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مناسبت

دکتر والیتی در گفت و گو با «اشپیگل»:

«صدام» باید پاسخگوی
چرایی آغاز جنگ باشد

مجله آلــمــانــی اشپیگل،
اواســـــط ســپــتــامــبــر ســال
(۱۹۸۸شــــهــــریــــور مــاه
 )1367یعنی در ماههای
نــخــســت پــــس از قــبــول
قطعنامه  ۵۹۸از سوی
ایـــــران و ط ــی م ــذاک ــرات
مستقیم میان ایران و عراق
برسرآتشبس،مصاحبهای
با دکتر علیاکبر والیتی،
وزیـــر خــارجــه وقــت ایــران
انجام داد .به گزارش سایت «تاریخ ایرانی» ،دکتر والیتی در
آن زمان ،در رأس هیئتی بود که تحت نظارت سازمان ملل
متحد ،وظیفه انجام مذاکرات صلح در ژنو را بر عهده داشت.
آن چه در پی میآید ،فرازهایی از این گفت و گوست.
در جبههها آتشبس حاکم است؛ اما در ژنو
مذاکرات صلح میان ایــران و عراق کامال به بنبست
رسیده است .آیا این خطر که به زودی بار دیگر جنگ
شروع شود ،وجود دارد؟
ما امیدواریم که این گفتوگوها به یک راهحل قطعی برای
این مناقشه منجر شود .اما این نتیجه به حسننیت طرف
مقابل بستگی دارد .ما به هر حال خواهان صلح هستیم.
مذاکرات ژنو به خاطر اختالف صد ساله
بر سر خط مــرزی شطالعرب قفل شده اســت .عراق
میخواهد این آبراهه را که تنها راه دسترسیاش به
خلیج فارس است از الشه کشتیها پاک سازی کند تا
بار دیگر امکان دسترسی به بندر بصره فراهم آید .علت
مخالفت شما با این خواسته چیست؟
آن چه شما شطالعرب مینامید ،برای ما ایرانیها اروندرود
است .عراق کشوری است که تازه پس از جنگ جهانی اول
به تاریخ راه پیدا کرد .چگونه امکان دارد که اختالف بر سر
اروندرود صد ساله باشد؟
چــون ایــرانـیهــا از قبل بــا تــرکهــا بــر سر
مرزکشی اختالف داشتند و بصره بیش از هزار سال
یکی از ُپلهای بزرگ عربی برای تجارت دریایی بود.
امپراتوری عثمانی در اروپای جنوبی هم جنگهای مرزی
زیادی داشت .درگیری بر سر بینالنهرین ،یعنی منطقهای
میان فرات و دجله که امروز با نام عراق از آن یاد میشود،
از جمله مهمترین بخشهای تاریخ ما به حساب میآید.
در غالب آن دوران ،بینالنهرین یا حداقل بخشهایی از
آن به ایران تعلق داشت .امروزه نیز شما میتوانید ویرانه
کاخهایی را در بغداد ببینید که قبل از دوران اسالمی و
توسط سلسله پادشاهی ایرانی ساسانیان بنا شده بودند.
اگر عراقیها بخواهند کتابهای تاریخ را باز کنند ،ما هم با
کمال میل حاضریم در این چالش شرکت کنیم.
	 از آن جایی که مالکیت این آبراه به نمادی از
پیروزی در این جنگ بدل شده است ،آیا امکان دارد که
درگیری بر سر آن اجتنابناپذیر باشد؟
مشکل اصلی این است که صدام حسین میخواهد به
ملتش نشان دهد که پیروز شده است .چرا ما باید به این
دلیل هزینه بدهیم؟ او باید پس از هشت سال جنگ به
ملتش حساب پس بدهد و بگوید که اصال به چه علت این
طوالنیترین و وحشتنا کترین جنگ تاریخ معاصر را
آغاز کرد و چه نصیبش شد؟ صدام باید پاسخگوی چرایی
آغاز جنگ باشد .اگر او تسلط موقتی بر اروندرود را نشانه
پیروزی خود میداند ،دچار خیال باطل شده است.
مهمترین اولویت ایران بعد از جنگ کدام
است ،بازسازی اقتصادی یا تجهیز نیروهای مسلح؟
نمیتوان این دو را از هم جدا کرد .جمهوری فدرال آلمان
هم پس از جنگ با بازسازی اقتصادی شروع کرد و خیلی
زود یک ارتش جدید تشکیل داد .این به معنی آن نیست که
یک جنگ جدید شروع شود .ما تنها میخواهیم با اطمینان
از حاکمیت ،انقالب و کرامت ملی خود دفاع کنیم.
کشور شما بــرای بــازســازی به کمکهای
خارجی نیاز دارد .آیا قصد دارید که در آینده بیشتر
درواز ههـــای خود را به روی غرب باز کنید و حتی به
عادیسازی روابط با آمریکا هم بپردازید؟
دوره دشواری را در پیش داریم .ایاالت متحده از همان
آغــاز کــار ،علیه انقالب اسالمی اقــدام کــرد .نقطه اوج و
آشکار این خصومت ،ساقط کردن هواپیمای مسافربری
ما بر فراز خلیج فارس بود .به دالیل کامال متقن و قابل
اثبات ،گناه این مسئله متوجه آمریکاییهاست؛ اما آنها
حاضر به عذرخواهی هم نشدند .آیا عذرخواهی بابت به
قتل رساندن تقریبا  ۳۰۰غیرنظامی ،تا این اندازه دشوار
است؟ آیا شما توقع دارید که ما به سوی آمریکاییها برویم؟
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با پیروزی انقالب اسالمی ایران ،در بهمن ماه سال،1357
سران مرتجع عرب ،از وقوع قیامهای مشابه در کشورهای
تحتسلطهشان،بیمناکشدند.ازسویدیگر،دولتآمریکا
بهدلیلازدستدادنمنافعسرشاروراهبردیخوددرایران،
در پی ضربه زدن به نظام نوپای جمهوری اسالمی بود .در
این بین ،آشوب ناشی از فعالیتهای تروریستی گروهکها
در مناطق مختلف کشور ،این توهم را برای دشمنان انقالب
به وجود آورد که میتوانند با حملهای همه جانبه ،به حیات
جمهوری اسالمی خاتمه دهند .در چنین شرایطی بود که
رژیم بعث عراق ،در  31شهریور  ،1359هجوم همه جانبه
بهمرزهایایرانراآغازکرد.گمانصداماینبودکهمیتواند
با سرعت و بدون دردســر ،مناطق نفتخیز جنوب و غرب
ایران را اشغال کند و به اهداف جاهطلبانه خود دست یابد؛
اما دفاع جانانه فرزندان دلیر و سلحشور ایران زمین ،همه
نقشههایاووحامیانشرانقشبرآبکرد.درنخستینگامو
باوجودشرایطبحرانیناشیازاقداماتابوالحسنبنیصدر،
جوانانشجاعخرمشهروآبادان،توانستندباکمترینامکانات
نظامی ،ماشین جنگی صدام را که به مدرنترین سالحهای
روزمجهزبود،زمینگیرکنندوغیرتایرانیرابهرخمتجاوزان
و حامیان آن ها بکشند .با آرام شدن اوضاع داخلی از یک سو
و از سوی دیگر ،ورود نیروهای مردمی ،در قالب «بسیج» ،به
عرصه مبارزه با دشمن متجاوز ،شرایط به نفع ایران تغییر
کرد.ایرانیانتوانستندازاواخرسال،1360باسازماندهی
وطراحیعملیاتمتعدد،بهتدریجتمامسرزمینهایاشغال
شدهراازچنگالدشمنرهاکنندوحتیموفقبهواردآوردن
ضربات سهمگین به دشمن ،در داخل خاک عراق ،شوند.
موضوعی که باعث شد حمایتهای پنهانی سران مرتجع
عرب و دولتهای غربی ،به حمایتهای آشکار تبدیل شود و
درقالباهدایکمکهایمالیبالعوضوتجهیزارتشعراق
باانواعتسلیحاتمدرنوبهویژهسالحهایشیمیاییخودرا
نشان دهد .با این حال ،غیرت دالوران ارتش ،سپاه و بسیج
ایران،راهرابرهرگونهزیادهخواهیدشمنبستوبهگواهی
تاریخ ،ایرانیان از آزمون سرنوشت ساز طوالنیترین جنگ
دورانمعاصرجهان،پیروزمندانهبیرونآمدند.آنچهدرپی
میآید،شرحیمجملازبرخیعملیاتپیروزمندانهایراندر
دفاعمقدسهشتسالهاست.
▪عملیاتثامناالئمه(ع)؛کلیدپیروزیهایبزرگ

شناسنامهعملیات:
استعداد نیروهای ایرانی 16 :گردان از نیروهای سپاه
پاسداران 3 ،تیپ از لشکر  77خراسان ،تیپ  37زرهی
شیراز،گردان 251تانکازلشکر 16زرهی،گردان107
ژاندارمری ،گروه رزمی 291تانک و نیروهای مدافع شهر
آبادان(درمجموعحدود 40هزارنفر).
استعدادنیروهایدشمن:تیپ 8مکانیزهازلشکر 3زرهی
با سه گردان مکانیزه و یک گردان تانک ،تیپ  6زرهی از
لشکر 3زرهیباسهگردانتانکویکگردانمکانیزه،تیپ
 44پیاده از لشکر 11پیاده با یک گردان تحت امر لشکر3

زرهی،تیپ 12زرهیازلشکر،3گردانهایتانکالطارق
وسیفسعد(درمجموعحدود 60هزارنفر).
نتیجه عملیات :خارج شدن شهر آبادان از محاصره قوای
دشمن ،آزادشــدن دو جاده مهم اهواز ـ آبادان و ماهشهر ـ
آبادانوآزادسازیکاملشرقکارونبهوسعتحدود130
کیلومترمربع.
هر چند تا پیش از عملیات پیروزمندانه «ثامناالئمه(ع)»
در مهرماه سال  ،1360تعدادی عملیات محدود برای
عقب راندن دشمن یا بازپس گرفتن مناطق اشغال شده،
انجام گرفته بود ،اما هیچ کدام از آن ها ،وسعت و اهمیت
ایــن عملیات را نداشت .فــرار بنیصدر و آرامــش نسبی
داخلی ،به فرماندهان ایرانی مجال یک طراحی دقیق
نظامی را برای شکستن محاصره آبادان داد .جزیره آبادان
که در حصار دو رود خروشان بهمنشیر و ارونــدرود قرار
دارد ،از نخستین روزهــای تجاوز ارتــش بعثی عــراق ،به
محاصره نیروهای دشمن درآمــد؛ اما جانبازی مدافعان
شهر باعث شد که دشمن نتواند آبــادان را اشغال کند.
عملیات «ثامناالئمه(ع)» با هدف شکست این محاصره
طراحی شد.ارتش بعث عراق در پی این شکست ،متحمل
خسارتهای سنگین شد .هزار و  500نفر از نیروهای
متجاوز به هالکت رسیدند و هزار و  800نفر به اسارت
درآمدند 90 .دستگاه تانک و نفربر و  100خودرو دشمن
منهدمو 74دستگاهتانکونفربر 40،خودرووانواعسالح
وتجهیزاتدشمنبهغنیمتگرفتهشد.
▪عملیات«اچ»3؛جلوهعقابانتیزپروازایران

شناسنامهعملیات:
استعدادنیروهایایرانی 8:فروندهواپیمایجنگندهبمب
افکناف 4-نیرویهواییارتشجمهوریاسالمیایران
نتیجهعملیات:انهدامپایگاههوایی«الولید»درمرزاردنو
زمینگیرکردنکاملنیرویهواییعراق
اوایل سال  1361بود که نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران ،با طراحی یک عملیات متهورانه ،تصمیم
گرفت پایگاه هوایی و راهبردی ارتش عراق را در مرزهای
اردن نابود کند .این پایگاه که با نامهای «الولید» و «اچ »3
شناخته میشد ،به کلی دور از دسترس خلبانان تیزپرواز
ایران بود .مسافتی که باید هواپیماهای ایرانی برای حمله
به الولید طی میکردند ،به حــدود  3500کیلومتر ،به
صــورت رفــت و برگشت ،میرسید و با توجه به وضعیت
سوختهواپیماها،شدنینبود.اماخلبانانسلحشورایرانی،
توانستندبافریبدادندشمنازطریقچندعملیاتایذایی
هواییدرمرزهایغربی،مسیرعبورهشتفروندهواپیمای
جنگنده بمبافکن را برای پرواز از روی مرز ترکیه و عراق
باز کنند .این هواپیماها با پرواز در ارتفاع پایین ،از محدوده
کاوش رادارهای عراقی گریختند و با دو بار سوختگیری به
وسیلههواپیماهایسوخترسانکهدرقالبهواپیماهای
مسافربریدرمسیرتهرانبهنیکوزیادرقبرس،پروازمیکرد،
توانستنداینعملیاتپیچیدهوحساسراباموفقیتبهپایان
برسانند و بدون تلفات ،به ایران بازگردند .در این عملیات
قهرمانانهکهاعجابوشگفتیکارشناساننظامیجهانرا

برانگیخت،درمجموع،سهفروندهواپیماآنتونوف،۱۲-یک
فروندبمبافکنتوپولف،۱۶-پنجفروندسوخو،۱۷-چهار
فروند میگ ،۲۱-هشت فروند میگ ،۲۳-دو فروند داسو
میراژ و چهار فروند بالگرد ارتش عراق ،روی زمین منهدم و
نیرویهواییصدام،باضربهایکاریمواجهشد.
▪عملیاتبیتالمقدس؛آزادیخونینشهر

شناسنامهعملیات:
استعدادنیروهایایرانی:نیرویزمینیارتش،شامل24
گردان زرهی و مکانیزه و 14تا 15گردان پیاده و نیروهای
سپاهپاسداران،شامل 85تا 95گردانپیاده.
استعدادنیروهایدشمن:نیرویپیاده 36:هزارنفر41،
گردانتانک 38،گردانمکانیزهو 530قبضهتوپ.
نتیجه عملیات :آزادسازی پنج هزار و 38کیلومتر مربع از
اراضی اشغال شده ،از جمله شهرهای خرمشهر ،هویزه و
پادگانحمیدوجادهاهواز-خرمشهروتأمین 180کیلومتر
ازخطمرزی.
عملیاتبیتالمقدسیکیازمهمترینوسرنوشتسازترین
عملیات دوران دفـــاع مــقــدس اســـت .عملیاتی که
دســتــاوردهــای بسیار درخــشــانــی ب ــرای ایـــران داشــت
و فتح خرمشهر پــس از  578روز اشــغــال ،یکی از این
دستاوردهاست .مقدمات اجــرای این عملیات از اوایل
اردیبهشتماه سال  1361آغــاز شد و اوایــل خردادماه
همان سال ،به نتیجه رسید .نیروهای ایرانی که پیش از
آغاز این عملیات با انجام چند عملیات موفق ،روحیه بسیار
باالیی داشتند ،حمله برقآسایی را به مواضع ارتش عراق
آغازکردندوتوانستندمنطقهوسیعیازاراضیاشغالشده
را آزاد کنند .در این عملیات سرنوشتساز 19 ،هزار نفر از
نیروهای دشمن متجاوز به اسارت درآمدند و  16هزار نفر
به هالکت رسیدند 550 .تانک و نفربر ،دهها قبضه توپ و
 53فروندهواپیمامنهدمو 50تانکونفربر 300،خودروو
 30قبضهتوپتوسطنیروهایایرانیبهغنیمتگرفتهشد.
▪عملیاتخیبر؛فتح«هور»و«مجنون»

شناسنامهعملیات:
استعداد نیروهای ایرانی 246:گردان پیاده 37،گردان
زرهی 7،گردان توپخانه از نیروهای مشترک ارتش و سپاه
پاسداران
استعدادنیروهایدشمن 122:گردانپیاده 29،گردان
زرهی 23 ،گردان مکانیزه 14 ،گردان کماندو 4 ،گردان
گاردریاستجمهوریعراق

نتیجه عملیات :آزادسازی هزار کیلومترمربع در منطقه
هورو 180کیلومترمربعدرجزایرمجنونوطالئیهوتهدید
بندربصره.
پسازپیروزیهایدرخشانایراندرسال،1361صدامبه
فکربازسازیارتشخودافتاد.آمریکا،حمایتخودراازرژیم
بعث علنی کرد و فرانسویها ،هواپیماهای «سوپر اتاندارد»
خودرادراختیارصدامگذاشتند.تبلیغاتگستردهایدرباره
قدرت نظامی صدام انجام میشد .عملیات خیبر ،عملیات
مشترکسپاهوارتشدرجنوبخوزستان،مناطقهور،جزایر
مجنون و طالئیه بود .رزمندگان ایرانی این بار نیز توانستند
دراواخرسال،1362باواردآوردنضرباتسنگینبهارتش
متجاوز بعثی ،هیمنه دروغین و تبلیغاتی دشمن را در هم
بشکنند .تلفات دشمن در عملیات خیبر 15 ،هزار کشته و
بیش از هزار اسیر بود .شش هواپیما 9 ،بالگرد 150 ،تانک
ونفربرو 200خودرودشمننیزدراینعملیاتمنهدمو10
دستگاه تانک و نفربر و  60دستگاه ماشینآالت مهندسی
توسطنیروهایایرانیبهغنیمتگرفتهشد.
▪والفجر8؛فتحی بهیادماندنی

شناسنامهعملیات:
استعداد نیروهای ایرانی 140:گردان پیاده 16،گردان
توپخانهسپاهپاسداران
استعدادنیروهایدشمن 126:گردانپیاده 33،گردان
زرهی 23،گردانمکانیزه 29،گردانکماندو 20،گردان
گاردریاستجمهوری.
نتیجهعملیات:تصرفشهربندریوراهبردیفاو،انهدام
وسیع نیرو و تجهیزات دشمن ،تسلط بر ارونــدرود ،تأمین
امنیت شمال خلیج فارس و ایجاد امکان تردد کشتیها به
بندرامامخمینی،تصرفدوپایگاهموشکیساحلبهدریای
دشمن،انسدادراهعراقبهخلیجفارس.
عملیات والفجر ،8اواخر سال  1364آغاز شد و تا اوایل
سال ،1365به طول انجامید .این عملیات با هدف بیرون
راندن کامل ارتش متجاوز عراق از خوزستان و تصرف بندر
راهبردی«فاو»برایتسلطبرشریاناصلیصدورنفتعراق،
یعنی بندر بصره ،طراحی و اجرا شد .افزون بر این ،پیروزی
درعملیاتوالفجر 8میتوانستامنیتنفتکشهایایرانی
را فراهم و جریان صدور نفت کشور را عادی کند .عبور از
اروندرودخروشانوکوبیدنمواضعدشمندرآنسویاین
رودخانهراهبردی،یکیازاقداماتشگفتانگیزرزمندگان
ایران در دوران دفاع مقدس است؛ عبور شبانه از اروندرود،
آنهمباشناکردنوحملهمزمانسالح،ارادهایپوالدین
میخواستکهسربازانجانبرکفایرانی،واجدآنبودند.
در این عملیات مهم و سرنوشت ساز ،دشمن متحمل 90
هزار کشته و زخمی شد و دو هزار و  365نفر از نیروهای
ارتــش بعثی عــراق به اســارت نیروهای ایرانی درآمدند.
همچنین 39،فروندهواپیما 5،بالگرد 540،دستگاهتانک
و نفربر 75 ،قبضه توپ 5 ،دستگاه ماشینآالت مهندسی
و  250خودرو دشمن منهدم و  50دستگاه تانک و نفربر،
 140قبضهتوپ 30،دستگاهماشینآالتمهندسیو180
دستگاهخودرو،توسطنیروهایایرانیبهغنیمتگرفتهشد.

...

گزارشتاریخی
«دولت کودتا » با ثمره تالش ملت چه کرد؟

«کنسرسیوم»؛ معاهده ای برای نقض ملی
شدن صنعت نفت

سرنگونی دولــت قانونی مصدق به وسیله شاه و عوامل
داخلی و خارجی ،زمینههای الزم را بــرای دولتمردان
جدید فراهم کرد که به بهانه فشارهای اقتصادی ناشی
از قطع صادرات نفت ،با حمایت همهجانبه آمریکا ،فعال
شوند و بازیگران نخست آن سا لهای ایــران ،به توافق
تازهای با غرب و بهخصوص انگلستان برسند .به گزارش
پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،مشکل اصلی
دولتمردان ایران بعد از کودتای  28مرداد در مسئله نفت،
بیشتر از آن که ناشی از ضعف فناوری در تولید و استخراج
نفت باشد ،برخاسته از تأمین بازارهای جهانی نفت بود.
کنسرسیوم عبارت بود از پنج شرکت آمریکایی با 40
درصد سهام (هر یک  8درصد) ،شرکت نفت بریتانیا با 40
درصد سهام ،شرکت هلندی رویال داچ شل با  14درصد
و شرکت نفت فرانسه با  6درصد سهام .مدت قرارداد 40
سال (یک دوره  25سال و سه دوره پنج سال تمدید) بود.
قرارداد با حضور نمایندگان شرکت ها و پس از یک مذاکره
پیچیده و طوالنی میان کنسرسیوم بینالمللی و ایران،
تنظیم شد و در  31اوت  ،1954به امضای علی امینی،
وزیر دارایــی ایران و هوارد پیچ ،نماینده کنسرسیوم ،به
امضا رسید .به دلیل سرسختی غربیها و نفوذ زیاد آمریکا
بر دولتمردان پهلوی ،قرارداد جدید نتوانست حاکمیت
کامل ایران را بر منابع نفتی تأمین کند .قرارداد کنسرسیوم
از نگاه منتقدان ،با فلسفه و روح قانون ملی شدن صنعت
نفت مغایرت داشت .یکی از مهمترین دالیل منتقدان آن
بود که شرکتهای غربی حاضر در کنسرسیوم ،حقوق
و اختیار الزم را برای عملیات اکتشاف ،حفاری ،تولید و
استخراج و برداشت نفت خام ،گاز طبیعی ،عمل آوردن
نفت و گاز تولیدی ،انبار کردن نفت و مشتقات آن و حمل و
نقل و تحویل مواد به کشتی ،تصفیه نفت خام و گاز طبیعی،
در اختیار داشتند؛ اتفاقی که میتوانست به وابستگی
همیشگی صنعت نفت ایران به جهان غرب بینجامد .یکی
دیگر از موارد نقض حاکمیت کامل ایران بر صنعت نفت
این بود که فقط دو نفر از هفت عضو هیئتمدیره شرکت
عامل ،از سوی ایران تعیین میشد و چون تصمیمگیری
ت مدیره براساس رأی اکثریت بود ،در تصمیمگیریها،
هیئ 
منافع ملت به راحتی زیر پا گذاشته میشد .این در حالی
بود که بزر گترین و وسیعترین بخش منابع نفتی ایران
جزو قلمرو و حوزه فعالیت قرارداد کنسرسیوم قرار داشت
و شرکتها میتوانستند با توجه به برنامههای عمرانی
کشورهای متبوع خود ،هر سال میزان استخراج را تغییر
دهند و بر همین اساس و در مقام سنجش با دیگر روشهای
بهرهبرداری ،سهم کمتری از منافع حاصل شده ،نصیب
کشور ما میشد .در بند چهارم این قــرارداد آمــده بود:
«شرکتهای عامل ،کارمندان غیرایرانی را فقط برای
تصدی مقاماتی استخدام مینمایند که شرکتهای
عامل نتوانند ایرانیان حائز معلومات و تجربه کافی را برای
احــراز آن مقام بیابند» .براساس این بند ،شرکت های
بیگانه میتوانستند به بهانه اینکه نتوانستهاند ایرانیان
دارای معلومات و تجربه کافی را بیابند ،از نیروهای
کشورهای اروپایی استفاده و فقط کارهای کماهمیت را
به ایرانیان واگذار کنند و به این شکل ،انتقال دانش فنی
صورت نمیپذیرفت و وابستگی به غرب در آینده نیز تداوم
مییافت .به استناد ماده  6این قرارداد ،ایران موظف بود
کلیه موجودی انبارها و ماشینها و وسایل موتوری را به
این شرکتها تحویل دهد؛ مسئله ای که خودکفایی ایران
را سا لها به تعویق میانداخت .اعضای کنسرسیوم ،از
اعطای هرگونه مالیاتی که مقامات دولــت ایــران وضع
می کردند ،معاف بودند و از نکات عجیبتر این بود که
ایران موظف شد در مجموع مبلغ  76میلیون لیره به عنوان
غرامت ،به انگلیسیها بپردازد.
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