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Abstract: After 2003, some research centers in America interviewed a number of high-ranking Iraqi officers and 
commanders, and some of their statements show facts from the Holy Defense period. In Iran also, this important event 
has been sporadically paid attention to during the past four decades. However, in the first half of the 1390s, two projects 
were approved by the Fath Narrative Foundation and the Holy Defense Information Institute to record the oral 
memories of former Iraqi Baath army officers and commanders. Salah Asgharpour conducted the aforementioned 
interviews. Understanding the importance of using the few remaining golden opportunities to record the narratives of 
the military leaders of the front against Iran during the holy defense period and entrusting the interviews to Salah Abdul 
Amir Najjar or Salah Asgarpour (known as Sheikh Salah) led to a decisive step towards recognizing and recording the 
historical facts of this great event. I have recorded and compiled his life memories for a long time and now I am waiting 
for its publication. Sheikh Salah met and talked with many former Iraqi commanders in this project for about six years 
and recorded about 360 hours of audio and video and brought them to Iran. The interviewer's accurate knowledge of the 
social, political, and military situation of this country, which is partly related to his personal and family records and 
another part to his professional records in managing the organization of the force, focusing on the recognition of the 
Iraqi army during the period of holy defense, and also his persistence and ability in creative unraveling provided a 
valuable source of information for the researchers of the history of Holy Defense as well as the contemporary military 
history of the Persian Gulf region and West Asia. These series of interviews are important because they have recorded 
the oral history of the other side of Iran. However, benefiting from this treasure in the second step requires a lot of effort 
in arranging and publishing the text of the interviews, which have remained on the ground after years. The purpose of 
this article is to inform and ultimately achieve this goal. 
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 چکیده
 در کااه عاارا  رت ااه عااا ی فرماناادهان و افسااران از تعاادادی بااا آمریکااا در پژوهشاای مراکاا  برخاای سااوی از م200۳ سااا  از پاا  هااای مصاااه ه کنااار در

 طااور باه  گذشاته  دهاه  چهااار طاو   در مها   ایا   بااه گاا   نیا   ایاران  در آیااد، مای  چشا   باه  نیاا  مقاد   دفاا   دوران از هاایی  واقعیاات آنهاا  اظهاارات  از بخشای 

 شاااهی  خااطرات  ث ات  بارای  مقاد   دفاا   اطالعاات  مؤسساه  و فات   روایات  بنیااد  ساوی  از طار   دو 1۳۹0 دهاه  او  نیماه  در اماا  اسات   شاد   اعتناا  پراکند 

 از اسااتااد  اهمیاات درک. شاادند انجااام عسااپرپور صااال  هماات بااه مااذکور هااای مصاااه ه و تصااوی  عاارا ، بعاا  ارتاا  ساااب  فرماناادهان و افسااران

 صااال  بااه هااا  مصاااه ه ساادردن و مقااد  دفااا  دوران در ایااران مقاباا  ج هااه نظااامی ساارآمدان روایااات ث اات باارای مانااد  باااقی طالیاای فرصاات اناادک

 ایاا  تاااریخی هااای واقعیاات ث اات و شااناخت جهاات در کننااد  تعیاای  گااامی شااد موجاا ( صااال  شاایخ بااه معاارو ) عسااپرپور صااال  یااا نجااار ع اادایمیر

 انتشاار  انتظاار  در اکناون  و شاد   تادوی   و ث ات  ساوور  ایا   راقا   ساوی  از هاسات  مادت  او زنادگی  خااطرات  کاه  صاال   شایخ . بخاورد  رقا   با ر   رویداد

 بااا را تصااویر و صااوت ساااعت ۳60 هاادود و کاارد وگااو گااات و مالقااات ساااب ، عراقاای فرماناادهان از بساایاری بااا سااا  شاا  هاادود طاار  ایاا  در اساات،

 و شخصاای سااواب  بااه آن از بخشاای کااه کشااور ایاا  نظااامی و سیاساای اجتماااعی، اوضااا  از کننااد  مصاااه ه دقیاا    هااای   آگاااهی. آورد ایااران بااه خااود

 مقااد  دفااا  دوران طااو  در عاارا  ارتاا  عُااد   و عِااد   شااناخت باار تمرکاا  بااا نیاارو ترتیاا  ماادیریت در او   ای             هرفااه سااواب  بااه دیپاار بخشاای و خااانوادگی

   مقااد  دفااا  تاااریخ پژوهشااپران باارای را ارزشاامندی اطالعاااتی من اا  خالقانااه،   هااای   گشااایی گاار  در او توانمناادی و پشااتکار همچناای  و شااود  ماای مربااو 

 طار   شاااهی  تااریخ  کاه  دارناد  اهمیات  د یا   ایا   باه  هاا  مصااه ه  مجموعاه  ایا  . کارد  فاراه   آسایا  غار   و فاار   خلای   منوقاه  معاصر نظامی تاریخ نی  و

 پا   کاه  طل اد  مای  هاا  مصااه ه  مات   انتشاار  و تنظای   در بلناد  همتای  دوم، گاام  در گنجیناه  ایا   از منادی  بهار   هرچناد  اناد   کارد   ث ات  و ضا    را ایران مقاب 

 .است مقصود ای  به رسیدن درنهایت، و رسانی آگاهی رو، پی  نوشتار هد  است  ماند  زمی  بر همچنان ها سا  گذشت از
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 مقدمه
، افسران و فرماندهان عراقای سااب  ارتا  عارا     فرصت مصاه ه با 

اع  از بعثی و غیربعثی کاه در دوران دفاا  مقاد  ه اور داشاته و باه       

، تقری اا  رو باه   اناد   داشاته نحوی در پیش رد اهدا  نظامی ای  ارت  تأثیر 

ویژ  دوران پا  از   پایان است. نپاهی به سه دهه گذشته تاریخ عرا ، به

تاوان آن را مهلتای کوتاا      یما کشاور کاه    سقو  هاکمیت بع  در ای 

برای شنیدن و ث ت روایاات افساران و فرمانادهان عراقای قلماداد کارد،       

 ایرانیان در ای  زمینه آنچنان پُربار نیست.  دهد ان انِ نشان می

هاای ایا  جناگ     یات رواگاتنی است با توجه باه اهمیات شاناخت    

صادام در ابتادای دهاه    ها و اقادامات   یکش گردنی برا  ی ا مقدمهمن  ة  به

 ،200۳پایانی قرن بیست  میالدی، پ  از سقو  هاکمیت بعا  در ساا    

 ارشاد سیاسای و افساران    ای  موضو  نی  در مصااه ه باا برخای ره اران    

درخاور توجاه قارار     1«عرا  دگا یدپروژ  » عمدتا  در ساب  عرا نظامی 

گار   یا  تحل ،2طر  تحقیقاتی که با مسئو یت کوی  وودزگرفت. در ای  

هااای  مؤسسااه تحلیاا »مشااهور آمریکااایی و گروهاای از همکاااران او در 

ویژ   با هد  شناخت تاریخ نظامی منوقه بهخورد،  رق  ۳«دفاعی آمریکا

وگاو   امکان گات ،یابی غربیان به مدارک محرمانه در کنار دست ،عرا 

با افسران و کارشناسان ساب  رژی  بع  به وجود آمد و به ای  ترتی  در 

در ایران  4ها بررسی شد. جنگ ایران و عرا  از دید عراقی، خشی از آنب

توان به تالش برخی فعاین تاریخ شااهی دفا  مقد  مانند مرت ای   یم

هاوز  هناری    و هنار مقاومات   ادبیات مدیر دفترپژوهشپر و ، 5سرهنپی

                                                           
دفاعی با  یها  یطر  کام  ای  پروژ  به تاصی  در و  سایت مؤسسه تحل. 1

  مشخصات ذی  قاب  مشاهد  است.
Project 1946. Kevin M. Woods (task leader) ,Williamson 

Murray Thomas Holaday with Laila Sabara and Mounir 

Elkhamri 
2
. Woods, Kevin M.  

3
. Institute for Defense Analyses (IDA) 

( 1۳۹۹. برای اطالعات بیشتر دربار  ای  موضو ، رک. شمشیرگرها، مح وبه ) 4

، تهران: سازمان اسناد و جنگ ایران و عرا  به روایت تحلی  گران غربی

 ،206  ،۳۸ی دفا  مقد ، صص ها ارزشکتابخانه ملی و بنیاد هاظ آثار و 

 216. 
جمهوری «  با روزنامه تا پایان دفا  مقد  1۳5۸از سا   مرت ی سرهنپی. 5

و از آن زمان در دفتر ادبیات و هنر مقاومت هوز   داشته همکاری «اسالمی

در آثار متعددی ی مدیریتی، ها تیعالو  بر ای  فعا او است.  فعا  بود هنری 

از او طور خاص  به ست.ا منتشر کرد  تحمیلی ادبیات و تاریخ جنگزمینة 

ث ت خاطرات آنان  برایهمان دوران ه ور او ی  اسیران عراقی در ایران، 

د  روز محاصر  در در  توان یماست که هاص  بخشی از آنها را  تالش کرد 
اسرار جنگ تحمیلی به روایت و  قله وی ان )خاطرات یک افسر اسیر عراقی(

ش به چاپ سرون و نشر جواترتی  از سوی  مالهظه کرد که به اسرای عراقی

 . اند رسید 

سازمان ت لیغات اسالمی اشار  کرد که از زمان دفا  مقاد  تااکنون بار    

های رزمندگان ج هه مقاب  ایران تأکید و اهتمام داشته  یتروامقو ه ث ت 

صاورت متمرکا  و یکدارچاه شااید بتاوان تنهاا از دو طار          است  اما باه 

بنیااد  »یاد کرد کاه   1۳۹0مستندسازی روایات فرماندهان عراقی در دهه 

انجاام دادناد و شاناخت    « مؤسسه اطالعات دفا  مقاد  »و « یت فت روا

 آنها موضو  نوشتار پی  رو است. 

 

 عراقیهای مصاحبه با افسران و فرماندهان  طرح

بار  عراقی برای نخستی  فرماندهان      های شااهی افسران و           یترواث ت 

از سوی بنیاد فرهنپی روایت فت  تصوی  و اجارا شاد. در ابتادای دهاه     

مادیر وقات    هماایونار،  ه ور مهادی  با  ی ا جلسهای  موضو  در  1۳۹0

با توجه به  ،رئی  وقت سازمان بسی ، و نی  محمدرضا نقدیروایت فت  

 عرا  ارت  با زاویه دید فرماندهانروایات جنگ  مستندسازی ضرورت

مور  شد. پ  از تصوی  طرهی در ای  راستا، مسئو یت و اجارای آن  

به مجید اک رشاهی، از فعاین و مدیران جوان فرهناگ و رساانه واگاذار    

مصااه ه باا افساران و فرمانادهان عراقای، باه همات        ، شد. در ای  طار  

فیلم اردار و   ،کنناد   مصااه ه ، گروهی چند نار  ازجملاه مسائو  گارو    

مصااه ه، طار     120انجام هدود  از بعدآغاز شد.  1۳۹1از سا   عکا 

های افسران و فرمانادهان عراقای باا     یتروامستندسازی دیپری با هد  

، تصاوی  و  در مؤسسه اطالعاات دفاا  مقاد    « ی مرزهاسو آن»عنوان 

کلیات اجرای آن به سردار صا   اسدی واگذار شد. دستاورد ای  طر  

و  افسااران بااا مصاااه ه 60 هاادودانجامیااد،  بااه طااو  1۳۹6کااه تااا سااا  

ای  دو طر  تا هدود زیاادی مشاابه و مشاترک و    . بود  یعراقفرماندهان 

افساران و   از گا  در تکمی  یکادیپر باه اجارا درآمدناد  زیارا تعادادی      

 خاار  از  یاا  در قید هیاات ن ودناد   دوم، طر  اجرای هنپام فرماندهان،

 در کاه  شد مصاه ه ای  طر  در افرادینی  با  گا . بردند یمبه سر  عرا 

 . نتیجه ماند  بود  یبدر عرا  ن ودند یا تالش برای یافت  آنها ، طر  آغاز

 

 کننده  مصاحبه، صالح عسگرپور

فاردی اسات کاه بارای      ،اصلی ای  دو طر  گا  هیتکنقوه عوف و  

صاال  ع ادایمیر یاا صاال      انجام مصاه ه انتخا  و راهی عارا  شاد.   

، هاا  طار  عسپرپور، مشهور باه شایخ صاال ، از ابتادا تاا پایاان اجارای        

 هاا  طار  ة اماور مرباو  باه    کنناد  هماهناگ و نی   کنند  مصاه هعنوان  به

در عرا ، با دو بنیاد روایت فت  و مؤسسه اطالعات دفا  مقاد    ژ یو به

ای زناادگی همکاااری کاارد. او از هیاا  پیشااینه خااانوادگی، رویااداده  

ی، شناخت فرماندهان عراقای در دوران دفاا    ا هرفهشخصی و موقعیت 

مقد  و اقدامات نظامی هاکمیت ه   بع  در ای  دوران، شخصایتی  

موفقیات  فرد است و باه همای  د یا  اطالعاات گساتردة او در       منحصربه



 
 7۳ عراقی فرماندهان و افسران شااهی خاطرات

 

 
 

 کنند  داشته است.  مستندسازی خاطرات فرماندهان عراقی، نق  تعیی 

گی شایخ صاال  باا توجاه باه ساه دور  زنادگی او در        جایپا  زناد 

ارت ا  با عرا  و اقدامات سیاسی و نظامی هاکمیت بع  ایا  کشاور از   

ی متو اد  ت ارهاا  یراتا یااهمیتی ویژ  برخوردار است. او اصا تا  ی دی و از 

سا  ق   از پیروزی انقال  اسالمی،  150عرا  است. خاندان او بی  از 

اندان عسپر به ای  کشور و اقامات در کاربال،   در پی مهاجرت ب ر  خ

ایا  شاهر باه شامار      گا ار  خادمت هموار  از اها ی پرتالش، سرشنا  و 

. نیاکان او در کاربال و دیپار شاهرهای ماذه ی عارا  مانناد       اند آمد  یم

. پدر او نیا   اند بود ی مشغو  دار همامی و ساز همامبه  نجف و کاظمی 

ه هرفه نجاری و ادار  کارگا  و نمایشپاهی ، بج  فعا یت در ای  زمینه به

در ساخت و فروش  وازم چوبی مشغو  بود  است. توجه به سرگذشات  

تو اد،   شیخ صال  در دور  او  زندگی، مشاتم  بار ساابقه خاانوادگی،     

دهنادة   جاوانی، نشاان    یآغااز   ی هاا    ساا  دوران کودکی و با نادگی تاا   

ی فرهنپی و اجتمااعی اسات    اه نهیزمآشنایی کام  او با عرا  از هی  

یعنی اندکی پی  از آغاز  1۳5۸تا تابستان  1۳55ویژ  اینکه او از پایی   به

ی عرا  بود  و به همی  ها پادگانجنگ تحمیلی در خدمت سربازی در 

، سربازان، افساران  ها پادگانی نظامی و اوضا  ها نهیزمد ی  از ن دیک با 

و فرماندهان عراقی در مدت کوتاهی ق   از همله ایا  کشاور باه ایاران     

در کناار برخای نوجواناان و جواناان      1۳50آشنا بود  اسات. او در دهاه   

ی و سیاسی علیه ه   بعا  ه اور   فرهنپ  ی ها   تیفعا مذه ی کربال به 

مهاوری  داشت و پ  از بازداشت و زندان، هم مان باا آغااز ریاسات ج   

صدام مج ور شد عرا  را به سوی ایاران تارک کناد. در ایاران پا  از      

پیوست  به سدا  پاسداران انقال  اسالمی، عازم خوزستان شد و مدتی در 

ی فرهنپای و تهیاه و انتشاار    هاا  تیا فعا رواب  عمومی سدا  ای  استان به 

آغااز جناگ،    باا  مشاغو  شاد.    زبانان عر برای « ا حر  ا ثوری»نشریه 

  از ه ور و فعا یت در واهد ت لیغات ج هه و جنگ قرارگا  کربال، پ

ی و شناخت و تسل  بر مشترکات فرهنپی فرد  ی ها   یستپیشابا توجه به 

)ص( و واهاد    ایا ن ای خاات  و زبانی عرا ، به اطالعات عملیات قرارگاا   

فراخواند  شد کاه وظیااه اصالی آن، شناساایی     « ترتی  نیرو»معرو  به 

ی هااا   و یشاای و تحلیاا  اطالعااات بااه بنااد ط قااه ی، آور جماا بااا  دشاام 

ی از اساناد و مادارک، اطالعاات    مند بهر بود  است. در کنار  گوناگون  

طور  ی، رصدهای زمینی و هوایی و شنودهای مخایانه، بهجمع  ی ها   رسانه

افساران و فرمانادهان عراقای، یکای از        ژ یا و باه خاص مصاه ه با اسیران 

مادیریت ترتیا  نیارو باود  کاه       شادة  استااد  مناب   و  ها و یش  یتر              یاصل

شیخ صال  پ  از مدتی همکاری و جانشینی، مسائو یت ادار  آن را تاا   

پایان جنگ برعهد  داشته است. با توجه به تناس  موضو ، برای نموناه  

بارای   فر یساداتسید علیرضا به یکی از اقدامات او و همکاران  ازجمله 

اشار  کرد. آنها در مدیریت  توان یم شناخت افسران عراقی در ای  دور 

 آنها معرفی به قصد دشم  افسران و فرماندهان شناخت برایترتی  نیرو 

، طرهی ب ر  تعریف و اجارا کردناد کاه تشاکی      ایرانی فرماندهان به

ز یی برای شناخت هماه افساران عراقای باود. آنهاا باا اساتااد  ا       ها پروند 

ی دیاداری و شانیداری   ها رسانهآمد  از اسرای عراقی،  دست اطالعات به

از درجه ه ار افسر عراقی  10برای بی  از  و مو وعات ها کتا ، و اسناد

درباارة   جان اه  هماه یی هاا  یآگااه یی مشاتم  بار   ها پروند سرگرد به بای 

عما  و گساتردگی   ی ای  افراد تشکی  دادناد.  ا هرفهزندگی شخصی و 

ی افساران و فرمانادهان ماذکور و    هاا  یژگیوچنان بود که  ها پروند ای  

 هاا  یعراقا و زوایای زندگی آنها کمتار بارای دیپار      تیشخصابعادی از 

توانست با اف ودن بر شاناخت فرمانادهان    شناخته شد  بود و همی  اقدام

  ایرانی، آنها را در پیش رد اهدا  جنگ یاری رساند.

و  هاا  اتیا عمل  ، هاا  یمناد  تاوان خ صال  باا  به ای  ترتی ، آشنایی شی

نظامی و سیاسی ارتا  عارا ، در کناار شاناخت      برجسته  ی ها   تیشخص

 دهاد  مای  نشاان ی ارتا  ایا  کشاور،    هاا  پادگانجان ه او از عرا  و  همه

دعوت از او بارای مصااه ه باا افساران و فرمانادهان عراقای در راساتای        

 اجرای ای  طر  هوشمندانه بود  است. 

مشاتم   « ث ت و تدوی  خاطرات زندگی شیخ صاال  »اتنی است گ

باار روایااات شخصاای او از هاار سااه دور  زناادگی، در قا اا  طرهاای بااه 

از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملای توسا     ،ساارش بنیاد روایت فت 

 راق  ای  سوور به انجام رسید  و در انتظار انتشار است. 

 

 و فرماندهان عراقیفراز و فرودهای مصاحبه با افسران 

ی هها  سهوژه ) شهوندگان  مصهاحبه یابی بهه  دست. شناسایی و 1

 مصاحبه(

ی مشابه آن، به رف  مشکالت زیاادی  ها طر اجرای ای  طر  مانند 

در ساااوو  مختلاااف اجرایااای نیااااز داشاااته اسااات  اماااا گذشاااته از    

هاای بیرونای، مسائله     یهمااهنپ در برخی   یکاستهای ما ی و  یتمحدود

ویااژ  در آغاااز را ، شااناخت دقیاا  و درساات   اصاالی در ایاا  طاار  بااه 

یابی به اهدا  طر  را تاا جاای ممکا     دستشوندگانی است که  مصاه ه

کنند. به همی  د ی ، بیشتر مشکالت پی  روی شیخ صال  به  محق  می

پی  و در پی ساقو    ها مدتهمی  مرهله مربو  بود  است. هرچند از 

او به عرا  در قا   همکاری باا ساازمان ها  و     وآمد رفت   بع ، ه

اوقا  آغاز شد  بود، مسیر اجرای طر  در ابتدا چندان بارای او هماوار   

او باا   و گذشات             یما  جناگ پایاان   از ن ود. در ای  زمان بای  از دو دهاه  

ا  عار  .باود  گرفتاه  زیادی فاصله عراقی فرماندهان و «نیرو ترتی » مقو ه

یری را پشت سر گذاشته و در مقایسه با کشوری که گ چش نی  تحویت 

یاری  گ چشا  ی عمیا  و  هاا  تاااوت پی  با ایران در جناگ باود،    ها سا 

 از یبسایار  فعا یات  زمیناه  و اس  ضم  اینکه شیخ صال  هرچند. داشت
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از سرنوشت و محا  کاار و زنادگی آنهاا پا  از       ،دانست            یم را افسران

ارت   یبای               رد  فرماندهان بسیاری از تعداد. نداشت اطال               مقد دفا  

و  بودناد  کارد  عرا  همچنان در قید هیات بودند  اما از عرا  مهاجرت 

کردناد. شایخ صاال  در     یمدر کشورهایی نظیر اردن و آمریکا زندگی 

رفت که  6های بدر نخست به سراغ چند ت  از فرماندهان ساب  یپانگام 

ی پا  از ساقو    هاا  دو ات برخی از آنها در عرا  مسئو یتی رسامی در  

صدام داشتند. عالو  بر مصاه ه با آنها، او به نام و نشان برخای از دیپار   

فرماندهان ساب  دست یافت  برای مثا ، او از کمک ارتش د علی فکری 

بهار  بارد. علای     عارا   ارتا   پیااد   4۸ تیا   از گردانی ند هس ، فرما

در و بعاد   فکری که در عملیات آزادسازی خرمشهر باه اساارت درآماد   

، در پای  زمر  بهتری  فرماندهان یپان بدر در دفا  مقاد  قارار گرفات   

 در ارشاد،  افساران  بازگشات و مانناد برخای   به عرا   سقو  ه   بع 

 کا   باازر   مادتی  از و پ  مشغو  مسل  نیروهای ک  فرماندهی ستاد

او در اجرای ای  طر  به شیخ صال  کماک بسایاری    .دفا  شد وزارت

 . 7کرد

                                                           
کارگیری مجاهدی  و توابی   یکی از اقدامات سدا  پاسداران، سازماندهی و به. 6

بود که بعد به  شکر و سدا  توسعه « بدر ۹تی »عراقی در ابتدای جنگ در 

در شر  بصر  شک  گرفت. در  1۳62. هسته او یه ای  یپان، در سا  یافت

تشکی  و « شهید صدر»از تعدادی رزمند  مسلمان عراقی، گردانی به نام آنجا 

 و یعصر 7در پدافند پاسپا  زید به کار گرفته شد. ای  گردان زیر امر  شکر 

 یها          در عملیات بدر، ای  نیروها با عنوان گردان .)ع ( خوزستان قرار داشت

را تشکی  دادند و هتی  2  نجف کربال، قرارگا 25صدر در کنار  شکر  دیشه      

پ  از عملیات مسئو یت پدافند قسمتی از هور را به عهد  گرفتند. در تدابیر 

را به وجود « تی  بدر»بعدی، ترکی  ای  نیروها با نیروهای قرارگا  رم ان، 

آورد و عشایر م ارز تحت امر قرارگا  نصرت نی  در چارچو  ای  تی  قرار 

که از  اند مجاهدان ،نیروهای ای  یپان دو دسته بودند. دسته نخست .گرفتند

گیری ای  تی  نق  داشتند و شام  دو گرو  افسران و فرماندهان  ابتدا در شک 

اهرار  ،که به ایران پناهند  شد  بودند. دسته دوم شدند  یمردمی م ی  ها و گرو 

د. مسئو یت ای  یا توا  بودند که در طو  جنگ به اسارت درآمد  بودن

در عملیات کربالی  اوبا شهید اسماعی  دقایقی بود و پ  از شهادت        ها          پانی

پ  از  .عنوان فرماند  ای   شکر انتخا  شد ، سردار محمدرضا نقدی به5

شهید ب ر   سقو  هکومت صدام، نیروهای  شکر بدر که از وفاداران به دو

و وارد  ندبه عرا  بازگشت ،دباقر صدر بودندمحم محمدباقر هکی  و سید سید

 .نظامی عرا  شدند و ای  نیرو به سازمان یا سدا  بدر ارتقا یافت عرصه سیاسی

گو با شهید ابومهدی مهند ، و شر  تشکی  ای  یپان و توسعه آن در گات

« باشپا  خ رنپاران جوان»، در پایپا  1۳۹2معاون رئی  ا حشدا شع ی در دی 

 .https://www.yjc.ir به آدر :  ت موجود اس
که پ  از بازگشت به عرا  بارها به ایران سار کرد  است و . علی فکری 7

طور مج ا با بنیاد روایت فت  انجام داد  بود، درنهایت در  چندی  مصاه ه نی  به

 از دنیا رفت.  1۳۹4مرداد  5

باه افارادی    هاا  مصااه ه به ای  ترتی  در مرهلاه او  اجارای طار ،    

باه   منادان  عالقهشد که سابقه همکاری با ایران را داشتند یا از  یممحدود 

کاه هاد  طار      یدرهاا  د  جمهوری اسالمی ایران و بیشتر شیعه بودنا 

یاری سیاسای مغاایر باا هاکمیات      گ جهتمصاه ه با فرماندهان عراقی با 

جمهوری اسالمی و تا جای ممک  از اع ای ها   بعا  باود. پا  از     

اظهار نارضایتی شیخ صاال  از روناد پیشارفت طار  و بااوجود مکات اه       

و شیخ ابوعلی  ۹هکی  عمار ،۸ا عامری هادی  یرنظسردار نقدی با افرادی 

عاما  پیشارفت طار ،      ی تار  مها  و تقاضاای همکااری از آنهاا،     10موی

های خالقانه و هوشمندانه شیخ  یابی را های ج ئی و اقدامات و  گیری یپ

صااال  باااا اساااتااد  از ساااواب  آشااانایی و شاااناخت افاااراد، نهادهاااا و  

طور خااص ارتا  و نظامیاان آن باود. او باا       سازوکارهای ای  کشور، به

گاارفت  از چنااد راهنمااا از میااان فرماناادهان بازنشسااته ارتاا  از   مااکک

ی مختلف، توانست گستر  پروژ  را به تادری  توساعه   ها رستهو  ها استان

دهد و با افسران زیادی از میاان اقاوام و ماذاه  گونااگون و متعلا  باه       

وگو بنشیند که تعداد چشمپیری از آنهاا   های متنو  رزمی به گات یپان

دادناد. او همچنای  توانسات از     یما ساب  ه   بع  تشاکی    را اع ای

از  راهنمایی و معرفی افراد دیپری نظیر علی ناصاری، از اهاا ی اهاواز و   

ب رد.   بهر نصرت  قرارگا  اطالعات واهد جانشی  و ییشناسا   فرماندهان 

رد یلاه ک ا  ق   ی  تار               با ر  ،  او   قر شیخ عدنان همید شَای، رئی  ق یله 

 در «ا عا  » کَنانی، مدیر ش که کام عرا  که از دوستان قدیمی او بود و 

داشات، از دیپار    هاا  یرانای ا که همکااری و ماراود  زیاادی باا    بغداد نی  

بادی    .کسانی بودند که او را در معرفی فرماندهان ساب  یااری رسااندند  

 هاا  مصااه ه یاابی و انجاام    ساوژ  توفی  تدریجی شیخ صال  در  ،ترتی 

بادون   هاا  ماا  شاد در یاک نوبات،     یما ای بود که او گا  مج اور   گونه به

ی آغااز،  هاا  ماا  استراهت و مراجعت به ایران در عرا  بماند. او کاه در  

موف  ن ود و گا  به همای  د یا  و نیا  باه قصاد       ها سوژ چندان در یافت  

 سار کناد، باه  داد بیشتر به ایران  یمهایی از تهران ترجی   گیری یپانجام 

                                                           
جانشی  رئی  رئی  ائتال  فت  و ، ، ع و پار مان عرا ی ا عامریهاد .۸

تر فرماندهی سازمان بدر بود  و نی  وزارت  هشدا شع ی در عرا  است که پی 

 ونق  را برعهد  داشته است. هم 
روهانی و سیاستمدار مذه ی، ره ر جریان هکمت ملی  . سید عمار هکی ، ۹

 عرا  و رئی  اس   مجل  اعالی اسالمی عرا  است. 
رز عرا  بود که مدت زیادی را پ  از . شیخ ابوعلی موی از روهانیون م ا10

. او در زمان جنگ تحمیلی با برد یمپیروزی انقال  اسالمی در ایران به سر 

مجاهدی  عرا  همپام بود و همکاری زیادی داشت. او از سوی شهید سید 

پ  از بازگشت به عنوان رئی  بسی  مجل  اعال برگ ید  شد.  باقر هکی  به

ی زیادی به ای  کشور خدمت ها تیمسئو ، در عرا  در پی سقو  ه   بع 

 کرد و در آخری  آنها، مسئو یت سازمان ه  و زیارت عرا  را برعهد  داشت.
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 ی مکارر بای   وآمادها  رفات  ا وم   و شاوندگان  مصااه ه با اف ای   مرور

 . توانست از ای  کشور دور شود یمکمتر  عرا ، مختلف شهرهای

 

  ها مصاحبه. مالحظات امنیتی در 2

های سوء که بیشاتر آنهاا باه ت لیغاات      زمینه ی پد ی  وجود برخی  به

منای عوام  آمریکایی علیه ایران در عرا ، چه در زمان دفا  مقاد  و  

صاورت   شاد، ایا  طار  تقری اا  باه      یما چه بعد از سقو  صادام مرباو    

هاا، اعا  از    یعراقا از  محرمانه و با مالهظاتی خاص انجام شاد. بسایاری  

دانسااتند فااردی ایراناای بااا آنهااا بااه  ینمااناادهان افسااران و فرما، هااا          راباا 

تعداد کمی از افاراد، از   و  یبدرفق  فرماندهان . وگو نشسته است گات

 ایرانی و دیپران خ ردار ن ودند که فردیهویت شیخ صال  مول  بودند 

ق   و  ها سا و چه بسا از  گوید یمبا مدارک هویتی عراقی با آنان سخ  

ا  تاه گاا      شاناخته اسات   یما از او و یپان  را در دفا  مقد  واقعیاتی 

همراهی عواملی از مؤسسه روایت فات ، اعا  از کاارگردان و فیلم اردار     

کااه از هیاا  ظاااهر، زبااان و سااواب  فرهنپاای بااه اهااا ی عاارا  شاا اهت  

نداشتند، آن ه  با تجهی ات مربو  باه عکاسای و فیلم ارداری، ازجملاه     

اق  مایه خور بودند کاه بیشاتر   های انجام طر  و در برخی مو یتمحدود

 شد. یمشیخ صال  برطر    یریتمدبا 

ع اویت او  یکی از اقدامات او در تسهی  هاظ محرماانپی طار ،   

ای با تمرک  بر موضو  تاریخ نظامی عرا  باه مادیریت یکای     مؤسسهدر 

 11فیلای  ک ردهاای  از زنپنه ص ا  فعاین فرهنپی برجسته عراقی به ناماز 

است که دوران با ندگی خود را در ایاران سادری کارد  اسات. باه ایا        

سارتی  شایخ عادنان،     زنپناه،  نی  در کنار صا ا  « صال  نجار»ترتی ، 

سر شکر هسی  کاظ  شکرچی و سرتی  جما  رها  در شمار اع اای  

با توجه به شهرت و مح وبیت ص ا  زنپناه،   گیرد و یمای  مؤسسه قرار 

طور رسمی در قا   طرهی پژوهشی از سوی  را به ها مصاه هاو توانست 

ی ایا  کشاور،   هاا  رساانه ای  مؤسسه دن ا  کند و هتی گاهی در برخای  

                                                           
ساکنان منوقه وا یان فیلی هستند که شام  گروهی از  رها و کردها  ها یلیف. 11

است که   ر نام یک سلسله از فرمانروایان وا یان  رستان یا وا یان فیلیهستند. 

و  ندعنوان وا ی برگ ید  شد بهشا  ع ا  صاوی    به دستور1006در سا  

بودند. ای  وا یان با یک سلسله رواب    رستان و ایالم سا  هاک  ۳00هدود 

خاص به هکومت مرک ی ایران وابسته بودند و ساینه به می ان معینی ما یات و 

هکومت وا یان  .دادند تعدادی تانپچی در اختیار هکومت مرک ی قرار می

رفت.  بی با تصر  پشتکو  توس  نیروهای دو تی از  1۳07فیلی در سا  

آخری  وا ی پشتکو  به نام غالمرضا خان به عرا  گریخت و هکومت وا یان 

جنو   ،در ایالم و عرا  بیشتر ،فیلی به پایان رسید. کردهای فیلی در ایران

 ،جاس  ،زرباطیه ،استان دیا ه، بدر  ،شرقی کردستان عرا  و مناط  بغداد

 ند.ا ساک  بعقوبه  ،کوت، ع ی یه، زهایرات

گ ارش عملکرد مؤسسه را نشر دهد. مجوزهاای یزم نیا  ازطریا  ایا      

تَجَمُّا  فَنااانو   » ناام  باه  مؤسسه و گا  انجمنای متعلا  باه هنرمنادان عراقای     

و در  ی، از دوساتان قادی  شایخ صاال     ا الما  محماد  ریاسات  با «ا عرا 

منظااور  بااه شااد. یمااتهیااه « ا غاادیر»تلوی یااونی  شاا کهمااواقعی از سااوی 

یاک یاا دو ناار از اهاا ی     ، باه تناسا  موقعیات،    هاا  مصاه هسازی  یعاد

 انصااری  علای کردناد.   یما را در جلسات همراهی  کنند  مصاه ه ،عرا 

 هاا           برگاه  در نجاار،  صاال   کنار نام او در معموی  کهبود  کسانی ازیکی 

او از فعاین فرهنپی عرا  و در اواخر عمر، مدیر ت لیغات شد.             یمنوشته       

 .12هشدا شع ی محور مقدادیه در استان دیا ی بود

هاای متعادد محا      ییجاا  هجابا از اقدامات یزم دیپر در ای  مسایر،  

ساا ی کاه اجارای ایا      بود  است. شیخ صال  در طو  ش   ها مصاه ه

طر  به طو  انجامید، چنادی  دفتار و آپارتماان در بغاداد اجاار  کارد.       

ویاژ  باا ترددهاای زیااد      درپی مح  کار، باه  های پی یضتعوهد  او از 

ماناادن و  ، ناشااناختهخاااص  ی ا محلااهافسااران و راهنماهااای متعاادد بااه   

د کاه  جلوگیری از ایجاد شک و ش هه دربارة هویت او و نو  کااری باو  

 یهاا  بنپاا   در رسامی  کاامال   طاور  ، باه ی اجاار  داد. قراردادها یمانجام 

در دفتر  ها مصاه هاما در کنار اینکه بیشتر   شد            یم تنظی  معامالت ملکی

یی هاا  ضارورت ، او در برخی مواقا  بناا باه     شد یمکار او در بغداد انجام 

ت ، رستوران و پاارک  یی مانند هها مکانخاص، قرارهای مالقات را در 

و شهرهای مختلف،  ها استانکرد. گاهی شیخ صال  خود در  یمبرگ ار 

کارد    یما آنهاا سادری     خاناه شد و هتی ش  را در  یممهمان فرماندهان 

 عمران های شخصیتی فردی مانند ص ی  یژگیوبرای مثا ، او با توجه به 

عارا  در عملیاات    ارتا   زرهی ۳  شکر از زرهی 6 تی  طرفه، فرماند 

هصر آبادان، بدون انتظار برای ه ور او در دفتر، خود به دیادار صا ی    

دانست روهیات و خلقیات او چناان اسات کاه هرگا  در      یمرفت  زیرا 

شود. شیخ صال  در همی  راستا، هتای یاک شا      ینمدفتر کار هاضر 

دوری مهمان شد کاه پادرش از   ا  هَمَد عوی ه ع دا رهم  در خانه خلی 

 دوستان ن دیک ماهر ع دا رشید بود. 

 

دسههتاوردهای مصههاحبه بهها افسههران و فرمانههدهان عراقههی و 

 اهمیت آنها 

هاا از ساوی دو نهااد یادشاد ، در کناار       ضرورت انجاام ایا  طار     

دقی  شیخ صال  از اوضا  اجتماعی، سیاسی و نظاامی ایا      های    آگاهی

ها کمک بسیاری کرد  زیرا شایخ صاال  توانسات     کشور به انجام طر 

هدود ش  سا ، با بسیاری از افسران و فرماندهان ساب  عارا  مصااه ه   

                                                           
هنپامی که برای تهیه عک  و فیل  به منوقه  1۳۹۳بهم   4. علی انصاری در 12

 جنپی رفته بود، توس  نیروهای داع  به شهادت رسید.
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 در عت صوت و تصویر را با خاود باه ایاران آورد.   سا ۳60کند و هدود 

 دودر  متوسا  طاور   هرکادام باه   مصااه ه،  120 ،فات   روایت بنیاد طر 

 روایاات آنهاا    یات اهم هرچند در خصوص افرادی که  شد انجام ساعت

افا ای  یافتاه    جلساه  چناد  باه  هاا  مصاه هطو   تشخیص داد  شد، یشترب             

 در مجماو ، مصاه ه مؤسسه دفاا  مقاد ،    60با اهتسا  هدود . است

 سااعته، باا ضا   صاوت و تصاویری      دو میاانپی   طاور  باه  مصاه ه 1۸0

 .بود  است ها طر دستاورد ای  

هاا و اطالعاات در    شد ، اهمیات روایات   های بیان با توجه به ویژگی

 از منظار جناگ    هاای     مصاه ه با فرمانادهان عراقای، در کشاف واقعیات    

، چنان است که از ای  پ ، تصور انجام هر پژوهشای  طر  مقاب  ایران

، بدون مراجعاه    جنگ عرا  و ایران  ها از  در زمینة شناخت روایت عراقی

 از  هااایی    یااتواقع هااا مصاااه هدر ایاا  بااه ایاا  خاااطرات ناااقص اساات.  

را در چناد بخا  یاا گساتر  موضاوعی           عارا  فرماندهان و ارت  بع  

  مالهظه کرد: توان یم

در نپا  او ، روایت فرماندهان عراقی هاوی اطالعات چشامپیری  

اسات.  های ارت  بع  عرا  در دفا  مقد   یژگیودربارة تشکیالت و 

، سربازی مدتاز  اند  محورهای موضوعی در ای  زمینه ع ارت  تری  مه 

و نحاو  افا ای  و گساترش     هاا  استعداد یپاان ، تعداد و سربازان اهتیا 

، یشاه معا  ی هاا    دور ، ی رفاا  هاا  دور و افسران،  دارها درجهتربیت نها، آ

هااای متشااک  از سااربازان    یپااان، خورناااک یانزناادان  ی هااا   گااردان

ا شاع ی،   ی جا هاای خایااه،    گرداناهوازی،  یها گردانو  ایص  یرانیا

های ارت  از سوی کشاورهای   تقویت یپانعرا ،  ارت  در ها ترکمان

مهندسای ارتا      مندی تجهی ات مهندسی ارت  عرا ، توان، توانعربی

نیاروی هاوایی   ، همکاری سازمان مجاهدی  خل  با ارتا  عارا   ، عرا 

، تقویت توان استخ ارات، ها در یپانساختار محک  امنیتی ، ارت  عرا 

، تشااکیالت گااارد ریاساات جمهااوری، عاارا  اسااتخ اراتی یهااا ضااعف

 . کوهستانضعف ارت  عرا  در و  ارت  عرا یی کماندو      های           یپان

در کنااار اطالعااات مربااو  بااه بخاا  او ، اظهااارات و خاااطرات   

، صدام و اع اای خاانواد   هایی دربارة  فرماندهان عراقی، هاوی واقعیت

هاایی درباارة اصاا ت شاخص و      یتروا فرزندان و فامی  او هستند  مانند

تارور   ا م ای ،  فات   خانواد  صدام هسای ، خوار اساارت او در عملیاات    

و نیا    هاا  رفتار دوگانه صدام باا تکریتای  ناموف  او و کشتار مردم دجی ، 

اع ای خانواد  ازجمله فرزندان او در دوران دفا  مقاد   و  نق  فامی 

 آن. و پ  از 

گااران   هاایی دربااارة کارشناسااان و تحلیاا   بخا  دیپاار بااه واقعیاات 

ان و فرمانادهان مرباو    رت ه عارا  و ساایر افسار    جنگ، فرماندهان عا ی

شااود کااه موضااو  بساایاری از روایااات فرماناادهان اساات  ماننااد      ماای

فساااد خل انااان و ، عاارا  بازنشسااتپی اج اااری صاادها فرمانااد  ارتاا   

سوءاسااتااد  غیراخالقاای برخاای افسااران و  ، فرماناادهان نیااروی هااوایی 

رت اه نظیار سر شاکر     یعاا  فساد برخی فرمانادهان  ، سربازان فرماندهان از

و  پا  از از دسات دادن خرمشاهر   اعدام برخی فرماندهان  ،  براکفاض

سارهنگ نجاات   ، برهاان  نظیر سارهنگ  فاو و هتی پ  از دفا  مقد ،

و  هنواه  ا حاا   ع ادال  باار   سده دسده د عصمت صابر عمر،  ،شکری

خ رجای از   نا ار  ارتشا د  نجاات و همچنای ،   سده د کام  ساجت ع ی 

هااای فرماناادهانی نظیاار  یژگاایواعاادام و اطالعاااتی دیپاار از زناادگی و 

سارهنگ خلیا  دوری، ساده د ع ادایمیر     یا چی  عمر عاد ،  مشکوک

و  مااهر ع دا رشاید  ع ی  ص ا  گرعاوی، سده د هشام صا ا  فخاری،   

 . اهمد هاش  سلوانارتش د 

 

  نتیجه

و تاادوی   بااه دن ااا  اجاارای دو طاار  پژوهشاای در راسااتای ث اات   

، 1۳۹0خاطرات شااهی افساران و فرمانادهان عراقای در نیماه او  دهاه      

هاای آناان    سااعت صاوت و تصاویر روایات     ۳60دستاوردی مشتم  بار  

مناب  اطالعاتی در شناخت جنگ ایاران و عارا ، بلکاه      عنوان یکی از  به

بخشی از تاریخ نظامی معاصر در منوقه خلای  فاار  و غار  آسایا باه      

اساات کااه در شااناخت ابعاااد مختلااف تاااریخ جنااگ بااه   دساات آمااد  

کند. با وجود ای ، تا امروز هیچ کتاا  یاا اثاری     پژوهشپران کمک می

که برای  ها عرضه نشد  است  درها ی در ای  زمینه و با توجه به مصاه ه

هاا یزم اسات هرچاه زودتار امکاان       مندی از اطالعات ای  مصاه ه بهر 

ک  در  تردید هیچ ان فراه  شود  اما بیدسترسی به آنها برای پژوهشپر

اهتماا ی و    هاای     در رفا  افتاادگی     ویژ  هدایت و نظارت ای  امر مه ، به

از شااایخ صاااال  نیسااات و یزم اسااات    تااار               شااار  موا ااا ، شایساااته 

اندرکاران تا زمانی که نعمت وجود و سالمت او پابرجا است، ای   دست

 امر را محق  کنند. 

 

 اب من

  ت روای  ه ب  ی ل ی م ح ت  گ ن ج رار اسه ( 1۳6۳) یمرت ا  یسرهنپ -

 . روش : س ران ه . ت ی پ ن ره س  ی   رت ر م گ ه   اه ص . م ی راق ع  رای اس

  زان وی  ه ل ق در  ره اصهه ح م روز  ده( 1۳6۹) یمرت اا یساارهنپ -

.  یا  پ ن ره سا   یا   ا  رت م    وش ک ه ب .( ی راق ع ر ی اس ر س اف  ک ی  اطرات خ)

ر  شا  : ن ارات ش ت و ان  اپ چ  ان ازم س ، ی الم اد اس و ارش  گ ن ره ف  : وزارت ران ه ت

 وان.  ج

 روایت به عراق و ایران جنگ( 1۳۹۹مح وبه ) رگرهایشمش -

هاظ  ادیو بن یتهران: سازمان اسناد و کتابخانه مل .غربی گران تحلیل

 دفا  مقد .  یها آثار و ارزش

 ٬صاال  عساپرپور  ) رگرهایگر: مح وبه شمشا  مصاه ه. )مصاه ه -
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 .تهران 1۳۹۹  هشتیتا ارد 1۳۹7آذر 

-Kevin M. Woods (2007) Project 1946, by Kevin 

M. Woods, Williamson Murray, Thomas Holaday, 

Laila Sabara, Mounir Elkhamri. Virginia: Institute 

for defense analyses alexandria va.  
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