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چكيده:
يكى از كم سابقه ترين عمليات هاى مشترك ارتش جمهورى اسالمى ايران در شرايطى كه كمتر از دو ماه
از آغاز جنگ تحميلى مى گذشت و تأثير انكار ناپذير در تثبيت دشمن و ممانعت از موفقيت او در اشغال شهرهاى
دزفول و اهواز كه به عنوان كليد فتح استان خوزستان تلقى مى شد ،داشت ،عمليات آزاد سازى سوسنگرد بود كه
در پى فرمان تاريخى و سرنوشت ساز بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران4و پرچمدارى غيور مردانى همچون مقام
معظم رهبرى ،شهيد دكتر چمران و شهيد فالحى به اجرا درآمد .از مطالعه تاريخ دفاع مقدس و مقاومت هاى
دليرانه كليه نيروهاى مسلح گرفته تا نيروهاى مردمى كه در آن زمان هنوز انسجام كافى را پيدا نكرده بودند و در
شرايطى كه روز به روز و حتى ساعت به ساعت شرايط جنگ تغيير مى نمود و خبرهاى جديدى براى طرفين درگير
مى رسيد ،همچنين در پى عدم موفقيت دشمن بعثى در دسترسى به اهداف تعيين شده در ابتداى جنگ ،5و با
گذشت حدود  54روز از شروع رسمى تجاوز و اينكه آنها هنوز موفق به در اختيار گرفتن خيلى از شهرها و از جمله
اهواز و دزفول نشده بودند ،چنين استنباط مى گردد كه دشمن عالوه بر اجراى كليه طرح هاى عملياتى پيش بينى
شده در اشغال خاك جمهورى اسالمى ايران ،تمامى طرح هاى جايگزين را كه بر اساس اطالعات روزانه واصله از
سامانه هاى اطالعاتى خود و وابسته به استكبار جهانى مبنى بر تحركات نيروهاى جمهورى اسالمى ايران را نيز بكار
گرفته بود و ليكن مقاومت دليرانه و هوشمندانه نيروها و باالخص ارتش جمهورى اسالمى ايران با تيپ  2و  3لشكر
 22زرهى اهواز و گروه هاى رزمى و نيروهاى ملحق شده از ساير واحدها و سپاه پاسدران انقالب اسالمى و برخى
نيروهاى مردمى در پاسدارى از مناطق حساس و حياتى و اجراى عمليات آزاد سازى سوسنگرد ،تمام نقشه هاى آنها
را نقش بر آب كرده است.
نقد و بررسى عمليات آزاد سازى سوسنگرد و نقش نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در اجراى
اين عمليات  ،قابل طرح در گستره يك مقاله نبوده و اساساً براى مطالعه اين موضوع الزم است تا حركت ها و
سناريوهاى تحرك نيروهاى دشمن را در مدتى قبل و بعد از اين عمليات مورد نقد و بررسى قرار داد ،اما به جهت
شرايط مكانى و زمانى وقوع اين عمليات كه تقريبا در اواخر دومين ماه شروع جنگ تحميلى بوده ،همچنين به جهت
محدود كردن دوره زمانى تحقيق و كاستن از تأثير ساير متغيرهاى اثر گذار در موضوع اين مقاله كه با عنوان مطالعه
تطبيقى و بررسى علمى مطرح گرديده است ،اين موضوع در بازه زمانى  23تا  22آبان  1352يعنى سه روز قبل و
دو روز بعد از آزاد سازى سوسنگرد مد نظر قرار گرفته است .در اين مقاله محققين سعى نموده اند تا تأثير عمليات
 -1عضو هيئت علمی نظام مدرسين ارتش جمهوری اسالمی ايران  -مدرس و محقق دافوس آجا.
 -2عضو هيئت علمی نظام مدرسين ارتش جمهوری اسالمی ايران  -مدرس و محقق دافوس آجا.
 -3مدرس و محقق دافوس آجا.
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 سوسنگرد تا فردا بايد آزاد شود .امام خمينى ( ره ).5
 -بنا به ادعاى صدام حسين قرار بود كه در روز هفتم جنگ رژه يگانهاى نظامى عراق در تهران برگزار گردد و االن نزديك  2ماه از شروع جنگ مى گذشت.
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هاى رزمى و پشتيبانى رزمى نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران را در موفقيت اين عمليات غرور آفرين ،از
ابعاد مطالعه و مقايسه تطبيقى با عناصر قدرت هوايى به تصوير بكشند.
واژگان كليدى:
نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران ،مطالعه تطبيقى ،عمليات هاى رزمى و پشتيبانى رزمى ،عناصر قدرت
هوايى ،عمليات آزاد سازى سوسنگرد.
 -1مقدمه:
نيروى هوايى بر اساس مأموريت ذاتى خود يكى از اركان ثابت و تغيير ناپذير تمامى عمليات هاى نظامى در
زمين و دريا بوده و تاريخ نبردهاى قرن اخير ،عملياتى را بدون حضور مستقيم و يا غير مستقيم اين نيرو سراغ ندارد
و تقريبا تمامى راهبرد هاى مطرح شده در حوزه هاى نظامى جاى نيروى هوايى را در مجموعه هاى خود پيش بينى
نموده اند و حتى كشورهايى كه اصول نظامى آنها بر مبناى راهبرد مطرح شده از سوى آلفرد ماهان بنا شده است،
شرط تسلط بر دريا ها را بدون حضور نيروى هوايى غير ممكن مى دانند و حضور چشمگير ناوهاى هواپيمابر در اين
بين شاهدى حاضر بر اين مدعاست.
اين موضوع بدون ترديد به سبب مشخصات ذاتى و جدايى ناپذير اين نيروست و به همين دليل است كه در شروع
تمامى جنگ هاى قرن حاضر اولين اقدام در ابتداى نبرد ،تالش در جهت فلج نمودن و زمينگير كردن نيروى هوايى
طرف مقابل با از بين بردن پايگاه هاى هوايى ،باندهاى پروازى و هواپيماهاى شكارى و ترابرى پارك شده در رمپ ها
و آشيانه هاى پروازى است .رژيم بعثى عراق نيز با همين راهبرد جنگ را شروع نمود و در لحظات آغازين تجاوز به
15فرودگاه و پايگاه هوايى ما حمله كرد .6در عمليات هاى بوقوع پيوسته از سوى ارتش اياالت متحده و كشورهاى
عضو ناتو طى دو دهه اخير در منطقه خاورميانه و كشورهاى حوزه بالكان نيز  ،از همين راهبرد استفاده گرديد و از
نمونه هاى بارز ديگر آن حمله سال  1261نيروى هوايى رژيم اشغالگر قدس به مصر و ساير كشورهاى عربى همجوار
و به زانو در آوردن جمال عبد الناصر يكى از اسطوره هاى ناسيوناليست عربى را مى توان برشمرد.
اجراى بيش از  288سورتى پرواز رزمى و پشتيبانى رزمى در بازه زمانى شش روزه  23تا  22آبانماه 1و استفاده بالغ
بر  45تن مهمات هوايى درسه روز  26 ،25و 21آبانماه 2يكى از ارزشمند ترين اقدامات ثبت شده در تاريخ دفاع
مقدس و در عمليات آزاد سازى سوسنگرد كه در 26آبانماه بوقوع پيوست بوده است.
در اين مقاله محققين سعى نموده اند تا در مطالعه اى تطبيقی ،عمليات هاى نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى
ايران و نقش آن در آزاد سازى سوسنگرد را در مقايسه با آموخته های تئوريك عناصر قدرت هوايى مورد بررسى
قرار داده و در نهايت به اين نتيجه گيرى نائل آيند كه عالوه بر تأثير بى نظير نقش نيروى هوايى در به ثمر رسيدن
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تالش هاى ساير رزمندگان ارتش اسالم در اين عمليات سرنوشت ساز ،كليه طرح ريزى ها ى آن منطبق با آموزه
هاى ياد شده بوده است.
 -2بيان مسئله:
در اجراى اوامر فرماندهى معظم كل قوا مبنى بر ضرورت كنكاش و بررسى علمى توسط محققان و اساتيد مراكز
عالى نظامى كشور در مورد تحليل همه جانبه جنگ تحميلى از زواياى مختلف و تبيين دالورمردى هاى رزمندگان
نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران به ويژه نقش ارتش جمهورى اسالمى ايران در متوقف كردن تهاجم رژيم
بعث عراق كه در ال به الى حوادث مغفول مانده و در هاله اى از ابهام و سوال قرار گرفته ،محققين در اين مقاله بر
آن شده اند تا نقش نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در يكى از بى نظيرترين عمليات هاى حساس و
كليدى ابتداى جنگ ،از نقطه نظر مقايسه و تطبيق با عناصر قدرت هوايى را به تصوير بكشند و براين اساس (مطالعه

تطبيقى نقش نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران درعمليات آزادسازى سوسنگرد باعناصرقدرت هوايى) موضوعى
است كه محققين در اين مقاله بدنبال تبيين آن مى باشند.
 -3اهميت و ضرورت تحقيق:
همانگونه كه می دانيم قدرت هوايى و ماهيت و عناصر آن سالهاست كه در دانشكده ها و آكادمى هاى
فرماندهى و ستاد سراسر جهان تدريس می گردد و با توجه به موقعيت جغرافيايى كشور هاى مختلف ،در مورد آنها
عمدتاً مثال هايى از جنگ هاى بوقوع پيوسته منطقه اى مطرح ميگردد ولى آنچه كه بنظر مى رسد بفرموده مقام
معظم رهبرى از ديده هاى ما پنهان و يا مغفول مانده باشد ،اين گنج تمام نشدنى تجارب هشت سال دفاع مقدس
خودمان است كه هرچقدر بيشتر در آن تعمق می كنيم ،به حقايق و آموزه هاى بيشترى دست پيدا مى كنيم .و از
طرفى ديگر به دليل عدم آشنايى تخصصى و يا عدم دسترسى به اطالعات برخى از نقادان و تحليل گران ،كه با
غرض ورزى و يا بدون غرض مسائل ابهام برانگيزى همچون از هم پاشيدگى چارچوب و بدنه ارتش جمهورى
اسالمى ايران در ابتداى جنگ را مطرح مى نمايند كه به جز ايجاد اختالفات و تضعيف پايه هاى نظام مقدس
جمهورى اسالمى ايران و ريختن آب در آسياب دشمن تأثير ديگرى ندارد ،از مسائل ديگرى است كه از اهميت و
ضرورت تحقيق حاضر مى باشد .بر اين مبنا محققين در نظر دارند تا در اين مقاله ضمن بيان مختصرى از قدرت
هوايى و عناصر آن ،نقش نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در عمليات آزاد سازى سوسنگرد ،به عنوان يك
مثال عينى و واقعى از هشت سال دفاع مقدس را در مقايسه با عناصر قدرت هوايى به تصوير كشيده و در نهايت به
اين نتيجه گيرى نائل آيند كه گرچه طرح ريزى استكبار جهانى و دشمن بعد از پيروزى انقالب اسالمى تالش در
جهت تضعيف نيروهاى مسلح و به ويژه نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران بعنوان يك نيروى فناوری محور،
با خروج مستشاران نظامى ،توطئه انحالل ارتش ،طرح ريزى كودتاى نقاب و جدا نمودن برخى از خبرگان سست
عنصر از بدنه نهاجا و  ...بوده است و ليكن در سايه توجهات حضرت ولى عصر ( عج ) و رهبرى هاى داهيانه بنيان
گذار جمهورى اسالمى ايران حضرت امام خمينى ( ره ) و رشادت هاى خلبانان و كاركنان مخلص و جان بركف اين
نيروى الهى نه تنها خللى در اجراى مأموريت هاى محوله سازمانى پيش نيامد ،بلكه كليه عمليات هاى به اجرا
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گذاشته شده منطبق با اصول جنگ و عناصر قدرت هوايى و در مواردى همچون عمليات راهبردی حمله به الوليد
( )H-3فراتر از قدرت هوايى در اختيار بوده است.
 -4اهداف تحقيق:
هدف از تحقيق حاضر شناخت مختصرى از قدرت هوايى و تبيين نقش نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران
در عمليات آزاد سازى سوسنگرد در قالب مطالعه تطبيقى با عناصر قدرت هوايى بوده است.
 -5سواالت تحقيق:
 نقش نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در عمليات آزاد سازى سوسنگرد چگونه بوده است؟ تطبيق عمليات هاى نيروى هوايى در آزاد سازى سوسنگرد با عناصر قدرت هوايى چگونه است؟ -6روش اجراى تحقيق:
نوع تحقيق كاربردى و روش اجراى آن بصورت تحليل محتوايى با نگرشى بر توصيف تاريخى داده ها مى باشد.
 -1جامعه آمارى و جامعه نمونه:
با توجه به محدوده زمانى و مكانى تحقيق ،جامعه آمارى و جامعه نمونه بر هم منطبق بوده و عبارتست از مجموعه
عمليات ها ،مقاالت ،تحقيقات ،آمار و ارقام و اطالعات درج شده در كتب و مقاالت رسمى براى بازه زمانى
 1352/2/23لغايت  1352/2/22و در محدوه مكانى منطقه عملياتى غرب و جنوب غرب كشور و باالخص منطقه
سوسنگرد ،همچنين كتب و مقاالت مرتبط با شناخت قدرت هوايى بوده است.
 -2ادبيات تحقيق:
در ابتداى سخن شايسته است تا برای آشنايى مختصر با نيروى هوايى و اساساً قدرت هوايى ،اشاره ای هرچند كوتاه
به مفاهيم و اصطالحات اين بُعد از ابعاد قدرت و اقتدار ملى داشته باشيم تا چارچوب اين تحقيق بيشتر مورد عنايت
و بهره بردارى استفاده كنندگان قرار گيرد.
 -2-1قدرت هوايى :بر اساس مفهوم شناسى قدرت هوايى آقاى ندالكف )2884( 2آن را توانايى ملى براى
بهره بردارى كردن از حريم هوايى جهت دستيابى به اهداف سياسى ،تجارى ،نظامى و ساير اهداف تعريف كرده
است .و يا در تعريفى ديگر توانايى بهره گيرى از بعد سوم ( ارتفاع) بمنظور تأثيرگذارى بر يك موقعيت يا
دشمن قدرت هوايى ناميده شده است .در حقيقت قدرت هوايى بعنوان توان كلى كشور براى پرواز ،عالوه بر
تهاجم و انهدام ،دفاع از قلمرو هوايى ،پشتيبانى و اسكورت رزمى و همچنين حمل و نقل هوايى در دوران جنگ
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و صلح را شامل مى شود و اين اصل اول قدرت هوايى است .بنابراين اصل اول قدرت هوايى توان كلى يك ملت
براى پرواز است .اصل دوم قدرت هوايى تقسيم ناپذيرى آن است يعنى عناصر بنيادين قدرت ملى ،نيروى هوايى
نظامى و هوانوردى كشورى را مورد پوشش قرار مى دهد و اصل سوم قدرت هوايى توان فيزيكى پرواز براى
اعمال حق سياسى ،حاكميت پرواز و تسلط بر فضاى هوايى موجود مى باشد و در نهايت اصل چهارم قدرت
هوايى خوداتكايى الزم در تأمين سامانه ها و تجهيزات است.18
 -2-2عناصر قدرت هوايى :دور نماى اساسى آنچه كه در مورد قدرت هوايى و نيروى هوايى مطرح گرديد،
هنگامی كه با محدوديت هايى مقايسه مى شود كه نيروهاى زمينى و دريايى بخاطر برخورد چند بعدى ذاتى
محيط هاى جغرافيايى خاص خود متحمل مى شوند ،افقى روشن وحتى نامحدود را در عمليات ها به نمايش
مى گذارند .اما عناصر قدرت هوايى مجموعه اى است از دست كم  28عنصر مختلف مادى و غير مادى بشرح
ذيل كه اهميت نسبى آنها گرچه ممكن است متفاوت باشند اما فقدان هريك از آنها تسلط هوايى را در معرض
خطر قرار مى دهد.11

عناصر مادى قدرت هوايى

عناصر غير مادى قدرت هوايى

نيروهاى انسانى كيفى

آموزش

پايگاه ها و فرودگاه هاى عملياتى

هواپيما ها

روحيه

پايدارى در رزم

ارتباطات و الكترونيك

لجستيك و زنجيره تأمين

اطالعات

تحقيق و قدرت ابتكار

خدمات مهندسى پرواز

نيروهاى هوابرد

دكترين

سياست

موشك هاى هوشمند

رادار هاى كشف و شناسايى

راهبرد

تاكتيك

امكانات و تجهيزات فنى

تكنولوژى پيشرفته

شكل – 1
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 -2-3نيروى هوايى راهبردى و راه كنشی(تاكتيكی) :12در تعريف سنتی ،نيروی هوايى راهبردى به آن بخش از
نيروی هوايی گفته میشد كه دارای سالحهای اتمی ،هواپيما ،و تسليحاتِ با برد بين قارهای بود و میتوانست با
گسترش به پايگاههايی در خارج از كشور ،يعنی در ساير كشورهای همپيمان ،جزاير دور افتاده و روی ناوهای
هواپيمابر ،در هر نقطه از گيتی و بنا بهنياز عمليات انجام داده يا نقشی به شدت بازدارنده ايفا كند .البته دارندگان
چنين نيرويی از چند كشور قدرتمند تجاوز نمیكرد .ليكن امروزه كيفيت فنّاوری در نيروی هوايی راه كنشی به
حدی رسيده است كه در صحنههای نبرد دارای اثرات راهبردی است ،بهعبارتی امروزه نيروی هوايی مدرن و
قدرتمند همزمان از دو ويژگی راه كنشی و راهبردی برخوردار میباشد .يك "جنگ هوايی راهبردی" شامل عمليات
رزمی و پشتيبانی كننده هوايی است كه با اجرای منظم آن ،با حمله به يك سلسله اهداف حياتی ،توأم با انهدام
مستمر و متالشی نمودن ظرفيت جنگی دشمن سبب گردد كه او بيش از آن قادر به ادامه جنگ نباشد.13
اما نيروى هوايى راه كنشی ،مجموعه اى از قدرت هوايى است كه توانايى انجام عمليات هاى مختلف هوايى راه
كنشی را به تنهايى و يا با هماهنگى نيروهاى زمينى و دريايى داشته باشد و از مشخصات اصلى و كليدى آن مى
توان به برد مناسب ،تحرك ،واكنش سريع و قابليت انهدام در شرايط تراه كنشی اشاره نمود.
با نگرش به تعاريف مطرح شده مى توان چنين استنباط نمود كه نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران
براساس ساختار سازمانى و تسليحات و تجهيزاتى كه قبل از انقالب شكوهمند اسالمى در اختيار او قرار گرفته بود
يك نيروى هوايى راه كنشی بوده و اين نيرو با توجه به مأموريت واگذارى ،قادر به اجراى دو مأموريت عمده رزمى و
پشتيبانى رزمى بشرح زير بوده است كه از تشريح جزئيات آنها بدليل پرداختن به اصل موضوع صرفنظر مى گردد.
مأموريت هاى رزمى و پشتيبانى رزمى نيروى هوايى راه كنشی بشرح ذيل مى باشند:

مأموريت هاى رزمى نيروى هوايى راه كنشی(تاكتيكى)
Counter Air Operations

1

عمليات هوايی عليه نيروی هوايی دشمن

2

عمليات مجزا كردن منطقه نبرد

Operations InterdictionBattle Field Air

3

عمليات پشتيبانی هوايی نزديك

Close Air Support Operations

4

عمليات شناسايی هوايی راه كنشی

5

عمليات ترابری هوايی راه كنشی

1

مأموريت هاى پشتيبانى رزمى نيروى هوايى راه كنشی(تاكتيكى)
Electronic warfare Operations
عمليات جنگ الكترونيك

2

عمليات سوخترسانى هوايى

Air Refueling Operations

3

عمليات تجسس و نجات

Tactical Air Reconnaissance Operations
Tactical Air Lift Operations

Search and rescue Operations
جدول 1-

-2-4آغاز جنگ تحميلى و آمادگى رزمى نيروى هوايى:
بر اساس يك تفكر و دكترين نظامى ،آغاز عمليات عليه نيروى هوايى دشمن به منظور فلج كردن و از كار
انداختن قدرت هوايى او در ابتدا و يا انتهاى ساعت كارى و خدمت كاركنان بوقوع مى پيوندد .حمله هوايى رژيم
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اشغالگر قدس به مصر در سال  1261حدود  28دقيقه قبل از ساعت رسمى شروع خدمت بود كه باعث از بين رفتن
بيش از  %28قدرت هوايى مصر در روى زمين گرديد .رژيم بعثى عراق نيز تقريباً از همين ايده در آغاز تجاوز به
كشور اسالميمان استفاده نمود و دقايقى پس از ساعت  1488روز 31شهريور ماه 1352به وقت تهران 15 ،پايگاه
هوايى و فرودگاه را مورد حمله هوايى خود قرار داد .دشمن بعثى در روياى نابود سازى توان عملياتى نيروى هوايى
ارتش جمهورى اسالمى ايران ،كه مى دانست آمادگى پاسخ گويى قاطع و سنگين را دارد و تنها نيرويى است كه مى
تواند بسيار سريع ،خود را به عقبه دشمن رسانده و پاسخ تجاوز را بدهد 14يا از پيشروى يگان هاى زمينى و دريايى
ممانعت بعمل آورد ،حمالت هوايى روز اول تجاوز رسمى خود را به پايگاه هاى هوايى مهرآباد ،اصفهان ،شيراز ،تبريز،
همدان ،اميديه ،دزفول و بوشهر معطوف نمود و اين اميد را داشت كه اين حمالت غافلگير كننده ،همانند حمله
هوايى رژيم اشغالگر قدس به مصر در سال  1261توان عملياتى نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران را كه به
تازگى از توطئه هدايت شده كودتاى نقاب در پايگاه هوايى شهيد نوژه همدان و به زعم او از دست دادن خلبانان
ورزيده رهايى يافته بود ،به زانو در آورد .نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در كمتر از دو ساعت از شروع
تجاوز ،با اعزام هشت فروند هواپيماى اف ،4-پايگاه هاى هوايى و برخى تأسيسات نظامى در شهر هاى كوت و
شعيبيه عراق را در هم كوبيد و در كمتر از  24ساعت از شروع تجاوز ،با اجراى عمليات غرور آفرين كمان  22و
حضور  148فروند از عقابان تيز پرواز نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران بر فراز آسمان كشور متجاوز و
بمباران نقاط حساس و حياتى آن ،بهت و حيرت كارشناسان و طراحان نظامى عراق و كشورهاى حامی آن را
برانگيخت .نگاهى هرچند گذرا به به نمودار پرواز هاى انجام گرفته در پنج ماه اول شروع جنگ تحميلى و روزهاى
آغازين دفاع مقدس به گواهى آمار و ارقام نسبى و در دسترس ،مؤيد اين مطلب است كه نيروى هوايى ارتش
جمهورى اسالمى ايران با حفظ برترى هوايى يكى از تأثيرگذارترين و محورى ترين نيروها در پشتيبانى از نيروهاى
زمينى ارتش و سپاه پاسدران و اجراى ساير مأموريت هاى ذاتى خود بوده است.
نمودار فعاليتهاى خودى و دشمن در  5ماه اول جنگ تحميلى
250

محدوده زمانى عمليات
آزاد سازى سوسنگرد

200
150
100
50
0
59/11/30
59/11/25
59/11/20
59/11/15
59/11/10
59/11/5
59/11/30
59/11/25
59/11/20
59/11/15
59/11/10
59/11/5
59/10/30
59/10/25
59/10/20
59/10/15
59/10/10
59/10/5
59/9/30
59/9/25
59/9/20
59/9/15
59/9/10
59/9/5
59/8/30
59/8/25
59/8/20
59/8/15
59/8/10
59/8/5
59/7/30
59/7/25
59/7/20
59/7/15
59/7/10
59/7/5
59/6/31
تلفات دشمن

سورتى دشمن

تلفات خودى

شكل 2-
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سورتى خودى

 -2-5عمليات آزاد سازى سوسنگرد :همان گونه كه در چكيده اين تحقيق نيز بدان اشاره گرديد ،نقد و بررسى
عمليات آزاد سازى سوسنگرد و نقش نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در اجراى اين عمليات  ،قابل طرح
در گستره يك مقاله صرفاً همايشى نبوده و اساساً براى مطالعه اين موضوع الزم است تا حركت ها و سناريوهاى
تحرك نيروهاى دشمن را در مدتى قبل و بعد از اين عمليات مورد نقد و بررسى قرار داد ،اما به جهت شرايط مكانى
و زمانى وقوع اين عمليات كه تقريبا در اواخر دومين ماه شروع جنگ تحميلى بوده ،همچنين بجهت محدود كردن
دوره زمانى تحقيق و كاستن از تأثير ساير متغيرهاى اثر گذار در موضوع اين مقاله كه با عنوان مطالعه تطبيقى و
بررسى علمى مطرح گرديده است اين موضوع در بازه زمانى  23تا  22آبان 1352يعنى سه روز قبل و دو روز بعد از
آزاد سازى سوسنگرد مد نظر قرار گرفته است.
آمار و ارقام استخراج شده از برخى منابع آزاد و همچنين از تعدادى از كتاب هاى تقويم تاريخ دفاع
مقدس 15كه فاصله چندان زيادى با آمار واقعى و باالخص در سال اول جنگ ندارند ،نشان مى دهد بازه زمانى شش
روزه حوالى عمليات آزاد سازى سوسنگرد ،يكى از پرتحرك ترين محدوده هاى زمانى نيروی هوايى ارتش جمهورى
اسالمى ايران در تاريخ دفاع مقدس بوده است .اين موضوع در نمودار فعاليتهاى هوايى ارائه شده در بخش قبل كامالً
مشهود بوده و اگر بخواهيم بصورت دقيق تر به آن نگاه كنيم ،بصورت زير خواهد بود:

نوع مأموريت

رديف

تاريخ

سورتى
خودى

1

52/2/23

23

2

52/2/24

115

3

52/2/25

284

4

52/2/26

52



5

52/2/21

145





6

52/2/22

141

55

5

شناسايی و
گشتى
13

63

نوع هواپيما

تلفات
خودى

تلفات
دشمن

سورتى
دشمن



2









2

8

2



11









1

8

2

181









1

8

18



1









8

1

2

14









2

8

2

21









8

8

4

رزمى

48

ترابرى
هوايی

غيره

F-4

F-04 C-031 F-5

 عدم درج آمار تفكيكى سورتى ها در برخى از روزها بدليل فقط در دسترس بودن آمار سورتى كل بوده است.
جدول 2 -

درصورتيكه بخواهيم اين آمار را در قالب نمودار رادار گونه برترى هوايى ببينيم ،شكل زير حاصل خواهد شد كه با
وضوح كامل ،برترى هوايى را با بيش از  288سورتى پرواز رزمى و پشتيبانى رزمى به نمايش مى گذارد.
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8

59/8/23
250
200
150

59/8/28

59/8/24

100
50
0

59/8/27

تلفات دشمن

تلفات خودى

59/8/25

59/8/26
سورتى دشمن

سورتى خودى

شكل –3
چنان چه اين آمار و ارقام را در قالب نمودار سورتى هاى پروازى نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در پنج
ماه آغازين دفاع مقدس تطبيق داده و منطبق نماييم ،با عمق بيشترى اين واقعيت بزرگ آشكارتر مى شود كه
نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران با چه ظرفيتى در اين عمليات ايفاى نقش نموده و اين موضوع يكى از
همان داليلى است كه معادالت جنگى رژيم بعثى را به هم ريخته و از گسترش عمليات ها و اشغال كليد فتح استان
زر خيز خوزستان يعنى شهرهاى اهواز و دزفول ممانعت بعمل آورده است.

59/6/31
59/11/30
59/7/2
59/11/28
59/7/4
59/11/26
59/7/6
59/11/24
59/7/8
250
59/11/22
59/7/10
59/11/20
59/7/12
59/11/18
59/7/14
59/11/16
59/7/16
59/11/14
59/7/18
59/11/12
59/7/20
200
59/11/10
59/7/22
59/11/8
59/7/24
59/11/6
59/7/26
59/11/4
150
59/7/28
59/11/2
59/7/30
59/11/30
59/8/2
59/11/28
59/8/4
100
59/11/26
59/8/6
59/11/24
59/8/7
59/11/22
50
59/8/10
59/11/20
59/8/12
59/11/18
59/8/14
59/11/16
0
59/8/16
59/11/14
59/8/18
59/11/12
59/8/20
59/11/10
59/8/22
59/11/8
59/8/24
59/11/6
59/8/26
59/11/4
59/8/28
59/11/2
59/8/30
59/10/30
59/9/2
59/10/28
59/9/4
59/10/26
59/9/6
59/10/24
59/9/8
59/10/22
59/9/10
59/10/20
59/9/12
59/10/18
59/9/14
59/10/16
59/9/16
59/10/14
59/9/18
59/10/12
59/9/20
59/10/10
59/9/22
59/10/8
59/9/24
59/10/6
59/9/26
59/10/4
59/9/28
59/9/30 59/10/2
تلفات دشمن

تلفات خودى

سورتى دشمن

شكل –4
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سورتى خودى

محدوده زمانى عمليات
آزاد سازى سوسنگرد

 -2-6مهمات هوايى استفاده شده در عمليات آزاد سازى سوسنگرد :بدليل محدوديتهاى دسترسى به آمار
و ارقام مهماتى ،اطالعات دقيقى از وزن مهمات هوايى مصرفى در دسترس نبود و ليكن بر اساس آنچه كه در
مقاالت و كتب تاريخ دفاع مقدس درج گرديده ،فقط طى روزهاى  25و  26و  21آبان  1352يعنى يك روز قبل و
بعد از عمليات آزاد سازى سوسنگرد ،بالغ بر  45تن مهمات هوايى اعم از انواع بمب ،موشك ،راكت وگلوله مسلسل
هوايى مصرف گرديده كه در نوع خود كم نظير و قابل توجه مى باشد.
اين مهمات عمدتاً از انواع بمب هاى ، MK-58 ، CBU-55 ، BLU-555بمب هاى ريتارد از نوع MK-50تا
 ،MK-54راكت هاى  2715اينچى  ،موشك هاى ماوريك از نوع AGM-55و انواع گلوله توپهاى هوايى 28
ميليمترى  HEIبوده است.

شكل –5

 -2تجزيه و تحليل محيط تحقيق  :بر اساس آمار درج شده در جدول شماره 2-نيروى هوايى ارتش جمهورى
اسالمى ايران در بازه زمانى  23تا  22آبان  1352بالغ بر 288سورتى پرواز اعم از مأموريت هاى رزمى و
11

پشتيبانى رزمى را به ثبت رسانيده است كه مراتب آن بر مبناى آنچه كه در مراجع دفاع مقدس درج گرديده،
بشرح جدول ذيل مى باشد:
نوع مأموريت

عمليات

رديف

تاريخ

1

52/2/23

2

 52/2/24انهدام قسمتى از توپخانه دشمندر محور بصره فاو و انهدام تعدادى از
نيروها و تجهيزات عراقى در نخلستانهاى غرب اروندرود

عمليات پشتيبانى هوايى نزديك

انهدام دو كشتى دشمن در بندر ام القصر و يك كشتى باربرى در
بندر خرمشهر

عمليات مجزا كردن منطقه نبرد

انهدام  1دستگاه كاميون دشمن در اطراف سوسنگرد

عمليات پشتيبانى هوايى نزديك

بمباران تأسيسات پادگان چومان

عمليات مجزا كردن منطقه نبرد

بمبارن تعدادى خودرو و ستون دشمن در پنجوين و بويان

عمليات پشتيبانى هوايى نزديك

بمباران تأسيسات نفتى موصل و انهدام  288هزار بشكه سوخت

عمليات مجزا كردن منطقه نبرد

بمباران يك پادگان در جنوب كركوكو يك پل در خانا

عمليات مجزا كردن منطقه نبرد

بمباران يك ستون نظامى در جنوب سليمانيه

عمليات پشتيبانى هوايى نزديك

انهدام يك تانك و نفر بر زرهى در جنوب شرقى بستان

عمليات پشتيبانى هوايى نزديك

بمباران تأسيسات و ادوات دشمن در اطراف بستان

عمليات مجزا كردن منطقه نبرد

بمباران نيروهاى زرهى و توپخانه دشمن در اطراف آبادان

عمليات پشتيبانى هوايى نزديك

بمباران تأسيسات پادگان حاج عمران در شمال شرقى اربيل

عمليات مجزا كردن منطقه نبرد

بمباران كارخانه برق در شهر سيدكان عراق

عمليات مجزا كردن منطقه نبرد

انهدام  28دستگاه كاميون و  12دستگاه جيپ و  58باب چادر و عمليات پشتيبانى هوايى نزديك
تعدادى خودرو حامل مهمات و مواد سوختى در شمال و غرب عماره
انهدام قسمتى از نيرو هاى زرهى دشمن در هفت مايلى سه راه عمليات پشتيبانى هوايى نزديك
بهمنشير
انهدام قسمتى از يك كارخانه صنعتى در شرق صفوان و جنوب بصره عمليات مجزا كردن منطقه نبرد

انهدام تعدادى از خودروهاى زرهى و توپخانه دشمن در جنوب غربى عمليات پشتيبانى هوايى نزديك
سومار
انهدام توپخانه و تعدادى از نفرات دشمن در غرب آبادان
3

4

5

انهدام كامل يكدستگاه رادار و يك دكل تلوزيونى در منطقه چومان
52/2/25
در شمال شرق عراق

عمليات پشتيبانى هوايى نزديك
عمليات مجزا كردن منطقه نبرد

انهدام  12تا  11دستگاه تانك و  2دستگاه خودرو وچند عراده توپ عمليات پشتيبانى هوايى نزديك
 52/2/26ضد هوايى
بمبارن مواضع دشمن در اطراف سوسنگرد

عمليات پشتيبانى هوايى نزديك

بمباران مواضع دشمن در اطراف سوسنگرد

عمليات پشتيبانى هوايى نزديك

بمباران و انهدام تعدادى ساختمان در نخلستانهاى كنار جاده فاو عمليات مجزا كردن منطقه نبرد
52/2/21
بصره
بمباران شهر فاو و انهدام ساختمان حزب بعث در فاو
11
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جدول 3 -
عالوه بر موارد و مأموريت هاى مندرج در جدول فوق بالغ بر  128سورتى پرواز ترابرى هوايى راه كنشی148،
سورتى گشت و مراقبت مسلحانه هوايى بانضمام شناسايى هوايى راه كنشی 16 ،سورتى عمليات سوخت رسانى
هوايى و سه سورتى پرواز ترابرى خاص مسئولين و فرماندهان عاليرتبه لشكرى و كشورى و از جمله مقام معظم
رهبرى در بازه زمانى مذكور توسط نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران صورت گرفته است.16

 -18نتيجه گيرى:
بر اساس آن چه كه در شرح جداول  2و  3و همچنين نمودار هاى شكل هاى 2و  3در مورد نقش و فعاليت
هاى نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در عمليات آزاد سازى سوسنگرد گذشت ،و همچنين مطالعه ساير
منابع و وقايع مرتبط با اين عمليات و در تطبيق و مطابقت آنها با عناصر قدرت هوايى و مأموريت هاى نيروى هوايى
راه كنشی موارد ذيل به سهولت قابل استنباط و نتيجه گيرى مى باشد:
أ .نظر به سرمايه گذارى و تالش وصف ناپذير ارتش رژيم بعثى عراق در محاصره و اشغال سوسنگرد مى توان
اين شهر را كليد فتح اهواز و دزفول كه از آنها بعنوان شاه كليد هاى اصلى تسلط بر استان خوزستان ياد
مى شود ،نام برد.
ب .بينش صحيح و باالى مقام معظم رهبرى و شهيد چمران از اهميت حساس و حياتى منطقه سوسنگرد و
ارائه اطالعات بموقع به امام خمينى ( ره ) و صدور فرمان تاريخى حضرت امام مبنى بر آزاد سازى
سوسنگرد تا فردا و در پى آن هماهنگى و واليت محور بودن نيروهاى مخلص و جان بركف لشكر  22زرهى
و نيروهاى زير امر به رغم مخالفت بنى صدر ،از نتايج بسيار ارزنده وقت شناسى  ،موقعيت سنجى و
همچنين واليت مدارى ارتش قهرمان در اين عمليات غرور آفرين بوده است.
ت .كليه مأموريت هاى انجام شده از سوى نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران منطبق با اصول چهار
گانه قدرت هوايى بوده كه خالصه شده آن در جدول زير ارائه مى گردد:
اصول چهارگانه قدرت هوايى
رديف

عنوان

اصل اول

اصل دوم

اصل سوم

توان يك ملت براى پرواز تفكيك ناپذيرى تسلط بر فضاى هوايى موجود

16

اصل چهارم
خود اتكايى

1

تعداد سورتى ها









2

تنوع مأموريت هاى انجام شده

-







3

تنوع هواپيماهاى استفاده شده









4

سورتى هاى دشمن

-

-



-

5

اهداف مورد اصابت قرارگرفته



-
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مقالهتحليل مدل عملكرد عملياتى نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى 
مجموعه مقاالت
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جدول 4 -
ث .نيروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران با درك صحيح از موقعيت حساس منطقه نبرد ،از باالترين
ظرفيت و توان فنی و راه كنشی خود بر اساس مأموريت هاى واگذارى ،در قالب بهره بردارى كامل از عناصر
قدرت هوايى و مأموريت هاى نيروى هوايى راه كنشی استفاده نموده است .خالصه شده اين تطبيق در
جدول ارائه شده زير به تصوير كشيده شده است .به عنوان مثال در ستون اول از تعداد سورتی ها كه بر
اساس متن بيش از  288سورتى بوده است ،مى توان چنين نتيجه گيرى نمود كه ما پايگاه ها و فرودگاه
هاى عملياتى داشتيم ،وضعيت هواپيما هايمان مطلوب بوده از سامانه ارتباطى و لجستيك مناسب برخوردار
بوده ايم و ...
فعاليت
رديف

هاى

نيروى

هوايى

تعداد سورتى ها

تنوع مأموريت ها

سورتى هاى دشمن

اهداف

عناصر قدرت هوايى

1

عناصر مادى قدرت هوايى

2

عناصر غير مادى قدرت هوايى

پايگاه ها و فرودگاه هاى عملياتى



-

-

-

هواپيما ها





-



ارتباطات و الكترونيك



-

-

لجستيك و زنجيره تأمين





-



خدمات مهندسى پرواز



-

-

-

رادار هاى كشف و شناسايى



-



-

-

-

-



امكانات و تجهيزات فنى





-



نيروهاى انسانى كيفى





-



آموزش





-



-







اطالعات









دكترين



-

-

-

سياست



-

-

-

تاكتيك









موشك هاى هوشمند

پايدارى در رزم

جدول 5 -
ج .و با استناد به اين فعاليت هاى مخلصانه ،صادقانه و جان بركفانه اين چنين نيروى الهى در كنار ساير
برادران و نيروهاى نظامى بود كه رهبر معظم انقالب در سخنرانى خودشان در مورخه  11/11/12اينچنين
فرمودند:
13

(( در طول هشت سال ( دفاع مقدس ) هيچ زبان انتقادگر و ذهن وسوسه گرى نتوانست نيروى هوايى را
مورد اعتراض قرار بدهد و به كار او انتقاد و اعتراضى بكند ،چرا؟ چون نيروى هوايى در طول اين دوران
دشوار و پر حماسه و در عين حال خون بار ،در جلوترين ميدانها حاضر بود .در طول جنگ ،نيروى هوايى
يكى از بهترين امتحان ها را داد)) .
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