دو اسـتان بصـره و   
 دليـل ضـمن تشـريح اوضـاع بـه      هشامسپهبد . ميسان، در مناطق باتالقي بود

ايفـا نمـوده بـودم و همچنـين تـالش      » فـاو «سـقوط  نقشي كه در نبردهـاي  
اطالعاتي من به منظور جلوگيري از اتّخاذ تصميمات خطرنـاك، كـه ممكـن    

ايـن سـخنان شـديداً    . بود به قيمت جانش تمام شود، از مـن سـتايش نمـود   
وي بـه خـاطر روابـط مثبـت مـن بـا ايـن        . را برانگيخـت  عـدنان حساسيت 

  .شدفرماندهان، نسبت به من نيز حساس 
خـود را بـه    هـاي هنگامي كه نوبت سخن گفتن من فـرا رسـيد، مـن نظر   

شـديداً   عـدنان . عيت نظامي شرق دجله بيان كردموضدرباره صورت روشن، 
پـاييني دارم و   و خاطرنشان ساخت كه من هنوز درجـة  به من اعتراض نمود

مـن از  . موضـوعات حسـاس را مطـرح نمـايم     ،شايسته نيست كه اين گونـه 
دانسـتم هـيچ يـك از     مأيوس، زيرا مي هخاطر شدم و ن نه آزرده نانعدسخنان 

ي چيزي كه مرا شگفت زده كـرد،  دهند، ول حاضران به سخنان وي بهايي نمي
درسـت   وفيـق بله، نظر سـرهنگ  «: گفتصدام . بودصدام العمل خشن  عكس
 عـدنان از سوابق  اينكهالبته اين سخنان مرا دلشاد نكرد؛ زيرا با وجود » .است

اي از  لقـه ايـن رويـداد در واقـع ح   . شـتم اي ندا نفرت داشتم، ولي از او كينـه 
بود؛ لذا دليلي نداشت كه بـا ايـن    عدنانو صدام زنجيرة اختالفات عميق بين 

  .خشونت به وزير دفاع پاسخ دهد
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 عبدالجواد ذنونارتشبد . 2

نظــامي و از  دانشــكدة 33 ةوي از اهــالي موصــل و فــارغ التحصــيل دور .
  . هاي قديمي است بعثي

 .به عضويت دفتر نظامي حزب درآمد 80 او در اواسط دهة .

 .نظامي حزب بود عضو فرماندهي شاخة 1971در سال  .

 . كرد انجام وظيفه مي» بصره«جنوب در  اطالعات منطقة به عنوان مدير شبكةاو  .

 »جيـل الشـيخ  « ةرا در منطقـ  5، فرمانـدهي تيـپ  1973در جريان جنگ اكتبر  .
   .منصوب شدپياده در اربيل  8آن نيز به فرماندهي لشكرپس از . رعهده داشتب

خليل ابراهيم محمـود  ، سرتيپ 1979در سال  حسن البكربركناري صدام پس از 
ي بركنار كرد و عضو دفتر نظامي حزب را از پست مديركل اطالعات نظام العزاوي

را بـه عنـوان    واد ذنـون عبـدالج ، سـرتيپ سـتاد   1980اول سال  به جاي او در نيمة
بـه امانتـداري و پـاكي و     عبدالجواد ذنّـون . مديركل اطالعات نظامي منصوب نمود

 1971مـن در سـال   . روف بوداخالص كامل نسبت به ارتش و حزب و دولت مع
كل اطالعات نظامي با او همكـاري   ادارةاطالعاتي جنوب و همچنين در  شبكة در

گرفتنـد، مـن    بازپس 1982خرمشهر را در ماه مي ها شهر  ايراني آنكهپس از . كردم
وگوي تلفني بـا   ه رفتم و مشاهده كردم در حال گفتبه دفتر موقّت كارش در بصر

صـدام  تلفني، وي به من اطالع داد كـه   پس از پايان يافتن اين مكالمة. ستاصدام 
ظ در جريان اين مكالمه او را به عنوان معاون عمليات ستاد مشترك ارتش، بـا حفـ  

ماهر سرلشكر ستاد  1983در ماه فوريه  .اش تعيين نموده است هاي فعلي وليتئمس
بـه   الزم. به عنوان مدير اطالعات بـه جـاي وي منصـوب شـد     عبدالرشيد التكريتي

اي براي مديركل اطالعـات نظـامي در    العاده فوق يادآوري است كه معموالً بودجة
و كتاب و هر طـوري كـه مايـل     شود كه مدير مربوطه بدون حساب نظر گرفته مي

. باشـد  هـزار دالر مـي   300اين مبلغ حدود . برداري نمايد تواند از آن بهره باشد مي
پست خود را در اين اداره واگذار نمايـد،   عبدالجواد ذنّونروزي كه قرار شد سپهبد 

ييـر و تحـول   خود به منظور بررسـي مسـائل و تغ   رسي براي انجام وظيفةبر ةكميت
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آنهـا مشـاهده   . آنها را به اتاق كارش هدايت نمود عبدالجوادسپهبد . شد وارد عمل

. اي ضخيم از خـاك فراگرفتـه اسـت    كردند كه سطح گاو صندوق پول وي را اليه
بـه هـيچ وجـه در آن را نگشـوده اسـت و       ،سال گذشته 3معلوم شد كه در طول 

بـه   1985در سـال  او . هاي داخل آن، همچنان به همان اندازه باقي مانده است پول
ارتش منصوب شـد و بـا كمـال صـداقت و بـه معنـي        كعنوان رئيس ستاد مشتر

 .واقعي كلمه در اين پست خدمت نمود
ــرد   ــاي نب ــين روزه ــزرگ«در اول ــامگاه  » دروي ب ــه در ش   در شــرق بصــره، ك

آغـاز گرديـد و تـا مـاه آوريـل       ]5عمليات كربالي -  19/10/1365[ 10/1/1987- 9
هاي سنگين همچنـان   تر و برجاي ماندن زيان شدت هرچه تمام با] 1366فروردين [

در بغداد تشـكيل  » السالم«ادامه پيدا كرد، نشستي در مركز اصلي فرماندهي در كاخ 
و  ماهر عبدالرشيدگاليه نمود كه سپهبد ستاد  جواددر جريان اين نشست سپهبد . شد

كنند و  ت صادره را اجرا نمياند و دستورا او را خسته كرده طالع الدوريسپهبد ستاد 
  ولـي از آنجـايي كـه    . تواند كارش را انجام دهـد  تا مادامي كه اين دو هستند او نمي

اسـاس   بـر صـدام  از سـوي شـخص    طالع الدوريو ) پدر زن قصي( ماهر عبدالرشيد
ايـن اظهـارات رئـيس    صـدام  مسائل مربوط به امنيت رژيمش منصوب شده بودند، 

مي عليه خودش تلقّي كرد و تمام نكات مثبت و خدمات ايـن  ستاد را به عنوان اقدا
پرست را ناديـده گرفـت و جمـالت ناشايسـتي كـه او اسـتحقاق آن را        افسر ميهن

كنم و به جاي تو يـك   تو را از پستت بركنار مي« :گفت. نداشت بر زبان جاري كرد
واند و او را را بار ديگر به خدمت فراخ ن عزيزسعدالديسپهبد » .گذارم تكّه سنگ مي

بعداً ثابـت  . ، به عنوان رئيس ستاد مشترك ارتش منصوب نمودجوادبه جاي سپهبد 
چند مـاه بعـد در   صدام . شد كه او بدترين جانشين براي بهترين شخص بوده است

را به ايـن پسـت و مقـام     سعدالدينهمان شرايطي كه «: بود تمسخر وي چنين گفته
همه » .عراق تعيين نمود جمهور رئيسز به عنوان را ني عبد الرحمن محمدعارفرسانيد 

 مسـئله و همـين   فردي ضعيف و نـاتوان بـود،   عبدالحمن محمدعارفدانستند كه  مي
  .و سرنگوني وي را فراهم نمودصدام و  حسن البكرهاي برسركار آمدن  زمينه
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بـه  صـدام  . هاي قبلي نبوده است بدون زمينه عبدالجوادبركناري سپهبد  ةحادث
، ذنـون نسبت به ) شهر صدام(هاي اهل تكريت  حزبيو توزي افسران  ينهخاطر ك

در جريـان خـارج شـدن     1981در سال  جوادسپهبد . دشمني او را به دل گرفت
دويمان از كاخ رياست جمهوري و عزيمتمان به سوي سـاختمان اطالعـات،   ره

ه هاي رسـيد  گزارش« :دو روز پيش به او چنين گفته استصدام به من گفت كه 
مشـاهده كـرد   صدام هنگامي كه . »...جنگي ها مي بيانگر آن است كه تو با تكريتي

ولـي  «  :او زد و گفـت  ةخاطر شده است بـر شـان   از اين جمله آزرده جوادسپهبد 
جمـالت ناشايسـتي   صـدام  » .له خودت را ناراحـت نكـن  ئزياد به خاطر اين مس

تـوان بـه او    اد اسـت و نمـي  آبخور او زي« :از جمله. آورد راجع به او بر زبان مي
  »...ها است و  دل او با سوري. اعتماد كرد

بـه بازنشسـتگي و محكـوم بـه      را وادار عبـدالجواد سپهبد صدام  ،به هر حال
هنگامي كه مادرش در موصـل فـوت نمـود بـه او     . اقامت اجباري در بغداد كرد

رحيم مـادرش  در مراسم ت ،اجازه داده شد كه صرفاً با حضور عناصر امنيتي ويژه
هنگامي كه . كنترل و مراقبت شديد عليه وي همچنان ادامه پيدا كرد. حاضر شود

 يت بگويم، يكي از مقامات بلندپايـة من قصد داشتم به موصل بروم تا به او تسل
رژيم عراق به من توصيه نمود تا از اين كار منصرف شوم؛ زيـرا عناصـر امنيتـي    

  .كنند رود يادداشت مي كه نزد او ميرا كسي  ويژه نام هر
پيشنهاد شد بار ديگر او را به خدمت بازگردانند تـا   1991مارس  ةدر انتفاض
به خاطر ترسي كـه  صدام ول دفاع از موصل انجام وظيفه كند، ولي ئبه عنوان مس

پـس از  . ها داشت، با اين پيشنهاد مخالفت نمـود  از توطئة او با هماهنگي سوري
شاور رياست جمهوري به خدمت بازگردانده شد و به عنوان م 1991آن در سال 

 در سـمت بعد از آن نيز با آرام شدن اوضاع، استاندار موصل گرديـد و از آنجـا   
آنكه  شد، بي مشغول به كار وطبان ابراهيم الحسنمقام ارشد وزير كشور يعني  قائم

سـال گذشـته وجـود داشـته،      20كسي به تفاوت بزرگي كه در موقعيت آنهـا از  
  .جه نمايدتو
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 دانشـكدة  37غ التحصـيل دورة  وي متولد موصل، مركز استان نينـوا و فـار   .
وزيـر دفـاع در آن شـركت     عـدنان خيـراهللا  اي كـه   همـان دوره . (باشد نظامي مي

زرهي روي آورد و براي مدتي طوالني فرماندة گارد زرهـي   رستة او به.) داشت
هاي قديمي است كه معروف به جسـارت و   او از جمله بعثي. اشتعهده د را بر

در » سيف سعد«مرزي  گيري تپة و در جريان عمليات بازپسا. باشند پايمردي مي
عهـده   زرهي را بـر  10، فرماندهي لشكر1980در اوايل سپتامبر » مندلي«جنوب 
ايـن  . منتقـل گرديـد   »الثميـده  - شرهاني« ةاو به اتفاق لشكرش به منطق. داشت

درنورديـد و   1980سـپتامبر   23لشكر مرزهاي عراق با ايـران را در بامـداد روز   
) غرب دزفول(اي از دهلران را در غرب تا دشت نادري در شرق  گسترده ةقمنط

انـدة سـپاه چهـارم كـه     پس از آن بـه عنـوان اولـين فرم   . به اشغال خود درآورد
  .منصوب گرديد عهده داشت، را بر» ميسان«استان  ةئوليت منطقمس

از رياسـت سـازمان   صـدام  بـرادر   بـرزان پـس از بركنـاري    1983سال  در .
ولـي بــه دنبـال گســترش محبوبيــت   . اطالعـات، بــدين مقـام منصــوب گرديــد  

اش، بـه   اش در استان موصل و همچنين افزايش نفـوذ سياسـي و نظـامي    مردمي
 .وليت كنار گذاشته شدئسرعت از اين مس

يات رئيس ستاد مشترك ارتش منصوب شد و در سال به عنوان معاون عمل .
صدام مكالمات او عليه  صابر الدوريسازمان امنيت نظامي زير نظر سپهبد  1986

آنگاه بر شدت كنترل و مراقبـت  . قرار دادصدام را ضبط نمود و آن را در اختيار 
اصـرار داشـت تـا بـا توجـه بـه جسـارت و         ،رئـيس رژيـم  . وي افزوده گرديد

در » زرباطيـه «از جمله در نبردهـاي  او را در كلية نبردهاي خطرناك  ،شجاعتش
مشاركت دهد، تا چه بسا خود را از  1986در فوريه » فاو«و سقوط  1983ژوئيه 

د از شـرّ او،  براي رهايي خـو صدام البته اين مسئله، يعني تالش . شرّ وي برهاند
بـا كسـاني كـه مـورد     و بارهـا ايـن مطلـب را     پوشيده نبود هشامبر خود ژنرال 

 .اعتمادش بودند در ميان نهاده بود
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اش به خـارج از   قرار شد به منظور درمان بيماري قلبي 1986در اواخر سال 
رتبه در مراسم بدرقه و همچنين  جمع كثيري از فرماندهان عالي. ندكشور سفر ك

ايـن مسـئله   . المللي بغداد حضور بـه هـم رسـاندند    پيشواز وي در فرودگاه بين
لذا تصميم گرفـت تـدريجاً وي را از مقـامش بركنـار     شد؛ صدام موجب نگراني 

اظهـار   هشامبه من اطالع داد كه ژنرال  هشامهوادار سپهبد يكي از افسران . نمايد
؛ ولـي از سـوي رياسـت    يـابم تمايل كرده كه من در مراسـم بدرقـة او حضـور    

. صرف نظر نمايم جمهوري به صورت صريح به من پيام داده شد كه از اين كار
را سـرنگون سـازد، امـا شـجاعتش بـر      صدام نمود  آشكار بود كه وي تالش مي

  .چربيد هاي امنيتي الزم براي چنين كاري مي رعايت جنبه
او را بازنشسته نمودند و بر شدت مراقبت و كنترل رفت و آمدهايش بـين   .

 .موصل و بغداد افزوده گرديد
ده شد و پس از ، به بغداد فراخوان1991س در اولين مرحلة انتفاضة مار .
پيـاده، در   38، فرماندة لشـكر ازهر اسماعيلو سرلشكر ستاد  عزت الدوري آنكه

عهـدة او   وليت اين عمليات بـر ئگيري استان ميسان ناتوان ماندند، مس بازپس
او پس از وارد شدن به اين شهر با اهالي آنجا بـا درايـت و مـدارا    . نهاده شد

» ميسـان «در زمينة پذيرفتن استانداري اسـتان  صدام او با پيشنهاد  .رفتار نمود
 .مخالفت ورزيد

) تـأميم (به عنوان مشاور رياست جمهوري و سپس استاندار استان كركـوك   .
به آنجا اعزام شد تا به شيوة غيراخالقي او را تحريـك   احمد بن وطبان. منصوب شد

پـس از آن بـه   . ل اقامـت نمايـد  از او خواست تا در منزلش در موصـ صدام . نمايد
به عنوان استاندار بغـداد تعيـين    1996مقام وزير كشور و سپس در سال  عنوان قائم

و وزيـر   عبدالجواد ذنّوناطالعات فعلي حاكي از آن است كه او و ارتشبد ستاد . شد
هـاي كنتـرل و مراقبـت     تحت شديدترين اقدام سلطان هاشم احمددفاع، ارتشبد ستاد 

ر دارند و روز به روز بر حساسيت رئيس رژيـم نسـبت بـه آنهـا افـزوده      سرّي قرا
 ]پسـر بـزرگ صـدام   [ عـدي روزي كـه  . ا از اهالي موصل هستندگردد؛ زيرا آنه مي
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. هدف تيراندازي قرار گرفت، آنها در تعطيالت آخر هفتـه بـه شهرشـان نرفتنـد    

ريختگـي در   همهايشان، به ايجاد نوعي در ولي به هر حال بركناري آنها از پست
كند تا حمايـت موصـل،    بيهوده تالش ميصدام زيرا . گرديد اين مرحله منجر مي

  .ترين شهر عراق بعد از بغداد را به دست آورد بزرگ
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او از اهـالي بغـداد و محلـة    . اين افسر از جمله مربيان دانشكدة ستاد بوده است
اسـتان  » الرمادي«، واقع در شمال غرب شهر »حديثه«صل اهل ولي در ا» الكرخ«
بـا آغـاز جنـگ بـا ايـران و بـا افـزايش        . باشد و در كرانة رود فرات مي» االنبار«

كرد نيز افزوده  مشكالت عراق، بر ميزان مشكالت و خطراتي كه او را تهديد مي
فه ايـن  وظي. زرهي بود 6زرهي از لشكر 16وليت وي فرماندهي تيپئمس. گرديد

و از منطقـة عمليـاتي   » خانقين«تيپ پيشروي در داخل قلمروي ايران، در منطقة 
امـا بـا   . بـود  1980سپتامبر  23مياني، در اولين مرحله از مراحل جنگ زميني در 

ها و همچنين نامناسب بودن زمين براي تحرّك گسـتردة   توجه به مقاومت ايراني
سـرهنگ سـتاد   . كند موريت خود عملنيروهاي زرهي، اين تيپ نتوانست به مأ

در ميان افسراني كه در جريان جنگ عراق با ايـران بازداشـت    شوكت احمد عطا
شدند و خيلي زود در دادگاه به اعدام محكوم گرديدند، در صـدر جـدول قـرار    

آنگـاه  . ولي اين حكم اجرا نشد و او چند ماهي را در زندان سپري كـرد . داشت
  .نشسته گرديداز زندان آزاد شد و باز

بار ديگر به خدمت نظامي فراخوانده شد و به عنوان فرماندة  1982در آغاز سال 
بـدون  . تعيين گرديـد » خانقين«، واقع در جنوب »مندلي«زرهي در منطقة  12لشكر 

دسـت   پشـتكار ترديد نه تنها براي نشان دادن چهره خوبي از خود در نزد صدام، با 
نمود تا از به وجود آمدن برخوردي كه چه بسا به  ميهايي زد، بلكه تالش  به تالش

ديري نپاييد كه فاجعة ديگري كـه  . قيمت جانش تمام شود جلوگيري به عمل آورد
هاي سپاه پاسـداران،   يگان. در مقايسه با فجايع قبلي شديدتر بود، دامنگير عراق شد
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تفـاق  قريـب بـه ا   آسا و سـريع توانسـتند اكثـر    ضمن دست زدن به يك حملة برق
. بـود، بـه اشـغال خـود درآورنـد     » منـدلي «ارتفاعات مرزي را كه مشرف بر دشت 

نشيني نمايند و به ايـن ترتيـب در    هاي پشتي عقب نيروهاي ما مجبور شدند به دامنه
البته اين عمليات از حيث نيروي بـه كـارگيري   . تيررس نيروهاي ايراني قرار گرفتند

ما . ما در اداره كل اطالعات، غافلگيركننده نبودشده و محورها و يا زمان اجرا، براي 
به صورت زودهنگام و از چند هفتة قبل از اجراي عمليـات، مراتـب را بـه اطـالع     

. رسانده بـوديم ) ول منطقهئمس(فرماندهي كل نيروهاي مسلّح و فرماندهي سپاه دوم 
  .ولي فرماندة اين سپاه نسبت به آنچه كه ما گفته بوديم، مجاب نشده بود

رئيس فعلـي   مقام قائم عبدالجواد ذنّونيك روز پس از اين حمله، ارتشبد ستاد 
كـه هـر دو   ( سعدون علوان مصـلح ديوان رياست جمهوري به اتفاق سرلشكر ستاد 

من نيـز بـه عنـوان    . به اين منطقه رهسپار شدند) باشند عضو دفتر نظامي حزب مي
در همان زمـاني كـه   . مراهي كردممدير شعبة ايران در ادارة كل اطالعات آنها را ه

برديم، نيروهاي سپاه پاسداران ايـران دسـت بـه حملـة      مي ما در اين منطقه به سر
نيروهاي ايرانـي توانسـتند منـاطق اشـغالي خـود را در داخـل       . سنگين شبانه زدند

را زير نظر  شوكتتوسط  من چگونگي ادارة اين نبرد. اراضي عراق گسترش دهند
او . راسيمه نشده بود، بلكه بار ديگر خود را بـه سرنوشـت سـپرد   او س. گرفته بودم

وليتي كه چيزي نمانده بود پـيش از ايـن بـه قيمـت     ئاميدوار بود كه همگان در مس
به هر حال پس از اين رويدادها به عنـوان  . جانش تمام شود، با او مشاركت نمايند

ها از بداقبالي او آگاه شده  دانيم كه آيا ايراني ما نمي. فرماندة سپاه دوم منصوب شد
ولي آنها دست به يك عمليات محلّي ديگر زدند و طي آن تعـدادي از  . نه بودند يا

زيون حكـومتي عـراق در   يتلو. را به اشغال خود درآوردند» سيف سعد«ارتفاعات 
را در يكي از مناطق تجمع نيروي عـراق در  صدام يك اقدام نمايشي، تصاويري از 

هاي زرهي گارد رياسـت جمهـوري بـه ايـن      زيرا سيلي از يگان عقبه، پخش كرد،
قـرار  صـدام  در كنـار   شـوكت در اين تصاوير سرلشـكر  . دندجبهه سرازير شده بو

  .با اين همه هيچ نتيجة مثبتي حاصل نشد. داشت



ی  ۴۶۶ ر وازه  ی  ا   و
وليت ئبه عنوان فرماندة سپاه هفـتم كـه مسـ    شوكتايع سپهبد پس از اين وق

و جزاير مياني آن و سواحل مشرف بـر منطقـة    حمايت از كرانة غربي اروندرود
اين منطقه يك . را برعهده داشت، منصوب گرديد» القصر ام«و » فاو«موجود بين 

وظيفة دفاع از آن را نيروهاي سبك بـا  . شد منطقة عملياتي بسيار مهم قلمداد مي
سال اوليـة جنـگ، ايـن     پنجهاي ضعيفي برعهده داشتند، ولي در طول  توانمندي

اصرار داشـت تـا عمليـات     شوكتسرلشكر . شد ه يك منطقة داغ تلقّي نميمنطق
اي كه موجب  گونه احداث مواضع دفاعي را مورد تحقيق و پيگيري قرار دهد، به

هنگامي كه او قصد داشـت از يكـي از   . خاطر شدن افسران و سربازان شد آزرده
خواسـت   از او مـي  افسران قول بگيرد كه بر ميزان تالشش به اين منظور بيفزايد،

در آن هنگـام خـود مـن از سـوي     . قسم ياد كند» جمهور رئيسسر جناب «تا به 
صـدام  چنين افسري هم به سـر   اينكهتحت تعقيب بودم و تشخيص صدام رژيم 

و فرماندة اين سـپاه را مـورد لعـن و نفـرين قـرار      صدام كرد، و هم  قسم ياد مي
فقـط از آن جهـت    شـوكت كر بـدون ترديـد سرلشـ   . داد، كار دشواري نبـود  مي
داد كه  مي) هرچند ضعيفي(كرد كه احتمال  گونه سوگند خوردن را مطالبه مي اين

  .برسدصدام خبر آن به نحوي به گوش 
  ] 8عمليـــات والفجـــر -  20/11/1364[ 9/2/1986 -  10ناگهـــان در شـــامگاه 

جنـوبي    و بخـش » فاو«اي را آغاز نمود و طي آن شهر  سپاه پاسداران حملة گسترده
اتفـاق   بـه  شـوكت اول و دوم اين عمليات، سرلشكر در روز . اروندرود سقوط كرد

دانسـت   در حالي كه خود او نيز مي. بردند محافظانش در خطوط مقدم جبهه به سر
ولي شايد قصد داشـت  . يستنپذير  امكان ،كه اداره كردن صحنة نبرد از اين خطوط
البتـه چنـين   . منگيرش خواهد شد رهـا شـود  خود را به كشتن دهد تا از آنچه كه دا

اي حاصل نشد و بيشترين اتفاقي كه افتاد آن بود كه در اولين مرحله از مراحل  نتيجه
پس از آن خـود را بـه   . اين نبرد، از پستش به عنوان فرماندة اين سپاه بركنار گرديد

 كه هنوز درجة سرهنگ دومـي داشـت،   حسين كامليك كميتة بازجويي به رياست 
، كلمـات  شـوكت بين درجـات او و  زياد با وجود تفاوت  حسين كامل. معرفي نمود



اق: ھارم  تاب م وا او   ۴۶٧  صدا

هرچند كه اين افسر در رويدادهايي كه اتفـاق افتـاده بـود    . آميزي به او گفت توهين
هاي ضعيفي  مندينها و توا هاي سبك با آموزش مقصر نبود، زيرا منطقة فاو به يگان

جهت كه قصد داشت اطمينان حاصل نمايد واگذار شده بود، ولي صدام، فقط از آن 
كه او عليه وي توطئه نخواهد كرد، وي را به فرماندهي اين سـپاه منصـوب نمـوده    

  .حقيقتاً به فكر جان و هستي سربازان بوده باشد آنكه بود؛ بي
و تعدادي از محافظانش، برخي از فرماندهان صدام بارها اتّفاق افتاده بود كه 

صـدام، سـپهبد سـتاد    . دادنـد  و شـديد خـود قـرار مـي    را هدف توهين مستقيم 
؛ آميزي از اتاق جلسات بيـرون كـرد   را به صورت بسيار توهين الدين الجنابي عالء

تـر،   سپس او با تنزّل به دو درجه پايين. اي در حال چرت زدن بود زيرا در جلسه
شـد و   البته بعد از آن، بار ديگر به خدمت در ارتش فراخوانده. بازنشسته گرديد

زيـرا وي از  . اين بار سرپرستي فرماندهي كل نيروهاي مسلّح به او واگـذار شـد  
به خاطر دارم كـه  . باشد ترين افسران ستاد مي ترين افسران بعثي و باسابقه قديمي

كه در آن هنگام مدير امنيـت  ( حسين كامل، سرهنگ دوم 1986ارس روزي در م
عصـمت  اي ويـژه، سرلشـكر سـتاد    وهاي مدير نير سابقه به صورت بي) ويژه بود

اين سرلشكر پس از آن به فرماندهي يكي از . را مورد توهين خود قرار داد صابر
  .در كويت اعدام شدصدام لشكرها منصوب شد، ولي پس از شكست 

و مـزدوران خويشـاوندش را از يـك سـو و     صـدام  هنگامي كه روابط بـين  
بندوباري و در  دهيم، به ميزان بيفرماندهان را از سوي ديگر، مورد كنكاش قرار 

. بـريم  اي كه عراق را به ايـن روز سـوق داده اسـت، پـي مـي      پيش گرفتن رويه
مشكل واقعي آن است كـه انتخـاب و انتصـاب برخـي از فرمانـدهان، برمبنـاي       
مقتضيات امنيتي رژيم و نه براي تأمين امنيت كشور و لزوم فرماندهي، صـورت  

هاي رهبري را ندارند، بر سـر   ه كه لياقت تصدي پستافرادي كم تجرب. گيرد مي
گـري   از عـدم توطئـه  صدام زيرا تنها امتياز آنها آن است كه . شوند كار آورده مي

از ســوي ديگــر، ابقــاي مصــرّانة برخــي از . آنهــا عليــه رژيمــش اطمينــان دارد
هـاي مكرّرشـان، موجـب     هايشان، آن هم با وجود شكسـت  فرماندهان در پست



ی  ۴۶٨ ر وازه  ی  ا   و
پرسـتي در نـزد    كه روحية ابتكار در نزد افراد از بين برود و روحية وطنشود  مي

 دليـل افسراني هسـتند كـه صـرفاً بـه     . تر تضعيف شود تر و شايسته افسران اليق
هاي اشتباه و يا به خاطر ترس از همبستگي ملّي و ميهني آنها و يـا   وجود فرضيه

نسبت به برخي از شهرها، هايي  با توجه به مسائل عشايري و يا وجود حساسيت
. آيـد  شان جلوگيري به عمـل مـي   مندي از حقوقشان و ايفاي نقش طبيعي از بهره

ناصـري مـتهم     يكي متهم به وفاداري به سوريه است، ديگري به داشتن گـرايش 
  !يكي از شهر سامراء است و آن يكي از موصل يا نجف. شود مي

گيري  از فرماندهان با بهره شود كه برخي در شرايط بسيار نادري مشاهده مي
رژيم نيـز كـه خـود را در    . نمايند از لياقت فراوانشان خود را به رژيم تحميل مي

شـود كـه تسـليم شـرايط گـردد، ولـي        بيند، مجبور مي برابر عمل انجام شده مي
  .گردد عمليات كنترل و مراقبت شديد عليه آن فرماندهان اعمال مي

هـا و    يـم خودكامـه اسـت و از مـالك    از آنجايي كه رژيـم صـدام، يـك رژ   
تواند پيامدهاي ناشي از به زندان انداختن  باشد، نمي معيارهاي معنوي محروم مي

ها و  يك فرماندة نظامي و سپس محكوم نمودن او به اعدام و يا ديگر محكوميت
برمبنـاي  صـدام  . سپس آزاد نمودن وي و بازگرداندن او به ارتش را درك نمايـد 

امـا نـه او و نـه    . كند عمل مي» !به مرگ بگير تا به تب رضايت دهداو را « :اصل
هاي فرماندهان آكنده از درد،  توانند تصور كنند كه تا چه اندازه قلب ديگران نمي

چـه بسـا   «: را رحمت كند كه چنـين گفـت   شافعيخدا . رنج و خشم شده است
. ا در نزد خدا استكند و نجات از آن تنه باليي است كه انسان را دچار تنگنا مي

پنـدارد   كنـد كـه انسـان مـي     اين بال آن قدر حلقـة محاصـرة خـود را تنـگ مـي     
  ».شود اي حاصل مي نيست ولي چاره گريزگاهي از آن
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  گردد و انتفاضه آغاز مي... 
  

اش، مبنـي بـر مانـدن در كويـت      شخصـي  همچنان بر تصميمصدام هنگامي كه 
داد كـه وضـعيت امنيتـي داخـل      گاه به خيال خود راه نمي ورزيد، هيچ اصرار مي

او فريفتة سلطة خونينش بود كه به وسيلة آن زمام امور . عراق دچار انفجار شود
هـاي   هـاي جنـبش   اين در حالي بود كـه مـا فعاليـت   . كشور را در اختيار داشت

همچنــين مــا . ر داخــل و خــارج عــراق را زيــر نظــر داشــتيممســلّحانة كــرد، د
هاي نيروهاي وابستة به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق را، كه به نام  فعاليت

اين نيروهـا متشـكل از   . كرديم شوند، به دقّت پيگيري مي خوانده مي» سپاه بدر«
اند،   نده شدهنداشتن گواهي شناسنامة عثماني، از عراق را دليلهايي كه به  تبعيدي

  .داوطلب در ايران هستند] عراقي ضد صدام[آوارگان عراقي و اسراي 
بنابر اطالعاتي كه دريافت كرده بوديم، اين نيروها در منطقـة قصرشـيرين و   

لشـكر از ارتـش و    15ايران نيز حـدود  . دزفول و اهواز استقرار پيدا كرده بودند
روي عـراق مسـتقر كـرده بـود و     سپاه را در مناطق مياني و جنوبي جبهـه، رودر 

  .اجرا گرديد» مانورهاي آزادگان«اي با عنوان  مانورهاي گسترده
هـاي   براي ما روشن شده بود كه نيروهاي مجلس اعـال و همچنـين جنـبش   

مسلح كرد، به منظور متزلزل نمودن وضعيت عمومي امنيتـي و برانـدازي رژيـم    
همچنـين مـا   . ز خواهنـد كـرد  حاكم، يك مرحله از عمليات گستردة خود را آغا

سـازي آنهـا و همچنـين انبـار نمـودن       تجمع نيروهاي ايراني و مانورهاي آمـاده 
كرديم كه ايـران   بيني مي پيش. بسيار جدي تلقّي كرديم يمهمات جنگي را، اقدام

، واقع در شمال »مجنون«هاي نفت  در يك مرحلة مشخص، به منظور اشغال چاه



ی  ۴٧٢ ر وازه  ی  ا   و
در جنـوب  » خانـه  نفـت «و » ميسـان «شـمال شـرق   بصره و بازرگـان، واقـع در   

  .دست به پيشروي خواهد زد» خانقين«
گــزارش مفصــلي در خصــوص اطالعــات دريــافتي و همچنــين احتمــاالت 

عات و دستور داد اين اطالصدام . مختلف، براي رياست جمهوري ارسال كرديم
وزير وقـت دولـت در امـور     محمد سعيد الصحافآخرين وضعيت، توسط من و 

ت امور خارجـه  من در ساختمان وزار. ارجه، مورد بحث و بررسي قرار گيردخ
هـا و سـخنان گونـاگون،     حرف. مالقات كردم صحافجا با حضور يافتم و در آن

سـال گذشـته را بـار ديگـر يـادآوري       28ما خاطرات . نظر ما را به خود جلب كرد
تان شهر سامرا درس م متوسطه، در تنها دبيرسدر آن هنگام من در كالس دو. وديمنم
 رمضـان،  14ولي پس از جنبش . داد به ما زبان انگليسي ياد مي صحافخواندم و  مي

شـد،   عبـدالكريم قاسـم  كه منجر بـه برانـدازي حكومـت     1963فوريه  8برابر با 
  .بار ديگر با درجة ستوان احتياط به ارتش بازگشت صحاف

ايـن   دربـاره كـه   كـرد اظهـار   صـحاف هنگامي كه وارد اصل مطلب شـديم  
در حالي كـه مـن در خصـوص دقيـق بـودن ايـن       . اطالعات مجاب نشده است

گونـه اطالعـات از منـابع     آوري ايـن  اطالعات، اطمينان داشتم؛ زيرا ما در جمـع 
پس  صحاف. كرديم كه به هيچ وجه قابل شك و ترديد نبودند مجرّبي استفاده مي

ه مراتب را با وزارت امور از مالحظه اصرار من بر دقيق بودن اطالعات، گفت ك
. گذارد تا نظر آنها را راجع به اين اطالعات جويا شـود  خارجة ايران در ميان مي

پرورانـد   آيا شما از طرفي كه قصد يك نبرد رزمي را در سر مـي «من به او گفتم 
انتظار داريد كه در مقابل سؤال كشوري كه در پرتگـاه سـقوط و نـابودي قـرار     

ا بيان نمايد؟ آنها براين باورند كه بين دو كشور دريـايي از  گرفته، مقاصد خود ر
من با اين جمـالت بحـث را خاتمـه دادم و بعـد از ايـن      » .خون فراگرفته است

  .ي نكردمگاه اين موضوع را پيگير ديدار نيز هيچ
مـن دو بـار از   » توفان صحرا«در فاصلة زماني اشغال كويت تا آغاز عمليات 

كننـده   هر دو دفعه، به عنوان رئيس گروه عراقي مشـاركت در . ايران ديدار كردم
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در كميتة مشترك نظـامي عـراق و ايـران، از سـوي سـتاد كـل نيروهـاي سـپاه         
اولين ديـدار مـن از ايـران، در واقـع     . پاسداران، مورد استقبال گرمي قرار گرفتم

 در هر دو ديدار مـرا . ساله بود هشتاولين ديدار يك افسر عراقي پس از جنگ 
هـا   ايرانـي . منتقل كردنـد » جت استار«به وسيلة يك هواپيماي حمل و نقل ويژه 

را همچنـان جهـت   صدام آنها مايل بودنـد  . همكاري فراواني از خود نشان دادند
  .اش، تشويق نمايند اصرار بر موضع سرسختانه

نفـس  صـدام  هنگامي كه جنگ زميني و هوايي با متّحدين به پايان رسـيد و  
بينـي و   بـار ديگـر خـودبزرگ   . آمـد » عطيفيه«كرد، به قرارگاه ما در  خود را تازه

نظـرت راجـع بـه ايـن     ! وفيق«: او از من پرسـيد . گويي در او هويدا گرديد گزافه
در حالي كه قلب من به شدت به درد آمـده بـود بـه او چنـين     » جنگ چيست؟

نـدي و  من بـراي كاسـتن ت  » .ترين شكست در تاريخ بود اين بزرگ«  :پاسخ دادم
تـر از آن چيـزي اسـت كـه در      منظور مـن بـزرگ  «: تيزي اين پاسخ چنين گفتم

. او تا حد برافروخته شدن ناراحـت شـد  » .خرمشهر و دزفول و شوش روي داد
در شرايطي كه از (البته من قصد تحريك او را نداشتم؛ زيرا تحريك نمودن وي 

: گفـتم صـدام  مـن بـه   . همان و كشـته شـدنم همـان   ) چيزي ناراحت شده باشد
! ها و تجهيزات خود را جا گذاشته بودند، بازگشـتند  افسران، در حالي كه تانك«

او قلـم و  » .ما همة آن چيزي را كـه در كويـت انباشـته بـوديم از دسـت داديـم      
زيرا   من اتاق جلسه را ترك كردم؛. كاغذي گرفت و شروع به نوشتن چيزي كرد

  .وجود نداشتاي بود كه امكان ماندنم  شرايط به گونه
از قرارگاه، ما اطالعاتي دريافت كرديم كه نشان صدام به محض خارج شدن 

در منطقة كارخانة كاغذسازي » ميسان - بصره«داد تعدادي افراد مسلّح، جادة  مي
ايـن  صدام محافظ . اند را به قتل رسانده حميد شاكررا قطع كرده و سرلشكر ستاد 

زگشـت و راجـع بـه    به سـرعت بـه قرارگـاه با    صدام. اخبار را در اختيار ما نهاد
آن شـب   علي حسن المجيـد . سؤال كرد علي حسن المجيدسرنوشت پسرعمويش 

در شـرايطي كـه مـا در    . را در اطراف بصره در مجلس لهو و لعب گذرانده بـود 
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در آن طرف خط ارتشبد ستاد . جوي او بوديم زنگ تلفن به صدا درآمدو جست

وي چنين . رماندة قرارگاه عمليات غرب در ناصريه بودف زرجينزار عبدالكريم الخ
طلبان قرارگاه مرا مـورد حملـه قـرار     آشوب! هستم نزارمن سپهبد «: زد فرياد مي

مـن يـك هواپيمـا    ! كننـد  اند و در حال حاضر به طـرف مـا تيرانـدازي مـي     داده
 ».يـك هواپيمـا بـراي او بفرسـتيد    «  :گفتصدام » .ا نجات دهدرخواهم تا ما  مي

: فرماندة هوانيروز ارتش خيلي زود پاسخ داد حكم حسن عليسپهبد خلبان ستاد 
  »!توانيم سرورم نمي«

  
  )قيام(آتش انتفاضه

هاي بلند آتش انتفاضه، جنوب عراق را فراگرفت و مراكز حكومتي رژيم را  زبانه
كشـد،   همچنان كه آتش در اوج توفان، كاه را به كام خود مـي . به كام خود بلعيد

بـل،  كـوت، با : مثـل . (رل دولت خارج شدندهاي جنوبي عراق از كنت ة استانهم
هنـوز از كنتـرل     شـهر بصـره،  .) ، نجف، ناصريه، ميسان، المثني و ديوانيـه كربال

. هايي از آن هنوز تحت كنترل ارتـش قـرار داشـت    زيرا بخش  خارج نشده بود؛
ين قرارگاه مقدم ننفس بود و همچ مكانيزه كه تا حدودي يك لشكر تازه 51لشكر

جنـگ ويرانگـر،   . فرماندهي كل نيروهاي مسلّح در داخـل بصـره قـرار داشـتند    
  .كشيد جنوب عراق را به كام خود مي

آيا آنچه كه روي داد يك رويداد خودجوش بود يا آن طـوري كـه گروهـي    
 اينكـه يافته در آن وجود داشت؟ بـا وجـود    هاي سازمان گويند، ردپاي تماس مي

م از رژيم و فروپاشي قدرت رژيم و همچنين تلخي شكست سنگين كه تنفّر مرد
گيري انتفاضة خودجـوش   هاي اصلي شكل دامنگير عراق گرديد، به عنوان انگيزه

 شــوند، ولــي تجمــع نيروهــاي مجلــس اعــال در اهــواز و دزفــول و تلقّــي مــي
سيم در داخل عراق، بيـانگر نـوعي    هاي بي قصرشيرين و همچنين مشاهدة شبكه

بـراي رويـارويي بـا    صدام اقداماتي كه رژيم . ريزي قبلي براي انتفاضه بود برنامه
  :نمود، به شرح زير بود انتفاضه اجرا
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مأموريت يافت كه با فرماندهي يك لشكر زرهي، شهر  حسين كاملسپهبد  .1
  .كربال را هدف حملة خود قرار دهد

فرمانـدهي يـك   ي، مأموريـت يافـت بـا    جمهور رئيسمعاون  طه الجزراوي .2
ل و ، حلّه، الكفصباح اسماعيل التكريتي ستون نظامي به اتفاق سرلشكر ستاد

سـال   12بعدها به  صباح اسماعيل التكريتيسرلشكر . (گيرد نجف را بازپس
 .)زندان محكوم گرديد

قرارگاه مقدم فرماندهي كل نيروهاي مسلّح كه در شهر بصره قرار داشـت،   .3
مكانيزه، مناطق آزادشدة شـهر بصـره را    51ك لشكركم امأموريت يافت تا ب

 حسين رشيدوزير دفاع و ارتشبد ستاد  سعدي طعمهارتشبد ستاد . گيرد بازپس
 معاون عمليات احمد سلطان هاشمو سپهبد ستاد  رئيس ستاد مشترك ارتش

 م، يعني سـپهبد سـتاد  عالوه بر فرماندة سپاه سوستاد مشترك ارتش،  رياست
 .ين قرارگاه مقدم حاضر شدند، در اصالح عبود

مأموريت يافتند تا اسـتان   كمال مصطفي التكريتيو سرلشكر ستاد  عزت الدوري .4
 .گيري محور كوت، ناصريه به تصرّف خود درآورند ميسان را، پس از بازپس

مأموريت يافت تا بـا اسـتفاده از يـك نيـروي      اياد فتيح الراويسپهبد ستاد  .5
پيشـروي  ) اسـتان ميسـان  ( »العماره«جنوب شهر  زرهي، از بصره به طرف

» المثني«به طرف دو استان  سمير عبدالوهاب الشيخليكرده و آنگاه به اتفاق 
 .حركت نمايند» ديوانيه«و 

از » المصـطفي «كمك لشكر  امأموريت داده شد تا ب محمد حمزه الزبيديبه  .6
. رار دهنـد را مورد حملة خـود قـ  » ناصريه«گارد رياست جمهوري، استان 

اين اقدام، ضمن دريافت يك پاداش مالي، بـه عنـوان    براي اجراي الزبيدي
 .وزير انتخاب گرديد نخست

انقالبيون متر به متر در مقابـل  . شاهد نبردهاي سنگيني بود» كربال«شهر  .7
به محض تكميل شدن حلقة محاصره پيرامون ايـن  . ايستادند ها مي تانك

نسخه اعالميـه را بـر فـراز ايـن شـهر       600كوپتر،  شهر، يك فروند هلي
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ها از اهالي اين شهر خواسته شده بود تـا آن   در اين اعالميه. منتشر نمود

را ترك گويند؛ زيرا در آينـدة نزديـك هـدف حمـالت شـيميايي قـرار       
عمـالً  . مرداني كه از شهر خارج شده بودند اعدام شـدند . خواهد گرفت

با ايـن  . مركز شهر پرتاب گرديدهاي شيميايي سبكي به طرف  نيز، بمب
بدين ترتيب شـهر كـربال مـورد    . كرد همه نبردها همچنان تداوم پيدا مي

هـاي    حمله قرار گرفت و هزاران مرد از اهالي اين شهر را به بازداشتگاه
 .هاي فرمايشي تشكيل گرديـد  منتقل نمودند و در آنجا دادگاه» رضوانيه«

را » بابل«از استان » حلّه«انست شهر تو طه الجزراويدر اين مرحله ستون 
  .بازپس گيرد

 
  دست ياري به سوي كردها

پيشروي خود به سمت جنوب را از سرگرفت، انقالبيون  الزبيدي اينكهبه محض 
بار ديگر اوضاع دچار . بازگشتند و بار ديگر اين شهر را به كنترل خود درآوردند

بـه   اينكهكرد تا  ش پيدا ميدامنه آتش همچنان گستر. پيچيدگي قابل توجهي شد
در چنين شرايط . كه در مجاورت بغداد قرار داشت، سرايت نمود» مسيب«شهر 

هـاي بـارز كُـرد، بـه يكـي از       هـا و شخصـيت   بسيار حساسي تعدادي از چهـره 
حســين از جملــه آنهــا . ندهــاي اداره اطالعــات ارتــش دعــوت شــد ســاختمان
به  پيش از اين، رژيم پدرش را كه( جوهر هركيو  صابر آغاسورچيو  آغاسورچي

سـپهبد سـتاد   . بودنـد ) وزيـر عراقـي  ( رشد زيبارياو  همچنين ) قتل رسانده بود
به آنها اطالع داد كه جنوب عراق به دست تنـدروها سـقوط كـرده     صابر الدوري

. هاي آنها نيـاز دارد  به كمك گردان» حله«گيري شهر  است و دولت براي بازپس
او . چشـم دوختـه بـودم    حسين آغاسورچيمن به . شدسكوت بر همه حكمفرما 

. عربنـد » حله«ما كرد هستيم، در حالي كه اهالي «: سخن خود را چنين آغاز كرد
زننـد، مـا    ما دست به عمليـات چپـاول و غـارت مـي    مسلح هنگامي كه عناصر 

اي كه مـا در   به او پاسخ داد كه مرحله سپهبد صابر» .نها را كنترل كنيمتوانيم آ نمي
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چيزي ممكـن   بريم، يك مرحله بغرنج و بسيار حساس است و هر مي آن به سر
قصـد دارنـد دسـت بـه حملـه      » ها پيشمرگ«: گفت حسين آغا. است اتفاق بيفتد

توانيم روسـتاها و منـاطق خـود را تـرك      به هيچ وجه نمي اي بزنند و ما  گسترده
 حسـين آغـا  به محض پايان يافتن اين نشست من گفـتم كـه در چشـمان    » .كنيم

  .هاي مسلحانه كرد در تماس است بينم كه او با جنبش چنين مي
و همچنـين  ] پسـر صـدام  [ قصيپدر زن  ماهر عبدالرشيد التكريتيد ستاد سپهب

اي را كـه از سـمت    فراخوانده شدند تا فرماندهي حمله طالع الدوريسپهبد ستاد 
قرار بود بـه  . يرندگيرد، برعهده گ صورت مي» حلّه«گيري  شمال به منظور بازپس

هـان مشـاهده   مـا ناگ . از جنوب به آنها كمـك نمايـد   الجزراوياين منظور ستون 
كوبـد و فريـاد    كنـد و بـر سـر و روي خـود مـي      گريه مي ماهركرديم كه سپهبد 

به عبارتي ديگر منظـور او آن بـود   » .چرا اين بال را بر سر عراق آوردند«: زند مي
هايش بـه سـمت    او پس از پايان دادن به گريه .با عراق چنين كردصدام كه چرا 

  .رفت، ولي جرأت نزديك شدن به آن را نداشت» حلّه«
در جريـان   مـاهر عبدالرشـيد  يقت بزرگ جلوه دادن شخصيت و نقش در حق

او از جمله افسران نااليقي است كه بـه  . جنگ با ايران، اقدام درستي نبوده است
او نمونـة بـدي از افـراد    . ف اسـت پرحرفي و سست شدن در مقابل پول، معرو

  .بسيار بد رژيم است
بـه عنـوان    طالع الـدوري گرفته شد و سپهبد  سبازپ» حلّه«شهر  ،هرحال به

هفتة بعـد وي از طريـق    دو. استاندار و فرماندار نظامي اين شهر تعيين گرديد
نفر از اهالي  1713ارسال نمود و اظهار داشت كه صدام سيم، پيامي را براي  بي
هـاي رضـوانيه    آن تعداد از افرادي كه به بازداشتگاه. لّه را اعدام نموده استح

گسيل شدند يا كساني كه در جريان نبردها بـه شـهادت رسـيدند، جـزو ايـن      
  .تعداد نبودند
گيري كربال و حلّه تكميل گرديـد، نيروهـاي    عمليات بازپس آنكهپس از 

د موشــك و صــدها فرونــ هــر دو محــور بــه ســمت نجــف حركــت كردنــد
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هاي ساخت برزيل به طـرف ايـن    ، ساخت روسيه و موشك»لونا«استراتژيك 

  .شهر شليك گرديد
مـا نجـف را بـه محاصـره     « :چنين تلگراف فرسـتاد صدام براي  طه الجزراوي

  ».ايم و اين يك فرصت تاريخي براي له كردن سر افعي است درآورده
بـه طـرف شـهر     ويطه الجزراو  حسين كاملدر جريان نزديك شدن دو ستون 

سـيم آنهـا گـوش     مـا بـه مكالمـات بـي    . اي آغاز شده بـود  نجف، بين آنها مسابقه
 طـه الجـزراوي  از فحش و ناسزاهاي زشـت را نثـار    انبوهي حسين كامل. داديم مي
 »خـويي «] اهللا آيت[مورد حمله قرار گرفت و آقاي به هر حال شهر نجف . كرد مي

و تعـدادي   ابراهيماما پسرش . انه گرديدندبه بغداد رو محمدتقيبه اتّفاق پسرش 
  .اعدام شدند طه الجزراوياش توسط  از دامادها و افراد خانواده

. هـاي اطالعـات رفـتم    بـه يكـي از اتـاق    ييخومن براي مالقات با آقاي 
ايسـتاده   محمدتقيزمين نشسته و پسرش مالحظه كردم كه او روي فرشي بر 

ردم، از باب تعارف و آشنايي چند سؤال به هر دو سالم ك آنكهپس از . است
  : من راجع بـه سـن و سـالش پرسـيدم، پاسـخ داد     . معمولي از ايشان پرسيدم

پسـرهايم  «: وي در اثناي صحبتش بـا مـن گفـت   » .دو روز كمتر از نود سال«
اي از ظلم و سـتمي كـه    در اين لحظه جلوه» .خواهم كجايند؟ پسرهايم را مي

واستار زنده بودن است، در برابر چشمم نمود پيدا دامنگير ملّتي گرديده كه خ
پسرانش را به  طه الجزراويستم به او بگويم كه توان من در آن لحظه نمي. كرد

احساس دردم را در درون خـود ريخـتم و آنجـا را تـرك     . قتل رسانده است
 ييخو ]اهللا آيت[ پس از آن، افراد گماشته شده نوار ضبط شده از سخنان. كردم

او از پسـرش  . جـا را بـرايم آوردنـد   ج شـدن مـن از آن  ، پس از خارو پسرش
او يك افسر بلندپايه اسـت  «: پسرش گفت »اين افسر كيست؟«: چنين پرسيد

. با اخالق نيكو با ما سخن گفتـه اسـت  «: وي گفت» .شناسم كه من او را نمي
به هر حـال مـن   » توانيم راجع به خويشاوندانمان از او پرسش نماييم؟ آيا مي

فـوت كـرد و پسـرش     ييخـو  ]اهللا آيـت [ .آن دو را پس از اين ديـدار نديـدم  
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در جريان يك تصادف كه به وسـيلة سـرويس اطالعـاتي در جـادة      محمدتقي
  .بصره تدارك ديده شده بود، به قتل رسيد

. نيروهاي عراقي وارد شهر نجف شدند تا قتل عـام جوانـان را آغـاز نماينـد    
دفـن شـدند و هـزاران نفـر ديگـر نيـز بـه         جمعـي  صدها نفر در گورهاي دسته

در شــرايطي كــه هنــوز . در بغــداد منتقــل شــدند» رضــوانيه«هــاي  بازداشــتگاه
كننده اعزامـي از سـوي    ت مذاكرهئادامه داشت، يك هي طه الجزراويهاي  صحبت
 طه الجـزراوي من به اتفاق آنها به دفتر . هاي مسلّح كرد به بغداد وارد شد جنبش

تلويزيـون او  . رفتم] نيروهاي مردمي[ »جيش الشعبي«نيروهاي در فرماندهي كل 
 طه الجزراوي. شد روشن بود و تصوير يك روحاني بر صفحة تلويزيون ديده مي

يعنـي  » !رفت؟در چطور شد كه اين از دست ما «  :ناخودآگاه با خود چنين گفت
  !متأسفم كه او را به قتل نرساندم

  
  متّحدين و انتفاضه
هـاي   سـيم مـا، صـحبت    هـاي شـنود بـي    روزهاي دشوار، يگـان در بحبوحة آن 

گرفـت، چنـين    سيم صورت مـي  از طريق بي» ناصريه«كه در منطقة  ،انقالبيون را
ما به نزد نيروهاي متّحدين رفتيم و از آنها خواستار هر نوع كمك «  :ضبط كردند
ف طـر » .شما از جماعت سيد هستيد«: آنها مخالفت كرده و گفتند. ممكن شديم

برويد و از آنها  بار ديگر به نزد آنها«: سيمي چنين پاسخ داد ديگر اين مكالمة بي
ما بار ديگر به نـزد  «  :پس از مدت كوتاهي چنين پاسخ داده شد» .كمك بخواهيد

  ».كنيم آنها به ما گفتند شما هوادار ايرانيد و ما از شما پشتيباني نمي. آنها رفتيم
كرد تا بار ديگر با قدرت تمام زمام امور را بـه  كمك صدام اين پيام به رژيم 

كوپترهاي مسلّح اجازه داده شد، تـا بـه منظـور     عالوه بر آن به هلي. دست گيرد
  .كوبيدن انقالبيون در جنوب و شمال عراق به پرواز درآيند درهم

شديداً به ايران هشدار داد تا از دخالت در ] وقت امريكا جمهور رئيس[ بوش
اگر ايران بخشي از خاك عراق را اشـغال كنـد،   «: وي گفت. نمايداوضاع پرهيز 
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به هر حال اين هشدار اثر خود » .بدترين كاري است كه ممكن است انجام دهد

هاي مستقيم به انقالبيون در جنوب دست برداشـت   ايران از ارسال كمك. را كرد
  .آورده بود، به عقب برد و نيروهايي كه در حوالي مرز با عراق گرد

اي داده  العـاده  ها و اختيـارات ميـداني فـوق    ها، صالحيت به فرماندهان ستون
هاي امنيتي  اما به كلية سرويس. شد، تا هرگونه كه بخواهند دست به اعدام بزنند

يك كميتة عالي به رياست . ها داده نشد گونه مسؤليتي در بازجويي در بغداد هيچ
و اطالعات هاي امنيت  يك از سازمانهر . تشكيل گرديدصدام ، داماد كاملصدام 

يكي از اين افسران به . ت در اين كميته معرفي كردندنيز، يك افسر جهت عضوي
هزار نفر را بـدون   شش، حدود 1991من اطالع داد كه آنها در اواخر ماه آوريل 

  .اند محاكمه در بغداد اعدام نموده
تاد در سر راهـش از  در يكي از آن روزهاي دشوار، يكي از افسران قديمي س

. او مدتي طوالني را در رستة اطالعات، خدمت نموده بـود . بصره، به بغداد رسيد
من بر سر راهم «: در حالي كه ناراحتي بر احساساتش غلبه كرده بود، چنين گفت

مشاهده كردم كه تظاهرات بزرگي، سرتاسر شهر العماره، مركـز اسـتان ميسـان را    
 ،»الالـه اال اهللا «هـا ريختـه بودنـد و شـعار      ح به خيابـان مردم از صب. فراگرفته بود

من لباس رسـمي  .) استصدام صديم مصغّر . (را سرداده بودند» صديم عدواهللا«
به تن كـردم و بـه   ] لباس عربي[» دشداشه«نظامي خود را از تن درآوردم و يك 

. هـا را بـه صـدا درآوردم    در يكـي از خانـه  . هـاي فرعـي رفـتم    يكي از خيابـان 
من گفتم كه از اهالي بغداد هستم . احبخانه از من خواست خود را معرفي كنمص

ترسـم   اند و من مـي  و مشاهده كردم كه انقالبيون پل را به تصرّف خود درآورده
آمد گفتند و به مـن غـذا دادنـد و مـرا بـه       آنها به من خوش. كه از پل عبور كنم

رسيد، به  را كه به بغداد ميخارج از شهر هدايت كردند و در آنجا جادة ديگري 
  ».من نشان دادند

و  ازهـر اسـماعيل  پياده به فرماندهي سرلشكر سـتاد   38و لشكر عزت الدوري
از گارد رياست جمهوري، مأموريت يافتنـد تـا شـهر    » مصطفي«بخشي از لشكر 
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. ولي ايـن نيروهـا كـامالً متوقـف گرديدنـد     . را مورد حمله قرار دهند» العماره«
را عضو حلقة كوچك خانواده حاكم  عزت الدوريتوان  كه نمي حقيقت آن است
طاغوتي به عمـد، بـراي آلـوده كـردن وي، از او همچـون      صدام قلمداد كرد، اما 

.) گـذارد  هاي ويژه را برعهدة وي مي مثالً رياست دادگاه. (كند ابزاري استفاده مي
نده شد و ايـن  براي فرماندهي اين ستون فراخوا هشام صباح الفخريسپهبد ستاد 

به هرحال شـهر  . در پنهان با يكديگر در تضاد بودندصدام در حالي بود كه او و 
براي وي تلگرامي ارسال نمود و طـي  صدام مورد حمله قرار گرفت و » العماره«

. اعـالم داشـت  » ميسـان «تاندار به عنوان اس هشامآن آمادگي خود را براي تعيين 
  .هاد را رد نموددر همان هنگام اين پيشن هشامولي 

ايـن مسـئله در كنـار ديگـر داليـل،      . انتفاضه بافت مشخصي به خود گرفت
سبب سرسختي منطقة مياني شد و به عدم حركت آن عليه رژيـم حـاكم منجـر    

واقعيت آن است كه اتفاقات متضادي براي تعـدادي از افسـراني كـه بـه     . گرديد
تعـدادي از ايـن رويـدادها     مـن بـه  . چنگ انقالبيون گرفتار شده بودند روي داد

  :كنم اشاره مي
اي كه نيروهاي عراقي، خود را براي مقابله بـا حملـة متّحـدين     در مرحله

) »قـار  ذي«مركز اسـتان  (» ناصريه«كردند، قرارگاه عملياتي غرب در  آماده مي
، بـه عنـوان فرمانـدة ايـن قرارگـاه      نزار الخزرجـي ارتشبد ستاد . ايجاد گرديد

نيز به عنوان معـاون اداري و   محمدرضا التكريتيكر ستاد منصوب شد و سرلش
اطالعات نظامي و همچنين رئيس ستاد اين قرارگـاه تعيـين    مديركلآموزش 
هـاي   وليتئعالوه بر اينها تعدادي از افسران ستاد اطالعات نيـز، مسـ  . گرديد

هنگامي كه انقالبيون اين قرارگـاه را هـدف حملـة خـود     . ديگري پيدا كردند
او بـه اتفـاق سرلشـكر    . وح شـد مجـر  زار الخزرجيندادند، ارتشبد ستاد قرار 
، به اسارت انقالبيـون  نزارپسر ارتشبد  احمدو ستوان  محمدرضا التكريتيستاد 

كردند، ولـي پسـرش و    را به بيمارستان اعزام الخزرجيآنها ارتشبد . درآمدند
جنـوب عـراق   هايشان، واقع در هورهـاي   را به يكي از پايگاه محمدسرلشكر 
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را » ناصـريه «نيروهـاي مسـلح عـراق بـار ديگـر       آنكـه پس از . منتقل نمودند

همچنين آنهـا  . را سالم آزاد كردند الخزرجيبازپس گرفتند، انقالبيون، ارتشبد 
عـالوه بـر آن   . نيز عمـل كردنـد   محمدبه وعدة خود در زمينة آزادي پسرش 

عليـه  مبنـي بـر فعاليـت    اي  تعهدنامـه  آنكهرا نيز، پس از  محمدرضاسرلشكر 
تصـادفاً نيروهـاي گـارد ويـژه،     . بـراي آنهـا نوشـت آزاد كردنـد    صدام رژيم 
اي وجود  اي متعلق به انقالبيون را به دست آوردند كه در آن تعهدنامه پرونده

او را بـه اتهـام   . نوشته شـده بـود   محمدرضاخط سرلشكر  داشت كه به دست
اعدام شود؛ اما او چند ماه بعـد   بازداشت كردند و قرار شد كهبزرگ خيانت 

مايل نبود كـه بـر تعـداد كسـاني كـه رژيـم نـام آنهـا را         صدام آزاد شد؛ زيرا 
  .نهاده، افزوده گردد» جنايتكاران اهل تكريت«خويشاوندان 

نقالبيـون، سـرتيپ   يك رويداد مثبت ديگر نيز روي داد و آن اين بـود كـه ا  
را به يكي از منازلشان بردند و  ود اوخيلي ز. را دستگير كردند خالد حسينستاد 

هاي غيرنظامي دادند و تا روز بعد از او پذيرايي كردنـد و بعـد از آن    به او لباس
ايـن  . اش به بغداد رسـيد  هاي نظامي بدون لباس خالدسرتيپ . او را آزاد نمودند
م وجود احساس درد و همچنين احساس ناشي رغ دهد كه علي اتفاقات نشان مي

گرايانه، هنور آگاهي و درك انساني و ميهني از  هاي فرقه ب و ستمگرياز سركو
  .ميان نرفته است

با اين وصف، اتفاقات ديگري نيز افتاد كه به چهرة انتفاضـه لطمـه بسـياري    
او در جنـوب  . زهير ابراهيم السـامرايي از جمله به قتل رساندن سرتيپ . دوارد كر

چنـد روزي را در زنـدان انقالبيـون     هآنكـ دستگير  شده بود و پس از » ناصريه«
نمـازش را   آنكـه پس از . سپري نمود، براي اجراي اعدام از زندان خارج گرديد

به جاي آورد، به انقالبيون گفت كه او يك افسر اداري است و هيچ ارتباطي بـا  
با اين همه، انقالبيـون او  . اي است كه پسر ندارد وي پدر خانواده. سياست ندارد

ه اعدام كردند؛ همچنان كه يك افسر ديگر را نيز، به شيوة بسـيار بـدي   را ظالمان
  .مورد توهين قرار دادند
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  فشار انتفاضه به صدام
به قرارگاه سرّي ما آمد و راجع بـه مفـاهيم   صدام در كشاكش اين رويدادها، روزي 

در همان موقع . زده بود او شكست خورده و وحشت .عظيم قرآن كريم سخن گفت
روزي روبـاهي بـه لبـاس واعظـان     «: گفت اي را به ياد آوردم كه مي ودكانهداستان ك
را نيـز بـه يـاد     1990ت وزيـران در سـال   ئـ من در همان زمان، نشست هي» .درآمد
   .اوج قـدرت خـود بـود    پيش از تجاوزش به كويـت، در صدام در آن هنگام . آوردم

مطرح ] ي نظامي[ها نقض آشكار سنّتمسائلي درباره  عزت الدوريدر اين نشست 
رقصـيد؟   آيا مادرت نمي«: به صورت بسيار تندي به او چنين پاسخ دادصدام . نمود

  خواهيـد؟   شما از مـا چـه مـي   . رقصيدند رقصيد؟ آيا خواهرانت نمي يا پدرت نمي
 1»!!؟]بلنـد شـود  [كنـد  ... قرآن اجازه نداديم كه در تمام شـهرها  ] صداي[آيا ما به 

. شناسند، الزم است كه ماهيت وي را درك نماينـد  را نميصدام افرادي كه ماهيت 
دانيم كـه   نمي«  :گفت كرد و مي گريه ميصدام هنگامي كه انتفاضه شدت گرفته بود 

  ».خدا، براي فرداي ما چه مقدر كرده است
يكـي ايـن بـار و    . خـورده مشـاهده كـردم    من دو بار او را خوار و شكسـت 
حدين بـه داخـل خـاك عـراق رخنـه كـرده       ديگري هنگامي بود كه نيروهاي متّ

چـه  . او از آن وحشت داشت كه متّحدين به سمت بغداد پيشـروي كننـد  . بودند
شيده شـود؟ و چـه   طاغوتي به ذلّت كصدام تر از روزي است كه  روزي با شكوه

تر از ملّتي است كه بتواند دژخيمان را به ذلّت بكشاند؟ و آن هنگـام   ملّتي بزرگ
كـاري را خواهـد     شود، ملّت در كمال وحدت و برادري،اهم فركه فرصت الزم 

  .كرد كه از اقدام سابقش نيرومندتر باشد
هاي ارتش  هنگامي كه انتفاضه در آستانة پايان يافتن قرار گرفته بود، در پادگان

يعني  قت،وزير دفاع و. هزار گلولة كالشينكف وجود نداشت 270چيزي بيشتر از 
اين نامه توسط . ارسال نمود» اردن«اي براي رهبران  نامه سعدي طعمهارتشبد ستاد 

                                                           
  م.آميزي از صدام دربارة قرآن مجيد است كلمه توهين»...«. 1
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 )كه در حال حاضر سرلشكر سـتاد اسـت  ( احمدرضا غثيث التكريتيهنگ ستاد سر

  در اين نامه از رهبـران اردن خواسـته شـده بـود تـا      . به رهبران اردن تسليم گرديد
ردن ارسـال  عراق به ا» جيش الشعبي«كه فرماندهي  را ميليون گلوله كالشينكف ده

 .ولي به اين درخواست پاسـخي داده نشـد  . بود، بار ديگر به عراق بازگردانندكرده 
  آورد، كـار رژيـم تمـام شـده بـود؛ امـا        اگر انتفاضه يـك هفتـة ديگـر دوام مـي    

  1».ونَ الّا أنْ يشاء اهللاُؤُما تَشا«
  

  انتفاضة كُردي
هـا   طالعات و گزارشكه آتش قيام در جنوب روشن گرديد، سيلي از اپس از آن

راجع به روند فزاينده و خطرنـاك تشـنّج در شـمال عـراق، بـه ادارة اطالعـات       
هاي نظامي از منطقـة شـمالي بـه جنـوب      بسياري از يگان. نظامي سرازير گرديد

حجم نيروهايي كه در منطقة شـمال مسـتقر شـده بودنـد، در     . منتقل شده بودند
اي را تحـت پوشـش    و شهري گسـترده  مقايسه با نيروهايي كه مناطق كوهستاني

با اين همه مجموعـة نيروهـايي كـه در منطقـة     . خود قرار داده بودند، اندك بود
نيروهـاي مسـلّح   (برابر كل نيروهاي پيشمرگ  دهشمال باقيمانده بودند، حداقل 

هنگ دفاع ملّي را كه فقط شـامل   258صدام رژيم . بود) وابسته به احزاب كردي
هيچ معادلـه مشخصـي   . رد بودند، تحت فرماندهي خود داشتفرزندان عشاير كُ
  .ها، كه مستقيماً به شيوخ عشاير وابسته بودنـد وجـود نداشـت    دربارة اين هنگ

نـام او  . وليت اين هنگ را برعهده داشـت ئبه عبارت ديگر، رهبر عشيره، عمالً مس
. رفـت  تر نميبرمبناي ليست، تعداد واقعي آنها از هزار نفر فرا. بود» هنگ مستشار«

كردند تا به اموال بيشتري دسـت   بيشتر مستشارها به عمد آمار نادرستي را ارائه مي
   .رسـيد  نفـر مـي   200ها بـه حـدود    نيروهاي موجود برخي از اين هنگ. پيدا كنند

ـ  به هر حال نكتة مهم آن است كه ده رد توسـط رژيـم   ها هزار نفر از جوانان كُ

                                                           
  ).29سوره تكوير، آيه.(خواهيد، مگر آنچه را كه پروردگار جهانيان خواسته باشد شما نمي. 1
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را در برابر رخنة نيروهاي پيشمرگ محافظت مسلّح شده بودند تا مناطق خود 
گيـرد، مشـاركت    نموده و يا در عمليات نظامي كه عليه اين نيروها صورت مي

دارنـد   هاي دفاع ملّي مستمرّي ماهانه دريافت مي هر يك از افراد هنگ. نمايند
اما اكثريت ايـن افـراد،   . گردد و اين حقوق از طريق قرارگاه هنگ پرداخت مي

نمايـد   داري از حقوقي را كه حكومت به صورت منظم پرداخت مـي كل يا مق
  .كنند دريافت نمي

برد، و جنـوب نيـز    مي در شرايطي كه مناطق شمالي در حالت آمادگي به سر
ور  هـاي كردسـتان شـعله    آتش انتفاضه در اسـتان   شاهد نبردهاي ويرانگري بود؛

هاي  دا كردند و استانگرديد و مردم و عشاير با نيروهاي پيشمرگ، همبستگي پي
را به كنترل خود درآوردند و عناصر رژيم حـاكم  » دهوك«و » اربيل«، »سليمانيه«

هاي اطالعات و امنيت بـيش از مراكـز ديگـر در برابـر      قرارگاه. را بيرون راندند
شايد علّـت چنـين مقـاومتي آن بـوده اسـت كـه آنهـا        . انتفاضه مقاومت نمودند

از همـين رو  . كردنـد  نين عدم امكان نجات مياحساس يأس و محاصره و همچ
  .تلفات انساني سنگيني را متحمل شدند

كـه در  » موصـل «نشـين   شهر عـرب . رسيد» كركوك«پس از آن نوبت منطقة 
ـ   رد را در بخش شرقي و شمالي، يعني در طرف ديگر رودخانه، تعداد زيـادي كُ

و ترديد را بـر   خود جاي داده بود، موجب نگراني فراوان رژيم شده بود و شك
رژيم براي مهـار اوضـاع اقـدامات    . اندركار در بغداد مستولي كرد مقامات دست

  :زير را انجام داد
د و سـپهبد  به عنوان فرماندة منطقة كركـوك تعيـين شـ    علي حسن المجيد .1
سلطان هاشم و همچنين فرماندة سپاه يكم و سپهبد ستاد  يونس محمد الذربستاد 
نيروهـاي  . نيز پس از بازگشتن از بصره به او كمك كردند وزير دفاع فعلي احمد
. مستقر گرديدند پياده، عالوه بر ديگر نيروها، براي حفاظت از كركوك 24لشكر

هـاي   هاي نظامي در زمينة دفـاع از دروازه  تصميم گرفت طرح علي حسن المجيد
ا بـه  و يا در خطوط نزديك به آن را ناديده گرفته و نيروهـا ر » كركوك«ورودي 



ی  ۴٨۶ ر وازه  ی  ا   و
گرديد  باين مسئله سب. كيلومتري اين شهر سوق دهد 50در » چمچمال«منطقة 

  .و همچنين عقبة آنها، در ديد و تيررس قرار گيرند] نيروها[كه دو جناح 
نيز به عنوان سرپرست عمليـات دفـاع    عبدالجبار خليل شنشلارتشبد ستاد  .2

نيز  عبدالجواد ذنونستاد مود ارتشبد وي پيشنهاد ن. تعيين گرديد» موصل«از شهر 
. وليت دفاع از موصل به عهدة وي گذاشته شودئبه خدمت فراخوانده شده و مس

هـا عليـه مـا     او به همراه سوري«  :ضمن مخالفت با اين پيشنهاد گفتصدام ولي 
البتـه  . را بـه خـدمت فراخوانـد    عبـدالجواد اما بعدها ژنرال » .ردتوطئه خواهند ك

 .و دادتري به ا وليت پايينئمس
رغم اهميت كركوك به عنوان منبع اصلي تأمين بنزين براي خودروهاي  علي

باعث شـد  ) با توجه به نابود شدن تأسيسات جنوب(جنگي و غيرجنگي دولت 
جـانش   علي حسن المجيـد . حمله كردند» كركوك«كه نيروهاي پيشمرگ به شهر 

ـ  خصيتاز طريق يكي از شصدام اين هنگام  در. را برداشت و گريخت رد هاي كُ
ـ     رد و از طريق اداره كل اطالعات ارتش، پيامي را خطاب بـه يكـي از رهبـران كُ

زيـرا او در    ارسال نمود و طي آن از وي خواست كه با يكـديگر مـذاكره كننـد؛   
را بـا  صـدام  ردهـا، رؤياهـاي   پاسـخ كُ . باشـد  شرف نابودي مخالفين جنوب مي

اتحاد [خواستار يك سيستم كنفدراليتي آنها «  :گفت كهصدام . نااميدي مواجه كرد
مـن بـه خـاطر دارم كـه در آن روزهـا تعـدادي       » .هستند] با مقاصد خاص خود

مان هنگام به خطوط موازي قرمز رنگ روي نقشه كردستان ترسيم كردم و در ه
فرمانـدة هـوانيروز    الحكم حسـن علـي  و سپهبد خلبان ستاد  صابر الدوريسپهبد 
در «  :صـابر گفـت  . ا شرايط موجود بازنخواهد گشـت كه كردستان بگفتم ارتش 

من او را تأييد كردم، ولي افزودم كه » .آيندة نزديك آن را بازپس خواهيم گرفت
زيـرا مجبـور خـواهيم    . پس از مدتي كوتاه، بار ديگر آن را از دست خواهيم داد

تواننـد   انـد و نمـي   ضـعيف شـده   نشيني نماييم؛ چون نيروهـاي مـا   شد كه عقب
اهـالي ايـن منـاطق طعـم     . وديت خود را در مناطق كردنشين حفظ نماينـد موج

  .دست به جنگ چريكي خواهند زد يردهاي كُ جنبش اند و پيروزي را چشيده
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هاي هولناكش در كـربال و نجـف    جنگ آنكهگارد رياست جمهوري پس از 
خيلـي  » كركـوك «هايش بـه سـمت    را به پايان برد، با به حركت درآوردن تانك

لي اجا رفتم و روي پل كـوچكي در حـو  آن من به. دست به تجمع نيرو زد سريع
يك زن عـرب در حـال عبـور از روي پـل بـا      . كركوك ايستادم) كيلومتري 25(

نـاداني و خودكـامگي    دليـل نگريست و ارتش عظيمي را كه به  ما مي هتمسخر ب
جاييد؟ ك«: فرماندة كلّ آن دچار شكست شده بود، به باد استهزاء گرفت و گفت

  »!با ما چه كرديد؟... رئيستان كجاست؟
  

  گيري كركوك عمليات بازپس
گيري شـهر كركـوك آرايـش     ترين نيروي زرهي توپخانه، به منظور بازپس بزرگ

وزيـر   عزت الدوريبراي اولين بار نشست فرماندهان نظامي با حضـور  . داده شد
مـن شـديداً بـه     .دفاع و رئيس ستاد ارتش و تعدادي از فرماندهان تشكيل شـد 

زيرا برمبناي آن قرار بـود بـه مـدت يـك سـاعت      . طرح عمليات اعتراض كردم
كامل، شهر كركوك به عنوان يـك هـدف نظـامي و صـرفاً اسـتراتژيك، هـدف       

در ايـن شـهر زنـاني    «: من به آنهـا گفـتم  . باران توپخانة سنگين قرار گيرد گلوله
بـاران   شـهر را زيـر گلولـه    هستند كه افراد همين ملتند؛ منطقي نيسـت كـه ايـن   

حسـين  دامنة بحث و جدل بين من و ارتشبد سـتاد  » .توپخانة سنگين قرار دهيم
به هر . مداخله نكرد عزّت الدوريرئيس ستاد مشترك ارتش باال گرفت، اما  رشيد

كوپترهاي مسلّح حملـة گسـتردة    حال نيروهاي زرهي با پشتيباني توپخانه و هلي
ها فقط يك جسد  گرفته شد و پيشمرگ ر كركوك بازپسشه. خود را آغاز كردند

  .د برجاي گذاشتندواز خ
از آنجايي كه آتش انتفاضه در جنوب رو به خمودي گذاشته بود، محورهاي 

بـه ايـن ترتيـب امكـان     . شمالي با اعزام تعداد زيادي از نيروها تقويـت گرديـد  
كـوچ بـزرگ   . دفـراهم شـ  » دهـوك «و » اربيل«و » سليمانيه«گيري استان  بازپس

ما يادداشـتي خطـاب   . مرزهاي تركيه و ايران آغاز شدبه طرف هموطنان عراقي 
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ـ    نوشتيم صدام به  ن كـوچ، مشـكالت انسـاني و سياسـي     و طي آن گفتـيم كـه اي

ايـن يادداشـت، سرلشـكر     در پاسخ به. خطرناكي را براي ما به بار خواهد آورد
 جمهـور  رئـيس «: ين گفـت محافظ شخصي صدام، از طريق تلفن چن ياسينارشد 

كوپترهـاي مسـلّح، مـوج آوارگـان      هلـي » !گويند كـه مشـكلي وجـود نـدارد     مي
نشدني، مـورد حملـة    اي جنايتكارانه و فراموش ها، به شيوه غيرنظامي را در جاده

  .خود قرار دادند
در روند اين رويدادها، متّحدين به نماينـدة دائمـي عـراق در سـازمان ملـل      

ولي . درجه، بايد متوقف گردد 36يات نظامي در شمال خط اطالع دادند كه عمل
نيروهـاي  . هـا تـوجهي نكردنـد    نيروهاي زميني در مراحل اوليه به اين خواسـته 

، كوسرت رسول علـي رسيدند و معلوم شد كه آقاي » كوره«عراقي به آستانة تنگة 
پاه مـن بـا فرمانـدة سـ    . ا را در خطوط مقدم برعهده گرفته استهفرماندهي نبرد

، تماس گرفتم و از او خواستم كـه آخـرين   محمد الشاللعلي پنجم، سپهبد ستاد 
او پاسخ داد كـه نبردهـاي سـنگيني در جريـان     . وضعيت را به اطالع من برساند

تواننـد پيشـروي را    انـد و نمـي   است و نيروهاي ما متحمل تلفات سنگيني شـده 
گـو، در جريـان   و نجام گفـت ها به منظور ا در اين زمان، هنوز تماس. ازسرگيرند

را بـه دسـت آوردم    عزت الدوريآورم كه من موافقت  در اينجا به خاطر مي. بود
ولي ايـن خواسـته    ،ردي، نبردها متوقف شودت كُئكه حداقل در هنگام عبور هي

به نيروهاي ما دستور داده بـود كـه همچنـان بـه      حسين كاملزيرا . اجرا نگرديد
اطالعـات نظـامي    مـديركل بـه عنـوان    آنكـه پـس از   من! باران ادامه دهند آتش

الزم بـه  . منصوب شده بودم، تالش نمودم تا نقش خود را با قدرت ايفـا نمـايم  
شـده بـودم و او بـه     صـابر الـدوري  يادآوري است كه من جايگزين سپهبد ستاد 
  .رياست اداره كل اطالعات منصوب شده بود

آكنـده  صدام لي تاريخ رژيم بس اعالم شود، و ق شد كه آتشبه هر حال تواف
ردهـا در  از همين رو من پاسخي واقعي، جهت ارائه به كُ. ها است از نقض پيمان

  .بسي كه صورت گرفت، نداشتم زمينة موارد نقض آتش
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رد به بغداد آمدند و در آنجـا ميهمـان ادارة كـل اطالعـات ارتـش      رهبران كُ
نة حل و فصل عادالنـة قضـية   آنها از همان ابتدا جدي نبودن رژيم در زمي. بودند

صـحبت   جالل طالبانيمن به صورت صريح با آقاي . ردها را درك نموده بودندكُ
داشتم، دريـافتم كـه   صدام  وگوهايي كه با گو و گفتو كردم و از طريق اين گفت

اين ديدارها در واقع سـرآغاز  . كنند جهت كامالً متضاد حركت ميدو اين دو در 
همچنان كه انتظـار داشـتيم، نيروهـاي مـا     . نه بين ما بودگيري روابط برادرا شكل

توانسـتند ايـن    هاي كردنشين را ترك گويند؛ زيرا نمي شدند استان ربعدها مجبو
  .ها را حفظ كنند استان

فرود آمدنـد و از نيروهـاي   » زاخو«غرب در منطقة » چكش تعادل«نيروهاي 
نشـيني   جي عقـب ، بـه صـورت تـدري   »دهـوك «ما خواستند كه تا جنوب استان 

شوراي فرماندهي انقالب، براي بررسي اين وضعيت تشكيل جلسـه داد  . نمايند
هاي خود را در  من نيز ديدگاه. خواندند و مرا براي گزارش آخرين وضعيت فرا

هـا غيرنظـامي آواره    زمينة قصد متّحدين، جهت ايجاد مناطق امن بـراي ميليـون  
ولـي  . نشيني نمايد عقب» دهوك«از شهر تشريح نمودم و پيشنهاد كردم تا ارتش 

بيني از من خواست تا از طريق  خودبزرگ اش، با همچون عادت هميشگيصدام 
تصـميم آنهـا در زمينـة خـروج     « :ها اطالع دهم كـه  يك افسر رابط به امريكايي

ها، موجب ناخرسندي ملّت كُرد شده اسـت و   نيروهاي ما از تعدادي از موقعيت
اين » .كنيم ها را تضمين نمي ه، عدم حمله مردم عليه امريكاييما پس از اين حادث

هـا را   لوحي آشكار، امريكايي ايم انتظار دارد با اين ساده آدم كه ما گرفتار او شده
  .مجاب نمايد

اي نداشتند جز اجراي ايـن خواسـته و تخليـة     سرانجام نيروهاي ما چاره
و » اربيـل «د كـه دو اسـتان   مجبور بوصدام عالوه بر آن رژيم . »دهوك«استان 

توانسـت شـرايط مناسـبي را ايجـاد      را نيز تخليه نمايد؛ زيرا نمـي » سليمانيه«
اساساً تداوم موجوديت نيروهاي ما در اين دو استان مسـاوي بـود بـا    . نمايد

  .نابودي كامل آنها



ی  ۴٩٠ ر وازه  ی  ا   و
از جمله حوادث عجيبي كه روي داد آن بود كه متّحدين قصد داشـتند وارد  

تـالش نمـود از ايـن حادثـه     صـدام  . شـوند » سرسنگ«در منطقة م صداهاي  كاخ
هـا برسـانم، آن    او از من خواست تا به اطالع امريكايي. رويدادي تاريخي بسازد

نمايـد، هرگـز اجـازه     وجـو مـي   كه براي خود جايي در بهشـت را جسـت  كس 
از همين رو مجبور خواهد شد كه . اش شوند نخواهد داد كه بيگانگان وارد خانه

ولـي  . هـا بگـذارد   عهدة امريكايي وليت آن را برئها را منفجر كرده و مس اين كاخ
  . هايش شوند سرانجام او مجبور شد كه به آنها اجازه دهد تا وارد كاخ

هنگامي كـه در تنگنـا قـرار    صدام چيزي كه جالب توجه است اين است كه 
تا چه اندازه از ديـن   دانيم كه او ما مي  ولي همة. گويد گيرد، از دين سخن مي مي

  !جويد دور است و دين از او بيزاري مي
  

  شكست انتفاضه
جامة صدام به هدف خود، يعني براندازي  آنكه ترين قيام، بي به اين ترتيب بزرگ

ناكامي انتفاضه معلول علـل و عـواملي اسـت كـه     . عمل بپوشاند، پايان پذيرفت
  :ل عبارتند ازاين علل و عوام. توان آنها را ناديده گرفت نمي

پيماني كه آمادگي تداوم پشـتيباني   پيمان نظامي و يا هم انتفاضه فاقد يك هم .1
  .افزار را داشته باشد، بود از انتفاضه و در اختيار نهادن تداركات رزمي و جنگ

اي كـه موجـب ايجـاد     طاغوتي، به شيوهصدام متّحدين از سرنگون كردن  .2
اي  داخلي و يا تغيير در معـادالت منطقـه  سياسي مشخصي گردد و به جنگ  خأل

كوپترهـاي مسـلحي كـه     آنها از پـرواز هلـي  . ورزيدند منجر شود، خودداري مي
. انقالبيون را هدف حملة خود قرار داده بودنـد، جلـوگيري بـه عمـل نياوردنـد     

همچنين آنها از حركت و تجمع نيروهاي زرهي كه عازم حملـه بـه شـهروندان    
 .ممانعت نكردند غيرنظامي بودند نيز،

رد از ادامــة پيشــروي، در خــارج از چــارچوب هــاي مســلّح كُــ جنــبش .3
هاي كُرد  برخي از طرف اينكهبا وجود . شهرهاي كردنشين، خودداري نمودند
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هـايي بودنـد،    داراي حساسيت» موصل«نسبت به » بارزاني«و به ويژه خانوادة 
» موصـل «ت هـاي عربـي بـه سـم     ولي يك پيشروي هماهنگ شـده بـا طـرف   

زيـرا ايـن شـهر از نظـر جمعيتـي و        توانست تمام معادالت را برهم بزنـد؛  مي
همچنـين پيشـروي بـه سـمت     . باشـد  نظامي و اقتصادي و جغرافيايي مهم مي

و ) ضـربة متقابـل را دريافـت كننـد     آنكـه پـيش از  (از منطقة خانقين » ديالي«
نقالبيـون را بـه   توانسـت موقعيـت ا   ، مـي »والءلج«همچنين پيشروي از سمت 

 .انگيزي تحكيم نمايد صورت شگفت
را بپردازنـد و  صدام مجبور شوند تاوان كردار  اينكهاهالي منطقة مياني از  .4
ميان دو دندانة گازانبري شمال و جنوب محاصـره شـوند، شـديداً احسـاس      در

بـه انتظـار سـركوب     اينكـه اي نداشـتند جـز    از همين رو چـاره . كردند خطر مي
اند كه  آنها اجباراً اين انديشه را پذيرفته. به دست نيروهاي مسلّح بنشينندانتفاضه 

از سـوي  . بهتر از قتل عامي است كه دامنگيرشان خواهد شـد صدام بقاي موقّت 
رنگ بودن نقش رهبران اهالي مناطق ميـاني در ميـان رهبـران مخالفـان      ديگر كم

پاخاسـته   ان آنها بـه همچنين ضعيف بودن صداي معارضيني كه از مي حكومت و
به عبارت ديگر اهالي منـاطق ميـاني،   . بودند، در ايجاد چنين وضعيتي سهيم بود

ايـن  . رهبري نداشتند كه احساساتشان را آرام سازد و آنها را به انقالب فراخواند
در شرايطي بود كه شعارهايي مطرح گرديد كه به اهالي مناطق مياني اين حق را 

 .و حساب شده و براي حفاظت از خود گام بردارندداد تا با احتياط  مي
تـا حـدودي   صـدام  واقعيتي كه ما بايد بدان اعتراف كنيم ايـن اسـت كـه     .5

گرايي را در برخـي از منـاطق ميـاني و در     توانسته است روح نژادپرستي و فرقه
اين در حالي اسـت كـه   . ميان كساني كه منتسب به رژيم حكومتي هستند، بدمد

بـه   هاند، و هركس از اين منطق فرماندهان اهل منطقة مياني اعدام شدهبسياري از 
را تهديد و يا به رقابت با آن برخيزد، محدود صدام   اي ظاهر گردد كه آيندة گونه

تا زمان اشغال كويت، معارضة مردمي در منطقة غربي و برخي . گردد و اعدام مي
 هعـالوه بـر آن، رهبـران معارضـ    . از مناطق مياني جايگاه خود را پيدا نكرده بود



ی  ۴٩٢ ر وازه  ی  ا   و
منطقة مياني، نتوانسته بودند به اندازة الزم مردم را براي تحريك، مخاطب خـود  

ــد ــرار دهن ــة    . ق ــر دامن ــد ب ــاني، باي ــة مي ــارض منطق ــران مع ــين رو رهب از هم
و صــدام بــرداري از جــدايي ايــن منطقــه از  هايشــان، بــه منظــور بهــره فعاليــت
تنها خواهد شد و در هـر  صدام آنگاه   ش بيفزايند؛هاي ها و فريبكاري پردازي دروغ

 .گردد زماني امكان براندازي وي فراهم مي
هاي عظيمي كه در جريان انتفاضه آفريـده شـد،    ها و جلوه رغم پديده علي .6

در آن هنگام، به سطحي كه اينـك در آن قـرار دارد،   صدام مخالفت مردمي عليه 
المللـي در زمينـة قطعـي بـودن      يرش بينمحاصرة عراق و ايجاد پذ. نرسيده بود

سرنگوني صدام، آن طوري كه امروزه در عمق افكار همگان رسوخ كرده، در آن 
 .زمان وجود نداشت

در آن زمان براي همة فرماندهان ارتش و حزب، امكان برقراري تماس و  .7
 .المللي فراهم نشده بود هماهنگي با مخالفان و يا هماهنگي بين

شـده و همـاهنگي    هـاي مخـالف و تبليغـات هـدايت     ري گروهفقدان رهب .8
  .]از عوامل ديگر شكست انتفاضه در عراق بود[عملياتي بين شمال و جنوب 

  



  
  
  
 

  مذاكرات كردها با حكومت
  

هاي بزرگ زرهي و به ويژه  طوري كه پيش از اين نيز توضيح دادم، يگان همان
كوپترهاي مسلح، به منظـور   هاي گارد رياست جمهوري، با پشتيباني هلي يگان

نيروهـاي پيشـمرگ و   . دسـت بـه مـانور زدنـد    » كركـوك «گيري شـهر   بازپس
ترين عمليات  همچنين ساير نيروهاي مردمي مجبور شدند كه در جريان بزرگ

بيش از . كوچ اجباري در تاريخ عراق، شهرهاي اصلي كردنشين را ترك گويند
كردنـد و در منـاطق كوهسـتاني     ميليون نفر به سمت ايران و تركيه حركت دو

  .پراكنده شدند
ئتي تشكيل جلسه داد و تصميم گرفت، هي» شقالوه«جبهه كردستاني در شهر 

و بـا عضـويت     دبيركـل اتحاديـه ميهنـي كردسـتان،     جالل طالبـاني را به رياست 
ردي، به منظور مذاكره با حكومت مركـزي روانـه   ي از سوي احزاب كُاننمايندگ

سراهاي اداره كل اطالعـات ارتـش،    ت در يكي از ميهمانئاين هي از. بغداد نمايد
  .در كرانه رود دجله پذيرايي به عمل آمد

هنگـامي كـه   . صورت گرفته بود 1969در سال  طالبانياولين ديدار من با 
پياده، 19در آن زمان بين او و فرمانده تيپ. افسر جواني با درجه ستواني بودم

هـا   كه به طرفداري حزبي نسبت به سـوري  اتيجميل صبري البيسرهنگ ستاد 
بحـث و مناقشـاتي   » سيد صادق«معروف بود، در قرارگاه اين تيپ در منطقه 

در سـخن گفـتن،    طالبانيگويي و جسارت  فرهنگ، صراحت. صورت گرفت
مـن معـاون هنـگ دوم از    ) روز بعـد  15(پس از آن زمان . مرا شيفته او نمود

ول ايست و بازرسي ورودي شـهر  ئمس. شدم» عربت«پياده در منطقه  19تيپ



ی  ۴٩۴ ر وازه  ی  ا   و
پيشـمرگ مسـلح، قصـد ورود بـه      20بـه اتفـاق    طالبانيبه من اطالع داد كه 
. تواند وارد شـود  مي طالبانيمن به او گفتم كه شخص . پادگان هنگ را دارند

هاي مسـلحش، خـودداري    ولي او از ورود به هنگ، بدون همراهي پيشمرگ
پس از آن مستقيماً . ترك نمود 5رارگاه لشكرورزيد و اين محل را به سمت ق

هنـوز  . (فرمانده نيروهاي منطقه بـه نـزد مـن آمـد     سعيد حمواق سپهبد فبه ات
آيـا االن هـم   «  :وي بـه شـوخي گفـت   .) قرارگاه سپاه يكم ايجاد نشـده بـود  

  »!تواني جلوي مرا بگيري؟ مي
آوريـل  صورت گرفت، در اواسـط   طالبانيديدار سوم و مهمي كه بين من و 

من مشاهده كردم كه او موضـعي خصـمانه و   . ، در اداره كل اطالعات بود1991
او براي تحقـق حقـوق   . در پيش گرفته استصدام قاطع در برابر رژيم خودكامه 

داد و به صـورت عميقـي موقعيـت     ردها، از خود شور و شوق بسيار نشان ميكُ
بـراي مـدتي طـوالني در    من و او . كرد پرست عراق را نيز درك مي افسران ميهن
هـاي عميـق و    صحبت. سرا به قدم زدن و صحبت كردن پرداختيم باغچه ميهمان

چـرا در جريـان   ! وفيق ابونـوار « : پرسيد طالباني. تا حدودي صريح رد و بدل شد
مـا  «  :ا همان صراحت به او پاسخ دادم كـه من ب» انتفاضه در كنار رژيم ايستاديد؟
اي قـرار   رسند نيستيم، ولي در برابر كار انجام شدهنسبت به آنچه كه روي داد خ

ستون شمال با تمـام دردهـا و   . كردند دو نيرو، منطقه مياني را تهديد مي. گرفتيم
كرد و  هاي گذشته متحمل شده، از شمال پيشروي مي هايي كه در طول سال رنج

 ما هـيچ گونـه تفـاهمي بـا    . ديگري ستون مربوط به جريان تندرو از جنوب بود
از ديدگاه ما، موفقيت انتفاضه به معناي قتـل  . هيچ يك از اين دو ستون نداشتيم

بـراي  صـدام  به اين علت، ايستادن در كنـار رژيـم   . عام اعراب منطقه مياني بود
  . مدتي، به عنوان تنها راه حل تلقي گرديد

. كرد بار، به قرارگاه سري ما در بغداد رفت و آمد مي حداقل روزي يكصدام 
آمد و معموالً فقط يك  يك خودروي سواري سوپر استيشن استتار شده ميبا او 

در حالي كه نيروي حفاظت . كردند راننده و گاهي يك محافظ او را همراهي مي
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نفر از عناصر برگزيده و از طرفداران شـخص مـن    دهشخصي من شامل حداقل 
كه آن روزها را به  هنگامي. را از بين ببرمصدام توانستم به راحتي  من مي. بودند
گيرم،  ترديدهاي مداوم خود، به باد لعن و نفرين مي دليلآورم، خود را به  ياد مي

گويم كه اين ترديدها ناشي از عدم اقدام  دهم و مي ولي بعد خودم را دلداري مي
بلكـه بـه واسـطه ارزيـابي اوضـاع و شـايد مبالغـه در          و يا ترس نبـوده اسـت؛  

  . احتماالت بوده است
كـه توسـط    -  هـاي ويـژه   دكي پيش از آغاز جنگ كويـت، يگـان مأموريـت   ان

تـرين و   شخص من سازماندهي و آموزش داده شده و عناصـر آن از ميـان شـجاع   
 -  دستچين شده بودند 1986داران نيروهاي ويژه از سال  ترين افسران و درجه زبده

. ر آنهـا كـردم  ها و هدايا را نثـا  من انواع پاداش. تحت فرماندهي من قرار داشت
هاي آنان و همچنين ايجاد يك نيـروي ضـربتي    تحت پوشش نظارت بر آموزش

به منظور مقابله با احتمال مورد حمله قرار گرفتن پادگان، و مقابلـه بـا هرگونـه    
واقـع  » بسمايه«نفر بود، از پادگان  800تهديد داخلي، اين يگان را كه مشتمل بر 

قصد . منتقل كردم» كاظمين«طالعات ارتش در در جنوب بغداد، به پادگان اداره ا
واقعي من آن بود كه از اين نيروها، به عنوان يـك نيـروي ضـربتي نيرومنـد در     
شرايط فروپاشي احتمالي اوضاع به دنبال آغاز جنگ و به دست گرفتن قـدرت،  

  .برداري نمايم بهره
 سازمان امنيـت ويـژه دريافـت نمـود كـه طـي آن خبـر        را ازگزارشي صدام 

او دستوري فوري صادر كـرد كـه   . جايي اين يگان به اطالع وي رسيده بود جابه
» بسـمايه «داشت اين يگان هرچـه زودتـر بـه پادگـان اصـلي خـود در        مقرّر مي

بايـد نيروهـا در    اينكـه بازگردد و پيرو آن فرمان ديگري صـادر كـرد مبنـي بـر     
ايـن  . پيـدا كننـد   هاي غربي و در طول مرزهاي عربستان سعودي اسـتقرار  بيابان

. هاي سنگيني را متحمل شد يگان در معرض حمالت هوايي قرار گرفت و زيان
بدين ترتيب من و برخي از فرماندهان نظامي، ابزاري را كه قصد داشـتيم بـراي   

  .رهايي ملت از شرّ طاغوت به كار گيريم، از دست داديم
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مادامي كه تدابير  در زمان جنگ و يا در طول انتفاضه،صدام از نظر ما كشتن 

توانستيم  هيچ يك از ما نمي. نمود الزم براي مهار اوضاع اتّخاذ نگرديده، بعيد مي
كنم كه اگـر   ولي من در اينجا اعتراف مي. پيامدهاي تاريخي آن را متحمل شويم

نداده بـودم،  بار ديگر زمان به عقب بازگردد، من كاري را كه در آن هنگام انجام 
ما مبارزة خود را تا سرنگوني . احساس پشيماني نمايم آنكه ؛ بيانجام خواهم داد

  ».طاغوت ادامه خواهيم داد
هر يك از ما طرف مقابل را . شرايط ما را به صورت كامل درك كرد طالباني

مـن ديـدگاه خـود را در زمينـة لـزوم      . درك كرده و نظرات يكديگر را فهميديم
ن، و ضرورت ترسيم نقشي كارآمـد  ردها در منطقة كردنشيمحدود نشدن نفوذ كُ

 نمن در رسـاند . به منظور همكاري سازنده با ما در سرتاسر عراق تشريح كردم
نوارهاي صـوتي و  . پيام خود، بدون اطالع رژيم، با سختي چنداني مواجه نشدم

هاي كُرد، به صورت روزانه  تئهاي اعضاي هي ويديويي مربوط به كنترل فعاليت
خـارج از   طالبـاني هاي مـن بـا آقـاي     ولي صحبت. گرفت يدر اختيار من قرار م

  .شد هاي تحت كنترل رد و بدل مي ها و سالن اتاق
معـاون رئـيس شـوراي     عـزت الـدوري  كنندة عراقي نيز به رياست  ذاكرهت مئهي

حسـين  و  علي حسـن المجيـد  و  طارق عزيزفرماندهي انقالب و همچنين با عضويت 
 سـامرايي الوفيـق  مدير اطالعات و سرلشـكر سـتاد    صابر الدوريو ارتشبد ستاد  كامل

هايش  جبهة كردستاني ليست درخواست. اطالعات نظامي ارتش تشكيل شد مديركل
بـود  ) اي شـيعه ( »فيلي«ردهاي ها، بازگرداندن كُ از جملة اين درخواست. را ارائه نمود

كشي  وقت كامالً آشكار بود كه حكومت قصد داشت به. كه به ايران رانده شده بودند
  .تا چه بسا بتواند زمام برخي از مسائل را به دست گيرد  بپردازد،
  
  جوي صدامو جست

 عزت الدوري. در كاخ رياست جمهوري رفتـيم صدام به دفتر  طالبانيمن به اتفاق 
هايش را با جمالتي راجع به جنـگ   صحبتصدام . را نزد او يافتيم طارق عزيزو 



م: م     تاب ه صدا فان ع خا ی و  د ی     ۴٩٧ 

... بـردارم » عـراق بـا عظمـت   «سـت از انديشـة   توانم د نمي«: آغاز نمود و گفت
بازگرداندن كويت به زير سلطة عراق و جنگ با متّحدين به عنوان عظمت همـة  

او براي اولين بار بـه اشـتباهات خـود اعتـراف كـرد و      » .شود ها تلقّي مي عراقي
سال از اين روزها، هيچ كس نخواهـد فهميـد    200پس از گذشت « :چنين گفت

بيمان اشتباه كرده بوديم، بلكه آنها به ايـن جنـگ بـه عنـوان يـك      كه ما در ارزيا
  ».خواهند نگريست» عظمت«

ــاني ــه  طالب ــقالوه«ب ــارزانيبازگشــت و » ش ــعود ب رياســت دور دوم  مس
بـه   را انوشـيروان مصـطفي  اتّحادية ميهنـي نيـز   . وگوها را برعهده گرفت گفت

يكــي از  در. اعــزام نمــود مســعود بــارزانيعنــوان نماينــدة خــود بــه همــراه 
 مسعود بـارزاني با لحن بسيار تندي با  سين كاملحهاي رسمي، سپهبد  نشست

امـا  . كـرد  سخن گفت و از كلماتي استفاده كرد كه او را متهم به مزدوري مي
ما از محل اين نشسـت در وزارت  . پاسخي نداد حسين كاملبه  مسعود بارزاني

داشـتم و در كنـار مـن    من رانندگي خـودرو را برعهـده   . كشور خارج شديم
او . نيز در صـندلي پشـتي نشسـته بـود     انوشيروان مصطفي. بارزاني نشسته بود

اين چه ! مديركلجناب « :نتوانست همچنان ساكت باقي بماند و به من گفت
براي عراق چه كاري انجـام داده   حسين كامل. دموكراسي است كه شما داريد

ازدواج كرده  جمهور رئيسا دختر ب اينكهرسيده؟ جز دفاع كه به مقام وزارت 
» .پـذير نيسـت   در اين كشور با چنين اوضاع و احوالي امكـان  يزندگ! است؟

به ويژه كه در برابر مدير اطالعات ارتـش    سخنان او بسيار تند و سنگين بود؛
كـردم؛ زيـرا    هاي او را از رژيم پنهـان مـي   ولي من بايد گفته. گفت سخن مي

از . شـد  ه اتخاذ تصميمات بسيار شديدي منتهي ميگونه مسائل، ب گزارش اين
هـا زهـر    شد كه در غـذاي گوينـده ايـن حـرف     از ما خواسته مي اينكهجمله 
مـرا شـيفتة او نمـود و     انوشـيروان ن همه، جسـارت و شـجاعت   با اي. بريزيم

  .سرآغاز روابط برادرانة ما شد
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  طالباني و بارزاني

كـرد كـه    بلكه بـرعكس تـالش مـي    در مذاكراتش فرد تندرويي نبود، بارزاني
اگـر  « :او صراحتاً گفت. اي به توافق برسد افتاده هاي پيش پا برمبناي خواسته

او بر ايـن  » .درصد حقوقمان را هم بدهد ما موافقيم پنج جمهور رئيسجناب 
 سـر  باور بود كه به دنبال سرنگوني حكومت صدام، حكومت نيرومنـدي بـر  

ان سـالحي هـدف قـرار خواهنـد گرفـت كـه       ردها با همكار خواهد آمد و كُ
اي كه به رژيم  ولي من مطمئن بودم توافقنامه. از آن استفاده كرده استصدام 

اي را بـا   نامـه  طالبـاني . مشروعيت ببخشد، منعقد نخواهد شدصدام جنايتكار 
اهـداف و    دستخط خودش براي من فرسـتاد و نوشـت كـه اقـدامات رژيـم،     

اين نامه اطمينـان مـرا   . دهد ز شك و ترديد قرار مياي ا مقاصد آن را در هاله
  .دوچندان كرد

صـدام  . ترديد بود اعتمادي و شك و اساس بي ، برطالبانيبه صدام نگرش 
به عنوان دشمني سرسخت با روابط خـارجي و داخلـي چندگونـه     طالبانيبه 
 طالبـاني دموكراتيك  يآمادگي گوش فرادادن به پيشنهادهاصدام . نگريست مي
غيرقابل قبـول  صدام هاي  اصل دموكراسي در انديشه آنكه دليلبه   نداشت؛ را

شود و از آن بيم دارد كه اتحادية ميهني كردسـتان بـه يـك اتحاديـة      تلقّي مي
آميزي، به  كند كه چنين تحول موفّقيت او تصور مي. ميهني عراقي توسعه يابد

  .مام شوداش در حزب بعث ت قيمت از بين رفتن محبوبيت تحميلي
ردمان را به پايمردي هرچه بيشتر، در مخالفت بـا  برادران كُ اينكهما براي 

ردها را درك كنيم و حقوق مذاكرات با رژيم ترغيب نماييم، بايد مشكالت كُ
البتـه  . مشروع آنها را در چارچوب تماميت ارضي عراق، به رسميت بشناسيم

ع تاكتيكي، به منظور گـذر از  ردها، اتّخاذ موضهدف ما از تشويق و ترغيب كُ
يك مرحلة مشخص نيست؛ بلكه به اين اقدام، به عنوان يك خط مشي سـالم  

  .نگريم به منظور از سرگيري روابط برادرانه و اعطاي حقوقشان، مي



  
  

  
  



  
  اين گونه است كه صدام مردم عراق را از مردمي بسيار ثروتمند 

  .ستبه مردماني شديداً بيچاره تبديل نموده ا

  
  .اين وضعيت بسياري از مناطق شمال، مركز و جنوب عراق است
  .درحالي كه عراق دومين ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد



  
  
  
  

  پيوستن آشكار به معارضه
  

مقابـل،  همچون مخالفين واقعي اين رژيم و استبداد، در شرايط حاكميت طـرف  
هـاي سـرّي    وارد شدن بـه فعاليـت  باشد، از هنگام  ه ميكه مبتني بر امكانات انبو

بـدون  . ام سال در شرايط مراقبـت و احتيـاط زنـدگي كـرده     24داخلي، به مدت 
كـرد   هاي امنيتي و اطالعاتي، به من كمك مي ترديد حضورم در يكي از سرويس

تا  1991هاي  در سال. بين مراقبت خود قرار دهم تا بهتر بتوانم اوضاع را زير ذره
هاي مخفيانة خود را، بـه ايجـاد جنـبش انقالبيـون ملّـت       ليت، فعايالديم 1994

در آن هنگام تمام تـالش خـود را بـه كـار بسـتم تـا بـه        . عراق اختصاص دادم
هايي  از گزارش. هاي امنيتي رخنه نمايم هاي مراقبتي وابسته به سرويس سرويس

هاي مربـوط بـه مراحـل كنتـرل      شد و همچنين گزارش كه راجع به من تهيه مي
  .كردم خطوط تلفني من و مراقبت و تعقيب افراد اطالع دقيقي پيدا مي

بنا به دستور پـدرش، دسـتورات الزم   ] پسر صدام[ قصي 1993در نيمة سال 
تيمي شامل عناصر سازمان . را جهت ترور من به سازمان امنيت ويژه ابالغ نمود

ام شناسـايي   خانـه امنيتي ويژه و ادارة امنيت سامراء را هنگام نزديـك شـدن بـه    
بردم، به طرف مهـاجمين تيرانـدازي    مي من كه در آن شب در منزل به سر. كردم
كننده در اين عمليات اعتـراف نمـود،    آن طوري كه يكي از عناصر شركت. كردم

كنـار  آنگـاه در  . قرار شده بود كه يكي از اين افراد به داخل باغچه خانه من بپرد
در . متر باالتر از زمين بود، خود را پنهان نمايـد  دوپلكان اصلي داخل منزل، كه 

هاي خـارجي   نفر ديگر از يك خودروي غيرنظامي، در برابر نرده دواين هنگام، 
آنها انتظار داشتند كه مـن  . آورند شوند و زنگ در را به صدا درمي منزل پياده مي
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مرتفـع   شوم، از زاوية خاصي به آنها بنگـرم؛ زيـرا   هنگامي كه از خانه خارج مي

ها ايستاده اسـت فـراهم    كه پشت نردهرا بودن زيربناي خانه، امكان ديدن كسي 
هـا پـايين    يط را طبيعي تشخيص داده بـودم و از پلـه  ادر حالي كه شر. نمايد مي
ها پنهان شده بود، از مسافت يك متري بـه   رفتم، ناگهان كسي كه در كنار پله مي

ايـن  ... كـرد  ه طرف من تيراندازي مـي كن ب وسيلة يك تپانچة مجهز به صدا خفه
هاي محلّه مـا مشـاهده كـرده بـود كـه       يكي از بچه. طرح با شكست مواجه شد

بنابراين مردم در آنجا تجمـع  . شخصي از باالي نرده به درون باغچه پريده است
من به طرف او تيراندازي كـردم، ولـي او بـا    . نموده و شروع به سروصدا كردند

  .شب موفّق به فرار شد استفاده از تاريكي
هـايي را بـه نـام     بـردم، بيانيـه   مـي  در شرايطي كه من در داخل عراق به سـر 

هاي امنيتي و  خطاب به نيروهاي مسلّح و سرويس» جنبش انقالبيون ملت عراق«
اطالعاتي حزب، براي راديوي آزادي، راديـوي اصـلي مخـالفين عـراق ارسـال      

هاي مـرا بـه صـورت مسـتمر      ين راديو بيانيها. دادم كردم و به آنها هشدار مي مي
هاي افـراد بانـد    من اطالعاتي راجع به اوضاع كشور و خالفكاري. كرد پخش مي

  .كردم تا به اطالع مردم عراق رسانده شود حاكم براي اين راديو ارسال مي
  

  ترك عراق
بر دامنة تدابير و اقدامات در كنترل فني و انسـاني عليـه    1994در اواخر سال 

گرفت،  اطالعاتي كه از سوي منابع موثق در اختيارم قرار مي. من افزوده گرديد
بنـابراين  . حاكي از آن بود كه ترور و يا بازداشت مـن، بسـيار نزديـك اسـت    

بـا  . مجبور شدم خيلي سريع بغداد را به سمت كردسـتان عـراق تـرك گـويم    
در آنجا . تمرف» كركوك«واقع در جنوب » داقوق«خودروي ويژة خود به منطقة 

 10من در سـاعت  . لة تيمي خارج شومخودروي خود را رها كردم، تا به وسي
و  - نفر مسلّح كه يكي از آنها بلد ما بود 3، به اتّفاق 24/11/1994 -  23شامگاه 
ما همه شـب را بـه   . شروع به راهپيمايي كرديم -كرد  دالر كار مي 150در ازاي 
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آورد كـه   تشنگي آن چنان بر من فشار مي. راهپيمايي در كوهستان سپري نموديم
گويا يك مادة شيميايي سـوزناك  . مجبور شدم از يك بركة آب راكد آب بنوشم

  .گذرد از داخل گلويم مي
ها مخفي شديم و با فرا رسيدن شب، با  هاي كوه ما تا هنگام ظهر در ميان قله

هـاي   دي درهدر مسـير مـا تعـداد زيـا    . احتياط كامل به حركت خود ادامه داديم
» نـاوجول «ساعت راهپيمايي به منطقـة   30پس از . عميق آزاردهنده قرار داشت

مـن احسـاس خسـتگي    . كه تحت كنترل نيروهاي اتحادية ميهني بـود، رسـيديم  
كفش ورزشـي كـه   . هاي دردناكي شده بود كردم و پاهايم دچار تاول شديدي مي

. گسيخته شـده بـود   همودم، ازبراي اولين بار، در هنگام آغاز حركت به پا كرده ب
رسيديم و از سوي يكـي از رهبـران اتّحاديـة ميهنـي، مـورد      » الصمود«به پايگاه 

 طالباني. رفتيم» اربيل«و سپس » سليمانيه«، » كالر«از آنجا به . استقبال قرار گرفتم
  .منتظر من بود

 و نيروهـاي  طالبـاني تاه، با استفاده از خودروي ويـژة  پس از يك مالقات كو
مـن تـا هنگـام    . حركت كرديم» الدين صالح«گارد محافظ شخصي او، به سمت 

ببـرم، و پـس از فـرار     ام مجبور شدم در حالت انتظار به سر  فراري دادن خانواده
. ، بيانية پيوستن من به مخالفان منتشر گرديـد 1/12/1994ام در روز   افراد خانواده

پرستانه تبريك  قدام بزرگ ميهنهمگان گرداگرد من جمع شدند و به خاطر اين ا
گفتند؛ زيرا اولين بار بود كه يك افسر با درجه و جايگاه مـن دسـت بـه چنـين     

  .بدين ترتيب مرحلة جديد زندگي من آغاز شد. زد كاري مي
ــا وجــود  نســبت بــه پــاكي راهــي كــه در پــيش گرفتــه و موضــع   اينكــهب

اطمينان كامـل داشـتم، و    اتّخاذ كرده بودمصدام آميزي كه در برابر رژيم  مخالفت
، احسـاس  طالبـاني ام بـا   هـاي پنهـاني   همچنين با وجود روابط تنگاتنگ و تماس

ام  همكاري دليلكنم به هر ندايي كه در كنار من بايستد نياز دارم؛ زيرا من به  مي
، ظاهراً بـه عنـوان   )ادارة كل اطالعات ارتش(هاي ويژه رژيم  با يكي از سرويس
  .شدم رژيم تلقّي مييكي از عناصر اين 
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نمايم، تـالش   ام و به عنوان اقدامي كه به آن تكيه مي با توجه به عادت هميشگي

پـس از  . هاي تبليغاتي مربوط به اقدامم را مورد سنجش قرار دهـم  نمودم كه واكنش
رد، اولين پيام از سوي دولت كويـت صـادر   آمدگويي كنگرة ملّي و احزاب كُ خوش

اق را با اين مضـمون منتشـر   پيوستنم به مخالفان آشكار عرراديوي كويت خبر . شد
من با قدرت از ابزار تبليغاتي موجـود همچـون   » !آمدي ؛ خوشوفيق سامرايي« :نمود

و راديوهــاي معارضــين » كــارلو مونــت«مطبوعــات كويــت و راديوهــاي لنــدن و 
ي، تعدادي نامة سرگشاده خطاب به چند نفر از رؤسـاي جمهـور  . برداري كردم بهره

پادشاهان و فرماندهان ارتش عراق، با ذكر اسامي ارسال نمودم، تا آنهـا را تحريـك   
در ازاي اين اقدامات نتوانست صدام . و رژيمش را برمال سازمصدام نموده و ماهيت 

تا مـرا محكـوم بـه مـرگ     او پسرعموهايم را واداشت . شود بر اعصاب خود مسلّط
. طريق راديو، تلويزيون و مطبوعات منتشر نمود اعالم كنند و خبر مربوط به آن را از

  .پاسخ دادمصدام هاي بيشتري، به اين اقدام پيش پا افتادة  من نيز با افشاگري
مگـر در  . هاي معارضه از سطح باال برخورد نكـردم  من با هيچ يك از طرف

گيري بعضي باورهـاي اشـتباه،    دو مورد كه مجبور شدم براي جلوگيري از شكل
رنگ شدن حلقة مركـزي مخالفـان    گرايي و يا كم تضعيف و يا واپسكه موجب 

  .شد، دست به چنين برخوردي بزنم مي
هـايش از لنـدن    كه برنامـه » كلُّ الْعرَب«اولين بار در مصاحبة زنده با راديوي 

اي،  در اين مصـاحبه فـردي بـا نـاداني كشـنده     . شود برخورد پيش آمد پخش مي
هاي من به خـون آحـاد    ورزيد كه دست د، اصرار ميمرا به خوبي بشناس آنكه بي

مردم عراق آلوده شده است؛ زيرا مدتي را در ادارة كل اطالعات ارتش خـدمت  
من تالش كردم تا ضمن آگاه كردن او از تخصصم به وي بفهمـانم كـه   . ام نموده

او خواندن و نوشتن ياد بگيرد، من در پنهـان مخـالف رژيـم     آنكهحتي پيش از 
گونـه اتهامـات    نبايد همة فرماندهان ارتش را متهم نمود؛ زيرا ايـن . ام ودهبصدام 

پاسخ من به او آن بود كه آنها بايد . شود ميصدام هاي قدرت  موجب تحكيم پايه
  . ها بردارند و به زندگي در سنگرها بپردازند دست از زندگي در هتل
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ها با  اط امريكاييدر جايي ديگر از من سؤال شد كه ديدگاه من راجع به ارتب
كه منجر بـه اعـدام وي    راجي التكريتيمطلع كردن رژيم عراق از حركت سپهبد 

صـدام  . دانم باشد؟ من گفتم كه به طور كلّي چنين چيزي را بعيد مي شد، چه مي
آورد كه  برد؛ زيرا اين تصور را به وجود مي ها سود مي گونه گفته است كه از اين
بنابراين مـادامي  . اند ايستادهصدام ي جهان، پشت سر هاي اطالعات بيشتر سرويس
حتـي اگـر چنـين    . (فايـده اسـت   طاغوتي بـي صدام مبارزه عليه  ،كه چنين باشد

دانـم،   اي صحيح باشد، كه البته من وجـود چنـين چيـزي را مـردود مـي      انديشه
هـاي ديگـر،    توانم چنين فكري را ترويج دهم؛ بلكه بايد با استفاده از شـيوه  نمي
  .)بت به وجود آن هشدار دادنس

هـاي مـن، و در يـك     يكي از معارضين عراقي مقيم لندن، در پاسخ به گفتـه 
اقدام انفعالي، مرا متّهم به اتهاماتي نمود كه خود او طي مدتي طوالني، مرتكـب  

اگرنه، مـا مجبـور   . گاه جداي از ملّتم نبوده و نخواهم بود من هيچ. آنها شده بود
من با صدور يـك  . ث مالي و سياسي وابسته به ديگران باشيمشديم كه از حي مي

اين برادر معـارض پاسـخ گفـتم و     بيانية مختصر و آرام و برادرانه، خيلي زود به
هر يك از ما ديگري را در آن هنگام ديده باشد، يك ارتباط برادرانه بين  آنكه بي

  .يكديگر ايجاد كرديم
  

  ]مخالفان[پراكندگي معارضه
  ،1991ه مـارس  پس از قيـام مـا  . معارضه ضعيف و پراكنده بود معارضه، يك

جهي صـورت  وهيچ اقدام قابل ت» راديوي آزادي« ]ايجاد[معارضه به استثناي 
پـس از بررسـي و   . تهيـه شـود    براين الزم بود يك برنامه مبـارزاتي بنا. نداد

ح زيـر  هاي آينده آنان به شر اي براي فعاليت مطالعه فراگير اوضاع، من برنامه
  :تدوين نمودم

هاي معارضه تا حد امكان و حتـي بـا كسـاني كـه      تحكيم روابط با طرف .1
  .باشد امكان دستيابي به رابطه استراتژيك با آنها دشوار مي



ی  ۵٠۶ ر وازه  ی  ا   و
پيگيري و تقويت روحيه آحاد مردم منطقه مياني به منظـور ايجـاد يـك     .2

ه بـه  ، تا بـدين ترتيـب ايـن حلقـ    )حلقه مفقوده( حلقه مركزي معارضه
حلقه ديني ايفـاي نقـش نمـوده و    ردي و عنوان حلقه رابط بين حلقه كُ

خأليي كه بدون پـر كـردن آن، برانـدازي    . منطقة مياني را پر نمايد خأل
 .باشد ناممكن ميصدام 

. اندازي يك جنگ رواني نيرومند، عليه رژيـم صـدام   اقدام سريع براي راه .3
دسـت پيـدا كـرديم و نتيجـه آن     هاي بزرگي  ما در اين زمينه به موفقيت(

خيلـي زود   1995اگر عمليات مارس . نارضايتي فراوان مردمي بوده است
شديم، اوضاع كامالً تغيير پيدا  رسيد و ما از شمال خارج نمي به پايان نمي

 .)كرد مي
 .هاي مسلحانه عليه رژيم صدام تهية مقدمات الزم براي فعاليت .4
هـدف برانـدازي صـدام، فصـل مشـترك پيـدا       هايي كه در زمينه  با طرف .5

سـتقل و  گيـري م  ولـي بايـد تصـميم   . كنيم، بايد همكاري داشته باشيم مي
ــاييم   ــظ نم ــز حف ــود را ني ــي خ ــين   . شخص ــة چن ــر آن، نتيج ــالوه ب ع

هاي  هايي، بايد براي مصالح ملّت عراق و با در نظر گرفتن جنبه همكاري
ما نبايد به عنوان ابزاري  ،به عبارت ديگر. رواني و معنوي و اخالقي باشد

  .مطيع در دستان ديگران تلقي شويم



  
  
  
 

  ردهاجنگ داخلي كُ
  

تــرين مجموعــة متشــكل و  كنگــرة ميهنــي و متّحــد عــراق، بــه عنــوان بــزرگ 
كنندة نيروهاي مخالف، در معرض تنش و مخالفـت كشـورهاي عربـي     هماهنگ

خود كنگره نيست، آنچه كه براي من مهم است . همساية عراق قرار گرفته است
. بلكه مهم آن است كه ملّت عراق در داخل كشور احسـاس سـرخوردگي نكنـد   

البتـه  . هاي خارج از اين كشـور نـدارد   ملّت عراق اطالع دقيقي راجع به واقعيت
  .آنچه كه براي ملّت عراق مهم است، براي من هم مهم است

از . اي اسـت  هخروج من از عراق و پيوستنم به معارضان، داراي مفهوم ويـژ 
. اي عمليات زدمريزي بر اي به منظور برنامه همين رو دست به تحرّكات گسترده

رئـيس شـوراي اجرايـي كنگـرة ملّـي عـراق، كـه از بازوهـاي          احمد چلبيدكتر 
ها برخوردار است، بـه مـن اطّـالع داد كـه در كنـار مـن        تبليغاتي و ديگر تماس

و » موصل«اقدامات مسلّحانه عليه من مطالبي در خصوص اهميت . ايستاده است
در ميـان   مسـعود بـارزاني  را كه در هنگام حضورم در داخل عراق بـا  » كركوك«

هايي است كه بـه   ولي دريافتم كه او داراي ديدگاه. نهاده بودم، به ياد وي آوردم
  .توان لوازم كار را فراهم نمود زحمت مي

ازديــد از قرارگــاه بــه منظــور ب طالبــانيبنـا بــه دعــوت   19/12/1994روز 
در آنجـا بـار ديگـر    . واقع در شمال سليمانيه رفـتم » جوالن«اش، به قلعه  ويژه

سخنان گذشته را يادآوري نموديم و در خصوص اهميت اقـدامات مسـلّحانه،   
روز دوم رسـيدنم بـه   . با يكديگر به توافـق رسـيديم  صدام به منظور براندازي 

حاديـه ميهنـي كرسـتان و حـزب     آنجا مشاهده كردم كه خطوط تماس بـين اتّ 
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مـن از  . تي فراواني شده استثبا شاهد بي) حزب بارزاني(دموكرات كردستان 

وي نيـز بـه مـن    . درخواست كردم كه او آغازكنندة جنگ نباشـد  طالبانيآقاي 
از اين جهت وي را . زيرا مشكل ما در بغداد است نه در كردستان  اطمينان داد؛

  .يافتم پر شور و شوق و بسيار صادق
هايي از احتمال ازسـرگيري   بازگشتم، در حالي كه جرقه» الدين صالح«من به 

ولي متأسفانه آنچه كه . جنگ، اميدهاي مرا دستخوش تأثيرات خود قرار داده بود
اي شـكل گرفـت كـه منجـر بـه       تحوالت به گونه. انتظارش را نداشتم روي داد

اين شهر از مركزيت قابل . ديدتوسط نيروهاي بارزاني گر» شقالوه«تصرّف شهر 
قـرار گـرفتنش در جـادة ارتبـاطي      دليـل به  آنكهمگر . توجهي برخوردار نيست

الـدين تـا اربيـل، از اهميـت      قرارگاه بارزاني، يعني در حـد فاصـل بـين صـالح    
از سرگرفته شدن جنـگ در شـرايطي كـه شـهر شـقالوه در      . گردد برخوردار مي

هـاي اصـلي    ه منزلة در دسترس قرار گرفتن قرارگاهاختيار اتّحاديه ميهني باشد، ب
هـاي   گري بين دو طرف، دست به تالش به منظور ميانجي. شود بارزاني تلقي مي

  .ولي ارادة سياسي و اعتماد الزم وجود نداشت. اي زدم گسترده
جنگ، با قدرت بين دو حزب آغاز شد و نتيجه آن بود كه اتحاديـه ميهنـي،   

از دو طـرف  . كامـل قـرار داد   يل و سليمانيه تحت كنتـرل دوستان خود را در ارب
وليت داشتم تـا  ئمن به عنوان يك معارض عراقي مس. صدها قرباني برجاي ماند

در . تسليم اوضاع نشوم و براي بازگرداندن آن بـه شـرايط طبيعـي، تـالش كـنم     
 دانم از باب امانتداري تاريخي تأكيد كنم، كسي كه جنـگ را آغـاز   اينجا الزم مي

هاي  او به هيچ يك از تالش. بود مسعود بارزانيكرد و بر تداوم آن اصرار ورزيد 
  .گرانه پاسخ مثبت نداد ميانجي
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با توجه به اطالعات و مقتضياتي كه در صفحات قبـل بـه آنهـا اشـاره شـد، راه      
صدام عليه  هاي انقالبي ايجاد تجربه جديد در فعاليت برايديگري غير از تالش 

  .وجود نداشت
  :اين طرح مبتني بر اصول زير بود

  .ردضرورت توقف جنگ بين دو حزب اصلي كُ .1
اقدام به يك رشته از عمليات مسلحانه، از طريق خطوط تماس، به منظور  .2

 :تحقق اهداف زير
تأكيد بر حقانيت معارضه، ايجاد يك جنگ رواني و تحريك ارتـش و   )الف

  .يه رژيم صدامملت براي قيام عل
آزادسازي بيشترين تعـداد ممكـن از نيروهـاي مسـلح و سـوق دادن آنهـا بـه         )ب

بر كسي پوشيده نيست كـه يكـي از عوامـل    . (پرست معارضه پيوستن به نيروهاي ميهن
هاي عرب و يـا غيرعـرب، بـراي     آن است كه هيچ يك از طرفصدام تداوم حاكميت 

پرسـت كمكـي    و مـيهن صـدام  مخـالف   يافتـة  سازماندهي يك نيروي مسـلح سـازمان  
ـ  : حال حاضر وجود دارد عبارت است ازآنچه كه در . كنند نمي رد و نيروهاي مسـلح كُ

  .)شود يك نيروي مسلح عراقي با ماهيت ديني روشن، كه از سوي ايران پشتيباني مي
  .هاي داخلي در عراق اقدام به موجي از فعاليت .3
در اختيار قرار دادن پشتيباني هوايي و طرف ديگر تعهد نمود كه از طريق  .4

در   هاي نظامي كه داراي نفوذ در آنها است، به حركت درآوردن تعدادي از يگان
 .اين عمليات مشاركت نمايد
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وانـي مواجـه   ريزي براي اين عمليـات، بـا مشـكالت فرا    ما در مرحلة برنامه

ان پيش شـروع  تعدادي درخواست غيرقابل اجرا را به عنو مسعود بارزاني. شديم
 نيچروان ادريساش  در همين هنگام برادرزاده. مشاركتش در اين طرح اعالم نمود

كه در آن مشاركت را هر عملياتي «: چهره با نفوذ حزب، اين شعار را مطرح كرد
بـا اقـدام انفـرادي     مسـعود بـارزاني   ،از سوي ديگر» .نكنيم، خراب خواهيم كرد

ركـوك مخالفـت ورزيـد، زيـرا موفقيـت      اتحادية ميهني كردسـتان، در محـور ك  
احتمالي اتحادية ميهني در اين محور، به معناي يـك فاجعـه سياسـي بـراي وي     

درخواست نمود تا محـوري كـه در آن هنگـام در     مسعود بارزاني. شد قلمداد مي
را » كركـوك  -تپه  قوش«دست اتحادية ميهني كردستان قرار داشت، يعني محور 

توانـد ايـن درخواسـت را يـك      هيچ انسان عاقلي نمـي  .به بارزاني تحويل دهند
زيرا موافقت با چنين پيشنهادي، . غرضانه و تصادفي قلمداد نمايد درخواست بي

چنـين  . شـود  قلمـداد مـي   بارزانياز سوي نيروهاي » اربيل«به محاصره درآوردن 
 وصدام خوردن توافقنامه و يا ناكامي اقدام عليه رژيم  رويدادي در صورت برهم

. توانست موازنه قوا را بـرهم زنـد   ردها، مياز سر گرفته شدن نبردهاي داخلي كُ
بـه سـمت   » خابـات «از منطقـة   هبا عبور نيروهاي اتحادي مسعود بارزانيهمچنين 

  .دست نيروهاي وي بود، مخالفت ورزيد كه در» موصل«
در موضوع نزديك شدن به موصل دچار ترديد شده بـود، زيـرا    مسعود بارزاني

ي بر اين باور بود كه چنانچه دست به پيشروي به سمت موصل بزند، با عشـاير  و
» هـا  بـارزاني «و ديگر عشايري كه داراي روابط خصمانه و خونخواهي با » زيباري«

رد خود و حتـي كسـاني را   رقباي كُ مسعود بارزانيپدر . هستند، مواجه خواهد شد
  .ند، به قتل رساندا كه داراي پيوندهاي خانوادگي وسيع با وي بوده

اقـدام در  ) حزب مسـعود (» پارتي«شد كه  اين مشكل به اين صورت حل مي
هـا و   ستان به اتفاق كمونيستدعهده گيرد، اتحادية ميهني كر محور موصل را بر

عهده گيرند و كنگـرة   ها، اقدام در محور كركوك را بر حزب رنجبران و آشوري
فـر سـازماندهي نمـوده بـود، بـه اتفـاق       ن 500ملي عراق نيز كه نيرويي بالغ بـر  
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عمـل  «اي از نيروهـاي سـازمان    رد و مجموعـه هايي از نيروهاي عشايري كُ يگان
مـن  . يعني در هر دو محور عمل كننـد » كركوك«و » موصل«در محور » اسالمي

ترديد نداشتم كه اتحادية ميهني به اتفاق ديگر نيروهايي كه به آنها اشاره كرديم، 
و بـه ويـژه   » پـارتي «ولـي در مـورد   . اشتياق فراواني دارندصدام  براي براندازي

دانستم كه  اين اطمينان در من ايجاد نشده بود و من نمي مسعود بارزانيرئيس آن 
آيا او به تعهداتش عمل خواهد كرد يا نه؟ زيـرا بنـا بـر داليـل زيـر، خواسـتار       

  :نبودصدام جنگيدن با 
ــراي   .1 ــارت الزم ب ــرأت و جس ــد ج ــورانه  وي فاق ــدام جس ــين اق و   چن
  . اي بود پرستانه ميهن
هاي پـس   در طول سال. نمود احساس ضعف ميصدام وي در برابر رژيم  .2

 گونه موضع سرسختانه و يـا مـؤثري،   ، هيچ»الجزاير« 6/3/1975از انعقاد معاهدة 
 .يك ميهني بوده و يا غيرميهني باشد، اتخاذ نكرد اينكهاعم از  

به معنـاي نـابودي     ن زندگي ديكتاتور و جنايتكار بغداد،پيچيده شد درهم .3
جـا كـه شـيوة    از آن. باشد هاي كوچك ديكتاتوري در شمال اين كشور مي كانون

ة ديكتاتوري ما در بغداد، با ديكتـاتوري وابسـته بـا آن در شـمال ايـن      انخودكام
روابـط  تواند براي مدتي، بـر   كشور تشابه دارد، پيوند و هماهنگي بين آن دو مي

 .بين آنها حكمفرما گردد
ردها تأثير بـه سـزايي برجـاي    رژيم مركزي بغداد بر رفتار اقشار زيادي از كُ .4

هاي مالي و زراندوزي فـراوان آنهـا،    وعده و وعيدها و بذل و بخشش. نهاده است
پرستي و گـرايش ناسيوناليسـتي بسـياري از آنهـا      منجر به از بين رفتن حس ميهن

 .باشد چه كه براي اينان اهميت دارد، تضمين نقش و ثروتشان ميآن. گرديده است
  ردهـا، بـراي ضـديت بـا رهبـري     هـاي انقالبـي كُ   انديشه 1966از سال  .5

ي اهـ  صحنه حركت 1996تا  1991هاي  در سال. رشد پيدا كرده است  ،بارزاني
يهنـي كردسـتان و شـخص    مردمي، شاهد تحول قابل توجهي به نفع اتحادية م

به صـورت سـريعي رو بـه     بارزانيدر مقابل، نقش رهبري . بوده است يطالبان
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از  شپـي  بـارزاني مسعود اين فرآيند سبب گرديده تا جنگ . كاهش نهاده است

او به مبـارزات  . اش صورت گيرد با رقيب سرسخت محلي  باشد،صدام آنكه با 
د، توجه عليه ديكتاتوري تا آنجا كه به افزايش نفوذش كمك نماي هپرستان ميهن

 .هدد نشان مي
بـه  صدام رد و قراردادي بين رهبران كُ 1992چيزي نمانده بود كه در سال  .6

براي امضاي آن از خود شور و  مسعود بارزانيامضا برسد و اين در حالي بود كه 
در برابـر امضـاي آن ايسـتادگي     طالبـاني  در حالي كـه . داد ولع بسياري نشان مي

تـر اسـت، زيـرا در مـذاكرات      نزديـك صـدام  به رژيم  بدون ترديد بارزاني. نمود
احتمـال   دليـل اين واقعيت براي ما كامالً آشكار بود، ولي به . باشد تر مي ضعيف

مـا بيهـوده تـالش    . توانستيم نقش او را ناديده بگيريم اقدامات مخرب وي، نمي
 .كرديم تا او را از همسويي با رژيم جنايتكار بازداريم مي

ارسال كردم و طي آن از او  بارزانيمن يك پيام كتبي براي  21/2/1995روز 
دو روز پـس از  . تا به جنگ داخلي پايان داده و در كنار ما قـرار گيـرد    خواستم

ارسال اين پيام، نشست گسترده دفتر سياسـي حـزب دمـوكرات كردسـتان، بـه      
رئيس شـوراي اجرايـي كنگـرة     احمد چلبيمن و دكتر . رياست او برگزار گرديد

از گفتـار غيـر مستقيمشـان     آنكـه پـس از  . عراق نيز در آن شـركت كـرديم   ملي
را دارند، با صـراحت بـا آنهـا سـخن     صدام اطمينان يافتم كه آنها قصد توافق با 

كنند تا حلقة محاصره و انـزواي   گفتم و خاطرنشان ساختم هنگامي كه تالش مي
ن اقـدامي در واقـع   شـوند، زيـرا چنـي    بشكنند، مرتكب اشتباه مـي  را درهمصدام 

يكي از اعضاي دفتر سياسي . باشد پرستانه مي ضديت با ملت عراق و منافع ميهن
چرا نگوييم كه چنـين اقـدامي بـراي مصـالح ملـت عـراق       «: در پاسخ من گفت

خورد و باالترين مصلحت واقعـي ملـت،    ملت فريب نمي« :من گفتم» باشد؟ مي
خواهند موجوديت خـود را    يي كه مينيروها. باشد ميصدام براندازي ديكتاتوري 

حفظ كنند، بايد بين مبارزات قومي و ميهني پيوند برقرار نماينـد، وگرنـه رو بـه    
سربلندي پـارتي بـاالتر از   «  :گفت بارزاني» .قهقرا رفته و شكست خواهند خورد
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تفسير اظهارات » !است جالل طالبانيدشمن شمارة يك ما . چيز ديگري است هر
 بـارزاني ن دشوار نيست، از نظر او، منظور از پارتي، دقيقـاً رهبـري   چندا بارزاني
زند، منظورش شخص  همچنان كه صدام، هنگامي كه دم از منافع ملت مي. است

 بـارزاني باشد، وگرنه چه ملت و چه منفعتي باقي مانده است؟ من به  خودش مي
ت عراقنـد  ردهاي عراق بخشي از ملـ رد است و كُپارتي بخشي از ملت كُ« :گفتم

خواستم كـه   بارزانيدر پايان از » .و منافع ملت عراق برتر از هر چيز ديگر است
روز  هشت مدت به صدام، رژيم عليه عمليات آغاز تاريخ از كه را بسي آتش دورة

به هـر حـال مـا    . روز افزايش دهد، اما او مخالفت ورزيد دهتعيين شده بود، به 
را متوقف كنيم، » پارتي«بوديم روند حركت  اي ديگر نداشتيم، بلكه مجبور چاره

  .مرا آغاز نماييصدام سپس عمليات عليه رژيم 
ميهنـي  براي ادارة جنگ و مرحلة انتقالي بعد از آن يك شـوراي فرمانـدهي   

نـام ايـن   . بـود  وفيق سامراييو  بارزاني ،احمد چلبي، طالبانيتشكيل شد كه شامل 
پيـامي   سيد محمدباقر حكيمبراي آقـاي  . دنهاده ش» رهبري ميهني عراق«مجموعه 

ارسال گرديد و از او درخواسـت شـد تـا نماينـدگاني را بـراي بيـان اوضـاع و        
چند روز قبل از آغاز عمليات نماينـدگان وي  . مشاركتشان در طرح اعزام نمايند

آنهـا افـرادي متشـنّج نبودنـد و     . كـار بحـث بـا آنهـا آغـاز شـد      . حاضر شـدند 
سهمية مشاركت در حكومت، چنـدان تنـد و تيـز نبـود،     درخواستشان، در زمينه 

نمودند،  هرچند مسائلي كه مطرح مي. كردند ولي مسئله كمبود وقت را مطرح مي
كـه   -آنها به اين منظور از سوي ايران  دادند، ولي آشكار بود كه  موجه جلوه مي
چـراغ سـبز را دريافـت نكـرده      - اين كشور مستقر شده بودنـد  نيروهايشان در

ها حساسيت زيادي داشتند كه مبادا آنچه كـه در حـال طـرح بـود،      ايراني. ودندب
  .توطئه عليه آنها را دنبال نمايد

و يك فرد  بارزاني، احمد چلبيشاركت من، ، نشستي با م2/3/1995ظهر روز 
در پايـان بحـث،   . غيرعراقي ديگر، در قرارگاه كنگرة ملي عراق، تشكيل گرديـد 

واگذار كرده  نيچروانايش را به پسر برادرش ماندهي نيروهگفت كه او فر بارزاني
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تركيـه، در حـوالي   » سـيلوپي «است و در آستانه عزيمـت بـه شهرسـتان مـرزي     

اگـر  « :وي افـزود  . باشـد   به منظور مذاكره با فرماندة نيروهاي تركيه مـي » زاخو«
او  ن است پرسش نمايد، بـه دفرماندة ترك راجع به اتفاقاتي كه در حال روي دا

در حـالي  » !هيچ چيز به او نگـو « :و شخص ديگر به او گفتند چلبي» چه بگويم؟
در دسـت  صـدام  اي را عليـه   به او بگو كه آنها اقـدامات گسـترده  « :كه من گفتم

بـه  « :نفر بـه مـن گفتنـد    دوبعداً آن » .اند يات آنها را به من نگفتهدارند، ولي جزئ
» .ها خواهـد گفـت   مه چيز را به ترككرديد كه او ه بيني مي طور قطع شما پيش

  .من نيز به آنها پاسخ مثبت دادم
ان اجراي عمليات، يعنـي رأس سـاعت   ساعت قبل از زم 12چيزي كمتر از 

ها رسماً اعالم كردند كه خود را پايبند به پشتيباني  امريكايي 4/3/1995صبح  10
شـامگاه، از   10ر ساعت اي كه قرار بود د بنابراين بيانيه. دانند از اين عمليات نمي

آور و  به هر حال اتفـاق تأسـف  . طريق راديو آزادي خوانده شود، پخش نگرديد
  .دردناكي بود
) جـراي عمليـات  رسيدن زمان ا قبل از فرا(بعد از ظهر  5در ساعت  نيچروان

ارسال نموده و اظهار داشت كه نيروهايشان در منـاطق   چلبيتلگرافي براي دكتر 
انـد و آمـادة اجـراي عمليـات هسـتند، ولـي در        تقرار يافتهتجمع تعيين شده اس

  :تعهداتش را در اين زمينه، به داليل ذيل نقض نمود» پارتي«حقيقت 
هـاي بـه عمـل آمـده هـيچ       در راستاي تحقق تصميمات متخذه و توافـق  .1

  .اقدامي نكرد
هاي كنگرة ملي عراق و ديگر نيروها بـه سـمت اهدافشـان     از حركت تيم .2

 .ي به عمل آوردجلوگير
 .و يك كشور ديگر را در جريان مشروح اين طرح قرار دادصدام رژيم  .3

بنابراين، با توجه به تحوالت جديد، ما مجبور شديم براي مصالح مبـارزاتي  
  .پرستانه، تصميمات مقتضي را اتخاذ نماييم و ميهن
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  آغاز عمليات
اي از  هـا، جوخـه   ريهـا، رنجبـران، آشـو    نيروهاي اتحادية كردستان، كمونيسـت 

سازمان عمل اسالمي و نيروهاي كنگره ملي يكپارچه عراق، به منظور كمك بـه  
نيروهاي مسلح منظم، جهت آزادسازي خـود از رژيـم طـاغوتي و پيوسـتن بـه      

  .رست، اقدام نظامي خود را براي رخنه و نفوذ، آغاز كردندپ نيروهاي ميهن
اي از خود نشان دادنـد و   عادهال نيروهاي اتحادية ميهني، قدرت رزمي فوق

نفر از نيروهاي مسـلح مـا را آزاد سـازند و سـازماندهي      700توانستند حدود 
پيـاده، يـك تيـپ از     57پيـاده، لشـكر   127پيـاده، تيـپ   2پياده، لشكر 38لشكر
كماندوي سپاه اول را برهم زده و مقادير قابل توجهي  1مكانيزه و تيپ 1لشكر
  .دافزار را به غنيمت گيرن جنگ

توانست به عنـوان اعـالم جنـگ،     گونه عمليات تحت هيچ شرايطي نمي اين 
بلكه هدف از آن فـراهم نمـودن فرصـت    . عليه نيروهاي مسلحمان، قلمداد شود

الزم براي نيروهاي مسلح براي پيوستن به معارضه و نافرماني و گسترش دامنـة  
» شيوة سفيد«به  دامبراندازي ص. يروهاي داخلي بودانقالب فراگير، با همكاري ن

  .لوحانه و ادعاي افراد ناتوان است يك رؤياي ساده
كنگـرة ملـي   . به هر حال بر دامنة جنـگ روانـي و تبليغـاتي افـزوده گرديـد     

. يكپارچه عراق، مجموعة ابزار تبليغاتي موجود را، تحـت فرمـان مـن قـرار داد    
در روز مـن  . تأكيد نمود كه مـن سـخنگوي نيروهـاي مسـلحمان باشـم      طالباني

ايـن مصـاحبة   . داشتم» كارلو مونت«، يك مصاحبة راديويي، با راديو 15/3/1995
هـاي   گروه. شماري در داخل عراق به وجود آورد لرزشي نيرومند و حالت لحظه

  .كردند مردمي و نظامي در داخل، خود را براي مشاركت بزرگ آماده مي
  
  !آييم ما مي

هـا و   جنگ رواني به منظور بسيج تـوده هايي كه در پيش گرفتيم،  از جمله روش
از همين رو پيوسـته و از  . تحريك نيروهاي مسلح جهت شراكت در انقالب بود
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ما بـين آنچـه   » !آييم ما مي«: گفتيم ميصدام يك ماه قبل از آغاز عمليات به رژيم 

آميز امكان پخـش داشـت، تفـاوت     كه محرمانه بود و آنچه براي اهداف تحريك
  .شديم قائل مي

، يكي حملـة سـاكت و ديگـري    معموالً در نبردها دو نوع حمله وجود دارد
تضـيات و شـرايط و   ر يك از اين دو تهاجم، در واقـع مق ه. و صدا رس حملة پر

ما يك طرح استراتژيك و شايسته، . كند داليل و اهداف خاص خود را دنبال مي
حركـت   به منظور فريب دشمن تهيـه كـرديم، و همـين مسـئله رژيـم را از بـه      

  .درآوردن نيروهايش بازداشت
هـا، ايجـاد ايسـت و بازرسـي در      سرويس امنيتي با حمالت خود، بستن راه

هاي مدرن در داخل بغداد و بازرسـي آنهـا    درون شهرها، متوقف نمودن اتومبيل
هـاي    رژيم صدام، قرارگاه. در وسط خيابان، موجب آشفتگي در داخل عراق شد

ي جـايگزين، كـه معمـوالً در حالـت جنـگ از آنهـا       فرماندهي خود را به مقرها
  .كرد، منتقل نمود استفاده مي

دريافت كـه  » پارتي«. را شوكه نمود» پارتي«دستاوردهاي اولية اين عمليات، 
بـرافكن،   چنانچه اين عمليات تداوم پيدا كند، به يك خيـزش سـهمگين و بنيـان   

لين اقدام تالش نمود تا از همين رو در او. عليه رژيم طاغوتي تبديل خواهد شد
  :يك جنگ رواني را آغاز نمايد، كه مفاد آن چنين بود

منجر شـود، و آزادي  صدام تواند به سرنگوني رژيم  سقوط يك پاسگاه نمي«
رد به دنبـال واكـنش حكومـت    نظامي عراق صحت نداشته و صدها هزار كُ 700

  ».از روستاهايشان آواره گرديدندصدام 
لـوح نيـز قابـل     هاي آشكاري كه حتي براي افراد سـاده  پردازي و ديگر دروغ

هايمـان   را ناديده گرفتيم و همچنان فعاليـت » پارتي«ما اظهارات . باشد قبول نمي
نسبت به تهديداتي كـه ارتـش را در معـرض خطـر     » پارتي«ولي . را ادامه داديم

بـه   ،طالبـاني براي تبريك گفـتن بـه    21/3/1995روز . داد آگاه شده بود قرار مي
. منظور از نوروز، اولين روز سال ايرانيان است. (مناسب نوروز به سليمانيه رفتم
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تـل رسـاند، جاودانـه    كه پادشاه ديكتاتور را بـه ق  كاوة آهنگردر اين روز داستان 
جا نيز با در اختيار داشتن نيروي حفاظتي پيشمرگ به سمت منطقة از آن.) گرديد

» جلـوالء «اي كه قـرار بـود بـه طـرف شـهر       رفتم تا در عمليات گسترده» كالر«
اندكي پيش از رسيدنم به اين منطقه مالحظه كردم . صورت گيرد، شركت جويم

نشـيني   ، در حـال عقـب  »سـليمانيه «كه نيروها به سمت معكوس، يعني به طرف 
عضو دفتر سياسي اتحاديـه ميهنـي    عبدالجبار فرمانفرمانده ستون نيروها . هستند

وي بـه مـن   . نشـيني را جويـا شـدم    از او علت عقـب . كردمكردستان را متوقف 
بـه  » پـارتي «اي براي وي گفته كه نيروهاي  ، با ارسال نامهطالبانيتوضيح داد كه 

كه به » نالپاريز«و » پنجوين«نشيني اكثريت نيروهاي اتحادية ميهني از  دنبال عقب
را مـورد   ايـن دو منطقـه    صورت گرفته بود،» جوالء«منظور شركت در عمليات 

از همين رو به آنهـا دسـتور داده   . اند  حملة خود قرار داده و آنها را اشغال نموده
گيري آن دست بـه   د و براي بازپسنشده است تا خود را به اين دو منطقه برسان

آسـا،   به هر حال نيروهاي اتحادية ميهني، پس از يك نبرد بـرق . يك پاتك بزنند
ولي نتيجه آن بود كه عمليات ما در برابـر رژيـم    گرفتند، اين دو منطقه را بازپس

بار ديگر اربيل را هدف  27/3/1995در روز » پارتي«. با ناكامي مواجه شدصدام 
نفـر از   200حملة خود قرار داد و اين بار با سيلي محكمي مواجه شد و حدود 

 ولي به هر حال ايـن . آنچه از آن واهمه داشتيم روي داد. نيروهايش كشته شدند
  .پرستي و غير آن، خط فاصلة آشكاري را ترسيم نمود رويدادها بين ميهن

نيروهاي اتحادية ميهني، آخـرين عمليـات خـود را در     2/5/1995در روز 
» پارتي«به اجرا گذاشتند، ولي با توجه به تهديدهاي فزايندة » قادر كرم«منطقة 

از  و نزديك بودن فصل برداشـت محصـوالت كشـاورزي و بـراي جلـوگيري     
آسيب وارد آمدن به محصوالت كشاورزان، مجبور شدند كه عمليات خـود را  

  .متوقف نمايند
پرسـتانه،   هـاي مـيهن   يك كشور برادر و حتي بيشتر از برادر، بـراي فعاليـت  

توانيم با امانتداري كامل  اين چيزي است كه اينك مي. موضعي مثبت اتخاذ نمود
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تـا آنجـايي   . افزايش پيدا كرد مسعود بارزاني دامنة اختالفات با. آن را بيان نماييم

در اين هنگام ما مطلب مفصـلي  . به اوج خود رسيد 1995كه در اوايل ماه اوت 
منتشر نموديم و طي آن از معارضان عراق خواسـتيم كـه   » ةالحيا«را در روزنامة 

. موضعي آشكار اتخاذ نمايند  اش براي صدام، به خاطر مزدوري» پارتي«در برابر 
مچنين يادآور شديم كه پارتي در زمينة بيرون راندن معارضين عرب از منـاطق  ه

شمالي در دست خود و حمله به نيروهاي طالباني در هنگام آمـاده شـدن بـراي    
در حالي كه پارتي، در راسـتاي توجيـه   . همسو گرديدصدام اقدام عليه صدام، با 

، دم 31/8/1996در روز  براي اشغال اربيلصدام اقدام ننگينش در كمك به رژيم 
نگرشي به مطلـب  . زد تماميت ارضي كشور در برابر دخالت ايران ميدفاع از از 

 1969، در سال مسعود بارزانيدهد كه چگونه پدر  ور نشان ميما در روزنامة مذك
همچنين نشان . با عراق را لغو نمايد 1937به ايران كمك نمود تا قرارداد مرزي 

و در كشـاكش جنـگ عـراق بـا      1983در سـال   مسعود دهد كه چگونه خود مي
ايران، به نيروهاي ايراني كمك نمود تا منطقة حاج عمـران عـراق را بـه اشـغال     

از يكـديگر در  صـدام  در حقيقت تنها دورة دوري پارتي و رژيم . خود درآورند
بود و غير از اين دو سال، آن دو نفر با يكـديگر   1994تا  1993فاصلة بين اوت 

  .د خورده بودندپيون
  
  مارسهايي از عمليات  درس

بخشـي از آنهـا   . سازد هايي را آشكار مي ها و ديدگاه درس 1995عمليات مارس 
  :نماييم را به شرح زير بيان مي

در . را ندارنـد صـدام  نيروهاي مسلح عراقي آمادگي جنگ براي دفـاع از   .1
حيـة ابتكـار و   هاي پـي در پـي، رو   شرايطي كه ستمگري و خودكامگي و اعدام
  ي مسـلح عـراق از بـين بـرده اسـت      خالقيت را در ميان بسياري از افراد نيروها

ارتـش عـراق    - آنجا كه هرطرف در انتظار اقدام طرف مقابل نشسته اسـت  تا -
عمليات ماه مارس با بـه  . باشد مترصد فرصت مناسب براي بيان مواضع خود مي
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عملي گرديد، ولـي توانسـت بـه     هاي كوچكي از نيروهاي رزمنده كارگيري تيم
اين وضعيتي اسـت  . اهدافي بيش از آنچه در نظر گرفته شده بود دست پيدا كند

كه حتي در شرايط سستي نيروهاي مسلح در برابر برخـي حمـالت ايرانـي نيـز     
البته فقدان منـابع مـالي و همچنـين بـه انتظـار نشسـتن       . مشاهده نگرديده است

كردنـد و   ه بـا شـگفتي رويـدادها را دنبـال مـي     ربط، ك بسياري از كشورهاي ذي
را بـراي تـداوم آزادي    هـاي مـا   نمودنـد، توانمنـدي   گونه كمكي ارائه نمـي  هيچ

  .نيروهاي مسلح تضعيف نمود
اي  بلكـه نيروهـاي پراكنـده   . اي نيسـتند  نيروهاي مـرده   نيروهاي معارضه، .2

ابتكار عمل يك  هاي مختلف، با اند و همكاري طرف هستند كه فاقد ابتكار عمل
 .تواند به تحوالت مهمي منجر شود طرف فعال مي

اند كه شايستگي فعاليت مبارزاتي كارآمد،  رد ثابت كردهنيروهاي انقالبي كُ .3
كه فراتر از دايـرة حقـوق قـومي    را پرستانه  هاي ميهن در چارچوب مفهوم تالش

ـ اين تجربه اثبات نمود كـه مبـارزين آ  . باشند باشد دارا مي مي رد و عـرب  زادة كُ
را به نفع ملت عراق  بخش آزاديپرستانه  توانند يك ائتالف ميهن بدون ترديد مي

 . تر شكل دهند و تفاهم و هماهنگي عالي
براي ايجاد شكاف بين آحاد مردم عراق ناكام مانده صدام هاي  تمام تالش .4
ـ   پرست عرب و جريـان مـيهن   جريان ميهن. است دسـت بـه يـك      رد،پرسـت كُ

همبســتگي . انــد مكــاري برادرانــه و اســتراتژيك و تنگاتنــگ بــا يكــديگر زدهه
و برپايي يك رژيم آزاد و يكپارچه، يـك  صدام نيروهاي انقالبي براي سرنگوني 

 .شود پديدة پايدار تلقي مي
ميـان دو   و يا ترس منطقة مياني، مبنـي بـر اينكـه در   به نگراني و حساسيت  .5

اينك . ال و ديگران از جنوب گرفتار شوند، پايان داده شدردها از شمدندانة گازانبر كُ
پرستانة عراقي، با رهبران و نيروهـاي   رهبران منطقة مياني، براساس يك روحية وطن

و ايـن در  ... نيـز چنـين هسـتيم    آنها پشتيبان ما هستند و مـا . نمايند رد همكاي ميكُ
 .م به تفكر بنشينيماساس يك ذهنيت باز و شرايط آرا شرايطي است كه در آن بر
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آنچـه كـه   . الزمة مبارزه عليه طاغوتيان، از خودگذشتگي و جسارت است .6

رد، به دنبال آغـاز ايـن عمليـات    ها هزار شهروند كُ درباره آوارگي صدها و يا ده
در حقيقت عمليات كوچ گسـترده در اواخـر   . شود، ادعاي دقيقي نيست گفته مي
  در هنگـام كـوچ    1975نـين در مـارس   بـه دنبـال انتقاضـه و همچ    1991مارس 

هنوز هزاران نفـر از ايـن افـراد بـه كشورشـان      . هزار نفر به ايران روي داد 107
ردهـا  بر سر كار باشـد، راه حلـي بـراي مشـكل كُ    صدام مادامي كه . اند بازنگشته

از همين رو الزم است كه كلية نيروها در چارچوب يك فعاليـت  . متصور نيست
صـدام  . شوند هاي كامپيوتري با يكديگر متحد  ور از حسابهماهنگ شده و به د

 ...يك جسم توخالي است و فقط الزم است كسي او را هل دهد
  !ولي كسي نيست كه او را به سوي هالكت سوق دهد



  
  
  
  

  امنيت صدام
  
اي در زمينـة حفاظـت مسـتقيم از خـودش      ها و تدابير سختگيرانه از روشصدام 

ها در سطح جهان كامالً  ي كه با اقدامات امنيتي شخصيتا گونه جويد، به بهره مي
  :اين تدابير عبارتند از. باشد متمايز مي

هايي كه در خارج از كاخ رياست جمهوري تدارك ديده  در كلية ميهماني .1
آورند و او  ميصدام شود، افراد حفاظت ويژة وي، غذاي مخصوصي را براي  مي

  .خورد چيزي غير از اين غذا نمي
اي به نقطه ديگـر بـرود، محـل خـودروِ      در هنگامي كه قصد دارد از نقطه .2

دهد، تـا بـدين ترتيـب كسـي      خود را در داخل ستون خودروها، گاهي تغيير مي
وي را در داخـل كـاروان شناسـايي     سيم محل خودروِ نتواند از طريق تماس بي

خـود   دروِهمچنان كه در هنگام بازگشت خودروها از مقصد نيز، وي خو. نمايد
را در برابر تالش براي ترور وي صدام اين روش توانست جان . دهد را تغيير مي

كيلـومتري شـمال بغـداد، نجـات      60واقـع در  » الدجيل«در شهر  1982در سال 
بـه دنبـال اجـراي ايـن     . در اين اقدام فقط يكي از همراهانش به قتل رسيد. دهد

هاي ميوة مردم  اي از باغ گسترده عمليات اهالي اين منطقه قتل عام شدند و سطح
 .گاه وارد اين شهر نشد پس از آن هيچصدام با خاك يكسان شد و 

هـاي ضـد گلولـه     پوش و لباس از خودروهاي زرهصدام در بيشتر اوقات  .3
 .كند استفاده مي

جايي بـين بغـداد و تكريـت، از تاكسـي      براي جابهصدام در بيشتر موارد  .4
 .جا شد ل جنگ او بارها با استفاده از كاميون جابهدر طو. كند استفاده مي
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در جبهه صدام ، يك قرارگاه براي )1988-1986(در اواخر جنگ با ايران  .5

قرارگاه انتخاب كنم و نظر خـود را دربـارة    3از من خواسته شد . احداث گرديد
ا نظـر  كردم، آنه هر دفعه كه قرارگاه مناسبي را انتخاب مي. امنيت آنها بيان نمايم

كردند، تـا   كردند، ولي در آخرين ساعت، محل قرارگاه را عوض مي مرا تأييد مي
بديهي است كه من از اين . مبادا من موقعيت قرارگاه انتخاب شده را فاش سازم

 .آنها به هيچ كس غير از خودشان اطمينان نداشتند. روش به خوبي آگاه بودم
قرارگاه در اختيـار دارد كـه    30در داخل بغداد و اطراف آن حدود صدام  .6

دانـد كـه    كمتر كسـي مـي  . نمايد ها رفت و آمد مي كاري بين اين قرارگاه با پنهان
شود، سـاعت كـاري صـبح را در     گاهي مجبور مي. خوابد شب در كجا ميصدام 

 . نقاط مشخصي سپري سازد
ش از ناراحتي زيادي كلسترول در خون. اي در اختيار دارد او پزشكان ويژه .7

 ...او آرايشگر و آشپز ويژه دارد. برد رنج مي
در جريان جنگ با متّحدين، به غير از چند مورد بسيار نادر و شايد بتوان  .8

گفت ناپيدا، او از داخل بغداد با تلفن سخن نگفت، زيرا از آن بـيم داشـت كـه    
 .كند روي مي او در اين زمينه بسيار زياده. محل حضورش شناسايي شود

هايش با فرماندهان ارتش در جريان كويت را در  صرار داشت نشستاو ا .9
بعـد از جنـگ نيـز    . ها برگـزار نمايـد   ها و خرابه خارج از بغداد و در درون كوه

كننده، بـه   هاي گمراه اعضاي فرماندهي كل نيروهاي مسلح، با استفاده از اتوبوس
بـوس، كسـي   غيـر از راننـده و محـافظ اتو   . كردند محل نشست رفت و آمد مي

شد تا اعضاي  اين روش سبب مي. توانست خارج اتوبوس را مشاهده نمايد نمي
شـد و   اي كه به قرارگاه مورد نظر منتهي مي فرماندهي كل نيروهاي مسلح، جاده

حتـي  صدام دهد كه  اين نشان مي. اين قرارگاه را درك ننمايند  همچنين موقعيت
 .اطمينان و اعتماد ندارد به فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح خود نيز

، كليـة خطـوط   كنـد  هنگامي كه بين بغداد و تكريـت رفـت و آمـد مـي     .10
هنگامي كه به صـورت سـري   . شود تاسر اين جاده قطع ميارتباطي تلفني در سر
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اين روش . شود هاي تلفني داخل اين شهر قطع مي رود، تمام تماس به شهري مي
 .تهاي اخير در پيش گرفته شده اس در سال

و همچنـين تـداوم   صـدام  دهد كه مباني فلسـفة امنيتـي    اين مطالب نشان مي
  :حاكميت وي عبارت است از

  .گسترش وسيع امنيتي و حزبي و رخنه در سراسر اقشار جامعه .1
گيري از توانمندي هنگفت مالي، امكان خريد وجدان برخي از افـراد   بهره .2

مشخصي به منظور جلب وفاداري در داخل و يا خارج عراق، مرفه نمودن طبقه 
 .هاي توسعة نظامي كشور آنان و تأمين هزينه

اي  توانايي گستردة نظامي و جلب وفاداري افراد نيروهاي مسلح، به گونـه  .3
 .نمود ، امكان كودتاي نظامي غيرممكن مي1990اوت  2كه تا پيش از 

ار سـري و  هـاي وي بسـي   ها و قرارگاه جايي و جابهصدام شرايط پيراموني  .4
 .شد مخفي نگه داشته مي

انعقاد توافقنامة امنيتـي بـا كشـورهاي همسـاية عـرب، بـراي بسـتن راه         .5
 .نيروهاي معارض

هاي گروهي خارجي، به منظور بزرگ جلـوه دادن هيبـت    رخنه در رسانه .6
 .رژيم و شخص صدام

نه تنها دست به كاري زده كه به رؤياهـايش  صدام جنگ كويت نشان داد كه 
دهد، بلكه امكان تداوم حاكميتش را نيـز   ر زمينة كسب رهبري منطقة پايان ميد

كـرد   اين جنگ هر آنچه را كه وي تصور مـي . برد براي مدتي طوالني از ميان مي
هاي بازرگاني، تأثيرات بسيار خطرنـاك را بـر    مجازات. ساخته است، از بين برد

  :زيرا ؛نهاد نهد و خواهد بر جاي نهاد و ميصدام رژيم حكومتي 
هاي بازرگاني و كاهش ارزش پول عراق سبب شـد تـا توانـايي     مجازات .1

هايي به خط دوم و خطوط بعدي حزب از  رژيم جهت اعطاي امتيازات و پاداش
هاي امنيتـي، اطالعـاتي در    ها و اختيارات سرويس همچنين صالحيت. ميان برود

اشتن افسران نيز متحمـل  هاي خود و مرفه نگه د زمينة پرداخت پول به جاسوس
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شـود،   امروزه مبالغي كه به عناصر خبـرچين پرداخـت مـي   . ضربات سنگيني شد

چند كه اكثريت  تواند فريفتة خود نمايد، هر ترين افراد را نيز نمي لوح حتي ساده
خط اول حزب يعنـي اعضـاي فرمانـدهي كشـوري، هنـوز      . مردم گرسنه هستند

هـاي   چند كه در مقايسه بـا بخشـش   هر. يندنما دريافت ميصدام هايي از  پاداش
  .سابق بسيار كمتر شده است

ها، به منزلة نشانة اصلي عـزم راسـخ    ها تداوم مجازات از نظر همة عراقي .2
شـدن مـردم و    بـه ايـن ترتيـب جـدا    . باشد ميصدام المللي، براي سرنگوني  بين

افـزايش   هاي امنيتي و حزبـي از صـدام، روز بـه روز    نيروهاي مسلح و سرويس
براي مدتي طوالني از صدام زيرا آنها اطمينان خود را از تداوم حاكميت . يابد مي

از همين رو هيچ توجيهي، حتي از نظر مصلحتي، براي ماندن در . دهند دست مي
 . هاي وي وجود ندارد كنار او و تحمل عواقب جنايت

. ارد آوردها، ضربه ويرانگري بر پيكـرة نيروهـاي مسـلح و    تداوم مجازات .3
شود، حتـي بـراي گذرانـدن يـك هفتـه       چون حقوقي كه به افسران پرداخت مي

يـك افسـر    1994من شخصاً در اوايل سال . دهد زندگي معمولي نيز كفاف نمي
رسته اطالعات با درجة سرهنگ دومـي را مشـاهده كـردم كـه بعـد از سـاعات       

عالوه بر آن افسـران  . دكر بار، به عنوان حمال كار مي كاري، در ميدان ميوه و تره
بلندپايه نيز در مجامع خصوصي خـود و حتـي در ادارات سـتاد كـل نيروهـاي      

دهند و اين  را مورد ناسزاگويي و شماتت قرار ميصدام مسلح و مركز فرماندهي 
 .باشد يك واقعيت اطالعاتي جديد و قطعي مي

هـا   ي نظاميجاي المللي سبب گرديده تا امكان جابه هاي بين اعمال مجازات .4
بـا توجـه بـه سـنگين بـودن هزينـه       . هاي دولتي از بين بـرود  به وسيلة اتوبوس

به خاطر دير رسيدن [رغم اتخاذ تدابيري همچون بريدن گوش  جايي و علي جابه
اين مسئله منجر به افزايش ميزان غيبـت و فـرار نيروهـاي مسـلح     ] به محل كار
تعداد نيروهاي موجـود   1994اين در حالي است كه در اواسط سال . شده است
 .درصد تعداد الزم بود 38ها،  در يگان
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افزارهـاي اصـلي    ها سبب كـاهش شـديد آمـادگي جنـگ     اعمال مجازات .5
 .نيروهاي مسلح گرديده است

. هاي امنيتي و اطالعاتي منجـر شـد   ها، به فلج شدن سرويس اين مجازات .6
بـه يـك هـزارم     - شـد  ت مـي كه معموالً به خبرچينان پرداخ - هاي مالي تنخواه

 . كاهش پيدا كرده است
صدور نفت در مقابل غذا و دارو، تا حدودي از بار مشكالت  اينكهبا وجود 

كند تا ارز الزم به منظـور تهيـة مـواد     كاهد و به او كمك مي و رژيمش ميصدام 
ماهانه از خارج را به دست آورد، ولي به هر حال بـه پيامـدهاي     بندي شدة جيره
با بهبود وضـعيت غـذايي و بهداشـتي     اينكهاز جمله . ت منجر گرديده استمثب

اي  هايشان در زمينة بـه دسـت آوردن لقمـه    ها و مصيبت هموطنان و كاهش رنج
نان، آنها از آسودگي خاطر الزم براي نگرش بـه سرنوشـت آينـده و مشـاركت     

وزيع مواد نظارت سازمان ملل بر ت. گردند ار ميدگيري آن برخور عملي در شكل
ها در خارج از مناطق كردنشين، ضـمن تحقيـر    و كاالها و همچنين تعيين سهميه

پـردازي رژيـم و فريـب     اجـازه دروغ صـدام  و به ذلت كشاندن رژيم حكـومتي  
هاي بشردوستانه در زمينه ارائه آمارهاي جعلي مرگ و ميرهـا بـا هـدف     سازمان

  .دهد ها را نمي لغو مجازات
كه اجراي آن را يك سال كامل بـه  ( 986رش قطعنامة از پذيصدام علت ترس 

ها كه اجراي آنها را سه سـال بـه تعويـق     تعويق انداخت و همچنين ديگر قطعنامه
مانع از لغـو    آن است كه وي از آن بيم دارد كه مبادا اجراي اين قطعنامه،) انداخت

اق و سازمان در اين صورت و با مرور زمان، تنها ملت عر. ها گردد فراگير مجازات
چيـزي  . برداري به عمل خواهند آورد ها از اين شرايط بهره ملل و صندوق غرامت

كه در اينجا اهميت دارد آن است كه بايد مراقبت و كنترل جدي و قاطعي صورت 
چنانچـه  . سـرازير شـود  صـدام  گيرد تا مبادا حتي يـك دالر نفتـي نيـز بـه جيـب      

حركـت سـريع خـود را بـه سـوي       نفع در مسئله سرنگوني صـدام،  هاي ذي طرف
بـه مصـلحت نيسـت،     986هدف شدت بخشند، در اين صورت اجراي قطعنامـة  
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البته در همين حال نيز بايد گفـت  . توان گفت اجراي آن نيز اشتباه است بلكه مي

كه تداوم محاصرة چندجانبة عراق، بـدون كمـك بـراي برانـدازي صـدام، يـك       
  .شود پديدة غيرقابل قبول تلقي مي

  
  جويانة صدام ح تالفيطر

بر مسند قدرت تكيه زده است، صدام كنم مادامي كه  با وجود اينكه من فكر نمي
هاي بازرگاني وجود داشته باشد، ولي فرض كنيم كـه چنـين    امكان لغو مجازات

  :به اقدامات زير دست خواهد زدصدام چيزي تحقق پيدا كند، آنگاه 
هاي الزم داده شده و او نيـز درس   درسصدام پندارند به  همه كساني كه مي(

به طور قطع از اين نظـر مـا از   . برند عبرت گرفته است، در توهم مطلق به سرمي
تر هستيم، زيرا ما به مسائلي دسترسي داشتيم كه آنها امكان دسترسي به  آنها آگاه

هاي بزرگش، در زمينه كسب رهبري  با از دست دادن آرمانصدام . را نداشتند  آن
از همين رو، از هر كسي كه . متحمل ضربه روحي وحشتناكي شده است منطقه،

توانيم بـه   ما مي. هايش مشاركت داشته، انتقام خواهد گرفت در نابود شدن آرمان
فراخوان اخير وي جهت سازش با كشـورهاي  . اش مراجعه نماييم كارنامة ديرينه

ه اسـت كـه   او گفتـ . بيني شـكل گرفتـه اسـت    عرب، بازهم بر مبناي خودبزرگ
بنابراين   !اند وجود ندارد اي جز گذشت از كساني كه عليه عراق اقدام كرده چاره

آنها  اينكهپوشي نمايد، نه  اين او است كه بايد از گناه ديگران چشمصدام از نظر 
بـه عمـران و آبادسـازي عـراق     صـدام  پندارند  كساني كه مي. از او گذشت كنند

جويي، دست به  او براي تالفي. اند بزرگي شدههمت خواهد گمارد، دچار اشتباه 
  :)اقدامات زير خواهد زد

هاي امنيتـي و اطالعـاتي چهارگانـه، و     بازسازي و گسترش سرويس )الف
هـا در خـارج از عـراق و بـه ويـژه در       ايجاد بازوهـايي بـراي ايـن سـرويس    

اين كشـورها  ( .كشورهايي كه وي مايل است دست به خرابكاري در آنها بزند
  .)اخته شده هستندشن
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  .هاي گروهي ديداري و شنيداري و مطبوعاتي تقويت مجدد رسانه )ب
  .بازسازي نيروهاي مسلح و نظامي نمودن مردم )ج
  .افزارهاي ميكروبي نظامي و به ويژه جنگ  بازسازي صنايع ويژة )د

بـرد، در   ترين شرايط حكومتي خود بـه سـر مـي    در ضعيفصدام امروزه كه 
اي  افزارهـاي ممنوعـه   ي فراوان سازمان ملل براي نابودسازي جنگها برابر تالش

هـاي فريبكـاري و گمراهـي و     باشد، از كلية ابـزار و شـيوه   كه در اختيار وي مي
پس چنانچه از قدرت مـالي  . جويد هاي سازمان ملل بهره مي تحريف در بازرسي

امنيـت   مند گردد و شرايطي فراهم شود كه امكان صـدور قطعنامـة شـوراي    بهره
صـدام  براي پيگرد وي فراهم نباشد، آنگاه اوضاع و احوال چگونه خواهد بـود؟  

) جاسوسـي (و امنيتـي  ) انفجارهـا (هاي سياسي و روانـي و مـادي    از خرابكاري
هاي مخالف در كشـورهاي مـورد    ها و جنبش او از حركت. استفاده خواهد كرد
اي و سياسـي و   فرقـه همچنين با توسل بـه تحريكـات   . كند نظرش پشتيباني مي

ها، گسترش وحشت و آشوب و متزلـزل شـدن يكپـارچگي ملـي را      ديگر شيوه
از همين رو اكثريت كشورهاي همساية عراق بايد اين موضـوع  . شود موجب مي

. را در نظر قرار دهند كه اين تنهـا ملـت عـراق نيسـت كـه زيـان خواهـد ديـد        
در آن . وضعيت حاضر است تر از ها برابر سخت در آن هنگام دهصدام سرنگوني 

تاواني كه اين كشورها . توانيم به ترور شخصي وي اميدوار باشيم شرايط تنها مي
زيرا با يك شخص زخمي . خواهد بود ينده خواهند پرداخت، بسيار سنگيندر آ

  .مند گرديده است مواجه خواهند بود كه بار ديگر از بازوهاي قدرت بهره



  
  
  
  
  

  روند تغيير
  

يـك حـزب بعـث    نكه يكـي از فرزنـدان    با اين ادعاصدام  1960دهه در اواخر 
هـاي فريبنـدة    هنـوز پـاداش  . داد ، مـردم را فريـب مـي   استسوسياليست عراق 
. هاي خود قـرار نگرفتـه بودنـد    حد و مرز عراق در راه هاي بي حكومت و ثروت

اش، سخن گفتن با يـك لهجـة    تيپي و بذل توجه به شكل ظاهري با خوشصدام 
ة عربي، تطميع مادي برخي از مردم، مهارت در متهم نمودن مخـالفينش بـه   ساد

عضـو دفتـر    عبدالكريم مصطفي نصـرت رهنگ ستاد براي مثال س(اتهامات ننگين 
نظامي سياسي حزب بعث را متهم به ارتكاب يك عمل زشت نمود و آنگاه ادعا 

اد بـه قتـل   كرد كه به دنبال ارتكاب چنين كاري، با ضـربات كـارد يكـي از افـر    
مثـل  (آميز به شخص خودش  منتسب كردن دستاوردهاي موفقيت.) رسيده است

هـا را بـر دوش ديگـران گذاشـتن،      ، تقصـير ناكـامي  )ملي كـردن صـنعت نفـت   
هاي مختلـف تبليغـاتي در    و فريب و گمراهي و به كارگيري شيوه  پردازي دروغ

حبوبيت مردمي بعد داخلي و خارجي به نفع خودش، توانست در داخل عراق، م
محبوبيتي كه فقـط بـه اهـالي سـني منـاطق ميـاني       . اي دست و پا نمايد گسترده

عناصري كه هم اكنون با قدرت، حكومت را در چنگ خود ( گرديد محدود نمي
  .گرديد بلكه شامل اهالي مناطق شمالي و جنوبي عراق نيز مي) دارند

صدام ه دنبال داشت، هايي كه جنگ با ايران ب رغم تمام فجايع و مصيبت علي
ــوجهي ا  ــ توانســت بخــش قابــل ت   . دز محبوبيــت مردمــي خــود را حفــظ نماي
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يعني روز متوقف شدن جنگ بـا ايـران، بـر دامنـة محبوبيـت       8/8/1988،1روز 
البتـه  . او به عنوان سمبل پيروزي و قدرت تلقـي شـد  . مردمي وي افزوده گرديد

» انفـال «با جنگ خـونين  صدام  زيرا. مناطق كردنشين از اين قاعده مستثني بودند
  .هاي فجيع گرديد رد، مرتكب جنايتگناه كُ عليه مردم بي

. باشـد صـدام  هاي  مردم اميدوار بودند كه جنگ با ايران در واقع پايان جنگ
گيـري فـردي در زمينـة     ولي چرخش وي به سمت كويت و اصرارش بر تصميم

لي كـه از ايـن جنـگ    سـا  6ظـرف  .] چيز ديگري را نشان داد[ماندن در كويت، 
هـاي امنيتـي از    سپري شده است، ملت و نيروهاي مسـلح و حـزب و سـرويس   

اند كه قدرت  ها به ساختارهاي خشكي تبديل شده اين ارگان. اند جدا شدهصدام 
. زيربناي اقتصادي و نظامي نابود شد. اند ابتكار عمل و خالقيت را از دست داده

را از ميـان بـرده    مهـاي صـدا   فريبكـاري هاي اقتصادي، منابع قدرت و  مجازات
راهي غير از خشونت و سركوب خونين و توسل به قـوانين اسـتبدادي و   . است

  .ظالمانه پيش روي او باقي نمانده است
. پيش از اين با استفاده از حزب، عراق را در چنگال خود گرفتـه بـود  صدام 

ل تسـنن روي  آنگاه به سوي اهـ . ولي اعتمادش نسبت به حزب را از دست داد
هاي  پس به سرويس. اما بسياري از رهبران اهل تسنن در برابر او ايستادند. آورد

شرايط بـه آنهـا   . امنيتي روي آورد، ولي محاصرة اقتصادي آنها را نابود كرده بود
افـراد خـانوادة او در   . آگاهي بخشيده و زندگي آنها را از خواب بيدار كرده بـود 

سـپهبد  ، عمـر التكريتـي  ، ولي از هنگام اعدام سـپهبد  همه جا پراكنده شده بودند
 فاضل البراك التكريتيو سرلشكر  ثابت سلطان التكريتي، سپهبد ستاد يتيراجي التكر

اش  به محدودة كوچـك خـانواده   اينكهتا . كار قتل عام آنها را نيز آغاز كرده بود
نيـز بـه   و بـرادر و پدرشـان را    كامـل  صـدام و  حسين كاملرسيد و دو دامادش 

در كنـار او بـاقي    عـدي و  قصـي دو پسـرش  كـس غيـر از    هـيچ . هالكت رساند

                                                           
  .است) 18/8/1988(27/5/1367تاريخ دقيق پايان جنگ اين روز نيست، روز . 1



ی  ۵٣٠ ر وازه  ی  ا   و
 12/12/1996پـيش از آنكـه در تـاريخ     عـدي بنابر اطالعات دريافتي . اند نمانده

توسط مردم ادب شود، قصد داشت كاري را كه حسـين كامـل نتوانسـت عليـه     
دهـد كـه    ن مـي دار، نشـا  هاي ريشه اين واقعيت. پدرش انجام دهد تكميل نمايد

چنــد كــه بــا كنــدي تلــخ و  رونــد تغييــر فراگيــر متوقــف نخواهــد شــد، هــر
تا به اين لحظـه، مرهـون   صدام علل تداوم حاكميت . اي همراه باشد نشده توجيه

المللي و وضعيت خارجي  اي و بين عوامل منطقه: عوامل متعددي است، از جمله
  .و داخلي مخالفين



  
  
  
  

  ليالمل اي و بين موضع منطقه
  

امكان ديدار با نمايندگان كشورهاي پيرامون عراق و ديگر كشـورها، بـراي مـن    
من توانستم از حجم مشكل ناشـي از تضـاد و رقابـت در منـافع بـه      . فراهم شد

اين تضادها تأثيراتي را روي مخالفـان عـراق برجـاي    . صورت واقعي آگاه شوم
از نظـر مـن   . ده اسـت نهاد، تا آنجا كه آنها را گرفتار وضعيت سخت فعلي نمـو 

تواند به دنبال  هايي كه مي المللي، قطع نظر از بازتاب اي و بين تأثير مواضع منطقه
  :داشته باشد، چنين است

براي تأمين امنيت كويت و يا صدام كويت بر اين باور است كه سرنگوني  .1
كنـد تجربـة وي    حداقل مجازات سنگين وي و يا بازداري هر كس كه تالش مي

ولـي در عـين حـال كويـت از بـه      . ناپذير است رار نمايد، يك امر اجتنابرا تك
كارگيري امكانات اساسي و ضروري به منظور تحقق اين هدف نيـز خـودداري   

  .ورزد و منتظر آن است كه ديگران اين مأموريت را عملي نمايند مي
ايمـان دارد،  صـدام  پادشاهي عربستان سعودي نيز به ضرورت برانـدازي   .2
عربستان سعودي . مايل است معادلة حكومت عراق كامالً از ايران دور باشدولي 

 .گيرد به صورت تدريجي و يا به صورت كلي از حكومت بعث فاصله مي
كند تـا   سوريه تالش مي. باشد سوريه داراي پيوند استراتژيك با عراق مي .3

عراق با تمـام   آنكهيا . عراق به چنگ كساني كه هوادار دشمنان او هستند، نيفتند
مقدمات و امكانات كاملي كه در اختيار دارد، دور از دسـترس دشـمنان سـوريه    

از نظر سوريه هرگونه تالش و يا طرح تغييـري كـه نقـش ايـن كشـور را      . باشد
در شرايطي كه مقـرر گـردد   . اي عليه او شكل گرفته است ناديده انگارد، به گونه
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ع به آيندة عـراق سـخن بگـوييم،    دست به تحركات خارجي زده شود و ما راج

 .بينانه بنگريم بايد به اين منافع مشروع، با نظر واقع
ايـران سياسـتي را   . دريايي از خون به وجود آمده استصدام بين ايران و  .4

گروهي بـراين باورنـد كـه    . هاي موجود در تضاد است در پيش گرفته كه با داده
تواند ايـران را در برابـر    است كه مي تداوم وضع فعلي عراق، به منزلة سپر باليي

در حالي كه گروهي ديگـر بـر ايـن باورنـد،     . ضربة بعدي امريكا حفاظت نمايد
ايجاد تحول در عراق، به معني از بين رفتن نيروهاي مسلح و نهادهاي امنيتـي و  

صـدام  بايـد در فراينـد سـرنگوني    ] ايـران [باشـد و بنـابراين    ها مـي  ديگر ارگان
ما گروهي ديگر بر اين اعتقادند كه ايران بايد شـديداً از شـركت   ا. مشاركت كند

توانـد بـه منزلـة آغـاز      در فرايند تغيير در عراق پرهيز نمايد، زيرا اين فرايند مي
 .ضربه عليه ايران تلقي شود

قرار نگرفته و اميدوار اسـت كـه تعـدادي از افسـران     صدام تركيه در كنار  .5
شـان   گيرند و منطقة همجوار مرزهاي جنـوبي پرست، حكومت را به دست  ميهن

هاي اقتصادي با ايـن كشـور را    را شديداً تحت كنترل خود قرار داده و همكاري
 .تضمين نمايند

تواند وجود حكومتي را در بغداد تحمل كند كه به دشمني بـا   اردن نمي .6
ا هـ  بنابراين مشاركت اردن در اين فراينـد، مبتنـي بـر ماهيـت داده     .او برخيزد
 .خواهد بود

اياالت متحدة امريكا و در كنار آن انگلستان، بنا به داليل متعـدد، شـديداً    .7
هـاي   ها و رسواسـازي  از جمله به دنبال افشاگري. هستندصدام مايل به براندازي 

در پـيش گرفتـه   صـدام  عمومي جنگ عليه رژيـم   تبليغاتي كه براي آمادگي جو
 .ط و همزيستي با چنين رژيمي وجود نداردسازي رواب بودند، اينك امكان عادي

اند كه ديگر امكان اعتماد به اين شخص  اين دو كشور به اين برداشت رسيده
هـا در راسـتاي رقابـت بـا نفـوذ       فرانسوي آنكهبه ويژه . و رژيمش وجود ندارد

اياالت متحدة امريكا تـا پـيش از   . اند هايي زده امريكا در منطقه، دست به فعاليت
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نفـوذ جديـد آن از طريـق    . گونه نفوذي در عـراق نداشـت   ، هيچ2/8/1990روز 
صـدام  برقراري تماس با نيروهاي مخالف و همچنين اعمال فشـار پيگيـر عليـه    

  .شكل گرفته است
ها كليد اصـلي فراينـد تغييـر را در دسـت دارنـد؛ يعنـي محاصـرة         امريكايي

. اند اقدام جدي نزده تا به اين لحظه دست بهصدام ولي براي براندازي . اقتصادي
هاي مختلـف، بـه    هايشان از سوي طرف همين مسئله سبب گرديده تا به فعاليت

آنها بر اين باورند كه امكـان ايجـاد تغييـر در    . ديده شك و ترديد نگريسته شود
آسا، كه ظرف يك يا دو روز همـه چيـز    عراق، از طريق يك كودتاي نظامي برق

د كه چنين طرحي با توجه به پايين بودن ميـزان  هر چن. را تغيير دهد وجود دارد
ها و برادرانمـان در كشـورهاي عـرب همسـايه      ها مورد قبول ما عراقي خسارت

اي  به گونه. باشد، ولي تحقق آن بسيار دشوار است و زمان طوالني الزم دارد مي
تواند به قرباني شدن تعداد بيشتري از جوانان عـراق   كه گذشت چنين زماني مي

  . هاي مردم اين كشور منجر شود اوم رنجو تد
هـاي   فلسفة كودتاي نظامي مبتني بر به حركـت در آوردن تعـدادي از يگـان   

الزمة اجـراي  . باشد طاغوتي ميصدام نظامي به منظور كنترل اوضاع و براندازي 
چنين عملياتي، مذاكره با تعداد زيادي از افراد، براي بـه حركـت درآوردن چنـد    

النفسـي   ولي در بيشتر موارد مشاهده گرديده كه فرد ضـعيف . تيگان نظامي اس
گيرد، و اين مسئله به بروز فاجعه و نـابود شـدن    در جريان اين عمليات قرار مي

هـاي متعـددي در    ما در اين بـاره مثـال  . گردد هر آنچه كه ساخته شده منجر مي
از افسـران  نفـر   20تعـداد  ، 1989در اواخـر سـال    اينكـه از جمله . اختيار داريم

اي بودند، تصميم گرفتند عليه  رتبه كارآمد ستادي كه داراي جايگاه و درجة عالي
همگـي دسـتگير شـده و اعـدام      1990اما در اوايل سال . رژيم وارد عمل شوند

  .گرديدند
ولي ما  اي تغيير كرده است، چند كه شرايط امنيتي عراق به صورت ريشه هر

يع ملت عراق از شرّ اسـتبداد و پايـان دادن بـه    بر اين باوريم كه براي رهايي سر
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. تـري وارد عمـل شـويم    هاي آنها الزم است در سطح گسـترده  ها و مصيبت رنج
ها و برخي از كشورهاي عربي از آن بيم دارند كـه چنانچـه عمليـات تغييـر،      غربي

چند روز و يا چند هفته و يا حتي چند ماه به درازا بكشد، عراق دستخوش جنـگ  
دانـيم، ولـي چنانچـه     چند كه ما بروز جنگ داخلي را بعيد مي هر. گردد ميداخلي 

ـ ما . شود هايي روي دهد، يك پديدة خطرناك تلقي نمي اينجا و يا آنجا درگيري ر ب
ايـم و ايـن    و يا به دست خود او، حدود يك ميليون قرباني دادهصدام اثر حاكميت 

برابر تلفـات ناشـي از    50و يا جنگ، نظير جنگ داخلي لبنان  ششآماري برابر با 
گيـري   هايي كه در زمان شكل جنگ. باشد گيري دولت اسرائيل مي هاي شكل جنگ

  .هزار كشته بر جاي نهاد19دولت اسرائيل روي داد، 
به معني مرگ و عقب ماندگي و نابودي صدام به هر حال تداوم حاكميت 

شـده، واهمـه   پس چرا بايد از يـك عمليـات مشـترك مهـار     . باشد بيشتر مي
  .داشته باشيم

  
  ر داخل و خارجوضعيت معارضه د

ُآغاز گرديده اسـت و از آن   1920هاي عراق از سال  حكومتبا ردها مخالفت ك
هاي الزم  هاي مختلف داخلي و خارجي دريافت كرده و از حمايت هنگام كمك

هر چه . گيري از قدرت برخوردار بوده است براي تداوم موجوديت خود و بهره
مداري و طغيـان گرويـده، برخـي از معارضـين از     به خودكامگي و فردصدام كه 

بـه دنبـال تمـاس و    . انـد  پرستانة قابل تـوجهي برخـوردار گرديـده    ماهيت ميهن
گيـري   پرست عـرب و همچنـين بـا توجـه بـه موضـع       همكاري معارضين ميهن

حلقـة  يكـي   .اي و محلي، دو حلقة معارضه پديد آمده اسـت  المللي و منطقه بين
يافته و دفاتر مختلـف خـارجي    هاي سازمان ردي كه از نيروهاي مسلح و ارگانكُ

اي از سـوي   مند گرديد، و ديگري حلقة جريان ديني كه به صورت گسـترده  بهره
» بـدر «شود تا آنجا كه امكان تشكيل نيـروي مسـلحي بـه نـام      ايران پشتيباني مي
يـه ملزومـات معيشـتي و    وليت مسـلح كـردن و ته  ئايران مسـ . فراهم شده است
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عالوه بر آن، برخي از كشورهاي عرب . حقوقي اين نيرو را متقبل گرديده است
. دهنـد  نيز، پشتيباني سياسي و معنوي و مالي در اختيـار ايـن نيروهـا قـرار مـي     

نماينـد و ايـن در حـالي     كشورهاي غربي نيز از دو جريان الئيك جانبداري مـي 
طقـة ميـاني عـراق، بـه صـورت دردنـاك و       است كه حلقة مركزي مربوط به من

نه كساني كه با اهالي منطقـة ميـاني فصـل    . آوري، گمنام باقي مانده است تأسف
پرسـتانة مـؤثر از    مشترك دارند براي تحقق يك وضعيت جمعي و گرايش ميهن

خود اهالي اين منطقـه آمـادگي آن را    آنكهآورند، و نه  آنها پشتيباني به عمل مي
ولي ما . ز واقعيت موجودشان بردارند و در ديگران ذوب شونددارند كه دست ا

گـاه دسـت از آن برنخـواهيم     ضمن پايمردي بر گرايش مخلصانة خود كه هـيچ 
ايم، حتـي اگـر    باقي ماندهصدام داشت، همچنان در خط مقدم رويارويي با رژيم 

گي در اگر به تداوم ايسـتاد . مجبور شويم كاري كنيم كه ميل به آن نداشته باشيم
  .نموديم ايمان عميق و اصرار نداشتيم، در اين موضوع تجديد نظر ميصدام برابر 

خواهنـد تـا متحـد     بسياري از كشورهاي عرب، از جريان مركزي عراق مـي 
ي با يكديگر متحد بما از نظر فكري و قل. گويا كه ما با هم اختالف داريم. شوند
جاد كنيم كه حاكي از چنين مفهومي توانيم نهادها و دفاتري را اي ولي مي. هستيم
زيرا چنين كاري مستلزم در اختيار داشتن توان مالي قابل توجهي است كه . باشد

در شرايطي كه فرمانـدهان بلندپايـة ارتـش كـه بـه      . باشد اينك در اختيار ما نمي
اند با مشكالت زيادي در زمينة پيدا كـردن جـا و غـذا     صفوف معارضين پيوسته

اموالي به سازمان منافقين اعطا صدام   هايشان مواجه هستند، نوادهبراي خود و خا
افزار و مهمات، تا پيش از  عالوه بر جنگ. نموده كه هيچ كس به آنها نداده است

ميليـون دالر   10ميليون دينار عراق، يعني حدود  20حمله به كويت، ماهانه مبلغ 
در اختيـار داشـتيم، ظـرف     اگر يك دهم اين مبلغ را ما. كرد به آنها پرداخت مي

اين كشورها از ضرورت يكپـارچگي  . شد مدت زمان كوتاهي، اوضاع عوض مي
هـاي   هاي خـانواده  زنند، ولي در شرايطي كه ما توان تأمين هزينه معارضه دم مي

تـوانيم مـردم را يكپارچـه و متحـد      شمار افسران را نداريم، چگونـه مـي   انگشت
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ـ  نموده و آنها را سازماندهي كنيم ـ ؟ همبستگي احـزاب كُ رد، ناشـي از  رد و غيركُ

اي اداري آنهـا  هـ  آنها و يا حداقل فراهم بـودن حـداقل خواسـته    توانمندي مالي 
تالش مردم براي دستيابي به وحدت سه جريان عمدة معارضه، چيـزي  . باشد مي

گيـري حلقـة مركـزي     تنهـا از طريـق شـكل   . نيست جز دويدن به دنبال سـراب 
توان بـه يـك    رد و نيروهاي ديني است كه ميبا نيروهاي كُمعارضه و هماهنگي 

حلقة مركزي بدون در اختيار داشتن راديو . ائتالف ميهني متعادل دست پيدا كرد
و اموال و بدون پشتيباني سياسي واقعي، مثل اين است كه به مـا بگوينـد جـاي    

شـد  كـه دشـمن آنهـا با   او پـيش از آن ) پناه بر خـدا ! (استصدام شما در موكب 
  ».واهللا مع الصابرين المجاهدين«. دشمن ما بوده است

درپـي،   ها و سركوب پـي  سازماندهي معارضان داخل عراق به دنبال موج اعدام
اي كه رهبرانـي كـه در داخـل عـراق      به گونه. متحمل ضربات سنگيني شده است

زيـرا چنـين   . توانند سازمان خود را گسترش دهنـد  كنند، به زحمت مي زندگي مي
از همـين رو  . ري آنها را در معرض شناسايي شدن و نـابودي قـرار خواهـد داد   كا

چون لوازم روانـي و  . بايد دفاتر و رهبري معارضه، در خارج از كشور مستقر شود
رهبـران معارضـه بايـد در ابعـاد     . در خارج فراهم است تبليغاتي و سياسي و مالي
توانند به بيشـترين   دين ترتيب ميب. هايشان با داخل بيفزايند مختلف بر دامنة تماس

اي كه در صورت شناسايي شـدن   تعداد از تجمع مخالفين دست پيدا كنند، به گونه
و مورد حمله قرار گرفتن يكي از خطـوط معارضـه در داخـل، ديگـر خطـوط در      

حاضـر نيسـت بـه    تر آن است كه هيچ كـس   ولي مشكل بزرگ. امنيت به سر برند
خواهـد   كس مـي  هر. از معارضه را بر عهده گيرد صورت جدي مسئوليت پشتيباني

به صورت مطلـوب  كس  ولي هيچ. به شيوة خاص خود فرايند تغيير را عملي سازد
كشد و هر قدر هم كه به  هاي آخر خود را مي نفسصدام . دهد اقدامي صورت نمي

بر ماست كه به خداونـد  . درازا بكشد، سرانجام ملت وي را سرنگون خواهند كرد
  .و به ملت و نيروهاي مسلحمان تكيه كنيمتوكل 



  
  
  
  

  آتش در خانة صدام
  
» البيجـات «هاي اصلي اين عشيره  يكي از تيره. است» ناصر آلبو«از عشيرة صدام 

غيـر  .) باشد اين كلمه يك كلمة تركي است و مفرد آن بيك مي. (شود خوانده مي
 هزاع فيزي الهزاعو سپهبد  عمر الهزاع و سپهبد احمد حسن البكرو  احفلخيراهللا طاز 

معمـوالً  . برنـد  باري بـه سـر مـي    ديگر افراد اين عشيره در شرايط اقتصادي رقت
شغل و فعاليت تجاري و كاري آنها بين پليس، كارگر ساده، بيكار يـا راننـدگان   

جا نمودن كسـاني كـه بـه     اين رانندگان تاكسي براي جابه. تاكسي در نوسان بود
  در اواسـط  . آمـد و شـد بودنـد    كردنـد در  آمـد مـي  هـاي فحشـا رفـت و     محله

د سامراء از آلمان غربي، امتياز احداث س» زيبلن«هنگامي كه شركت  ،1950هة د
گري  ميانجي فوزي النقيبنزد شيخ  عبدالخالق السامراييرا به دست آورد، مرحوم 

 زيـرا . را به صورت روزمزد در اين شركت آلماني استخدام نمايندصدام نمود تا 
از آن . اش نداشت وي در آن هنگام پول كافي حتي براي عوض كردن كفش پاره

به شهر سامراء افزايش پيدا كـرد و دامنـة روابطـش بـا     صدام هنگام رفت و آمد 
) تـرين دشـمنان وي هسـتند    كـه اينـك سرسـخت   (هاي فعال در اين شهر  بعثي

بـه قتـل    هاي شـهر تكريـت را   هنگامي كه يكي از كمونيست. گسترش پيدا كرد
عبـدالكريم  پس از آن نيـز در عمليـات تـرور    . ها افتاد رسانيد، نامش بر سر زبان

  .مشاركت جست 1959در سال  قاسم
ـ صـدام  روي داد،  1968ژوئيه  17هنگامي كه كودتاي  هـاي   بـاالترين رده  هب

آنهـا را  . در اين هنگام برادران وي بيكار بودند. حزب و حكومت سوق داده شد
آنگـاه درجـة سـتوانياري    . اي مشـاركت دادنـد   كوتـاه مـدت ويـژه   هاي  در دوره
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. دار پليس به آنها اعطـا شـد   يعني يك درجه باالتر از يك درجه كميسري پليس،

علي در اين ميان . زيرا در آن هنگام هيچ يك مدرك تحصيلي در اختيار نداشتند
ي در تـا اينكـه بـه درجـه اسـتوار       سلسله مراتب خود را طي كرد، حسن المجيد
شـبيب  . باشد او در حال حاضر سرتيپ مي. ي كركوك دست پيدا كرديپايگاه هوا

آهـن هـم بـود، از ديگـر      پسرعموي صدام، كه كارگر روزمـزد راه  سليمان المجيد
علـي حسـن   . تـر بـود   شانس خوشصدام و پسرعموهاي بيكار » العوجه«جوانان 
زمان اطالعـات  ياسـت سـا  بـه ر  نازبـر . به درجة ارتشـبدي سـتاد رسـيد    المجيد

. امنيت عمومي منصوب گرديـد نيز به مديريت ادارة كل  سبعاويمنصوب شد و 
  .نيز وزير كشور شد وطبان

بـه عنـوان سـرباز راننـده در ادارة تـداركات و حمـل و نقـل،         حسين كامـل 
فراخوانده صدام پس از آن به نيروهاي گارد حفاظتي . داوطلبانه وارد خدمت شد

درجة ستواني دست پيدا كرد، در حالي كه حتي مـدرك  به  1979شد و در سال 
با دختـر   1981در سال . سيكل نداشت و در هيچ دورة نظامي شركت نكرده بود

بـرادرش   سهو صدام اين موضوع دردسرهاي الينحلي را بين . ازدواج كردصدام 
را به عقد پسر برادرشـان كـه از حيـث    صدام آنها مايل بودند دختر . ايجاد نمود

. بـود، درآورنـد   ادهـام اند، ولي مادر او زنـي غيـر از مـادر آنهـا      برادر بوده پدر،
بــرادرش را از  ســهصــدام ســرانجام دامنــة ايــن مشــكل بــه جــايي رســيد كــه 

ــرد و دخ پســت ــار ك ــه هايشــان بركن ــرش را ب ــد ت ــل حســن المجي ــين كام    حس
 صـباح مـرزا   ،صـدام از محافظ اصـلي   حسين كاملتدريجاً . داد )پسرعمويش پسر(

 حسين كامـل ادارة امنيت ويژه تشكيل شد و سرگرد  1984پيشي گرفت و در سال 
وليت سرپرسـتي  ئپس از آن مسـ . اين اداره تعيين گرديد مديركلبه عنوان اولين 

در پي آن به عنوان سرپرست واقعـي  . گارد رياست جمهوري به وي واگذار شد
گيـري از   ز بـا بهـره  وليت صنايع نظامي نيئمس. تلقّي گرديدصدام امنيت شخصي 

كه مدتي به عنوان معـاون امـر فنـي نيـروي     ( وزير نفت كنوني عامر رشيدسپهبد 
كه يك شخصيت غيرنظامي بـود،   عامر السعديو سپهبد ) نمود هوايي فعاليت مي
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خيلـي زود پلكـان پيشـرفت را طـي      حسين كامل. ايف وي افزوده گرديـد به وظ
سـال   12ن وزير دفاع تعيـين گرديـد و   نمود و به عنوان وزير صنايع و بعد از آ

بـر   روز به روز. بعد از دريافت درجة ستواني، به درجة ارتشبدي ستاد نايل آمد
در داخل گارد رياست جمهوري و خانوادة حاكم افـزوده   حسين كاملدامنة نفوذ 

هاي عمومي، هيچ كس غير  ها و فعاليت شد و از حيث اختيارات و صالحيت مي
پسر بـزرگ  [ عديولي با ظهور تدريجي . ي گيردنست بر او پيشتوا نميصدام از 

پـس  . گرديد  آشكار ميصدام هاي بروز اختالفات در درون خانوادة  نشانه ]صدام
را از مقام رياسـت جمهـوري بركنـار كـرد و بـا       احمد حسن البكر ،صدام آنكهاز 

گرديـد   دچار چند دستگي» بيجات«خوراندن سم به زندگي او پايان داد، عشيرة 
احمـد  يره كه نزديك بـه  هاي اين عش يكي از تيره. و قدرت خود را از دست داد

ارتبـاط  ) البكـر   حسـن خويشاوندان همسر ( ندابيكبود، يعني خانوادة  حسن البكر
 عمـر الهـزاع  اخر جنگ ايران سـپهبد  در او. خود را با عشيره بيجات قطع كردند

او و دو پسرش بـه جوخـة    آنكهز او از عشيره بيجات بود و پيش ا. دستگير شد
هاي وي ويران شد و همسر  خانه. اعدام سپرده شوند، زبانش را از كام درآوردند

زيرا او جرأت كرده بـود كـه راجـع بـه     . ها رها كردند و دخترش را نيز در بيابان
  .سخن بگويدصدام رفتار خانوادة 

. ود، اعدام شـد كه او نيز از عشيرة بيجات ب فاضل البراكپس از آن سرلشكر 
وي در طــول احــراز ايــن . عهــده داشــت وليت اداره كــل امنيــت را بــرئاو مســ

پس از آن . نمود وليت، موج عمليات نابودسازي حزب الدعوه را هدايت ميئمس
ولـي سـرانجام يـك بـار بـه اتهـام       . نيز به رياست ادارة اطالعات منصوب شـد 

  .وغين بود، اعدام شد، كه اتهامي در]سابق[جاسوسي به نفع اتحاد شوروي 
در مراحل مختلف حكومتش قصد داشت بر آحاد مردم شهر تكريـت  صدام 
زيرا از يك سو روستاي او از توابع اين شهر است، و از سوي ديگر . تكيه نمايد

هاي او دامنگير افـراد ايـن    اما جنايت. باشد اي وسيع مي اين شهر داراي محدوده
هـاي ناسيوناليسـتي    كه داراي انديشه لتكريتيراجي ااو سپهبد دكتر . شهر نيز شد
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كه تكريت را ( مولود مخلصپسر  جاسم مولود مخلص التكريتيعربي بود به اتفاق 

از وابستگي به سامراء جدا كرده و اين شهر را از حيث تقسيمات اداري از ناحيه 
شهرسـتان   1976در سـال  صـدام  . اعـدام كـرد  ) به شهرستان تبديل نمـوده بـود  

اين دو نفر را به اتهام صدام به هر حال . ا به استان تكريت گسترش دادتكريت ر
چنـان كـه در   هم. هاي اعدام سپرد تباني براي براندازي رژيم حكومتي، به جوخه

و صــدام را بــه خــاطر مخــالفتش بــا  ثابــت التكريتــيســپهبد ســتاد  1993ســال 
را به صدام خانة به اين ترتيب تفرقه و آشوب ديوارهاي . اش ترور نمود خانواده

  .آورد لرزه درمي
  
  ]زرگ صدامپسر ب[عدي 

بند و بـار   كسي نيست جز شخصي بي عديدر عراق بر كسي پوشيده نيست كه 
او تالش نمود كـارش را  . كه در جنايتكاري دست پدرش را از پشت بسته است

را  وطبانبر اين اساس عمويش . نمايدبا بركناري عموهايش از جايگاهشان آغاز 
پس از آن در . هنگام تصدي پست وزارت كشور شديداً مورد حمله قرار داد در

نشـيني و عـيش و نـوش بودنـد، وي را هـدف       حالي كه همگي در حـال شـب  
تعدادي  ،ين بدن وير داد و ضمن مصدوم ساختن قسمت پايتيراندازي خود قرا

ـ   . از زنان فاحشه و ديگر زنان را بـه قتـل رسـاند    كـه   وددقيقـاً در همـين روز ب
تري به خود گرفت كه امكـان كـاهش    بعد گسترده حسين كاملاختالفات وي با 
  .آن وجود نداشت
محـافظ  ( كامـل صـدام  تصميم گرفت به اتفاق برادرش سرهنگ  حسين كامل

و مدير يكي از دفاتر مهم امنيتي و رئيس كميتة تحقيقاتي مربوط بـه  صدام ارشد 
و زنانشـان، بـرادرش   ) 1991م مارس كنندگان در قيا اعدام هزاران نفر از شركت

او با ورودش بـه  . از عراق فرار نمايند عزالدينرعمويش سرگرد و پس عبدالحكيم
چنـين اتفـاقي   . سـرايت كـرده اسـت   صـدام  اردن نشان داد كه آتـش بـه خانـة    
 1995سـوم اوت  » المؤتمر«اي كه در روزنامه  باوركردني نبود، ولي من در مقاله



م: م     تاب ه صدا فان ع خا ی و  د ی     ۵۴١ 

در ايـن مطلـب   . مقوع چنين رويدادي را مطرح كرده بودبيني و منتشر شد، پيش
هـاي نظـامي و امنيتـي و افـزايش      هاي تغيير در فرماندهي راجع به ابعاد و انگيزه

بـه   حسـين كامـل  اختالفات . اختالفات در سطح خانوادة حاكم سخن گفته بودم
، روز بـه روز  وطبـان و  سـبعاوي و  بـرزان خاطر ازدواجش بـا دختـر صـدام، بـا     

  .تر شد و تدريجاً به مشكل جديدي تبديل گرديد دهگستر
شود و اوضـاع بـراي    هاي اقتصادي افزوده مي چند كه بر شدت مجازات هر
گردد، اما وي مجبور است تا شخصاً زمام امور را به دسـت   تر مي خطرناكصدام 
كند، ولي حقيقت آن است كه اختالفي بروز كـرده   او به پسرانش تكيه مي. گيرد

رهبران اردن مفهوم سرايت آتـش بـه   . يابد لحظه به لحظه گسترش ميو خطري 
  .خانة ديكتاتور را به خوبي درك كردند

  
  همكاري با حسين كامل

ز كـرد، ولـي پـيش از    كار برقراري تماس با نيروهاي مخالف را آغا حسين كامل
، تمـاس بگيـرد، دو تـن از    )كه آن هنگام در دمشـق بـودم  (با من  آنكه مستقيماً

رضين عراقي مستقر در لندن را مأمور نمـود تـا ميـزان آمـادگي مـرا جهـت       معا
را مـأمور   كامـل صـدام  پس از آن بـرادرش سـرهنگ   . گو با وي بسنجندو گفت

زيـرا از آن بـيم   . كـرد  او بسيار حساب شده با من رفتـار مـي  . تماس با من نمود
ايـل  داشت كه مبادا من با جمـالت تنـدي پاسـخ او را بـدهم، چـون مـن در او      

پيوستنم به صفوف معارضة آشكار، اعالم كرده بودم كه رژيم چند دفعـه تـالش   
هـا، خورانـدن سـم بـه مـن از طريـق         يكي از اين تـالش . نمود تا مرا ترور كند

تـر از تمـام    ولي از نظر من هـدف مـا و عـراق بـزرگ    . بود حسين كاملشخص 
بود كـه در ايـن   من وضعيت را با دقت سنجيدم، زيرا الزم . مسائل شخصي بود

كـردم و   همكاري مي حسين كامليا بايد با . خصوص موضع روشني اتخاذ نمايم
تـا   حسـين كامـل  كامالً آگاه بودم كـه   دانستم و من مي. شمردم يا او را مردود مي

هـاي اساسـي رژيـم     او يكـي از پايـه  . بناگوش به خون ملت عـراق آلـوده بـود   
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بـه قيمـت   صـدام  و مطرح نمودن نام او از تجاوز به كويت . بودصدام خونخوار 

صـدام  وي تربيت شـده   آنكهنابودي ملت و امت جانبداري كرده بود و خالصه 
خارج شـدن وي از عـراق يـك     داشتم كه ولي از سوي ديگر بايد توجه مي. بود

  . شود ديد تلقي ميتجربة ج
اي بـا موضـوع خـروج     خروج من و پيوستنم به معارضه به صـورت ريشـه  

من از اهالي مناطق مياني عـراق   اينكهبا وجود . ز عراق تفاوت داردا حسين كامل
و از شهري هستم كه مركزيت حزب بعث از آنجا برخاسته است، عمـري را در  

از . ادارة كل اطالعات ارتش سپري نمودم و به رهبري عالي عراق نزديك بـودم 
  .آگاه هستمصدام شماري راجع به رژيم  رازهاي بي
د تا معارضه و مخالفت به اهل تسنن سرايت ننمايد، زيـرا  كن تالش ميصدام 

تواند به نابودي امـروز و يـا فـرداي رژيـم وي منجـر       اي مي تحقق چنين پديده
گاه دستان من به خـون و   گردد، با اين همه من عضو خانوادة حاكم نبودم و هيچ

. يسـه كـرد  مقا حسين كاملهمين رو نبايد مرا با از . اموال مردم آلوده نبوده است
. باشـد  روابط مـن بـا جنـوب، مسـتحكم مـي     . ردها گسترده استروابط من با كُ

ما بايد اين موفقيت و ابعاد آن را بـه  . اند معارضين به گرمي از من پذيرايي كرده
را طرد نمـود و بـر    حسين كاملاگر معارضه، . صورت دقيق و روشن درك كنيم
ز ايـن پديـده بـه نفـع خـود سـوء       نيز اصدام جنايتكار بودن وي اصرار ورزيد، 

. نگـاه كنيـد  « :گفـت  كرد و به فرماندهان و ياران دور و نزديكش مـي  استفاده مي
به هر حال اين پديـده پيامـدهايي   » .كس ديگري را نداريد هيچصدام شما غير از 

را براي حزب بعث به دنبال خواهد داشت و بر آنچه كه ما بـه منظـور مطمـئن    
ردها از شمال تهديد كُ) به زعم آنها(حزب بعث و زدودن ساختن منطقة مياني و 

. و بنيادگرايي از جنوب ساخته بوديم، تأثيرات منفي فراواني برجاي خواهد نهاد
مـا پـيش از ايـن بـه     . حلقة مياني در صفوف معارضه پيوسته ضعيف بوده است

راق و به نفع فرآيند تغييـر فراگيـر عـ   . اي اشاره كرديم علل و عوامل چنين پديده
كنند است كـه   ها را درك مي هايي كه ابعاد اين معادله همچنين به نفع همه عراقي
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بنابراين اتخاذ موضعي منفي كه اين فرايند . حلقه نيرومند باشد حلقة مياني، يك
  .نيستكس  را با مانع مواجه سازد، به نفع هيچ

ي هـا  و جدا نمودن وي از حزب و ملـت و سـرويس  صدام عمليات براندازي 
، ولـي مسـتلزم برداشـتن    نيسـت امنيتي و اطالعاتي و نيروهاي مسلح غير ممكـن  

همة موجودات زنـده هنگـامي كـه احسـاس خطـر      . هاي رواني و عملي است گام
نزديك شدن آنها بـه   اينكهاعم از . شوند كنند، ناخودآگاه به يكديگر نزديك مي مي

ما بايد به روشـني  . مظلومانهيكديگر صحيح باشد و يا اشتباه، ستمگرانه باشد و يا 
به فرماندهان مؤثر، و حتي به برخي از افراد خانوادة حاكم اين پيـام را بـدهيم كـه    

به صوف ملت عراق بپيوندند، نـه تنهـا امكـان    صدام چنانچه در راستاي براندازي 
ماند، بلكه امكان مشاركت در نهادهـاي دولتـي    تداوم زندگي براي آنها محفوظ مي

  .نيز بدهيمصدام ما حتي بايد اين پيام را به برادران . باشد مينيز فراهم 
ناشـي از اقتـدار عمـويش و رژيـم وي بـوده       حسين كاملهر چند كه اقتدار 

ها و خويشـاوندان و   اي را در مورد عموها و دايي است، ولي نبايد چنين مقايسه
انـد و   كـرده همة آنها در نهادهاي عالي دولتي رخنـه  . دوستانش نيز به كارگيريم

را فراهم آورد و ما بايد اين نگرانـي  صدام هاي نگراني مستمر  تواند زمينه اين مي
را مد نظر قرار دادم و بـا رفقايمـان    ها ديدگاهبه هر حال اين . را تعميق ببخشيم

 حسين كامـل  رانجام تصميم گرفتم كه از اقدامدر داخل عراق مشورت كردم و س
. را و گاهي به صورت پنهاني، وي را تشويق نمايماستقبال به عمل آورم و آشكا

او نه خط مشـي سياسـي   . با شكست مواجه شد حسين كاملكنفرانس مطبوعاتي 
چيزي راجع به دموكراسي  آنكهكه در پيش خواهد گرفت مشخص كرد و نه را 

  !را و حتي يكي از اين مفاهيم گفتو آزادي و يا عدالت و شو
چـون وي يـك سـرباز      ت ذاتـي نبـود؛  قـدر  يك حسين كاملقدرت واقعي 

از نظر معارضين، كشـوري از او حمايـت   . داوطلب و فاقد مدرك تحصيلي بود
او . باشـد  نمود كه داراي روابط تنگاتنگ و هماهنگي با اياالت متحدة امريكا مي

تيجـه  نآينـدة عـراق مطـرح گرديـد و بسـياري بـه ايـن         جمهور رئيسبه عنوان 
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ولـي هنـوز چنـد    . شـود  است به سرعت آمـاده مـي  رسيدند، آشي كه پخته شده 

  . اي بيشتر سپري نشده بود كه تضادها به سرعت آشكار گرديد هفته
بارها با من تماس گرفت و تقاضا نمود كـه رهبـران سـوريه بـا      حسين كامل

وي بـر ايـن   . هايش موافقت نماينـد  سفرش به اين كشور، به منظور بيان ديدگاه
از شـما  « :هايش چنـين گفـت   او در يكي از تماس. خواسته بسيار اصرار ورزيد

» .خواهم كه آنها را ببوسيد تا بلكه با مسافرت من به اين كشور موافقت كنند مي
مقامات سوريه به اين خواسته پاسخ ندادند، زيرا از آن بيم داشتند كه او چه بسا 

نان ايـن  ابزاري باشد كه سرانجام نتايج سفرش به نفع اسرائيل و يا به نفع دشـم 
  .كشور تمام شود

و  حسـين كامـل  هـاي   دو نفر از معارضين عراقي به دمشق آمدنـد و ديـدگاه  
موضع مـن چـه بـه صـورت     . انديشة برپايي شوراي نجات ملي را مطرح كردند

ما در صورتي با شوراي نجـات ملـي   « :آشكار و يا به صورت پنهان، روشن بود
كـس را از خـود    الش نمايد و هيچيم كه براي اتحاد معارضين تنماي موافقت مي

و همچنين دموكراسي از همـان آغـاز   صدام اي بودن مبارزه عليه  نراند و به ريشه
خاطر شـد و   از واكنش من شديداً آزرده حسين كامل ».تشكيل، ايمان داشته باشد

از  حسـين كامـل  بـا گذشـت زمـان،    . هاي بـين مـا قطـع شـد     به دنبال آن تماس
صدام ها بر پيكرة  كرد كه امريكايي او تصور مي. برد يشماري رنج م مشكالت بي

منصـوب  صـدام  ضربة ديگري وارد خواهنـد آورد و او را بـه عنـوان جانشـين     
او تصـور  . ها خواست تا چنين كننـد  از امريكايي حسين كاملخواهند كرد؛ حتي 

بـه هـر حـال او    . كرد كه كشورهاي عرب همسايه از او استقبال خواهند كرد مي
اش از تنهـا پايگـاهش،    ر وضعيت رواني بغرنجي شد كه منجر بـه جـدايي  گرفتا

ها ميليـون دالري كـه بـا     توانست هزار دالر از ده او حتي نمي. يعني اردن گرديد
هـاي مـالي دريافـت دارد، در     تالش كرد تـا كمـك  . خود آورده بود خرج نمايد

يـك جريـان    حالي كه از امكانات مالي كافي براي كمك به معارضـين و ايجـاد  
دچار سرخوردگي  حسين كامل. مند بود بهرهصدام واقعي بنيان برافكن ضد رژيم 



م: م     تاب ه صدا فان ع خا ی و  د ی     ۵۴۵ 

ياهـايش  ؤشديدي شد و به اين نتيجه رسيد كه نقش وي رو به قهقـرا رفتـه و ر  
او تصميم گرفت به عراق بازگردد، در حالي كه فريب رؤياهـا  . ناكام مانده است

كردند  ساني كه با او بودند، تصور مياو و ك. هاي دروغين را خورده بود و وعده
بـه عـراق    حسين كامل .خواهند كردصدام كه همسرانشان شفاعت آنها را در نزد 
هـا و ديگـران، دچـار     بسياري از عراقي. بازگشت تا بيچارگي خود را اثبات كند

اين ترديد شدند كه عمليات خروج وي از عـراق در واقـع يـك طـرح از قبـل      
ســوي صــدام، بــه منظــور بــه دام انــداختن معارضــين و ريــزي شــده از  برنامــه
افزارهـاي ممنوعـه و    ساختن آنها و همچنين، ارائة اطالعات راجع به جنگ آلوده

البته ما از همـان روزهـاي   . هاي عراق بوده است در نتيجه كمك به لغو مجازات
 از دستصدام زيرا آنچه كه . دانستيم گونه تصورات را مي اول نادرست بودن اين

اختالفـات در    اي دال بر گسترش دامنة اش و نشانه داده بود يكي از عناصر خانه
توانست يكي از مقامات حكـومتي را بـراي بـرمال كـردن      او مي. اش بود خانواده
  .ببرد هاي ممنوعه مأمور نمايد و آنگاه او را به عنوان گوسفند قرباني سر سالح

زيـادي را بـراي معارضـين و    از عراق منـافع   حسين كاملوج به هر حال خر
بازگشت و به قتـل رسـيدن او نشـان داد كـه رژيـم      . ملت عراق به دنبال داشت

بـار  صـدام  خانه . بندوبار و غيراصولي و غيرقابل اعتماد است يك رژيم بيصدام 
اطالعـات  . براي او باقي نماندنـد  عديو  قصيمتالشي شد و كسي غير از ديگر 

امـا  . تالفات مستمري بـا پـدرش داشـته اسـت    اخ عديدهد كه  موجود نشان مي
به چـه سرنوشـتي   ] ترورش[اي كه دريافت كرده  داند كه پس از ضربه كسي نمي

غيرقابـل تحقـق   اش كه بـه نظـر    همه چيز به سالمتي جسمي. دچار خواهد شد
  .به هر حال او زمينگير شده است. وابسته استرسد  مي

هاي بازگشت حـزب   صدام، زمينه چه بسا افرادي بگويند كه فروپاشي خانوادة
  .بينيم اي را فراهم نمي نمايد، ولي ما چنين زمينه بعث به طرف وي را فراهم مي

تـرين اشـتباه او    كنم مهم فكر مي. مرتكب اشتباهات بسياري شد حسين كامل
توانسـت   او مي. اي بود كه در اختيار داشت برداري از اطالعات گسترده عدم بهره
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او بـا  . برداري كند آور رژيم بهره براي رسوا نمودن رازهاي شرماز اين اطالعات 

آورد و لقـب جنـاب    تمجيـد بـه عمـل مـي    صدام سادگي تمام، گاهي اوقات از 
اش سربلند كند،  او اگر امروز از محل خواب ابدي .داد را به او مي جمهور رئيس
ز هـم  حتـي يـك رو  صـدام  . يابد كه تا چه اندازه دچار اشـتباه شـده بـود    درمي
  .مشروع كشور نبوده است؛ بلكه او يك راهزن جنايتكار است جمهور رئيس
  
  هاي صدام گاه تكيه

كند، زيرا بر اين باور اسـت كـه او و آنهـا در     اش تكيه مي به افراد خانوادهصدام 
هـا،   تجاوز او به كويت و همچنين تـداوم مجـازات  . گوري واحد خواهند خفت

شـان، كشـتي    شت تا براي نجات خود و خانوادهديگر خويشاوندانش را بر آن دا
غيـر از  (كدام از ديگـر فرمانـدهان    او به هيچ وجه، به هيچ. ا ترك گويندمرگ ر

بيشـتر كسـاني كـه تـا حـدودي بـه آنهـا اعتمـاد         . اعتماد ندارد) خويشاوندانش
نمايد، كساني هستند كه گذشت ايام نشان داده كه از جملـه افـراد بـزدل يـا      مي
بـرهمين  . باشـند  ايشان اهميتي نـدارد مـي  وطن و يا قضاوت تاريخ برساني كه ك

نمايـد   اساس رژيم صدام، بنابر دستورات صادره از شخص اول رژيم تالش مـي 
فلسفه . ها و مراكز حساس بزند ها و جايگاه تا پيوسته دست به تغييراتي در پست

. اي دارد ريشـه هاي امنيتي ديگر نقاط جهان تفاوت  با سياستصدام امنيتي رژيم 
ايـن مبـاني   . هـاي شخصـي اسـت    مبتني بر مباني و سياسـت صدام امنيت رژيم 
  :عبارتند از

  .شود اساس اعتماد عمل نمي وجه بر در برخورد با افراد به هيچ .1
هـاي امنيتـي    وليت افسران سرويسئاعمال سختگيري براي عدم تداوم مس .2

محـدودي از افـرادي كـه داراي    از اين جهت تعداد بسيار ( .براي مدتي طوالني
 .)هاي خارجي هستند، از اين قاعده مستثني هستند تخصص

هـا اجـرا    هـا و يگـان   البته اين قاعده در مورد استانداران و فرمانـدهان سـپاه  
يك ديدار گسترده با حضور وزير اسـبق دفـاع    در 1982در سال  صدام .شود مي
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راد بگويند كه براي پيشرفت امور چه بسا برخي از اف« :چنين گفت ،عدنان خيراهللا
باشد، ما  و به ويژه در زمينة مسائل اطالعاتي، افزايش تجربيات افراد ضروري مي

شـرفت بـراي   اما الزمة امنيت كشور آن است كـه مـا تجربـه و پي   ! بله :يمگوي مي
در اينجا كامالً آشـكار اسـت كـه منظـور او از     » .بگيريم تضمين امنيت را ناديده

  .باشد ، امنيت حكومتش ميامنيت كشور
  .وفادار باشند، نه به حزبصدام همه بايد به  .3
 .اعمال كنترل در مورد مقامات مهم در كلية سطوح .4
 .باشد شود، مجاز مي اشتباه مادامي كه به ضرر طرف مقابل تمام مي .5

آماده است هزار بار ديگران را به ظلم و ستم به قتل برساند، ولي حتي صدام 
كه خطـر كمتـري بـراي او و يـا رژيمـش      را عه آمادگي پذيرش اشتباهي يك دف

بنابراين با توجه به اين روش، وي به ايـن برداشـت رسـيده    . ندارد ،داشته باشد
هايشان براي مدت طـوالني،   وليت مقامات و حضورشان در جايگاهئاست كه مس

امي كـه رژيـم   از همـين رو مـاد   .سازد هاي تباني و توافق نظر را فراهم مي زمينه
البتـه ايـن روش   . كنـد  ولين نيز تداوم پيدا مـي ئحاكم باشد، روند تغيير مسصدام 
تعـدادي از فرمانـدهان بـه ايـن     . رژيم نيز داشته است هاي منفي بر خود بازتاب

اند كه عاقالنه نيست در رژيمي دست به جنايت و ديگـر اقـدامات    نتيجه رسيده
ـ  و صرفاً به خاطر نگراني بيبزنند كه آن رژيم بدون هيچ توجيهي  ه و اسـاس  پاي

به اين ترتيب . نمايد هايشان بركنار مي آن از احتمال توطئه آنها، ايشان را از پست
طـاغوتي  صـدام  هاي خود را آلوده كنند، بايد تاوان تبهكاري  آنها كه صرفاً دست

مـردم  پيمانان و دوستان را از دست داده و به دشمني با  صدام، هم. را پس بدهند
  .و امت برخواسته است و دير يا زود ملت عراق او را سرنگون خواهند ساخت

  ».و فردا چه نزديك است«
  



  
  
  

  
  

  حسين كامل
  .محكوم به مرگ شد و سپس مورد عفو قرار گرفت و بازگشت

  .ولي به دستور عمويش صدام به قتل رسيد
  



  
  

  هواري بومدين
وسيله صدام مسموم شده  شود به گفته مي

  .به قتل رسيده استو 

 
  

  
 احمد حسن البكر عدنان خيراهللا



  
  
  
  

  عمليات ويژه مسلحانه
  

باشـند،   و رژيمش ميصدام ها خواستار رهايي از شر  بدون ترديد همة عراقي
ـ     و چنانچه در ميان غيرعراقي دن سـرنگوني وي  وها كسي باشد كـه بـه حتمـي ب
ي متحمـل پيامـدهاي ناشـي از ايـن     كس به انـدازة و  اطمينان نداشته باشد، هيچ

  .اشتباه نخواهد بود
باشد، مثل هـر تحقيقـاتي    بديهي است كه هر طرحي داراي امكانات الزم مي

. گردد گيري منجر مي اي است و سرانجام به تصميم كه داراي روش تحقيق حرفه
اي  اما در مطالعات متعـادل نظـامي، روش بـه كـارگيري شـده معمـوالً از شـيوه       

گيـرد و در ابتـدا از يـك ارزيـابي اطالعـاتي سـود        يافته و دقيق بهره مي سازمان
) اعم از اسـتراتژيك، عمليـاتي و آمـادگي   (سپس نوبت ارزيابي رزمي . جويد مي
گزارش ارزيابي رزمي از خط مشي و روش تحقيق مشخصـي اسـتفاده   . رسد مي
دو طـرف متخاصـم، عوامـل مختلـف،     اي كـه شـامل وضـعيت     به گونه. كند مي
هـاي   كارها و در نهايت تصـميمي كـه پـس از آن بايـد وارد جزئيـات طـرح       راه

توان گفت كه در اين روش، نمادهـايي كـه دقـت و     مي. شود اجرايي گرديد، مي
هـا و تحقيقـات    يافتگي و منطق را در خود دارنـد، منحصـر بـه گـزارش     سازمان

ـ    البته اين تعريـف در مـورد راه  . شوند نظامي نمي ه بسـترهاي  كارهـاي مربـوط ب
اما اگر بخواهيم در مورد اوضاع جاري عراق تحقيقات مفصلي . باشد صحيح مي

ارائه كنيم، يك رشته گفتارهاي طوالني الزم دارد كه مـا در حـال حاضـر از آن    
مسـئله عـراق،   . بحران عراق ابعاد بزرگ و خطرناكي يافته اسـت . كنيم پرهيز مي

از توهمـات جاهالنـه و مسـتبدانة     هاي ناشـي  مسئله ملتي است كه به كشتارگاه
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بريـده   ملتي كه در مسـلخ آزادي و يـا طغيـان سـر    . شود رهبريش سوق داده مي
دهند كه بنابر شـرايط حـاكم و    ملتي كه دژخيمانش را گروهي ياري مي. شود مي

آنها منفور امتشـان هسـتند و تـاريخ    . اند ها به قدرت دست پيدا كرده سازشكاري
آنها همبستگي خود را با كسي كه خودشـان تشـويق بـه    . ندك ن ميعنيز آنها را ل

خواهنـد از مجـازات    آنها فقط مي. نمايند نابودسازي عراق كرده بودند، اعالم مي
اق تجـاوز  شدن ناداني كه حدود الهي را ناديده گرفته و بـه برخـي از زنـان عـر    

  .نموده، جلوگيري نمايند
زننـد،   ست بـه مبـارزه مـي   در شرايطي كه ملت عراق براي آزاد شدن خود د

الزم باشد نام از كسي  آنكه بي. كنند ها و منافع خالف يكديگر حركت مي قدرت
كنـيم كـه    مشـاهده مـي  ) چون همه چيز كامالً آشكار اسـت (و يا كشوري ببريم 

هايي نيز  طرف. ها خواستار نابودي عراق بيش از ظرفيتش هستند برخي از طرف
ها هـم كـه بـه صـورت      برخي از طرف. عراقندوجود دارند كه خواستار تجزية 

هـايي كـه از خـون ملـت عـراق       عمده مربوط به كشورهاي فقيرند و يا روزنامه
و بازگردانـدن زنـدگي بـه او    صـدام  اند، همه خواستار تـداوم حاكميـت    نوشيده

سال قحطي اخير از آنهـا دريـغ   دليل شش هستند تا باز هم از اموال عراق كه به 
هايي وجود دارنـد كـه مايلنـد از وجـود      همچنين طرف. نمايندشده بود، تغذيه 

نصري براي متزلزل نمودن كشورهاي عربي همسايه و نزديـك  به عنوان عصدام 
هايي نيز هستند كه براي دسـتيابي بـه نفـوذ بيشـتر در      طرف. برداري نمايند بهره

ض در معـر صـدام  رغم وجود اين عناصر متضاد با يكديگر، رژيـم   علي. رقابتند
البتــه مــا موافــق اعمــال چنــين . يــك محاصــره اقتصــادي قــرار گرفتــه اســت

هايي هستيم، ولي در عين حال معارضين عراقي نيز در معـرض تحـريم    مجازات
اش مـورد   ما مخالف اين رويه هستيم، زيرا ملت عراق و نقـش تـاريخي  . هستند

تا تنها بـه  ما تمام تالش خود را به كار خواهيم بست . محاصره قرار گرفته است
و رژيمش گردد، بـه ايـن   صدام اي كه منجر به سرنگوني  يك شيوه، آن هم شيوه

  .محاصره پايان دهيم



ی  ۵۵٢ ر وازه  ی  ا   و
  

  كارهاي رهايي از صدام راه
  كودتاي نظامي :كار اول راه

 :پيامدهاي مثبت

با اين روش به محض آغاز عمليـات اجـراي طـرح، امكـان مهـار سـريع        .
 .اوضاع وجود دارد

 .كاهش تلفات .

 .حفظ بخش قابل توجهي از توانمندي و همبستگي ارتش .

 .باشد اي كه منظور كشورهاي عربي مي حفظ موازنه .
 :ها محدوديت

ريزي خودمدارانه براي اجراي يك كودتـاي نـاب داخلـي، مسـتلزم      برنامه .
 .باشد و چه بسا كامالً تصادفي است فراهم شدن شرايط استثنايي مي

اجـراي كودتـاي نظـامي داخلـي، مسـتلزم       ريزي خارجي بـراي  برنامه .
  . باشد نفع مي رضايت و موافقت و همچنين تصميم طرف خارجي ذي

چه بسـا ايـن روش بـه طـوالني شـدن عمليـات و بـروز پيامـدهاي         
 .بيني نشده منجر گردد پيش

المللـي را تضـعيف    هـاي عربـي و بـين    طرف  اقدام نسنجيده و گذشت زمان، .
بـرد و ايـن    به يك اقدام جدي را در نزد آنها از بين ميزيرا اطمينان . نمايد مي

 .همچنان امكان تداوم داردصدام شود كه رژيم  برداشت به ذهن متبادر مي
 . دهندة ناتواني غيرواقعي ملت عراق نشان .
 .المللي خطرات ناشي از بروز تغييرات استراتژيك و بين .
 .تداوم و طوالني شدن دورة رنج كشيدن ملت عراق .
فراهم نشدن فرصـت مناسـب بـراي مشـاركت كارآمـد تعـداد زيـادي از         .

  .هاي معارض و همچنين فرماندهان نظامي وابسته به معارضين گروه
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  .يك قيام گستردة مردمي و نظامي: كار دوم راه

  :پيامدهاي مثبت
  .نشان دادن قدرت مردم و دستيابي به دستاوردهاي تاريخي مورد نظر .
 .اً سريع رژيم صدامبراندازي تقريب .
 .دستيابي مردم به بخش مناسبي از حقوقشان از طريق دموكراسي .
 .گردد كان حفظ موازنه نيز فراهم ميماگر لوازم قيام مردم فراهم شود، ا .

  :ها  محدوديت
ريزي و آمـادگي كـافي، امكـان وارد آمـدن تلفـات       در صورت عدم برنامه .

  .فراوان وجود دارد
دارد كه كشورهاي عرب و غيرعربي كه ايجـاد تغييـر بـه     اين امكان وجود .

زيرا . اين راه كمك الزم را ارائه ننمايند باشد، در تهية مقدمات نفعشان مي
  .موجود در عراق تحريف شود 1از آن بيم دارند كه موازنة

 
 :كار سوم راه

 ايجاد نيرويي از معارضين عراقي كه از منطقة شمالي اين كشور دست به فعاليت
هاي نيروهاي مسـلح   هدف از اين عمليات جلب موافقت و همراهي يگان. بزنند

تـر و بـا تـدابير و     و در چـارچوبي گسـترده  ) 1995به شـيوة عمليـات مـارس    (
  .باشد هماهنگي بيشتر مي

  :پيامدهاي مثبت
  .فراهم شدن نيرويي كه بتواند پيشاپيش زمام امور را به دست گيرد .

                                                           
احتماالً منظور مؤلف از كلمة موازنه و يا معادله در اينجا چگونگي تقسيم قدرت بين . 1

هـاي شـيعه كـه اكثريـت را تشـكيل       عـرب : يعنـي . باشـد  انساني عمدة عراق ميبخش  سه
دهنـد و كردهـا كـه در     را به خود اختصاص مـي  هاي اهل تسنّن كه اقليت دهند و عرب مي

به عبارت ديگـر، احتمـاالً   . رود ميليون نفر فراتر نمي سهشمال عراق ساكنند و تعدادشان از 
  .باشد منظور مؤلف حفظ قدرت در نزد اقلّيت اهل تسنّن در غرب عراق مي



ی  ۵۵۴ ر وازه  ی  ا   و
معي براي هـدايت كشـور در دورة عمليـات و    ج تشكيل يك رهبري دسته .

 .مرحلة انتقالي
فراهم نمودن فرصت تمرّد براي نيروهاي مسـلح و پيوسـتن بـه نيروهـاي      .

 .مخالف و انقالب عليه رژيم
 .نشان دادن جديت در زمينة تمايل به ايجاد تغيير .
 .باال بردن روحيه ملت و نيروهاي مسلح .
ها  اين طرح. فريب و جنگ رواني وجود دارد  هاي گستردة امكان اجراي طرح .

 .رژيم منجر گردد  اي از مردم از پيكرة هاي گسترده تواند به جدايي بخش مي
البته غير از كساني كه تا آخـرين لحظـه در كنـار    (اطمينان دادن به همگان  .

 .از طريق عفو عمومي فراگير) جنگند طاغوت مي
  :ها محدوديت

گيري هسـته اوليـة نيروهـاي     اتي به منظور شكلتوانمندي مالي و تسليح .
تعداد عناصري كه هسـتة اوليـه را تشـكيل    . معارض عرب فراهم نيست

باشند كه با گسـترش مراحـل عمليـات،     هزار نفر مي دودهند، حدود  مي
 .پيوندند تعداد بيشتري به آنها مي

 .دباشن عدم حمايت كشورهاي غربي و عربي كه با اين روش در ارتباط مي .

اين احتمال وجود دارد كه به منظور مقابله با حملـة گسـتردة زرهـي     .
تحقـق چنـين   . رژيم، به پشتيباني هوايي و يـا غيرهـوايي نيـاز باشـد    

چيزي با توجه به روشي كه در برابر حملة نيروهـاي عراقـي در روز   
در پيش گرفته شد، دور از دسـترس بـه نظـر    » اربيل«به  31/8/1996
نگام واكنشي در برابـر حملـة نيروهـاي عراقـي بـه      در آن ه. رسد مي

 .مشاهده نگرديد» اربيل«
اي، از طرفي كه پشـتيباني مـالي بـراي     ديگران مجبور خواهند شد به گونه .

 .گذارد، پيروي نمايند اين عمليات در اختيار مي
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 :كار چهارم راه

ادي از و تعـد صـدام  اي در داخل عراق، كه با هدف ترور  عمليات ويژه مسلحانه
معاون  طارق عزيزو  جمهور رئيسمعاون  طه الجزراويم، همچون عناصر اين رژي

را برمبناي مقتضيات  توان دامنة اين عمليات مي. عراق صورت گيرد وزير نخست
و نيازهاي انقالبي گسترش داد و تعدادي از اهداف حساس را مورد حمله قـرار  

  .داد و منفجر نمود
  :پيامدهاي مثبت

ادن قدرت و پايمردي ملت و اعـالم موجوديـت بـا يـك حركـت      نشان د .
  .رواني و اجرايي وابسته به معارضين عراقي

هـاي شـاخص رژيـم صـدام، بـه منظـور جـدا نمـودن          از بين بردن چهره .
هاي وسيعي از مردم، از پيكـرة رژيـم و فـراهم آوردن شـرايط الزم      بخش

 .ك انقالب نظاميبراي يك اقدام مسلحانه و يا كودتاي نظامي و يا ي
المللي و پايان  اي و عربي و بين فرو بردن رژيم در يك انزواي شديد منطقه .

 .سازي روابط با آن هاي سازش و احتمال عادي دادن به زمينه
  .ادب نمودن طاغوتيان براي جلوگيري از ستم به ملت .

  :ها محدوديت
به خارج شدن از كار، در يكي از مراحل عمليات،  چه بسا اين روش و يا راه

هـاي   دهد كـه طـرف   اين نتيجه زماني روي مي. كنترل امنيتي گسترده منجر شود
باشـد، همچنـان بـر     المللي كه ايجاد تغيير در عراق بـه نفعشـان مـي    عربي و بين

گيري يك طرح جدي ميهني براي  موضع فعلي خود، دال بر عدم كمك به شكل
ولـي چنـين محـدوديتي    . ورزنـد ايجاد تغيير در عـراق و مهـار اوضـاع اصـرار     

صـدام  هاي انجام شده به منظور نجات مـردم عـراق از شـر     تواند در تالش نمي
  .اي ايجاد كند وقفه

  
  



ی  ۵۵۶ ر وازه  ی  ا   و
  كارها راه يمقايسه و ارزياب

. شـان بـازدارد   ها را از تعيين سرنوشت و تضمين آينـده  تواند ملت كس نمي هيچ
كـار   ضين عراقي است كه راهچنانچه امكان پشتيباني جدي فراهم نباشد، بر معار

كار، عمليات ويـژه مسـلحانه و تـرور     از اين راه رمنظو. چهارم را در پيش گيرند
كـار   ايـن راه . باشد اهداف حساس ميبه و حمله صدام هاي شاخص رژيم  چهره

دهـد و از سـازش بـا     كننده سـوق مـي   به صورت جدي اوضاع را به نقطة تعيين
هـاي خـارجي در آن    يـا از مداخلـه طـرح    سـازي روابـط بـا آن    رژيم و عـادي 

  .آورد جلوگيري به عمل مي
  

  تالش براي ترور عدي
هاي متعدد  بر واقعيت 12/12/1996در روز عدي عمليات آتش گشودن به طرف 

  :از جمله. بزرگي تأكيد نمود
اقدامات امنيتي كه . به اقدامات امنيتي گسترده و قاطعي دسترسي دارد عدي .

شـود، پـس از اقـدامات مربـوط بـه پـدرش در درجـة دوم         مي در مورد او اجرا
شود برتر از هرگونـه   اساساً اقداماتي كه براي پدرش انجام مي. اهميت قرار دارد

بـه هـر   . شود ها در سطح جهان اجرا مي اقدامات امنيتي است كه براي شخصيت
تقيم هاي مس دست پيدا كنند و او را هدف گلوله عديحال مهاجمين توانستند به 

رغم اقدامات امنيتي و همچنين مسـاعد بـودن    و خطرناك خود قرار دهند و علي
هـاي امنيتـي، همگـي سـالم بـه       منطقه و جاده براي پيگرد آنها از سوي سرويس

  .هايشان بازگشتند پايگاه
اين عمليات به صورت آشكاري نشان داد كه وضعيت امنيتي عراق در مقايسه 

اسـاس   ميزي كه در اذهـان القـاء گرديـده، پـوچ و بـي     آ با تصوير دروغين و مبالغه
هـاي امنيتـي و    اين پوچ ناشي از نفرت مردم عراق و نيروهـاي سـرويس  . باشد مي

در . باشـد  هاي آن، پس از تجاوز بـه كويـت مـي    گارد ويژه نسبت به رژيم و چهره
هاي خود را در  هاي امنيتي، توانمندي سرويس 1980و آغاز دهة  1970اواخر دهة 
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زمينة دستگيري عناصر تروريست، پيش از آغاز عمليات و يـا در جريـان آن و يـا    
چنـد كـه ايـن عمليـات، تـرور يـك شخصـيت         بعد از آن اثبات كرده بودند؛ هـر 

  .پايه باشد معمولي، همچون يك افسر امنيتي و يا حزبي دون
اين عمليات در زماني صورت گرفت كه رژيم در اوج پيـروزي ادعـايي و    .
رژيـم ايـن پيـروزي را    . بـرد  مـي  به سر 986 نش، در زمينة اجراي قطعنامةدروغي

بدين ترتيب برخي از كشورهايي كه مزة ! كرد مرهون تدبير رهبر خود قلمداد مي
اند كه همه  اند، دچار اين شك و ترديد شده را نچشيدهصدام درگيري طوالني با 

ش را نگيرد، همچنان باقي تا زماني كه خداوند جانصدام چيز پايان يافته است و 
هـاي انـدكي از    در اينجا بايد به اين نكته اعتـراف كنـيم كـه گـروه    . خواهد ماند

هـاي آنهـا از سـطح     آگاهي زيرا ميزان. مخالفان مقيم خارج، دچار نااميدي شدند
هنوز به حدي كـه بتواننـد بـه      دشمني مردم و حزب و نيروهاي مسلح با صدام،

يعني هنوز آنها به ايـن نكتـه   . يدا كنند، نرسيده استهاي موجود دست پ واقعيت
غير از تعداد بسيار اندكي ! هلاند؛ ب قرار ندارد واقف نشدهصدام كه كسي در كنار 

 .نيسـت  كس با او همراه كه آن هم بنا به داليل مشخصي در كنار او هستند، هيچ
هـاي   فهايي كه بـراي برخـي از كشـورها و تعـدادي از طـر      البته چنين نگراني

مناسبي بر فرايند تغيير در عـراق برجـاي نگذاشـته     آثارمعارضه به وجود آمده، 
هـايي اسـتدالل الزم    بنابراين حتماً الزم است براي زدودن چنـين نگرانـي  . است

  .ارائه گردد
و همچنـين بـا وجـود    ] فـارس [رغم اهميت تداوم جريان نفت خليج  علي .
هـا، منـافع اقتصـادي     سترش دامنه دشمنيناپذير بودن اعتماد به صدام و گ امكان

ناپذير، بايـد انسـان را بـه     دي از اعراب سيرياجهان و حتي منافع اقتصادي تعد
لزوم چنين تجديـد نظـري در شـرايط تحقـق امنيـت و      . تجديد نظر وادار نمايد

زمـام   عـدي و جانشـينش  صدام مادامي كه . شود ثبات دروغين نيز دو چندان مي
بـرداري   داشته باشند، چرا نتوان از اين شرايط اقتصـادي بهـره   امور را در اختيار
وارد شد، سوداگران جنگي را كـه يكـي پـس از     عدياي كه به  كرد؟ ولي ضربه
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زده كـرد و بـا متوقـف شـدن      ديگري به بغـداد رهسـپار شـده بودنـد، وحشـت     

چيزي صدام هاي پيروزي  جويانه، ثابت شد كه جشن ها و صداهاي كينه پايكوبي
المثل عراقـي اسـت و بـراي نشـان      اين يك ضرب! (ها ت مگر مراسم شغالنيس

 هـا هـر   عروسي شـغال . رود مي هاي ماده به كار مدت شغال  دادن عروسي كوتاه
 .)هاي فراوان همراه است، ولي كوتاه است چند كه با سر و صدا و زوزه

صـرفاً بـه دو   صـدام  همچنان كه در صفحات پـيش اشـاره كـردم، اعتمـاد      .
يادي نيز اعتماد او به برادرانش حدود ز و تا محدود گرديد قصيو  عديرش پس

اقـداماتي همچـون بركنـاري، اخـراج و     . كاهش پيدا كرد وطبانو  سبعاوي ،برزان
ها و دعـوت   انداختن جشن هاي اوليه و همچنين راه بازگرداندن تكراري به پست

بـه  . باشد واقعيت مي به غذا براي آشتي و سپس قطع روابط مجدد، بيانگر همين
  . باشـد  بسـت مـي   در بـن صـدام  هرحال نتيجه اين رفتار پرنوسان، قـرار گـرفتن   

دهد، ضرورتاً  به عبارت ديگر، شخصي كه اعتماد خود را به همگان از دست مي
گاهي پوشـالي،   چند به عنوان تكيه گردد؛ هر اش بازمي بار ديگر به طرف خانواده

آفرين بود و بـدين ترتيـب    براي همه آنها وحشتوارد شد،  عدياي كه به  ضربه
اي كه قائل به تداوم موجوديت رژيم صدام، حتي پس از مرگ وي بـود،   فرضيه
 عـدي با شخصيت  قصيشخصيت . تي ويرانگر مواجه شداي شديد و ح با ضربه

آنها از يك پوشش سست و . دشمن هستند عديبا صدام برادران . متفاوت است
صـدام  هـاي   كـاري  تبـه  دليـل دارند كـه بـه     كنند، زيرا بيم آن پوشالي استفاده مي

 .مجازات شوند
و ماليدن بيني او و پدرش به خـاك مـذلت، بيـانگر     عديمردم به  يدستياب .

هر چنـد كـه   . باشد  يك از وزرا و ديگر مقامات عراقي مي آساني دستيابي به هر
ان در بعد تبليغاتي، تو هيچ ارزشي ندارد، ولي نميصدام مرگ هر وزيري از نظر 

بنـابراين چنـين عمليـاتي بيـانگر رونـد      . داشـت  ترور يك وزير را پوشيده نگـه 
اين در حالي است كـه تعـدادي از   . باشد ميصدام گرايانه رژيم  قهقرايي و واپس

دستيابي به افراد حلقه كوچك پيرامون . باشند مستحق چنين مجازاتي مي وزيران
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، زيرا بسياري از آنها در حـال حاضـر، خـارج از    پذير شده است نيز امكانصدام 
شود كه آنهـا بـا توجـه بـه      بيني مي پيش. برند چارچوب حفاظتي رژيم به سرمي

هـايي كـه    ها و هتك حرمـت  درازي دزدي و حقارت و چپاول و تجاوز و دست
رواني دردناكي را در روحيات مـردم عـراق برجـاي     آثاراند و  تاكنون انجام داده

البته ما نيز نبايد آن تعداد از افرادي را كه . هدف ترور مردم واقع شوند اند، نهاده
بلكه بايد درهـا را بـه   . هستند، برنجانيمصدام از ميان آنها، خواستار فعاليت عليه 

 .روي آنها گشوده نگه داشت
ريـزي شـدة    انجام شـد، يـك برنامـه از قبـل طـرح      عديعملياتي كه عليه  .

هـاي   شـود و درس  و سـنجيده و جسـورانه تلقـي مـي     اطالعاتي با اجراي دقيق
اين عمليات به روشني، به كساني كه بر بازگرداندن زنـدگي  . بزرگي برجاي نهاد

اند، هشدار قوي داد و همة كسـاني را كـه بـه لـزره      گذاري كرده سرمايهصدام به 
 .افتاده بودند، آرام ساخت

ملتي اراده كرد كـه  اگر روزي « :شاعر را رحمت كند كه گفت شابيخداوند 
پس بايـد كـه شـب، بـه روز     . زندگي كند، بر قضا و قدر است كه اجابت نمايد

  ».شكسته شوند روشن شود و قيد و بندها درهم
تا هنگامي كـه قضـا و قـدر،    صدام تواند بر تداوم موجوديت  آيا كسي مي

گذاري نمايد؟ اگر ايـن عمليـات    زندگي و قدرت را به او بازگرداند، سرمايه
اي شود كه فقط محافظ دارند و يا از يـك   بيچاره وزيراندامنگير آن تعداد از 

چـه  ) طـارق عزيـز  همچـون  ( كننـد  اتومبيل سواري و يك محافظ استفاده مي
كنم كه از اين به بعد مردم عراق، ايـن افـراد را    اتفاقي خواهد افتاد؟ فكر نمي

ختلف در برابر رژيـم  هاي م همة آنها بايد به صورت. مستثني نمايندصدام از 
  .بايستندصدام 
. اين عمليات، جنجال تبليغاتي و سياسي و اطالعـاتي بزرگـي را ايجـاد نمـود     .

. نماينـد  هاي مختلفـي را مطـرح مـي    بسياري از خبرنگاران و اهل مطبوعات، پرسش
 رسند كه آيا اين عمليات باز هم تكرار خواهد شد؟ سرانجام به اين پرسش آشكار مي
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گير ديگران نيز خواهد گرديـد؟ و آيـا ايـن عمليـات سـرآغاز پايـان        نو آيا دام

هــايي اســت كــه چــه بســا از ســوي  باشــد؟ اينهــا پرســش رژيــم مــي]زنــدگي[
هـاي اطالعـاتي نيـز مطـرح شـده اسـت، تـا ضـمن ارزيـابي اوضـاع،            سرويس

سرانجام با مطرح شـدن فرضـية   . را مشخص نمايندصدام كارهاي برخورد با  راه
  :اينكهاين فرضيه عبارت است از . ها پايان داده شد اري از مناقشهزير، به بسي

 .كاري ديگر عمليات ويژة مسلحانه، راه .
و پـدر  ) عـدي پدر زن مطلقـة  ( برزانوقت آن رسيده تا يك خبرنگار به نزد 

هدف آتـش گلولـه قـرار گرفـت بـرود و       عديتوسط  1994پسري كه در اكتبر 
ت از او پرسش نمايد، آنگاه مشاهده خواهـد كـرد   راجع به اتفاقاتي كه افتاده اس

ولي بنابر . شود كه در اعماق وجود او احساس شادي و آرامش قلبي مشاهده مي
  .نمايد داليل خاص خود، از ابراز اين احساسات خودداري مي

  



  
  
  
  

  هاي سازش و زمزمه 986قطعنامة 
  هاي اين موضوع اولويت

عـراق بـه منظـور خريـد دارو و مـواد      اولين بار انديشة صدور بخشي از نفـت  
امريكـا از تركيـه در اوت    جمهـور  رئـيس  جورج بـوش غذايي، در جريان ديدار 

گرسنگي مردم عراق بـه  درباره ها مطالبي  در اين سفر، ترك. شكل گرفت 1991
بوش پس از بازگشت به كشورش، اين موضوع را به بحث . اطالع وي رساندند

. اي در اين خصوص صادر كرد ي امنيت قطعنامهو بررسي نهاد و سرانجام شورا
. ورزيد ولي رژيم عراق بنا به داليل مختلف، همچنان بر مخالفت با آن اصرار مي

  :از جمله اين داليل عبارت بودند از
به اين برداشت رسيده بود كه اجراي اين قطعنامه، به مفهـوم عـدم   صدام  .1

  .باشد يهاي اعمال شده عليه عراق م لغو كامل مجازات
ميليـارد   6/1به   شد، اندك بوده و جمعاً اموالي كه از اين طريق حاصل مي .2

 .رسيد دالر مي
اجراي اين قطعنامـه   آنكهمنتشر گرديد، مبني بر  يدر داخل كشور شايعات .3

باشد، كه چنين شـايعاتي نيـز خـود     وميت در عراق ميمشبيه به تحقق سيستم قي
 .است صدامناشي از خودكامگي سياسي 

با اين قطعنامه، تالش وي براي مخفي شـدن  صدام از جمله داليل مخالفت  .4
او از اين طريق قصـد داشـت در   . هاي ملت عراق بوده است پشت ديواري از رنج

در آن هنگـام  . المللي و عربي عليه رژيمش، شكاف ايجاد نمايـد  پيكرة ائتالف بين
گـوگرد، فسـفات،   : از جملـه  اين امكان وجود داشت كه نفت و توليـدات عـراق،  

هـاي   ورده، خرما، گندم، توليدات محلـي و فـرآ  ، پوست)اي اوره(كودهاي شيميايي
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به دنبال بحث و مذاكرات مختلـف، سـرانجام   . نفتي به صورت قاچاق صادر شود

مـاه افـزايش پيـدا كـرد كـه       6ميليارد دالر در هر  2ميزان صادرات نفت عراق به 
 .شود هاي جنگي و ديگر امور مي حدود يك سوم آن صرف غرامت

ولـي  . ، رژيم موافقت خود را با اجراي اين قطعنامه اعالم نمود20/5/1996در 
ــاه    ــا اواخــر م   ظــاهر شــدن برخــي از مشــكالت، امضــاي توافقنامــة نهــايي را ت

] يكي از روزهـاي [صبح  10بدين ترتيب، ساعت . عويق انداختبه ت 1996نوامبر 
  .، به عنوان زمان اجراي اين قطعنامه تعيين شدبه وقت محلي 1996دسامبر 

  
  گيري اتحاد شكل

ايـن رويـداد   . شـود  انگيز تاريخي تلقي مـي  تجاوز به كويت يك رويداد شگفت
اي، كـه كـار خـود را بـا      ترين قدرت منطقه عبارت بود از تهاجم گستردة بزرگ

دام صـ . دومين نقطة تهديد اين قدرت تنگـة هرمـز بـود   . كشور كويت آغاز كرد
را در مورد امارت متحـدة  » ها ها و قطع نكردن روزي قطع گردن«جملة معروف 
هـاي   او شمشير برنـدة خـود را آن قـدر پـيش بـرد كـه گـردن       . عربي اجرا كرد

هـا و نيروهـاي    اين كشورها توانمنـدي . را لمس نمود] فارس[كشورهاي خليج 
رويارويي بـا ايـن   نظامي، اقتصادي، سياسي و رواني را براي  رزمي خود اعم از
تـر،   كنيم كه كشـورهاي كوچـك   به همين علت مشاهده مي. تهديد، بسيج كردند

، فرماندة نيروهـاي  پيترژنرال  و شوارتزكف. بودند تر افتادن جنگ شتابزده ه براي را
  .انگليسي نيز بر اين نكته تأكيد نمودند

. گرفتنـد  اما از سوي ديگر، رهبران مصر، به داليل متعدد موضعي سرسختانه
مسـتقيماً در  صدام هايي بود كه  بخشي از اين داليل، رواني و ناشي از خرابكاري

آميز بودن هرگونـه ائـتالف    از آنجا كه براي موفقيت. مورد مصر به كار برده بود
نمود، اياالت متحـدة امريكـا و    المللي، ايجاد يك پوشش عربي، ضروري مي بين

ن خود را به كار گرفتند تا سوريه را بـه  عربستان سعودي و كشورهاي عربي توا
هـاي   اسـاس ديـدگاه   سوريه نيز بـر . مشاركت عملي در اين ائتالف وادار سازند
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اي و عربـي، فشـارهاي    المللـي و منطقـه   هاي بـين  استراتژيكش نسبت به رقابت
ولي در عين حال موضـع تشـويق صـدام، جهـت     . متقابل سنگيني را وارد آورد

زيرا مايل بود كه از ويران شدن ايـن  . ا نيز ناديده نگرفتنشيني از كويت ر عقب
در  نبـا سرسـختي نشـان داد   صدام اين در حالي بود كه . كشور جلوگيري نمايد

ترين جنايت خارجي خـود را مرتكـب شـد و زمينـة نـابودي       تصميمش، بزرگ
  .كشورش را كه مراد و خواستة بسياري از كشورها بود فراهم آورد

هاي رسمي عرب و يا غيرعرب داشتيم،  مختلفي كه با طرفما در ديدارهاي 
او اميدوار اسـت كـه بـا    . بر عامل زمان تكيه نموده استصدام هشدار داديم كه 

اي جديـدي در صـحنه    المللي و منطقـه  گذشت زمان و اتالف وقت، مسائل بين
 خود مستقيماً دستخوش اينكهظهور پيدا كند و تعدادي از كشورهاي پراكنده، از 

عـالوه بـر اينهـا بـا     . نمايند اند، احساس اطمينان و آسودگي مي اين فاجعه نشده
اي كـه   ايجاد احساس امنيت كاذب، آن دسته از اختالفات كاذب و پشـت پـرده  
بـدين  . بين كشورهاي كوچك و ديگر كشورها وجود دارد، آشكار خواهـد شـد  

در . خواهـد بـود  هاي نزديك به هم محـدود   ترتيب دامنة تنش در محدودة دايره
آن هنگام شرايط مناسب براي ايجاد آشـوب، فتنـه و هـرج و مـرج در اوضـاع      

ها  هايي همراه است كه تالش البته اين روش با پيچيدگي. گردد داخلي فراهم مي
چنانچه به رويدادهاي پـس از  . دهد و نيروهاي فراواني را به خود اختصاص مي

هـا و كشـورهاي    بيم كـه حكومـت  يـا  نظري ديگر بيفكنيم، درمـي  1990اوت  2
  :شده بودند بندي محور دسته سهعربي، پيرامون 

را مجبـور  صدام پيمان گرديد تا از طريق جنگ،  محوري كه با متحدين هم .
  .نشيني نمايد به عقب

 .محور شمال آفريقا .

 .باقي بماندصدام محوري كه ترجيح داد نزديك به  .
للي نكردن بحـران، بـا عينـك خـاص     الم هر يك از اين محورها به اصل بين

  .نگريست خود مي
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  ائتالف عربي

هاي كشورهاي عربي به شرحي كه در سطور بـاال بيـان كـرديم،     بررسي گرايش
  :دهد هاي زير را به دست مي گيري نتيجه
گيـري اردن تحـول    ، در موضع1995اوت  8در  حسين كاملپس از تمرد  .1

  .آشكاري بروز كرد
توانيم  اي كه مي به گونه. ضع آشكاري را اتخاذ نمايديمن مشتاق است مو .2

 .تعبير كنيم» دست برداشتن اين كشور از صدام«آن را به 
فلسطين نيز گرفتار مسائل داخلـي خـود و همچنـين     بخش آزاديسازمان  .3

ولي در عـين حـال تـنش منفـي ايـن      . باشد و خودمختاري مي» اسلو«مذاكرات 
اند بار ديگر  آسيب ديدهصدام هاي  ني كه از جنايتسازمان با ملت عراق و برادرا

و صـدام  از ماهيـت   اينكه، با وجود عرفاتآور است كه  تأسف. شود مشاهده مي
هاي وي و تنفر ملت عراق از او آگاهي كامل دارد، ولي براي او تلگراف  جنايت

هـاي فلسـطيني نيـز بـه      همچنين تعـدادي از طـرف  . نمايد همبستگي ارسال مي
 .پردازند ميصدام از حمايت 

اين كشور، گرفتار . در اختيار نداردصدام سودان نيز چيزي براي كمك به  .4
تحملي است كه مستقيماً موجوديـت ايـن    فشارهاي فزاينده و مشكالت غيرقابل

 .كشور را در معرض تهديد قرار داده است
ده شـني صدام هايي دال بر گذشت از  از سوي امارات عربي متحده، زمزمه .5
  ها توسـط وزيـر دفـاع ايـن كشـور، حـدود        هاي اين زمزمه اولين نشانه. شود مي
فرداي انتشـار ايـن خبـر، يعنـي در تـاريخ      . سال پيش مشاهده گرديده است دو
هاي گروهي پيامي را خطاب به وزير دفـاع ايـن    من از طريق رسانه 10/1/1995

مقدر نموده بـود كـه   خداوند براي كويت «: كشور ارسال كردم و در آن گفتم كه
قـرار گيـرد، و اگـر    صدام اش با عراق، در صدر ليست تجاوز  همسايگي دليلبه 

  المللي نبود، آنچه كـه بـر سـر كويـت آمـد، بـر سـر شـما نيـز           گيري بين موضع
 :باشد متن اين نامه به شرح زير مي .شد روا داشته مي
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  )شمال عراق - الدين صالح(سامرائي الاز سرلشكر ستاد وفيق 
  به جناب وزير دفاع امارت متحده

  سالم عليكم
ها اظهـاراتي را از قـول    ، خبرگزاري10/1/1995در تاريخ ! جناب وزير

هـاي ملـت    اند كه در آن، شما براي كاستن از رنـج  عالي نقل نموده جناب
هـاي صـدام    وديـد كـه از جنايـت   معراق از دولت كويـت درخواسـت ن  

 1982در سال : را به ياد من آوردجمالت شما داستاني . پوشي نمايد چشم
صدام از ما در اداره اطالعات خواست تـا وابسـتگان نظـامي كشـورهاي     

هاي ايراني در شـرق   اشاي صدها جسد از كشتهمخارجي در بغداد را به ت
از جمله كساني كه براي انجام اين سفر دعوت شدند، يكي از . بصره ببريم

هاي مختلفي بين ما  بحث آنكهاز پس . كارمندان سفارت شما در بغداد بود
هـاي   رد و بدل شد، او از من خواست تا ضرورت پايان دادن بـه فعاليـت  

اطالعاتي عراق، از جمله جاسوسي و خرابكاري در دولت امارات متحـدة  
ايـن اتفاقـات در روزهـايي    . عربي را به حكومت متبوع خود ابالغ نمـايم 

د، تا بتواند دشـوارترين  كردي گرفت كه شما به عراق كمك مي صورت مي
ضمن سپاس از مقاصد پسـنديده  . مراحل تاريخي خود را پشت سرگذارد

  :دانم به مسائل زير اشاره نمايم شما براي ملت عراق، الزم مي
صـدام ايـن   . باشـند  هاي صدام بوده و مي مردم عراق قرباني جنايت .1

كوب و او در عمليات سـر . دهد ملت را از جنگي به جنگي ديگر سوق مي
ستم به ملت عراق، قطع نظر از اقشار مختلف آن و بدون تبعيض بين آنها، 

  .كند ها استفاده مي از جديدترين روش
صادرات غيرقانوني فعلي نفت عراق براي تأمين زندگي مـردم ايـن    .2

عالوه بر آن براي صدام اين فرصت فراهم شده تا با . باشد كشور كافي مي
ر سازمان ملل متحـد، موافقـت   كشور زير نظصادرات بخشي از نفت اين 

هاي بيشـتري   و اين بيانگر آن است كه او فقط قصد دستيابي به پول نمايد
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هـا، امكـان انتقـام و     را ندارد، بلكه هدفش آن است كه با لغـو مجـازات  

جـويي بـه شـيوة تبليغـاتي و      ايـن تالفـي  . جويي را به دست آورد تالفي
عملـي  ] فـارس [كشـورهاي خلـيج   جاسوسي و خرابكاري عليه ملـت و  

هـا، در   همچنان كه شما اطالع داريد، بـه دنبـال لغـو تحـريم    . خواهد شد
مـي شـوراي امنيـت،    ريب و جلب همكاري يكي از اعضاي دائصورت ف

چنـين  . هاي بعدي عليه وي وجود نخواهـد داشـت   امكان تحميل مجازات
اش  يقدرت صـدام در آمـادگ  . چيزي نيز در حال حاضر فراهم شده است

توانند كاري غيـر از   جهت ويرانگري نهفته است و نيروهاي مسلح وي نمي
 .انجام دهند] خود[رويارويي با برادران 

هـاي   اگـر سياسـت  . اكنون ميلياردها دالر در اختيـار دارد  صدام هم .3
اش، بـا   اش در زمينه خريد طالي محلي براي خـود و خـانواده   خودكامانه

 )رسـد  كه به وسيله خود او به چـاپ مـي  (حلي ارزش م استفاده از ارز بي
و چه بسا بيگانگان تا كنون شـاهد   بازارهاي عراق آكنده از طال بود؛ نبود،

 .اند اين مسئله بوده

امارات عربي متحده از جمله كشورهايي بود كه صـدام در سـخنراني    .4
شما . آن را متهم به تباني و توطئه عليه حكومت خود نمود 17/7/1990روز 

خداونـد بـراي كويـت    . دانيد كه چنين اظهاراتي صحت نـدارد  به خوبي مي
اش بـا عـراق، در صـدر ليسـت      مقدر نموده بود كه بـه خـاطر همسـايگي   

آنچه كه ( المللي نبود گيري بين اگر موضع و. هاي صدام قرار گيرد تجاوزگري
هـاي مختلـف در    مـا كـه در رده  .) آمد نيز مي بر سر كويت آمد، بر سر شما

اي بـراي شـما    دانيم كه صدام چه نقشـه  ايم، به خوبي مي راق زندگي كردهع
تهديـد امنيـت شـما تلقـي     در حقيقت نيروهاي مسلح عامـل  . كشيده است
ست كه به او بازگردانده خواهـد  بلكه عامل تهديد شما اموالي ا نخواهند شد

اي، حزبـي،   هـاي روانـي، فرقـه    و او نيز از آن بـه منظـور خرابكـاري    شد؛
 .برداري خواهد كرد اسوسي و تبليغاتي بهرهج
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هايي كـه مـا    چنانچه به قرآن كريم و مفاهيم متمدنانه جهاني و واقعيت .5
بريم بازگرديم، براي جهان آشكار خواهد شد  مي ها اينك در آنها به سر عراقي

، بلكه باند تبهكاري هستند كه نيستكه حكومت صدام يك حكومت مشروع 
ما بپرسيم كه حكومـت   جا الزم استدر اين. اند سوار شده بر گردة ملت عراق

قطـع   شما تا كنون چه تعداد از ملت شما را به قتل رسانده اسـت؟ بـه طـور   
ولي صـدام  . حكومت شما هيچ يك از شما يا ديگران را به قتل نرسانده است

ها را، در جريان ظلم و ستم داخلي خود بـه   هزار نفر از ما عراقي 400حدود 
از آن دسته از آحاد هموطنان ما هستند كه  البته اين آمار غير. رسانده استقتل 

ميليون نفر نيز  2ها حدود عالوه بر اين. هاي خارجي وي قرباني شدند در جنگ
 .اند هاي صدام گريخته وطن و ديار خود را ترك كرده و از شر تبهكاري

قـدرداني  بار ديگر از احساسات شما نسبت به ملـت عـراق   ! جناب وزير
ما هر چند موافق لغـو  : كنيم، ولي ما اميدواريم كه شما به صدام بگوييد كه مي

گـردد كـه در عـراق حكـومتي      مجازات هستيم، اما زماني اين كار عملي مي
چرا او از برگزاري انتخابات واقعي،  .كار آيد سر مند از حمايت مردمي بر بهره

ان شما در عراق چنـين حقـي بـر    زير نظر سازمان ملل واهمه دارد؟ آيا برادر
گردن شما ندارند؟ هنگامي كه برادري براي نجات بـرادرش از ظلـم و سـتم    

در پايـان  . شود وارد عمل شود، اين به منزلة دخالت در امور داخلي تلقي نمي
اي را كـه   و عـراق لحظـه  ] فارس[مايلم خاطرنشان سازم كه همة ما در خليج 

ي كه او همچنان بر مسند قـدرت تكيـه زده   در شرايط( ها عليه صدام مجازات
شـما و در وهلـة    زيرا او از. دهيم مي لغو شود، مورد لعن و نفرين قرار) است

اول از ملت عراق انتقام خواهد گرفت، و خداي ناكرده آنگاه كه اتفاقاتي كـه  
مـن   اينكـه با وجود . نبايد بيفتد روي دهد، شما به ياد حرف من خواهيد افتاد

هاي ملت عراق بوده است، ولي برادران شما  قصد شما كاستن از رنجدانم  مي
هـاي صـدام از آنهـا پشـتيباني      در عراق اميدوارند كه در رهايي از تبهكـاري 

  .درودهاي مرا پذيرا باشيد. باشد زيرا اين هدف واالي انساني آنها مي. نماييد
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ت اارر ديگري از سـوي رئـيس دولـت امـ    اپس از اين اظهارات، نشانة آشك

سازي روابط بين دو كشور اظهار تمايـل   اين بار نه تنها براي عادي. ظاهر گرديد
شده بود، بلكه از كشورهاي عربي خواسته شده بود كه به تحـريم عـراق پايـان    

تواند دولت امارات عربـي را مـتهم بـه همسـويي بـا       هيچ آدم آگاهي نمي. دهند
ه اطالعات دقيقي كه راجع به با توجه ب. و يا حمايت از وي نمايدصدام شخص 

رهبري كشور امارات متحدة عربي داريم، و با توجه به مشاركت شخصي من در 
در (هاي مستقيم و رسمي با برخي از نهادهـاي حسـاس ايـن كشـور      هماهنگي
عـالوه  . فاصله بسيار داردصدام ، اطمينان دارم كه امارات متحده عربي با )گذشته

ه، ضرورتاً بر مبناي ديدگاه حساس امـارات متحـدة   هاي سازشكاران بر آن زمزمه
هاي مثبتي كـه   دانم كه بدون نشان دادن جنبه بعيد مي. عربي مطرح گرديده است

آنها را ترغيب به همراهي نمايد، ما بتوانيم از جهان و برادرانمـان انتظـار داشـته    
كـه از  هنگـامي  . ادامـه دهنـد  صدام باشيم تا همچنان به همبستگي و اتحاد عليه 

خواهيم تا همچنان در كنار ملـت عـراق بايسـتد،     دولت امارات عربي متحده مي
هـا و سـتايش از پشـتيبانان خـود بيـان       اين خواسـته را برمبنـاي اصـالت ارزش   

همة ما اميدوار هستيم كـه ايـن توضـيحات و همچنـين رويـدادها، بـر       . كنيم مي
ان از پيامـدهاي منفـي،   تمايل برادرانة ما جهت دور نمـودن امـارات و برادرانمـ   

  .بدون تحقق فايده مطلوب، تأكيد نمايد
  

  عراق و معادلة استراتژيك
ذخـاير نفتـي جهـان را در خـود جـاي داده      دو سوم ] فارس[چون منطقة خليج
 هاي متضاد و متنافر و چندگونة مذهبي و قومي و عشـايري و  است، شاهد تنش

شكل و  ،هاي شرقي ز جزيرههاي شني موجود بين برخي ا باشد و تپه سياسي مي
ايـن منطقــة جغرافيـايي، از اهميــت   . شـمايل مطلـوبي بــه خـود نگرفتــه اسـت    

تـوان گفـت از نظـر     حتي مـي . اي برخوردار گرديده است العاده استراتژيك فوق
تـرين منطقـة امنيتـي تلقـي      هـاي جهـان، مهـم    منابع و مصالح استراتژيك قدرت
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، ]فـارس [ط بـه سـواحل غربـي خلـيج    با توجه به مسائل جمعيتي مربو. شود مي
ما در . هاي خارجي اين مسائل، ابعاد عربي و يا جهاني به خود گرفته است دامنه

عوامـل  . جريان اوج بحران ناشي از تجاوز به كويت، شاهد مسائل جهاني بوديم
  :متضاد اين منطقه چنين است

جريــان ايــران كــه از نيــروي بشــري و شــور و شــوق روحــي و منــابع و  .
  .باشد مند مي هاي قابل توجهي بهره انمنديتو

كه ضربة بزرگي بر پيكرة آن وارد شـده و  ] مثل عراق[اي  جريان خودكامه .
ــار ديگــر امكــان زنــدگي پيــدا كنــد، مــي  تــوان گفــت كــه از  چنانچــه ب

 .گردد مند مي هاي وحشتناك و ويرانگري بهره توانمندي
ـ  هـاي اقتصـادي    هاي محلي كه از توانمنـدي  قدرت .  دبـااليي برخوردارن

هـا و   قدرت رزمي آنهـا محـدود اسـت و در روابـط بـين آنهـا تشـنج       
 .اختالفات پنهاني وجود دارد

آسيا، كه در اين موازنـة كهنـه، همـاهنگي امريكـا و     و  اروپا ،رقابت امريكا .
 .استانگلستان بيشتر 

 .جايگاه مبهم عربي .
] فـارس [هـاي خلـيج   رفبينانه، هيچ يك از طـ  بنابر محاسبات منطقي و واقع

بـه عنـوان يـك    صـدام  تواند براي بازدارندگي در برابر نفوذ ايران، به رژيـم   نمي
  :اي تكيه نمايد، زيرا عنصر اساسي در موازنة منطقه

  :هاي قدرت آن به شرح زير است ايران كشور بزرگي است كه سرچشمه
زمينـة  برابر جمعيت عراق است و از توانمندي بـااليي در   سهجمعيت آن  .

عالوه بـر آن مـردم ايـن    . نيروي انساني و روحي و رواني برخوردار است
  .مندند اي براي از جان گذشتگي بهره كشور از آمادگي گسترده

 ).7/3(است برابر مساحت عراق  چهارمساحت اين كشور حدود  .

هـاي   نفـت، آب : مند است؛ ماننـد  اي بهره ايران از منابع اقتصادي چندگونه .
 .هاي حاصلخيز، صنايع قابل توجه و مهارت و تخصص زمينگوارا، 
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 .اند تأسيسات صنعتي در مناطق دور از يكديگر گسترش يافته .
آنها آمـادة  . باشد قدرت رزمي سپاه پاسداران، شامل نيم ميليون نفر نيرو مي .

 .باشند وارد شدن به نبردهاي دشوار و همچنين استقرار سريع مي
 .مند است ايي برتري بهرهايران از نيروي دري .
هـا   از نيروي موشكي زمين به زمين و همچنين دريا به دريـا، عليـه كشـتي    .

 . برخوردار است
 . ايران داراي سواحل دريايي طوالني و بنادر متعدد است .
مند باشـد،   افزارهاي شيميايي و ميكروبي بهره بعيد نيست كه ايران از جنگ .

 .اتمي است ]به تأسيسات[داراي گرايش عالوه بر آن به صورت آشكاري 
، يـك كشـور    در حالي كه عراق كشوري است كه به خاطر رژيـم حـاكم آن  

  :برد شود و از مشكالت مهم زير رنج مي محاصره شده تلقي مي
هاي رژيم اين كشور متحمل تلفـات بشـري سـنگيني     ر اثر سياستبعراق  .

  .يك ميليون نفر كشته است گرديده كه بالغ بر
يكصد ميليارد دالر بدهي و همچنين مقاديري بيش از اين مبلغ بـه عنـوان    .

نيـروي هـوايي   . هاي جنگي، دست و پاي اين كشور را بسته است غرامت
 .اين كشور دچار ضعف شديدي شده است

حـاكم باشـد، ارادة رزمـي نيروهـاي آن دچـار      صـدام  مادامي كه رژيـم   .
 .آشفتگي است

گسيختگي  اي دچار ازهم سابقه به صورت بيوضعيت اجتماعي اين كشور،  .
 .شده است

افزارهاي شيميايي و موشكي مؤثر منع  عراق از در اختيار داشتن جنگ .
اي نيـز بـر آن    گرديده است، همچنان كه محاصـرة نظـامي چندگونـه   

 .تحميل شده است
هاي اخالقي خود را از دسـت داده اسـت و در برخـورد بـا      اين رژيم پايه .

 .كند شور، از سياست سركوب استفاده ميملت اين ك
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برد و با توجـه   بنابراين عراق با توجه به شرايطي كه اينك در آن به سر مي
 آنكـه مگر . تواند در برابر ايران ايستادگي نمايد المللي، نمي هاي بين به قطعنامه

ها ميليـارد   اعتبارات اقتصادي به اين كشور بازگردانده شود و الزمه اين كار ده
عالوه بر آن بازگشت اعتبار نظـامي و سياسـي و امنيتـي نيـز الزم     . دالر است

ي را د دارد كه آمادگي چنين كار خطرنـاك آيا كسي در حال حاضر وجو. است
توان پاسخ منفي اين سؤال را خيلي سريع بيان  مي اينكهبا وجود ! داشته باشد؟

ن، از نيمـي از  رغـم قـدرت داشـت    كرد، ولي آيا عاقالنه است حاكمي كه علـي 
هـايش   اروندرود چشم پوشيد و كشورش را ويران ساخت و در تمـام جنـگ  

ــة   متحمــل شكســت ــه مأموريــت خــود در زمين ــد، ب هــاي اســتراتژيك گردي
اش نهاده شده، عمل نمايد؟ ما مزة تلـخ جنگـي    عهده بازدارندگي ايران كه بر

آن مجبـور  جنگي كه براي متوقـف كـردن   . ايم طوالني با اين كشور را چشيده
تواند بـاور   چه كسي مي. شديم، قربانيان و تلفات وحشتناكي را متحمل شويم

كند كه ملت عراق و نيروهاي مسلح آن بار ديگر زير لواي حاكم ظـالمي كـه   
همگي از او نفرت دارند و در انتظـار فرصـتي هسـتند كـه او را قطعـه قطعـه       

، هرگونـه تالشـي بـه    نمايند وارد جنگ خواهند شد؟ بنابراين با وجود صـدام 
منظور بازگرداندن موازنة استراتژيك، خيلي زود عليـه خـود اعـراب بـه كـار      

ول بـه وقـوع پيوسـتن چنـين رويـداد و      ئگرفته خواهد شد و ملت عراق مسـ 
  .پيامدهايي نخواهد بود

  
  هاي سازش زمزمه

  :گرايش متضاد وجود دارد چهارهاي سازش با رژيم صدام،  هاي زمزمه انگيزه رهبادر
اي در واقع نتيجة طبيعي احساس عدم جديت كسـاني اسـت    چنين زمزمه .1

 بـاره  در ايـن . كه در ايجاد تغييـر در عـراق از قـدرت تأثيرگـذاري برخوردارنـد     
هـاي مشـروع، ناشـي از نگرانـي و      شود؛ پرسـش  هاي متعددي مطرح مي پرسش

  :براي مثال! هاي اتهامات ناشي از فرآورده
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از كويت مأموريت خـود  صدام پس از بيرون راندن چرا نيروهاي متحدين  .

  را در زمينة براندازي وي تكميل نكردند؟
  مردم عراق همكاري نكردند؟  1991چرا آنها با قيام ماه مارس  .
  چرا يك بازوي مسلحانه وابستة به يك سازمان انقالبي ايجاد نگرديد؟ .
  پشتيباني به عمل نيامد؟ 1995چرا از عمليات مارس  .
  بازداشته نشد؟ 1995از ضربه زدن به عمليات مارس  مسعود بارزانيچرا  .
  گردد؟ به عنوان يك هدف آشكار تعيين نميصدام چرا موضوع براندازي  .
 1995كاسـت و در اواخـر   صدام چرا با اجراي اقداماتي كه از فشارهاي مالي  .

  ؟دينار عراقي قرار گرفت، موافقت گرديد 3200قيمت دالر در برابر 
مستقيماً هدف ضربه قرار گرفـت،   قذافي جمهور رئيس 1986 چرا در سال .

  گردد؟ خودداري ميصدام در حالي كه از وارد آمدن ضربة مستقيم به 
خوانـده  » مجلس ميهني«چرا دومين كاخ رياست جمهوري عراق كه به نام  .

  شود، در برابر حمالت هوايي و موشكي آسيب نديد؟ مي
  پوشي شد؟ چشم 1996اوت  31به شمال عراق در ام صدچرا از تجاوز  .

توانيم برخي از عوامل و همچنين ابهاماتي را كه در سطرهاي باال بيان شد،  ما مي
ولي قصد نداريم مسائل را به صورت خودجوش و يا از بـاب حسـن   . درك نماييم

لمداد ظن بنگريم تا سرانجام با آشكار شدن خالف اين نتايج خود را غافلگير شده ق
محورهـاي  . كنـيم  متهم به عدم درايت شديم، خود را توجيـه  اينكهيم و پس از نماي

ها در زمينة ايجاد تغيير در عراق، با ديدگاه برخي از كشورهاي  اصلي تفكر امريكايي
امريكا بيم آن دارد كه در نتيجة يك خيزش گستردة مردمي، . باشد عربي در تضاد مي

از اوضـاع بـراي پيونـد بـين عـراق و       آنكهبرسد و يا  جناح هوادار ايران به قدرت
اوضاع به سمت جنگ داخلي سـوق داده   آنكهبرداري به عمل آيد و يا  سوريه، بهره

ها  بندد تا بر دامنة نگراني هاي فراواني را به كار مي تالشصدام بديهي است كه . شود
مريكـا و برخـي از   هـاي ا  كنيم كه ديدگاه و تـالش  از همين رو مالحظه مي. بيفزايد

آسـا در عـراق، از طريـق يـك كودتـاي       كشورهاي عربي براي ايجاد يك تغيير برق
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از آنجا كه . دارد نظامي كه بتواند ظرف يك يا دو روز به مسائل پايان دهد، گام برمي
هاي پيشـرفت   باشد، نشانه كاري مطلق مي در پيش گرفتن چنين روشي مستلزم پنهان

بسياري از كشورهايي كه به مسئله تغيير در عـراق توجـه   و يا گسترش آن از چشم 
بـدين  . شود از همين رو دليل و نشانة صداقت مشاهده نمي. باشد دارند، پوشيده مي

شود كه  نداهايي سر داده مي. كند ترتيب دامنة شك و ترديد همچنان افزايش پيدا مي
بـراي  صـدام  سـك  قصـد دارنـد از متر   اينكـه شوند به  ها متهم مي طي آن امريكايي

و در نتيجه توجيه حضـور نظاميشـان بـا هـدف     ] فارس[ترساندن كشورهاي خليج
تواند به  اي مي به عبارت ديگر، چنين انديشه .برداري نمايند سلطه بر منابع نفتي، بهره

ختم شود كه آنها با سازش با صدام، جهانيان را غافلگير خواهنـد كـرد و   نتيجه اين 
سازش با اين شرور، بـا هـدف    تر براي ز كشورهاي كوچكبه اين ترتيب تعدادي ا

البتـه بـديهي اسـت كـه     . گيرنـد  بازداشتن او از آزاررساني، بر يكديگر سـبقت مـي  
  .كند هاي موجود فعلي، اين فرضيه را تأييد نمي نشانه
، شـامل كشـورهايي غيـر از    انگيزة بعدي كه يك انگيزة فريبكارانه اسـت  .2

هـدف از ايـن فرضـيه دسـتيابي بـه      . شـود  مـي  رب همساية عـراق كشورهاي ع
راه امـوال هنگفتـي   در ايـن  . باشد مي ]فارس[سودهاي مالي از كشورهاي خليج

قرار و پشـتيباني  كه چنانچه بخش اندكي از آن صـرف اسـت   صرف گرديده است
و ] رژيم عراق سـرنگون شـده  [ها پيش  شد، مدت عراقي مي ]معارضين[مخالفين

  .مسئله حل شده بود
از نظـر مـا   . (ه منظور يك تهديد محلي عليه يكي از كشـورهاي منطقـه  ب .3

 .)وجود دارد، امكان تحقق اين فرضيه وجود نداردصدام مادامي كه 
و اما آخرين انگيزه بر مبناي منافع خصوصي تعـدادي از كشـورها شـكل     .4
د اين فرضيه در مـور . آنها قصد دارند مناطق نفوذ خود را تقسيم نمايند. گيرد مي

يكي از آن دو كـه فرانسـه اسـت، بـراي كسـب      . كند دو كشور، مصداق پيدا مي
دارد و ديگري كه روسيه است، براي دسـتيابي   رهبري يك بلوك غربي گام برمي

 .كند به برخي منافع تالش مي
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ـ در اينجا دامنة منافع بين دو نقطه  ي در نوسان است؛ حداقل، استفادة جزئ

تعـدادي از كشـورها بـه    . هـا  و كامـل مجـازات  و حداكثر، لغـ  986از قطعنامة 
يعنـي در زمينـة   (اند تا در چارچوبي مجـاز   صورت آشكار اظهار تمايل نموده

دست به مبادالت ) و نفت... مواد غذايي و دارويي و ديگر مسائل بشردوستانه
كشور بزرگي نيز وجود دارد كه پيوسته و به صورت آشـكار دم  . تجاري بزنند
او تركيـه را بـراي   . داند كه چه نقشي را ايفا كند ميصدام اما زند،  از جنگ مي

همچنين روسيه و فرانسـه را بـراي   . كاستن از داغي منطقة شمال در نظر دارد
اعمال فشار در سازمان ملل و براي تبديل حلقة انزواي عراق از طناب مـرگ،  

  .خواهد به ريسمان نجات، مي
  

  986هاي قطعنامة  فوايد و محدوديت
  وايدف .

  .اي براي زندگي هاي هموطنان عراقي در راستاي پيدا كردن لقمه كاستن از رنج .1
 .امكان كسب آسودگي خاطر الزم براي انديشيدن به رويارويي با رژيم صدام .2
هـاي   او با ارائة گـزارش ( .خارج نمودن اهرم سوء استفاده از چنگ صدام .3

كنـد   ها، تالش مي ل مجازاتدروغين از مرگ و ميرها، در راستاي لغو كام
 .)هاي بشردوستانه را برانگيزد تا ترحم سازمان

از طريق اجراي اصـل دريافـت غرامـت    صدام شكست سياسي و تاريخي  .4
 .هاي جنگ خسارت براي

اين رژيـم ضـمن ناديـده    ( .در نزد برادران عربصدام رسوا نمودن رژيم  .5
... روسـيه و فرانسـه و   گرفتن جايگاه اعراب از اموال خـود در تركيـه و   

 .)آورد برداري به عمل مي بهره
هاي كشتار جمعـي   كاستن از فشارهاي مالي كميتة ويژة نابودكنندة سالح .6

تحقق  اميدوارم اين رويه همچنان با فشارهاي بيشتر عليه رژيم، تا( .عراق
 .)گناهي آن سرنگوني آن ادامه پيدا كند و نه براي ارائة شهادت دال بر بي
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كنند كه سازمان ملل در  لوح چنين احساس مي هاي ساده تعدادي از عراقي .7
ــان     ــار مشكالتش ــتن از ب ــتاي كاس ــتاده اســت و در راس ــا ايس ــار آنه   كن

 .دارد گام برمي
با سپردن وظيفة نظارت بر چگونگي توزيع مواد غذايي و بشردوستانه بـه   .8

مـواد غـذايي    بـر مـردم در بعـد   صدام المللي، حاكميت رژيـم   ناظران بين
  .شود محدود مي

 

  ها محدوديت .

بـه عنـوان    986هاي تبليغـاتي صـدام، در زمينـة جلـوه دادن قطعنامـة       بوق .1
ايـن كـار   . هـا، مهـارت دارنـد    و سرآغاز لغو فراگير مجازاتصدام پيروزي 

ولـي  . منجر شودصدام تواند به پيامدهاي مثبت داخلي و خارجي به نفع  مي
  .اين معادله را به سرعت تغيير داد] بزرگ صدام پسر[ عديعمليات ترور 

ميليـون دالر فـراهم    900تـا   720اجراي اين قطعنامـه سـاالنه مبلغـي حـدود      .2
را براي وارد رژيم مجبور بود اين مبلغ ] صدور قطعنامه[آورد، كه تا پيش از  مي

بـراي  توانـد از ايـن مبلـغ     ولي اينـك مـي  . كردن كاالهاي كوپني صرف نمايد
خت رشوه به مقامات برخي از كشورها و مزدورانش و همچنين اقـدامات  پردا

  .سركوبگرانه استفاده نمايد
  

 نتيجة مقايسه .

چنانچه اين قطعنامه به صورت جداگانه در نظـر گرفتـه شـود و قاطعانـه اجـرا      
تمـام شـود، و در مقايسـه بـا     ] رژيم عراق[تواند به نفع عمليات تغيير  گردد، مي

  .بسيار بيشتر باشد] سود مردمي و جهاني آن[برد،  ز آن ميسودي كه رژيم ا
  :گيري مطلوب موضع

بـه تعهـداتش در زمينـة    صـدام  هايي كه به بهانة پايبندي رژيم   بايد زمزمه .1
هـا   هاي كشتار جمعـي، خواسـتار لغـو كامـل مجـازات      نابودسازي سالح

بـس، بـه    مربوط به آتش 687نبايد قطعنامة . هستند، مردود شناخته شوند
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عنوان مالك و معيار پايبندي رژيم در نظر گرفته شـود، بلكـه بايـد كليـة     

هاي سازمان ملل و همچنين حقـوق ملـت عـراق، اعـم از مـردم       قطعنامه
ساكن در شمال، مركز و جنوب اين كشور و نه فقط كردها و شيعيان، در 

  .نظر گرفته شود
از دستيابي صدام شتن ها عبارت است از محروم نگه دا باطن اين مجازات .2

دستيابي او به ارز از طريـق صـادرات نفتـي و همچنـين اجـراي      . (به ارز
  .)ها، بيهوده و مسخره به نظر برسند شود تا مجازات سبب مي 986قطعنامة 

چنـين هـدفي بـا توجـه بـه      ( .ضرورت اقدام جدي براي براندازي صدام .3
كـه تـالش بـراي    در حـالي   .شود اقدامات منفي موجود هرگز عملي نمي

  .)گام بزرگي به نفع ملت عراق بود عديترور 
بايد موضـع سرسـختانة برخـي از    ] فارس[كشورهاي صاحب نفوذ خليج .4

هاي مكرر وي براي  رغم تالش را كه عليصدام كشورهاي عربي در برابر 
  .ايجاد نرمش در مواضع آنها صورت گرفته، مورد توجه قرار دهند

بليغـاتي نيرومنـد بـراي آشـكار نمـودن حقـايق و       دستيابي به يك موج ت .5
  .سازي ملت عراق در زمينة دروغين بودن ادعاهاي صدام آگاه

كشورهاي عربي بايد به كمك معارضين عراقي بشتابند، وگرنه معارضـين   .6
  .هاي ديگر خواهند شد تدريجاً جذب طرف



  
  
  
  

  پايان كتاب
  

ما موافـق آبادسـازي   . به پايان ببريمدر اينجا الزم است كتاب را با يك گفتار موجز 
عراق عربيـت، عـراق دموكراتيـك، عـراق عـدالت و      . عراق عزيز و نيرومند هستيم

ما از حقوق خود در زمينة گشودن جادة زندگي و پيشرفت دست نخـواهيم  . آزادي
هايي هستيم كه براي بازگرداندن حقوق به افراد صاحب حق  ما موافق تالش. كشيد

گيرد، ولي مخالف قوانين خودكامانه و  يت دولت و قانون صورت ميو تثبيت حاكم
مـا خواسـتار آن   . ما مخالف سلطه و اسـتبداديم . پايه و اساس هستيم جنايتكارانة بي

هستيم كه براي حفظ امنيت و صلح و پاسداري از قلمرو و نواميس، نيروهاي مسلح 
سـتمگر بـه ارتـش و    م صـدا از همين رو ما مخـالف تـوهين   . نيرومند داشته باشيم

  .هستيم ]او[مخالف ريسك و محاسبات اشتباه و رؤياهاي رهبري 
ما بايد آزاد زندگي كنيم، همچنـان كـه   . در پايان، بايد همه سخن به ملت بازگردد

الزم است پرتوهاي خورشيد، طاغوتيان را بسوزاند، تا آنگـاه نـور   . ايم آزاد متولد شده
دشـمن مـا   . را نورافشـان نمايـد  » دشت رافدين« جاي آزادي و صلح و پيشرفت جابه

ما بايد هر آن كس را كـه در راسـتاي   . به كار اندازيم  ما بايد عقل خود را. استصدام 
دارد، بـا آغـوش بـاز     و تحقق عراقي دموكراتيك و يكپارچه گام برمـي صدام براندازي 
چنانچـه بـراي   ) ناءبـدون اسـتث  ( ترين افراد به صـدام  ما نبايد در برابر نزديك. بپذيريم

براندازي او و نجات عراق و گام برداشتن به سوي آزادي، دست به اقدام جدي بزنند، 
را » سـوريه «در اينجا نبايد تشكر از كشـور بـرادر   . ميزي را در پيش گيريمآ رفتار تشنج

دشوارترين شرايط و اوضاع، در تحقق امنيت و آسودگي در  اين كشور. فراموش كنيم
اش با ما و به طور كلي ايستادگي مستمر در كنار ملـت   همكاريدر آنجا و و اقامت ما 

  .عراق و در برابر طغيان و خودكامگي، كمك نموده است و خدا ياري دهنده است



  
  
 

  ضميمه
  »ويراني دروازه شرقي«كتاب درباره نكاتي چند 

  محمد دروديان
اعـم از انقالبـي يـا    هاي سياسي  گيرنده از نظام هاي مؤثر و تصميم جدايي شخصيت

هي و رهبـري  هاي مخـالف و اقـدام بـه سـازماند     ديكتاتوري و تبديل آنها به چهره
ي براندازي و جانشيني، نه تنها يك امر استثنايي نيسـت، بلكـه   مخالفان و طرح ادعا

 ،هـا بـا مصـاحبه و انتشـار كتـاب      گونـه شخصـيت   ايـن . بسيار طبيعي و رايج است
هاي آينده خود را با هدف برقراري ارتباط با درون  برنامهها، داليل جدايي و  ديدگاه

به همين دليل آثار . دهند بيرون، توضيح مي سيستم و كسب حمايت الزم از درون و
  .گيرد برداري قرار مي هاي مختلف مورد توجه و بهره آنها همواره و در زمينه

  .نوشته است وفيق السامراييسرلشكر ستاد را » ويراني دروازه شرقي«   كتاب
هاي مندرج در كتاب سبب  وليت نويسنده و اطالعات و ديدگاهئسوابق و مس

شده است اين اثر به عنوان يكي از منابع دربارة جنگ ايران و عـراق از اهميـت   
  .خاص برخوردار شود

سيستم بسته رژيم عراق و تداوم حكومت صدام، انتشـار اخبـار مربـوط بـه     
اه رهبري و كادر حزب بعث و نظاميان عراق را گيري استراتژيك و ديدگ تصميم

همين امر دامنـه شـايعات و   . اي غيرممكن ساخته است بسيار محدود و تا اندازه
برپايـه ايـن مالحظـه كلّـي، بـراي محققـان و       . زني را گسترش داده است گمانه

ــه خصــوص دانشــگاهيان و    تصــميم ــردم، ب ــدگان و قشــرهاي مختلــف م گيرن
هـاي   ديـدگاه  آنكـه بـا   السـامرايي   وفيـق ن، انتشـار كتـاب   پژوهان ملت ايرا دانش

ضاً با اغراض و اهداف سياسي و شخصـي ضـد جمهـوري اسـالمي     نويسنده بع
مسـلماً در صـورت   . بـرداري اسـت   باشد، با اهميت و قابل بهـره  ايران همراه مي
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هـاي سياسـي،    و فروپاشي رژيم عراق و يا تداوم جدايي شخصـيت  مصداحذف 
ت ديگري به دسـت خواهـد آمـد و امكـان مقايسـه و ارزشـيابي       نظامي، اطالعا

تـوان بـه معرفـي و نقـد      با اين توضيح مي. گونه اطالعات بيشتر خواهد شد اين
  .اجمالي كتاب پرداخت

تـرين موضـوع و    كتاب، مهـم اين انتشار  ازبررسي انگيزه و مقاصد نويسنده 
اسـتنباط صـحيح   . ستسؤالي است كه در بررسي كتاب مورد توجه قرار گرفته ا

هاي نويسنده را در مسائل مختلف و ميزان صحت  تواند ديدگاه در اين زمينه، مي
و » مقدمـه «در اين زمينـه  . و مشخص نمايدواضح اطالعات مندرج در كتاب را 

گرچه البالي متن كتـاب نيـز   . ترين بخش كتاب است مهم» نامه نويسنده زندگي«
  .رسي مفيد استمسائلي وجود دارد كه براي اين بر

اهميـت اسـتراتژيك ويـژه    بـه  ضمن اشـاره   سامراييالوفيق در مقدمه كتاب، 
هاي بزرگ نفتـي و در يكـي از    عراق و قرار گرفتن آن در بخش شمال حوضچه

صـدام  هاي تنـدرو دينـي، بـه نقـد دوره زنـدگي سياسـي        خيز جريان نقاط تنش
نامد كه قدرت را از  مي» ديكتاتور و جنايتكار«را صدام وي رژيم . پرداخته است

المللي تـأمين نمـوده تـا     طريق ميلياردها دالر نفتي، با سوء استفاده از شرايط بين
وار  ياهـاي ديوانـه  اي كند كه صرفاً براي تحقق رؤ هاي بيهوده عراق را وارد جنگ
صـدام  از نگاه نويسنده، دوره . كه مشروعيت قانوني نداشت و رهبري كسي بود

منـابع  «زيـرا  . شـود  قلمـداد مـي  » هـاي تـاريخ عـراق    رين دورهت تاريك«يكي از 
يـك  «و » درصد عايدات نفتي آن به هدر رفت 60«و  »اقتصادي عراق نابود شد
مـورد  » يكپارچگي ملـت عـراق و همبسـتگي آنهـا    «و » ميليون نفر قرباني شدند

  .قرار گرفتصدام تعرض 
آن بـه عنـوان   هـاي   با تأكيد بـر ريشـه  » جنگ«نويسنده ضمن محكوم كردن 

 :گيـرد  نتيجـه مـي   »جويي و سركوب و اسـتبداد  خودكامگي، ديكتاتوري، سلطه«
اهميتي نسبت به نظريات ملت عراق و عدم مشروعيت رژيـم صـدام، ننگـي     بي«

  .شود زدوده مي» براندازي خونين اين طاغوت جنايتكار«است كه تنها از طريق 
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هايي را مبناي نظر  فرض پيشرسد و چه  اما نويسنده چگونه به اين نتيجه مي

دهد؟ تمام اهتمام نويسـنده در طـول كتـاب، پـرورش و تنظـيم و       خود قرار مي
  .سازدصدام هايي است تا خواننده را مجاب به سرنگوني  تدوين فرضيه

به موقعيت سياسي عراق و صدام پس از بررسي ماهيت رژيم  وفيق السامرايي
 پـنج ه عراق را در محور قرار داده و بدين شكل ك. همسايگان آن پرداخته است

 در دايـره اول كردهـا در  . دايره در اطراف عراق را مورد بررسي قرار داده اسـت 
از نظـر  . ادل مـذهبي مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت      بندي متعـ  شمال و تقسيم

باشد و علت  مي» دين با تمام انشعاباتش«ردها با مركز، نويسنده فصل مشترك كُ
در . در همسايگي آنهـا اسـت  » ردهاي كُ سكونت ملت«ردها توجه حكومت به كُ

به عنوان يك واقعيـت و  » رديتشكيل يك دولت كُ«اين ميان تمايل كردها براي 
 آنكهحال . ر گرفته استيك چالش جدي در برابر رژيم عراق مورد پذيرش قرا

نويسـنده ضـمن   . ي براي شنيدن ديدگاه آنها در مركز وجـود نـدارد  گوش شنواي
هاي اكراد، تحقق آنها را در شرايط موجود  ز همدردي و هماهنگي با خواستهابرا

  .داند مي» تحقق دمكراسي و توسعه اقتصادي واقعي«محال و مشروط به 
بندي مذهبي آمده است كه در شـمال اكثريـت    در اين مقدمه در مورد تقسيم

ناليست عرب رد و نيمه ديگر، ناسيومذهبي با اهل تسنن است كه نيمي از آنها كُ
منطقـه ميـاني   . باشـند  و سنّي و بدون احساس همدردي نسبت به يكـديگر مـي  

نويسنده وجه . ثريت با اهل تشيع استاي از شيعه و سنّي و در جنوب اك آميخته
 هـاي ناسيوناليسـت و   مشترك تمام گرايشات مذهبي، اعم از اكراد سـنّي، سـني  

كنـد و   ذكر مـي » با ديكتاتوري دشمني«و » تنفر از خودكامگي قدرت«شيعيان را 
  ».اين رژيم بدترين رژيم در طول تاريخ است، پس بايد برود« :نويسد مي

گونـاگوني  «، »ثـروت هنگفـت  «هاي تحقـق دمكراسـي را    زمينه وفيق السامرايي
. كنـد  ذكـر مـي  » تاريخ و ميراث فرهنگـي «و » هاي سياسي زمينه«، »نژادي و مذهبي

هـاي   گونه تناسبي با ضـرورت  ماهيت رژيم كنوني هيچنويسنده،  هاي ديدگاهبرپايه 
و » كشـورهاي همسـايه  «در بررسـي دايـره دوم   . مذهبي و قومي در عـراق نـدارد  
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گيري شـده اسـت كـه     سياست متضاد عراق با اين همسايگان، يادآوري و نتيجه
مناسـبات  . ثباتي را گسترش خواهـد داد  تداوم حاكميت صدام، دامنه تضاد و بي

راق به دليل استقرار تنهـا حكومـت شـيعه جهـان در ايـران، واقـع در       ايران و ع
) ايـران ( بين اين كشـور «مرزهاي شرقي عراق، بدين شكل ترسيم شده است كه 

و ادعاي متقابل هنوز پايان نيافتـه و ناديـده   » دريايي از خون قرار گرفتهصدام و 
كشـور  مناسـبات عـراق و تركيـه در شـمال ايـن      . گرفتن آن خطرآفـرين اسـت  

شـعار  : براساس آب ترسيم و با توجه به فقدان نفت در تركيه نوشته شده اسـت 
  .»آب را بگيريد و نفت بدهيد«ها اين است كه  ترك

صدام هاي  كه سياست قرار دارد» جهان عرب« از نظر نويسنده در دايره سوم
 هاي اقتصادي، سياسي، نظـامي و امنيتـي را   و پيامدهاي منفي آن، زمينه همكاري

قـرار   »كشـورهاي اسـالمي  «در دايره چهـارم  . ميان برده است با اين كشورها از
نويسنده معتقد است زمينة همكاري با عراق وجود دارد، لـيكن بـه   . گرفته است

بـه دليـل   صـدام  قرار دارد كه  »جهان«در دايره پنجم . كند مصاديق آن اشاره نمي
هـاي سـنگيني    مل شكستنشده، متح هاي آشكار و حساب جويي ورود به ستيزه

  .شده است و برقراري روابط صنعتي و علمي مشترك رنگ باخته است
كنـد   مناسبات خـارجي عـراق ترسـيم مـي     پايه تصويري كه از نويسنده بر

عـدم  . قـرار دارد » در انـزوا صـدام  «كند كه  سرانجام بر اين نتيجه پافشاري مي
ترين داليل انـزواي   از مهماز نظر نويسنده، صدام ارسال پيام براي ترور فرزند 

  .استصدام 
گيـري از منـابع    در بهـره صدام كفايتي  در بررسي وضعيت داخلي عراق و بي

  داخلي بـراي توسـعه اقتصـادي و رفـاه عمـومي، نويسـنده بـه درآمـد روزانـه         
به رغم حاكميت : نويسد كند و مي ميليون دالري عراق در گذشته اشاره مي 100 

هاي صـنعتي، بهداشـتي    گونه پيشرفتي در عراق، در بخش هنوز هيچصدام ساله  25
. توزيع ثروت نيز با تبعيض همـراه بـوده اسـت    و كشاورزي حاصل نشده است و

عـراق  . چنان كه بغداد و تكريت با موصل و سـاير شـهرها قابـل مقايسـه نيسـت     
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سال آينده را هم از دست داده و بـا   20اكنون بر اثر دو جنگ، درآمدهاي نفتي  هم

اعتمـاد ديگـران را    ميليارد دالري به كويت، 200غرامت ميليارد بدهي و نيز،  100
تداوم موجوديت صدام، محاصره ملت عراق را «در نتيجه . هم از دست داده است

تجربيـات  «هاي ضعف عراق  ترين نشانه مهمبه زعم نويسنده » .طوالني خواهد كرد
ن از حزب بعث و افزايش دشـمنان  ، خانوادة پاره پاره، روند دور شد»ناكام گذشته
بـه  صـدام  هركس تالش كند با وجـود  «است كه  ربر اين باو سامرايي. عراق است

و عـدم   حسـين كامـل  وي بازگشـت  . »اشتباه اسـت  رنج ملت عراق پايان دهد در
بيـان  . كند اميد به بازگشت ذكر مي دليلرا از اشتباهات او و به صدام افشاي اسرار 

باشد، زيرا نويسنده  ي از داليل نويسنده براي انتشار كتاب مياين موضوع شايد يك
  .را انتخاب كرده است» راه بدون بازگشت«

» به عفـو صدام وعده «و اعتماد بيهوده به صدام با اشاره به سرنوشت  سامرايي
و صـدام  نيروهـاي مسـلح و حتـي اهـالي تكريـت از       و بيزاري حـزب بعـث و  

را از حـزب بعـث و نيروهـاي مسـلح و     دام صكند  كارهايش، در واقع تالش مي
اين نقطه اميـدواري و توجيـه نويسـنده بـراي ادامـه كـار       . ملت عراق جدا كند

سياســي پــس از اســتقرار در لنــدن بــا پناهنــدگي سياســي و ســپس بازگشــت  
نويسـنده تنهـا تعـداد انـدكي را در     . باشد ميصدام آميز به عراق پس از  موفقيت
و ايـن  صدام عاقالنه است كه شـخص  « :نويسد و ميسهيم دانسته صدام جنايات 

  ».تعداد اندك را از ديگران جدا كنيم
بيانيـه  "مـيالدي را يـك    1997نويسـنده در سـال    ةاگر مقدمـه نوشـته شـد   

» هـاي سياسـي   فعاليـت «بـراي   سامراييبراي تشريح مواضع و نظريات  "سياسي
كسب مشروعيت براي  نامه نويسنده در واقع بدانيم، محتويات زندگيصدام عليه 

زاده اصـيل   روستايي«در اين بخش خود را يك  سامرايي. اليت استعانجام اين ف
» اهالي تسنن در سـامرا «و از » روستاي القلعه«متولد » هاي اصالت عربي با ريشه

اي كـه   است و همراه با تمايالت سوسياليستي در خانه )ع(امام هاديكه محل دفن 
  .كند معرفي مي ،دساير برادرانش بعثي بودن
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اي  هـاي عـراق تـا انـدازه     با تبيين علت مصيبت سامراييتفكر جديد سياسي 
مصيبت مردم عراق در فقدان  وصدام وي با ترجيح پادشاهان بر . شود روشن مي

سال گذشته كـه دامنگيـر مـردم عـراق شـده       38هاي  تبمصي« :نويسد مي پادشاه
رسـد ايـن    مـي  به نظـر » .هي استاست، حاصل مثله كردن اجساد خانواده پادشا

گيري در واقع نوعي مخالف بودن با روند تحوالت عراق پـس از سـقوط    موضع
. ريـزي و محقـق شـده بـود     ها طرح خاندان پادشاهي است كه از سوي انگليسي

به تناسب موقعيت جديد به عنـوان پناهنـده سياسـي در لنـدن،      سامراييبنابراين 
را صـدام  زيابي و دامنه مخالفت خود با شخص تاريخ چند دهه اخير عراق را ار

  .دهد ها در عراق را مورد تأكيد قرار مي توسعه و انتخاب انگليسي
بـه وجـود    عبـدالكريم قاسـم  نويسنده در ترسيم تحـوالت پـس از كودتـاي    

، شـامل كمونيسـتي و ناسيوناليسـت عربـي     قاسـم دوگانه در زمـان   هاي گرايش
اي از همبسـتگي بـا    آميختـه «ش خـود را  اشـاره كـرده و نگـر   ) ناصري و بعثي(

مشـخص  . كنـد  ذكـر مـي  » ناسيوناليست عربي و حزب بعث و گـرايش ناصـري  
جديد عراق در سـطور قبـل، چگونـه و بـه چـه دليـل        خنيست پس از نفي تاري

، ديدگاه خود را با چنـين تركيبـي   قاسمنويسنده در روند تحوالت عراق پس از 
 -پس از حـذف پادشـاهي    -ريخ جديد عراق در واقع اگر تا. شدك به تصوير مي

شود، پس نويسنده چگونه به ايـن موضـوع مباهـات     ها ارزيابي مي مصيبت منشأ
كند كه چنين تفكري داشته است؟ توضيحات بعدي نويسنده شايد بخشي از  مي

  .سازد اغراض او را روشن ساخته و تناقض موجود را برطرف مي
عارف و اختالف در صفوف حزب بعث اشاره  به بمباران كاخ عبدالسالم سامرايي

سـالگي در برابـر رژيـم جديـد      16دهد، چگونه در سـن   كند و سپس توضيح مي مي
در اينجـا تشـكيل پرونـده    . شـوند  سالح به دست گرفته و برادرانش روانه زندان مـي 

  .باشد اش، در واقع هدف اصلي از بيان اين مسائل مي مبارزاتي براي نويسنده و خانواده
هـاي بسـيار وارد دانشـكده نظـامي      برابر اين توضيح، پس از تالش سامرايي

هـا   اين زمـان وي بـه ناصـري    در. شود التحصيل مي شده و با درجه ستواني فارغ
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. بـوده اسـت  ) صـدام و  البكـر (ها  تمايل داشته و شاهد دو گرايش در ميان بعثي

اش ذكـر شـده،    ظـامي هـاي ن  ها به نويسنده، توانمندي علت عالقه و احترام بعثي
بـا اخـالق و    سـامرايي جـويي   سـتيزه «ولي اين بدان معنا نبوده است كه مـانع از  

  !شود» ها اقدامات زشت برخي از بعثي
يك چهره نظامي «نويسنده در ادامه توضيحات، پس از ترسيم خود به عنوان 

 كند كه به دليل برخـي  مي اظهار» در حزب بعث با برخورداري از موضع انتقادي
اما به رغم ذكر ايـن موضـوع،   . ها مورد خشم و غضب واقع شده است نافرماني

انتقـال يافـت و از   » مديريت استخبارات نظـامي «دهد كه چگونه به  توضيح نمي
هاي اطالعاتي منطقه جنوب در بصره مـأمور شـد؟ بـه عبـارت      آنجا به سرويس

ورود بـه   بـا  وفيـق سـامرايي  ديگر درحالي كه بسـتر اصـلي تـالش و پيشـرفت     
دانشكده نظامي و عضويت در حزب بعث و در سـرويس اطالعـاتي بـه عنـوان     

مـورد  «بوده است، مشـخص نيسـت چگونـه    صدام ترين اركان امنيتي رژيم  مهم
ر اهمواره نيز در مسير پيشرفت قر اينكهقرار داشته است، ضمن » خشم و غضب

تقـال متوقـف شـده    جايي و ان چنان كه در شرايطي كه هرگونه جابه! داشته است
وليت ئبود، نامبرده به قرارگاه اداره استخبارات در وزارت دفاع فراخوانده و مسـ 

حتي در شرايطي كه براي اعزام بـه امريكـا،   ! شود بخش ايران به وي واگذار مي
گيرند، سرانجام از ميان دو نفر براي اعزام جهت يك  افراد مورد بررسي قرار مي

  .شود انتخاب مي يوفيق سامرايدوره آموزشي، 
بـه رژيـم    سـامرايي در حالي كه تمامي اين توضيحات، بيـانگر سرسـپردگي   

عراق و اعتماد متقابـل بـه وي و در نتيجـه ارتقـاء در جامعـه اطالعـاتي عـراق        
توانمنـدي  «باشد، نويسنده سعي دارد تمامي اين مسائل را تنها بـا تأكيـد بـر     مي

كند كه جالب توجـه   وضوعي اشاره مياو در متن كتاب به م. توجيه نمايد» خود
شـود و برابـر    به بغداد احضار و زنداني مي 1985نويسد كه در سال  است و مي

ولـي بـه دسـتور    . شـود  سال زندان محكوم مي 10حكم دادگاه انقالب عراق به 
را صـدام  وي بعدها علت تنفر از رژيم عراق و شخص . شود فوراً آزاد ميصدام 
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و دستور وي براي صدام ده است، در مورد علت اعتماد همين دستگيري ذكر كر
  .دهد آزادي فوري او توضيح نمي

هاي رژيم را در پاپوش درست كردن عليه  در جاي ديگري سرويس سامرايي
لـذا پـس از مشـخص    . كنـد  خودش مقصر و علت آن را نوعي حسادت ذكر مي

ارتقـاي شـغلي،   به بغداد بازگشته و با صدام شدن ماهيت اين موضوع با دستور 
. شـود  در اطالعات كل نظامي به وي واگذار مـي » مديريت امور ايران«وليت ئمس

را عامـل ادامـه خـدمت خـود     » نياز حزب بعث و منافع كشور« نويسنده تلويحاً
دانسته و بر نقش مثبتي كه در نظام اطالعاتي عراق در روند جنگ داشـته اسـت   

پس از صدام دريافت مدال رافدين از چنان كه همين امر موجب . نمايد تأكيد مي
مـدل   260، همراه با دريافت خـودرو مرسـدس بنـز    4بيني عمليات كربالي پيش

ايـن موقعيـت در   . شـد » معاونت اطالعات ايـران «و ارتقاء شعبه به سطح  1986
حاصل شـد كـه پـيش از ايـن،      4شرايطي براي نويسنده پس از عمليات كربالي

حـال  ! را حاصل عدم حضور خود دانسته است غافلگيري عراق در عمليات فاو
  .واقعيت بيانگر چيز ديگري است آنكه

در مرحله همكاري اطالعاتي عراق و امريكا به عنوان نماينـده   وفيق سامرايي
 اي دو شود و گاهي اوقات ميان آنها هفته ها معرفي و وصل مي عراق به امريكايي

طالعاتي امريكا به عـراق كـه بـه    در اين روند، كمك ا. شود بار تماس برقرار مي
انجام شده است موجب درخشش وي در نظام اطالعاتي عراق و  سامراييوسيله 

 بـا  سـامرايي به عبارت ديگـر،  . شود در نتيجه ارتقاي موقعيت شغلي نويسنده مي
موفـق بـه كشـف     4ها بـه هنگـام عمليـات كـربالي     هدايت اطالعاتي امريكايي

ويق و ارتقاي شـغلي وي را فـراهم كـرد و    عمليات شد و همين امر موجب تش
وفيـق  بعدها تداوم اين ارتباط، در واقع عامل و زمينه اصـلي بـراي جـدا شـدن     

  .باشد از رژيم عراق مي سامرايي
  ٭ ٭ ٭
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و » مقدمـه «عنوان كتابي است كـه پـس از يـك    » هاي شرقي ويراني دروازه«
جنـگ  « :م شده اسـت فصل يا بخش جداگانه تنظي پنجدر » نامه نويسنده زندگي«

اشغال كويت و جنگ «، »بعد از جنگ با ايران تا جنگ با كويت«، »ايران عراق با
هاي مردمي و مخالفان  حركت«و » و امنيت او در عراقصدام «، »عراق و متحدين

روي  توجه بـه حجـم كتـاب،    تكيه اصلي نويسنده در اين كتاب با. »عليه صدام
  .ران و كويت متمركز شده استبررسي و تحليل دو جنگ عراق با اي

نقطه آغـاز بررسـي    "جنگ با ايران"نويسنده كتاب در فصل اول براي توضيح 
به موازات پيوستن به قرارگاه اداره اطالعات نظامي، وقوع جريان انقـالب   خود را

وي بـا اشـاره بـه ايـن     . قرار داده اسـت  )ره(اسالمي در ايران به رهبري امام خميني
براي من آشكار گرديد آنچه در ايران جريان دارد به نحوي بر « :نويسد موضوع مي

تواند نقش مـؤثري در ايـن قضـايا     مي قمنطقه و عراق تأثير خواهد گذاشت و عرا
رهبران عراق مايل نبودند پيامدهاي امنيتي ناشي «كند كه  وي اضافه مي» .ايفا نمايد

ايـن   ».را تحمـل كننـد   )هر(از تداوم و هدايت انقالب عليه شاه توسط امام خمينـي 
تـرين دليـل    توانـد مهـم   توضيح نويسنده از اين جهت حائز اهميت است كـه مـي  

طلبي اين كشور و همسويي عراق با غرب و متقابالً  نگراني و در عين حال فرصت
نويسـنده در  . حمايت غرب از عراق به هنگام تجـاوز بـه ايـران را توضـيح دهـد     

رژيـم بغـداد چنـين    « :نويسـد  مين موضوع ميبا اشاره به ه» چرايي جنگ«مبحث 
كرد كه با سـرنگوني رژيـم ديكتـاتوري در ايـران، رژيـم ديكتـاتوري        احساس مي

تر و جنايتكار عراق نيز سرنگون خواهد شد و يا مناطق جنوبي عـراق تحـت    ظالم
عراق براي غلبه بر ايـن بحـران   » .تأثير شديد رويدادهاي ايران قرار خواهد گرفت

ايـن، يـك    اينكـه ضـمن  . را انتخاب كرد» هدايت بحران به داخل ايران«تژي ااستر
  .الجزاير بود 1975فرصت طاليي براي رهايي از معاهده 

نويسنده تحليل خود را از علت آغاز جنگ بـا ايـران، بـا تأكيـد بـر       اينكهبا 
سازد، ولي در توضـيح آغـاز عملـي     پيروزي انقالب اسالمي در ايران آشكار مي
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آوري همسو با تبليغات رژيم عراق، با اشاره بـه سـقوط    رت حيرتجنگ به صو
اولين جنگنده ايراني و اسير شـدن خلبـان آن، تلويحـاً ايـران را بـا ايـن اقـدام،        

ن يدر تـداوم همـ  » ورود بـه جنـگ  «او در موضوع . كند آغازگر جنگ معرفي مي
را  1359سازي عراق در شهريور سال  روش و همسو با رژيم عراق، داليل آماده
نشيني از برخـي منـاطق، برابـر قـرارداد      عدم انجام تعهدات ايران در مورد عقب

شود كه  تناقض نويسنده در اين زمينه آنجا آشكار مي. كند مي الجزاير ذكر 1975
هاي نظامي عراق به عنوان آمادگي اين كشور براي تجاوز به ايران  در مورد طرح
يات از يك سال جلـوتر تهيـه شـده    م جزئهاي الزم با تما طرح« :كند تصريح مي

  ».شد بود و به صورت مستمر مرور مي
را بـا تشـريح تهـاجم زمينـي عـراق آغـاز       » مرحله اول جنگ« وفيق سامرايي

در اين بخش كه بـه صـورت نـاقص و پراكنـده نگـارش شـده اسـت،        . كند مي
ن از دفـاع شـديد ايـرا   «بـر   هاي اين مرحله تا اشغال خرمشهر را با تأكيد ويژگي

گسترش وسـيع  «، »ناكامي نيروي هوايي عراق«، »ز و آبادانازفول، اهوشهرهاي د
انجـام عمليـات   «، »تشكيالت سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نيروهـاي بسـيج  

  .دهد توضيح مي» استفاده ماهرانه از توپخانه«و» چريكي
تـا شـروع سـال     1981از نظـر نويسـنده از آغـاز سـال     » مرحله دوم جنگ«

در اين مرحله اجراي عمليـات  . باشد مي )1360زمستان  - 1359زمستان (1982
به تحوالت  اينكهمحدود و دستاوردهاي آن مورد اشاره قرار گرفته است، بدون 

صـدر   سياسي در داخل ايران و تأثيرات آن بر روند جنگ و همچنين ناكامي بني
مرحلـه سـوم   «. يـد و نيروهاي كالسيك براي آزادسازي مناطق اشغالي اشاره نما

القدس در آذر  در واقع مرحله آزادسازي مناطق اشغالي، از عمليات طريق» جنگ
نحـوه بررسـي ايـن    . باشـد  مي 1361تا فتح خرمشهر در خرداد سال  1360سال 

جنـگ بـا تـأثيرات و     تـرين مقـاطع   مرحله از جنگ به عنـوان يكـي از برجسـته   
و هزيمـت نيروهـاي عراقـي    نظامي كه منجر به اضـمحالل   - پيامدهاي سياسي

سازد كه نويسنده در بسياري از موارد فاقـد   شد، كامالً اين موضوع را آشكار مي
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. باشد اطالعات و تحليل صحيح نسبت به روند تحوالت صحنه نظامي جنگ مي

القدس به عنوان اولين پيروزي نظامي بزرگ ايران  در اين بررسي، عمليات طريق
المللي رسيدند و بين نيروهـاي ارتـش    مرزهاي بينكه در آن نيروهاي خودي به 

متجاوز عراق در منطقه جنوب شكاف حاصل شـد، مـورد توجـه قـرار نگرفتـه      
المبين نيز بـه صـورت مختصـر مـورد اشـاره قـرار گرفتـه و         عمليات فتح. است
المقـدس   نويسنده بررسي عمليات بيـت . هاي حاصل از آن ذكر شده است درس

گيـري شـروع و بـدون     عبور از رودخانه كارون و سـرپل  را با اشاره به عمليات
اشاره به فرار نيروهاي عراقي از مواضـع اشـغالي بـه بررسـي عمليـات رمضـان       

ت به فعـل و  بل صحيح نسية يك تحلنويسنده در اينجا بدون ارائ. است پرداخته
هاي نظامي ايران در تضعيف موقعيت سياسي  انفعاالت نظامي و تأثيرات پيروزي

هاي عمدة ارتش عـراق بپـردازد، عمليـات رمضـان و      آنكه به ضعف و بي صدام
هـا   گونـه بررسـي   ايـن . هـاي بعـدي را مـورد بررسـي قـرارداده اسـت       عمليات

آشكارترين دليل عدم تسلط نويسنده بر روند تحوالت و رخـدادهاي نظـامي و   
  .باشد گيري استراتژيك مي عدم حضور در سطوح تصميم

نظامي را به عمليات فاو اختصاص داده  هاي گزارشنويسنده بيشترين حجم 
ارزيـابي كـرده   » سيلي به صدام«و به مثابه » كفايتي بي«و اين عمليات را به منزله 

در » هنر طرحريزي و قدرت عملياتي نيروهـاي سـپاه  «با تأكيد بر  سامرايي. است
ن بـر  نامطلوب روحي و ويرانگر آ آثارو » قدرت آتش توپخانه«اين عمليات، به 

بـا وجـود    5 كرباليو 4عمليات كرباليدو . نيروهاي عراقي اعتراف كرده است
  .اهميت آن به نحو بسيار مختصري مورد اشاره قرار گرفته است

از روند تحوالت جنگ از آغاز تهـاجم   سامراييدر مجموع گزارش عملياتي 
. صـفحه تنظـيم شـده اسـت     55در  همـا  91زميني عراق تا سقوط فاو، به مدت 

هـاي   فاقـد ويژگـي بررسـي     مطالب اين بخـش بـا توجـه بـه حجـم صـفحات،      
زيرا نويسنده در چنـين سـطحي حضـور نداشـته اسـت و      . باشد استراتژيك مي

  .بنابراين از يك بررسي دقيق اطالعاتي همراه با تحليل عملياتي برخوردار نيست
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ه گزارش خود تحوالت نظـامي از سـقوط فـاو تـا عمليـات      نويسنده در ارائ
ايـن بخـش از   . صفحه تنظـيم كـرده اسـت    33ماه را در  چهارمرصاد، به مدت 

اي قابـل توجـه    گزارش در مقايسه با مطالب پيشين، به لحاظ اطالعات تا اندازه
  . به ويژه آنچه در مورد عمليات مرصاد بيان شده است. است

 598به پـذيرش قطعنامـه    سطردر اين فصل تنها در يك  سامراييدر عين حال 
و پيامدهاي ايـن حادثـه مهـم را در     آثار آنكهكند؛ بدون  ز سوي ايران اشاره ميا

تغيير مسير رويدادهاي جنگ و حتي تجاوز عراق در منطقه جنوب و منافقين در 
  .منطقه غرب، مورد اشاره قرار دهد

تغييـر   وفيـق سـامرايي  در بررسي علت وقوع چنين تحولي در روند جنـگ،  
وي . را مورد توجه قرار داده اسـت » دفاع ساكن به حمله«برنامه نظامي عراق از 

» اطمينـان فرمانـدهي نسـبت بـه اطالعـات     «عـراق را   گيري جديد علت تصميم
مأموريـت  «كنـد   وي حتي ادعـا مـي  . شده است دانسته كه توسط وي هدايت مي

سـازي نيـرو    سازي و پيگيري اجراي عمليات فريب نظامي و همچنين آماده آماده
در  سـامرايي . به وي واگذار شـده بـود  » جراي عمليات آزادسازي فاوبه منظور ا
از دسـت دادن قـدرت   «كنـد كـه    گيري مي هاي اين نبرد چنين نتيجه مورد درس

سال جنگ، عامل اصلي به درازا كشيدن  هفتابتكار عمل توسط عراق در طول 
عمليات دفاع سـاكن در يـك   «وي در مورد تأثيرات نامطلوب » .مدت جنگ بود
و » تيـپ مـنظم   130گسترش سازمان رزم عراق بـه اسـتعداد   «بر » جبهه گسترده

» تلف شدن بخش قابل توجهي از نيروهـاي ذخيـره شـده انسـاني و اقتصـادي     «
تـرين درس نظـامي    هـا برجسـته   در ادامه همـين بررسـي   سامرايي. كند تأكيد مي

طقه شـلمچه و  فروپاشي مواضع ايران، نه تنها در من«گيري فاو را  عمليات بازپس
  .دانسته است»دربنديخان بلكه در كليه مناطق عملياتي

هـاي   كمـك «هاي پاياني اين فصل از كتاب به چند موضـوع از جملـه    بخش
رسـد   به نظر مـي . به عراق اختصاص يافته است »هاي اطالعاتي خارجي و كمك

دام صكفايتي  نويسنده با تنظيم اين مباحث در نظر داشته است ضمن نماياندن بي
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چنـان كـه تصـريح    . رنگ كردن نقش وي، ساير عوامل را برجسـته نمايـد   و كم
پـس از  ( 1982در سـال   صدام حسينهاي خارجي نبود رژيم  اگر كمك« :كند مي

وي تحـت عنـوان   » .شـد  هـاي فراگيـر سـرنگون مـي     با شكسـت ) فتح خرمشهر
ميليـارد دالري كشـورهاي خلـيج فـارس،      45هـاي خـارجي، بـه كمـك      كمك
ات ارسالي از سوي فرانسـه و روسـيه، شـامل هواپيمـا و موشـك اشـاره       تجهيز

كند  را افشا مي ژيسكاردستنوقت فرانسه  جمهور رئيسوي حتي پيشنهاد . كند مي
دفـاع  وزير  عدنان خيراهللاي را به عراق فرستاده و در مالقات با  كه فرستاده ويژه

هـاي اعطـاي يـك     هدهد، فرانسه به صورت جدي در زمين وقت عراق اطالع مي
توان با پرتاب بمـب، ايـران را مجبـور بـه      مي«. بمب اتمي به عراق آمادگي دارد

  ».توقف جنگ كرد
هاي اطالعاتي امريكا، گرچه به طور دقيق تمـام   در اشاره به كمك سامرايي

اي اشـاره   هـاي مـاهواره   ولي بـه عكـس   كند، ابعاد و جوانب آن را آشكار نمي
هاي سيمان روي كاميون قابل شمارش  از آنها حتي كيسهكند كه با استفاده  مي

! بود و چهره افرادي كه در پادگـان در حـال رژه بودنـد قابـل تشـخيص بـود      
جايي، محـل اسـتقرار تـوپ، قـايق در هـور،       ها شامل جابه اطالعات امريكايي

ها و حتي نتايج حمالت هوايي و موشـكي   ها، محل ذخيره ساختن پل قرارگاه
عـالوه بـر امريكـا سـرويس     . گيـرد، اسـت   ت امريكا صـورت مـي  كه با موافق

اطالعاتي بسياري از كشورها شامل يوگسالوي، آلمان غربي، فرانسـه، ايتاليـا،   
هنـد و پاكسـتان راجـع بـه ايـران       مصر، كشورهاي خليج فارس، تركيه، اردن،

  .دادند اطالعات در اختيار عراق قرار مي
كنـد كـه حـائز     اي اشاره مي مسئله به» عوامل پيروزي«در مبحث  سامرايي

شكست ما در تحقـق اهـداف جنـگ، فقـط و     « :نويسد وي مي. اهميت است
توان نتيجـه گرفـت كـه     از اين عبارت مي» .گردد بازميصدام فقط به شخص 

نويسنده ضمن تعرض به صدام، به نوعي اهداف عراق از جنگ عليـه ايـران   
  .كند را تأييد مي
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بين ايران و عراق آخرين بحـث از ايـن فصـل    بررسي موازنه استراتژيك 
كتاب است كه برابر قواره بررسي برآورد اطالعات استراتژيك انجـام گرفتـه   

اشتباه محاسبات در سطح «، »اختالل استراتژيك«در خصوص  سامرايي. است
مورد اشـاره قـرار داده و    ترين نقطه ضعف استراتژيك را به عنوان مهم» عالي

پردازد كه بسيار حائز اهميت است و در اينجا دو مـورد   به طرح سؤاالتي مي
  :شود از آن بيان مي

اين جنگ توانست حتي يكي از اهداف استراتژيك خـود   در) عراق(آيا «
  »را محقق سازد؟

  »آيا مأموريت مقابله با ايران يك مأموريت صحيح و درست براي عراق بود؟«
ام جنـگ عـراق بـا    فصل دوم كتاب، شامل بررسي تحوالت حد فاصـل اتمـ  

بعد از جنگ با ايران تا جنـگ  «ايران تا آغاز تجاوز عراق به كويت، تحت عنوان 
هدف نويسنده از طرح مباحـث ايـن فصـل از كتـاب     . تنظيم شده است» كويت

هاي جنگ دوم عراق و تجاوز اين كشور به كويت اسـت   توضيح و تحليل زمينه
نويسنده ضـمن  » ن جهان عربقهرما«براي تبديل شدن به صدام با فرض تالش 

در جهان عرب و احساسات مردم عـراق نسـبت    عبدالناصرترسيم نقش و چهره 
نويسـنده  . كشـد  و ميزان محبوبيـت وي را بـه نقـد مـي    صدام به وي، شخصيت 
و  ناصـر و تالش براي تخريب شخصيت  ناصرنسبت به صدام احساس حسادت 

 :نويسـد  دهد و سپس مي رنگ كردن نقش مصر در جهان عرب را توضيح مي كم
به اسـرائيل مسـافرت    1977در سال  انورساداتمصر  جمهور رئيسهنگامي كه «

گمشده خود را پيدا كرد و براي منزوي كردن نقش مصر در رهبري صدام نمود، 
به آغـاز روابـط مصـر بـا عـراق در دوران       سامرايي» .اعراب تالش فراواني كرد

طالعات خلبان ايراني كه بـه مصـر متـواري    جنگ عراق با ايران به بهانه تخليه ا
مبادلة وابسـته نظـامي،   «كند و گسترش اين مناسبات را كه با  شده بود، اشاره مي

همراه بود، توضـيح  » برداري از تجربه نظامي مصر برقراري دوره آموزشي و بهره
اي كه حتي به نوعي تنش ميان عراق و مصر منجـر شـد    سپس به مسئله. دهد مي
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 :نويسـد  وي مـي . كند كه از نقطه نظر نظامي بسيار حائز اهميت اسـت  اشاره مي

هاي اطالعاتي در اختيار داشتيم، هيچ كشور ديگـري   اي كه ما در فعاليت تجربه«
  هاي نظامي اسرائيل به ارزيابي اهداف و انگيـزه  اگر ما تحت تأثير روش. نداشت
م، چرا كه نيازها در هر شدي پرداختيم، مرتكب يك اشتباه فاحش مي ها مي ايراني

وي ريشه اين اخـتالف  » .اي با يكديگر تفاوت دارند  موضوعي به صورت ريشه
  .كند شان ذكر مي كفايتي آنها بلكه در ضعف اطالعاتي را نه در بي
بـدون تحليـل و ارزيـابي    » ساختار حكومتي در عراق«در توضيح  سامرايي

چهـره تـرور و   «عراق يـك   عميق از مناسبات درون ساختاري، بيشتر از رژيم
ترسيم و در همين روند مجدداً مشكالت خودش را و قـرار گـرفتن   » وحشت

در مورد ديگران كه به  سامراييهاي  بر خالف گفته. كند در مظان اتهام ذكر مي
اي بـراي وي   گونـه حادثـه   شدند، ظاهراً هـيچ  محض اتهام دستگير و اعدام مي

  .شود ايجاد نمي
تسليحاتي عـراق و علّـت عـدم كـاهش نيروهـاي       مبحث وضعيت نظامي و
بـراي توضـيح    1988در سـال   VXافزار شـيميايي   مسلح و همچنين توليد جنگ

موضوع قابل توجـه  . جهت تجاوز به كويت تنظيم شده استصدام انگيزه پنهان 
در اين بحث كه پيش از اين افشا شده بود، امكان توليد بمب اتمي توسط عراق 

و يا كمي بيشتر براي توليد اولين بمب اتمـي عـراق وقـت     فقط يك سال« :بود
  ».خواستيم مي

افـزايش و  «در توضيح اهداف عراق پس از اتمام جنگ با ايران بـه   سامرايي
هاي  اجراي پروژه«، »كنترل بيشتر نيروهاي مسلح«، »تحكيم سلطه رژيم در داخل

نويسد، عراق  و مياشاره كرده » تحميل نفوذ و سلطه بر منطقه«و  »صنايع نظامي
و » افزايش قيمت نفت«براي تأمين اين اهداف نياز به پول داشت و از دو طريق 

ــود  ــأمين آنهــا ب ــه ت ــا اســتقراض قــادر ب ــه همــين دليــل تــدريجاً مواضــع  . ي ب
در كنفرانس رباط تالش كرد صدام . با تهديد اسرائيل اتخاذ كرد» آميزتري تشنج«

به رسميت شناختن «عرب و » بر جهان رهبري معنوي«حاضرين را براي تحميل 
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 :نويسـد  مي سامرايي. رو شد متقاعد سازد كه با شكست روبه» اش اي سلطه منطقه
وي . كـرد  را دنبال مي ناصرايجاد يك جريان جهاني به نام خود و شبيه به صدام 

پس از جنگ با ايران همه نظرها را به خود متوجه سـاخت  صدام كند  اعتراف مي
ميدان بود، ولي تجاوز به كويـت بـه او ضـربه زد و از يـك رهبـر       و پيروز اين

  .خورده به وجود آورد پيروز، يك رهبر شكست
هـاي   ايجاد همبستگي عربـي بـا سياسـت   «برگزاري كنفرانس بغداد با هدف 

هـاي قبلـي    و دستيابي به پشتيباني مالي با ناديـده گـرفتن وام  » عليه امريكاصدام 
هـاي مـورد نظـر،     و عـدم تـأمين هـدف   صدام لفت با در مخا مباركسخنان . بود

كنـد در   تأكيد مـي  سامرايي. تغيير رويه دادصدام موجب شكست كنفرانس شد و 
در خفـا در حـال زمزمـه    «داد  عليه اسرائيل و امريكـا شـعار مـي   صدام حالي كه 

بـه  » .ها جلوگيري به عمل آورد كرد از واكنش امريكايي مخفيانه بود و تالش مي
هاي مهم  از طريق يك جاسوس دوجانبه و برخي شخصيتصدام حتي ي گفته و

بـه هـيچ   « :ها نيـز پيـام داد   ها پيام فرستاد و به امريكايي فلسطيني براي اسرائيلي
  ».را ندارد] فارس[خليج وجه قصد تهديد خطوط انتقال نفت از طريق 

رّي اش از قرارگـاه سـ   هنگـام بازديـد روزانـه   صـدام  با تشديد بحران، بعدها 
در  سـامرايي كند كه  طرح مي سازمان اطالعات ارتش، واقع در عطيفيه مسائلي را

ما هنگامي كـه مصـر را بـه    « :گويد ميصدام . كتاب خود به آن اشاره كرده است
وي در مورد كشـورهاي  » .جمع كشورهاي عربي بازگردانديم دچار اشتباه شديم

هايشـان   گذاشتيم تا خانـه  بازميها را  ما بايد دست ايراني« :گويد خليج فارس مي
بازگشـت   دربارهدر پايان با احساس نگراني  سامرايي. »را بر سرشان خراب كنند

و اعراب كمي ] فارس[كشورهاي خليج« :كند اين سؤال را طرح مي، صداممجدد 
از مصونيت الزم در برابر ملّت عراق برخوردار شود دسـت  صدام فكر كنند، اگر 

  »زد؟ به چه اقدامي خواهد
سـومين فصـل كتـاب را تشـكيل     » اشغال كويت و جنگ عراق با متحـدين «
م، در ناكامي عراق در جنگ هاي جنگ دو با فرض وجود ريشه سامرايي. دهد مي



ی  ۵٩۴ ر وازه  ی  ا   و
هـاي   در شرايطي جنگ بـا ايـران را پايـان داد كـه بـدهي     صدام « :نويسد اول مي

ورت دردناكي هاي توسعه اقتصادي به ص طرح. سنگين بر عراق تحميل شده بود
او نتوانست به هيچ يك از اهداف اوليه جنگ جامـة  . ه بودمتوقف يا فلج گرديد

انديشه «گيري  وي در جاي ديگري در مورد عوامل مؤثر بر شكل. »عمل بپوشاند
شرايط بد اقتصادي، ناكامي در دستيابي به اهـداف  « :نويسد مي» تجاوز به كويت

رهبري و مطرح شدن در تاريخ و تـرس از  ياي ؤاستراتژيك در جنگ با ايران، ر
تـوجهي و   همراه ارزيابي نادرست و نـاداني و بـي  » توطئه و نگراني از سرنگوني

در مـورد جنـگ    سامرايي. هاي تجاوز به كويت را شكل داد نگري، زمينه سطحي
برابـر بادهـاي    او به جـاي ايسـتادگي در  « :نويسد به ايران ميصدام اول و حمله 

گرايي را برافروخت و سبب شد تـا بـه    وزيد، آتش فرقه ايران ميجديدي كه از 
هـا گرداگـرد    جاي متزلزل شـدن رژيـم ايـران و يـا متالشـي شـدن آن، ايرانـي       

گيـري   چنين نتيجه ،پايه اين تجزيه و تحليل نويسنده بر» .روحانيون متحد شوند
 راييسـام كويـت از نظـر   . ناپـذير بـود   كند كه آغاز يك مرحله جديد اجتناب مي

  .بود» هاي بزرگ نفتي و دروازه عراق به سوي حوضچه] فارس[كليد خليج«
و گـزارش سـفر بـه برخـي از كشـورهاي      صـدام  در مورد جلسه با  سامرايي

، ]فـارس [ كشورهاي خلـيج « :كند را چنين نقل ميصدام  هاي ديدگاهفارس،  خليج
خون . ني شديمما وارد جنگي طوال. شان در قبال ما عمل نكردند برتعهدات مالي

ولـي  . نقش ايران را در منطقه محدود كرديم. داديم و اموال زيادي صرف كرديم
هـاي مـالي مـا اقـدام      نه تنها نسبت به جبران خسـارت  ]فارس[ كشورهاي خليج

وي سـپس  » .ها عليه انقالب عراق توطئه كردنـد  نكردند، بلكه به اتفاق امريكايي
هـاي   هـاي صـنايع و پـژوهش    دادن برنامهر ابه تالش امريكا براي تحت تأثير قر

علمي و كاهش حجم نيروهاي مسلح عراق و كاهش قيمت نفت اشاره و تأكيـد  
 ».رود در چنين شرايطي پيروزي نظامي ما بر ايران رو به ضعف مـي « :ه استكرد

در برابر يك ضربه هوايي و يـا بيشـتر از   « :كند برپايه همين درك تأكيد ميصدام 
هاي امنيتي را تقويت و براي پاسخ نظامي  يار باشيد، سرويسسوي اسرائيل هوش



تاب باره  ند  ی   ۵٩۵  کا

بـرداري از اخـتالف ميـان     بهـره  بـر ضـمن تأكيـد   صـدام  » .آمادگي داشته باشيد
تواند از رسيدن ما به تنگـه   كس نمي هيچ« :كند فارس تصريح مي كشورهاي خليج

  ».هرمز جلوگيري كند
و تفكّرات صدام، رونـد   ها در ادامه اين فصل پس از توضيح انديشه سامرايي

تشــريح بحــران را بــا اشــاره بــه جنــگ تبليغــاتي عليــه اســرائيل و كشــورهاي 
و سپس آغاز تجاوز عراق به كويـت و صـدور بيانيـه شـماره يـك       فارس خليج

تصـميم بـه   « وي با اشاره به غارت كويت. كند انقالب از راديو عراق تشريح مي
او « :نويسـد  مـي  طارق عزيـز ر مورد داند، ولي د را يك تصميم فردي مي» تجاوز

ضمن پشتيباني از تجاوز به كويت، احتمال واكنش غرب و كشورهاي عربـي را  
گيـري و اقـدامات    با گزارش برخي جلسـات تصـميم   سامرايي» .ضعيف دانست

هـاي سياسـي و    انجام شده، نوعي ترديد و نگرانـي در فرمانـدهان و شخصـيت   
  .داند ميصدام طه ثقل تصميمات را متوجه كند و مجدداً نق نظامي را ترسيم مي

مقايسـه   ةدربار يبه نقش خود در تهيه گزارش ،وي همچنين با اغتنام فرصت
در مـورد گـزارش يـك     سـامرايي . كنـد  جنگ كويت با جنگ ويتنام اشـاره مـي  

مـاه قبـل از آغـاز     سـه يات طرح حمله متحدين، ة جزئئدار امريكايي و ارا درجه
يات دقيـق  ئوي اين اقدام امريكا را پس از مطالعه جز .دهد حمله توضيحاتي مي

اين جزئيات را توضـيح نـداده   وي بيش از . طرح، يك اقدام فريب دانسته است
 ت سازمان سـيا از بغـداد  ئرسد نويسنده متعاقب اخراج هي ولي به نظر مي است،

هـا   هـا بـا امريكـايي    صورت گرفت، همچنان از برخي كانـال صدام كه به دستور 
  .اط داشته استارتب

عـزّت  بـه رياسـت   » تشـكيل كميتـه عمليـات چريكـي    «همچنين به  سامرايي
  كنــد كــه بخشــي از اهــداف آن كشــتن رهبــران شــاخص   اشــاره مــي الــدوري
نظامي عربستان سعودي، حاكمان كويت و برخي فرماندهان انگليس و  - سياسي

بودنـد كـه    هاي فلسطيني تعهـد كـرده   برخي از سازمان«حتي . امريكا بوده است
. گرچـه هـيچ اقـدامي انجـام ندادنـد     » .منطقه و اروپا را به آتش خواهند كشـيد 
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ناپـذير حملـه متحـدين بـه عـراق را       نويسنده در ادامه گزارش خود روند اجتناب

ناديده گرفتن اين موضـوع،   داند، ولي با را متجاوز ميصدام  آنكهتوضيح و به رغم 
از حمـالت هـوايي متحـدين بـه عـراق      را براي آغـ  فارس م خليججنگ دوعنوان 
  .م در واقع با اشغال كويت آغاز شداب كرده است، در صورتي كه جنگ دوانتخ

با ايجاد ترديد در مورد تأثير حمالت موشكي عراق بـه اسـرائيل    وفيق سامرايي
جـرأت بـه كـارگيري عامـل شـيميايي دوگانـه و اسـتفاده از        صـدام  « :نويسـد  مي

حمـالت هـوايي و    متعاقب» .بيولوژيك را نداشت هاي هاي حامل كالهك موشك
هاي صنعتي و اقتصادي عراق، حمـالت   انهدام بخشي از توان نظامي و زيرساخت
نشان دهنـده استيصـال    سامراييگزارش . زميني متحدين به رهبري امريكا آغاز شد

 طبقچنان كه هيچ چيز . در اين جنگ است عراق ارتش عراق و فرماندهان نظامي
بـراي   بوشبا نقل اظهارات  سامرايي. رفت ني و مطابق خواسته آنها پيش نميبي پيش

اين لحظـه  « :نويسد بس مي و صدور فرمان آتشصدام بس و تصميم  برقراري آتش
 پـنج تنهـا   سـامرايي » .را از مرگ قطعي نجـات داد صدام همان لحظة لعنتي بود كه 

 آنكـه ده است، حال صفحه از گزارش خود را به تشريح جنگ زميني اختصاص دا
ـ  چي براي تشكيل بيسيمصدام در صفحات بعد تنها در مورد دستور  رد زبـان  هاي كُ

  .صفحه تجزيه و تحليل و گزارش نوشته است پنجو فارس، 
با صدام وي در كتاب خود انتقال هواپيماهاي عراق به ايران را حاصل توافق 

ان كل اطالعات ارتـش  كند كه معاون سازم ايران و بدون مشورت با وي ذكر مي
در ميان تصميمات عجيب صدام وي ضمن عجيب دانستن اين اقدام . بوده است

كـه در   -يطي كه هنوز خون فرزندان دو كشور در شراصدام چگونه « :نويسد مي
خشك نشـده، تصـميم    -رين جنگ خونين بر زمين ريخته شده ت جريان طوالني
در حـالي كـه    سـامرايي  »كنـد؟  خاذ ميترين هواپيماهاي عراق را ات اعزام پيشرفته

دهـد، در مـورد    خود را از تجزيه و تحليل اين اقدام ناتوان و حيـران نشـان مـي   
هـا   خواسته اسـت بـه كـويتي   صدام گيرد،  زبان نتيجه مي چي فارس سيم وجود بي

  .تفهيم كند در اين جنگ به استعداد يك لشكر پياده از ايران شركت دارد
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و پنهـان مانـدن آن را بـه    » هاي نفت انفجار چاه«راي بصدام دستور  يسامراي
كند و سپس بـه دسـتور    نشيني بود، ذكر مي به معناي تصميم به عقب اينكه دليل

بنـدي و پيامـدهاي آن اشـاره     نشيني بدون تعيين اولويـت و زمـان   به عقبصدام 
اثر اين اقدام، روحيه نيروها درهم فروريخت و سـيل عظيمـي از    بر. كرده است

ايـن امـر   . يروهاي انساني و مكـانيزه روي جـاده اصـلي بـه حركـت درآمدنـد      ن
پيشروي نيروهاي متحدين را تسهيل و دامنه تلفات را بـر اثـر بمبـاران هـوايي،     

گيـري   آميـز نتيجـه   وي پس از توضيح ابعاد ايـن شكسـت فاجعـه   . گسترش داد
ول ئالقـي مسـ  رتبه و فرماندهان ارتـش، از نظـر اخ   همه ما افسران عالي« :كند مي

توطئه كنيم و او را به صدام هستيم، چرا كه ما نتوانستيم براي نجات كشور عليه 
  ».قتل برسانيم

هـاي   صفحه از گزارش و تحليل 64به صورت پراكنده  سامراييدر حالي كه 
صفحه بحثي را تحت  20م اختصاص داده است، ناگهان در خود را به جنگ دو

صرف نظـر از عـدم   . تنظيم كرده است» منگ دوموازنه استراتژيك در ج«وان عن
هاي تنظيم شده و جاي اصلي اين بحث كه قاعدتاً بايد در ابتـداي   تناسب بحث

برداري قرار گيـرد،   فصل و براي توضيح وضعيت توازن قواي طرفين مورد بهره
اين بخش از بحث كه در قواره برآورد اطالعات استراتژيك تنظيم شـده اسـت،   

تر  ها منسجم آن با تخصص و رسته شغلي نويسنده از ساير بحث به دليل تناسب
الي اين متن، با يك عبارت، وضـعيت عـراق را در برابـر     در البه سامرايي. است

وي . تهاجم هوايي ترسـيم كـرده اسـت تـا ابعـاد تـوازن قـوا را ترسـيم نمايـد         
شد، وضع ما در عراق بسـان كسـي   هنگامي كه جنگ هوايي شروع « :نويسد مي
هـا و   هـايش را بـر سـر و چشـم     رود و دسـت  كه روي زانوهـايش راه مـي   ودب

گذارد تا صداي صاعقه را نشنود، اما هر لحظه ضربات بيشـتري   هايش مي گوش
  ».نمايد را دريافت مي

برخالف جنگ ايران و عـراق، تجـاوز عـراق بـه كويـت را بـه عنـوان         سامرايي
 طارق عزيزوي مجدداً در اين بحث . مورد بررسي قرار داده است» ارزيابي اشتباهات«
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» هاي احتمـالي  هاي احمقانه از واكنش به برداشت«را مورد حمله قرار داده و او را 

طـارق  نقـل از  بـه  را داشته اسـت و  » مشوق«متهم ساخته و معتقد است وي نقش 
از   بازگردانـدن كويـت بـه عـراق،    « :گويد، او گفته است در صفحات بعد مي عزيز

ترين فرد براي  از حيث تاريخي، شايستهصدام . رقدرت خواهد ساختعراق يك اب
 :كنـد  نويسنده در ادامه همين مطالب تأكيد مي» .باشد دوش گرفتن اين پرچم مي بر
هاي احتمـالي مرتكـب خطـا     بيني واكنش دچار اشتباه محاسبه شد و با پيشصدام «

معتقد بود «رد كه نكصدام وي مدعي شده است هيچ كس مخالفتي با ديدگاه » .شد
اين واكنش چيزي بيش از يك حمله هـوايي يـا منحصـر بـه كويـت يـا فقـط در        

  .نخواهد بود» چارچوب جنوب يا در قالب يك سازش سياسي
بــس و  هــا بــراي برقــراري آتــش گيــري امريكــايي علــت تصــميم ســامرايي

هـا بـه توجيـه آن     هاي مختلف را بررسـي كـرده و از موضـع امريكـايي     واكنش
. ذكر كرده است» سياسي پرهيز از ايجاد خأل«از عوامل را ت و يكي ته اسپرداخ

گوينـد كـه وجـود     برخي مي« :نويسد وي در جاي ديگري به نقل از ديگران مي
وي نظـر خـودش را در ايـن    » .ايران، مستلزم عدم نابودي نيروهاي عراقي بـود 

نـي بـر اينكـه    به نظر من ارزيابي متحـدين مب « :مورد صراحتاً چنين نوشته است
ترين و بهتـرين دليـل بـود كـه      رژيم عراق به سرعت سرنگون خواهد شد، مهم

در ادامه بحث خود در صفحات بعد و  وفيق سامرايي ».منجر به توقف جنگ شد
در توضيح سياست عراق در برابر ايران به ماهيت دوگانـه ايـن سياسـت اشـاره     

دن به ايران و ايجاد تشـنج  سياست پنهاني نزديك ش«صدام نويسد،  كند و مي مي
بـه نظـر   . كنـد  را دنبـال مـي  » تبليغاتي به منظور پيشگيري از پيامدهاي منفـي آن 

از نقـش وي در برابـر ايـران    صدام رسد اين توضيحات نويسنده مؤيـد درك   مي
. بوده اسـت صدام باشد و همين امر در واقع علّت اصلي ادامه حيات سياسي  مي

بازگشت « :كند گيري مي وضعيت داخلي عراق نتيجه پس از ترسيم وفيق سامرايي
و » بـراي تـداوم حـاكميتش غيـرممكن شـده اسـت      صدام روح زندگي به كالبد 

  ».را سرنگون خواهند كردصدام ها  عراقي«



تاب باره  ند  ی   ۵٩٩  کا

» و امنيت او در عراقصدام «به موضوع  وفيق سامراييچهارمين فصل كتاب 
و صدام ي شخصيت محتويات اين فصل كه شامل بررس. ص يافته استااختص

را روشـن  صـدام  هاي امنيتي است، در واقـع علـت تـداوم حكومـت      سرويس
اي كه كمتـر   به غير از چند مسئلهصدام نويسنده در ترسيم شخصيت . سازد مي

در ساير منابع به آن اشاره شده است، عمدتاً به مسائل تكـراري بسـنده كـرده    
سازد اشـاره   ابع را آشكار ميبا ساير من وفيق سامراييآنچه تفاوت نوشته . است

توانمندي جسمي و انجام . باشد و يتيم بودن وي ميصدام وي به خانواده فقير 
كار مستمر و اهتمام به مطالعه كتب تاريخي و سياسي و سحرخيزي، همراه با 

بـه   اينكـه ضـمن  . شك و ترديد نسبت به ديگران، بخشي از اين مسائل است
و » هاي امنيتي اهميت زيـادي قائـل اسـت    سبراي سرويصدام « سامراييگفته 

 :گيري قدرت سرداده اسـت ايـن اسـت كـه     اولين شعاري كه پس از به دست
هـاي امنيتـي منصـوب     به سـرويس صدام م اهتمام از عالئ» .ايم كه بمانيم آمده«

صـدام  فرزنـد   قصـي . باشـد  ها مـي  اش در درون سرويس نمودن افراد خانواده
به عنوان مرد شـماره يـك    1991گذرانده و در سال اي را  آموزش امنيتي ويژه

  .شد امنيتي تلقي مي
هـاي اطالعـاتي جهـان     مورد توجه ويژه سرويسصدام معتقد است  سامرايي
را درك صـدام  هاي اطالعاتي بافت روانـي   نويسد كه سرويس وي مي. قرار دارد

خص بازتـاب ايـن پديـده در شـ    . نمودند و بر همين اساس دست به اقدام زدند
بيني و خودكـامگي و خودخـواهي و    اين بود كه منجر به ايجاد خودبزرگصدام 
گرچه  سامرايي. ور شدن او در دريايي از رؤياهاي عظمت و رهبري گرديد غوطه
هاي اطالعاتي را براي توجيه بخشـي از   از سرويسصدام خواهد تأثيرپذيري  مي

اين مسـئله را بررسـي و   رفتارهاي وي مورد تأكيد قرار دهد، ولي سازوكارهاي 
  .دهد مورد توجه قرار نمي

قبلي خود و تنها  هاي ديدگاهدر تناقض با  ر ادامه اين فصل از كتاب نويسندهد
 هاي اطالعاتي در مورد جنگ ايران و عـراق  از سرويسصدام در اثبات تأثيرپذيري 



ی  ۶٠٠ ر وازه  ی  ا   و
هـاي   به اين ترتيب جنگ عراق و ايران براي منحرف كردن تـالش « :نويسد مي

شان از درگيري اعراب و اسرائيل به سوي يك درگيـري ديگـر    اعراب و توجه
قدرت ايران را با توسل به قـدرت  «برمبناي اين طرح قرار شد » .شكل گرفت
وي وقوع اين جنگ را به سود اسـرائيل و تركيـه ارزيـابي    » .كوبند عراق درهم

  .كند مي
، در مـورد نگرانـي   در ادامة همين مباحث و براي اثبات نظـر خـود   سامرايي

هـاي فلسـطيني    سـازمان « :نويسـد  از حمله اسرائيل و هشدارهاي وي مـي صدام 
وي در پايان اين » .اند گونه اطالعات را در اختيار رياست جمهوري قرار داده اين

توان گفت كه تمـام ايـن مسـائل در     آيا نمي« :نويسد بحث با طرح يك سؤال مي
  »باشد؟ هاي اطالعاتي مي واقع جنگ سرويس

بـه جـادوگران و   صدام در بخشي از اين فصل، تشريح اعتقادات و تمايالت 
دهـد   وي توضيح مـي . صفحه را به خود اختصاص داده است 11بيني آنها،  پيش

از فقـر و نـداري بـه ثـروت     صدام ساله بر اثر بخشش  12چگونه يك پسر بچه 
در بخشـي تحـت    ييسامرا. براي او راننده و محافظ قرار دادصدام رسيد و حتي 

كنـد كـه شـامل     صـفحه ذكـر مـي    15عنوان نفوذهاي ويژة متقابل مسائلي را در 
هاي سياسي ناشي از اقدامات جاسوسـي عـراق در خـارج از كشـور و      رسوايي

  .هاي نظامي عراق است همچنين نفوذ موساد در وزارت دفاع و يا برخي وابسته
ي عـراق بـا شـوروي و در    به مناسبات دوجانبه سرويس امنيتـ  وفيق سامرايي

و همچنـين   14-اختيار قرار دادن موشك فـونيكس و قطعـات هواپيماهـاي اف   
سازي امكان بازديد كارشناسان شوروي از هواپيماهـاي فـانتوم ايـران كـه      فراهم

در ادامة بحث . كند توسط يك خلبان ربوده و به عراق منتقل شده بود، اشاره مي
كند  با فرماندهان را تشريح ميصدام ه رابطه و صفحات پاياني اين فصل، نويسند
  .كه از بعضي جهات قابل توجه است
» هاي مردمي و مخالفان عليه صـدام  حركت«آخرين فصل كتاب تحت عنوان 

انتفاضـه حاصـل شكسـت عـراق در     «بر پايه اين مالحظه تنظيم شده است كـه  



تاب باره  ند  ی   ۶٠١  کا

تـه و اعـاده   فروريخ و نظام امنيتي عراق بر اثر ايـن تحـول درهـم   » .كويت است
به عنوان يك عنصر اطالعاتي و  سامرايي. پذير نيست مجدد آن به سهولت امكان

صدام حل براي براندازي  ك راهاين زمينه را مبناي ارائه ي امنيتي استنباط خود در
  .قرار داده است كه در صفحات پاياني كتاب مورد بحث قرار گرفته است

عراق و در واكنش به نظـام اسـتبدادي   درحالي كه نقطه آغاز انتفاضه از درون 
آغاز  - توسط مردم  - رخوردگي از نتايج شكست در دو جنگ حاكم بر عراق و س

خود مبني بر تأكيد بر قيـام ملـت عـراق و همـراه بـا       شد، نويسنده بر خالف نظر
لشـكر ارتـش و سـپاه در     15اغراض سياسي، تحوالت در انتفاضه را برپاية تجمع 

هـاي   اشغال چاه«نويسد هدف ايران در يك مرحله   و حتي مي مرز قرار داده است
با اين توضيحات،  سامرايي. بوده است» خانه در جنوب خانقين نفت مجنون و نفت

و مداخلـه ايـران، در واقـع    صدام ضمن تأكيد بر انتفاضه به عنوان حاصل شكست 
جلوگيري از  دليلها مبني بر توقف پيشروي به سمت بغداد را به  تصميم امريكايي

وي سـپس  . كند برداري ايران، توجيه مي بهرهممانعت از  فروپاشي و تجزيه عراق و
فروپاشـي قـدرت رژيـم و     كـه تنفـر مـردم از رژيـم و    با وجود اين« :كند تأكيد مي

همچنين تلخي شكست سنگيني كه دامنگير عراق گرديد، به عنوان انگيـزه اصـلي   
، ولي تجمع نيروهاي مجلس اعال در شود گيري انتفاضه خودجوش تلقي مي شكل

سـيم در داخـل    هـاي بـي   اهواز و دزفول و قصرشيرين و همچنين مشاهده شـبكه 
  ».ريزي قبلي براي انتفاضه بود عراق بيانگر نوعي برنامه
اسـاس   برابر واقعيـات باشـد بـر    آنكهپيش از  سامراييقضاوت و ارزيابي 

ر چنين احتمالي وجـود  زيرا اگ. اغراض و اهداف سياسي صورت گرفته است
كردنـد و امريكـا و    بينـي مـي   ها تمهيداتي را بـراي مقابلـه پـيش    داشت عراقي

از  سـامرايي . گرفتنـد  هاي خود اين موضوع را در نظر مـي  انگليس نيز در طرح
با متحدين و پاسخ آنها به درخواست كمك از سوي » انقالبيون«سيم  شنود بي

شما هوادار ايرانيد و ما از شـما پشـتيباني   « :دنويس انقالبيون، به نقل از آنها مي
كمك كرد تـا بـار   صدام اين پيام به رژيم « :كند وي سپس اضافه مي» .كنيم نمي



ی  ۶٠٢ ر وازه  ی  ا   و
كوپترهـاي   آن به هلي  عالوه بر. دست گيرد هديگر با قدرت تمام زمام امور را ب

كوبيدن انقالبيون در جنـوب و شـمال    مسلح اجازه داده شد تا به منظور درهم
  ».راق به پرواز درآيندع

شديداً به ايران هشدار داد تا از دخالت در اوضـاع   بوش، سامراييبرابر اظهارات 
ايـن هشـدار اثـر خـود را     « :گيرد كه نويسنده از هشدار بوش نتيجه مي. پرهيز نمايد

هاي مستقيم به انقالبيـون در جنـوب دسـت برداشـت و      ايران از ارسال كمك. كرد
  ».در حوالي مرز با عراق گرد آورده بود، به عقب برد نيروهاي خود را كه

در ادامه كتاب خود برنامه و روش سركوب مردم عراق و اختياراتي  سامرايي
مداخلـه  «دهـد و بـه بهانـه     به فرماندهان خود داده بود توضـيح مـي  صدام را كه 
گونـه  كند و بدون هيچ  گرايانه رژيم عراق دفاع مي از اقدام سركوب  عمالً» ايران

رغـم گسـترش در    در هـر صـورت انتفاضـه بـه    . پردازد انتقادي به تشريح آن مي
غـرب  » چكش تعـادل «سراسر عراق تدريجاً فروكش كرد و با استقرار نيروهاي 

در منطقه زاخو، از نيروهاي عراق خواسـتند كـه تـا جنـوب اسـتان دهـوك بـه        
اي  چـاره  وهـا سـرانجام نير « :نويسد وي مي. نشيني نمايند صورت تدريجي عقب

نداشتند جز اجراي اين خواسته و تخليه استان دهوك؛ عالوه بر اين، دو اسـتان  
  ».اربيل و سليمانيه را تخليه كردند

در بررسي شكست انتفاضه در تناقض آشكار با ادعاي قبلـي خـود،    سامرايي
 پيمـان  انتفاضه فاقد يك هم« :نويسد ريزي قبلي و مداخله ايران مي مبني بر برنامه

پيماني كه آمادگي تداوم پشتيباني از انتفاضـه و در اختيـار نهـادن     هميا نظامي و 
اين، خودداري متحـدين   عالوه بر. افزار داشته باشد، بود تداركات رزمي و جنگ

ردهـا بـه   سياسـي، توقـف پيشـروي كُ    جلوگيري از خأل دليلبه صدام از سقوط 
ديد عراق بر اين منطقـه،  سمت موصل، ضعف انتفاضه در جبهه مياني و فشار ش

هاي مخالف و عدم هماهنگي عملياتي بين شمال و جنـوب   فقدان رهبري گروه
  .به عنوان بخش ديگري از عوامل شكست انتفاضه ذكر شده است

به معارضـه و نقـش    سامراييردها با رژيم عراق و سپس نحوه پيوستن مذاكرات كُ



تاب باره  ند  ی   ۶٠٣  کا

. دهـد  هاي ديگر كتاب را تشكيل مي وي در ميانجيگري ميان بارزاني و طالباني، بخش
 :كند در عين حال اعتراف مي ،به فريبكاري و دروغصدام نويسنده ضمن متهم ساختن 

محبوبيتي كه فقـط بـه اهـالي    . اي دارد در داخل عراق محبوبيت مردمي گستردهصدام «
گردد، بلكه شامل اهالي مناطق شمالي و جنوبي عـراق   تسنن مناطق مياني محدود نمي

بر دامنه محبوبيـت  « ،»ها تمام فجايع و مصيبت«رغم  پايان جنگ با ايران به» .هست نيز
  .تلقي شد» قدرتو سمبل پيروزي «افزود و او به عنوان صدام » مردمي

كـاهش  صـدام  سال پس از جنگ دوم، محبوبيـت   ششاعتقاد دارد  سامرايي
در  اييسـامر . يافته است و او راهي غير از خشـونت و سـركوب خـونين نـدارد    

صـدام   دربارهالمللي، ديدگاه كشورهاي مختلف را  اي و بين بحث موضوع منطقه
براي امنيـت كشـور   صدام كويت از سرنگوني . كند و طول حكومت وي بيان مي

كند، ولي مايل است معادلـه حكومـت عـراق كـامالً از ايـران دور       خود دفاع مي
در . منان او قـرار نگيـرد  كند عراق در دست هواداران دش سوريه تالش مي. باشد

گروهي . تضاد استدر هاي موجود  سياست ايران با داده« :نويسد مورد ايران مي
تداوم وضع فعلي را به منزله سپر بال در برابر ضـربه امريكـا بـه ايـران ارزيـابي      

. كننـد  حمايت مـي صدام گروهي ديگر از فرايند مشاركت در سرنگوني . كنند مي
وي » .كننـد  راق را به منزله آغاز ضربه به ايران تلقي مـي گروه ديگري تغيير در ع

نفـوذ  . هسـتند صـدام  امريكا و انگليس شديداً مايل به برانـدازي  « :كند اضافه مي
آنهـا معتقدنـد احتمـال يـك     . امريكا بر معارضه در عراق افـزايش يافتـه اسـت   

  ».آسا كه ظرف يك يا دو روز همه چيز را تغيير دهد وجود دارد كودتاي برق
مـا نبايـد از يـك    « :نويسـد  به بررسي ساير سناريوها پرداخته و مـي  سامرايي

وي پـس از بررسـي وضـعيت    » .عمليات مشترك مهار شده واهمه داشته باشـيم 
تـر آن اسـت كـه هـيچ كـس       مشكل بـزرگ « :نويسد معارضه در داخل عراق مي

يرد و وليت پشتيباني از معارضه را برعهده بگئحاضر نيست به صورت جدي مس
ولـي  . ينـد تغييـر را عملـي سـازد    خواهد به شيوه خـاص خـود فرا   هر كس مي

  ».دهد كس به صورت مطلوب اقدامي صورت نمي هيچ



ی  ۶٠۴ ر وازه  ی  ا   و
و فرار دامادهـاي او و  صدام فروپاشي خانواده  در بررسي ازهم وفيق سامرايي

ضرورت پذيرش چنين افرادي كه حتي دستشان به خون مردم عراق آلوده است 
و جـدا نمـودن وي از حـزب و ملـت و     صـدام  عمليـات برانـدازي   « :نويسد مي

ولـي مسـتلزم   . يستهاي امنيتي و اطالعاتي نيروهاي مسلح غيرممكن ن سرويس
حسـين  نويسنده بر اين بـاور اسـت كـه    » .هاي رواني و عملي است برداشتن گام

هـا پـس از وارد سـاختن يـك ضـربة ديگـر، او را        كرد امريكايي تصور مي كامل
چنـين درخواسـتي را بـراي     حسـين كامـل  حتـي  . نـد كـرد  هخواصدام  جانشين
سـبب گرديـد بـه ايـن      حسين كامـل عدم استقبال از . ها مطرح ساخت امريكايي

او  ».نقش وي به قهقـرا رفتـه و رؤياهـايش ناكـام مانـده اسـت      «نتيجه برسد كه 
ـ . تصميم گرفت به عراق برگردد را عـدم   حسـين كامـل  تـرين اشـتباه    رگزوي ب

  .داند اي كه در اختيار داشت مي برداري از اطالعات گسترده بهره
ــاي حــذف  بررســي راه ــدام كاره ــع  ص ــاب در واق ــايي كت در قســمت انته

سـناريو بـا ابعـاد     چهاروي با ذكر . است سامراييترين و آخرين سخن  مشخص
كودتـاي  «. كنـد  كار مورد نظر خـود را بيـان مـي    هاي آن، راه مثبت و محدوديت

و » ايجاد نيروهاي معارضين در شـمال «، »م گسترده مردمي و نظاميقيا«، »نظامي
كار است كه ذكـر شـده    راه چهار» انجام عمليات ويژه مسلحانه در داخل عراق«

عمليات ويـژه مسـلحانه در داخـل و تـرور     «كار چهارم يعني  راه سامرايي. است
نـد و  ك را انتخاب مي» و حمله به اهداف حساسصدام هاي شاخص رژيم  چهره

دهد و از  كننده سوق مي اوضاع را به نقطه تعيين«كار  بر اين نظر است كه اين راه
  ».آورد مداخله خارجي جلوگيري به عمل مي

هاي حاصله از تـرور   پايه درس كار چهارم را بر علت انتخاب راه سامراييگرچه 
كنـد،   مـي و خانواده او در باالترين سطوح ذكر صدام به منزله فروپاشي امنيت  عدي

قيام  رسد با توجه به ديدگاهي كه در ابتداي فصل در مورد انتفاضه و ولي به نظر مي
  .كند هاي امريكا و انگليس تفكر و اقدام مي مردمي دارد، بيشتر در چارچوب طرح
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