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دو

" از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان
انجام وظیفه در اين مهم را دارند ،درخواست میکنم از ثبت و
ضبط جزئیات اين دوران غفلت نکنند و اين گنجینه

تمامنشدنی را برای آيندگان به وديعه بگذارند" .
" جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ايمان و اسالم را در پهناور

جهان منتشر نمود" .
امام خمینی(ره)

***
" میخواهم بگويم که اين جنگ يک گنج است .آيا ما
خواهیم توانست از اين گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال

جنگ ،بايستی تاريخ ما را تغذيه کند".
" دفاع مقدس مظهر حماسه است ،مظهر معنويت و
دينداری است ،مظهر آرمانخواهی ،مظهر ايثار و از
خودگذشتگی است ،مظهر ايستادگی ،پايداری و مقاومت
است ،مظهر تدبیر و حکمت است ،روايت آن جهاد نیز مقدس و

جهاد است" .
مقام معظم رهبری حضرت آيتالله خامنهای (مدظلهالعالی)

سه

تقدیم به:
رزمندگان دوران دفاع مقدس ،به ویژه شهیدان سرافراز و جانبازان
مقاوم و اسرای رنجدیده و همه مدافعان میهن اسالمی که در راه دفاع از
آرمان های انقالب اسالمی و سربلندی ایران عزیز از جان خود گذشتند و
مجاهدت و شهادت در راه خدا را برگزیدند.
و تقدیم به:
تمامی آنانی که تاریخ را برای پندآموزی و بهکارگیری تجارب آن

میخوانند تا در گذشته نمانند و در آینده از پندهای آن استفاده نمایند.

بسیج
یس
تش
ربای مقابله با دشمنان با تی ما هچ ار ی ،هچ سپاهی و هچ ی ید واحده و قدرت واحده باشیم.

«شهید سپهبد علی صیادشیرازی – »1621/11/62

چهار

هیئت تحریریه (به ترتیب الفبا)

رضا جهانفر
حمید حسنپور
سید ناصر حسینی
آرش سرابی تبريزی
شاهرخ سلیمانی سوادکوهی
محسن شجاعی
محمدرضا شیخ
سورنا کیانی

همکاران

سرتیپ ستاد سید ناصر حسینی

رئیس هیئت تحريريه

سرتیپ 2ستاد نجاتعلی صادقیگویا

بررسی و آمادهسازی تا مرحله نشر

سرهنگ علی سجادیانصاری

سردبیر

ستواندوم وظیفه آرش سرابیتبریزی

تهیهکننده و ويراستار

بنیامین عباسی

حروفنگاری

الهه آموزگار

ويرايش ادبی

حامد خدمتی

صفحهآرايی

پنج

معارف جنگ
«معارف جنگ» مجموعهای از یافتهها ،ذخایر و دست آوردهای جبهههای نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت
که خداوند متعال به پاس فداکاریها ،ایثارگریها و برکت خون شهدای واالمقام ،نصیب رزمندگان اسالم
نمـوده و از سینـههای جوشان آنهابه سینههای پاك و تشنۀ نسل جوان انقالب اسالمی منتقل میگردد.
«هیئت معـارف جنـگ» از پاییـز سال 3131با همت واالی امیر سرافراز ارتش اسالم «شهید سپهبد
علی صیادشیرازی» شکل گرفت و در سال  3131با تصویب کریمانه و حمایتهای مادی و معنوی حضرت
امام خامنهای (مدظله) ،مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا ،به صورت رسمی این رسالت مهم را با
روحیه متعالی بسیجی برعهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کالم نورانی خداوند متعال مبنی بر
الله َل َم َع ُ
ین جـاهَـدوا فینا َل َنهد َّین ُهم ُس ُب َلنا َو ا َّن َ
« َوالـ ّذ َ
الم ْح ِسنین» ،با صداقت و تالش دستهجمعی در این
ِ
ِ
ِ
وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـارآمیـز را کـه با گـرایش «پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و
آموزشی» شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.
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صحنـه نبـرد و بـرداشـتهای تحـریـری ،صوتی و تصویری ،مجموعهای از حقایق و واقعیتهـای تلـخ و
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و قبل از عزیمت به یگانهای سازمانی خود به مدت  39ساعت آموزش معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی
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هشت

پیشگفتار
هشت سال دفاع مقدس دورهای پرمحنت ،ولی افتخارآمیز برای ملت ايران بود 6.امروز
تاريخنگاری جنگ و ثبت تجارب و دستاوردهای دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های آينده بر
اقتدار نظامی و توان دفاعی کشور خواهد افزود .ارتش و نیروی مسلح کشورهايی که جنگی را
تجربه کردهاند ،در نگاه جهانیان ارزش ويژهای دارند .اکنون که بیش از ربع قرن از پايان جنگ
ايران و عراق میگذرد ،سوابق آن همچنان برای ملت ايران هويتساز و افتخار افرين است و به
واسطه اين دفاع ارزشمند نگاه جهانیان نیز به ملت ايران همراه با بزرگی و احترام میباشد.
گفتمان ارتشی دفاع مقدس چهارچوبی است برای توصیف ،تجزيه و تحلیل ،نقد ،بحث و
بررسی پیرامون عملیات های انجام شده در دوران دفاع مقدس ،مبتنی بر اسناد موجود ،روايت
فرماندهان ارتش و رويکردهای حرفه ای(علمی ـ نظامی) به مقوله جنگ تحمیلی عراق علیه
جمهوری اسالمی ايران .دلیل اصلی چنین رويکردی اين است که در ادبیات دفاع مقدس،
تاريخنگاری و وقايعنگاری جنگ با روشها ،ساليق ،ديدگاهها و رويکردهای مختلفی انجام شده
است .برخی نويسندگان صرفاً با رويکرد حماسی به حوادث جنگ ايران و عراق پرداخته و
خاطرات رزمندگان را بسیار جذاب منتشر نمودهاند .برخی ديگر با نگاه محدود صنفی،
عملیاتها و وقايع را تحلیل نمودهاند .متأسفانه گاهی اين رويکردها عاملی برای اختالف و تکدر
خاطر برخی ديگر از رزمندگان گرديده و باعث کمرنگ جلوه دادن فعالیت گروه و يا ارگانی از
نیروهای مسلح و رزمندگان شده و در برخی موارد نیز قوانین و آئیننامههای علمی و نظامی زير
سؤال رفته است .شايد علت اصلی و اساسی چنین نقیصهای کمتجربگی يا کمبود اطالعات از
طرحها ،آئیننامهها و قوانین علمی ـ نظامی و عدم اشراف نسبت به موضوعات کالن و امور
دفاعی کشور بوده است .در عین حال ،از آنجا که امروزه اسناد مربوط به دفاع مقدس فاقد
هرگونه طبقه بندی اعالم شده ،وقت آن است که با ديدگاهی علمی و آکادمیک و به طور
واقعگرايانه به جزئیات عملیاتهای جنگ ايران و عراق ،به عنوان افتخارآمیزترين پديده تاريخ
معاصر ملت ايران پرداخته شود.
 .6مقام معظم رهبری.
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در اين کتاب ،برای بحث و بررسی علمی و مستند عملیاتها و تحقیق و پژوهش پیرامون
حوادث و وقايع جنگ تحمیلی از فرمت مقاالت علمی ـ ترويجی استفاده شده و سعی بر اين
است که از تمامی اسناد منتشر شده و موجود دفاع مقدس بهرهبرداری شود .در اين مقاالت،
تحلیلها نیز مبتنی بر اسناد و روايات مستدل و مستند خواهد بود .در واقع ،در اين گونه
مقاالت ،محققین و نويسندگان ضمن مرور اطالعات منتشرشده و بررسی اسناد و آمار و با کنار
هم چیدن آنها مفاهیم علمی و نظامی را استنتاج و استنباط نموده و به نتايج درخور توجهی
می رسند و بعضاً آموزه های جديدی را تجربه می نمايند .طبیعی است سطح يک مقاله علمی ـ
ترويجی يک مرتبه نسبت به مقاالت علمی ـ پژوهشی پايینتر است .لیکن مطابق تعريف،
اينگونه مقاالت معموالً به دنبال کشف حقايق و بخشی از معارف است .نويسنده با يک تالش
نظاممند علمی ،به روش کتابخانهای و میدانی به منظور روشن شدن حقايق اقدام مینمايد.
شايان ذکر است که اصلیترين و مهمترين بخش يک مقاله همانا انتخاب موضوع است که در
حقیقت ،موضوع مقاله سؤال اصلی پژوهشگر و دغدغه ذهنی او میباشد و محقق درصدد
نظريهپردازی و نوآوری است که در قالب يک مقاله علمی ـ ترويجی بايستی به صورتی کامالً
مستند ،جذاب و با قابلیت اثبات ،همراه با تجزيه و تحلیل و ارزيابی تهیه شود .درعین حال،
هیئت تحريريه امیدوار است مقاالت ارائه شده از چنین خصوصیاتی برخوردار باشد و در آينده
نیز مجلدات ديگری به اين مجموعه افزوده گردد .در پايان ،از کلیه نويسندگان و محققانی که
مقاالت خود را جهت انتشار در اختیار قرار دادند و همچنین از کلیه همکاران در هیئت معارف
جنگ شهید سپهبد علی صیادشیرازی ،به ويژه جناب ستواندوم وظیفه آرش سرابی ،که
مساعدت کردند تا اين مجموعه جمعآوری و منتشر گردد ،تشکر و قدردانی مینمايم .همینطور
تشکر ويژه خود را از امیر سرتیپ آراسته ،رياست محترم هیئت معارف جنگ ،که کلیه سطور
اين مجموعه را با دقت بازخوانی کرده و نظريات اصالحی خود را مرقوم فرمودند اعالم نمايم .از
خوا نندگان محترم نیز تقاضامندم که برای پربارتر شدن اين مجلد و مجلدات آتی نظرات و
پیشنهادات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارند.
سید ناصر حسینی
اسفند1394

گفتمان ارتشی دفاع مقدس
سید ناصر حسینی 6ـ آرش سرابی تبريزی
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چکیده
«جنگ عراق علیه ايران»« ،جنگ تحمیلی» و «دفاع مقدس» هر سه اصطالحی است که
برای جنگ هشت ساله ايران و عراق به کار میرود .اين جنگ در 96شهريور  6903آغاز گرديد
و در  93مرداد  6917با پذيرش و اجرای قطعنامه  039شورای امنیت سازمان ملل پايان گرفت.
در حین و پس از جنگ ايران و عراق ،نويسندگان ،تحلیلگران و محققان داخلی و خارجی،
مطالب فراوانی به رشته تحرير درآوردند که در رسانههای مختلف منتشر گرديده است .يک آمار
حاکی از اين است که بیش از ده هزار عنوان کتاب و هزاران مقاله و سخنرانی در داخل ايران
درباره اين موضوع بسیار مهم ملی ،منطقهای و جهانی به زيور طبع آراسته شده و منتشر
گرديده است .بیش از اين آمار نیز کتاب و مقاله و سخنرانی در رسانههای جهانی و منطقهای
منتشر شده است .با نگاهی به مطالب منتشر شده در داخل کشور ،به اين نتیجه میرسیم که
تاريخنگاری و وقايعنگاری جنگ ايران و عراق با نگاهها و منظورهای متفاوتی انجام شده و در
يک کالم ،در بسیاری از موارد ،تاريخنگاری و وقايعنگاری جنگ با اتفاقات و وقايع رخداده جنگ
مطابقت ندارد و اگر نگويیم اين وقايعنگاری دچار غرضورزی و تحريف گشته ،حداقل میتوان
گفت که بسیاری از اين اتفاقات نظامی با ديد کارشناسانه مکتوب و منتشر نشده است .شايد
بتوان به اين گمانه نیز پناه برد که محققین و نويسندگان مزبور به اسناد رسمی و دقیقتر
دسترسی نداشته و صرفاً با اطالعات و ديدگاههای خود به وقايع جنگ تحمیلی نگاه کردهاند .در
هر صورت ،اين مقاله درصدد است تا مبتنی بر راهبردها ،اسناد رسمی و نظامی کشور و با
ديدگاه فرماندهان و کارشناسان ارتشی ،گفتمانی را معرفی نمايد که توصیفها و تحلیلها،
مستند و مستدل به اين اسناد و روايتهای کارشناسانه و معتبر باشد.
واژگان کلیدی :گفتمان ارتشی ،طرح ابوذر ،طرح حرّ ،جنگ ايران و عراق ،تاريخنگاری
 .6سرتیپ ستاد سید ناصر حسینی ،دانشآموخته دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئت علمی دافوس آجا.
 .9ستوان آرش سرابیتبريزی ،کارشناس ارشد دانشگاه امام حسین(ع).
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 .1مقدمه
ايران کشوری است با تاريخ چند هزار ساله که حداقل  9666سال بر پهنه جغرافیای جهان
تاريخ مدون دارد .تاريخ نظامی ايران نیز در دورههای مختلف ،جنگهای فراوانی را روايت میکند
که سرشار از پیروزیها و شکستهاست؛ اما همین که بعد از  9666سال ،ايران به عنوان يک
واحد سیاسی هنوز بر پهنه جغرافیای جهان حضور دارد ،نشان از برآيند مثبت عملکرد مدافعان و
فرزندان رزمنده ايرانی دارد که در طی اين دوره طوالنی از کشور خود به خوبی دفاع کردهاند.
اگرچه داشتن ارتشی مجهز ،سازمانی و ساختاربندی شده ،فقط در دورههای قبل از اسالم
(ساسانیان و قبل از آن) ،بعد در دوران صفويان و پهلوی دارای سابقه میباشد ،ولی علوم و تجارب
نظامی در کشور طبیعتاً سینه به سینه و صورت به صورت از نسلی به نسل ديگر منتقل شده
است .البته درحال حاضر ،سوابقی از دوره قاجار وجود دارد که فرماندهان و مديران راهبردی
کشور تالش کردهاند تا ارتشی مدرن ،ضابطهمند و مبتنی بر قاعده و قانون و دارای آئیننامه در
کشور ايجاد نمايند که عمده اين تالشها مرهون انديشه و اقدام امیرکبیر میباشد .بنابراين،
طبیعی است که تجربیات و علوم نظامی را در سازمانی با همین عنوان جمعآوری کرده و متمرکز
نمايند .اين سوابق باقیمانده از دو قرن پیش ،مشخص مینمايد که برای رسیدن به اين منظور و
تحصیل علوم نظامی و تقويت قوای دفاعی ،مسئولین کشور برخی دانشجويان و صاحب منصبان را
به ساير کشورها اعزام نموده و يا از استادان و کارشناسان بیگانه برای فراگیری و آموزش دانش
نظامی دعوت به عمل آوردهاند .بنابراين ،نظامیگری ،علوم و دانش نظامی جديد در داخل کشور
حداقل دارای پیشینه دويست ساله است .دقیقاً از زمانی که نیروهای مسلح ايرانی به دلیل نداشتن
يک ارتش منسجم ،مجهز و پیشرفته ،در مقابل تزارهای روس شکست را پذيرا شدند و به همان
دلیل سلطه بیگانگان بر کشور فزونی گرفت ،اين دغدغه ذهنی برای مديران و فرماندهان عالی
کشور همواره وجود داشته است که چگونه میتوانند در امور نظامی تخصص و مهارت پیدا کنند و
ارتشی مدرن داشته باشند؟ لذا برای اين منظور ،مسئولین کشور بیشتر به سمت کارشناسان،
مشاوران و متخصصین کشورهای بیگانه متمايل بودهاند .اين سوابق از ورود ژنرال گاردان فرانسوی
به ايران در زمان عباس میرزا تا استخدام مشاوران اروپايی ،تأسیس دارالفنون ،مدرسه نظام،
تشکیل نیروی قزاق به وسیله قزاقهای روس ،آموزش و تشکیل ژاندارمری توسط افسران سوئدی
تا تأسیس دانشگاه جنگ و دانشکده افسری برای تربیت افسران و فرماندهان به طور مفصل در
اسناد نظامی موجود در کشور وجود دارد.
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 .2طرحهای قبل از انقالب ارتش در مقابل عراق
تاريخ نظامی معاصر ايران نشان می دهد که از زمان به قدرت رسیدن امپراطوری عثمانی در
غرب ايران ،همواره سلسلههای مختلف پادشاهی و سیستم حکومتی در ايران با همسايه غربی
خود در حال کشمکش و اختالف بوده و تا به امروز  90جنگ را روايت میکند ،که هفت جنگ
در قرن شانزدهم میالدی (يازدهم قمری) ،نُه جنگ در قرن هفدهم میالدی (دوازدهم قمری)،
هفت جنگ در قرن هجدهم میالدی (سیزدهم قمری) و يک جنگ در قرن نوزدهم میالدی
(چهاردهم قمری) و آخرين آن جنگ عراق علیه ايران در اواخر قرن بیستم (اوايل قرن پانزدهم
قمری) اتفاق افتاده است .آنچه که در تاريخ به عنوان علتهای اصلی برای بروز اين جنگها
گزارش شده ،عمدتاً اختالفات ارضی و مرزی و قراردادهای کنسولی ،فی ما بین ايران و همسايه
غربی بوده است .دو کشور سالها قبل از انقالب اسالمی نیز روابط پرتنشی داشتهاند .به همین
دلیل ،ارتش ايران در دهههای چهل و پنجاه هجری شمسی ،تهديد اول خود را رژيم بعثی عراق
میدانست و همواره رفتار ارتش اين کشور را رصد میکرد و به دفعات برخوردهای مرزی با
ارتش عراق را تجربه کرده بود و برای تقابل احتمالی طرحهايی را نیز در دست داشت که به
نمونههايی از آن و زمان تهیه آنها به شرح جدول شماره 6اشاره میشود:
ردیف

نام طرح

تهیهکننده

سال تهیه

مالحظات

6

پیکار شماره9

ستاد کل ارتش

6911

مصوب 6917

9

ابومسلم خراسانی6و9و9

قرارگاه نیروی زمینی

6909

مصوب  6909ـ 6901

9

شاهین

قرارگاه نیروی دريايی

6919

به منظور کنترل اروند

1

سبالن

قرارگاه نیروی هوايی

6909

به منظور پشتیبانی از
طرح ابومسلم

0

زاگرس

قرارگاه نیروی هوايی

6901

به منظور زمینگیر
کردن ارتش عراق در
خاک عراق

1

عملیات روانی

ستاد کل ارتش

6900

علیه کشور عراق
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همچنین ارتش ايران قبل از انقالب به دلیل موقعیت منطقهای کشور ،در عملیاتهای
جنگی متعددی مانند جنگ های ظفار در کشور عمان ،کمک نظامی به نخست وزير پاکستان در
جهت سرکوبی جدايی طلبان بلوچستانِ پاکستان ،به عنوان نیروی حافظ صلح و ناظر بر
آتشبس سازمان ملل در ويتنام ،لبنان و سوريه (بعد از جنگ اعراب و رژيم صهیونیستی)
شرکت کرده و تجاربی اندوخته بود .از طرفی ،با توجه به عضويت ايران در پیمانهايی مانند
سنتو و سیتو ،کارکنان ارتش در تعدادی از رزمايشهای منطقهای و حتی رزمايشهای
برگزارشده توسط ناتو نیز شرکت میکردند.
 .3شرایط سیاسی ـ نظامی کشور قبل از آغاز جنگ ایران و عراق
با وجود عدم ثبات سیاسی و نظامی در ماههای اولیه بعد از انقالب ،جمهوری اسالمی ايران
در هنگام ورود به جنگ ،برتریهايی داشت که کمتر مورد توجه سازمانهای اطالعاتی عراق
قرار گرفت .اين برتریها عبارت بودند از:
 )6عمق راهبردی ايران :به اين مفهوم که شهرهای اصلی ايران و بیشتر تأسیسات مهم
نفتی و حیاتی کشور در مناطقی دور از مرز با عراق قرار داشتند که دور از دسترس ارتش
عراق بود.
 )9وجود ارتش بزرگی که رژيم سابق ايران پیش از انقالب آن را تشکیل داده بود .اين ارتش
برخی تسلیحات پیشرفته امريکايی و غربی را به همراه انبوهی از تدارکات نظامی در اختیار
داشت .در حالی که قابلیت و توانايی رزمی نیروهای نظامی به دلیل وقوع انقالب لطمه خورده
بود ،ولی وجود سالحها و تجهیزات بیشمار در انبارها و نیز کادر آموزش ديده ،توان نظامی و
دفاعی بالقوهای را برای کشور به وجود آورده بود که در دوره زمانی بسیار کوتاهی قابلیت
بالفعل شدن را دارا بود.
 )9تشکیل سپاه پاسداران در ارديبهشت  ،6909نیروی بسیج و ارتش 96میلیونی که
حضرت امام خمینی(ره) در  0آذر  6909طی پیامی به تشکیل آن فرمان داد.

گفتمان ارتشی دفاع مقدس 7/

 )1شور انقالبی مردم ايران بعد از پیروزی بر رژيم شاه موجب افزايش روحیه مردم و
نیروهای مسلح گرديده بود .اگرچه در همین حال ،نیروهای سهگانه ارتش با موانع متعددی
جهت افزايش و حفظ آمادگی رزمی به شرح زير روبهرو بودند:
 )6.1توقف واردات هرگونه سالح ،مهمات يا قطعات يدکی از اصلیترين منبع خريد سالح
ايران ،يعنی امريکا ،بعد از انقالب ،به ويژه بعد از تحريم تسلیحاتی جمهوری اسالمی ايران.
 )9.1علیرغم عنايت و اعتماد امام(ره) ،بیاعتمادی برخی از مسئولین انقالب و مردم
انقالبی به ارتش زمینهای بود برای دخالتهای افراد و سازمانهای مختلف در تصمیمات
فرماندهان ارتش و به دنبال آن عدم اعتماد به فرماندهان ارتش بعد از انقالب ،که همین
وضعیت به نوعی بیثباتی را در ارتش حاکم کرده بود .قابل ذکر است که از اول انقالب تا
آغاز جنگ تحمیلی پنج بار در سطح فرماندهی عالی ارتش تغییرات ايجاد شد و پنج رئیس
ستاد مشترک ارتش به شرح جدول شماره 9در يک مدت کوتاه جابجا شدند.
تاریخ

ردیف

مشخصات

6

سرلشکر
محمدولی قرنی

07/66/99

9

سرلشکر ناصر
فريد

09/6/9

کمتر از چهار ماه

9

سرلشکر حسن
شاکر

09/1/96

پنج ماه

1

سرلشکر
محمدهادی
شادمهر

09/66/6

شش ماه

0

سرتیپ ولیاهلل
فالحی

03/1/6

 61ماه به عنوان
جانشین و
سرپرست سماجا

انتصاب

مدت مسئولیت

حکم انتصاب

شغل پیشین

يک ماه و نیم

نخست وزير
وقت (بازرگان)

بازنشسته

نخست وزير
وقت (بازرگان)

فرماندهی
دانشگاه پدافند
ملی

نخست وزير
وقت (بازرگان)

رئیس هیئت
علمی دانشکده
افسری

امام
خمینی(ره)

معاون رئیس
ستاد مشترک

امام
خمینی(ره)

فرمانده نزاجا
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 )9.1کمبود شديد کادر افسران صف و ستاد که پس از سقوط شاه حدود 69هزار تن از
آنان در ردههای باال به هر دلیل از خدمت رها گرديدند( .بديهی است اين امر به ضعف در
سلسله مراتب فرماندهی و کنترل ارتش انجامید).
 )1.1ضعف سامانه اداری و پشتیبانی ،به ويژه در نیروی زمینی ،سبب شد تا ارتش نتواند
به سرعت از همان میزان تجهیزات و سالح و قطعات يدکی که در اختیار داشت بهرهبرداری
نمايد و با توجه به اينکه سامانه انبارداری مکانیزه در نزاجا هنوز راهاندازی نشده بود ،لذا
پشتوانه نیروهای ارتش در اين زمینه به گروههايی بود که مأمور جستجو و رديابی انبارها و
زاغههای مهمات ،سالح و تجهیزات و قطعات يدکی داخل آنها بودند و به دلیل نبودن
شناسنامههای الزم برای اين انبارها و زاغهها ،جستجوها با دشواریهای بسیاری همراه بود.
 )0خروج مستشاران نظامی از کشور میتوانست محدوديتهايی را برای برخی يگانها ،به
ويژه قسمت های فنی و عملیاتی در نیروی هوايی ايجاد نمايد ،اگرچه ،فرصت بسیار
ارزشمندی هم برای خوداتکايی و جهاد قطعهسازی و سازندگی ايجاد کرد که البته تا شروع
جنگ تحمیلی زمان کمی برای انجام اين امر بود.
شرايط سیاسی کشور قبل از آغاز جنگ تحمیلی بسیار بیثبات و بحرانی بود و به دلیل
بروز اختالف بین جريان های فکری و ايدئولوژيکی ،وحدت و انسجام ملی در بعد سیاسی ـ
اجتماعی کمرنگ مینمود و هر گروه که در مناصبی قرار گرفته بودند ،سعی میکردند تا انديشه
و تفکر خود را در صحنه سیاسی کشور حاکم نمايند .لیبرالها و ملیگراها از يک سو ،گروههای
چپ و منافقین از سوی ديگر و نیروهای انقالبی و خط امامی در عرصههای مختلف در حال
کشمکش بودند .در هر صورت ،اختالف بین مسئولین و رهبران سیاسی کشور شرايط عدم ثبات
را حاکم کرده بود .اما با وجود بیثباتی و تفرقه در سطح مسئولین کشور ،ستاد مشترک ارتش
تحت فرماندهی حضرت امام (ره) دستورالعمل خود را برای آمادگی نیروها در مقابل تهديدات
احتمالی در زمان سرلشکر شاکر ،به شرح زير صادر نمود:
دستورالعمل شماره  15 – 211 – 11 – 16 – 9مورخه  1351 /1/27اداره سوم (عملیات) ستاد مشترک
ارتش جمهوری اسالمی ایران
ارتش جمهوری اسالمی ایران با اعمال حاکمیت ملی در نقاط مختلف کشور در برابر تجاوزات احتمالی
دشمن از تمامیت ارضی ایران در منطقه غرب کشور دفاع مینماید.
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دقیقا ًبعد از صدور اين دستورالعمل است که نیروهای سهگانه ارتش طرحهای خود را برای
دفاع از تمامیت ارضی کشور تهیه و به ستاد مشترک ارتش ارسال مینمايند.
 .4طرحهای دفاعی ارتش قبل از آغاز جنگ ایران و عراق
طرح ابوذر مربوط به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ايران در خرداد  6903تهیه و
به ستاد مشترک ارتش ارسال گرديد .در اين طرح ،مأموريت دفاع اولیه نیروی زمینی در مقابل
ارتش عراق به ترتیب از جنوب به لشکرهای سرزمینی  39زرهی اهواز ،تیپ 91خرمآباد،
لشکر96زرهی کرمانشاه ،لشکر 99پیاده کردستان و لشکر 11پیاده ارومیه واگذار شد.
«طرح ابوذر» از سوی ارتش در  71صفحه در حالی به بنی صدر ،رئیس جمهور (وقت)،
ارائه شد که در آن ،گزارش احتمالی حمله ارتش عراق بیان شده بود و ارتش مطابق آن،
طرحهايی برای انجام مأموريت به شرح زير برای مقابله با تهديدات احتمالی داشت « :نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران از داالمپرداغ (مرز مشترک ایران و عراق و ترکیه) تا فاو
(دهانه شطالعرب در خلیج فارس) از مرز باختری ایران و عراق دفاع نموده و با استفاده از
عناصری از لشکر 92زرهی و تیپ 55هوابرد از رودخانه اروندرود دفاع مینماید .تیپ55
آماده میشود پس از ورود یگانهای تقویتی به منطقه غرب بنا به دستور در سایر مناطق
مورد تهدید ،اعم از درونمرزی یا برونمرزی به کار رود ،همزمان با اجرای عملیات دفاعی در
غرب با امکانات موجود در منطقه ،مرز خاوری را از دهانه ذوالفقار تا گواتر پوشش مینماید».

طرح ابوذر برابر اصول جنگی ،برای دفاع از مرزهای غربی کشور چهار مرحله پیشبینی
کرده بود .نخست :با کشاندن دشمن به مواضع قابل دفاع ،حرکت ارتش عراق را در رسیدن به
اهدافش کند کرده و در مسیر او تأخیر ايجاد نمايد تا ايستادگی بر اين مواضع کمبود نیروی
انسانی ما را جبران کند و در مراحل بعدی ،با تثبیت دشمن (از حالت آفندی به حالت پدافندی
در آوردن دشمن) او را فرسوده نموده و پس از شناسايی منطقه و استعداد دشمن نسبت به دفع
متجاوز و انهدام او اقدام نمايد .به همین منظور ،عملیات و تکهای محدودی طرحريزی و اجرا
شد .اما متأسفانه برخی ،از اين تکهای محدود به عنوان عملیاتهای شکستخورده ارتش ياد
میکنند .در واقع ،افرادی که میگويند اين عملیاتها شکستخورده هستند ،يا از طرحهای
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ارتش بیخبرند و يا از مطالعات دفاعی و نظامی و اصول جنگ اطالع کافی ندارند .در هر
صورت ،برابر طرح ابوذر ،مأموريت لشکر 96زرهی ابالغ شد و لشکر 39زرهی نیز طرح حرّ را
براساس طرح مزبور تهیه کرده و مأموريتها را به يگانهای خود ابالغ کرده بود .روز 91
شهريورماه نیز با توجه به قرائن و شواهد حمله عراق ،نیروهای اين دو لشکر به حرکت درآمده و
در منطقه دفاعی سرزمینی مستقر شدند .لشکر 96بايد حدود 906کیلومتر را پوشش میداد و
لشکر 39نیز مسئولیت پوشش منطقهای به عرض حدود  166کیلومتر را بر عهده داشت .اين در
حالی است که در حالت استاندارد هر لشکر میتواند حداکثر در عرض 96کیلومتر پدافند نمايد.
جنگ زمینی از طرف عراق به صورت رسمی با پاره کردن قرارداد  6370الجزاير توسط صدام
در  91شهريورماه  6903آغاز شد .قابل ذکر اينکه طرح ابوذر در اجراء ،عملیات دفاع از مرزهای
غربی ايران را در چهار مرحله (تأخیر ،تثبیت ،دفع ،تعقیب و انهدام متجاوز) تعريف نموده بود
که گزاره بند مأموريت در مرحله اول آن به شرح زير میباشد:
نیروی زمینی دفاع را در منطقه با  4لشکر و یك تیپ پیاده در منطقه دفاعی
مقدم از شمال باختری تا جنوب اجرا مینماید .لشکر 64پیاده و لشکر 21پیاده به
ترتیب در شمال ،لشکر 11زرهی و تیپ 14پیاده در مرکز و لشکر92زرهی در
جنوب ،لشکرهای در خط با اعزام عناصر تأمین ،حرکت متجاوز را در زمینهای
بالفصل مرز به تأخیر میاندازند.
 .5طرح نبرد البرز در آبان ( 1351نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران)
طرح «نبرد البرز» به جلسه هماهنگی  6909/9/69در ستاد مشترک ارتش و راهنمای
طرحريزی ستاد ارتش برمیگردد ،که رژيم بعث صدام دست به تحرکات و اقدامات مشکوک و
خصمانه علیه جمهوری اسالمی زده بود و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ايران برای مقابله
با متجاوز اقدام به صدور راهنمای طرحريزی طرح البرز و ابالغ آن به نیروی هوايی کرد .بند
مأموريت نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران در طرح البرز به شرح زير بیان میشود:

گفتمان ارتشی دفاع مقدس 66/

نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ضمن دفاع از آسمان ایران ،حمالت
انتقامی خود را به منظور انهدام نقاط حیاتی کشور هدف ،آغاز و پس از کسب
برتری هوایی از عملیات سطحی نیروهای خودی پشتیبانی نزدیك به عمل میآورد.
شايان ذکر است طرح فوق کمتر از سه ساعت پس از تجاوز دشمن بعثی ،به دستور تبديل
و به شرح نامه زير جهت اجرا به نهاجا ابالغ شد.
از :سماجا
به :نهاجا
موضوع :نامه شماره 1359/16/31- 26 /1711 /29 /13 /36
دستور فرمايید با توجه به طرح البرز حمله «انتقامی» را آغاز و کلیه هدفهای
پیشبینی شده را برابر طرح مورد حمله قرار دهید.
اين پیام توسط سرهنگ قیديان ،معاونت عملیاتی نیروی هوايی با نامه شماره – 9790
بالفاصله به کلیه پايگاههای هوايی ابالغ شد.
در واقع ،نیروی هوايی در ساعت  61روز  6903/1/96در کمتر از سه ساعت پس از حمله
 639فروندی رژيم بعثی عراق ،اولین اقتدار و قدرت هوايی خود را به نمايش گذاشت و با
جنگنده بمبافکنهای خود به پايگاههای شعیبیه ،کوت در استانهای کوت و العماره عراق
حمله کردند (قديمی .)10 :6993 ،نظر فرماندهان نیروی هوايی از اجرای سريع اولین عملیات
در اولین ساعات پس از هجوم متجاوز ،در حقیقت آغاز جنگی روانی علیه استراتژيستهای
ارتش عراق بود ،چرا که آنها حمالت هوايی خود علیه نیروی هوايی جمهوری اسالمی ايران را
با اتکاء بر اين باور طراحی کرده بودند که نیروی هوايی توان پاسخگويی به تهاجم را نخواهد
داشت و بیدرنگ پس از حمالت ،شیرازه اين نیرو ازهم گسیخته شده و ارکان نظام فرو خواهد
ريخت .از سوی ديگر ،نظر فرماندهان اعالم توان مقاومت مقابله به مثل ،سرعت ،قدرت
کوبندگی و قابلیت ا نعطاف نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران به زمامداران عراق بود تا
شايد آنان را از ادامه خشونت و دشمنی آشکار بازدارد .اما اصرار نیروی هوايی عراق بر ادامه
حمالت باعث شد تا صبح روز يکم مهر  6903با يکی از بزرگترين و کوبندهترين پاسخهای
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جنگهای هوايی جهان مواجه شوند .به اين ترتیب ،نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران
با اجرای بزرگترين عملیات هوايی خود به نام کمان ،33که بر پايه طرح نبرد البرز پیادهسازی
گرديده بود ،بار ديگر ضربه بسیار سهمگین و غافلگیرکنندهای را به دشمن بعثی وارد ساخت و
رژيم بعثی صدام را ،که يکی از آمادهترين ارتشهای آن روز جهان را در اختیار داشت ،در بهت
و حیرت فرو برد .اهداف اين عملیات پايگاههای هوايی ،مخازن سوخت و مهمات ،پااليشگاهها،
آشیانه هواپیماها ،پناهگاههای تعمیرات و نگهداری هواپیما ،باندهای پروازی ،رادارهای
هدايتکننده هواپیماهای جنگی ،برجهای مراقبت و مراکز مخابراتی عراق در پايگاههای هوايی
کرکوک ،موصل ،رشید ،حبانیه ،ناصريه ،شعیبیه ،کوت و المثنی بود .انتخاب اين اهداف از بُعد
تاکتیکی ،دشمن را در ابعاد خدمات پشتیبانی رزمی و آتش پشتیبانی هوايی ،دفاع هوايی و
اطالعات و هشدار اولیه در میدان جنگ با موانع زيادی روبرو میساخت و در نهايت ،میتوانست
به تهاجم عراق در خوزستان پايان داده و حرکت دشمن را متوقف سازد (نورانی.)91 :6991 ،
 .6طرح ذوالفقار در شهریور ( 1359نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران)
از ابتدای خرداد  ،6903چندين بار نیروی دريايی ارتش به حالت آمادهباش درآمد ،زيرا از
بندرعباس که ناوگان يکم نیروی ارتش در آنجا مستقر بود ،تا خرمشهر و بوشهر يگانها
آمادهباشهای مختلفی را تا شروع جنگ تحمیلی تجربه کردند .طرح ذوالفقار به عنوان يک
طرح جامع که در آن توضیح داده شده بود اگر جنگی شروع شود نیروی دريايی چه واکنشی
داشته باشد و چگونه بتواند انسجام خود را حفظ کند ،در اختیار نیروی دريايی ارتش قرارگرفت.
(شايان ذکر است که نیروی دريايی به دلیل موقعیت خود در منطقه جنوب در جريان انقالب
کمترين خسارت و فرسايش را متحمل شد و از نظر آمادگی نسبت به ساير نیروها در وضعیت
بهتری قرار داشت).
طرح ذوالفقار يک طرح جامع بود که در آن ،همه جزئیات مشخص شده بود .از جمله اينکه
در صورت شروع جنگ احتمالی ،چگونه مقابله کنیم و چگونه گسترش يابیم .حتی مسئولیت و
آرايش تک تک افراد از سرباز تا فرمانده نیرو در آن شرايط شرح داده شده بود و انواع
پیوستهای لجستیکی ،مخابراتی ،عملیاتی و اطالعاتی را دربرداشت.
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دريادار محمدحسین ملکزادگان ،فرمانده اسبق نداجا در مورد نحوه اجرای طرح ذوالفقار
میگويد « :نیروی دريای ارتش با شروع جنگ از شب اول هجوم عراق و با توجه به اين طرح ،در
پست فرماندهی تشکیل جلسه داد .در اين جلسه که فرمانده وقت نیرو ،جانشین و معاون
عملیات نیز حضور داشتند ،شبانه به قرارگاه تعیینشده در طرح به عنوان نیروی رزمی 196که
در پايگاه بوشهر مستقر بود ،رفتیم و ستاد فرماندهی نیروی دريايی را تشکیل داديم .از فردای
همان روز برنامههای شناسايی را مطابق برنامههای از پیش طراحیشده شروع کرديم .از اين
طرح کلی 19 ،طرح و عملیات بیرون آمد که به صورت جزئی به آنها پرداخته بود ،که
معروفترين آنها عملیات مرواريد است .نیروی دريايی با طرح و برنامه منظم خود توانست
واکنش بسیار دقیق و منظمی در برابر حمله دشمن داشته باشد .با توجه به اين موضوعات،
نیروی دريايی در راستای طرح عملیاتی خود ،در اولین گام سکوهای البکر و االمیه و در
گامهای بعدی شناوریهای دشمن را با برنامهريزی در يک فرصت کوتاه از بین برد که اين
حرکات به قطع صدور نفت از اين سکوها و انهدام کامل نیروی دريايی عراق انجامید و خلیج
فارس عرصه سیادت دريايی نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران شد( ».خاطرات
شفاهی دريادار محمدحسین ملکزادگان)
بند مأموريت نیروی دريايی در طرح ذوالفقار به اين شرح بود:
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ضمن دفاع از تأسیسات حیاتی
کشور در خلیج فارس ،راه های مواصالتی دریایی را تأمین و از حرکت کشتیهای
تجاری به سوی بنادر کشور هدف ممانعت به عمل میآورد.
 .7کودتای نافرجام نقاب
کلمه نقاب نام کودتايی است که به غلط «کودتای نوژه» نامیده می شود .واژه نقاب از
حروف اول عبارت «نجات قیام ايران بزرگ» تشکیل شده است .اين کودتا که توسط تعدادی از
عناصر سیاسی ضدانقالب و تعدادی از کارکنان ارتش شاهنشاهی و با هدايت سرويسهای
جاسوسی بیگانه طراحی شده بود ،در نهايت توسط کارکنان ارتش شناسايی و خنثی گرديد.
اگرچه رهبران کودتا در اعترافات خود هدف آن را براندازی نظام جمهوری اسالمی بیان کردند،
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ولی با توجه به قابلیت های مردمی انقالب و استعداد و امکانات کودتاگران و حضور کارکنان
مؤمن در ارتش ،از ابتدا احتمال موفقیت آن بسیار ضعیف بود .با اين حال ،در هدف حداقلی،
میتوانست اعتماد مردم و مسئولین کشور را نسبت به ارتش خدشهدار نمايد که در واقع ،به اين
هدف حداقلی خود رسید .لذا پس از شکست طرح کودتا و در آستانه جنگ عراق علیه ايران،
تعدادی از فرماندهان عالیرتبه و کارکنان ارتش به اتهام شرکت در کودتا دستگیر و بسیاری
ديگر از فرماندهان يگانهای عمده ارتش ،دستخوش دگرگونی و جابجايی شدند .در حالی که
اين جابجايی در زمانی که تهديد حمله عراق در حال عملی شدن بود ،آسیب بزرگی به پیکره
ارتش وارد کرد و به آمادگی رزمی يگانهای ارتش ،به ويژه نیروی زمینی و نیروی هوايی،
آسیب قابل توجهی وارد کرد .بنابراين ،با اجرای طرح کودتای نافرجام نقاب از سوی دشمن و
اقداماتی که در جهت مقابله با آن از سوی نیروهای خودی انجام شد ،تغییراتی به شرح زير در
سازمان ارتش به وجود آمد:
الف) تعداد قابل توجهی از فرماندهان يگانهای حساس اجا دستگیر و يا برکنار شدند.
ب) تعدادی از يگانهای ارتش ،به ويژه در خوزستان( ،اگرچه به طور موقت) در پادگانها
محصور شدند و از ادامه عملیات آنها ممانعت به عمل آمد.
ج) برای پروازهای عملیاتی و آموزشی نیروی هوايی محدوديت ايجاد گرديد.
بنابراين ،عوامل فوق در نهايت به ضعف قوای ارتش در دو ماه قبل از شروع جنگ منجر شد،
اما با وجود اين ،ارتش با تمام قوا و کامالً هوشمندانه پس از آغاز جنگ از کشور اسالمی دفاع کرد.
 .1علل تضعیف قدرت دفاعی و شکست قدرت بازدارندگی قبل از جنگ تحمیلی
بازدارندگی مقولهای کشوری و در سطح ملی است و مفهوم آن اين است« :بازدارندگی
حالتی است که يک واحد سیاسی با بهکارگیری مؤلفههای ششگانه قدرت (وضعیت جغرافیايی،
سیاسی ،اجتماعی ـ فرهنگی ،اقتصادی و نظامی) از خود به نمايش میگذارد تا دشمن را از
بهکارگیری قدرت نظامی (زور) منصرف گرداند ».بنابراين ،تنها ارتش نمیتواند متولی
بازدارندگی باشد .اگرچه بازدارندگی در رفتار نظامی ارتش و نیروهای مسلح تجلی پیدا میکند،
اما پرواضح است که ارتش به دلیل شرايط پس از وقوع انقالب اسالمی از حالت بازدارندگی در
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برابر عراق خارج شده بود؛ يعنی پس از اينکه ارتش در مقابل انقالب اسالمی منفعل شد و ضمن
عدم حمايت از رژيم گذشته ،حالت بیطرفی اتخاذ کرد و همراهی بسیاری از ارتشیان با مردم
در انقالب ،باعث شد انقالب پیروز شود؛ به عبارت ديگر ،انقالب اسالمی و انقالبیون ارتش ،ابتدا
ارتش ،را بیخاصیت کردند و سپس انقالب را به پیروزی رساندند که چارهای هم غیر از اين
نبود .اما پس از اينکه امام راحل عظیمالشأن(ره) تصمیم به استفاده و بهکارگیری ارتش برای
مقابله با ضدانقالب و دشمن متجاوز گرفت ،بازسازی ارتش شروع شد .بازسازی يعنی
بازگرداندن انضباط ،شخصیت و پرستیژی که با وقوع انقالب ازدست رفته بود تا بتواند به
پیروزی برسد .بنابراين ،طبیعتاً زمانی برای اين کار الزم بود .از طرف ديگر ،آيا ساير مبانی
قدرت در بازدارندگی ،مثل انسجام سیاسی و اجتماعی ملت ،توان اقتصادی و ...همه پای کار
آمده بودند؟ چنانچه به دقت به حوادث بیست ماه اول انقالب نگاه کنیم ،متوجه خواهیم شد که
نه فقط ارتش ،که ساير مؤلفههای ضامن بازدارندگی نیز از انجام وظیفه بازدارندگی ناتوان
بودهاند .همچنین در اين زمان ،هیچ دستور و يا فرمانی از مقامات مافوق نظام ج.ا.ا برای حضور
در صحنه دفاع و مقابله با تهديدات عراق و يا حداقل انجام يک رزمايش و ابراز وجود در مقابل
تهديدات فوق ديده نمیشود .بنابراين ،با مطالعه شرايط سیاسی پس از انقالب و بررسی رفتار
مسئولین و احزاب و گروههای سیاسی فعال کشور در ماههای اولیه پس از انقالب به گزارههای
زير میرسیم:
 )6عدم باور ملی ،به ويژه در سطح مسئوالن به تهديد نظامی عراق.
 )9عدم انسجام در سطح مديريت کالن و تصمیمساز و تصمیمگیر کشور.
 )9وجود اختالفات سیاسی و عدم انسجام در نیروهای دفاعی.
 )1تضعیف ارتش به دلیل حضور در حکومت نظامی در قبل از انقالب و بر اثر
نابسامانیهای پس از انقالب.
 )0حضور ارتش در آرامسازی مناطق آشوبزده و مبارزه با ضدانقالب.
 )1شکست جمهوری اسالمی ايران در مرحله بازدارندگی و آغاز تجاوز دشمن.
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 .9اقدامات ارتش پس از حمله ارتش عراق در جهت تثبیت دشمن
با عنايت به اينکه نیروی زمینی ،ماهها قبل از جنگ در منطقه غرب و شمالغرب با
ضدانقالب جدايیطلب در کردستان و آذربايجانغربی درگیر بود و بخشی از نیروهايش به شرح
جدول زير در آن مناطق مشغول نبرد بودند ،لیکن از زمانی که اولین بمبارانهای دشمن و
حرکات يگان های زمینی او در خاک ايران آغاز شد ،ديگر ترديدی باقی نماند که جنگ تمام
عیاری علیه جمهوری اسالمی ايران آغاز گرديده و از آن ساعت موانع برای هرگونه دفاع ارتش
برداشته شد.
ردیف

یگان عمده

یگان

مالحظات

6

لشکر 99سنندج

به طور کامل

درگیر با ضدانقالب در منطقه شمالغرب

9

لشکر 11ارومیه

به طور کامل

درگیر با ضدانقالب در منطقه شمالغرب

9

لشکر 96زرهی

تیپ 9بیستون

يک تیپ به طور کامل زير امر قرارگاه
غرب و شمالغرب

1

لشکر 61قزوين

تیپ 9زرهی همدان

يک تیپ به طور کامل زير امر قرارگاه
غرب و شمالغرب

0

لشکر 96حمزه

 9گردان

تحت کنترل قرارگاه غرب و شمالغرب

1

لشکر77
خراسان

 1گردان

تحت کنترل قرارگاه غرب و شمالغرب

7

تیپ 99نوهد

به طور کامل  0گردان

بعد از کودتای نقاب به  9گردان کاهش
يافت

9

تیپ 91خرمآباد

 9گردان666،693،699

زير امر قرارگاه غرب و شمالغرب

3

تیپ 00هوابرد

 9گردان 691و 690

زير امر قرارگاه غرب و شمالغرب

66

هوانیروز

پايگاه هوانیروز کرمانشاه

به عالوه تعدادی بالگرد شنوک از اصفهان
(تحت کنترل عملیاتی قرارگاه غرب و
شمالغرب)

جدول شماره  :3یگانهای عمده نیروی زمینی درگیر در کردستان و آذربایجان غربی و بخشی از استان کرمانشاه در
مقابله با گروهكهای مسلح ضدانقالب و حفظ امنیت منطقه همزمان با آغاز جنگ ایران و عراق
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در هر صورت ،نیروهای ارتش برای کند کردن حرکات دشمن ،سپس متوقف کردن و
تثبیت دشمن ،يعنی از حالت آفندی به حالت پدافندی در آوردن نیروهای عراقی ،تالش خود را
آغاز کردند .در اين مرحله از دفاع مقدس ،يعنی در ماههای اول و دوم شروع جنگ تحمیلی،
نیروی زمینی با احضار و آموزش کوتاهمدت (60روزه) بیش از  90666نفر از سربازان منقضی
خدمت  ، 6901که به عنوان نیروی احتیاط به خدمت فراخوانده شده بودند ،يگانهای خود در
مناطق عملیاتی را تقويت کرد و برای اولین بار در مقابل يگانهای متجاوز ارتش عراق خط
پدافندی تشکیل داد و بدينوسیله مأموريت تثبیت دشمن را به انجام رسانید .اين اقدام در
دستورالعمل شماره( 9طرح دفاعی کلی خوزستان) ،که در تاريخ  96آبان ماه  6903از سوی
قرارگاه تاکتیکی نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا در دزفول به امضای مرحوم سرلشکر ظهیرنژاد صادر
شده ،مستند میباشد( .اصل سند در هیئت معارف جنگ موجود است).
 .11تاریخ ورود یگانهای نیروی زمینی به منطقه جنوب
پس از جدی شدن تهديدات عراق ،يگانهای نیروی زمینی به مرور آماده شده و برای حضور
در مناطق عملیاتی حرکات خود را آغاز کردند .جدول زير که بر اساس گزارش يگانها پس از
استقرار در منطقه مأموريت آنها تهیه شده ،حاکی از زمان ورود آنها به منطقه جنوب است.
ردیف

یگان

تاریخ ورود محل استقرار

فرمانده یگان

6

ل 39زرهی 03/1/91

سرهنگ زرهی عباس
ملکنژاد
چنگوله تا دهانه
سرهنگ زرهی
فاو
غالمرضا قاسمی

9

تی 9ل39
زرهی
03/1/91
دشت
آزادگان

از پاسگاه صفريه
تا پاسگاه سوبله

سرهنگ صفوی

9

ل 61زرهی 03/7/60

منطقه غرب
دزفول (سبزآب)

سرهنگ سیروس
لطفی

مالحظات

گد 939تانک سرهنگ صفوی سهی
گد 916تانک سرگرد علی عطارزاده
گد 610مکانیزه سرگرد مدارائی
گد 666مکانیزه سرگرد سبزالون
گد 969توپخانه سرگرد نبیاهلل
ابراهیمی
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1
0
1

تی 6قزوين 03/7/60

منطقه هويزه

سرهنگ ايرج
جمشیدی

03/7/60

منطقه هويزه

سرهنگ محمد
جوادی

از طالئیه تا
خسروآباد آبادان

سرهنگ اسماعیل
بدرخواهان

تی9
همدان

تی 6ل03/1/91 39

جدول شماره  :4مشخصات یگان های وارد شده به منطقه جنوب

با توجه به طرح ابوذر ،نیروی زمینی مأموريت داشت با لشکرهای سرزمینی در مناطق غرب
و جنوب ،ضمن ايجاد پرده پوشش در مقابل تهاجم عراق ،با ايجاد تأخیر ،مانع دستیابی سريع
ارتش متجاوز به اهداف از پیش تعیین شده شود؛ به اين معنی که با استفاده از عوارض زمین،
دشمن را به مواضع قابل دفاع کشانده و آماده شوند تا رسیدن عمده قوا او را دچار فرسايش
نموده و برای دفع تجاوز اقدام نمايند .اساساً تا زمانی که تجاوز دشمن سد و متوقف نگرديده
باشد ،اجرای پاتک يا آفند متقابل مقدور نیست .بنابراين ،بحث تثبیت و متوقف نمودن ارتش
متجاوز عراق ،از اساسیترين مباحث جنگ عراق علیه ايران است که ارتش و ساير مدافعین در
روزهای آغازين جنگ موفق شدند که ماشین جنگی عراق را از حرکت بازدارند و ارتش متجاوز
را پشت رودخانههای کرخه و کارون در منطقه جنوب و روی ارتفاعات بازیدراز و ساير ارتفاعات
مرزی در غرب کشور متوقف نمايند .در عین حال ،به نظر میرسد آنطور که بايد و شايد در
ادبیات دفاع مقدس به آن پرداخته نشده و به اهمیت و حساسیت آن توجه نشده است .در
حالی که ،ساير عملیات آفندی ،به خصوص در سال دوم جنگ ،تحت تأثیر اقدامات و
عملیات های سال اول جنگ بود که ضمن متوقف نمودن دشمن با انجام عملیاتهای محدود،
فرسايش الزم را در او ايجاد کرده و برای عملیاتهای بزرگ سال دوم آماده نمود .بنابراين،
توجه به چهار نکته اساسی در متوقف کردن و سد کردن راه پیشروی دشمن و ممانعت از
دستیابی به اهداف اولیه دشمن ضروری میباشد:
 )6اهمیت اقدام سرنوشتساز و حیاتی متوقف کردن و تثبیت دشمن.
 )9نقش ارتش با همه محدوديتهای خود در زمین ،هوا و دريا در متوقف نمودن
دشمن
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 )9متوقف سازی متجاوز ،سرآغاز و زمینهساز حرکت نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ايران در اقدامات آفندی بعدی بوده است.
 )1به منظور تثبیت ،فرسايش و شکست راهبرد جنگ برقآسای دشمن در سال اول
جنگ حدود يکصد عملیات انجام شد که مهمترين آنها عبارتست از عملیات
کمان 33در روز اول مهرماه  ،03عملیات مرواريد هفتم آذر 03و عملیات
ثامناالئمه در پنجم مهرماه.6916
 .11اقدامات مهم ارتش جمهوری اسالمی ایران در سال اول جنگ
در اين قسمت ضروری به نظر میرسد تا فهرست بخشی از اقدامات نیروهای سهگانه ارتش
در سال اول جنگ را به طور مختصر برشماريم:
الف) نزاجا
 )6مقاومت در مقابل هجوم ارتش عراق و انجام عملیات تأخیری به منظور جلوگیری
از دستیابی سريع به اهداف خود.
 )9انجام شناسايیهای الزم و استقرار مناسب نیروهای خودی جهت جلوگیری از
پیشروی دشمن.
 )9احضار ،آموزش و بهکارگیری بیش از  90666نفر از سربازان منقضی خدمت 01
به عنوان نیروی احتیاط.
 )1متوقف نمودن و تثبیت دشمن در مواضع نامناسب.
 )0آغاز حمالت محدود نیروهای خودی جهت حفظ روحیه خودی و شناسايی با رزم.
 )1سازماندهی و تکمیل يگانهای ارتش همزمان با تجاوز عراق به دلیل آسیبهای
پس از کودتای نقاب.
 )7آموزش نیروهای مردمی و سپاه.
 )9اعزام و گسترش لشکرهای  96و  39زرهی و گروه رزمی  97زرهی از نیروی
زمینی ارتش در نیمه اول سال  6903به مناطق مرزی.
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 )3ممانعت از تداوم عملیات آفندی دشمن در سه ماهه اول تجاوز ،به ويژه در منطقه
سوسنگرد و رودخانههای کرخه و بهمنشیر.
 )66ايجاد زمینه برای حضور سپاه در جنگ و تسلیح نیروهای بسیج و سپاه ،با وجود
همه مخالفتها و موانع.
 )66تالشهای فوقالعاده هوانیروز در نبردهای تخصصی و شجاعانه با تانکهای دشمن
و ايفای نقش تاريخی در تثبیت دشمن.
 )69انجام بیش از يکصد عملیات آفندی و پدافندی به صورت مستقل يا با همکاری
نیروهای سپاه و نیروهای مردمی در سال اول جنگ.
 )69شکست راهبرد دشمن در جنگ به اصطالح برق آسا و ممانعت از رسیدن او به
اهداف اولیه.
الزم به ذکر است برای تبیین بیشتر موضوع تثبیت دشمن در منطقه جنوب و تشکیل خط
پدافندی در مقابل ارتش عراق ،سندی با عنوان «دستورالعمل شماره( 9طرح دفاعی خوزستان)»
موجود است که در  96آبان  6903در «قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب (دزفول)» صادر شده و
مرحوم سرلشک ر ظهیرنژاد به عنوان فرمانده وقت نزاجا آن را امضاء نموده است( .تصوير اصل
سند در مرکز اسناد هیئت معارف جنگ شهید صیادشیرازی موجود است).
ب) نهاجا
 )6دفع و کماثر نمودن عملیات هوايی دشمن با اجرای پدافند عامل و غیرعامل در
.03//1/96
 )9انجام عملیات انتقامی در روز اول مهرماه با حداقل  616فروند جنگنده درون
خاک عراق.
 )9کسب برتری هوايی نسبی در سال اول جنگ.
 )1پشتیبانی هوايی نزديک مؤثر از عملیات يگانهای زمینی و مشارکت در متوقف
نمودن دشمن.
 )0کسب اطالعات راهبردی و تاکتیکی.
 )1انهدام زيرساختهای اقتصادی و تأمین انرژی عراق.
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 )7رهگیری هواپیماهای عراقی و ناامن نمودن آسمان ايران برای جنگندههای ارتش
متجاوز.
پ) نداجا
 )6تشکیل گروه رزمی 196به منظور فرماندهی منطقه عملیات دريايی در جنوبغرب.
 )9خارج کردن شناورهای نداجا از اروندرود به منظور جلوگیری از غافلگیری و انهدام
آنها در حمله اولیه عراق.
 )9ممانعت از گسترش نبرد به خلیج فارس با انجام گشتهای دريايی.
 )1درگیری مؤثر و موفق با يگانهای شناور عراقی در عملیات مرواريد و شهید
صفری و انهدام نزديک به دوسوم نیروی دريايی عراق در روز شصت و هفتم
جنگ ،که موجب شد باقیمانده نیروی دريايی عراق تا پايان جنگ در اسکلههای
خود در محاصره قرار گرفته و از صحنه نبرد به طور کامل خارج باشند.
 )0کسب سیادت دريايی و حاکمیت مطلق بر آبهای خلیج فارس و دريای عمان.
 )1انهدام سکوهای البکر و االمیه.
 )7شرکت مؤثر در عملیات دفاع از خرمشهر به وسیله تکاوران دريايی.
 )9ايجاد فضای امن در آبراهها به منظور تدارکات و پشتیبانی از نیروهای خودی ،به
ويژه در حفظ آبادانِ تقريباً محاصره شده.
 )3حفاظت از منابع نفتی در جزاير سرزمینی خلیج فارس.
 .12دستور امام خمینی(ره) به جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش
هم زمان با اتفاقات صحنه جنگ ،صحنه سیاسی کشور نیز شاهد رقابت تنگاتنگ رقبای
سیاسی و درگیری مردم در جنگ داخلی با منافقین و ائتالف منافقین با بنی صدر ،رئیس
جمهور (وقت) ،و فرمانده کل قوا بود که نهايتاً به عزل رئیس جمهور از فرماندهی کل قوا
انجامید .امام خمینی(ره) پس از عزل بنی صدر طی حکمی به شرح زير ،موقتاً اختیارات
فرماندهی کل قوا را برای اداره صحنه جنگ به شهید سرلشکر ولیاهلل فالحی تفويض فرمودند:
(نرم افزار صحیفه امام (ره) خرداد)6916
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بسم اللَّه الرحمن الرحیم
تیمسار ولىاللّ ه فالحى ،جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهورى اسالمى ايران.
تا تعیین تکلیف جانشین فرماندهى نیروهاى مسلح ،ستاد مشترک مجاز است با استفاده
از اختیارات مقام رهبرى مأموريتها و وظايف محوله را انجام دهد.
  96خرداد  - 6916روح اللّه الموسوى الخمینىبنابراين ،با حکم فوق ،فرماندهی جنگ در مناطق غرب و جنوب در اختیار ستاد ارتش و
جانشین رئیس و سرپرست ستاد ارتش قرار میگیرد و اقداماتی برای شکستن حصر آبادان و
اجرای عملیات ثامناالئمه نیز صورت میگیرد .اما پس از عملیات موفقیتآمیز ثامناالئمه و
شکستن حصر آبادان و شهادت فرماندهان عالی جنگ در سانحه سقوط هواپیمای سی،696
تغییرات و دگرگونیهای ديگری در سطح فرماندهی عالی جنگ و صحنههای نبرد با دشمن
صورت میگیرد که به طور مختصر به اقدامات ارتش در آن مقطع نیز اشاره خواهد شد.

 .13اقدامات ارتش در سال دوم جنگ
با اتفاقات اخیر و شهادت جانشین رئیس ستاد مشترک ،که وظیفه فرماندهی و اداره جنگ
را نیز به عهده داشت ،شورای عالی دفاع ،سرهنگ صیادشیرازی را که در آن زمان فرمانده
منطقه شمالغرب کشور و مشغول پاکسازی شهرهای کردستان از لوث وجود ضدانقالب بود،
برای فرماندهی نیروی زمینی پیشنهاد کرد و سرتیپ ظهیرنژاد فرمانده نیروی زمینی را به
رياست ستاد ارتش برگزيد که هر دو تصمیم مورد تصويب حضرت امام خمینی(ره) ،فرمانده کل
قوا ،قرار گرفت .شايان ذکر است که با اين انتصابات ،دو اتفاق مهم در نیروی مسلح درگیر با
ارتش عراق افتاد .اول اينکه يک بار ديگر نیروی زمینی با جابجايی فرماندهان يگانهای عمده و
سازماندهی مجدد مواجه شد و غالب فرماندهان جابجا شدند و عموماً فرماندهان همفکر ،جوان،
همرأی و همنظر با فرمانده جديد نزاجا به مشاغل عمده نیرو منصوب گرديدند و دوم اينکه بر
اساس ابتکار عمل شهید صیاد ،روابط جديدی بین ارتش و سپاه مبتنی بر همکاری و نوعی
فرماندهی مشترک بر عملیاتها و میدانهای نبرد با استفاده از تجارب پُرارزش سال اول جنگ
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حاکم شد .اين همکاری مشترک طبیعتاً تحرک فوقالعادهای را در جبههها ايجاد کرد .به تعبیر
دشمن در يکی از اسناد به دست آمده از پرونده شهید صیاد در استخبارات عراق ،ماشین جنگی
ايران به حرکت درآمد و باعث شد ظرف هشت ماه ،يعنی از دهم مهر( 6916تاريخ انتصاب
فرمانده جديد نزاجا) تا سوم خرداد  ،6916با انجام عملیاتهای مشترک طريقالقدس،
فتحالمبین و بیتالمقدس ،مرحله دفع تجاوز دشمن آغاز شده و قريب به  69066کیلومترمربع
از 60هزارکیلومترمربع سرزمینهای اشغالی آزاد گردد 1.بنابراين ،اقدامات ارتش در سال دوم
جنگ که منجر به تحرک وسیع نیروهای ارتش و سپاه در جبههها گرديد به شرح زير خالصه
میشود:
 )6انتصاب سرهنگ علی صیادشیرازی به فرماندهی نزاجا.
 )9آموزش و تجهیز سپاه برای ورود به جنگ.
 )9تشکیل قرارگاه مشترک ارتش و سپاه به منظور طراحی و فرماندهی عملیاتهای
کربال.
 )1دفع تجاوز دشمن در هشت ماه با عملیاتهای مشترک (طريقالقدس ،فتحالمبین
و بیتالمقدس).
رزمآوران پرتوان ايران اسالمی اعم از ارتشی ،سپاهی ،بسیجی و جهاد سازندگی ،در واپسین
ماههای سال دوم جنگ ،در پناه عزم ملـی با وحدت و انسجام کامل که بـه «ترکیـب

مقـدس»9

معـروف شـده بـود ،توانسـتند بخش عمدهای از سرزمین اشغالشده خود را از وجود دشمن
متجاوز پاک نمايند .اوج اين رشد و بالنـدگی و حماسهآفرينی در عملیات بیتالمقدس و
بازستانی خرمشهر نمايـان گرديـد ،تـا آنجـا کـه امروزه در روايت تاريخ جنگ ،خرمشهر نمـاد
مقاومـت بـیماننـد و نمونـه اراده ملـت سرفراز ايران برای کسب پیروزی به شمار میآيد.
 .6در عملیاتهای ثامناالئمه ،طريقالقدس ،فتحالمبین و بیتالمقدس مجموعاً ده هزار کیلومترمربع از سرزمینهای اشغالی توسط
ر زمندگان اسالم آزاد شد .دشمن چون در منطقه و مواضع نامناسبی قرار گرفته بود ،از 9066کیلومترمربع نیز داوطلبانه عقبنشینی
کرد.
 .9ترکیب مقدس واژه آشنايی است که فـرماندهی وقت نزاجا ـ شـهید سـپهبد صـیادشیــرازی ـ در گفتههای خود برای فراهم نمودن
وحدت و همدلی بین نیروهای ارتش و سپاه از آن بهـره مـیبـرد و البتـه بسیار کارساز افتاد ،تا جايی که توانست در دورانی از جنگ
اين وحدت را از قوه به فعل درآورد و عملیاتهـای موفقی را با ترکیب نیروهای مردمی و سپاه و ارتش به سرانجام رساند.
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 .14سال سوم تا پایان جنگ (تنبیه متجاوز)
تدبیر شهید بزرگوار سپهبد صیادشیرازی برای انجام عملیاتهای مشترک با ترکیب مقدس
و ادغام نیروهای سربازمحور و بسیجیمحور به عنوان يک ابتکار در مرحله دفع تجاوز بسیار
کارساز بود و نتايج چشمگیری پديد آورد ،اما برای مرحله بعدی جنگ تحمیلی که تعقیب و
تنبیه متجاوز بود ،مشکالتی ايجاد شد .برای توضیح اين مشکل به وجود آمده میتوان گفت
فرماندهی مشترک ـ با اين تعبیر که در يک عملیات ،نام دو فرمانده باشد ـ از نظر اصولی کاری
غیر علمی بود که در هیچ مدرک معتبر علمی و نظامی ،مشابهی برای آن وجود ندارد .به عبارت
ديگر ،در اين اقدام ،اصل وحدت فرماندهی که يکی از اصول جنگ است ناديده يا کمرنگ فرض
شده است .لیکن در شرايط سال دوم جنگ که کشور در اشغال دشمن بود ،برای رسیدن به
هدف دفع تجاوز ،اين گزينه (دو فرمانده برای عملیات) اجتنابناپذير بود و با رهنمودهای
حضرت امام(ره) و فرمانده نزاجا ،فرمانده سپاه و اطاعت ردههای فرماندهی از آن و شرايط
استثنايی سال دوم جنگ و درک مسئله حضور دشمن و اشغال سرزمین ،نیروها و فرماندهان
ارتشی و سپاهی را به درجه ای از اخالص و ايثار و گذشت رسانده بود که به راحتی يکديگر را
تحمل میکردند و همین عامل پیروزیهای شگفتانگیز در سال دوم شد؛ يعنی اينکه انگیزه
بیرون راندن دشمن ،توصیه حضرت امام(ره) به وحدت و عشق رزمندگان به اجرای فرامین
حضرت امام(ره) ،اخالص و گذشت فرماندهان و رزمندگان ،نقیصه غیرعلمی بودن فرماندهی
مشترک و نقصان وحدت فرماندهی را رفع نمود .اما از سال سوم و پس از پیروزیهای سال
دوم ،که احتماالً باعث ايجاد نوعی غرور کاذب بین فرماندهان و رزمندگان نیز شده بود و در
شرايطی که جنگ در خاک دشمن ادامه داشت و دشمن سرسختانه از سرزمین خود دفاع
میکرد ،بین فرماندهان ارتشی و سپاهی اختالفاتی ايجاد شد ،البته شهید صیادشیرازی به
عنوان فرماند ه ارتشی حاضر در صحنه نبرد ،تالشهای زيادی برای ايجاد وحدت فرماندهی در
جبهههای جنگ انجام دادند ،لیکن به هر دلیل ،اين تالشها موفق نبود (شهیدی ،پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) .اين اختالفات تا پايان عملیات بدر تشديد شد و نهايتاً پس از
مالحظات فراوان و اقدامات مختلف در رده عالی جنگ ،ناچار در سال  11تصمیم به جداسازی
عملیاتهای ارتش و سپاه و انجام عملیاتهای مستقل اتخاذ گرديد .بنابراين ،خالصه اقدامات و
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تغییرات بعد از فتح خرمشهر در سال دوم جنگ تا اواخر سال هفتم به شرح زير خالصه
میشود:
 )6اختالف در فرماندهی بین ارتش و سپاه.
 )9تالش ناموفق ارتش (شهید صیادشیرازی) برای ايجاد وحدت فرماندهی در جنگ.
 )9انجام عملیاتهای ناموفق رمضان ،والفجر مقدماتی ،والفجر ،6خیبر و بدر.
 )1جداسازی عملیاتهای ارتش و سپاه از سال .11
 )0پشتیبانی يگانهای ارتش از کلیه عملیاتهای سپاه در هوا و زمین.
 )1انجام عملیاتهای قادر ،کربال 1و 7توسط نزاجا.
 )7پدافند ارتش در بیش از  6666کیلومتر از مرز ايران و عراق تا پايان جنگ.
توضیحات بیشتری پیرامون اتفاقات فوق از زبان و قلم ساير کارشناسان و فرماندهان دفاع
مقدس به شرح زير ارائه می شود:
الف) ادغام نیروها

با وجود اينکه تج ربه ادغام ،ترکیب و هماهنگی نیروهـای سـپاه پاسـداران و نیـروی زمینی
ارتش در مقاطعی از جنگ اعجازآفرين و کارساز بوده و نتیجـه انکـارناپذيری داشـته است ،اما
رويدادهای بعدی به روشنی نشان میدهد که اين اقدام به صورت موردی و تحت شرايط ويژه
انجام گرفته و به صورت مستمر میتوانست شکننده باشد و چون هیچگونه ارتباط تـدوين
شـدهای بـین دو نیرو وجود نداشت و نیروهای ادغامی در سلسله مراتب فرماندهی همديگر قرار
نداشـتند ،در مواقع ضرورت ،مسائل ،مشکالت و تصمیمگیریهای نهايی با دخالت افراد ذینفوذ
و در پـارهای اوقات با وساطت کسانی خارج از سلسله مراتب و بـه صورت کـدخدامنشی حـل و
فصـل مـیگرديد ،کـه البته چنین روشهايـی در نظام مديريتی پیچیده دنیای امروز ،آن هـم
در رأس هـرم و در شرايط بحرانی کـه دقايق و ثانیـهها در تصمیمگیری سرنوشتسـاز اسـت،
نـه تنهـا جايگـاه مطلوبی ندارد ،بلکه باعث ترديد و عدم قاطعیـت در نظـام تصـمیمگیـری و
طـوالنی شـدن خـط تصمیمگیری شده و میتواند فاجعهآفرين باشد .بنابراين ،بسط و توسعه
روش هدايت نیروهای رزمی با دو فرماندهی مسـتقل و در سازمانهای دولتی با دو مديريت به
عنوان يک الگو و روش امکانپـذير نیسـت و در میـدان عمل فقط در شرايط بسیار نادر
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می تواند مؤثر باشد و تشکیل ستاد کل و تفکیک مأموريت نیروهای ارتش و سپاه در حال حاضر
گواه اين مدعاست و در عمل ثابت شده است که اداره يک سازمان با دو مدير ممکن نیست.
ب) جدایی نیروها

آيتاهلل هاشمیرفسنجانی در خاطرات خود مینويسد :در اين عملیات (عملیات رمضـان)
پیشـروی محـدود داشـتیم ،خیلـی کمتـر از اهداف تعیینشده ،و اولین ضربه به روحیه
رزمندگان کـه فکـر مـیکردنـد چیـزی نمیتواند مانع پیشرویشان شود ،وارد شد .همین
تجربه در عملیات والفجر مقدماتی هم تکرار شد ،با موانعی از نوع ديگر .البته نبايد نقش اختالف
نظر فرماندهان ارتـش و سپاه را در نحوه انجام عملیـات ناديـده بگیـريم کـه يکـی بیشـتر بـه
شـیوههـای کالسیک جنگ میانديشد و ديگری بـه شـیوههـای ابتکـاری و انقالبـی و
شـهادتطلبانه پای میفشرد .مفهوم گفتار آقای هاشمی را به نوعی میتوان از بیانات سردار
محسن رضايی استنباط کرد( .محمد دروديان)79 :6996،
ج) وضعیت ارتش

بررسی پیشینه جنگهای قرن اخیر نشان میدهـد هـیچ ارتشـی در ايـام جنـگ ،نـه تنهـا
بینیاز از حمايتهای ويژه دولتها و کمکهای داوطلبانه مردم نبـوده ،بلکـه پیـروزی و يـا
شکسـت همیشه به توانايی استفاده از امکانات نهفته در جامعه و همبستگی و همـدلی
نیروهـای مسـلح و ملت بستگی مستقیم داشته است .در اين راستا ،ارتش جمهوری اسالمی
ايران افزون بر ايـنکـه از اين قاعده نمیتواند مستثنی باشد ،بلکه از آن جايی کـه وقـوع
انقـالب تمـام زيـرسـاختهای آن را دگرگون کرده بود ،به عنوان يک نیاز مضاعف میبايستی
مورد حمايت افزونتری قرار مـیگرفـت؛ در صورتی که ،پشتیبانی از ارتش در زمان جنگ
مشکالت عديده داشت( .ارتش در هشت سال دفاع مقدس)69 :6996 ،
به عنوان يک نمونه روشن ،میتوان به افزايش ساختار سازمانی نیروها اشاره کرد که به
طـور معمول ،در جنگ با احضار نیروهای ذخیره و احتیاط عملی میشود ،اما اين اقـدام بـه
دلیـل گسستگی نظام ارتش ناشی از التهاب اولیه انقـالب نـه تنهـا عملـی نگرديـد ،بلکـه در
رونـد سربازگیری به طور سنتی هم خلل ايجاد گرديد و تمام سربازان در اختیـار ارتـش قـرار
داده نمیشدند .در ايام جنگ ،همواره يکی از مشکالت نیروی زمینی کمبود نیروی انسانی و به
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تبع آن يگان مانوری بود .در همین زمینه ،در کتاب دفاع مقدس آمده است« :عمدهترين
مشکالت نیروی زمینی برای اجرای عملیات آفندی گسترده و سرنوشتساز ،کمبود يگان
مانوری با توجه به عرض جبهه و گسترش يگانها در مواضع پدافندی بود( ».جعفری:6997 ،
 )06به همین دلیل بود که نزاجا در مقاطعی از جنگ ،برای تحرک در جنگ و انجام عملیات
آفندی درخواست واگذاری تعدادی از نیروهای بسیج به اين نیرو را داشت که هیچگاه عملی
نگرديد .سردار محسن رضايی ،فرمانده وقت سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،میگويد« :عملیات
رمضان را که انجام داديم و عدمالفتح حاصل شد ،ديگـر همـه بـرادران ارتش آمدند و گفتند که
بايستی از اصول جنگ ارتش و جداول کالسـیک اسـتفاده شود و نبايد همه نیروهای بسیج را
به سپاه بدهند ،بلکه از نیروهای بسیج بـه ارتـش هم بايد بدهند .قبل از عملیات والفجر
مقدماتی همین بحثها منجر به تعويق زمـان عملیات به مدت يک ماه شد».
 .15روند تضعیف ارتش ایران و تقویت ارتش عراق در شش سال پایانی جنگ
نگاه کارشناسانه از منابع مختلف به پارهای آمار و ارقام و ...و مقايسه گسترش سازمان
خودی و دشمن در سالهای جنگ ،روشنگر محدوديتهای ارتش جمهوری اسالمی ايران در
انجام عملیاتهای مستقل و مداوم میباشد.

جدول شماره :5آمار نیروی انسانی نیروهای سهگانه ارتش در هشت سال دفاع مقدس
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در رابطه با جدول ارائهشده ،محدوديتهايی که در افزايش يگانهای رزمی وجود داشت،
موارد زير قابل ذکر هستند:
الف ) برابر جدول ارائهشده ،آمار پرسنلی نیروی هوايی به نصف و نیروی دريايی به دوسوم
تقلیل پیدا کرده است .استفاده فراوان از هواپیماهای شکاری بمبافکن نیروی هوايی در دو الی
سه ماه اول جنگ (شايد هم استفاده بیش از حد برای متوقف کردن هجوم اولیه متجاوز الزم
بوده باشد) ،عدم امکان پشتیبانی آمادی مؤثر از اين نیرو به علت تحريمهای اعمالشده ،کاهش
توان رزمی و زمینگیر شدن ) (groundهواپیماها و بالطبع کاهش نیروی انسانی تا حد نصف و
همین استدالل در مورد نیروی دريايی وضعیت اين دو نیرو را در از دست دادن درصدی از توان
رزمی خود توجیه میکند.
ب) نیروی زمینی که بیشترين بار جنگ را به دوش داشت ،تعـداد نیروهـايش در چهـار
سال اول جنگ در حد606هزار ثابت ماند و تنها در دو سال آخـر606 ،هـزار نفـر نیروی وظیفه
به آن اضافه گرديد.
ج) نیروی زمینی از همان روزهای آغاز جنگ دست بـه گسـترش سـازمان خـود زد و
چون منابع الزم را در اختیار نداشت با استفاده از نیروی انسانی پشت جبهه (عمومـاً مراکـز
آموزشی) و کم و زياد کردن يگانهای رزمی اقدام به تشکیل چند يگان نمود (ايجاد تیپ
چهـارم در چند لشکر) .بنابراين ،همیشه با کمبود نیروی سازمانی مواجـه بـود کـه بـا
واگـذاری تعـداد بیشتری افراد وظیفه در دو سال آخر جنگ ،ضمن اينکه کمبود سازمانی
يگانهای رزمی را برطرف نمود (البته در حد جايگزين تلفات رزمی) ،اقدام به تشکیل چند تیپ
مستقل و تعدادی گردان قدس کرد.
د) درباره اقالم و تجهیزات عمده برای يگانهای جديـدالتأسـیس و جـايگزينی اقـالم عمده
انهدامی و تعمیری ،آنقدر شرايط نامطلوب بود که جای هیچگونـه تحلیـل و تفسـیری
نمیماند .با توجه به اينکه تهیه بیشـتر تجهیـزات و سـالحهای سـنگین از منـابع داخلـی
امکانپذير نبود و خريد از منابع خارجی با محدوديت شديد همراه بود ،لذا نیروی زمینی مجبور
گرديد يگانهای خود را با بهرهبرداری از اقالم آمادی موجود در آمادگاهها تجهیز نمايـد ،کـه
اين خود نقض غرض است؛ زيرا اين اقالم محدود به طور معمول بـرای جـايگزين کـردن اقـالم
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انهدامی ،پیشبینی شده بود  .الزم به ذکر است در مـواردی بـا برداشـت از اقـالم بعضـی از
يگانهای رزمـی ،ساير يگانها تجهیز و يا گاهی يگانهای جديدی تشکیل میشدند.
هـ) به علت پايبندی جمهوری اسالمی ايران به ارزشهای انقالب اسالمی و ايستادگی بر
اصول ثابت اخالقی ـ اسالمی سیاست خارجی خود و غیرقابل انعطاف بودن سیاست خارجی
طبق عرف جاری سیاسی ،اکثر قريـب بـه اتفـاق کشـورهای جهـان از فـروش تجهیزات
مناسب مورد نیاز که به طور اجبار در زمان جنگ افزايش يافته بود ،خودداری مـیکردند .به
طوری که ،هیچگاه نتوانستیم سالحهای مورد نیـاز خـود را بـه میـل و اراده خـود انتخاب
کنیم ،چون خريدهای محدود انجـامشـده که از مجـاری مختلـف و از روی اجبـار و بـا واسطه
انجام میگرفت ،در مجموع از کیفیت مطلوب برخوردار نبودنـد و بهـرهوری چنـدانی نداشتند.
آماده نگهداشتن اين تجهیزات برای نیروهـا بـا مشـکالت زيادی همراه بـود .در تحلیلی در اين
باره ،از کتاب "ارتش و انقالب اسالمی" میخوانیم« :ايران با توجه به تحريم تسلیحاتی ،از منابع
متعددی تسلیحات الزم ارتش را با دشواری به دست میآورد .در بین فراهم آورنـدگان جـديد
جنگافزار برای ايران ،میتوان به کشورهای کره شمالی ،چین و برزيل اشاره کرد .گوناگونی
تسلیحات خريداری شده از کشورهای مختلف ،مسأله آموزش نیروها و تهیه قطعات يدکی را
بسیار دشوار ساخته بود .اما ايران درگیر جنگ تحمیلی فرسايشی دچار کمبودهای دائمی
تسلیحات الزم برای نیروهايش ،مجبور به خريد اسلحه از تمام منابع موجود بود( ».لطفیان:
 )190 ،6996در حالی که شرايط دشمن به طور کامل با ما متفاوت بود ،افزايش سازمانی او
بسیار گسترده و به سرعت انجام میگرفت .سرلشکر وفیق السامرائی (مدير اطالعات ارتش
عراق) که پس از اشغال عراق توسط امريکا به لندن پناهنده شد ،در کتـاب ويرانی دروازه شرقی
میگويد« :نیروهای مسلح عراق در سال  6397به بیش از يک میلیون و سیصد هزار نفر
رسیدند ،زيرا نیاز دفاع (ساکن) گسترش يکصد و سی تیپ منظم در طول جبهه برای چند سال
متمادی بود( ».السامرائی )616 :6993 ،در مقام مقايسه ،توان جايگزينی نیروهای مسلح ايران
در مقايسه با ارتش عراق ،با نگرش به حمايت بی قید و شرط کشورهای کوچک و بزرگ جهانی
از آن کشور بسیار ناچیز بود .سرهنگ سید يعقوب حسینی که با نگارش شش جلد کتاب،
خدمت بزرگی به بازگويی جنگ کرده است ،مینويسد« :اگر ايران چیزی از دست میداد ،ديگر
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جايگزين نمیشد .در حالی که ،ارتش عراق هر مقدار وسايل و تجهیزات از دست میداد،
احتماالً بیش از دو برابر آن ،با کمک پشتیبانان همهجانبه بینالمللی وی تأمین میگرديد و هر
قدر فشار نظامی ايران بر نیروهای عراق در میدانهای جنگ شديدتر میشد به نسبت مضاعف،
پشتیبانی از حکومت و ارتش عراق توسط تقريباً اغلب کشورهای جهان ـ هر کدام در حد
توانايی سیاسی و اقتصادی و نظامی خود ـ افزايش میيافت».
 .16مرحله پایان جنگ سال 1367
پس از عملیاتهای کربال 0و کربال ،9منطقه جنوب (معبر شلمچه) به شدت از سوی ارتش
عراق دفاع میشد و امکان هیچ عملیاتی وجود نداشت .سپاه پاسداران برای ادامه عملیاتهای
تهاجمی و به دنبال گرفتن زمین يک منطقه حساس از عراق که امتیازی باشد برای پايان
جنگ ،به منطقه شمال غرب گرايش پیدا کرد و راه کار را در اين ديد که رفتن به منطقه
کردستان عراق ،ارتش اين کشور را به آن منطقه خواهد کشید ،سپس میتوان از منطقه جنوب
به سمت بصره رفت .سپاه برای عملی کردن اين تدبیر نیروها را به سمت شمال گسیل داشت.
از طرفی ،پس از صدور قطعنامه 039که ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد و با اجماع پنج
کشور عضو اصلی شورای امنیت تصويب شده بود ،شرايط برای ادامه عملیات ايران سختتر
شده بود .چون محاصره اقتصادی شديدتر شده و جنگ شهرها و جنگ نفتکشها ادامه داشت،
قیمت نفت به پنج دالر رسیده بود .جنگ روانی علیه ايران شديدتر شده بود .جنگ شیمیايی
عراق علیه ايران با اغماض غرب و رسانهها انجام میگرفت .همه اينها شرايط را برای ادامه جنگ
سختتر کرده بود .از سوی ديگر ،امريکا نیز در خلیج فارس با نیروهای ايرانی درگیر شده بود و
عراق نیز راهبرد جنگ تدافعی خود را از فروردين  ،6917به تهاجمی تبديل کرد .لذا تغییر
راهبرد جواب منفی داد و زمانی که سپاه نیروها را به شمال برده بود ،ارتش عراق حمله خود را
از فاو شروع کرد .فاو پس از  91ساعت سقوط کرد و عملیاتهای موفق عراق به مانند دومینو
به ساير جبههها سرايت کرد و تا  17/1/96کلیه جبهههای ارتش و سپاه تقريباً فروپاشید.
بنابراين ،کلیه اتفاقات سال پايانی جنگ مختصراً به شرح زير رقم خورد:
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 )6اتخاذ راهبرد عملیات آفندی در شمالغرب توسط سپاه.
 )9آغاز عملیاتهای عراق از جنوب به منظور بازپسگیری (فاو ،شلمچه ،مجنون و.)...
 )9پذيرش قطعنامه  039توسط جمهوری اسالمی ايران و عدم پذيرش آن توسط
عراق.
 )1ادامه حمالت ارتش عراق در 1/96و  17/1/96و فروپاشی جبهههای ارتش و سپاه.
 )0عملیات فروغ جاويدان منافقین با پشتیبانی ارتش عراق در .17/0/9
 )1عملیات مرصاد در  17/0/1توسط نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران
(آزادبخت.)39 :6999 ،
 )7حمله عراق بعد از پذيرش قطعنامه .039
 .17عملیات مرصاد در پاسخ به فروغ جاویدان (منافقین)
مرداد ماه سال  6917و در پی دستور مسعود رجوی ،سرکرده گروهک مزدور منافقین،
نیروهای منافقین از محور سرپل ذهاب وارد ايران شدند و به سرعت تا نزديکی شهر «کرند»
پیش رفتند .علت عدم درگیری تا اين محل با نیروهای ايران عبارت بودند از ايرانی بودن،
صحبت کردن منافقین به زبان فارسی و لذا سردرگمی مردم در تشخیص خودی از دشمن،
ت صور پايان جنگ توسط نیروهای رزمنده به دلیل پذيرش قطعنامه ،فروپاشی جبههها و سازمان
رزم نیروهای در خط مقدم ،عدم تصور منافقین از هرگونه مقاومت نیروهای خودی باعث شد تا
حمله منافقین به صورت عبور ستونی از روی جاده انجام شود .البته توپخانه ارتش عراق تا بعد
از سرپل ذهاب از پیشروی منافقین در داخل خاک ايران به شدت پشتیبانی میکرد .منافقین
بدون هرگونه مقاومت محلی پس از عبور از کرند ،اسالمآباد غرب را اشغال کرده و آماده شدند
تا به سمت کرمانشاه حرکت کنند .از طرفی ،جاده اسالمآباد به سمت کرمانشاه از سوی مردمی
که از اسالمآباد و روستاهای اطراف به سمت کرمانشاه میگريختند اشغال و مسدود گرديده و
طبیعتاً ترافیک ايجاد شده عبور نیروهای منافقین را در گردنه حسنآباد در 16کیلومتری
کرمانشاه متوقف کرد .لذا فرصتی ايجاد شد تا شبانگاه نیروهای مدافع ارتشی و سپاهی و
بسیجی و نیروهای مردمی در گردنه چهارزبر مقابل منافقین جبههای را تشکیل دهند.
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مسئول عملیات ستاد کل نیروهای مسلح که در کرمانشاه حضور داشت ،از سرتیپ
صیادشیرازی که در تهران بود ،درخواست کرد به منطقه بیايد .اين در حالی بود که نیروهای
ارتش و سپاه در منطقه غرب و جنوب وضعیت مناسبی نداشتند ،لذا صحنه نبرد عملیات مرصاد
به او سپرده شد (مؤمنی .)909 :6979،شهید سپهبد علی صیادشیرازی که در سالهای پايانی
جنگ به دلیل تغییر مسئولیت ،از خط مقدم دور بود ،به واسطه لطف خداوند متعال با عنوان
نماينده امام(ره) در شورای عالی دفاع ،از نزديک فرماندهی يگانهای هوانیروز و نیروی هوايی و
رزمندگان حاضر در منطقه را به عهده گرفت و به همراه خلبانان شجاع هوانیروز و نیروی
هوايی ،لشکر منافقین و مزدوران صدام را در تنگه «مرصاد» منهدم و تار و مار کرد و تا انهدام
کامل به تعقیب آنها پرداخت.
لذا مهمترين اقدامات عملیات مرصاد به شرح زير است:
 )6متوقف شدن دشمن در تنگه مرصاد با حضور يگانهای سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و ارتش جمهوری اسالمی ايران در منطقه عملیاتی با توجه به اينکه
منافقین به صورت ستون و متکی بر جاده در حال حرکت بودند ،ايجاد جبهه
زمینی را از روبرو بسیار مشکل میکرد ،لذا بعد از توقف منافقین ،طراحی
عملیات به طرف استفاده از برتری هوايی جهت پیدا کرد.
 )9هواپیمايی نیروی زمینی ارتش (هوانیروز) با اجرای نقش اصلی خود در اين
عملیات ،صحنههايی از حماسه و ايثار آفريد که بارها در طول جنگ تکرار شده
بود .بالگردهای ارتش با استفاده از جناحین و در طول جاده و ارتفاعات مناسب
اطراف جاده ،موضع گرفته و به طرف ستون بهمريخته منافقین آتش گشودند و
نفرات پیاده را که در کوهها متواری شده بودند تعقیب کرده و به هالکت رسانده
و يا به تسلیم واداشتند.
 )9يورش بیامان ،دالورانه و پرتوان نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران با
جنگندههای تیزپرواز به طرف ستون نظامی منافقین آغاز شد .سازمان رزم
دشمن در همان حمالت اولیه متالشی گرديد و نفرات پیاده سراسیمه به طرف
جاده و کوههای اطراف پناه بردند.
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 )1يگانهای ارتش و سپاه مستقر در منطقه عملیات (مرصاد) با تعقیب منافقین به
دستگیری نفرات متواری منافق اقدام کردند.
 )0انجام عملیات هلیبرن به منظور بستن عقبه دشمن و جلوگیری از فرار به طرف
عراق توسط نیروهای ارتش و سپاه.
اراده خداوند متعال بر اين بود که نقش “شهید صیادشیرازی” در کنترل غائله کردستان در
سال اول انقالب و بعد در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ايران و دفاع از استقالل و تمامیت
ارضی کشور و همچنین در عملیات مرصاد علیه منافقین ،يگانه و منحصر به فرد شده و ياد و
خاطره آن شهید عزيز و واالمقام در تاريخ و اذهان ملت بزرگ ايران جاودانه شود (توحیديان،
.)91:6939
 .11نتیجهگیری
 )6سد پیشروی و تثبیت نیروهای ارتش عراق در ايران با انجام عملیات تأخیری
توسط نیروی زمینی ،نیروی هوايی و عملیات نیروی دريايی در خلیج فارس،
سرآغاز و زمینهساز و مبدأ کلیه عملیاتهای بعدی بود .اگر پیشروی عراق سد
نمیشد و راههای مواصالتی دشمن به شهرهای حیاتی در استان خوزستان و...
مسدود نمیشد و آبراه خلیج فارس ،اين گلوگاه حیاتی ،برای نیروهای خودی باز
نمیماند ،بعید بود که بعداً عملیاتهای مهم و سرنوشتساز ثامناالئمه(ع)،
طريقالقدس ،فتحالمبین و بیتالمقدس را برای دفع تجاوز دشمن با موفقیت
انجام دهیم .به بیان ديگر  ،سد پیشروی عراق به عنوان يک اقدام تاکتیکی و با
عملیات تأخیری دارای نتايج راهبردی به شمار میرود.
 )9تجربه بهکارگیری دو نیرو به طور مشترک با فرماندهی مستقل و با ناديده گرفتن
اصل وحدت فرماندهی ،گرچه در مقاطعی جواب مثبت داده است ،ولی تجربه
نشان داد که اين شیوه در دراز مدت ،شکننده ،غیرقابل اعتماد و اختالف برانگیز
است و نیازمند يک هیئت حل اختالف در شـرايط ويـژه و در هـر رده فرماندهی
میباشد.
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 )9مراحل چهارگانه تأخیر ،تثبیت ،دفع تجاوز و انهدام دشمن که در طرح ابوذر
پیشبینی شده بود ،تا پايان هشت سال جنگ پیگیری شد .اگرچه در سه مرحله
اول تا پايان سال دوم جنگ توفیقات نسبتاً کاملی به دست آمد ،ولی در مرحله
انهدام دشمن (تعقیب و تنبیه متجاوز) موفقیتها کامل نبود.
 )1تغییر استراتژی (عملیاتهای آفندی) از جنوب به منطقه شمالغرب به منظور
انجام عملیاتهای والفجر 66و ...در حالی که برآورد دقیقی از توانمندیهای
خودی و دشمن ارائه نگرديده و صرفاً با تصور کشیدن نیروهای عراقی به شمال
عراق و سپس حمله از جنوب ،باعث شد که عراق از الک دفاعی خارج شده و
عملیاتهای آفندی خود را از فاو شروع کرده و پس از موفقیت زودهنگام به مثابه
يک دومینو ساير جبههها را درنوردد و شکست بیسابقهای را به جبهههای خودی
تحمیل کرد و در نهايت ،باعث تضعیف روحیه رزمندگان و پذيرش قطعنامه039
از سوی فرمانده کل قوا ،حضرت امام خمینی(ره) ،گرديد؛ ولی پس از پیروزیهای
رزمندگان اسالم در عملیات موفقیتآمیز مرصاد که با لطف و عنايت الهی صورت
گرفت ،وحدت و انسجام مجدداً به نیروهای خودی برگشت و ستادکل نیروهای
مسلح با توان بیشتر و روحیه مضاعف به مأموريتهای خود ادامه داد.
 .19منابع
 -6آزادبخت ،مروت ( ،)6999جامعه شناسی جنگ ،تهران ،انتشارات چاپخانه ارتش جمهوری اسالمی
ايران.
 -9توحیديان ،محمد کاظم ()6939؛ مجله پژوهش جنگ ،انتشارات مرکز آينده.
 -9مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نزاجا ( ،)6991تقویم تاریخ دفاع مقدس ،ج1و( 2حوادث شهريور و
مهر ، )03تهران.
 -1جعفری ،محمد ؛ تحلیل رفتارشناسی ارتش  ،انتشارات آجا .6997 ،
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عملیات پدافندی نزاجا در مورخه  59/7/1در آغاز جنگ تحمیلی در مقابل
ارتش عراق در محور شمال خوزستان یك عملیات برای سد پیشروی و تثبیت
دشمن بود.
سید ناصر حسینی ،6آرش

سرابیتبريزی9

چکیده
پس از وقوع انقالب اسالمی و ناآرامیهايی که در منطقه جنوب و غرب ايران با تحرکات عراق
آغاز شده بود ،نیروهای سهگانه ارتش جمهوری اسالمی طرحهای عملیاتی را برای مقابله با
تهديدات احتمالی دشمن در مناطق مختلف تدارک ديده بودند .طولی نکشید ناآرامیها در پنج
استان کردستان ،آذربايجان غربی ،خوزستان ،گلستان (گنبد) و سیستان و بلوچستان آغاز شد.
حضرت امام خمینی(ره) با صدور اعالمیههای متعدد ،از ارتش پشتیبانی و مأموريت برقراری
آرامش در مناطق موصوف را به آن واگذار نمودند .ارتش جمهوری اسالمی ايران با وجود حمالت
ناجوانمردانه از سوی دشمنان و ضدانقالب که خواهان انحالل آن بودند و نیز نامهربانیهای
ناآگاهان ،در اجرای فرامین فرماندهی کل قوا با تمام قوا و امکانات خود و با جديت تمام ،برای
اجرای مأموريت در مناطق مذکور حضور يافت .در هر صورت ،امنیت نسبی در مناطق ناآرام ،مانند
سیستان و بلوچستان و گنبد برقرار شد ،اما ناامنی هنوز در استانهای خوزستان ،کردستان و
آذربايجان غربی وجود داشت که در  96شهريور  6903جنگ ايران و عراق شروع شد .در شروع
جنگ ،شرايط بسیار پیچیده و مشکل بود .در ابتدای امر ،در مرزهای مورد تجاوز دشمن ،بجز
يگانهای سرزمینی ،نیروی قابل قیاس در مقابل ارتش عراق نبود .ارتش تا دندان مسلح عراق با
روحیه تجاوزگری ،با هجوم هوايی و زمینی از مرزهای کشور عبور و نیروهای مستقر در مرز را با
وارد کردن تلفات و ضايعات زياد وادار به عقب نشینی کردند .نیروهای باايمان و وظیفهشناس
ارتش با دادن صدها شهید و مجروح و استفاده از تاکتیک عملیات تأخیری و جنگ و گريز در
 .6سرتیپ ستاد سید ناصر حسینی ،دانشآموخته دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئت علمی دافوس آجا.
 .9ستواندوم آرش سرابیتبريزی ،کارشناس ارشد.
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مواضع مناسبی توانستند دشمن را متوقف نمايند .نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران پس از
سد پیشروی دشمن در استان خوزستان ،با اجرای تکهای محدود ،دشمن را وادار به استقرار در
خط پدافندی نمودند .برای ايجاد زمینه در جهت بیرون راندن دشمن از سرزمینهای اشغالی در
سال اول جنگ ،تکهای محدودی توسط نیروهای حاضر در استان خوزستان صورت گرفت که
نتیجه آن آزادسازی سوسنگرد ،گرفتن سرپلها در غرب رودخانه کرخه و قرار گرفتن نیروهای
خط پدافندی در موقعیت بهتر و سرکوب دشمن بود .نتايج حاصله نشان میدهد که کارکرد ارتش
جمهوری اسالمی ايران با توجه به شرايط و وضعیت موجود ،در سال اول جنگ ،علمی ،تخصصی
و فداکارانه بوده و تاکتیکهای مورد استفاده با استانداردهای بینالمللی و شناختهشده علمی
مطابقت دارد.
واژگان کلیدی :کرخه ،عملیات تأخیری ،جنگ ،ارتش جمهوری اسالمی ايران ،استان
خوزستان
 .1مقدمه
ارتش بعث عراق تجاوز نظامی خود را در  96شهريور 6903در سه منطقه اصلی جنوب،
غرب و شمالغرب کشور به ايران اسالمی آغاز کرد و در هريک از اين مناطق ،با بهکارگیری
چند لشکر و تیپ مستقل در قالب يک سپاه ،هدف خاصی را دنبال نمود .هدف اصلی عراق از
تجاوز ،آنگونه که سران رژيم بعث اعالم کردند ،اشغال و جداسازی خوزستان از ايران بود و بر
اساس اين هدف ،سه محور اصلی را در حمله به خوزستان در نظر گرفتند.
در محور جنوبی ،هدف اشغال خرمشهر و آبادان بود .در محور مرکزی ،نیروهای متجاوز
تصرف اهواز ،مرکز خوزستان ،را در سر داشتند و در محور شمالی ،ارتش بعث قصد داشت ابتدا
با تصرف مناطق واقع در غرب رودخانه کرخه ،از اين رودخانه عبور کرده و شهرهای دزفول و
انديمشک و نیز پايگاه چهارم هوايی دزفول را به تصرف خود درآورد .بديهی است چنانچه اين
اهداف محقق میشد ،استان خوزستان به طور کامل سقوط میکرد و با توجه به شرايط
جغرافیايی اين استان و بسته شدن معابر و گلوگاههای آن توسط ارتش متجاوز ،بازپسگیری آن
تقريباً غیرممکن میگرديد.

عملیات پدافندی نزاجا در آغاز جنگ تحمیلی93/ ...

يکی از پرسشهای اساسی در بررسی تاريخ جنگ ايران و عراق همیشه اين بوده است که
به رغم مشخص بودن اهداف عراق از حمله به ايران و نیز ضرورت تاکتیکی عبور نیروهای
عراقی از کرخه ،مانع اصلی از عدم دستیابی ارتش عراق به اين هدف اصلی و اساسی چه بوده
است؟ در اين مورد ،کارشناسان نظامی داخلی و حتی خارجی تاکنون نظرات متعدد و
متفاوتی را ارائه نمودهاند.
مقاله حاضر تالش دارد با ارائه مستندات متقن ،ثابت نمايد که مانع و دلیل اصلی عدم
موفقیت عبور نیروهای عراقی از رودخانه کرخه و تصرف شهرهای دزفول و انديمشک و پايگاه
چهارم هوايی ،همانا مقاومت دلیرانه يگانهايی از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ايران با
پشتیبانی نیروی هوايی ،هوانیروز و نیز آتشهای انبوه و دقیق يگانهای توپخانه در قالب
عملیات تأخیری بوده است.
 .2جغرافیای عمومی استان خوزستان
استان خوزستان با مساحتی معادل 19199/1کیلومترمربع از نظر جغرافیايی بین  17درجه
و  16دقیقه تا 06درجه و  93دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرينويچ و 93درجه و  09دقیقه
تا  99درجه و  1دقیقه عرض شمالی از خط استوا در جنوبغربی ايران واقع شده است .اين
استان از شمالغربی با استان ايالم ،از شمال با استان لرستان ،از شمالشرقی و شرق با
استانهای چهارمحال و بختیاری و کهکیلويه و بويراحمد ،از جنوبشرقی با استان بوشهر ،از
جنوب با خلیج فارس و از مغرب با کشور عراق هممرز است .خوزستان در تقسیمبندی کلی
اقلیمی کشور در بخش صحرايی گرم و خشک طبقهبندی گرديده است .به طور کلی ،هوای
خوزستان در جلگه و سواحل خلیج فارس گرم و در نواحی کمارتفاع صحرايی گرم و خشک و
در قسمتهای کوهستانی با ارتفاع زياد دارای آب و هوای مرطوب و سرد است .نام خوزستان
احتماالً از کلمه خوز يا خوج ،که عیالمی شده اوژ است ،گرفته شده و اوژ نام ناحیهای از قلمرو
عیالمیان بوده است .تحقیقات نشان داده که از حدود هشت هزار سال قبل از میالد مسیح(ع)
عیالمیان در اين ناحیه سکونت داشتهاند و احتماالً اولین اقوامی بودهاند که در اين ناحیه سکنی
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گزيدهاند و نیز احتماالً اولین اقوامی بودهاند که در اين منطقه دولت مستقل تشکیل دادهاند.
(علی رزمآرا )9 :6996،
از نظر آب و هوايی ،جز در برخی مناطق کوهستانی شمالی و شرقی ،اين استان دارای اقلیم
خشک و نیمهخشک است که متوسط بارندگی ساالنه آن حدود  991میلیمتر بوده و دوره
بارندگی معموالً بین مهرماه تا ارديبهشت است .وجود سلسله جبال زاگرس در شمال و شرق
دشت خوزستان در جنوب و غرب سبب تقسیم استان به دو بخش جلگهای و کوهستانی شده
است که منطقه کوهستانی حدود دوپنجم مساحت استان را شامل میشود .در اين استان،
رودخانههای مهمی همچون کارون ،کرخه ،دز ،مارون و خیرآباد جاری است که در اين میان،
رودخانه کارون پرآبترين رودخانه کشور و ساير رودخانهها نیز جزء رودخانههای بزرگ و پرآب
کشور محسوب میشوند .وجود اين موهبت طبیعی منجر به احداث سدهای متعدد در اين
استان شده است .اين استان دارای جمعیتی معادل  1609769نفر است که  19/0درصد از
جمعیت استان شهرنشین میباشند .استان خوزستان دارای ويژگیهای خاصی است که در
کمتر استانی از کشور چنین ويژگیهايی موجود میباشد و همین ويژگیها عاملی گرديده تا
استان خوزستان متمايز از ساير استانها ديده شود (سید يحیی صفوی.)11 :6991 ،
 .3نقاط قوت و قابلیتهای استان
 )6مرزهای طوالنی آبی در جنوب و امکان ايجاد و توسعه مناطق ويژه صنعتی ـ
بازرگانی و مناطق پردازش صادرات.
 )9نزديک تر بودن فاصله بنادر استان با مراکز عمده جمعیتی ،صنعتی ،کشاورزی و
معادن کشور در مقايسه با ساير بنادر در استانهای ساحلی جنوب.
 )9نزديکی استان به کشورهای کويت ،عراق و عربستان سعودی.
 )1وفور ذخاير نفت و گاز و امکان توسعه فعالیتهای صنايع پااليش و پتروشیمی.
 )0وجود معادن مصالح مورد نیاز فعالیتهای ساختمانی و صنايع تولید سیمان.
 )1وجود قطب ها و مراکز اصلی صنايع نفت ،فلزات اساسی ،شیمیايی در استان و
امکان ايجاد و توسعه صنايع پايین دستی.
 )7جريان رودخانههای بزرگ کشور با قابلیت تولید انرژی برقابی و تأمین آب مورد
نیاز شرب و فعالیتهای صنعتی و کشاورزی (زراعت ،باغداری و آبزیپروری).

عملیات پدافندی نزاجا در آغاز جنگ تحمیلی16/ ...

 )9وجود تمرکزهای قوی زيربنايی (نیروگاهها ،فرودگاهها ،شبکه راهآهن ،اسکلهها).
 )3وجود امکانات توسعه فعالیتهای کشاورزی (زراعت ،باغداری ،شیالت و
دامپروری).
 )66وجود تاالبهای بزرگ و متعدد و نقش مثبت آنها در کنترل سیالبها ،تغذيه
سفره آب زيرزمینی.
 )66وجود شبکه شهری توانمند از شهرهای بزرگ ،متوسط و کوچک (شامل :شهر
اهواز در مرکز استان ،مجموعه شهرهای متوسط دزفول و انديمشک در شمال
استان ،آبادان و خرمشهر و ماهشهر و سربندر در جنوب استان و شهرهای
مسجدسلیمان ،بهبهان ،شوش و شوشتر و تعداد زيادی شهرهای کوچک) (حسین
اردستانی .)79 :6997 ،

نقشه شماره : 1مرزهای سیاسی و شکل هندسی مرکز استان (فرهنگ جغرافیایی ایران)1331 ،
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 .4توپوگرافی
استان خوزستان از لحاظ شکل ناهمواری به دو منطقه متمايز کوهستانی و منطقه جلگهای
تقسیم میشود:
الف) منطقه کوهستانی در شمال و مشرق خوزستان

از جمله کوههای مهم اين منطقه میتوان کوه چو ،جبال زردکوه ،آببندان ،مامازادکوه
سیاه و کوه چال را نام برد .در اين منطقه ،شهرهای ايذه ،مسجدسلیمان ،اللی و باغملک قرار
دارند .ارتفاع شمال و شمالشرقی استان تا  9066متر از سطح دريا میرسد.
ب) منطقه جلگهای

منطقه جلگهای قسمتهای غرب ،جنوب و مرکز بخش جلگهای را تشکیل میدهند که شامل
شهرهای آبادان ،اهواز ،خرمشهر ،شوش و شادگان و سوسنگرد است .حد فاصل دو بخش جلگهای
و کوهستانی استان بخش میانبند است که شامل شهرهای بهبهان ،رامهرمز ،دزفول و شوشتر
میباشد .منطقه جلگهای در خوزستان از جنوب دزفول آغاز گرديده و تا کرانههای خلیج فارس
امتداد دارد .جلگه خوزستان بر اثر فرسايش رسوبات ،تقريباً صاف و دارای شیب کم است.

نقشه شماره :2ارتفاعات استان خوزستان توسط تصویر ماهوارهای ،سازمان جغرافیای جمهوری اسالمی

عملیات پدافندی نزاجا در آغاز جنگ تحمیلی19/ ...

رودخانهها و منبع آبهای مهم سطحی استان
يکسوم آبهای سطحی ايران در خوزستان جريان دارد و از اين نظر ،يکی از غنیترين
مناطق کشور میباشد .مهمترين رودهای استان عبارتند از :کارون ،کرخه ،مارون (جراحی ) و دز.
الف) رود کرخه

رود کرخه از کوه الوند در  61کیلومتری جنوب شهر همدان سرچشمه میگیرد و پس از
دريافت شعباتی از مالير ،تويسرکان و نهاوند ،از يک بستر باريک کوهستانی میگذرد .اين رود در
ادامه جريان خود و عبور از استان ايالم ،ضمن دريافت شعباتی به سوی جلگه خوزستان پیش
میرود و در مقابل قلعه قاسم وارد اين استان میشود .در قسمت غربی خوزستان ،قسمتی از آب
آن به مصرف آبیاری میرسد و قسمتی ديگر به سوی هورالهويزه و هورالعظیم جريان میيابد.
ب) رود کارون

کارون به طول 306کیلومتر و عرض متفاوت ،از درههای تنگ و عمیق در سرچشمه آن در
زردکوه بختیاری تا بستر پهن و گسترده در مصب از بزرگترين و طويلترين رودهای ايران
است.
ج) رودخانه دز

دز رودخانهای است که ازکوههای لرستان سرچشمه میگیرد .پس از مشروب ساختن
دزفول به شاخه شطیط وارد شده و از طريق شاخه شطیط به کــارون ملحق میگردد .روی اين
رودخانه در شمال شهر دزفول سد مخزنی به نام سد دزفول و سد مخزنی به نام سد دز به
ارتفاع  969متر برای آبیاری جلگه خوزستان بسته شده که میتواند معادل  9/9میلیارد
مترمکعب آب را در پشت خود مهار نمايد.
د) رودخانه مارون (جراحی)

اين رودخانه از کوههای نسبتاً مرتفع در استان کهگیلويه سرچشمه میگیرد و از جهت
جنوبغربی وارد دشت بهبهان میشود .پس از عبور از دشت رامهرمز و دريافت رودخانه اعال ،به
سمت شمال منحرف میشود و به نام رودخانه جراحی نامگذاری میشود .از جهت جنوبغربی
نیز به دشتهای وسیع خلفآباد و شادگان میرسد.
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 .5جغرافیای نظامی استان خوزستان
جلگه حاصلخیز ،منابع عظیم نفت ،رودهای پر آب و نیز تسلط بر شمال خلیج فارس
موجب شده تا استان خوزستان از اهمیت راهبردی بسیار زيادی برخوردار باشد ،که در اين
میان ،ارتباط دريايی با آن و نیز مرز مشترک کم عارضه با کشور عراق اين استان را به يکی از
محورهای تهديد علیه ايران تبديل نموده است.
محورهای تهدید استان خوزستان

 )6تهدید از طریق دریا :محور دريا محوری است که کشتیهای جنگی با تناژ باال
قادر به تهديد اين استان میباشند .اين تهديدها میتوانند از دو طريق خور موسی
و دهانه اروندرود انجام پذيرد.
 )9تهدید از طریق عبور از رودخانه :اين تهديد میتواند از طريق اروندرود يا
هورالعظیم صورت پذيرد ،گرچه هم ايران ،هم عراق تغییرات زيادی در هورالعظیم
ايجاد کردند و قسمتهايی از آن را خشک کرده و قسمتهايی از خشکیها را به
زير آب بردند.
 )9تهدید از طریق عبور از خشکی :اين تهديد از دو محور میسر خواهد بود:
الف) محور شلمچه تا طالئیه؛
ب) چزابه تا موسیان.
در مقابل اين محورهای تهديد ،دو رودخانه بزرگ کرخه و کارون به همراه بريدگیها و
شیارهای زيادی که ايجاد کردهاند و از نظر نظامی مانع دفاعی قابل توجه محسوب میشوند،
ارتفاعات شمال بستان همچون میشداغ ،برقازه ،تینه و عینخوش نیز نقش عمدهای در مسائل
دفاعی اين منطقه دارند .وجود سد های بزرگ نیز در اين استان نقش مهمی در بحث نظامی
دارد ،به طوری که ،اگر تمام دريچههای اين سدها باز شوند ،بخشهای زيادی از هورالعظیم به
زير آب میرود و عراق نیز تهديد میشود.

عملیات پدافندی نزاجا در آغاز جنگ تحمیلی10/ ...

 .6آغاز تهاجم نیروهای مسلح عراق به کشور جمهوری اسالمی ایران
مواردی که مشوق دشمن برای هجوم به کشور ايران بود عبارتند از:
 )6اوضاع نابسامان سیاسی کشور ،به ويژه سیاست خارجی.
 )9درگیری مسئولین رده باالی کشور با مشکالت داخلی.
 )9تحلیل توان رزمی ارتش جمهوری اسالمی ايران.
 )1حضور نیروهای ارتش و سپاه تازه تأسیس در مقابله با ضدانقالب داخلی در
شمالغرب و ساير نقاط ناآرام کشور.
 )0پشتیبانی تعدادی از کشورهای منطقه و فرامنطقهای از حاکمین عراق برای جنگ.
 )1احتمال پشتیبانی اعراب منطقه از هجوم ارتش عراق به کشور ايران.
با توجه به موارد فوق ،احتمال موفقیت برای نیروهای مسلح عراق در جنگ تا حدودی
قطعی بود .بر اساس همین محاسبات ،ارتش عراق در روز 6903/1/96توسط نیروی هوايی با
گذر از مرزهای هوايی کشور ايران ،تعدادی از فرودگاهها و شهرهای جمهوری اسالمی ايران را
بمباران نمود و چند ساعت بعد نیروی زمینی آن کشور با استعداد باال و آمادگی رزمی مناسب
از سه محور به استان خوزستان هجوم آوردند و به اين ترتیب ،جنگ هشت ساله بین ايران و
عراق شروع شد (حسین عاليی .)661 :6936،در اين قسمت ،توان رزمی ارتش عراق با نیروهای
دفاعی ارتش جمهوری اسالمی ايران مقايسه شده است.
نوع یگان

ایران

عراق

گردان پیاده و مکانیزه

76

617

گردان پیاده کوهستانی

ــ

91

گردان زرهی

96

19

گردان سوار زرهی

66

ــ

گردان نیروی مخصوص

9

66

گردان شناسايی

ــ

69

گروهان کماندو

ــ

 696گروهان معادل  16گردان

جمع

666

967

جدول شماره :1مقایسه گردانهای رزمی ایران و عراق در آغاز جنگ تحمیلی (حسینی314 :1317 ،الی)314
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با توجه به اينکه يگانهای رزمی ارتش عراق از نظر استعداد و آمادگی رزمی تقريباً %666
بوده و يگانهای ارتش جمهوری اسالمی ايران با توجه به شرايط حاصل از انقالب از نظر
آمادگی رزمی %16بودهاند ،لذا نسبت نیروهای ارتش ايران به ارتش عراق يک به چهار محاسبه
میشود (حسینی .)999 :6997،در همین رابطه ،مقايسه استعداد و توان رزمی گردانهای
پشتیبانی رزمی ارتش ايران و عراق نیز به شرح جدول زير يک به چهار میباشد:
نوع یگان

ارتش ج.ا.ا

ارتش عراق

گردان توپخانه صحرايی

09

71

گردان پدافند هوايی

69

99

گردان مهندسی و پل

66

61

گردان مخابرات

66

61

گردان ضدتانک

ــ

69

گردان موشکی

ــ

60

آتشبار سبک 696مم

ــ

99

جمع کل

96
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جدول شماره  :2مقایسه گردانهای پشتیبانی رزمی نیروی زمینی ایران و عراق در آغاز جنگ تحمیلی
(حسینی)332 ،1317 ،

بررسی پیشینه جنگهای قرن اخیر نشان میدهـد ،هـیچ ارتشـی در ايـام جنـگ نـه تنهـا
بینیاز از حمايتهای ويژه دولت و کمکهای داوطلبانه مردم نبـوده ،بلکـه پیـروزی و يـا
شکسـت همیشه به توانايی استفاده از امکانات نهفته در جامعه و همبستگی و همـدلی
نیروهـای مسـلح و ملت بستگی مستقیم داشته است .در اين راستا ،ارتش جمهوری اسالمی
ايران افزون بر ايـنکـه از اين قاعده نمیتواند مستثنی باشد ،بلکه از آن جايی کـه وقـوع
انقـالب تمـام زيـرسـاختهای آن را دگرگون کرده بود ،به عنوان يک نیاز مضاعف میبايستی
مورد حمايت افزونتری قرار مـیگرفـت ،در صورتی که پشتیبانی از ارتش در زمان جنگ
مشکالت عديده داشت .به عنوان نمونهای روشن ،میتوان به افزايش ساختار سازمانی نیروها
اشاره کرد که به طـور معمول ،در جنگ ،با احضار نیروهای ذخیره و احتیاط عملی میشود .اما
اين اقـدام بـه دلیـل گسستگی نظام ارتش ناشی از التهاب اولیه انقـالب نـه تنهـا عملـی

عملیات پدافندی نزاجا در آغاز جنگ تحمیلی17/ ...

نگرديـد ،بلکـه در رونـد سربازگیری به طور سنتی هم خلل ايجاد گرديد و تمام سربازان در
اختیـار ارتـش قـرار داده نمیشدند و در ايام جنگ ،همواره يکی از مشکالت نیروی زمینی
کمبود نیروی انسانی و به تبع آن يگان مانوری بود .در همین زمینه ،در کتاب دفاع مقدس
آمده است :عمدهترين مشکالت نیروی زمینی برای اجرای عملیات آفندی گسترده و
سرنوشتساز کمبود يگان مانوری با توجه به عرض جبهه و گسترش يگانها در مواضع پدافندی
بود (روحیه جنگی ،ص .)06به همین دلیل بود که نزاجا در مقاطعی از جنگ ،برای تحرک در
جنگ و انجام عملیات آفندی درخواست واگذاری تعدادی از نیروهای بسیج به اين نیرو را
داشت که هیچگاه عملی نگرديد( .دروديان)7 : 6996 ،
تجهیزات عمده

ایران

عراق

تانک

9661

9066

نفربر زرهی

9713

9306

توپ صحرايی

6119

6066

توپ پدافند هوايی در نیروی زمینی و هوايی

6339

9696

تعداد بالگرد در  9نیرو

399
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جمع هواپیماهای جنگنده و شناسايی

109

110

ناو سنگین و سبک

7

ــ

ناوچه گشتی و موشکانداز

61

91

ناو لجستیکی و نیروبر

69

0

مین جمعکن

1

0

وضعیت نیروی دريايی ايران در مقايسه با عراق نسبتاً خوب بود.
جدول شماره :3مقایسه نسبی تجهیزات عمده ارتشهای ایران و عراق در آغاز جنگ (حسینی)334 : 1317 ،
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 .7معابر تهاجم عراق به استان خوزستان

نقشه شماره :3معابر تهاجم عراق به استان خوزستان

الف) معبر جنوبی

اشغال استان خوزستان هدف اصلی و تصرف شهرهای خرمشهر و آبادان اولین هدف از
اهداف پیشبینیشده دشمن در جنوب بود .برای همین منظور ،نیروهای عراقی در محور
شلمچه ـ خرمشهر با لشکر  0مکانیزه ،لشکر  9زرهی ،تیپ  91زرهی و  60مکانیزه در روز
 96شهريورماه هجوم گسترده ای را به طرف خرمشهر آغاز کردند .اين هجوم همراه با حمايت
هوائی و آتش توپخانه بود که تمام مناطق خرمشهر را مورد حمله قرار داد (جعفری:6936 ،
 .)63مدافعان خرمشهر متشکل از ژاندارمری ،گردان 606دژ ،لشکر 39زرهی ،تکاوران دريايی،

عملیات پدافندی نزاجا در آغاز جنگ تحمیلی13/ ...

دانشجويان دانشکده افسری ارتش و ...بودند .مدافعان 66روز در مقابل دشمن ايستادگی کردند
و دشمن تا روز يازدهم قادر نشد وارد شهر شود .در تاريخ  ،03/7/63دشمن با برقراری پل در
منطقه مارد از رودخانه کارون عبور کرد .تکهای محدود و مختلکننده از طرف محور
ماهشهر ـ آبادان توسط گردانهای 611پیاده لشکر 96ارتش و  966ژاندارمری از يکسو و
نیروهای ارتش ،ژاندارمری ،شهربانی ،مردمی حاضر در آبادان از طريق محور آبادان ـ ماهشهر
از سوی ديگر ،دشمن را وادار به توقف نمودند .در اين مدت ،گردان 609پیاده لشکر77
خراسان برای تقويت نیروها در شهر آبادان وارد شهر و در مقابل دشمن مستقر شد و همین
امر سبب گرديد در تاريخ  ،6903/9/3زمانی که دشمن از طريق رودخانه بهمنشیر و کوی
ذوالفقاری وارد آبادان شد ،نیروهای دشمن را منهدم و وادار به عقبنشینی نمايند .بعد از آن،
دشمن در موقعیت میدان تیر آبادان تثبیت شد (معینوزيری.)93 :6990 ،
ب) معبر میانی

گزارشهای موجود حاکی است که از روز  91شهريورماه  6903که عناصر تیپ 9زرهی در
خط مرز و بین پاسگاههای سوبله و صفريه گسترش يافته بودند ،با دشمن درگیر شدند.
عصر روز  96شهريورماه فشار دشمن شديدتر شد و عناصر تیپ 9در پاسگاههای صفريه و
سوبله که يک منطقه کامالً مسطح و باز است ،علیرغم تالش برای پايداری سرسختانه نتوانستند
حمالت دشمن را دفع نمايند و در اثر فشار ،لشکر  3زرهی ( )-دشمن ،حرکات به عقب انجام
دادند و متجاوز پس از به تصرّف درآوردن مناطق پاسگاههای مرزی ،به سوی تنگ چزّابه و
ارتفاعات اهلل اکبر پیشروی نمود.
تیپ 9زرهی در اثر فشار دشمن علیرغم ابراز رشادت به علّت دارا نبودن نیروی الزم و
گسترش اولیه در زمین نامناسب پدافندی ،نتوانست از تنگ چزّابه برای متوقف کردن دشمن
(تیپ  90لشکر  3زرهی) بهنحو مؤ ثری استفاده نمايد و با تحمّل تلفات تا ارتفاعات اهلل اکبر

 /06گفتمان ارتشی دفاع مقدس

عقب زده شد .دشمن پس از عبور از تنگ چزّابه و پیشروی در محور شمالی کرخه ،بر فشار
خود برای دستیابی به ارتفاعات اهلل اکبر افزود (بختیاری.)91 :6997 ،
فعالیت چشمگیر و مؤثر يگانهای توپخانه و هوانیروز و نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی
ايران در پشتیبانی از عناصر تیپ 9زرهی مانع از دستیابی سريع و راحت دشمن به ارتفاعات اهلل اکبر
شده و تالشهای او را خنثی مینمود .روشن بود که تیپ 9زرهی با توان رزمی موجود خود قادر به
نگهداری قطعی اين ارتفاعات نیست ،ولی به هرحال ،آنچه در توان داشت مقاومت مینمود.
تالش و فعالیت دشمن در محور شمالی کرخه برای تصرف ارتفاعات اهلل اکبر روزها و بدون
نتیجه به درازا کشید و رزمندگان میهن اسالمی با پشتیبانی شديد توپخانه و هوانیروز و نیروی
هوايی در مقابل دشمن مقاومت کردند .در روز  69مهرماه ،دشمن تالش نمود وارد بستان شود
و در واقع ،از محور جنوب کرخه هم استفاده نمايد .اما پل فلزی بستان روی رودخانه کرخه
توسط عناصر تخريب گروهان سوم مهندسی زرهی گردان  193مهندسی لشکر  39که برای
جلوگیری از ورود دشمن به شهر در همان روزهای اولیه حمله عراق خرجگذاری و سپس
تخريب شده بود 6،ولی متجاوز با نصب پلهای شناور روی رودخانههای کرخه و رمیم از شمال
و غرب وارد شهر گرديد و روز  63مهرماه بستان بهطور کامل سقوط کرد و به اشغال دشمن
درآمد .با پیشروی متجاوز در محور بستان -سوسنگرد ،اين شهر از غرب مورد تهديد قرار گرفت.
(همان.)90 :
از سويی نیروهای ديگری از دشمن که از محورهای کوشک و طالئیه وارد ايران شده بودند
و رو به جفیر و اهواز به سمت شمال پیشروی مینمودند ،به رودخانه کرخهکور رسیدند و با
عبور از آن ،به قصد تصرف حمیديه و سوسنگرد در دو سمت ،يکی به سمت حمیديه و ديگری
به سمت سوسنگرد پیشروی نمودند که روز هشتم مهرماه به حاشیه جنوبی شهرهای حمیديه و
سوسنگرد رسیدند و ضمن قطع جاده حمیديه ـ سوسنگرد ،حتّی عناصری از نیروهای دشمن
وارد اين شهر شدند ،ولی نیروهای مردمی و نیروهای نامنظم شهید دکتر چمران و عناصر
ژاندارمری با رشادت و بیباکی غیر قابل تصوری با سالحهای سبک به دشمن حملهور شده و

 .3خاطرات امیر سرتیپ ستاد طیب شعبانی.

عملیات پدافندی نزاجا در آغاز جنگ تحمیلی06/ ...

ضمن وارد آوردن تلفات و خساراتی به دشمن ،عناصر متجاوز را چند کیلومتری ناگزير به
عقبنشینی کردند.
با ورود نیروهای تازه نفس و تقويت لشکر 3زرهی عراق ،بر فشار دشمن برای تصرف ارتفاعات
اهلل اکبر افزوده شد و باألخره روز  97مهرماه دشمن ارتفاعات اهلل اکبر و شحیطیه را بهطور کامل
تصرف نموده و عناصر تیپ 9زرهی تا  9-3کیلومتری شرق اهلل اکبر عقب رانده شدند و پادگان
دشت آزادگان در خطر سقوط قرار گرفت ،ولی تیپ 9زرهی علیرغم استعداد رزمی قلیل و
فرسودگی بیش از حد ،با عناصر باقیمانده و پشتیبانی شديد توپخانه ،هوانیروز و نیروی هوايی
توانست پیشروی دشمن را در اين قسمت از دشت آزادگان سد و مانع از سقوط پادگان و دستیابی
دشمن به حمیديه گردد و متجاوز هم ديگر نتوانست بیش از اين پیشروی نمايد( .همان)90 :
در جنوب کرخه ،دشمن تالش مجددی را برای تصرف سوسنگرد آغاز کرد و موفق گرديد
تا  91آبانماه  ،6903سوسنگرد را از چهار سمت بهطور کامل محاصره نمايد ،بدين نحو که
نیرويی از تپه های اهلل اکبر به دهکده سبحانی وارد شده و از شمال ،سوسنگرد را تهديد نمود.
ستون ديگری که از بستان تا دهالويه پیشروی کرده بود ،خود را به غرب اين شهر نزديک کرد.
نیرويی از متجاوز که از سمت کرخه کور رو به شمال حرکت کرده بود ،به حاشیه جنوبی شهر
رسید و باأل خره ستون ديگری هم از همین سمت کرخه کور به روستای ابوحمیظه در شرق
سوسنگرد رسید و ضمن تکمیل محاصره شهر از سمت شرق ،جاده حمیديه ـ سوسنگرد را هم
قطع کرد .مدافعین شهر اعمّ از عناصر ژاندارمری سوسنگرد و نیروهای نامنظم شهید دکتر
چمران ،دالورانه در شهر پايداری نمودند.
روز  90آبان ماه عناصری از دشمن با تانک از سمت شرق و جنوب وارد شهر شده و جنگ
خیابانی شديدی بین مدافعین و متجاوز آغاز شد که در نتیجه ،دشمن موفق به اشغال کامل
شهر نگرديد و در کنار شهر متوقف گرديد تا حمله مجددی را سازمان دهد.
روز  91آبانماه نیروهای ايران متشکل از تیپ  9زرهی دزفول ،گردان 619پیاده لشکر77
خراسان با همکاری مؤثر نیروهای نامنظم شهید دکتر چمران ،با تهیه سريع يک طرح آفندی از
شرق به سوی سوسنگرد حملهور شده و با وارد آوردن تلفات و خسارات به دشمن ،حلقه محاصره
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متجاوز را از سمت شرق گشوده و با نیروهای رزمنده محاصره شده در شهر الحاق حاصل نمودند و
رويای متجاوز برای تصرف سوسنگرد ،برای همیشه ناکام گرديد .با شکستن حلقه محاصره
سوسنگرد ،نیروهای متجاوز از شرق و جنوب اين شهر عقب نشستند ،ولی در غرب سوسنگرد
کماکان در حوالی کرانه غربی نهر مالکیه باقی ماندند (همان.)91 :
ج) منطقه شمالی (غرب دزفول)

لشکرهای 66زرهی و  6مکانیزه در جبهه شمالی ،از دو محور عینخوش و فکه برای تصرف
شهرهای دزفول ،انديمشک ،شوش و هفتتپه از مرزهای شناختهشده بینالمللی عبور کرده و
پس از شش روز به غرب رودخانه کرخه رسیدند .انجام عملیات تأخیری توسط تیپ 9زرهی و
گردان 999سوارزرهی لشکر 39از محور عینخوش و گروههای رزمی 97و  699از محور فکه،
پیشروی دشمن را تا شرق رودخانه کرخه شش روز به تأخیر انداخت .در تاريخ  ،03/7/7دشمن
تالش کرد در دو نقطه از رودخانه کرخه عبورکند .موقعیت اول در شمال شهرستان شوش با
بهکارگیری يگانی از لشکر 6مکانیزه که توسط گردان 616پیاده از لشکر 96به فرماندهی سروان
رهبر سرکوب شد و با دادن تلفات و ضايعات مجبور به عقبنشینی شد .موقعیت دوم برای عبور
از پل نادری با استفاده يگانی از لشکر66زرهی که توسط تیپ 9زرهی لشکر 39و گردان999
سوارزرهی سرکوب و مجبور به عقبنشینی گرديد .درتاريخ ،03/7/99مجدداً لشکر66زرهی
دشمن پیشروی خود را برای عبور از رودخانه از طريق پل نادری شروع کرد .عالوه بر تیپ9
زرهی ،گردانهای پیاده از لشکر 96حمزه نیز در سرپل حضور داشتند و لشکر برای انجام تک
مورخه  03/7/99خود را آماده میکرد .اين بار نیز نیروهای دشمن با دادن تلفات و ضايعات زياد
مجبور به عقبنشینی شدند .بدين ترتیب ،در اين جبهه نیز دشمن تثبیت شد و بعد از آن
هیچگونه پیشروی به سمت جلو نداشت (معین وزيری69 :6939 ،و .)97
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نقشه شماره  :4معبرهای هجوم عراق از غرب کرخه

 .1نحوه پیشروی ارتش عراق از محور فکه و عینخوش تا رودخانه کرخه
گزارش فرمانـده لشـکر 66زرهی ارتش عراق ،سرتیپ حشام فخـری ،کـه بـه هنگـام
تجـاوز و شـرکت در عملیات آفندی تهیه شده بود ،در بازگشت به امريه به کلی سـری سـپاه
سـوم نشان می دهد که چگونه ارتش عراق با آمادگی کامل و با طرح اشغال ايران (مرحله يکم
خوزستان) عملیات تعرضی خود را در منطقـه عمـومی دزفـول و شوش با قصد اشغال مناطق
فوق و بستن گلوگاه استان خوزسـتان در منطقـه دوکوهه و تنگ فنی آغاز نمود و فرمانده
لشکر 66زرهی به شـرح زيـر بـرای تهاجم آماده گرديد (ساالرکیا .)97:6996،اطالعات کلی
نشان میداد که لشکرهای 6مکـانیزه و 66زرهی ارتش عراق بـه ترتیب در محور فکه ،دوسلک،
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ايسـتگاه رادار ،رودخانـه کرخـه و محـور ربـوط ،عیـنخـوش ،علـیگـرهزد ،رودخانه کرخه در
خـاک ايـران پیشـروی کـردهانـد .بر اسـاس اطالعـات کلـی بدسـتآمـده از مـدارک موجـود،
اسـتعداد تقريبـی يگانـهای دشــمن که پس از پیشروی در غرب رودخانــه کرخـه در جبهـه
دزفـول و شـوش مسـتقر شـده بودنـد ،بـه شرح زير بــود:
لشـکر 6مکـانیزه شـامل دو تیـپ مکـانیزه و يک تیـپ زرهـی بـود کـــه در مجمــوع هشت
گــردان مکانیزه ،هفت گردان تانک ،يـک گـردان شناسـايی ،پنج يگـان کمـاندو ،سـه گـردان
تـوپخانـه صحرايـی ،دو گـردان پدافنـد هوايـی ،يـک گـردان ضدتـانک و عنـاصر ديگـر پشـتیبانی
رزمـــی و پشــتیبانی خدمات رزمی در اختیـار داشـت .لشـکر 66زرهـی شـامل دو تیـپ زرهـی
و يـک تیـپ مکـانیزه و در مجمـوع دارای هفت گـردان تـــانک ،پنج گــردان مکــانیزه ،يــک
گــردان شناســايی ،چهار گــردان تـوپخانـه صحرايـی ،يـک گـردان دفـاع الواجبـات ،يـک
گـردان پدافنـــد هوايــی ،يــک گــردان ضدتانک ،يــک گـردان موشـکی ،يـک تیـپ پیـاده (بـا
سه گـردان پیـاده) و عنـاصر ديگـر پشـتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمـی بـود.

نقشه شماره :5مسیر عبوری و طرح مانور عبور از پل کرخه
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بـا توجـه بـه سـازمان دو لشـکر يـادشـده ،جمـع گردانـهای عمـلکننــده دشــمن در
منطقــه عملیـاتی غـرب کرخـه (جبهـه دزفـول و شـوش)  91گـردان مـانوری ،هفت گـردان
تـــوپخانــه و چهار گـردان ضدهوايـی بـود .بـا وجـود تـوان بـاالی قـوای مـهاجم ،دشـمن از
ادامـه حملـه بـه سـمت شـرقی رودخانـه کرخـه خـودداری کـرد و حتـی در مقـابل حملـه
تیـپ 9زرهــی کــه از تــوان ناچــیزی برخـوردار بـود ،حـدود سه کیلومـتر عقـبنشـینی
کـرد کـه در بـرآورد وضعیـت دشـمن ،همین نکتـه بـه عنـوان دلیلـی بـر ضعـف روحیـه
نیروهای آن تلقی شـد و مبنای تصمیمگیری برای اين عملیات گرديد (محمد جوادیپور،
نیکفرد ،حسینی .)699: 6979
 .9عملیات تأخیری
در اين قسمت ،شايسته است که تعاريف دقیقی از عملیات تأخیری و منظورهای آن داشته
باشیم ،تا در زمان خود نسبت به تطبیق عملیات نیروهای آن سوی کرخه در مقابل ارتش عراق
اقدام نمائیم .در واقع ،عملیات تأخیری اصطالحی است که در ادبیات نظامی به کار میرود و عبارت
است از نوعی حرکات به عقب که در آن نیروی عملکننده ،بدون درگیری قطعی ،بیشترين تأخیر و
تلفات را به دشمنی که در حال پیشروی است ،وارد میآورد (نوروزی .)19 :6990 ،البته در جايی
که فاقد نیروی بازدارنده باشیم و نیروی دفاعی مکفی برای درهم شکستن دشمن در زمین
خودش و يا عملیات تأخیری در سرزمین دشمن میسر نباشد ،عملیات تأخیری در سرزمین
خودی گريزناپذير است.
 .11کرخه نقطه عطف پیروزی
به منظور پدافند از مناطق غرب پل کرخه ،مواضعی از قبل از انقالب در عینخوش تهیه و
عناصری از تیـپ در اين منطقه مستقر شده بودند .قبل از آغاز حملـه سراسـری ارتـش عـراق
تعدادی از پرسنل تیپ 9لشکر 39زرهی به پاسگاه چیالت اعـزام و در تـاريخ ،03/1/67
يگانها ی مستقر در منطقه فوق اعالم نمودند که با دشمن درگیر شده و درخواست يک قبضه
خمپـارهانـداز696مم و مهمـات مربوطـه را داشـتند کـه دو دسـتگاه کامیون حامل مهمات با
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يک دستگاه نفربر حامل خمپارهانداز از عـینخـوش به چیالت اعزام میشود .با توجه به اينکه
پاسگاه چیالت در مسیر معبـر وصـولی مهمـی نبـوده و فقط يک راه کوهستانی ارتباط آن را با
شهر دهلران برقـرار مـیسـازد و ايـن معبر نیز با برخورد به کوهستانهای لرستان بنبست
میشود بـه نظـر مـی رسد ،ارتش عراق در نظر داشت با حمله به پاسگاه چیالت يگانهای
ايـران را تجزيه نموده و به نقاط غیرحسـاس بکشـاند .بـا توجـه بـه حـوادث مـرزی و احتمال
خطر در اين منطقه ،نیروی زمینی به لشکر 39ابالغ نمود بـاقیمانـده تیپ را به عینخوش
اعزام و نسب ت به تقويت مواضع فوق اقدام نمايـد .برابـر دستور ،حرکت تیپ به منطقه
عینخوش آغاز گرديد و کلیه خودروهای چرخدار تیپ در ساعت6966روز  ،03/1/99در حوالی
عینخوش مستقر گشته و خودروهـای شنیدار تیپ نیز توسط سه دستگاه تانک بر ماز و سه
دستگاه بنز کمرشکن به تنـاوب به منطقه حمل میگردند (تقويم تاريخ دفاع مقدس،ج،6
 .)71:6991پیشبینی می شد کــه هـدف اصلـی دشـمن عبـور از رودخانـه کرخـه ،رسـیدن
به شهرهای دزفــول و انديمشـک و بسـتن جـاده دزفـول ـ اهـواز و در نتیجـه قطـع ارتبـاط
تـهران ـ خوزسـتان و اشـغال کـامل خوزسـتان باشـد .بنــابراين ،مبنــای تصمیــمگــیری
بــرای اجــرای عملیـات در ايـن محـور ،بر ايـن اصل اسـتوار شـد کـه قبـل از اينکـه دشـمن
موفـق بـه تحکیـــم مواضـع اشـغالی در غـرب رودخانـه کرخـه شـود و بتوانـد مرحلـه بعـدی
هجـوم را شـروع کنــد ،بايد هرچــه سـريعتر قـوای دشـمن را از سـرزمینهای اشـغالی
بـیرون رانـد ،تـا ضمـن از بیـن رفتـن امکـان عبـور دشـمن از رودخانـه کرخـه و احتمـال
اشـغال دزفـول و انديمشـــک و قطــع جــاده ارتباطی خوزستان ،شهر دزفول نیز از بــرد
تـوپخانـه سـنگین دشـمن خـارج شـود .در دستور جــزء بـه جـزء شـماره 6قـرارگـاه
تـاکتیکی نـیروی زمینـی ارتـش (دزفـول) در ايـن زمینه چنین آمــده اسـت« :منظور اصلی
از اين عملیات ،انهدام نیروهای موجود دشمن در منطقه است و کلیـه پرسـنل و يگانها بايد از
هر گلوله خود برای از بین بردن دشمن حداکثر استفاده را به عمل آورنــد و از فرار دشمن
جلوگیری نمايند( ».دسـتور جـــزء بــه جــزء شــماره  6قــرارگــاه تـاکتیکی نزاجـا در
خوزســـتان.)03/7/96 ،
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 .11طرح عملیاتی دفاعی ابوذر
آنچه مسلم است ارتش ماهها قبل از تهاجم عراق و آغاز جنگ ايران و عراق ،شرايط متشنج
بین دو کشور را رصد کرده و تدابیری برای مقابله با هجوم ارتش عراق انديشیده و طرحی را با
عنوان طرح ابوذر تهیه کرده بود که ضمن مالحظه درگیریها و ناآرامیهای غرب و شمالغرب
کشور ،مطابق شرايط انجام اقداماتی را پیشبینی کرده بود که به طور مختصر به بخشهايی از
آن اشاره میشود.
نیروی زمینی عطف به دستورالعمل شماره  60-966-66-61-3مورخه  6909/9/97اداره
سوم ـ (عملیات) ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ايران در بند وضعیت ،شرايط را به شرح
زير تبیین مینمايد (حسینی:)19 :6931،
 -1وضعیت:
الف -نیروهای خودی

 )6ارتش جمهوری اسالمی ايران با اعمال حاکمیت ملی در نقاط مختلف کشور در
برابر تجاوز ا حتمالی دشمن از تمامیت ارضی ايران در منطقه غرب کشور دفاع
مینمايد.
 )9نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران ضمن دفاع از آسمان ايران ،حمالت
انتقامی خود را به منظور انهدام نقاط حیاتی کشور هدف آغاز مینمايد و پس از
کسب برتری هوايی از عملیات سطحی نیروهای خودی و پشتیبانی نزديک به
عمل میآورد.
 )9نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران ضمن دفاع از تأسیسات حیاتی کشور
در خلیج فارس ،راههای مواصالتی دريايی را تأمین مینمايد و از حرکت کشتیهای
تجاری به سوی بنادر در کشور هدف ممانعت به عمل میآورد.
 )1ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسالمی ايران به محض آغاز عملیات ،تحت کنترل
عملیاتی نیروی زمینی و دريايی قرار میگیرند.
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 )0ژاندارمری کشور جمهوری اسالمی ايران در صورت ضرورت ،بنا به درخواست با
دريافت لنجها و قايقهای غیرنظامیان ،عملیات عبور از رودخانه يگانهای نیروی
زمینی را در منطقه لشکر 39پشتیبانی مینمايد.
 -2مأموریت

الف -نیروی زمینی مأموريت دفاع از تمامیت ارضی کشور را به شرح زير بین يگانهای
خود توزيع مینمايد :نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ايران از داالمپرداغ تا فاو از مرز
باختری ايران و عراق دفاع نموده و با استفاده از عناصر لشکر 39زرهی و تیپ 00هوابرد از
رودخانه اروندرود دفاع میکند.
ب -مأموريت پدافندی لشکر 39زرهی چنین تعیین شده بود :در منطقه مربوطه دفاع
کنید ،پیشروی دشمن را در جنوب اهواز در مناسبترين مواضع پدافندی سد نمايید .آماده
باشید پس از ورود لشکر 61زرهی به منطقه آن لشکر ،بنا به دستور هماهنگیهای الزم را
برای عملیات آفندی لشکر 61زرهی در محور عینخوش به علیغربی معمول داريد.
 -3اجرا
الف -تدبیر عملیات

 )1مانور :نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ايران به منظور دفاع از مرز باختری
ايران ،عملیات دفاع را در چهار مرحله به شرح زير هدايت مینمايد.
الف) مرحله1

نیروی زمینی دفاع را با  1لشکر و يک تیپ پیاده در منطقه دفاعی مقدم از
شمال باختری تا جنوب اجرا مینمايد .لشکر 11پیاده و لشکر 99پیاده به ترتیب در
شمال ،لشکر 96زرهی و تیپ  91پیاده در مرکز و لشکر 39زرهی در جنوب،
لشکرهای در خط با اعزام عناصر تأمین حرکت متجاوز را در زمینهای بالفصل مرز
به تأخیر میاندازد.
ب) مرحله 2

پس از عقبنشینی عناصر تأمینی ،يگانهای در خط نیروی زمینی به ترتیب زير
در منطقه دفاع مینمايند .لشکر 11و  99پیاده در شمال ،لشکر 96زرهی و تیپ91
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پیاده در مرکز و لشکر 39زرهی در جنوب دفاع میکنند و پیشروی دشمن را در
مواضع سدکننده پیشبینی شده متوقف يا کند مینمايد و در مراحل بعدی ،با
برداشت نیرو از ساير مناطق ،پاتک نموده و مرز قراردادی را ترمیم مینمايد .ضمناً
لشکر 39زرهی برای اجرای مأموريت خود و دفاع از منطقه جنوب طرح حرّ را
براساس طرح ابوذر تهیه کرده و دستوراتی را به يگانهای زير امر ابالغ نموده است.
(رونوشت از اصل طرح ابوذر و طرح حر در مرکز اسناد هیئت معارف جنگ شهید
سپهبد صیاد شیرازی موجود است).
 .12چگونگی تثبیت دشمن در هفته اول جنگ در کرخه
گزارشات موجود حاکی است که درگیریهای مرزی با يگانهای عراقی در روزهای قبل از
آغاز رسمی جنگ و تجاوز دشمن بین نیروهای ايرانی و عراقی وجود داشته است .لذا با توجه به
پیامهای پیوست و بر مبنای گزارش يگانهای مسـتقر در منطقه ،نیروهای عراقی در روزهای
 69و  63شهريور ،قصد تصرف پاسـگاه سـمیده را داشتند که با مقاومت يگانهای خودی،
متجاوز سرکوب و حمله دشمن دفـع گرديد .در روز  99شهريور ،به منظور تقويت منطقـه
دزفـول تعـداد 106نفـر از نیروهای گروه رزمی  699لشکر 96به عنوان احتیاط وارد منطقـه
گرديـده و در کنترل عملیاتی تیپ 9لشکر 39قرار گرفتند .حوادث مختلف در پاسگاههای
مـرزی سـبب شـد کـه لشـکر در تـاريخهای 91و 90و 91شهريور ،هشدار الزم را به منظور
آمادگی کامل در مـورد احتمال حمله گسترده دشمن به منطقه خوزستان اعالم نمايد و با
توجه به تهديد دشمن در منطقه فکه ،روز  91شـهريور ،يـک دسـته تانـک از گـروه رزمی
 699به فکه اعزام گرديد و در اختیار گروه رزمی 97قرار گرفـت (حبیبی .)693 :6999 ،در روز
 90شهريور ،در پاسگاه سوبله و رشیده درگیری بین نیروهـای خودی و دشمن به وقوع میپیوندد
و چاههای نفت شماره  07و 09و ريگ 9کار را تعطیل و تقاضای کمک مینماينـد و در درگیـری
روز  91شـهريور در پاسگاه بیات يگانهای خودی با اجـرای آتـش خمپـارهانـداز و تفنـگ661مم
يگان مکانیزه دشمن مستقر در چلب سیاه را متالشی و باقیمانـده يگان متجاوز به صورت فرار
منطقه را ترک می نمايند و يک بـرج ديـدهبـانی دشمن در سمیده نیز منهدم میگردد.
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روز  97شهريور ،با دشمن درگیری به وجود مـیآيـد و از سـاعت  6066همین روز تا
ساعت 6796که خاتمه درگیری اعالم میشود ،دشمن پاسگاه سمیده را زير آتش سنگین قرار
میدهـد و بـه يونیـت بهـرهبـرداری شرکت نفت دهلران حمله میکند که در اين درگیـری دو نفـر
درجـهدار در پاسگاه سمیده زخمی شده و جراحات سطحی برمیدارند (حبیبی.)969 :6999 ،
با توجه به حمله دشـمن بـه پاسـگاههـای مـرزی در روز  99شـهريور ،سرپرست تیپ 9اعالم
مینمايد چون اين تیپ يگان زرهی اسـت ،الزم اسـت يک افسر زرهی ستادديده در رأس تیپ
باشد تا هماهنگـی هـای الزم را در مورد به کار بردن تیپ در عملیات جنگی به عمل آورد .مقرر
فرمايیـد قبـل از اينکه اتفاقی رخ دهد ،در مورد اعزام افسر مذکور اقدام نمايند .برابر گزارش
روز  03/1/93در منطقه سـمیده درگیـری بـین يگانهای خودی و دشمن آغاز و در ساعت
 6996خاتمه میيابد و نیروهای دشمن تا رودخانه دويرج پیشـروی مـیکننـد و حـدود 966
دسـتگاه تانـک دشمن در عرض  96کیلومتر از پاسگاه نهر عنبر تا پاسگاه ربوط مسـتقر
مـیگـردد و يگانهای خودی در منطقه اعالم مینمايند در صورتی که از آنها پشتیبانی هوايی
به عمل نیايد تا غروب عینخوش سـقوط خواهـد کـرد (حبیبی.)906 :6999 ،
اول مهر  6903پاسگاه ربوط سقوط میکند و دشمن در جـاده مـرزی بـه سـمت عـین
خوش پیشروی مینمايد .روز دوم مهر يگانهای تیپ در درگیری شديد موفق میشوند تعـداد
 69دستگاه تانک دشمن را منهدم کرده و يک دستگاه تانـک سـالم را بـه غنیمـت بگیرند و با
فشار دشمن به يگانهای خودی ،فرمانده تیپ تقاضـای پشـتیبانی هوايی نموده و در گزارش
خود اعالم می کند در صـورت عـدم پشـتیبانی هوايی کلیه يگانهای تیپ از بین خواهند رفت.
روز سوم مهر دشمن با اجرای آتش سنگین ،يگانهای تیپ را وادار به عقبنشینی اجباری
نموده و تا حدود چهار کیلومتری يگانها پیشروی مینمايند.
در روز چهارم مهر ،با اشغال مواضع عینخوش توسط نیروهای دشمن ،تیپ به مواضـع
علـیگرهزد عقبنشینی نموده و در تپههای علیگرهزد آماده پدافند میگردد .در درگیری بین
نیروهای تیپ و يگانهای زرهی دشـمن در تپـههـای علـیگرهزد ،که در ساعت  6196به وقوع
میپیوندد ،دو تانک ارتش عراق توسط يگانهای تیپ منهدم میگردد.
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پنجم مهر تیـپ اعـالم نمـود حـدود  966دستگاه تانک دشمن در منطقه مستقر شده و
 06الـی 16دسـتگاه تانـک بـه سمت مواضع علیگرهزد در حرکت هستند .يگان سمت راسـت
مـا در حـال محاصره شدن است و به علت آتش سنگین دشـمن ،يگانهای تیـپ در حـال
عقبنشینی به سمت رودخانـه کرخـه هسـتند .برابـر پیـام شـماره  919در ساعت  6900روز
پنجم مهر ،با فشار دشمن ،تیـپ بـه شـرق کرخـه عقبنشینی مینمايد و بنههای تیپ که
دراين نقطه مسـتقر بودنـد ،در ساعت  6190شرق رودخانه را ترک کرده و به عقب میروند
(حبیبی.)613 :6999 ،
در روز پنجم مهر ،وضعیت نیروهای خودی درغرب کرخه بسیار وخیم بود و تلفات زيادی از
شروع نبرد تا آن تاريخ در محور عین خوش به پای پل کرخه و محور فکه شوش به نیروهای
مدافع وارد شده بود .در محور عینخوش ،نیروهای باقیمانده تیپ 9زرهی در ارتفاعات
علیگرهزد و شاوريه مستقر بودند و لشکر 66زرهی برای تصرف اين ارتفاعات اقدام به اجرای
يک مانور احاطه دو طرفه نمود .ارتش عراق ،تیپ67زرهی از جناح راست (جنوب) و تیپ19
زرهی از جناح چپ (شمال) و تیپ 91مکانیزه را برای پاکسازی منطقه و استفاده از موفقیت در
نظر گرفت .در آغاز روشنايی روز پنجم مهر ،نبردی سنگین در ارتفاعات علیگرهزد شروع و
ادامه میيابد و رزم نزديک بین مهاجمان که استعدادشان بسیار زياد بود ،با مدافعان به وجود
آمد و آتش سنگین توپخانه لشکر 66زرهی عرصه را بر نیروهای خودی تنگ کرد و تلفات و
ضايعات شديدی به باقیمانده تیپ دزفول وارد آورد .تا ساعت ،6966مقاومت نیروهای خودی
باعث وارد شدن تلفات و ضايعات سنگین به دشمن میشود؛ اما سرانجام ،اين مقاومت در ساعت
 6196شکسته میشود و نیروهای مهاجم عراقی ارتفاعات علیگرهزد و شاوريه را تصرف کرده و
باقیمانده تیپ 9دزفول مجبور به عقبنشینی اجباری به حوالی پل نادری و عبور از رودخانه
کرخه به طرف دزفول میش وند .در پی درخواست نیروها و فرماندهان مبنی بر انتصاب يک افسر
زرهی به فرماندهی تیپ 9دزفول ،در تاريخ  ،03/7/0سرهنگ زرهی امراهلل شهبازی به فرماندهی
تیپ 9دزفول منصوب گرديد .وی در مصاحبه خود در آن تاريخ میگويد :استعداد تیپ 9شامل
 60تانک چیفتن و سه دستگاه موشک تاو ،سه قبضه تفنگ  ،661سه دستگاه تانک سبک
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اسکورپیون و پنج عراده توپ 600مم خودکششی است و در مقابل ما لشکر66زرهی عراقی قرار
دارد که دارای دو تیپ زرهی و يک تیپ مکانیزه و حداقل  966دستگاه تانک میباشد.
در محور فکه ـ چنانه ،نیروهای موجود شامل گروه رزمی 699پیاده از لشکر 96و باقیمانده گروه
رزمی 97زرهی شیراز و يک تیم گروهانی (شامل يک گروهان پیاده و يک دسته تانک از گروه
رزمی  )616با مقاومت شديد خود نبردی سنگین را به دشمن تحمیل کردند و با استفاده صحیح از
زمین و استفاده دقیق از سالحهای ضدتانک تاو ،دراگون و آتش تانکهای موجود توانستند تعدادی
از تانکهای دشمن را منهدم و پیشروی لشکر 6مکانیزه را متوقف کنند ،اما دشمن دستبردار نبود و
عملیات تهاجمی سنگین خود را با اجرای تک شبانه در شب  03/7/1برای محاصره مدافعین در
چنانه و دوسلک از دو جناح و همچنین بستن راه عقبنشینی آنها در مسیر پای پلکرخه اجرا کرد
و موقعیت بسیار وخیمی را برای مدافعان چنانه دو سلک به وجود آورد.
در روز پنجم مهر ،تعدادی نیروی تازهنفس از شیراز اعزام میگردند و با تعويض عناصری از
گروه رزمی ،97وضعیت آن يگان کیفیت بهتری میيابد و همراه گروه رزمی 699پیاده و
قسمتی از گروه رزمی 616پیاده از لشکر 96حمزه با استفاده صحیح از زمین و بهکارگیری
صحیح جنگ افزارهای ضدتانک و آتش توپخانه و خمپارهاندازهای موجود و ايجاد يک سامانه
فرماندهی نسبتاً مناسب تر از روزهای قبل ،به مقاومت و پدافند خود ادامه دادند .يک آتشبار
توپخانه696مم از اصفهان نیز به منطقه وارد گرديد و در حوالی تپه ابوصلیبیخات اشغال موضع
نموده و با افزايش آتش خود پشتیبانی نسبتاً مناسبی را برای يگانهای مستقر در مواضع فراهم
نمود .در اواخر روز ،خبر تصرف تپه های علیگرهزد توسط دشمن و عقبنشینی نیروهای مدافع
محور شماره يک به فرماندهان مدافعین دوسلک رسید و موجب نگرانی شديد آنها گرديد.
بديهی است که با تصرف پلها توسط دشمن ،عالوه بر بسته شدن راه عقبنشینی آنها به شرق
کرخه  ،امکان محاصره و نابودی آنها هم قطعی بود ،لذا فرمانده اين محور اين خطر را به فرمانده
لشکر 39زرهی اعالم و تقاضا نمود تکلیف آنها را مشخص کند و پلهای موجود در سرخه
نادری را تا خاتمه عقبنشینی نیروهای محور شماره 9تخريب ننمايند .به همین دلیل و تأکید،
لشکر از تخريب اين پلها خودداری کرد .در ساعت ،9966در نشست مشترک فرماندهان
گروههای رزمی 699 ،97و 616در مورد ارزيابی وضعیت موجود و عقبنشینی به تپههای
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ابوصلیبیخات به منظور حفظ موجوديت يگانها و جلوگیری از محاصره شدن ،نظرخواهی و
مشورت میشود ،که متفقاً به ادامه نبرد در همین مواضع دوسلک نظر میدهند .اين در حالی
بود که قطع تدارکات يگانها و ترس از محاصره شدن و نابودی ،آنان را نگران نموده بود .به
عالوه ،مورد اصابت قرار گرفتن دو دستگاه تانک و سه دستگاه خودرو و چندين کوپه مهمات
موشک تاو توسط آتش توپخانه دشمن که همراه با تلفات زيادی بود ،در روحیه فرماندهان و
مدافعینی که متوجه از بین رفتن مهمات ضدتانک خود شده بودند ،اثر منفی بر جای گذاشته
بود ،چرا که جايگزينی مهمات به سبب قطع خطوط مواصالتی امکان نداشت .خبر انهدام
آمبوالنس و اسارت سرنشینهای آن در سهراهی قهوهخانه که از منطقه دوسلک و چنانه به
عقب آمده بود ،در بعدازظهر همین روز که مؤيد ناامن بودن عقبه و قطع خطوط مواصالتی اين
يگان بود ،بیش از پیش موجبات نگرانی فرماندهان را فراهم کرد (مرکز اسناد پژوهشهای دفاع
مقدس نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا .)601 :6991 ،
در مقايسه توان رزمی نیروهای خودی در محور چنانه ـ دوسلک با نیروهای عراقی بهکار رفته
در اين محور ،همین قدر کافی است که بگويیم توان رزمی نیروهای عراقی60برابر نیروهای خودی
بوده است .با اين وضع و نبود امکانات توپخانهای مناسب در منطقه ،نیروهای خودی شامل گروه
رزمی 97زرهی و گروه رزمی  699پیاده و قسمتی از گروه رزمی 616از لشکر 96پیاده توانستند در
مقابل نیرويی با استعداد  60برابر توان رزمی خود مقابله و مقاومت نمايند .در صورتی که ،معموالً
توان رزمی نیروی حملهور حداکثر سه برابر نیروهای مدافع در نظر گرفته میشود .اين نیروها زمانی
به عقبنشینی تن دردادند که راهی جز آن برايشان نمانده بود .آنها در روز ششم مهر ،قهرمانانه با
دشمن جنگیدند و بسیاری از آنان به شهادت رسیدند و باز هم همین يگانها بودند که سريعاً
سازماندهی شدند و به نبرد خود با دشمن ادامه دادند (حسینی 669 :6996 ،و .)661
در روز ششم مهر ،لشکر 39به تیپ 9دزفول اعالم مینمايد که پشتیبانی هوايی انجام خواهد
شد ،عقبنشـینی نکنید ،زيرا تیپ 97منهدم خواهد شد .بر اين اساس به تیپ 9دزفول مأموريت
داده میشـود بـا يک گروه رزمی در روز ششم ،تک نموده و ارتفاعات علیگرهزد را از سمت دوسلک
اشغال نمايد ،سپس تیپ 9در صورت موفقیت تیپ ،97با استفاده از کلیه امکانات و پشتیبانی به
سمت ارتفاعات شاوريه حرکـت نموده و ارتفاعـات شـاوريه را اشغال نمايد .دستور چنین تکی با

 /11گفتمان ارتشی دفاع مقدس

توجه به نبود توان الزم برای بازپسگیری ارتفاعات از دست رفته ،از نظر توانايیهای نظامی صحیح
نبود ،ولی از نظر روانی ضروری و به موقع بود و انجام تک هرچند که منجر به بازپسگیری تپههای
علیگرهزد نگرديد ،ولی از عواملی بود که باعث شد دشمن در دامنههای ارتفاعات غربی پل کرخه
مواضع پدافندی اتخاذ نمايد (مرکز اسناد پژوهشهای دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا ،
 .)696 :6991با توجه بـه بحـران منطقـه و گزارشـات يگانها ،لشـکر 39بـه کلیـه فرماندهان ابالغ
مینمايد به هیچ وجـه ،حـق عقـبنشـینی از مواضـع تعیینشده را ندارند و بايد تا آخرين نفس
منطقه را حفظ نمايند .نهايتاً با تهـاجم گسترده و آتش سنگین دشمن ،تیپ اطالع میدهد دشمن
از پل کرخه عبـور کرده و هیچگونه مقاومتی مقدور نیست .تیـپ در روز ششم مهر ،سعی میکند
مواضع غرب کرخـه را اشغال نمايد ،در صورتی که فقط پنج دستگاه تانک در اختیـار دارد و دشـمن
در سراسر غرب رودخانه مستقر شده و با توپخانه ،نیروهای مستقر در شرق کرخه را زير آتش دارد.
بدين ترتیب ،دشمن که انتظار عبور بالمانع از پل کرخه را داشت ،تا ششم مهر پشت پل کرخه
متوقف گرديد .همچنین در ادامه شش روز نبرد مداوم و بسیار سخت و وارد شدن تلفات و ضايعات
سنگین به نیروهای خودی در محور موسیان ،عین خوش ،پای پل کرخه تیپ 9زرهی دزفول طی
پیام رمز شده به شماره  1799به لشکر 39اعالم میدارد از دو گردان تانک تیپ ،تنها  60دستگاه
حاضر به کار و در موضع میباشند و از دو گردان پیاده تیپ فقط میتوان يک گروهان ناقص
سازماندهی کرد .به عالوه ،گردان 999سوارزرهی هم دو قبضه موشکانداز تاو و دو قبضه
خمپارهانداز در مواضع دارد و با اين وضعیت ،استعداد تیپ در حدود يک گروه رزمی میباشد
(کارنامه عملیاتی لشکر 39زرهی صفحه  79سال  6903موجود در مرکز اسناد هیئت معارف جنگ
شهید سپهبد علی صیاد شیرازی).
لشکر 39زرهی نیز در تاريخ  03/7/0طی گزارشی اعالم میدارد:
(الف) تیپ 6لشکر مستقر در منطقه عمومی کوشک ،طالئیه تا شلمچه کامالً منهدم شده است.
(ب) تیپ 9لشکر دارای تلفات سنگین بوده و تا پل نادری کرخه عقبنشینی نموده است.
(ج) تیپ 9لشکر تا تپههای اهللاکبر عقبنشینی کرده و تلفات سنگینی داشته است.
(د) شهر اهواز از سه محور جنوبشرقی ،جنوبغربی و جنوب زير آتش توپخانه دشمن
قرار گرفته است.
(هـ) نیروهای عراقی پل خرمشهر را تخريب نموده و تماس تلفنی با خرمشهر قطع شده است.
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(و) در اثر حمله و بمباران شهر آبادان توسط نیروهای عراقی 96نفر شهید و  39نفر
مجروح گرديدند.
در ساعت ،9166در بازجويی از اسرای دشمن ،مشخص گرديد دو تیپ زرهی و يک تیپ
مکانیزه با پشتیبانی پنج گردان توپخانه و يک گردان ضدهوايی شلیکا در پشت کارخانه نورد
اهواز مستقر شدهاند.
شهید سپهبد علی صیادشیرازی در گفتار پانزدهم خود در کتاب ناگفتههای جنگ در مورد
عملیات غرب دزفول میگويد« :ارتش مهمترين قدرتی بود که وارد صحنه شد و توانسته بود
خاکريز سراسری بزند .از جبهه آبادان تا دارخوين و بعد هم دب حردان و غرب اهواز و
سوسنگرد و هويزه و دهالويه ،دشمن تا پشت رودخانه کرخه پیشروی کرده بود و چند بار هم
سعی کرده بود از رودخانه کرخه بگذرد و به شوش و پل نادری دزفول بیايد و تنها جاده
ارتباطی خوزستان را که جاده انديمشک ـ اهواز است قطع کند .اگر اين کار را کرده بود ،سقوط
خوزستان حتمی بود ،ولی خداوند کمک کرد و نیروی هوايی ارتش در پل نادری دزفول ،با
هواپیما به جنگ تانک رفت و چه بسا بعضی از هواپیماها نیز سقوط کردند و از بین رفتند ،به
خاطر اينکه دشمن نتواند از پل بگذرد .اگر گذاشته بودند ،جاده انديمشک ـ اهواز قطع میشد؛
حتی يک بار مجبور شدند پايگاه هوايی دزفول را تخلیه کنند ،يعنی هواپیماها را حرکت دادند و
رفتند جای ديگر .خیلی زننده بود اگر پايگاه را میگرفتند و هواپیماها دست نخورده باقی
میماند و به دست آنها میافتاد ،اين خطر بزرگی بود ،دشمن چنین برنامهای داشت ولی تلفات
داد؛ الحق نیروی زمینی خوب جنگید .به قول معروف کارد به استخوانشان رسیده بود .جلوی
دشمن را گرفتند و کلی تلفات به آنها وارد کردند ،نیروی زمینی موفق شد آن طرف پل نادری
دزفول و شمال جاده دهلران ،که ارتفاعات سپتون در آنجا است ،را هم نگه دارد ،از آن طرف هم
دشمن می خواست به شوش حمله کند ،جلو آنها را گرفتند و نگذاشتند .نیروی زمینی در غرب
رودخانه کرخه در صالح مشطط جای پايی هم گرفت ،يک جای پا هم طرفهای ارتفاعات تپه
 696و خضريه به طرف رقابیه در غرب شوش گرفت و اين خطی بود که نیروی زمینی تشکیل
داد و دشمن را متوقف کرد( ».احمد دهقان.)637:6979 ،
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در محور شمالی غرب کرخه ،سرهنگ امراهلل شهبازی فرمانده جديد تیپ 9زرهی دزفول،
سريعاً نیروهای موجود تیپ 9زرهی را جمعآوری نمود و با کمک فرماندهان باقیمانده تیپ،
شبانه با انجام اقدامی بسیار شجاعانه و سودمند سرپلی را در غرب کرخه ،در کنار پاسگاه
ژاندارمری و تپههای خرولی و اسکندر خندان اشغال نموده و يگانها در نقاط سرکوب اين
ارتفاعات ايجاد موضع کردند و کنترل نزديک پل کرخه و پل پی ام پی موجود را در دست
گرفتند تا نیروهای دشمن نتوانند از پل عبور نمايند.
از بررسی مدارک بدست آمده از دشمن و گزارشات موجود ،چنین استنباط میشود که
امروز لشکر 66زرهی عراق به تیپ 19زرهی (منهای گردان تانک البعث که روز قبل در احتیاط
لشکر بوده است) جهت تصرف پل و مواضع مدافعین دستور حرکت به جلو میدهد .لشکر برای
تکمیل استعداد تیپ  ،19گردان تانک حماد شهاب (منهای يک گروهان) سازمانی تیپ67
زرهی را زير امر تیپ 19زرهی قرار میدهد .گردان 66مهندسی عراق برای روانه کردن يک پل
شناور (پی ام پی) بر روی رودخانه کرخه به منظور عبور نیروهای خود آماده شود .لشکر66
زرهی که از طرف جناح شمالی خود نیز از طرف ارتفاعات خرولی ،تپه چشمه و اسکندر خندان
زير ديدهبانی و آتش پراکنده و دقیق نیروهای تیپ9زرهی دزفول بود ،به تیپهای 67زرهی و
 91مکانیزه دستور دفع اين نیروها را ،که همواره تهديدی برای او از پهلو بودند ،میدهد .در
حالی که ،تیپ 19زرهی لشکر 66در حوالی سهراهی قهوهخانه آماده تهاجم میگردد ،در
ساعت 6066بامداد روز هفتم مهر ،يگانهای تیپ 91پیاده خرمآباد ،که در دشت دهلران به
علت تصرف مهران توسط دشمن نتوانسته بودند خود را به مهران رسانیده و به ساير يگانهای
تیپ ملحق شوند و بالتکلیف مانده بودند ،در اجرای دستور نیروی زمینی به عقبه لشکر66
زرهی عراق واقع در غرب رودخانه دويرج تک محدودی اجرا و پاسگاه ربوط را تصرف مینمايند.
لشکر66زرهی که با تهديد جديدی از پهلو و عقبه روبرو میشود ،در طرح خود که ادامه تک به
سمت کرخه و عبور از آن است ،فعالً تجديدنظر نموده و از ادامه تک منصرف میگردد و
مواضعی را در پنج کیلومتری غرب کرخه و نیز حدود سهراهی قهوهخانه اشغال مینمايد .بايد
توجه کنیم که در اين موقعیت ،حساسترين منطقه برای دشمن همان پلهای منطقه سرخه
نادری و گدار جنوبی رودخانه برای احداث پل نظامی بوده است و به همین دلیل هم يک تیپ
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زرهی را (تیپ )19به دنبال تک شبانه ،روز قبل مأمور تصرف پلها مینمايد .حال چگونه
میشود که نمیتواند به جلو حرکت کند و مجبور به توقف میگردد ،علت را میتوان به شرح
زير ارزيابی کرد:
الف) مقاومت هر چند ناچیز تیپ 9زرهی در تپههای شمالی و تپههای مجاور سرخه نادری
به علت دارا بودن شرايط برتر زمین ،يعنی وجود تهديد در جناح شمالی.
ب) عدم موفقیت لشکر 6مکانیزه در محور جنوبی در غرب تپههای برقازه و دوسلک و در
نتیجه ،باز بودن جناح جنوبی لشکر 66و احتماالً صدور دستور فرمانده سپاه 9به لشکر 66به
منظور هماهنگ نمودن پیشروی لشکر 6و لشکر.66
ج) حمله عناصر تیپ 91پیاده از طريق دشت دهلران به پاسگاههای مرزی نهر عنبر و ربوط
که تهديدی برای عقبه لشکر 66زرهی عراق بود.
توقف لشکر 66زرهی در اين منطقه و تالشهای بعدی اين لشکر برای تصرف ساحل غربی
کرخه و عبور از آن ،مؤيد آن است که فعالیتهای يگانهای نیروی زمینی در روزهای بعد از
جمله روز  03/7/69و  03/7/99و سپس دفاع شکل گرفته لشکر 96پیاده موجب گرديد که
دشمن به صورت دائمی تا عملیات فتحالمبین ( )16/6/9در همین زمین و همین منطقه
زمینگیر شود .فرمانده سپاه 9که لشکر 6مکانیزه را در جلو مواضع دوسلک ناکام و ناتوان
میبیند ،ضمن اينکه به فکر بهکارگیری احتیاط خود (تیپ 69زرهی معروف به ابن ولید) در
محور جنوبی میافتد ،به لشکر 66زرهی دستور می دهد که با يگان مناسبی از شمال به جنوب
بر روی تپه ابوصلیبی خات (معروف به تپه رادار) حمله و آن را تصرف نمايد ،تا بدينوسیله با
بستن پشت يگانهای مدافع در دوسلک ،پدافند آنها را در هم شکسته و لشکر 6مکانیزه هرچه
سريعتر خود را به رودخانه کرخه برساند.
به هر حال ،لشکر 66زرهی در اجرای اين دستور به تیپ 91مکانیزه دستور حمله را در
ساعت 6166با استعداد يک گردان صادر مینمايد ،ولی برابر گزارشات موجود ،تیپ 91مکانیزه
بعد از ساعتی اعالم مینمايد که به علت نداشتن نیروی احتیاط ،قادر به تصرف ارتفاع
ابوصلیبیخات نمیباشد (در حالی که در اين ارتفاع نیروی مدافعی وجود نداشت) و بدينوسیله
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فرمانده تیپ 91از اجرای عملیات خودداری مینمايد .با زمینگیر شدن لشکر66زرهی در غرب
پل نادری ،نیروهای ايرانی که حاال تپههای شمالی منطقه را در دست داشتند ،توانستند سرپلی
نسبتاً مناسب به عمق 966تا  9666متر در طول پنج کیلومتر را در غرب کرخه در تصرف
داشته باشند.
 .13نقش نیروی هوایی ،هوانیروز و توپخانه ارتش جمهوری اسالمی در دفاع از محور
شمالی خوزستان (پای پل کرخه)
نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران با اينکه محدوديتهايی در اجراى مأموريت در
منطقه داشت ،ولى با تقاضاى لشکر و قرارگاه جنوب ،به نیروى هوايى دستور داده شد تمامى
تقدمها به منطقه غرب دزفول داده شود .از اين لحظه ،کارکنان مؤمن و فداکار پايگاه دزفول با
همکارى ديگر پايگاهها ،با تمامى توان به پشتیبانى از لشکر 96در غرب رودخانه کرخه
پرداختند .شدت پشتیبانى نیروى هوايى به حدی بود که دشمن را از پشتیبانى هوايى خود
محروم کرد ،زيرا با کسب برترى هوايى توسط خلبانان تیز پرواز ايرانى ،نیروى هوايى دشمن از
فعالیت چشمگیر بازماند .خلبانان شجاع نیروی هوايی ارتش جمهورى اسالمى ايران که خطر را
جدى تشخیص داده بودند ،با عشق به شهادت و با نیروى ايمان و توکل به خدا با جسارتى
بىمانند به داخل فضاى مملو از آتش نیروهاى عراقى پرواز مىکردند (درّی.)01 :6996 ،
حماسه ايثارگرانه و تالشهاى مستمر کارکنان نیروى هوايى در منطقه غرب کرخه در آن
روز ،واقعاً کم نظیر بود .کارکنان هواپیمايى نیروى زمینى ارتش (هوانیروز) نیز هرچه در توان
داشتن د در پیشگاه خداوند بزرگ به معرض نمايش گذاشتند و با پروازهاى سینهمال و در سطح
پايین از چپ و راست ،متجاوزان عراقى را وادار به قبول تلفات سنگین کردند .توپخانه ارتش
جمهورى اسالمى ايران شگفتى ها آفريد و بر اساس طرح تنظیمى و با ارتباطی صحیح و سريع
به درخواستها پاسخ داده مىشد .تمام منطقه جلو خط سرپل با آتش توپخانه پوشیده شده و
روز روشن را براى نیروهاى متجاوز سیاه کرده بود .تالشهاى دستهجمعی نیروها که از ايمان به
خدا و حقانیت خويش سرچشمه مىگرفت ،ثمرات خود را نشان داد و از ساعت  3صبح به بعد
آرايش هجومى دشمن درهم شکسته شد و آثار درهمريختگى در يگانهاى مهاجم مشاهده
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گرديد .آهنگ پیشروى متجاوزان به سستى گرايید و از نظر تاکتیکى تک دشمن از دور افتاد .با
توجه به اين امر ،يگانهاى لشکر 96پیاده حمزه ،با اعتماد به نفس بیشتر و روحیهاى باال به
نبرد ادامه دادند .بقیه کارکنان لشکر نیز تا آخرين لحظهاى که شکست دشمن قطعى شد،
هیچکدام از سنگرهاى خود خارج نشده و از منطقه مسئولیت که نه ،بلکه از سنگر شرف و
حیثیت خود دفاع کردند .دشمن بار ديگر از ساعت 66با واردکردن نیروهاى جديد ،پیشروى را
آغاز کرد و گويا تصمیم گرفته بود به هر نحوى که شده تا پايان روز ،منطقه سرپل را از دست
نیروهاى خودى خارج سازد؛ لذا براى تقويت تک اصلى خود در جبهه شوش نیز به طور همزمان
به سمت رودخانه ،نیروى زيادى را به حرکت درآورد و با اين عمل مىخواست تهديد قوى خود
را براى عبو ر از رودخانه ـ از دو محور شوش و پل نادرى ـ نشان دهد تا ضمن تجزيه نیروهاى
ايران توجه آنها را از تمرکز بر روى پل نادرى کم نمايد .فرماندهی عملیات نیروهاى جمهورى
اسالمى در منطقه ،که مى دانست دشمن توان عبور از رودخانه را حداقل در شرايط موجود
ندارد ،با درک حیاتى بودن منطقه سرپل که سپاه 9عراق براى تصرف آن يک لشکر را به کار
گرفته بود و با وارد کردن نیروهاى تقويتى سعى داشت تک خود را استمرار بخشد ،ولى
نیروهاى عراقى به محض حرکت و قرار گرفتن در تیررس نیروهاى لشکر 96با آتش انبوهى که
به خوبی تقسیمبندی شده بود ،روبرو گشته و نابود مىشدند.
بدين ترتیب ،با الطاف پروردگار و هدايت صحیح عملیات و دالورىهاى کارکنان نیروى
هوايى و هواپیمايى نیروى زمینى ارتش (هوانیروز) و همچنین رشادتهاى جان بر کفان نیروى
زمینى ،تک دشمن پس از دادن تلفات سنگین از دور افتاد ،تا جايى که تمام حرکتهاى دشمن
متوقف شد .تنها صداى شلیک گلولههاى توپخانههای طرفین در منطقه شنیده مىشد .به اين
ترتیب ،شديدترين تک دشمن که با شناسايى دقیق از وضعیت نیروهاى جمهورى اسالمى ايران
طراحی شده و به طور دقیق به مورد اجرا گذاشته شده بود ،توسط لشکر 96پیاده حمزه درهم
شکسته شد و روياى تجزيه خوزستان و عبور ارتش عراق به شرق کرخه را نابود کردند و آرزوى
دستيابى دشمن به شهرهاى انديمشک ،شوش و دزفول و پیشبینى خونینشهرهای ديگر را
براى همیشه به گور سپردند .شجاعت ،شهامت و ايثار همه نیروهای شرکتکننده و شهیدان
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گمنامی که در شروع جنگ تحمیلى مانع تجزيه خوزستان شدند ،سرآغازى بر تثبیت ارتش
عراق در غرب کرخه بود (محمد جوادی پور ،نیکفرد ،حسینی 616 : 6979 ،الی .)619
 .14نتیجهگیری
طبق طرح ابوذر ،يگانهای تیپ 9لشکر 39و ساير يگانهايی که تحت کنترل فرماندهی
اين منطقه قرار داشتند ،مأموريت داشتند تا مانع دستیابی دشمن به اهداف خود شوند .با
عنايت به گزارشات فوق و اسنادی که در اين مقاله مورد بررسی قرار گرفت ،مشخص میشود
که اين مأموريت طی حداقل شش روز انجام شد و دشمن پس از يک نبرد سخت با نیروهای
مدافع ،سرانجام در گلوگاه پل کرخه متوقف گرديد و نیروهای خودی موفق شدند ضمن متوقف
کردن دشمن ،سرپلی را نیز آن سوی رودخانه برای عملیاتهای بعدی حفظ نمايند .اين نکته
قابل توجه است که پیشروی لشکر66زرهی عراق از پاسگاه شرهانی تا پل کرخه را ،که مسافت
آن حدوداً 96کیلومتر است ،چنانچه با مقاومتی روبرو نبود و با فرض اينکه سرعت متوسط
تانکهای دشمن 96کیلومتر در ساعت باشد ،میبايست ظرف حداکثر چهار ساعت انجام
می شد ،اما مقاومت و جنگ و گريز نیروهای خودی باعث شد دشمن اين مسیر را در مدت696
ساعت طی کند .در نهايت ،لشکر 39موفق شد سرپل کرخه به عرض شش کیلومتر ،از ارتفاعات
«خرولی» تا رودخانه کرخه که روی هم رفته زمینی به مساحت حدود 96کیلومترمربع میشود
را حفظ کند و همین سرپل بود که در پیروزی عملیات سترگ فتحالمبین نقشی بسیار اساسی
و تعیینکننده ايفا نمود.
رودخانه کرخه به عنوان يک مانع در جريان هجوم سراسری عراق ،عامل بازدارنده مهمی
برای لشکر 6مکانیزه و لشکرهای 3و  66زرهی دشمن در تصرف شهرهای دزفول ،انديمشک و
شوش بود .لشکر  3ارتش عراق برای گسترش تجاوز خود کوشید از دو نقطه در کرخه عبور
کند ،اما با دالوری يگان های حاضر در منطقه از اين مقصود بازماند .برابر اسناد موجود تیپ9
زرهی و گردان 999سوارزرهی لشکر 39از محور عینخوش و گروههای رزمی 97و  699از
محور فکه ،با انجام عملیات تأخیری ،پیشروی دشمن را تا شرق رودخانه کرخه ،به مدت شش
روز به تأخیر انداختند .در تاريخ  ،03/7/7مجدداً دشمن تالش کرد در دو نقطه از
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رودخانه کرخه عبور کند .اين اقدام در موقعیت اول و در شمال شهرستان شوش با بهکارگیری
يگانی از لشکر 6مکانیزه صورت گرفت ،که توسط گردان 616پیاده از لشکر 96به فرماندهی
سروان رهبر سرکوب گرديد و دشمن با دادن تلفات و ضايعات مجبور به عقبنشینی شد .در
موقعیت دوم ،دشمن با بهکارگیری يگانی از لشکر66زرهی برای عبور از پل نادری اقدام نمود،
که توسط تیپ9زرهی لشکر 39و گردان  999سوار زرهی سرکوب و مجبور به عقبنشینی
گرديد .در تاريخ ،03/7/99برای بار سوم لشکر66زرهی دشمن پیشروی خود را برای عبور از
رودخانه از طريق پل نادری شروع کرد .لیکن در اين زمان ،عالوه بر تیپ 9زرهی ،گردانهای
پیاده از لشکر 96حمزه نیز در سرپل حضور داشتند و لشکر برای انجام تک مورخه 03/7/99
خود را آماده میکرد .لذا عملیات  03/7/99توسط لشکر 96انجام شد (بابايی.)10 :6991 ،
 .15منابع
 )6اردستانی ،حسین ()6997؛ تنبیه متجاوز ،مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
 )9بابايی ،گلعلی ()6991؛ نبردهای جنوب اهواز ،تهران ،بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس.
 )9بختیاری ،مسعود ()6997؛ عملیات طریق القدس ،تهران ،انتشارات ايران سبز.
 )1مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نزاجا ()6991؛ تقویم تاریخ دفاع مقدس ،جلد .1
 )0مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نزاجا ()6991؛ تقویم تاریخ دفاع مقدس (غرش توپها)،

جلد دوم ،تهران ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی
 )1جوادیپور ،محمد؛ نیکفرد ،علی؛ حسینی ،سید يعقوب ()6979؛ ارتش ج.ا.ا در هشت

سال دفاع مقدس ،نبردهای غرب دزفول ،جلد اول ،سازمان عقیدتی سیاسی ارتش.
 )7حبیبی ،نیکبخش)6999( ،؛ بررسی میزان تأثیرپذیری شیوههای نبرد نامتقارن در
مقابلـه

 )9حسینی ،سید يعقوب ()6931؛ طرح عملیاتی دفاعی ابوذر ،ايران سبز ،تهران.
 )3جعفری ،مجتبی ()6936؛ اطلس نبردهای ماندگار ،چاپ بیست و نهم ،انتشارات مرکز
پژوهشهای دفاع مقدس.
 )66درّی ،حسن ()6996؛ هجوم سراسری -جبهه جنوبی در کارنامه نبردهای زمینی،
مهدی انصاری .چاپ اول .تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
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 )66دروديان ،محمد ()6996؛ آغاز تا پایان ،مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
 )69دهقان ،احمد ()6997؛ دالوران ،سوره مهر.
 )69رزم آرا ،علی ()6999؛ جغرافیای نظامی ایران ،خوزستان ،انتشارات وزارت امور خارجه.
 )61ساالرکیا ،محمد ()6996؛ پیشتازان غرب کرخه ،ايران سبز.
 )60عاليی ،حسین ()6936؛ روند جنگ ایران و عراق ،تهران ،انتشارات مرز و بوم.

 )61فرهنگ جغرافیايی ايران،6996،ج،0بیجا ،انتشارات دايره جغرافیايی ستاد ارتش
 )67صفوی ،سید يحیی ()6991؛ مقدمه ای بر جغرافیای نظامی ایران ،انتشارات دانشگاه امام
حسین ،چاپ سوم.
 )69معینوزيری ،نصرتاهلل ()6999؛ تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول

جنگ ،تهران ،سازمان آثار دفاع مقدس آجا.
 )63نوروزی ،محمد تقی ()6990؛ فرهنگ دفاعی امنیتی ،تهران ،انتشارات سنا.
 )96شاهان ،محسن ()6997؛ عملیات فتحالمبین ،ايران سبز.

هدف عراق از تهاجم به غرب کشور در  31شهریور  59دفاع از بغداد بود
سید ناصر حسینی 6ـ آرش سرابی

تبريزی9

چکیده
کشور ايران با همسايه غربی خود ،عراق ،از داالمپرداغ تا بندر فاو به طول  6163کیلومتر،
دارای مرز مشترک است .مرزهای ايران چه در آب و چه در خشکی عمدتاً به شکلی است که
از نظر نظامی به نفع ايران و به ضرر عراق است .استان کرمانشاه ناحیهای کوهستانی است که
بین فالت ايران و جلگه بینالنهرين واقع شده است و سراسر آن را قلهها و ارتفاعات زاگرس
پوشانده است .ارتفاعات مناطق مرزی استان کرمانشاه ،مسلط بر جلگه بینالنهرين میباشد و
شرايط بسیار مطلوبی جهت عملیات نفوذی و آفندی علیه شهرهای مهم عراق ،به خصوص
بغداد ،فراهم می کند .با مشاهده نقشه سیاسی ايران در استان کرمانشاه ،مشخص میشود که
مرزهای قصرشیرين و نفتشهر ،جزء مرزهای محدب ايران بوده و از نظر نظامی و سیاسی برای
ايران میتواند وسوسه انگیز باشد .به همین دلیل ،عراق جهت شروع جنگ با ايران در تاريخ 96
شهريور ،به شهرهای مرزی قصرشیرين و نفتشهر حمله نظامی نموده است ،تا از اين طريق
بتواند برای بغداد سپری حفاظتی بسازد .در اين مقاله ،ضمن بررسی جغرافیای نظامی
استانهای کرمانشاه و ايالم ،تجاوز ارتش عراق و مواضع او در سالهای دفاع مقدس در غرب
کشور و عملیاتهای انجام شده ج.ا.ا ،میزان تحقق اهداف نظامی و سیاسی ايران و عراق و
همچنین علل اهمیت مناطق غربی جمهوری اسالمی ايران برای عراق را نیز بررسی مینمايیم.
واژگان کلیدی :استان کرمانشاه ،استان ايالم ،مرزهای غربی ،بغداد

 .6سرتیپ سید ناصر حسینی ،دانشآموخته دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئت علمی دافوس آجا.
 .9ستواندوم آرش سرابیتبريزی ،کارشناس ارشد.
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مقدمه
حمد بیکران و سپاس بی پايان به درگاه کبريايی پروردگار عالمیان ،که توفیقی حاصل
گرديد تا در اين پژوهش بکوشیم تهاجم عراق به جمهوری اسالمی ايران از مناطق غربی کشور،
که شامل استان کرمانش اه و بخشی از استان ايالم بود ،را بررسی نمايیم .کشور ايران با وسعتی
در حدود 6،119،630کیلومترمربع ،از گسترش چشمگیری برخوردار است (عزتی.)61 :6917 ،
ايران کشور پهناوری است که از نظر گستردگی جغرافیايی و وزن جمعیتی در جنوبغربی
آسیا شرايط ويژهای دارد .تغییرات سرحدّات ايران در طول تاريخ ،مرزهای سیاسی ايران را دچار
تحول و تغییر اساسی کرده است .اين تغییرات موجب تنوع بسیار زيادی در تعداد همسايگان
ايران شده و در نتیجه مسائل و مشکالت زيادی را سبب شده است .مناطق مرزی ايران به دلیل
دوری از مرکز و انزوای جغرافیايی ،همیشه دارای مسائل خاص خود از نظر نظامی و سیاسی
بوده است .مجموعه طول خطوط مرزی کشور ايران  9910کیلومتر است ،که  9966کیلومتر آن
را مرز آبی و  1600کیلومتر آن را مرز زمینی تشکیل میدهد .کشور ايران از غرب به عراق و
ترکیه محدود است .بیشترين مرز ايران با کشور عراق به طول  6163کیلومتر و کمترين مرز با
کشور ارمنستان به طول  19کیلومتر میباشد .از نظر مالحظات امنیتی و ژئوپلیتیک ،مناطق
مرزی غرب کشور به دلیل حساسیت باال ،حمايتهای خارجی و تراکم تهديدات و اختالفات،
بیشترين تأثیرگذاری را بر امنیت ملی کشور دارند (پورپويان :6991 ،صص 661و.)667
استان کرمانشاه در غرب ايران قرار دارد .اين استان از شمال به استان کردستان و از جنوب به
استانهای لرستان و ايالم و از غرب به عراق و از شرق به استان همدان محدود است .استان
کرمانشاه منطقهای کوهستانی است که مرتفعترين رشتههای آن پاطاق میباشد .از لحاظ موقعیت
مرزی ،استان کرمانشاه با برخورداری از حدود 966کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق ،دارای
ارزش نظامی در اين منطقه است و از سوی ديگر به دلیل نوع قرارگیری ارتفاعات اين استان (به طور
پلهای و موازی با مرز) و محدب بودن شکل هندسی مرز ،موقعیت خوب آفندی را برای کشورمان
ايجاد نموده و از نظر راهبردی ،دارای اهمیت میباشد (صفوی696 :6991،و .)696در بخش
نخست ،جغرافیای نظامی منطقه با معابر و گردنههای اصلی ،تحلیل میگردد .برخی از آن معابر
عبارتند از :تنگه پاطاق در غرب الوند و در استان کرمانشاه ،ارتفاعات قالويزان در غرب استان
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کرمانشاه ،گردنه قالجه در جنوب استان کرمانشاه و گردنه سگان در جنوبغربی استان کرمانشاه.
سپس به بررسی بخشی از عملیاتهای انجامشده در آن مناطق میپردازيم .از آنجا که مطالعه
تاريخ میتواند هدايتگر آيندگان باشد ،لذا به تحقیق در خصوص علل اهمیت راهبردی غرب
کشور ،چه برای جمهوری اسالمی ايران و چه برای حکومت بعثی عراق به بررسی علتها و داليل
بارز تهاجم عراق به غرب کشور و دفاع بیدريغ سربازان جان بر کف جمهوری اسالمی ايران
میپردازيم.
 .2جغرافیای نظامی استان کرمانشاه
کرمانشاه منطقه نیمه کوهستانی است که بین فالت ايران و جلگه بینالنهرين قرار گرفته
است که کوه الوند مرتفعترين نقطه آن است .اين کوهها پوشیده از جنگل و دارای معادن غنی
هستند .اين استان دارای جنگلهای انبوه و مراتع سرسبز است و يکی از مراکز دامداری ايران
میباشد (سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح .)1 :6991 ،استان کرمانشاه با ارتفاع متوسط
 6966متر از سطح دريا بخشی از رشتهکوه زاگرس است که در دورههای مختلف زمینشناسی
بر اثر حرکت صفحه افريقا ـ عربستان به سوی صفحه ايران و در نتیجه ،پیدايش چینخوردگی
رسوبات دوران دوم و اوايل دوران سوم تشکیل شده است .پس از تشکیل ارتفاعات و چالهها،
عوامل فرسايشی آنها را تحت تأثیر خود قرار داده است ،چالهها يا ناوديسها از مواد آبرفتی ناشی از
عمل فرسايش انباشته شده و دشتهای امروز استان را به وجود آورده است (اسماعیلی.)9 :6999 ،
منطقه کرمانشاه منطقهای نیمهکوهستانی بین فالت ايران و جلگه بینالنهرين محسوب
میشود ،که مرتفع ترين نقاط آن ارتفاعات الوند است ،که پس از گردنه اسدآباد با شیب ماليمی
به طرف جلگه بینالنهرين سرازير می شود و به طور کلی ،اين منطقه نسبت به فالت مرکزی در
يک پشت ه و شیبی واقع شده که قله آن در الوند و رشته آن تا چهل چشمه میباشد .در منطقه
کرمانشاه ،کلیه رشته ارتفاعات موازی با يکديگر و تقريباً دارای يک جهت شمالغربی به
جنوبشرقی میباشد .در مرزهای استان کرمانشاه ،ارتفاع آنها کمتر میشود و چون امتدادشان
شمالغربی ـ جنوبشرقی است ،درههای بین آنها تا خاک عراق پیش میرود .بنابراين ،راههای
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ورودی بیشماری را تهیه مینمايد (رزم آرا .)69 :6999،در بین ارتفاعات کرمانشاه ،رشتههای
مهم و ارتفاعات قابل توجه به شرح زير میباشند:
)1

ارتفاعات داالهو :اين رشته ارتفاعات در غرب استان کرمانشاه قرار گرفته و

ارتفاعاتی مشجر است که دارای قلههای پربرفی است .طرز قرارگیری اين ارتفاعات به نحوی
است که از يک طرف جلگه بینالنهرين را تحت حاکمیت دارند و از سوی ديگر به جلگههای
کرند غرب و اسالمآباد غرب دارای ديد ممتد است (عزتی.)19 :6919 ،
)2

ارتفاعات نوح  :اين رشته ارتفاعات در جنوب ارتفاعات داالهو قرار گرفته و جنس

آن از سنگ است .تنگه پاطاق نیز بین اين دو رشته کوه واقع شده است و منطبق با يکی از
مواضع پدافندی کرمانشاه میباشد و به طرف جلگه بینالنهرين ،دارای ديد بسیار ممتدی
است (صفوی.)19 :6991،
)3

ارتفاعات الوند :کوهستانی مرتفع و ممتد بوده که از يک طرف تا ارتفاعات چهل

چشمه کردستان ادامه داشته و از طرف ديگر زاگرس را به طرف نهاوند ،بروجرد و بختیاری
ادامه میدهد (عزتی .)19 :6919 ،هرقدر از غرب به شرق میرويم منظمتر میگردد .اين رشته
کوهستانی در منطقه سنقر کلیايی تودة بسیار عظیمی را به وجود میآورد که از لحاظ ارتفاع،
سدهای غیرقابل نفوذ را تشکیل میدهد (سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح.)690 :6919 ،
)4

ارتفاعات بیستون و پرآو :اين ارتفاعات در شمال شهر کرمانشاه قرار گرفته است و

در حقیقت امتداد الوند و شعب اين کوهستان محسوب میشود .اين ارتفاعات سنگی و
غیرمشجر بوده و دارای معابر محدودی است که امتداد آنها تا سیمره ادامه دارد (عزتی :6919 ،
.)19
)5

با توجه به آمارهای ثبتشده و تجربیات محلی ،آب و هوای استان کرمانشاه

معتدل و کوهستانی است .البته به غیر از حاشیه غرب نوار مرزی که در مجاورت کشور عراق
قرار گرفته است ،بقیه مناطق استان از نظر آب و هوا ،تحت تأثیر دو عامل مهم جغرافیايی
میباشد (صفوی .)690 :6991،از طرفی ،به علت وجود ارتفاعات و پوشش گیاهی و جنگلی،
دارای آب و هوای معتدل است و از طرف ديگر ،به دلیل نزديک بودن به جلگه بینالنهرين،
تحت تأثیر بادهای گرم قرار گرفته است .استان کرمانشاه ،تابستانهای گرم و خشکی دارد،

هدف عراق از تهاجم به غرب کشور77/ ...

ولی روی هم رفته ،هر اندازه از غرب به سمت شرق میرويم ،آب و هوا مساعدتر خواهد بود
و به همین دلیل اختالف درجه حرارت ساالنه اين منطقه نزديک به  16درجه سانتیگراد
( + 16و )-96میباشد (عزتی .)19 :6919 ،
 .3جغرافیای راهبردی استان کرمانشاه
منطقه کرمانشاه در غرب ايران واقع شده و بخش مهمی از مرز غربی ايران با عراق را
دربرگرفته است .حدود نظامی اين منطقه شامل ارتفاعات بین گاورود است که به دره دياله ختم
می شوند .قسمت شرقی را ارتفاعات کنگاور ،بخش جنوب را ارتفاعات کلهر و لرستان و منطقه
غرب را مرز عراق مشخص میکند .طول منطقه در حدود  606و عرض آن  666کیلومتر است
(همان .)16 ،منطقه کرمانشاه منطقهای است نیمهکوهستانی و وضعیت زمین از لحاظ عملیاتی
به نحوی است که هر اندازه از شرق به غرب برويم ،زمین ارتفاعات کمتری پیدا میکند.
بلندترين نقطه را الوند در مواضع پدافندی اسدآباد دربردارد و پستترين نقطه در غرب ،مواضع
پاطاق است (همان.)19 ،
 .4نقش ارتفاعات مرزی استان کرمانشاه در اهداف سیاسی و امنیتی
موقعیت کرمانشاه از لحاظ طرز قرارگیری ارتفاعات موجب گرديده تا اين منطقه امکانات
الزم را برای آفند و پدافند دارا باشد .نگاهی به شکل هندسی مرز در اين منطقه نشان میدهد
که در سرتاسر مرز ايران با ديگر کشورهای همسايه هیچ منطقهای چنین امکاناتی را برای يک
واحد عملیاتی فراهم نساخته ،زيرا شیب زمین از شرق به غرب به تدريج کم شده ،درهها و
ارتفاعات تا جلگه بینالنهرين در عراق ادامه يافته و در نتیجه ،از مرز به داخل ايران مواضع
پدافندی مطلوبی را تدارک نموده است .از طرق ديگر ،وجود عوامل مختلف جغرافیايی موجب
گرديده که امکان انجام انواع عملیات نفوذی و آفندی فراهم باشد .مواضع پدافندی در
عمق 966کیلومتری به طور متوالی قرارگرفته و مشخصاتی به شرح زير دارند:
 )6اولین مواضع دفاعی (پاطاق) را ارتفاعات بمو ،تیلهکوه ،آهنگران ،آقداغ و باغچه
تشکیل می دهد .نیروهايی که بر روی مواضع دفاعی مستقر باشند ،در جهت باختر
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بر روی جلگه بینالنهرين حاکمیت دارند و تا مسیر رودخانه دياله و دجله هیچ
نوع عارضه مهم جغرافیايی به چشم نمیخورد.
 )9مواضع پدافندی متوالی به نحوی قرار گرفتهاند که بهترين شرايط را برای رعايت
اصل صرفهجوئی در قوا فراهم ساخته و با نیروهای کم به خوبی میتوان از آن
دفاع کرد.
 )9مهمترين گره مواصالتی که در حقیقت مهمترين مراکز تجمع آن نیز میباشد،
شهرهای کرمانشاه و اسالمآباد غرب میباشد (همان.)79 ،

نقشه شماره :1ناهمواریهای استان کرمانشاه (جغرافیای استان کرمانشاه ،چاپ چهارم)1319 ،

 .5نقش معابر ارتباطی و ارتفاعات مناطق مرزی استان ایالم در تأمین اهداف سیاسی
و امنیتی
ايالم دارای کوههای قالويزان ،سیاهکوه و کوههای بولی است .اين بخش نیز دارای
رودخانههای کانیشیخ ،گدارخوش و تلخاببولی است .شهرستان ايالم دارای سه بخش مرکزی،
چوار و سیوان است .استان ايالم اکنون از طرف جنوب با استان خوزستان ،از مشرق نیز با

هدف عراق از تهاجم به غرب کشور73/ ...

لرستان و قسمتی از خو زستان ،از شمال با کرمانشاه و از مغرب با کشور عراق به طول 190
کیلومتر هممرز میباشد ،که در بین  10درجه و  91دقیقه تا  19درجه و 66دقیقه طول شرقی
از نصفالنهار گرينويچ و  96درجه و  09دقیقه تا  91درجه و  60دقیقه عرض شمالی از خط
استوا واقع شده است .مساحت کل استان حدود  63611کیلومتر میباشد .رزمآرا در کتاب
جغرافیای نظامی ايران ،در مورد تقسیمات اداری منطقه پشت کوه (استان ايالم کنونی) به
طول 996کیلومتر چنین مینويسد :پشتکوه از دو بخش اصلی تشکیل شده است )6( :بخش
ارکوازی ( )9بخش چوارا (رزم آرا.)19 :6996 ،

نقشه شماره  :2مرزهای سیاسی و شکل هندسی مرز
(فرهنگ جغرافیائی ایران ،1331،ج  ،5بی جا  ،انتشارات دایره جغرافیائی ستاد ارتش)

 .6تجاوزات مرزی عراق در استان کرمانشاه قبل از شروع رسمی جنگ تحمیلی
رژيم عراق در تیرماه  6903و همزمان با کودتای نقاب (نوژه) ،بر خالف موازين بینالمللی،
تجاوزات آشکاری علیه مرزهای زمینی و هوايی جمهوری اسالمی ايران انجام داد .به نظر
می رسد منظور از اين اقدامات ،کسب آمادگی الزم و کسب اطالعات از وضعیت جغرافیايی
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منطقه کرمانشاه و ارزيابی آمادگی نیروهای مقابل بود .اين اقدامات همراه با گلولهباران و
بمباران اين مناطق بود که روز به روز بر شدت آن افزوده میشد ،به طوری که با شروع جنگ
تحمیلی علیه ايران ،کمتر روزی بود که اين مناطق گلوله باران نشوند .هدف عراق از اينگونه
اقدامات خصمانه ،انهدام و تخريب پاسگاههای مرزی ،ايجاد رعب و وحشت در مردم مرزنشین
کرمانشاه بود تا مردم محل سکونت خود را ترک کنند و ارتش عراق آسودهتر به هدفهای خود
برسد .از سوی ديگر ،عراق معتقد بود قرارداد  6370الجزاير به طور کامل اجرا نشده و بر اساس
آن قرارداد ،منطقه خان لیلی و ارتفاعات میمک مربوط به عراق میباشد؛ لذا با اين پیشزمینه،
عراق در روز60شهريور 6903به منطقه خانلیلی حمله و منطقهای به وسعت 666کیلومترمربع
از خاک کشورمان را اشغال کرد و در ارتفاعات آن منطقه ،پايگاههای نظامی ايجاد نمود .به
همین جهت بود که وزير دفاع عراق در تاريخ 6903/1/63به طور رسمی اعالم کرد« :نیروهای
مسلح عراق به مرزهای بینالمللی رسیدهاند و اختالفات خود را با ايران عمالً حل خواهند کرد».
(ابوغزاله.)19 :6996،
 .7هجوم گسترده عراق به مرزهای استان کرمانشاه
حمله عراق در اين مناطق (کرمانشاه) در ابتدای جنگ ،بیشتر تدافعی به نظر میآمد که
برای جلوگیری از هرگونه ضدحمله لشکر زرهی ايران مستقر در کرمانشاه طرحريزی و هدايت
شده بود (کردزمن ،واگنر .)691 :6993،کرمانشاه در مجاورت استان دياله عراق قرار دارد و به
دلیل موقعیت جغرافیايی خاص ،در طرحريزی مانور عراق اهمیت نظامی خاصی داشت .در
محور میانی ،هدف نهايی اشغال تعدادی از شهرهای غیرمهم و کنترل تنگهها و درهمکوبیدن
نیروهای ايرانی برای جلوگیری از هرگونه پیشروی به سمت بغداد ،ديالی و يا کوت بود
(السامرايی .)19 :6996،معابر اين استان بهگونهای است که پس از گذشتن از منطقه کوهستانی
کرمانشاه ،به منطقه جلگهای و هموار دياله میرسیم که همسايه پايتخت عراق ،يعنی بغداد
است .سپاه دوم عراق مأموريت مانور در اين منطقه را داشت که مأموريت آن عبارت بود از
پیشروی در ارتفاعات استان کرمانشاه تا عمق 06کیلومتر و تصرف تنگه راهبردی پاطاق .اين
سپاه مانور خود را بر چهار محور زير استوار کرد:

هدف عراق از تهاجم به غرب کشور96/ ...

( )1محور خانقین ـ قصرشیرین ـ سر پل ذهاب ـ پاطاق :سه لشکر عراقی مأموريت
داشتند از اين محور پیش بروند .لشکر 1زرهی از محور قصرشیرين ،که با تصرف اين منطقه به
سمت تنگه پاطاق پیشروی کند ،به طوریکه دو لشکر 1و  9پیاده اين لشکر را حمايت
میکردند .در جناح چپ ،لشکر 9پیاده در شمال قصرشیرين با هدف اشغال دشت ذهاب و
سرپل ذهاب و در جناح راست ،لشکر 1پیاده در جنوب قصرشیرين به سمت گیالنغرب.
( )2محور مندلی ـ سومار ـ نفت شهر :در اين محور ،لشکر 69زرهی مأموريت داشت که
منطقه را تصرف کند و با مسدود کردن معابر ،از عبور احتمالی نیروهای ج.ا.ا به سمت بغداد
جلوگیری نمايد .بنابراين ،مشخصاً مسدود کردن معابر تأيیدکننده اين ادعا است که هدف عراق از
تصرف ارتفاعات غربی ايران حفاظت از بغداد و جلوگیری از استفاده ايران از اين معابر بوده است.
سپاه يکم نیز در ارتفاعات شمالغربی استان کرمانشاه مأموريت داشت تا ضمن حمايت از
فعالیتهای ضدانقالب در منطقه پاوه ،نوسود سپاه دوم را نیز حمايت کند (دری.)19 :6991 ،

نقشه شماره :3نحوه ورود دو لشکر زرهی و دو لشکر پیاده و اهداف سرزمینی عراق در استان کرمانشاه

در پی تجاوزات پراکنده به مناطق مرزی در استان کرمانشاه ،ارتش عراق در 6903/1/96با
پشتیبانی هوايی و آتش سنگین توپخانه ،هجوم سراسری خود را به استان کرمانشاه آغاز نمود.
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در اين هجوم ،سپاه دوم عراق با بهرهگیری از 96درصد توان خود و با استفاده از لشکرهای 9
و 1پیاده و 1و  69زرهی حمله را در چهار محور از داخل خاک عراق آغاز کرد و در بدو ورود به
خاک ايران ،از هشت محور زير تجاوزات را ادامه داد:
 )6باويسی ـ تیلهکوه ـ سرپل ذهاب
 )9بابا هادی ـ قصرشیرين ـ سرپل ذهاب
 )9پاسگاه هدايت ـ قصرشیرين
 )1پاسگاه پرويزخان ـ قصرشیرين
 )0خانقین ـ خسروی ـ قصرشیرين
 )1خان لیلی ـ چم امام حسن ـ گیالنغرب
 )7نفتخانه ـ نفتشهر ـ گیالنغرب
 )9مندلی ـ سومار ـ گیالنغرب

نقشه :4ظرفیت و استعداد نیرو های درگیر در استان کرمانشاه

لشکر 1زرهی تحت فرمان سپاه دوم ارتش ،مأموريت تصرف قصرشیرين را به عهده داشت.
اين لشکر با حمايت دو لشکر  9و  1پیاده در محورهای جنوب و شمال وارد عمل گرديد.

هدف عراق از تهاجم به غرب کشور99/ ...

ارتش عراق به دلیل حضور افراد گروههای ضدانقالب و اجرای عملیات نامنظم در شهرهای
مرزی پاوه از هجوم به منطقه نوسود و پاوه پرهیز کرد و تنها با اشغال ارتفاعات آن منطقه و
استقرار يک تیپ در آن بسنده کرد .لشکر 1زرهی از دو محور اصلی شمالی و جنوبی به
قصرشیرين تک کرد .دشمن با وجود حمله گسترده طی  19ساعت نتوانست وارد شهر شود .در
منطقه خسروی نیز ،دشمن همانند منطقه شمالی نتوانست در روزهای اول کار چندانی بکند .با
ورود لشکر 1پیاده از خانلیلی به چم امام حسن ،جاده گیالنغرب ـ قصرشیرين مسدود شد.
سرانجام ،دشمن در روز سوم مهر توانست وارد قصرشیرين شده و آن را اشغال نمايد .اين لشکر
تحت فرمان سپاه دوم ارتش عراق مأموريت تصرف قصرشیرين را به عهده داشت و با حمايت دو
لشکر  9و  1پیاده در محورهای جنوب و شمال وارد عمل گرديد.
( )3محور باباهادی ـ سرپل ذهاب :لشکر 9پیاده ارتش عراق ،از دو محور شمالی و
شمالغربی به سرپل ذهاب تک کرد .در محور شمالی ،عرض جبهه از ارتفاعات باويسی تا ارتفاعات
آهنگران بود .يگانهای لشکر  9با تصرف پاسگاههای مرزی باويسی تا تیلهکوه وارد ارتفاعات دشت
ذهاب شدند و با پیشروی به سمت جنوب در تاريخ  ،6903/7/9به شهر سرپل ذهاب رسیدند .اما
پس از يک درگیری سنگین عقبنشینی کرده و در ارتفاعات قالويزان مستقر گرديدند .در محور
شمالغرب ،دشمن نیروهای خود را برای تصرف پاسگاههای باباهادی و مسدود کردن جاده سرپل
ذهاب ـ قصرشیرين به کار گرفت و بخش ديگر نیروهايش را به سمت سرپل ذهاب فرستاد که
تنها تا شهرک المهدی پیشروی کردند ،ولی نتوانستند سرپل ذهاب را تصرف کنند.
( )4محور گیالنغرب :لشکر 1ارتش عراق در نخستین روزهای هجوم ،به دلیل عدم پیشروی
لشکر 1زرهی در محور خانقین ـ قصر شیرين ـ سرپل ذهاب با حفظ جناح جنوبی لشکر 1پیاده،
در صبح 6903/7/0به همراه تیپ 31پیاده با عبور از سهراهی سرپل ذهاب ـ گیالنغرب ـ
قصرشیرين و حرکت در جاده قصرشیرين ـ گیالنغرب خود را به شهر گیالنغرب رساند .اين
قوای دشمن به دلیل مقاومت دالورانه مردم غیور و شجاع گیالنغرب ،خسارت زيادی ديدند و در
ادامه حرکت مردم ،عملیات بالگردهای هجومی هوانیروز هم آسیب فراوانی به انتهای ستون
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قوای دشمن وارد آوردند ،به طوریکه ،آنان مجبور به عقب نشینی از شهر و استقرار در چند
کیلومتری غرب آن شدند.
( )5محور سومار و نفتشهر :ارتش عراق که از آغاز سال  ،6903شهرهای مرزی را زير
آتش پراکنده خود گرفته بود ،از نیمه دوم شهريور همین سال ،اجرای آتش توپخانه روی
نفتشهر ،سومار و پاسگاههای مرزی را تشديد کرد و با تصرف منطقه خانلیلی ،جاده
قصرشیرين ـ نفتشهر را قطع کرد و امکانات پشتیبانی و تردد نیروهای خودی را کاهش داد.
ارتش عراق در روز ،6903/1/96با اشغال ارتفاعات گیسکه ،به دره میانتنگ و دشت سومار
تسلط کامل يافت .عراق با بهکارگیری لشکر 69زرهی در محور مندلی ـ سومار در همین روز،
سومار را اشغال کرد و در محور نفتخانه به نفتشهر نیز پس از  19ساعت نفتشهر را تصرف
کرد .دشمن در اين منطقه به دلیل وضعیت زمین ،لشکرهای  1و 1و 9را متوقف و به اشغال دو
شهر سومار و نفتشهر بسنده کرد.
با توجه به شرح عملیات ،ارتش عراق بعد از تثبیت وضعیت نبرد در منطقه عملیاتی غرب،
به طور متوسط نتوانـست بـیش از  96کیلومتر در عمق جبهه کرمانشاه و ايالم (از مهران تا
باويسی) پیشروی کند و مناطقی کـه در اين منطقه عملیات به اشغال نیروهای عراقی درآمد،
عبارت بودند از:
در غرب خط عمومی از ازگله ـ گرده نو ـ جیگران ـ کـوه گاومیـشان ـ دامنـه غربـی کـوه
شاهنشین ـ ارتفاعات دستک و کورهموش ـ ارتفاعات قراويـز دامنـه شـمالغربـی و جنـوب
ارتفاعات دانه خشک ـ تنگ حاجیان ـ ارتفاع چغالوند ـ تنگ داربلـوط از پاسگاه انجیره تا
کانیسخت و سرانجام در دشت مهران تا حدود  60کیلومتری شرق خط مرز پیشروی کردند.
در شمال تا سد کنجانچم به اشغال نیروهای متجاوز درآمـد .در نتیجـه ،خـط تماس بین
نیروهای مدافع و نیروهای متجاوز در حوالی همان خطی بود که در باال مسیر عمومی آن بیان
گرديد و اين خط تماس به مدت قريب دو سال ،بدون تغییرات چشمگیری به همـین صورت باقی
ماند و مهمترين تغییری که ظرف اين دو سال در آن ايجاد شـد ،عقـب رانـدن نیروهای متجاوز
عراقی از ارتفاعات میمک بود .به علت رکود فوقالعاده در جبهههای نبرد غرب ،وضعیت کامالً
تدافعی بـین نیروهـای خـودی و دشمن ادامه يافت و نیروهای هر دو طرف تالش نمودند مواضع
پدافندی خود را مـستحکمتـر و در مقابل حمالت احتمالی طرف مقابل آسیبناپذير سازند.

هدف عراق از تهاجم به غرب کشور90/ ...

در جبهه کرمانشاه ،با توجه به مرتفع بودن منطقه ،نیروهای پدافندکننده خودی با
بهرهگیری از اين ارتفاعات و با حـداقل امکانات مواضع خود را احداث نمودند؛ در حالی که،
ارتش عراق که در الک پدافندی قرارگرفته بود ،برای پدافند از منطقه حداکثر استفاده را از
امکانات مهندسی خود به عمل آورد.
در محور گیالنغرب ،واحد هوانیروز بـا تـالش فـراوان وارد عمل شد و با توجه به اينکه به
علت کوهستانی بودن منطقه ،بالگردها میتوانستند در پنـاه تپهماهورها مواضع امنی انتخاب
کنند و تانک ها و نفربرهای زرهی دشمن را مورد هدف قرار دهنـد ،بالگردهای هجومی هوانیروز
توانستند خسارات چشمگیری به دشمن وارد کنند و چون به علـت باريـک بـودن عـرض
منطقه عملیات ،دشمن امکان گسترش و مانور نداشت ،لذا مجبور گرديد به سمت غـرب
برگردد تا مواضع مناسبتری اشغال نمايد.
در جدول زير ،کلیه عملیات های نیروهای خودی علیه دشمن را تا پايان سال دوم جنگ در
يک نگاه مالحظه خواهید کرد.
#

تاریخ

منطقه

نام عملیات استعداد یگانهای

عملیات

استعداد یگانهای

نتیجه عملیات

ایران

عراق

6

03/1/99

میمک

میمک

ارتش شامل گروه
رزمی967و  90نفر
از عشاير و يک
گردان سپاه

 3گردان پیاده،
زرهی و مکانیزه

9

03/9/99

سومار

عاشورا

ارتش شامل تیپ96 9گردان پیاده ،ضايعات و تلفات دشمن9 ،
لشکر 96و هوانیروز زرهی ،مکانیزه و گردان به میزان  16تا  76در
و دو گردان از سپاه کماندويی ،يک صد و انهدام 66دستگاه تانک
دشمن
گردان جیشالشعبی

9

03/3/99

سرپل
ذهاب

1

 03/66/61گیالنغرب

انهدام عناصر مقدم دشمن،
اسیر 90نفر ،غنائم 1دستگاه
خودرو چرخدار و تعدادی
جنگ افزار (اين عملیات در
پاسخ به حمالت پراکنده
عراق انجام گرديد).

کلیه و سید ارتش شامل تیپ9
صادق 6لشکر 96و هوانیروز

 3گردان پیاده و
کماندويی

 96اسیر ،و وارد آودن تلفات
سنگین به دشمن

گردان 666ل ،77
هوانیروز و
دو گردان از سپاه

 9گردان پیاده

تصرف ارتفاعات بر آفتاب و
آذين تعدادی کشته و 09
اسیر و انهدام  91دستگاه

تنگ
حاجیان
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تانک و  9فروند هلی کوپتر و
 60دستگاه خودرو
0

03/66/63

میمک

خوارزم
(ضربت
ذوالفقار)

تی 6ل،96
هوانیروز ،گردان 7
سماجا و بسیج
عشايری ايل خزعل

1

03/69/60

سرپل
ذهاب

کلینه و
سید صادق
9

تیپ 9لشکر 96و
يک تیپ از سپاه

7

16/9/6

سرپل
ذهاب

بازی دراز  6گردانهای  691و
 619و  966ل ،96
گردان، 966ل،96
گردان  ،960تیپ
 00و گردان مالک
اشتر 1گردان سپاه

9

16/1/66

ارتفاعات بازی دراز  9مشترک لشکر1 96گردان پیاده ،زرهی
و مکانیزه
زرهی ودو گردان
بازی دراز
سپاه

3

16/1/99

ارتفاعات امیرالمومنین
(ع)
گاومیشان

66

16/3/96

شیاکوه

يک تیپ از سپاه

 63گردان پیاده ،تصرف ارتفاعات میمک611،
زرهی و مکانیزه اسیر ،انهدام 16دستگاه تانک
و نفربر 06،دستگاه خودرو9 ،
فروند هواپیما 9،فروند بالگرد
 3گردان پیاده ،
زرهی و مکانیزه

تصرف آبادی کلینه 96 ،
کشته 606 ،زخمی و 09
اسیر ،انهدام  7دستگاه تانک
و نفربر و 9دستگاه کامیون
مهمات

 1گردان پیاده و
مکانیزه

 6066تصرف مجدد قلل
 6606و 6606اغ کشته و
زخمی 109 ،اسیر ،انهدام
تیپ 9پیاده%16 ،خسارت به
تیپ 99دشمن ،انهدام 7
فروند هواپیما و  0فروند
بالگرد 01 ،دستگاه تانک و
نفربر و غنیمت69دستگاه
تانک و نفربر

 69گردان پیاده،
زرهی و مکانیزه

تلفات به دشمن

تلفات به دشمن

مطلع الفجر تی 9و 9ل  ،96تی  97گردان پیاده6766. ،نفر کشته و  966نفر
،09گردان  636مرکز زرهی و کماندويی اسیر ضايعات سنگین به
دشمن
پیاده 9گردان سپاه

جدول شماره  :1برخی عملیاتهای انجامشده قبل از آزادسازی خرمشهر در منطقه
(با استنباط از تقویم تاریخ دفاع مقدس نزاجا)

با توجه به جدول فوق میتوان نتیجه گرفت:

هدف عراق از تهاجم به غرب کشور97/ ...

 )6لشکر 96زرهی کرمانشاه که منطقه سرزمینی او بوده و همواره مأموريت پدافند از
حدود  966کیلومتر خط مرز را داشته ،با تمام توان و بهکارگیری کلیه گردانها و
يگان های مانوری خود در خط پدافندی مستقر بوده است ،بنابراين ،وقتی در
ترتیب نیروهای عملکننده ذکری از لشکر 96يا تیپهای 6و9و 9اين لشکر
میشود ،به اين مفهوم است که نیروهای درخط و پدافندکننده را نیز محاسبه
کرده اند ،در صورتی که اين مطلب کامالً واضح است که يگان پدافندکننده توانی
برای اجرای آفندی مؤثر را ندارد و تنها يگانهايی که از ساير يگانها و سپاه در
منطقه حاضر بوده و در ترتیب نیرو قرار گرفتند را میتوان به عنوان نیروی تکور
محاسبه نمود که مشاهده میشود اين قبیل گردانها در مقايسه با نیروهای
دشمن بسیار اندک هستند.
 )9عمده عملیاتهای انجامشده در منطقه غرب و در استان کرمانشاه با هدف انهدام
نیرو و درگیر کردن ارتش عراق صورت گرفته است و هیچگونه آزادسازی مناطق
اشغالی نتیجه عملیاتهای انجامشده نبوده است.
 )9چنانچه زمان عملیاتهای جنوب را با عملیاتهای غرب مقايسه نمائیم ،به اين
نتیجه خواهیم رسید که غالب اين عملیاتها با عملیاتهای جنوب همزمان بوده
است و اين نتیجه مستفاد میگردد که عملیاتهای غرب صرفاً به منظور درگیر
نگهداشتن سپاه دوم عراق بوده تا نتواند به سپاه سوم در جنوب کمکرسانی
نمايد ،يا به عبارتی اين عملیاتها مأموريت پشتیبانی از عملیاتهای جنوب را
داشته است.
با وجود موارد فوق ،مشاهده میکنیم که ارتش عراق پس از شکست در عملیات بیتالمقدس
در منطقه جنوب و انهدام نیروهای خود از مناطق غربی ايران به منظور صرفهجوئی در قوا و
بهکارگیری آنها در ساير مناطق ،از منطقه غرب عقبنشینی اختیاری مینمايد.
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 .1عقبنشینی عراق از مواضع غرب کشور در سال1361
ارتش عراق که در عملیاتهای فتحالمبین و بیتالمقدس در فروردين تا خرداد 6916و
پس از فتح خرمشهر توسط ايران ،آسیبهای فراوانی ديده بود ،با اعالم عقبنشینی تاکتیکی و
به منظور صرفهجوئی در قوا ،از ارتفاعات مرکزی استان کرمانشاه ،مانند بازیدراز ،عقبنشینی
کرد و مواضع جديد خود را روی ارتفاعات آغداق و آهنگران ،مشرف بر قصرشیرين قرار داد
(تقويم تاريخ دفاع مقدس ج .)6999:690، 61صدام حسین در توجیه اين عمل برای فرماندهان
خود به طور مفصل داليل اين عقبنشینی را توضیح داده است.
اين مطالب در کتاب خاطرات صدام نوشته خلیل الدلیمی آمده است .صدام در سخنرانی
خود در تیر ،6916که در جلسهای با فرماندههان ارتش عراق داشته ،داليل عقبنشینی و
بازگشت به مرزهای بینالمللی را طوالنی بودن راههای مواصالتی اعالم کرد و گفت :جبهههای
ما در خاک ايران مشکالتی را به شرح زير برای عراق به وجود آورده بود که با عقبنشینی ما
اين مشکالت رفع خواهد شد.
الف) محدوديت در مانور و حرکات.
ب) نیروهای خودی (عراقی) در خاک ايران انگیزه دفاعی کمتری داشتند.
ج) راههای مواصالتی و تدارکاتی ما در خاک دشمن (ايران) طوالنیتر بود.
د) از سوی ديگر ،ارتباط مرکز فرماندهی با قرارگاههای میدان جنگ به علت طوالنی بودن،
مورد تهديد قرار می گرفت .در اين حالت ،نیروهای جلو در معرض انزوا قرار میگیرند ،به
خصوص وقتی دشمن به طور مستقیم وارد محل شود (دور میزند) .دشمن روی اين تاکتیک
(جناح گرفتن و دورزدن) خیلی تکیه میکند.
هـ) ما (ارتش عراق) مجبور بوديم برای حفظ آن جاده (عقبهها) ،نیروهای پشتیبانی
بیشتری گسیل داريم؛ اين وضع برای مسدود کردن معابر نفوذی بسیار سخت و ناممکن است.
نیروهای موظف به اين امر چون اکثراً از نیروهای ذخیره هستند و آمادگی ندارند قادر به
مسدود کردن همه معابر نفوذی نیستند ،ولیکن اآلن کلیه امکانات دفاعی برای حفظ خط مقدم
فراهم شده و بخشهای ذخیره تجربه کافی کسب کردهاند.

هدف عراق از تهاجم به غرب کشور93/ ...

و) احساس سربازان و ارتشیان ما (عراق) در هنگامی که از اراضی و حقوق خود دفاع
میکنند ،با حالتی که در عمق مثالً 96کیلومتری سرزمین دشمن قرار دارند ،متفاوت است.
ز) يکی از عوامل مهم ديگر اين بود که دشمن (ايران) در سرزمین خود میجنگید و بالطبع
آشنايی کامل با محیط داشت؛ مثالً دشمن از رود کرخه و انشعابات آن و يا رود کارون استفاده
میکرد و مسائل غیرمترقبهای را برای ما ايجاد میکرد (اصل غافلگیری) و نیروهای خط مقدم
را در احاطه داشت (الدلیمی.)93 :6936،
آنچه مسلم است ،ناتوانی ارتش عراق در رويارويی با تهاجمات گسترده و محدود رزمندگان
ايران در جبهههای جنگ ،فرو رفتن در الک دفاعی را به ارتش اين کشور تحمیل کرد .عراق با اين
اقدام ،در واقع به پوشاندن نقاط ضعف خود مبادرت ورزيد .لذا ،بر اساس اين سخنان ،دشمن با
عقبنشینی به مرزها در واقع به خطوط پدافندی خود عمق داد و آن را از آرايش و استحکامات
مناسب دفاعی برخوردار ساخت .گذشته از اين ،عراق خود را آماده جنگ با تهاجم نیروهای پیاده
ايران و مهار موجهای تعرضی آنها کرد .همچنین نیروهای اصلی و هجومی خود را که در خط
پدافندی قرار داده بود ،آزاد کرد و آنها را به عنوان نیروی احتیاط دور از خط مقدم مستقر کرد تا از
آسیب ديدن در امان باشند .در نتیجه ،دشمن با اين فرض که جنگ ادامه خواهد داشت و در اين
روند از تهاجمات پیدرپی جمهوری اسالمی ايران در امان نخواهد بود ،با عقبنشینی از برخی نقاط،
به حفظ ماشین جنگی خود و کسب آمادگی الزم برای ادامه جنگ پرداخت.

نقشه شماره  :5آخرین خطوط دفاعی ایران و عراق بعد از عقب نشینی گسترده عراق در سال61
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منطقه

نام

استعداد یگانهای

استعداد یگانهای

نتیجه

دیف

تاریخ

عملیات

عملیات

ایران

عراق

عملیات

ثاراهلل

تیپ  1لشکر 96و يک
گردان سپاه

 69گردان پیاده

تلفات به
دشمن

6

16/0/60

پیروزخانو
قلعه سفید

ارتش شامل تیپ 6
لشکر،96دو تیپ از سپاه
پاسداران

 139گردان پیاده ،
زرهی  ،مکانیزه ،
کماندويی و گارد و 11
گردان توپخانه

تصرف
ارتفاعات
حمرين

9

16/9/66

ارتفاعات
حمرين ـ
شرهانی

کربال 0

 19گردان پیاده و زرهی
و توپخانه

انهدام دو پل
و دو انبار
مهمات

9

11/9/93

باباهادی

ظفر9

تیپ 1لشکر96ارتش

تلفات به
دشمن

1

11/1/96

ارتفاع 190

ارتفاع 190

تیپ  1لشکر96و دو
گردان سپاه

 97گردان پیاده ،زرهی،
مکانیزه و کماندويی

0

11/6/96

باباهادی و
قراويز

کربال3

تیپ 9لشکر96

 11گردان پیاده ،زرهی،
مکانیزه ،کماندويی و
گارد و  10گردان
توپخانه

آزاد سازی
ارتفاعات
 019و 011

1

11/69/96

ارتفاعات
آهنگران

امام مهدی
(عج)

لشکر 96زرهی و
تیپهای تکاوری  90و
 10ارتش

 91گردان پیاده و
کماندويی

تحمیل
تلفات به
دشمن

جدول شماره  :2عملیاتهای انجامشده پس از آزادسازی خرمشهر در منطقه
(با استنباط از جعفری)1315 ،

به طور مثال ،با توجه به اين نکته که پس از پیروزی رزمندگان اسالم در عملیات
طريقالقدس و آزادسازی شهر راهبردی بستان ،عراق تالش مضاعفی را به منظور اشغال دوباره
شهر بستان شروع کرد و فشار زيادی را بر نیروهای مدافع اين شهر وارد آورد .به اين منظور،
عملیات مطلع الفجر در جهت مشغول کردن نیروهای عراقی در غرب طرحريزی و اجرا شد ،تا
ضمن تضعیف قوای دشمن ،از پیوستن نیروهای عراقی در غرب به نیروهای عراقی در جنوب
جلوگیری نمايد .ايران در عملیات شیاکوه با تغییر خط پدافندی و در دست گرفتن مواضع و
ارتفاعات حساسی در غرب شیاکوه که شرايط ديد و تیر مناسبی داشتند ،موجبات تضیف
روحیه دشمن و ضربهپذيری آن در مقابل عملیات آتی رزمندگان اسالم را فراهم نمود ،به
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طوری که ،از آن به بعد دشمن در الک پدافندی فرو رفت و با اختصاص توان رزمی بیشتری از
نیروهای عراقی در غرب ،زمینه کسب پیروزیهای بزرگ و پی در پی رزمندگان اسالم در
جنوب کشور حاصل شد (حسینی.)93 :6939،
جنوب

غرب و شمالغرب
رديف

تاریخ

6

03/9//99

سومار

9

03/66/61

گیالنغرب

تنگ حاجیان

9

03/66/63

میمک

خوارزم (ضربت
ذوالفقار) يا اهلل

03/66/96

1

16/9/9

سرپل ذهاب

بازی دراز 6

16/9/7

سوسنگرد

0

16/3/96

شیاکوه

مطلع الفجر

6916/3/3

طريق القدس

گسترده آفندی

1

10/66/99

نفتشهر

کربال1

10/66/63

کربال0

گسترده آفندی

7

10/69/69

حاج عمران

کربال7

11/6/69

کربال9

گسترده آفندی

تاریخ

نام و منطقه

نوع

منطقه

نام و منطقه

عملیات

عملیات

عملیات

عملیات

شوش

تک

عاشورا

03/9/99

گسترده

03/66/60

هويزه(نصر)
ماهشهر(توکل)

گسترده

محدود

جدول شماره :3مقایسه زمانی برخی از عملیاتهای غرب کشور با عملیاتهای جنوب کشور
(با استنباط از تقویم تاریخ دفاع مقدس نزاجا)

پس از پايان جنگ و برقراری آتشبس بین ايران و عراق ،به رغم اينکه يکی از شرايط
آتشبس بازگشت نیروهای دو کشور به مرزهای بینالمللی بود ،لیکن عراق همچنان ارتفاعات
مشرف بر قصرشیرين ،ارتفاعات میمک و نفتشهر را تا دو سال پس از پايان جنگ در اشغال
داشت و مرحله دوم عقبنشینی عراق دقیقاً زمانی بود که اين کشور قصد داشت کويت را
اشغال نمايد (نقشه شماره.)1

 /39گفتمان ارتشی دفاع مقدس

نقشه شماره :6مناطق در اشغال مانده تا قبل از حمله عراق به کویت و حدود کلی پیشروی ارتش عراق
در استان کرمانشاه

 .9نتیجهگیری
استان کرمانشاه دارای موقعیت جغرافیايی منحصر بفردی است .معابر اين استان به دلیل
قرار گرفتن در محور تهران ـ بغداد ،کوتاهترين مسافت بین دو پايتخت مهم در خاورمیانه است.
همچنین ،دارا بودن حدود  919کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق باعث شده بود اين استان
در جنگ بین ايران و عراق از اهمیت نظامی ويژهای برخوردار باشد .فاصله مرزهای استان
کرمانشاه از شهر خسروی تا بغداد حدود 696کیلومتر و کوتاهترين فاصله است .اما کوتاهترين
فاصله مرزهای شرقی عراق از شهر منظريه تا تهران بیش از  766کیلومتر است .آغاز تجاوز
نیروهای بعثی عراقی علیه جمهوری اسالمی ايران قبل از  96شهريور ماه و پايان رويدادهای
جنگ تحمیلی بین دو کشور و تخلیه نفتشهر دو سال بعد از جنگ توسط عراقیها ،بیانگر
اهمیت فوقالعاده استان کرمانشاه از نظر موقعیت نظامی بین دو کشور میباشد .در مناطق
غربی ايران ،هرچه از سمت شرق به سوی غرب پیش میرويم ،شیب زمین کمتر میشود.
بنابراين ،در نوار مرزی مشترک ،ارتفاعات بلندتر متعلق به ايران است که باعث میشود برتری
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ديد و مشرف بودن کامل به میدان تیر به سود نیروهای ايرانی باشد و از سوی ديگر ،با گذشتن
از اين ارتفاعات ،نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران بدون هیچ مانع طبیعی و با کمترين
فاصله میتوانستند به بغداد برسند .شرايط نفوذ و اجرای عملیات آفندی برای ايران بسیار
سهلالوصول میباشد و همین مزيت جغرافیايی بزرگترين تهديد برای ارتش عراق بود .شدت
نگرانی ارتش عراق از آسیبپذيری در اين مناطق و احتمال حمله نظامی ايران از مرزهای اين
استان برای فتح قلب عراق ،عامل اصلی حرکات نظامی اين کشور برای اشغال اين مناطق بود.
ارتش عراق برای آغاز تهاجم به جمهورری اسالمی ايران ،مجبور بود ابتدا برای اين تهديد بزرگ
علیه خود فکری کرده و اين نقیصه و نقطه ضعف بزرگ در راهکارهای نظامی خود را پوشش
دهد .طريقه قرار گرفتن ارتفاعات در استان کرمانشاه تقريباً به حالت چنداليه موازی با نوار
مرزی عراق می باشد .اين ارتفاعات مشکالت فراوانی را بر سر راه نیروهای عراقی و نفوذ به اين
کشور ايجاد میکند .بنابراين ،نیروهای عراقی مجبور شدند با استفاده از دو لشکر زرهی (که
معموالً کارايی کمتری در مناطق کوهستانی دارند) ،در ارتفاعات غرب کشور ،پايگاههايی برای
کنترل محورهای ورودی سهلالوصول به سمت بغداد ايجاد نمايند .همانطور که بیان شد،
لشک رهای عراقی در ابتدای اشغال يک منطقه ،مسیرهای دسترسی به آن قسمت را کامالً
مسدود مینمودند و اين تاکتیک نیز میتواند يکی از توجیههای حمله عراق به استان کرمانشاه
باشد ،که به منظور دفاع از بغداد در مقابل عملیاتهای احتمالی آفندی نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ايران انجام شده است .با اين توصیف ،نمیتوانیم برای نیروهای محدود عراقی
متشکل از چهار لشک ر چنین هدفی را تصور کنیم که آنها قصد رسیدن به مرکز استان يا ساير
شهرهای مهم در اين معبر مهم را داشتهاند .همچنین ،استان کرمانشاه از لحاظ منابع به هیچ
وجه در حدی نبوده که ارتش عراق بخواهد با تسلط بر آن منابع يا انهدام آنها کسب منفغت
نموده يا خسارت اساسی به جمهوری اسالمی ايران وارد نمايد.
مطلب ديگری که بايستی در اين بخش مورد بررسی قرار گیرد ،اين است که آيا ارتش
عراق در هدفی که از قبل از تجاوز رسمی به جمهوری اسالمی ايران تعیین کرده بود ،يعنی
دفاع از معابر منتهی به مرکز عراق از سمت مرزهای استانهای کرمانشاه و ايالم ،توفیقی داشته
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است يا خیر؟ برای پاسخ به اين سؤال ،بايستی روند موضعگیری ارتش عراق در ارتفاعات غرب
کشور ايران و دفاع نیروهای مسلح و انجام عملیاتهای متعدد با نتايج آنها و نهايتاً
عقبنشینیهای ارتش عراق در مراحل مختلف بررسی شود.
با توجه به مقايسه استعداد نیروهای درگیر ايرانی و عراقی در منطقه غرب و غالب بودن
استعداد نیروهای دفاعی عراق در عملیاتهای جمهوری اسالمی ايران ،قبل از خرداد6916
(جدول شماره )6می توان استدالل نمود که هدف عراق از استقرار نیروهای خود با آن حجم
باالی نیروی انسانی و جنگافزار و برتری نظامی بر ايران ،حفظ ارتفاعات و معابر راهبردی و
ممانعت از استفاده نیروی نظامی جمهوری اسالمی ايران از آن معابر علیه قلب عراق يعنی بغداد
بوده است و پس از استقرار اولیه همواره از خود و مواضع خود دفاع کرده و هیچوقت تصمیم به
پیشروی و يا قصد نفوذ بیشتر از آن ناحیه نداشته است ،چرا که استمرار عملیات و اعزام نیرو
برای عراق از آن قسمت از خاک ايران برای نفوذ بیشتر بسیار دشوار و غیر قابل دستیابی بوده
است .همین دشواری باعث شد عراقیها پس از عملیاتهای بزرگ فتحالمبین و بیتالمقدس
که در منطقه جنوب توسط رزمندگان اسالم منهدم شده و به مرزهای بینالمللی رانده شدند ،به
صورت اختیاری از منطقه غرب عقبنشینی کنند .اما در اين مرحله نیز ،دفاع از بغداد را
فراموش نکردند .آنها در اين مرحله ،روی مواضع برتر مرزی مستقر شدند و همواره بر روی معابر
نفوذی مهم به سمت عراق اشراف داشتند .اگرچه در شش سال پايانی جنگ که از سوی ايران
به عنوان تعقیب و تنبیه متجاوز نام گرفته ،عملیاتهای ديگری در اين منطقه انجام شده ،لیکن
به دلیل دفاع بسیار محکم و سرسختانه ارتش عراق در منطقه غرب ،هیچکدام با توفیق همراه
نبودند (جدول شماره .)9در نتیجه ،میتوانیم بگويیم عراقیها در اين مرحله نیز در هدف خود
که همانا دفاع از بغداد و معابر نفوذی به سمت آن بود ،موفق بودند.
در مرداد  ،6917که با پذيرش قطعنامه 039آتشبس بین ايران و عراق برقرار شد و
هیئتهای مذاکرهکننده برای اجرای بندهای قطعنامه در سازمان ملل مقابل دبیرکل سازمان
ملل نشستند ،عراق حاضر نشد بخشی از سرزمینهای اشغالی ايران را تخلیه نمايد .اين
سرزمینها در واقع نقاط راهبردی بود که به زعم صدام حسین و سران حزب بعث امنیت بغداد
را تأمین می کرد .از اين رو ،دو سال بعد ،زمانی که صدام حسین ،رئیس جمهوری عراق ،تصمیم
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گرفت برای اشغال کويت اقدام کند ،صرفاً برای جلب اعتماد جمهوری اسالمی ايران ،که برای
آزادسازی سرزمینهايش به عراق حمله نمیکند و يا با امید به اينکه ايران احتماالً از تصمیم
جديد در مورد اشغال کويت حمايت خواهد کرد ،اين مناطق را از نیروهای نظامی خود تخلیه
کرد .بنابراين ،اين مناطق تا شهريور  ،6913يعنی زمان حمله عراق به کويت در کنترل و اشغال
عراق باقی ماند و عراق همچنان از بغداد دفاع میکرد.
البته شايان ذکر است که در منطقه غرب ،سه نقطه بسیار مهم و راهبردی شهر مهران،
ارتفاعات میمک و سومار ( )169وجود داشت که در طول هشت سال دفاع مقدس نبردهای
سخت و سنگینی روی اين نقاط انجام شده و نیروهای دو کشور به طور برابر ،روی اين نقاط
قدرتنمايی کردند که اين نبردها خود میتواند به صورت مستقل موضوع مقاله يا مقاالتی باشد.
 .11منابع
 )6اسماعیلی ،6999 ،نقش ارتفاعات بر راهسازی ،مرکز پژوهش های راهبردی
 )9کردزمن ،آنتونی ،واگنر ،آبراهام ،م .حسین يکتا ()6993؛ درس های جنگ مدرن،
جلد  ،6انتشارات مرز و بوم.
 )9پورپوريان ،رضا حسین ()6991؛ بررسی و تحلیل مالحظات امنیتی و ژئوپلتیك

مناطق استراتژیك ایران (مطالعه موردی منطقهای شمالغرب ،فصلنامه علمی
کاربردی آفاق امنیت ،موسسه مطالعات کاربردی ،پیش شماره اول.
 )1مرکز پژوهشهای دفاع مقدس نزاجا ،تقویم تاریخ دفاع مقدس ،ج .61
 )0سالنامه آماری استان کرمانشاه ( ،)6991حوزه معاونت و برنامهريزی استانداری
کرمانشاه.
 )1سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح ( ) 6991؛ فرهنگ جغرافیایی کوههای کشور،
انتشارات سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح.
 )7سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح ()6991؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیهای

کشور ،استان کرمانشاه ،شهرستانهای پاوه و ثالث و باباجانی ،انتشارات سازمان
جغرافیايی نیروهای مسلح.

 /31گفتمان ارتشی دفاع مقدس

 )9سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح ()6991؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیهای

کشور ،استان کرمانشاه ،شهرستانهای سرپل ذهاب و قصرشیرين ،انتشارات
سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح.
 )3سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح ()6991؛ فرهنگ جغرافیایی رودهای کشور،
جلد چهارم ،انتشارات سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح.
 )66السامرايی ،وفیق6996،عدنان قارونی ،ویرانی دروازه شرقی ،مرکز فرهنگی
نمايندگی ولی فقیه در سپاه
 )66رزم آرا ،علی ()6996؛ جغرافیای نظامی ایران ،پشت کوه ،تهران ،بی تا.
 )69رزم آرا ،علی ()6999؛ جغرافیای نظامی ایران ،کرمانشاهان ،انتشارات وزارت امور
خارجه.
 )69دری ،حسن ()6991؛ جنگ در کرمانشاه ،اطلس راهنما ،7مرکز مطالعات و
تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 )61حسینی ،سید يعقوب ،6939،عملیات شیاکوه ،هیئت معارف جنگ ،ايران سبز
 )60صفوی ،سید يحیی ()6991؛ مقدمهای بر جغرافیای نظامی ایران ،انتشارات
دانشگاه امام حسین ،چاپ سوم.
 )61عزتی ،عزتاهلل ()6991؛ تحلیلی بر ژئوپلیتیك ایران و عراق ،دفتر مطالعات
سیاسی و بینالمللی.
 )67عزتی ،عزتاهلل ()6911؛ جغرافیای نظامی ایران ،دانشکده علوم نظامی ،نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ايران.
 )69فرماندهی مرزبانی استان کرمانشاه /917، 6990 ،مطالعه پرونده های شماره 916
 )63جعفری ،مجتبی ()6990؛ اطلس نبردهای ماندگار؛ مرکز پژوهشهای دفاع
مقدس نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ايران؛ تهران؛ چاپ سوم.
 )96ابوغزاله ،عبدالحلیم ،نادر نوروز شاد()6996؛ جنگ عراق و ایران ،مرکز مطالعات و
تحقیقات جنگ.
 )21الدلیمی ،خلیل ()6936؛ خاطرات صدام ،دارالمنبر

بررسی نقش پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در سال اول جنگ
تحمیلی با تأکید بر منطقه عملیاتی جنوب کشور
رضا

جهانفر6

چکیده
اين مقاله به بررسی عملکرد پدافند هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران در سال اول
جنگ تحمیلی ،به ويژه در منطقه عملیاتی جنوب کشور میپردازد .پدافند هوايی از جمله
سازمانهای نظامی است که از ابتدای جنگ در فرآيند دفاع از کشور حضور فعال داشته و اين
حضور در تاريخ ثبت شده است .برابر اسناد و مدارک موجود ،پدافند هوايی ارتش جمهوری
اسالمی ايران در تمامی عملیاتهای انجامشده آفندی و پدافندی در سالهای دفاع مقدس
حضور تأثیرگذاری داشته است .با توجه به اينکه برد رادارهای پیش اخطار پدافند هوايی فراتر از
مرزهای کشور است ،لذا تمام عملیاتهای انجام شده ،تحت پوشش رادارهای پدافند هوايی به
اجرا درآمد .افسران کنترل شکاری پدافند هوايی عالوه بر کنترل فضای نبرد منطقه عملیاتی
جنوب و هدايت هواپیماهای شکاری خودی ،حضور هواپیماهای شکاری عراقی را رصد کرده و
با اعالم پرواز اسکرامبل و هدايت جنگندههای خودی و سپس تقسیم آتش برای سايتهای
موشکی زمین به هوا و سامانههای توپخانهای ،امنیت را برای نیروهای سطحی به ارمغان آوردند.
سامانه های زمین به هوای پدافند هوايی از همان لحظات اول حمله هوايی عراق و شروع
جنگ به وظايف خود به خوبی عمل کردند ،تا آنجا که در گزارش مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) به مجلس شورای اسالمی از اين عملکرد و ساقط شدن هواپیماهای عراقی ياد
شده است.
فراخوان کارکنان پدافند هوايی از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) جهت حضور در
مناطق عملیاتی جنوب (از جمله سوسنگرد) ،طی تلفنگرام به فرمانده وقت نهاجا (شهید
فکوری) با ذکر اسامی مشخص ،نشاندهنده میزان تأثیرگذاری پدافند هوايی در منطقه عملیاتی
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جنوب است .از میان نفرات فراخوان شده توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ،شهید
عبداهلل عیسیپور در سوسنگرد به شهادت رسید و ايشان طی مصاحبهای به شهادت وی اشاره
فرمودند.
از آنجا که زيرساخت حفظ ارزشهای دفاع مقدس نشر و بیان و بازگويی آن ارزشها و
عملکردها می باشد ،لذا اين مقاله سعی در گام برداشتن در مسیر حفظ ارزشهای دفاع مقدس
از طريق بررسی نقش پدافند هوايی ارتش در سال اول جنگ تحمیلی (با تأکید بر منطقه
عملیاتی جنوب کشور) را دارد .روش تحقیق در اين مقاله ترکیبی از روشهای اسنادی و
روشهای میدانی است؛ زيرا در گردآوری اطالعات ،عالوه بر بهرهگیری از مصاحبه ،روش صوتی
و تصويری و همچنین فوکوس گروپ ،بازخوانی اسناد و مدارک بجامانده از سالهای دفاع
مقدس ،کتب مربوط به عملیاتهای سال اول جنگ ،مقاالت منتشره در خصوص عملیاتهای
ياد شده و ...مورد استفاده محقق قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :پدافند هوايی ،ارتش جمهوری اسالمی ايران ،دفاع مقدس ،سال اول
جنگ ،منطقه عملیاتی جنوب
 .1مقدمه
در سال های پس از جنگ تحمیلی ،کمتر فرصتی برای بازگويی و نشر اقدامات ارزشمند
پدافند هوايی پیش آمده است .اگرچه شايد بازگو نکردن آن ناشی از ضرورتهای امنیتی و
حفاظتی بود ،اما اينک به دلیل اهمیت نشر حوادث و رويدادهای دفاع مقدس ،همچنین خارج
شدن بسیاری از اسناد جنگ از طبقه بندی حفاظتی ،فرصتی فراهم شد تا عملکرد پدافند
هوايی نیز مورد بررسی قرار گیرد .اهمیت نشر حوادث و رويدادهای دفاع مقدس نیز از آنجا
ناشی میشود که ثبت و ضبط رويدادهای سالهای دفاع مقدس و نشر آنها میتواند منجر به
حفظ و بازيابی ارزشها و استفاده از تجربیات گرانبهای آن دوران پرافتخار شود.
ارزش های دفاع مقدس نیاز همیشگی جامعه ايرانی و اسالمی است .بر اثر آن ارزشها،
سرمايه اجتماعی و اجزای آن نظیر اعتماد ،همبستگی ،مشارکت و ...و ابعاد مختلف آنها در
جامعه ما حفظ و بازيابی میشود .آن ارزشها منجر به اين شده بود که جوانان اقصی نقاط
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میهن اسالمی برای دفاع از خوزستان و کردستان و ايالم و ...ترک ديار کنند و در برابر دشمن
رشادتها نشان دهند.
اقدامات پدافند هوايی بر اساس شرح وظايف و مأموريت در نظر گرفته شده به گونهای
بوده است که میتوان گفت هیچ عملیاتی در سالهای دفاع مقدس بدون حضور مستقیم يا
غیرمستقیم واحدهای پدافند هوايی برگزار نشد .در سال اول جنگ ،اين واحدها در زيرمجموعه
نیروهای سهگانه ارتش ج.ا.ا و حتی ژاندارمری سازماندهی شده بودند .تمام مناطق برپايی
عملیات های دفاع مقدس تحت پوشش پدافند هوايی بود و پدافند هوايی در منطقه عملیاتی
جنوب ،بخش تفکیک ناپذير از شبکه فرماندهی و کنترل اين نیرو به شمار رفته و میرود .شبکه
فرماندهی و کنترل پدافند هوايی متکی بر کارکنان اين نیرو ،موفقیت کمنظیری را در سالهای
دفاع مقدس رقم زد .با رصد دائمی آسمان و انجام کشف ،شناسايی ،رهگیری ،درگیری و انهدام،
آسمانی امن برای پیشروی نیروهای سطحی خودی توسط کارکنان پدافند هوايی فراهم شد.
در اين مقاله عملکرد پدافند هوايی ارتش در سال اول جنگ در منطقه عملیاتی جنوب
بررسی خواهد شد.
 .2بیان مسئله
در سالهای دفاع مقدس ،پدافند هوايی نقش انکارناپذيری در تأمین امنیت شهرهای
مختلف ايران اسالمی در برابر تجاوزهای هواگردهای عراقی بر عهده داشت .در عملیاتهای
مختلف نیز ،پدافند هوايی به چتری قابل اطمینان برای نیروهای سطحی در برابر حمالت هوايی
مبدل شد تا پیشروی نیروهای سطحی خودی امکانپذير باشد .بازگويی عملکرد و نقش
کارکنان پدافند هوايی در آن سالها ،عالوه بر مستندسازی تجربیات ،گامی ارزشمند در مسیر
تبلیغات دفاعی ،ارتقای منزلت اجتماعی کارکنان پدافند هوايی و تحکیم هويت سازمانی به
شمار میرود.
محقق با پژوهش و تحقیق در اين حوزه و بررسی عملکرد پدافند هوايی در سال اول
جنگ به ويژه در منطقه عملیاتی جنوب ،به دنبال ثبت اقدامات ارزشمند کارکنان پدافند هوايی
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و مستندسازی عملکرد پدافند هوايی در زمان و مکان ياد شده است که اين خود گامی
ارزشمند در راستای موارد باال به شمار میرود.
 .3اهمیت و ضرورت طرح مسئله و نگارش مقاله
الف) اهمیت:

ثبت و ضبط عملکرد پدافند هوايی بخش مهمی از مجموعه عملکرد نیـروی هـوايی ارتـش
جمهوری اسالمی ايران در سالهای دفاع مقدس به شمار میرود .از اين رو ،برای معرفی نقش و
عملکرد تعیینکننده ارتش در دفاع مقدس ،بیان دالوریها ورشادتهای اين نیرو گامی بـاارزش
به حساب میآيد .کما اينکه پس از خاتمه جنگ ،ساير نیروهای مسلح شـرکتکننـده در جنـگ
نیز در اين مورد اقدامات ارزشمندی به عمل آوردهاند.
نگارش اين مقاله پاسخگوی نیاز دائمی ارتش برای ثبت و بهـرهگیـری از درسهـای دفـاع
مقدس برای نسلهای آينده است و میتواند در راستای انتقال دانش پیشکسوتان به نسل جوان
و اعمال مديريت دانش تلقی شود.
ب) ضرورت

در شرايط کنونی که کوتاهی و يا هر علت ديگر در نپرداختن به اين موضوع باعث از بین
رفتن يک تاريخ و عملکرد چندين ساله (ابتکارات ،رشادتها ،ايثارها و )...میشود ،ضرورت اين
قضیه احساس میگردد .در حالی که همه سازمانهای نظامی با بیان عملکرد خود در سالهای
دفاع مقدس اقدام به تبلیغ و نشر فعالیتهای خود میکنند و اين مسئله ضمن اينکه منجر به
تحت تأثیر قرار دادن مخاطبین و افکار عمومی میشود ،بر سازمانهای نظامی همراستا و موازی
نیز تأثیرگذار است .در حال حاضر ،بسیاری از ابتکارات ،رشادتها وجانفشانیهای انجامشده
توسط کارکنان پدافند هوايی ارتش نه تنها برای مردم جامعه که حتی برای بسیاری از نظامیان
هم ناشناخته است و اين مسئله به دلیل عدم ثبت و ضبط دقیق فعالیتهای پدافند هوايی
ارتش در سالهای دفاع مقدس میباشد.
از سوی ديگر ،ناديده گرفتن تجربیات کسب شده در آن سالها ،منجر به تکرار مشکالت
خواهد شد ،که اين تکرار به قیمت از دست دادن سرمايه انسانی و مادی رقم خواهد خورد؛ لذا
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ضرورت تداوم حفظ تجربیات بدست آمده از عملکرد پدافند هوايی در جنگ تحمیلی و افزايش
بهرهوری سازمانی محسوس است.
 .4هدف تحقیق
تبیین نقش پدافند هوايی ارتش در سال اول جنگ تحمیلی ،به ويژه بر منطقه عملیاتی
جنوب کشور ،هدف تحقیق در اين مقاله است.
 .5نوع و روش تحقیق
در اين مقاله ،محقق به دنبال بررسـی عملکـرد پدافنـد هـوايی ارتـش در سـال اول دفـاع
مقدس و درسهای گرفتهشده از آن ،جهت ارتقاء توان رزمی پدافند هوايی است .بنـابراين ،نـوع
تحقیق کاربردی توسعهای است.
با توجه به اينکه عملکرد پدافند هوايی در دفاع مقدس در سالها پیش انجام شد و
رويدادی تاريخی محسوب میشود ،لذا روشهای اسنادی و مراجعه به اسناد و مدارک در اين
خصوص راهگشا خواهد بود.
اگرچه اين تحقیق در شمار تحقیقات کیفی محسوب میشود ،اما به دلیل تالش محقق
جهت افزايش دقت و صحت ،عالوه بر بهرهگیری از روشهای کیفی ذکرشده ،از برخی روشهای
مکمل نیز بهره گرفته خواهد شد .از جمله روشهای بکارگرفتهشده در انجام طرح تحقیقی،
روشهای میدانی است .روشهای میدانی مشتمل بر انجام مصاحبه ،روشهای صوتی و تصويری
و ...است (حافظ نیا.)610 :6999 ،
در اين میان ،توجه به تاريخ شفاهی به عنوان مکمل اسناد مکتوب ،میزان دقت و صحت
مطالعه را به صورت ويژهای باال خواهد برد .جنگها و انقالبها معموالً مجرای ظهور تاريخ
شفاهی هستند (کمری.)96 :6993 ،
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 .6جامعه آماری و جامعه نمونه
الف) جامعه آماری

جامعه آماری کلیه اسناد و مدارک مرتبط با عملکرد پدافند هـوايی ارتـش در طـول هشـت
سال دفاع مقدس و نیز نظريات کارکنان پايور رده های ستادی و عملیاتی در زمان دفاع مقـدس
است.
ب) نمونه آماری

نمونه منطبق بر جامعه مورد مطالعه است.
 .7روش و ابزار گردآوری دادهها
در استفاده از روشهای اسنادی ،مأخذيابی گام نخست محسوب میشود .پس از آن،
فیشبرداری و مأخذگذاری است (ساروخانی.)913 :6999 ،
استفاده از فرمهای استاندارد فیش برداری که شامل عنوان منبع (يا سند) ،موضوع منبع،
صفحه منبع ،نام نويسنده (يا صادرکننده سند) ،تاريخ انتشار (يا تاريخ صدور سند) و ...يا
اطالعاتی از اين دست است ،میتواند در رعايت انضباط نگارشی و تحقیق علمی و صحیح ،کمک
حال محقق باشد .يکی از مناسبترين راهها ،بهرهگیری از فیش و فیشبرداری در تبديل اسناد
به متن است.
 .1مبانی نظری تحقیق
وضعیت پدافند هوایی در ابتدای جنگ

در سال اول جنگ ،بهرغم تمام مشکالت و موانع در آمادگیهای نیروهای مسلح که اجزای
آن تا پائین ترين رده با آن درگیر بودند ،نیروی هوايی و پدافند هوايی در شرايط مطلوبتری
نسبت به ساير نیروها قرار داشتند .به طوریکه ،نیروی هوايی اولین نیرويی بود که پاسخی
دندانشکن به تجاوز ارتش عراق داد و عملیات کمان 33را اجرا کرد .پدافند هوايی نیروی
هوايی نیز ازاين قاعده مستثنی نبود (جهانفر :6936،صص  36و.)36
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هواپیماهای نیروی هوايی با حمايت و پشتیبانی ايستگاههای راداری پدافند هوايی به پرواز
درآمدند و افسران کنترل شکاری مستقر در ايستگاههای رادار کرج ،تبريز ،شیراز ،دزفول،
سوباشی و ...با شرح وظايف مشخص 6اقدام به انجام وظیفه در خصوص عملیات کمان 33کردند.
اين نکته گفتنی است که در ساعت  6160مورخه  96شهريور  ،6903تمامی جنگ افزارهای
پدافند هوايی در حالت آتش به اختیار قرار میگیرند (حجامی ،جهان فر.)69 :6936،
مقام معظم رهبری که در آن زمان نماينده حضرت امام (ره) در شورای عالی دفاع بودند،
در ارائه گزارش خود به مجلس در اول مهر  ،6903به توان باالی پدافند هوايی در جنگ،
ساقط نمودن هواپیمای میگ عراقی توسط پدافند هوايی و اسارت خلبان آن اشاره میکنند.
سرلشکر عراقی (وفیق السامرايی) از مسئوالن استخبارات عراق در مورد حمله هوايی اين
کشور در  03/1/96میگويد« :با فرارسیدن شب ،معلوم ش د که نتیجه حمله هوايی ما کامالً
ناامیدکننده است .همه زيانی که به ايران وارد شده بود ،انهدام يک هواپیمای جنگنده و يک
هواپیمای مسافربری بود .درحالی که ،ما يک فروند هواپیمای بمبافکن سنگین ساخت
شوروی (سابق) از نوع توپولوف  61را از دست داديم .اين هواپیما با آتش موشک زمین به
هوای راپیر در حوالی استان ايالم و در راه عزيمتش برای بمباران پايگاه هوايی اصفهان
سرنگون شد و کلیه خدمه آن به هالکت رسیدند .يک فروند ديگر از اين نوع هواپیما را در
شمال عراق ،به وسیله موشک راپیر ايرانی در سال  6371از دست داده بوديم( ».السامرايی،
.)07 :6971
در واکنش به اين حرکت گستاخانه ،در اول مهر ،6903نیروی هوايی جمهوری اسالمی
ايران با به پرواز درآوردن  966فروند هواپیمای جنگی و عبور دادن  616فروند از آنها برفراز
عراق و حمله به همه پايگاهها ،فرودگاهها و مراکز مهم چنان ضربهای به نیروی هوايی اين کشور
وارد کرد که عراقی ها بعدها مجبور به تقويت نیروی هوايی خود با هواپیماهای شرقی و غربی
شدند .از سويی ديگر ،نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران با استفاده از فانتومها (اف)1
و تايگرها (اف ،)0-در کنار هوانیروز ،با حمله به تانکها و يگانهای زرهی عراقی تأثیر عمدهای
 .6وظايفی همچون هدايت هواپیماهای تانکر سوخترسان و...
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در کند کردن سرعت پیشروی عراقیها داشتند .برخی منابع از شکار صدها تانک و نفربر عراقی
و کشته شدن هزاران سرباز دشمن در همان  60روز اول جنگ ،بر اثر هزاران سورتی پرواز
خلبانان ايرانی خبر میدهند .در کنار عملکرد مناسب نیروی هوايی جمهوری اسالمی ايران،
پدافند هوايی نیز با خروج از شرايط اضطراری حاکم بر نیروهای نظامی در دو سال اول انقالب،
رفته رفته اقتدار خود را بازيافت .رادارهای مستقر در منطقه ،اقدام به ثبت و رهگیری پروازهای
عراقی در آن سوی مرزها کردند و به محض تغییر مسیر هواپیماهای فوق به سمت ايران ،به آنها
اخطار داده و هنگام وارد شدن به آسمان کشور ،پدافند هوايی زمینپايه ،به ويژه توپهای
ضدهوايی به سمتشان تیراندازی کردند .به عنوان مثال ،در  90خرداد  ،6903يک فروند
هواپیمای عراقی را بر فراز سايت نخجیر ايالم مورد هدف قرار داده و به سمت آن تیراندازی
کردند (حسینی.)617 :6997 ،
در هشتم شهريور ،6903ستاد مشترک ارتش طی دستوری به نیروی هوايی تذکر داد
که در برابر پرواز هواپیماهای عراقی واکنش مناسب نشان دهد .ضمن اينکه در همان
دستور به نیروی زمینی و همه عناصر رزمنده ابالغ کرد در صورت تجاوز هواپیماهای عراقی
به آسمان ايران ،با هر جنگ افزاری که در اختیار دارند ،هواپیماهای دشمن را مورد اصابت
قرار دهند (حسینی.)631 :6997 ،
اين دستور را میتوان گام نخست در ايجاد وحدت فرماندهی و مديريت يکپارچه
سامانههای پدافند هوايی نیروهای مختلف به حساب آورد ،هرچند يکپارچگی دستورات صادره و
هماهنگی اقدامات انجامشده در برابر هواگردهای دشمن توسط پدافند هوايی نیروهای مختلف
نظامی تا سالها دغدغه فرماندهان عالی رتبه جنگ بود.
 .9آشنایی با برخی از سامانهها و تجهیزات دفاع هوایی جمهوری اسالمی ایران در
ابتدای جنگ تحمیلی
آشنايی با انواع سامانههای دفاع هوايی ايران در سال اول جنگ تحمیلی ،به درک بهتر
عملکرد اين سازمان نظامی کمک خواهد کرد .لذا اين بخش از مقاله به معرفی مختصر برخی از
سامانههای پدافند هوايی جمهوری اسالمی ايران اختصاص يافته است.
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سامانههای رادارهای ایران در سال اول جنگ تحمیلی

برخی از سامانه های راداری ايران در سال اول جنگ با ذکر سال استقرار به شرح ذيل
عبارتند از:
الف) رادارهای تونیک (انگلیسی) مستقر در دوشان تپه و قلعه مرغی از سال .6997
ب) رادارهای هايدرا (انگلیسی) مستقر در تبريز ،بابلسر ،مشهد و شهرآباد از سال .6993
پ) رادارهای ( FPS-100امريکايی) مستقر در همدان و دزفول از سالهای .6911-6910
ت) رادارهای ( FPS-100امريکايی) مستقر در بندرعباس ،بوشهر ،جاسک و کیش از سال
.6906
ث) رادار ( AR-5انگلیسی) مستقر در تبريز از سال .6919
ج) هفت دستگاه  GPS-11به صورت تاکتیکی.
چ) رادارهای ( GPS-11امريکايی) مستقر در آبدانان و بندر طاهری از سال .6909
ح) رادارهای ( ADS-4امريکايی) مستقر در کرج و بندرعباس(گنو) از سال .6900
خ) رادارهای ( GPS-11امريکايی) مستقر در جاسک و قلعه مرغی از سال ( 6906بعداً
جمعآوری شد).
سامانه پدافند هوایی هواپایه
هواپیمای شکاری رهگیر اف(Tomcat) 14-

اگرچه در کشور ما ،هواپیمای اف  61-دراختیار نیروی هوايی است ،ولی اصلیترين وظیفه
اين هواپیما انجام مأموريتهای رهگیری میباشد .در واقع ،اف 61-هواپیمای جنگنده شکاری
رهگیر و دارای خصوصیات منحصر بفرد جهت اعمال پدافند هواپايه در برابر نیروی هوايی
دشمن است .عملکرد منحصر بفرد خلبانان تیزپرواز اف 61-در جنگ تحمیلی و ساقط کردن
دهها فروند انواع هواپیمای دشمن شاهدی بر اين ادعا میباشد (جهانفر ،کرمی.)676 : 6936 ،
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هواپیمای اف 61-که از سال  6901در نیروی هوايی ارتش به کار گرفته شد ،دارای
بالهای متغیر 6میباشد و توانايی پرواز در شرايط مختلف جوّی و انجام سوختگیری هوايی را
دارد .از جمله خصوصیات جالب اين هواپیما توانايی برخاستن و فرود روی عرشه ناوهای
هواپیمابر میباشد .اف 61-میتواند مأموريتهای گشت هوايی ،اسکورت 9،شناسايی ،کشف،
رهگیری و انهدام را انجام دهد .اين هواپیما دارای طول  63/66متر ،عرض ( 63/01در حالت
بال باز) ،ارتفاع  1/99متر ،حداکثر سرعت  9/91ماخ ،سقف پرواز  06666پا و برد9پروازی
 9966کیلومتر است .رادار کنترل آتش اين هواپیما توانايی کشف  91هدف و هدفگیری
حداکثر  1هدف را دارد.
تسلیحات مورد استفاده در اف 61-عبارتند از:
 -6يک قبضه توپ  96میلیمتری.
 -9موشکهای هوا به هوا فونیکس ( ،)AIM-54Aاسپارو ( ،)AIM-7سايدوايندر (،)AIM-9J& L
امرام (.)AIM-120

تجهیزات الکترونیکی بکاررفته در هواپیمای اف 61-به شرح زير عبارتند از:
 -6سامانههای راداری ناوبری،کنترل آتش و اعالم خطر.
 -9سامانه شناسايی دوست از دشمن.
 -9سامانه جنگ الکترونیک .ECM &ECCM

 -1سامانه شناسايی اهداف با استفاده از اشعه مادون قرمز.
معرفی یکی از سامانههای پدافند هوایی دریاپایه
سامانه موشکی استاندارد ( Standardبرد متوسط)

سامانه پدافند هوايی موشکی استاندارد ،که نوع درياپايه آن معموالً در فريگیتها و ناوها از
آن استفاده میشود ،دارای دو نوع برد متوسط و برد افزايشيافته میباشد .در نوع برد متوسط،

 .6اين بالها در سرعت زياد به حالت جمع و در سرعت کم به حالت باز درمیآيد.
 .9اسکورت) :(escortهواپیمايی که مأموريت حفاظت از هواپیمای ديگر را بر عهده میگیرد.
 .9برد ) :(rangeفاصله افقی بین هر نقطه و يک هدف.
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از موتور دو تراستی سوخت جامد و در نوع برد افزايشيافته ،از موتور دو تراستی سوخت جامد
همراه با بوستر سوخت جامد استفاده میگردد .موشک فوق از هدايت آشیانهياب نیمهفعال
راداری استفاده می کند .سرجنگی موشک استاندارد متعارف و حاوی مواد منفجره شديد همراه
با فیوز ضربتی يا مجاورتی میباشد.
انواع موشکهای استاندارد و کدهای متفاوت آن عبارتند از:
 :RIM- 66A- SM1 زمین به هوا ،برد متوسط.


""RIM- 66A

66B- SM1

 :RIM-مشابه

«هرکولس»

(مدل)MK-56,MODEO

بوده و با موتور جديد ،ساخت شرکت

جهت افزايش راندمان اين مدل نیز برد

متوسط میباشد.
 :RIM- 66C-SM2 مشابه

""RIM- 66B

بوده با سیستم آدابتور برای بهکارگیری

سیستم علیه موشکهای کروز ضد کشتی.
 RGM-66 مشابه " "RIM- 66Bمیباشد .به صورت سطح به سطح و رادارزن و ضد
تشعشعات راداری.


67B

 :RIM-مشابه

""RIM- 67A

میباشد و از هدايت کامل راداری استفاده

میکند.
در مدلهای  RIM-66Bاز رادار تعقیب  SPG-55Cباند  G , Hبرای کنترل و رديابی هدف،
جهت درگیری در تمام مسیر و مدل

RIM- 67B

مدلهای مخصوص موشکهای کروز ضد کشتی

همین نیاز را در بخش نهايی مسیر دارد.
" "AEGIS

دارای چهار وضعیت عملیاتی

میباشند که مهمترين آن کشف ،رديابی و درگیری با هدف به صورت خودکار بوده که از رادار
" "PHASE ARRAYبرای اين کار استفاده میشود.
در مدلهای غیر از مدل موشکهای کروز ضدکشتی از رادار " "SPS- 48Sکه در
کار میکند ،استفاده میشود.

باندF , E
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مقايسه دو موشک
مدل

 RIM-66B-SM1و RIM-67B

RIM- 67B

RIM- 66B- SM1

طول

 897سانتي متر

 338سانتي متر

قطر

 43/34سانتي متر

 43/34سانتي متر

قطر بوستر

 34سانتي متر

-

پهناي بالك

 857/5سانتي متر

 829/84سانتي متر

جرم

 8331كيلوگرم

 415كيلوگرم

سرعت

 1/5ماخ

 1ماخ

ارتفاع

 12222متر

 12222متر

برد

 815كيلومتر

 43كيلومتر

مشخصات

برخی از سامانههای پدافند هوایی زمینپایه
هاوک ( Hawkارتفاع متوسط)

موشک مافوق صوت هاوک با وزن  199/7کیلوگرم و سرعت  9/0ماخ که تا برد 16
کیلومتر از سايت قابل اصابت به هدف است ،موشکی ضد موشکهای بالستیک و هواپیما و ...در
ارتفاع متوسط و پست میباشد.
حداکثر ارتفاع اصابت برای موشک هاوک 19666 ،پا ( 61666متر) از سطح زمین و
حداقل  96متر میباشد .پیشران موشک ،سوخت جامد و سرجنگی آن به وزن  96کیلوگرم
شامل مواد منفجره متالشی شونده و فیوز مجاورتی يا ضربتی میباشد .موشک پس از انفجار به
 61766تکه تقسیم میشود .هدايت موشک به سمت هدف از نوع آشیانهياب نیمهفعال بوده و
از ناوبری تناسبی استفاده میکند .هر النچر هاوک که خودکششی میباشد ،سه فروند موشک را
با خود حمل میکند.
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آتشبار 6هاوک شامل  1الی  3النچر ،9رادار تجسسی 9ارتفاع متوسط  ،IPARرادار
تجسسی ارتفاع پست  ،ICWARرادار تعقیب هدف  ،IHIPRرادار مسافتياب و ضد پارازيت
 ،IRORمرکز کنترل آتش  ،IBCCمرکز هماهنگی اطالعات  ،ICCمرکز هماهنگی شناسايی
 ،IFFمولدهای برق (حدود  9ژنراتور) ،خودرو حمل و نقل موشک و موشکهای اضافه است.
رادار  Icwarرادار تجسسی ارتفاع پست است که بر اساس موج دائم و با تکنیک داپلر و در
باند  Gقادر به تشخیص اجسام متحرک میباشد .برد مؤثر  00 Icwarکیلومتر و برد نهايی آن
 10کیلومتر است.
رادار تجسسی ارتفاع متوسط

IPAR

جهت کشف هدف در هاوک به کار میرود و نقش

رادار اصلی را در سامانه هاوک ايفا میکند .اين رادار با تکنیک پالس و در باند  Dکاوش میکند.
برد نهايی اين رادار  666کیلومتر و دارای توانايی مقابله با  ECMمیباشد.
رادار تعقیب هدف  ،Hipowerکه در موج مداوم و در باند  Gعمل میکند ،به منظور تعقیب
هدف و هدايت موشک و انهدام اهداف کشف شده توسط رادارهای  IPARو  Icwarمیباشد .در
سازمان هر آتشبار دو دستگاه  Hipowerپیشبینی شده است.
رادار مسافتياب و ضد پارازيت
دقیق هدف برای رادار

Hipower

IROR

به منظور کمک به رفع پارازيت و محاسبه فاصله

از رادار تکنیک پالس  ،IRORکه در باند

G

عمل میکند،

استفاده میشود .اين رادار دارای برد  96کیلومتری میباشد .مرکز کنترل آتش  BCCيا مرکز
آتشبار شامل کنسولهای مختلف جهت کنترل و صدور فرامین ناظر به قسمتهای آتش است.
موشک هاوک دارای طول  069سانتیمتر ،قطر  91سانتیمتر ،پهنای بال 696سانتیمتر،
وزن  199/7کیلوگرم ،سرعت 9/0ماخ ،ارتفاع  96تا  61666متر و برد 16کیلومتر میباشد.

 .6آتشبار  :batteryکوچکترين يگان تاکتیکی در رسته های زمین به هوا که دارای نفرات و تجهیزات برای هدايت آتش و
برقراری مخابرات و اجرای حرکات میباشد و همتراز آن در رستههای پیاده و زرهی ،گروهان است.
 .9النچر  :Launcherسکوی پرتاب موشک
 .9تجسس) :(detectionاز مأموريت های اصلی پدافند هوايی است .اين مأموريت توسط رادار و يا پرواز هواپیماها انجام
میشود.
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سام( 7استرال) ـ (گریل) )SAM7-(GRAIL

موشکهای سام ،7که در روسیه با نام (استرال) شناخته شده و ناتو آن را گريل

)(GRAIL

مینامد ،دارای طول  6/90متر ،قطر  7سانتیمتر و برد  9066متر میباشد و قابلیت عملیات در
ارتفاع  16الی  6066متر را دارد.
هدايت سام 7از نوع آشیانهيابی نیمهفعال بوده و مستقیماً به دنبال دود حاصله از اگزوز
هواپیما رفته تا به هدف اصابت کند .سرجنگی سام 7حاوی مواد منفجره شديد ) (H.Eاست.
راپیر ()Rapier

راپیر جهت مقابله با هواپیما و يا اهداف هوايی مافوق صوت ،در ارتفاع کمتر از 66هزار متر
طراحی و ساخته شده است .پیشران را پیر از دو موتور سوخت جامد بوده و سرجنگی آن نفوذی
و دارای فیوز نفوذی  crushو مواد انفجاری آن از نوع منفجره شديد است .تمام موشکهای
راپیر (اعم از راپیر  9666و )...از هدايت نیمه خودکار ديد مستقیم

6SAC-LOS

استفاده

میکنند.
طول اين موشک  991سانتیمتر ،قطر  69/9سانتیمتر ،وزن  19/1کیلوگرم ،سرعت 9
ماخ ،9ارتفاع مؤثر صفر تا  9619متر و برد  1الی  9کیلومتر (در راپیر  9666برد  )9 KMاست.
يک سامانه عملیاتی راپیر میتواند شامل النچر يا سکوی پرتاب ،نشانهرو (تعقیبکننده)،
سامانه انتخاب درگیری ،سامانه مولد برق ،تريلر حمل موشک و ...باشد.
در رادار موشک راپیر ،کشف هدف ،شناسايی دوست از دشمن ) ،(IFFاعالن خطر به
خالصه قرار دادن سر تعقیب کننده در سمت هدف جلوگیری از پرتاب موشک در منطقه
ممنوعه توسط دستگاه پرتابکننده انجام میشود.
از سوی ديگر ،محاسبات مربوط به درگیری کنترل و هدايت موشک تعیین اطالعات
مربوط به ارتفاع ،تعقیب ،تعیین موقعیت موشک نسبت به هدف ،پايان دادن به درگیری و...
توسط دستگاه تعقیب

)(TRACKER

انجام میشود .راپیر از سامانه کاوشی و رديابی مادون

SEMI AUTOMATIC COMMANT TOWINEOF SITE .6
 .9ماخ ) :(machواحدی معادل سرعت صوت يا  199متر در ثانیه .حرکت هواپیماها و يا راکتهايی که بیش از 966کیلومتر
حرکت میکنند با ماخ سنجیده می شود (سرعت صوت بر حسب ارتفاع و درجه حرارت متفاوت است).
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قرمز

)(IR

نیز استفاده میکند .رادار پرتاب کور

)FIRE

 (BLINDکه توسط شرکت هوافضای

مارکونی طراحی و ابداع شده است ،به اين سامانه توانايی بهکارگیری موشک در شب و بدون
محدوديت جوّی را میدهد.
روزشمار هفته اول دفاع مقدس از منظر پدافند هوایی در منطقه عملیاتی جنوب کشور
بررسی روزشمار عملکرد پدافند هوايی در هفته اول دفاع مقدس ،به ويژه در منطقه
عملیاتی جنوب ،بیانکننده بخشی از تالشهای پدافند هوايی در تأمین امنیت ايران اسالمی در
سالهای دفاع مقدس است.
59/6/31

 -6در ساعت  ،6160تمامی جنگافزارهای پدافند هوايی جنوب کشور ،همچون
ساير مناطق کشور ،در حالت آتش به اختیار قرار میگیرند.
 -9هواپیماهای گشت نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران (نهاجا) در
شهرهای جنوب کشور نظیر دزفول ،بوشهر و ...توسط سايتهای راداری شهرهای
پیش گفته و بهبهان ،به صورت مداوم به سمت پروازهای کشف شده دشمن
هدايت گرديده و جنگ و گريز آغاز میشود (جهانفر ،کرمی60 :6936،الی.)91
59/7/1

 -6به درخواست نهاجا و توسط گروه پدافند هوايی دزفول ،تعداد چهار قبضه توپ
99مم در اطراف باند اضطراری پايگاه وحدتی دزفول گسترش داده میشود.
 -9هواپیماهای جنگنده پايگاه ششم شکاری نهاجا با هدايت ايستگاههای رادارهای
زمینی پدافند به سمت عراق هدايت گرديده و موفق به انهدام تأسیسات
پتروشیمی عراق در شهر فاو میگردند.
59/7/2

 -6در ساعت  ،6196دشمن اقدام به ايجاد پارازيت و اختالل الکترونیکی علیه
ايستگاه رادار بوشهر مینمايد.
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 -9ايستگاه راداری دزفول احتمال قريب به يقین استراق سمع در سطح استانهای
مربوطه توسط نیروهای عراقی را به رده باالتر خود گزارش مینمايد.
 -9در ساعت تقريبی  ،6660باند فرودگاه دزفول بمباران میشود و پرواز هواپیماها
از اين پايگاه متوقف میگردد.
 -1خارک توسط هواپیماهای رژيم بعث عراق بمباران میشود.
 -0فکه به دست نیروهای عراقی سقوط میکند و سايت رادار دزفول (سايت سوم
تاکتیکی) در معرض سقوط قرار میگیرد .با توجه به تأيید لشکر 39زرهی،
خوزستان در خصوص عقبنشینی نیروهای خودی از فکه و حضور دشمن در
نزديکی دهلران ،در ساعت  ،6307به سايت رادار دزفول دستور داده میشود که
اسناد طبقهبندی شده را از سايت تخلیه نمايند.
 -1در همین زمان ،سايت رادار دهلران پرواز نه فروند هواپیمای عراقی را بر فراز
آبادان تأيید مینمايد.
 -7در ساعت  ،6996اولین هواپیمای گشت شکاری اف 61از طريق شکاریهای
عراقی مورد تهديد قرار میگیرد .با توجه به همکاری خوب رادار سايت دهلران
با جنگنده خودی ،يک فروند از هواپیماهای دشمن بر فراز اهواز مورد اصابت
موشک هواپیمای ايرانی واقع میشود.
 -9در ساعت  ،9666سايت پنجم هاوک دهلران به محاصره نیروهای عراق در
میآيد .در ساعت  ،9699ستاد نهاجا دستور مقاومت تا آخرين قطره خون و
حفاظ ت از دهلران (با لحاظ کردن اين موضوع که ستاد پدافند هوايی و نیروهای
تحت امر آن بخشی از نهاجا بوده است) را صادر میکند .مطابق ارزيابیها،
کارکنان پدافند هوايی ارتش با روحیه باال و شهادتطلبانه آماده دفاع از ارزشها
هستند.
 -3در طول شب ،فعالیتهای مشکوک در خلیج فارس از طريق شبکههای راداری
کشور کشف میگردد و به نظر میرسد که عراقیها در حال شناسايی جزيره
سیری و بررسی امکانات پدافند هوايی اين جزيره برآمدهاند .انجام اختالل
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الکترونیکی (جمر) توسط هواپیمای اف 66-امريکايی علیه ايستگاههای رادارهای
پدافند هوايی بر اين احتمال دامن میزند.
59/7/3

 -6نبرد هوايی همچنان ادامه دارد و سامانههای پدافند هوايی و هواپیماهای شکاری
نهاجا بیوقفه در حال نبرد با تهاجمات گسترده هواپیماهای دشمن هستند .با
توجه به مأموريتهای برونمرزی و پشتیبانی مرزی جنگندههای نهاجا ،کويت
اعالم میکند که هواپیماهای ايرانی در صورت تجاوز به کويت با پدافند زمین به
هوای اين کشور روبرو خواهند شد (اين در حالیست که مطابق اسناد معتبر
موجود ،هواپیماهای عراقی از آسمان کشورهای عربی منطقه ،از جمله کويت،
جهت حمله به ايران استفاده میکنند).
 -9سايت رادار دهلران با وجود واکنش بموقع جنگافزارهای پدافند هوايی توسط
سه فروند جنگنده عراق بمباران میشود ،که تعدادی از کارکنان پدافند با ريزش
سقف ،در داخل اتاق عملیات محبوس میشوند .در اين بمباران ،سايت
غیرعملیاتی میشود .در ساعت  ،6190کارکنان توسط بقیه کارکنان سايت نجات
داده میشوند و با تالش کارکنان نگهداری سامانه ،بخش اعظمی از سايت مجدداً
عملیاتی میگردد.
 -9طی اين روز ،سايت راداری بوشهر مورد حمله قرار میگیرد ،ولی دو فروند
هواپیمای عراق نیز مورد اصابت قرارگرفته و منهدم میشوند.
 -1ساعت  6300در فرودگاه مهرآباد وضعیت قرمز اعالم میشود و جزيره خارک
بالفاصله مورد حمله مجدد قرار میگیرد.
59/7/4

 -6بر اساس ابالغیه ستاد پدافند هوايی  ،تعداد هشت قبضه توپ 99مم در اطراف
سايت رادار دزفول گسترش داده میشود و ستاد (پدافند هوايی) نهاجا مجدداً
دستور ايستادگی و مقاومت تا آخرين لحظه و آخرين قطره خون را به تمامی
نیروهای تحت امر خود ابالغ میکند (کارکنان پدافند هوايی هوشیارانه
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پروازهای انجام شده در منطقه را رصد کرده و با جانفشانی و ايثارگری انجام
وظیفه میکنند).
 -9در صبح همین روز ،حلقه محاصره بر سايتهای رادار دزفول و آبادان تنگتر
میشود و حمله به آبادان شدت بیشتری میگیرد.
 -9بر اساس گزارشهای ارسالی از مبادی پدافندی به ستادهای باالتر ،تعدادی از
کارکنان پدافند بر اثر بمباران دشمن مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
 -1فرمان کنترل آتش تمامی يگانهای پدافندی به استثنای سايتهای هاوک
تهران و دزفول آتش به اختیار اعالم میگردد و بر آمادگی بیشتر جهت مقابله با
تهاجمات هوايی دشمن مجدداً تأکید میشود .در ساعت  ،6396چهار فروند
هواپیمای عراقی به باند آبادان حمله میکنند و عالوه بر جنگافزارهای پدافند
هوايی ارتفاع کم ،ناوهای نداجا (نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران) نیز
به پدافند هوايی علیه تجاوزات اقدام مینمايند .در اين روز ،يک فروند هواپیمای
عراق در شمال اصفهان مورد اصابت قرار گرفته و ساقط میشود.
59/7/5

 -6اطالعات واصله حاکی از آن است که  69فروند از جنگنده های میگ عراق به
فرودگاه ابوظبی منتقل گرديده اند و احتمال حمله به پايگاه ها و تأسیسات
کشور واقع در جنوب قوت بیشتری می گیرد.
 -9تعداد دو رسد کامل سامانه پدافند هوايی اورلیکن (مشتمل بر رادار و توپهای
 90مم) جهت مقابله مؤثرتر با تهاجمات هوايی دشمن در سايت رادار دزفول
گسترش داده شده و عملیاتی میشود.
 -9هواپیماهای دشمن در منطقه اهواز روز فعال و شلوغی را شروع نموده و به
صورت گستردهای درحال پرواز هستند .پايگاه چنگوله به شدت تحت فشار قرار
گرفته است و به نظر میرسد دشمن درصدد اشغال چاه نفت چنگوله است.
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59/7/6

 -6تعداد چهار فروند هواپیمای عراقی اقدام به بمباران سايت رادار دزفول مینمايند
که بر اثر تیراندازی جنگافزارهای زمین به هوای مستقر در سايت ،آسیب جدی
به آن وارد نمیشود.
 -9در همین روز ،يکی از دو اتوبوس حامل کارکنان پدافندی به سايت رادار دزفول
در حین عبور از سهراهی دهلران ،با نیروهای عراقی مواجه شده و به پايگاه
چهارم مراجعه مینمايد و اتوبوس ديگر (اتوبوس اول) به سايت میرسد .با اعالم
خبر قطع جاده مواصالتی دهلران ،کارکنان سايت رادار را تخلیه کرده و با شنا از
رودخانه کرخه عبور می نمايند و سپس توسط بالگردهای پايگاه چهارم هوايی و
ساير وسايل نقلیه از منطقه نجات داده میشوند.
 -9در اين روز ،تعداد  66الی  69فروند از هواپیماهای عراقی در کانالی بین
گچساران و پازنان به دو دسته پنج الی شش تايی تقسیم گرديده و به خارک و
بوشهر حمله مینمايند .بر اثر پدافند هوايی مؤثر سامانههای پدافندی و پوشش
هوايی مطلوب شکاریهای نهاجا ،خسارت عمدهای به تأسیسات وارد نشده و يک
فروند از هواپیماهای عراقی با شلیک موشک شکاری جنگنده اف 61نهاجا منهدم
میگردد.
 -1در حمله ديگری به تهران ،سايتهای هاوک اقدام به شلیک موشک علیه
هواپیماهای عراقی مینمايند و در نتیجه ،هواپیماهای دشمن متواری میشوند.
 -0اطالعات واصله حاکی است که عراقیها اقدام به ايجاد جمینگ بر روی شبکه
راداری پدافند هوايی و رادارهای اف ـ  61نهاجا کردهاند و در نقاط متعددی از
کشور ،عوامل نفوذی دشمن و ضدانقالب به منظور هدايت هواپیماهای دشمن،
اقدام به سوزاندن اشیاء و يا نصب چراغهای چشمکزن کردهاند .متعاقب دريافت
اين خبر ،اقدامات ويژهای ا ز سوی نهاجا و ستاد پدافند هوايی جهت شناسايی
هواپیماهای خودی و کشف پرندههای مهاجم دشمن به اجرا گذاشته میشود.
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 .11جلوه دیگری از عملکرد پدافند هوایی در منطقه عملیاتی جنوب؛ حمایت از
گردان 213در هفته اول جنگ تحمیلی
يکی ديگر از موارد عملکردی پدافند هوايی در منطقه عملیاتی جنوب و در سال اول جنگ
ايجاد چتر حمايتی و پوشش پدافندی برای گردان 999سوارزرهی از لشکر 39زرهی اهواز
میباشد .عملکردی که نقش بسزايی در کسب موفقیت گردان 999و همچنین خلبانان ايرانی
در حال پرواز بر فراز منطقه درگیری داشت .گردان  999در آغاز تجاوز عراق ،مأموريت اجرای
عملیات تأخیری را در برابر نیروهای مهاجم و متجاوز عراقی بر عهده داشت و انصافاً برابر اسناد
و شواهد موجود ،اين وظیفه را به نحو احسن به انجام رساند .بازگويی اين عملکرد نمونه
کوچکی از اه میت نقش پدافند هوايی در ممانعت از پیشروی نیروهای عراقی در ماههای اول
جنگ تحمیلی است.
با در نظر گرفتن محدوده جغرافیايی درگیری گردان( 999محدوده جسر نادری) ،در هفته
اول جنگ تحمیلی ،سايتهای راداری آبدانان ،بهبهان و دهلران در حال انجام مأموريت تجسس،
کشف و شناسايی انواع هواگرد پروازی بر فراز آسمان منطقه درگیری گردان 999بودند .برد
راداری اين سايتها تا کیلومترها داخل خاک عراق بود ،لذا به راحتی پرواز هر نوع هواپیما و يا
بالگرد عراقی به سمت منطقه درگیری گردان 999را مشاهده کرده و با توجه به وجود سايتهای
هاوک شماره( 9مستقر در جاده بن جعفر در جنوب دزفول) و شماره ( 9مستقر در نزديکی سد
علیکله در شمال دزفول) ،پدافند هوايی ارتفاع متوسط در برابر هواپیماهای عراق آنچنان به خوبی
اعمال شد که رزمندگان گردان 999با حداقل آسیب در برابر هواپیماهای عراقی روبرو شدند .از
سوی ديگر ،همانگونه که ذکر شد ،يکی از مأموريتهای در نظر گرفته شده برای نیروی هوايی
ارتش جمهوری اسالمی ايران در روزهای اول جنگ ،مقابله با پیشروی تانکها و تجهیزات زرهی
ارتش عراق بود .هواپیماهای نیروی هوايی تحت کنترل رادارهای آبدانان ،بهبهان و دزفول و
هدايت افسران کنترل شکاری مستقر در سايتهای فوق با حداقل مخاطره اقدام به پرواز بر فراز
آسمان منطقه درگیری کرده و موفق به بمباران مواضع نیروهای عراقی شدند .اين مسئله منجر به
بروز ضعف مفرط در نیروهای عراقی و افزايش توان روحی رزمندگان گردان 999شد .ضمن اينکه
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حضور افسر رابط هوايی در کنار رزمندگان گردان 999خود شاهدی بر اين مدعاست که پدافند
هوايی و نیروی هوايی حتی در درگیریهای مستقیم نیز همراه گردان 999و در منطقه عملیاتی
جنوب بودند .چینش سامانههای ضدهوايی  99میلیمتری و همچنین اورلیکن نیز سبب شد که
هواپیماهای عراقی نتوانند به راحتی از ارتفاع پست پرواز کرده و مزاحمتی برای نیروهای سطحی
ايرانی به وجود آورند.
 .11بعد دیگری از ابعاد وظایف هدایت هواپیماهای طرح پدافندی علیه هواگردهای
متجاوز توسط افسران کنترل شکاری
بر اساس شرح وظايف پدافند هوايی ،هدايت هواپیماهای طرح پدافندی نیروی هوايی
(نظیر اف 61و )...از لحظه برخاستن از روی باند تا رؤيت هدف توسط خلبان بر عهده افسر
کنترل شکاری مستقر در ايستگاه راداری پدافند هوايی است .در ماههای اول جنگ که هجوم
بیامان هواگردهای عراقی به اقصی نقاط میهن اسالمی ،منجر به افزايش به پرواز درآوردن
هواپیماهای طرح پدافندی در غالب اسکرامبل و گشت مسلح هوايی ( )CAPشده بود ،فشار
مضاعفی بر پدافند هوايی وارد شد .هماهنگی بین خلبانان نیروی هوايی و افسران کنترل
شکاری پدافند هوايی همواره ضامن کسب موفقیت در مأموريتها بود.
 .12یاران پدافندی مقام معظم رهبری در سوسنگرد
مقام معظم رهبری در اولین ماههای شروع جنگ ،طی تماس تلفنی با شهید سرلشکر
فکوری (فرمانده وقت نیروی هوايی ارتش) نفرات مشروحه ذيل را به صورت مشخص و به نام
فراخوان میکنند (خبیر:)93 ،90 :6939 ،
 -6ستوانيکم حجتاهلل هاشمی
 -9ستوانيکم عبداهلل عیسیپور
 -9ستوانيکم فرهنگ معمار نهاوندی
 -1ستواندوم حسن اخوان
 -0ستواندوم احمد فرخزاد
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 -1ستواندوم غالمعلی فرجی
 -7همافردوم خلیل صراف
 -9استواردوم نعمتاهلل محمدآبادی
 -3گروهبانيکم صفر ترکمن
 -66گروهبانيکم محمدرضا کولزاده
بیشتر اين نفرات دارای تخصص پدافندی (نظیر ستوان فرهنگ نهاوندی و ستوان عبداهلل
عیسیپور و )...و يا جمعی گروههای پدافندی (نظیر گروه پدافند هوايی مشهد) بودند .برخی از
اين نفرات در سوسنگرد حضور يافته و در تماس مستقیم با مقام معظم رهبری بودند .شهید
عبداهلل عیسیپور که افسر کنترل شکاری بود ،در سوسنگرد به شهادت رسید و مقام معظم
رهبری در مصاحبه خود به شهادت وی اشاره فرمودند (يالثارات.)66 ،6997،
 .13بازخوانی استقامت و ایستادگی پدافند هوایی زمین به هوا در عملیاتهای سال
اول در منطقه جنوب و غرب
پدافند هوايی در سال اول جنگ تحمیلی ،عالوه بر دفاع از فضای کل کشور و نقاط
حساس و حیاتی در عملیاتهای آفندی آزادسازی سوسنگرد ( 91آبان  ،)6903عملیات آفندی
تنگه حاجیان ( 61دی  ،)6903عملیات آفندی نصر ( 60دی  ،)6903عملیات آفندی خوارزم
(ضربت ذوالفقار) ( 63دی  )6903و ...حضور فعال داشته و دهها فروند هواگرد دشمن (اعم از
هواپیما و بالگرد) را مورد اصابت قرار داده و منهدم ساخت .عملکرد کارکنان پدافند هوايی زمین
به هوا در کسب چنین نتايجی انکارناپذير است.
 .14نقش پدافند هوایی در عملیاتهای تثبیت متجاوز در منطقه عملیاتی جنوب و
غرب (سال اول جنگ تحمیلی)
آزادسازی سوسنگرد

در روزهای منتهی به عملیات آزادسازی سوسنگرد ،همزمان با برپايی عملیات و پس از
آزادسازی اين شهر ،تعداد زيادی پرواز هواپیماهای نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران
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در منطقه درگیری و مناطق نزديک به آن به ثبت رسیده است .هدايت کلیه پروازهای طرح
پدافندی انجام شده توسط هواپیماهای جنگنده از لحظه برخاستن از روی باند پرواز تا لحظه
مشاهده هواگرد دشمن توسط خلبان خودی ،هدايت هواپیماهای سوخترسان جهت
سوختگیری هوايی و ...توسط افسر کنترل شکاری مستقر در ايستگاه رادار انجام میشود .در
همین روزها ،دسک های تاکتیکی هوايی در مناطق مختلف کشور نظیر کرخه ،اهواز ،ماهشهر،
کرمانشاه  ،ارومیه و ...تشکیل شد .مقرر شد که دسک ارومیه با رادار گروه پدافند هوايی تبريز،
دسک باختران با رادار گروه پدافند هوايی همدان ،دسک لشکر 61زرهی قزوين با رادار گروه
پدافند هوايی دزفول ،دسک ماهشهر با رادار بهبهان و ...هماهنگ باشند.
ايستگاههای راداری دزفول و بهبهان با ارائه اطالعات صحیح (نظیر سمت ،برد ،ارتفاع و
سرعت هواگرد متجاوز عراقی) و کنترل فضای نبرد ،به عنوان بخشی از شبکه فرماندهی و
کنترل به انجام وظیفه مشغول بودند .گروه پدافند هوايی دزفول نیز به خوبی از عهده وظايف
محوله برآمد .اين گروه پدافندی به سايتهای هاوک ( 6مستقر در سهراهی دهلران) و هاوک9
(مستقر در جاده بنجعفر) ،مأموريت آمادگی کامل و مراقبت از فضای نبرد را ابالغ کرد تا مانع
از حمالت احتمالی نیروی هوايی عراق از مسیرهای فرعی و غافلگیری احتمالی نیروهای
سطحی خودی شود .ضمن اينکه سايت هاوک ( 9سد علیکله) نیز مأموريت پشتیبانی از دو
سايت هاوک فوق را بر عهده داشت.
البته پیش از اين و در روزهای اول جنگ نیز تعدادی از هواپیماهای متجاوز عراقی توسط
پدافند هوايی در اطراف سوسنگرد ساقط شدند .برابر اسناد موجود« :مورخه  96مهر ،6903
محورهای بستان و سوسنگرد و شلمچه زير قدم های متجاوزين بعثی قرار دارد ،تعداد دو فروند
از هواپیماهای دشمن مورد هدف [ LLADپدافند هوايی زمین به هوا ارتفاع پست] و
شکاریهای خودی قرار گرفته است.»...
اگرچه آمارها از هدف قرار دادن يک فروند هواپیما و يک فروند بالگرد عراقی در جريان
آزادسازی سوسنگرد خبر میدهند ،اما ساير اجزای وظیفه ای پدافند هوايی منجر به تحت
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اختیار گرفتن آسمان سوسنگرد و مناطق اطراف برای انجام امنتر عملیات نیروهای سطحی
ايرانی حکايت دارد .آسمان امن سوسنگرد زمینهساز موفقیت نیروهای سطحی شد.
عملیات آفندی تنگ حاجیان

اين عملیات در تاريخ  61دی  6903آغاز شد و تا  90دی ،به مدت  66روز توسط تیپ9
لشکر 96زرهی ،يک گردان از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و با هدايت قرارگاه مقدم نزاجا و
پشتیبانی پدافند هوايی ،نیروی هوايی و هوانیروز ادامه يافت .در اين عملیات ،يک فروند بالگرد
عراقی ساقط شد.
عملیات آفندی خوارزم (آزادسازی میمك)

اين عملیات ،که ضربت ذوالفقار نیز نامیده شد ،در  63دی  6903و با رمز يااهلل انجام شد
و دو فروند هواپیما و سه فروند بالگرد ارتش عراق بر اثر آتش پدافند هوايی ارتش سرنگون
شدند.
عملیات بازی دراز

در اين عملیات ،هفت فروند هواپیما و پنج فروند بالگرد دشمن توسط آتش ضدهوايی
نیروهای پدافند هوايی ارتش ايران سرنگون شد (گروه مؤلفین دافوس.)669 :6936،
 .15نتیجهگیری
سامانههای پدافند هوايی در سال اول دفاع مقدس با کارايی باالی خود ،نقش مهمی در
کسب پیروزی نیروهای سطحی و عملیاتهای سطحی داشتند .اين سامانهها نه تنها در
پشتیبانی نیروهای سطحی ،بلکه دفاع از شهرها و در مقابله با جنگ شهرها عملکرد مناسبی
داشتند .سامانههای پدافند هوايی راداری ،توپخانهای و موشکی به وظايف خود در سال اول
جنگ به خوبی عمل کردند و به يکی از عوامل اصلی موفقیت ساير نیروهای نظامی (اعم از
نیروی زمینی ،نیروی دريايی ،نیروی هوايی ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی و )...تبديل شدند .در
واقع ،حضور پدافند هوايی ارتش در عملیات های مختلف سال اول جنگ تحمیلی و ايجاد
پوشش امن در آسمان منطقه نبرد ،منجر به ارتقای توان عملیاتی نیروهای مختلف نظامی
(زمینی ،هوايی و دريايی) و حتی نیروهای داوطلب مردمی شد.
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از سويی ديگر ،پراکندگی و گستردگی يگانهای پدافند هوايی ارتش و حجم مأموريتهای
انجامشده توسط اين سازمان نظامی در منطقه عملیاتی جنوب ،نشاندهنده اهمیت منطقه
عملیاتی جنوب برای ارتش است .موفقیتهای پدافند هوايی ارتش در منطقه عملیاتی جنوب
نشاندهنده هوشیاری و اقدام بموقع پدافند هوايی در سال اول جنگ ،به ويژه در اين منطقه
است .از همراهی با مقام معظم رهبری در سوسنگرد تا ساقط کردن دهها هواگرد دشمن در
عملیات های سطحی و يا دفاع در برابر حمالت هوايی دشمن به شهرها و ...حوزه وسیع عملکرد
پدافند هوايی در سال اول جنگ را مشخص میکند .موفقیت در همه جنبههای اين حوزه
وسیع ،نیازمند مديريتی منسجم و دارای وحدت فرماندهی بر شبکه فرماندهی و کنترل پدافند
هوايی ارتش است .البته بايد در نظر داشت که در سال اول جنگ ،به رغم تمام مشکالت مبتال
به نیروهای نظامی ايران ،نیروی هوايی و پدافند هوايی با سرعت بیشتری به بازيابی خود
پرداختند و همین مسئله تأثیرگذار در ناکامی نیروی هوايی و حتی نیروهای سطحی عراق در
دستیابی به برنامههای از پیش تعیین شده بود.
 .16منابع
 .6السامرايی ،وفیق ()6971؛ ویرانه دروازه شرقی ،تهران ،مرکز فرهنگی سپاه ،چاپ اول.
 .9ساروخانی ،باقر ،)6999( ،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی( ،جلد اول) ،تهران ،نشر سمت،
چاپ پانزدهم.
 .9جهانفر ،رضا ،کرمی ،ف ()6936؛ اولویت اول ،تهران ،نشر آجا ،چاپ اول.
 .1جهانفر ،رضا ()6939؛ مقاله « بررسی عملکرد پدافند هوایی در عملیات آزاد سازی سوسنگرد»،
ارائه شده به دومین همايش علمی پژوهشی سوسنگرد ،دافوس آجا.
 .0حجامی ،محمود ،جهانفر ،رضا ()6936؛ قدر تشنگی (بررسی موردی عملکرد پدافند هوايی در
سالهای دفاع مقدس) ،تهران ،نشر روناس ،چاپ اول.
 .1حافظنیا ،محمدرضا ()6999؛ مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،تهران ،نشر سمت ،چاپ
شانزدهم.
 .7حسینی ،يعقوب ()6997؛ تاریخ نظامی جنگ تحمیلی ،تهران ،جلد دوم ،نشرآجا ،چاپ اول.
 .9فصلنامه حفاظتی خبیر ( ،)6939سال يازدهم ،شماره .93
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 .3کمری ،علیرضا ()6993؛ سخنرانی با عنوان «نکاتی چند درباره تاریخ شفاهی دفاع مقدس»

منتشر شده در کتاب پژوهش دفاع مقدس( مجموعه سخنرانیها و مقاالت اول تا پنجم پژوهش و
دفاع مقدس)  ،ص 96
 .66گروه مولفین دافوس ()6936؛ ارتش در گذر تاریخ ،تهران ،نشر دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش،
چاپ اول.
 .66حماسه سوسنگرد (بیانات مقام معظم رهبری از آزادسازی سوسنگرد در برنامه تلوزيونی خاطرات
جبهه در سوم مهرماه  ،)19منتشر شده در يالثارات ،چهارشنبه اول آبان  ،6997شماره .131

نقش هوانیروز در سال اول جنگ تحمیلی با تأکید بر کمك به تثبیت متجاوز از
طریق انهدام نیروی دشمن
حمید حسنپور ،6محمدرضا

شیخ9

چکیده
هوانیروز اصطالحی است که در ارتش به «هواپیمايی نیروی زمینی» گفته میشود.
هواگردهای اين سازمان عمدتاً بالگرد و تعداد محدودی هواپیمای بال ثابت هستند .يگانهای
تکور هوانیروز که مجهز به بالگردهای کبرا میباشند ،بخشی از آتش پشتیبانی يگانهای
زمینی را در عملیاتهای مختلف ،اعم از آفندی و پدافندی ،فراهم مینمايند .پس از اينکه
صدام حسین در تاريخ  ،6903/1/96جنگ تجاوزکارانه و تمامعیار خود را در مرزهای ايران آغاز
نمود ،هوانیروز يکی از کارآمدترين و مؤثرترين يگانهای تخصصی نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ايران بود که با تحرک و واکنش سريع ،بالدرنگ بالگردهای خود را در انواع مختلف
کبرا ،شنوک ،جت رنجر و ...به مناطق عملیاتی غـرب و جنوب کـشور اعـزام نمود و از مـورخه
 ،6903/1/96با دشمن بعثی وارد نبرد گرديد و به عنوان يکی از عناصر رزمی بسیار تأثیرگذار
در مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور ايفای نقش نمود و کارنامه درخشانی از خود به
يادگار گذاشت.
موضوع تحقیق حاضر به نقش هوانیروز در سال اول جنگ تحمیلی در منطقه عملیاتی
جنوب کشور تأکید میکند .اين يگان تیزپرواز از همان ابتدای جنگ به صورت گسترده در
پشتیبانی از يگانهای زمینی ،وارد عمل شد و با داشتن تحرک صددرصد ،توانست عالوه بر کند
کردن پیشروی دشمن و تثبیت آنها در مواضع دفاعی نامناسب ،نقش انکارناپذيری در انهدام
نیروهای دشمن ايفا نمايد .بر اين اساس ،تحقیق حاضر در پی پاسخ به اين سؤال است که نقش
هوانیروز در سال اول جنگ تحمیلی منطقه عملیاتی جنوب کشور چگونه بوده است؟ هدف از
اين تحقیق تبیین نقش هوانیروز در سال اول جنگ تحمیلی در منطقه جنوب کشور میباشد.
 .6سرهنگ حمید حسنپور ،کارشناس ارشد مديريت امور دفاعی دافوس آجا.
 .9سرهنگ محمدرضا شیخ ،استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
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روش تحقیق توصیفی (موردی) بوده و با بهرهگیری از اسناد و مدارک ،خاطرات رزمندگان و
کتابخانه تخصصی اطالعات الزم جمعآوری شده است.
واژگان کلیدی :جنگ تحمیلی ،نیروی زمینی ،هوانیروز ،منطقه جنوب
 .1مقدمه
بالگرد ،اين پرنده آهنین همه فن حريف ،به دنبال طرح لئوناردو داوينچی اختراع گرديد.
در دوره پس از جنگ جهانی دوم ،نیروهای مسلح چندين کشور شروع به استفاده از بالگرد
کردند .به رغم عملکرد محدود ،به زودی آشکار شد که بالگردها وسیله خوبی برای پشتیبانی از
ارتشها هستند .اين امر باعث شکلگیری واحدهای هوانیروز در بسیاری از کشورها شد .فرانسه
به وسیله بالگرد ،از نیروهای زمینی خود در جنگهای هندوچین و الجزاير پشتیبانی کرد.
اياالت متحده برای نخستین بار از بالگردها در جنگ کره استفاده کرد .کاربرد گسترده
واحدهای هوانیروز در جنگ ويتنام در دستور کار قرار گرفت .با استقرار لشکر اول سواره نظام،
برای نخستین بار يک واحد متحرک هوايی عمده در جنگ به کار گرفته شد .استفاده وسیع از
بالگردها برای حمل و نقل ،لجستیک ،شناسايی ،کنترل آتش ،فرماندهی ،نجات ،ايستگاههای
تجديدکننده و خدمات پیامرسانی آسیب پذيری آنها را در برابر دفاع ضدهوايی مستقر در روی
زمین و آتش پیاده نظام بیشتر ساخت (ايزدی .)90 :6996،در تمامی طول جنگهای امريکا،
بالگردها دوای درد سربازان و دست دراز فرماندهان در میادين رزم بودهاند ،اين سنجاقک فلزی
نفرات را با سالح های آنها و آذوقه و مهمات مورد نیاز به راحتی در دورترين نقاط صعبالعبور و
دور از چشم طرف مقابل و با سرعت وصفناپذير حمل مینمايد و حتی گاهی در نبود جتهای
جنگی کار آنها را هم انجام میدهد و همانند فرشته رحمت با حمل پزشک و دارو و حمل
مجروح ،به کمک مجروحان جنگ میپردازند (عرفانی موحدی .)9 :6936،هوانیروز يکی از
يگانهای نیروی زمینی ارتش است که به دلیل در اختیار داشتن بالگردهای متنوع از ساختار
ويژهای برخوردار است .اين ويژگیها قابلیتهای مهمی را از نظر توانمندی در تحرک سريع،
سرعت عمل در جاب جايی نیروها ،حمل مهمات ،تدارکات و قدرت آتش در جنگ تحمیلی و ...به
منصه ظهور رسانیده و سبب شده است تا فرماندهان ارتش وسپاه پاسداران از اين نیروی جوان
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به عنوان يکی از يگانهای مؤثر پشتیبانیکننده در همه عملیاتها به طور گسترده استفاده
کنند .حضور پرفروغ هوانیروز در وقايع پاوه و کردستان ،نقش بیبديلش در مقابله با تجاوز
ارتش بعث به خوزستان و حماسه آفرينیش در فتوحات دفاع مقدس همواره مورد تحستین و
تمجید قرار گرفته است (باباجانی.)11 :6939،
با آغاز تهاجم سراسری نیروهای مسلح عراق ،هوانیروز يکی از کارآمدترين يگانهای نزاجا
بود که بالگردهای خود را در انواع مختلف کبرا ،شنوک و ...به مناطق عملیاتی غرب و جنوب
کشور اعزام کرد و از روز  ،6903/1/96با توجه به شرايط نیروهای خودی و پیشروی ارتش بعثی
عراق ،از همان ابتدا به صورت گسترده در پشتیبانی از يگانهای زمینی وارد عمل شد .اين نیرو
با توجه به تحرک باال و صددرصدی و نیز با رشادت و دالوری خلبانان و کارکنان فنی خود،
ضمن کمک به کند کردن پیشروی دشمن و تثبیت آنها در مواضع دفاعی نامناسب ،نقش
انکار ناپذيری در انهدام نیروهای دشمن ايفا نموده و کارشناسان غرب و شرق را در بهت و
حیرت فرو برد .اين يگان تیزپرواز در طی هشت سال دفاع مقدس در  616عملیات بزرگ و
کوچک و عملیات اسکورت کاروان کشتیهای تجاری ،حضوری فعال و پررنگ داشت و صدها
تک مستقیم علیه دشمن به انجام رسانید و کمتر عملیاتی بود که بدون حضور بالگردهای
هوانیروز انجام شود ،زيرا ابزاری کارا و مطمئن در دست فرماندهی عملیات بود .بالگردهای
ترابری اين يگان در تمامی شرايط آفندی و پدافندی در جابجايی فرماندهان ،حمل تدارکات و
نیرو در دشتهای وسیع خوزستان نقشی ماندگار ايفا نمودند .بالگردهای کبرای هوانیروز با
موشکهای ضدتانک تاو و راکتهای  76میلیمتری خود ،جهنمی از آتش را برای واحدهای
زرهی عراق ايجادکردند .در روزهای اول جنگ ،هوانیروز توانست با حضور بهموقع و سريع در
مناطق جنگی و تمام محورهای جنوب و غرب ،پروازهای عملیاتی را شروع نمايد و سد
مستحکمی در مقابل نیروهای عراقی به وجود آورد و خلبانان بالگردهای کبرا به عنوان يک
نیروی خط مقدم همراه با يگانهايی از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ايران در متوقف
نمودن دشمن و وادار کردن آنها به ايجاد خاکريز و فرورفتن در زمین نقش بسزائی را ايفا
نمايند ،که در اين راه تعداد زيادی از خلبانان هم در همان اوايل جنگ به شهادت رسیدند.
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هوانیروز در هفته اول جنگ 16 ،فروند بالگرد «کبرا» ،شش فروند بالگرد «شنوک» و تعدادی
بالگرد « »961و « »960در منطقه جنوب مستقر کرد .لذا جهت متوقف کردن و جلوگیری از
پیشروی يگانهای دشمن تالش مجدانهای با مشارکت نیروی زمینی ارتش ،ژاندارمری،
شهربانی ،سپاه پاسداران و با حضور مؤثر و کارساز بالگردهای هوانیروز و نیروی هوايی شکل
گرفت .در شکلگیری اين مرحله از نبرد ،يکی از نیروهای کارآمد که با وسايل و تجهیزات
مناسب و با بهرهگیری از زبدهترين و شجاعترين خلبانان نقش تعیینکننده و مؤثر ايفا نمود،
هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ايران بود .بالگردهای ترابری اين يگان در تمامی شرايط آفندی
و پدافندی در جابجايی فرماندهان ،حمل تدارکات و نیرو در دشتهای وسیع خوزستان تا
مناطق صعبالعبور غرب و شمالغرب نقشی ماندگار ايفا نمودند (جعفری.)9 :6939 ،
ورود هوانیروز به صحنه جنگ در مناطق جنوب و غرب و انهدام تعداد زيادی از نیروها و
ادوات زرهی و مکانیزه دشمن سبب تحول خوبی در جبههها شد .بالگردهای مستقر در اهواز در
محورهای «حمیديه ،سوسنگرد ،دب حردان» و همچنین محور «خرمشهر ،اهواز» با عملیات
تک به ادوات زرهی و پشتیبانی از يگانهای زمینی خودی ،حرکات دشمن را متوقف و يا کند
کردند .تعدادی از بالگردها نیز در نخلستانهای کوی ذوالفقاريه آبادان مستقر شدند و در
پشتیبانی از خرمشهر و آبادان عمل کردند .اين گروه عالوه بر آمادرسانی ،در تخلیه مجروح و
حمله به ادوات زرهی و تجمعات دشمن و همچنین در جابجايی مردم عادی به عقب نیز ايفای
نقش کردند .بالگردهای هوانیروز مستقر در «پايگاه وحدتی» دزفول توانستند در هفته اول
جنگ در محورهای کرخه ـ عین خوش و شوش ـ فکه تلفات و ضايعات سنگینی به نیروهای
عراقی وارد آورند .نیروهای عراقی در اين منطقه قصد داشتند با عبور از رودخانه کرخه،
شهرهای دزفول و انديمشک را تصرف کنند که با اقدام هوانیروز و حضور واحدهايی از
«لشکر 96حمزه» ،عراق توانايی عبور از کرخه را پیدا نکرد .بر خالف يک يگان زمینی که جهت
جابجايی ممکن است به روزها وقت نیازمند و به احتمال قوی به امکانات ساير ارگانها هم در
اين رابطه متکی باشد ،هوانیروز توانست با استفاده از بالگردهای ترابری سنگین شنوک و
نیمهسنگین  ،961کلیه نیازمندیهای خود را جهت زيست اولیه و همچنین مهمات مصرفی
بالگردهای کبرا را در مدت چند ساعت و در مناطق عملیاتی به پای کار بیاورد ،به طوریکه نام
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هوانیروز با اکثر عملیاتهای ارتش و سپاه پاسداران عجین گشته و در عمده صحنه جنگ
افتخارآفرين بوده است (کريم زاده.)7 :6999 ،
 .2آغاز فعالیت
هوانیروز يکی از مهمترين يگانهای نزاجا در پشتیبانی يگانهای زمینی در هنگام اجرای
عملیاتهای رزمی پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی بوده و تحرک و عکسالعمل سريع
يکی از خصوصیات ذاتی و بارز هوانیروز میباشد؛ لذا اين يگان ارزشمند توانست با استفاده از
امکانات موجود خود و در اسرع وقت ،از پايگاههای مربوطه پرواز و در مناطق جنگی حضور پیدا
نمايد .هوانیروز با جابجايی سريع توانست پس از بمباران فرودگاههای کشور در تاريخ
 6903/1/96توسط هواپیماهای عراقی و شروع جنگ تحمیلی ،تقريباً اولین يگان منظم
عملکننده باشد که در مناطق غرب و جنوب مستقر گرديد و از روز دوم جنگ پروازهای
عملیاتی خود را شروع نمايد و در عملیاتهای مختلف جنوب کشور در سال اول جنگ تحمیلی
شرکت نمايد و بیترديد يکی از عناصر تعیینکننده و تأثیرگذار در سرنوشت جنگ و نجات
سوسنگرد و آبادان میباشد ،زيرا با نبود آن يا به موقع عمل نکردن اين يگان توانمند ،احتماالً
در قسمتهای زيادی از منطقه خوزستان دچار مشکل يا ضعف میشديم .با عنايت به موارد
پیشگفته ،درمیيابیم هوانیروز در اکثر عملیاتهای دفاع مقدس ،بهويژه در منطقه جنوب
کشور (خوزستان) تأثیرگذار بوده و نقش سازندهای را ايفا نموده است .تغییر مکان گردان609
پیاده توسط بالگردها و هواناوها از ماهشهر به آبادان موجب گرديد که جبهه آبادان تقويت گردد
و از تصرف آن توسط عراقیها جلوگیری به عمل آيد .نقش سازنده و بینظیر اين يگان نام
هوانیروز را با اکثر عملیاتهای ارتش و سپاه پاسداران پیوند زده و در عمده صحنه جنگ،
افتخارآفرين بوده است .بنابراين ،الزم است به نقش آن در جنگ تحمیلی در سال اول جنگ در
منطقه جنوب پرداخته شود.
اهمیت اين تحقیق را میتوان از کالم گهربار امام خمینی (ره) دريافت که فرمود:
«شجاعت و رشادتهای بی نظیر نیروی هوايی و هوانیروز و خلبانان دالور در نفوذ به اعماق
خاک دشمن و رويارويی با مدرن ترين امکانات اهدايی استکبار به صدامیان و دفاع از حريم
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هوايی کشور نشانة تعهد ،عشق و ايمان آنان به خدا و اسالم و میهن اسالمی است( ».آراسته،
 )90 :6999اين يگان به عنوان بازويی مستحکم ،با انواع بالگردهای خود ،برای فرماندهان در
صحنههای پیچیده و پرخطر جنگ به خوبی درخشید و در مأموريتهای محوله که پشتیبانی از
نیروهای خودی ،شکار تانکها و ادوات زرهی دشمن ،جابجايی نیرو ،تخلیه مجروحین و شهدا،
امدادرسانی و غیره بود موفق عمل نمود (کیانی .)999 :6999،زمانی که ماشین جنگی متجاوز
به طرف اهواز ،سوسنگرد و شمال آبادان با سرعت تمام به پیشروی خود ادامه میداد،
بالگردهای کبرا با فداکاری خلبانان ،به ويژه منصور وطنپور ،همانند عقاب بر سر نیروهای
دشمن فرود آمده و ضربات شديدی را به آنان وارد نمودند که يکی از عوامل تثبیت متجاوز در
منطقه جنوبغرب محسوب میشود ،به گونهای که سال اول جنگ سال میدانداری هوانیروز
در سقف پروازی کوتاه و حاکمیت نیروی زمینی ارتش بر میدان جنگ بوده است (حسینیا،
 .)617 :6936نظر به اينکه چهرههای متعهد ،کارآمد و خالق و خوشفکر در هوانیروز وجود
داشته و دارد و نقش برجسته و کارنامه قابل قبولی در طول دفاع مقدس داشتند و توانمندی و
قابلیت هايی که اين يگان واکنش سريع دارد ،لذا جايگاه اين نیرو بايستی به درستی تبیین شود
و به رشادتها و فداکاریهای خلبانان هوانیروز و نقش برجسته ،حساس و تأثیرگذار يگان
هوانیروز در سال اول جنگ پرداخته شود تا شناخت خوبی از اين يگان در کاربرد تاکتیکی،
عملیاتی و لجستیکی آن حاصل گردد .اين امر موجب میگردد فرماندهان ،توانمندی و
قابلیتهای هوانیروز را خوب بشناسند و در جنگهای نوظهور و آينده ،بهرهبرداری خوب و
سازندهای از آن به عمل آورند و از سويی نقش مثبت و مؤثر آن در سال اول جنگ از منظر
آينده پژوهی برای نسل آينده و افسران جوان و خلبانان اين مرز و بوم الهی به خوبی تبیین و
آموزه ها و تجارب حاصله به نسل کنونی و آيندگان منتقل شود .با اين توصیف ،به فعالیتهای
هوانیروز در جنگ تحمیلی کمتر پرداخته شده و لذا اين تحقیق به دنبال احساس نیازی است
که نسبت به تبیی ن نقش هوانیروز و کاربرد آن در طول دفاع مقدس ،مخصوصاً در سال اول
جنگ میباشد.
از آنجايی که هوانیروز بالگردهای متنوع ،تحرک و عکسالعمل سريع داشته و کاربرد
زيادی در پشتیبانی از نیروهای زمینی ،ديدهبانی ،جابجايی يگانها و تدارکات دارد و میتواند در
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محاسبه توان رزمی تأثیرگذار باشد ،بنابراين میبايست نقش برجسته و مهم آن در جنگ
تحمیلی ،به ويژه در سال اول ،در منطقه جنوب به خوبی واکاوی و تبیین شود .در صورتی که
اين تحقیق مغفول بماند ،مقدورات و قابلیتهای اين يگان توانمند و ناجی در لحظات خطر و
حساس برای فرماندهان شناخ ته نخواهد شد .عالوه بر اين ،تجارب حاصله از جنگ را نمیتوان
به خلبانان جوان و نسل کنونی و آيندگان به خوبی انتقال داد و از سويی رشادتها و
شجاعتهای تیزپروازان به فراموشی سپرده خواهد شد؛ بنابراين ،در جنگهای آينده نیز با
پیچیده بودن صحنه عملیات از وجود ارزشمند و پشتیبانی آتش هوايی اين يگان پرتحرک
نمیتوان بهره الزم و کافی را برد .در نتیجه ،تلفات و ضايعات زيادی به نیروهای زمینی و
تجهیزات آن وارد خواهد آمد که احتماالً موجب تضعیف روحیه نیروهای خودی در میدان نبرد
خواهد شد و نیروهای مسلح و کشور عزيزمان متحمل خسارات جبرانناپذيری میشوند.
اين تحقیق از نوع کاربردی میباشد و از آنجايی که محقق سعی دارد تا آنچه هست را
بدون هیچگونه دخالت و با بهرهگیری از اسناد و مدارک ،خاطرات رزمندگان و کتب مرتبط
گزارش دهد ،بنابراين روش تحقیق توصیفی میباشد.
امیر سرتیپ ناصر آراسته ،رئیس هیات معارف جنگ شهید سپهبد علی صیادشیرازی ،در
اهمیت و کاربردی دانستن هوانیروز و نقش تعیینکننده آن به شناخت شهید صیاد از هوانیروز
اشاره کرد و گفت« :اين شناخت تمامی زمینههای مقدورات ،محدوديتها ،توانمندیها،
مشخصات ،مختصات پرندههای هوانیروز و روحیه هوانیروزیها در رستههای مختلف را شامل
می شد .صیاد شیرازی از هوانیروز در وزن زمینی بهره گرفت .وی از ظرفیتهای هوانیروز مانند
شناسايی با رزم ،حرکت برای اخذ تماس ،انهدام نیروی دشمن ،استفاده از موفقیت ،تعاقب،
تسخیر هدف ،پاسخ به پاتکهای دشمن و پیشگیری از هجوم مجدد دشمن بهره گرفت تا اين
نیرو را همچون لشکر بزرگ زمینی در آسمان به کار گیرد ».امیر آراسته با بیان اينکه شهید
صیاد در هوانیروز تنها به دانش اسمی و علمی هوانیروز بسنده نمیکرد ،گفت« :اين فرمانده
شهید ،توانِ خارج از آئیننامه و استاندارد هوانیروز را بهخوبی میشناخت و همین شناخت
وسیع و گسترده و تجارب حاصله اين شهید بزرگوار در نحوه استفاده بالگرد در عملیاتهای
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کوهستانی و منافقین در منطقه غرب موجب موفقیت و استفاده کارساز و تأثیرگذار در جنگ در
زمان فرماندهی نیروی زمینی ايشان گرديد .لذا بايد آموخت که از تمامی اين دانايیها و
ظرفیتها بهره گرفت .هوانیروز از آن يگانهايی است که در طول دفاع مقدس همه
مأموريتهای خود را با موفقیت انجام داده ،که اين نتايج خوبی برای ما به همراه داشت و تجربه
خوبی برای ما بود که بتوانیم از آنها برای آموزشها و عملیاتهای بعدی خود استفاده کنیم».
(آراسته)67 :6936 ،
 .3ورود هوانیروز به مناطق عملیاتی جنوب (خوزستان)
برابر صدور دستور از ستاد فرماندهی هوانیروز ،مبنی بر آمادگی پايگاهها و حرکت بر فراز
مناطق عملیاتی ،در اولین دقايق طلوع خورشید دوم مهرماه ،انواع بالگرد هوانیروز از پايگاههای
پشتیبانی عمومی اصفهان و پايگاه رزمی کرمان و پايگاه رزمی مسجدسلیمان مستقر در
اصفهان ،در دستههای پروازی به سوی شمال خوزستان به پرواز درآمدند .به منظور بهرهبرداری
بهینه از بالگردها ،مسئولیت پشتیبانی از جبهههای غرب دزفول و شوش از حد فاصل رودخانه
کرخه تا عین خوش و فکه تا رودخانه دويرج به بالگردهای مستقر در پايگاه وحدتی دزفول
واگذار گرديد و مسئولیت جبهه میانی از اهواز تا سوسنگرد و بستان و جنوبغربی اهواز به
بالگردهای مستقر در لشکر 39زرهی سپرده شد و جبهه خرمشهر و آبادان نیز به بالگردهای
مستقر در آبادان واگذار گرديد.
 .4فعالیتهای هوانیروز در روزهای اول جنگ
ورود هوانیروز به صحنه جنگ در مناطق غرب و جنوب کشور ،با پرواز بالگردهای شکاری
کبرا و انهدام تعداد زيادی از نیروها و ادوات زرهی و مکانیزه دشمن ،سبب تحولی بزرگ در
صحنه نبرد گرديد .بالگردهای مستقر در اهواز ،در محورهای حمیديه ـ سوسنگرد ،دب حردان و
همچنین محور خرمشهر ـ اهواز با عملیات تک بر ادوات زرهی و واحدهای مکانیزه عراقی که از
مرز گذشته و در حال پیشروی به سوی اهواز و فتح آن بودند ،توانستند با پشتیبانی از يگانهای
نیروی زمینی ارتش و نیروهای مردمی در کند کردن حرکت دشمن و تثبیت آن در مواضع
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اجباری نقش مؤثری ايفا نمايند .تعدادی بالگرد شکاری کبرا و ترابری ،961که در نخلستانهای
کوی ذوالفقاريه آبادان مستقر شده بودند ،در پشتیبانی از مدافعان خرمشهر و آبادان وارد عمل
گرديدند .اين گروه بالگرد عالوه بر نجات مردم آواره خرمشهر و آبادان ،در انتقال آنان به
شهرهای ماهشهر و شادگان تالش نموده ،مجروحین نظامی و مردم عادی را نیز از منطقه خارج
و به بیمارستانهای شهرهای اطراف و فرودگاههای منطقه تخلیه میکردند .بالگردهای شکاری
کبرا نیز از طلوع تا غروب آفتاب با تانکها و نیروهای دشمن درگیر میشدند و توانستند تعداد
زيادی از آنها را منهدم کنند .در نتیجه ،اين فداکاریها و ايثارگریهای هوانیروز و نیروهای
ارتش ،سپاه پاسداران و نیروهای مردمی سبب گرديد تا ارتش عراق که قصد فتح سه روزه
خوزستان را داشت ،با دادن تلفات سنگین ،آن هم پس از  91روز ،وارد خرمشهر گرديد .با
محاصره کامل خرمشهر و پیشروی نیروهای دشمن به سوی شرق کارون ،جادههای اهواز ـ
آبادان و آبادان ـ ماهشهر ناامن گرديد و در دسترس نیروهای عراقی قرار گرفت .به منظور سد
پیشروی آنها به طرف آب ادان ،الزم بود که رزمندگان ايرانی با تمام امکانات و تجهیزات خود وارد
عمل شوند .استفاده از جادهها غیرممکن بود و آوردن نیرو از طريق دريا و رودخانه بهمنشیر با
لنج و قايق نیز با صرف زمان زيادی انجام میشد .در اينجا بود که بالگردهای سنگین ترابری
شنوک و ترابری  961و  ،960که به همین منظور در فرودگاههای اهواز و ماهشهر مستقر شده
بودند ،رزمندگان ارتش و سپاه و نیروهای مردمی را به جزيره آبادان ترابری میکردند و در
برگشت ،مجروحین و مردم جنگزده آبادان و خرمشهر را که زير گلولهباران نیروهای عراقی قرار
گرفته بودند ،با خود می آوردند .سرانجام با ايثار و فداکاری رزمندگان اسالم ،دشمن نتوانست به
آبادان دسترسی پیدا کند و محاصره آن به صورت ناقص انجام شد (حسینی ،بختیاری ،لطفی،
 :6979صص  96الی .)91
نیروهای عراقی با نزديک شدن به غرب رودخانه کرخه در ناحیه شهرستان شوش دانیال،
قصد عبور از رودخانه و تصرف شهر و جاده انديمشک اهواز را داشتند .نفربرهای آب خاکی
عراقیها وارد رودخانه شدند و میخواستند پس از عبور از آن ،سر پلی برای احداث پل شناور
تصرف کنند که مورد حمله ناگهانی دو فروند بالگرد شکاری کبرا قرار گرفتند .با انهدام و غرق
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سه دستگاه نفربر دشمن و ايجاد ترس و وحشت در بین نیروهايشان ،ديگر توانايی عبور از
رودخانه را پیدا نکردند و ترجیح دادند در دامنههای ارتفاعات غرب رودخانه کرخه در موضع
پدافندی اجباری قرار گیرند .در اين موقعیت ،واحدهايی از لشکر 96حمزه که در منطقه حضور
داشتند  ،سريعاً به محل سر پلی که دشمن قصد تصرف آن را داشت ،آمدند و در مقابل عراقیها
در شرق رودخانه کرخه مواضع مستحکمی ايجاد کردند و عراقیها ديگر توانايی عبور از کرخه را
پیدا نکردند (همان.)90 :
 .5خدمات هوانیروز در دوران دفاع مقدس از منظر امیر سرتیپ کیومرث احدی،
فرمانده اسبق هوانیروز
مجموعه هوانیروز از همان روزهای اول پیروزی انقالب وارد کارزار نبرد و انجام مأموريت
شد ،به اين صورت که با آغاز تحرکهای عناصر ضدانقالب در مناطق غرب ايران ،هوانیروز به
عنوان يکی از يگانهای آماده برای مقابله با ضدانقالب به اين مناطق اعزام شد .در دوران دفاع
مقدس ،هوانیروز يکی از يگان های قدرتمند ،پرتحرک و کارآمد نیروی زمینی به حساب میآمد
که در روزهای ابتدايی جنگ هم با توجه به وقوع درگیری در منطقه شمالغرب ،محدوده
عملیاتی خود را در مناطق غرب ،جنوبغرب و تا حدی شمالغرب کشور گسترش داد .در آن
زمان ،هوانیروز در بسیاری از نقاط کشور مستقر شد و توانست پايگاههای مختلف عملیاتی را
برای پشتیبانی و عملیات در منطقه ايجاد کند .بیش از چهار هزار ساعت پرواز عملیاتی حاصل
عملکرد هوانیروز در سال اول جنگ است .يکی از ويژگیهای هوانیروز در سال اول جنگ،
تحرک باال بود .به همین علت ،توانست تا حد زيادی مانع پیشروی دشمن در سراسر مرزهای
غرب و جنوب شود و در حقیقت ،تثبیت و زمینگیر شدن دشمن در شرايط جنگی يکی از
ويژگیهای عملیاتهای هوانیروز در زمان دفاع مقدس به حساب میآيد .البته تعدادی زيادی از
عملیاتهای هوانیروز هم در آن زمان مربوط به پشتیبانی از يگانهای عملیاتی ،از جمله انتقال
نیرو و تجهیزات به منطقه و خارج کردن زخمیها و مجروحان عملیات از منطقه جنگی بود .در
مجموع ،هوانیروز در بیش از  660عملیات دوران دفاع مقدس نقش آفرينی داشته است و بیش
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از  996شهید از بهترين نیروهای متخصص و زبده خود را تقديم انقالب کرده است .اين شهدا
باعث سرافرازی ،عزت و افتخار همه ما هستند (عزيزی.)3 :6997 ،
 .6شرح بخشی از فعالیتهای هوانیروز به روایت خلبانان و فرماندهان
سرهنگ خلبان بهرام کاظمی ،خلبان بالگرد شنوک میگويد:
در روز سوم مهرماه  ،6903تعدادی از مسئولین نظامی و غیرنظامی را با بالگرد شنوک از
اصفهان به اهواز بردم .در آن شرايط ،آسمان اهواز جوالنگاه هواپیماهای عراقی بود .بعد از پیاده
کردن مسافرين ،به اصفهان بازگشتم .در ساعت  3شب ،با بارگیری مهمات بالگردهای کبرا که
راکت و موشک تاو بود ،مجدداً به سمت اهواز پرواز کردم .نه فرودگاه معلوم بود و نه
ساختمانهای شهر؛ کوچکترين روشنايی باعث میشد همان نقطه آماج حمالت هوايی قرار
گیرد .چاره ای نداشتم جز اينکه در همان تاريکی بگردم و باند فرودگاه را پیدا کنم .وقتی داخل
فرودگاه روی زمین قرار گرفتم ،از تعداد زياد شهدا و زخمیها نتوانستم روی پا بايستم.
سرهنگ خلبان جانباز حسین گلستانیباغی در بخشی از خاطرات خود میگويد:
در کمتر از نیم ساعت ،مهماتی را که آورده بودند ،از اهواز با بالگرد شنوک کنار رودخانه
بهمنشیر خالی کرديم .محوطه بازی بود که بالگردها آنجا مینشستند .مهمات زيادی بود که
بیشتر آنها را بالگردها آورده بودند .روز چهارم مهرماه سه فروند از بالگردهای شنوک ضمن آوردن
موشکهای ضدتانک (تاو) از اصفهان به اهواز ،تعدادی نیرو و مهمات و تجهیزات الزم برای
رزمندگان خرمشهر به آبادان حمل مینمايند و در برگشت ،تعداد زيادی از مجروحین و آوارگان
منطقه را که بیشتر آنان زن و کودک بودند ،به اهواز میآوردند (رشیدی.)60 :6936 ،
 .7حضور سرلشکر شهید خلبان منصور وطنپور و فعالیتهای وی در اهواز
قبل از حضور سرهنگ منصور وطنپور به اهواز ،بینظمی خاصی در نحوه ابالغ مأموريتها
و همچنین انجام پروازها در بین خلبانان و درخواستکنندگان پرواز حاکم بوده و ما
نمیتوانستیم از پروازهای انجامشده و فعالیتهای خود بهره مطلوب را ببريم .اوضاع آنچنان
آشفته و درهم بود که حتی بعضی از گروهها و دستهجات سیاسی که بیشتر برای خودنمايی و
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کسب شهرت به جبههها آمده بودند ،درخواست تیم آتش و يا بالگرد برای جابجايی نیرو برای
منطقهای خاص میکردند .وضعیت بدين گونه ادامه داشت تا آنکه سرهنگ خلبان منصور
وطنپور به عنوان سرپرست گروه هوانیروز به اصفهان آمدند .اولین اقدامی که کردند ،برگرداندن
نظم و انضباط به گروه بود ،گرچه هنوز هم در بعضی از قسمتها و ردهها هماهنگی ضعیف بود ،اما
در گروه هوانیروز اهواز ،مأموريتها را بر اساس قوانین پروازی سازماندهی نمودند .با توجه به محور
نفوذی دشمن در سه محور اصلی بستان ـ سوسنگرد ،کوشک ـ طالئیه و نیز خرمشهر ـ اهواز،
بالگردها به تیمهای آتش دستهبندی گرديدند و وظیفه هر تیم آتش با تعیین لیدر پروازی
مشخص گرديد .تعدادی بالگرد 961و شنوک نیز جهت تخلیه مجروحین و جابجايی نیروها و
امدادرسانی به آوارگان در دستههای پروازی تعیین شدند (حسینیا.)617 :6936 ،
 .1نقش هوانیروز در عملیات پدافندی سوسنگرد ( 1359/6/31الی )1359/7/11
نیروهای عراقی پس از عبور از مرز در منطقه غرب سوسنگرد و بستان به منظور تصرف
سوسنگرد و دسترسی به جاده اهواز ،به پیشروی خود ادامه دادند .به گروه هوانیروز مستقر در
اهواز مأموريت داده شد که در پشتیبانی از تیپ 9لشکر 39زرهی که مسئولیت پدافند از
سوسنگرد را به عهده داشت ،وارد عمل شود .در اين عملیات که به مدت هشت روز به طول
انجامید ،تیمهای آتش بالگردهای شکاری کبرا طی دهها سورتی پرواز و انهدام تعداد زيادی از
ادوات زرهی و مکانیزه دشمن ،تلفات زيادی به آنها وارد نمود و با تداوم پرواز بر روی صحنه
نبرد و شکار تانکها و نفرات پیاده دشمن و تخلیه مجروحین و تدارکات تجهیزات ،نقش مؤثری
ايفا نمودند (به نقشه شماره  6مراجعه شود).
بالگرد 961
 69فروند

بالگرد کبرا
 61فروند

پايگاه های شرکت کننده
.6مسجد سلیمان
.9پشتیبانی عمومی اصفهان

فعالیت هوانیروز
در عملیات
پدافندی
سوسنگرد

ساعت پرواز انجام شده
 909ساعت

نقش هوانیروز در سال اول جنگ تحمیلی690/ ...

سرهنگ خلبان عباس ندايی ،خلبان بالگرد ترابری 961در خاطرات خود از اولین روزهای
جنگ میگويد:
همراه با ستوانیار خلبان ذبیحاهلل ايزدی با يک فروند بالگرد 961از پايگاه اصفهان به اهواز
رفتم .سرپرست گروه هوانیروز اهواز سرهنگ منصور وطنپور بود .افسری بسیار اليق و شجاع،
مديری که توانسته بود در کمترين مدت ،گروه هوانیروز اهواز را سر و سامان بدهد .نقش ما در
اين مأ موريت انجام پرواز بالگرد نجات (رسکیو) بود که در کنار آن مصدومین و مجروحین را هم
به اهواز میرسانديم .ترابری نیروهای تازهنفس و جابجايی آنها ،همچنین حمل مهمات و آذوقه

 /691گفتمان ارتشی دفاع مقدس

را هم در اين مأموريتها به عهده داشتیم ،که میتوان گفت با انجام يک پرواز چندين مأموريت
صورت میگرفت (کريمزاده.)3 :6999 ،
 .9نقش هوانیروز در عملیات پدافندی کرخه ـ شوش ()1359/6/31
قبل از آغاز هجوم سراسری ارتش عراق به مرزهای جمهوری اسالمی ايران ،در تاريخ
 ،6903/1/96تعداد معدودی از بالگردهای شکاری کبرا ،961 ،شنوک و  961از روزهای قبل از
شروع جنگ تحمیلی به منظور انهدام دشمن و کند کردن حرکت آنها در محورهای منطقه دشت
عباس و غرب شوش ،در پايگاه نیروی هوايی دزفول مستقر شده بودند و با انجام دهها سورتی
پرواز در مدت هفت روز عملیات تأخیری در محور عینخوش ـ پل کرخه و با اجرای آتشهای
مستقیم و پشتیبانی از تیپ 9دزفول ،بخش عمدهای از نیروهای دشمن را به هالکت رسانیده و
تعداد زيادی از تانکها و خودروهای آنها را نیز منهدم نمودند و سرانجام با مقاومت و رشادت
نیروهای خودی ،عراقیها در غرب پل کرخه در مواضع پدافندی قرار گرفتند (همان.)91 :
(نقشه شماره )9
انواع بالگردهای هوانیروزدر عملیات

بالگرد کبرا

بالگرد 961

بالگرد شنوک

بالگرد 961

تعداد بالگردهای شرکت کننده

69

96

9

1

پايگاه های شرکت کننده

پايگاه پشتیبانی عمومی اصفهان

پايگاه مسجد سلیمان

ساعت پرواز انجام شده

 166ساعت

تعداد مجروحین تخلیه شده 909

نقش هوانیروز در سال اول جنگ تحمیلی697/ ...

 /699گفتمان ارتشی دفاع مقدس

 .11هوانیروز در عملیات پدافندی شمال آبادان (ایستگاه حسینیه)
دفاع از خرمشهر و محور شمالی آن در منطقه حسینیه توسط نیروهای خودی مهمترين
موضوعی بود که فکر فرماندهان نظامی وقت را قبل از پیروزی انقالب به خود مشغول کرده و بر
اين اساس ،تأسیسات مرزی به نام دژ ،از پاسگاه شملچه تا طالئیه به طول 36کیلومتر تا
سال 6909احداث گرديد؛ ولی به دلیل از بین رفتن سازمان و تجهیزات گردان 606دژ
خرمشهر ،با شروع تجاوز عراق ،اقدام عملی در استفاده از دژهای ساخته شده برای متوقف
نمودن دشمن میسر نگرديد .لذا ،بر اساس طرح از پیش تعیینشده ابوذر ،جهت گرفتن زمان
کافی عملیات تأخیری انجام گرديد و به علت مقاومت گردانهای 606دژ ،گردان 610مکانیزه و
گردان 999تانک ،دانشجويان دانشکده افسری ،يگانهای ژاندارمری خوزستان و نیروهای
مردمی در محور خرمشهر ،عراق مجبور شد تالش ديگری را در اين راستا در ايستگاه حسینیه
به طرف اهواز انجام دهد .لذا ،عراقیها ظرف سه روز توانستند  96کیلومتر پیشروی کرده و
خود را به جاده اهواز ـ خرمشهر برسانند و خرمشهر را از سمت شمال مورد تهديد قرار دهند.
بالگردهای هوانیروز که از ابتدای جنگ تحمیلی در شمال شهرستان ماهشهر مستقر گرديده
بودند ،در اين عملیات با بهکارگیری بالگردهای کبرای خود و هماهنگ با نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ايران به پرواز درآمده و تلفات و ضايعات زيادی به دشمن وارد آوردند و تعداد
زيادی از يگانهای پیاده و مکانیزه و تانکهای عراقی را منهدم کردند و مجروحین عملیات را به
بیمارستانهای اهواز و ماهشهر ترابری نمودند .با توجه به کمبودهای نیروی زمینی در سد
کردن پیشروی نیروهای عراقی ،بالگردهای کبرای هوانیروز از اولین ساعات آغاز جنگ تحمیلی
به موضع و تانکهای ارتش عراق يورش برده و با شجاعت و دالورمردی خلبانان هوانیروز
ضربات مهلک و جبرانناپذيری به پیکره ارتش متجاوز وارد آمد .با تأسف ،به رغم پروازهای زياد
و انهدام تانکهای بیشمار ،عراقیها توانستند به سمت ايستگاه حسینیه پیشروی کرده و از
سمت شمال ،خرمشهر را مورد تهديد قرار دهند .با وجود اين ،در سه روز نخست ،يعنی اول تا
سوم مهر ،به دلیل فعالیتهای پروازی هوانیروز و شکار تانکها و ديگر ادوات زرهی دشمن
توسط بالگردهای کبرا  ،ارتش بعثی نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست يابد .به هر حال،
پس از  0روز نبرد ،عراقیها در  60کیلومتری اهواز در دب حردان مجبور شدند مواضع

نقش هوانیروز در سال اول جنگ تحمیلی693/ ...

پدافندی بگیرند و بخشی ديگر از نیروهای عراقی که جهت تصرف کامل آبادان به حرکت درآمده
بودند ،با سرسختی نیروهای زمینی و هوانیروز قهرمان مجبور به عقبنشینی شده و در شمال آبادان
در مواضع پدافندی مستقر گرديدند (همان( .)91 :نقشه شماره )9
بر اثر رشادت رزمندگان و دلیرمردان هوانیروز و سربازان رزمنده توپخانه ارتش جمهوری
اسالمی ايران در آبادان ،مواضع دشمن متجاوز در جبهه جاده ماهشهر ـ آبادان در هم
کوبیده شد .يک مقام فرمانداری آبادان ضمن اظهار اين مطلب يادآور شد که شعلههای دود
و آتش از تانکهای منهدمشده دشمن تا آن لحظه ديده میشده است .بنا به اين گزارش،
پريروز هلی کوپترهای هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ايران دوباره مواضع دشمن را در هم
کوبیدند (روزنامه جمهوری.)03/9/96 :
آمار بالگردهای شرکتکننده در عملیات
انواع بالگردهای هوانیروزدر عملیات

بالگرد کبرا

بالگرد 961

بالگرد شنوک

بالگرد 961

تعداد بالگردهای شرکت کننده

96

61

1

1

پايگاههای شرکت کننده

پايگاه پشتیبانی عمومی اصفهان

پايگاه کرمان

پايگاه مسجد سلیمان

ساعت پرواز انجام شده

 166ساعت

 .11نقش هوانیروز در عملیات پدافندی پای پل کرخه ()59/1/9
در اين روز ،نیروهای عراقی قصد پیشروی و عبور از پل نادری را داشتند ،که عالوه بر
مقاومت رزمندگان دلیر نیروی زمینی ارتش ،اين بار نیز متحمل تلفات و ضايعات سنگینی از
آتش پرحجم بالگردهای شکاری کبرا هوانیروز شدند .بالگردهای هوانیروزکه همزمان با
هواپیماهای شکاری نیروی هوايی از پايگاه وحدتی دزفول به پرواز درمیآمدند ،با شلیک موشک
و راکت و توپ 96میلیمتری در پشتیبانی از يگانهای لشکر 96حمزه که مسئولیت پدافند از
پل نادری را به عهده داشتند ،جهنمی از آتش بر روی نیروهای عراقی فرود آوردند ،تا سرانجام
دشمن همانند روزهای قبل به پدافند در مواضع اجباری قناعت نمايد.

 /616گفتمان ارتشی دفاع مقدس
بالگرد کبرا

انواع بالگرد

 1فروند

تعداد بالگردهای شرکت کننده

بالگرد 961

بالگرد 961

 1فروند

 9فروند

تعداد بالگردهای شرکت کننده در عملیات پدافندی پای پل کرخه
پايگاههای شرکت کننده

در مجموع  69فروند

پايگاه پشتیبانی عمومی اصفهان

ساعت پرواز انجام شده

پايگاه هوانیروز مسجد سلیمان
 06ساعت
 16نفر

تعداد مجروحین حمل شده

 .12نقش هوانیروز در عملیات آفندی نصر ( ،)59/11/15منطقه جنوبغربی اهواز ـ دب
حردان
در اين عملیات ،بالگردهای هوانیروز مستقر در فرودگاه اهواز مسئول پشتیبانی از
يگان های رزمنده خودی بودند که توانستند با اجرای آتش بالگردهای کبرا در پیشروی نیروهای
زمینی نقش مؤثری ايفا نمايند و در ادامه عملیات ،در تاريخهای  67و  69دیماه ،که عراقیها
با برداشت نیرو از ساير محورها اقدام به پاتک های سنگین علیه نیروهای ايرانی نمودند ،با انجام
پروازهای مستمر بر روی صحنه نبرد و انهدام يگانهای زرهی دشمن خالء ناشی از کمبود نیرو
را جبران کردند و همچنین تعدادی از نیروهای تازهنفس را به منطقه عملیات هلیبرن کرده و
مقدار زيادی مهمات و تجهیزات را به دست رزمندگان خودی رساندند (همان.)91 :
(نقشه شماره )1
انواع بالگرد

بالگرد 961

بالگرد 961

تعداد بالگردهای شرکت کننده

 9فروند

 6فروند

تعداد بالگردهای شرکت کننده در عملیات آفندی نصر

در مجموع  60فروند

پايگاههای شرکت کننده

پايگاه هوانیروز مسجد سلیمان

تعاد نیروی ترابری شده در قالب هلی برن
ساعت پرواز انجام شده
مقدار بار (مهمات و تدارکات) مورد نیاز حمل شده
تعداد مجروحین حمل شده

 966نفر
 690ساعت
 7تن
 676نفر

نقش هوانیروز در سال اول جنگ تحمیلی616/ ...

 .13عملیات آفندی توکل در منطقه عملیات جاده آبادان ـ ماهشهر ()59/11/21
در اين عملیات که زمینهای آن هموار و بیشتر تحرکات نیروهای عراقی توسط يگانهای
زرهی و پیاده مکانیزه انجام میگرفت ،هدفهای مناسبی برای بالگردهای موشکانداز کبرا
بودند .به همین دلیل ،در اين روز چندين دستگاه از تانکهای دشمن توسط بالگردهای
هوانیروز منهدم گرديد و همچنین تعدادی از نیروهای پیاده آنها نیز به هالکت رسیدند.
مجروحین عملیات هم توسط بالگردهای ترابری 961و شنوک به بیمارستانهای اهواز و
ماهشهر تخلیه گرديدند .در اين عملیات ،تالش دشمن برای ورود به جزيره آبادان از سمتهای
شمال و جنوب بود ،لذا فرماندهی اروند دستور داد گردان 609پیاده لشکر 77پیروز خراسان
هرچه سريعتر و با هر وسیله مقدور ،به آبادان تغییر مکان داده شود .بدين ترتیب ،گردان609
پیاده به وسیله بالگرد و هواناو از ماهشهر به جزيره آبادان تغییر مکان داده شد (معینوزيری،
.)609 :6999
انواع بالگرد
تعداد بالگردهای شرکت کننده

بالگرد شنوک

بالگرد کبرا

بالگرد 961

بالگرد 961

 6فروند

 1فروند

 1فروند

 9فروند

تعداد بالگرد های شرکت کننده در عملیات آفندی توکل
پايگاههای شرکت کننده
ساعت پرواز انجام شده
تعداد مجروحین حمل شده

پايگاه پشتیبانی عمومی اصفهان

در مجموع  69فروند
پايگاه هوانیروز کرمان
 10ساعت
 16نفر

در روز هشتم مهر  ،6903وقتی دشمن آبادان را محاصره کرده بود ،محور مواصالتی
ماهشهر ـ آبادان که تنها محور آزاد مانده برای رساندن وسايل تدارکاتی و پشتیبانی به جزيره
آبادان بود ،در کنترل نیروهای دشمن قرار گرفته بود و ارسال هرگونه وسايل و تجهیزات و يگان
به آبادان از طريق رودخانه بهمنشیر به وسیله هواناو و يا به وسیله بالگرد انجام میگرفت
(حسینی ،جوادیپور.)676 :6979 ،
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نقش هوانیروز در سال اول جنگ تحمیلی619/ ...

 .14حضور هوانیروز در منطقه عمومی میشداغ
گروهی از بالگردهای هوانیروز که از ابتدای جنگ در پايگاه نیروی هوايی دزفول مستقر
بودند ،در اين عملیات با هلیبرن يک گروهان از تکاوران تیپ 00هوابرد به صحنه نبرد ،شرايطی
را بر دشمن تحمیل نمودند که هرگز تصور آن را نداشت .در اين عملیات که به مدت شش روز
به طول انجامید ،بالگردهای شکاری کبرا با پشتیبانی آتش از يگانهای خودی و انهدام نیروهای
دشمن که زرهی و پیاده مکانیزه بودند ،نقش بسزايی در پیشروی نیروهای زمینی ارتش و
تثبیت مواضع آنها ايفا نمودند .در منطقه جنوبغربی پل کرخه و در عملیات آفندی کانال
هندلی ،بالگردهای هوانیروز که در پايگاه نیروی هوايی دزفول مستقر بودند ،مسئولیت پشتیبانی
از اين عملیات را به عهده داشتند و در همان ساعات اولیه نبرد وارد عمل گرديدند.
بالگردهای شکاری کبرا با انهدام تعدادی از تانکها و ادوات مکانیزه دشمن از هرگونه تحرک
جدی آنها جلوگیری به عمل آوردند و مجروحین عملیات نیز توسط بالگردهای ترابری 961به
بیمارستانهای دزفول تخلیه شدند .همچنین در عملیات آفندی تپه چشمه 6در تاريخ 6916/6/60
در منطقه عملیات تپه چشمه در غرب پل کرخه (پل نادری) ،هوانیروز افتخارآفرينی کرد.
نیروهای عراقی که با تک نیروهای تیپ 9لشکر 96پیاده حمزه ،بخشی از ارتفاعات تپه
چشمه را از دست داده بودند ،به منظور بازپسگیری آن مبادرت به تک نمودند که يگانهای
خودی با آتش بالگردهای شکاری کبرا که با دو تیم آتش آنها را پشتیبانی میکردند ،توانستند
مواضع متصرفی را حفظ و تحکیم نمايند .بالگردهای هوانیروز که از پايگاه هوايی دزفول به پرواز
درمی آمدند ،ضمن کشته و مجروح نمودن تعداد زيادی از نیروهای دشمن ،مجروحین عملیات
را نیز به بیمارستانهای دزفول تخلیه میکردند.
انواع بالگرد
تعداد بالگردهای شرکت کننده

بالگرد کبرا

بالگرد 961

بالگرد 961

 1فروند

 1فروند

 6فروند

تعداد بالگرد های شرکت کننده در عملیات آفندی تپه چشمه 6

در مجموع  3فروند

پايگاههای شرکت کننده

پايگاه پشتیبانی عمومی اصفهان

ساعت پرواز انجام شده

 16ساعت

تعداد مجروحین حمل شده

 96نفر
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 .15عملیات آفندی تپههای اهلل اکبر در شمالغرب سوسنگرد ()1361/1/31
در اين عملیات ،هوانیروز به منظور پشتیبانی از يگانهای تکور ،بالگردهای خود را در
فرودگاه اهواز مستقر نمود تا بتواند در کوتاهترين زمان خود را به صحنه نبرد برساند .تیمهای
آتش مستقر در اهواز از همان ساعات اولیه عملیات ،با حضور در منطقه نبرد و انهدام تانکهای
دشمن مقاومت آنها را در هم شکسته و حرکت يگانهای زمینی را آسانتر نمودند.
در مدت شش روز که اين عملیات ادامه پیدا کرد ،خلبانان بالگرد کبرا حتی يک لحظه
رزمندگان زمینی را که با مقاومت دشمن درگیر بودند ،تنها نگذاشتند و تمام حرکات و
پاتکهای دشمن را زير نظر داشته و به طور مؤثری فعالیتهای آنها را در رسیدن به مواضع از
دست رفته ناکام گذاشتند .بالگردهای ترابری 961و شنوک نیز در تخلیه مجروحین و جابجايی
نیروها و فرماندهان به نحو چشمگیری عملیات را پشتیبانی نمودند .فعالیت هوانیروز در اين
عملیات به شرح جدول ذيل است( :حسینی ،بختیاری ،لطفی)699 :6979 ،
انواع بالگرد
تعداد بالگردهای شرکت کننده
ساعت پرواز انجام شده

بالگرد کبرا

بالگرد 961

بالگرد 961

بالگرد شنوک

 3فروند

 66فروند

 9فروند

 9فروند

 916ساعت

تعداد مجروحین حمل شده

 960نفر

مقدار بار (مهمات و تدارکات) مورد نیاز حمل شده

 66تن

 .16حضور هوانیروز در عملیات آفندی تپههای انگوش ،زعن در غرب شوش ()1361/2/31
بالگردهای شکاری کبرای هوانیروز مستقر در منطقه که در پشتیبانی از نیروهای خودی
آمادگی کامل داشتند ،در اين عملیات به نیروهای عراقی که قصد تصرف مواضع از دست داده
شده خود را داشتند ،يورش برده و تلفات زيادی به آنها وارد کردند و تا پايان عملیات و تثبیت
مواضع نیروهای خودی نیز با اجرای آتش سنگین موشک و راکت از هرگونه عکسالعمل جدی
دشمن جلوگیری به عمل آوردند (جوادی پور ،نیکفرد ،حسینی.)609 :6979 ،

نقش هوانیروز در سال اول جنگ تحمیلی610/ ...
انواع بالگرد

بالگرد کبرا

بالگرد 961

بالگرد 961

 1فروند

 1فروند

 6فروند

تعداد بالگردهای شرکت کننده

در مجموع  3فروند

تعداد بالگرد های شرکت کننده در عملیات آفندی تپه های انگوش
پايگاههای شرکت کننده

پايگاه پشتیبانی عمومی اصفهان

ساعت پرواز انجام شده

 16ساعت
 96نفر

تعداد مجروحین حمل شده

 .17عملیات آفندی زعن در منطقه عملیاتی غرب شوش ()1361/2/31
در اين عملیات ،بالگردهای هوانیروز به منظور پشتیبانی از يگانهای خودی از پايگاه
هوايی دزفول به پرواز درآمدند و توانستند با انجام پروازهای مؤثر و اجرای آتشهای پرحجم بر
روی نیروهای دشمن ،ضمن وارد آوردن تلفات زيادی به آنها ،سبب حفظ روحیه رزمندگان
اسالم نیز گردند ،به گونهای که نیروهای عراقی به منظور اجتناب از تلفات زياد به مواضع
اجباری عقبنشینی کردند (همان.)609 :
انواع بالگرد
تعداد بالگردهای شرکت کننده

بالگرد کبرا

بالگرد 961

بالگرد 961

 1فروند

 1فروند

 9فروند

تعداد بالگرد های شرکت کننده در عملیات آفندی زغن

در مجموع  69فروند

پايگاههای شرکت کننده

پايگاه پشتیبانی عمومی اصفهان

ساعت پرواز انجام شده

 06ساعت

تعداد مجروحین حمل شده

 96نفر
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 .11عملیات آفندی فرمانده کل قوا خمینی روح خدا در منطقه شرق کارون ،منطقه
بین دارخوین و سلیمانیه ()61/3/21
در اين عملیات ،بالگردهای هوانیروز مستقر در منطقه ،در اولین ساعات روز حمله
رزمندگان خودی وارد عمل شدند و توانستند با اجرای آتش پرحجم موشک و راکت و پروازهای
متناوب در چندين نوبت ،يگانهای خودی را به نحو مطلوبی پشتیبانی نموده و همچنین
مجروحین را به بیمارستانهای ماهشهر و اهواز تخلیه نمايند (حسینی ،جوادیپور.)993 :6979 ،
انواع بالگرد
تعداد بالگردهای شرکت کننده

بالگرد کبرا

بالگرد 961

بالگرد 961

 1فروند

 9فروند

 9فروند

تعداد بالگردهای شرکت کننده در عملیات آفندی فرمانده کل قوا خمینی روح خدا

در مجموع  67فروند

پايگاههای شرکت کننده

پايگاه پشتیبانی عمومی اصفهان

ساعت پرواز انجام شده

 96ساعت

تعداد مجروحین حمل شده

 96نفر

 .19عملیات آفندی جاده ماهشهر ـ آبادان
با روشن شدن هوا و حرکت تانکهای عراقی در اولین ساعات حمله نیروهای ايرانی،
هوانیروز مستقر در منطقه ماهشهر با بالگردهای جنگنده کبرای خود به سوی نیروهای دشمن
هجوم برده و در طی پنج سورتی پرواز و وارد آوردن خسارات زيادی به آنها ،توانست پیشروی
تانکهای عراقی در جاده آبادان  -ماهشهر را متوقف و در پشت خاکريزهای خود زمینگیر
نمايد ،تا نتوانند اقدام مؤثری علیه نیروهای ايرانی به عمل آورند .مجروحین نیز توسط
بالگردهای ترابری 961به اهواز تخلیه شدند (همان.)677 :
 .21عملیات آفندی طراح در منطقه عمومی کرخه کور ()61/5/5
در اين عملیات ،مسئولیت پشتیبانی از يگانهای خودی به گروه هوانیروز مستقر در
فرودگاه اهواز داده شد .در اولین ساعات حمله رزمندگان اسالم به مواضع نیروهای عراقی،
بالگردهای شکاری کبرا از اهواز به طرف منطقه نبرد به پرواز درآمدند و با اجرای آتش
پشتیبانی و مستقیم توانستند با انجام دهها سورتی پرواز ،تلفات زيادی به يگانهای دشمن وارد

نقش هوانیروز در سال اول جنگ تحمیلی617/ ...

نمايند .همچنین ،بالگردهای شناسايی و ترابری نیز در جابجايی فرماندهان و رسانیدن تدارکات به
مناطق مورد نیاز نقش بسزايی در پشتیبانی نیروهای خودی ايفا نمودند (کريمزاده.)91 :6999 ،
(نقشه شماره )1
رديف

نام و نشان

درجه

تاريخ
شهادت

محل شهادت

6

منصور وطن پور

سرهنگ  9خلبان

03/7/3

اهواز

9

عنايت ا...منصوری

ستوان  9خلبان

03 /9/96

ماهشهر

9

محمد اربیل

ستوان

16/9/3

آبدانان

1

ساعد آقاباالزاده

ستوانیار

03/9/0

ماهشهر

0

عباس آقايی راد

همافر  6فنی

03/9/96

آبادان

1

عباس جاهدی زاده

ستوان  9خلبان

03/9/66

دزفول

7

رسول جمشیدی

ستوانیار 9

16/9/3

آبدانان

9

غالمرضا چاغروند

ستوان  9خلبان

03/7/69

دهلران

3

منوچهر سلیمی

همافر 9

03/9/9

ماهشهر

66

سید احمد شاهرخ آذين

سروان خلبان

03/9/90

اهواز

66

علی اکبر شعرباف زاده

گروهبان  6فنی

03/9/9

ماهشهر

69

ابراهیم شهرياری

*

03/69/1

سوسنگرد

69

حسن برجسته

*

16/0/0

کرخه کور

61

محمدرضا بوربور

*

03/9/9

خرمشهر

60

صفدر صفدری

ستوان  6خلبان

03/9/96

ماهشهر

61

محمدرضا عقیلی

ستوان  9خلبان

03/3/99

خرمشهر

67

میر حسن سجادی

سروان خلبان

16/0/0

پل کرخه

69

سلطان علی صالح لو

ستوان  9خلبان

03/7/91

دزفول

63

نورا ...مطلبی

گروهبان  9بهداری

03/7/99

دزفول

96

برات نمايان

ستوانیار  6خلبان

03/7/91

دزفول

96

محمدرضاهاشمی

ستوانیار  6خلبان

03/7/69

جنوب

99

علی نصیری

ستوانیار  9خلبان

03/9/90

سوسنگرد

99

سیروس يزانی نیا

گروهبان  9فنی

03/9/9

خرمشهر
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 .21یافتههای تحقیق
با بررسی و واکاوی در اسناد و مدارک هشت سال دفاع مقدس ،پی میبريم که از آغاز
تهاجم نیروهای عراقی در زمین ،نیروی زمینی به فرمايش فرماندهی معظم کل قوا ،در نوک
پیکان حمالت دشمن بوده است .شرايط حاکم در آن روز و مديريت ضعیف بنی صدر موجب
گرديد که تهديدات قبل از جنگ جدی گرفته نشود و به همین علت ،در منطقه جنوب کشور،
يگانهای سرزمینی فقط حضور داشتند و صدام از اين فرصت استفاده کرده و تهاجم سراسری
خود را آغاز نمود .يگانهای خودی با داشتن استعداد پايین ،توانايی اجرای پدافند سازمانيافته
را نداشتند ،ولی با اجرای عملیات تأخیری ،توانستند سرعت پیشروی نیروهای متجاوز را کاهش
داده و زمان الزم را برای رسیدن عمده قوای نیروی زمینی ارتش و نیروهای مردمی به منطقه
فراهم کنند .بنابراين ،متجاوز پیشروی خود را تا نزديکیهای اهواز از مناطق متعدد انجام داد.
در اين لحظه حساس و سرنوشتساز ،يگانهای پروازی و ديگر عناصر فنی هوانیروز به ياری
يگانهای زمینی شتافتند و با موشکهای ماوريک و تاو عقابهای تیزپرواز ارتش غیور جمهوری
اسالمی ايران ،تانک های دشمن را منهدم و پیشروی ماشین جنگی عراق در مناطق شمال
آبادان و منطقه کرخه-شوش و نزديکیهای سوسنگرد را کند و متوقف نمودند .خاطرات و
مصاحبه های خلبانان هوانیروز که در صحنه عملیات حضور داشتند ،مؤيد اين نکته است که
بالگردهای تهاجمی کبرا در انهدام تجهیزات دشمن و ادوات زرهی آن نقش خود را به بهترين
شکل ممکن ايفا کردهاند .اقدام ديگر هوانیروز در سال اول جنگ ،مخصوصاً در روزهای آغازين
تهاجم بعثیها در منطق ه عملیاتی جنوب کشور ،کند کردن و متوقف ساختن ماشین جنگی
عراق بود که با سرعت چشمگیری به طرف اهواز و سوسنگرد در حال پیشروی بود .در اين
تحقیق ،از مباحث نظری نکات ارزندهای حاصل گرديد .آموزش و آمادگی خلبانان و همچنین
جان بر کف بودن آنها و شجاعت و روحیه جنگجويی باالی آنان تحسینبرانگیز و مثالزدنی
است .به نظر محقق ،هوانیروز در سال اول جنگ ،سهم زيادی در حفظ خوزستان دارد .اقدامات
تاکتیکی و عملیاتی برجسته در زمان درگیریها و لحظات بحرانی را در گفتار فرماندهان وقت،
مثل امیر آذين و کیومرث احدی و غیره به وضوح میتوان ديد .بی ترديد يگان تخصصی هوايی
نزاجا (هوانیروز) از همان روزهای آغازين که شیپور جنگ نواخته شد ،با آمادگی کامل با

نقش هوانیروز در سال اول جنگ تحمیلی613/ ...

خلبانان و کارکنان آموزشديده ،شجاع و مخلص خود در مناطق غرب و جنوب ،دفاع جانانه
خود را از مرز و بوم الهی به نمايش گذاشتند .آمار بالگردهای شرکتکننده در زمان دفاع
مقدس ،به ويژه در سال اول جنگ در صحنه عملیات جنوب بر اين مورد تأکید دارد:
نوع بالگرد

شکاری کبرا

961

جت رنجر

شنوک

ساعات پرواز

تخلیه
مجروح

تعداد

669

669

91

60

0999

6977

با بررسی شهدای هوانیروز هم میبینیم که تعدادی از فرماندهان آن ،مانند سرهنگ
شهید وطنپور ،در روزهای اول جنگ به درجه رفیع شهادت نائل گرديدهاند :تعداد  3نفر خلبان
اسیر و  90نفر شهید در روزهای اول و شهدای زياد در سال اول جنگ تحمیلی ،آن هم فقط در
منطقه جنوب (خوزستان) تأملبرانگیز است .اين امر بیانگر آن است که اين خلبانان بیباک و
شجاع همیشه به عنوان فرمانده در خطوط مقدم جبهه بودند .در اين راستا ،مراجعه به آمار
شهدا در جدول ارائه شده ،میتواند مؤيد اين گفتهها باشد .در نتیجه ،هوانیروز با قدرت رزمی و
توانمندی باال توانست در پشتیبانی از نیروهای زمینی ،تجهیزات و ادوات مکانیزه و زرهی
دشمن را منهدم نمايد و حرکت دشمن در حال پیشروی را کند و نهايتاً متوقف سازد .بنابراين،
با در نظر گرفتن حضور جدی و تأثیرگذار هوانیروز در عملیاتهای آفندی و پدافندی سال اول
جنگ در جنوب کشور ،درمی يابیم که اهداف اصلی و فرعی موضوع مورد مطالعه که نقش
هوانیروز در سال اول جنگ در جنوب کشور بوده ،حاصل گرديده است.
 .22نتیجهگیری
هوانیروز يکی از کارآمدترين و مؤثرترين يگانهای تخصصی نزاجا بوده که با حضور
مقتدرانه خود در صحنههای مختلف نبرد و امدادرسانی ،کارنامه درخشانی را در بین يگانهای
نظامی ارتش به خود اختصاص داده است .اين يگان در آغاز جنگ تحمیلی ،بالگردهای خود را
در انواع مختلف کبرا ،شنوک ،961 ،جت رنجر ،960 ،به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور
اعزام داشت و از مورخه  ،6903/1/96با دشمن بعثی وارد نبرد گرديد .اين يگان ارزشمند
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توانست با تحرک و عکسالعمل سريع و استفاده از امکانات موجود خود ،در اسرع وقت از
پايگاههای مربوطه پرواز و در مناطق جنگی حضور پیدا نمايد .به تعدادی از اقدامات مؤثر و
تعیینکننده هوانیروز در طی دفاع مقدس میتوان به شرح زير اشاره کرد:
 -6هوانیروز توانست با استفاده از بالگردهای ترابری سنگین شنوک و نیمهسنگین
 ،961کلیه نیازمندیهای خود جهت زيست اولیه و همچنین مهمات مصرفی
بالگردهای کبرا را در مدت چند ساعت در مناطق عملیاتی پای کار بیاورد.
 -9جابجايی سريع که از قابلیتهای مهم هوانیروز میباشد ،باعث گرديد که اين يگان
پس از بمباران فرودگاههای کشور در تاريخ  6903/1/96توسط هواپیماهای عراقی
و شروع جنگ تحمیلی ،تقريباً اولین يگان منظم عملکننده باشد که در منطقه
عملیاتی جنوب کشور مستقر گشته و از روز دوم جنگ ،پروازهای عملیاتی خود را
شروع نمايد.
 -9با شروع جنگ تحمیلی ،با توجه به هجوم سراسری نیروهای عراقی به سه منطقه
جنوب ،غرب و شمال غرب کشور ،هوانیروز بر حسب ضرورت و نیاز عملیاتی،
مسئولیت پشتیبانی از منطقه خوزستان را به عهده گرفت .هوانیروز با عملکرد
خوب خود و شرکت در کلیه عملیاتهای ارتش جمهوری اسالمی ايران با تسريع و
تسهیل هدايت عملیاتها ،به ويژه در سال اول جنگ تحمیلی ،کارنامه درخشانی از
خود به جا گذاشت.
 -1هوانیروز از ابتدای دفاع مقدس در مناطق و صحنه عملیات حضور جدی داشت و
نقش مؤثری در توقف عملیات دشمن و پشتیبانی نیروهای خودی ،به ويژه در
شمال آبادان ،غرب دزفول ،سوسنگرد و کرخه ـ شوش داشته است.
 -0اين يگان با قابلیت مانور و تحرک باال ،تسهیل فرماندهی و کنترل ،مخابرات و ديدهبانی
و شناسايی برای فرماندهان وقت ،در میدان نبرد مزيت و برتری چشمگیری را
فراهم نمود.
 -1تیزپروازان قهرمان هوانیروز ،طبق فرمايش فرماندهی معظم کل قوا ،در اين جنگ
پر از گنج ،با اخالص ،فداکاری و شجاعت مثالزدنی کمک شايانی را به انهدام

نقش هوانیروز در سال اول جنگ تحمیلی606/ ...

تجهیزات و ادوات زرهی و مکانیزهای دشمن و تثبیت متجاوز در طول دفاع مقدس
نمودند.
 -7با بررسی و مطالعه دقیق اسناد و مدارک دفاع مقدس و حماسههای هوانیروز
درمی يابیم که اگر حضور معنادار و اثربخش خلبانان تیزپرواز هوانیروز در دفاع
مقدس ،مخصوصاً در منطقه خوزستان نبود ،احتماالً سرنوشت جنگ به کلی تغییر
میکرد و همه میدانیم در آن شرايط ،اگر پیشروی دشمن به کمک نیروهای
زمینی ،هوايی و هوانیروز سد و متوقف نمیشد ،با دشمن در حال حرکت ،آن هم
با استعداد تقريباً سه برابر ،احتماالً تاکتیکها جوابگو نبود و میرفت که اهواز نیز
همانند خرمشهر عزيز به دست نیروهای عراقی بیفتد ،که در اينصورت بازپسگیری
چنین شهر استراتژيک که هدف عمده صدام بود ،کاری بس دشوار و شايد
غیرممکن میشد.
 -9فرماندهان در شرايط بسیار بحرانی آغاز جنگ ،از توانمندی اين يگان در کلیه
زمینهها اعم از آتشهای پشتیبانی ،فرماندهی و کنترل و هدايت عملیاتها و نیز
انجام شناسايیهای مورد نیاز ،حداکثر بهرهبرداری را به عمل آوردند ،که خود از
نقش مؤثر و تعیینکننده اين يگان در جنگ حکايت دارد.
 .23منابع
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بررسی آثار و پیامدهای شکست حصر سوسنگرد در زمینه دور کردن تهدیدات
دشمن از اهواز در نتیجه حفظ سرزمین خوزستان و نقش نماینده حضرت
امام(ره) در سال اول جنگ تحمیلی
جواد رفیعیراد ،6امیرحسین

قادری9

چکیده
با تغییرات ژئوپلتیک حاصل از انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی ايران که
مستقل از شرق و غرب ايجاد گرديد ،منافع عمده غرب و امريکا و سپس شرق در منطقه مورد
تهديد جدی قرار گرفت؛ لذا استکبار به فکر مهار اين انقالب ،محبوس کردن ،به سازش
کشیدن ،از محتوی تهی کردن و در نهايت ساقط کردن آن افتاد و اقدامات زيادی انجام داد که
جنگ در سال 6903توسط صدام و ارتش عراق و هجوم سراسری به کشور ايران در پايان
شهريورماه همان سال با هدف شکست سريع انقالب اسالمی و با زمینهسازیهای فراوان نظامی
و سیاسی از جمله اصلیترين اين اقدامات بود .اهداف جنگ از نظر صدام لغو قرارداد 6370
الجزاير ،جدائی قسمتهايی از ايران و در نهايت سرنگونی جمهوری اسالمی ايران بود
(ناصر آراسته .)16 :6999 ،باورهای ناصواب هدايتکنندگان آشکار و پنهانِ يکی از
طوالنی ترين نبردهای معاصر ،آنان را به اين نتیجه سراسر اشتباه رسانده بود که در فرصتی
اندک به اهداف سیاسی نظامی خود دست میيابند .ارتش جمهوری اسالمی ايران ،سرفراز از
حضور در آغ وش مردم به عنوان پايه و ستون اصلی میدان نبرد ،با حمايت حضرت امام (ره) و
پشتیبانی ملت فداکار در قالب يگانهای منظم و همراهی سپاه پاسدارن انقالب اسالمی و
يگان های مردمی بسیج مستضعفین در فرصتی اندک در تمام خطوط نبرد زمینی و در هوا و
دريا به مقابله با دشمن پرد اختند و در نبرد هشت ساله دفاع مقدس ،تمامیت ارضی و استقالل
کشور الهی ايران را حفظ کرده و تاريخ ارزشمندی را برای آيندگان به يادگار گذاشتند.

 .6سرهنگ جواد رفیعی راد :دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت دفاعی دافوس آجا.
 .9ستوان امیرحسین قادری :دانشجو ی کارشناسی ارشد برق و الکترونیک.
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متعاقب شلیک يک گلوله توپ در ساعت  6666روز 96شهريور  6903توسط صدام
حسین به سوی مرزهای ايران و به دنبال حمالت هوايی به شهرهای داخلی و مرزی جمهوری
اسالمی ،تالش همه جانبه نیروی زمینی عراق آغاز شد و مواضع نظامی و تأسیسات غیرنظامی
ايران در نزديک مرز ،زير آتش قرار گرفت .در ساعت ،6966پس از اجرای آتش سنگین در
مناطق مرزی ،حرکت عن اصر جلودار لشکرهای عراقی به طرف مرز آغاز شد .تهاجم گسترده
عراق به ايران در استان خوزستان در سه محور عمده انجام گرفت .در جبهه غرب دزفول و
شوش ،رزمندگان ارتش جمهوری اسالمی ايران توانستند دشمن را در غرب رودخانه کرخه
زمینگیر کرده و از قطع جاده اهواز ـ انديمشک جلوگیری نموده و حتی سرپلی را نیز در غرب
رودخانه در پای پل کرخه ،حفظ نمايند .در جبهه اهواز ـ خرمشهر و آبادان ،قسمتی از
خرمشهر اشغال گرديد و آبادان به شکل ناقص به محاصره درآمد .ولی در جبهه بستان ـ
سوسنگرد و هويزه ،مقاومت سرسختانه نیروهای ايرانی که انسجام کاملی هم نداشتند ،باعث
گرديد تا عراق بارها سمت حمالت خود را تغییر دهد ،ولی هیچگاه نتوانست موفقیتی در اين
زمینه به دست آورد؛ لذا جهت حفظ روحیه نیروهای متجاوز خود برای بار اول به تصرف شهر
سوسنگرد در مورخه  03/7/1اکتفاء نمود تا بتواند با تغییر نام آن به خفاجیه ،زمینه تبلیغاتی
محدودی را فراهم آورد .اين اقدام مجدداً در  03/9/90تکرار شد و ارتش عراق با محاصره سوسنگرد
قصد اشغال مجدد اين شهر را داشت که لشکر 39زرهی خوزستان با حماسهآفرينیهای تیپ9
زرهی دزفول ،يگان های جنگ نامنظم شهید چمران و نقش محوری حضرت آيتاهلل خامنهای
بالفاصله با هماهنگی يگانها و رزمندگان موجود در منطقه ،اقدام به شکست محاصره و
بازپسگیری سوسنگرد نمود و اين عملیات در ساعت  6196مورخه  03/9/91آغاز شد .محور
اصلی حمله در مسیر حمیديه به سوسنگرد در جنوب رودخانه کرخه انتخاب شد و در شمال
رودخانه نیز به طرف روستای سبحانیه و سوسنگرد حمله ديگری همزمان اجرا گرديد .نتیجه
اين عملیات بدين گونه بود که شهر سوسنگرد آزاد و مواضع پدافندی نیروهای عراق به
رودخانه مالکیه متمايل گرديد .جاده حمیديه ـ سوسنگرد آزاد و نیروهای متجاوز تا رودخانه
کرخه کور عقبنشینی کرده و اهواز از محور تهديد دشمن خارج گرديد .اين مقاله به تشريح
چگونگی نبرد بزرگ و غرورآفرين عملیات آزادسازی سوسنگرد و نقش محوری مقام معظم
رهبری در هدايت آن پرداخته است.
واژگان کلیدی :تیپ 6زرهی دزفول ،سوسنگرد ،عملیات آفندی ،نقش محوری مقام معظم رهبری

بررسی آثار و پیامدهای شکست حصر سوسنگرد600/ ...

مقدمه
منطقهای که امروزه عراق نامیده میشود ،قبل از قرن پانزدهم میالدی و تأسیس
امپراطوری عثمانی ،بخشی از قلمرو ايران بوده و خانواده آققويونلو بر آن حکمرانی داشت .اين
منطقه توسط سلطان مراد چهارم در سال  6199از خاک ايران جدا شد و بعدها تحت نام
بین النهرين بخشی از امپراطوری عثمانی محسوب گرديد .اختالفات دو کشور ايران و عراق
ريشهای عمیق در تاريخ گذشته دارد و در واقع ،بايد اختالفات بین ايران و عثمانی از زمان
جنگ چالدران به بعد را سنگ بنا و میراثی به شمار آورد که روابط دولت بعدی حاکم بر
بین النهرين با همسايه شرقی خود را شکل داده و هدايت کرده است .اين اختالفات باعث شده
است که طی دورهای  196ساله 61 ،قرارداد رفع اختالف مرزی بین ايران و عثمانی و ايران و
عراق منعقد گردد که آخرين آنها قرارداد  6370الجزاير میباشد .با انعقاد اين قرارداد ،به نظر
می رسید که به همه منازعات و اختالفات خاتمه داده شده است ،لیکن در عمل چنین نشد.
نکته قابل توجه در زمینه بررسی اختالفات ،نقش مداخلهجويانه و تحريکات قدرتهای خارجی
در دامن زدن به اين اختالفات است که با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی به رهبری حضرت
امام (ره) و به هم خوردن ساختار قدرت امنیتی در منطقه و به خطر افتادن منافع نامشروع
امريکا در ايران و خلیج فارس ،عمالً اين تحريکات و توطئهها ابعاد گستردهای يافت و کشورهای
عربی منطقه و در رأس آنها عراق ،که تحت تأثیر تبلیغات منفی استکبار جهانی قرار گرفته
بودند ،بدون آگاهی واقعی از اهداف جمهوری اسالمی ،ايران را سرچشمه تهديد علیه خود
دانسته و با حمايت همه جانبه امريکا و کشورهای مرتجع منطقه زمینه برای تهاجم عراق به
ايران فراهم گشت (پارسادوست.)169 :6913 ،
دولت عراق و صدام حسین برای دستیابی به اهداف جاهطلبانه و توسعهطلبانه خود و
اسالفش و با اين تصور که می تواند خالء قدرت ناشی از سقوط شاه در منطقه خلیج فارس را
پر نموده و نقش رهبری اعراب را به بهانه دفاع و گسترش آرمان های ناسیونالیسم عرب و
حزب بعث احراز کند ،ضمن انجام صحنهسازی های ديپلماتیک به منظور لطمهزدن به روابط
دو جانبه خود با ايران و ايجاد زمینه برای اقدامات بعدی ،مبادرت به ايذاء و اخراج و مصادره
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اموال منقول و غیرمنقول حدود  06هزارنفر از اتباع شیعه عراق به اتهام ايرانیاالصل بودن آنها،
مزاحمت برای اعضاء سفارت جمهوری اسالمی ايران در عراق ،پناه دادن به بسیاری از
ضد انقالبیون فراری و وابستگان رژيم گذشته ايران ،چاپ نقشههای جعلی استان خوزستان و
تغییر اسامی شهرهای منطقه ،اعزام عدهای از خرابکاران آموزشديده عراقی به داخل خاک ايران
به منظور خرابکاری در مراکز حیاتی ،احداث پاسگاههای جديد مرزی و تقويت پاسگاههای
قديمی ،فراخوانی نیروهای ذخیره ارتش عراق ،بجز افراد ايرانیاالصل و صدها توطئه ديگر ،عمالً
عمق کینهتوزی و شرارت خود را نشان داده و با پشتیبانی کشورهای بلوک شرق (سابق) و غرب
و عقد قراردادهای نظامی و تسلیحاتی با کشورهای مختلف جهان و تجهیز ارتش خود به
مدرنترين سالحهای روز ،خود را برای تهاجم گسترده به ايران آماده مینمود.
به تدريج ،نیروهای عراقی در حوالی مرز گسترش يافته و درگیریهای پراکنده مرزی در
نیمه دوم سال  6909آغاز گرديد و در نیمه اول سال  6903ابعاد گستردهتری يافت و اين در
شرايطی بود که نیمی از توان ارتش جمهوری اسالمی ايران در منطقه شمالغرب درگیر نبرد با
ضدانقالب و گروههای مختلف بودند و از نظر توان رزمی ،با توجه به حوادث انقالب و تسويههای
مختلف و کاستن از خدمت سربازی و عوامل متعدد ديگر ،عمالً قدرت دفاعی ما کاهش پیدا
کرده بود .بجز اقدامات فوق ،عراق قبل از شروع تجاوز ناجوانمردانه خود بارها ادعاهای مربوط به
استرداد جزاير سهگانه تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی به اعراب و حاکمیت کامل بر
اروندرود (شطالعرب) و پس گرفتن زمین های به اصطالح متعلق به عراق که در کنترل ايران
میباشد را تکرار کرد و خواستار اعمال حاکمیت کامل بر تمامی سرزمینهای متعلق به آن
کشور و به زعم حاکمان عراق ،شطالعرب گرديد و سرانجام ،صدام حسین در سخنرانی 91
شهريور  6903خود در مجلس ملی عراق ،قرارداد الجزاير را به طور يکجانبه ملغی اعالم نمود.
بدينسان و با توجه به تحريکات و اقدامات تجاوزکارانه در مرزها ،صدام حسین عمالً به کشور ما
اعالن جنگ داد و جنگی خانمانسوز ،ويرانگر و مخرب منابع مالی و انسانی و بسیار طوالنی را
به میهن ما تحمیل کرد ،نبردی که خسارات بسیار سنگین در پی داشت ،اما عراق هرگز به
اهداف شوم خود نرسید (پورداراب.)669 :6996،
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انگیزههای ژئوپلتیك عراق برای جنگ

 عراق در خلیج فارس  09کیلومتر و ايران6906کیلومتر ساحل دارد و عراق به
دنبال گسترش اين ساحل بود.
 عراق میخواست نفت کويت يا ايران و در مجموع بیش از  96درصد نفت
خاورمیانه را در اختیار داشته باشد.
 صدام نگران سرايت تفکر انقالب اسالمی به شیعیان عراق که اکثريت جمعیت اين
کشور را شامل میشوند ،بود و ضروری میديد انقالب را محبوس يا نابود نمايد
(ناصر آراسته.)10 :6999 ،
 استرداد جزاير سهگانه تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی.
 تجزيه خوزستان (منصوری الريجانی.)91 :6999 ،
اشتباهات محاسباتی ارتش عراق در تحمیل جنگ به جمهوری اسالمی ایران

 اشتباه در محاسبه مؤلفههای قدرت ملی ايران توسط غرب و صدام بر اساس مبانی
اطالعات راهبردی آن از جمهوری اسالمی ايران.
 محاسبه قدرت ملی از ديدگاه میلیتاريستی.
 آمادگی ارتش عراق وکسب آمادگی برتر در چهار سال ( 6370تا )6373
(صرف 96میلیارد دالر ذخیره ارزی ،اختصاص بیش از  96درصد درآمد متوسط
 91میلیارد دالری ساالنه نفت به امر تجهیز ارتش).
 پیشبینی حمايت مستقیم و غیرمستقیم مادی و معنوی کشورهای غربی و عربی
از اقدام او.
 رهبری جهان عرب (آراسته.)17 :6999 ،
 .2ادبیات نظری
 .2-1آفند

اين اقدام در برگیرنده فعالیتهايی است که در فرهنگ عمومی تاريخ جنگ تحت عنوان
«عملیات» شناخته شده و عموماً شامل حرکت نیروهای خودی به طرف دشمن جهت تصرف
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اهداف و مواضع جديد میباشد و عمدهترين بخش تاريخ جنگ را ،به ويژه در ستون نوشتاری،
به خود اختصاص داده و عموماً به عنوان تنها رويداد جنگ ثبت ،معرفی و شناخته شده است
(مجتبی جعفری.)61 :6999 ،
اقدام آفندی مؤثرترين و قطعیترين عمل برای دستیابی به هدف و کسب و حفظ ابتکار
عمل و بهرهبرداری از آن میباشد .اصل آفند در ابعاد راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی اجرايی بوده
و سبب کسب ابتکار عمل گرديده و دشمن را در وضعیت انفعالی قرار میدهد (نصرتاهلل
معینوزيری ،ياسینی.)619 :6973 ،
 .2-2عملیات آفندی

هدف از عملیات آفندی انهدام و از بین بردن میل جنگجويی دشمن و تحمیل اراده و
خواست خود ی بر دشمن است ،به نحوی که از ادامه مبارزه دست کشیده و تسلیم خواستههای
ما گردد (همان.)613 :
 :2-2-1منظور از اجرای عملیات آفندی

 انهدام نیروهای دشمن و از بین بردن روحیه و میل جنگجويی او
 تأمین يک عارضه يا زمین حساس
 محروم کردن دشمن از منابع مورد نیاز
 کسب اخبار و توسعه اطالعات
 منحرف ساختن و فريب دادن دشمن
 تثبیت دشمن در مواضع خود و جلوگیری از مداخله آنها در مانور نیروهای خودی
 کسب ابتکار عمل و يا سلب آن از دشمن
 پیشگیری از تک دشمن
 جستجو برای دستیابی به موقعیت زمانی و مکانی مناسب جهت وارد آوردن ضربه قطعی
بر دشمن و انهدام نیروهای او و شکست کامل دشمن در قالب تسلیم و تمکین وی
(همان.)679 :
 .2-2-2مالحظات اساسی عملیات آفندی

 درک صحیح مأموريت محوله و نیت رده باالتر
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 شناخت دقیق جوّ ،زمین و دشمن
 طرحريزی مشروح ،متکی بر مشاوره و هماهنگی با ردههای اجرايی ،توأم با تجسم جمیع
حوادث احتمالی
 حفظ اسرار عملیات و فريب دشمن نسبت به محتوای طرحهای عملیات و تمرکزات
خودی
 تمرکز توان رزمی تعیینکننده در راستای طرح عملیات مصوبه و طرح فريب
 خاموش کردن آتشهای پدافندی دشمن و خنثی کردن موانع
 زدن ضربه ناگهانی ،سريع و مهلک به دشمن ،با درگیر نمودن همزمان او در جلو،
جناحین ،عقب و فضا
 حفظ دور تک و ابتکار عمل و هدايت تک به سوی عمق منطقه دشمن
 انعطافپذيری و آمادگی در مقابل وضعیتهای غیرمترقبه
 پیشبینی پشتیبانی متحرک و مداوم (همان.)677 :
 .2-3سوسنگرد

اين شهر در ابتدا روستايی به نام خفاجیه بوده که بعدها در زمان حکومت پهلوی به
سوسنگرد تغییر نام يافت .شهر سوسنگرد مرکز شهرستان دشت آزادگان (واقع در استان
خوزستان) و مهمترين شهر آن است .فاصله شهر سوسنگرد تا اهواز  00کیلومتر و تا بستان 99
کیلومتر است ،رودخانه کرخه از شمال آن میگذرد و شعبهای از کرخه نیز از داخل شهر عبور
کرده و در غرب و جنوبغربی شهر دو رودخانه سابله و مالکیه از آن منشعب میشوند (ولدانی،
.)19 :6997
 .2-3-1تاریخچه عملیات

با پیروزی انقالب اسالمی ،رژيم بعث عراق کوشید با فعال کردن دستگاه تبلیغاتی و القای
افکار «پان عربیسم» و فرستادن پول و سالح و همچنین انجام عملیاتهای مینگذاری و انفجار
پلها و مراکز شهری و با استفاده از نارسايیهای موجود در منطقه ،وضعیت نامطلوب امنیتی و
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سیاسی برای نظام اسالمیمان ايجاد کند که با درايت و مقاومت مردم واليتمدار و انقالبی
منطقه دشت آزادگان ناکام ماند.
در زمان جنگ ،ارتش عراق سه بار برای تصرف سوسنگرد تالش کرد که با مقاومت شديد
مردم مواجه گرديد ،ولی در حمله سوم ،شهر در محاصره ارتش عراق قرار گرفت .با حمله عراق در
 96شهريور  ،6903عناصر تیپ 9زرهی لشکر 39اهواز ،مستقر در پاسگاه صفريه و سوبله،
نتوانستند حمالت يک لشکر عراق را دفع کنند و به ناچار با اجرای عملیات تأخیری عقب
نشستند .لذا لشکر 3مکانیزه عراق کمکم به محور سوبله ،تنگه چزابه و ارتفاعات اهللاکبر رسید.
عراقیها موفق شدند روی رودخانه کرخه و رمیم پل شناور نصب کنند .به اين ترتیب ،بستان به
طور کامل سقوط کرد و عراقیها از شمال و غرب وارد شهر شدند .آنها با پیشروی در محور بستان
ـ سوسنگرد اين شهر را از سمت غرب مورد تهديد قرار دادند .عالوه بر اين ،عراقیها در جنوب
کرخه و از محور نشوه ،کوشک ،طالئیه و جفیر وارد ايران شده و در اين محور رو به شمال
پیشروی کرده و به کرانه جنوبی کرخه کور رسیده بودند .آنها با عبور از کرخه کور ،به قصد تصرف
حمیديه و سوسنگرد در دو ستون پیشروی کرده و به حاشیه جنوبی حمیديه و سوسنگرد
رسیدند .عراقیها پس از شکستن مقاومت مدافعان اندک آن ،در روز ششم مهر ،سوسنگرد را
اشغال کردند .فرماندهان عراقی ،اداره شهر اشغالشده را به گروه «جبهه التحرير» سپردند.
پیشروی عراقیها به سوی اهواز ادامه يافت تا اينکه رزمندگان جان برکف ،چهار روز بعد ،يعنی
شب هنگام  ،6903/7/3با شبیخون به عراقیها قوای ارتش عراق را مجبور به عقبنشینی کردند و
تعقیب عراقیها ادامه يافت و در ،6903/7/66رزمندگانی از سپاه اهواز به فرماندهی علی
غیوراصلی (درجهدار انقالبی ارتش) شهر را آزاد کردند و جبهه التحرير را بیرون راندند (گزارش
سپاه خوزستان از عملیات سوسنگرد ،مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ،سند .)6709
عراق حمالت مجدد خود را از  6903/7/67آغاز نمود و در  6903/7/96بستان را اشغال
و در  6903/9/91سوسنگرد را از سه طرف محاصره کرد و وارد آن شد؛ لیکن رزمندگان
اندک مدافع شهر با مقاومت خود مانع سقوط شهر شدند .دو روز بعد در ،6903/9/91
رزمندگان ارتش و ستاد جنگ های نامنظم (گروه شهید چمران) به کمک محاصرهشدگان
آمدند و بار ديگر شهر را آزاد کردند .از افرادی که در اين شهر باقی مانده بودند ،رزمندههای
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آذربايجانی بودند که به خاطر همین ،در شهر سوسنگرد بوستانی به همین اسم ،نامگذاری
شده است (سند شمارة  ، 96171مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ،گزارش پاسداران اعزامی از
تبريز به منطقة سوسنگرد).
 .2-3-2جغرافیا

شهرستان مرزی دشت آزادگان شامل بخشهای هويزه و بستان با مرکزيت شهر سوسنگرد
است .اين شهرستان در 00کیلومتری غرب اهواز واقع گرديده ،تا بُستان 96کیلومتر و تا مرز
چزابه  00کیلومتر فاصله دارد .رودخانه کرخه از شمال آن میگذرد و «نهر نیسان» که از اين
رودخانه جدا میشود ،از درون سوسنگرد عبور کرده و شهر را به دو قسمت تقسیم میکند
(رزاقزاده.)661 :6936 ،
 .2-3-3جمعیت

جمعیت سوسنگرد در دهه  6996شمسی به 30هزار نفر رسیده و در نتايج سرشماری
عمومی نفوس و مسکن سال  6936به  33996نفر رسیده است (درگاه رسمی آمار ايران) ،ولی
در زمان اشغال کمتر از اين آمار بوده است.
 .2-3-4مردم

مردم اين شهر عربزبان هستند و پیشه عمده آنان کشاورزی است .از جمله طوايف ساکن
در شهر ،میتوان از بنی طرف (طايفهای بزرگ) ،آلبويالل (جاللی) ،بنی ساله ،دحیمی ،حمودی،
بیت داغر ،حريزات (حريزاوی) ،نیس (مدحج) ،مرمض ،ابوعبید ،سواری ،سادات ،زبیدات،
ابوچلده ،سواعد ،بیتحردان و بیتمهاوی نام برد (شبکه اطالع رسانی ساختمان ايران.)6936 ،
 .2-4تیپ 2زرهی دزفول
 .2-4-1تاریخچه تیپ قبل از انقالب

تیپ 9زرهی دزفول در تاريخ  ،6919/9/6با اعزام گردانهای 660پیاده از شیراز و
گردان 91تانک از کرمانشاه به نام تیپ آذربرزين در قالب لشکر 9اهواز در پادگان دزفول
تشکیل گرديد .در سال  ،6910گردان 91تانک ،به تانک ام 16مجهز گرديد و به گردان967
تغییر نام داد و گردان 660پیاده نیز به نفربر مجهز شد و ترکیب آن پیاده مکانیزه گرديد .در
سال  ،6919يک گردان تانک ام 16به نام  960به تیپ واگذار شد که از همان زمان دارای دو
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گردان تانک و يک گردان پیاده مکانیزه گرديد .اين روند ادامه داشت تا اينکه در سال ،6901
دو گردان تانک چیفتن به نامهای  967و  901در تیپ تشکیل شد و پس از تکمیل سازماندهی
و آموزشهای مربوطه در سال  ،6900گردانهای  960و  967تانک به لشکر کرمانشاه منتقل
گرديدند و تیپ با همین سازماندهی وارد دوران انقالب و جنگ تحمیلی گرديد (اسناد و مدارک
تیپ  9لشکر 39در حال حاضر).
 .2-4-2تاریخچه تیپ بعد از انقالب

تیپ 9دزفول با توجه به مشکالت بوجود آمده بعد از انقالب (عوض شدن فرماندهان،
شیطنت منافقین مبنی بر انحالل ارتش) ،طبق فرمان قاطع حضرت امام (رضوان اهلل تعالی
علیه) که فرمودند ارتش بايد بماند ،ماند و به بازسازی ،آموزش و تعمیر و نگهداری مشغول بود
تا اينکه بر اساس فرمان تاريخی رهبر کبیر انقالب اسالمی ،حضرت امام خمینی(ره) ،از اواخر
خرداد  6903به منطقه اعزام گرديد .بنابراين ،با توجه به آغاز رسمی جنگ در ، 03/1/96اين
تیپ در ماه های قبل از شروع رسمی جنگ ،در مناطق مرزی حضور داشته است ،همچنان که
مقام معظم رهبری در میدان صبحگاه لشکر 39زرهی خوزستان در اسفندماه سال  6973از
تیپ 9دزفول چنین ياد میکنند« :همین منطقه خوزستان بود که یك تیپ از لشکر 92در جنوب
خوزستان و تیپ 2زرهی دزفول در شمال خوزستان هرکدام توانستند جلوی چند لشکر مجهز بعثی

عراق که توانسته بودند مرز را بشکنند ،بایستند و ایستادگی کنند» (پايگاه اطالعرسانی دفتر حفظ
و نشر آثار حضرت آيتاهلل خامنهای).
در طول هشت سال دفاع مقدس ،اين تیپ تعداد زيادی از کارکنان پايور و وظیفه ايثارگر
وفادار خود را در جهت حراست از اين آب و خاک تقديم انقالب و نظام جمهوری اسالمی نموده
است .شايان ذکر است تیپ 9در بیش از  60عملیات غرورآفرين در دوران دفاع مقدس حضور
داشته است که از جمله میتوان عملیات پدافندی کرخه ـ شوش ،عملیات آفندی پای پل
کرخه ،عملیات پدافندی پای پل کرخه ،عملیات غرورآفرين آزادسازی سوسنگرد ،عملیات
پدافندی سوسنگرد ،عملیات آفندی اهللاکبر (خیبر) ،عملیات طريقالقدس ،عملیات فتحالمبین،
عملیات بیتالمقدس ،عملیات رمضان و غیره را نام برد که در اين عملیاتهای غرورآفرين تعداد
 169شهید 76 ،جانبار و  60آزاده را تقديم اين انقالب و آب و خاک نموده است .فرماندهان
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تیپ از سال  6907تا پايان جنگ تحمیلی عبارتند از :سرهنگ فتاحی (  6907/66/99تا
 ،)6909/0/60سرهنگ باوندپور ( 6909/0/60تا  ،)6903/1/99سرهنگ امراهلل شهبازی
( 6903/1/99تا  ،)6916/1/96سرهنگ سرانجام (6916/7/6تا  ،)6916/6/0سرهنگ سید
مجتبی تهامی ( 6916/6/1تا  ،)6919/9/96سرهنگ مرزبان ( 6919/9/96تا ،)6910/0/96
سرتیپ 9مرزبان ( 6910/0/96تا .)6919/1/1
تیپ 9زرهی دزفول در تاريخ  ،36/9/9همزمان با سالروز والدت دخت پیامبر اسالم(ص) و
سالروز تولد حضرت امام خمینی(ره) ،بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ايران و سالروز آزادسازی
خرمشهر به نام تیپ 939مستقل زرهی شهید سرلشکر غالمرضا آزادی نامگذاری گرديد (اسناد
و مدارک تیپ  939زرهی).
 .3هجوم عراق به خوزستان
هجوم و تجاوز نیروهای عراق به خوزستان در جبههای عريض ،که سراسر مرزهای اين
استان را با عراق شامل میشد (يعنی از موسیان در شمال تا شلمچه در جنوب) ،تقريباً با
استفاده از تمامی معابر و محورهای وصولی موجود در منطقه مرزی صورت گرفت.
پس از ماهها درگیریهای بزرگ و کوچک بین طرفین در مناطق پاسگاههای مرزی ،که
اکثراً به صورت تبادل آتش های سنگین و سبک و گاهی همراه با تجاوز زمینی نیروهای عراقی
در خوزستان و استان های ايالم و باختران بود ،سرانجام در بعدازظهر روز سه شنبه  96شهريور
 99( 6903سپتامبر ،)6396آفند عمومی عراق به ايران که برابر شواهد و قرائن عملیات نظامی
چندان هم بر خالف انتظار و غیرقابل پیشبینی نبود ،آغازشد.
نیروهای رز می پیاده ،مکانیزه و زرهی مجهز عراق که از مدتها پیش خود را برای اين
هجوم آماده کرده بودند ،در خطوط مرزی مشترک و در يک عرض تقريبی حدود 6666
کیلومتر مرز را پشت سر نهاده و از گستردگی جبهه و درگیری بخش بزرگی از يگانهای نیروی
زمینی ارتش در کردستان و ساير مناطق آشوبزده ،استفاده برده و از مناطق مرزی استانهای
خوزستان و کرمانشاه و ايالم ،سرزمین جمهوری اسالمی ايران را مورد تهاجم قرارداده و در
بخشی از مناطق موفق شدند پیشروی نمايند.
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محور چزابه ـ بستان ـ سوسنگرد ـ حمیديه به اهواز از مهمترين محورهای تجاوز
دشمن بعثی برای تصرف اهواز و سپس اشغال خوزستان بود و به همین دلیل ،صدام مأموريت
اشـغال سوسنگرد و تصرف اهواز را به لشکر 3زرهـی (به هـمراه لشـکر پنج عـراق از مـحور
طالئیه ـ پادگان حمید) واگذار کرد.
با نگاهی به هدفگذاری عراق ،گويا از مهمترين اهداف عراق در جنگ ،اشغال خوزستان و
در اشغال خوزستان نیز مهمترين هدف عراق اشغال اهواز بوده است؛ بنابراين ،تالش عراق در
جبهه میانی (مناطق بستان و سوسنگرد) از مهمترين و اصلیترين تالش است که در صورت
موفقیـت ،برای تحقـق همه اهداف خود تا حد بسیاری امیـدوار میگرديد و اگر شکست
میخورد ،در تحقق کل هدف ناکام و ناامید میشد.
بدون ترديد استان خوزستان هدف اصلی و اساسی نیروهای دشمن در اين تجاوز بود.
نیروهای متجاوز به رغم دارا بودن توان رزمی برتر و تحرک عالی ،به دلیل همان مقاومتهای
پراکنده ولی شديد نیروهای ايرانی با سرعتی نه چندان زياد ،خود را تا رودخانههای کارون و
کرخه رسانیده و توانستند مناطق وسیعی را در غرب و جنوبغرب خوزستان که به بیش از
 69666کیلومترمربع بالغ میشد ،اشغال و شهرهای موسیان ،بستان ،هويزه ،خرمشهر و صدها
روستای بزرگ و کوچک را تصرف نمايند .رسیدن نیروهای متجاوز به چند کیلومتری دزفول و
انديمشک و منطقه دوکوهه ،که در واقع گلوگاه حیاتی و راهبردی خوزستان به شمار میآيد ،و
همچنین نزديک شدن دشمن تا دب حردان در حوالی اهواز ،مرکز خوزستان ،اين استان را در
معرض تهديد جدی قرار داد و کشور و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران را با وضعیت
بسیار خطیری مواجه نمود (بختیاری.)96 :6996 ،
نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ايران به رغم وجود آشفتگیهای فراوان در سازمان رزمی
خود و نابسامانیهای بیشمار موجود در سامانه فرماندهی و کنترل آن پس از پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی ،که ناشی از تجديد سازمان و تطبیق و همسو شدن با شرايط نوين
کشور و انقالب بود ،توانستند با مقاومتی دلیرانه و با استفاده از نقاط ضعف عملیاتی ارتش
متجاوز ،سرانجام هجوم دشمن را مهار و از پیشروی بیشتر متجاوز به عمق بیشتر جلوگیری
نمايند و ارتش دشمن را ناگريز به اتخاذ وضعیت پدافندی و تثبیت در مواضع خود نمايند.
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بالفاصله پس از اين مرحله عملیات ،نیروهای خودی درصدد سازماندهی مجدد و رفع نقايص و
افزايش سطح آمادگی رزمی برآمدند و با برخورداری از حمايت بیدريغ مردم ،که هم به صورت
پشتیبانیهای تدارکاتی پشت جبهه و هم حضور عملی و ايثارگرانه در جبههها (به صورت
رزمندگان داوطلب) بود ،بر آن شدند تا کسب آمادگی کامل برای هجوم متقابل به دشمن و
آزادسازی تمام مناطق اشغالی و سرکوب قاطعانه متجاوز ،حداکثر فرسايش را چه با اجرای آتش
بر روی مواضع آنها و چه به صورت تکهای محدود و محلی بر متجاوز وارد نموده و ضمن اينکه
مانع از آسودگی دشمن در مناطق اشغالی میشوند ،به کسب تجارب عملیاتی پرداخته و روحیه
آفندی خود را افزايش دهند و هم تالش نمايند تا مواضع پدافندی خود را توسعه داده و به اين
ترتیب مواضع مناسب تری را برای تسهیل عملیات آفندی آتی خود به دست آورند و در اين
راستا ،اطالعات مورد نیاز را از وضعیت دشمن حاصل نمودند (همان.)96 :
پس از متوقف کردن هجوم دشمن که میتوان گفت در همان يک ماه اول صورت
پذيرفت ،در طول اولین سال جنگ ،نیروهای ما با اتخاذ مشی کلی پدافندی در مقابل دشمن،
به ترمیم نقايص و رفع کمبودهای بوجودآمده در سازمان و تجهیزات خود ،در حد مقدورات
پرداخته و در سراسر جبهههای جنگ هر زمان که ممکن میگرديد ،تکهای محدودی را علیه
دشمن سازمان داده و به متجاوز هجوم آورده و طعم پیروزی بر دشمن را هر چند کوچک،
میچشیدند (همان.)99 :
مقاومتهايی که از طرف دلیرمردان ارتش و نیروهای مردمی در آغاز جنگ در مناطق
مرزی صورت گرفت ،در برخی جبههها منجر به کندسازی حرکت ،در بخشهايی به توقف و در
بعضی از مناطق منتهی به تثبیت دشمن گرديد .در محور سوسنگرد ،مقاومتها از  96شهريور
 6903آغاز گرديد و با طرحهای عملیاتی و تدابیر اتخاذشده فرماندهان ،مراحل تثبیت و بیرون
راندن متجاوز اجرا شد و آزادسازی آن در آذرماه صورت پذيرفت.
با اين تدبیر و در اين مدت ،در جبهههای خوزستان ،نیروهای ما در حد نسبتاً خوبی موفق
به توسعه مناطق پدافندی خود و به دست آوردن مواضع شده بودند و درست يک سال پس از
آغاز تجاو ز عراق ،نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران متشکل از ارتش و نیروهای بسیج
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مردمی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی با به دست آوردن آمادگی نسبتاً مطلوبی ،عملیات
آفندی بزرگ خود را برای بیرون راندن متجاوز از سرزمینهای اشغالی آغاز کردند ،که با اجرای
چهار حمله بزرگ يکی پس از ديگری موفق گرديدند در کمتر از نه ماه ،تقريباً خطه زرخیز و
حیاتی خوزستان را از لوث وجود دشمن پاک نموده و ضرباتی سنگین و مهلک بر متجاوز فرود
آورند ،به نحوی که ناگزير گردد از بیم انهدام بیشتر ،ساير مناطق اشغالی در ايران را هم در حد
بسیار وسیعی تخلیه نمايد و به مواضع مطمئنتری در حوالی مرزهای خود عقبنشینی نموده و
آتشبس را درخواست نمايد (همان.)99 :
به طور کلی ،برای تشريح عملیات انجامشده در جنوبغربی کشور میتوان صحنه عملیاتی
خوزستان را از نظر شکل زمین و هدفهای راهبردی نیروهای مسلح ما برای آزاد نمودن مناطق
اشغالی به جبهههای شمال ،میانی و جنوبی تقسیم کرد.
 جبهه شمالی استان خوزستان ،مناطق غرب رودخانه کرخه در حد فاصل ارتفاعات
میشداغ در جنوب تا مناطق شمالی محور موسیان ،عینخوش و پای پل نادری را شامل
میشد.
 جبهه میانی حد فاصل دامنههای جنوبی میشداغ تا کرانههای جنوبی رودخانه کرخه کور
بود که مناطق شمالی و جنوبی رودخانه کرخه از حمیديه تا غرب بستان را در بر
میگرفت.
 جبهه جنوبی شامل مناطق غرب رودخانه کارون در محدوده کرانه جنوبی رودخانه کرخه کور
در شمال تا رودخانه اروند در جنوب بود (همان.)99 :
موقعیت جبهه میانی از نظر جغرافیای طبیعی

منطقه میانی خوزستان به طور کلی شامل منطقه عمومی دشت آزادگان میگردد که از
بخشداری حمیديه ،واقع در  90کیلومتری شمالغربی اهواز ،شروع میشود و به سمت غرب تا
مرداب هورالعظیم و مرز ايران و عراق امتداد میيابد .منطقه مزبور از شمال به زمینها و تپه
ماهورهای رملی و ارتفاعات میشداغ و از جنوب به کرانههای جنوبی رودخانه کرخه کور محدود
میشود و حدوداً عرضی برابر  96کیلومتر و عمقی نزديک  96کیلومتر دارد.
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در اين منطقه ،شهرستان سوسنگرد مرکز فرمانداری دشت آزادگان و شهرهای بستان و
هويزه و حمیديه قرار گرفتهاند .منطقه پرآب و حاصلخیز بوده و اشتغال عمده اهالی آن
کشاورزی است .مردم آن عربزبان ،مسلمان ،ايرانی و ايراندوست هستند ،اگرچه دارای پارهای
آداب و سنن متداول اعراب میباشند.
نهرهای متعددی در اين منطقه جاری است که از رودخانه اصلی ،يعنی رودخانه کرخه،
منشعب گرديده و همگی با يک مسیر شرقی ـ غربی به مرداب هورالعظیم منتهی میشوند .اين
نهرها شامل کرخه کور ،مالکیه ،عبید ،رمیم و آلعباس میباشند .رودخانه کرخه در بخش
شمال خوزستان دارای يک جهت کلی شمال به جنوب میباشد ،ولی پس از رسیدن به
حمیديه ،تغییر سمت  36درجهای داده و در مسیر شرقی ـ غربی ،منطقه دشت آزادگان را
میپیمايد و به هورالعظیم میريزد (همان.)91 :
زمین منطقه در امتداد مسیر رودخانه کرخه به دو قسمت تقسیم میشود که از لحاظ
شکل طبیعی کامالً متفاوت هستند .قسمت جنوبی ،دشتی است باز و مسطح و بدون هرگونه
برجستگی که عوارض طبیعی آن نهرهای سابله ،مالکیه ،نیسان و کرخه کور هستند .در صورتی
که زمین واقع در شمال رودخانه کرخه تپه ماهوری است و دو رشته تپه تقريباً موازی از شمال
بستان تا حمیديه وجود دارند که بین آنها دشت کمعرضی قرار گرفته است .اين دشت و
تپههای شمالی آن و ادامه آن به سمت غرب تا مرز ،زمینی پوشیده از ماسه رملی بوده که
حرکات خودرويی و پیاده نظام را بسیار مشکل و در مواردی غیرممکن میسازد .رشته تپههای
جنوبی که بلندترين و مهمترين آن تپههای اهلل اکبر هستند ( به ارتفاع  966متر) سخت و
محکم میباشند (همان.)91 :
مشخصترين و عمدهترين ارتفاعات در شمال کرخه ،بلندیهای میشداغ هستند که از
مناطق شمالغربی سوسنگرد شروع میشود و با عبور از شمال بستان ،تقريباً موازی با مرز ايران
و عراق و با فاصلهای در حدود  60کیلومتر از آن تا تپههای رقابیه در جنوبشرقی فکه امتداد
میيابد .بلندی میشداغ اگرچه از  911متر تجاوز نمیکند ،ولی با اين حال ،بلندترين ارتفاع
منطقه است که به صورت مانعی طبیعی میتواند به نحو مؤثر در پدافند مورد استفاده قرار
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گیرد .دامنههای مناطق شمال بستان از تپه ماهورهای رملی پوشیده شده و دو معبر (تنگه) در
اين ارتفاعات وجود دارند که يکی از آنها به نام تنگه میشداغ (صعده) در شمالغربی بستان بوده
و دشت رقابیه (چهیال) را در دامنه شمالی میشداغ به تپه ماهورهای رملی دامنه جنوبی متصل
میکند و ديگری تنگه زلیجان است که دهها کلیومتر باالتر از اين تنگه قرار داشته و دشت
چهیال را با دشتهای شرقی فکه مرتبط میسازد (رزاقزاده.)99 :6936 ،
بررسی منطقه جبهه میانی از جبهههای نظامی

بارزترين ارزش نظامی جبهه میانی در اين منطقه ،وجود محور حلفائیه ،چزّابه ،سوسنگرد،
حمیديه و اهواز میباشد .در يک سر اين معبر ،اهواز (مرکز خوزستان) به فاصله  36کیلومتر از
مرز قرار دارد و با استفاده از اين محور ،عراق میتواند اين شهر را از سمت غرب مورد تهديد قرار
دهد؛ متقابالً حلفائیه مرکز استان عماره عراق در آن سمت اين معبر و در فاصله  16کیلومتری از
مرز ايران قرار دارد و دستیابی ايران به حلفائیه موجب قطع محور بغداد ،عماره ،بصره میشود که
از ديدگاههای تاکتیکی و راهبردی ،عراق را دچار مشکالت شديد و خطرناکی مینمايد.
اگر مبداء محور يادشده حلفائیه گرفته شود ،پس از  16کیلومتر به پاسگاه مرزی شیب
عراق رسیده که در مقابل آن پاسگاه مرزی ايران به نام سوبله قرار دارد و پس از طی 60
کیلومتر از اين پاسگاه ،محور مزبور به شمال بستان میرسد .در فاصله میان بین سوبله تا شهر
بستان ،به علت وجود تپه ماهورهای رملی در شمال و سواحل مردابی هورالعظیم در جنوب،
عرض معبر تنگ شده که اين نقطه به نام تنگه چزّابه معروف است .عرض تنگه چزّابه در فصول
مختلف به سبب پرآبی يا کم آبی هورالعظیم بین دو کیلومتر تا کمتر از يک کیلومتر متغیر
میباشد .محور يادشده پس از رسیدن به شمال بستان به دو شاخه تقسیم میشود که يک
شاخه در امتداد کرانه شمالی کرخه و ديگری (از طريق پل بستان روی کرخه) در کناره جنوبی
رودخانه امتداد میيابد .هر دو محور شمالی و جنوبی در حمیديه به هم متصل شده و به صورت
يک محور واحد تا اهواز ادامه دارد .در امتداد محور شمالی ،هیچ شهر بزرگ يا کوچکی وجود
ندارد ،ولی دهکدههای متعددی در کنار رودخانه قرار گرفتهاند .در اين معبر و به فاصله حدود
 96کیلومتری شرق بستان ،تپههای اهلل اکبر (با ارتفاعی نزديک  966متر) که دارای ديد و تیر
عالی روی محور شمالی و حتی قسمتی از محور جنوبی هستند و قابلیتهای الزم برای يک
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موضع پدافندی عالی را دارا میباشند ،قرار دارند .پس از تپههای اهللاکبر تا پادگان دشت
آزادگان چندين تپه ديگر با ارتفاع نزديک به  76متر وجود دارند که میتوانند به عنوان مواضع
تأخیری مورد استفاده قرار گیرند (بختیاری :6996 ،صص  97و .)99
محور شمال کرخه در انتهای مسیر خود با استفاده از يک پل فلزی ،که روی رودخانه
کرخه در مقابل پادگان دشت آزادگان قرار گرفته است ،با حمیديه ارتباط پیدا میکند .در محور
جنوبی ،شهرهای بستان ،سوسنگرد و حمیديه قرار گرفتهاند .در ادبیات نظامی در مباحث
تاکتیکی ،شهرها برای حرکت نیروها (حداقل تا رده لشکر) مانع محسوب میشوند ،زيرا باعث
کندی حرکت و تجزيه نیروهای مانوری میگردند ،اما از ديدگاه عملیاتی و راهبردی ،تصرف
شهرها میتواند امتیازات سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و تبلیغاتی زيادی را برای نیروهای فاتح به
وجود آورد ،به خصوص اگر شهر دارای ويژگیهايی خاص هم باشد ،مثالً مراکز صنعتی يا بندری
يا مراکز استانها و غیره ارزش بدستآمده را باال میبرند .خالصه آنکه اگرچه شهرها در مانور
تاکتیکی نیروهای تککننده مانع محسوب میشوند ،اما در طرح کلی يک عملیات ،ممکن است
عارضهای حساس باشند .مثالً در منطقه دشت آزادگان ،شهر بستان و به خصوص شهر
سوسنگرد که مرکز فرمانداری دشت آزادگان محسوب میگردد ،با آن ادعای وحدت قومیت
عرب که صدام حسین به راه انداخته بود و با توجه به عربزبان بودن مردم اين منطقه و پارهای
آداب و سنن عربی که دارند ،تصرف اين شهرها میتوانست از سوی رژيم بغداد به عنوان
آزادسازی يک منطقه عربی و بازگرداندن آن به دامن مادر عرب تبلیغ گردد .از آن گذشته،
افکار عمومی مردم کشورهای درگیر در جنگ ،چندان آشنايی به عوارض حساس و کلیدی
زمین در مناطق عملیاتی مانند ارتفاعات يا تنگهها و غیره نداشته و نه ارزش آنها را در
درگیریهای عملیاتی میدانند و نه غالباً نامی از آنها به گوششان خورده است ،ولی در عوض با
نام شهرها آشنايی دارند و فتح يک شهر يا از دست دادن آن در نظر آنان حکم پیروزی يا
شکست نیروهای نظامی را داشته و آن را عامل تعیینکننده سرنوشت جنگ میدانند ،لذا
حکومت ها و گردانندگان جنگ به اين مسئله توجه خاصی دارند .عالوه بر آن ،ممکن است
شهری از نظر ويژگی های خاص خود و امتیازات نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و تبلیغاتی که برای
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نیروهای فاتح به وجود میآورد ،واقعاً برگ برندهای در دست ديپلماتها در میز مذاکرات و
چانهزنی های سیاسی برای کسب امتیازات به حساب آيد ،لذا يک عارضه حساس ،به زبان نظامی
تعريف شود .با توجه به آنچه گذشت ،شهرهای بستان ،حمیديه و به ويژه شهر مهم سوسنگرد
عوارض حساس محور جنوبی و تپههای اهللاکبر عارضه حساس محور شمالی محسوب میشوند،
تنگ چزّابه و پلهای روی رودخانه کرخه در بستان ،سوسنگرد ،حمیديه نیز عارضه حساس
محسوب میشوند .موانع منطقه شامل رودخانه کرخه و انشعابات آن ،مرداب هورالعظیم و
مناطق رملی شمال کرخه و دامنه میشداغ هستند (رزاقزاده.)660 :6936 ،
چگونگی تجاوز نیروهای عراقی به دشت آزادگان

در اوايل دهه ،6916در بررسی مسائل نظامی و تهديدات احتمالی عراق در منطقه
خوزستان ،امکان تهديد اهواز از غرب يعنی از طريق معبر حلفائیه ،سوبله ،حمیديه ،اهواز مورد
توجه قرار گرفت ،لذا برای مقابله اولیه با تهديدات احتمالی دشمن در معابر دشت آزادگان ،در
برآوردها ،پیشبینیها و طرحهای عملیاتی تیپ 9لشکر 39زرهی خوزستان در نظر گرفته شد و
به همین منظور نیز ،پادگان اين تیپ در  66کیلومتری شمال حمیديه احداث گرديد تا در
صورت هرگونه تجاوز ناگهانی دشمن به اين منطقه ،بتوان پیشروی دشمن را روی معابر منطقه
با اتّکا به نقاط حساسی مانند تنگه چزّابه و ارتفاعات اهللاکبر سد نموده و همچنین با پدافند در
کرانه شمالی کرخه کور ،مانع از پیشروی جنوبی ـ شمالی دشمن از محور کوشک ،طالئیه،
جفیر و کرخه کور ،به سمت سوسنگرد و حمیديه گردد .پس از شدت گرفتن اختالفات ايران و
عراق و به ويژه درگیریهای مرزی در سالهای  6909و  6903و افزايش احتمال آفند عراق به
ايران ،در خردادماه  ، 6903نیروی زمینی يک طرح عملیاتی پدافندی به نام طرح ابوذر تهیه
نمود .برابر اين طرح (که ريشه در طرحهای پدافندی و عملیاتی قبلی نیروی زمینی داشت)،
لشکر 39زرهی خوزستان میبايستی در منطقه مسئولیت خود از حوالی دهلران در شمال ،تا
دهانه فاو در جنوب خوزستان اقدام به پدافند در مقابل حمله دشمن کرده و هجوم متجاوز را
سد نمايد ،تا لشکرهای 61زرهی و  96پیاده به خوزستان وارد شوند و آنگاه آفند متقابل به
متجاوز آغاز گردد .به هر حال ،لشکر 39زرهی بر مبنای طرح ابوذر ،يک طرح پدافندی به نام
حرّ تهیه کرد که بر اساس آن ،تیپ 9زرهی دزفول در منطقه شمالی ،تیپ 9در منطقه میانی و
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تیپ 6در منطقه جنوبی استان خوزستان در مقابل حمله احتمالی عراق پدافند مینمودند و
همان طور که در باال اشاره شد ،اين تقريباً تکرار همان طرحهای تهیهشده قديمی بود ،البته در
شرايطی که کامالً تغییر کرده بودند.
بر اساس اين طرح ،تیپ 9زرهی بايستی با استفاده از ارتفاعات اهللاکبر در خطرناکترين
معبر منطقه و همچنین در کرانه شمالی کرخه کور پدافند نمايد .در اين زمان ،تیپ 9لشکر39
زرهی مانند ساير يگان های ارتش ،به علت شرايط خاص زمانی و اوضاع و احوال حاکم بر ارتش
دارای مشکالت بسیاری بود و کارايی رزمی آن به داليل تقلیل مدت خدمت وظیفه و رهايی و
نقل و انتقاالت نادرست کارکنان (که موجب عدم کفايت آموزشی و آمادگی وسايل و تجهیزات
گرديده بود) ،تنزّل يافته و به ويژه به علت انتصابات نامناسب و دخالتهای غیرمسئوالنه پارهای
از افراد ناآگاه به مسائل نظامی و فرماندهی ،از فرماندهی و کنترل ضعیفی برخوردار بود .در
چنین وضعیتی ،به هر حال عناصر تیپ 9زرهی در  96شهريور ،6903از پادگان حرکت کرده و
فردای آن روز استقرار خود را در مواضع پدافندی تپههای اهللاکبر پايان داده و يک گروهان
تقويتشده را نیز با مأموريت نیروی پوششی و مراقبتی در کناره شمالی کرخه کور گسترش داد
(بختیاری :6996 ،صص  16و .)16
شايان ذکر است با توجه به استعداد موجود ،تیپ 9زرهی حداکثر توان خود را در
خطرناکترين معبر به کار گرفته بود که از نظر پدافندی امری منطقی و بجا بود ،اما با شدت
يافتن درگیری در پاسگاههای مرزی سوبله و صفريه ،يگانهای تیپ 9زرهی بنا به تقاضای
ژاندارمری و دستورات ابالغی ،به ناچار مناطق مناسب پدافندی تنگه چزّابه و ارتفاعات اهللاکبر
را رها کرده و به صورت تجزيهشده و گروهانی در تقويت پاسگاههای مرزی سوبله و صفريه وارد
عمل شدند و بین دو پاسگاه يادشده ،يعنی در عرض تقريباً  66کیلومتر ،گسترش يافتند.
معنی نظامی اين اقدام ،اين بود که يگانهای تیپ 9زرهی به صورت يک نیروی تأمینی و
پوششی در خط مر ز درآمدند .در حالی که در پشت و عقب آنها هیچ نیرويی در مواضع اصلی
پدافندی ،يعنی ارتفاعات اهللاکبر و تنگه چزّابه ،وجود نداشت .گزارشهای موجود حاکی است
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که از روز  91شهريور  6903که عناصر تیپ 9زرهی در خط مرز و بین پاسگاههای سوبله و
صفريه گسترش يافته بودند ،با دشمن درگیر شدند (رزاقزاده :6936 ،صص  16و .)19
عصر روز  96شهريور فشار دشمن شديدتر شد و عناصر تیپ 9زرهی در پاسگاههای
صفريه و سوبله که يک منطقه کامالً مسطح و باز است ،به رغم تالش ،فداکاری و پايداری
سرسختانه ،نتوانستند حمالت دشمن را دفع نمايند و بر اثر فشار لشکر 3مکانیزه دشمن ،به
عقب رانده شدند .متجاوز پس از به تصرف درآوردن مناطق پاسگاههای مرزی ،به سوی تنگه
چزّابه و ارتفاعات اهللاکبر پیشروی نمود .تیپ 9زرهی بر اثر فشار دشمن ،به رغم ابراز رشادت ،به
علت دارا نبودن نیروی الزم و گسترش اولیه در زمین نامناسب پدافندی ،نتوانست از تنگه چزّابه
برای متوقف کردن دشمن به نحو مؤثری استفاده نمايد و با تحمل تلفات تا ارتفاعات اهللاکبر
عقب زده شد .دشمن پس از عبور از تنگه چزّابه و پیشروی در محور شمالی کرخه ،بر فشار
خود برای دستیابی به ارتفاعات اهللاکبر افزود .فعالیت چشمگیر و مؤثر يگانهای توپخانه و
هوانیروز و نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران در پشتیبانی از عناصر تیپ 9زرهی ،مانع
از دستیابی سريع و راحت دشمن به ارتفاعات اهللاکبر شده و تالشهای او را خنثی مینمود.
روشن بود که تیپ 9زرهی با توان رزمی موجود خود قادر به نگهداری قطعی اين ارتفاعات
نیست ،ولی به هر حال ،با آنچه در توان داشت مقاومت مینمود .تالش و فعالیت دشمن در
محور شمالی کرخه برای تصرف ارتفاعات اهللاکبر ،روزها و بدون نتیجه به درازا کشید و
رزمندگان میهن اسالمی با پشتیبانی شديد آتش توپخانه و هوانیروز و نیروی هوايی در مقابل
دشمن مقاومت کردند .در روز  69مهر ،دشمن تالش نمود وارد بستان شود و در واقع ،از محور
جنوب کرخه هم استفاده نمايد .عناصر ژاندارمری و تعدادی از نیروهای مردمی مستقر در
بستان که برای جلوگیری از ورود دشمن به شهر در همان روزهای اولیه حمله عراق اقدام به
تخريب پل بستان روی کرخه نموده بودند ،بر مقاومت خود و جلوگیری از سقوط شهر افزودند،
ولی متجاوز با نصب پلهای شناور روی رودخانههای کرخه و رمیم از شمال و غرب وارد شهر
گرديد و روز 63مهر ،بستان به طور کامل سقوط کرد و به اشغال دشمن درآمد .با پیشروی
متجاوز در محور بستان ـ سوسنگرد ،اين شهر از غرب مورد تهديد قرار گرفت .از سويی نیروهای
ديگری از دشمن که از محورهای کوشک ـ طالئیه وارد ايران شده بودند و رو به جفیر و اهواز به
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سمت شمال پیشروی مینمودند ،به رودخانه کرخه کور رسیدند و با عبور از آن ،به قصد تصرف
حمیديه و سوسنگرد در دو سمت ،يکی به سمت حمیديه و ديگری به سمت سوسنگرد
پیشروی نمودند که روز هشتم مهر ،به حاشیه جنوبی شهرهای حمیديه و سوسنگرد رسیدند و
ضمن قطع جاده حمیديه ـ سوسنگرد ،حتی عناصری از نیروهای دشمن وارد اين شهر شدند،
ولی نیروهای مردمی و نیروهای نامنظم شهید دکتر چمران و عناصر ژاندرمری با رشادت
غیرقابل تصوری با سالحهای سبک به دشمن حملهور شده و ضمن وارد آوردن تلفات و
خساراتی به دشمن ،عناصر متجاوز را چند کیلومتری ناگزير به عقبنشینی کردند .با ورود
نیروهای تازهنفس و تقويت لشکر 3زرهی عراق ،فشار دشمن برای تصرف ارتفاعات اهللاکبر
افزوده شد و باألخره روز  97مهر ،دشمن ارتفاعات اهللاکبر و شحیطیه را به طورکامل تصرف
نموده و عناصر تیپ 9لشکر 39زرهی تا هشت الی نه کیلومتری شرق اهللاکبر عقب رانده شدند
و پادگان دشت آزادگان در خطر سقوط قرار گرفت ،ولی تیپ 9زرهی به رغم استعداد رزمی
قلیل و فرسودگی بیش از حد ،با عناصر باقیمانده و پشتیبانی شديد توپخانه ،هوانیروز و نیروی
هوا يی ،توانست پیشروی دشمن را در اين قسمت از دشت آزادگان سد نموده و مانع از سقوط
پادگ ان و دستیابی دشمن به حمیديه گردد و متجاوز هم ديگر نتوانست بیش از اين پیشروی
نمايد (بختیاری :6996 ،صص  19و .)11
در جنوب کرخه ،نیروهای دشمن تالش مجددی را برای تصرف سوسنگرد آغاز کردند و
موفق شدند در تاريخ  91آبان  ،6903سوسنگرد را از چهار سمت به طور کامل محاصره نمايند،
بدين نحو که نیرويی از دشمن از تپههای اهللاکبر به روستای سبحانی وارد شده و از شمال،
سوسنگرد را تهديد نمود .ستون ديگری که از بستان تا دهالويه پیشروی کرده بود ،خود را به
غرب اين شهر نزديک کرد .نیرويی از متجاوز که از سمت کرخه کور رو به شمال حرکت کرده
بود ،به حاشیه جنوبی شهر رسید و باألخره ستون ديگری هم از همین سمت کرخه کور به
روستای ابوحمیظه در شرق سوسنگرد رسید و ضمن تکمیل محاصره شهر از سمت شرق ،جاده
حمیديه ـ سوسنگرد را هم قطع کرد (معینوزيری.)17 :6991 ،
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اين گونه سخن بگوئیم که انهدام نیروی خودی يعنی پیروزی قطعی دشمن ،اما حفظ
تمامیت نیرو در مقابل هجوم دشمن ،به منزله پیروزی دشمن نیست .يکی از افتخارات مارشال
رومل در جنگ جهانی دوم در نبردالعلمین که سبب اشتهار وی نیز گرديد ،هدايت يک حرکات
به عقب زيرکانه در مقابل هجوم مونتگمری و حفظ تمامیت نیروهايش در آن شرايط دشوار
بوده است (جمالی ،رستمی .)691 :6996 ،حضرت امیرالمومنین علی(ع) در نهجالبالغه فرموده
است« :گريزی که در پی آن بازگشت و شکستی که بعد از آن هجوم و تک به دشمن است ،بر
شما ناگوار نباشد».
تیپ 9لشکر 39زرهی در دهه اول آبان  6903موفق شد با تعمیر تعدادی از وسايل و
تجهیزات باقیمانده خود در پادگان دشت آزادگان و سازماندهی مجدد نیروها ،جانی تازه بگیرد
و برای اجرای مأموريتهای محوله اعتماد به نفس پیدا کند .تیپ 9لشکر 39زرهی ،گروه
رزمی 97زرهی شیراز و گردان 999سوارزرهی در  67آبان ،6903از منطقه دزفول به منطقه
اهواز تغییر مکان داده و در اختیار لشکر 39زرهی قرار گرفتند .سپاه 9عراق در تاريخ  67آبان
 ،6903به لشکر3زرهی تقويتشده دستور داد با زير امر گرفتن تیپ 69لشکر 9زرهی ،در
ساعت  6616روز  99آبان ،تک کند و سوسنگرد را تصرف و تأمین نمايد .تک نیروهای عراقی
به منطقه سوسنگرد از ساعت  6196روز  99آبان با پشتیبانی همهجانبه يگانهای توپخانه و
بالگرد از چهار محور زير آغاز گرديد:
الف) محور بستان ـ سوسنگرد
ب) اهلل اکبر به طرف شمالشرقی سوسنگرد
پ) محورجنوبشرقی هويزه ـ ابوحمیظه و شرق سوسنگرد
ت) محور سعدون حمودی ـ کوت سیدنعیم
نیروهای عراقی موفق شدند در روز  99آبان ،در غرب سوسنگرد تا دهالويه و در شرق آن
تا ابوحمیظه پیشروی کنند و در شمال کرخه نیز به نزديک اين شهر برسند و حتی در روزهای
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 91و  90آبان ،عناصری از يگانهای دشمن موفق شدند از سمت جنوب وارد شهر گرديده و
يکی دو خیابان را اشغال نمايند ،اما مدافعین قلیل شهر که بیشتر از نیروهای ژاندارمری
سوسنگرد بودند ،به سختی پايداری نموده و مانع از سقوط کامل شهر شدند و به رغم بحرانی
بودن اوضاع ،توانستند ضمن وارد آوردن تلفات به دشمن 69 ،نفر از آنان را به اسارت خود
درآورند (معینوزيری .)16 :6991 ،
در چنین وضعیتی ،قرارگاه نیروی زمینی در جنوب ،طرح عملیاتی خیلی سريعی را تهیه
کرد که بر مبنای آن تیپ 9لشکر 39زرهی خوزستان به فرماندهی سرهنگ امراهلل شهبازی،
نیروهای جنگ های نامنظم دکتر چمران به فرماندهی شهید نامبرده و گروه رزمی 619پیاده از
لشکر 77خراسان ،که با مأموريت عزيمت به منطقه عملیاتی آبادان در اين موقع در ايستگاه
راهآهن اهواز از قطار پیاده شده بود ،به منظور الحاق با مدافعین شهر و برقراری ارتباط زمینی
حمیديه ـ سوسنگرد اقدام به تک علیه دشمن نمايند.
باألخره در ساعت 6166روز  91آبان ،آفند متقابل رزمندگان ايرانی برای درهم شکستن
محاصره سوسنگرد آغاز گرديد .گروه دکتر چمران در پیشاپیش يگانها ،تحت حمايت تانکهای
تیپ 9لشکر 39زرهی و هوانیروز در امتداد محور ابوحمیظه ـ سوسنگرد عمل میکردند .تیپ9
لشکر 39در شمال کرخه به سمت آبادی سبحانی حرکت کرد .گروه رزمی 619پیاده مأموريت
تأمین جناح جنوبی تیپ را بر عهده داشت .پس از دو روز مقاومت ،سرانجام در نتیجة حمالت
رزمندگان اسالم ،ابتدا محاصره جنوب و شرق شهر شکسته شد و سپس رزمندگان وارد شهر
شدند و اشغالگران را تا پشت ديوارهای غربی شهر بیرون رانده و آنها را تعقیب نموده و حدود
ساعت  6666اولین دسته از تانکهای عراقی به سمت جنوب گريختند و در محور سبحانیه نیز
رزمندگان توانستند دشمن را به عقب برانند (رزاقزاده.)631 :6936 ،
حدود ساعت  6966مقاومت نیروهای دشمن در هم شکسته شد و حلقه محاصره
سوسنگرد از سمت شرق باز گرديد ،عناصر متجاوز از داخل شهر بیرون رانده شدند و دشمن تا
رود کرخه کور عقب نشست .تک  99آبان  6903آخرين تک گسترده متجاوز در صحنه عملیات
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خوزستان بود و بعد از اين شکست ،نیروهای عراقی در اين قسمت از جبهه نیز در الک دفاعی
فرو رفتند (مجتبی جعفری.)96 :6999 ،
برآورد هدف تاکتیکی و راهبردی عراق از تجاوز به منطقه دشت آزادگان

متجاوز در پی اهداف تاکتیکی و راهبردی خود ،تمام مناطق غربی خوزستان را از شمال تا
جنوب و در عمق زياد مورد هجوم قرار داد .برآورد میشود به احتمال قوی ،عراق در تجاوز به
منطقه دشت آزادگان تمامی يا تعدادی از اهداف زيرين را دنبال مینموده است:
 پیوستگی جبهه شمالی و جنوبی خود در خوزستان از نقطه نظرهای تأمینی ،همچنین ربط
اين دو جبهه از نظر تسهیل و تسريع جابجايی يگانهای نظامی شمالی به جنوبی و
بالعکس و کوتاه نمودن مسیرهای تدارکاتی و آمادی بدون دور زدن مرداب هورالعظیم در
داخل عراق.
 تهديد اهواز (مرکز خوزستان ) از سمت غرب و از محور بستان ،سوسنگرد ،حمیديه ،اهواز و
محور کرخه کور ـ حمیديه ،اهواز.
 تصرف شهرهای عربزبان بستان ،سوسنگرد و حمیديه با تصور استقبال مردم اين منطقه از
انضمام به عراق.
 دور نگهداشتن شهر حلفائیه و استان عماره عراق از دسترس نیروهای مسلح ايران در يک
حمله متقابل (اين منظور با تصرف زمینها و مناطق مناسب پدافندی در داخل خاک ايران
مانند تنگ چزّابه و ارتفاعات اهللاکبر امکان پذير میگرديد) (بختیاری.)11 :6996 ،
نقش محوری حضرت آیتاهلل خامنهای در عملیات آزادسازی سوسنگرد

عملیات آزادسازی سوسنگرد نقطه شکوهمند و غرورآفرين و در عین حال مظلومانه دفاع
مقدس و مقاومت مردمی است 91 .آبان سالروز حماسه آزادسازی سوسنگرد در سال 6903
است که حضرت آيتاهلل خامنهای ،نماينده وقت امام خمینی (ره) در شورای عالی دفاع ،نقش
برجستهای در اين زمینه داشتند و در شرايطی که بنی صدر با کارشکنیها و خیانتهايش ساز
مخالف میزد ،حضرت آيتاهلل خامنهای با همراهی جمعی از فرماندهان ارتش و شهید چمران،
اين حماسه بزرگ را هدايت کردند .اين در حالی بود که اگر سوسنگرد آزاد نمیشد ،شرايط
جنگ قطعاً به مراتب سختتر میشد (رزاقزاده.)636 :6936 ،
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سرلشکر فیروزآبادی ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ،در خصوص نقش آيتاهلل خامنهای به
عنوان نماينده حضرت امام خمینی(ره) در شورای عالی دفاع میگويد« :همت مضاعف آيتاهلل
خامنهای به عنوان نماينده حضرت امام در شورای عالی دفاع در انجام عملیات آزادسازی
سوسنگرد و خنثی کردن نقش کارشکنانه بنی صدر (رئیس جمهور وقت) و حاکم کردن فرمان
امام خمینی(ره) که به حفظ اهواز و جلوگیری از سقوط حتمی آن انجامید ،راه را برای طراحی
و اجرای عملیاتهای پیروزمندانه فتحالمبین ،طريقالقدس و آزادی سرزمینهای اشغالشده و
بیتالمقدس هموار ساخت (خبرگزاری فارس.)6936 ،

حماسههای دشت آزادگان و به ويژه حماسه سوسنگرد پیامها ،درسها و عبرتهای بزرگی
دارد .اين حماسهها در  10روز آغاز دفاع مقدس اتفاق افتاد .با رسیدن خبر تهاجم دشمن به
جبههها ،حضرت آيتاهلل خامنهای به جبهه ها شتافتند و ضمن بررسی اوضاع با عشق و شوق به
جهاد ،با لباس رزم و سالح در دست به همراه رزمندگان ،در رزم و شناسايی شبانه از روز سوم و
چهارم جنگ شرکت کردند .ساماندهی ستاد جنگهای نامنظم در همین روزها اتفاق افتاد.
حضرت آيتاهلل خامنهای در نماز جمعه تهران در آن زمان فراخوان عمومی دادند و عاشقان
اسالم و قرآن و امام و میهن را از سراسر کشور به حضور در جبههها و دفاع در برابر دشمنانی
که در پی ريشه کن کردن انقالب نوپای ملت ايران بودند ،دعوت کردند و خود دوباره به جبهه و
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میان رزمندگان و خطوط مقاومت شتافته و داوطلبان عاشق را سازماندهی کردند .آن روزها در
منطقه جنوب و اهواز وضعیت مناسبی وجود نداشت .حضور حضرت آيتاهلل خامنهای در آن
منطقه همه را دور ايشان جمع کرد و با نظارت و هدايت میدانی ،هستههای اولیه مقاومت را در
جبههها تشکیل داده و رزمندگان را نیز با تعیین داوطلبان ارتشی به عنوان فرمانده انسجام
بخشیدند؛ مثالً برای رزمندگانی که در شهر سوسنگرد در برابر دشمن مقاومت میکردند،
حضرت آيتاهلل خامنه ای يک افسر ارتشی را فرمانده آنها قرار دادند ،شورای عالی دفاع را در
متن مسائل جنگ قرار دادند ،اين عضو شورای عالی دفاع که در متن جبههها و در بین
رزمندگان حضور فعال داشت ،بهترين تصوير را از جنگ برای شورای عالی دفاع میآوردند و
چشم و دست امام در جهاد مقدس ملت قهرمان شدند و با رساندن اطالعات به امام خمینی(ره)
به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح ،زمینه اجرای فرامین و تدابیر ايشان در جبههها را فراهم
کردند .مطالعه و بررسی روند عملیات آزادسازی سوسنگرد در  91آبان  ،6903بیانگر نقش مهم
و محوری رهبر معظم انقالب بود .به گونهای که حضور معظم له در آن ايام در منطقه ،از الطاف
خاصه الهی به ملت ايران محسوب میشود .در  99آبان ،حضرت آيتاهلل خامنهای در تهران در
شورای عالی دفاع که بنی صدر رئیس آن بود ،نگرانی خود را از جان حدود  066جوان که در
سوسنگرد در برابر عراق دفاع میکردند ،ابراز فرمودند و اين جلسه را وادار به تصويب مصوبهای
کردند که بنی صدر را موظف میساخت برای آزادسازی سوسنگرد اقدام کند .اولین خیانت بنی
صدر در همین جلسه ظاهر شد .او با زرنگی و ترفند ،فرافکنی کرد و گفت :من دارم مسئله
سوسنگرد را حل میکنم .جلسه شورای عالی دفاع تعطیل شد .حضرت آيتاهلل خامنهای از
جلسه بیرون آمدند و راهی جبهه شدند .روز يکشنبه به جبهه رسیدند و با استاندار ،فرماندهان
ارتش و سپاه و شهید چمران ،جلسه تشکیل دادند و طرح عملیاتی آزادسازی سوسنگرد را تهیه
کردند .عراق به تجاوز خود ادامه میداد و خود را به سوسنگرد نزديک میکرد و حلقه محاصره
اين شهر را تنگ میکرد .رزمندگان هم مردانه مقاومت میکردند ،طوری که روحیه اين همه
تیپ و لشکر زرهی و مکانیزه عراق را تضعیف و حرکت آنها را کند کرده بودند (سند،6763
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ،استانداری خوزستان).
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 .4عملیات آزادسازی سوسنگرد به نقل از مقام معظم رهبری (مدظله)
«شب عملیات جزو شبهای خاطرهانگیز من است .شب عجیبی بود .من بودم با چمران و
سرهنگ سلیمی و جوان ديگری به نام اکبر که از محافظان شهید چمران بود .يک پسر شجاع،
خوش روحیه ،متدين و جوان برازندهای که فردای همان روز کنار چمران شهید شد .تا ساعت
 69ـ  66صحبت ها را کرديم و بعد رفتیم بخوابیم و آماده شويم برای حرکت .تازه خوابم برده
بود که چمران آمد پشت در اتاق و محکم در میزد که فالنی بلند شو! گفتم :چه شده؟ گفت:
طرح به هم خورد .از دزفول خبر دادند که تیپ 9لشکر 39را نیاز داريم و نمیتوانیم بدهیم.
يعنی نیروی حملهور اصلی! من خیلی برآشفته شدم که چرا اين کار را میکنند .اين به جز
اذيت کردن و ضربه زدن کار ديگری نیست .تلفن کردم به فرمانده نیروهای دزفول .تیمسار
ظهیرنژاد آنجا بود .گفتم :چرا اين دستور را داديد؟ گفت :دستور آقای بنی صدر است و علت هم
اين است که اين تیپ را برای کار ديگری به اهواز آورديم و اگر بیايد آنجا منهدم میشود .اين
تیپ خوبی است و ما از ترس انهدام آن نمیخواهیم آن را وارد عملیات کنیم ،مگر به امر« .مگر
به امر» يعنی اينکه دستور ويژهای از طرف فرماندهی بیايد که برو .من گفتم اين نمیشود .اول
اينکه چرا منهدم شود ،کما اينکه فردا لشک ر آمد و منهدم نشد .بعد هم اينکه چه کاری مهمتر
از سوسنگرد؟ و اگر اين تیپ نیايد ،يعنی تعطیل شدن اين عملیات و بايد بیايد .قرص و محکم
گفتم :شما به آقای بنی صدر هم بگويید که بايد بیايد و دستور را لغو کنید .مرحوم چمران
اصرار داشت با خود بنی صدر صحبت شود .راستش من اِبا داشتم از اينکه با بنی صدر به
مناقشه لفظی بیفتم .چون سرش نمیشد و بیخودی پشت سر هم چیزی میگفت .گفتم شما
خودت صحبت کن! چمران تماس گرفت و عین همین صحبتها که بايد تیپ 9لشکر 39بیايد
را به بنی صدر گفت .بنی صدر هم قولکی داد ،قول داد که دستور دهد تیپ بیايد».
« چیزی که خیلی به کمک ما آمد ،پیغام مرحوم اشراقی بود .سر شب مرحوم اشراقی،
داماد امام ،از تهران با من تماس گرفت و خبرها را پرسید .من گفتم قرار بر اين است که
عملیات انجام شو د و ظاهراً من اظهار ترديد کرده بودم که دغدغه دارم و ممکن است عملیات
انجام نشود ،مگر اينکه امام دستور دهد .ايشان رفت با امام تماس گرفت ،پیغام داد امام دستور
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دادند تا فردا سوسنگرد بايد آزاد شود و تیمسار فالحی هم بايد مباشر عملیات باشد .من اين را
نگفته بودم چون دير وقت بود .شايد هم فکر میکردم که صبح بگويم .وقتی که اين مسئله
پیش آمد گفتم حاال وقتش است که اين پیغام را بدهم .نشستم دو نامه نوشتم .يکی ساعت يک
و نیم بعد از نصف شب و يکی ساعت  .9اولی خطاب به آقای سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر39
بود( ».ستوده :6979 ،صص  639و )633
 .5ماجرای نامه رهبر معظم انقالب به فرماندهان ارتش
«ساعت يک و نیم به سرهنگ قاسمی ،فرمانده لشکر 39نوشتم که داماد حضرت امام ،از
قول امام ،پیغام دادند که فردا بايد حصر سوسنگرد شکسته شود و اگر تیپ 9نباشد ،اين کار
انجام نمیشود .به تیمسار ظهیرنژاد گفتم و ايشان هم قول داده که با بنی صدر صحبت کند،
تیپ بیايد و شما هم آماده باشید که تیپ را به کار بگیريد .مبادا به خاطر پیغامی که سر شب
آمده ،تیپ را از دور خارج کنید .نامه را دادم به دست يکی از برادرها و گفتم اين نامه را میبری
و اگر سرهنگ قاسمی خواب هم بود از خواب بیدارش میکنی و نامه را به دستش میدهی .يک
نامه هم ساعت  9برای سرتیپ فالحی با همین مضمون نوشتم ،با اين اضافه که امام گفتند
سرتیپ فالحی هم بايد در جريان عملیات باشند و نظارت کنند .اين ماجرا را هم نوشتم که
میخواستند تیپ را از ما بگیرند و گفتیم که بايد تیپ باشد و شما مسئول هستید که اين را
بگیريد و کار کنید .هر دو نامه را به شهید چمران دادم و گفتم شما هم بنويس که نظر
هردويمان باشد .شهید چمران نیز در زير نامه متنی را اضافه میکند با اين مضمون که اگر تیپ
فردا عمل نکند 066 ،نفر از مدافعان فردا به شهادت میرسند و اگر من زنده باشم ،با مسئول
متخلف برخورد خواهم کرد (منظور بنی صدر میباشد) .شرح شهید چمران را که ديدم ،گفتم
هرکس بخواند دلش میسوزد .ساعت  9هم نامه دوم را برای سرتیپ فالحی فرستادم .خیالم
راحت بود که کار انجام میشود ،اما باز هم دغدغه داشتیم .بارها شده بود که کار تا لحظات آخر
رسیده بود و به دلیلی تعطیل شده بود .صبح زود که از خواب برای نماز بلند شدم ،ديدم اوضاع
خوب است .ساعت  0صبح ،تیپ 9از خط عبور کرده بود .همان زمان که نامه را دريافت کردند،
مشغول شدند و بعد از دريافت نامه حرکت کرده بودند .چنانچه بنا بر اين بود که "به امر" کار
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کنند ،تا آن آقا از خواب بلند شود و به او بگويند و "به امری" منتهی شود ،دستور ساعت 3
صادر میشد و ساعت  66عملیات ناموفقی انجام میشد که قطعاً شکست میخورديم .چمران
هم بلند شد و رفت .من هم چند مالقات داشتم که انجام دادم و رفتم به طرف جبهه و عملیات.
البته وقتی رفتم ،ديدم شهید فالحی هم رفته است .صبح زود هم چمران و فالحی رفته و هم
آقای غرضی رفته بودند و اينها در خطوط مقدم و صحنه درگیری حضور داشتند .ما که رفتیم،
جنگ دور گرفته بود و نیروهای ما پیش رفته بودند و حدود ساعت  66:96بود که ظهیرنژاد هم
آمدند و رفتند جلو .ما میرفتیم و در واحدهای عقبه و درگیر پیاده میشديم و با آنها صحبت
میکرديم .احوالشان را میپرسیديم ،خبر میگرفتیم .دائماً میگفتند که خبرها خوب است و
پیشبینی میشد ساعت  9:96ما وارد سوسنگرد شويم .حدود ساعت يک به اهواز برگشتم و
میخواستم بیايم تهران .اهواز که رسیدم خبر دادند که چمران مجروح شده و خیلی نگران
شدم ،چمران را آوردند .قضیه از اين قرار بود که چمران و دو محافظش مشغول جنگیدن بودند
که تنها میمانند و عراقیها آنها را به رگبار میبندند .چمران بعداً گفت که من آن روز مثل
ماهی می غلتیدم که رگبارها به من نخورد .آدمی قوی بود ،در جنگ انفرادی قوی بود .يکی از
محافظان جای امنی پیدا کرده بود که رگبارها به او نخورد ،اما اکبر جايی پیدا نکرده بود و
شهید شده بود .پای چمران هم زخمی شده بود .يک کامیون عراقی از آنجا رد میشود و
چمران هم میبیند که چیز خوبی است و کامیون را به رگبار میبندد .شوفر عراقی تیر میخورد
و چمران به کمک محافظش وارد کامیون میشود و میافتد عقب کامیون .چمران مجروح را با
يک کامیون عراقی از جنگ میآورند اهواز .ساعت  9بود که رفتم بیمارستان ديدم که حالش
خوب است ،اما جراحت رانش نسبتاً کاری است و  16ـ  96روزی هم او را انداخت .او را از اتاق
عمل بیرون آوردند و تمام سفارشش اين بود که نگذاريد حمله از دور بیفتد و هی به من و
سرهنگ سلیمی التماس میکرد که نگذاريد حمله از دور بیفتد .نیروهای متجاوز عراقی که
محاصره سوسنگرد را تنگ کرده بودند ،وقتی با اين هجمه نیروهای شهادتطلب و مصمم ايرانی
مواجه شدند و ضربات مهلکی بر پیکره آنها وارد شد ،شروع به عقبنشینی از شرق سوسنگرد به
طرف جنوب نمودند و ساعت  69يگان های مقدم رزمندگان اسالم وارد سوسنگرد شدند و
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سوسنگرد آزاد شد ،اما آن روز ارتش انصافاً فداکاری و دالوری کرد ،همین تیپ 9لشکر39
زرهی خوزستان با حماسهآفرينیهای خود نقش بسیار مهمی در به ثمر رسیدن عملیات و
آزادسازی سوسنگرد ايفاء نمود .البته رزمندگان سپاه نیز در دل واحدهای ارتشی انجام وظیفه
می نمودند( ».فرمايش مقام معظم رهبری)
با آزادسازی سوسنگرد ،اهواز از تهديد عراق خارج شد و پايه امید برای پیروزیهای بعدی
در عملیات شکست حصر آبادن ،فتحالمبین ،طريقالقدس و بیتالمقدس ريخته شد (پايگاه
اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنهای).

سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر 39زرهی و شهید دکتر چمران فرمانده گروه جنگهای نامنظم
در عملیات آزادسازی سوسنگرد

بررسی آثار و پیامدهای شکست حصر سوسنگرد699/ ...

تصوير نامه حضرت آيتاهلل خامنهای به فرمانده لشکر 39زرهی خوزستان
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اين عملیات با فرماندهی مستقیم مقام معظم رهبری ،حضور مقتدرانه يگانهای ارتش
جمهوری اسالمی ايران وگروه جنگهای نامنظم شهید چمران ،با همکاری و مقاومت مردم دلیر
سوسنگرد با موفقیت به پايان میرسد و سوسنگرد برای همیشه آزاد میگردد .مناطق مرزی
بستان و چزابه در اشغال دشمن باقی میماند ،تا اينکه عملیات طريقالقدس در 66:96نیمه
شب هشتم آذرماه  ،6916به فرماندهی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی به اجرا درآمد و 106
کیلومترمربع از سرزمین های جمهوری اسالمی ايران و مناطق بستان و چزابه آزاد گرديد و برای
اولین بار نیروهای جمهوری اسالمی ايران به مرزهای بینالمللی رسیدند.
در مورد نقش حضرت آيتاهلل خامنهای و حضور و نقش تعیینکننده ايشان در مسند
نمايندگی حضرت امام و سپس رئیس شورای عالی دفاع در دفاع مقدس و در هنگام رياست
جمهوری به چند محور میتوان اشاره کرد:
 -6حضور بسیجیوار در روزهای حساس جنگ به عنوان چشم و دست حضرت امام(ره)
و ايجاد معنويت و پشتگرمی رزمندگان.
 -9فراخوان و سازماندهی هستههای اولیه نیروهای مردمی و بسیجیان حاضر در
جبههها.
 -9هدايت جنگهای نامنظم و چريکی در اوايل جنگ تحمیلی.
 -1سرپرستی و هماهنگ کردن نیروهای ارتش ،سپاه و مردمی در عملیات مقاومت و
مقابله با دشمن.
 -0نقشآفرينی در عملیاتهای بزرگ با نظارت عالی و انسجامبخشی به فرماندهان
ارتش و سپاه.
 -1حضور فعال در طراحی و فرماندهی عملیاتها و تمشیت امور نیروهای مسلح.
 -7تالش پیوسته و دائمی در رفع مشکالت رزمی و پشتیبانی جبههها در سراسر کشور
در ارتباط با ائمه محترم جمعه ،استانداران و مسئولین.
 -9مقابله با سیاستهای ناموفق بنی صدر در اداره جنگ و رويارويی با انديشه لیبرالی
امريکايی حاکم بر نحوه مصاف با دشمن که گاه بوی خیانت و جرم از آن استشمام
میشد.
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 -3بازديد و سرکشی از جبهه های جنوب و غرب کشور و ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با
رزمندگان خطوط مقدم و مردم مقاوم و شجاع و برجای ايستاده برای حفظ شهر و
آبادیهای خود.
 -66تبیین ابعاد سیاسی جنگ تحمیلی و انتقال پیام حماسه دفاع مقدس ملت ايران از
راه سخنرانی در مجامع بینالمللی و مصاحبه با رسانههای جهانی و خنثی کردن
عملیات روانی دشمن.
 -66تقويت نقش مردم در جنگ و دفاع مقدس از طريق ايراد خطبه و حضور در تجمع
رزمندگان و حضور مؤثر در جبههها و تبلیغ جهاد و معنويت و ابالغ سالم امام به
رزمندگان به عنوان بهترين هديه جانبخش.
 -69حمايت و پشتیبانی از گروههای معارضین مسلمان عراقی برای سازماندهی و تحرک
و تشديد عملیات علیه رژيم بعثی صدام و ظرفیتسازی برای آينده جامعه اسالمی
عراق.
 .6برکات عملیات سوسنگرد در چند محور خالصه شده است
 -6نشان دادن مقاومت مردمی و رزمندگان برای دفاع از سرزمین ايران و عقب راندن
اشغالگران بعثی.
 -9افشای سیاستهای ناموفق بنی صدر و دستور وی در عدم اعزام بموقع يگانها از
سوی ارتش برای آزادسازی سوسنگرد.
 -9هوشمندی و درايت مقام معظم رهبری و نقش راهبردی معظمله در عرصه دفاع
مقدس ،به ويژه در حوزه مديريت ،طراحی و اجرای عملیات آزادسازی سوسنگرد و
همت مضاعف ايشان در اجرای امر امام (ره).
 -1ضرورت توجه همهجانبه به حوادث و رخدادها و مقاصد سرنوشتساز و تاريخی دفاع
مقدس ،به خصوص آزادسازی خرمشهر.
 -0حقانیت رهبری و ضرورت برجستهسازی نقشآفرينیهای معظم له در هشت سال
دفاع مقدس برای نسل جوان.
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 -1ايمان به خدا ،بینش و بصیرت و واليتمداری نیروهای مسلح.
 -7کاربرد مؤثر عوامل غیرفیزيکی توان رزمی ،شامل رهبری ،سازمان ،آموزش ،ايمان،
انضباط ،روحیه و انگیزه.
 .7نیروی هوایی در عملیات آزادسازی سوسنگرد
در عملیات آزادسازی سوسنگرد که در  91آبان  6903به شکست حصر سوسنگرد منجر
شد 91 ،خلبان نیروی هوايی شرکت داشتند که از اين تعداد «هوشنگ کیانآرا»« ،سید
محمدتقی حسینی»« ،محمد کام بخش ضیايی»« ،نعمتاهلل اکبری سامانی»« ،يونس
خوشبین» و «ابراهیم امیدبخش» به شهادت رسیدند .همچنین «استواردوم شهید حسین
سلمانزاده»« ،گروهبانيکم شهید ابراهیم قهوهچیزاده»« ،استواردوم شهید غالمعلی
حالجقدوی»« ،سروان فنی شهید عبداهلل عیسیپور»« ،ستواندوم شهید سید علیاکبر حیدری»
نیز از ديگر شهدای نیروی هوايی در جريان عملیات آزادسازی سوسنگرد میباشند که به طور
داوطلب در يگان های نیروی زمینی حضور يافته بودند .لیست خلبانان هواپیمای اف ـ 0
شرکتکننده در عملیات آزادسازی سوسنگرد به شرح زير اعالم گرديد« :داود صادقی»،
«محمود نعیمی»« ،شیرافکن همتی»« ،جالل آرام»« ،پرويز نصری»« ،بهنام غنامیان»« ،احمد
مهرنیا»« ،سید اسماعیل موسوی»« ،سیاوش مشیری»« ،حبیباهلل بقايی»« ،داوود سلمان»،
«قاسم محمدامینی»« ،ايرج عصاره»« ،اکبر توانگريان» .همچنین خلبانان «محمد مسبوق»،
«رضا رمضانی»« ،فضلاهلل جاويدنیا» و «داوود عسگری» با هواپیمای اف 61در جريان عملیات
آزادسازی سوسنگرد شرکت داشتند.
 .1تجزیه و تحلیل
از بدو حمله عراق به دشت آزادگان در سال اول جنگ ،پنج عملیات آفندی با دامنه نسبتاً
محدود توسط نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران به منظور عقب راندن ،انهدام نیرو و
فرسايش دشمن ،آزادسازی مناطق اشغالی و جلوگیری از حالت رکود در جبههها و خارج شدن
از الک دفاعی اجرا شد ،که يکی از اين عملیاتها آزادسازی سوسنگرد است .در اين منطقه،
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دشمن موفق شده بود تا اواخر آبانماه شهر سوسنگرد را از چهار سمت شمال ،جنوب ،شرق و
غرب مورد تهديد قرار داده و آن را محاصره نمايد و حتی در روزهای بیستوچهارم و
بیستوپنجم وارد شهر شوند .در اين شرايط ،قرارگاه نیروی زمینی در جنوب ،طرح عملیاتی
سريعی تهیه کرد و با بهکارگیری يگانهای تیپ 9لشکر 39زرهی ،گروه رزمی 619پیاده از
لشکر 77و نیروهای جنگ های نامنظم شهید چمران ،اقدام به تک علیه دشمن نموده و حلقه
محاصره سوسنگرد را شکسته و عناصر متجاوز را از داخل شهر بیرون کردند.
در ادبیات نظامی و در مباحث تاکتیکی ،شهرها برای حرکت نیروها مانع محسوب
میشوند ،زيرا باعث کندی حرکت و تجزيه نیروهای مانوری میگردند ،اما از ديدگاه عملیاتی و
راهبردی ،تصرف شهرها می تواند امتیازات سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و تبلیغاتی زيادی را برای
نیروهای فاتح به وجود آورد .بنابراين ،اگرچه شهرها در برابر مانور تاکتیکی نیروهای تککننده
يک مانع محسوب میشوند ،اما در طرح کلی يک عملیات ،ممکن است به عنوان عارضه حساس
در نظر گرفته شوند .مثالً در منطقه دشت آزادگان ،شهر بستان و به خصوص شهر سوسنگرد که
مرکز فرمانداری دشت آزادگان محسوب میگردد ،با آن ادعای وحدت قومیت عرب که صدام
حسین به راه انداخته بود و با توجه به عربزبان بودن مردم اين منطقه و پارهای آداب و سنن
عربی که دارند ،تصرف اين شهرها میتوانست از سوی رژيم بغداد به عنوان آزادسازی يک
منطقه عربی و بازگرداندن آن به دامن مادر عرب تبلیغ گردد .از آن گذشته ،افکار عمومی مردم
کشورهای در گیر در جنگ ،چندان آشنايی به عوارض حساس و کلیدی زمین در مناطق
عملیاتی مانند ارتفاعات يا تنگهها و غیره نداشته ،نه ارزش آنها را در درگیریهای عملیاتی
می دانند و نه غالباً نامی از آنها به گوششان خورده است ،ولی در عوض با نام شهرها آشنايی
دارند و فتح يک شهر يا از دست دادن آن در نظر آنان حکم پیروزی يا شکست نیروهای نظامی
را داشته و آن را عامل تعیینکننده سرنوشت جنگ میدانند .به همین دلیل ،حکومتها و
گردانندگان جنگ به اين مسئله توجه خاصی دارند .عالوه بر آن ،ممکن است شهری از نظر
ويژگیهای خاص خود و امتیازاتی که برای نیروهای فاتح به وجود میآورد ،واقعاً برگ برندهای
در دست ديپلماتها در میز مذاکرات و چانهزنیهای سیاسی برای کسب امتیازات به حساب
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آمده و لذا يک عارضه حساس به زبان نظامی تعريف شود .البته اين وضعیت يک بار ديگر ثابت
میکند که عملیات نظامی میبايست فقط بر اساس منطق نظامی طرحريزی و اجرا شود و
هرگاه اين منطق فدای اهداف و اغراض سیاسی ،اقتصادی و يا ساير موارد شود ،شانس موفقیت
به میزان بسیار زيادی کاهش میيابد.
عملیات غرورآفرين آزادسازی سوسنگرد در  91آبان  ،6903عالوه بر ايجاد برتری برای
جمهوری اسالمی ايران ،از لحاظ سیاسی و نظامی و خارج شدن اهواز ،مرکز خوزستان ،از محور
تهديد عراق ،باعث ايجاد اعتماد به نفس و امید به پیروزیهای بعدی در عملیاتهای شکست
حصر آبادن ،فتحالمبین ،طريقالقدس و بیتالمقدس گرديد.
 .9نتیجهگیری
اهداف تجاوزکارانه رژيم عراق ،تنها به حاکمیت مطلق بر اروندرود و استرداد جزاير سهگانه
خالصه نمیشد ،بلکه دولت عراق نسبت به استان خوزستان نیز چشم طمع داشت و هرگاه
دولت عراق اختالفاتش با دولت ايران تشديد میشد ،در کنار ساير مسائل ادعائی ،موضوع عربی
بودن خوزستان را مطرح مینمود و آن را جزء جدانشدنی کشور عراق میدانست و حتی به طور
رسمی به تغییر اسامی در نقشهها مبادرت میکرد ،تا اين خواست توسعهطلبانه را منعکس کند.
ارتش رژيم عراق با اهداف از پیش تعیینشده ،سرانجام تهاجم سراسری خود را علیه ايران
در 96شهريور  ،6903ا ز زمین ،هوا و دريا آغاز نمود .اين تجاوز اگرچه قابل پیشبینی بود ،اما با
اين حجم و گستردگی ،غافلگیرانه و خارج از تصور بود .اين تهاجم گسترده در استان خوزستان
در سه محور عمده انجام گرفت .در محور میانی ،جهت تصرف اهواز مقاومت سرسختانه نیروهای
ايرانی که انسجام کاملی هم نداشتند ،باعث گرديد تا عراق بارها سمت حمالت خود را تغییر
دهد ،ولی هیچ گاه نتوانست موفقیتی در اين زمینه به دست آورد .لذا جهت حفظ روحیه
نیروهای متجاوز خود ،به تصرف شهر سوسنگرد اکتفا نمود تا بتواند با تغییر نام آن به خفاجیه،
زمینه تبلیغاتی محدودی را فراهم آورد .اين اقدام در  03/9/90به نتیجه رسید .لشکر39زرهی
خوزستان ،به ويژه تیپ 9زرهی اين لشکر ،بالفاصله با هماهنگی يگانها و رزمندگان موجود در

بررسی آثار و پیامدهای شکست حصر سوسنگرد693/ ...

منطقه ،اقدام به بازپسگیری سوسنگرد نمود و در ساعت  1/96مورخه  03/9/91حمله خود را
به طرف سوسنگرد آغاز کرد.
محور اصلی حمله در مسیر حمیديه به سوسنگرد در جنوب رودخانه کرخه انتخاب شد و
در شمال رودخانه نیز به طرف روستای سبحانیه و سوسنگرد حمله ديگری همزمان اجرا گرديد
که نتايج زير را در بر داشت:
 شکلگیری مقاومت خودجوش مردم در راستای خط مشی دفاعی حضرت امام(ره).
 تغییر شکل فرآيند دفاع و در پیش گرفتن مشی تهاجمی توسط رزمندگان.
 اهمیت قبول خطر حساب شده.
 شکست سیاسی صدام در تحمیل مقاصد خود به ايران و بروز توان بالقوه رزمندگان به
عنوان دغدغه جدی متجاوز.
 آزاد شدن شهر سوسنگرد و متمايل گشتن مواضع پدافندی نیروهای عراق به رودخانه
مالکیه.
 آزاد شدن جاده حمیديه ـ سوسنگرد و عقبنشینی 60کیلومتری دشمن.
 کشته و مجروح شدن  706نفر از عراقیها.
 سرنگونی يک فروند هواپیما و يک فروند بالگرد ،انهدام 16دستگاه تانک و نفربر ،چند
قبضه توپ و مقادير ز يادی تجهیزات عراق و به غنیمت گرفتن تعدادی تانک و نفربر و
مقادير زيادی تجهیزات و وسايل مخابراتی.
 امتیاز سیاسی ،نظامی و تبلیغاتی برای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران.
 .11منابع
 -6کتاب شريف نهجالبالغه موالی متقیان حضرت علی بن ابیطالب علیهالسالم
 -9آراسته ،ناصر ()6999؛ کلیاتی از جنگ و مواردی از دفاع مقدس ،تهران ،ايران سبز
 -9بختیاری ،مسعود ()6996؛ عملیات طریق القدس و آزادسازی شهر بستان  ،تهران ،ايران سبز.
 -1پارسادوست ،منوچهر ()6913؛ ریشههای تاریخی اختالفات ایران و عراق ،چاپ چهارم ،تهران،
شرکت سهامی انتشار

 /636گفتمان ارتشی دفاع مقدس
 -0پورداراب ،سعید ()6996؛ عملیات بیت المقدس (کربال  ،)3تهران ،انتشارات ايران سبز.
 -1جعفری ،مجتبی ()6999؛ اطلس نبردهای ماندگار ،چاپ هشتم ،تهران ،انتشارات مرکز
پژوهش های دفاع مقدس.
 -7جعفری ،مجتبی و غفوری ،علی ()6936؛ آخرین نبرد ،تهران ،انتشارات سوره سبز.
 -9جمالی ،علیاصغر و رستمی ،محمود ()6996؛ تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ ،تهران انتشارات
دانشگاه افسری امام علی (ع)
 -3رزاقزاده ،امیر ()6936؛ نبرد طریقالقدس ،چاپ اول ،تهران ،مرکز اسناد دفاع مقدس
 -66ستوده ،امیر رضا ( ،)6979پا به پای آفتاب ،جلد دوم ،تهران ،انتشارات پنجره
 -66سند شماره  ،1752مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ  :گزارش سپاه خوزستان از عملیات
سوسنگرد6903/9/96 ،
 -69سند شماره  ،1719مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ  :دفتر سیاسی انتظامی استانداری
خوزستان6903/9/91 ،
 -69سند شماره  ،1716مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ  :بولتن خبری  91ساعته « واحد
اطالعات سپاه خوزستان ،شماره 6903/9/91 ، 19
 -61سند شماره  ، 21476مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ  :گزارش پاسداران اعزامی از تبريز به
منطقه سوسنگرد6903/9/96 ،
 -60سند شماره  ، 1717مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ  :طرح عملیاتی شماره  9لشکر 39
زرهی اهواز -96-69 6903/9/90 ،شبکه اطالع رسانی ساختمان ايران 9 ،مهر  ،6999بازبینیشده در
 9شهريور 6936
 -61کلیپ تصویری عملیات آزادسازی سوسنگرد (گروه تلويزيونی ارتش).
 -67گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ايبنا) 9 ،ارديبهشت 6936
 -69گزارشات و مستندات خبرگزاری فارسwww.farsnews.ir 6936،
 -63معینوزيری ،نصرتاهلل؛ ياسینی ،حسین ()6973؛ آیین نامه عملیات ( 3 -11/2م) ،جلد يکم،
تهران ،انتشارات ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ايران.
 -96معینوزيری ،نصرتاهلل ()6991؛ تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول

جنگ ،تهران ،سازمان حفظ آثار آجا.
 -96منصوری الريجانی ،اسماعیل  ،6999 ،آشنائی دفاع مقدس ،تهران ،انتشارات خادم الرضا(ع)
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 -99ولدانی ،جعفر ،6997 ،ریشه های تاریخی اختالفات ایران و عراق.
 -99پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل العظمی امام خامنهای.
www.khamenei.ir
 -91پایگاه تخصصی و اطالعرسانی دفاع مقدس fatehan.ir
 -90درگاه رسمی آمار ایران amar.org.ir
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تحلیل اثربخشی مأموریتهای نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا در شکست حصر
سوسنگرد
نیکبخش حبیبی ،6مجید

يوسفی9

چکیده
بسیاری از نتايج عملکرد عملیاتی نهاجا درصحنههای مختلف جنگ تحمیلی مغفول مانده
است .هدف اين پژوهش شناسايی و تحلیل اثربخشی مأموريتهای نیروی هوايی در شکست
حصر سوسنگرد می باشد .اين تحقیق از نوع کاربردی با روش توصیفی تحلیل محتوی است.
نتايج حاصل اين تحقیق نشان میدهد که مأموريتهای رزمی نیروی هوايی علیه نیروی هوايی
دشمن مجزا کردن منطقه نبرد ،پشتیبانی نزديک هوايی ،شناسايی هوايی و تحرک هوايی در
آزادسازی سوسنگرد بسیار مؤ ثر بوده است .نیروی هوايی با کسب برتری هوايی توانسته است
ضمن ممانعت از تهاجم مؤثر هواپیماهای دشمن علیه اهداف راهبردی خودی ،پوشش هوايی
الزم را در حمايت از عملیات نیروهای سطحی فراهم نمايد .اين نیرو با بمباران مراکز نفتی،
پااليشگاهها ،پلها ،قرارگاه های عملیاتی و قطع خطوط مواصالتی توانسته است ماشین جنگی
دشمن را متوقف نموده و او را از دسترسی به اهداف خود محروم سازد .شناسايی راهبردی
هوايی کمک شايانی به آگاهی يافتن از گسترش و تحرکات نیروهای دشمن در منطقه نبرد
کرده است .درتحرک هوايی (ترابری هوايی) اين نیرو توانسته است با جابجايی عظیم نیروها،
تجهیزات و اقالم آمادی به خط مقدم ،زمینه تجهیز و پشتیبانی بموقع نیروهای خودی را فراهم
سازد.
واژگان کلیدی :مأموريتهای نیروی هوايی ،عملیات علیه نیروی هوايی دشمن ،عملیات
مجزا کردن منطقه نبرد ،عملیات پشتیبانی نزديک هوايی ،شکست حصر سوسنگرد

 .6سرتیپ 9نیکبخش حبیبی :استاديار دانشگاه هوايی شهید ستاری ،رئیس مرکز مطالعات راهبردی نهاجا.
 .9مجید يوسفی :دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی ،مدير پژوهش مرکز مطالعات راهبردی نهاجا.
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 .1مقدمه
رژيم صدام به تقلید از راهبرد رژيم صهیونسیتی در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل،
حمله برقآسايی را به قصد غافلگیری نیروی هوايی ايران در روز  96شهريور 6903آغاز کرد .در
اين حمله ،نیروی هوايی عراق با  639فروند جنگنده و بمبافکن ،پايگاههای هوايی ،فرودگاهها
و اهداف راهبردی جمهوری اسالمی ايران را نشانه گرفت .اما به علت فقدان توانمندی اطالعات
عملیاتی الزم جهت ارزيابی عینی کارآيی خود در برابر زمان حمله و میزان مقاومت نیروهای
کشورمان دچار ضعف بود و نتوانست از حمله غافلگیرانه به اهداف مورد نظر برسد.
در پاسخ به حمالت هوايی عراق ،نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران فقط دو
ساعت بعد از حمله دشمن ،با انجام عملیاتی به نام «اولین پاسخ» در قالب دو گروه پروازی
«البرز» و «آلفا رد» پاسخ محکمی در همان ساعات آغازين جنگ به نیروهای عراقی داد.
فردای آن روز ،يعنی در آستانه طلوع صبحگاه سهشنبه اول مهر  ،6903خلبانان نیروی
هوايی ارتش ج.ا.ا همزمان با ابالغ رمز «کمان  »33عملیاتی به نام «انتقام» با  619فروند
هواپیماهای جنگنده بمبافکن و با پشتیبانی 691فروند هواپیمای شکاری مسلح61 ،سورتی
پشتیبانی نزديک هوايی9 ،سورتی شناسايی هوايی و  91سورتی ترابری هوايی ،مجموعاً با 996
سورتی پروازی در يک روز (حبیبی )961 :6939،حمالت ويرانکننده خود را علیه اهداف
حیاتی دشمن آغاز کردند.
در اين عملیات ،تمامی پايگاهها و مراکز مهم عراق ،به استثنای پايگاه الولید در نزديکی
مرز اردن ،مورد هدف قرار گرفتند .در پی اين عملیات برقآسا ،نیروی هوايی عراق برای مدت
طوالنی نیمی از توان عملیاتی خود را از دست داد.
با انجام اين عملیات غرور آفرين ،نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی موفق شد برتری
هوايی 6را کسب کند و بر آسمان صحنه جنگ تسلط يافته و ابتکار عمل را در دست گیرد .اين
نیرو سپس موج حمالت خود را متوجه يگانهای زرهی ،پیاده ،مکانیزه ،توپخانه ،قرارگاههای

 .6برتری هوايی آن درجه از تسلط بر جنگ هوايی يک کشور علیه کشوری ديگر است که انجام عملیات هوايی ،زمینی و
دريايی را در يک زمان و مکان مشخص ،بدون دخالت مؤثر و بازدارنده دشمن ممکن مینمايد.
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تاکتیکی ،قرارگاههای آمادی ،ستونهای نظامی و همچنین محورهای مواصالتی نیروهای پیاده
دشمن کرد.
سرلشکر عراقی وفیق السامرايی در مورد اثربخشی حمالت اولیه نیروی هوايی ايران ،چنین
گفته است« :به دنبال حملههای هوايی ايران در روز دوم جنگ علیه بغداد و ديگر شهرها ،آن هم
به صورت قدرتمندانه ،روحیه فرماندهان عالیرتبه نظامی ما متزلزل شد و گزافهگويی مسئوالن
درمورد نتايج عملیات دفاع هوايی نیز به تزلزل روحیه آنها افزود( ».السامرايی)13 :6999،
با تداوم حمالت بیوقفه نیروی هوايی به عقبه دشمن ،تأسیسات نفتی ،باندهای پروازی،
خطوط تدارکاتی ،سوخت و آذوقه دشمن به شدت بمباران شدند و به همین دلیل ،از شتاب
اولیه ماشین جنگی دشمن کاسته شد .در صحنههای عملیاتی زمینی جبهههای نبرد نیز،
نیروی هوايی به کمک هوانیروز هر روز و بیوقفه به ستونهای در حال پیشروی يگانهای
دشمن يورش میبردند و موفق شدند تلفات سنگینی را بر آنها وارد کرده و نوک حمالت پیکان
مهاجمان را کند کنند و  60روز طاليی و حیاتی را عراقیها بگیرند.
سرلشکر وفیق السامرايی درکتاب «ويرانی دروازه شرقی» در مورد روزهای اول جنگ
چنین اظهار داشته است:
« نیروی هوايی (ايران) در روزهای آغاز جنگ با انجام پروازهای متعدد و دلیرانه و
هدف قراردادن يگانهای در حال پیشروی عراقی با حمله به مواضع پدافندی خسارات و
ضايعات سنگینی به آن وارد آورد و کلید فتح باب نابودی راهبرد جنگ برق آسای عراق
بودند( ».همان)11 :
در ادامه جنگ و از نیمه دوم آبان  ،6903حرکت يگانهای زمینی متجاوز عراقی در اکثر
جبهههای جنگ در برابر ارتش ايران متوقف شد و دشمن به اهداف عملیاتی خود که اشغال سه
روزه خوزستان بود ،نرسید .رئیس کل استخبارات عراق در اين باره مینويسد :اهداف عملیاتی ما
در خاک ايران عبارت بودند از :بهکارگیری تالش اصلی در منطقه خوزستان به منظور اشغال
استان خوزستان ،پیشروی سريع در منطقه میانی تا ارتفاعات دربرگیرنده پاتاق ،گیالنغرب و
صالحآباد و تثبیت نیروهای ايرانی در منطقه شمالغرب (ذاکری.)696 :6939،
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بايد آخرين تک گسترده متجاوز عراق در صحنه عملیات خوزستان را در  99آبان در منطقه
سوسنگرد دانست (معین وزيری )01 :6939،که تا تاريخ  91آبان ادامه پیدا کرد.
در اين عملیات ،نقش عملیات نیروی هوايی در آزادسازی سوسنگرد بسیار چشمگیر بوده
است ،تا آنجا که حتی تعدادی از کارکنان پايور داوطلب نیروی هوايی در جبهههای زمینی در
دفاع از سوسنگرد جانفشانی کردند و به شهادت رسیدند.
لذا سوال اصلی تحقیق اين است که اثربخشی مأموريتهای عملیاتی نیروی هوايی ارتش
جمهوری اسالمی در انهدام و نابودی دشمن در شکست حصر سوسنگرد چگونه بوده است؟
 .2وضعیت نیروهای سطحی در منطقه عملیاتی سوسنگرد
همزمان با حمالت هوايی ،نیروهای زمینی ارتش عراق نیز در سه صحنه عملیاتی مستقل
از شمال قصرشیرين تا خرمشهر تجاوز سراسری خود را آغاز کردند .در صحنه عملیاتی جنوب
(استان خوزستان) سپاه 9عراق شامل پنج لشکر (سه لشکر زرهی و دو لشکر مکانیزه) با هدف
تصرف خرمشهر ـ آبادان ،بستان ـ سوسنگرد ـ اهواز ـ دزفول و انديمشک حمالت خود را آغاز
کردند .درصحنه عملیاتی میانی (استان ايالم و کرمانشاهان) سپاه 9عراق با پنج لشکر (دو لشکر
زرهی ،يک لشکر پیاده و دو لشکر مکانیزه) با هدف تصرف سومار ـ نفتشهر ،گیالنغرب،
قصرشیرين و سرپل ذهاب تجاوز خود را آغاز نمودند .در صحنه عملیاتی شمال (استان
کردستان ،آذربايجان غربی) لشکر 9پیاده با هدف کمک به تجزيه کردستان و تصرف پارهای
ارتفاعات در آذربايجان غربی اقدام به تک نمود (نیازمند.)16 :6939،
در محور میانی خوزستان ،مقاومت سرسختانه نیروهای ايرانی مانع از تصرف اهواز به دست
دشمن گرديد .اين مقاومت باعث شد تا عراق بارها سمت حمالت خود را تغییر دهد ،ولی
هیچ گاه نتوانست موفقیتی در اين زمینه به دست آورد .لذا جهت حفظ روحیه نیروهای متجاوز
خود تصرف سوسنگرد را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند با تغییر نام آن به خفاجیه زمینه
تبلیغاتی محدودی را فراهم آورد (دادوند.)961 :6939،
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سوسنگرد طبق تقسیمات کشوری مرکز دشت آزادگان است و در شمالغربی اهواز به
فاصله  00کیلومتری اين شهر قرار گرفته و هويزه در جنوبغربی و بستان در شمالغربی آن
قرار دارند (علیاکبری ،صباحی ،عینینرگسه .)669 :6939،
اشغال شهر سوسنگرد به مفهوم اشغال شهر اهواز نیز بود ،چرا که درصورت الحاق لشکر 3زرهی
عراق با لشکر 0زرهی در حمیديه ،آنها میتوانستند عملیات مشترک انجام دهند و در اين صورت
امکان پدافند در مقابل اين دو لشکر در اطراف شهر اهواز میسر نبود (ذاکری.)31 :6939،
سپاه 9عراق در تاريخ  67آبان  ،6903به لشکر  3زرهی تقويتشده دستور داد با زير امر
گرفتن تیپ 69زرهی لشکر 9زرهی (ابن الولید) در ساعت  6166روز  99آبان ،به سوسنگرد
تک نموده و اين شهر را تصرف نمايد (معینوزيری.)06 :6939،
تک نیروهای عراقی به منطقه سوسنگرد با پشتیبانی همهجانبه توپخانه و بالگردها از چهار
محور آغاز گرديد و در اثر فشار دشمن ،تیپ 9زرهی لشکر 39به دشت آزادگان عقبنشینی کرد
(دافوس آجا.)79 :6936،
بدين ترتیب نیروهای عراقی موفق شدند در روز  99آبان ،در غرب سوسنگرد تا دهالويه و
در شرق آن تا ابوحمیظه پیشروی کنند و در شمال کرخه نیز به نزديک اين شهر برسند
(معینوزيری.)06 :6939،
شهر سوسنگرد از سه جهت (جنوب ،غرب ،شرق) در محاصره قرارگرفت (دافوس.)79 :6936،
در مقابل نیروهای متجاوز ،نیروهای خودی با ترکیبی از تیپ 9زرهی لشکر 39باگروههای رزمی619
پیاده و 97زرهی و تیپ 9زرهی لشکر ،39نیروهای نامنظم دکتر چمران به استعداد تقريبی  606نفر
و نیروهای سپاه پاسداران و مردمی منطقه حمیديه به استعداد حداکثر  966نفر ادغام شده در
گردانهای درخط تیپ 9زرهی دزفول ،صفآرايی کرده بودند (تراب ذاکری :6939،صص .)13-11
در روز  91آبان ،دشمن حلقه محاصره سوسنگرد را تنگتر کرد و فشار خود را بر مدافعین
شهر افزايش داد .در بعد از ظهر روز  90آبان ،افراد پیاده دشمن وارد شهر سوسنگرد شدند و حاشیه
شرقی و جنوبی آن را اشغال کردند (معینوزيری .)06 :6939،در رابطه با شرايط سخت آن روزهای
حصر سوسنگرد ،مقام معظم رهبری در بیان خاطرات خود اينگونه میفرمايند:
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« داخل سوسنگرد تقريباً کسی را نداشتیم .به مردم گفته بوديم تخلیه کنید ،نیروهای
ارتش و سپاه هم کم بودند .يک سرگرد نیروی هوايی را فرمانده نیروهای مستقر در سوسنگرد
کرده بوديم .يعنی هم ارتش و هم سپاه و نیروهای نامنظم که تحت فرماندهی شهید چمران
بود ،تحت فرماندهی او بودند .البته تعدادی از بچههای افسر نیروی هوايی که با میل و رغبت
داوطلب جنگ شده بودند ،آنجا بودند69 .ـ 69افسر که يکیشان هم شهید شد .مدافعین شهر
سوسنگرد همین عده قلیل بودند .گمان نمیکنم تعداد نیروها به  966نفر هم میرسید .يقین
داشتیم اگر عراقیها سوسنگرد را بگیرند ،همه بچهها قتل عام خواهند شد (دافوس آجا:6936،
 .)79باألخره در ساعت  6196روز  91آبان ،آفند متقابل رزمندگان ما برای درهم شکستن
محاصره سوسنگرد آغاز گرديد .حدود ساعت  69مقاومت نیروهای دشمن در هم شکسته شد و
آنها مجبور به عقبنشینی گرديدند( ».معینوزيری.)06 :6939،
 .3عملیات شناسایی رزمی و پشتیبانی هوایی
نیروی هوايی به دلیل نوع و ويژگی تجهیزات و جنگافزارها ،به خصوص سیالی که از آن
استفاده میکند (هوا) ،دارای ماهیتی است که میتواند بسیار سريعتر از ديگر نیروها وارد عمل
شود و در هنگام نیاز ،مأموريت خود را با سرعتی باال ،در فاصلهای دور از پايگاه و در اسرع وقت
به مرحله اجراء بگذارد .برد مناسب ،تحرک ،واکنش سريع و قابلیت انعطاف در شرايط تاکتیکی،
از مشخصات اصلی قدرت هوايی به شمار میروند (حبیبی.)996 :6939،
براساس اين ويژگی ،مأموريتهای نیروی هوايی به دو دسته عمده تقسیم میشوند که عبارتند
از )6( :مأموريتهای رزمی ( )9مأموريتهای پشتیبانی رزمی (حسینی.)991 :6999،
الف) مأموريتهای رزمی نیروی هوايی عبارتند از:
 -6عملیات هوايی علیه نیروی هوايی
 -9عملیات مجزا کردن منطقه
 -9عملیات پشتیبانی هوايی

دشمن6

نبرد9

نزديک9

1 . Counter Air Operations
2 . Interdiction Battle field Air
3 . Close Air Support

تحلیل اثربخشی مأموريتهای نیروی هوايی ج.ا.ا در 633/ ...

 -1عملیات شناسايی

هوايی6

 -0عملیات ترابری هوايی تاکتیکی( 9تحرک هوايی)
مأموریت عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن

عملیات علیه نیروی هوايی دشمن عبارتست از تالش هوايی برای انهدام و خنثی نمودن
قدرت هوايی دشمن به منظور کسب برتری هوايی توسط هواپیماهای شکاری و شکاری
بمب افکن از طريق انهدام هواپیماهای دشمن ،انهدام سامانه دفاع هوايی و کلیه منابعی که
عملیات هوايی دشمن را پشتیبانی مینمايند.
مأموریت عملیات مجزا کردن منطقه نبرد

عملیات مجزا کردن منطقه نبرد عبارت است از تالش هوايی به منظور انهدام ،خنثی کردن ،و
يا تأخیر در عملیات نیروهای سطحی دشمن ،به وسیله گسیختن حرکت نیروها به داخل و يا در
فواصل و يا خارج از منطقه نبرد .اين عملیات معموالً در ماوراء لبههای جلوی منطقه نبرد (لجمن)
و خارج از حداکثر برد جنگافزارهای نیروی زمینی (خط هماهنگی آتش) انجام خواهد شد.
مأموریت پشتیبانی نزدیك هوایی

عملیات پشتیبانی نزديک هوايی ) (CASعبارت است از تک علیه هدفهايی از دشمن که
در نزديکی نیروهای خودی واقع شدهاند.
عملیات شناسایی هوایی

شناسايی هوايی تاکتیکی مهمترين منبع فراهم نمودن اطالعات است و در عملیات مشترک
نقش اصلی را بر عهده دارد .با استفاده از شناسايی هوايی ،اطالعات اولیه در ارتباط با حرکات
نظامی دشمن و مقاصد آن از قبیل تهیه تدارکات جنگی ،گسترش نیروها ،فعالیتهای هوايی و
تهديدات ضدهوايی توپخانه و موشکی در دسترس قرار میگیرد.

1 . Tactical Air Reconnaissance Operations
2 . Tactical Air Lift Operations
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عملیات ترابری هوایی تاکتیکی (تحرک هوایی)
الف) تحرک هوایی

تحرک هوايی عبارت است از ترابری هوايی يگانها ،کارکنان ،تدارکات و تجهیزات به وسیله
پرتاب يا نشستن هواپیماهای ترابری.
ب) مأموریتهای پشتیبانی رزمی نیروی هوایی

اين مأموريتها عبارتند از:
 عملیات جنگ الکترونیک (جنگال)
 عملیات سوخترسانی هوايی
 عملیات تجسس و نجات
 .6عملیاتهای نهاجا در راستای شکست حصر سوسنگرد در تاریخ  22و  23آبان59
عملیات شناسایی هوایی

پايگاه يکم شکاری تعداد دو سـورتی پرواز شناسايی (عکسبرداری هوايی) از جبهههای
جنوب و منطقه عملیاتی سوسنگرد را جهت کسب آگاهی از تحرکات دشمن به انجام رساند.
عملیات ترابری هوایی تاکتیکی

 تعداد هشت سورتی پرواز هواپیمای سی ،696تعداد شش سورتی پرواز هواپیمای ترابری
اف ،97نیرو ،مجروح و اقالم پشتیبانی و مورد نیاز مناطق عملیاتی را جابجا نمودند .همچنین
تعداد دو سورتی پرواز هواپیماهای جت استار و تعداد يک سورتی پرواز هواپیمای جت
فالکون جهت جابجايی فرماندهان و مسئولین سیاسی و نظامی انجام گرديد.
 تعداد سه سورتی پرواز هواپیمای  717و تعداد پنج سورتی پرواز هواپیمای بوئینگ ،767
جهت سوخترسانی به هواپیماهای شکاری صورت پذيرفت.
 تعداد هشت سورتی پرواز هواپیمای سی 696و دو سورتی پرواز هواپیمای ترابری اف97
نیروها ،مجروحین و اقالم پشتیبانی و مورد نیاز مناطق عملیاتی راجابجا کردند ،همچنین
تعداد دو سورتی پرواز هواپیماهای جت استار و تعداد يک سورتی پرواز هواپیمای جت
فالکان فرماندهان ،مسئولین سیاسی و نظامی را جابجا نمودند.
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 تعداد سه سورتی پرواز هواپیمای  717و تعداد پنج سورتی پرواز هواپیمای بوئینگ ،767
جهت سوخت رسانی به هواپیماهای شکاری انجام گرفت.
عملیات هوایی نیروی هوایی دشمن

 پايگاه سوم شکاری همدان (شهید نوژه) با انجام شش سورتی پرواز گشت و مراقبت
مسلحانه هوايی جهت تأمین دفاع هوايی ،منطقه نبرد را به صورت گشت و مراقبت هوايی
مسلحانه بر فراز يگانهای خودی در منطقه غرب و جنوب (سوسنگرد) به انجام رساند.
 پايگاه چهارم شکاری تعداد  69سورتی پرواز مراقبت هوايی مسلحانه برای تأمین دفاع
هوايی منطقه نبرد بر فراز يگانهای خودی در سوسنگرد انجام داد (مرکز مطالعات
راهبردی نهاجا ج. )179 :6939 ،9
 پايگاه هشتم شکاری در اصفهان نیز تعداد  99سورتی پرواز مراقبت مسلحانه هوايی با
احتساب سوختگیری در هوا بر فراز مناطق عملیاتی قرارگاه لشکر 11ارومیه در آذربايجان
غربی تا لشکر 96زرهی در گیالنغرب و کرمانشاه و لشکرهای 39و  61زرهی در مرکز
استان خوزستان با هواپیماهای اف 61به انجام رسانید (همان.)173 :
 پايگاه سوم شکاری (شهید نوژه) همدان ضمن انجام تعداد چهار سورتی پرواز گشت و
مراقبـت مسلحانه هوايی ،مناطق و هدفهای حساس و مهم پرواز صحنه عملیات را تحت
پوشش قرار دادند و تک هوايی دشمن را دفع کردند.
 پايگاه چهارم شکاری دزفول ضمن انجام تعداد 61سورتی پرواز ،مراقبت مسلحانه هوايی
مناطق و هدفهای حساس و مهم پرواز صحنه عملیات سوسنگرد را تحت پوشش قرار
دادند و تکهای هوايی دشمن را دفع کردند.
عملیات مجزا کردن منطقه نبرد

 تعداد دو فروند هواپیمای فانتوم اف1ا ی تأسیسات نفتی حلفائیه را در استان العماره در
هم کوبیدند تا دشمن را در تأمین سوخت و انرژی در منطقه عملیاتی سوسنگرد دچار
مشکل سازند (مرکز مطالعات راهبردی نهاجا ج.)097 :6939 ،9
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 دو فروند هواپیماهای اف 1ای پايگاه سوم شکاری همدان يک دهانه پل و يک پل ارتباطی
در جنـوب کرکوک درمنطقه «توزخرماتو» و اطراف سوسنگرد را بمباران کردند و
پیروزیهايی را به واسطه حمالت سنگین هوايی به دست آوردند (همان.)099 :
 درساعت  ،6300يک دسته دو فروندی هواپیمای اف0ای جهت انهدام نیروهای دشمن در
شمالغرب ايستگاه حمید ،اعزام گرديدند.
 در ساعت  ،6669يک دسته دو فروندی هواپیمای اف 1دی مأمور از پايگاه يکم شکاری به
يگان بر روی جاده بستان و سوبله ،چند خودرو و ادوات زرهی و سنگرهای دشمن در
منطقه بستان را منهدم کردند.
 در ساعت  6160مورخه فوق ،يک دسته دو فروندی هواپیمای اف0ای جهت انهدام
نیروهای دشمن در منطقه شمالغرب سوسنگرد به پرواز درآمدند.
عملیات پشتیبانی نزدیك هوایی

 پايگاه چهارم شکاری با مأموريتهای رزمی خود در چهار دسته پروازی مجزا به نیروهای
دشمن مستقر در شمالشرقی حلفائیه و هويزه حمله بردند ،که در نتیجه موجب انهدام
نفرات و ادوات دشمن گرديدند.
 در ساعت  ،6660يک دسته دو فروندی هواپیمای اف0ای جهت انهدام نیروهای دشمن
در شمالشرقی حلفائیه به پرواز درآمدند.
 در ساعت  ،6960يک دسته دو فروندی هواپیمای اف1دی مأمور به يگان جهت انهدام
نیروهای دشمن در سمت هويزه به پرواز درآمدند.
 در ساعت  ،6099يک دسته دو فروندی هواپیمای اف1دی مأمور به يگان جهت انهدام
نیروهای دشمن در سمت هويزه اعزام گرديدند.
 پايگاه چهارم شکاری مأموريت های رزمی خود را در سه دسته پروازی مجزا به نیروهای
دشمن مستقر در شمال غرب سوسنگرد ،حمیديه و غرب بستان به نیروهای دشمن حمله
بردند که در نتیجه موجب انهدام و تخريب ادوات دشمن گرديد (همان.)093 :
 پايگاه هشتم شکاری در اصفهان نیز  69سورتی پرواز مراقبت مسلحانه هوايی بر فراز
استانهای خوزستان ،آذربايجان کردستان و کرمانشاه و اصفهان انجام داد (همان.)096 :

تحلیل اثربخشی مأموريتهای نیروی هوايی ج.ا.ا در 969/ ...

مهمات مصرفی

 در مجموع عملیاتهای رزمی ،مقدار  669هزار و 999پوند از انواع بمبهای
69هزار و 166تیر فشنگ بیست میلیمتری
696 هزارو 116پوند بمب از انواع بمبهای
میلیمتری

MK-82

و

HEI
MK-82

و 61هزارو 116تیر فشنگ بیست

HEI

خسارات خودی

 يک فروند هواپیمای اف 0به شماره  7699در ساعت  66:10در شمالشرق تأسیسات
نفتی موصل به وسیله آتشبارهای ضدهوايی دشمن مورد هدف قرار گرفت و در خاک
عراق سقوط کرد و خلبان آن ستوانيکم پرويز ذبیحی به شهادت رسید.
 روزنامه جمهوری اسالمی ايران در اين روز ( )03/9/99مینويسد که دشمن  60کیلومتر
در سوسنگرد عقبنشینی کرده و  666دستگاه تانک و خودرو و نفربر زرهی دشمن منهدم
شده و 706نفر از نی روهای دشمن به هالکت رسیدند ،که اين خبر در پی حمالت هوايی
پايگاه چهارم شکاری به اطراف سوسنگرد و هويزه بازتاب فراوانی داشته است (مرکز
مطالعات راهبردی نهاجا ج.)191 :6939 ،9
 در عملیات پشتیبانی نزديک هوايی در منطقه غرب سوسنگرد ،يک فروند هواپیمای
اف1دی فانتوم به شماره  1199به فرماندهی سروان خلبان هوشنگ کیانآرا و کمک
خلبانی ستوانيکم خلبان علیاکبر سامانی در منطقه بستان مورد اصابت گلوله دشمن قرار
گرفت و سقوط کرد .خلبانان آن به شهادت رسیدند.
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تصوير زير نمای کلی عملکرد عملیاتهای نهاجا را در آزادسازی سوسنگرد نشان داده است.

عملیات شناسایی هوایی

 پايگاه يکم شکاری با دو سورتی مأموريت شناسايی از مناطق عملیاتی جنوب را با
موفقیت به پايان رساند.
 پايگاه چهارم با انجام دو سورتی پرواز هواپیماهای اف 0عکسبرداری هوايی مورد
درخواست لشکر 39را جهت شناسايی حرکات نظامی و مقاصد دشمن ،از قبیل تهیه
تدارکات جنگی ،گسترش نیروها ،فعالیتهای هوايی و تهديدات ضدهوايی توپخانه و
موشکی انجام داد.
انهدام تعدادی از پلهای راهبردی عراق در این روز ()59/7/23

هرچند عملیات انهدام پلهای راهبردی در داخل خاک عراق از روز دوم مهـر  6903آغاز
شده بود ،ولی آخرين تالش منسجم جهت انهدام پلهای راهبردی عراق در اين روز صورت
گرفت.

تحلیل اثربخشی مأموريتهای نیروی هوايی ج.ا.ا در 960/ ...

انهدام پلها در منطقه نفوذ و عمق خاک عراق

پل العماره در استان میسان که اکنون اين استان عماره خوانده میشود (بر روی رود دجله
به نام سید عباس) ،پل سابله بر روی رودخانه کرخه ،پل راهآهن زاخو ،پلهای الحلفائیه ،پل
توزخرماتو ،پل تنومه بر روی شطالعرب (اروند) واقع در شرق بصره.
نتایج حاصله عملیات انهدام پلها

در جبهه جنوب ،به ويژه درمحور الحلفائیه به فکه ،موسیان ،بستان و مناطق تحت اشغال
ارتش عراق در خوزستان ،مجموع اين سلسله عملیات هوايی و عملیات ديگر هوايی حرکت رو
به جلو دشمن را با محدوديتهای چشمگیری روبهرو نمود و حرکتهای لجستیکی دشمن
شامل قابلیت تحرک عمومی ،مهماترسانی به نیروها ،جابجايی سربازان ،تدارک گروههای
رزمی ،تعمیر و نگهداری سالح ها و برخی امتیازات ديگر را از نیروهای سپاه سوم ارتش عراق
سلب نمود (حبیبی ،سلکی.)061 :6939 ،
 .7صدور دستور ایجاد دسك هوایی در سطح لشکرها و قرارگاههای نیروی زمینی (در
)59/1/23
نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران اندک اندک با لشکرها و يگانهای نیروی
زمینی ارتش نوعی همکاری کالسیک حرفهای و عملی را سامان داد .تا اين تاريخ ،نیروهای
هوايی و زمینی بدون آگاهی کامل از عملیات يکديگر تقريباً غیرهماهنگ عمل میکردند.
سرهنگ خلبان جواد فکوری به قرارگاه تاکتیکی هوايی در پايگاه هوايی دزفول دستور داد که
دسکهای 6فعال و عملیاتی را در سطح لشکرها و قرارگاههای نیروی زمینی ارتش راهاندازی
نمايد 9.اين دسکها يکی در لشکر 96حمزه با نام دسک کرخه و ديگری در لشکر 39زرهی با
نام دسک اهواز بود (همان 069 :و .)069

 .6واژه “ ”DASCاز اختصار واژگان“ ” DIRECT AIR SUPPORT CENTERتشکیل شده است.
 .9دسک سازمان تاکتیکی هوايی است ،که مديريت حمالت هوايی و دفاع هوايی را از منطقه عملیات يک لشکر بر عهده
می گیرد .اين سازمان در کنار ستاد فرمانده لشکر و زير امر او تشکیل میگردد و در عملیات مشترک نقش مشاور
تخصصی فـرمانده لشکر را ايفا میکند.
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 .1عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن در تاریخ 59/1/24
پايگاه سوم شکاری (شهید نوژه) همدان ضمن انجام تعداد چهار سورتی پرواز گشت و
مراقبـت مسلحانه هوايی مناطق و هدفهای حساس و مهم پرواز ،صحنه عملیات را تحت پوشش
قرار دادند و تک هوايی دشمن را دفع کردند (مرکز مطالعات راهبردی نهاجا ج.)966 :6939 ،6
عملیات مجزا کردن منطقه نبرد

پايگاه سوم شکاری در همدان با تعداد هشت فروند هواپیمای اف1ای به پادگان نظامی در
 96مايلی شمالغرب شهر العماره و يک اردوگاه نظامی در نزديکی شهر علیشرقی غرب منطقه
عملیاتی سوسنگرد ،حمله هوايی نمودند و  99دستگاه کامیون ،خودرو و نفربر زرهی،
دستگاههای مخابراتی ،يک پاسگاه فرماندهی دشمن در شمالغرب العماره و تعدادی خودرو
حامل مهمات و مواد سوختی در فاصله  96مايلی غرب شهر العماره نزديک به شهر علیشرقی
را مورد هدف بمباران قرار دادند.
عملیات شناسایی هوایی :پایگاه چهارم شکاری

دو سورتی پرواز عکسبرداری هوايی با هواپیماهای اف 0بنا به درخواست لشکر39
برنامهريزی نمود.
عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن

پايگاه چهارم شکاری دزفول تعداد  61سورتی پرواز گشت و مراقبت مسلحانه هوايی مناطق
و هدفهای حساس و مهم پرواز صحنه عملیات را تحت پوشش قرار دادند و تک هوايی دشمن
را دفع کردند (حبیبی ،سلکی.)090 :6939 ،
عملیات پشتیبانی نزدیك هوایی

پايگاه چهارم شکاری در ساعت  ،67:10با اعزام يک دسته دو فروندی هواپیمای اف0ای
جهت انهدام نیروهای دشمن در شمال سوسنگرد و انهدام هدف در جنوب بستان حمله هوايی
نمود و موجب انهدام و تخريب ادوات دشمن گرديدند.
عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن

پايگاه هشتم شکاری در اصفهان ،تعداد  69سورتی پرواز گشت و مراقبت مسلحانه هوايی
با هواپیمای اف 61را در غرب و جنوب کشور و به ويژه منطقه عملیاتی سوسنگرد انجام داد
(همان.)097 :

تحلیل اثربخشی مأموريتهای نیروی هوايی ج.ا.ا در 967/ ...

تحرک هوایی (ترابری هوایی)

تعداد هشت سورتی پرواز هواپیمای سی 696و تعداد  66سورتی پرواز هواپیمای ترابری
اف 97نیرو ،مجروحین و اقالم پشتیبانی و مورد نیاز مناطق عملیاتی را جابجا کردند .تعداد
شش سورتی پرواز هواپیماهای جت استار و تعداد دو سورتی پرواز هواپیمای جت فالکان
فرماندهان و مسئولین سیاسی و نظامی را جابجا نمودند.
سوخترسانی

تعداد سه سورتی پرواز هواپیمای  717و تعداد پنج سورتی پرواز هواپیمای بوئینگ767
سوخترسانی به هواپیماهای شکاری را به پايان رساندند.
مهمات مصرفی

 93هزارو 996پوند از انواع بمبهای  MK-82و 3هزار و 316تیر فشنگ  96مم

HEI

تلفات و خسارات خودی

در ساعت  ،6716يک فروند هواپیمای اف 0به شماره  ،7667به خلبانی سرگرد
شهابالدين سلطانی ،در منطقه عملیاتی سوسنگرد مورد اصابت گلولههای ضدهوايی دشمن
واقع گرديد و سقوط کرد و خلبان آن به درجه رفیع شهادت رسید .او از هنرآموزگاران خلبان
قديمی در پرواز هواپیمای اف 0بود.
 .9عملیات شناسایی هوایی در تاریخ 59/1/25
پايگاه يکم شکاری بر اساس درخواست و دستور قرارگاه عملیات هوايی دزفول ،اقدام به يک
سورتی پرواز شناسايی عکسبرداری هوايی از منطقه عملیاتی سوسنگرد نمود (همان.)016 :
عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن

پايگاه سوم شکاری همدان تعداد هفت سورتی پرواز گشت و مراقبت مسلحانه هوايی بر فراز
قرارگاه تیپ 9ازلشکر 96زرهی در غرب و سرپل ذهاب و سوسنگرد انجام داد (همان.)019 :
عملیات پشـتیبانی نـزدیك هوایـی

پايگاه سوم شکاری همدان تعداد دو سورتی پرواز بمباران بر اساس تهیه آتش پشتیبانی نزديک
هوايی علیه يگانهای دشمن در داخل خاک خودی در منطقه جنوب و سوسنگرد به انجام رساند.
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عملیات مجـزا کردن منطقه نبـرد

پايگاه سوم شکاری همدان يک سورتی پرواز بمباران هوايی علیه هدفی در داخل خاک
عراق به انجام رسانید.
عملیات شناسایی هوایی

انجام دو سورتی پرواز عکسبرداری هوايی با هواپیماهای اف 0مورد درخواست لشکر39
برنامهريزی و ابالغ گرديد.
عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن

پايگاه چهارم شکاری 61سورتی پرواز مراقبت مسلحانه هوايی زير نظر رادار دزفول در دفاع
هوايی متوسط از استان خوزستان را انجام داد.
عملیات مجـزا کردن منطقه نبـرد

پايگاه چهارم شکاری شش سورتی پرواز بمباران هوايی علیه اهدافی در داخل خاک عراق و
وارد نمودن ضرباتی بر عقبه لشکر 3زرهی عراق در محور حلفائیه به فکه و محور کويته به
حلفائیه و در غرب سوسنگرد برای کند کردن روند حرکات لشکر 3زرهی ،به ويژه تیپ 69زرهی
که برای تصرف سوسنگرد مأموريت يافته بود ،انجام داد .مأموريتهای رزمی اين پايگاه در سه
دسته پروازی مجزای دو فروندی به شرح زير انجام گرديد:
عملیات پشـتیبانی نـزدیك هوایـی

 در ساعت  ،6969يک دسته دو فروندی هواپیمای اف 0ای جهت انهدام نیروهای
دشمن درمحور حلفائیه ـ فکه به پرواز درآمدند.
 در ساعت  ،6969يک دسته دو فروندی هواپیمای اف0ای جهت انهدام نیروهای
دشمن در محور کويته اعزام گرديدند.
 در ساعت  ،6161دو فروند هواپیمای اف1دی جهت انهدام نیروهای دشمن در محور
سوسنگرد به پرواز درآمدند.

تحلیل اثربخشی مأموريتهای نیروی هوايی ج.ا.ا در 963/ ...

عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن

پايگاه هفتم شکاری در شیراز تعداد  3سورتی پرواز برای مراقبت مسلحانه هوايی از بخش
جنوبغربی کشور انجام داد.
عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن

پايگاه هشتم شکاری در اصفهان تعداد  61سورتی پرواز مراقبت مسلحانه هوايی در غرب و
شمالغرب کشور به انجام رسانید (مرکز مطالعات راهبردی نهاجا ج 019 :6939 ،4الی .)010
تحرک هوایی(ترابری هوایی)

تعداد  97سورتی پرواز هواپیمای سی 696و تعداد دو سورتی پرواز هواپیمای ترابری اف97
نیروها ،مجروحین و اقالم پشتیبانی و مورد نیاز مناطق عملیاتی را جابجا نمودند .تعداد سه
سورتی پرواز هواپیماهای جت استار و تعداد شش سورتی پرواز هواپیمای جت فالکان
فرماندهان و مسئولین سیاسی و نظامی را جابجا نمودند.
سوخترسانی

تعداد دو سورتی پرواز هواپیمای  717و تعداد هفت سورتی پرواز هواپیمای بوئینگ 767
جهت سوخترسانی به هواپیماهای شکاری انجام پذيرفت.
مهمات مصرفی
11هزارو 396پوند از انواع بمبهای MK-82و 66هزارو 716تیر فشنگ  96میلیمتری. HEI
خسارات وارده برنیروی خودی

يک فروند هواپیمای اف0ای به شماره  ،7609جمعی پايگاه چهارم شکاری دزفول مورد
اصابت جنگافزارهای ضدهوايی دشمن در منطقه قرارگرفت و هواپیما سقوط کرد و خلبان آن
به شهادت رسید .خلبان آن به نام ستوانيکم خلبان کامبخش ضیايی فرصت بیرون پريدن از
هواپیمای آسیبديده را پیدا نکرد و در خاک عراق شهید شد (همان).
 .11عملیات شناسایی هوایی در تاریخ 59/1/26
پايگاه يکم شکاری مهرآباد سورتی پرواز عکسبرداری شناسايی هوايی از مناطق عملیاتی
خوزستان انجام داد (حبیبی.)013 :6939 ،
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عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن

پايگاه سوم شکاری شهید نوژه همدان تعداد چهار سورتی پرواز گشت و مراقبت مسلحانه
هوايی در منطقه غرب و استان همدان انجام داد (همان).
عملیات پشـتیبانی نـزدیك هوایـی

در پايگاه سوم شکاری ،تعداد چهار سورتی پرواز اف 1در راستای پشتیبانی نزديک هوايی از
لشکر 39زرهی اهواز برنامهريزی گرديد.
عملیات شناسایی هوایی

در پايگاه چهارم شکاری ،انجام دو سورتی پرواز عکسبرداری هوايی با هواپیماهای اف0
مورد درخواست لشکر 39برنامهريزی گرديد.
عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن

پايگاه چهارم شکاری تعداد  61سورتی پرواز گشت و مراقبت مسلحانه هوايی در مناطق
تعیین شده انجام داد (همان).
عملیات پشـتیبانی نـزدیك هوایـی

مأموريتهای رزمی پايگاه چهارم شکاری  1سورتی در دو دسته پروازی مجزا دو فروندی به
شرح زير انجام گرديد (حبیبی ،سلکی:)006 :6939 ،
 در ساعت  ،6706يک دسته دو فروندی هواپیمای اف0ای جهت انهدام نیرو و ادوات
دشمن در محور هويزه ـ سوسنگرد به پرواز درآمدند.
 در ساعت  ،6169دو فروند هواپیمای اف1دی جهت انهدام نیرو و ادوات دشمن در
حوالی سوسنگرد اعزام گرديدند.
عملیات پشتیبانی نزدیك هوایی

تعداد هشت سورتی پرواز اف 1از پايگاه ششم شکاری در راستای پشتیبانی نزديک هوايی
از لشکر 39زرهی اهواز برنامهريزی گرديد.

تحلیل اثربخشی مأموريتهای نیروی هوايی ج.ا.ا در 966/ ...

عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن

خلبانان پايگاه هشتم شکاری در اصفهان نیز تعداد  67سورتی پرواز با هواپیماهای اف 6به
عنوان مراقبت مسلحانه هوايی از ارومیه تا دزفول را پوشش دادند (مرکز مطالعات راهبردی نهاجا
ج.)009 :6939 ،9
تحرک هوایی

تعداد  69سورتی پرواز هواپیمای سی 696و دو سورتی پرواز هواپیمای ترابری اف97
نیروها و مجروحین و اقالم پشتیبانی و مورد نیاز مناطق عملیاتی را جابجا نمودند .تعداد يک
سورتی پرواز هواپیماهای جت استار و تعداد دو سورتی پرواز هواپیمای جت فالکان فرماندهان،
مسئولین سیاسی و نظامی را جابجا نمودند.
سوخت رسانی

يک سورتی پرواز هواپیمای  717و تعداد شش سورتی پرواز هواپیمای بوئینگ  767جهت
سوخترسانی به هواپیماهای شکاری انجام پذيرفت.
مهمات مصرفی
 19هزار و79پوند از انواع بمبهای  MK-82و 3هزار تیر فشنگ  96میلیمتری .HEI

 .11عملیات شناسایی هوایی در تاریخ59/1/27
پايگاه يکم شکاری يک سورتی شناسايی عکسبرداری هوايی از مناطق ارتش عراق در
استان خوزستان انجام داد (همان.)001 :
عملیات پشـتیبانی نـزدیك هوایـی

پايگاه سوم شکاری تعداد چهارسورتی پرواز اف 1در راستای پشتیبانی نزديک هوايی از
لشکر 39زرهی اهواز برنامهريزی کرد.
عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن

پايگاه چهارم شکاری دزفول در اين روز تعداد  69سورتی پرواز گشت هوايی و مراقبت
مسلحانه هوايی ،زير نظر ايستگاه رادار دزفول انجام دادند ،زيرا در سوسنگرد دشمن فعال شده
بود و هواپیماهای شکاری بمبافکن و شکاری رهگیر او فعالتر از گذشته در عملیات پشتیبانی
از نیروهای زمینی ارتش عراق شرکت میکردند (همان.)007 :
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عملیات پشـتیبانی نـزدیك هوایـی

تعداد دو فروند هواپیمای اف0ای از پايگاه چهارم شکاری دزفول در ساعت  ،6666جهت
بمباران هوايی علیه يگانهای لشکر 3زرهی در غرب سوسنگرد در داخل خاک عراق و در جوار
مرز مشترک دو کشور پرواز نمودند.
عملیات پشـتیبانی نـزدیك هوایـی

تعداد هشت سورتی پرواز اف 1از پايگاه ششم شکاری در راستای پشتیبانی نزديک هوايی
از لشکر 39زرهی اهواز برنامهريزی گرديد.
عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن

پايگاه هفتم شکاری در شیراز ،تعداد هفت سورتی پرواز هواپیماهای اف 61بر فراز
شمالغرب خلیج فارس و جزيره خارک و استان بوشهر و در کنار دزفول انجام داد.
عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن

پايگاه هشتم شکاری در اصفهان نیز ،تعـداد  60سورتی پرواز هواپیماهای اف 61به منظور
پدافند هوايی از آسـمان ارومیه تا دزفـول در سراسر مـ رز مشترک با عراق به انجام رسانید
(همان.)003 :
تحرک هوایی(ترابری هوایی)

تعداد  60سورتی پرواز هواپیمای سی 696و تعداد چهار سورتی پرواز هواپیمای ترابری
اف 97نیروها و مجروحین و اقالم پشتیبانی و مورد نیاز مناطق عملیاتی را جابجا نمودند .تعداد
يک سورتی پرواز هواپیماهای جت استار و تعداد يک سورتی پرواز هواپیمای جت فالکان
فرماندهان و مسئولین سیاسی و نظامی را جابجا کردند.
سوخت رسانی

تعداد دو سورتی پرواز هواپیمای 717و تعداد شش سورتی پرواز هواپیمای بوئینگ 767
سوخترسانی به هواپیماهای شکاری را به انجام رساندند.
مهمات مصرفی
16هزارو 169پوند از انواع بمبهای  MK-82و شش هزارو 796تیر فشنگ  96مم . HEI

تحلیل اثربخشی مأموريتهای نیروی هوايی ج.ا.ا در 969/ ...

خسارات وارده بر نیروهای خودی

 )6در ساعت  ،6666يک فروند هواپیمای اف 0به شماره  ،7697متعلق به سرگرد خوشبین
در حین انجام مأموريت ،مورد اصابت پدافند دشمن قرار گرفت و در حوالی سوسنگرد هواپیما را
ترک کرد ،ولی متأسفانه به علت فرود در رودخانه کرخه موفق به نجات خود نگرديد و به درجه
رفیع شهادت نائل آمد( .مرکز مطالعات راهبردی نهاجا ج.)693 :6939 ،6
 )9يک فروند هواپیمای اف1ای به شماره  1111به خلبانی ستوانيکم خلبان ابراهیم
امیدبخش و ستواندوم خلبـان سید محمدتقی حسینی در مأموريتی که برای بمبـاران
تأسیسـات نظامی جاده فاو ـ بصره اعزام شده بودند ،دچار سانحه شد .اين دو خلبان تا مدتها
مفقوداالثر بودند و کسی از شهادت آنان خبری نداشت (مرکز مطالعات راهبردی نهاجا ج،9
 01 :6939و .)016
همچنین در جريان آزادسازی سوسنگرد ،تعدادی از کارکنان غیور نیروی هوايی که به دفاع
از شهر پرداخته بودند ،در اين عملیات به شهادت رسیدند .اسامی آنها عبارت است از:
( )6کريم زاهد ( )9حسین سلمانزاده ( )9ابراهیم قهوهچیزاده ( )1غالمعلی حالجفدوی
( )0عبداهلل عیسیپور ( )1سید علیاکبر حیدری.
 .12تحلیل عملیاتهای هوایی انجامشده نهاجا از  22تا  27آبانماه1357
جدول ( )1سورتی پروازهای انجامشده نهاجا از  22تا  27آبانماه1357
عملیات هوایی

عملیات مجـزا

عملیات

عملیات

علیه نیروی

کردن منطقه

پشـتیبانی

شناسایی

هوایی دشمن

نبـرد

نـزدیك هوایـی

هوایی

22

19

67

9

4

69

23

79

91

69

5

61

24

76

61

69

2

90

25

19

63

1

5

16

26

01

9

1

2

63

27

01

1

9

1

19

تاریخ

تحرک هوایی

 /961گفتمان ارتشی دفاع مقدس
نمودار ( :)1سورتیهای پروازی انجامشده نهاجا از  22تا  27آبانماه1357
1359/08/22
1359/08/23
1359/08/24
1359/08/25
1359/08/26
1359/08/27

7371
62
62
5454

41 43
25
19
18
14

4 5 2 5 2 1
عملیات شناسایی
هوایی

تحرک هوایی

6 4 8

1212

8

4

8

24
17 1419

عملیات پشـتیبانی عملیات مجـزا كردن عملیات هوایی علیه
نـزدیك هوایـی

منطقه نبـرد

نیروی هوایی دشمن

 .13یافتههای تحقیق
 -6برای انجام عملیات علیه نیروی هوايی دشمن ،بیشتر هواپیماهای اف 61پايگاه هشتم
نقش اصلی را داشته ،سپس پايگاه چهارم شکاری ،هفتم شکاری ،سوم شکاری در انجام اين
عملیات فعالیت داشتهاند .تعداد باالی سورتی پروازی هواپیماهای گشت مسلح نشان میدهد
که نیروی هوايی  91ساعته و در چند منطقه از آسمان کشور در حال دفاع هوايی بوده و به
دنبال رهگیری وشکار پرندههای دشمن بوده است.
 -9در انجام عملیات مجزا کردن منطقه نبرد ،هواپیماهای اف 1پايگاه سوم شکاری نقش
اصلی را داشته و هواپیماهای پايگاه چهارم شکاری و ششم شکاری نیز در انجام اين عملیات
بسیار مؤثر بودهاند .سورتیهای پشتیبانی هوايی و مجزا کردن منطقه نبرد نشان میدهد که
مأموريت انهدام مواضع دشمن در صحنه عملیاتی و در عقبه دشمن به شدت ادامه داشته است.
 -9در انجام مأموريت شناسايی هوايی ،پايگاه يکم شکاری مهرآباد نقش اصلی را داشته و
پايگاه چهارم و دوم نیز ايفاء نقش نمودهاند .سورتی باالی پروازی هواپیماهای شناسايی نشان از
تحرک باالی دشمن در مناطق عملیاتی داشته و نیروهای سطحی برای رصد گسترش و
تحرکات دشمن ،نیازمند دريافت اطالعات فوری از مناطق درگیری بودهاند.

تحلیل اثربخشی مأموريتهای نیروی هوايی ج.ا.ا در 960/ ...

 -1در عملیات ترابری هوايی ،پايگاه يکم مهرآباد نقش اصلی را بر عهده داشته است و
پايگاه هفتم شکاری نیز در انجام اين عملیات بسیار مؤثر بوده است .تعداد سورتی باالی
هواپیما های تحرک هوايی نشان از جابجايی گسترده نیروهای خودی برای رساندن نفرات و
تجهیزات به منطقه عملیاتی و خروج مجروحین جنگی از اين مناطق داشتهاند.
 .14تحلیل مهمات مصرفی نهاجا از22تا 27آبان ماه 1357
جدول ( )2مهمات مصرفی نهاجا از22تا 27آبانماه 1357
نام پایگاه

59-1-22

59-1-23

دوم

 99096پوند
از انواع
بمبهای
 066پوندی
 MK -82به
اضافه 9666
تیرگلوله
96میلیمتری
به وزن6966
پوند

 19166پوند
بمب و تعداد
 1666تیر
فشنگ
96میلیمتری
به وزن9166
پوند

سوم

 99996پوند
بمب و تعداد
 0696تیر
فشنگ
96میلیمتری
به وزن 9679
پوند

 99996پوند
بمب به اضافه
تعداد0696
تیر فشنگ
96میلیمتری
به وزن 9679
پوند

 99996پوند
به اضافه
 0696تیر
فشنگ
96میلیمتری
به وزن 9666
پوند

 61666پوند
بمب از نوع

61بمب HD

 9تیر بمب

 91تیر بمب

و 91
بمبهای

MK-82

MK-82

به وزن1666
پوند و تعداد

به وزن
69666پوند

چهارم

MK-82

پانصد پوندی

MK-82

59-1-24

 99666پوند
مهمات شامل
بمبهای
MK-82

گلولههای
توپهای
96میلیمتری
هواپیما

59-1-25

59-1-26

59-1-27

91
تیربمبهای

91
تیربمبهای

 91تیربمب

MK-82

MK-82

MK-82

ريتارد به
وزن69666
پوند و تعداد
 9666تیر
فشنگ HEI
96میلیمتری
به وزن 6966
پوند

ريتارد به
وزن69666
پوند و تعداد
 9666تیر
فشنگ HEI
96میلیمتری
به وزن 6966
پوند

به وزن
60796
 9016تیر
گلولههای
96میلیمتری
 HEIبه وزن
 6091پوند

تعداد  69تیر
بمب از انواع
 BL-755و
 CBU-58به
وزن 60136
پوند به اضافه
 9016تیر
فشنگ HEI
96میلیمتری
به وزن 6606
پوند

 91تیر
بمبهای
MK-82

ريتارد به وزن
 69666پوند
و تعداد
 9666تیر
فشنگ HEI
96میلیمتری
به وزن 6966
پوند
69تیر بمب
 066پوندی
به وزن

تعداد  69تیر
بمب از انواع
بمب به وزن
 60136پوند
به اضافه
 9016تیر
فشنگ HEI
96میلیمتری
به وزن 6606
پوند
تعداد  9تیر
بمب 066
پوندی
MK-82
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و  1666تیر
فشنگ
96میلیمتری
به وزن 9166
پوند

به وزن
 96666پوند
تعداد 6066
تیر فشنگ
96میلیمتری

 93616پوند
بمبهای
MK-82

ششم

مصرف
روزانه

 6666تیر
فشنگ
96میلیمتری
به وزن 011
پوند

 91تیر بمب
از انواع

63979پوند
به اضافه
 6996تیر
فشنگ
96میلیمتری
به وزن 719
پوند

به اضافه
 9916تیر
فشنگ
96میلیمتری
به وزن 9966
پوند از نوع
 HEIکه هر
يک حدود
 6/011پوند
وزن داشتند.

به وزن
 99066پوند
و  9916تیر
فشنگ HEI
 96میلیمتری
به وزن 9966
پوند

669999
پوند بمب و
 69166تیر
فشنگ

696116
پوند بمب و
 61116تیر
فشنگ

 93996پوند
بمب و 3316
تیر فشنگ

کل مهمات مصرفی

MK-82

 9666تیر
فشنگ HEI

96میلیمتری
به وزن 6966
پوند

تعداد  1تیر
موشک
ماوريک (وزن
هر يک 179
پوند و با
متعلقات آن
معادل066
پوند) ،تعداد
MK-82 91
و تعداد9916
تیر فشنگ
96میلیمتری
به وزن9966
پوند ،جمع
وزن 90116
پوند
 11396پوند
بمب و
 66716تیر
فشنگ

 69666پوند
و تعداد
 9666تیر
فشنگ
96میلیمتری
 HEIبه وزن
 366پوند

 97679پوند
مهمات جنگی

 19679پوند
بمب و 3666
تیر فشنگ

مجموع وزن انواع بمبهای  067079 : MK-82پوند
و  17966تیر فشنگ 96میلیمتری HEI

به وزن 1666
پوند و
تعداد6666
تیر فشنگ
96میلیمتری
 HEIبه وزن
 166پوند

 91969پوند
از بمبهای
نوع
 BL-755و
تعداد 9016
تیر فشنگ
96میلیمتری
 HEIبه وزن
 6091پوند

 16169پوند
بمب و 1796
تیر فشنگ

تحلیل اثربخشی مأموريتهای نیروی هوايی ج.ا.ا در 967/ ...
نمودار ( )2مهمات مصرفی نهاجا از  22تا  27آبانماه1357
110440

120000
108332
100000

89380
80000
61418

63072

64930
60000

40000

20000

1359/7/22 1359/7/23 1359/7/24 1359/7/25 1359/7/26 1359/7/27

0

61418

63072

64930

89380

110440

108332

بمب

6720

9000

11760

9960

16460

13400

فشنگ

فشنگ

بمب

 .15یافتههای مهمات مصرفشده در منطقه عملیاتی سوسنگرد
 -6وزن باالی بمبهای مصرفی که بیش از  066هزار پوند میباشد ،نشان میدهد که در
اين روزها ،نبرد سختی در مناطق عملیاتی وجود داشته و نیروی خودی بمباران بسیار
گستردهای را علیه مواضع دشمن به کار بردهاند.
 -9تعداد زياد تیرهای مصرفی که بالغ بر 17هزار تیرگلوله بوده است ،نشان میدهد که
هواپیماهای نیروی هوايی در ارتفاع بسیار پايینی در حال شکار تانکها و نفرات
دشمن بودهاند ،چرا که در نبردهای متعارف کنونی معموالً شرايط استفاده از شلیک
مسلسل بسیار اندک است.

 /969گفتمان ارتشی دفاع مقدس
جدول ( )3تحلیل هواپیماهای سقوط کرده و شهادت خلبانان آنها
نوع

شماره

مکان سانحه

خلبان

کمك خلبان

ردیف

تاریخ

1199

سروان خلبان شهید
ناصر کیانآرا

سروان خلبان
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 .16یافتههای سقوط هواپیماها در عملیات آزادسازی سوسنگرد
در اين عملیات ،تعداد سه فروند هواپیمای اف 0و تعداد دو فروند فانتوم اف 1در حین
انجام مأموريت مورد اصابت پدافند دشمن قرار میگیرند و سقوط میکنند .در اين پنج سانحه
هوايی ،همه خلبانان به شهادت میرسند .اين جدول نشان میدهد که هواپیماهای خودی در
ارتفاع پايین در هنگام پشتیبانی نزديک هوايی از نیروی خودی مورد هدف قرار گرفتهاند.
هرچند هواپیماهای شکاری بمبافکن بايد در مأموريتهای راهبردی به کار گرفته شوند و
اهداف راهبردی را مورد هدف قرار دهند ،ولی به علت وضعیت خاص و شکننده نیروهای
سطحی ،آنها مجبور بودهاند که در عملیاتهای تاکتیکی جهت انهدام اهداف تاکتیکی (تانک،
نفربر ،خودرو ،نفرات و )...نیز حضور فعال داشته باشند و بدين سبب تلفات سنگینی را نیز
پذيرفتهاند.
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 .17بحث و نتیجهگیری
عملیات علیه نیروی هوایی دشمن

نتاي ج اين تحقیق بیانگر اين است که مأموريتهای آفندی نهاجا ،که در اوايل منجر به
برتری هوايی گرديد ،همچنان اجازه فعالیت مؤثر را به هواپیما های دشمن جهت ورود به
صحنه عملیات نداده است و بر اين اساس ،کسب برتری هوايی اوايل جنگ در پیروزی و
موفقیت اين عملیات نیز مؤثر بوده است .چارلز .ا .هورنر ا ز فرماندهان هوايی نیروهای
متحدين در جنگ خلیج در اين رابطه اظهار داشته است که «اگر شما برتری هوايی داشته
باشید ،هر چیزی ممکن است و اگر آن را از دست بدهید چیزهای کمی میتوانید به دست

بیاوريد) Charles A. Horner:6336، 99( ».
حجم عظیم پروازهای گشت مسلح نشان میدهدکه اين هواپیماها شرايط مناسبی را برای
هواپیماهای بمبافکن خودی ايجاد نمودهاند ،تا بتوانند تحت حمايت و پوشش اين هواپیماها
مأموريتهای محوله را به خوبی به ثمر برسانند .از طرفی ،اين تعداد زياد نوبت پروازها نشان از
اين دارد که اين هواپیماها به طور بسیار فعالی در مقابله با هواپیماهای مهاجم دشمن فعال
بوده و فضای مناسبی را به آنها جهت تک به نیروهای سطحی خودی ندادهاند .چون نیروهای
سطحی دشمن از پوشش هوايی الزم برخوردار نبودهاند ،به درستی توان مناسب را برای رزم
مقابل نیروهای خودی نداشتهاند و تلفات سنگینی را متحمل شدهاند و بدين سبب ،اين عامل
باعث کاهش مانور و توان نیروهای سطحی دشمن گرديده است .از طرفی ،پوشش هوايی
مناسب منطقه نبرد زمینه مناسبتری را برای عملیات هوانیروز ايجاد کرده است .از طرف ديگر،
بمبارانهای مراکز نفتی ،تلمبهخانهها ،پااليشگاهها و سامانههای حمل و نقل فرآوردههای نفتی
موجب کاهش تولید سوخت و انواع روغنهای موتور و هیدرولیک گرديده و ماشین جنگی عراق
را در تهیه سوخت و پتانسیل حرکتی با مشکل روبرو ساخته است.
در مجموع ،کسب برتری هوايی و به دنبال آن زمینگیر شدن هواپیماهای دشمن،
فرصتهای مناسبی را برای نیروهای خودی در اوايل جنگ تحمیلی ايجاد کرد که تعدادی از آنها
عبارتند از:
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 -6فرصت الزم جهت سازماندهی نیروهای پراکنده سطحی و انجام طرحريزیهای اولیه
پدافندی.
 -9ايجاد فرصت الزم ،تا نیروهای سطحی از پشت جبهه به مناطق عملیاتی انتقال يابند.
 -9کاهش ظرفیت جنگی دشمن در دست زدن به حمالت احتمالی هوايی به نقاط
حساس کشور.
 -1کاهش توان رزمی هوايی دشمن باعث کاهش پوششهای هوايی آنها گرديد.
عملیات مجزا کردن منطقه نبرد

بمباران عقبه نیروهای دشمن ازجمله انهدام تعداد زيادی از پلها در  99آبان و همچنین
قطع خطوط مواصالتی و قرارگاههای عملیاتی ،باعث کاهش تدارکات و پشتیبانی از ارتش بعث
از طرف استان میسان گرديده و قدرت مانور و جابجايی آنها را به شدت کاهش داده و لبه تیز
تحرک سريع قوای عراقی را کند کرده است.
عملیات پشتیبانی نزدیك هوایی

حجم عظیم مهمات مصرفی و تعداد بسیار زياد فشنگ مسلسلها نشان میدهد که هواپیماهای
خودی در حمايت از نیروهای سطحی ،در ارتفاع بسیار پايینی پرواز کرده و در پشتیبانی نزديک
هوايی نیروهای خودی فعال بودهاند و از طرفی ،سقوط تعداد زياد هواپیماهای خودی نشان
میدهد که خلبانان اين هواپیماها فداکارانه در ارتفاع پست ،به دنبال يورش به نفرات و ادوات
دشمن بودهاند و مورد اصابت گلولههای پدافندی حاضر در صحنه عملیات قرار گرفتهاند.
عملیات شناسایی هوایی

تعداد نوبت زياد عکسبرداری هوايی بیانگر اين است که دشمن در منطقه به شدت فعال
بوده و نیروهای سطحی درخواستهای متعد دی جهت شناسايی وضعیت دشمن داشتهاند.
شناسايی گسترش دشمن در منطقه جهت دفاع و حمله هدفمند در اين عملیات نقش
بسیار مؤثری داشته است.
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عملیات تحرک هوایی

تعداد زياد نوبتهای پروازی ترابری هوايی نشان میدهد که تحرک هوايی به علت نیازهای
عملیاتی ،بسیار زياد بوده و در جهت جابجايی نیروها و مجروحین منطقه عملیات فعال بودهاند
و در امر انتقال تجهیزات و اقالم آمادی ،از تحرک بااليی برخوردار بودهاند .نقل و انتقال هوايی
يکی از بهترين شیوههای انتقال نیروهای عملیاتی در مقیاس وسیع برای مناطق جنگی است،
چرا که برتریهای غیرقابل قیاسی را نسبت به ساير جابجايیها دارد ،که ساير شیوههای حمل و
نقل از آن بیبهرهاند .اين برتریها عبارتند از:
 )6سرعت بسیار زياد :هواپیماهای مدرن قادرند در هر شرايطی 966 ،تا  366کیلومتر را در
يک ساعت طی کنند ،که  66برابر سرعت نقل و انتقال زمینی است .چون هواپیماهای ويژه حمل
و نقل معموالً در مسیر مستقیم پرواز میکنند ،لذا نقل و انتقال هوايی سريعترين راه است.
 )9هواپیماهای ويژه حمل و نقل میتوانند فاصلههای طوالنی را طی کنند .هواپیماهای
استراتژيک مدرن قادرند هزاران مايل پرواز کنند و به عالوه نقل و انتقال هوايی از قابلیت مانور
بااليی برخوردار است و به ندرت توسط شرايط جغرافیايی محدود میشود.
 )9نقل و انتقال هوايی حجم عظیمی از نفرات و بار را میتواند در زمان کوتاهی جابجا
کند.
عملیات پشتیبانی رزمی سوخترسانی

تعداد میانگین روزانه هشت سورتی سوختگیری هوايی نشان میدهد که هواپیماهای
شکاری به طور  91ساعته با هوشیاری باال ،از آسمان کشور در مقابل هجوم هواپیماهای دشمن
صیانت کرده و همچنین نشان از اين دارد که بمبافکنهای نیروی هوايی برای نفوذ در عمق
خاک دشمن ،از سوختگیری هوايی بهره الزم را بردهاند.
وجود تعدادی شهدای غیرپروازی در اين عملیات ،نشان از روحیه ايثار و فداکاری و شهادت
در بین کارکنان اين نیرو دارد و از طرفی ،نشاندهنده آن است که نیروی هوايی تمامقد در
مقابل دشمن متجاوز به دفاع پرداخته و در آزادسازی سوسنگرد نقش بسزايی داشته است.
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نتايج حاصل از تحلیل مأموريتهای رزمی هوايی علیه نیروی هوايی دشمن ،مجزا کردن منطقه
نبرد ،پشتیبانی نزديک هوايی ،شناسايی هوايی و تحرک هوايی نشان میدهد که نیروی هوايی
ارتش جمهوری اسالمی با داشتن برتری هوايی ،توانسته است ضمن ممانعت از تهاجم مؤثر
هواپیماهای دشمن ،پوشش هوايی الزم را در حمايت از عملیات نیروهای سطحی فراهم نمايد.
اين نیرو با بمباران مراکز نفتی ،پااليشگاهها ،پلها ،قرارگاههای عملیاتی و قطع خطوط
مواصالتی ،توانسته است ماشین جنگی دشمن را متوقف نمايد و او را در دسترسی به اهداف
خود محروم سازد .شناسايی راهبردی هوايی کمک شايانی به آگاهی يافتن از گسترش و
تحرکات نیروهای دشمن در منطقه کرده است .در تحرک هوايی (ترابری هوايی) با جابجايی
عظیم نیروها ،تجهیزات و اقالم آمادی به خط مقدم زمینه تجهیز و پشتیبانی بموقع نیروهای
خودی را فراهم کرده است.
نتیجه نهايی که می توان از اين مقاله دريافت کرد اين است که با توجه به تأثیرگذاری
قدرت هوايی در ابعاد مختلف صحنه های نبرد ،در آزادسازی سوسنگرد ،بايد به نقش و
اهمیت اين قدرت با دقت نظر بیشتر توجه شود .چرا که قدرت هوايی پتانسیل ،توانمندی
تأثیرگذاری و ايجاد تغییر در صحنه نبرد را دارد و می تواند اراده يک ملت را از طريق هوا به
دشمن تحمیل کند.
سخن آخر اينکه آنچه ما از نبرد شکست حصر سوسنگرد آموختیم آن بود که دانستیم فراتر از
نقش پشتیبانی از نیروهای سطحی  ،قدرت تهاجمی هوايی در انهدام قدرت تهاجم زمینی
دشمن در نقشی است که قدرت هوايی کشور میتواند در جنگ و دفاع عهدهدار گردد.
 .11منابع
 -1بختیاری،مسعود()6993پژوهش دفاع مقدس،تهران :پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 -2پوالک ،کنت مايکل( )6993آنچه گذشت،مترجم مهدی خسروی نژاد،تهران :هیئت معارف
جنگ«شهید سپهبدصیادشیرازی
 -3حبیبی ،نیک بخش؛ سلکی ،سعید ()6939؛ تحلیل مدل عملکرد عملیاتی نیروی هوایی ا.ج.ا

در فرآیند آزادسازی سوسنگرد ،همايش عملیات آزادسازی سوسنگرد ،دافوس آجا.
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 -8السامرايی ،وفیق ()6999؛ ویرانی دروازه شرقی ،تهران ،مرکزاسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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عملیات آزادسازی سوسنگرد ،دافوس آجا.
 -11علیاکبری ،احسان؛ صباحی ،محمد ،عینینرگسه ،رحیم ()6939؛ نقش هوانیروز در عملیات

آزادسازی سوسنگرد ،همايش عملیات آزادسازی سوسنگرد،دافوس آجا.
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 -12معینوزيری،نصرتاهلل ()6939؛ نقش ارتش ج.ا.ا درمتوقف کردن وتثبیت متجاوز و ناکام

نمودن ارتش بعث عراق دروصول به اهداف پیشبینی شدهاش ،همايش عملیات آزادسازی
سوسنگرد ،دافوس آجا.
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مطالعه تطبیقی نقش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در عملیات
آزادسازی سوسنگرد با عناصر قدرت هوایی
شهريار سیمچی ،6کاظم بختیارینژاد ،9مهدی

دباغ9

چکیده
يکى از کمسابقهترين عملیات هاى مشترک ارتش جمهورى اسالمى ايران در شرايطى که
کمتر از دو ماه از آغاز جنگ تحمیلى مىگذشت و تأثیر انکارناپذير در تثبیت دشمن و ممانعت
از موفقیت او در اشغال شهرهاى دزفول و اهواز ،که به عنوان کلید فتح استان خوزستان تلقى
مىشد ،داشت ،عملیات آزادسازى سوسنگرد بود ،که در پى فرمان تاريخى و سرنوشتساز
بنیانگذار جمهورى اسالمى ايران 1و پرچمدارى غیورمردانى همچون مقام معظم رهبرى ،شهید
دکتر چ مران و شهید فالحى به اجرا درآمد .از مطالعه تاريخ دفاع مقدس و مقاومتهاى دلیرانه
کلیه نیروهاى مسلح گ رفته تا نیروهاى مردمى که در آن زمان هنوز انسجام کافى را پیدا نکرده
بودند و در شرايطى که روز به روز و حتى ساعت به ساعت شرايط جنگ تغییر مىنمود و
خبرهاى جديدى براى طرفین درگیر مىرسید ،همچنین در پى عدم موفقیت دشمن بعثى در
دسترسى به اهداف تعیینشده در ابتداى جنگ 0و با گذشت حدود  01روز از شروع رسمى
تجاوز و اينکه آنها هنوز موفق به در اختیار گرفتن خیلى از شهرها و از جمله اهواز و دزفول
نشده بودند ،چنین استنباط مىگردد که دشمن عالوه بر اجراى کلیه طرحهاى عملیاتى
پیشبینىشده در اشغال خاک جمهورى اسالمى ايران ،تمامى طرحهاى جايگزين ،که بر اساس
اطالعات روزانه واصله از سامانه هاى اطالعاتى خود و وابسته به استکبار جهانى مبنى بر تحرکات

 .6سرهنگ شهريار سیمچی :عضو هیئت علمی نظام مدرسین ارتش جمهوری اسالمی ايران ،مدرس و محقق دافوس اجا.
 .9سرهنگ کاظم بختیارینژاد :عضو هیئت علمی نظام مدرسین ارتش جمهوری اسالمی ايران ،مدرس و محقق دافوس اجا.
 .9سرهنگ مهدی دباغ :مدرس و محقق دافوس اجا.
 .1سوسنگرد تا فردا بايد آزاد شود .امام خمینى(ره).
 .0بنا به ادعاى صدام حسین قرار بود در روز هفتم جنگ ،رژه يگانهاى نظامى عراق در تهران برگزار گردد و اآلن نزديک به
 9ماه از شروع جنگ مىگذشت.
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نیروهاى جمهورى اسالمى ايران را نیز به کار گرفته بود ،ولیکن مقاومت دلیرانه و هوشمندانه
نیروها و باألخص ارتش جمهورى اسالمى ايران با تیپ  9و  9لشکر 39زرهى اهواز و گروههاى
رزمى و نیروهاى ملحق شده از ساير واحدها و سپاه پاسدران انقالب اسالمى و برخى نیروهاى
مردمى در پاسدارى از مناطق حساس و حیاتى و اجراى عملیات آزادسازى سوسنگرد ،تمام
نقشههاى آنها را نقش بر آب کرده است.
نقد و بررسى عملیات آزادسازى سوسنگرد و نقش نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى
ايران در اجراى اين عملیات ،در گستره يک مقاله بیانشدنی نبوده و اساساً براى مطالعه اين
موضوع ،الزم است تا حرکت ها و سناريوهاى تحرک نیروهاى دشمن را در مدتى قبل و بعد از
اين عملیات مورد نقد و بررسى قرار داد ،اما به جهت شرايط مکانى و زمانى وقوع اين عملیات
که تقريباً در اواخر دومین ماه شروع جنگ تحمیلى بوده ،همچنین به جهت محدود کردن دوره
زمانى تحقیق و کاستن از تأثیر ساير متغیرهاى اثرگذار در موضوع اين مقاله ،که با عنوان
مطالعه تطبیقى و بررسى علمى مطرح گرديده است ،اين موضوع در بازه زمانى  99تا  99آبان
 ،6903يعنى سه روز قبل و دو روز بعد از آزادسازى سوسنگرد مد نظر قرار گرفته است .در اين
مقاله ،محققین سعى نمودهاند تا تأثیر عملیاتهاى رزمى و پشتیبانى رزمى نیروى هوايى ارتش
جمهورى اسالمى ايران را در موفقیت اين عملیات غرورآفرين ،از ابعاد مطالعه و مقايسه تطبیقى
با عناصر قدرت هوايى به تصوير بکشند.
واژگان کلیدی :نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران ،مطالعه تطبیقی ،عملیاتهای
رزمی و پشتیبانی رزمی ،عناصر قدرت هوايی ،عملیات آزادسازی سوسنگرد

مطالعه تطبیقی نقش نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران997/ ...

 .1مقدمه
نیرو ى هوايى بر اساس مأموريت ذاتى خود ،يکى از ارکان ثابت و تغییرناپذير تمامى
عملیات هاى نظامى در زمین و دريا بوده و تاريخ نبردهاى قرن اخیر عملیاتى را بدون حضور
مستقیم و يا غیرمستقیم اين نیرو سراغ ندارد و تقريباً تمامى راهبردهاى مطرحشده در
حوزههاى نظامى ،جاى نیروى هوايى را در مجموعههاى خود پیشبینى نمودهاند و حتى
کشورهايى که اصول نظامى آنها بر مبناى راهبرد دريايی مطرحشده از سوى آلفرد ماهان بنا
شده است ،شرط تسلط بر درياها را بدون حضور نیروى هوايى ناممکن مىدانند و حضور
چشمگیر ناوهاى هواپیمابر در اين بین شاهدى حاضر بر اين مدعاست.
اين موضوع بدون ترديد به سبب مشخصات ذاتى و جدايىناپذير اين نیروست و به همین
دلیل است که در شروع تمامى جنگهاى قرن حاضر ،اولین اقدام در ابتداى نبرد ،تالش در جهت
فلج نمودن و زمینگیر کردن نیروى هوايى طرف مقابل با از بین بردن پايگاههاى هوايى ،باندهاى
پروازى و هواپیماهاى شکارى و ترابرى پارک شده در رمپها و آشیانههاى پروازى است .رژيم
بعثى عراق نیز با همین راهبرد جنگ را شروع نمود و در لحظات آغازين تجاوز به 60فرودگاه و
پايگاه هوايى ما حمله کرد (قديمی .)11 :6993 ،در عملیاتهاى به وقوع پیوسته از سوى ارتش
اياالت متحده و کشورهاى عضو ناتو طى دو دهه اخیر در منطقه خاورمیانه و کشورهاى حوزه
بالکان نیز ،از همین راهبرد استفاده گرديد و از نمونههاى بارز ديگر آن ،حمله سال  6317نیروى
هوايى رژيم اشغالگر قدس به مصر و ساير کشورهاى عربى همجوار و به زانو درآوردن جمال
عبدالناصر ،يکى از اسطورههاى ناسیونالیست عربى ،را مىتوان برشمرد.
اجراى بیش از  966سورتى پرواز رزمى و پشتیبانى رزمى در بازه زمانى شش روزه  99تا
 99آبانماه و استفاده بالغ بر  10تن مهمات هوايى در سه روز  91 ،90و 97آبانماه 8يکى از
ارزشمندترين اقدامات ثبتشده در تاريخ دفاع مقدس و در عملیات آزادسازى سوسنگرد که
در 91آبانماه به وقوع پیوست ،بوده است.
در اين مقاله ،محققین سعى نمودهاند تا در مطالعهاى تطبیقی ،عملیاتهاى نیروى هوايى ارتش
جمهورى اسالمى ايران و نقش آن در آزادسازى سوسنگرد را در مقايسه با آموختههای تئوريک
 .6تحلیل مدل عملکرد عملیاتى نهاجا در فرآيند آزادسازى سوسنگرد .نیکبخت حبیبى ،سعید سلکى.
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عناصر قدرت هوايى مورد بررسى قرار داده و در نهايت ،به اين نتیجهگیرى نائل آيند که عالوه بر
تأثیر بىنظیر نقش نیروى هوايى در به ثمر رسیدن تالشهاى ساير رزمندگان ارتش اسالم در اين
عملیات سرنوشتساز ،کلیه طرحريزىهاى آن منطبق با آموزههاى يادشده بوده است.
 .2بیان مسئله
در اجراى اوامر فرماندهى معظم کل قوا ،مبنى بر ضرورت کنکاش و بررسى علمى توسط
محققان و اساتید مراکز عالى نظامى کشور ،در مورد تحلیل همهجانبه جنگ تحمیلى از زواياى
مختلف و تبیین دالورمردىهاى رزمندگان نیروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران ،به ويژه نقش
ارتش جمهورى اسالمى ايران در متوقف کردن تهاجم رژيم بعث عراق که در البهالى حوادث مغفول
مانده و در هالهاى از ابهام و سوال قرار گرفته ،محققین در اين مقاله بر آن شدهاند تا نقش نیروى
هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در يکى از بىنظیرترين عملیاتهاى حساس و کلیدى ابتداى
جنگ ،از نقطه نظر مقايسه و تطبیق با عناصر قدرت هوايى را به تصوير بکشند و بر اين اساس،
«مطالعه تطبیقى نقش نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در عملیات آزادسازى سوسنگرد
با عناصر قدرت هوايى» موضوعى است که محققین در اين مقاله به دنبال تبیین آن مىباشند.
 .3اهمیت و ضرورت تحقیق
همانگونه که میدانیم ،قدرت هوايى و ماهیت و عناصر آن سالهاست که در دانشکدهها و
آکادمىهاى فرماندهى و ستاد سراسر جهان تدريس میگردد و با توجه به موقعیت جغرافیايى
کشورهاى مختلف ،در مورد آنها عمدتاً مثالهايى از جنگهاى به وقوع پیوسته منطقهاى مطرح
میگردد ،ولى آنچه که به نظر مىرسد به فرموده مقام معظم رهبرى از ديدههاى ما پنهان و يا
مغفول مانده باشد ،اين گنج تمام نشدنى تجارب هشت سال دفاع مقدس خودمان است که هر
چقدر بیشتر در آن تعمق میکنیم ،به حقايق و آموزههاى بیشترى دست پیدا مىکنیم .از طرف
ديگر ،از مسائلی که اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر میباشد اين است که برخی از نقادان و
تحلیلگران به دلیل عدم آشنايی تخصصی و يا عدم دسترسی به اطالعات ،با غرضورزی و يا
بدون غرض به مطرح نمودن مسائل ابهامبرانگیزی همچون از همپاشیدگی چهارچوب و بدنه ارتش
جمهوری اسالمی ايران در ابتدای جنگ میپردازند که اين امر بجز ايجاد اختالف و تضعیف
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پايههای نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران و ريختن آب در آسیاب دشمن تأثیر ديگری ندارد.
بر اين مبنا ،محققین در نظر دارند تا در اين مقاله ،ضمن بیان مختصرى از قدرت هوايى و عناصر
آن ،نقش نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در عملیات آزادسازى سوسنگرد ،به عنوان
يک مثال عینى و واقعى از هشت سال دفاع مقدس را در مقايسه با عناصر قدرت هوايى به تصوير
کشیده و در نهايت ،به اين نتیجهگیرى نائل آيند که گرچه طرحريزى استکبار جهانى و دشمن
بعد از پیروزى انقالب اسالمى ،تالش در جهت تضعیف نیروهاى مسلح و به ويژه نیروى هوايى
ارتش جمهورى اسالمى ايران به عنوان يک نیروى فناوریمحور ،با خروج مستشاران نظامى،
توطئه انحالل ارتش ،طرحريزى کودتاى نقاب و جدا نمودن برخى از خبرگان سستعنصر از بدنه
نهاجا و ...بوده است ،ولیکن در سايه توجهات حضرت ولىعصر(عج) و رهبرى داهیانه بنیانگذار
جمهورى اسالمى ايران ،حضرت امام خمینى(ره) ،پشتیبانیهای بیدريغ مقام معظم رهبری که
تمشیت امور ارتش را به عهده داشتند و رشادتهاى خلبانان و کارکنان مخلص و جان بر کف اين
نیروى الهى ،نه تنها خللى در اجراى مأموريتهاى محوله سازمانى پیش نیامد ،بلکه کلیه
عملیاتهاى به اجرا گذاشته شده ،منطبق با اصول جنگ و عناصر قدرت هوايى و در مواردى
همچون عملیات راهبردی حمله به الولید ( )H-3فراتر از قدرت هوايى در اختیار بوده است.
 .4اهداف تحقیق
 )1قدرت هوایی
بر اساس مفهومشناسى قدرت هوايى ،آقاى ندالکف )9661( 6آن را توانايى ملى براى
بهره بردارى کردن از حريم هوايى جهت دستیابى به اهداف سیاسى ،تجارى ،نظامى و ساير
اهداف تعريف کرده است .در تعريفى ديگر ،توانايى بهرهگیرى از بعد سوم (ارتفاع) ،به منظور
تأثیرگذارى بر يک موقعیت يا دشمن ،قدرت هوايى نامیده شده است .در حقیقت ،قدرت هوايى
به عنوان توان کلى کشور براى پ رواز ،عالوه بر تهاجم و انهدام ،دفاع از قلمرو هوايى ،پشتیبانى و
اسکورت رزمى و همچنین حمل و نقل هوايى در دوران جنگ و صلح را شامل مىشود و اين
اصل اول قدرت هوايى است.

1. Nedalkov
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بنابراين ،اصل اول قدرت هوايى توان کلى يک ملت براى پرواز است .اصل دوم قدرت هوايى
تقسیمناپذيرى آن است ،يعنى عناصر بنیادين قدرت ملى ،نیروى هوايى نظامى و هوانوردى
کشورى را مورد پوشش قرار مىدهد و اصل سوم قدرت هوايى توان فیزيکى پرواز براى اعمال حق
سیاسى ،حاکمیت پرواز و تسلط بر فضاى هوايى موجود مىباشد و در نهايت ،اصل چهارم قدرت
هوايى خوداتکايى الزم در تأمین سامانهها و تجهیزات است (حبیبی.)91 :6936 ،
 )2عناصر قدرت هوایی
دورنماى اساسى آنچ ه که در مورد قدرت هوايى و نیروى هوايى مطرح گرديد ،هنگامی که
با محدوديتهايى مقايسه مىشود که نیروهاى زمینى و دريايى به خاطر برخورد چندبعدى
ذاتى محیطهاى جغرافیايى خاص خود متحمل مىشوند ،افقى روشن و حتى نامحدود را در
عملیاتها به نمايش مىگذارند .اما عناصر قدرت هوايى مجموعهاى است از دست کم  96عنصر
مختلف مادى و غیرمادى به شرح ذيل که اهمیت نسبى آنها گرچه ممکن است متفاوت باشند،
اما فقدان هريک از آنها تسلط هوايى را در معرض خطر قرار مىدهد (همان.)19 :

عناصر قدرت هوايى

عناصر غیرمادى قدرت هوایى

عناصر مادى قدرت هوایى

نیروهاى انسانى کیفى

آموزش

پايگاهها و فرودگاههاى عملیاتى

هواپیماها

روحیه

پايدارى در رزم

ارتباطات و الکترونیک

لجستیک و زنجیره تأمین

اطالعات

تحقیق و قدرت ابتکار

خدمات مهندسى پرواز

نیروهاى هوابرد

دکترين

سیاست

موشکهاى هوشمند

رادارهاى کشف و شناسايى

راهبرد

تاکتیک

امکانات و تجهیزات فنى

تکنولوژى پیشرفته

شکل ( )1عناصر قدرت هوایی
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 )3نیروی هوایی راهبردی و راهکنشی (تاکتیکی)
در تعريف سنتی ،نیروی هوايى راهبردى به آن بخش از نیروی هوايی گفته میشد که
دارای سالحهای اتمی ،هواپیما و تسلیحاتِ با برد بین قارهای بود و میتوانست با گسترش به
پايگاههايی در خارج از کشور ،يعنی در ساير کشورهای همپیمان ،جزاير دورافتاده و روی ناوهای
هواپیمابر ،در هر نقطه از گیتی و بنا به نیاز ،عملیات انجام داده يا نقشی به شدت بازدارنده ايفا
کند .البته دارندگان چنین نیرويی از چند کشور قدرتمند تجاوز نمیکرد .لیکن امروزه کیفیت
فنّاوری در نیروی هوايی راهکنشی به حدی رسیده است که در صحنههای نبرد دارای اثرات
راهبردی است .به عبارتی ،امروزه نیروی هوايی مدرن و قدرتمند همزمان از دو ويژگی راهکنشی
و راهبردی برخوردار میباشد .يک «جنگ هوايی راهبردی» شامل عملیات رزمی و
پشتیبانی کننده هوايی است که با اجرای منظم آن ،با حمله به يک سلسله اهداف حیاتی ،توأم
با انهدام مستمر و متالشی نمودن ظرفیت جنگی دشمن سبب گردد که او بیش از آن قادر به
ادامه جنگ نباشد (ايزدی.)99 :6991 ،
اما نیروى هوايى راهکنشی مجموعهاى از قدرت هوايى است که توانايى انجام عملیاتهاى
مختلف هوايى راهکنشی را به تنهايى و يا با هماهنگى نیروهاى زمینى و دريايى داشته باشد و از
مشخصات اصلى و کلیدى آن مىتوان به برد مناسب ،تحرک ،واکنش سريع و قابلیت انهدام در
شرايط راهکنشی اشاره نمود.
با نگرش به تعاريف مطرحشده ،مىتوان چنین استنباط نمود که نیروى هوايى ارتش
جمهورى اسالمى ايران بر اساس ساختار سازمانى و تسلیحات و تجهیزاتى که قبل از انقالب
شکوهمند اسالمى در اختیار او قرار گرفته بود ،يک نیروى هوايى راهکنشی بوده و اين نیرو با
توجه به مأموريت واگذارى ،قادر به اجراى دو مأموريت عمده رزمى و پشتیبانى رزمى به شرح
زير بوده است که از تشريح جزئیات آنها به دلیل پرداختن به اصل موضوع صرفنظر مىگردد.
مأموريتهاى رزمى و پشتیبانى رزمى نیروى هوايى راهکنشی به شرح ذيل مىباشند:
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مأموریت هاى رزمى نیروى هوایى راهکنشی(تاکتیکى)
6

عملیات هوايی علیه نیروی هوايی دشمن

Counter Air Operations

9

عملیات مجزا کردن منطقه نبرد

Operations InterdictionBattle Field Air

9

عملیات پشتیبانی هوايی نزديک

1

عملیات شناسايی هوايی راهکنشی

0

عملیات ترابری هوايی راهکنشی

Close Air Support Operations
Tactical Air Reconnaissance
Operations
Tactical Air Lift Operations

مأموریت هاى پشتیبانى رزمى نیروى هوایى راهکنشی(تاکتیکى)
6

عملیات جنگ الکترونیک

Electronic warfare Operations

9

عملیات سوخترسانى هوايى

Air Refueling Operations

9

عملیات تجسس و نجات

Search and rescue Operations

 )4آغاز جنگ تحمیلی و آمادگی رزمی نیروی هوایی
بر اساس يک تفکر و دکترين نظامى ،آغاز عملیات علیه نیروى هوايى دشمن به منظور فلج
کردن و از کار انداختن قدرت هوايى او در ابتدا و يا انتهاى ساعت کارى و خدمت کارکنان به
وقوع مىپیوندد .حمله هوايى رژيم اشغالگر قدس به مصر در سال  ،6317حدود  96دقیقه قبل
از ساعت رسمى شروع خدمت بود که باعث از بین رفتن بیش از  %96قدرت هوايى مصر در
روى زمین گرديد .رژيم بعثى عراق نی ز تقريباً از همین ايده در آغاز تجاوز به کشور اسالمیمان
استفاده نمود و دقايقى پس از ساعت  6166روز 96شهريورماه 6903به وقت تهران 60 ،پايگاه
هوايى و فرودگاه را مورد حمله هوايى خود قرار داد .دشمن بعثى در روياى نابودسازى توان
عملیاتى نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران ،که مىدانست آمادگى پاسخگويى قاطع و
سنگین را دارد و تنها نیرويى است که مىتواند بسیار سريع خود را به عقبه دشمن رسانده و
پاسخ تجاوز را بدهد (قديمی ،)91 :6993 ،يا از پیشروى يگانهاى زمینى و دريايى ممانعت به
عمل آورد ،حمالت هوايى روز اول تجاوز رسمى خود را به پايگاههاى هوايى مهرآباد ،اصفهان،
شیراز ،تبريز ،همدان ،امیديه ،دزفول و بوشهر معطوف نمود و اين امید را داشت که اين حمالت
غافلگیرکننده ،همانند حمله هوايى رژيم اشغالگر قدس به مصر در سال  ،6317توان عملیاتى
نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران را که به تازگى از توطئه هدايتشده کودتاى نقاب
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در پايگاه هوايى شهید نوژه همدان و به زعم او از دست دادن خلبانان ورزيده رهايى يافته بود،
به زانو در آورد .نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در کمتر از دو ساعت از شروع تجاوز،
با اعزام هشت فروند هواپیماى اف ،1پايگاههاى هوايى و برخى تأسیسات نظامى در شهرهاى
کوت و شعیبیه عراق ر ا در هم کوبید و در کمتر از  91ساعت از شروع تجاوز ،با اجراى عملیات
غرورآفرين کمان 33و حضور  616فروند از عقابان تیزپرواز نیروى هوايى ارتش جمهورى
اسالمى ايران بر فراز آسمان کشور متجاوز و بمباران نقاط حساس و حیاتى آن ،بهت و حیرت
کارشناسان و طراحان نظامى عراق و کشورهاى حامی آن را برانگیخت .نگاهى هرچند گذرا به
نمودار پروازهاى انجامگرفته در پنج ماه اول شروع جنگ تحمیلى و روزهاى آغازين دفاع مقدس
به گواهى آمار و ارقام نسبى و در دسترس ،مؤيد اين مطلب است که نیروى هوايى ارتش
جمهورى اسالمى ايران با حفظ برترى هوايى يکى از تأثیرگذارترين و محورىترين نیروها در
پشتیبانى از نیروهاى زمینى ارتش و سپاه پاسدران و اجراى ساير مأموريتهاى ذاتى خود بوده
است.

نمودار فعاليتهاى خودى و دشمن در  5ماه اول جنگ

تحميلى

محدوده زمانى عملیات
آزادسازى سوسنگرد

250
200
150
100
50
0

59/11/25
59/11/18
59/11/11
59/11/4
59/11/27
59/11/20
59/11/13
59/11/6
59/10/29
59/10/22
59/10/15
59/10/8
59/10/1
59/9/24
59/9/17
59/9/10
59/9/3
59/8/26
59/8/19
59/8/12
59/8/5
59/7/28
59/7/21
59/7/14
59/7/7
59/6/31
تلفات دشمن

تلفات خودى

سورتى دشمن

سورتى خودى
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 .5عملیات آزادسازی سوسنگرد
همانگونه که در چکیده اين تحقیق نیز بدان اشاره گرديد ،نقد و بررسى عملیات آزادسازى
سوسنگرد و نقش نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در اجراى اين عملیات ،قابل طرح
در گستره يک مقاله نبوده و اساساً براى مطالعه اين موضوع ،الزم است تا حرکتها و
سناريوهاى تحرک نیروهاى دشمن را در مدتى قبل و بعد از اين عملیات مورد نقد و بررسى
قرار داد؛ اما به جهت شرايط مکانى و زمانى وقوع اين عملیات که تقريباً در اواخر دومین ماه
شروع جنگ تحمیلى بوده ،همچنین به جهت محدود کردن دوره زمانى تحقیق و کاستن از
تأثیر ساير متغیرهاى اثرگذار در موضوع اين مقاله ،که با عنوان مطالعه تطبیقى و بررسى علمى
مطرح گرديده است ،اين موضوع در بازه زمانى  99تا  99آبان ،6903يعنى سه روز قبل و دو
روز بعد از آزادسازى سوسنگرد مد نظر قرار گرفته است .آمار و ارقام استخراجشده از برخى
منابع آزاد و همچنین از تعدادى از کتاب هاى تقويم تاريخ دفاع مقدس که فاصله چندان زيادى
با آمار واقعى و باألخص در سال اول جنگ ندارند ،نشان مىدهد بازه زمانى شش روزه حوالى
عملیات آزادسازى سوسنگرد ،يکى از پرتحرکترين محدودههاى زمانى نیروی هوايى ارتش
جمهورى اسالمى ايران در تاريخ دفاع مقدس بوده است .اين موضوع در نمودار فعالیتهاى
هوايى ارائه شده در بخش قبل کامالً مشهود بوده و اگر بخواهیم به صورت دقیقتر به آن نگاه
کنیم ،به صورت زير خواهد بود:
نوع مأموريت
رديف

تاريخ



سورتى شناساي
خودى ی و
گشتى

رزمى

ترابرى
هوايی

نوع هواپیما
غیره

F-4

F-5

C130

تلفات تلفات سورتى
 F-14خودى دشمن دشمن

6

03/9/99

99

79

*

9

*

*

*

*

9

6

9

9

03/9/91

670

*

*

77

*

*

*

*

6

6

3

9

03/9/90

961

19

16

666

*

*

*

*

6

6

66

1

03/9/91

09

*

*

7

*

*

*

*

6

6

9

0

03/9/97

610

*

*

71

*

*

*

*

9

6

3

1

03/9/99

616

00

0

96

*

*

*

*

6

6

1

عدم درج آمار تفکیکى سورتىها در برخى از روزها به دلیل فقط در دسترس بودن آمار سورتى کل بوده است.
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درصورتی که بخواهیم اين آمار را در قالب نمودار رادارگونه برترى هوايى ببینیم ،شکل زير
حاصل خواهد شد که با وضوح کامل ،برترى هوايى را با بیش از  966سورتى پرواز رزمى و
پشتیبانى رزمى به نمايش مىگذارد.
نمودار برترى هوایى در عملیات آزاد سازى سوسنگرد
59/8/23
250
200
59/8/28

150

59/8/24

100
50
0

59/8/25

59/8/27

59/8/26

تلفات دشمن

تلفات خودى

سورتى دشمن

سورتى خودى

چنانچه اين آمار و ارقام را در قالب نمودار سورتىهاى پروازى نیروى هوايى ارتش جمهورى
اسالمى ايران در پنج ماه آغازين دفاع مقدس تطبیق داده و منطبق نمايیم ،با عمق بیشترى اين
واقعیت بزرگ آشکارتر مىشود که نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران با چه ظرفیتى
در اين عملیات ايفاى نقش نموده و اين موضوع يکى از همان داليلى است که معادالت جنگى
رژيم بعثى را به هم ريخته و از گسترش عملیاتها و دستیابی به کلید فتح استان زرخیز
خوزستان ،يعنى شهرهاى اهواز و دزفول ممانعت به عمل آورده است.
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نمودار تطبیقى فعالیتهاى هوایى خودى و دشمن در  5ماه اول جنگ

تحمیلى
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

محدوده زمانى عملیات
آزادسازى سوسنگرد

تلفات دشمن

تلفات خودى

سورتى دشمن

سورتى خودى

 .6مهمات هوایی استفادهشده در عملیات آزادسازی سوسنگرد
به دلیل محدوديت هاى دسترسى به آمار و ارقام مهماتى ،اطالعات دقیق از وزن مهمات
هوايى مصرفى در دسترس نبود؛ ولیکن بر اساس آنچه که در مقاالت و کتب تاريخ دفاع مقدس
درج گرديده ،فقط طى روزهاى  90و  91و  97آبان  ،6903يعنى يک روز قبل و بعد از عملیات
آزادسازى سوسنگرد ،بالغ بر  10تن مهمات هوايى ،اعم از انواع بمب ،موشک ،راکت و گلوله
مسلسل هوايى مصرف گرديده که در نوع خود کمنظیر و قابل توجه مىباشد.
اين مهمات عمدتاً از انواع بمبهاى  ، MK-82 ، CBU-58 ، BLU-755بمبهاى ريتارد از
نوع

MK-81

تا  ،MK-84راکتهاى  9.70اينچى ،موشکهاى ماوريک از نوع

گلوله توپهاى هوايى  96میلیمترى  HEIبوده است.

AGM-65

و انواع
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شکل ()5

 .7تجزیه و تحلیل محیط تحقیق
بر اساس آمار درج شده در جدول شماره( ،)9نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران
در بازه زمانى  99تا  99آبان  ،6903بالغ بر 966سورتى پرواز اعم از مأموريتهاى رزمى و
پشتیبانى رزمى را به ثبت رسانیده است ،که مراتب آن بر مبناى آنچه که در مراجع دفاع
مقدس درج گرديده ،به شرح جدول ذيل مىباشد:
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جدول ()9
ردیف

تاریخ

عملیات

نوع مأموریت

بمباران تأسیسات پادگان چومان

عملیات مجزا کردن منطقه نبرد

بمباران تعدادى خودرو و ستون دشمن در پنجوين و
بويان

عملیات پشتیبانى هوايى نزديک

بمباران تأسیسات نفتى موصل و انهدام  366هزار عملیات مجزا کردن منطقه نبرد
بشکه سوخت
1

 03/9/99بمباران يک پادگان در جنوب کرکوکو يک پل در خانا عملیات مجزا کردن منطقه نبرد
عملیات پشتیبانى هوايى نزديک
بمباران يک ستون نظامى در جنوب سلیمانیه
انهدام يک تانک و نفر بر زرهى در جنوب شرقى بستان عملیات پشتیبانى هوايى نزديک
بمباران تأسیسات و ادوات دشمن در اطراف بستان

عملیات مجزا کردن منطقه نبرد

بمباران نیروهاى زرهى و توپخانه دشمن در اطراف
آبادان

عملیات پشتیبانى هوايى نزديک

بمباران تأسیسات پادگان حاج عمران در شمالشرقى عملیات مجزا کردن منطقه نبرد
اربیل
بمباران کارخانه برق در شهر سیدکان عراق

عملیات مجزا کردن منطقه نبرد

انهدام  96دستگاه کامیون و  69دستگاه جیپ و  06عملیات پشتیبانى هوايى نزديک
باب چادر و تعدادى خودرو حامل مهمات و مواد
سوختى در شمال و غرب عماره
انهدام قسمتى از نیرو هاى زرهى دشمن در هفت عملیات پشتیبانى هوايى نزديک
مايلى سهراه بهمنشیر

2

03/9/91

انهدام قسمتى از يک کارخانه صنعتى در شرق صفوان
و جنوب بصره

عملیات مجزا کردن منطقه نبرد

انهدام قسمتى از توپخانه دشمندر محور بصره فاو و
انهدام تعدادى از نیروها و تجهیزات عراقى در عملیات پشتیبانى هوايى نزديک
نخلستانهاى غرب اروندرود
انهدام دو کشتى دشمن در بندر امالقصر و يک کشتى
باربرى در بندر خرمشهر

عملیات مجزا کردن منطقه نبرد

انهدام  7دستگاه کامیون دشمن در اطراف سوسنگرد

عملیات پشتیبانى هوايى نزديک

انهدام تعدادى از خودروهاى زرهى و توپخانه دشمن در عملیات پشتیبانى هوايى نزديک
جنوب غربى سومار
انهدام توپخانه و تعدادى از نفرات دشمن در غرب عملیات پشتیبانى هوايى نزديک
آبادان

مطالعه تطبیقی نقش نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران993/ ...
3

انهدام کامل يکدستگاه رادار و يک دکل تلوزيونى در
03/9/90
منطقه چومان در شمال شرق عراق

عملیات مجزا کردن منطقه نبرد

انهدام  69تا  67دستگاه تانک و  9دستگاه خودرو و عملیات پشتیبانى هوايى نزديک
چند عراده توپ ضد هوايى

4

03/9/91

5

بمباران و انهدام تعدادى ساختمان در نخلستانهاى عملیات مجزا کردن منطقه نبرد
03/9/97
کنار جاده فاو بصره

بمباران مواضع دشمن در اطراف سوسنگرد

عملیات پشتیبانى هوايى نزديک

بمباران مواضع دشمن در اطراف سوسنگرد

عملیات پشتیبانى هوايى نزديک

بمباران شهر فاو و انهدام ساختمان حزب بعث در فاو

عملیات مجزا کردن منطقه نبرد

عالوه بر موارد و مأموريتهاى مندرج در جدول فوق ،بالغ بر  636سورتى پرواز ترابرى
هوايى راهکنشی 616،سورتى گشت و مراقبت مسلحانه هوايى به انضمام شناسايى هوايى
راهکنشی 61 ،سورتى عملیات سوخترسانى هوايى و سه سورتى پرواز ترابرى خاص مسئولین و
فرماندهان عالی رتبه لشکرى و کشورى و از جمله مقام معظم رهبرى در بازه زمانى مذکور،
توسط نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران صورت گرفته است (حبیبی.)96 :6939 ،
 .1نتیجهگیری
بر اساس آنچه که در شرح جداول  9و  9و همچنین نمودارهاى شکلهاى 9و  9در مورد
نقش و فعالیت هاى نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در عملیات آزادسازى سوسنگرد
گ ذشت و همچنین مطالعه ساير منابع و وقايع مرتبط با اين عملیات و در تطبیق و مطابقت آنها
با عناصر قدرت هوايى و مأموريتهاى نیروى هوايى راهکنشی ،موارد ذيل به سهولت قابل
استنباط و نتیجهگیرى مىباشد:
الف) نظر به سرمايهگذارى و تالش وصفناپذير ارتش رژيم بعثى عراق در محاصره و اشغال
سوسنگرد ،مىتوان اين شهر را کلید فتح اهواز و دزفول ،که از آنها به عنوان شاهکلیدهاى اصلى
تسلط بر استان خوزستان ياد مىشود ،نام برد.
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ب) بینش صحیح و باالى مقام معظم رهبرى و شهید چمران از اهمیت حساس و حیاتى
منطقه سوسنگرد و ارائه اطالعات به موقع به امام خمینى(ره) و صدور فرمان تاريخى حضرت
امام مبنى بر آزادسازى سوسنگرد تا فردا و در پى آن هماهنگى و واليتمحور بودن نیروهاى
مخلص و جان بر کف لشکر 39زرهى و نیروهاى زير امر ،به رغم مخالفت بنى صدر ،از نتايج
بسیار ارزنده وقتشناسى ،موقعیتسنجى و همچنین واليتمدارى ارتش قهرمان در اين عملیات
غرورآفرين بوده است.
ج) کلیه مأموريتهاى انجام شده از سوى نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران
منطبق با اصول چهارگانه قدرت هوايى بوده که خالصه آن در جدول زير ارائه مىگردد:
جدول ()1
اصول چهارگانه قدرت هوایی

ردیف عنوان

اصل اول

اصل دوم

اصل سوم

توان یك تفکیك

تسلط

ملت برای ناپذیری

فضای

پرواز

هوایی

اصل چهارم
بر خوداتکایی

موجود
1

تعداد سورتىها









2

تنوع مأموريتهاى انجام شده

-















3

تنوع

هواپیماهاى

استفادهشده
4

سورتىهاى دشمن

-

-



-

5

اهداف مورد اصابت قرارگرفته



-





د) نیروى هوايى ارتش جمهورى اسالمى ايران با درک صحیح از موقعیت حساس منطقه
نبرد ،از باالترين ظرفیت و توان فنی و راهکنشی خود بر اساس مأموريتهاى واگذارى ،در قالب
بهرهبردارى کامل از عناصر قدرت هوايى و مأموريتهاى نیروى هوايى راهکنشی استفاده نموده

مطالعه تطبیقی نقش نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران916/ ...

است .خالصه اين تطبیق در جدول ارائه شده زير به تصوير کشیده شده است .به عنوان مثال،
در ستون اول از تعداد سورتیها که بر اساس متن ،بیش از  966سورتى بوده است ،مىتوان
چنین نتیجهگیرى نمود که ما پايگاهها و فرودگاههاى عملیاتى داشتیم ،وضعیت هواپیماهايمان
مطلوب بوده ،از سامانه ارتباطى و لجستیک مناسب برخوردار بودهايم و...
جدول ()5
فعالیت هاى نیروى هوایى
ردیف
عناصر قدرت هوایى
پایگاهها و فرودگاههاى

تعداد
سورتىها

عناصر مادى قدرت هوایى

2

دشمن

اهداف


-

-

-



-



-

-

لجستیك و زنجیره تأمین





-



خدمات مهندسى پرواز



-

-

-

رادار هاى کشف و شناسایى



-



-

موشكهاى هوشمند

-

-

-



امکانات و تجهیزات فنى





-



نیروهاى انسانى کیفى





-



آموزش





-



پایدارى در رزم

-







اطالعات









دکترین



-

-

-

سیاست



-

-

-

تاکتیك









عملیاتى

1

تنوع مأموریتها

سورتىهاى

عناصر غیرمادى قدرت هوایى

هواپیماها
ارتباطات و الکترونیك
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هـ) و با استناد به اين فعالیتهاى مخلصانه ،صادقانه و جان برکف ،اين چنین نیروى الهى
در کنار ساير برادران و نیروهاى نظامى بود که رهبر معظم انقالب در سخنرانى خودشان مورخه
 ،77/66/63اينچنین فرمودند:
«در طول هشت سال (دفاع مقدس) ،هیچ زبان انتقادگر و ذهن وسوسهگرى نتوانست
نیروى هوايى را مورد اعتراض قرار بدهد و به کار او انتقاد و اعتراضى بکند ،چرا؟ چون
نیروى هوايى در طول اين دوران دشوار و پرحماسه و در عین حال خونبار ،در جلوترين
میدانها حاضر بود .در طول جنگ ،نیروى هوايى يکى از بهترين امتحانها را داد».

 .9منابع
 .6ايزدى ،رضا ()6991؛ قدرت هوایى آفند ،دافوس آجا.
 .9جعفری ،مجتبی ()6990؛ اطلس نبردهاى ماندگار ،مرکز پژوهشهاى دفاع مقدس نزاجا.
 .9حبیبی ،نیکبخش ()6936؛ ماهیت قدرت هوایى ،تهران ،مرکز انتشارات راهبردی نهاجا.
 .1دافوس آجا ()6939؛ تحلیل عملیات آزاد سازى سوسنگرد ،جلد اول و دوم ،نشر دافوس آجا.

.0
 .1مرکز پژوهشهاى دفاع مقدس ()6991؛ تقویم تاریخ دفاع مقدس ،آخرین روزهاى صلح  ،جلد
قديمى ،فرشید ()6993؛ اولین پاسخ بر اساس عملیات تك هوایى انتقام

اول ،نشر مرکز اسناد انقالب اسالمى.
 .7مرکز پژوهشهاى دفاع مقدس ()6991؛ تقویم تاریخ دفاع مقدس ،غرّش توپ ها  ،جلد دوم ،نشر
مرکز اسناد انقالب اسالمى.
 .9مرکز پژوهشهاى دفاع مقدس ()6991؛ تقویم تاریخ دفاع مقدس ،پلهاى تسخیر ناپذیر  ،جلد
سوم ،نشر مرکز اسناد انقالب اسالمى.
 .3مرکز پژوهشهاى دفاع مقدس ()6991؛ تقویم تاریخ دفاع مقدس ،تثبیت متجاوز ،جلد چهارم،
نشر مرکز اسناد انقالب اسالمى.
 .66مرکز پژوهشهاى دفاع مقدس ()6991؛ تقویم تاریخ دفاع مقدس ،گام هاى نخستین ،جلد پنجم،
نشر مرکز اسناد انقالب اسالمى.
 .66مرکز پژوهشهاى دفاع مقدس ()6991؛ تقویم تاریخ دفاع مقدس ،گام بر بام میمك  ،جلد ششم،
نشر مرکز اسناد انقالب اسالمى.

تحلیل مرحله یکم عملیات بازیدراز از دیدگاه اصول جنگ و عملیات آفندی
سورنا

کیانی6

چکیده
«ارتفاعات بازیدراز» از عوارض حساس موجود در منطقه سرپلذهاب ـ قصـرشیـرين
می باشد ،که در آغاز جنگ تحمیلی به تصرف نیروهای عراقی درآمد .بلندترين قلل ارتفاعات
بازی دراز در ناحیه شرقی آن واقعند .هرچه از سمت شرق به سوی غرب پیش رويم ،به تدريج
شیب ارتفاعات مذکور ماليمتر میشود .دامنه شمالی ارتفاعات بازیدراز بر شهرهای قصرشیرين
و سرپلذهاب ،محور مواصـالتی بین شهـرهای مـذکور ،دشتذهاب و منطقـه ريخک دارای
میدان ديد و تیر میباشد .ناحیه غربی و دامنههای جنوبی ارتفاعات بازیدراز بر محور
قصرشیرين ـ گیالنغرب ،شهر قصرشیرين ،دشت ديره و مناطق همجوار آن دارای ديد و تیر
است .ناحیه شرقی ارتفاعات بازیدراز بر سهراهی سرابگرم ،دشت قلعه شاهین ،سهراهی
کل داود و محورهای مواصالتی موجود در آن منطقه ،ديد و تیر دارد .قبـل از شـروع جنـگ
تحمیـلی ،بـازیدراز ارتفـاعی غیـرقابل عبور (مانـع) محسوب میشـد .لیـکن ،عـراقیهـا جهت
دسـتيابی به قلـل 6606،6666،6606بازیدراز و بهرهبرداری از مزايای ديد و تیر آنها بر
مناطق همجوار ،از سمت جنوبغربی ارتفاع مذکور ،اقدام به احداث يک جاده آسفالته بر روی
آن نمودند و ارتفاع مذکور را به عارضهای حساس در منطقه مبدل ساختند .اگرچه جاده احداثی
بر روی بازیدراز دارای شیب بسیار تندی است ،اما امکان تردد از دامنه تا قلل ارتفاعات مذکور
را میسر میسازد .نیروهای متجاوز بعثی بر روی ارتفاع بازیدراز ديدگاهی را ساخته بودند که به
علت بازديد صدام حسین از آن ،به «ديدگاه صدام» معروف شده بود .اهداف تهیه اين مقاله
عبارت از تبیین نحوه بهکارگیری اصول عملیات آفندی و همچنین اصول نهگانه جنگ در
مرحله يکم عملیات بازیدراز می باشد .در مقاله مذکور ،محقق به دنبال آن است که به چگونگی
نحوه بهکارگیری اصول عملیات آفندی و اصول نهگانه جنگ در عملیات يادشده پاسخ گويد.
 .6سرهنگ سورنا کیانی :عضو هیئت علمی دافوس اجا (مدرس ممتاز پايه .)66
آدرس پست الکترونیکkiani.Sorena@yahoo.com :

919
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نتايج مرحله يکم عملیات بازیدراز علیرغم عدم توانايی رزمندگان در ثبت اهداف متفرقه
عبارتند از :وارد آمدن تلفات و خسارات انسانی نسبتاً زياد به نیروهای دشمن ،اسارت تعداد
 109نفر از نیروهای دشمن ،سرنگونی دو فروند از هواپیماهای سوخو و دو فروند از بالگردهای
عراقی و انهدام چندين دستگاه خودرو شنیدار (تانک و نفربر) دشمن.
واژگان کلیدی :بازیدراز ،اصول جنگ ،اصول عملیات آفندی
 .1مقدمه
مرحله يکم عملیات آفنـدی بـازیدراز بـه مـدت هفـت روز ( 6916/9/9الـی )6916/9/3
توسط يگانهای لشکر 96زرهی کرمانشاه (گردانهای مالک اشـتر و  966پیـاده امیـد 619 ،و
 691مکانیزه 966 ،و  960تانک 910 ،سوار زرهی) ،يک گـردان از تیـپ 00هـوابرد شـیراز ،دو
گردان از نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای مردمی (گروههای ضربت احمد بـن
موسی و عشاير ايل کلهر) در منطقه عمومی سـرپلذهـاب تحـت پشـتیبانی هـوانیروز و نیـروی
هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران به مرحله اجرا درآمد (کیانی.)71 :6999 ،
اهداف عملیات بازیدراز عبارت بودند از :کاسـتن از مزايـای ديـد و تیـر دشـمن بـر منـاطق
عملیاتی سرپلذهاب ،قصرشیرين ،گیالنغرب و محورهـای مواصـالتی موجـود در منـاطق مـذکور،
کسب برتری مزيت ديد و تیر بر مناطق عملیاتی سرپلذهاب ،قصرشیرين ،گیالنغـرب و محورهـای
مواصالتی موجود در آن مناطق توسط نیروهای خودی ،فراهم آوردن شرايط الزم جهت آزادسـازی
شهر قصرشیرين و ادامه تک به عمق خاک دشمن (کیانی 919 :6936،و .)911
 .2اهداف تحقیق
 )6تبیین نحوه بهکارگیری اصول عملیات آفندی در مرحله يکم عملیات بازیدراز.
 )9تبیین نحوه بهکارگیری اصول نهگانه جنگ در مرحله يکم عملیات بازیدراز.

تحلیل مرحله يکم عملیات بازی دراز از ديدگاه 910/ ...

 .3اهداف اجرای عملیات بازیدراز
ارتفاعات بازیدراز در مناطق عملیاتی سرپلذهاب ،قصرشیرين و گیالنغرب از چنان
اهمیتی برخوردار است که عراقیها در آغازين روزهای تجاوز خود به منظور بهرهبرداری از
مزايای ديد و تیر ارتفاعات مذکور بر مناطق يادشده ،با انجام فعالیتهای مهندسی شبانهروزی
نسبت به احداث جادهای که بتواند امکان تردد آنها را تا قلههای بازیدراز فراهم نمايد ،اقدام
نمودند .همچنین رزمندگان ايرانی نیز پس از مرحله تثبیت دشمن و تشکیل خطوط پدافندی
در شش ماهه نخست جنگ تحمیلی ،جهت آزادسازی ارتفاعات مذکور اقدام به طرحريزی
عملیـات بازیدراز نمودند .اهداف طرحريزی و اجرای عملیات فوقالذکر به شرح زير است:
( )6کاستن از مزايای ديد و تیر دشمن بر مناطق عملیاتی سرپلذهاب ،قصرشیرين،
گیالنغرب و محورهای مواصالتی موجود در مناطق مذکور.
( )9توفیق نیروهای خودی در کسب برتری ديد و تیر بر مناطق عملیاتی سرپلذهاب،
قصرشیرين ،گیالنغرب و محورهای مواصالتی موجود در آن مناطق.
( )9فراهم آوردن شرايط الزم جهت آزادسازی شهر قصرشیرين.
( )1فراهم آوردن شرايط مناسب به منظور ادامه تک به عمق خاک دشمن.
در راستای تحقق اهداف فوقالذکر ،عملیات بازیدراز طی دو مرحله به اجرا درآمد که در
ادامه بحث ،به تشريح تک تک مراحل آن خواهیم پرداخت (همان.)911 :
 .4گسترش یگانهای دشمن در منطقه عملیاتی سرپلذهاب ،قصرشیرین و گیالنغرب
( )6تیپ 99لشکر 9پیاده مستقر در منطقه باويسی ،تپهرش و کورهموش.
( )9تیپ 90لشکر 1زرهی مستقردر سرقزل ،ارتفاعات قراويز ،جنوبغربی داربلوط (اطراف
محور سرپلذهاب ـ قصرشیرين).
( )9تیپ 9لشکر 9پیاده کوهستانی مستقر در ارتفاعات بازیدراز.
( )1تیپ 0لشکر 1پیاده مستقر در منطقه غرب قصرشیرين تا خسروی.
( )0تیپ 9لشکر 9پیاده کوهستانی مستقر در منطقه بانسیران و زلهزرد.
( )1تیپ 99پیاده کوهستانی مستقر در منطقه چم امام حسن.
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( )7تیپ 69لشکر 1پیاده مستقر در منطقه مرجان تا گورسفید گیالنغرب.
( )9يک گردان ضدهوايی و يک آتشبار موشکی سام 1مستقر در منطقه زينالکش.
( )3قرارگاه لشکر 1و تیپ 61زرهی همان لشکر مستقر در منطقه قصرشیرين.
( )66قرارگاه لشکر 7زرهی مستقر در منطقه منزريه( .همان)911 :
 .5گسترش یگانهای خودی در منطقه عملیاتی سرپلذهاب ،قصرشیرین و گیالنغرب
( )6يگانهای تابعه تیپ 9زرهی لشکر 96زرهی و گردانهای نور و امید آن لشکر،
واحدهايی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای بسیج مردمی و عشايری مستقر در
منطقه سرپلذهاب و قصرشیرين.
( )9تیپ 9لشکر 77خراسان مستقر در منطقه گیالنغرب( .همان)910 :
مأموریت یگانهای شرکتکننده در عملیات

تیپ 9لشکر 96زرهی در ساعت  60:66روز دوم ارديبهشتماه  ،6916با استفاده از
گروههای رزمی به منظور تصرف قلههای 6606،6666و 6606ارتفاعات بازیدراز مبادرت به
تک محدود نموده ،نیروهای متجاوز بعثی را منهدم مینمايد و سپس آماده میشود تک را
جهت تصرف ارتفاع  6696ادامه دهد (باوندپور.)91 :6916 ،
 .6نقش پایگاه هوانیروز کرمانشاه در عملیات بازیدراز
بر اساس اسناد و مدارک موجود ،پايگاه هوانیروز کرمانشاه در جريان مراحل 6و 9عملیات
بازیدراز با  99فروند از انواع بالگردها ( 9فروند کبرا 69 ،فروند  961و  9فروند  )961در
مجموع  936ساعت مأموريت پشتیبانی از رزمندگان اسالم را در کارنامه درخشان خود ثبت
نموده است (کريمزاده.)17 :6999 ،

تحلیل مرحله يکم عملیات بازی دراز از ديدگاه 917/ ...

 .7شرح اجمالی طرح عملیاتی محسن
بر اساس طرح عملیاتی محسن ،يگانهای تابعه و تحت کنترل تیپ 9لشکر 96زرهی عالوه
بر اجرای عملیات پدافندی در منطقه مسئولیت خود ،6بايستی در ارتفاعات بازیدراز اقدام به تک
نمايند (به نقشه صفحه آخر مراجعه شود) .برابر طرح مذکور ،منطقه هدف در عملیات بازیدراز به
دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم گرديد .قلههای  6666شمالی و  6606بازیدراز قسمت شمالی
اهداف عملیات ،و قله  6666جنوبی ،ارتفاع  6606و تپههای 766-796-170-760-776-730
واقع در جنوبشرقی ارتفاعات بازیدراز ،قسمت جنوبی اهداف عملیات را تشکیل میدادند .البته
ارتفاع  6606که بلندترين قله بازیدراز است و تمام منطقه نبرد را تحت کنترل خود دارد ،به
عنوان هدف تالش اصلی تعیین گرديد .ضمناً گروههای رزمی اژدر ،ببر و پلنگ مأموريت تالش
اصلی و گروه رزمی شیر وظیفه اجرای تک پشتیبان را عهدهدار شدند .سه گروه رزمی که
مأموريت تالش اصلی را به عهده داشتند بايستی با پیشروی در مسیرهای سبز ،آبی و زرد ،ابتدا
ارتفاعات  6666شمالی و جنوبی بازیدراز را پاکسازی کرده و سپس تک خود را جهت تصرف و
تأمین هدف اصلی (قله  )6606عملیات ادامه میدادند .گروه رزمی شیر نیز با پیشروی از سمت
جنوبشرقی به طرف جنوبغربی ارتفاعات بازیدراز ،تپههای 766-796-170-760-776-730
را تصرف نمود و با اين اقدام خود ،ضمن تأمین جناح جنوبی نیروهای تالش اصلی ،از پیشروی
احتمالی دشمن (از سمت معبر کاظمآباد ـ چم امام حسن ـ بازیدراز) جلوگیری مینمود .وسعت
منطقه عملیات بازی دراز بالغ بر 96کیلومترمربع است .با نگرش به آنکه هدف اصلی (ارتفاع )6606
در قسمت جنوبی ارتفاعات بازیدراز واقع شده بود ،لذا برخی از يگانهای تابعه تیپ 9زرهی در
خطرناکترين معابر نفوذی دشمن که از شمال و غرب منطقه به شهر سرپلذهاب منتهی
میشدند ،ملزم به استحکام مواضع پدافندی خود گرديدند تا از نفوذ احتمالی نیروهای عراقی به
داخل منطقه نبرد و اشغال احتمالی شهر مذکور ممانعت نمايند .بنابراين ،يگانهای تابعه و تحت
کنترل تیپ 9زرهی الزاماً در مناطق شمالی و غربی ارتفاعات بازیدراز مبادرت به اجرای عملیات
 .6منطقه مسئولیت تیپ 9زرهی از روستاهای کلینه و سید صادق در شمال شهر سرپلذهاب شروع و به سوی روستاهای
داربلوط (غرب ارتفاعات بازیدراز) و ريخک (شرق ارتفاعات بازیدراز) تا مقابل تنگ کورک امتداد میيافت و قوسی به
طول  90کیلومتر را در بر میگرفت.
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پدافندی و در جبهه جنوبی ارتفاعات مذکور نسبت به انجام تک علیه دشمن متجاوز اقدام نمودند
(کیانی 971 :6936 ،و .)970
آنچه در اولین مرحله عملیات بازیدراز گذشت (سعید پورداراب :6991 ،صص  176الی
:)171
اهم رویدادهای نخستین روز نبرد ()1361/2/2

 -6رزمندگان ايرانی در ساعت  60:66روز دوم ارديبهشت  ،6916تک خود را علیه مواضع
دشمن (جنوبغربی ارتفاعات بازیدراز) آغاز نمودند.
 -9فرمانده تیپ 9لشکر 96زرهی جهت فريب دادن دشمن از محل تالش اصلی و درگیر
نگه داشتن او (به منظور ممانعت از وارد عمل نمودن احتیاط خود در ارتفاعات بازیدراز) با
صدور دستور اجرای آتش تهیه (از ساعت 61:66الی  )61:96در قسمت غربی ،شمالی و
جنوبشرقی منطقه نبرد ،نسبت به هدايت تکهای فريبنده گروه رزمی 691مکانیزه (به سمت
ارتفاعات کوره موش) و همچنین گردان  910سوار زرهی (به طرف تنگههای کورک و قاسمآباد)
اقدام نمود.
 -9با آشکار شدن قراين تک نیروهای خودی ،هواپیماهای عراقی در منطقه ظاهر و
يگانهای زمینی شان نیز از طرف ارتفاعات قراويز و داربلوط (غرب منطقه عملیات) وارد عمل
شدند.
 -1محل استقرار گردان 966تانک (احتیاط تیپ) به وسیله دو فروند از هواپیماهای
متجاوز عراقی بمباران شد ،لیکن تلفات و خساراتی به گردان مذکور وارد نیامد.
 -0سرهنگ ستاد محمود بدری (فرمانده تیپ 9لشکر 96زرهی) جهت ايجاد پوشش
هوايی و سلب ابتکار عمل از پرندههای دشمن ،درخواست حضور هواپیماهای اف 61در آسمان
منطقه عملیات را نمود.
 -1يک گردان تانک عراقی پاتک خود را از سمت کالنتر آغاز (ساعت  )69:66و تا حوالی
روستای سیدخانم و شیرين آب پیشروی نمود ،لیکن در اثر تیراندازی تانکهای گردان ،960
اجرای آتش شديد توپخانه و حمله بالگردهای کبرا ،مجبور به عقبنشینی گرديد.

تحلیل مرحله يکم عملیات بازی دراز از ديدگاه 913/ ...

 -7فرمانده تیپ 9زرهی جهت خنثیسازی تک يگانهای زرهی و مکانیزه دشمن ،مأموريت
حمله به نیروهای عراقی در غرب داربلوط را به تیم هجومی هوانیروز واگذار نمود .در آن هجوم
هوايی مؤثر ،خلبان علیاکبر قربان شیرودی نقش برجستهای را ايفاء نمود و ضربات سختی را
به نیروهای متجاوز وارد آورد.
 -9يک فروند بالگرد 961در ارتفاعات بازیدراز (ساعت  )61:10مورد اصابت گلولههای
دشمن قرار گرفت و سقوط نمود ،لیکن خلبانان آن سالم ماندند.
 -3از رويدادهای تأسفانگیز عملیات بازیدراز ،شهادت سروان حسین ادبیان 6بود.
 -66ستوان محمدرضا نانکلی پس از شهادت سروان حسین ادبیان ،از ارتفاعات بازیدراز
عقبنشینی نمود.
 -66نیروهای عراقی از سمت ارتفاعات قراويز (ساعت )96:66مبادرت به اجرای پاتک
نمودند ،که پیشروی آنان در اثر آتش خمپارهاندازهای يگان مالکاشتر سد گرديد.
اگرچه در اولین روز نبرد ،موفقیتهای نسبی نصیب رزمندگان ايرانی شد ،لیکن به علت
کوهستانی بودن منطقه ،تشابه قلل بازی دراز با يکديگر و گسترش بیش از حد نیروهای خودی،
توفیق چندانی در راستای اجرای کامل مأموريت واگذاری (تصرف ارتفاعات  6666شمالی و
جنوبی 6606 ،و  )6696حاصل نشد.
اهم رویدادهای دومین روز نبرد ()1361/2/3

 -6نیروهای عراقی از سمت ارتفاعات قراويز (ساعت )66:66مبادرت به اجرای پاتک
نمودند ،که البته در اثر آتش خمپارهاندازهای يگان مالکاشتر ،پیشروی آنان سد گرديد.
 -9گروه رزمی 691مکانیزه در ساعت  ،6166تعدادی از سنگرهای اجتماعی دشمن را در
گلخاطر و بنهدستک منهدم نمود.

 .6سروان حسین ادبیان يکی از افسران شجاع ،متدين و وطندوست بود که در ايجاد آرامش در کردستان ايران (بحران سقز
در سال  ،)6909نقش بسزايی را ايفاء نمود .وی پس از رشادت فراوان در صحنههای مختلف جنگ تحمیلی در غرب
کشور ،سرانجام با پذيرش يک مأموريت شهادتطلبانه در ارتفاعات بازیدراز (ساعت 67:96مورخه  )6916/9/9به فوز
عظیم شهادت نايل شد.
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 -9روز سوم ارديبهشت با بروز مشکالت فراوانی برای نیروهای خودی همراه بود .در آن
روز ،دشمن به دلیل آگاهی از چگونگی عملکرد رزمندگان ايرانی ،عکسالعمل شديدی (از سمت
مناطق شمالی و غربی ارتفاعات بازیدراز) نشان داد و با بهکارگیری يگانهای زرهی خود،
موجب ايجاد تغییراتی در طرح عملیاتی تیپ 9زرهی گرديد .بر اساس طرح عملیاتی محسن،
مقرر شده بود که در صورت موفقیت نیروهای خودی در قسمت شمالی ارتفاعات بازیدراز،
نیروهای هوابرد با اجرای عملیات هلیبرن (در آن منطقه) به انجام مأموريت يگانهای مانوری
خودی که از سمت شمالغربی به سوی جنوبشرقی ارتفاعات مذکور در حال پیشروی بودند
(به منطور تصرف ارتفاعات 6666و  )6606کمک کنند ،لیکن فعالیت دشمن در شرق ارتفاعات
قراويز ،موجب شد که نیروهای خودی در منطقه مذکور هلیبرن نمايند و ضمن تحمل تلفات،
مجبور به عقبنشینی شوند.
 -1از نیروهای خودی  9نفر شهید و  01نفر مجروح شدند.
در دومین روز نبرد ،تالش رزمندگان اسالم در قسمت شمالی ارتفاعات بازیدراز بینتیجه
بود ،لیکن در مناطق میانی و جنوبی ارتفاعات مذکور ،بیشتر اهداف (به استثناء ارتفاع )6606
به تصرف درآمدند .از اين رو ،فرمانده قرارگاه مقدم نزاجا در غرب کشور پیام تبريکی را به
فرمانده تیپ 9لشکر 96زرهی کرمانشاه ارسال نمود.
اهم رویدادهای سومین روز نبرد ()1361/2/4

 -6در سومین روز نبرد ،قراين و شواهد موجود حکايت از آمادگی نیروهای عراقی جهت
اجرای پاتک از سمت شمال ،غرب و جنوب منطقه عملیات علیه نیروهای خودی را داشتند.
بنابراين ،فرمانده لشکر 96زرهی به منظور منحرف نمودن ذهن دشمن از منطقه عملیاتی
سرپلذهاب (بازیدراز) به يگان های تابعه لشکر (در ديگر مناطق عملیاتی) دستور اجرای آتش
تهیه بر روی مواضع دشمن (ساعت  )60:60و تظاهر به تک را ابالغ نمود.
 -9نیروهای ايرانی ضمن تشديد فعالیتهای مراقبتی در مواضع پدافندی خود ،سعی
داشتند که منطقه اهداف واگذاری را از لوث وجود دشمن پاک نموده و به سمت ارتفاع 6696
در شمالغربی بازیدراز پیشروی کنند.

تحلیل مرحله يکم عملیات بازی دراز از ديدگاه 906/ ...

 -9در اوايل روز چهارم ارديبهشت ،که پاتک دشمن در قسمت جنوبی قله  6606در حال
اجرا بود ،يگانهای تانک عراقی نیز هجوم خود را در کوره موش ،سید صادق و شیرينآب (علیه
نیروهای ايرانی) آغاز کردند.
 -1اجرای آتش شديد توپخانه ،تیراندازی تانکهای گردان 960و گروهان تانک چیفتن
لشکر 96حمزه بر روی نیروهای دشمن و همچنین حضور  69فروند بالگرد کبرای هوانیروز در
فضای منطقه عملیات ،موجب دفع پاتک عراق و وارد شدن تلفات و خسارات به نیروهای
متجاوز گرديد.
 -0تالش رزمندگان ايرانی جهت تسخیر اهداف از پیش تعیین شده ادامه داشت .نیروهای
خودی موفق به فتح قله  6666شمالی بازیدراز (ساعت  )69:60گرديده و به ارتفاع 6606
نزديکتر شدند.
 -1در روز چهارم ارديبهشت (ساعت  60:96الی  ،)69:96فعالیت توپخانه و پاتک دشمن
در منطقه سرپلذهاب (تپه کوره موش در شمال و ارتفاع ريخک در جنوبِ محور سرپلذهاب ـ
قصرشیرين) به شدت ادامه داشت.
 -7در آن روز ،يک واحد زرهی عراق از سمت ارتفاعات قراويز و بنهدستک به سمت شهر
سرپلذهاب پیشروی نمود ،لیکن حمالت مؤثر بالگردهای کبرای هوانیروز و آتش سالحهای
ضدتانک نیروهای خودی ،پاتک دشمن را در هم شکست و متجاوزان را وادار به عقبنشینی
کرد.
 -9از نیروهای خودی  3نفر شهید و  01نفر مجروح شدند.
اگرچه در سومین روز نبرد موفقیت نسبی با رزمندگان ايرانی بود (حدود  966نفر از
نیروهای دشمن به اسارت گرفته شدند) ،لیکن باز هم تمامی اهداف تعیینشده به تصرف
نیروهای خودی درنیامدند.
اهم رویدادهای چهارمین روز نبرد ()1361/2/5

 -6در روز پنجم ارديبهشت ،نبرد سرسختانه رزمندگان اسالم با دشمن متجاوز (به منظور
بازپسگیری ارتفاعات بازیدراز) ادامه داشت.
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 -9نیروهای عراقی ضمن مقاومت در قلل بازیدراز ،از اوايل روز چهارم نسبت به اجرای
پاتک در غرب منطقه سرپل ذهاب (از سمت ارتفاعات قراويز که محل گسترش گردان 960تانک
بود) اقدام نمودند و به سوی شهرک مهدی (در آن شهرک ،گروهان تکاور مالکاشتر لشکر96
زرهی و يگانی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی استقرار داشتند) پیشروی کردند.
 -9نیروهای متجاوز عراقی در ساعت  60:66روز  ،6916/9/0چنان به مواضع نیروهای
خودی نزديک شده بودند که فرمانده تیپ 9زرهی به منظور خنثی نمودن تالشهای دشمن ،از
فرمانده گردان 969پیاده لشکر 96زرهی (مستقر در ارتفاعات کلینه و سیدصادق) خواست تا
سريعاً نسبت به اعزام يک گروهان به شهرک مهدی اقدام نمايد .لیکن ،حضور آن يگان نیز در
توقف پیشروی دشمن تأثیری نداشت .از اين رو ،نیروی احتیاط تیپ (گروه رزمی 966تانک)
وارد عمل گرديد.
 -1در چهارمین روز نبرد ،فعالیت عملیاتی تیپ 9زرهی در دو جبهه بازیدراز و غرب
سرپلذهاب به شدت ادامه يافت .گردان 619مکانیزه و نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
سعی در پاکسازی ارتفاعات 6606و6666و 6606بازیدراز (از لوث وجود دشمن) داشتند .در
غرب سرپلذهاب نیز مقاومت و پايداری رزمندگان ايرانی ،موجب دفع پاتک دشمن گرديد.
 -0هجوم جنگندههای نیروی هوايی (ساعت  )66:96به دشمن متجاوز (در غرب شهر
سرپلذهاب) موجب وارد آمدن تلفات شديد به عراقیها و ارتقاء روحیه رزمندگان اسالم شد.
 -1به گروه ضربت احمد بن موسی (تحت فرماندهی سرهنگ 9هوشنگ زنوزی) دستور
حرکت به سمت قله  6606بازیدراز داده شد.
 -7يک فروند هواپیمای سوخوی عراقی در اطراف قله  6606سرنگون گرديد.
 -9يک فروند هواپیمای سوخوی عراقی توسط گروهان 6گردان 906تانک لشکر 96حمزه
(حدود ساعت  )6966در حوالی کوره موش سرنگون گرديد.
 -3تلفات انسانی نیروهای خودی در چهارمین روز نبرد به قرار زير بود:
الف)  67نفر شهید ( 0نفر ارتشی 69 ،نفر پاسدار و بسیجی)
ب)  11نفر مجروح ( 90نفر ارتشی 63 ،نفر پاسدار و بسیجی)
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چهار شبانهروز نبرد مداوم و نبود نیروی تازه نفس به منظور ادامه عملیات ،موجب بروز آثار
خستگی در بین نیروهای خودی شده بود .قرائن و شواهد موجود در منطقه عملیات حکايت از
وقوع شديدترين درگیریها در چهارمین روزِ عملیات را داشتند.
اهم رویدادهای پنجمین روز نبرد ()1361/2/6

 -6در روز ششم ارديبهشت ،نیروهای متجاوز عراقی جهت منصرف نمودن رزمندگان اسالم
از ادامه عملیات بازیدراز بیشترين تالش عملیاتی خود را متوجه غرب شهرسرپلذهاب و
شهرک مهدی نمودند.
 -9حدود  666نفر از رزمندگان اسالم (نیروهای ارتش و سپاه پاسداران) به منظور برقراری
تأمین شهرک مهدی و همچنین شمال محور سرپلذهاب ـ قصرشیرين در شهرک مذکور،
مستقر شدند.
 -9عراقیها از جهات شمال و جنوبِ محور سرپلذهاب ـ قصرشیرين پیشروی خود را
(تحت پشتیبانی هواپیماها و بالگردهای جنگی) به سمت شرق آغاز نمودند و مواضع نیروهای
ايرانی را (در غرب روستاهای شیرين آب ،داربلوط ،جگرلو محمدعلی) مورد تهديد قرار دادند.
 -1در ساعات اولیه پنجمین روز نبرد ،وضعیت نیروهای ايرانی به وخامت گرايید .از اين رو،
فرمانده تیپ از توان تیمهای هجومی هوانیروز بهره جست و با استفاده از بالگردهای کبرا،
خسارات سنگینی را به تانکهای دشمن (مستقر در شیرينآب) وارد نمود.
 -0يک فروند بالگرد دشمن (ساعت )66:96درحوالی روستای شیرينآب سرنگون گرديد.
 -1دو فروند از هواپیماهای دشمن به منطقه گردان 960تانک حمله کردند (ساعت
)69:96؛ لیکن ،به اشتباه سه دستگاه از نفربرهای عراقی را منهدم نمودند .ضمناً يک فروند از
هواپیماهای مذکور در اثر تیراندازی تیربارهای ضدهوايی گردان 960تانک سرنگون گرديد.
 -7فرمانده تیپ 9زرهی به منظور خنثی نمودن فعالیتهای دشمن در غرب سرپلذهاب،
به يگان هوابرد دستور داد که از جنوب محور قصرشیرين ـ سرپلذهاب تا دامنه شمالشرقی
ارتفاعات بازیدراز را تأمین نمايد.
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 -9رشادت و از خودگذشتگی نیروهای خودی موجب شد تا در پنجمین روز عملیات ،کلیه
پاتکهای دشمن دفع گردد و موفقیتهای چشمگیری نصیب رزمندگان اسالم شود .بخشی از
متن گزارش فرمانده تیپ 9زرهی به سلسله مراتب فرماندهی (در پايان روز ششم ارديبهشت)
به شرح زير است:
«يگانهای دالور ارتش و سپاه پاسداران تحت پشتیبانی آتش توپخانه ،نیروی هوايی و
هوانیروز تاکنون ارتفاعات  6606و  6666جنوبی و حد فاصل ارتفاعات  6666جنوبی و
 6606را پاکسازی و از دست نیروهای دشمن خارج ساختهاند .فعالیت همهجانبه جهت
تصرف ارتفاع  6606کماکان ادامه دارد».

 -3در پايان پنجمین روز نبرد ،حدود 96درصد از اهداف عملیات بازیدراز محقق گرديده بود.
 -66در پنجمین روز عملیات ،تلفات نیروهای خودی  0نفر شهید و  67نفر مجروح بود.
اهم رویدادهای ششمین روز نبرد ()1361/2/7

 -6سرانجام پس از پنج روز نبرد مداوم ،قله  6606بازیدراز (در ساعت  67:96روز هفتم
ارديبهشت) به تصرف رزمندگان اسالم درآمد.
 -9تعدادی از نیروهای متجاوز عراقی کشته و زخمی شدند و عدهای نیز به اسارت
رزمندگان ايرانی درآمدند.
 -9حمالت هوايی دشمن به عقبه نیروهای خودی شدت يافت و در ساعت  6196پادگان
تیپ 9لشکر 96زرهی (پادگان ابوذر) بمباران گرديد.
 -1با تاريکی هوا ،نیروهای دشمن سراسر منطقه مسئولیت تیپ 9زرهی (از ارتفاعات
بازیدراز در شمال تا تپه کوره موش در جنوب منطقه مذکور) را مورد تهديد قرار دادند.
عراقی ها به منظور ايجاد و توسعه شکاف در خطوط پدافندی نیروهای خودی ،تجزيه توان رزمی
يگانهای تابعه تیپ 9لشکر 96زرهی و فراهم آوردن شرايط الزم جهت اجرای پاتک در نواحی
شمالی و جنوبی محور سرپلذهاب ـ قصرشیرين ،شهرک مهدی (پادگان فعلی شهید
عبدالحسین پاکزاد) را که در قلب مواضع خودی واقع شده بود ،هدف تهاجم سنگین خود قرار
دادند.
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فرمانده تیپ 9لشکر 96زرهی ،يک دسته از گروهان چهارم گردان 966امید (مستقر در مواضع
سدکننده ريخک) را به منظور کمک به مدافعان (گروهان مالک اشتر) شهرک مهدی ،به مکان
مذکور اعزام نمود .يگانهای توپخانه خودی نیز آتش شديد و مؤثری را بر روی نیروهای مهاجم
عراقی اجرا نمودند و مانع از پیشروی سريع دشمن به سمت مواضع رزمندگان اسالم شدند.
اهم رویدادهای هفتمین روز نبرد ()1361/2/1

 -6هفتمین روز نبرد با پاتک نیروهای عراقی به مواضع رزمندگان اسالم آغاز شد.
 -9با روشنايی هوا (ساعت  )6160سه فروند از بالگردهای کبرای هوانیروز (مستقر در
پادگان ابوذر) به پرواز درآمدند و ضربات مهلکی را به پیکر نیروهای متجاوز عراقی وارد ساختند،
لیکن موجب دفع پاتک آنان نشدند.
 -9در ساعت  6766روز هشتم ارديبهشت ،بالگرد خلبان علیاکبر قربان شیرودی مورد
اصابت گلوله های دشمن قرار گرفت و منجر به شهادت وی گرديد .شهادت شیرودی آثار منفی
خود را در روحیه ديگر خلبانان هوانیروز بر جای گذاشت و وقفه چند ساعتهای را در روند
اجرای مأموريتهای واگذاری به تیم هجومی هوانیروز به وجود آورد.
 -1فشار پاتکهای مستمر دشمن بر خطوط پدافندی يگانهای تابعه تیپ 9زرهی (در
قوس  90کیلومتر) لحظه به لحظه افزايش میيافت و سلسله مراتب فرماندهی هم هیچگونه
امکاناتی را جهت پشتیبانی از نیروهای مدافع خودی و مقابله با دشمن در اختیار نداشتند.
 -0بر اساس گزارشهای ارسالی يگانهای تابعه تیپ 9زرهی به سرهنگ بدری ،عراقیها از
سه جبهه شمال ،غرب و جنوب منطقه عملیاتی (يک تیپ زرهی دشمن از کوره موش به سمت
جنوب و يگان ديگری از ارتفاع بیشگان به سوی ارتفاعات بنه دستک و قراويز پیشروی
میکردند) شهر سرپلذهاب را مورد تهديد قرار داده بودند .به همین دلیل فرمانده تیپ 9با
ارسال گزارشی به لشکر 96زرهی ،وضعیت منطقه عملیات را به شرح زير توصیف نمود:
«دشمن به تالش همهجانبه خود جهت تصرف شهر سرپلذهاب ادامه میدهد و با
استفاده از هواپیماهايش نیروهای خودی را بمباران مینمايد .چنانچه وضعیت بدين منوال
پیش رود ،اين تیپ جوابگوی فشار سنگین دشمن که استعداد آن در حدود يک لشکر
تخمین زده می شود ،نخواهد بود .تیم هوانیروز به علت سقوط يک فروند از بالگردهايش با
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مشکل روبروست و اگر يگانهای در خط به وسیله آنان پشتیبانی نشوند ،متحمل ضربات
جبران ناپذيری خواهند شد که مسئولیت آن به عهده تیم هوانیروز است .کمبود نیروی
پیاده ،عملیات تیپ را فلج کرده است .دشمن در حال محاصره روستاهای داربلوط ،جگرلو
محمدعلی و دور زدن کوره موش میباشد .همچنین قله 6606بازیدراز نیز در حال سقوط
است».

 -1شدت فشار دشمن بر نیروهای خودی دائماً افزايش میيافت و شهر سرپلذهاب در
آستانه سقوط قرار گرفته بود.
 -7لشکر 96زرهی پس از دريافت پیام مذکور ،به ديگر تیپهای لشکر دستور داد تا با
اجرای آتش توپخانه و تظاهر به تک ،توجه بخشی از نیروهای دشمن را به خود جلب نموده و
حتیالمقدور فشار وارده به يگانهای تابعه تیپ 9زرهی را کاهش دهند .ضمناً از فرمانده تیپ6
زرهی خواسته شد تا نسبت به اعزام تیم هجومی هوانیروز (مستقر در منطقه عملیاتی میمک)
به منطقه سرپلذهاب اقدام نمايد.
 -9وضعیت بحرانی منطقه سرپلذهاب موجب گرديد که فرمانده نیروی زمینی (سرتیپ
قاسمعلی ظهیرنژاد) با ارسال پیام ويژهای ،از خلبانان تیمهای هجومی هوانیروز مستقر در
پادگان ابوذر که در اثر شهادت شیرودی روحیه خود را از دست داده بودند ،ياری بخواهد .متن
پیام مذکور به شرح زير بود:
«هماکنون که شهر سرپل ذهاب در حال سقوط است از پرسنل قهرمان هوانیروز و
فرزندان شجاع خودم میخواهم کما فی السابق در اجرای مأموريت واگذاری ،پیشقدم
باشند تا چون گذشته ،پیروزی از آن ارتش شجاع و از جان گذشته اسالم گردد».

 -3هواپیماهای عراقی (در ساعت  )6196شهر سرپلذهاب را به شدت بمباران نمودند و با
اين اقدام موجب سقوط روحیه نیروهای خودی گرديد.
 -66هواپیماهای جنگی نیروی هوايی نیز در ساعت  6196نیروهای دشمن را در ارتفاعات
قراويز و روستای کالنتر مورد حمالت شديد خود قرار دادند.
 -66رشادت و پايمردی مدافعان سرسخت تیپ 9زرهی در بعدازظهر روز هشتم ارديبهشت
به ثمر نشست و آثار ضعف در نیروهای دشمن را جلوهگر ساخت .بدين ترتیب ،نیروهای مهاجم
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عراقی که با مقاومت شديد رزمندگان ايرانی مواجه شده بودند با تحمل تلفات و خسارات فراوان
مجبور به عقبنشینی شدند.
 -69فرمانده تیپ 9زرهی اولین پیام مسرتبخش خود را در ساعت  6796روز هشتم
ارديبهشت به لشکر 96زرهی ارسال داشت .متن پیام به شرح زير است:
«سرانجام تالش همهجانبه نیروهای ارتش ،سپاه پاسداران ،هوانیروز و نیروی هوايی
موجب وارد آمدن تلفات و خسارات فراوانی به دشمن متجاوز ،که استعداد آن در حدود يک
لشکر تخمین زده میشود ،گرديد .در حال حاضر نیروهای خودی در شهرک مهدی،
ريخک ،ارتفاع  ،6606کوره موش ،سیدصادق و کلینه مستقر هستند و بر منطقه تسلط
کامل دارند».

 -69مقاومت دلیرانه رزمندگان ايرانی در منطقه عملیاتی بازیدراز باعث گرديد که دشمن
به اخذ آرايش پدافندی (در شمال و غرب سرپلذهاب) بپردازد و موفقیتهای نیروهای خودی
تثبیت شود.
 -61بر اساس گزارش يگانهای خودی ،تعدادی از انواع خودروهای شنیدار و چرخدار
دشمن منهدم شدند.
 -60تلفات انسانی نیروهای خودی در هفتمین روز نبرد به قرار زير بود:
الف 61 -نفر شهید ( 1نفر ارتشی 0 ،نفر پاسدار و  9نفر بسیجی)
ب 669 -نفر مجروح ( 10نفر ارتشی 90 ،نفر پاسدار و  99نفر بسیجی)
پ 66 -نفر مفقوداالثر که همگی سرباز بودند.
اهم رویدادهای هشتمین روز نبرد ()1361/2/9

 -6هواپیماهای خودی در ساعت  ،6960مواضع نیروهای دشمن را در حوالی بنهدستک،
بیشگان و کالنتر بمباران نمودند.
 -9يک تیپ تازه نفس عراقی با اجرای پاتک به ارتفاعات بازیدراز ،لحظه به لحظه فشار
خود را به نیروهای ايرانی مستقر در قلل  6666شمالی و  6606افزايش میداد ،به گونهای که
تاب مقاومت از رزمندگان اسالم (گروه رزمی ببر و يگان ضربت احمد بن موسی) سلب گرديد و
آنان را وادار به عقبنشینی نمود.
 -9يک فروند بالگرد عراقی در ساعت  6960در حوالی داربلوط سرنگون گرديد.
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 -1تیپ 9لشکر 77خراسان (مستقر در منطقه گیالنغرب) به منظور برداشتن فشار نیروهای
عراقی از روی يگانهای خودی (در ارتفاعات بازی دراز) تظاهر به تک نمود ،لیکن آن اقدام
فريبنده تاکتیکی ،مثمرثمر واقع نشد.
 -0قلل  6666شمالی و  6606بازیدراز (هدف اصلی عملیات مذکور) مجدداً به تصرف
نیروهای دشمن درآمدند.
 -1تلفات نیروهای خودی  66نفر شهید و  09نفر مجروح بود.
 69 -7دستگاه از تانکهای گردان  960تانک آسیب ديدند.
اسامی فرماندهان یگانهای شرکتکننده در مرحله 1عملیات بازیدراز
ردیف

نام یگان

اسامی فرماندهان

1

تیپ 9لشکر 96زرهی

سرهنگ ستاد محمود بدری

2

گردان 619مکانیزه

سرهنگ 9کريم نصر

3

گردان 691مکانیزه

سرهنگ 9مومنی

4

گروه رزمی 691مکانیزه

سرهنگ 9غالمرضا مظفری

5

گردان 966تانک

سروان جلیل نیازی

6

گردان 960تانک

سرگرد افشین

7

گردان 910سوار زرهی

سرگرد باقری

1

گردان 916توپخانه

سروان آذرخش

9

گروه رزمی اژدر

سروان حسین يار

11

گروه رزمی ببر

برادر پاسدار حاجیبابا بنوقی

11

گروه رزمی پلنگ

برادر پاسدار شفیعی

12

گروه رزمی شیر

سرهنگ  9کريم نصر

13

گروه هوانیروز

سروان خلبان اشترايه

14

گروه 11توپخانه

سرهنگ 9ويدافر

15

يگان مالک اشتر

سروان حسین ادبیان

16

گردان 966امید

سرگرد فتحالهی

17

گردان 969مهدی

سرگرد فتح ا ...پورمظفری

11

يگان ضربت احمد ابن موسی

سرهنگ ستاد هوشنگ زنوزی

19

يگان بسیج عشايری کلهر

سروان منفردزاده

21

يگان سپاه پاسداران

برادر پاسدار غالمعلی پیچک
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 .1درک صحیح مأموریت و نیت رده باالتر از اجرای عملیات
در مرحله يکم عملیات بازیدراز ،برخی از يگانهای مانوری از مأموريت و اهداف واگذاری
شناخت کافی نداشتند .جهت اثبات اين ادعا میتوان به مشکالت نیروهای خودی در نخستین
روز عملیات ،که همانا اشتباه در تشخیص اهداف واگذاری بود ،اشاره کرد .تشابه قلل بازیدراز با
يکديگر و گسترش وسیع نیروهای خودی موجب شد که در اولین روز نبرد ،توفیق چندانی در
راستای اجرای کامل مأموريت واگذاری (تصرف ارتفاعات  6666شمالی و جنوبی 6606 ،و
 ) 6696حاصل نگردد .البته ريشه اين نقص از دو منظر زيرين قابل بررسی است و نمیتوان
تأثیر هیچيک را بر ديگری ناديده گرفت:
الف) ضعف طراحان عملیاتی در تفهیم مأموريت به مجريان آن.
ب) ضعف آموزش يگانهای اجرايی در درک صحیح از مأموريت واگذاری و نیت رده باالتر.
شناخت دقیق جوّ ،زمین و دشمن :در مرحله يکم عملیات بازیدراز ،از وضعیت زمین و
دشمن شناسايی الزم به عمل نیامده بود .ريشه اين ضعف را میتوان در صعبالعبور بودن
ارتفاعات مذکور دانست .وجود مشکل يادشده ،از میزان فعالیت عوامل شناسايی در کسب
اطالعات از وضعیت زمین منطقه عملیات (ارتفاعات بازیدراز) و همچنین نحوه استقرار ،استعداد و
چگونگی آرايش مواضع پدافندی دشمن به شدت کاسته بود .از اين رو ،در روند اجرای عملیات،
نیروهای خودی با واکنشهای غیرقابل پیشبینی (از سوی دشمن) مواجه شدند.
طرحريزی ها بايستی به صورت مشروح و با اتکا بر مشاوره و هماهنگی ردههای اجرايی و
همچنین تجسم و پیشبینی چگونگی عکسالعمل در برابر جمیع حوادث و رخدادهای احتمالی
(در طول مدت عملیات) انجام گیرند :در مراحل تهیه طرح عملیاتی محسن و فراهم گرديدن
شرايط مناسب جهت اجرای عملیات بازیدراز ،مشاوره و هماهنگیهای الزم بین فرماندهان و
مسئولین يگانهای اجرايی (يگانهای تیپ 9زرهی ،سپاه پاسداران ،هوانیروز ،نیروی هوايی،
نیروهای پاسدار ،بسیجی و عشايری و )...انجام گرفته بود ،لیکن واکنشهای شديد و غیرقابل
انتظار عراقی ها در طول اجرای عملیات ،موجب شکنندگی توافقات بهعملآمده گرديد .فعالیت
ناکافی نیروی هوايی در صحنه نبرد ،عقبنشینی بدون مجوز ستوان محمدرضا نانکلی از
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ارتفاعات بازیدراز (اولین روز عملیات) ،وقفه عملیات هوانیروز در اجرای مأموريتهای واگذاری
(در روز شهادت شهید شیرودی) ،انجام برخی از اقدامات سلیقهای توسط نیروهای پاسدار و
بسیجی و ...همگی نشان از عدم توجه کافی به مفاد اين بند از اصول عملیات آفندی را دارند.
حفظ اسرار عملیات و فریب دشمن از چگونگی اجرای آن :در اولین مرحله عملیات
بازی دراز ،حفظ اسرار و فريب دشمن از محل دقیق اجرای عملیات به نحو مؤثری انجام گرفت.
فرمانده تیپ جهت فريب دشمن از محل تالش اصلی و درگیر نگه داشتن او به منظور ممانعت
از وارد عمل نمودن احتیاط خود در ارتفاعات بازیدراز ،با صدور دستور اجرای آتش تهیه (از
ساعت 6166الی  )6196در قسمت غربی ،شمالی و جنوبشرقی منطقه نبرد ،نسبت به هدايت
تکهای فريبنده گروه رزمی 691مکانیزه به سمت ارتفاعات کوره موش و همچنین گردان910
سوارزرهی به طرف تنگههای کورک و قاسمآباد اقدام نمود .اين در حالی بود که تالش اصلی
توسط گروه رزمی 9سپاه پاسداران و گردان 619مکانیزه در سمت ارتفاعات  6606و 6606
بازیدراز انجام میگرفت و لذا دشمن سر در گم مانده بود.
در نظر گرفتن توان رزمی طرفین (محاسبه دقیق توان رزمی طرفین) :از مقايسه تعداد
يگان های مانوری دشمن با خودی (با توجه به سازمان رزم طرفین) درمیيابیم که در آغاز
عملیات ،طرفین از نظر توان رزمی تقريباً با يکديگر برابر بودند .بنابراين ،در مرحله يکم عملیات
بازیدراز ،هیچگونه برتری توان رزمی فیزيکی برای نیروهای آفندکننده (نیروی خودی) نسبت
به پدافندکننده (نیروی دشمن) وجود نداشت (در صورتیکه توان رزمی مهاجم حداقل بايستی
دو برابر مدافع باشد تا در عملیات امیدی به موفقیت وجود داشته باشد) .ضمناً در ادامه نبرد،
دشمن حدود يک لشکر را در منطقه عملیاتی سرپلذهاب و قصرشیرين وارد نمود ،درحالی که
نیروهای خودی امکان بهکارگیری هیچگونه يگان تقويتی را نداشتند.
خاموش کردن آتش پدافندی دشمن و از بین بردن موانع ایذایی :پیشروی نیروهای
خودی در ارتفاعات بازیدراز ،فعالیت يگانهای توپخانه ،حضور تیم هجومی هوانیروز و
هواپیماهای نیروی هوايی در صحنه نبرد ،نشان از اين واقعیت دارند که در مرحله نخســت
عمـلیات بازیدراز ،اقدامات الزم جهت خاموش کردن آتشهای پدافندی متجاوزان عراقی انجام
گرفت ،لیکن به اندازه کافی نبود .ضمناً با توجه به آنکه ارتفاعات بازیدراز بسیار صعبالعبور
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میباشند (ماهیتاً مانع ايذايی به شمار میآيند) دشمن فعالیت چندانی در راستای ايجاد موانع
به عمل نیاورده بود که نیروهای خودی را مجبور به از بین بردن آنها نمايد.
وارد آوردن ضربه ناگهانی ،سریع و مهلك به دشمن و درگیر نمودن همزمان او در جلو،

جناحین ،عقب و فضا :صعبالعبور بودن منطقه عملیات ،واگذاری همزمان مأموريتهای
پدافندی (پدافند يگانهای تابعه تیپ 9در قوس  90کیلومتر ،يعنی از ارتفاعات کلینه و
سیدصادق تا تنگ کورک) و آفندی (تک به ارتفاعات بازیدراز) به يگانهای تابعه تیپ 9زرهی
و همچنین ناکافی بودن نیروهای خودی در عملیات مذکور ،جملگی دال بر عدم وجود امکانات
الزم در مرحله نخست عملیات بازیدراز جهت وارد آوردن ضربه ناگهانی ،سريع و مهلک به
دشمن متجاوز محسوب میشوند .ضمناً انجام تکهای فريبنده (توسط گردانهای 691مکانیزه
و  960تانک) در ارتفاعات کوره موش ،بنهدستک و قراويز و همچنین حمالت بالگردها و
هواپ یماها به دشمن بعثی ،نشان از تالش نیروهای خودی در درگیر نمودن همزمان عراقیها در
جلو ،جناحین و فضای (آسمان) منطقه عملیات بازیدراز دارد.
 .9حفظ دور تك ،در دست داشتن ابتکار عملیات و هدایت تك به عمق منطقه دشمن
در مرحله يکم عملیات بازیدراز ،سعی نیروهای خودی در هدايت تک به عمق منطقه
دشمن بود که البته موفقیت هايی نیز حاصل شد؛ لیکن مقاومت سرسختانه نیروهای عراقی و
پاتکهای مستمر آنان به مواضع رزمندگان اسالم از يک سو و عدم وجود نیروی احتیاط متعادل
و يگانهای تقويتی جهت افزايش قابلیت انعطاف نیروهای خودی در مقابله با پاتکهای بیامان
دشمن از سوی ديگر ،موجب ضعف در حفظ دور تک ،از دست رفتن ابتکار عملیات و همچنین
موفقیتهای کسب شده گرديد.
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 .11انعطافپذیری و حفظ آمادگی الزم جهت واکنش بهموقع و مناسب در برابر
وضعیتهای غیرمترقبه
عواملی که توان انعطافپذيری در برابر واکنشهای غیرمترقبه دشمن را برای يک فرمانده
به وجود میآورند ،عبارت از نیروی احتیاط و آتشهای پشتیبانی هستند .در مرحله يکم
عملیات بازیدراز ،از يگان احتیاط تیپ 9زرهی (گردان 966تانک) جهت دفع پاتکهای دشمن
استفاده الزم به عمل آمد .ضمناً واحدهای توپخانه ،بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای نیروی
هوايی آتش پشتیبانی را در قسمتهای مختلف منطقه عملیاتی بر روی نیروهای دشمن اجرا
نمودند ،لیکن میزان آمادگی رزمی و انعطافپذيری به گونهای نبود که به تثبیت اهداف متصرفه
و حفظ موفقیتهای کسبشده در طول عملیات بیانجامد.
 .11پیشبینی پشتیبانی متحرک و مداوم
در مرحله يکم عملیات بازیدراز ،يگانهای پشتیبانی و پشتیبانی خدمات رزمی در حد
توان نسبت به انجام وظايف خود اقدام نمودند ،لیکن امکانات موجود جوابگوی نیازهای
يگانهای عملیاتی نبود.
 .12نحوه بهکارگیری اصول نهگانه جنگ در مرحله یکم عملیات بازیدراز چگونه است؟
به رغم آنکه اصول نهگانه جنگ (اصل هدف ،اصل آفند ،اصل تمرکز قوا ،اصل صرفهجويی
در قوا ،اصل مانور ،اصل وحدت فرماندهی ،اصل تأمین ،اصل غافلگیری و اصل سادگی) مکمل و
وابسته به يکديگر هستند ،لیکن میزان بهکارگیری آنها در عملیاتهای مختلف بستگی به
وضعیت و شرايط موجود دارد .به عبارت ديگر ،احتمال دارد که در روند اجرايی يک عملیات
نظامی ،رعايت تمامی اصول نه گانه جنگ میسر نباشد و فرمانده آن دسته از اصول مذکور را به
کار گیرد که او را در راستای دستيابی به اهداف مورد نظرش هدايت و ياری نمايند .در
طرحريزی و اجرای عملیاتهای نظامی هرچه تعداد و میزان رعايت اصول بهکارگرفته شده
بیشتر باشند ،درصد موفقیت آن عملیات نیز باالتر خواهد بود .در جريان عملیات بازیدراز،
میزان رعايت اصول نهگانه جنگ به شرح زير بود:
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اصل هدف

اهمیت فوقالعاده ارتفاعات بازیدراز (از نقطه نظر ديد و تیر و کنترل معابر وصولی در
منطقه قصرشیرين ،سرپلذهاب و گیالنغرب) کامالً واضح و مسلم است .لیکن وجود قلل مشابه
در ارتفاعات مذکور ،صعبالعبور بودن زمین منطقه عملیات ،کمتوجهی به محاسبه توان رزمی
طرفین درگیر ،غیرقابل دسترس بودن قلل بازیدراز و ...موجب شد که اهداف واگذاری به
يگانهای مانوری خودی (در مرحله يکم عملیات بازیدراز) در خور مقدورات آنان نباشد .در
نتیجه ،اگرچه بیشتر اهداف فوق الذکر به تصرف نیروهای خودی درآمدند ،اما تثبیت و نگهداری
آنان مقدور نگرديد .بنابراين ،اصل هدف به صورت ضعیف رعايت گرديد.
اصل وحدت فرماندهی

نوع يگانهای شرکتکننده در مرحله يکم عملیات بازیدراز (يگانهای ارتش ،سپاه
پاسداران  ،نیروهای بسیج مردمی ،عشاير ايل کلهر ،نورآباد ،ممسنی و )...که از نقطه نظر آموزش،
تفکرات نظامی و نحوه عملکرد اختالفات فاحشی با هم داشتند ،رعايت اصل وحدت فرماندهی
را در مراحل مختلف عملیات با ضعف مواجه ساخته بود.
اصل صرفهجویی در قوا

شرايط آن دوران از جنگ به گونهای بود که رعايت اصل صرفهجويی در قوا را خواسته و يا
ناخواسته به فرماندهان تحمیل کرده بود .گسترش يگانهای تابعه لشکر 96زرهی کرمانشاه در
منطقه پدافندی به طول  066کیلومتر و اجرای همزمان دو عملیات آفندی و پدافندی توسط
تیپ 9زرهی (تک به مواضع متجاوزان بعثی در ارتفاعات بازیدراز و پدافند از منطقه مسئولیت)
دال بر رعايت اصل مذکور است .در جريان عملیات بازیدراز ،اصل صرفهجويی در قوا به گونهای
به مرحله اجرا درآمد که حتی يگانهای مانوری نیز از نیروی احتیاط کافی جهت بهکارگیری در
شرايط سخت عملیاتی برخوردار نبودند و در دفع پاتکهای دشمن با سختی مواجه شدند و از
عهده نگهداری اهداف متصرفه نیز برنیامدند .از اين رو ،میتوان گفت که اصل صرفهجويی در
قوا در حد ضعیف رعايت گرديد.
اصل تمرکز قوا

در جريان عملیات بازیدراز ،اصل تمرکز قوا (گردآوری و بهرهبرداری از امکانات يگانهای
نیروی زمینی ،هوانیروز ،نیروی هوايی ،سپاه پاسداران ،نیروهای بسیجی ،عشاير و )...درحد توان
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رعايت گرديد ،لیکن وسعت منطقه پدافندی لشکر 96زرهی کرمانشاه (از پاسگاه هانی گرمله
نوسود تا چنگوله که بالغ بر  066کیلومتر میباشد) فرماندهان يگانهای تابعه آن لشکر را چنان
تحت فشار قرار داده بود که به ناچار ،پدافند به روش نقطه اتکاء را به مرحله اجرا گذاردند .در
آن زمان ،خطوط پدافندی نیروهای خودی بسیار شکننده بود و امکان برداشت نیرو از يک
قسمت و بهکارگیری آن در ناحیه ديگر (اجرای اصل تمرکز قوا) را بسیار سخت مینمود.
بنابراين ،با نگرش به وضعیت ارتفاعات بازیدراز و واگذاری مسئولیت تالش اصلی به عهده چند
گروه رزمی (برابر متون طرحهای عملیاتی محسن) ،عمالً طراحان عملیات در واگذاری بیشترين
توان رزمی و بهترين معبر وصولی(خودی ـ دشمن) به يک يگان که مأموريت تالش اصلی را به
عهده داشته باشد ،با مشکل مواجه بودند (به عبارت ديگر امکان تمرکز قوا در بهترين معبر
وصولی و واگذاری بیشترين توان رزمی به يگان تالش اصلی وجود نداشت) .از اين رو ،میتوان
گفت که اصل مذکور در سطح متوسط رعايت گرديد.
اصل آفند

با اجرای اصل آفند ،فرمانده میتواند ابتکار عملیات و آزادی عمل را به دست آورد و اراده
خود را بر دشمن تحمیل نمايد .عملیاتهای آفندی معموالً زمانی با موفقیت توأم خواهند بود
که يگان تککننده با بهره مندی از توان رزمی کافی (توان رزمی آن حداقل دو برابر نیروی
مدافع باشد) و استفاده بهینه از اطالعات ،وسايل ارتباطی ،آتش سالحهای پشتیبانی ،امکانات
لجستیکی و ...به انجام مأموريت واگذاری بپردازد .بنابراين ،نیروهای خودی که اجباراً (به علت
کمبود نیرو) به اجرای توأمان عملیات آفندی (در سه جبهه شمالی ،غربی و جنوبی منطقه
سرپلذهاب) و همچنین انجام پدافند در منطقه واگذاری میپرداختند ،در به ثمر رسانیدن
مأموريت آفندی خود با مشکل مواجه گرديدند .برتری دشمن از نقطه نظر توان رزمی ،در
اختیار داشتن مواضع پدافندی و زمین مناسب و همچنین توان انجام پاتکهای پیاپی در
منطقه عملیاتی سرپلذهاب و قصرشیرين ،ابتکار و آزادی عمل را از کف رزمندگان ايرانی ربوده
بود .ازاين رو ،میتوان گفت که در جريان عملیات بازیدراز ،اصل آفند در سطح متوسط به کار
گرفته شد.
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اصل مانور

وجود مشکالتی که در مبحث اصل تمرکز قوا به آنها اشاره گرديد ،موجب شدند که در
جريان عملیات بازیدراز ،بهکارگیری عدهها و آتشها در برابر پاتکها و واکنشهای شديد و
غیرمترقبه دشمن متجاوز (در منطقه سرپلذهاب و قصرشیرين) در حد متوسط رعايت گردد.
اصل غافلگیری

در مرحله يکم عملیات ،عدم تصور دشمن متجاوز از امکان اجرای عملیات آفندی توسط
نیروهای ايرانی در ارتفاعات صعبالعبور بازیدراز از يک سو و تک فريبنده گردان 691مکانیزه
در منطقه سیدصادق ،کوره موش و بنهدستک (به طور همزمان با تک اصلی در بازیدراز انجام
گرفت) از سوی ديگر ،موجب غافلگیری عراقیها از محل تالش اصلی شد .لیکن ،وضعیت
ارتفاعات بازیدراز و کندی سرعت پیشروی نیروهای تکور خودی به سمت اهداف تعیینشده،
مانع از وارد آمدن ضربه قطعی و کارساز به نیروهای متجاوز بعثی گرديد.
اصل تأمین

در جريان عملیات بازی دراز ،اصل تأمین که در برگیرنده مواردی چون شناسايی از وضعیت
گسترش و استعداد دشمن ،زمین من طقه عملیات و رعايت نکات مهمی چون اختفاء و پوشش
در برابر ديد و تیر نیروهای متجاوز عراقی ،مخفی نگهداشتن طرحها و دستورات ،برقراری ارتباط
مناسب و پراکندگی میباشد ،درحد متوسط به کار گرفته شد.
اصل سادگی

تنوع يگانهای شرکتکننده در عملیات بازیدراز (يگانهای ارتش ،سپاه پاسداران،
نیروهای بسیج مردمی ،عشاير ايل کلهر ،نورآباد و ممسنی) که از نقطه نظر آموزش و تفکرات
نظامی اختالفات فاحشی با هم داشتند ،رعايت سادگی در سازمان رزم ،قابلیت انعطاف و
هماهنگی در آتش و حرکت را با مشکل مواجه ساخته بودند .ضمناً برخی از يگانهای
شرکت کننده در عملیات مذکور از مأموريت و اهداف واگذاری به خود درک و شناخت کافی
نداشتند .با نگرش به آنکه در جريان عملیات بازیدراز ،نسبت به تعیین سازمان رزم مناسب
برای يگانهای عملکننده و همچنین اهداف واگذاری به آنها (از بعد توانايی يگانها در تصرف و
نگهداری اهداف) جهت اجرای مأموريت کمتوجهی شده بود ،بنابراين ،اجرای طرح عملیاتی
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محسن با مشکل مواجه گرديد و همین غفلت رعايت اصل سادگی در جريان عملیات مذکور را
ضعیف و دشوار ساخت.
 .13نتیجهگیری
 -6نیروهای خودی موفق به آزادسازی بخشی از قلل بازیدراز شدند ،لیکن نتوانستند به
تثبیت اهداف متصرفه بپردازند.
 -9رزمندگان ايرانی مواضع قبلی خود را در شمال و غرب منطقه عملیاتی حفظ نموده و
عراقیها نیز در خطوط پدافندیشان باقی ماندند.
 -9تلفات انسانی نیروهای خودی در عملیات بازیدراز به قرار زير بود:
الف -نیروهای ارتشی 90 :نفر شهید 937 ،نفر مجروح 67 ،نفر مفقوداالثر و  91نفر اسیر.
ب -نیروهای سپاه پاسداران 99 :نفر شهید و  607نفر مجروح.
پ -نیروهای بسیجی 69 :نفر شهید 19 ،نفر مجروح و  6نفر مفقوداالثر.
 -1يک فروند از بالگردهای کبرا و يک فروند از هلیکوپترهای  961پايگاه هوانیروز
کرمانشاه سقوط نمودند.
 -0تلفات و خسارات انسانی نسبتاً زيادی به نیروهای دشمن وارد آمد.
 -1تعداد  109نفر از نیروهای دشمن به اسارت رزمندگان اسالم درآمدند.
 -7دو فروند از هواپیماهای سوخو و دو فروند از بالگردهای دشمن سرنگون شدند.
 -9چندين دستگاه خودرو شنیدار (تانک و نفربر) عراقی منهدم گرديد.
 -3نقش تیم عملیاتی پايگاه هوانیروز کرمانشاه در اجرای مرحله يکم عملیات بازیدراز
بسیار خوب بود.
 -66به طور کلی ،نحوه بهکارگیری اصول عملیات آفندی در مرحله يکم عملیات بازیدراز
در حد متوسط بود.
 -66نتیجهگیری کلی از کاربرد اصول جنگ در مرحله يکم عملیات بازیدراز به شرح
جدول زير است:
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میزان بهکارگیری
اصول نه گانه جنگ

به کار گرفته
نشد

ضعیف

هدف

*

وحدت فرماندهی

*

متوسط

آفند

*

تمرکز قوا

*

صرفهجویی در قوا

*

تأمین

*

مانور

*

غافلگیری

*

سادگی

مطلوب

بسیار خوب

*

 .14منابع
اسناد و مدارک موجود در لشکر  11زرهی کرمانشاه.

باوندپور ،ابراهیم ()6916؛ گنجینه اسناد دفاع مقدس (عملیات بازیدراز) ،جلد  69و  ،63تهران،
دافوس آجا.
پورداراب ،سعید ()6991؛ تقویم تاریخ دفاع مقدس (ضربههای پی در پی) ،جلد  ،3تهران ،مرکز
پژوهشهای دفاع مقدس نزاجا.
حسینی ،سید يعقوب ،جوادیپور ،محمد ()6979؛ ارتش جمهوری اسالمی ایران در هشت سال

دفاع مقدس (نبردهای غرب کشور  ،)1361-1359جلد پنجم ،تهران ،انتشارات سازمان عقیدتی
سیاسی ارتش.
کريم زاده ،اردشیر ()6999؛ اطلس نبردهای ماندگار هوانیروز در دفاع مقدس ،تهران ،انتشارات
فرارنگ آريا.
کیانی ،سورنا ()6936؛ فرمان آتش در کوهستانهای باختر ،تهران ،انتشارات سازمان عقیدتی
سیاسی آجا.
کیانی ،سورنا ()6999؛ حماسه سرزمین خورشید ،تهران ،انتشارات دافوس آجا.
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نقش ارتش جمهوری اسالمی ایران در تأمین امنیت ملی و ثبات داخلی ،به ویژه
در کردستان پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران
محسن

شجاعی6

چکیده
تاريخ پرفراز و نشیب جمهوری اسالمی ايران عزيزمان همواره خاطراتی زيبا از روحیه
سلحشوری و ايثار غیرتمندان ارتش سر افراز را داراست ،که ما را سربلند و راستقامت نگه
میدارد.
يکی از جلوههای درخشان تاريخ سرزمینمان ،حضور مردان غیور ،از خودگذشته و
شهادت طلب ارتش قهرمان در شهرهای کردنشین ،به ويژه استان کردستان ،جهت سرکوب
گروههای معاند ،عمال و دست نشانده برخی دول خارجی است که با ايجاد فتنه و آشوب و با
سوءاستفاده از استضعاف فرهنگی مردم غیور مناطق کردنشین ،در زمانی که چند روزی از
پیروزی انقالب اسالمی ايران نگذشته بود و ارتش بر اثر التهابات ناشی از انقالب در نابسامانی به
سر میبرد ،به بهانه کسب خودمختاری و دستيابی به اهداف شوم خود به مراکز انتظامی و
نظامی هجوم برده و انواع جنگافزارها و مهمات را به يغما بردند .در اين دوران بسیار حساس و
بحرانی ،ارتشیان دلیر ايران اسالمی به مناطق يادشده وارد شدند و با رشادتی بینظیر ،سینه
خود را سپری پوالدين برای میهن و ملت و دفاع از مردم وطندوست و مظلوم کُرد قرار دادند و
با شهادت خود ،پیشانی به خاک میهن سايیدند تا امنیت را به هممیهنان خود تقديم دارند.
باشد که با مرور برههای از تاريخ ،به شهدای گرانقدر و رزمندگان فداکار و حماسهساز ارتش
قهرمان در خطه دالورخیز کردستان ادای دين کرده باشیم.
واژگان کلیدی :انقالب اسالمی ،ارتش جمهوری اسالمی ايران ،امنیت ملی ،ثبات داخلی،
کردستان ،گروههای ضدانقالب

 .6سرهنگ محسن شجاعی.
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 .1مقدمه
پس از جنگ جهانی اول ( 6361-6369میالدی) و شکست امپراطوری عثمانی ،از تجزيه
آن سرزمین پهناور ،کشورهای ترکیه ،عراق ،عربستان سعودی ،لیبی ،الجزاير ،لبنان ،سوريه،
بوسنی هرزگوين و...که اکثر نژادهای ترک ،عرب ،اسالو و( ...به استثناء نژاد کرد) در آن
سرزمین زندگی می کردند ،موفق به تشکیل کشورهای مستقل گرديدند .پیشرفت و تشکیل
دولت توسط نژادهای مختلف ،سران سیاسی و البته وابسته به بیگانگان ،کُرد را بر آن داشت تا
در راستای يکپارچهسازی مناطق کردنشین در کشورهای ترکیه ،عراق ،سوريه و ايران که از نظر
جغرافیايی به يکديگر متصل هستند ،گام برداشته و نسبت به تشکیل کشور کردستان اقدام
نمايند ،که البته اين نقشه با تحريک دول بیگانه پیروز در جنگ جهانی اول صورت میگرفت و
لذا با واکنش حکومتهای کشورهای مذکور مواجه و خنثی شد و در مواردی نیز با اقدامات
نابخردانه و بیگانه گرائی سران احزاب وابسته و يا قبايل کرد و بعد از انقالب هم همراه با
شرارتهای جنونآمیز گروهکهای ضدخلقی ،موجبات نفاق ،آشوب ،کشتار و خونريزی و
مظلومیت و خسارت های مردم غیور کرد را که از ايرانیان اصل و مرزداران دالور ايران اسالمی
میباشند ،فراهم آورد.
آنچه در اين مجمل از اهمیت بیشتری برخوردار است ،بررسی چگونگی بروز بحران و آشوب
در استانهای کردستان ،آذربايجانغربی و برخی از شهرهای استان کرمانشاه ،مانند پاوه در
دوران حکومت پهلوی و به ويژه پس از پیروزی انقالب اسالمی میباشد.
تاريخ معاصر ايران نشان میدهد که در شرايط حساس و بحرانی ،يعنی زمان تغییر و تحول
قدرت مرکزی و روی کار آمدن حکومت جديد ،ضعف حکومت مرکزی و يا اشغال کشور توسط
اجانب (در جريان جنگ جهانی دوم بخشهايی از ايران توسط قوای روس و انگلیس اشغال شده
بود) ،موضع گیری و نوع ايفای نقش اقوام ايرانی در برابر وقايع گوناگون کشور ،ارتباطی تنگاتنگ
با نحوه تفکر و چگونگی عملکرد سران و سرکردگان اقوام در قبال آن وقايع داشته است.
هر زمان که رهبران و بزرگان قومی ،چون رئیس علی دلواری ،ثقةالسالم تبريزی ،ستارخان،
باقرخان ،يارمحمدخان کرمانشاهی ،میرزا کوچکخان جنگلی و ...که از روحیات و تفکرات
استعمارستیزی و عزت و استقاللخواهی برای میهن برخوردار بودهاند ،حماسههايی ماندگار در
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تاريخ اين مرز و بوم خلق شده و هر زمان که سکان هدايت قومی در دستان افراد خودخواه و
فرصتطلبی ،همچون شیخ خزعل ،جعفر پیشهوری ،قاضی محمد و ...بوده ،مصالح کشور را
فدای سراب آمال خود کرده و با ريختن آب به آسیاب بیگانگان ،ندای شوم تجزيهطلبی سر
دادهاند (کیانی.)69 :6991 ،
از زمان به قدرت رسیدن رضاخان در ايران (حد فاصل بین جنگهای جهانی اول و دوم)،
که برهه ای حساس و سرشار از بروز تحوالت و رويدادهای شگرف در سطح ايران و جهان
میباشد ،کشمکشهای موجود در کردستان ايران که ريشه در کمتوجهی دولتمردان در طول
قرن گذشته نسبت به اجرای برنامههای توسعه داشت ،اقدامات رهبران کُرد در راستای احقاق
حقوق شهروندی مردم کرد و با خودمختاری ساخته تفکر بیگانگان برای کردستان ايران موجب
برانگیختن حساسیت رضاخان و اجرای سیاستهای سرکوبگرانه ،تبعیدهای دستهجمعی،
اعمال مجازاتهای سخت و تنبیهات خشن علیه کردان معارض گرديد و در نتیجه استضعاف
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی برای قوم کرد رقم زده شد و کردستان را به منطقهای
محروم مبدل ساخت و ادامه اين سیاست در زمان سلطنت محمدرضا پهلوی باعث شد بار ديگر
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،رهبران احزاب سیاسی و گروهکهای فعال در کردستان ،با
بهرهبرداری از آزادی بی حد و حصر ناشی از فروپاشی نظام سیاسی سابق و ارکان قدرت و
احساس ضعف در حکومت مرکزی ،با بهرهبرداری از وضعیت موجود و سوءاستفاده از افراد
سادهلوح و ترفندهای گوناگون ،از جمله تطمیع و تهديد و برانگیختن احساسات استقاللطلبانه
کُردان که طی سالیان متمادی خود را فراموش شده و مورد بیمهری حکومت پیشین
میپنداشتند ،ندای خود مختاری سردهند و با انجام اقدامات شتابزده و اجرای عملیات
مسلحانه ،آن خطه خرّم و زيبا را به کام هیوالی جنگهای داخلی کشانند و در نتیجه بسیاری
از حقوق قانونی و قابل وصول قوم کُرد را پايمال و تباه نموده و باإلجبار توجه مسئولین کشور،
اعم از سیاسیون و فرماندهان ارتش را جهت ايجاد ثبات ،آرامش و امنیت در آن منطقه به
منظور توسعه همه جانبه اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی برای مردم سلحشور کُرد که غالباً از جان
و دل به میهن خود عشق میورزند و خواهان جدايی از خاک ايران نمیباشند ،معطوف داشت
تا مرهمی شفابخش بر آالم ديرينه مردم غیور کردستان باشد.
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 .2تعاریف
آشنایی با کردستان

اگرچه قسمتهايی از استانهای آذربايجانغربی و کرمانشاه جزء مناطق کردنشین محسوب
میگردند ،لیکن به دلیل سکونت اکثريت هموطنان کُردمان در استان کردستان ،به منظور درک
هرچه بهتر وضعیت ،ضروری است به ذکر توضیحات مختصر و مفیدی در رابطه با جغرافیای
طبیعی ،اقتصادی و سیاسی آن استان بپردازيم.
استان کردستان با مساحتی بالغ بر  99هزار و  969کیلومترمربع در دامنه سلسله جبال
آرارات و زاگرس واقع شده و در همسايگی استانهای آذربايجانغربی ،زنجان ،همدان و
کرمانشاه میباشد .اين استان حدود  966کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و شهرهای
سنندج ،سقز ،بانه ،بیجار ،قروه ،ديواندره ،سروآباد ،مريوان و کامیاران از شهرهای مهم آن
هستند (همان.)96 :
وجود ناهمواریها و کوههای بلند و درههای عمیق باعث آب و هوای سرد و بارش نزوالت
آسمانی ،به ويژه برفهای سنگین ،که در بعضی از گردنههای بخش شمالی کردستان میزان
بارش برف تا ارتفاع شش متر هم میرسد ،میباشد .به لحاظ همین بارشها ،در نواحی وسیع
جلگهای ،باغهای وسیع با خاک حاصلخیز و جنگلهای طبیعی بلوط (به خصوص در نوار مرزی)
وجود دارد.
محیط انسانی منطقه کردستان با توجه به خصوصیات طوايف و قبايل ،بافت عشیرهای
خاص خود را دارد ،به گونه ای که هر طايفه و قبیله از فرهنگ و آداب و رسوم ويژهای تبعیت
میکند .به طور کلی ،مردم کردستان از نظر خصوصیات رفتاری ،مردمی خونگرم ،مهماننواز،
شجاع و سلحشورند .ايالت و تیره های عمده عشاير منطقه عبارت از اردالن ،گلباغی ،منمدمی،
جاف ،احمد زينل ،هراز و روته يالوته میباشند.
نژاد قوم اصیل ،غیور و سرافراز کُرد يکی از شاخههای نژاد آريايی (شاخه مادها) میباشد که
دارای صفات ويژه ای از جمله ايثار ،فداکاری و از خودگذشتکی در راه حفظ میهن هستند .زبان
مردم کردستان زبان کردی است و به گويشهای گوران ،کرمانج و سورانی تکلم میکنند و
مذهب اکثريت مردم کردستان سنی و از شاخه شافعی میباشد.
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وضعیت اقتصادی استان کردستان تحت تأثیر دو عامل قرار دارد:
الف-کشاورزی و دامداری :اوضاع اقتصادی اين استان متأثر از وضعیت جغرافیايی و
عوارض طبیعی آن است و يکی از قطبهای کشاورزی و عمدتاً دامداری کشور به شمار میرود.
ب-صنعت :بنا به داليل سیاسی و جغرافیايی ،از ديرباز نسبت به احداث و توسعه صنايع
سنگین در اين استان کوتاهی به عمل آمده است و در حال حاضر ،صنايعی از قبیل بافندگی،
کفش ،گچ و شیر فعالیت دارند و صنايع دستی مانند فرش و گلیم از رونق ديرينه برخوردارند
(همان.)97 :
احزاب و گروههای مسلح فعال در کردستان

احزاب و گروههای مسلح فعال در کردستان که بعد از سال  6907فعالیت خود را شدت
بخشیدند ،عبارتند از:
الف -حزب دمکرات :دارای دو شاخه نظامی و سیاسی ،که شاخه نظامی آن به رهبری
قاسملو و جناح سیاسی آن به رهبری غنی بلوريان و به دنبال گرفتن امتیاز و ايجاد پايگاه
کمونیسم در ايران بوده است (اين حزب تحت حمايت شوروی سابق قرار داشت).
ب -گروهك کومله (سازمان انقالبی زحمتکشان) :که در مبارزه با نظام جمهوری اسالمی
ايران از هیچ کوششی فروگذار نکرد.
پ -چریكهای فدایی خلق ایران :که بعد از حزب توده ،دومین گروهک فعالی بود که
دارای سابقه طوالنی و فعالیت بیشتری نسبت به بقیه گروهکها در ايام قبل و پس از پیروزی
انقالب اسالمی بود .از سال  ،6901با وجود اختالف نظر و خط مشی بین اعضاء آن انشعاباتی در
آن ايجاد شد که عبارتند از :سازمان انقالبی حزب توده ،اشرف دهقان ،چريکهای فدائی خلق
(اکثريت) ،ارتش رهايیبخش ايران ،جناح نگهدار ،جناح کشتگر (گروه نويسندگان.)19 :6939 ،
ت -گروهكهای فعال دیگر :که عبارتند از :گروه پیشمرگان زحمتکشان منشعب از
کومله ،سازمان پیکار منشعب از سازمان مجاهدين خلق (منافقین) ،سپاه رزگاری (اين گروه
تحت حمايت عراق قرار داشت) ،گروهک خباط ،گروهک علی مريوانی (همان.)91 :
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در مقابل گروه های معاند که اسامی آنها به اختصار ذکر شد ،گروهی از هموطنان کُرد
طرفدار انقالب اسالمی تحت عنوان پیشمرگان مسلمان کُرد همکاری نزديکی با نیروهای دولتی
داشتند و در حوادث مناطق کردنشین با رشادت و سلحشوری خدمات شايستهای از خود به جا
گذاشتند.
 .3تحوالت ارتش در بدو پیروزی انقالب اسالمی و مأموریتهای آن در کردستان
با پیروزی انقالب اسالمی ايران به رهبری امام خمینی(ره) در تاريخ  99بهمن ،6907
تقريباً ارتش از هم پاشیده و ساختار سازمانی آن فرو ريخته بود و تعدادی از فرماندهان ردههای
باال به خاطر عملکرد ضدمردمی که داشتند دستگیر و عدهای متواری شدند و به طور کلی،
چهارچوب سازمانی ارتش از هم پاشیده و اکثر پادگانها به تعطیلی کشیده و اغلب بسته شدند.
شرايط به گونهای بود که تعداد انگشتشماری از نظامیان در بعضی از پادگانها حاضر و مشغول
حفاظت فیزيکی از اموال ،تجهیزات و جنگافزارها بودند .اين روزها را از جهتی میتوان سختترين
روزهای ارتش و فرماندهان دانست (عزيزی.)969 :6991،
البته بالفاصله در تاريخ  99بهمن  ،6907با انتصاب سرلشکر محمدولی قرنی به سِمت
رياست کل ستاد ارتش ،کار سازماندهی ارتش آغاز گرديد؛ لیکن به دلیل عدم وجود فرمانده در
رأس نیروها ،لشکرها و يگانهای عمده ،وجود گروههای تصفیه در ارتش به منظور پاکسازی
افراد ناباب و خطاکار ،نابسامانی و از هم پاشیدگی کامالً حاکم شده بود .در همین ايام ،که از
حساسترين دوران انقالب و شکلگیری ارتش جمهوری اسالمی ايران بود ،گروههای ضدانقالب
و گروه های چپ (حزب توده ،فدائیان خلق و مجاهدين خلق) که ارتش را مانع اجرای مقاصد
خود می دانستند ،در بدنه ارتش رسوخ کرده و هر روز در گوشه و کنار توطئه جديدی را خلق
می نمودند و گاهی اوقات شعار انحالل ارتش و يا شعار ارتش بیطبقه توحیدی سر میدادند و
در بعضی از پادگانها ،شوراهايی تشکیل شده بود و فرماندهان ارتش را بدون حساب و کتاب و
بیرويه و گاه منطبق با امیال مغرضانه تعويض و يا منصوب میکردند.
با توجه به سابقهای که از تشکیل و يا فعال شدن گروهکهای ضدانقالب در کردستان بیان
شد ،در همان روزهای ابتدايی پیروزی انقالب اسالمی مسابقه عجیبی بین گروهکها و احزاب
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در گسترش تشکیالت و نفوذ در ادارات و جمعآوری سالح و مهمات آغاز گرديد ،به طوريکه در
بازارهای بعضی از شهرها بساط فروش سالح و مهمات رواج پیدا کرده بود.
ضدانقالب (حزب دمکرات و کومله) در آخرين روزهای بهمن  ،6907پس از خلع سالح
پاسگاهها و همچنین هنگ ژاندارمری مهاباد در تاريخ  69اسفند  ،6907به تیپ 9لشکر 11واقع
در مهاباد حمله برده و آن تیپ را به طور کامل خلع سالح کرد و انواع سالح و مهمات ،اعم از
کوچک و بزرگ ،سبک و سنگین ،حتی تانک و توپ ،به همراه انواع خودروهای سبک و سنگین
مانند جیپ و کامیونها را به يغما بردند و پادگان کامالً سقوط کرد .سپس در اواخر اسفند به
سمت پادگانهای سقز ،مريوان و سنندج حمله برده و اين پادگانها را در محاصره قرار دادند
که در آن مقطع با قاطعیت شهید قرنی ،رئیس ستاد ارتش ،و تقويت پادگانها با نیروی اعزامی
از مرکز و مقاومت ارتش مواجه شدند (گروه نويسندگان.)91 :6939 ،
به منظور آشنايی با شرايط آن زمان ،قسمتی از خاطرات سرگرد حسین حسنیسعدی
(امیر سرلشکر حسین حسنیسعدی فعلی) را مرور میکنیم:
« روز بعد به پادگان رفتم و بازديدی از گردان کردم و شنیدم فرمانده لشکر فرماندهان
گردان را احضار کرده است .به دفتر فرمانده لشکر رفتیم .گفتند فرمانده نیروی زمینی آمده
و داخل اتاق فرمانده لشکر است .ما هم وارد اتاق شديم و ديديم که تیمسار فالحی ،فرمانده
نیروی زمینی ،در آنجا حضور دارد .من ايشان را نمیشناختم .ديدم يک فرد نظامی بدون
درجه است که يک دست لباس کار سربازی تنش بود .سالم علیکی کردم .ايشان با آن تن
صدا و بیان نافذش مطالبی به اين مضمون گفت :آقايان از سرنوشت پادگان مهاباد که خبر
دارند! چند روز پیش سقوط کرد و ضدانقالب به طور کامل پادگان را به يغما برد .اآلن هم
خبر دادهاند که به طرف پادگان سنندج حرکت کردهاند و میخواهند اين پادگان را هم به
سرنوشت پادگان مهاباد دچار کنند .اگر پادگان سنندج سقوط کند ،کردستان از پیکر ايران
اسالمی جدا میشود .به هر ترتیب که شده ،بايد آن را حفظ کنیم .امروز که روز  99اسفند
است ،من دستم به هیچجا نرسید ،ديدم نزديکترين و منسجمترين پادگان شما هستید.
آمدم اينجا از شما استمداد بطلبم که به هر ترتیب برايتان مقدور است پادگان سنندج را
حفظ کنید .دوستان همه لبیک گفتند ،مرد و مردانه .يادم است از گردان من حدود صد
نفر ،که همه کادر بودند ،افسر ودرجهدار ،انبارها و اسلحهخانهها را باز کرديم ،هرکسی کیسه
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خوا ب و اسلحه تحويل گرفت و فردا صبح حرکت کرديم و رفتیم به کرمانشاه و صبح اول
فروردين  ،6909با بالگرد شینوک به سنندج وارد شديم»...

(عزيزی )969 :6991،
از فعالیت های بعدی ضدانقالب در آن روزها ،حوادث مربوط به شهرستان گنبد بود ،که
کلیه عناصر مخالف با هم متحد شده ،ابتدا به پاسگاههای ژاندارمری حمله برده و پس از خلع
سالح ژاندارمری و تصرف شهر گنبد ،اقدام به غارت و به يغما بردن اموال مردم نمودند ،که در
اينجا نقش ارتش ،به خصوص لشکر 77خراسان در سرکوبی اين غائله و ايجاد امنیت و ثبات
بسیار مؤثر بوده است (گروه نويسندگان.)90 :6939،
همزمان با فشار و شعارهای گوناگون علیه ارتش که مبنی بر انحالل آن بود ،حضرت امام
خمینی(ره) برای تقويت و انسجام ارتش و مقابله با توطئهها ،روز  93فروردين سال  6909را
روز ارتش اعالم فرمودند و دستور دادند که ارتش در سراسر کشور در اين روز در خیابانها رژه
برود و مردم حمايت خودشان را از ارتش اعالم نمايند و فرمودند تضعیف ارتش تضعیف اسالم و
حرام است .امام با صدور اين فرمان ،نهايت اعتماد و عالقه خود را به ارتش و ارتشیان نشان
دادند و امید دشمنان را به يأس و ناامیدی مبدل ساختند.
با فرمان تاريخی حضرت امام(ره) ارتش جان تازهای به خود گرفت .سازماندهی يگانهای
ارتش شروع شد و با تقويت انجمنهای اسالمی در پادگانها و تصفیه ارتش از افراد ناصالح و
وابسته به رژيم سابق (گرچه اين تصفیه و پاکسازی گهگاه نارسا و دچار مشکالتی بود) روی
هم رفته وضعیت مناسبی را به وجود آورد.
 .4بحران در سنندج
در اين قسمت ،به تشريح وقايع سنندج ،علت محاصره پادگان و نحوه مقاومت مدافعان
پادگان در مقابل مهاجمان ،چگونگی عملکرد و مذاکرات هیئت اعزامی دولتی با سران احزاب
سیاسی در کردستان بر سر موضوع چگونگی پايان بخشیدن به اغتشاشات میپردازيم.
در شهر سنندج ـ مرکز استان کردستان ـ اکثر احزاب و گروههای سیاسی فعال در منطقه
کردستان با تأسیس دفتر به ترويج افکار خود در بین مردم مبادرت مینمودند و با استفاده از
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هواداران مسلحشان به نمايش قدرت میپرداختند .با خلع سالح کالنتریها و ژاندارمری ،وظیفه
امنیت در شهر به عهده کمیته محول گرديده بود و میتوان گفت که دولت حاکمیت و نفوذ
چندانی در اداره امور شهر نداشت .سران احزاب سیاسی با تشکیل جلساتی در  90و  91اسفند
 ،6907به بررسی اوضاع و احوال حاکم بر شهر سنندج پرداخته و شرايط موجود را بهترين فرصت
برای خلع سالح پادگان تشخیص دادند و در بعدازظهر  ،6907/69/97چريکهای مسلح ضمن
حمله به پادگان سنندج ،ستاد لشکر و باشگاه افسران که در آن زمان در داخل شهر قرار داشت،
موفق به دستگیری فرمانده وقت لشکر (مستقر در ستاد لشکر ،داخل شهر) شدند.
مهاجمان پس از تصرف پادگان ژاندارمری که در جنوبشرقی پادگان سنندج واقع شده
بود ،مبادرت به بريدن سیم های خاردار نموده و حرکت خود را به سوی ورودی پادگان ارتش
آغاز کردند و چون با مقاومت سرسختانه نظامیان حاضر در پادگان مواجه شدند ،فرمانده لشکر
(سرهنگ ماشاءاهلل صفری) را تحت فشار قرار داده و وادار به صدور و ابالغ دستور ترک مقاومت
به نیروهای نظامی تحت امرش ساختند (کیانی.)96 :6991 ،
از طرفی ،احزاب سیاسی با صدور پیامهای متوالی از طريق راديو و تلويزيون سنندج که
تحت کنترل خود درآورده بودند ،اهالی شهر را به ماجراجويی فراخواندند و شهر سنندج را از
ساعت  6766مورخه  6907/69/97به عرصه تاخت و تاز و صحنه جنگ داخلی تبديل و مردم
غیور آن شهر را از يک سو و نظامیان خدوم به ملت را از سوی ديگر درگیر مبارزهای ناخواسته
نمودند.
در آن روزهای پر التهاب ،خیابانهای شهر سنندج سنگربندی شده بود و تمامی راههای
ورودی و خروجی شهر در کنترل چريکهای مسلح قرار داشت و امکان خدماترسانی به مردم
و پشتیبانی از نیروهای نظامی (تحت محاصره در پادگان) از راه زمین میسر نبود .غرش گلوله و
صدای انفجارهای پی درپی و دود و آتش ،فضای شهر را فراگرفته و اهالی شهر در خانههای
خود پناه گرفته بودند و برای تهیه نیازمندیهای ضروری و دارويی شديداً در مضیقه قرار
داشتند .تنها جنگ بود و صدای غرش گلوله و آژير آمبوالنسهای حامل مجروحان که سکوت
مرگبار شهر را در هم میشکست.
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در پی ايجاد اغتشاش در شهر سنندج و هجوم عناصر ضدانقالب مسلح به پادگانهای
ژاندارمری و ارتش ،حضرت امام (ره) در تاريخ  ،6907/69/99به منظور روشن نمودن تکلیف
تمامی افراد و گروه هايی که درگیر جنگ داخلی شده بودند ،مبادرت به صدور اعالمیهای به
شرح ذيل نمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
به اهالی محترم مسلمان کردستان،
شنیده شده که عدهای وضع کردستان عزيز را مغشوش کردهاند و نمیخواهند بگذارند
مسلمانان آسايش داشته باشند و بر خالف اسالم عمل میکنند .اين عده به ارتش ،که
اکنون به سوی ملت مسلمان برگشته و از آن تبعیت میکنند ،حمله میبرند و آنها را مورد
توهین قرار میدهند .اين قبیل کارها بر خالف اسالم و مصالح مردم مسلمان است و مردم
کردستان و ساير نقاط بايد بدانند که هرگونه حمله به ارتش و ژاندارمری از نظر ما مردود
است و ما با برادران اهل سنت خود هیچ اختالفی نداريم .همه اهل ملت واحد و قرآن واحد
هستیم .ارتش و ژاندارمری و پلیس نیز بايد بدانند که از اين به بعد آنها حافظ مصالح و
استقالل م ردم مسلمانند و اگر کسی به آنها حمله کند ،از مردم مسلمان نیست و از عمال
اجانب است و بايد نیروهای مسلح با قدرت از منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع کنند و
هرگونه حمله را به خود و به نوامیس مردم با قدرت دفع نمايند.
روح اهلل الموسوی الخمینی
(روزنامه کیهان) 7 :6907/69/93 ،

با صدور فرمان حضرت امام (ره) و تماس تلفنی سرلشکر محمدولی قرنی با معاون وقت
لشکر (سرهنگ محمدسلطان اسحاق) مبنی بر مقاومت و حفاظت از پادگان سنندج تا آخرين
قطره خون ،نظامیان را همچون روزهای قبل بر آن داشت که به هر نحو ممکن پادگان را از
خطر سقوط نجات بخشند و سرلشکر قرنی قول حمايت همهجانبه و اعزام نیروی کمکی به
پادگان سن ندج را داد .در آن لحظات سخت و بحرانی ،که پادگان در محاصره کامل عناصر
مسلح قرار داشت و بیشترين تهديد از سمت پادگان ژاندارمری ،که به اشغال مهاجمان درآمده
بود ،احساس میشد ،تنها مسیر تدارکاتی پادگان از راه هوا بود و کمکرسانی توسط بالگردهای
هوانیروز کرمانشاه انجام میگرفت .مشکالتی نظیر کمبود شديد نیروی انسانی ،عدم کفاف مواد
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غذايی و دارويی از يک سو و ناامنی که توسط عدهای انگشتشمار از کارکنان بومی فريبخورده
(تعداد  61نفر از کارکنان وظیفه و  9نفر از کارکنان کادر که مشغول دفاع از پادگان بودند
توسط عدهای از نظامیان بومی که هوادار احزاب و گروهکها بودند ،مورد اصابت گلوله قرار
گرفته و تعداد  7نفر آنان به شهادت رسیدند) در داخل پادگان به وجود آمده بود از سوی ديگر،
اوضاع را بیش از پیش وخیم نموده بود؛ لذا مسئول وقت لشکر (سرهنگ اسحاق سلطان) را بر
آن داشت که به منظور حف ظ پادگان ارتش نسبت به حذف لوث وجود مهاجمان از پادگان
ژاندارمری با اتخاذ تدابیر مقتضی اقدام نمايد .بنابراين ،به يکی از افسران شجاع ،مدير و مؤمن
لشکر مأموريت داد که به هر نحو ممکن خود را به فرمانده نیروهای اشغالگر در پادگان
ژاندارمری رسانده و ضمن ابالغ خبر بمباران هوايی آن پادگان ،هشدار الزم نسبت به تخلیه مکان
مذکور و تبعات آن را به وی بدهد .خوشبختانه اين تدبیر کارساز موجب عقبنشینی آنها از
پادگان ژاندارمری گرديد و بدين ترتیب جنوبشرقی پادگان سنندج که خطرناکترين محل برای
نفوذ به داخل پادگان ارتش به شمار میرفت ،از امنیت نسبی برخوردار شد (کیانی.)91 :6991،
مانور و غرش رعدآسای هواپیماهای جنگنده نیروی هوايی ارتش در ساعت  6196روز بعد
بر فراز شهر سنندج ،باعث ايجاد ترس و وحشت در بین عناصر مسلح مهاجم و ارتقاء روحیه
مدافعان پادگان گرديد .اين نمايش قدرت چنان مؤثر واقع شد ،که شیخ عزالدين حسینی
(مدعی رهبر مذهبی و ملی خلق کُرد) طی تماس تلفنی با رياست ستاد ارتش تقاضای آتشبس
و تشکیل يک جلسه اضطراری نمود .سرلشکر قرنی شرايط پذيرش آتشبس را منوط به تخلیه
ستاد لشکر ،عقب نشینی عناصر مسلح ضدانقالب از اطراف پادگان و آزادی فرمانده لشکر و
تخلیه اداره راديو و تلويزيون آن شهر نمود .شیخ عزالدين حسینی در جريان مکالمه تلفنی قول
همکاری در راستای تحقق خواستههای مطرح شده را داد ،اما از آنجايی که اقدام مؤثری به
عمل نیاورد ،اجرای آتشبس هم میسر نشد (همان.)91 :
 .5ورود نیروهای کمکی به پادگان سنندج
در حالی که تبادل آتش بین طرفین درگیر ادامه داشت ،بالگردهای شینوک هوانیروز در
مورخ  ،6909/6/6که حامل  966نفر از نیروهای ورزيده لشکر 96حمزه و تعدادی از داوطلبین
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لشکر  96کرمانشاه و همچنین عدهای از پاسداران انقالب اسالمی شهر کرمانشاه بودند ،در
پادگان سن ندج به زمین نشستند .حضور تکاوران و نیروهای کمکی در پادگان موجب ارتقاء
روحیه مدافعان و به ويژه کارکنان يگان ضربت لشکر گرديد.
سر لشکر ولی فالحی ،فرمانده وقت نیروی زمینی ،که در تاريخ  ،07/69/99به وسیله بالگرد
وارد پادگان سنندج شده بود ،ضمن به عهده گرفتن هدايت عملیات ،دوشادوش ساير سربازان،
درجه داران و افسران به دفاع از پادگان و مقابله با عناصر مسلح مهاجم پرداخت و سرانجام با
قاطعیت سرلشکر قرنی و ايثار ،پايداری و مقاومت بیادماندنی مدافعان پادگان سنندج ،که حدود
پنج روز ( 07/69/97الی  )09/6/9به طول انجامید ،موجب شکسته شدن حلقه محاصره و
جلوگیری از سقوط پادگان گرديد.
 .6ورود هیئت مذاکرهکننده دولتی به شهر سنندج
بروز جنگهای داخلی در کردستان ،به ويژه شهر سنندج ،مسئولین مملکت را بر آن داشت
تا جهت پايان بخشیدن به اوضاع آشفته شهر ،به اتخاذ تصمیمات و اجرای تدابیر الزم مبادرت
نمايند .ترکیب هیئت عبارت بودند از :آيتاهلل طالقانی ،آيتاهلل شهید بهشتی ،حجتاالسالم
رفسنجانی ،بنی صدر و احمد صدر ،حاج سید جوادی ،که عصر يکم فروردين  6909وارد شهر
سنندج شدند و پس از سه روز مذاکره با نمايندگان و سران احزاب سیاسی کردستان ،يک گروه
پنج نفره انتخاب و مأمور شد که ظرف دو هفته نسبت به برگزاری انتخابات شورای شهر سنندج
جهت برقراری امنیت و اداره امور شهر سنندج اقدام نمايند (همان.)91 :
در اين مقطع ،اگرچه ظاهراً گروهک های ضدانقالب دست از مبارزه کشیده و به مقرها و
سازمانهای خود برگشتند و به ظاهر خود را مطیع حکومت مرکزی نشان دادند ،لیکن سران
آنها خواستار مذاکره با دولت ،جهت گرفتن يک سری امتیازات شدند ،که متأسفانه با ورود
نمايندگان دولت موقت به کردستان (در مقاطع زمانی مختلف) ،و با هر عقبنشینی و امتیازی
که دولت موقت به گروهک ها داد ،آنها يک قدم جلوتر گذاشته و اين منطقه از میهن اسالمی
مجدداً میدان تاخت و تاز عناصر ضدانقالب قرار گرفت ،تا جايی که خروج برادران سپاهی از
شهرهای کردستان و عدم مداخله ارتش در مسائل شهری مطرح گرديد و همچنین اداره امور
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شهر به دست عناصر ضدانقالب قرار گرفت و کمکم اداره استان و شهرها از کنترل حکومت
مرکزی خارج گرديد ،به طوری که حتی در شهر سنندج و شهرهای ديگر استان ،گروهکها
مقرهای کنترل دژبانی برقرار کرده بودند و از پرسنل نظامی هنگام ورود و خروج به شهر برگه
مرخصی طلب مینمودند و با اين شکل ،ورود و خروج افراد نظامی را تحت کنترل داشتند .از
طرفی هم ،از مرکز دستور رسیده بود که ارتش هیچ حرکتی انجام ندهد ،چون دستور از جانب
رئیس جمهور و فرمانده کل قوا ،که به عهده بنی صدر بود ،صادر گشته است (گروه نويسندگان،
.)97 :6939
کلیه حرکات و جابجايیها و آمادرسانی بین پادگانهای ارتش از طريق هوا و توسط
بالگردهای هوانیروز انجام میگرفت .در چنین اوضاع و احوال نگرانکنندهای بود که سرگرد علی
صیادشیرازی و تعدادی از دوستانش طرحی را به نام طرح بستن مرزهای غرب کشور به منظور
کنترل مرز در مقابله با تجاوزات اشرار با حمايت عراق و ورود بیرويه سالح و مهمات به داخل
کشور تهیه نموده و در اواخر فروردين  ،6903با فرمانده نیروی زمینی ،شهید فالحی ،در میان
میگذارند .شهید فالحی ايده ابتدايی و موضوع طرح را تأيید مینمايد ،لیکن اظهار میدارد
اجرای اين طرح چون ضرورت جابجايی يگانهای در سطح تیپ به باال را دارد ،بايستی به رئیس
جمهور ،که فرمانده کل قوا میباشد ،ارائه گردد (همان.)93 :
سرگرد علی صیادشیرازی (شهید سپهبد علی صیادشیرازی) از شهید فالحی میخواهد که
زمینه ارتباط با رئیس جمهور را برای ايشان فراهم نمايد و شهید فالحی قول مساعد میدهد و
برای ساعت 6666صبح مورخه  6903/9/9وقت مالقات با بنی صدر تعیین میگردد .در تاريخ
يادشده ،جمعی از برادران ارتش و سپاه به سرپرستی سرگرد علی صیادشیرازی (سروان سید
حسام هاشمی ،سروان محمد کوششی ،حجتاالسالم احمد سالک و برادر رحیم صفوی) طرح
کنترل مرزها را به رئیس جمهور ارائه مینمايد .بنی صدر با دقت سخنان نامبرده را گوش داده
و ضمن تشريح وضعیت مسائل روز ،به خصوص اتفاقات اخیر سنندج( ،در فروردين ،6903
هنگام عزيمت يک ستون نظامی مرکب از گردان 613پیاده از لشکر 9مرکز و گردان 690پیاده
از تیپ 00هوابرد به منظور کمک و امدادرسانی از مسیر کرمانشاه ـ سنندج عازم سقز بودند ،که
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به هنگام عبور از شهر سنندج ،گروهکهای کومله و دمکرات با قرار دادن دانشآموزان مانع
عبور آنها از داخل شهر شدند .فرمانده تیپ 6لشکر 99به منظور جلوگیری از خونريزی ،با
استفاده از جاده کمربندی ،قصد هدايت ستون به سقز را داشت که ستون به کمین ضدانقالب
برخورد و با به شهادت رساندن فرمانده تیپ ،6سرهنگ نصرتزاد ،و تعدادی از عناصر تیپ،
تعداد چشمگیری از سالح ،تجهیزات ،خودرو و ...به دست ضدانقالب افتاد (همان .)99 :بنی صدر
میگويد :کردستان از دستمان رفته است .شما اگر خیلی مدعی هستید به کردستان برويد و
مسائل آنجا را حل کنید .سرگرد علی صیادشیرازی بدون لحظهای درنگ گفتند آماده هستیم.
به شرطی که به ما اختیار بدهید و از جانب جنابعالی حمايت شويم .بنی صدر میگويد از همین
لحظه شما نماينده من در اين امر باشید و تلفنی به شهید فالحی دستور میدهد که جناب
سرگرد صیادشیرازی نماينده در مسائل کردستان میباشند ،با ايشان همکاریهای الزم را
بنمائید (همان.)93 :
جلسه در ساعت يک بعداز ظهر پايان يافت و در همان مکان (اتاق ديگری که مربوط به
مشاور نظامی رئیس جمهور بود) جلسه مقدماتی تشکیل گرديد و قرار شد برادر رحیم صفوی و
حجت االسالم احمد سالک با هواپیما به اصفهان بروند و تعداد  666نفر از برادران سپاهی را
برای حرکت فردای آن روز به سنندج آماده نمايند.
ضمن هماهنگی سرگرد علی صیادشیرازی با شهید فالحی ،يک فروند هواپیمای سی696
در حوالی ظهر  6903/9/9از فرودگاه هوانیروز اصفهان به همراه تعدادی از برادران ارتشی و 36
نفر از برادران سپاهی ،با تجهیزات کافی به سمت سنندج پرواز نمود .ورود اين هواپیما و اين
جمع فصل نوينی را در تاريخ مبارزه با ضدانقالب ايجاد نمود.
در اينجا گوشه ای از خاطرات سروان سید حسام هاشمی (سرتیپ سید حسام هاشمی
فعلی) را در مورد پرواز و فرود هواپیمای سی 696در فرودگاه سنندج مرور میکنیم« :چون ما
هیچ اطالعی از وضع فرودگاه سنندج نداشتیم ،قرار گذاشتیم به محض اينکه از هواپیما پیاده
شديم ،يک دسته تأمین هواپیما را برقرار و يک دسته ضربت هم در صورت درگیری وارد عمل و
بقیه هم وسايل ،سالح و مهمات را تخلیه نمايند و چون با برج مراقبت فرودگاه ارتباطی نبود،
خلبان در حوالی همدان و سنندج ،چندين بار در هوا دور زد و اظهار داشت به علت ابری بودن
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هوا ،تشخیص باند فرودگاه میسر نیست .برادرمان صیادشیرازی شخصاً به کابین رفته و خلبان را
متقاعد نمود ،چون از طرف کرمانشاه به سنندج تأمین برقرار است ،شما از طرف کرمانشاه
ارتفاع کم کنید و با رؤيت مسیر جاده کرمانشاه به سنندج ،در فرودگاه بنشینید که سرانجام
همینطور شد( ».صادقیگويا)16 :6939 ،
 .7وضعیت شهر سنندج و نیروی نظامی در آن ایام
 -6کلیه امکانات شهری ،به جز راديو و تلويزيون و ديدگاه و فرودگاه ،در دست ضدانقالب بود.
 -9پادگان لشکر 99پیاده در قسمت غربی شهر و باشگاه افسران در مرکز شهر در محاصره
کامل ضدانقالب بود و ارتباط پادگان با فرودگاه و صدا و سیما به وسیله بالگرد انجام میگرفت.
 -9فرودگاه سنندج در قسمت شرقی شهر توسط يک گروهان به فرماندهی سروان متولی
حفظ میشد (اين افسر بعدها در عملیات پاکسازی به شهادت رسید).
 -1ساختمان راديو و تلويزيون و ديدگاه مجاور آن توسط يک دسته به فرماندهی ستوان
مرادی حفظ میشد.
 -0باشگاه افسران در وسط شهر ،روبهروی استانداری ،که توسط يک دسته نظامی حفاظت
می شد ،محاصره کامل بود و تدارک اين عزيزان (حتی آب) از راه هوا با بارريزی توسط بالگرد
انجام میشد ،که اين اواخر با مشکل جدی روبهرو بود.
 -1در تاريخ  ،6903/9/6يک گردان از سپاه تهران حدود  666نفر به فرماندهی احمد
اسلیمی ،از مسیر کرمانشاه خود را به فرودگاه سنندج رسانده بودند.
 -7لشکر 99بعد از شهادت فرمانده تیپ ،6تعدادی از نیروهای خود را در قسمت غرب و
شمالغرب پادگان به منظور تأمین گسترش داده بود.
 -9شهید محمد بر وجردی ،فرمانده سپاه غرب ،با تعدادی از برادران داوطلب سپاه با بالگرد
وارد پادگان سنندج شده بودند و اين شهید با نیرویهای داوطلب ارتش به طور ادغامی ،چندين
عملیات برای باز کردن مسیر پادگان به باشگاه افسران داشت که متأسفانه به علت تسلط
ضدانقالب بر جاده از روی ساختمانها ،با وجود تقديم شهدای بسیار ،توفیق زيادی حاصل
نشده بود (گروه نويسندگان .)36 :6939،
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با حضور سرگرد علی صیادشیرازی و برادر رحیم صفوی در تاريخ  6903/9/9در منطقه و
ارتباط بین فرماندهی پادگان با فرماندهی نیروهای متمرکز در فرودگاه و شرق شهر سنندج،
چندين عملیات نیمهموفق انجام گرديد .سرانجام ،همه نیروهای موجود طرح سرگرد علی
صیادشیرازی مبنی بر محاصره شهر توسط نیروهای موجود و همچنین بهکارگیری تیپ9
همدان و برادران سپاه همدان را پذيرفتند .فرماندهی و کنترل و هماهنگی کار را عمالً شهید
صیادشیرازی به عهده گرفته و مسئولیت هماهنگی آتش و ارتباط داخلی به عهده سروان حسام
هاشمی واگذار گرديد و سرانجام ،پس از  96شبانهروز تالش مداوم و اجرای عملیات متعدد ،در
تاريخ  6903/9/99شهر در تصرف نیروی نظامی قرار گرفت و شور و شعف خاص بین مردم و
نیروها ايجاد و از روز  ،6903/9/90پس از پاکسازی شهر ،رفت و آمد مردم در شهر آغاز
گرديد .پس از انجام اين عملیات موفق ،شهید صیادشیرازی و برادر صفوی با حضور تعداد
بیشتری از افسران و برادران سپاهی در ساختمان ستاد جديد لشکر 99اولین قرارگاه عملیاتی
مشترک ارتش و سپاه را پی ريزی نمودند و با همکاری ارتش و سپاه ،اقدامات بعدی را
برنامهريزی و به مورد اجرا گذاردند .اهم سیاست عملیاتی قرارگاه در مبارزه با ضدانقالب در
کردستان عبارت بود از:
 آزادسازی شهر با محاصره کامل و تأمین شهرها پس از آزادسازی توسط سپاه.
 بازگشایی محورها و تأمین آنها با استقرار نیروهای ثابت اعم از ارتش ،ژاندارمری و سپاه.
 تجزیه مناطق بین شهرها و انجام عملیات مشترک محدود و گسترده جهت پاکسازی
مناطق.
 بستن مرزها و انجام عملیات برون مرزی علیه عراق و ضد انقالب( .همان)61 :
 .1تشکیل قرارگاه عملیاتی غرب در کرمانشاه به فرماندهی سرهنگ علی صیادشیرازی
به منظور بیان علت تشکیل قرارگاه عملیاتی غرب ،در اينجا عین مطالبی که شهید
صیادشیرازی بیان نمودهاند ،ارائه میگردد:
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«بسم اهلل الرحمن الرحیم
سیر عملیات در کردستان از زمان شروع پاکسازی شهر سنندج و گرفتن سنندج از
دست ضدانقالب در محدوده فرماندهی من دو مرحله داشت .يک مرحله کامالً بینام و نشان
و معرفی رسمی و بسیجیوار بود که در همین مرحله شهر سنندج آزاد شده بود،
ستونکشی به سمت مريوان انجام گرفته بود و در هیچکدام از اينها فرماندهی رسمی
نداشتیم و همینطورسازمان میداديم و همه کمک میکردند و میرفتند جلو ،بعد محور
ديواندره پاکسازی شد ،از ديواندره به طرف سقز يک تیپ از لشکر 61زرهی مستقر شده
بود و شهر سقز نیز آزاد شده بود .ستونکشی از سقز به طرف بانه هم انجام گرفته و شهر از
محاصره درآمده و بانه آزاد شده بود و نتیجه پاکسازیها طی گزارشی به رئیس جمهور
وقت (بنی صدر) داده شد ،بنی صدر تازه باور کرده بود که میشود عملیات انجام داد ،چون
قبالً اقداماتی که انجام شده ،مربوط به هیئت حسن نیت بود که سرپرست آن دکتر فروهر
بود و شهید چمران هم قبل از آن ،يک نبردی کرده بود و وضعیت موقتی را در پاوه و
نوسود و طرف د زلی و مريوان و سردشت به صورت يک نوار باريک در کردستان به وجود
آورده بود .پس از گزارش ،پیشنهاد داديم و گفتیم برای تکمیل کار بايد يک قرارگاه تشکیل
شود و همه نیروها با انسجام بیشتر رسماً همکاری بکنند .گفت خوب تشکیل بدهید .بعد
من گفتم چنین قرارگاهی بايد در کردستان تشکیل شود و کل منطقه از جوانرود و پاوه و
نوسود گرفته ،تا خود بانه و سردشت و ...را به عهده بگیرد .گفت طرح تصويب است؟ گفتم
نه ،فرمانده نیرو بايد بپذيرد که کلیه يگانهای منطقه شامل لشکر ،99تیپ 99نوهد،
لشکر 61زرهی و لشکر 96زرهی بودند و ژاندارمری و سپاه و همه به کنترل اين قرارگاه
درآيند .باز بنی صدر گفت خوب باشد .فرمانده نیروی زمینی وقت آمد داخل دفتر و بحث
شد .بنی صدر گفت که خوب اين قرارگاه را تشکیل بدهید .گفت خوب فرمانده قرارگاه چه
کسی باشد؟ بنی صدر گفت «صیادشیرازی» .فرمانده نیرو گفت اين که سرگرد است ،نمی
شود که لشکرها را درکنترل او قرار دهیم .گفت چه درجهای بايد به او بدهیم تا بتواند
فرمانده شود؟ گفت بايد دو درجه به او بدهیم .بنی صدر گفت خوب دو تا درجه به او
بدهید .فرمانده نیرو ديگر چیزی نگفت .بالفاصله حکم صادر شد و دو درجه به ما دادند و ما
هم رفتیم قرارگاه را در کرمانشاه در پادگان پشتیبانی منطقه يکم تشکیل داديم و طرح ما
اين بود که با قرارگاه فرعی ،منطقهها را خودکفا کنیم برای عملیاتهايی که اطراف
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خودشان انجام میدهند .يک قرارگاه در سنندج برای کردستان ،بعد در هر شهری مثل
مريوان ،ديواندره ،سقز ،بانه و سردشت يک قرارگاه کوچکی داير کنیم و کنار هر قرارگاه يک
تیم عملیاتی از تیپ 99نوهد 6قرار داديم و يک قرارگاه هم در کرمانشاه برای پاوه ،نوسود

و( »...همان.)39 :
 .9عملیات عمده انجامشده در مرحله دوم
 )8تشکیل قرارگاه عملیاتی غرب کشور در کرمانشاه و قرارگاههای تابعه در سنندج،
مريوان ،سقز و بانه.
 )1عملیات بازگشايی مرحله دوم محور سنندج ـ مريوان ،به منظور تأمین محور و
آمادرسانی شهر مريوان.
 )4عملیات بازگشايی محور بانه و سردشت به منظور تأمین شهر سردشت.
 )3استقرار دانشجويان دانشکده افسری در مارنج و موچش و شرکت دانشجويان در
آموزشهای چريکی و پاکسازی( .همان)31 :
 .11بحران در پاوه
در اين قسمت ،به تشريح چگونگی آغاز غائله پاوه و نقش ارزنده فرمان تاريخی امام(ره)،
شهید فالحی و شهید دکتر چمران در حل آن میپردازيم.
چگونگی آغاز غائله پاوه

«در تاريخ  ،6909/0/96عدهای از چپگرايان و طرفداران حزب دمکرات در قريه (قوری
قلعه) متحصن شدند و قطعنامهای در  69ماده ،مشتمل بر تشکیل شورای شهرستان پاوه،
تصفیه سپاه پاسداران پاوه ،حق خودمختاری کردستان و  3ماده ديگر که همه بدون استثناء
علیه جمهوری اسالمی بودند ،انتشار دادند.
فردای روز تحصن میان دو نفر از اهالی منطقه ،که يکی از آنها ساکن پاوه و نفر دوم از
عشاير «باينگان» بود ،مشاجرهای درگرفت .انعکاس آن مشاجره همراه با عداوتها و رقابتی که
 .6نیروهای ويژه هوابرد.
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از گذشته در بین عشاير و مردم پاوه وجود داشت ،منجر به هراس مردم پاوه شد و تعدادی از
آنها به فرمانداری پناه بردند و خواستار تأمین امنیت شهر توسط ارتش و سپاه پاسداران شدند.
آنها شهر را تعطیل کردند و برای پشتیبانی از انقالب اسالمی و طرفداری از رهبر انقالب دست
به تظاهرات زدند.
از آن طرف ،عشاير مسلح مخالف دولت نیز به تحريک حزب دمکرات ،تمام راههای اصلی و
فرعی را به تصرف خود درآورده و در نهايت ،شهر پاوه را محاصره کردند .اقدام بعدی آنها تصرف
و غارت چند کامیون خواربار بود که از کرمانشاه به پاوه میرفت.
در تاريخ  ،6909/0/91اين حمالت در نیمه شب به اوج خود رسید .تعدادی از نیروهای سپاه
پاسداران شهید و مجروح شدند و ارتفاعات اطراف شهر نیز به دست مهاجمان افتاد .نیروهای
پاسدار هم مجبور شدند به خانه خود در وسط شهر عقبنشینی کنند .دفاع جانانه پاسداران در
اطرف خانه خود در روز  ،6909/0/90به حدی شدت يافت که فرمانده سپاه پاسداران پاوه با
بیسیم به مقامات کرمانشاه خبر داد اگر نیروهای کمکی نرسند ،شهر تا يک ساعت ديگر سقوط
میکند و به تصرف مهاجمان درخواهد آمد (قضات 969 :6993 ،و .)963
اهمیت شهر پاوه از دیدگاه شهید بزرگوار فالحی

برای آشنايی هرچه بیشتر با سطح دانش و بینش سیاسی و نظامی شهید فالحی ،میزان
اهمیت پاوه و سرنوشت ساز بودن سقوط آن حتی برای انقالب و کشور را از زبان ايشان مرور
میکنیم.
شهید فالحی طی سخنانی به مناسبت چهلمین روز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران
در اينباره میگويد« :کردستان البراتوار توطئهگران ضدانقالب بود .سرنوشت انقالب را به محک
امتحان گذاشته بودند .اگر در آنجا امپريالیسم و طاغوت و عمال داخلی آنها پیروز میشدند،
مسلماً نظیر همان برنامه شوم را در خوزستان ،گنبد ،آذربايجان و بلوچستان و ...پیاده میکردند
تا انقالب اسالمی ما را نابود کنند.
پاوه شهر حساس و مهمی بود ،چون درست میان کردستان و کرمانشاه قرار داشت و افراد
ضدانقالب و عراقیها میخواستند يک کاری کنند که اگر فعالیتی در کردستان و آذربايجانغربی
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آغاز شود ،حتماً گستردگی وسیعی پیدا کند و به يک ناآرامی محدود در منطقه محدود نشود.
جايی که میتوانست منطقه کرمانشاه را به کردستان وصل کند پاوه بود ،چون پاوه از يک طرف
به کامیاران میخورد و از طرف ديگر کرمانشاه و از طرفی به جوانرود و قصرشیرين و جاهای ديگر،
يعنی از نظر راهبردی منطقه مهمی محسوب میشد و از نظر تاکتیکی هم جای مناسبی برای آنها
بود .چرا؟ چون مرزها در آنجا حالت فرورفتگی دارد .شروع درگیری کردستان و شمالغرب ،پاوه
نقطه آغازی در جنگ ايران و عراق بود .يعنی باز پاوه هسته مرکزی هر دو حادثه بود ،به طوری
که حتی به خود شهر هم خمپاره میزدند( ».همان 916 :و )919
ورود شهید فالحی به صحنه درگیری

شهید دکتر مصطفی چمران يک سال پس از غائله پاوه ،که به همت شهید فالحی و
خودش خاتمه يافته بود ،طی مراسمی در تهران در سالگرد بزرگداشت شهدای اين غائله
سخنرانی کرده و پس از تشريح وضعیت پاوه و شرح دالوریها و فداکاریهای رزمندگان اسالم
میگويد« :در چنین شرايط سخ ت و خطرناکی از طرف دولت آقای بازرگان مأمور شدم که برای
نجات پاوه حرکت کنم و من نیز همراه با سه نفر از گارد نخستوزيری و تیمسار فالحی که
همیشه در کردستان پابهپای ما میآمد و بزرگترين فداکاریها را از خود نشان میداد ،به
کمک يک هلیکوپتر عازم پاوه شديم( ».حسینیا)09 :6999 ،
شهید فالحی ،فرمانده نیروی زمینی ،هرگز به نشستن در ستاد و صدور دستورات اکتفا
نمیکرد ،بلکه با درک عمیق از وضعیت بسیار بحرانی و خطرناک کردستان و نیز وضعیت
نابسامان کشور و حتی نیروهای مسلح ،شخصاً در تمامی صحنههای خطرناک حضور میيافت تا
اثربخشی خود را به عنوان فرمانده در آن شرايط ناگوار و بحرانی چند برابر کند ،تا جايی که
چندين بار تا مرز شهادت پیش میرود ،اما هر بار دست تقدير شهادتش را به زمان ديگری
موکول میکند.
به منظور شناخت بیشتر شهید فالحی ،اظهارات سرتیپ دوم بازنشسته غضنفر آذرفر ،يکی
از فرماندهان لشکر 99کردستان در مورد عملکرد ايشان به هنگام درگیریها در کردستان را
مرور میکنیم .ايشان میگويند« :تیمسار فالحی از پیشگامان حفظ وحدت و استقامت نیروی
زمینی بود .در واقع ،نخستین شکوفايی امداد غیبی ـ به عقیده من ـ در شرايطی که ارتش سر و

نقش ارتش جمهوری اسالمی در تأمین امنیت ملی و ثبات داخلی993/ ...

سامان نداشت و ضدانقالب کردستان را به آشوب و تشنج کشانده بود ،وجود همرزم بزرگوار،
تیمسار فالحی بود .او بسیار کوشید که حتیالمقدور افسران و درجهدارانی را در کردستان به
خدمت بکشاند که استقامت داشته باشند.
بزرگترين حقی که شهید تیمسار فالحی به گردن همه ملت و به ويژه نیروی زمینی دارد
حفظ يکپارچگی ،وحدت و آرام کردن درون نیروی زمینی و آماده کردن اين نیرو برای مقابله با
هرگونه تعرض از جانب دشمنان است .آرامش ،مقاومت ،دلسوزی و غمخواری تیمسار فالحی
موجب شد که ما يگانهای عمده نیروی زمینی را به حالت رزمی درآوريم( ».همان)13 :
شهید فالحی درباره نحوه ورود خود و شهید چمران به شهر پاوه میگويد:
«درحادثه پاوه ،همراه ايشان [شهید چمران] بودم .شهر در محاصره افراد مسلح بود و هیچ
راهی برای نفوذ به شهر وجود نداشت ،مگر از راه هوا .به اتفاق هم با بالگرد وارد شهر پاوه
شديم ،آن هم زير باران گلوله .سرانجام ،خودمان را به پاسگاه ژاندارمری رسانديم .ظرف دو
روز محاصره ،هرچه پیام فرستاديم جواب و کمکی نیامد .در نتیجه ،با دکتر توافق کرديم و
قرار شد يکی از ما دو نفر از پاوه خارج شويم و کمک بیاوريم .دکتر به من گفت :اگر من از
پاوه خارج شوم ،روی نیروی زمینی و نیروی هوايی فرماندهی ندارم ،اما تو اگر بروی فرماندهی
داری ،ضمن اينکه من اينجا با عملیات نامنظم آشنايی دارم .پس بهتر است تو بروی».

شهید فالحی به رغم اينکه از واقعیت گفتههای شهید چمران آگاه است ،اما با روح بزرگی
که دارد ،واقعیت ديگری را نیز کتمان نمیکند و میافزايد:
« البته اين پیشنهاد او يک فداکاری بود ،چون اگر بالگرد بلند میشد و از شهر میرفت،
زنده می ماندم .اما حضور در شهر هیچ امیدی به همراه نداشت .دو فروند بالگرد آمدند مرا
ببرند که اولی هدف قرار گرفت و سقوط کرد و فروند دوم که من در آن بودم ،چند گلوله
خورد و سرانجام از زمین بلند شد و به کرمانشاه برگشتیم.
نیمه های شب آخرين پیام شهید [چمران] را دريافت نمودم .هنوز آن را با خود دارم که
چنین است« :تیسمار فالحی خداحافظ ،خداحافظ ،خداحافظ».

(قضات)916 :6993 ،
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شهید فالحی به محض رسیدن به کرمانشاه اقدامات الزم را برای کمک به شهید چمران و
نیروهای محاصرهشده در شهر به عمل میآورد و با اعزام بالگردهای رزمی سعی میکند فشار بر
مدافعان شهر را کاهش دهد .او در تشريح اين وضعیت میگويد:
«قبل از رسیدن پیام [پیام دکتر چمران] ،خلبان شهید کشوری ـ با آنکه غروب بود ـ
رفت و يک مقدار مواضع مهاجمان را درهم کوبید و کمی از فشار بر روی شهر کاسته شد.
پاسداران عموماً شهید شده بودند و مردم محلی نیز که مسلح بودند ،عموماً به شهادت
رسیده بودند.
حلقه محاصره تنگتر شده و مهاجمان حتی وارد بخشی از شهر پاوه و بیمارستان شهر
شده بودند و پزشکان و حتی بیماران را سر بريدند و مهاجمان سر يک پاسدار را با موزائیک
از گردنش جدا کردند .خالصه شهر در آستانه سقوط بود .صبح روز بعد خدا ياری کرد و
کاله سبزها را از راه هوا وارد پاوه کرديم و سپس خودم با يک ستون زرهی از کرمانشاه
حرکت کرديم و حدود ظهر وارد پاوه شديم و شهید چمران در دروازه شهر از ستون زرهی
و من استقبال کرد و بار ديگر يکديگر را در آغوش گرفتیم».

(حسینیا)01 :6999 ،
شهید چمران نیز در مورد اقدامات شهید فالحی پس از خروج پاوه میگويد:
«حدود ساعت  1بعدازظهر ،تیمسار فالحی ،از کرمانشاه پیام فرستاد که نیروهای زيادی
در کرمانشاه آماده حرکتند و همه ملت به حرکت درآمده و امکانات فراوانی وجود دارد ،فقط
بايد فرودگاه پاوه آزاد شود تا بالگردها بتوانند به زمین بنشینند».

شهید چمران سپس چگونگی آزادسازی فرودگاه و ورود نیروهای کماندويی تیپ 99نوهد
(کاله سبزها) نیروی زمینی ارتش و ساير نیروهای رزمی داوطلب و نحوه بهکارگیری آنها را
شرح میدهد و در پايان میگويد:
« ...ساعت  69ظهر بنا به فرمان تاريخی امام نیروی ارتشی با تانک و توپ و تجهیزات
کامل به فرماندهی تیمسار فالحی وارد پاوه شد و در مواضع استراتژيک شهر قرار گرفت و
خطر به کلی منتفی شد».

(همان 01 :و )00

عملیات کوبنده رزمندگان اسالم علیه ضدانقالب تا اواخر شهريورماه سال  6903به
فرماندهی شهید صیادشیرازی تا رسیدن به سردشت و آزادسازی شهرهای عمده کردستان
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می رفت که بساط ضدانقالب در کردستان را برچیند ،که متأسفانه کارشکنی از طرف لیبرالها و
سعايت تعدادی از کوتهفکران و مشاوران نظامی بنی صدر و مخالفین رشد سپاه پاسداران
موجب گرديد که رئیسجمهور وقت دو حکم به فاصله کمتر از يک ماه صادر نموده و شهید
صیادشیرازی را از کلیه سِمت ها برکنار و با تنزيل درجه از سرهنگی به سرگردی ،به ستاد
مشترک منتسب شود و عمالً عملیات فعالیت مشترک قرارگاه غرب و قرارگاههای تابعه آن
تعطیل گردد.
همزمان با اين حوادث و اتفاقات و درگیر بودن يگانهای عمدهای از نیروی زمینی ارتش،
مانند لشکر 99کردستان ،لشکر 11ارومیه ،لشکر 96کرمانشاه و تیپ 99نوهد به طور دائم و
لشکر 61قزوين ،لشکر 77خراسان ،لشکر 96حمزه (ع) ،تیپ 00هوابرد و تیپ 96گرگان و
بخشهای عمده ای از هوانیروز ،که به عنوان تقويت درگیر مبارزه با عناصر ضدانقالب بودند و
بالطبع دچار صدمات و نواقص بسیاری گرديدند ،باعث شد رژيم بعثی حاکم بر عراق با توجه به
اوضاع و احوال ايران در شرايط ناشی از انقالب ،ادعای تحمیلی بودن قرارداد  6370الجزاير را
بهانه ای برای حمله به ايران قرار داده و با حمايت استکبار شرق و غرب که منافع خود را با نظام
جمهوری اسالمی ايران در تعارض میديدند ،در روز  96شهريورماه  ،6903حمله خود را از
زمین و هوا به مناطق غربی ،جنوبغربی و شمالغربی خاک ايران آغاز نمايد و بیش از 60هزار
کیلومترمربع از اين مناطق را به اشغال خود درآورد.
هجوم عراق به جمهوری اسالمی ايران با اين فرض طرحريزی شده بود که ارتش ايران فاقد
توان الزم برای مقابله است (درگیر بودن يگانهای عمدهای از نیروی زمینی با ضدانقالب و عدم
حضور جدی سپاه ،بسیج و ...در يک سال اول جنگ) و بررسی مراحل اولیه جنگ نشان میدهد
که ارتش جمهوری اسالمی ايران علیرغم عدم برابری توان رزمی (از نظر کمّی) با دشمن ،موفق
گرديد تهاجم عمومی ارتش عراق را ظرف هفته اول جنگ متوقف نمايد و برگ زرينی بر
فداکاریها و جانفشانی های ارتش قهرمان بیافزايد ،به نحوی که صدام حسین ،رهبر رژيم
عراق ،تقاضای آتش بس فوری نمود ،که البته به علت حضور نیروهای عراقی در مناطق اشغالی،
مورد قبول قرار نگرفت و به ناچار توجه همه مسئولین کشور متوجه جبهههای غرب و جنوب
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معطوف گرديد و همه توان رزمی کشور جهت اجرای عملیات متقابل و آزادسازی مناطق
اشغالی به کار گرفته شد.
همزمان با يورش وحشیانه عراق ،ضدانقالب با تصرف کامل شهرهای اشنويه و بوکان در
آذربايجانغربی درصدد تقويت نیروهای خود و عضوگیری و آموزش اعضای خود در تهیه و
تدارک عملیات جهت تصرف مجدد ساير شهرها بود ،که با عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا و
رأی مجلس بر بیکفايتی وی از رياست جمهوری و فرار مفتضحانه او با رجوی (سرکرده
منافقین) به فرانسه و با انتخاب شهید رجايی به رياست جمهوری ،با شناختی که قبالً از شهید
صیادشیرازی داشت ،دستور داد طی حکمی شهید صیادشیرازی ضمن ارتقاء به درجه سرهنگی
به سمت فرماندهی قرارگاه منصوب شدند (گروه نويسندگان .)31 :6939،
ايشان با توجه به سابقه کار در کردستان و همراهی و همکاری بینظیر ارتش ،ژاندارمری،
سپاه و مسئولین و نیروهای بومی قرارگاه عملیاتی مشترک به نام قرارگاه حمزه سیدالشهداء با در
اختیار گرفتن لشکرهای  ،11،99تیپ 99و تیپ 96گرگان و نیروهای موجود در ارومیه را فعال و
با انجام دو عملیات موفق ،شهرهای اشنويه و بوکان را آزاد نمود و تا زمان انتصاب به فرماندهی
نیروی زمینی فصل نوينی را در منطقه شمال غرب به وجود آورد (همان.)39 :
 .11نتایج و یافتهها
اهم نتایج حاصل از مطالب مطرحشده عبارتند از:

الف-کمتوجهی حکومت پهلوی نسبت به اجرای برنامه توسعه در کردستان مهمترين عامل
در تشکیل جمعیت آسیبپذير ،وجود رهبران وابسته به بیگانه که تحت لوای کسب
خودمختاری برای کردستان از بروز تشنج و خونريزی در بین هموطنان خود هراسی نداشتند ،از
بروز ناآرامی و وقوع جنگ داخلی در کردستان به شمار میآيد.
ب -نقش دول خارجی در وقايع جنگ جهانی دوم و صدام حسین و حامیانش پس از
پیروزی انقالب اسالمی در پشتیبانی از رهبران احزاب سیاسی و تجهیز هواداران آنان در ايجاد
آشوب در مناطق کردنشین انکارناپذير است.
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پ -ديدگاه های منفی پس از پیروزی انقالب اسالمی علیه نیروهای نظامی و انتظامی و به
تبع آن فرصت طلبی عناصر مخالف انقالب اسالمی نسبت به نابسامانی ايجادشده در ارتش و
نیروهای انتظامی نیز از عوامل بروز تشنج در کردستان به حساب میآيند.
ت -عدم واکنش قاطع دولت موقت به اقدامات ،آشوبطلبان مسلح را چنان بیپروا کرده
بود که کالنتری و پاسگاههای ژاندارمری را خلع سالح نموده و عمالً در راستای اشغال
پادگانهای ارتش گام برمیداشتند.
ث -علیرغم تمام عملیات روانی ،تبلیغات عوامفريبانه و عملیات مسلحانه علیه نظام،
مسئولین دولتی و يگانهای نظامی و انتظامی در مناطق کردنشین ،به ويژه کردستان ،پیامهای
بنیانگذار جمهوری اسالمی ايران در خصوص وقايع کردستان ،مانند پاوه ،سنندج و به ويژه روز
ارتش ،عامل مهمی در تهییج احساسات ملی و مذهبی اقشار مردم ايران و دلگرمی ارتشیان
دالور نسبت به حل مسئله کردستان گرديد و با وجود تمامی مشکالتی که در مقاطع زمانی
يادشده پیکره ارتش را فراگرفته بود ،نقش ارزنده نیروی زمینی قهرمان ارتش ،هوانیروز و نیروی
هوايی که با فداکاری ،ايثار ،مقاومت دلیرانه و تقديم شهدا و جانبازان بسیار در راه حفظ
يکپارچگی میهن و ايجاد امنیت در کردستان صالبت و پايمردی خود را به منصه ظهور
رسانیدند ،برای همیشه در تاريخ جاودان خواهد ماند.
امید است که جوانان و آيندگان اين مرز و بوم با مرور اين سطور ،با چگونگی رشد نهال
نوپای انقالب اسالمی ايران و مردان و زنان ايرانزمین که با اتکال به قدرت اليزال الهی و با
وحدت و همکاری يکديگر و با اهدای شهدا ،جانبازان و ايثارگران بسیار اين امانت را به آنان
می سپارند آشنا شده ،باشد که با تالش و کوشش مضاعف خود در سايه امنیت بدستآمده باعث
سرفرازی جمهوری اسالمی ايران سربلند باشند.
سپاسگذاری

با تشکر فراوان از جناب سرهنگ علی سجادی که در تدوين اين مقاله بنده را راهنمايی
فرمودند.
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 .12منابع
 .6حسینیا  ،احمد ()6999؛ امیر خستگی ناپذیر ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 .9سری شمارگان روزنامه کیهان ،اسفند 6907ش.
 .9صادقی گويا ،نجاتعلی ()6939؛ عملیات آزاد سازی سنندج ،چاپ دوم ،تهران ،ايران سبز.
 .1عزيزی ،حشمتاهلل ()6991؛ تاریخ شفاهی ارتش در انقالب اسالمی ،تهران ،مرکز اسناد
انقالب اسالمی.
 .0قضات ،رحمان()6993؛ آنها خودی نبودند ،تهران ،نشر اطالعات.
 .1کیانی ،سورنا ()6991؛ بر بلندای سرزمینم ،تهران ،سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس ارتش.
 .7گروه نويسندگان ـ جمعی از اعضاء هیئت علمی و پیشکسوتان دفاع مقدس ـ ()6939؛
معارف جنگ ،تهران ،ايران سبز.

راهبردها و محورهای عملیات روانی جمهوری اسالمی ایران در دوران دفاع مقدس
محمدمسعود

بهمنی6

چکیده
در سال  ،6903ارتش رژيم بعث عراق با هدف زمینهسازی برای شکست نظام نوپای
جمهوری اسالمی ايران به کشور ما حمله کرد .لیکن درايت و قدرت رهبری امام خمینی(ره) با
تقويت ايمان و افزايش روحیه شهادتطلبی و از جانگذشتگی در رزمندگان نیروهای مسلح اعم
از ارتش ،سپاه ،بسیج و همه آحاد ملت بزرگ ايران ،مانع از تحقق اين هدف دشمن شد .بدون
شک ،ابعاد روانی اين جنگ مانند ساير ابعاد آن حائز اهمیت است که بايد مورد بررسی قرار
گیرد .در اين مقاله ،راهبردها و محورهای عملیات روانی در دفاع مقدس مورد بررسی قرار
گرفته و اهداف اصلی اين نوع عملیات و همچنین محورهای عملیات روانی جمهوری اسالمی
ايران و محورهايی که عراق در عملیات روانی بر ضد ايران به کار برده ،مورد کنکاش قرار گرفته
است .از جمله محورها و راهبردهای ايران در دوران دفاع مقدس ،میتوان به ماهیت جنگ توسط
حضرت امام(ره) که جنگ را جنگ حق و باطل تعريف کردند و به آن ماهیت عقیدتی ـ سیاسی
و مقدس دادند ،نام برد که همه احساس میکردن د از باورها و اعتقادات خود که همانا دين
مبین اسالم است ،دفاع می کنند .از دي گر راهبردهای عملیات روانی ايران علیه عراق اين بود
که جنگ را بخشی از تهديد استکبار جهانی بر ضد جمهوری اسالمی تعريف کرد و صدام را
در کنار امريکا و رژي م صهیونیستی قرار داد .اين ديدگاه کالن باعث شد که اوالً در سطوح
مختلف کشور ،انسجام کامل در برابر تهديد ايجاد شود و ثانیاً اراده مشترک مقاومت در بین
مردم شکل گیرد.

 .6سرتیپ 9ستاد محمد مسعود بهمنی :کارشناس ارشد مديريت امور دفاعی ،مدير سابق عملیات روانی نزاجا ،عضو هیئت
علمی دانشگاه علمی کاربردی شهید صیادشیرازی.
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راهبرد دفاع همهجانبه ،کوچک و حقیر شمردن دشمن ،بهرهگیری از ايمان دينی و مذهبی
مردم ،استفاده از نمادهای اسالمی و حماسی ،بهرهگیری از سیره اهل بیت(ع) به ويژه
سیدالشهداء(ع) در جبهه های جنگ ،اعتماد به نصرت الهی در مردم و رزمندگان و تأکید بر
فرهنگ شهادت در جبهه و در شهرها از جمله اين راهبردها و محورهای عملیات روانی میباشد.
واژگان کلیدی :عملیات روانی ،راهبردها ،اعالمیهها ،دفاع مقدس
 .1مقدمه
«...والذين جاهدوا فینا لندينهم سبلنا و ان اهلل لمع المحسنین» (عنکبوت)13 ،

و آنان که در راه ما با جان و مال جهاد کردند ،محققاً آنها را به راه خويش هدايت میکنیم
و همیشه خدا با نیکوکاران است.
جنگ تحمیلی عراق علیه ايران از رويدادهای مهم قرن حاضر میباشد ،که مدت هشت
سال به طول انجامید .طرفین جنگ سعی میکردند به نحوی روحیه مردم و نظامیان کشور
ديگر را تضعیف نمايند و ايران و عراق به نحو وسیعی از عملیات روانی 6بهره میبردند .اين
مفهوم در موضعگیریها ،بیانیهها ،خطابهها و سخنرانیها مشاهده میشود .در ايران عملیات
روانی به صورت سازمانيافته پس ازسال  6916آغاز شد.

1

در جنگ تحمیلی ،مسئله مهمی که سازمان تبلیغاتی کشور مدنظر داشت ،يک نظام
تبلیغاتی با تأکید ويژه به برانگیختگی مخاطب ايرانی بود.
اين نظام تبلیغاتی روشنگری اطالع رسانی مستقیم ،پاسخ به شبهات در مورد جنگ و ايجاد
تحرک در نیروهای خودی و برانگیختن عواطف را از جمله اهداف خود قرار داده بود.
جهتگیری ها و راهبردهای نظام جمهوری اسالمی ،به ويژه مواضع حضرت امام(ره) از ابتدای
جنگ کامالً با مفاهیم روانی آمیخته بود.
به تدريج در سطح قرارگاهها و پس از آن در سطح لشکرها ،اين مفهوم تبیین گرديد و با
تعريف آن روشهای مختلفی به کار گرفته شد .در ستاد تبلیغات جنگ هم که اعضای آن
1. Psychological operation
 .9آئیننامه عملیات روانی دافوس آجا  ،6997تهران ،انتشارات دافوس ،ص .931
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نمايندگان نیروهای مسلح و نهادهای فرهنگی کشور بودند ،کمیته راهبردی عملیات روانی با
هدف سیاستگذاری ،کنترل اخبار مربوط به جنگ و تعیین محورهای تبلیغی تشکیل شد .نبود
تعامل مناسب ارتباطی با ساير نیروها از ديگر مشکالت مديران عملیات روانی بود .فقدان نگرش
همهجانبه در مديريت جنگ ،باعث شد که مديريت عملیات روانی به شکل کارآمد و مؤثر از
جايگاه مناسب در ساختار نیروهای مسلح برخودار نباشد.
در طول دفاع مقدس ،نیروهای باانگیزه عملیات روانی طرحها و برنامههايی ارائه دادند ،اما
میزان اثربخشی اين راهبردها ،محورها ،برنامهها و تولیدات مختلف به علت نداشتن تشکیالت
منسجم و ساختار مناسب و آموزشهای تخصصی عملیات روانی و ...از کارايی کمی برخوردار
بود .البته سالها پس از خاتمه جنگ و در سال  ،6999با تشخیص اين ضرورت ،مديريت
عملیات روانی نزاجا در معاونت عملیات آن نیرو تشکیل گرديد و پس از آن ،اداره عملیات روانی
در معاونت عملیات آجا تشکیل و در ساير نیروها نیز سازماندهی شد ،که با درس گرفتن از
گذشته و رفع نواقص و کاستیها ،اين ساختارهای منسجم میتوانند در بهکارگیری عملیات
روانی تاکتیکی و تحکیمی 6مثمرثمر باشند.
 .2تعاریف
عملیات روانی

استفاده اصولی از تبلیغات و فعالیتهای ارتباطی توسط هر دولت يا مجموعهای از دولتها
به منظور تأثیرگذاری بر نظرات ،احساسات ،موضعگیری و رفتار گروههای دوست ،دشمن و يا
بیطرف در راستای تحقق سیاستهای دولت يا دولتهای مزبور و اهداف آنها را عملیات روانی
گويند (جعفری.)99 :6999 ،

 .6عملیات روانی تحکیمی به اقداماتی اطالق می شود که در ادامه عملیات روانی راهبردی و تاکتیکی به منظور حفظ و
تضمین پیروزیهای بدست آمده و برقراری نظم و آرامش در منطقه اشغالی تحت کنترل و يا منطقهای که بحران در آن
فروکش کرده به اجرا گذاشته میشود.
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قدرت نرم

قدرت اثرگذاری بر طرف مقابل بد ون استفاده از زور است .از قدرت نرم گاهی به جنگ نرم
هم ياد

میشود6.

تبلیغات

تبلیغات عبارت است از انتشار هرگونه اظهار نظر ،ايده و خبر و يا ارتباط طرحريزی شده
برای نفوذ در عقايد ،احساسات ،تمايالت و اخالق و يا تغییر افکار افراد گروههای هدف جهت
تأمین منافع اجراکننده به طور مستقیم و يا غیرمستقیم.

1

 .3اهداف عملیات روانی در دفاع مقدس
دفاع مقدس سرمايه گرانقدر ملت ايران است که بايد به آن افتخار کرد و از آن درس
گرفت .ائتالف بزرگی که علیه انقالب اسالمی شکل گرفت ،همه سالحهای غیرقانونی و نامتعارف
را در طول جنگ بر ضد ملت ايران مورد آزمايش قرار دارد .در بیشتر تحقیقات ،ابعاد مختلف
سیاسی ـ نظامی اين جنگ مورد بررسی قرار گرفته ،اما با تأسف به ابعاد روانی آن کمتر
پرداخته شده است .بدون شک ،ابعاد روانی اين جنگ اهمیت درخور توجهی دارد و ممکن است
در شرايط کنونی برای ما اولويت بیشتری هم داشته باشد.
عملیات روانی در شرايط جنگ ،بخشی از فرآيند مديريت جنگ است که برای تأثیرگذاری
بر افکار ،احساسات ،عواطف و رفتار شکل داده می شود .هدفهای اصلی عملیات روانی در دفاع
مقدس را میتوان به اين ترتیب مطرح کرد:
 )6ايجاد انگیزه در رزمندگان برای ادامه نبرد.
 )9ايجاد انگیزه در مردم برای پشتیبانی از جنگ.
 )9پیشگیری و پدافند در مقابل عملیات روانی دشمن.
 )1انجام عملیات آفندی علیه دشمن.

 .6آيین نامه عملیات روانی تهران دافوس آجا ،ص.96
 .9آيین نامه عملیات روانی تهران دافوس آجا ،ص.96
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با آغاز جنگ تحمیلی و پیش از آن ،مفهوم عملیات روانی را در دو جبهه خودی و دشمن
تقريباً به صورت کلی میتوان بررسی کرد .اين مفهوم در موضعگیریها ،بیانهها ،خطابهها و
سخنرانیها مشاهده میشود ،اما عملیات روانی به صورت سازمانيافته پس از سال 6916آغاز شد.
سازمان های عملیات روانی در رژيم پهلوی در اختیار ساواک و در ساختار تشکیالت
پدافندی ارتش بود .همزمان با دفاع مقدس ،در جبههها ،سازمان و تشکیالت نظامی برای مقابله
با تهاجم نظامی دشمن به وجود آمد ،اما در حوزه قدرت نرم به لحاظ پیچیدگی موضوع ،با
تأخیر بیشتر ،اين تشکیالت شکل گرفت.
رويکردها و راهبردهای نظام جمهوری اسالمی ،به ويژه حضرت امام (ره) از ابتدای جنگ
کامالً با مفاهیم عملیات روانی آمیخته بود .به تدريج در سطح قرارگاهها و پس از آن در سطح
لشکرها ،اين مفهوم تبیین شد و با تعريف آن روشهای مختلفی به کار گرفته شد .از جمله در
سال  6919تعدادی اعالمیه توسط لشکر 61زرهی قزوين به يگانهای در خط مقدم ارسال
گرديد و مقرر شد که گروههای گشتی خودی اين اعالمیهها را ،که به زبان عربی نوشته شده
بود ،در نزديک مواضع دشمن بعثی پخش نمايند .با توجه به اينکه اعالمیهها به عنوان يکی از
ابزارهای عمده تبلیغات در عملیات روانی راهبردی ،تاکتیکی و تحکیمی به شمار میروند،
(بهمنی )91 :6936 ،از جمله اقدامات عملیات روانی ايران علیه عراق بود و به دفعات اين نوع
اعالمیهها توسط هواپیماها وتوپخانههای ايران بر روی مواضع و مردم عراق در طول جنگ
ريخته شد .در مقابل ،توسط هواپیماهای عراقی نیز بارها اعالمیههايی بر روی مواضع ايرانی
ريخته شد که در آنها نیروهای ايران را تشويق به تسلیم و عدم مقاومت در مقابل نیروهای عراق
میکرد( 8نمونه اعالمیهها :به پیوست مقاله مراجعه شود).
 .4سطوح عملیات روانی در دفاع مقدس
عملیات روانی دوران دفاع مقدس را از نظر سطح میتوان به دو بخش تقسیم کرد:

 .6تجربیات محقق در زمان جنگ تحمیلی.
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 )6سطح راهبردی و ملی که دارای دو حوزه داخلی و خارجی است که بیشتر مربوط است
به مواضع و سخنرانیهای حضرت امام ،مواضع وزارت خارجه ،بیانیههای ستاد تبلیغات جنگ،
بیانیههای قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) ،خطبههای نمازجمعه و جهتگیریهای تبیلغاتی و رسانهها
(صدا و سیما و مطبوعات).
 )9سطح عملیات که در دو محیط خودی و دشمن با هدف تأثیرگذاری بر روی روحیه و
اراده دو طرف درگیر جنگ انجام میشد .اين رويکرد تقريباً از سال  6916به صورت گسترده
(تا سطح گردانهای تاکتیکی) توسعه پیدا کرد (همان.)931 ،
 .5ابزارهای عملیات روانی در دفاع مقدس
ابزارهای عملیات روانی متعددند .خبرگزاریهای بینالمللی ،روزنامهها و مجالت بینالمللی،
راديو و تلويزيونهای داخلی ،خبرگزاریهای داخلی ،مطبوعات داخلی ،شبکههای اينترنتی و
ماهوارهها از جمله اين ابزارها هستند (ولیوند زمانی ،نیازی.)19 :6936 ،
استفاده ازابزارهای صوتی نخستین ابزار عملیات روانی در دفاع مقدس بود که در خطوط
مقدم برای انتقال پیام کاربرد داشت .اين پیامها معموالً به کوشش روحانیون عربزبان که از
سوی تبلیغات قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) به يگانهای نظامی اعزام میگرديدند ،تهیه میشد.
ابزارهای صوتی در اطراف سنگرهای کمین نیروهای خودی نصب میشدند و نیروهای
دشمن را پوشش میدادند .تولید پیامهای صوتی متمرکز توسط قرارگاهها تهیه میشد و در
اختیار يگانهای تاکتیکی قرار میگرفت.
دومین ابزار عملیات روانی در جنگ تحمیلی ،چاپ اعالمیه و کاريکاتور بود که در چند
نوبت به طور متمرکز در قرارگاهها تهیه و از طريق هواپیماهای کوچک يا توپخانه به سوی
دشمن پرتاب شد.
محور سوم راهاندازی فرستندههای سیار راديويی در سطح قرارگاهها و در خط مقدم با
همکاری صدا و سیما در اهواز ،کرمانشاه ،ايالم و کردستان بود .برنامه ويژه راديو با فرستندههای
ثابت و تعدادی فرستنده سیار در هنگام عملیاتهای نظامی توسط قرارگاهها در جبهههای نبرد
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تهیه و به کار برده میشد .به طور معمول ،فرآيند تولید و پخش برنامه اين فرستندهها در همان
منطقه عملیات بود.
محور چهارم پوشش مؤثر اخبار و گزارشهای مربوط به جنگ بود که به موقع و تقريباً به
روشهای مناسبی انجام میگرفت .عراق نیز برنامههای راديويی با هدف تضعیف روحیه رزمندگان
و بیاعتمادسازی نسبت به مسئولین نظام جمهوری اسالمی تدارک ديده بود ،که در بین
برنامههای خود از موسیقیهای خوانندگان زمان طاغوت به نحو وسیعی استفاده میکرد ،تا بدين
وسیله مخاطب ايرانی را جذب نموده و با ارسال پیامهای مخرب ،عملیات روانی را علیه رزمندگان
اجرا نمايد .نیروهای عراقی نیز بارها از بلندگو برای تسلیم شدن نیروهای خودی و ناسزا گفتن به
مسئولین رده باالی نظام استفاده میکردند ،از جمله در منطقه شرهانی در  69فروردين  6910به
نحو وسیعی از بلندگو به زبان فارسی علیه نیروهای لشکر61زرهی قزوين استفاده کردند.
 .6محورهای عملیات روانی جمهوری اسالمی در دفاع مقدس
محورها و راهبردهای عملیات روانی جمهوری اسالمی در دفاع مقدس عبارتند از:
 -6معرفی ماهیت جنگ نخستین راهبردی بود که در عملیات روانی از سوی حضرت
امام(ره) ارائه شد .امام(ره) جنگ را جنگ حق و باطل تعريف کردند ،يعنی به جنگ
ماهیتی عقیدتی و مقدس دادند .در اين چهارچوب ،همه احساس میکردند که از اسالم
دفاع میکنند .با اين ديدگاه ،هدف راهبردی در تمام سطوح کشور شکل گرفت و اهداف
عملیاتی و تاکتیکی جنگ هويدا شد و ضمن مستحکم شدن وضعیت نیروهای خودی،
شخص صدام حسین به عنوان فردی کافر معرفی گرديد .همچین ديدگاه مزبور مديريت
و تفکر لیبرالی را در کشور ،در عرصه سیاسی و جنگ به چالش کشید.
 -9راهبرد بعدی عملیات روانی  ،جنگ را بخشی از تهديد استکبار جهانی بر ضد جمهوری
اسالمی تعريف کرد و صدام را به عنوان عامل سرسپرده امريکا و رژيم صهیونیستی
معرفی کرد .اين ديدگاه راهبردی و کالن باعث شد که اوالً در سطوح مختلف کشور
انسجام کامل در برابر تهديد ايجاد شود و ثانیاً اراده مشترک مقاومت در بین مردم در
سطح بااليی شکل گیرد.
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 -9راهبرد بعدی در عملیات روانی ،راهبرد دفاع همهجانبه بود .حضرت امام(ره) ،باالترين
مقام مسئول جنگ ،دفاع مردمی همهجانبه را شکل داد.
 -1افزايش اعتماد به نفس در مردم و تحقیر دشمن محور ديگری بود که حضرت امام(ره) با
آن ،روحیه امیدواری و قوت قلب را در مردم به جريان انداخت .امام(ره) از همان آغاز
جنگ ،اقدام نظامی عراق در بمباران فرودگاه و تأسیسات مهم کشور را انداختن سنگی
توسط يک دزد در خانه تشبیه کرد و نتیجه جنگ را با وعده پیروزی به جامعه القاء
نمود .اين اقدام سراسر کشور و جبهههای جنگ را سرشار از امید و اعتماد کرد.
 -0بهرهگیری از ايمان دينی و مذهبی مردم محور بعدی بود که جوهر اصلی مبارزه با
استکبار را تشکیل میداد .ايمان به خدا عامل نیرومند در ايجاد روحیه بود .اين فضا را
حضرت امام(ره) ،مدير عالی جنگ ،به کشور حاکم کرد .مسلمان هرگاه حضور در جنگ
را تکلیف ی الهی بداند ،خود را پیروز میدان جنگ خواهد دانست و به تعبیر حضرت
امام(ره) و بر اساس آموزههای قرآنی ،مسلمان چه کشته شود و چه بکشد ،پیروز است.
 -1فرماندهان اليق و دالور ارتش و سپاه در کلیه ردهها ،با تهییج نیروها و با به حرکت
درآوردن قوای روانی نیروهايشان نقش بسیار مؤثری ايفا نمودند .همچنین وجود رابطه
عاطفی جدی بین رهبری ،مردم و رزمندگان نیز محرک بسیار بااليی در به حرکت
درآوردن رزمندگان به شمار میرفت .فرماندهانی همچون شهید فالحی ،شهید
صیادشیرازی ،شهید اقاربپرست ،شهید منفرد نیاکی ،شهید آبشناسان و ...همگی از
دالورمردان ارتش اسالم بودند که نقش مهمی در فرماندهی دوران دفاع مقدس داشتند.
 -7استفاده از نمادهای اسالمی و حماسی که به وفور در ستاد تبلیغات جنگ تولید میشدند،
از محورهای بعدی عملیات روانی در دوران دفاع مقدس است .به جدّ میتوان اذعان کرد
که سربندها ،بازوبندها ،چفیهها و انواع تولیدات ديگر تبلیغاتی ،که عمدتاً حاوی نمادهای
مذهبی و حماسی بودند و روح حماسه و ايثار شهادت را تبلیغ میکردند ،در فضاسازی و
تحريک احساسات پاک حاکم بر نبرد و شکستن روحیه دشمن بسیار مؤثر بودند.
 -9بهرهگیری از سیره اهل بیت(سالم اهلل علیهم) ،به ويژه سیدالشهدا(علیه السالم) به جبهه
جنگ عمق می بخشید .پیوند بین حوادث صدر اسالم ،به خصوص حادثه کربال و میدان
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جنگ ،عامل بسیار مهمی در انگیزش رزمندگان مسلمان ايرانی بود .نوحهخوانی ،بهويژه
توسط برادر آهنگران ،قبل از عملیاتهای ايران ،استفاده از نام ائمه اطهار (سالماهلل
علیهم) و مراسم سینهزنی قبل از عملیات نقش بسزايی در تهییج نیروها داشت.
 -3راهبرد تهاجمی در جنگ ،فضای تهاجم را بر سراسر جبههها حاکم کرد .اين راهبرد
پیامهای تبلیغاتی را حماسی کرد و جهتگیری ويژهای به تبلیغات جنگ داد .استفاده
مناسب از مارش نظامی ،سرود ،شعر و تابلوهای تبلیغاتی نمونههايی از آن است.
 -66وجود اعتماد به نصرت الهی در مردم و رزمندگان محور ديگری بود که اعتماد به نفس را
افزايش داد.
 -66تأکید بر فرهنگ شهادت در جبههها و شهرها ،ضمن ايجاد انگیزش ،بسیاری از کمبودها
و مشکالت پشتیبانی جنگ را حل کرد.
 -69هماهنگی بین نیروهای مختلف ارتش ،سپاه ،نیروهای مردمی ،هماهنگی جبهه و پشت
جبهه ،هماهنگی و کنترل رسانه تبلیغاتی و مطبوعات از سوی حضرت امام(ره) بسیار
مؤثر بود.
 -69استفاده مؤثر از ظرفیتهای تبلیغاتی در سطح کشور (تريبون نماز جمعه ،صدا و
سیما.)...
 -61تبیین جنگطلبی و آتشافروزی صدام در منطقه.
 -60پخش تصاوير مناسب از آسیبپذيریهای عراقیها (اسرا ،کشتهها ،غنائم و مناطق آزاد
شده) (همان.)166 :
 .7محورهای عملیات روانی عراق علیه ایران
عملیات روانی در سازمان ارتش عراق فرآيند پیچیدهای داشت .اين کشور با بهرهگیری از
تشکیالت سازماندهی شده حزب بعث از سازمان کارآمدی برای عملیات بهرهمند بود .حزب
بعث در همه سطوح تصمیم گیری سیاسی و نظامی حضور داشت .افزون بر اينکه وزارت فرهنگ
و اطالعات عراق به مديريت و تحلیل عملیات روانی میپرداخت ،در ارتش نیز تشکیالت و
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شبکه ای به نام توجیه سیاسی وجود داشت .تشکیالت توجیه سیاسی در همه واحدها و
قرارگاههای نظامی ارتش عراق حضور داشت و تمام نیروهای مسلح عراق را پشتیبانی میکرد.
در مورد تأثیر عملیات روانی ،بايد اشاره کرد که عراقیها درک درستی از شرايط ايران
نداشتند .همچنین ،تحلیل جامعهشناسی و روانشناختی درستی از مردم و نوع باورها و نگرشها و
عواطف نیروهای رزمنده و مردم پشت جبهه نداشتند ،يعنی مبتنی بر تحلیل نادرستی که به
تهاجم نظامی منجر شد ،به طراحی و تولید محصوالت عملیات روانی و تبلیغات پرداختند.
عراقیها در پیامهای تبلیغاتی خود به فحاشی ،دروغ آشکار و برخورد خصمانه با جمهوری اسالمی
مبادرت میورزيدند و رزمندگان ايران اسالمی را به عدم انجام عملیات و ترساندن آنان به کشته
شدن و همچنین تشويق به ترک منطقه عملیات و فرار از جنگ و رفتن به نزد خانواده تشويق
میکردند (نمونه اعالمیه عراق علیه ايران در پیوست مقاله) .محورهايی که عراق در عملیات روانی
بر ضد جمهوری اسالمی پیگیری میکرد ،عبارت بودند از:
 -6تحريک احساسات مذهبی و قومی عشاير و مردم عراق و کشورهای عربی.
 -9ترسیم چهره منفی و وحشتناک از جمهوری اسالمی در منطقه.
 -9پیوند پیامدهای جنگ با سرنوشت ملت ايران.
 -1بینتیجه نشان دادن مقاومت و دفاع ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران ،به
ويژه مناطق عربزبان.
 -0تظاهر به دلسوزی و ترحم برای مردم خوزستان و ساکنان نقاط مرزی جمهوری
اسالمی ،به ويژه مناطق عربزبان.
 -1انعکاس چهره نامناسب از جمهوری اسالمی در صحنه بینالمللی.
 -7ايجاد رعب و وحشت در بین نیروهای نظامی عراق در تسلیم و پناهندگی به رزمندگان
ايران اسالمی.
 -9پشتیبانی و تحريک گروههای معارض جمهوری اسالمی.
 -3تهديد و فشار بر ضد کشورهای همسايه.
 -66مانور روی سالحهای ويژه مرگبار.
 -66بزرگنمايی ضعفهای احتمالی جمهوری اسالمی در نزد مخاطبان.
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 -69کم اهمیت نشان دادن نقش ارتش جمهوری اسالمی در جنگ ،با هدف تضعیف
روحیه ارتشیان.
 -69منطقهای کردن جنگ.
 -61استفاده از مجامع بینالمللی در راستای اهداف و منافع ملی خود.
 -60ترور شخصیت امام(ره) به عنوان فرمانده کل قوا.
 -61متهم کردن جمهوری اسالمی به سوءاستفاده از دين در جنگ تحمیلی.
 -67ايجاد ترديد در برخورداری نظام اسالمی از راهبران با کفايت.
 -69شايعه اختالف و تفرقه بین مسئوالن نظام.
 -63بیتوجه نشان دادن ايران به قوانین بینالمللی.
 -96ترسیم چهره مثبت از عراق (افتخاری.)960 :6993 ،
 .1راهکارهای ایران به منظور رویارویی با عملیات رسانهای غرب
 -1گسترش رسانه ملی و تقویت خبرگزاری در عرصه خارجی.

 -9ایجاد ستاد تبلیغات جنگ :در  90ارديبهشت  ،6916ستاد تبلیغات شورای عالی دفاع
تشکیل شد که يکی از مهمترين فعالیتهای آن تدوين شیوههای تبلیغاتی جنگ روانی علیه
دشمن بود .اين روش ها عبارت بودند از :چاپ پوستر ،بروشور ،برچسب ،کتاب و انتشار آن در
سراسر جهان ،برپايی نمايشگاه عکس در خارج از کشور ،تهیه فیلم و تکثیر آن برای نمايش
جهانی ،دعوت از خبرنگاران خارجی و برپايی کنفرانس مطبوعاتی ،اعزام مبلغین به همراه
هیئتهای اعزام مجروح به خارج از کشور.
 -3تحرکات سیاسی وزارت خارجه.

 -4دیپلماسی بازدید (دعوت از کارشناسان و هیئتهای صلح به منظور بازديد از مناطق
خسارتديده)( .افتخاری)961 :6993 ،
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 .9نتیجهگیری
در دوران هشت سال دفاع مقدس ،طرفین منازعه با استفاده از عملیات روانی درصدد بودند
که بر روی احساسات ،عواطف و تفکر طرف مقابل اثر بگذارند .از جمله اهداف طرفین در جنگ
تحمیلی اين بود که احساس يأس و ناامیدی را در نیروهای نظامی و مردم دو کشور به وجود
آورند و آنان را نسبت به رهبران و مسئولین کشورشان بیاعتماد ساخته و در جامعة هدف ايجاد
شکاف و دودستگی و چند دستگی نمايند .طرفین منازعه با استفاده از ابزارهای عملیات روانی
از جمله رسانهها و اعالمیهها و تريبونهای نماز جمعه و سخنرانی ،درصدد تضعیف نیروهای
رزمنده دو کشور و مردم آنان بودند .ابزارهای گوناگون تبلیغات جهانی در اختیار دستگاههای
تبلیغاتی عراق بود و ايران اسالمی نمی توانست پیام و صدای بر حق خود را به گوش و وجدان
بیدار ملتها برساند ،که به گفته رهبر فقید انقالب اسالمی حضرت امام (ره) ،ما مظلومیت
خويش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت کردهايم .گرچه ايران اسالمی در جبهه داخلی با ابزار
تبلیغات سنتی و مدرن تا حدی به خوبی عمل کرد (از سال  6919به بعد) ،ولی در مقابله با
جبهه تبلیغاتی رژيم بعث عراق و همپیمانان غربی موفقیت چندانی نداشتیم ،گرچه تبلیغات
سوء عراق اثری بر ملت و رزمندگان غیور ايران اسالمی نداشت .افزون بر اينکه ،نبودن سیاست
مدون تبلیغاتی خارجی بر ديگر مشکالت میافزود .در مقابل ،دشمن بعثی با بهرهگیری الزم از
رسانه که به منزله عمل مکمل تسلیحات نظامی است ،سود میبرد .لذا با درس گرفتن از
عملیات روانی در جنگ تحمیلی می توان آمادگی الزم را بر مقابله با دشمنان به وجود آورد و با
ساختار مناسب و تجهیزات کافی و آموزشهای تخصصی اين نقص و عیب را بهبود بخشید.
 .11منابع
 .6افتخاری ،اصغر ()6993؛ مطالعات موردی در عملیات روانی ،جلد چهارم ،معاونت فرهنگی و
تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ،چاپ يکم.
 .9بهمنی ،محمد مسعود ()6936؛ طرح ریزی و عملیات روانی ،تهران ،مرکز آموزش و پژوهشی
شهید صیاد شیرازی تهران ،چاپ يکم.
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 .9جعفری محمد حسین ()6999؛ مطالعات موردی در عملیات روانی ،جلد دوم ،معاونت فرهنگی
و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ،چاپ يکم.
 .1ولیوند زمانی ،حسین؛ نیازی ،علی ()6936؛ عملیات روانی ،تهران ،انتشارات دانشکده
فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ايران ،چاپ يکم.
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پیوست :1نمونه اعالمیههای استفاده شده ایران علیه عراق

اعالمیه شماره 1

راهبردها و محورهای عملیات روانی ج.ا.ا در دوران دفاع مقدس 963/

اعالمیه شماره 2
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اعالمیه شماره 3

راهبردها و محورهای عملیات روانی ج.ا.ا در دوران دفاع مقدس 966/

پیوست :2نمونه اعالمیههای استفادهشده عراق علیه ایران

اعالمیه شماره 1
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اعالمیه شماره 2

الگوی فرماندهی شهید سپهبد علی صیادشیرازی در دفاع مقدس
جواد

رفیعیراد6

چکیده
امروزه برتری صنايع و سازمانها در مديريت بهینه سرمايه ،فناوری و امکانات نیست ،بلکه
در مديريت بهینه و مناسب نیروی انسانی است .امروزه سرمايه اصلی صنايع و سازمانها نیروی
انسانی آنهاست ،نه دستگاه و ماشینآالت و يا تأسیسات .بنابراين ،نقش مديريت و از آن مهمتر
رهبری نیروی انسانی نقش کلیدی و سرنوشتساز برای جامعه و سازمان به حساب میآيد .در
تفاوت رهبری و مديريت می توان به اين مقدار بسنده کرد که مديريت ،در واقع ،با منشاء قانونی
مشروعیت میگیرد و با قانون میتواند افراد زيرمجموعه را هدايت کند ،اما رهبری در قالب
قانون نمیگنجد  ،بلکه با روح و قلب نیروی انسانی مرتبط است و رهبر حتی بدون مشروعیت
قانونی و اعمال قانون میتواند زيردستان را هدايت کند .در يک جمله ،مديريت به قانون متکی
است و رهبری با اخالق متجلی میشود و فرماندهی ترکیبی از مديريت و رهبری است.
برای آنکه فرد در موقعیتی به گونهای مؤثر پاسخ دهد الزم است که مشخصههای مهم
موقعیت مورد نظر را بشناسد .اگر او صرفاً نفع شخصی خويش را در نظر بگیرد و به
محدوديتهای موجود توجه نکند ،مشکالتی برای خود و ديگران به وجود میآورد .هر فردی
ناگزير است از نگرش سايرين به مسائل آگاه باشد ،زيرا انتخابهای وی از نیازها ،حقوق و
مسئولیتهای سايرين متأثر است .زمانی که فرد از سايرين ،به ويژه از نزديکان و همکاران خود،
بازخورد دريافت میکند ،بهتر میتواند بفهمد که ديگران در مورد موضوعات مختلف چگونه
میانديشند .در نتیجه ،توانايی انعطافپذيریاش بیشتر میشود و درمیيابد که ممکن است
معیارها و انتظارات در موقعیتهای مختلف تغییر کنند .در اين تحقیق ،خصوصیات يک مدير
موفق و منش فرماندهی او در شرايط بحرانی مورد بررسی قرار گرفته و برخی مصاديق آن در
مديريت و فرماندهی شهید صیادشیرازی طی جنگ تحمیلی ذکر میگردد.
 .6دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد اجا.
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واژگان کلیدی :دفاع مقدس ،شهید صیادشیرازی ،مديريت ،منش فرماندهی
 .1مقدمه
مديريت نوعی علم محسوب میشود و استفاده از علوم بسیار پسنديده است؛ اما به اين
خاطر که اين علوم جزو دسته علوم انسانی هستند ،بومیسازی آنها تنها راه موفقیت در آنها
است .با همه اين تفاسیر ،مشخص است که تنها راه خروج صنايع و سازمانهای ايرانی از اين
حالت حرکت بسیار آهسته به سوی جلو و يا حتی حرکت به سمت عقب ،پیادهسازی الگوی
موفق ايرانی ـ اسالمی ،مديريت و رهبری در آنها میباشد .به همین داليل ،در نظر داريم که
يک نمونه موفق معاصر ايرانی (امیرسپهبد شهید علی صیادشیرازی) در امر فرماندهی ،يعنی
رهبری و مديريت را مورد بررسی قرار دهیم .امید است که بتوان با الگوهای بومی ،که آزمون
خود را پس داده و توانستهاند در کشور موفق باشند ،جهش بزرگی به سوی موفقیتهای
سازمانی داشته باشیم .در اين مقاله ،مديريت و فرماندهی و شجاعتهای شهید صیادشیرازی در
دوران زندگی و نبرد حق علیه باطل مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد و ويژگیهای شخصیتی
و اخالقی ايشان که باعث شکوفايی استعداد مديريت و فرماندهی و توفیقات او در عملیاتها
گرديد ،تشريح خواهد شد .الزم به ذکر است که فرماندهی ايشان در شرايط خاص و بحرانی
جنگ تحمیلی بر صحنه دفاع مقدس صورت گرفته و باعث پیروزیهای چشمگیری برای امت
اسالم شده است ،لذا به همین دلیل در اين نوشته ،مديريت و رهبری نظامی او ،يعنی فرماندهی
ايشان در شرايط جنگ و بحران مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
 .2منش فرماندهی
منش يا  charactorواژهای کلی بوده و به خصوصیات رفتاری فرد اطالق میشود .از آن
جايی که انسان بايد با محیط ،چه محیط طبیعی و چه ساير افراد ،تعامل داشته باشد ،منش او
مجموعه رفتارهايی است که با محیط و افراد جامعه دارد؛ يا به عبارت ديگر ،منش قالبی است
که در آن انرژی انسان در روند همسانی (با طبیعت) و اجتماعی شدن با ساير انسانها کانالیزه
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میشود .حال اين منش يا انرژی میتواند موجب ساخت جامعه باشد که به آن منش بارور
میگويند و يا در جهت تخريب آن ،که به آن منش مخرب میگويند (فرزانگان.(6936،
انسان دارای خوی و سرشت و نیز طبیعتی ثانويه میباشد و وقتی اين طبیعت ثانويه در
تسلسل اوصاف يا عادات قرار گیرد ،تبديل به منش میشود .به عبارت ديگر ،وقتی صفت خاصی
توسط شخصی تکرار می شود ،در واقع اين صفت در وی نهادينه و ملکه شده و جزئی از رفتار،
منش و خلقیات انسان محسوب میگردد .در حوزه نظامی ،فرماندهی محور اصلی قدرت نظامی
میباشد و به مجموعه اختیاراتی گفته میشود که به طور قانونی به فرد داده شده تا در مسندی
قرار گیرد و مأموريت سازمانیش را تحقق بخشد .بنابراين ،فرمانده متناسب با آن اختیارات،
مسئولیت دارد و پاسخگو نیز می باشد .معموالً در حوزه فرماندهی ،موضوعی تحت عنوان منش
فرماندهی مورد توجه قرار میگیرد که بیشتر به شخصیت ،عادات و خلقیات شخص فرمانده
توجه دارد .در اينجا توضیح اين مطلب ضروری است که فرماندهی را میتوان به دو بخش
مديريت و رهبری تقسیم کرد .رهبری توانايی نفوذ در افراد و گروهها برای رسیدن به هدف يا
هدف های خاص است .از سوی ديگر ،رهبری کمال مديران و فرماندهان است .به اين معنا که
عنصر رهبری جاذبهای ايجاد می نمايد که شخص مدير يا فرمانده به صورت الگو مورد توجه و
عنايت زيردست و باالدست قرار میگیرد .بنابراين ،شايسته آن است که فرماندهان رهبری کنند
و اگر در حوزه رهبری ،فرمانده انسان هدايتگری باشد میتوان گفت فرمانده دارای منش
رهبری است .در فرمايشات مقام معظم رهبری نیز به اين مطلب اشاره شده است« :فرماندهی
جوهرهای از رهبری را دربردارد و به عبارتی ،محور اساسی و گوهر فرماندهی رهبری است».
بخش دوم وظیفه فرماندهی مديريت است .مديريت علم و هنرِ متشکل و هماهنگ کردن
رهبری و کنترل فعالیتهای دستهجمعی برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر کارايی است.
مديريت هنر و علم به کارگیری صحیح افراد و امکانات در جهت وصول به اهداف سازمانی است
(رشیدزاده.)6997 ،
فرماندهی يا مديريت امری مستمر و شبانهروزی و همهمکانی و همهزمانی است .منش
فرماندهی يعنی اينکه چه اخالقی در حوزه مديريت و رهبری مورد نیاز فرمانده میباشد و
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بدينگونه ،منش فرماندهی به دو دسته منش مديريتی و منش رهبری تقسیم میشود .برای
دوری از انحطاط در اخالق و رفتار در منشهای عالیه فرماندهی نبايد به افراد عادی توجه شود،
بلکه بايد رفتارهای فرماندهی را با الگوهای برحق تطبیق داد ،الگوهای حقی که معصوم
می باشند .ائمه اطهار تابلوی نمايان حق هستند .الگوهای واقعی ائمه اطهار میباشند .منابع برای
استخراج منش های راستین قرآن کريم ،سیره و سنت ائمه اطهار و رسول اکرم(ص) میباشد
(علی محمد اقتداری.)6970 ،
شهید صیاد شیرازی از منش فرماندهی چندين تعريف ارائه میداد ،اما تعريفی که بیشتر
به آن پايبند بود و براساس آن اقدام میکرد چنین بود« :آن قسمت از اخالق اسالمی که برای
فرماندهان در دوران مسئولیت فرماندهی و متناسب با سطوح فرماندهی آنان ،عمل به آن
پسنديده و گاه ضروری است» .بر اين اساس ،اين شهید بزرگوار به علمای اخالق و بزرگان
متخلق به اخالق اسالمی و منابع متقن و معتبر ،به ويژه احاديث مربوط به سیره زندگی پیامبر
اسالم(ص) و ائمه معصومین علیهم السالم ،به ويژه در خصوص آن بخش از زندگی آنان که به
امور نظامی مربوط میشد ،مراجعه میکرد (احمد حسینیا.)6990 ،
ايشان در محضر بزرگانی چون حضرات آيات عظام بهاءالدينی ،مشکینی ،صدوقی ،دستغیب
و حضرت امام خمینی(ره) حاضر میشد و در زمینه اخالق اسالمی درس میگرفت .با عنايت به
تعاريف داده شده ،منش و شخصی ت شهید صیادشیرازی به نوعی است که او را فردی منضبط،
بابرنامه ،هدفمند ،پرکار ،دارای شئونات اخالقی ،متین ،متقی و معتقد به قیود اسالمی معرفی
میکند .شیوه زندگی اين فرمانده بر اساس يادداشتهای شخصی و آثار بجایمانده از وی
تقريباً قابل بازسازی است .اين يادداشتها گويای پرکاری اين فرمانده دوران دفاع مقدس نیز
می باشد ،به نحوی که به گواهی ياران نزديک وی ،در زمان جنگ اغلب اوقات استراحت او در
خودرو يا هواپیما بوده و بقیه وقت او صرف جلسات ،طراحی عملیاتها ،هماهنگی ،بازديدها،
پیگیری امور ،هدايت و کنترل نیروها و غیره میشده است .برای ترسیم اينکه شهید
صیادشیرازی از نظر انضباطی چگونه شخصیت و منشی داشته است ،مطالب بسیاری وجود
دارد ،ولی ذکر چند نکته میتواند گويای ادعای پیشگفته باشد .اول اينکه او فردی شیکپوش
بود و آراستگی وضع ظاهر را در همه شرايط رعايت میکرد .ديگری وقت شناسی ،به موقع و به
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هنگام بودن وی که هر دو از ويژگیهای بارز شخصیت نظامی او بوده است .سوم اينکه وی مطابق
آئیننامه انضباطی ،فردی مطیع دستورات مافوق بوده و حتی در شرايطی که خود نظر مخالف
داشته ،ولی دستورات صادره از ردههای مافوق را با طیب خاطر اجرا کرده و مهمتر اينکه اطاعت از
واليت فقیه را برای خود تکلیف شرعی میپنداشت .ايشان ذوبشده در واليت فقیه بودند و
افتخارشان بودن در رکاب مقام معظم رهبری و شهادت در اين راه بود (انبارداران.)6996 ،
 .3تصمیمگیری
يکی از وظايف عمده مديران تصمیمگیری است .طبق نظر برخی کارشناسان علم مديريت،
چنانچه تصمیم گیری را از مديريت جدا کنیم ،مديريت مفهومی ندارد .در عین حال ،ماهیت
تصمیمگیری در ردههای پايینی ،میانی و عالی سازمانها متفاوت است .در ردههای پايین
سازمان ،تصمیمات معموالً از پیش تعیینشده هستند و در يک چهارچوب مقرراتی مثل
آئیننامهها و بخشنامهها برای اجرا به آنان ابالغ میشود ،اما در رده عالی ،تصمیمات از قبل
تعیینشده نیستند و تصمیمگیری بسیار مشکل است و نیاز به اطالعات ،تجربه و همفکری دارد
(امجدی.)6991 ،
در شرايط بحرانی و جنگ ،تصمیمگیری برای ردههای عالی جنگ بسیار مشکلتر است،
چرا که در شرايط بحران ،محدوديت زمان ،کمبود اطالعات ،محدوديت منابع و تهديدات دشمن
تنگناهای سختی را ايجاد میکند .مالحظه ديگر در امر تصمیمگیری که بسیار مهم و
تعیینکننده است ،نقش ارزشهای فردی مدير و فرمانده يا رهبر است .انسان موجودی است که
در تمامی فرايندهای تصمیمگیری محور اصلی به شمار میآيد و تابع اعتقادات ،باورها ،طرز
تلقیها و ارزشهايی است که محرک وی و شکلدهنده انديشه و رفتار او میباشند .ارزشهای
فرد واقعیت های ملموس و قابل اثباتی هستند ،زيرا اثرات و پیامدهای آنها را میتوان به سادگی
در رفتارها ی فرد مشاهده کرد .در مورد مديران و فرماندهان اين مسئله به وفور صدق میکند.
شايان ذکر است انسانها ارزش های خود را از مذهب ،خانواده ،اجتماع ،فرهنگ و محیطی که
در آن زندگی میکنند اخذ مینمايند .البته ارزشها در طول زندگی شکل گرفته و تغییر و
تحول میيابند (الوانی.)6996،
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يک فرمانده يا مدير ممکن است به روشهای مختلف به تصمیمگیری برسد:


تصمیمگیری بر اساس فکر و رأی خود (روش مستبدانه)



تصمیمگیری به روش شورايی



تصمیمگیری به روش تلفیقی از خودرأيی و شورا (صیادشیرازی.)6970 ،

در اينجا ،آنچه که شخصیت شهید صیادشیرازی را بارزتر میکند ،شناخت او از شرايط
اشغال بخشی از کشور توسط دشمن ،روحیات مردم و مسئولین در آن شرايط خاص ،امکانات و
توانايیهای خودی و نهايتاً اقدامات و تصمیمگیریهای او در شرايط جنگ تحمیلی است .وی
در اين شرايط ،تصمیماتی اتخاذ و اجرا کرده است که تعیینکننده و در نوع خود کمنظیر بوده
است .برای مثال میتوان از تدابیر و تصمیماتی که او پس از انتصاب به فرماندهی نیروی زمینی
اتخاذ کرده و باعث شده جنگ از حالت رکود خارج شده و راهبرد آفندی اتخاذ شود ،نام برد.
وی با اين اقدامات ،حالت تهاجمی به نیروهای مسلح و نیروهای تحت امر خود داده است .آنچه
تاريخ جنگ و دفاع مقدس شاهد آن است ،اين است که با اتخاذ حالت جديد ،در طول مدت
کوتاهی (حداکثر هشت ماه) با انجام عملیاتهای طريقالقدس ،فتحالمبین و بیتالمقدس بیش
از 36%از مناطق اشغالی خوزستان توسط رزمندگان اسالم آزاد گرديد ،که شاخصترين اين
تصمیمات ايجاد ساز و کاری برای همکاری بین ارتش و سپاه و در اختیار گذاشتن امکانات
ارتش برای آموزش ،سازمان دهی و وارد کردن نیروهای مردمی در قالب بسیج و تحت فرماندهی
سپاه پاسدارن در جنگ و تهیه طرحهای عملیاتی توسط افسران ستاد و مشورت با صاحبنظران
نظامی و استادان طراح عملیات بود .لذا بايد گفت از ويژگیهای ديگر شخصیتی وی اين بود که
در فرايند تصمیمگیری ،به ويژه در شرايط بحران ،هرگز بدون مشورت با فرماندهان ،کارشناسان
و مشاورين خود تصمیمی نمیگرفت .از ويژگیهای ديگر ايشان مديريت بحران ،فرماندهی بر
صحنههای جنگ و ريسکپذيری او در فرايند تصمیمگیری است .با عنايت به شخصیت شهید
صیاد و ارزشهای فردی وی ،میتوان گفت به هنگام تصمیمگیری ،ريسکپذيری اين فرمانده
دوران دفاع مقدس همواره مبتنی بر تخصص ،تعهد ،دانش ،سجايای اخالقی ،مشورت با خبرگان
و سپس عزم راسخ و ايستادگی در اجرای تصمیم با اعتماد به نفس و اتکال بر خداوند بوده است
(علی اکبری.)6991 ،
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 .4طراحی و برنامهریزی
برنامهريزی يا طرح ريزی يعنی انديشیدن از پیش .متخصصین از زوايای متعدد برای
برنامهريزی تعاريف متعددی ارائه کردهاند ،که برخی از آنها از اين قرار است:
 تعیین هدف ،يافتن و ساختن راه وصول به آن.
 تصمیمگیری در مورد اينکه چه کارهايی بايد انجام گیرد.
 تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آينده و يافتن و ساختن راهها و وسايلی که
رسیدن به آن را فراهم کند.
 طراحی عملیاتی که شیئی يا موضوعی را بر مبنای شیوهای که از پیش تعريف شده،
تغییر بدهد (رضايیان.)6996 ،
برنامه ريزی عبارت است از تفکر در کلیات و جزئیات برنامه و يا به عبارت ديگر ،تعیین و
اتخاذ شیوه و روش هايی که ما را به بهترين نتیجه مطلوب برساند .برنامه نشان میدهد که
هدفها چگونه بايد تحقق يابند .بدون برنامهريزی هرگز نبايد و نمیتوان وارد مرحله عمل شد
(میرشفیعی ،الوانی.)6991 ،
شهید صیادشیرازی مدير موفق را فردی میدانستند که از قدرت برنامهريزی بهره کافی
داشته باشد .او اعتقاد داشت برنامهريزی گاه به صورت کوتاهمدت و گاه درازمدت و گاه هردو
انجام میگیرد و مهمتر اينکه بدون برنامهريزی هرگز نبايد وارد مرحله عمل شد .شهید صیاد
شرايط برنامهريزی را بدين گونه ترسیم مینمايد:
 -6برنامه بايد دقیق و از نظر کمّی و کیفی کامالً روشن باشد.
 -9برنامه بايد از هرگونه ابهام وکلیگويی خالی بوده ،تماماً جنبه عملی و عینی داشته باشد.
 -9در برنامهريزی بايستی برآورد نیروی انسانی ،هزينهها ،ابزار ،وسائل و ساير منابع مورد
نیاز دقیقاً محاسبه شود.
 -1در برنامهريزی بايد همیشه محلی برای حوادث پیشبینینشده در نظر گرفته شود.
يادداشتها و دستنوشتههای باقیمانده از شهید صیاد از برنامهريزیهای روزانه او برای
زندگی فردی و سازمانی حکايت میکند .شايسته است گفته شود که اين مدل برنامهريزی که
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بسیار دقیق بوده و دقیقه های زندگی روزانه را در کنترل خود دارد ،کامالً منطبق با آموزشهای
نظامی فراگرفته شده در دانشکده افسری (برنامه سین) است ،که تا پايان عمر شهید استمرار
داشته است .مهمتر اينکه يادداشتهای فوق نشان میدهد وی برای ورود به هر برنامهای قبالً
فکر کرده و سناريوهايی را در ذهن خود مرور کرده است .ايشان برای  91ساعت شبانهروز
برنامه داشتند .در زمان جنگ ،اين مسئله نمود پیدا میکرد ،به صورتی که ايشان ساعات روز را
تقسیم بندی کرده بود ،مثالً برای نماز ،تعقیبات نماز ،دعا ،ورزش ،صبحانه ،تماس با افراد،
تجلیل از افراد ،تذکر به افراد و ساير امور برنامه داشتند و ساعات مشخصی را تعیین کرده بودند
(علی صیادشیرازی.)6970 ،
 .5سازماندهی
سازماندهی شامل وظايفی است که بايد اجرا شود ،تشخیص کسانی است که بايد اجرا
کنند ،چگونگی گروه بندی وظايف و تعیین کسانی است که بايد گزارش دهند يا گزارش بگیرند.
با توجه به تعريف فوق ،اين فرآيند شامل سه مرحله زير است:
 طراحی و تعريف کارها و فعالیتهای ضروری.
 دستهبندی فعالیتها بر حسب مشاغل و منصبهای سازمانی تعريفشده.
 برقراری رابطه میان مشاغل و منصبهای سازمانی ،برای کسب اهداف مشترک
(علیرضا رضائیان.)6996 ،
پس از تعیین هدف و يا اهداف اجرايی و تهیه برنامه و نقشه کار ،مدير به دنیای عمل گام
میگذارد و در اين مرحله ،سازماندهی نیروها و امکانات جهت تحقق برنامه الزم و ضروری است.
سازماندهی مستلزم آن است که منابع به مؤثرترين شیوه برای حصول هدفها فراهم شود
(غالمرضا ويسی ،سوادی.)6990 ،
شهید صیادشیرازی هدف از سازماندهی را تقسیم کار در يک مجموعه به گونهای
میدانستند که:
 -6هیچ کاری بدون مسئول نماند و در عین حال ،از تداخل و تضاد مسئولیتها جلوگیری
به عمل آيد.
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 -9هر کاری به افرادی که دقیقاً از عهده آن برمیآيند سپرده شود.
 -9کل افراد به صورت يک مجموعه کامالً منسجم عمل کنند ،به طوری که کار هريک
مکمل ديگری باشد.
 -1سلسله مراتب در تقسیم کار بايد مدّ نظر قرار گرفته و رعايت شود.
 -0تمام افراد از طريق سلسله مراتب با مديريت يا فرماندهی در ارتباط باشند.
و در نهايت ،بیان میداشت برای سازماندهی بايد به لیاقتها ،استعدادها ،تخصصها و تقوا
فوق العاده اهمیت داد و از تمام عناصر شايسته نه تنها استفاده کرد ،بلکه بايد آنها را به معنی
واقعه صید نمود.
اين فرمانده شجاع دفاع مقدس نیروی متناسب با هر مأموريتی را در جای خود قرار میداد
و برای هر مأموريتی يک سازمان تعريف میکرد .وی بعد از اينکه در 66مهر سال 6916به
فرماندهی نیروی زمینی منصوب شد ،يکی از اولین کارهايی که انجام داد اين بود که افراد را
متناسب با هدفی که دنبال میکردند ،در مناصب گوناگون قرار داد و همواره اشاره میکرد در
يک سازماندهی دقیق ،بايد هیچ موضوع پیشبینی نشده از نظر تشکیالت و سازمان در آن
نباشد ،بلکه برای هر اقدامی ،عادی يا غیر عادی ،مسئول يا مسئوالنی تعیین شوند و متخصصین
در هر رشته و رستهای را برای واگذاری مسئولیتها از بین افراد متعهد ،متقی ،شجاع و صادق
برمیگزيد.
 .6هماهنگی و وحدت
يکی از وظايف مهم فرمانده يا مدير ايجاد هماهنگی است .هر قدر يک سازمان گستردهتر و
پیچیدهتر باشد ،مسئله هماهنگی در آن حساستر میشود .ارتباط فرماندهان يا مديران با افراد
تحت فرماندهی يا مديريت آنان هرگز نبايد به شکل استبدادی درآيد ،که جرئت اظهار نظر
نداشته باشند .اما اين سخن بدان معنا نیست که حفظ اصول انضباط و سلسله مراتب و قاطعیت
به فراموشی سپرده شود ،بلکه جمع بین انضباط و برادری از کارهای بسیار ظريفی است که تنها
استعداد و ابتکار فرمانده يا مدير و آموزش مستمر فرهنگی نفرات میتواند آن را تضمین کند.
هر قدر سازمانی گستردهتر و پیچیدهتر شود ،مسئله هماهنگی در آن حساستر میشود ،تا آنجا

 /999گفتمان ارتشی دفاع مقدس

که گاه انسان با وسايل عادی نمیتواند آن را تأمین کند و بهناچار از وسايل دقیق صنعتی
(مانند کامپیوتر) کمک میگیرد (صیادشیرازی.)6970 ،
بخش اعظم وقت و توان شهید صیادشیرازی صرف هماهنگی بین ارتش و سپاه میشد.
چون راهبرد ايشان وحدت عملیاتی بین نیروهای ارتش و سپاه بود .وی نقش میانجی و به
عبارت بهتر ،نقش هماهنگکننده میان سپاه و ارتش را داشت .اين کار يکی از کارهای مشکل و
در عین حال ،نهايت هنر ايشان در فرماندهی بود.
دو گروه فوق نقش مهمی در جنگ داشتند .لیکن از نظر شخصیتی کامالً با هم متفاوت
بودند .گروه اول عبارت بودند از افراد ارتشی که افراد تحصیلکرده ،متخصص و متعهد بودند.
بنابراين ،همه کارهايشان نیز بر مبنای آموختهها و فرهنگ سازمانی ارتش بود .اما گروه دومی
که شهید صیادشیرازی بر آنها فرماندهی میکرد ،افراد سپاهی و نیروهای بسیجی بودند .اين
افراد نیروهای پرشور و انقالبی بودند که در مواردی نظرات گروه ارتشیان را نمیپذيرفتند و آنها
را محافظهکار میدانستند و شور شهادت داشتند .اما با توجه به روحیات مذهبی و انقالبی شهید
صیادشیرازی ،نظريات او را قبول داشتند .چون ايشان خود چهرهای انقالبی بود و در جريان
پیروزی انقالب حضور فعالی داشت .وی انسان متواضعی بود که بر دلهای افراد حکومت
میکرد و به عبارتی صیاد دل ها بود و بسیجیان و کارکنان سپاه به خاطر اين خصوصیات او را
قبول داشتند و به فرامین او عمل میکردند .اين شهید بزرگوار با زير دستانش امین ،صريح و با
صداقت بود (اعوانی.)6991 ،
ايشان در تصمیمات ،با هر دو گروه مشورت میکرد و به گونهای بین شور و شوق و جسارت
ج وانی و علم و تخصص افراد با تجربه توازن برقرار میکرد و برای امت اسالم در نبردها افتخار
کسب می نمود .ايشان شخص صابری بود و به پیروزی حق علیه باطل معتقد بود .به راه خود،
که راه حق بود ،ايمان داشت و برای خدا میجنگید .فرماندهی صیادشیرازی تلفیقی از شخصیت
مذهبی ايشان و اجرای تعاريف دقیق نظامی بود .اين فرمانده دالور عقیده داشت که هرگاه با
توکل بر خدا بجنگیم و دشمنان را سرکوب کنیم ،کامالً امیدوارکننده است و نبايد دچار آفت
غرور شد (دهقان.)6979 ،
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 .7کنترل و نظارت
از وظايف اصلی يک مدير ،که به نحوی کاملکننده ساير وظايف وی میباشد ،بحث نظارت
و کنترل است ،که اين امر متضمن ايجاد کارايی و اثربخشی و به تبع آن بهرهوری در
سازمان هاست .مديران به وسیله کنترل و نظارت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات
آگاهى مى يابند و قدرت پیگیرى پیدا خواهند کرد ،تا در صورت وجود هرگونه انحراف از اهداف
و برنامه ها و تخطى از انجام عملیات ،توان اصالح آنها را پیدا کنند .هیچ سازمانى بدون داشتن
يک سیستم دقیق و جامع نظارت و کنترل نمىتواند از منابع و امکانات خود به درستى استفاده
کند و در تحقق هدفهاى خود موفق باشد (محمدی آذری.)6936 ،
کنترل عبارت است از توجه به نتايج کار و پیگیری برای مقايسه فعالیتهای انجامشده با
برنامهها و اعمال اصالحات مقتضی در مواردی که تصور میشود از اهداف ،انحرافی صورت گرفته
است .شهید صیادشیرازی به بازرسی و کنترل عقیده داشت و همواره افراد متعهد و مورد وثوقی را
برای انجام اين کار منصوب میکرد .اما بازرسی و کنترل ايشان برای گرفتن خطاهای افراد نبود و
مقصود و هدف او پیشبرد کارها به صورت دقیق بود و صورت و جنبه مثبت بازرسی و کنترل را
در نظر میگرفت .وی در اين زمینه میگفت« :تعهد را در چهره خدمت ،توکل را در خطرپذيری،
شايستگی را در مسئولیتپذيری و ايثار را در عمل بیابید( ».شکیبا)6999 ،
 .1نتیجهگیری
يک فرمانده يا مدير در حیطه فرماندهی و مديريت خود بايستی با خوشروئی ايجاد جاذبه
نمايد ،از بدخوئی بپرهیزد که موجب دافعه میگردد ،يا به عبارت ديگر ،جاذبه را در حد کمال و
دافعه را در حد ضرورت ايجاد نمايد ،گذشت داشته باشد و به آن ظرفیتی برسد که قادر به فوق
گذشت (ايثار) باشد ،با صفت پسنديده اخالقی «مشورت» آمیخته باشد ،لیکن با رعايت اين
موارد آنگاه به تصمیم میرسد و بايد حال و روحیهای داشته باشد که با توکل به خدا ،بتواند
صدور دستور نمايد .شهید صیادشیرازی نمونهای از يک فرمانده موفق و مکتبی و واليتمدار است.
ايشان در مسئولیتهايش ،به مفاهیم خوشخويی ،مهربانی ،گذشت ،مشاوره در تصمیمگیری و
تالش در جهت خشنودی و اعتماد به خدا عمل کرد و تربیت قرآنی را در زندگی پیشه خود
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شاو ْر ُه ْم ِفي اْل ْم ِر ف ِإذا َع َز ْمت ف َت َوکل
غلیظ القل ِب النفضوا ِمن حو ِلك فاعف عنهم و استغ ِفر لهم و ِ
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َعلی الل ِه ِإ َّن الل َه ُی ِح ُّب ال ُم َت َوکلین) را به عنوان منش و روش خود برگزيده بود .شجاعت ،تهجد،
تعبد ،ايمان و اخالص او را به مرتبهای رسانده بود که در تصمیمگیریها مقررات ،معادالت و
فرمولهايی که به عنوان نظريههای علمی و نظامی جنگ مطرح بودند را با بنیان «وَالَّذِينَ
جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ» به کار میگرفت و از ورود به صحنههای
خطرناک تصمیمگیری درنگ نمیکرد .گويی تعهد و تقوی و ايمان به غیب به مصداق آيه
شريفه «ان تتقواهلل يجعل لکم فرقاناً» به او معرفتی شهودی بخشیده بود .شايد همین تفاوت و
تمايز او با ديگر فرماندهان و کارشناسان نظامی باعث بعضی اختالف نظرها میشد .البته انضباط
و ديسیپلین نظامی و عمل دقیق به آموختههای نظامی و احترام و تکريم علما و متخصصین
نظامی و اينکه هیچ کاری را بدون بررسی دقیق علمی انجام نمیداد و اعتقاد عمیق به آيه
شريفه «و ال تقف ما لیس لک به علم» همیشه اين شکاف را پر میکرد و مانع از بیانضباطی و
عدم اجرای فرامین میشد .چه بسا اگر روح ايمانی آن شهید عزيز نبود ،سرنوشت جنگ به
َّ َّ َ َ ُ
ین قالوا َر ُّب َنا
گونهای ديگر رقم میخورد .مگر نه اينست که خداوند در قرآن می فرمايدِ « :إن ال ِذ
َّ
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به آيات قرآن و احاديث و روايات رسیده از پیامبر گرامی اسالم(ص) و ائمه معصومین
علیهم السالم با تمام وجود اعتقاد داشت و به نزول مالئکه در شرايط مقاومت يقین داشت و
همیشه در بیانات و استداللهای عملیاتی ،به آيات الهی تمسک میجست و به آنها استناد
میکرد ،به نوعی که گويا از آنها تغذيه میکند و نشاط روحی و حیات میگیرد .ايشان معتقد
بودند که هیچ کالمی در اسالم بیحکمت نیست .وی ضمن احترام به رعايت اصول علمی در
کارها ،يک فرمانده تکلیفمحور بود و میگفت« :من يک سرباز کوچک اسالم هستم».

 .6فصلت.96 :
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 .9منابع
 .6اسدی ،هیبت اهلل ()6991؛ هر چند دیر ،تهران ،ايران سبز.
 .9اقتداری ،علی محمد ()6970؛ سازمان و مدیریت ،انتشارات مولوی.
 .9اعوانی ،علی ()6991؛ سخن آشنا ،تهران ،نشر اجا.
 .1اکبری ،علی اکبری ()6991؛ صیاد شیرازی ،نشر يازهراء سالم اهلل علیها.
 .0الوانی ،سید مهدی ()6996؛ تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی ،انتشارات سمت.
 .1انبارداران ،امیرحسین ()6996؛ امیر دالور ،نشر شاهد.
 .7امجدی ،عبدالحکیم ()6991؛ تئوری تصمیم گیری ،تهران ،انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع).
 .9حسینیا ،احمد ()6991؛ جلوه یار ،تهران ،ايران سبز.
 .3حسینیا ،احمد ()6999؛ صیاد دلها ،تهران ،سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ايران.
 .66دهقان ،احمد ()6979؛ ناگفته های جنگ ،انتشارات اسوه.
 .66رشیدزاده ،فتح اهلل ()6997؛ منش و رفتار فرماندهی ،جلد ،6انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع).
 .69رضائیان،علیرضا ()6996؛ اصول مدیریت ،انتشارات پیام نور.
 .69شکیبا ،حمید ()6999؛ نردبان طنابی ،تهران ،ايران سبز.
 .61صادقی گويا ،علی ()6973؛ عملیات شیندرا ،تهران ،ايران سبز.
 .60صیادشیرازی ،علی ()6996؛ یادداشت های ویژه شهید سپهبد علی صیاد شیرازی ،تهران ،ايران سبز.
 .61صیادشیرازی ،علی ()6970؛ طرح پژوهشی ـ آموزشی معارف جنگ ،دانشگاه افسری امام علی.
 .67کبیری ،قاسم ،6991 ،مبانی رفتار سازمانی ،استیفنز رابینز ،دفتر پژوهش های فرهنگی.
 .69محمدی آذری،فواد ()6936؛ تئوری های مدیریت

 .63معراجی پور ،محبوبه ()6990؛ عاشق ترین صیاد ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 .96مکارم شیرازی ،ناصر ()6917؛ مدیریت و فرماندهی در اسالم ،انتشارات هدف.
 .96مومنی ،محسن ()6999؛ در کمین گل سرخ ،تهران ،سوره مهر.
 .99میرشفیعی ،نصراهلل و الوانی ،مهدی ()6919؛ مدیریت تولید  ،آستان قدس رضوی.
 .99نبوی ،محمد حسن ()6991؛ مدیریت اسالمی ،موسسه بوستان کتاب.
 .91نوروزی فرسنگی ،احمد ()6990؛ منش فرماندهی ،تهران انتشارات عرشان.
.90ويسی ،غالمرضا؛ سوادی ،محمد علی ()6990؛ رفتار سازمانی در نگاه مدیریت اسالمی ،زمزم هدايت.

 /991گفتمان ارتشی دفاع مقدس

