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سورنا کیانی
چکیده:
اولین سال جنگ تحمیلی (سال تجاوز سراسری و تثبیت دشمن) مقارن باا رویادادهاای تلاو و
شیرین بسیاری برای میهن اساممی و رزمنادنان ایرانای باود در آن دوران پار فاراز و نشای
رزمندنان ایرانی ضمن تشکیل خطوط پدافندی و تثبیت دشمن متجااوز مباادرت باه اجارای
تک های محدود و مهمی نمودند و زمینه الزم را جهت اجارای عملیااتهاای آفنادی عماده در
سالهای بعدی جنگ تحمیلی فراهم آوردند یقیناً تاریو دفاا مقاد ،نقاش ماوثر و مانادنار
یگانهای نزاجا در طراحای و اجارای عملیااتهاای نظامی(آفنادی و پدافنادی) علیاه دشامن
متجاوز -به ویژه در استان خوزستان که مهمترین هدف دشمن از شرو جنگ اشغال آن باود-
و به شکست کشانیدن راهبرد نظامی حکومت بعثی عراق از حمله به کشاور جمهاوری اساممی
ایران را به فراموشی نخواهد سپرد از آنجا که محقق ساعی دارد کاه باا توصای عملیااتهاای
آفندی و پدافندی یگانهاای نزاجاا در ا ولاین ساال جناگ تحمیلای در اساتان خوزساتان باه
جستجوی میزان تاثیر عملیاتهای مذکور در شکست راهبرد نطامی دشمن نسبت به اشغال آن
استان بپردازد و تجارب حاصل از آن نو عملکرد را در حوزههای فرهنگی و نظامی بکاار نیارد
پس نو تحقیق کاربردی و روش آن تاریخی میباشدکه با رویکرد تحلیال کیفای انجاام نرفتاه
است محقق پاس از بررسای اساناد و مادارم مارتبا باا اهام عملیااتهاای نظامی(آفنادی و
پدافندی) یگانهای نزاجا در اولین سال جنگ تحمیلای در اساتان خوزساتان پرسشانامهای را
طرح و به جامعه نمونه آماری که به صورت هدفمناد انتخااب نردیادهاناد تقادیم نماود ابازار
اندازهنیری اطمعات در نظرسنجی از حجم نمونه آماری پرسشنامه بوده و نردآوری اطمعاات
با روش کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارم انجام نرفته است در این مقاله میزان تاثیر نقاش
عملیاتهای آفندی و پدافندی یگانهای نزاجا در به شکست کشانیدن راهبارد نظاامی دشامن
نسبت به اشغال استان خوزستان در اولین سال جنگ تحمیلی در حد زیاد ارزیابی شده است
کلید واژهها :آفند پدافند راهبرد نظامی نزاجا
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 -1مقدمه:
ایستادنی دالورمردان ارتشی در جبهههای غرب کشور (استان هاای کرمانشااه و ایامم)
مقاومت  33روزه تکاوران نیروی دریایی پایگاه خرمشهر دانشاجویان دانشاکده افساری
نردان  959پیاده نردان  965مکانیزه نردان  232تانک و همچنین نیروهاای مردمای
در پادنان دژ و بندر خرمشهر دفا مدافعان سرسخت ایران زماین در سااحل رودخاناه
بهماانشاایر جنااوب بناادر آبااادان تپااههااای اهلل اکباار پاال کرخااه و همچنااین اجاارای
عملیات های آفندی نظیر :عملیات محور سرپلذهاب -قصرشیرین (منجار باه آزادساازی
شهر سرپل ذهاب نردید) عملیات محورنیمنغرب -قصرشیرین (منجر به عقا رانادن
نیروهای متجاوز عراقی از ورودی شهر نیمن غرب شد) عملیات قرارناه اروند (به تامین
محور ماهشهر -آبادان انجامید) عملیات میمک (باه آزادساازی ارتفاعاات حاا ز اهمیات
میمک نردید) عملیات آزادسازی سوسنگرد عملیات اهلل اکبار عملیاات قاو سالطان
عملیات طراح عملیاتهای غرب رودخانه کرخه و و همچنین اجرای سلسله عملیاات-
هایی هوایی انتقام کمان  11انهدام مراکز صنعتی پادنانهای نظاامی پالهاا و بناادر
راهبااردی عااراق توسااا خلبانااان شااجا نیااروی هااوایی کااه از ساااعت  9011مورخااه
 2( 9351/6/39ساعت بعد از شرو رسمی جنگ) باحمله به پایگاههای هاوایی شاعیبیه
وکوت آغازنردید و ضمناً اجرای سلسله عملیاتهاای اشاکان شاهید صافری و مرواریاد
(نهم آبان الی  0آذر  )9351توسا نیروی دریایی که به مدت  22روز ادامه داشات و باه
انهدام سکوهای نفتی البکر االمیه و بخش اعظمی از توان دریاایی عاراق منجار نردیاد
ازجمله فعالیتهای نیروهای سه نانه ارتش جمهوری اساممی ایاران در نخساتین ساال
دفا مقد ،است این عملیاتها چنان موثر بودند که دولت بعثی و جناگ افاروز عاراق
کااه بااه اشااتباه محاسااباتی خااود درخصااو

عاادم آمااادنی ارتااش ایااران در دفااا از

میهناسممی و انتزا استان خوزستان از قلمرو جمهوری اسممی ایران و پی برده بود
پیشنهاد آتش بس شورای امنیت سازمان ملل متحاد در قطعناماه  301را در روز ششام
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مهر 9351پذیرفت در حالی که به هیچیک از اهداف اعمم شده ونشده خود دست پیدا
نکرده بود
باید توجه داشت که حماسههای نخستین سال جنگ تحمیلی در حاالی خلاق نردیدناد
که جمهوری اسممی ایران در جبهه داخلی با بحرانهای شدیدی دست به نریباان باود
که از مهمترین آنها وجود جنگهاای داخلای درکردساتان ایاران باروز کشامکش باین
نرو ههای مختل سیاسی اعمم مبارزه مسلحانه مجاهادین خلاق (منافقین)علیاه نظاام
جمهوری اسممی عازل ابوالحسان بنایصادر از سامت فرمانادهی کال قاوا و ریاسات
جمهوری ترور بسیاری از شخصیتهای بلندپایاه نظاام انفجاار دفتار حازب جمهاوری
اسممی در هفتم تیار ( 9361شاهادت حادود هفتااد نفار از کاارنزاران نظاام جمهاوری
اسممی ایران) و انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور(9361در جریان آن حادثاه
آقایان محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر به افتخار شهادت نا ل شادند) باود البتاه
هدف از تهیه این مقاله پرداختن به تاثیر نقش عملیاتهای آفندی و پدافندی یگانهاای
نزاجا در متوق ساختن تثبیت ممانعت از اشغال استان خوزستان و در نتیجه شکست
راهبرد نظامی دشمن متجاوز در نخستین سال جنگ تحمیلی در استان مذکور -آن هام
در چنین سال پر تنشی -است

 -2بیان مسأله:
با نگرش به مطال

مطروحه در مقدمه برخی از نقادان و تحلیلنران رویادادهای دوران

جنگ تحمیلی -به رغم بروز آن همه ایثار و فداکاری از سوی ارتاش جمهاوری اساممی
ایران در دفا از میهن اسممی -فعالیت عملیاتی یگانهای نزاجاا در اولاین ساال جناگ
تحمیلی در استان خوزستان را مثمرثمر ندانسته و ادعا می کنند که نیروی زمینی ارتش
در آن دوران هیچنونه موفقیتی را در زمیناه ناکاام سااختن دشامن نسابت باه تحقاق
اهدافش در استان خوزستان بدست نیآورده است! از این رو محقق بر آن شد که با تهیاه
این مقاله ضمن بررسی نقش عملیاتهای آفندی و پدافندی یگانهای نزاجاا در شکسات
راهبرد نظامی دشمن متجاوز در نخساتین ساال جناگ تحمیلای در اساتان خوزساتان
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پاسخی علمی ودر خور به منتقدان فعالیتهای عملیاتی آن نیرو در مقطا زماانی یااد
شده دهد بنابراین نیل به این مقصود دغدغهای بود کاه محقاق را وادار باه بررسای و
تبیین میزان تاثیر عملیاتهای آفندی و پدافندی یگانهاای نزاجاا در شکسات راهبارد
نظامی دشمن متجاوز در نخستین سال جنگ تحمیلی در استان خوزستان نمود

 -3اهمیت و ضرورت تحقیق:
تهیه این مقاله از بعد ایجابی منجر به بازکاوی تاریو جناگ تحمیلای احصااع عبارت و
آموزههای حاصل از رویدادهای اولین سال دفا مقد ،بازنگری نقاش عملیااتی یگاان-
های نزاجا در دفا از استان خوزستان و مشخص شادن علال ناکاامی دشامن از تحقاق
اهداف و آمالش در نخستین سال جنگ تحمیلی در استان مذکور خواهاد شاد از ساوی
دیگر بیتوجهی به ضرورت انجام این فعالیت پژوهشی  -از بعد سلبی -غفلتی آشاکار در
برابر تحری حقایق جنگ تحمیلی باز نذاردن عرصه فعالیت برای جاعمن تااریو دفاا
مقد ،کم رنگ شدن نقش یگانهای عملیاتی نزاجا در دفا و حفظ اساتان خوزساتان
در اولین سال جنگ و همچنین در ابهام مانادن علال ناکاامی ارتاش متجااوز عاراق در
اشغال استان خوزستان در آن برهه حسا ،تاریخی است

 -4هدف تحقیق:
تبیین میزان تاثیر نقش عملیاتهای آفنادی و پدافنادی یگاانهاای نزاجاا در شکسات
راهبرد نظامی دشمن متجاوز در نخستین سال جنگ تحمیلی در استان خوزستان

 -5سوال تحقیق:
عملیاتهای آفندی و پدافندی یگانهای نزاجا در شکست راهبرد نظامی دشمن متجااوز
در نخستین سال جنگ تحمیلی در استان خوزستان به چه میزان موثر بوده اند؟

 -6روش شناختی تحقیق:
از آنجا که هدف اصلی از تدوین این مقالاه توصای عملیااتهاای آفنادی و پدافنادی
یگانهای نزاجا در اولین سال جنگ تحمیلی در استان خوزستان و تبیاین میازان تااثیر
عملیاتهای مذکور در شکست راهبرد نظامی دشمن نسبت به اشغال آن اساتان -بادون
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دخالت دادن استنتاجهای ذهنی محقق -و بکارنیری تجارب حاصل از آن ناو عملکارد
در حوزههای فرهنگی و نظامی میباشد پس نو تحقیاق کااربردی روش آن تااریخی و
رویکردش کیفی است (جمشیدی  )936 9311در این روش و رویکارد محقاق جهات
توصی آنچه که هست و نیز تحلیل کیفی مفاهیم و سوال تحقیق با تهیه پرسشناماه و
توزی و جم آوری آن از بین جامعه آماری نمونه به اخذ نظر خبرنان در راستای تبیین
میزان اثرنذاری عملیاتهای آفنادی و پدافنادی یگاانهاای نزاجاا در شکسات راهبارد
نظامی عراق در اولین سال جنگ تحمیلی و در استان خوزستان پرداخته اسات جامعاه
آماری این مقاله پژوهشی  31نفار از خبرناان فرمانادهان یگاانهاای رزمای افساران
ستادی و طراحان عملیاتی نزاجا که در اولین سال جنگ تحمیلی در اساتان خوزساتان
ایفای نقش کردهاند میباشند
با توجه به آنکه جامعه آماری تحقیق از مناب دست اول تاریو هستند لذا حجام نموناه
آماااری بااا جامعااه آماااری منطبااق و بااه صااورت هدفمنااد اشاابا شااده انتخاااب
نردیدهاند (جمشیدی  )62 9311ضمناً ابازار انادازهنیاری اطمعاات در نظرسانجی از
حجم نمونه آماری پرسشنامه بوده و نردآوری اطمعات با روش کتابخاناهای و بررسای
اسناد و مدارم انجام نرفته است

 -7ادبیات پژوهش:
 -7-1سوابق و پیشینههای تحقیق:
نرچه مقاالت تحقیقات و همایشهای بسیاری در حوزه موضاوعی دفاا مقاد ،تهیاه
انجام و برنزار شده است لیکن با بررسیهای به عمل آمده مشخص شد کاه تاا کناون
تحقیقی با عنوان هدف و سوال مطرح شده در این مقاله تهیه و ارا ه نگردیده است
 -7-2تعاریف مفاهیم و اصطالحات:
 -7-2-1عملیات آفندی( :معین وزیری )36 9322
عملیاتی نظامی است که جهت تحمیل اراده به دشامن کسا ابتکاار عملیاات ارتقااع
سطح روحیه نیروهای خودی و کاهش روحیه دشمن انجام مینیرد منظورهای اساسای
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از اجرای عملیات آفندی عبارتند از :انهدام دشمن تصرف یا تأمین زمین محاروم کاردن
دشمن از مناب حیاتی کش اساتعداد و نساترش دشامن منحارف سااختن و فریا
دشمن و بدست آوردن ابتکار عملیات
انوا عملیاتهای آفندی عبارتند از :حرکت بارای اخاذ تماا ،شناساایی باا رزم تاک
هماهنگ شده استفاده از موفقیت و تعاق
 -7-2-2عملیات پدافندی( :معین وزیری )53 9322
عملیاتی نظامی است که با استفاده از کلیه وسایل و امکانات موجود جهت جلاونیری و
مقاومت در برابر پیشروی دشمن و انهدام نیروهای تکور او انجام مینیارد منظورهاای
اساسی از انجام عملیات پدافندی عبارتند از :ایجاد شرایا مناس جهت اجرای عملیاات
آفندی صرفه جویی قوا در یک منطقه و بکارنیری نیروی کافی در منطقه دیگر کاستن
از مقدورات و امکانات آفندی دشمن جلونیری از ورود دشمن باه یاک منطقاه حیااتی
انهدام و به دام انداختن نیروی دشمن
یگانهای نظامی با روشهای پدافند تاأخیر و پارده پوشاش در برابار دشامن مقاومات
میکنند البته میزان مقاومت در پدافند بیشتر از تأخیر و در تأخیر بیش از پرده پوشش
است
 -7-2-3برخی از تعاریف راهبرد

 -7-2-3-1راهبرد از دیدگاه رستمی :علم و هنر توسعه دادن بکارنیری و یا تهدیاد
توسا نیروهای سیاسی اقتصادی اجتماعی روانی و نظامی یک ملت بارای رسایدن باه
اهداف ملی در زمان صلح و یا جنگ است در یک راهبرد باید اهداف ابزار ماورد نیااز و
روش های رسیدن به هدف مشخص باشد راهبردها به دو بخش عماده ملای و نظاامی
تقسیم میشوند (رستمی )02 9326
 -7-2-3-2راهبرد از دیدگاه انوری :برخی تواناییهای بکارنیری تمام امکانات برای
دساااتیابی باااه هااادفهاااای معاااین را راهبااارد نویناااد (اناااوری )3561 9329
 -7-2-3-3راهبرد نظامی :تااب راهبارد ملای و علام و هنار باه کاارنیری نیارو و
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تجهیزات نظامی برای نیل به اهداف ملی در شرایا صلح و جنگ است (شهمیی مهرنیا
و ولیوند زمانی )13 9322
 -7-2-3-4نزاجا :نیروی زمینی ارتش جمهوری اسممی ایران
 -7-3اهداف راهبردی ارتش عراق از هجوم به استان خوزستان
منطقه مرزی استان خوزستان (حدود 311کیلومتر طول دارد) از عینخوش (شمالغربی
استان خوزستان) شرو و تا اروندکنار(دهانه فاو) امتداد مییابد منطقه ماذکور جلگاهای
صاف و تقریباً فاقد عارضه است در مناطق مارزی اساتان خوزساتان وضاعیت زماین از
نقطه نظر جنبه نظامی (دید و تیر اختفاا و پوشاش معاابر نفاوذی عاوارا حساا ،و
موان ) برای ایران و عراق یکساان مایباشاد در آن زماان مسايولیت پدافناد از منااطق
عملیاتی جنوب کشور به عهده لشکر 12زرهی خوزستان و نروه رزمی  932پیاده لشاکر
 29حمزه و یک نروه رزمی تانک از تیپ  30زرهی شیراز وانذار نردیده بود یگانهاای
فوقالذکر به اتفاق عناصری از نیروهای اننظامی و مردمی در حد توان خاود باه مقاومات
در برابر تک سپاه سوم ارتش عراق (شامل 2:لشکر مکانیزه  3لشکر زرهی تیپهاای 39
و 33نیروی مخصو

 2تیپ از لشکر  99پیاده یک تیپ مستقل مکانیزه نارد ریاسات

جمهوری و تعدادی از تیپ های ارتش خلقی) به عمق استان خوزساتان پرداختناد و باا
اجرای عملیات غرور آفرین روز 9351/2/1در جبهههای شمالی (دزفول – پال کرخاه) و
جنوبی خوزستان (بندر آبادان) و همچناین عملیاات روز  9351/2/26در جبهاه میاانی
خوزستان (سوسنگرد) باعث تثبیت دشمن شادند و از دساتیاابی متجااوزان بعثای باه
مناطق دو کوهه (نلوناه حیاتی خوزستان) و سوسنگرد و بندر آبادان در نواحی شامالی
میانی و جنوبی استان مذکور ممانعت نمودند به این ترتی

توطيه ارتش بعثی عراق باه

منظور اشغال استان خوزستان نقش بر آب نردید بنابراین مایتاوان نفات کاه اهاداف
راهبردی عراق از تک به مناطق مرزی جنوب کشور به شرح زیر بود:
 )9تصرف بنادر خرمشهر و آبادان و کس حق مالکیت مطلق بر اروند رود
 )2اشغال استان خوزستان و انضمام آن به خام عراق

8

 )3بهره برداری از مناب سرشار نفتی نازی آبی و استان خوزستان
 )3محروم نمودن ملت ایران از مناب غنی نفتی استان خوزستان (معینوزیری )55 9325

 -7-4اهم عملیات های آفندی و پدافندی نیروی زمینی ارتشش در اولشین
سال دفاع مقدس در استان خوزستان:
 -7-4-1عملیات آفندی تیپ  44خشرم آبشاد :عملیاات آفنادی عاین خاوش در
تاریو9351/0/6توسا عناصری از تیپ  23خرم آباد در منطقه عین خوش باه اجاراع در
آمد از دست آوردهای عملیات مذکور تصرف پاسگاههای نهر عنبار و ربوط تهدیاد عقباه
لشکر  91زرهی دشمن در پای پل کرخه و ممانعت از عباور آن لشاکر از روی رودخاناه
کرخه و جلونیری از پیشرویاش به سمت شرق و در نتیجه ناکام نمودن طرح عملیاتی
نیروهای عراقی در عبور از رودخانه کرخه بود (کیانی )66 9322
 -7-4-2عملیات آفندی پل کرخه :این عملیات در تاریو 9351/0/93توساا تیاپ
 2لشکر 12زرهی خوزستان و یک نروه رزمی از تیپ  30زرهای شایراز در منطقاه پال
کرخه تحت پشتیبانی آتش نروه  55توپخانه هوانیروز و نیروی هوایی ارتاش جمهاوری
اسممی ایران به اجراع در آمد از دست آوردهاای عملیاات ماذکور وارد آمادن تلفاات و
خساراتی به دشمن متجاوز و تصرف سرپلی به طول  6کیلومتر (از تپه خرولی تا رودخانه
کرخه) و عمق  3تا  5کیلومتر در غرب رودخانه کرخه (سرخه نادری) بود (همان )60
 -7-4-3عملیات آفندی لشکر 21حمزه درسرپل سرخه نادری :ایان عملیاات در
تاریو  9351/0/23توساا تیاپ  9لشاکر 29حمزه ناروه رزمای  219تاناک لشاکر 00
خراسان و نردان  230سوار زرهی در منطقه سرپل سارخه ناادری باه اجارا در آماد از
دست آوردهای عملیات مذکور وارد آمدن تلفات و خساارات باه دشامن متجااوز سال
ابتکارعمل و ایجاد وقفه در ادامه تک دشمن و کس زمان الزم جهات وصاول واساتقرار
نیروهای تقویتی خودی سازماندهی یگانها آرایش مواضا و طارح ریازی آتاشهاای
پدافندی بود (همان )62
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 -7-4-4عملیات آفندی قرارگاه اروند :این عملیاات در تااریو 9351/2/3توساا
قرارناه اروند و یگان هایی از ارتش ژاندارمری شهربانی سپاه پاسداران و بسیج مردمی در
منطقه شمال آبادان تحت پشتیبانی هوانیروز و نیروی هوایی ارتاش جمهاوری اساممی
ایران به اجرا در آمد از دسات آوردهاای عملیاات ماذکور وارد آمادن تلفاات انساانی و
تجهیزاتی به نیروهای متجاوز عراق سل ابتکار عمال از دشامن جهات توساعه سارپل
اشغالی و تصرف بندر آبادان و همچنین کس زمان الزم جهت حضاور نیروهاای کمکای
خودی در منطقه و ممانعت از سقوط بندر آبادان بود (همان )61
 -7-4-5عملیات پدافندی لشکر  21حمزه :این عملیات پدافندی (لشکر 29حمازه
در آن زمان مسيولیت پدافند از خا سرپل واق در پل نادری و غرب رودخاناه کرخاه را
به عهده داشت) در مقابل تک (ساعت  1531روز نهم آباان) تیاپهاای 23مکاانیزه 32
زرهی و  39نیروی مخصو

دشمن انجام نرفت نیروهای عراقی عملیات مذکور را باه-

منظور انهدام نیروهای ایرانی مستقر در سرپل سرخه نادری عباور از رودخاناه کرخاه و
تصرف اهداف مورد نظرشان در عمق منطقه (کنترل نلوناه خوزستان در پال حساینیه)
به اجرا نذاردند فرمانده لشکر 91زرهی عراق اعمم کرده باود باا پاذیرش  %61تلفاات
ناهار را در دزفول صرف خواهد نمود لیکن با نگرش به آنکاه عناصاراطمعاتی لشاکر29
حمزه اطمعات مستندی را از مکان و زمان تک دشامن کسا نماوده بودناد نیروهاای
خودی جهت مقابله با تک نیروهای عراقی در آمادنی کامل به سر مای بردناد و هماین
عامل باعث ناکامی دشمن در عملیاات ماذکور نردیاد نقاش توپخاناه خلباناانشاجا
پایگاه هوایی دزفول و همچنین خلبانان افتخارآفرین هوانیروز ارتشجمهاوریاساممی در
شکست نیروهای متجاوز بعثی بسیار چشمگیر بود از دسات آوردهاای عملیاات ماذکور
وارد آوردن تلفات انسانی (حدود  211نفر کشته و بیش از  9111نفر زخمی) به دشامن
و تثبیت نیروهای متجاوز عراقی در جبهه شمالی استان خوزستان بود (موسوی قویادل
)33 9323
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 -7-4-6عملیات پدافندی منطقه آبشادان :ایان عملیاات پدافنادی کاه در تااریو
9351/2/1توسا نردان  953پیاده تیپ 2لشکر  00خراسان یک یگاان تکااور ارتاش و
نیروهای سپاه پاسداران و بسیج مردمی در بندر آبادان اجرا شاد یکای از عملیااتهاای
سرنوشت ساز دوران دفا مقد ،است که منجار باه تثبیات دشامن متجااوز در جبهاه
جنوبی استان خوزستان نردیاد نیروهای متجااوز عراقای در روز هشاتم آباان  9351باا
اشغال حدود  95کیلومتر از کرانه شمالی رودخانه بهمان شایر و اجارای آتاش بار روی
جاده آبادان  -خسرو آباد شهر آبادان را تحت محاصره کامل خاود در آوردناد دو ناردان
عراقی در ش هشتم به نهم آبان ماه با احداث پل شناور بر روی رودخانه بهمن شایر(در
منطقه ذوالفقاری) وارد بندر آبادان شدند و با اشغال قسمتی از نخلساتان جناوبی بهمان
شیر در واق سرپل کوچکی راتصرف نمودند دشمن به تمش خود جهت توسعه سارپل
اشغالی ادامه داد و سرانجام به جاده آبادان -خسروآباد دست یافت اما نیروهاای خاودی
که از حضور عراقی ها در بندر آبادان اطم یافته بودند در ساعت  1231روز نهم آبان به
منطقه ذوالفقاری حمله کردند و با دشمن درنیر شدند این درنیری که به جنگ تن باه
تن انجامید و موج همکت  221نفر از نیروهای عراقی نردید تا روز دهام آباان اداماه
داشت صبح همان روز رزمندنان ایرانی وارد نخلستانها شدند و ضمن انهدام پل شناور
دشمن از روی رودخانه بهمن شیر تا شبانگاه همان روز باه پاکساازی حاشایه رودخاناه
مذکور ادامه دادند و سرانجام دشمن را از بندر آبادان بیرون رانده و تعداد  931نفر را نیز
به اسارت خود درآوردند از دست آوردهای این عملیات وارد آمدن تلفات و خسارات باه
نیروهای متجاوز عراقی عق

راندن دشمن تا  3کیلومتری شمال رودخانه بهمن شایر و

تثبیت نیروهای متجاوز عراقی در جبهه های جنوبی استان خوزستان بود (همان )33
 -7-4-7عملیات آزادسازی سوسنگرد :این عملیات آفنادی در تااریو 9351/2/26
توسا تیپ  2لشگر 12زرهی خوزستان نروه رزمی  932لشکر 00خراسان عناصاری از
هنگ ژاندارمری نیروهای شهید چمران و بسایج مردمای در منطقاه سوسانگرد غارب
پادنانحمید و شمال رودخانه کرخه کور تحت پشتیبانی هوانیروز و نیروی هوایی ارتاش
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جمهوری اسممی ایران به اجرا درآمد از دست آوردهای این عملیات وارد آمادن تلفاات
و خسارات فروان به نیروهای عراقی آزادسازی شاهر سوسانگرد کنتارل وتاامین جااده
حمیدیه -سوسنگرد و عق راندن دشمن متجاوز (حدود 95کیلومتر) از منطقاه ماذکور
تثبیت دشمن درمنطقه میانی خوزستان (سوسنگرد) و پایان عملیات آفنادی دشامن در
سراسر منطقه عملیاتی جنوب بود (کیانی )01 9322
 -7-4-4عملیات آفندی نصر :عملیات آفندی نصر از تاریو 9351/91/95باه مادت
 0روز درمنطقه عملیاتی کرخه کور و هویزه توسا لشکرهای 96زرهی قزوین  12زرهای
خوزسااتان یگااانهااایی از لشااگر  00خراسااان نیروهااای ژاناادارمری عناصااری ازسااپاه
پاسداران انقمب اسممی و نیروهاای ناامنظم دکترچماران تحات پشاتیبانی هاوانیروز و
نیروی هوایی ارتش جمهوری اساممی ایاران باه اجارا درآماد از دسات آوردهاای ایان
عملیات وارد آمدن تلفات و خسارات بسیار به دشمن بعثای ایجااد رعا و وحشات در
بین نیروهای عراقی از ادامه تک به عمق استان خوزساتان تثبیات نیروهاای متجااوز و
کس تجارب ارزنده عملیاتی جهت اجرای عملیاتهای آفنادی در دوماین ساال جناگ
تحمیلی بود (همان )02
 -7-4-9عملیات آفندی توکل :این عملیات آفندی در تاریو  9351/91/21توساا
تیپ 2لشگر  00تیپ 30زرهی شیراز نروه رزمی  236تانک لشگر 00خراسان ناردان
 933لشگر  29حمزه نردان  319ژاندارمری عناصری از سپاه پاسداران انقمب اسممی
و بسیج و نیروهای عملیات ناامنظم دکتار چماران در محاور ماهشاهر – آباادان تحات
پشتیبانی هوانیروز و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسممی ایران اجارا نردیاد از دسات
آوردهای این عملیات وارد آمدن تلفات و خسارات بسیار به دشمن بعثی ایجااد رعا و
وحشت در بین نیروهای عراقی از ادامه تک به عمق استان خوزساتان تثبیات نیروهاای
متجاوز و کس تجارب ارزنده عملیاتی جهت اجرای عملیاتهای آفندی در دومین ساال
جنگ تحمیلی بود (همان )03
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 -7-4-11عملیات منطقه رقابیه :این عملیات با استقرار و اجرای آتاش یاک ناردان
توپخانه931م م نیروهای خودی در دشت چهیم (در دهه سوم بهمن مااه ساال )9351
آغاز شد موقعیات جغرافیاایی ارتفاعاات مایشداغ و تناگ ساعده و همچناین اساتقرار
یگانهای پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی لشکر  1زرهی دشمن در حوالی شهر
بستان موج نردید که آتشباری مستمر و موثر نردان مذکور بر روی مواض نیروهاای
متجاوز عراقی با تلفات و خسارات زیادی همراه باشاد ازایان رو عراقای هاا باه منظاور
خاموش کردن آتش نردان فوق الذکر در دو مرحله مبادرت به اجرای عملیات هلیبارن
(در روزهااای چهااارم و یااازدهم اساافند ماااه) نمودنااد لاایکن دراثاار هشاایاری نیروهااای
خودی(به ویژه هشیاری عناصر نردان سوار زرهی لشاکر  29حمازه کاه تاأمین ناردان
توپخانه را به عهده داشت) با شکست مواجه شادند افازایش نیروهاای ایرانای در دشات
چهیم موج

تهدید جناح جناوبی و عقباه لشاکر9مکاانیزه دشامن در تناگ رقابیاه و

شمکلی نردید بنابراین فرماندهان عراقی به منظور انهدام نیروهای ایرانی و دف تهدیاد
بوجود آمده تیپ  33زرهی (احتیاط لشکر  9مکاانیزه) را از مسایر تناگ رقابیاه -بیات
شایه وارد عمل نمودند البته پس از استقرار تیپ  33زرهی عراق در تنگ رقابیه تیپ 2
لشکر  96زرهی قزوین و تیپ  55هوابرد شیراز نیز در منطقه مذکور مستقر نردیدند با
آشکار شدن آثار تک دشمن نردان توپخانه 931م م با هدایت آتش انبوه توپهای خود
(شلیک  3211نلوله در مدت  32ساعت) بر روی تنگ رقابیه ضمن وارد آوردن آسای
و تلفات به نیروهای متجاوز از پیشروی آناان ممانعات نماود از دسات آوردهاای ایان
عملیات فراهم شدن شرایا جهت دسترسی به جناح جنوبی دشامن و اجارای عملیاات
فتح المبین در دومین سال دفا مقد ،بود (موسوی قویدل )36 9323
 -7-4-11عملیات آفندی تیپ 1لشکر  21حمزه(تپه چشمه) :این عملیاات آفنادی
در تاریو  9361/9/95توسا نردان 939پیاده تیپ 9لشگر  29پیااده حمازه در منطقاه
پل کرخه(تپه چشمه وکانال هنادلی شاکل) باه اجارا در آماد از دسات آوردهاای ایان
عملیات تصرف تپه چشمه و کنترل قسمتی از جاده عین خوش بود (همان )31
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 -7-4-12عملیات آفندی تیپ 2لشکر  21حمزه :ایان عملیاات آفنادی در تااریو
9361/9/25توسا نردان  961پیااده تیاپ2لشاگر 29حمازه و یاک نروهاان از ساپاه
پاسداران انقمب اسممی در منطقه شوش اجارا شاد از دسات آوردهاای ایان عملیاات
تصرف و تامین تپههای شمال شلبیه بود (کیانی )06 9322
 -7-4-13عملیات آفندی تیپ 1لشگر  21پیاده حمزه :این عملیات آفندیدر تااریو
9361/2/91توسا نردان  939پیاده تیپ 9لشگر  29پیاده حمازه در منطقاه عملیااتی
پل کرخه (تپه چشمه) تحت پشتیبانی هاوانیروز اجارا نردیاد از دسات آوردهاای ایان
عملیات وارد آمدن تلفات و خسارات به نیروهای عراقی و تصرف و تاامین ارتفاا مهام
 232بود (موسوی قویدل )33 9323
 -7-4-14عملیات آفندی تپه های مَدن(میدان تیر آبادان) :این عملیات آفنادی
در تاریو  9361/2/25توسا تیپ 9لشاگر  00پیااده خراساان (ناروههاای رزمای 930
و )933تکاوران نیروی دریایی و فداییان اسمم سپاه پاسداران انقمب اساممی در جااده
ماهشهر-آبادان تحت پشتیبانی هوانیروز و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسممی ایران به
مرحله اجراع در آمد از دست آوردهای این عملیاات وارد آمادن تلفاات و خساارات باه
نیروهای عراقی وتصرف تپه های مدن و قط دیده بانی دشمن ازجااده ماهشاهر -آباادان
بود (همان )36
 -7-4 -15عملیات آفندی اهللاکبر :این عملیاات آفنادی از تااریو9361/2/ 39باه
مدت شاش روز توساا لشاگر 96زرهای قازوین (منهاای تیاپ2و )3لشاکر 12زرهای
خوزستان (منهای تیپ )9تیپ 55هوابرد شیراز سپاه پاسداران انقمب اساممی اهاواز و
نروه جنگهای نامنظم دکتر چمران در منطقه عملیاتی سوسنگرد (ارتفاعاات اهلل اکبار)
تحت پشتیبانی هوانیروز و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسممی ایران به اجرا در آمد از
دست آوردهای این عملیات وارد آمدن تلفات و خسارات باه نیروهاای عراقای و تصارف
ارتفاعات اهلل اکبر بود (کیانی )00 9322
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 -7-4-16عملیات آفندی تیپ 2لشکر  21حمزه :این عملیات در تاریو9361/2/39
توسا یگانهای لشگر 29پیاده حمزه (یک نروهان تقویت شده از ناردان  939پیااده و
یک نروهان تقویت شده از نردان  961پیاده) و عناصری از نیروهای ساپاه پاساداران در
منطقه عمومی شوش(تپههای انگوش زغن) تحت پشتیبانی هوانیروز به مرحلاه اجارا در
آمد از دست آوردهای این عملیات وارد آمدن تلفات و خساارات باه نیروهاای عراقای و
تصرف و تامین تپههای مشرف به آبادی زغن بود (موسوی قویدل )30 9323
 -7-4-17عملیات آفندی طشرا  :ایان عملیاات از تااریو  9361/5/5باه مادت
ششروزدر منطقه عملیاتی غرب حمیدیه تا شرق بستان توسا تیپهای 9و 3لشاگر 96
زرهی قازوین تیاپ 55هاوابرد شایراز و ناروه رزمای  210تاناک از لشاگر  12زرهای
خوزستان سپاه پاسداران انقمب اسممی حمیدیه و سوسنگرد و نروه جنگهای نامنظم
دکتر چمران تحت پشتیبانی هوانیروز و نیروی هوایی ارتش به مرحلاه اجاراع درآماد از
دست آوردهای این عملیات وارد آمدن تلفات و خسارات باه نیروهاای عراقای و تصارف
آخرین خاکریز دشمن در شمال کرخه کور بود (کیانی )02 9322
 -7-4-14عملیات آفندی تپه  :351این عملیات آفنادی در تااریو  9361/5/92در
غرب سپتون و شمال تپه شاوریه توسا یک نردان از تیپ  23خرم آباد نیروهای ساپاه
پاسداران و عناصری از نروه جنگ های نامنطم شاهید چماران تحات پشاتیبانی آتاش
توپخانه ارتش اجرا شد از دست آوردهای این عملیات عق نشینی دشمن به تپههاای
شاوریه و بلتا تصرف و نگهداری تپه  351کس مزیت دید و تیر به دشت عبا ،و جااده
علی نره زد -سه راهی دچه پایش معبر نفوذی واق در شرق ارتفا  351توسعه سرپل
غرب رودخانه کرخه به سمت غرب و ایجاد سهولت جهت اجارای عملیاات هاای آتای و
تصرف تپه های شاوریه و علی نره زد بود (موسوی قویدل )53 9323
 -7-4-19عملیات آفندی شهید مدنی :این عملیات از تاریو  9361/6/20باه مادت
سه روز توسا لشگر 96زرهی قزوین تیپ  55هوابرد شیراز عناصری از لشگر  12زرهی
خوزستان یک نردان ژاندارمری عناصری از سپاه پاسداران انقمب اسممی سوسانگرد و
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نروه جنگهای نامنظم دکتر چمران در منطقه عملیاتی غرب سوسنگرد تحت پشتیبانی
هوانیروز و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسممی ایران به مرحله اجارا در آماد از دسات
آوردهای این عملیات آزاد سازی حدود  21کیلومتر مرب از اراضی اشغالی کرخه کاور و
غرب سوسنگرد و فراهم آمدن زمیناه مناسا
(کیانی )21 9322
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جهات اجارای عملیاات طریاق القاد،

 -7-5چارچوب مفهومی تاثیر نقش عملیاتهای آفندی و پدافندی یگانهای نزاجا در شکست
راهبرد نظامی دشمن متجاوز در نخستین سال جنگ تحمیلی در استان خوزستان

نقش یگانهای عملیاتی نزاجا در دفاع از
استان خوزستان در اولین سال جنگ
تحمیلی

توقف ،ثبیت و عقب راندن

انجام عملیاتهای آفندی

دشمن متجاوز از خوزستان

و پدافندی علیه دشمن

یگانهای نزاجا

متجاوز

اشغال استان خوزستان

ناکامی ارتش متجاوز عراق در

نزاجا

بکارگیری توان رزمی یگانهای

بکارنیری توان
رزمی
غیرفیزیکی
یگانهای نزاجا

بکارنیری توان
رزمی فیزیکی
یگانهاینزاجا

شکست راهبرد نظامی ارتش عراق در اشغال استان خوزستان
توجه :منظور از شکست راهبرد نظامی دشمن در استان خوزستان متوق نمودن تثبیات و ناکاامی ارتاش
متجاوز عراق در اشغال استان مذکور است
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 -4تحلیل دادهها:
 -4-1روایی و پایایی پرسشنامه:
پرسشنامهای بر اسا ،طی پنج نزینهای لیکرت با تعداد  22سوال که نمان میرفات
هر یک از سواالت آن ناظر بر یکی از عوامل تاثیرنذار در شکست راهبرد نظاامی دشامن
متجاوز در نخستین سال جنگ تحمیلی در استان خوزساتان باشاد تنظایم نردیاد باه
منظور افزایش روایای پرساشناماه ماذکور -طای دو مرحلاه -در ساطوح مختلا و باا
ترکی های متفاوت از مشاوره خبرنان در نحوه طراحی سواالت اساتفاده الزم باهعمال
آمد و متاثر از هماان مشااوره هاا تغییراتای در تعاداد و محتاوای ساواالت اعماال شاد
بنابراین تعداد سواالت از  22به  21و سرانجام به  92عامل تغییر یافات پاس از اجماا
نسبی در خصو

تعداد سواالت و متغیرهایی که مبنای طرح سواالت مذکور شاده باود

تعداد  91نسخه پرسشنامه در اختیار صاح نظران قرار نرفات باا حصاول اطمیناان از
روایی پرسشنامه تعداد  31نسخه از آن -به تعداد جامعه آماری نمونه -تهیاه توزیا و
پس از پاسو خبرنان به آنها جم آوری نردیدند که اعتبار و پایایی سواالت پرسشنامه
با استفاده از ضری همبستگی رتباهای اساپیرمن باراون انجاام و مقادار آن باه میازان
 1/125بدست آمد که این نشان از باال بودن اعتبار هر یک از سواالت مرباوط باه هادف
مورد نظر تحقیق دارد
 -4-2تحلیل سوال تحقیق:
عملیاتهای آفندی و پدافندی یگانهای نزاجا در شکست راهبرد نظامی دشمن متجاوز
در نخستین سال جنگ تحمیلی در استان خوزستان به چه میزان موثر بوده است؟
 -4-2-1تحلیل بر اساس ادبیات پژوهش:
با نگرش به مطال مطروحه در بخش ادبیات تحقیق میتوان نفت که یگانهای نیاروی
زمینی ارتش جمهوری اسممی ایران (به عنوان اصلی ترین نیروی عمل کنناده در ساال
اول جنگ تحمیلی در استان خوزستان) از تاریو  9351/0/6الای 9361/6/20باا اجارای
 91عملیات آفندی و پدافندی از جمله عملیاتهای :پل کرخاه سارپل سارخه ناادری
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قرارناه اروند عملیاات پدافنادی لشاکر  29حمازه عملیاات پدافنادی منطقاه آباادان
عملیات آزادسازی سوسنگرد عملیاات آفنادی نصار عملیاات آفنادی توکال عملیاات
منطقه رقابیه عملیات آفندی تپه چشمه عملیات آفندی تپههای مَدن عملیات آفنادی
اهللاکبر عملیات آفندی طراح عملیات آفندی تپه  351عملیات آفندی شهید مدنی و
در نواحی شمالی میانی و جنوبی استان خوزستان و مناطق عملیاتی عاین خاوش پال
کرخه سرپل سرخه نادری شمال آبادان پل نادری و غرب رودخانه کرخه بندر آباادان
سوسنگرد و غرب پادنانحمید و شمال رودخانه کرخه کاور هاویزه محاور ماهشاهر –
آبادان منطقه رقابیه و دشت چهیم تپه چشمه وکانال هنادلی شاکل تپاههاای شامال
شلبیه تپههای مدن ارتفاعات اهلل اکبر منطقه عمومی شوش (تپههاای انگاوش زغان)
منطقه عملیاتی غرب حمیدیه تا شرق بستان غرب سپتون و شمال تپه شااوریه و غارب
سوساانگرد بااه دسااتآوردهااای مهماای چااون :وارد آوردن تلفااات انسااانی و خسااارات
تجهیزاتی به دشمن متجاوز سل ابتکار عمل و ایجاد وقفه در ادامه تک دشمن و کس
زمان الزم جهت وصول و استقرار نیروهای تقویتی خودی سازماندهی یگانهاا آرایاش
مواض و طرحریزی آتشهای پدافندی تصرف پاسگاه هاای نهار عنبار و رباوط تهدیاد
عقبه لشکر 91زرهی دشامن در پاای پال کرخاه و ممانعات از عباور آن لشاکر از روی
رودخانه کرخه و جلونیری از پیشرویاش به سمت شرق و در نتیجه ناکام نمودن طارح
عملیاتی نیروهای عراقی در عبور از رودخانه مذکور تصرف سرپلی باه طاول  6کیلاومتر
 از تپه خرولی تا رودخانه کرخاه -و عماق  3تاا  5کیلاومتر در غارب رودخاناه کرخاه(سرخه نادری) سل ابتکار عمل از دشمن جهت تصرف بندر آباادان کسا زماان الزم
جهت حضور نیروهای کمکی خودی در منطقه و ممانعت از سقوط بندر آباادان تثبیات
نیروهای متجاوز عراقی در جبهه شمالی اساتان خوزساتان در تااریو  9351/2/1عقا
راندن دشمن تا  3کیلومتری شمال رودخانه بهمن شیر و تثبیت نیروهای متجاوز عراقای
در جبهههای جنوبی استان خوزستان در تاریو  9351/2/1آزادسازی شهر سوسانگرددر
تاریو  9351/2/26و کنترل و تامین جاده حمیدیه -سوسانگرد و عقا
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رانادن دشامن

متجاوز (حدود  95کیلومتر) از منطقه مذکور و تثبیت دشمن درمنطقه میانی خوزساتان
(سوسنگرد) و پایان بخشیدن به عملیاتهای آفندی دشمن در سراسر منطقاه عملیااتی
جنوب ایجاد رع

و وحشات در باین نیروهاای عراقای از اداماه تاک باه عماق اساتان

خوزستان تثبیات نیروهاای متجااوز و کسا تجاارب ارزناده عملیااتی جهات اجارای
عملیاتهای آفندی در دومین سال جنگ تحمیلی دسترسی به جناح جناوبی دشامن و
فراهم شدن شرایا الزم جهت اجرای عملیات فتح المبین در سال دوم جنگ تصرف تپه
چشاامه و کنتاارل قساامتی از جاااده عااین خااوش تصاارف و تااامین تپااههااای شاامال
شلبیه تصرف و تامین ارتفا مهم  232تصرف تپههای مدن و قطا دیادهباانی دشامن
ازجاده ماهشهر -آبادان تصرف ارتفاعات اهلل اکبر تصرف و تاامین تپاههاای مشارف باه
آبادی زغن تصرف آخرین خاکریز دشمن در شمال کرخه کور عق نشینی دشامن باه
تپههای شاوریه و بلتا تصرف و نگهداری تپه  351کسا مزیات دیاد و تیار باه دشات
عبا ،و جاده علی نره زد -سه راهی دچه پاایش معبار نفاوذی واقا در شارق ارتفاا
 351توسعه سرپل غرب رودخانه کرخه به سمت غرب و ایجااد ساهولت جهات اجارای
عملیات های آتی و تصرف تپاه هاای شااوریه و علای ناره زد و آزاد ساازی حادود 21
کیلومتر مرب از اراضی اشغالی کرخاه کاور و غارب سوسانگرد و فاراهم شادن شارایا
مناس جهت اجرای عملیات طریق القد ،در سال دوم جنگ و نایل شدند
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 -4-2-2تحلیل بر اساس آمار توصیفی پاسخ به سواالت پرسشنامه:
سواالت
پرسشنامه

پاسو
تعداد درصد

پاسو سوال31 9

میانگین هر یک
خیلیکم ()9
کم ()2
متوسا ()3
زیاد ()3
خیلیزیاد ()5
از سواالت
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

21 %911

%51

95

%32

5

%92

1

%1

1

%1

3/ 3

متن سوال  9عملیات آفندی تیپ  23خرم آباد در منطقه عین خوش در تاریو  9351/0/6را به چه میزان در ناکامی لشکر
91زرهی عراق در عبور از رودخانه کرخه موثر میدانید؟
پاسو سوال31 2

25 %911

%62

92

%31

3

%2

1

%1

1

%1

3/ 6

متن سوال  2عملیات آفندی پل کرخه در تاریو  9351/0/93را به چه میزان در ناکامی ارتش عراق نسابت باه اشاغال
شمال استان خوزستان موثر میدانید؟
پاسو سوال31 3

96 %911

%31

93

%35

6

%95

3

%91

1

%1

3/15

متن سوال  3عملیات آفندی سرپل سرخه نادری در تاریو  9351/0/23را به چه میزان در توق پیشاروی دشامن باه
عمق استان خوزستان موثر میدانید؟
پاسو سوال31 3

92 %911

%35

96

%31

6

%95

1

%1

1

%1

3/ 3

متن سوال  3عملیات آفندی قرارناه اروند در منطقه شمال آبادان در تااریو  9351/2/3را باه چاه میازان در ناکاامی
دشمن در اشغال بندر آبادان موثر میدانید؟
پاسو سوال31 5

21 %911

%51

96

%31

3

%91

1

%1

1

%1

3/ 3

متن سوال  5عملیات پدافندی لشکر 29حمزه در منطقه پل نادری و غرب رودخانه کرخه (مورخ  )9351/2/1را به چه
میزان در تثبیت دشمن در جبهه شمالی استان خوزستان موثر میدانید؟
پاسو سوال31 6

25 %911

%62

95

%32

1

%1

1

%1

1

%1

3/ 6

متن سوال  6عملیات پدافندی نردان  953پیاده لشکر  00خراسان در بندر آبادان (مورخ  )9351/2/1را به چه میزان در
تثبیت دشمن در جبهه جنوبی استان خوزستان و ناکامیاش در اشغال آبادان موثر میدانید؟
پاسو سوال31 0

23 %911

%61

96

%31

1

%1

1

%1

1

%1

3/ 6

متن سوال  0عملیات آفندی توسا تیپ 2لشگر 12زرهی خوزستان و نروه رزمی  932لشاکر 00خراساان در منطقاه
سوسنگرد در تاریو  9351/2/26را به چه میزان در عق راندن دشمن از شهر سوسنگرد و تثبیات آن در
جبهه میانی خوزستان موثر میدانید؟
پاسو سوال31 2

91 %911

%25

91

%25

2

%21

2

%21

3

%91

3/ 6

متن سوال  2عملیات آفندی نصر توسا درمنطقه عملیاتی کرخاهکاور و هاویزه ( )9351/91/95را باه چاه میازان در
تثبیت دشمن و شکست راهبرد نظامیاش در اشغال استان خوزستان موثر میدانید؟
پاسو سوال31 1
متن سوال1

2 %911

%21

92

%31

2

%21

0

%92

5

%92

عملیات آفندی توکل در محور ماهشهر– آبادان در تاریو  9351/91/95را به چه میزان در تثبیت دشمن
و شکست راهبرد نظامیاش در اشغال استان خوزستان موثر میدانید؟

پاسو سوال31 91

95 %911

%32

92

%31

0

%92

1

%1

6

%95

3/ 3

3/ 2

متن سوال 91عملیات آفندی تپه چشمه در منطقه پل کرخه (تپه چشمه و کانال هندلی شکل) در تااریو 9361/9/95
را به چه میزان در شکست راهبرد نظامی دشمن نسبت به اشغال استان خوزستان موثر میدانید؟
پاسو سوال31 99

93 %911

%32

95

%32

0

21

%92

5

%92

1

%1

3/ 1

متن سوال 99عملیات آفندی توسا نردان  961لشگر 29حمزه و در منطقه شاوش در تااریو 9361/9/25را باه چاه
میزان در شکست راهبرد نطامی دشمن نسبت به اشغال استان خوزستان موثر میدانید؟
پاسو سوال31 92

99 %911

%20

95

%32

%32

93

%3

9

%1

1

3/ 1

متن سوال 92عملیات آفندی نردان  939پیاده لشگر  29پیاده حمزه در منطقه عملیااتی پال کرخه(تپاه چشامه) در
تاریو 9361/2/91را به چه میزان در شکست راهبرد نظاامی دشامن در اشاغال اساتان خوزساتان ماوثر
میدانید؟
پاسو سوال31 93

21 %911

%51

92

%31

%21

2

%1

1

%1

1

3/ 3

متن سوال 93عملیات آفندی تپههای مدن در جاده ماهشهر -آبادان در تاریو  9361/2/25را به چه میزان در شکسات
راهبرد نظامی دشمن در اشغال استان خوزستان موثر میدانید؟
پاسو سوال31 93

22 %911

%55

95

%32

%0

3

%1

1

%1

1

3/ 5

متن سوال 93عملیات آفندی اهلل اکبر در منطقه عملیاتی سوسنگرد (تپههای اهلل اکبر) در تاریو 9361/2/39را باه چاه
میزان در شکست راهبرد نظامی دشمن در اشغال استان خوزستان موثرمیدانید؟
پاسو سوال31 95

92 %911

%31

93

%35

%31

92

%5

2

%1

1

3/ 9

متن سوال 95عملیات آفندی تپههای انگاوش در منطقاه عماومی شاوش در تااریو  9361/2/39را باه چاه میازان در
شکست راهبرد نظامی دشمن در اشغال استان خوزستان موثر میدانید؟
پاسو سوال31 96

95 %911

%32

21

%51

%92

5

%1

1

%1

1

3/ 3

متن سوال 96عملیات آفندی طراح در منطقه عملیاتی غرب حمیدیه تا شرق بساتان در تااریو  9361/5/5را باه چاه
میزان در شکست راهبرد نظامی دشمن در اشغال استان خوزستان موثر میدانید؟
پاسو سوال31 90

92 %911

%35

92

%35

%91

3

%1

1

%1

1

3/ 3

متن سوال 90عملیات آفندی تپه( 351غرب سپتون و شمال تپه شااوریه) در تااریو  9361/5/92را باه چاه میازان در
شکست راهبرد نظامی دشمن در اشغال استان خوزستان موثر میدانید؟
پاسو سوال31 92

92 %911

%35

22

%55

%1

1

%1

1

%1

1

3/ 5

متن سوال 92عملیات آفندی شهید مدنی در منطقه عملیاتی غرب سوسنگرد در تاریو 9361/6/20را به چه میزان در بیرون در
شکست راهبرد نظامی دشمن در اشغال استان خوزستان موثر میدانید؟
میانگین

31

%911

90

%32

95

6

%32

%93

2

%5

1

%1

جدول شماره1-
تفسیر جدول شماره:1

با توجه به میانگین مربوط به هر یک از سواالت پرسشنامه معلوم میشاود کاه عوامال
موجود در سواالت2و 6و( 0عملیات آفندی پال کرخاه عملیاات پدافنادی ناردان 953
پیاده در بندر آبادان و عملیات آفنادی سوسانگرد) کاه دارای بااالترین میاانگین ()3/6
نسبت به دیگر سواالت پرسشنامه هستند از بیشترین تاثیر در شکسات راهبارد نظاامی
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3/ 2

دشمن نسبت به اشغال استان خوزستان برخوردار میباشند و همچنین عامل موجود در
سوال ( 1اجرای عملیات آفندی توکل) که دارای پایینتارین میاانگین ( )3/3نسابت باه
دیگر سواالت پرسشنامه است کمترین تاثیر را در شکست راهبرد نظامی دشمن نسابت
به اشغال استان خوزستان دارد لیکن با نگارش باه آنکاه میاانگین حاد وساا ساواالت
پرسشنامه (عدد  )3میباشد لذا چنین استنباط میشود که تمامی عوامال مطروحاه در
سواالت پرسشنامه مذکور -میانگینشان بین اعداد  3/3الی  3/6میباشد -از تاثیر زیادی
در شکست راهبرد نظامی دشمن نسبت به اشغال استان خوزستان در اولین سال جناگ
تحمیلی برخوردارند نتایج حاصل از میانگین فراوانیها و درصدهاای پاساو باه ساواالت
 9الی 92مطروحه در متن پرسشنامه مبین این مطل است که از تعداد  31نفر جامعاه
نمونه آماری (پس از نرد کردن اعداد بدست آمده) تعاداد  90نفار( )%32نزیناه خیلای
زیاد تعداد  95نفر ( )%32نزینه زیاد تعداد  6نفر( )%93نزینه متوسا و تعداد 2دو نفر
( )%5نزینه کم را در خصو

تاثیر عملیاتهای آفندی و پدافندی یگاانهاای نزاجاا در

شکست راهبرد نظامی دشمن نسبت به اشغال خوزستان در اولین سال جناگ تحمیلای
دخیل دانستهاند با توجه به محاسبه میانگینِ میاانگینِ دادههاا کاه ( 3/2در حاد زیااد)
بدست آمده میتوان نفت که  %21جامعه نمونه آماری (اکثریت مطلق) بر این عقیدهاند
که عوامل مذکور در شکست راهبرد نظامی دشمن نسبت به اشغال استان خوزساتان در
نخستین سال دفا مقد ،تاثیر زیادی داشتهاند
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نمودار میانگین درصد آراء نظر دهندگان به تاثیر عملیات های آفندی و پدافندی
یگانهای نزاجا بر شکست راهبرد نظامی عراق در اشغال استان خوزستان در اولین
سال جنگ تحمیلی

5% 0%

خیلی زیاد
زیاد

15%

42%

متوسط

38%

کم
خیلی کم

نمودار شماره1-
نمودار تحلیلی میانگین فراوانی های میزان تاثیر نقش عملیات های رزمی نزاجا در
شکست راهبرد نظامی ارتش عراق در اشغال استان خوزستان در اولین سال جنگ
تحمیلی

3.3
4.6
4.2

Axis Title

Category 1

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
کمترین میانگین
بیشترین میانگین
میانگین میانگین داده ها
Column1

نمودار شماره2-
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 -9نتیجهگیری:
 -9-1اجرای عملیات آفندی پل کرخه – منجر باه تصارف یاک سارپل باه طاول 6
کیلومتر (از تپه خرولی تا رودخانه کرخه) و عمق  3تا  5کیلومتر در غرب رودخانه کرخه
نردید و نقش به سزایی در ممانعت از عبور ارتش عراق از پل کرخه و رسیدن به منطقاه
دو کوهه در شمال استان خوزستان را داشت -و انجام عملیات آفنادی سوسانگرد
موج

-

آزادسازی شهر سوسنگرد کنترل و تاامین جااده حمیدیاه -سوسانگرد و عقا

راندن دشمن متجاوز (حدود  95کیلومتر) از منطقه ماذکور تثبیات دشامن در منطقاه
میانی استان خوزستان (سوسانگرد) و پایاان عملیاات آفنادی ارتاش متجااوز عاراق در
سراسر منطقه عملیاتی جنوب نردید -و همچنین اجرای عملیات پدافندی ناردان 953
پیاده در بندر آبادان -باعث عق راندن دشمن تا  3کیلومتری شمال رودخانه بهمن شیر
و تثبیت نیروهای متجاوز عراقی در جبهههای جنوبی استان خوزستان شد -از بیشاترین
تاثیر نسبت به دیگر عملیاتهای آفندی و پدافندی یگانهای نزاجاا در شکسات راهبارد
نظامی دشمن در اشغال استان خوزستان و در اولین سال جنگ تحمیلی برخوردار بوده-
اند به عبارت دیگر:
 -9-1-1اجرای عملیات آفندی پل کرخه در تاریو  9351/0/93به میزان خیلی زیااد
در شکست راهبرد نظامی دشمن نسبت به اشغال استان خوزساتان در ساال اول جناگ
تحمیلی موثر بوده است
 -9-1-2اجاارای عملیااات پدافناادی بناادر آبااادان در تاااریو 9351 /2/1بااه میاازان
خیلی زیاد در شکست راهبرد نظامی دشمن نسبت به اشغال اساتان خوزساتان در ساال
اول جنگ تحمیلی موثر بوده است
 -9-1-3اجرای عملیات آفندی سوسنگرد در تاریو  9351/2/26به میزان خیلی زیااد
در شکست راهبرد نظامی دشمن نسبت به اشغال استان خوزساتان در ساال اول جناگ
تحمیلی موثر بوده است
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 -9-2هر چند عملیات آفندی توکل نسبت به دیگر عملیاتهاای آفنادی و پدافنادی
یگانهای نزاجا در اولین سال جنگ تحمیلی در شکست راهبرد نظامی دشمن نسبت به
اشغال استان خوزستان کمترین تاثیر را داشته است لیکن  %51خبرنان ( %21به میزان
خیلی زیاد و  %31به میزان زیاد) میازان نقاش آن را در عقایم سااختن راهبارد نظاامی
دشمن نسبت به اشغال استان خوزستان در سال اول جنگ تحمیلی موثر دانستهاند
 -9-3از تعداد  31نفر جامعه نمونه آماری  90نفر( )%32نزینه خیلی زیااد  95نفار
( )%32نزینه زیاد  6نفر( )%93نزینه متوسا و  2نفار ( )%5نزیناه کام را در خصاو
میزان تاثیر عملیاتهای آفندی و پدافندی یگانهای نزاجا در شکست راهبرد نظامی
 -9-4با توجه باه میاانگینِ میاانگینِ دادههاا (عادد  3/2در حاد زیااد) و همچناین
نظر %21جامعه نمونه آماری یا اکثریت مطلاق ( %32نزیناه خیلای زیااد و  %32نزیناه
زیاد) میتوان نفت که عملیاتهای آفندی و پدافندی نزاجا در شکسات راهبارد نظاامی
دشمن متجاوز نسبت به اشغال استان خوزستان در نخستین سال دفا مقد ،به میزان
زیادی موثر بودهاند
 -9-5انجام  91عملیات آفندی و پدافندی توسا یگانهای نزاجا و کس موفقیتهاا
و دستآوردهای حاصل از اجرای آنها عموه بر آنکاه موجا

توقا پیشاروی و تثبیات

دشمن ممانعت از اشغال سرزمینهای حساا ،اساتان خوزساتان – منااطقی چاون دو
کوهه (نلوناه حیاتی خوزستان) در شمال آن استان سوسنگرد و اهواز در مرکز استان و
بندر آبادن در جنوب استان مذکور -و شکست راهبرد نظامیاش نردیاد شارایا الزم را
برای انجام عملیاتهای آفندی نسترده و سرنوشت ،از سال دوم جنگ نظیر  :طریاق-
القد ،فتحالمبین نیز فراهم ساخت

 -11پیشنهادها:
 -11-1ارا ه این مقاله به سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفا مقد ،آجاا هیيات
معارف جنگ شهید صیاد شیرازی و پژوهشاکده دفاا مقاد ،دافاو ،آجاا باه عناوان
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سندی معتبر جهت پاسونویی علمی به جاعمن تاریو دفا مقد ،و کمرنگ کننادنان
نقش موثر ارتش جمهوری اسممی ایران -به ویاژه نیاروی زمینای -در شکسات راهبارد
نظامی دشمن نسبت به اشغال استان خوزستان در اولین ساال جناگ تحمیلای بسایار
مثمرثمر خواهد بود
 -11-2انتشار این مقاله در فصلنامههای علمی -پژوهشی درون و بارون ساازمانی کاه
در حوزه موضوعی دفا مقد ،فعالیت دارند تاثیر مثبتی را در ذهن پژوهشگران تااریو
جنگ تحمیلی نسبت به اقدامات سنجیده ارتش در دفا از کیان میهن اسممی -به ویژه
در اولین سال دوران دفا مقد -،بر جای خواهد نذارد

27

منابع:
 -1انوری ،حسن( )1831فرهنگ فارسی ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 -2جمشیدی ،حمداهلل /سایر مولفان ( )1831روش تحقیق با رویکرد نظامی ،تهران ،انتشاارات
دافوس آجا.
 -8رستمی ،محمود ( )1831فرهنگ واژههای نظامی ،تهران ،انتشارات ایاران ساب  .چاا

او..

 -4شهالیی /مهرنیا /ولیوند؛ ناصر ،احمد ،حسین ( )1833نظریههای راهبردی ،تهران ،انتشارات
دافوس آجا.
 -5کیانی ،سورنا ( )1833حماسه سرزمین خورشید ،تهران ،انتشارات دافوس آجا.
 -6معین وزیری ،نصرتاهلل ( )1832اصو .و قواعد اساسی در رزم ،تهران ،انتشاارات دافاوس
آجا.
 -1معینوزیری ،نصرتاهلل ( )1835تحلیلی بر وقایع صحنه عملیاات خوزساتان در ساا .او.
جنگ ،تهران ،انتشارات ساحادم ،چا

او..

 -3موسوی قوید ،.سید علی اکبر ( )1834سا .او .جنگ تحمیلی ،انتشارات ایران سب  ،چا
او..

28

