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 تاکتیکهـا،  نظـامی،  عملیـات  نحوه نشده پرداخته بدان چندان ظفار جنگ مورد در که آنچه

 بـود،  ایـران  ارتـش  انسانی تلفات و رفته کار به افزارهای جنگ و اعزامی نیروی میزان مشکالت،
 ومـت حک بـرای  منفـی  پیامـدهای  و تلفـات  توانست می آن اجتماعی و سیاسی عوارض که زیرا

 بـه  را ظفار جنگ شده پرداخت کمتر زوایای و ابعاد است صدد در نوشتار این کند، ایجاد پهلوی
  .بکشد تصویر
  
  ظفار نظامی جغرافیای. ١

  1.کـرد  مـی  فراهم چریکی نبردهای برای را مساعدی شرایط ظفار، منطقه طبیعی جغرافیای
 تـا  ژوئـن  از که دریا و بیابان بین ای حاره ای تپه بخش یک از بود عبارت نظامی عملیات منطقه

 امتیـاز  دو از منطقـه  ایـن  در ظفـار  خلـق  جبهـه . باریـد  مـی  آن بر موسمی های باران سپتامبر،
 ناهموار هایی سرزمین از که چریکی نبردهای برای مساعد اقلیمی شرایط نخست،: بود برخوردار

 آهکـی  سـنگی  غارهـای  از ای عهمجمو و انبوه نسبتĤ های روییدنی ارتباطی، جاده بدون تقریبĤ و
 ظفـار  آنکـه،  دیگر و. گیرند پناه و شده پنهان آنجا در توانستند می ها چریک و بود شده تشکیل

  .بود مرز هم جنوبی یمن با غربی جنوب از
 گـذاری  تلـه  و مـین  راهبـردی  مناطق تمام ظفار، در ها چریک ساله چندین استقرار علت به
 محیطـی،  چنـین  در. انجامید می گسترده تلفات و ناکامی به شناسایی، بدون حرکت و بود شده
 ظفـار،  بـه  اعزامـی  سـربازان  گفتـه  بـه . بود خطرناک بسیار و مشکل ایرانی، سربازان برای نبرد

 درپـیچ  پـیچ  های گذرگاه و بلند های تپه دارای صالله به میدوی جاده یا و صالله شمالی مناطق
 جاده بر مشرف ارتفاعات بلندی بر ایران ارتش دفاعی مراکز تشکیل از پس. بود خطرناک بسیار
 امکـان  و قابلیـت  عـدم  و ارتبـاطی  راه ایـن  گذاری مین علت به لجستیک امور و تدارکات سرخ،

 آشـامیدنی،  آب کمبـود .  گرفـت  می انجام کوپتر هلی وسیله به موتوری، نقلیه نیروی از استفاده
 مواضـع  بـر  استقرار ماه 5/2 مدت در سربازان، از کیی گفته به.  داد می آزار شدت به را سربازان
 داشـت  وجود آشامیدن برای آب محدودی مقدار تنها 1352، سال اواخر در سرخ جاده نگهبانی

   2.شد می استفاده تیمم و کاغذی دستمال از تمامĤ وضو، و دستشویی برای و
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 بـه  را فراوانـی  تمـشکال  راخیـوت،  بندر تصرف برای ماه بهمن نبردهای طی در ایران ارتش
 کـه  نداشت وجود دشتی و بود کوهستانی منطقه تمام. شد متحمل منطقه، خاص شرایط علت
 متـر  صد از بیش به گاه آن، متعدد های پرتگاه و ها دره عمق. داشت اطراف از وسیعی دید بتوان
 را دیـد  نمیدا تنیده، درهم خشکِ های شاخه با زارهایی بوته و درختان از هایی جنگل. رسید می

 شـرایط  ایـن   1.دیـد  شـد  نمـی  را متـر  یـک  از جلوتر اوقات، برخی که طوری به کرد؛ می محدود
 نتیجه در. بخشید می شدت ایران نیروهای برای را نبرد منطقه ناشناختگی العبور، صعب طبیعی

 سـرگردان  هـا  راه کـوره  در عملیـاتی  واحـدهای  گـاه  نبرد، منطقه با ایرانی سربازان آشنایی عدم
 چهـار  شـود،  طـی  دقیقه ده در بایست می که راهی عینی، شاهدان گفته به که چنان شدند؛ می

  2.طلبیـد  مـی  را روی پیـاده  ساعت هفت رسید، می پایان به دقیقه بیست در که مسیری و ساعت
 از عبارت داد، رخ آن در خونینی و سنگین بسیار نبردهای 1354 پاییز در که شیرشیتی ناحیه
 گرفتـه  فـرا  انبـوهی  زارهای بوته و ها جنگل را آنها اطراف که بود هایی مرداب و رهاغا رشته یک

 از رسـد،  مـی  بـزرگ  و کوچـک  غار هزار دو از بیش به که ظفار شیرشیتی ناحیه غارهای. بودند
 داالن شـکل  کـه  خـم  و پـرپیچ  غارهای این  3.است جهان غارهای ترین ناشناخته و ترین عجیب
. بکـشاند  بیراهـه  به ها ساعت تا را سربازان توانست می آورد، می وجود به ها وهک دل در را ای گونه
 شـده  گذاری مین ها چریک وسیله به تمامĤ نیز ها دره کف در ویژه به عبور، قابل ارتباطی های راه
 اراضـی  نیـز  دریـا  مجـاورت  در. گرفـت  مـی  صـورت  تلفات با همراه و کند بسیار مرور، و عبور و

 علت به که اعزامی نیروهای از یکی گفته به. بود متعدد های پرتگاه و ها باتالق از آکنده جنگلی،
 دارد، آشـنایی  خـوبی  به ظفار از ناحیه این جغرافیایی شرایط با ماهه چهار مأموریت یک انجام
 و ریـز  هـای  تیـغ  بـا  زارهـایی  بوته روییدند، می سخت های صخره دل در حتی که گیاهانی تراکم

 را دشـواری  بـسیار  شـرایط  مـرداب،  خـاص  های بیماری ناقل های پشه و سمی ارنجانو زهردار،
   4.بود زده رقم ایرانی سربازان برای

 کـه  حال عین در. داشت ادامه طبیعی نابسامان شرایط نیز ظفار منطقه غربی الیه منتهی در
 د،شـ  مـی  جبال سلسله به ها چریک تعقیب در ارتش های تالش کندی موجب موسمی بارندگی

 در نمونـه،  عنـوان  بـه . کـرد  مـی  ایجـاد  آنهـا  پیشروی در سهمگینی موانع نیز ها کوه رشته خود
 کـه  بـود  دشـوار  انـدازه  آن تا آن، در نبرد و العبور صعب قدری به منطقه ظفار، بخش ترین غربی
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 داشـته،  نـواحی  آن بر مؤثر کنترل عدم بر مبنی اشاراتی مشترک، نیروهای از چند سخنگویانی
   1.کرد واگذار ها چریک به موقت طور به را آن باید که بودند دمعتق

 مهـم  عامـل  سـه  از خـوبی  بـه  ها چریک ایران، ارتش برای منطقه اقلیمی مشکالت برابر در
 طبیعـی  طـور  بـه  کـه  شناسـی  زمـین  اولیه دوران غارهای و العبور صعب های کوهستان جنگل،
 را زمـین  داشـتند،  کـاملی  آشـنایی  خـود  قمنـاط  بـه  آنهـا . بردنـد  مـی  بهـره  بـود،  شده استتار

 مرکـز  شیرشـیتی،  غارهـای . داشـتند  ûسـکنی  تودرتـو  کهـن  غارهـای  درون در و شناختند می
 کـارایی  هوایی نیروی و پیاده نفرات زرهی، ادوات آن، به زدن ضربه برای که بود ظفار نیروهای
 بـه  را ایـران  سـربازان  از بـسیاری  غار، یک دهانه در توانست می چریک یک و نداشتند چندانی

 عمیـق  های دره ها، کوهستان. نداشت مالحظه قابل تأثیری نیز ها بمباران شدیدترین. براند عقب
 و جنگلـی  درختـان . ساخت می مرتبط دیگر غار صدها به را آن کوچک، غار دهانه هر و داشتند

 توانـست  مـی  تدرخـ  سایه هر و ساختند می طبیعی سنگرهای ها چریک برای انبوه زارهای بوته
 بـه  کـه  را عمیـق  هـای  دره و بلنـد  های پرتگاه کردند می سعی ها چریک. باشد مرگ آشیانه یک

 کـوپتر،  هلـی . باشـند  داشـته  اختیـار  در گرفتنـد،  مـی  قرار استفاده مورد ارتباطی های راه عنوان
 بایست می پرنده وسایل. بود ظفار کوهستانی سرزمین در ارتش انتقاالت و نقل وسیله ترین مهم
 درخـت  از پوشیده و ناهموار های تپه و ها قله روی بر فرود اما. بنشینند ها کوه روی بر سرعت به
 بنـابراین، . بـود  خطرنـاک  و دشـوار  بسیار بارید، می طرف هر از که هایی مسلسل آتش شلیک با

 زا یکـی  منطقـه،  نظـامی  جغرافیـایی  شـرایط  بـه  توجه با ظفار نبرد که گفت جرأت به توان می
  .است بوده ایران تاریخ طول در چریکی ضد عملیات ترین برجسته و ترین مشکل
  
  نظامی انسانی نیروهای. ٢

 تخمـین  نفـر  صـدهزار  تـا  هـزار  بیـست  از ایـران،  مداخلـه  روزگار در را ظفار استان جمعیت
 ارهـز   تـا  هشتصد بر چریکی، نیروهای تعداد تعیین در که دهد می نشان منابع بررسی  2.اند زده
 نبـرد  کـشیدن   درازا بـه  و شـدت  و ایرانی نیروهای تعداد به توجه با اما  3.است شده تأکید نفر

  .است طلبیده می را بیشتری رزمنده نفرات و نبوده صحیح ارقام این قطعĤ ظفار،
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 بایـست  مـی  حداقل بومی، مردم بین در گسترده اجتماعی پایگاه داشتن با ظفار خلق جبهه
 در محلـی  سـاکنان  بیـشتر  حمایـت  از که باشد داشته دیده آموزش و ای فهحر هوادار هزار سه

 بـه  اشاره با ای مقاله در آینـدگان  روزنامه که طوری به  1بود؛ برخوردار نبرد منطقه مختلف نقاط
 لندن رادیو فارسی بخش  2.داد خبر ظفار در نفر هزار چهل بر ها چریک تسلط از موضوع همین

 خلـق  جبهـه  از ظفار بومیان از نفر هزار بیست از بیش که کرد اعالم 1352 اسفندماه 12 در نیز
 دارای کـه  را هـا  چریـک  نظامی، های آموزش طی با نیز زنان حتی نتیجه، در  3.کنند می حمایت
   4.دادند می یاری دولتی نیروهای با نبرد در بودند، سببی و نسبی روابط

 وزیر نخست ــ هویدا امیرعباس. نشد فاش هرگز ظفار به ایران اعزامی نفرات دقیق تعداد اما
 را سـپاهیانی  شاهنشاهی، دولت که کرد اظهار ،22/1/1352 در لندن از خود دیدار در ــ ایران

 جبهـه  از نقـل  به بیروت در فرانسه خبرگزاری  5.است فرستاده عمان به نفر ششصد استعداد به
 فارسـی  بخـش   6.داد خبـر  ظفـار  به رانیای نیروی هزار سه اعزام از 1352 دی 8 در ظفار خلق
 سـرباز  هـزار  سـه  کـه  کـرد  اعالم ها چریک اطالعیه برپایه سال همین ماه دی 9 در لندن رادیو
   7.دارند حضور عمان در ایرانی

 بـا  مـصاحبه  در شاه که نوشت  9کرولو جان از ای مقاله در  8مانیتور ساینس کریسچن روزنامه
 سـه  معـادل  ظفـار،  در ایـران  نیروهـای  کـه  ساخته فاش 20/11/1352 تاریخ در تلگراف دیلی

 لنـدن  رادیو  10.است برخوردار کوپتر هلی فروند 25 حمایت از که هستند دریایی تفنگدار گردان
  11.کـرد  عنـوان  نفـر  1500 را ظفـار  جنـگ  در کننـده  شـرکت  ایرانی نیروهای ،20/6/1352 در

 
3. Robert Graham. Iran the Illusion of Power. Croom Helm, London, 1978. P. 179. 

 . .5ص  »شکند می هم در را شورشیان قابوس«. 2
 .محرمانه میکروفیش. 14/12/1352. 350بولتن. اسالمی جمهوری خبرگزاری. 3
  .محرمانه میکروفیش. 24/10/1358. 1104بولتن. اسالمی جمهوری اریخبرگز. 4
 .محرمانه میکروفیش. 253,18/10/1352 بولتن. اسالمی جمهوری خبرگزاری. 5
 .محرمانه میکروفیش .384,8/10/1352 بولتن. اسالمی جمهوری خبرگزاری. 6
 .نهمحرما میکروفیش. 386,10/10/1352 بولتن. اسالمی جمهوری خبرگزاری. 7

7. Cristian Sience Monitor 

8. John Crewloo 

ط مـسق  در ایـران  سـفارت  بـه  خارجـه  امـور  وزارت از.  5 بخـش . 3 پرونـده . 21 جعبـه . 1350-55.عمـان  و مـسقط . 10
 .خارجه امور وزارت اسناد آرشیو . 14/11/1353
 مطالعـات  مؤسـسه . آ279-42-2-115 شـماره  سند .20/6/1353مورخ 20 ساعت در لندن رادیو فارسی بخش گفتار. 11
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 1500  کـه  نوشـت  امریکـا  نیوزویـک  مجله زا نقل به 1353 مهرماه اواخر در اطالعات روزنامه
   1.دهند می یاری ظفار شورشیان با نبرد در را عمان سلطان ایرانی، سرباز

 انتـشار  بـا  غربی آلمان ساربروکن شهر در مقیم شاهنشاهی دولت مخالف ایرانی دانشجویان 
 و سـرکوب  فـه وظی شاه، ارتش سرباز و افسر هزار سی که کردند اعالم 6/9/1354 در ای اعالمیه

 با 1355 ماه دی 25 در  غربی آلمان تلویزیون اول شبکه  2.دارند برعهده را ظفار مردم عام قتل
 تصویر به را ایران نفری هزار سه ارتش عمرانی و رزمی های فعالیت ظفار، اوضاع از فیلمی پخش
   3.کشاند

 را ایـران  نیروهـای  تعداد ،5/11/1354 مورخ تـایمز  نیویورک در نوشتاری طی  4پَس اریک  
 اعالم فرانسه  از Hebdo Politique گرای چپ نشریه 1354 اسفندماه اوایل در  5.خواند نفر 3500
 مـاه  بهمـن  ابتـدای   در  6.دارنـد  شـرکت  ظفـار  جنگ در ایرانی نیروی 000/25 از بیش که کرد

 بـا  ایـران  رتـش ا از که کردند اعالم آلمان ولت دی جریده و اسرائیل رادیو فارسی بخش ،1355
   7.اند مانده باقی ظفار منطقه در نفر هزار دو الی یک تنها سرباز، هزار شش استعداد

 اسـاس  بـر  ظفـار،  جنـگ  در ایران ارتش نفرات میزان از شده بندی زمان نموداری آمار، این
 ایـن  مـورد  در نیـز  جدیـد  پژوهشگران آماری، طیف این برابر در. بود اول دست و نزدیک منابع
 کنـد  مـی  عنوان خود خاطرات سلسله در فردوست حسین اند؛ پرداخته های زنی گمانه به لهمسئ
 ظفـار  به داد، می تشکیل را تیپ یک جمعĤ که پشتیبانی عناصر با گردان سه حدود آغاز، در که

 کـه  رسـد  می نظر به« :نویسد می نیز ــ مصری سیاستمدار و نگار روزنامه ــ هیکل  8.شدند اعزام
   9.»اند داشته شرکت ظفار عملیات در ایران چترباز لشکر یک و زرهی لشکر کی حداقل
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 دانـد  می نفر 3500 تا 1500 بین ،1353 پایان در را ایران نیروهای تعداد ،مجتهدزاده پیروز
   1.است یافته افزایش نفر هزار پنج تا ،1354 سال در که

 تعـداد  ،گراهام و دارنـد  تأکید نفر 3000 آمار بر  4نیروپ ریچارد و  3آوری پیتر  2،ذبیح سپهر
   5.داند نمی نفر 4500 از بیش ،1354 تا 1353 اواخر های جنگ شدیدترین در را ایران نیروهای

 و گونـاگون  واحـدهای  در ایرانـی  سـرباز  25000 از بیش که است معتقد کاترل جی، الوین
 کـسب  و هـا  چریـک  کوبسر برای ظفار در را عمان ارتش 1355 سال تا متفاوت زمانی مقاطع
 نفـر  هـزار  سـی   زمـانی،  محدوده همین در را تعداد این  7دیگار پیر ژان  6.اند داده یاری پیروزی

   8.داند می

 مشهود تفریط و اغراق نوعی آورد، دست به مربوطه آمار و منابع این بررسی از توان می آنچه
. دارد تنگاتنـگ  ارتباط اطالعاتی، فقر با یا و خاص نظامی و سیاسی مقاصد با نوعی، به که است
 اطالعات ارائه مبنای بر نفر هزار سه تا 1500 آمار بر خارجی و داخلی رسانی اطالع منابع تأکید
 خبرنگـار  ـــ   9مولیگـان  هیـو  بـا  مـصاحبه  در شاه که طوری به. بود ایران مرکزی دولت رسمی

 نفر 2000 را ظفار نبرد در درگیر ایرانی سربازان تعداد ،1353 ماه دی اوایل در  10آسوشیتدپرس
   11.کرد اعالم

 اعتراضـات  کـاهش  و عمـان  در ایـران  نقـش  کـردن  کمرنـگ  ترفنـدی،  چنـین  عمده هدف
 نظـامی  هـای  سیاسـت  توسـعه  از همـواره  کـه  بـود  فارس خلیج شیوخ بین در ویژه به ای، منطقه

 و قـراوالن  پیش عنوان به ار نازل آمار این نوعی به توان می البته. بودند هراس در ایران فرامرزی
  .پذیرفت ظفار در ایران ارتش اعزامی اولیه واحدهای
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 حقیقـی  تعداد از بیشتر بسیار را ایران نفرات تعداد بینانه، غیرواقع طور به نیز منابع از برخی
 شـاه  رژیـم  بـا  مبـارزه  راستای در و مخالف های گروه سوی از اکثرآ که امری اند؛ داده نشان آنها

   1.گرفت می صورت

  

 در اعزامـی،  سـربازان  نخـستین  عنـوان  بـه  کـه  شـیراز  هوابرد 55 تیپ جمعی عینی، شاهد
 در را خود مربوطه یگان از شده گسیل نیروهای تعداد است، داشته شرکت سرخ، جاده عملیات
 مأموریـت  کـشور،  نظامی واحدهای دیگر از نیز اندازه همین به که داند می نفر هزار شش حدود
 شـده  اعزام ظفار به خراسان 77 لشکر از 1353 سال در که سربازان از دیگر یکی  2.دندبو یافته
 همـین  تیرمـاه  در دیگـری  و  3دانـد  مـی  نفر هزار ده از بیش را خود همراه نیروهای تعداد است،
   4.کند می عنوان نفر 1200 گارد، لشکر از یگانی از تنها را اعزامی نیروهای تعداد سال،

 نـشینی،  عقـب  مـسئله  از پـیش  تـا  و خـونین  هـای  جنـگ  خاتمـه  از پس حتی ایران، ارتش
 ایرانی نیروهای میانگین است، مسلم آنچه. کرد حفظ ظفار در را خود نیروهای از نفر چهارهزار
  .است نبوده آن از بیش نبرد کوران در نیز هرگز و بوده نفر هزار هشت حدود در ظفار در مستقر
  
  افزار جنگ. ٣

 و گریـز  و جنـگ  بر مبتنی پارتیزانی نبردهای ویژه تجهیزات ظفار، منطقه امینظ جفرافیای
 از ایـران،  نیروهـای  مـستقیم  مداخلـه  از پـیش  تـا  ظفار خلق جبهه. طلبید می را فراوان تحرک

 بـا  تنهـا  را خـود  حرکـت  خلـق  جبهـه  قـراری،  به. کرد می استفاده قدیمی و محدود تسلیحات
 سـربازان  از غنیمتی اقال جزو نظامی، تجهیزات این بیشتر  5.کرد آغاز تفنگ قبضه نُه از استفاده
 در کهنـه  و سـبک  اسـلحه  زیـادی  مقـدار  نیز ظفار متعدد قبایل عالوه به. بود انگلیسی و عمانی
 تفنـگ،  داشـتن  و شـدند  نمـی  غافل خود تفنگ از ای لحظه قبایل، افراد که چرا داشتند؛ اختیار
   6.رفت می شمار به عشایر ایمان و شرف از زئیج ای، قبیله رسم و سنت از گذشته
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 بـه  صـالله  جـاده  سـازی  پـاک  جریان در که ظفار به ایران اعزامی نیروهای نخستین از یکی
 تعجـب  اظهـار  هـا  چریـک  هـای  سـالح  کهنگـی  و شـدید  کمبود از است، داشته شرکت میدوی

 که داند می تیر پنج شابیخ با تفنگی جنگ، از مقطع این در را ها چریک سالح عمده او. کند می
 عمـده  افـزار  جنـگ  نـوع  دیگـر،  سـربازی   1.آمد درمی ایران ارتش غنیمت به مواقع از ای پاره در

 تفنـگ  همـان  و تاشـو  کالشـینکوف  کالشـینکوف،  ،1352 سـال  اواخر نبردهای در را ها چریک
   2.داند می تیر پنج قدیمی

 کـشورهای  حمایـت  بـا  خلق جبهه ها، چریک مواضع افتادن خطر به و ها درگیری افزایش با
 سـلطان  ،1352 مـاه  بهمـن  اواخـر  در. داد قـرار  استفاده مورد را جدیدی تسلیحات شرق، بلوک
 روسـی  هـای  موشـک  از جـاری  سـال  مهرماه در بار نخستین برای ها چریک که کرد اعالم عمان

 آن از فرونـد  چهـل  یکشل امکان و بُرد کیلومتر 4/20 با موشک این  3.اند کرده استفاده کاتیوشا
 را دشمن مواضع از مربع متر هزار ده از بیش دادن قرار پوشش زیر قابلیت ثانیه، بیست طول در

 سـال  در کـه  شـد  مـی  محـسوب  ایـران  نیروهای برای ای ناشناخته و مخوف افزار جنگ و داشت
   4.گرفتند خدمت در را آن بار اولین برای 1354

 گـسترده  شـلیک  از اسـت،  داشـته  شرکت شیرشیتی منطقه نبردهای در که عینی شاهدی
 مواضـع  بـر  جنـوبی  یمـن  مرزهـای  از کاتیوشا متری میلی 2881 و کیلویی 35/66 های موشک
 افتـاده  اکنـاف  و اطـراف  در انفجـار،  عدم علت به اوقات ای پاره در که دهد می خبر ایران ارتش
 82 و 81 انــدازهای پــارهخم و ضــدهوایی هــای تــوپ از خلــق جبهــه ایــن، بــر عــالوه  5.بودنــد
 ،62/7 کـالیبر  با هایی مسلسل و 7سیمینوف و  6اشپارگین تیربارهای سبک، توپخانه متری، میلی

 بـرد  بـا   9ال.سـی .آر انداز موشک  78آر،پی،جی، سنگر ضد و تانک ضد انداز موشک ،5/14 ،7/13
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 و تانـک  ضـد  و نفرضـد  کششی، پالستیکی، نوع از انفجاری های تله و مین انواع کیلومتر، هفت
   1.کرد می استفاده چریکی جنگ ابزارآالت دیگر

 سـالح  تـرین  پیـشرفته  بـه  بود، گرفته قرار فشار در شدت به که 1354 پاییز در خلق جبهه  
 موشـک  این. یافت دست شوروی ساخت  72-سام های موشک یعنی ظفار، جنگ تاریخ در خود

 شـانه  روی از پرتـاب  قابلیـت  و قرمز مادون ایتهد کیلوگرم، 8/1 وزن به سرجنگی بودن دارا با
 ایـن  در فرانسه چاپ لوموند روزنامه  3.بود هوایی ضد مؤثر و نوین افزارهای جنگ از یکی سرباز،

  :نوشت خصوص
 ایـن . انـد  شـده  مجهـز  7ـ سام های موشک و سبک توپخانه به ها چریک که است مدتی
 بـر  را ضـربات  بیـشترین  اسرائیل، و باعرا اکتبر جنگ روز اولین در که است همان موشک

 کلنـگ  و بیل با کردند می ادعا قبال ها چریک که حالی در. ساخت وارد اسرائیلی هواپیماهای
 خـارج  در دقیق و جدی آموزش به سالح نوع این. جنگند می مهاجمان علیه کالشینکوف و
   4.دارد نیاز عمان از

 نـوع  ایـن  از قبـضه  هـا  ده چریکـی،  اصـر عن وجود از شیرشیتی منطقه سازی پاک جریان در 
 در کـه  ایران مسلح دندان بن تا ارتش مقابل، در. افتاد ایران ارتش نیروهای دست به ها موشک

 خـاص  شـرایط  علـل  بـه  داشـت،  اختیار در را جهان رزمی تجهیزات ترین پیشرفته ،1350 دهه
  .کند استفاده خود ایه توانایی و قابلیت تمامی از نتوانست پارتیزانی جنگ و جغرافیایی

 زمـانی  مقـاطع  در را خـود  نظـامی  تجهیـزات  ظفـار،  جنگ در کننده شرکت پیاده نیروهای
 81 خمپـاره   36 ــ  ژ ــ  ام تیربـار   35ژــ،  شاهنـشاهی  ارتـش  سـازمانی  سـالح  شـامل  مختلف،

 سـالح  تـرین  مهـم  حقیقت، در که مؤثر بسیار متری میلی 120 سنگین انداز خمپاره متری، میلی
 محـسوب  نبـود،  توپخانـه  از اسـتفاده  امکـان  کـه  العبور صعب و مرتفع مناطق در ایران نسنگی
 مـین،  مختلـف،  کالیبرهـای  با مسلسل جیپ، روی بر حمل قابل متری میلی 106 توپ شد، می
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 عنـوان  کوهـستانی،  و چریکـی  نبـرد  وسـایل  دیگـر  اقـسام  و انـواع  و نارنجک انفجاری، های تله
   1.کنند می

 جغرافیای و ها چریک نزد در متراکم یافته سازمان و کالسیک ارتش یک جودو عدم علت به
 نظیـر  سـنگین،  هـای  سـالح  از گسترده استفاده توان ایرانی سربازان ظفار، منطقه خاص نظامی
 هـای  افکـن  بمـب  جنگنـده  نیـز  علت همین به. نداشتند را توپخانه عقبه آتش یا و زرهی ادوات

 ایفـا  نبردهـا  جریـان  در مـؤثری  چنـدان  نقـش  عمـان،  در ستقرم ایران هوایی نیروی پیشرفته
   2.کردند نمی

 حقیقـت،  در. داشـتند  برعهده ظفار در را ای گسترده نقش هوانیروز، های یگان میان، این در
 شـروع  از کـه  بود پهلوی رژیم ارتش از واحد این قابلیت تشخیص برای میدان اولین ظفار نبرد

 زمان از و سال دوازده از بیش تهران، در 1340 سال در ادهس گردان یک صورت به آن تأسیس
 1350 در پرنـده  افـزار  جنـگ  و وسـایل  انواع به اصفهان هنگ قالب در آن تجهیز و سازماندهی

   3.گذشت نمی سال دو از بیش شمسی،

  

 اوقـات،  بـسیاری  در کـه  تدارکات و تجهیزات انتقال و نقل بر عالوه هوانیروز، کوپترهای هلی
 مواضـع  بـه  ضروری مواقع در بود، العبور صعب مناطق در سربازان به امداد و دسترسی راه یگانه

 منطقه بودن کوهستانی علت به عینی، شاهدان از یکی گفته به. شدند می ور حمله نیز ها چریک
 جریـان  در کـه  چنـان  یافـت؛  می افزایش هوانیروز خلبانان اشتباهات درصد آشنایی، عدم و نبرد

 او خـود  نـام  بـه  بعـدها  کـه  ارتفاعی به سینایی سرهنگ فرماندهی به ارتش از دیواح حمالت
 از واحـدهایی   4.ساختند نابود را خودی نیروهای از بسیاری هوانیروز کوپترهای هلی شد، خوانده
 پایگـاه  ویـژه  بـه  مختلف، مناطق در مختلف های توپ و رادار از استفاده با نیز هوایی ضد پدافند
 پایگـاه  از مـستقیمĤ  سـربازان  از گروهـی  عینـی،  شاهدان از یکی گفته به. بودند مستقر میدوی
 نیز ایران شاهنشاهی دریایی نیروی مجهز رزمناوهای  5.بودند شده اعزام ظفار به بوشهر شکاری

 خـود،  انـداز  موشـک  و توپخانـه  آتـشباری  تـوان  از هنـد  اقیـانوس  و عمـان  دریای در استقرار با
Ĥکرد می استفاده آن غرب ارتفاعات سازی پاک و راخیوت بندر فتصر جریان در مخصوص.  
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  نظامی تاکتیک و سازمان. ۴

 مختلـف  هـای  دوره در تجهیـزات  و برتری میزان به توجه با ظفار نبرد در متخاصم نیروهای
 تشکیالت. گرفتند می پیش در را ای ویژه رزمی فنون و تاکتیک ویژه، به و نظامی سازمان جنگ،
 غربـی؛  منطقـه  واحـد : بود شده تقسیم ظفار منطقه در اصلی واحد چهار به خلق هجبه نظامی
 از برخـی  مـشارکت  بـا  کـه  حجله ابن واحد لنین؛ واحد وسطی؛ منطقه واحد مینه؛ هوشی واحد

   14 هنگ و  1بود؛ یافته تشکل جنوبی یمن ارتش سربازان

  2.داد نشان ودخ از را ای سرسختانه مقاومت راخیوت، جنگ هنگام به که اکتبر

 در کـه  داشـتند  اختیـار  در ای تـوده  میلیـشیای  نـام  به را تشکیالتی این، بر افزون ها چریک
 و سیاسـی  امـور  در فعالیت با ای توده میلیشیای. رفت می شمار به مردمی بسیج نوعی حقیقت،
  .شد می تقسیم مسلح غیر و مسلح نیروهای بخش دو به نظامی

 سـعدبن  وسـیله  بـه  کـه  بـود  عدن مرکز عهده بر ظفار های چریک عملیات هدایت و رهبری
 عـدن،  مرکـز  مهم وظایف از. شد می اداره ــ علی بن حافظ ــ معاونش و )غازانی (الغسانی محمد
 یمـن  مـرز  نزدیکـی  در مُهَـرَه  ناحیـه  از منطقـه  چنـد  در نظامی آموزش های اردوگاه امور اداره

   3.بود عمان با جنوبی

 ابعـاد  در را هـا  چریک سازماندهی که بود رهبری کمیته و شورا یک دارای ظفار خلق جبهه
 بـه  ظفـار  منطقه. داشت برعهده آموزشی و فرهنگی اقتصادی، امنیتی، نظامی، سیاسی، مختلف

 مجـزا  فرماندهان دارای نواحی، از یک هر و  4.بود شده تقسیم غربی و وسطی شرقی، بخش سه
 کمیتـه  نظـر  زیـر  و مـستقل  نیمـه  وضـعیتی  در کـه  بودند مذکور گوناگون ابعاد در مشخص و

   5.کردند می وظیفه انجام مرکزی

 و برکنـار  کـار  از ـــ  خلق جبهه اول دبیر ــ سلیمان سعدی احمد ،1354 مردادماه اوایل در 
 کـل  فرمانـدهی  بـه  نیـز  عبـداهللا  محمدبن همچنین،. شد منصوب وی جای به عبدالصمد احمد

 
 .خارجه امور وزارت اسناد آرشیو. سیاسی اول اداره گزارش خالصه. 1
 .3  ص .9/11/1353.کیهان. »خورد شکست جزیره شبه در سرخ امپراتوری رؤیای چگونه«. 2
 همان. 3
 .5  شماره نقشه. 4
 .دوم بخش. ششم فصل به .ک.ر. شدند تسلیم مرکزی دولت به 1354-5 های سال در فرماندهان این از تعدادی. 5



 صـحنه   و عمان مرزهای به نزدیکی علت به جنوبی یمن هوف منطقه  1.رسید ها چریک نظامی
   2.رفت می شمار به خلق جبهه رهبران نشست و ستادی مرکز ظفار، در نبرد

   

 کامـل،  برتـری  ضـمن  ،1352 سـال  در ایـران  گـسترده  مداخله از پیش تا ظفار خلق جبهه
 از پیـروی  بـا  هـا  چریـک . بـود  گرفتـه  پـیش  در درگیری مناطق تمامی در را تهاجمی سیاست
 آزادسـازی  در سـعی  صـالله،  چـون  شـهرهایی  محاصره با پارتیزانی، جنگ در مائو های تاکتیک
 در میـدوی  یـا  ثمریـت  به صالله حیاتی جاده منظور، بدین  3.داشتند ظفار های واحه و روستاها

 بـه  انگلـیس  و عمـان  مشترک ارتش و گرفت قرار آنها تهاجمات و توجه کانون در وسطی ظفار
  .شدند حبس تدافعی موقعیت در و رانده رتفاعات،ا

 ارتـش  و یافت می افزایش مه و ابر استتار در و موسمی های باران شروع با ها چریک تحرکات
 نداشـت،  را خـود  نیروهـای  تدارکاتی تأمین توانایی لجستیکی، امور کمبود علت به که مشترک
  .شد می شرقی ظفار به بیشتر هرچه نشینی عقب به مجبور
 میـزان  در شـدید  نـابرابری  درک بـا  خلـق  جبهه جنگ، به ایران نظامی عناصر ورود از پس
 همـراه  تـدافعی  شیوه و گذاشته کنار را هجومی های تاکتیک جنگی، تجهیزات و انسانی نیروی

 کمیتـه  عضو ــ ساحل احمد. کرد اتخاذ را محدود حمالت و شبیخون و کمین گریز، و جنگ با
  :کند می تشریح گونه این سرخ جاده عملیات از پس را ها چریک یکتاکت ــ جبهه رهبری

 ایـران  نیروهای. کنیم حفظ را خود نیروهای که است این ها درگیری این در ما تاکتیک
 پایگـاهش  از کـه  را کسی هر ما تیراندازان. بیایند بیرون خود های پایگاه از توانند نمی حتی
 ایرانـی  سربازان مواقع، بعضی که است این ما دیگر یکتاکت. آورند می در پای از آید، بیرون

 مبـارزه  بـه  معمـوال  آنهـا  اما. واداریم درگیری به را آنها و آوریم بیرون خود های پایگاه از را
 بـسیج : اسـت  ایـن  مـا  تـوده  شـعار  فعال. کنند می اکتفاء توپخانه آتش به و زنند نمی دست
   4.»ایران رژیم متجاوزین علیه نیروها تمامی

 فـشار  امکـان  انـدک،  ای عده با و نداشت نیازی زمین نگهداری و تصرف به کمین که آنجا از
 محسوب ها چریک برگزیده و ویژه تاکتیک بود، میسر ایران ارتش بزرگ واحد یک بر جانبه همه
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 نیروهـای  تـالش  یا ای نقطه  کمین جمله، از رزمی شیوه این مختلف انواع از ها چریک  1.شد می
 چنـد  در دشـمن  افـراد  بـه  حملـه  یا ای منطقه کمین فرد، به منحصر کشتارگاه یک رد هجومی
 دور و نزدیـک  کمـین  و دشـمن  بـا  ناگهانی و سریع برخورد یا تعجیلی کمین متفاوت، موقعیت
   2.کردند می استفاده

 جنگل ناهموار، های کوهستان در رزمی فنون با آشنایی انضباط، سکوت، دقت، کمین، الزمه
 بـود،  پذیری سختی یا جسمی و روحی تحمل قدرت و تیراندازی تک گذاری، تله و مین ق،باتال و

  .داشتند بهره آنها تمام از خوبی به ها چریک که
 و تودرتـو  غارهـای  از اسـتفاده  و زمـین  دقیـق  شناخت با ها چریک ایرانی، سربازان گفته به
 دقت با و نشستند می کمین به رینف چهاروپنج های دسته در درختان انبوه و عمیق های پرتگاه

 در. یافـت  مـی  بیـشتری  شـدت  آنان شبیخون نیز ها شب در. پرداختند می تیراندازی به نظیر کم
 بـه  را طلـب  فرصـت  نشستگانِ کمین در آتشِ موج توانست می نیز سیگار یک حتی نور حقیقت،

   3.سازد سرازیر ایرانی واحدهای سوی

 بـا  هـا  شبیخون 1353، سال در غربی های واحه و لیساح مناطق به نبردها گسترش از پس
 انتخابی تاکتیک درباره ظفار جنگ در کننده شرکت ایرانی نیروهای از یکی. داشت ادامه شدت
  :گوید می زمان این در ها چریک

 سـوی  بـه  را آنهـا  و سـاخته  متصل را هایی چراغ االغ، و گاو چون حیواناتی به ها چریک
 اشـتباه  کـامال  آتـشباری  و تمرکـز  باعـث  امـر  این. کردند می دایته ایرانی سربازان مواضع
 آغـاز  دیگـر  سـوی  از را خـود  حمالت فرصت، این در آنها و شد می نورانی نقاط به سربازان

 میـادین  به مکرر که چنان انداخت؛ می هراس به را سربازان شدت به تاکتیک این. کردند می
   4.ماند می برجای سنگینی تلفات و کرده برخورد خودی انفجاری های تله و مین

 و کمین در را آنها ارتباطی، های راه به ناآشنا و سرگردان ایرانی نیروهای ردیابی با ها چریک
  .ساختند می گرفتار شبیخون
 کشف از مانع مواقع، بیشتر در ها چریک العاده فوق پذیری سختی توانایی و العاده فوق تحرک

 اسـیر  25 از بـیش  که عینی شاهدان از یکی. شد می آنان تعقیب و ردیابی یا و تیراندازی محل
 وجـود  بـا  آنهـا  فـراوان  چـاالکی  و بدنی استقامت از است، داده انتقال جبهه پشت به را ظفاری
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 منـاطق  در طـوالنی  های روی پیاده اثر در آنها برهنه پای. کند می یاد ضعیف، جثه و قد کوتاهی
   1.بود شده سخت و سفت الکام خشک، های دشت و کوهستانی خشن

 ارتـش  های قرارگاه و مواضع باران گلوله دوربرد، افزارهای جنگ به ها چریک دسترسی از پس
. گرفـت  قرار آنان کار دستور در جنوبی، یمن مرز مجاورت در و ها چریک سرزمین قلب از ایران

 را عمـان  و ایـران  هـای  جنگنـده  هـوایی  قابلیـت  مـؤثری،  شـکل  بـه  نیـز  7 ـ سام های موشک
 کـوپتر  هلـی  فرونـد  یک سقوط به مشترک نیروهای رسمی منابع که چنان داد؛ قرار الشعاع تحت
   2.کردند اعتراف سالح نوع این با سلطان قوای

 ایران ارتش تصرف به ها چریک کنترل تحت اراضی از ای گسترده مناطق که جنگ اواخر در
 را تلـه  و مین از استفاده و ها راه به مداوم حمالت یا ایذایی حمالت تاکتیک خلق، جبهه درآمد،

 و هـا  جاده رزمی، شیوه این پیرو. داد قرار استفاده مورد دشمن، سربازان روحیه تضعیف هدف با
 تلفـات  البتـه  کـه  شـد  گـذاری  مـین  هـا  چریـک  پراکنده های دسته وسیله به مواصالتی های راه

 و مـین  ظفـار،  بـه  اعزامـی  سـربازان . تداشـ  همراه به ایران و مسقط ارتش برای را ای گسترده
 دانـستند؛  مـی  هـا  چریـک  افزارهـای  جنـگ  مؤثرترین و ترین مخوف از یکی را  انفجاری های تله

 جریـان  در خـود  همـراه  یگان از زخمی و کشته نفر 46 بیشترِ عینی، شاهدان از یکی که چنان
   3.داند می ای تله و کششی نوع از ویژه به مین، با برخورد از ناشی را ظفار مأموریت

 از اسـتفاده  عـدم  تاکتیـک،  این از هدف. کردند می اجرا نیز را سوخته زمین شیوه ها چریک
 روزنامـه . آمـد  مـی  در آنـان  کنتـرل  از کـه  بود مناطقی در آب های چاه ویژه به موجود، امکانات
 شـیوه  ]اجـرای [ علـت  به«: نوشت صالله در خود خبرنگار از گزارشی طی ابوظبی چاپ ،االتحاد
 شـده  نـابود  امکانـات  و ابنیه از بسیاری منطقه، این بر شورشیان تسلط هنگام در سوخته زمین
   4».است

 ضـد  و چریکـی  هـای  جنـگ  فنـون  از نیـز  ایران ارتش خلق، جبهه رزم های شیوه مقابل در
 ایـران،  مـسلح  نیروهـای  در چریکـی  نبـرد  و ویـژه  های جنگ عملیات. کرد می استفاده چریکی
 مخـصوص  هـای  یگـان  ویژه، های جنگ مستشاران ورود با 1342 سال در. نداشت یادیز قدمت
 مـرزی،  بـرون  و داخلـی  نـامنظم  هـای  جنـگ  هـای  فعالیت سایر و اجرا هدایت، منظور به هوابرد

   5.شد تشکیل و سازماندهی
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 معرفـی  دماونـد  منطقـه  عنـوان  بـا  را ظفار در ایران نیروهای عملیاتی محدوده پهلوی رژیم
 پس ویژه به عنوان، این. داشت وسعت ناحیه این غرب الیه منتهی تا میدوی پایگاه از که کرد می
 دماونـد،  منطقـه  در ایـران  ارتـش . یافـت  بیـشتری  رسـمیت  دماونـد  دفـاعی  کمربند ساخت از
 اسـناد  و گزارشـات  تمامی در نتیجه، در. کرد می عمل  1فورس تاسک یا مستقل یگان صورت به

 محـدود،  بـسیار  مـوارد  در جـز  به و  2شود می دیده دماوند فورس تاسک نام اتنه مانده، برجای
 بـرای  شاهنـشاهی  دولـت  سیاسـت  از ناشـی  توانـد  می امر این. نیست ظفار و عمان نام از اثری
 تجهیـزات  تمـامی  بودن دارا با دماوند فورس تاسک. باشد بوده جنگ کردن ایرانی بیشتر هرچه
 در بنابراین،  3.کرد می عمل آن، با تنگاتنگ ارتباط در ولی مان،ع ارتش از مستقل کامال ممکن،
  .خورد می چشم به ظفار های عملیات اجرای و طراحی  در ایران ارتش استقالل موارد، بیشتر

 مـستقر  دماونـد  منطقـه  در گردانی سپس و تیپی ـ گردان صورت به ایران اعزامی نیروهای
 انتخـاب  بودنـد،  پراکنده کشور نقاط ûاقصی در که تلفیمخ های یگان از نیروها این  4.شدند می

 قوچان، 2 تیپ به توان می ظفار به اعزامی واحدهای ترین مهم از. یافتند می نبرد مأموریت شده،
 پیـاده  لـشکر  از آهنین 2 تیپ و نادری 1 تیپ نوهد، 23 تیپ مهاباد، 3 تیپ آباد، خرم 84 تیپ
 مرکـز  توپخانه، مختلف های گروه ایرانشهر، 1 تیپ ندج،سن 1 تیپ شیراز، هوابرد 55 تیپ گارد،

 کنـارک  دریـایی  پایگـاه  بوشـهر،  شـکاری  شـشم  پایگاه اصفهان، هوانیروز پایگاه شیراز، پیاده 2
   5.کرد اشاره. ..و چابهار

 گروهـان  چون تر، کوچک مجموعه زیر واحدهای به ظفار در استقرار از پس اعزامی نیروهای
 عمـده  تجمـع  مراکـز  از. شـدند  مـی  گسیل ایران ارتش متعدد های پایگاه به و منشعب دسته، و

 راخیـوت،  پایگاه صالله، پایگاه مانستون، مرکزی پایگاه میدوی، پایگاه از توان می ایران نیروهای
 آبیـوت،  پایگـاه  فیچـر،  2 و 1 پایگاه الشیهان، مکینت پایگاه هنج، استون پایگاه حبروت، پایگاه
 سـرهنگ  پایگـاه  اورسـت،  پایگـاه  سـیک،  دره پایگـاه  شیرشیتی، در آذر و قطار و بهرام پایگاه
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 و 1022 و 749 و 587 هـای  تپه و آذیبی روب، چشمه ارتفاعات در مستقر های پایگاه سینایی،
   1.برد نام دماوند، و بیم هورن دفاعی خطوط امتداد در حفاظتی های قرارگاه از برخی و 1073

 ایـن  پایینی، های رده در چه و عالی سطوح در چه مختلف، نفرماندها از عظیمی مجموعه  
 امنیتـی  و نظـامی  فرمانـدهان  از برخـی  اسـامی . کردند می هدایت را گسترده نظامی تشکیالت

  4خـسروپناه،  سـرتیپ  3خرسند، سرتیپ  2کمانگر، سرتیپ: از عبارتند ظفار جنگ در درگیر ایران
  7خـاتمی،  سـرتیپ   6غفـاری،  سـرتیپ  حی،ریـا  سـرتیپ  مطلق، شهیر سرتیپ  5شفقت، سرتیپ
 اسـماعیلی،  شاه سرهنگ وثوقی، سرهنگ یگانه، سرهنگ  9باقری، حاج سرهنگ  8آصف، سرتیپ
  12افـشار،  رهنگس  11داماندار، سرهنگ آذری، سرهنگ  10گوشه، سرهنگ منش، پزشک سرهنگ
 بـزرگ  و کوچـک  فرمانـده  هـا  ده و  2صمصامی سروان و  1بیگی، بهرام سرگرد  13رامتین، سرگرد
  .دیگر
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 از آنها. بودند پهلوی رژیم ارتش از ای شده گزینش نیروهای ظفار، به اعزامی سربازان تمامی
 توانـایی  و بـدنی  متـاز م فیزیـک  تیرانـدازی،  در مهـارت  نظیـر  خـاص،  هـای  ویژگی سلسله یک

 عودصـ  نفس، به اعتماد عملیات مانند چریکی ضد نبرد های آموزش اتمام در موفقیت جسمانی،
 خطرنـاک  هـای  گـذرگاه  و معـابر  از عبور گوناگون، های صورت به ها بلندی از فرود ارتفاعات، به

. ..و رزمـی  هـای  ورزش سـرنیزه،  نبـرد  تـن،  بـه  تـن  جنـگ  کوهستان، نجات عملیات کوهستانی،
   3.بودند برخوردار

 ونهمچـ  عـالی  هـای  رده در نظـامی  هـای  آموزش از بسیاری عمان، در ایران دخالت از پس
 هـا  چریـک  بـا  مقابلـه  هـای  راه فراگیری هدف با و ظفار جنگ از اقتباس با ملی پدافند دانشگاه
 هـای  آمـوزش  نیـز  ظفـار  منطقـه  بـه  اعزام از پس ایران نیروهای از برخی  4.پذیرفت می صورت
ـ  ایران تجربه بی سربازان بیشتر هرچه آشنایی برای ها آموزش گونه این. گذراندند می را ای ویژه  اب
  .بود فرسایشی و واقعی نبرد یک

 بـر  تـسلط  و ها راه سازی پاک مستقیم، دخالت از پس ظفار در ایران نیروهای اصلی تاکتیک
 جـاده  سـازی  پـاک  جریـان  در رزمی ترفند این. بود ارتفاعات تصرف طریق از مواصالتی خطوط
 نیروهـای  زانبریگـا  حملـه  از پیش اساس، این بر. درآمد اجرا به خوبی به 1352 سال در سرخ
 عنصر یک و تأمینی عنصر دو از متشکل واحد سه شمال، در میدوی و جنوب در صالله از ایران
 سـازی  پـاک  انفجـاری  هـای  تلـه  و مـین  وجود از را سرخ جاده از ای ویژه های بخش کننده، پاک

 مـشرف  اتارتفاعـ  فراز بر را هایی پایگاه سلسله سرخ، جاده تسخیر از پس ایران، ارتش  5.کردند
 تـسلط  و مواصـالتی  خطـوط  تـأمین  تاکتیـک،  این انجام دلیل ترین مهم. کرد تأسیس جاده بر

 تـشریح  را هـا  پایگاه گونه این تشکیل چگونگی سربازان، از یکی. بود ها چریک بر ایرانی سربازان
  :کند می

 و کوهـستانی  منـاطق  از کـرد،  مـی  مرتبط میدوی یا ثمریت به را صالله که سرخ جاده
 فواصـل  در نگهبـانی  مواضع راهبردی، مسیر این سازی پاک از پس. گذشت می العبور عبص

 بـر . شـد  می نامیده ولز ری یا جاسمین مواضع اصطالحĤ که شد ساخته ها تپه بلندای بر معین
 سـیزده  بـود،  مسلط خم و پرپیچ جاده از بخشی بر خوبی به که ای تپه اطراف در اساس این

 یـا  و دسـتی  های نارنجک پرتاپ امکان از جلوگیری منظور به. فتگر شکل چهارنفره سنگر
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 در بـود،  شـده  احاطـه  انفجاری های تله انواع و مین با که خارداری های سیم دشمن، رخنه
 را خـاردار  های سیم این که هایی میله نوک. شد نصب تجمع، سنگرهای متری بیست فاصله
 بـر . بـود  متمایـل  بیرون به گیری حلقه و یکمندانداز از جلوگیری برای داشت، می نگه برپا

 و آذوقـه  حامـل  کوپترهـای  هلـی  پرواز و فرود برای مسطح زمینی قطعه نیز مواضع بلندای
 هـوا  طریـق  از ایرانـی  عناصر از پشتیبانی راه یگانه زیرا داشت؛ قرار انسانی نیروی و مهمات

   .بود
 تاکتیـک  بـر  تأکیـد  بـا  نیز یساحل و غربی مناطق ،ûوسطی ظفار در موقعیت تثبیت از پس
 در ویـژه  بـه  هـا،  چریـک  مواضع اساس، این بر. گرفت قرار ایران نظامیان کار دستور در محاصره
 عناصـر  توپخانه، آتش حمایت از که ایران شکن خط نیروهای مستقیم فشار معرض در ارتفاعات
 و غـافلگیری  رعت،سـ  همـاهنگی، . گرفـت  می قرار بودند، برخوردار هوایی های مراقبت و تأمینی
   1.بود ها عملیات گونه این در موفقیت عوامل ترین مهم از تأمین

  

 جبهه پشت به مستقیم کننده عمل نیروهای موقعیت، کردن آزاد و ها چریک شکست از پس
   2.گرفتند می کنترل تحت را منطقه توپخانه، آتش حمایت با تأمین نیروهای و شده منتقل

 نقـاط  تـصرف  شـده،  اشـغال  منطقـه  تـأمین  منظور به ایران ارتش های تاکتیک ترین رایج از
 و روزانـه  مـداوم  هـای  زنـی  گشت و ها، چریک کمین و غافلگیری خطر کاهش پراکنده، حساس
 تـا  سـه  شـعاع  به زمینی در را زنی گشت عملیات زمینی، گروهان هر شیوه، این پیرو. بود شبانه
   3.داد می انجام مدور صورت به کیلومتر پنج

 موسـوم  عملیـات  ظفار، در ایران نیروهای زنی گشت عملیات های نمونه ترین متداول از یکی
 منـاطق  تـصرف  هنگـام  به عملیات نوع این. بود روزانه بادبزنی نوع از ویژه به ،»بکش و بکاو «به

   4.گرفت قرار استفاده مورد کرات به 1354 سال در غربی های بخش و شیرشیتی غار از مملو

 آب منابع نزدیکی در را خود های پایگاه ها چریک که مهم این درک با ایران ارتش همچنین،
 در گـشتی  پایگاه نتیجه، در. پرداخت می فصلی های رودخانه مسیر سازی پاک به سازند، می برپا

 از برگـشتن  و سـمت  یک از کاوش های گروه اعزام با سپس و شد می برقرار آب مجرای نزدیکی
   5.گرفت می انجام سازی پاک عمل رودخانه، دیگر سمت
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 انـزوا  در و تغذیه های راه و مواصالتی خطوط قطع ظفار، جنگ در ایران ارتش مؤثر تاکتیک
 سـدهای  اسـاس،  این بر. بود دفاعی کمربندهای از استفاده با خلق جبهه های چریک دادن قرار

 ارتفاعـات  در مشابه عیدفا مواضع همراه به خطوط این. شد تأسیس دماوند و بیم هورن تدافعی
 و مهمـات  بـه  دسترسـی  امکـان  کـردن  محدود ضمن جنوبی، یمن با عمان مرز و ثارفیت ناحیه

 ظفـار  غـرب  و شـرق  در چریکـی  عناصـر  بین را عمیقی فاصله و شکاف عدن، از وارده تدارکات
   1.افکند اضحمالل و تضعیف ورطه به را آنها تدریجĤ و کرد ایجاد

 خـودی  مواضع تقویت و حفظ و ها بلندی به دسترسی در ایران ارتش دکارآم ابزار ترین مهم
. بـود  هـوانیروز  واحـدهای  گسترده توان از استفاده ها، چریک به سهمگین ضربات آوردن وارد و

 گروهـی  هـای  کمین و مین با برخورد بدون تا داد می ایران نیروهای به را برتری این کوپتر هلی
 نفـس،  تـازه  نیـروی  و تـدارکات  مـداوم  ارسال ضمن ناهموار، و ورالعب صعب های راه در ها چریک

 مـستقر  ارتفاعـات  در را متـری  میلـی  120 سنگین های خمپاره جمله از مؤثر، نظامی تجهیزات
 تحـت  مـداوم  طـور  بـه  را ها چریک و نبود آن انجام به قادر عمان دولتی ارتش که امری سازند؛
   2.داد می قرار فشار

 ایـران  ارتـش  نیروهـا،  بـرد  هلـی  و انتقال در کوپتری هلی ترابری توان و تسرع از استفاده با
 ضـمن  کـرده،  حمله خلق جبهه دسترس غیرقابل مراکز به ممکن زمان کمترین در توانست می
   3.شوند خارج خطر منطقه از مؤثر، ضربات آوردن وارد

 از هـا  چریـک  بـر  فـشار  بیشترین آوردن وارد منظور به جنگ اواخر در دماوند فورس تاسک
 طور به هند اقیانوس در مستقر دریایی نیروی جنگی های کشتی و هوایی نیروی زمینی، نیروی

  .درآمد اجر به ظفار نبرد طول در بار نخستین برای تاکتیک این. کرد استفاده هماهنگ
 اواسط در. بود ظفار جنگ در ایران ارتش استفاده مورد های تاکتیک دیگر از تبلیغاتی جنگ

 بـه  جعفریـان  محمـود  ریاسـت  بـه  ایـران  نظـامی  و خبری مسئوالن از گروهی 1353 ماه بهمن
 روانـه  هـا،  چریـک  بـا  تبلیغـاتی  مقابلـه  جهت در عمان تلویزیون و رادیو کیفیت افزایش منظور
 بـا . بـود  مجهـز  رادیـویی  فرسـتنده  یـک  دارای دماوند فورس تاسک همچنین،  4.شدند مسقط
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 پیوسـته  جنوبی، یمن دولت و چریکی های گروه مشکالت و ضعف قاطن از اطالعاتی آوری جمع
   1.شد می پخش رادیو این از مخالفان علیه عربی زبان به هایی برنامه

 میـان  در خلـق  جبهـه  اجتماعی پایگاه بیشتر هرچه بردن بین از هدف با شاهنشاهی دولت 
 در آنـان  قابلیـت  از دهاسـتفا  و عمـان  مرکـزی  دولت سوی به منطقه بومیان جذب ظفار، مردم

 قلمـرو  در را خودیـاری  اقـدامات  به موسوم هایی فعالیت سلسله ها، چریک سازی پاک و سرکوبی
 میـوه،  روغـن،  بـرنج،  قبیل از غذایی مواد انواع سیاست، این پیرو. داد می انجام دماوند عملیاتی
 هـای  واحـه  در کـوپتر  هلـی  وسـیله  بـه  صبحانه جیره و کنسرو و کمپوت خشکبار، جات، صیفی
 مـردم  اختیـار  در رایگـان  صورت به نیز پزشکی کاالهای و دارو پزشک،. شد می تقسیم مختلف

 مـردم  قلـوب  جـذب  جهـت  در تاکتیک این  محرمانه، مدارک و اسناد براساس  2.گرفت می قرار
   3.است داشته مهمی بسیار نقش ها چریک دفع و ظفار جنگ از خسته و احوال پریشان

  
  پشتیبانی امور و تدارکات. ۵

 سـرزمینی  در مـیهن  از دور کـه  سـربازانی  رنـج  التیـام  و انگیـزه  ایجاد هدف با پهلوی رژیم
 را مـادی  مزایـای  و رفاهی امکانات انواع از متشکل ای گسترده تدارکات جنگیدند، می ناشناخته

  .بود گرفته نظر در
 در را خـود  نیروهـای  هـای  نیازمندی تمامی ایران رژیم ظفار، جنگ سربازان کهنه روایت به
 ایـران  از مدرن، فوق نظامی تجهیزات و مهمات تا معمولی ضروری وسایل و غذایی مواد از ظفار
 مـورد  آب تـا  گرفتـه  سـربازان  غـذای  وعـده  سه از روز، هر مستقیمی پروازهای. کرد می تأمین
 متشکل مخصوصی هجیر سازی، پاک عملیات در. کرد می منتقل ظفار به ایران از را آنان احتیاج

 خطـوط  در کـه  نیروهایی. شد می توزیع سربازان بین در شده بندی بسته مختلف غذایی مواد از
 آنجا در و یافته انتقال میدوی یا صالله به یکبار، روز 25 هر بودند، مشغول نبرد به جبهه مقدم

 هـا  فروشـگاه  و زارهـا با از ایران دولت هزینه با و کرده استفاده استحمام و گرم غذای امکانات از
 دو در رفـاهی  امکانـات  از صـالله  و میدوی بر عالوه ظفار، به اعزامی نیروهای  4.کردند می خرید
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 و دماونـد  تـدافعی  خـط  نزدیکی در که مانستون قرارگاه: بودند برخوردار نیز دیگر عمده پایگاله
 ــ  مـسقط  یکـی نزد در کـه  باسـتیون  پایگـاه  دیگـری  و داشت قرار ظفار غربی شمال بخش در

  .بود شده احداث ـ عمان پایتخت
 بـسیار  نقـش  ایـران  تهـاجمی  نیروهـای  عملیاتی اصلی مرکز عنوان به آنکه از جدا مانستون

 رفـاهی،  امکانـات  اقـسام  و انـواع  از مناسـب  ای مجموعـه  بودن دارا با داشت، عهده بر را مهمی
 پایگاه رفاهی امکانات ای نویسنده  1.رفت می شمار به نیز سربازان استراحتگاه درمانی، و تفریحی
  :دهد می توضیح گونه این را باستیون

 مجهزتـرین  و بهتـرین  بـا  قلعـه  ایـن . بـود  نظـامی  قلعـه  یک صورت به باستیون پایگاه
 آشـپزهای  اروپـایی،  هـای  هتـل  همچون هایی خوابگاه با. شد می محافظت امنیتی های روش

 و هـا  شـیرینی  و هـا  بـستنی  عـالوه  بـه  بـازی،  و فیلم نمایش اتاق استراحت، اتاق مخصوص،
 هـم  هایی رقاصه ویتنام، در امریکا ارتش از تقلید به حتی. رسید می هواپیما با که هایی میوه
 عملیـات  در که کسانی. رفتند می آنجا به تهران از نوازندگان گروه با افسران سرگرمی برای

 فرسـتنده  یـک . شـدند  می اروپایی های بیمارستان راهی مستقیمĤ گاه داشتند، برمی زخمی
 و هـا  فـیلم  شـب،  نیمـه  تـا  غروب هر آنها برای نیز تلویزیونی بسته مدار مخصوص رادیویی
 آنها برای فارسی زبان به رادیویی فرستنده یک و داد می نشان امریکایی و ایرانی های سریال

   2.کرد می پخش اخبار و غربی و ایرانی های ترانه روز، مدت تمام در
 مـشهور  هـای  هنرپیشه و رقاصان خوانان، ترانه از متعددی های گروه سربازان، سرگرمی ایبر

 پایگاه آسایشگاه در عینی، شاهدان روایت به. شدند می اعزام ظفار به ایران سینمای و تلویزیون
 غیـر  و الکلـی  مـشروبات  و غـذایی  مواد اقسام و انواع آن، در که داشت وجود ای کاباره میدوی،
 بـه  خواننـدگان  و هنرپیـشگان  و گرفـت  مـی  قـرار  سربازان دسترس در رایگان صورت به الکلی
   3.پراختند می نقش و آواز اجرای

  :نوشت ایران ارتش تجهیزات و امکانات درباره ظفار به کیهان اعزامی خبرنگار
 پـشت  در آدم دوجین یک کم دست سرباز، یک برای که دهد می تشخیص ایرانی سرباز

 غـذا  اسلحه، مهمات، کافی اندازه به که شود حاصل اطمینان تا کنند می کار رانای در جبهه
 آب و غذایی الزم ذخایر و جنگی وسایل از مملو او سنگر و پایگاه. رسد می او دست به آب و

 چـای  لیـوان  با آنان از شدند، وارد نگاران روزنامه که پایگاهی هر در. است کافی مدت برای
. اسـت  موجـود  گـرم  غذای نیز ها پایگاه تمام در. شد پذیرایی تازه میوه ای و پرتقال آب داغ،

 و کـرده  حمـل  ظفـار  مختلـف  نقـاط  در شـیرین  آب های چشمه از را آب ایرانی، تانکرهای
 

 همان. 1
 .587-586 صص. بختیار تا ضیاء سید از. 2
 .عینی شاهدان با نگارنده مصاحبه. 3



- ترابـری  هواپیماهـای . کننـد  می منتقل ها اردوگاه آب کشی لوله سیستم به تلمبه وسیله به
130C حمـل  ظفـار  بـه  کیلـومتری  هزار سه الی هزار دو لهفاص در ایران از را هایی محموله 
 در را ممکـن  لجـستیکی  حمایت بهترین ما: گفت می ایران ضربتی نیروی فرمانده. کنند می

 از بعـد  سـرعت  بـه  بخـواهیم،  دیگـر  چیزهـای  یـا  جنگـی  مواد از که چه هر. داریم اختیار
 انـدازه  بـه  ایـران  ارتـش  اصـلی  اردوگاه گذشته، اینها از اما. رسد می ما دست به درخواست

 نیازهـای  توانـد  مـی  کـه  دارد وجـود  ای ذخیـره  انبارهای. دارد انبار در ذخیره جنس کافی،
 بـرای  کـه  اسـت  ذخـایری  بـر  عالوه این،. سازد برآورده روز 45 تا را ضربتی نیروی مختلف
 تـا  انـد  شـده  سـاخته  نیـز  هـایی  کارگـاه . دارد وجـود  ضربت نیروی روزانه نیازهای برآوردن
 در تختخوابی پنجاه بیمارستان یک. کنند سرویس و تعمیر را معیوب های سالح و تجهیزات

 آنجا در شاهنشاهی ارتش پزشکی کارکنان بهترین که اند کرده برپا) مانستون (اصلی پایگاه
  .کنند می کار

 تـیم  دو کـه  گویـد  مـی  بود، شده ساخته میدوی پایگاه در ابتدا در که بیمارستان مدیر
 وسـایل  از اسـتفاده  بـا  امـا . دارد حـضور  نیز بیهوشی متخصص یک. دارد اختیار در جراحی
: گفت بیمارستان دفتری کارکنان از یکی. کند بیهوش همزمان را نفر سه تواند می پیشرفته

 لحـاظ  از خـواه  داریـم،  کم چیزی که ایم نکرده احساس هرگز ایم، آمده اینجا به که وقتی از
 خـون  بطـری  چهل همیشه ما. داشتیم احتیاج که دارویی لحاظ از خواه پزشکی، تجهیزات

 لـزوم  صـورت  در و دانـیم  مـی  را ضـربت  نیـروی  افـراد  تـک  تک خون نوع ما. داریم ذخیره
 ایـن  در مداوا بر عالوه ها، مجروح. کنیم آماده خون بطری چهل تا سی سرعت، به توانیم می

  .شوند می منتقل شیراز بیمارستان به سرعت به احتیاج صورت در بیمارستان،
. است موجود خرید برای رادیو و پیراهن تا مسواک از ایران مرکزی پایگاه ها فروشگاه در

 در. آینـد  می فروشگاه به تیغ یا و سیگار خرید یا و استراحت برای هفته، اواسط در سربازان
 کـه  اسـت  قـرار  و شـده  دایـر  سـربازان  بـرای  تئاتر یا فیلم نمایش برای مراکزی اواخر این

   1.کنند اجرا را هایی برنامه جا آن در ایران از خوانندگانی و هنرپیشگان
 پایـان  از پـس  داشـتند،  شـرکت  نبردهـا  جریـان  در کـه  ظفـار  بـه  اعزامی واحدهای تمامی
 درخواسـت  بـه  1353 سـال  در  2.انـد  گرفته قرار قابوس سلطان مستقیم تشویق مورد مأموریت
 ظفـار  در متوالی روز چهارده حضور سابقه که نیروهایی تمامی به شاه موافقت و قابوس سلطان

 دولتـی  نـشان  و ایـران  پـرچم  بـه  منقش و برنز جنس از ظفار جنگ شجاعت مدال داشتند، را
 از پـس  قـابوس  سـلطان  1355 مـاه،  اردیبهشت 13 در  3.شد اعطاء نبرد محل های کوه و عمان
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 نشان باالترین مانستون، پایگاه و اورست وقعیتم ،1276 تپه در مستقر ایرانی نیروهای از دیدار
 از سنندج 1 تیپ و دماوند فورس تاسک فرمانده ــ خسروپناه هادی سرتیپ به را عمان نظامی
 ارتـش  افـسران  از تعدادی به 1355 شهریورماه اواخر در متقابال نیز شاه  1.کرد اعطاء 28 لشکر
 از یکـی  گفته به  2.داد پایداری نشان داشتند، فعالیت ظفار در ایران نیروهای کنار در که عمان

 ضـمن  شـاه  و شـده  اعـزام  تهـران  به ظفار در مأموریت   خاتمه از پس سربازان عینی، شاهدان
   3.است داده قرار تمجید و تشویق مورد را آنان سخنرانی،

 برخوردار مالی پاداش و تشویقی های مرخصی چون مزایایی از کشور به بازگشت از پس آنها
 افـراد  بـرای  تومـان  هـزار  سی تا هزار پنج از ماهه چهار یا سه دوره یک برای آن رقم که اند بوده
   4.است شده ذکر شاهنشاهی ارتش باالی های رده برای تومان هشتادهزار تا و پایه دون

 در تـوان  مـی  را عمـان  در ایـران  نظـامی  عناصر امکانات و تدارکات گستره از جالب ای نمونه
 از دریـافتی  اطالعـات  اسـاس  بـر  پهلـوی  عبدالرضا. کرد مشاهده ظفار به پهلوی لرضاعبدا سفر

 مـسقطی  آهـوی  و وعـل  بـه  موسوم عربی آهوی از نادری نوع شکار به عمان، در وحوش حیات
 یـک  اتفـاق  بـه  مخصوص میرشکارِ امور، مقدمات تهیه و منطقه مطالعه منظور به. مندشد عالقه

 پهلـوی  شـاهزاده  1354 ماه بهمن 16 در سرانجام. کردند سافرتم عمان به حیوانات کارشناس
 شـکار  برنامـه  ظفـار،  در ایران نیروهای از بازدید از پس و کرد عزیمت عمان به هیأتی رأس در

 وسـایل  و چادر انواع کوپتر، هلی چون متعددی امکانات از استفاده با را خود ای هفته دو پرخرج
  5کـرد؛  آغـاز  امنیتـی  ویژه تمهیدات و مترجم و محلی نمایانراه شکارچی، زیادی تعداد رفاهی،
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 وزارت بـرای  را کامـل  ای پرونـده  عمان، و ایران بین آن شده مبادله مکاتبات که شکاری برنامه
   1.آورد ارمغان به شاهنشاهی دولت خارجه امور

 دور المللی بین ناظران چشم از ظفار در ایران ارتش تدارکات میزان و رفاهی فراوان امکانات 
 در ــ  پـست  واشـنگتن  خبرنگـار  ــ  هوگالنـد  جـیم . یافت انعکاس خارجی مطبوعات در و نماند

  :نوشت 1353 آذرماه در ظفار از گزارشی
 و کننـد  مـی  فعالیـت  مستقل کامال ظفار، منطقه در سرتیپ یک ریاست به ایرانی هنگ
 کـه  حـالی  در میـدوی  یگـاه پا در ایرانـی  سـربازان . گیرند می تهران از مستقیمĤ را دستورات
 روزه هر 130C- هواپیماهای. کنند می آمد و رفت دارند، تن بر را امریکا ارتش های یونیفرم

. آورنــد مــی ایــران از را آب حتــی و غــذا مهمــات، خــود بــا و آینــد مــی فــرود فرودگــاه در
. هـستند  منطقـه  آسـمان  در دائمـی  پـرواز  حـال  در ایـران  امریکای ساخت کوپترهای هلی
   2.هستند پراکنده صحرا سراسر در ایران ضدهوایی های پتو
 کـه  آبـی  و روزانـه  جیره تازه، غذای امریکایی، تفکرات با ایرانی سربازان« :نوشت نیز گراهام

   3.»جنگند می ظفار در آید، می شیراز از روزه هر

 ظفـار،  جنـگ  طـی  در عمـان  دولـت  بـه  ایـران  اقتـصادی  و نظامی کمک های هزینه میزان
  :است نوشته خصوص این در ایران خارجه امور وزارت. نیست مشخص درستی به

 مبنـای  بر ایران اقتصادی و نظامی های کمک میزان تاکنون که رود نمی تصور متأسفانه،
 عمـان  از را خـود  حقـوق  و آذوقـه  تمام امریکایی، و انگلیسی اردنی، نظامیان. باشد صحیح

   4.یرخ ایران، شاهنشاهی دولت ولی گیرند، می
 نیروهـای  صـرف  سنگینی بسیار هزینه بایست می شواهد و قرائن به توجه با و تفاسیر این با
 خارجـه  وزارت بـه  گزارشـی  در ــ  عمـان  در ایران سفیر ـ زند بهمن. باشد شده ظفار در ایرانی
 کرده ذکر تومان میلیاردها را ظفار جنگ در ایران شرکت هزینه ،1353 ماه آبان اواخر در ایران
 کـه  کرد ادعا پاریس در منتشرهHebdo Politiqu  چپگرای نشریه نیز 1354 اسفندماه در  5.است
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 دالر میلیـارد  یـک  حـدود  در ظفـار  هـای  چریـک  علیه جنگ انگلیسی، کارشناسان اظهار به بنا
   1.است برداشته در هزینه

. بودنـد  رخـوردار ب رفاهی تدارکات کمترین از ظفار های چریک رؤیایی، امکانات این برابر در 
 بـر  مسلـسل  یـک  داشـتند،  تن به کهنه پیراهن یک ویتنام های کنگ ویت همانند آنان قولی، به

 غارهـای  در ماه دو تا گاه هیبت، این با و گردن بر خشک نان و فشنگ از پر کیسه یک و دوش
   2.ماندند می عملیات برای مناسب فرصت منتظر خشک، ای منطقه در باستانی

 محـیط  کـه  داشـت  جـای  ظفـار  تودرتـوی  و فراوان غارهای درون در ها چریک اصلی پایگاه
 عنـوان  بـه  آن از و کردند می تقسیم مختلف های بخش به جنگلی های چوب با را بزرگ غارهای

 محـل  و خوابگاه نظامی، تعلیمات و سیاسی های آموزش تدریس محل مهمات، انبار بیمارستان،
 مجلـه  خبرنگـار   3.داشـت  قـرار  حیوانـات  آغل نیز غارها رونبی در. کردند می استفاده استراحت

  :نویسد می ها چریک محدود امکانات و درمانی وضعیت مورد در البالغ زبان عرب
 و آسم سل، به مبتال بیماران آنجا در که اند شده مبدل هایی سالن به کوهستان غارهای

 فـرش  زمـین  روی کـه  پتوهـایی  را بیمارسـتان  هـای  تختخـواب . هـستند  بستری خونی کم
 مبتال که رنگش قرمز و مجعد موهای با ای ساله هفتاد بیمار زن. دهند می تشکیل شوند، می
 بیمارسـتان،  دکتر تنها. راند می سخن انقالب از و داشت دست در تفنگی بود، سل مرض به

 پـای . دهد می نشان ما به را بیمارستان مختلف های قسمت خندان، لبی با. است فلسطینی
 سـال  دو مـدت . نـوردد  مـی  در را هـا  دره و ها صخره دوش، بر کالشینکوف تفنگ با و رهنهب

 در را او آزمـوده  پرسـتار  دو و کنـد  مـی  زنـدگی  اینجا در مبارز و طبیب عنوان به که است
 دست بیماران، غذای به بخشیدن بهبود برای بیمارستان مدیریت. کنند می کمک کارهایش

 احتیاجـات  تـأمین  در مثـال  دومین. است زده لوبیا و پیاز مجان،باد فرنگی، گوجه کاشت به
 را خیـاطی  اولیـه  دوره یکـی  زن و مـرد  مبـارزان . اسـت  خیـاطی  مرکـز  یک ایجاد خودی،

 سـاعت  و حقـوق  بـدون  مبارزان. کنند می. ..و جنگی های لباس دوخت به شروع و گذرانیده
 پیـشنهاد  این. شود می تعمیر یشخص های کارگاه در اسلحه. پردازند می فعالیت به مشخص

 فرسـتاده  کـشورها  دیگـر  بـه  سـالح  تعمیر خصوص به صنعتی، امور تعلیم برای هیأتی که
   4.است بررسی تحت شوند،
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 بـرای  و کاشـته  خیـار،  و ذرت لوبیـا،  مانند محدود محصوالتی بارانی، های ماه در همچنین،
 معالجـه  بـرای  کننـده  دعفونیضـ  مـواد  و صـابون  درختـان،  بـرگ  از شد می انبار خشک، فصول

   1.آوردند می دست به مجروحان

 محـدود  امکانات این ها، چریک تدارکاتی های راه قطع و متعدد دفاعی خطوط برپایی از پس
 هـای  کمک رو، مال های راه و حیوانات از استفاده با خلق جبهه تنها و یافت کاهش شدت به نیز

  .کرد می دریافت عمان و ایران بانینگه های پست دیدگان از دور به را ناچیزی
  
  تلفات. ۶

 بلندپایـه  رجـال  گفتار در و نشد اعالم گاه هیچ ظفار، درجنگ ایران ارتش تلفات قطعی آمار
 نبرد این های مجروح یا و ها کشته از سخنی هرگز نیز جمعی ارتباط های رسانه مطالب و دولتی

 ضـمن  ــ  کویـت  الـسیاسه  روزنامـه  سردبیر ـ جاراله احمد با وگویی گفت در شاه. نیامد میان به
  :بود گفته تلفات میزان مورد در ظفار، در فتوحات تشریح

 کـوپتر  هلی یک و کشته پنجاه حدود در فقط ما تلفات که بگویم اگر کنید تعجب شاید
 هـا  عمـانی  میـان  در. افتـاد  کـار  از عمـان  کـوپتر  هلی و نظامی وسایل از بعضی البته. است

   2.است نفر پنجاه همان فقط ما از ولی دارد، وجود جانی های خسارت همچنین
 را امـر  این خالف جنگ، طول در داده روی مسائل و شواهد برخی و بود غیرواقعی آمار این 
 نبردهـای  خـالل  در کـه  داد گزارش بیروت از 1352 ماه دی 6 در فرانسه خبرگزاری. داد نشان

 جبهـه  ،1352 مـاه  دی 18 در  3.انـد  شـده  زخمی یا و کشته ایرانی، سرباز دوازده ظفار، سنگین
 منطقـه  شمال در عملیات سلسله یک در که کرد اعالم عدن در نظامی ای بیانیه طی ظفار خلق

 زرهـی،  موضـع  شـش  و انـد  شـده  زخمـی  و کـشته  ایرانی و انگلیسی نظامی 46 از بیش صرفه،
   4.است یافته انهدام ترابری ادوات سایر و کامیون

 در کـه  کـرد  اعـالم  رسمĤ نظامی ای اطالعیه در ظفار خلق جبهه سال، همین ماه دی 26 در
 142 از بـیش  ،1974 ژانویـه  2 تـا  1973 دسامبر 23 تاریخ از گرفته صورت عملیات 21 خالل
 مـاه  دی 29 در ایـران  پیـک  رادیـو  فارسی بخش  5.اند شده زخمی و کشته ایران نیروهای از نفر
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 بـه  هـا  چریـک  منتظره غیر وسیع حمالت و ظفار در ایرانی های نگردا سنگین تلفات از 1352
 در منبـع  همـین   1.داد خبر بود، شده پهلوی رژیم نظامی عناصر هراس و حیرت سبب که آنان
 ایرانـی  افـسر  و سرباز 150 از بیش تاکنون که کرد اعالم 1352 ماه بهمن 16 ،19 ساعت اخبار

 بـاختر  روزنامه  2.یافت نخواهد خاتمه زودی به نعما جنگ و است شده زخمی و کشته ظفار در
  3.داد قـرار  تأیید مورد را خبر این تاریخ همین در نیز کشور از خارج در ملی جبهه ارگان ،امروز

 از بـیش  جدیـد  نبردهـای  در کـه  کـرد  اعالم عدن در ظفار خلق جبهه 1352 ماه بهمن 23 در
 اعـالم  ایـران  پیک رادیو همچنین  4.اند شده کشیده خون و خاک به ایران نیروهای از تن هفتاد
 را آنهـا  بیـشتر  کـه  ظفار به اعزامی ایرانی سربازان بستگان از گروهی 30/10/1352 در که کرد
 خواهـان  و زده دسـت  اعتراضـی  حرکـت  یـک  بـه  جنگ وزارت برابر در دادند، می تشکیل زنان

 افـراد  از برخـی  دسـتگیری  بـا  هراتتظـا  این. اند شده هایشان خانواده به قربانیان اجساد تحویل
   5.شد سرکوب کننده، شرکت

 21 در. بـود  1352 سال در ظفار در ایران نبردهای آغاز از اولیه ماه چند به مربوط آمار این
 برگـزار  سـال  هـر  که مراسم این در. کرد شرکت جاوید آیین مراسم در شاه ،1352 اسفندماه

 ستاد رئیس ـ ازهاری ارتشبد. شد می اعطاء جاوید اننش مقتول، ارتشیان بازماندگان به شد، می
 دالور چهـارده  و سـرباز  و دار درجه 36 افسر، دو گذشته، سال در«: گفت مراسم این در ـ ارتش
   6.اند باخته جان وظیفه، انجام راه در نیز سرباز و دار درجه 114 و افسر بیست و اند شده کشته

 بـاال  سـرعت  بـه  ایـران  نیروهای تلفات ،1353 سال اواخر در خونین های درگیری تشدید با
 در ولـی  یافـت،  نمـی  انعکـاس  ایـران  مطبوعـات  در وجه هیچ به مسئله این اینکه وجود با. رفت
 و خشم مورد که طوری به داشت؛ همراه به بسیاری سروصدای امریکا و اروپا گروهی های رسانه

 مـورد  در ــ  آسوشـیتدپرس  خبرنگار ـ نمولیگا هیو با مصاحبه در شاه. گرفت قرار شاه اعتراض
 جریـان  در کـه  ایرانـی  نظـام  پیـاده  واحـد  یـک  عملکـرد  از امریکایی مطبوعات از برخی انتقاد

  :گفت بود، داده سنگین تلفات ها چریک شبیخون
 بـه  را هایـشان  هـدف  تمـام  ما سربازان. کند می منزجر گاهی مرا تلقی، طرز این درواقع

 مـورد  انبـوه  بـسیار  جنگلـی  منطقـه  یـک  در جوخـه  یک. نندک می حفظ و اند آورده دست
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 نخـستین  عـوض  بـه  حـاال . شدند کشته و نشده تسلیم آن افراد. است گرفته قرار شبیخون
 بردنـد  مـی  لـذت  انگـار . دانـستند  نمـی  کـردن  جنگ ما سربازان که گویند می آنان، دالوری
   1.هستیم شما حدمت که مایی کنند؛ پایمال هست، اذهان در ما از که را تصویری

 تلفـات  مـورد  در ازهـاری  شـد،  برگـزار  شـاه  حضور در 20/12/1353 در که جاوید آیین در
 و کـشته  سـرباز  56 و دار درجه شانزده افسر، نُه جاری، سال در« :گفت سال این در ایران ارتش
   2».اند داده جان سرباز 41 و دار درجه 76 افسر، پانزده

 صـورت . ..و 1073 و 587 های تپه تصرف برای خونینی سیارب نبردهای 1354 سال پاییز در
 دولـت  منـابع  اسـاس  بر کیهـان  روزنامه اما. شد متحمل را سنگینی تلفات ایران، ارتش و گرفت

 درحـالی  ایـن   3.کرد اعالم مجروح سه و کشته سه تنها را 587 تپه عملیات تلفات شاهنشاهی،
 پهلـوی  غالمرضـا  شـاهپور  حـضور  در فندماهاس 21 در که سال همین جاوید آیین در که است
 و دار درجـه  54 افسر، هشت جاری سال در« :گفت سال این تلفات مورد در ازهاری شد، برگزار
   4».اند باخته جان افزارمند، چهار و سرباز و دار درجه 127 افسر، هفده و کشته سرباز

 جنـگ  جـز  دیگـری  مهم دنبر در 1354 تا 1352 های سال خالل در ایران اینکه به توجه با
 حاصـل  بایـست  مـی  جاوید، آیین مراسم در شده اعالم تلفات بیشتر است، نداشته شرکت ظفار
. اسـت  تـضاد  در شـاه  سـوی  از شـده  اعـالم  تلفـات  با وضوح به آمار این و باشد لشکرکشی این

 در را جدیـدی  شـواهد  هـا،  کاستی برخی وجود با ظفار، نبرد در ایرانی سربازان خاطرات بررسی
 عملیـات  در نیروهـا  اولـین  جـزء  در که عینی شاهدان از یکی. دهد می نشان تلفات تعداد مورد

 سـخنان  و عینـی  شـواهد  براسـاس  اسـت،  داشـته  شرکت 1352 سال در سرخ جاده آزادسازی
 زخمـی  و کشته سیصد از بیش عملیات این در را ایرانی نیروهای تلفات تعداد خود، فرماندهان

 ذکـر  مجـروح  تعـدادی  و کشته نفر شش سال، همین در را خود دسته تلفات دیگری،. داند می
 و دانـد  مـی  تـن  هـشت  را خـود  نفری چهل دسته های کشته تعداد دیگر، عینی شاهد. کند می

 از نفـر  چهل از بیش ،1353 سال در سینایی تپه تصرف برای نبرد جریان در که کند می عنوان
 نفـر  بیست ،1354 خردادماه در را بهرام گروهان تلفات ر،دیگ راوی. باختند جان ایران نیروهای

 صـدمات  کل و کشته ده ،1354 سال در را خود جمعی گروهان تلفات تعداد دیگری، و داند می
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 از بـیش  را غربـی  سـاحلی  و شیرشـیتی  منـاطق  سـازی  پاک عملیات جریان در ایرانی نیروهای
   1.داند می کشته سیصد

 عنـوان  1355 مـاه  آبان 27 در عمان ملی عید جشن در نیسخنا طی در نیز قابوس سلطان
   2».شد تمام گران ما برای قربانی دادن لحاظ از ظفار جنگ «که کرد

 شـروع  از ایـران  ارتـش  پهلـوی،  رژیـم  رسمی مقامات اظهارات و شواهد و مدارک اساس بر
 سـرباز  186 و دار درجـه  25 ،1354 سال پایان تا 1352 آذرماه تاریخ در ظفار در خود عملیات
 پراکنـده  و انـدک  تلفـات  از غیـر  آمـار،  ایـن . است داده تلفات مجروح، هفتصد از بیش و کشته

   3.است 1357 سال اواخر تا 1355 های سال خالل در ایران نیروهای

   

 
 .عینی شاهدان با نگارنده مصاحبه. 1
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