فهرست

معارف جنگ

به قلم جمعي از اساتید و پیشكسوتان دفاع مقدس
زیرنظر مستقیم علمي -تخصصي رئیس هیئت علمي ،سرتیپ ستاد ناصر آراسته




عنوان و نام پديدآور

:

معارف جنگ /به قلم جمعی از اعضاء هيئت علمی و پيشکسوتان دفاع مقدس؛ زيرنظر
مستقيم علمی -تخصصی رئيس هيئت علمی ناصر آراسته؛ به سفارش هيئت معارف جنگ
«شهيد علی صياد شيرازی».

مشخصات نشر

:

تهران :ايران سبز.6935 ،

مشخصات ظاهري

:

119ص :.مصور ،جدول.

شابك

:

379-319-7137-36-3

وضعيت فهرست نويسي

:

فيپا

موضوع

:

جنگ ايران و عراق6917 - 6923 ،

موضوع

:

جنگ ايران و عراق -- 6917 - 6923 ،نبردها

شناسه افزوده

:

آراسته ،ناصر- 6996 ،

شناسه افزوده

:

ايران .ارتش .هيئت معارف جنگ شهيد سپهبد علی صيادشيرازی

رده بندي کنگره

:

19 6935مDSR 6133/

رده بندي ديويي

:

322/3999

شماره کتابشناسي ملي

:

9591695

نويسنده :گروه اساتيد

نوبت چاپ و سال :چهارم6931 /
شمارگان9333 :
شابك379-319-7137-36-3 :
ناشر :انتشارات ايران سبز
قيمت 93333 :تومان
مركز پخش :تلفن ،55999721 :نمابر - 55999123 :صندوق پستی 63272 -229

حق چاپ برای «هيئت معارف جنگ شهيد سپهبد علي صيادشيرازي» محفوظ است.



" از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان
انجام وظیفه در این مهم را دارند ،درخواست میکنم از ثبت و
ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه
تمامنشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند".
" جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم را در پنهاور
جهان منتشر نمود".
امام خمینی(ره)

"میخواهم بگویم که این جنگ یک گنج است .آیا ما
خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال
جنگ ،بایستی تاریخ ما را تغذیه کند".
"دفاع مقدس مظهر حماسه است ،مظهر معنویت و
دینداری است ،مظهر آرمانخواهی ،مظهر ایثار و از
خودگذشتگی است ،مظهر ایستادگی ،پایداری و مقاومت
است ،مظهر تدبیر و حکمت است ،روایت آن جهاد نیز مقدس
و جهاد است".
مقام معظم رهبری حضرت آیتالله خامنهای(مدظلهالعالی)



بسیج
تش
یس
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

همكاران
سرتیپ ستاد ناصر آراسته

رئيس هيئت و شورای سياستگذاری ،بررسی اوليه
و نهايی كتاب

سرتیپ ستاد سید حسام هاشمي

جانشين و عضو شورای سياستگذاری ،بررسی اوليه و
نهايی كتاب

سرتیپ 2ستاد داود مشیري

تهيه و آماده سازی جزوات

سرتیپ 2ستاد نجاتعلي صادقي گویا

امور فنی ،آمادهسازی ،نشر و ويرايش تخصصی

سرتیپ 2ستاد حسین مبارکي

ويرايش عمومی

سرتیپ 2حمید شكیبا

اصالحات نهايی

الهه آموزگار

ويرايش نهايی

حامد خدمتي

حروف نگاری و صفحهآرايی

رضا عسكريپور

حروفنگاری

حمیدرضا خزاعي

طرح جلد



معارف جنگ
«معارف جنگ» مجموعهای از یافتهها ،ذخایر و دستاوردهای جبهههای نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت
كه خداوند متعال به پاس فداكاریها ،ایثارگریها و بركت خون شهدای واالمقام ،نصیب رزمندگان اسالم
نمـوده و از سینـههای جوشان آنهابه سینههای پاك و تشنۀ نسل جوان انقال ب اسالم منتقل م گردد.
«هیئت معـارف جنـگ» از پاییـز سال 3131با همت واالی امیر سرافراز ارتش اسالم «شهید سپهبد
عل صیادشیرازی» شکل گرفت و در سال  3131با تصویب كریمانه و حمایتهای مادی و معنوی حضرت
امام خامنهای (مدظله) ،مقام معظم رهبری و فرمانده كل قوا ،به صورت رسم این رسالت مهم را با
روحیه متعال بسیج بر عهده گرفته و مفتخر است كه با الهـام از كالم نوران خداوند متعال مبن بر
َ
ََ
َّ ُ
َ
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الله َل َم َع ُ
الم ْح ِسنین» ،با صداقت و تالش دستهجمع
هدینهم ُس ُبلنا َو ِا َّن
«والـذین جـاهَـدوا ِفینا لن ِ
در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـارآمیـز را كـه با گـرایش «پژوهش ـ فرهنگ ـ عملیات و
آموزش » شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.
شیوه كار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجار ب جبهههای نبرد از سال  31تا سال  37بدین

ترتیب بـوده اسـت كه براساس زمان و مکان هر عملیات ،جمع از رزمندگان اسالم كه در آن عملیات
نقش مهم را برعهده داشتـهاند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در
صحنـه نبـرد و بـرداشـتهای تحـریـری ،صوت و تصویری ،مجموعهای از حقایق و واقعیتهـای تلـخ و
شیرین را گردآوری نموده است .هیئت معارف جنگ از سال  37تا پایان شهریورماه  69بیش از 311
عنوان كتا ب مستند درباره وقایع هشت سال دفاع مقدس منتشر نموده است.
 آموزش معارف جنگ نیز از سال  3131به صورت نظری و میدان برای هر دوره از دانشجویان سال1
دانشگاه افسری امام عل (ع) نیروی زمین و از سال  3171برای كلیه دانشگاههای افسری زمین  ،هوای ،
دریای و فاراب ارتش ج.ا.ا به اجرا در آمده و تا پایان شهریورماه  3169بیش از  13هزار نفر از فارغالتحصیالن
دانشگاههای مزبور را در دو مرحله نظری و میدان مورد آموزش داده است .از سال  ،3161آموزش معارف
جنگ برای دانشجویان سال  1دانشگاه قرارگاه پدافند هوای خاتماالنبیاء(ص) نیز به اجرا درآمد.
 هیئت معارف جنگ همچنین از سال  3173آموزش كاركنان وظیفه در مقاطع تحصیل
فوقدیپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس و دكترا در مراكز آموزش وظیفه را پ ریزی نمود و این عزیزان در زمان
آموزش مقدمات و قبل از عزیمت به یگانهای سازمان خود به مدت  39ساعت آموزش معارف جنگ را
برابر برنامه آموزش ط نموده كه تا پایان شهریورماه  ،3169بیش از  151هزار نفر از كاركنان وظیفه كه
فارغالتحصیل دانشگاهها و مراكز آموزش عال كشور م باشند ،آموزش نظری معارف جنگ را فرا
گرفتهاند.
 از سال  3161افسران دوره عال رستهای ،در هر دوره به مدت  7ساعت و تا پایان شهریورماه
 69تعداد  5911نفر آموزش معارف جنگ را ط نمودهاند.
 از بهمن سال  3161تا پایان شهریورماه  ،3169بیش از  111هزار نفر سربازان دیپلم و زیر
دیپلم نیز در هر دوره به مدت  7ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفتهاند.
هیئت معارف جنگ « شهید سپهبد علی صیادشیرازی»
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در سال  1676شهيد سپهبد صيادشيرازی كه در آن زمان جانشين رياست ستاد كل نيروهای
مسلح را عهدهدار بودند ،پس از كسب مصوبه از فرماندهی معظم كل قوا با هدف گردآوری خاطرات
رزمندگان از اقشار و مسئوليتهای مختلف در زمان جنگ از زبان خود آنها و نهايتاً تدوين اين
خاطرات برای مستندسازی تاريخ جنگ و جلوگيری از پارهای لغزشها و تحريفها و ثبت و ضبط
نوشتاری و صوتی و تصويری خاطرات رزمندگان به ويژه فرماندهان ردههای مختلف فعاليت های
خود را آغاز كرد .به خصوص به اين نکته پای میفشرد كه اين خاطرات در منطقه عملياتی مربوطه
ثبت و ضبط شود .گروه كاری اوليه غيرسازمانی و داوطلبی را كه شهيد صياد برای اين كار سازمان
داد «هيئت معارف جنگ» نامگذاری كرد .ضمناً از تعدادی فرماندهان و افسران ستادها در دفاع
مقدس خواست كه در جلسه آموزشی خاصی كه روزهای سهشنبه هر هفته قبل از آغاز خدمت
رسمی روزانه به مدت دو ساعت در دانشگاه افسری امام علی(ع) برای دانشجويان سال  6تشکيل
میگرديد ،شركت نموده و خاطرات خود را ضمن تشريح يکی از عملياتهايی كه در آن عهدهدار
مسئوليت فرماندهی يا ستادی بودهاند ،بازگو نمايند و تجارب و آموزههای عملياتی و رزمی خود را به
دانشجويان جوان نيروی زمينی منتقل نمايند.
شهيد صياد برای تکميل آموزشهای نظری ياد شده ،در ارديبهشت ماه هر سال ،دانشجويانی كه
آموزش نظری را طی نموده بودند ،برای آموزش ميدانی و بازديد از مناطق عملياتی به يکی از مناطق
چهارگانه بزرگ سال دوم جنگ در جنوب يا در مناطق كردستان به اردوی آموزشی يك هفتهای میبرد.
در اين مرحله نيز فرماندهان شركت كننده در آن عمليات در محل و صحنه مربوطه به تشريح آموزش
عمليات و بيان خاطرات خود میپرداختند كه به طور كامل ضبط ويديويی میگرديد تا بر غنای آرشيو
هيئت معارف جنگ افزوده شده و مورد بهرهبرداری پژوهندگان و تاريخ نويسان جنگ قرار گيرد.
شهيد صيادشيرازی تا زمان شهادت خود ( )1679به مدت  2سال اين كار را به طور مستمر در
دانشکده افسری نيروی زمينی ادامه داد كه به شدت مورد توجه و عالقه و استفاده دانشجويان كه
نسل جوان نيروی زمينی را تشکيل میدادند ،قرار گرفت.
پس از به شهادت رسيدن شهيد صيادشيرازی ،ابتدا تصور میشد كه هيئت معارف جنگ
كه در ارتش سازمانی نداشت ،اما از جانب فرماندهان آن حمايت و پشتيبانی زيادی میشد،
منحل شده و اين فعاليت ارزنده زوال خواهد يافت .اما با ابالغ فرمان صريح و قاطع فرماندهی
معظم كل قوا مبنی بر ادامه راه آن شهيد و انتصاب يکی از همرزمان آن شهيد يعنی «امير





سرتيپ ناصر آراسته» به رياست هيئت معارف جنگ و همت و همکاری صميمانه ديگر همرزم
شهيد «امير سرتيپ سيد حسام هاشمی» نه تنها فعاليتهای آموزشی هيئت معارف متوقف
نگرديد ،بلکه با تالشهای خستگیناپذير كاركنان هيئت معارف جنگ و ساير همرزمان شهيد
اقدامات آموزشی و گردآوری و تدوين خاطرات رزمندگان ارتش با شدت و سرعت بيشتری دنبال
شد و كار توسعه يافت ،به نحوی كه اجرای آموزشهای فوق به دانشگاههای هوايی ،دريايی و
فارابی نيز تسرّی داده شد و آموزش ميدانی و بازديد از مناطق عملياتی به طور همزمان و
تلفيقی از دانشگاههای افسری چهارگانه آجا به مرحله اجرا درآمد و به جای بازديد از تنها يك
منطقه عمليات ،بازديد از كل منطقه عملياتی در خوزستان از دوكوهه تا اروند كنار و تا بندر امام
خمينی و تشکيل كالسهای آموزشی متعدد در نقاط مختلف منطقه مزبور در برنامه كار قرار
داده شد.
يکی ديگر از اقدامات هيئت معارف جنگ ،چاپ كتابهای مختلف و متعدد از تاريخنگاری و
تجزيه و تحليل عمليات تا جمعآوری خاطرات وگفتههای رزمندگان بوده است كه به همت شهيد
صيادشيرازی شکل گرفته است .در واقع از سال  1693تاكنون هيئت معارف جنگ بانی و حامی تهيه،
تدوين ،چاپ و انتشار كتب متعددی بوده است كه اين كار هنوز با عالقه دنبال شده و ادامه دارد .كتاب
حاصل نيز مجموعهای است كه با همت سرتيپ ستاد ناصر آراسته رئيس هيئت علمی معارف جنگ و
جمعی از اساتيد و اعضاء هيئت علمی معارف جنگ شهيد سپهبد صيادشيرازی تأليف و تدوين گرديده
است تا با شرح ضروری انگيزههای شروع تجاوز ،چگونگی تحقق دفاع مقدس ،فعاليتهای عملياتی
زمينی ،هوايی ،دريايی و پدافند هوايی در مقاطع مختلف دوران حماسه و ايثار هشت سال دفاع مقدس،
يك منبع آموزشی در مراكز علمی ،آموزشی ،فرهنگی ارتش در اختيار اساتيد و آموزش گيرندگان قرار
گيرد؛ اميد كه مورد قبول اهل فن واقع گردد و رضايت پروردگار را حاصل كرده باشد .مختصر اينکه
هيئت معارف جنگ را میتوان يکی از ستونهای استوار تاريخنگاری هشت سال دفاع مقدس و بيان
نقش ارتش جمهوری اسالمی ايران در دفاع مقدس هشت ساله و انتقال تجارب و معارف مکتبی،
اخالقی ،رفتاری ،انسانی ،اسالمی ،ميهنی و شهادتطلبی رزمندگان اسالم از هر قشر و طبقه و سازمانی
را به نسل جوان ارتش كه شامل دانشجويان آخرين ترم تحصيلی دانشگاههای افسری چهارگانه آجا و
عالوه بر آن مشموالن وظيفه فارغالتحصيل كاردانی ،كارشناسی ،كارشناسی ارشد و دكترای مراكز
آموزشی وظيفه نيروهای زمينی ،هوايی و دريايی از كرمان و سيرجان در استان كرمان تا حسنرود
گيالن و بيرجند در خرأسان جنوبی و چهار مركز آموزشی در تهران را در بر میگيرد به حساب آورد.
سرتيپ 2ستاد مسعود بختياری
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سابقه تاریخي روابط و اختالفات مرزي ایران و عراق

در اوايل قرن دهم هجری شاه اسماعيل صفوی موفق شد با كمك ايالت و عشاير شيعی
مذهب آذربايجان و گيالن ،حکومتهای مستقل محلی و نظام ملوك الطوايفی را در گستره
سرزمين ايران برانداخته و دولت مركزی قدرتمندی را كه سلسله صفويه نام گرفت در ايران تأسيس
نمايد .اين امر چه از جنبه سياسی و چه از نظر مذهبی موجب نارضايتی و ناراحتی همسايه غربی
ايران يعنی امپراطوری عظيم عثمانی گرديد كه ادعای خالفت بر مسلمين را داشت و مايل به
قدرتمند شدن ايران در منطقه نبود و آنرا رقيبی برای خود میپنداشت .در نتيجه جنگهای
خونين ايران و عثمانی كه در حقيقت ،جنگ تضاد منافع دو ابر قدرت منطقهای بود آغاز شد كه تا
پنج قرن بعد و انحالل امپراطوری عثمانی ادامه يافت و حدود  29جنگ بين اين دو دولت واقع شد
كه اولين آن نبرد معروف چالدران در 997ش (919ق) و آخرين آن در سال 1231ش (1269ق)
(در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار) رخ داد.
در اين جنگها كه در دوران سلسلههای صفويه ،زنديه ،افشاريه و قاجاريه به وقوع
پيوست هرگاه كه ايران از نظر نظامی فاقد قدرت بود عثمانیها پيروز شده و قسمتی از واليات
قفقاز و آذربايجان و كردستان را تصرف میكردند و زمانی كه سپاه ايران پيروز میشد
عثمانیها را به عقب رانده و بر بينالنهرين (عراق امروزی) و بخشهای شرقی تركيه امروزی
تسلط میيافتند.
مهمترين علل جنگها و انعقاد قراردادهای متعدد صلح و آتشبس و رفع اختالفات
فيمابين ايران و عثمانی موارد عمده زيرين بود:
1ـ اختالفات سرحدی دو دولت و توسعهطلبی حکام عثمانی و چشمداشت آنها به
قسمتهايی از خاك ايران به خصوص به واليت گرجستان ،ارمنستان ،آذربايجان ،كردستان و
عراق و متقابالً عالقه ايرانيان به مقابر مقدسه ائمه(ع) واقع در آن كشور.

* .مسعود بختياری ،دانشنامه بزرگ فارسی ،وزارت علوم تحقيقات و فناوری ،گزيده مقاالت كالن.1696 ،





2ـ اختالفات مذهبی ناشی از شيعه بودن ايرانيان و سنی بودن عثمانیها كه در تداوم
اختالفهای دو كشور نقش اساسی را ايفا میكرد.
3ـ بدرفتاری حکام و مأموران دولت عثمانی با زوار ايرانی كه برای زيارت عتبات عاليات
به بينالنهرين (عراق) عزيمت میكردند.
4ـ تحريك و آتش افروزی كشورهای اروپايی برای برافروختن آتش جنگ بين ايران و
عثمانی به منظور تضعيف اين دو ابر قدرت شرقی و تأمين امنيت و منافع خود.
1ـ اوضاع نابسامان داخلی ايران در زمانهای مختلف ناشی از بیثباتی حکومتهای
استبداد و بیلياقتی زمامداران.
7ـ پناهنده شدن اميران و شاهزادگان ناراضی و ياغی ايران و عثمانی به كشورها و
دربارهای يکديگر.
6ـ وضعيت ايالت و عشاير سرحدی و مرزنشين و ييالق و قشالق كردن آنها در واليات
مرزی دو كشور كه برای استفاده از مراتع بين دوكشور تردد میكردند و برحسب منافع خود
مکرراً ترك تابعيت و تجديد تابعيت نموده و باعث برهم خوردن روابط دو كشور میشدند.
همانطور كه گفته شد آخرين جنگ بين ايران و عثمانی (قبل از فروپاشی اين امپراطوری
در سال 1923م1299 ،ش) در سال 1231ش (1269ق1922 ،م) در زمان سلطنت فتحعلی
شاه قاجار رخ داد كه منجر به عقد قرارداد معروف «ارزروم ـ  »1گرديد .اين قرارداد نتوانست
اختالفات هفتگانه فوق الذكر را كامالً فيصله داده و موجبات رضايت طرفين را فراهم آورد.
در سال 1213ش (1226ق) (زمان سلطنت محمد شاه قاجار) در اثر لشکركشی عليرضا
پاشا والی بغداد به محمره (خرمشهر فعلی) و غارت اين شهر و سپس كشتار شيعيان در كربال و
بیاحترامی عثمانی به بقاع متبركه كه با اعتراض شديد دولت ايران مواجه شده بود میرفت كه
جنگ خونين ديگری بين دو دولت درگيرد كه با وساطت دول روس و انگليس كه وقوع جنگ
تازه بين ايران و عثمانی به نفع منافع منطقهای آنان نبود يك كميسيون چهار جانبه از
نمايندگان ايران و عثمانی و روس و انگليس (به عنوان ميانجی) برای رسيدگی به اختالفات ايران
و عثمانی و حل و فصل آنها تشکيل شد .محل مذاكرات شهر ارزروم بود و رئيس هيئت نمايندگی
ايران را ميرزا تقی خان فراهانی (اميركبير بعدی) بر عهده داشت .اين مذاكرات سه سال طول
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كشيد و انگليس و روس در آن به شدت اعمال نفوذ میكردند؛ ولی درايت و هوشمندی و
آگاهیهای سياسی ميرزا تقی خان فراهانی مانع از اين میگرديد كه بتوانند حقوقی از ايران
تضييع نمايند .نهايتاً در سال 1223ش (1997م) پيشنويس عهدنامه معروف به «ارزروم ـ »2
تهيه و به امضای نمايندگان دول چهارگانه رسيده و مقرر گرديد طبق رسم ،پس از امضای
شاهان دو كشور رسميت يافته و مبادله گردد .طبق اين قرارداد نواحی واقع در شرق دشت
ذهاب ،شرق شطالعرب و بندر خرمشهر متعلق به ايران شناخته شد و دو دولت متقابالً حق
كشتيرانی آزاد يکديگر را در شطالعرب (اروندرود) به رسميت شناخته و از كليه دعاوی ارضی
نسبت به يکديگر صرفنظر نمودند و دولت عثمانی متعهد شد از آزار و اذيت زوار شيعه ايرانی در
عتبات خودداری نمايد.
عهدنامه مزبور قبل از مبادله رسمی به علت تغييراتی كه دولت عثمانی در آن به تحريك و
با واسطهگری انگلستان به طور يك جانبه در خصوص حقوق ايران در شطالعرب (اروندرود) به
عمل آورده كه موجب تضييع حق ايران میشد مورد اعتراض ايران قرار گرفت و به امضای محمد
شاه قاجار نرسيد و بدين ترتيب از طرف ايران فاقد اعتبار تلقی گرديد و اختالفات ايران و عثمانی
در زمينه مسائل مرزی كماكان ادامه يافت ،اگر چه موجب جنگ جديدی نشد.
هفتاد سال بعد يعنی در سال 1292ش (1916م) در زمان سلطنت احمد شاه قاجار
مجدداً مذاكرات بين ايران و عثمانی با ميانجیگری روس و انگليس برای رفع موارد اختالف
در قرارداد ارزروم ـ  2در قسطنطنيه (پايتخت عثمانی و شهر استانبول فعلی) بين هيئتهای
نمايندگی طرفين شروع شد و سال بعد (1296ش1919،م) مذاكرات تکميلی در تهران ادامه
يافت كه حاصل آن تنظيم يك پروتکل (متمم عهدنامه) بود كه به پروتکل  1916قسطنطنيه
و صورتجلسات  1919تهران موسوم است كه مرزهای مشترك ايران و عثمانی را مشخص
مینمود (همين مرزهای زمينی فعلی بين ايران و تركيه ،ايران و عراق).
مرزهای زمينی تعيين شده ايران در اين عهدنامه ،در مقايسه با مرزهای عهدنامه ارزروم ـ 2
كم و بيش عقبتر است و تمامی اروندرود (شطالعرب) نيز به جز قسمت كوتاهی در مقابل آبادان
به عثمانی واگذار گرديده بود؛ لذا حقوق ايران در آن لحاظ نگرديده بود و به همين جهت پروتکل و
صورت جلسات مذكور هم از طرف مجلس شورای ملی وقت ايران تصويب نگرديد و از طرف ديگر





به علت شروع جنگ جهانی اول (1296ش1919 ،م) و درگيری عثمانی در اين جنگ پروتکل
مزبور در مجلس مبعوثان عثمانی مطرح و تصويب نگرديد؛ فلذا عهدنامه مزبور از درجه اعتبار ساقط
و آن دولت نيز اعالم كرد كه نمیتوان آنرا يك سند سياسی معتبر دانست.
به اين ترتيب میتوان گفت كه در دوره قاجاريه تا پايان عمر امپراطوری عثمانی
(1299ش1923،م) مرزهای خاكی و آبی دو كشور اگرچه بارها و بارها تعيين شدند ،اما
همواره چون مورد رضايت ايران نبود (و حق هم همين بود) لذا هيچگاه رسماً مصوب نشدند.
پس از جنگ جهانی اول (1919-1919م1296 ،ـ 1297ش) امپراطور عثمانی كه از دول
مغلوب جنگ بود فروپاشيد و قلمرو وسيع آن توسط فاتحين جنگ (به ويژه انگليس و فرانسه)
تجزيه گرديده و كشورهای جديدی به جغرافيای جهانی وارد شدند ،از جمله آنها تشکيل عراق
در بينالنهرين بود (1299ش1923 ،م) كه از سوی جامعه ملل (سازمانی شبيه سازمان ملل
متحد فعلی) برای مدت  12سال تحت قيموميت انگلستان درآمد .تا پس از كسب توانايیهای
الزم و تجارب اداری و سياسی و ...به استقالل كامل دست يابد .مرزهای عراق با دولتهای
همجوارش كه تماماً از نوع كشورهای بوجود آمده از امپراطوری عثمانی بودند (تركيه ،اردن،
سوريه ،عربستان و كويت) توسط فرانسه و انگليس تعيين گرديد و در مورد مرزهای اين كشور با
ايران پروتکل  1916قسطنطنيه (1292ش) و صورتجلسات مذاكرات 1296ش (1919م)
تهران را مبنا قرار دادند كه طبعاً چون ايران پروتکل مزبور را تصويب نکرده بود ،دعاوی مرزی
ايران با كشور جديد عراق همان موارد اختالف با عثمانی سابق بود كه بخش عمده اين اختالف
مربوط به مرز مشترك رودخانه اروند و حقوق كشتيرانی در آن

بود1.

 .1اروند رود :در عراق دو رودخانه بزرگ و مشهور جاری هستند يکی دجله وديگری فرات كه هر دو از كوههای تركيه
سرچشمه میگيرند .دجله از تركيه مستقيماً وارد خاك عراق میشود و تقريباً به موازات مرز ايران به سمت جنوب جريان
دارد اما فرات از تركيه وارد سوريه شده و پس از گذشتن از اين كشور وارد عراق میشود و در محلی به نام القرنه در
شمالشرق بصره به رودخانه دجله ملحق میشود .تالقی اين دو رودخانه تشکيل شطالعرب را میدهد كه با طی مسافتی در
حدود  173كيلومتر در دهانه فاو به خليج فارس میريزد .در حوالی خرمشهر بزرگترين رودخانه ايران يعنی كارون ،كه از
ارتفاعات زاگرس سرچشمه میگيرد ،وارد شطالعرب میشود و از اين نقطه كه لنگرگاه خرمشهر نيز ناميده میشود تا ورود
رودخانه به خليج فارس كه حدود يکصد كيلومتر پايانی شطالعرب است چون كناره جنوبی آن خاك عراق و كناره شمالی
آن خاك ايران است ،لذا يك رودخانه مشترك محسوب شده و در جغرافيای ايران به جای شطالعرب ،اروندرود ناميده
میشود .با توجه به حجم آبی كه از كارون وارد اين رودخانه مشترك میشود ،به عالوه ساير رودهايی كه در منطقه
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نارضايتی و نپذيرفتن دولت ايران از مرزهای تعيين شده عراق با ايران سبب گرديد كه
از شناسايی رسميت دولت عراق خودداری كند.
دولت انگلستان كه مايل بود به عراق استقالل ظاهری داده و آن را جزو اقمار خود به
سازمان ملل وارد نمايد با دادن وعده حل مشکل مرز مشترك زمينی و رودخانهای و احقاق
حقوق ارضی ،از ايران درخواست نمود تا دولت جديد عراق را به رسميت بشناسد.
با اتکا به وعده فوق ،دولت ايران در 1639ش (1929م) رژيم عراق را به رسميت شناخت .اما به
زودی معلوم شد كه دولت عراق (در واقع دولت انگلستان) در وعدهای كه به حل عادالنه مشکل داده،
فقط منظورش به رسميت شناختن عراق از سوی دولت ايران بوده است .بنابراين در 1613ش
(1963م) ايران رسماً بیاعتباری تعيين حدود مرزی (1292ش1916 ،م) را به دولت عراق اعالم
نمود و به دنبال اين جريان روابط دو كشور رنگ تيرگی گرفته و در اروندرود و سرحدات خاكی
تصادمهايی بين گشتیها و ژاندارمری طرفين روی میداد.
در سال 1611ش (1962م) انگلستان عراق را از قيوميت خود خارج ساخته و ظاهراً
اين كشور دارای استقالل كامل گرديد؛ اگرچه زمامداران اين كشور تحت نفوذ مستقيم
انگلستان قرار داشته و اين كشور بر عراق سيادت كامل داشت.
كردستان و كرمانشاهان به سمت عراق جريان يافته و وارد دجله میشود ،میتوان گفت كه بيش از نيمی از آب اروندرود از
رودخانههای داخلی ايران تأمين میگردد.
اروندرود عرضی متغير بين  933متر تا  1333متر و عمقی تا حدود  19متر دارد .بنادر ايرانی خرمشهر و آبادان و
همچنين بزرگترين بندر عراق يعنی بصره در كنارههای رودخانه واقع شدهاند .چون اين رودخانه بين دو كشور مشترك
است ،لذا طبق قوانين بينالمللی هر دو كشور دارای حقوق يکسان بر رودخانه بوده و نحوه تعيين خط مرز بر رودخانههای
مرزی يا به روش خط فرض مقسمالمياه (خط فرض منصف وسط رودخانه) ،يا اگر قابل كشتيرانی باشد مرز مشترك به روش
تالوگ میباشد كه به معنای خطالقعر قابل كشتيرانی در حالت جزر كامل میباشد و اين شيوهای است كه با توجه به
مشخصات رودخانه اروند بايستی حاكم باشد .اما عراق مانند سلف خود يعنی امپراطوری سابق عثمانی و هر دو به تحريك
انگلستان مدعی مالکيت كامل بر تمامی رودخانه بوده و مرز را ساحل ايران و نه در امتداد خط تالوگ می دانستند كه اين
در واقع ادعايی فاقد مبنای حقوق بين الملل و كامالً بیمنطق است ،زيرا با اين فرض رودخانه اروند جزو آبهای
داخلی عراق محسوب شده و در اين صورت حق استفاده ايران برای كشتيرانی ،ماهيگيری و برداشت آب از اين رودخانه
بايستی با اجازه و تصويب عراق و پرداخت عوارض انجام گيرد كه البته هيچ منطقی آن را نمیپذيرد.
شايان ذكر است كه عالوه بر اروندرود حدود  12رودخانه ديگر در كليه طول مرزهای مشترك 1333كيلومتری ايران و
عراق حالت رودخانه مشترك مرزی را دارند كه در تمامی آنها خط منصف به عنوان مرز مشترك پذيرفته شدهاند ،ولی
عراق ،قبالً هم عثمانی اين استثناء غير قانونی و غيراصولی را برای اروندرود قائل بودهاند.





در اين زمان و نيز سالهای بعد ،يادداشتهای تندی بين ايران و عراق مبادله شده كه طی
آن عراق اصرار میورزيد معاهده ارزروم 1223ش (1997م) و پروتکل 1916م (1292ش)
اسالمبول و صورت مجلس مذاكرات 1296ش (1919م) در تعيين سرحدات دو كشور رسميت
داشته و اروندرود به طور كامل در مالکيت و حاكميت عراق است ،ولی ايران قراردادی را كه صد
سال پيش بر او تحميل گرديده و هيچگونه قوت قانونی نيافته بود قبول نکرده و آن را باطل
میشمرد.
به دنبال درگيریهای مرزی ،عراق در 1616ش (1969م) از ايران به جامعه ملل شکايت
كرد .چون اجالس جامعه ملل در يافتن راه حل مورد رضايت طرفين توفيق نيافت ،به طرفين
پيشنهاد نمود از طريق مذاكره مستقيم در حل موارد اختالف تالش نمايند كه اين پيشنهاد از
طرف دو دولت ايران و عراق پذيرفته شد.
در اين مذاكرات كه به منظور عقد عهدنامه جديدی برای تعيين دقيق مرزهای زمينی و آبی دو
كشور در تهران و بغداد آغاز شد ،نماينده عراق اصرار میورزيد كه در مذاكرات مربوط به اروندرود،
انگليس هم شركت نمايد كه مقبول ايران نبوده و لذا نماينده ايران به نشانه اعتراض به اين امر،
جلسات را ترك و به ايران مراجعت نمود و مشکل همچنان به قوت خود باقی ماند.
قدرت يافتن مجدد آلمان از سال 1962م (1619ش) به بعد برای دولت انگليس موجب نگرانی
شده و بدين جهت درصدد برآمد به هر ترتيب اختالفات مرزی ايران و عراق حل گردد ،زيرا موضوع
عقد يك پيمان دفاعی را بين دولتهای منطقه (ايران ،تركيه ،افغانستان) برای مقابله با تهديدات
احتمالی آلمان طرحريزی كرده بود و عالوه بر انگلستان دولت تركيه نيز مايل بود و اصرار میورزيد كه
هر چه زودتر اختالفات مرزی ايران و عراق حل شده تا زمينه برای عقد پيمان مزبور فراهم شود .بدين
جهت پس از مذاكرات مفصل در تهران و بغداد ،دو دولت ايران و عراق طرح عهدنامهای را بر اساس
عهدنامه ارزروم 1997و پروتکل 1916اسالمبول و صورت مجلسهای تحديد حدود 1919تهيه
كردند كه اگرچه در آن به مالکيت ايران در اروندرود اعتراف نشده بود ،ولی اسمی نيز از حق حاكميت
مطلق عراق بر اروندرود نبرده بود .ايران و عراق در اداره امور اروندرود و مسير كشتيرانی حقوق مساوی
يافتند كه قرار شد در قرارداد مجددی و ظرف يك سال آينده جزئيات و نحوه اداره شط ،روشن و
تصويب شود (مرزهای زمينی اين عهدنامه همين مرزهای زمينی امروزی است).
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اين طرح در تيرماه1967( 1613م) به امضای وزرای خارجه ايران و عراق رسيده و
مورد قبول قرار گرفت و تقريباً تجديد همان عهدنامههای رسميت نيافته قديمی و به عبارت
ديگر تحميلی تازه بود .در اين زمان دولت عراق عمالً تحتالحمايه انگلستان قرار داشت.
اسنادی كه از طرف وزارت امورخارجه انگلستان بعدها منتشر گرديد ،حکايت از اين
حقيقت داشت كه درباره مسئله اختالفات مرزی ايران و عراق عامل تصميمگيرنده و تعيينكننده
دولت انگلستان بوده است .طبق اين مدارك ،اگرچه به نظر دولت انگلستان عمالً تنها راه حصول
اطمينان از حفظ آرامش و ثبات در مرز ايران و عراق در رودخانه اروندرود تعيين خط تالوگ
(خطالقعر) به عنوان خط مرز مشترك بوده است و باز به موجب همين مدارك ،دولت عراق نيز
اصرار چندانی نداشته كه مرز دو كشور خط تالوگ نباشد و پافشاری چندانی هم روی حاكميت
مطلق عراق روی اروندرود نمیكرده ،ولی مدعی اصلی در اين ميان وزارت درياداری بريتانيا بوده
است كه به موجب اسناد مذكور استدالل میكرده است چنانچه مرز دو كشور ،خط تالوگ تعيين
شود منافع دولت انگليس به خطر خواهد افتاد و وزارت خارجه انگلستان نيز از نظر وزارت
درياداری تبعيت نمود.
مطالعه موارد عهدنامه سرحدی 1613ش (1967م) و پروتکل ضميمه آن به خوبی
نشان می دهد كه حقوق حاكميت ايران در اروندرود ناديده گرفته شده و تضييع گرديده
است .به عالوه در اين عهدنامه رسماً به عهدنامه 1963م عراق و انگليس (كه به موجب آن
عراق عمالً تحتالحمايه و حافظ منافع انگليس در آمده بود) اشاره گرديده و در نتيجه آثار
استعمار به خوبی در معاهده مرزی 1613ش (1967م) مشهود است.
چهار روز بعد از امضای عهدنامه مزبور بين ايران و عراق و حل ظاهری اختالفات فیمابين،
پيمان دفاعی و عدم تعرض معروف به پيمان سعدآباد بين دولتهای ايران ،عراق ،افغانستان و
تركيه در تهران به امضاء رسيد .دولت ايران برای ابراز حسن نيت و رعايت همسايگی حاضر بود
كه با وجود تضييع حقوق ايران ،مقررات آن را اجرا نموده و حداقل حقوق ناچيزی كه برای او
قائل شده بودند ،از سوی عراق رعايت شود .ولی متأسفانه تجربيات نشان داد كه اين آمادگی يك
طرفه بوده و عراقیها حاضر نبودهاند حقوق ايران را رعايت كنند و بالفاصله پس از امضای قرارداد
سعی كردند با طفره و تعلل از زير بار تعهدات مربوطه در معاهده و پروتکل ضميمه آن ،كه





مربوط به اداره اروندرود میشد شانه خالی كرده و اداره كشتيرانی و عوايد حاصله از اروندرود را
در دست خود نگه داشتند .جهت يادآوری در مورد مفاد عهدنامه 1613ش به طور خالصه
میتوان گفت كه اين عهدنامه كه بر مبنای پروتکل 1916م قسطنطنيه و صورت مذاكرات
1919م در مورد تعيين خطوط مرزی ايران و عثمانی تهيه گرديده بود .به جای اينکه مطابق
مسلمترين اصول حقوق بينالمللی در مورد مرزهای آبی و رودخانهای بين دو كشور ،خط تالوگ
به عنوان مرز مشترك در اروندرود تعيين شود ،به جز قسمت كوچکی (در حدود پنج كيلومتر)
در مقابل جزيره آبادان حاكميت تمامی اروندرود به عراق واگذار شده بود.
اختالفات مرزی ايران و عراق به ويژه مسئله اروندرود هميشه عامل بروز بحران و اختالف،
آن هم اكثراً از سوی عراق بود .در 1999م (1629ش) با توجه به اينکه عراق حقوق مندرج در
عهدنامه 1616ش (1969م) را همچنان ناديده میگرفت ،دولت ايران پيشنويس يك عهدنامه
جديد را به عراق پيشنهاد داد كه به علت بیتوجهی و همکاری نکردن مقامات عراقی ،مشکالت
موجود كماكان حل نشده باقی مانده و تالش ايران برای بهبود مناسبات بینتيجه ماند.
در 1929م (1667ش) ايران مجدداً خواستار احقاق حقوق طبيعی و مسلم خود در اروندرود
شد و از دولت عراق خواست تا با پذيرش خط تالوگ در اين رودخانه ،به اختالفات ديرينه خاتمه دهد.
ولی سرلشکر عبدالکريم قاسم ،رئيس جديد رژيم وقت عراق ،در يك مصاحبه مطبوعاتی اعالم داشت
اساساً در عهدنامه 1967م (1613ش) عراق آن پنج كيلومتر از اروندرود را به ايران بخشيده و اين يك
بخشش بوده و يك حق مکتسب نبوده است .ايران در اين باره مستحق نبود ،اما عراق اميدوار بوده
است كه با اين وضع مسائل مرزی حل شود و ليکن مسائل مرزی تا كنون حل نشده و اگر اين مسائل
و مشکالت در آينده حل نشود ما (عراق) در موضوع بخشش اين پنج كيلومتر پايبند نخواهيم بود و
آن را به ميهن خود بازخواهيم گرداند .متعاقب اين اظهارات كه حاكی از سوءنيت و رفتار غيردوستانه
رئيس دولت جديد عراق در قبال پيشنهاد ايران برای آغاز مذاكره و حل مسالمتآميز اختالفات ميان
دوكشور در امور مرزی بود ،وزارت خارجه ايران اعالم كرد با اين ترتيب ،دولت ايران جز خط تالوگ
(خطالقعر) قابل كشتيرانی ،هيچ مدرك ديگری را برای تعيين خط مرزی در اروندرود با حقوق خود و
اصول مسلم بينالمللی منطبق نمیداند .به اين ترتيب اختالفات دو كشور همسايه همچنان ادامه
يافته و علیرغم مالقاتها و مذاكرات متعدد بين مقامات دو كشور موضوع اختالف مرزهای خاكی به
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طور اعم و مسئله اروندرود به طور اخص به همان نحو باقی مانده و مقامات عراقی به طور وضوح از
حل مشکل طفره رفته و هيچگونه عالقهای به رفع اختالفات نشان نمیدادند.
در 1699ش (1973م) هيئت نمايندگی ايران كه مأمور مذاكره درباره اختالفات مرزی
با عراق بوده و در بغداد به سر میبرد ،با توجه به همکاری نکردن مقامات عراقی با تسليم
يادداشتی به وزارت امورخارجه عراق مبنی بر اينکه به علت تخلف عراق از مفاد عهدنامه
 1613و مغايرت اين عهدنامه با عرف و اصول حقوق بينالمللی در مورد مرزهای رودخانهای،
اين عهدنامه را كان لم يکن تلقی مینمايد ،بغداد را ترك نمودند.
اما دولت عراق در پاسخ اظهار داشت كه عراق اروندرود را جزئی از قلمرو خود دانسته و از
دولت ايران میخواهد كه به كشتیهايی كه با پرچم ايران در اروندرود حركت میكنند ،دستور دهد
پرچم خود را پايين آورده و پرچم عراق را برافرازند و همچنين اگر از نفرات نيروی دريايی ايران
كسی در كشتی باشد او را به زور خارج خواهد ساخت و پرچم ايران را پايين خواهد كشيد و
همچنين در آتيه با توسل به قوه قهريه اجازه نخواهد داد كشتیهايی كه مقصد آنها بنادر ايران در
اروندرود است (خرمشهر ،آبادان) وارد اروندرود شوند .متعاقب اين اعالمِ دولت عراق ،روابط دو كشور
به شدت تيره و بحرانی شده و دولت ايران رسماً عهدنامه  1613را بدون ارزش و منتفی اعالم كرد،
ولی آمادگی خود را برای آغاز مذاكره برای حل اختالفات و عقد قرارداد جديد اعالم نمود.
دولت عراق متقابالً به سلسله اقداماتی خصمانه از قبيل راندن اجباری هزاران نفر افراد
ايرانیاالصل مقيم عراق و اعمال تضييقات فراوان برای زوار ايرانی اماكن مقدسه و جنگ تبليغاتی
شديد و درگيریهای پراكنده مرزی مبادرت ورزيد و دامنه بحران تا به آنجا كشيده شد كه به
تمركز نيروهای نظامی دو كشور در طول مرزهای مشترك منجر گرديد و قدرتنمايی ارتش
ايران مانع از اين شد كه عراق بتواند از تردد كشتیها در اروندرود با پرچم ايران جلوگيری نمايد.
گسترش دامنه بحران تا 1626ش (1972م) ادامه يافت و ايران با حمايت از جنبش اكراد بارزانی
كه خواهان خودمختاری در عراق بودند ،دولت بعثی عراق را تحت فشار شديدی قرار داد.
بیانیه 1961م الجزایر و حل اختالفات مرزي

در اجالس سران دول صادركننده نفت (اوپك) كه چهارم تا ششم مارس 1972م
(اسفندماه 1626ش) در الجزاير تشکيل شد با ميانجيگری الجزاير ،بين ايران و عراق در خصوص





نحوه حل اختالفات ميان دو كشور بر اساس رعايت اصول احترام به تماميت ارضی و تجاوز
ناپذيری مرزها و دخالت نکردن در امور داخلی يکديگر توافق و بيانيهای به شرح ذيل منتشر شد:
1ـ مرزهای زمينی خود را بر اساس پروتکل  1916اسالمبول و صورت جلسههای
هيئت تعيين مرز مورخ 1919م تعيين كنند؛
2ـ مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعيين نمايند؛
6ـ با اين كار دو كشور امنيت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترك خويش بر
قرار خواهند ساخت .طرفين بدينسان متعهد میشوند كه در مرزهای خود يك كنترل دقيق
و مؤثر ،به منظور قطع هرگونه نفوذ كه جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد ،اعمال كنند؛
9ـ دو طرف توافق كردند كه مقررات فوق ،عواملی تجزيهناپذير از يك راه حل كلی
بوده و در نتيجه بديهی است كه نقض هر يك از مفاد فوق مغاير روح توافق الجزاير است.
توافق فوق بين شاه سابق ايران و صدام حسين معاون وقت رئيس جمهوری عراق و با
ميانجيگری الجزاير صورت گرفت .در اجرای اين تفاهمنامه ،وزرای خارجه ايران و عراق و
الجزاير چندين بار جهت تنظيم قرارداد با هم مالقات نموده و باألخره در تاريخ ژوئن
1972م اسنادی به شرح زير بين دو دولت در بغداد توسط وزرای خارجه به امضاء رسيد:
عهدنامه مربوط به مرزهای دولتی و حسن همجواری كه مشتمل بر يك مقدمه و
 9ماده است كه ماده  3آن به خصوص در مورد رفع اختالفات به طرق مسالمتآميز تأكيد
نموده و مقرر می داشت كه اختالفات احتمالی دو طرف از طريق ارجاع به حکميت و ديوان
داوری حل و فصل شود.
پروتکل راجع به عالمتگذاری مجدد مرز زمينی و شرح مرز زمينی.
پروتکل راجع به تعيين مرز رودخانهای.
به عالوه چندين الحاقيه و موافقتنامه نيز مربوط به حل و فصل كليه موارد اختالفات
دو طرف ،مانند مسأله كالنتران مرزی ،تعليف احشام ،استفاده از آب رودخانههای مرزی،
مقررات مربوط به كشتيرانی در اروندرود ،مسافرت اتباع ايران و عراق برای زيارت اماكن
مقدسه ،به امضاء رسيده و طرفين به اختالف ديرينه خود ضمن تأييد و اذعان به اينکه مرز
زمينی دو كشور بر اساس پروتکل  1916قسطنطنيه و مرزهای آبی بر اساس تالوگ (خط
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ميانه كانال اصلی قابل كشتيرانی در پايينترين سطح قابل كشتيرانی) تجديد حدود گرديده
است و اين مرز زمينی و رودخانهای الیاالبد ،قطعی ،دائمی و اليتغير است ،خاتمه دادند.
متعاقب تصويب معاهدات فوقالذكر در مجالس شورای هر دو كشور اين معاهدات
رسمی ،مصوب و الزماالجراء گرديد.
طبق روش جاری عقد قراردادها و پيمانها بين دول ،اسناد تصويب معاهدات فوقالذكر
به سازمان ملل متحد ارسال شد كه طی شمارههای 19،936ـ  19،937در دبيرخانه سازمان
ملل متحد به ثبت رسيده است و به اين ترتيب ماهيت روابط ايران و عراق بر اساس عهدنامه
 1972و پروتکلها و موافقت نامههای مربوط به آن ،بر اساس حسن همجواری و رفع هرگونه
اختالف از طريق مسالمتآميز ،پیريزی گرديد.
روابط ایران و عراق پس از انقالب اسالمي

پس از پيروزی انقالب اسالمی در ايران و از هم پاشيده شدن رژيم شاهنشاهی حکومت
عراق بهزودی رژيم جديد ايران را به رسميت شناخته و عالقه خود را به ادامه حسن همجواری
و تشديد روابط دوستانه دو جانبه اعالم كرده و ضمناً خواستار گرديد نظام انقالبی جديد ايران
با تجديد نظر در قرارداد  1972در بخش مربوط به اروندرود به ظلم و اجحاف وارد شده به
عراق در رژيم سابق ايران خاتمه دهد كه البته ايران با استناد به اليتغير بودن عهدنامه 1972
درخواست عراق را رد كرد و در كمتر از دو ماه پس از پيروزی انقالب در ايران رژيم عراق به
تدريج موضع خصمانه طرحريزی شدهای را عليه ايران آغاز كرد و با مطرح نمودن ادعاهای
واهی و بیاساس در خليج فارس ،تحت عنوان احقاق حقوق حقه اعراب و اعالم پشتيبانی و
حمايت از اقدامات و فعاليتهای اقليتهای قومی ايران برای كسب خودمختاری ،عمالً به نوعی
در امور داخلی ايران دخالت كرد .عراق با تجهيز و نفوذ دادن عناصر خرابکار به ايران بهويژه در
استان خوزستان برای خرابکاری در تأسيسات نفتی و اخراج هزاران نفر از شيعيان عراقی به
طور قهرآميز و راندن آنها به ايران به بهانه ايرانیاالصل بودن و با تعلل و كارشکنی در اجرای
مفاد عهدنامه 1972م بهويژه در مورد اروندرود ،به مرور يك حالت بحرانی را كه دائماً دامنه آن
گسترش میيافت در روابط دو كشور به وجود آورد.





عراق همچنين مدعی می شد كه ايران قصد صدور انقالب اسالمی به عراق را داشته و با
تحريك اكراد بارزانی و شيعيان عراق در امور اين كشور دخالت میكند و ايران را متهم كرد
كه در توطئه ترور نافرجام نخست وزير و مقامات عراق دست داشته است و صدام حسين
قسم ياد كرد كه انتقام میگيرد.
عراق با اين كار عمالً تعهدات خود را در عهدنامه 1972م به ويژه ماده  3آن عهدنامه كه
مربوط به تأكيد در حسن همجواری و حفظ امنيت و تجاوزناپذيری مرزها و عدم دخالت در امور
داخلی يکديگر میشد به طور كامالً واضح و آشکاری زير پا نهاد .تمركز بیسابقه نيروهای عراق
در مرزهای دو طرف و تشديد برخوردهای مرزی و اظهارات تند و تهديدهای مقامات عراقی از
اوايل 1629ش هر لحظه بر تيرگی روابط دو كشور افزود و میتوان گفت كه عراق با در پيش
گرفتن اين رفتار خصمانه كه با طرح و نقشه قبلی انجام گرفته بود ،مقدمات بروز يك فاجعه را به
طور كامل فراهم ساخت .در اواسط شهريورماه  ،1629روزهای  17تا  ،19رژيم بغداد با توسل به
قوه نظامی ،مناطق زينالقوس و سيف سعد (خانليلی و ميمك) را به بهانه تعلل ايران در امر
تحويل و تحول آن مناطق اشغال نمود و روز  23شهريورماه به بهانه نقض قرارداد 1972م از
سوی ايران به طور يك جانبه و بر خالف كليه اصول و موازين حقوق بينالمللی اين عهدنامه را
ملغی دانسته و حاكميت خود را بر تمامی آبراه اروند اعالم نمود و يك هفته پس از آن ،يعنی در
 61شهريورماه  22( 1629سپتامبر 1993م) با يك تعرض عميق و عريض زمينی در سراسر نوار
مرزی دو كشور و حمله همزمان به پايگاههای هوايی و فرودگاهها به اين تعرض خويش حالت
حمله سراسری و همهجانبه (آفند عمومی) داد .در چند هفته اول جنگ ده شهر مهم و مرزی
خرمشهر ،سوسنگرد ،بستان ،مهران ،دهلران ،خسروی ،قصرشيرين ،هويزه ،نفتشهر ،موسيان و
سومار را اشغال نموده و شهرهايی چون آبادان ،اهواز ،دزفول ،شوش ،انديمشك ،سرپل ذهاب و
اسالمآباد غرب را آماج بمبارانهای هوايی و گلولههای توپخانه و موشك خود قرار داد .اندكی بعد
رژيم بغداد علت اين تجاوز همه جانبه خود را به ايران ،پيشدستی در حمله به منظور جلوگيری از
تجاوز نظامی قريبالوقوع ايران به عراق عنوان كرد و اين تجاوز آشکار خود را تحت عنوان دفاع
مشروع تحليل و توجيه نمود.
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علل تجاوز عراق

در روزهای آغازين تجاوز ،عراق علل حمله نظامی گسترده خود را به ايران ،نقض مفاد
عهدنامه  1972م از سوی ايران عنوان كرده و از سوی ديگر اصوالً اين قرارداد را تحميلی بر
عراق در زمان و شرايطی كه عراق جبراً ناچار به پذيرش آن میبود ،دانسته و ناگزيری از
احقاق حقوق حقه عراق در برگردانيدن اراضی از دست رفته به عراق و به ويژه حاكميت بر
تمام اروندرود را وظيفه خود قلمداد نمود .ولی نظر به اينکه ابعاد تجاوز نظامی عراق به ايران
هيچگونه تناسبی با ادعای ارضی در مناطق زينالقوس و سيف سعد (خان ليلی و ميمك) و
اروندرود نداشته و عراق قبل از آغاز آفند عمومی خود ،مناطق مورد ادعای خويش را به قوه
نظامی اشغال كرده و با اعالم لغو قرارداد 1972م حاكميت خود را بر اروندرود محرز
میدانست ،بنابراين احقاق حقوق عراق به عنوان علت اين حمله گسترده دليلی بسيار سست
به شمار میآمد و لذا سردمداران رژيم بغداد اندكی بعد جلوگيری از تجاوز قريبالوقوع
نيروهای ايران به عراق را با پيشدستی در حمله و در حقيقت نوعی دفاع مشروع از خود
توجيه و تبليغ نمودند .در صورتيکه حقيقت امر كه در آتی و در مباحث مختلف اين كتاب
به وضوح تبيين خواهد شد ،وقوع انقالب شکوهمند اسالمی و به خطر افتادن منافع استکبار
توسط اين انقالب ،ارائه يك الگوی حکومتی مبتنی بر دين ،خارج از سيطره دو قطب قدرت
شرق و غرب بود كه هر دو قدرت جهانی به صورت اعالم نشده بر محصور كردن ،به سازش
كشاندن و استحاله نمودن انقالب و يا در نهايت ساقط كردن نظام انقالبی ـ جمهوری
اسالمی به توافق رسيدند و چون زمينههای مختلف شخصی ،سياسی ،اجتماعی و
ژئوپوليتيکی را در صدام و عراق مشاهده نمودند ،با چراغ سبز آنان يك جنگ نيابتی را
توسط صدام و دولت بعث بر ايران اسالمی تحميل كردند.





علل واقعی اين جنگ افروزی رژيم بغداد ،را میتوان در موارد زير بررسی كرد.
علل سیاسي

همان طور كه قبالً اشاره شد وجود اختالفات مرزی و ارضی ميان دولتهای ايران و
عراق كه طبق قرارداد  1972الجزاير حل و فصل شده بود ،به تنهايی نمیتوانست انگيزه و
علت اصلی تجاوز عراق به ايران باشد .اگرچه رهبران رژيم بعثی از پذيرش روش خط تالوگ
در رودخانه مرزی اروندرود كه مبنای مرزبندی مشترك دو كشور در اين رودخانه قرار گرفته
بود دچار نوعی احساس حقارت گرديده و از سوی مخالفين خود در داخل كشور سخت تحت
فشار قرار داشتند و بهويژه صدام حسين را مسئول اين پذيرش میدانستند ،اما واقعيت اين
است كه اين موضوع نمیتوانست مناقشهای چنين خونين بين دو كشور را بوجود آورد و
ريشه اساسی جنگ ،اختالفات مرز زمينی و رودخانهای ايران و عراق باشد؛ چرا كه گفتيم
اوالً اين اختالفات به نحوی عادالنه و حتی بيشتر به سود عراق حل و فصل شده بود و ثانياً
قرارداد الجزاير با جامعيت بی نظير خود به كليه اختالفات دو كشور از گذشتههای دور
(اختالفات با امپراطوری عثمانی و بعد عراق) رسيدگی كرده و همه آنها را حل و فصل نموده
و برای رفع اختالفات احتمالی آينده هم راه كارهای اجرائی و حقوقی مناسبی پيشبينی
نموده بود و به هر حال از زمان تشکيل دولت عراق ( 1923م) تا زمان شروع جنگ تحميلی
( 1993م) ،ايران و عراق به دفعات در اوضاع حادتری قرار گرفته بودند ،ولی به جنگ تمام
عيار متوسل نشده بودند.
محققين و كارشناسان سياسی ـ نظامی عموماً بر اين باور هستند كه وقوع انقالب
اسالمی در ايران و آثار و نتايج آن بيشترين تأثير را در پديد آمدن جنگ داشته است .بدين
معنا كه با پيروزی انقالب اسالمی و سقوط رژيم شاه ،بنای استراتژی امنيتی امريکا در
خليج فارس كه بر دو ستون ايران و عربستان پیريزی شده بود ،فرو ريخت و اين مسئله
(انقالب اسالمی و تغيير ترتيبات امنيتی منطقهای) روابط و مناسبات بين ايران و عراق را
دستخوش تغيير و تحول كرد؛ بدين ترتيب كه برتری قدرت به سود ايران را كه بر عراق
حاكم بود تغيير داد و پيدايش خالء قدرت در منطقه ،ناشی از خروج ايران (قدرت اصلی
منطقه) ثبات منطقه را مورد تهديد قرار داد و اشتهای عراق را كه در رويای كسب قدرت در
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منطقه خليج فارس و رهبری كشورهای عرب منطقه سالها خميازه كشيده بود ،تحريك
نمود.
خالصه آنکه دريافت غرب و شرق و شركتهای چند مليتی صنعتی ،كارتلها و تراستها
اين بود كه با برهم خوردن نظم موجود و تعادل منطقهای ناشی از وقوع انقالب اسالمی در ايران
منافع آنها در اين منطقه مورد تهديد قرار گرفته است و بنابراين برپايی يك درگيری نظامی و
پشتيبانی و حمايت از جنگی كه صدام حسين بر مبنای آرزوهای دور و درازش برای قدرتنمايی
نظامی در منطقه و كسب رهبری و زعامت در جهان عرب درصدد بود بر قدرتمندترين كشور
منطقه (ايران) تحميل كند ،در دستور كار آنها قرار گرفت .از ديدگاه سياسی ،ريشه سياسی اين
جنگ ،ضرورت واژگونسازی نظام جديد حاكم بر ايران و يا تعديل و مهار آن به منظور اعاده نظم
پيشين بوده است و به عنوان يك واقعيت آموزنده بايد اضافه كنيم كه برهم خوردن كفه قدرت
در زمينههای سياسی ،اقتصادی و اجتماعی و به ويژه قدرت نظامی به سود عراق ،عامل كشيده
شدن ماشه جنگ از سوی عراق و تحميل آن بر ايران بوده است.
ویژگيهاي فكري و اخالقي و تمایالت جاهطلبانه صدام حسین

با پيدايش اوضاع و احوال و شرايط ويژه پس از انقالب در ايران ،صدام حسين با
تعقي ب رويدادهای ناشی از تحول و دگرگونی نظام در ايران ،زمينه و زمان را برای نيل به
اهداف خود كه از افکار ارتجاعی و نژادپرستانه و تمايل به كسب قدرت و قدرت نمايی در
منطقه خليج فارس و به دست آوردن مقام رهبری و زعامت و به دست آوردن جايگاه و
اعتباری حتی باالتر از جمال عبدالناصر در جهان عرب ناشی می شد ،مناسب دانسته و با
اين تصور كه به بهانه دفاع از حقوق و گسترش آرمانهای ملی گرايانه (ناسيوناليستی)
اعراب می تواند خالء ناشی از سقوط شاه را در منطقه خليج فارس پر كند و با شناخته
شدن به عنوان قدرت برتر منطقه ،نقش رهبری را در جهان عرب و منطقه احراز كند،
ابتدا به پاره ای اقدامات و مانورهای ديپلماتيك پرداخت تا زمينه را از نظر سياسی به نفع
خويش كامالً مساعد نموده و سپس با دست زدن به يك اقدام نظامی قدرت نيروهای
مسلح خويش را در منطقه به نمايش گذارده و به افکار و اهداف جاه طلبانه خود جامه
عمل بپوشاند.





خط مشي حزب بعث حاکم بر عراق

مرامنامه حزب بعث عراق كه به عنوان زيربنای مشی عملکردهای داخلی و خارجی
رژيم اين كشور بود بر مبنای اصل ملیگرايی (ناسيوناليسم) عرب قرار داشت ،بدين معنی كه
رژيم بعثی عراق از زمان روی كارآمدن ( 17ژوئن  )1939سياست سلطهجويی و تفوقطلبی
را كه از اعتقادات نژادپرستانهاش بود ،در روش حکومتی خود به كار گرفت.
اساسنامه حزب بعث عراق ،به حزب اين اختيار را میدهد كه برای تغيير اوضاع
نامناسب جهان عرب وارد مبارزه و جنگ شود .اصوالً مبارزه با توسل به زور و خشونت ،ايجاد
ترور و وحشت از خصوصيات بارز حزب بعث عراق بود.
ميشل عفلق ،بنيانگذار و راهبر (استراتژيست) حزب بعث ،در تشريح بخش مربوط به
مأموريت جاودانه عرب به خطرات بزرگی در اين راه اشاره میكند ،از جمله جنگ و دفاع و
تأكيد بر مبارزه برای نجات ملت بزرگ عرب در هر جا.
ميشل عفلق میگويد :در هر كجا كه ملت عرب به كشورهای مختلف تجزيه يا بدون
سرزمين شده ،يا موجبات ايجاد يك كشور مصنوعی و ساختگی فراهم شده است ،میبايست اين
مبارزه تا اتصال اين قطعات به يکديگر و تأسيس امپراطوری طبيعی و يکپارچه عرب ادامه يابد.
بر اساس همين عقيده و بينش است كه رژيم بعث عراق از بدو روی كار آمدن ،سياست
توسعهطلبانه ای را در قبال همسايگان خود اتخاذ نمود .ادعای مالکيت بر كويت به عنوان
جزئی از استان بصره ظاهراً در تعقيب اين سياست و اعتقاد حزبی بود.
بديهی است با وجود چنين اعتقاد و بينشی می شد از آن به عنوان دستاويز
ظاهرفريب و مناسبی برای ايجاد درگيری و بحران و تشنج و جنگ در منطقه خاورميانه و
خليج فارس بهره گرفت.
ادعای عربی بودن خوزستان كه عراق آن را با نام مجعول (عربستان) میخواند و چشم
طمع به اين خطه زرخيز ايران دوخته بود گويای همين مشی توسعهطلبی رژيم بعث عراق بود.
دو ماه پس از سرنگونی شاه در ايران ،جلسات متعدد و كامالً محرمانهای بين سران
حزب بعث عراق در بغداد تشکيل شد كه نهايتاً منجر به صدور بخشنامهای سری خطاب به
رهبران آن حزب گرديد .در اين بخشنامه پس از تحليل سرنگونی رژيم شاه در ايران و اشاره
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به روابط آن با امريکا و نقش شاه در دفاع از منابع غرب تأكيد شده بود كه با فرو ريختن
نظام شاهنشاهی ،جمهوری اسالمی ايران قصد انجام نقش ژاندارم خليج فارس را ندارد و
بنابراين تنها كشوری كه می تواند با استفاده از اين موقعيت ،خالء قدرت ايجاد شده را پر
كرده و در م ورد مسائل امنيت خليج فارس نقش ژاندارم را ايفا كند ،عراق است و اين كار
بايد با برنامهريزی ،دقت و سرعت و مداومت انجام گيرد.
همين بخشنامه میافزايد :به عقيده حزب بعث ،برای ايجاد يك موقعيت جغرافيايی
سياسی (ژئوپولتيك) جديد برای عراق ،زمينه از هر جهت فراهم است ،لذا به منظور
شناسايی اين موقعيت جديد توسط دنيای غرب ،حمله نظامی به ايران ،با وارد آوردن يك
ضربه مؤثر كه بنا به ارزيابی آنها به شکست ايران منتهی میشد ،الزم است.
ضربهزدن ،تضعيف كردن ،مرعوب ساختن ،به زانو درآوردن و منهدم نمودن رژيم
جمهوری اسالمی با استفاده از حمله نظامی گسترده عراق به ايران و پيامدهای ناشی از اين
جنگ و تجزيه استان حياتی و راهبردی خوزستان يکی از مطمئنترين طرحی بود كه هر
يك از دول مرتجع منطقه و ابرقدرتهای جهانی بنا به نيات و حفظ منافع خود چه از نظر
محدود نمودن دامنه گسترش يا شکست انقالب اسالمی از آن سود میجستند و به اين دليل
بود كه تجاوز عراق از سوی استکبار جهانی و ارتجاع منطقه مورد موافقت ،حمايت و همکاری
و پشتيبانی قرار گرفت.
زمینهسازي و ایجاد بحران

رژيم بعثی حاكم بر عراق ،با توجه به اوضاع و احوال ايران در شرايط ناشی از انقالب،
به منظور برقراری جو مساعد برای اجرای يك تجاوز نظامی به ايران و آماده ساختن افکار
ملّت عراق در پذيرش چنين اقدامی به تبليغات وسيعی دست زد؛ از جمله يکی از
پرخرجترين فيلمهای سينمايی جهان را به نام (قادسيه دوم) كه در حقيقت به مفهوم غلبه و
پيروزی مجدد اعراب بر ايران بود ،تهيه نموده و مبادرت به اقداماتی نمود كه روابط دو كشور
را تيره و بحرانی نموده و از عکسالعملهای ايران بهرهبرداری تبليغاتی نمايد كه اهم اين
اقدامات عبارت بودند از:





● ايجاد تشنج و درگيريهای مرزی با تجاوز به حريم زمينی و هوايی ايران در
طول مرز مشترك كه از تاريخ  29/1/16شروع و به مدت يك سال و نيم؛
يعنی ،تا روز حمله عمومی عراق به ايران ،تقريباً همه روزه ادامه داشته و اين
تجاوزات زمينی و هوايی مرزی كه منجر به شکايت ايران به شورای امنيت
شده بود به  376مورد بالغ گرديد.
● ايجاد دفتر جبهه به اصطالح آزادیبخش خوزستان (جبههالتحرير) و مركز
فرهنگی خلق عرب و سعی و كوشش برای تحريك ايرانيان عربزبان
خوزستانی به قيام برای كسب خودمختاری و جدايی از ايران.
● اعزام عناصر خرابکار به خوزستان و اقدام به خرابکاری در خط لوله و
تأسيسات نفتی.
● دخالت مستقيم و مؤثر و پشتيبانی همهجانبه از جريانات كردستان.
● ايجاد فرستندههای راديويی و پخش برنامههای تبليغاتی تحريكآميز به
زبانهای اقليت قومی ايران.
● تهيه و چاپ نقشههای جعلی و تفکيك قسمتهای مهمی از خاك ايران در
اين نقشهها مانند :خوزستان ،كردستان و حتی استان سيستان و بلوچستان.
● تهيه و چاپ و انتشار و توزيع كتابهای مجعولی نظير تاريخ سياسی امارت
عربستان (خوزستان) ،درگيریهای عرب و فارس ،تاريخ عربستان
(خوزستان) ،االحواز (اهواز) و غيره.
● تقاضای خروج بی قيد و شرط و فوری نيروهای ايران از جزاير تنب بزرگ و
كوچك و ابوموسی و واگذاری آنها به اعراب.
عراق با ادعای تحميلی بودن قرارداد  1972بهانهای را برای حمله به ايران دستاويز
كرده بود و با توسل به اين عهدنامه و به راهانداختن مظلومنمايی تحت عنوان لزوم احقاق
حق تاريخی عراق حربه بسيار خوبی برای انگيزش احساسات ملی گرايانه مردم عراق عليه
ايران و توجيه تجاوز نظامی خود به دست آورده بود.
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نگاهی كوتاه به گفته های مقامات مختلف رژيم بعثی در اين دوران و طرح دعاوی
مختلف و متعدد ،به خوبی بيانگر مقاصد توسعهطلبانه عراق ،زير پوششهای ظاهر فريب
احقاق حقوق عراق و اعراب است .مثالً صدام حسين در فروردين ماه  1629توقف بحران
روابط موجود دو كشور را (كه خود آتشافروز آن بود) مشروط به تحقق خواستههای عراق به
شرح زير نمود:
 .1خروج بیقيد و شرط ايران از جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسی و واگذاری آن به اعراب.
 .2بازگرداندن اروندرود به حالت قبل از .1972
 .6به رسميت شناختن خودمختاری و عربی بودن ايالت عربستان(خوزستان).
صدام حسين با اعالم اين خواستهها اضافه كرد :ضمناً عراق آماده است كه با توسل به
زور تمام اختالفات خود را با ايران حل كند.
رژيم عراق پس از مقدمهچينیهای بسيار در زمينه ايجاد موقعيت مناسب برای لغو
قرارداد 1972م و اجرای يك تهاجم نظامی با عنوان عوام فريبانه «احقاق حقوق تاريخی
عراق» ،ابتدا در تاريخ هفدهم تا نوزدهم شهريورماه  1629به بهانه واهی اينکه دولت
جمهوری اسالمی در امر تحويل و تحول مناطقی كه تعلق ملی آنها متعاقب عالمتگذاری
مجدد مرز زمينی تغيير يافته ،هنوز تعلل مینمايد مبادرت به اشغال اين مناطق (خانليلی و
ميمك) نمود .سپس در تاريخ  23شهريورماه  17( 1629سپتامبر 1993م) با متهم نمودن
دولت جمهوری اسالمی به عدم اجرای تعهدات خود در قرارداد  1972به طور يك جانبه،
عهدنامه مزبور را ملغی و بی اعتبار دانسته و قلمرو حاكميت ايران در اروندرود را مجدداً
منضم به خاك خود اعالم نمود.
نقض يك جانبه قرارداد 1972م از سوی عراق در حالیكه قرارداد رسماً به تصويب
طرفين رسيده و رسميت آن از جانب طرفين اعالم شده بود ،عملی بر خالف تمامی اصول و
موازين روابط بينالمللی و منشور ملل متحد به شمار میآمد .صدام حسين در نطق
تلويزيونی خود در روز  27شهريورماه  1629اقدام به پارهكردن اين قرارداد كه او خود
امضاكننده آن به شمار میرفت ،نموده و بدين ترتيب اختالفات ديرينه دو كشور را كه از
قرون وسطی بين ايران و عثما نی و پس از آن بين ايران و عراق وجود داشت و با قرارداد





1972م آن منازعات و اختالفات فيصله يافته بود ،در تعقيب افکار پوسيده و ارتجاعی و
تحريك شده خود مجدداً زنده كرد.
كمتر از يك هفته پس از اعالم الغای يك جانبه قرارداد ،يعنی در روز 61
شهريور 22( 1629سپتامبر1993م) عراق برابر طرحهای از پيش تعيينشده حمله عمومی
خود را از زمين و هوا به مناطق غربی و جنوبغربی و شمالغربی خاك ايران آغاز نموده و
موفق گرديد در هفتههای اوليه تهاجم در طول مرز  1339كيلومتری ،جبههای ناپيوسته به
عرض بيش از  223كيلومتر ،از استان كردستان تا سواحل اروندرود در استان خوزستان و
حداكثر تا عمق  133كيلومتری گسترش و پيشروی نمايد و مجموعاً بيش از  12هزار
كيلومترمربع از اين مناطق را به اشغال خود درآورد.
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سیر جنگ در سال اول

 1319/7/31ـ 1370/7/31

جنگ در حالی آغاز شد كه هنوز بيش از نوزده ماه از پيروزی انقالب اسالمی در ايران
نگذشته و نظام جمهوری اسالمی تثبيت نگرديده بود و در گوشه و كنار كشور حوادث
مختلفی روی می داد كه امنيت ملی كشور را تهديد نموده و يکپارچگی و آرامش آن را در
معرض خطر قرار میداد .سپاه پاسداران و كميتههای انقالب اسالمی و نيروهای مردمی هنوز
انسجام كافی و سازمانيافتهای نداشته ،و از لحاظ آموزشهای نظامی در مراحل اوليه و
ابتدايی اين تخصص قرار داشتند و تصور روشنی از توان و كارآيی خود نداشتند؛ ارتش
جمهوری اسالمی ايران در حال انطباق خود با ارزشها و هنجارهای انقالب و درگير با مسائل
ناشی از تجديد سازمان و به ويژه پاكسازیهای نيروی انسانی خود و در عين حال درگير در
مناطق آشوبزده در غرب و جنوبغرب و پارهای مناطق شمالی كشور بود.
تحوالت ارتش و فشارهای وارده از درون و بيرون آن و تالش ضدانقالب برای تضعيف و
حتی انحالل اين سازمان سبب گرديد كه ارتش قدرت و توان رزمی خود را در مقابل عراق
كه اساس استراتژی بازدارندگی آن بود تا حدود بسيار زيادی از دست بدهد.
هجوم عراق به كشور جمهوری اسالمی ايران با اين فرض طرحريزی شده بود كه ارتش
نظام جديد جمهوری اسالمی ايران فاقد توان الزم برای مقابله است ،اگرچه اين مطلب
صح ت دارد كه ارتش دچار مشکالت و صدمات روحی ،پرسنلی ،آموزشی ،سازمانی و تعمير و
نگهداری تجهيزات و وسايل خود شده بود ،اما از زمينه مطلوب تجهيزاتی ،آموزش و سازمانی
بهره داشت و به شدت نسبت به امنيت كشور و حرأست از انقالب اسالمی احساس مسئوليت
میكرد و لذا آمادگی الزم را برای مشکالت امنيتی كشور و بحرانهای گوناگون از جمله
وضعيت جنگی به سرعت به دست آورد.
آغاز هجوم سرأسري عراق

جنگ رسمی و همهجانبه با تهاجم نيروی هوايی عراق به  19نقطه مهم از جمله
پايگاههای هوايی غرب كشور و فرودگاه مهرآباد تهران ،در ساعت  19روز  61شهريورماه





 1629آغاز گرديد و نيروهای زمينی ارتش عراق از شمال قصرشيرين تا خرمشهر تجاوز
سراسری خود را آغاز كردند.
نيروهای زمينی ارتش عراق در  6صحنه عملياتی تقريباً مستقل به جبهه به خاك ايران
حمله كردند:
الف) صحنه عملیاتي جنوب (استان خوزستان):
سپاه 6عراق شامل  2لشکر 6 ،لشکر زرهی و  2لشکر مکانيزه با هدف تصرف خرمشهر،
آبادان ،بستان ،سوسنگرد ،اهواز ،دزفول و انديمشك.
ب) صحنه عملیاتي میاني (استان ايالم و كرمانشاهان):
سپاه 2عراق با  2لشکر 2 ،لشکر زرهی ،يك لشکر پياده و  2لشکر مکانيزه با هدف
تصرف سومار ،نفتشهر ،گيالنغرب ،قصر شيرين و سرپل ذهاب.
ج) صحنه عملیاتي شمال (استان كردستان ،آذربايجان غربی):
سپاه 1عراق شامل  2لشکر پياده با هدف كمك به تجزيه كردستان و تصرف پارهای
ارتفاعات در آذربايجان غربی.
سازمان نيروی هوايی عراق كه با استعداد 22هزار نفر از  9پايگاه هوايی تشکيل
میگرديد دارای حدود  692فروند هواپيماهای شکاری ،بمبافکن و ترابری و  162فروند
بالگرد 1233 ،قبضه توپخانه ضدهوايی سبك و متوسط ،تعدادی موشكهای زمين به هوا
بود.
نيروی زمينی عراق با استعداد 233هزار نفر در  12لشکر و در قالب  6سپاه
سازمانيافته بودند كه در تابعيت سازمانی وزارت دفاع قرار داشتند .اقالم عمده تجهيزات
نيروی زمينی عراق عبارت بودند از:
 2923دستگاه تانك 1233 ،دستگاه نفربر زرهی و يگانهای موشکی زمين به زمين
از نوع اسکاد كه تقريباً تمامی اين تجهيزات ساخت شوروی و ضمناً  1233نفر مستشار
روسی و  123كوبايی نيز در خدمت ارتش بعثی بودند.
نيروی دريايی عراق با استعداد  2333نفر بيش از ده فروند ناوچههای موشكانداز
پيشرفته اوزآ ساخت ايتاليا در اختيار داشت.
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جمعيت عراق در اين زمان بالغ بر حدود  19ميليون نفر میشد.
عراق توان چشمگيری از نيروهای خود را در خوزستان به كار گرفت كه در واقع هدف
اصلی آن را تشکيل میداد و حدود نيمی از توان زرهی خود را در صحنه عملياتی خوزستان
وارد كارزار كرد.
در آغاز تهاجم عراق به ايران تنها لشکر 92زرهی به اضافه دو گردان پياده از لشکر21
پياده و گروه رزمی 67زرهی از مركز پياده شيراز دفاع از خوزستان (جبهه جنوبی) و نيز
تيپ 99پياده خرمآباد و لشکر 91زرهی كرمانشاه دفاع از جبهه ميانی (استانهای كرمانشاه و
ايالم) را بر عهده داشتند و بايد متذكر شد كه در اين زمان يگانهای ذكر شده از لحاظ
تجهيزات و پرسنل دارای مشکالت و نواقص نسبتاً فراوانی شده بودند و بدين ترتيب در
لحظه تهاجم عراق در مقابل  12لشکر مهاجم عمالً كمتر از چهار لشکر ايرانی قرار داشتند؛
يعنی يك توان رزمی  1به  6و به همين جهت روزهای آغازين جنگ با ابتکار عمل دشمن و
غافلگيری نيروهای خودی همراه شد ،اما اين وضعيت ديری نپاييد و تقريباً در همان ماههای
اوليه جنگ نيروهای جمهوری اسالمی ايران كه با تجديد سازمان و تقويت خود آمادگی
رزمی مناسبی كسب كرده بودند ،شروع به آزادسازی بخش عمدهای از مناطق اشغالی در
داخل خاك خود نمودند.
مقاومت

بررسی مراحل اوليه جنگ نشان میدهد كه ارتش جمهوری اسالمی ايران علیرغم عدم
برابری توان رزمی (از نظر كمی نه كيفی) با دشمن ،موفق گرديد تهاجم عمومی ارتش عراق را
ظرف هفته اول جنگ متوقف نمايد ،به نحوی كه صدام حسين رهبر رژيم عراق تقاضای آتشبس
فوری نمود كه البته به علت حضور نيروهای عراقی در بخشهای غرب و جنوبغرب ايران و
اشغال مناطقی بالغ بر 12هزار كيلومترمربع ،اين تقاضا مورد قبول نظام جمهوری اسالمی ايران
قرار نگرفت .راهبرد (استراتژی) عملياتی جمهوری اسالمی ايران در اين سال عبارت بود از:
مرحله اول

تسريع در سد كردن پيشروی بيشتر ارتش عراق و متوقف نمودن نيروهای متجاوز.




مرحله دوم

تقويت توان نيروهای موجود و كسب آمادگی برای اجرای عمليات متقابل و آزادسازی
مناطق اشغالی.
همان طور كه قبالً هم گفته شد مرحله اول تقريباً ظرف  7ـ  13روز اول نبرد عملی
گرديد و ارتش عراق وضعيت پدافندی به خود گرفت ،البته همچنان در كناره شهرهای
سوسنگرد و خرمشهر به حمالت خود برای تصرف اين شهرها ادامه میداد كه نهايتاً در آبان-
ماه موفق به اشغال بخش شمالی خرمشهر شد ،ولی باألخره نتوانست سوسنگرد را تصرف
نمايد .در اين مرحله نيروی هوايی و هوانيروز و توپخانه ارتش جمهوری اسالمی ايران برای
جلوگيری از ادامه پيشروی دشمن نقش بسيار مؤثری ايفا نمودند.
مرحله دوم حدود يك سال طول كشيد و در اين مدت نيروی زمينی ارتش موفق
گرديد لشکر 77پياده خراسان ،لشکر 21پياده تهران(حمزه) ،لشکر 13زرهی قزوين ،تيپ22
هوابرد شيراز ،يك گروه رزمی از لشکر  99زاهدان ،تيپ 26نيروی مخصوص ،گروههای،11
 99 ،66 ،22و  22توپخانه صحرايی و ساير يگانهای پشتيبانی رزمی و پشتيبانی خدمات
رزمی را در مناطق عملياتی وارد عمل كرده و ضمن تقويت جبهههای جنوب ،غرب و
شمال غرب ،اقدام به بازسازی نيروهای خود در ابعاد پرسنلی ،آموزشی و تعميراتی نموده و
توان رزمی خود را تا سطح مطلوبی ارتقاء داد .همزمان با اين اقدام ،نيروی زمينی دست به
حمالت محدودی در جبهه های مختلف زد كه هدف از اين حمالت عمدتاً نشان دادن روحيه
آفندی و سازشناپذيری نيروهای نظامی در مقابل تجاوز دشمن ،كسب تجربه عملياتی ،وارد
آوردن خسارات و تلفات به دشمن ،بهبود مواضع پدآفندی خودی و تصرف عوارض سركوب و
حساس و همچنين آزادسازی مناطق اشغالی در حد مقدور و ممانعت از استقرار دشمن در
عوارض حساس زمين بود.
در طول سال اول جنگ ،نيروهای نظامی جمهوری اسالمی ايران مركب از ارتش
جمهوری اسالمی ايران و نيروهای موجود از سپاه پاسداران ،نيروهای بسيج و جهادگران
جهادسازندگی بود.
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برای تضعيف و عقب راندن دشمن اقداماتی مانند جاری كردن آب رودخانههای كرخه
و كارون در مواضع دشمن يا كندن كانال و نقب زدن زير مواضع دشمن برای كمك به
فعاليتهای دفاعی صورت گرفت.
يك نکته قابل اهميت در سال اول جنگ فعاليتهای شديدی بود كه برای سازمان
دادن جبههها و قرارگاههای عملياتی و سر و سامان دادن به وضع يگانها و جبههها به عمل
آمد ،به نحوی كه كمتر از شش ماه اول ،جبههها بر خالف اوايل جنگ وضعيت مشخص و
روشنی به خود گرفته و نحوه استقرار و موقعيت نيروها در هر منطقه و مواضع كامالً برمبنای
ارزيابی تهديدات و اصول تمركز و صرفهجويی صورت گرفت و اين امر كمك بسيار اساسی
برای طرحريزيهای بزرگ و اساسی بعدی كرد.
کسب اعتماد به نفس

از همان ماه اول جنگ حمله به دشمن آغاز شد و جمعاً در سال اول حدود 93
عمليات آفندی در سطوح لشکر ،تيپ و گردان در جبهههای مختلف اجرا گرديد و حدود 72
عمليات ايذايی و گشتی رزمی نيز به عمل آمد كه برآورد میشود تلفات و خسارات قابل
توجهی را به دشمن وارد كرده باشند.
اگرچه تعدادی از اين عمليات با شکست مواجه گرديدند ،ولی حداقل توانستند روحيه
تهاجمی پايدار رزمندگان ايران را به دشمن بعثی نشان داده و از اين بابت نتايج مثبتی را
كسب نمايند.
به طور خالصه در سال اول جنگ ،نيروهای ارتش جمهوری اسالمی ايران ،سپاه
پاسداران ،بسيج مردمی ،جهاد سازندگی و گروه جنگهای نامنظم دكتر چمران ضمن ارائه
يك مقاومت دليرانه و تاريخی با كسب پيروزیهايی مانند :فتح تپههای اهللاكبر و ميمك و
تپه های مدن آبادان ،شکستن محاصره سوسنگرد و آزادسازی آن ،بيرون راندن متجاوز از
گيالن غرب و كوی ذوالفقاری آبادان و عمليات دارخوين ،توانست رشد روحی و تجربی رزمی
خوبی را به دس ت آورده و اعتماد به نفس قابل توجهی را كسب نمايد .در پايان سال اول
جنگ نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران با به پايان بردن مرحله طرحريزی و تهيه





مقدمات الزم برای شکستن محاصره آبادان ،آماده اجرای عمليات آفندی بزرگ گرديده بود
كه اولين آنها در نخستين روزهای آغاز سال دوم جنگ با نام «عمليات ثامناالئمه» برای
شکست محاصره آبادان با موفقيت كامل به اجرا درآمد.
نبردهاي دریایي

در همان ماههای آغازين جنگ ،نيروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی در پهنه آبهای
خليج فارس توانست نيروی دريايی عراق را به طور كامل از صحنه عملياتی خليج فارس خارج
ساخته و اين وضع را تا پايان جنگ حفظ نمايد .نيروی دريايی ايران روز هفتم آذرماه موفق
گرديد با حمايت مؤثر نيروی هوايی در شمال خليج فارس و نزديکی سواحل عراق ضربات
خردكنندهای بر نيروی دريايی عراق وارد سازد و با حمله به پايانههای نفتی البکر و مبدأ عراق
و وارد ساختن ضايعات و خسارات به اين سکوها توانست آن كشور را از صدور نفت از طريق
اين پايانه محروم سازد كه به نام عمليات ناوچه پيکان هم معروف است.
نيروی دريايی با كسب اين برتری ،ساير مأموريتهای خود از جمله اسکورت ناوگان-
های نفتکش و تجارتی ايران ،نگهداری از سکوهای نفتی ،نگهداری از جزاير ،دفاع از سواحل،
بازنگهداشتن معابر دريايی ،بازرسی و توقيف كشتیهای مظنون به حمل جنگافزار و
تجهيزات نظامی به مقصد عراق را به خوبی انجام داده و همچنين اقدامات متقابل و
پيشگيرانه مؤثری را عليه ايجاد محدوديت دريايی برای ايران در خليجفارس به عمل آورده و
اين وضعيت را تا پايان جنگ حفظ نمود .اقدامات پدافندی و آفندی نيروی دريايی در صحنه
عملياتی دريايی خليج فارس در هشت سال جنگ برای هميشه برگ زرين و افتخار آفرينی
را در تاريخ نيروی دريايی ايران به يادگار گذاشته است.
نبرد هوایي

نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران در همان روز اول جنگ و به فاصله 2
ساعت پس از حمله هوايی عراق به پايگاههای آن نيرو ،با دو گروه هواپيمايی شکاری
بمبافکن فانتوم در يك اقدام تالفیجويانه پايگاههای شعيبه و كركوك را در جنوب و شمال
عراق مورد هجوم قرار داد و در روز دوم جنگ با اجرای يك عمليات گسترده هوايی
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غيرمنتظره و تحسينآميز كه بر اساس طرح عملياتی به نام كمان 99اجرا كرد با انجام 193
سورتی پرواز از پايگاههای مختلف ،اهداف راهبردی ،نظامی و اقتصادی متعددی را در خاك
عراق درهم كوبيد .اين اقدام نيروی هوايی از نظر روانی برای نيروهای خودی و همچنين
تأثير شديد بر فعاليتهای نظامی دشمن بسيار مؤثر بود.
نيروی هوايی در سال اول جنگ با انجام پروازهای متعدد و دليرانه و مورد هدف
قراردادن يگانهای درحال پيشروی دشمن در همان روزهای آغاز جنگ و با حمله به مواضع
پدافندی دشمن خسارات و ضايعات سنگينی به آن وارد آورد.
نيروی هوايی كه بيشترين تأثير را از تحريم نظامی امريکا عليه ايران متحمل میگرديد،
اقدامات ارزندهای را در زمينه بهينهسازی تجهيزات خود به ويژه تعمير و نگهداری
هواپيماهای شکاری بمبافکن ،رهگير ،ترابری ،شناسايی و عکاسی خود به عمل آورده و به
ابداعات و ابتکارات چشمگيری در اين زمينه و همچنين كاركرد روشها و راهکارهای
ابتکاری ،اقدامات پدافند هوايی زمين به هوا و عمليات هوايی دست يافت.
يکی از حمالت قهرمانانه و جالب نيروی هوايی ايران در عمق خاك عراق ،مورد اصابت
قراردادن پايگاه هوايی الوليد عراق در غرب اين كشور و نزديك به مرزهای اردن بود كه
متجاوز تعداد زيادی از انواع هواپيماهای خود را برای مصون ماندن از برد هواپيماهای
جنگنده ايران در اين پايگاه مستقر و در واقع پنهان كرده بود .در پانزدهم فروردينماه 1633
يك اسکادران هشت فروندی شکاری بمبافکنهای اف ـ  9كه با  16فروند هواپيماهای
شکاری ،سوخترسان گشتی هوايی حمايت می شدند طی يك طرح بسيار دقيق و با دوبار
سوختگيری هوايی ،خود را به پايگاه مزبور رسانيده و تعداد زيادی هواپيما ،باندهای پرواز و
آشيانههای استقرار هواپيما را منهدم نمودند .اين مأموريت  2/2ساعت طول كشيد و يك
فروند هواپيمای فانتوم خودی سرنگون گرديد.
نيروی هوايی در طول هشت سال جنگ تحميلی با اجرای انواع مأموريتهای هوايی
مانند :پشتيبانی آ تش از عمليات نيروی زمينی و دريايی ،گشت هوايی ،سوخترسانی هوايی،
رهگيری و پدافند زمين به هوا و هوا به هوا ،شناسايی و عکسبرداری از مناطق دشمن و
عمليات ترابری مانند تخليه مجروحين ،حمل نيرو ،جابجايی تجهيزات و مهمات ،عمليات
نيروی زمينی و دريايی را حمايت كرد.





عال وه بر عمليات تاكتيکی ،نيروی هوايی با پروازهای برون مرزی بر فراز خاك دشمن
مأموريتهای منهدم ساختن اهداف استراتژيکی متعددی را انجام داد.
نیروهاي مردمي

با شروع جنگ ،ملت ايران برای دفاع از ميهن و دفع تجاوز ،داوطلبانه بسوی جبههها
شتافتند .نيروهای مردمی در ماههای اوليه و حتی سال اول جنگ ،اغلب بصورت تشکلهای
كوچك ،پراكنده و متعددی از شهرها ،مساجد ،محلههای گوناگون وارد جبههها شده و
درخواست اعزام به خطوط مقدم و درگيری با متجاوز را میكردند.
ورود نيروهای مردمی به جنگ و حمايتهای آنان از جبهه و پشت جبههها يکی از
پديدههای بی سابقه در تاريخ ايران است .در ابتدا اگرچه اين نيروها غالباً فاقد آموزشهای
اوليه رزمی و اكثراً فاقد سالح و تجهيزات بودند ،اما حضور آنان در جبههها نشان از عزم و
اراده ملی داشت .اين گروهها دارای انگيزهها و هيجانات انقالبی ،اعتقادات رأسخ دينی و
باورهای ميهن دوستی بودند كه طبعاً هر گروه يا فردی انگيزه مختص خود را داشت .اما
برآيند اين خيزش عمومی ،خواست ملی غيورانه ايرانيان را از زن و مرد ،پير و جوان ،كاسب
و كارمند و بازاری و دانشآموز و دانشجو متجلی میساخت و دالوریهای آنان فصل تازه و
زرينی بر افتخارات تاريخی مردم اين مرز و بوم افزوده است.
كمكهای نقدی و جنسی مردم در پشت جبههها برای حمايت و پشتيبانی از
رزمندگان جبههها نقش عمده و بسزايی در سرنوشت جنگ داشت.
از ميان نيروهای مردمی كه از همان آغاز جنگ در جبههها وارد رزم شدند چهار گروه
مشخصتر هستند:
الف) سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه به زودی و به مرور به يك يگان نظامی سازمانيافته
تبديل شد.
ب) گروه جنگهاي نامنظم شهید دکتر چمران كه در سال دوم جنگ به سپاه پاسداران پيوست.
پ) نیروهاي بسیج كه در قالب يگانهای سپاه وارد عمل شدند.
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ت) جهادگران جهاد سازندگي برای انجام اقدامات متنوع مهندسی و مهندسی رزمی و
ساخت مواضع و خاكريزها.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سال اول دارای سازمان رزمی و تجهيزات قابلتوجهی
نبود و حتی پارهای از اعضای شورای عالی فرماندهی سپاه با شركت سپاه در جنگ چندان موافق
نبودند و وظيفه سپاه را حفظ امنيت داخلی و برخورد با عناصر ضدانقالب میدانستند؛ ولی گروه
ديگری از اعضا معتقد بودند تهاجم عراق به ايران يك حركت ضدانقالبی از سوی دشمنان
جمهوری اسالمی است و سپاه بايد فعاالنه در اين جنگ شركت نمايد .اما ابوالحسن بنیصدر،
رئيسجمهور و با اختيارات فرماندهی كل قوا ،چندان موافق با تجهيز سپاه ،گسترش سازمان و
شركت آن در جنگ نبود .فلذا تا پايان سال اول جنگ و عزل بنیصدر از رياست جمهوری ،سپاه
عليرغم در اختيار گرفتن نيروهای بسيجی نتوانست به سازمان رزمی قابل توجهی دست پيدا
كند .اما به هرحال به صورت يگانهای كوچك و سبکی در كنار نيروهای ارتش و در مناطقی از
جبههها حضور داشت كه اغلب از سپاه پاسداران محلی (شهر يا استان مربوطه) بودند ،قسمت
اعظم سپاه در مناطق كردستان درگير عمليات جنگهای نامنظم داخلی بودند.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خردادماه  1633در عملياتی به نام عمليات لبيك يا
خمينی كه در منطقه دارخوين ( 33كيلومتری جنوب اهواز در شرق كارون) عليه نيروهای
دشمن ،كه آبادان را محاصره كرده بودند ،به صورت يك يگان پياده نظام سبك اسلحه با
حمايت هوانيروز و آتش توپخانه ارتش وارد عمل شد و طی عملياتی غافلگيرانه ضربه
سنگينی به يك گردان عراقی وارد ساخت و آن را به عقب راند .میتوان گفت كه اين
عمليات موفقيتآميز مقدمه ورود رسمی سپاه در جبهههای جنگ به صورتی سازمانيافته به
حساب میآيد كه از سال دوم جنگ به بعد توسعه و گسترش يافت.
نيروهای نامنظم شهيد دكتر چمران ،گروهی از عناصر داوطلب بودند كه توسط افرادی
از تيپ ( 26نيروهای ويژه هوابرد) و تيپ  22هوابرد نزاجا تعليمات نظامی و رزمی و چريکی
را فرا گرفته بودند .اين نيرو حداكثر حدود دويست يا سيصد نفر بودند كه توسط دكتر
مصطفی چمران (وزير دفاع وقت) سازمان داده شده و در منطقه سوسنگرد (جبهه ميانی
خوزستان) به فرماندهی خود او عليه متجاوز عمل میكردند .شاخصترين عمليات اين گروه
را میتوان در شکستن محاصره سوسنگرد در آبانماه  ،1629شركت در عمليات اهللاكبر در
كنار تيپ 6لشکر 92زرهی خوزستان و لشکر 13زرهی قزوين دانست .پس از شهادت دكتر





چمران در دهکده دهالويه سوسنگرد در خرداد  1633و توسعه سازمان سپاه پاسداران،
تقريباً در اوايل سال دوم جنگ گروه مزبور عمالً در سپاه ادغام شده و سازمان مستقل خود
را از دست داد.
نيروهای بسيج مردمی از آذرماه  1629به فرمان فرمانده كل نيروهای مسلح و رهبر
انقالب و نيز تصويب قانون مجلس شورای اسالمی در كنترل سپاه قرار گرفته و در سازمان
سپاه درآمدند.
اقدامات و فعالیتهاي سیاسي در سال اول جنگ

با آغاز تهاجم سراسری ارتش عراق به ايران در بعدازظهر روز سی و يکم شهريورماه 1629
بالفاصله تحركات سياسی در محافل جهانی به خصوص ابرقدرتهای شرق و غرب آغاز شد و
میتوان گفت كه تقريباً همه به نوعی عليه ايران و به نفع عراق موضعگيری سياسی نمودند.
در روز يکم مهرماه  26( 1629سپتامبر  )1993شورای امنيت سازمان ملل متحد بنا
به درخواست دبيركل سازمان ،جلسهای فوری تشکيل داده و بيانيهای صادر نمود كه در آن
از طرفين درگير درخواست نمود كه بالفاصله به منازعه پايان دهند بدون اينکه حمله عراق
به ايران را محکوم كرده باشد.
موضعگيری امريکا عليه ايران كامالً مشخص بود ،دولت اتحاد جماهير شوروی (سابق)
هم كه از سياست حمايت نکردن ايران از مسئله اشغال افغانستان توسط شوروی ناراضی بود
به كمكهای نظامی خود به عراق همچنان ادامه داد.
رهبران ايران در قبال تحرك جهانی مبنی بر برقراری آتشبس ميان دو كشور ،اعالم نمودند
تا زمانی كه بخشهايی از ايران در اشغال نظامی عراق است ايران هيچ گونه آتشبسی را نخواهد
پذيرفت و تنها در صورت پايان يافتن تهاجمات عراق و تخليه مناطق اشغالی و حمايت نکردن بغداد
از شورشيان جدايیطلب غرب ايران ،آتشبس و مذاكره با عراق ممکن خواهد بود.
در اين راستا ايران پيشنهادات ميانجيگری رئيسجمهور وقت پاكستان ،دبيركل سازمان
كنفرانس اسالمی و رهبر سازمان آزاديبخش فلسطين را تا تحقق شرايط فوقالذكر رد كرد.
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روز ششم مهرماه  1629شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه  979خود را صادر
كرد و از ايران و عراق خواست از توسل به جنگ خودداری كرده و پيشنهاد ميانجيگری را
بپذيرند.
در هفتمين روز جنگ صدامحسين خواستار اعالم آتشبس فوری شد و اين درحالی
بود كه ارتش عراق بخشهايی از مناطق غربی ايران را به تصرف درآورده و تا حوالی
رودخانههای كارون و كرخه نزديك شده بود ،ولی مقاومت نيروهای رزمنده ايران باعث شد تا
عراق متوجه شود كه اهداف تجاوزكارانهاش تحقق نخواهد يافت ،لذا به منظور چانهزنی
سياسی در سر ميز مذاكره با اتکا به برگ برنده مناطق اشغالی و گرفتن امتياز از ايران
پيشنهاد آتش بس را مطرح نمود كه طبعاً در چنين وضعيتی آتشبس به سود ايران پيش
نمیرفت ،لذا ايران از پذيرش قطعنامه مزبور به داليل ذكرشده خودداری كرد.
انزوای سياسی ايران از سوی تعدادی از حکومتهای استکباری غرب و شرق كه پس از
وقوع انقالب اسالمی آغاز شده بود با شروع جنگ شديدتر شد و اكثر محافل جهانی و
منطقهای به سود عراق و به ضرر ايران موضعگيری كردند كه اين وضعيت تا پايان جنگ نيز
ادامه يافت و میتوان به درستی ادعا نمود كه ايران يکه و تنها با دشمنی جنگيد كه از
حمايت گسترده سياسی ،اقتصادی و تسليحاتی شرق و غرب برخوردار بود.
در جبهه داخلی ،ناآرامیها و حركات مسلحانه عناصر ضدانقالب و ساير احزاب و
گروهها ی سياسی معارض با نظام در غرب كشور ادامه داشت و مبارزه بر سر كسب قدرت
حاكميت سياسی ميان جناحهای مختلف به شدت در جريان بود .مهمترين رويدادهای
سياسی سال دوم جنگ عبارتند از :حادثه هفتم تير و انفجار مركز تجمع بلندپايگان كشور و
رهبران حزب جمهوری اسالمی كه به كشته شدن بيش از  73نفر از مسئوالن نظام و شورای
انقالب منجر شد؛ همچنين عزل ابوالحسن بنی صدر از رياست جمهوری و فرماندهی كل قوا،
انفجار مقر نخستوزيری و شهادت آقايان رجايی رئيسجمهور و باهنر نخستوزير وقت و
ترور تعداد زيادی از مسئوالن نظام.





سیر جنگ در سال دوم

مهرماه 1370ـ مهرماه 1371

در پايان سال اول جنگ ،قدرت نظامی جمهوری اسالمی ايران ،عليرغم تحريم نظامی
بهبود يافته بود .ارتش جمهوری اسالمی توانست بازسازی مطلوبی به نسبت آغاز جنگ در
استعداد پرسنلی و تجهيزاتی انجام دهد .تالش برای تعمير و راهاندازی تجهيزات و تالشهای
كاركنان فنی در ابداعات و نوآوریهای فنی و ورود به تعمير و ساخت قطعات پيچيده،
پاره ای تغييرات در انتصابات شغلی و گماردن كاركنان متخصص در مسئوليتهای فرماندهی
و ستادی سبب گرديد كه توان و آمادگی رزمی ارتش ارتقاء قابل توجهی داشته باشد.
از سوی ديگر سپاه پاسداران كه پس از عزل بنیصدر از رئيسجمهوری و فرماندهی
ك ل قوا عرصه بارزتر و مساعدتری را برای رشد و نمو خود يافته بود با تالش فراوان درصدد
توسعه سازمان و تجهيزات خود برآمده بود و نقش فعالتری را نسبت به  9ماه اوليه جنگ
در جبههها ايفا میكرد.
سال دوم جنگ با عمليات ثامناالئمه(ع) برای شکستن محاصره آبادان و راندن نيروهای
عراقی از شرق كارون به كرانه غربی آغاز شد ( )1633/7/2كه با موفقيت كامل اجرا گرديد .در
اين عمليات نيروهای ارتش و سپاه (با سازماندهی نيروهای بسيجی در گردانهای رزمی) با
همکاری و هماهنگی نزديك وارد عمل شدند و يك لشکر عراقی منهدم گرديد و شرق كارون
از وجود دشمنان پاكسازی شد.
در روز  1633/7/13هواپيمای نيروی هوايی كه حامل رئيس وقت ستاد مشترك و
جمعی ديگر از فرماندهان بلندپايه نظامی از جمله فرمانده نيروی هوايی ،وزيردفاع ،تنی چند
از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب بود و از منطقه عملياتی جنوب برای ارائه گزارش عمليات
ثامن االئمه به رهبر انقالب اسالمی عازم تهران بودند به علت نقص فنی در نزديکی كهريزك
سقوط كرد كه فرماندهان نظامی فوقالذكر در اين سانحه به شهادت رسيدند و چندين
جابجايی در رده های باالی فرماندهی ارتش را سبب گرديد .از جمله سرهنگ علی
صيادشيرازی (سپهبد شهيد) به فرماندهی نيروی زمينی منصوب گرديد كه تغييرات وسيعی
را در مشی عمليات نيروی زمينی به دنبال داشت .فرمانده جديد نيروی زمينی با اعتقاد
رأس خ به كارآيی نيروهای سپاهی و مردمی تدبير عملياتی خود را در صحنه جنگ ايران و
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عراق ،مشاركت كامل نيروی زمينی ارتش و نيروهای سپاه پاسداران از مرحله طرحريزی
عمليات تا اجرای آن اعالم نموده و اين امر را تركيب مقدس ارتش و سپاه نامگذاری نمود.
به اين ترتيب استراتژی عملياتی ايران وارد مرحله جديدی شد كه بر اساس همکاری و
مشاركت كامل نيروهای سپاه و ارتش بود.
دو ماه پس از آن و در سايه همکاری و هماهنگی هرچه بيشتر سپاه و ارتش يك
سلسله عمليات تهاجمی گسترده پیدرپی عليه نيروهای متجاوز در استان خوزستان آغاز
شد .اولين عمليات با عنوان طريقالقدس در جبهه ميانی خوزستان (غرب سوسنگرد) و با
هدف آزادسازی بستان در تاريخ  1633/9/9به مرحله اجرا درآمد ،كه نزديك  23روز طول
كشيد و نهايتاً اين عمليات با موفقيت كامل به اهداف از پيش طرحريزی شده خود دست
يافت .مهمترين دستاورد اين عمليات ،شکافتن جبهه پيوسته دشمن در استان خوزستان و
فتح بستان بود كه زمينه مساعدی را برای عمليات بعدی به سود نيروهای خودی تسهيل
میكرد .وسعت منطقه عملياتی طريقالقدس حدود  333كيلومترمربع يعنی چهار برابر
منطقه ثامناالئمه بود .حداقل يك لشکر عراقی منهدم شد و غنائم بسياری از جمله
تجهيزات سنگين به دست رزمندگان ايران افتاد.
عمليات بعدی به نام فتحالمبين در تاريخ  1631/1/2و در منطقه غرب انديمشك تا
شوش در شمال خوزستان به اجرا درآمد .دشمن شکست سنگينی متحمل شده و حداقل دو
لشکر خود را از دست داد و مناطق وسيعی تقريباً به مساحت  2933كيلومترمربع آزاد گرديد
و دشمن از كرانه باختری كرخه تا دامنههای ارتفاعات حمرين در عمقی معادل  93كيلومتر
و در جبههای به عرض 63ـ 93كيلومتر به عقب رانده شد .وسعت منطقه عملياتی فتحالمبين
حدوداً چهار برابر منطقه عملياتی طريقالقدس بود.
عمليات بعدی كه به نام عمليات بيتالمقدس نامگذاری شد ،يك ماه پس از عمليات
فتحالمبين در تاريخ  1631/2/13شروع شد كه سرنوشتسازترين عمليات جنگ تحميلی
محسوب میگردد .اين عمليات در منطقه جنوبغرب اهواز تا خرمشهر و در محدودهای به
مساحت  3333كيلومتر انجام گرديد و مهمترين دستاورد آن بازپسگيری خرمشهر در سوم
خردادماه  1631پس از  19ماه اشغال آن توسط متجاوز بود.





آزادسازی خرمشهر كه نتيجه طرحريزی بسيار دقيق و حسابشده نظامی و با شركت
گسترده نيروهای ارتش ،سپاه پاسداران و جهادگران جهادسازندگی بود ،نقطه عطف عمليات
نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران در نقطهای بود كه آن را در كفه وضعيت نظامی برتر
نسبت به عراق قرار داد و كارشناسان نظامی جهان را وادار به تحسين توانايی قوای نظامی
ايران در مرحله طراحی و اجرا و هدايت نبرد نمود.
وسعت منطقه عملياتی بيتالمقدس بيش از سه برابر منطقه عملياتی فتحالمبين بود و
حداقل  6لشکر عراقی منهدم شدند .دستاوردهای راهبردی فتح خرمشهر ،نقش برآب شدن
و فرو ريختن رويای حاكميت عراق بر رودخانه اروندرود و تثبيت توانمندی و ثبات نظام
جمهوری اسالمی و ناكامی اهداف عراق و حاميانش از تجاوز نظامی به ايران بود.
به اين ترتيب ظرف كمتر از يك سال و طی چهار مرحله عمليات تهاجمی گسترده
(ثامناالئمه ،طريقالقدس ،فتحالمبين و بيتالمقدس) حدود  9333كيلومترمربع از تقريباً
 12333كيلومترمربع كل مناطق اشغال شده آزاد گرديد.
پس از آزادسازی خرمشهر ،حکومت بعثی عراق جهت جلوگيری از انهدام بيشتر و به
خاطر آنکه هدف اصلی خود ،يعنی خوزستان را از دست داده بود ،ناگزير دست به
عقبنشينی در سرأس ر جبهه شمالی و ميانی و جنوبی در امتداد عمومی مرز مشترك زده و
حدود  2233كيلومترمربع ديگر را نيز به اين ترتيب تخليه نمود .بنابراين وسعت مناطق
باقيمانده در دست دشمن بيش از  6233كيلومترمربع بود كه عمدتاً شامل ارتفاعات مهم
مرزی و نقاطی همچون نفتشهر و خسروی بود .به اين ترتيب میتوان گفت كه عقبنشينی
دشمن يك عقبنشينی كامل نبود ،زيرا هنوز حکومت عراق پارهای مناطق را برای چانهزنی
سياسی و گرفتن امتياز از ايران در سر ميز مذاكره ،در اشغال خود نگه داشته بود.
پيروزیهای پیدرپی نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران در  9ماهه اول سال دوم
جنگ ،نه تنها در داخل كشور نتايج مهم و بازتاب وسيعی داشت ،بلکه رژيم متجاوز را نيز به
شدت متأثر كرده و عراق را ناگزير ساخت تا يكطرفه اعالم آتشبس نمايد .اين موضوع در
منطقه خاورميانه تأثيرات مهمی برجای گذاشت و نظام نوپای جمهوری اسالمی توانست
توانمندی نظامی خود را در مقابل مخالفين خارجی و داخلی در منطقه و در عرصه
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بينالمللی تثبيت نمايد .غرب از قدرت يافتن هرچه بيشتر ايران در منطقه نگران شده و
پيروزیهای آتی ايران در منطقه ،اين احتمال را میداد كه منافع غرب و شرق در منطقه
حساس و راهبردی خاورميانه و حوزه خليج فارس به خطر افتاده و امنيت اسرائيل تهديد
شود ،لذا اسرائيل هجوم به جنوب لبنان را طراحی كرد تا بازتاب پيروزی ايران را كم رنگ
نمايد و عراق نيز تالش نمود تا با اعالم اسرائيل به عنوان دشمن مشترك برای جهان اسالم و
لزوم مبارزه با آن ،رژيم غاصب گريبان خود را از دست نيروهای مسلح جمهوری اسالمی
ايران رها سازد.
در پی حمله رژيم صهيوني ستی به لبنان دو تيپ پياده از نيروهای ارتش و سپاه در
راستا ی تدابير فرماندهی نيروی زمينی ارتش و فرمانده كل سپاه پاسداران با تصويب شورای
عالی دفاع ،عازم سوريه شدند تا در صورت نياز آماده مقابله با ارتش اسرائيل شوند .اما رهبر
انقالب اسالمی با تأكيد بر اينکه جنگ ايران و عراق و تنبيه متجاوز همچنان در رأس مسائل
است ،با اعزام نيرو به سوريه و لبنان موافقت ننموده و يگانهای اعزامی به ايران بازگشتند.
نهايتاً ايران پذيرش آتشبس پيشنهادی توسط عراق را منوط به تحقق خواستههای
خود ازجمله تعيين و تنبيه متجاوز و پرداخت غرامت دانست كه چون عراق آن را نپذيرفت
اين آتشبس عمالً اجرا نشد و جنگ ادامه يافت.
در آغاز دهه سوم تيرماه  ،1631نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران عمليات رمضان
را برای تصرف مناطق شرق بصره و وصول به كرانه اروندرود و تهديد بصره انجام دادند كه در
واقع ادامه يا تکميلكننده عمليات بيتالمقدس بود .در اين عمليات كه اولين عمليات
تهاجمی ايران به داخل خاك عراق بود ،عليرغم پيروزیهای اوليه و انهدام وسيع يگانهای
زرهی دشمن ،وصول به تمامی اهداف از پيش طرحريزیشده ميسر نگرديد ،ولی بخشی از
مناطق مرزی عراق در حوالی پاسگاه زيد (شمال شلمچه) به تصرف نيروهای خودی درآمد.
به اين ترتيب ،در پايان سال دوم جنگ ،تعقيب متجاوز در داخل خاك او و با هدف تنبيه ،و
اشغال مناطق حساس از قلمرو دشمن ،انهدام ماشين جنگی برای كسب امتياز و احقاق حق
ايران در دستور كار نيروهای مسلح ايران قرار گرفت.





به طور كلی در سال دوم جنگ با عمليات پنجگانه فوقالذكر جمعاً  16عمليات
تهاجمی در سطوح وسيع و محدود عليه دشمن در سراسر جبههها انجام شد كه تلفات و
ضايعات انسانی و تجهيزاتی سنگينی را به ارتش عراق وارد آورد.
در تاريخ  ،1631/9/21يعنی يك روز قبل از آغاز عمليات رمضان شورای امنيت بنا به
درخواست اردن و حمايت امريکا تشکيل جلسه داد و قطعنامه  219را به اتفاق آرا تصويب و
صادر نمود .فاصله زمانی اين قطعنامه با قطعنامه قبلی يعنی  ،979بيش از  21ماه بود كه
اين سکوت طوالنی از جانب شور ای امنيت سوال برانگيز است .در اين قطعنامه هم در مورد
معرفی متجاوز اقدامی نگرديده و اصالً صحبتی از تجاوز به ميان نيامده بود و همانند قطعنامه
قبلی صحبت از وضعيت موجود ميان ايران و عراق كرده بود.
از آنجا كه قطعنامه مزبور ،خواستهها و شرايط موردنظر دولت ايران را شامل نمیشد،
رد آن از سوی ايران و قبول آن از جانب عراق قابل پيشبينی بود و اين امر تحقق يافت و
جمهوری اسالمی ايران پس از تصويب قطعنامه  219دست به تحريم شورای امنيت زد و در
جلسات آن شركت نکرد.
مفاد قطعنامه  219و فاصله طوالنی آن از قطعنامه قبلی گويای بیتفاوت بودن سازمان
ملل متحد و شورای امنيت به مناقشه خونين بين دو كشور همسايه و تجاوز آشکار عراق به
ايران و موضعگيری بين المللی به سود عراق و به زيان ايران بود كه از سوی قدرتهای بزرگ
جهانی مانند :امريکا ،روسيه ،انگليس ،فرانسه و آلمان آشکارا حمايت میگرديد.
اجالس سران جنبش عدم تعهد

يکی از وقايع حائ ز اهميت در سال دوم جنگ ،تالش ايران برای جلوگيری از برگزاری
اجالس سران كشورهای جنبش عدم تعهد در بغداد بود كه از دوره قبلی اجالس برنامهريزی
گرديده بود .عراق كه در  9ماهه اول سال دوم جنگ ضربات سخت نظامی و سياسی متحمل
شده و در پی تغيير راهبرد خود از برخی مناطق ايران عقب نشسته بود ،درصدد برآمده بود
تا در عرصه سياست جهانی ،با صلحطلب معرفی كردن خود ،هم اين شکستها را به نوعی
بپوشاند و هم با ميزبانی هفتمين اجالس سران كشورهای غيرمتعهد (كه قرار بود در
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شهريورماه  1631در بغداد برگزار شود) عالوه بر كسب وجهه سياسی در عرصه بينالمللی
بتواند از طريق كشورهای عضو جنبش عدم تعهد ،فشار سياسی بر ايران وارد سازد.
ديپلماسی ايران بر اين بود تا با عنوانكردن عدم وجود امنيت بغداد ،به علت ادامه
جنگ ،عراق صالحيت ميزبانی اجالس را نداشته باشد ،ولی بسياری از كشورهای جنبش
عدم تعهد حمايت خود را از برگزاری كنفرانس در بغداد كه از  3سال قبل تعيين شده بود
اعالم كردند.
عمليات رمضان در شرق بصره ،اولين ترديدها را در ميزبانی عراق سبب گرديد .اما در
همين ايام ،حبيب شطی دبير كل كنفرانس اسالمی قاطعانه اعالم كرد كه تا دو هفته ديگر
كنفرانس در بغداد برگزار خواهد شد ،ولی انفجار يك بمب قوی نيز در بغداد ترديدهای
موجود در ناامن بودن اين شهر را تقويت كرد و ايران ديپلماسی فعال خود را برای بازداشتن
كشورهای عضو جنبش غيرمتعهدها دنبال میكرد .نهايتاً عراق عليرغم پيشبينیهای
گستردهای كه برای ميزبانی از سران كشورهای عضو عدم تعهد به عمل آورده و راجع به
امنيت بغداد به خصوص در زمينه قدرت پدافند هوايی بغداد و اينکه به هيچ وجه اجازه
حمله هوايی ايران به بغداد را نخواهد داد تبليغ بسيار می كرد ،به هند پيشنهاد برگزاری
اجالس سران را در دهلی نمود ،ولی درصدد برآمد كه حداقل اجالس وزرای خارجه جنبش
عدم تعهد برای تهيه دستور جلسه سران را همچنان در بغداد برگزار نمايد.
خبرنگاران از گوشه و كنار جهان برای تهيه خبر از اجالس وارد بغداد شده و در هتل
الرشيد بغداد كه برای برگزاری كنفرانس وزرای خارجه كشورهای عضو عدم تعهد درنظر
گرفته بود جمع شده بودند و عراق با دعوت خبرنگاران از سرأسر جهان میخواست ثابت كند
كه بغداد جای امنی برای برگزاری اجالس سران است و ايران توانايی به خطر انداختن امنيت
بغداد را ندارد و به اين ترتيب با ارائه توانمندیهای نظامی عراق ،اعتبار سياسی خود را در
انظار جهانيان به معرض نمايش بگذارد .اما ايران كماكان برای بیاعتبار كردن اين ادعای
عراق و ناامن كردن بغداد در تالش بود ،تا اينکه در تاريخ  31/9/63نيروی هوايی ارتش
جمهوری اسالمی ايران با يك طرحريزی دقيق به  2فروند هواپيمای شکاری بمبافکن از





نوع فانتوم اف ـ 9مأموريت داد كه از حلقههای بسيار مستحکم پدافند هوايی بغداد عبور
كرده و پايگاه هوايی «الرشيد» و پااليشگاه نفت «الدوره» را در اين شهر هدف قرار دهند.
هواپيماهای يادشده با شجاعت و بسيار ماهرانه توانستند از حلقه دفاعی بغداد عبور
كرده و اهداف خود را مورد اصابت قرار دهند ،ولی در آسمان بغداد هر دو فروند هدف
موشك های دفاع هوايی عراق قرار گرفته و يکی از آنها سرنگون گرديد .هواپيمای دوم
درحالی كه موتور آن آتش گرفته و خلبان ناوبر آن از هواپيما بيرون پريده بود در مقابل
ديدگان حيرت زده خبرنگاران به هتل الرشيد بغداد اصابت كرد كه همين امر سبب گرديد به
طور قطعی محل تشکيل اجالس به دهلینو تغيير يابد و اين يك پيروزی بسيار بزرگ
سياسی برای ايران و توانمندی نظامی و اراده رزمی نيروهای مسلح جمهوری اسالمی بود.
در اواخر سال دوم جنگ به موازات تالش برای آزادسازی مناطق باقيمانده در اشغال
عراق (حدود  6333كيلومترمربع) و بازپسگيری شهرهای سومار ،مهران ،نفتشهر و برخی
از ارتفاعات مرزی ،دنبالكردن دشمن در داخل خاك خود به منظور كسب امتياز و تنبيه
متجاوز و ارائه قدرتمندی ايران در منطقه در دستور كار قوای خودی قرار گرفت كه در واقع
راهبرد عملياتی ايران را وارد مرحله جديدی میكرد.
اين راهبرد با عمليات رمضان و در تيرماه سال دوم جنگ در منطقه شرق بصره به اجرا
درآمد كه نتيجه آن توأم با موفقيت مورد نظر نبود.
ناموفق بودن عمليات رمضان به اختالف نظر بين پارهای از مسئولين سياسی و
فرماندهان نظامی كشور كه در زمينه ادامه جنگ پس از عمليات بيتالمقدس به وجود آمده
بود اضافه كرد .پس از عمليات بيتالمقدس گروهی از سياست مردان فقط برای كسب يك
پيروزی بزرگ نظامی آن هم به منظور داشتن امتياز سياسی نسبت به دشمن و احقاق
حقوق مورد نظر ايران با ادامه جنگ موافق بودند و فرماندهان بلندپايه ارتش و سپاه با هدف
كسب پيروزی مطلق نظامی و انهدام ماشين جنگی عراق به ادامه جنگ میانديشيدند.
معدودی از كارشناسان نظامی نيز پس از عمليات بيتالمقدس معتقد بودند كه پس از
آزادسازی خرمشهر زمان و وضعيت برای خاتمه جنگ و پذيرش آتشبس مناسب است.

تاريخ جنگ تحميلی عراق عليه ايران

سیر جنگ از سال سوم تا ششم
الف) سال سوم جنگ

مهرماه  -71مهرماه 72

اكثر عمليات در سال سوم جنگ در مناطقی فراتر از مرزها اجرا شد كه از جمله
اينها عمليات مسلم بن عقيل ( ) 31/7/9در منطقه سومار بود كه با موفقيت انجام و به
آزادسازی مناطق اشغالی در اين منطقه منجر شد.
عمليات بعدی به نام محرم ( )31/9/13در منطقه عمومی حمرين و غرب رودخانه
دويرج انجام شد كه با موفقيت نسبی توأم بود .تلفات و ضايعاتی را به ماشين جنگی عراق
وارد كرد و بخشهايی از مناطق اشغالی آزاد شد و حدود  633كيلومترمربع از مناطق مرزی
عراق در اين ناحيه به تصرف نيروهای خودی درآمد.
به طور كلی در سال سوم جمعاً  3عمليات عليه دشمن اجرا شد كه دارای موفقيتهای
نسبی بودند.
در مهرماه  1631و پس از اجرای عمليات موفقيتآميز مسلمبن عقيل در منطقه سومار
و آزادسازی بخش های اشغالی در اين ناحيه ،شورای امنيت قطعنامه ديگری را با شماره 222
در  1631/7/21صادر نمود.
قطعنامه  222نيز همانند دو قطعنامه قبلی بدون اينکه به مسبب جنگ و متجاوز اشاره
كند ،همچنان از تجاوز عراق تحت عنوان وضعيت ميان عراق و ايران صحبت نموده و از به
خطر افتادن صلح و امنيت بينالمللی ابراز نگرانی كرده بودند.
متعاقب رد اين قطعنامه از سوی ايران ،عراق حمالت هوايی را عليه شهرها و مناطق
مسکونی ايران شدت داد و حمله هوايی و موشکی به كشتیهای تجاری و نفتكشها را در
خليج فارس آغاز كرد.
گفتنی است در اين معركه ،دولت فرانسه هواپيماهای موسوم به سوپراتاندارد را در
اختيار عراق گذارد .اين هواپيماها مجهز به موشك ضدكشتی اگزوست بودند كه برای حمله
به نفتكشها و هدفهای دريايی مورد استفاده قرار گرفتند.
در پايان سال  1631امريکا عراق را از ليست كشورهای حامی تروريستم خارج كرده و
اعتباری به مبلغ  633ميليون دالر ظاهراً برای خريد غله در اختيار آن كشور قرار داد .در





 1631/3/17مشاور امنيت ملی ،ريگان رييسجمهور وقت امريکا ،حمايت اين كشور را از
سياستهای عراق در جنگ اعالم كرد.
در اين مرحله جديد از جنگ ،شوروی كه ظاهراً به عنوان بيطرفی پس از تهاجم عراق
به ايران ،ارسال سالح را به اين كشور قطع كرده بود با بهبود مناسبات ،مجدداً ارسال سالح
به عراق را از سر گرفت و حداقل  223دستگاه تانك پيشرفته تی ـ  72را به عراق تحويل داد
و عالوه بر آن تعدادی هواپيمای ميگ  22و بالگردهای توپدار نيز به عراق ارسال نمود.
در مجموع با اقداماتی كه رژيم عراق پس از عمليات رمضان جهت تقويت بنيه دفاعی خود
انجام داد چنين به نظر میرسيد كه موقعيت سياسی صدام حسين نيز تحکيم شده است.
در سال سوم جنگ نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران ضمناً تالش میكردند كه با
اجرای عمليات آفندی محدود در جبهههای ميانی و شمالی ،به دشمن ضرباتی وارد آوردند.
اگرچه عراق موقعيت دفاعی خود را با مهار تهاجمات پی در پی ايران تثبيت كرد ،ليکن
همواره نگرانی احتمال درهم شکستن خطوط دفاعی عراق برای آن كشور و حاميان
منطقها ی و جهانی آن وجود داشت كه اين باور نقطه ثقل نگرشها و سياستهای
حمايتآميز از عراق و تشديد فشار بر ايران بود.
در هر صورت گشوده نشدن بنبست جنگ به سود ايران به علت دست نيافتن به يك پيروزی
قطعی و كسب يك امتياز بزرگ را میتوان ارزيابی كلی جنگ در سال سوم محسوب نمود.
ب) سال چهارم جنگ
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كاهش توان رزمی ايران به علت تحريمهای نظامی و دست نيافتن به جنگافزارها و
قطعات يدكی مورد نياز و متقابالً ،افزايش بنيه دفاعی عراق به علت كمكهای بیدريغ
سياسی ،اقتصادی ،مالی و تجهيزاتی كشورهای منطقهای و فرامنطقهای ماهيت جنگ را از
حالت تهاجمی به فرسايشی باعث گرديد كه با راهبرد عملياتی ايران نمیتوانست همسو
باشد ،لذا در سال چهارم تالش گرديد با تغيير منطقه عمليات از خشکی به آب با ويژگیهای
منطقه باتالقی هورالعظيم  ،امکان غافلگيری دشمن فراهم گردد .به همين خاطر عمليات
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خيبر در  1632/12/6در منطقه هورالهويزه آغاز شد كه هدف آن تصرف منطقه شمال بصره
و قطع جاده العماره ـ بصره بود.
عمليات خيبر بسيار حائز اهميت بود ،زيرا روند جنگ به سوی فرسايشی سير میكرد و
اگر قوای نظامی ايران میتوانست در شمال منطقه بصره حضور يافته و ارتباط استانهای
العماره و بصره را قطع نمايد ،پيروزی نظامی بزرگی محسوب میگرديد .اما نتيجه عمليات
چيزی غير از آن بود كه طرح ريزی شده بود و فقط بخش كمی از اهداف عمليات خيبر
تأمين شد و آن هم تصرف جزاير موسوم به مجنون در هور بود كه گفته میشد دارای
حوزههای نفتی است.
در اين عمليات عراق به دليل نگرانی از نتايج احتمالی آن برای نخستين بار از نوعی
سالح شيميايی با گاز خردل در سطح وسيعی استفاده كرد؛ اگرچه قبالً هم عراق در منطقه
حاجعمران ـ البته به صورت خيلی محدودی ـ از سالح شيميايی استفاده كرده بود.
شورای امنيت سازمان ملل متحد در واكنش به اين اقدام عراق با صدور بيانيهای در
فروردينماه  1636استفاده از سالحهای شيميايی را محکوم كرد بدون آنکه از كشور عراق به
عنوان به كاربرنده اين سالح نام برده باشد.
به كارگيری سالحهای شيميايی اين مسئله را روشن میكرد كه عراق برای مقابله با
تهاجمات گسترده و پی در پی ايران ،راهبرد جديدی را مبتنی بر توليد و استفاده از
سالحهای شيميايی با كمك كشورهای اروپايی به ويژه آلمان برگزيده است.
در سال چهارم ،جنگ نفتكشها و حمله هوايی به پايانههای نفتی ايران به خصوص
در جزيره خارك شدت گرفت و عراق اميدوار بود با قطع درآمدهای نفتی ،جمهوری اسالمی
را از ادامه حمله به عراق منصرف كند.
در خردادماه  1636شورای امنيت قطعنامه شماره  222خود را صادر نمود و طی آن از
طرفين درخواست نمود كه حمله به مناطق مسکونی متوقف شود كه پاسخ هر دو دولت به
اين درخواست مثبت بود؛ اگرچه عراق اعالم داشت مشروط بر آنکه ايران نيروهای نظامی
خود را در مناطق مسکونی تمركز ندهد.




پ) سال پنجم جنگ

مهرماه  1373ـ مهرماه 1374

وضعيت كلی جنگ در سالهای سوم و چهارم نشان میداد كه عليرغم تالش قوای
خودی برای انجام يك حمله سرنوشتساز و تعيينكننده ،جنگ كماكان حالت فرسايشی
خود را حفظ كرده است.
وضعيت نظامی ايران و عراق در پنجمين سال جنگ به نحوی آشکار بر راهبرد دو
كشور سايه انداخته بود .عراق عليرغم دريافت تجهيزات از شرق و غرب و كسب حمايتهای
سياسی و مادی و اقتصادی منطقهای فاقد راهبرد مشخص بود .متقابالً مهمترين ضعف عمده
ايران كمبود تجهيزات و قطعات يدكی و مشکالت اقتصادی كشور و انزوای سياسی و
فشارهای ناشی از آن بود.
عراق ضمن حفظ مواضع دفاعی خود ،تالش میكرد از طرق بينالمللی بر ايران فشار
آورد تا بتواند شرايط خود را بر ايران تحميل نمايد و برای متقاعد ساختن جامعه بينالمللی
جهت تحميل فشار سياسی و اقتصادی به ايران به دنبال گسترش دامنه جنگ بود و به
همين دليل جنگ نفتكشها را در خليج فارس راه انداخته و به بمباران و موشكباران
شهرها پرداخته بود.
عنصر اصلی راهبرد ايران مقاومت در برابر فشارها و تأكيد بر خواستههای خود و ادامه
تهاجم مکرر به نيروهای عراق و سياست مقابله به مثل در برابر حمالت عراق به نفتكشها و
جنگ شهرها بود.
بلوك غرب در حمايت از عراق برای مقابله با فشار ايران ،تالش میكرد به عراق نزديك شود.
عالوه بر آن ابرقدرت شرق نيز می كوشيد از وضعيت موجود سود جويد و راه بازگشت ايران
به اردوگاه غرب را كامالً مسدود نمايد .شوروی سابق از يك طرف با تقويت ارتش عراق به
ويژه بخش نيروی هوايی ،اين كشور را قادر می ساخت كه با سقف پروازی بلندتر از سامانه
پدافند هوايی ايران ،به سادگی حتی در آسمان تهران حضور يابد و درعين حال آنها
(شوروی ساب ق) به ليبی اجازه دادند كه تعداد معدودی از موشکهای دوربرد اسکاد را در
اختيار ايران قرار دهد.
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ادامه مخالفت ايران با خواسته روسها مبنی بر حمايت نکردن ايران از مجاهدين افغانی
در مقابل اشغالگران روس ،سبب گرديده بود كه روسها بيشتر جانب عراق را داشته باشند.
ايران با توجه به گسترش دامنه مخاصمه و تشديد جنگ نفتكشها ،ادامه بمباران
شهرها و استفاده عراق از سالحهای شيميايی ،همچنان به مقاومت و حمالت تهاجمی خود
در مقابل عراق ادامه داده و به عناصر درون نظام اجازه داد كه راهکار سياسی را به عنوان
يکی از راهحلها تعقيب كنند و لذا پارهای تحركات و فعاليتهای سياسی از قبيل ديد و
بازديدهای ديپلماتيك در سياست خارجی ايران آغاز شد.
در اسفندماه پنجمين سال جنگ قوای مسلح جمهوری اسالمی ايران عمليات بزرگ
تهاجمی بدر را در منطقه هورالعظيم و با هدف تهديد بصره اجرا كرد.
عمليات بدر در واقع همان طرح تکامليافته عمليات خيبر بود كه عليرغم شکستهشدن
خطوط دفاعی عراقیها و با وجود ايثارگریهای حماسهساز رزمندگان جمهوری اسالمی
ايران ،برتری آتش توپخانه و فشار هواپيماهای عراقی همراه با به كارگيری گازهای شيميايی
سبب گرديد كه نيروهای خودی نتوانند مناطق متصرفی در شمالشرق بصره و شرق
رودخانه دجله را حفظ كرده و ناگزير به مواضع اوليه مراجعت كردند.
در عمليات بدر عراق از سالحهای شيميايی استفاده وسيعی كرد و ابعاد گسترده ناشی
از اين امر ،به تدريج افکار عمومی محافل جهانی را جلب كرده و دبير كل سازمان ملل متحد
استفاده از سالحهای شيميايی را محکوم كرد و همچنين شورای امنيت طی بيانيهای كاربرد
اين نوع سالح از سوی عراق را محکوم ساخت كه با اعتراض عراق مواجه گرديد.
در پايان سال پنجم جنگ می توان گفت كه نوعی توازن قدرت بين ايران و عراق برقرار
شده بود كه مانع میشد جنگ به سرنوشت قطعی خود منتهی گرديده و باز هم حالت
فرسايشی داشته باشد .اگرچه عراق از كمكهای تسليحاتی شرق و غرب برخوردار بود اما
متقابالً نيروهای ايران با استفاده از روحيه و انگيزه باال ،ضعفها و كاستیهای خود را جبران
مینمودند كه نهايتاً به نوعی توازن قوا میانجاميد.
در اسفندماه  1636دبيركل سازمان ملل (خاوير پرز دوكوئيار) يك طرح هشتمادهای
به دولتهای ايران و عراق جهت اظهارنظر ارائه كرد كه طی آن از طرفين خواسته شده بود





به صلح عالقهمندی نشان داده ،آتشبس را پذيرفته ،از كاربرد سالحهای كشتارجمعی
خودداری نموده ،حمله عليه هواپيماهای غيرنظامی و كشتیهای تجاری را متوقف كرده و
آماده مبادله اسرای جنگی باشند.
از نظر دولت ايران نکات مثبتی در اين طرح وجود داشت ،اما جمهوری اسالمی بر اين
باور بود كه مواضع شورای امنيت از آغاز جنگ به بعد هيچ وقت نسبت به ايران بیطرفانه و
عادالنه نبوده است ،اما در پاسخ به اين طرح عالقهمندی خود را به صلح اعالم داشت .نهايتاً
در سير حوادث و تحوالت ،طرح هشتمادهای دبيركل سازمان ملل متحد نيز راه به جايی
نبرد .در اواسط مهرماه ( 1636اكتبر  )1992روابط رسمی سياسی امريکا و عراق مجدداً
برقرار گرديد و اين امر نشان میداد كه امريکا هرچه بيشتر به عراق نزديك شده است.
ت) سال ششم جنگ
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عراق كه حفظ موقعيت دفاعی خود را در برابر تهاجمات نيروهای مسلح جمهوری
اسالمی ايران در چهار سال اخير جنگ ناشی از برتری تسليحاتی و اطالعاتی ارزيابی میكرد
بيش از گذشته در مورد خريد سالح و تجهيزات و فناوری دفاعی فعاليت میكرد.
حاميان عراق نيز از دو اردوگاه شرق و غرب ،بر پايه همين مالحظه ،همچنان سيل
سالح و تجهيزات را به سوی عراق سرازير كرده بودند و حمايت سياسی و نظامی جهان از
عراق روز به روز افزايش میيافت .كمكهای اطالعاتی امريکا به عراق ،تسهيل در انتقال
فناوری تسليحاتی و نيز حمايت مالی بعضی از كشورهای منطقه و فرامنطقهای ارتش عراق را
به رغم آسيبهای فراوانی كه متحمل میشد ،تقويت میكرد و در نتيجه اين وضعيت،
رزمندگان نيروهای مسلح ايران به علت برتری آتش توپخانه ،قوای زرهی و قدرت هوايی
ارتش عراق با مشکالت مواجه شده و اين امر مانع از تثبيت و نگهداری مواضع متصرفی
میگرديد و همچنين خريدهای ناچيز تجهيزاتی كه از دالالن بينالمللی صورت میگرفت و
غالباً شامل تجهيزات سبك و يا قطعات يدكی بود به هيچ وجه تکافوی نيازهای روزافزون را
نمیكرد و نيز خريد پارهای تجهيزات كه از كرهشمالی ،چين و اتريش صورت میگرفت به
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علت ضعف فناوری و تعداد اندك ،دردی را دوا نمیكرد و لذا در مقابل ارتش عراق ،نيروهای
مسلح خودی از لحاظ تجهيزاتی روز به روز ضعيفتر میشدند.
در اين زمان ،فرانسه ،انگليس ،برزيل و تعدادی از كشورهای اروپايی شرقی نيز جزو
فروشندگان و ارسالكنندگان بزرگ تسليحاتی به عراق درآمده بودند.
در سال ششم جنگ ،عمليات بزرگ آفندی با خالقيت و طراحی سپاه ،موسوم به
والفجر 9در اواخر بهمنماه  1639برای تصرف بندر فاو عراق (تقريباً در دهانه اروندرود) با
موفقيت اجرا شد .اما هدف اصلی و بعدی اين عمليات كه پيشروی بهسوی بصره از سمت
جنوب بود ،به علت مقاومت سرسختانه عراق مقدور نگرديد .فتح فاو آثار و نتايج برجسته و
قابلتوجهی به دنبال داشت ،زيرا نخستين بار پس از فتح خرمشهر ،منطقه متصرفی در يك
عمليات بزرگ تثبيت شده و نگهداری آن مقدور گرديده بود .اين مسئله به منزله ناتوانی
عراق در دفاع و متقابالً توانمندی نيروهای خودی برای تهاجم ارزيابی گرديد.
ارتش عراق پس از  72روز تالش آفندی و نااميدی از بازپسگيری فاو ،به دليل نگرانی
از آسيب پذيری مواضع دفاعی و استحکامات خود در مقابل تهاجمات غافلگيرانه و
شهادتطلبانه نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران به نوعی درصدد تجديدنظر در راهبرد
خود و تغيير وضعيت از موقعيت دفاعی به تهاجمی برآمد كه اين راهبرد به «دفاع متحرك»
موسوم شد.
در راستا ی اين راهبرد ،دشمن يك سلسله تهاجماتی را در صحنههای عملياتی
شمال غرب و غرب سازمان داد كه اولين آنها در جبهه شمالی و در منطقه عملياتی والفجر9
(منطقه چوارته در حوالی سليمانيه عراق) در اسفندماه  1639و آخرين آنها تصرف مجدد
شهر مهران در استان ايالم در اواخر ارديبهشتماه  1632بود.
پس از تهاجم عراق به مهران ،هر دو اردوی خودی و دشمن به فرصتی برای آمادگی
مجدد نياز داشتند .عمليات موفقيتآميز قوای خودی برای بازپسگيری مهران در مردادماه
( 1632كربال  )1پايانی بود بر راهبرد دفاع متحرك عراق و به اين ترتيب بار ديگر ارتش
عراق در الك دفاعی فرو رفت و در پشت خاكريزها و دژهای خويش در انتظار تهاجمات
جديد ايران نشست.





عراق در زمان اجرای راهبرد جديد دفاع متحرك خود كه حدود دو ماه به درازا كشيده
بود ،جمعاً يازده حركت تهاجمی در مناطق شمالی و ميانی و جنوبی جبهه جنگ انجام داد
كه عليرغم پارهای موفقيتها نتايج چندان درخشانی را نتوانست كسب نمايد.
در ششمين سال جنگ عالوه بر عمليات والفجر( 9فتح فاو) جمعاً  7عمليات ديگر
عمدتاً در جبهههای ميانی و شمالی به عمل آمد كه میتوان گفت به استثنای عمليات فاو،
ساير عملياتها همچنان جنبه فرسايشی داشتند.
عمليات فتح بندر فاو عراق ،يکی از مهمترين عملياتهای جنگی ايران بود و آثار
نظامی ،سياسی و روانی مهمی بر عراق ،منطقه و حتی معادالت جهانی در قبال جنگ ايران
و عراق داشت .زيرا با اين عمليات ،ارتباط دريايی مستقيم عراق با خليج فارس قطع شد و
قوای ايران به بصره و مرز عراق با كويت نزديك شدند.
اثر اين عمليات چنان بود كه چند روز پس از آن شورای امنيت بنا به درخواست عراق
و ساير اعضای گروه اتحاديه عرب (اردن ،تونس ،مراكش ،كويت ،عربستان سعودی و يمن
شمالی) تشکيل جلسه داد .جلسات شورا نزديك به دو هفته طول كشيد و عدهای از اعضای
اتحاديه عرب و ازجمله دبيركل اتحاديه در سخنرانیهای خود ،ايران را متجاوز خواندند،
ايران در بحثهای شورا شركت نکرد ،ولی نظريات خود را بطور غيرمستقيم از طريق دبيركل
سازمان ملل متحد مطرح كرد.
به هر صورت شورای امنيت در اوايل اسفندماه  1639قطعنامه  292خود را به اتفاق آرا
صادر كرد كه در واقع همان طرح پيشنهادی گروه اتحاديه عرب بود.
در تحليل اين قطعنامه كه با فاصله يك سال و  9ماه از قطعنامه قبلی ( )222صادر
شده بود ،میتوان گفت كه مانند قطعنامههای قبل مسئله تجاوز و معرفی مسبب شروع
جنگ در اينجا نيز به فراموشی سپرده شده و فقط طوالنی شدن جنگ موجب نگرانی اعالم
گرديده بود .عراق اعالم داشت چنانچه دولت ايران قطعنامه  292را رسماً بدون قيد و شرط
قبول كند عراق آماده اجرای آن است.
جمهوری اسالمی ايران اعالم نمود كه آن قسمت از قطعنامه كه به كل موضوع جنگ و
خاتمه خصومتها مربوط میشود ناقص ،بیاعتبار و غيرقابل اجرا است ،و تا زمانی كه شورا
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قادر نباشد به رغم نفوذ برخی از اعضای دائم ،كه بر اتخاذ مواضع يكطرفه اصرار میورزند،
مواضع عادالنه و مبتنی بر مسئوليتها و وظايف خود را اعمال نمايد ،مسئوليت ادامه جنگ
بر عهده شورا است و اينکه چرا شورا عراق را در حمله به خاك ايران محکوم نکرده است .به
اين ترتيب اين قطعنامه نيز بیاثر ماند.
سیر جنگ در سال هفتم
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پس از فتح فاو و احساس تغيير توازن در جنگ به نفع ايران و آسيبپذيری خطوط
دفاعی دشمن در مقابل تهاجم قوای خودی ،طرحريزی برای اجرای يك عمليات بزرگ با
اميد به يکسره كردن كار جنگ آغاز شد.
برای اين عمليات جديد ،منطقه ابوالخصيب در كرانه غربی اروندرود و منطقه عمومی
جنوب بصره انتخاب گرديد تا اوالً شبهجزيره فاو به طور كامل تصرف شده و راه دريايی عراق
از خور عبداهلل مسدود گردد و ثانياً بصره از جنوب به محاصره درآيد.
كمبود نيروی مورد نياز و كاستی تجهيزات و ضرورت بسيج تازهای از نيروهای مردمی برای
تأمين نيروی كافی و  ...از جمله عواملی بودند تا اجرای عمليات به تأخير افتد.
به هرحال عمليات در ابوالخصيب كه پيشبينی میشد سرنوشت جنگ را تعيين كند و
به همين علت از قبل ،والفجر  13نام گرفته بود در  32/13/6به مرحله اجرا درآمد ،اما به
علت هوشياری دشمن و احتماالً لو رفتن عمليات با واكنش شديد و حسابشده دشمن
مواجه گرديد كه ادامه عمليات متوقف شده و به كربالی 9تغيير نام يافت .بالفاصله پس از
آن نيروی خودی با شناسايی نقاط ضعف دشمن ،ظرف  16روز بعد ،عمليات بزرگ كربالی2
را با طراحی و هدايت سپاه ،اجرا كرد .در اين عمليات نيروی خودی با حمله از شمال به
جنوب ،توانست پهلوی دشمن را شکافته و آرايش آن را در هم بريزد .اين عمليات كه در
تاريخ  32/13/19و با غافلگيری مطلق دشمن آغاز شد 23 ،روز به طول انجاميد و خسارات و
تلفات سنگينی بر عراق وارد نمود ،اما قوای خودی به علت فرسودگی و كمبود نيرو و
تجهيزات نتوانست به هدف اصلی خود يعنی بصره دست يابد.





به هر حال شکستن خطوط دفاعی عراق در شرق بصره و عبور رزمندگان ايرانی از
مواضع مستحکم پدافندی دشمن تحسين كارشناسان نظامی جهان را برانگيخت.
تنها  2روز پس از آغاز عمليات كربالی ،2يعنی از تاريخ  32/13/21سومين مرحله از
جنگ شهرها با بمباران سوسنگرد آغاز شد و به مدت  92روز ادامه يافت .در اين مرحله كه
 33شهر كشور هدف بمباران هوايی و حمالت موشکی دشمن قرار گرفت ،مجموعاً  6323نفر
شهيد و حدود 11هزار نفر مجروح شدند.
در اولين دور از جنگ شهرها كه از  36/12/16پس از آغاز عمليات بدر شروع شد و به
مدت  69روز ادامه يافت 1227 ،نفر شهيد و حدود  9233نفر مجروح شدند .دومين دور از
جنگ شهرها از  39/6/2آغاز گرديد و  19روز ادامه يافت و در اين مرحله  273تن شهيد و
حدود  1633نفر مجروح شدند.
البته عراق قبل از اين به كرات شهرهای اهواز ،دزفول ،شوش ،آبادان ،سوسنگرد،
كرمانشاه و را مورد حمالت موشکی ،توپخانه و هواپيما قرار داده بود ،ليکن حمله هوايی
عراق به تهران در اسفندماه  1636آغاز و عمليات مقابله به مثل ايران موجب گرديد كه
مجموعه اقدامات ايران و عراق در  6مرحله فوقالذكر به جنگ شهرها مشهور شود.
عراق اساساً از حمله به شهرها و مناطق مسکونی دو هدف را دنبال میكرد:
جبران شكست نظامي در جبهههاي نبرد
فشار روحي و رواني به مردم ایران

بنابراين هرگونه ازسرگيری حمالت هوايی به شهرها ،يا تشديد و گسترش آن ،نشاندهنده
وضعيت نامطلوب نظامی عراق در جبهههای نبرد و تالش برای بهبود آن تلقی میشد .تداوم
جنگ شهرها نتيجه موردنظر عراق را در پی نداشت ،زيرا عمليات مقابله به مثل ايران ،سبب
میگرديد كه عراق به ناچار جنگ شهرها را متوقف نمايد.
از ديگر موضوعات مهم در سال هفتم جنگ ،تغيير جبهه اصلی از جنوب به شمال در
فروردينماه  1637بود ،زيرا كليه محورهای وصولی به سمت بصره كه میتوانست مورد
استفاده قوای ايران باشد با سد موانع بسيار مستحکم و مواضع پدافندی قوی مسدود و تقريباً
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نفوذناپذير شده بود ،و ديگر آنکه سلطه ضعيف ارتش عراق بر كردستان عراق و قدرت
نيروهای كرد معارض عراقی كه با ايران همکاری میكردند سبب تسهيل عمليات نيروی
ايران در شمال عراق به نظر میرسيدند .مضاف بر اينکه شهر كركوك كه بعد از بغداد و بصره
سومين شهر بزرگ و بااهميت عراق بود میتوانست برای نيروهای ايران قابل وصول باشد.
در هفتمين سال جنگ قوای خودی مجموعاً  13عمليات آفندی در سراسر جبههها
عليه دشمن انجام دادند و حدود  27مورد عمليات نامنظم و چريکی از نوع كمين ،دستبرد و
خرابکاری به اجرا درآمد كه در مجموع اين عمليات ،تلفات سنگينی بر نيروی انسانی و
ضايعات و خسارات قابل توجهی بر تجهيزات دشمن وارد شد.
تحرکات سیاسي در سال هفتم جنگ

در هفتمين سال جنگ و در حالی كه ضرورت دستيابی سريعتر به يك پيروزی قاطع و
سرنوشتساز ،برای خاتمه دادن به جنگ ،فعاليتهای همهجانبهای را در ابعاد سياسی و
نظامی ،گسترش میداد ،افشای ماجرای مك فارلين در  16آبانماه  1632كليه تحوالت
سياسی و نظامی جنگ را تحت تأثير قرار داد و اوضاع را بيش از پيش برای ايران سخت و
دشوار كرد.
زمينههای شکلگيری مذاكرات پنهانی مقامات امريکايی با پارهای عناصر واسطه ايرانی
با مبادله قطعات يدكی نظامی به ايران در مقابل آزادی گروگانهای امريکايی در لبنان از
 1639آغاز شد .ناتوانی امريکايیها به رغم تالشهای سوريه برای حل معضل گروگانگيری
در لبنان و هواپيمای ربودهشده شركت هواپيمايی

T.W.A

در خردادماه  1639و متقابالً

ميانجيگری آقای هاشمی رفسنجانی در اين قضايا ،توجه امريکا را مجدداً به ايران معطوف
ساخت؛ اگرچه عوامل ديگری هم در اين زمينه مؤثر بودند.
در  9خردادماه  )1993( 1632يك هيئت  3نفره امريکايی به رياست مك فارلين
مشاور امنيت ملی رونالد ريگان رئيسجمهور وقت امريکا ،به منظور مذاكره با مقامات ايران با
هواپيما وارد تهران شدند و مذاكرات خود را با عناصر واسطه ايرانی آغاز كردند و طی چهار
روز اقامت در تهران و هفت دور مذاكره و گفتوگو به دليل حاصل نشدن نتيجه و حضور





نيافتن مقامات رسمی و بلندپايه ايرانی در اين مذاكرات ،هيئت مزبور در وضعيتی نامناسب
مجبور به مراجعت گرديد ،ولی افشای اين روابط كه  3ماه بعد و در آبانماه  1632صورت
گرفت ،به نحو آشکاری بر روند تحوالت جنگ تأثير گذاشت و بازتاب بسيار نامطلوبی برای
سياست خارجی امريکا به وجود آورده و ريگان را با مشکالت فراوانی روبرو ساخت و در
نتيجه ،بخشی از تالش امريکا برای خروج از اين وضعيت و كسب اعتماد مجدد متحدين
خود در منطقه و تشديد فشار به ايران و افزايش كمك به عراق بود و لذا اطالعات ذیقيمتی
در مورد ايران به خصوص وضعيت نظامی آن را در اختيار عراق قرار داد .ماجرای مك فارلين
در آبانماه  1632به دستور امام(ره) و توسط آقای هاشمی رفسنجانی رسماً افشا گرديد.
در سال هفتم جنگ ،خطمشی راهبردی عراق ،برای فشار هرچه بيشتر قطع صدور
نفت ايران بود و به اين لحاظ حمالت هوايی عراق عليه پايانههای نفتی و نفتكشهای حامل
نفت صادراتی ايران تشديد گرديد و صدور نفت ايران با اشکال مواجه شد و عالوه بر آن
قيمت هر بشکه نفت به كمتر از  13دالر كاهش يافت و به اين ترتيب وضعيت اقتصادی
ايران رو به وخامت بيشتری گذاشت و به دليل كمبود شديد ذخاير ارزی واردات كشور دچار
مشکل گرديد و اقشار مستضعف و ميانی جامعه با سختیهای روزافزونی مواجه شدند.
از ديگر رخدادهای مهم در بعد سياسی جنگ در سال هفتم صدور قطعنامه 299
شورای امنيت است.
دو ماه پس از عمليات كربالی 2 ،9و  3در اسفندماه  1632تالشهای شورای امنيت
برای تهيه و تنظيم قطعنامهای كه بتواند خواستههای ايران را پوشش دهد آغاز شد كه در
پايان تيرماه  1633به صدور قطعنامه معروف  299منجر گرديد .قطعنامه  299به گونهای
تنظيم و تهيه شده بود كه اگرچه تا حدودی حقوق ايران را تأمين میكرد ،اما در عين حال
تقدم و تأخر بندهای آن امکان محکوم كردن عراق را ميسر نمیساخت؛ بنابراين جمهوری
اسالمی ايران پذيرش قطعنامه را منوط به اصالح تقدم و تأخر بندهای آن كرد .عراق اگرچه
قطعنامه را پذيرفته بود اما با اصالح قطعنامه و جابجايی بندهای آن مخالفت كرد و همچنان
بحث و گفتو گو بر سر چگونگی اجرای قطعنامه ادامه يافت و ايران آن را نه رد و نه قبول
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میكرد و تالشهای ديپلماتيك ايران برای تعديل قطعنامه  299و ممانعت از صدور قطعنامه
مجدد عليه ايران معطوف شد.
در نيمه اول  1633نيروی دريايی امريکا ظاهراً به بهانه حمايت از كشتيرانی تجارتی
بينالمللی بنا به دعوت كويت ،به خليج فارس وارد شد و تالش امريکا برای افزايش تحريم
اقتصادی ـ نظامی ايران نيز شدت گرفت .شوروی نيز كه از مسئله ارتباط پنهانی ايران با
امريکا نگران شده بود از دو جهت درصدد بهرهبرداری برآمد و میكوشيد از يك طرف با
نزديك شدن به عراق اثبات كند شوروی همپيمان مطمئنتری است و از طرف ديگر با
تقويت نيروی هوايی عراق و بمباران تهران به مسئوالن جمهوری اسالمی تفهيم كند كه
برای اينگونه روابط بايد غرامت سنگينی را پرداخت نمايد.
به اين ترتيب هفتمين سال جنگ در حالی پايان يافت كه عليرغم تثبيت توازن نظامی
به سود نسبی ايران ،كسب پيروزی بزرگ و سرنوشتساز مورد نظر ميسر نگرديده و عالوه بر
آن ،دامنه فشارهای سياسی و اقتصادی عليه ايران گسترش يافت و موانع و دشواریهای
ادامه جنگ و فايق آمدن بر اين مشکالت و برخورداری از وضعيت مساعد برای خاتمه دادن
به جنگ ،بيش از پيش خودنمايی میكرد.
سیر جنگ در سال هشتم

مهرماه  1377ـ شهریورماه 1376

در نيمه اول سال هشتم جنگ (مهرماه  1633ـ اسفندماه  )1633قوای خودی  9حمله
را عليه دشمن سازمان داد كه منجر به تصرف پارهای مناطق مانند شهر ماووت و شهر
حلبچه در كردستان عراق (منطقه عمومی سليمانيه) در  1633/12/26گرديد .در خالل اين
حوادث ،گفتوگوهای ديپلماتيك بر سر چگونگی اجرای قطعنامه 299و تقدم و تأخر بندهای
آن ادامه داشت.
پس از تصرف حلبچه ،دور جديد جنگ شهرها عليه ايران آغاز شد و برای اولين بار
موشكهای عراقی كه برد آنها به كمك تکنسينهای خارجی به ويژه آلمان ،آرژانتين و روس
افزايش يافته بود به تهران اصابت كرد .آغاز دور جديد جنگ شهرها با بمباران شديد
شيميايی حلبچه توسط رژيم بعثی عراق توأم بود.





در سال هشتم جنگ ،فشارهای سياسی امريکا و شوروی بر ايران تشديد گرديد و
اعمال تحريم های اقتصادی و نظامی بر ايران ،ظرفيت و توانايی كشور را در مقابله با عراق
هرچه بيشتر تحليل میداد .در عوض عراق با دريافت كمكهای اطالعاتی از امريکا و
كمكهای تسليحاتی از شوروی و پارهای از كشورهای غربی نيروهای مسلح خود را تقويت
نموده و توازن قدرت نظامی به سود عراق تغيير كرده بود.
در فروردينماه  37امريکايیها به دو سکوی حفاری چاهنفت ايران در خليج فارس
حمله كردند و اندكی پس از آن در  1637/1/29دو فروند ناو و يك فروند ناوچه نيروی
دريايی ايران در آبهای بندرعباس مورد حمله موشکی امريکا قرار گرفتند و تلفات و
ضايعات سنگينی بر آنها وارد شد.
در  37/1/29عراقیها غافلگيرانه و پس از حمله گسترده شيميايی به خطوط پدافندی
ايران در فاو ،با سپاهی مجهز (حدود  13لشکر) به اين منطقه يورش آوردند و اين شهر
سقوط كرد .بدون ترديد افزايش توان نظامی عراق كه با كمك استکبار جهانی صورت گرفته
بود و تغيير راهبرد اين كشور از حالت تدافعی به تهاجمی و متقابالً ضعف توان سياسی،
اقتصادی و نظامی ايران به علت اعمال تحريمهای گسترده و انزوای سياسی ،نقش اساسی را
در تغيير توازن نظامی به سود عراق داشت و لذا مهار تهاجمات عراق در مرحله جديد ،امری
بسيار دشوار بود.
ارتش عراق در تداوم تهاجمات خود در صبح چهارم خردادماه  1637حمله به منطقه
شلمچه در خوزستان را آغاز كرد كه منجر به سقوط شلمچه گرديد.
در روزهای پايانی خردادماه  1637منافقين (سازمان مجاهدين خلق) مستقر در خاك
عراق به كمك ارتش عراق كه آنها را تجهيز كرده و سازمان داده بود به مهران و دهلران
حمله كردند.
در تاريخ چهارم خردادماه  1637تهاجم نيروهای عراقی به جزاير مجنون در هورالعظيم
آغاز شد كه سقوط اين جزاير را در پی داشت .در مورد علل سقوط اين مناطق به دست
عراقیها میتوان به عوامل زير اشاره كرد:

الف) توسعه توان رزمی عراق به نحو چشمگير؛
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ب) توسعه نيافتن توان رزمی ايران متناسب با گسترش دامنه جنگ؛
پ) استفاده بیپروای عراق از سالحهای شيميايی به دليل برخورداری از حمايتهای
فنی ،سياسی و تبليغاتی غرب.
در حالی كه در مجموع وضعيتی نگرانكننده در جبههها (برای نيروهای مسلح و
مسئوالن نظام) به وجود آمده بود ،در  37/9/12امريکايیها يك فروند هواپيمای مسافربری
ايران (بر فراز خليج فارس و درحالی كه در كريدور بينالمللی پرواز میكرد) را با  2فروند
موشك كه از رزمناو وينسنس شليك شده بود ،سرنگون كردند كه به شهادت بيش از 293
نفر مسافر و خدمه پروازی آن منجر شد و اين حادثه میتوانست با درگيریهای قبلی خليج
فارس نشانهای از تشديد تهديدات و تخاصم امريکا عليه ايران باشد .تداوم حمالت عراق
سبب گرديد كه مناطقی در محدوده جبهه ميانی را به اشغال درآورد .در اين مرحله و با
برآورد امکان هجوم عراق به جبهه جنوبی ،قوای خودی ،شهر حلبچه در شمال كردستان
عراق را تخليه كرد.
با توجه به تهديدات جديد و تشديد فشارهای بينالمللی عليه جمهوری اسالمی ايران
به خصوص از جانب امريکا و شوروی و احتمال تداوم هرچه بيشتر تهاجمات عراق ،امام
خمينی(ره) با يك تصميم ناگهانی اوضاع را دستخوش تغيير كرد و روز دوشنبه 1637/9/27
جمهوری اسالمی ايران پذيرش قطعنامه  299شورای امنيت سازمان ملل متحد را رسماً
اعالم كرد .سه روز پس از پذيرش قطعنامه  299از سوی ايران ،ارتش عراق تهاجم ديگری را
در منطقه جنوب و در شمال خرمشهر سازمان داد ،به نحوی كه خرمشهر در آستانه سقوط
مجدد قرار گرفت.
با صدور فرمان امام خمينی مبنی بر حضور هرچه سريعتر و هرچه بيشتر نيروهای
بسيجی و مردمی در جبههها و مقابله با تهاجمات جديد رژيم بعثی ،جنبش تازهای در
جبههها پديد آمد و نيروهای متجاوز به عقب رانده شدند.
درحالی كه آخرين تانكها ی دشمن از منطقه جنوب به طرف مرز عقب زده میشدند،
تهاجم نظامی سازمان يافته منافقين (سازمان مجاهدين خلق كه به طور مسلحانه با نظام
جمهوری اسالمی در مبارزه بود و از سوی عراق حمايت میگرديد) به سوی كرمانشاه آغاز





شد .منافقين به صورت يك يگان مجهز موتوريزه با استعدادی بيش از  2333نفر در
وضعيتی كه نيروهای مسلح ايران به شدت درگير تهاجمات جديد عراق در مناطق مختلف
شده بود ،در منطقه شمال دشت ذهاب از مرز عبور كرده ،پس از دور زدن گردنه پاطاق خود
را به شهر اسالمآبادغرب رسانيده و به سوی كرمانشاه ادامه پيشروی دادند .اما در تنگه
چهار زبر با مقاومت قوای خودی روبرو شد كه پيشروی آنان را سد نموده و از دو سو به آنان
حمله كردند ،يکی از پهلو و عقب ،از سمت اسالمآبادغرب و يکی از جلو با كاربرد وسيع
بالگرد .بدين ترتيب قوای منافقين درهم شکست و تلفات سنگينی بر آنها وارد شد و
باقيمانده آنها از راه های كوهستانی فرار كرده و پراكنده شدند .تهاجم منافقين كه يك
درگيری سه روزه را به وجود آورده بود نهايتاً در  37/2/3با سركوب كامل نيروهای منافق به
پايان رسيد.
در سال هشتم جنگ قوای خودی جمعاً  9عمليات آفندی در مقياس بزرگ و كوچك عليه
نيروهای دشمن در سراسر جبههها به عمل آورد و متقابالً در نيمه اول سال  1637دشمن نيز 9
اقدام آفندی بزرگ عليه قوای خودی انجام داد كه شرح و نتايج آن قبالً بيان گرديد.
در اين مرحله بار ديگر حضور گسترده مردم در جبهههای جنوب و غرب و تالشهای
نيروهای مسلح به تحركات جديد دشمن ،كه میكوشيد با تداوم عمليات تهاجمی خود به
امتيازاتی دست يابد ،پايان داد و در روز  1637/2/29دبيركل سازمان ملل آتشبس رسمی را
اعالم كرد و اندكی بعد نيروهای ناظر سازمان ملل (يونيماك) در مرز مشترك ايران و عراق
مستقر شده و عمالً آتشبس بين دو كشور برقرار گرديد و مذاكرات طرفين با نظارت سازمان
ملل متحد در سطح وزرای امورخارجه برای برقراری صلح و اجرای قطعنامه  299آغاز گرديد.
می توان گفت كه حالت نه صلح و نه جنگ تا زمان سقوط رژيم صدامحسين در  2336ادامه
داشت.

تاريخ جنگ تحميلی عراق عليه ايران
کتابشناسي
اسدی ،هيبتاله؛ ارتش در فاو؛ هيئت معارف جنگ شهيد سپهبد علی صيادشيرازی.
بختياری ،مسعود؛ عملیات بیتالمقدس و آزادي خرمشهر؛ گروه معارف جنگ شهيد صيادشيرازی.
بختياری ،مسعود؛ عملیات طریقالقدس؛ گروه معارف جنگ شهيد صيادشيرازی.
دروديان ،محمد؛ سیري در جنگ ایران و عراق؛ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه.
دروديان ،محمد ،نبردهاي شرق بصره؛ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه.
دروديان ،محمد؛ نقد و بررسي جنگ در چهار جلد؛ مركز مطالعات و تحقيقات سپاه پاسداران.
رشيد ،محسن؛ گزارشي کوتاه از جنگ ایران و عراق؛ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه.
كاظمی ،محسن؛ ناگفتههاي جنگ (خاطرات شهید صیادشیرازي)؛ حوزه هنری بنياد شهيد.
گروه نويسندگان؛ ارتش در هشت سال دفاع مقدس3 ،ج .سازمان عقيدتی سياسی ارتش ج .ا .ا.
گروه نويسندگان؛کارنامه عملیات سپاهیان اسالم در  8سال دفاع مقدس؛ مركز فرهنگی سپاه
پاسداران.
گزارش کمیسیون تاور .وزارت امورخارجه (به صورت بولتن تهيه شده).
لطفزادگان ،عليرضا؛ روزشمار جنگ ایران و عراق؛ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه.
معينوزيری ،نصرتاهلل؛ تجزیه و تحلیل جنگ تحمیلي از دیدگاه اصول جنگ؛ پروژه تحقيقاتی
برای دانشکده فرماندهی ستاد ارتش.
معينوزيری ،نصرتاله؛ تحلیلي بر عملیات خیبر؛ سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
ارتش.
معينوزيری ،نصرتاهلل؛ نیروي زمیني و عملیات فتحالمبین؛ گروه معارف جنگ شهيد
صيادشيرازی.
ولدانی ،جعفر؛ ریشههاي تاریخي اختالفات ایران و عراق.
هاديان ،عباداهلل؛ هشت سال دفاع مقدس؛ نيروی زمينی ارتش ج .ا .ا.
هدايتی ،عباس؛ تحلیلي از جنگ تحمیلي عراق علیه ایران؛ دفتر حقوقی وزارت خارجه.
هدايتی ،عباس؛ شوراي امنیت و جنگ تحمیلي؛ دفتر مطالعات سياسی و بينالمللی وزارت خارجه.
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نقش ارتش در تأمین ثبات و امنیت داخلي کردستان
مقدمه

الف) در مقدمه بايد به عرض برسانم آنچه كه به صورت خيلی مختصر و اجمال در اين
دو الی سه ساعت آموزش برای شما بيان میشود ،مطالب و جرياناتی است كه شخصاً شاهد
و يا در مسير جريان آن بودهام .مبارزه ده ساله با ضدانقالب در كردستان دامنه وسيعی دارد
كه با مطالعه و تحقيق منابع موجود میتوان به آن پی برد.
ب) چرا منطقه كردستان برای براندازی نظام نوپای جمهوری اسالمی انتخاب گرديد:
 )1اوضاع جغرافيايی :منطقه كوهستانی ،آب و هوای معتدل و سرد ،خطوط
ارتباطی بين شهرها كه اغلب جادهها خاكی و دسترسی اكثريت با مشکل
مواجه بوده است.
 )2اوضاع اجتماعی و اقتصادی :مردم منطقه مسلمان ،سنی مذهب (شافعی) و
به شغل گله داری ،كشاورزی ،قاچاق كاال در مرز مشغول بوده و از نظر
اقتصادی جزو طبقه متوسط و ضعيف كشور به حساب میآمدند.
 )6اوضاع سياسی منطقه :دولت مركزی اين مناطق را به وسيله سران عشاير و
خوانين اداره میكرد كه اغلب آنها با ساواك رابطه مستقيم داشتند.
 )9سهولت پشتيبانی خارجی از گروهكهای برانداز داخلی به علت همجواری با
مرز عراق .كليه گروهكها از پشتيبانی همهجانبه از طرف كشور عراق يا
كشورهای شرقی و غربی برخوردار بودهاند.
 )2سابقه تاريخی احزاب در منطقه.

* سرتيپ ستاد سيد حسام هاشمی ،سرتيپ 2ستاد احمد اسدی.





تاریخچه احزاب در کردستان
حزب دمكرات

پس از حمله آلمان به شوروی در تابستان سال  ،1991جبهه متحدی از دولتهای
شوروی ،امريکا ،انگليس و فرانسه در مقابل كشورهای محور «آلمان ،ايتاليا ،ژاپن» كه آغازگر
جنگ بودند تشکيل گرديد و با وجود بیطرفی ايران در جنگ جهانی دوم به منظور ريشه كن
نمودن نفوذ آلمان و همچنين رساندن مهمات و اسلحه به شوروی در تاريخ  1623/3/6كشور
ايران از دو طرف شمال و جنوب مورد تهاجم شوروی و انگليس و امريکا قرار گرفت كه در
نتيجه قسمتهای شمالی ايران توسط ارتش شوروی و جنوب و مركز توسط امريکا و انگليس
به تصرف درآمد .ارتش شوروی در شمال غرب تا شهر بانه نفوذ كرد ،ولی پس از يك هفته
مجدداً به اروميه برگشت ،در نتيجه شهر مهاباد و چند شهر كردنشين شمالی دست نخورده
ماند ،در همين اثنا محمد رشيدخان يکی از سركردگان عشايری كردستان عراق ،شهر بانه را
به تصرف خود درآورد و در تاريخ  1623/7/6مهاباد را نيز تصرف نمود.
در دیماه  1623رفت و آمد افسران روسی به منطقه مهاباد آغاز شد و آنها روی افراد
سرشناس منطقه مهاباد از جمله فردی به نام قاضی محمد كار كردند تا اينکه در تاريخ
 1621/2/22قاضی محمد اولين كنگره گروهك كومله را در مهاباد تأسيس نمود كه تا سال
 1629فعاليت داشت .اين حزب به علت نداشتن نفوذ در بين مردم چندان موفق نبود.
لذا در  1629/2/22قاضی محمد حزب منحله كومله را به حزب دمکرات تبديل نمود و
مستقيماً زير نظر اتحاد جماهير شوروی فعاليت خود را آغاز نمود و ارتباط خود را با حزب
منحله دمکرات آذربايجان به رهبری پيشهوری برقرار ساخت .بر اساس توافقنامه كنفرانس
تهران در  7الی  9آذرماه  1622كه با شركت استالين ،روزولت و چرچيل در تهران برگزار
شد ،قرار شد بعد از  3ماه پس از پايان جنگ جهانی دوم ،كشورهای همپيمان ،نيروهای خود
را از ايران خارج كنند .جنگ جهانی دوم در تاريخ  1629/9/19در اروپا و  1629/3/11در
آسيا پايان پذيرفت و نيروهای امريکايی در آذرماه يعنی سه ماه زودتر از موعد خاك ايران را
ترك كردند و انگليسها در تاريخ  ،1629/12/12ولی روسها در تاريخ  1622/1/12با فشار
انگليس و امريکا از ايران خارج شدند.
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با حمايت روسها قبل از خروج در تاريخ  1629/11/2در يك گردهمايی بزرگ با
شركت نمايندگان اكثر مناطق كردنشين قاضی محمد رهبر حزب دمکرات ،حکومت
خودمختاری را به نام جمهوری كردستان در مهاباد اعالم كرد و به عنوان رئيس جمهور،
كابينه خود را با  12وزير به نخست وزيری حاج شيخ بابا تشکيل داد.
پس از خروج ارتش شوروی و قدرت گرفتن حکومت مركزی ،ستاد ارتش دستور داد
سرلشکر رزمآرا به عنوان فرمانده منطقه روانه سقز شود ،وی ابتدا با مذاكره با نمايندگان حزب
دمکرات به تقويت پادگانهای ارتش در بانه و سردشت پرداخت و نيروهای ارتش پس از طی
مراحل مختلف از جنگ و مذاكرات با همکاری بارزانیها سرانجام در تاريخ  1622/9/23شهر
مهاباد را به تصرف خود درآورده و به حکومت  11ماهه قاضی محمد خاتمه دادند و سرانجام در
تاريخ  1622/12/13قاضی محمد و تعدادی از همدستانش در ميدان مهاباد اعدام گرديدند و
بدين ترتيب طومار حزب منحله دمکرات برچيده گرديد .ولی بعداً در سال  1662در زمان
مصدق عناصری از حزب دمکرات به ايران بازگشتند و در مهاباد شروع به فعاليت كردند كه با
كودتای  29مرداد مجدداً متواری شدند .در سالهای  93و  97اين حزب به رهبری اسماعيل
شريفزاده در اطراف بوكان و مهاباد به فعاليت پرداخت كه توسط دولت مركزی همه اعضای
آن دستگير و كشته شدند .حزب دمکرات از سال  22الی  27عمالً هيچگونه فعاليتی در ايران
نداشت .در سال  1627همزمان با پيروزی انقالب اسالمی ،عناصر حزب دمکرات به همراه
قاسملو كه محل سکونتش در پاريس بود به ايران برگشته ،مستقيماً به مهاباد رفته و با راهاندازی
حزب دمکرات فعاليت خود را با حمايت كشورهای استکباری غربی و تأمين سالح از عراق آغاز
كرد .اين حزب دارای دو شاخه نظامی و سياسی بود كه شاخه نظامی آن به رهبری قاسملو و با
حمايت دولت بعث عراق و امريکا به دنبال تضعيف دولت مركزی و شکست انقالب و نتيجتاً
تجزيه كردستان و جناح سياسی آن به رهبری غنی بلوريان به دنبال گرفتن امتياز و ايجاد
پايگاه كمونيسم روسی در ايران بوده است.




اقدامات حزب دمكرات

 )1عضوگيری و توسعه شاخه نظامی.
 )2حمله به پاسگاههای ژاندارمری و خلع سالح آنها و به يغما بردن سالح و مهمات.
 )6حمله به هنگ ژاندارمری و سپس تيپ 1مهاباد و به يغما بردن سالح و مهمات اين
پادگانها به منظور تجهيز نيروهای پيشمرگ).
 )9در كنترل گرفتن شهر مهاباد.
تاریخچه مختصري از گروهك کومله

گروهك كومله ابتدا توسط افرادی چون مصطفی سلطانی اهل مريوان ،مُقری اهل
بوكان ،محمدحسين كريمی اهل سقز و صديق كمانگر از كامياران از دانشجويان دانشگاه
تهران كه در مسائل سياسی دانشجويی شركت داشتند در بين سالهای  99ـ  97تشکيل
گرديد .اين افراد با وجودی كه دنبالهرو تشکيالت حزب كمونيست بودند ،اما بيشتر تمايل به
جريانات كردستان به علت روحيه ناسيوناليستی و اهميت موضوع داشتند.
اين گروه در تحليلهای خود علت شکست قاضی محمد رهبر حزب دمکرات را توجه
حزب به خوانين و رؤسای عشاير و فئودالها میدانستند .لذا از همان ابتدا بر اساس بينش
ملی ماركسيستی مانند مائو و با تکيه بر نيروهای عمده دهقانان و زحمتکشان را در خط
مشی خود پايهريزی كردند .آنها معتقد بودند با ايجاد پايگاههای سرخ در روستاها عمدتاً از
دهقانان برای جنگ پارتيزانی و ادامه جنگ تودهای و ايجاد ارتش خلقی و گسترش مناطق
سرخ شهرها را به تصرف درآورند و به دنبال ايجاد جامعهای به رهبری طبقه كارگری بودند
كه پس از  6سال تالش سرانجام در سال  1621خط مشی خود را تدوين و اعالم موجوديت
نمودند و در بين سالهای  21الی  26توانستند در بين كارخانجات و كارگاههای توليدی
تعدادی عضو جمعآوری نمايند كه تعداد قابل مالحظهای از اعضای اين حزب در سالهای
 22و  26دستگير و زندانی شدند.
در سال  1623تعداد زيادی از افراد اين حزب از زندان آزاد گرديدند ،لذا به محض ورود
به منطقه كردستان بعد از مدت كوتاهی فعال شده و تشکيالت خود را به صورت حرفهای
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آغاز نمودند و تعدادی از اعضا را جهت فرا گرفتن آموزش نظامی به اتحاديه ميهنی كردستان
عراق اعزام كردند.
اين گروهك با اوجگيری انقالب شکوهمند اسالمی فعاليت خود را در كردستان بيشتر
نمود و در پاييز سال 27كه تقريباً مبارزه با طاغوت علنی گرديد آنها هم شروع به پخش
اعالميه در روستاها و شهرهای كردستان نمودند و در زمستان سال  27در اكثر شهرهای
استان كردستان شوراهای شهری تشکيل دادند.
اين گروهك در  22بهمن  1627همزمان با پيروزی انقالب اسالمی در جريان خلع سالح
پاسگاههای ژاندارمری و شهربانی شهرهای كردستان فعاالنه شركت داشت و از اين راه مقدار
قابل توجهی سالح و مهمات ذخيره نمود .در همين زمان گروهك جلسهای را با اكثريت اعضاء
تشکيل داده و تصميم گرفتند ضمن اعالم موجوديت گروه به نام سازمان انقالبی زحمتکشان
نشريهای را به نام دو معدوم محمد حسين كريمی و خالد امينی با نام و آرم كومله انتشار دهد
و همپای حزب دمکرات و در بعضی مواقع در رقابت با حزب دمکرات در مبارزه با نظام
جمهوری اسالمی و به دست آوردن قدرت در كردستان از هيچ كوششی فروگذار نکرد.
تاریخچه گروهك منافقین

سازمان به اصطالح مجاهدين خلق ايران در شهريورماه  1699به وسيله محمد حنيف-
نژاد ،سعيد محسن و علیاصغر بديعزادگان در ظاهر به عنوان يك سازمان اسالمی ـ انقالبی
به منظور مقابله با رژيم سلطنتی و تالش در جهت سرنگونی آن تأسيس شد و بعدها با
پيوستن برادران رضايی و تعداد ديگری از دوستان و بستگان افراد ذكر شده شروع به فعاليت
سياسی عليه حکومت پهلوی نمود ( محمد حنيفنژاد بنيانگذار سازمان مجاهدين خلق ايران
در سال  1617در تبريز متولد شده ،وی مهندس كشاورزی بوده و در زندان با مرحوم
طالقانی آشنا گرديده است).
فعاليت سازمان تازه تشکيل يافته مجاهدين در ابتدا به صورت مخفيانه آغاز گرديد،
طوری كه هيچكس از وجود چنين سازمانی اطالع نداشت و فعاليتهای آن صرفاً در زمينه
امور سياسی ،مطالعه ساير مکاتب ،بررسی تاريخ ايران و اسالم بود ،تا به زعم خود قادر باشند





با برداشتی نو و دمکراتيك از اسالم ،ايدئولوژی خود را كه ظاهراً مبتنی بر اسالم قرار داده
بودند به عنوان مکتبی كه بتواند پاسخگوی معضالت آن روز ايران در زمينههای گوناگون اعم
از سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...باشد عرضه نمايند.
بنيانگذاران سازمان مجاهدين با توجه به اختناق شديدی كه در آن ايام بر جامعه ايران
حاكم بود و هرگونه نغمه مخالفی شديداً سركوب میشد در تحليلهای خود به اين نتيجه
رسيده بودند كه برقراری دمکراسی در ايران و سرنگونی رژيم ستمشاهی تنها از طريق يك
مبارزه سياسی مسالمتآميز امکانپذير نمیباشد و چاره را در مبارزه مسلحانه میديدند و
خود را به تدريج آماده مبارزه رودرروی نظامی با رژيم شاه مینمودند.
در سال  1623قبل از اينکه مجاهدين وارد هرگونه عمليات نظامی گردند كليه رهبران
و بسياری از اعضای آن سازمان توسط ساواك شاه دستگير و زندانی گرديدند و در مورخه
 29/2/9و در آستانه ورود نيکسون به ايران سه نفر از بنيانگذاران سازمان و دو تن ديگر از
اعضای دفتر مركزی و تعدادی از اعضای سازمان مذكور (به جز رجوی و موسی خيابانی كه با
ساواك همکاری نمودند) اعدام گرديدند.
در پی دستگيری و اعدام بنيانگذاران و اعضای دفتر مركزی مجاهدين يك سری اختالفات
عمده بين اعضای باقيمانده در زمينه به دست گرفتن قدرت كه عمدتاً ريشه در طرز تفکر و
ايدئولوژی آنان داشت بروز كرد و در همين رابطه گروهی كه بعداً در سال  1623سازمان پيکار را
تشکيل دادند به رهبری تقی شهرام و بهرام آرام عدهای ديگر از مسئولين و اعضای باقيمانده
سازمان مجاهدين خلق را كه بر مواضع ايدئولوژيکی خود مبتنی بر اسالم اصرار میورزيدند از
جمله مجيد شريف واقفی و محمود يقينی را در خارج از زندان به قتل رسانده و عده ديگری
همانند مرتضی صمديه لباف و مرتضی لباف نژاد را به حال خود رها و به آنان خيانت نموده كه
در نهايت توسط رژيم شاه دستگير و اعدام گرديدند (جناح چپ و تندروی سازمان پس از ترور
شريف واقفی جسد وی را در بيابانهای مسگرآباد تهران سوزاندند).
بدين ترتيب از سال  1629به بعد سازمان گرايش بيشتری به سوی ماركسيسم پيدا كرد،
به طوريکه اكثريت اين گروه اعالم نمودند ايدئولوژی اين سازمان به ماركسيست ارتقا يافته
است و در همين ايام يك كتاب جيبی شامل  733صفحه تحت عنوان بيانيه تغيير ايدئولوژی
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سازمان مجاهدين خلق بخش ماركسيست ـ لنينيست چاپ شد و در اختيار اعضای باقيمانده
رده باالی تشکيالت جهت مطالعه قرار گرفت .در كتاب مذكور بحث مفصلی در مورد علت
تغيير مواضع ايدئولوژيك و ساختار زيربنای تفکر جديد و علت تصفيههای درون گروهی درج
گرديده بود .طاهره باقرزاده يکی از اعضای سابق مجاهدين در كتاب «قدرت و ديگر هيچ»
تجربه خود در آن دوران را در بخشی از كتاب مذكور چنين عنوان مینمايد:
«بعد از تغيير ايدئولوژی سازمان و به قدرت رسيدن سران فعلی عشق و عالقه وافر من به
كار سياسی كه هدف آن ظاهراً جهاد در راه خدا برای ساختن جامعه سالم ،ترويج فرهنگ اصيل
نشأت گرفته از فرهنگ غنی اسالم ،حفظ ارزشها و اعتقادات اسالمی ،پياده كردن احکام اسالم
آن هم اسالمی انسانساز كه قادر است حکومت را در همه ابعاد زندگی اداره كند همه و همه در
چهارچوب سازمان كه كعبه آمالم محسوب میشد به يك سراب تبديل گرديد».
تغيير مواضع ايدئولوژيکی سازمان و عدول اعضای رده باالی تشکيالت از اصول اوليه و
به تمسخر گرفتن اعتقادات اسالمی و بينش مذهبی از جانب آنان هرگز به طور صادقانه برای
نيروهای رده پايين تر و هواداران از بيم بريده شدن و فاصله گرفتن آنان از سازمان شکافته
نشد و در همين رابطه پردهپوشی و توجيهات عوام فريبانه بسياری از ناحيه نيروهای كادر
صورت گرفت.
رژيم شاه با اطالع از تغيير مواضع ايدئولوژی سران سازمان و به منظور منزوی نمودن
اعضاء باقيمانده در اذهان عمومی كراراً در تبليغات خود از آنان به نام ماركسيستهای
اسالمی نام میبرد.
در همين دوران توسط مسئولين سازمان به خاطر سرپوش گذاشتن بر روی تضادهای
درونی سازمان و حفظ روحيه انقالبی و ستيزهجويی با رژيم شاه ترور زندیپور و
سرهنگهای امريکايی (سرهنگ ترنر ،سرهنگ شيفر و سرهنگ پرايس) و تخريب انجمن
ايران و امريکا در مشهد صورت گرفت.
مسئولين فعلی گروهك منافقين در اوايل پيروزی انقالب از عمليات فوق به نيکی نام
برده و آنان خصوصاً ترور مستشاران امريکايی را از افتخارات خود میدانستند ،ليکن با
گذشت زمان و به خصوص پس از انتشار بيانيه مورخه  76/7/12وزارت امور خارجه امريکا





عليه منافقين ديگر به اقدام فوق مباهات نمیورزيدند ،بلکه اعالم داشتند عمليات مذكور
توسط شاخهای از سازمان صورت گرفته كه بعدها (در سال  )23سازمان پيکار را تشکيل
دادهاند و رهبران فعلی منافقين با آن موافق نبودهاند .در اواخر دهه  23شاه تحت فشارهای
بينالمللی مجبور به آزادی سياسی شماری از زندانيان سياسی گرديد و به دنبال اوج گرفتن
مبارزات علنی مردم با رژيم شاه به رهبری امام خمينی(ره) و يك هفته پس از فرار شاه در
مورخه  27/11/2تعداد  132تن از زندانيان سياسی از جمله مسعود رجوی و موسی خيابانی
از زندان آزاد گرديدند.
مسعود رجوی در تاريخ  27/11/29مجدداً موجوديت گروهك منافقين را با تأكيد بر
اين موضوع كه بر همان مبانی و اصول اوليه سازمان كه حنيفنژاد بنيان آنرا پیريزی نموده
(هرگونه ضديّت با مبانی و اصول اسالم در اوايل انقالب مساوی با طرد آن جريان از سوی
مردم مسلمان ايران بود) باقی خواهيم ماند اعالم و در ظاهر در مسير نيروهای مردمی و
انقالب به رهبری امام خمينی(ره) فعاليتهای خود را آغاز نمود وليکن عمالً هرگز منطبق با
اصول مندرج در اساسنامه آن گروهك كه ناشی از ضعف اعتقادی و تفکرات التقاطی رهبران
منافقين نفاق بود حركت نکرد و اين تفکر التقاطی از همان ابتدا يکی از داليل انحراف سران
نفاق و جبههگيریهای آنان در مقابل مسئولين نظام بود.
در آغاز انقالب گروهك نفاق توانست با توجه به يدك كشيدن عنوان اسالمی و
فعاليتهای هدفدار و تشکيالتی نسبت به ساير گروهها ضمن كار تبليغاتی وسيع در دانشگاه-
ها و مدارس جوانان زيادی را كه در اوج احساسات و تحوالت روانی بوده و هر حركت به
ظاهر مثبت را صادقانه جواب میدادند به سوی خود جذب كند و در طول دوران انقالب نيز
شاهد بودهايم كه عنکبوتوار با تنيدن تارهای اسارت و خراب كردن پلهای بازگشت
تعدادی از جوانان ناآگاه را مورد استثمار خود قرار داده ،بازگشت به دامان اسالم و مردم
شهيدپرور را برای آنان غيرممکن نمودند .شعار مبارزه با امپرياليسم و در رأس آن امريکا با
توجه به اينکه تقريباً همه نيروهای جامعه از مبارزات ضد امپرياليستی حمايت میكردند،
اصلیترين حركت در سياستگذاری سازمان مطرح گرديد ،اما خيلی زود تضاد سازمان با
رهبری انقالب آشکار گرديد.
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از آنجا كه سازمان مدعی بود اعتقاداتش را بر مبنای احکام اسالم قرارداده ،قاعدتاً
میبايست از رهبری فقهی و مذهبی قوی نيز برخوردار باشد ،وليکن در اين زمينه شديداً
دچار ضعف و تناقض بود .نپذيرفتن فردی اصلح در اين زمينه و تبعيت نکردن از رهبری
انقالب از همان آغاز باعث بروز شکاف در بين سازمان فوق و مردم گرديد و در اين ميان آنان
كه عميقاً رهبری را قبول داشتند از سازمان كنارهگيری نمودند .رهبران منافقين بعد از اينکه
عمالً در تضاد رهبری انقالب قرار گرفتند ،برای اينکه ظاهر اعتقادی ،ميهنی تشکيالت خود
را حفظ كنند به سمت مرحوم آيتاهلل طا لقانی روی آورده و سعی نمودند در اين زمينه از
شخصيت مذهبی و سياسی بهنفع خود بهرهبرداری كنند.
رهبران نفاق سادهلوحانه مدعی بودند كه حركتهای ايذائی آن گروهك و نيروهای
وابسته به آن در قبل از انقالب بوده كه منجر به پيدايش حركت عظيم مردم انقالبی و نهايتاً
سرنگونی رژيم شاه شده است .به همين انگيزه خواستار دريافت سهم خود از قدرت گرديدند،
آنان غافل بودند كه اصوالً ت قسيم قدرتی در بين نيست و مسئولين نظام قبل از اينکه بر
مردم رياست داشته باشند بنا به فرمايش رهبر فقيد انقالب خدمتگزار مردم مسلمان ايران
هستند ،آنان هرگز نتوانستند و يا نخواستند درك كنند كه ظهور يك انقالب با اين
گستردگی عليه نظام شاهنشاهی  2233ساله كه پشتيبانی سياسی ،تبليغاتی ،نظامی و...
قدرتهای استکباری آن زمان را يدك میكشيد نمیتواند نشأتگرفته از چند حركت محدود
و وابسته به يك گروه كوچك زيرزمينی و آن هم گروهی كه در سال  1629عمالً متالشی
گرديده بود باشد.
آنان اين حقيقت را نپذيرفتند كه امام خمينی(ره) با شخصيت واالی خود ،قدرت
رهبری ،شجاعت ،ديد عميق ،ايمان به خداوند ،اخالص در عمل ،سوابق درخشان مبارزاتی،
انقالب را رهبری نمود و با احياء ارزشهای اصيل اسالمی ،اعتقادی ،ملی و ترسيم افق و آيندهای
كه در شأن شخصيت مردم و جوانان ايران بود اين سيل عظيم و توفنده را به حركت واداشت
و در اندك زمانی طومار رژيم شاهنشاهی را درهم كوبيد.
مسعود رجوی در سخنرانی كه در بهمنماه  1629در دانشگاه تهران ايراد نمود
مخالفت خود را با رهبران انقالب اسالمی تلويحاً اظهار و در واقع از همان زمان سعی نمود





كه با خواسته مردم مبنی بر برقراری نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر اصول اسالمی به
مخالفت برخيزد و مبارزات مردم ايران را يك انقالب دمکراتيك ناميد .از همين زمان و در
پی روشنگریهايی كه در رابطه با مواضع ايدئولوژی التقاطی منافقين صورت گرفت ،به
تدريج سران منافقين از انقالب و مردم فاصله گرفته و توطئههای گوناگون را به منظور
تضعيف نظام نوپای ج.ا.ا و دلسرد نمودن مردم از اهداف انقالب و ايجاد فاصله بين مردم و
مسئولين عليه نظام مقدس ج.ا.ا طرحريزی و اجرا نمودند.
در پاسخ به اين توطئه ها بود كه سه ماه قبل از اشغال النه جاسوسی نيروهای حزباهلل
به منظور مقابله با توطئههای منافقين دفتر مركزی آن گروهك واقع در خيابان ولیعصر
تهران را به اشغال خود درآورده و انتشار نشريه مجاهد به دستور دادستان كل ممنوع گرديد.
در سال  1629مسعود رجوی خود را كانديد مقام رياست جمهوری نمود ،ليکن نظر به
اينکه نامبرده در انتخابات قانون اساسی مورخه  29/1/12شركت نکرده بود و به قانون
اساسی مورد تأييد اكثريت قاطع مردم (حدود 99درصد) رأی نداده بود ،فاقد صالحيت جهت
احراز پست مذكور شناخته شد و تقاضای نامبرده از طرف وزارت كشور باطل اعالم گرديد.
اين اقدام رجوی يك حرك ت مفتضح ديگر بود .وی عمالً نظر خود را در مورد قانون اساسی
كه در رأس آن واليت قرار داشت تغيير داد.
منافقين زمانی كه دريافتند قادر به رويارويی با رهبر انقالب و خيل رهروان بنيانگذار
ج.ا.ا نيستند ،در ابتدا به منظور تضعيف موقعيت رهبری ،منافقانه سعی نمودند كه خود را به
بازرگان و دولت ليبرال او نزديك كنند و از اختالف نظرات آن زمان بين سران ج.ا.ا و دولت
موقت به نفع خود بهرهگيری نمايند .با آغاز جنگ تحميلی هشت ساله عراق عليه ايران
( )29/3/61در ابتدا منافقين ،عراق را به خاطر تهاجمش به ايران محکوم و تعدادی از
نيروهای خود را به منظور مقابله با ارتش عراق به مناطق عملياتی اعزام نمودند ،ولی چند
روز بعد افراد فوق موظف شدند تا تحت عنوان ارائه گزارش تشکيالتی ،به جمعآوری
اطالعات در مورد نيروهای موجود در جبهه و نقاط ضعف و قوت و توانايیها و امکانات
لجستيکی نيروهای ايرانی بپردازند .نيروهای فوق از اينکه در مقام مقابله با تهاجم عراق
برآيند ،سعی در انجام تبليغات سياسی به نفع سازمان خود در جبههها داشتند و در آغاز
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جنگ تحميلی و هجوم مشکالت ناشی از آن و مشکالتی كه در زمينه اسکان مهاجران جنگ
تحميلی وجود داشت ،منافقين با تحليلهای متعدد و بیپايه خود وانمود مینمودند كه
سران نظام با بی توجهی به قوانين حاكم بر مناسبات خارجی آتش جنگ را برافروختند و
مسبب كليه نابسامانیها و آوارگیهای مردم هستند و سعی نمودند موضعگيریهای قاطع
رهبری را در خصوص تنبيه متجاوز ضعيف و محکوم كنند و اين همه در شرايطی بود كه
جهان شاهد اقدام صدام حسين در خصوص لغو يك جانبه قرارداد  1972الجزاير بود.
منافقين پس از پيروزی انقالب اسالمی نيز خود را پيرو امام خمينی (ره) قلمداد نموده
و رجوی در بهمنماه  1629رسماً اعالم نمود ما فکر میكنيم كه تا وقتی امام خمينی(ره) در
بين ما هستند امپرياليستها جرأت كودتا يا هرگونه توطئه ديگر عليه ج.ا.ا را ندارند.
منافقين در شرايط سخت آن ايام درصدد بودند با بهرهگيری از مشکالت ناشی از جنگ
موقعيت خود را تثبيت و نسبت به سست نمودن پايههای نظام ج.ا.ا اقدام نمايند و در فضای
سياسی آن زمان درصدد توسعه ارتش نيمه وقت خود (ميليشيا) با بهانه مقابله با توطئههای
بيگانگان در داخل كشور و دفاع از مرزها برآمدند .اما واقعيت اين بود كه منافقين با ايجاد
ارتش و بهرهمندی از تسليحات در سطح وسيع سعی داشتند زمينه بدستگيری قدرت را با
پشتوانه يك ارتش مسلح به مرور فراهم سازند.
تالشهای عوامفريبانه منافقين تا سال  1633به منظور جلب پشتيبانی مردم و به ويژه
جذب جوانان به گروهك مزبور ادامه داشت كه متأسفانه با توجه به ضعف آگاهیهای آن روز
مردم تعدادی از جوانان ناآشنا به اصول و مبانی اسالم با حربههای گوناگون (از جمله توسط
زنان و دختران جوان عضو آن گروهك) در دام منافقين گرفتار شده و در اقصی نقاط كشور
از جمله در كردستان مشغول فراگيری آموزشهای سياسی و نظامی شدند.
توطئه منافقين مبنی بر طرحريزی يك كودتای خزنده عليه انقالب پس از مدتی كشف
و با هوشياری رهبری انقالب و ملت مسلمان ايران نقش بر آب شد و از آن پس در شرايطی
كه كمتر از  6سال از پيروزی انقالب میگذشت و كشور درگير يك جنگ تمام عيار بود،
خيابانها و كوچهها صحنه درگيریهای داخلی ،خونريزی ،كشتار و ترورهای كور منافقين
شد و در اين كشتارها سران نفاق كار را به آنجا رسانيدند كه بعد از اينکه از ترور تعدادی از





مسئولين نظام در هفتم تيرماه و هشتم شهريور  33سود چندانی نبردند ،تحت عنوان راهبرد
نابودی سرانگشتان اختناق و خط انتحار به عوامل ناآگاه خود دستور ترور مردم كوچه و بازار
را ابالغ نمودند تا به زعم خود مردم را از پشتيبانی نظام نوپای اسالمی بازدارند.
مورخه  33/6/63مسعود رجوی مقاومت مسلحانه عليه نظام را با اين استدالل كه رژيم
ج.ا.ا پوسيده و در حال سقوط است و زمان سرنگونی آن فرا رسيده ،تحت عنوان (انقالب
نوين دمکراتيك) اعالم نمود كه بالفاصله با پيام امام خمينی(ره) مردم حزباهلل و دوستان
انقالب اسالمی به مقابله با شرارتهای منافقين برخاستند و در مدت زمان كوتاهی كليه
نيروهای فريب خورده آنان را در اغلب شهرهای ايران سركوب كرده و در همين رابطه تعداد
زيادی از نيروها و هواداران منافقين دستگير شدند و مابقی كه مشخصاً نيروهای اصلی
سازمان بودند و قبالً پيشبينیهای الزم را برای خود به عمل آورده بودند به مخفیگاههای
زير زمينی خزيده و فعاليت پنهانی خود را از همان زمان آغاز نمودند.
در جريان تعقيب اين عناصر فراری در مورخه  33/6/61موسی خيابانی نفر دوم
منافقين و اشرف ربيعی همسر مسعود رجوی در حال فرار از يك خانه تيمی در شمال تهران
طی يك درگيری به هالكت رسيدند (منافقين از اين روز به نام عاشورای مجاهدين ياد می-
كنند .اشرف ربيعی قبل از انقالب مدتی زندانی بود و در سال  1629با مسعود رجوی ازدواج
نمود و در هنگام مرگ دارای كودكی  1/2ساله بود).
در حقيقت گروهك منافقين با شروع فاز نظامی و با راهبرد سرنگونی ضربتی نظام ج.ا.ا
دچار توهم ديگری گرديد و با از دست دادن عده زيادی از هوادارانش كه دستگير شدند و يا
به هالكت رسيدند و با قرار دادن ساير نيروهايش در شرايطی مخفی عمالً سنگينترين ضربه
را متحمل گرديد.
پس از عزل بنی صدر در خردادماه سال  1633ماهيت ضدانقالبی منافقين برای مردم
ايران كامالً مشخص گرديد و لذا نيروهای مؤمن به انقالب در همه شهرستانها عناصر
منافقين را قلع و قم نموده و تعداد  933نفر از آنان در تاريخ  61شهريور سال  1633توسط
امت حزباهلل و نيروهای وفادار به انقالب اسالمی ايران دستگير شدند و مابقی افراد گروهك
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فوق يا فعاليت های سياسی را رها نموده يا به كردستان متواری و با كمك و ياری حزب
منحله دمکرات عليه نيروهای دولتی وارد جنگ شدند.
بعد از تحوالت فوق تعدادی از سران نفاق به تدريج تحت عنوان خط خروج از كشور از
طريق مرز زمينی به خارج گريختند ،به طوريکه در اوايل تير  1633مسعود رجوی و
ابوالحسن بنی صدر و جمعی از افراد وابسته به آنان با تغيير قيافه با هواپيمايی كه هدايت آن
را خلبان شاه معدوم (سرهنگ معزی) بر عهده داشت از پايگاه يکم شکاری تهران به فرانسه
گريخته و از آن كشور درخواست پناهندگی سياسی نمودند.
در فرانسه مسعود رجوی برای پيوند بيشتر با بنی صدر در شورای ملی مقاومت با فيروزه
دختر بنی صدر كه تربيت يافته و بزرگ شده فرانسه بود (در سال  )31ازدواج نمود كه بعد از
مدت كوتاهی به دنبال بروز اختالفاتی ميان بنی صدر و رجوی ـ سركرده منافقين ـ او را طالق
داد.
در مورخه  33/9/63مسعود رجوی تشکيل شورای ملی مقاومت را اعالم نمود و
ابوالحسن بنی صدر رئيس جمهور معزول كه به صورت آلت دست منافقين و ضدانقالبيون
در آمده بود ،طی توافقی با مسعود رجوی وی را نخست وزير و مسئول تشکيل شورای ملی
مقاومت معرفی نمود.

در مهرماه سال  1633بنی صدر و رجوی تأسيس دولت موقت به اصطالح جمهوری
دمکراتيك اسالمی ايران در تبعيد را در فرانسه به رياست جمهوری بنی صدر و نخست
وزيری رجوی اعالم نمودند .نخستين اجالس اين جمهوری خودخوانده در اسفندماه سال
 1633و با شركت بنی صدر و رجوی و نماينده جنبش انقالب زحمتکشان گيالن و مازندران
و دبير كل حزب منحله دمکرات كردستان ايران در پاريس برگزار گرديد.
در پاريس شورای ملی مقاومت برنامه خود را اعالم كرد ،وليکن مورد استقبال چندانی
از طرف مخالفان ج.ا.ا قرار نگرفت ،به طوريکه در حال حاضر هرگاه نامی از شورای ملی
مقاومت برده میشود ،هرچند كه سران نفاق در گفتگوها و مصاحبههای خود شورای ملی
مقاومت را ائتالفی از سازمانهای سياسی و شخصيتهای مخالف ج.ا.ا معرفی مینمايد ،ليکن
بالفاصله نام منافقين در ذهنها تداعی میگردد.





سران گروهك منافقين در سال  32با توجه به اينکه وعدههايشان در زمينه سرنگونی
نظام تحقق نيافته و تقريباً تمام برداشتهای آنان از اوضاع ايران غلط از آب درآمده و اين
موضوع به تدريج باعث مسئلهدار شدن نيروهای زيرمجموعه و نارضايتی آنان شده بود و با
توجه به اينکه پاسخ واضح روشنی در اين رابطه برای اعضای خود نداشتند ،به منظور جلوگيری
از ريزش نيروها و وابسته نمودن هرچه بيشتر آنان به گروهك به طوريکه قادر نباشند از نفاق
فاصله بگيرند ،تا شرايط بهتر و مساعدتری فراهم شود ،طی اقدامی بیسابقه و مفتضح آغاز
انقالب نوين ايدئولوژيك را اعالم نمودند و در پی آن به زنان مسئوليتهای جديدتری در رده-
های باال محول گرديد و شخصيت زن در رأس هرم به عنوان وسيلهای برای حفظ نيروها با
مستمسك قرار دادن شعار برابری حقوق زن و مرد مطرح گرديد.
مسعود رجوی در واقع با اين عمل خود كه به كودتای خزنده معروف گرديد ابتدا
افرادی از سطوح باالی گروهك را كه ممکن بود در آينده برای وی مشکل به وجود آورده و
با خط مش های وی در سطح فرماندهی مخالفت نمايند ،كنار گذاشته و تعداد قابل توجهی
از زنان را به خصوص در سطوح فرماندهی جايگزين نمود.
بسياری از اين زنان فاقد تجربيات و صالحيت الزم برای احراز مشاغل و مسئوليتهای
جديد بوده و پروسههای سياسی را كامالً طی ننموده بودند كه يك دفعه به مقامات
فرماندهی و شورای رهبری رسيدند .در جريان اين انقالب به اصطالح نوين ايدئولوژيك مريم
قجر (عضدانلو) از همسر خود مهدی ابريشمچی جدا شده و به همسری مسعود رجوی درآمد
و مهدی ابريشمچی با مينا خيابانی ازدواج نمود و از آنجا كه رهبری گروهك وابستگی
عاطفهای را مانعی برای مبارزه و مقاومت میخواند با شروع اين عمل ننگين ،بچهدار شدن و
قبول مسئوليت فرزند را برای نيروهای خود منع كرده و در امتداد اين امر طرح طالق و
جدايی رسمی زوجها در مقاطع مختلف مطرح گرديد.
در پی فعاليت های تروريستی منافقين كه با منافع مشترك ايران و فرانسه در تضاد بود
و اعالم مقامات ايرانی مبنی بر اينکه شرط اوليه برقراری روابط ج.ا.ا با فرانسه اخراج مخالفين
ايران از فرانسه و پرداخت نيمی از يك ميليارد دالر بدهی فرانسه به ايران میباشد ،دولت
فرانسه در مورخه  32/6/17مسعود رجوی را از فرانسه اخراج كرد و سركرده نفاق به دامان
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صدام حسين پناه برد .رجوی از اين اقدام مزدورانه به نام پرواز تاريخساز به جوار خاك ميهن
نام برد و با حمايت صدام حسين در سال  33نيروهای مسلح منافقين را تحت عنوان ارتش
آزاديبخش سازماندهی نمود.
اين نيروها در طول جنگ تحميلی به عنوان ستون پنجم دشمن عمل نموده و
دوشادوش سربازان عراقی با نيروهای اسالم به اميد سرنگونی نظام ج.ا.ا و در دست گرفتن
قدرت به جنگ پرداختند و به تدريج با تقويت سازمان نظامی خود ،جذب هرچه بيشتر
هواداران ،دريافت كمكهای تسليحاتی و مادی از مخالفين ج.ا.ا و تجهيز نيروهايشان ،بر
قدرت خود افزودند و در نهايت در اواخر سال  33خود رأساً با حمايت آتش توپخانه ارتش
عراق اقدام به اجرای عمليات نظامی عليه نيروهای خودی نمودند .به خصوص در سال  37در
عمليات های پايانی جنگ دوشادوش نيروی متجاوز بعثی عليه نظام جمهوری اسالمی در
همه صحنهها وارد جنگ شدند كه به لطف و عنايت خداوند متعال مزد خيانتهايشان را در
پنجم مرداد سال  37در عمليات مرصاد دريافت نمودند.
چریكهاي فدایي خلق ایران

پس از حزب توده ،دومين گروهك فعالی كه دارای سابقه طوالنیتر و فعاليتهای
چشمگيرتری نسبت به بقيه گروهكها در ايام قبل و پس از پيروزی انقالب اسالمی میباشد
گروهك چريكهای فدايی خلق ايران میباشد.
يکی از نقاط برجستهای كه در رابطه با اين گروهك قابل ذكر است ،دشمنی آشکار آن
با نظام ج.ا.ا بوده و در بين گروهكهای غير كردی اولين گروهکی بود كه دست به جنگ
مسلحانه با نظام زد .نکته دوم انشعابات پی در پی در اين گروهك از بدو تأسيس آن تاكنون
بوده است كه همين اختالفات داخلی و انشعابات روند اضمحالل اين گروهك را شتاب
بخشيده است.
نحوه شكل گیري

تعدادی از عناصر سازمان جوانان حزب توده كه بين سالهای  69تا  92در دانشگاه
عليه رژيم شاه فعاليت میكردند ،پس از تبادل نظر پيرامون عملکرد حزب توده ،خط مشی





اين حزب را مشی خيانتبار دانسته و تحت تأثير پيروزی انقالب كوبا و جنگ مردم ويتنام
عليه امريکا تصميم به مبارزه مسلحانه جهت سرنگونی رژيم میگيرند .از رهبران اين گروه
بيژن جزنی ،شکراهلل پاكنژاد و حسن ضياشريفی بودند.
اين افراد در سال  1692به رهبری جزنی تحت عنوان گروه پيشتاز با اعتقاد به مبارزه
مسلحانه از روستاها و كشاندن آن به شهرها رسماً اعالم موجوديت مینمايند .در اوايل سال
 1699گروه ديگری به نام گروه پيشاهنگ به رهبری مسعود احمدزاده به آنها میپيوندد و
به عنوان اولين اقدام مشترك به پاسگاه سياهکل حمله و آنجا را خلع سالح مینمايند كه
متعاقب اين اقدام اكثر افراد گروه توسط رژيم كشته يا دستگير شدند.
باقی ماندگان گروه پيشاهنگ و پيشتاز در سال  1623سازمان چريكهای فدائی خلق
ايران را تشکيل دادند .عمده فعاليت اين گروه تا سال  1622سرقت و ترور بوده كه طی اين
فعاليتها مجدداً عدهای از سران آنها دستگير يا اعدام شدند.
به دنبال حوادث سالهای  23و  27و آزاد شدن زندانيان سياسی از زندان ،فرخ نگهدار
يکی از سران سازمان مزبور نيز از زندان آزاد شد و رهبری سازمان را به عهده گرفت.
چگونگي وقوع انشعابات مختلف در گروهك به شرح زیر ميباشد:
چریكهاي فدائي خلق طرفدار حزب توده (سازمان انقالبي حزب توده)

در اوايل سال  23تعداد  12نفر از كادرهای درجه 2سازمان در اعتراض به خط مشی
مسلحانه ،خواهان مبارزه پارلمانتاريستی به سبك حزب توده میگردند .اين عده با اعتقاد به
كار آرام سياسی در جهت مبارزه با رژيم ،از سازمان جدا شده و به رهبری فردی به نام تورج
بيگوند چريكهای فدائی خلق طرفدار حزب توده را تأسيس مینمايند؛ ليکن با كشته شدن
بيگوند در سال  23اين گروه رسماً به حزب توده پيوست.
چریكهاي فدائي خلق (اشرف دهقان)

پس از ضربات سالهای  23تا  22و فرار اشرف دهقان و حرمتیپور به خارج از كشور،
نقطه نظرات جديد بيژن جزنی كه در زندان بود ،مطرح شد .به اين معنا كه جزنی معتقد به
مبارزه مسلحانه بود كه اين نظريه مورد توافق اشرف دهقان و حرمتی پور كه در خارج به سر
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میبردند ،قرار نگرفت و نهايتاً پس از پيروزی انقالب اسالمی و بازگشت اين دو نفر در سال
 29گروهی به نام چريكهای فدائی خلق (موسوم به اشرف دهقان) اعالم موجوديت كرد.
سازمان فدائیان خلق (اکثریت)

به دنبال بروز اختالفات در مركزيت سازمان ،پلنومی در مهرماه سال  29برگزار
میگردد كه در آن دو نظريه مطرح میشود:
عده كمی معتقد به ادامه مبارزه و مشی مسلحانه بودند كه بعدها به اقليت معروف
شدند و در مقابل اين ها عده بيشتری بودند كه به مشی مسلحانه اعتقادی نداشتند و معتقد
به بررسی عملکرد سازمان بودند و بعدها به اين طيف اكثريت اطالق شد ( 92درصد اكثريت
و  12درصد اقليت) .من حيثالمجموع در خرداد سال  1629گروه اقليت با انتشار نشريهای
تحت عنوان چريكهای فدائی خلق از سازمان منشعب گرديد و گروه اكثريت با حذف عنوان
چريكها از پيشوند خود با عنوان سازمان فدائی خلق ايران ادامه فعاليت می دهند.
ارتش رهایيبخش ایران (آرا)

در اواخر سال  29در گروه اشرف دهقان نظريههايی از جانب حرمتیپور مطرح شد به
اين منوال كه بايد مبارزه مسلحانه به تمام نقاط كشور كشيده شود و در مقابل آن اشرف
معتقد بود كه مبارزه مسلحانه فقط بايد در كردستان دنبال شود كه متعاقب اين نظريهها
حرمتیپور در سال  33از گروه اشرف جدا شد و گروه جديدی به نام ارتش رهايیبخش
تشکيل داد و نهايتاً حرمتیپور و تعداد ديگری از آنها در جنگلهای شمال طی يك
درگيری به هالكت رسيدند و مجدداً عناصر باقيمانده اين گروه كه مقر آنها در كردستان
عراق است ،به گروه اشرف پيوستند.
سازمان فدائیان خلق (اکثریت ـ جناح نگهدار)

در طی سالهای  29و  29در انتخاب مبارزه با نظام ج.ا.ا در سازمان فدائی خلق
(اكثريت) ،عدهای معتقد به ائتالف با حزب توده بودند كه در رأس آنها فرخ نگهدار كه دبير
كل حزب بود ،قرار داشت .از گروه مقابل كه مخالف چنين نظری بودند ،گروهی به





سركردگی علی محمد فرخنده(كشتگر) جدا شدند كه به همين عنوان نيز موسوم گشتند.
تقريباً قدرت اصلی سازمان از نظر نيرو و امکانات در گروه اول (جناح نگهدار) متمركز
میباشد .نقطه نظرات اين گروه به مدت  3سال توسط راديو موسوم به راديوی زحمتکشان و
همچنين نشريه «كار» انتشار میيافت.
سازمان فدائیان خلق (جناح کشتگر)

گروه مقابل نظريه ائتالف با حزب توده گروه جناح كشتگر با عقايد ماركسيستی
می باشد .خط مشی اين گروه حفظ ارتباط با شوروی با شرط استقالل بود نه وابستگی به
شوروی به سبك حزب توده.
تعدادي از گروهكهاي ضدانقالب در کردستان

 )1گروه انشعابی صالح شمسالدين به نام پيشمرگان زحمتکشان انشعاب از كومله.
 )2سازمان چريكهای فدايی خلق.
 )6سازمان پيکار انشعاب از سازمان مجاهدين خلق (منافقين).
 )9سپاه رزگاری.
 )2گروهك خباط.
 )3گروهك علی مريوانی.
چگونگي ناامني و امنیت بخشي در کردستان

با توجه به سابقهای كه از تشکيل فعال شدن گروهكهای ضدانقالب بيان شد در همان
روزهای اول پيروزی انقالب مسابقه عجيبی بين گروهكها و احزاب در گسترش تشکيالت
نفوذ در ادارات و جمع آوری سالح و مهمات به هر طريق ممکن آغاز گرديد .با توجه به عدم
كنترل مرز و تضعيف پاسگاههای ژاندارمری به علت كمبود سرباز ورود اسلحه از مرزهای
عراق به داخل كشور به خصوص غرب كشور شدت پيدا كرد .به طوری كه در بازارهای بعضی
از اين شهرها مثل بساط دستفروشهای چهارشنبه بازار ،بساط فروش سالح و مهمات رواج
پيدا كرده بود .حزب دمکرات و كومله در آخرين روزهای بهمن سال  27پس از خلع سالح
پاسگاهها و همچنين هنگ ژاندارمری مهاباد در تاريخ  2اسفند  27به تيپ 6لشکر 39در
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مهاباد حمله برده و سالح و مهمات اين پادگان اعم از سالحهای سبك و سنگين و حتی
توپخانهها را به يغما بردند و هر دوی اين احزاب در اواخر اسفند به پادگان مريوان و سنندج
حمله بردند و اين پادگانها را در محاصره قرار دادند كه در آنجا با قاطعيت شهيد قرنی
رئيس ستاد ارتش و تقويت پادگانها با نيروهای اعزامی از مركز و مقاومت برادران ارتش
مواجه شدند.
از ديگر اتفاقات آن روزها حوادث مربوط به شهرستان گنبد بود كه در آنجا كليه عناصر
ضدانقالب متحد شده ابتدا به پاسگاههای ژاندارمری حمله برده و پس از خلع سالح پاسگاههای
ژاندارمری و تصرف شهر گنبد اقدام به غارت و به يغما بردن اموال مردم نمودند ،كه در اينجا
نقش ارتش به خصوص لشکر 77خراسان در سركوبی اين حادثه بسيار مؤثر بوده است.
ضدانقالب كه ارتش را مانع اجرای مقاصد خود میدانست در داخل و بدنه ارتش
رسوخ كرده و هر روز در گوشه و كنار توطئه جديدی را خلق مینمودند .گاهی اوقات شعار
انحالل يا شعار ارتش بیطبقه توحيدی سرمیدادند .در بعضی از يگانها شوراهايی تشکيل
شده بود و فرماندهان ارتش را بیرويه و بدون حساب و كتاب تعويض و يا انتصاب میكردند،
تا اينکه حضرت امام(ره) برای تقويت و انسجام ارتش و مقابله با توطئهها ،روز  29فروردين
(سال  ) 29را به نام روز ارتش اعالم فرمودند و دستور دادند كه ارتش در سراسر كشور در
اين روز در خيابان ها رژه برود و مردم حمايت خودشان را از ارتش اعالم نمايند و فرمودند
تضعيف ارتش تضعيف اسالم و حرام است.
با فرمان تاريخی حضرت امام(ره) ارتش جمهوری اسالمی ايران جان تازهای به خود
گرفت ،سازماندهی يگانهای ارتش شروع گرديد و از آن طرف هم با تقويت كميتهها و
انجمنهای اسالمی در پادگانها و تصفيه ارتش از افراد ناباب و وابسته به رژيم (گرچه اين
تصفيه و پاكسازی بعضاً نارسا و دچار مشکالتی بود) روی هم رفته وضعيت مناسبی را به
وجود آورد .ضد انقالب (كومله و دمکرات) وقتی از حمالت مستقيم به پادگانهای مريوان،
سنندج ،سقز نتيجه نگرفتند در فاصله فروردينماه سال  29تا مردادماه همان سال به
عضوگيری و تجهيز و آموزش و سازماندهی تشکيالتی خود در كليه شهرهای كردستان
پرداختند .گرچه درگيری جزئی و كوچك با ارتش و سپاه تازه تشکيل يافته در كار آنها قرار





داشت ،ولی عمدتاً به كارهای سياسی و تقويت بنيه نظامی خود مشغول بودند ،تا اينکه اولين
حمله نظامی خود را پس از تصرف شهر پاوه به پادگان ژاندارمری پاوه آغاز كردند .مقاومت
پرسنل پادگان ،حضور شهيد چمران و شهيد فالحی فرمانده نيروی زمينی با هلیكوپتر در
پادگان و مبارزه و مقاومت تاريخی پرسنل انـدك پادگان پاوه شـرح مفصلی دارد كه در اين
زمان نمیگنجـد .پيشنهـاد میكنم يادداشتهای شهيد چمران را در اين زمينه مطالعه
فرمائيد .همزمان با مسئله پاوه بار ديگر گروهكهای مخالف در سراسر كردستان اعالم
موجوديت نمودند كه حضرت امام(ره) آن فرمان تاريخی خود را در  27مرداد سال 29به
شرح ذيل صادر فرمودند:
فرمان امام و تأثیر آن

فرمان امام به عنوان فرمانده كل قوا درباره حوادث پاوه مورخه  27مرداد :29

بسم اهلل الرحمن الرحيم
از طرف ايران گروههای مختلف ارتش و پاسداران و مردم غيرتمند تقاضا كردهاند
كه من دستور بدهم به سوی پاوه رفته غائله را ختم كنند.
من از آنان تشکر میكنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار میكنم ،اگر با
توپها و تانكها و قوای مجهز تا  29ساعت ديگر حركت به سوی پاوه نشود من همه را
مسئول میدانم.
من به عنوان رياست كل قوا به رئيس ستاد ارتش دستور میدهم كه فوراً با
تجهيزات كامل عازم منطقه شوند و به تمام پادگانهای ارتش و ژاندارمری دستور میدهم كه
بی انتظار دستور ديگر و بدون فوت وقت با تمام تجهيزات به سوی پاوه حركت كنند و به
دولت دستور میدهم وسايل حركت پاسداران را فوراً فراهم كند.
تا دستور ثانوی ،من مسئول اين كشتار وحشيانه را نيروی انتظامی میدانم و در
صورتی كه تخلف از اين دستور نمايند با آنان عمل انقالبی میكنم .مکرر از منطقه اطالع
میدهند كه دولت و ارتش كاری انجام ندادهاند .من اگر تا  29ساعت ديگر عمل مثبت
انجام نگيرد سران ارتش و ژاندارمری را مسئول میدانم .والسالم

نقش ارتش در تأمين ثبات و امنيت داخلی كردستان

با صدور اين فرمان تاريخی و سرنوشتساز امام و حركت يکپارچه حضور قوای نظامی ـ
انتظامی و برادران پاسدار و نيروهای كميته و نيروهای مردمی به سوی شهرهای كردستان
گروهكهای ضدانقالب دست از مبارزه كشيده و به مقرها و سازمانهای خود برگشتند و به
ظاهر خود را مطيع حکومت مركزی نشان دادند و سران آنها خواستار مذاكره با دولت جهت
گرفتن يك سری امتيازات شدند كه متأسفانه پای مذاكره دولت موقت در كردستان باز شد و
با هر عقبنشينی و امتيازی كه دولت موقت به اين گروهكها داد آنها يك قدم جلوتر
گذاشتند تا جايی كه در بهمنماه و اوايل اسفند سال 29سپاه پاسداران را از شهرهای
كردستان بيرون كردند و به ارتش هم دستور داده شد كه در امور سياسی شهرها دخالت
نکند و تقريباً كنترل همه امور شهری شهرهای كردستان بين گروهك دمکرات و كومله
تقسيم شده بود و در بعضی مواقع اين گروهكها برای به دست گرفتن قدرت بيشتر با
يکديگر تعارض و درگيریهايی هم داشتند.
خالصه اينکه در فروردين ماه سال  29كليه شهرهای كردستان در كنترل گروهكهای
ضدانقالب قرار گرفت و پادگانهای نظامی محترمانه به محاصره درآمده بود .يکی از افسران
پادگان سنندج میگفت :ما روزهای بسيار سختی داشتيم؛ گروهك كومله و دمکرات طوری
بر شهر تسلط داشتند كه شورای شهر ،استانداری ،فرمانداری همه و همه از آنها بود.
شهربانی تعطيل شده بود .گروهكها در مقابل پادگانهای ارتش كيوسك دژبانی و كنترل
گذاشتند و كار را به جايی رسانده بودند كه ما وقتی میخواستيم از پادگان خارج شويم و به
شهر برويم از ما برگه مرخصی طلب میكردند .از طرفی هم از مركز دستور رسيده بود كه
ارتش هيچ حركتی انجام ندهد .چون اين دستور از جانب رياست جمهوری و فرماندهی كل
قوا كه به عهده بنی صدر بود صادر گشته بود ،گروهكهای ضدانقالب جسارت را به جايی
رسانده بودند كه گاهی بر روی پاسگاههای ژاندارمری و يا ستونهای نظامی ارتش عمليات
كمين يا دستبرد انجام میدادند .برای نمونه شهيد سرتيپ شريفی فرمانده ناحيه ژاندارمری
كردستان كه برای تعويض فرمانده پاسگاه دزلی به منطقه رفته بود پس از تعويض فرمانده
هنگام مراجعت در داخل هلیكوپتر توسط عوامل گروه ها ترور شده و به شهادت میرسد و
يا شهيد سرتيپ شريف اشراف فرمانده ستون اعزامی بانه در حوالی شهر بانه در كمين





ضدانقالب به شهادت می رسد و يا خودروی شهيد فالحی فرماندهی نيروی زمينی كه برای
نظارت در اعزام ستون نظامی از بانه به سردشت رفته بود مورد اصابت آر.پی.جی ضدانقالب
قرار گرفته و شهيد فالحی كه آن لحظه در بيرون خودرو ايستاده بود در اثر موج انفجار به
شدت از ناحيه كمر آسيب میبيند .نظير اينگونه اتفاقات هر روز در شهرهای مختلف برای
ارتش بوده كه در پروندهها و گزارشات روزانه آن زمان موجود است.
اقدامات نظامي براي ایجاد امنیت

در اواخر فروردين ماه سال  29دستوری از نيروی زمينی صادر گشت كه به منظور
تقويت و تعويض نيروهای بانه و سردشت دو گردان از نيروهای نظامی يکی از تيپ هوابرد
شيراز و ديگری از لشکر 21تهران از راه كرمانشاه به سنندج و سپس از آنجا به سقز و نهايتاً
به بانه و سردشت بروند .اين دو گردان روز  29فروردين وارد سنندج شدند و قصد عبور از
داخل شهر سنندج به جاده سقز را داشتند .گروهكهای ضدانقالب كه تسلط كاملی به همه
ارگانهای شهر داشتند با تعطيل كردن مدارس دانشآموزان را به خيابان اصلی شهر
كشاندند و با بستن جاده مانع عبور ستون از شهر شدند ،يگانها به فرودگاه كه در قسمت
شرقی شهر واقع است برگشته و لشکر 29كسب تکليف از نيروی زمينی میكند .نهايتاً
هدايت و عبور يگانهای نظامی به شهيد سرتيپ نصرتزاد فرمانده تيپ 1سنندج واگذار
گرديد .شهيد نصرتزاد با عناصری از تيپ خودش مأموريت هدايت و راهنمايی اين ستون را
به عهده میگيرد و ستون را از يك جاده خاكی كه در قسمت شرقی پشت انبار سيلو و از
پشت ارتفاعات به جاده سقز ختم می شد ،در مورخه  61فروردين حركت داد .جاده خاكی
بود ،شب قبل هم باران سختی باريده بود ،حركت خودروهای سنگين ارتش از آن جاده
باريك و لغزنده در حالت عادی كار دشواری بود .ضدانقالب با فرصت و اطالعات كاملی كه از
موضوع داشت كمين سختی را در قسمت شمالی شهر يعنی قبل از ورود ستون به جاده سقز
به مرحله اجرا درآورد .نهايتاً با شهادت شهيد نصرتزاد و چند تن از افسران و درجهداران و
سربازان قسمت زيادی از ستون منهدم شد و امکانات آن به يغما رفت .با كمك لشکر 29به
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خصوص توپخانه های لشکر و نيروی كمکی كه از قسمت شمالی پادگان به جاده سقز آمده
بودند توانستند بقيه ستون را به پادگان برسانند.
در چنين اوضاع و احوالی شهيد علی صيادشيرازی و تعدادی از دوستانش طرحی را به
نام طرح بستن مرزهای غرب كشور به منظور كنترل مرز در مقابله با تجاوزات عراق و
همچنين ورود بیرويه سالح و مهمات به داخل كشور تهيه كرده و در اواخر فروردينماه اين
طرح را با فرمانده نيروی زمينی شهيد فالحی در ميان میگذارند .شهيد فالحی ايده ابتدائی
و موضوع طرح را تأييد نمود ،ولی گفت اجرای اين طرح خارج از اختيارات فرمانده نيروی
زمينی است .چون برای جابهجايی يگانهای در سطح تيپ به باال ،بايستی رئيس جمهور كه
فرمانده كل قوا هم میباشد اين دستور را صادر نمايد ،سرگرد صيادشيرازی از شهيد فالحی
می خواهد كه زمينه ارتباط با بنی صدر را برای ايشان فراهم نمايد و شهيد فالحی قول
مساعد میدهد.
حضور شهید علي صیادشیرازي در کردستان

در تاريخ  2ارديبهشت سال  29جمعی از برادران ارتش و سپاه به سرپرستی شهيد علی
صيادشيرازی (برادر رحيم صفوی ،حجتاالسالم احمد سالك ،سروان محمد كوششی ،سروان
سيد حسام هاشمی) با توصيه شهيد فالحی طرح كنترل مرز را به رئيس جمهور ارائه می-
نمايند ،ولی ايشان ضمن تشريح وضعيت مسائل روز به خصوص اتفاقات چند روز اخير سنندج
میگويد كردستان از دستمان رفته است ،شماها اگر خيلی مدعی هستيد به كردستان برويد و
مسائل آنجا را حل نماييد.
سرگرد صيادشيرازی بدون لحظهای درنگ میفرمايند برای حل مسئله سنندج و
كردستان آماده هستيم به شرطی كه از جانب حضرتعالی حمايت شويم ،بنی صدر میگويد
شما از همين لحظه نماينده من در اين امر باشيد و تلفنی هم به شهيد فالحی دستور می-
دهد كه جناب سرگرد صيادشيرازی نماينده من در مسائل كردستان میباشند و با ايشان
همکاری های الزم را بنمائيد .اين جلسه در ساعت يك بعدازظهر مورخه  29/2/2پايان
پذيرفت و در همان مکان رياست جمهوری ـ البته در اطاق ديگری كه مربوط به مشاور
نظامی رئيس جمهور بود ـ جلسه مقدماتی با برادر رحيم صفوی و حجتاالسالم احمد سالك





برگزار می گردد .اين دو برادر همان روز با هواپيما به اصفهان مراجعت می نمايند تا برادران
سپاه اصفهان را برای حركت فردا به سنندج آماده نمايند و اينجانب (سروان سيد حسام
هاشمی) هم به اتفاق سرگرد علی صيادشيرازی با ماشين شخصی ايشان كه يك ژيان بود،
ساعت  2بعدازظهر از تهران به سوی اصفهان حركت كرديم و در فردای آن روز يعنی در
تاريخ سوم ارديبهشت ماه (روز جمعه) با هماهنگی سرگرد علی صيادشيرازی و شهيد فالحی
يك فروند هواپيمای  C-031در حوالی ظهر در فرودگاه هوانيروز اصفهان نشست و حدود 93
نفر از برادران سپاهی با تجهيزات كافی عصر همان روز در فرودگاه سنندج كه هيچ اطالعی
از اين فرودگاه در دست نداشتيم می نشيند .ورود اين هواپيما و اين جمع فصل نوينی را در
تاريخ مبارزه با ضدانقالب ايجاد مینمايد كه اگر فرصت باشد به گوشههايی از اين حوادث
اشاره میشود و در همينجا توصيه مینمايم برای آشنايی بيشتر حوادث كردستان كتابهای
عمليات آزادسازی سنندج و گردنه صلواتآباد و گردنه خان تا قله آربابا را مطالعه فرماييد.
حال توجه شما را به وضعيت شهر سنندج و نيروهای نظامی در آن روز جلب مینمايم.
وضعیت شهر سنندج و نیروهاي نظامي در آن روز

 )1كليه امکانات شهری به جز راديو و تلويزيون و ديدگاه و فرودگاه در دست ضدانقالب
(گروهك كومله و دمکرات) بود.
 )2پادگان لشکر 29پياده در قسمت غربی شهر و باشگاه افسران در مركز شهر در
محاصره كامل ضدانقالب بود و ارتباط پادگان با فرودگاه و صدا و سيما به وسيله هلیكوپتر
انجام میگرفت.
 )6فرودگاه سنندج در قسمت شرقی شهر توسط يك گروهان به فرماندهی سروان متولی
حفظ میشد (اين افسر بعدها در عملياتهای پاكسازی به شهادت رسيد).
 )9ساختمان راديو تلويزيون و ديدگاه مجاور آن توسط يك دسته به فرماندهی ستوان
مرادی حفظ میشد.
 )2باشگاه افسران در وسط شهر روبهروی استانداری كه توسط يك دسته نظامی حفاظت
می شد محاصره كامل بود و تدارك اين برادران از راه هوا با بارريزی هوايی توسط هلیكوپتر
انجام میشد كه در اين اواخر با مشکل جدی روبهرو بود.

نقش ارتش در تأمين ثبات و امنيت داخلی كردستان

 )3دو روز قبل ( )29/2/1يك گردان از سپاه تهران به استعداد حدود  133نفر به
فرماندهی برادر احمد اسليمی از راه زمينی كرمانشاه خود را به گروهان مستقر در فرودگاه
رسانده و در تقويت فرودگاه و راديو تلويزيون قرار گرفته بودند.
 )7لشکر 29بعد از شهادت فرمانده تيپ تعدادی از نيروهای خود را در قسمت غرب و
شمالغرب پادگان به منظور تأمين گسترش داده بود.
 )9شهيد محمد بروجردی فرمانده سپاه غرب با تعدادی از برادران داوطلب سپاه با هلیكوپتر
وارد پادگان سنندج شده بودند و اين شهيد با نيروهای داوطلب ارتش به طور ادغامی چندين و
چند عمليات برای باز كردن مسير پادگان به باشگاه افسران داشت كه متأسفانه به علت تسلط
ضدانقالب بر جاده از روی ساختمانها با وجود تقديم شهدای زيادی توفيقی حاصل نشد.
حضور نیروهاي تازه نفس در سنندج و طرح آزادسازي شهر سنندج

با حضور سرگرد علی صيادشيرازی و برادر رحيم صفوی و برادران پاسدار در تاريخ سوم
ارديبهشتماه سال  29در منطقه و ارتباط بين فرماندهی پادگان با فرماندهی نيروهای
متمركز در فرودگاه و شرق شهر ،چندين عمليات نيمه موفق انجام گرديد .سرانجام همه
نيروهای موجود ،طرح علی صيادشيرازی مبنی بر محاصره شهر ،توسط نيروهای موجود و
همچنين به كارگيری تيپ 6زرهی همدان و برادران سپاه همدان را پذيرفتند .فرماندهی
كنترل و هماهنگی كار را عمالً شهيد صيادشيرازی به عهده گرفتند و مسئوليت هماهنگی
آتش و ارتباط داخلی را به اينجانب سپردند .چگونگی محاصره شهر ،تأمين محورها و
سرانجام تصرف شهر در مورخه  29/2/26پس از  23روز و عملياتهای انجامشده و همچنين
اتفاقات مربوطه چيزی نيست كه در اين فرصت كم بتوان آن را بازگو نمود .لذا توصيه می-
نمايم برای آشنايی با جزئيات ،كتاب عمليات آزادسازی سنندج را مطالعه بفرماييد.





مراحل اقدامات
مرحله اول :تشكیل اولین قرارگاه عملیاتي مشترك ارتش و سپاه به طور غیررسمي در تاریخ
 19/3/1در ستاد لشكر  28سنندج

چند روز پس از آزادسازی شهر سنندج در مورخه  29/2/26شهيد علی صيادشيرازی و برادر
رحيم صفوی مشتركاً مسئوليت پاكسازی شهر و هماهنگی را به اينجانب «سروان سيد حسام
هاشمی» واگذار فرمودند و خود به تهران و اصفهان جهت هماهنگی كار سفر نمودند و در مراجعت با
حضور تعدادی از افسران و برادران سپاهی از آن جمله سرهنگ 2اصغر جمالی ،سروان اكبر غفراللهی،
سروان حسين شهرامفر ،سروان حسين افشارزاده ،سروان سيد علیاكبر هاشمی و جمعی از افسران
ديگر و همين طور حضور تعدادی از برادران سپاهی در اين ستاد به عنوان رابط به سنندج مراجعه و با
در اختيار گرفتن ستاد جديد لشکر 29به عنوان قرارگاه مشترك عملياتی ارتش و سپاه كار عملياتها
و پاكسازیها شروع میشود كه مختصراً به ذكر شمهای از آنها اكتفا مینمائيم:
 )1پاكسازی اطراف سنندج ،دامنههای جنوبی ارتفاعات آبيدر به منظور تأمين بيشتر پادگان.
 )2پاكسازی روستاهای اطراف گردنه صلواتآباد.
 )6عمليات پاكسازی محور سنندج ـ ديواندره و آزادسازی شهر ديواندره و ادامه آن تا
سقز به مدت  99ساعت و ايجاد پايگاههای ثابت در محور سنندج ديواندره با بهكارگيری يك
گردان پياده از لشکر 77به منظور تأمين جاده.
 )9پاكسازی جاده سهراهی دهکالن و آزادسازی پادگانهای مارنج و موچش.
 )2آزادسازی دكل مخابراتی قليچيان در شمالشرقی شهر سنندج (در اين عمليات شهيد
سيدعلی اكبر هاشمی مجروح گرديد).
 )3عمليات بازگشايی مرحله يکم جاده سنندج به مريوان و آزادسازی شهر مريوان.
 )7عمليات بازگشايی محور سقز بانه و آزادسازی شهر بانه .اين عمليات فراز و نشيبهای
زيادی داشته است .توجه شما را به كتاب گردنه خان تا قله آربابا جلب مینمايم.
 )9عمليات پاكسازی محور حسينآباد به هزاركانيان در عمق منطقه جهت تأمين منطقه
و انهدام ضدانقالب.
 )9پاكسازی محور باينچوب به منظور گسترش تأمين محور ديواندره.
 )13و چندين عمليات كوچك در اطراف شهرهای آزادشده به منظور تأمين بيشتر شهرها.

نقش ارتش در تأمين ثبات و امنيت داخلی كردستان
سیاست عملیاتي قرارگاه مشترك ارتش و سپاه و ژاندارمري در مبارزه با ضدانقالب در کردستان

الف) آزادسازی شهر با محاصره كامل و تأمين شهرها پس از آزادسازی توسط سپاه پاسداران.
ب) بازگشايی محورها و تأمين محور با استقرار نيروهای ثابت و ايجاد پايگاههای تأمينی
توسط ارتش ،سپاه و ژاندارمری.
ج) تجزيه مناطق بين شهرها و انجام عملياتهای مشترك محدود و گسترده جهت
پاكسازی مناطق.
د) بستن مرزها و انجام عملياتهای برونمرزی عليه عراق و ضدانقالب.
مرحله دوم :تشكیل قرارگاه عملیاتي غرب در کرمانشاه به فرماندهي سرهنگ علي صیادشیرازي

در اين مرحله سه نکته اساسی و مهم را يادآوری مینمايم.
)1

علت تشكیل قرارگاه عملیاتي غرب چه بوده است؟ در اينجا عين مطالبی را كه شهيد

صيادشيرازی در مصاحبهای بيان نمودهاند ،ارائه میگردد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

سير عمليات در كردستان از زمان شروع پاكسازی شهر سنندج و گرفتن سنندج از دست ضدانقالب
در محدوده فرماندهی من  2مرحله داشت :يك مرحله كامالً بینام و نشان و معرفی رسمی و بسيجیوار بود
كه در همين مرحله شهر سنندج آزاد شده بود ،ستون كشی به سمت مريوان انجام گرفته بود و در هيچكدام
از اينها فرماندهی رسمی نداشتيم و همينطور سازمان میداديم و همه كمك میكردند و میرفتند جلو ـ
بعد محور ديواندره پاكسازی شد ـ از ديواندره به طرف سقز ،يك تيپ از لشکر 13زرهی مستقر شده بود و
شهر سقز نيز آزاد شده بود ،ستون كشی از سقز به طرف بانه هم انجام گرفته و شهر از محاصره درآمده و بانه
آزاد شده بود و نتيجه پاكسازی ها طی گزارشی به رئيس جمهور وقت (بنی صدر) داده شد .بنی صدر تازه باور
كرده بود كه می شود عمليات انجام داد چون قبالً اقداماتی كه انجام شده مربوط به هيئت حسن نيت بود كه
سرپرست آن دكتر فروهر بود و شهيد چمران هم قبل از آن يك نبردی كرده بود و وضعيت موقتی را در پاوه
و نوسود و طرف دزلی و مريوان و سردشت به صورت يك نوار باريك در كردستان به وجود آورده بود.
پس از گزارش ،پيشنهاد داديم و گفتيم برای تکميل كار بايد يك قرارگاه تشکيل شود و همه نيروها
با انسجام بيشتر رسماً همکاری بکنند ـ گفت خوب تشکيل بدهيد ـ بعد من گفتم چنين قرارگاهی بايد در
كردستان تشکيل شود و كل منطقه از جوانرود و پاوه و نوسود گرفته ،تا خود بانه و سردشت و ...را به عهده
بگيرد ـ گفت طرح تصويب است؟ گفتم نه ،فرمانده نيرو بايد بپذيرد كه كليه يگانهای منطقه كه شامل
ل ،29تيپ 26نوهد ،ل 13زرهی ،ل 91زرهی بودند و ژاندارمری و سپاه و همه به كنترل اين قرارگاه درآيند
ـ باز بنی صدر گفت خوب باشد ـ فرمانده نيروی زمينی وقت آمد داخل دفتر و بحث شد ـ بنی صدر گفت
كه خوب اين قرارگاه را تشکيل بدهيد ـ گفت خوب فرمانده قرارگاه چه كسی باشد ـ بنی صدر گفت




«صيادشيرازی» ـ فرمانده نيرو گفت اين كه سرگرد است نمی شود كه لشکرها را در كنترل او قرار دهيم ـ
گفت چه درجه ای بايد به او بدهيم تا بتواند فرمانده شود ـ گفت بايد دو درجه به او بدهيم ـ بنی صدر گفت
خوب دو تا درجه به او بدهيد ـ فرمانده نيرو ديگر چيزی نگفت ـ بالفاصله حکم صادر شد و دو درجه به ما
دادند و ما هم رفتيم قرارگاه را در كرمانشاه در پادگان پشتيبانی منطقه يکم تشکيل داديم و طرح ما اين بود
كه با قرارگاه فرعی منطقهها را خودكفا كنيم برای عملياتهايی كه اطراف خودشان انجام میدهند ـ يك
قرارگاه در سنندج برای كردستان ـ بعد در هر شهری مثل مريوان ،ديواندره ،سقز ،بانه و سردشت يك قرارگاه
كوچکی دائر كنيم و كنار هر قرارگاه هم يك تيم عملياتی از تيپ 26نوهد قرار داديم و يك قرارگاه هم در
كرمانشاه برای پاوه ـ نوسود و...

 )2عملیاتهاي عمده انجام شده در مرحله دوم

 )1تشکيل قرارگاه عملياتی غرب كشور در كرمانشاه و قرارگاههای تابعه در سنندج،
مريوان ،سقز ،بانه.
 )2عمليات بازگشايی مرحله دوم محور سنندج مريوان به منظور تأمين محور و آمادرسانی شهر مريوان.

 )6عمليات بازگشايی محور بانه و سردشت به منظور تأمين شهر سردشت.
 )9استقرار دانشجويان دا اف در مارنج و موچش و شركت دانشجويان در آموزشهای چريکی و پاكسازی.
 )3بازدید رئیس جمهور «بني صدر» و «شهید رجائي»

بازديد رئيس جمهور ،نخست وزير و تعدادی مشاورين نظامی رئيس جمهور از قرارگاه
عملياتی غرب وضعيت جديدی را به وجود آورد.
● معزول شدن شهيد علی صيادشيرازی از فرماندهی عمليات غرب و محدود
شدن مسئوليت ايشان فقط در محدوده كردستان.
● عزل شهيد علی صيادشيرازی از كليه سمتها و حتی تنزيل درجه از
(سرهنگی به سرگردی) و منتسب شدن به ستاد مشترك.
● شروع جنگ تحميلی و فعاليتهای شهيد صيادشيرازی در سپاه پاسداران
مسائلی است كه میتوانيد به كتابهايی كه در اين زمينه نوشته شده است
مراجعه نمائيد ،ولی مختصراً عرض میشود عملياتهای كوبنده رزمندگان
اسالم عليه ضد انقالب از اوايل ارديبهشتماه  29تا اواخر شهريورماه به
فرماندهی شهيد صيادشيرازی تا رسيدن به سردشت و آزادسازی شهرهای

نقش ارتش در تأمين ثبات و امنيت داخلی كردستان

عمده كردستان میرفت كه بساط ضدانقالب در كردستان برچيده شود،
متأسفانه كارشکنی از طرف ليبرالها و سعايت تعدادی از كوتهفکران و مشاوران
نظامی بنی صدر و مخالفين رشد سپاه پاسداران موجب گرديد كه طی دو حکم
به فاصله كمتر از يك ماه شهيد صيادشيرازی از كار بركنار و عمالً فعاليت
عملياتهای مشترك قرارگاه غرب و قرارگاههای تابعه آن تعطيل گردد .از سوی
ديگر تجاوز عراق به بيش از  1233كيلومتر مرز و تصرف شهرها و به خصوص
محاصره آبادان توجه همه مسئوالن كشور را متوجه جبهههای غرب و جنوب
نموده و همه توان رزمی مملکت صرف جلوگيری از تجاوز عراق گرديد .به
همين جهت مجدداً فرصت تازهای برای جان گرفتن و تجديد سازمان
ضدانقالب در كردستان به وجود آمد .به خصوص اينکه اينبار با پشتيبانی
مستقيم و آشکار و بالمانع عراق نيز همراه بود .ولی بايد توجه داشته باشيد كه
رزمندگان اسالم در منطقه كردستان با وجود همه مشکالت و نارسايیها
توانستند با تمام توان خود از دستاوردها و موفقيتهای بدستآمده محافظت
نمايند و با تحمل تلفات و ضايعات عملياتهای محدود و كوچکی را اطراف
پايگاههای خود جهت تأمين بيشتر انجام دهند .اما ديگر از آن عملياتهای
بزرگ و كوبنده تابستان سال  29خبری نبود .با وجود لشکرهای 29،26 ،39و
تعدادی از گردانهای ديگر لشکرهای ارتش و افزايش برادران سپاه و به
خصوص فعال شدن يگانهای ژاندارمری به علت نبودن يك قرارگاه مشترك و
ايجاد تمركز قوا و قدرت هر روز شاهد تلفات قابل مالحظهای در منطقه بوديم.
ضدانقالب با تصرف كامل شهرهای اشنويه و بوكان درصدد تقويت نيروهای
خود و عضوگيری و آموزش اعضای جديد خود در تهيه و تداركات عملياتهای
بزرگ جهت تصرف مجدد شهرهای ديگر بود تا اينکه با عزل بنی صدر از
فرماندهی كل قوا و رأی مجلس بر بیكفايتی ايشان از رياست جمهوری و فرار
مفتحضانه بنی صدر با مسعود رجوی به فرانسه وضع جديدی در كشور به وجود
آمد .با انتخابات دور دوم رياست جمهوری ،شهيد رجائی به رياست جمهوری





انتخاب گرديد .اين شهيد بزرگوار در همان ابتدای رياست جمهوری به منظور
رسيدگی به امور جنگ و همچنين مقابله با ضدانقالب به خصوص اينکه
حاكميت در شهر اشنويه و بوكان از كنترل جمهوری اسالمی خارج گرديده بود
در نيمه دوم مرداد سال  33با شناختی كه قبالً از شهيد صيادشيرازی داشت از
ايشان دعوتی به عمل آورد تا در يك جلسه خصوصی مسائل كردستان مورد
بحث قرار گيرد و به قول معروف در اين زمينه مشورتی بشود .خداوند به اين
حقير ـ سرتيپ سيد حسام هاشمی ـ نيز توفيق شركت در اين جلسه را به
همراهی چند تن از دوستان نزديك شهيد داده بود .در آن جلسه پس از بحث و
بررسی از طرف شهيد پيشنهاد برقراری قرارگاه مشترك ارتش و سپاه در
منطقه آذربايجانغربی داده شد كه شهيد رجائی اين پيشنهاد را پذيرفتند و
دستور فرمودند طی حکمی مجدداً درجه سرهنگی به شهيد صياد داده شود و
به سمت فرماندهی قرارگاه منصوب شوند.
در اينجا خاطرهای را از اين جلسه پربركت يادآوری مینمايم 1تا بتوانيد آن را با جلسه
مشابهی كه حدوداً در يك سال و چهار ماه گذشته (دوم ارديبهشتماه سال )29در همين
مکان با رئيس جمهور بنی صدر در رابطه با مسائل كردستان داشتيم ،مقايسه كنيد .شروع
هر دو جلسه حدود ساعت  11صبح بود و هر دو جلسه تا ساعت  1633يعنی يك ساعت
بعداز ظهر با صرف ناهار به طول انجاميد ،منتهی در جلسه با شهيد رجائی چند دقيقه قبل
از اذان ظهر با اينکه صحبتهای جلسه نيمه تمام بود جلسه را با صلواتی موقتاً تعطيل نموده
و ما هم توفيق انجام نماز ظهر و عصر را به امامت ايشان پيدا كرديم ،ولی در جلسه با بنی
صدر توجهی به اين مسائل نبود ،بلکه ما نماز ظهر و عصرمان را به هنگام پايان جلسه در
يکی از اطاقها به طور جداگانه برگزار كرديم .شما بدانيد كه شهيد رجائی و شهيد
صيادشيرازی اعتقاد عجيبی به انجام فريضه نماز اول وقت داشتند.

سرتيپ سيد حسام هاشمی.

نقش ارتش در تأمين ثبات و امنيت داخلی كردستان

و اما برگرديم به موضوع مورد بحث؛ شهيد صيادشيرازی در بعدازظهر همان روز كه از
جلسه رئيس جمهور رجائی برگشتيم ستاد موقتی را در يکی از اطاقهای منزلش در لويزان
داير نمود .قبل از اينکه دستور شفاهی رئيس جمهور به ارتش و سپس به نيروی زمينی و از
آن طريق به ايشان ابالغ گردد ،هر كدام از دوستان را مأمور انجام كاری نموده و طی نامه و
تلفنگرام تعدادی از دوستان شناخته شده را از طريق نيروی زمينی و يگان مربوطه به دفتر
كار موقت منزلشان در تهران احضار نمودند .نام تعدادی از آنها را كه به خاطر دارم ذكر
میكنم :جناب سرهنگ علی كوچكزاده و جناب سرهنگ ابوالقاسم جاودانی از لشکر77
خراسان با شهيد آبشناسان از لشکر 21حمزه و دوستان خودمان كه در تهران بودند .بدين
ترتيب اولين جلسه رسمی ستاد  99ساعت بعد در تهران تشکيل شد و به سرهنگ جاودانی
دستور داده شد ظرف همان روز به طرف اروميه حركت نمايد و محل قرارگاه را در منطقه
لشکر 39شناسائی نمايد و بقيه آقايان بعد از  99ساعت خود را به اروميه برسانند .البته ظرف
همين چهار روز دوستان در تهران كارهای مقدماتی تشکيل قرارگاه را با تجربهای كه از قبل
داشتند فراهم نمودند و درست رأس روز مقرر قرارگاه عملياتی مشترك ارتش و سپاه به نام
قرارگاه حمزه سيدالشهداء با توجه به سابقه كار در كردستان و همراهی و همکاری بینظير و
مخلصانه برادران سپاه پاسداران به خصوص شهيد محمد بروجردی ،شهيد مهدی باكری،
مسئوالن منطقه امام جمعه محترم اروميه حجتاالسالم حاجآقا حسنی ،استاندار منطقه
جناب آقای ابراهيمی و فرمانده ناحيه ژاندارمری جناب سرهنگ نجفدری تشکيل گرديد.
گفتنی است امام جمعه حجت االسالم حسنی برای اولين بار كليه نيروهای مسلح خودش را
كه بيش از  23نفر بودند در اختيار اين قرارگاه قرار داد و همچنين استاندار كاربرد عملياتی
و پشتيبانی و تداركاتی نيروهای بارزانی را در اختيار قرارگاه قرار دادند و ستاد اين قرارگاه در
تاريخ  33/3/2طی امريهای از نزاجا با در اختيار گرفتن لشکرهای 26 ،29 ،39و نيروهای
موجود در منطقه فعال گرديد و در ابتدا با انجام چند عمليات كوچك و هدايت و فرماندهی
شهيد آبشناسان و برادران ارتش و سپاه زمينه همکاری و كار مشترك را به وجود آورد.
سپس با انجام دو عمليات بزرگ آزادسازی شهر اشنويه و بوكان در كمتر از  99روز از ابتدای





فرماندهی شهيد صياد در شمالغرب تا زمان انتصاب و فرماندهی نيروی زمينی فصل نوينی
را در منطقه شمالغرب به وجود آورد.
عمليات آزاد سازی اشنويه در تاريخ  33/3/22در سه محور به شرح ذيل و جمعاً به
مدت سه روز به طول انجاميد كه با طرحريزی و اجرای دقيق اين عمليات ،حکومت بيش از
دو سال ضدانقالب در اين شهر به پايان رسيد و مردم شريف و نجيب اين شهر از شرّ آنان
آزاد گرديدند.
 )1محور شمالی از مسير اروميه به زيوه و سپس اشنويه نيروهای عملكننده مشترك
ارتش ،سپاه ،نيروهای بارزانی.
 )2محور ميانی (شرق) از مسير نقده به اشنويه نيروهای عملكننده ژاندارمری و سپاه
شهر نقده با پشتيبانی توپخانه ارتش.
 )6محور جنوبی از جلديان سهراهی صوفيان به اشنويه نيروهای عمل كننده ارتش،
ژاندارمری و تعدادی از جوانمردان ژاندارمری.
در خاتمه مطلبی را هم میخواهم به عرضتان برسانم و آن اينکه در مصاحبهای كه در
سال  1679در برداشت ميدانی مربوط به اين عمليات با تعدادی از برادران سپاه ،ارتش و
ژاندارمری داشتيم همه آنها خاطراتی از حضور مستقيم شهيد صيادشيرازی در صحنه
عملياتی بيان می كردند ،به اين طريق كه ايشان در هر سه محور مرتباً با هلیكوپتر سركشی
و نظارت داشت و مرتباً در صحنههای درگيری و پيکارهای سخت حضور پيدا میكرد ،ضمن
هدايت و نظارت مداوم عمليات به رزمندگان اسالم روحيه میداد و نصرت خداوند را متذكر
میشد.

سال اول جنگ تحميلی
*

سال اول جنگ تحمیلي
مقدمه

هر ايرانی به خصوص فرماندهان آتی ارتش جمهوری اسالمی ايران بايد بدانند كه
اسالف و پيشكسوتان آنان تحت چه شرايطی و با چه جانفشانی موفق شدند هجوم دشمن
بعثی را در سرزمينهای پهناور و استانهای مرزی دفع و از دسترسی متجاوزين به اهداف از
پيش تعيين شده خود جلوگيری نمايند .بديهی است اين مهم زمانی سودمند و اثرگذار است
كه توسط شاهدان عينی بيان گردد.
ويل دورانت مورخ معاصر در كتاب تاريخ تمدن خود درباره تاريخ و جنگ به دو نکته
جالب اشاره میكند :درباره تاريخ میگويد« :تاريخ سکهای است با دو روی همسان و از اين
رو پريشان كننده؛ يك روی سکه وقايعی است كه به وقوع پيوسته و روی ديگر آن سکه
وقايعی است كه مورخ آنها را ضبط كرده است».
در اين راستا بيان حقايقی از تاريخ كشور در جريان انقالب و جنگ تحميلی برای
آيندهسازان قدرت دفاعی كشور بدون ايجاد هرگونه شك و ترديد ثمربخش و ارزشمند است.
اما در زمينه جنگ میگويد« :جنگ يکی از عناصر پايدار تاريخ است و تمدن و
دموكراسی از آن چيزی نکاسته است .جنگ از ازل بوده و تا ابد هم خواهد بود .از 6921
سال اخير كه تاريخ مدون دارد فقط  239سال آن بدون جنگ است؛ پس صلح آرامشی است
ناپايدار كه تنها با «قبول برتری» و يا «تساوی قدرتها» قابل دوام است .اگر در قرون
گذشته فقط دولت ها و نظاميان درگير جنگ بودند متأسفانه در حال حاضر به سبب پيشرفت
تکنولوژی و روی كار آمدن جنگافزارهای كشتار جمعی جنگ به ميان ملتها هم كشيده
شده است ».لذا آگاهی از عملکرد رزمندگان اين مرز و بوم زمينهای است برای فرماندهان
آينده ارتش تا ضمن تالش در افزايش قدرت رزمی و ايجاد بازدارندگی ،از تجربيات حماسه
آفرينان دفاع مقدس بهرهبرداری نمايند.

*

سرتيپ 2ستاد سيد علی اكبر موسوی قويدل
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وضعیت ارتش ایران در دوران بازدارندگي

يکی از داليل اصلی حمله عراق به ايران ،كاهش قدرت رزمی ارتش ،به عبارت ديگر از
بين رفتن تساوی قدرتها بيان گرديد .لذا اجماالً وضعيت ارتش ايران را در يك دهه قبل،
كه از توان بازدارندگی و قدرت رزمی برتر برخوردار بود با ذكر وقايع و اسناد موجود بررسی
میكنيم و سپس علل كاهش قدرت رزمی را مورد تجزيه و تحليل قرار میدهيم.
در كليه كشورهای جهان ارتش با توجه به تهديدات و بر اساس استراتژی ملی پايهريزی
و سازماندهی میشود و در همين راستا ،در هر يك از نيروهای زمينی و دريايی و هوايی،
يگانهای رزمی ،پشتيبانی رزمی ،پشتيبانی خدمات رزمی و سازمانهای آموزشی متناسب،
برآورد و سازماندهی میگردد .يگانهای تشکيل شده با اجرای آموزشهای مستمر انفرادی و
يگانی در روز و شب ،تمرينات صحرايی و مانور در ردههای مختلف و انجام اعمال سرويس و
نگهداری روی وسايل و وسائط آمادگی رزمی الزم را كسب كرده و آماده اجرای مأموريت
میگردند .در ايران نيز سازمان ارتش با توجه به موقعيت حساس جغرافيايی كشور و مرزهای
طوالنی با كشورهای همسايه برآورد و سازماندهی و از قدرت رزمی مناسب برخوردار گرديد.
 )1اوایل سال 1348

زمامداران كشور عراق در اقدامی يكطرفه اعالم نمودند كه رودخانه شطالعرب
(اروندرود) جزئی از سرزمين عراق است و كشتیهايی كه به مقصد بنادر ايران در اين آبراه
تردد می كنند بايد به جای پرچم ايران پرچم عراق را به اهتزاز درآورند وگرنه توسط
مأمور ين عراقی توقيف خواهند شد .اين ادعا به شدت از طرف مسئوالن وقت كشور ايران رد
و روابط بين دو كشور تيره گرديد و نيروهای مسلح دو طرف متخاصم در خطوط مرزی در
مقابل هم صفآرايی كردند و عمليات مشترك اروندرود (عما) شروع و جنگ سرد بين دو
كشور آغاز گرديد .اولين كشتی ايرانی در حالی كه جنگندههای نيروی هوايی آن را اسکورت
میكردند با پرچم برافراشته ايران از اروندرود به مقصد بندر آبادان عبور كرد .طبق
دستورات صادر شده هرگونه عکسالعمل عراقیها ،با حمله سراسری نيروهای ايرانی برای
تصرف اهداف پيشبينی شده در داخل كشور عراق مواجه میشد ،ولی مأموران عراقی از
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هرگونه عمل خالف اجتناب كردند و سران كشور عراق از ادعای ارضی اعالم شده صرف نظر
نمودند ،زيرا آنان مطمئن بودند كه قدرت مقابله با ارتش ايران را ندارند و سپس با توسعه
روزافزون قدرت رزمی ارتش ايران از قرارداد الجزاير كه در ششم مارس ( 1972اسفندماه
 )1626منعقد گرديد استقبال نمودند.
قسمتی از مفاد اساسی اين قرارداد به شرح زير

بود)1(:

● مرزهای زمينی بر اساس پروتکل قسطنطنيه (استانبول) سال  1916و صورت
جلسات كميسيون تعيين مرز سال  1919تعيين شود.
● مرزهای آبی بر اساس خط تالوگ (خط ميانه كانال اصلی قابل كشتيرانی)
میباشد.
 )2در اواسط دهه 1310

با افزايش بودجه دفاعی و خريد تسليحات نظامی مدرن ،برنامهريزی و تجهيز و تقويت
ارتش ايران به منظور اهداف بزرگتری انجام میشد كه مسئله مرزی و خطرات احتمالی عراق
چيز كم اهميتی جلوه میكرد و لذا ارتش ايران از قدرت دفاعی قابل توجهی برخوردار گرديد:
الف) افزايش استعداد پرسنلی ارتش به  913هزار نفر.
ب) ايجاد يك قدرت دفاعی قدرتمند و بازدارنده در زمين و هوا.
پ) ايجاد يك قدرت نظامی برتر در دريا و آبهای ساحلی.
درباره وضعيت ارتش ايران در اين برهه زمانی ،اظهارات سرلشکر عراقی وفيق السامرائی
مؤيد موارد باال

است)2(:

يك كميته عالی رتبه به منظور انجام مطالعات الزم برای تهيه طرحهای پدافندی يا
آفندی در صورت بحرانی شدن اوضاع و بروز جنگ تشکيل شد .برنامهريزی برای رويارويی
نظامی اعم از اينکه آفندی باشد يا پدآفندی از جمله وظايف اصلی اين كميته بود .اطالعاتی
خوب و كامل در مورد اوضاع سياسی ،نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی (به ويژه قوميتهای
مختلف) و سرويسهای امنيتی و اطالعاتی در اختيار اين كميته قرار داده شد .توانمندی
نيروهای مسلح ايران غيرقابل انکار بود.
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● نيروی زمينی برخوردار از يك قدرت بازدارنده با بيش از  1333فروند
هلیكوپتر ( 693فروند هلیكوپتر كبرا مجهز به موشكهای ضدتانك تاو و
مسلسلهای سنگين) و حدود  2333دستگاه تانك از نوع چيفتن انگليسی و
ام  33ـ آ ـ يك امريکايی (مدرنترين تانكهای روز).
● نيروی دريايی برخوردار از حاكميت دريايی بالمنازع با  12فروند ناوچه
موشكانداز (كومبتنانت) ساخت فرانسه و مجهز به موشكهای ضدشناور
ساخت امريکا (هارپون) و تعدادی ناو و رزمناو.
● نيروی هوايی قدرتمند با بيش از  923فروند جت جنگنده ( 79فروند اف ـ
 19مجهز به موشكهای هوا به هوای فينيکس كه هر هواپيما بر اساس
معيارهای موجود قادر بود از فاصله  123كيلومتری در آن واحد شش هدف را
مورد حمله قرار دهد).
● بيش از  23هزار نفر نيروهای ژاندارمری برای حفاظت و مراقبت از پاسگاههای
مرزی.
● كنترل و مراقبت كشور عراق از شمال تا جنوب تا عمق صد كيلومتری غرب
بغداد (منطقه حبانيه) با تأسيسات زمينی و هوايی و بهرهگيری از سرويس-
های اطالعاتی.
علل کاهش قدرت رزمي ارتش ایران
 )1جریانهاي قبل از انقالب اسالمي

اعتراض و مقابله مردم انقالبی از رژيم استبدادی از سال  1623كه در پارهای از شهرها
(تبريز ،قم ،تهران ،مشهد و )...با راهپيمايیهای گسترده همراه بود ،سران كشور را به وحشت
انداخت و لذا برای تهديد و ارعاب مردم و برقراری آرامش ،با اعالم حکومت نظامی پرسنل
نظامی مسلمان را كه از متن مردم و غالباً از مستضعفين بودند در خيابانها در مقابل مردم
قرارداد .با اين اقدام نه تنها نيات سران رژيم تأمين نگرديد بلکه به داليل زير آمادگی رزمی
يگانهای ارتش به ويژه نيروی زمينی ارتش سير نزولی را طی نمود.

سال اول جنگ تحميلی
الف) کاهش انضباط در یگانها

پرسنل نظامی كه رو در روی پدران ،مادران ،برادران ،خواهران ،فرزندان ،همسران،
فاميل و دوستان و نهايتاً همشهری و هموطنان خود قرار گرفته بودند ،چون اكثراً آمادگی
قبول اين نوع مأموريت را نداشتند با غيبت و فرار از سربازخانهها و تمرد از اجرای دستورات
از قبول مسئوليت خودداری مینمودند .در نتيجه انضباط كه يکی از اركان اساسی يگانهای
نظامی است به شدت كاهش يافت.
ب) کاسته شدن کارآیي رزمي پرسنل با تعطیل شدن آموزشهاي مصوبه

در زمان صلح اصلیترين وظيفه يگانهای نظامی ،اجرای مستمر آموزشهای انفرادی و
يگانی در روز و شب در پادگانها و مناطق آموزشی میباشد .حتی در زمان جنگ هم در
صورت فراهم شدن شرايط ،اجرای آموزشهای مورد نياز پيگيری میشود .با استقرار يگانها
در خيابانها امکان اجرای آموزش از يگانها سلب گرديد و اصلیترين وظيفه يگانها به بوته
فراموشی سپرده شد و كارآيی رزمی پرسنل پايين آمد.
پ) کاهش آمادگي رزمي یگانها به سبب عدم اجراي سرویس و نگهداري وسایل و تجهیزات

يکی ديگر از وظايف اصلی يگانهای نظامی در زمان صلح و حتی زمان جنگ انجام
اعمال سرويس و نگهداری وسايل و تجهيزات میباشد .با استقرار يگانها در خيابانها امکان
اجرای اين فعاليت نيز از يگانها سلب شد و با از كار افتادن تدريجی امکانات ،موجبات
كاهش آمادگی رزمی يگانها فراهم گرديد.
ت) افزایش معایب و نواقص موجود در یگانها به سبب عدم اجراي بازدیدهاي فرماندهي و ستادي

معايب و نواقص يگانها با انجام بازرسیها آشکار میگردد و سپس اقدامات اساسی و
پيگير برای رفع آنها انجام میشود ،با اجرا نشدن اين فعاليتها كاستیها و نواقص يگانها
در ابعاد مختلف سير صعودی را پيمود و زمينه كاهش آمادگی رزمی در يگانها را فراهم
نمود.
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ث) لغو سفارشهاي تسلیحاتي و کاهش بودجه دفاعي از اوایل  7ماهه دوم سال 1316

● در مهر  1627روزنامه كيهان در اين مورد نوشت« :ايران قصد دارد در بودجه
برنامه های دفاعی كاهش شديدی را اعمال نمايد تا بتواند حقوق كارمندان
اعتصابی دولت و خسارات اقتصادی ناشی از  9ماه ناآرامی سياسی در كشور را
جبران كند.
«سيستم رادارهای پرنده هشداردهنده (آواكس) از امريکا ،شش فروند زيردريايی
ساخت آلمان فدرال و يك هزار تانك چيفتن ساخت انگلستان لغو خواهد شد».
● وزارت دفاع امريکا در دهم بهمنماه  1627اعالم كرد كه به علت ركود
اقتصادی ،دولت ايران قصد دارد خريدهای تسليحاتی خود را از امريکا كه بالغ
بر  12ميليارد دالر بود كاهش دهد.
● روزنامههای تهران در اينباره نوشتند« :به دنبال مذاكرات مقامهای دولت
ايران با يك مقام عالیرتبه پنتاگون و ژنرال هايزر ،سفارشهای دوازده ميليارد
دالری ايران به امريکا شامل  133فروند هواپيمای اف ـ  ،13چهار فروند رز
ناو ،هفت فروند هواپيمای مجهز به رادار آواكس و مقاديری مهمات ،موشك و
وسايل مخابراتی لغو میشود».
ناگفته نماند كه دولت ايران معادل  33ميليارد دالر در امريکا سپرده نقدی داشت و
پرداختهای جاری به فروشندگان تسليحات امريکايی از اين ذخيره ارزی صورت میگرفت.
دولت امريکا اعالم كرد كه در صورت لغو قراردادهای خريد تسليحات از سوی ايران
هزينههای مربوط از اين وديعه برداشت خواهد شد.
● در بهمن ماه  1627دولت ايران به انگلستان اطالع داد كه قصد دارد قرارداد
 233ميليون ليره استرلينگ خريد تسليحات نظامی از جمله تانكهای
چيفتن را لغو كند.
با لغو قراردادها جايگزينی كسورات يگانها و تکميل كمبودهای يگانهای
جديد التأسيس ميسر نگرديد و افزايش قدرت رزمی متوقف شد و عمالً مبالغ قراردادهای
فسخ شده و سپردههای نقدی به ايران پس داده نشد.

سال اول جنگ تحميلی
)2حوادث پس از پیروزي انقالب اسالمي

بررسی انقالبها در جهان نشانگر اين است كه انقالبيون چه در روند شکلگيری انقالب و
براندازی رژيم حاكم و چه پس از كسب پيروزی و برپايی يك نظام جديد تا مدتها ناگزير از
مقابله و درگيری و رزم با عناصر نيروهای مسلح وابسته به رژيم قبلی بودهاند كه مستقيماً و يا
در كنار ساير عناصر و گروههای ضدانقالب به جنگ و رويارويی با انقالب برمیخيزند ،اما بدنه
مردمی ارتش ايران به جای رودر رو قرار گرفتن با انقالبيون به دفاع از انقالب و مقابله با
گروهكهای ضدانقالب (تجزيهطلبان داخلی) برخاست و نيروهای مردمی را در حفظ و
حراست دستاوردهای انقالب در كنار خود گرفت و چون گروهكهای ضدانقالب يگانهای
سازمانيافته ارتش را سد راه وصول به اهداف خود میديدند ،لذا در جهت تضعيف و انحالل
ارتش قيام نمودند و با بهرهگيری از عوامل نفوذی خود در سازمانهای دولتی و يگانهای
ارتش بيشترين آسيبها را به ارتش وارد نمودند ،در حالی كه سران رژيم حاكم از بقاء و
موجوديت ارتش پشتيبانی مینمودند .در بررسی هر يك از عوامل زير كه تضعيف قدرت رزمی
ارتش را به همراه داشت دست ضدانقالب در آستين هر يك از آنها آشکار میگردد.
الف) کاهش استعداد پرسنلي یگانها

 )1تقليل خدمت وظيفه از دو سال به يك سال ،در حالی كه 33درصد استعداد
پرسنلی ارتش را پرسنل وظيفه تشکيل داده بود با ترخيص 23درصد پرسنل وظيفه استعداد
پرسنلی يگانها به كمتر از 73درصد كاهش يافت.
 )2رهايی از خدمت پرسنل كادر به صورت بازنشسته ،بازخريد ،استعفاء ،پاكسازی،
اخراج با تمايل شخصی و يا در اثر اعمال نظر اشخاص مغرض.
 )6انتقاالت بیرويه ،بدون جانشين همتراز از يگانهای رزمی و پشتيبانی رزمی به ويژه
يگانهای مستقر در مناطق مرزی (لشکرهای  92 ،91زرهی و )...به يگانهای پشتيبانی
خدمات رزمی ،آموزشی و يا به سازمانهای غيرارتشی در موطن اصلی خود و يا در محل
مورد دلخواه در حالی كه فرماندهان قادر به مخالفت با اين قبيل درخواستها نبودند.
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ب) پایین آمدن سطح انضباط در یگانها

افزايش غيبت و فرار پرسنل ،تمرد و عدم اطاعت از سلسله مراتب فرماندهی و
خواستههای غيرمنطقی كه قبالً به آن دست پيدا نکرده بودند.
پ) تعویض غیراصولي فرماندهان واجد شرایط

انتصاب بعضی از فرماندهان توسط زيردستان كه تعدادی فاقد شايستگی و توان
مديريت و تخصص و دانش در هدايت و رهبری يگانها بودند و حاصل آن پاشيده شدن
شيرازه يگانها و از بين رفتن سلسله مراتب فرماندهی بود.
ت) تشكیل شوراها در یگانها و شعار ارتش بيطبقه توحیدي از اوایل سال 1318

ر هبر كبير انقالب كه با درايت خاص خودشان متوجه نيات شوم استکبار كه از زبان
عناصر فريبخورده يا ناآگاه بيرون میآمد شده بودند و اطمينان داشتند كه دشمنان چگونه
میخواهند تار و پود ارتش را از هم بپاشند ،در  1629/13/13موقعی كه نمايندگان درجه-
داران ارتش برای تصويب طرح شورا و طرح ايجاد ارتش بیطبقه توحيدی به حضورشان
میرسند و خواستههای خود را مطرح مینمايند در پاسخ میفرمايند:
«تصفيه بايد بشود ولی زمان میخواهد ،شما خودسرانه تصفيه نکنيد ،كه هرج و مرج
میشود .اين همان چيزی است كه خارجيان به خصوص امريکايیها میخواهند .آنها
میخواهند مملکت را به نيستی بکشند و تبليغات منفی میكنند تا ثابت كنند ما قيم
میخواهيم .سعی كنيد جلوی كار آنها را بگيريد و روی پای خودتان بايستيد ،طوری رفتار
نکنيد كه آنها تبليغ كنند كه ارتش ،ژاندارمری ،شهربانی و خالصه قوای مملکت از هم
پاشيده شده ،خواهش میكنم برای رضای خدا ،استدعا دارم اين ارتش را نگه داريد و از هرج و
مرج جلوگيری كنيد».
ث) شایعه انحالل ارتش

اين شايعه توسط ضدانقالب و عناصر مغرض زمينههای بالتکليفی و كاهش شديد
روحيه پرسنل كادر ارتش را فراهم نمود .باز هم فرمان رهبر كبير انقالب شايعات را خنثی و
بیاثر مینمايد« :مردم ارتش را ياری و تقويت كنيد .آنكه میگويد ارتش بايد منحل شود

سال اول جنگ تحميلی

منافق است؛ ارتش بايد بماند ».و لذ ا با رهنمودهای حکيمانه امام ،ارتش برای صيانت از
انقالب و دفاع از كشور حفظ گرديد و نيات پليد استکبار و دشمنان انقالب نقش بر آب شد،
اما فشار نيروهای ضدانقالب روی ارتش با هدف فروپاشی آن كماكان ادامه داشت.
ج) جوّ بياعتمادي به پرسنل کادر ارتش

اين جوّ به ويژه برای افسران و به خصوص بعد از كودتای نافرجام نقاب در تيرماه
 1629سيستم فرماندهی در نيروی زمينی و هوايی را با بركنار شدن و دستگيری اكثر
فرماندهان در يگانهای بزرگ از هم پاشيد (تعويض فرمانده لشکر 92زرهی و سه فرمانده
تيپ آن و ،)....جابهجايی يگانها در ردههای مختلف برای مقابله با بحرانهای داخلی و
خارجی با مشکالت مواجه گرديد ،در حاليکه قرائن و شواهد تجاوز عراق در غرب كشور
آشکار میگرديد و باألخره انحالل لشکر 1پياده و ادغام آن با لشکر 2پياده و تشکيل لشکر21
پياده حمزه در  1629/3/12يعنی  19روز قبل از تهاجم ارتش عراق در همين راستا صورت
گرفت.
چ) غارت و تاراج وسایل و تجهیزات پارهاي از یگانها

غارت سالح و تجهيزات در پادگانها به دست مخالفان ،گروهكهای ضدانقالب و
عناصر ناآگاه ضمن تضعيف يگانها و استفاده از جنگافزارهای غارت شده عليه يگانهای
ارتش و نيروهای مردمی كه برای آرامسازی مناطق آشوبزده و برقراری امنيت وارد عمل
میشدند ،لطمات جبرانناپذيری ايجاد نمود.
ح) ایجاد آشوب و ناامني

ايجاد آشوب و ناامنی در شهرهای مختلف از اولين روزهای انقالب و تمركز آن در
استانهای مرزی آذربايجانغربی ،كردستان و كرمانشاه توسط گروهكهای مسلح غيرقانونی
و ضدانقالب كه دولت عراق و استکبار جهانی آنها را پشتيبانی میكردند .علیرغم وضعيت
بحرانی و خردكننده ای كه ارتش با آن مواجه بود ،به محض اينکه امنيت ملی كشور تهديد
شد پرسنل ارتش بنا به اعتقاد به اهداف انقالب اسالمی و عاليق ميهنپرستی و به منظور
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جلوگيری از تجزيه كشور ،حفظ و صيانت از انقالب و تأمين امنيت ملی مردانه وارد كارزار
شدند و هنوز يك ماه از پيروزی انقالب نگذشته بود كه يگانهای نيروی زمينی ارتش به
تدريج در جبههای گسترده در غرب كشور با ضدانقالب درگير گرديد و لشکرهای 29و 39
پياده ،تيپهای 63پياده و  26نوهد به طور كامل ،بيش از دوسوم لشکر 13زرهی ،بيش از
يكسوم لشکر 91زرهی ،شش گردان پياده ،تعدادی يگانهای غيرسازمانی داوطلب و
تعدادی آتشبار توپخانه از ساير قرارگاههای عمده در حالی كه هر گردان از سر جمع يك
تيپ و هر آتشبار از سر جمع يك گردان توپخانه سازماندهی و اعزام میشد ،در پايگاهها
مستقر گرديدند .در واقع بيش از  23درصد قدرت رزمی نيروی زمينی در مناطق آشوب زده
درگير شدند و يگانهای باقی مانده به سبب كسورات بيش از حد فاقد كارآيی رزمی بودند و
كمتر جنگافزار اجتماعی از خدمه كامل و واجد شرايط برخوردار بود.
خ) تجاوزات مرزي و تهدید پاسگاههاي ژاندارمري

در حالی كه تجاوزات مرزی و نقض حريم هوايی در طول سال  29با تهاجم به پاسگاهها
و آبادیهای مرزی ادامه داشت ،در سال  1629از شدت بيشتری برخوردار گرديد (بيش از
 923مورد تجاوز زمينی و بيش از  193مورد نقض حريم هوايی) ،لذا برای تقويت پاسگاه-
های ژاندارمری ،يگانهايی از لشکرهای 91و  92زرهی اعزام گرديدند .اين يگانها به صورت
گروهان ،دسته ،رسد ،گروه و حتی قبضه توپ ،تانك و خمپاره در هر پاسگاه و در فواصل دور
از هم مستقر شدند و تشکل سازمانی يگانهای مأمور متالشی گرديد و اين وضعيت تا آغاز
تهاجم ارتش عراق ادامه يافت .در حالی كه يگانهای ارتش با اين بحرانها دست به گريبان
بودند ،اجرای آموزشهای مصوبه ،انجام اعمال سرويس و نگهداری وسايل و تجهيزات و
اجرای بازرسیهای فرماندهی و ستادی نيز در تمامی يگانها به بوته فراموشی سپرده شده
بود و لذا قبل از شروع تهاجم ضمن كاستهشدن قدرت رزمی ،يگانها فاقد كارآيی رزمی
بودند.
گزارش لشکر  92زرهی به نيروی زمينی (پانزده روز قبل از جنگ) مؤيد گفتار باال

است)6(:

● تعميری بودن حدود 93درصد خودروهای شنیدار و 23درصد خودروهای چرخدار.

سال اول جنگ تحميلی

● كمبود افسر كادر  692نفر و افسر وظيفه  226نفر (جمعاً  362نفر) ،كمبود
درجهدار كادر  6339نفر و درجهدار وظيفه 2692نفر (جمعاً  2693نفر) و كمبود
سرباز وظيفه  9999نفر؛ جمع كسورات پرسنلی لشکر  13919نفر.
● اكثر خودروها و جنگ افزارها به علت كسر خدمه قابليت رزمی ندارند.
● پايين بودن كارآيی رزمی پرسنل موجود به سبب عدم اجرای آموزشهای مصوبه.
در حالی كه وضعيت ساير قرارگاههای عمده اگر بدتر از اين لشکر نبود بهتر از آن هم نبود.
چند سند و گفتار دشمنان انقالب اسالمی مؤيد موارد باال در كاهش قدرت رزمی ارتش میباشد.
 )1گزارش سفارت امریكا در بهار  1318به وزارت امور خارجه امریكا

()4

«در حال حاضر ارتش ايران يك مفهوم ذهنی است تا يك واقعيت خارجی .در وضعيت
موجود ،ارتش ايران قادر نيست يك عمليات منسجم و اساسی را برای دفاع از كشور هدايت نمايد».
 )2اسناد سفارت امریكا در ایران

اين اسناد كه پس از تسخير النه جاسوسی به دست آمد اشاره دارد

كه)2(:

«لغو قراردادهای تسليحات مدرن نظامی كه برای سازماندهی و تکميل سازمان و
آمادگی رزمی يگانها ضرورت داشت هر چند در كوتاهمدت اثری روی توانايیهای رزمی
ارتش ايران نمیگذارد اما از اواسط سال ( 1993تيرماه  )1629توانايیهای رزمی ارتش ايران
را به نسبت توانايیهای رزمی ارتش عراق به شدت كاهش خواهد داد».
در واقع با توجه به كودتای نوژه در تيرماه  ،1629سفارت امريکا حدود تاريخ حمله
عراق به ايران را مشخص مینمايد.
 )3وزیر امور خارجه عراق (طارق عزیز) در تابستان  1319اظهار مينماید:

( )7

«امروز ارتش ايران از هم پاشيده است .وجود پنج ايران كوچكتر ،بهتر از يك ايران
واحد خواهد بود ،ما از شورش ملتهای ايران پشتيبانی خواهيم كرد و سعی خود را متوجه
تجزيه ايران خواهيم نمود».
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 )4صدام حسین در کنفرانس سران عرب

وی در طائف عربستان سعودی در مردادماه  1629میگويد« :حمله به ايران برای
ارتش قهرمان عراق بيش از يك تفريح نظامی نيست».
بررسي اجمالي وضعیت ارتش عراق قبل از تهاجم

در حالیكه از اوايل شهريورماه  1627تا اواخر شهريورماه  1629استعداد پرسنلی
ارتش ايران به  192هزار نفر و قدرت رزمی آن به كمتر از  23درصد كاهش پيدا كرد و بيش
از  23درصد آن نيز برای آرامسازی و برقراری امنيت در مناطق آشوبزده درگير بود و بقيه
يگانها نيز به سبب نقصان آموزش و عدم اجرای سرويس و نگهداری فاقد كارايی رزمی
بودند ،ارتش عراق در همين دوره زمانی و قبل از آن در تالش برای توسعه آموزش ،تحکيم
مبانی انضباط ،تکميل يگانهای موجود و تشکيل يگانهای جديد برای افزايش قدرت رزمی
بود:
 )1عالوه بر افزايش استعداد پرسنلی از  133هزار نفر به  223هزار نفر ،بيش از  93هزار
نفر نيروهای ذخيره و احتياط را احضار نمود.
 )2با افزايش بودجه دفاعی بيش از  62ميليارد دالر تسليحات نظامی مدرن از كشورهای
مختلف خريداری

كرد)7(.

 )6تعداد تانكها را به  2233دستگاه ،تعداد هواپيماهای جنگنده را به  633فروند و
تعداد هلیكوپترها را به  933فروند افزايش داد.
 )9عالوه بر تجديد سازمان و جايگزين كسورات ده لشکر قبلی (پنج لشکر پياده ،دو
لشکر مکانيزه و سه لشکر زرهی) ،دو لشکر زرهی ،پنج تيپ مستقل (سه تيپ نيروی
مخصوص ،يك تيپ مکانيزه و يك تيپ زرهی) و  22تيپ پياده احتياط و گارد مرزی جديد
تشکيل و سازماندهی نمود.
 )2متن مصاحبه صدام حسين با رسانههای خبری در  61تيرماه  1629در روزنامه
السياسه درج گرديد وی درباره تقويت قدرت رزمی ارتش عراق

میگويد)9(:

سال اول جنگ تحميلی

«اكنون ما نيروی نظامی كامل برای بازپس گرفتن سه جزيره عربی اشغال شده توسط
ايران را فراهم كردهايم و بر خالف تصور عدهای ما از هنگام اشغال اين جزاير در مارس
( 1972اسفندماه  )1626نه سکوت كرديم و نه دچار رخوت و سستی شدهايم ،بلکه از آن
زمان توان و قدرت نظامی خود را در مدت  7سال افزايش دادهايم».
آغاز بحران و اعالم جنگ از سوي عراق

● روزنامه كريستين ساينس مانيتور بر اساس اطالعات به دست آمده از جلسات
محرمانه سران حزب بعث كه منجر به صدور بخشنامهای شد و به دست
محافل خبری در بيروت افتاد

مینويسد)9(:

« با سقوط نظام شاهنشاهی و در هم پاشيدن ارتش ،ايران قادر به اجرای نقشی كه
تاكنون به عهده داشت نخواهد بود و تنها كشوری كه میتواند خالء موجود را در مسائل
امنيت خليج فارس پر كند عراق است».
● نشريه فيگارو در مورد مالقات برژينسکی (مشاور امنيت ملی امريکا) با صدام
حسين در مرز دو كشور عراق و اردن در تيرماه 1629

مینويسد)13(:

«امريکا با آرزوی عراق در مورد شطالعرب (اروندرود) و احتماالً برقراری يك جمهوری
عربستان در اين منطقه مخالفتی نخواهد كرد و از او حمايت خواهد نمود».
● اقدامات عراق در تجهيز عناصر ضدانقالب در خوزستان و تشديد درگيریهای
مسلحانه در استانهای مرزی به ويژه در خوزستان و تالشهای گسترده
منافقين برای سازماندهی تظاهرات وسيع در نخستين روز بازگشايی مدارس
در اول مهرماه ( 1629آغاز تجاوز) اين اميدواری را برای سران عراق ايجاد
كرده بود كه در تهاجم سراسری از پشتيبانی مردمی در ايران برخوردار و با
مقاومت عمدهای مواجه نخواهند

شد)11(.

در همين رابطه روزنامه لوموند چاپ فرانسه

مینويسد)12(:

«قرار بود كه همزمان با تهاجم نيروهای عراقی ،در داخل ارتش ايران و نيروهای مردمی
شورش و اغتشاشاتی پديد آيد».
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● ثبات سياسی در عراق ،روابط دوستانه با كشورهای همسايه ،دسترسی مداوم
به تسليحات نظامی مدرن بلوك غرب و شرق ،برخورداری از ذخاير مالی و
اعتبار كافی ،حمايت مالی از كشورهای عضو همکاری خليج فارس و پشتيبانی
نظامی محدود مصر و اردن اطمينان خاطری برای سران عراق فراهم نموده
بود)16(.

● با تقليل قدرت بازدارندگی ارتش ايران و افزايش قدرت نظامی عراق و
اطمينان از فراهم شدن زمينههای باال و دريافت چراغ سبز از امريکا سران
كشور عراق هجوم سراس ری به كشور ايران را در دستور كار خود قرار دادند و
در همين راستا در بيستم شهريورماه  1629حركت يگانهای دشمن به
سمت مناطق مرزی آغاز گرديد.
● با آشکار شدن قرائن و شواهد تك قريبالوقوع دشمن نيروی زمينی ارتش
دستور اجرای طرح پدافندی ابوذر را صادر گرديد و لشکر 91زرهی با
يگانها ی موجود و يك گروه رزمی پياده از تيپ 99خرمآباد در استان
كرمانشاه و ايالم و لشکر 92زرهی و گروه رزمی 67زرهی شيراز در استان
خوزستان برای سد پيشروی متجاوز در معابر وصولی حساس موجود در
مناطق مربوطه مستقر شدند .هفت گروه رزمی گردانی از لشکرهای 21و 77
پياده و بقيه تيپهای 99پياده خرمآباد و  67زرهی شيراز و باقيمانده
گروهها ی توپخانه حداكثر امکانات نيروی زمينی بود كه بالدرنگ دستور
حركت آنها برای تقويت لشکرهای مأمور پدافندی در مناطق عملياتی صادر
گرديد.
● صدام حسين در  23شهريورماه  1629با بيان نکات زير به ايران اعالم جنگ
نمود)19(:

 )1قرارداد الجزاير مردود است.
 )2كليه آبراه شطالعرب (اروندرود) جزو آبهای ساحلی عراق است.

سال اول جنگ تحميلی

 )6آنچه را كه برابر قرارداد الجزاير الزم است به ايران واگذار شود نخواهيم داد و آنچه را
كه بايستی میگرفتيم با زور خواهيم گرفت.
وضعیت نیروهاي دوطرف در صحنههاي نبرد
 )1منطقه شمالغرب (استانهاي آذربایجانغربي ،کردستان و قسمتي از استان کرمانشاه)

الف) دشمن :سپاه يکم بيش از دو لشکر (لشکر 7پياده ،لشکر 11پياده منهای يك تيپ
و تعدادی تيپ های احتياط و گارد مرزی) به منظور تصرف ارتفاعات مرزی ،پشتيبانی از
گروهكهای ضدانقالب و جلوگيری از رهايی نيروهای ايرانی كه در مأموريت آرامسازی
بودند.
ب) خودی :بيش از  23درصد يگانهای نيروی زمينی ارتش ،نيروهای سپاه پاسداران و
نيروهای مردمی كه در پايگاهها برای آرامسازی و برقراری امنيت مستقر بودند.
 )2منطقه غرب (صحنه عملیات کرمانشاه و ایالم) از باویسي (شمال قصرشیرین) تا جنوب مهران
(230کیلومتر)

الف) دشمن :بيش از  3لشکر (لشکرهای 9 ،9 ،2پياده و  3و 12زرهی و تيپهای
مستقل 62نيروی مخصوص و 13زرهی و تعدادی تيپهای احتياط و گارد مرزی) به منظور
تصرف شهرهای سرپل ذهاب و گيالنغرب و ارتفاعات حساس منطقه در غرب اين دو شهر
(پاطاق ،قالجه و.)...
ب) خودی :حدود يك لشکر شامل لشکر 91زرهی منهای يك تيپ و سه گروه رزمی
گردانی پياده از ساير قرارگاههای عمده (يك گروه رزمی از تيپ  99پياده و دو گروه رزمی از
لشکر  77پياده).
 )3منطقه جنوب (صحنه عملیات خوزستان) از چیالت تا شلمچه ( 348کیلومتر)

الف) دشمن :بيش از  3لشکر (لشکرهای 1و  2مکانيزه و  6و  9و  13زرهی و تيپهای
مستقل 61و  66نيروی مخصوص و گارد جمهوری و چندين تيپ پياده ،احتياط و گارد
مرزی) به منظور تصرف استان خوزستان و رسيدن به سواحل خليج فارس.
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ب) خودی :بيش ازيك لشکر شامل لشکر 92زرهی و شش گروه رزمی گردانی از ساير
قرارگاههای عمده (گروه رزمی 67زرهی شيراز ،دو گروه رزمی پياده از لشکر 21حمزه و دو
گردان پياده و يك گروه رزمی تانك از لشکر 77پياده).
در ارزيابی توان رزمی نسبی دو طرف از نظر عوامل فيزيکی (يگانهای رزمی ،پشتيبانی
رزمی و پشتيبانی خدمات رزمی) و عوامل غيرفيزيکی (روحيه ،انضباط ،آموزش ،لجستيك،
رهبری نظامی و )...و عوامل مؤثر بر توان رزمی (زمين ،سد موانع ،اطالعات و حفاظت
اطالعات و )...برتری مطلق نيروی دشمن مالحظه میگردد و لذا برای طراحان نظامی و
مسئوالن كشور عراق تصرف اهداف بزرگ ،سهل الوصول و در كوتاه مدت دور از انتظار نبود
و به همين لحاظ حمله نظامی به ايران برای ارتش عراق تفريح نظامی قلمداد میشد.
آغاز تهاجم ارتش عراق به ایران اسالمي

در ساعت  1263روز  61شهريورماه  22( 1629سپتامبر  )1993بر خالف همه موازين
بينالمللی و روابط حسن همجواری ،ارتش عراق تهاجم خود را با  192فروند هواپيمای
شکاری بمبافکن برای بمباران پايگاههای هوايی ،فرودگاهها و مراكز حساس و حياتی كشور
آغاز نمود .صدام و افسران بلندپايه ارتش او در مركز فرماندهی واقع در پادگان وزارت دفاع
حضور داشتند .وزير دفاع عراق سپهبد عدنان خيراهلل (برادر زن صدام) به صدام میگويد:
«سرورم! جوانان 23دقيقه قبل به پرواز درآمدند ».صدام كه در حال و هوای جنگ شش روزه
اعراب و اسرائيل بود در جواب میگويد« :پس از نيم ساعت كمر ايران خواهد شکست ».اين
نيم ساعت و اين تصور شش روز جنگ به هشت سال جنگ خونين

انجاميد)12(.

در سپيده

دم روز اول مهرماه  1629آفند زمينی ارتش عراق در سرتاسر نوار مرزی آغاز گرديد
(نقشههای شماره 1و.)2
اولين سال جنگ تحميلی با فراز و نشيبهای فراوان همراه بود .ابتدا رزمندگان اسالم
در اكثر جبهه ها با دفاع سرسختانه موفق شدند از دستيابی يگانهای ارتش عراق به اهداف از
پيش تعيينشده خود جلوگيری نمايند .سپس پيشروی متجاوزان را در سرتاسر جبههها سد
نمودند و نهايتاً با انجام اقداماتی در جهت افزايش قدرت رزمی و اجرای تكهای محـدود در

سال اول جنگ تحميلی

مناطق مختلف عـملياتی زمينه را برای اجـرای عمليات آفندی گسترده فراهم كردند .بيان
حوادث و جريان نبرد در طول يك سال در سرزمينهای گسترده توسط يگانهای مختلف
مدت زمان طوالنی نياز دارد تا حق مطلب ادا گردد .در اين كتاب مهمترين حوادث در سه
مقطع زمانی تشريح و بررسی میگردد:
●

از آغاز تهاجم تا پایان روز ششم مهر ماه .1319

●

از هفتم مهرماه تا بیست و شش آبان ماه .1319

●

از  27آبانماه (تثبیت نیروهاي دشمن) تا پایان اولین سال جنگ.

 )1وضعیت صحنههاي نبرد از آغاز تهاجم تا پایان روز ششم مهرماه

در شش روز اول جنگ عناصر قليل ارتش در شرايط بسيار ناگوار فرماندهی و كنترل كه
از حداقل آمادگی و كارايی رزمی برخوردار بودند ،با كمك نيروهای مردمی به چنان مقاومت
دليرانهای در مقابل دشمن دست زدند كه دستاوردهای متجاوز بسيار ناچيز مینمود و نيروهای
دشمن در اكثر جبههها از ادامه پيشروی بازماندند و حالت دفاعی اتخاذ نمودند و سران كشور
عراق قطعنامه  979شورای امنيت را كه در ششم مهرماه  29( 1629سپتامبر )1993مبنی بر
آتشبس و حل اختالفات از طريق مذاكره صادر گرديد پذيرا شدند )13(.به چه دليل عراق اين
آتشبس را پذيرفته بود؟ آيا ارتش عراق به اهداف خود رسيده بود؟ در اين صورت پنجاه روز
تالش بعدی برای ادامه پيشروی به چه منظور بود؟ پس قطعاً مسئوالن كشور عراق به اشتباه
خود در طرحريزی و به خصوص در ارزيابی انگيزه پرسنل ارتش و فداكاری مردم قهرمان
ايران اسالمی پی برده بودند ،آنها نه تنها ميزان مقاومت نيروهای ارتش و حضور گسترده
مردم را ناديده گرفته بودند ،بلکه انتظار شورش در يگانهای ارتش و اغتشاش مردم بومی و
محلی را داشتند ،ولی در عمل برخالف تصور آنها در اين چند روز رزمندگان اسالم عالوه بر
دفاع سرسختانه ،آفندهای متقابلی را در هوا و زمين و دريا به اجرا گذاشتند كه برای سران
كشور عراق غيرقابل تصور بود.
الف) نيروی هوايی ارتش ايران همانند نيروی زمينی در اثر رويدادهای قبل و بعد از
انقالب و به ويژه كودتای نافرجام نوژه ،دستخوش نابسامانی شده بود .خلبانان شجاع با وجود
محدوديتهای فراوان ،در  61شهريورماه به فاصله دو ساعت پس از بمباران هواپيماهای
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عراقی دو پايگاه الرشيد بغداد و شعيبه بصره را بمباران كردند و به دنبال آن در بامداد روز
اول مهرماه با  193فروند هواپيمای شکاری بمبافکن اكثر پايگاههای هوايی و مراكز نظامی
عراق را بمباران كردند.
ب) در دوم مهرماه آفند متقابل يگانهايی از تيپ 1لشکر 91زرهی ،عناصری از
ژاندارمری و نيروهايی از سپاه پاسداران در منطقه ميمك (استان كرمانشاه) اجرا گرديد كه
ضمن وارد نمودن تلفات و خسارات به دشمن  22نفر اسير و  9خودرو به غنيمت گرفته شد.
پ) در روز چهارم مهرماه يگانهای نظامی و نيروهای مردمی ،متجاوزان را از شهرهای
سرپل ذهاب و گيالنغرب بيرون رانده و تا ارتفاعات غربی اين دو شهر عقب راندند.
ت) در ششم مهرماه يگانهايی از تيپ 99پياده خرمآباد مستقر در دهلران ،در منطقه
عينخوش تك نموده و پاسگاههای نهر عنبر و ربوط را تصرف كردند و عقبه لشکر 13زرهی
دشمن را مورد تهديد قرار دادند و لذا همين لشکر به جای عبور از رودخانه كرخه و ادامه
پيشروی مجبور به دفع تهديد عقبه خود گرديد.
ث) حجم آتش توپخانه باعث تلفات شديد در نيروهای عراقی گرديد و تالش هوانيروز
در وارد كردن تلفات و خسارات به يگانها ی زرهی عراق سنگين و حمالت نيروی هوايی به
اهداف پيشبينی شده بسيار مؤثر و كارساز بود .روزنامه جمهوری اسالمی در مورخه
 1629/7/17به نقل از روزنامه لوماتن چاپ فرانسه در مورد نيروی هوايی مینويسد
«ورزيدگی و هوشياری نيروی هوايی ايران تعجب همگان را برانگيخته است».
ج) نيروی دريايی ارتش ايران به لحاظ برتری بااليی كه در برابر نيروی دريايی عراق
داشت با تحر كات آفندی در دريا عمالً عرصه را برای نيروهای عراقی محدود نمود و نيروی
دريايی عراق را در كانال خور عبداهلل محبوس و تداركات حمله به اسکلههای البکر و مبدأ را
فراهم مینمود .ضمن اينکه تفنگداران دريايی اين نيرو رزمندگان اسالم را در نبردهای
زمينی در خرمشهر و آبادان كمك و ياری دادند.

سال اول جنگ تحميلی

 )2وضعیت صحنههاي نبرد از هفتم مهرماه تا  27آبانماه

با پاسخ سران جمهوری اسالمی به قطعنامه شورای امنيت مبنی بر اينکه تا يك سرباز
عراقی در ايران اسالمی حضور داشته باشد مذاكرهای انجام نخواهد شد ،ارتش عراق ناگزير به
ادامه پيشروی گرديد و چون امکان ادامه پيشروی در صحنه عمليات كرمانشاه ـ ايالم ميسر
نبود در اين منطقه وضعيت پدافندی اتخاذ و اهم تالش خود را در سه جبهه صحنه عمليات
خوزستان متمركز نمود.
الف) جبهه شمالي (غرب دزفول ـ شوش)

اين منطقه به سبب موقعيت خاص جغرافيايی و نظامی برای مسئوالن ارتش عراق
اهميت بسزايی داشت ،زيرا كه با عبور از رودخانه كرخه:
 )1سه شهر بزرگ انديمشك ،شوش و دزفول اشغال میشد.
 )2پايگاه هوايی ،پادگان نظامی و آمادگاههای صحرايی دزفول و دوكوهه تصرف میگرديد.
 )6با كنترل پل حسينيه راه ارتباطی خوزستان از استانهای شمالی آن قطع و زمينه
جدا شدن اين استان فراهم میگرديد.
 )9شهر اهواز از طرف شمال آن محاصره میگرديد.
نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران برای حفاظت اين منطقه حساس در سوم
مهرماه  1629دستور حركت باقيمانده لشکر 21پياده حمزه و لشکر 13زرهی را كه به تازگی از
مناطق آشوبزده شمالغرب رها شده بود برای استقرار در منطقه عمومی دزفول صادر كرد .در
حالی كه حركت و استقرار تدريجی يگانهای دو لشکر در جريان بود ،دشمن اهم تالش خود
را از هفتم تا دهم مهرماه در چهار روز متوالی برای عبور از رودخانه كرخه متمركز كرد ،ولی در
اثر مقاومت نيروهای خودی موفقيتی به دست نياورد .نيروی زمينی به منظور سلب ابتکار عمل
از دشمن در  16مهرماه با اجرای آفند متقابل توسط يگانهای تيپ 2زرهی دزفول و گروه
رزمی 67زرهی شيراز با پشتيبانی آتش گروه 22توپخانه ،هوانيروز و نيروی هوايی سرپلی به
طول شش كيلومتر (از تپه خرولی تا رودخانه كرخه) و عمق سه تا پنج كيلومتر در غرب
رودخانه كرخه در سرخه نادری تصرف كرد .در حالی كه قسمت اعظم يگانهای لشکر21
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حمزه در مسير راه روی قطار و در تهران منتظر حركت بودند در اجرای امر در  26مهرماه
لشکر با امکانات موجود به منظور توسعه سرپل متصرفی و عقب راندن نيروهای دشمن تك
نمود .تعجيل در اجرای تك موجب گرديد امکان رعايت اصول عمليات آفندی (شناسايی،
كسب اطالعات از دشمن و زمين ،حفاظت اطالعات ،طرحريزی در ردههای فرماندهی و)...
ميسر نگردد و لذا موفقيتی حاصل نشد و در حالی كه دشمن میتوانست تلفات و خسارات
سنگينی به لشکر وارد نمايد ،با حسن تدبير گروه فرماندهی لشکر در هدايت صحيح عمليات
يگانهای لشکر با حداقل تلفات و ضايعات از صحنه كارزار خارج و بالفاصله مسئوليت پدافند
در منطقه غرب دزفول ـ شوش (جبهه شمالی) را عهدهدار گرديد .ناگفته نماند سلب ابتکار
عمل از دشمن ،تحميل تلفات و خسارات به نيروهای او و كسب زمان الزم برای استقرار
يگانها در منطقه و سازماندهی و آرايش مواضع دفاعی و طرحريزی آتشهای پدافندی در اين
منطقه از دستاوردهای ارزشمند اين عمليات بود .با برقرار شدن آرامش نسبی در منطقه،
نيروهای دشمن به منظور تکميل مأموريت اوليه ادامه پيشروی را با لشکرهای 1مکانيزه و 13
زرهی در دستور كار خود قرار دادند و در روز نهم آبانماه لشکر 13زرهی به منظور تصرف
سرپل غرب رودخانه كرخه و عبور از رودخانه و تصرف اهداف خود با اجرای  132دقيقه آتش
تهيه ،از ساعت  3293حمله را آغاز و تا ساعت  1963به مدت  16ساعت مداوم در شش
مرحله و هر بار با يك يگان تازهنفس تك نمود .نبرد تن به تن بارها در طول روز در داخل
سنگرها جريان داشت و نهايتاً در اثر مقاومت مدافعين لشکر 21حمزه مهاجمين با قبول 933
كشته و بيش از  1333زخمی و تحمل خسارات سنگين شکست را پذيرفتند و در زمينهای
نامناسب و آسيبپذير زمينگير گرديدند .اظهارات اسرا و پناهندگان عراقی در اين روز حاكی از
اين بود كه فرمانده لشکر 13زرهی عراق (سرتيپ هشام صباح الفخری) در سخنرانی روز قبل
اعالم نموده بود كه با قبول  33درصد تلفات ناهار را در دزفول صرف خواهيم كرد .تك لشکر1
مکانيزه نيز در همين روز در منطقه شوش توسط مدافعين لشکر 21حمزه سركوب گرديد.

سال اول جنگ تحميلی
ب) جبهه جنوبي (خرمشهر ـ آبادان)

جنگ در خرمشهر به درازا كشيد .نيروهای مدافع شهر كه از شلمچه تا پل نو مدت
شش روز در مقابل دشمن مقاومت كرده بودند ،با ورود نيروهای كمکی (منجمله  761نفر
دانشجويان دانشکده افسری با  91نفر افسر و  29نفر درجهدار كه در سه گردان با جنگ-
افزارهای انفرادی ،تيربار و آرپیجی 7سازماندهی و در سوم مهرماه با هواپيما به خوزستان
اعزام شده بودند) از پل نو تا پل خرمشهر ـ آبادان  29روز با متجاوزين كوچه به كوچه و
خانه به خانه جنگيدند و باالأخره در چهارم آبانماه پس از  69روز نبرد خونين فقط قسمت
شمالی خرمشهر به تصرف دشمن در آمد و قسمت جنوبی شهر در امتداد رودخانه كارون در
كنترل نيروهای ايرانی باقی ماند .نيروهای عراقی اهم تالش خود را برای تصرف آبادان و
قسمت جنوبی خرمشهر متمركز نمودند و با بهرهگيری از سرپلی كه در  19مهرماه در شرق
كارون در منطقه مارد در  23كيلومتری شمال آبادان اشغال نموده بودند در هشتم آبانماه با
توسعه سرپل و ادامه پيشروی سواحل شمالی بهمنشير را تصرف و آبادان را محاصره كردند و
در شب نهم آبان ماه با احداث پل در منطقه ذوالفقاريه روی بهمنشير از طريق نخلستانها
وارد جزيره آبادان شدند و به جاده آبادن ـ خسروآباد رسيدند .در ساعت  3963نهم آبانماه
رزمندگان ايران اسالمی اعم از ارتشی ،سپاهی و مردمی به نيروهای دشمن در منطقه
ذوالفقاريه هجوم و در نبردی تن به تن و خونين نيروهای متجاوز را منهدم ساخته ،پل
احداثی دشمن را تخريب كردند و  163نفر عراقی را به اسارت گرفتند.
پ) جبهه میاني (سوسنگرد ـ اهواز)

سران ارتش عراق پس از عدم موفقيت در جبهههای شمالی و جنوبی تالش خود را در
جبهه ميانی برای تصرف سوسنگرد و تهديد اهواز متمركز نمودند .در 29آبانماه سوسنگرد از
غرب ،جنوب و شرق به محاصره كامل نيروهای عراقی درآمد و در  22آبانماه از شرق و
جنوب وارد شهر شدند و جنگ خيابانی و تن به تن آغاز گرديد .روز  23آبانماه يگانهای
ارتش (تيپ 2زرهی دزفول ،گردان 199پياده لشکر ،)77يگانی از سپاه پاسداران و نيروهای
شهيد چمران از شرق به نيروهای متجاوز حمله كردند و با شکست حلقه محاصره وارد شهر
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شدند و با كمك نيروهای مردمی متجاوزان را در داخل شهر منهدم و يا وادار به فرار كردند و
شهر سوسنگرد را آزاد نمودند.
راديو كلن در مورخه  1629/9/23در مورد استراتژی عراق اظهار

میدارد)17(:

« نظريه كارشناسان نظامی حاكی از اين است كه عراق اميدوار بود با تصرف شهر
سوسنگرد شهر اهواز را با حمالت موشکی و توپخانهای تهديد نمايد ،اما بهنظر میرسد با
مقاومت شديد نيروهای ايرانی و وارد كردن ضربات متقابل به نيروهای مهاجم و تلفات مالی
و جانی شديد كه نيروهای عراقی به خصوص در هفتههای اخير در حمالت خود به شهرهای
سوسنگرد و آبادان متحمل شدهاند اين اميد عراق نيز تحقق نيافت».
نتایج عملیات از آغاز تهاجم تا تثبیت نیروهاي متجاوز

دستاوردهای ارتش عراق پس از  23روز نبرد در سرتاسر جبههها چه بود؟ به نظر
میرسد در زمينه دستاوردهای نظامی بررسی اجمالی تالش مدافعين جان بر كف ايران
اسالمی و تجزيه و تحليل چند نوشته و سند حقايق را بهتر آشکار میسازد.
 )1يگانهای ارتش با وجود نارسايیها و كاستیهای فراوان با كمك نيروهای مردمی
در جنگی نابرابر در مقابله با نيروی كثير و كارآزموده دشمن حماسه آفريدند و پيشروی
متجاوزين را در اكثر مناطق سد و نيروهای او را در زمينهای نامناسب زمينگير و از بهوجود
آمدن خونين شهرهای ديگر جلوگيری كردند.
 )2در صحنه عمليات كرمانشاه يگانهای لشکر 91زرهی نيروهای متجاوز را در پشت
دروازههای سرپل ذهاب و گيالنغرب وادار به توقف نمودند.
 )6در صحنه عمليات خوزستان يگانهای لشکر 21پياده حمزه با حفظ و نگهداری
سرپل سرخه نادری مانع پيشروی ارتش عراق به سوی اهداف استراتژيك در شمال
خوزستان و يگانهای لشکر 92زرهی با كمك يگانهايی از لشکر 77و كمك و ياری ساير
رزمندگان مانع سقوط سوسنگرد و آبادان گرديدند.
 )9آتشباری يگانهای توپخانه ،هجوم بالگردهای جنگنده هوانيروز و حمالت هواپيماهای
شکاری بمب افکن نيروی هوايی به متجاوزين تلفات و خسارات سنگين وارد نمود.

سال اول جنگ تحميلی

پس ساده انديشی است اگر باور داشته باشيم توقف ارتش عراق ناشی از وصول به
اهداف پيشبينی شده برابر طرحريزیهای قبلی خود بود .تجزيه و تحليل كارشناسان نظامی
نشانگر اين است كه ارتش عراق به جز تصرف ناتمام خرمشهر به هيچكدام از اهداف خود
دست نيافت و روياهای سياسی ،نظامی و اقتصادی صدام حسين برای دستيابی به
پيروزیهای سريع ،بزرگ و سهلالوصول در ايران اسالمی به كابوسی هولناك تبديل شد كه
 9سال از آن خالصی نداشت .گرچه از اولين روزهای جنگ مردم مشتاقانه به ياری ارتش
شتافتند و با روحيه شهادتطلبی پرسنل ارتش را به پايداری و مقاومت تشويق كردند و در
پيروزی نهايی نقش اساسی داشتند ،ولی در شروع جنگ اين رزمندگان به سبب نداشتن
تشکل سازمانی ،آموزش نظامی و جنگافزارهای اجتماعی فاقد كارآيی رزمی برای شركت در
يك جنگ منظم بودند و نمی توانستند در سرنوشت كلی جنگ تأثير قطعی داشته باشند،
لذا ركن اصلی دفاع در سد پيشروی متجاوز يگانهای ارتش بودند .تجزيه و تحليل چند
نوشته و گزارش از خبرگزاریها و اشخاصی كه روابط حسنهای با جمهوری اسالمی ايران
نداشتند گفتار باال را تأييد مینمايد:
خبرگزاري رویتر

()18

«اهداف عراق تصرف خوزستان و تسلط بر منطقه خليج فارس بود ،ليکن پس از دوازده
روز جنگ و در گل ماندن ارتش عراق در خوزستان ،كرمانشاه و ايالم احتمال به دست آوردن
اين اهداف بعيد به نظر میرسد».
روزنامه گاردین

()19

«نيروهای عراقی اجباراً به يك جنگ بلندمدت كشيده شدند ،در حاليکه اين موضوع در
برنامه اوليه آنها لحاظ نشده بود و اين به سبب نادرستی محاسبه آنها از ميزان مقاومت
رزمندگان ايران توأم با نوعی فريبخوردگی است كه به تدريج سرعت يگانهای ارتش عراق
كاهش و در پاره ای موارد كامالً متوقف ماند .صدام در استراتژی خود به شورش اعراب
خوزستان متکی بود در حالی كه هيچ طغيانی از جانب آنها مشاهده نشد .آيا رئيس جمهور
عراق داليل منطقی برای توجيه شکست خود دارد».
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رادیو امریكا

()20

« محافل سياسی اتفاق نظر دارند كه اگر عراق به سرعت بر ايران پيروز میشد رويای
صدام كه رهبری جهان عرب است محقق میگرديد ،ولی اآلن امکان پيروزی كمتر شده و
امکان وقوع فاجعه در عراق افزايش يافته است».
اظهارات سرلشكر وفیق السامرائي

()21

«لشکر 13زرهی به فرماندهی سرتيپ هشام صباح الفخری نتوانست تپههای نادری
(خرولی ،اسکندر خندان ،سپتون و )...را برای عبور از رودخانه كرخه و فراهم ساختن
مقد مات الزم برای قطع جاده اهواز ـ تهران و اشغال شهر دزفول و پايگاه هوايی تصرف نمايد
و لشکر 1مکانيزه نيز موفق نشد در منطقه شوش از رودخانه كرخه عبور نمايد .نيروهای ما
در دشت ها در حالتی كه از شدت بمباران ايران جهنمی به وجود آمده بود زمين گير شدند.
نيروهای ايران ی به كارگيری توپخانه را به طور ماهرانه و در سطحی وسيع آغاز نمودند.
افسران ديدهبان كار هدايت آتش را به خوبی انجام میدادند ،از اين رو نيروهای ما در مواضع
آشکار و شکننده به شدت كوبيده میشدند».
مصاحبه رئیس جمهور وقت مصر (انورسادات) با مجله اشپیگل

()22

«جنگ ايران و عراق را صدام به دليل سوءاستفاده از روش تدافعی امريکا آغاز كرده است.
انگيزه صدام در جنگ ايران و عراق تسلط كامل بر شطالعرب (اروندرود) و رهبری كامل منطقه
بود .وی تصور میكرد ارتش ايران از بين رفته و ارتش عراق میتواند ظرف يك هفته پيروز شود،
ولی امروز متوجه شده كه در باتالقی گرفتار آمده و سالها از آن بيرون نخواهد آمد».
نوشته روزنامه ستاره سرخ مسكو

()23

«رهبران عراق كه تهاجم خود را در سطح وسيعی آغاز نمودند فکر میكردند كه ارتش
اين كشور به سرعت پيشروی خواهد كرد .اين محاسبات ظاهراً بر اساس تصوری كه ارتش
ايران به سبب نداشتن فرماندهی ،نزول انضباط و نداشتن قطعات يدكی سالحهای امريکايی
يارای مقاومت ندارد پايهگذاری شده بود .آنها چنين تصور میكردند كه با شکست نظامی،
رژيم ايران نيز دوام نيافته و قطعه قطعه خواهد شد؛ از نحوه پيشرفت در جبههها كامالً

سال اول جنگ تحميلی

روشن می گردد كه نيروهای ايرانی همچنان سرسختانه بدون توجه به صدمات روزهای اول
جنگ ادامه میدهند .هدف اعالم شده جنگ نيز در حال تغيير است؛ ابتدا عراق مدعی بخش
كوچکی از اراضی قسمت شرقی رودخانه شطالعرب بود ،ولی اكنون مطبوعات عراق نقشهای
چاپ میكنند كه در آن استان خوزستان كه در بغداد به آن عربستان نام دادهاند جزو
سرزمين عراق محسوب میشود».
اظهارات سرلشكر وفیق السامرائي

()24

«اهداف نظامی عراق در جنوب ،اشغال شهر دزفول ،استان اهواز و همچنين كرانههای
شرقی شطالعرب از جمله شهرهای خرمشهر و آبادان و سپس ادامه پيشروی به سمت ماهشهر
و بستن بندر شاهپور (بندر امام) و تسلط بر آن بود ،در اين صورت اگر حکومت ايران ساقط
نمی شد و اين كشور تجزيه نمی گرديد به تحميل اراده عراق بر ايران منجر میشد».
در خاتمه اين بحث ،بررسی اجمالی فعل و انفعاالت سياسی ،اقتصادی و اجتماعی در كشور
عراق كه عمدتاً به سبب تجاوز نظامی به ايران به وجود آمد خدمات ارزنده سران كشور عراق را دانسته
يا ندانسته برای كمك در اجرای طرحهای دوربرد امريکا و صهيونيسم جهانی در منطقه خاورميانه
آشکار و خيانت آنان را به ملت ،مملکت خود و ساير كشورهای منطقه مشخص مینمايد .ناگفته نماند
تعدادی از اين مشکالت مداومت داشته و ممکن است تا ساليان بعد هم تداوم داشته باشد:
 )1تحمل صدها هزار تلفات نيروی انسانی در عراق.
 )2هزينه ذخائر ارزی و بدهیهای كالن ( 63ميليارد دالر ذخيره ارزی در آغاز تجاوز و
133ميليارد دالر بدهی در خاتمه جنگ) به سبب دريافت كمكهای مالی از كشورهای عرب
منطقه و خريد تسليحات نظامی از كشورهای بلوك غرب و شرق و رونق اقتصادی آنها.
 )6بدهکاری بابت غرامتهای جنگی كه سالها گريبانگير ملت عراق خواهد بود.
 )9فراهم نمودن زمينه حضور امريکا در منطقه با ايجاد پايگاههای نظامی در كشورهای
عرب حوزه خليج فارس برای حفاظت كشتیهای تجاری كويت.
 )2اشغال نظامی كويت به منظور توجيه شکست نظامی در ايران.
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 )3حضور قدرتمند امريکا در منطقه ،راهاندازی جنگ خليج برای آزادسازی كويت و
بهرهبرداریهای اقتصادی و تعقيب اهداف سياسی خود در منطقه.
 )7اشغال نظامی عراق توسط استکبار جهانی به داليل واهی به منظور غارت ذخائر نفتی
و ثروت ملی آن كشور.
 )9از بين رفتن امنيت مردم و توسعه فقر در ملت عراق.
 )9دخالت آشکار و بیمورد در اداره امور كشورهای منطقه.
 )3وضعیت صحنههاي نبرد از متوقف نمودن نیروهاي دشمن تا پایان اولین سال جنگ
الف) اقدامات دشمن پس از متوقف نمودن نیروهایش

هنگامیكه پيشروی يگانهای متجاوز در سرتاسر جبههها متوقف گرديد و يگانهای او
در زمينهای نامناسب زمينگير شدند دو راه كار برای دشمن وجود داشت:
 )1عقب نشينی از مناطق آسيبپذير و استقرار در مواضع مناسب.
در اين زمينه صدام می گويد :اگر بدون گرفتن امتياز از كشور ايران به عقب برگرديم
جواب ملت خود را چه بدهيم؟ به ملت بگوييم تمامی خونهای ريخته شده ارزان از دست
رفته است .از طرف ديگر هرچقدر عقبنشينی كنيم آنها ما را تعقيب خواهند كرد و ما را
مورد حمله قرار خواهند داد .عقبنشينی را ضعيفان ،بیخردان و كسانی كه سرزمين خود را
دوست ندارند و به ملت خود عالقهمند نيستند انجام میدهند.
 )2ماندن در سرزمين های فعلی و حفظ دستاوردهای خود به هر نحو ممکن و در صورت
فراهم كردن شرايط مناسب تصرف جزيره آبادان.
لذا سران ارتش عراق اجباراً راهكار دوم را انتخاب كردند و اقدامات زير را به مورد اجرا
گذاشتند.
الف) سازماندهي پدافند

ايجاد خاكريزهايی مطمئن و احداث موانع مصنوعی (ميادين مين ،كانالهای آب ،موانع
ضدتانك و سيمهای خاردار)

سال اول جنگ تحميلی
ب) پیشبیني براي تصرف آبادان

برای اين منظور لشکر  7پياده و تيپ  62نيروی مخصوص از زير امر سپاههای 1و 2
رها شدند و با تکميل سازمان آنها مبادرت به تمرينهای فشرده در زمين مشابهی در
منطقه المسيب استان كربال نمود (در ارديبهشتماه سال  1633اين يگانها آمادگی الزم را
برای اجرای مأموريت آفندی كسب كردند كه با شروع تكهای محدود ارتش ايران اجباراً اين
نيروها در ساير مناطق به كار گرفته شدند و تصرف آبادان منتفی گرديد).
پ) تشدید و توسعه پشتیباني از فعالیت گروهكهاي ضدانقالب در استانهاي آذربایجانغربي و کردستان
به منظور جلوگیري از رهایي یگانهاي درگیر نیروي زمیني ارتش ایران در پایگاهها

در همين راستا فعاليت ضدانقالب از اوايل دیماه  1629شدت يافت و درگيریها تا
ارتفاعات مجاور مريوان و شهر سقز توسعه پيدا كرد و لذا درگيری لشکرهای 29و  39پياده و
تيپهای 63پياده و  26نوهد و قسمتی از يگانهای لشکر 91زرهی توسعه پيدا كرد و رهايی
يگانهای مأمور از ساير قرارگاههای عمده به منظور انسجام آنها تا پايان خردادماه به طول
انجاميد.
ب) اقدامات ارتش جمهوري اسالمي ایران پس از متوقف ساختن متجاوز

تکليف رزمندگان اسالم كامالً مشخص بود .بايد ايران اسالمی از وجود متجاوزين عراقی پاك
میشد .درحالی كه حدود  23درصد يگانها ی نيروی زمينی ارتش و اكثريت نيروهای سپاه
پاسداران در استانهای آشوبزده درگي ر مبارزه با ضدانقالب بودند و بقيه يگانهای نيروی
زمينی ارتش برای تثبيت دشمن در مواضع پدافندی مستقر شده بودند ،نيروی مناسبی كه
قادر باشد متجاوزين را منهدم و سرزمينهای اشغالی را آزاد نمايد وجود نداشت .كاربرد
عجوالنه لشکر 13زرهی تنها يگان آزاد و احتياط نيز منطقی نبود ،زيرا نه تنها تجربه تلخ
حمله احساسی لشکر 21حمزه تکرار می شد در صورت عدم موفقيت برای مقابله با حوادث
مناطق نبرد نيرويی در اختيار نبود .ضمن اينکه اجرای آفند گسترده و كارساز مستلزم صرف
زمان برای طرحريزی دقيق ،فراهم نمودن امکانات الزم و رعايت اصول عمليات آفندی بود و
لذا تا فراهم شدن شرايط مناسب انجام اقدامات زير در دستور كار ارتش قرار گرفت:
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 )1نیروي زمیني
الف) سازماندهي پدافند

در همين راستا طرح پدافندی بدر ،در اواخر آبانماه  1629صادر شد و يگانها در مناطق
مربوطه با ايجاد خاكريزهای مناسب و احداث سنگرهای مورد نياز مواضع پدافندی را آرايش كرده
تا ضمن تقليل تلفات و ضايعات در مقابل آتشهای دشمن امکان دفع تكهای احتمالی متجاوز
فراهم گرديد و با طرحريزی آتشهای پدافندی تلفات و خساراتی به نيروهای دشمن وارد گردد.
ب) افزایش قدرت رزمي
 )1تجدید سازمان و بازسازي یگانها

● تأمين كسورات پرسنلی با بهكارگيری پرسنل بالتکليف ،جذب مجدد
تعدادی از پرسنل رها شده ،افزايش خدمت افراد وظيفه از يك سال به دو
سال و احضار خدمت منقضیهای سال .1623
● تعمير وسايل و تجهيزات باقيمانده در پادگانها ،بازسازی وسايل آسيبديده
و جايگزين وسايل منهدم شده در حد امکان.
● آموزش و عملياتی كردن  933دستگاه نفربر بی.ام.پی 1باقيمانده در
پادگانها كه در جريان انقالب خريداری شده بود.
 )2انسجام قرارگاههاي عمده

برنامهريزی برای رهايی يگانهای متفرق و مأمور مستقر در مناطق آشوب زده شمال-
غرب و مناطق عملياتی غرب و جنوب و اختصاص آنها به قرارگاههای عمده اصلی كه اجرای
كامل اين برنامه تا اواخر خرداد ماه سال  1633ادامه پيدا كرد.
 )3تشكیل یگانهاي جدید

اقدامات الزم با استخدام پرسنل ،توليد و خريد وسايل و تجهيزات از خارج معمول و به
تدريج تيپهای 93پياده سراب 29 ،ذوالفقار و  9زرهی لشکر 21و همچنين ده گردان پياده
و گردانهای توپخانه 163مم در كليه قرارگاههای عمده و گروههای توپخانه تشکيل و
عملياتی گرديد.

سال اول جنگ تحميلی
پ) طرحریزي و اجراي عملیات ایذایي و تكهاي محدود

طرحهای مذكور توسط كليه يگانهای درخط به منظورهای زيرين معمول گرديد:
 )1نشان دادن عدم تحمل و عدم پذيرش اشغال سرزمينها توسط دشمن.
 )2باالبردن روحيه و ايجاد انگيزه آفندی در پرسنل خودی.
 )6بهبود در وضعيت خطوط پدافندی با تصرف عوارض حساس و بهرهبرداری از
مزايای تاكتيکی آنها در عمليات آتی.
 )9وارد كردن تلفات و خسارات به دشمن ،خسته و فرسوده كردن پرسنل او و از بين
بردن روحيه و ميل به جنگجويی نيروهای متجاوز.
گرچه پارهای از فعاليتهای باال به طور همزمان اجرا میگرديد ،ولی انجام كامل آنها
برای فراهم شدن شرايط برای وارد كردن ضربه اساسی به دشمن به تدريج و با مرور زمان
امکانپذير بود .از طرفی بیتحركی در جبههها مورد قبول مردم و مسئوالن كشور نبود و
مردم خواستار انجام يك عمليات آفندی كوبنده و سريع بودند و اين درخواست به كرات در
سخنرانیها و خطبههای نماز جمعه بيان میشد .باألخره شورای عالی دفاع در پاسخ به
خواسته های مردم به نيروی زمينی دستور داد كه در منطقه عمومی اهواز با اجرای عمليات
تعرضی نيروهای دشمن را در منطقه كرخه كور و دب حردان ،كه تهديدی برای اهواز بودند،
منهدم نمايد .در حالی كه هنوز شرايط مناسب برای شروع عمليات آفندی گسترده فراهم
نشده بود نيروی زمينی در اجرای دستور ،لشکر 13زرهی (منهای تيپ 2زرهی) را از دزفول
به اهواز اعزام كرد و عمليات نصر در  12دیماه  1629اجرا گرديد.
علیرغم دستاوردهای درخشان روز اول نبرد و انهدام يك تيپ مکانيزه دشمن ،در اثر پاتك
سنگين متجاوز از سه سمت در روز بعد ،عمليات لشکر  13زرهی با موفقيت روبرو نشد.
به فاصله سه روز بعد از اجرای عمليات نصر در  19دی ماه  ،1629فرمانده سپاه سوم عراق
به سبب تمركز امکانات ارتش ايران در منطقه اهواز و تضعيف نيرو در غرب دزفول ،به مواضع
لشکر 21حمزه حمله كرد ،ولی در اثر سازماندهی مناسب پدافند و مقاومت يگانهای لشکر تك
دشمن دفع گرديد و مجدداً اجرای فعاليتها برای فراهم كردن شرايط پيگيری گرديد.
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در آذرماه با اجرای آتشهايی ايذايی در منطقه عينخوش تلفات و خسارت سنگين به
تأسيسات فرماندهی پشتيبانی لشکر 13زرهی عراق وارد گرديد.
در اسفندماه عمليات ايذايی و استقرار نيرو در منطقه رقابيه به سبب فراهم شدن
امتيازات زير مورد توجه قرار گرفت:
 )1با اجرای آتش های ايذايی تلفات و خساراتی به نيروهای دشمن در منطقه بستان
وارد میگرديد.
 )2با استقرار نيرو در اين منطقه جناح جنوبی دشمن در تپههای ابوصليبیخات
(تپههای رادار) تهديد میشد.
 )6دسترسی به ارتفاعات دوسلك (عقبه لشکر 1مکانيزه) از طرف غرب آن تسهيل
میگرديد و لذا يك گردان توپخانه  163مم با عناصر تأمينی در دشت چهيال مستقر و با
ايجاد آتش های ايذايی تلفات و خساراتی به دشمن وارد گرديد .دشمن در چهارم و يازدهم
اسفندماه هر بار يك گردان پياده را هلیبرن كرد تا تهديد را خنثی نمايد ،ولی در اثر
مقاومت عناصر تأمينی ،يگانهای دشمن با به جای گذاشتن تلفات و خسارات فرار كردند.
باألخره دشمن در سيزده اسفندماه با يك تيپ زرهی در امتداد تنگه رقابيه تك نمود ،ولی
با مقاومت سرسختانه نيروهای خودی و آتش سنگين گردان توپخانه كه در  99ساعت بيش
از  9933گلوله شليك نمود مواجه و متوقف گرديد و نيروی زمينی در يك اقدام سريع
نيروی مناسبی را در اين منطقه مستقر و سپس تيپ 2لشکر 13زرهی پدافند در منطقه را
عهدهدار شد و دشمن از اجرای هرگونه عمليات در اين منطقه خودداری كرد.
از فروردين ماه  1633تكهای محدود با قاطعيت در تمام يگانها به مورد اجرا گذاشته
شد .با پانزده تك محدود و نيمهگسترده كه در صحنه عمليات خوزستان و شش تك
محدودی كه در صحنه عمليات كرمانشاه توسط يگانها در مناطق مربوطه اجرا شد كليه
اهداف پيشبينی شده در اجرای تكهای محدود تأمين گرديد و رزمندگان اسالم موفق
شدند تلفاتی از جمله  733نفر اسير ،بيش از  2هزار نفر كشته و تعداد كثيری زخمی به
دشمن وارد نمايند و  73دستگاه تانك و نفربر به غنيمت گرفته ،دهها تانك و نفربر و خودرو
منهدم كرده ،سه انبار مهمات منفجر نموده و يك بالگرد دشمن را از بين بردند .اجرای
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تك های پی در پی و تحميل تلفات به متجاوزين در تقليل روحيه و از بين رفتن ميل به
جنگجويی پرسنل دشمن اثر بسزايی داشت ،به طوری كه در نبردهای بزرگ بعدی تمايل
نيروهای دشمن به اسارت مشهود بود .از طرف ديگر تصرف هر تپه كوچك و هر خانه گلی از
روستاهای اشغال شده روحيه آفندی را در پرسنل خودی افزايش میداد .ضمن اينکه تصرف
عوارض حساس زمين ،توسعه سرپلهای موجود و اشغال سرپلهای جديد نيروهای خودی را
قادر میساخت جناح و عقبه يگانهای متجاوز را تهديد كند و در اجرای عمليات آفندی
گسترده بعدی تسهيالت زيادی فراهم گردد.
ت) آماده شدن براي اجراي عملیات آفندي گسترده

برای بيرون راندن دشمن و آزادسازی سرزمينهای اشغالی هرچند كه كليه يگانهای
نيروی زمينی ارتش همچنان در مناطق عملياتی در خطوط تماس و در مواضع پدافندی
مستقر بودند ،ولی با افزايش نسبی قدرت رزمی در اثر «تجديد سازمان يگانها»« ،انسجام
قرارگاههای عمده»« ،تشکيل يگانهای جديد» ،شکلگيری نسبی يگانهای سپاه پاسداران و
دستاوردهای تكهای محدود زمينههای الزم برای اجرای عمليات آفندی گسترده فراهم
گرديد .لذا نيروی زمينی در اواخر خردادماه  1633طرح عمليات آفندی ضربت را به يگانها
ابالغ كرد و در اجرای آن مقرر گرديد ضمن تداوم تكهای محدود عمليات آفندی گسترده
توسط هر لشکر در منطقه مربوطه طرحريزی و بنا به دستور اجرا گردد .با وجود اينکه ميل
به اجرای عمليات آفندی در يگانها بيشتر شده بود ،اما دو عامل اساسی مانع اجرای تك به
طور همزمان در مناطق عملياتی توسط چند يگان بود:
 )1جذب نيروهای مردمی ،آموزش و سازماندهی آنها كه به وسيله سپاه پاسداران به
كار گرفته میشدند ،به سبب كمبود امکانات و نبود استقبال گسترده مردم ،نيازمندیها را
تأمين نمینمود.
 )2كمبود مهمات جنگافزارهای غربی مشکلساز بود .هر چند كه تكها در شب و
بدون تيراندازی اجرا میشد ،ولی در روزهای بعد پاسخ پاتكهای دشمن میبايستی با
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آتش داده میشد .ضمن اينکه تبادل آتشهای پدافندی در خطوط تماس يگانها هم
اجتناب ناپذير بود.
در بررسی اساسی در اين زمينه به داليل زير شکست حصر آبادان در اولويت قرار
گرفت:
 )1لشکر 77با در اختيار گرفتن پنج گردان رزمی و يك قرارگاه تيپی جداشده و
تجديد سازمان يگانها از توان رزمی مناسب برخوردار بود و سپاه پاسداران نيز چند
گردان از نيروهای مردمی را سازماندهی كرده و آماده عمليات نموده بود.
 )2در صورت موفقيت و انهدام بيش از يك لشکر زرهی دشمن در شرق كارون خط
تماس به رودخانه كارون متکی و امکان صرفهجويی در قوا برای اجرای عمليات در ساير
مناطق فراهم میگرديد.
لذا لشکر 77پياده با هماهنگی سپاه پاسداران طرح عمليات ثامناالئمه را تهيه و در 12
شهريورماه  1633صادر كرد و يگانها آماده اجرای عمليات گرديدند .بدين ترتيب اولين سال
جنگ تحميلی در حالی به پايان رسيد كه زمينههای الزم برای اجرای عمليات آفندی
گسترده به منظور انهدام نيروهای دشمن و آزادسازی سرزمينهای اشغالی فراهم شده بود؛
كما اينکه اين عمليات موفقيتآميز در پنجم مهرماه  1633به مرحله اجرا درآمد.
در طول اولين سال جنگ توضيحات عمدتاً در زمينه يگانهای مانوری نيروی زمينی متمركز
گرديد ،لذا الزم به تذكر است كه «يگانهای توپخانه» نيز در تمام مناطق عملياتی با تالش پيگير و
فعاليت شبانهروزی با آتش خود عمليات آفندی و پدافندی يگانهای رزمی را پشتيبانی و تلفات و
خسارات سنگينی به دشمن وارد نمودند .برای روشن شدن تالش گسترده اين يگانها فقط به
عملکرد آنها در منطقه غرب دزفول ـ شوش اكتفا میشود تا گستردگی تالش آنها در تمام مناطق
عملياتی از يگانهای رزمی آشکار گردد .به استناد مدارك موجود  11گردان توپخانه (از مجموع 33
گردان توپخانه نيروی زمينی) مستقر در اين منطقه در اولين سال جنگ تحميلی بيش از يك ميليون
گلوله روی متجاوزين عراقی تيراندازی كردند .با توجه به كسورات پرسنلی و كمبود وسايل ترابری
اهميت فعاليت اين يگانها و تالش پرسنل در بارگيری ،حمل و تخليه مهمات مذبور از آمادگاهها تا
پای قبضهها آشکار میگردد .همچنين ابتکار فرماندهان آتشبار و گردان در تهيه زاغه مهمات مناسب
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در نزديکی مواضع توپها برای انبار كردن مهمات به طوری كه در مقابل آتشهای ضدآتشبار و
بمبارانهای هوايی دشمن حداقل آسيبپذيری را داشته و سهولت دسترسی هم برای مصرف و
تيراندازی به موقع فراهم گردد قابل تحسين میباشد .ضمن اينکه نگهداری به موقع و اصولی از لوله
توپها كه تداوم تيراندازی را فراهم مینمود نشانگر تالش پرسنل اين يگانها میباشد.
در همين راستا بالگردهای هوانيروز نيز از اولين روزهای جنگ رزمندگان نيروی زمينی
را در متوقف كردن ،كند نمودن پيشروی دشمن و وارد كردن تلفات و خسارات به متجاوزين
ياری نمودند و در جابهجايی نيرو ،تخليه مجروحان و حمل مهمات و آذوقه و اجرای
شناسايی عمليات يگانهای رزمی را پشتيبانی كردند .در همين راستا آمارهای موجود يعنی
 239399ساعت پرواز ،جابهجايی  99971نفر نيرو ،تخليه  92792نفر مجروح و حمل
 22733تن بار نشانگر گستردگی پشتيبانی هوانيروز از عمليات يگانها میباشد و با وجود
نارسائیها و كاستیهای فراوان به خصوص عدم دستيابی به قطعات يدكی به سبب تحريم
اقتصادی ،تالش و كوشش پرسنل هوانيروز در آماده نگهداشتن وسايل پرنده كه امکان تداوم
پشتيبانی را فراهم نمود قابل توجه میباشد.
 )2نیروي دریایي

الف) ادامه همکاری و كمك تفنگداران دريايی به رزمندگان اسالم در پدافند از جزيره آبادان.
ب) تأمين پدافند جزاير و سکوهای نفتی در بخش ميانی و شمالی خليج فارس.
پ) اجرای عمليات اسکورت ناوگانهای تجاری و نفتكش در شمال خليج فارس.
ت) اجرای عمليات گشتزنی و شناسايی در مناطق مربوطه در خليج فارس.
ث) عمليات تجسس و نجات هواپيماهای خودی و دشمن و شناورهای تجاری آسيب
ديده در دريا.
ج) اجرای عمليات تهاجمی به منظور انهدام تأسيسات بندری و سکوهای نفتی البکر و
العميه در دو مرحله:
 )1مرحله اول عمليات اشکان از  2362نهم آبان ماه  1629تا  3723دهم آبان-
ماه و وارد نمودن خسارات به سکوها.
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 )2مرحله دوم عمليات شهيد صفری از  2263چهاردهم آبانماه تا پايان روز
شانزدهم آبانماه به منظور تکميل عمليات قبلی و انهدام كامل هر دو سکوی نفتی.
چ) اجرای عمليات تهاجمی عليه شناورهای دشمن.
«عمليات مرواريد در ششم و هفتم آذرماه  1629با پشتيبانی نيروی هوايی انجام گرديد.
ضمن منهدم نمودن ده فروند ناوچه دشمن دو فروند هواپيمای عراقی سرنگون و
بقايای اسکلههای البکر و العميه به آتش كشيده شدند».
ح) تشکيل گروه رزمی تکاوران در آبادان و آماده نمودن هواناوها برای كمك به
رزمندگان اسالم در شکست حصر آبادان.
 )3نیروي هوایي

الف) سازماندهی پايگاههای هوايی متناسب با نياز جبههها در پشتيبانی از نيروهای
سطحی و مأموريتهای برون مرزی.
ب) سازماندهی يگانهای پدافند هوايی و ايجاد فضای امن برای يگانهای سطحی و
شهرها و مناطق حساس و حياتی در ارتفاع متوسط و باال.
پ) آماده نمودن جنگندهها با تعمير و نگهداری آنها و تمرينات عملی خلبانها.
ت) حمله به يگانها ی متجاوز در مناطق عملياتی و تأسيسات نظامی و اقتصادی و
مناطق حساس و حياتی در داخل كشور عراق.
ث) اعزام افسران رابط به يگانهای نيروی زمينی به منظور هماهنگیهای الزم.
ج) اجرای شناسايی های بصری و عکاسی ،بنا به درخواست نيروی زمينی به منظور كسب
اطالعات از منطقه و وضعيت دشمن.
چ) پشتيبانی هوايی از يگانهای شناور نيروی دريايی در آبهای خليج فارس و پوشش
هوايی شناورهای تجاری و نفتی.
ح) آمادهسازی و توسعه هرچه بيشتر مقدورات پروازی (جنگندهها ،هواپيماهای ترابری و
سوخترسان) ،رادارها و يگانهای پدافند هوايی.
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تثبیت اولیه دشمن مبناي همه پیروزيها در هشت سال دفاع مقدس
کلیات

هيئت معارف جنگ «شهيد سپهبد علی صيادشيرازی» عميقاً بر اين باور است كه
موضوع مهم ،اساسی و سرنوشتساز تثبيت دشمن توسط ارتش در سال اول جنگ مغفول و
مظلوم واقع شده است .در صورتی كه ساير عمليات انجام شده در دوران دفاع مقدس در
كليه مراحل به بركت و بر پايه و اساس تثبيت دشمن انجام گرفته است .در ذيل به مواردی
از داليل عوامل اين مهم پرداخته میشود تا در كليه آموزشها و تحليلهای آموزشی و
تحقيقاتی مد نظر دقيق اساتيد و تحليلگران قرار گيرد.
بحث

 )1طبق قوانين راهکنشی (عملياتی  -تاكتيکی) اساساً تا زمانی كه تجاوز دشمن سد و
متوقف نگرديده باشد ،اجرای پاتك يا آفند متقابل مقدور نيست .اين قضيه جزء فرضيات
اثبات شده تاكتيکی است .مثالها ،مصاديق و نمونههای تاريخی بسياری را در تاريخ نظامی
ايران و جهان میتوان در اثبات اين مدعا ،بيان نمود .بنابراين بحث تثبيت و متوقف نمودن
ارتش متجاوز عراق ،از اساسیترين مباحث جنگ ايران و عراق است .به نظر میرسد آن طور
كه بايد و شايد به آن پرداخته نشده و اهميت و حساسيت آن در سايه تشريح و توصيف
عمليات آفندی به خصوص در سال دوم جنگ و ايثارگریهای مردم قرار گرفته و تأثير
اقدامات و عمليات و فعاليتهای ارتش جمهوری اسالمی ايران كه محور اصلی و اساسی
توقف پيشروی در زمين ،هوا و دريا بوده سهواً يا عمداً مغفول مانده است .در حالی كه
سادهترين و در عين حال منصفانهترين تحليلها ثابت میكند ،توقف ماشين جنگی عراق در
هفتههای اوليه جنگ ،از طريق ايمان ،ايثار و رشادت مظلومانه و با كاربرد ماهرانه جنگافزار
و تجهيزات و تخصصهای حرفه كاركنان ارتش ،عملی گرديده است .به بيان روشنتر ،فقط
ارتشی متعارف و كالسيك ،يعنی مشابه با ارتش عراق میتوانست قادر به اقدام در متوقف
كردن آن بوده باشد.
* .سرتيپ 2ستاد مسعود بختياری
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 )2در اين راستا ،تعهد ،تخصص ،تجهيزات و وظيفهمداری ارتش با تأثيرپذيری از
فرماندهی انقالبی ،رهبری الهی و شخصيت به شدت تأثيرگذار حضرت امام(ره) بر ارتش،
اساس و بنيان ايستادگی ارتش را تشکيل داد .البته همکاری ،همدلی ،همراهی سپاه و
نيروهای مردمی هم در پشتيبانی از ارتش از عوامل مؤثر در اين ايستادگی بودهاند.
 )6اگر اين سد پيشروی عراق انجام نمیشد ،فتوحات سال دوم جنگ و تعقيب متجاوز
از سال دوم به بعد اساساً اجرايی نبود .نه مقاومتهای درون شهری میتوانست دشمن را
متوقف سازد و نه جنگهای چريکی میتوانست  12لشکر اشغالگر را از ادامه پيشروی
باز دارد .لذا ترمز اصلی در متوقف كردن ارتش عراق ،تعهد ،تخصص و تجهيزات ارتش بوده
است .عراقی كه می خواست در سه روز اول جنگ ،خوزستان را از ايران اسالمی جدا و يك
حکومت دست نشانده مخالف انقالب را در آن ايجاد نمايد ،تنها با رويارويی و مقابله نيروی
همشکل و مشابه خود میتوانست در اين آوردگاه كمر خم كند .جواب گلوله توپ را با گلوله
توپ و بمباران و حمله هوايی را با حمله و بمباران هوايی دريافت كند و تانك در مقابل تانك
و ناو در مقابل ناو قرار گيرد (حتی اگر از لحاظ كمی نابرابر باشند) .همه ديديم و جهان نيز
شاهد شد كه در روزهای اوليه جنگ ،نيروی زمينی ،نيروی هوايی ،نيروی دريايی ،پدافند
هوايی ،هوانيروز و يگانهای مستقر در مناطق عملياتی چنين كردند .خالصه آنکه ،سد
پيشروی نيروهای عراق در ايران ،توسط نيروی زمينی ،نيروی هوايی و عمليات نيروی
دريايی در خليج فارس ،سرآغاز زمينهساز و مبدأ كليه عمليات بعدی است .اگر پيشروی
عراق سد نمیشد و راه های مواصالتی داخلی به شهرهای حياتی در خوزستان ،ايالم،
كرمانشاه و خليج فارس و دريای عمان ،اين گلوگاه حياتی ايران اسالمی ،باز میماند ،بعيد
بود كه میتوانستيم بعداً به عمليات طريقالقدس ،ثامناالئمه(ع) ،فتحالمبين و بيتالمقدس
و ...اقدام كنيم .به زبان ساده تر ،سد پيشروی عراق به عنوان يك اقدام تاكتيکی عملياتی
برجسته و ارزشمند ارتش ،دارای نتايج راهبردی كالن بعدی ،به شمار میرود.
 )9سپاه پاسداران در سال اول جنگ و در آستانه جنگ از سازمان عملياتی منسجمی
برخوردار نبوده و در تالش پيگير جهت تشکيل ساختار مناسب برای رويارويی با جنگ منظم بود.

سال اول جنگ تحميلی

بهتر است بگوييم سپاه در اصل و حسب قانون اساسی ،صرفاً با ساختار امنيتی و برای امنيت
داخلی شهرها سازماندهی شده بود و به سازمانی نظامی شبيه نبود.
 )2از طرفی بنا به ادعای صحيح سپاه ،ابوالحسن بنی صدر فرمانده كل قوای وقت از
مخالفين شركت سپاه در جنگ بود و برای آنها موانع بسياری به وجود میآورد .لذا سپاه
پاسداران قادر به انجام اين كار در سال اول نمیتوانست باشد.
 )3بنا به داليل درستی كه برادران سپاه پاسداران عنوان مینمايند ،آنها در آغاز جنگ
فاقد تجهيزات اوليه مانند تفنگ ژ 6و حتی تفنگهای قديمیتر ،به تعداد كافی برای نفرات
معدود خود بوده ،به طوريکه فرمانده سپاهی در همان زمان با انتشار نامه دردآلودی اعالم
میكند كه چرا به آنها توجه نمیشود (امير دريادار شمخانی) .سردار مرتضی قربانی مدعی
است كه به زور و با تهديد اسلحه توانست چند جعبه مهمات سبك از يکی از انبارهای
مهمات دست و پا كند .نمونههايی از اين دست ،اگرچه مصداقی از شوق خالصانه آنان به
ايثار و شهادت و دفاع از اسالم و انقالب و ايثارگری و مقاومت سپاه و نيروهای مردمی است،
ليکن مشخص میسازد كه با اين وضعيت ،لشکرهای مجهز زرهی و مکانيزه دشمن متوقف
نمیشدند و با تفنگ ژ ،6آتشبار زمينی توپخانه و تهاجم هوايی آنان متوقف و ناكام
نمیگرديد ،بلکه برای رسيدن به هدف تثبيت دشمن ،تجهيزات و روشهای تاكتيکی
شناخته شده ضرورت داشته است.
 )7بسيج مخلص ،شهادتطلب ،مشتاق ايثار و مقاومت كه در  2آذرماه  1629با نام
بسيج مستضعفان توسط امام راحل(ره) با تدبير ارتش 23ميليونی تشکيل شد ،در اوان جنگ
در سازمان سپاه حضور نداشت .برخی از اعضای شورای عالی انقالب با نظر سپاه مبنی بر
تشکيل بسيج در مجموعه سپاه مخالف بودند .لذا سپاه و بسيج ،فاقد سازمان رزمی عملياتی
منسجمی برای ايستادگی در يك عمليات هماهنگ و برنامهريزی شده بودند .ستاد عمليات
سپاه در جنوب به فرماندهی حاج داود كريمی در باشگاه گلف اهواز (به نام پايگاه منتظران
شهادت در پاييز 1629تشکيل گرديد) ،تا اينکه با تصويب مجلس شورای اسالمی و پس از
گذشت چند ماه از آغاز جنگ ،در دیماه  1629تشکيالت بسيج مستضعفين و نيروهای
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مردمی زير نظر سپاه قرار گرفتند .ساير گروههای مردمی مثل گروه جنگهای نامنظم
(شهيد چمران) ،در سال دوم جنگ در اختيار سپاه قرار گرفتند.
نتیجه

آنچه در باال به آن اشاره شد سه نکته اساسی را مشخص میسازد:
 )1اهميت سرنوشتساز و حياتی متوقف كردن دشمن.
 )2نقش ارتش با همه تنگناهای خود در زمين ،هوا و دريا در انجام اين مهم.
 )6متوقف سازی متجاوز ،سرآغاز و زمينهساز حركت نيروهای مسلح ج .ا .ايران در
اقدامات آفندی بعدی بوده است.
اقدام

با عنايت به مطالب باال ضرورت دارد بهعنوان مبانی راهبرد و دكترين آموزشی جهت
تبيين نقش ارتش در سال اول جنگ ،هيئت معارف جنگ موارد زيرين را در آموزشهای
خود لحاظ نمايد:
 )1با درايت و هوشمندی و بدون الزام و ذكر ضرورت تبيين اين راهبرد ،در هر بحث
آموزشی  ،مصاحبه و نوشته و كتاب الزاماً به اين مسئله پرداخته شود .حتی اگر فیالمثل
عملياتهای كربال ...يا والفجر ...بيان میشود نقش تثبيت اوليه دشمن مبنای اساسی آن
لحاظ شود.
 )2ضروری است اهميت تثبيت دشمن در ابتدای جنگ به عنوان يك بحث تاكتيکی،
عملياتی كليدی و نقش ارتش در آن سرآغاز هرگونه آموزش يا مصاحبهای درباره هشت سال
دفاع مقدس باشد.
 )6شايان ذكر است كه با ورود صادقانه ،منصفانه و هوشمندانه به اين حوزه ،میتوانيم
ضمن بيان حقيقتی فراموششده ،ولی بسيار مهم در دفاع مقدس ،برای ترسيم بهتر نقش
ارتش در آن با تأثيرگذاری بيشتر موفق باشيم.
اميد كه با اين اقدام ،خشنودی شهداء سال اول جنگ و تمامی شهداء و رزمندگان
دفاع مقدس را ،كه دنبالهروی ايثار و شجاعت مظلومانه آنان بودند ،فراهم نموده و تاريخ
نظامی آتی را از غفلت يا تحريف مصون داريم.

عمليات ثامناالئمه عليهالسالم


عملیات ثامناالئمه علیهالسالم
(شكست حصر آبادان)
اولین شكست عراق

پس از سقوط خرمشهر دشمن برای به تصرف درآوردن آبادان در تاريخ  9و  9آبانماه
 29در ادامه تك خود در شرق كارون ،آهنگ عبور از رودخانه بهمنشير در منطقه عمومی
فياضيه و ورود به آبادان از شمال را نمود ،كه خوشبختانه با مقاومت و مقابله گردان126
پياده تيپ 2لشکر 77پياده ،كه به صورت اضطراری به خرمشهر اعزام شده بود ،مواجه
گرديده و برخالف انتظارش با شکستی سخت مواجه شد و به ناچار از جزيره آبادان و
بهمنشير عقبنشينی نمود و البته جزيره آبادان را در محاصرهای  273درجه قرارداد.
اين اولين شکستی بود كه دشمن از آغاز جنگ در اين منطقه متحمل شد .اما متجاوز كه
شکست خود را ناشی از عجوالنه عمل كردن میدانست ،بالفاصله يگانهايی از نيروهای ويژه
خود را به منظور عبور از رودخانه در منطقه نهر كتيبان در شرق بصره و تنومه متمركز كرد و
جهت كسب آمادگی برای عبور از بهمنشير و تصرف آبادان به تالش گسترده خود دست زد.
شرايط بوجود آمده در سراسر جبهه به ويژه در منطقه خوزستان برای كشور و به ويژه
مسئوالن و در رأس آنها رهبر كبير انقالب بسيار متأثركننده و غيرقابل قبول بود.
فشار همه جانبه دشمن ،خطر سقوط آبادان ،احتمال از دست دادن ماهشهر و بندر امام
و سرانجام تغيير در جغرافيای مرزی از يکسو و عدم حضور و وجود نيروهای مسلح آموزش
ديده ،هجوم نيروهای نامتجانس ناآشنا به اصول جنگ ،نبود يك سيستم كنترل فرماندهی
مقتدر كه بتواند اين نيروها را به درستی به كار گيرد از سوی ديگر ،آينده مبهمی را در
منطقه از ديدگاه نظامی ارائه میداد.
سردمداران جنگ هم كه در آن زمان كم نبودند ،هر يك به فراخور موقعيت و شرايطی
كه خود درست كرده بود داعيه فرماندهی و هدايت عمليات را داشته ،تدابير و روشهای
متفاوتی ارائه و گاه نيز بدان عمل مینمودند.
* سرتيپ 2ستاد روحاهلل سروری.
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در چنين شرايطی بود كه رهبر انقالب پس از رايزنیها و بررسیهای الزم در نيمه دوم
آبانماه  29پيامی تحت عنوان «حصر آبادان بايد شکسته شود» را به نيروی های مسلح ابالغ
نمودند .با صدور اين پيام رهبر كبير انقالب و فرماندهی كل قوا ،اولين عبور از اين بن بست
نظامی صورت گرفت .ارتش جمهوری اسالمی ايران و به طور كلی نيروهای مسلح تکليف
خود را روشن و مردم نيز به تبعيت از اين فرمان اسلحه به دست به سوی آبادان و خرمشهر
به حركت در آمدند .ستاد مشترك ارتش جمهوری اسالمی ايران در اولين اقدام خود به
نيروی زمينی دستور داد كه با حضور قدرتمندانه خود در منطقه و به دست گرفتن
فرماندهی عمليات نسبت به پاكسازی دشمن از شرق كارون اقدام نمايند.
الزم به ياد آوری است كه پس از شروع جنگ فرمانده ژاندارمری كل كشور به منظور
كمك به نيروی زمينی با تشکيل فرماندهی عمليات اروند به كارگيری و هدايت يگانهای
موجود در منطقه را به عهده گرفت و گرچه در اولين گام با به كارگيری گردان  126پياده
توانست از ورود دشمن به جزيره آبادان جلوگيری نمايد ،ليکن در ادامه كار داليل عديده از
جمله مناسب نبودن نيروی موجود نتوانست دشمن را از منطقه بيرون و يا منهدم سازد.
نيروی زمينی اين مأموريت را به لشکر 77پياده كه به جز ستاد بقيه يگانهايش در
شمال غرب و غرب و جنوب به ياری برادران سربازشان شتافته بودند واگذار كرد و دستور داد
لشکر بالدرنگ به منطقه حركت فرماندهی عمليات را از ژاندرمری كل كشور تحويل گرفته و
نسبت به تصحيح امور اقدام و دشمن را در منطقه منهدم سازد .همزمان به كليه يگانهای
لشکر كه در مناطق مختلف در حال نبرد با دشمن بودند دستور داد سريعاً به يگان اصلی در
جنوب ملحق گردند.
ورود لشكر 66به منطقه

لشکر در نيمه دوم اسفند ماه  29به منطقه وارد شد و پس از انجام اقدامات روتين
نظامی ،منطقه و مسئوليت آن را از فرماندهی اروند تحويل گرفت ،سپس با بازديد دقيقی از
خطوط گسترش خودی و دشمن و ارزيابی وضعيت ،اولين شور ستادی خود را در اواخر
اسفند ماه در قرارگاه لشکر واقع در ماهشهر تشکيل داد .در اين شور ستادی وضعيت دشمن

عمليات ثامناالئمه عليهالسالم

توسط ركن دوم تشريح و نارسايیهای موجود در وضعيت و گسترش نيروهای خودی توسط
ركن  6ارائه گرديد .در اين بحث و بررسی با توجه به سوابق عمليات ناموفق انجام شده در
گذشته چنين نتيجهگيری شد كه نبود نيروهای كارآمد ،كاربرد ناصحيح ،ضعف در سيستم
كنترل فرماندهی و از همه مهمتر فشار روانی مسئولين بر نيروهای نظامی كه البته ناشی از
فشار افکار عمومی ،جهت نشان دادن عکسالعمل سريع در مقابل تهاجم دشمن بوده ،نه تنها
به موفقيتی ختم نشد بلکه تلفاتی هم نيز به بار آورد.
لذا چنين نتيجه گيری شد كه اجرای مأموريت واگذاری بايد به صورت گام به گام با
كسب شرايط مناسب ،بدون در نظر گرفتن و تأثير پذيری از افکار سياسی انجام پذيرد و
بدين منظور اجرای آن در سه مرحله پيشبينی گرديد.
مرحله یكم :رفع نواقص گسترش نيروهای در خط و به عبارت ديگر سدكردن پيشروی
دشمن.
مرحله دوم :تثبيت و تضعيف دشمن با اجرای تك های محدود و آتش مؤثر توپخانه.
مرحله سوم :ايجاد برتری نسبی توان رزمی ،اجرای تك و انهدام نيروهای دشمن در شرق
كارون.
در مرحله يکم يا تصحيح گسترش نيروها از جمله استقرار گردان 199پياده لشکر21
حمزه مقابل نوك پيشروی دشمن كه خالی از نيرو بود ،حركات دشمن كنترل گرديد .سپس
با توجه به بهبود شرايط جوی با احداث جاده وحدت ازكيلومتر  17آبادان به شادگان به
طرف آبادی ابوشانك از پشت مواضع گردان 199پياده ،توسط جهاد سازندگی فارس و
گردان 912مهندسی لشکر ،77يگانهای مستقر در حاشيه شمالی بهمنشير و همچنين
نيروهای مستقر در آبادان از محاصره زمينی نجات يافته؛ ضمن آنکه بار زيادی از دوش
نيروی دريايی و هلیكوپترهای هوانيروز كه گرفتار آمادرسانی و ترابری نيرو بودند برداشته
شد ،روحيه رزمندگان مستقر در آبادان نيز به شدت باال رفت.
به منظور اجرای مرحله دوم برنامه ،طی دستورهای كتبی و شفاهی به كليه فرماندهان
مستقر در خط ابالغ گرديد كه با بررسی وضعيت دشمن كه در منطقه آنها استقرار دارد،
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نقاط ضعف گسترش او را پيدا و پيشنهاد اجرای تكهای محدود را به ستاد لشکر ارسال
كنند تا با پشتيبانی يگانهای آتش و ساير مقدورات لشکر نسبت به اجرای آن اقدام گردد.
اولين پيشنهاد توسط گردان 199پياده لشکر 77كه در منطقه فياضيه مستقر بود ،با
درخواست واگذاری و تقويت آن يگان با تانك سبك به ركن سوم لشکر واصل گرديد.
ركن سوم لشکر بالفاصله با واگذاری يك دسته تانك اسکورپيون از گردان 219سوار زرهی
و اختصاص تقدم آتش به آن يگان دستور طرحريزی و اجرای آن را به گردان صادر نمود.
اين عمليات در بيست و پنجم ارديبهشتماه اجرا و منجر به انهدام تعداد  12دستگاه
تانك دشمن و كشته شدن و به اسارت درآمدن تعدادی از افراد دشمن گرديد و قسمتی از
مواضع او نيز به تصرف گردان 199درآمد.
دومين عمليات محدود به پيشنهاد برادران سپاه پاسداران مستقر در دارخوين كه
مسئوليت آنها به عهده سرلشکر فعلی رحيم صفوی بود مطرح شد و پس از تکميل طرح
توسط ركن سوم لشکر و تقويت آن با يگان زرهی و پياده و آتش توپخانه و هوانيروز و نظارت
كامل بر اجرای آن توسط قرارگاه تاكتيکی لشکر 77در نيمه دوم خرداد به اجرا در آمد و در
نتيجه تعداد  233نفر از متجاوزين اسير و حدود  6كيلومتر از عمق مواضع دشمن به تصرف
رزمندگان ما درآمد.
پس از اجرای اين دو عمليات دشمن به ناچار در مواضع خود فرورفت ،زير ضربات
مداوم آتش توپخانه به مستحکم نمودن سنگرهای خود پرداخت و در واقع زمينگير شد.
طرحریزي

مرحله سوم عمليات ،با حضور يگانهای لشکر 77از مناطق مختلف جبهه و طراحی
عمليات توسط ركن سوم لشکر آغاز گرديد .اطالعات كامل از دشمن از رده باال ،از يگانهای
در خط ،از يگانهای همجوار ،از گروه تك هوانيروز و از عکسهای هوايی بسيار خوبی كه
نيروی هوايی برای ما تهيه مینمود ،كسب گرديد .به طوری كه مشخص گرديد ،دشمن
حدود يك لشکر تقويتشده در شرق كارون دارد و حتی میتواند در صورت لزوم در صورتی
كه به او اجازه داده شود يك لشکر ديگر هم جهت كمك به شرق كارون گسيل دارد.

عمليات ثامناالئمه عليهالسالم

در مقابل نيروهای دشمن ،لشکر 77پياده با دو گردان تانك از لشکر 13و  92و گروه
رزمی 67زرهی ،پانزده گردان پياده سبك از نيروی بسيج سپاه پاسداران و عناصری از ژاندارمری
جهت مقابله با دشمن در منطقه حضور داشتند كه با آتش بيش از  2گردان توپخانه و تقويت آن
توسط گروههای توپخانه ارتش جمهوری اسالمی ايران پشتيبانی میشدند.
عناصری از هوانيروز كه يکی از يگانها ی ارزشمند نيروی زمينی است جهت پشتيبانی
از اين عمليات در پادگان جراحی مستقـر شـده بود .محـاسبات كالسيـك معمول ،توان
رزمی ما را با توجه به روحيـه رزمندگان مناسب و برتر تشخيص داد.
طراحی مشترك آغاز گرديد .از آنجايی كه هدف انهدام نيروهای دشمن بود ،ابتدا بايد
پلهای روی رودخانه كه باعث تقويت و فرار دشمن میشد به تصرف درآيد و همزمان به
مركز تجمع نيروهای دشمن در شرق كارون تك شود.
لذا با اين انديشه سه هدف عمده جهت اجرا بايد در نظر گرفته میشد:
هدف الف :پل حفار؛ هدف ب :پل قصبه؛ هدف پ :تجمع دشمن در مركز منطقه.
اين سه هدف بين سه تيپ با توجه به نيازی كه بر مبنای محاسبات كالسيك نظامی
صورت گرفته تقسيم شد.
مقرر گرديد تيپ 2كه مسئوليت دفاع از آبادان را نيز به عهده داشت ،به هدف «الف»
(پل حفار شرقی) تك نموده ،آن را به تصرف درآورد .هدف «ب» (پل قصبه) به تيپ6
اختصاص داده شد و باألخره تيپ 1به مركز تجمع نيروی دشمن به عنوان هدف پ يورش
برد.
به هر محور يا جبهه يك احتياط مناسب اختصاص داده شد ،گروههای تك هوانيروز
قبالً از مناطق مربوطه شناسايی الزم به عمل آورده و آماده تك به هر منطقه مورد
درخواست گرديدند.
مهندسی لشکر نسبت به باز كردن ميادين مين اقدام نموده و توپخانه لشکر ضمن
طرحريزی مشروح آتش توپخانه آتش يگانهای لشکر را هماهنگ نمود .نيروی هوايی آماده
اجرای بمباران اهداف پيشبينی شده در طرح بنا به دستور گرديد .سرانجام طرح با تمام
ظرافت و پيشبينیها تهيه گرديد و به تصويب فرماندهی كل قوا رسيد.
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الزم به ذكر است به هنگام ارائه طرح به رياست ستاد مشترك توسط فرماندهی لشکر،
پيشنهاد شد اين طرح به دليل حضور لشکر 77از خاك پای حضرت ثامنالحجج عليهالسالم
به نام ثامناالئمه عليهالسالم نامگذاری شود كه مورد تصويب قرار گرفت .اين عمل در نيمه
دوم شهريورماه  33صورت گرفت.
اجرا

طرح عملياتی ثامناالئمه(ع) در ساعت يك دقيقه روز پنچم مهرماه  33به اجرا درآمد.
يگانها در نهايت غافلگيری با استفاده از تاريکی شب و با عبور از معابر پاكسازی شده از مين
به سوی مواضع نيروهای دشمن به حركت درآمدند.
ساعتی بعد در حالی كه رزمندگان ما بر فراز سنگرهای دشمن حضور داشتند و نسبت
به اسير نمودن آنها تالش میكردند ،تك كشف گرديد.
بالفاصله برنامه آتش های ضدآتشبار توپخانه به اجرا درآمد و با اجرای آن ،توپخانه
دشمن تقريباً برای مدتی خنثی گرديد .در آغاز روشنايی نيروهای دشمن گروه گروه به
اسارت يگانها ی ما درآمده و طليعه شکست قطعی دشمن در شرق كارون هويدا شد.
در ساعت  3963دشمن با يگان تانك خود مبادرت به محاصره قسمتی از گردان199
پياده تيپ 6نمود كه بالفاصله فرماندهی تيپ پس از بکارگيری احتياط خود درخواست
پشتيبانی از لشکر نمود .گروه تك هوانيروز به منطقه وارد شد و با انهدام چند دستگاه تانك
دشمن را به عقبنشينی وادار نمود.
در همين زمان يك فروند بالگرد كبری مورد اصابت موشك دشمن واقع شد و در
منطقه عمل تيپ 6سقوط نمود كه البته با كمك پرسنل رزمنده ،خلبان كه به شدت زخمی
شده بود نجات يافت .درگيری ادامه داشت و حدود ساعت  1133تيپ 6هدف خود را كه پل
قصبه بود به تصرف درآورد و بالفاصله پيشنهاد كمك به تيپ 2نمود كه از سوی لشکر
پذيرفته نشد؛ ليکن تيپ 2به دليل اينکه اوالً مسئوليت پدافند از آبادان را به عهده داشت و
ثانياً نيروهای نسبتاً بيشتری از دشمن در مقابلش بودند و زمين منطقه نيز بسيار ذوعارضه
بود پيشرويش با كندی صورت گرفت تا سرانجام با تالش فراوان توانست در ساعت 1933
روز  3مهرماه هدف خود را تصرف و دشمن را منهدم نمايد .اين تأخير در تصرف هدف باعث
شد تعدادی از نيروهای متجاوز بتوانند از منطقه فرار كنند.

عمليات ثامناالئمه عليهالسالم

با تصرف اهداف الف و ب و الحاق نيروهای تيپ 6و تيپ 2در ساحل رودخانه ،دشمن
در منطقه شرق كارون منهدم گرديد و مأموريت واگذاری با موفقيت به پايان رسيد.
نتایج عملیات

الف) پاكسازی شرق كارون از وجود متجاوزين.
ب) كشته و زخمی شدن بيش از  6333نفر از نيروهای متجاوز.
پ) به اسارت در آمدن  1733نفر از نيروهای متجاوز.
ت) به غنيمت گرفتن تعداد زيادی از انواع اسلحه ،خودرو و مهمات.
ث) از همه مهم تر احيای روحيه مردم منطقه ،خودباوری رزمندگان و در نتيجه ادامه
سلسله عمليات آزادسازی بستان ،فتحالمبين ،بيتالمقدس و آزادسازی خرمشهر و
انهدام نيروهای دشمن در خاك مقدس ايران.



 193معارف جنگ

عمليات ثامناالئمه عليهالسالم



 199معارف جنگ

عمليات طريقالقدس


عملیات طریقالقدس
مقدمه

در تاريخ هشتم مهرماه سال 33هواپيمای 031ـ Cنيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی
ايران كه حامل فرماندهان ارتش و سپاه و جمعی از مجروحين جنگی بود در مسير اهواز به
تهران به علت نقص فنی دچار سانحه گرديده و سقوط نمود و در نتيجه سرتيپ فالحی
جانشين رئيس ستاد مشترك ،سرهنگ فکوری فرمانده نيروی هوايی ،سرهنگ نامجو وزير
دفاع ،پاسدار كالهدوز قائم مقام عملياتی سپاه پاسداران و پاسدار جهانآرا به فيض شهادت
رسيدند.
با سانحه فوق تغييراتی در كادر فرماندهی ارتش به وجود آمد و از جمله سرهنگ علی
صيادشيرازی كه در آن زمان فرماندهی منطقه شمالغرب كشور (قرارگاه حمزه سيدالشهداء
عليهالسالم) را بر عهده داشت ،به سمت فرماندهی نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی
منصوب گرديد.
نامبرده چند روز پس از اين انتصاب ،به قرارگاه عملياتی مقدم نزاجا در جنوب (دزفول)
عزيمت نمود و دستور داد كه ظرف سه روز محل قرارگاه را از كارخانه الستيكسازی دزفول
به محل مجتمع فوالد اهواز تغيير مکان دهند.
ضمناً ايشان اعضای اصلی ستاد قرارگاه عملياتی نزاجا در جنوب را با تعدادی از
استادان در دانشکده فرماندهی و ستاد نيروی زمينی تعويض كرده و در واقع ستاد جديدی را
سازمان داد.
نامبرده همچنين همکاری كامل و نزديك بين ارتش و سپاه پاسداران را چه در مراحل
طرحريزی ها و چه در مرحله اجرا و هدايت عمليات به صورت مشترك به عنوان تدبير نيروی
زمينی ارتش و به منظور ايجاد زمينه ای برای ادامه عمليات عليه متجاوز تا پايان جنگ اعالم
نمود .در نشستهای مشترك ستادی ارتش و سپاه توافق شد كه ابتدا عملياتی در منطقه
عملياتی غرب سوسنگرد (محور ميانی جبهه خوزستان) اجرا گردد و سپس عمليات آفندی
بعدی در محور شمالی خوزستان ادامه يابد كه حدود  12عمليات پيشبينی گرديد و قرار
* سرتيپ 2ستاد مسعود بختياری
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شد با رمز طرحهای كربال و شماره ترتيب  1تا  12طرحريزی و اجرا شوند .به اين ترتيب
اولين عمليات كه همان آفند در منطقه غرب سوسنگرد بود به عمليات طرح كربال 1موسوم و
با نام عمليات طريقالقدس اجرا گرديد.
آشنایي با منطقه عملیاتي طریقالقدس

الف) برای مطالعه و بررسی تاريخ جنگ تحميلی میتوان بر مبنای يك روش مطالعاتی،
جبهه عملياتی جنگ در استان خوزستان را بر اساس شکل زمين ،يگانهای خودی و دشمن
مستقر در مناطق مختلف و تعداد و حساسيت عملياتها و برخوردهايی كه در اين منطقه
روی داده است به سه منطقه كلی زير تقسيم بندی نمود:
 )1جبهه شمالی :شامل منطقه غرب كرخه از دامنه ارتفاعات سپتون در شمال،
ارتفاعات ابوصليبیخات در جنوب و تا ارتفاعات تينه و ميشداغ در غرب میباشد.
 )2جبهه ميانی :شامل منطقه دشت آزادگان (در شمال و جنوب رودخانه كرخه) تا
هورالعظيم.
 )6جبهه جنوبی :شامل محدوده منطقه جنوب رودخانه كرخه كور تا اروندرود در غرب
رودخانه كارون.
ب) تشريح ويژگیهای منطقه غرب سوسنگرد از نظر نظامی
 )1رودخانه كرخه با مسير شرقی ـ غربی از حميديه تا هورالعظيم از وسط دشت
آزادگان عبور مینمايد .منطقه شمالی كرخه بيابانی و عمدتاً رملی بوده و مانع حركات
نظامی است .دو عارضه مهم و تاكتيکی «تپه اهلل اكبر» و «تنگ چزابه» در اين منطقه
واقع است.
منطقه جنوبی كرخه زمينی هموار و كشاورزی بوده و دارای انشعابات متعددی از
رودخانه كرخه است و عارضه نظامی مهمی در آن وجود ندارد .شهر «بستان» در كناره
هورالعظيم قرار گرفته است.

عمليات طريقالقدس

 )2محور مواصالتی شهر حلفائيه (مركز استان عماره عراق) ـ بستان ـ سوسنگرد ـ
حميديه ـ اهواز در اين منطقه قرار داشته و از طريق اين محور ،اهواز كه به فاصله 93
كيلومتری از مرز است قابل تهديد میباشد.
دالیل و علل نظامي تجاوز عراق به دشت آزادگان

الف) ايجاد پيوستگی جبهههای شمالی و جنوبی خود در استان خوزستان و ارتباط اين دو
جبهه از نظر تسهيل و تسريع جابجايی يگانهای نظامی از جبهه شمالی به جنوبی و بالعکس.
ب) تهديد اهواز از سمت غرب.
پ) تصرف شهرهای بستان و سوسنگرد و حميديه.
ت) دور نگهداشتن استان عماره عراق از دسترس رزمندگان اسالم در يك حمله متقابل
احتمالی.
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طرحریزي عملیات طریقالقدس

الف) در نيمه دوم مهرماه سال 33شهيد سپهبد علی صيادشيرازی در قرارگاه تاكتيکی
فرمانده نيروی زمينی در دزفول حضور يافته و از ستاد عملياتی خود در جنوب (كه قرارگاه
مقدم نزاجا در جنوب ناميده میشد) خواست كه پيشنهادهای خود را در زمينه طرحهای
عمليات آفندی گسترده در منطقه خوزستان ارائه نمايند.
قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب تقدم عمليات در جبهه غرب سوسنگرد را پيشنهاد نمود
كه پس از تبادل نظر فراوان نهايتاً تقدم عمليات در «جبهه ميانی» مورد تصويب فرماندهی
نزاجا قرار گرفت و شناسه عمليات «كربال »1به آن داده شد و مقرر گرديد عمليات بعدی در
جبهه شمالی و سپس در جبهه جنوبی و ...باشد كه به نام طرحهای « كربال » 1و «كربال»2
و «كربال »6معروف شدهاند.
دالیل اساسي از اجراي عملیات طریقالقدس

الف) شکافتن جبهه دشمن در منطقه خوزستان و به منظور قطع خطوط ارتباطی
جبهههای شمالی و جنوبی متجاوز.
ب) صرفهجويی در قوای نيروی خودی.
پ) انهدام نيرو و كاهش توان رزمی متجاوز.
ت) آزادسازی بستان و بهرهبرداریهای سياسی ،روانی و نظامی.
مشخصات کلي طرح تهیه شده

طرح كلی عمليات به طور مشترك و در قرارگاه مشترك در آبانماه تهيه و تا پايان همان ماه
تکميل و برای اجرا به يگانهای ارتش و سپاه ابالغ گرديد .برابر طرح ،در شمال كرخه يك تيپ پياده از
سپاه پاسداران از طريق زمينهای رملی ،جناح شمالی متجاوز را مورد تهديد قرار میداد و همزمان با آن
گردان 296تانك لشکر 92با عبور از همين منطقه رملی جبهه شمالی را تصرف میكرد و تيپ 6زرهی
لشکر 92مواضع اصلی پدافندی دشمن را در هم میشکست .در جنوب رودخانه كرخه تيپهای 1و 2
زرهی لشکر 13قزوين با دو تيپ پياده سپاه (تيپ 22كربال و تيپ 1عاشورا) تك نموده شهر بستان و
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منطقه ساحل شـرقی هـورالعظيم و ساحـل شمالی رودخـانه نيسان را تصـرف مینمودند
منطقه عملیاتي کربال .)1

(ضمیمه،2

عمليات طريقالقدس

اقدام ویژه براي مانور احاطهاي در شمال کرخه

نظر به اينکه به علت رملی بودن جناح راست دشمن در قسمت شمال رودخانه كرخه،
هرگونه پشتيبانی رزمی و خدمات رزمی از حركات و مانور رزمندگان خودی در آن قسمت،
بسيار سخت و حتی غيرممکن بود ،لذا برای تسهيل تحرك يگانها و پشتيبانی از آنها ،قرار
شد راهی خاكی به طول9ـ  9كيلومتر روی رملها ايجاد شود .با توجه به مشکل بودن كار و
نيازمندی به تجهيزات فراوان راهسازی ،جهاد سازندگی به سرپرستی جهاد سازندگی استان
سمنان اين مهم را قبول كرده و با زحمات زياد و تالش فوقالعاده چشمگيری ظرف مدت
 12روز راه خاكی باريکی به طول تقريبی  9كيلومتر روی رملها ايجاد كرده و ادامه مسير
حدود  19كيلومتر عالمتگذاری گرديد.
اين جاده به نام «جاده پيروزی» معروف شده و ساخت آن نمادی از اراده رزمندگان
نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران برای پيروزی بر متجاوز و آزادسازی مناطق اشغالی بود.
روز  33/9/9كه همه مقدمات برای اجرای عمليات فراهم شده بود (البته پارهای
مشکالت و محدوديت و كمبودهای جدی وجود داشت) با اتکاء به روحيه و انگيزه و ايمان
رزمندگان به دليل پارهای برتریهای تجهيزاتی دشمن به مانور غافلگيركننده از زمينهای
رملی اتکا گرديد.
نیروهاي شرکت کننده در عملیات طریقالقدس:

الف) ارتش جمهوری اسالمی ايران (نيروی زمينی)
 )1لشکر 92زرهی اهواز با  2تيپ (تيپهای دوم و سوم).
 )2لشکر 13زرهی با  2تيپ (تيپهای يکم ودوم).
 )6عالوه بر نيروهای مانوری باال بعداً تيپ 1پياده لشکر 77نيز به نيروهای باال اضافه گرديد.
 )9عناصری از گروههای 66و  99توپخانه.
 )2هوانيروز در قالب گروه رزمی جمعاً با  23فروند انواع بالگرد.
 )3نيروی هوائی در پشتيبانی نزديك هوايی ،پوشش هوايی ،عکاسی ،ترابری ،سوخت
گيری هوايی و بمباران اهداف نظامی استراتژيك در عمق عراق.
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ب) سپاه پاسداران انقالب اسالمی (در حدود  2333نفر بسيجی در سازمان گردانهای
پياده سبك در قالب  2تيپ):
تيپ 22پياده كربال ،تيپ 61پياده عاشورا ،تيپ 19امام حسين ،تيپ 9امام سجاد.
اجراي عملیات طریقالقدس(روزهاي یكم تا سوم اول)

برابر تدبير پيشبينی شده در ساعت  3363روز  33/9/9در شمال و جنوب رودخانه
كرخه تك نيروهای خودی با غافلگيری آغاز شد و نيروهای رزمنده در شمال كرخه توانستند
از طريق زمينهای رملی كه دشمن آنها را غيرقابل عبور می دانست به جناح راست و عقبه
دشمن در شمال رودخانه دست يافته و تقريباً ظرف  6-9ساعت اوليه مواضع پدافندی
دشمن را در اين قسمت ساقط نموده و با سرعت به سمت اهداف تعيين شده پيشروی
نمايند .تا ساعت  3صبح تنگ چزابه و شمال بستان تصرف و تأمين گرديد و دفع پاتكهای
دشمن ادامه يافت كه در پايان روز اول نبرد نيروهای رزمنده در منطقه شمال كرخه ،به طور
كامل به اهداف خود دست يافته و طرح عملياتی كربال 1در اين قسمت صددرصد به پيروزی
رسيده بود.
اما در جنوب رودخانه كرخه وضعيت تا پايان كار آن طوری كه پيشبينی و طرحريزی
شده بود پيش نرفت و به علت اينکه دشمن جناح بازی ارائه نکرده بود ،اجرای مانور احاطه-
ای مقدور نبود و ناگزير از مانور جبههای استفاده گرديد .در اين منطقه (جنوب كرخه)
دشمن با استفاده از انشعابات رودخانهای و وضعيت زمين يك سيستم سد موانع بسيار
مستحکم به وجود آورد كه در پناه اين مواضع ،سرسختانه پدافند مینمود و با اين ترتيب
يگانهای تك ور در جنوب كرخه با وجود ايثارگری ،تالش و ابراز رشادت بسيار ،به كندی
پيشروی نموده و در روزهای اول ،دوم و سوم نبرد هم اگرچه چند كيلومتری پيشروی
داشتند ،ولی موفق به تصرف اهداف از پيش تعيين شده خود (برابر طرح عملياتی كربال)1
نشدند .البته شهر بستان در روز  33/9/9توسط يگانهای محور شمالی رودخانه كرخه تصرف
شد و دشمن بخشی از مواضع خود در جنوب كرخه را تخليه كرد و به ساحل جنوبی
رودخانه سابله عقب نشست و به پدافند خود ادامه داد.

عمليات طريقالقدس

پاتك سنگین دشمن براي باز پس گیري بستان و مناطق آزادشده

در بعدازظهر روز ( 33/9/12روز سوم نبرد) ايستگاههای استراق سمع خودی در منطقه
عمليات طريقالقدس ،پيامهای مبادله شده بين يگانهای دشمن را شنود میكردند كه
حاكی از آماده شدن دشمن برای يك عمليات آفندی سرنوشت ساز بود .ولی مشخص نبود
كه اين منطقه كجاست .با ادامه تالش و دقت و حوصله مسئولين ايستگاههای شنود ارتش و
سپاه ،باألخره حدود ساعت  11شب و بر مبنای تجزيه و تحليل پيامهای شنيده شده از
دشمن ،مشخص گرديد كه محور حمله دشمن از سمت جنوب رودخانه سابله رو به شمال و
در امتداد جاده هويزه به شهر بستان بوده و يگانهای تكور دشمن در حال عبور از پل
رودخانه سابله میباشند.
با توجه به عدم حضور نيروی خودی در اين محور و يگانهای مکانيزه و تانك كه عراق
برای حمله به اين منطقه در نظر گرفته بود خطر بسيار بزرگ و سرنوشتسازی به وجود
میآمد و به طور قطع چنانچه عراق در اين اقدام موفق میشد كليه دستاوردهای عمليات
طريقالقدس از بين میرفت.
واکنش سریع در مقابل حمله غافلگیرانه متقابل دشمن

قرارگاههای عملياتی ارتش و سپاه در شمال و جنوب رودخانه كرخه به مجرد كشف
تك دشمن ،واكنشهای سريع زيرين را در مقابله با اقدام تهاجمی دشمن به عمل آوردند.
الف) اعزام سريع گردان 223تانك و گردان 221سوارزرهی از تيپ 6لشکر 92زرهی از
منطقه شمال كرخه به منطقه پل سابله برای جلوگيری از پيشروی بيشتر دشمن.
ب) اعزام سريع عناصری از گردان 122پياده مکانيزه تيپ 2زرهی لشکر 13در امتداد
ساحل شمالی رودخانه سابله به منظور حمله به پهلوی شرقی سرپل دشمن.
پ) تالش آفندی باقيمانده گردان 122پياده مکانيزه در امتداد ساحل جنوبی سابله برای
جلوگيری از ادامه پيشروی يگانهای متجاوز از پل سابله.
ت) تالش آفندی تيپ 22كربال از سپاه پاسداران در امتداد كرانه جنوبی سابله برای
جلوگيری از ادامه پيشروی يگانهای متجاوز از پل سابله.
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ث) تمركز آتش توپخانه های لشکرهای 92زرهی و  13زرهی روی پل ،جنوب پل و
سرپل دشمن (در شمال پل) برای جلوگيری از پيشروی يگانهای متجاوز.
ج) حركت سريع يگانهايی از تيپ 19امام حسين(ع) از مناطق چزابه و بستان به طرف
رودخانه سابله.
به علت تاريکی شب ،اطالعات ناقص و عدم آشنايی كامل يگانهای تكور خودی به
منطقه ،امکان كنترل و هدايت دقيق وجود نداشت ،ولی برای كنترل عمليات و كسب اطالع
از وضعيت عمليات ،از پستهای شنود خودی تا حدود زيادی استفاده شد .به اين طريق با
استراق سمع از پيامهای مبادلهشده بين يگانها و فرماندهی دشمن ،وضعيت دشمن
مشخص شده و متناسب با آن تدابير الزم اتخاذ گرديد .به عنوان مثال وقتی يگانهای
دشمن به فرمانده خود پيام میدادند كه صدای تانك میشنوند ،يا از سمت چپ با
آر.پی.جی 7مورد اصابت قرار گرفتهاند ،يا اينکه تانکی روی پل قرار گرفته و ادامه عبور از پل
متوقف شده است فرمانده و ستاد عمليات طريقالقدس متوجه وضعيت درگيری يگانهای
خودی با دشمن شده و دستورات الزم به يگانهای خودی را صادر مینمودند.
شب سخت و خطرناكی بود و نبرد شديد و سرنوشت سازی در گرفت كه نهايتاً با هدف
قرار گرفتن تانكها ی دشمن روی پل سابله و بسته شدن پل مزبور ،عبور نيروهای بيشتر
دشمن از پل و توسعه سرپل مقدور نگرديد و لذا نيروهای خودی توانستند نيروهای دشمن
را كه از پل عبور نموده بودند كامالً منهدم نموده و به اين ترتيب ،حركت آفندی عراق ناكام
ماند و دوباره در الك دفاعی خود در منطقه بين رودخانه سابله و نيسان فرو رفت.
ادامه تالش براي تأمین هدفهاي باقیمانده طرح عملیاتي کربال 1

پنج روز پس از آغاز عمليات طريقالقدس اگرچه كليه هدفها در محور شمالی رودخانه
كرخه و بخشی از هدفها در محور جنوبی رودخانه كرخه تأمين شده بود ،ولی هنوز كليه
هدفهای طرح ريزی شده در منطقه جنوبی كرخه تصرف نشده و دشمن در منطقه حد
فاصل بين رودخانه نيسان و كرانه جنوبی رودخانه سابله حضور داشت و شديداً هم اين
نيروها را تقويت میكرد.

عمليات طريقالقدس

وصول به تمامی اهداف از پيش تعيين شده و به ويژه مسئله ايجاد شکاف در جبهه
دشمن و همچنين صرفهجويی در قوای نيروهای خودی و باألخره ايجاد وضعيتی مطمئن و
مطلوب پدافندی در منطقه ايجاب میكرد كه اين منطقه از وجود متجاوز پاك گرديده و
طرح اوليه تهيه شده به طور كامل اجرا گردد.
با توجه به پارهای مشکالت به ويژه خستگی و فرسودگی نيروها از اين عمليات سنگين و
طوالنی ،سپاه پيشنهاد نمود كه عمليات طريق القدس به همين دستاوردهای موجود اكتفا نموده
و به عمليات بعدی در جبهه غرب دزفول پرداخته شود (عملیات فتحالمبین یا طرح عملیاتي
کربال.)2

متقابالً افسران نيروی زمينی اصرار داشتند كه عمليات طريقالقدس بايستی تا
دستيابی به كليه اهداف پيشبينی شده ادامه يابد.
فرمانده نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران ،پس از دريافت پيشنهادات فوق و
بررسی آنها در تصميمی صحيح و خردمندانه و با مالحظه دقيق و عميق نکات مثبت و
امتيازات تاكتيکی ،دستور دادند عمليات مزبور تا وصول به تمام اهداف طرحريزی شده و
پاكسازی منطقه جنوب سابله از لوث وجود متجاوز با جديت دنبال شود و به همين منظور
برای رفع كمبود نيرو يك تيپ پياده از لشکر ثامناالئمه(ع) كه در منطقه هفت تپه شوش
مستقر بودند به شمال رودخانه سابله نقل مکان نموده و طرح عملياتی تکميلی الزم نيز
آماده گرديد.
نيروی متجاوز كه از سه طرف (ش مال ،شرق ،غرب) در محاصره نيروی خودی قرار
گرفته و در اين وضعيت به شدت آسيبپذير بود ،با درك خطری كه او را تهديد میكرد
دست به عقب نشينی ماهرانهای زد و با پوشش يك آتش زمينی و هوايی بسيار سنگين چند
روزه نيروی خود را به پشت رودخانه نيسان عقب كشيد و به اين ترتيب با رسيدن نيروهای
جمهوری اسالمی ايران به ساحل شمالی نيسان ،طرح عملياتی كربال 1كه با نام عمليات
طريق القدس انجام شده بود با موفقيت كامل و با وصول به تمامی اهداف از قبل تعيين شده
به پايان رسيد.
روان همه شهدای اين نبرد تاريخی شاد باد.
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عمليات فتحالمبين

عملیات فتحالمبین



مقدمه

نبردی كه تحت عنوان عمليات كربال 2طرحريزی و با نام عمليات فتحالمبين با شركت
نيروهای زمينی و هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
نيروهای بسيج مردمی و جهادگران پرتالش در شروع سال  1631به مدت  9روز در منطقه
عمومی دزفول شوش (غرب كرخه) انجام شد يکی از كوتاهترين ،موفقترين ،كم تلفاتترين و
هماهنگترين عملياتی بود كه ضربات سنگين را بر دشمن متجاوز وارد ساخت و او را وادار
نمود كه قسمت عمده و حساسی از سرزمين ايران عزيز را با سرافکندگی ترك نموده ،راه
شکستهای بعدی خود را فراهم نمايد و رزمندگان دلير و شجاع ايران را به فشار بیوقفه و
بیامان خود جهت آزادسازی ساير مناطق اشغالی بيش از پيش ترغيب نمايد.
مشخصات منطقه عملیات

منطقه عمليات فتحالمبين حدود  2233كيلومترمربع وسعت داشت كه محدود بود از
شرق به رودخانه غير قابل عبور كرخه ،از شمال به دامنههای جنوبی ارتفاعات كبيركوه
(تيشه كن ،ممله ،علی كشت ،شاوريه و اسکندر خندان) ،از غرب به ارتفاعات ميشداغ ،تينه و
عين خوش و از جنوب به دشت چهيال.
عوارض

حساس1

الف) ارتفاعات علی گرهزد ،تپه چشمه ،سپتون ،تپه ،623تپه شاوريه كه جاده مواصالتی
مهم و حساس انديمشك به عين خوش را كنترل می نمايند.
ب) ارتفاعات ابوصليبی خات (رادار) كه با تصرف آن جاده حساس و حياتی انديمشك به
اهواز از ديد و تير متجاوز خارج میگرديد.
پ) ارتفاعات عين خوش ،تنگ ابوغريب و برقازه كه تصرف آنها تدارك و عقب نشينی
نيروهای متجاوز را مشکل و يا به كلی قطع مینمود.
* سرتيپ 2ستاد محسن شاهان بهبهانی
عارضه حساس عبارتست از محل يا نقطهای كه تصرف يا كنترل آن مزايای قابل مالحظهای برای طرفين متخاصم فراهم آورد.
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ت) ارتفاع رقابيه و تنگ رقابيه و ارتفاعات ميشداغ كه تصرف آنها باعث بسته شدن
عقبه دشمن و در نتيجه وادار نمودن متجاوز به اسارت و يا انهدام میگرديد.
ث) پلهای روی رودخانههای كرخه و دويرج.
معابر

وصولي1

الف) معبری كه از پای پل كرخه شروع و پس از گذشتن از تپه علیگرهزد ،به دچه می-
رسد و از آنجا دو شاخه شده ،يك شاخه به تنگ ابوغريب (چاه نفت) میرود و شاخه ديگر
آن پس از گذر از دشت عباس ،به طرف دهلران و مهران ادامه میيابد.
ب) معبری كه از شوش شروع شده و پس از گذر از ارتفاعات ابوصليبیخات ،تپه چنانه
به برقازه و از آنجا به فکه (مرز مشترك) ختم میگردد.
پ) معبری كه از عبدالخان (واقع در مسير جاده اهواز به انديمشك) شروع و پس از گذر
از رودخانه كرخه ،بيت شايع ،از تنگ رقابيه به معبر قبلی متصل و به فکه ختم میگردد.
موانع2

الف) رودخانه كرخه.
ب) ارتفاعات ميشداغ كه مانع حركات از شرق به غرب میباشد.
پ) باتالق واقع در جنوبغربی ارتفاعات ابوصليبیخات.
ت) ارتفاعات شمال منطقه كه در اكثر نقاط حركات خودروها را با مشکل جدی مواجه میسازد.
ث) تپههای رملی لخيضر كه مانع حركات خودروهای چرخدار میشود.
ج) ارتفاعات تينه (از شرق به غرب) كه مانع حركات خودروی میباشد.

معبر وصولی عبارت است از مسيری كه يك نيرو با استعداد معين به منظور وصول به يك هدف يا عارضه حساس بتواند
درآن مانور نمايد.
هر نوع عارضه ،حالت خاصی از خاك ،آب و هوا و به طور كلی هر عاملی به جز قدرت آتش كه بتواند حركت يگانهای
نظامی را كند ،كاناليز و يا متوقف نمايد مانع ناميده میشود كه ممکن است طبيعی يا مصنوعی باشد.

عمليات فتحالمبين

چگونگي استقرار یگانهاي متجاوز و خودي در غرب رودخانه کرخه
الف) استقرار یگانهاي متجاوز و خودي در شروع تهاجم () 19/7/31

 )1متجاوز :ارتش عراق با سپاه 6در ساعت  3663روز  29/7/1اقدام به حمله سرتاسری
نمود .سپاه 6متجاوز با به كار بردن  2لشکر ( 6لشکر زرهی و 2لشکر مکانيزه) و  2تيپ در
استان خوزستان (منطقه جنوبی عمليات) تالش اصلی را به عهده داشت و لشکرهای 1مکانيزه
و  13زرهی سپاه 6در قسمت شمالی استان خوزستان با عبور از خط مرز پس از  3روز تالش
بیوقفه خود را به رودخانه كرخه رسانده و در آنجا با جانفشانی يگانهای با استعداد كم ،اما با
اعتقاد به حفظ اين آب و خاك مجبور به توقف و اقدامات زير شدند:
 لشکر 13زرهی در شمال منطقه با چهار تيپ از غرب دهلران تا رودخانه
رفائيه مستقر گرديد كه از غرب دهلران تا شرق دشت عباس به صورت
پوشش و از اين منطقه تا شمال رودخانه رفائيه در مواضع پدافندی قرار
گرفت.
 لشکر 1مکانيزه ازجنوب رودخانه رفائيه تا تپههای ميشداغ با  2تيپ مستقر و
پدافند از منطقه را سازماندهی نمود كه بيشترين تالش خود را جهت حفظ و
نگهداری ارتفاعات ابوصليبیخات صرف نمود.
 )2خودي :در مقابل  2لشکر زرهی و مکانيزه متجاوز يگانهای زير آن هم تنها با
استعدادی حداكثر در حدود  33درصد قرار داشتند.
 تيپ 2لشکر 92زرهی مستقر در عين خوش و تپه علی گرهزد.
 گردان 296سوار زرهی لشکر 92زرهی .
 گروه رزمی 67زرهی شيراز مستقر در چنانه.
 گروه رزمی 169پياده از لشکر 2مركز (بعداً به لشکر 21تغيير نام داد).
 گروه رزمی 191پياده از لشکر 2مركز (بعداً به لشکر 21تغيير نام داد).
 تعدادی رزمنده از نيروهای مردمی و مقاومت دزفول و شوش.
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ب) اسامي یگانهاي خودي و متجاوز در مواضع پدافندي (قبل از اجراء عملیات فتحالمبین)
 )1خودي:

ـ لشکر 21پياده

ـ لشکر 77پياده

ـ تيپ 99خرم آباد

ـ تيپ 22هوابرد

 )2متجاوز:

ـ لشکر 1مکانيزه تقويت شده با لشکر 6زرهی و ساير يگانهای تقويتی در مواضع مربوطه.
ـ لشکر 13زرهی تقويت شده با چندين تيپ زرهی ،مکانيزه ،پياده و جيش الشعبی.
مرحله طرحریزي( :از  19آبانماه الي پایان اسفندماه )1370

در پنجم مهرماه سال  1633عمليات ثامناالئمه(ع) با هدف شکستن حصر آبادان آغاز
شد و با موفقيت به پايان رسيد و نيروهای عراقی از شرق رودخانه كارون و سرپل اشغالی به
غرب رودخانه كارون رانده شدند .در بعدازظهر روز  7مهرماه كه فرماندهان ارشد عمليات جهت
عرض گزارش موفقيتآميز عمليات انجام شده قصد شرفيابی به حضور رهبر كبير انقالب و
فرماندهی كل قوا را داشتند ،هواپيمای حامل آنان در منطقه كهريزك به علت نقص فنی
سقوط مینمايد و پنج نفر از فرماندهان ارتش جمهوری اسالمی ايران و سپاه پاسداران انقالب
اسالمی به شهادت میرسند .در پی اين حادثه ناگوار كادر فرماندهی رده باالی ارتش دچار
تغييراتی شد كه از آن جمله انتصاب سركار سرهنگ توپخانه علی صيادشيرازی كه در آن زمان
فرماندهی عمليات شمالغرب را به عهده داشتند به سمت فرماندهی جديد نيروی زمينی بود.
ايشان پس از انتصاب ،تالش اصلی خود را به جبهههای جنگ اختصاص داده و به اين
جهت در قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب حاضر شده و شخصاً هدايت عمليات در جبهه جنوب
را به عهده گرفته و دكترين جديد نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران را كه به تصويب
شورای عالی دفاع رسيده بود به اين شرح اعالم نمود.
 تقدم اجرای عمليات آفندی در جبههای وسيع بر عمليات آفندی محدود و عمليات
پدافندی.
 همکاری بسيار نزديك و برادرانه بين رزمندگان ارتش جمهوری اسالمی ايران
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی (تركيب مقدس).

عمليات فتحالمبين

برای رسيدن به تدبير يکم نياز به طرحريزیهای دقيق ،حساب شده و كارشناسانه بود
كه برای تحقق اين هدف يکی از اقدامات اوليه ايشان دستور اعزام استادان دانشکده
فرماندهی و ستاد به قرارگاههای جنوب و غرب جهت طراحیهای عمليات آتی بود كه تقدم
آن در منطقه جنوب جهت اجرای مأموريت واگذاری «پاكسازی خاك مقدس جمهوری
اسالمی ايران از لوث وجود نيروهای عراقی با انهدام و يا وادار كردن آنان به عقب نشينی و
تأمين مرز بين المللی» بوده است.
در اجرای دستور فوق استادان دانشکده فرماندهی و ستاد پس از رهايی از
مأموريتهای محوله (عمدتاً در پستهای فرماندهی نيروهای زمينی و هوايی ارتش مشغول
انجام وظيفه بودند) در دو سری در اواخر مهرماه و اواسط آبانماه به منطقه عزيمت و در
قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب خود را به فرماندهی نيروی زمينی معرفی نمودند.
منطقه خوزستان به سه منطقه كلی عملياتی به شرح زير تقسيم گرديد:
 منطقه جنوبی (منطقه خرمشهر ـ آبادان).
 منطقه ميانی (منطقه اهواز ـ سوسنگرد).
 منطقه شمالی (منطقه غرب دزفول ـ شوش).
تصميم گرفته شد سری عمليات آينده به نام كربال نامگذاری شود (از 1به بعد).
تقدم طرح ريزی و اجرای عمليات ابتدا به منطقه ميانی با نام كربال ،1تقدم بعدی به
منطقه شمالی (غرب دزفول ـ شوش) با نام كربال 2و باألخره تقدم بعدی به منطقه جنوبی
(خرمشهر ـ آبادان) با نام كربال 6داده شد.
همزمان در ساير مناطق عملياتی (شمالغرب و غرب) نيز طرحريزیهايی در دست
بررسی بود ،اما تالش اصلی نيروهای مسلح به جبهه جنوب (سه منطقه ياد شده) داده شده
بود.
قرارگاه كربال كه فرماندهی صحنه جنگ را به عهده داشت ،يك قرارگاه مشترك ارتش و
سپاه بود و اقدامات طرحريزی و تصميمگيری بهطور مشترك در اين قرارگاه انجام میگرفت.
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در ابتدا بنا بود كه سه عمليات به طور همزمان طرحريزی و با تقدم به مرحله اجرا
درآيد ،اما به دليل كمبود افسران طراح اجباراً تصميم گرفته شد تنها عمليات كربال 1و
كربال 2به طور همزمان طرحريزی و با تقدم داده شده اجرا گردد.
گروه طرحريزی كربال 2از ارتش (سرهنگ پياده ستاد محسن شاهان ،سرهنگ توپخانه
ستاد نصرتاله معينوزيری ،سرهنگ زرهی ستاد علی موسوی زادگان) همزمان با گروه طراح
كربال 1اقدام به شناسايی از روی نقشه و منطقه نموده و با حضور در مواضع پدافندی با منطقه،
زمين ،دشمن و نيروهای خودی آشنايی كامل پيدا كردند.
در  22آبانماه  1633فرماندهی نيروی زمينی راهنمای طرحريزی خود را به شکل يك
يادداشت اداری به گروه طراح نزاجا ابالغ نمودند كه قسمتی از آن به شرح زير است:
 طرح كربال 2بايستی همزمان با طرح كربال 1آماده گردد.
 نيروهای عملكننده عبارتند از:
لشکر 21و يگانهای تحت كنترل عملياتی آن
تيپ 99پياده خرم آباد

تيپ 22هوابرد شيراز

لشکر 77پياده (نحوه رهايی در مالحظات بعدی اشاره میشود)
چون در آن زمان لشکر در منطقه آبادان مستقر بود.
لشکر 92زرهی (تمام يا قسمتی از آن لشکر)
به دنبال راهنمای طرحريزی فرماندهی نزاجا ،افسران طراح و افسران ستاد با تالش
فوق العاده اقدام به تهيه برآوردهای خود نمودند كه برآورد اطالعاتی ركن دوم در تاريخ 29
آبانماه تهيه و منتشر شد.
در اين برآورد  2مادهای (مأموريت ،منطقه عمليات ،وضعيت دشمن ،توانايیهای
دشمن ،نتيجه) نقاط ضعف و برجسته دشمن چنين مطرح شده بود:

عمليات فتحالمبين

نقاط ضعف

دشمن به علت طوالنی شدن مدت زمان جنگ روحيه خود را از دست داده و توان
رزمی آن كاهش فوقالعاده ای پيدا كرده است .در نتيجه راهكار احتمالی دشمن پدافند در
منطقه و حداكثر انجام تكهای محدود به منظور بر هم زدن طرحهای عملياتی آتی میباشد.
نقاط برجسته دشمن

قدرت جابهجايی يگانهای احتياط خود (زرهی و مکانيزه) از  6ساعت و حداكثر تا 99
ساعت میباشد.
در روز  2آذرماه سال ( 1633سه روز قبل از عمليات كربال )1طراحان عمليات كربال2
برآورد وضعيت عملياتی جامعی را تهيه و به فرماندهی نزاجا ارائه نمودند كه در يازدهم
آذرماه (در بحبوحه عمليات كربال )1فرماندهی نزاجا تصميم خود را به شرح زير اعالم كرد
كه عيناً از نظر شما میگذرد.
پي نوشت فرماندهي نزاجا

بسمه تعالی
 .1طرح كلی خوبی است از تهيه كنندگان متشکرم
 .2در مورد انتخاب راهكار هنوز به اطالعات الزم از منطقه و دشمن و تغييرات احتمالی
استعداد دشمن (متناسب با موفقيت در كربال )1و باألخره مقدار نيرويی كه پس از عمليات
كربال 1میتوانيم در عمليات كربال 2بکار بريم نرسيدهام ،لذا انشاءا ...در فرصتی كه دست
دهد نظريه خود را اعالم میكنم (به هر صورت برای پيگيری جدی يگانهای عمل كننده،
راهكار يکم را ابالغ كنيد)
 .6تماس خود را با ركن 6يگانهای عملكننده و پيگيری خود را نسبت به تسريع در
جابجايیها افزايش دهيد.

سرهنگ صيادشيرازی

33/9/11
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اينك دو راهكار پيشنهاد شده در برآورد وضعيت عملياتی 1شماره1
راهکار یكم

تك با لشکرهای21و 77پياده و  92زرهی و تيپهای 99پياده و  22هوابرد به منظور انهدام
دشمن با تأمين ارتفاعات علیگرهزد ،ابوصليبیخات و تپه های شمال و غرب چنانه و تنگ رقابيه.
راهکار دوم

تك با لشکرهای 21و  77پياده و  92زرهی و تيپهای 99پياده و  22هوابرد به منظور
انهدام دشمن با تأمين ارتفاعات عينخوش ،علی گرهزد ،ابوصليبیخات ،تپههای شمال و
غرب چنانه و تنگ رقابيه.
همانطور كه مالحظه می كنيد ،اختالف اين دو راه كار در تصرف ارتفاعات عينخوش
میباشد.
در تاريخ  63آذرماه پس از  22روز عمليات كربال 1با موفقيت به پايان رسيد و تمام
تالشها به جبهه عمليات كربال 2داده شد كه بالفاصله طرح عملياتی 2شماره  1كربال 2تهيه
كه تا  33/11/12از انتشار آن جلوگيری شد .در تاريخ  33/11/16كميسيونی در دو مرحله
صبح و بعد ازظهر با شركت گروه طراح ،فرماندهان و عناصر عملياتی و اطالعاتی يگانهای
ارتش و سپاه تشکيل شد كه پس از بحث و بررسی و موافقت كلی با طرح عملياتی شماره 1
كربال 2نکات زير نيز مورد تأكيد قرار گرفت.
 اجتناب از تكهای جبههای و دور زدن دشمن با استفاده از تكهای جناحی.
 اجتناب از طوالنی شدن عمليات.
 استفاده از روحيه تهاجمی نيروهای رزمی در ساعات اوليه تك.
 2 قرارگاه به شرح زير از روز  19بهمنماه فعاليت مشترك (ارتش ـ سپاه) خود را
آغاز نمايند:
 قرارگاه مركزی كربال  2مستقر در منطقه عمومی شوش.

يك برآورد وضعيت عملياتی شامل  1 :ـ مأموريت  2ـ وضعيت و راه های كار  6ـ تجزيه و تحليل راههای كار طرفين 9ـ مقايسه
راههای كار خودی 2ـ پيشنهاد میباشد.
وضعيت ،مأموريت ،اجراء ،پشتيبانی خدمات ،فرماندهی و مخابرات.

عمليات فتحالمبين

 قرارگاه تاكتيکی لشکر 21پياده در دزفول.
 قرارگاه تاكتيکی لشکر 77پياده در هفت تپه.
 قرارگاه تاكتيکی لشکر 92زرهی در دشت آب.
 قرارگاه تاكتيکی تيپ 2لشکر 92زرهی در لَزه.
قرارگاه تاکتیكي تیپ 11هوابرد در بیت شایع

در زمانی كه يگانهای تابعه آماده میشدند تا هرچه زودتر عمليات كربال 2را به اجرا
درآورند ،متجاوز با هدف به تأخير انداختن و جلوگيری از اجرای اين عمليات درگيری
سختی را در تنگ چزابه به وجود آورد كه تا حدودی هم موفق شد ،اما هيچگاه نتوانست
اراده محکم رزمندگان را در بيرون راندن متجاوز از سرزمينهای اشغالی متزلزل نمايد ،تا
اينکه در  7اسفندماه  1633بر مبنای توافق فرماندهی مشترك عمليات كربال( 2سرهنگ
علی صيادشيرازی و برادر محسن رضايی) فرماندهی نزاجا طی يادداشتی خواستار تغييراتی
در طرح عملياتی شماره 1كربال 2شدند كه اهم آنها عبارتند از:
 كليه عمليات در يك مرحله اجرا شود.
 تيپ 29ذوالفقار از غرب احضار و تصرف تپه شاوريه به او واگذار شود.
 قرارگاهی به نام قرارگاه قدس تشکيل و با زير امر گرفتن تيپ 2زرهی لشکر92
زرهی و تيپ 99خرمآباد و  2تيپ از سپاه مأموريت تصرف و تأمين عينخوش
را به عهده بگيرد.
 لشکر 92زرهی ( )-تيپ 22هوابرد را در منطقه رقابيه در كنترل عملياتی
گرفته و مأموريت در آن منطقه را به عهده بگيرد.
پنج قرارگاه مشترك به شرح زير تشکيل و هدايت عمليات در مناطق ذكر شده را به
عهده خواهند داشت.
 )1قرارگاه كربال 2ـ قرارگاه مشترك ارتش جمهوری اسالمی ايران و سپاه پاسداران
انقالب اسالمی.
 )2قرارگاه قدس ـ منطقه دشت عباس و عينخوش.
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 )6قرارگاه نصر ـ منطقه غرب پل نادری و شمالغربی رودخانه رفائيه.
 )9قرارگاه فجر ـ منطقه غرب شوش و جنوبغربی رودخانه رفائيه.
 )2قرارگاه فتح ـ منطقه تنگ رقابيه و غرب چنانه.
با توجه به مطالب صفحات قبل سرانجام در دهه دوم اسفند  1633طرح عملياتی
شماره 2كربال( 2تجديد نظر شده) تهيه و به يگانهای ذینفع ارسال گرديد .مستخرجههايی
از آن كه مورد نياز اين آموزش میباشد در زير آورده میشود:
سازمان رزمي

قرارگاه فرماندهی عمليات كربال 2
قرارگاه قدس شامل:
تيپ 99پياده ،تيپ 2زرهی لشکر ،92تيپ 19امام حسين(ع) ،تيپ 91ثاراهلل ،تيپ
ايالم ،گردان مستقل حضرت علی اكبر (توضيح اينکه تيپ ايالم و گردان مستقل حضرت
علیاكبر هيچگاه در منطقه قرارگاه قدس به كار برده نشدند).
قرارگاه نصر شامل:
لشکر 21پياده ،تيپ 29ذوالفقار ،تيپ 7سپاه دزفول ،تيپ 27محمد رسول اهلل.
قرارگاه فجر شامل:
لشکر 77پياده ،تيپ 66المهدی ،تيپ 17قم ،تيپ 62امام سجاد(ع).
قرارگاه فتح شامل:
لشکر 92زرهی (ـ) ،تيپ 22هوابرد ،تيپ 22كربال ،تيپ 93فجر.
تيپ  9نجف در كنترل قرارگاه كربال ،2تيپ 67زرهی (احتياط) ،گروه 66توپخانه ،يگان
هوانيروز.
مأموریت

فرماندهی عمليات كربال 2در ساعت «س» روز «ر» به منظور انهدام دشمن در منطقه
عمومی دزفول ـ شوش تك نموده ارتفاعات عينخوش ،علی گرهزد ،ابوصليبیخات (رادار)،

عمليات فتحالمبين

تنگ رقابيه و ارتفاعات غرب چنانه را تأمين و در منطقه پدافند مینمايد و آماده میشود بنا
به دستور تك را به سمت غرب جهت تأمين خط مرز ادامه دهد.
یادداشت شهید علي صیاد شیرازي به طراحان عملیات در مورد فرماندهي عملیات فتحالمبین

 )1اين عمليات از قرارگاه كربال 2به ترتيب زير هدايت میگردد:
الف) رهبر حقيقی اين عمليات سرنوشتساز همچنان به عهده حضرت ولی
عصر(عج) میباشد كه برای حفظ وحدت فرماندهی مسئوليت فرماندهی و هدايت
عمليات را با توكل به خدا شخصاً به عهده میگيرم.
ب) چون جنگ و رزم ما در راه اسالم است پيروزی آن به نام (اهلل) و رزمندگان
اسالم به ثبت میرسد (انشاءاهلل).
پ) اولين برنامه ما بعد از پيروزی مراسم شکرگزاری همه رزمندگان اسالم است در
درگاه خداوند متعال.
فرماندهی نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران سرهنگ توپخانه علی صيادشيرازی

رویدادهاي مهم پس از انتشار طرح عملیاتي تجدید نظر شده کربال 2تا روز یكم فروردین سال 71

الف) خاتمه جابهجايیها و گشايش قرارگاههای  2گانه.
ب) در تاريخ  33/12/12دستور حركت تيپ 2لشکر 92زرهی به منطقه لزه (شمال-
غربی تپه )623در شرايطی صادر گرديد كه وضعيت جوی منطقه بسيار نامناسب بود ،به
نحوی كه تيپ مذكور در آخرين روزهای اسفند در حالی كه پرسنل آن خسته و توان
رزميشان به ميزان قابل مالحظهای تقليل يافته بود در محل مأموريت خود مستقر گرديدند.
پ) در تاريخ  33/12/29قرارگاه قدس تنها با حدود  13نفر افسر و درجهدار در منطقه
لزه در حوالی چاههای نفت بيات كار خود را آغاز و اعالم موجوديت نمود.
قرارگاه نصر در تپه سپتون ،قرارگاه فجر در جنوب غربی شوش ،قرارگاه فتح در شمال
بيت شايع در قرارگاههای تاكتيکی خود مستقر گرديدند.
و باألخره قرارگاه مركزی كربال 2در شمالشرقی شوش (كنار جاده راهآهن) مسقر و
آماده برای هدايت عمليات گرديد.
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ت) در حالی كه تمام فرماندهان و رزمندگان پرتوان ما برای شروع عمليات بیتابی
میكردند و همگان عزم و اراده آهنين خود را در جهت بيرون راندن دشمن ازخاك ميهن
اسالمی جزم كرده بودند ،متجاوز كه پی به اجرای اين عمليات برده بود ،به منظور برهم زدن
سازمان و جلوگيری از اجرای كامل عمليات در شب  29اسفندماه  33در مناطق عملياتی
قرارگاه فجر (شلش و انگوش) و در قرارگاه فتح (منطقه رقابيه) دست به تكهای مختل-
كنندهای زد.
با توجه به نامگذاری ،سرانجام در ساعت  1963روز يکم فروردينماه تصميم به اجرای
عمليات گرفته شد و افسران طراح به قرارگاهها اعزام تا ضمن ابالغ زمان اجرا و رمز عمليات به
قرارگاههای تابعه كار نظارت بر عمليات و برقراری ارتباط با قرارگاه مركزی را به عهده بگيرند.
از اين لحظه عمليات كربال 2به نام عمليات فتحالمبين نامگذاری گرديد و زمان تك و
رمز عمليات به شرح زير بود:
«از قرارگاه كربال به قرارگاههای قدس ،فجر ،نصر ،فتح ساعت «س» روز «ر» ساعت
 3363روز  31/1/2تعيين و شروع عمليات با رمز بسم اهلل القاصم الجبارين يا زهرا(س) خواهد
بود»
اجرا و هدایت عملیات ( 2تا  10فروردین ماه )1371
الف) مرحله یكم عملیات فتحالمبین (روزهاي دوم و سوم فروردین)

در ساعت  3363روز  2فروردينماه قرارگاههای قدس و نصر با غافلگيری كامل تك خود را
آغاز كرده ،دشمن را مورد هجوم قرار داده و به سمت هدفهای از پيش تعيين شده حركت نمودند
به طوری كه قرارگاه قدس موفق شد پل چيخواب ،پادگان عينخوش ،ارتفاعات عينخوش ،قسمتی
از جاده مواصالتی دچه به عينخوش را تصرف كرده و ضمن وارد آوردن تلفات و ضايعات عمده
حدود  1233نفر از قوای متجاوز را به اسارت درآورد كه با پاتكهای موجی و ديوانهوار عراق مواجه
گرديد.
قرارگاه نصر نيز موفق شد كوتكاپن ،سرخه صالح ،سهراه قهوهخانه ،تپه چشمه ،تپه
بلتا ،تپه جفينه ،تپه ،623و علی گرهزد را تصرف و حدود  6333نفر از قوای متجاوز را به
اسارت درآورد.

عمليات فتحالمبين

قرارگاههای فجر و فتح نيز به تثبيت دشمن در مناطق محوله ادامه داده و ضمن به
اسارت درآوردن شماری از نيروهای دشمن توسط قرارگاه فجر تعدادی از تانكهای دشمن
توسط قرارگاه فتح مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شدند.
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ذكر اين نکته ضروری است كه قرارگاه قدس به دليل حساسيت منطقه آن قرارگاه برای
دشمن (بسته شدن راه تداركات و احتماالً عقب نشينی نيروهای متجـاوز) مـورد پاتـكهـای
پیدرپی و بیامان متجاوزين واقع گرديد كه در بعضی از مناطق نيز مجبور به از دسـت دادن
قسمتهايی از مناطق متصرفی گرديد.
ب) مرحله دوم عملیات (روزهاي چهارم ،پنجم ششم و فروردین ماه)
همانطور كه گفته شد از شروع روشنايی روز دوم فروردين ماه نيروهای متجاوز برای
بازپس گيری منطقه حساس و حياتی عين خوش و دشت عباس قرارگاه قدس را زير فشار
پاتكهای بیامان خود قرار دادند ،به طوری كه هر لحظه بيم آن می رفت كه بازپسگيری
مواضع در منطقه قرارگاه قدس كل عمليات فتحالمبين را به مخاطره اندازد .لذا به منظور
برداشتن فشار از روی قرارگاه قدس ،فرماندهی قرارگاه كربال به قرارگاه فتح دستور داد در
ساعت  3133روز چهارم فروردين ماه تك نمايد و هدف های واگذاری را تصرف نمايد و به
قرارگاه نصر نيز دستور داده شد با زير امر گرفتن تيپ 67زرهی موجبات الحاق با قرارگاه
قدس را فراهم نمايد.
تك قرارگاه فتح در ساعت مقرر آغاز شد و تا ساعت  3933صبح همان روز تيپ22
هوابرد و تيپ 9نجف موفق شدند ارتفاع ميشداغ ،تنگ رقابيه و ارتفاع رقابيه را تصرف كرده،
تدارك و عقبنشينی نيروهای متجاوز را با مشکل روبهرو سازند و اولين ژنرال ارتش عراق را
به اسارت درآورند .ولی متأسفانه در منطقه دشت عباس موفقيت چندانی به دست نيامد و
تيپهای 67و  2زرهی متحمل تلفات سنگينی شدند؛ ضمن آنکه پاتكهای دشمن در تمام
مدت در منطقه قرارگاه قدس ادامه داشت ،اما آثار تزلزل در روحيه نيروهای دشمن به وضوح
نمايان گرديده بود.
پ) مرحله سوم عملیات (هفتم فروردین ماه )71

با توجه به تقويت يگانهای متجاوز در ارتفاعات ابوصليبیخات و ايجاد مواضع
مستحکم و پیدرپی ( پدافند در عمق) قرارگاه فجر با تمام تالشی كه كرد قادر به درهم
كوبيدن اين مواضع نشد ،ضمن اينکه موفقيت قرارگاه نصر در شمال رودخانه رفائيه و

عمليات فتحالمبين

رسيدن عناصر آن قرارگاه به جناح باز لشکر 1مکانيزه عراق اين موقعيت مناسب را در اختيار
قرارگاه كربال گذاشت كه با طرحريزی يك عمليات احاطهای يكطرفه لشکر 1مکانيزه عراق
را در ارتفاعات ابوصليبیخات درهم بکوبد.
باألخره در ساعت 3992روز هفتم فروردين قرارگاههای نصر و فجر با هم الحاق حاصل
نمودند و مأموريت آن ها با موفقيت كامل به پايان رسيد و دشمن با تمام تالش در حال فرار
از منطقه بود كه گروه گروه به اسارت رزمندگان درآمدند.
ت) مرحله پایاني (روزهاي هشتم و نهم فروردین ماه )71

در پايان مرحله سوم هنوز تنگ ابوغريب در شمال و تپههای دوسلك و برقازه در
جنوب به تصرف رزمندگان در نيامده بود .لذا در سحرگاه روز هشتم فروردينماه كه
دشمن در حال فرار از منطقه بود قرارگاه های نصر ،قدس و فتح حركت خود را به منظور
تصرف هدفهای يادشده شروع كرده و موفق شدند بدون درگيری عمدهای هدفهای
ذكرشده را كه توسط دشمن تخليه شده بود به تصرف درآورند و عملياتی كه برای روز
نهم طرحريزی و پيش بينی شده بود در روز هشتم بدون هيچ گونه مشکلی اجرا و كليه
اهداف تعيين شده تصرف و خط سرخ تأمين گرديد .بالفاصله مسئوليت منطقه
فتح المبين به لشکر 77واگذار و بقيه يگان ها جهت عمليات آزادسازی خرمشهر از روز
 31/1/13راهی منطقه آبادان ـ خرمشهر شدند.
نتایج عملیات بزرگ فتحالمبین

الف) آزادسازی حدود  2233كيلومترمربع از سرزمينهای اشغالی غرب دزفول ـ شوش.
ب) انهدام تيپهای1و  17مکانيزه و تيپهای 29و  21زرهی از لشکر 1مکانيزه عراق و
تيپهای 29مکانيزه و  17زرهی از لشکر 13زرهی ،وارد آوردن آسيبهای كلی به
تيپهای 12و  33زرهی و تيپهای 11 ،16 ،96،12 ،93 ،99 ،929 ،232،926پياده.
پ) باال رفتن ميزان اتکاء به خداوند و خودباوری نيروهای رزمنده.
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ت) خارج شدن شهرهای دزفول ،انديمشك ،شوش ،پايگاه هوايی دزفول و جاده
مواصالتی و استراتژيکی دزفول به اهواز از زير آتش توپخانههای متجاوز.
ث) ايجاد اعتماد به نفس در تمامی رزمندگان به ويژه فرماندهان برای تداوم بخشيدن به
عمليات تهاجمی.
ج) تغيير سرنوشت جنگ به نفع كشور جمهوری اسالمی ايران و فروپاشی رؤيای
قادسيه صدام.
د) موفقيت چشمگير در راهبرد جديد فرماندهی و هدايت جنگ توسط ارتش و سپاه به
طور مشترك.

عمليات بيتالمقدس


عملیات بیتالمقدس

(طرح عملیات کربال)3
مقدمه

عمليات آفندی بزرگی كه با رمز عملياتی «طرح كربالی »6طراحی و به نام عمليات
بيتالمقدس و با شركت يگانهای عمده رزمی ،پشتيبانی رزمی و پشتيبانی خدمات رزمی
نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران و همچنين يگانهای سپاه پاسداران ،جهاد
سازندگی و نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی از تاريخ دهم ارديبهشتماه تا سوم
خردادماه  1631در منطقه عمومی جنوبغربی خوزستان انجام گرفت ،از جمله عملياتهای
موفق نيروهای جمهوری اسالمی در هشت سال دفاع مقدس میباشد ،كه عالوه بر آزادسازی
مناطق مذكور به ويژه شهر خرمشهر ،ضربهای قاطع و سرنوشتساز بر نيروهای متجاوز عراقی
وارد نموده و عبور سريع و غافلگيرانه نيروهای ما از رودخانه كارون يکی از برجستهترين
عمليات رزمی نيروهای جمهوری اسالمی در جنگ تحميلی ثبت گرديد.
آزادسازی خرمشهر حيثيت ،اعتبار ،قدرت و توان رزمی رزمندگان جمهوری اسالمی را
در جهان افزايش داده و نتيجه اين عمليات كارشناسان نظامی و دستگاههای تبليغاتی جهان
را وادار ساخت كه به پيروزی و توانايیهای رزمندگان حماسهآفرين ما اعتراف كنند .در حالی
كه اكثر يگانهای ارتش متجاوز عراق كه در اين منطقه وارد عمل شده بودند در مصاف با
رزمندگان خستگیناپذير ما ،توان رزمی خود را از دست داده بودند و تعداد كثيری از
نيروهای دشمن كشته ،زخمی و اسير شده بودند ،اين بار نيز متجاوز مانند عمليات
فتحالمبين ،اين شکست خفتبار خود را عقبنشينی اختياری از منطقه و بر مبنای طرحهای
تاكتيکی خود اعالم نمود كه بطالن اين مدعا بيش از هر كس ،برای رژيم بعث و ارتش عراق
روشن است.

* سرتيپ 2ستاد مسعود بختياری.
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آشنایي با منطقه عملیات

در بررسی جنگ تحميلی به طور كلی میتوان منطقه عمومی غرب استان خوزستان را
به عنوان يکی از صحنهها ی عملياتی در اين جنگ به سه جبهه شمالی ،ميانی و جنوبی
تقسيم نمود .اين صحنه عملياتی دارای  633كيلومتر عرض (از شمال تا جنوب استان) و
عمق  133كيلومتر (حد فاصل رودخانههای كرخه و كارون تا دجله و اروندرود) بود.
در سال دوم جنگ ،نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران با مشاركت يگانهای
بسيج مردمی و سپاه پاسداران به منظور آزادسازی مناطق اشغال شده توسط دشمن عمليات
آفندی بزرگی را طرحريزی و يکی پس از ديگری به مرحله اجرا در آوردند كه با موفقيتهای
بسيار همراه بود به طوری كه سرانجام متجاوز مجبور گرديد اكثر مناطق اشغالی را تخليه نمايد.
در صحنه عملياتی خوزستان ،جبهه ميانی با عمليات طريقالقدس (آذرماه  )1633آزاد
گرديد و در جبهه شمالی با عمليات درخشان فتحالمبين (فروردين ماه  )1631منطقه غرب
شوش ـ انديمشك از لوث وجود دشمن پاك گرديد.
پس از عمليات فتحالمبين ،آزادسازی جبهه جنوبی (منطفه جنوبغربی اهواز تا
خرمشهر) هدف نيروهای رزمنده جمهوری اسالمی ايران قرار داشت ،كه برای وصول به اين
هدف ،عمليات آفندی كربالی 6طرحريزی شد و به مرحله اجرا در آمد.
منطقه عملياتی كربالی 6به طور كلی به شکل يك چهارضلعی از شمال به كرانه
جنوبی رودخانه كرخه كور ،از سمت خاور (مشرق) به رودخانه كارون ،از جنوب به رودخانه
اروندرود و از سمت باختر (غرب) به منطقه شرق بصره محدود بود .وسعت اين منطقه حدود
 3333كيلومترمربع بوده و نيروهای خودی و دشمن در يك جبهه يکصد و هفتاد كيلومتری
در سراس ر كرانه رودخانه كرخه كور (از هورالعظيم تا دُبّ حردان) و كارون (از آب تيمور تا
خرمشهر) با يکديگر در تماس بودند .شکل كلی زمين منطقه به صورت بيابانی و تقريباً فاقد
پستی و بلندی و عوارض مشخص بوده و عوارض حساس نظامی را به غير از شهرهای
كوچك و بزرگ منطقه مانند هويزه و خرمشهر مواضع پدافندی مستحکم و خاكريزهای
متوالی دشمن تشکيل میدادند.

عمليات بيتالمقدس

تمامی منطقه به خاطر شکل بيابانی آن ،از ديدگاه نظامی قابل عبور و مرور بوده ،اما معابر
عمده وصولی در امتداد جادههای ساخته شده در منطقه را می توان به شرح زير دانست:
 معبر وصولی شرق بصره ،شلمچه ـ خرمشهر ـ آبادان
 معبر وصولی شرق بصره ،پاسگاه زيد ـ ايستگاه راهآهن حسينيه ـ اهواز
 معبر وصولی شرق بصره ،طالئيه ـ جفير ـ هويزه ـ سوسنگرد
 معبر وصولی شرق بصره ،كوشك جفير ـ پادگان حميد ـ اهواز
چگونگي تجاوز عراق در این منطقه

عراق در ابتدای حمله عمومی خود به ايران در تاريخ  29/3/61لشکر 2پياده مکانيزه
تقويت شده از سپاه سوم را از محور شلمچه و با مأموريت تصرف آبادان و خرمشهر در منطقه
وارد عمل نمود و اندكی بعد با مالحظه پايداری شديد خرمشهر در مقابل تجاوز ،يگانهای
ديگری از سپاه سو م عراق از ساير معابر اين منطقه وارد عمل گرديده و به سمت جفير،
پادگان حميد ،اهواز ،سوسنگرد و حميديه پيشروی نمودند .پيشروی نيروهای متجاوز به
طرف اهواز ،توسط نيروهای خودی با سرعت سد گرديد و محاصره سوسنگرد نيز در هم
شکسته شده و اين شهر آزاد گرديد .بخشی از خرمشهر پس از  63روز مقاومت دليرانه كه
حماسه آن در تاريخ ميهن اسالمی ثبت گرديده است به اشغال درآمد و يگانهای متجاوز كه
با عبور از رودخانه كارون در منطقه مارد آبادان را محاصره كرده بودند ،موفق به تصرف
آبادان نشده و در پايان سال اول جنگ سرپل دشمن در شرق كارون با عمليات درخشان و
پيروز ثامن االئمه(ع) ( )1633/7/2نابود گرديد.
ن يروهای گسترش يافته عمده دشمن درمنطقه عمومی جنوب غربی اهواز عبارت بودند
از:
 لشکر 2مکانيزه تقويت شده در كرانه جنوبی كرخه كور.
 لشکر 3زرهی تقويت شده در منطقه عمومی جفير.
 لشکر  9زرهی تقويت شده در حوالی منطقه كوشك طالئيه.
 لشکر  6زرهی تقويت شده در منطقه عمومی حسينيه.
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 فرماندهی منطقه خرمشهر متشکل از لشکر 11پياده تقويت شده با تيپهای
زرهـی ،پياده مکانيزه و يگانهای جيشالشعبی گسترش يافته در شهر
خرمشهر ،منطقه خرمشهر ،پل نو و شلمچه.
 يگانهای احتياط در شرق بصره.
طرحریزي عملیات بیتالمقدس

اگرچه طرحريزی عمليات آفندی برای آزادسازی خرمشهر و منطقه جنوبی خوزستان
همزمان با تشکيل قرارگاه كربال و طرحريزی عمليات طريقالقدس و فتحالمبين در دستور كار
قرارگاه مزبور قرار گرفته بود و پارهای مطالعات ابتدايی و اوليه هم انجام شده بود ،اما طرحريزی
عمليات ياد شده عمالً از روز هشتم فروردينماه  1631كه عمليات فتحالمبين به پايان
غرورآفرين خود رسيده بود آغاز گشت و همزمان و همگام با پيشرفت و تکميل طرحريزی ،نقل
و انتقال نيرو از جبهه شمالی به جبهه جنوبی (به فاصله حدود  633كيلومتر) و تهيه امکانات
مورد نياز از قبيل آمادهسازی پلهای شناور ،طراده و قايقهای هجومی برای عبور از كارون و
ساير نيازمندیهای تداركاتی و پشتيبانی از عمليات با سرعت فراهم میشد .نظر به اينکه
فرمانده نيروی زمينی ارتش سرعت در طرحريزی ،تهيه و آماده شدن برای اجرای عمليات را
تدبير خود اعالم نموده و به شدت آن را به عنوان عامل غافلگيری دشمن پيگيری مینمود،
امور ياد شده با تالش همه مسئولين با سرعت انجام میگرديد ،به طوری كه ظرف يكماه پس
از پايان عمليات فتحالمبين همه چيز برای آغاز عمليات جديد آماده بود و بدين ترتيب زمان
اجـرای عمليات بيتالمقدس در  31/2/13به يگانها ابالغ گرديد.
مانور عملیات بیتالمقدس

مانور عمليات بيتالمقدس در طرح تهيه شده شامل يك مانور چهار مرحلهای بود كه
به طور كلی شامل عبور از رودخانه كارون و تصرف سرپل ،ادامه تك از سر پل به سوی مرز،
تك در منطقه شرق بصره و احاطه خرمشهر در شلمچه بود ،اما در عمل و به علت
وضعيت های تاكتيکی بوجود آمده ،در مراحل سوم و چهارم تغييراتی در طرح تهيه شده
انجام و كالً عمليات در پنج مرحله به شرح زير انجام شد:

عمليات بيتالمقدس

مرحله اول :عبور نيروهای خودی در قالب قرارگاههای نصر و فتح از رودخانه كارون و تك
به دشمن و تصرف سرپل در كرانه باختری رودخانه ،همزمان تك قرارگاه قدس در جبهه
رودخانه كرخه كور به منظور تثبيت دشمن در منطقه جفير (.)31/2/13
مرحله دوم :ادامه تك قرارگاههای نصر و فتح از سرپل تصرف شده به سوی خط مرز و
ادامه تالش قرارگاه قدس برای تثبيت دشمن در جبهه كرخه كور (.)31/2/13
مرحله سوم :عقب نشينی يگانهای دشمن از منطقه عمومی جفير و تالش قرارگاه قدس
برای اخذ تماس مجدد با دشمن و ممانعت از عقب نشينی آنها ( 17و .)31/2/19
مرحله چهارم :تك يگانهای قرارگاه نصر در منطقه شلمچه و پل نو به منظور احاطه
خرمشهر از غرب ( 19و .)31/2/23
مرحله پنجم :تك نهايی در منطقه شلمچه و پل نو و فتح خرمشهر ( 1تا  .)31/6/6شايان
ذكر است برابر طرح تهيه شده ،قرارگاه فجر در منطقه فتحالمبين ،عمليات پوشش و فريب
تاكتيکی را در منطقه فکه با هدف تصرف تپه 192با موفقيت در روزهای  11و 31/2/12اجرا
نمود.
به اين ترتيب میتوان گفت كه عمليات بيتالمقدس توسط چهار قرارگاه مشترك فجر
(در منطقه عملياتی فتحالمبين) ،قرارگاه قدس (در منطقه كرخه كور ـ جفير) ،قرارگاه فتح
(شمال دارخوين) و قرارگاه نصر (جنوب دارخوين) تحت فرماندهی قرارگاه مركزی مشترك
كربال طرحريزی ،تهيه و اجرا گرديد.
نیروهاي خودي شرکت کننده در عملیات بیتالمقدس
 )1ارتش جمهوري اسالمي ایران
الف) نیروي زمیني

لشکر 21پياده
لشکر 92زرهی
لشکر 13زرهی
تيپ 29تکاور
تيپ 26نوهد
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تيپ 67زرهی
تيپ 6لشکر77
هوانيروز در قالب  9گروه رزمی (شامل  92فروند انواع هلیكوپتر)
گروههای 22و  66توپخانه
گروه 922مهندسی و گردان ،912مهندس رزمی ،گروه مخابرات
ب) نیروي هوایي

عمليات پشتيبانی نزديك هوايی ترابری نيرو و بار ،تخليه مجروحين
پ) نیروي دریایي

پشتيبانی از عمليات عبور از رودخانه با واگذاری  633فروند قايق جمينی با راننده،
يك گروهان غواصی و يگان تفنگداران دريايی
 )2سپاه پاسداران انقالب اسالمي و مهندسي رزمي جهاد سازندگي

الف) نيروهای بسيج مردمی كه در قالب  6لشکر و تعدادی تيپهای مستقل سازمان يافته بودند.
(لشکرهای نصر ،فتح ،قدس)
ب) جهاد سازندگی عمدتاً به صورت پشتيبانی مهندسی رزمی از عمليات يگانهای نيروی
زمينی سپاه پاسداران و ارتشی كه آنها هم در قالب  6قرارگاه عملياتی جبهه جهاد سازندگی در
جنگ سازمان يافته بودند.
دست آوردهاي نظامي عملیات بیتالمقدس:

 )1مناطق آزاد شده در مرحله اول عمليات  733كيلومترمربع
 )2مناطق آزاد شده درمرحله دوم عمليات  933كيلومترمربع
 )6مناطق آزاد شده درمرحله سوم عمليات  6933كيلومترمربع
 )9مناطق آزاد شده درمرحله چهارم عمليات 693كيلومترمربع
 )2مناطق آزاد شده درعمليات بيتالمقدس  2933كيلومترمربع و شهرهای خرمشهر ،هويزه
 )3تعداد اسرای دشمن حدود  19919نفر
 )7تلفات دشمن :كشته و زخمی حدود  13333نفر

عمليات بيتالمقدس

 )9خسارات و ضايعات وارده به دشمن (اقالم عمده)
هواپيما

 33فروند (تاييد شده)

هلی كوپتر

 2فروند

تانك و نفربر

 919دستگاه

 )9غنائم بدست آمده از دشمن (اقالم عمده)
هلی كوپتر

1فروند

تانك و نفربر

 132دستگاه

خودرو

 23دستگاه

ویژگيهاي عملیات بیتالمقدس در مقایسه با سایر عملیاتهاي انجام شده در  8سال دفاع مقدس

 )1عمليات عبور از رودخانه برای اولين بار
 )2زمان كوتاه طرح ريزی و آمادگی برای عمليات (يك ماه)
 )6اهميت و ارزش مناطق آزاد شده
 )9دستاوردهای ارزشمند سياسی ،نظامی و روانی بيشتر نسبت به ساير عمليات  9سال دفاع
مقدس
 )2وسعت منطقه عمليات ( 2933كيلومترمربع)
 )3مدت مداومت عمليات ( 23روز)
 )7تعداد اسرای گرفته شده از دشمن و شدت تلفات و خسارات وارده به دشمن (حدود
 19233نفر)
 ) 9معلوم شدن ارزشهای وحدت نيروها و فرماندهی مشترك ارتش و سپاه
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علل تداوم جنگ


علل تداوم جنگ

مباني راهبرد جدید ج.ا.ا (تعقیب متجاوز در داخل خاك خود)

در آزادسازی كشور نيروهای مسلح دست در دست نيروهای مردمی بـه دشـمن يـورش
برده و طی عمليات بزرگی ـ نظير ثامناالئمه(ع) ،طريقالقدس ،فتح المبين و بيتالمقدس ـ
اكثر مناطق و شـهرهای اشـغالی را يکـی پـس از ديگـری آزاد سـاختند .پـس از آزادسـازی
خرمشهر (عمليات بيتالمقدس) ،حاكم عراق به بهانه «لزوم به كارگيری نيروها در جنـگ بـا
رژيم اشغالگر قدس» ناگهان صلحطلب شده!! و با درخواست آتشبـس ،اعـالم كـرد نيروهـای
خود را به پشت مرزهای بينالمللی عقب كشيده است .عراق فیالواقع بـا ايـن بهانـه در نظـر
داشت ارتش خود را از تلفات و ضايعات بيشتر نجات دهد و آن را از فشارهای آتـی نيروهـای
مسلح جمهوری اسالمی در امان نگه دارد.
ولی آيا نيروهای مسلح ايران میتوانستند:
 )1اعمال وحشيانه عراق در آغاز تجاوز ،يعنی ويران كردن شهرها ،آواره نمودن زنـان و
كودكان و سالخوردگان را فراموش كنند؟
 )2آيا تجاوز به نواميس تعدادی از اهالی شهر فراموش شدنی بود؟
 )6آيا زنان خرمشهری كه تا آخرين لحظه در شهر باقی مانده و در نهايـت بـا هـدايت
نيروهای رزمنده ،در حالی كه مردان خود را تشويق و تهييج به مقاومت و پايـداری
مینمودند و با نگاه حسرتبار به خانههای تخريبشده شهر مـینگريسـتند و پـای
پياده شهر را ترك میكردند ،فراموش شدنی بودند؟
 )9آيا موشك باران شهرها و حمله هوايی به بيمارستانها و منازل مسکونی در اقصـی
نقاط كشور كه موجب شهيد و مجروح شدن افراد بیگناه شده بود بايـد بـه دسـت
فراموشی سپرده میشد؟
با چنين اقداماتی ،ادعای صلحطلبی عـراق را چگونـه بايسـتی بـاور داشـت؟! در چنـين
وضيعتی سه سوال برای نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران مطرح بود:
* سرتيپ 2بازنشسته علی نيکفرد.
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 )1آيا عراق برای رسيدن به اهداف خود پس از آمادگی مجدد ،به ايران حمله نخواهد كرد؟
 )2آيا رها ساختن متجاوزی كه مرتکب اين همه جنايت شده عين عدالت است؟
 )6آيا در صورت قبول ادعای صلحطلبی عراق ،وضيعت استقرار نيروهای مسلح كشـور
در نقاط استراتژيك مرزی به گونهای مـیباشـد كـه در مـذاكرات سياسـی پـس از
آتشبس بتوانند شرايط خود را به عراق مقابل بقبوالنند.
دولت جمهوری اسالمی ايران و مسئولين نظامی داليل نپذيرفتن آتـشبـس اعـالم شـده
توسط عراق را مورد بررسی قرار دادند و ادامه جنگ را به رهبر كبير انقالب پيشنهاد كردند.
حضرت امام خمينی(ره) كه در ابتدا نسبت به توقف جنگ در اين مرحله نظری مسـاعد
داشتند ،پس از دريافت جمعبندی سياسی و نظامی مسئولين كشور ضرورت تعقيـب دشـمن
را تشخيص داده و با استناد به آيه شريفه «وقاتلوهم حتي التكون فتنه» و همچنين اعالم «راه

قدس از کربال ميگذرد» دستور ادامه جنگ را تا رسيدن به حقوق حقه ايران صادر فرمودند.
دالیل سیاسي و نظامي ادامه جنگ

پس از اعالم آتشبس عراق و متعاقب آن صـدور قطعنامـه شـماره  219سـازمان ملـل
متحد داليل ذيل مبنای پيشنهاد مسئولين به فرماندهی كل قوا شد.
 )1منطق نظامی حکم میكرد با پيروزیهای بدسـتآمـده و در وضـيعتی كـه برتـری
نظامی با نيروهای خودی است ،جنگ تا رسيدن به موقعيتی برتر ادامه يابد.
 )2عراق بيش از  2233كيلومترمربـع از سـرزمينهـای ايـران را در اشـغال داشـت و
بايستی آزاد میشد.
 )6هيچ نشانهای كه حکايت از عقب نشينی سياسی طرف مفلوب باشد موجود نبود.
 )9هيچگونه ندای ميانجیگرانه جدی در جهان شنيده نمیشد و محافـل بـينالمللـی
درباره حقوق ايران سکوت كرده بودند.
 )2در قطعنامه شماره  219سازمان ملل به موارد ذيل اشاره نشده بود.
 هيچگونه امتيازی برای ايران در نظر گرفته نشده بود.
 از محکوميت متجاوز خبری نبود.

علل تداوم جنگ

 پرداخت غرامت به ايران به فراموشی سپرده شده بود.
راهبرد نظامي جمهوري اسالمي ایران

استراتژی نظامی جمهوری اسالمی ايران از آغاز جنـگ تحميلـی را مـیتـوان در چهـار
استراتژی تبيين كرد:
 )1راهبرد مقاومت :اين استراتژی در يك ماه اول جنگ با هدف جلوگيری از پيشـروی
هرچه بيشتر دشمن انجام گرفت.
 )2راهبرد تثبیت و پدافند :اين راهبرد در دوازده ماه اول جنگ بـا هـدف آمـادهسـازی
نيروها و جمعآوری اطالعات انجام گرفت.
 )6راهبرد آفندي :اين راهبرد در سال دوم جنگ با هدف آزادسازی سرزمينهای تحت
اشغال به مرحله اجرا درآمد.
 )9استراتژي تعقیب متجاوز در داخل خاك خود :اين راهبرد پس از آزادسازی خرمشـهر
در ماههای پايانی سال دوم تا قبول قطعنامه دنبال شد و اهداف متعددی را شـامل
میشد.
اهداف استراتژي تعقیب متجاوز:

 )1كاهش توان نظامی عراق برای جلوگيری از تجاوز مجدد (دفع فتنه).
 )2تنبيه متجاوز.
 )6رسيدن به مواضع برتر نظامی برای پشتيبانی مذاكرات سياسی.
ویژگيهاي راهبرد جدید

اجرای استراتژی بازدارندگی جمهوری اسالمی از آنجايی كه مبتنی بر تنبيه متجاوز،
فرسوده كردن نيروهای نظامی عراق از طريق وارد كردن هرچه بيشتر خسارت و ضايعات و
همچنين آسيب رساندن به مناطق حياتی و تأسيسات اقتصادی و نهايتاً تهديد شهرهای
بزرگ و خطوط مواصالتی بين شهرهای عمده بود ،تمامی طول جبهه از جنوبیترين نقطه
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(شهر و بندر فاو) تا شمالیترين نقطه (شهر سيدكان) را دربرمیگرفت و لذا میتوان ويژگی-
های استراتژی بازدارندگی را بدين شرح ذكر كرد:
 )1تحميل نبرد به دشمن در نقاط مختلف و در نتيجه كشاندن نيروهای احتياط عراق
به سراسر جبهه كه فرسودگی آنان را همراه با غافلگيری موجب میشد.
 )2استفاده بيشتر از نيروهای پياده نظام و كاهش اتکا به نيروهای زرهی.
 )6آزادسازی مناطقی از خاك ميهن اسالمی كه هنوز در اشغال عراق بود.
 )9آزادسازی بخشهايی از خاك عراق با استفاده از ظرفيت نيروهای محلی مخالف
حکومت عراق.
 )2تصرف نقاط سركوب و استراتژيك مرزی و استقرار در مواضع برتر نظامی در امتداد
مرز دو كشور.
 )3تهديد شهرهای عمده فاو ،بصره ،العماره ،مندلی ،كركوك ،موصل ،اربيل ،پنجوين،
حلبچه ،رواندوز ،چومان مصطفی ،حاج عمران و سيدكان و خطوط مواصالتی بين
آنها و آسيب رساندن به منابع حياتی و تأسيسات اقتصادی و نظامی.
 )7قطع خطوط اصلی تداركات عراق با كشور كويت.
 )9نشان دادن توان برتر نيروهای مسلح ايران و وحدت و انسجام آحاد ملت در
رسيدن به حقوق خود و مقابله با هرگونه تجاوز.
نیازمنديهاي راهبرد جدید

استراتژی جديد نيازمندیهايی را طلب میكرد كه نيروهای مسلح ايران كامالً از آن
برخوردار بودند و عبارتند از:
الف) كسب اطالعات تاكتيکی.
ب) اجرای تاكتيكهای ويژه برای عبور از موانع طبيعی و مصنوعی.
ج) استفاده كامل از روحيه تهاجمی كه با پيروزی در عملياتهای بزرگ مضاعف شده بود.

علل تداوم جنگ

راهبرد نظامي عراق

عراق برای موجه نشان دادن شکست نيروهای نظامی خود در افکار عمومی جهان با ذكر
داليل سياسی خواستار صلح شد .اما از ديدگاه نظامی عقبنشينی عراق بهدليل ضعفهايی بود
كه در گسترش نيروهای آن كشور در خاك ايران وجود داشت .اين ضعفها عبارتند از:
 )1باز بودن جناحين و در دسترس بودن عقبه آن.
 )2خطوط پدافندی ضعيف و قابل نفوذ.
 )6در دسترس نداشتن نيروهای احتياط الزم.
نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران به بهرهبرداری صحيح از اين نقاط ضعف،
توانستند ضربات كوبندهای بر پيکر نيروهای نظامی عراق وارد آورند و او را مجبور به عقب-
نشينی نيروهايش نموده و لذا تغييراتی در گسترش و توانايی نيروهای نظامی عراق به وجود
آمد كه عبارتند از:
 )1پوشش جناحين خطوط پدافند با اتکا به موانع طبيعی.
 )2تقويت خطوط پدافندی با كاهش طول خطوط و عمق دادن به آن.
 )6تشکيل احتياط قوی و متحرك با استفاده از نيروهای صرفهجويی شده.
بدين ترتيب نيروهای نظامی عراق به منظور حفظ ماشين جنگی خود و كسب آمادگی الزم
برای مقابله با رزمندگان و تجاوز مجدد ،راهبرد «دفاع قطعی در عمق» را خط مشی خود قرار دادند.
اقدامات غیرمتعارف عراق

عمليات برونمرزی انجامشده از نظر ميزان موفقيت دارای افت و خيزهايی بود .اين
نيروها عالوه بر وارد كردن ضربات كوبنده بر ساختار نظامی نيروهای عراق ،آن كشور را وادار
به عکسالعملهای غيرمتعارفی نمود كه عبارتند از:
 )1كشاندن جنگ به شهرها از طريق بمباران هوايی و موشكباران كه منجر به وارد
آوردن تلفات بر مردم غيرنظامی ايران شد .به طور مثال در مدت عمليات كربال 2از  19دی-
ماه تا  6بهمنماه سال  32عراق به  91شهر ايران  299بار حمله هوايی نمود كه حاصل آن
 1919تن شهيد و  7329تن مجروح بود.
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 )2آغاز جنگ نفتكشها در خليج فارس و بر هم زدن امنيت كشتیرانی در آبهای
مناطق جنوبی كه نتيجه آن افزايش حضور ناوگان كشورهای بزرگ شد.
 )6استفاده از جنگافزارهای غيرمتعارف شيميايی و ميکروبی كه فاجعهانگيزترين آن
بمباران شيميايی شهر حلبچه توسط رژيم عراق بود .بمباران شيميايی شهر حلبچه موجب
قتل عام بيش از پنچهزار نفر از مردم كُرد آن شهر گرديد و در كليه نقاط جهان بازتاب
گستردهای يافت و محکوميت عراق را از طرف اكثر كشورهای جهان در پی داشت.
اقدامات متقابل

نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران متقابالً چندين بار با پرتاب موشك و بمباران
منابع حياتی و تأسيسات اقتصادی عراق ،اقدامات تالفیجويانه انجام داده كه مهمترين آن
پرتاب سيزده فروند موشك به تأسيسات شهرهای كركوك و بغداد در تاريخ  36/11/26بود.
نيروی دريايی جمهوری اسالمی ايران در خليج فارس با شرارتهای دريايی عراق
مقابله بمثل نمود و به خوبی توانست سيادت دريايی را حفظ نمايد .همچنين ،نيروی هوايی
جمهوری اسالمی ايران با حفظ برتری هوايی در پشتيبانی از نيروهای سطحی فعال بود.
ارتش جمهوری اسالمی ايران در دوران راهبرد تعقيب متجاوز اكثراً به مأموريت ذاتی خود
(پدافند از مرزها) پرداخت و همچنين عمليات سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در عمليات برون
مرزی با توپخانه ،هوانيروز و نيروی هوايی و در مواقع لزوم با نيروی زمينی پشتيبانی نمود.
بازتابهاي جهاني

در سالهای پايانی جنگ علیرغم آن كه كمكهای نظامی و اقتصادی از طريق
ابرقدرتها به عراق افزايش يافته بود و متقابالً محدوديتهای جمهوری اسالمی در زمينه
تهيه و تدارك نيازمندیهای نظامی بيشتر شده بود ،ولی توانايیهای نيروهای مسلح ايران
برای همگان انکارناشدنی بود .لذا جهانيان در معادالت سياسی خود تمايل به پيروزی نهايی
هيچكدام از طرفين جنگ را نداشتند و تالش مینمودند از طريق مجامع رسمی بينالمللی
طوری به اين جنگ خاتمه دهند كه طرف پيروز مشخص نگردد.

عمليات نظامی در جبهه جنوب ...

عملیات نظامي در جبهه جنوب
پس از آزادي خرمشهر تا پایان جنگ



منظور از منطقه عملياتی جنوب در اين مدرك ،مناطق غربی استان خوزستان و مناطق
مقابل آن در خاك عراق میباشد.
در اين مدرك آموزشی ،عمليات آفندی گسترده در جبهه جنوب كه با هدف كسب
پيروزیهای سرنوشتساز و تعيينكننده ،از پايان سال دوم جنگ تا پايان جنگ اجرا
گرديدند مورد بررسی اجمالی قرار گرفتهاند كه عبارتند از:
 عمليات رمضان

پايان سال دوم جنگ

 عمليات محرم

در سال سوم جنگ

 عمليات خيبر

در سال چهارم جنگ

 عمليات بدر

در سال پنجم جنگ

 عمليات والفجر9

در سال ششم جنگ

 عمليات كربال  9و 2

در سال هفتم جنگ

برای مطالعات پژوهشی و تفصيلی عمليات فوقالذكر و ساير عمليات انجامشده ،نيمه-
گسترده و محدود كه در اين نشريه فقط به تعداد آنها در هر سال اشاره گرديده است
دانشجويان عزيز میتوانند به كتاب های مربوطه مراجعه فرمايند.
عملیات رمضان
مقدمه

پس از عمليات بيتالمقدس و فتح خرمشهر (سال دوم جنگ  )31/6/9رژيم بعثی عراق
با اعالم آتشبس يك طرفه ،ظاهراً خواهان پايان عمليات نظامی و آغاز مذاكره بين دو كشور
گرديد .اين اقدام عراق موجب واكنشهای متفاوت و بعضاً متضاد در محافل سياسی و نظامی
* سرتيپ 2مسعود بختياری
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جمهوری اسالمی شد و حتی امروزه نيز مورد بحث و گفتگو قرار میگيرد كه آيا بهتر بود
همان زمان به عمليات خصمانه نظا می پايان داده شود و يا جنگ تا شکست كامل رژيم بعثی
عراق ادامه میيافت.
نتيجه گيری از بحث مزبور نيازمند بررسی عميق كارشناسانه از وضعيت و شرايط
سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و نظامی كشور در آن زمان و به خصوص وضعيت از نظر
احساسات روانی و انقالبی در ايران است.
در طول جنگ ،ايران تحت تحريمهای نظامی و اقتصادی قرار داشت كه تداركات
جنگ ،به خصوص تأمين اقالم عمده تجهيزاتی مورد نياز را بسيار مشکل میساخت و به ويژه
انزوای سياسی ،وضعيت را برای ايران دشوارتر مینمود .موافقين سياسی ـ نظامی آتشبس،
به اين موارد استناد كرده و میكنند ،اما از جانب ديگر به نظر اكثر فرماندهان بلندپايه
نظامی و مقامات سياسی پيروزیهای پی در پی و درخشان نظامی ايران در عمليات بزرگ
ثامناالئمه(ع) ،طريقالقدس ،فتحالمبين و بيتالمقدس میتوانستند پيروزیهای بزرگتر و
مؤثرتری را هم به دنبال داشته و متجاوز را هر چه بيشتر در موضع ضعف و انفعال قرار دهد.
همچنين موافقين ادامه جنگ با توجه به اينکه هنوز مناطق زيادی در جبهههای
شمالغرب و غرب و حتی جنوب در اشغال متجاوز باقی مانده بود و حتی در مناطقی هم كه
دست به عقبنشينی اختياری زده بود در مواضع و مناطقی از مرزهای مشترك كه دارای ديد و
تير مناسبی روی مناطق تخليه شده میبودند ،مستقر گرديده بود .لذا میتوانست از نظر سياسی
ـ نظامی دست باال را در سر ميز مذاكرات داشته باشد .عالوه بر آن از ساير مسائل مورد عالقه
ايران مانند متجاوز شناختن عراق و تنبيه متجاوز و پرداخت غرامت صحبتی در ميان نبود و اين
موارد در پرده ابهام قرار داشتند و استدالل میشد كه پذيرش آتشبس ،در آن شرايط به تحقق
استراتژی و سياستهای جمهوری اسالمی ايران منجر نمیشود و باألخره اينکه به اعتقاد
فرماندهان نظامی ،ماشين جنگی عراق هنوز آماده بکار بود و هر آن میتوانست تهاجم تازه
ديگری را عليه جمهوری اسالمی ايران سازمان دهد .با توجه به اين مالحظات و به ويژه حالت
احساسات روانی ناشی از پيروزیهای بدست آمده بود كه پس از مدتی بحث و بررسی و مذاكره و
تبادل نظر در محافل باالی سياسی ـ نظامی كشور مانند شورای عالی دفاع ،سرانجام ادامه جنگ

عمليات نظامی در جبهه جنوب ...

تا كسب پيروزی قطعی و شکست كامل عراق برای تحقق اهداف نظامی ـ سياسی ايران ،مورد
تصويب فرماندهی كل نيروهای مسلح (حضرت امام راحل «ره») قرار گرفت و بالفاصله طرحريزی
عمليات جديدی در شرق بصره به نام طرح عملياتی كربال 9كه با عنوان عمليات رمضان اجرا
گرديد در دستور كار قرارگاه مشترك كربال در جنوب (ارتش ـ سپاه) قرار گرفت.
عمليات رمضان در واقع ادامه يا تکميلكننده عمليات بيتالمقدس بود كه اجرای آن
در عمليات بيت المقدس به علت وسعت منطقه ،طوالنی شدن مدت عمليات ،مقاومت شديد
دشمن و خستگی و فرسودگی نيروهای خودی در آن عمليات (عمليات بيتالمقدس) مقدور
نگرديده بود.
هدف عمليات رمضان ،تصرف مناطق شرق بصره در خاك عراق (از نشوه تا شلمچه) و
تهديد بصره (دومين شهر بزرگ و مهمترين بندر عراق) بود كه با يك طرحريزی حساب شده
و دقيق در ( 1631/9/22تقريباً دو ماه پس از فتح خرمشهر) آغاز شد .علیرغم طرحريزی
مناسب و رشادت و ايثارگری رزمندگان نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران و پيشروی
چشمگير در شب اول عمليات كه منجر به رسيدن بخشی از نيروهای خودی به نهر كتيبان
در شمال شرق بصره گرديد ،اما به علت عدم هماهنگی كامل بين نيروها و بروز پارهای
مشکالت در حين اجرا و پاتكهای بسيار شديد زرهی دشمن كه با آتشهای زمينی و هوايی
پشتيبانی میشد مواجه و به عقب رانده شدند و به اين ترتيب وصول به اهداف طرحريزی
شده پس از پنج روز تالش مداوم ،ادامه تك و فشار به دشمن ،نهايتاً ممکن نگرديد.
در عمليات رمضان ،انهدام وسيعی به دشمن چه از نظر تجهيزاتی و چه از نظر نيروی
انسانی وارد آمد و بخشی از نواحی مرزی عراق در حوالی پاسگاه زيد در تصرف نيروی خودی
باقی ماند.
عمليات رمضان در واقع سرآغاز عمليات برونمرزی نيروهای مسلح جمهوری اسالمی
ايران و كشاندن جنگ به داخل خاك دشمن به منظور تحميل اراده بر متجاوز و انهدام ميل
جنگجويی او به منظور تحقق اهداف سياسی استراتژيك ايران بود كه به هر حال
دستاوردهای سياسی و نظامی برای ايران را دربرداشت.
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پس از عمليات رمضان ،جنگ به صورت تبادل آتش بين نيروهای طرفين ادامه داشت
و تا پايان سال دوم جنگ (مهرماه  )1631عمليات ديگری در جبهههای جنوب رخ نداد.
شايان ذكر است كه از عمليات رمضان به بعد برخورداری عراق از حمايتهای همه-
جانبه منطقهای و فرامنطقه ای و متقابالً مشکالت و تنگناهای وسيع لجستيکی و تداركاتی
كه نيروهای خودی با آن مواجه بودند ،با اتکاء كامل به شهادتطلبی نيروهای بسيجی و
روحيه رزمندگی رزمندگان و همچنين تالشهای جهاد خودكفايی نيروها و پارهای خريدهای
تسليحاتی مختصری كه از بازارهای سياه بينالمللی انجام میشد ،قابل جبران تلقی شده و
تأثير سياستهای جهانی در سرنوشت جنگ ،چندان مؤثر برآورد نمیگرديدند.
جنگ در سال سوم (مهرماه  71ـ مهرماه )72

روند كلی جنگ در سال سوم را میتوان مشابه عمليات رمضان دانست ،يعنی خروج از
مرز ،تعقيب دشمن و بنبست و توقف.
پس از عمليات رمضان ،حمايتهای منطقهای و فرامنطقهای از عراق در زمينههای
نظامی ،اقتصادی و سياسی شدت گرفت ،زيرا نگرش قدرتهای غربی و شرقی و همچنين
كشورهای منطقهای و به ويژه كشورهای عربی منطقه نارضايتی از ظهور يك قدرت نظامی
جديد در منطقه (جمهوری اسالمی ايران) بود كه در پيامد پيروزیهای بزرگ و پی در پی
ايران در سال دوم و اجرای عمليات رمضان در خاك عراق ناشی میشد.
اين حمايت و پشتيبانیهای همهجانبه از عراق ،در واقع امکان يك پيروزی سريع،
بزرگ و سرنوشت ساز در خاك عراق را كه جمهوری اسالمی ايران پس از عمليات
بيتالمقدس آن را سهل و آسان برآورد كرده بود ،مشکل ساخت.
واقعيتی كه بايد به آن اذعان داشت اين است كه حمايتهای بينالمللی از عراق در
توانايیهای نظامی جمهوری اسالمی ايران اثر منفی به جای میگذاشت.
در سال سوم جنگ (مهرماه  31ـ مهرماه  )32عمليات آفندی مشروحه زيرين عليه
دشمن در منطقه جنوب اجرا گرديد.

عمليات نظامی در جبهه جنوب ...

 )1عمليات محرم ( )31/9/13در منطقه عمومی موسيان كه حدود  633كيلومتر از خاك
دشمن تصرف شد.
 )2عمليات والفجر مقدماتی ( )31/11/17در مناطقی از شرق استان عماره عراق كه
وصول به اهداف طرحريزی شده مقدور نشد.
6ـ عمليات والفجر )31/1/12( 1در منطقه جبال فوقی در غرب فکّه كه بخشی از اهداف
طرحريزی شده تأمين گرديد.
بدين ترتيب تحقق استراتژی نظامی جمهوری اسالمی با هدف كسب يك پيروزی
بزرگ برای خاتمه دادن به جنگ در سال سوم هم ميسر نگرديد.
شايان ذكر است كه در سال سوم جنگ هيچگونه قطعنامه ای از سوی شورای
امنيت سازمان ملل متحد صادر نشد .سکوت و بی تفاوتی مجامع بين المللی و دولتها ،در
مورد اين رخداد خونين و ويرانگر بين دوكشور ،مفهوم معناداری داشت و به انزوای
سياسی هرچه بيشتر جمهوری اسالمی می انجاميد .در واقع می توان گفت كه در آن زمان
ديپلماسی جمهوری اسالمی با عمليات نظامی در جبهه ها همگام نبود.
مدتی بعد حجت االسالم هاشمی رفسنجانی رسماً از سوی امام (ره) به سمت فرمانده
عالی جنگ برگزيده شد كه تا پايان جنگ اين مسئوليت را برعهده داشت و در اين رابطه
در اوايل سال 1632قرارگاه خاتم االنبياء(ص) تشکيل گرديد كه تا پايان جنگ فعال بود.
در سال سوم جنگ ،شوروی (سابق) پس از بهبود يافتن روابط خود با رژيم عراق
مجدداً ارسال جنگ افزار به اين كشور را آغاز كرد و بيش از  233تانك پيشرفته تی ـ  72و
تعدادی هواپيما ميگ  22و بالگردهای توپدار در اختيار عراق قرار داد.
همچنين دولت فرانسه تعدادی هواپيمای پيشرفته سوپراتاندارد را در اختيار عراق قرار
داد كه مجهز به موشكهای «اگزوست» ضدكشتی بودند كه نفتكشهای ايران در خليج
فارس را مورد اصابت قرار دادند و جنگ معروف به نفتكشها آغاز شد.
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در همين سال ،امريکا نيز يك اعتبار  233ميليون دالری را ظاهراً به عنوان خريد غله
در اختيار رژيم بعثی عراق قرار داد.
جنگ در سال چهارم (مهرماه  72ـ مهرماه )73
عملیات خیبر

سال سوم جنگ در حالی به پايان رسيد كه تالشهای جمهوری اسالمی ايران برای
ورود به عمق خاك عراق قرين موفقيت نشد .اگرچه در منطقه شمالغرب ،بخشی از
ارتفاعات مهم مرزی عراق تصرف گرديد ولی تأثير سياسی و نظامی اين اقدام برای تعيين
سرنوشت جنگ و كسب پيروزی بزرگ تعيينكننده نبود .تالشهای نظامی ايران در منطقه
عملياتی جنوب برای عبور از مواضع دفاعی چند اليه عراق و پيشروی به عمق ميسر نگرديد.
تداوم توقف ايران در پشت ديوارهای پدافندی مستحکم عراق در شش ماهه اول سال چهارم
جنگ و صرفاً ايجاد رخنههايی در مواضع نيروهای تأمينی آن و همراه با كاهش نسبی توان
نظامی ايران به مفهوم تغيير ماهيت جنگ از حالت «تهاجمی» به «فرسايشی» بود.
عمالً عملياتهای سال سوم و نيمه اول سال چهارم نشان دادند كه بدون «غافلگيری
دشمن» و عدم كسب «ابتکار عمل» دستيابی به يك پيروزی بزرگ مانند پيروزیهای سال
دوم جنگ امکان پذير نيست ،لذا تغيير زمين منطقه عمليات از خشکی به آب (مردابهای
هورالهويزه) مورد توجه قرار گرفت ،زيرا مناطق هور به علت شکل خاص زمين (مرداب،
نيزارهای بلند و انبوه) در ادبيات نظامی يك مانع محسوب میشود (مانع برای تحرك،
گسترش و مانور) و با توجه به ويژگیها ی نظامی هورالهويزه (اختفا ،پوشش ،استتار) اين
اميدواری پيدا شد كه غافلگيری بر مبنای دو مؤلفه «مکان» و «تاكتيك» امکان غلبه بر
دشمن در ساحل غربی را فراهم می سازد ،زيرا عدم درك و انتظار دشمن از عمليات در هور و
عبور نيروی خودی از آن و در نتيجه عدم وجود توان رزمی و توانايی مناسب عراقیها در
مناطق غرب هور ،دور نمای دستيابی به يك پيروزی دلخواه (قطع محور بغداد ـ بصره) را
نويد میداد.
در اجرای اين تدبير ،عمليات خيبر طراحی شد كه در سوم اسفندماه  1636به مرحله
اجرا درآمد .در اين عمليات دو جبهه يا دو محور عمده عملياتی در نظر گرفته شده بود.

عمليات نظامی در جبهه جنوب ...

محور اول عبور از هورالعظيم و رسيدن به جاده مواصالتی و بسيار مهم العماره ،بصره (جاده
اصلی شمالی ،مركزی و جنوبی) عراق و محور دوم منطقه پاسگاه زيد و حسينيه برای تهديد
شرق بصره بود.
در جبهه اول (هورالعظيم) نيروهای تكور موفق شدند با پشتيبانی آتشهای توپخانه،
هوانيروز و نيروی هوايی از هور عبور كرده و پا به ساحل غربی آن بگذارند ،ولی به علت طوالنی
شدن خطوط مواصالتی و خارج شدن از برد آتشهای پشتيبانی توپخانه و نداشتن پل روی
هورالعظيم (كه قبالً توسط تعدادی از افسران عمليات ارتش هشدارهايی در اين موارد داده شده
بود) و همچنين مقاومت سرسختانه و پاتكهای بسيار شديد لشکرهای زرهی عراق سرانجام
دستيابی به جاده العماره ـ بصره و قطع ارتباط زمينی بغداد ـ بصره مقدور نشد ،ولی رزمندگان
ايران توانستند جزاير مجنون (شمالی ـ جنوبی) را در سواحل شرقی هور حفظ نمايند.
در زمينه مشکالت تداركاتی به عنوان مثال تعداد قايق موجود  92فروند بود در حاليکه
به  233فروند نياز بود.
در جبهه دوم عمليات خيبر (محور شرق بصره) علیرغم تالش گسترده يگانهای
خط شکن به علت استحکام مواضع پدافندی عراق كه به صورت عالی در چندين رده در عمق
سازمان يافته بودند با موفقيت توأم نشد.
عملياتهای سال چهارم جنگ هم در جنوب كه عمدهترين آن عمليات خيبر در شرق
بصره بود آن نتايج دلخواه را به بار نياوردند .تشديد حمايتهای منطقهای و فرامنطقهای از
عراق و متقابالً فشارهای سياسی ،اقتصادی و تحريم نظامی عليه ايران پس از عمليات خيبر
هرچه بيشتر افزايش يافت.
در سال چهارم جنگ شورای امنيت سازمان ملل متحد سه قطعنامه صادر نمود كه
عبارت بودند از:
قطعنامه  222مورخه 32/7/12
قطعنامه  293مورخه 32/9/9
قطعنامه  222مورخه 36/6/11
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قطعنامههای مزبور چون خواستههای ايران مانند معرفی مسبب جنگ ،تنبيه متجاوز و ...را
در برنداشتند مورد قبول جمهوری اسالمی قرار نگرفتند.
حمايت های گسترده سياسی ،نظامی و اقتصادی از عراق و متقابالً افزايش نيروهای
مردمی در جبههها و باال بودن روحيه رزمی قوای ايران در حقيقت به برقراری نوعی توازن
توان بين دوكشور منجر شد و لذا وضعيت فرسايشی سال سوم جنگ ادامه يافت.
وضیعت کلي در سال چهارم جنگ

 )1عراق برای اولين بار جنگافزار شيميايی از نوع گاز خردل را در سطح نسبتاً
وسيعی به كار گرفت (اگرچه قبالً در منطقه حاجی عمران به مقداری استفاده كرده بود).
 )2با حمله هواپيماهای عراقی و پرتاب موشكهای ضدكشتی «اگزوست» جنگ
نفتكش ها با هدف ضربه زدن به صدور نفت ايران شدت يافت و جزيره خارك و پايانه نفتی
آن مورد حمله قرار گرفتند كه البته ايران نيز واكنش الزم را نشان داد .فشار اقتصادی ناشی
از جنگ نفتكش ها بر ايران شديد بود و صادرات نفت ايران كاهش يافته و بهای هر بشکه
نفت به  2دالر تقليل پيدا كرد.
 )6در سال چهارم جنگ ،حفظ مواضع پدافندی سرتاسر جبهههای نبرد به عهده
نيروی زمينی ارتش بود و اين نيرو علیرغم گسترش يگانهای خود در مواضع پدافندی،
عمليات آفندی را با كمك سپاه طراحی و اجرا میكرد .در اين سال مجموعاً  2عمليات در
منطقه جنوب اجرا شد كه عمدهترين آنها همان عمليات خيبر بود.
 )9در سال چهارم جنگ سپاه پاسداران كماكان تفکر اجرای عمليات مستقل ارتش و
سپاه را پيگيری كرد كه عملی نگرديد.
 )2در اين سال بود كه فکر اوليه برای فتح بندر فاو عراق مطرح گرديد كه فقط در
مرحله طراحی باقی ماند و به علت كمبود تجهيزات و وسايل مسکوت ماند.
به هر حال ادامه جنگ به صورت فرسايشی ،مشخصترين وضعيت جبههها پس از
عمليات خيبر بود.

عمليات نظامی در جبهه جنوب ...

جنگ در سال پنجم (مهرماه  73ـ مهرماه )74
عملیات بدر

وضعيت كلی جنگ در سالهای سوم و چهارم نشان میداد كه علیرغم تالش قوای
خودی برای انجام يك حمله سرنوشتساز و تعيين كننده ،جنگ حالت فرسايشی به خود
گرفته است.
اهم اقدامات و فعاليتهای رزمی در سال پنجم را میتوان فهرستوار به شرح زير بيان كرد:
ادامه جنگ نفتكشها و در پارهای موارد جنگ شهرها.
تشديد فشارهای ابرقدرتهای شرق و غرب بر ايران و افزايش كمكهای نظامی شوروی
(سابق) به عراق به ويژه در بخش نيروهای هوايی كه اين كشور را قادر میساخت با سقف
پروازی باالتر از حداكثر برد سامانههای پدافند هوايی ايران به سادگی در آسمان تهران
حضور يابد .كمكهای شوروی به عراق در واقع نوعی واكنش به مخالفتهای ايران با اشغال
افغانستان توسط شوروی و حمايت و پشتيبانی از مجاهدين افغان بود.
ايران با توجه به گسترش دامنه مخاصمات ،تشديد جنگ نفتكشها و ادامه جنگ
مقطعی شهرها و استفاده عراق از جنگافزارهای شيميايی ،متقابالً به مقاومت و حمالت
تهاجمی خود به عراق ادامه میداد و از سوی ديگر تحركات و فعاليتهای سياسی از قبيل
ديد و بازديدهای ديپلماتيك در سياست خارجی ايران آغاز شد.
عمليات محدود آفندی در قالب وضعيت جنگ فرسايشی در نيمه اول سال پنجم هم
ادامه يافت تا اينکه در اسفند سال  1636عمليات آفندی بزرگ «بدر» كه در واقع طرح تکامل
يافته عمليات خيبر بود توسط قوای ايران عليه عراق در منطقه هورالهويزه انجام شد.
هدف عمليات بدر تسلط بر جاده العماره ـ بصره كه محور مواصالتی اصلی و استراتژيك
شمال ـ جنوب عراق به شمار میآيد و دستيابی به پلهای بسيار با اهميت آن موسوم به
العزير و القرنه روی رودخانه دجله بود كه پيامد آن به قطع ارتباط زمينی شمال و مركز
عراق با منطقه جنوبی آن كشور به خصوص استان و بندر بصره میانجاميد.
دشمن با كسب تجارب از عمليات خيبر و اينکه قوای ايران ممکن است بار ديگر از
منطقه هورها برای آفند غافلگيرانه به شمالشرق بصره استفاده نمايد با استفاده از يگانهای
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پياده ـ مکانيزه و زرهی به تشکيل قرارگاهی به نام فرماندهی شرق بصره مبادرت ورزيده و
با استقرار پاسگاههای كمين در آبهای هور و البهالی نيزارها و همچنين نصب دكلهای
ديدهبانی و ايجاد موانع و مينگذاری در داخل هور و كرانه غربی آن درصدد جلوگيری از
غافلگيری خود و درهم شکستن آفند احتمالی قوای ايران بود.
نيروهای شركت كننده خودی برای اين عمليات عبارت بودند از سه لشکر و يك تيپ از
نيروی زمينی ارتش و يگانهای هوانيروز و گروههای توپخانه و مهندسی و نيروی هوايی
ارتش و همچنين بهكارگيری هاوركرافت از نيروی دريايی برای حمل نيرو در آبهای هور و
ايجاد سايتهای پدافند هوايی موشکی .بنابر اطالعات مندرج در مدارك منتشره سپاه ،اين
نهاد شش لشکر و هفت تيپ از نيروهای بسيجی را در اين عمليات بهكار گرفته و جهادگران
جهاد سازندگی نيز پشتيبانی مهندسی رزمی را انجام میدادند.
خالصه طرح عملياتی عبارت بود از:
 تالش اصلی آفندی در سه محور شمالی و مركزی و جنوبی با عبور از هور
برای تصرف پلهای العزير و القرنه روی رودخانه دجله.
 در محور طالئيه ـ نشوه عمليات مورخه  36/12/23آغاز شد و حدود  2روز به
طول انجاميد  .رزمندگان اردوی ايران با رشادت و مهارت و با نصب پل شناور
ابتکاری 1از جزيره مجنون شمالی و همچنين ترابری هلیبرد از هور عبور
كرده و به ساحل غربی پا نهادند و خاكريز دفاعی اول عراق را تصرف كرده و
تالش نمودند در منطقه شرق دجله پيشروی نمايند .جاده العماره ـ بصره زير
آتش نيروی اعزامی قرار گرفت و عناصری از يگانهای پيشرو توانستند در
منطقه موسوم به حرمه در خميدگی كيسه مانند رودخانه دجله در شمال پل
القرنه ،از اين رودخانه عبور نموده و در كرانه غربی دجله پياده شوند .ليکن
اتکاء به عقبه آبی ،نداشتن جادههای مواصالتی و بروز مشکالت در ترابری و
پشتيبانی و اجرای پاتكهای متوالی و سنگين زرهی دشمن سبب گرديد كه
اين پل از قطعات مجزا از جنس يونوليت كه به هم وصل می شدند ساخته شده بود ،تا نيازمندی به استفاده از قايق را بـرای
حمل نيرو و تجهيزات كاهش داده و عبور از هور را تسريع نمايد.
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پس از شش روز نبرد و مقاومت دليرانه ،نيروهای خودی كليه مناطق
متصرفی را تخليه و به مواضع اوليه در جزاير مجنون و كرانه شرقی هور
عقبنشينی نمايند .البته پايگاههايی در منطقه هور در تصرف رزمندگان ايران
باقی ماند.
هم زمان با اجرای عمليات بدر ،نيروی هوايی عراق مناطق مسکونی تهران را هدف قرار
داد و متقابالً اولين سری از موشك های زمين به زمين ايران شهرهای مهم عراق را نشانه
گرفتند و دامنه جنگ شهرها گسترش يافت و يکی از موشكهای ايران به بانك مركزی
عراق به نام رافدين اصابت كرده و خسارات فراوانی به آن وارد كرد.
به طور كلی میتوان گفت كه در عمليات بدر ،دشمن با بهرهگيری مطلوب از زمين ،نيروهای
زرهی ،آتش توپخانه صحرايی و نيروی هوايی همراه با بهكار گيری جنگافزارهای شيميايی در
سطح وسيع ،توانست كنترل صحنه را نگه داشته و هجوم سنگين ايران را دفع نمايد.
اين عمليات به نيروهای خودی نشان داد كه با وضعيت موجود پيروزی بزرگی را
نمیتوانند به سادگی در دسترس خود داشته باشند.
عالوه بر عمليات بزرگ بدر در سال پنجم جنگ ،پنج عمليات آفندی محدود ديگر در
جبهه جنوب به نامهای قدسهای 1تا  2عليه پايگاههای عراقی در منطقه هور انجام شد كه
منجر به وارد شدن تلفات و ضايعاتی به ارتش عراق گرديد.
استفاده عراق از جنگافزارهای شيميايی در سطح گسترده و تالشهای ايران برای
انعکاس جهانی اين اقدام عراق ،به تدريج و تا حدودی توانست افکار عمومی جهانيان را جلب
كرده و شورای امنيت طی بيانيهای كاربرد اين نوع جنگافزار را از سوی عراق محکوم ساخت
كه عراق به شدت با آن مخالفت كرد و طارق عزيز وزير امور خارجه عراق اعالم داشت «ما
مجاز به استفاده از هر وسيله برای دفاع از خود هستيم».
در پايان اسفندماه اين سال« ،خاوير پرز دو كوئيار» دبير كل وقت سازمان ملل يك
طرح هشت مادهای را جهت اظهار نظر به دولتهای ايران و عراق ارائه كرد كه طی آن از
طرفين خواسته شده بود به صلح عالقهمندی نشان داده ،آتشبس را پذيرفته و به ويژه از
كاربرد سالحهای كشتار جمعی خودداری نمايند و همچنين حمله عليه هواپيماهای
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غيرنظامی و كشتیهای تجاری و نفتكشها را متوقف كرده و آماده مبادله اسرای جنگی
باشند .چون از نظر دولت ايران نکات مثبتی در اين طرح وجود داشت ،لذا عالقهمندی خود
را به صلح اعالم نمود .اما نهايتاً در سير حوادث و تحوالت سياسی ـ نظامی ،طرح هشت
مادهای دبير كل سازمان ملل متحد نيز راه به جايی نبرد.
در اسفند ماه سال پنجم ،حضرت امام راحل(ره) طرح سه نيرويی شدن سپاه پاسداران
را تصويب نمودند.
در نگاه كلی به وضعيت جنگ در سال پنجم میتوان گفت كه ادامه برقراری توازن
قدرت بين ايران و عراق مانع از آن می شد كه جنگ به سرنوشت قطعی مورد انتظار ايران
منتهی شود.
جنگ در سال ششم (مهرماه  74ـ مهرماه )71
عملیات والفجر( 8فتح فاو)

گفته شد در سالهای سوم ،چهارم و پنجم جنگ ،به نوعی توازن قوا بين ايران و عراق
برقرار شده بود كه در نتيجه اين توازن ،وضعيت عمومی جنگ حالت فرسايشی به خود
گرفته بود.
ايرانيان از لحاظ روحيه و خستگیناپذيری و تالش برای كسب پيروزی و سركوب
شديد رژيم بعثی عراق ،قدرتمند به نظر میرسيدند و نيروی نظامی ايران مصمم به درهم
كوبيدن دشمن بود ،ولی فشارهای اقتصادی ،سياسی و مشکالت عظيم تأمين اقالم و قطعات
مورد نياز نيروهای زمينی ،هوايی و دريايی ارتش و تجهيزات مورد نظر سپاه پاسداران سبب
می گرديد كه توان رزمی نيروهای خودی در سطح مطلوب قرار نگيرد .از سوی ديگر عراق با
دريافت كمك های مالی و تجهيزاتی و اطالعاتی هم از سوی كشورهای عربی و هم از سوی
اردوگاه شرق و غرب به شدت حمايت میشد و ضعفهای عملياتی خود را جبران میكرد.
جنگ نفتكشها و فشار اقتصادی ناشی از آن ،جنگ شهرها و تنگناهای تجهيزاتی ايران
برای اقدامات تالفیجويانه و انتقامی مؤثر و كاربرد جنگافزار شيميايی توسط دشمن،
توانايیهای ايرانيان را برای كسب اهداف سياسی ـ نظامی استراتژيك خود كاهش میداد و
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بين اراده رزمی و ميل جنگجويی قوای ايران و توان تجهيزاتی عراق توازن و تعادل را برقرار
میكرد .در سالهای فوقالذكر ،ايران سالی يك بار يك حمله بزرگ را میتوانست تدارك
ببيند كه آن ها هم نهايتاً در نتيجه اين توازن قوا و علل ديگر نتواستند به اهداف طرحريزی
شده آنطور كه بايد دست پيدا كنند.
در سال ششم جنگ فکر عبور از رودخانه اروند و تهديد بصره از سمت جنوب كه در
سال چهارم هم مطرح شد و به دليل كمبودهای تجهيزاتی سرانجامی نيافته بود مجدداً در
ذهن فرماندهان و طراحان عملياتی به ويژه سپاه پاسداران قوت گرفت و اين بار با مالحظه
وضعيت ،عبور از اروند و تصرف شهر بندری فاو در منتهیاليه جنوبی عراق و تهديد بصره از
سمت جنوب در دستور كار طراحی قرار گرفت كه باألخره پس از طرحريزی آن به نام
عمليات آفندی والفجر 9و تهيه و آمادگی نيروها در  39/11/23به مرحله اجرا درآمد.
اين عمليات در سه محور انجام شد .نخست در منطقه اروندكنار جهت تصرف شهر
بندری فاو و حركت از جاده ابوالخصيب به سمت شمال و به طرف بصره به عنوان تك اصلی،
در اين محور نيروهای غواص و قايقسوار سپاه پاسداران به عنوان نيروی خط شکن و
لشکرهای پياده در دو قرارگاه نوح و كربال به دشمن يورش آورده و نيروهای ارتش جمهوری
اسالمی ايران نيز شامل قرارگاه رعد نيروی هوايی و پوشش فضای عمليات و پدافند زمين به
هوا و همچنين گروهها ی رزمی هوانيروز برای پشتيبانی آتش ،حمل نيرو ،مهمات ،تجهيزات
و تخليه مجروحين و به ويژه اختصاص بيش از  233قبضه توپ از انواع كاليبر ،عمليات اين
محور را پشتيبانی می نمودند .نکته شايان ذكر قدرت چشمگير آتش پشتيبانی بود كه اين
تعداد جنگافزار توپخانه با شليك دهها هزار گلوله به وجود آوردند.
در محور دوم ،تك پشتيبانی محدودی توسط سپاه انجام شد و باألخره در محور سوم از
شلمچه تا كوشك يعنی در يك امتداد  23كيلومتری حدود  2لشکر از نيروی زمينی در يك
عمليات آفندی كه در واقع تك پشتيبانی كل عمليات محسوب میشد در منطقه شرق بصره
وارد عمل شدند.
عمليات تك اصلی با موفقيت و غافلگيری انجام و بندر فاو تصرف شد و پرچم پرافتخار
ايران برفراز آن برافراشته شد .اما در محورهای پشتيبانی اگرچه هدفها تأمين نگرديد ،ولی
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در درگير كردن دشمن در اين منطقه و تسهيل عمليات تك اصلی كامالً مؤثر بود .اگرچه
مرحله اول عمليات كه تصرف سرپل در منطقه فاو و غرب رودخانه اروند بود با موفقيت انجام
شد (مساحت منطقه متصرفی حدود  333كيلومترمربع بود) ولی اهداف بعدی اين عمليات
كه پيشروی به سوی بصره از سمت جنوب و بندر امالقصر به سمت غرب منطقه بود به علت
مقاومت سرسختانه عراق و محدوديت تحرك و گسترش يگانهای مانوری خودی به علت
جنس و شکل زمين مقدور نگرديد .متقابالً تالش عظيم عراق با  72روز پاتكهای مداوم
برای بازپسگيری فاو نيز با ناكامی روبهرو گرديد كه آتش توپخانههای مستقر در جزيره
آبادان همراه با مقاومت رزمندگان نقش اساسی در دفع اين پاتكها داشتند.
فعاليت نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران چه از نظر پوشش هوايی منطقه،
پشتيبانی آتش ،حمل نيرو و تجهيزات ،عکسبرداری هوايی و به ويژه عمليات پدافند زمين به
هوا با روش ابتکاری عملياتی كه موجب سرنگونی بيش از  33فروند هواپيماهای دشمن
گرديد از جمله نکات جالب توجه نيروی خودی در عمليات فتح فاو و پدافند از آن میباشد.
در عمليات والفجر( 9فتح فاو) اقدامات مشروحه زيرين از حساسيت خاص در
طرحريزی و اجرا و نگهداری منطقه متصرفی برخوردار بودهاند كه فهرستوار عبارتند از:
 )1جريان جذر و مد رودخانه اروند در شبانه روز كه باعث تغيير و سرعت جريان آب
رودخانه میگردد ،مشکالت زياد و متعددی را در عبور عرضی از آن چه به وسيله غواصان و
چه با قايق و يا نصب پل سبب میگردد كه در طرحريزی عمليات لحاظ گرديدند.
 )2رعايت اصل تأمين و حفاظت اطالعات بسيار شديد از لحظه آغاز طرحريزی ،تجمع
نيروها ،تهيه وسايل و تجهيزات ،آمادگی و باألخره زمان آغاز عمليات.
 )6آموزش غواصی به گروهی از بسيجيان و سپاهيان برای عبور از اروندرود به عنوان
يگانهای تازشی اوليه و غافلگير كردن نيروهای عراق.
 )9نصب يك پل ثابت در رودخانه اروند به طول تقريبی يك كيلومتر از ساحل اروندكنار
تا فاو كه از نظر محاسبات مهندسی و فنی در ساخت و نصب آن ،نکتهای بسيار در خور
توجه است.

عمليات نظامی در جبهه جنوب ...

اين پل كه تقريباً دو ،سه ماه پس از عمليات برای برقراری ارتباط زمينی بين ساحل
اروندكنار در ايران با ساحل فاو در عراق زده شد توسط جهادگران جهادسازندگی در قرارگاه
بعثت به سرپرستی آقای مهندس هاشمزاده انجام شد كه لولههای بسيار بزرگ فلزی كه در
كارخانجات لولهسازی اهواز ساخته میشد را به هم متصل كرده و در عرض رودخانه تا عمق قرار
داده و روی آن را با خاك محکم كردند و به اين ترتيب يك پل ثابت روی رودخانه اروند نصب
گرديد ،زيرا استفاده از پلهای شناور نظامی به علت عرض زياد رودخانه اروند امکانپذير نبود.
ساخت و نصب پل مزبور از ديدگاه مهندسی و فنی يك شاهکار محسوب میگردد ،اگرچه
هزينه بسيار سنگين را نيز در بر داشت.
ايران توانست فاو را نگهداری نموده و ارتباط عراق را با شمال خليج فارس تقريباً قطع
نمايد و ايران با كويت همسايه گرديد كه هر دو مسئله از ديدگاه ژئوپولتيکی هم برای عراق
و هم برای ايران و هم در صحنه معادالت سياسی بينالمللی حائز اهميت بسيار بود.
شايان ذكر است كه اگرچه منطقه متصرفی نگهداری و تثبيت شد ،اما عدم توسعه آن
به سمت بصره و بندر امالقصر و محصور ماندن سرپل از شمال و شرق توسط نيروهای عراقی
و اتکاء نيروهای ايران به عقبه آبی خود (رودخانه اروند) از ديدگاههای تاكتيکی و عملياتی و
استراتژيکی يك خطر محسوب میگرديد.
استراتژي دفاع متحرك عراق

(حمالت آفندي محدود عراق)

ارتش عراق پس از نااميدی از بازپسگيری فاو ،به دليل نگرانی از مواضع دفاعی خود در
مقابل تهاجمات غافلگيرانه آتی ايران درصدد نوعی تجديد نظر در راهبرد دفاعی خود برآمد و
برای تغيير وضعيت ،در بعضی از مناطق شروع به آفند كرد كه اين استراتژی به نام «دفاع
متحرك» معروف شده است.
اين راهبرد جديد نظامی عراق در اسفندماه  39شروع شد و با تصرف مجدد مهران
توسط عراق در ارديبهشتماه  1632خاتمه يافت .عراق در جريان عمليات موسوم به «پدافند
متحرك» جمعاً يازده عمليات آفندی محدود انجام داد كه نتيجه درخشان و سرنوشتسازی
نداشت .پنج عمليات از عمليات مذكور در جبهه جنوب اجرا و در مردادماه  1632مهران
بازپس گرفته شد و عراق بار ديگر در الك دفاعی فرو رفت.
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در ششمين سال جنگ عالوه بر والفجر 9ايران هفت عمليات آفندی محدود ديگر انجام
داد كه همه جنبه فرسايشی داشتند و چهار عمليات آن در جبهه جنوب بود كه از ميان آن-
ها عمليات كربال )32/3/13( 6برای تصرف اسکله مبدأ را میتوان نام برد.
چند روز پس از عمليات فاو ،بنابر درخواست عراق و ساير اعضای اتحاديه عرب (اردن،
تونس ،مراكش ،كويت ،عربستان ،يمن) شورای امنيت تشکيل جلسه داد كه دو هفته طول
كشيد و دبير كل و اعضای اين اتحاديه در سخنرانیهای خود ايران را متجاوز خواندند .ايران
در جلسات شورای امنيت شركت نکرد ولی نظرات خود را از طريق دبير كل سازمان ملل
متحد اعالم كرد1.
پنجم اسفندماه  1639قطعنامه شماره  292شورای امنيت صادر شد كه در واقع همان
طرح پيشنهادی اتحاديه عرب بود .اين قطعنامه مانند قطعنامههای قبلی از معرفی مسبب
جنگ خودداری و فقط طوالنی شدن آن را موجب نگرانی اعالم كرده بود .اين قطعنامه يك
سال و  9ماه پس از قطعنامه  222صادر شد.
عراق اعالم كرد چنانچه ايران قطعنامه 292را بدون قيد و شرط قبول كند عراق نيز آن
را میپذيرد؛ ولی ايران اعالم كرد اين قطعنامه ناقص ،بیاعتبار و غيرقابل اجرا است و در
شورای امنيت اعمال نفوذ میگردد ،زيرا شورا عراق را محکوم نکرده و مسئوليت جنگ به
عهده شورا

است2.

در يك ارزيابی كلی و با توجه به فتح فاو و تبعات سياسی ،جغرافيايی ،نظامی ناشی از
آن سال ششم جنگ را میتوان سال تغيير توازن نظامی به سود ايران دانست.

قطعنامههای مزبور و سياستهای دولت جمهوری اسالمی ايران و سياستهای تأثيرگـذار فرامنطقـهای و منطقـهای در بخـش عملکـرد
سياستهای منطقهای وشورای امنيت در جنگ تحميلی تشريح شده است.

عمليات نظامی در جبهه جنوب ...

جنگ در سال هفتم (مهرماه  71ـ مهرماه )77
تغییر جبهه اصلي از جنوب به شمال

پس از فتح فاو و احساس تغيير توازن در جنگ به نفع ايران و آسيبپذيری خطوط
دفاعی دشمن در مقابل تهاجم قوای خودی ،طرحريزی برای اجرای يك عمليات بزرگ با
هدف يکسره كردن كار جنگ آغاز شد.
برای اين عمليات جديد ،منطقه ابوالخصيب در كرانه غربی اروندرود و منطقه عمومی
جنوب بصره انتخاب گرديد تا اوالً شبه جزيره فاو به طور كامل تصرف شده و راه دريايی
عراق از خور عبداهلل مسدود گردد و ثانياً بصره از جنوب به محاصره درآيد.
كمبود نيروی مورد نياز و كاستی تجهيزات و ضرورت تأمل تا بسيج تازهای از نيروهای
مردمی برای تأمين نيروی كافی و علل ديگر از جمله عواملی بودند تا اجرای عمليات به
تأخير افتد .به هر حال عمليات در ابوالخصيب كه پيشبينی میشد سرنوشت جنگ را تعيين
كند و به همين علت از قبل ،والفجر 13نام گرفته بود در  32/13/6به مرحله اجرا درآمد ،اما
به علت هوشياری دشمن و احتماالً لو رفتن عمليات با واكنش شديد و حسابشده دشمن
مواجه گرديد و ناموفق شد و به كربالی 9تغيير نام يافت .بالفاصله پس از آن نيروی خودی با
شناسايی نقاط ضعف دشمن ظرف  16روز عمليات بزرگ كربالی 2را طراحی و آماده اجرا
كرد .در اين عمليات نيروی خودی با حمله از شمال به جنوب ،توانست پهلوی دشمن را
شکافته و آرايش آن را در هم بريزد .اين عمليات كه در تاريخ  32/13/19و با غافلگيری
دشمن آغاز شد 23 ،روز به طول انجاميد و خسارات و تلفات سنگينی بر عراق وارد نمود ،اما
قوای خودی به علت ضعف و كمبود نيرو و تجهيزات نتوانست به هدف اصلی خود يعنی
بصره دست يابد و سپاه پاسداران متحمل تلفات سنگينی شد ،به نحوی كه از نظر سازمان-
دهی يگانهای بسيجی تازه نفس مورد نياز دچار مشکل گرديده و توان الزم را برای عمليات
بزرگتر بعدی تقريباً از دست داد.
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شکستن خطوط دفاعی عراق در شرق بصره و عبور رزمندگان ايرانی از مواضع
مستحکم پدآفندی دشمن تحسين كارشناسان نظامی جهان را برانگيخت.
تنها دو روز پس از آغاز عمليات كربالی ،2يعنی ،از تاريخ  32/13/21سومين مرحله از
جنگ شهرها با بمباران سوسنگرد آغاز شد و به مدت  92روز ادامه يافت .در اين مرحله كه
 33شهر كشور ،هدف بمباران هوايی و حمالت موشکی دشمن قرار گرفت ،مجموعاً 6323
نفر شهيد و حدود يازده هزار نفر مجروح شدند.
در اولين دور از جنگ شهرها كه از  36/12/16پس از آغاز عمليات بدر شروع شد و به
مدت  69روز ادامه يافت 1227 ،نفر شهيد و حدود  9233نفر مجروح شدند .دومين دور
جنگ شهرها از  39/6/2آغاز گرديد و  19روز ادامه يافت و در اين مرحله  273تن شهيد و
حدود  1633نفر مجروح شدند.
البته عراق قبل از اين به كرات شهرهای اهواز ،دزفول ،شوش ،آبادان ،سوسنگرد،
كرمانشاه و ...را مورد حمالت موشکی ،توپخانه و هواپيما قرار داده بود ،ليکن حمله هوايی
عراق به تهران در اسفندماه  1636و عمليات مقابله به مثل ايران موجب گرديد كه مجموعه
اقدامات ايران و عراق در سه مرحله فوقالذكر به جنگ شهرها مشهور شود.
عراق اساساً از حمله به شهرها و مناطق مسکونی دو هدف را دنبال میكرد )1( :جبران
شکست نظامی در جبهههای نبرد؛ ( )2فشار روحی و روانی به مردم ايران .بنابراين هرگونه
ازسرگيری حمالت هوايی به شهرها و يا تشديد و گسترش آن ،نشاندهنده وضعيت نامطلوب
نظامی عراق در جبهههای نبرد و تالش برای بهبود آن تلقی میشد.
تداوم جنگ شهرها نتيجه مورد نظر عراق را در پی نداشت ،زيرا عمليات مقابله به مثل
ايران ،سبب میگرديد كه عراق به ناچار جنگ شهرها را متوقف نمايد.
از ديگر موضوعات مهم در سال هفتم جنگ ،تغيير جبهه اصلی از جنوب به شمال در
فروردينماه  1637بود ،زيرا محورهای وصولی به سمت بصره كه میتوانست مورد استفاده قوای
ايران باشد بسته و تقريباً غيرقابل نفوذ شده بود و ديگر آنکه سلطه ضعيف ارتش عراق بر
كردستان عراق و قدرت نيروهای كرد معارض عراقی كه با ايران همکاری میكردند سبب تسهيل
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عمليات نيروی ايران در شمال عراق میشد .مضاف بر اينکه شهر كركوك كه بعد از بغداد و بصره
سومين شهر بزرگ عراق میباشد میتوانست برای نيروهای ايران قابل وصول باشد.
در سال هفتم جنگ ،خط مشی راهبردی عراق ،برای فشار هرچه بيشتر قطع صدور
نفت ايران بود و به اين لحاظ حمالت هوايی عراق عليه پايانههای نفتی و نفتكشهای حامل
نفت صادراتی ايران تشديد گرديد و صدور نفت ايران با اشکال مواجه شد و عالوه بر آن
قيمت هر بشکه نفت به كمتر از  13دالر كاهش يافت و به اين ترتيب وضعيت اقتصادی
ايران رو به وخامت بيشتری گذاشت و به دليل كمبود شديد ذخاير ارزی واردات كشور دچار
مشکل گرديد و اقشار مستضعف ميانی جامعه با سختیهای روزافزونی مواجه شدند.
از ديگر رخدادهای مهم در بُعد سياسی جنگ در سال هفتم صدور قطعنامه 299
شورای امنيت است .دو ماه پس از عمليات كربالی 2 ،9و  3در اسفندماه  1632تالشهای
شورای امنيت برای تهيه و تنظيم قطعنامهای كه بتواند خواستههای ايران را نيز پوشش دهد
آغاز شد كه در پايان تيرماه  1633به صدور قطعنامه معروف  299منجر گرديد.
قطعنامه  299به گونه ای تنظيم و تهيه شده بود كه اگرچه تا حدودی حقوق ايران را
تأمين می كرد اما در عين حال تقدم و تأخر بندهای آن امکان محکوم كردن عراق را ميسر
نمی ساخت ،بنابراين جمهوری اسالمی ايران پذيرش قطعنامه را منوط به اصالح تقدم و تأخر
بندهای آن كرد .عراق اگرچه قطعنامه را پذيرفته بود اما با اصالح قطعنامه و جابهجايی
بندهای آن مخالفت كرد و همچنان بحث و گفتگو بر سر چگونگی اجرای قطعنامه ادامه
يافت و ايران آن را نه رد و نه قبول میكرد و تالشهای ديپلماتيك ايران در سازمان ملل
برای تعديل قطعنامه  299و ممانعت از صدور قطعنامه مجدد عليه ايران معطوف شد.
در نيمه اول  1633نيروی دريايی امريکا به بهانه حمايت از امنيت كشتيرانی تجارتی
بينالمللی ،به دعوت كويت به خليج فارس وارد شد و تالش امريکا برای افزايش تحريم
اقتصادی ـ نظامی ايران نيز شدت گرفت.
شوروی نيز از دو جهت در صدد بهرهبرداری برآمد .از يك طرف با نزديك شدن به
عراق كوشيد ثابت كند شوروی همپيمان مطمئنتری است و از طرف ديگر با تقويت نيروی
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هوايی عراق و بمباران تهران به مسئوالن جمهوری اسالمی تفهيم كند كه برای پارهای
مخالفتها با سياستهای شوروی بايد غرامت سنگينی را پرداخت نمايد.
در هفتمين سال جنگ قوای خودی عالوه بر كربال 9و  2چهار عمليات آفندی محدود
در جبهه های جنوب عليه دشمن انجام دادند كه در مجموع اين عمليات ،بر نيروی انسانی و
تجهيزات دشمن ،ضايعات و خسارات قابل توجهی وارد شد.
به اين ترتيب هفتمين سال جنگ در حالی پايان يافت كه علیرغم تثبيت توازن نظامی
به سود نسبی ايران كسب پيروزی بزرگ سرنوشتساز مورد نظر ميسر نگرديده و عالوه بر
آن ،دامنه فشارهای سياسی و اقتصادی عليه ايران گسترش يافت و موانع و دشواریهای
ادامه جنگ و فائق آمدن بر اين مشکالت و برخورداری از وضعيت مساعد برای خاتمه دادن
به جنگ بيش از پيش خودنمايی میكرد .در آغاز سال هفتم آقای هاشمیرفسنجانی كه
فرماندهی جنگ را بر عهده داشت اعالم كرده بودند كه تالش خواهد شد كه اين سال ،سال
تعيين سرنوشت جنگ باشد.
جنگ در سال هشتم (مهرماه  77ـ )76/1/29هشتم
پذیرش آتش بس

در پی تغيير صحنه اصلی جنگ از جنوب به شمالغرب نيمه اول سال هشتم جنگ،
قوای خودی چهار حمله را عليه دشمن سازمان داد كه منجر به تصرف پارهای مناطق مانند
ماووت و شهر حلبچه در كردستان عراق (منطقه عمومی سليمانيه) در  33/12/26گرديد.
پس از تصرف حلبچه ،دور جديد جنگ شهرها عليه ايران آغاز شد و برای اولين بار
موشكهای عراقی كه بُرد آنها به كمك تکنسينهای خارجی به ويژه آلمان ،آرژانتين و
روس افزايش يافته بود به تهران اصابت كرد .آغاز دور جديد جنگ شهرها با بمباران شديد
شيميايی حلبچه توسط رژيم بعثی عراق همزمان بود.
در خالل اين حوادث ،گفت وگوهای سياسی (ديپلماتيك) بر سر چگونگی اجرای
قطعنامه  299و تقدم و تأخر بندهای آن ادامه داشت.
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در اين سال ،فشارهای سياسی امريکا و شوروی بر ايران شدت بيشتری يافت و اعمال
تحريم های اقتصادی و نظامی بر ايران ،ظرفيت و توانايی كشور را در مقابله با عراق هرچه
بيشتر تحليل برد .در عوض عراق با دريافت كمكهای اطالعاتی از امريکا و كمكهای
تسليحاتی از شوروی و پارهای كشورهای غربی ،نيروهای مسلح خود را كامالً تقويت نمود به
طوری كه توازن قدرت نظامی به سود عراق تغيير كرد.
در فروردينماه  37امريکايیها به دو سکوی حفاری چاه نفت ايران در خليج فارس
حمله كردند و اندكی پس از آن در  1637/1/29دو فروند ناو و يك فروند ناوچه نيروی
دريايی ايران را در آبهای بندرعباس مورد حمله موشکی قرار دادند كه تلفات و ضايعات
سنگينی بر آنها وارد شد.
در  37/1/29عراقیها غافلگيرانه و پس از حمله گسترده شيميايی به خطوط پدآفندی
ايران در فاو ،با نيرويی در حدود  13لشکر به اين منطقه يورش آوردند و اين شهر سقوط كرد.
تغيير راهبرد نظامی عراق از تدافعی به تهاجمی ،در اثر ضعف توان اقتصادی و نظامی
ايران بود كه از اعمال تحريمهای گسترده و انزوای سياسی ناشی میشد و نقش اساسی را در
تغيير توازن نظامی به سود عراق دربرداشت.
مهار تهاجمات عراق در مرحله جديد ،امری بسيار دشوار بود .ارتش عراق در تداوم
تهاجمات خود در صبح چهارم خردادماه  1637حمله به منطقه شلمچه در خوزستان را آغاز
كرد كه منجر به سقوط شلمچه گرديد.
در روزهای پايانی خردادماه  1637شاخه نظامی گروهك منافقين (سازمان مجاهدين
خلق) مستقر در خاك عراق با كمك ارتش عراق كه آنها را تجهيز و سازمان داده بود به
مهران و دهلران هجوم آوردند.
در خردادماه  1637تهاجم نيروهای عراقی به جزاير مجنون در منطقه هورالعظيم آغاز
شد كه سقوط اين جزاير را در پی داشت.
در مورد علل سقوط اين مناطق میتوان به عوامل زير اشاره كرد:
الف) توسعه توان رزمی عراق به نحوی چشمگير.
ب) عدم توسعه توان رزمی ايران متناسب با گسترش دامنه جنگ.



 212معارف جنگ

پ) استفاده بیپروای عراق از سالحهای شيميايی.
در  37/9/12يك فروند هواپيمای مسافربری ايران بر فراز خليج فارس و در حالی كه
در كريدور بينالمللی پرواز میكرد با دو فروند موشك كه از رزمناو امريکايی وينسنس
شليك شده بود سرنگون گرديد كه به شهادت بيش از  293نفر مسافر و خدمه پروازی آن
منجر شد .اين اقدام جنايتكارانه با درگيریهای قبلی خليج فارس نشانهای معنادار از
تشديد بسيار خطير تهديدات و تخاصم امريکا عليه ايران بود.
تداوم حمالت عراق سبب گرديد كه مناطقی در محدوده جبهه ميانی نيز به اشغال
عراق درآيد .در اين مرحله و با احتمال هجوم محدود عراق به خوزستان ،قوای خودی ،شهر
حلبچه را تخليه كردند و در مجموع وضعيتی نگرانكننده در جبههها برای نيروهای مسلح و
مسئوالن نظام به وجود آمده بود.
با توجه به تهديدات جديد و تشديد فشارهای بينالمللی عليه جمهوری اسالمی ايران
به خصوص از جانب امريکا و شوروی و احتمال تداوم هر چه بيشتر تهاجمات عراق ،امام
خمينی(ره) با يك تصميم ناگهانی اوضاع را دستخوش تغيير كرد و روز دوشنبه 1637/9/27
جمهوری اسالمی ايران پذيرش قطعنامه  299شورای امنيت سازمان ملل متحد را رسماً
اعالم كرد (صدور قطعنامه در تاريخ  1633/9/29بوده است).
سه روز پس از اعالم پذيرش قطعنامه  299از سوی ايران يعنی در  ،37/9/61ارتش
عراق با هدف كسب امتياز در مذاكرات آتشبس و چانهزنی در مذاكرات ،تهاجم ديگری را در
منطقه جنوب و در شمال خرمشهر به اجرا درآورد ،به نحوی كه خرمشهر در آستانه سقوط
قرار گرفت.
با صدور فرمان امام خمينی(ره) مبنی بر حضور هرچه سريعتر و هرچه بيشتر نيروهای
بسيجی و مردمی در جبههها و مقابله با تهاجمات جديد رژيم بعثی ،جنبش تازهای در
جبههها پديد آمد و نيروهای متجاوز به عقب رانده شدند.
در روز  1637/2/29آتشبس رسمی به وسيله دبيركل سازمان ملل اعالم شد و اندكی
بعد نيروهای ناظر سازمان ملل (يونيماك) در مرز مشترك ايران و عراق مستقر شده و عمالً
آتش بس بين دو كشور برقرار گرديد و مذاكرات طرفين با نظارت سازمان ملل متحد در
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سطح وزرای امور خارجه برای برقراری صلح و اجرای قطعنامه  299آغاز گرديد و حالت نه
صلح و نه جنگ بين ايران و عراق تا زمان سقوط رژيم صدام حسين ادامه يافت.
به طور كلی در سال هشتم جنگ ،جمعاً نُه عمليات آفندی در مقياس متوسط و
كوچك عليه نيروهای دشمن در سراسر جبههها به عمل آمد و در چهار ماه اول سال 1637
دشمن نيز هشت اقدام آفندی بزرگ عليه قوای خودی انجام داد كه شرح و نتايج در اين
بخش (هفتم) بيان گرديد.
نتایج نبردهاي جبهه

جنوبي1

( 1371/3/31تا )1376/4/26
مناطع آزادشده و تصرفشده

 1232كيلومترمربع

خاك عراق

 1223كيلومترمربع

خاك ايران

تلفات عراق(نفر)

 263هزار

كشته و زخمی

19736

اسير

خسارات عراق

انهدام  113فروند هواپيما

انهدام  62فروند بالگرد

غنيمت  999دستگاه تانك و نفربر

انهدام  6133دستگاه تانك و نفربر

انهدام  293قبضه توپ

غنيمت  93قبضه توپ

غنيمت  693دستگاه ادوات

انهدام  993دستگاه ادوات

غنيمت  213دستگاه وسايل مهندسی انهدام  23دستگاه وسايل مهندسی
غنيمت  913دستگاه خودرو

انهدام  2673دستگاه خودرو

به نقل از كتاب كارنامه عمليات زمينی ،چاپ سپاه پاسداران ،ص .132
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تجارب راهبردي

 )1اگرچه نيروی انسانی ايثارگر و با روحيه و انگيزه نقش محوری و اصلی را در جنگ
ايفا میكند اما دارا بودن آموزش ،تخصص و مهارت امری حياتی و سرنوشتساز است.
 )2نيروی انسانی ماهر ،ورزيده و ايثارگر الزاماً بايستی مجهز به تجهيزات متناسب با
توانايی های دشمن بوده و سامانه پايداری از آماد و پشتيبانی ،در طول جنگ ،عمليات را
پشتيبانی نمايند.
 )6ديپلماسی و راهبرد سياسی فعال و پويا و شناخت محيط بينالمللی و تأثيرات آن
بايس تی با راهبرد نظامی همسو و همگام بوده و مديريت عالی جنگ با تعامل اين دو راهبرد
جنگ را از آغاز تا پايان اداره نمايد.
 )9كسب اطالعات استراتژيکی ،عملياتی و تاكتيکی از دشمن از واجبات جنگ است،
فرمانده فاقد اطالعات صحيح ،مانند سربازی است كه بدون تفنگ وارد جنگ میشود.
 ) 2داشتن متحدين و دوستان استراتژيك منطقهای و فرامنطقهای در سرنوشت جنگ
تعيينكننده است.
 )3در جنگ كاربرد اصول جنگ و فراهم كردن توان رزمی برتر نسبت به دشمن اجتناب
ناپذير است.

عمليات نظامی در جبهه غرب ...

عملیات نظامي در جبهه غرب
پس از آزادي خرمشهر



عملیات در منطقه عملیاتي غرب (جبهه میاني)
مقدمه

پس از تثبيت قطعی دشمن در منطقه غرب ،نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران در سال
اول و دوم جنگ با اجرای چندين عمليات محدود و نيمهگسترده تالش نمودند به آزادسازی مناطق
اشغالی و وارد آوردن تلفات و خسارات به دشمن ،نيروی متجاوز را در اين جبهه نگاه دارند و
عمليات اصلی عمدتاً در جبهه جنوب (خوزستان) انجام شد .عمليات نيمهگسترده آفندی خودی در
سال اول و دوم جنگ عمدتاً نبردهای موسوم به خوارزم (ارتفاعات ميمك) و عمليات شياكوه در
ارتفاعات مشرف به سرپل ذهاب و چندين عمليات محدود ديگر بود.
پس از عمليات آزادسازی خرمشهر در سال دوم جنگ و اتخاذ راهبرد تعقيب متجاوز،
عمليات آفندی در جبهه ميانی نيز انجام شد كه در اين مبحث به آن میپردازيم.
 )1اهداف عملیات

در منطقه عملياتی غرب اهداف استراتژيك در عمق خاك عراق مدنظر نبود ،ولی
اهداف تاكتيکی شامل رسيدن به ارتفاعات سركوب مرزی ،آزادسازی پاسگاههای مرزی و
حفاظت و تأمين محورهای نفوذی مورد توجه بود .در اين جبهه نفتشهر تنها شهری بود كه
تا پايان جنگ در اشغال باقی ماند و پس از پايان جنگ تخليه شد.
 )2شرح منطقه عملیات

منطقه عملياتی غرب از چنگوله (درجنوب) تا نوسود (در شمال) را شامل میگرديد.
استانهای ايالم و كرمانشاه در اين منطقه واقع شدهاند.
محورهاي عملیاتي

اين منطقه را میتوان از نظر عملياتی به چهار محور عمده ذيل تقسيم كرد:
 )2محور عملياتی ميمك
 )1محور عملياتی مهران
* سرتيپ 2ستاد علی نيكفرد.



 213معارف جنگ

 )6محور عملياتی سومار

 )9محور عملياتی قصر شيرين

 )3عملیات ارتش عراق در آغاز تجاوز

سپاه دوم عراق در منطقه تك خود را در محورهای عملياتی بدين شرح آغاز كردند.
الف) در محور عملياتی مهران لشکر 2پياده عراق با هدف قطع ارتباط منطقه عملياتی
جنوب و غرب و تصرف شهر مهران تجاوز خود را در سه محور فرعی آغاز كردند.
 )1در محور شمالی جاده مهران ـ صالحآباد را در منطقه كنجان چم مسدود ساخته و
ارتباط شهر مهران با شهرهای شمالی را قطع كردند.
 )2در محور ميانی به سمت شهر مهران حركت كرده و اين شهر را به تصرف در آوردند.
 )6در محور جنوبی جاده مهران ـ دهلران در منطقه چنگوله را مسدود و ارتباط استان
ايالم و خوزستان را قطع كردند.
ب) در محور عملياتی ميمك عناصری از لشکر 2پياده عراق به ارتفاعات ميمك تك
كرده و پس از تصرف اين ارتفاعات كنترل محور صالحآباد ـ سومار را بدست گرفتند.
ج) در محور عملياتی سومار لشکر 12زرهی عراق با استفاده از معبر ميانتنگ به شهر
سومار و از طريق شهر مندلی به نفتشهر تك خود را آغاز و اين دو شهر را به تصرف درآورد.
د) در محور قصر شيرين ـ سرپلذهاب نيروهای متجاوز در سه محور فرعی بدين شرح
تجاوز خود را آغاز كردند.
 )1در محور ميانی لشکر 3زرهی برای تصرف شهر سرپل ذهاب تك خود را آغاز كرد و
پس از پنج روز قصر شيرين را به تصرف درآورد و ارتباط اين شهر را با سرپل ذهاب قطع كرد.
 )2در محور شمالی لشکر 9پياده عراق ضمن تأمين جناح چپ سپاه دوم جهت كمك
به لشکر 3زرهی تك خود را از شمال به سمت شهر سرپلذهاب آغاز كرد.
 )6لشکر 9پياده پس از سقوط قصرشيرين تك خود را در محور جنوبی به سمت شهر
گيالنغرب آغاز كرد و پس از آنکه نتوانست شهر را به تصرف درآورد در ارتفاعات جنوبی
شهر مستقر گرديد.

عمليات نظامی در جبهه غرب ...
 )4عملیات نیروهاي خودي

در اين محورها از سال سوم الی هشتم جنگ ،عمليات متعدد آفندی و پدافندی در
سطح محدود ،نيمهگسترده و گسترده اجرا گرديد.
برای آگاهی بيشتر ،عمليات عمده در هر يك از محورها ،از سال سوم تا هشتم جنگ به
ترتيب تاريخ اجرا مختصراً شرح داده شدهاند و جزئيات مربوط به اهداف تاكتيکی (مأموريت)،
محورهای پيشروی ،طرح و تدبير عمليات ،وضعيت زمين ،استعداد نيروهای خودی و دشمن
و سازمان رزمی به صورت ترسيمی روی نقشه منطقه نشان داده شدهاند( .به اطلس نبردهای
ماندگار از انتشارات نيروی زمينی ارتش مراجعه نماييد).
توضيح اينکه در سال چهارم جنگ در منطقه عملياتی غرب عمليات عمدهای انجام
نگرفت و يگانهای طرفين به پدافند و مراقبت از منطقه پرداختند كه در اين مبحث اشاره
كوتاهی به عمليات آفندی نيمهگسترده و گسترده در اين جبهه (ميانی شامل استانهای
كرمانشاه و ايالم) در هر يك از محورهای چهارگانه مذكور به عمل میآيد.
 )1اهداف کلیات

الف) آزادسازی مناطق تحت اشغال.
ب) تصرف مناطق سوقالجيشی و استقرار نيرو.
ج) آزادسازی پاسگاههای مرزی.
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جدول( )1عمليات در محورهای منطقه عملياتی غرب
نوع عمليات

محور مهران

محور ميمك

عمليات

2

6

محور سومار محور قصرشيرين
1

9

جمع
13

آفندی
عمليات

6

1

1

2

ــ

پدافندی
جمع

3

6

2

12

1

عمليات

جدول ( )2نتيجه عمليات در منطقه عملياتی غرب
آفند

پدافند

جمع

شرح
عمليات موفق

9

6

11

عمليات ناموفق

2

2

9

جمع عمليات

13

2

12

عمليات نظامی در جبهه غرب ...

عملیات در محور مهران
 )1عملیات آفندي والفجر()1372/1/6( 3سال سوم)

عمليات والفجر 6به منظور انتقال هرچه بيشتر نيروهای دشمن از منطقه جنوب به غرب
و با هدف آزادسازی ارتفاعات مرزی ،تأمين محورهای نفوذی و بازپسگيری پاسگاههای مرزی
در منطقه عمومی مهران توسط قرارگاه مشترك عملياتی نجف متشکل از نيروهای ارتش و
سپاه با رمز «يا اهلل» در ساعت  26مورخه  1632/2/7اجرا و مدت  17روز ادامه يافت.
نيروهای عراقی در ارتفاعات 696معروف به «كله قندی» به مدت يازده روز مقاومت
نمودند ،ولی سرانجام مجبور به تسليم شده و هدفهای مورد نظر به تصرف درآمد.
نتایج عملیات

 )1بازپس گيری ارتفاعات نمکالن و زالوآب ،آزادسازی  633كيلومترمربع از خاك ميهن
اسالمی.
 )2تأمين محورهای ارتباطی كنجانچم ـ مهران به دهلران.
 )6آزادسازی پاسگاه های مرزی رضاآباد ،فرخ آباد ايران و پاسگاه های زالوآب و دوراجی
عراقی.
 )9آزادسازی شهر و دشت مهران.
 )2كشته و زخمی شدن بيش از  2333نفر از نيروهای عراقی و به اسارت درآوردن حدود
 933نفر از آنان.
 )3انهدام بيش از  233دستگاه تانك و نفربر و شش فروند بالگرد عراقی.
 )7وارد آوردن تلفات و ضايعات به هفت تيپ عراقی مستقر در منطقه.
 )2عملیات آفندي عاشورا (( )1373/6/21سال چهارم)

بعد از عمليات مسلم ابن عقيل ،تحركات دشمن تهديد ارتفاعات ميمك از طريق شمال
را نشان میداد .دشمن قصد داشت با تصرف مجدد ارتفاعات ميمك جاده جديداالحداث
«كاشیپور» و ارتباط مهران و سومار را قطع نمايد.
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عمليات عاشورا با هدف رفع تهديد از ارتفاعات ميمك و جاده كاشیپور توسط
قرارگاههای مشترك ارتش و سپاه به نامهای نجف و سلمان طراحی و در تاريخ 1636/7/22
با رمز «يا ابا عبداهللالحسين» به مدت شش روز اجرا گرديد.
نتیجه عملیات

 )1آزادسازی حدود يکصد كيلومتر از مناطق اشغالی.
 )2تأمين محور سرنی ـ ميمك ـ سومار.
 )6كشته و زخمی شدن  1233نفر و اسارت  193نفر از نيروهای عراقی.
 )9انهدام چهار تيپ و چهار گردان كماندويی عراق.
 )2انهدام  92دستگاه تانك و نفربر و دهها دستگاه خودرو و عراده توپ.
 )3انهدام دو فروند هواپيما و دو فروند بالگرد.
 )7به غنيمت گرفتن چهار دستگاه تانك و نفربر.
 )3عملیات آفندي کربال ()1371/4/9( 1سال ششم)

عمليات كربال 1با هدف بازپسگيری شهر مهران و آزادسازی ارتفاعات اطراف آن در
منطقه عملياتی غرب در تاريخ  1632/9/9با رمز «يا ابوالفضل العباس(ع) ادركنی» توسط
قرارگاه مشترك ارتش و سپاه طراحی و اجرا گرديد.
نتیجه عملیات

 )1شهر مهران به همراه ارتفاعات مرزی از جمله ارتفاعات قالويزان آزاد شد.
 )2حدود 13هزار نفر از نيروهای عراقی كشته و زخمی و  1213نفر به اسارت درآمدند.
 )6انهدام  113دستگاه تانك و نفربر.
 )9به غنيمت گرفتن  32دستگاه خودرو.

عمليات نظامی در جبهه غرب ...

عملیات در محور میمك
 )1عملیات پدافندي میمك (( )1373/11/20سال چهارم)

بخشی از ارتفاعات ميمك به نام ارتفاع فسيل به علت دارا بودن ديد و تير مناسب در
تمامی جهات از اهميت ويژهای برخوردار است .دشمن با هدف تصرف اين عارضه حساس در
ساعت  1912روز  1636/11/23مبادرت به تك نمود و عمليات به مدت چهار روز ادامه داشت.
رزمندگان گردان 199پياده از تيپ 93سراب ،تحت امر تيپ 6لشکر 91زرهی كرمانشاه
در مقابل دو گروهان كماندويی عراق ايستادگی كردند.
نتیجه

 )1نيروهای عراقی ابتدا يال ارتفاع  632و  622را اشغال كردند ،ولی سرانجام با پاتك
نيروهای خودی مجبور به تخليه منطقه شدند.
 )2كشته و زخمی شدن  33نفر از نيروهای عراقی.
 )6انهدام چندين انبار مهمات و سنگرهای اجتماعی و بخشی از جنگافزارهای سبك و سنگين.
 )2عملیات آفندي نصر( )1377/3/12( 2سال هفتم)

نيروهای ارتش عمليات نصر 2با هدف آزادسازی بخشهايی از ارتفاعات ميمك كه هنوز
در دست دشمن باقی مانده بود و همچنين برهم زدن تمركز نيروهای عراقی به منظور
پيشگيری از تصرف مجدد تمامی ارتفاعات ميمك توسط دشمن در منطقه عملياتی غرب
طراحی و در ساعت  23مورخه  1633/6/16با رمز «يا حسين مظلوم (ع) ادركنی» آغاز كرده
كه به مدت يك روز ادامه يافت.
نتیجه عملیات

 )1تصرف كليه اهداف پيشبينی شده.
 )2خنثی نمودن ديدهبانی دشمن از منطقه.
 )6كشته و زخمی شدن  933نفر و تعداد  63نفر اسير.
 )9انهدام  93تا  133درصد نيروهای عراقی.
 )2به غنيمت گرفتن تعدادی جنگافزار سبك و سنگين.
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 )3عملیات پدافندي شور و شیرین (( )1377/3/17سال هفتم)

در اجرای عمليات پدافند متحرك عراق كه بيشتر ابعاد سياسی را تعقيب میكرد ،عراق
با هدف ضربه زدن به نيروهای ايرانی و گرفتن اسير با كمك نيروهای منافقين اقدام به تك
در منطقه شور و شيرين واقع در منطقه جنوب ميمك نمود.
اين عمليات به مدت سه روز تداوم داشت و نيروهای ارتش جمهوری اسالمی ايران
توانستند از پيشروی دشمن جلوگيری نمايند.
نتیجه عملیات

 )1عقب راندن نيروهای دشمن كه موفق به نفوذ شده بودند.
 )2وارد آوردن تلفات و ضايعات به دشمن.
 )4عملیات پدافندي میمك (( )1377/1/2سال هفتم)

در اجرای استراتژی پدافند متحرك عراق كه اهداف سياسی را دنبال میكرد ،دشمن با
هدف ضربه زدن به نيروهای ايران و همچنين جلوگيری از تجمع آنان ،عملياتی را در منطقه
ميمك به منظور تصرف ارتفاع مزبور طراحی و در تاريخ  1633/2/2به مدت هشت روز اجرا
نمود .نيروهای عراقی با بکارگيری هفت تيپ پياده و كماندويی و  93فروند بالگرد عمليات
خود را آغاز كردند و توانستند بخشی از ارتفاع ميمك را به تصرف درآورند.
تيپ 93سراب توانست با ايثار و فداكاری از مواضع خود پدافند كرده و فقط بخش
كوچکی از ارتفاع به تصرف دشمن درآمد.
نتیجه

 )1اشغال بخش كوچکی از ارتفاع ميمك توسط دشمن.
 2233 )2كشته و 12هزار مجروح و  132نفر اسير از نيروهای عراقی.
 )6انهدام  19دستگاه تانك 9 ،دستگاه نفربر 111 ،عراده توپ و كاتيوشا و  23قبضه
خمپارهانداز عراق.
 )9سقوط سه فروند هواپيما و سه فروند بالگرد عراقی.

عمليات نظامی در جبهه غرب ...
 )1عملیات آفندي نصر( )1377/1/10( 7سال هفتم)

عمليات نصر 3با هدف تصرف كامل ارتفاع ميمك و بخشهای اشغالشده در تاريخ
 1633/2/2توسط قرارگاه عملياتی غرب طراحی و در ساعت  3933مورخه 1633/2/13
توسط يگانهايی از نيروی زمينی ارتش به مدت  16روز اجرا و در اين مدت  92پاتك
دشمن دفع گرديد.
نتیجه عملیات

 )1تصرف تپههای  373و  ،392كله چوب و قسمتی از تپه شهدا توسط نيروهای ايران.
 )2انهدام  63الی  33درصد به  11تيپ عراقی.
 )6تعداد 12هزار نفر كشته و زخمی و اسارت  132نفر از نيروهای عراقی.
 )9انهدام  19دستگاه تانك و  9دستگاه نفربر همراه با  11عراده توپ و بيش از 123
دستگاه خودرو.
 )2به غنيمت گرفتن تعدادی جنگافزارهای سبك و ساير تجهيزات و مهمات.
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عملیات در محور سومار
 )1عملیات آفندي مسلم ابن عقیل (( )1371/6/9سال سوم)

به دنبال ناكامی عمليات رمضان در منطقه جنوب ،به منظور كاستن از مقاومت دشمن
در آن منطقه تالش گرديد توجه دشمن به منطقه غرب جلب گردد.
عمليات مسلم ا بن عقيل با هدف عقب راندن دشمن از شهر سومار و آزادسازی
ارتفاعات مرزی توسط ارتش و سپاه طراحی و در تاريخ  1631/7/9با رمز «يا ابوالفضل
عباس(ع)» توسط قرارگاه مشترك نجف متشکل از نيروهای ارتش و سپاه اجرا گرديد.
نتیجه عملیات

 )1تصرف ارتفاعات كهنه ريگ و كيسکه در منطقه سومار و آزادسازی  123كيلومتر از
مناطق مرزی تحت اشغال.
 )2كشته و زخمی شدن بيش از  9333نفر از نيروهای عراقی.
 )6به اسارت درآمدن  622نفر از نيروهای دشمن.
 )9تحميل تلفات و ضايعات به پنج تيپ عراقی.
 )2انهدام  22دستگاه تانك و نفربر و تعداد زيادی عراده توپ.
 )3به غنيمت گرفتن  12دستگاه تانك و نفربر و بيش از  23عراده توپ و  63دستگاه خودرو.
 )2عملیات پدافندي ارتفاع ( )73/11/11( 402سال چهارم)

ارتفاع 932واقع در منطقه عمومی سومار به علت دارا بودن ويژگیهای خاص عارضهای
حساس و استراتژيك محسوب میگردد كه به مناطق شرق و غرب منطقه سركوب میباشد.
اين ارتفاع عالوه بر كنترل محورهای نفتخانه و نفتشهر بر كليه درهها و ارتفاعات همجوار
مسلط است .نيروهای عراقی با هدف تصرف اين ارتفاع در ساعت  3233مورخه
 1636/11/11مبادرت به تك نمود ه و با استفاده از اصل غافلگيری موفق شدند ارتفاع
موسوم به «كله قندی» را به تصرف درآوردند.

عمليات نظامی در جبهه غرب ...
نتیجه عملیات

 )1به تصرف درآمدن بخشی از مواضع نيروهای ايرانی در ارتفاعات «سان واپا» و مهم-
ترين آن ارتفاع كله قندی.
 )2وارد آمدن تلفات و ضايعات به نيروهای طرفين.
 )3عملیات آفندي نصر( )1374/4/9( 3سال پنجم)

عمليات محدود نصر 6در منطقه سومار با هدف انهدام نيروهای دشمن توسط تيپ93
سراب نيروی زمينی ارتش جمهوری اسالمی ايران طراحی و در تاريخ  1639/9/9با رمز «يا
حسين مظلوم(ع) ادركنی» در ارتفاعات كهنهريگ اجرا گرديد.
نتایج عملیات

 )1كشته و زخمی شدن  633نفر و اسارت هشت نفر از نيروهای عراقی.
 )2انهدام كامل يك گردان عراق و آسيب رساندن به سه آتشبار توپخانه.
 )6انهدام چهار دستگاه تانك ،چهار انبار مهمات و  13قبضه خمپارهانداز.
 )4عملیات آفندي تپه سرخه (نصر )1374/6/3( )8

عمليات تپه سرخه با هدف افزايش روحيه نيروهای خودی و وارد آوردن تلفات به
دشمن در منطقه سومار توسط تيپ 6لشکر 91زرهی كرمانشاه در ساعت  3133مورخه
 1639/7/6با رمز «يا سرور شهيدان ادركنی» آغاز گرديد و به اهداف خود دست يافت.
نتیجه عملیات

 )1كشته و زخمی شدن  133نفر از نيروهای عراقی.
 )2انهدام بيش از  16سنگر انفرادی و دو انبار مهمات عراق.
 )6انهدام چهار دستگاه تانك ،چهار قبضه خمپارهانداز 21 ،عراده توپ و دو دستگاه خودرو.
 )1عملیات آفندي کربال ()1371/10/23( 7سال ششم)

عمليات كربال 3با هدف پشتيبانی از عمليات كربال 2كه در منطقه عملياتی جنوب
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی با پشتيبانی نيروی هوايی ،هوانيروز و بخشی از توپخانه
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ارتش اجرا میگرديد توسط نيروی زمينی ارتش طراحی و در منطقه سومار و نفتشهر واقع
در منطقه عملياتی غرب اجرا گرديد.
اين عمليات به علت تأخير در اجرای عمليات كربال 2در جنوب غافلگيری خود را از
دست داد و نتوانست هدفهای تاكتيکی پيشبينی شده را تأمين نمايد .اين عمليات فقط
توانست از عمليات كربال 2در منطقه جنوب به طور نسبی پشتيبانی نمايد.
نتیجه عملیات

 )1آزادسازی  93كيلومترمربع از مناطق اشغالی.
 )2وارد آوردن  23الی  93درصد خسارت به  11تيپ عراقی.
عملیات در محور قصر شیرین
عملیات آفندي مهدي(عج) (()1376/1/1سال هشتم)

قرارگاه عملياتی غرب ،عمليات آفندی مهدی(عج) را با هدف تصرف ارتفاعات آهنگران
و تپه  329در منطقه عمومی سرپل ذهاب طراحی نمود .اين عمليات توسط لشکر 91زرهی
كرمانشاه و  2تيپ تکاور در ساعت  1333مورخه  1637/1/1به مدت يك روز اجرا گرديد.
نتیجه عملیات

 )1نيروهای خودی موفق به نگهداری هدفهای متصرفی نشدند و مجبور به عقبنشينی
شدند.
 )2انهدام  %23از يك گردان كماندويی و يك گردان پياده عراقی.
 )6وارد آوردن تلفات و به اسارت درآوردن  22نفر عراقی.
 )9انهدام قابل توجهی از ادوات دشمن.

عمليات نظامی در منطقه عملياتی شمالغرب


عملیات نظامي در منطقه عملیاتي شمالغرب
مقدمه

پس از به ثمر رسيدن انقالب شکوهمند اسالمی در سال  1629منطقه كُردنشين غرب
كشور دچار ناآرامی و ناامنی گرديد .نظام جمهوری اسالمی ايران به منظور برقراری ثبات و
آرامش در آن منطقه اقدام به تشکيل قرارگاه عملياتی موسوم به قرارگاه عملياتی شمالغرب
نمود و بخشی از نيروهای رزمنده مردمی همراه با نيروهای موجود ارتش جمهوری اسالمی
ايران در منطقه با كمك نيروهای اعزامی نسبت به ايجاد ثبات و امنيت داخلی اقدام نمودند.
كشور عراق كه جنگ تحميلی را در سال  1629عليه ايران آغاز كرد از ناراضيان كرد
ايرانی ،برای عدم آرامش منطقه كردستان حداكثر استفاده را نمود و ضمن حفظ مرزهای
خود در اين منطقه از عناصر ضدانقالب به انحاء مختلف پشتيبانی به عمل آورد .ارتش
جمهوری اسالمی ايران پس از آغاز جنگ تحميلی بخشی از نيروهای خود را به منظور
برقراری امنيت و تأمين راههای مواصالتی و كنترل راههای نفوذی منطقه اختصاص داد .شرح
اقدامات و عمليات انجام شده در مبحث مربوط به كردستان تشريح شده است.
در منطقه عملياتی شمالغرب در سالهای اول و دوم جنگ تحميلی هيچگونه درگيری
زمينی عمدهای بين ايران و عراق وجود نداشت .عمليات انجامشده در اين منطقه صرفاً
عمليات نامنظم داخلی عليه شورشيان كرد بود.
از سال سوم جنگ ،نيروهای مسلح ايران با توجه به اهداف استراتژی بازدارندگی،
(تنبيه متجاوز ،اخذ غرامت و فرسايش نيروهای نظامی عراق) با بهرهگيری از معارضين كرد
عراقی حدود  99عمليات گسترده ،نيمهگسترده و محدود در طول نوار مرزی و در عمق
خاك كردستان عراق به اجرا درآوردند .هدف از عمليات آسيب رساندن به تأسيسات حياتی
و صنعتی عراق و همچنين آزادسازی بخشهايی از كردستان عراق و سپردن آن به نيروهای
كرد محلی بود.

* سرتيپ 2ستاد علی نيکفرد.
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تغییر راهبرد دفاعي ایران در سال هفتم جنگ

پس از عمليات كربال 9و 2و تسلط عراق بر تمامی محورها و انسداد كليه محورهای منتهی به
بصره ،سپاه پاسداران تغيير راهبرد دفاعی را از منطقه جنوب به شمال اعالم كرد كه با تصرف قرارگاه
خاتماالنبياء اجرا گرديد .هدف از اين راهبرد كشاندن نيروهای اصلی عراق از منطقه جنوب به شمال
بود تا شايد گشايش در منطقه جنوب پديد آيد .در اجرای اين راهبرد سپاه پاسداران چندين عمليات
برون مرزی با همکاری معارضين كرد عراقی طراحی و اجرا كرد .اين عملياتها عبارتند از:
 )1عمليات نامنظم فتح1

1632/7/19

 )2عمليات كربال13

1633/1/22

 )6عمليات نصر9

1633/6/21

 )9عمليات نصر 9

1633/2/12

 )2عمليات بيتالمقدس2

1633/13/22

 )3عمليات بيتالمقدس6

1633/12/26

كليه عملياتهای فوق به مدت يكونيم سال قبل از عمليات والفجر 13كه در تاريخ
 32/12/29در منطقه حلبچه اجرا شد ادامه داشت و هدف اصلی آنها تصرف ارتفاعات
شمال شرق سليمانيه (منطقه ماووت) به منظور تأمين جناح عمليات والفجر 13بوده است.
عمليات بيتالمقدس 9و بيتالمقدس 2نيز در منطقه سد دربندیخان انجام و ارتفاعات
شاخسومر تصرف شد.
پس از پايان عمليات والفجر 13در حلبچه و عقبنشينی نيروهای سپاه پاسداران در
منطقه فاو عملياتی به نام بيتالمقدس 3در منطقه شمال سليمانيه اجرا شد كه موفق به
اشغال ارتفاعات سركوب بر منطقه قلعه ديزه و سد دوكان گرديد و دستآورد نظامی نداشت.
اهداف عملیات
الف) اهداف استراتژیكي

 )1تهديد شهرهای سليمانيه ،موصل ،كركوك و خطوط مواصالتی بين آنها.
 )2آسيب رساندن به تأسيسات حياتی و اقتصادی عراق.

عمليات نظامی در منطقه عملياتی شمالغرب

 )6وارد آوردن تلفات و ضايعات به ارتش عراق.
ب) اهداف تاکتیكي

اشغال ارتفاعات سوقالجيشی و حفاظت ،تأمين و كنترل محورهای نفوذی مرزی.
رزمندگان اسالم با كمك معارضان كرد عراقی در جهت تحقق اين اهداف تالش
ايثارگرانهای را آغاز نمودند ،ولی در اكثر عمليات انجامشده به علت نبودن پشتيبانی مؤثر
يگانهای توپخانه و هوانيروز (به علت در عمق بودن اهداف) ،نبودن راههای تداركاتی مناسب و
عدم همکاری كامل معارضان كرد نتيجه الزم به دست نيامد و نيروهای اعزامی فقط موفق به
وارد كردن ضربه و خسارت به نيروهای عراقی و تأسيسات حياتی به طور محدود شدند.
محدوده جغرافیایي منطقه عملیات

الف) منطقه عملياتی شمالغرب از شهر مرزی نوسود (مرز استانهای كرمانشاه و
كردستان) تا منطقه سيدكان عراق (مرز مشترك ايران ،تركيه و عراق) را شامل میگردد.
استانهای كردستان و آذربايجانغربی در اين منطقه واقع شدهاند.
ب) اين منطقه را میتوان از نظر عملياتی به چهار محور عمده تقسيم كرد:
( )1محور عملياتی مريوان

( )2محور عملياتی سردشت

( )6محور عملياتی پيرانشهر

( )9محور عملياتی اشنويه

عملیات ارتش عراق در آغاز تجاوز

سپاه يکم ارتش عراق مسئوليت عملياتی منطقه شمال عراق را به عهده داشت .اين
سپاه به علت فعال بودن عناصر ضدانقالب داخلی فاقد فعاليت عملياتی در آغاز تجاوز بود .از
اين سپاه فقط لشکر 7پياده در آغاز تجاوز به ارتفاعات مريوان و شهر نوسود تك نمود و اين
شهر را به تصرف درآورد.
در اين منطقه فقط محور عملياتی مريوان مورد تجاوز قرار گرفت و محورهای سردشت،
پيرانشهر و اشنويه توسط ضدانقالب داخلی كنترل میشد.
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عملیات نیروهاي خودي

الف) در اين محورها از سال سوم الی هشتم جنگ عمليات متعددی در ردههای
مختلف اجرا گرديد.
ب) برای آگاهی از وضعيت عملياتی در محورها ،عمليات اجراشده در هر محور (آفندی
و پدافندی) بهترتيب تاريخ اجرا مختصراً شرح داده شده است .در تشريح هر عمليات اهداف،
قرارگاه عملكننده و نتيجه عمليات (موفق يا ناموفق) ذكر شده است و جزئيات مربوط به
اهداف تاكتيکی ،محورهای پيشروی (طرح عمليات) ،وضعيت زمين ،يگانها و استعداد
نيروهای خودی و دشمن (سازمان رزم) در تصاوير نشان داده شده است.
ج) برای آگاهی از تعداد عمليات اجراشده در هر محور به جدول ( ،)1نتيجه عمليات به
جدول( )2و يگان عملكننده به جدول شماره( )6مراجعه شود.
جدول( )1عمليات در محورهای منطقه عملياتی شمالغرب
محور
نوع عمليات

سردشت

مريوان

محور

محور

پيرانشهر

اشنويه

جمع

عمليات
9

آفندی

6

1

2

13

عمليات
پدافندی

1

-

1

1

6

جمع

2

1

9

6

16

(جدول  )2نتيجه عمليات در شمالغرب
شرح

آفند

پدافند

جمع

موفق

2

2

7

ناموفق

2

1

3

جمع

13

6

16

عمليات نظامی در منطقه عملياتی شمالغرب

عملیات در محور مریوان
 )1عملیات والفجر()1372/6/26( 4سال سوم)

عمليات والفجر 9در منطقه عمومی پيشرفتگی شيلر در شمال مريوان با هدف تأمين
ارتفاعات شمال و شمالغرب مريوان ،پاكسازی بخشی از مناطق اشغالی ضدانقالب ،انهدام
نيروهای عراقی و قطع ارتباط عناصر ضدانقالب داخلی با عناصر پشتيبانیكننده خود در
عراق و نهايتاً خارج كردن شهرها و آبادیهای منطقه از برد آتش توپخانه دشمن توسط
قرارگاه مشترك ارتش و سپاه با رمز «يا اهلل يا اهلل يا اهلل» در تاريخ  1632/7/27اجرا گرديد.
اين عمليات گستردهترين عمليات در منطقه كوهستانی شمالغرب محسوب میگردد.
اين عمليات به علت كمبود تجهيزات و اطالعات و عدم همکاری الزم نيروهای معارض كرد
نتوانست كليه اهداف پيشبينی شده را تحقق بخشد.
نتیجه

 )1به كنترل درآوردن  633كيلومترمربع از خاك ميهن اسالمی و  733كيلومترمربع از
خاك عراق.
 )2تصرف منطقه شيلر و مسدود نمودن راههای نفوذی.
 )6انهدام  23گردان پياده 11 ،گردان كماندويی و  3گردان زرهی و توپخانه.
 )9كشته و زخمی شدن  233نفر و به اسارت درآوردن  932نفر.
 )2انهدام تعداد زيادی خودرو و تانك و نفربر و جنگ افزارهای مختلف.
 )3سرنگونی  12فروند هواپيما و  2بالگرد عراقی.
 )7به غنيمت گرفتن تعداد زيادی تانك و نفربر و خودروهای مختلف.
 ) 2عملیات آفندي والفجر()1374/12/1( 9سال پنجم)

عمليات والفجر 9به منظور كاهش فشار دشمن در منطقه فاو توسط سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با پشتيبانی نيروهای پشتيبانیكننده ارتش جمهوری اسالمی ايران با رمز
«يااهلل» در منطقه عمومی پنجوين و چوارتا آغاز گرديد.
در اين عمليات ارتفاعات كوخه ،نمنم ،ناصر ،مامیخالن به تصرف نيروهای ايران درآمد.
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پس از پايان عمليات نيروهايی از ارتش جمهوری اسالمی ايران برای تعويض نيروهای
سپاه پاسداران به منطقه اعزام گرديدند.
با به خطر افتادن شهر چوارتا و به منظور جلوگيری از تحکيم مواضع نيروهای ايران،
ارتش عراق پاتك سراسری خود را در تاريخ  1639/12/13به منطقه آغاز كرد.
نيروهای ايرانی كه در حال تعويض بوده و هنوز نتوانسته بودند مواضع پدافندی خود را
تحکيم نمايند پس از  17روز نبردی سخت مجبور به عقبنشينی شدند و عراق با پيروزی در
اين نبرد موفق گرديد خطر سقوط سليمانيه را برطرف سازد .اين عمليات به نام عمليات
پدافندی چوارتا شناخته میشود.
 )3عملیات آفندي والفجر()1377/12/24( 10سال هفتم)

عمليات والفجر 13در منطقه شمالغرب و در منطقه عمومی نوسود و حلبچه با هدف
تهديد سد دربندی خان و شهرها و محورهای مواصالتی اطراف آن توسط نيروهای سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و معارضين كرد عراقی در تاريخ  1633/12/29با رمز «يا رسول اهلل
(ص)» اجرا گرديد و به مدت  3روز ادامه يافت.
پس از سقوط شهر حلبچه نيروهای عراقی به علت كمبود نيرو و عدم نتيجهگيری از
حمالت گسترده هوايی با استفاده از بمباران شيميايی عليه مردم كرد عراق كه در حال ترك
حلبچه بودند كشتار بیرحمانهای را آغاز كردند و بزرگترين فاجعه قرن را به وجود آوردند.
با اجرای اين عمل ناجوانمردانه شهر حلبچه به يك شهر مرده تبديل گرديد و  2333نفر از
كردهای عراقی به شهادت رسيدند.
نتیجه

 )1به كنترل درآوردن  1233كيلومترمربع از خاك عراق.
 )2اسارت  2993نفر از نيروهای عراقی.
 )6كشته و زخمی شدن 13هزار نفر از نيروهای عراق.
 )9به غنيمت گرفتن  93دستگاه تانك 112 ،عراده توپ.
 )2ساقط نمودن  13فروند هواپيما و يك فروند بالگرد عراق.
 )3انهدام  273دستگاه تانك و نفربر عراق.

عمليات نظامی در منطقه عملياتی شمالغرب
 )4عملیات آفندي بیتالمقدس()1376/1/20( 1سال هشتم)

عمليات بيتالمقدس 2در منطقه شمالغرب و در منطقه عمومی مريوان با هدف
تصرف ارتفاعات كلهقندی ،سنگ معدن و شاخهكن شوكت توسط لشکر 29پياده و تيپ 22
تکاور در تاريخ  1637/1/23اجرا گرديد و هدفهای از قبل پيشبينی شده به تصرف درآمد.
نتیجه

 )1كشته و زخمی شدن تعداد زيادی از نيروهای عراقی و اسارت  63نفر از نيروهای دشمن.
 )2به غنيمت درآوردن مقادير زيادی جنگافزار و ساير تجهيزات نظامی.
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عملیات در محور سردشت
عملیات آفندي کربال ()77/1/21(10سال هفتم)

عمليات آفندی كربال 13در منطقهشمالغرب توسط قرارگاه رمضان و نيروهای اتحاديه
ميهنی كردستان عراق با هدف تصرف شهر ماووت عراق و تهديد خطوط مواصالتی عراق در
تاريخ  1633/1/22با رمز «يا صاحبالزمان(عج) ادركنی» آغاز شد و بهمدت  12روز ادامه
يافت.
اين عمليات به علت عدم الحاق دو قرارگاه عملكننده تصرف شهر ماووت (هدف اصلی)
تحقق نيافت ،ولی بخشهايی از مناطق كوهستانی عراق تحت كنترل درآمد.
نتیجه

 )1كنترل 223كيلومترمربع از خاك عراق به ويژه ارتفاعات نزديك به شهر ماووت.
 )2كشته و زخمی شدن  223نفر و اسارت  213نفر از نيروهای عراقی.
 )6انهدام  13دستگاه تانك و نفربر ،يك فروند بالگرد و  2عراده توپ عراقی.
عملیات درمحور پیرانشهر
 )1عملیات آفندي والفجر)1372/4/29( 2

عمليات والفجر 2با هدف كشاندن نيروهای عراقی به منطقه شمالغرب و كاهش فشار
دشمن در منطقه عملياتی جنوب توسط قرارگاه مشترك شمالغرب و قرارگاه حمزه
سيدالشهداء 1در منطقه پيرانشهر طراحی و توسط قرارگاه مشترك مالك اشتر متشکل از
قرارگاه لشکر 39پياده و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران در دو محور اجرا گرديد.
الف) عمليات نامنظم در محور شهيدان(كهنه الهيجان و هوار برخالء).
ب) عمليات منظم در محور پيرانشهر ـ حاج عمران.
اين عمليات در تاريخ  29تيرماه  1632با رمز «يا اهلل» آغاز و به مدت  26روز اجرا
گرديد و كليه اهداف پيشبينی شده به تصرف درآمد.
نتیجه

 )1تصرف پادگان حاج عمران و ارتفاعات اطراف آن و  93پايگاه دشمن.
 )2آزاد سازی  233كيلومترمربع از خاك عراق.
قرارگاه حمزه سيدالشهداء توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی تشکيل شده بود.

عمليات نظامی در منطقه عملياتی شمالغرب

 )6كشته و زخمی شدن  933نفر و به اسارت گرفتن  1233نفر از نيروهای عراقی.
 )9سرنگونی  3فروند هواپيما و  9فروند بالگرد عراقی و انهدام صدها تانك و نفربر.
 )2به غنيمت گرفتن  33دستگاه تانك و نفربر و  123دستگاه خودرو و بيش از 1333
قبضه جنگافزار سبك و سنگين.
 )2عملیات پدافندي حاج عمران ()1371/2/24

منطقه حاج عمران عراق كليد محور مواصالتی پيرانشهر و رواندوز محسوب میگردد.
ارتفاعات مشرف به اين محور در عمليات والفجر 2به تصرف نيروهای ايرانی درآمده بود.
ارتش عراق به منظور بازپسگيری اين ارتفاعات و آزادسازی محور مزبور عمليات
آفندی گستردهای را در تاريخ  1632/2/29به مدت چهار روز اجرا كرد و موفق گرديد بعضی
از نقاط اتکاء منطقه از جمله ارتفاع ( 2219كليد منطقه) را به تصرف درآورد.
نتیجه

 )1بخشی از مواضع نيروهای خودی به تصرف عراق درآمد.
 )2در اين عمليات نيروهای عراقی متحمل تلفات زيادی شدند و تعداد  33نفر آنان به
اسارت نيروهای ايرانی درآمدند.
 )6بيش از  22دستگاه تانك و نفربر و  2قبضه توپ عراقی منهدم گرديد.
 )9سرنگونی  29فروند بالگرد عراقی.
 )3عملیات آفندي کربال()1371/12/13 ( 6سال ششم)

عمليات آفندی كربال 7با هدف تصرف مجدد ارتفاع  2219واقع در منطقه حاج عمران
و ساير ارتفاعات مشرف به محور پيرانشهر ـ رواندوز توسط لشکر 39پياده در تاريخ
 1632/12/16با رمز «يا موالی متقيان(ع) ادركنی» آغاز گرديد .در اين عمليات گردان تکاور
لشکر 39با وجود چندين متر برف و سرمای شديد عمليات خود را آغاز كرده و پس از  2روز
نبرد مداوم موفق به تصرف ارتفاع ( 2219كليد منطقه) شد.
نتیجه

 )1آزادسازی و تصرف ارتفاع .2219
 )2كشته و زخمی شدن حدود  6333نفر و اسارت  272نفر از نيروهای عراقی.
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 )6انهدام دهها دستگاه تانك ،نفربر و خودرو.
 )9به غنيمت گرفتن  9دستگاه تانك و نفربر و تعداد قابل مالحظهای جنگافزارهای
سبك و سنگين.ی
 )4عملیات آفندي نصر()1377/9/1( 9سال هفتم)

عمليات آفندی نصر 9در منطقه حاج عمران با هدف تصرف تپه شهدا (يکی از ارتفاعات
كليدی مشرف به تنگه دربند) توسط لشکر 39اروميه در تاريخ  1633/9/1آغاز گرديد و اين
عمليات پس از سه روز با تصرف هدف تعيين شده به پايان رسيد ،ولی نيروهای عراقی با
كمك نيروهای منافقين اقدام به پاتك سنگينی عليه نيروهای خودی نمودند و مجدداً تپه
شهدا را به تصرف درآوردند.
نتیجه

 )1كشته و زخمی شدن  1933نفر از نيروهای عراقی و  93نفر از منافقين.
 )2انهدام سه دستگاه تانك و نفربر 19 ،عراده توپ 13 ،قبضه خمپارهانداز 33 ،دستگاه
خودرو و بيش از  923قبضه انواع سالحهای سبك و سنگين.
 )6به غنيمت گرفتن مقادير زيادی جنگافزار و ساير تجهيزات نظامی.
عملیات در محور اشنویه
عملیات آفندي قادر ()74/4/23

عمليات آفندی قادر اولين عمليات برون مرزی بود كه مستقالً توسط نيروی زمينی
ارتش طراحی و به طور مشترك با سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سه مرحله (دو مرحله
آفندی و يك مرحله پدافندی) اجرا گرديد .اين عمليات در منطقه سيدكان عراق توسط
قرارگاه عملياتی شمالغرب طراحی گرديد.
اهداف عمليات عبارت بود از:
 )1تصرف شهر سيدكان و تهديد محور مهم ديانا ـ رواندوز.
 )2تصرف ارتفاعات مهم و حساس و قطع خطوط ارتباطی و تداركاتی ضدانقالب.
 )6انهدام و تضعيف نيروی دشمن.
 )9آزادسازی بخشی از خاك عراق.
 )2تهديد راههای مواصالتی عراق.

عمليات نظامی در منطقه عملياتی شمالغرب

 )3افزايش كارآيی و روحيه نيروهای خودی.
مرحله یكم عملیات قادر

مرحله يکم عمليات آفندی قادر در تاريخ  1639/9/26اجرا شد و پس از  17روز تالش
به علت عدم اطالعات الزم ،عدم همکاری نيروهای كرد عراقی و نبودن راههای پشتيبانی در
تاريخ  9مرداد ماه  1639بدون دستيابی به تمامی اهداف مورد نظر به پايان رسيد .عمليات
قادرمرحله دوم عملیات قادر

مرحله دوم عمليات قادر در راستای تحقق اهداف مرحله يکم در تاريخ 1639/3/19
توسط قرارگاه مشترك ارتش و سپاه با رمز «يا صاحبالزمان(عج)» اجراگرديد .ولی علیرغم
پيشروی نيروها در عمق  62كيلومتری به علت عدم هماهنگیهای الزم تحقق اهداف
استراتژيکی شامل تصرف شهر سيدكان و تهديد محور ديانا مقدور نگرديد.
عملیات پدافندي قادر (محور لوالن)

نيروهای عراقی به منظور بازپس گرفتن مناطقی كه تحت تصرف نيروهای ايرانی بود
با تمركز نيروهای جديد و بهرهگيری از عشاير منطقه عليه نيروهای ايرانی مستقر در امتداد
محور لوالن ،در داخل خاك عراق در تاريخ  32/2/26اقدام به عمليات آفندی نمودند.
نيروهای ايرانی پس از سه روز پدافند و نبردی سخت به علت محدوديت نيرو و نامناسب
بودن وضعيت مواضع مجبور به عقبنشينی شدند.
نتیجه

 )1به كنترل درآوردن ارتفاعات حصارروست ،بربزينروست ،كاركزين ،لوالن ،گرد شوان،
باشکين و راههای نفوذی آن.
 )2كشته شدن  2333نفر ،زخمی شدن  6333نفر و اسارت  63نفر از نيروهای عراقی.
 )6ساقط شدن  3فروند هواپيما و  6فروند بالگرد.
 )9انهدام تعداد زيادی ادوات زرهی و مهندسی و خودروهای مختلف.
 )2انهدام  23تا  33درصد نيروهای عراقی موجود در منطقه.





پذيرش قطعنامه 299و...


پذیرش قطعنامه  198و تهاجم مجدد عراق به ایران
علل قبولي قطعنامه

نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران در دوران استراتژی تعقيب متجاوز و تحقق
نسبی اهداف پيش بينی شده ،به برتری نظامی الزم دست يافتند .حاميان شرق و غرب كه
تمايلی به پيروزی هيچ يك از طرفين جنگ نداشتند ،در صدد جلوگيری از بهره برداری
سياسی ايران از اين برتری شدند و سياست مهار دو جانبه را پيش گرفتند.
اساس سياست مهار دو جانبه عبارت بود از:
كمك به كشور عراق در حدی كه موجب پيروزی و يا شکست آن كشور در برابر ايران نشود.
در مقابل تحريمهای اقتصادی ايران به حدی برسد كه ايران نتواند به پيروزی قاطعی نائل شود.
مجموعه اقدامات انجام شده در اين راستا از جمله تشديد تحريمهای اقتصادی و فشار
بر مردم غيرنظامی مانند كشتار حجاج ايرانی در مکه معظمه ،قتل عام مردم حلبچه ،حمله
به برخی از شهرهای مرزی ،حمله موشکی به مناطق مسکونی و غيرنظامی و در نهايت اقدام
وحشيانه ناو «وينسنس» در حمله به هواپيمای مسافری جمهوری اسالمی كه به كشته شدن
 293مسافر غيرنظامی منجر شد ،موجب شد با توجه وضيعت سياسی ،نظامی و اقتصادی
كارشناسان سياسی ـ نظامی بلندپايه كشور به منظور پرهيز از هرگونه وضعيت ناگوار
احتمالی وضيعت را طی گزارشی به خدمت حضرت امام(ره) عرضه نمايند .اين گزارش
موجب گرديد كه امام(ره) با در نظر گرفتن مصالح ج.ا.ا در تاريخ  1637/9/27قطعنامه 299
را بپذيرند .برای آگاهی بيشتر از علل قبولی قطعنامه به بحث عملکرد شورای امنيت مراجعه
شود.
هجوم مجدد عراق

حکومت بعثی عراق پس از پذيرش قطعنامه توسط ايران دچار سردرگمی شد .ابتدا اين
پذيرش را مورد ترديد قرار داد و اقدام به بهانهجويی سياسی و تبليغاتی نمود .سپس با هدف
وارد كردن ضربه سنگين ،اشغال زمين و به اسارت گرفتن شمار بيشتری از نيروهای مسلح
* .سرتيپ 2ستاد علی نيکفرد.
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ايران ،در تاريخ  1637/9/61و بعد از آن تهاجم گسترده خود را در سه جبهه شمالی ،ميانی
و جنوبی آغاز كرد تا در مذاكرات بتواند از موضع قویتری برخوردار باشد.
تهاجم عراق درجبهه شمالي

ارتش عراق در روز  1637/9/61در جبهه شمالی در سه محور تهاجم خود را آغاز و تا
خط مرزی پيشروی كرد و در آنجا به وسيله نيروهای مستقر در مرز متوقف شد:
 )1محور حاج عمران ـ پيرانشهر.
 )2محور ارتفاعات دوپازا ـ سردشت.
 )6محور مريوان.
تهاجم عراق در جبهه میاني

ارتش عراق در  1637/9/61در جبهه ميانی (غرب) در پنج محور تهاجم خود را آغاز كرد:
 )1محور قصر شيرين ـ سرپل ذهاب :در اين محور تا گردنه پاتاق پيشروی كرده و با
پشتيبانی از عناصر ضد انقالب منافقين آنان را تا تنگه چارزبر به جلو فرستاد.
 )2محور قصر شيرين ـ گيالن غرب :در اين محور تا تصرف شهر گيالنغرب پيشروی
كرد.
 )6محور نفتشهر ـ سومار :در اين محور تا بخشی از شمال ايالم ،يعنی شهر ايوان
پيشروی كرد.
 )9محور ميمك ـ صالحآباد :در اين محور به سمت مركز استان ايالم پيشروی كرد و
توانست شهر صالحآباد را تصرف كند.
 )2محور مهران :در اين محور نيروهای عراقی پس از تصرف شهر مهران به سمت تنگه
ترشابه پيشروی كردند.
تهاجم عراق در جبهه جنوبي

ارتش عراق در روز  1637/9/61در جبهه جنوبی از سه محور تهاجم خود را آغاز كرد و
به پيشرفتهايی نائل گرديد.
 )1محور تنومه ـ شلمچه ـ خرمشهر.
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 )2محور نشوه ـ كوشك.
 )6محور موسيان ـ عينخوش.
اقدامات متقابل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران

در هنگام تهاجم مجدد عراق ،نيروهای ارتش جمهوری اسالمی در مرزهای بينالمللی و
نيروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بعضی از بخشهای داخل خاك عراق از جمله
شلمچه و كردستان مستقر بودند .اين نيروها با توجه به اطمينانی كه از قبولی آتشبس
داشتند انتظار تهاجم غافلگيرانه عراق را نداشتند .لذا با تهاجم ارتش عراق نيروهای موجود
در مواضع پدافندی غافلگير شده و ابتدا ناگزير به عقبنشينی شدند .ولی پيام امام موجب
گرديد نيروهای مسلح خود را بازيافتند .همچنين صدور اين پيام موجب حركت تودههای
مردم و آماده شدن نيروهای بسيج در عقبه جبههها گرديد و آنان به صورت خودجوش عازم
منطقه مورد تهاجم شدند .با تقويت نيروهای مسلح پاتك نيروهای ايرانی آغاز گرديد و
نيروهای مهاجم مجبور به عقبنشينی تا مرز شدند.
آخرین وضعیت جبههها
 )1جبهه جنوب

دشمن تا  63كيلومتری شمال خرمشهر پيشروی كرد ،بخشی از جاده اهواز ـ خرمشهر
را قطع كرد و پادگان حميد را مجدداً به تصرف درآورد .نيروهای عظيم مردمی كه به ياری
نيروهای مسلح شتافته بودند پس از  6روز درگيری نزديك توانستند دشمن را از تمامی
محورهای پيشروی جنوب مجبور به عقب نشينی كنند.
 )2جبهه میاني

دشمن در تمامی محورها تا عمق ده كيلومتری داخل خاك كشور پيشروی نمود.
نيروهای مسلح موجود در منطقه با همکاری نيروهای مردمی اعزامی از عشاير سلحشور
خزل ،بربلی و گنجوان با پشتيبانی هوانيروز توانستند نيروهای دشمن را در تمامی محورهای
پيشروی مجبور به عقبنشينی كنند.
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تنها محوری كه در عمق پيشروی نمود ،محور پاتاق به كرمانشاه بود كه در اين محور
نيروهای منافقين پس از تصرف شهر اسالمآباد توانستند ابتدا تا تنگه چارزبر پيشروی كرده كه
سپس در عمليات مرصاد متالشی شدند.
 )3جبهه شمالي

نيروهای عراق در امتداد ارتفاعات مرزی دو كشور در داخل خاك عراق متوقف و
نيروهای ايرانی در ارتفاعات مرزی مستقر شدند.
عملیات مرصاد

پس از رسيدن نيروهای عراق به سرپل ذهاب ،نيروهای سازمان منافقين خلق تحت
عنوان عملياتی با نام «فروغ جاويدان» با پشتيبانی نيروی هوايی عراق سوار بر خودرو از
نيروهای عراقی عبور كرده و خود را به اسالمآباد رساندند و از آنجا راهی شهر كرمانشاه
شدند .نيروهای مردمی منطقه با رسيدن بخشی از نيروهای دفاعی از منطقه جنوب با
پشتيبانی هوانيروز و نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران در تاريخ 1637/2/6
عمليات مرصاد را با رمز «يا صاحب الزمان(عج) ادركنی» آغاز و نيروهای متجاوز را در تنگه
چارزبر زمينگير و سپس سركوب و وادار به عقبنشينی نمودند .در اين عمليات بخش
عمدهای از نيروهای منافقين منهدم و مابقی تا مرز عراق به عقب رانده شدند.
آتش بس

عراق پس از تهاجم مجدد ،تحت فشار نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران مجبور
به عقبنشينی شد و در  1637/2/12به پذيرش آتشبس تن داد.
سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنيت كه در تاريخ  1637/2/17با شركت نمايندگان
دو كشور تشکيل شد ،زمان رسمی آتشبس را روز  29مرداد  1637اعالم كرد و از آن تاريخ
آتشبس در مرز مشترك دو كشور ،با حضور نيروهای ناظر سازمان ملل رسماً به اجرا درآمد.
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نتیجه

حوادث بعد از جنگ تحميلی عراق عليه ايران نشان داد كه عراق با داشتن آمادگی از
دعاوی خود عليه ايران چشم پوشيد و تمامی ظرفيت نظامی خود را عليه همسايه جنوبی
خود به كار گرفت و يك بار ديگر ثابت كرد كه حکومت آن كشور از اقدامات تجاوزكارانه
خود دست نخواهد كشيد و نبايد به آن كشور اجازه اظهار وجود در منطقه داده شود.
مصمم بودن ملت ايران در دفاع از ميهن اسالمی و وجود عوامل برترساز توان رزمی در
نيروهای مسلح ،كشور جمهوری اسالمی ايران را قدرت برتر منطقه به جهانيان معرفی كرد.
عراق علیرغم دريافت همهگونه پشتيبانی اطالعاتی و تداركاتی از كشورهای جهان و
همچنين تحمل ضربات ناشی از شکستهای پیدرپی ،دچار آن چنان هراسی از جمهوری
اسالمی ايران شد كه رؤيای تجاوز مجدد به خاك مقدس جمهوری اسالمی ايران را از ذهن
خود خارج ساخت و بدين ترتيب يکی از اهداف مهم استراتژی بازدارندگی تحقق يافت.
سرانجام جنگ تحميلی با اقتدار جمهوری اسالمی ايران به پايان رسيد و اينك ملت و
نيروهای مسلح ايران افتخار دارند كه تنها كشور و حکومتی در طول تاريخ ايران میباشند كه
بدون استمداد از قدرتهای برتر در مقابل دشمن متجاوز قد برافراشته و با ايثار خون و فداكاری-
های ملت و انجام عمليات متعدد نظامی دشمن را مجبور به عقبنشينی و خاك مقدس ميهن را
از لوث وجود آنان پاك كرد.
نکتهای را كه بايد دشمنان اين آب و خاك در نظر داشته باشند اين است كه ملت ايران (با
هر دين و مذهب و قوميت) ،سرزمين و اعتقادات خود را از هر چيزی باالتر دانسته و حاضرند با
تمام وجود در راه آن جانفشانی كنند .اينگونه ايثار و فداكاریها متأثر از عشق به باورها ،اعتقادات
دينی،و فرهنگ عاشورايی و وطندوستی است كه به عنوان عاملی برترساز در توان رزمی شناخته
میشود.
منابع
اردستانی ،حسين؛ تنبيه متجاوز؛ مركز تحقيقات سپاه پاسداران؛ تهران؛ .1693
دروديان ،محمد؛ علل تداوم جنگ؛ مركز تحقيقات سپاه پاسداران؛ تهران؛ .1692
دروديان ،محمد؛ آغاز تا پايان؛ مركز تحقيقات سپاه پاسداران؛ تهران؛ .1693
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دروديان ،محمد؛ روند پايان جنگ؛ مركز تحقيقات سپاه پاسداران؛ تهران؛ .1693
معاونت عمليات و اطالعات ،اطلس نبردهای ماندگار؛ نيروی زمينی ارتش؛ .1699
نبردهای زمينی؛ مركز تحقيقات سپاه پاسداران.

آماد و پشتيبانی (لجستيك) نزاجا در جنگ تحميلی


آماد و پشتیباني (لجستیك) نزاجا در جنگ تحمیلي
مقدمه

در تدبير عملياتی ،عوامل حساس ،مانور و آتش پشتيبانی تعريف میشود كه برای
پيروزی در جنگ بدون اطمينان از يك لجستيك كارآمد و كافی و مستمر امکانپذير
نمیباشد .تفاسير گوناگونی در تعريف لجستيك و راهبرد آن عنوان شده است ،ولی خالصه
اينکه لجستيك به مجموعه فعاليتهای آماد ،ترابری ،تعمير و نگهداری ،تخليه و بستری،
ساختمان و امور كارگری اطالق میشود .اظهار نظر در اين مورد كه برای پشتيبانی از يك
رزمنده  19نفر بايستی در پشت جبهه فعاليت نمايند كافی نيست .بلکه پشتيبانی از يك ارتش
در جنگ ،در جميع جهات عزم ملی را با استفاده از كليه ظرفيتهای مالی ،مادی ،كشاورزی،
تکنولوژی ،اجتماعی و سياسی طلب مینمايد.
در پيروزی انقالب اسالمی در 22بهمن 1627گرچه ارتش از نظر سازمانی ،سلسله
مراتب انضباط و سازمان اداری آسيب ديد ،اما با فرمان امام از پاشيدگی و اضمحالل رهايی
يافت .علیرغم نارسايی در يگانهای رزمی و پشتيبانی رزمی ،يگانهای لجستيکی (شامل
آمادگاههای عمومی ،صحرايی ،مهماتی) دست نخورده و قادر به انجام وظيفه و مأموريتهای
واگذاری بودند ،زيرا آمادگاهها جهت مداومت عمليات اقالم عمده و قطعات يدكی را ذخيره
داشتند .پس از شروع جنگ تحميلی ،وزارت دفاع ،معاونت لجستيکی و فرماندهی لجستيکی
نزاجا از هر طريق ممکن در تأمين نيازمندی يگانها تالش كردند .به علت تحريم تجهيزات و
ادوات امريکايی ،يگانهای تعميراتی نهايت تالش را در آماده سازی وسايل و تجهيزات به
عمل آوردند .مراكز صنعتی و كارخانجات دولتی و خصوصی با اعزام گروهها و تيمهای
تعميراتی به جبهه تأثير قابل مالحظهای در حاضربکاری تجهيزات داشتند .به طور كلی
خريد خارجی و تهيه قطعات يدكی تانك و خودرو ،توپ و قطعات يدكی الکترونيکی ،در
مقايسه با آنچه دشمن دريافت میكرد ،بسيار ناچيز بود .طبيعی است كه هزينههای دو
كشور در رابطه با جنگ نيز نابرابر و نامتعادل باشد .در چنين جنگ نابرابر لجستيکی،
مقاومت هشت ساله و بيرون راندن دشمن در مقاطع مختلف ،بيهودگی ادامه تجاوز را بر
* سرتيپ 2ستاد مرتضی بايندريان (شادروان).
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متجاوز آشکار ساخت .در حالی كه نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران متکی به ايمان،
فداكاری ،شجاعت رزمندگان و توانايیهای خود در دفاع مقدس تالش میكرد.
از سوی ديگر دشمن بعثی به طور مستمر در ايجاد رابطه با شيوخ عرب و حکومتهای
حامی خود برای دريافت كمكهای خارجی از هر طريق و به هر صورت فعاليت میكرد.
علیرغم اينکه 92درصد ساز و برگ نيروی نظامی عراق ،ساخت روسيه بود ،حتی
فروش عظيم سالحهای ساخت روسيه ،به وسيله ارتش مصر كه میخواست خود را از شر
تجهيزات نظامی شرقی خالص و در تسليحات خود تجديد نظر كند ،نيازهای ارتش عراق را
برآورد نکرد  .بدين منظور به كشورهای مختلف روی آورد و كشورهای اتريش ،آلمان ،فرانسه،
انگليس ،شيلی ،برزيل ،چين ،روسيه ،حتی كشور بیطرف سوئيس در فروش انواع تجهيزات
به عراق ،مقابل ايران بودند .در  1992روسها در يك نياز دو طرفه با عراق ،تجهيز ارتش
عراق را از سر گرفتند .هنگامی كه ابتکار عمل در جنگ زمينی ،كامالً با نيروهای مسلح ايران
بود ،روسيه نمیخواست شکست عراق را كه همپيمان او بود بپذيرد ،زيرا در تجارت
تسليحاتی آينده او اثرات منفی داشت.
تاريخ جنگ ،گفته و ناگفتههای بسيار دارد كه ناگفتههای لجستيکی آن پس از جنگ و
اطالع از آنچه مطبوعات بينالمللی و مندرجات خبرنگاران ،مورخان و دستاندركاران
مینگارند تجزيه و تحليل فعاليتهای انجامشده را آسان كرده و تجارب حاصله را در اختيار
آيندگان میگذارد.
اهمیت لجستیك

اهمیت لجستیك (آماد و پش)

بدون برآورد صحيح و حصول اطمينان از كفايت آمادهای دهگانه :از جمله جيره،
تجهيزات ،اقالم بهداری ،سوخت ،مهمات ،اقالم عمده جايگزين ،قطعات يدكی و ديگر عناصر
مهم آن ،پشتيبانی (تعميراتی ـ ترابری) و ذخيره عملياتی مهمات ،اجرای كامل مأموريت
مورد ترديد است.

آماد و پشتيبانی (لجستيك) نزاجا در جنگ تحميلی
آماد طبقه 1

الف) يگانهای مستقر در مناطق عملياتی با داشتن جيره عملياتی ـ اضطراری ،جز در
موارد جابهجايی سريع يا زمانهای حساس حمله و دفاع ،از غذای گرم استفاده مینمودند.
در منطقه عقبه يگانها و پشتيبانی مناطق ،خبازخانهها و آشپزخانه ثابت و صحرايی مستقر
بودند .حتی در بيشتر مناطق ،در نيمه دوم سال 29به بعد ،كارخانههای يخسازی مستقر بود
كه در حمل و نقل و استهالك خودرو جهت حمل يخ از شهرستانها و كيفيت تدارك يخ
صرفهجويی میشد.
ب) دشمن به تقليد از سيستمهای لجستيکی ارتشهای غرب ،از جيرهها و كنسروهای
متفاوت استفاده میكرد.
آماد طبقه 2

الف) فرماندهی (آماد و پش) نزاجا در طول جنگ تحميلی ،پوشاك و تجهيزات مورد
نياز را از طريق مناقصه با كارخانجات داخلی تهيه مینمود .كارگاه خياطی سازمانی و مستقل
نيز در خيابان خواجه نظامالملك و آبيك داير نموده بود .در سالهای دوم جنگ به بعد با
زندانهای مشهد ،اصفهان ،قزلحصار ،تبريز و كرمان جهت دوخت پوشاك ،عقد قرارداد شد
كه با احتساب تهيه پوتين ملی و خريد از ساير توليدكنندگان داخلی و تهيه پوشاك و
تجهيزات به طور كلی ،در تهيه آماد طبقه 2خودكفايی كامل وجود داشت.
ب) در مشاهدات وضع ظاهری اسرای عراقی مشخص گرديد كه كل پوشاك و
تجهيزات آنان خارجی و وارداتی میباشد.
سررشته داری ارتش عراق ،ظرفيت تهيه تجهيزات و ملبوس ارتش در حال توسعه و
افزايش كمّی صدام را نداشت .به علت حمايتهای دالری شيوخ عرب و استخدام عمده نيروی
كار در ارتش ،تمايلی به ايجاد كارخانجات و توليدات داخلی در نظام بعثی عراق ديده نمیشد.
بنابراين به دنبال رفع نياز از خارج و خريدهای خارجی از واسطههای سرشناسی بود كه قادر
به ايجاد روابط بينالمللی حسنه به خصوص با امريکا باشند .در اين مورد جان ميچل وزير
دادگستری دولت نيکسون ،به دنبال ماجرای واترگيت شركت مشاورهای بينالمللی پژوهش
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جهانی را تأسيس كرد .شريك وی يکی از افسران نيروی دريايی امريکا به نام سرهنگ جك
برنان ،مشاور نظامی نيکسون بود.
در سال 1996برنان با سركيس سوغناليان آشنا شد كه قرار بود نخستين فروش هلی-
كوپترهای امريکايی به عراق را به انجام برساند .سركيس سوغناليان بزرگترين دالل
تسليحاتی عراق بوده است .در سال  1996آنها در بازگشت از بغداد در ژنو توقف كرده و در
آنجا با آگينو ،معاون نيکسون ـ رئيس جمهور سابق امريکا ـ صحبت كردند .آگينو نماينده
شركت پانايست بود كه برای ارتش عراق يونيفرم نظامی تهيه میكرد .پانايست به شركت-
های كرهای و تايوانی برای تهيه پوشاك روی آورد ،اما آنها نمیتوانستند سفارش
191ميليون دالری عراق را يكجا انجام دهند .برنان وقتی از همه جا نااميد شد ،به خاطر
آورد كه بلوك شرق با توجه به نيروی ارزان كار كه تقريباً در حد صفر است ،برای اين
سفارش مناسب است .بدين ترتيب پای ريچارد نيکسون به فروش وسايل نظامی به عراق باز
شد .روز  6می  1999نامهای به دوست شخصی خود نيکوالی چائوشسکو رئيس جمهور وقت
رومانی نوشت و در اين نامه برنان و ميچل را به رهبر رومانی معرفی نمود .در نامه آمده بود:
«مطمئن هستم كه اين رابطه كه به منظور توليد يونيفرم نظامی و لوازم است ،بسيار
موفقيتآميز و ديرپا خواهد بود .به شما اطمينان میدهم كه سرهنگ برنان و جان ميچل
وزير سابق دادگستری امريکا در كار بر روی اين پروژه با نمايندگان شما مسئوالنه و سازنده
عمل خواهند كرد ».نامه نيکسون كار خود را كرد .جائوشسکو قول مساعد داد .بدينگونه
رومانی هم در فهرست فروشندگان لوازم نظامی به عراق جای گرفت.
آماد طبقه : 3سوخت

با تشکيل ستاد سوخت در شركت نفت و حضور نمايندگان لجستيکی (آماد و پش)
نزاجا و در ستاد يادشده و همکاری شركتهای نفت مناطق و استانها ،هرگز مشکلی در
تدارك سوخت وجود نداشت .تدارك سوخت در منطقه ،با تانکرهای 2و 29هزار ليتری به
عمل آمد .در منطقه غرب و شمالغرب ،سوخت قرارگاهها در نوار مرزی برفگير ،با تهيه
حلبهای  23ليتری نفت ،توسط شركت نفت كرمانشاه و حمل آن با خودروهای كفی بنز
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 2323صورت میگرفت كه قبل از شروع سرما ،سوخترسانی با حلب به يگانهای نظامی و
مردم محلی و بومی پايان يافته بود.
آماد طبقه 1

در سالهای  23تا  22كه در سِمَت معاون آمادگاه مهمات دوكوهه مشغول انجام وظيفه
بودم ،يکی از مشکالت ما ،تخليه مهمات 163مم روسی بود كه میبايستی از جلفا با قطار به
دوكوهه حمل و تخليه شود .در سال 21بعضی مواقع تا  123واگن مهمات منتظر تخليه بود.
راهآهن مکاتبه میكرد كه به علت نداشتن واگن ،در جلفا با مشکل حمل مواجه است.
تخليه مهمات 163مم كه دو نوع ضعيف و قوی داشت ،به علت نداشتن طناب دستگيره
بسيار سخت و طاقت فرسا بود .وزن جعبه مهمات حدود  73كيلوگرم بود و پرتاب آن موقع
تخليه به علت صدمه ديدن پوكه ممنوع بود .برای من اين شبهه مطرح بود كه چنين حجم
عظيم مهمات ،بیحساب سفارش شده است .ولی بعد در زمان جنگ متوجه شدم كه
محاسبه ذخيره عملياتی و بار مبنای اين مهمات با توجه به كاربرد آن صحيح بوده است.
همچنين ساير مهمات به اندازه كافی در آمادگاهها وجود داشت و پس از انهدام آمادگاه
مهمات دوكوهه در روزهای اول جنگ مشکلی ايجاد نکرد .زيرا از آمادگاههای خرمآباد و
منظريه قم درخواست مهمات شد و شبانه مهمات واصله در اطراف حسينيه و ضلع شمالی
زاغههای مصون مانده از انفجار ،انبار شد و آماد مهمات قطع نشد.
در سال  33سازمان صنايع دفاع به ساخت مهمات تندمصرف همت گمارد .گرچه در
مأموريتی در ارديبهشت 33به خارج از كشور ،مقداری مهمات تأمين شد كه در مقياس خمپاره
قابل توجه بود ،ولی سازمان صنايع دفاع ،كل مهمات مورد نياز را در كاليبرهای مختلف تأمين
نمود .حتی در سالهای  39و  32كه در منطقه غرب و شمالغرب مشکل نگهداری مهمات را
داشتيم ،سازمان صنايع دفاع در ساخت انبارهای مهمات نيز كمك شايان توجه نمود.
اصوالً آماد مهمات توسط گروهانهای مهمات پشتيبانی مناطق انجام میشد.
پشتيبانی منطقه  1با در اختيار داشتن دو پادگان مهماتی گلمانخانه و سلمان فارسی ،آسوده
خاطر بود .زيرا در صورت وقوع عمليات در هريك از مناطق شمالغرب و غرب ،از دو محور
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تدارك مهمات را انجام میداد .نقاط آمادی مختلفی در عقبه لشکرها ،وسيله گردانهای
لجستيك (آماد و پش) مراغه و كرمانشاه تأسيس كه حتی به تنهايی قادر به تأمين مهمات
مصرفی و ترميم مهمات بار مبنا و ذخيره عملياتی گردانها و گروههای توپخانه نيز بودند.
اصوالً در تدارك مهمات ،برآورد صحيح مهمات ،آماد بموقع و مستمر و رعايت امنيت
در تشکيل نقاط مهماتی مستلزم انتخاب آمادراه تداركاتی دوبله است كه در مواقع اضطراری
و آسيب ديدن يك محور آمادی ،يگان پشتيبانی كننده قادر به تأمين نيازهای واحد
عملياتی ،به خصوص در تدارك مهمات باشد .گروهانهای مهماتی مجاور بايد بتوانند
عمليات آمادرسانی يکديگر را پوشش بدهند.
هرگز در نوشته ،گزارش و خاطرات ،كسی از مهندسين و كاركنان زحمتکش و ايثارگر
سازمان صنايع دفاع در ساخت جنگافزار و مهمات نام نبرده است كه ضمن تأمين نياز
يگانها ،از خروج ارز جهت خريد مهمات از خارج ،نيز نقش اساسی داشتند .زيرا فروشندگان
تجهيزات و مهمات در زمان جنگ ،قيمتها را به طور سرسامآور افزايش داده و صرفنظر از
آن ،در جهت اهداف كشور متبوعشان ،زمان تحويل و مقدار تحويلی را نيز دخل و تصرف
مینمودند .رانندگان گردانهای ترابری پشتيبانی مناطق ،به خصوص پشتيبانی منطقه 1با
توجه به مسئوليتهای سنگين و كمبود خودرو ،به تنهايی قادر به حمل مهمات در منطقه
گسترده عملياتی جنگ نبودند .خودروها و كاميونهای استيجاری كه با همت و غيرت
همکاری داشتند بسيار كارساز بودند و گاهی در مناطقی چون منطقه عملياتی قادر در
ارتفاعات كالشين كه بنزهای  2323و خاور توان جابجايی مهمات را نداشتند ،فقط
خودروهای ماك ،حتی نوع قديمی و فرسوده آن نسبت به حمل و تخليه مهمات فعاليت
داشتند ،كه در تاريخ جنگ از آنان نامی برده نشده است.
همانطور كه روش تدارك مهمات را میدانيد ،آماد مهمات ،تحويل و توزيع در نقطه
است .در صورتيکه در عمليات ،مسئولين نقاط مهماتی انواع خمپارهها و مهمات توپخانه را به
تفکيك قبالً در خودروها بارگيری نموده و در صورت درخواست يگان توپخانه خودرو را با
مهمات اعزام و در بنه گردانهای توپخانه تخليه و پس از مراجعت مجدداً بارگيری كرده و
آماده توزيع میشدند.
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اگر به جنگ های عباس ميرزا نايب السلطنه فتحعلی شاه قاجار توجه كنيم ،سربازان در
حين عمليات موظف به جمعآوری پوكه و برگشت آن بودند .در نتيجه هنگام عمليات عدهای
مشغول جمعآوری پوكهها در ميدان رزم بوده و بر اثر تركش يا گلوله جان خود را از دست
میدادند .در طول جنگ تحميلی ،اثری از كمبود مهمات در عمليات مختلف ديده نشد.
شیمیایي

خيراهلل طلفاح پدرزن صدام حسين و پدر ارتشبد عدنان خيراهلل وزير دفاع عراق،
روستايی فقير و بیسواد اهل العوجه ،در مقام شهردار بغداد ،با سرمايه  233ميليون دالری
 17شركت تجاری در بغداد را اداره میكرد .نامبرده كه تصور میكرد صاحبنظر و تئوريسين
است ،دريکی از نوشتههای خود میگويد  6موجودی كه بهتر بود خدا نمیآفريدشان
ايرانيان ،يهوديان ،مگسها هستند و لذا برای هر حشره ،حشرهكش خاص الزم است.
جنگافروزان عراقی به اين نتيجه رسيده بودند كه در مقابل حمالت زمينی غافلگيرانه
نيروهای مسلح ايران ،سخت آسيبپذيرند و به فکر سالحهای بازدارنده توپخانه با حجم آتش
زياد و سالح شيميايی افتادند .اولين اقدام ،در سال  1991عقد قراردادی با آلمان به مبلغ
 21/9ميليون دالر و تأسيس آزمايشگاه دياله بود .در كارخانجات مجتمع شيميايی سامره ،به
مساحت  133كيلومترمربع ،انواع گاز خردل ،اسيد پروسيك تا گازهای عصبی سارين و تابون
توليد میشد.
كشورهای ايران و عراق هر دو كنوانسيون  1922ژنورا امضاء كرده بودند ،كه به موجب
اين كنوانسيون ،استفاده از سالحهای شيميايی و ميکروبی در ميدانهای جنگ ممنوع است.
ولی دولت بعثی عراق مفاد كنوانسيون ژنو را زير پا گذاشت و سالحهای شيميايی را در
صحنههای جنگ با ايران (جزاير مجنون ،منطقه فاو ،شلمچه ،نفتشهر) حتی در
درگيریهای داخلی با مردم عراق و كردها به طور وسيعی مورد استفاده قرار داد.
ايران با شواهد فزايندهای كه از همکاری شركتهای اروپايی در توليد سالحهای
شيميايی در دست داشت ،به منظور محکوم كردن عراق در دادگاه افکار عمومی جهان و
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جلب توجه جهانيان در ماه مارس  )1632( 1999قربانيان سالحهای شيميايی را به
بيمارستانهای پاريس ،لندن ،لوزان ،استکهلم و توكيو اعزام نمود.
كشور آلمان كه شركتهای وابسته آن در توليد اين سالحها شريك جرم بودند ،در
بيمارستان كلن گروههايی از مجروحان شيميايی را پذيرش نموده و در واقع دستآورد اعمال
خالف خود را آزمايش میكردند .در سال  1632در بمباران شيميايی منطقه نفتشهر و
سومار ،بيماران مجروح بيمارستان صحرايی سومار ،به بيمارستان كلن در آلمان اعزام شدند.
دو نكته جالب

 )1اروپای غربی و مدافعين حقوق بشر عمل خالف عرف و قوانين بينالمللی عراق را به
سادگی «گناهی قابل پيشبينی» از سوی عراق تلقی كردند.
 )2بنا بر عقيده تيمرمن نويسنده كتاب سوداگری مرگ ،سالحهای شيميايی در جنگ
تحميلی علیرغم تلفات ،تأثيری در روحيه نيروهای مسلح ايران نگذاشت و پس از اعمال آن
توسط عراق ،نيروهای ايرانی بارها و بارها به حمالت خود ادامه دادند ،به نحوی كه
كارگزاران عراق در كاربرد مؤثر اين سالحها شك نمودند.
اقالم عمده

طی هشت سال جنگ  69كشور به عراق و ايران كم و بيش اسلحه فروختند كه برخی
از آنان هم به ايران و هم به عراق اسلحه فروختند؛ مانند كرهشمالی و چين ،ولی بههر صورت
سهم خريد اسلحه ايران در مقابل عراق بسيار ناچيز مینمود.
به دنبال پيروزیهای ايران در سالهای 1631و ،1632دالرهای نفتی اعراب در حمايت
از صدام حسين به طرف بغداد سرازير شد .در  1692كه از جانب امريکايیها فروش سالح،
حتی قطعات يدكی ،به ايران تحريم شد ،عراق تنها نقطه اميد فروشندگان بينالمللی شد.
عراق عالوه بر خريد اسلحه از كشورهای اروپايی ،به خصوص فرانسه و غرب با استفاده
سرشار از دالرهای نفتی عمالً به صنايع تسليحاتی جهان سوم نيز كمك كرد .پارهای از اين
كشورها در حالی كه از سير كردن شکم مردم خود بر نمیآمدند (برزيل ،شيلی ،چين،
آفريقای جنوبی ،مصر ،آرژانتين) از تجارت اسلحه با عراق به سودهای بادآوردهای دست

آماد و پشتيبانی (لجستيك) نزاجا در جنگ تحميلی

يافتند .برخی ،سالحهای ارزان قيمت به عراق میفروختند و به طور غيرمستقيم تکنولوژی
پيشرفته غربی را در اختيار عراق میگذاشتند .هنگامی كه ارتش عراق در برابر حمالت
سنگين نيروهای مسلح ايران قرار گرفت بهدنبال جنگافزارهايی بود كه قادر به كشتار
دستهجمعی باشد.
نقش فرانسه

پس از نمايشگاه هوايی پاريس ،طارق عزيز با همتای فرانسویاش كلودشسون كه از
طرفداران تقويت مناسبات فرانس ه با جهان سوم بود ،مالقات نمود ،زيرا نه سابقه استعماری
انگليس را داشتند ،نه مانند اياالت متحده امريکا سياست يك جانبه حمايت از اسرائيل را.
فرانسه كه تظاهر میكرد هم بیطرف است و هم هدفهای استعماری ندارد ،عمالً متحد
خوبی برای عراق بود و میگفت عراق برای تأمين نيازهايش به غرب روی آورده است .ميشل
ژوبر وزير تجارت فرانسه نيز طرفدار اعراب بود.
در اكتبر  1633فرانسه فهرست بلندبااليی از سالح و طرحهای صنعتی به صدام ارائه
داد .فرانسه در نظر داشت اين كشور را اولين طرف تجاری عراق قرار داده و گوی سبقت را از
آلمان بربايد .بنابراين زمينهها چيده شد تا فرانسواميتران اصول را كنار گذاشته و در
21فوريه2(1992اسفند )1633كلودشسون قرارداد تسليحاتی به ارزش  2/3ميليارد دالر را با
عراق امضاء نمود .توپخانه سنگين و مهمات آن ،صدها موشك اگزوسه ،زرهپوش برنارد و
اقالمی از اين دست ،انواع ميراژها از جمله جنگافزارهايی بودند كه فرانسه به عراق داد .عراق
به اين نتيجه رسيده بود كه برای مقابله با حمالت سنگين اگر نخواهد مانند حمالت سال-
های ،31اضمحالل ارتش خود را به چشم ببيند ،ارزانترين و كارآمدترين سالح ،همان
توپخانه است .عراق كه جمعيت آن يكسوم جمعيت ايران بود ،حساب میكرد كه از دست
دادن گلوله توپ با صرفهتر از آن است كه نيروهايش را بهخطر اندازد و با كمبود نيرو مواجه
شود.
در طول سالهای جنگ ايران و عراق ،صدام هيئتهای خريد توپخانه را ،به كشورهای
شوروی ،چين ،يوگوسالوی ،حتی افريقای جنوبی ـ با اينکه سازمان ملل متحد در  1977هر نوع
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معامله تسليحاتی با رژيم آپارتايد افريقای جنوبی را ممنوع اعالم كرده بود ـ اعزام داشت .در
 1999ژنرال نجيب جناب ،رئيس تداركات ارتش عراق با لباس شخصی در حومه
ژوهانسبورك ميدان تير هنگ  9پياده نظام توپ  122مم جی 2را آزمايش كرد كه بلندترين
لوله توپ جهان را داشت و تا فاصله  92كيلومتری را هدف قرار میداد.
نوبت مصر

به دنبال تجديد سازمان تسليحاتی ارتش مصر ،شانس به عراق روی آورد و در نتيجه
مقادير زيادی سالحهای ساخت شوروی (شامل :هواپيما ،موشك ،قطعات يدكی) در دهههای
 1973خود را به ارتش عراق فروخت كه رقم آن تا اواخر سال  1993به يك ميليارد دالر
میرسيد.
سود چین

پيش از نواختن شيپور جنگ از طرف صدام حسين ،چينیها صدها تانك ساخت دهه
 1923و آتشبار توپخانه و نفربر زرهی را به عراق فروختند و از شر اين تجهيزات خالصی
يافتند 1633 .تانك ف روخته شده به عراق به قدری ارزان قيمت و ناكارآ بود كه تعميرات آن
به صرفه نبوده و ارتش عراق ترجيح داد آنان را پس از تعميری شدن در منطقه رها كند .اين
قرارداد در  2دسامبر  1993مبلغ يك ميليارد دالر برای عراق آب خورد.
برگشت روسیه

روسيه با احتياط و پيشگيری از رسوخ مستشاران غربی در ارتش ،در نوامبر ،1992
تعداد  1233مستشار روسی را به عراق فرستاد و با اعزام  933تانك تی  223 ،22تانك تی
 ،72موشكهای فراك  ،7سام  ،9اسکاد  Bو جنگندههای ميگ  22و هلیكوپترهای ام.ای
 ،29حضور مجدد تسليحات خود را در ارتش عراق تثبيت كرد .مجموعه اين ابزارآالت ،غرور
كاذب رهبران حزب بعث را برانگيخت و آنان را پس از جنگ بینتيجه هشت ساله به سمت
كويت سوق داد كه اين كشور (كويت) تاوان سخت واگذاری جزيره بوبيان و دالرهای نفتی
خود را به عراق با قدرنشناسی عراق پس داد.

هوانيروز در دفاع مقدس


هوانیروز در دفاع مقدس
مقدمهاي بر تاریخچه تشكیل هوانیروز

در اواخر سال  1669شمسی نيروی زمينی ارتش در زمينه تحوالت جديد در ارتش-
های جهان ،به خصوص اروپا و امريکا در استفاده از هواپيما و بالگرد در نيروی زمينی و
دريايی ،به اين نتيجه رسيد كه به منظور پشتيبانی و افزايش تحرك در جابهجايی سريع
نيروهای درگير در مناطق عملياتی ،نيازمند به يگان هواپيمايی و بالگرد میباشد.
در تحقق اين تفکر ،سرانجام پس از بررسیهای الزم تأسيس يگانی به نام هواپيمايی
نيروی زمينی را به تصويب رسانده و به منظور تشکيل هسته اوليه هوانيروز جهت گزينش و
جذب نيرو ،دفتری در ركن سوم نيروی زمينی (معاونت عمليات) تشکيل شد و يکی از
افسران نيروی هوايی به نام سرهنگ موسوی به ركن سوم مأمور گرديد تا با داشتن تجربه
الزم ،تشکيل هوانيروز را پيگيری نمايد .جهت تکميل كادر خلبانی و فنی از بين افسران
جوان ارتش  19نفر در تيرماه سال  1693به كشور امريکا اعزام شدند .گروه اعزامی پس از
طی دوره خلبانی و فنی هواپيمای سسنا در اسفندماه سال  1691به كشور بازگشتند.
در سال  1691تعداد  3فروند هواپيمای سسنا يك موتوره ) (U-17خريداریشده به
هوانيروز تحويل گرديد و به منظور نگهداری هواپيماها ،دو آشيانه و بخشی از تأسيسات
نيروی هوايی در پايگاه قلعه مرغی تهران به هوانيروز واگذار شد.
سرتيپ خلبان عباس قندهاری در سال  1691از نيروی هوايی به نيروی زمينی منتقل
و اولين فرمانده هوانيروز معرفی شد.
در سال  1692اولين گردان هوانيروز با سازمان يك گروهان بال ثابت (هواپيما) ،يك
گروهان بالگرد و يك گروهان تعمير و نگهداری در پايگاه قلعه مرغی تهران تشکيل گرديد و
پس از چهار ماه فعاليت و در اواخر همان سال به اصفهان تغيير مکان داد و در بخشی از
فرودگاه اين شهر كه دارای دو آشيانه قديمی و تعدادی ساختمان بود ،مستقر

گرديد1.

* اين مقاله توسط قسمت معارف جنگ هوانيروز تهيه شده است.
آشيانههای بجامانده از جنگ جهانی دوم كه توسط آلمانیها ساخته شده بود ،مدتی در اختيار آنها و سپس انگليسیها قرار داشت
و بعداً هم رها شده بودند.
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تا سال  1699تعداد هواپيماهای سسنا به  63فروند رسيد.
با ورود اين هواپيماها و تشکيل گردان هوايی تحولی در نيروی زمينی آغاز گرديد ،كه
كار بازديد از مناطق مرزی يا عملياتهای شناسايی و جابهجايی فرماندهان و گزارشهای
نظامی را بسيار آسانتر و سريعتر میكرد.
در سال  1692تعداد  17فروند بالگرد  H-96وارد خدمت هواپيمايی نيروی زمينی
(هوانيروز) گرديد.
در سال 1699گردان هواپيمايی به هنگ هواپيمايی تبديل و دستور خريد  123فروند
بالگرد جت رنجر( )233و  99فروند بالگرد  )232(UH-1از شركت اگوستابل ايتاليا 1صادر و
همزمان تعدادی افسر و درجهدار جهت طی دوره خلبانی و فنی به آن كشور اعزام گرديدند.
در سال  1623تدريجاً وجود بالگرد يك امر ضروری تشخيص داده شد و متعاقب آن
تصميم به توسعه هوانيروز و ايجاد يگانهای رزمی و پاسخگو به كليه نيازمندیهای نيروی
زمينی در قالب سه گروه رزمی 2و يك گروه پشتيبانی عمومی گرفته شد.
در سال  1622جدول سازمان هوانيروز و يگانهای زير مجموعه آن به تصويب رسيد.
در اجرای اين طرح ،تصميم به خريد تعدادی بالگرد شکاری كبرا و ترابری  219از شركت بل
هلیكوپتر امريکا و بالگرد ترابری سنگين شنوك از شركت آگوستابل ايتاليا گرفته شد .در سال
 1622جدول سازمان هوانيروز و يگانهای زيرمجموعه آن به تصويب رسيد.
قرار بود در سال  1627پايگاههای هوانيروز عملياتی گردد ،ولی به علل گوناگون اين
طرح به تعويق افتاد و عملياتی شدن آنها تا آخر سال  1633پيشبينی گرديد.
آخرين برآورد تکميل بالگردهای هوانيروز جمعاً  1123فروند ،كه به ترتيب  137فروند
شنوك 993،فروند  633 ،219فروند كبرا ( 227 ،)239فروند جت رنجر ( )233و  91فروند
 )232( UH-1بوده كه با ده درصد ضريب سازمانی تعيين شده بود.
ضمناً قرار بود كارخانه هلیكوپترسازی اصفهان كسری بالگردهای موجود را جبران كند
و در طرح توسعه آينده از بالگردهای  219و كبرا ساخت اين كارخانه استفاده شود.
 .1شركت هلیكوپترسازی مشترك امريکا و ايتاليا.
 .2در جداول سازمان ،پايگاههای هوانيروز به استعداد يك گروه رزمی تعريف شده اند.
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شرکت صنایع هواپیماسازي ایران (هسا )( -کارخانه هلیكوپترسازي ایران)

در سال  1626به منظور ساخت و تأمين بالگردهای ايران يك مناقصه بينالمللی در
ايران برگزار شد ،كه از بين آنها شركت بل تکسترون از امريکا ،به علت پيشينه همکاری بل
با ايران برنده مناقصه شد .در سال  1629كار ساختمانی آن توسط شركتی به نام

JHP

در

اصفهان شروع گرديد.
در سال  1627با وقوع انقالب اسالمی ايران ،كار ساخت كارخانه متوقف شد .با توجه به
موجوديت نقشهها و فهرست ماشينآالت و فرآيندهای كار ،كه به طور كامل آماده شده بود و مقداری
از مصالح ساختمانی نيز از خارج وارد و در انبارها ذخيره گرديده بود ،در سال  1632توسط سازمان
صنايع دفاع (ساصد) تصميم به ادامه كار گرفته شد .در ادامه برنامه تکميلی كارخانه ،در سال 1637
عمليات كارخانه تقريباً به پايان رسيد و فعاليت آن با ساخت و تعمير قطعات بالگرد و هواپيما شروع
گرديد و هماكنون در دو بخش بال ثابت و بالگرد ،در ساخت بالگرد و هواپيما و قطعات آنها فعاليت
دارد و تعدادی بالگرد كبرا ساخت اين كارخانه نيز به هوانيروز تحويل داده شده است.
مأموریت هوانیروز

مأموريت هوانيروز عبارت است از :ازدياد مقدورات نيروی زمينی در هدايت عمليات تاكتيکی
با فراهم نمودن پشتيبانیهای آتش و قدرت تحرك بيشتر جهت مانور نيروهای رزمی زمينی.
مقدورات هوانیروز

مقدورات كلی هوانيروز عبارت است از:
 )1تنظيم تير توپخانه و خمپاره

 )9هدايت و اجرای عمليات فريبنده

 )2شناسايی ،فرماندهی و كنترل

 )9حمل و نقل نيرو و تجهيزات

 )6ديده بانی

 )13پشتيبانی آتش

 )9به تأخير انداختن تحرك دشمن به وسيله آتش

 )11عکاسی هوايی

 )2اسکورت بالگردهای نفربر

 )12اسکورت ستونهای زمينی

 )3تأمين جناحين يك يگان در تك

 )16عمليات مردمياری

 )7تخليه مجروحين در داخل ميدان نبرد

 )19عمليات ويژه
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محدودیت هاي هوانیروز

محدوديت های هوانيروز عبارت است از:
 )1آسيب پذيری (فاقد زره)

 )2سرعت محدود

 )2احتياج مبرم به سوخت

 )3نگهداری مشکل

 )6برد در مسافت محدود

 )7مأموريت های محدود

 )9سقف پرواز محدود

 )9آسيبپذير در شرايط جوی نامساعد

سازمان هوانیروز

 )1قرارگاه فرماندهی

تهران

 )2گروه پشتيبانی عمومی

پايگاه پشتيبانی عمومی اصفهان

 )6سه گروه رزمی

پايگاههای كرمانشاه ،مسجد سليمان ،كرمان

 )9گردان هواپيمايی فرماندهی

پايگاه هوانيروز آبيك

 )2دو گردان مختلط پروازی

پايگاه مشهد ،پايگاه تبريز

 )3يگان پشتيبانی هوانيروز

قرارگاه فرماندهی هوانيروز

 )7مركز آموزش خلبانی و فنی

پايگاه شهيد وطنپور اصفهان

 )9گروهان عمليات و مخابرات

قرارگاه فرماندهی هوانيروز

سه گروه رزمي

سازمان يگان های پروازی و تعمير و نگهداری بالگردها در سه گروه رزمی پايگاههای
كرمانشاه ،مسجد سليمان و كرمان شبيه يکديگر و شامل عناصر زير می باشند:
گردان تك :سه گروهان پروازی ،شامل بالگردهای جت رنجر( ،)233بالگرد ،)232(UH-1
بالگرد كبرا.
گردان هجومی :سه گروهان پروازی ،شامل بالگردهای ترابری .219
يگان تعمير و نگهداری (فسك)  :FASCشامل بخشهای تخصصی تعميراتی رده ميانی و
تجهيزات پشتيبانی.
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گروه پشتیباني عمومي (پایگاه پشتیباني عمومي اصفهان)

گردان تك :سه گروهان پروازی ،شامل بالگردهای جت رنجر( ،)233بالگرد ،)232(UH-1بالگرد كبرا.
گردان هجومی :سه گروهان پروازی ،شامل بالگردهای ترابری .219
گردان 1شنوك :سه گروهان پروازی ،شامل بالگردهای ترابری شنوك ).(CH-97
گردان 2شنوك :سه گروهان پروازی ،شامل بالگردهای ترابری شنوك ).(CH-97

يگان تعمير و نگهداری (فسك)  :FASCشامل بخشهای تخصصی تعميراتی رده ميانی و
تجهيزات پشتيبانی.
گردان هواپیمایي پشتیباني فرماندهي

گروهان هلیكوپتر :بالگردهای .219
گروهان هواپيما :هواپيماهای سسنا ،فجر ،توربو كماندر ،فرند شيپ ،جت فالکن.
گروهان تعمير و نگهداری :قسمتهای تعمير و نگهداری هواپيما و بالگرد.
گروهان هواپيما به صورت جداگانه در قسمت شمالی فرودگاه مهرآباد تهران مستقر
میباشد.
دو گردان مختلط پروازي

گروهان تك :بالگردهای جت رنجر ( ،)232( UH-1 ،)233كبرا (.)239
گروهان هجومی :بالگردهای ترابری .219
گروهان شنوك :بالگردهای ترابری شنوك ).(CH-97

يگان تعمير و نگهداری (فسك)  :FASCبخشهای تخصصی تعميراتی رده ميانی و تجهيزات
پشتيبانی.
توسعه هوا نیروز
تشكیل پایگاههاي مشهد و تبریز

بعد از پيروزی انقالب اسالمی ايران ،با ايجاد درگيریهای مسلحانه و ناامنی در مناطق
شرق و شمالغرب كشور ،توسط اشرار و گروهكهايی كه با تحريك و پشتيبانی بعضی از
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عناصر برون مرزی انجام میپذيرفت ،شرايط امنيتی به گونهای گرديد كه هوانيروز با اعزام
بالگرد از پايگاه های اصفهان ،كرمان و كرمانشاه به طور پيوسته حضوری فعال در اين مناطق
از كشور داشته باشد.
استقرار دائم هوانيروز با استعداد زيادی از وسائل پرنده و كاركنان پروازی و تجهيزات
پشتيبانی و لزوم تعمير و نگهداری مدام بالگردها و نبود امکانات و تأسيسات مناسب در اين
خصوص ،ضرورت تأسيس پايگاههای دائمی هوانيروز در اين مناطق را ايجاب میكرد.
سرانجام بنا به درخواستهای مقامات كشوری و لشکری و تجربيات حاصله از دو دهه
درگيری در اين نواحی ،تشکيل پايگاههای مشهد مقدس و تبريز به استعداد يك گردان
مختلط رزمی به تصويب ستاد فرماندهی كل رسيد.
تأسيس پايگاه مقدم عملياتی زاهدان با استقرار تعدادی بالگرد و كاركنان پروازی در
زيرمجموعه پايگاه رزمی كرمان مورد تأييد قرار گرفت ،كه هم اكنون كليه مأموريتهای
پروازی و عملياتی استان سيستان و بلوچستان از اين پايگاه انجام میپذيرد.
پايگاه مشهد مقدس در سال  1673رسماً افتتاح گرديد و فعاليتهای پروازی خود را
در استانهای خراسان و استان گرگان به انجام میرساند.
پايگاه تبريز در سال  1692تأسيس شده و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
هوانیروز بعد از پیروزي انقالب اسالمي ایران
حوادث کردستان

در اسفندماه سال  1627و اوايل سال  1629دسترسی به منطقه كردستان از راه زمين
ميسر نبود ،زيرا جادههای مواصالتی در كنترل عناصر تجزيهطلب بود .شهرها يکی پس از
ديگری به اشغال گروهكها درمیآمد .اولين شهر از سنندج كه مركز استان بود شروع شد.
افراد مسلح پس از تصرف شهر و نقاط حساس آن ،درصدد تصرف پادگان لشکر 29پياده
سنندج برآمدند .پادگان و باشگاه افسران محاصره شد و نيرویهای موجود به تعداد كافی
نبودند تا بتوانند از هجوم افراد مسلح جلوگيری كنند .لذا ضرورت ايجاد میكرد كه نيروهای
كمکی از راه هوا به سنندج ترابری شوند و اين مأموريت خطير به هوانيروز واگذار گرديد.
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هوانيروز با هلی برن نيروهای نيروی زمينی ارتش و سپاه پاسداران از پايگاه كرمانشاه به
پادگان سنندج و پوشش هوايی بالگردهای كبرا در اجرای آتش مستقيم عليه مواضع و كمينگاه-
های دشمن ،محاصره پادگان را خنثی كرده و شهر سنندج پاكسازی و امنيت برقرار گرديد.
در حوادث اشغال و پاكسازی سنندج كه در دو مرحله در اسفندماه  27و فروردينماه سال
 29انجاميد ،چهار فروند بالگرد هوانيروز بر اثر شليك تيربار گروهكها منهدم شدند 17 ،فروند
مورد اصابت گلوله و تركش قرار گرفته و سه نفر از خلبانان شهيد و تعدادی نيز مجروح گرديدند.
پاوه

شهر پاوه در مردادماه سال  1629به دست گروهكهای مسلح ضدانقالب قرار گرفته
بود و شهيد چمران به همراهی تعدادی محدود از نيروها در حال مقاومت بودند .در اجرای
صدور فرمان تاريخی حضرت امام راحل در مورد رهايی پاوه در  ،1629/2/23هوانيروز با
پوشش هوايی بالگردهای شکاری كبرا ،يگانهايی از ارتش و سپاه پاسداران را از پايگاه
كرمانشاه به آنجا ترابری نمود ،ضمن اينکه اين شهر از اشغال افراد مسلح رهايی يافت ،شهيد
چمران و نيروهايش در آخرين لحظات مقاومت نجات يافتند .در اين رابطه از اولين روز
حادثه تا پايان آن يك فروند بالگرد 219منهدم گرديد و سه فروند بالگرد ديگر مورد اصابت
گلولههای افراد ضدانقالب قرار گرفت و دو نفر از بهترين خلبانان آن به شهادت رسيدند.
در اين عمليات ،در هر سورتی پرواز بين  13تا  12فروند بالگرد 219و شنوك به
همراهی چهار فروند بالگرد كبرا نيروها را هلیبرن میكردند.
سردشت

شهر سردشت و جادههای مواصالتی آن به مدت  2سال ( 1629تا  )1633در كنترل
گروهكهای ضدانقالب قرار داشت و تردد نيروهای زمينی ناممکن و تنها راه تداركات پادگان
سردشت از طريق هوا و بالگردهای هوانيروز بود ،كه از طريق پادگان مراغه و تيپ سقز
توسط بالگردهای ترابری  219و شنوك و اسکورت شکاریهای كبرا انجام میگرفت و در اين
راه تعدادی از بالگردها مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و تعدادی منهدم شدند و خلبانان آن
به شهادت رسيدند.
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سرانجام با همت خلبانان هوانيروز در پشتيبانی از يگانهای زمينی ،شهرهای مريوان،
سقز ،بانه ،سردشت ،مهاباد و پيرانشهر از اشغال و سيطره گروهكهای ضدانقالب رهايی
يافت .در اين مأموريت بزرگ و سرنوشتساز ،هوانيروز با 33هزار ساعت پرواز متحمل
ضايعات و شهدای زيادی شد كه همگی تقديم انقالب و كشور گرديد و به قول فرماندهی
وقت نيروی زمينی شهيد سرلشگر فالحی «اگر هوانيروز نبود كردستان هم نبود».
هوانیروز در طي  8سال دفاع مقدس

هوانيروز در طی  9سال دفاع مقدس در يکصدوشصت عمليات بزرگ و كوچك و
عمليات اسکورت كاروان كشتیهای تجاری  ،حضوری فعال و پررنگ داشت و صدها تك
مستقيم عليه دشمن به انجام رسانيد و كمتر عملياتی بود كه بدون حضور بالگرد انجام شود،
زيرا ابزاری بود كارا و مطمئن در دست فرماندهی عمليات.
بالگردهای ترابری اين يگان در تمامی شرايط آفندی و پدافندی در جابهجايی فرماندهان،
حمل تداركات و نيرو در دشتهای وسيع خوزستان تا مناطق صعبالعبور غرب و شمالغرب
نقشی ماندگار ايفا نمودند كه بيان هريك از آنها از ظرفيت اين مجموعه خارج است و به
همين دليل تنها به چند عمليات برجسته و گوشهای از فعاليتهای آن اشاره میگردد.
مناطق عملیاتي جنوب و غرب کشور در یك ماهه اول جنگ

در روز سیويکم شهريورماه سال  ،1629دقايقی پس از بمباران فرودگاههای كشور و آغاز
رسمی نبرد  9ساله ،برابر امريهای از ستاد فرماندهی هوانيروز ،آمادگی كامل و حضور سريع
بالگردهای شکاری و هجومی در مناطق مرزی و عملياتی به پايگاههای آن ابالغ گرديد.
با توجه به حضور گسترده بالگردهای هوانيروز در مناطق شمالغرب در مبارزه با گروهك-
های ضدانقالب و جدايیطلب و سركوبی اشرار در مرزهای شرقی كشور ،شرايط آمادگی رزمی به
گونهای بود كه همواره بالگردها و خلبانان و كاركنان فنی در آمادگی مناسبی قرار داشته باشند.
بنابراين حضور سريع  63فروند از انواع بالگردها در پادگان لشکر 92زرهی اهواز 29 ،فروند در
پايگاه هوايی دزفول 12 ،فروند در پادگان تيپ سر پل ذهاب 9 ،فروند در گيالن غرب 9 ،فروند
در سومار و  12فروند در ايالم در هفته اول جنگ از توانايیهای بالقوه آن بود كه به منصه ظهور

هوانيروز در دفاع مقدس

رسانيد .در تاريخ  1629/3/29قبل از عبور نيروهای عراقی از مرزها و ورود به خاك كشور ما،
چهار فروند از بالگردهای هوانيروز در پادگان لشکر 92زرهی مستقر بودند .در روز دوم و سوم
جنگ اين تعداد به  63فروند رسيد .هجوم سنگين و سراسری نيروهای عراقی و سرعت پيشروی
آنها كه با يگانهای زرهی و پياده مکانيزه همراه بود ،فرصت و مجال فکر كردن و طراحی
عملياتی در به كارگيری هماهنگ امکانات موجود را تا حد زيادی از فرماندهان يگانهای خودی
سلب نموده بود .به همين دليل بالگردهای هوانيروز در دستههای پروازی به صورت مستقل وارد
عمل میشدند و با انجام شناسايی ،در هر مکانی كه با نيروهای دشمن برخورد میكردند ،با
شليك راكت و موشك آنها را به آتش میكشيدند.
در تداوم نبرد ،برابر هماهنگی فرماندهان هوانيروز منطقه جنوب ،مسئوليت پشتيبانی از
جنوبغربی اهواز تا ايستگاه حسينيه و محور اهواز ـ سوسنگرد به بالگردهای مستقر در
پادگان لشکر 92زرهی اهواز واگذار گرديد.
در اين منطقه بالگردهای شکاری كبرا با تك بر روی ادوات زرهی و پياده مکانيزه
عراقی كه از محورهای كوشك ،طالئيه و سوسنگرد قصد پيشروی و تصرف اهواز را داشتند،
توانستند در پشتيبانی از نيروهای زمينی ارتش و نيروهای مردمی در سد پيشروی دشمن و
تثبيت آن ها در مواضع اجباری نقش بسزايی ايفا نمايند و در اين راه اولين شهدای خلبان
خود را تقديم كشور كردند.
منطقه دزفول

گروه هوانيروز مستقر در پايگاه وحدتی دزفول با سازماندهی دستههای پروازی به نام
تيمهای آتش با بالگردهای شکاری كبرا وارد عمل گرديد و در محور عينخوش ـ كرخه و
محور فکه ـ چنانه ـ شوش با اجرای آتش مستقيم و عمليات غافلگيری از جناحين دشمن ،با
هدف قرار دادن تانك ها و پياده مکانيزه دشمن در متوقف كردن نيروهای متجاوز در غرب
پل نادری رودخانه كرخه نقش بسزايی ايفا نمود و در يکی از اين نبردها دو دستگاه از
نفربرهای آبخاكی عراقیها كه به منظور ايجاد سرپل در حال عبور از رودخانه كرخه در
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منطقه شوش بودند ،توسط بالگردهای شکاری كبرا منهدم و غرق گرديدند و بقيه نفربرهای
عراقی با عقبنشينی به مواضع خود برگشتند.
منطقه آبادان -خرمشهر

در هفتههای اول جنگ تعداد  12فروند از بالگردهای شکاری كبرا و ترابری  219و
شناسايی  233در حاشيه رودخانه بهمنشير و در بين نخلستانهای آبادان مستقر گرديدند،
تا ضمن پشتيبانی از مدافعان خرمشهر و تك عليه نيروهای دشمن ،مردم جنگزده شهرهای
خرمشهر و آبادان را ،كه اكثريت آنان زنان و كودكان و مجروحين بودند ،به شهرهای امن
منطقه تخليه نمايند و اين وظيفه را از طلوع تا غروب آفتاب و در زير گلوله توپخانه و
بمباران نيروهای دشمن به انجام میرسانيدند.
با عبور نيروهای عراقی از كارون و پيشروی به طرف آبادان ،جادههای زمينی توسط
دشمن اشغال و عبور از آنها ناممکن گرديد و تنها راه ارتباطی به جزيره آبادان ،رودخانه
بهمنشير بود كه آن هم به دليل بعد مسافت از بندر ماهشهر ـ كه به مدت  12ساعت حركت
لنجها و قايقها به طول میانجاميد ـ مناسبترين وسيله ممکن برای انتقال نيروها بالگرد
بود ،كه به همين دليل تعداد  3فروند بالگرد شنوك و  2فروند بالگرد ترابری  219و  232از
هوانيروز در بندر ماهشهر مستقر گرديدند.
بالگردها ،نيروهای نظامی و مردمی را با تجهيزات مورد نياز از ماهشهر به پاسگاه
خسروآباد و چوييده در جزيره آبادان تخليه میكردند و در برگشت مردم جنگزده و
مجروحان را به ماهشهر میآوردند و تا احداث جاده دسترسی و نصب پل شناور بر روی
رودخانه بهمنشير اين وظيفه توسط هوانيروز انجام میشد .همچنين يگانهايی از لشکر77
خراسان و  21حمزه كه در يك ماهه اول جنگ در آبادان مستقر گرديدند ،توسط بالگردهای
هوانيروز منتقل شدند .پس از اشغال خرمشهر و تثبيت نيروهای عراقی در سه راهی آبادان ـ
ماهشهر ،بالگردهای هوانيروز در  23كيلومتری شمال ماهشهر و در كنار رودخانه جراحی
مستقر شدند و تا عمليات ثامناالئمه در پشتيبانی از يگانهای زمينی ،در تكهای محدود و
شناسايی و تخليه مجروحين در انهدام نيروهای عراقی از ايستگاه حسينيه در مسير راهآهن
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اهواز ـ خرمشهر تا شمال خرمشهر و آبادان به طور پيوسته فعاليت میكردند و در اين راه
بالگردهای زيادی از هوانيروز دچار سانحه كلی و جزئی شدند كه هنوز آثاری از آنها در
گوشه و كنار منطقه به چشم میخورد و خلبانان آن نيز شهيد ،مجروح يا اسير گرديدند.
عملیات ثامناالئمه(ع) (شكست حصر آبادان)

1370/6/1

در روزهای اوليه جنگ تحميلی  12فروند از بالگردهای هوانيروز در شمال شهرستان
ماهشهر مستقر گرديدند ،تا ضمن پشتيبانی از رزمندگان ارتش و سپاه پاسداران ،با تك
مستقيم عليه نيروهای دشمن در منطقه آبادان و خرمشهر ،در تخليه مردم جنگزده و حمل
مهمات ،تجهيزات و نيروهای رزمنده به جزيره آبادان اقدام نمايند.
در عمليات ثامناالئمه(ع) ،اين گروه از هوانيروز كه جمعی پايگاه رزمی كرمان بودند ،با
تقويت بالگردهای پايگاه پشتيبانی عمومی اصفهان و مسجد سليمان در سازمان رزم قرار گرفت.
پايگاه كرمان 9 :فروند بالگرد كبرا 9 ،فروند بالگرد ترابری  2 ،219فروند بالگرد
شناسايی  2 ،233فروند بالگرد ترابری .232
پايگاه پشتيبانی عمومی اصفهان و مسجد سليمان 3 :فروند بالگرد كبرا 3 ،فروند بالگرد
ترابری  9 ،219فروند بالگرد ترابری سنگين شنوك.
با آغاز عمليات ثامناالئمه(ع) در ساعت 1بامداد  1633/7/2و طلوع خورشيد ،پروازهای
عملياتی بالگردهای هوانيروز در پشتيبانی از تيپ های1و2و 6ل  77خراسان شروع گرديد.
در مرحله اول تيم يکم به منطقه اعزام شد .با ورود تيم آتش هوانيروز به منطقه عمليات،
ادوات زرهی دشمن از جمله تانك و نفربر و انواع خودروهای مستقر در منطقه مورد اصابت
موشكهای تاو و راكت بالگردهای هوانيروز قرار گرفتند و چندين دستگاه از آنها منهدم
گرديدند.
در پروازهای بعدی تيمهای آتش كه به درخواست يگان های تكور زمينی صورت می-
گرفت ،تيمهای آتش دوم و سوم ،به منطقه عمليات اعزام شدند و ضربات سنگينی بر پيکره
نيروی دشمن در منطقه عمليات وارد نمودند .با توجه به صاف و هموار بودن منطقه ،تانكها
و نفربرها و ديگر ادوات خودرويی دشمن به وضوح قابل رؤيت بود و از همين رو خلبانان
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بالگردهای كبرا در هر پروازی با شليك موشك و راكت آنها را مورد اصابت قرار داده و
منهدم میكردند.
همگام با تك تيمهای آتش ،بالگردهای ترابری 219و شنوك هوانيروز در قالب تيمهای
تخليه مجروح اقدام به تخليه مجروحين عمليات به بيمارستانهای اهواز و ماهشهر در
كمترين زمان ممکن نمودند.
در اين عمليات هوانيروز با انجام  333ساعت پرواز توانست به مدت دو روز اين
مأموريت را با موفقيت به انجام برساند.
عملیات طریق القدس

1370/9/9

هوانيروز ارتش جمهوری اسالمی ايران با دو گروه رزمی مسجد سليمان و پشتيبانی
عمومی اصفهان ،در اين عمليات شركت جست .تعداد  23فروند از بالگردهای مختلف
هوانيروز با انجام  1996ساعت پرواز ضمن انهدام ادوات زرهی دشمن ،سنگرها ،نقاط تجمع
و ...توسط بالگردهای كبری 9912 ،نفر رزمنده را به مناطق عملياتی رسانده و  1323مجروح
را تخليه نمود .خلبانان هوانيروز در  1729نوبت پروازی مقدار  973تن آذوقه و مهمات را به
رزمندگان رساندند.
عملیات مطلعالفجر

1370/9/20

هوانيروز ارتش جمهوری اسالمی ايران با گروه رزمی باختران در اين عمليات شركت
جست .تعداد  13فروند از انواع مختلف بالگردهای هوانيروز با انجام  272ساعت پرواز و
انهدام ادوات زرهی دشمن ،سنگرها ،نقاط تجمع و ...توسط بالگردهای كبری  1937نفر
رزمنده را به مناطق عملياتی رسانده و  299مجروح را تخليه و  93تن بار را جابهجا نمودند
كه در مجموع  713سورتی پرواز در اين عمليات انجام گرديد.
نتایج بدست آمده

 سرنگون نمودن يك فروند هلیكوپتر دشمن و كشته و زخمی نمودن بيش از 993
نفر از قوای دشمن.
 انهدام تعداد زيادی سنگر اجتماعی و انفرادی.
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عملیات فتحالمبین

1371/1/2

در عمليات فتح المبين ،هوانيروز با سه پايگاه پشتيبانی عمومی اصفهان ،پايگاه رزمی
كرمان ،پايگاه رزمی مسجد سليمان در پشتيبانی از يگانهای تكور زمينی در پايگاه نيروی
هوايی دزفول ،هفت تپه و شمال منطقه نبرد در شمال امامزاده عباس و جنوب منطقه
عملياتی در شرق ارتفاعات ميشداغ با  99فروند بالگرد مستقر گرديد.
خلبانان هوانيروز شركت كننده در عمليات به منظور استفاده سريع از بالگردها در
راستای پشتيبانی آتش و تخليه مجروحين و هلیبرن نيروها به مناطق عملياتی ،قبل از آغاز
عمليات از منطقه واگذاری و مسيرهای پروازی شناسايی به عمل آوردند و به حدود يگانهای
تكور زمينی آشنا گرديدند.
با شروع عمليات در ساعت نيم بامداد مورخه  1631/1/2و با آغاز روشنايی ،تيمهای
آتش هوانيروز به مواضع نيروهای عراقی حمله نمودند و بالگردهای كبرا با شليك موشك
ماوريك ،موشك تاو و راكت و شليك گلوله  23مم ضربات مهلکی بر پيکره نيروهای عراقی
وارد كردند و چندين دستگاه تانك و نفربر و انواع خودروها و نقاط تجمع را منهدم نمودند.
با پيشروی نيروهای خودی در منطقه عمليات و آزادسازی مناطق از پيش تعيين شده
همه روزه به شعاع عملياتی بالگردهای هوانيروز اضافه میگرديد و در پارهای از مواقع
پيشروی نيروها به قدری سريع بود كه خلبانان در مواقعی دچار مشکل تشخيص خودی از
دشمن میشدند .دشمن با از دست دادن تجهيزات و مواضع خود و تحمل تلفات زياد ،بعضاً
جهت حفظ روحيه نيروهای خود اقدام به پاتك میكرد.
در منطقه تنگ ابوغريب در عملياتی غافلگيرانه دشمن توانست با وارد كردن تعداد
زيادی تانك ،جلوی پيشروی نيروهای رزمنده ايران را سد نمايد كه در چنين شرايطی به
محض اعالم نياز ،تيم های آتش هوانيروز پايگاه رزمی كرمان از شمال امامزاده عباس وارد
منطقه مورد نظر شدند .در اين مأموريت  6تيم آتش ،تيم اول با دو فروند بالگرد كبرای
موشك ماوريك ،تيم دوم با  2فروند بالگرد كبرای موشكانداز تاو و تيم سوم با  2فروند
بالگرد كبرای راكت انداز در حدود يك ساعت فعاليت ضربات سنگينی بر نيروهای عراقی وارد



 239معارف جنگ

آوردند .يگان های نيروی زمينی توانستند با ابتکار عمل بسيار مناسب و تقويت نيروهای
رزمنده ضمن سركوب نيروهای دشمن آنها را وادار به عقب نشينی نمايند .همچنين
بالگردهای شنوك با جابهج ايی نيروهای رزمنده بسيج از پادگان دوكوهه انديمشك به عين
خوش و محورهای جنوبی منطقه نبرد نقش بسزايی ايفا نمودند.
در هفت روز عمليات فتحالمبين ،هوانيروز با انجام  9377ساعت پرواز در قالب 6233
سورتی توانست ضمن انهدام ادوات زرهی و خودروها و نقاط تجمع دشمن ،تعداد  2392نفر
از مجروحان جنگی را به بيمارستانهای منطقه (دزفول ،انديمشك ،اهواز) تخليه نمايد.
همچنين در عملياتهای هلیبرن تعداد  2993نفر رزمنده توسط بالگردهای  219و
شنوك به پشت خطوط مقدم جبههها ترابری گرديدند .در اين عمليات  11فروند موشك
ماوريك 2229 ،راكت 233 ،فروند موشك تاو 27977 ،گلوله  23مم توسط بالگردهای
شکاری كبرا در جهت انهدام تجهيزات و نيروهای عراقی شليك گرديد .شايان ذكر است در
اين عمليات يك فروند بالگرد غزال و يك فروند بالگرد ميل ـ  39دشمن در تنگ ابوغريب
توسط بالگردهای كبرا مورد اصابت قرار گرفت و سرنگون گرديد.
عملیات بیتالمقدس (آزادسازي خرمشهر)

1371/2/10

هوانيروز پس از كسب تجربه از عملياتهای غرورآفرين طريقالقدس و فتحالمبين،
جهت پشتيبانی از يگان های ارتش و سپاه پاسداران با سه پايگاه پشتيبانی عمومی اصفهان،
پايگاه مسجد سليمان و پايگاه كرمان ،با  92فروند بالگرد در انواع مختلف در اين عمليات
شركت نمود.
با اولين طليعه خورشيد در صبح روز  1631/2/13مأموريتهای محوله به هوانيروز در
ارتباط با تخليه مجروحان ،هلیبرن نيروها ،اجرای آتش بر روی دشمن ،با بالگردهای ،219
شنوك و كبرا آغاز گرديد.
خلبانان پايگاه هوانيروز مسجد سليمان در شمال منطقه نبرد با بالگردهای خود وارد
منطقه شدند و نيازمندی فرماندهان يگانهای تحت امر قرارگاه قدس در ارتباط با پشتيبانی
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نزديك هوايی و اجرای آتش با بالگردهای كبرا و تخليه مجروحان و هلیبرن نيروها را با
بالگردهای  219و شنوك برآورده نمودند.
در منطقه شرقی عمليات ،خلبانان پايگاه پشتيبانی عمومی اصفهان كه در كارخانه
فوالد اهواز در منطقه خضريه واقع در  27كيلومتری جنوب اهواز مستقر بودند ،بنا به دستور
فرماندهی قرارگاه های عملياتی فتح و نصر وارد عمل گرديدند و با تخليه مجروحين از
دارخوين به اهواز و ماهشهر و اجرای آتش با بالگردهای كبرا و شليك موشك ماوريك و
موشكهای تاو و راكت ،ضربات سنگينی بر نيروهای عراقی وارد كردند.
با پرواز هر بالگرد در منطقه ،نيروهای خودی روحيه مضاعف میگرفتند و با ايثار و از
خودگذشتگی به مواضع نيروهای عراقی حمله میكردند .با توجه به شکل منطقه كه به صورت
دشت ،هموار و مسطح بود ،تانكها ،نفربرها و ديگر ادوات خودرويی دشمن به وضوح قابل
رؤيت و شکار شدن بودند كه با شجاعت و دالورمردی خلبانان تعداد زيادی از آنها و برجهای
ديدهبانی و سنگرهای انفرادی و اجتماعی دشمن مورد اصابت قرار گرفت و منهدم گرديد .در
مجموع سه مرحله عمليات ،بالگردهای هوانيروز با انجام  2193ساعت پرواز و تخليه 7923
مجروح و ترابری و هلیبرن  6231نفر رزمنده و حمل  131تن بار و مهمات ،يکی از اركان
پروازی محسوب گرديد و  9نفر از بهترين خلبانان آن به شهادت رسيدند.
عملیات رمضان

1371/4/22

هوانيروز ارتش جمهوری اسالمی ايران با دو گروه رزمی مسجد سليمان و كرمان عمليات
رمضان را در منطقه عمومی خرمشهر از نظر پشتيبانی آتش و ترابری تاكتيکی با  29فروند از
انواع هلیكوپترها پشتيبانی نمود .در اين عمليات  329ساعت پرواز به منظور انهدام ادوات زرهی
دشمن ،سنگرها ،نقاط تجمع و ...توسط بالگردهای كبرا و ترابری تعداد  931نفر و تخليه  393نفر
مجروح و همچنين انهدام  62دستگاه تانك 39 ،دستگاه خودروی سبك و سنگين و كشته و
زخمی كردن بيش از  933نفر از متجاوزين از نتايج اين عمليات میباشد.
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عملیات مسلم ابن عقیل

1371/6/9

سازمان رزمی :يك گروه رزمی تقويت شده با  29فروند از انواع بالگرد.
سورتی و ساعت پرواز انجام شده 1239 :ساعت در  1997سورتی.
نتايج عمليات :ترابری 9993نفر رزمنده ،تخليه  6279نفر مجروح و  72تن بار و انهدام
 62دستگاه تانك و ادوات زرهی و تعداد كثيری از سنگرهای اجتماعی دشمن و كشته و
زخمی نمودن تعداد قابل مالحظهای سربازان عراقی.
عملیات محرم

1371/8/10

هوانيروز با دو گروه رزمی مسجد سليمان و كرمان اين عمليات را با  99فروند از انواع
هليکوپترها پشتيبانی نمود.
ساعت پرواز انجام شده در اين عمليات  967ساعت در  1333سورتی میباشد.
نتیجه عملیات

هلیبرن 2199از رزمندگان به منطقه نبرد.
تخليه  1221نفر مجروح.
انهدام چندين دستگاه تانك و نفربر و سنگرهای دشمن.
انهدام تعداد قابل توجهی از سالحهای سبك و سنگين متجاوزين.
عملیات خیبر

1372/12/3

هوانيروز به منظور شركت در عمليات خيبر كه اولين عمليات متحرك هوايی شبانه
بود ،از يك ماه قبل از عمليات ،بهترين و ورزيدهترين خلبانان بالگردهای شنوك و 219
پايگاه های پشتيبانی عمومی اصفهان ،مسجد سليمان و كرمان را به مركز آموزش اصفهان
اعزام نمود .خلبانان اعزامی به مدت  13شب زير نظر اساتيد پروازی اصفهان در بخشی از
باتالق گاوخونی كه شبيه باتالقهای هورالعظيم و منطقه عملياتی خيبر بود ،پرواز تاكتيکی با
بالگرد شب را تمرين نمودند.
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پس از آمادگی الزم ،تعدادی شبانه و تعدادی نيز قبل از طلوع خورشيد به طرف اهواز
پرواز كردند و در فرودگاه شهر به زمين نشستند .پس از چند جلسه توجيهی در بعدازظهر
 ،32/12/6بالگردها در محلهای تعيينشده در جفير و پاسگاه برزگر كه تعداد زيادی نيرو
جهت هلیبرن به جزاير مجنون آمده بودند ،فرود آمدند.
در اين عمليات هوانيروز پشتيبانی از دو قرارگاه نجف (سپاه پاسداران) و كربال (ارتش و
سپاه) را با  99فروند از انواع بالگرد به عهده گرفته بود.
در ساعت  19:63روز سوم اسفندماه  1632اولين دسته پروازی با  3فروند بالگرد
شنوك و در هر بالگرد  23نفر نيروی رزمنده از قرارگاه نجف به طرف جزاير مجنون شمالی
به پرواز درآمدند و پس از فرود موفقيتآميز ،دستههای دوم و سوم و ...با تعداد بيشتری
بالگرد ،به طور پيوسته نيرو و تجهيزات را در جزاير مجنون شمالی و جنوبی پياده كردند.
قرارگاه نجف توانست برابر طرحريزی انجام گرفته حدود 16كيلومتر در عمق هورالعظيم
و به سمت اهداف از پيش تعيين شده حركت كرده و چند دقيقه بعد در جزاير مجنون پياده
شده و در ساعات اوليه عمليات اين اهداف را تصرف نمايد .در اين عمليات آنچه كه مهم
است ،نوع حركت اين نيروها و گذشتن تعداد زيادی از آنها در منطقه آبی هورالعظيم و
عبور از موانع در مسير بوده است ،كه به جز استفاده از وسايل پرنده و هلیبرن آنها در اين
مدت زمان كوتاه ،به صورت ديگری امکانپذير نبوده است.
در طول عمليات ،هوانيروز با ايجاد پل هوايی بين منطقه عمومی جفير و جزاير مجنون
با بالگردهای شنوك و  219در طول شب و روز نسبت به انتقال نيرو و آمادرسانی و حمل
تجهيزات و مهمات ،حداكثر توان خود را به كار گرفت.
عدم الحاق نيروهای قرارگاه نجف محور طالئيه با نيروهای مستقر در جزاير مجنون ،در
روزهای اول و دوم نبرد و به نوعی دسترسی نداشتن به جاده زمينی جهت تدارك نيروهای
مستقر در جزاير و نبود ادوات زرهی در آنجا ،فشار كار را بر هوانيروز دو چندان كرده بود و
پيروزی اين عمليات به پروازهای هوانيروز گره خورده بود.
پس از تصرف جزاير مجنون به دست نيروهای ايرانی ،نيروهای عراقی با استفاده از
نيروی هوايی و آتش توپخانه ،پاتكهای سنگين خود را جهت بازپسگيری جزاير مجنون
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شروع نمودند .فاصله باتالقی موجود بين عقبه خشکی در منطقه جفير تا جزاير مجنون و
نبود ادوات ضدزره در جزاير ،مقابله با پاتكهای دشمن را بسيار مشکل ساخته بود.
لذا حضور بالگردهای شکاری كبرا در منطقه و هدف قرار دادن تانكها و ادوات زرهی و
مقابله با بالگردهای دشمن بسيار مؤثر بود.
سرانجام اين عمليات با پشتيبانی نيروهای ارتش و تالش سپاه پاسداران و بسيج با
تصرف بخشی از اهداف از پيش تعيين شده به پايان رسيد.
در اين عمليات هوانيروز با انجام  1291ساعت پرواز موفق گرديد بيش از 19933
رزمنده را به جزاير مجنون هلیبرن و  173تن تداركات و تجهيزات را حمل نمايد و 1391
مجروح را به بيمارستانهای منطقه تخليه نمايد.
عملیات بدر

1373/12/20

در اين عمليات با بهكارگيری بيش از  23فروند از بالگردهای جنگنده و ترابری  219و
بالگردهای شناسايی موفق به انجام  769ساعت پرواز گرديدند .در مدت عمليات ضمن انهدام
ادوات زرهی ،سنگرها ،نقاط تجمع و ...توسط بالگردهای كبرا  1329مجروح تخليه992 ،
رزمنده به مناطق عملياتی ترابری و معادل  1399تن آذوقه و مهمات ترابری شد.
عملیات قادر

1374/4/23

مرحله اول :از  39/9/26تا 39/3/17
تعداد بالگردهای واگذاری 23 :فروند :بالگرد  219تعداد  9فروند ،بالگرد كبری تعداد 3
فروند ،بالگرد شنوك  2فروند ،بالگرد شناسايی  2فروند ،بالگرد  232تعداد  2فروند.
 939سورتی پرواز عملياتی ،انتقال  993مجروح ،ترابری  2229رزمنده ،حمل  163تن
تداركات.
مرحله دوم :از  39/3/19تا 39/3/29
 299سورتی پرواز عملياتی ،انتقال  227مجروح ،ترابری  211رزمنده ،حمل  233كيلو بار.
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عملیات والفجر( 8تصرف شهر فاو)

1374/11/20

پس از عبور شبانه نيروها از رودخانه اروند و روشن شدن هوا ،عمليات وارد مرحله تازه-
ای شد و نيروهای خط شکن برای ادامه عمليات نياز به پشتيبانی آتش ،نيروهای تقويتی و از
همه مهمتر تجهيزات سنگين مانند تفنگهای  133و توپهای پدافندی ،سکوهای پرتاپ
موشك و ...داشتند.
بنابراين بالگردهای هوانيروز ترابری نيروها و انتقال تجهيزات سنگين از اروندرود به
منطقه فاو را شروع كردند و همزمان تيمهای آتش بالگردهای كبرا ،نيروهای دشمن را كه
سرسختانه مقاومت میكردند ،در هم كوبيدند .در روزهای اول نبرد ،بيشتر تجهيزات سنگين
و مهمات و نيروها به وسيله بالگردهای هوانيروز به آن طرف رودخانه انتقال میيافت.
تاكتيك هوانيروز در عمليات والفجر 9طوری بود كه بالگردهای كبرا به  6تيم آتش
تقسيم شده بودند كه هميشه يك تيم در پرواز و درگيری مستقيم با دشمن ،يك تيم در
حال بازگشت از منطقه عمليات جهت بارگيری مجدد مهمات و يك تيم در حال رفت به
سمت منطقه و اجرای آتش برای دشمن بود .اين تيمها ،از انواع راكت ،موشك تاو ،موشك
ماوريك و توپهای  23مم ،فرصت هرگونه عکس العملی را از دشمن سلب كرده بودند و هر
پاتك عراقیها را در همان آغاز با شکست روبهرو میكردند.
خلبانان كبرا در طول عمليات و با حضور بر روی نيروهای رزمنده ،ضمن تقويت روحيه آنها
نقش بسزايی در توقف و انهدام نيروهای دشمن به عهده داشتند .نبرد آنها با تانكهای گارد
رياست جمهوری عراق در اطراف كارخانه نمك ،در جلوگيری از پيشروی دشمن بسيار مؤثر بود.
دشمن با استقرار شناورهای خود در آبهای خور عبداهلل و متکی به جزيره بوبيان
كويت ،سعی می نمود جناح غربی نيروهای ايرانی را مورد تهديد قرار دهد ،لذا يکی از
مأموريتهای هوانيروز مقابله با اين شناورها بود كه به محض رويت آنها ،بالگردهای كبرا با
پرواز بر روی آبهای خور عبداهلل ،با شليكهای خود آنها را هدف قرار میدادند.
از مواردی كه پرواز بالگردهای 219را با مشکل مواجه ساخته بود ،اسلينگ و حمل
تجهيزات به صورت بار خارجی بود .زيرا حجم زياد بعضی از اين تجهيزات مثل جيپ و
تفنگ 133باعث بر هم خوردن تعادل بالگرد در حين پرواز میگرديد و چنانچه پرواز دقيقی
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انجام نمیگرفت ،سقوط بالگرد حتمی بود .آتش سنگين توپخانه و حضور هواپيماهای دشمن
در اين لحظات هم مزيد بر علت بوده و كار را برای خلبانان بسيار مشکل ساخته بود.
حضور  93فروند بالگرد ،با انجام  6969ساعت پرواز و هلیبرن  1329نفر از نيروهای
رزمنده به منطقه فاو و تخليه  2369نفر مجروح از سراسر منطقه به پشت جبهه و حمل
 663تن تجهيزات سبك و سنگين از فعاليتهای هوانيروز در اين عمليات بوده است.
عملیات کربالي1

1371/10/19

در اين عمليات هوانيروز با بيش از  23فروند انواع بالگردهای خود و انجام  1996ساعت پرواز،
توانست ضمن انهدام ادوات زرهی دشمن ،سنگرها ،نقاط تجمع و ...توسط بالگردهای كبرا1323 ،
مجروح را نيز تخليه و  9922رزمنده را به نقاط عملياتی ترابری نمايد .گروه رزمی كرمان ،مسجد
سليمان كه در اين عمليات شركت داشتند توانستند در مجموع  973تن آذوقه و مهمات را به رزمندگان
ايرانی برسانند.
عملیات والفجر10

1377/12/24

هوانيروز با دو گروه رزمی مسجد سليمان و پشتيبانی عمومی اصفهان و با بيش از  23فروند بالگرد
در اين عمليات شركت جست و با انجام  919ساعت پرواز ضمن انهدام ادوات زرهی دشمن ،سنگرها،
نقاط تجمع و ...توسط بالگردهای كبرا ،تخليه  9939نفر مجروح ،ترابری  2779رزمنده به مناطق
مختلف عملياتی و حمل  217تن آذوقه و مهمات كارنامه درخشانی از خود به جای گذاشت.
دیگر عملیاتهایي که هوانیروز در آنها حضور فعال داشته است:

 )1عمليات آزادسازی سوسنگرد
 )2عمليات كلينه و سيد صادق
 )6عمليات كرخه كور
 )9عمليات چغالوند
 )2عمليات تپه چشمه در دو مرحله
 )3عمليات بازی دراز
 )7پاكسازی جاده آبادان ـ ماهشهر

 )13عمليات ثاراهلل
 )11عمليات والفجر مقدماتی
 )12عمليات تحريرالقدس
 )16عمليات كربال مراحل  1تا 9
 )19عمليات مهدی(عج)
 )12عمليات عاشورا
 )13عمليات تنگ حاجيان

هوانيروز در دفاع مقدس

 )9عمليات محمد رسول اهلل
 )9عمليات امالحسنين
 )19عمليات محور شوش در دو مرحله
 )23عمليات دارخوين
 )21عمليات شهيد مدنی
 )22عمليات تنگ چزابه

 )17عمليات ميمك
 )19عمليات كانال هندلی (پل كرخه)
 )26عمليات والفجر مراحل  1تا 13
 )29عمليات قدس مراحل  1تا 2
 )22عمليات نصر مراحل  1تا 9
 )23عمليات اسکورت نفتکشهای تجاری

عملكرد کلي هوانیروز

 633 هزار ساعت پرواز.
 شركت در بيش از  133عمليات زمينی و اسکورت كشتیها.
 تخليه  239هزار مجروح از خطوط مقدم نبرد به بيمارستانهای منطقه.
 ترابری يا هلیبرن  273هزار نفر نيرو به مناطق سوقالجيشی مناطق نبرد.
 حمل بيش از  73هزار تن بار و مايحتاج.

مشخصات بالگردهاي هوانیروز
الف) بالگرد شكاري کبري()209

مأموریت :بالگردی است شکاری ـ تاكتيکی با قدرت مانور عالی و با مأموريت اصلی تك
عليه ادوات زرهی ،مکانيزه و نيروهای پياده.
مشخصات بالگرد:

الف) دارای دو موتور توربو شفت .W-933 ،W-932

ب) گنجايش  2نفر(خلبان و تير اندار).
ج) حداكثر سرعت در سطح دريا  193نات ( 692كيلومتر).
د) حداكثر سقف پرواز 23هزار پا (با ماسك اكسيژن).
هـ) نوع سوخت .JP2 ،JP9
فعالیت بالگرد در دوران دفاع مقدس99 :هزار ساعت پرواز.



 273معارف جنگ
ب) بالگرد هجومي (214ترابري نیمهسنگین)

مأموریت :بالگردی است ترابری ـ تاكتيکی و با توانايی شركت در عملياتهای هجومی،
حمل و نقل نفرات با تجهيزات ،تجسس و نجات ،حمل توپخانه سبك و تخليه مجروحين.
مشخصات بالگرد:

الف) نوع موتور :يك موتور ساخت كارخانه اليکامينك.
ب) گنجايش در شرايط استاندارد  13نفر با خدمه.
ج) نوع سوخت .JP2 ،JP9
د) حداكثر سقف قابل پرواز 23هزار پا با ماسك اكسيژن.
هـ) حداكثر سرعت در سطح دريا  193نات( 222كيلومتر).
فعالیت بالگرد در دوران دفاع مقدس162:هزار ساعت پرواز.

ج) بالگرد ( -207جت رنجر) شناسایي

مأموریت :شناسايی ،فرماندهی و كنترل ،ديدهبانی ،تنظيم تير توپخانه ،امربری و پيك.
مشخصات بالگرد:

الف) نوع موتور :يك موتور  051/C01ساخت كارخانه آليستون.
ب) گنجايش در شرايط استاندارد  2نفر با خدمه.
ج) حداكثر سرعت در سطح دريا  163مايل دريايی
( 269كيلومتر).
د) حداكثر سقف پرواز  19923پا.
ه) نوع سوخت مصرفی jp5 ،jp4

فعالیت بالگرد در دوران دفاع مقدس 11333:ساعت پرواز

هوانيروز در دفاع مقدس
د) بالگرد  )UH-1( AB -201ترابري نیمه سنگین

مأموریت :شركت در عمليات هجومی ،تجسس و نجات ،حمل و نقل نفرات با تجهيزات،
تغيير موضع توپخانه سبك ،تخليه مجروح.
مشخصات بالگرد:

الف) نوع موتور :يك موتوره  T53-L03ساخت كارخانه
اليکامينك.
ب) گنجايش  16نفر با خدمه.
ج) حداكثر سرعت در سطح دريا  123مايل دريايی
( 213كيلومتر در ساعت).
د) حداكثر سقف پرواز 23هزار پا با ماسك اكسيژن.
هـ) نوع سوخت مصرفی .jp5 ،jp4
فعالیت بالگرد در دوران دفاع مقدس 9333 :ساعت پرواز.
هـ) بالگرد شنوك ( )CH-46ترابري سنگین

مأموریت :حمل و نقل توپخانه سبك و متوسط ،حمل و نقل نفرات با تجهيزات ،تجديد
تداركات ،تخليه مجروح ،تخليه هواپيما و بالگردهای آسيبديده.
مشخصات بالگرد:
الف) دارای دو موتور ساخت كارخانه اليکامينك.
ب) گنجايش حداكثر  99نفر با  66صندلی برای نشستن.
ج) حداكثر سرعت در سطح دريا  133نات
( 299كيلومتر).
د) حداكثر سقف پرواز 12هزار پا.
هـ) نوع سوخت .JP9 ،JP2 ،JP1
فعالیت بالگرد در دوران دفاع مقدس99 :هزار ساعت پرواز.
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هوانيروز در دفاع مقدس

نيروي هوايي در دفاع مقدس
تاريخچه مختصر از نيروي هوايي ارتش
عملياتهاي برجسته نيروي هوايي در دفاع مقدس
فرماندهي اطالعات و شناسايي الكترونيكي نهاجا (فاشا)
آماد و ترابري نهاجا در دفاع مقدس
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تاريخچه مختصر از نيروی هوايی


تاریخچه مختصر از نیروي هوایي

سابقه اين نيرو به سال  1631هجری خورشيدی بازمیگردد كه همزمان با سازماندهی ارتش
و نيروی زمينی نوين (قشون ايران) دفتری به نام دفتر هواپيمايی كل قشون در اركان حرب قشون
(كه بعد به نام ستاد ارتش نامگذاری گرديد) تشکيل گرديد و در اواخر خردادماه  1632اولين افسر
ايرانی به نام سرهنگ احمد خان نخجوان برای تحصيل در رشته خلبانی به كشور فرانسه اعزام و
يکسال بعد ده نفر محصّل ديگر برای آموزش پرواز به روسيه فرستاده شدند و سال 1639مراجعت
نموده و در سازمان هواپيمائی نظامی قشون ايران مشغول خدمت گرديدند.
اولين هواپيماهای نظامی ايران در سال  1632متشکل از دو فروند «يونکرس» توسط
تيپهای مازندران و گيالن با وجوهی كه توسط اهالی جمعآوری شده بود خريداری و به
نامهای گيالن و مازندران نامگذاری و به تهران فرستاده شدند .در سال  1639اولين خلبانی كه
در ايران آموزش ديده بود نشان هوانوردی خود را دريافت كرد (نايب سوم علیاصغر ملك).
در اواخر  1639دفتر هواپيمائی قشون ايرانی به نام اداره هواپيمائی كل قشون ايرانی
تغيير نام و سازمان يافت و در آذرماه  1613لباس كاركنان هوايی ارتش ايران و عالئم نظامی
آنها تعيين گرديد.
اولين مدرسه تعميرات در سال  1613در فرودگاه قلعهمرغی راهاندازی شد و باألخره
اولين مدرسه خلبانی در سال  1611تأسيس و در سال  1616شمسی  19نفر از دانشجويان
آن فارغالتحصيل گرديدند.
در سال  1611اداره هواپيمايی كل قشون ايرانی به قوای هوايی تغيير نام داده و سازمان آن
شامل يك ستاد تحت عنوان (اركان حرب قوای هوايی) و دو فوج هوايی نمره يکم و نمره پنجم
(معادل تيپ) و باألخره قسمتهای فنی و كارخانجات هواپيماسازی (كارخانجات شهباز) بود.
در خردادماه  1616فرماندهی قوای هوايی ايران به نيروی هوايی تغيير عنوان يافت و
سازمان آن در سال  1612شامل يك ستاد و سه هنگ هوايی (هنگ يکم مركز ،هنگ سوم
اهواز ،هنگ چهارم مشهد) و باألخره پارك مركزی شامل كارخانجات هواپيماسازی و
آموزشگاههای خلبانی و فنی بود.
* .سرتيپ 2خلبان سيد اسماعيل موسوی.
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در آذرماه سال  1669اولين گروه پروازی جت در فرودگاه دزفول شروع به كار كرد (كه در
آن زمان پايگاه دوم ناميده میشد) و سپس پايگاه سوم شکاری در همدان ،پايگاه چهارم در
تبريز ،پايگاه پنجم در اميديه ،پايگاه هفتم در شيرازی ،پايگاه هشتم در اصفهان و پايگاه نهم در
بندرعباس احداث و عملياتی شدند كه بعداً پايگاه تبريز به نام پايگاه دوم و پايگاه دزفول به نام
پايگاه چهارم شمارهگذاری شدند.
در سال  1697ايستگاههای رادار و سالحهای پدافند هوايی در سازمانی به نام فرماندهی
پدافند هوايی در نيروی هوايی تشکيل شد كه هر روز توسعه بيشتری میيافتند ،فرماندهی پدافند
هوايی متشکل از ايستگاههای رادار كرج ،رادار تبريز ،رادار همدان (سوباشی) ،رادار بوشهر ،رادار
دزفول ،رادار بهبهان ،رادار بندرعباس (گنو) ،رادار مشهد ،رادار شهرآباد ،رادار بابلسر و چندين گروه
جنگافزار پدافند هوايی مجهز به موشكهای راداری و حرارتی زمين به هوا و جنگافزارهای
توپخانه پدافند هوايی تشکيل شد و سازمانهای ديگری مانند فرماندهی پشتيبانی هوايی،
فرماندهی آمادی ،فرماندهی اطالعات و شناسايی و فرماندهی پشتيبانی مركز اين نيرو را در امور
ستادی ،آموزشی و آمادی پشتيبانی مینمودند.
نيروی هوايی ايران از دهه  1693به بعد با سرعت توسعه يافت و دارای آخرين مدل
هواپيماهای شکاری و هواپيماهای ترابری سنگين شد و میتوان گفت كه قدرتمندترين نيروی
هوايی در منطقه خاورميانه و بسياری ديگر از كشورهای جهان محسوب میگرديد .نيروی هوايی
ايران در اواخر سال  1629دارای بيش از چهارصد فروند انواع هواپيمای شکاری و شکاری
بمبافکن و رهگير اف ـ  ،2اف ـ  ،9اف ـ 19و حدود يکصد فروند هواپيماهای ترابری سنگين و
تعدادی بالگرد و هواپيماهای سبك بود .آموزش مقدماتی خلبانان در ايران و دوره تکميلی در
بهترين دانشکدههای خلبانی امريکا و گاهی در پاكستان صورت میگرفت .خلبانان ايرانی دارای
آموزش خيلی خوب و تجارب پروازی مطلوب بودند .تعميرات اساسی هواپيماها در كارخانجات
سازنده آنها در امريکا انجام میشد .البته كاركنان فنی ايران هم دارای مهارت بهالنسبه مطلوبی
بودند و دورههای متعدد طولی و عرضی را در امريکا طی میكردند و به طور كلی نيروی هوايی از
نظر قطعات يدكی و مهمات به كشور فروشنده وابسته بود.

تاريخچه مختصر از نيروی هوايی

اولین فرودگاه ایران

خالصهای از تاريخچه هوانوردی ايران:
 :1631تشکيل دفتر هواپيمايی در اركان (ستاد) حرب كل قشون.
 :1631تشکيل اولين فرودگاه كشور.
 :1631خريد اولين هواپيما.
 :1632دوازده فروند هواپيما از فرانسه خريداری گرديد.
 :1632مردم گيالن و مازندران دو فروند هواپيما خريداری كرده و به عنوان هديه به تهران
فرستادند.
 9 :1632فروند هواپيما از روسيه خريداری گرديد.
 :1639در اين سال  9فروند هواپيمای خريداری شده از روسيه ،كه تا باكو با صندوق
حمل شده بودند ،قطعات مجزای آن به هم وصل شده و به سمت ايران پرواز نمودند كه
خلبان اشتوداخ توانست هواپيمای خود را به قزوين برساند و او اولين خلبان ايرانی است كه
وارد مرز هوايی كشور گرديد.
 :1639سرهنگ احمد نخجوان از فرودگاه ويالكويلی پاريس برگه  19را به پرواز درآورد
و در روز  2اسفند  1639در تهران به زمين نشست.
 :1639اولين خلبان ايرانی كه دوره آموزش خلبانی را آموخت نايب سوم علیاصغر ملك بود.
 :1619در اين سال عنوان نيروی هوايی به جای قوای هوايی انتخاب گرديد.
در سال  ،1619اولين كارخانه هواپيماسازی به نام (شهباز) در دوشان تپه تأسيس گرديد.
 :1623تجاوز متفقين جنگ جهانی دوم به ايران.
 :1622احياء مجدد نيروی هوايی.
 :1622ورود اولين هواپيمای جت (ت ـ  )66به نيروی هوايی.
 :1696ورود اولين هواپيمای جت مافوق صوت (اف ـ .)2
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عمده هواپيماهايی كه از سال  1623به بعد به خدمت نيروی هوايی ايران گرفته شدند به شرح
زير میباشد.
 )1هواپيماهای دوموتوره «انسن» در سال .1626
 )2هواپيماهای شکاری «هاريکن» در سال .1622
 )6هواپيماهای شکاری «تندر بولت» در سال .1629
 )9هواپيماهای ترابری «داكوتا» در سال .1629
 )2هواپيماهای شکاری جت «تی ـ  »66مدل آر در سال .1662
 )3هواپيماهای شکاری جت «اف ـ  »99در سال .1663
 )7هواپيماهای شکاری جت «اف ـ  »93در سال .1669
 )9هواپيماهای ترابری «سی ـ  »163در سال .1692
 )9هواپيماهای شکاری جت «اف ـ  »2در سال .1696
 )13هواپيماهای شکاری بمبافکن «اف ـ  »9در سال .1697
 )11هواپيماهای ترابری «اف ـ  »27در سال .1623
 )12هواپيماهای آموزشی «اف ـ  »66در سال .1622
 )16هواپيماهای تانکر «كی سی ـ  »737در سال .1626
 )19هواپيماهای ضد زيردريايی «پی  6ـ اف» در سال 1626
 )12هواپيماهای جمبوجت ترابری «بوئينگ  »797در سال .1629
 )13هواپيماهای شکاری «اف ـ  »19در سال .1629
 )17هواپيماهای ترابری جت فالکن در سال .1622
 )19انواع بالگرد «يو اچ  »96و «شنوك اچ  »97نيز در فاصله سالهای  1692تا
 1623برای پشتيبانی به خدمت نيروی هوايی ايران وارد شدند.
هواپيماهايی كه بعد از انقالب به خدمت نيروی هوايی گرفته شدند:
 )1هواپيماهای آموزشی پی سی ـ  7در سال .1632
 )2هواپيماهای ترابری سبك پی سی ـ 3در سال .1632
 )6هواپيماهای شکاری ميگ ام ـ  29( 29ـ  )MIGدر سال .1639

تاريخچه مختصر از نيروی هوايی

 )9هواپيماهای شکاری بمبافکن سنگين اس يو ـ  29( 29ـ  )SUدر سال .1639
 )2هواپيماهای جت شکاری اف ـ  7سال ورود به خدمت .1673
در سال  1662با ورود اولين سری از نوع تیـ 66نيروی هوايی به عصر جت وارد گرديد.
در سال  1663هواپيمای اف ـ  99وارد خدمت نيروی هوايی گرديد.
در سال1669هواپيمای افـ 93ساخت نورث آمريکن وارد خدمت نيروی هوايی گرديد.
در سال  1692هواپيمای ترابری چهارموتوره سی ـ 163ساخت شركت «الكهيد» با
گنجايش  92نفر سرباز با تجهيزات كامل ،يا  39چترباز با تمام وسايل 76 ،بيمار با برانکارد،
قادر به حمل  22تن بار وارد خدمت نيروی هوايی گرديد.
در سال  1692اولين هلیكوپتر از نوع 1

ـ UH

ساخت سيکوريسيکی امريکا وارد

خدمت نيروی هوايی گرديد.
در سال  1696اولين سری هواپيمای سريعتر از صوت به نام اف  2ـ آ ساخت شركت
نورث روپ امريکا به خدمت نيروی هوايی درآمد.
در سال  1697هواپيمای شکاری بمب افکن اف ـ 9وارد خدمت نيروی هوايی گرديد.
در سال  1623هواپيمای ملخدار دو موتوره ترابری فرندشيپ ساخت كشور هلند دارای
گنجايش حمل  92مسافر نظامی وارد خدمت نيروی هوايی گرديد.
در سال  1621هواپيمای آموزشی ملخدار بونانزا ،وارد خدمت نيروی هوايی گرديد.
در سال  1622هواپيمای بوئينگ 737تانکر و سوخترسان مجهز به چهار موتور جت
وارد خدمت نيروی هوايی گرديد.
در سال 1626هواپيمای گشت دريايی و عمليات زيردريايی  6 P3fوارد خدمت نيروی
هوايی گرديد.
در سال 1629هواپيمای بوئينگ 797تانکر سوخترسان و ترابری سنگين وارد خدمت
نيروی هوايی گرديد.
در سال 1629هواپيمای شکاری اف ـ 19ساخت شركت گرومن وارد خدمت نيروی
هوايی گرديد.
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در آبانماه  1633مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان قانون اساسی ،قانون ارتش را
تصويب كردند و در همان ماه به وزارت دفاع و ستاد مشترك ارتش ابالغ گرديد.
در آن قانون در ماده  11مأموريتهای نهاجا به صورت كلی تعريف شده است.
امروز نيروی هوايی بر اساس همان قانون كلی ارتش و مأموريتهايی كه در آن تعريف
و تصويب شده بايد پاسخگوی تجاوز دشمن باشد.
مأموریتهاي نیروي هوایي

از نظر علمی مأموريتهای نهاجا در دو بخش تعريف میشوند ،يکی در بخش
استراتژيکی و ديگری در بخش مأموريتهای تاكتيکی.
سامانههای دفاعی كشورها مانند سامانههای دفاعی كه انسان برای بقای خود طراحی
میكند ،طراحی شده و شکل گرفتهاند ،يك انسان ابتدا به مراقبت میپردازد سپس به دفاع
فکر میكند و در خالل دفاع به آفند نيز میپردازد.
الف) مأموریتهاي استراتژیكي هوایي در سه حوزه به طور طبیعي شكل ميگیرند.

1ـ مراقبتهای هوايی استراتژيك.
2ـ دفاع هوايی استراتژيك.
6ـ آفند هوايی استراتژيك.
ب) مأموریتهاي تاکتیكي نهاجا نیز در سه حوزه تعریف ميشوند.

1ـ مراقبتهای هوايی تاكتيکی.
2ـ دفاع هوايی تاكتيکی.
6ـ آفند هوايی تاكتيکی.
توضيحات زير به تفکيك برای هر يك از مأموريتهای پيش گفته شده ارائه میگردد.
برای اجرای مأموریتهاي استراتژیكي هوایي نياز به سامانههای هوافضايی عمدهای میباشد.
مانند:

تاريخچه مختصر از نيروی هوايی

ماهواره هاي مراقبتي “ ،1”DSPرادارهای فراافق ،هواپيماهای جاسوسی بلندپرواز شناسايی
و عکسبرداری هوايی با خلبان و بدون خلبان به همراه حساسههای الکترواپتيکی تلويزيونی،

امواج فروسرخ ،امواج فرا بنفش ،رادارهای “.(SYNTHETHC APERTURE RADAR)”SAR
البته اين نوع رادار كاربرد تاكتيکی نيز دارد و میتواند خودروهايی به ابعاد  3×3را كشف و
اطالعات آنها را به جنگنده بمبافکنها بدهد تا مورد حمله هوايی موشكهای ماوريك قرار
دهند و در ارتش اياالت متحده روی هواپيمای

STARSـ J

و هواپيمای جاسوسی بلندپرواز

معروف به “Uـ ”2كه نمونه پيشرفته تر آن به “TRـ ”1معروف است سوار شده و نمونه كاربرد
عملياتی اين سالح توسط ارتش اياالت متحده امريکا در جنگ  1991در عمليات طوفان صحرا
عليه لشکر گارد رياست جمهوری عراق در كويت و بصره نشان داده شد.
اين مأموريت مراقبتي هوافضایي در حقيقت وظيفهای است كه قرارگاه خاتماالنبياء(ص)
بايد به آن رسيدگی كند.
برای اجرای مأموريت های مراقبت هوايی تاكتيکی نياز به شبکه و سامانه تاكتيکی مانند
ايستگاههای رادار كنونی كه در تبريز ،همدان ،دزفول ،بهبهان ،بوشهر ،بندرعباس ،زاهدان،
بيرجند ،مشهد ،شهرآباد ،بابلسر ،كرج و غيره دارد كه البته در كنار اين دستگاههای رادار،
رادارهای تاكتيکی نظير “GPSـ ”11و هواپيمای آواكس برای مراقبت تاكتيکی هوايی در
صحنههای نبرد از نيازمندیهای اين شبکه بزرگ است ،خاطرنشان میسازد كه بين اين
شبکه راداری و شبکه رادارهای مراقبتی استراتژيکی ارتباط منسجم ) (LINKبرقرار میشود.
برای اجرای مأموریتهاي دفاع هوایي استراتژیك نياز به سامانههای هوافضايی عمدهای
مانند هواپيمای رهگير هوايی در ارتفاع باال برای رهگيری هواپيماهای بلندپرواز جاسوسی و
هواپيمايی بدون سرنشين ( )UAVو همچنين نياز به موشكهای زمين به هوا مانند موشك
تريومف ( )S-633نوع روسی و پاتريوف ( )PAK-6نوع امريکايی و غيره میباشد.

 29 DEFENSE SUPPORT PROGRAMدستگاه ماهواره برنامهريزی شده برای پرتاب كه تاكنون  21عدد پرتاب شده و فعال می
باشد .يکی از آنها به نام  DSPشماره  19در مدار  113درجه شرقی برای مراقبت اوضاع و احوال كشورهای آسيای ميانه و ايران قرار
گرفته است.
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برای اجرای مأموريتهای دفاع هوايی تاكتيکی نياز به سامانههای تاكتيکی موشكهای
زمين به هوا «هاوگ» و توپخانه زمين به هوای راداری و غيرراداری و هواپيماهای رهگير
تاكتيکی و چنين تسليحاتی میباشد.
بايد توجه داشت كه اين سامانه دفاع هوايی تاكتيکی ويژه نهاجا میباشد .اگر قرار شد
ارتش در صحنه نبرد مشترك وارد شود ،نيروی زمينی ارتش خود مسئول تهيه و سازماندهی
دفاع هوايی صحنه نبرد

()THEATER AIR DEFENSE

()THEATER MISSILE DEFENSE

و تهيه سامانه موشکی صحنه نبرد

میباشد كه موشكهايی هستند بر روی خودروهای

شنیدار و رادارهای متحرك مربوط به آن ،مانند موشك روسی ” ،“sa-3يا موشكهای
«هاواك» كه بر روی خودرو سوار هستند و رادار آنها نيز متحرك و همراه مجموعه دفاعی
موشکی در ميدان نبرد ظاهر میشوند.
اما در ايران در گذشته و حال نيروی زمينی متکی به سامانه موشکی «هاوگ» نيروی
هوايی میباشد كه سامانهای است غيرمتحرك .در جريان جنگ در هنگام طرحريزی عمليات
ثامناالئمه(ع) برای نخستين بار سايت موشکی شماره 6دزفول را به «فولیآباد» نقطهای در
شمالغرب اهواز در كنار قرارگاه لشکر 13زرهی انتقال و پدافند هوايی نهاجا را مجبور كردند
تا در صحنه نبرد زمينی ظاهر شود؛ در حالی كه اين سايت نمیتوانست همگام با لشکر
زمينی پيشروی يا عقبنشينی كند و چنين توانايی را نداشت.
برای اجرای مأموريت آفند هوايی استراتژيك نياز به هواپيمای بمبافکن استراتژيك و
دور پرداز مانند” ”B-1و ”  “ B-2و ”  “ tu-22و مشابه آن میباشد .از طرفی نياز به هواپيمای
جنگنده بمبافکن ضربتی مانند ” “F-111يا ” “su329و مشابه اين هواپيما میباشد .گاهی
هواپيمای فانتوم يا ”ميگ ـ  “29نيز میتواند چنين مأموريتهايی را در شرايط با ديد انجام
دهند.
در برخی از ارتشهای جهان سامانه موشکی زمين به زمين برد بلند در اختيار نيروی هوايی
آن كشور برای انجام چنين مأموريتهايی (آفند هوايی استراتژيك) قرار داده شده است و در
برخی ديگر از اين كشورها اين سامانه هولناك در اختيار نيروی زمينی گذاشته شده است.

تاريخچه مختصر از نيروی هوايی

برای اجرای مأموريتهای آفند هوايی تاكتيکی نياز به هواپيمای جنگنده بمبافکن
ضربتی با احتساب سوختگيری و سوخترسانی در آسمان میباشد .در كنار آن هواپيماهای
رهگير تاكتيکی و انواع و اقسام موشكهای هوا به زمين مانند موشكهای ضدرادار،
ضداستحکامات ،ضدتانك و غيره الزم خواهد بود.
از نظر آفندی مأموريتهای آفند هوايی در قالب عمليات زير قابل توجيه است.
 )1انهدام نیروي هوایي دشمن()COUNTER AIR OPRATION
 )2آتش پشتیباني ( )FIRE SUPPORT OPERATIONکه این عملیات به دو دسته
تقسیم ميشود.

تهيه آتش هوايی برای پشتيبانی نزديك هوايی
تهيه آتش هوايی برای جدا سازی نيروهای دشمن

()CLOSE AIR SUPPORT OPERATION

()TACTICAL AIR INTERDICTION OPERATION

 )3پدافند هوایي تاکتیكي ()TACTICAL AIR DEFENSE
اين همان كاری است كه فرماندهی پدافند هوايی نهاجا برای دفاع از سايتهای رادار خود يا
برای دفاع از پايگاه هوايی و دارايیهای نيروی هوايی در بخش زمين به هوا انجام میدهند.
گاهی هواپيماهای ” اف ـ  “ 19يا ديگر هواپيماهای رهگير ناگزيرند به همراه گروههای
پروازی بمب افکن به پرواز درآيند و آنها را در برابر هجوم هواپيماهای جنگنده دشمن حفظ
نمايند و دفاع نمايند اين هم بخشی از دفاع هوايی نهاجا است.

ايستگاه های رادار كه به عنوان رادار تاكتيکی در سراسر ايران در نظر گرفته شده



 292معارف جنگ

گاهی در عمليات مشترك سايتهای رادار تاكتيکی به منطقه عمليات گسترش داده
میشود و به همراه هواپيماهای رهگير از آسمان منطقه عمليات مراقبت و دفاع هوايی به
عمل میآورند كه اين هم بخشی از دفاع هوايی نهاجا میباشد.
اما در جنگ فراتر از اين وظايف به فرماندهی پدافند هوايی نهاجا سپرده شده و آن را
به صحنه نبرد كشاندند ،يا به مركز حساس و حياتی بردند.
 )4شناسایي و عكس برداي هوایي تاکتیكي ()TACTICAL AIR RECONNIASSANCE
 )1ترابري هوایي تاکتیكي ()TACTICAL AIR LIFT OPERATION

در عمليات مشترك كه طرح آن يا دستور عملياتی آن صادر شده باشد ،قانوناً برای
نيروهای هوايی وظيفه تعيين می شود .در هر طرح عملياتی به ويژه در عمليات مشترك پنج
سرفصل وجود دارد كه طراح بايد به آنها بپردازد .اول مسئله مانور است و بعد آتش
پشتيبانی ،سپس دفاع هوايی و بعد از آن اطالعات و هشدار اوليه و در آخر هم مسئله
خدمت پشتيبانی رزمی به چشم میخورد.
مانور به عهده لشکرهای زمينی است .اما چهار مقوله ديگر اغلب به عهده نهاجا میباشد كه
در جنگ و دفاع مقدس چنين بود و در زير شرح آن داده شده است.
1ـ مانور( )MANOEUVREكه توسط يگانهای زمينی انجام میشود.
2ـ آتش پشتيبانی ( )AIR FIRE SUPPORTكه توسط نيروهای هوايی بايد انجام شود.
6ـ دفاع هوايی ( )THEATER AIR DEFENSEكه بايد توسط نيروی زمينی ،دفاع
موشکی صحنه نبرد و توپخانه ضدهوايی برای صحنه نبرد در نظر گرفته شود ،اما اين مقوله
در جنگ گذشته همواره بر عهده نيروهای هوايی بود.
9ـ اطالعات و هشدار اوليه ( ) INTELLIGENCE & EARLY WARNINGكه نيروی
هوايی موظف به تأمين آن میباشد.
2ـ خدمات پشتيبانی رزمی ( )COMBAT SERVISE SUPPORTكه بخشی از آن بر عهده
نيروی هوايی است .مانند بردن تسليحات و مهمات نفرات به جبهه توسط هواپيماهای تاكتيکی.

عملياتهای برجسته نيروی هوايی


عملیاتهاي برجسته نیروي هوایي
زمینهها و شرایط انجام یك عملیات هوایي

طراحی يك عمليات هوايی و به عبارتی تدوين سناريوی رزمی آن بسيار پيچيده و
مستلزم در اختيار داشتن دانش و آگاهی در بسياری از علوم نظامی و سياسی میباشد .در
اينجا به طور خيلی خالصه برخی شرايط الزم در اجرای يك عمليات فرضی برای دانشجويان
عزيز تشريح میگردد.
قبل از هر چيز جمعآوری اطالعات كامل از هدف مورد نظر ضرورت محض دارد.
مسائلی از قبيل فاصله پايگاه خودی تا هدف ،انتخاب نوع هواپيما ،انتخاب تسليحات مورد
نظر (موشك ،راكت يا بمب) ،آگاهی از سامانههای پدافندی دشمن (تجهيزات موشکی و
توپخانه) ،وضعيت جوی ،ميزان خطرپذيری موجود در عمليات و بسياری از عوامل ديگر از
شرايط اجرای موفقيتآميز يك مأموريت هوايی محسوب میگردد.
در طول سالهای دفاع مقدس ،يکی از تجهيزات مؤثر كه نقش بسيار ارزندهای در
پيشبرد اهداف نهاجا و طرح های عملياتی آجا ايفا نمود ،هواپيمای عکسبرداری ـ شناسايی
موسوم به  RF-9است كه با توانايی خاص خود مأموريتهای حساسی را در زمان جنگ در
خاك عراق انجام داد (اشاره به برخی مأموريتهای اين هواپيما و يادی از خلبانان شهيد آن؛
برای مثال شهيد بزرگوار فريدون ذوالفقاری).
مرحله بعد ،استفاده از سايتهای جمعآوری اطالعات الکترونيکی است كه با تجهيزات
خاص خود به شنود راديويی و رهگيری عالئم الکترونيکی از تجهيزات دشمن میپردازند .اين
اطالعات پس از رهگيری مورد تحليل قرار گرفته و در نهايت ،خلبان يا دسته پروازی را از
وضعيت استقرار تجهيزات دشمن در مسير مأموريت پرواز آگاه میسازد.
تانکرهای سوخترسان حلقه بعدی و مهم كمك به انجام يك مأموريت هوايی هستند
(اشاره به مهارت خلبانان نهاجا در عمليات سوخترسانی هوايی و منحصربفرد بودن اين
تکنيك در ميان كشورهای منطقه تا چند سال پس از آغاز جنگ) .عمليات ايذايی يکی ديگر
* .سرتيپ 2خلبان عليرضا نمکی.
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از موارد برجسته ای است كه در طول جنگ تحميلی بارها و بارها از سوی خلبانان نهاجا در
برخی عمليات مهم و به منظور گمراه نمودن رادارها و سامانههای دشمن انجام شد.
وضعیت داخلي نهاجا در زمان شروع جنگ

در پی حوادث حزب خلق مسلمان در آذرماه  1629در تبريز و پايگاه هوايی دوم
شکاری و دستگيری و محاكمه عوامل شاخه نظامی آن تعدادی از خلبانان و كاركنان فنی و
اداری نهاجا اخراج ،بازنشسته ،بازخريد يا فراری شدند .بالفاصله پس از آن ،حمله هوايی
ارتش اياالت متحده امريکا به طبس در ارديبهشتماه  29پيش آمد كه اين رويداد نيز
موقعيت نيروی هوايی را در وضعيت پيچيدهای قرار داد.
چندی بعد كودتای نافرجام نقاب كه متأسفانه به كودتای نوژه معروف شد (چون عناصر
اصلی شاخه هوايی آن در پايگاه شهيد نوژه بودند) در ارتش شکل گرفت و در محاكمه عوامل
اين كودتا تعدادی از خلبانان و كاركنان نهاجا محکوم به اعدام ،تعدادی نيز زندانی و تعدادی
اخراج و بازنشسته و بازخريد شدند كه مجموعه اين ضربات بر پيکر نهاجا ،دشمن را از
ناكارآمدی و شکست درونی ارتش مطمئن ساخت ،ضمن اينکه افکار عمومی كشور نيز نسبت
به ارتش و نيروی هوايی تغيير پيدا كرده بود .در چنين شرايطی به نظر میرسيد كه ارتش به
ويژه نيروی هوايی حمايت محکم سياستمداران و مسئولين كشور را از دست داده است.
حمالت هوايی نيروی عراق در روز  61شهريورماه  29عملياتی هماهنگ شده و از پيش
برنامهريزی شده برای آغاز يك جنگ برقآسا و تعيينكننده بود كه حاكميت نظام نوپای
جمهوری اسالمی را در معرض تهديد قرار میداد .در چنين شرايطی جنگ آغاز شد و نيروی
هوايی با توجه به سرعت عمل در دفاع از مرزهای كشور در رويارويی با دشمن وارد ميدان شد.
استراتژي نهاجا و عملیات  140فروندي ورود به خاك عراق

در نشستی كه رهبران و مسئولين نظام كشور داشتند مقرر شد كه نيروی هوايی
جمهوری اسالمی ايران به عنوان نيروی سريع ،قابل انعطاف و كوبنده در برابر ارتش عراق
قرار گرفته تا با دفاع در سه جبهه زمين ،دريا و هوا ،زمان كافی برای آمادگی ساير نيروهای
مسلح فراهم گردد.
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در قالب اين استراتژی انهدام فرودگاهها ،پايگاههای هوايی ،پااليشگاهها ،مراكز توليد
فرآوردههای نفتی ،مراكز توليد و صدور نفت خام ،تلمبهخانهها ،بنادر ،اسکلهها و ترمينالهای
نفتی عراق در دستور عمليات رزمی قرار گرفت.
اقدام دفاعي نهاجا

پس از آغاز حمالت هوايی دشمن ،فرماندهی پدافند هوايی در نيروی هوايی ارتش
جمهوری اسالمی ايران بیدرنگ آسمان كشور را با هواپيماهای ”اف ـ  “19و موشكهای هوا
به هوای فنيکس و رادارهای پيشرفته آن به نام ” “AWG-9در شش نقطه در سراسر مرز
مشترك ايران و عراق پوشش داد و با فعال شدن رادارهای تبريز ،همدان ،بوشهر و بهبهان و
به پرواز درآمدن جنگندهها امنيت نسبی در مرزهای هوايی را برقرار ساخت .در ضمن با
راهاندازی توپهای  62ميلیمتری اورليکن و توپهای  26ميلیمتری و موشكهای زمين به
هوای راپير و هاگ نيز اقدامات ويژهای صورت گرفت و برخی از مناطق حساس و استراتژيك
كشور مانند جماران كه مقر امام راحل و رهبر معظم انقالب و مهمترين نقطه حياتی كشور
بود ،در حلقه زنجيره دفاعی قرار داده شد.
زمان عمليات همهجانبه ،روز دوم جنگ يعنی يکم مهر  1629تعيين گرديد و همزمان،
عمليات استراتژيك انهدام نيروگاهها و قطع انرژی الکتريکی در خاك عراق نيز آغاز شد .از
بعد استراتژيکی ،انهدام نيروگاههای توليد انرژی در عراق میتوانست اقتصاد اين كشور را
مختل و كارخانجات صنعتی آن را غيرفعال ساخته و فرآوردههای صنعتی عراق را برای
مصارف داخلی و صادرات خارجی متوقف سازد.
در صورت تحقق موارد فوق ،فعاليت كارخانجات محلی در سطح كوچكتر و
تعميرگاههای تسليحاتی مانند كارخانجات تعمير و نگهداری تانكها و خودروهای نظامی و
يگانهای تعمير و نگهداری هواپيماها و هلیكوپتر نيز با مشکالت جدی روبرو میشد .از
طرفی چون سامانههای اعالم خبر و هشدار اوليه ” “EARLY WARNINGپدافند هوايی عراق
با انرژی الکتريکی تغذيه میشد ،حداقل برای  29ساعت و شايد چندين شبانه روز پدافند
هوايی بغداد را غافلگير میكرد.
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آغاز عملیات

در راستا ی عمليات تاكتيکی هوايی پس از آنکه دشمن بر جنگ خانمانسوز و بيهوده
خود پای فشرد ،سرانجام روز يکم مهرماه  29در طلوع آفتاب و آغاز روشنايی روز با اعالم
رمز ”كمان ـ  “99در اولين يورش يکصد و چهل فروند هواپيمای جنگنده ـ بمبافکن،
پايگاه های هوايی عراق شهرهای كركوك ،موصل ،رشيد حبانيه ،كوت ،ناصريه ،شعيبيه،
المثنی و برخی فرودگاههای ديگر را در حد فاصل مدار  63درجه شمالی تا  67درجه شمالی
در سراس ر خاك اين كشور بمباران كردند كه برخی از اين پايگاهها تا مدتها توان عملياتی
خود را از دست دادند.
نيروی هوايی در اين عمليات تاكتيکی هوايی در يك روز  297923پوند مهمات جنگی
عليه دشمن بر پايگاه های هوايی عراق فرو ريخت و بدون آنکه درخواستی از سوی نيروی
زمينی ارتش وجود داشته باشد 22 ،پادگان و اردوگاه را در داخل خاك عراق و در شرق اين
كشور به منظور كند كردن حركت ارتش عراق به سوی مرزهای جمهوری اسالمی ايران
بمباران نمود.
در پی اين عمليات ،نيروی هوايی عراق برای مدت طوالنی بيش از حدود  %23درصد از
توانايی رزمی و آموزشی خود را نتوانست به كار گيرد .در روزهای بعد نيز ،نيروی هوايی با
انجام  127سورتی پرواز و فرو ريخته شدن  917923پوند مهمات جنگی بر فراز پااليشگاهها
و مراكز نفتی و همچنين  29سورتی پرواز و  163213پوند مهمات عليه نيروگاهها به مدت
 93روز اين عمليات استراتژيك را ادامه داد.
از مهمترين نتايج اين عمليات كاهش روحيه خلبانان عراقی بود .آنها از فرماندهان
خود میپرسيدند كه برآوردهای اطالعاتی شما بيانگر زمينگير شدن نيروی هوايی ايران بود،
پس چگونه بعد از حمله هوايی عراق كه پايگاههای نظامی ايران را بمباران نمود ،اين كشور
توانست عمليات هوايی مقابله به مثل را انجام دهد؟
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عملیات به یاد ماندني مروارید

امروزه عمليات مشترك در ميدان نبرد از اهميت ويژهای برخوردار است ،به گونهای كه
كمتر طرح عملياتی است كه بدون توجه به توانمندی نهفته در عمليات مشترك قابل
پياده سازی باشد .اجرای سناريوی عمليات مشترك نيازمند طراحی پيچيده و محاسبه تمامی
جوانب امر در دو بعد توان نيروهای خودی و دشمن است كه اگر ارزش انهدام هدف را نيز بر
آن اضافه كنيم ،میتوان به عمق اهميت آن بيشتر پی برد.
عمليات بيادماندنی مرواريد يکی از آن موارد است كه شايد بتوان آن را نمونهای بارز از
همکاری و هماهنگی نيروهای مشترك در قالب يك عمليات رزمی محسوب نمود .حركت
آزادانه شناورهای نيروی دريايی عراق به ويژه ناوچههای موشكانداز اين كشور میتوانست در
آينده برای شناورهای خودی و آب های ساحلی ميهن اسالمی نگرانكننده باشد .بر اين اساس
در راستای طرح نبرد ”البرز“ نيروی دريايی جمهوری اسالمی ايران دستور عملياتی ”درفش“1را
انتشار داد كه در بخش پشتيبانی آتش ،دفاع هوايی ،اطالعات و هشدار اوليه بر عهده پايگاههای
هوايی ششم ،هفتم و هشتم شکاری قرار داده شده بود .در بخش خدمات پشتيبانی رزمی نيز
مشاركتهايی از طرف نهاجا در آن ديده میشد .دستور عملياتی ”درفش“ در پست فرماندهی
و عمليات پايگاه دريايی بوشهر با همکاری و مشاورت افسران عمليات هوايی پايگاه هوايی
بوشهر تهيه و مأموريت ،اهداف و سازمان رزمی آن مشخص گرديد.
نام عملیات

دستور رزمی ”درفش“ در روز هفتم آذر گستردهتر شده و نيروی دريايی عمليات آن
روز را ،كه بعدها روز نيروی دريايی نام گرفت ،به ياد حماسه ناوچه ”پيکان“ ،عمليات
”مرواريد“ نامگذاری نمود.
زمان عملیات

در تاريخ  29/9/29توسط يك فروند هواپيمای شناسايی ” “RF-9Eتصاوير هوايی
تاكتيکی از اسکلههای ”مبدأ“ و ”البکر“ و بنادر ”اماقصر“ و ”صفوان“ و جزاير ”وربه“ و ”بويان“
اين دستور عملياتی چندی بعد از نام ”درفش“ به ”ذوالفقار“ تغيير كرد.
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تهيه و در اختيار عمليات دريايی در پايگاه دريايی بوشهر قرار داده شد .سپس در نخستين
لحظات روشنايی روز هفتم آذرماه  29عمليات به طور رسمی آغاز گرديد .البته برقراری
پروازهای مراقبت مسلحانه هوايی و كنترل آسمان منطقه خليج فارس در شب قبل و هم-
زمان با آغاز حركت ناوچه موشكانداز پيکان شروع شده بود.
منطقه عمليات هوايی بوشهر تا بندر ماهشهر و بندر فاو در خاك عراق ،بندر صفوان،
خط مرزی فرضی آب های ساحلی كويت و در ضلع جنوبی منطقه هوايی به ميدان نفتی
كورش ختم میگرديد.
اهداف عملیات

اهداف تاكتيکی اين عمليات بيشتر برای نيروی هوايی متصور بود و آن انهدام
پايگاههای جاسوسی و فعاليت های شنود ارتباطی و الکترونيکی دشمن از سکوهای البکر و
مبدأ ،همچنين كسب برتری هوايی و كنترل بر منطقه عملياتی شمالغربی خليج فارس و
تضعيف قدرت هوايی دشمن در اين منطقه بود.
فرماندهی پدافند هوايی با ايستگاههای رادار خود در منطقه تأمينكننده هشدار اوليه و
فرماندهی اطالعات و شناسايی هوايی در بخش جمعآوری اطالعات الکترونيکی و ارسال آن
به پست فرماندهی دريايی بوشهر به صورت ” “ONLINEدرگير در عمليات مورد نظر اين
دستورات رزمی بودند.
در ساعت  3733دو فروند هواپيمای ” “MIG-26از فرودگاه ناصريه به سوی منطقه
عمليات به پرواز در میآيند .در بخش شمالغربی خليج فارس رادار بوشهر آنها را میبيند و
ضمن هشدار به ناوچه پيکان ،هواپيمای ”اف ـ  “19را به سوی آنها رهسپار میسازد .در يك
درگيری هوايی در ساعت  3732موشك فنيکس هواپيمای ”اف ـ  “19به سوی دشمن شليك
و بیدرنگ يکی از هواپيماهای” “MIG-26سرنگون و به قعر آبهای خليج فارس روانه میگردد.
در ساعت  3763سه فروند شناور دشمن برای نجات افراد خود كه بر روی آب شناور
ماندهاند وارد آبهای اطراف اسکلهها میشوند.
هواپيمای فانتوم (اف ـ 9ئی) كه بر اساس درخواست ستوانيکم خلبان ابراهيم شريفی
افسر ناظر مقدم هوايی بر روی ناوچه پيکان به پرواز در آمده بود ،به آسمان سکوهای البکر و
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مبدأ میرسد و با هدايت او به سوی يکی از ناوچههای دشمن يورش خود را آغاز و با شليك
سه فروند موشك ماوريك چيزی از ناوچه اوزای دشمن جز افراد نيروی دريايی عراق ،بر روی
آب باقی نمیماند .بدين ترتيب مشکالت فرماندهان دشمن در بندر ”امالقصر“ مركز
فرماندهی دريايی ارتش عراق چندين برابر میشود.
در ساعت  3722بار ديگر دو فروند هواپيمای دشمن وارد صحنه نبرد میشوند كه هر
دوی آنها توسط موشكهای فنيکس هواپيمای ”اف ـ  “19مورد اصابت قرار میگيرند و
يکی از آنها به درون آبهای خليج فارس فرورفته و ديگری در سواحل كويت ساقط
میگردد كه نيمی از پيکر آن از آب بيرون میماند.
روز هفتم آذر سرآمد و در ساعت  3962بامداد روز هشتم آذرماه كه ديگر جنگ مغلوبه
شده بود ،هواپيمای فانتوم مجهز به موشكهای هوا به سطح ماوريك ” “AGM-32برای انهدام
يك ناوچه تندروی موشكانداز ”اوزا“ و يك ناو مين جمعكن دشمن با شليك چهار فروند
موشك آنها را منهدم میسازند .خلبانان اين هواپيما سروان علی بختياری و ستوانيکم
حسين خلعتبری مکرم بودند.
بار ديگر توسط ستوانيکم خلبان ابراهيم شريفی كه بر روی ناوچه پيکان بود
درخواست هواپيما میشود و اين بار در ساعت  3933سروان حمداله كيان ساجدی از پايگاه
هوايی بوشهر برمیخيزد و در ساعت  3923در دهانه خور عبداهلل يك فروند ناوچه دشمن را
مورد اصابت موشك ماوريك قرار میدهد و آن را منهدم میسازد.
در ساعت  1392دو فروند ديگر هواپيمای فانتوم وارد منطقه عمليات شدند و تا ورودی
بندر ”امالقصر“ در دهانه خور عبداهلل پيش رفتند و ديگر هدفی يافت نشد.
در ساعت  1126يك فروند فانتوم ديگر بر اساس درخواست اضطراری ناوچه پيکان به
منطقه نبرد اعزام گرديد و شش فروند موشك ماوريك خود را عليه يك فروند ناوچه ”“P-3

عراقی و دو فروند ناوچه تندروی ديگر شليك نمود كه برابر گزارش خلبانان بر روی راديو،
ناوچههای دشمن نيز منهدم شدند.
اكنون در پی گيرودار اين نبرد سهمگين سکوت مرگباری بر منطقه نبرد حاكم شد.
نيروی دريايی عراق در يك نبرد برقآسا و غيرمنتظره ناباورانه چندين فروند ناوچه ”اوزا“ و
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” “P-3و يك فروند ناو نفربر يكهزار تنی و  2فروند هواپيمای جنگنده شکاری را از دست داده
بود.
يك فروند ناوچه اوزا از ديد همه پنهان مانده بود و زير سکوی مبدأ پنهان شده بود و
دستگاههای الکترونيکی مانند رادار و راديوهای تاكتيکی خود را نيز روشن نگذاشته بود .در
نتيجه امکان شناسايی الکترونيکی آن هرگز مقدور نبود .ناوچه پيکان نيز هيچگونه آثار و
عالئم الکترونيکی از او دريافت نکرده بود و هيچکس باور نمیكرد يك فروند اوزای سالم
ديگر در منطقه نبرد حضور داشته باشند .فرماندهان عراقی هم هرچه او را صدا میزدند
ناخدای باهوش آن هرگز پاسخی نداد.
فرمانده ناوچه پيکان سرخوش از پيروزی در يك عمليات مشترك دريايی پيروزمند
تصميم میگيرد كه به خانه بازگردد و در ساعت  12:97از اسکله البکر جدا میشود و با
گروهی از اسرای عراقی كه از روی اسکله و از روی آب دريا گرفته و به درون ناوچه منتقل
نموده بودند ،به سوی پايگاه دريايی بوشهر حركت میكند.
پيکان هنوز چند مايلی از اسکله دور نشده بود كه امواج الکترومغناطيسی ناوچه اوزا را
در اطراف اسکله مبدأ دريافت میكند ،ولی اندكی دير شده بود و همان ناوچه اوزايی كه خود
را در پناه اسکله مبدأ پنهان داشته بود موفق به شليك نخستين موشك خود میشود .اين
موشك در آخرين لحظات پرواز به سوی ناوچه پيکان توسط توپخانه ضدهوايی ناوچه پيکان
هدف قرار گرفته و روی هوا منهدم میشود .موشك دوم عليه پيکان شليك شده و اين بار در
پاشنه ناوچه پيکان فرود میآيد .فرمانده ناوچه ناوسروان همتی به ياران و همرزمان خود و
اسرای عراقی دستور می دهد كه ناوچه را ترك كرده و در آخرين لحظات موشك سوم بر
سينه قهرمان اين نبرد دريايی مینشيند.
پيکان با دنيايی خاطره از ميدان رزم هفتم و هشتم آذر به درون آبهای نيلگون خليج
فارس فرو میغلطد و ناخدا همتی به اسالف خود كهنمويی و بايندر و ميالنيان میپيوندد.
هواپيمای فانتوم مجهز به موشكهای ماوريك در ساعت  1662وارد منطقه نبرد میشود.
اگرچه اين هواپيما با شليك سه فروند موشك ماوريك همان ناوچه اوزای مهاجم را هدف قرار
میدهد و آن را منهدم ساخته و به زير دريا روانه میسازد ،اما موفق به نجات پيکان نمیشود.

عملياتهای برجسته نيروی هوايی

بی ترديد قهرمان دريايی اين عمليات ناخدا همتی است كه جوانمردانه ناوچه را تا
آخرين لحظات تنها نگذاشت و به شهادت رسيد .ديگر قهرمان دريايی بازمانده اين عمليات
افسر دوم ناو به نام ناوبانيکم سعيد كيوانشکوهی بود كه در پايان عمليات جستجو و نجات
پس از سه شبانهروز شناور بودن بر آبهای خليج فارس دو بار شانس نجات توسط هلی-
كوپتر را پيدا كرد كه سخاوتمندانه يك بار اين شانس را به هموطن خود و از همرزمان خود
بر روی ناوچه پيکان تقد يم نمود و بار ديگر نجات يك اسير عراقی را بر نجات جان خويش
ترجيح داد و در آخرين روز جستجو و نجات به طور تصادفی او را بر روی آب شناور ديدند و
نجاتش دادند .بدين ترتيب عمليات مشترك ”مرواريد“ بر لوح تاريخ نبردهای هوايی و دريايی
چون نگينی درخشان جاودان باقی ماند.
ستوان يکم خلبان ابراهيمی شريفی از ديگر شهدای اين عمليات بود كه بر روی ناوچه
پيکان وظيفه هدايت هواپيماها را عليه اهداف برعهده داشت كه او با غرق شدن ناوچه پيکان
بر پهنه نيلگون ناپديد شد.
ضربات و تلفات وارده به دشمن

الف) انهدام  6فروند ناوچه موشكانداز ”اوزا“ ( )OZAو  6ناوچه ” “P-3و يك نفربر هزار تنی.
ب) انهدام پنج فروند هواپيمای جنگنده رهگير و جنگنده بمبافکن دشمن از انواع ”MIG-
 “26و ”.“SU-22

ج ) به اسارت گرفتن  13نفر افسران و درجهداران و سربازان نيروی دريايی عراق.
د ) انهدام تجهيزات و امکانات جاسوسی ارتش عراق بر روی اسکلههای ” البکر“ و ” مبدأ“.
بحث پایاني

ضرورت توجه به تجارب تلخ و شيرين سالهای دفاع مقدس از منظر حفظ اين حماسه
جاودان ،مطالعه عميق تاريخچه جنگ و لزوم ارتقاء دانش و آگاهی جوانان در راستای حفظ
آمادگی رزمی نيروهای مسلح و سرانجام يادی از  1291شهيد سرافراز نهاجا در طی سالهای
جنگ تحميلی.
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عملیات بينظیر و غرورآفرین حمله به مجموعه پایگاههاي الولید
مقدمه

در سالهای  1629و  29تعدادی از مسئولين وقت نيرو ،خلبانان زبده و ساير كاركنان
در شرايط انقالبی مورد بیمهری قرار گرفته يا توسط طرحهای زيركانه بيگانگان كه در
تدارك درهم شکستن نظام تازه تأسيس بودند ،آگاهانه يا ناآگاهانه به اشکال مختلف از
خدمت رها شده بودند .با اين حال گروهی از آنان غيرت به خرج داده و با به صدا درآمدن
ناقوس جنگ ،داوطلبانه به خدمت بازگشتند .جمعی از اين افراد عهدهدار طرحريزی عمليات
هوايی عليه دشمن شدند .بمباران پياپی هدفهای مهم ،امکانات و تأسيسات زيربنايی،
توسط خلبانان ايرانی ،عراق را واداشت تا بخش قابل توجهی از انواع بمبافکنهای سنگين
مانند توپولف 22-و  ،13ميگهای 26-و  ،22نمونههايی از ديگر هواپيماها و دستگاههای
ارزشمند رادار و غيره را از دسترس نيروی هوايی ايران خارج و به مجموعه پايگاههای
سهگانهی «الوليـد» كه نسبت به ايران در دورترين نقطه قرار داشت ،گسترش دهد .اين سه
پايگاه در غرب عراق و نزديکی مرز اردن قرار داشتند و با محاسبات معمول هرگز
بمبافکنهای ايران قادر به دستيابی به آنها نبودند .انجام عمليات اچ 6يا الوليد پس از دو
بار اجرای نيمهكاره ،باألخره در تاريخ پنجشنبه  12فروردين  1633مطابق با  9آپريل 1991
به اجرا درآمد.
بحث عملیات

عمليات مذكور به ليدری سرگرد براتپور ،در زمان سرهنگ جواد فکوری فرمانده نيروی
هوايی و معاون عملياتی وقت نهاجا ،سرهنگ خلبان محمود قيديان كه با همراهی خلبانان
سرهنگ بهرام هشيار ،فريدون ايزدستا ،پرويز پيروز مدير اطالعات و عبدالعلی قاسميان
جانشين مدير اطالعات ،سرهنگ علی دهنادی و رسول هوشيار جانشين معاون عمليات،
طراحی و برنامهريزی های عمليات را بر عهده داشتند برگ زرينی بر تاريخ پرافتخار شركت
نهاجا در جنگ تحميلی افزود و سالهای طوالنی عالمت سئوالی بزرگ در ذهن طراحان
* سرتيپ 2خلبان دكتر احمد مهرنيا.

عملياتهای برجسته نيروی هوايی

عمليات هوايی و خلبانان جهان باقی گذاشت كه اين عمليات پيچيده و ظاهراً غيرممکن!
چگونه اجرا شد؟ عملياتی كه در نوع خود در تاريخ جنگهای هوايی كمتر نظير آن را
میتوان يافت .پروازی موفق كه به انهدام تعداد زيادی از پرندههای دشمن منجر شد
(كمترين آمار ارائه شده  99فروند هواپيما و بالگرد در پايگاه اصلی و دو پايگاه فرعی اچ6
ب وده است) و باعث شد از آن پس صدام و ايادی او در هيچ نقطه از خاك عراق از حمالت
نيروی هوايی جمهوری اسالمی ايران احساس امنيت نکنند .اين مأموريت حدود چهار ساعت
و پنجاه دقيقه به طول انجاميد ،كه ركوردی بیسابقه در عمليات رزم هوايی با امکانات بهكار
گرفته شده بود! اما به دليل محرمانه نگه داشتن بخشهايی از عمليات ،روايتهای مختلفی
از آن در رسانههای مختلف و حتی در ميان خلبانان منتشر شد كه میتواند سبب كاهش
اهميت و تناقض در عملکرد اين تيم قوی در يك عمليات ماهرانه شود .اميد است امروز كه
سالها از آن ماجرا گذشته ،بتوانيم تصوير كاملتری از اين عمليات را به آگاهی همکاران
جوان و مردم عالقمند كشور ،بهويژه نسل امروز و فردا برسانيم تا درسی باشد برای آيندگان
و اينكه ”اگر بخواهيم میشود“ با تفکر و تجهيزات موجود ،كارهای خارقالعادهای انجام داد،
كارهايی كه دشمن در عين غافلگيری از ضربه آن كمر راست نکند.
طراحی و برنامهريزی خوب عمليات ،سبب شد پروازی نسبتاً بدون مشکل به منطقه
اچ 6عراق انجام شود و يك دسته هشت فروندی فانتوم سه پايگاه مهم آن را درهم بکوبند.
برای ارتقای سطح ايمنی حمله به الوليد تمهيدات مختلف حفاظتی و عملياتی ويژهای
در نظر گرفته شد .مسير انتخاب شده برای حمله مطابق نقشه زير از شمال خاك عراق و
غرب اين كشور بود كه بعداً تغييراتی جزئی توسط سرگروه (ليدر پروازی) و دو سه مهره مهم
ديگر در آن اعمال شد.
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تركيه

مسيرشمال عراق
محل اولوي
سوختگيري
محل دومي
سوختگيري
پايگاه هووايي
شهيد نوژه

سوريه

عراق
ايران
مسيرشمال بغداد
مجموعه پايگاه هواي

اردن

سه گانه ي الوليد
عربستان

دو مسير پيشنهادی شمال بغداد و شمال عراق (تصويبی)

يکی از مهمترين ويژگیهای اين عمليات ،انجام چهار دوره سوختگيری هوايی در ارتفاع
بسيار پايين بود كه دو نوبت آن در خاك كشور بيگانه انجام شد .همچنين پيشبينی سه
هواپيمای رزرو (يك فروند روی زمين و دو فروند تا پايان اولين مرحله سوختگيری روی
درياچه اروميه) و سه فروند پوشش هوايی اف 9-در پايگاه شهيد نوژه همدان ،عالوه بر
گسترش تعدادی از خلبانان و هواپيماهای اف 2-از تبريز به اين پايگاه و تأمين پوشش
هوايی منطقه و مسير ،جزو نقاط قوت طراحی عمليات محسوب میشود.

عملياتهای برجسته نيروی هوايی

هواپيمای شکاری اف 2-در حال گشتزنی هوايی

از آنجا كه عزم راسخی برای دستيابی به اين هدف دوردست در مسئولين وجود داشت ،پس
از دو بار عمليات ناموفق ،نااميد نشده و ريسك چنين مأموريت پرمخاطره را پذيرفتند (ريسك اين
عمليات بين  93تا 93درصد تخمين زده شده بود) ،تا باألخره هدف محقق شد .چون دومين اجرای
مأموريت به دليل خرابی شديد هوا در منطقه شمالغرب لغو شده بود ،در سومين تالش عالوه بر
گزارش هواشناسی ،در لحظات طلوع خورشيد يك فروند هواپيمای دو كابينه اف 2-نيز عازم منطقه
شد و از نزديك مناسب بودن وضعيت جوی را مورد بررسی قرار داد.
در اجرای عمليات سوخترسانی در خاك خودی ،چهار فروند تانکر بوئينگ 737-در دو
مرحله برای رفت و برگشت فانتومها ،مسئوليت اين مهم را برعهده داشتند .از سوی ديگر
چون هواپيمای تانکر فوق با داشتن حدود 97تن سوخت و فقدان هرگونه وسيله دفاعی
طعمه خوبی برای شکاریهای دشمن محسوب میشدند ،پايگاه هوايی تبريز با ده فروند
شکاری اف 2-تمام مدت پوشش هوايی تانکرها را در جنوب درياچه اروميه عهدهدار بود .در
همين حال پوشش هوايی منطقه وسيع شمالغرب و نظارت بر بخشهای شمالشرقی خاك
عراق را هواپيماهای تامكت يا اف 19-كه از اصفهان به پرواز درآمده بودند تأمين كردند.
انجام يك سورتی پرواز به خلبانی سروان عباس بابايی و كابين عقب او سروان شهرام
رستمی ،از ساعت شش و ده دقيقه بامداد تا ساعاتی پس از خاتمه عمليات ،به مدت 9
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ساعت و  12دقيقه يادآور سختكوشی و تالش سرلشگر شهيد بابايی است .به منظور
سوخترسانی به چهار سورتی پرواز تامكت و فانتومهای پوشش هوايی ،يك فروند تانکر ديگر
در منطقه سوختگيری غرب كشور وظيفه سوخترسانی را برعهده داشته است.
مسئله مهم ديگر در چنين عمليات گستردهای آگاهی به موقع از اوضاع عملياتی دشمن
است .بدين منظور عالوه بر پستهای شنود زمينی و ساير منابع جمعآوری اخبار ،يك فروند
هواپيمای سی 163-نيز با تجهيزات كامل و خدمه دورهديده وظيفه كسب هرگونه اطالعات
را از مکالمات نيروهای دشمن داشتند تا با ارسال همزمان اطالعات در قالب رمز كار
تصميمگيری و تصميمسازی را برای مسئولين سادهتر كنند.
با همه اين تدابير هنوز نقاطی بودند كه پوشش راداری مناسبی نداشته و احتمال نفوذ
شکاریهای دشمن از آنها وجود داشت  .لذا بايستی برای كنترل اين نقاط هم تدبيری
انديشيده شود .به اين دليل يك فروند هواپيمای سبك ارتباطی بونانزا گشت اين مناطق را
انجام داده و خلبان به صورت ديدهبانی بصری هرگونه تحرك احتمالی شکاریهای عراق را با
به خطر انداختن جان خود زير نظر داشت.
با چنين برنامهريزی دقيقی ،دقايقی مانده به طلوع خورشيد ده فروند بمبافکن به
خلبانی بيست افسر خلبان كابين جلو و عقب باند پايگاه شهيد نوژه را ترك كرده و پس از
سوختگيری موفق روی درياچه اروميه ،مرزهای غرب كشور را پشت سر گذاشته و از البهالی
درههای عميق و پربرف شمال عراق در قالب دو دسته چهار فروندی به ليدری سرگرد فرجاله
براتپور راهی هدفی در فاصله تقريبی  1233كيلومتر از مبدأ شدند .دو فروند هواپيمای رزرو
نيز اگرچه دلشان میخواست همراه گروه باشند ،اما به داليل فنی نمیبايست آنان را
همراهی كنند و لذا بعد از اطمينان از عدم وجود هرگونه مشکلی همرزمان را ترك و به
پايگاه مراجعت كردند.

عملياتهای برجسته نيروی هوايی

يك فروند هواپيمای اف 9-يا فانتوم با دو باك اضافی بنزين زير بالها

رادار همدان و تبريز هم با آنکه اجازه صحبت با خلبانان را نداشتند و در واقع يکی از
نکات بارز انجام عمليات ،اجرای آن در كمال سکوت راديويی بوده ،معهذا با اعزام نفراتی از
ستاد نهاجا تقويت شد تا كوچكترين تحركات و احتماالت از نظر دور نماند .فرمانده سايت
رادار تبريز ستوانيکم عيناله افروز همراه با ستوانيکم مصطفی اردستانی با اعزام يك فروند
هواپيمای سريع «جت فالکون» در عصر روز قبل از اجرای عمليات به تهران احضار شدند و
پس از توجيه كامل نيمه شب با وجود هوای نسبتاً خراب به پايگاه بازگشتند.
برای آنکه فانتوم ها بتوانند به هدف برسند بايستی دو بار ديگر در خاك دشمن عمليات
سوختگيری را انجام دهند .به اين منظور نقشهای ديگر طراحی شد .دو فروند بوئينگ797-
كه از هواپيماهای مدرن و روز نيروی هوايی ايران بودند و قابليت سوخترسانی داشتند در
قالب يك پرواز معمول در فرودگاه دمشق فرود آمدند .سرهنگ خلبان فريدون ايزدستا از
طراحان عمليات خود به عنوان افسر ناظر بر انجام دقيق عمليات و هدايت آن در شرايط غير
مترقبه همراه يکی از تانکرها در كابين يکی از هواپيماها حضور داشت.
فانتوم ها بايد پس از رسيدن به تقاطع مرز عراق ،تركيه و سوريه با گردش به چپ از
منتهیاليه مرزهای غربی عراق به سمت هدف ادامه مسير دهند و تانکرها نيز با يك برنامه
زمانبندی شده و دقيق به طوری كه نياز به هرگونه مکالمه راديويی از بين برود ،در
شمالغرب عراق بمبافکنها را پيدا كرده و در مسير نفوذ به آنها سوخت مورد نياز را
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واگذار كنند .اين عمليات قرار بود در ارتفاع هزارپا باالی زمين انجام شود كه خود میتوانست
مأموريتی پرمخاطره و حساس تلقی شود .با اينحال اگرچه بيشتر مسير بيابانی بود و فاقد
مناطق مسکونی ،اما در اين ارتفاع احتمال ديده شدن توسط رادارهای دشمن وجود داشت و
امکان هدف قرار گرفتن توسط شکاریهای دشمن نيز متصور بود.
سرهنگ بهرام هوشيار سرپرست گروه طرحهای عملياتی ،سرهنگ ايزدستا ،قاسم
گلچين و سرگرد براتپور كه از اين موضوع بسيار نگران بودند چند بار از فرمانده نيرو خواسته
بودند تا مسئولين سياسی كشور را راضی كنند با مسئولين كشور سوريه كه آن زمان نقش
دوستی خوب را ايفا میكرد ،هماهنگی به عمل آورند تا از خاك آن كشور استفاده شود ،اما
به داليلی اين موافقت حاصل نشد كه مهمترين آن وارد نکردن سوريه در اين جريان بود.
خلبانان كه لباس رزم بر تن كرده و آماده جانبازی در راه آرمانها و ميهن خود بوده و
از كشته شدن ابايی نداشتند پس از سالها آموزش و كسب تجربه به مهارتهای عملياتی
رسيدند و در شرايطی كه ايران اسالمی و انقالبی هر روز فشارهای گوناگون سياسی،
اقتصادی ،اجتماعی و نظامی بيشتری را تحمل میكرد ،از دست رفتن هر هواپيما يا خلبان
به سادگی جبرانپذير نبود! از شروع جنگ هم بيش از شش ماه گذشته و معلوم نبود پايان
آن كی خواهد بود .بدين سان سرهنگ ايزدستا ،سرهنگ گلچين و سرگرد براتپور كه در
صحنه عمل حاضر بودند طی هماهنگی خصوصی با هم قرار میگذارند بهجای پرواز در
مرزهای غربی عراق ،چند مايلی وارد مرزهای شرقی سوريه شده و از ميزان خطر لو رفتن
بکاهند .اين چنين بود كه تانکرهای غولپيکر برابر برنامه زمانبندی شده در شمالشرقی
سوريه وقتی به ظاهر عازم تهران بودند ارتفاع خود را كم كردند و در دوره ايستايی منتظر
رسيدن فانتومها شدند .خوشبختانه ليدر دسته بمبافکنها به محض گردش به داخل خاك
سوريه تانکرها را ديده و عمليات سوختگيری آغاز شد .پس از خاتمه سوختگيری در نقطهای
كه از قبل تعيين شده ،فيوز مهمات با عالمت ليدر مسلح شده و گروه به سه دسته پروازی
تقسيم شدند (دو دسته سه فروندی و يك دسته دو فروندی).
هر دسته پروازی بايد يك پايگاه از سه پايگاه را بمباران كنند و مسير را به سمت
تانکرها ادامه دهند .آن ها از كنار مرز غربی اردن و عراق وارد خاك دشمن شده و هنگامیكه

عملياتهای برجسته نيروی هوايی

پايگاهها از مقابل شانه چپشان رد شد به سمت آنها گردش كردند .پدافند دشمن كه هرگز
احتمال وقوع چنين حملهای را نمیداد در مقابل اين حمله كامالً غافلگير شد و پس از
اصابت اولين بمبها تازه توپهای پدافند هوايی شروع به شليك كردند .بمباران با موفقيت
انجام شد و بنا به اظهار مقامات عراقی ـ كه توسط نيروهای خودی شنود شده ـ حداقل 99
هواپيما و بالگرد از انواع مختلف منهدم شدند .از اين لحظه مأموريت آشکار شده و تمام قوای
دشمن معطوف مقابله با عقابان آسمان ايران شد!
اكنون موقع انجام عملياتی ديگر بود كه توجه نيروی هوايی عراق را به خود معطوف
كند تا قهرمانان جان بر كف بتوانند به سالمت منطقه خطر را ترك كرده ،يك بار ديگر
سوختگيری كنند و به ميهن بازگردند .بدين منظور تقريباً هم زمان با بمباران پايگاههای اچ6
سه فروند هواپيمای اف 2به ليدری ستوانيکم مصطفی اردستانی از پايگاه تبريز ،پااليشگاه
كركوك را به آتش كشيدند و موقع بازگشت اهداف ديگری را در مسير با فشنگ مسلسل
مورد هدف قرار دادند .همچنين دو فروند از شکاریهای اف 2كه در جنوب درياچه گشت
می زدند با هماهنگی رادار منطقه با ازدياد ارتفاع به سمت مرز عراق ،پرواز ايذايی انجام دارند
و بدين سان تمام توجه و توان دشمن كه هنوز از ضربه حمله به الوليد گيج بود به اين
حمالت معطوف گرديد.
از هشت فروند فانتوم شركت كننده در حمله به الوليد ،هواپيمای سرگرد محمود
خضرايی و ستوان اصغر باقری (كابين عقب) در تركش بمب هواپيمای همراهش رفته و
عالوه بر صدمات متعدد در بدنه ،يکی از لولههای هيدروليك آن پاره شد و با نشت روغن
هيدروليك ضمن اينکه كنترل هواپيما هر لحظه سختتر میشد ،امکان باز شدن دريچه
سوختگيری هم ميسر نبود و آنها مجبور شدند در پايگاهی با امکانات ضعيف و باند كوتاه در
سوريه فرود اضطراری كنند .ماجراهايی هم برای دو خلبان اين هواپيما در سوريه اتفاق افتاد،
ولی با هماهنگیهای خوب و سريع ،آنان همان روز با يکی از تانکرها به ايران بازگشتند.
بالفاصله يك فروند هواپيمای سی 163با امکانات و كاركنان خبره وارد سوريه شده و
ظرف بيش از يك ماه ،كار تعمير اف 9صدمه ديده پايان يافت.
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سروان خلبان محمود اسکندری و محمد جوانمردی (كابين عقب) به سوريه اعزام و با
انجام پروازی آزمايشی و رفع مشکالت مختلف كه كشور ميزبان ايجاد كرده بود باألخره با
انجام سوختگيری هوايی از بوئينگ 737-خودی مسير قبلی را برای بازگشت انتخاب كردند،
اما به داليلی پرواز لو رفته و شکاری های عراق به محض نزديك شدن آنها به مرز عراق،
ايشان را مورد اصابت موشك قرار دادند .با توجه به اينکه فانتوم صدمه ديد دوباره به پايگاه
قبلی بازگشته و چند روز ديگر برای تعمير قسمتهای صدمه ديده منتظر شد ،بعد از آماده
شدن هواپيما و علیرغم تالش سوریها برای جلوگيری از خروج هواپيما ،آنها يك پرواز
سنگين آزمايشی را روی پايگاه و در حضور مقامات سوری انجام داده و بعد از تأييد رفع
عيوب ،برنامهريزی برای بازگشت به ايران انجام شد .خلبانان با وجود اينکه در حضور افسر
اطالعات سوری مجدداً مسير بازگشت را از ارتفاعات شمال عراق ذكر كردند و توجيه كاملی
را از نحوه اجرای عمليات برگشت انجام دادند ،بالفاصله پس از پر كردن باكها از تانکر
خداحافظی كرده و در اقدامی غافلگيرانه مسير گذشتن از مركز خاك دشمن را در ارتفاع
پايين برگزيدند.
آنها برای آنکه بنزين كم نيايد باكهای اضافی را پس از تخليه شدن در مناطقی كه
نيروهای دشمن مستقر بودند رها كردند تا شايد همين مختصر هم سبب وحشت آنان شود.
باألخره با ياری خداوند متعال و طرح خوب و غافلگيرانه آخرين فانتوم از گروه حمله به
الوليد ،با انجام عمليات سوختگيری در غرب كشور موفق میشود به سالمت در پايگاه همدان
به زمين بنشيند.
حمله به الوليد از جنبه حفاظت اطالعات ،سوختگيری هوايی در ارتفاع پايين و مسافت
پرواز ،همچنين ميزان خسارت وارده به دشمن كه حاكی از انهدام  99فروند از انواع هواپيما
و بالگرد بود ،در نوع خود بینظير بوده و طی مسافتی بالغ بر  6333كيلومتر در پنج ساعت
پرواز بیوقفه نشان دهنده آمادگی بسيار باالی نيروی هوايی جمهوری اسالمی در زمانی بود
كه عالوه بر قطع وابستگیها ،بحرانهای داخلی و بيش از شش ماه شركت مستمر و انجام
عمليات سنگين میتوانسته كمر نيروی هوايی كشورهای قدرتمند را در هم بشکند.

عملياتهای برجسته نيروی هوايی

اميد است ،ملت عزيز و همکاران جوان بتوانند عظمت و شجاعت جان بر كفان و
همرزمان پيش كسوت خود را به روشنی درك كرده و الگويی برای طراحیهای آتی و افزايش
سطح بازدارندگی بردارند.
عملیات سیاسي نظامي شهید سرهنگ خلبان دوران

با ادامه جنگ رويای خام صدام حسين تبديل به يأس شد .او با تحقق نيافتن اهداف
نظامی خود به اجالس سران كشورهای غيرمتعهد ،كه قرار بود اواسط سال  31در بغداد
تشکيل شود ،دل بسته بود.
جمهوری اسالمی ايران ،يکی از اعضای ثابت اين اجالس ،اعالم نمود كه هيچ هيئتی از
سوی تهران در اين اجالس شركت نخواهد كرد و اصوالً بغداد محل امنی برای برگزاری اين
كنفرانس نمی باشد .اين بيانيه رژيم عراق را بر آن داشت تا اعالم نمايد كه امنيت شهر بغداد
تحت پوشش انواع موشكهای زمين به هوا ،رادارهای پيشرفته ،توپخانه ضدهوايی و
محافظت دائمی انواع هواپيماهای جنگنده قرار دارد.
اكنون آزمون بزرگ ديگری در انتظار نهاجا بود تا عزم راسخ جمهوری اسالمی ايران را
مبنی بر ناامنی شهر بغداد و طی آن تشکيل نشدن اجالس يادشده اثبات نمايد .بر اين
اساس پااليشگاه الدوره كه در داخل محدوده شهر بغداد قرار گرفته بود به عنوان هدف
انتخاب شد .زيرا در صورت اجرای مأموريت ،دود و آتش حاصل از انفجار مواد نفتی ساعتها
باقی مانده و سند زندهای برای موفقيت عمليات محسوب میشد ،ضمن اينکه اثرات روانی
آن نيز برای مردم شهر چشمگير بود.
برای انجام اين مأموريت  3تن از برجستهترين خلبانان نهاجا از بين تعدادی داوطلب
انتخاب شدند .سپس  6فروند هواپيمای  F-9انتخاب شدند كه دو فروند نقش اصلی را بر عهده
داشتند .در سحرگاه روز  63تيرماه  1631هواپيماها در سکوت كامل راديويی از پايگاه شهيد
نوژه همدان با پرواز در ارتفاع پايين دل آسمان را شکافته و به فضای خاك دشمن نفوذ كردند.
دسته پروازی به ليدری يکی از خلبانان فداكار و باتجربه نهاجا به نام سرهنگ عباس
دوران پس از عبور از ديوار دفاعی و شبکه آتش ضدهوايی دشمن خود را به فضای شهر
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بغداد رسانده و با پرواز در ارتفاع كم بر فراز خيابانهای شهر صدای غرش هواپيمای خود را
به گوش سران و مردم بغداد رساند .بدين ترتيب حضور قدرتمند نهاجا و ناامن بودن شهر
بغداد در معرض افکار عمومی جهان قرار گرفت.
خلبانان پس از نمايش قدرت پروازی ،هواپيماهای خود را به بخش جنوبی شهر رسانده
و چندين تن بمب را روی پااليشگاه الدوره رها كردند .پس از بمباران پااليشگاه و در حين
بازگشت هواپيمای ليدر دسته مورد اصابت پدافند هوايی دشمن قرار گرفت و خلبان هواپيما
سرهنگ عباس دوران ،طعم شيرين شهادت را به اسارت بر دشمن ترجيح داد .او در آخرين
لحظه قبل از سقوط ،خود و هواپيمايش را به نقطهای از تأسيسات مهم اطراف شهر كوبيد تا
با شهادت خود ،ترفند سياسی صدام را در مقابل چشمان خبرنگاران خارجی نقش بر آب
نمايد .تشکيل اجالس سران غيرمتعهدها در بغداد منتفی و به كشور ديگری موكول شد.
شايان ذكر است كه هواپيماهای دوم اين مأموريت به خلبانی سرهنگ محمد اسکندری
بود كه با وجود اصابت موشك توانست با مهارت هواپيمای صدمه خورده خود را به سالمت
در پايگاه همدان فرود آورد.

عملياتهای برجسته نيروی هوايی
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فرماندهی اطالعات و شناسايی الکترونيکی


فرماندهي اطالعات و شناسایي الكترونیكي (فاشا)

در اوايل دهه  23در نهاجا ،سازمان مسئول جمعآوری و پردازش اطالعات سيگنالی
كشور با امکانات محدودی (با استعداد دو گردان اطالعات سيگنالی و اطالعات تصويری) با
نام فرماندهی اطالعات و شناسايی الکترونيکی تأسيس شد و به دليل اهميت زياد آن برنامه
مفصلی در جهت گسترش آن تدارك ديده شد .در نتيجه در سال  1629طرح جامع سيستم
اطالعات (الکترونيکی و تصويری) كشور تحت عنوان «پروژه  »IBEXبين وزارت جنگ سابق
ايران و چندين شركت عمده امريکايی ،با اعتبار اجرايی بالغ بر چند ميليارد دالر منعقد
گرديد .ساختار طرح شامل واحدهای زير میباشد:
الف) يك مركز تجزيه و تحليل اطالعات سيگنالی ( )SACمستقر در ستاد نهاجا.
ب) سه مركز پردازش منطقهای ( )RPCدر مناطق شيراز و جنوب ،همدان و غرب،
تهران و شمال.
ج)  12ايستگاه ثابت و نه ايستگاه متحرك زمينی.
د) شش ايستگاه پرنده (هواپيمای سی ـ  ،163بوينگ ـ  737و .)F-27
هـ) يك مركز پردازش هوايی (.)APC
و) دو ايستگاه مخابراتی زمينی و يك ماهواره مخابراتی جهت ايجاد يك شبکه مستقل
ارتباطی.
ز) يك واحد آموزش مستقل با استفاده از شبيهسازیهای پيشرفته.
با پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی ،همه فعاليتهای مربوط به گسترش تجهيزات و
افزايش ظرفيت عملياتی يگان پيش گفته به حالت تعليق درآمد.
سایر مسئولیتهاي سازماني
اطالعات تصویري ()IMINT

اطالعات تصويری شامل انواع فعاليتهای تصويربرداری ،انتقال ،تفسير ،تجزيه و تحليل
بايگانی و تکثير است كه عالوه بر كاربردهای نظامی در ساير امور تحقيقاتی و تجاری نيز
* .سرهنگ هوايی مجيد قرصی عنبرانی.
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كاربرد دارد .برای فرماندهان مشاهده و تشخيص تهديد جزء مشکلترين وظايف است .نيروی
هوايی سيستمهای تصويربرداری را در جهت موارد زير به كار میگيرد:


شناخت و تأييد فناوری توانايیهای دشمن.



تجزيه و تحليل مشخصههای  Terrainبرای طرحريزی عمليات جنگی.



تهيه نقشههای جغرافيايی ـ نظامی منطقه.



مراقبت از نيروها و تحركات آنها.



هدفيابی /هدفزنی ( )Targetingنيروهای دشمن.



ارزيابی خسارات جنگ.

در واقع اطالعات تصويری مهمترين منبعی است كه امکان تجسم عينی منطقه نبرد را
برای فرمانده فراهم می سازد .تهيه بخشی از اطالعات تصويری نهاجا و همچنين پردازش،
تجزيه و تحليل ،تفسير ،تکثير و گزارش كليه اطالعات تصويری نهاجا به عهده فاشا میباشد.
جمعآوري اطالعات آشكار

بهرهگيری از اطالعات منتشره توسط رسانههای گروهی ،مطبوعات ،كتب ،ماهواره ،اينترنت،
بازجويی از اسراء و پناهندگان و بهرهبرداری از مصاحبه مطبوعاتی مسئولين كشورها در راستای
برنامهريزی جهت برآورد نيازمندیهای اطالعاتی از شاخههای كامينت و ايلنت مورد نياز و
ضروری بوده كه در حال حاضر به صورت ناقص و با حجم كم صورت میپذيرد.
تجهیزات سازماني

ماهيت مأموريت فاشا ايجاب میكند كه با به روز نگهداشتن دانش تخصصی و تکميل
تجهيزات اطالعاتی ،قادر باشد كليه سيگنالهای الکترومغناطيسی موجود در محيط را
دريافت كرده و پس از اعمال پيشپردازشهای الزم ،آنها را شناسايی و سيگنالهای مورد
عالقه جهت پردازشهای بعدی جدا را نمايد .الزمه اجرای چنين مأموريتی ،دسترسی به
موارد زير است:
 )1سيستمهای پيشرفته كه قادر باشد همه انواع سيگنالها در طيفهای مختلف
(كامنت و ايلنت) را دريافت نمايد.

فرماندهی اطالعات و شناسايی الکترونيکی

 )2تکنيكها و الگوريتمهای مدرن پردازش سيگنال.
 )6تکنيكها و الگوريتمهای مدرن كشف رمز.
 )9تکنيكها و الگوريتمهای مدرن تجزيه و تحليل سيگنال و استخراج محتويات پيام آن.
 )2بانكهای جديد و كامل اطالعات مربوط به اهداف و پارامترهای فنی و عملياتی آنها
).0 (EPL
 )3نيروی متخصص ورزيده و با انگيزه.
چرخه تولید اطالعات

اطالعات در ايستگاههای جمعآوری ،تهيه ،در مراكز منطقهای ،پردازش و در مركز ،تحت
تجزيه و تحليل نهايی قرار میگيرند .اين موارد در ادامه به اختصار شرح داده میشوند.
الف) تولید اطالعات خام در ایستگاههاي جمعآوري

به طور كلی هر ايستگاه جمعآوری دارای سيستمهای ايلنت و كامنت و تعدادی
دستگاه پردازشی مربوطه میباشد .سيگنالهای رهگيری شده ،به صورتهای مختلف (ضبط
بر روی نوارهای مغناطيسی ،پركردن جدولها و فرمهای مخصوص ،ضبط به صورت
ديجيتالی و )...ثبت و ضبط میشوند و همزمان اولين مرحله پردازش بر روی آنها اعمال
میگردد و نتيجه در قالب گزارشهای لحظهای و گزارشهای نوبهای به همراه مستندات
مربوط به مراكز پردازش منطقهای ارسال میشود.
ب) مرکز پردازش منطقهاي اطالعات

در مركز پردازش ،اطالعات دريافتی در اختيار واحدهای تابعه مربوطه قرار میگيرد تا
تحت دومين مرحله پردازشی قرار گيرد .نتيجه پردازش و تجزيه و تحليل اطالعات به دو
صورت استفاده میشود:
 )1گزارشهای لحظهای به مبادی تصميمگيری عملياتی.
 )2گزارشهای تفسيری به مراكز تجزيه و تحليل (ستاد).
. ELECTRONIC PARAMETERS LIMITS
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ج) مرکز تجزیه و تحلیل

ماحصل اطالعات توليدشده در مراكز پردازش و سايتهای پرنده در اختيار مركز تجزيه
و تحليل قرار می گيرد .اطالعات دريافتی در مركز تحت پردازش و تجزيه و تحليل نهايی قرار
گرفته ،با ساير اطالعات ادغام میشوند و محصوالت زير توليد و در اختيار مصرفكنندگان
قرار داده میشود:
 )1گزارشهای لحظهای و بهنگام نمودن بانكهای اطالعات.
 )2گزارشات تفسيری نوبهای.
 )6پارامترهای فنی و عملياتی تهديدات.
 )9تهيه گزارشات جوابيه برای ستاد تخصصی (معاونت اطالعاتی) جهت ارائه به مصرف
كننده1.

فناوري اهداف اطالعات سیگنالي (تهدیدها) و چالشهاي آن
الف) مشكالت فراواني سیستمهاي کامنت

امروزه در دنيای مخابراتی ،بر روی ارسال اطالعات به صورت ديتا تأكيد زيادی وجود
دارد .برای مثال ،در سال  1997ميالدی ،حجم ارتباطات جهانی به صورت صوت ( )VOICEو
ديتا تا حدودی مساوی يکديگر بودهاند ،اما رشد ساالنه ارسال اطالعات به صورت صوت
( )VOICEدر شبکه ارتباطی  6الی  9درصد بوده ،ولی اين رشد و توسعه در رابطه با ديتا
حدود  %63اعالم گرديده است .بنابراين در سالهای آتی و هزاره سوم بخش اعظمی از
ارتباطات جهانی به صورت ديتا خواهد بود ،انتشار اطالعات به صورت ديتا و طراحی هوشمند
مشخصات زمانی و فركانسی و ساير خصوصيات سيگنالها و رمزگذاری و ارسال آنها با
استفاده از تکنيكهای پرش فركانس

(HOPPING

 )FRQيا طيف گسترده و رايج شدن

استفاده از چنين تکنيكهای پيچيده به وسيله كشورهای منطقهای و فرامنطقهای در طول

 .1طريقه و مبنای جمعآوری اطالعات در مرحله جمعآوری به دو روش صورت میپذيرد:
در طريق اول جمع آوری اطالعات بر اساس موارد مورد درخواست و در جهت پاسخگويی به نيازمندیها انجام مـیشـود ،امـا در روش
دوم جستجوی تمام منطقه تحت پوشش جهت دستيابی به هرگونه اطالعات مرتبط مدنظر میباشد.
فاشا در حال حاضر به هر دو طريق به انجام وظيفه میپردازد.

فرماندهی اطالعات و شناسايی الکترونيکی

ساليان گذشته ،وضعيتی را به وجود آورده كه با سيستمها و مقدورات فعلی نمیتوان
اطالعات مطلوبی را رهگيری نمود.
امروزه بخشی از اطالعات منطقه از طريق شبکه

C9I

جهت طراحی ،هدايت و كنترل

عمليات نظامی مورد استفاده قرار میگيرد كه خود دربرگيرنده سيستمها و سيستمهای جانبی
مختلفی جهت دريافت ،ارسال و نمايش اطالعات میباشد .بخش ديگری از اطالعات تاكتيکی
كشورهای فرامنطقهای در منطقه از طريق يك خط ارتباطی بسيار محافظت شده

(1)JTIDS

صورت میگيرد .اطالعات بسيار مهم و تاكتيکی هواپيماهای آواكس  E2-C ،F-19 ،F-12و غيره از
طريق اين سيستم ارسال و دريافت میگردد.
سيستم توزيع اطالعات تاكتيکی مشترك ( )JTIDSبا دريافت اطالعات از منابع مختلف
و پردازش آنها به وسيله پردازشگرهای پيشرفته و شناسايی سريع آنها بر اساس نياز
مصرفكنندهها توزيع آن را به عهده دارد .اين سيستم توانايی رمزنگاری و توزيع سريع
اطالعات با سرعت انتشار تقريباً 233هزار بيت در ثانيه را دارا میباشد.
سيستم توزيع  JTIDSبا استفاده از تکنيك  )TIME DEVISION( TDصورت میگيرد و
بيش از  6333مصرف كننده اطالعات اعم از زمينی ،هوايی و دريايی تا فاصله  233تاتيکال
مايلی قادر به دريافت اطالعات به صورت زمانبندی ( )TIME SHAREمیباشند.
ب) مشكالت فراروي سیستمهاي ایلنت

مأموريت اصلی يك سيستم ايلنت ،رهگيری سيگنالهای راداری ساطعشده از سوی
اهداف مورد نظر است .هرچند همه رادارهای نظامی جزء اهداف اصلی چنين سيستمی قرار
دارند ،ولی رهگيری همه آنها از اولويت يکسانی برخوردار نمیباشد ،زيرا اصوالً رهگيری
اهداف نظامی متحرك نسبت به بقيه (ساكن) اولويت باالتری دارند ،هرچند به دليل وجود
برخی حقايق ،رهگيری اهداف متحرك (نسبت به ساير) بسيار پيچيده میباشد و نياز است
سيستم رهگيری اهدافی خا ص را با اولويت باال انجام دهد .عوامل زيادی موجب پيچيدگی
كار سيستم جمعآوری اطالعات الکترونيکی میشود كه مهمترين آنها به شرح زير میباشد:
. JOINT TACTICAL INFORMATION DISTRUBTION SYSTEM
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 )1برابر آمارهای منتشره تا سال  1993بيش از  9363نوع رادار در جهان ساخته شده
و مورد استفاده قرار دارند ،كه از اين تعداد:
 بيش از  133نوع آنها دارای فركانس متغير ( )Frequency Agilityمیباشد.
 بيش از  233نوع رادار تغيير در  PRFدارند.
 حدود  923اميتر ماهوارهای وجود دارد كه خصوصيات شکل موج

()Footprint

آنها مشابه باند فركانس رادار است.
 استفاده از TWT1ها و فرستندههای ترانزيستوری ساير محدوديتهای
ايجادشده  Agilityدر سيستمهای رادار را برطرف نموده است.
 همچنين ظهور جديد نسل جديدی از رادارهای با تکنيك  LPIدر كاربردهای
نظامی مشکل پيچيده رهگيری اين گروه سيگنالها را باز هم پيچيدهتر نموده
است.
 عرض پالس رادارها به حدود  01nsو فركانس  RPFبه  511 KHZنزديك شده
است.
 )2برابر رهگيری سيگنال يك اميتر (متحرك) نياز است كه هر دو آنتن گيرنده و
فرستنده (به اندازه مدتی كه گيرنده بتواند پارامترهای سيگنال را محاسبه كند) روبروی هم
قرار گيرند يا به عبارتی ديگر ،لوب ( )Lobeآنتن فرستنده بر لوب آنتن گيرنده منطبق (ولی
در جهت مخالف) گردد و از آنجا كه معموالً هر دو آنتن (يا الاقل آنتن فرستنده) ،در حال
اسکن حول محور زاويه سمت ( )Azimuthمیباشد ،احتمال رهگيری سيگنالها كاهش يافته
و تنها به زمان روبرو قرار گرفتن دو آنتن محدود میگردد.
 )6به دليل رعايت مسائل حفاظتی و تاكتيکی ،اغلب اهداف در زمان محدودی از اميتر
(رادار) استفاده میكنند.
 )9معموالً اميترهای نظامی (كه رهگيری آنها هدف اصلی سيستم میباشد) برای
مقابله و همچنين ايمنی بيشتر در برابر تجهيزات  ECMدشمن مبادرت به استفاده از انواع
. TRAVELING WAVE TUBE

فرماندهی اطالعات و شناسايی الکترونيکی

تکنيكهای

ECCM

مینمايد و در نتيجه استفاده از تکنيكها پچيدهتر شدن رهگيری

آنهاست.
فاشا

فاشا در دوران دفاع مقدس

در يك رزم واقعی ،نياز عمليات ايجاب میكند كه :دورتر (فراتر از  )LOS1ببينم،
واضحتر (با استفاده از چندين حساسه) ببينم ،سريعتر (با به كارگيری پردازشهای
اتوماتيك) تجزيه و تحليل كنيم ،با بينش وسيعتر تصميم بگيريم (نظارت مستمر) ،فرصتها
را بشناسيم ،فرصت خلق كنيم ،به موقع تصميم بگيريم ،به موقع ناظر اجرا باشيم ،به نتيجه
اعتماد (نسبی) داشته باشيم .همه موارد جزء مسئوليتهای واحدهای اطالعاتی است .در
جنگ تحميلی ،بخش عظيمی از اين مسئوليتها به فاشا محول شده بود.
وضعیت تجهیزات اطالعات سیگنالي و ارتباطي

 )0خوشبختانه مجموعه تجهيزات اطالعات سيگنالی در آغاز جنگ تحميلی كارايی
مطلوبی داشتند.
 )2كارايی باالی تجهيزات صرفنظر از كيفيت مناسب ،مديون كاركنان زبده و آموزش-
ديده و باانگيزه نيز بود.
 )6علت ديگر كارايی مطلوب سيستم در طول جنگ ،مطرح بودن كشور عراق به عنوان
دشمن بالقوه كشور در دوران شکلگيری فاشا بوده است كه در اين دوران اهم امکانات
ايستگاههای جمعآوری و آموزشها به سمت كشور پيشگفته متمركز شده بود.
 )9در اواسط جنگ با گسترش فضای نبرد به خليج فارس و دريای عمان ،كمبود
تجهيزات جمعآوری و وجود خالء ميان ايستگاههای مجاور مسئلهساز شد.
 )2مسئله ديگری كه در طول جنگ تحميلی بروز نموده و با گذشت زمان حادتر شد
ارتقاء فناوری الکترونيك به خصوص در تسليحات نظامی بود كه سيستمهای موجود از نظر
سرعت و دقت در تجزيه و تحليل دريافتی به علت قدمت ،ضعف داشته و دارند.

خط مستقيم ديد (.)Line Of Sight
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 )3از جمله نيازهای بسيار مبرم فاشا (كه در طول جنگ نيز بسيار مشهود بود) وجود
يك شبکه خودكار و مکانيزه جمعآوری ـ پردازش ـ انتقال اطالعات بود ،كه به دليل كمبود
امکانات و نداشتن فرصت ،امکان تأمين آن در زمان جنگ مقدور نشد.
اشكاالت تجهیزات

 )0به دليل غيرخودكار بودن تجهيزات ،رهگيری ،پردازش ،تجزيه و تحليل و گزارش
بموقع و سريع اطالعات بسيار مشکل بود.
 )2به دليل كمبود تجهيزات ،فاشا گسترش و جابجايیهای متعددی انجام داد تا ضمن
حفظ تجهيزات:
 آنها را به طرز مطلوب نگهداری و تعمير نمايد.
 از آنها به طور بهينه استفاده كند.
 )6به دليل ضعف در تجهيزات مخابراتی مورد استفاده:
 ارسال يافتههای جديد و فرايند عملياتی به مراكز تصميمگيری در اسرع وقت
امکانپذير نبود.
 وقت زيادی صرف رمزگذاری پيامها در مبدأ و خواندن رمز در مقصد میشد و
احتمال خطا را افزايش میداد.
 اطالعات ارسالی ايمنی الزم را نداشت.
 شبکه ارتباطی قابليت كافی نداشت و اغلب در هنگام اجرای عمليات مهم،
برقراری ارتباط مقدور نبود.
 )9در پارهای اوقات ،اطالعات پيامها به علت كندی انتقال و گذشت زمان ارزش واقعی
خود را از دست داده و گاهی اوقات بیارزش میشدند.
نتیجه

جهت روشن شدن بهتر وضعيت يگان فاشا به عنوان متولی سيگنت كشور به بررسی
نتايج حاصل از اين گفتار در  6بخش زمانی گذشته ،حال و آينده میپردازيم:

فرماندهی اطالعات و شناسايی الکترونيکی
گذشته

زمان گذشته را میتوان به شکلگيری و ايجاد فاشا (اوايل دهه  )23تا وقوع انقالب
شکوهمند اسالمی در كشور و پس از آن در دوران غرورآفرين هشت ساله دفاع مقدس در
مواجهه با تجاوز بيگانگان ،تقسيم نمود؛ با وقوع انقالب اسالمی ،كليه طرحها و پروژههای
جاری توسط مزدوران امريکايی متوقف گرديدند كه پروژه  IBEXنيز از اين امر مستثنی نبود
و واگذاری تجهيزات باقيمانده قطع شد ،اما به فضل الهی و تعهد سربازان ايران اسالمی ،به
كارگيری همين مقدار از سيستم در اولويت كاری قرار گرفته و در دوران جنگ نيز كه بر اثر
هدف قرار گرفتن و عدم كارايی الزم سيستمهای راداری ،خالء زيادی در رهگيری و اعالم
بموقع خطر برای واحدهای نظامی ـ مسکونی ايجاد شده بود به شايستگی ،وظايف محوله
(در قالب تاكتيکی و عملياتی) را به سرمنزل رسانيد.
در طول جنگ علیرغم همه كمبودها و ضعف تجهيزاتی ،فاشا موفق شد:
 )1با بهره برداری بهينه از تعداد محدودی ايستگاه جمعآوری مستقر در مرزهای غربی و
جنوبی ،بيش از  93درصد حمالت هوايی و موشکی دشمن را به موقع كشف و گزارش نمايد.
 )2اطالعات ،نقشه ،عکس ،تصوير ،پارامترهای فنی و عملياتی و تفسير الزم برای تهيه و
اجرای طرحهای آفندی نيروهای عملياتی را در حد مطلوب تأمين نمايد.
حال

در حال حاضر و پس از پشت سرگذاشتن دوران دفاع مقدس كه به عنوان دوران
بازسازی و تجهيز مجدد از آن ياد میشود ،علیرغم وجود كاستیها و مشکالت عديده ،به
مدد تجربيات و تعهد پايوران جنگديده و كارآزموده و جوانان با استعداد و تحصيل كرده و
دلسوز ،به هر نحو ممکن سيستمهای موجود سرپا نگهداشته شده و به انجام وظيفه
میپردازد ،ليکن تجهيز و به كارگيری سيستمهای جديد و بروز به نحو جدی احساس
میگردد.
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پس از جنگ نيز ،فاشا با هدف افزايش توان عملياتی به حد مطلوب ،تالشهای
بیوقفهای را در بازسازی و نوسازی امکانات فرسوده انجام داد و با اجرای دهها پروژه پيچيده
فنی بخش عظيمی از كمبودها را برطرف نمود.
آینده

با در نظر گرفتن فرسودگی و قدمت سيستمهای موجود و بهكارگيری مستمر و شبانهروزی
آنها كه عدم پشتيبانی مؤثر تکنولوژيکی و نبود قطعات يدكی را نيز بايد به آن افزود ،میتوان
وضعيت غيردلخواه فعلی را حدس زد .بنابراين با لحاظ نمودن ضرورت به خدمت گرفتن
تجهيزات بروز سيگنت به عنوان باالترين ضرورت در جنگ اطالعاتی ،رفع كمبودها و تهيه اين
تجهيزات ،كامالً محسوس و جدی میباشد كه بذل توجه و عنايت خاص مسئولين كالن كشور را
میطلبد.
هماكنون كه به حضور بيگانگان و در رأس آنها امريکا در منطقه خاورميانه و خليج
فارس ،كشور در معرض تهديدات و خطرات بالقوه بیشماری قرار گرفته و حساسيت بيش از
پيش و هوشياری تمام عياری را میطلبد ،تقويت و استحکام بخشيدن به بنيه اطالعاتی
كشور در گرو مستقيم رفع كمبودها و كاستیها میباشد.
از جمله ضروريات آتی سيگنت كشور ،بسط و گسترش آن در تمام موارد شرح وظايف
و توانمندیهای سيستمهای جمعآوری اطالعات (سياسی ،نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی) در اقصی نقاط كشور و مناطق تعريف شده میباشد.
همچنين يکپارچگی و جلوگيری از موازیكاری و اعمال مديريت راهبردی واحدهای
اطالعاتی در سطح كشور ،نيز كامالً منطقی و ضروری به نظر میرسد.
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آماد و پشتیباني نهاجا در دفاع مقدس
مقدمه
تعریف لجستیك (آماد و پشتیباني)

امروزه واژه لجستيك اصطالحی نظامی است كه در كليه ارتشهای جهان استفاده
میشود .واژه لجستيك از كلمه يونانی  Logistikosبه معنی محاسبه يا شمارش مشتق شده
است .در تعريف ديگر لجستيك را علم پيشبينی عقاليی احتياجات در زمان عمليات عنوان
نمودهاند .كارشناسان نظامی قدرت نظامی را به لجستيك و عمليات تقسيم كردهاند.
اهمیت لجستیك و مبناي تشكیلدهنده آن

در بيان اهميت لجستيك همان بس كه همه ارتشهای جهان همواره در تالشند تا
چرخ های سازمان لجستيکی خود را با باالترين راندمان به گردش درآورند .تنها در اين
صورت است كه قادر خواهند بود نه فقط نتيجه جنگها را به نفع خود پايان دهند ،بلکه در
پارهای از موارد از بروز جنگهای خانمانسوز نيز جلوگيری نمايند .يك ضربالمثل التين
میگويد« :اگر طالب صلحی آماده جنگ باش».
و همچنين شعر معروف فارسی به همين مضمون میگويد:
برو قوي شو اگر راحت جهان طلبي

که در نظام طبیعت ضعیف پامال است

لجستيك و امور مربوط به آن رگ حياتی و اساس كار سازمانهای نظامی است .اگر در
قسمتهای ديگر سازمان ايراد و اشکالی باشد اين مشکل باعث توقف و ركود كامل كار نمیشود،
ولی در امور لجستيك كوچکترين اشکال در تمام قسمتها تأثير میگذارد .به عنوان مثال يکی
از كارهای لجستيك تأمين غذای كاركنان است كه اگر در مسير پيشبينی ،تهيه و تغذيه
كاركنان خلل ايجاد شود با عکسالعملهای جدی و فوری روبرو میشويم و اگر زمان جنگ باشد
تمام طرحهای عملياتی و برنامهريزیها و كل عمليات را تحت شعاع قرار خواهد داد.

* سرهنگ حسين امانی.
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مباني تشكیل دهنده لجستیك

لجستيك از سه ركن اصلی تشکيل شده است:
 )1تدارکات

تهيه وسايل مختلف از يك قوطی واكس تا يك زيردريايی قدرتمند و موشك مورد
استفاده آن همه و همه از طريق تداركات به خدمت ارتش درمیآيند.
 )2جابجایي (ترابري)

واژه جابجايی يا ترابری در برگيرنده كاركنان و همه اقالم و تجهيزات لجستيکی و
تداركاتی است.
 )3خدمات

بخش خدمات شامل قسمتهای تعمير و نگهداری تجهيزات و پشتيبانی وسايل
يگان ،امور اداری و مکاتبات ،مديريت بودجه و اعتبارات ،استخدام پرسنل جديد،
تسهيالت و امکانات بيمارستانی ،تأمين وسايل منزل و مهمانسراها و غيره میشود كه
قسمتهايی از بخش خدمات لجستيکی میباشند.
شناخت سیستمهاي تعمیر و نگهداري و سطوح تعمیراتي در نهاجا

تعمير و نگهداری در نهاجا از سطح طرحريزی ،كنترل ،نظارت و تعيين خط مشیهای
رده ستادی از معاونت آماد و پشتيبانی فرماندهی نهاجا شروع شده و در فرماندهی آماد و
پشتيبانی هوايی با انجام تعميرات رده دپوئی و كاليبره كردن وسايل الکترونيکی و ابزار
مخصوص ادامه يافته و در پايگاهها با انجام تعميرات رده پايگاهی و خطی خاتمه پيدا میكند
كه مأموريت نگهداری با اعمال مديريت جامع و به كارگيری صحيح و منطقی كليه عوامل و
كتابهای مديريت نگهداری (1ـ )61كه در نه جلد تدوين گرديده انجام میگيرد .در نهاجا
تعميرات هواپيماها ،هلیكوپترها و ديگر تجهيزات در سه رده به شرح ذيل انجام میگيرد:
1ـ تعمیرات سازماني (خطي)

شامل كليه بازديدها و بازرسیهای روزانه قبل ،بين و پس از هر پرواز و كليه تعميراتی كه در
خط پرواز (مانند روغنكاری ،تعويض الستيك و باتری و جابهجايی هواپيما و غيره) صورت میگيرد.
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2ـ تعمیرات رده پایگاهي

شامل رفع كليه عيوب ديدهشده در قبل ،بين يا بعد از پرواز مانند رفع عيب
سيستم های هيدروليك ،الکترونيك ،موتور و غيره و تعويض قطعات سيستمها و تعمير و
تست آن ها در حد پايگاه و همچنين تعمير و بازسازی هواپيما و تجهيزات سانحهديده با
هماهنگی معاون آماد و پشتيبانی فرماندهی نهاجا.
3ـ تعمیرات رده دپوئي

شامل كليه بازرسیهای اساسی (اورهال) ،تعميرات سنگين و آرايشهای فنی كليه
هواپيماها و موتورها و ديگر تجهيزات و همچنين طراحی ،مهندسی ،نمونهسازی و توليد
انبوه قطعات مورد نياز میباشد.
شناخت کلي سیستم تدارکات
 )1تعریف آماد

در آئيننامه 3ـ 2/66واژه آمادها (تداركات) به اين ترتيب تعريف شده است :تداركات و
آماد در لغت به معنی تهيه كردن ،آماده ساختن و عوض چيزی را فراهم كردن است و در
اصطالح نظامی به معنی تهيه ساز و برگ جهت انجام مأموريت میباشد .نقش و وظيفه
آمادها كه محور اصلی امور لجستيکی هستند در پنج هدف به شرح زير خالصه میشود:
1ـ پيشبينی نيازمندیها.
2ـ درخواست نيازمندیها.
6ـ دريافت.
9ـ ذخيره كردن اقالم.
2ـ واگذاری اقالم رسيده و ذخيره شده.
 )2انواع آماد

انواع آماد شامل :آماد فنی ،آماد هماهنگی ،آماد سوخت ،آماد جنگافزار و مهمات و
آماد بهداری میباشد.
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1ـ آماد فني

اين قسمت وظيفه دارد نسبت به پيشبينی و تهيه و واگذاری و حسابرسی كليه
نيازمندیهای نهاجا از نظر تجهيزات ،دستگاه ها و قطعات مورد نياز اقدام نموده و همچنين
قطعات تعميری را از طريق  Rpcكه يك واحد نگهداری است ،به دپوهای تعميراتی
فرستاده و پس از تعمير به صورت قابل خدمت در اختيار مصرف كننده قرار دهد.
2ـ آمادگي همگاني

اين آماد مسئول اقدام در مورد اقالم سررشته داری میباشد كه به طبقات دهگانه
تقسيم میشود:
طبقه 1ـ جيره و عليق اين آماد تقريباً در تمام شرايط به طور يکنواخت روزانه مصرف میشود.
طبقه 2ـ اقالم غيرعمده جداول سازمان شامل (پوشاك ،تجهيزات انفرادی و غيره).
طبقه 6ـ مواد نفتی ،بنزين ،نفت و روغن ،گريس و روغنهای ضد زنگ.
طبقه 9ـ مواد ساختمانی ،مصالح ساختمانی و كليه وسايل نصب شده در ساختمان.
طبقه 2ـ مهمات ،تهيه انواع مهمات ،شامل مهمات ش.م.ه ،مواد منفجره ،بمبها و موشك-
ها.
طبقه 3ـ اقالم مورد نياز شخصی ،سيگار ،شيرينی ،واكس ،البسه غيرنظامی و غيره.
طبقه 7ـ اقالم عمده مانند تانك ،خودرو ،جنگافزارها و وسايل مخابراتی.
طبقه 9ـ اقالم بهداری شامل اقالم پزشکی ،دندانپزشکی و دامپزشکی.
طبقه 9ـ قطعات يدكی شامل قطعات يدكی كليه اقالم به استثنای قطعات يدكی مربوط به بهداری.
طبقه13ـ وسايلی كه جهت پشتيبانی از برنامههای غيرنظامی به كار میرود .مانند وسايل
توسعه كشاورزی و اقتصادی كه در طبقات  1تا  9منظور نشده است.
آموزش

اهميت آموزش بر هيچكس پوشيده نيست .هر نيرويی كه خوب آموزش ديده باشد و
مهمتر از آن خوب تمرين كرده باشد ،در زمان اجرا دچار مشکل نمیشود .كار نيروهای
مسلح در زمان صلح خوب آموزش ديدن است و تمرين كردن و مرور آموختهها و در نهايت
كسب تجربه و به كار بستن آن.
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اولین گام جذب نيرو است در مقاطع مختلف تحصيلی (با توجه به پيچيدگی سيستمها
و تجهيزات).
دومین گام تشکيل كالسهای آموزشی و گذراندن دورههای مدرن در راستای كارهای
تخصصی است ،كه بايد در آينده انجام شود.
گام سوم يعنی آموزش حين خدمت قبل از آغاز جنگ .آموزش در نيروی هوايی اهميت
بسزايی داشت ،هم از نظر كمی و هم از نظر كيفی در حد بسيار خوبی برگزار میشد .آماده
نگه داشتن هواپيماها و تجهيزات بسيار پيچيده نيازمند داشتن نيروهای آموزشديده در
سطوح مختلف میباشد.
بهتر است خيلی خالصه به آموزش در نيروی هوايی قبل از پيروزی شکوهمند انقالب
اسالمی بپردازيم .مركز آموزشهای هوايی عهدهدار آموزش دادن به خيل عظيم جوانانی بود
كه در نيروی هوايی استخدام میشدند (عده محدودی از دانشکده افسری جذب نيروی
هوايی میشدند) .متخصصين پس از ورود بالفاصله مشغول گذراندن دورههای مقدماتی و
تکميلی نظاميگری میشدند .آنگاه وارد مدرسه زبان شده و زبان انگليسی را فرا میگرفتند.
پس از پايان دوره زبان كه حدود يك سال طول میكشيد و انجام آزمونهای نهايی تعداد
زيادی فارغالتحصيالن جهت گذراندن دورههای تخصصی به كشورهای خارجی به خصوص
امريکا اعزام میشدند (دانشجويان خلبانی صددرصد) .عدهای نيز در داخل كشور دوره
تخصصی میگذراندند ،در همان مركز آموزش يا پادگان شماره سه مهرآباد.
صاحبنظران بر اين عقيدهاند كه آموزشهای حين خدمت از آموزشهای ابتدايی و
كالسيك مهمتر است .فارعالتحصيالن پس از گذراندن دورههای تخصصی در داخل يا خارج
از كشور به محض ورود به يگانهای تخصصی ،تحت آموزش حين خدمت قرار میگرفتند .به
همين دليل كسب مهارتها سطحبندی شده بود (لولهای  6و  2و  7و  )9و رسيدن به
سطح مهارتهای باالتر هميشه با آزمونهای سفت و سخت همراه بود .چنانچه شخصی از
عهده اين آزمونها برنمیآمد ،محروميتهای بسياری شامل حالش میشد و در صورت
توفيق از مزايای قابل توجهی برخوردار میگرديد .در آغاز جنگ تحميلی مستشاران
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امريکايی ،كرهای ،بنگالدشی و پاكستانی ايران را ترك كردهاند و چيزی كه اصالً احساس
نمیشد ،جای خالی آنها بود.
بسيار جالب است اگر بگويم كار بارگيری مهمات كه اتفاقاً بسيار دقيق و حساس هم
هست ،گاهی در تاريکی شب انجام میشد (در پايگاههای نيروی هوايی جهت رعايت اصول
پدافندی خاموشی اجرا میشد) .سرعت و دقت عمل در كارها بسيار خوب بود و ضريب
اشتباهات بسيار پايين و در حد قابل قبول و جنگ خود ميدان بزرگی بود تا نيروهايی كه
خوب آموزش ديده بودند ،با به كار بستن آموختهها در ميدان عمل آبديدهتر شوند .با آغاز
جنگ تحميلی ،پس از وقفه ای كوتاه ،كار آموزش به همان شيوه قديم در تمامی ابعاد از
سرگرفته شد ،اما شرط اصلی رسيدن به اوج آمادگی برای هر شغلی خوب تمرين كردن
است .شايد دومين عامل پس از جدی گرفتن ،داشتن سيستم آموزشی منظم ،جهت باال
بردن سطح مهارت كار باشد .حجم كار با ارتقاء سطح دانش و مهارت نسبت مستقيم دارد.
بهتر است كمی مطلب را باز كنيم .مجسم كنيد مثالً در پايگاه يکم شکاری روزی صد
سورتی پرواز انجام میشود ،مسلم است كه با چنين حجم گستردهای از كار تمام نيروها به
اندازه كافی درگير میشوند و انواع و اقسام كيسها را تجربه میكنند .تخصص عمومی
هواپيما

(APG)1

كه بايد اشکال و ايراد سيستم سطوح فرامين هواپيما را برطرف كند (اين

سيستم يعنی سطوح فرامين جزء حساسترين سيستمهای هواپيما به شمار میرود) با انجام
صد سورتی پرواز در يك روز آن هم با مأموريتهای مختلف حداقل با يك يا چند مورد
اشکال فنی در ارتباط با فرامين هواپيما همراه خواهد بود .حال بهتر است به اين مطلب جزء
به جزء بپردازيم تا بتوانيم در پايان كار به نتيجه دلخواه برسيم .بعد از مشاهده اشکال،
سلسله كارهايی به قرار ذيل انجام میشود:
 )1شركت متخصصين فنی در مشاوره بعد از پرواز و يك گفتمان كامالً تخصصی با
خلبان هواپيمايی كه دچار مشکل شده.
(تبادل افكار = باال رفتن آگاهي و کسب تجربه)

. Airplan General
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 )2تشکيل تيم و انتخابات سرپرست گروه :انجام كارهای گروهی هميشه از انجام
كارهای انفرادی مشکلتر است ،تيمها معموالً پس از تشکيل ،با تمرين ،هماهنگی الزم را
جهت انجام سريع و صحيح كارها پيدا میكنند و مهمتر از آن سرپرستهای گروههای كاری
به مرور زمان به تجارب ارزشمند و منحصر به فردی دست پيدا میكنند.
 )6استفاده از نشريات در ارتباط با انتخاب ابزار و شناخت آن ،به كار انداختن سيستمها،
تشخيص عيب و تالش جهت برطرف كردن آن ،در نهايت انجام دادن روشهای
سيستماتيك را به مرور زمان در وجود كاركنان نهادينه میكند.
 )9استفاده از تسترها ،ابزار و آالت دقيق ،تجهيزات پشتيبانی زمينی كه باعث باال رفتن
ضريب اطمينان و تسلط كاركنان در استفاده صحيح از اين تجهيزات ،كه از تنوع زيادی
برخوردار است ،میشود و از طرفی باال رفتن دانش استفاده صحيح به حفظ و نگهداری اين
تجهيزات باارزش كمك میكند ،اهميت اين تجهيزات به حدی است كه امريکايیها در مثلی
میگويند:
No airpower without ground power

امكان پرواز بدون تجهیزات پشتیباني زمیني میسر نیست.

 )2آشنايی با طريقه پياده و سوار كردن قطعات.
 )3شناختن روش درخواست نيازمندی از طريق سيستم آمادی با استفاده از نشريات.
 )7فرم نويسی :نوشتن صحيح كارهای انجام شده در سری فرمهای  699 ،791و...
جهت ثبت سابقه به عنوان اسناد و مدارك.
 )9در نهايت درخواست پرواز آزمايشی و انجام آن .مشاهده میكنيد با برطرف شدن هر
عيب ،كل سيستم فعال میشود .كاركنان گروه نگهداری درگير برطرف كردن ايراد میشوند،
كاركنان آماد در رساندن قطعه و برطرف كردن نياز تداركاتی فعاليت میكنند ،با انجام پرواز
آزمايشی  FCFخلبانان آزمايشگر صاحب تجربه بيشتری می شوند و در نهايت ستاد نيروی
هوايی با آمار و ارقام و تغيير در وضعيت آماری هواپيما ،يعنی تبديل شدن هواپيمای آماده
به هواپيمای تعميری يا هواپيمای منتظر قطعه كار تجزيه و تحليل آماری انجام میدهد.
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حال پايگاه ديگری مثالً پايگاه دوم شکاری را مجسم كنيد كه روزانه  13سورتی پرواز
انجام میدهد .با يك تحليل ساده به اين نتيجه میرسيد كه حجم كار در پايگاه دوم يك-
دهم پايگاه اول است .نتيجه چنين خواهد بود كه در شرايط كامالً مساوی نيروهايی كه در
پايگاه اول مشغول كارند به سرعت كارآزموده میشوند ،سطح آگاهی و مهارتشان به سرعت
باال میرود؛ اما در پايگاه دوم حركت كند است و كماثر .حال میخواهيم به سؤالی پاسخ
بگوييم .چگونه برای استفاده از سيستمهای بسيار پيشرفته و تعمير و نگهداری تجهيزات به
آن مهمی بعد از رفتن مستشاران خارجی دچار مشکل نشديم؟ برای اين امر میتوان چند
دليل آورد:
 )1سطح باالی آموزشهای ابتدايی و كالسيك.
 )2اهميت بسيار و تالش مستمر در جهت آموزشهای حين خدمت.
 )6حجم گسترده كار.
 )9احساس استقالل و خودباوری و انگيزه بزرگ معنوی يعنی دفاع از شرف ،دين
ناموس و ايران اسالمی عزيز.
تـدارکـا ت

تدارکات

نيروی هوايی دارای تجهيزات پيچيده و متنوعی است كه از تکنولوژی بسيار بااليی برخوردار
میباشد .عمليات نگه داشتن اين تجهيزات نيازمند انجام اقدامات تداركاتی به شرح زير میباشد:
تهيه اقالم ،ذخيرهسازی و نگهداری قطعات ،واگذاری به يگانهای درخواست كننده،
برقراری يك سيکل تعميری مناسب جهت تعمير اقالم معيوب و برگشت آن به سيستم.
تهیه اقالم

اقالم مورد نياز بايد بر اساس اعالم نياز قسمتها پيشبينی و خريداری شود ،بايد
هميشه تالش گردد تا اين اقالم قبل از صفر شدن موجودی ،تهيه و به آمار گرفته شود .همه
می دانيد كه برای خريد هر كااليی در صورتی كه سرمايه موجود باشد ،شما نيازمند منبع يا
منابعی هستيد تا بتوانيد جنس مورد نياز خود را خريداری كنيد ،بسياری از اقالم مورد نياز
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نيروی هوايی منحصر بفرد میباشد و در انحصار شركتهای سازنده بوده و در خارج از نيرو
مصرف و كاربردی ندارد.
پس از اعمال تحريمهای اقتصادی و نظامی از سوی كشورهای سازنده تجهيزات ،نيروی
هوايی در مبحث تهيه دچار مشکل شده بود (كشورهای سازنده به ما جنس نمیفروختند).
به هر حال اقالم خريداری شده از قبل ،كه در انبارها ذخيره شده بود يا مصرف میشد ،يا به
مرور زمان فرسوده و بالاستفاده میگرديد ،بر همين اساس بايد چارهانديشی میشد.
راهكارهای مختلفی انتخاب و آزمايش شد .آن راهكارها را با توجه به زمان جنگ و شرايط
خاص حاكم بر آن میتوان در دو گروه تقسيم كرد.
گروه اول :راه كارهای موقتی.
گروه دوم :راه كار اساسی و بنيادی.
خوشبختانه كار بر روی هر دو موضوع از همان روزهای ابتدای جنگ و حتی قبل از
شروع جنگ تحميلی شروع شده بود كه نتايج درخشان و جالبی نيز به همراه داشت.
راه کارهاي موقتي

 )1جابهجا كردن قطعات.
 )2افزايش عمر قانونی اقالم زماندار.
 )6تعمير يا استفاده مجدد از اقالم يکبار مصرف.
 )9تعمير اقالمی كه مركز تعمير آن كشور سازنده اعالم شده بود.
 )2نوسازی و استفاده از تجهيزات قديمی.
 )3بازسازی تجهيزاتی كه در طی جنگ تحميلی آسيب ديده بودند.
جابهجا کردن قطعات

اين راهكار زمانی انتخاب میشود كه كار قطعهرسانی به خوبی انجام نمیشود و معموالً
بر روی هواپيماها و ساير تجهيزات اجرايی میباشد (اجرای اين راهكار بر روی هواپيماهای
بلوك شرق مشکل است) .پس از بررسیهای الزم توسط شعبات كنترل نگهداری و طرح و
برنامه وسيله ای را كه دارای بدترين شرايط است برای اين كار انتخاب میكنند و از آن به



 669معارف جنگ

عنوان ذخيره قطعه ( )BENCH STOCKقطعهبرداری مینمايند .حسن اين كار در اين است
كه شما با زمينگير كردن مثالً يك فروند هواپيما و استفاده از قطعات آن از زمينگير شدن
تعداد بيشتری هواپيما پيشگيری میكنيد .حتی میتوان از اين عمل با استفاده از چند
فروند هواپيما برای مدتی طوالنی استفاده كرد ،اما اين راهكار كه بزرگترين حسن آن آماده
نگه داشتن تعداد بيشتری وسيله است ،معايبی نيز به همراه دارد .مهمترين عيب اين عمل
در اين است كه در صورت طوالنی شدن و استفاده بيش از حد از قطعات وسيلهای كه برای
اين كار در نظر گرفته شده آسيب میبيند .ايراد دوم :ممکن است درصدی از قطعات به علت
جابجايی زياد صدمه ببيند كه معموالً به سيستمها و قطعات الکترونيکی در اين روش صدمه
بيشتری وارد میشود .البته آسيب نوع اول را میتوان با تعويض وسيله از بين برد (با صرف
صدها ساعت كار) .قطعه برداری ( )CANABLIZEدر نشريات فنی تعريف شده و عملی كامالً
قابل كنترل است ،اما در شرايط خاص نمیتوان از قوانين تدوين شده پيروی كرد .پس بايد
با نوشتن قوانين داخلی انجام امور را به دست گرفته و كنترل نماييد.
اضافه کردن به عمر قانوني قطعات زماندار

بعضی از قطعات كه در تجهيزات و هواپيماها به كار رفته است ،دارای عمر قانونی است،
يعنی پس از رسيدن به زمان خاصی بايد نسبت به تعويض آن اقدام شود .در اكثر موارد
قابليت اين قطعات خيلی بيشتر از زمانی است كه برای استفاده از آنها در نظر گرفته
میشود .كارخانه های سازنده جهت كسب درآمدی مستمر و طوالنی و فروش اينگونه اقالم
حسابی خاص و جداگانه باز میكنند .برای اضافه كردن به عمر اقالم زماندار ،ابتدا
متخصصين و كارشناسان سيستمها با انجام آزمايشهای متعدد و بررسیهای همه جانبه و
دقيق مدت زمانی را كه بايد به عمر قطعه مورد نظر اضافه شود مشخص میكردند ،آنگاه با
صادر شدن امريه از ستاد نهاجا به شکل هماهنگ و يکنواخت به اجرا گذاشته میشد.
استفاده مجدد از اقالم یكبار مصرف

از اين دسته از اقالم ،معموالً استفاده مجدد نمیشد و به دليل مصرفی بودن در خيلی
از موارد در صورتی كه كامالً سالم و قابل استفاده بود ،دور انداخته میشد .بسياری از اين
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اقالم در سامانه آمادی با كد مصرفی واگذار میشد ،كه بعدها به اقالم قابل تعمير و داغیدار
تبديل شد .به طبع صرفهجويی بزرگی انجام شده بود ،با قرار گرفتن اين اقالم در سيکل قابل
تعمير ،ديگر به آسانی از چرخه تعمير و نگهداری حذف نمیشد (فرق اقالم يکبار مصرف و
داغیدار در اين است كه اقالم داغیدار حساب و كتاب دارد و قسمتهای مصرف كننده پس
از دريافت بدهکار میشوند و قطعه معيوب را حتماً بايد به جای قطعه سالمی كه تحويل
گرفتهاند پس بدهند اما اقالم مصرفی چنين نيست و پس از دريافت تعهد برگشت ندارد)
اجناس غیرقابل تعمیر در داخل کشور

اينگونه قطعات بايد جهت تعمير به كشورهای سازنده ارسال میشد ،اين قانون
شکسته شد و مراكز جديدی جهت تعمير اينگونه قطعات در نظر گرفته شد ،تجربهای كه
برای اولين بار انجام میشد و در نوع خود بینظير بود و متخصصين با شوق و عالقه و انگيزه
معنوی وصفناپذير از عهده انجام اين مهم برآمدند و تعداد زيادی از اين قطعات معيوب كه
اتفاقاً جزء قطعات حياتی به حساب می آمدند به مراكز تعميراتی كه برای اين كار در نظر
گرفته شده بود ارسال میشد .برای تعمير اين قطعات شيوه تمركزی انتخاب شده بود ،با
انجام اين كار در حقيقت باب رده تعميراتی جديدی در نيروی هوايی گشوده شد كه تا آن
زمان سابقه نداشت .انجام اين كار كمك بزرگی بود و از زمينگير شدن هواپيماها و
غيرعملياتی شدن تجهيزات تا حد زيادی پيشگيری كرد.
نوسازي و استفاده از تجهیزات قدیمي

يکی ديگر از راه كارهايی كه مديريت وقت نيروی هوايی مد نظر قرار داد نوسازی و
استفاده بجا از تجهيزات بود كه به داليل مختلف از رده عملياتی خارج شده بودند يا استفاده از
آنها با محدوديتهايی فراوان همراه بود .به كارگيری اين تجهيزات پس از بازسازی و نوسازی
توانست توان عملياتی نيرو را به نحو چشمگيری ارتقاء بخشد ،به عنوان نمونه نوسازی و بهينه
سازی هواپيماهای  F-2مدل

A

و

B

و نقش آن در آموزش خلبانان نيروی هوايی را مورد

بررسی قرار میدهيم :قبل از انقالب اسالمی كليه دانشجويان خلبانی پس از طی دورههای
مقدماتی به كشور امريکا اعزام و در همان كشور نيز فارغالتحصيل میشدند .پس از پيروزی
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انقالب و قطع رابطه بين جمهوری اسالمی ايران و امريکا جهت آموزش خلبانان بايد چارهای
انديشيده میشد ،آغاز جنگ تحميلی اهميت موضوع را دو چندان كرد .برای انجام اين كار
فقط دو راه وجود داشت :انتخاب كشوری جايگزين امريکا و اعزام دانشجويان به آن كشور يا
آموزش در داخل كشور .راه اول مشکالت عديدهای را به همراه داشت ،مثل هزينههای سنگين
مالی ،عدم پذيرش اكثر كشورهای توانمند به دليل جانبداری از كشور عراق ،پايين بودن سطح
كيفی آموزش و نداشتن زمان كافی جهت بررسیهای همه جانبه .اما راه دوم يعنی آموزش
خلبانان در داخل كشور عالوه بر پايين آوردن هزينهها و اعمال فرهنگ مناسب و دلخواه،
رسيدن به خودكفايی در امر آموزش را به دنبال داشت كه يکی از آرمانهای اصلی هر نيرو
میباشد .تنها اشکالی كه وجود داشت اين بود كه تعداد چشمگيری از هواپيماهای شکاری
موجود سازمان مشغول و درگير آموزش خلبانان میشد كه اين كار عمالً باعث كاهش توان
عملياتی نيرو میشد .چندين فروند هواپيما  F-2از مدلهای  Aو  Bموجود در نيروی هوايی كه
در منطقه هوايی مهرآباد مستقر بودند ،به دليل نقصی كه در سيستم صندلی آنها وجود
داشت مدتها بالاستفاده و غيرعملياتی بودند كه بعد از طرح موضوع آموزش خلبانان در داخل
كشور و اعالم نياز به هواپيمای شکاری آموزشی ،اين هواپيماها از مهرآباد به منطقه هوايی
شيراز انتقال يافتند و با تغييراتی كه بر روی سيستم صندلی آنها صورت گرفت باعث شد تا به
بهترين وجه ممکن مورد بهرهبرداری قرار گيرند .كار فقط به همين جا ختم نگرديد ،بلکه كار
بزرگتری آغاز شد و آن تبديل هواپيماهای  F-2مدل  Aاز تك كابين به دو كابين بود .جهت
انجام اين كار صنعت داخلی با كمك متخصصين باتجربه نيرو در هسای اصفهان دست به كار
بزرگی زده بودند و با تبديل هر فروند هواپيمای تك كابين به دو كابين توان گردان آموزشی
باال میرفت و قدرت توان رزمی نيرو افزايش میيافت .اولين فروند هواپيمای تبديل شده توسط
يکی از خلبانان شجاع نيرو پس از پرواز آزمايشی موفق در خط عملياتی قرار گرفت و اين روند
ادامه يافت.
تعمیر تجهیزات آسیب دیده

اول مهرماه  1629حمله همهجانبه شکاری بمبافکنهای نيروی هوايی ايران عليه
عراق آغاز شد .هواپيماهای شکاری بمبافکن عراقی متقابالً به پايگاه چهارم شکاری دزفول
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حمله كردند ،در اين حمله علی رغم تالش خوب پدافند هوايی پايگاه و هدف قرار دادن يك
فروند از هواپيماهای مهاجم در اثر بمباران هواپيماهای عراقی ،شيلتر آلرت و باندهای پروازی
آسيب ديد و به دليل آماده نبودن باندهای پرواز ،تعدادی از هواپيماهای خودی مجبور شدند
در باندهای اضطراری خرمآباد ،دهلران يا پايگاههای همجوار نزديك فرود بيايند ،اين
هواپيماها بايستی هرچه سريعتر جهت برگشت به پايگاه اصلی آماده میشدند .اعزام نيروهای
متخصص ،حمل تجهيزات و سوخت باتوجه به شرايط حاكم در منطقه در نوع خود كم نظير
بود و تقريباً همه هواپيماها در سريعترين زمان ممکن آماده شدند و به سمت پايگاه خودی
به پرواز درآمدند كه متأسفانه جزئيات اينگونه اقدامات در جايی ثبت نشد ،زيرا عملياتهايی
بودند كه از روشها و قواعد تعريف شده پيروی نکرده و نوعی تجربه خاص به حساب می-
آمدند .هواپيماهايی كه در عمليات شركت میكردند گاهی اوقات هنگام درگيری هوايی يا
توسط پدافند زمين به هوای دشمن مورد اصابت قرار میگرفتند و به آنها خسارت كلی وارد
میشد .هواپيماهای آسيبديده با تالش و از جانگذشتگی خلبانان به سمت فرودگاهها
هدايت شده و در نزديكترين مکان ممکن فرود میآمدند .كار تعمير بر روی اينگونه
هواپيماها بالفاصله شروع میشد ،گاه وضعيت اين هواپيماها به گونهای بود كه تصور بازسازی
و تعمير آن مشکل بود ،اما با تالش ،نوآوری ،ابتکار و صرف هزاران ساعت كار و با توكل به
خداوند سبحان كار تعمير و بازسازی به نتيجه میرسيد ،هواپيمای آسيبديده پس از پرواز
آزمايشی و ارزيابی مثبت توسط خلبان آزمايشگر در خط عملياتی قرار میگرفت و به توان
رزمی نيرو اضافه میشد.
ذخیرهسازي و نگهداري قطعات

اقالم تهيه شده بايد در انبارهای مناسب نگهداری شوند ،اين كار به صورت علمی و
سيستماتيك و با استفاده از تکنولوژی روز دنيا توسط كاركنان آموزشديده و مجرب به نحو
احسن اجرا میشد.
واگذاری جنس به يگانهای درخواست كننده :يگانهای نيازمند قطعه يدكی مورد نياز
خود را به آماد اعالم میكنند .اين مشخصات شامل نام نشريه ،شماره قطعه ،تعداد ،فوريت
واگذاری و ...میباشد.
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گردان آماد بر مبنای درخواست اوليه و فوريت جنس حداكثر ظرف مدت يك تا 29
ساعت جنس مورد نياز را به متقاضی واگذار میكند .در صورتی كه جنس واگذارشده
داغی دار باشد پس از تعويض ،قطعه معيوب بايد توسط ( RPC

REPAIRABLE

 )PROCCESSING CENTERاز شعبات مصرفكننده جمعآوری و حداكثر ظرف مدت 19
روز به گردان آماد برگشت داده شود تا به مركز تعمير ارسال شود .سريع و سالم كار كردن
اين چرخه در باال بردن توان عملياتی تأثيرگذار است و آماده نگهداشتن تجهيزات نيرو
بستگی به گردش صحيح و كامل شدن اين سيکل تعميری دارد.
خرید از منابع خارجي

با وجود خودداری شركتهای سازنده از فروش تجهيزات به ايران تالش برای يافتن منابع
جديد جهت خريد ادامه داشت ،استفاده از بازار آزاد يا كشورهای واسطه كه تجهيزاتی مشابه
نيروی هوايی ايران را داشتند از فراز و نشيبهای زيادی برخوردار بود .يکی از خريدهای جالبی
كه انجام شد خريد تعدادی هواپيمای  F-2به همراه قطعات يدكی از كشورهای اتيوپی و ويتنام
میباشد كه بنا به داليلی در آن كشورها بالاستفاده مانده بود ،متخصصينی از نيروی هوايی به
آن كشورها اعزام شدند و اين تجهيزات پس از آماده شدن به ايران ارسال و در بنادر جنوبی
تخليه شدند كه پس از تخليه و انتقال به منطقه هوايی مهرآباد در مركز اورهال  F-2با تالش و
همت فراوان به مرور آماده و به يگانهای عملياتی واگذار گرديد .خريد چندين فروند هواپيمای
 PC-7در سال  1632راه رسيدن به خودكفايی آموزشی را نيز هموار كرد.
راه کار اساسي و بنیادي
تشكیل معاونت تحقیقاتي و جهاد خودکفایي

كليه اقداماتی كه تا كنون انجام شده بود در عين مفيد بودن كافی نبود و نيرو همچنان
شديداً احساس نياز میكرد .در ابعاد مختلف كمبودهای زيادی وجود داشت ،حلقه محاصره
اقتصادی و تحريم دشمن هر روز تنگترمیشد ،جوانان دلسوز و كاركنان صاحب ذوق و
انديشه چاره اساسی كار را در ساختن قطعات مورد نياز در داخل كشور يافتند ،به همين
دليل در يگانها مراكزی تحت عنوان جهاد خودكفايی تشکيل شد .يکی از اهداف اين مراكز

آماد و پشتيبانی نهاجا در دفاع مقدس

تأمين سريع اقالم بحرانی بود ،ارتباط با دانشگاهها و مراكز علمی از يك سو و تماس با مراكز
صنعتی از سوی ديگر راه ساختن اقالم بحرانی را هموار كرد و برای انجام اين مهم
سرمايههای درون نيرو نيز به كار گرفته شد .كار ساخت كامالً علمی و با رعايت اصول و
استانداردهای الزم انجام میشد ،هر قطعه پس از ساخته شدن تحت آزمايشهای متعدد قرار
میگرفت كه پس از ساخت و آزمايش به يکی از يگانهای مصرف كننده ارسال میشد تا
عمالً نيز آزمايش شود ،همراه قطعه ارسالی فرمهای مخصوصی نيز ارسال میگرديد تا اشکال
جنس ساخته شده در اين فرمها ثبت شود و به مراكز ساخت برگشت داده شود و در نهايت
با ثبت نتيجه مثبت و قابل قبول از قطعه ساخته شده در سيستمها استفاده میشد .حركت-
های خودجوشی كه در سطح نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران شروع شده بود هر
روز دارای انسجام بيشتری میشد .اين وضع تا اواخر سال  1632ادامه داشت و فعاليتهای
تحقيقاتی و سازندگی در گوشه و كنار نهاجا غيررسمی انجام میشد تا اينکه در اثر رسيدن
اين اطالعات به سطوح باالی تصميمگيری كشور و تالش كاركنان متخصص نهاجا برای
سازماندهی اين فعاليتها دستور تشکيل معاونتهای جهاد خودكفايی در نيروهای مسلح از
سوی حضرت آيت اهلل خامنهای رئيس جمهور وقت صادر گرديد .پس از صدور اين دستور با
توجه به نياز شديد به برنامه های تحقيقاتی و سازندگی در نيروی هوايی ،معاونت جهاد
خودكفايی در اين نيرو و ساير نيروها تشکيل شد كه پس از تشکيل و سازماندهی اهداف
سهگانه ذيل را مد نظر قرار داد.
الف) همکاری و هماهنگی با يگانهای نهاجا در زمينه آماده نگهداشتن سيستمها و
تجهيزات ،از طريق ساخت تسترها و تجهيزات الزم و اساسی.
ب) اجرای پروژه های تحقيقاتی به منظور باال بردن توان رزمی ،حفظ برتری هوايی و
ارتقاء فناوری.
ج) برنامهريزی تحقيقاتی به منظور طراحی و ساخت سيستمهای نوين با هدف
جايگزينی سامانههای قبلی.
تالش ها و كوشش كارشناسان نيرو با مديريت سلسله مراتب فرماندهی منجر به انسجام
بسياری از طرح های ابتکاری متناسب با نيازهای عملياتی ،پشتيبانی فنی و آموزشی نيروی
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هوايی گرديد و در زمينه طراحی و ساخت انواع سامانهها اعم از موشکی ،هواپيمايی،
پدافندی و راداری نيز نهاجا به خودكفايی نسبی دست يافته است.
گسترش

گسترش

با آغاز جنگ تحميلی يکی از مشکالتی كه نمود عينی پيدا كرد تجمع تجهيزات و
كاركنان بود .در اكثر يگانها تأسيسات مستحکم مثل شيلتر و جانپناه جهت محافظت از
كل تجهيزات و كاركنان وجود نداشت ،بايد راهحل عاجل و مناسبی پيدا میشد .گسترش،
راهكاری بود كه انتخاب صحيح و به موقع آن میتوانست گرهگشا باشد و در بسياری از موارد
تنگناها را مرتفع سازد.
اصوالً گسترشها بر مبنای نياز يگانها و ضرورت زمان و مکان به داليل مختلف انجام
میشود كه عمده آن به شرح ذيل میباشد:
 )1گسترش عملياتی.
 )2گسترش آموزشی.
 )6گسترش تعميراتی.
 )9گسترش به منظور تفرقه و دور نگهداشتن.
 )1گسترش عملیاتي

شناسايی و انتخاب بهترين مکان با در نظر گرفتن كليه جوانب جهت حمله عليه
نيروها ،تجهيزات دشمن و پشتيبانی سريع و صحيح از نيروهای خودی.
به همين انگيزه بود كه پايگاه شکاری بمبافکن  F-2در سال  1633از پايگاه چهارم
شکاری دزفول به پايگاه پنجم اميديه گسترش يافت و پس از آن با تشکيل قرارگاه رعد در
اين مکان تقريباً همه انواع هواپيماهای شکاری و ترابری موجود نيروی هوايی برای انجام
مأموريتهای مختلف از اين پايگاه به پرواز درآمدند .اما هواپيماهای  F-2مأمور از پايگاه
چهارم تقريباً تا آخرين روزهای جنگ و حتی مدتی پس از پايان جنگ در آنجا ماندند.
نکتهای كه بسيار حائ ز اهميت است و جای تأمل دارد اين است كه با توجه به تعداد
سورتی های زياد عملياتی كه از پايگاه عليه دشمن انجام شد ،كمترين صدمه و آسيب به

آماد و پشتيبانی نهاجا در دفاع مقدس

تجهيزات و كاركنان وارد شد (تقريباً در حد صفر) .كليه امور جاری خيلی روان و با بازده
بسيار خوب انجام میشد .شايد دليل اصلی اين توفيق عملکرد خوب نيروهايی بود كه مأمور
انجام وظيفه در پايگاه اميديه بودند.
فراغت خاطر ،نداشتن دغدغههای روزمره زندگی و به همراه نداشتن خانواده باعث شده
بود تا تمام توان فکری و جسمی آن ها صرف انجام امور محولـه شود و به دليل تردد بسيار
اندك ،امور حفاظتی نيز بسيار خوب انجام میشد .شايان ذكر است كه از همين مکان ترابری
خوبی جهت تخليه مجروحين و پياده كردن نيرو نيز انجام میگرفت كه همه امور با امنيت
كامل به سرانجام میرسيد.
 )2گسترش آموزشي

آموزش ،نيازی كه پايانی بر آن متصور نيست .كاری مستمر و دائمی كه نيازمند داشتن
مکانی مناسب است .با آغاز جنگ تحميلی پايگاه چهارم شکاری به دليل نزديکی به مناطق
نبرد در تيررس سالحهای سنگين دشمن قرار داشت .بعثیها عالوه بر انجام حمالت هوايی،
مرتباً و در ساعات متوالی به وسيله موشك و گلوله توپ شهر و پايگاه را زير آتش میگرفتند
و اين كار آموزش را كه بايد به دور از هياهوی مناطق نبرد انجام شود ،مختل نموده بود.
به همين انگيزه در اواخر سال  1629گسترش آموزشی از پايگاه چهارم شکاری دزفول
به پايگاه هشتم (منطقه هوايی شهيد بابايی) اصفهان انجام شد كه گذشته از اهداف اصلی،
يعنی انجام آموزش در محيط نسبتاً آرام ،پراكنده شدن تجهيزات و كاركنان را نيز به همراه
داشت .عالوه بر آن با توجه به شرايط بسيار سخت پايگاه چهارم اين گسترش باعث تجديد
قوا و باال رفتن روحيه خدمتی كاركنانی میشد كه به تناوب از دزفول به اين مأموريت اعزام
میشدند و پس از اتمام  12روز به يگان اصلی خود بازمیگشتند.
 )3گسترش تعمیراتي

با گذشت زمان و استفاده از هواپيماها و افزايش ساعات پروازی آنها ،زمان انجام
بازرسیهای كلی هواپيماها فرا میرسيد كه بعضی از اين بازرسیها برای نخستين بار انجام
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میشد و سابقه انجام آن در كشور وجود نداشت ،امکان انجام آن در خارج از كشور ناممکن و
از طرفی استفاده از متخصصين خارجی دور از دسترس بود.
در اين زمان بود كه فکر راهاندازی مراكز تعميراتی در ردههای باالتر از پايگاه شکل
گرفت كه از آن جمله میتوان به مركز اورهال هواپيمای  F-2در منطقه هوايی مهرآباد اشاره
كرد .اين مركز با جذب نيروهای كارآمد داخلی به موفقيتهای درخشانی دست يافتند.
طوری كه تقريباً كار اورهال يا  PDMروی انواع هواپيماها به مرور زمان در داخل كشور انجام
شد ،كه در اين مورد میتوان به تشکيل مركز اورهال  C-163در مشهد و اورهال  F-19در
مركز ياشی تهران اشاره كرد .پرداختن جزء به جزء اينگونه مطالب نيازمند صرف زمان كافی
میباشد كه از حوصله بحث ما خارج است.
 )4گسترش به منظور تفرقه و پراکندگي

برای حفظ تجهيزات از شيوهها و راهكارهای متفاوتی میتوان استفاده كرد .سهلترين و
مهمترين راهكار پراكنده كردن تجهيزات و انتقال آنها به مناطق دور دست جهت در امان
ماندن از حمالت دشمن بود كه در طی سالهای دفاع مقدس بارها انجام گرديد و برای اين
منظور از پايگاههايی چون چابهار ،زاهدان و كرمان استفاده شد.
سازي و نوسازي تأسیسات آسیب د ید ه

بازسازي و نوسازي تأسیسات آسیب دیده

تخريب و ترميم قانون نانوشتهای است كه تقريباً در تمام جنگها از سوی طرفين
درگير به اجرا گذاشته میشود .در سالهای دفاع مقدس از روز ابتدای جنگ تحميلی دشمن
بعثی از هر فرصتی برای تخريب تجهيزات ،امکانات باندهای پروازی و تأسيسات استفاده
میكرد .باندهای پروازی برای يك كشور درگير جنگ دارای اهميت فوقالعادهای میباشد و
تخريب آن جزء اهداف اوليه كشور متخاصم میباشد و به همين علت بود كه در روز آغازين
جنگ باندهای پروازی كشور مورد حمله هواپيماهای دشمن بعثی قرار گرفت .هرچند اين
حمالت نتوانست به باندهای پروازی پايگاههای نيروی هوايی آسيب سنگين وارد نمايد ،اما
كار ترميم و آمادهسازی قسمتهای آسيبديده با سرعت و شهامت انجام میشد .تقريباً

آماد و پشتيبانی نهاجا در دفاع مقدس

تمامی باندهای پروازی در طول جنگ تحميلی قابل استفاده باقی ماند .ساختمانهايی كه در
اثر حمالت دشمن آسيب میديدند يا تخريب میشدند با سرعت بازسازی يا نوسازی
میشدند و تالش می گرديد بناهای جديد با استحکام بيشتری ساخته شوند .استفاده از سوله
و بلوكهای سيمانی پيشساخته در احداث حصارهای بلند اطراف تجهيزات حياتی به
سرعت انجام میشد  .به عنوان مثال پس از آنکه ساختمان الکترونيك پايگاه دزفول مورد
هدف قرار گرفت و تخريب شد ،سريعاً و در مدت زمان كوتاه به جای آن شيلتر الکترونيك
ساخته شد .در همين ارتباط بايد به تشکيل اداره مهندسی رزمی شهيد بابايی در نهاجا
اشاره شود.
ترابري هوایي در سالهاي دفاع مقدس

شايد يکی از مطالبی كه كمتر به آن پرداخته شد نقش انحصاری نيروی هوايی در سال
های دفاع مقدس باشد .نيروی هوايی در سرتاسر اين سالها به تنهايی به ايفای نقش خويش
پرداخت .دالوران نيروی زمينی ارتش از طرف غيورمردان سپاه پاسداران همراهی میشدند و
لشکريان مخلص خدا ،يعنی بسيجيان ،جبهههای نبرد را با حضور خويش عطرآگين و منور
ساخته بودند .نيروی هوايی در طی سالهای دفاع مقدس بار سنگين تخليه مجروحين
جنگی از مناطق عملياتی جنوب و غرب كشور را به عهده داشت .جابجايی سريع خيل
مجروحان و رساندن آنها به مراكز درمانی در اقصی نقاط كشور بدون سعی و تالش ناوگان
منحصر ب فرد ترابری نيروی هوايی ممکن نبود .كار ديگری كه معموالً از طريق پايگاههای
نيروی هوايی و با استفاده از هواپيماهای ترابری اين نيرو انجام میشد ،جابهجايی مسئولين
رده باالی مملکتی و فرماندهان عالیرتبه نظامی بود كه بين مناطق عملياتی و مركز در رفت
و آمد بودند .پشتيبانی از پايگاههای شکاری در امر رساندن تجهيزات حساس در هر شرايطی
و بدون وقفه انجام میشد .عمل سوخترسانی به هواپيماهای شکاری نقش مهمی در به ثمر
رسيدن طرحهای عملياتی و اجرای صحيح آن داشت .حمل مهمات در شرايط بحرانی و
رساندن آن به مناطق نبرد و جابهجايی سريع نيروها و تجهيزات در گسترشهای عملياتی
آفندی و پدافندی جزء وظايفی بود كه هواپيماهای ترابری نيروی هوايی با وجود ناامن بودن
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آسمان كشور در سرتاسر سالهای دفاع مقدس بر عهده داشتند .به عنوان مثال جابهجايی
قريب به  2333نفر نيروی رزمنده در يکی از شبهای مرحله سوم عمليات بيتالمقدس از
مشهد به اميديه يکی از آن موارد بود.
هواپیما ،نماد تجهیزات نیروي هوایي

نماد تجهيزات در نيروی هوايی هواپيما است .ساختمان اصلی اسکلت هر هواپيما
توسط مهندسين طراح به تناسب نوع استفاده طراحی و در كارخانجات ساخته میشود و
سيستمهای مختلفی متناسب با نوع مأموريت بر روی هواپيماها نصب میگردد كه از سه
حالت خارج نيست:
مکانيکی ،الکترومکانيکی و الکترونيکی.
به مرور زمان سيستمهای مکانيکی مرتباً جای خود را به سيستمهای الکترومکانيکی و
الکترونيکی واگذار میكنند و سيستمهای الکترومکانيکی در حال تغيير به سمت الکترونيکی
شدن هستند .اما تغيير در اين سيستمها به كندی انجام میشود .پس از ساخته شدن هواپيماها
تغيير بر روی سيستمهای مکانيکی و الکترومکانيکی مشکل است ،اما سيستمهای الکترونيکی
مرتب در حال تغيير و تحول میباشند ،رشد چشمگير صنعت الکترونيك را میتوان در زندگی
روزمره به وضوح مشاهده كرد .از شاخصههای مهم اين صنعت :تغييرات سريع ،ارزان شدن،
كوچك شدن حجم و باال رفتن كاربرد میباشد .تجهيزات الکترونيکی به دليل سرعت ،دقت و
امنيت مثال زدنی در صنايع نظامی به خصوص هواپيماها كاربرد فراوان دارد .امروز استفاده از اين
تجهيزات به اوج خود رسيده است ،اصوالً تجهيزات الکترونيکی را بعد از ساخته شدن هواپيما نيز
میشود با توجه به نوع و مأموريت هواپيما تغيير داد يا سيستم جديد نصب كرد ،امروزه اكثر
كشورهای جهان در حال نوسازی سيستمهای الکترونيکی بر روی هواپيماهای خود هستند.
نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران نيز با استفاده از سيستمهای جديد الکترونيکی و
نصب آن بر روی هواپيماها و ساير تجهيزات ضمن باالبردن كارآيی و بهرهوری در نهايت باعث باال
رفتن توان عملياتی سامانهها گرديده است.

آماد و پشتيبانی نهاجا در دفاع مقدس
تمرکز شغلي

در سالهای ابتدايی جنگ تحميلی (حتی سالهای قبل از آن) همه فکر و انديشه و
توان جسمی كاركنان نيروی هوايی در اختيار شغلی بود كه به آن مشغول بودند .در مبحث
آموزش اشاره شد كه پس از رفتن مستشاران خارجی خالء و كمبود آنها احساس نشد و
نيروی هوايی با همه پيچيدگی سيستمها و تجهيزاتی كه در اختيار داشت در امر نگهداری و
استفاده از آنها كامالً موفق عمل كرد؛ حتی راه تهيه نيازمندیهای خود را با وجود
تحريمهای سخت پيدا كرد .شايد بعد از داشتن انگيزه معنوی بسيار قوی (دفاع از اسالم و
مملکت) تمركز فکری كاركنان بر روی شغلی كه در آن مشغول انجام وظيفه بودند دليل
قابل توجهی بود بر توفيقهايی كه به دست آوردند ،به قول معروف يك دل جای چند دلبر
نيست .امروز فکرها در انديشه توفيق در مکان ديگری هستند .انشاءاهلل كه نيروی هوايی
تبديل به عشق دوم كاركنانش نشود كه در آن صورت كار سخت و دشوار خواهد شد.
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پدافند هوايی در دفاع مقدس
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پدافند هوايی در دفاع مقدس
مقدمه

تکامل دانش بشر و تجارب بدست آمده در جنگها هر روزه شکل درگيریهای نظامی
را تغيير میدهد .گرچه هدف هميشه ثابت است اما راه رسيدن به اهداف دستخوش
دگرگونی میشود.

مسلماً هر دشمنی توانايیها و ضعفهای طرف مقابل را شناسايی نموده و با توجه به
وضعيت و توان طرف مقابل ،دست به اقدام عليه او میزند.

هواپيمای رادارگريز  F117-Aسرعت پرواز  9.2ماخ و سقف پروار  23هزار متر

* .سرتيپ پدافند هوايی براتعلی غالمی.



 623معارف جنگ

هواپيما سريعترين و مطمئنترين سالح برای هجوم به نيروهای درگير سطحی و نقاط
حساس و حياتی اثرگذار در جنگ هاست .برای اين منظور هر دشمنی قادر است با توجه به
توانايیهای طرف مقابل از هواپيماهای بلند پرواز ،موشكهای بالستيك ،هواپيماهای پنهان از
ديد رادار (استيلث  ،)STEALTHپرواز در ارتفاع خيلی پست با هواپيما يا موشكهای كروز يا
هواپيماهای بدون خلبان استفاده نمايد .گرچه چگونگی وضع هوا ،شکل زمينی يا شب و روز
قادر است تأثيرهای نسبی در چگونگی نتيجه عمليات آنها داشته باشد ،ولی سيستمهای
فوق دقيق ناوبری و دقت باالی تجهيزات نشانهگيری به اينگونه تجهيزات قدرت بااليی داده
است.

هواپيمای رادار گريز  F117-Aاز انواع مختلف موشك و مهمات استفاده میكند.

در صورتی كه كشوری قادر به درگيری و دفاع هوايی ارتفاع باال نباشد بهترين روش،
هجوم هوايی از ارتفاع باالست .در اين موارد مهاجم كمترين خسارت را خواهد ديد .در
شرايطی كه توان پدافند هوايی از ارتفاع باال باشد مهاجم مجبور است خطرات حمله در
ارتفاع پست را بپذيرد تا از موانع طبيعی به عنوان پوشش استفاده نمايد و برای حمله به

پدافند هوايی در دفاع مقدس

اهداف كمترين فرصت را به پدافندكننده بدهد و از حمله ناگهانی و دستپاچگی طرف مقابل
بهره ببرد .معموالً با برنامهريزی صحيح و حساب شده و انتخاب مسير درست برای موشك-
های كروز هوشمند همين مزايا و برتری به دست خواهد آمد.

موشك هوشمند كروز

در زمان فعلی بزرگترين تهديد برای كشور ما ،همين هجومهای هوايی است؛ زيرا
تنها ضعف نسبی ما دفاع در مقابل چنين تهديدهايی است و به همين دليل الزم است تمام
تالش خود را صرف ايجاد توان مقابله با چنين تهديدهايی بنمائيم .مسلماً اگر در دفاع هوايی
از خود ،به درجهای برسيم كه در مقابل هجومهای هوايی ،تهديد قابل مالحظهای ايجاد
نمائيم ،دشمنان در طراحیهای خود تجديدنظر خواهند كرد و ديگر تهديدهای هوايی،
تهديد اصلی كشور ما نخواهد بود.
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رادار شناسايی و مراقبت ميانبرد

وظیفه پدافند هوایي

پدافند هوايی در زمان فعلی ،وظيفه دفاع از حريم هوايی كشور و محافظت از منابع،
ثروتها و دارايیهای نظامی و غيرنظامی زمينی و دريايی كل كشور در مقابل تهديدهای
هوايی را با استفاده از سالحها و تجهيزات دفاعی اعم از رادارهای هشداردهنده ،رادارهای
تعقيب و مراقبت ،رادارهای كاوش و آتشبارهای مناسب با نوع عمليات شامل موشكهای
هدايتشونده و توپهای قابل كنترل و نشانهروی توسط رادار به عهده دارد.

پرواز موشك  S233در ميدان تير سمنان

پدافند هوايی در دفاع مقدس

تهدیدهاي هوایي

تهديدهای هوايی برای كشور ما در زمان فعلی عبارتند از انواع هواپيما اعم از
سرنشيندار و بدون سرنشين ،انواع موشكهای هوا به سطح و موشكهای سطح به سطح و
همينطور موشكهای كروز و بالستيکی كه كشور را در تيررس قرار میدهند.

اصول پدافند هوایي

اصطالحاً به تدابير و روشهايی كه جهت اجرای اقدامات متوالی عليه اشياء پرنده
مهاجم اتخاذ میگردد ،اصول پدافند هوايی گفته میشود كه چکيده و خالصه آنها عبارتند
از:
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 )1آشكارسازي هدف (کشف و شناسایي)

يعنی آشکارسازی اشياء پرنده با مختصات دقيق بر روی نشاندهندههای سامانههای
راداری و تأييد دشمن بودن آن كه شامل دو مرحله متمايز آشکارسازی و شناسايی میباشد.
كشف هدف توسط رادارهای فعال (اكتيو) يا غيرفعال (پسيو) و همچنين تجهيزات
مادون قرمز و الکترواپتيکی و ديدهبانهای بصری انجام میگردد.
شناسايی هدف توسط سيستم تشخيص دوست از دشمن ) 1(IFFو سنجشهای
نظارتی الکترونيکی ) 2(ESMو اطالعات از پيش داده شده و اطالعات لحظهای شناسايی و
قراردادی صورت میگيرد.

. Identification friend or foe.
. Electronic surveillance measurement.

پدافند هوايی در دفاع مقدس

 )2کنترل هدف

مرحله دوم كنترل هدف میباشد كه عبارت است از :تحت كنترل دقيق قرار دادن
هدف و تخصيص حساس ه و سالح مورد نياز برای آن شامل رادارهای دارای پرتو باريك و
برخوردار از پردازشگر سيگنال و دادهپردازهای دقيق است كه به طور لحظهای و به هنگام
وضعيت زاويهای (سمت و ارتفاع) و فاصله هدف و همينطور وضعيت هدف از نظر اجرای
مانور و تغيير مسيرهای ناگهانی را به دقت مورد ارزيابی قرار داده و نقطه برخورد را برآورد
نموده و لحظه مناسب برای اجرای آتش را نيز تعيين می كنند .همچنين وسايل ردگير
الکترواپتيکی و مادون قرمز تعقيبكننده هدف ،كنترل و تعقيب كامپيوتری را با استفاده از
چند حساسه غيردقيق و تعقيب و كنترل چشمی به عمل میآورند.
 )3درگیري و انهدام

مرحله سوم ،درگير شدن با هدف و تعقيب دقيق آن به منظور انهدام آن با اختصاص
حسگر (سنسور) مناسب جهت تعقيب (ردگيری) صحيح و دقيق و اختصاص سالح مناسب
برای هدفگيری و ضربه زدن به آن و ارزيابی ميزان خسارت وارده به آن میباشد.
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آنچه امروز انجام وظيفه پدافند هوايی را مشکل نموده ،گسترش ارتفاع هدفها يعنی از
نزديك صفر تا ارتفاعات باالی جو و ...و از همه مهمتر كاهش سطح مقطع راداری اشياء پرنده
از قبيل موشكهای كروز ،هواپيماهای رادارگريز ،پهپادها (هواپيماهای بدون سرنشين ،يا
پرنده هدايتپذير از راه دور) و انواع موشكها میباشد.

صحنهای از پرتاب موشك S-633

پدافند هوايی در دفاع مقدس

برای مقابله با تهاجمات هوايی دشمن ،دو روش كامالً متمايز وجود دارد:
پدافند هوايی «هواپايه» :دراين روش آشکارسازی و كنترل توسط ايستگاههای رادار
زمينی ،كه از حساسههای مختلف مستقر در روی زمين يا مستقر در هواپيماهای در حال پرواز
كمك میگيرد ،انجام میشود و درگيری را در مرحله اول ،هواپيماهای شکاری انجام میدهند
و در مرحله بعدی و در صورتی كه در ديدرس سامانهها و تجهيزات زمينی قرار گيرند ،از
وسايل زمينی استفاده میگردد.

نمايی از يك سايت راداری اخطار و كنترل هوايی
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صحنهای از پرواز هواپيماهای F19

پدافند هوايی «زمين پايه» :در اين روش هم مراحل اوليه مشابه روش قبلی است ،ولی
درگيری و انهدام توسط سالحهای مستقر در روی زمين انجام میشود.
البته در دو روش فوق فصل های مشتركی وجود دارد كه با توجه به توان طرفين درگير
حدود آن تغيير میكند كه اين تغييرات را تاكتيكهای اتخاذشده لحظهای مشخص میكند.

پدافند هوايی در دفاع مقدس

تاریخچه پدافند هوایي جمهوري اسالمي ایران

در سال  1619اولين يگان ضدهوايی به نام آتشبار ضدطياره در نيروی زمينی با
استفاده از توپهای 27م.م بوفورس سوئدی در لشکر 1تهران تشکيل گرديد و تا سال 1617
به ترتيب لشکرهای مختلف نيروی زمينی ،به آتشبارهای ضدطياره مجهز گرديدند.
درسال  1623نياز به سازمانی جهت كنترل و هدايت اين آتشبارها به شدت احساس
گرديد كه به همين علت تجديد سازمان كلی در آتشبارهای ضدطياره ايجاد شد كه در نهايت
منجر به تشکيل هنگ ضدهوايی شامل چهار گردان ضدطياره و يك گردان نورافکن گرديد.
درسال  1666كليه يگانهای ضدهوايی از نيروی زمينی منتزع و به نيروی هوايی
ملحق گرديدند و همزمان به توپهای 93م.م سوئدی كه كارايی بهتری داشتند نيز تجهيز
گرديدند .البته عمر اين الحاق خيلی كوتاه بود و پس از دو سال يعنی در سال  1662مجدداً
به تابعيت نيروی زمينی درآمدند.

در سال  1663دستور تشکيل آموزشگاه توپخانه ضدهوايی و ايجاد كميته ضدهوايی در
مركز توپخانه ،به نيروی زمينی ابالغ گرديد و همزمان توپهای 26م.م و 27م.م روسی به
سازمان نيروی زمينی واگذار گرديد .كليه امور پدافند هوايی تا اين زمان منحصراً در نيروی
زمينی انجام میگرفت و در نيروهای ديگر ،سازمانی با نام پدافند هوايی وجود نداشت ،يا
تالشی در اين زمينه صورت نمیگرفت.
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پدافند هوایي در نهاجا

آنچه امروز به عنوان پدافند هوايی از آن ياد می كنيم و مسؤليت اصلی دفاع از حريم
فضای كشور را به عهده دارد ،در سال  1663در نيروی هوايی پايهگذاری گرديد .در ابتدای
امر تعدادی از افسران فنی هوايی جهت طی دوره رادار به انگلستان اعزام گرديدند كه زمينه-
ساز ايجاد سازمان دفاع هوايی در كشور بود و بالفاصله آموزشگاه رادار در تيپ تعليمات
نيروی هوايی تشکيل گرديد.
از سال  1663تا سال  1699دورهای  12ساله صرف زمينهسازی و بسترسازی پدافند
هوايی گرديد؛ يعنی دورههای آموزشی مورد نياز در كشورهای انگلستان ،امريکا و داخل
كشور به روش های اصولی و با كميت و كيفيت مورد نياز در سطح وسيعی برگزار شد،
تجهيزات مورد نياز از قبيل رادارهای هايدرا و تونيك انگليسی و رادارهای

FPS

امريکايی

خريداری شد و كار عملی با آنها در كشور آغاز گرديد.
در سال  1699دستور تشکيل فرماندهی پدافند هوايی صادر گرديد و فعاليت سازمان
پدافند هوايی كنونی كشور آغاز گرديد .در ظرف دو سال يعنی تا سال  1623تعداد ايستگاه-
های رادار به  23ايستگاه و گردانهای زمين به هوا به  19گردان رسيد كه جهت اطالع،
تاريخ تجهيز و توسعه پدافند به شرح زير به اطالع میرسد.

تاريخچه خريد و به خدمتگيری جنگافزارهای پدافند هوايی
(سامانههای موشکی و توپخانه ضدهوايی) و سامانههای راداری

پدافند هوايی در دفاع مقدس

سکوی پرتاب موشك هاگ ،آماده پرتاب موشك
الف) سامانههاي راداري

تونيك (انگليسی) ،دوشان تپه و قلعه مرغی  1667ش.
هايدرا (انگليسی) ،تبريز ،بابلسر ،مشهد و شهرآباد 1669 ،ش.
( FPS-133امريکايی) ،همدان ،دزفول 1693-1692 ،ش.
( FPS-133امريکايی) ،بندرعباس ،بوشهر ،جاسك ،كيش 1623 ،ش.
( AR-2انگليسی) ،تبريز 1699 ،ش.
هفت دستگاه  GPS-11به صورت تاكتيکی.
( GPS-11امريکايی) ،آبدانان و بندر طاهری1626 ،ش.
( ADS-9امريکايی) كرج و بندرعباس (گنو)  1622ش.
 JY-19در چابهار ،دزفول ،قلعهمرغی ،به ترتيب در سالهای  1672 ،1671 ،1673ش.
رادار ملی در چوكا و مغان  1693ش.
( GPS-11امريکايی) جاسك و قلعهمرغی در سال ( 1623بعداً جمعآوری شد).
كاستا و نبو هم اخيراً واگذار شده و در حال خدمت است.
گاما هم به زودی میرسد.
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ب) سامانههاي موشكي و توپخانه ضد هوایي

موشك سیكت و تايگركت (انگليسی) در سال  1692شمسی( ،از رده خارج شدهاند).
استقرار سايت موشکی سیكت و توپ 26م.م در پايگاه دزفول در سالهای 1693و  1697ش.
هفت گردان توپ 62م.م اورليکن (سوئيسی) در  1623ش.
موشك راپير (انگليسی) در سال  1626شمسی وارد خدمت گرديده و  6گردان آن در
گروه پدافند هوايی همدان استقرار يافت.
سامانه موشکی هاگ پيشرفته (امريکايی) در سال  1629شمسی وارد خدمت گرديد و
 9گردان در مراكز عمليات منطقهای و بعضی گروههای پدافندی (از قبيل :دزفول ،تهران و
بوشهر) استقرار يافت.
توپ ضدهوايی چهارلول 19/2م.م هم ابتدا در نزاجا و سپاه به كار گرفته شد و سپس
در دوران هشت سال دفاع مقدس وارد نهاجا گرديد و در اوايل دهه  1673از رده خارج شد.
سامانه ضدهوايی 62م.م اسکايگارد (سوئيسی) ،بعد از انقالب و در دوران هشت سال
دفاع مقدس ( )1636به خدمت گرفته شد و يکی از يگانهای مؤثر در شبکه پدافند هوايی
كشور محسوب میگردد .قرارداد آن قبل از شروع جنگ تحميلی بسته شده بود.

پدافند هوايی در دفاع مقدس

موشك زمين به هوای كوتاهبرد

FM-93

كه با بهرهگيری از سامانه راداری اسکايگارد،

عليه هدفهای ارتفاع پست بکار میرود هم در  1639به خدمت گرفته شد.
سيستم موشکی  S233بلند پرواز.
سيستم  S633تاكتيکی بلند پرواز با دقت باال و برد بلند در حال عملياتی شدن.

رادار مراقب هوايی GPS-11

وضعیت پدافند هوایي خودي قبل از آغاز جنگ تحمیلي

نيروهای سهگانه ارتش مستقالً مسئوليت دفاع هوايی ارتفاع پست و متوسط از
تأسيسات ،منابع ،و نيروهای خود را به عهده داشتند و هر سه نيرو تقريباً به وسايل و
سامانههای مدرن روز يا مجهز شده بودند ،يا در حال تجهيز بودند؛ به گونه ای كه اگر خبر
تهاجمات هوايی به موقع به آنها اعالم میشد ،قادر به دفاع نسبی از خود بودند .وضعيت
تجهيزاتی نيروهای سهگانه به شرح زير بود:
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نیروي زمیني

نيروی زمينی به توپهای شيليکای راداری و 27م.م خودكششی ،توپهای 26م.م و
موشكهای سام 7تجهيز شده بود و سيستمهای موشکی راپير و توپخانه راداری پيشرفته
اسکايگارد را نيز خريداری نموده و در حال تحويلگيری آنها بود كه در زمان خود توانی
قابل قبول برای نيروهای سطحی بود.

نیروي دریایي

نيروی دريايی به وسايل روز پدافند هوايی مجهز بود كه از آن جمله میتوان موشك-
های استاندارد ضدهوايی ،كه از مدرنترين سيستمهای پدافند هوايی شناورهای دريايی آن
زمان بود ،را نام برد .تقريباً همه شناورها و حتی تأسيسات ساحلی و بنادر نيروی دريايی به
سالحهای ضدهوايی در خور توجه تجهيز شده بودند.

پدافند هوايی در دفاع مقدس

نیروي هوایي

قبل از شروع جنگ تحميلی ،سياست كلی و دكترين پدافند هوايی از فضای كل كشور،
بر مبنای تجهيزات هواپايه استوار بود .يعنی ايجاد پوشش كامل راداری از كل فضای كشور
توسط رادارهای زمينی ،آواكس ها ،و ساير حسگرها ،و تحت كنترل كامل قرار دادن هر نوع
شئ پرنده توسط تجهيزات مختلف زمينی ـ هوايی انجام میشد.

رادار دوربرد هشدار اوليه 133 FPS

درگيری و انهدام آنها در تقدم يکم با هواپيماهای شکاری پيشرفته و مطابق روز بود ،و
به همين منظور هواپيماهای شکاری  F-2 ، F-9و مخصوصاً هواپيمای  F-19كه در زمان
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خود هواپيماي ی منحصر به فرد و فوق مدرن در رهگيری هوايی بود ،خريداری گرديده و به
منظور جلوگيری از غافلگير شدن نهاجا آخرين سيستمهای زمين به هوای مطرح در دنيا
مثل سيستم اسکايگارد و سيستم موشکی هاگ ،خريداری و در ايستگاههای رادار و
پايگاههای شکاری مستقر گرديده بودند.

هواپيمای شکاری  -رهگير F19

پدافند هوايی در دفاع مقدس

تركيب سامانه ضدهوايی موشکی هاگ
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سامانه موشکی راپير و توپ ضدهوايی اورليکن

سيستمهای زمين به هوا به جز دو مورد ،يکی در شهر اهواز و ديگری در جزيره
خارك ،كالً مسؤليت دفاع هوايی از پايگاههای نيروی هوايی و ايستگاههای رادار را به عهده
داشتند كه بعضاً دارای  9تا  2حلقه دفاعی بودند و هيچگونه دفاع زمينپايهای برای پدافند
هوايی از منابع ملی ،شهرها و ارتفاع متوسط و باالی نيروهای سطحی در نظر گرفته نشده
بود و صرفاً بنا را بر«برتری مطلق هوايی» و دفاع هواپايه گذاشته بودند.
وضعیت پدافند هوایي عراق در شروع دوران دفاع مقدس

از نظر تجهيزات و هواپيماهای پروازی ،كشور عراق به مراتب از ايران ضعيفتر بود
چون سياست كلی پدافند هوايی خود را بر اصل پدافند زمينپايه طرحريزی نموده بود و بر
همين اساس و همانند بسياری از كشورهای بلوك شرق سابق ،فضای كلی كشورش را در
پوشش پدافند زمين به هوا داشت و به منظور اجرای چنين سياستی ،سيل عظيمی از
سامانههای زمين به هوا همانند سيستمهای سام ،3-سام ،7-و  S33روسی و حتی سالحهای
غربی ازجمله رولند و كروتل را به كار گرفته بود.

پدافند هوايی در دفاع مقدس

الزم به يادآوری است كه مسطح و جلگهای بودن كشور كوچك عراق ،اجرای چنين
طرحهايی را آسان و عملی ساخته بود.
نقش پدافند هوایي در دوران  8سال دفاع مقدس

جنگ در حالی به جمهوری اسالمی ايران تحميل گرديد كه از توان هوايی مناسبی
برخوردار بوديم و در فضای جمهوری اسالمی ايران و همچنين در عمق كم فضای كشور
عراق (حدود  73تا  93كيلومتر) برتری مطلق هوايی داشتيم .هواپيماهای شکاری در تمام
مناطقی كه پوشش راداری داشتيم سيطره كامل داشتند كه متأسفانه موارد زير در روزهای
اوايل جنگ به اين سيطره و حاكميت خلل وارد كرد:

عملياتی نشدن تعدادی از رادارهای در حال نصب و متوقف شدن كارهای ساختمانی
سايتهای در حال احداث منجر به پارگی و گسستگی پوشش راداری فضای كشور مخصوصاً
در ارتفاع پائين و مناطق كوهستانی شده بود.
پاكسازی نيروی انسانی مخصوصاً در ردههای باال باعث ضعف كنترل و مديريت گرديده بود.
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بینظمی ايجاد شده در ردههای اجرايی كه از عوارض اجتناب ناپذير هر انقالبی است،
كه باعث ضعفهای مقطعی كوتاه مدت در اجرا شده بود.
قطع پشتيبانیهای فنی و تداركاتی تجهيزات از طرف كارخانههای سازنده كه زمينگير
شدن تعداد زيادی از تجهيزات را به دنبال داشت.
با شروع جنگ و يورش اوليه هواپيماهای دشمن به كشور ،قسمت اعظمی از موارد ذكر
شده با انس جام و بسيج نيروهای مؤمن و انقالبی برطرف گرديد و خيلی زود كنترل فضای
كشور مجدداً در دست گرفته شد.
ولی بکارگيری ناصحيح و سنگين تجهيزات هوايی كه از استراتژیها و دكترين تدوين
شده قبل از انقالب اسالمی بود و همچنين ،قطع يکباره تمام پشتيبانیهای فنی و تداركاتی
از طرف كشورهای سازنده تجهيزات موجود در ارتش و از همه مهمتر فرسودگی روزافزون
تجهيزات ،كاهش شديد توان رزمی ما را در پی داشت.
به علت اينکه هر دو بلوك شرق و غرب متفقاً خواهان شکست جمهوری اسالمی ايران
بودند ،بی قيد و شرط كمر به تقويت توان هوايی عراق بستند و عراق را به مدرنترين
تجهيزات روز دنيا مانند هواپيماهای ميراژ ،ميگ  ،29-سوخوی ،29-و ميگ 22-كه همه از
سرآمدهای روز دنيا بودند مجهز نمودند .در نتيجه باعث به هم خوردن موازنه قبلی شد و
امنيت فضای كشور در هر دو زمينه تأمين پدافند هوايی از منابع و ثروتهای ملی و تأمين
پدافند هوايی مناطق نبرد ،دچار مشکل اساسی گرديد .اين مشکالت و ناهماهنگیها به
حدی بود كه مسئو لين وقت كشور را بر آن داشت تا در دكترين و استراتژی پدافند هوايی
كشور تغييرات اساسی ايجاد نمايند و نانوشته ،دكترين پدافند هوايی را از هواپايه به
زمينپايه تغيير دهند كه در پی آن تغييرات اساسی زير ايجاد شد:
پدافند هوایي از مناطق نبرد

باتوجه به اينکه به جز سيستم هاگ سامانه ديگری برای درگيری با هواپيماهای مهاجم
پروازكننده در ارتفاع متوسط و باال وجود نداشت ،دفاع هوايی از نيروهای درگير سطحی در
مقابل تهديدهای ارتفاع متوسط و باال به پدافند هوايی نهاجا محول گرديد.

پدافند هوايی در دفاع مقدس

دفاع هوايی از نقاط حساس و مهم مناطق نبرد كه نياز به وسايل كارا و دقيق داشت
هم با توجه به وجود سامانههای دقيق در نهاجا ،به پدافند هوايی نهاجا محول گرديد.
تغييرات ايجاد شده در توان رزمی دو طرف به مرور فضای مناطق نبرد را در محدوده ارتفاع
متوسط و باال تقريباً بدون دفاع نمود و باعث گرديد كه دشمن بر روی مناطق درگيری تسلط و
برتری هوايی پيدا كند ،كه كندی عمليات زمينی ،تلفات سنگين نيروی انسانی و انهدام تجهيزات
نيروهای خودی را در پی داشت .به منظور جبران اين نقيصه و برای پشتيبانی مناطق عمومی ،از
سيستمهای ميانبرد پدافند هوايی نهاجا (سامانه هاگ) استفاده گرديد و برای دفاع از مراكز
حساس كه از ويژگی خاص و اهميت بااليی برخوردار بودند و نياز به پدافند قویتری در مقابل
تهديدهای ارتفاع پست داشتند ،سامانههای توپخانهای دقيق و به روز اسکايگارد بکار گرفته شد
كه هم تجربه خوبی برای پدافند هوايی بود و هم نتايج باارزشی از اين تحول به دست آمد.

توپ 62م.م ضدهوايی اورليکن

همانگونه كه اطالع داريد ،اين روند نابرابری فزاينده در طول  9سال دفاع مقدس تا
آخرين روزها ادامه داشت و عراق هر روزه توسط هر دو بلوك شرق و غرب به تجهيزات
كارآمدتر ،مدرنتر ،و جديدتری تجهيز میشد .در سوی ديگر ،نبردهای هوايی سنگين،
دليرانه و شبانهروزی رزمندگان كشور بدون پشتيبانی فنی و قطعاتی مورد نياز ،باعث
فرسودگی و ناكارآمدی بيشتر تجهيزات هوايی جمهوری اسالمی ايران میگرديد.
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برای برون رفت از بحران ايجادشده بهترين راهحل موجود تقويت بنيه دفاع هوايی
مناطق درگيری و حمايت عملی مؤثر از نيروهای درگير سطحی بود و تنها سيستم موجود و
در دسترس برای اين منظور ،سيستم موشکی هاگ بود كه در زمان خود دارای برد مناسب
بوده و قابليتهای الزم برای درگيری با تجهيزات پرنده دشمن را داشت.
سيستم هاگ از فناوری الکترونيك پيشرفته روز برخوردار بود و هنوز آموزشهای آن
به صورت كامل به انجام نرسيده بود و راهاندازی و جابجايی سايتهای اين سيستم تا زمان
پيروزی انقالب اسالمی ايران توسط امريکايیها و آن هم در زمانهای طوالنی و با سايت
سازیهای سنگين ،پرهزينه و زمانبر ،انجام میشد .تعداد معدود سايتهايی كه توسط
امريکايیها استقرار يافته بود هركدام  2تا  6سال طول كشيده بود.
تصميم بر آن شد كه سايتهای هاگ برای پوشش هوايی مناطق درگيری به صحنه
آورده شود .اجرای چنين طرحی برای مسئولين وقت نهاجا اجرايی به نظر نمیرسيد ،ولی
تعدادی از پرسنل خالق ،مبتکر و جان بركف و از خود گذشته پدافند هوايی داوطلبانه اين
مسئوليت را به عهده گرفتند و حقاً كه خيلی خوب از عهده اين مهم برآمدند و برگ زرينی
بر افتخارات دوران  9سال دفاع مقدس افزودند .برای روشن شدن چگونگی به كارگيری
سيستم هاگ بهتر است به شرح چند نمونه از آن به صورت مختصر بپردازيم.

پدافند هوايی در دفاع مقدس
عملیات فتحالمبین و بیتالمقدس

به علت نزديکی زمان و مناطق اين دو عمليات ،پدافند هوايی برای تأمين دفاع هوايی
از يك طرح كلی و پيوسته استفاده نمود .در اين عمليات برای اولين بار سه سايت موشکی
هاگ با روش كامالً كالسيك و منطبق با آئين نامههای موجود ،به مناطق عملياتی جابهجا و
عملياتی گرديد و همزمان معبرهايی كه با توجه به عوارض زمينی امکان نفوذ هواپيماهای
دشمن در ارتفاع پست وجود داشت ،توسط سيسستمهای اسکايگارد (سايتهای كمين)
پوشيده شد .اين عمليات از دو نظر حائز اهميت بود.

موشك شليك شده هاگ از سکوی پرتاب


جابهجایي سیستم براي اولین بار توسط پرسنل نهاجا

جابهجايی ،استقرار و عملياتی نمودن سيستم برای اولين بار توسط پرسنل متعهد و
متخصص نهاجا كه برای دشمن بر طبق اطالعاتی كه از غرب گرفته بود باوركردنی نبود و به
همين علت خود را برای مقابله با آن آماده نکرده بود (قبل از اين عمليات ،تمام سايتهای
عملياتی هاگ توسط مستشاران امريکايی نصب و راهاندازی شده بودند).
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گسترشهاي خیلي آرام و دور از دید دشمن

در جابجاي ی و انتقال سيستم به منطقه ،اصول استتار و اختفا كامالً رعايت شد و
گسترش سامانهها خيلی آرام و دور از ديد دشمن صورت گرفت ،به طوری كه دشمن
غافلگير و متحمل خسارتهای سنگين گرديد و خيلی زود برتری هوايی خود را كامالً از
دست داد .اين تاكتيك به قدری كارآمد و غافلگيركننده بود كه انهدام  73فروند هواپيما در
مدت كوتاه عمليات برای جهان پذيرفتنی نبود.
عملیات بدر و خیبر

شکست خفتبار و همه جانبه دشمن در عمليات بيتالمقدس باعث گرديد كه دشمن
طرح جديدی را برای جبران شکست خود و فلج كردن اقتصاد كشور به اجرا بگذارد .بنابراين
هدفهای زير را سرلوحه كار خود ساخت:
از كار انداختن سيستم های تأمينكننده سوخت و برق كشور كه در طی اين روند
كليه خطوط انتقال نفت ،تلمبهخانهها ،پااليشگاهها ،گرههای انتقال برق و همچنين
نيروگاههای كشور را مورد هجوم قرار داد.
جلوگيری از صدور نفت ايران و ورود كاالهای مورد نياز به كشور كه در اين راستا
مناطق نفتخيز ،خطوط لوله ،تلمبهخانهها و از همه مهمتر جزيره خارك كه تنها پايانه
صدور نفت بود ،مورد سنگينترين هجومهای دشمن قرار گرفت و همزمان كليه بنادر،
نفتكشها و كشتیهای حامل نيازمندیهای كشور مورد تعرض قرار گرفتند .پدافند هوايی
تمام توان خود را صرف دفاع از منابع ملی كشور نمود ،اما فشار دشمن آنقدر سنگين بود
كه مسئولين پدافند هوايی لحظهای آرامش نداشتند و سنگينترين و خستهكنندهترين
دوران دفاع مقدس را میگذراندند و به طور كلی پشتيبانی از مناطق نبرد كالً فراموش شده
بود  .البته همه مسئولين نظامی و غيرنظامی هم كه چنين وضعيتی را مشاهده میكردند
ديگر انتظاری نداشتند و درخواستی نمیكردند .تا اينکه با گسترش وسيع تجهيزات و ساقط
شدن تعداد زيادی از هواپيماهای دشمن ،تأمين نسبی و به دنبال آن آرامش نسبی در سطح
كشور به وجود آمد و در پی آن مأموريت دفاع هوايی از مناطق بدر و خيبر به پدافند هوايی
واگذار گرديد .پدافند هوايی خسته ،فرصت انديشيدن به تحوالت ايجادشده در جبهههای

پدافند هوايی در دفاع مقدس

نبرد را نداشت و دو سيستم هاگ را به همان روش گسترش يافته در عمليات بيتالمقدس
در منطقه گسترش داد كه متأسفانه نه تنها ديگر نتوانست مثمرثمر باشد ،بلکه خسارتهای
سنگينی را هم متحمل گرديد كه از همه مهمتر ايجاد وضعيت بد روحی در بين پرسنل
پدافند هوايی بود .علل ايجاد اين وضعيت ناخوشايند به شرح زير بود:
عمليات هوايی بيتالمقدس باعث گرديده بود كه دشمن در اجرای عمليات هوايی خود
تجديدنظر كند و قبل از شروع هر اقدامی خنثیسازی پدافند هوايی را سرلوحه امور خود
قرار داده بود.
دشمن خود را به مدرنترين تجهيزات ضدرادار و سيستمهای پدافند هوايی روز مجهز
نموده بود.

سامانه كنترل آتش ضدهوايی اسکايگارد

عملیات والفجر 8

 )1خسارات وارده و عدم موفقيت پدافند هوايی در عمليات بدر و خيبر نقطه عطفی
بود در انديشه و تفکر انديشمندان پدافند هوايی تا در باره چگونگی دفاع در مقابل دشمن
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قدرتمند و پرتوانی كه قادر است برتری هوايی كسب كرده و كنترل حريم فضايی منطقه را
در اختيار خود بگيرد ،به طرحهای نو و روشهای ابداعی بينديشد .يعنی استراتژيستهای
پدافند هوايی با نگرش به اينکه چگونه میتوان با دشمنی كه كنترل فضای منطقه را در
دست گرفته جنگيد و به او ضربه زد و كمترين خسارت را ديد ،طرح جديدی را پايهريزی
كردند .به عبارت ديگر ،به جای طرحريزی برای دفاع صرف از منطقه ،طرح دفاعی مبتنی بر
فريب و كمين پايهريزی شد تا ضمن وارد كردن باالترين ضربه به دشمن ،البته با پذيرش
خساراتی در مقابل وارد آوردن خسارات سنگينتر به دشمن ،امنيت حريم هوايی منطقه را
فراهم كنيم كه البته نتيجه همان پدافند هوايی خواهد بود.
 )2اجتناب از مواردی كه باعث شناسايی سايت اصلی میشد .معموالً رفت و آمد نفرات
و خودورها و همچنين پخش امواج از سايتهای اصلی و فريب ،به صورت هماهنگ و يکسان
انجام میشد.
 )6تحرك و جابجايی های خيلی سريع :برای اين منظور هميشه دو سايت گسترش
يافته و يك سايت در حال جابجايی و يك سايت در حال آمادهسازی بود و گسترشها با
تاريکی هوا شروع میشد و با روشن شدن هوا خاتمه میيافت.

رادار تعقيب كننده هدف سامانه هاگ

پدافند هوايی در دفاع مقدس



 )9ابداع روشهای جديد و مبتکرانه و تجديد نظر در تمام تاكتيكهای رزمی و
درگيریهای پدافند هوايی.
برای وارد شدن به چنين مرحلهای كه نقطه عطفی در تفکر و چگونگی پدافند هوايی
بود ،موارد زيادی مد نظر قرار گرفت كه اهم آنها عبارتند از:
ايجاد سايتهای فريب جهت فريب دشمن با ويژگیهای فوقالعاده شبيه به سايتهای
حقيقی ،كه هم از نظر شکل ظاهری (فيزيکی) ،هم رفتار الکترونيکی و انتشار امواج و هم ايجاد
حرارت ،معادل سامانههای واقعی باشند ،به گونهای كه با روشهای عکسبرداری اپتيکی،

IR

و

راداری قادر به شناسايی و جداسازی سايتهای اصلی از سايتهای فريب نباشند.

رادار جستجوگر پالسی سامانه هاگ

تعدد سايت های فريب :معموالً در منطقه چهار سايت فريب همراه يك سايت اصلی
مستقر میشد و با هم جابهجا میشدند.
روشهای ابتکاری :به طور مثال ،جدا كردن رادارهای جستجو از سايت و قراردادن
آنها در محلی دور از سايت به گونهای كه دشمن جهت رسيدن به آن در دام ساير تجهيزات
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قرار گيرد ،يا روشن نمودن رادارهای تعقيب و هدايت در موقع مناسب و در كمترين زمان و
همينطور به حداقل رساندن تجهيزات درگير شونده.
واكنش سريع :از همه مهمتر عکسالعملهای خيلی سريع و برقآسا در مقابل تحركات
دشمن بود ،به گونهای كه در هر لحظه كه احساس میشد دشمن به محل سايت پی برده،
وسائل خاموش و متفرق میشدند.
اين موفقيت عظيم كه يکی از مهمترين و جسورانهترين عمليات پدافند هوايی جمهوری
اسالمی بود ،در سايه درايت و برنامهريزی دقيق و حسابشده همراه با شجاعت وصفناپذير و
تجربه باالی پرسنل مؤمن و متعهد پدافند هوايی به دست آمد و نه تنها كشور عراق بلکه
جهانيان را غافلگير و متحير ساخت و در طول عمليات لحظهای نبود كه رزمندگان اسالم
هواپيمايی را در حال سوختن بر فراز منطقه عمليات نبينند .در طول اين عمليات ،عراق
حداقل  73فروند هواپيما را از دست داد و از آن مهمتر مجدداً برتری مطلق خود را در منطقه
عمليات از دست داد .تجربهها و دستآوردهايی كه پدافند هوايی در عمليات والفجر 9به دست
آورد هنوز هم می تواند در مقابل دشمنان مجهز به تکنولوژی باالی امروز نيز كارآمد باشد.

پدافند هوايی در دفاع مقدس

صحنههايی از درگيری آتشبار سامانه هاگ

پدافند هوایي از نقاط حساس و حیاتي کشور

پدافند هوايی نهاجا موظف گرديد تا با استفاده از تجهيزات پدافند زمين به هوا از كليه
منابع و مناطق حساس و حياتی كشور دفاع نمايد كه با توجه به سازمان و چگونگی
مأموريتهای نهاجا كاری بس سنگين و طاقت فرسا بود.
در پی اتخاذ تصميمات ذكرشده ،نهاجا مجبور شد سالحهای پدافندی بکار گرفته شده
در پايگاههای خود را جمعآوری كرده و در نقاط و مراكز حياتی كشور گسترش دهد .به جز
چند پايگاه و ايستگاه راداری نزديك به مرز عراق ،تمام پايگاهها و ايستگاههای راداری به طور
كامل جمعآوری شد و حداقل تجهيزات در چند پايگاه ذكرشده باقی ماند .با توجه به وسعت
كشور و پراكندگی مناطقی كه به پدافند هوايی نياز داشتند ،اقدامات انجام شده كافی و
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جوابگوی تهديدات نبود و در مرحله بعدی حجم زيادی از تجهيزات نيروی زمينی و دريايی
هم به اين مهم اختصاص يافت.

سامانه كنترل آتش ضدهوايی اسکايگارد

ترتيب تقدم پدافند از مراكز و نقاط حساس و حياتی به شرح زير تعيين گرديد:
اولويت اول مراكز و خطوطی كه به صدور نفت مربوط میشد؛ همانند پااليشگاههای
نفت ،خطوط انتقال ،تلمبهخانهها ،ترمينالهای صدور نفت و ...كشتیهای نفتكش.
اولويت دوم سيستم تأمينكننده برق كشور مثل نيروگاهها ،سدها و خطوط انتقال برق
مخصوصاً گرههای مواصالتی و سيستمهای برق.
اولويت سوم شهرهای نزديك به مرز همانند آبادان ،گيالنغرب و نهاوند و همه
تأسيسات صنعتی باارزش كشور.

پدافند هوايی در دفاع مقدس

سکوی پرتاب و موشك ضدهوايی سامانه S-233

و به اين ترتيب در روزهای اواخر دوران  9سال دفاع مقدس 6/9 ،جنگافزارها و
سامانه های پدافند به دفاع از منابع اقتصادی و حياتی و حساس غيرنظامی اختصاص يافت،
يعنی سهچهارم توان پدافندی كشور صرف مأموريتهايی گرديد كه قبل از دفاع مقدس برای
آن هيچگونه پيشبينی به عمل نيامده بود و مسلماً نمیتوانست مأموريتهای تعريف شده
جديد را به خوبی انجام دهد.
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نيروی دريايی در دفاع مقدس

نيروي دريايي در دفاع مقدس
تاريخچه نيروي دريايي ايران
نيروي دريايي عراق قبل از تهاجم
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران در دفاع مقدس
دفاع از خرمشهر
انهدام سكوهاي نفتي عراق
اسكورت کاروانهاي تجاري
جنگ نفتکشها
حفاظت آبهاي سرزمي

نبرد تنگه هرمز
حفاظت از جزاير سهگانه و ارزشهاي راهبردي آنها
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تاريخچه نيروی دريايی ايران


تاریخچه نیروي دریایي ایران
دریانوردي ایرانیان در دوران افسانهاي

بزرگترين كتابی كه در اين زمينه میتواند مورد استناد قرار گيرد ،شاهنامه فردوسی
است .تنها تحقيق مدون نيز كه هم اكنون در اين زمينه در دست ما میباشد ،كتاب بزرگ
شادروان پرفسور «هادی حسن» استاد و بعدها رئيس دانشگاه عليگره هندوستان است كه
تحقيقات بسياری در زبان و ادب فارسی داشته و چندين سال نيز ،به عنوان استاد در همين
رشته تدريس میكرده است« .رساله دريانوردی ايرانيان در زمانهای افسانهای» فصل اول از
كتاب بزرگ اوست كه به زبان انگليسی نوشته شده و به سال  1929در لندن به طبع رسيده
است.
بنا بر همين منابع ،اولين كشتیساز ايرانی ،جمشيد افسانهای بود كه از سلسله
پيشداديان میباشد و بنا بر افسانههای پارسی ،وی با كشتیهای خود بر دريا گذر كرد و از
كشوری به كشور ديگر رفت.
فردوسی میگويد:
گذر كرد از آن پس به كشتی بر آب

ز كـشور به كـشور برآمـد شـتاب

در زمان سلطنت ضحاك ،نيروی دريايی عظيمی از ايران برای سركوبی بُهو فرمانروای
سرانديب (سيالن و سريالنکای امروز) كه از ملوك تحت تابعيت مهراج ،پادشاه هندوستان
بوده اعزام میگردد .مهراج كه مورد حمايت ضحاك بوده پس از شورش بهو از او درخواست
كمك و ياری می نمايد .ضحاك سلطان ماردوش ،سپهساالر ايرانی گرشاسب را مأمور میكند
به هند برود و بهو را دستگير كند تا در بارگاه مهراج به دار آويخته شود.
س ـ ـوی كـشور هـند پــرواز كـن

ســ ر انـديب شـه را كين ســاز كن

بــ هو را بـه بـنـد و از آنـجــا بـيا

بـدرگـاه مــهراج بــر كـش بـــدار

بـفــرمـودهام تـــا ز دريــا كــنار

بـيارنـد ك ـ ـشتی ه ـ ــزاران هـ ــزار

* دريادار دوم محمد زاهدی.



 693معارف جنگ

به هر ترتيبی گرشاسب با هزاران كشتی به سرانديب میرسد .بهو با 13هزار فيل و دو
ميليون نفر سپاه در مقابل ،ايستادگی مینمايد ولی سرانجام شکست خورده و دستگير میشود.
پس از انقراض پيشداديان و ظهور سلسله كيانيان ،منطقه عمليات نيروی دريايی
افسانهای ايران نيز از شرق به غرب تغيير میكند .كيکاوس به هنگام سفری در قلمرو
پادشاهی خويش هنگام عبور از سواحل مکران در نيمروز (سيستان) تصميم میگيرد يورش
ناگهانی به هاماوران بنمايد:
ب ــزد ك ــوس ب ــرداشت از نيمــروز

ش ــده شــاد دل ش ــاه گيت ــی فــروز

از ايـران بشـد تا به تـوران و چيــن

گـذر كرد از آن پس به مـکران زمـين

پس دستور ساختن كشتیهای بیشماری میدهد.
بـی انـدازه كشتی و زورق بـساخـت

بـياراس ت لـ ـ شکر بدوران شـتافت

وی با تمام لشکريان خود سوار بر كشتیها شدند و آبهای دريای زره را پشت سر
گذاشتند .پس از طی مسافت زياد به منطقه هاماوران كه همان ليبی امروز بوده میرسند.
خبر شد بـر ايشان كه كاووس شاه

بـــ ر آمــ د ز آب زره بـ ـا ســپاه

هـمانا كه فــرسنگ بــودی هــزار

اگـ ـر راه را پـای كـ ـ ردی شـ ـمار

بـدست چـپش مــصر و بربر است

رهـش در ميانه بــدانسو كه خواست

بــه پـيش انـدرون شــهر هامــاوران

به هـر كــشوری در سـپاهی گـران

بنا به گفته فردوسی ،كيکاووس ،پادشاه هاماوران را شکست میدهد و به عنوان غنائم
جنگی ،سودابه دختر وی را كه زيبايی او كيکاووس را اسير خود ساخته بود ،به همسری
برمیگزيند .اما در اثر خيانت عربها ،كيکاووس دستگير و در قلعهای محبوس میشود .وقتی
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اين اخبار ناراحت كننده به گوش رستم میرسد ،فوراً سپاهيان ايران را تجهيز میكند و از
راه دريا عازم هاماوران میگردد ،زيرا راه خشکی بسيار دور و خسته كننده بوده است.
بفــ ــرمود تــــا بــ ــرنشيند ســـــپاه

پ ــی رزم هـام ــاوران كي ــنه خــــواه

سـوی ژرف دريـا بيـــامد بـه جنـــگ

چـو بـر خشـك بربـود ره بـا درنــگ

بــه كشتـــی و زورق ســـپاهی گـــران

بــــرفتند بـــر ســــوی هـامـــاوران

بــ ــتاراج و كــــــشتن بـيـاراســ ــته

از آرزم دلهــــا بــ ــه پيــراستــ ــه

همين كه ناوگان ايران با سپهساالر رستم به هاماوران رسيد ،سپاه ايران آخرين ضربت را
وارد ساخت و بدينسان كيکاووس آزاد شد و فاتحانه به ايران بازگشت و داستان لشکركشی
دريايی هم به پايان رسيد.
يکبار ديگر در دوران كيانيان و در زمان كيخسرو ،نوه بزرگ كيکاووس و جانشين او،
شاهد برخورد ميان ايران و توران هستيم .كيخسرو برای گرفتن انتقام از افراسياب ،قهرمان
بزرگ توران زمين كه برگ عمرش به زردی گراييده ،تصميم به نبرد با او گرفت .افراسياب
برای اينکه از مهلکه فرار نمايد ،به كوه اسپروز كه از سلسله جبال البرز در كنار دريای
مازندران است میگريزد و سپس از كوه به ساحل دريا میرسد .افراسياب بر سر اين دوراهی،
سرانجام دل به دريا زد و تصميم گرفت به كشتی نشيند و از دريا بگذرد و به گنگ دژ
خوارزم برود .كيخسرو او را تعقيب میكند ،ليك پس از فتح گنگ دژ او را نمیيابد .لذا نگران
از اينکه افراسياب از راه دريا به ايران زمين رفته و تاج و تختش را تصرف كند عمليات را رها
و از راه دريا به ايران مراجعت میكند.
ستارگان مهربان و دریا ،آرام و راحت بود .باد آرام و موافق شروع به وزیدن نمود و راه
یكساله در هفت ماه طي گردید.

چ ــو خ ــسرو بــه نزديــك دريــا رسي ــد

فــرود آمــد و بـادبـانهــا بــديــد

دو هفتـ ــه بـــر آن روی دريـ ــا بمـ ــاند

ز ديـــدار بــا گيــو چنـــدی بـــراند

بفــــرمود تـــا كــــار بـــر ســــاختند

دو زورق بــه آب انـــدر انـــــداختند



 699معارف جنگ

پـــس زورق انــــدر كــــشتی هـــــزار

بـه آب انـدرون رانـد پــس شهــريار

شناسای كـشتی هـر آنــکس كــه بــود

كــه بــر ژرف دريــا دليــری نمــود

بفــرمـــود تــــا بـادبــان بـــركـشنــد

بـه دريـای بـی پـايـه انــدر كــشند

همــــان آب دريـــای يـــك سـالـــه را

چنـان تيـز شـد بـاد در هفــت مــاه

كه آن شـاه و لشـکر بـدين امـر گـذشت

كـه از بـاد گـژ آستيـن تــر نــگشت

نیروي دریایي ایران در عهد هخامنشیان

به نظر استاد هادی حسن ،تاريخ دريانوردی هخامنشيان را میتوان اينطور آغاز كرد:
هخامنشيان به طرف دريا نرفتند ،بلکه آنها را به طرف دريا كشانيدند .ايرانیهايی كه در
ارتفاعات فارس مسکن گزيده بودند ،اغلب كشاورز يا گلهدار بودند و كمتر تجربه دريانوردی
داشتند .ولی هنگامیكه آسيای صغير (خاورميانه) تحت نفوذ امپراطوری ايران درآمد،
ايرانيان خود را در برابر نيروهای دريايی عظيم مصر و يونان ديدند ،از اينجا ايرانيان مجبور
به داشتن نيروی دريايی بزرگی شدند كه بتواند نيروهای دريايی مصر و يونان و فنيقيه را
تحتالشعاع قرار دهد .آنها بیدرنگ تمام نيروهای اقتصادی و انسانی خود را برای تأمين
نيروی دريايی امپراطوری ايران بسيج كردند ،زيرا به خوبی درك كرده بودند در غير اين-
صورت میبايستی از امپراطوری و آقايی به جهان و تحت نفوذ داشتن سرزمينهای بزرگی
مثل يونان و مصر و تمام خاورميانه چشم بپوشند.
ملتی كه به خط جهانگيری افتاد ،به آسانی از اين راه منحرف نمیشود .دولتهای بزرگ،
لشکركشی و جنگ را از شرايط حياتی خود میدانند .اين دولتها سستی و رخوت يا
اضمحالل و انقراض خود را در همين توسعه روزافزون میيابند .امپراطوری هخامنشی نيز از
اين قاعده مستثنی نبود ،چنانکه داريوش پس از فراغت از تقسيمات كشوری اياالت ايران و
ايجاد اوضاع ثابتی در حدود آن و بعد از قشون كشی به سکائيه خواست ممالکی چند در
زمان خود به امپراطوری وسيع ايران بيفزايد و به اين مقصود به هند لشکر كشيد .ايرانیها از
رود سند گذشته و قسمتی از هند غربی را به ايران ضميمه كردند و بعدها همه ساله طالی
زيادی از هند به ايران وارد میشد .اهميت استيالی ايرانیها به قسمتهايی از هند به
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اندازهای در عهد قديم برای هندیها مهم بوده كه آنها زمان موعظه و يا به تعبيری بعثت
بودا و اين لشکركشی را دو مبدأ برای تواريخ دانستهاند.
داريوش در سال  217ق.م در مصر بود .اين نشان میدهد ،بعد از هند متوجه غرب گشته
است .از جمله اقدامات به ياد ماندنی او حفر كانال بزرگی است كه از انشعابات رود نيل ،بحر
احمر را به دريای مديترانه مربوط نمود و اين موضوع از كتيبه خود او كه در عمليات حفر
كانال سوئز به دست آمد معلوم شده است .بر روی اين كتيبه اينطور نوشته شده است:
«من پارسی هستم و از پارس مصر را گرفتم .من فرمان حفر اين ترعه را دادهام .از رودخانهای بنام
نيل كه در مصر جاری است تا دريايی كه به پارس میرود و پس از آن اين ترعه حفر شد چنانكه من
فرمان دادم و كشتیها از مصر وسط اين ترعه به سوی پارس روانه شدند ،چنانكه ميل من بود».
نبرد ماراتن ( 490ق.م) :پس از آماده سازی  333كشتی جنگی ،داريوش قصد تصرف
يونان را كرد  .در اين ميان هيپياس فرزند پسيستراتوس (سردار يونانی) به پارسها پيوست و
قشون آنها را به ماراتن هدايت كرد .هر چند اين توصيهای صحيح بود ،ليکن نتيجهای ناگوار
داشت .پارسها در نبرد ماراتن گرچه يكدهم قدرت خود را از دست دادند ليکن به علت
رفتار آتنیها اعتما دشان را نسبت به نيروی خود از دست دادند و تنها آرزويشان اين بود كه
به كشتیهای خود رسيده و سالم به دريا بازگردند .در اين بازگشت ،هفت كشتی بزرگ را از
دست دادند ،به اين اميد كه دوباره از پشت ،به آتنیها حمله كنند .ليکن آنها اين نقشه را
كشف و فالرون را حفظ كردند .لذا ايرانیها به آسيای صغير بازگشتند .داريوش در سال 992
ق.م وفات كرد.
نبرد دریایي ساالمین ( 480ق.م) :پس از داريوش فرزندش خشايارشاه به تخت نشست و
سياست پدر در تصرف يونان را وجه همت خود قرار داد .او با فراهم آوردن  1237فروند
كشتی جنگی كه هر كدام دارای  233نفر مرد بومی و  63نفر ملوان پارسی و  6333فروند
كشتی پشتيبانی كوچك كه توانايی آبخاكی نيز داشته اند و هركدام میتوانستند حيواناتی
از قبيل اسب و ديگر چهارپايان مورد نياز جنگ را با خود حمل نمايند و همچنين هر كدام
توانايی ترابری  93مرد جنگی را نيز داشتهاند ،در مجموع با  9237فروند كشتی و حدود
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233هزار نفر عازم كارزار از راه دريا گرديد .البته همزمان سپاه زمينی او از طريق خشکی نيز
به يونان رفت  .سپاهيان زمينی با گذشتن از تنگه ترموپيل خود را به آتن رسانيده و خشايار
شاه با ابهت وارد شهر شد  .وی در فکر تصرف تمام جزيره پلوپونس بود .لذا در مورد ادامه يا
توقف نبرد ،به سخنان مشاورين خود توجه نکرده و تصميم به ادامه میگيرد .سردار يونانی
تمستوكل ترتيبی می دهد تا قوای دريايی يونان كه قصد پلوپونس را كرده بود ،از طريق تنگه
ساالمين اقدام به اين كار نمايد .چون ساالمين تنگهای باريك و كمعمق بوده لذا پس از
وقوع درگيری ،كشتی های ايرانی به علت بزرگی جثه و آبخور زياد و همچنين وجود امواج
سهمگين ،در اين تنگه به گِل نشسته و بسياری از سفاين به هم برخورد كرد و برای
پارسی ها شکست بزرگی را رقم زد .با اينکه آتن به تصرف نيروهای ايرانی درآمده بود،
خشايار شاه تصميم به مراجعت به ايران گرفت و سردار خود مردونيه را با  633هزار نيرو در
يونان باقی گذاشت ،تا شايد بتواند در آينده ،باقيمانده يونان را به تصرف درآورده و ساتراپی
را در آنجا بگمارد.
در اينجا خوب است از نظر ناپلئون سردار بزرگ تاريخ نظامی در اين باب باخبر شويم.
وی چنين می گويد :اين جنگ نامی كه معروف به جنگ مادی و يا پارسی گشته ،عبارتست
از كارهايی كه نتيجه قطعی نداشته و اين كارها را هر يك از طرفين برای خود فتحی
پنداشته است .خشايار شاه به آسيا برگشت ،راضی از اينکه آتن را گرفت و سوزانيد و خراب
كرد .يونانیها فتوحات خودشان را بزرگ كردند ،مغرور از اينکه در ساالمين به كلی نابود
نشدند.
به هر صورت منظور از موارد فوق فتح يا شکست يك طرف و طرف ديگر نبود ،ليکن
نماياندن عظمت نيروی دريايی ايران و عمليات با عظمتتری كه انجام دادهاند میباشد .زيرا
توانستهاند حدود  9333كشتی را با حدود 233هزار نفر از سواحل ايران به سوی يونان
گسيل دارند كه امروز نيز چنين كاری ،بسيار سخت و شاق میباشد .از طرفی وقايع دريايی
اين دوران مخصوصاً نبرد دريايی ساالمين میرساند كه ايرانيان با اختراع كشتیهايی كه
دارای پل مخصوص پياده شدن در ساحل بودهاند ،توانستهاند برای اولين بار عمليات آب-
خاكی را به سبکی شبيه آنچه امروز انجام میگيرد ،در  22قرن پيش انجام دهند.
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اوضاع دریایي ایران در زمان اسكندر و جانشینان او

قبل از رسيدن پای اسکندر به خليج فارس و سواحل مکران ،شيرازه و سازمان نيروهای
دريايی هخامنشيان از هم پاشيده و ميدان برای اسکندر و نيروی دريايی او خالی بود .از
اقدامات اسکندر در سرزمين امپراطوری هخامنشيان ،خراب نمودن سدهای زيادی بود كه بر
روی رودهای پر آب مثل دجله و فرات و كارون برای آبياری مزارع و كشتزارها بنا كرده
بودند .اگرچه عمر او كفاف خراب كردن همه آنها را نداد ولی اقدام او بيشتر بدان جهت بود
كه میپنداشت اين سدها برای جلوگيری از عبور كشتیهای دشمن ساخته شدهاند و می-
بايست آنها را خراب كرد تا كشتیهای او بتوانند از آن رودخانهها عبور كنند.
در زمان اسکندر برای شناسايی سواحل خليج فارس و مکران و سواحل اقيانوس هند،
اقدام به دريانوردی طوالنی شد و معروفترين آنها مأموريت و سفر دريايی نئاركوس يا
نثارخوس میباشد كه برای تحقيقات و اكتشافات در دريای هند با ناوگان خود از خليج فارس
گذشت و به داخل مصب رودخانه سند وارد شد .خالصه سفر او در كتاب معروف آريان ،مورخ
معروف يونانی آمده است .وی در كتاب هفتم خود در فصل سوم ،اقدامات اسکندر و عمليات
وی را در دجله و فرات و باألخره در اروندرود و كارون شرح داده است و میگويد:
اسکندر هفس تيون را مأمور كرد تا قسمت بزرگ سپاه را به كنار خليج پارس ببرد و
چون بحريه هم به ايالت شوش رسيده بود ،او با سواره نظام به كشتی نشست و از كارون
سرازير شد .بعد از آنکه به دريا رسيد از كشتیهای سنگين آسيب يافت و به كشتیهای
سبك درآمد و سواحل را گرفته و به مصب دجله وارد شد  .باقی سفاين میبايست از ترعهای
كه كارون را با دجله مربوط میداشت به اين رود درآيند .اسکندر در دجله تا جايی راند كه
هفس تيون در كنار آن ا ردو زده بود ،بعدها به شهر اپيس كه در كنار رود واقع است رسيد.
اوامر كرد سدهايی را كه پارسیها برای ممانعت از ورود دشمن به اين رود ساخته بودند،
خراب كنند و گفت اين وسيله دفاع برای كسانی خوب است كه نمیتوانند اسلحه به كار
برند.
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قسمتی از كتاب تاريخ ايران نوشته ا  .ت  .اومستد ،ترجمه دكتر محمد مقدم ،راجع به امور
نيروی دريايی و خليج فارس در دوران استيالی اسکندر مقدونی كه در زير بدان اشاره میگردد:
زندگی و كار اسکندر بزرگ (مرگ  626ق.م) آغاز دوره نوينی در تاريخ خاور نزديك است و
اگر بيشتر زندگی كرده بود اثرهای بزرگتری میداشت ،بیشك سفر دريايی را كه برای بررسی
كرانههای عربستان طرح كرده بود انجام میداد و چنين بررسی ،وضع اين كرانه را همان اندازه
روشن میكرد كه سفر نئارس خوس وضع كرانههای ايران را روشن ساخته بود.
كرانههای مديترانه شرقی در آن زمان به دست پارسيان با كرانههای دريايی هند پيوند
خورده بود ،ولی فعاليت اقتصادی يونانيان اين بود كه از مزيتهای چنين ارتباطی بيشتر
بهرهبرداری كنند.
در سال آخر عمرش ،اسکندر سرگرم اجير كردن فنيقيان بود تا در خليج فارس به
دريانوردی و ماندگار شدن در كرانههای آن بپردازد و درگير بردن تعدادی كشتی از فنيقيه
به بينالنهرين ،ساختن كشتی از درختهای سرو نزديك بابل ،بهتر كردن وضع كشتیرانی
در فرات ،افزودن گنجايش بنادر بينالنهرين و فرستادن سه كشتی برای بررسی در خليج
فارس بود .يکی از اين كشتیها به بحرين رسيد و روش صيد مرواريد را از نزديك ديد .ولی
هيچكدام از آنها از دماغه مسندام نگذشتند و اين سفر بیثمر ماند .پس از مرگ اسکندر،
نقشه های او را رها كردند و يونانيان سلوكی فعاليتی از خود در خليج فارس نشان ندادند .اين
شگفت است زيرا انتظار می رفت كه پادشاهان سلوكی ،بازرگانی سودمندی ميان هند و
مديترانه از راه دريايی كه نئارخوس گذشته بود و سپس از ميان سرزمينهای خود در بين-
النهرين و سوريه شمالی برقرار كنند .ولی به نظر میرسد داد و ستد آنها با هند بيشتر از
راههای زمينی ايران صورت میگرفت .زمانی كه پارتيان بابل را بين سالهای  193تا 163
ق.م گرفتند ،فرصت به طور كامل از دست رفت .چون شاهان پارتی درآمد خوبی از راههای
زمينی كشورشان به چين و هند به دست میآوردند و به غريبان يونانی و رومی برای برقرار
كردن راههای دريايی كه رقيب راههای خشکی بشود فرصتی نمیدادند.
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نیروي دریایي ایران در زمان اشكانیان

میتوان گفت كه در زمان اشکانيان ،حکومت پارهای از قسمتهای ايران مثل فارس و
كرمان همچنان در دست پارسيان باقی بود و تسلط آنان بر قسمتی از مناطق جنوبی خليج
فارس محرز است .به طوری كه يکی از سپاهيان يونانی كه در هشتاد ق.م در خليج فارس و
سواحل هند و دريای عمان سياحت نموده است در يادداشتهای خود اشاره به وجود
كشتیهای ايرانی نموده است ،از طرف ديگر در جريان جنگهای ايران و روم در دوره
اشکانيان ديده می شود كه با ورود نيروی دريايی تراژان از طريق دجله و فرات به دهانه خليج
فارس و داخل آن ،خسرو اشکانی و ناوگان او غافلگير شده و منجر به شکست او گرديد.
نیروي دریایي ایران در عهد ساسانیان

قبل از روی كار آمدن سلسله ساسانيان ،اوضاع و احوال نيروی دريايی ايران به خوبی
روشن نيست و بيشتر در هالهای از ابهام و تاريکی است .ولی با استقرار ساسانيان میتوان
گفت كه نيروی دريايی ايران هم مجدداً سازمان يافت .به طوری كه داستانهای محلی
خودمان و همچنين آثار مورخان ارمنی ،رومی و به خصوص آثار جغرافینويسان عرب و
ايرانی آمده است ،به خوبی میرساند كه در دوره ساسانيان يعنی از زمان اردشير بابکان تا
عصر شاپورذواالكتاف و مخصوصاً در زمان سلطنت انوشيروان ،خليج فارس و دريای عمان
يعنی تمام سواحل و جزاير آن ،متعلق به ايران بوده و ناوگان ايران از نو بنا شده و در خليج
فارس رفت و آمد داشته است .در سايه حيات همين نيروی دريايی بود كه قبايل سركش
عرب در خليج فارس سركوب شدند و ايران مجدداً دارای سيادت و قدرت دريايی در منطقه
گرديد .در سايه وجود همين قدرت دريايی بود كه در زمان خسرو انوشيروان ،ناوگان جنگی
ايران به يمن لشکر كشيد و دامنه عمليات خود را به سواحل غربی دريای احمر و سواحل
شرقی افريقا رساند و نيرويی به نام واحد عمليات حبشه از آن معروفيت پيدا كرد.
اردو كشی به سرانديب (سريالنکای امروزی) يعنی بر درياهای خاور دور را به همين
ترتيب می توان عمليات سرانديب ناميد ،وجود اين ناوگان در سيالن سبب شد كه شهری يا
بندری از ايرانيان در منطقه ساخته شود.
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در زمان ساسانيان ،آبادانی و عمران خليج فارس از نو احيا شد و بنادر و پايگاههای
متعددی در سواحل خليج فارس و رودهای كارون و اروند و دجله و فرات ساخته شد كه
بعضی از آنها مانند بنادر ابوله و پيروزشاپور در كنار فرات و باألخره شهر شاپور و پل معروف
آن است كه همچنان در شهر شوشتر فعلی باقی است .در زمان ساسانيان ،كتاب دريانوردی
يا راهنمای دريانوردی در خليج فارس نوشته شده و در دست ناخدايان و دريانوردان ايرانی
بوده و به آن رهنامه كشتیرانی میگفتهاند .در تاريخ آمده است كه واسکودوگاما ،دريانورد
معروف پرتغال ی به اين كتاب دست يافته و از آن در سفرهای دريايی خود در اقيانوس هند و
خليج فارس استفاده نموده است .از دوره ساسانيان واژههای دريايی بسيار به جای مانده كه
تا به امروز از آن واژهها استفاده میگردد؛ مثل ناو به معنی كشتی جنگی و ناوخدا به معنی
صاحب يا فرمانده كشتی ،كلمه ناوگان و ديگر كلمات نيز از آن دوره به جای مانده است.
بنادری كه در دوره ساسانيان در خليج فارس بنا شدند بسيارند ولی امروز كمتر آثاری از آن-
ها به جای مانده است.
اينك در مورد شش بندر مهم كه در زمان خود از بنادر آباد خليج فارس بوده و مراكز
مراودات تجارتی خليج فارس با داخل كشور و همچنين كشورها و بنادر و كشورهای
دوردست بودهاند و اكنون وجود ندارند بحث مینماييم.
 )1ابله)(Ubolleh

اين بندر كه به يونانی به آن  Opolugusمی گفتند ،بسيار مهم بوده و مخرج عمده خليج
فارس و بندرگاه تجارتی ايران در عهد خود محسوب میشده است  .محل آن در ساحل غربی
شط فرات و نقطه سرحدی ايران با عربستان آن روز بوده است .در سال 323م مأموريت
تصرف آن به عهده خالد بن وليد (سيف اهلل) سردار معروف اسالم واگذار شد ،مسلمين اين
بندر را تصرف كردند ،ولی آسيبی به آن نرساندند ،زيرا در قرون بعد نيز هنوز در زمره بنادر
تجاری بود.
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 )2مهروبان )(Mahrooban

مهروبان در سرحد غربی و در كنار خليج فارس واقع بود و محل آن در كنار رودخانه
تاب و يا هنديان است .كشتیهاي ی كه از داخل سرزمين عازم هندوستان بودند پس از عبور
از بصره و مصب دجله ابتدا به اين بندر میآمدهاند .محل مهروبان امروزه ،به كلی معلوم
نيست و حدس زده میشود جای آن در بستر رودخانه هندويان فرو رفته باشد.
 )3سينیز یا شينیز )(Sineeze

دومين بندر در قسمت شمالغربی خليج فارس بوده است كه خرابههای آن در نزديك
بندر ديلم و به مسافت تقريبی نيم فرسنگ ،هنوز موجود است.
 )4جانابا) (Gianabaگناوه امروز

در حدود  23كيلومتری جنوبشرقی سینيز واقع بوده است و خرابههای آن در مغرب
گناوه امروزی باقی است.
 )1ریشهر)(Ri-Shahr

در سمت جنوبی جزيره بوشهر واقع بوده است كه حق تقدم بر بوشهر دارد .زيرا بوشهر
مانند بندرعباس در دورههای اخير احداث شده است و در نقشههای پرتغال كه از قرن
شانزدهم و هفدهم موجود است ،اين بندر روی نقشه برده شده است.
 )7سیراف)(Siraf

اين بندر تا مدت هفت قرن متوالی در تاريخ خليج فارس دارای اهميت و اعتبار بوده و در
زمان حکومت آل بويه ،مانند شيراز مقر حکمرانی آنان بوده است .محل آن در حدود سه
كيلومتری بندر طاهری و در حاشيه ساحلی قرار گرفته است و از تودههای عمارات مخروبه
كه از كنار و حتی زير آن است ،تا پای تپهها ادامه دارد.
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اقدام شاپور ذواالکتاف و گوشمالي متجاوزان :در زمان شاپور دوم ساسانی (673م)
عده ای از اهالی بحرين كه در ناحيه هجر سکونت داشتند ،عليه حاكم ايرانی طغيان كردند.
شاپور با قوای دريايی به سوی آنان حركت كرد و در نبرد دريايی سختی كه درگرفت آنان را
سركوب كرده و فاتح شد  .پس از آن به جزيره حط و سپس به هجر و يمامه رفت و طوايف
مختلف بنیتغلب را در داروين به سر جای خود نشاند .سرآرنولد ويلسون ،مؤلف كتاب خليج
فارس درباره جنگ شاپور دوم مینويسد:
شاپور در قطيف از كشتی پياده شد و عده زيادی از سركشان بحرين را كُشت و هجر را دوباره
متصرف شد .قسمت اعظم قبيله عبدالقيس را نابود كرد و سپس به سوی تميم حمله برد .عاقبت
چون اعراب به شرارت خود ادامه می دادند ،شاپور برای مجازات آنان و استقرار نظم ،دستور داد
شانههای آنان را سوراخ كرده و طناب بگذرانند و به اين واسطه ذواالكتاف (صاحب شانهها) مشهور
گشت ،از آن زمان آرامش در بحرين و ديگر جزاير و بنادر خليج فارس به وجود آمد.
خسرو انوشیروان و تصرف سیالن توسط ناوگان ایران :در سال  262ميالدی انوشيروان به
سلطنت رسيد .او سرحد شمالی كشور ايران را به دريای سياه و در جنوب به يمن رسانيد.
آقای رينود 1در كتاب خاطرات هندوستان مینويسد :سيالن توسط ناوگان ايرانی تصرف شده
است .همچنين سرجيمس تفنت در كتاب سيالن خود دارای همين عقيده میباشد،
میگويد :در قرن ششم ،ايرانيان تحت فرماندهی انوشيروان دارای آقايی و سيادت بزرگ و
مشخص در شرق بودند و كشتی های آنان در آن زمان در بنادر هندوستان رفت و آمد
میكردند و ناوگان انوشيروان با موفقيت تمام سيالن را فتح كرد.
تصرف یمن توسط ناوگان ایراني :پروفسور براون استاد شرقشناس در اينباره میگويد:
تسخير يمن توسط ايرانيان خيلی باعث تعجب و اعجاز است ،چون با در نظر گرفتن بُعد
مسافت ،روحيه ملوانان كشتیها ،كوچکی ناوگان آنان و پيری بیحد فرماندهشان ،تصرف
يمن معجزهای برای ساسانيان بوده است .اين مأموريت توسط  933نفر زندانی محکوم به
مرگ و  9فروند كشتی كوچك و يك فرمانده پير و فرتوت انجام شد .عجيب اين است كه
. Reinaud.

تاريخچه نيروی دريايی ايران

اين  933نفر از جان گذشته ،موفق به تصرف خاك يمن كه مركز دريانوردان بود ،گرديدند،
در صورتی كه رومی ها با يك لشکر مجهز نتوانستند يمن را به تصرف خود درآورند .ايرانيان
پس از تصرف ،آنجا را جزء قلمرو كشور خود ساختند و تا امپراطوری ساسانيان ،يمن جزء
ايران محسوب میشد و از آنجا تمام سواحل شرقی افريقا در دريای سرخ نيز تحت سلطه و
نفوذ ايرانيان بود.
دریانوردي ایرانیان در دوران اسالمي

پس از دوران اوليه ظهور آئين پاك محمدی(ص) ،يعنی سالهايی كه به تدريج
دريانوردی اسالمی رونق میگيرد ،گروندگان به آئين جديد با مستحيل شدن در ميان اعراب،
همه امکانات و استعدادهای خود را از جمله كشتی و كشتیرانی ،در اختيار آنان قرار
میدهند .فرهنگ و تمدن اسالمی و مخصوصاً زبان عربی با گسترش اسالم به سرعت در
ميان اقوام و ملل جديد گسترش میيابند .از سويی امپراطوری بزرگ اسالمی با توسعه
روزافزون خود بر چند دريا فرمان میراند .طبيعی است برای ادامه تسلط به اين سرزمينها،
وجود ناوگان و نيروی دريايی ضرورت كامل دارد .خواه اين نيرو از كشتیهای ايران تشکيل
شده باشد ،خواه از سفاين ديگر .اما اصطالحات دريايی نشان میدهد كه در ناوگان اسالمی
نيز ارشد يت و برتری ،همچنان با كسانی است كه از قديم به درياها تسلط داشته و جزو
اولين ملل دريانورد گيتی بودهاند .اصطالحاتی كه اغلب آنها يا فارسی مطلق است و يا
معرب و ريشه ايرانی دارند.
هارتمن می گويد :پيشرفت اسالم در دريا سبب گسترش امپراطوری اسالمی در جهان
بوده اس ت .هنگامی كه مسلمين جنوب بابل و شهرهای مهم خليج فارس را متصرف شدند،
اجباراً میبايستی از آنها حفاظت كنند و در ضمن با توجه به دستورات اسالم ،سنن آنها را
محترم بشمارند ،پس می بايستی برای نگهداری اين شهرها به دريانوردی عالقمند شوند يا
اينکه از آنها صرفنظر نمايند.
بنابراين در اوايل ظهور و گسترش اسالم ،هيچ تغييری در امور كشتيرانی و حتی
ملوانان كشتیها داده نشد و كمافیالسابق آنها به كار تجاری خود اشتغال داشتند .ولی بعداً
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اگر دريانورد مجرب و كهنهكاری كه مسئوليت مهمی داشت ،دين اسالم را قبول نمیكرد ،به
جای ا و از اهالی همان شهر كس ديگری كه دين اسالم داشت گمارده میشد .چون اعراب
مخصوصاً اهالی حجاز و قسمتهای داخلی سرزمين عربستان ،اصوالً دريانورد نبوده و ملوانان
خوبی نمیشدهاند ،بيشتر ملوانان از اعراب ساحلنشين و اهالی خليجفارس برگزيده میشدند.
ابوعبداهلل ابن محمدابن المقدسی يکی از جغرافیدانان عرب میگويد :من خودم تمام سواحل
كشور عربستان تا آبادان را طی نمودهام و صرف نظر از مواقعی كه به كشورهای جزاير
میرفتم و عمق آب را اندازهگيری میكردم ،بقيه راه را بين سازندگان و صاحبان كشتی و
تجار و راهنماها به سر میبردم .آنها مردمی بودند دريانورد كه دارای دقيقترين اطالعات در
مورد دريا ،لنگرگاهها ،بادها و وجود جزاير بودند .آنها دارای نقشههای كامل و راهنماهای
دريايی بودند و من آن نقشهها را مطالعه كردم و از آن كتابهای راهنما استفاده فراوان بردم.
عدن و صحار در بندر مهرجان هستند .بندر صحار پايتخت عمان است و در زبان عامه مردم
اين شهر عربی است ،ولی ايرانيان مقيم صحار تماماً ايرانی صحبت میكنند ،امروز حتی در
سواحل ،چنين بندری به اين مهمی و زيبايی وجود ندارد .بيشتر جمعيت عدن و همچنين
جده ،ايرانی میباشند .اهالی جده اكثراً ايرانی بوده و به شغل تجارت مشغول و تمام آنان از
ثروتمندان اين شهر هستند .اين شهر انبار غله مکه میباشد و هم بازار تجارت يمن و مصر
است .ايرانيان اين شهر هم از طبقه حاكم بوده و در كاخهای بسيار زيبا زندگی میكنند.
مقدسی میافزايد :آنهايی كه از حجاز به آبادان مسافرت مینمايند ،اجباراً بايد از
دريای احمر و دريای فارس و مکران عبور نمايند و در اين سواحل تمام كشتیسازان و
صاحبان كشتیها ايرانی هستند.
آقای فراند 1می گويد :كتاب راهنمايی كه مقدسی از آن استفاده كرده همان راهنامه
ايرانی بوده است كه دريانوردان ايرانی از آن استفاده میكردند و مُعَرّب آن به نام رحمانی و
به خط عربی و در قرن دوازدهم وجود داشته است.

Ferrand.
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مقدسی اسامی  62نوع مختلف كشتی را نام برده كه تمام آنها در سواحل عربستان
توسط كشتیسازان ايرانی ساخته شدهاند .از قبيل :سفينه ،جاسو ،زورق ،رقلياح ،تاالوا ،ايرواز،
طيار ،زب زب و غيره كه به نظر میرسد اكثر اين اسامی در اصل ايرانی بودهاند.
تاريخ كيالوا 1از قول شيخ محیالدين زنگباری میگويد :تاريخنويسان قديم گفتهاند
اولين دستهای از غير بوميان كه در آنجا مسکن گزيده و به آبادانی آنجا اقدام كرد ،مهاجرينی
بودند از اهالی شيراز كه در ايران واقع شده است ،آنها با كشتی به اين آب و خاك آمدند و
میگويند دارای  7كشتی بودند.

دايرهالمعارف بريتانيکا میگويد كه شهر كيالوا در سال  972توسط يك شاهزاده ايرانی
اهل شيراز به نام علی ابن حسن به وجود آمد و اين شهر در نزديکی مستعمره قديمی يونان
راپتا 2بوده است.
هرچند از نظر سياسی از زمان خلفای دوم و سوم ،خليج فارس تحت اختيار عربها بود،
ولی از نظر تجارت و فعاليت دريايی ،ايرانيان استقالل كافی داشتند .هرچند ايرانيان استقالل
خود را در خشکی از دست داده بودند ،ولی هنوز در دريا و خليج فارس دارای استقالل كاملی
بودند .ولی در زمان خالفت خليفهالمتوكل ،در سالهای  997تا  931ميالدی ،ملوانان عرب
خود را همطراز ملوانان ايرانی میدانستند و منتظر فرصت بودند تا آقايی خليج فارس را از
ايرانيان بگيرند .خليفه در اين راه به آنها كمك بسياری نمود .با روی كار آمدن اعراب
مسلمان ،نيروی دريايی ايران بار ديگر به كلی از بين رفت و مدت دو قرن كه اعراب به ايران
حکومت میكردند ،ايرانيان عالقه به دريانوردی و فن ناوبری را از ياد بردند.
ظهور دوباره ایرانیان بر پهنه دریا

پس از بر طرف شدن دويست سال استيالی خلفای اموی و عباسی ،به تدريج در گوشه
و كنار ايران ،حکومت های مسلمانان ايرانی رشته امور را به دست گرفتند .در سده شانزدهم
ميالدی از بين آن ها طايفه صفوی ،گوی رقابت را ربود .صفويه دولت قدرتمند شيعه را در
. Kilawa.
. Rhapta.
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شرق امپراطوری عثمانی تشکيل داد و توانست امپراطوری گذشته ايران را احيا نمايد .درست
از زمان آغاز دوره صفوی ،پرده ای از نفوذ بيگانگان در ايران و خليج فارس ترسيم میشود.
همزمان با روی كار آمدن صفويان ،اروپائیها با دو هدف به سوی ايران آمدند .آنها در
پادشاهی صفوی ،قدرت بالقوه ای را برای تضعيف امپراطوری عثمانی میديدند كه در اين
زمان در اوج قدرت بود و توانسته بود تا اقصی نقاط غرب اروپا نفوذ نمايد .از سويی اختراع
كشتیهای بخاری ،توانايی جديدی را برای بحرپيمايی به آنان داده بود .لذا در جامه عمل
پوشيدن به آرزوی ديرينه خود ،يعنی دستاندازی به شرق مخصوصاً هندوستان كه آن را
منبع ثروت و ادويه می دانستند ،دست به كار شدند .آنان برای اينکه بتوانند جنوب آسيا را به
استيال درآورند به زودی دريافتند كه مهمترين منطقهای كه هم از لحاظ راه دريايی و هم به
لحاظ تجاری میتواند مورد توجه قرار گيرد خليج فارس است .آنان با انتخاب خليج فارس،
چشم طمع به ثروت و موقعيت جغرافيايی آن دوختند و بعدها توانستتند در جزاير هرمز و
قشم قالع نظامی بسازند و اولين آنها پرتغالیها بودند.
اصوالً روابط ايران در دوره صفويه با پرتغال و اسپانيا ،از زمانی است كه تاجران ونيزی
متوجه آسيا شدند .در همان زمان چند تن از دريانوردان پرتغالی به قصد كشف راه
هندوستان از جنوب افريقا حركت كردند .نخست يکی از آنها به نام بارتلمی دياز 1در سال
 1999ميالدی از دماغه اميدنيك گذشت و وارد اقيانوس هند شد ،ولی نتوانست خود را به
هندوستان برساند و به پرتغال بازگشت.
يازده سال بعد در سال  1999درياساالر معروف پرتغالی به نام واسکودوگاما 2از همان
راه خود را به هندوستان رسانيد و سال بعد به پرتغال بازگشت .اين سفر راه ايجاد مستعمرات
را برای پرتغال در هندوستان و ساير نواحی آسيا هموار كرد و بر اعتبار سياسی آن دولت
افزود .وی در سال  1232نيز يك بار ديگر به هندوستان سفر كرد و دايره تصرفات پرتغال را
در سواحل غربی آن سرزمين توسعه داد.

. barthelemy diaz.
. vasco de gama.
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در سال  1232شخصی به نام فرانسيسکو دو آلميدا 1از جانب پادشاه پرتغال به نيابت
سلطنت او در هندوستان منصوب شد و تا سال  1239در اين مقام منصوب بود.
در سال  1233دولت پرتغال يکی ديگر از دريانوردان خود را با  13ناو و  1633مرد
جنگی مأمور هندوستان نمود و يکی از دريانوردان معروف خود به نام آلفونسو دو آلبر را هم
جانشين وی كرد .آلبوكرك دستور محرمانهای داشت كه پس از سه سال آلميدا را معزول
كند و خود به جای او حاكم و نايبالسلطنه هند شود .او چون توان خود را برای مأموريت،
كافی نمیدانست در صدد برآمد جزيره هرمز را كه در مدخل خليج فارس واقع است ،تصرف
كند و بدين وسيله بر تمام خطوط تجاری خليج فارس دست يابد.
جزيره هرمز تا حدود قرن پانزدهم ميالدی جرون نام داشت و بندری به نام هورموز در
نزديکی شهر ميناب كنونی در ساحل دريا بود كه بندر تجاری كرمان و سيستان به شمار
میرفت و در تجارت عمومی آن زمان اهميتی نداشت.
ابن بطوطه سياح معروف مراكشی در اواسط قرن پانزدهم ،هرمز كهنه و نو را ديده و آن
دو شهر را بدين مضمون توصيف میكند :شهر هرمز كهن در كنار ساحل واقع شده و شهر
تازه ،برابر آن ،در ميان دريا قرار دارد و تنگه كوچکی به عرض سه فرسنگ آن دو را از يکديگر
جدا ساخته است .هرمز جديد جزيره است و جرون پايتخت آن است .لودويك دارتمان
جهانگرد اروپايی كه در سال  1236هرمز را ديده است ،مینويسد :از  633كشتی از كشورهای
مختلف در لنگرگاه آن جمع می شوند و هميشه  933تاجر در آن شهر اقامت دارند.
در سال  1237ميالدی آلبو كرك با  3كشتی به عزم گرفتن جزيره هرمز ،رو به خليج
فارس نمود .در راه ،شهر مسقط از شهرهای عمان را گرفت و آتش زد و در برابر شهر هرمز
لنگر انداخت.
پس از اينکه خواجه عطار نايب امير هرمز كه كودكی  12ساله به نام سيفالدين بود،
تکليف آلبو كرك مبنی بر تسليم را نپذيرفت ،جنگ سختی درگرفت و در نهايت آلبو كرك
به سبب داشتن توپ و تفنگ و سالح آتشين پيروز شد .امير هرمز را تابع و خراجگذار دولت

. francisco de almeida.
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پرتغال ساخت .در آنجا قلعهای استوار بنا نهاد و سپس تجارتخانه بزرگی در شهر هرمز
تأسيس كرد.
اندكی پس از اين وقايع ،شاه اسماعيل اول از امير هرمز خراج معمول ساليانه را طلب
كرد و او نيز شاه را به آلبو كرك حواله داد .آلبو كرك در جواب اعالم نمود ما هرمز را با زور
و توانايی گرفتهايم و متعلق به دون امنوئل پادشاه پرتغال است.
در فوريه سال  1212ميالدی ،آلبو كرك چون ديد از دادن خراج به نماينده او
خودداری میكند ،با  23كشتی و  223ناوی از هندوستان راه خليج فارس را در پيش گرفت.
پس از درگيری توانست به جزيره هرمز مسلط شود .اندكی پس از اين واقعه سفيری از جانب
شاه اسماعيل اول نزد او رفت و قرار و مداری ميان آنها به شرح زير بسته شد:
 )1نيروی دريايی پرتغال به لشکر كشی پادشاه ايران به بحرين و قطيف مساعدت كند.
 )2نيروی دريايی پرتغال در فرونشاندن انقالبات سواحل بلوچستان و مکران دولت ايران
را ياری نمايد.
 )6دو دولت ايران و پرتغال با هم متحد بشوند و با تركان عثمانی بجنگند.
عالوه بر اين ،شاه اسماعيل از جزيره هرمز چشم پوشيد و موافقت كرد كه هرمز از آن
پس تابع و خراجگذار پادشاه پرتغال باشد و دولت ايران در امور جزيره دخالت نکند.
پرتغالی ها از زمانی كه به جزيره هرمز دست يافتند ،بندر كوچك گمبرون در ساحل
ايران را نيز به عنوان اينکه در قلمرو متفرعات امير هرمز است و سواحل جزيره برای
كشتی های جنگی آنان پناهگاه مناسبی نداشت ،به تصرف درآوردند .ساحل گمبرون را
لنگرگاه اين گونه كشتیها ساختند و در سالهای نخستين حکومت شاه عباس ،برای حفظ و
حراست سفائن جنگی خود در آنجا قلعهای بنا كردند.
تسخیر بحرین :جزاير بحرين از نيمه قرن دهم هجری ،در قلمرو حکومت هرمز و دايره
نفوذ دولت پرتغال بود .در سال  1313هجری چون فرخ شاه امير هرمز در گذشت و پسرش
فيروز شاه جانشين گرديد ،ركنالدين مسعود حاكم بحرين كه برادر شرفالدين لطفاهلل وزير
هرمز بود ،لوای استقالل برافراشت و از اطاعت امير هرمز سرباز زد .ولی از بيم اينکه مبادا
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كشتی های دولت پرتغال به ياری حاكم هرمز كه در حمايت آن دولت بود ،به بحرين بتازد،
يکی از بزرگان فارس به نام خواجه معينالدين فالی را كه با وی خويشاوند بود ،به ياری
خويش خواند .او نيز امام قلی بيك پسر اهلل ورديخان اميراالمرای فارس را كه در اين زمان در
فارس حکومت میكرد ،از اين امر آگاه ساخت .امام قلی بيك هم كه از ديرباز در پی تسخير
بحرين بود ،از موقعيت استفاده كرد و معينالدين را با سپاهی در ظاهر به ياری ركنالدين
مسعود و نهانی برای تصرف بحرين بدان سو روانه ساخت .معينالدين چون با سپاه خود به
بحرين رسيد ،پس از چند روز ناگهانی در سحرگاهی به خانه ركنالدين درآمد و او را در
خوابگاهش هالك كرد .ولی همان روز يوسف شاه نامی از اميران فارس كه هنگام بازگشت از
مکه در دريای فارس گرفتار دزدان دريايی شده بود و مقداری از اموال خود را از دست داده
بود ،در آن زمان با دستهای سپاه ايرانی ،به فرمان اهلل ورديخان در پی دزدان میگشت  ،به
بحرين درآمد و معينالدين را ياری و او را بر سپاه مخالف غالب كرد.
چون خبر تصرف بحرين به دست سربازان ايرانی انتشار يافت ،فيروز شاه و حاكم
پرتغالی ،سپاهی با كشتیهايی چند به جزاير بحرين فرستادند و يك چند ميان آنها و
سپاهيان ايران در دريا و خشکی آتش جنگ روشن بود ،ولی سرانجام با آنکه خواجه معين-
الدين و امير يوسف شاه نيز كشته شدند ،سپاه ايران غالب شد و كشتیهای پرتغالی ناگزير به
هرمز بازگشتند و جزيره از تصرف پرتغال خارج و ضميمه حکومت فارس گرديد.
تصرف بندر گمبرون :پس از تصرف بحرين به سبب بدرفتاری عمال پرتغالی با
سوداگران ايرانی و اهالی گمبرون و ساير بنادر و جزاير اطراف ،شاه عباس مصمم شد
حتی االمکان دست ايشان را از سواحل خليج فارس كوتاه كند .اهلل ورديخان ،اميراالمرای
فارس را مأمور انجام دادن اين مقصود كرد .وی نيز در سال  1322هجری قمری پسر خود
امام قلی خان را كه حاكم الر بود به تسخير بندر گمبرون فرستاد .ولی تصرف قلعه در اين
سال ميسر نشد و امام قلی خان سال بعد ،يعنی پس از مرگ پدر ،آن قلعه را به تصرف
درآورد و ويران ساخت .قلعه زيبای استواری را به سبك قالعی كه در آن زمان در اروپا
ساخته میشد در  633قدمی قلعه قبلی بنا نهاد.
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گمبرون ،پس از آنکه شاه عباس جزيره هرمز را به تصرف درآورد ،ترقی بسياری كرد و
به بندرعباس موسوم و به مركز بازرگانی انگليس و هلند تبديل گرديد.
تسخیر جزیره هرمز :پس از اينکه به به دستور شاه عباس ،امام قلیخان برای تسخير
هرمز به بندر گمبرون حركت كرد ،كشتیهای انگليسی كمپانی هند شرقی كه با وی
معاهدهای درباره آينده هرمز و كمك به دولت ايران عليه پرتغالیها بسته بودند ،در ششم
ربيعاالول سال  1361هجری قمری مطابق با  19ژانويه  1322با امام قلی بيك رو به جزيره
هرمز نهادند و در نهم همان ماه بر كنار جزيره رسيدند.
نيروی دريايی پرتغال در هرمز ،مركب از  2كشتی جنگی و يك كشتی كوچك و
زورقهای خُرد و بزرگ بادبانی بسيار بود .از جمله  2كشتی بزرگ كه هر يك  63توپ
داشت با  633مرد جنگی.
در اين ميان تصميم گرفته شد ،قبل از حمله به هرمز ،قلعه پرتغالیها در قشم نيز
تسخير گردد .در اين هنگام شاه قلی بيك و سپاهيان او از طريق دريا به قشم وارد شده و
قلعه آن را محاصره كردند .كشتیهای انگليسی نيز در شب به جزيره نزديك شده و چند
عراده توپ را پياده كردند .سپس با حمله به نيروهای شاه قلی بيك و آتشباری توپهايی كه
پياده شده بود ،قلعه قشم به تصرف درآمد.
روز  27ربيعاالول سال  9( 1361فوريه  )1322كشتیهای ايرانی و انگليسی از بندر
گمبرون حركت كردند و مقابل جزيره هرمز لنگر انداختند .در روز  29ربيعاالول كشتیها،
حدود سه هزار تن از سربازان ايرانی را به سرداری امام قلی خان ،در جزيره هرمز پياده
كردند .اين عده بی درنگ به استحکام موضع خود پرداخته و شهر را به آسانی گرفتند و قلعه
هرمز را به توپ بستند.
پس از زد و خوردی بسيار ميان نيروهای ايرانی و مدافعان پرتغالی ،قلعه هرمز و
همچنين درگيری هايی كه بين شناورهای دو طرف در دريای سرخ رخ داد ،بعد از مدت
حدود دو ماه ،قلعه هرمز ،مشروط بر اينکه پرتغالی ها و زنان و فرزندانشان در امان باشند و
توسط كشتی های انگليسی به مسقط يا هندوستان بروند ،تسليم شدند .پرتغالیها يازدهم
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جمادیالثانی ( 26آوريل  )1322قلعه را تسليم كردند .پرچم دولت پرتغال كه بيش از يك
قرن بر فراز قلعه آلبوريك در اهتزاز بود ،برای هميشه فرود آورده شد.
پس از تصرف جزيره هرمز ،شاه عباس چون میخواست بندر گمبرون را مركز بازرگانی
خليج فارس گرداند ،به آبادی شهر هرمز توجهی نکرد و آن شهر كه پيش از آن از شهرهای
زيبای مشرق به شمار می رفت و در ثروت و جالل شهره عالم بود ،به يکباره ويران شد .به
فرمان امام قلی خان در جوار قلعه پرتغالی هرمز ،قلعه ديگری ساخته شد و حکومت جزيره
به يکی از سرداران قزلباش به نام ولدخان سلطان ،تفويض گشت كه با  233سرباز مأمور
حفظ جزيره و قلعه بود.
دولت ايران در بندر گمبرون ،گذشته از قلعهای كه پيش از آن در ساحل بنا شده بود،
قلعهای تازه بنا كرد .اين بندر ،لنگرگاه كشتیهای تجاری كه از هندوستان و ساير بالد به
ايران میآمدند گرديد و بندر عباس ناميده شد.
نیروي دریایي ایران در دوران افشاریه

پس از اينکه نادر شاه حکومت ايران را در دست گرفت ،ديری نپاييد كه وی ايران
اشغالشده را از چنگال افغانها و عثمانیها نجات داد .از راه مذاكرات سياسی ،امپراطوری
روسيه را به تخليه و تحويل اياالت شمالی نمود ( 1729ميالدی) .در اين زمان ،محمد خان
بلوچ حاكم فارس و بنادر و جزاي ر آن ضد نادر قيام نمود و دعوی سلطنت كرد .نادر برای رفع
غائله او شخصاً به فارس رفت و در نبرد خونينی قوای او را به طوری متالشی ساخت كه
محمد خان بلوچ با چند نفر از همراهان خود از الر به جزيره كيش گريخت و به آل هوله كه
به قسمتی از بنادر مركزی و جزاير كيش و بحرين و مسقط حکمرانی میكردند ،پيوست.
نادر ،پس از اين واقعه به فکر ايجاد نيروی دريايی افتاد كه هم شيخ جباره هولی را كه
همدست محمد خان بود سركوب نموده و هم ساير جزاير و بنادر خليج فارس را كه از
چندين سال به اين طرف از تحت نفوذ دولت ايران خارج شده و ماليات مقرر خود را
نپرداخته بودند ،به اطاعت خويش درآورد .اما چون كار عثمانیها و روسها هنوز تمام نشده
بود ،اجرای اين تصميم را به موقع مناسبتری موكول و به اصفهان مراجعت و لطيف خان را



 933معارف جنگ

مأمور نمود كه با تهيه چند فروند كشتی به كيش رفته ،محمد خان بلوچ را دستگير كند و
به اصفهان بفرستد .لطيف خان نيز فرمان وی را به مورد اجرا گذارد (.)1766
سه سال بعد كه نادر مخالفان را سركوب كرد و شورای دشت مغان را تشکيل داد ،در
همان جا به محمد تقی خان بيگلربيگی فارس ،دستور اكيد صادر نمود كه با خريد چند فروند
كشتی از شركت های انگليسی و هلندی مقيم بندرعباس ،ساير بنادر و جزاير خليج فارس را
از دست غاصبين خارج نمايد.
در سال  1767ميالدی ،هنگامی كه نادر عازم قندهار بود ،ميرزا محمدتقی خان برای
تسخير بحرين و مسقط مأمور گشت و با چند واحد دريايی بحرين را احاطه كرده و آنجا را
گشود .پس از آن آماده فتح مسقط گشت و ناوهای موسوم به رحمانی ،فتح شاهی و ملك را
به سوی مسقط فرستاد.
مسقطی ها با ديدن ناوگان ايرانی مطيع شدند ،ولی پس از چندی همينكه اطالع
يافتند نادر شاه سرگرم فتح هندوستان است ،به حاكم ايرانی شوريده و متعلقات كشتیها را
نيز به تصرف درآوردند .خبر به نادرشاه رسيد و وی به نظامالملك والی دكن دستور داد 23
فروند كشتی جهت سركوب شورشيان مسقط بسازد.
خبر آماده شدن كشتیها در داغستان به گوش نادر رسيد و وی دستور داد كلبعلی
خان افشار و محمدتقی خان شيرازی با كشتیهای مزبور به مسقط حمله كنند و سلطان ابن
مرشد را كه شورش كرده بود ،با كليه اعوان و انصار به قتل برسانند .پس از استيال به مسقط،
سيف سلطان را كه از هواخواهان نادر بود بر حکومت آنجا برقرار نمايد .والی فارس در دريا با
توپهای كشتی به شليك مبادرت كرده و پس از چند ساعت جنگ ،چند كشتی از
شورشيان ،مورد اصابت واقع ،شکسته و غرق شده و يا به گل نشستند .سردار نيز به مسقط
رفت و اول قلعه لوار را تسخير و بعد به عزم قلعه صحار حركت كرد.
جنگ بين نيروهای ايران و شورشيان درگرفت و در آن جنگ ،ابن مرشد زخمی و سپس
كشته شد .واليت مسقط به تصرف درآمد و طبق دستور نادر سيف به واليگری آنجا برقرار شد.
والی مسقط در سال  1121هجری قمری ضمن حمله به بحرين و تصرف آنجا به مدت شش
روز به قتل عام اهالی پرداخته بود .بعدها نادر شاه حکومت بحرين را به شيخ نصرخان
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بوشهری تفويض كرد .پس از فتح بحرين به امر نادر آثاری در آنجا به وجود آمد كه يکی از
آنها همان قلعهای است در  9كيلومتری منامه پايتخت فعلی بحرين كه به قلعه نادری
معروف است.
پس از آن محمدتقی خان شيرازی كه بيگلربيگی فارس بود ،از طرف نادر شاه مأموريت
يافت كه ضمن حفظ سِمت ،به مقام دريابانی خليج فارس و دريای عمان كه همان فرماندهی
نيروی دريايی ايران میشد منصوب گردد.
به طور كلی در دوره نادر شاه ،نيروی دريايی در خليج فارس  9اردوكشی مهم به شرح
زير انجام داده است:
 )1عمليات بحرين به فرماندهی لطيفخان در سال .1763
 )2عمليات عمان به فرماندهی لطيفخان در سال .1767
 )6عمليات جلفار و مسقط به فرماندهی محمدتقی خان بيگلربيگی فارس و لطيف
خان در سال .1769
 )9عمليات مسقط و صحار به فرماندهی محمدتقی خان و كلبعلی خان در سال .1722
اسامی فرماندهان و افسران و سردارانی كه به نحوی ،از طرف شخص نادر شاه به سِمت
فرماندهی ناوگان نادری انتخاب شدهاند ،از البهالی نوشتهها و روايات ميرزا مهدی خان
منشی و ساير مورخان به شرح زير گردآوری شدهاند:
 )1محمدتقی خان شيرازی بيگلربيگی فارس.
 )2دريابان لطيف خان ،فاتح جنگهای دريايی ناوگان نادری و بسياری از سرزمينهای
عربی.
 )6طهماسب خان جالير ،اولين سرداری كه به امر نادر مأموريت يافت از شيراز به
بندرعباس رفته و با مذاكره با شركتهای خارجی نيروی دريايی نادری را پايهگذاری نمايد.
 )9درياساالر ميرعلی خان كه در توطئه ملوانان شورشی عرب به قتل رسيد.
 )2درياساالر امام وردیخان در جنگهای بسياری عليه دزدان و غارتگران ،شركت
داشت و در اثر انفجار توپ در يکی از ناوها ،در همين نبردها كشته شد.
 )3درياساالر كلبعلی خان والی گرمسيرات.
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 )7سردار محمدحسين خان افشار.
لطيف خان اقداماتی برای خريد و اجاره كشتیهای جنگی از شركتهای خارجی انجام
داد كه منجر به تهيه تعدادی كشتی جنگی گرديد و هسته اصلی ناوگان ايران را به شرح زير
تشکيل داد.
 )1دو فروند كشتی جنگی بزرگ با دكلهای  22متری.
 )2چند فروند كشتی جنگی اهدايی اعراب خليج فارس.
 )6يك فروند كشتی جنگی مجهز به  39قبضه توپ از سوی امام مسقط.

 )9دو فروند كشتی جنگی به ظرفيت  933تن و مجهز به  23قبضه توپ ساخت
كارخانجات كشتی سازی سورات كمپانی هند شرقی در هندوستان .اين  2كشتی به نامهای
فتح شاهی و ملك نامگذاری شده و ناو فتح شاهی به عنوان ناو سرفرماندهی انتخاب و
محل استقرار دريابان لطيف خان گرديد .به موازات اين اقدامات ،عملياتی برای احداث يك
كارخانه كشتیسازی در بندر بوشهر و كارخانه ديگری برای توپريزی و مسلح كردن اين
كشتیها در بندرعباس در دست اقدام بود .در زمستان  1126قمری نادر دستور داد كه
ساخت چندين كشتی در بوشهر آغاز گردد .طول اين كشتیها  133شاه غاز يا  633پای
انگليسی در نظر گرفته شد و میبايست به  23قبضه توپ مسلح گردند .كارخانه توپريزی
بندرعباس در سال  1791ميالدی  2توپ برنجی ريخته و قرار شد پس از آزمايش 633
قبضه از همين نوع ساخته و در ناوهای ساخت بوشهر نصب گردد .نادرشاه همچنين همت
به تأسيس نيروی دريايی در دريای مازندران نمود .ليکن سفير روسيه كالوشکين كه يك
دست لباس فاخر و  1333روبل هديه از او دريافت كرده بود به امپراطور روسيه اليزابت
پترونا دختر پطر كبير نوشت كه تقويت نيروی دريايی نادر به صالح روسيه نبوده و آنان را
از هرگونه اقدام منصرف نمود .سرهارفورد جونز سفير بريتانيا كه  67سال بعد از نادر به
بوشهر آمده اينطور مینويسد:
وقتی در سال  1799ميالدی به بوشهر وارد شدم هنوز  6فروند از كشتیهای نادری در
نزديکی شهر باقی بود و در بين آنها يکی از ديگران سالمتر به نظر میرسيد و در حدود  233تن
ظرفيت داشت.
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نیروي دریایي ایران در عهد زندیه

دوران شکوه و جالل نيروی دريايی و قدرت دريايی ايران در زمان نادر متأسفانه ديری
نپائيد .با شروع ضعف بدنی و كهولت سن و از همه بدتر سوءظن شديد وی به اطرافيان و
نزديکان خود كه نهايتاً منجر به كور كردن پسر و وليعهد خويش و كشته شدنش به دست
همان نزديکان و اطرافيان گرديد با فقدان جانشين اليق و كاردان ،اوضاع كشور را دچار هرج
و مرج نمود و باألخره به آشوب و گردنكشی بعضی از سرداران وی در نقاط مختلف كشور
انجاميد ،تا آنکه زمام ام ور را كريم خان زند به دست گرفت .ولی او هم به دليل مشکالت و
درگيریهايی كه تا پايان عمر با آنها روبهرو بود و عدم تداوم سلسله زنديه ،نتوانست ميراث
نادری را حفظ نموده و كاری از پيش ببرد.
اوضاع خليج فارس و دريای عمان و نيروی دريايی ايران نيز تحت تأثير وضعيت جديد
قرار داشت .نادر با ناوگان خود توانسته بود چندين بار اعراب متمرد و سواحل جنوبی خليج
فارس را به جای خود نشاند .در تمام اين مدت كوشش وی برای تشکيل يك ناوگان نيرومند
از راه خريد يا ساختن كشتی در كارگاههای كشتیسازی داخل ادامه داشت .زحمات و اراده
اين مر د بزرگ برای ساختن كشتی در ايران و با مصالح ايرانی (مقرر كرده بود چوب مورد
نياز از جنگل های مازندران به بوشهر حمل گردد) با وجود فقدان كارشناسان مجرب
كشتیسازی ،در خور كمال تحسين و اعجاب است .مخصوصاً توجه وی به ايجاد كارخانه
توپريزی در بندرعباس ،برای مسلح ساختن ناوگان ايران به توپهای ساخت داخلی ،حاكی
از عمق تفکر وی در اين زمينه است .فعاليت و پشتکار او برای تجديد سيادت دريايی ايران،
گواه ديگری بر تيزبينی و هوش سرشار وی میباشد.
با توجه به اينکه ايرانيان برای چندين قرن از فعاليتهای دريايی دور مانده و بيشتر
سرگرم تحمل ناماليمات مرزهای زمينی بودهاند ،به ناچار حس عالقمندی به دريا و
دريانوردی در آنها كم شده بود .نادر میخواست اقداماتی را كه در اين رابطه در عهد صفويه
شروع شده بود ،با تشکيل نيروی دريايی ب ومی ايران تکميل كرده و با چنين طرز تفکری كه
آن را خالف مصلحت ايران میدانست مبارزه كند .از طرفی برای سازمان دادن چنين
مجموعهای ،نادر نمیتوانست به بلوچها ،هندیها و اعراب كه هيچكدام برای ايران دوستان
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دلسوز و وفادار نبودند ،اعتماد كند .بنابراين اقدام به چنين كارهايی نه فقط برای نادر ،بلکه
برای هر زمامداری ،كاری بس دشوار و پرمسئوليت بود و به همين جهت علیرغم
بیتوجهیهايی كه از سوی اطرافيان خود به امر دريانوردی احساس میكرد ،ناماليمات را
تحمل كرده و باز هم كارها را به خود ايرانيان میسپرد .در هر حال اهميت اقدامات نادر در
خليج فارس از نظر خود او ،بيشتر به اين دليل بود كه آن مرد روستايی ـ مردی كه از ايالتی
فرسنگها دور از دريا برخاسته بود ـ با چنان حرارتی ،اهميت وجود نيروی دريايی قدرتمند
را برای ايران به خوبی دريافته باشد.
هرچند در زمان كريم خان زند ،اقدامات نادر به دست فراموشی سپرده شد ،ليکن مهم-
ترين وضعيتی كه در اين دوران ،ايران با آن در بخش دريا روبهرو شد ،نبرد بصره و تصرف
اين بندر به دست ايرانيان بود .خان زند به داليلی چند كه مهمترين آن ،اهميت يافتن بندر
بصره میباشد ،تصميم گرفت بصره را تصرف كرده و والی آن را گوشمالی دهد .از سال
 1296ميالدی انگليسی ها در هندوستان نفوذ فراوانی پيدا كردند .بعد از تشکيل كمپانی هند
شرقی در سال  1333ميالدی تجارت اين كشور اهميت زيادی يافت .انگلستان برای اينکه
بتواند محصوالت هند را به ممالك اروپايی برساند ،به فکر مراكز تجاری نزديك به هندوستان
افتاد .مهمترين منطقهای كه مورد توجه قرار گرفت خليج فارس بود .لذا آنان مركزی در
بوشهر دائر كردند و به واسطه واردات و صادرات مجدد كاالهای فراوان از بوشهر ،سود
سرشاری نصيب ايران میگرديد .اما انگليسیها مدت كوتاهی قبل از لشکركشی ايران به
بصره مركز تجاری خود در بوشهر را تعطيل و آن را به بصره منتقل نمودند .اين انتقال نه
تنها باعث می گرديد بصره اعتبار زيادی پيدا كند بلکه از نظر بازرگانی خارجی ،زيان بزرگی
را متوجه ايران میساخت كه موجب ناراحتی كريم خان گرديد.
در سال  1199هجری قمری ،كريم خان سپاهی به فرماندهی برادر خود صادق خان فراهم
آورد .اين سپاه در زمستان همين سال از شيراز به طرف بصره حركت كرد و پس از  22روز
حركت در محرم سال  1199به سواحل اروندرود رسيد .برای گذر از اروند نياز به پل بود .از
طرفی انگليسیها و اعراب بصره به وسيله آتشباری توپخانه دريايی و زمينی ،مانع از هرگونه اقدام
سپاه ايران بودند .با اين حال بعد از  19روز كوشش ،پل متحركی از واحدهای كوچك دريايی
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ساخته شد و سپاه ايران با گذر از اين پل در صفر  1199به پای حصار بصره رسيد .سپاه ايران
اقدام به محاصره شهر نمود و كليه راههای عبور و مرور شهر را با خارج قطع نمود .راه مهمی كه
امکان داشت محصورين با خارج مراوده برقرار سازند راه آبی بود .برای محاصره اين راه هم ناوهای
نيروی دريايی ايران در اروندرود به ترتيبی مستقر شدند كه راه دريا نيز بسته شد.
كريم خان در آغاز زمامداری خود ،زكی خان را با سپاهی فراوان از راه دريا برای
سركوبی خوارج عمان و مسقط بدان صوب فرستاد ،ولی اين لشکركشی بدون نتيجه ماند.
وی بعد از اينکه در اين امر توفيق نيافت به حکام بنادر ايرانی خليج فارس دستور داد تا از
صدور هرگونه آذوقه و غله و علوفه به مقصد عمان جلوگيری نمايند .اين امر عالوه بر اينکه
باعث مضيقه شديد مردم اين نواحی گرديد ،موجب شد تا خوارج مسقط و عمان برای جبران
كمبود مواد غذايی به بصره روی آورند .محاصره ايران ،اين راه را نيز به روی خوارج بست.
امام خوارج 12هزار سپاهی را با  12فروند كشتی و نيز تعدادی كشتیهای كوچك
تندرو به فرماندهی  2نفر از پسرانش از طريق خليج فارس به مصب اروندرود اعزام داشت .به
دستور صادق خان برای جلوگيری از ورود كشتیهای امام خوارج به اروندرود ،زنجير عظيم و
سنگينی را كه به دست صنعتگران شيرازی ساخته شده بود به مصب رود آورده و دو سر
آن را در ساحل محکم كردند و سربازان محافظ با توپهای عظيم در هر دو سوی رود مستقر
شدند .سرانجام زمانی كه سفاين خوارج به نزديك مصب اروندرود رسيدند متوجه شدند كه
عبور ميسر نيست .به ناچار در همان حوالی لنگر انداخته و متوقف شدند .در همين اوان و در
يکی از شبها ،طوفانی بس مهيب به وقوع پيوست و زنجير از هم گسيخت و كشتیهای
خوارج توانستند وارد رودخانه شوند و علیرغم آتشباری توپخانه ساحلی و توپخانه واحدهای
شناور ،در تاريکی شب از رودخانه گذشته و خود را به بصره رسانيدند .سرانجام نبرد بصره،
شکست اعراب و تصرف آن به دست صادق خان و درهم شکستن نيروی دريايی خوارج و
تسلط بر اين بندر مهم توسط نيروی دريايی ايران بود كه عامل مهمی در برقراری و حفظ
سيادت دريايی ايران بر خليج فارس تا زمان مرگ خان زند گرديد.
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قاجار و نیروي دریایي ایران

بعد از نادرشاه تمام اقدامات وی نسبت به امنيت خليج فارس بیاثر شد و دزدان
دريايی ،به خصوص طايفهای از اعراب به نام جواسم دوباره با جسارت افزونتری به قتل و
دزدی و غارتگری و دريازنی در خليج فارس پرداختند .اغلب نيز وسيله بعضی كشورهای
اروپايی مخصوصاً انگلستان كه مناطقی در خليج فارس را برای خود دست و پا كرده و
كوشش میكردند كه جای پا و منطقه نفوذ مطمئنی تحصيل نمايند ،ياری میشدند .چنان-
كه سر آرنولد ويلسون در كتاب خليج فارس خود مینويسد« :چون سر دستههای اين دزدان
دريايی مطلع شده بودند كه از طرف حکومت بمبئی به افسران نيروی دريايی انگليس امر
اكيد شده كه مطلقاً در مقام مبارزه با دزدان دريايی برنيايند و به هيچ وجه برخوردی با آنان
نکنند ،لذا اين موضوع بيشتر بر جسارت و تجری آنان افزوده بود».
محل سکونت جواسم (سر دسته دزدان دريايی) در ساحل عمان از رأس مسندام تا شبه
جزيره قطر استقرار داشت و سرتاسر آن پوشيده از مردابهای كم عمق ،جزاير كوچك و
پراكنده و صخرههای خطرناك و متفرق بود كه كشتيرانی را در اين قسمت دچار مشکل می-
نمود .در طول همين ساحل پرعارضه ،دزدان دريايی مدتها برای خود آشيانههايی
صعبالوصول تهيه ديده بودند و مركز عمده و مستحکم آنها عبارت از جلفار (رأسالخيمه
امروزی) و شارجه بود .در فاصله بين دو شهر نيز مردابهای بیشمار و نخلهای پراكنده
برای استتار كشتیهای كوچك دزدان بسيار مناسب بود .به همين جهت اين ساحل در تاريخ
خليج فارس كسب شهرت نموده و به نام ساحل دزدان دريايی معروف شد.
دسته ای از جواسم به جزيره قشم هم رخنه كرده و اين جزيره و بندر لنگه را كه از
زمان كريم خان زند ،حکومت آنها به قبيله ايرانی آل معين سپرده شده بود ،تحت چپاول و
دست اندازی قرار دادند .گرچه كريم خان جواسم را از آن حدود راند ،ولی بعد از او و در
نتيجه وصلت و اتحاد بين جواسم و آل معين ،دست آنان در اين قسمت هم باز شد.
خالصه ،در اوايل قرن نوزدهم ،كار دزدان دريايی به طوری باال گرفت كه نه تنها
ساكنين خليج فارس ،بلکه مردم سواحل شرق افريقا و اقيانوس هند را به وحشت انداخت،
زيرا نيروی دريايی جواسم ،بالغ بر صدها كشتی بزرگ و كوچك شده بود كه با آنان
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میتوانستند 19هزار مرد مسلح را به نقاط مختلف حمل نمايند .از طرف ديگر جمعی از
راهزنان اروپايی هم با كشتیهای توپدار خود به اين جماعت پيوسته و قدرت آنها را به
پايهای رسانده بودند كه حتی از كشتیهای جنگی هم واهمه و هراس نداشتند.
در اين دوره هرج و مرج و دزدبازار ،رفته رفته شيوخی در خليج فارس پيدا شدند كه
گاهی با پشتيبانی از راهزنان و زمانی در مخالفت با بخشی از آنان ،قدرتی بهم زدند و برای
بسط نفوذ خود به طرف انگليسها تمايل يافته و در پناه آنها و دول خارجی قراردادها و
معاهداتی نيز منعقد نمودند .به عبارت سادهتر همان دولتی كه اين شيوخ تازه پيدا شده از
سلسله دزدان دريايی را كمك و ياری داده و آنان را به خود مختاری و تشکيل دولت و
سازمان تحريك میكرد ،با آنها قراردادهايی را امضاء و مبادله كرد و همين امر سبب شد كه
باألخره وجود شيخنشينها در خليج فارس رسميت پيدا كرد .در سال  1923نخستين
قرارداد عمومی بين دولت انگلستان و رؤسای اميرنشينها كه به ترتيب پيشگفته تأسيس
شده بودند ،به امضاء رسيد .در سال  1969قرارداد آتشبس موقت جنگ دريايی منعقد
گرديد كه گاهگاه تجديد میشد ،تا اينکه اين قرارداد در سال  1926جای خود را به معاهده
صلح پايدار داد .در حقيقت انگلستان ،تحت عنوان سياست ايرانی زدايی 1ضمن مبارزه با
هرگونه آثار فرهنگی ،قومی و حکومتی ايرانی در براندازی آثار حاكميت و اقتدار دولت ايران،
در هر كجای خليج فارس كه امکان آن فراهم بود اقدام كرد .بدينسان قصه غصه دردناك
دولتهای جنوب خليج فارس برای سلطه بر اين نقطه تا حدودی روشن گرديد.
از سال  1133هـ.ق كه نادرشاه كشته شد و نقشه نيروی دريايی عقيم ماند ،تا سال
 1229قمری ( 1912ميالدی) ،ديگر صحبتی از نيروی دريايی ايران به صورت سازمانيافته در
ميان نيست .در اين سالها و پس از شکست ديپلماسی ناپلئون در برابر سياست انگليس در
ايران و خروج هيئت فرانسوی به رياست ژنرال گاردان از تهران كه برای تجهيز ارتش ايران به
سبك اروپايی آن زمان آمده بودند ،سفير دولت انگليس سر هارفرد جونز به اين شهر وارد شد.
وی با دولت ايران در مورد قراردادی كه حافظ منافع انگلستان در ايران و در جوار هندوستان

. Depersianization
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باشد ،وارد مذاكره شد .سرانجام سه سال بعد ،عهدنامهای قطعی بين دو دولت منعقد گرديد كه
فصل هفتم آن مربوط به نيروی دريايی ايران میباشد و آن چنين بود:
«فصل هفتم :در صورتی كه در سواحل (منظور خليج فارس و سواحل مکران) چوب و
اسباب مهيا شود و شاه ايران خواهش فرمايد كه در حوزههای بحر مزبور كشتیهای جنگی
بسازند ،پادشاه ذیجاه انگلستان اجازت به معلم و عملهجات كشتیها و غيره از دارالسلطنه
لندن و هم از بندر بمبئی عطا فرمايند كه به خدمت شاه ايران حاضر و به خدمت مرجوعه
مأمور شوند و مواجب و اخراجات آن با سركار پادشاه جم جاه دولت علّيه ايران باشد ،موافق
قراری كه با ايلچی دولت بهينه انگليس داده خواهد شد».
وجود اين فصل در معاهده مزبور به اين سبب بود كه دولت انگلستان در بازی بزرگ
مقابل روسيه میخواست آنان را كه ماده نهم وصيتنامه پطر كبير را به نوك سرنيزههای
خود آويخته و رو به خليج فارس پيش میآمدند ،با ايرانی قوی مواجه نمايد تا بتواند مانع
پيشرفت آنها گردد .اما بعد از اينکه در صفحه بازی بزرگ منافع انگلستان با روسها در
مقابل فرانسه گره خورد ،در عهدنامه ديگری كه در سال بعد بين دو دولت انعقاد يافت ،از
اين ماده ديگر ذكری به ميان نيامد.
از اين پس رفته رفته زمام اختيار خليج فارس و دريای مکران (عمان امروزی) به دست
انگليسیها افتاد ،زيرا در خالل اين احوال دولت انگلستان با انعقاد قراردادهايی با شيوخ
خودساخته و بستن معاهداتی درباره منع بردهفروشی كه در حقيقت خود عامل رواج آن بود،
اجرای نقشهبرداری از خليج فارس و تعيين اعماق و احداث عالئم راهنما و برقراری ارتباط
تلگرافی ،حق نظارت كامل بر خليج فارس و كليه كشتیهايی كه در آن رفت و آمد میكردند
را از آن خود ساخت.
اگرچه پايتخت ايران و دولتيان در اين باره هيچگونه حساسيتی نشان نمیدادند ،ولی اسناد
و مداركی در دست است كه حاكی از ناراحتیهای روحی كارگزاران و حکمرانان دولت كه در اين
مناطق مأموريت داشتهاند میباشد .اين اشخاص برای جلوگيری از بسط نفوذ انگليسیها،
پيشنهاد كردند بايد فوراً به تشکيل نيروی دريايی اهتمام شود .چند نمونه از اين اسناد:
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سند اول

فريدون ميرزا حکمران فارس ،در اواخر سال  1222قمری به حکمرانی فارس انتخاب
گرديد .پس از رسيدن به فارس و آشنا شدن به اوضاع و احوال آنجا ،در نامهای مبسوط به
خط خود به حاجی ميرزا آغاسی چنين مینويسد:
«جناب حاجی سلمه اهلل تعالی در باب جزيره خارك و اختالل انگليس و تفصيل حاالت
[ ]...اگر از جزيره خارك بگذرند يك وقتی میشود از بندر بوشهر و يا از ساير بنادر حضرات
انگليسی بيرون میآيند و همين كه در خشکی راه پيدا كردند مأمن میسازند ،اهل فارس را به
دادن تيول و نگرفتن ماليات تطميع میكنند .اگر بخواهند (منظور دولت ايران) امر بنادر دست
مضبوط شود ،كل دولتها كشتی جنگی دارند حتی امام مسقط و محمدعلی پاشا ،شما يك
بغله و ماشويه در عمان نداريد اسمش بحرالعجم است و ليکن به هيچ وجه شما (دولت ايران)
مدخليت نداريد پارسال دو كشتی خوب میفروختند به شما نوشتم ،جوابهای غريب نوشتيد
من هم سکوت كردم .امسال هم يك كشتی بسيار خوب كه  29توپ داشت به هفت هزار
تومان میفروختند ،باز به شما نوشتم جواب نداديد .اين قسمتها (منظور خليج فارس) امر
دريا و بندر ،مضبوط نمیشود و بايد ايستادگی در كار كرد و پول خرج نمود .به خادم مرحمت
و خائن سياست فرمود تا امر مضبوط شود واال حرف زدن و پيش نرفتن حاصل ندارد».
سند دوم

گزارشی است كه كارگزار مهام امور خارجه ايران در خليج فارس به تاريخ محرم 1279
قمری به دولت مركزی ايران نوشته است:
« مکرر از مسقط و بوشهر عرض نموده است كه تصرف در بحرين بیجهاز ممکن نيست
[ ]...و هرگاه دولت عليه چند فروند جهاز بادی و آتشی در بوشهر داشته باشد ،دولت انگليس
به هيچوجه از اين قبيل تصرفات نمیتواند در خليج فارس و بنادر آن نمايد .حاال اسم خليج
فارس است و رسم با دولت انگليس»...
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نامهای است كه در همين سال ميرزا حسين خان سپهساالر وزير مختار ايران در
اسالمبول درباره مقاصد و اقدامات انگليسیها در بحرين و خليج فارس نوشته و در آن
مینويسد:
« چنانکه مکرر شفاهاً عرض نمودم اخذ حق يا حفظ حقوق با ايجاد حق به جهت خود،
بسته به قوه سرنيزه و استعداد بريه و بحريه است».
اقدامات تجاوزكارانه انگليسیها و اينگونه گزارشات كارگزاران و مأموران ،باألخره دولت
ايران را به فکر انداخت نيروی دريايی را در خليج فارس دوباره احيا نمايد .با اين منظور به
حاجی محسن خان سفير ايران در لندن و ميرزا حسين خان وزير مختار در اسالمبول دستور
داد در مورد خريد كشتی جنگی و قيمت آن تحقيق نمايند .در اين دوران يعنی دوره
قاجاريه همچنان كه كشور انگليس در جنوب مشغول اجرای سياست بيگانه كردن ايران در
منطقه نفوذ خود تحت عنوان سياست ايرانیزدايی بود ،دولت روسيه تزاری نيز در شمال با
تمام نيروی خود میكوشيد ،ايران و ايرانی را حذف و سلطه خود را جايگزين نمايد.
به طور خالصه میتوان گفت كه چند سال سلطنت آقا محمد خان قاجار بنيانگذار اين
سلسله با نيرومندی و استحکام سپری میشود ولی وی فرصت برای احيای نيروی دريايی
پيدا نمیكند .با كشته شدن وی ،برادرزادهاش باباخان كه بعداً فتحعلی شاه نام گرفت ،زمام
امور را به دست میگيرد و دوران انحطاط كامل ايران فرا میرسد.
جنگ های يازده ساله ايران و روس ،ميهن ما را بيش از پيش ناتوان كرد .گذشته از
اينکه  17ايالت از بهترين نقاط كشور به روسها واگذار شد ،به موجب عهدنامه ننگين
گلستان و تركمنچای ،حق داشتن نير وی دريايی در خزر نيز از دست رفت .هنگامی كه حاج
ميرزا آغاسی در برابر اعتراض ميهندوستان به دفاع درباره اين بذل و بخشش شرمآور
میپردازد میگويد« :يك مشت آب شور چه ارزشی برای ايران دارد؟»
سياستی كه روسيه تزاری به هنگام سلطنت باباخان در مورد ايران ،در قالب بازی بزرگ
در مورد ايران به كار برد ،دنباله سياست اين كشور در زمان پطر كبير بود كه از مفاد
وصيتنامه وی به خوبی آشکار میشود .او در وصيت نامه خود میگويد:
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« به هنگام ناتوانی و پريشانی ايران بايد به كشور تاخت و تا خليج فارس پيش رفت و
روسيه را به آبهای گرم كه آسانترين راه آن از جانب ايران است ،مرتبط ساخت».
با مردن فتحعلی شاه و روی كار آمدن محمدشاه و با توجه به اينکه به جز مدت بسيار
كوتاهی ،در تمام طول سلطنت وی حاجی ميرزا آغاسی صدراعظم كشور بود ،هيچگونه قدمی
در احيای نيروی دريايی ايران برداشته نشد .وقتی به حاج ميرزا آغاسی اعتراض شد كه به
استحکام نفوذ ايران در خليج فارس و جلوگيری از انگليسیها بپردازد ،همان پاسخی را كه
در دفاع از عهدنامه تركمنچای میدهد ،تکرار میكند میگويد« :چنانچه میتوان با يك
مشت آب شور كام دوست را شيرين كرد ،مضايقه روا نباشد».
نوبت كه به ناصرالدين شاه میرسد ،تصميم به جبران مافات میگيرد و همانطور كه
گفته شد ،دستور بررسی به سفرای ايران در لندن و اسالمبول صادر میشود .اما انگلستان،
غيرمستقيم ،مبارزه شديد خود را در راه عملی نشدن اين انديشه به كار برد .لردكرزن
سياستمدار معروف انگليسی در كتاب ايران مینويسد« :در سال  1932ميالدی ناصرالدين
شاه در نظر داشت  2تا  6كشتی جنگی خريداری نمايد ،ولی دولت انگلستان مايل نبود اين
كار انجام شود ،چون يقين داشت منظور شاه از اين نقشه ،احراز سيادت از دست رفته در
خليج فارس به ويژه بحرين بود .سِر هنری راولين وزير مختار وقت دولت انگليس در دربار
تهران در همين رابطه به وزير خارجه انگلستان گزارش میدهد ،نه تنها شاه را تشويق
ننموده ،بلکه به انواع دسائس متوسل شده كه شايد شاه را باز دارد».
اما ناصرالدين شاه فکر خود را دنبال كرد و باألخره  2كشتی به آلمان سفارش داد،
اولين كشتی به نام پرسپوليس با ظرفيت  333تن و  933لوله توپ كروپ در سال 1992
ميالدی به خليج فارس وارد شد .كشتی دوم به نام شوش ،نامگذاری شد .ناصرالدين شاه
می خواست بدين ترتيب سالی يك كشتی جنگی خريداری و نيروی دريايی ايران را احياء
نمايد .ليکن انگليسیها اجازه چنين كاری را به او ندادند.
مظفرالدين شاه نتوانست گامهای ارزندهای به سوی تقويت نيروی دريايی ايران بردارد.
ابتدا ناوی به نام مظفری به ظرفيت  623تن از بلژيك خريداری مینمايد و به تدريج 9
ناوچه بخاری به نامهای آذربايجان ،مازندران ،خراسان و گيالن نيز خريداری میگردد .اين
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وضع تا پايان زمامداری قاجاريه ادامه میيابد .در حالی كه روز بهروز از نفوذ ايران و
موجوديت نيروی دريايی ايران در خليج فارس كاسته میشود.
نیروي دریایي ایران در دوران معاصر

در بازی بزرگ بين دولتين انگلستان و روسيه كه يکی برای حفظ هندوستان برای خود
و ديگری برای چنگ انداختن به آن اقدام كرده و نقشهها میكشيدند و به اجرای آن
می پرداختند ،كشور عزيز ما ايران در حقيقت ميدان برخورد اين دو سياست بود .از اين
رهگذر خسارات و تلفات زيادی را متحمل شد .تا قبل از فروپاشی حکومت تزاری در روسيه،
دولت انگلستا ن در كشورهای اقماری امپراطوری تزاری با مسلح كردن قبايل و طوايف و از
طريق زير سلطه در آوردن رؤسای قبايل و عشاير امر مواجه با روسيه و پيشبرد سياستهای
خود را اعمال میكرد .اما پس از پيروزی بلشويكها در سال  1917و انقالب كمونيستی كه
در روسيه واقع شد ،دولت انگلستان متوجه اين مطلب گرديد كه سياست گذشته ديگر
جوابگوی محدود كردن روسيه نخواهد بود .بنابراين چون انگليسیها ايده كمونيستی را
همانند ميکروبی می دانستند كه منبع و منشأ آن سرزمين روسيه است ،سياست جديدی را
تحت عنوان قرنطينه آغاز كردند كه در آن كليه دولتهای پيرامونی روسيه شوروی بايستی
به نحوی باعث جلوگيری از نفوذ ميکروب كمونيسم به دنيای آزاد میشدند .از اين ديدگاه
ديگر دولتهای مركزی و يکپارچه در سرزمينهای پيرامون روسيه میتوانستند جوابگو
باشند .اين فکر جديد فرصتی را هم برای انگلستان ايجاد نمود و آن اينکه در شکل گذشته
اين دولت بايستی مخارج دارودستههای خود را پرداخت میكرد ،ليکن در شکل جديد ،اين
دولت مركزی بود كه با تشکيل ارتش واحد بايستی مخارج آن را نيز كه در حقيقت برای
اجرای سياست سد نفوذ كمونيسم ايجاد شده بود بپردازد .لذا اين موضوع ،هم فال بود هم
تماشايی كه تمام مخارجش از كيسه ملتهای ستمديده و تحت استعمار آن زمان تأمين
میشد .ايران اگرچه هيچگاه تحت استعمار نبوده و همواره دولت مستقل خود را داشته است،
ليکن توانايی و نفوذ انگلستان در ايران در حد گزينش صدر اعظمهای شاهان قاجار بود و آن
را نمیتوان انکار كرد .به هر ترتيب پس از سقوط امپراطوری عثمانی كه آن هم در راستای
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همين سياست و با تاكتيكهای خاص همان وضعيت صورت گرفت ،در عثمانی و تركيه
امروزی (عثمانی يك دولت اسالمی بود ولی تركيه يك دولت قومی تركی است) با روی كار
آوردن يك افسر از ارتش نوين تركيه به نام مصطفی كمال پاشا كه بعدها به او لقب آتاتورك
و يا پدر ترك ها دادند ،اين سياست را به مرحله عمل درآمد .بر اساس همين الگو در ايران
هم دنبال فردی میگشتند كه خصوصيات مورد نظر آنها را داشته باشد ،لذا با بررسیهای
سفارت انگلستان و شخص ژنرال ايرون سايد (فرمانده نيروهای انگليسی در شمال ايران كه
هماهنگ با روسهای سفيد عليه بلشويكها میجنگيد) كودتای ننگين  1299را راه انداخته
و سيد ضياء طباطبايی با كمك افسر قزاق گمنامی به نام رضا خان مير پنج ،تهران را تسخير
و دولت را سرنگون كرده و خود زمام امور را به دست گرفتند .پس از اينکه انگليسیها كامالً
از سرسپردگی رضا خان اطمينان يافتند ،وی در سال  1639تاجگذاری نمود و از اقداماتش
تشکيل ارتش جديد ايران بود .طبيعتاً نيروی دريايی كه در قسمتهای گذشته وضع و
حالش تشريح شد ،از جمله تشکيالتی بود كه بايد سامان میگرفت.
تا اين زمان نيروی دريايی ايران (اگر بتوان چنين نامی بدان داد) در اداره گمركات
بنادر جنوب و در سازمان كوچك و محدودی به نام شعبه بحريه اداره گمركات جنوب
خالصه می شد .اين شعبه نيز با آنکه دارای چند واحد دريايی ،از جمله كشتی تجاری يك
هزار تنی پرسپوليس ،كشتی تجاری  672تنی مظفری و كشتیهای  22تنی به نامهای
آذربايجان ،خراس ان ،گيالن و مازندران و چند فروند كرجی موتوری بود ،با اين حال در اثر
فقدان سازمان منسجم و عدم وجود كاركنان آزموده ،حتی موفق به انجام وظائف اصلی خود
نمیشد ،چه رسد به اينکه در موارد ديگر مورد استفاده قرار گيرد.
دولت انگليس به خصوص از هرج و مرج اوضاع خليج فارس استفاده كرده و با اغتنام از
فرصت و ظاهراً به عنوان جلوگيری از حمله دزدان دريايی و منع برده فروشی در خليج
فارس و جلوگيری از بسط قاچاق اسلحه و باألخره به نام حمايت از اعراب ساكن سواحل
جنوبی خليج فارس (همان دزدان دريايی كه در فصول قبل به آنها اشاره شد) جزيره هنگام
و پايگاه باسعيد را در جزيره قشم و در مدخل خليج فارس ،اشغال و با احداث بناها و مخازن
متعدد ،پايگاهی جهت نيروی دريايی خود فراهم ساخته و ناوهای خود را در آن مستقر كرده
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بود .از جمله اقداماتی كه سران دولتهای مركزی دست نشانده انگليسی در كشور تحت
سلطه بايستی رعايت می كردند ،از بين بردن سران عشاير و خوانينی بود كه تا قبل از اين
جيره خوار دولت انگليس بودند و حاال در جهت سياست ايجاد دولت مركزی و ارتش واحد،
بايستی سركوب و قوای مسلح آنها متالشی میگرديد .از جمله اين نفرات شيخ خزعل بود
كه در جنوب خوزستان برای خود دبدبه و كبکبهای به راه انداخته بود .مجله اطالعات ماهانه
شماره19ص 11مینويسد« :روزی كه غائله شيخ خزعل پايان يافت ،رضا خان از همراهان
پرسيد بحريه ما چند كشتی دارد؟ رئيس اركان حرب (رئيس ستاد) به عرض رساند ،قربان ما
بحريه نداريم و وزير درارايی قصه شعبه بحريه اداره گمركات را به عرض رسانيد».
در سال  1633شمسی ،دولت ايران با ايتاليا وارد مذاكره شد و از دولت مزبور خواستار اعزام دو
مستشار گرديد« .كماندان دلپراتو» به عنوان فرمانده و «كماندان دلبراتو» به عنوان مهندس به ايران
آمدند و مشغول مطالعه شدند .كارشناسان مزبور پس از ورود ،موضوع سازمان نيروی دريايی را مورد
بررسی قرار دادند و در نتيجه چنين تصميم گرفته شد كه  2فروند ناو توپدار به ظرفيت  923تن و 9
ناو توپدار هر كدام به ظرفيت  623تن به كارخانههای كشتیسازی ايتاليايی سفارش داده شود.
افسران ايتالياي ی پس از تصويب خريد ناوها ،به دولت گزارش دادند كه برای داشتن
نيروی دريايی ،قبل از هر چيز به دريانوردان ورزيده و آزموده نياز است و چون ايران فاقد
كاركنان واجد شرايط میباشد ،بهتر است همزمان با سفارش ناوها ،گروهی از افسران و
درجه داران جوان نيز برای آموختن فن دريانوردی به آن كشور اعزام شوند ،كه مورد تصويب
قرارگرفت .پس از تصويب بودجه تشکيل نيروی دريايی ،در جلسه  29اسفندماه سال 1633
در مجلس ملی ،اولين كاروان افسران جوان ايران به شرح زير به ايتاليا اعزام شدند:
 )1ستوانيکم عبداهلل ظلی.
 )2ستواندوم نصراهلل نقدی.
 )6ستواندوم حبيب اهلل شاهين.
اين سه نفر كه از بين افسران زمينی انتخاب شده بودند ،دورههای مختلف را برای
فرماندهی و هدايت ناوها در مؤسسههای مختلف نيروی دريايی ايتاليا به پايان رسانيدند.
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عالوه بر آن ها شش نفر زير نيز به عنوان دانشجو به دانشکده دريايی ليورنو اعزام شدند و از
سال  1633تا  1639دوره سه ساله اين دانشکده را به پايان رسانيدند:
 )1مرتضی دفتری.
 )2فرجاهلل بخشايش.
 )6علی زند.
 )9حسن ميالنيان.
 )2محمد پيشوا.
 )3مشکين نفس.
عالوه بر اين گروه ،چهار گروه ديگر نيز اعزام شدند كه افراد اين سه گروه كه اولين
كادر تحصيلكرده و تعليمديده نيروی دريايی ايران بودند ،نخستين گروه قربانيان نيز به
شمار میروند .زيرا در بامداد سوم شهريور عده زيادی از آنها به شهادت رسيدند.
قبل از ادامه روند تاريخ تشکيل نيروی دريايی نوين ايران ،شايد جالب باشد جريان امور
را از زبان كسی نقل كنيم كه در آن زمان در رأس سازمان جديدالتأسيس نيروی دريايی
قرارداشته است.
پس از اينکه دو مستشار ايتاليائی به ايران آمدند ،سلطان محمدعلی صفاری (بعدها
سرتيپ صفاری شهردار تهران) به رياست بحريه ايران منصوب شد .وی ماجرا را به اين شرح
بيان میكند:
« در دوران خدمت نظامی ،روزی از اركان حرب كل قشون ،حکمی به دستم رسيد كه
به رياست بحريه منصوب شدهام و بايد به كمك مشاورين و كارشناسان ايتاليائی ،برنامه
ايجاد سازمان بحريه را تدوين و تنظيم نمايم .خوب به خاطر دارم وقتی به سراغ اين مؤسسه
جديدالتأسيس رفتم ،پرسان و جويان در خيابان ايران مرا به خانهای راهنمايی كردند كه
دارای دو تابلو بود .تابلو مجله ارتش و امور بحريه ايران .معلوم شد اين دو مؤسسه در يك
مکان مستقر شدهاند .وارد شده از سربازی كه دم پلههای بنای يك طبقه قديمی ايستاده
بود ،جويای امور دفتر بحريه شدم .مرا به اطاقی هدايت كرد كه فقط سه ميز بود و يك
ستواندوم پشت يکی از ميزها به كار اشتغال داشت .اين افسر به پا خواسته ،احترام نظامی
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به جای آورده سؤال كرد چه كار دارم؟ خود را معرفی كرده پشت يکی از ميزها نشستم.
نوبت سؤال به من رسيد .پرسيدم :سازمان اين مؤسسه عبارت از چيست و تکليف از چه قرار
است؟ مستشاران ايتاليائی كجا هستند و چه میكنند؟ لحظهای بعد مستشاران آمدند و
خودم را به آنان معرفی كردم .افسران بسيار خونگرم و شادابی بودند .وظايفم را به اختصار
بيان كردند ،شمه ای از امور بحريه و اينکه بحريه نظامی عبارت از چيست ،توضيح دادند .از
معلومات و تحصيالتم پرسيدند و اجازه دادند شروع به كار كنم .در آن هنگام برنامه ده
ساله ای برای تشکيل نيروی دريايی تهيه و تدوين شده بود كه بايستی بنا به تعهدات
بين المللی به تصويب جامعه ملل كه بعد از جنگ جهانی اول تشکيل شده بود برسد .هنوز
تصويب آن ابالغ نشده بود ،اما قبل از وصول خبر از جامعه ملل ،سفارش  3فروند كشتی2 ،
فروند  923تنی و  9فروند  623تنی به كارخانجات ايتاليا داده شد».
تيمسار سرتيپ صفاری چگونگی آماده شدن و تحويل ناوها را بدين شرح بيان میكند:
«وقتی شروع به كار كردم از مقامات ايرانی مقيم ايتاليا گزارش رسيد كه كشتیها
حاضر و قريباً به آب انداخته خواهند شد .برای آوردن آنها به ايران بايستی افسران و افرادی
آماده نمود .بنا به همين اصل دريادار بايندر كه آن وقت درجه سرگردی داشت و افسر
توپخانه بود ،با چند تن از افسران صفوف مختلف ارتش مأمور شدند كه عده ای از افراد و
مالحان سابقه دار وظيفه سواحل جنوبی را از نواحی بوشهر و خرمشهر و آبادان جمعآوری
نموده و با خود به ايتاليا برده و تحت تعليمات نظامی و بحری قرار داده و پس از طی دوره و
تعليمات مربوطه ،كشتیها را به آبهای ايران بياورند .مرحوم دريادار بايندر با كمال دقت و
حوصله اين افراد را از بين عده كثيری از مشمولين وظيفه انتخاب نمود كه از هر جهت
لياقت و برازندگی داشته باشند.
اين افراد نزديك به  19ماه در ايتاليا تحت تعليم و آموزش گرفتند .افسران سرپرست
هم در اين مدت در دفاتر وزارت بحريه نظامی ايتاليا تقسيم و به كار مشغول شدند ،تا از
طريق اداره كردن امور بحريه نظامی كسب معلومات نمايند .همين كه تعدادی از افسران
دانشجو و افراد اعزامی آماده و مهيا شدند ،كشتیهای ششگانه با مساعدت و نظارت
فرماندهان و مکانيسينهای ايتاليائی به طرف ايران حركت نمودند».
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شش ناو ساخت ايتاليا كه روز  19آبانماه  1611در سواحل بوشهر در خليج فارس لنگر
انداختند و هسته مركزی و پايههای نخستين نيروی دريايی نوين ايران را تشکيل دادند،
دارای خصوصياتی به شرح زير بودند:
ناوهای ببر و پلنگ دارای ظرفيت  923تن و دارای  2توپ  139مم و  2توپ  73مم
ضدطياره و  2توپ مسلسل سنگين  7/3مم بودند .اين ناوها هر كدام  7تن افسر و  72تن
مالح و گروهبان داشتند .اين هر دو ناو متأسفانه در اولين حمله انگليسیها به خرمشهر و در
اثر مقاومتی كه كردند ،غرق شدند .ظرفيت كامل سوختگيری آنها  93تن و شعاع عمل
دريايی آنها اسماً  9333مايل و رسماً  9333مايل بود .چهار ناو ديگر به اسامی شهباز،
كركس ،سيمرغ و شاهين هر كدام  623تن ظرفيت داشته ،به  2توپ  73مم بحری 2 ،قبضه
مسلسل سنگين  7/3مم مسلح بوده و به تناسب وضعيت خود وسايل الزم را دارا بودند.
پس از اجرای مراس م در بوشهر ،ناوگان جديد ايران به سمت خرمشهر لنگر كشيد و
سازمان نيروی دريايی جنوب كه مركز آن در خرمشهر تعيين شده بود ،به فرماندهی
شادروان دريابان غالمعلی بايندر شروع به كار كرد .پس از تشکيل اين سازمان ،شعبه بحريه
جنوب نيز منحل شد و باقيمانده واحدهای قديمی ايران كه عبارت بود از سه ناوچه فرسوده
(آذربايجان ،گيالن ،مازندارن) ،كرجی موتوری چلچله و هفت فروند كرجی موتوری ديگر به
همراه كارگران و بودجه مربوطه برابر تصويب نامه هيئت وزيران به وزارت جنگ انتقال يافت.
ضمناً ناو يك هزار تنی همای متعلق به شيخ خزعل و ناوچه  72تنی شاهين كه در خرمشهر
تحويل لشکر سابق جنوب بود  ،به اين سازمان تحويل شد.
بدين ترتيب سازمان نيروی دريايی جنوب با واحدهای نامبرده به شرح زير در سه گروه
جداگانه عمليات خود را آغاز كرد:
دسته يکم :ناو ببر و  2ناو شهباز و سيمرغ.
دسته دوم :ناو پلنگ و  2ناو شاهرخ و كركس.
دسته سوم كه دسته ساحلی نامگذاری شده بود :شامل ناو يدكبر  933تنی ،ناوچه  72تنی
شاهين 13 ،كرجی موتوری مسلح ،كرجی تداركاتی كارون ،قايق موتوری چلچله 2 ،مخزن
شناور 6 ،كرجی بندری.



 929معارف جنگ

پس از استقرار نخستين پايگاه دريايی ايرانی در بندر خرمشهر ،برای تعمير كشتیهای
جنگی و ناوچه ها  ،ضرورت خريد يك حوض شناور مورد توجه قرار گرفت و نسبت به تهيه
آن اقدام شد.
سوم شهریور  1320و انهدام نیروي دریایي

سحرگاه سوم شهريورماه  1623نيروهای انگليس و شوروی بدون توجه به بیطرفی ايران،
كشور ما را در پهنه وسيعی از شمال و جنوب و بخشهايی از نوار مرزی غرب مورد تهاجم قرار
دادند .بیشك اين واقعه يکی از نقاط عطف و سرفصلهای مهم تاريخ معاصر ايران است ،ولی
بررسی پيرامون اين رويداد خارج از مطالب ما است .اما عواملی چند كه بخش بزرگی از اين
حوادث را با مطالب حاضر مربوط میسازد به طور خالصه آورده میشود.
نخست اينکه :اگرچه تهاجم به طور ناگهانی و بدون اعالم جنگ و اطالع رسمی قبلی
صورت گرفت ،واحدهايی از نيروی مسلح ايران ،با ابتکار شخصی و شخصاً به خاطر سوگندی
كه در راه دفاع از اين مرز و بوم ياد كرده بودند ،دست به مقاومتی قهرمانانه زدند .در اين ميان،
افسران و افراد نيروی دريايی در اين مقاومتهای شجاعانه ،بیترديد مقام اول را دارند.
ديگر اينکه :با وجود لطمه بزرگی كه هجوم و اشغال بيگانه به اين سرزمين آورد ،پارهای
مقاومتها و پايداریها مخصوصاً نفرات نيروی دريايی چنان حماسهای از شهامت و شجاعت
به وجود آوردند كه سرمشق و درس فراموشنشدنی از ايران دوستی به همگان داد.
مدتها قبل از وقايع سوم شهريور و از اوايل جنگ جهانی دوم ،پنج كشتی آلمانی به
بندر شاهپور (بندر امام فعلی) آمده و در اين بندر پناهنده شدند .چندی بعد نيز  6كشتی
ايتاليايی به آنها پيوستند .لذا اين بندر به صورت يك بندر حساس درآمد .از طرفی
دولتهای انگليس و شوروی چند يادداشت سياسی به ايران ارسال كرده بودند كه
آلمانیهای مأمور در امور ايران را از كشور خارج نمايد.
به هر ترتيب ساعت  9بامداد روز سوم شهريور سال  ،1623سر ريدرز بوالرد وزير مختار
انگليس و اسميرونوف سفير كبير شوروی ،يادداشت مشترك خود را به منصورالملك نخست
وزير ،مبنی بر شروع حمله نيروهای متفقين به ايران ،تسليم كردند .نخستين منطقه ،روز
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سوم شهريور در شمال بمباران شد .سواحل بندر انزلی محل ديدهبانی مأموران ايران بود كه
باعث كشته شدن چند سرباز و درجهدار شد .پس از آن تا شب هنگام ،بمباران به تناوب
ادامه داشت .در ساعت  2333هشت فروند ناو شوروی كه از صبح در آبهای خزر و سواحل
شفارود ديده می شدند ،به نزديکی ساحل رسيدند .صبح چهارم شهريور ،هواپيماها و ناوها،
بندر انزلی را بمباران كردند .طی اين بمباران كه تا حوالی ظهر ادامه يافت ،ناوگان مختصر
ايران در انزلی به دست شورویها افتاد .ناوسروان يداله بايندر (برادر دريادار غالمعباس
بايندر) همراه گروهی ديگر از كاركنان به شهادت رسيد .بدين ترتيب پرونده نيروی دريايی
در شمال بسته شد.
در بندر امام (شاهپور سابق) ،ناوهای كركس و شهاب و  2فروند قايق موتوری و حوض
شناور تعميراتی نيروی دريايی استقرار داشتند .همان طوری كه گفته شد ،هشت فروند
كشتی آلمانی و ايتاليايی نيز به اسکلهها چسبيده بودند .اين بندر درست در ساعت  9بامداد
روز سوم شهريور با آتش مداوم رزمناوهای انگليسی مواجه شد .تمام واحدها از جمله ناوگان
ايرانی و كشتیهای آلمانی و ايتاليايی غافلگير شدند .خارجیها تصميم به غرق شناورهای
خود گرفتند .يك فروند از كشتیهای خارجی كامالً غرق شد و يك فروند نيز به پهلو به گل
نشست .ساير كشتیها كه همگی به گِل نشسته بودند با تعدادی از خدمه به اسارت
انگليسیها درآمدند .رزمناو كمبالی انگليسی با ظرفيت  12هزار تن با آتش مداوم توپخانه
روی بندر و شناورها باعث گرديد پس از نبردی سخت بين نفرات ناوهای ايران و ديگر
ناوهای انگليسی ،سرانجام ناوهای شهباز و كركس و حوض شناور و ساير قايقهای موتوری
به تصرف آنها درآيند .ناخدا يکم ظلی فرمانده بندر و ناوسروان رسائی فرمانده شهباز و
ناوسروان فزونی فرمانده كركس نيز اسير میگردند.
در آبادان ،شب قبل از سوم شهريور ،گروهی از ايرانيان مخصوصاً افسران نيروی دريايی به
مجلس ضيافت آندرسن رئيس كشتيرانی شركت نفت دعوت شده بودند ،تمام اين مراسم
بدان خاطر بود كه درست در همان لحظات نبرد ،ناوهای انگليسی در تاريکی شب به سواحل
ايران نزديك شوند و افراد مورد نظر را در خشکی پياده نمايند.
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درست رأس ساعت چهار صبح صدايی مهيب ،مردم آبادان را از خواب بيدار كرد كه
مربوط به شليك توپهای پياپی بود كه از خليج فارس و دهانه شطالعرب برمیخواست و
گلولههای آن در نزديکی ناو پلنگ كه در اسکله شماره  7روبهروی دادگستری پهلو گرفته
بود ،منفجر میشد.
ناخدا ميالنيان ،فرمانده ناو كه تازه از ضيافت انگليسیها بازگشته و به خواب نرفته بود ،با
صدای اولين انفجار ،خود را به صحنه میرساند .درست در همين هنگام ،با انفجار يك گلوله
توپ در كنار وی ،بدن قطعه قطعه شدهاش روی عرشه ناو میافتد.
دريادار بايندر فرمانده نيروی دريايی جنوب كه از صدای شليك گلولهها بيدار شده بود،
همراه ناوسروان مکرینژاد سراسيمه عازم بندر بود كه در راه با يك گروه انگليسی برخورد و
پس از اينکه دستور آنها را مبنی بر اسارت نپذيرفته و با جنگ و گريز قصد زدن به رودخانه
و شنا كردن برای رسيدن به شناورها را داشتند ،توسط انگليسیها به رگبار بسته شدند و
شهيد میشوند .هنگامی كه جسد نيمهجان بايندر و مکرینژاد در ساختمان بیسيم آبادان
روی زمين افتاد ،آخرين آثار ناو پلنگ سر به زير آب فرو میبرد و ناو ببر نيز در حالیكه به
پهلو خوابيده بود در شعلههای آتش میسوخت.
بدين ترتيب نيروی دريايی ايران ناوهای ببر و پلنگ و چند فروند از كشتیهای ساحلی
خود را از دست داد و ششصد نفر ناوی دالور و فرماندهانی به شهادت رسيدند .از جمله:
دريابان غالمعلی بايندر فرمانده نيروی دريايی جنوب

ناخدا دوم نصراهلل نقدی

ناخدا سوم حسن ميالنيان

ناو سروان حسن كهنموئی

ناوسروان يداهلل بايندر

ناوسروان مکرینژاد

ناوبانيکم مهدی رياضی

ناوبانيکم ابراهيم هرسيچی

ناوبانسوم جعفر مسگرزاده

استواردوم جواد پرستنده

مهناویيکم حسين تكمرزبان

مهناویيکم جواد همراز

مهناویيکم محمد ابراهيم طاهری

مهناویيکم محمد ربيعگيالنی

مهناویدوم هاشم واحدی

مهناوی دوم اسماعيل يوسفی

مهناویدوم محمود پورثابت

مهناویدوم سرفرازی
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در اينجا بخشی از خاطرات ناو سروان فرج اهلل رسائی ،فرمانده ناو شهباز كه در بندر
امام مورد حمله انگليسیها واقع شدند ،آورده میشود  .وی بعدها با درجه دريابدی به
فرماندهی نيروی دريايی رسيد .انگليسی ها وقتی ناو شهباز را تصرف كردند ،برای اينکه
كاركنان ناو را مجبور به راهاندازی آن برای بردن به بصره و سپس هندوستان بنمايند ،آن-
ها را تحت آزار و شکنجه قرار می دهند ،دريابد رسائی مینويسد « :برای اينکه دستگاههای
بی سيم ناو را به كار بيندازند ،اسلحه ای را بر روی شقيقه ناوبان انصاری افسر مخابرات ناو
گذارده و می خواستند با تهديد او را وادار به ع مل نمايند .ولی اين افسر با كمال رشادت
گفت :من به هيچ وجه زير بار نخواهم رفت و به ميهن خود خيانت نخواهم كرد .جالب
اينکه همين افسر كه اعتقادات شديد مذهبی داشت ،پس از شهريور  29به علت بدی وضع
مالی ،حتی پول خريد قند و چای برای افطار روزه خود نداشت ،ولی نه فقط در مقابل
تهديد تسليم نشد ،حتی در مقابل تطميع كه به او گفتند اگر برای ما كار كنيد ،عالوه بر
مزايای زيادی كه خواهيد داشت ،آينده خوبی نيز در انتظار شماست ،حاضر به همکاری
نشد و اصالت ،ايمان و اعتقاد خود را عمالً نشان داد».
نیروي دریایي پس از جنگ جهاني دوم

در سال  1622پس از وقايع آذربايجان ،سپهبد جهانبانی وزير كشور وقت ايران ،راجع به
اشاعه قاچاق در خليج فارس گزارشی تقديم به هيئت دولت مینمايد و سپس مقرر میشود
با توجه به رواج قاچاق در خليج فارس ،با انگليسیها مذاكره شود كه به جای كشتیهای
ايران كه غرق نمودهاند يا كشتیهای جديد به دولت ايران بدهند و يا اينکه وسائلی در
اختيار بگذارند .دولت انگليس به وسيله وابستگی نظامی خود اطالع داد كه حاضر است 9
فروند ناو  623تنی را كه پس از وقايع شهريور  23از آنها در هندوستان استفاده مینمود،
تحويل دهد.
دولت ايران به متفقين اعالم مینمايد كه چون در زمان جنگ بدون توجه به مقررات
جنگی ،ناوها و ناوچههای نيروی دريايی ايران را كه يك نيروی معترضی نبودند ،منهدم
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نمودهاند ،لذا بايستی نه فقط غرامت ناوهای غرق شده را بپردازد ،بلکه تعدادی افسر برای
نيروی دريايی آموزش دهند.
دولت انگليس نه به عنوان پرداخت غرامت ،بلکه تحت عنوان اينکه دول متحدی هستيم
و به اتفاق يکديگر عليه آلمان نازی و دول محور به جنگ پيوستيم ،به جای ناوهای ببر و
پلنگ سابق دو ناو ديگر تحويل دادند كه به ياد ناوهای غرق شده ،ببر و پلنگ نامگذاری
شدند .ناوهای شاهرخ ،شهباز ،سيمرغ ،كركس و يدكبر را نيز كه از نيروی دريايی گرفته
بودند ،مجدداً در سال  1623پس دادند.
هيئتی به اتفاق تيمسار شاهين و تيمسار صفائی برای تحويل گرفتن ناوها به انگلستان رفت.
آنها اظهار داشتند كه به جای  6233تن ظرفيت ناوی كه از نيروی دريايی ايران غرق كردهاند،
واحد شناوری به همان ظرفيت تحويل خواهند داد .لذا دو ناوی كه بعداً ببر و پلنگ ناميده شد و
دو ناوچه  23تنی به نام «عسلو» و «تهماد» و جمعاً با ظرفيت  6233تن به نيروی دريايی ايران
تحويل شد .البته شادروان اسماعيل رائين نويسنده كتاب دريانوردی ايرانيان ،در جلد دوم صفحه
 939میگويد« :و اما ناو كركس كه ديديم چگونه باقی مانده افسران و افراد نيروی دريايی ايران
را به اسارت برد و در بصره به دست زندانبانان انگليسی سپرده شد ،هرگز به ايران بازگردانده نشد.
زيرا اين ناو را انگليسیها متالشی كرده و به مصرف تعمير ناوهای خود رسانيده بودند»
مقامات شوروی نيز كه نيروی دريايی مختصر ايران را در بحر خزر مصادره كرده بودند،
در همين هنگام  6فروند ناوچههای نيروی دريايی را به مأموران وزارت جنگ ايران در بندر
انزلی تحويل دادند .بدين ترتيب مقدمات تشکيل مجدد نيروی دريايی ايران تدارك ديده
شد .سرانجام در نيمه دوم سال  1622سازمان نيروی دريايی ايران در شمال و جنوب با
واحدهايی كه از دو نيروی مهاجم باز پس گرفته بودند ،موجوديت خود را اعالم داشت.
در سالهای بعد نيروی دريايی ايران ،اقدام به توسعه پايگاهها و مناطق استقرار خود نمود
و تعدادی واحد شناور و پروازی نيز خريداری و به سازمان آن افزوده شد .طوری كه در 19
آبانماه  1699و در سی و هشتمين سال تأسيس نيروی دريايی ( 19آبان  )1611اسامی و
مشخصات يگانهای موجود در اين نيرو به نقل از گاهنامه ويژه دريا به شرح زير بوده است:

تاريخچه نيروی دريايی ايران

 6 فروند ناوشکن سنگين به ترتيب ببر ،پلنگ و آرتميز مجهز به سکوی پرتاب
موشك و توپهای ضدسطحی؛ جمعاً به ظرفيت  9933تن.
 9 فروند مينروب كرانهای به ترتيب بايندر ،نقدی ،ميالنيان ،كهنموئی؛ جمعاً
به ظرفيت  9223تن.
 2 فروند مينروب رودخانهای به ترتيب هرسيچی و رياضی؛ جمعاً به ظرفيت
 973تن.
 6 فروند ناوچه گشتی توپدار به ترتيب بهرام ،پروين و ناهيد؛ جمعاً به ظرفيت
 969تن.
 9 فروند ناوچه گشتی توپدار به ترتيب كيوان ،مهران ،تيران و ماهان؛ جمعاً به ظرفيت
 929تن.
 ناوچههای نوع ظهره؛ جمعاً  229تن.
 ناوچههای گشتی سرويس؛  99تن.
 ناوهای لجستيکی و تعميراتی سهراب ،لنگه ،چابهار و حوضهای شناور؛ جمعاً
به ظرفيت  13333تن.
 هواناوهای نوع  113 SRN6تن.
 هواناوهای نوع  133 BH7تن.
عالوه بر يگانهای فوق سازمان هوا دريای نيروی دريايی كه جديداً تأسيس شده بود،
شامل اسکادران هلیكوپترهای ضدسطحی  )jetanger( 233و  )UH-1( 232و هلی-
كوپترهای  SH6Dضدزيردريايی گرديد.
در اين سال تناژ نيروی شناوری در حدود چهل هزار تن و نسبت به سال  1622كه
 6233تن بود ،حدوداً  12برابر شده بود ،ستاد نيروی دريايی از ساختمان يك طبقه محقر
خيابان ايران به يك محوطه وسيع و مجهز در چهارراه قصر تهران انتقال يافته و برای
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پشتيبانی يگانهای شناور ،پايگاههايی در خرمشهر ،آبادان ،خسروآباد ،خارك ،بوشهر ،بندر
عباس ،بندر انزلی ،رشت و سيرجان احداث شده

بود1.

 .1منبع اصلی مطالب ارائه شده درباره تاريخچه نيروی دريايی كتاب «2233سال به روی درياها» تأليف دريابد فرج اهلل رسائی،
میباشد.

وضعيت نيروی دريايی عراق قبل از تهاجم


وضعیت نیروي دریایي عراق قبل از تهاجم

 )1پیدایش نیروي دریایي ( سال  ،)1936تاریخچه تشكیل و رونـد رو به تكامـل نیروي دریایي
عـراق

مرحله اول 1967ـ1927

مأموريت رودخانهای و محدود

مرحله دوم  1929ـ 1939

ورود ناوچههای اژدرافکن

مرحله سوم  1939ـ 1991

ورود يگانهای سبك و سنگين

 )2جغرافیـاي عراق مرتبط با دریـا

طول مرز آبی با خليج فارس

 29كيلومتر

مرز مشترك آبی با ج.ا.ايران

كانال اروندرود ( 73مايل)

بنادر عمده

بصره ـ فاو ـ امالقصر

پايگاههای دريايی

بصره (ستاد)  /امالقصر (ثانويه)

* دريادار دوم محمد ساريخانی.
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 )3معاهدههاي دفاعي و خریدهاي عمده تسلیحاتي دریایي عراق

تاريخ

آوريل  1972با شوروی

منظور كلی

دسترسی شوروی به ام القصر

تقويت نيروهای مسلح عراق
___________________________________
آگوست  1973با شوروی
تاريخ
منظور كلی

استقرار ناوگان شوروی در ام القصر
واگذاری ده فروند فريگيت به عراق

___________________________________
فوريه  1993با ايتاليا
تاريخ
منظور كلی

ساخت چهارفروند فريگت كالس

،Lupo

شش

فروند كوروت ،يك فروند لجستيکی جهت نيروی دريايی عراق

 )4توان نیروي دریایي عراق

بررسی توان ني روی دريايی عراق در اين مقطع از ابعاد مختلف مشروحه زير مد نظر
قرار میگيرد:

وضعيت نيروی دريايی عراق قبل از تهاجم

پرسنلـی ،تجهيـزات ،يگانهای شناور ،موشکــی ،ميـن.
توان نیروي دریایي عـراق :پرسنلـي

بالغ بر پنج هزار نفر كادر ،تعدادی نيروهای وظيفه ،مشتشاران خارجی
تـوان نیروي دریایي عـراق :تجهیـزات :یگانهاي شناور

كوروت كالس

SO1

 6فروند

ناوچههای كالس

OSAII

 9فروند

ناوچههای كالس

OSAI

 9فروند

ناوچههای اژدرافکن P3

ناوچههای توپدار كالس

12فروند
POLUCHAT

 2فروند

ناوچههای گشتی زهوك

 9فروند

يگانهای توپدار گشت ساحلی

 9فروند

POLNOCHNIY

 6فروند

نيروبركالس

مينروب كالس T96

 2فروند

مينروب كالس YEVGENYA

 6فروند

فريگت آموزشی ابن خالدوم

 1فروند

تـوان نیروي دریایي عـراق :تجهیـزات :موشكي

يکی از تسليحات مهم و مؤثری كه عراق خريداری نمود را موشكهای

SILKWORM

میتوان نام برد كه در حد انبوه در اختيار داشت ،اين موشكها از نوع ساحل به دريا و با برد
حدود  133كيلومتر هستند.
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منطقه تحت پوشش با موشكهاي ساحل به دریا

تـوان نیروي دریایي عـراق :تجهیـزات :مین

عراق از انواع مختلف مينهای دريايی و در حد انبوه برخوردار بود.
نگاهي بر توان و وضعیت نیروي دریایي عراق در آغاز جنگ تحمیلي

كشور عراق كمترين ساحل دريايی و مرز آبی در خليج هميشه فارس را دارد .طول مرز
آبی در خليج فارس 29كيلومتر است كه در اين سواحل تنها يك بندر به نام امالقصر وجود
دارد كه از طريق كانال خور عبداهلل به دريا راه دارد .از طرفی اين بندر ،بندر مادر و پايگاه
اصلی نيروی دريايی عراق محسوب نمیگرديد و صرفاً يك بندر تجاری بود.
بندر مادر و اصلی نيروی دريايی عراق بندر بصره بود كه در انتهای آبراه شط العرب قرار
دارد .اين آبراه از طريق اروندرود به خليج فارس مرتبط میگردد  .در واقع آبراه ورودی به
بندر بصره از كانال اروندرود كه مرز مشترك ايران و عراق است به دهانه اروندرود در خليج
فارس راه دارد و در اين مسير بنادر مهم ايرانی خرمشهر ،آبادان و خسروآباد قرار دارند.

وضعيت نيروی دريايی عراق قبل از تهاجم

پايگاه دريايی خرمشهر با استعدادی قابل توجه و سابقه طوالنی از گذشتههای دور تا
شروع جنگ تحميلی ضمن سيادت و حفظ امنيت مرزهای شمالی و اروندرود ،نظارت كامل بر
نيروی دريايی عراق داشته و همواره كليه حركتهای آنان از اين طريق تحت كنترل قرار
داشت.
آنچه از نيروی دريايی عراق و روند پيشرفت آنها مشاهده میگرديد حاكی از ورود
تجهيزات و يگانهای شنـاور جديـد (عمدتاً از بلوك شرق) بود .با ورود ناوچه های موشكانداز
اُزا ( )OSAظاهراً نيروی دريايی عراق قدرت بيشتری گرفت ،ولی از آنجايی كه اين ناوچهها در
بندر بصره مسقر بودند ،عمالً دسترسی مناسب و سريعی به دريا نداشتند .ناوچهها را در طول
كانال تا دريای آزاد يدك نموده و سپس در اختيار پرسنل قرار میدادند .موشكهای موجود در
اين ناوچهها از نوع

STYX

بود .گرچه از جهت استفاده و كاربری با موشكهای غربی قابل

مقايسه نبودند و در واقع محدوديتهايی داشته و زمان بيشتری برای شليك نياز داشتند ،ولی
عراق درحد انبوه از شوروی دريافت كرده و محدوديتی در اين رابطه نداشت.
همانطوری كه در معاهدههای نظامی عراق مالحظه میفرمائيد ،بيشتر سالحهای عراق از
طريق شوروی تأمين میگرديد و در عوض شوروی به دنبال اين بود كه در شمال خليج فارس
جـای پـای خود را هرچـه بيشتر گسترش داده و بـه پايگاه امالقصر دسترسی پيدا كنـد.
ورود تسليحات روسی بـه عراق در حد وفـور و غيرقابل تصور از دريا تداوم داشت.
گرچه از تنگه هرمز تا ورودی امالقصر كليه ترددها تحت كنترل نيروی دريايی ايران بوده تا
جريان ورود تسليحات به عراق ثبت گردد ،ليکن بسياری از تسليحات در انبارهای داخلی
كشتیها و دور از چشم حمل میگرديد و به طور اخص شناورهای حامل تسليحات بدون
توقف در لنگرگاهها وارد امالقصر میگرديدند و معموالً در تاريکی شب اين قسمت را طی
میكردند.
يکی از تسليحات مهم و مؤثری كه عراق خريداری نمود موشكهای  SILKWORMرا

می توان نام برد كه در حد انبوه در اختيار داشت و در طول مدت جنگ همواره از آن استفاده
كرد ،تا بدينوسيله آبراههای ما را ناامن سازد .ولی غافل از ابتکار و علم غيورمردان نيروی
دريايی بود ،زيرا بيشتر اين موشكها به هدف واقعی اصابت نکرده و بیتأثير ماندنـد.
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اين موشكها تا حدود جزيره خارك ،سکوهای فروزان ،ابوذر ،نوروز ،بحرگان و مهمتر از
همه آبراه حياتی خورموسی را تحت پوشش قرار داشتند و اگر ابتکار و دانش باال و تاكتيك
منحصر بفرد پرسنل نيروی دريايی نبـود ،میتوانست با كسب موفقيـت باعث بسته شدن
آبراههای صادرات و واردات ما گردد كه به طور جدی امنيت كشور و سرنوشت جنگ به آن
بستگی داشت.
توان واستفاده عراق از مین دریایي

عراق در شروع جنگ تحميلی انواع مينهای دريايی را در اختيار داشت و از آنها در
حد وفـور استفاده كرد.
از آنجايی كه در ماههای اوليه جنگ آبراههای عراق مسدود شد و عمالً شناورهای عراقی
ـ چه نظامی و چه تجاری ـ در دريا تردد نداشته يا بسيار ناچيز بود ،ناامن كردن اين منطقه به
وسيله مين مد نظر آنها قرار گرفت و حتی در بسياری از موارد به صورت سرگردان و شناور
مينها را در دريا رها كرده و بر خالف اصول و قوانين بينالمللی درياها اين وسيله را مورد
استفاده قرار دادند كه اين نيز نتوانست مسيرهای دريانوردی و آبراههای ما را مختل يا مسدود
كند ،شيوههای مختلف مينروبـی و گريز از خطر مين در نيروی دريايی ارتش جمهوری
اسالمی ايران مورد استفاده قرار گرفت و الحمدهلل اين حيله و فعاليت دشمن نيز با تالش
هميشگی و مستمر خنثی گرديد.
نقاط قوت و ضعف نیروي دریایي عـراق
نقاط قوت:

 )1آمادگی قبلی برای شروع جنگ

 )2باالبودن نظم و انضباط

 )6حمايتهای جهانی

 )9پشتيبانی تسليحاتی

نقاط ضعف:

 )1ضعف آموزش
 )2كمبود تجربه دريانوردی
 )6ضعف ايمان و اعتقاد پرسنل به جنگ

وضعيت نيروی دريايی عراق قبل از تهاجم

 )9ضعف و كمبود دانش فنی و تاكتيکی كاركنان
 )2ساحـل كـم
 )3نداشتن بنادر مناسب در دريـا
جمع بندي و نظریات کلي

با توجه به آنچه گفته شد در آغاز جنگ تحميلی نيروی دريايی جمهوری اسالمی
ايـران در وضيعت نيرويی نسبتاً قویتری نسبت به عراق بود و با شناخت قبلی از توان
دشمن و آموزش باالي ی كه در نيروی دريايی جمهوری اسالمی ايران وجود داشت ،ضربات
مهلك و مقتدرانه در ماه های آغازين جنگ به پيکر نيروی دريايی عراق وارد شد و نهايتاً در
هفتم آذر  1629در عمليات غرورآفرين مرواريد ،موفقيت بااليی كسب كرده و برتری كامل
در دريا به اثبات رسيد .از همان روزهای اول جنگ با سيادت كامل ،نيروی دريايی توانست
كليه آبراههای عراق را مسدود و از صادرات و واردات آنها از طريق دريـا جلوگيری نمايد.
مهمتر از همه اينکه با تصرف سکوهای البکر و االميه عراق در هفتم آذر  ،1629نه تنها يك
پايگاه مقدم عراق منهدم گرديد ،بلکه  %72كل صادرات عـراق كه از اين طريق انجام می-
گرديد ،قطـع و در واقع شاهرگ حياتی عراق مسدود گرديد؛ ليکن اين روز نقطه عطف و
مرحله جديدی از جنگ دريايی گرديد كه به مراتب مشکلتر از قبل بود.
شکست عراق در دريا عمالً در واقع قطع منافع بسياری از كشورهای حامی عراق
(ابرقدرتهای غرب و شرق و كشورهای عربی منطقه و فرامنطقهای) را در پی داشت و
خوشايند آنها نبود و بالفاصله از اين تاريخ به بعد هر آنچه كه توانستند انجام دادند تا بلکه
سيادت دريايی ايران را خدشهدار كرده و پيروزی را به عراق برگرداند .در اين راستا از هيچ-
گونه كمكهای اقتصادی و نظامی فروگذار نکردند .مدرنترين سالحهای مؤثر و عملكننده
در دريا را به عراق دادند و حتی در بعضی موارد به صورت استيجاری هواپيما و موشك با
خلبانان مزدور در اختيار عراق قرار دادند .از جمله عمده اين تسليحات میتوان موارد زيرين
را برشمرد:
 )1تجهيزات بروز و مدرن جمعآوری اطالعات الکترونيکی.
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 )2اطالعات بروز ماهوارهای.
 )6هواپيماهای ميراژ  2333فرانسوی با موشكهای اگزوست.
 )9هواپيماهای سوپراتاندارد فرانسوی (استيجاری) با موشكهای اگزوست.
 )2هلیكوپترهای ضدسطحی سوپرفرلون با موشكهای مدرن اگزوست.
با در اختيار گرفتن كمكها و تجهيزات و تسليحات مدرن و بروز در واقع عراق حوزه عملياتی
و تأثير خود را تا تنگه هرمـز گسترش داد و امنيت كشتيرانی را مورد تهديد خود قرار میداد.
آنهايی كه فکر میكنند جنگ دريايی در هفتم آذر  1629تمام شد ،كامالً در اشتباه
هستند .درواقع جنگ دريايی از اين تاريخ به شدت بيشتر آغاز و هر روز بيشتر از روز قبل ما
در مقابل تکنولوژی مدرن نظامی جهان قرار میگرفتيم.
از آنجايی كه امنيت كشور ،اقتصاد كشور ،سرنوشت جنگ ،تأمين نيازمندیهای
عمومی و ...به باز بودن آبراههای ما بستگی مستقيم داشت ،نيروی دريايی ارتش جمهوری
اسالمی ايران سنگينی اين وظيفه را روز به روز بيشتر احساس نموده و با تفکر و ايثارگری و
از جان گذشتگی به طور صد درصد و با موفقيت كامل تا آخرين روز جنگ مأموريت خود را
انجام داد و در يك كالم پيروزی مطلق در دريا را در مقابل عراق كسب نمود .چگونگی
عمليات ،تاكتيك ها ،تغيير شرايط و استفاده از منابع موجود خود شرح مفصل دارد كه در
جای خود بايد كتابها از آن نوشت تا در اختيار نسل آينده قرار گيرد.
خالصه اينکه اگر نيروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی نمیتوانست فعاليتهای شديد
و مداوم عراق را برای ايجاد اختالل و جلوگيری از تردد كشتیرانی تجاری و نفتكش ايران
خنثی نموده و صادرات و واردات جمهوری اسالمی ايران را تحت حفاظت و اسکورت
شناورهای خود و پشتيبانی هوايی نيروی هوايی ميسر و امکانپذير سازد ،ما نه پولی برای
خرج كردن و نه مواد غذايی الزم برای خوردن در اختيار داشتيم و در واقع نيروی دريايی
توان مالی كشور را به صورت صادرات و تهيه اقالم اساسی مورد نياز برای كشور به صورت
واردات حفظ نمود.
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نقش نیروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران در دفاع

مقدس

اهمیت دریا

بيش از چهارپنجم از سطح كره زمين توسط درياها پوشانده شده است .كليه كشورهايی
كه به درياهای آزاد راه دارند از طريق آبراههای بينالمللی میتوانند در اقصی نقاط جهان با
يکديگر ارتباط داشته و از ديرباز تجارت از طريق دريا رونق بسيار داشته است .كشورهايی كه
در مجاورت دريا قرار دارند میتوانند از اين طريق كاالهای مورد نياز و همچنين توليدات
خود را در حجم باال و با ارزانترين قيمت حمل نمايند كه اين موضوع در صادرات و واردات
هر كشور نقش مهم و بهسزايی دارد.
از سوی ديگر استفاده از منابع بستر دريا و همچنين منابع غذايی موجود در درياها،
اهميت آن را دوچندان افزايش میدهد.
عالوه بر استفاده های اقتصادی ،ارتباط مستقيم با ديگر كشورها موجب تبادل دانش و
فرهنگ و گسترش فرهنگ غنی هر كشور در ديگر كشورها خواهد شد ،چنانکه فرهنگ
اسالمی و ايرانی از طريق دريانوردی به كشورهای واقع در حاشيه اقيانوس هند و حتی خاور
دور گسترش يافت.
قدرت دریایي

قدرت دريايی عبارت است از مجموعهای از وسايل و توانمندیهايی كه امکان استفاده
يك كشور را از دريا ممکن مینمايد  .به طور خالصه میتوان گفت كه قدرت دريايی عبارت
است از توانايی عمل در دريا .وسايل و اجزاء قدرت دريايی عبارتند از:
 ناوگان نظامی
 ناوگان غيرنظامی (تجاری و نفتکش)
 بنادر و تجهيزات بندری
 پايگاههای دريايی
 مراكز آموزش دريايی (دانش دريايی)
 صنايع دريايی (شامل ساخت و تعميرات تجهيزات دريايی)

* دريادار حبيب اهلل سياری.
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مأموریت نیروي دریایي

نيروی دريايی وظيفه دارد كه خطوط مواصالتی دريايی را برای استفاده كشور از اين
آبراه ها باز نگاه داشته و امنيت دريايی جزاير و بنادر جمهوری اسالمی ايران را تأمين كرده و
از منافع كشور در آب های ساحلی و فالت قاره دفاع نمايد .همچنين وظيفه دارد در مواقع
بحران و جنگ ،خطوط مواصالتی و معابر وصولی دشمن را مسدود نموده و از استفاده دشمن
از دريا جلوگيری كند.
مناطق و پایگاههاي عملیاتي نداجا

ايران دارای نزديك به دو هزار كيلومتر مرز آبی در كنار دريای عمان و خليج فارس از
خليج گواتر در كنار اقيانوس هند و در همسايگی كشور پاكستان تا دهانه اروندرود در منتهی
اليه شمالغربی خليج فارس و در همسايگی كشور عراق میباشد.

بديهی است كه تأمين امنيت اين مرز آبی طوالنی نيازمند داشتن تجهيزات و پايگاههای
مناسب است  .با توجه به اينکه داشتن نيروی دريايی در سالهای متمادی به فراموشی
سپرده شده بود و از فکر ايجاد مجدد نيروی دريايی چندان نمیگذشت ،لذا اين نيرو را
میتوان نيرويی نوپا دانست و با توجه به تکنولوژی خاص تجهيزات دريايی ،اين تجهيزات
گرانبها بوده و همچنين به دليل ساختار ويژه پايگاههای دريايی در كنار و داخل آب ،ساخت
اين پايگاهها هزينهبر بوده و مستلزم زمان نسبتا زيادی است  .در نتيجه امکان گسترش سريع
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پايگاههای دريايی وجود ندارد .لذا قبل از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی ،اقداماتی جهت
گسترش پايگاههای دريايی با ساخت پايگاههای جديد در چابهار و عسلويه به عمل آمده بود.

در سال  1629نداجا دارای سه منطقه دريايی و تعدادی ايستگاه دريايی در سواحل
جنوبی كشور بود .همچنين دارای مراكز آموزشی افسری و درجهداری و تخصصی تکاوری و
يك پايگاه پشتيبانی بود.
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مناطق و پایگاههاي دریایي تابعه نداجا در دوران جنگ تحمیلي
نداجا

منطقه يکم

منطقه دوم

منطقه سوم

دريايی بندرعباس

دريايی بوشهر

دريايی خرمشهر

ايستگاههای
دريايی

پايگاه دريايی خارك
مراکز آموزشي و پشتیباني تابعه نداجا
نداجا

دانشگاه علوم

فرماندهی آموزش

مركز آموزش

پايگاه پشتيبانی
سيرجان

دريايی نوشهر تخصصهای دريايی انزلی تکاوران منجيل

یگانهاي عملیاتي مستقر در هر یك از مناطق دریایي عبارت بودند از:
منطقه یكم دریایي بندرعباس
ناوتیپ یگانهاي شناور

ایستگاههاي دریایي

هوادریا

 -ناوگره ناوشکنهای سنگين

 -اسکادران بالگردهای

 -ناوگروه ناوشکنهای سبك

SH6D

ضد زيردريايی

 سيريك الرك -جزاير و سکوهای نفتی

 ناوگروه ناوهای نيروبر ناوگروه لجستيکینيمه سنگين
 ناوگروه لجستيکی سبك -ناوگروه ناوچه های  32پايی

فرماندهی غواصی

تیپ تفنگداران دریایي
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منطقه دوم دریایي بوشهر
ناوتیپ یگانهاي شناور

هوادریا

 -ناوگروه ناوچههای

ایستگاههاي دریایي

 اسکادران بالگردهایمين روب

موشك انداز
 -ناوگروه لجستيکی سبك

RH26D

 اسکادران بالگردهایضدسطحی

AB212

گردان تكاوران دریایي

پایگاه دریایي خارك

 اسکادران هواناوهامنطقه سوم دریایي خرمشهر
ناوتیپ یگانهاي شناور

 -ناوگروه فريگتها

هوادریا

ایستگاههاي دریایي

 -اسکادران هواناوها

 ناوگروه ناوچههای توپدار ناوگروه مين روب -ناوگروه ناوهای لجستيکی

خرمشهر از اولين و قديمیترين بنادر ايرانی است كه در عمق  93كيلومتری رودخانه
اروندرود قرار دارد  .پايگاه دريايی اين بندر در سال  1611مجدداً فعال گرديد .در اين سال
با ورود  2فروند ناو توپدار ببر و پلنگ و  9فروند ناو لجستيکی فعاليتهای نيروی دريايی در
اين منطقه آغاز شد .با توجه به مأموريت يگانهای شناور نيروی دريايی كه همانا كنترل و
تأمين امنيت مرزهای آبی است ،اعمال كنترل در حدود  2333كيلومتر سواحل جنوب ،آن
هم از پايگاهی كه در عمق  93كيلومتری داخل رودخانه است غيرممکن بود .لذا از ابتدا فکر
توسعه نيروی دريايی در پهنه خليج فارس وجود داشت ،ليکن فقدان امکانات و تسهيالت
بندری در ديگر بنادر ايرانی و همچنين سياستهای استعماری كشورهای قدرتمند آن دوران
موجب گرديد تا تفکر گسترش نيروی دريايی به اجرا درنيايد.
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در شهريور  1623كه متفقين برای كمك به شوروی از طريق ايران به كشور ما حمله
نمودند ،ناوشکنهای انگليسی همه روزه از مقابل بندر خرمشهر عبور میكردند تا به بندر
بصره بروند .ولی در سحرگاه سوم اسفند  1623ناوهای ببر و پلنگ را كه در خرمشهر و
آبادان بودند مورد حمله قرار داده و آنها را غرق كردند و ساير يگانهای شناور دريايی ايران
را به تصرف خود درآوردند.
در سال  1623بعد از بازپسگيری يگانهای دريايی ايران از انگليس و تحويل دو فروند ناو
به جای ناوهای ببر و پلنگ از سوی متفقين  ،فعاليت نيروی دريايی ايران مجدداً آغاز گرديد.
بعدها با پيوستن يگانهای جديد دريايی مانند فريگتهای كالس بايندر ،ناوشکنهای
كالس الوند ،ناوهای نيروبر ،ناوهای لجستيکی و ...استقرار يگانهای نيروی دريايی در ساير
بنادر همچون بوشهر و بندرعباس محقق گرديد.
با توجه به وضعيت جغرافيايی بندر خرمشهر و قرار گرفتن آن در يك رودخانه و
همچنين استقرار آن در نقطه صفر مرزی ،طرح تخليه پايگاه دريايی اين بندر در قبل از
انقالب اسالمی تهيه شد و يگانهای دريايی از خرمشهر تخليه و به پايگاههای بوشهر و
بندرعباس اعزام گرديدند .ليکن پس از پيروزی انقالب اسالمی بر اثر فشار بيش از حد
كاركنان يگانهای شناور كه در پايگاههای جديد فاقد اماكن مسکونی و ديگر تسهيالت مورد
نياز زندگی بودند و با توجه به كمبود اسکله در بوشهر به دليل ورود ناوچههای كالس پيکان،
از اوايل سال  1629كليه واحدهای شناور به تدريج به خرمشهر بازگشتند .اما با دريافت
نشانههايی از جنگ در سال  1629مجدداً نيروی دريايی تصميم به خارج نمودن شناورهای
خود از اين بندر بنبست نمود و با وجود تمامی مشکالت متعدد از جمله عدم آمادگی ناوها
از نظر فنی ،خوشبختانه موفق شد تا پيش از آغاز جنگ اكثر يگانها را تخليه نموده و تنها
دو فروند ناو لجستيکی لنگه و هرمز و كشتی سلطنتی كيش موفق به خروج از بندر نشدند و
با شروع جنگ توسط نيروهای دشمن منهدم و غرق گرديدند.
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تحمیل جنگ به ایران

هشت كشور اطراف خليج فارس هر يك دارای بخشی از سواحل اين خليج می باشند كه
از اين طريق به درياهای آزاد راه داشته و از آن بهرهبرداری مینمايند.
در اين بين ايران دارای بيشترين ساحل و عراق كمترين ساحل را داراست .دسترسی
عراق به دريا منحصر میگردد به اروندرود كه مشترك با ايران است و ديگری خور عبداهلل كه
مشترك است با كشور كويت  .لذا عراق از اين نظر دارای محدوديت بسيار است .يکی از
داليل عمده و پنهان آغاز جنگ عراق عليه جمهوری اسالمی ايران رفع همين مشکل عراق
بود .صدام حسين در خيال تصرف خوزستان و به دست آوردن بخشی از ساحل خليج فارس
بود كه در صورت موفقيت ،عالوه بر اينکه اروندرود به طور كامل در اختيار آن كشور قرار
میگرفت ،بريدگی بسيار خوبی مانند خورموسی نيز كه دو بندر بزرگ و مجهز ايران (بندر
ماهشهر و بندر امام خمينی(ره)) در آن قرار داشتند به تصرف اين كشور در میآمد .چنانكه
مشاهده نموديم پس از ناكامی در جنگ با ايران و عدم دستيابی به اين هدف ،با آغاز دعوا بر
سر جزيره بوبيان كه متعلق به كويت است ،به آن كشور حمله كرده و آن را به تصرف خود
درآورد.
آمادگي براي دفاع

الزم به توضيح است قبل از آغاز جنگ ،با پشتيبانی عراق ،دفاتر گروه خلق عرب در
خوزستان ايجاد شد و از طريق اين دفاتر و با استفاده از وضعيت خاص كشور در آن دوران
اقدام به ايجاد اغتشاش و آشوب در خوزستان مینمود و جاسوسانی را به اين سوی مرز
گسيل میداشت تا به بمبگذاری و ايجاد ناامنی و نارضايتی در استان مذكور خصوصاً آبادان
و خرمشهر اقدام نمايند  .به منظور مقابله با اقدامات عراق و مبارزه با جاسوسان آن كشور،
تکاوران دريايی از مدت ها قبل از شروع جنگ در خرمشهر مستقر گرديدند و تعدادی از
جاسوسان عراقی را دستگير كرده يا به مقابله با ايادی آنها مشغول بودند و پس از آغاز
جنگ نيز با وجودی كه مأموريت اين يگان انجام عمليات ويژه دريايی بود ،ليکن در حماسه
دفاع  69روزه از خرمشهر رشادتها و فداكاریها از خود نشان داده و با سالحهای سبك و
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بدون پشتيبانی آتش سالح های سنگين در مقابل نيروهای زرهی عراق مقاومت نمودند و
همچنين با همراهی نيروهای ژاندارمری ،محافظت از ساحل شرقی اروندرود را نيز بر عهده
داشتند.
با توجه به شواهد موجود در تحريکات عراق و تجاوزات مرزی آن كشور عليه جمهوری
اسالمی ايران و همچنين اظهارات مقامات عراقی در خصومت با كشورمان و همچنين
رزمايشهای دريايی كه در چند ماه قبل از آغاز جنگ در دهانه اروندرود برگزار نمودند،
نيروی دريايی جمهوری اسالمی نسبت به تهيه طرحهای دفاعی الزم برای پدافند از بنادر و
جزاير و سکوهای نفتی ايران در خليج فارس اقدام كرده و برای مقابله با اقدامات نيروی
دريايی عراق آماده گرديد و در نخستين مرحله در روز  63شهريور  1629نسبت به ايجاد
قرارگاه مقدم عملياتی در بوشهر تحت عنوان نيروی رزمی  921اقدام نمود .فرماندهی قرارگاه
مذكور را جانشين فرماندهی نيرو بر عهده داشت كه به همراه تعدادی از افسران با تجربه
ستادی در شب سیاُم شهريور به بوشهر عزيمت كرده و قرارگاه مذكور را تشکيل دادند.
هدف از ايجاد قرارگاه مذكور ،كنترل عملياتی كليه مناطق و پايگاههای دريايی و ايجاد
وحدت فرماندهی و هماهنگی در اجرای عملياتهای دريايی بود.
عملیاتهاي انجام شده توسط نیروي دریایي

با توجه به گستردگی و تعداد زياد عملياتهای نداجا ،امکان توضيح تمامی عملياتها
نمیباشد و عملياتهايی كه توضيح داده میشود الجرم به طور خالصه بيان میگردند.
بر اساس گستردگی مرز آبی و منافع عديده جمهوری اسالمی ايران در خليج فارس
طرحهای متعددی از نخستين روز توسط انواع يگانهای شناور ،هوادريا ،تکاوران دريايی،
تفنگداران دريايی و غواصان به مورد اجرا گذارده شد كه از آن جمله می توان به طرحهای
عملياتی مشروحه زير اشاره نمود:
طرح ذوالفقار :گشت دريايی و پدافند هوايی از جزاير و تأسيسات نفتی مستقر در خليج
فارس و كنترل تردد در تنگه هرمز و بنادر ايرانی به منظور باز نگه داشتن خطوط مواصالتی
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خودی توسط يگانهای شناور و با پشتيبانی يگانهای نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی
و مقابله با حمالت احتمالی يگانهای دشمن.
طرح بهروز :گشت دريايی و پدافند از جزيره خارك و سکوهای نفتی ايران در خليج فارس
و همچنين انجام گشت توسط بالگردهای نداجا و ناوچههای موشكانداز جهت شناسايی و
انهدام يگانهای دريايی دشمن در شمال خليج فارس.
طرح درفش :با توجه به تهديدات عراق مبنی بر حمله به جزاير سهگانه ايرانی با همکاری
برخی كشورهای حاشيه خليج فارس و به دست آمدن برخی شواهد مبنی بر امکان حمله به اين
سه جزيره ،يك گروهان تکاور دريايی به همراه يك گروهان نيروهای هوابرد به عنوان اولين
نيروی دفاعی در جزاير ابوموسی و تنب جهت پدافند از آنها در مقابل حمالت دشمن مستقر
گرديدند و دو فروند هواناو  BH7از خارك به بندرعباس مأمور گرديدند تا به همراه شناورهای
لجستيکی عمليات پشتيبانی يگانهای مستقر در جزاير مذكور را به عمل آورند .سپس با تشکيل
يگان تفنگداران دريايی ،پدافند از جزيره بر عهده اين يگان گذارده شد.
طرحهای فوقالذكر از اولين روز آغاز جنگ تا اجرای آتشبس بين ايران و عراق يعنی به
مدت هشت سال به طور مستمر و روزانه انجام میگرديد.
فعالیت یگانهاي عمده نداجا
الف) یگان هاي شناور


گشت و شناسایي و برقراري سیادت دریایي

منظور از اجرای اين عملياتها ،حض ور مستمر در دريا با هدف اعمال حاكميت جمهوری
اسالمی ايران بر دريا برای حفظ منافع خودی و ممانعت از استفاده دشمن از دريا (جلوگيری
از ارسال كاال و تجهيزات به مقصد عراق ) بوده است .در اين راستا نيز اعالميه شماره يك
دريايی در تاريخ  1629/7/1به شرح زير صادر گرديد:

« با توجه به تجاوزات عراق بدينوسيله كليه مرزهای آبی نزديك سواحل ايران منطقه
جنگی اعالم و كشور ايران اجازه حمل كاال به بنادر عراق را به هيچ يك از كشتیها
نخواهد داد و نيز برای امنيت كشتيرانی در خليج فارس اعالم میدارد ،مسيرهای زير
میبايستی رعايت گردد:

 999معارف جنگ

پس از عبور كشتیها از تنگه هرمز  ،راه خود را طوری تغيير دهند كه از  12مايلی
جنوب ابوموسی و  12مايلی جزيره سيری و جنوب كيبل بنك و از  12مايلی جنوب-
غربی جزيره فارسی عبور نمايند ،كشور ايران تعهدی در برابر سرپيچی كنندگان از اين
اعالميه نخواهد داشت».
در اجرای اين عملياتها و به اجرا درآوردن اعالميه فوق  ،كليه كشتیهای مشکوك مورد
شناسايی و تفتيش قرار میگرفتند  .در طول جنگ تعداد نزديك به  2333كشتی تجارتی و
نفتکش مورد شناسايی قرار گرفت كه تعداد  23فروند از آنها پس از تفتيش ،توقيف و به
بنادر ايران هدايت شدند.


اسكورت کاروان

عدم توجه به راههای دريايی و بنادر كشور در قرن گذشته و همچنين ساختار راههای
زمينی و راهآهن در داخل كشور موجب شده بود تا عمده توان كشور در امر بارگيری و تخليه
كشتیهای تجاری و انتقال محمولهها به داخل كشور محدود به بنادر امام ،خرمشهر و آبادان
گردد .زيرا امکانات بندری در بنادر ديگر مانند بندر عباس و بوشهر بسيار محدود بود.
با شروع جنگ تحميلی ،بخش اعظم كشتیهای داخل اروندرود چه در كنار اسکلهها و چه در
لنگرگاه مورد اصابت تيرهای مستقيم نيروهای دشمن قرار گرفته و غرق شدند يا صدمه كلی
ديدند .با توجه به اينکه بخش اعظم واردات و صادرات كشور از طريق دريا انجام میگرفت ،لذا با
بسته شدن اروندرود و غير قابل استفاده شدن بنادر حاشيه اروندرود ،عمده تالش تأمين مايحتاج
ضروری كشور بر روی بندر امام متمركز شد .بندر امام كه در انتهای خورموسی (شمال خليج
فارس) قرار دارد با توجه به برد سالحها و جنگافزارهای دشمن ،فاصله ناچيزی تا خاك عراق
داشته و به راحتی در برد موشكها و هواپيماهای جنگی دشمن قرار داشت.
تالش ديگر نيروهای ارتش صدام برای پيروزی بر ايران ،در راستای بستن خطوط
مواصالتی ايران و جلوگيری از واردات و صادرات كشورمان بود كه از اين طريق به اقتصاد
ايران ضربه وارد نموده و برای رسيدن به اهداف شوم خود ايران را تحت فشار قرار دهد.
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عملياتهای اسکورت كاروان كه از آغازين روزهای جنگ تحميلی شروع شد و تا پايان جنگ
ادامه داشت با همکاری و هماهنگی كليه يگانهای شناور ،هوادريا ،تفنگداران و ...انجام میگرفت.
اهميت مقابله با شيوههای دشمن در قطع خطوط مواصالتی برای كشور در ابعاد مختلف به
ويژه در امر اداره جنگ و تأمين مايحتاج عمومی برای امنيت ملی كشور مهم و با ارزش بود كه
دشمن تمام سعی و تالش خود را در راستای مقابله با اهداف نداجا معطوف داشته بود و از
تمامی امکانات خود و حتی خريد و بهكارگيری هواپيماهای سوپراتاندارد و بالگردهای
سوپرفرلون كه هر دو مجهز به موشكهای هوا به سطح اگزوست بودند در اين امر استفاده
نمود .ليکن با تالش و از خودگذشتگی كاركنان نداجا ،موفقيتی در اين راه به دست نياورد.


سایر عملیاتها

ديگر عملياتهايی كه يگانهای شناور در طول جنگ در آن شركت داشتند فهرستوار
عبارتند از:
 تأمين پدافند هوايی و سطحی جزاير و سکوهای نفتی ايران در خليج فارس.
 عمليات تجسس و نجات هواپيماهای خودی و دشمن در دريا.

 923معارف جنگ

 عمليات تجسس و نجات  229فروند كشتی تجارتی صدمهديده.
 سلسله عمليات انهدام سکوهای نفتی البکر و األميه به منظور قطع صادرات نفت
عراق و همچنين انهدام تجهيزات راداری و شنودی كه بر روی سکوها نصب شده
بود.
 پدافند مستمر از جزيره خارك با هدف استمرار صادرات نفت كشور.
 عمليات اسکورت كشتیهای با محموله ويژه.
 عمليات درگيری و انهدام يگانهای سطحی و هوايی دشمن.
 عمليات اسکورت نفتكشها در داخل خليج فارس.
 عمليات كنترل تردد دريايی در تنگه هرمز و خليج فارس و بنادر خودی.


عمليات درگيری با نيروهای استکباری آمريکا.

ب) هوادریا

يگانهای عملياتی هوادريا شامل هواپيمای ترابری ،بالگردهای ضدسطحی ،ضد
زيردريايی ،مينروب و هواناوها میباشند .از ايجاد اين يگان مدت زيادی نمیگذشت و تقريباً
تازه تأسيس بود .بالگردها در بوشهر و بندرعباس مستقر بوده و هواناوها در خارك و خرمشهر
استقرار يافته بودند .نتيجه فعاليت اين يگانها در طول جنگ تحميلی ،ضرورت حضور آنان
را مشخص نمود .يگانهای هوادريا در عملياتهای مختلف شركت داشتند كه به طور خالصه
به شرح زير می باشد:


همكاري با لشكر  92اهواز

در آغاز جنگ تعداد  9فروند بالگرد ضدسطحی  AB212مجهز به موشك  AS12به
همراه يك فروند بالگرد ضد زيردريايی  SH6Dحامل مهمات برای بالگردهای مذكور به
لشکر 92مأمور گرديدند و در مقابله با نيروی زرهی دشمن به كار گرفته شدند و موفق به
هدف قرار دادن تعدادی تانك دشمن گرديدند .همچنين در مأموريتهای گشت هوايی و
جابهجايی نيرو در منطقه عمليات آن لشکر به كار رفتند.
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پشتیباني از منطقه آبادان و خرمشهر

پس از اشغال خرمشهر و محاصره آبادان توسط دشمن ،نيروهای ايرانی مستقر در اين
منطقه از سه طرف در محاصره قرار داشتند و حتی راه زمينی ماهشهر ـ آبادان نيز توسط
دشمن قطع شده بود و تنها راه پشتيبانی اين منطقه از طريق دريا (رودخانه بهمنشير) و هوا
بود .لذا تعدادی از بالگردهای  SH6Dو  RH26Dو همچنين تعدادی هواناو  BH7در بندر
امام خمينی(ره) مستقر شده و بالگردها از طريق هوا و هواناوها از طريق دريا و سپس
رودخانه بهمنشير به طور مستمر تا انجام عمليات ثامناالئمه(ع) (شکست حصر آبادان) اقدام
به حمل آذوقه  ،مهمات و نفرات نظامی از بندر امام به داخل منطقه نمودند و زخميان و
شهدا و تعدادی از مردم غيرنظامی را از منطقه تخليه نمودند .انجام اين عمليات توسط
يگان ها و كاركنان هوادريا موجب استقامت نيروهای ايرانی كه در محاصره قرار گرفته بودند،
گرديد تا اينکه در نهايت منجر به انجام عمليات شکست حصر آبادان گرديد.
هوادريا به طور مؤثر در عملياتهای زير شركت داشت:
 سلسله عمليات گشت و شناسايی هوايی در شمال خليج فارس.
 سلسله عمليات اسکورت كاروانها.
 سلسله عمليات جستجو و نجات در عملياتهای مختلف در سطح دريا (جستجو و
نجات خلبانان ايرانی و عراقی .نيروهای ايرانی و عراقی كه در عملياتهای مختلف
يگان آنان مورد هدف قرار گرفته بود و همچنين در عمليات اسکورت كاروان و يا
تردد لنجها در دريا).
 سلسله عمليات حمله به سکوهای البکر و األميه عراق و انهدام آنها.
 پشتيبانی و جابهجايی نيروهای مستقر بر سکوهای نفتی و ايستگاههای دريايی منطقه
عملياتی.
 شركت فعال در عمليات خيبر در منطقه هورالهويزه با  9فروند هواناو و انجام 227
سورتی مأموريت در بيش از  2233ساعت.
 حضور در عمليات بدر با تعداد  6فروند هواناو در منطقه جزاير مجنون (هورالهويزه)
با انجام  133سورتی با بيش از  1333ساعت.

 922معارف جنگ

 با  6فروند هواناو و انجام بيش از  1333ساعت عمليات پشتيبانی در عمليات
والفجر  9حضور يافتند.

پ) تكاوران دریایي و تفنگداران دریایي


دفاع از خرمشهر

يك گردان از تکاوران دريايی در ابتدای جنگ در خرمشهر حضور داشتند و از اين شهر
در مقابل نيروهای زرهی ارتش عراق بسيار دليرانه دفاع كردند .نيروهای مذكور از جمله
اندك واحدهای ارتش بودند كه از انسجام خوبی برخوردار بودند و توانستند با اقدامات
پارتيزانی و حمالت كماندويی به نيروهای عراقی  ،ضربات بسياری بر آنان وارد نموده و تصرف
خرمشهر را به تأخير اندازند .ليکن اين نيروها كه برای انجام عمليات ويژه دريايی و يا رخنه
به خطوط دشمن و وارد كردن ضربه به منافع نظامی و اقتصادی دشمن آموزش ديده بودند،
تعداد زيادی از نفرات شجاع خود را در جنگهای تن با تانك در خرمشهر از دست داد و لذا
استخوانبندی اين يگان دچار صدمه فراوان گرديد.


نجات جزیره آبادان

پس از سقوط خرمشهر و حركت نيروهای عراقی به جنوب رودخانه كارون و قطع جاده
آبادان ـ ماهشهر ،شهر آبادان نيز به محاصره نيروهای دشمن درآمد و تنها مانع طبيعی بر
سر راه ورود به آبادان ،رودخانه بهمنشير در شرق جزيره آبادان بود.
نيروهای عراقی با اختفا در نخلستانهای سمت شرق رودخانه بهمنشير شبانه اقدام به
زدن پل بر روی رودخانه بهمنشير نموده و در كوی ذوالفقاری وارد جزيره آبادان گرديده و
سرپلی را اشغال نمودند .نيروهای تکاور مستقر در جزيره به محض اطالع ،سريعاً با كمك
ديگر نيروهای مدافع شهر به منطقه رخنه عراقیها عزيمت كرده و به شدت با آنان درگير
شدند و پس از تقريباً يك روز درگيری  ،آنان را به آن سوی رودخانه بهمنشير عقب رانده و
حتی در نخلستانهای آن سوی رودخانه نيز آنان را دنبال كرده و به عقب راندند و بدين
ترتيب جزيره آبادان از خطر سقوط نجات يافت.
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سلسله عملیات انهدام سكوهاي البكر و األمیه

با توجه به فقدان بنادر جهت پهلوگيری كشتیهای بزرگ نفتکش در اروندرود و خور
عبداهلل  ،عراق به ناچار اقدام به ايجاد سکوهای عظيم نفتی در شمال خليج فارس و در فاصله
كمی از خور عبداهلل جهت صدور نفت خود نموده بود .اين سکوها اهميت اقتصادی بسيار
بااليی برای عراق داشتند .لذا برای ضربه زدن به ماشين جنگی دشمن طرحهايی برای انهدام
سکوهای مذكور با هدف جلوگيری از صدور نفت عراق تهيه شد كه با نام عمليات شهيد
صفری و عمليات مرواريد و عمليات تکسا انجام شد و طی آنها نيروهای عمليات ويژه اقدام
به خرجگذاری و انهدام سکوهای مذكور نمودند.
 استقرار و دفاع از ساحل خودی در اروندرود.
 شركت در عمليات ثامناالئمه(ع) (شکست حصر آبادان) و درگيری با نيروهای
دشمن و به اسارت درآوردن تعداد زيادی از نظاميان مصری كه با دشمن در خط
بوده و با نيروهای ايرانی میجنگيدند.
 تشکيل ايستگاههای دريايی در قفاص و نهر قاسميه و ايجاد پستهای شنود.
 شركت در عمليات بيتالمقدس (آزادسازی خرمشهر) با تشکيل قرارگاه عملياتی در
لشکر 92با سازماندهی سه گردان هجومی آب خاكی با  633فروند قايق هجومی و
همچنين استقرار در خطوط پدافندی خودی در كنار جاده آبادان ـ ماهشهر.
 شركت نيروهای تکاور دريايی در عمليات خيبر و بدر به منظور هدايت شناورهای
هجومی و همچنين آموزش نيروهای سپاه و بسيج.
 اجرای عمليات ويژه در جهت اجرای عمليات رفتن به عرشه كشتیهای مشکوك و
انجام عمليات بازرسی كه چندين عمليات موفق در اين خصوص انجام گرفت.
 اجرای چندين مأموريت اطالعاتی ويژه برونمرزی و همچنين عمليات ويژه انهدامی
برونمرزی.
 استقرار پرسنل تکاور و تفنگدار بر روی كليه شناورهای تجاری و تأمين پدافند
كاروانها.
 استقرار در جزاير سهگانه ايرانی و تأمين امنيت اين جزاير از خطر حمله دشمن.

 929معارف جنگ

 اعزام نيروهای تکاور به استعداد يك گروهان برای كمك و همکاری با نيروهای
ايرانی مستقر در شمال كرخه.
 استقرار تفنگداران دريايی بر روی سکوهای نفتی ايرانی در خليج فارس به منظور
پدافند هوايی ارتفاع پست سکوهای مذكور در مقابل حمالت هوايی دشمن.
همچنين پدافند هوايی ارتفاع پست جزاير خارك و فارسی و منطقه بهرگان و بندر
امام خمينی(ره) را نيز برعهده داشتند.
 تخريب بويههای مستقر در دهانه خور عبداهلل.
 اجرای مينريزی آفندی و پدافندی به منظور مسدود كردن تردد شناورهای عراقی
در شمال خليج فارس و خور عبداهلل.
یگانهاي غواصي

افراد اين يگانها كه با طی آموزشهای خاص قادر به انجام عمليات در زير آب
میباشند  ،در طول جنگ تحميلی با شركت در عملياتهای متعدد ،توانمندی خود را در
انجام مأموريت به اثبات رساندند.
غواصان نداجا در عملياتهای اسکورت كاروان شركت داشته و در نجات كشتیهايی كه
مورد اصابت قرار میگرفتند نقش بسزا ايفا نمودند.
غواصان نداجا در عمليات بيتالمقدس (آزادسازی خرمشهر) و در بخش عبور از
رودخانه كارون شركت داشته و شهدا و تجهيزاتی را كه به رودخانه میافتادند از رودخانه
خارج مینمودند.
همچنين در عمليات والفجر( 9عبور از اروندرود و تصرف فاو) غواصان نيروی دريايی
وظيفه آموزش غواصی به افراد سپاه را برای عبور از اروندرود برعهده داشتند.
شرح مختصر برخي از عملیاتهاي عمده نداجا
اسكورت کاروان

با توجه به تکيه اقتصاد كشور به واردات و صادرات ،نياز كشور به باز نگهداشتن خطوط
مواصالتی دريايی و تردد كشتی های تجاری به بنادر خودی از اهميت بسيار برخوردار بود .با
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توجه به اينکه بندر شهيد رجايی در بندرعباس هنوز راهاندازی نشده بود ،لذا مهمترين بنادر
تجاری كشور عبارت بودند از بندر خرمشهر و بندر امام خمينی(ره) .اين دو بندر عالوه بر
اينکه به خط آهن متصل بودند از طريق راههای شوسه نيز به مناطق داخلی متصل و
خصوصاً بندر امام دارای تأسيسات تخليه و بارگيری مجهز و تأسيسات ساحلی گسترده بود.
بندر خرمشهر به دليل مسدود شدن اروندرود غير قابل استفاده بود و تنها امکان استفاده از
بندر امام برای تخليه كشتیهای تجاری وجود داشت.
ليکن به دليل نزديکی بندر امام كه در انتهای خور موسی قرار داشت ،به خاك عراق و
قرار داشتن در برد موشكها و هواپيماهای عراقی ،كشتیهای ورودی و خروجی به اين خور
با حمالت موشکی ساحل به دريا و يا تهاجم هواپيماهای دشمن مورد حمله قرار گرفته و
آسيب میديدند .آسيب ديدن كشتیها در اين خور عالوه بر ايجاد محدوديت تردد كشتی-
های ديگر در داخل خور  ،احتمال بسته شدن اين كانال مهم را نيز در پی داشت كه در آن
صورت قطع خطوط مواصالتی و آغاز بحران تأمين مايحتاج كشور را در پی داشت.
عملياتهای اسکورت كاروان كه از اولين روزهای دفاع مقدس آغاز شد ،تا پايان جنگ
ادامه داشت و از اهميت ويژهای برای اقتصاد جنگ و كشور برخوردار بود .در نتيجه نداجا از
كليه امکانات و يگانهای خود برای موفقيت اين عملياتها استفاده مینمود و در مقابل عراق
نيز با تمام توان از جمله ناوچههای موشكانداز اوزا (تا قبل از عمليات مرواريد) و استفاده از
موشكهای استيکس ،موشكهای ساحل به دريای كرم ابريشم كه از ساحل رأسالبيشه
پرتاب مینمود ،استفاده از هواپيماها و بالگردهای مجهز به موشك اگزوست و مينهای
دريايی درصدد عقيم ساختن و شکست عمليات مذكور بود.

 923معارف جنگ

تصوير فوق يك هدف كاذب است كه از ابتکارات كاركنان نداجا بوده و در عمليات
اسکورت كاروان به كار گرفته شد .اين اهداف در فريب موشكهای دشمن بسيار مؤثر بودند.

يکی از اهداف كاذب كه مورد اصابت موشك قرار گرفته است.

از آنجايی كه بخشی از مأموريت اصلی هر نيروی دريايی در زمان جنگ ،باز نگهداشتن
معابر وصولی خودی است ،لذا با توجه به محدوديتهای پيشگفته در پهلودهی كشتیهای
تجاری به اسکلهها و بنادر خودی ،نيروی دريايی با استفاده از كليه مقدورات خود برنامه
تحرك ،تأمين امنيت  ،راهنمايی و هدايت شناورها را به بنادر كشور در دستور كار خود قرار
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داد و در طول جنگ در مجموع هزاران كشتی تجاری و نفتکش را در قالب كاروان اسکورت
نمود و نزديك به  633ميليون تن انواع كاال و مايحتاج كشور به وسيله اين شناورها به بنادر
خودی وارد و به داخل كشور انتقال يافتند .منطقه اين عملياتها شامل كل خليج فارس بود.
كشتیهای تجاری در لنگرگاه بندرعباس تجمع و پس از تجهيز كشتیها به سالحهای
پدافندی ارتفاع پست و استقرار نفرات مخابراتی و راهنما نداجا بر روی آنها ،به صورت
كاروان و با اسکورت يگانهای مختلف سطحی و هوادريا و انجام عمليات فريب ،از طريق راه-
ها و مسيرهايی كه حداكثر پوشش را تأمين نمايند و امکان كمترين صدمه به يگانها وجود
داشته باشد به طرف بندر امام هدايت میشدند.
از تعداد چند هزار كشتی كه در كاروانها اسکورت گرديدند ،تنها تعداد  229فروند بر
اث ر حمالت دشمن صدمه ديدند كه اين رقم نسبت به تعداد كشتیها و فاصله كم دشمن با
معابر وصولی خودی ،بسيار كم بوده است كه نتيجه بسيار خوبی است.
در طول جنگ بيش از  123اسکورت كاروان (تقريباً در هرماه دو كاروان) انجام گرفت
كه هر كدام از آنها يك عمليات دريايی محسوب می گردد.
سلسله اقدامات الزم جهت انجام كاروان به شرح زير بوده است:
 برنامهريزی و انجام هماهنگی با كليه ارگانهای ذیربط دريايی كشور.
 استقرار ناوگان تجاری در لنگرگاه مبدأ (لنگرگاه عباسی).
 نصب سالحهای پدافند هوايی بر روی كشتیهای تجاری شركتكننده در كاروان و
همچنين استقرار نفرات كاربر موشك سهند 6برای انجام پدافند هوايی ارتفاع كم و
همچنين دفاع نقطهای.
 نصب دستگاههای مخابراتی و استقرار كاركنان مخابراتی بر روی كشتیها.
 توجيه فرماندهان كشتیها در خصوص مسير تردد ،مناطق خطر ،وظايف كاركنان
در هنگام عبور از منطقه خطر و...
 اجرای كاروانهای مجازی برای فريب دشمن.
 كسب اطمينان از وضعيت فنی يگانهای شركتكننده در كاروان.

 929معارف جنگ

 اعزام يدككشهای مجهز به سامانههای اطفاء حريق و دستگاههای مخابراتی
مناسب به همراه كاروان.
 هماهنگی با نهاجا به منظور تأمين پوشش هوايی در طول عبور از منطقه خطر.
 تأمين پدافند سطحی كاروان با بهرهگيری از ناوها و ناوچهها.
 تأمين گشت و شناسايی منطقه توسط يگانهای شناور و پروازی نداجا.
 اعزام هواناوها و بالگردها جهت اجرای عمليات تجسس و نجات در صورت لزوم.
 استقرار نفرات كنترل صدمات در مناطق نزديك به منطقه خطر.
 استقرار نفرات زبده در ايستگاههای رادار جهت تحت پوشش قرار دادن كاروان
تجاری.
 استقرار يدككشها در اطراف كاروانها به منظور كمك به يگانهای صدمهديده و
به گل زدن آنها در صورت نياز.
 اجرای عمليات جنگ الکترونيکی جهت انحراف موشكهای پرتاب شده دشمن.
 استقرار حدود  633هدف كاذب و  13فروند كشتی آسيبديده در مسير پرخطر
جهت انحراف موشكهای دشمن.
 هماهنگی با نزاجا جهت انجام بمباران ساحلی رأسالبيشه توسط توپهای بردبلند ،جهت
متوقف ساختن يا ايجاد مزاحمت برای تحرك سامانههای موشکی سيار ساحل به دريای
دشمن.

نتایج سیاسي ،نظامي و اقتصادي اسكورت کاروانها

با توجه به اوضاع سياسی دو قطب شرق و غرب با ايران و عدم واگذاری هرگونه
تجهيزاتی به كشور ما و همچنين اعمال تحريم اقتصادی عليه ايران ،كشورهای دنيا انتظار
داشتند كه ايران به زودی در جنگ تحميلی از پا درآمده و ناگزير به تسليم گردد .ليکن
انجام موفقيتآميز عمليات اسکورت كاروانها و تأمين مايحتاج عمومی كشور و همچنين
صادرات نفت و تأمين امنيت عمومی ،كشور را در موضع قوی سياسی قرار داد و شرق و غرب
را در رسيدن به اهداف خود ناكام گذارد .همچنين دشمن در تالش خود برای مسدود نمودن
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خطوط مواصالتی ايران متحمل هزينه های گزاف نظامی برای خريد و استفاده از انواع
تجهيزات گرديد كه اين امر فشار مضاعف بر بودجه نظامی كشور عراق وارد آورد .از نظر
نظامی نيز ايران با انجام موفقيتآميز اين عملياتها موجب افزايش روحيه نيروهای خودی و
تأمين برتری دريايی و شکست عملياتهای دشمن گرديد.
سلسله عملیات انهدام سكوهاي نفتي البكر و األمیه

كشور عراق در دسترسی به دريای آزاد در مضيقه بوده و مرز دريايی آن كشور محدود به
مصب دو رودخانه اروند و خور عبداهلل میگردد .اين كشور از توليدكنندگان بزرگ نفت در جهان
است و برای صدور نفت خود نيازمند اسکلهای وسيع و در مکانی با عمق بيشتر برای پهلوگيری
نفتكش های غولپيکر بود .لذا در محلی از خليج فارس در روبهروی خور عبداهلل كه  13متر
عمق داشت اقدام به ساخت تأسيسات عظيم و گرانقيمت نفتی در فاصله ده مايلی از نزديك-
ترين ساحل خود نمود .اين تأسيسات ،ترمينالهای نفتی البکر و األميه نام داشتند.
با توجه به موقعيت خاص سکوهای مذكور در مدخل اروندرود و امالقصر و اشراف آن به
دهانه خورموسی ،اين تأسيسات عالوه بر اهميت اقتصادی ،از اهميت خاص نظامی نيز
برخوردار بودند .لذا با شروع جنگ تحميلی ،اين احتمال قوت گرفت كه دشمن در كنار
استفاده اقتصادی از آنها و صدور نفت خود برای تقويت اقتصاد وابسته به نفت و تقويت
منابع مالی جهت اداره جنگ  ،قصد دارد به عنوان يك نقطه آفندی عليه واحدهای سطحی و
هوايی ايران از آنها استفاده نمايد.

يگان های دريايی ايران در طول ماه اول جنگ با حضور مستمر خود در دريا و انهدام
تعدادی از يگان های دريايی و هوايی دشمن  ،برتری خود را در دريا به دشمن ثابت كرده و
موجب گرديده بودند كه نيروی دريايی عراق در موضعی انفعالی قرار گرفته و در عمق
سواحل پنهان گردند  .به منظور ضربه شديدتر به عراق تهيه طرحهای حمله به سکوهای
نف تی در دستور كار نداجا قرار گرفت  .بدين منظور ابتدا عمليات شناسايی و تحت نظر
گرفتن فعاليت ها و تحركات دشمن در منطقه با اجرای مأموريت های گشت و شناسايی
توسط بالگردهای نداجا به اجرا درآمد .با حصول اطمينان از اينکه تجهيزات تدافعی و
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نيروهای مستقر بر روی سکوها پاسخگوی مقابله با تهديدات خودی نمیباشد ،طرح اشکان
تهيه گرديد.
عملیات اشكان

در اجرای اين طرح سه فروند از ناوچههای موشكانداز كالس كمان (ناوچههای جوشن،
گردونه و پيکان) و يك فروند بالگرد

SH6D

شركت داشتند .برابر هماهنگی با پايگاه ششم

شکاری ،هواپيماهای اين پايگاه عهدهدار تأمين پوشش هوايی منطقه بودند و زمان اجرای
طرح مورخه  29/9/9تعيين گرديد.
سه فروند ناوچه مذكور در عصر روز تعيينشده بندر بوشهر را ترك كرده و با بهرهگيری
از تاريکی شب و بهكارگيری تاكتيكهای رزمی و در سکوت كامل راديويی و الکترونيکی و با
سرعتی مناسب در پناه جزاير و سواحل و سکوهای نفتی به سوی هدف عزيمت نمودند .برابر
طرح میبايستی ناوچه ابتدا در پناه سکوهای نفتی مستقر شود ،لذا ناوچه جوشن در ساعت
 2233به سکوی نوروز ،ناوچه پيکان در ساعت  2663به سکوی اردشير (ابوذر) و ناوچه
گردونه در ساعت  2933به سکوی نوروز رسيده و در آنجا مستقر گرديدند .در سحرگاه روز
بعد (مورخه  ) 29/9/13و برابر برنامه و در سکوت كامل راديويی و با كمترين بهرهبرداری از
رادار به طرف سکوهای البکر و األميه حركت مینمايند .بالگرد  SH6Dنيز با وجود وضعيت بد
جوی ،در سحرگاه همان روز به سوی سکوها پرواز كرده تا وظيفه ديدهبانی و تصحيح تير را
بر عهده گيرد .با نزديك شدن ناوچهها به سکوهای نفتی ،در ساعت  3322يك فروند
هواپيمای عراقی قصد حمله به ناوچه ها را داشت كه توسط ناوچه پيکان هدف قرار گرفت و
ساقط شد .در ساعت  3733دستور اجرای آتش به سکوهای مذكور صادر شد و هر سه فروند
ناوچه سکوها را زير آتش شديد توپخانه قرار دادند و بالگرد مذكور نيز به طور مرتب و دقيق
تصحيح میداد .تا اينکه در ساعت  3723ختم عمليات اعالم میگردد .با اجرای موفقيتآميز
اين عمليات قسمتی از سکوها تخريب و به تأسيسات آن صدمات جدی وارد شد .در نتيجه
هدف طرح كه قطع صدور نفت عراق بود تأمين گرديد ،و همچنين اين عمليات موجب ايجاد
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رعب در نيروهای دشمن و تخريب روحيه آنان گرديد .با اتمام عمليات كليه يگانها سالم به
پايگاه خود بازگشتند.
طرح شهید صفري

با اجرای موفقيتآميز طرح اشکان و برآورد بهتر از قدرت دفاعی نيروهای عراقی مستقر
در سکوها و محك زدن توان سطحی و هوايی دشمن در منطقه ،زمينه الزم جهت اجرای
طرحهای بعدی فراهم آمد .با توجه به ضربه مؤثری كه در عمليات اشکان به روحيه كاركنان
و تجهيزات دفاعی دشمن در سکوهای مذكور وارد شده بود ،الزم بود با استفاده از فرصت
بدست آمده و قبل از آنکه دشمن بتواند تجديد قوا نمايد ،طرح تخريب كامل سکوها به مورد
اجرا گذارده شود .لذا طرح شهيد صفری تهيه گرديد كه در اجرای آن تيم عمليات ويژه
تکاوران دريايی و دو فروند ناوچه موشكانداز كالس كمان و دو فروند بالگرد  SH6Dو يك
فروند كشتی كوچك جهت حمل مواد منفجره و پايگاه ششم شکاری جهت تأمين پوشش
هوايی شركت داشتند.
با توجه به نزديکی سکوهای نفتی البکر و األميه به خاك عراق ( 13مايل) ،منطقه
عمليات برای نيروهای خودی بسيار ناامن و انجام عمليات كامال خطرناك مینمود .خصوصاً
كه در اين عمليات قرار بود نيروهای تکاور بر روی سکوها پياده شده و مهارتهای فردی
آنان به كار گرفته شود  .ليکن روحيه ايثارگری و شهادتطلبی كاركنان و عزم جزم آنان برای
شکست دشمن از عوامل قوی و مؤثر در اجرای اين طرح به شمار میرفت.
در مرحله اول اين طرح ،ناو الوان 2با بارگيری  2233پوند مواد منفجره به همراه 27
نفر از نيروهای عمليات ويژه تکاوران دريايی در ساعت  3933مورخه  29/9/16در حالی كه
توسط دو فروند ناوچه اسکورت میگرديد  ،به سمت سکوی اردشير عزيمت و از طريق اين
سکو به طرف سکوی البکر حركت نمود .ليکن به دليل ارتفاع بلند دكل كشتی و ناهمخوانی
با سکو و وضعيت بد جوی و مواج بودن دريا ،كشتی الوان 2موفق به پهلوگيری به سکوی
البکر نگرديد و ناچار به طرف چاههای اردشير بازگشت .لذا مجدداً برنامهريزی شده و ناوچه
پيکان حمل و تخليه نيروهای عمليات ويژه و مواد منفجره را برعهده میگيرد .ناوچه پيکان
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در ساعت  2633مورخه  29/9/19به سکوی البکر پهلو گرفته و پس از تخليه تعدادی از
نيروهای مأمور پاكسازی و بخشی از مواد منفجره به سوی سکوی األميه میرود و پس از
پهلوگيری به سکوی األميه ،نيروهای تکاور و مواد منفجره مربوط به اين سکو را نيز تخليه
مینمايد .با توجه به اينکه عمليات پيادهسازی نيروها و تجهيزات در تاريکی شب و در شرايط
نامساعد جوی و بارندگی شديد انجام میگرفت ،كاری بسيار خطير و خطرناك بود .خصوصاً
موقعيت سکوها كه در فاصله نزديك به عراق و مركز تجمع نيروی دريايی دشمن قرار داشت،
خطر عمليات را دوچندان مینمود.
پس از اتمام عمليات تخليه ،ناوچه پيکان متوجه میشود سه فروند ناوچه دشمن در
حال خروج از خور عبداهلل می باشند .ناوچه پيکان درحالی كه در پناه سکوی البکر قرار
گرفته بود  ،به محض رسيدن ناوچه اول به تيررس توپ ،آن را درگير و توسط شليك توپخانه
منهدم مینمايد  .پس از آن با ناوچه دوم درگير شده و آن را نيز با شليك موشك هدف قرار
داده و منهدم مینمايد  .ناوچه سوم با مشاهده وضعيت ميدان نبرد بازگشته و با سرعت 69
گره از منطقه فرار كرده و به داخل خور عبداهلل پناه میبرد.
با روشن شدن هوا ناوچه پيکان به بوشهر مراجعت مینمايد و تيمهای مستقر در
سکوها به كارگذاری مواد منفجره در نقاط حساس و مهم سکوها اقدام مینمايند كه با توجه
به بارندگی شديد ،كارگذاری مواد منفجره تا شب به طول انجاميد .ناوچههای پيکان و
گردونه مجدداً در عصر همان روز بوشهر را ترك به طرف سکوهای هدف عزيمت مینمايند.
ناوچه پيکان در ساعت  2633مورخه  29/9/12به سکوی البکر رسيد و پس از آنکه كليه
نفرات پيادهشده به سکوها به استثنای نفرات مسئول فيوزگذار را از سکوها تخليه نمود ،به
طرف سکوی اردشير باز میگردد.
سحرگاه مورخه  29/9/13دو فروند بالگرد  SH6Dاز بوشهر به پرواز درآمده و به منظور
تخليه فيوزگذاران به سوی سکوها رفته و يك فروند در البکر و ديگری در األميه فرود می-
آيند .نفرات مستقر در سکوهای البکر و األميه پس از روشن كردن فيوزها به سوی بالگردها
دويده و بر آنها سوار میشوند .با برخاستن بالگردها و كمی فاصله گرفتن از آنها ،سکوها
منفجر شده و در دود و آتش می سوزند .در اين عمليات خسارات شديدی به سکوها وارد
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شد و قطع كامل صادرات نفتی از اين سکوها را به دنبال داشت و موجب غافلگيری
سردمداران رژيم بعث عراق گرديد  .با توجه به فاصله كم زمانی اين عمليات با عمليات
اشکان ،تأثير مضاعف بر كاهش روحيه نفرات دشمن و ارتقاء روحيه نفرات خودی را به دنبال
داشت .ضمناً انعکاس جهانی اين عمليات نشاندهنده اهميت آن بوده و تأثير بسزايی در
ديدگاه مجامع بينالمللی به ايران داشت.
عملیات مروارید

حضور مستمر يگانهای نيروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران در پهنه دريا از
ابتدای جنگ و انهدام تعدادی از يگانهای شناور و هوايی دشمن و اجرای عملياتهای
مختلف ،ضربات سنگينی را بر دشمن وارد آورده بود .لذا كليه يگانهای دريايی دشمن به
مخفيگاه خزيده و از روبهرو شدن با يگانهای دريايی ايران فراری بودند .با توجه به اجرای
موفقيتآميز عملياتهای انهدام سکوهای نفتی دشمن ،طرحريزی عمليات مرواريد آغاز گرديد.
نيروی رزمی 921كه قرارگاه عملياتی نداجا بود تصميم گرفت برای حفظ سيادت دريايی ،از
سکوهای البکر و األميه به عنوان سرپل و پست ديدهبانی استفاده نمايد و با در اختيار گرفتن
سکوهای مذكور كنترل كامل يگانهای رزمی سطحی و هوايی و يگانهای تجاری دشمن در
شمال خليج فارس تأمين میگردد .همچنين اجرای اين طرح موجب تحريك دشمن و بيرون
كشيدن يگانهای دريايی آن از مخفيگاه به دريا به منظور غافلگيری آنها خواهد بود.
در طرح پيشبينی شده بود كه يك تيم عمليات ويژه مركب از فرمانده تيم ،يك نفر
افسر مخابرات ،يك نفر افسر اطالعات 9 ،نفر تکاور دريايی بر روی سکوی البکر پياده شده و
آن را به تسخير درآورند .اين امر در فاصله زمانی كوتاه از دو عمليات قبلی موجب تحريك
دشم ن شده و دست به تحركاتی خواهد زد .تيم عمليات ويژه مأموريت داشت كه پس از
برقراری ارتباط با قرارگاه عملياتی 921نيروی رزمی ،كليه حركات يگانهای دشمن از خور
عبداهلل را زير نظر داشته و كنترل نمايد .تکاوران دريايی نيز مأموريت داشتند كه پس از
پاكسازی سکو از نيروهای دشمن و در مدت اجرای عمليات ،كليه قسمتهای حساس سکو
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را كه در عمليات شهيد صفری سالم مانده بود مجدداً با كارگذاری مواد منفجره ،در روز آخر
منهدم نمايند.
همچنين در اين طرح با توجه به توانايی تجهيز هواپيماهای  F9به موشك هوا به سطح
ماوريك و تمرينات انجامشده قبلی ،نداجا تصميم گرفت از اين امکان نيز در كنار توانمندی
يگانهای موشكانداز بهرهبرداری نمايد .ضمناً هماهنگی الزم با نهاجا برای پوشش هوايی
منطقه عمليات توسط هواپيماهای  F19نيز به عمل آمد .از سه روز قبل از اجرای طرح
( )29/9/3بالگرد گشت به طور روزانه به منظور جمعآوری اطالعات تکميلی و زير نظر داشتن
سکو و گزارش ترددهای احتمالی يگانهای سطحی دشمن ،به منطقه اعزام گرديد .در اين
طرح پيشبينی شده بود يك فروند يدككش (يدككش دلير) مهمات ،آذوقه و سالحهای
انفرادی برای تيم عمليات ويژه را حمل نمايد .يدككش مذكوردر ساعت  3363مورخه
 29/9/9از بندر بوشهر به دريا عزيمت نمود .ليکن به دليل وضعيت بد جوی به يدككش
دستور داده شد كه در لنگرگاه خارك لنگر انداخته و منتظر دستورات بعدی باشد .در مورخه
 29/9/2بالگرد گشتی گزارش داد يك فروند لندينکرافت  93نفره در كنار البکر پهلو گرفته.
اين مسئله چنين استنباط شد كه احتماالً دشمن نيروهايی را برای محافظت از سکوها اعزام
داشته است ،لذا به ناوچه گرز مأموريت داده شد سکو را بمباران نمايد .گزارش ناوچه حاكی از
آن بود كه تعدادی گلوله توپ  73مم به پايههای سکو شليك شد ،ولی عکسالعملی مشاهده
نشد .در صبح روز بعد ابتدا يك فروند بالگرد گشت به همراه نفرات مجهز به مسلسل دستی و
نارنجك به اطراف سکو اعزام گرديد .بالگرد وجود شناور لندينکرافت را تأييد كرد كه با شليك
به قايق و اطراف سکو ،هيچگونه تحرك يا نشانهای دال بر وجود بر روی سکو وجود نداشت .سه
بار رفت و آمد بالگرد به روی سکو و عدم مشاهده عکسالعمل از سوی دشمن ،فقدان دشمن
به طور گسترده بر روی سکو را تأييد مینمود.
سرانجام در بعدازظهر مورخه  29/9/3تيم ويژه مركب از  7نفر توسط سه فروند بالگرد
و در پوشش هوايی دو فروند هواپيمای  F19به سوی سکو پرواز نمودند و پس از رسيدن به
سکو  ،به دليل باران شديد و وضعيت نامساعد جوی با مشکالتی مواجه شدند .ليکن اولين
بالگرد با مهارت بسيار به سکو نزديك شد و در حالت هلیبرن نفرات از بالگرد بر روی لوله-
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های سکو پريده و بالفاصله موضع گرفتند .در اولين مرحله پاكسازی موفق به هالكت يك
نفر از افراد دشمن و به اسارت درآوردن فرمانده سکو به همراه  9نفر از افرادش گرديدند.
باقيمانده نفرات عراقی در ضلع شمالغربی سکو مستقر گرديدند .اسرا بالفاصله تحت
بازجويی اوليه قرار گرفتند .اطالعاتی نظير تعداد نفرات عراقی مستقر بر سکو ( 23نفر) و
اينکه با شنيدن صدای بالگرد  ،از سرفرماندهی خود درخواست پشتيبانی هوايی نمودهاند،
گرديد .يکی ازنفرات عراقی پس از آنکه متوجه تعداد ايرانیها میگردد با تعجب میپرسد
«شما فقط هفت نفريد؟» گويی باور نداشت كه مغلوب اين تعداد كم از رزمندگان دلير ايرانی
شدهاند  .فرمانده سکو كه به اسارت تيم عمليات ويژه درآمده بود توسط يك بالگرد به بوشهر
اعزام شد تا مورد بازجويی تکميلی قرار گيرد.
از سوی ديگر يدك كش دلير كه حامل مهمات و آذوقه برای تيم ويژه بود در چاههای
نوروز دچار اشکال فنی شده و قادر به ادامه مأموريت نمیباشد .ناوچه پيکان كه صبح مورخه
 29/9/3از بوشهر حركت كرده و در حال گشت در منطقه چاههای نفتی بود  ،داوطلب بردن
مهمات و آذوقه برای نيروهای پياده شده بر سکو میگردد و در شب همان روز به سکوی
البکر رسيد .با رسيدن ناوچه پيکان ،اسرا به ناوچه منتقل میشوند .بر روی رادار سطحی
ناوچه مشاهده میگردد كه دو فروند ناوچه عراقی در حال خروج از خورعبداهلل میباشند.
ناوچه پيکان بالفاصله به مقابله با آنها رفته و يکی از هدفها را منهدم نموده و هدف دوم از
صحنه میگريزد.
ناوچه جوشن نيز با  19نفر از تکاوران ورزيده و سالح و مهمات كافی برای پشتيبانی
نفرات مستقر بر سکو ،بوشهر را ترك و به قصد منطقه نبرد حركت مینمايد .جوشن در
ساعت  3223مورخه  29/9/7به بويه اروندرود رسيده و بنا به دستور نيروی رزمی  921در
اينجا مستقر میگردد.
صبح روز بعد ( مورخه  ) 29/9/7همانگونه كه پيشبينی شده بود ،با فشار فرماندهان
عراقی  ،تعداد زيادی يگان شناور و هوايی برای انهدام ناوچه قهرمان پيکان به مقابله اعزام
شدند و نيروهای عراقی با بهكارگيری تمام امکانات سعی داشتند كه جلوی موفقيت ايران در
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اين عمليات را بگيرند .ولی با شروع روز و هماهنگی و همکاری دقيق نيروهای دريايی و
هوايی ،انهدام تعداد زيادی از يگانهای شناور و پروازی دشمن آغاز شد.
ناوچه پيکان از موقعيت بسيار خوبی در كنار سکوی البکر برخوردار بود و رادارهای
يگانهای دشمن قادر به تفکيك آن از سکو نبودند .لذا موشكهای شليك شده آنان به سکو
اصابت مینمود .ناوچه پيکان در مواقع مناسب از كمينگاه خارج میشد و با يگانهای دشمن
رأساً درگير شده و آنها را منهدم می نمود و يا با ارتباط با هواپيماهای نهاجا و هدايت دقيق
آنها بر روی هدف موجب انهدام آنها را فراهم میكرد .همکاری نيروی هوايی و دريايی ايران
در اين عمليات مشترك موفقيتهای بی نظيری را به همراه داشت.
در طول روز هفتم آذر با اجرای عمليات مرواريد تعداد زيادی از يگانهای شناور و
هوايی دشمن منهدم شده و نيروی دريايی عراق به ميزان بيش از 23درصد از بين میرود.
در اثناء درگيری ها يك فروند ناوچه اوزا از منطقه نبرد فرار كرده و به سکوی األميه پهلو
گرفته بود .در درگيریهای روز هفتم آذر ،ناوچه پيکان از ناوچه جوشن كه در بويه اروندرود
مستقر بود درخواست مینمايد كه با توجه به در تيررس دشمن بودن آن ناوچه ،سريعاً
منطقه را ترك نمايد و به منطقه نبرد نزديك نگردد.
در خاتمه روز به ناوچه پيکان دستور داده میشود پس از سوار نمودن تيم ويژه ،به
همراه اسرا به سوی بوشهر عزيمت نمايد  .ناوچه پيکان در ظهر روز هفتم آذر سکوی البکر را
ترك نمود كه پس از آنکه كمی از سکو فاصله گرفته بود ،ناوچه گريخته از ميدان نبرد كه در
سکوی األميه پهلو گرفته بود ،تعداد دو فروند موشك استيکس به سوی ناوچه پيکان شليك
نمود ،.ناوچه پيکان كه در موقعيتی درگير شده بود كه امکان حمله به يگان دشمن را
نداشت ،لذا برای فرار از مو شك اول اقدام به مانور نمود كه موجب گرديد موشك اول در
نزديکی پاشنه ناوچه در آب منفجر شود  ،ولی موشك دوم به پاشنه ناوچه اصابت كرد و
تحرك ناوچه را از بين برد .موشك سوم موجب انهدام ناوچه پيکان و شهادت تعداد زيادی از
كاركنان ايثارگر و شهادتطلب ناوچه گرديد  .ناوچه اوزا نيز كه پيکان را مورد اصابت قرار
داده بود ،خود توسط هواپيمای  F9مورد اصابت موشك ماوريك قرار گرفت و منهدم گرديد.
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با تالش بالگردهای نداجا در انجام عمليات تجسس و نجات ،تعداد  13نفر از پرسنل
ناوچه و تيم عمليات ويژه و  2پيکر شهيد و  17نفر از اسرای عراقی (نيروهای مستقر بر
سکوها و كاركنان ناوچه های عراقی منهدم شده) و  2جسد دشمن از آب گرفته شد.
نتایج حاصل از عملیات

در اين عمليات همانگونه كه در طرح پيشبينی شده بود  ،منطقه شمال خليج فارس
مبدل به شکارگاه يگانهای دريايی دشمن گرديد ،چنانکه تعداد  2فروند ناوچه پيشرفته
موشكانداز اوزا 6 ،فروند ناوچه تندرو ،يك فروند مين جمعكن 1 ،فروند ناو نيروبر و  2فروند
يگان شناور ناشناخته نيروی دريايی دشمن منهدم گرديدند و  6فروند ناوچه نيز دچار
صدمات كلی گرديدند .همچنين تعداد  11فروند هواپيمای دشمن سرنگون شد.

هماهنگی يگان های دريايی و هوايی در اين عمليات به اوج خود رسيد و تالش مشترك
دو نيرو موجب وارد آمدن ضربهای بزرگ به عراق گرديد .چنانکه پس از اين عمليات ديگر
عراق نتوانست در صحنه دريا حضور يابد و تنها توسط موشك و هواپيما سعی در تهديد
خطوط مواصالتی ايران داشت.
عملیات پشتیباني از منطقه آبادان  -خرمشهر

پس از اشغال خرمشهر  ،نيروهای دشمن از رودخانه كارون عبور نموده و با پيشروی تا
ايستگاه هفت آبادان ،جاده آبادان ـ ماهشهر نيز قطع و نيروهای عراقی توانسته بودند وارد
نخلستان آبادان در ساحل رودخانه بهمنشير گردند و در نتيجه شهر آبادان از سه سمت در
محاصره دشمن قرار گرفت .با قطع كليه راههای مواصالتی زمينی به آبادان ،يگانهای
هوادريا مأموريت يافتند از جنوب عمليات پشتيبانی منطقه محاصره شده را انجام دهند .اين
عمليات از تاريخ  29/7/22آغاز شد و تا مورخه  29/9/7به طور مستمر ادامه داشت.
تعداد  9فروند هواناو  BH7و تعدادی بالگرد سنگين  RH26Dو  SH6Dدر ايستگاه
دريايی بندر امام خمينی(ره) مستقر شدند و نفرات ،مهمات ،ادوات نظامی ،تجهيزات و تيم-
های پزشکی ،دارو ،آذوقه و ...را در اين بندر بارگيری كرده و به منطقهای واقع در كنار
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رودخانه بهمنشير در نزديکی چويبده در داخل منطقه در محاصره منتقل نمودند .همچنين
مجروحين و شهدا را از داخل منطقه به بندر امام تخليه كردند.
به دليل امکان ديد دشمن بر رودخانه بهمنشير ،اين عمليات از غروب آفتاب تا طلوع
روز بعد و در تاريکی شب انجام میگرديد كه اين امر مشکالتی را برای يگانهای هوادريا در
برداشت؛ ليکن كاركنان نداجا با تالش بسيار و با ايمان راسخ بر كليه مشکالت فائق آمده و
به بهترين صورت ممکن مأموريت محوله را به انجام رساندند .هر هواناو در هر شب  2سورتی
پرواز انجام داد و به طور متوسط  12ساعت انجام مأموريت برای هر هواناو برآورد گرديد.
عمليات مذكور به گونهای مؤثر بود كه پس از دو هفته مداومت عمليات ،نيروهای
دفاعی در داخل منطقه توانستند شروع به عقب زدن نيروهای دشمن نمايند كه از آن پس
بهكارگيری ساير وسايل از جمله تعدادی لنج و دوبه نيز ممکن گرديد.

يك فروند هواناو  BH7در حال تخليه

هواناوها در طول مدت عمليات جمعاً  132سورتی و بيش از  933ساعت مأموريت انجام
دادند و از اهميت اين عمليات كافی است يادآوری گردد يگانهای هوادريا در حالی اين مأموريت
را آغاز نمودند كه شهر آبادان نيز در معرض اشغال دشمن و جدا شدن از مام وطن قرار داشت؛
ليکن با انجام اين عمليات و تالش ديگر نيروهای مستقر در منطقه ،از خطر سقوط رهايی يافت
تا مقدمات انجام عمليات ثامناالئمه(ع) (شکست حصر آبادان) فراهم آيد.

نقش نيروی دريايی ارتش ج.ا.ا  939

شرکت در عملیات بیت المقدس (آزادسازي خرمشهر)

انجام عمليات بيتالمقدس نيازمند عبور از رودخانه كارون و تصرف سرپل در ساحل دشمن
بود و با توجه به وسعت عمليات ،شركت يگانهای مختلف نظامی و بسيج كليه امکانات انسانی و
تجهيزاتی در اين عمليات ضرورت داشت .لذا پس از شركت در جلسه توجيهی كه در ستاد
عمليات جنوب در شهر اهواز در زمينه شركت نيروهای مسلح در اين عمليات انجام گرفت،
نيروی دريايی مأموريت پشتيبانی از اين عمليات در عبور رزمندگان از عرض رودخانه كارون و
شركت يك گردان تکاور دريايی و دو گردان تفنگدار دريايی در اين عمليات را متقبل گرديد.
سازمان رزم نداجا در اين عمليات عبارت بود از:
 )1يگانهای مستقر در منطقه عملياتی قرارگاه كربال:
 قرارگاه پشتيبانی عمليات آبخاكی مستقر در اهواز.
 گردان شناورهای هجومی شامل  6گروهان قايقهای آبخاكی و يك دسته
تعمير و نگهداری موتور قايقهای هجومی به اضافه  633فروند قايق با موتور
مربوطه و  33نفر با ساز و برگ و تجهيزات مربوطه.
 تعداد  92نفر غواص با وسايل و تجهيزات مربوطه.
 23 نفر قايقران از كاركنان ملوان نداجا جهت هدايت قايقهای هجومی.
 )2يگانهای مستقر در آبادان
 يك گردان تکاور دريايی.
 دو گردان تفنگدار دريايی متشکل از يگانهای حفاظتی مناطق دريايی.
 گروه رزمی آبادان ـ خرمشهر.
با تشکيل قرارگاه هماهنگكننده نداجا در لشکر 92زرهی اهواز ،سازماندهی يگانهای
اعزامی به سه گروهان هجومی آبخاكی ،يك دسته غواص و يك دسته تعمير و نگهداری در
لشکر يادشده انجام و مأموريت پشتيبانی از يگانهای عبوركننده از رودخانه را عهدهدار شدند.
بر اساس درخواست نزاجا كه به قرارگاه هماهنگكننده نداجا واصل میشد ،نفرات و
تجهيزات مورد نياز بررسی و از مناطق تأمين و به گردان مهندسی مستقر در دغاغله جهت
تشکيل گروهان آبخاكی اعزام شدند .گروهان آبخاكی بنا به درخواست قرارگاه كربال ،به

 973معارف جنگ

قرارگاههای فتح  ،نصر و قدس اعزام و در امتداد رودخانه مستقر و تحت امر مهندسی
قرارگاههای فوق به محل مأموريت اعزام گرديدند.
در اين عمليات بيش از 12هزار نفر از رزمندگان ارتش و سپاه توسط گروهان آبخاكی
در مناطق سرپل پياده شدند و پس از تأمين گذرگاههای محلی ،مسئوليت ترابری پرسنل و
تجهيزات به ساحل دور و تخليه مجروحين و اسرا را به ساحل خودی عهدهدار شدند.
غواصان نداجا نيز در طول اين عمليات ،ضمن همکاری با يگانهای مهندسی در استقرار
پلها بر روی رودخانه كارون ،وظايف ديگری از قبيل بيرون كشيدن خودروها ،تجهيزات و
شهدا از رودخانه را بر عهده داشتند.

نبرد تنگه هرمز

نبرد تنگه هرمز

*

آمادگي رزمي ناوشكن سبالن

اين كالس از ناوشکنها كه در سال 1933به انگلستان سفارش داده شده بودند پس از
تحويل به ايران مجدداً جهت بهينهسازی توپ و سيستمهای الکترونيکی در سال  1977به
انگلستان اعزام و پس از آن وارد خدمت در نداجا گرديدند.
ديگر تغييرات در سيستمهای سالح و الکترونيك با درايت مهندسين و كاركنان نداجا
در طول مدت خدمت و جنگ تحميلی در آن صورت گرفت و هم اكنون با مشخصات ذيل
مشغول دريانوردی میباشد:
وزن 162 :تن
ابعاد 99/2 × 11/1 × 9/6 :متر
قدرت 6933 :اسب بخار
سرعت 63 :گره
برد 6233 :كيلومتر با ديزل و  223كيلومتر با توربين
نفرات :حدود 163نفر (كامل)
موشك 9 :فروند ( C-932درطول جنگ از راكت  123كاتيوشا و موشك اسکيلر 1استفاده
گرديد).
توپخانه :توپ  9/2اينچ مارك  9در سينه ،توپ  62مم اورليکن در پاشنه و مسلسل
اورليکن( 23در طول جنگ از مسلسل  26نيز استفاده شد)
ضد زير دريايی :مورتار
آمادگی ناوشکن سبالن به دليل حضور در آموزش فرمان و آزمايش موفقيتآميز تمامی
سيستمهای سالح و الکترونيك و تحرك و تجهيزات جانبی و نيز آمادگی كامل پرسنل
رزمنده آن در اجرای تمرينات مختلف در شرايط بسيار خوبی قرار داشت .آموزش يك ماهه
عملياتی فرمان باعث گرديده بود كه نه تنها اشکاالت فنی ناوشکن با ارجحيت بااليی توسط
* .دريادار دوم عبداهلل معنوی رودسری
. Seakiller.
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ردههای تعميراتی و پرسنل يگان برطرف گردد ،بلکه روند بهرهگيری از سيستمها و سالحها
نيز در حد استاندارد باالی فرمان باشد.
ورزيدگی پرسنل در امور عملياتی با اجرای عمليات ضدسطحی و ضدهوايی و
ضددريايی و اجرای انواع آزمايشات فنی و الکترونيکی و كنترل صدمات و نيز با اجرای انواع
آزمايشات ملوانی و هدايت و ناوبری و غيره به گونهای ارتقاء پيدا كرد كه نتيجه آن در
برخورد با ناوگان استکبار جهانی كامالً خودنمايی میكرد.
از اينرو ناوشکن سبالن چه از نظر تجهيزاتی و چه از نظر پرسنلی و نيروی انسانی در
آمادگی كامل رزمی قرار داشت.
روند درگیري

هشت روز قبل از درگيری يعنی در مورخه  37/1/22ناوشکن مأموريت يافت كه با دريافت
تيم فرمان ،نسبت به اجرای آزمايشات نهايی اقدام و پس از پياده نمودن آنها در پايان
آزمايشات ،نسبت به اجرای گشت و شناسايی و كنترل آبراههای وصولی و بينالمللی اقدام نمايد.
مسير ناوشکن در اجرای مأموريت فرمان سمت دريای عمان و اجرای تيراندازیها و
تمرينات مختلف طبق روش آزمايشات نهايی فرمان بود.
پس از اتمام كار ،تيم در لنگرگاه پياده و ناوشکن راهی منطقه گشت در خليج فارس
گرديد .به محض حضور در منطقه كروزر امريکايی سايه به سايه به دنبال ناوشکن بود .در
اين ميان سيستم نشاندهنده سمت دستگاه  EMSكه با جايرو ناو عمل میكرد دچار
اشکال شد و سيستمهای دريافتی راداری و فركانسهای در محدوده فوق را با دقت الزم
نشان نمیداد .چون اقدامات پرسنلی تعميركار مؤثر واقع نشد ،لذا چارهای جز نسبی نمودن
سيستم های دريافتی با راه ناو نبود .برای اين كار نياز به فرستنده راداری با فركانس و محل
مشخص و انجام تستهای الزم بود كه همه چيز آماده بود و ناوشکن با بودن ناو امريکايی در
نزديکی خود اقدام به چرخشهای الزم و انجام تستهای الکترونيکی نمود كه اين عمل با
دقت باال انجام شد و سيستمهای دريافتی از دستگاه  ESMنيز كامالً با واقعيت مطابقت

نبرد تنگه هرمز

مینمود .با فارغ شدن از اين كار مابقی مأموريتهای محوله با دقت الزم طبق روش
هميشگی انجام و گزارشات مربوطه همواره به ستاد منعکس میگرديد.
در طول  9روز گشت و شناسايی در دريا كه از تنگه هرمز آغاز و تا جزاير ابوموسی و
سيری ادامه می يافت ،عمالً تمامی تحركات نيروهای بيگانه و كنترل تمامی شناورهای
عبوری تجاری طبق روش بينالمللی صورت میگرفت و نتايج منعکس میشد.
در روز نهم دريانوردی يعنی روز  29فروردين سال  ،37مأموريت ناوشکن عمالً خاتمه
يافته تلقی شده و قرار بود ناوشکن سهند جايگزين گردد .چون تحرك ما به دليل
صرفهجويی در سوخت و استفاده كمتر از توربين ،عمالً با ديزل بود ،لذا 99ساعت طول
میكشيد تا ناوشکن از قسمت ميانی خليج فارس به لنگرگاه عباسی وارد شود ،لذا به همين
صورت عمل نمود و از صبح روز موعود ناوشکن آماده ورود به بندر بود كه ابالغ شد در
لنگرگاه منتظر سوخت و آب و آذوقه باقی بماند تا مجدداً به مأموريتی كه متعاقباً ابالغ
میگردد اعزام شود.
در اين ميان ناوشکن سهند آماده خروج از بندر گرديد و پس از عبور از ناوشکن سبالن
كه در حال سوختگيری در لنگرگاه بود ،اعالم كرد كه پيام مأموريت با كد بندری الزم آماده
ارسال است ،لذا پس از دريافت آن در دريا هماهنگی بايسته را به عمل خواهيم آورد.
چند ساعتی طول كشيد تا ناوشکن نسبت به تکميل سوخت و آب اقدام كند و عازم
مأموريت گردد .در طول اين مدت ،ناوشکن سهند از لنگرگاه خارج شده و در محدوده جنوب
جزيره هنگام قرار داشت تا مأموريت محوله را اجرا نمايد.
از صبح روز  29فروردين سال 37نيروهای استکبار جهانی كه ديگر از تمامی ترفندهای
غيرمستقيم به كار گرفته عليه ج.ا.ا و نيروهای فداكار آن نااميد گرديده بودند ،در اقدامی بی-
شرمانه نسبت به بمباران سکوهای نفتی اقدام و بدون اعالم جنگ به كشور ناوچه جوشن را
كه در حال گشت در منطقه فوق بود مورد هدف قرار داده و غرق مینمايند.
با حضور ناوشکن سهند در محدوده جنوب هنگام ،درگيری با هواپيماهای امريکايی
آغاز گرديد و اين ناوشکن قهرمان نيز با رشادت و دالوری تا آخرين لحظه مقاومت كرده و
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همزمان با غرق شدن آن هنوز صدای تيراندازی از توپ  62ميلیمتری بهگوش میرسيد ،كه
نهايتاً با انفجار مهمات پاشنه ،تيرانداز غيور آن به شهادت میرسد.
ناوشکن سبالن نيز در اين زمان در حوالی جزيره الرك بود .چون با دريافت امريه
جديد وضيعت مأموريت ناوشکن با اتفاقات پيشبينی نشده همراه بود ،لذا از لحظه تکميل
آب و سوخت در محل جنگ قرار گرفته و شرايط كامل كنترل صدمات حاصل گرديد.
روز اول ماه مبارك رمضان بود .با پرسنل صحبت و شرايط جديد تشريح و خواسته شد
با توكل به خداوند منان در اجرای وظايف محوله به بهترين نحو عمل نمايند.
ناوشکن كه در آمادگی بسيار خوبی قرار داشت ،كليه تجهيزات را آماده به كار قرار داد
تا بنا به دستور مورد بهرهبرداری قرار گيرد.
با حضور در نزديکی جزيره الرك صدای درگيری ناوشکن سهند با ناوگان استکبار و
انفجارات پی در پی شنيده میشد .فرمانده ناوشکن سهند خواست ناوشکن سبالن ما وارد
كارزار نگردد .از ستاد منطقه نيز چنين دستوری صادر شد ،لکن با اعالم كتبی آمادگی همه
پرسنل ناوشکن سبالن در جهت دفاع از كشور و كمك به پرسنل ناوشکن سهند ،اجازه
خروج از لنگرگاه را درخواست كرد و نهايتاً اين درخواست مورد تأييد قرار گرفت.
در همين زمان حضور هواپيماهای امريکايی در باالی جزيره قشم و هرمز مشاهده
گرديد و لذا با تمامی سالحها نسبت به تيراندازی به آنها اقدام شد كه اين عمل موجب فرار
آنها از محدوده آبهای ايران گرديد .از آن زمان هواپيماهای ناوگان استکبار سعی نمودند از
فاصله دور نسبت به قفل راداری ناوشکن و روانه نمودن موشكها اقدام نمايند.
تمامی تالش دشمن در قفل راداری ناوشکن به دليل آمادگی عملی و تجهيزاتی و
تجربه پرسنل غيور آن ممکن نگرديد و به محض قفل نمودن با اقدامات تاكتيکی ناوشکن از
قفل خارج میگرديد.
بهدليل برتری هوايی در منطقه توسط دشمن ،امکان حضور به موقع هواپيماهای
شکاری خودی با كمك سايت های پدافند هوايی در اين درگيری ميسر نگرديد .چون بدون
اعالم اوليه و غيرقابل پيشبينی بود ،لذا سالحهای موجود در جزاير نيز درگير نگرديدند،
هرچند كه اين سالحهای  26مم بوده و فاقد كارايی الزم برای هدف قرار دادن دشمن بودند.
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پس از حدود  92دقيقه تالش دشمن برای روانهسازی موشك ديگر اثری از قفل راداری
نبود و لذا چه از نظر ديد چشمی و چه راداری هواپيمای دشمن در منطقه مشاهده نگرديد.
لکن پس از مدتی حضور آنها از فاصله دور و ارتفاع باال معلوم گرديد ،ولی اثری از قفل
راداری مشخص نشد.
در اين زمان يدككشها و شناورهای ديگر در حال كمك به بازماندگان ناوشکن قهرمان
سهند بودند و لذا نيازی به حضور ما در محل نبود ،از اينرو ناوشکن در حال بازگشت به جنوب
جزيره خارك جهت كمين در محدوده فوق برای عمليات پدافند هوايی بود.
با حضور مجدد هواپيماهای دشمن پرتاب بمبها از ارتفاعات باال آغاز شد و چون
پدافند ارتفاعات باال از عهده ناوشکن خارج بود ،لذا تنها تالش گرديد از مسير برخورد دور و
با سرعت باال و با حركت زيگزاگ به سمت لنگرگاه عزيمت گردد.
هنوز ناوشکن از شمال جزيره خارك خارج نگرديده بود كه انفجاری مهيب در كنار
ناوشکن در حاليکه عمق آب بيش از  12متر نبود ،موجب قطع تحرك ،برق و انفجارات
بعدی سبب ايجاد شکاف بزرگی در زير ناوشکن گرديده و عمالً سينه تا پل فرماندهی
ناوشکن در زير آب از مابقی قسمتها جدا گرديد.
موضوع درگيری با استکبار جهانی را میبايستی از چند ديدگاه به نظاره گرفت.
الف) دیدگاه عملیاتي

سوال مهم اين است كه چرا ناوشکن در اين درگيری كه بيش از يك ساعت به
طول انجاميد و دشمن با آن همه سالح و مهمات و آمادگی سطحی و هوايی و برتری
كامل فضای منطقه عمليات به آن حمله كرد ،موفق به غرق آن نگرديد؟
جواب را می بايستی از ديدگاه فوق ،در توان تخصصی و علمی پرسنل آن جستجو
نمود .يعنی اگر كادر افسری ناوشکن از علم جنگ الکترونيکی و راهکارهای مقابله با
سيستمهای الکترومغناطيسی دشمن آگاه نبود ،در همان بدو ورود به منطقه درگيری و
با اولين قفل راداری از حيز انتفاع خارج و با ضربات بیامان موشكهای دشمن ،ناوشکن
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ناكارآمد شده و غرق میگرديد و بسياری از پرسنل دالور بدون اينکه قادر به دفاع و
مقابله باشند ،شهيد میشدند.
علم جنگ الکترونيك و تجارب سالهای دفاع مقدس ،حکم مینمود كه با درايت
كافی میبايستی به مقابله با دشمنی كه از هر نظر آماده گرديده بود برخورد نمود و لذا
با بررسی منطقه عمليات و محاسبه ميزان كارايی تجهيزات الکترونيکی دشمن از طريق
بهترين وضيعت جغرافيايی منطقه استفاده كرده و علم را با عمل در آميخته؛ عملی كه
برای دشمن ناآشنا بوده و برنامه مقابله با آن را از قبل نمیتوانست تهيه نمايد.
زمانی دشمن متوجه ناوشکن گرديد كه تيراندازی به سوی او آغاز شده و اگر
تجهيزات و دقت برخی از سالحها و ميزان برد آنها مناسب بود ،مطمئناً ضربات اوليه
مهلکی بر هواپيماهای مهاجم وارد میشد.
متأسفانه ناوشکن از سالحهای جديد پدافند هوايی و حتی موشكهای دوش پرتاب كه
در آن زمان ديگر نيروها دارای آن بودند ،بیبهره بود و اطالعات سالحهای موجود نيز برای
دشمن شناخته شده بود .معهذا به دليل غافلگير شدن دشمن در اولين اقدام امکان هدف
قرار دادن حداقل چند فروند هواپيمای مهاجم دور از انتظار نبود .گفتنی است كه ناوشکن در
سکوت راداری و راديويی به سمت منطقه عمليات حركت مینمود ،تا انتشارات امواج موجب
كشف از فاصله دور نگردد.
با آغاز درگيری و به دليل برتری كامل هوايی منطقه توسط دشمن به كارگيری كامل
سيستمهای الکترومغناطيسی ميسر نبود ،زيرا بالفاصله با موشكهای ضداشعه مورد هدف
قرار میگرفت ،لذا از اين سيستمها نيز بنا به نياز و موقعيت درگيری بهرهگيری میشد.
بنابراين از ديدگاه عملياتی ،تمامی روشهای مورد نياز به كار گرفته شد ،تا ناوشکن
جلوی عمل انجام شده قرار نگرفته و عمالً غافلگير نشود ،بلکه بالعکس موجب غافلگيری
دشمن شود ،كه اين شرايط بهخوبی حاصل شد ،لکن با توجه به برد كم سالح و استفاده از
ديد چشمی در تيراندازی اوليه پس از رؤيت دشمن نتيجه مطلوب حاصل نگرديد.
شايان ذكر است هنگام درگيری هوا به شدت مهآلود (شرجی) و ديد بيش از 2كيلومتر
نبود ،لذا از اين وضيعت هم به خوبی جهت غافلگير نمودن دشمن بهرهگيری گرديد.

نبرد تنگه هرمز

ب) دیدگاه فني

نه تنها در اين مأموريت ،بلکه در تمامی ديگر مأموريتها ،انواع سيستمهای حياتی
ناوشکن اعم از تحرك ،برق و سالح و ديگر تجهيزات جانبی همواره عملياتی بود .در اين
مأموريت خاص به دليل پش ت سر گذراندن آموزش فرمان ،تمامی دستگاههای موجود اعم از
برق و الکترونيك ،مکانيك ،سالح و تجهيزات ارتباطی ،ناوبری و ضددريايی و جنگ
الکترونيك و غيره و نيز سيستمهای اضطراری به خوبی عمل مینمود و دستگاه جانبی اعم
از پمپها ،هواكشها و تجهيزات كنترل صدمات و كمكهای اوليه و غيره تست و ارزيابی و
آماده بهكار گرديده بودند.
گرچه بحث آماده بهكار بودن يعنی مقايسه اين تجهيزات با امکانات دشمنی كه از
آخرين فناوری روز بهرهمند بود ،اين عمل حکايت از تالش و كوشش همهجانبهای مینمود
كه پرسنل ناوشکن و يگانهای تعميراتی از خود بروز میدارند ،تا يگانهای عملياتی و رزمی
همواره در بهترين وضيعت در دريا حاضر گردند.
ناوشکن سبالن حتی يك اشکال كوچك در زمان درگيری نداشت و تجهيزات فنی از
نظر استاندارد فرمان در آمادگی مناسب خود قرار داشت ،حتی اگر از نظر كارايی قابل قياس
با سيستم ها و تجهيزات دشمن نبود .بنابراين از ديدگاه فنی شرايط موجود مطلوب بوده و
عامل بازدارنده فنی وجود نداشت.
پ) دیدگاه پرسنلي

شايد مهمترين بخش كه حاصل جمع ديدگاه عملياتی و فنی و نشاندهنده توان و كارايی
يگان يا به عبارتی ديگر توان رزمی ناشکن است ،از اين ديدگاه قابل بررسی و بحث باشد.
پرسنلی كه میتوان آنها را بهگونه زير سنجيد:
 )1ایمان و اعتقاد

هيچگاه دعاهايی كه در حين دريانوردی و در روزهای مناسب در جمع پرسنل قرائت
میشد و بجز تيم نگهبان اكثراً در اين مراسم كه هيچگاه ابالغی نيز نبود ،جمع میشدند،
فراموش نمیتوان نمود .روحانيت خاص اين مراسم آنقدر جلوهگر میشود كه هرگونه
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سختی خدمت ،فشارهای كاری ،خانوادگی ،معيشتی و غيره تحتالشعاع قرار میگرفت و
توان جديدی در پرسنل ناوشکن ديده میشد .ناوشکن در دريا جلوهای بود زيبا از رحمت
اليتناهی خداوند در اين اقيانوس بيکران كه هر دم كه سينه امواج را میشکافت گويی
زخمی بر خصم زبون كه همواره نظارهگر فعاليتهای ناوشکن بود ،میزد.
نيروی قوی و اعتقاد به رحمت و قدرت خداوند آنقدر در دل پرسنل ريشه دوانده بود
كه مأموريتهای مداوم دريانوردی و كار و تالش آمادهسازی يگان و عملياتی نگهداشتن
دستگاهها و فشار دريای خراب بر جسم پرسنل ،هيچگاه بر روحيه آنان اثر نداشت و پاداش
آنها هيچگاه جز رحمت واسعه خداوند نبود.
 )2عشق و تعهد

اگر خطی بر بدنه ناوشکن يا زنگی بر پيچ و مهرهای يا خرابی در سيستم و دستگاهی
مشاهده میگ رديد ،اين پرسنل عاشق بودند كه در بدترين شرايط با جانگذشتگی و تالش
نسبت به رفع مشکل اقدام مینمودند .اگر تعمير توپ  62مم در حين دريانوردی در هوای
دم كرده باالی  93درجه بندرعباس ،با بازنمودن و جداسازی كوالس و انتقال آن جسم چند
صد كيلويی بر دوش خود و انجام تعميراتی كه به صورت معمول جز در رده كارخانجات
امکانپذير نبود ،در حين انجام مأموريت در دريا صورت میگرفت ،يا اگر باز نمودن پمپ
گيربکس در زير اليههای مختلف دستگاهها و لولههای داخل موتورخانه ،در آن فضای كم و
گرمای طاقتفرسا انجام میشد تا ناوشکن چه از نظر عملياتی و چه از نظر فنی همواره در
صدر آمادگی قرار داشته باشد ،كه در كمترين زمان انجام میشد را آيا نمیتوان جز عشق و
تعهد به سربلندی مملکتی كه زير يورش ددمنشانه دشمن بعثی با پشتيبانی تمام عيار
كشورهای استکباری قرار گرفته بود ،دانست؟
عشق و تعهد به سربلندی كشوری كه با نام ج.ا.ا پرچم توحيد را در دست با كفايت
پرسنل ناوشکنی (موجی كه آرامش او عدمش بود) قرار داده بود.
 )3روحیه دشمنستیزي

پرسنلی ناوشکن از قصد و نيت دشمن استکباری كامالً آگاه بوده و حضور آنها را جز
در جهت منافع خود و دشمنان بالفعل و بالقوه نمیدانستند .دشمن با فروش يا عاريه دادن

نبرد تنگه هرمز

سالحهايی موجب میگرديد تا اطالعات جبهه به آسانی به دست بعثيون رسيده و با
هواپيماهای آواكس و ماهوارهها و سيستم جاسوسی خود ،هرگونه جابهجايی نيروی خودی
در زمين ،هوا و دريا را به دشمن منتقل و از طرفی با حضور گسترده و تهديدآميز خود در
دريا نظارهگر كليه فعاليتهای نيروی خودی بوده و گزارشهای مربوطه را منعکس مینمود.
انزجار و تنفر از حضور نيروهای استکباری به وضوح در رفتار و كردار پرسنل مشاهده
میگرديد و همگی كليه فعاليتهای خصم عليه نيروی خودی را محصول دشمنی آشکار و
غيرآشکار استکبار میدانستند.
اين روحيه همواره نيرويی دشمنستيز به پرسنل داده و توان استقامت آنها را در
تمامی شرايط دريانوردی باال برده و ضعف كارآيی سيستمهای خودی را با تالش و فعاليت
مضاعف و با نيروی تفکر و تعقل تاكتيکی جبران مینمود.
نتيجه چنين درسهای نانوشته ،آمادگی برای درگيری مستقيم با استکبار ،علیرغم
آگاهی از توان اهريمنی آن و نجات ناوشکن علیرغم صدمه بسيار باالی آن در شرايط سخت
عملياتی بود.
خوشبختانه هماكنون حضور مجدد ناوشکن سبالن در دريا را با پرچم ال اله اال اهلل و
حصول آمادگی كشور در ساخت چنين شناورهايی را با نام «پروژه موج» شاهدهستيم.
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حفاظت از جزاير سهگانه

حفاظت از جزایر سهگانه



ژئوپولتیك خلیج فارس

خليج فارس از كهنترين درياهايی میباشد كه انسان شناخته است .ساكنان پيرامون
آن جزو نخستين انسانهايی بودند كه با فن دريانوردی آشنا شده و به كشتيرانی پرداختهاند.
هرودت مورخ يونانی از لبه جنوبی امپراطوری ماد و هخامنشی كه تا بحرين به نام
ساتراپی چهاردهم و ساتراپی فارس و در زمان سامانيان تا يمن ادامه پيدا مینمايد ،ياد
میكند.
خليج فارس عامل حيات ما و روزنهايست برای تماس ما به دنيای خارج و اگر اين
دريای باستانی نبود ما در ميان ديوارهای زاگرس و البرز و ارتفاعات جنوب خاوری قرار
میگرفتيم و قسمت عمدهای از كشور راهی به خارج نداشت.
كتيبه بجامانده از داريوش (پادشاه هخامنشی) دريای جنوب ايران را خليج فارس
ناميده است.
يونانيان آن را خليج فارس و دريای سرخ را خليج عرب ناميدند.
بطلميوس بزرگترين عالم هيئت و جغرافيای قديم ،دو قرن بعد از ميالد ،خليج فارس
را پريسکوس سينوس يا خليج فارس ناميده است.
خليج فارس از نظر كشورهای منطقهای و فرامنطقهای به دليل منابع فراوان نفت
( 32/2%از ذخاير نفت جهان) و بازار مصرف بيش از  133ميليون نفری از روزگاران كهن و
همچنين در عصر حاضر موقعيت نظامی ويژهای احراز كرده است.
از اوايل قرن بيستم ،بيشتر به لحاظ كشف و استخراج نفت عالوه بر نقشی كه از لحاظ
نظامی داشت ،در استراتژی جهان نيز نقش تعيينكنندهای پيدا كرد .پيوستگی خليج فارس
و دريای مکران (عمان) و پيشرفت تکنولوژی (فناوری) موجب آن شد كه اين دو گذرگاه آبی
در حکم يك منطقه عملياتی و يکی از مهمترين نقاط استراتژيك جهان در صحنه
برخوردهای بين الملل گردد كه بدون حفظ امنيت اين دو دريا امکان اجرای استراتژیهای
بری و بحری به هر شکلی غيرممکن گردد.
* درياداردوم داريوش ضرغامی.
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كشور ما ايران با داشتن حداكثر طول ساحل در اين دو دريا نقش بارزتری را در
برقراری ثبات سياسی و امنيت منطقه دارد .بديهی است اگر كشور ما از لحاظ قدرت دريايی
به پايه ای برسد كه در تماميت خليج فارس و دريای عمان در محدوده عملياتی ممکن كه با
ويژگیهای مرزهای آبی و بينالمللی ما هماهنگ است دفاع نمايد ،مسلماً موقعيت
جغرافيايی ما در آينده تغيير خواهد كرد.
خليج فارس به داليل زير هيچگاه اهميت خود را از دست نخواهد داد:
 )1به عنوان يك گذرگاه كه از ابتدای تمدن نقش خود را ايفا نموده است.
 )2وجود ذخاير عظيم انرژی از جمله نفت و گاز.
 )6به عنوان بازار بزرگ كاالهای صنعتی و مصرفی در سطح جهان.
 )9عالوه بر بازار مصرف كاالهای صنعتی به عنوان بازار گرم تسليحات نظامی به علت
وجود اختالف بين كشورهای دربرگيرنده خليج فارس (نقش فرهنگی و ايدئولوژيکی).
خليج فارس گلوگاه سياسی ايران و قطعهای زرخيز و ارزنده در دنيای پرتحرك
اقتصادی و سياسی امروز است كه از ديرباز تاكنون مطمح نظر سياستهای بيدار جهانی قرار
داشته و دارد .بحرانی كه صدام حسين در تهاجم خود با ايران در خليج فارس آفريد امنيت
كل منطقه را به خطر انداخته و باعث كاهش وابستگی غرب به نفت خليج فارس و تهاجم
نيروهای دريايی كشورهای غربی به ويژه امريکا و حتی اتحاد جماهير شوروی (روسيه فعلی)
به منطقه به بهانه حفظ امنيت و با دستاويز هميشگی امريکا يعنی دفاع از منابع حياتی و
ملی گرديد.
امروزه شرط الزم برای رسيدن به يك قدرت منطقهای يا جهانی ،در اختيار داشتن آب-
های آزاد میباشد زيرا تجارب جنگهای منظم گذشته آن را ثابت نموده است و كشوری كه
موقعيت ژئوپولتيك ساحلی و جزيرهای خود را درك نکند و در صحنه بينالمللی واكنش
مناسب نشان ندهد ،خيلی زود مزايای استقالل و ابتکار عمل را از دست خواهد داد.
تا زمانی كه كشورهای حاشيه خليج فارس موقعيت استراتژيك و اهميت همکاری
منطقهای را درك ننمايند ،امنيت خليج ژئواستراتژيك و حساس فارس در خطر خواهد بود.

حفاظت از جزاير سهگانه

در حوزه خليج فارس مجموعاً  9كشور وجود دارد كه عبارتند از :ايران ،امارات متحده،
بحرين ،عراق ،عربستان ،عمان ،قطر و كويت .تعداد جزاير ايرانی در خليج فارس  17جزيره
است كه اسامی آنها از تنگه هرمز به طرف شمال خليج فارس عبارتند از:
1ـ هرمز 2ـ الرك 6ـ الوان 9ـ قشم 2ـ هنگام 3ـ تنب بزرگ 7ـ تنب كوچك 9ـ
ابوموسی 9ـ فارور 13ـ بنی فارورگان 11ـ سيری 12ـ كيش 16ـ شيتوار 19ـ هندورابی 12ـ
خارك 13ـ خاركو 17ـ فارسی.
ژئوپولتیك تنگه هرمز

تنگه يا باب از نظر جغرافيايی به باريکهای از آب اطالق میشود كه دو دريای مجاور را
به طور طبيعی به يکديگر متصل میسازد.
 )1موقعیت طبیعي

تنگه هرمز آبراهی باريك و خميده شکل است كه خليج فارس را از راه دريای مکران يا
عمان به اقيانوس هند و خطوط كشتيرانی بينالملی دريای آزاد پيوند میدهد و به عالوه اين
آبراه به علت موقعيت خاص استراتژيك خود شاهرگ حيات اقتصادی غرب و ژاپن در شرق
دور به حساب میآيد.
تنگه هرمز در حدود  133مايل دريايی ( 192كيلومتر) طول داشته و ادامه بلندیهای
جنوب ايران به شبه جزيره مسندام را بريده است و به اين ترتيب اين تنگه يك فرورفتگی
زمين شناسی است كه از شمال به ايران و از جنوب به شبه جزيره مسندام در كشور عمان
محدود میگردد .فاصله ميانی جزيره الرك در بخش شمالی و جزيره عمان ،قوئين بزرگ در
بخش جنوبی كه باريكترين قسمت اين آبراه است 21مايل دريايی ( 69/9كيلومتر) میباشد.
عرض تنگه هرمز حداقل  23و حداكثر  193كيلومتر و ژرفای آن  112متر است.
 )2موقعیت سیاسي و اقتصادي

در گذشته هر يك از قدرتهايی كه خواستهاند به خليج فارس دست يابند ،مانند شاهان
هخامنشی ،اسکندر مقدونی ،شاهان اشکانی و سامانی و شاه عباس ،قبل از هر اقدامی تنگه
هرمز را تحت اختيار خويش درآوردهاند.
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تنگه هرمز از روزگار گذشته مورد توجه كشورهای سلطهگر اروپايی گرديده و يکی از
كارگزاران سلطهگر دريايی غرب در قرن  13ميالدی مدعی بود كه با تسلط به سه تنگه
استراتژيك هرمز ،ماالكا و عدن میتوان بر جهان حکومت كرد.
در دنيای صنعتی امروز كه وابستگی آن روز به روز به نفت بيشتر میشود ،دورنمايی در
روابط بينالملل تصوير می كند كه در آن استفاده از درياها و عبور از تنگهها به ويژه هرمز
مسئلهای حياتی به شمار خواهد آمد .عبور  %33نيازمندیهای مورد نياز غرب و %99
نيازمندیهای ژاپن و مقدار زيادی نيازمندیهای امريکا به انرژی از تنگه هرمز ،امنيت
كشتيرانی از طريق اين تنگه ،به مصلحت و منفعت كشورهای حاشيه خليج فارس و جامعه
بينالمللی میباشد.
گذرگاه هرمز عالوه بر نقش نظامی پراهميتی كه دارد با پيدايش استراتژی انرژی در
جغرافيای سياسی يا سياست جغرافيايی با ژئوپلتيك نفت به مهره بدون جايگزين تبديل
شده است.
موقعیت جغرافیایي جزایر سه گانه ابوموسي ،تنب بزرگ و تنب کوچك
موقعیت جغرافیایي
الف) جزیره ابوموسي یا گپ سبزو

نامش از دو كلمه «بو» ـ كوتاه شده «بوم» ـ و موسی ـ نام شخص ـ میباشد .بنابراين
میتوان گفت شخص ايرانی به نام موسی قبل از حمله عرب در اين جزيره زندگی و حکومت
میكرده است.
جزيره ابوموسی دارای آب شيرين كشتزار و مراتع مرغوب بوده و مردم بندر لنگه تا 93
سال پيش آن را گپاسبزو يعنی سبزهزار بزرگ میخواندند .مساحت اين جزيره 12/9
كيلومترمربع میباشد.
اين جزيره در دوره حکومت مادها جزو يکی از ايالتهای جنوبی و سپس جزو ساتراپ
نشين چهاردهم ماد بوده است.

حفاظت از جزاير سهگانه

تا سدههای اخير تابع ايالتهای فارس ،كرمان ،مکران و هرمزگان و در سال  1236هـ.ق
جزو ايالت بنادر خليج فارس گرديد .در حدود سال  1639هـ.ق به مدت  117سال به اشغال
پرتغالیها درآمده و با اين وضع از لحاظ تقسيمات كشوری جزو يکی از دهستانهای تابعه
بخش بندرلنگه بود .انگليسیها در ژوئن 1939ميالدی پرچم انگلستان را در جزيره ابوموسی
و تنب بزرگ برافراشتند كه با مخالفت شديد ايران روبهرو گرديده و پرچم های خويش را
پايين آوردند.
در سال  1663شمسی جزو دهستان مزروقی بخش لنگه شهرستان الر بوده و در سال
 1666يکی از بخشهای فرمانداری بندر لنگه محسوب گرديده و در تيرماه  1667بخشهای
ابوموسی و تنب بزرگ و تنب كوچك به يك بخش تبديل و مركز آن جزيره كيش گرديد .در
مردادماه  1633مركزيت ابوموسی شامل يك بخش مركز و دهستانهای تنب و سيری
تشکيل گرديد .هم اكنون ابوموسی يکی از شهرستانهای استان هرمزگان است.
دولت ايران در زمانی كه جزيره در اشغال انگليسیها بود هر از چند گاهی پرچم خود را
آنجا برمیافراشت و مالکيت ايران همچنان ادامه داشت؛ ولی استعمار پير سعی داشت آن را
به شيخ نشين شارجه واگذار نمايد كه با مخالفت شديد حاكمان ايران روبهرو گرديد و تا
سال  1971ميالدی ( 1623شمسی) همچنان در اشغال نيروهای انگليس قرار داشت.
ب) جزیره تنب بزرگ

واژه تنب در گويش تنگستانی به معنی تپه است ،يعنی تپه بزرگ به نامهای تمب
بزرگ ،تنب مار بزرگ و تل مار نيز معروف بوده است .در گويش دريانوردی محلی ،اين
جزيره تنب گپ (تنب بزرگ ) و در اسناد و مکاتبات دوره اخير به نام تنب بزرگ آمده است.
فاصله اين جزيره تا بندر لنگه حدود  27مايل ( 23كيلومتر) و از اميرنشين رأسالخيمه
حدود  93مايل است .اين جزيره تقريباً دايرهای شکل و حدود  2/2مايل ( 9/33كيلومتر)
قطر دارد و نزديكترين جزيره به آن تنب كوچك است و دو آبراهه بيناللملی ورود و خروج
كشتیها به خليج فارس در شمال  2كيلومتری و جنوب  12كيلومتری جزيره تنب بزرگ
قرار دارد .مساحت جزيره  13/2كيلومترمربع میباشد.
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تقسیمات کشوري

 )1دوره ساسانيان جزو حوزه ايالت فارس.
 )2دوره اسالمی (زمان تسلط اعراب) و پس از آن جزو ايالتهای فارس ،كرمان ،مکران و
هرمزگان:
سال  1636هـ.ق جزو ايالت بنادر خليج فارس.
سال  1629هـ.ق جزو دهستانهای تابعه بخش لنگه.
سال  1663هـ.ق جزو دهستان مرزوقی بخش لنگه شهرستان الر.
سال  1666هـ.ق جزو دهستانهای تابع بخش ابوموسی شهرستان بندر لنگه.
سال  1622هـ.ق جزو بخشهای شهرستان كيش.
سال  1631هـ.ق شمسی جزو بخشهای تابع شهرستان ابوموسی.
سال  1673هـ.ق شمسی جزو دهستان تنب بخش شهرستان ابوموسی.
پ) جزیره تنب کوچك

به نام تمبو (به معنی تپه كوچك) و تنب مار نيز آمده است.
در فاصله حدود  92كيلومتری جنوبشرقی بندر لنگه و حدود  19كيلومتری جزيره
تنب بزرگ قرار داشته ،تقريباً مثلث شکل است ،مساحت جزيره حدود  2كيلومترمربع
است .هر چند بخش كوچك ،ولی بخش مهمی از خاك كشورمان را تشکيل میدهد.
اهمیت استراتژیك جزایر

نقش جزاير خليج فارس در امنيت منطقهای خليج فارس به دليل پراكندگی مطلوب و
موقعيت جغرافيايی آنها چه زمانی كه در بين كشورهای حاشيه خليج فارس روحيه عدم
همکاری حاكم است و قدرتهای بيگانه حضور دارند و چه زمانی كه كشورهای حاشيه
همکاری منطقهای را در جهت برقراری امنيت واقعی به منطقه بدانند ،انکارناشدنی است.
امنيت استراتژيك جزيره ،موقعيت ،مالکيت و نقش آنها هميشه مورد توجه بوده و در
معامالت سياسی و حتی اقتصادی اهميت و نقش بارزی دارند.

حفاظت از جزاير سهگانه

كشور ما بايستی موقعيت جغرافيايی ،نظامی ،اقتصادی و سياسی جزاير را درك كرده و
اين جزاير را مکانی استراتژيك در نظر گرفته و از آن بهره جويد.
حساسترين جزاير تنگه هرمز به ايران تعلق دارد .تمام كشتیهايی كه از تنگه هرمز
عبور میكنند از ميان جزاير ايرانی تنب بزرگ ،فارور ،ابوموسی و سيری عبور مینمايند.
جزاير هرمز ،تنب بزرگ و كوچك و ابوموسی به همراه ساير جزاير نخستين خط
پدافندی ايران را در تنگه هرمز تشکيل میدهند .ترسيم يك خط فرضی كه از كنار اين
جزيره میگذرد ،ارزش ژئواستراتژيکی آنها را در دفاع از كشتیرانی بينالمللی در تنگه هرمز
و پدافند از سواحل و بنادر ايران در يك منطقه حساس نشان میدهد .اين امر بيانگر آن
است كه تا چه حد آتش سالحهای ايرانی در منطقه میتواند مؤثر باشد .جزاير ايران در تنگه
هرمز مواضع مهم از نظر استقرار تجهيزات نظامی چه از سوی ايران و چه عليه ايران
می باشد .اين جزاير فراهم كننده صحنه مناسب عمليات دريايی در پهنه خليج فارس برای
ايران است و سکوهای ديدهبانی و كنترل خوبی برای سواحل خليج فارس به شمار میروند.
به هنگام ضرورت هر يك از اين جزاير با استقرار سيستمهای هشدار دهنده و توسعه
فرودگاهها و برقراری سيستمهای مراقب هوايی ،مانند يك ناو هواپيمابر ثابت و غيرقابل غرق
شدن ،در پدافند خليج فارس و دريای عمان میتواند به كار گرفته شوند.
با توجه به اشراف جزاير تنب و ابوموسی بر تنگه هرمز ،يعنی گلوگاه منطقه استراتژيك،
خليج فارس با جنگافزارهای مستقر در خود در صورت نياز میتواند مانند پنجه نيرومندی
اين گلوگاه را در دست گيرند.
موقعيت تاكتيکی جزاير ابوموسی و تنب و حجم آتش جنگافزارهای ميانبرد و برخوردار
بودن از پوشش پايگاه هوايی بندر عباس برقراری آرامش در خليج فارس را امکانپذير مینمايد.
پدافند از اين جزاير به معنای پدافند از خط دوم پدافندی ايران (بندر عباس ،چابهار،
بوشهر) بوده و برای كشور عزيز ما ايران به عنوان يك پايگاه مقدم دريايی عمل نموده و
پدافند از آن ،پدافند از امنيت ايران است.
جزاير تنب و ابوموسی كه تقريباً در ميانه خليج فارس قرار دارند ،تکيهگاه پدافندی و
نظارتی ويژهای به علت وجود كريدورهای ورودی و خروجی منطقه استراتژيك خليج فارس
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در شمال جزيره ابوموسی و طرفين جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك میباشند .اين اهميت
روزافزون باعث گرديده جزيرههای كوچك واقع در خليج فارس نقش بسيار بزرگتر از ابعاد
كليدی خود در سياست دولتهای منطقه و دولتهای خارج از منطقه ايفا نمايند.
چگونگي اعاده حاکمیت بر جزایر

در سال  1971( 1623ميالدی) سرانجام گفتگوهای دوجانبه ايران و انگليس به نتيجه
رسيد و بر پايه سازش دو طرف ،يك روز پيش از آنکه نيروی انگليسی از خليج فارس خارج
شود ،ايران نيروهای خود را برای اعاده حاكميت به جزاير ابوموسی تنب بزرگ وكوچك اعزام
داشت.
ناوگان دريايی ايران از بندر لنگه به حركت درآمده و در فاصله مناسبی از تنگه هرمز در
ناحيه ديد جزاير موضع گرفت و با توجه به پوشش فضايی توسط جنگندههای نيروی هوايی
سرانجام هاوركرافتهای حامل تفنگداران دريايی در  9آذر 1623كه به كرانه جزاير ابوموسی
و تنب بزررگ و كوچك رسيده بودند ،با تقديم چهار شهيد به فرماندهی سروان سوزنچی در
جزيره تنب بزرگ ،مجدداً جزاير ارزشمند فوق را به آغوش وطن بازگرداندند .در جزيره
ابوموسی فرماندهان نيروی دريايی ايران مورد استقبال شيخ سلطان بن محمد القاسمی به
نمايندگی از حاكم شارجه ـ كه بعداً حاكم شارجه گرديد ـ قرار گرفتند.
تجدید ادعاهاي واهي مالكیت بر جزایر سهگانه

در ماه اوت  )1631( 1992امارات حدود  13نفر به نام آموزگار به جزيره ابوموسی
اعزام ،ولی دولت ايران با انگيزه دستگيری يك گروه مسلح ناشناس در جزيره از حركت آنها
به جزيره جلوگيری مینمايد.
چند روز بعد جلسه شورای همکاری خليج فارس تشکيل میگردد و تصميمات الزم
جهت يکسره كردن ادعای خويش بر جزاير ايران يعنی اشغال آنها گرفته میشود و روابط
سياسی بعضی از اعضاء آن با ايران معلق میگردد.
بعد از تهديدهای شديد صدام حسين مبنی بر اينکه نيروی كافی برای اشغال جزاير در
اختيار دارد ،يگانهايی از تکاوران دريايی به جزاير اعزام و با نمايش نيرو و انجام رزمايش

حفاظت از جزاير سهگانه

حضور خود را در منطقه اعالم نمودند .ولی با توجه به درگيری نيروهای عراق در خوزستان
به ويژه مقاومت  69روزه نيروهای محدود موجود در خرمشهر در مقابل سيل عظيم دشمن،
سرفرماندهی دشمن به دليل عدم امکان مبارزه در جبهههای مختلف اشغال جزاير را ظاهراً
به ورطه فراموشی سپرد.
با توجه به نياز نيرو در جبهه خرمشهر يگانهای تکاور دريايی به آنجا اعزام و در جزاير
ابوموسی يك يگان كوچك حفاظتی ـ كه از قابليت رزمی خيلی كمی برخوردار بود ـ مستقر
گرديده و مسلماً اين وضع توسط كدخدا و نماينده امير شارجه در جزيره ابوموسی (ابوغانم)
گزارش گرديده بود.
مقارن اين اتفاقات نداجا يك يگان با استعداد يك گردان تفنگدار دريايی تقويت شده
كه قرارگاه آن بر مبنای پذيرش يك تيپ سازماندهی گرديده بود را به منظور شركت در
عمليات آفندی ارتش ايران آماده اعزام به منطقه نمود.
با توجه به شناخت ارتش عراق از نبردهای حماسهای تکاوران دريايی در خرمشهر و
اشتهار اين يگان به شجاعت و دالوری ،فرمانده يگان (ناخدايکم ضرغامی) توسط راديو بغداد
به باد ناسزا قرار گرفت و اين اقدام باعث شناخت ساير كشورهای منطقه از اين يگان گرديد.
با توجه به نقل و انتقاالت در منطقه و پخش مواردی در راديوهای بيگانه ناخدايکم داريوش
ضرغامی به اتفاق معاونت عمليات وقت ضمن گزارش قرائن مشاهدهشده به ف نداجا جهت
مذاكره با رياست ستاد مشترك وقت شادروان امير ظهيرنژاد به جزاير عزيمت كرده و در محل
مشاهده گرديد كه تعدادی از كاركنان وزارت اطالعات و امور خارجه نيز حضور دارند.
در راستای تدابير و اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر پدافند از جزاير ،كميسيون بعد از
مذاكرات زياد در مورد چگونگی اعزام نيرو به جزاير چنين تصميمگيری نمود ،كه نيروهای
موجود نداجا كه از نظر كميسيون كافی به نظر نمیرسيدند در اسرع وقت به جزاير اعزام
گردند و پدافند از آنجا را به عهده گيرند.
شبانه دستورات الزم به مناطق  1و  2دريايی در مورد آماده نمودن و اعزام بالگرد و
ناوهای مورد نياز ابالغ و اولين يگان تفنگدار دريايی همان شب از پايگاه منجيل به طرف
بندرعباس روانه گرديد.
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اين حركات با غافلگيری تمام انجام شد و بعد از حدود  63ساعت با توجه به وسعت
منطقه اولين يگان تفنگدار دريايی به جزيره ايرانی ابوموسی وارد گرديد و بالفاصله پدافند
پيرامونی از جزيره را شروع و اقدام به تهيه مواضع با وسائل موجود نموده و ساير نيازمندی-
های خود را به نداجا گزارش نمود.
ناخدا ضرغامی به اتفاق پرسنل ستاد يگان با بالگرد از جزاير ابوموسی ،تنب بزرگ و
كوچك و جزيره سيری و كيش بازديد كرده و طرح كلی پدافند از جزاير متعاقباً تهيه گرديد.
اين يگان به نام يگان پدافند از جزاير نامگذاری و از نظر نظامی و سياسی تأثيرات الزم را
بجای گذارد (جزيره سيری نيز به علت اهميت آن و داشتن تأسيسات نفتی و فرودگاه و باند
مناسب برای هواپيماهای سنگين در طرح پدافند از جزاير گنجانده شد).
يگانهای تفنگدار دريايی در جزاير ابوموسی ،تنب بزرگ مستقر گرديده و تنب كوچك
با آتش تأمين میگرديد.
راديو دوبی در شرحی بر اقدامات يگانهای نداجا در منطقه اعالم نمود كه يکی از
يگانها ی واكنش سريع نيروی دريايی ارتش ايران به فرماندهی ناخدايکم تکاور ضرغامی (با
اعالم سوابق خدمتی وی در ايران و امريکا) در جزاير مستقر گرديدند .شيخنشينهايی كه
روابط خود را به حالت تعليق درآورده بودند ضمن صرف نظر از حركات نظامی مجدداً اعالم
آمادگی برای برقراری روابط اعالم نمودند.
ايران بنابر داليلی همچون داليل تاريخی ،استراتژيکی ،امنيتی ،جغرافيايی ،اين جزاير را
از عهد قديم ت حت حاكميت داشته و امروز هم بر آن داليل تأكيد دارد و پس از ساليان
درازی كه سياست استعمار علیرغم حقوق مسلم تاريخی مانع از بکار بستن حاكميت ايران
بر اين جزاير گرديده بود ،دوباره اين جزاير را زير حاكميت بر حق خويش قرار داده و با
قاطعيت تمام از اين حق حاكميت دفاع كرده و خواهد كرد.
اگر سر به سر تن به كشتن دهيم
از آن به كه كشور به دشمن دهيم

كشورهايی كه دارای مزر دريايی میباشند بايستی قدرت پدافند در دريا را دارا بوده و
به شيوههای عمل آشنا باشند.

حفاظت از جزاير سهگانه

هر دشمن برای تصرف خاك طرف مقابل بايستی در دريا نيروی او را از بين برد ،پدافند
سواحل را در هم بشکند و در خاك او نيرو پياده نمايد .بنابراين نبايد در سواحل به انتظار
دشمن نشست ،بايد او را در دريا درهم شکست ،يا طوری سازمان او را بر هم زد كه قدرت
رسيدن خود را به ساحل از دست بدهد.
خانه آباد اگر بود و قوی افرادش
زان سپس بیخطر دزد آسودن

آرزو میكنم كه ميهن عزيزمان مجدداً مورد هجوم قرار نگيرد.
ولی دشمن بداند از وجب به وجب خاك ايران از آب تلخ درياها تا خاك شور كويرها در
صورت نياز با چنگ و دندان دفاع خواهيم كرد و اعالم میكنيم دشمن برای رسيدن به
جزاير بايد از دريای خون عبور نمايد.
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مهندسي رزمي جهاد سازندگي در دفاع

مقدس

شايد شما تعجب كنيد كه چرا من با لباس شخصی در يـك محـيط نظـامی بـه عنـوان
استاد آمدهام .اولين موردی كه میگويم ،اين است كـه در ابتـدا بايـد مشـخص شـود كـه در
دوران دفاع مقدس ،سه نيرو در جبههها وجود داشتند .يك نيرو كه مثل ما بود ،البتـه لبـاس
شبه نظامی میپوشيدند ،به اينها نيروهای جهاد میگفتند .اين نيرو در طول جنـگ از ابتـدا
تا انتها حضور داشت.
نيرويی به نام جهاد سازندگی و قسمت پشتيبانی و مهندسی جنگ جهـاد سـازندگی در
جبههها حضور داشت كه به اختصار به آن «پ.م.ج.ج» گفتـه مـیشـد .الزم اسـت بـه علـت
اهميت موضوع و كم نظير بودن اين نيرو در تاريخ كشورها ،توضيحی را در ايـن زمينـه ارائـه
كنم .شما جوان هستيد و شايد موقعی كه جهاد تشکيل شد ،اصالً به دنيا نيامده بوديد .پـس
قبل از هر چيز الزم است جهت آشنايی شما ،جهاد سازندگی را توضـيح بـدم .در ايـن رابطـه
حضرت امام خمينی(ره) میفرمايند :اگر خدمات جهاد سازندگی نبود ،پيروزی با اين سـرعت
به دست نمیآمد.
جهاد سازندگی چه بود كه امام(ره) راجع بـه آن اينگونـه مـیفرمـود؟ يـا مقـام معظـم
رهبری میفرمايند :مسلم است كه نقش شهدای جهاد در جنگ ،يا به تعبيـر بهتـر سـرداران
جهاد در جنگ ،از نقشهای بارز و درجه اول است.
شهيد بزرگوار امير صيادشيرازی میگويند :تنها در بنيه شما برادران جهاد اين جـرأت و
جسارت وجود داشت كه بتوانيد از دستگاهها و لوازم مهندسی استفاده كنيد و حتی از شـهيد
شدن و زخمی شدن نمیترسيديد و با شهامت در كنار رزمندگان حضور داشـتيد .در جنـگ،
سرداران جهادی هم داشتيم كه شناختهترين آنها عبارتند از :محمد ترچی مهندس عمـران و
از بنيانگذاران خود جهاد سازندگی و معمار مهندسی جنگ بود ،چه در جهاد و چه در سـپاه
و چه در ارتش .بعد از شهادت شهيد ترچی ،شهيد مهندس حسن ناجيان ،فرمانده پشـتيبانی
* متن سخنرانی مهندس علی عظيمی در آموزش معارف جنگ دانشگاه افسری امام علی(ع) ،بهمن .1699
علی عظيمی :متولد  1623اصفهان ،فوق ليسانس عمران از دانشگاه شيراز ،فرماندار شهر جاسك ،اسـتاندار هرمزگـان ،فرمانـده
ستاد قرارگاه كربال (جهاد مهندسی رزمی) ،مديرعامل كانون سنگرسازان بیسنگر ،مشاور جهاد سازندگی در لبنـان ،مسـئول طراحـی
عمليات آبی در جنگ ،جانباز شيميايی
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مهندسی جنگ شد و بعد از شهادت ايشان ،شهيد مهندس سيد محمـدتقی رضـوی فرمانـده
پ.م.ج.ج شد و ايشان هم بعد از عمليات كربالی 2به شهادت رسيدند .اينها سرداران بـزرگ
جهاد هستند ،همانگونه كه در ارتش و سپاه سرداران بزرگ را میشناسيد.
جهاد سازندگی چند ماه بعد از انقالب به وجود آمد .شعاری هم داشت با اين عنوان كـه
«همه با هم جهاد سازندگی برای عمران كشور» .اولويت هم با روستاها بود و در تمام استان-
ها ،جهاد تشکيل شد .از جهاد خيلی تشکليات ديگـر منشـعب شـد؛ ماننـد جهـاد روسـتايی،
جهاد توسعه ،و جهادهای مختلف ديگر كه از همه مهمتر ،پشتيبانی و مهندسی جنگ بود كه
در طول جنگ و هشت سال دفاع مقدس ،سازوكاری داشت.
نيروهای مردمی ،پديدهای بود كه در انقالب ما استثنايی بود .جهاد سـازندگی در تمـام
روستاها شعبه داشتند و در همان سال اول انقالب تشکيل شـد .در زمـان جنـگ بـه صـورت
خودجوش از تمام روستاهايی كه در آن خدمت میكردند ،بهمحض اينکه اعـالم شـد دشـمن
به مرزهای ما حمله كرده است ،با ماشينها و دستگاههايشان بـه جبهـههـا آمدنـد و مسـتقر
شدند؛ مثالً جهاد استان فارس آمد در بنادر و لنگرگاههايی كه نزديکشـان بـود ،ماننـد بنـدر
آبادان و بندر امام و غيره مستقر شدند .شايد ظرف  29ساعت و به صورت خودجوش آمدند.
ببينند كه مدافعان چه چيزهايی الزم دارند .خيلی از نيروهای جهادی در ابتـدا اسـلحه
دست گرفتند و از تمام ايران اين جهادیها به سمت خطوط مقدم هجوم آوردنـد و بـه اسـم
جهاد فارس ،جهاد تهران ،اصفهان و ...هركدام در يکی از خطوط دفاعی مستقر شدند .ارتـش
يك كادر نظامی و يك نيروی مشمول دارد و سپاه هم كادر نظامی داشت و بسـيج .در جهـاد
هم يك نيروی مهندسـی وجـود داشـت و يـك نيـروی مردمـی .ضـمن اينکـه وزارت جهـاد
سازندگی هم وجود داشت كه آن هم پشـتيبانی از پشـتيبانی مهندسـی جنـگ را بـه عهـده
داشت .ساختار جهاد شبيه به دو نيروی نظامی ديگر بـود ،ولـی نظـامی نبـود و نيروهـای آن
مسلح نبودند و آموزش نظامی نديده بودند .ساختار آنها به اين شکل بود كه شـورای مركـزی
جهاد و بعد شورای استانها بود.
فرماندهی پ.م.ج.ج در شورای مركزی مستقر بود و در سطح بعد قرارگاههای عملياتی كـه
معادل لشکرها بود و در منطقه مستقر بودند و جای ثابتی داشتند .قرارگاههـا هـم گـردانهـای
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مأمور به استانها زير نظرش بودند .هر جهاد استان هم يك پشتيبانی جنگ در استان خـودش
داشت و مراكز تحقيقاتی و مراكز آموزشی هم زير نظر ستاد مركزی تشکيل شده بـود .اسـتعداد
مهندسی  2قرارگاه بود و  36گردان و  293مركز اعـزام نيـروی داوطلـب داشـت كـه در طـول
هشت سال دفاع مقدس ،اين نيروها كه نيروهای متخصص بودند ـ بدين ترتيب كه مـا از راديـو
اعالم میكرديم كه مثالً مهندس عمران يا راننده كاميون يا مهندس آب و غيره مـیخـواهيم ـ
به جهاد میآمدند و به قرارگاهها و گردانهای زير نظر اين قرارگاهها اعزام میشدند.
اين سازمان ،سازمانی بود كه خـدمات زيـادی را انجـام داد .سـاختار قرارگـاه مثـل سـاختار
يگانهای نظامی نبود ،قسمت پشتيبانی گردانها داشتيم ،قسـمت تحقيقـات مهندسـی داشـتيم،
قسمت كميتههای تخصصی مانند عمران ،آب و بهداشـت و درمـان و انـواع و اقسـام كميتـههـای
ديگر و گردانهايی كه در مناطق عملياتی و در محل مأموريتشان مستقر بودند .كارهايی كـه بـه
وسيله جهاد انجام شد ،هم در مناطق جنگی بـود و هـم در منـاطق غيرجنگـی و هـم در سـاخت
تجهيزات جنگی .در مناطق جنگی مهمترين نقشی كه داشت ،ايجاد سنگر و خاكريزهای عمليـات
بود و تقويت خاكريزها و راه سازی به سمت منـاطق جديـد عمليـاتی بـود .جهـاد در جنـگ انـواع
سنگرهايی را ساخت كه در طول جنگ از نـوع سـاده تـا سـنگرهای بسـيار پيشـرفته مهندسـی،
پيشرفت كرد كه در دنيا سيستمهايی خيلی سخت مـیباشـند .ايـن سـنگرها بايسـتی سـرعت و
سهولت در نصب داشته و مقاوم باشند .هنوز چيزی مانند سنگرهای مقاوم پـنج ضـلعی مـا وجـود
نداشت؛ چون سنگرهای بتنی خيلی سـنگين هسـتند و جابجـايیشـان سـخت اسـت و نيـاز بـه
جرثقيل و تجهيزات ديگر دارد .ولی سنگرهای پنج ضلعی ما خيلی سبك هستند و بـا خودروهـای
معمولی حمل میشوند و در آنجا به سنگر تبديل میشوند و با تجهيزات مهندسـی هـم روی آنهـا
خاك میريزند و كامالً در برابر طيفی از گلولهها مقاوم هستند.
پمپاژ ،كانال ،زهكشی ،اسکله ،برج ديدهبانی ،سايت ،چـاه آب ،مقـر و غيـره سـازههـايی
بودند كه در منطقه جنگی مستقر میشدند .در منـاطق غيرجنگـی هـم پناهگـاههـا ،مقرهـا،
اردوگاهها ،تعميرگاهها و نيروگاهها را داشتيم ،از تعميرگاههای نزديك به منطقـه تـا آنهـايی
كه در اهواز و دورتر بود .قرارگاههايی از غرب تا مناطق دريايی و جزاير مسـتقر شـده بودنـد.
قسمت سوم آن هم كه ط راحـی و سـاخت تجهيـزات وسـايل نظـامی بـود ،ماننـد تجهيـزات
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شناورها ،شناورهای دوزيست (آمفیبی) تا مينياب ،مينروب و مينكـوب ،تجهيـزات ش.م.ه،
تجهيزات حمل و نقل و تجهيزات خاص نظامی كه در اين باره توضيحاتی داده میشود.
طرحهای آبی ـ خاكی كه پيشرفتهترين كارها بود ،از سال  1632و  1636به بعـد اجـرا
شد و ما با تهاجم آبی دشمن مواجه شده بوديم .در اوايل اين كار ،در زمان شهيد چمـران مـا
از روش به آب انداختن برای دفاع استفاده میكرديم .ولی ما از سال  1632به بعد ،از آب بـه
صورت چندبعدی برای تهاجم و دفاع استفاده میكرديم؛ به عنـوان مثـال طـرح آبگرفتگـی
ابرويی تحت تبخير ،كه در مقابل تهاجم به كار میرفـت .در شـمال زيـد و جنـوب كوشـك،
تخليه آب هور بود .بين جاده سيدالشهدا(ع) و جاده شهيد همت ،كانال چمران بود كه كانـال
سلمان شد .كانال سيدالشهدا(ع) و كانال شهيد پوستفروش و كانال امالقصر در فـاو كارهـای
خيلی پيشرفته مهندسی رزمی بود كه هنوز هم در دنيا در عمليات در دشت بعد از آن ديگـر
تکرار نشده است و سابقه ندارد.
مهمترين كاری كه نيروهای مهندسـی جنـگ در جبهـههـا انجـام مـیدادنـد ،احـداث
خاكريزها و دژهای خط مقدم جبهه بود .می دانيـد كـه مـا در ابتـدای جنـگ بعـد از حملـه
سراس ری دشمن ،عملياتی به عنوان عمليات هويزه داشتيم كه در آن خيلی از نيروهای ارتش
و سپاه و نيروهای مردمی هجوم به سـمت دشـمن در منطقـه هـويزه آوردنـد و غـرب آن را
گرفتند .ولی صبح فردای آن روز كه دشمن با نيروهای كثير زرهی پاتك كرد ،هـيچ سيسـتم
و سازمان نمیتوانست در برابر آن بايستد .بنابراين نيروهای ما به تعداد زيادی شهيد شـدند و
تعدادی هم برگشتند كه اين وضيعت فاجعهای برای ما بود .البته به دشمن ضربه زديم ،حتی
از آنها اسير هم گرفتيم ،ولی مجبور شديم عقبنشينی كنيم ،بـرای اينکـه در ديـد مسـتقيم
دشمن قرار داشتيم ،نتوانستيم در برابر آن بايستيم.
خوب ،خاكريز پشتهای خاكی است كه نيروها را از ديد و تير مستقيم دشمن محافظـت
میكند و دشمن نمیتواند نيروهای ما را نشانهگيری كند .ضمن اينکه پشت اين خط ،نيروها
سنگرهای كوچك درست میكنند و از پشت خاكريز میتوانند نيروهـای دشـمن و نيروهـای
زرهی آن را به صورت غافلگيرانه با سالحهای مختلف به ويژه آر.پی.جی از جايی كه او نمـی-
داند كجا است ،مورد هدف قرار دهند .بنابراين با ايجاد خاكريز يك خط درست میشود .شما
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میبينيد كه در جنگ  66روزه لبنان ،اسرائيل میآيد و مناطق مختلف و روسـتاها را تصـرف
میكند و چون خط و خاكريز نداشتند ،حزب اهلل به راحتی حمله میكنـد و نيروهـای او را از
بين میبرد .در اواخر جنگ ـ چون از جنگ ايران اطالعات به دست آورده بودند ـ همانطـور
كه حتماً در فيلمهای مربوط به جنگ لبنان ديدهايد ،رفتند بلـدوزرها را بـه همـراه تانـكهـا
آوردند ،تا خاكريز بزنند .ولی به محض اينکه موشك به يکی از اينها اصابت میكرد ،راننده و
بقيه فرار میكردند؛ يعنی راننده آن بلدوزر بايد يك نيروی استشهادی باشد كه اينها چنـين
افرادی را ندارند .نيروهای جهاد ،شب عمليات ،همراه با فرماندهان يگانهايی كه میخواستند
عمليات انجام دهند ،حركت میكردند .يعنی هر فرمانده لشکری ،اول میپرسيد كه جهاد مـن
كيه؟ شهيد خرازی ،شهيد همت ،شهيد باكری ،اينها شب عمليات ،بايد جهادشـان همراهشـان
میرفت .در واقع فرمانده گردان جهادی كـه بـه آن منطقـه مـأمور بـود ،نيروهـای استشـهادی
داوطلبش آماده بودند .نيروهای رزمی همين كه عمليات را شروع میكردند و بـه خـط دشـمن
حمله میكردند ،نيروهای جهاد هم بسته به منطقه عمليات ،از ساعت يك يا دو نيمـه شـب بـا
كالکی كه در دست داشتند و نشان میداد كه در چه محلی و از كجا تا كجا بايد خاكريز بزننـد،
شروع به ايجاد خاكريز میكردند.
اينها نيروهای با تجربهای بودند و خطوط را میشناختند ،خط را معين مـیكردنـد ،بـه ايجـاد
خاكريز شروع میكردند و تا صبح ،خاكريز زده شده بود و نيروهای نظـامی هـم مـیآمدنـد و پشـت
آنها مستقر میشدند .در نتيجه دشمن كه پاتك میكرد و میخواست منطقه را پس بگيرد ،بـا يـك
ديوار جديد مواجه میشد كه قبالً وجود نداشت .بالفاصله پشت اين هم بايد راهسازی مـیكردنـد تـا
خط مقدم ،كه نيروها معطل نباشند و گره ايجاد نشود كه آتشهای توپخانه و خمپـاره روی آن گـره
متمركز نشود و نيروها بتوانند سريع پشت خط بيايند؛ چون بعضی وقـتهـا زمسـتان بـود ،بارنـدگی
وجود داشت ،ميدان مين بود ،انواع و اقسام كانالهايی كه دشمن ايجاد كرده بود ،سيم خـاردار بـود و
اين گونه نبود كه خودروهای آمبوالنس يـا تـداركاتی بـه راحتـی راه بيفتنـد و پشـت خـط برونـد و
خاكريزی ايجاد كنند.
بنابراين بايد راهسازی برای اين منظور انجام میشد و اين كار نيروهای مهندسی جنگ بود .اين،
مهمترين كار جهاد بود؛ يعنی دليل اينکه در دشت باز دشمن از نيروهای ايرانی میترسيد ،اين بود كه
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اگر منطقهای به دست آنها میافتاد ،ديگر نمیشد آن را به راحتی پس بگيرد .اوايل جنـگ ايـنگونـه
نبود ،حتی نيروهای ارتشی ما ،میرفتند يك ارتفاعی را با فداكاری میگرفتنـد كـه خيلـی بـرای مـا
حياتی بود ،ولی با توجه به اينکه دشمن با هلیكوپتر میآمد و اينها احتياج بـه پشـتيبانی داشـتند،
امکانات میخواستند ،زخمیها بايد تخليه میشد ،نيروهای تازه نفس بايد به منطقـه مـیآمـد ،هـيچ
راهی وجود نداشت .در نتيجه با  29ساعت فشار مداوم دشمن و دادن شهيد و تلفات فـراوان مجبـور
میشدند كه عقبنشينی كنند .ولی بعد كه هماهنگی با جهاد شـد ،هـر قلـهای را كـه مـیگرفتنـد،
بالفاصله قبل از عمليات و بعد از عمليات نيروهای جهـاد بـا ايجـاد گردنـه ،خودشـان را بـه نزديکـی
نيروهای ارتش با ايجاد جادههای اضطراری جنگی خيلی سريع میرساندند .بنابراين هنـوز نيروهـای
رزمی مستقر نشده بودند كه جاده دسترسی ايجاد شده بود و نيروها میتوانستند به نوك قله برسـند.
در نتيجه ما میتوانستيم قله را نگه داريم .ما در بازیدراز و مناطق ديگر مواقعی بـود كـه دو
سه بار بدون پشتيبانی مهندسی جنگی رفته بوديم و نتوانستيم بايستيم و دوباره با پشتيبانی
مهندسی جنگی رفته و توانستيم موقعيت را حفظ كنيم .اينها مستند اسـت و گـاهی اوقـات
شهدای ما برای گرفتن آن منطقه مثالً  2نفر بودند ،ولی شهدای جهاد برای ايجـاد آن جـاده
 17الی  19نفر بودند .نيروهای دشمن هم روی اين خاكريززنها و بلـدوزرها خيلـی حسـاس
بودند .آنها به محض اينکه صدای بلدوزر بلند میشد ،تالش میكردند آن را منهدم كنند.
بنابراين نيروها ،نيرویهای فداكار استشهادی بودند كه شـهدای آنهـا از گرانقـدرترين
شهدای جهاد و دوران دفاع مقدس هستند .نيروهای جهاد اول برای خودشان خـاكريز ايجـاد
میكردند .اين كار را با كندن زمين از داخل خاكريزی كه برای خوشان به وجود مـیآوردنـد،
شروع میكردند و سپس با زاويه نسبت به دشمن ،خاكريزی را كه بر مبنای كالك بايد ايجـاد
میشد ،در حين عمليات احداث میكردند .اين كار ،كـار فـوقالعـاده پرارزشـی بـود .قبـل از
عمليات هم نيروهای مهندسی بايد صـحنه را آمـاده مـیكردنـد ،گـاهی اوقـات در بعضـی از
عمليات 23 ،تا  63هزار نفر رزمنده به صورت ناگهانی به منطقه جديد منتقل مـیشـدند كـه
ممکن بود ،دهها كيلومتر از محل اول فاصله داشته باشد .خوب! اين نيروها سنگر و جـا مـیخواهنـد،
تداركات و در نتيجه راه میخواهند .از اين رو جاده عقبه بايد از قبل آماده باشد و جاده عقبه
قبالً خط بود و اين جادهها بايد از چند ماه قبل آماده میشد و نمیشد كه جاده فقط در يك
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منطقه كه عمليات در آن انجام می شد ،ايجـاد شـود؛ زيـرا در آن صـورت همـه دنيـا متوجـه
می شدند كه ما قرار است در كجا عمليات انجام دهيم و از كجا حمله كنيم .بـه همـين علـت
گاهی اوقات ما مجبور بوديم از منطقه دهلران تا فاو به مسافت  633كيلومتر به جـادهسـازی
مشابه همديگر شروع میكرديم تا دشمن گيج شود و نفهمد كه ما از كجا میخـواهيم حملـه
كنيم و ما بايد اين اطالعات را كامالً سری و مخفی نگه میداشتيم.
از ماهها قبل كه فرماندهان ارتش و سپاه به طور سری تصميم میگرفتند در منطقـهای
حمله شود ،فرماندهان جهـاد ،در رده معينـی كـه مشـخص بودنـد ،شـروع بـه بررسـیهـای
تخصصی میكردند .وقتی نيروهای ما در جزيره مجنون رفتند 19 ،كيلومتر فاصـله جزايـر تـا
ساحل خودی وجود داشت .اينگونه نبود كه ما بتوانيم منطقه را دور بزنيم .از نيروهـايی كـه
ما در جزيره داشتيم ،خيلیها شهيد شدند ،خيلی از فرماندهان ما حتی در رده لشـکر شـهيد
شد ند .در همان روزهای اول توانستيم عقبه را وصل كنيم؛ زيرا قبل از آن تردد با قـايق بـود.
شما میتوانيد تصور كنيد كه قايقها وقتی دارند در اسکله ،مجروحـان را سـوار مـیكننـد يـا
سوخت و مهمات تخليه میكنند ،اين محل به مركز و ايستگاهی تبديل میشـود كـه بسـيار
شلوغ است .دشمن كه به اين محل واقف میشود ،آن را زير آتش توپخانه میگيرد .آن وقـت
میبينيم كه چه كرباليی آنجا درست میشود.
بنابراين ما نمیتوانستيم يك ايستگاه در ساحل خودی و يکی در جزيره داشته باشيم و
از طريق آن تداركات و پشتيبانی را انجام دهيم؛ زيرا اين حالت برای ما تلفـات زيـادی را بـه
وجود میآورد و امور پشتيبانی ما را كند میكرد .بـرای ايـن محـل از دو مـاه و نـيم قبـل از
عمليات پلی پيشبينی شده بود كه شرح مختصری از پل را برای نمونـه بـرای شـما توضـيح
میدهم و در جزئيات بقيه طرحها وارد نمیشوم.
مقدمتاً بايد بگويم كه دشمن ما فکر نمیكرد كه ايران بتواند  19كيلومتر پل بدون پايه
درست كند و اين پل اولين نمونه بود .يك چنين طرحی دارای مقـدماتی بـود .از زمـانی كـه
پااليشگاه آبادان محاصره بود ،بشکههای نفت  223ليتری را يکـی از شـهدای جهـاد بـه نـام
شهيد هزاردستان با ابتکاری توانست بر روی پل كرخه با جوش دادن اينها به هم و به قـاب
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و انداختن الوار بر روی آن ،پلی را درست كند كه بتواند وزن هم حجم خودش را تحمل كند.
من از روی اين پلها بر روی بهمنشير ـ زمانی كه آبادان محاصره بود ـ عبور كردم.
محاصره آبادان قبل از عمليات ثامناالئمه(ع) شکسته شده بود ،ولـی تبليغـاتی روی آن
انجام نمیشد و مصلحت نبود كه اين كار انجام شود؛ چون نمیخواستيم دشمن بداند كه بـه
آبادان از طريق اين پل دسترسی داريم .نوع ديگری از پلها ،پل قايقی بود كـه قـايقهـا را از
پهلو متصل میكردند و روی صفحه ايجاد شده ،الوار میانداختند و بدين ترتيـب پـل قـايقی
درست میشد.
موضوع بعد ارتباط بين جهاد ،ارتش و سپاه بود كه اين را در رابطه بـا پـل خيبـر بيـان
میكنم .از شهريور سال  32به ما نگفتند كه كجا میخواهيم عمليـات انجـام دهـيم .ولـی در
جلسه ای كه با فرماندهان ارتش و سپاه و جهاد برگزار شد ،اعالم كردند كه مـا بـه پلـی نيـاز
داريم كه بتواند شش تن وزن را تحمل كند و شناور باشد ،نمیگفتند كـه بـرای كجـا اسـت.
تحقيقات شروع شد و شهيد هزاردستان كه بعداً پلهای زيادی را سـاخت ،تيمـی را تشـکيل
داد و نمونه اوليه ساخته شد.
از فرماندهان سپاه و ارتش خواسته شد تا از نمونه اوليـه كـه در درياچـه آزادی برقـرار
شده بود ،به صورت سرّی بازديد كنند .يك سری معايبی داشت كه بايد برطرف میشد؛ مـثالً
فومهای معمولی بر اثر آتش ناشی از انفجار میسوخت كه ما فومها را با فوم پلیاورتان عوض
كرديم .آن موقع تمام اين مواد بالاستثنا از خارج از كشور وارد میشد .اين امکانات در كشـور
اصالً وجود نداشت .حتی كارخانههايی كه در زمان انقالب تعطيل شده بود ،هنـوز راهانـدازی
نشده بود ،چون نيروگاههای ما بمباران میشد ،كارگاههای ما برق  29ساعته نداشتند .بعـد از
اينکه از پلیاورتان برای ساخت پل يادشده استفاده كرديم ،به آذرماه  1632و يك ماه و نـيم
مانده به شروع عمليات خيبر رسيديم .بنابراين فرصت زيادی نداشتيم .در آن موقع گفتند كه
ما  63كيلومتر پل میخواهيم .چون در ابتدا قرار بـود بـه آن طـرف هـور بـرويم ،تـا جزيـره
شمالی مجنون ،اين مسير تقريباً نصف میشد .بـه هرحـال مهنـدس مرجـوی كـه آن موقـع
تقريباً  26سالشان بود ،مهندس نابغهای در جهاد بودنـد كـه دوره فـوق ليسـانسشـان را در
ا مريکا رها كرده و در دوران انقالب به ايران آمده بود و در روستای اردكان در جهـاد خـدمت
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میكرد .بعد به جبهه جنگ آمد و اوايل جنگ هم به شوش آمد و از نيروهـای جهـاد تهـران
بودند و تحقيقات مهندسی را تأسيس كرده بود .اينها میگفتند كه بـرای سـاخت ايـن پـل
مملکت بايد بسيج شود .كار عظيمی است ،شما پنج هـزار قطعـه پـل مـیخواهيـد و معلـوم
نيست كه اصالً اين ميزان آهن در ايران در دسترس باشد! آن موقع اين اعـداد خيلـی بـزرگ
بود؛ چون فقط يك كارخانه فوالد داشتيم و توليد آن هم خيلی كم و در حد توليد سـه نـوع
تيرآهن ساختمانی بود .در نهايت تقسيم كار در سطح هيئت دولـت صـورت گرفـت و جهـاد
اعالم كرد كه همه وزراتخانه ها با امکاناتی كه دارند ،بايـد بـه انجـام ايـن كـار كمـك كننـد.
كارخانجات مختلفی از سراسر كشور ،مواد الزم شـامل پلـیاورتـان ،پلـیاسـتايرن و پوشـش
كامپوزيتی را كه همان فايبرگالس میباشد ،تهيه كردند.
هر كدام از اين كارخانجات فقط قسمتی از قطعات را میساختند .هـيچكـدام نمـیدانسـتند
كه اين قطعه چيست و برای چه كاری ساخته میشود .چون قطعات در نقاط مختلـف كشـور
ساخته میشد ،حمل و نقل آن سخت بود .وزارت سپاه آن زمان اين كار را به عهده گرفت .ما
حتی انبارها را تخليه كرده بوديم و از نيروهای مردمی برای كشيدن پوشش فايبرگالس روی
اين قطعات به صورت شبانهروزی استفاده میكرديم .در نهايت تمـام ايـن پـل ظـرف دو مـاه
ساخته شد .سپاه هم در همان زمانها شروع به تشکيل مهندسی جنگ كـرد و يـك گـردان
تقويت شده را در آن منطقه سازماندهی كرد كه وظيفه بريدن نیها و راهگشايی و نصـب پـل
را به عهده داشت .نصب پل حدود بيست روز طول كشيد .مقداری از اين زمان بـرای بريـدن
نیها بود و باألخره اين كار بزرگ انجام شد.
پل بعدی ،پل بعثت بود كه بزرگترين پل نظامی دنيا است كه روی اروند با طـول 333
تا  933متر بسته به جزر و مد ساخته شده است .روش تهيه كردن آن نيز به اين صورت بـود
كه اول لولههايی را كه هفت و نيم تن وزن داشتند و دو سر آن بسته بود ،روی ارونـد شـناور
میكردند و بعد دو سر آن را باز میكردند كه لوله پايين میرفت؛ به همـين ترتيـب لولـههـا
روی هم چيده میشد و بعد لولههای بـا قطـر كمتـر و سـپس روی آن را آسـفالت كـرديم و
آسفالت باعث میشد كه پل قطع نشود و بر اثر بمباران از بين نرود .ما در فاو چند دهانه پـل
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زديم كه همه آنها صبح روز بعد از احداث كه میخواست بهرهبرداری شود ،بر اثر بمبارانهای
زياد از بين رفتند.
سنگرسازی از سنگرهای ساده شـروع شـد ،ولـی خيلـی در آن پيشـرفت كـرديم .اآلن
باالترين محاسبات مربوط به زلزله و پناهگاه و ديگر تأسيسات را مهندسانی انجـام مـیدهنـد
كه در جبهه و جنگ تربيت شدند .البته اآلن كارهای خيلی بزرگتر میكنند و بـرج مـيالد را
همين بچههای جهاد ساختند و میبينيم كه دفاع مقدس ،مهندسی ما را متحول كرد.
برخی از پلهای مختلفی كه در زمان جنگ ساخته شد عبارتند از :پـل كوهسـتانی كـه
سيستم كابلی در آن به كار رفته و طراحی آن خيلی حساس است؛ زيرا اگر اشـتباه محاسـبه
شود ،به محض اينکه بار روی آن قرار گرفت ،دور میزند و برمیگردد .مراحل نصـب سيسـتم
آن نيز خيلی حساس است .اين نوع پل ،تردد نيروهای پياده ما را بـه ويـژه در منطقـه غـرب
تأمين میكرد .پلهای اضطراری هم با وسايل مختلف مانند پليت موجدار و لوله درست مـی-
شد.
كانالهای انتقال آب كه كار خيلی پيشرفته و بزرگی بود ،و ما از آنها در فاو به منظـور
پر كردن دريچه مصنوعی در جلوی خطوط مقدم استفاده میكرديم .اين درياچـههـا بايـد بـا
كانال های انتقال آب ،حدود دو تا سه هزار ليتر در ثانيه آب را به خطوط مقـدم مـیبـرد و از
آنجا به درياچهها پمپ میشد .برای اين كار ايستگاههای مختلف پمپاژ هم ساخته شد.
خودروهای دوزيست ،از همان اوايل جنگ كه با رمل و باتالق مواجه شديم ،در طراحیهايمـان
مورد نظر قرار گرفت و ساخته شد .همچنين فرشهای باتالقی كه در كارگاههای درب و پنجرهسازی
ما ساخته شد و جهاد وسيله باتالقرو جبل را ساخت كه دستگاهی غـولپيکـر بـود و روی بـاتالق
حركت میكرد ،هم نیها را خرد میكرد و هم روی هـور بـه صـورت شـناور حركـت مـیكـرد ،از
تركيب يك لودر و چرخهای بزرگ آببند ساخته میشد كه ظرف مدت خيلـی كوتـاه در حـدود
يکی دو ماه مراحل طراحی و ساخت آن انجام شد.
منحرفكننده موشكهای اگزوسه نيز از ديگر طرحهای جهاد بود كه در جنگ نفتکشهـا
از آن استفاده میشد .به اين صورت بود كه صفحات فلـزی روی شـناورها نصـب مـیشـد و در
مناطقی كه نيروی دريايی تشخيص میداد ،قرار میگرفت و امواج رادار ،موشك اگزوسـه را كـه
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در ارتفاع بسيار كم پرواز میكرد ،تشديد میكرد .موشكهای اگزوسه اين شناورهـا را بـه جـای
كشتی مورد هدف قرار میدادند و از خسارات و غرق كشتی جلوگيری میشد.
وسيله ديگری كه جهاد ساخت ،قايق مردابرو بود و در مرداب كه پروانه موتور قايق به
علت وجود نیها و پيچيدن آنها به پروانه كار نمیكرد ،به كار برده میشد .ايـن وسـيله هـم
روی نی و هم روی آب حركت میكرد و با استفاده از موتور فولکس و سـاخت پروانـه چـوبی
كه فناوری مخصوصی دارد ،در جهاد طراحی شد ،در پشت قايق و خارج از آب قـرار مـیگرفـت و
ساخته میشد .نمونههای بزرگتر هم با ظرفيت هفت الی هشت نفر با پروانه هواپيمـا سـاخته مـی-
شد.
خودرو شهيد اعتباری ،خودرو نيمه شنیداری بـود كـه در جهـاد طراحـی شـده بـود و
دارای ارتفاع كمی بود كه برای عمل در پشت خاكريز بسيار مناسـب بـود .بـرای فرمانـدهان
درست شده بود و تجربه بعدی كه بزرگتر بود و دارای گنجايش ده نفر بود ،را ساختيم.
«و السالم عليکم و رحمه اهلل و بركاته»
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جهاد سازندگي از منظر شهید صیادشیرازي



درباره نقش جهاد مهندسي رزمي در دفاع مقدس
در پاسخ به سؤاالت آقاي جزایري مسئول جهاد فارس
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اعوذباهلل من الشیطان الرجیم
رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق و اجعلني من لدنك سلطاناً نصیرا
اللهم کن لولیك الحجه ابن الحسن .....طویال
گرامي باد یاد امام و شهداي انقالب اسالمي

در آستانه بيستمين سالگرد پيروزی انقالب عظيم اسالمی قرار داريم .توفيقی است
برای من كه ياد و خاطره شهدای ارزشمند انقالب اسالمی را گرامی بدارم و برای ارواح مطهر
شهدای انقالب اسالمی درود بفرستيم .ياد و خاطره امام راحل كه بر گردن آحاد مردم
شهيدپرور و حتی میتوانيم بگوييم مستضعفين جهان و تمام مسلمانهايی كه درك كردند
اين نور انقالب را ،حق دارد .برای روح مطهرش درود بفرستيم و ازخدا بخواهيم مزار مقدس
امام راحل را نورباران كند .در پيشگاه امت شهيدپرورمان كه به حق آزمايش بزرگی را در
تاريخ اسالم دادند و در پيشگاه خداوند متعال سربلند شدند .اسالم ناب محمدی را به بركت
رهبری پيامبرگونه خود به دنيا معرفی كردند ،با عملشان و اعتقاد و باورشان به اين شريعت
بزرگ اسالم و خداوند متعال .من در مقدمه يك نکته بسيار مهم را كه يکی از رمزهای
موفقيت رزمندگان اسالم در جبهههای نبرد حق عليه باطل بود بگويم ،آن هم نشأت گرفته
از تجربهای بود كه درمقابله با ضدانقالب در كردستان نصيبم شد .يعنی ،وقتی كه مأموريت
من از آن منطقه به منطقه جنوب و جبهههای جنگ تحميلی عوض شد ،با يك تجربيات
بسيار ذیقيمت آمدم به جبهه جنگ تحميلی.
رمز موفقیت در وحدت و یكپارچگي

اگر بخواهيم خوب اطاعت از خدا بکنيم ،اطاعت از ولی امرمسلمين بکنيم ،برای
تکاليفمان ،بخواهيم موفق شويم ،قدم اول ما انسجام است كه بايد با رزمندگان اسالم داشته
* مصاحبه در دفتر كار سرتيپ علی صيادشيرازی ،بهمن ماه .1677
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باشيم .همان وحدت و يکپارچگی كه امت ما داشتند و طاغوت را سرنگون كردند .در جبهه
در مقابل دشمنی به ظاهر كشور عراق و در باطن با اربابهای بسيار ،با دندان تيز و قدرتمند
آمده بودند كه اين انقالب را به طرف شکست و نابودی بکشانند .ما میخواستيم در مقابل
اينها قرار بگيريم .عمليات فتحالمبينبود ،عمليات بسيار شکوهمندی بود كه در منطقه
كرخه انجام شده بود و حدود  2333كيلومترمربع از خاك ميهن اسالمیمان آزاد شد .حدود
13هزار نفر اسير گرفتيم.
درصد نقش ارتش و سپاه

نشاط و انگيزه ،سراپای وجود رزمندگان اسالم را گرفته بود .برای ادامه نبرد ،داشتند
خودشان را آماده میكردند .توی همين شرايط ما در سنگری نشسته بوديم .يکی از
همرزمان سپاه با يك حالت خاصی زمزمه كرد با من .زمزمه اش حاكی از اين بود كه در اين
عمليات ارتشیها بيشتر نقش داشتند يا سپاه .من حقيقت حال خودم را میگويم .در آن
زمان يك حالت لرزهای بر اندامم افتاد .احساس كردم يك خطری متوجه من شد كه در
معرض سوالی قرارگرفتم كه پاسخش برای من نگرانكننده بود .با آن دلی كه داشتيم و
درش غوغايی بود و در اين غوغا اعتقاد راسخ بود به انسجام رزمندگان اسالم .اين را بگويم
خداوند اين را به زبانم آورد...
تقسیم سهممان پیش خدا باشد

گفتم پس حاال بگذار حقيقت را بگويم كه چگونه فکر كنيم كه خداوند از ما راضی
باشد .ما هم وظيفهمان را انجام داده باشيم .ما پيمان بستيم كه يد واحده باشيم .قدرت واحد
باشيم به قول امام دشمن را سرنگون كنيم .بگذاريم تقسيم سهممان پيش خدا باشد .خداوند
متعال ،فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره ،قدرت اوست كه میتواند مثقال خيريت كار ما را
جواب بدهد .خوب ما هم كه به او اعتماد داريم ،میسپاريم به او .نه تنها ارتش و سپاه ،هر
كس ديگری كه در جبهه هست ،حقش را میشناسد و كف دستش میدهد .بلکه فرد فرد ما
يك نقش خاصی داريم .در جبهه هركدام يك جور مجاهدت میكنيم .يك جوری اخالص
داريم .يك جوری میخواهيم برای خدا فداكاری بکنيم .خدايی كه به او اعتماد و اعتقاد
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داريم تا ذرهاش هم حساب میكند .خوب چه نگرانی داريم .از چه نگران هستيم كه مثالً
اينجا حسابكشی شود كه چه كسی نقش بيشتری دارد .اين را من از اين نظر گفتم كه در
تمام فراز و نشيبهای انقالب اسالمی حاال يا مال جبهه بود يا مال پشت جبهه يا مال
سراسر دنيای اسالم ،يکی از رمزهای موفقيت انقالب اسالمی و پيشبردش و تکاملش ،وحدت
است .يکپارچگی است .ما اگر قبالً نداشتيم ،برای اينکه محوريت اين وحدت را نداشتيم.
محوريت اين وحدت ،واليت امر بود .حکومتی بود كه ولی امر درش حاكميت داشت.
حکومتی بود كه جانشين حضرت مهدی(ع) ،نايب امام زمان بتواند زمينهساز باشد برای آن
حضرت و اين سير را ديگر نگذارد دستخوش حوادث تاريخ شود .اين را گرفتند از حکومت
حضرت علی(ع) به بعد كه ما ديگر نداشتيم .در نتيجه دنيا اين همه به درد سر و گرفتاری
افتاد .تا خدای متعال توفيقی داد به ما ،بيست سال پيش موفق شديم به بركت اتحادی كه
مردممان داشتند ،به بركت ايمانی كه داشتند به اسالم و شريعت خداوند متعال و رهبری كه
خداوند متعال به ما ارزانی داشت و آن شد محوريت اين انجام و وحدت امروز كه حکومت ما
ثبات خودش را گرفته و اقتدار خودش را در جهان پيدا كرده .معلوم است كه ما هيچ چيز
كم نداريم .برای اين انسجام و وحدت ،بايد قدرش را بدانيم .قدرشناسی از نعمت خدا موقعی
امکانپذير است كه آدم پی ببرد و معرفت پيدا كند به آن نعمت كم .برای ما تجربه شد كه
اگر يکدست شويم ،يد واحد شويم می توانيم موفق شويم .حاال من از اين میگذرم و میروم
توی سوالی كه از من شد.
شكوفایي افراد و نهادها در جبهه

در جبهه ما ،خداوند متعال نه تنها افراد و چهرههايی را شکوفا كرد تا استعدادشان و
ارزش وجوديشان مايه خير باشد ،برای اسالم و ضربه عليه دشمنان اسالم ،بلکه نهادهايی را
هم شکوفا كرد .خداوندا اگر اينها را نداشتيم ،چگونه میتوانستيم توطئههای دشمن را در هم
بشکنيم .يك زمان فکر میشد كه در يك مملکت فقط ارتش است كه بايد دفاع از حريم يك
مملکت و يك حکومت بکند ،ولی يك دفعه ديديم سازمانی به نام نهاد مقدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی پا به عرصه وجود گذاشت .كسی نمیدانست كه حکمت اين چيست .يك عده
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جوان پرشور ،پرانگيزهای انقالبی فداكار دست از همه چيز شسته و آماده فداكاری ،توی
صحنههای كربال آمدند و جای خودشان را خيلی زود پيدا كردند .فهميديم كه جای اينها
اصالً خالی بوده .در نتيجه نظام ما با ارگان نظامی تازه اقتدار پيدا كرده توانمندتر شد .آن هم
توانمندی كه دشمن ازش هيچ اطالعی ندارد كه چقدر است .دشمن هنرش فقط در شمارش
و شناسايی تعداد تانكها و نفربرها و هواپيماها و اينهاست ،نمیتواند بيايد آدمها را ارزيابی
كند كه چقدر ارزشمند هستند ،چقدر توانايی دارند .چقدر در مقابلتمام آن برتریهای
ظاهری و تکنولوژی سالح ،میتوانند جوابگو باشند.
ورود برادران پرشور جهاد به جبهه

خوب باز میبينيم نه ،جای يك چيز ديگری هم خالی بوده .برادران جهادمان كه آمدند
توی جبهه ،با خود میگفتيم خدايا اينها ديگر چه میگويند .اينها چه هستند .ديديم نه
اينها اصالً يك حالت پرشوری خاصی دارند .البته من از زمان كردستان میشناختم .زياد
بيگانه نبودم .نسبت به آنها يك احساس احترام خاصی ـ به خداوند سوگند ـ برای اين
رزمندگان اسالم در قلبم داشتم .چرا كه آنجا در كردستان در به در دنبال وظيفه و مسئوليت
میگشتند كه چه جوری به ما كمك كنند و حاال توی جبهه جنگ ،ارتش و سپاه دارای
خالءهايی هستند كه به اين سادگی كسی نمی تواند پر كند .اين خالءها را میبينيم ،جهاد
میآيد و تأمينكننده اين نيازمندیها میشود .چه در امور پشتيبانی جنگ ،كمك رسانی
وسايل ،چه در امور مهندسی ،چه در امور طراحی .بعضی از ابتکارات مانند پروژه رمل ،اينها
هرچه بهشان میگويی مثل آچار فرانسه هستند .فقط مأموريت میخواهند كه بروند دنبالش.
من وقتی ياد چهره ملکوتی شهيد رضوی میافتم ـ رحمه اهللعليه ـ يادم نمیرود اين چهره،
چقدر توی قرارگاه كربال دنبال عمليات میرفت .هر وقت احضارش میكرديم ،اوالً با سرعت
میآمد .بعد هم نشد يك بار ما با ايشان صحبت كنيم و بگوييم ما میخواهيم چنين كاری
بکنيم و اين شروع كند به منفیبافی و مثالً بگويد اينجاش را نمیتوانيم .اينجاش كم داريم و
چی میخواهيم .معموالً با يك نشاطی و خوشحالی میآمد دنبال مأموريت .زودتر از هر
زمانی خودشان را آماده میكردند برای چنين كاری.
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جاده رملي توسط برادران جهاد در عملیات طریقالقدس

در عمليات طريقالقدس خاطرم هست كه ما خوب مشکل تناسب نيرو داشتيم در برابر
دشمن .تمام نيروهای ما توی خط بودند و نيروی آفندكنندگی نداشتيم .اولين عمليات هم
بود كه ارتش و سپاه در يك قرارگاه مشترك به نام قرارگاه كربال ،مركز عمليات مشترك
ارتش و سپاه ،میخواستند انجام بدهند .خوب معلوم بود كه آبرو و حيثيت ما همه در اين
بود :نيروهای حزباهلل بعد از فراری شدن بنی صدر خائن از جبهه ،كه مانع همه اين
شکوفايی ارزشها بود ،به هم رسيده بوديم و حاال اين كمبودها خودشان را نشان میدادند،
مهمات كم داشتيم ،تانك كم داشتيم ،عرض كنم نيروی آماده پای كار كم داشتيم ،همه
چيز كم داشتيم ،حاال میخواستيم با اين كمبودها به دشمن هم بتازيم كه معموالً در فنون
جنگی ما آمده كه وقتی میخواهيد به دشمن آفند كنيد بايد نسبت توانائیها دو يا سه برابر
بيشتر باشد .در حالی كه ما روی مساوی بودنش هم شك داشتيم .يك دفعه ديديم يکی از
برادرهای جهاد آمد به ما مراجعه كرد ،گفت ما از اين رملهايی كه در قسمت شمال منطقه
عملياتی هست میتوانيم برای شما جادهای بکشيم تا پشت دشمن كه چون آنجا قابل عبور
حتی برای افراد پياده نيست ما قابل عبور برای تانك و نفربر میكنيم .من حقيقتش توی دلم
يك جوری احساس كردم اين چی دارد میگويد .توی روياست .اين چی میگويد با رملها؟
گفتم كه وقتش را نداريم .گفت :شما چکارداريد ،شما فرصت بدهيد .گفتم بفرماييد شروع
كنيد .اين بفرما هم كه گفتم ،بخاطر احترامی كه بهشون داشتم ،با خود گفتم چکار داری
جلوشان را میگيری بگذار كارشان را انجام بدهند .شايد  12روز نشد كه آمد پيش من و
گفت فالن كس جاده برای بازديد آماده است .من اولش فراموش كرده بودم موضوع چی
است .بعد گفتم كدام جاده؟ گفت رملها ،مگر نه اجازه گرفتيم .گفتم كجا؟ جدی میگويی؟
گفت بله .گفتم برويم .ما يك جيپی داشتيم ،راه افتاديم به طرف آن منطقه .نشان به اين
نشان كه نزديك اذان ظهر و عصر بود كه از جاده داشتيم میگذشتيم و من در شگفتی كامل
بودم .اينها كمپرسی بچههای جهاد كه آن موقع امکاناتشان زياد نبود ،خاك رس از يك
فاصله طوالنی میآوردند و میريختند روی رملها و میكوبيدند ،برای اينکه محکم شود تا
اگر باران بيايد مشکلی پيش نيايد .شفته آهك رويش میريختند .برای اينکه باد هم رملها
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را نياورد روی اينها ،رفته بودند يزدیها را پيدا كرده بودند و ديوار حصيری درست كرده
بودند .ديوار حصيری در طول جاده كه رملها پشت اينها گير میكرد .من به ياری خدا و
لطف خدا در آنجا اميدوار شدم .همانجا گفتم بچهها موقع نماز است .نماز را روی اين جاده
بخوانيم .نماز جماعت با شکوهی با يکی از عزيزان روحانی كه با لباس كار بود ولی عمامه به
سرش بود ،خوانديم .جای همه خالی بود خيلی معنی داشت و بهترين جای شکرگزاری به
درگاه خداوند بود.
بارندگي شدید در شب عملیات طریقالقدس و سفت شدن جاده رملي

هنوز عمليات نشده بود ،حاال اين را بگذاريد كه عمليات شده ،ستاد عملياتی ما رئيس
ستاد يك برآورد عملياتی آورده نوشته طبق اين  12ماده اين عمليات پيروزیاش مشکوك
است .در پيشنهاد گفتند يك خورده صبر كنيد ببينيم چه میشود تا يك فکر ديگری بکنيم.
خدای متعال قلم من را روان كرده بود ،بغل حاشيه اين برآورد عملياتی نوشتم 1ـ اوالً از
اينکه تا اين شب عمليات هم شما مشاورت میدهيد متشکريم .خودش معلول خيرخواهی
است 2ـ در كنار اين مواردی كه بازدارنده است و نگران كننده و اطمينان پيروزی به ما
نمیدهد ،يك عامل پيروزی هم هست كه نام نبردهايد و من آنها را در ذهنم دارم و به اين-
ها میچربانم كه يکی همين جاده است 6ـ عمليات همين امشب اجرا میشود برويد آماده
شويد و گير نداشته باشيد در تصميم فرمانده ،اينها رفتند و آمديم ساعت 11ـ 13عمليات
طريقالقدس را شروع كنيم ،ديديم يك بارندگی شديد مثل سيل دارد میبارد .گفتيم خدايا
اين چه حکمتی است ،ما كم مشکل داشتيم ديگر توی اين باران هم گرفتار شديم.
نمیدانستيم كه خدای متعال در تقديرش آمده كه عالوه بر اينکه آن جاده برای ما آماده
شده و بقيهاش بايد میرفتند تا داخل دشمن كه نمیشد ما جاده بکشيم ،مقدارش مانده
بود ،باران اين رملها را سفت كرده بود .خواص رملها اين است كه باران بخورد سفت
میشود .از يك طرف مهمات كم بود و من نگران آتش توپخانه بودم .مهماتها را اگر مصرف
كنند ،فردا اگر دشمن پاتك كند ،پاسخ نداريم .از يك طرف هم بارندگی و اينها ساعت 9/2
صبح بود كه خبر رسيد كه در جبهه شمال كرخه ،همان منطقهای كه جاده رملها بود كه ما
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جاده پيروزی اسمش را گذاشته بوديم بچههای جهاد اسمش را فانوس گذاشته بودند،
19كيلومتر پيشروی شده بود .يعنی دشمن كامالً از هم پاشيده بود و رزمندگان به طرف
بستان و تنگه چزابه پيش میرفتند .من خوشحال بودم از يك طرف .از يك طرف هم
ناراحت بودم كه مهمات چقدرش مصرف شده ،خودم هم چون تخصصم آتش بود ،از يکی
پرسيدم كه چقدر مهمات تا صبح مصرف كرديد ،پاسخ كه داد ،باز تمام وجودم شگفتی
گرفت .گفت كه فقط  3گلوله مصرف كرديم .آن  3گلوله هم روشنكننده بوده .چون توی
عمق ديده نمیشد ،اين بود از ما خواستند روشن كنيم .فردا صبح با جيپ خودم راه افتادم
به طرف جاده بستان 19ـ 17كيلومتری رفتم جلو ،هرچه میرفتم ،عظمت نصرت خدا بر من
بيشتر معلوم میشد .مهمات نداشتيم در عوض هرچه بخواهيد مهمات دشمن به دست ما
رسيده بود با كلی اسير.
غنایم عملیات طریقالقدس براي جهاد

اگر سابقه جهاد را بررسی كنيم هيچ عملياتی به اندازه اين عمليات جهاد غنی و
ثروتمند نشدند .كلی بلدوزر و لودر و گريدر مشابه گرفتند .ديديم بچههای جهاد خوشحال
پاداش هم گرفتهاند .آن پيروزی عظيم به وجود آمد و رزمندگان اسالم پيروز شدند.
خصوصیات ویژه جهادگران

حاال من از اين خاطره نتيجه میگيرم ،جهادگران يك خصوصيتی داشتند كه ديگر
رزمندگان در اين وجه نبودند .به خاطر اين خصوصيت هم اسمش جهاد است و گرنه
میتوانستند بگويند ارتشی ،سپاهی ،بسيجی .اولين خصوصيت جهاد خيلی مهم بود و هنوز
من به اين ديده احترام برايشان قائلم و نگاه میكنم به شخصيتشان .اين بود كه توی
ذهنشان نشدنی معنی نداشت ،يعنی همه چيز را شدنی میدانستند .چون همه چيز را برای
خدا میدانستند و میخواستند برای خدا كار كنند .خوب معلوم بود كه خدا برايشان اخالص
را فوران كرده بود .با اين اخالص كه در وجودشان بود قدرت خدا تجلی داشت .اين نبود كه
بخواهند منيت نشان بدهند و صحبت از تعيين باشد .نه ،فقط روی اين اصل بود كه آنها در
يك نقطه حساس ،خداوند به اين شخصيت میرساند كه مخلصانه ،صادقانه هرچه در توان
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داشتند در طبق اخالص گذاشتند و آمده بودند توی صحنه و بیدريغ میخواستند مايه
بگذارند ،خداوند هم فکرشان را روشن میكرد .قدمهايشان را محکم میكرد .فعاليتشان را
بركت میداد و همه چيز را شدنی میكرد .ويژگی بعدی آن ،همگانی بودن نقش جهاد بود.
جهاد به هيچ وجه نمیشد محدودش كرد كه توی اين محور كار كند يا تو اين محور به درد
همه جا میخورد .بعدها شکوفا شد و جهاد يك خورده تخصصیتر برخورد كرد و به انسجام
رسيد و سازمانش را منسجمتر كرد و امکاناتش وسيعتر شد .تجربهشان قویتر شد كه خوب
باالترين جايگاه جهاد نقش مهندسی جنگ بود توی جبهههای نبرد كه ما يگانها را برای
رزم سازماندهی میكرديم .همه میگفتند جهاد ما از كجاست ،اينقدر آشنا شده بودند به
بركت جهاد ،حتی میخواستند جهادی بيايد كه میشناسند كه مال كدام شهرستان است.
اون میگفت جهاد خراسان ،او میگفت جهاد مازندران ،جهاد دامغان ،جهاد فارس ،مثالً كه
هركدام يك شناختی روی جهادهاشون پيداكرده بودند ،دنبال جهاد خودشان میگشتند.
البته با هم از وجه يکی بودند ولی خوب يك جوری عادت كرده بودند توی جبهه و نمی-
خواستند تجربه ديگری داشته باشند .همگانی بودن آنها عالوه بر اينکه ما را غنی میكرد
در جبهههای رزم ،باعث وحدت بيشتر رزمندگان ديگر بود .چون پيامآور همين هم بودند.
همه جا جهادی بودن يعنی مالكهايی برای پر كردن خالءهايی كه ممکن بود در بافت
فرهنگی و فکری بعضی از رزمندگان وجود داشته باشد .ويژگی ديگر جهاد دور بودن از آفتی
بود كه متوجه ارتشی و سپاهی بود و آن مسئله درجه بود .يا موقعيت فرماندهی و اينها،
ولی جهادگران را با اسم میشناختيمشان و يا به چهره و يا كه رئيس كجاست .رئيس كه
نمیگفتند ،مسئول میگفتند .ولی وقتی میرفتی كنارشان همه لباس بسيجی پوشيده بودند
خاكی .اصالً نمیشد تشخيص داد كی بزرگتر است ،كی كوچكتر است .همهشان برادر،
برادر يکپارچه و اين خيلی معنی داشت .معنايی كه بايد حاكم باشد بين رزمنده اسالم،
خداوند متعال نصيب اين رزمندگان جهادی كرده بود .چنين شخصيتی در وجود فرد فرد
آنها متجلی شده بود .ويژگی ديگر سرعت بخشيدن به پروژههايی بود كه اين پروژهها توی
استاندارد خودش يك زمان مشخصی داشت.
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رکورد آمادهسازي سایتها

من سايت هاگ را شنيده بودم كه در استاندارد اولش  3ماهه بوده .شش ماهه يك آتش
بار هاگ را میآمدند آماده میكردند و كلی ريزه كاریهای فنی مهندسی .خوب جهادگران كه
آمدند هيچ كس به چنين اعدادی فکر نمیكرد .من نمیدانم اولين ركوردش چند روز بود كه
آقای جزايری گفتند 19روزه يا 23روزه آماده كرده بودن .اين زمانی كه من به خاطر دارم بعد
از اين زمان بود ،طوری شد كه ما در عملياتی كه فرصت از يك هفته بيشتر نداشتيم به
جهادیها تحميل كرديم كه سايتها در فالنجا بايد آماده كنيد .آنها هم نمیگفتند نه .پس
اين تجربه بسيار عظيمی است كه من يادم میآيد .مخصوصاً برای نسل جوانمان كه اين
دورهها و اين فراز و نشيبها را نديدهاند .طوری بايد بيان كنيم كه فکر نکنند ما داريم افسانه
میگوييم .فکر نکنند ما خدا نکرده چاخان میگوييم ،نه حقيقتی است كه خداوند برای ما به
وجود آورد .ما امروز داريم شهادت میدهيم هنوز زندهايم .هنوز از بين نرفتهايم.
رسالت سنگین در یادآوري ارزشها براي آیندگان

آنهايی كه شهيد شدند خيلی از چيزها را در سينههاشان داشتند و با خودشان بردند،
ولی ما زندهايم و داريم میگوييم .اين رسالت اينقدر برای ما سنگين است كه در يادآوری
ارزشهايی كه در خود صحنههای نبرد متجلی شد كوتاهی نکنيم .در بيانش حتی در
اسنادش ،آيندگان به استناد اين حقايق كه باألخره يك جا به ثبت رسيده و يك جا معرفی
شده ،بدانند كه قدم گذاشتن در راه خدا درست است ،اما دشوار است و فراز و نشيب و
آزمايش سخت خدا از آدم میكند ،ولی شيرينی و حالوت موقعيت و نصرتهايی را خداوند
برای پاداش استقامت و صبر و تحمل به آنها میدهد و میرساند .اگر آدم برای خدا باشد خدا
برای او خواهد بود .در اين شکی نبايد بکنيد .اين بايد بماند تا بتواند واقعاً مايه استمرار
انقالب از يك سو و تکامل انقالب از سوی ديگر شود .جهادگران ما سرافراز ماندند .يادم است
در آن آخرهای زمان جنگ طوری شده بود كه حتی اگر ارتشی و سپاهی يك خورده
جبهههايشان را مستقل كرده بودند ،ديدند حريف جهادیها ديگر نمی شوند كه مستقل
كنند .چرا از يك طرف كشش و جاذبه درون سپاهی و ارتشی بود كه میخواست جهاد جزء
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سازمان رزمش باشد .از يك طرف انگيزه خود جهادگران كه استوار مانده بودند .در اين
خصيصه كه خودشان را محدود نکرده بودند در يك جايی كه انحصار به آنها داشته باشد .در
نتيجه همهجا آثار وجود مبارك همرزمان جهاد ما ديده میشد و ما به وجود آنها افتخار
میكرديم و مباهات میكرديم ،بعد از جنگ هم كه بعضی اوقات آنها را میبينيم.
شبهای اول ماه كه خدا توفيق داده يك جلسه روضهای و معنوی داريم .در تركيبی
كه دعوت میكنم برادران جهاد امکان ندارد كه دعوت نشوند .خوب بعضی اوقات میرسند
بيايند ،بعضی اوقات نمیرسند بيايند ،ما هم گاليه میكنيم ازشان كه چرا نمیآيند ،گاليه از
محبتی كه داريم نسبت بهشان.
خدا را شكر در یادآوري ارزشهاي راستین انقالب

بنابراين خدا را شکر میكنيم كه در آستانه بيستمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی
در يادآوری ارزشهای راستين انقالب ياد میكنيم .از شخصيت و وجهه جهادگرانمان كه به
حق درجبهههای جنگ زحمت كشيدند ،فداكاری كردند ،مجاهدت كردند و خداوند هم به
پاداش اين فداكاریها و اخالصی كه از خودشان نشان دادند ،چنين شخصيتی را در دنيا
معرفی كرد ،تثبيتش كرد و امروز توصيه من به همرزمان جهادگرم اين است كه قدر اين
شخصيت خودشان بدانند و مراقبت كنند كه عدولی نشود از اين شخصيت ،اين كرامتی كه
خداوند بهشان داد .انشاءاهلل ما بتوانيم چنين شخصيتی را تربيتكنيم در نسل جوان كنونی
و آيندمان كه هميشه انقالب اسالمی توانمند به طرف آرمان مقدس خودش كه ظهور امام
زمان(عج) است به پيش برود و بهترين زمينهسازان ظهور حضرت باشيم انشاءاهلل.
والسالم عليکم و رحمهاهلل و بركاته
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چگونگي انتقال پیام جبهه به نوجوانان و تاریخ
حاج آقاجزایري

با عرض تشکر از برادر عزيزمان جناب آقای صيادشيرازی و محبت كردند مايه گذاشتند و
بها دادند به بچهها و اينکه به طور جامع الحمدهلل حضور جهاد را در جبهه بيان كردند .ما
خيلی دوست داريم كه نظر حضرتعالی را در اينکه چگونه پيام جبهه را به نوجوانان امروزی و
حتی تاريخ تحويل بدهيم .سليقهها مختلف است .من خيلی دوست دارم كه از زبان شما
بشنوم .فرض كنيم كه الحمدهلل اينها مدون و مکتوب میشوند و هركدام در بخش خاص
خودش انشاءاهلل به صورت كتابچه درمیآيد ،اما يکی از اهداف ما از تهيه اين برنامه اين است
كه خوب برای ما مجهول است كه چه كنيم اين حماسهها ،اين فداكاریها ،اين قداستها كه
در جبهه ديديد و شاهد بوديد با چه زبانی ،با چه برنامهای ،با استفاده از كدامين ابزار امروزی
پيام جبهه را منتقل كنيم به تاريخ ،به نسلهای آينده .اين را من میخواستم عرض كنم.
در اقدام عملي دست اندرکارم و اقدامات ممكن
جواب جناب صیادشیرازي

عرض كنم سوالی كرديد كه الحمدهلل در اقدام عملیاش اآلن دست اندركارم ،يعنی
نمیشود فقط از ارزشهای انقالب اسالمی حاال از هر زاويهای كه بخواهيم ،صحبت كنيم،
فقط ما اكتفا كنيم به يك روزهای خاصی و يك مراسم خاصی ،كتاب خاصی ،نشريه خاصی،
مقاله خاصی .اينها همه يك ابزاری هستند كه فقط میتوانند يك تَلَنگری بزنيد به انگيزهها،
اعتقادات و ايجاد جاذبه بکنند و معلوم هم نيست كه در هركسی چقدر مؤثر باشد .از اين رو
زياد كفايت نمیكند .من خاصيت يك فنر را برای شما تجسم میكنم كه بتوانيم چطور وارد
عمل شويم .فنر دارای خاصيت است و آن داشتن انرژی است كه از جمع شدن فنر ايجاد
میشود كه اگر فنر باز شود ،انرژی باز است فنر؛ موقعی از خاصيت آن استفاده میكنيم كه
نيروی واكنش دارد و چيزهای ديگر .كسانی كه در اين شخصيت يك مايهای داشتند ،يعنی
عمالً به يك چيزی رسيدند و خداوند توفيقی به آنها داده ،اين نبايد اين شخصيت
دستخوش حوادث قرار گيرد و در اثر مرور زمان به داليلی از دست برود .اين مثل فنری باشد
كه خاصيت خودش را از دست داده و نبايد محدود كنيم خودمان را به شرايط خاصی كه اگر
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آن شرايط نباشد خودبهخود چنين ارزشی هم قابل نگهداری نباشد .ببيند يك عده به عنوان
بسيجی رفتهاند به جبهه .ما امروز يك شخصيتی به اسم بسيجی داريم و تکريم میكنيم،
يك عده سپاهی و ارتشی به جبهه رفتهاند .خوب هركدام به فراخور توانائیهايشان ،ارزش-
هايی كه نشان دادند احساس مباهاتی دارند و اينها يك خاطره بگويند ،يك تعدادی مثل
جهادگرانمان همين طور ،ولی اينطور نيامديم فکر كنيم خود جبهه جنگ يکی از
صحنههايی بوده كه شکوفاكننده ارزشها بوده .آن صحنه فقط محدوده ارزش ما نيست ،ما
در تمام صحنهها احتياج داريم به التهاب ،هيجان شورانگيزه ،بدون انگيزه به هيچ وجه
نمیشود حركت كرد .اصالت حركت ما بر اساس انگيزه است وگرنه خوب قبالً هم همه
مسلمان بودند .اسالم هم در همه خانهها بود .چرا امروز ما اسالم ناب را معرفی كرديم .چون
امروز اسالم ناب توأم با انگيزه است .يعنی يك امتی صاحب چنين انگيزهای شده و يك
رهبری هم در رأسش كه پيامبرگونه هدايت میكند و با درايت آنها را به پيش میبرد .در
راه خدا انگيزه را حفظ میكند و انگيزه را با جهت معين به طرف آرمان خودش پيش میبرد.
خوب اگر ماها فقط منتظر باشيم كه يك حادثه پيش بيايد و توی حادثهها يك تعدادی از ما
برويم و خودمان را نشان بدهيم تا بگوييم اين ارزش را داريم يا نداريم اين به نظر من چيزی
نيست ،ما در صحنه جامعه انواع و اقسام فعاليتها هست كه میشود از دلش فوران ايجاد
كرد ،فوران انگيزه ايجاد كرد ،در دل دانشگاهها ،در دل مدارس ،از ابتدايی گرفته ،از
دبيرستانها گرفته ،در دل حوزهها ،در دل بازار ،در دل كشاورز و صنعت همهجا می شود
اين انگيزهها را برانگيخت و منتها هنر میخواهد ،برنامه و حساب و كتاب میخواهد .ما در
طول سال بخش عمدهای از قشر جوانانمان خوب محصلاند ،كم نيست كه ما برنامههايی
داشته باشيم كه اينها را برانگيخته كند با برنامههای عملی نه تئوری .فقط ببيند يككاروانی
كه راه میافتد يك دبيرستان ،يك دانشگاه به طرف سابقه جبهه چقدر فرصت ايجاد میكند
كه چقدر سرمايهگذاری میكنند .چرا پشتيبانیها اآلن نيست .چرا قطع شد .چرا اين
ايثارگریها و اين حالتی كه همه مايه میگذاشتند و هيچ انتظاری نداشتند همه محدود شد.
چرا به سختی يکی ،دو تا اتوبوس میدهد ،يکی دو فالن میدهد با خواهش و تمنا ،تو دل
آن بسيجی كه نبوده آن موقع در طفوليت بوده و هنوز متولد نشده بوده توی آنها هم يك

جهاد سازندگی از منظر شهيد صيادشيرازی

عشق و شور چنين چيزهايی به وجود آمده و آن را بايد يکی جهت بدهد و معنا بدهد يا
بتواند پيش ببرد .اينها وقتی توی اين صحنهها قرار بگيرند و خوب اينها را برانگيخته كنند،
میبينيم در يادداشتهايشان ،در مقالههايشان چيزهايی را به قلم میآورند كه داللت
میكنند كه اينها همانهايند كه ما بوديم ،منتها ما آن موقع شرايط عملی بود برای اينکه
شخصيتمان شکوفا شود ،برای اينها نبوده و يك گوشهاش را نشان داديم .دارد شکوفا می
شود يا در داخل خود كارخانجات ،همه جای جامعه .اين همه مساجد هست ،مساجد يعنی
غنیترين پايگاههای ماست ،ديگر يعنی محدود به جايی نيست ،توی هر محلهای و روستايی
هست .خداوند متعال هم با اين وعدههای رسمی عبادتش ،برای ما فرصت خوبی را ايجاد
كرده ،آنهايی كه در التهاب فداكاری برای انقالب ماندهاند همچنان مايه بگذارند توی
همچنين جاهايی به جماعت برخيزند .همانجاها يك چيزهايی را بگويند و به زبان بياورند و
زمينه عملیاش را فراهم كنند .انواع و اقسام مجاهدتهايی است كه ما در وضعيت عادی هم
میتوانيم برايش برنامه داشته باشيم و به تحرك بيندازيم.
هفتهاي یك روز آموزش به دانشجویان دانشگاه افسري

همين آموزش ،اآلن بنده با اين مسئوليت سنگينم خدا ياری كرده و میبينيم رهبر
معظمی برای ما رهبری دارد كه آنقدر با درايت هست اين چيزهای ظريف كه تا اشارهای
شد با واسطه برای همچنين آموزشی كه اشکال ندارد ما هفتهای يك روز آموزش میدهيم،
فرصتی داريم كه ارتباطمان با جوانان مستقيم برقرار شود .هفتهای  233نفر دانشجو 2
ساعت جلو چشمان خودم میبينم و اينقدر خداوند به ما توفيق داده كه وقتی میخواهم
بروم سراغ اينها اگر آن شبی كه من میخواهم بروم ،تا صبح بيداری برای آمادگی كنم،
میبينم هيچ مشکلیندارم ،وقتی میروم جلو آنها ،پاداشم را همان موقع میگيرم .میبينم
اين چهرهها شسته و آماده هستند برای اينکه دريافت كنند مطالب و حقيقت را ،تازه اين
برای سر كالس درسشان است .خوب ببينيد توی سلولهای وجود آنها چقدر اثر میگذارد
اين برنامه .خوب ما برای تداوم انقالب شايد در اين شرايط فداكاريش بيشتر از زمان جنگ
باشد.
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در میان انواع و اقسام توطئهها

زمان جنگ بر ما تحميل كردند كه برويم و شهيد هم بدهيم .تركش هم بخوريم ،اينهمه
صدمات هم ببينيم با اين همه خوب انجام داديم .ولی اآلن بعضی از تركشها است كه صدا
ندارد ،دارد ضربه میزند به پيکره انقالب و انواع و اقسام توطئهها .بنابراين من معتقدم كه روش
انتقال تجربهها از يك سو ،برانگيختن انگيزههای جوانها ،از سوی ديگر برای آنها به اندازه
كافی مالك كار را داريم ،مايه كار را داريم .دستآوردهای خوبی داريم كه توی سينهها و
فکرها و مغزها است .اينها توی هر شهر و محلی و دياری واقعاً همه محفلهای انقالبی را
تشکيل بدهند ،شور كنند با هم و بنشينند كه چطوری منطقه خودشان را برانگيخته كنند.
مصنوعی هم نيست ،يعنی اين حركتی نيست كه بگوييم مصنوعی .حركت طبيعی است .منتها
حركت طبيعی موقعی میتواند شکل بگيرد كه توی آن ،فداكاریها به وجود بيايد .كسی از
وقتش ،مالش و جانش مايه بگذارد ،برای اينکه همچنين انگيزهای ايجادكند ،اصالً خودبهخود
برانگيخته میكند .آن دانشجويی كه میبيند استادش با تمام وجود خودش را آماده كرده برای
او فقط و فقط برای خدا میخواهد قدم بردارد ،اصالً از دل آن كه میآيد بر دلش مینشيند و
فقط با يك واسطه ،يعنی زبان ،وجودش را تحت تأثير قرار دهد و اين شدنی است و من
الحمدهلل تجربهای كه كردم در حد محدود خودمان ،نتيجه خوبی گرفتم و توصيهام به خودم و
همه عزيزان انقالب اين است كه غفلت نکنيم .از وضعيت اگر كوتاه بياييم واقعاً ما را مخدوش
میكنند .راه را بر ما می بندند .اگر ما زندگیمان با همين حيات انقالب توأم است ،خوب
همين زندگی محدود شده .شايد بقيه همچنين حال و روزی نداشته باشند .ما همه را بايستی
با التهاب در صحنه انقالب قرار بدهيم كه فرزندانمان در يك محدوده امن و امان قرار بگيرند
برای رشد و نمو ،تا اين كه دستخوش آلودگیها و انواع و اقسام فسادهايی كه توی جامعه سر و
كله خودش را نشان میدهد ،قرار بگيرند .اين چيزی است كه اگر توانسته باشم با اين زبان
الکن مطالب را گفته باشم ،خدمتتان عرض كردم .انشاءاهلل كه مفيد باشد.
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از اين راهنمايی آخری كه راهنمايی گران قيمتی بود و بسيار ارزشمند بود ،تشکر
میكنيم و انشاءاهلل بتوانيم از اين راهنمايی استفاده كنيم و بتوانيم با ارسال و انتقال پيام از
جبهه به تاريخ انجام بدهيم .انشاءاهلل.
براي خدا بودن و آیه آخر سوره عنكبوت
جناب آقاي صیادشیرازي

من يك چيزی يادم آمد كه فکر میكنم حسن ختام خوبی باشد در ذهنم خطور كرد كه
خداوند متعال آن را مقدر كرد كه در جبهههای نبرد بيشتر از هر چيز ديگر هميشه تو ذهن
من جای گرفته بود .در آن آخرين آيه سوره شريفه عنکبوت كه خداوند میفرمايد
يعنی خداوند
معادله سعادت را در اين قرار داده كه ما تو صحنه از خودمان مجاهدت نشان بدهيم ،آن هم
خالصانه و صادقانه و بالفاصله لنهدين سبلنا دنبالهاش .بعضی اوقات من میگفتم معادله ،در
صورتی كه معادله ما نامعادله است كه توی ذهنمان است .يعنی ما يك قدم برمیداريم خداوند
چندين قدم برمیدارد .يعنی آنچه كه حرف اول و آخر میزند ،اخالص است .كار برای خدا
كردن است .چون احتمال دارد كه سخن از سخن ما در محل عشايرنشين خود ما پخش شود.
ياد میكنيم از عالم عزيزمان حاج آقا محیالدين حائری شيرازی (حضرت آيت اهلل حائری
شيرازيی) كه ايشان يادم است كه توی فرودگاه آمده بودم شيراز كه محبت كرده بود و
بدرقهمان كرده بود در زمان جنگ .بعد يکی از برادران پاسدار محبت كرد و كتابی آورد و گفت
اين را روش بنويس .من تا آن روز از اين كار معموالً پرهيز كردم كه چيزی را بنويسم .خودم را
اليق نمیدانستم كه امضايی بکنم .بعد ديدم تا ايشان ديد امتناع میكنم ،حضرت آيت اهلل
حائری شيرازی گفت :بده به من .آمد رويش يك جمله نوشت و از آن روز ديگر هركس
میگفت بنويس آن جمله را ياد گرفتم و هركس میگفت معطل نمیكردم .جمله هم اين بود
كه «من كان هلل كان اهلل له» كه هر كه با خدا باشد ،خدا با اوست .اين جمله نوشت و هركس
بخواند به جای اينکه به فکر برود كه كی نوشته و امضا كرده ،به ياد آن مطلبی كه نوشته
میافتد كه هركس با خدا باشد ،خدا با اوست .حديث است و اين حقيقتاً خودش را نشان داد؛
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به صورتی كه من گفته بودم ،باالی نقشههای جنگ به طور رسمی بنويسند .در اتاق جنگ
بنويسند .سمت راست باال بنويسند.

هميشه

مینوشتيم و از بركاتش استفاده میكرديم.
حاج آقا جزایري

تشکر میكنم از جنابعالی ،محبت كرديد .يك دنيا ممنون .به هر حال ما در خدمتتان هستيم.
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عملكرد سیاستهاي فرامنطقهاي و شوراي امنیت در جنگ تحمیلي عراق علیه ایران
ظهور انقالب اسالمي ایران ،عكسالعمل عراق و نظام بینالملل

انقالب اسالمی مردم ايران پس از اوجگيری آن در سالهای  ،1623-27در بهمنماه
 1627به پيروزی رسيد و سبب حاكميت نظام جمهوری اسالمی در ايران شد كه وضعيت
تازهای در منطقه و جهان پديد آورد و تبعاتی را در پی داشت .خروج ايران از زير سايه بلوك
غرب در منطقه نظامی دوقطبی و اعالم استقالل كامل در نظام بينالمللی و خروج از دايره
وابستگان امريکا در همسايگی شوروی ،محسوسترين تبعات اين انقالب بود .عالوه بر اين،
استقالل يکی از كشورهای منطقه خليج فارس آن هم كشوری كه دارای بيشترين ساحل در
اين منطقه است و تأثيرگذاری قطعی اين امر در سرنوشت نفت ،ارائه يك الگوی جديد برای
مبارزه با استبداد ،رهايی يك ملت از وابستگی و كسب استقالل و آزادی در مهمترين منطقه
نفتخيز جهان كه دولتهای آن فاقد مشروعيت مردمی بودند ،ارائه يك ايدئولوژی جديد
برای مبارزه با اسرائيل در وضعيتی كه ايدئولوژیهای گذشته ناتوانی خود را برای مقابله با
اسرائيل نشان داده بودند ،بخشی از دستآوردهای پيروزی انقالب اسالمی ايران بود كه نظام
بينالملل نمیتوانست در مورد آن بدون واكنش باقی بماند .خصوصاً از امريکا و همپيمانان
منطقهای آن در خاورميانه ،بيشترين برخوردها انتظار میرفت.
بروز بحران های متعدد و گسترده و پی در پی داخلی از جمله تصرف سفارت امريکا در
تهران ،افزايش حضور ناوهای امريکايی در خليج فارس و تشکيل ناوگان پنجم دريايی امريکا
به منظور پر كردن خأل قدرت در اين منطقه بعد از سقوط رژيم وابسته به غرب ايران،
تشکيل «نيروی يك صد و ده هزار نفری واكنش سريع» در ارتش امريکا پس از پيروزی
انقالب اسالمی به منظور حضور سريع در مناطق ويژه ،فعاليت جديد نيروهای امريکايی در
پايگاههای نظامی كشور تركيه در همسايگی ايران و پذيرش شاه در امريکا ،هركدام تهديدی
از سوی امريکا عليه ايران اسالمی محسوب میشدند.

*  .دكتر حسين حميدینيا.
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جدی بودن اين تهديدات به خصوص با حمله امريکا به ايران در صحرای طبس و
حمايت از كودتای نقاب ،كه در آستانه وقوع كشف گرديد ،آشکار شد.
از سوی ديگر ،حکومت عراق كه امضای قرارداد  1972الجزاير را تحميل بر خود
میدانست و همواره در پی فرصت بود كه به هر نحو ممکن از عملی شدن آن شانه خالی كند و
تنگناهای ژئوپولتيك خود را با تجاوز به خاك ايران بهبود بخشد ،گرايش به سمت غرب را آغاز
كرده بود.
مراودات ديپلمات جديد سران حکومت عراق با حاكمان عربستان سعودی در آستانه
پيروزی انقالب اسالمی در ايران ،بركناری «حسن البکر» رئيس جمهوری عراق و جايگزين
شدن صدام حسين به جای وی اندكی پس از پيروزی انقالب ،تيره شدن روابط عراق با
سوريه پس از بركناری حسن البکر ،تصفيه درونی حزب بعث و انهدام عناصر برجسته حزب
كمونيست عراق ،همگی نشاندهنده تغيير جهت حزب بعث عراق به سمت غرب بود.
در اين حال حکومت عراق با اخراج رهبر انقالب اسالمی ايران از عراق در آبانماه
 ، 1627همچنين پس از انقالب ايران با اعدام و ترور روحانيان مبارز عراق از جمله اعدام
آيتاهلل سيد محدباقر صدر و اخراج ايرانيان مقيم عراق ،دشمنی خود را با انقالب اسالمی
آشکار می ساخت .هدف اين اقدامات حکومت عراق ،دامن زدن به جنگ سرد عليه ايران
اسالمی تلقی میشد.
از همان اوايل تشکيل نظام اسالمی در ايران ،اوضاع استانهای هممرز با عراق بحرانی
شد و از خوزستان تا آذربايجانغربی دستخوش حوادثی گرديد كه گروههای ضدانقالب داخلی
با حمايت عراق يا عناصر عراقیتبار ايجاد میكردند .ارتش عراق نيز دور از صحنه نبود ،بلکه با
اقدامات مهندسی منطقه را برای شروع نبردی سنگين آماده میكرد و در اين حال با تجاوزات
زمينی ،هوايی و دريايی و با راه انداختن جنگ روانی عليه ايران ،قدرت واكنش قوای ايران را
میآزمود و معابر وصولی مناسب را برای آغاز هجوم سراسری شناسايی میكرد.
در مقابل ،نظام نوپای جمهوری اسالمی كه هيچ انديشه فرامرزی به جز اثبات حقانيت
و اصالت فرهنگ انقالب اسالمی را نداشت ،از همان روزهای آغازين انقالب به سرعت از توان
نظامی خود كاست ،مستشاران نظامی امريکايی را از كشور اخراج كرد ،از پيمان نظامی و
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منطقهای «سنتو» خارج شد ،قرارداد خريد زيردريايی و آواكس را با كشورهای آلمان و
امريکا لغو كرد ،سقف پرسنل ارتش را از 933هزار تقليل داد و دوره خدمت وظيفه از دو
سال به يك سال كاهش يافت .اين وضعيت تا گذشت شش ماه پس از پيروزی انقالب ادامه
داشت ،اما پس از بروز چندين بحران در شش ماهه اول انقالب كه آخرين آن ،بحران بزرگ
پاوه بود و پس از اينکه امريکايیها شاه را پذيرفتند ،اقدامات بازدارنده به مرور آغاز شد.
تشکيل سپاه پاسداران و شروع تحول در ارتش و بازسازی آن كه از همان روزهای اول
انقالب آغاز شده بود ،بخشی از اين اقدامات بازدارنده محسوب میشد.
افزايش خدمت سربازی از  12ماه به  19ماه و واگذاری فرماندهی كل قوا به رئيس
جمهور وقت كه افزايش انسجام تشکيالت نظامی را در پی داشت و میتوانست موجب
هماهنگی قوای لشکری و كشوری شود نيز بخش ديگری از اقدامات بازدارنده ايران به شمار
میرفت .به موازات اين تالشها ،تصرف سفارتخانه امريکا در تهران ،بسياری از برنامههای
ضدامنيتی امريکا عليه ايران را فاش كرد و اسناد به دست آمده از آن ،ضمن آن كه عوامل
داخلی امريکا را كه نقشهای مهمی در تکميل توطئه امريکا عليه ايران داشتند ،افشا كرد،
بسياری از تهديدات را نيز برطرف كرد .اين اقدامات با كشف كودتای نقاب تکميل گرديد.
البته اين اقدامات بازدارنده ايران در حدی نبود كه مانع از هجوم سراسری ارتش عراق
به خاك كشور شود .در اين وضعيت ،بخش بزرگی از نيروهای ارتش جمهوری اسالمی ايران
در بحرانهای داخلی درگير بودند ،بحرانهايی كه حتی بخشهايی از استانهای غربی كشور
را به ميدان جنگ های پارتيزانی تبديل كرده بود .ارتش و سپاه هر دو برای مقابله با
ضدانقالب مسلح درگير بودند .به اين ترتيب ،ارتش ،ژاندارمری و سپاه در برابر معابر وصولی
ارتش عراق صفآرايی كرده بودند ،ليکن كمتر از  23درصد توان موجودی قوای مسلح ايران
در اين بخش به كار گرفته شده بود و بقيه در ساير نقاط كشور در حال برقراری نظم و حفظ
امنيت بودند .طراحی كودتای نقاب نيز در ارتش ايران كه در حال تحول به ارتش جمهوری
اسالمی بود نقش تخريبی بسيار داشت و موقعيت ارتش را كه بر اثر تدبير غلط شاه و در
كوران انقالب در برابر مردم قرار گرفته و تضعيف شده بود و میرفت تا با رهبری امام
بازسازی شود ،مجدداً تضعيف كرد .از سوی ديگر ،دشمن در ارزيابی بحرانهای موجود در
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كشور ،دچار اشتباه شده بود و اين وضعيت را به عدم ثبات نظام تعبير میكرد .به گمان
دشمن در صورت يك تهاجم خارجی ،نظام جديد ايران دچار گسستگی میشد و فرو
میريخت .با اين پيش فرض ،چند ديدار بين مقامهای عالیرتبه عراقی و امريکايی صورت
گرفت و پس از هماهنگیهای الزم ،عراق در شهريور  1629تجاوزات خود به ايران را تشديد
و چندين نقطه از خاك كشور را اشغال كرد تا ضمن آزمايش توانايی قوای مسلح ايران،
واكنش افکار جهانيان را بسنجد .در مقابل ،قوای مسلح جمهوری اسالمی ايران به علل
پيشگفته نمیتوانستند واكنشی بازدارنده از خود نشان دهند و افکار عمومی جهانيان نيز در
برابر اين تجاوزات واكنشی نشان نداد .لذا حکومت عراق پس از آنکه قرارداد  1972را رسماً
در تاريخ  1629/3/23به طور يكجانبه در عين حال غير قانونی و خالف عرف روابط بين-
المللی لغو كرد ،در تاريخ  1629/3/61هجوم سراسری خود را به خاك ايران آغاز كرد.
تجاوز همه جانبه ارتش عراق ،اشغال ناقص

در تجاوز سراسری ارتش عراق ،قبل از حركت تانكها و يگانهای پياده ،توپخانه
دشمن به شدت شهرهای مرزی ايران را گلوله باران كردند و هواپيماهای نيروی هوايی ارتش
عراق نيز در عمق ايران تا تهران به پرواز درآمدند و به بمباران چندين شهر پرداختند .اين
اقدام عراق بيش از آنکه اهميت نظامی داشته باشد ،اهميت روانی داشت .به عبارت ديگر،
عراق هجوم سراس ری زمينی خود را با جنگ روانی آغاز كرد تا زمينه را برای پيشروی
نيروهای پياده تسهيل كند .لذا پس از هجوم گسترده هوايی و شليك انبوه آتش توپخانه
دشمن ،عمليات سراسری زمينی او آغاز شد.
عراق در اين هجوم ،استراتژی «جنگ پرشدت و كوتاهمدت» را برگزيده بود ،اما
بالفاص له پس از هجوم هوايی دشمن ،امام خمينی ابتکار عمل را در جنگ روانی به دست
گرفت ،بحران را مهار كرد و در آرامش به دست آمده ،برای مسئوالن كشوری و لشکری
زمينه مناسبی به وجود آورد تا تدابير را بينديشند و اعتماد به نفس مردم نيز تقويت شده و
به عنوان نيروی تأخيری وارد ميدان شوند.
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امام با اصلی اعالم كردن جنگ ،لزوم بازگرداندن نيروهای عراقی به پشت خطوط
مرزی بين دو كشور ،تأكيد بر وحدت ملی ،حمايت از فرماندهان نظامی و باز گذاشتن دست
فرمانده كل قوا (رئيس جمهور وقت) زمينههای الزم را برای برنامهريزی فرماندهان فراهم
آورد و استراتژی خودی را با عنوان «سلب آرامش از دشمن» اعالم كردند.
واكنش امام ،مردم و نظام ،نادرستی پيشفرضهای دشمن را آشکار ساخت و بدين
ترتيب استراتژی «جنگ سريع و پرشدت» به نتيجه مورد نظر حاكمان عراق نرسيد .پس از
گذشت سه روز از آغاز جنگ ،تحليلگران نظامی ،اهداف عراق از شروع جنگ را دست نيافتنی
دانستند و ارتش اين كشور را شکست خورده تلقی كردند .حکومت عراق نيز پس از گذشت
شش روز از آغاز جنگ ،لحن اوليه خود را تغيير داد و از پايان جنگ سخن به ميان آورد.
صدور قطعنامه شماره  469شوراي امنیت

با زمينگير شدن نيروهای عراقی در جبهههای جنگ ،نظام بينالمللی از طريق شورای
امينت به ميدان آمد .شورای امنيت با صدور قطعنامه  979به وضوح حمايت سياسی خود از
عراق را به نمايش گذاشت .در عنوان اين قطعنامه تجاوز عراق به جمهوری اسالمی ايران
چنين توصيف شده بود :با آغاز بررسی موضوع با عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق» و
استفاده از واژه وضعيت به جای واژه تجاوز ،خود گويای بیرغبتی شورای امنيت به
محکوميت عراق بود .اين قطعنامه عالوه بر مقدمه دارای  2بند اجرايی بود كه در بند يك از
دو كشور خواسته شده بود به فوريت اقدام به آتشبس كنند.
پُر واضح بود قدرت هايی كه خود در تحريك عراق به آغاز تجاوز به ايران نقش مهمی
داشتند ،به هيچوجه تمايل به محکوميت عراق و درگير نمودن آن با سازمان ملل از خود
نشان ندادند.
لذا شورای امنيت با صدور قطعنامه  979عمالً بر تجاوز عراق به جمهوری اسالمی ايران
صحه گذاشت .با اين وضع واكنش ايران طبيعی بود .ايران ضمن ابراز تمايل به پايان جنگ،
آن را منوط به عقبنشينی نيروهای متجاوز از مناطق اشغالی و شناسايی و تنبيه متجاوز
نمود .به اين ترتيب قطعنامه  979از نظر ايران دفاع از متجاوز بوده و مقبول نبود.
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عراق در هفته اول جنگ ،شهرهايی را اشغال كرد كه اغلب كوچك و بعضی در حد يك
بخش بودند .بزرگترين شهری كه در هفته اول جنگ به اشغال درآمد ،قصرشيرين بود .عراق
در اشغال شهرها با مشکل روبرو بود و به جز سومار و بستان كه وسعتی بيش از يك بخش
نداشتند ،در بقيه شهرها با مقاومت سرسختانه مواجه شد .در تصرف بستان و سوسنگرد
موردی استثنائی وجود داشت .در آن منطقه شماری از نيروهای ارتش ،سپاه و ژاندارمری در
پاسگاه مرزی سوبله در برابر ارتش عراق سرسختانه ايستادند و پس از سقوط اين پاسگاه،
عراق برای چند روزی توانست بستان و سوسنگرد را به تصرف درآورد و عناصری از گروههای
خائن موسوم به خلق عرب را در آنجا مستقر كرد كه كمكهای بسياری به ارتش عراق
میكردند .به هر صورت ،ارتش عراق در پايان هفته اول پس از نبرد با نيروهای قليل خودی،
دشتهای وسيعی را پشت سر گذاشته بود و يکی دو شهر كوچك را با دادن تلفات فراوان،
تصرف كرده بود ،اما در جبهه غرب پشت دروازههای سرپل ذهاب و گيالنغرب و در جبهه
جنوب پشت دروازه های خرمشهر و اهواز و رودخانه كرخه (در منطقه دزفول) توسط
نيروهای خودی ،متوقف شده بود .به اين ترتيب هدف ارتش عراق هم در جبهه جنوب و هم
در جبهه غرب توسط نيروهای خودی ناقص ماند .لذا پس از پايان هفته اول ،استراتژی عراق
از «جنگ سريع و پرشدت» به جنگ «بلندمدت و فرسايشی» تبديل شد .در جبهه غرب،
عراق تمايلی به سرمايهگذاری بيشتر نداشت و در جبهه جنوب نيز هدف خود را از تصرف
خوزستان به تصرف خرمشهر و آبادان محدود كرد .از آغاز هفته دوم جنگ ،عراق در صورت
موفقيت ،می توانست الاقل با در دست داشتن مناطق مهم ،ادعای حاكميت خود بر اروند را
به ايران تحميل كند و بدين ترتيب مطامع تاريخی عراق در خصوص انتقال مرزهايش به
ساحل شرقی اروندرود تحقق میيافت.
اما جنگ در خرمشهر به درازا كشيد و نيروهای مدافع شهر كه از خط مرز تا پل نو،
هفت روز در مقابل دشمن ايستادگی كرده بودند ،در محلههای خرمشهر از پل نو تا پل
خرمشهر ـ آبادان نيز  69روز تمام جنگيدند ،در حالی كه با انسداد جادههای اهواز ـ
خرمشهر ،اهواز ـ آبادان و ماهشهر ـ آبادان ،كه به ترتيب در تاريخهای  1629/7/2و
 1629/7/26مسدود شد ،شهر در محاصره كامل قرار داشت.
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قبل از سقوط خرمشهر ،دشمن ،تصرف آبادان را هدف قرار داد .چهار روز قبل از سقوط
خرمشهر نيروهای عراقی با عبور از رود بهمنشير در منطقه كوی ذوالفقار ،وارد جزيره آبادان
شدند ،ليکن با همت مدافعان آبادان ،متجاوزان به عقب رانده شدند .به طوری كه ،عراق تا
پايان جنگ ،ديگر برای عبور از بهمنشير و ورود به آبادان هيچگونه تالشی به عمل نياورد.
بنابراين ،ارتش عراق در اشغال هدف محدودشده خود نيز ناكام ماند و بخش جنوبی خرمشهر
(جنوب كارون) و جزيره آبادان از اشغال دشمن مصون ماند و به اين ترتيب با تصرف ناقص
اهداف ،يك خط پدافندی ناقص و آسيبپذير به دشمن تحميل شد.
دو هفته پس از حادثه كوی ذوالفقاريه ،عراق برای تصرف مجدد سوسنگرد كه در تاريخ
 1629/7/13آزاد شده بود ،مجدداً حمله كرد ،اما اين بار نيز با مقاومت سرسختانه خودی
روبهرو شد و پس از  72ساعت ،شکست خورد ،بدين ترتيب استراتژی (عملياتی) «سلب
آرامش از دشمن» به نتيجه رسيد و ارتش عراق را مجبور به پذيرش وضعيتی آسيبپذير
كرد .در عين حال ،عراق كه در مقايسه توان نظامی دو كشور ،توان نظامی موجود را به نفع
خود میديد ،حاضر به عقبنشينی نبود و میخواست در مذاكرات آتی ،مناطق اشغالی را
عامل تضمين كسب امتياز از ايران قرار دهد.
پس از اشغال سرزمينهای ايران ،چندين بار هيئتهای صلح بين ايران و عراق تردد
كردند .سازمان كنفرانس اسالمی و سازمان غيرمتعهدها هر كدام هيئتی را مأمور به
ميانجيگری كردند  .همچنين نماينده دبيركل سازمان ملل متحد نيز چند بار به تهران و
بغداد سفر كرد .تهران هيچگاه راه را به روی فعاليت ديپلماتيك نبست ،اما ميانجيگران هيچ
طرح تضمين شدهای را برای آزادی سرزمينهای اشغالی نداشتند ،بلکه تنها ايران را به قبول
آتشبس توصيه میكردند! در مقابل ،ايران كه از موضع ثابتی برخوردار بود اعالم میكرد كه
قبل از هر چيز بايد ارتش عراق بدون قيد و شرط از سرزمينهای اشغالی عقبنشينی كند و
برای تحقق اين خواسته بر حق كه عراق حاضر به پذيرش آن نبود ناگزير ،تنها راه چاره را در
اقدام نظامی میديد.
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بن بست در جنگ ،تحول در استراتژي

مدتی پس از هجوم سراسری ارتش عراق ،در چهار چوب استراتژی «آزادسازی
سرزمينهای اشغال شده» چهار عمليات گسترده طرحريزی شد كه در صورت موفقيت ،نه
تنها سرزمينهای اشغالی آزاد میشد و مرزهای بينالمللی خوزستان تأمين میگرديد ،بلکه
دشمن تا حومه بصره تعقيب میشد .اما ابزار كافی برای اجرای اين استراتژی در دست نبود
و توان نظامی موجود در آن شرايط نيازهای عملياتی را كفايت نمیكرد .لذا استراتژی
يادشده در كوتاهمدت به نتيجه نمیرسيد .گريزی از استراتژی تأييدشده «آزادی
سرزمينهای اشغالی» نبود ،اما ابزارها و روشها بايد تغيير میكرد.
در اين اوضاع ،بازنگری و ارزيابی عملکرد گذشته به كوشش برخی از نخبگان نظامی
آغاز شد و نيروهای خودی در بستر نبردهای محدود ،به بررسی پرداختند ،ليکن وظيفه
اصلی در اين راستا متوجه فرماندهی كل قوا (رئيس جمهور وقت) بود كه با روی آوردن به
بحرانهای داخلی و نزديك شدن به سازمانهای مخالف نظام و روی در روی قرا گرفتن در
برابر اكثريت مردم ،از پشتوانه مردمی و ملی نيز بیبهره شد و ضرورت عزل خود را قطعی
كرد كه در اين هنگام رهبری نظام در  1633/6/21وی را از سمت فرمانده كل قوا بركنار
كرد .پس از بركناری رئيس جمهور وقت (بنیصدر) از مقام فرماندهی كل قوا ،گروههای
مخالف نظام كه با وی همپيمان شده بودند ،موقعيت را برای تشديد بحرانهای داخلی
مناسب ديدند .اين گروهها با اين تصور غلط كه رئيس جمهور همچنان از حمايت مردمی
برخوردار است و از اين موقعيت آنان نيز بهره خواهند برد ،دست به اقداماتی زدند .در اين
راستا ابتدا جبهه ملی در  1633/6/22به عنوان مخالفت با اليحه قصاص ،مخالفان را دعوت
به راهپيمايی كرد ،اما رهبری نظا م واكنش نشان داد .با دعوت امام خمينی از مردم و نيز با
حضور انبوه آنان در خيابانها ،دعوت جبهه ملی به راهپيمايی بیپاسخ ماند .پنج روز بعد در
 1633/6/63سازمان مجاهدين خلق (منافقين) كه از همان روزهای اول انقالب اقدام به
جمعآوری سالح و تشکيل تيمهای مخفی كرده بود ،به حمايت از رئيس جمهور ،يك
راهپيمايی غيرقانونی خشونتبار به راه انداخت .در جريان اين اقدام مسلحانه ،عدهای از
عناصر طرفدار اين نظام به خاك و خون كشيده شدند ،تا قدرت سازمان به نمايش گذاشته
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شده و هيبت نظام جمهوری اسالمی شکسته شود ،اما نه تنها هدف سازمان تأمين نشد بلکه
واكنش شديد مردم را نيز برانگيخت .لذا از روز بعد از اين واقعه ،سازمان منافقين كه از قبل
آماده ورود به فاز نظامی شده بود ،رفتار تشکيالتی خود را تغيير داد و به اقدامات نظامی
مخفيانه روی آورد ،ترورها و بمبگذاری آغاز شد ،بسياری از مردم عادی مورد سوء قصد
مسلحانه قرار گرفتند و نيز بسياری از مسئوالن كشوری از جمله  72عضو برجسته نظام در
انفجار هفتم تيرماه  1633در مقر حزب جمهوری اسالمی به شهادت رسيدند.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی كه با تحول در فرماندهی عالی جنگ ،ميدان مانور پيدا
كرده بود و میبايست در صحنه جنگ قابليتهای خود را به نمايش میگذاشت ،ناگزير شد
در گسترهای بسيار بيشتر و با حساسيتی افزونتر از گذشته ،برای برقراری امنيت در سطح
كشور وارد عمل شود و به عنوان نيروی پاسدار انقالب ،در كنار نيروهای كميتههای انقالب
اسالمی و ساير نيروهای امنيتی و اطالعاتی از جمله اطالعات نخست وزيری ،به حفاظت از
اماكن و شخصيتها ،شناسايی خانه های تيمی و انهدام تشکيالت منافقين و عناصر آن
بپردازد .بنی صدر و رجوی كه هر يك به اتکا به نيروهای يکديگر ،به هم نزديك شده بودند،
به پاريس گريختند و مركزيت سياسی محاربه با نظام را در خارج كشور مستقر كردند ،اما
مركزيت نظامی سازمان كه به رهبری موسی خيابانی در داخل كشور استقرار داشت ،به
دنبال انهدام پی در پی خانه های تيمی و تشکيالتی سازمان ،در يك عمليات سقوط كرد و با
كشته شدن موسی خيابانی و اشرف ربيعی (همسر رجوی) ،فرماندهی و رهبری سازمان
منافقين در داخل كشور فرو پاشيد و سازمان جايگاه خود را به عنوان يك مدعی داخلی به
كلی از دست داد و به يك نيروی ايذايی تبديل گرديد.
از سوی ديگر ،در همي ن حال با وجود تشديد بحران داخلی كه نتيجه آن ،ناامنی
عقبههای استراتژيك جنگ میبود و توان بااليی از نظام را معطوف خود میكرد ،رهبری
نظام بر اصلی نگه داشتن جنگ تأكيد میكرد و ارتش بدون توجه به درگيرهای درون
حاكميت تنها به مقابله با تجاوز عراق انديشه و فعاليت كرد و فرماندهی جنگ نيز طبق
فرمان امام راحل(ره) از بنی صدر به ستاد مشترك ارتش و شهيد فالحی واگذار گرديد .امام
خمينی با اولويت بندی مصالح كشور ،اولويت شماره يك را به جنگ اختصاص داد .در اين
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حال ،با برطرف شدن مواضع هماهنگی بين سپاه و ارتش ،فرصت به كارگيری انديشههای
جديد نظامی كه از اسفندماه  1629پايهريزی و در نبردهای محدود از جمله عمليات فرمانده
كل قوا در  1633/6/21آزمايش شده بود ،به وجود آمد .عالوه بر اين ،با رفع موانع مؤثر ورود
نيروهای مردمی به ميدان جنگ ،زمينه الزم برای جذب نيروهای انقالبی و شکلدهی به اين
نيروها در قالب سازمان رزم ،به وجود آمد و ظرفيت به كارگيری نيروهای مردمی افزايش
چشمگيری يافت.
آزادسازي مناطق اشغالشده

با وقوع تحوالتی در فرماندهی ارتش كه با فرماندهی سرهنگ علی صيادشيرازی در
نيروی زمينی ارتش ايجاد شده بود و هماهنگی فوقالعاده وی و ستادش با سپاه ،تعيين
استراتژی جديد نظامی ،تعيين مناطق عملياتی ،حفظ ابتکار عمل در نبردها ،چگونگی
گسترش سازمان سپاه برای جذب بيشتر نيروهای مردمی و مقابله با دشمن و نيز تفکيك و
تبيين نقش سپاه و ارتش ،از جمله مواردی بود كه به خوبی پيگيری شد و به سرانجامی
مطلوب رسيد .ارتش و سپاه مشتركاً در تهيه و اجرای اين موارد عمل كردند و در چهار
عمليات گسترده در جنوب ،محاصره آبادان ،اهواز ،شوش و دزفول را شکستند و شهرهای
بستان و خرمشهر را آزاد كردند و در بسياری از نقاط خوزستان به مرز دست يافتند ،اگرچه
پاره ای از نقاط چون شلمچه ،طالئيه ،فکه و دويرج همچنان در اشغال دشمن باقی ماند .در
پايان اين مرحله كه به مرحله آزادسازی موسوم است ،حدود  %23از مناطقی كه در آغاز
جنگ اشغال شده بود ،از جمله نقاط حساس مرزی يادشده در جنوب و چندين ارتفاع و
شهر مرزی در غرب در اشغال دشمن باقی بود .همچنين تا آنجا كه تأمين مرزها ايجاب
میكرد ،تعقيب دشمن نيز جزو اهداف استراتژی دوره آزادسازی محسوب میشد .از همين
روست كه در عمليات نصر (هويزه) و نيز در عمليات بيتالمقدس (فتح خرمشهر) پيشبينی
شده بود كه پس از آزادی خرمشهر ،دشمن تا حومه بصره تعقيب شود ،اما در هيچ يك از
اين دو عمليات ،عبور از مرز صورت نگرفت .در صورتی كه اگر اجرای آخرين مرحله طرح-
ريزی شده عمليات بيتالمقدس تحقق میيافت و دشمن در آن سوی مرز با موفقيت تعقيب

عملکرد سياستهای فرا منطقهای و ...

میگرديد ،مسلماً در تصميمگيری برای ادامه يا پايان جنگ تأثير مهمی میگذاشت .به
عبارت ديگر ،در اختيار داشتن قسمتی از شرق بصره كه میتوانست عامل فشار به عراق برای
تخليه سرزمين در اشغال مانده باشد ،ممکن بود ضرورت ادامه جنگ را منتفی كند.
عبور از مرز براي تعقیب دشمن

در عمليات بيتالمقدس به علت مقاومت شديد دشمن و فرسودگی نيروهای خودی در
نبردی  23روزه ناچار به فتح خرمشهر اكتفا شد و آخرين مرحله آن عملی نگرديد ،لذا
شلمچه در دست دشمن باقی ماند و خرمشهر و آبادان همچنان در معرض تهديد بود .از فکه
تا قصرشيرين نيز ارتفاعات مرزی همچنان در اشغال بود و شهرهای مرزی يا در اشغال مانده
بود يا زير ديد و تير نظاميان عراقی قرار داشت.
ارتش عراق كه خسارتهای خود را در دو سال جنگ به سرعت ترميم كرده بود ،پس
از فتح خرمشهر بيش از آغاز جنگ نيرو و تجهيزات داشت .ارزيابی روحيه تجاوزگر رهبری
عراق به خصوص صدام حسين ،نشان میداد كه ارتش عراق همچنان تهديدی جدی عليه
جمهوری اسالمی ايران به حساب میآيد.
از سوی ديگر ،منطق نظامی حکم میكرد در وضعيتی كه برتری با خودی است و دور
پيروزی ادامه دارد ،جنگ تا دستيابی به موقعيتی مستحکم ادامه يابد ،به خصوص كه هيچ
ندای ميانجيگرانه جدی در جهان شنيده نمیشد .محافل بينالمللی درباره حقوق ايران
سکوت كرده بودند و عراق هنوز  2233كيلومترمربع از سرزمينهای ايران اسالمی را در
اشغال داشت و هيچ نشانهای از عقبنشينی سياسی طرف مغلوب مشاهده نمیشد؛ كوچك-
ترين امتيازی برای ايران در نظر گرفته نشده بود ،حتی از محکوميت متجاوز خبری شنيده
نمی شد و پرداخت غرامت به ايران به فراموشی سپرده شده بود ،لذا برای كسب موقعيت برتر
و دست يابی به موفقيتی كه با استفاده از آن ،امکان احقاق حقوق ايران ميسر باشد ،ادامه
جنگ ضروری مینمود .اين جمعبندی سران سياسی و نظامی كشور بود كه در جلساتی با
فرمانده كل قوا ،امام خمينی ،ارائه شد و بر جهتگيری اوليه امام مبنی بر لزوم پايان دادن به
جنگ ،تأثير گذاشت .بدين ترتيب ضرورت تعقيب دشمن قطعی شد و تعقيب متجاوز تا
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حصول وضعيتی كه تأمين حقوق ايران را مقدور سازد ،مبنای تصميمگيری واقع شد و نقطه
عطفی را در روند جنگ به وجود آورد.
تصميم جديد نياز به استراتژی جديد داشت .استراتژی جديد با عنوان «تعقيب
متجاوز» هدفهای متعددی را دنبال میكرد :آزادی سرزمينهای در اشغال مانده ،تأمين
مرزهای بينالمللی ،انهدام ارتش دشمن تا رفع تهديد آن ،واداشتن نظام بينالملل به معرفی
و تنبيه آغازگر جنگ و دريافت غرامت جنگی از عراق هدفهای اين استراتژی شناخته
میشد .اما از آن جهت كه ارادهای به پيشرفت كار در مجرای ديپلماسی نبود و نشانهای از
واقعبينی در نظام بينالمللی ديده نمی شد ،خود به خود راهی جز هدف قرار دادن تغيير
حک ومت عراق باقی نماند ،زيرا تنها در آن صورت بقيه اهداف و حداقل حقوق حقه و منافع
ملی ايران تأمين میشد.
صدور قطعنامه  114شوراي امنیت

در مقابل ،نظام بين المللی در تالش به منظور ايجاد مانع سياسی بر سر راه استراتژی
تعقيب متجاوز پس از  22ماه سکوت از زمان صدور قطعنامه  979و از طريق شورای امنيت
و با قرار دادن مسئله جنگ ايران و عراق در دستور كار شورا تالش مینمود ضمن مشروعيت
بخشيدن به سياست های عراق ،پيگيری استراتژی تعقيب متجاوز از سوی ايران را با مانع
سياسی و حقوقی جدی روبهرو كند .در اين جهت ،به درخواست كشور اردن ،شورای امنيت
در تاريخ  ،31/9/21درست يك روز پيش از آغاز عمليات رمضان ،تشکيل جلسه داده و با
صدور قطعنامه شماره  219بار ديگر بدون اشاره به تجاوز عراق به جمهوری اسالمی ايران از
دو كشور خواست با عقبنشينی به مرزهای بينالمللی ،حل و فصل اختالفات خود را از
طريق ديپلماتيك پيگيری نمايد .قطعنامه يادشده نيز به دليل بیتوجهی به درخواست
مشروع جمهوری اسالمی ايران در زمينه تنبيه متجاوز ،از سوی ايران پذيرفته نشد ،و يك
روز پس از تصويب آن عمليات رمضان در منطقه شرق بصره آغاز شد و نيروهای مسلح
جمهوری اسالمی ايران به منظور تنبيه متجاوز وارد قلمرو عراق شدند .در واقع میتوان گفت

عملکرد سياستهای فرا منطقهای و ...

قطعنامه شماره  219سياسیترين قطعنامه در ميان تمام قطعنامههای صادره در خصوص
جنگ ايران و عراق بود.
تضمين اجرای استراتژی تعقيب متجاوز مستلزم حمايت مردم از ادامه جنگ بود .نقش
افکار عمومی كه در گذرگاههای انقالب اسالمی تعيينكننده بوده است ،در اثبات ضرورت
ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر نيز تأثيرگذار بود .رهبری نظام كه حفظ مردم در صحنه را
در برنامه خويش قرار داده بود و وحدت و يکپارچگی ملی و مردمی را حفظ میكرد ،هرگز
برای تسريع در چرخه امور از روشهای غيرمردمی سود نجست ،بلکه تنها با تقويت انگيزهها
و تأكيد بر جنبههای شرعی و تقويت احساس تکليف در مردم ،آنان را به حمايت از جنگ
فرامیخواند ،لذا با وجود آنکه جامعه ايران جوان بود و سه برابر عراق جمعيت داشت ،هرگز
در طول جنگ تعداد نيروهای ايرانی در جبهه به تعداد نيروهای عراقی نرسيد .رهبران بغداد
با روشهايی كه به كار گرفتند نيروهای فراوانی را در جبهه گرد آوردند ،هركس روی از
جنگ با ايران برمیگرداند ،اعدام میشد يا خانوادهاش مورد آزار قرار میگرفت.
اما در ايران در كنار رهبری آموزگارانه امام و در كنار نقش تعيينكننده نيروهای
داوطلب مردمی ،سازمانهای ارتش ،سپاه و بسيج به تفکيك مسئوليت ،در نبردهای مشترك
و مستقل و در آفند و پدافند تجربههای خود را محك میزدند و در چهاچوب استراتژی دوره
تعقيب متجاوز ،وضعيت رزمی خود را ارتقا میدادند؛ افزايش استعداد تيپهای مستقل ارتش
به لشکر ،تشکيل سه نيروی سپاه (زمينی ،هوايی ،دريايی) و نيز اعزامهای بزرگ بسيج،
همگی در قالب اين استراتژی قابل تبيين است .سلب آرامش از دشمن و وارد كردن ضربات
سنگين به سازمان ارتش آن ـ كه به منظور گرفتن فرصت بازسازی و تدبير از دشمن به اجرا
در میآمد ـ نيز در چهارچوب اين استراتژی عملی میشد .همچنين اصلی قراردادن جنگ و
پرهيز از سرمايه گذاری در مسائل جانبی ،از جمله فرعی كردن مقابله با اسرائيل در لبنان در
مقايسه با جنگ تحميلی و تمركز قوای مسلح در جبهههای جنگ با عراق نيز در جهت
تحقق آن استراتژی بود.
سعی در غافل گير كردن در سه عامل زمين ،زمان و تاكتيك و نيز انتخاب زمين نبرد و
تحميل آن بر دشمن ،از جمله موارد ديگری بود كه در اجرای اين استراتژی رعايت میشد.
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كسب تجارب جديد در به كار گيری تجهيزات و تعيين نقش تأثيرگذار برخی تجهيزات در
تاكتيكهای ويژه ،از جمله نقش شناورها در عمليات خيبر و نقش توپخانه در عمليات
والفجر 9نيز با توجه به همان استراتژی قابل تبيين است .كاهش ميزان تأثيرگذاری
سالحهای پيشرفته دشمن كه با ادامه جنگ در زمينهای دشوار دنبال میشد نيز با توجه به
آن استراتژی بود.
در استراتژی «تعقيب متجاوز» كه هدف نهايی بصره بود ،با وجود تداوم جنگ در سه
جبهه شمالی ،ميانی و جنوبی ،جبهه جنوبی منطقه اصلی نبرد بود و دو جبهه ديگر تا پايان
زمستان  1632نقش پشتيبانی داشتند .اولين نبرد بزرگ در استراتژی تعقيب متجاوز،
عمليات رمضان در شرق بصره بود كه به سبب عدم انطباق كامل وضعيت خودی با آن
استراتژی ،با وجود موفقيتهای اوليه ،به اهداف خود نرسيد .مهمترين نبرد بزرگ بعدی،
عمليات خيبر بود كه قابليتهای قوای مسلح جمهوری اسالمی ايران را آشکار میساخت.
بررسی مواضع شورای امنيت نيز در اين ميان (سالهای  31تا  )36خالی از لطف
نيست .پس از صدور قطعنامه شماره  219كه در آستانه عمليات رمضان صورت گرفت ،سه
روز پس از آغاز عمليات مسلم بن عقيل در جبهه سومار در تاريخ  31/7/12شورای امنيت
اقدام به صدور سومين قطعنامه خود در خصوص جنگ ايران و عراق نمود .در اين قطعنامه
نيز مانند دو قطعنامه قبل تجاوز عراق به قلمرو جمهوری اسالمی ايران «وضعيت ميان ايران
و عراق» ذكر شده بود .در بند نخست اجرايی نيز از دو كشور خواسته شده بود آتشبس
نمايند .در بند  2اجرايی اين قطعنامه خواستار عقبنشينی دو كشور به مرزهای بينالمللی
شده بود .نکته جالب در قطعنامههای  219و  222درخواست عقبنشينی نيروهای دو كشور
به مرزهای بين المللی شناخته شد بود .اين درخواست زمانی مطرح میگرديد كه نيروهای
مسلح جمهوری اسالمی ايران با در دست داشتن ابتکار عمل در پی اجرای استراتژی تعقيب
و تنبيه متجاوز در برخی مناطق از مرزهای بينالمللی عبور كرده بودند.
پس از انجام عمليات والفجر 9در آبانماه  1632و آشکار شدن ابعاد جديدی از
قابليتهای نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران در انجام عمليات در مناطق كوهستانی
شمال عراق ،نظام بين الملل به منظور ايجاد پوشش سياسی ـ حقوقی الزم در دفاع از عراق
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وارد عمل شد و قطعنامه شماره  293را در تاريخ  9آبانماه  1632صادر نمود .اين قطعنامه
به لحاظ ماهوی ،تفاوتی با سه قطعنامه قبلی نداشت و تنها در آن ،به مسئله حمله به مناطق
مسکونی و غيرنظامی اشاره گرديده بود.
در اين خصوص نيز اشاره ای به آغاز حمالت توسط عراق نگرديده بود .نکته ديگر در
اين قطعنامه اين بود كه با گسترش جنگ از سوی عراق به خليج فارس و هدف قرار گرفتن
نفتكشها و كشتیهای تجاری حامل كاالهای صادراتی و وارداتی ايران و هدف قرار گرفتن
نفتكشهای حامل نفت كويت و عربستان توسط هواپيماهای ناشناس ،بندهای  6و 2
اجرايی قطعنامه به اين امر اختصاص يافته بود.
با گسترش هرچه بيشتر جنگ در خليج فارس به درخواست كشورهای عضو شورای
همکاری خليج فارس ،شورای امنيت اقدام به صدور قطعنامه شماره  222در تاريخ  11خرداد
 1636نمود .اين قطعنامه اختصاصاً به مسئله حمله به نفتكشها وكشتیهای بازرگانی
اشاره نموده بود و از دو طرف درگيری میخواست كه از اينگونه حمالت خودداری كنند.
گذر از موانع عبورناپذیر و تصرف مناطق مهم

عبور از رودخانه بسيار عريض اروند و پشت سرگذاردن موانع گسترده آن كه در
عمليات مهم والفجر 9به وقوع پيوست و فتح فاو را در پی داشت ،خارج از تصور و
پيشبينیها بود .به عبارت ديگر ،پايان دادن به توقف چند ساله در پشت ديوار بلند موانع
دفاعی عراق و رسوخ به آن سوی ديوار ،اقدامی بود كه به نظر ناممکن میرسيد ،اما عملی
گرديد .عبور از اروند خروشان عالوه بر آن كه ارتقاء توانايیهای نظامی به نمايش درآمده در
عمليات خيبر را اثبات میكرد ،نشان میداد كه نيروهای مسلح ايران در ارائه انديشههای
جديد و تدبيرهای تازه در دنيای نظامیگری برای شکستن بنبست جنگ ،توانايی الزم را
دارند .تاكتيكهای به كار گرفته شده در اين نبرد كه تلفات فراوانی را به ارتش عراق تحميل
كرد ،به تثبيت منطقه تصرف شده انجاميد  .كوتاه كردن (نسبی) دست عراق از شمال خليج
فارس و همسايه شدن ايران با كويت ،امنيت خليج فارس را متأثر كرده بود ،لذا عمليات
والفجر 9بسيار مهم تلقی میشد و به نظر میرسيد كه ايران با در درست داشتن شبهجزيره
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فاو ،آماده پايان بخشيدن به جنگ باشد .ليکن به رغم ابراز تمايالت نظام بينالملل برای
پايان دادن به جنگ ،پس از والفجر 9نه تنها اقدامی از آنان در اين خصوص ديده نشد ،بلکه
پس از فتح فاو ،فرانسه به عنوان كشوری متمايل به اردوی غرب و شوروی از اردوی شرق
برای تقويت ارتش عراق اقدامات فوقالعادهای را آغاز كردند .شورای امنيت نيز با صدور
قطعنامه شماره  292در تاريخ  2اسفند ماه  1639بدون توجه به پيروزیهای كسب شده از
سوی ايران بار ديگر خواستار ترك مخاصمات و آغاز مذاكرات جهت حل اختالفات ميان دو
كشور گرديد .در عين حال ،مقامات ايران بار ديگر پایبندی غرب را به مذاكرات محرمانه
خود به بوته آزمايش گذاشتند و سال پس از عمليات فاو را سال سرنوشت ناميدند تا بدين
وسيله به افکار عمومی تفهيم گردد كه ايران آماده پايان دادن مشروط به جنگ است .بر
همين اساس ،عمليات كربالی ،9عمليات سرنوشتساز نام گرفت ،اما در آستانه اجرای اين
عمليات ،داستان سفر مك فارلين به تهران كه مخفی مانده بود ،به وسيله عناصر مشکوك
ايرانی و احتماالً مرتبط با اسرائيل ،در اختيار يکی از نشريات خارجی قرار گرفت .با پخش
اطالعات اين موضوع سری ،رهبری نظام كه اين مسئله را توطئهای عليه وحدت ملی
میدانست ،دستور افشای آن را داد.
با افشای ماجرای مك فارلين ،روابط امريکا و عراق تيره شد و شورویها برای پر كردن
جای خالی شده در روابط خارجی عراق ،به سرعت خود را به اين كشور نزديك كردند و از سوی
ديگر به منظور نشان دادن خشم خود به ايران ،به دليل برقراری روابط پنهانی با امريکا ،بمباران
گستردهای را عليه ايران توسط عراق سازمان دادند .در اين بين امريکايیها كه از تيره شدن
روابط خود با عراق نگران بودند و اين مسئله را سبب سلب اطمينان دنيای عرب از واشنگتن
میدانستند ،از سويی خشنودی خود را از همکاری شوروی با عراق و بمباران شهرهای ايران
پنهان نکردند و از سوی ديگر ،اطالعات ماهوارهای و غيرماهوارهای مربوط به عمليات كربالی 9را
در اختيار عراق گذاشتند .لذا ارتش عراق كه از محور اصلی عمليات كربالی 9آگاه شده بود ،شب
عمليات ،اصلیترين معبر وصولی را مسدود كرد و در نتيجه ،عمليات سرنوشتساز ،هم در بعد
سياسی و هم در بعد نظامی ناكام ماند ،به همين دليل نام عمليات كه قبالً پيشبينی شده بود،
والفجر 13باشد به كربالی 9تغيير يافت .در اين ميان و سه ماه پيش از آغاز عمليات كربالی،9
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امريکا و ساير قدرتهای عضو دائم شورای امنيت به منظور افزايش فشار سياسی بر ايران و باال
بردن هزينه سياسی و بينالمللی انجام عمليات سرنوشتساز از سوی ايران اقدام به صدور
هفتمين قطعنامه در خصوص جنگ ايران و عراق با شماره  299نمودند .قطعنامه يادشده در
تاريخ  13مهرماه  1632صادر گرديد .قطعنامه يادشده نيز با قطعنامه پيش از آن تفاوت ماهوی
نداشته ،به هيچ عنوان به مسئله تجاوز عراق به قلمرو جمهوری اسالمی و اقدامات غيرقانونی
عراق از جمله به مناطق مسکونی و غيرنظامی اشارهای نداشت.
پیشروي در شرق بصره

عمليات كربالی 9با وجود ناكامی ،نتيجهای مثبت در پی داشت :طريقه گشودن يکی از
گرههای بسته جنگ در شرق بصره را نشان داد .در حاليکه حکومت عراق سرگرم برپايی
جشن ناكامی عمليات سرنوشتساز بود و آن را حصاداالكبر (دروی بزرگ) ناميده بود و در
حال لشکركشی به سوی فاو بود تا فاو را هم پس بگيرد ،عمليات كربالی 2آغاز شد .با طرح-
ريزی و اجرای سريع عمليات كربالی 2كه با استفاده از تجارب به دست آمده در عمليات
كربالی 9و نيز با به كارگيری نيروهای آماده و به جا مانده از آن عمليات ،انجام شد ـ موانع
شرق بصره كه برای هيچ ارتشی در خاورميانه قابل عبور نبود ،شکسته شد و بصره برای
اولين بار و به طور جدی در خطر سقوط قرار گرفت .غافلگيری دشمن در زمان ،زمين و
تاكتيك سبب شد كه مهم ترين عمليات در دوره تعقيب متجاوز روی دهد .بزرگی حادثه به
قدری بود كه عراقیها ابتدا امريکا را در اين قضيه متهم كردند و گمان بردند كه دريافت
اطالعات عمليات كربالی 9فريبی بيش نبوده ،غافل از آنکه شبکههای اطالعاتی امريکا هم در
مورد عمليات كربالی 2غافلگير شده بودند.
اين مسئله كه بار ديگر از توانمندی قوای مسلح ايران حکايت میكرد دنيای غرب و
شرق را به جمعبندی قاطعی رساند .آنان متقاعد شدند كه در صورت نداشتن اجماع ،ايران
برنده قطعی جنگ خواهد بود .در نتيجه اولين توافق بينالمللی بين امريکا و شوروی بر سر
پايان جنگ رخ داد و در اولين و آخرين تالش جدی سازمان ملل متحد برای برقراری صلح،
قطعنامه  299در شورای امنيت اين سازمان تصويب شد .اين قطعنامه هنگامی تصويب شد
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كه ايران در موضع برتر قرار داشت در عين حال نحوه تنظيم مواد آن نشان میداد ،صرف
نظر از اينکه برای اولين بار به برخی واقعيات جنگ توجه شده است ،با ابهامات بسيار نيز
توأم میباشد كه میتواند تأمينكننده تمايالت عراق باشد و بیدليل نبود كه پس از تصويب
قطعنامه ،عراق بالفاصله پذيرش خود را اعالم كرد ،اما ايران كه نمیتوانست ريسك كند و در
وضعيت برتر ،قطعنامه مبهمی را بپذيرد ،پذيرش آن را به توافق بر سر روش اجرای آن
مشروط كرد .در عين حال برای تحکيم مواضع بينالمللی خود كه در چانهزنیهای بعدی
بتواند حداقل امتيازات و حقوق مورد نظرش را استيفا كند ،جنگ را ادامه داد .ميدان اصلی
جنگ كه تا عمليات كربالی ،2در جبهه جنوبی بود ،بهعلت انسداد كليه محورهای عملياتی
به سوی بصره از سوی عراق و مسلح كردن زمين با انواع سيستمهای سد و موانع و آبگرفتگی
وسيع محورهای عملياتی شرق بصره ،از اين پس به جبهه شمالی منتقل شد و از سوی ديگر،
با ورود امريکا در خليج فارس و احساس خطر جمهوری اسالمی از آن ناحيه ،برای مدتی
ميدان اصلی نبرد از زمين به دريا انتقال يافت و مدت چهار ماه اين وضعيت ادامه داشت تا
آنکه آتشبس نسبی اعالن نشده بين ايران و امريکا در خليج فارس برقرار شد و آنگاه بار
ديگر نبردهای زمينی ،در اولويت جنگ قرار گرفت.
در جبهه شمالی چند عمليات موفق از سوی ايران اجرا شد .در طی اين مدت ،ايران
ضمن ادامه عمليات ،گفتگو برای رسيدن به توافق در نحوه اجرای قطعنامه  299را رها نکرد
و در اين باره موافقت نسبی دبير كل سازمان ملل متحد را نيز جلب كرده و با اميدواری در
مورد جلب نظر شورای امنيت پيش میرفت.
نامگذاری والفجر 13برای عمليات در منطقه حلبچه نيز خود میتوانست پيامی برای
آمادگی ايران جهت پايان دادن به جنگ باشد ،ليکن دنيا با سکوت خود در برابر اين پيام،
مجوز بمباران شيميايی حلبچه را به عراق داد .پس از پايان بمباران نيز اقدام مهمی از
كشورهای ثالث ديده نشد .از سوی ديگر ،برخی اختالفات و تضاد منافع بين امريکا و شوروی
در مورد نحوه پايان يافتن جنگ ،از جمله حضور گسترده و دخالت مستقيم نظامی امريکا در
خليج فارس ،سبب شد كه شوروی ،همنوايی كاملی (نظير زمان تصويب قطعنامه  )299با
ديگر اعضای شورای امنيت نشان ندهد ،از اين رو ايران در جريان چانهزنی درباره قطعنامه و
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رسيدن به وضعيت مطلوب ،تهديدها و قطعنامههای تنبيهی بعدی را چندان جدی
نمی گرفت و با افزايش حسن ارتباط با شوروی ،از اين ابرقدرت به منظور گرفتن زمان الزم
استفاده میكرد.
پایان جنگ

عراق ،پس از شکست در خرمشهر در جريان عمليات بيتالمقدس ،در الك دفاعی فرو
رفت و ب يش از هر چيز به ايجاد موانع بر سر راه قوای مسلح ايران پرداخت .در همين حال،
به مرور اعتبار از دست رفته و ارتش خود را نيز بازسازی میكرد .از سوی ديگر ،ايران با
پيگيری استراتژی تعقيب متجاوز كه در حمالت پی در پی بروز میكرد ،آسيبهای مداومی
بر روحيه ارتش عراق وارد میكرد كه خصوصاً در عمليات والفجر 9و سپس در عمليات
كربالی 2به اوج خود رسيد.
اما از طرف ديگر ،كمك های مالی ،تسليحاتی و اطالعاتی و نيز حمايت ديپلماتيك و
تبليغاتی نظام بينالملل از عراق ،كمبودهای روانی ارتش اين كشور را جبران میكرد ،ضمن
آنکه به برتری توانايیهای نظامی عراق روز به روز میافزود.
عراق با اتکاء به حمايتهای جهانی ،عالوه بر تقويت روزافزون قوای زمينی خود ،توان
نيروی هوايیاش را نيز افزايش داد و به كمك هواپيماهای پيشرفته ،از سال  ،1632خليج
فارس را برای ايران ناامن كرد تا به توقف يا كاهش صدور نفت و تقليل قدرت اقتصادی ايران،
توان ادامه جنگ را از آن بگيرد و همزمان دامنه جنگ را گسترش دهد و پای نيروهای
فرامنطقهای را به خليج فارس بکشاند .ايران در برابر اين اقدام چارهای جز مقابله به مثل
نداشت .از آنجا كه تنگه هرمز به روی كشتیهای عراقی مسدود بود و كويت و عربستان
سعودی به جای عراق نفت میفروختند و حمل و نقل دريايی انجام میدادند ،كشتیهای
كويتی و عربستان سعودی هدف حمله هواپيماهای ناشناس قرار میگرفتند و اين مسئله،
دعوت از ابرقدرتها را برای اسکورت نفتكشها توسط كويت ،در پی داشت كه از سال 1633
بعد از تصويب قطعنامه  ،299اجرای اسکورت شروع شد و دور جديدی را در جنگ پديد آورد.
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در جنبهای ديگر ،تقويت ناوگان هوايی عراق سبب گرديد كه اين كشور از سال  1636دامنه
حمالت هوايی خود را تا تهران گسترش دهد و چهار سال بمباران شهرهای ايران را تداوم دهد.
در اين جريان ،شوروی ،آلمان و برزيل با تقويت يگان ها ی موشکی عراق ،نقش
مهمی در ادامه حمالت اين كشور به شهرهای ايران داشتند .اين مسئله كه بيشتر به
منظور كاستن از حمايت مردم و دور كردن آن ها از جنگ و ايجاد واكنش در آن عليه
حکومت ايران صورت می گ رفت ،به رغم آسيب بسياری كه وارد آورد ،واكنش منفی عليه
نظام جمهوری اسالمی در پی نداشت .ايران نيز با اينکه قدرت آفند نيروی هوايی اش
تقليل يافته بود با موشك هايی كه از سوريه و ليبی به تعداد محدود خريداری و بازسازی
كرده بود ،مقابله به مثل می كرد ،لذا اين اقدام عراق نيز تأثير تعيينكننده ای در
جهت گيری ايران نداشت .اما آنچه نقش تعيينكننده را ايفا می كرد ،قوای زمينی ارتش
عراق بود كه با وجود تلفات فراوانی كه در  9سال جنگ به آن وارد شده بود ،در روزهای
پايانی جنگ ،پنج برابر روزهای نخست نيرو و لشکر داشت و تعداد ادوات زرهی و
هواپيماهايش نيز دو برابر شده بود ،اين در حالی بود كه شمار نيروهای ايران كمتر از
 %63نيروهای عراق بود .در چنين حالتی ،عراق در يك سال آخر جنگ از درگير كردن
يگان ها ی اصلی خود نيز پرهيز كرد و هرگز حاضر نشد برای دفاع از جبهه شمالی خود،
آنها را به كار گيرد.
با چنين وضعيتی و در حالی كه قوای مسلح ايران در منطقه حلبچه درگير بودند،

ارتش عراق در تاريخ  37/1/29به فاو حمله كرد و با استفاده از سالح شيميايی و غافلگيری
نيروهای خودی ،فاو را پس گرفت و وضعيت جديدی را پيش آورد .دستيابی به فاو برای
عراق كه به جز ضعف روحی نيروها ،در همه جنبه های مادی ،برتری محسوسی بر ايران
يافته بود ،برای ارتش عراق مشکلگشا شد و با آشکار شدن اين برتری و نيز با اتکاء به
سالح های غير متعارف ،مناطق از دست داده شلمچه ،مجنون و زبيدات ،را بازپس گرفت.
درهمين وضعيت ،امريکا كه هم زمان با حمله عراق به فاو ،در حمله ای سمبليك ،سکوهای
نفتی ايران را هدف گرفته بود تا حمايت خود را از عراق اثبات كند ،در تاريخ 1637/9/12
يك هواپيمای مسافربری ايران را بر فراز خليج فارس هدف قرار داد و  293مسافر را به
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شهادت رساند .هم زمان خبرهايی دال بر تهديد به بمباران شيميايی و حتی بمباران اتمی
شهرهای بزرگ به ايران می رسيد و سرنگونی هواپيماهای مسافربری نيز هشداری برای
حمالت بعدی معنا می شد .لذا تجزيه و تحليل اوضاع موجود سبب شد كه در تاريخ
 1673/9/27ايران موافق ت خود را با قبول قطعنامه  299اعالم كند.
به اين ترتيب وقت گيری يك ساله ايران برای كسب پيروزی مهم و استراتژيك و قرار
گرفتن در موضعی برتر ،به نتيجه مطلوب نرسيد و نظام بين الملل حاضر نشد به تالش
منطقی و ديپلماتيك ايران روی خوش نشان دهد ،بلکه برعکس با تقويت رژيم عراق و
موافقت با به كارگيری گسترده سالحهای غير متعارف توسط ارتش آن كشور خطر تضعيف
ايران و حتی شکست كامل در جنگ به وجود آمد .پس از اعالم موافقت ايران با قطعنامه
ارتش عراق مجدداً به خوزستان ،ايالم و كرمانشاه هجوم آورد ،ضمن آنکه در حمله به
كرمانشاه ،نيرو های منافقين نيز به كار گرفته شد ،اما در پی پيام امام خمينی مبنی بر
مقابله با تجاوزات دشمن ،مردم به طور شگفت آوری با حضور در جنوب و غرب كشور ارتش
عراق و منافقين را با قدرت عقب راندند.
سرانجام عراق نيز كه خطر گرفتاری مجدد در حوادثی مانند آغاز جنگ را دوباره
احساس میكرد ،در تاريخ  1637/2/12تن به آتشبس داد و در تاريخ  1637/2/29به طور
رسمی آتش بس برقرار شد و نيروهای حفظ صلح سازمان ملل متحد بين نيروهای ايران و
عراق مستقر شدند.
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پيوست
عهدنامه1

مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بین ایران و عراق
اعليحضرت شاهنشاه ايران
و
حضرت رئيس جمهوری عراق
نظر به اراده صادقانه طرفين ـ منعکس در توافق الجزيره مورخ  3مارس  1972برای نيل به حل و فصل
قطعی و پايداری كليه مسائل ما به االختالف بين دو كشور.
نظر به اينکه طرفين بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ  1916و صورتجلسات كميسيون تحديد حدود
 1919به عالمت گذاری مجدد قطعی مرز زمينی و بر مبنای خط تالوگ به تحديد مرز رودخانهای خود
مبادرت نمودهاند.
نظر به اراده طرفين به برقراری امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترك خود.
نظر به پيوندهای همجواری تاريخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بين ملتهای ايران و عراق.
با تمايل به تحکيم پيوندهای مودت و حسن همجواری و تشديد مناسبات فی مابين در زمينههای
اقتصادی و فرهنگی و توسعه مبادالت و مناسبات انسانی بين مردم خود ـ بر اساس اصل تماميت ارضی و
مصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی.
با تصميم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر
مبنای احترام كامل استقالل ملی و سلطه حاكميت مساوی دولتها.
با اعتقاد به مشاركت در اجرای اصول و تحقق آمال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق.
تصميم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدين منظور تاماالختيار خود را به ترتيب ذيل تعيين نمودند:
اعليحضرت شاهنشاه ايران
جناب آقای عباسعلی خلعتبری وزير امور خارجه ايران
حضرت رئيس جمهوری عراق
جناب آقای سعدون حمادی وزير امور خارجه عراق
مشاراليهم پس از ارائه اختيارنامههای خود كه در كمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه
زير توافق نمودند:

 .1اين عهدنامه ترجمه متن انگليسی آن میباشد.
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ماده  1ـ طرفين معظمين متعاهدين ـ تأييد مینمايند كه مرز زمينی دولتی بين ايران و عراق همان
است كه عالمتگذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به عالمتگذاری مجدد
مرز زمينی و ضمائم پروتکل مذكور كه به اين عهدنامه ملحق میباشند انجام يافته است.
ماده 2ـ طرفين متعاهدين ـ تأييد مینمايند كه مرز دولتی در شطالعرب همان است كه تحديد آن بر
اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحديد مرز رودخانهای و ضمائم پروتکل مذكور كه به
عهدنامه حاضر ملحق میباشند ـ انجام يافته است.
ماده 3ـ طرفین معظمین متعاهدین ـ متعهد ميشوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل
مربوط به امنیت در مرز و ضمائم آن که ملحق به این عهدنامه ميباشند ـ در طول مرز بطور مداوم کنترل

دقیق و مؤثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخالل گرانه ـ صرفنظر از منشاء آن ـ اعمال دارند.
ماده 4ـ طرفين معظمين متعاهدين ـ تأييد مینمايند كه مقررات سه پروتکل و ضمائم آنها ،مذكور در
موارد  1و 2و 6عهدنامه حاضر كه پروتکلهای فوق الذكر بدان ملحق و جزء اليتجزا آن میباشند ـ مقرراتی
قطعی و دائمی و غيرقابل نقض بوده و عناصر غيرقابل تجزيه يك راه حل كلی را تشکيل میدهند .نتيجتاً
خدشه به هري ك از عناصر متشکله اين راه حل كلی ـ اصوالً مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.
ماده 1ـ در قالب غيرقابل تغيير بودن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضی دو دولت ـ طرفين
معظمين متعاهدين تأييد مینمايند كه خط مرز زمينی و رودخانهای آنان اليتغير و دائمی و قطعی میباشد.
ماده 7ـ  1ـ در صورت اختالف درباره تفسير يا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها ـ اين
اختالف با رعايت كامل مسير خط مرز ايران و عراق ـ مندرج در موارد  1و 2فوقاالشعار و نيز با رعايت حفظ
امنيت در مرز ايران و عراق ـ طبق ماده 6فوق الذكر ـ حل و فصل خواهد شد.
 2ـ اين اختالف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاريخ درخواست يکی از طرفين از طريق مذاكرات
مستقيم دوجانبه بين طرفين معظمين متعاهدين ـ حل و فصل خواهد شد.
 6ـ در صورت عدم توافق ـ طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه ـ بمساعی جميله يك دولت
ثالث دوست توسل خواهند جست.
9ـ در صورت خودداری هر يك از طرفين از توسل بمساعی جميله يا عدم موفقيت مساعی جميله ـ
اختالف طی مدت يك ماه از تاريخ رد مساعی جميله يا عدم موفقيت آن ـ از طريق داوری حل و فصل خواهد
شد.
2ـ در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آئين و يا نحوه داوری ـ هر يك از طرفين
معظمين متعاهدين میتواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق ـ به يك دادگاه داوری مراجعه نمايد.
برای تشکيل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر يك از اختالفات ـ هر يك از طرفين معظمين
متعاهدين يکی از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور تعيين خواهند نمود و دو داور يك
سرداور انتخاب خواهند نمود.
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اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يك ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب يکی از طرفين
از ديگری به تعيين داور مبادرت ننمايند ـ و يا چنانچه داوران قبل از انقضای همين مدت در انتخاب سرداور به
توافق نرسند ـ طرف معظم متعاهدی كه داوری را درخواست نموده است ـ حق خواهد داشت از رئيس ديوان
بينالمللی دادگستری تقاضا نمايد تا طبق مقررات ديوان دائمی داوری داورها يا سرداور را تعيين نمايد.
3ـ تصميم دادگاه داوری برای طرفين معظمين متعاهدين الزامآور و الزماالجرا خواهد بود.
طرفين معظمين متعاهدين هر كدام نصف هزينه داوری را به عهده خواهند گرفت.
ماده 6ـ اين عهدنامه و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده  132منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.
ماده 8ـ عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها ـ طبق مقررات داخلی به وسيله هريك از طرفين
معظمين به تصويب خواهد رسيد.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن ها از تاريخ مبادله اسناد تصويب كه در تهران انجام خواهد
شد ـ به مورد اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب ،نمايندگان تام االختيار طرفين معظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم
آنها را امضاء نمودند.
بغداد  16ژوئن 1972
عباسعلی خلعت بری

سعدون حمادی

وزير امور خارجه ايران

وزير امر خارجه عراق

عهدنامه حاظر و سه پروتکل و ضمائم آن ها با حضور جناب عبدالعزيز بوتفليقه عضو شورای انقالب و
وزير امور خارجه الجزاير به امضاء رسيد.
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الحاقیه
با بررسی مجدد متن بند  2ماده  3عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بين ايران و عراق كه
در تاريخ  16ژوئن  1972در بغداد امضاء شده است ـ طرفين متعاهدين نسبت به مقررات ذيل توافق نمودند:
آخرين قسمت بند  2ماده  3عهدنامه فوق الذكر يعنی «طبق مقررات ديوان دائمی داوری» حذف و
جمالت ذيل جانشين آن میشود:
« اگر رئيس ديوان بين المللی دادگستری معذور بوده و يا از اتباع يکی از طرفين باشد ـ انتخاب داورها
يا سرداور بوسيله نايب رئيس انجام خواهد شد .چنانچه شخص اخيرالذكر نيز معذور بوده و يا از اتباع يکی از
طرفين باشد ـ انتخاب داوران يا سرداور بوسيله مسنترين عضو ديوان كه از اتباع هيچ يك از طرفين نباشد
ـ انجام خواهد شد.
طرفين توافق نامه ای كه موضوع اختالف و نحوه رسيدگی به آنرا تعيين نمايد تنظيم خواهند نمود.
در صورت عدم تنظي م توافق نامه در مهلت پانزده روز از تاريخ تشکيل دادگاه و يا در صورت فقدان
قرائن يا مشخصات كافی در متن توافق نامه مزبور درباره نکات مندرج در بند قبل ـ در صورت لزوم مقررات
كنوانسيون الهه مورخ  19اكتبر  1937برای حل و فصل مسالمتآميز اختالفات بين المللی ـ به مورد اجرا
گذارده خواهد شد.
در صورت عدم ذكر موضوع در متن توافق نامه و يا در صورت عدم تنظيم توافق نامه دادگاه قواعد
ماهوی مندرج در ماده  69اساسنامه ديوان بين المللی دادگستری را اجرا خواهد نمود».
اين الحاقيه جزء اليتجزا عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بين ايران و عراق كه در تاريخ
 16ژوئن  1972در بغداد امضاء شده است بوده و همزمان با عهدنامه فوقالذكر به تصويب خواهد رسيد.
بغداد  23 :دسامبر 1972
از طرف دولت شاهنشاهی ايران
عباسعلی خلعتبری

از طرف دولت جمهوری عراق
سعدون حمادی

عملکرد سياستهای فرا منطقهای و ...
پروتكل1

راجع به تعیین مرز رودخانهاي
بین ایران و عراق
طبق تصمیم متخذه در اعالمیه مورخ  7مارس  1961الجزیره طرفین متعاهدین نسبت به مقررات ذیل توافق
نمودند:

ماده 1ـ طرفين متعاهدين ـ تأييد و اذعان مینمايند كه تعيين مرز دولتی رودخانهای در شطالعرب
بين ايران و عراق برأس اس خط تالوگ ـ توسط كميته مختلط ايران و عراق و الجزاير ـ طبق اسناد زير انجام
گرديده است:
1ـ پروتکل تهران مورخ  17مارس .1972
 2ـ صورتجلسه اجتماع وزيران امور خارجه امضاء شده در بغداد به تاريخ  23آوريل  1972امضاءشده
روی كشتی عراقی الثوره در شطالعرب ـ مورد تصويب قرار گرفته است.
6ـ نقشه های هيدروگرافيك مشترك كه پس از مميزی در محل و اصالح و درج مختصات جغرافيايی
نقاط عبور خط مرز در  1972ـ به امضای متخصصين هيدروگرافی كميسيون فنی مختلط رسيده و توسط
رؤسای هيئتهای ايران و عراق و الجزاير در كميته مورد تصديق واقع گرديد.
نقشههای فوقالذكر كه ذيالً به آنها اشاره میشود منضم به پروتکل حاضر بوده و جزء اليتجزا آن
میباشند:
نقشه شماره 1
Entrance to Shatt El Arab No 6992

كه توسط درياداری بريتانيا به چاپ رسيده است.
نقشه شماره 2
Inner Bar To Kabda Point No 6996

كه توسط درياداری بريتانيا به چاپ رسيده است.
نقشه شماره 3
Kabda Point To Abadan No 6999

كه توسط درياداری بريتانيا به چاپ رسيده است.
نقشه شماره 4
Ababdn To Jazirat Umm at Tuwa Ylah No 6929

كه توسط درياداری بريتانيا به چاپ رسيده است.

 .1اين پروتکل ترجمه متن انگليسی آن میباشد.
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ماده 2ـ 1ـ خط مرزی در شطالعرب از نقطهای كه مرز زمينی بين ايران و عراق به شطالعرب میرسد
تا دريا ـ مسير خط تالوگ يعنی خط ميانه كانال اصلی قابل كشتيرانی در پائينترين سطح قابليت كشتيرانی
ـ را طی میكند.
2ـ خط مرزی به نحوی كه در بند  1فوق تعريف شده ـ با تغييرات ناشی از علل طبيعی در كانال اصلی
قابل كشتيرانی ـ تغيير خواهد نمود .خط مرزی بر اثر تغييرات ديگر تغيير نخواهد كرد ـ مگر آنکه طرفين
متعاهدين موافقت نامه خاصی برای اين منظور منعقد نمايند.
6ـ تغييرات مذكوره در بند  2فوق متفقاً به وسيله دستگاههای فنی ذيصالحيت طرفين متعاهدين ـ
ثبت خواهد شد.
9ـ در صورتيکه بر اثر حوادث طبيعی بستر شطالعرب يا مصب آن جابهجا شود و اين امر تغييراتی را
در تعلق ملی سرزمين دو دولت مربوطه يا اموال غيرمنقول و ساختمانها يا تأسيسات فنی و غيرفنی موجب
شد ـ مسير خط مرز كماكان خط تالوگ ـ به نحوی كه در بند اول فوق مقرر شده خواهد بود.
 2ـ مگر در مواردی كه طرفين متعاهدين متفقاً تصميم بگيرند كه مسير بايستی بستر جديد را تعقيب
كند ـ آبها طبق مندرجات چهار نقشه مشترك پيشبينی شده در بند سوم ماده اول فوق به هزينه طرفين
به بستری كه در سال  1972داشته است برگردانده میشود ـ مشروط بر آنکه يکی از طرفين ظرف دو سال
متعاقب اينکه جابجا شدن بستر توسط هر يك از آنان شناسايی شده باشد ـ چنين تقاضايی را به عمل آورد.
در خالل اين مدت ـ حق طرفين در كشتيرانی و استفاده از آب در بستر جديد ـ محفوظ خواهد بود.
ماده 3ـ 1ـ مرز رودخانهای در شطالعرب بين ايران و عراق به نحوی كه در ماده  2فوق تعريف شده ـ
به وسيله خطی بر روی نقشههای مشترك ـ موضوع بند  6ماده اول فوق ـ مشخص گرديده است.
2ـ طرفين متعاهدين توافق داشتند كه منتهی اليه مرز رودخانهای روی خط مستقيمی كه انتهای دو ساحل
را در مصب شطالعرب هنگام جزر دريا  Astronomical Lowest Low Waterبه يکديگر میپيوندد قرار دارد.
اين خط مستقيم بروی نقشههای هيدروگرافيك مشترك مذكور در بند  6ماده اول فوق ترسيم شده است.
ماده 4ـ خط مرزی مشروحه در مواد  1و 2و 6پروتکل حاضر ـ در جهت عمودی فضای هوايی و زير
زمين طرفين را نيز تحديد میكند.
ماده 1ـ طرفين متعاهدين يك كميسيون مختلط ايران و عراق تشکيل میدهند تا ظرف دو ماه وضع
اموال غيرمنقول و ساختمانها و تأسيسات فنی و غيرفنی را كه تعلق ملی آنها بر اثر تحديد مرز رودخانهای
ايران و عراق تغيير می يابد از طريق باز خريد و يا جبران خسارت و يا از طريق هر روش مقتضی ديگر حل و
فصل نمايد ـ تا از وجود اختالف احتراز گردد.
ماده 7ـ با توجه به اتمام اقدامات اندازهگيری در شطالعرب و ترسيم نقشه مشترك هيدروگرافيك ـ
مذكور در بند  6ماده  1فوق ـ طرفين متعاهدين توافق نمودند مجدداً يك اندازهگيری مشترك ـ هر ده سال

عملکرد سياستهای فرا منطقهای و ...
يك بار از تاريخ امضای پروتکل حاضر ـ انجام پذيرد .مع الوصف ـ هر يك از طرفين حق دارد درخواست نمايد
با اندازهگيری مشترك جديد ـ قبل از انقضای مهلت ده سال مبادرت گردد.
طرفين متعاهدين هر يك نصف هزينههای اندازهگيری را به عهده خواهند گرفت.
ماده 6ـ 1ـ كشتی های تجارتی و دولتی و نظامی طرفين متعاهدين از آزادی كشتيرانی در شطالعرب
برخوردار خواهند بود ـ صرفنظر از حدود دريای سرزمينی هر يك از دو كشور در تمامی قسمت كانالهای
قابل كشتيرانی واقع در دريای سرزمينی تا مصب شطالعرب.
2ـ كشتی های مورد استفاده برای تجارت و متعلق به كشورهای ثالث بر اساس مساوات و عدم تبعيض
از آزادی كشتيرانی در شط العرب برخوردار خواهند بود ـ صرفنظر از حدود دريای سرزمينی هر يك از دو
كشور در تمامی قسمت كانالهای قابل كشتيرانی واقع در دريای سرزمينی تا مصب شطالعرب.
6ـ هر يك از طرفين متعاهدين میتواند ورود كشتیهای نظامی خارجی را در شطالعرب برای بازديد از
بنادر خود اجازه دهد مشروط بر اينکه كشتیهای مزبور به كشوری كه در حال مخاصمه يا تعرض مسلحانه و
ي ا جنگ با يکی از طرفين متعاهدين باشد ـ متعلق نبوده و مراتب در مهلتی كه از هفتادو دو ساعت كمتر
نباشد ـ به طرف ديگر اعالم گردد.
 9ـ طرفين متعاهدين در تمام احوال از صدور اجازه ورود به شطالعرب برای كشتیهای تجارتی متعلق
به كشوری كه در حال مخاصمه يا تعرض مسلحانه و يا جنگ با يکی از طرفين باشد ـ اجتناب خواهند نمود.
ماده 8ـ 1ـ مقررات مربوط به كشتيرانی در شطالعرب توسط يك كميسيون مختلط ايران و عراق ـ بر
مبنای اصل حقوق متساوی كشتيرانی دو دولت ـ تنظيم خواهد شد.
 2ـ طرفين متعاهدين كميسيونی به منظور تنظيم مقررات مربوط به جلوگيری و كنترل آلودگی
شطالعرب تشکيل خواهند داد.
6ـ طرفين متعاهدين متعهد میشوند متعاقباً موافقتنامههايی درباره مسائل مذكوره در بندهای  1و2
ماده حاضر ـ منعقد نمايند.
ماده 9ـ طرفين متعاهدين ـ با اذعان به اينکه شطالعرب اصوالً يك آبراه كشتيرانی بينالمللی است ـ متعهد
میشوند از هر نوع بهرهبرداری كه نفساً مانع كشتيرانی در شطالعرب و دريای سرزمينی هر يك از دو كشور در
تمامی قسمت كانالهای قابل كشتيرانی واقع در دريای سرزمينی تا مصب شطالعرب گردد ـ اجتناب نمايند.
بغداد به تاريخ  16ژوئن 1972
عباسعلی خلعتبری

سعدون حمادی

وزير امور خارجه ايران

وزير امور خارجه عراق

با حضور جناب آقای عبدالعزيز بوتفليقه عضو شورای انقالب و وزير امور خارجه الجزاير به امضاء رسيد.
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پروتكل1

راجع به عالمتگذاري مجدد مرز زمیني بین ایران و عراق
طبق تصميم متخذه در اعالميه الجزيره مورخ  3مارس  1972طرفين متعاهدين نسبت به مقررات ذيل
توافق نمودند:
ماده 1ـ الف ـ طرفين متعاهدين تأييد و اذعان مینمايند كه عالمتگذاری مجدد مرز زمينی دولتی
بين ايران و عراق توسط كميته مختلط ايران و عراق و الجزاير بر مبنای مراتب زير انجام يافته است:
1ـ پروتکل قسطنطنيه  1916و صورتجلسات كميسيون تحديد حدود تركيه و ايران .1919
2ـ پروتکل تهران مورخ  17مارس .1972
 6ـ صورتجلسه اجتماع وزيران امور خارجه كه در تاريخ  23آوريل  1972در بغداد به امضاء رسيد و
ضمن آن از جمله صورتجلسه كميته مأمور عالمتگذاری مرز زمينی را كه در  63مارس  1972در تهران
امضاء شده بود ـ مورد تصديق قرار داد.
9ـ صورتجلسه اجتماع وزيران امور خارجه كه در تاريخ  23مه  1972در الجزاير به امضاء رسيد.
2ـ صورتجلسه تفصيلی عمليات عالمتگذاری مرز زمينی بين ايران و عراق مورخه  16ژوئن  1972كه
به وسيله كميته مأمور عالمتگذاری مرز زمينی تنظيم گرديد و ضميمه شماره  1و جزء اليتجزا پروتکل
حاضر را تشکيل میدهند.
3ـ نقشههايی به مقياس  1/23333كه بروی آنها خط مرز زمينی و نيز محل عالئم قديم و جديد
مشخص گرديده و ضميمه شماره  2و جزء اليتجزای پروتکل حاضر را تشکيل میدهند.
7ـ فيشهای شناسايی عالئم مرزی قديم و جديد.
9ـ مدارك مربوط به مختصات عالئم مرزی.
9ـ عکس های هوايی نوار مرزی ايران و عراق كه بر روی آنها محل عالئم قديم و جديد عالمتگذاری
شده است.
ب ـ طرفين متعهد میشوند عالمتگذاری مرزی بين عالئم  19الف و  12را ظرف مدت دو ماه به
اتمام برسانند.
ج ـ طرفين متعاهدين برای تهيه عکس های هوايی مربوط به مرز زمينی ايران و عراق به منظور بکار
بردن آنها در ترسيم خط مرزی بروی نقشههايی به مقياس  1/22333و تعيين محل عالئم مرزی ـ در مهلتی
كه از يك سال از تاريخ  23مه  1972تجاوز نخواهد كرد .همکاری خواهند نمود ـ بدون آنکه اين امر به
اعتبار يافتن عهدنامه كه پروتکل حاضر جزء اليتجزا آن است ـ خللی وارد آورد.
صورتجلسه تفصيلی مرز زمينی مذكور در بند  2فوق بالنتيجه اصالح خواهد شد.
اين پروتکل ترجمه متن انگليسی آن میباشد.

عملکرد سياستهای فرا منطقهای و ...
نقشههای تهيه شده طبق مقررات بند ج حاضر جايگزين كليه نقشههای موجود خواهد شد.
ماده 2ـ مرز زمينی دولتی بين ايران و عراق در امتداد خطی است كه در صورتجلسه تفصيلی تعيين و
در نقشههای موضوع بندهای  2و 3ماده  1فوق و با توجه به مفاد بند ج ماده مذكور ترسيم گرديده است.
ماده3ـ خط مرزی مشروحه در موارد  1و 2پروتکل حاضر ـ در جهت عمودی فضای هوايی و زير
زمينی طرفين را نيز تحديد میكند.
ماده 4ـ طرفين متعاهدين يك كميسيون مختلط عراقی و ايرانی تشکيل میدهند تا وضع اموال
غيرمنقول و ساختمان ها و تأسيسات فنی و غيرفنی را كه تعلق ملی آنها به سبب عالمتگذاری مجدد مرز
زمينی ايران و عراق تغيير می يابد ـ با روحی توأم با حسن همجواری و همکاری و به منظور اجتناب از هر نوع
اختالف ـ از طريق بازخريد يا از طريق جبران خسارت و يا طبق هر روش مقتضی ديگر ـ رسيدگی نمايد.
كميسيون مزبور در مدت دو ماه وضع اموال عمومی را تعيين خواهد نمود .دعاوی مربوط به اموال خصوصی
طی مدت دو ماه به كميسيون واصل خواهد شد .رسيدگی به وضع اين اموال خصوصی ظرف سه ماه بعدی
تعيين خواهد گرديد.
ماده 1ـ 1ـ يك كميسيون مختلط متشکل از مقامات ذیصالحيت دو دولت به منظور بازرسی عالئم
مرزی و اطمينان از وضع آنها تشکيل میگردد.
اين بازرسی ساالنه در ماه سپتامبر طبق برنامه ای كه قبالً كميسيون در مهلتی مناسب تنظيم خواهد
نمود ـ انجام میيابد.
2ـ هر يك از طرفين متعاهدين میتواند كتباً از طرف ديگر درخواست نمايد كه كميسيون در هر زمان
خارج از موعد مقرر به بازرسی تکميلی عالئم مرزی مبادرت كند .در اين صورت بازرسی در مهلتی كه از سی
روز از تاريخ تقاضای اقدام تجاوز نخواهد كرد ـ انجام خواهد يافت.
 6ـ كميسيون مختلط در صورت مبادرت به بازرسی ،صورتجلسات مربوطه را تنظيم نموده و پس از
امضاء به مقامات ذيصالحيت هر يك از دو دولت تسليم خواهد نمود .كميسيون میتواند عنداللزوم تصميم به
ساختمان عالئم جديدی كه واجد همان مختصات عالئم فعلی باشند اتخاذ نمايد ـ مشروط بر اينکه اين امر
در مسير خط مرز تغييری ايجاد ننمايد .در اين صورت مقامات ذيصالحيت دو دولت بايستی عالئم مرزی و
مختصات آنها را روی نقشهها و مدارك مربوطه مذكور در ماده  1پروتکل حاضر ـ تصديق نمايند .اين
مقامات تحت سرپرستی كميسيون مختلط به نصب عالئم مزبور مبادرت خواهند نمود و كميسيون مختلط
صورتجلسه ای درباره كارهای انجام يافته تنظيم نموده و آن را به مقامات ذيصالحيت هر يك از دو دولت
تسليم میدارد تا به اسناد مشروحه در ماده  1پروتکل حاضر ضميمه شود.
9ـ طرفين متعاهدين مشتركاً هزينههای ناشی از نگهداری عالئم را به عهده خواهند گرفت.
2ـ كميسيون مختلط مأمور خواهد بود عالئم جابجا شده را در محل نصب نموده و به ساختن عالئم
آسيب ديده يا از بين رفته ـ برمبنای نقشهها و مدارك مذكور ماده اول پروتکل حاضر ـ و با توجه به اين كه در
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هر حال در محل عالئم تغييری حاصل نشود ـ مبادرت نمايد .در اين مورد كميسيون مختلط صورت جلسهای از
كارهای انجام يافته تنظيم نموده و آن را به مقامات ذيصالحيت هر يك از دو دولت تسليم خواهد نمود.
3ـ مقامات ذی صالحيت هر يك از دو دولت اطالعات مربوط به وضع عالئم را به منظور تأمين بهترين
طرق و وسايل برای حفاظت و نگهداری آنها مبادله خواهند نمود.
7ـ طرفين متعاهدين متعهد می شوند كليه تدابير الزم را جهت تأمين حفاظت عالئم و تعقيب افراد
مقصر به جابهجا كردن و آسيب رساندن يا تخريب عالئم مزبور اتخاذ نمايند.
ماده 7ـ طرفين متعاهدين توافق دارند كه مفاد پروتکل حاضر كه بدون هيچ قيد و شرط به امضاء
رسيده ـ كليه مسائل مرزی بين ايران و عراق را در آينده حل و فصل مینمايد .طرفين بر اين مبنا رسماً
متعهد میشوند مرز مشترك و قطعی فیمابين را محترم بشمارند.
بغداد به تاريخ  16ژوئن 1972
عباسعلی خلعتبری

سعدون حمادی

وزير امور خارجه ايران

وزير امور خارجه عراق

با حضو ر جناب آقای عبدالعزيز بوتفليقه عضو شورای انقالب و وزير امور خارجه الجزاير به امضاء رسيد.

عملکرد سياستهای فرا منطقهای و ...
پروتكل1

مربوط به امنیت در مرزبین ایران و عراق
طبق تصميمات مندرج در توافق الجزيره مورخ  3مارس  1972با عالقه به برقراری امنيت و اعتماد
متقابل در طول مرز مشترك فی مابين با تصميم به اعمال كنترل دقيق و مؤثر برای پايان دادن به هر نوع
رخنه اخالل گرانه يا تردد غير قانونی در مرز مشترك كه هدف آن اخالل و عدم انقياد و شورش باشد.
با عطف به پروتکل مورخ  12مارس  1972تهران و صورتجلسه اجتماع وزيران امور خارجه مورخ 23
آوريل  1972بغداد و صورتجلسه اجتماع وزيران امور خارجه مورخه  23مه  1972الجزيره.
طرفين متعاهدين نسبت به مقررات ذيل توافق نمودند:
ماده 1ـ 1ـ طرفين متعاهدين به مبادله اطالعات مربوط به تردد عناصر اخاللگر كه سعی كنند برای
ارتکاب عمليات اخاللگرانه و عدم انقياد يا شورش ـ به داخل يکی از دو كشور نفوذ كنند ـ مبادرت خواهند
نمود.
2ـ طرفين متعاهدين تدابير مقتضی مربوط به تردد عناصر موضوع بند 1ماده حاضر اتخاذ خواهند نمود.
طرفين بالفاصله هويت اين افراد را به يکديگر اطالع خواهند داد و بديهی است كه كليه كوششها را
به منظور جلوگيری از ارتکاب اعمال اخاللگرانه توسط اين افراد ـ مبذول خواهند داشت.
عين همين تدابير به افرادی كه در داخل سرزمين يکی از طرفين متعاهدين به قصد ارتکاب
اخاللگرانه يا خرابکاری در سرزمين طرف ديگر تجمع نمايند ـ اتخاذ خواهد شد.
ماده 2ـ همکاری همه جانبهای كه بين مقامات ذيصالحيت طرفين متعاهدين برقرار گرديده و مربوط
به بستن مرزها برای جلوگيری از رخنه عناصر اخاللگر میباشد در سطح مقامات مرزی طرفين تا باالترين
سطوح يعنی وزيران دفاع و امور خارجه و داخله طرفين ـ دنبال خواهد شد.
ماده 3ـ معبرهای نفوذی كه ممکن است به وسيله عناصر اخاللگر مورد استفاده قرار گيرد به ترتيب
زير تعيين میشود:
1ـ ناحیه مرزي شمال

از نقطه التقای مرزهای ايران و تركيه و عراق تا خانقين و قصرشيرين (با احتساب قصر شيرين):
 21نقطه.
2ـ ناحیه مرزي جنوب

از خانقين و قصر شيرين (بدون احتساب قصرشيرين) تا منتهی اليه مرز ايران و عراق  17 :نقطه.

اين پروتکل ترجمه متن انگليسی آن میباشد.
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6ـ معابر نفوذی فوقالذكر در ضميمه تعيين شدهاند.
 9ـ هر معبر نفوذی ديگر كه متعاقباً كشف شده و بستن و كنترل آن الزم باشد جزء معابر معين شده
فوق محسوب خواهد شد.
2ـ كليه گذرگاههای مرزی به استثنای آنهايی كه در حال حاضر تحت كنترل مقامات گمركی
میباشند ـ برای هر نوع عبور ممنوع خواهند بود.
 3ـ با توجه به گسترش مناسبات همه جانبه بين دو كشور همسايه ـ طرفين متعاهدين توافق دارند كه
در آينده گذرگاههای ديگری تحت كنترل مأموران گمركی ـ با موافقت مشترك ايجاد گردد.
ماده 4ـ 1ـ طرفين متعاهدين متعهد می شوند وسايل انسانی و مادی الزم را به منظور تأمين مؤثر
بستن و كنترل مرزها مورد استفاده قرار دهند ـ به نحوی كه از هر نوع رخنه عناصر اخاللگر از گذرگاههای
مذكور در ماده  6فوق ممانعت به عمل آيد.
2ـ در صورتی كه حسب تجربيات مکتسبه در اين مورد كارشناسان تشخيص دهند كه تدابير مؤثرتری
بايد اتخاذ گردد ـ طی اجالسات ماهيانه مقامات مرزی دو كشور و يا عنداللزوم از طريق مالقات بين مقامات
مزبور ـ ترتيب آن داده خواهد شد.
عباسعلی خلعتبری
وزير امور خارجه ايران

سعدون حمادی
وزير امور خارجه عراق

با حضور جناب آقای عبدالعزيز بوتفليقه عضو شورای انقالب و وزير امور خارجه الجزاير به امضاء رسيد.

عملکرد سياستهای فرا منطقهای و ...
قطعنامه هاي صادره شوراي امنیت در خصوص جنگ تحمیلي
قطعنامه شماره )1980( 469
تاريخ  29 :سپتامبر ()1629/7/3
رأی  :اتفاق آرا

جلسه 2299 :
طرح قطعنامه / 19231 :

S

شوراي امنیت
با آغاز بررسی موضوع دارای عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق» ،با التفات به اينکه بر اساس منشور
ملل متحد همه دولتهای عضو تعهد به حل اختالفات بين المللیشان را از راههای مسالمتآميز و به نحوی
كه صلح و امنيت بين المللی و عدالت به خطر نيفتد ،پذيرفتهاند.
همين طور با التفات به اينکه همه دولتهای عضو متعهدند كه در روابط بين المللیشان از تهديد يا
كاربرد زور عليه تماميت ارضی يا استقالل سياسی هر دولتی خودداری كنند.
با خاطر نشان ساختن اينکه طبق ماده  29منشور ،شورای امنيت مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت
بين المللی را بر عهده دارد.
با اظهارنگرانی عميق درباره رو به گسترش ميان ايران و عراق.
 -1از ايران و عراق می خواهد كه از هرگونه كاربرد بيشتر زور به فوريت خودداری كنند و اختالفشان را
از راههای مسالمتآميز و طبق اصول عدالت و حقوق بينالملل حل كنند.
 -2از آنها مصرانه می خواهد كه هر پيشنهاد مناسب در مورد ميانجيگری ،سازش يا توسل به
كارگزاریها يا ترتيبات منطقهای يا ديگر راههای مسالمت آميز ،بنا به انتخاب خود ،را كه اجرای تعهداتش بر
اساس منشور ملل متحد را تسهيل كند ،بپذيرند.
 -6از همه دولتهای ديگر می خواهد كه حداكثر خويشتنداری را مبذول دارند و از هر اقدامی كه
ممکن است به افزايش و گسترش بيشتر برخورد منجر شود خودداری كنند.
 -9از كوششهای دبير كل و پيشنهاد وی در مورد مساعی جميله برای حل اين وضعيت پشتيبانی
میكند.
 -2از دبير كل درخواست میكند كه ظرف مدت چهل و هشت ساعت به شورای امنيت گزارش دهد.
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قطعنامه شماره )1982( 114
تاريخ  12 :ژوئيه )1631/9/21( 1992
رأی  :اتفاق آرا

جلسه 2696 :
طرح قطعنامه  :ــــ

شوراي امنیت
با بررسی مجدد موضوع دارای عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق» ،با اظهار نگرانی عميق در مورد
طوالنی شدن برخورد ميان دو كشور كه منجر به خسارات سنگين انسانی و زيان مادی چشمگير شده و صلح
و امنيت بينالمللی را به خطر انداخته است.
با خاطر نشان ساختن مفاد ماده  2منشور ملل متحد و اين كه استقرار صلح و امنيت در منطقه
مستلزم رعايت دقيق اين مفاد است.
با خاطر نشان ساختن اينکه به موجب ماده  29منشور ،شورای امنيت مسئوليت اوليه حفظ صلح و
امنيت بينالمللی را دارد.
با خاطر نشان ساختن قطعنامه  979كه در  29سپتامبر  1993به اتفاق آراء تصويب شد و همين طور
بيانيه  2نوامبر  1993رئيس شورای امنيت.
با در نظر گرفتن كوششهای ميانجيگرانه چشمگيری كه دبير كل و نمايندهاش و همين طور جنبش
كشورهای غيرمتعهد و سازمان كنفرانس اسالمی دنبال كردهاند.
 -1خواستار آتش بس و خاتمه فوری همه عمليات نظامی میشود.
 -2افزون بر آن ،خواستار عقبنشينی نيروها به مرزهای شناخته شده بينالمللی میشود.
 -6تصميم می گيرد كه گروهی از ناظران ملل متحد را به منظور بررسی ،تأييد و نظارت بر آتش بس و
عقب نشينی (نيروها) اعزام كند و از دبير كل می خواهد كه گزارشی در مورد ترتيبات الزم برای اين منظور را
به شورای امنيت تسليم كند.
 -9مصرانه میخواهد كه كوششهای ميانجيگرانه به نحوی هماهنگ از طريق دبير كل جهت دستيابی
به راه حلی جامع ،عادالنه و شرفتمندانه كه قابل قبول هر دو طرف باشد ،در مورد همه مسائل مهم ،بر اساس
اصول منشور ملل متحد و از جمله احترام به حاكميت ،استقالل و تماميت ارضی و عدم مداخله در امور
داخلی دولتها ادامه يابد.
 -2از همه دولتهای ديگر درخواست میكند كه از تمام اقداماتی كه میتواند به ادامه اختالف ياری
رساند خودداری ورزند و اجرای قطعنامه حاضر را تسهيل كنند.

عملکرد سياستهای فرا منطقهای و ...
قطعنامه شماره )1982( 122
تاريخ  9 :اكتبر )1631/7/12( 1992
رأی  :اتفاق آرا

جلسه 2699 :
طرح قطعنامه  :ــــ

شوراي امنیت
با بررسی مجدد موضوع دارای عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق» ،با اظهار تأسف در مورد طوالنی
شدن و افزايش برخورد ميان دو كشور كه منجر به خسارات سنگين انسانی و زيان مادی چشمگير شده و
صلح و امنيت را به خطر انداخته است.
با تأييد مجدد اينکه اعاده صلح و امنيت به منطقه مستلزم آن است كه همه دولتهای عضو تعهداتشان
بر اساس منشور ملل متحد را دقيقاً رعايت كنند.
با خاطر نشان ساختن قطعنامه  )1993( 979خود كه در  29سپتامبر  1993به اتفاق آراء تصويب شد
و همين طور بيانيه  2نوامبر  1993رئيس شورای امنيت.
افزون بر آن ،با خاطر نشان ساختن قطعنامه  )1992( 219خود كه در  12ژوئيه  1992به اتفاق آراء
تصويب شد و بيانيه  12ژوئيه  1992رئيس شورای امنيت.
با در نظر گرفتن گزارش  12ژوئيه  1992دبير كل.
 -1بار ديگر مصراً خواستار آتشبس فوری و خاتمه همه عمليات نظامی میشود.
 -2تقاضای خود برای عقبنشينی نيروها به مرزهای شناخته شده بينالمللی را مجدداً تأييد میكند.
 -6از اين واقعيت كه يکی از طرفها آمادگی خود را برای همکاری در اجرای قطعنامه )1992( 219
اضهار داشته است استقبال میكند و از طرف ديگر میخواهد چنين كند.
 -9ضرورت اجرای بدون تأخير بيشتر تصميمش در مورد اعزام ناظران ملل متحد برای بررسی ،تأييد و
نظارت بر آتشبس و عقب نشينی (نيروها) را تأييد میكند.
 -2فوريت ادامه كوشش های ميانجيگرانه كنونی را مجدداً تأييد میكند.
 -3درخواست خود را از همه دولتهای ديگر در مورد خودداری از همه اقداماتی كه میتواند به ادامه
اختالف كمك كند و تسهيل اجرای قطعنامه حاضر را مجدداً تأييد میكند.
 -7افزون بر آن ،از دبير كل درخواست میكند كه ظرف هفتاد و دو ساعت در مورد قطعنامه حاضر به
شورای امنيت گزارش دهد.
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قطعنامه شماره )1983( 140
تاريخ  61 :اكتبر )1632/9/9( 1996
رأی  12 :موافق 6 ،ممتنع

جلسه 2996 :
طرح قطعنامه S / 13322 :

شوراي امنیت
با بررسی مجدد موضوع دارای عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق».
با خاطر نشان ساختن قطعنامهها و بيانيههای مربوط به خود كه ضمناً خواستار آتش بس جامع و
خاتمه همه عمليات نظامی طرفهاست.
با خاطر نشان ساختن گزارش  23ژوئن  1996دبيركل ( )S / 12996در مورد هيئت تعيين شده
توسط وی برای بازرسی مناطق غيرنظامی در ايران و عراق كه مورد حمالت نظامی قرار گرفتهاند و با اظهار
قدردانی از دبيركل به خاطر گزارش واقع بينانه متوازن و عينی وی.
همچنين با التفات همراه با قدردانی و تشويق در مورد همکاری و كمکی كه حکومتهای ايران و عراق
با هيئت دبيركل كردهاند.
با اضهار تأسف دوباره از برخورد ميان دو كشور كه منجر به خسارات سنگين انسانی و زيان فراوان به
شهرها ،اموال و زيربنای اقتصادی شده است.
با تأييد مطلوب بودن بررسی عينی علل جنگ مزبور.
 .1از دبيركل درخواست میكند كه به كوششهای ميانجيگرانه خود ميان طرفهای ذیربط به منظور
دستيابی به راه حلی جامع عادالنه و شرفتمندانه كه قابل قبول هر دو طرف باشد ،ادامه دهد.
 .2همه موارد نقض حقوق بينالملل بشر دوستانه در تمام زمينهها ،به ويژه مفاد كنوانسيونهای 1999
ژنو را محکوم میكند و خواستار قطع فوری همه عمليات نظامی عليه هدفهای غيرنظامی ،از جمله شهرها و
مناطق مسکونی ،میشود.
 .6حق كشتيرانی و تجارت آزاد در آبهای بينالمللی را تأييد میكند و از همه دولتها میخواهد كه
به اين حق احترام بگذارند و همچنين از طرفهای مخاصمه میخواهد كه همه مخاصمات را در منطقه خليج
]فارس[ ،از جمله در خطوط دريايی ،راههای آبی قابل كشتيرانی ،تأسيسات بندری ،پايانهها ،تأسيسات مقابل
ساحل و همه بنادری كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به دريا راه دارند ،فوراً متوقف سازند و به تماميت
ديگر دولتهای ساحلی احترام بگذارند.
 .9از دبير كل درخواست میكند كه با طرفها در مورد راههای ادامه قطع مخاصمات و نظارت بر آن،
از جمله امکان اعزام ناظران مشورت كند و در مورد نتايج اين مشورتها به شورای امنيت تسليم نمايد.
 .2از هر دوطرف می خواهد كه از هر اقدامی كه ممکن است صلح و امنيت دريانوردی در منطقه خليج
]فارس[ را به خطر اندازد ،خودداری كنند.

عملکرد سياستهای فرا منطقهای و ...
 .3بار ديگر از همه دولتهای ديگر می خواهد كه حداكثر خويشتنداری را مبذول دارند و از هر اقدامی
كه ممکن است به افزايش و گسترش بيشتر برخورد منجر شود خودداری كنند و بنابراين ،اجرای قطعنامه
حاضر را تسهيل نمايند.

 .7از دبيركل درخواست میكند كه در مورد اجرای فوری و مؤثر اين قطعنامه با طرفها مشورت كند.
قطعنامه شماره )1984( 112
تاريخ  1 :ژوئن )1636/6/11( 1999
رأی  16 :موافق 2 ،ممتنع

جلسه 2293 :
طرح قطعنامه / 13299 :

S

شوراي امنیت
با بررسی نامه مورخ  21مه  1999نمايندگان بحرين ،كويت ،عمان ،قطر ،عربستان سعودی و امارات
متحده عربی ( )S / 13279كه از حمالت ايران به كشتیهای بازرگانی در مسير بنادر كويت و عربستان
سعودی شکايت كردهاند.
با در نظر گرفتن اينکه دولتهای عضو متعهدند با يکديگر در صلح و حسن همجواری ،طبق منشور
ملل متحد ،زندگی كنند.
با تأييد مجدد تعهدات دولتهای عضو نسبت به اصول و مقاصد منشور ملل متحد.
همچنين با تعيين مجدد اينکه همه دولتهای عضو متعهدند در روابط بينالمللیشان از تهديد يا
كاربرد زور عليه تماميت ارضی يا استقالل سياسی هر دولتی خودداری كنند.
با توجه به اهميت منطقه خليج ]فارس[ برای صلح و امنيت بينالمللی و نقش حياتی آن در ثبات و
استقالل جهانی.
با اظهار نگرانی عميق در مورد حمالت اخير به كشتیهای تجاری در مسير بنادر كويت و عربستان سعودی.
با اعتقاد به اينکه حمالت مزبور تهديدی برای امنيت و ثبات منطقه به شمار میآيند و آثار جدی بر
صلح و امنيت بينالمللی دارد.
 .1از همه دولتها میخواهد كه طبق حقوق بينالملل به حق كشتيرانی آزاد احترام گذارند.
 .2حق كشتيرانی آزاد در آبهای بين المللی و خطوط دريايی برای كشتيرانی در مسير همه بنادر و
تأسيسات دولتهای ساحلی را كه طرفهای مخاصمات نيستند ،مجدداً تأييد میكنند.
 .6از همه دولتها میخواهد كه به تماميت ارضی دولتهايی كه طرف مخاصمات نيستند احترام
بگذارند و حداكثر خويشتنداری را مبذول دارند و از هر اقدامی كه ممکن است به افزايش و گسترش بيشتر
برخورد منجر شود ،خودداری كنند.
 .9حمالت اخير كشتیهای بازرگانی در مسير بنادر كويت و عربستان سعودی را محکوم میكنند.
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 .2تقاضا میكند كه چنين حمالتی بايد بی درنگ متوقف گردند و نبايد هيچ ممانعتی برای كشتيرانی
در مسير بنادر دولتهايی كه طرفهای مخاصمات نيستند وجود داشته باشد.
 .3تصميم می گيرد كه در صورت عدم رعايت عهد نامه حاضر ،بار ديگر جهت بررسی اقدامات مؤثری
كه متناسب باشد وضعيت باشد به منظور تضمين آزادی كشتيرانی در منطقه مزبور ،تشکيل جلسه دهد.
 .7از دبير كل درخواست میكند كه در مورد پيشرفت اجرای عهدنامه حاضر گزارش دهد.
 .9تصميم میگيرد كه موضوع را زير نظر داشته باشد.

عملکرد سياستهای فرا منطقهای و ...
قطعنامه شماره )1987( 182
تاريخ  29 :فوريه )1639/12/2( 1993
رأی  :اتفاق آرا

جلسه  :ــــ
طرح قطعنامه S / 17929 :

شوراي امنیت
با بررسی موضوع دارای عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق» با خاطر نشان ساختن اينکه شورای امنيت
موضوع وضعيت ميان ايران و عراق را تقريباً شش سال زير نظر داشته و تصميماتی در مورد آن گرفته است،
با نگرانی عميق در مورد طوالنی شدن برخورد ميان دو كشور كه منجر به خسارات سنگين انسانی و
زيان مادی چشمگير شده و صلح و امنيت را به خطر انداخته است،
با خاطر نشان ساختن مفاد منشور و به ويژه تعهد همه اعضاء به حل اختالفات بينالمللیشان از
راههای مسالمتآميز ،به نحوی كه صلح و امنيت بين المللی و عدالت به خطر نيفتد ،با در نظر گرفتن اينکه
ايران و عراق ،هر دو ،طرفهای پرتکل  17ژوئن  1922در مورد منع استفاده از گازهای خفه كننده ،سمی و
يا ديگر گازها و روشهای جنگ ميکروبی در جنگ هستند.
با تأكيد بر اصل غير ق ابل قبول بودن تصرف سرزمين از راه دور ،با مالحضه كوششهای ميانجيگرانه
دنبال شده توسط دبير كل.
 .1از اقدامات اوليه ای كه به سبب برخورد ميان ايران و عراق شد متأسف است و ادامه برخورد مزبور
اظهار تأسف میكند.
 .2همچنين از افزايش برخورد به ويژه تهاجمهای ارضی ،بمباران مراكز جمعيتی كامالً غير نظامی ،حمله
به كشتیهای بیطرف يا هواپيماهای غير نظامی ،نقض حقوق بينالملل بشردوستانه و ديگر قوانين برخورد
مسلحانه و به ويژه استفاده از سالحهای شيميايی ،مغاير با تعهدات پروتکل  1922ژنو ،اظهار تأسف میكند.
 .6از ايران و عراق میخواهد كه آتش بس فوری ،قطع همه مخاصمات در زمين ،دريا و هوا و عقب
نشينی بیدرنگ همه نيروها به مرزهای شناخته شده بينالمللی را رعايت كنند.
 .9مصرانه می خواهد كه مبادله كامل زندانيان جنگی ظرف مدت كوتاهی پس از قطع مخاصمات با
همکاری كميته بينالمللی صليب سرخ انجام شود.
 .2از هر دوطرف میخواهد كه فوراً همه جنبههای برخورد مزبور را به ميانجيگری يا ديگر راههای
مسالمتآميز حل اختالفات محول كنند.
 .3از دبيركل درخواست میكند كه به كوششهای مداوم خود ادامه دهد ،به دو طرف جهت اجرای اين
قطعنامه كمك كند و شورا را مطلع سازد.
 .7از همه دولتهای ديگر میخواهد كه حداكثر خويشتنداری را مبذول دارند و از هر اقدامی كه ممکن است
به افزايش و گسترش بيشتر برخورد منجر شود خودداری كنند و بنابراين ،اجرای قطعنامه حاضر را تسهيل نمايند.
 .9تصميم میگيرد موضوع را زير نظر داشته باشد.
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قطعنامه شماره )1987( 188
تاريخ  9 :اكتبر )1632/7/13( 1993
رأی  :اتفاق آرا

جلسه 2716 :
طرح قطعنامه  :ــــ

شوراي امنیت
با بررسی موضوع دارای عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق» ،با درنظر گرفتن اينکه شورا اين موضوع را
بيش از شش سال زير نظر داشته و تصميماتی در مورد آن گرفته است،
با در نظر گرفتن تعهد دولتهای عضو كه در روابط بينالمللیشان از تهديد و كاربرد زور عليه تماميت
ارضی ي ا استقالل سياسی هر دولتی يا هر روش ديگر مغاير با مقاصد ملل متحد خودداری كنند ،با خاطرنشان
ساختن مفاد منشور ملل متحد و به ويژه تعهد همه اعضاء و حل اختالفات بينالمللیشان از راههای
مسالمتآميز به نحوی كه صلح و امنيت بينالمللی و عدالت به خطر نيفتد ،همچنين با خاطرنشان ساختن
اينکه دولتهای عضو بر اساس منشور ،مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بينالمللی را به شورای امنيت
واگذار و بدين منظور موافقت كردهاند نقش شورای امنيت را در حل اختالفات بپذيرند.
با ستودن تالشهای دبير كل برای يافتن راهی مسالمتآميز برخورد مزبور،
 .1از ايران و عراق میخواهد كه بیدرنگ و به طور كامل قطعنامه  )1993( 292را كه در  29فوريه
 1993به اتفاق آراء تصويب شد اجرا كنند.
 .2از دبيركل درخواست میكند كه همراه با طرفها برای اجرای قطعنامه يادشده باال تالشهايش را
شدت بخشد و حداكثر تا  63نوامبر  1993به شورا گزارش دهد.
 .6تصميم می گيرد كه به منظور بررسی گزارش دبيركل و شرايط استقرار صلحی پايدار ميان دو كشور،
بر اس اس منشور ملل متحد و اصول عدالت و حقوق بينالملل ،بار ديگر تشکيل جلسه دهد.

عملکرد سياستهای فرا منطقهای و ...
قطعنامه شماره )1986( 198
تاريخ  23 :ژوئيه )1633/9/29( 1997

جلسه 2273 :

رأی  :اتفاق آرا
شوراي امنیت
با تأييد مجدد قطعنامه  )1993( 292خود،
با ابراز نگرانی از اينکه عليرغم درخواستهايش برای آتشبس ،مخاصمه بين ايران و عراق بشدت سابق
و با تلفات انسانی و تخريب مادی بيشتر ،ادامه دارد،
با تأسف نسبت به آغاز و ادامه اين مخاصمه،
همچنين با تأسف نسبت به بمباران مراكز كامالً مسکونی غيرنظامی ،حمالت به كشتیهای بیطرف و
هواپيماهای غيرنظامی ،تخطی از قوانين بشر دوستانه بينالمللی و ساير قوانين مخاصمات مسلحانه و به ويژه
استفاده از سالح شيميايی برخالف تعهدات ناشی از پروتکل  1922ژنو ،با نگرانی عميق از اينکه احتمال
تصاعد و گسترش بيشتر جنگ به وقوع وجود دارد ،با عزم راسخ نسبت به پايان دادن به تمامی عمليات
نظامی بين ايران و عراق ،بايد حاصل شود ،با يادآوری مقررات منشور سازمان مللمتحد ،به ويژه تعهد كليه
اعضا نسبت به حل و فصل اختالفات بينالمللی به طرق صلحآميز به نحوی كه صلح و امنيت بينالمللی و
عدالت را به خطر نيندازد؛
با احراز اينکه در مخاصمه بين اختالف ايران و عراق ،نقض صلح حاصل شده است،
با اقدام بر اساس مواد  69و  93منشور سازمان ملل متحد،
 .1از ايران و عراق می خواهد كه به عنوان اولين قدم به سوی حل و فصل از طريق مذاكره ،آتشبس
فوری را رعايت كنند ،تمام عمليات نظامی را در زمين ،دريا و هوا متوقف سازند و كليه نيروها را بیدرنگ به
مرزهای شناخته شده بينالمللی باز گرداند.
 .2از دبيركل درخواست میشود كه گروهی از ناظران سازمان مللمتحد را برای تأييد ،تحکيم و نظارت
بر آتشبس و عقبنشينی به مرزها اعزام دارد و به عالوه از دبيركل درخواست میشود كه ترتيبات ضروری را
برای مشاوره با طرفين انجام داده و گزارش آن را تسليم شورای امنيت كند.
 .6شورا مصرانه می خواهد كه اسرای جنگی پس از توقف مخاصمات فعال ،بر اساس كنوانسيون سوم
ژنو در  12اوت  1999بیدرنگ آزاد و عودت داده شوند.
 .9از ايران و عراق دعوت می شود كه با دبيركل در خصوص اجرای اين قطعنامه و در كوششهای
ميانجيگرانه برای كسب يك حل و فصل جامع ،عادالنه ،شرافتمندانه و مورد قبول طرفين در مورد تمام
موضوعات مهم ،بر اساس اصول مندرج در منشور ملل متحد همکاری كنند.
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 .2از كليه دولتهای ديگر دعوت می شود كه حداكثر خويشتنداری را به عمل آورده و از هر اقدامی كه
ممکن است منجر به تصاعد و گسترش بيشتر مخاصمه شود احتراز جويد و بدين گونه اجرای قطعنامه حاضر
را تسهيل كند.
 .3از دبيركل درخواست می شود كه ضمن مشورت با ايران و عراق ،مسئله تفويض كار تحقيق درباب
مسئوليت مخاصمه را به هيئتی بی طرف ،بررسی كرده و در حداقل مدت ممکن به شورا گزارش دهد.
 .7با شناسايی عظمت خسارات وارده در خالل مخاصمه و نياز به كوشش جهت نوسازی ،به محض
پايان مخاصمه با استفاده از كمكهای مناسب بينالمللی ،از دبيركل درخواست میشود كه گروهی از
كارشناسان را برای مطالعه در باب مسئله نوسازی تعيين كرده و به شورای امنيت گزارش دهد.
 .9به عالوه از دبير كل درخواست می شود كه با مشورت با ايران و عراق و ساير كشورهای منطقه،
تدابير افزايش امنيت و ثبات منطقه را مورد مالحظه قرار دهد.
 .9از دبيركل درخواست میشود كه شورای امنيت را به طور مداوم در جريان اجرای اين قطعنامه قرار دهد.
 .13شورای امنيت ت صميم دارد كه برای درنظر گرفتن اقدامات بيشتر و تضمين اجرای اين قطعنامه در
صورت ضرورت جلساتی تشکيل دهد.

عملکرد سياستهای فرا منطقهای و ...
قطعنامه شماره )1988( 712
تاريخ  3 :مه ( 1999ـ)1637/2/

جلسه 3323 :

رأی  :اتفاق آرا
شوراي امنیت
با بررسی گزارش  22آوريل  )S / 1992/6( 1999هيئت اعزامی دبيركل برای تحقيق درباره اتهامات
استفاده از سالحهای شيميايی در مناقشه ميان ايران و عراق،
متأثر از نتيجهگيری هيئت مبنی بر ادامه به كارگيری جنگافزارهای شيميايی در مناقشه و اينکه
استفاده از آنها در مقياس وسيعتر از گذشته صورت میگيرد،
 .1برضرورت عاجل رعايت دقيق مفاد پروتکل منع استفاده از گازهای سمی خفقانآور يا گازهای ديگر
و نيز سالحهای ميکروبی كه در  17ژوئيه  1922در ژنو امضا شده است ،تأكيد میكند.
 .2تداوم استفاده از سالحهای شيميايی در جنگ بين ايران و عراق را كه برخالف تعهدات ناشی از
پروتکل ژنو صورت گرفته ،قوياً محکوم میكند.
 .6از طرفين توقع دارد كه در آينده از استفاده از جنگافزارهای شيميايی با توجه به تعهداتش به
موجب پروتکل ژنو ،خودداری كنند.
 .9از كليه كشورها میخواهد كه بر اعمال و يا تداوم اعمال نظارت شديد بر صدور مواد و توليدات
شيميايی كه در ساخت جنگافزارهای شيميايی به كار میروند ،به كشورهای متخاصم جنگ ،بيفزايند.
 .2تصميم میگيرد كه موضوع را دنبال كند و عزم خود را به منظور بررسی مجدد اين قطعنامه اعالم میدارد.
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قطعنامه شماره 720
تاريخ  23 :اوت ( 1999ـ)1637/3/
با يادآوری قطعنامه  )1999( 312خود،
با بررسی گزارشهای  23و  22ژوئيه و  19اوت  ADD.l( 1999و  ADD.l ،S/23333و ،S/23336
 )S/23/69هيئت های اعزامی توسط دبيركل جهت تحقيق در مورد ادعاهای استفاده از سالحهای شيميايی
در برخورد ميان ايران و عراق ،با تأثير عميق از نتايج تحقيقات هيئتها در زمينه تداوم استفاده از سالحهای
شيميايی در برخورد ميان ايران و عراق و اينکه چنين استفادهای عليه ايرانيان شدت و تکرار بيشتری پيدا
كرده ،با نگرانی شديد از خطر استفاده احتمالی از سالحهای شيميايی در آينده،
با در نظر گرفتن مذاكرات جاری در كنفرانس خلع سالح در مورد ممنوعيت مؤثر و كامل توسعه ،توليد
و انباشت سالحهای شيميايی و نيز نابودی آنها،
با عزم راسخ جهت گسترش تالشهای خود برای پايان دادن به هرگونه استفاده از سالحهای شيميايی
در مغايرت با تعهدات بينالمللی در حال حاضر و آينده،
 .1استفاده از سالح شيميايی در برخورد بين ايران و عراق را كه مغاير با تعهدات ناشی از پروتکل منع
استفاده از گازهای سمی ،خفه كننده و ديگر گازها در جنگ و سالحهای ميکروبی كه در  17ژوئن  1922در ژنو
امضا گرديده و همچنين به منزله ناديده گرفتن قطعنامه  312شورای امنيت است ،شديداً محکوم مینمايد.
 .2دبيركل را ترغيب می نمايد كه در پاسخ به اتهامات ارائه شده از سوی هر دولت عضو مبنی بر
احتمال استفاده از سالحهای شيميايی ،ميکروبی (بيولوژيك) يا سمی كه ممکن است نقض پروتکل 1922
ژنو و يا ديگر قواعد مربوط حقوق بين الملل را در برداشته باشد ،سريعاً تحقيقاتی به منظور ارزيابی حقايق به
عمل آورده و نتايج را گزارش كند.
 .6از تمامی دولتها می خواهد كه همچنان نظارت شديدی بر صدور محصوالت شيميايی كه میتواند
جهت توليد سالح شيميايی به كار گرفته شود ،خصوصاً به طرفين يك مخاصمه در زمانی كه استفاده آنها از
سالحهای شيميايی در مغايرت با تعهدات بين المللی مورد تأييد قرار گرفته و يا شواهد متقنی دال بر اين امر
در دست باشد ،اعمال و تشديد نمايند.
 .9تصميم میگيرد كه با توجه به تحقيقات دبيركل ،در صورت هرگونه استفاده از سالحهای شيميايی
در آينده و مغاير با حقوق بين الملل از سوی هر كس و در هر زمان ،مسئله را سريعاً مورد بررسی قرار داده و
مطابق با منشور ملل متحد اقدامات مناسب و مؤثری را اتخاذ نمايند.

كاربرد سالحهای شيميايی و ميکروبی ...

کاربرد سالح هاي شیمیایي و میكروبي
توسط نیروهاي عراق علیه ایران اسالمي



کاربرد سالحهاي شیمیایي و میكروبي

مقدمه

سابقه استفاده از مواد شيميايی در جنگها به جنگ جهانی اول و ماقبـل آن مـیرسـد.
در آن زمان هركدام از دو طرف متخاصم وقتی خود را در آستانه شکست مـیديـد ،بـه هـيچ
يك از ارزشهای انسانی پايبند نبوده و به اين عمل غيرانسانی دست میزد.
در طول هشت سال دفاع مقدس نيز از همان اوان جنگ رژيم بعث عـراق و در رأس آن
صدام ،وقتی با رشادتهای بی نظير رزمندگان اسالم خود را در معرض شکستهـای سـنگين
میديد ،بارها و بارها به اين عمل شنيع و غيرانسانی دست زد تا شايد با استفاده از اين حربـه
بتواند بر دالوری و شجاعت سربازان ايران زمين غلبه كند .در خـالل ايـن جنايـتهـا دولـت
جمهوری اسالمی ايران به دفعات مختلف به سازمان ملل و سازمان دفاع از حقوق بشر و نيـز
ساير سازمانها و ارگان های مختلف شکايت كرد و با ارائه اسناد و مدارك معتبـر (كـه همانـا
اجساد تاولزده و مجروحان شيميايی بود) خواسـتار احقـاق حـق و دفـاع از حقـوق اوليـه و
انسانی خود شد ولی تنها عکسالعملـی كـه از سـوی آنهـا مشـاهده شـد ،محکوميـتهـای
بيهودهای بود كه هيچگاه به مرحله عمل نرسيد.
حاال پس از اين سالهای پرافتخار ولی پر درد ،تنها اين جانبازان و مجروحان شـيميايی
ما هستند كه در گوشه منازل خود يا آسايشگاهها زندگی پررنجی را متحمـل مـیباشـند كـه
گاهی اوقات نيز شاهد پركشيدن يکی از اين كبوتران خونين بال هستيم كـه بـیصـبرانه بـه
ديار باقی میشتابند.
گزارشی كه به پيوست مشاهده میكنيد بيانگر گوشهای از جنايات و مصائبی اسـت كـه
ناجوان مردانه بر رزمندگان با ايمان و غيور ما تحميل گرديده ،تا هم گردآوری مطالبی از ايـن
دست بوده و هم به روشنتر شدن اذهان عمومی كمك نمايد.

* .سرتيپ 2ستاد حسين مباركی.
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 )1گزارشهاي واصله

هنگامی كه پرونده ارتش عراق را در باب استفاده از سالحهای شيميايی ورق میزنـيم بـه
خبری برمیخوريم از روزنامه ساندی تايمز مورخه  29( 26/2/9آوريل  )1979بدين مضمون:
«گويين رابرتز روزنامهنگار انگليسی به نقل از مأموران اطالعاتی كردهـا اعـالم مـیدارد
عراق در حمالت خود از گازهای سمی استفاده میكند .كردها میگوينـد كـه ايـن گازهـا در
اردوگاه نظامی تاجی در غرب بغداد در كركوك و موصل انبار شده است».
شش سال و اندی بعد دولت ج.ا.ا در نخستين مـاههـای آغـازين جنـگ تحميلـی طـی
اعالميهای به سازمانهای بينالمللی مسئول هشدار داد مبنی بر اينکه:
«دولت جمهوری اسالمی ايران اين جنايت را مقدمه استفاده ارتش عراق از سـالحهـای
شيميايی و بيولوژيك قلم داد می كند كه در طول دهه هفتاد ارتش عراق بـه تهيـه انـواع آن
اقدام كرده است».
 )2اولین حمله شیمیایي

سابقه اولين حمله ثبت شده شيميايی عـراق بـه اولـين جنـگ يعنـی 16( 29/13/26
ژانويه  )1991باز میگردد كه در منطقهای بين هالله و نیخزر در 23كيلومتری غرب ايـالم،
با گلوله شيميايی نيروهای ايرانی را مورد حمله قرار داد و تعدادی مصدوم شدند.
لیست استفاده ارتش متجاوز عراق از سالحهاي شیمیایي ،میكروبي

 )1اولين گزارش واصله در آخرين روزهای مهرماه 1629
 )2در دیماه  1629در منطقه ايالم
 )6همزمان گاز اعصاب در منطقه اهواز ،دزفول (گزارش فارين ريپورت چاپ لندن)
 )9در عمليات رمضان
 )2در عمليات والفجر2
 )3در عمليات والفجر9
 )7اعترافات دو خلبان اسير در  32/9/12مبنی بر استفاده از مهمات شيميايی (سـرگرد
رياض يعقوب و ستوانيکم ثامر حميد)
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 )9عمليات خيبر  19مورد بمباران شـيميايی در منطقـه جزايـر مجنـون كـه فقـط در
 1133 ،32/12/9نفر مصدوم شدند .به وسيله سوخوی  22نيز منطقه حاجی عمران بمبـاران
شيميايی گرديد.
 )9همزمان منطقه مهران به وسيله هواپيما و توپخانه بمباران شيميايی شد.
 )13در عمليات بدر منطقه  23نوبت بمباران گرديد و عالوه بـر خـردل و اعصـاب بـرای
اولين بار عامل سيانور و خون مورد استفاده قرار گرفت.
 )11همزمان نيروهای مستقر در پادگان حميـد بمبـاران شـيميايی شـدند كـه بـيش از
 1333نفر مجروح و مصدوم شيميايی حاصل آن بود.
 )12عمليات والفجر ،9هشت مورد ثبت شده كه يك انبار مهمات شيميايی دشمن بعثـی
به وسيله نيروهای ايران هدف قرار گرفت و برای اولين بار عراقیهـا بـه اثـرات ايـن گازهـای
مخرب پیبردند.
 )16عمليــات كــربالی 2در منطقــه شــلمچه  ،ده مــورد حمــالت هــوايی و پــنج مــورد
توپخانهای شيميايی عليه نيروهای ايرانی مورد استفاده قرار گرفته است.
 )19از  19دی  32تا اواخـر اسـفندماه همـان سـال  32مـورد بمبـاران شـيميايی ثبـت
گرديده است.
 )12همزمان حمله شيميايی به شهرهای بانه و خرمشهر در اين زمان اتفاق افتاده است.
 )13در تاريخ  33/9/7چهار نقطه شهر سردشت بمباران شد و نتيجـه آن شـهادت 163
تن و مجروحيت  9333تن غيرنظامی بود (پروسه روستاها و رسيدن به شـهرهای كردنشـين
در اين زمان كليد میخورد)
 )17حدود  23روستای كردنشين شمال عراق مورد بمباران هوايی شيميايی قرار گرفـت
و در تاريخ  3مرداد  1633از سوی مبارزين كرد عراقی ليسـت شـهدا و محـل شـهادت طـی
بيانيهای در سوئد منتشر گرديد (به وسيله اكراد مقيم استکهلم)
 )19عمليات والفجر 13آزادسازی استان سليمانيه و در رأس آن شهر حلبچه.
 )19شهر حلبچه در  23نوبت طی روزهای  27 ،23و  29اسفند  33با يکـی از مخـوف-
ترين گازهای سمی به نام سيانيد هيدروژن بمباران گرديد كه حاصل آن  2333تن كشـته و
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 7333تن مصدوم بود كه اين جنايت بزرگترين فاجعه قرن و هم رديف قتلعامهای عمومی
مردم بیگناه در هيروشيما و ناكازاكی مطرح میشود.
 )3بررسي آماري موضوع:

آمار حمالت :آمار حمالت شيميايی با حدود  13حمله در سال آغازين جنگ شروع شده
و به رقمی در حدود  92حمله در سال  37میرسد.
آمار شهدا و مصدومين :با رقم صفر در اواخر سال  1629آغاز گرديده و به رقمی بالغ بـر
 12333نفر در سال  1633افزايش میيابد.
آمار نوع وسيله آتشباری %33/3 :حمالت با اسـتفاده از هواپيمـا و  %66/6بـا اسـتفاده از
توپخانه و خمپارهانداز انجام پذيرفته است.
آمار موارد مورد استفاده :خردل ،خون ،سيانيد ،فسفری ،خفهكننـده ،تهـوعآور ،نيتـروژن
موستارد ،سارين ،تابون ،سيانور ،سيانيد هيدروژن كه البته بعضی از اينها همخانواده هستند.
 )4منابع شیمیایي عراق

عراق در پايان جنگ كويت اعالم داشت كه 12هزار تن مهمات شيميايی و  323تن مواد
خام شيميايی در اختيار دارد ،ولی گروه بازرسان سازمان ملل 93هزار تن مهمات شـيميايی و
 6333تن مواد خام شيميايی را پيدا كردند.
در گزارش ديگر مشاهده میكنيم:
به نقل از ساندی تايمز :عراق هواپيمای بدون خلبانی را كه قادر به حمل مـواد ميکروبـی
به ميزان يك تن و پرتاب آن میباشد ،توليد نموده است .اين هواپيما مجهز به رايانه ،دوربين
و سيستم كنترل از راه دور بوده و انهدام آن توسط موشك مشکل است (هواپيمای  29ـ ال
(آموزشی)) .ضمن اينکه صنايع نظامی عراق موفق به ايجاد تغييراتی در سيستم هواپيماهـای
يك موتوره سمپاشی لهستانی به نام ام  19 -و تبديل آن به هواپيمای بدون سرنشـين شـده
است .اين نوع هواپيما میتواند بين  933تا  2233كيلوگرم مواد شيميايی را حمل كند.
يك شركت انگليسی در دهه هشتاد به عراق نزديك به  13تن محـيط كشـت ميکـروب
فروخته بود كه به نظر نمیرسد مورد نياز فعاليتهای غيرنظامی باشد.
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ولی با اين حال سازمان ملل فقط  22گلوله و  172بمب ميکروبی را توانسته شمارش كند.
مجتمع سلمان پاك در  63كيلومتری بغداد و مجتمع الحکم مورد بازرسی قرار گرفـت و
مشخص گرديد كه محل برنامههای ميکروبی عراق در ايـن مکـان اسـت و بـه خصـوص روی
باكتری سياه زخم فعاليت میكند (تأسيسات بسيار پيچيدهای طراحی گرديده بود).
نشريه فرانسوی فيگارو در يك گزارش اعالم نمود :فرانسه و امريکا در دهـه  93مـيالدی
از تأمينكنندگان عمده باكتری مرگبار سياه زخم برای دولت عراق بودند .در حاليکه شركت-
های اروپايی دستگاههای تخميركننده ويژهای را برای رشد ميکروبها در اختيار دولت عـراق
میگذاشتند.
ريموند زيلينسکی يکی از كارشناسان مسائل ميکروبی به فيگارو میگويد :حتی انسـتيتو
پاستور فرانسه در دهه  1993به عراق در تجهيز توان ميکروبی كمك كرده است.
مراكز تحقيقاتی مانند پورتون داون در ساليس بوری انگلستان هاگهای مـورد اسـتفاده
در توليد بمبهای حاوی ميکروب سياه زخم را برای عراق ارسال كرده است.
در همين روزنامه :شركتهای اتريشـی ،سوئيسـی ،سـوئدی ،هلنـدی نيـز دسـتگاههـای
تخميری كه قادر به پرورش ميکروب هستند را در اختيار عراق قرار دادهاند و ايـن كشـور بـا
قابليت بااليی به اين تکنولوژی تجهيز گرديده است.
در عين حال تعداد  69كشور بر اساس مدارك موجود در كتاب سوداگری مـرگ نوشـته
كنت تيمرمن در تجهيز عراق به اين سالحها سهم بسزايی داشتهاند.
 )1قطعنامههاي تصویب شده علیه کاربرد سالحهاي شیمیایي

ـ مهمترين سند پروتکل مورخه  17ژوئن  1922ژنـو تحـت عنـوان پروتکـل ممنوعيـت
استفاده از گازهای خفهكننده و مسمومكنندهها يا ديگر گازها و مواد ميکروبی در جنگ است
(الزم به يادآوری است كه ايران در تاريخ  /9تيـر 1639/بـه  193كشـور عضـو ايـن پروتکـل
پيوسته است).
ـ عالوه بر اين اعالميه بروكسل نيز مکمل میباشد.
ـ اعالميههای كنفرانسهای صلح الهه.
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ـ ماده  2عهدنامه واشنگتن.
ـ ماده  3اساسنامه دادگاه نورنبرگ كه جنايات جنگی را تعريف كرده است.
ـ طرح ممنوعيت استفاده از سالحهای شيميايی در دستور كـار سـازمانملـل متحـد در
سال  1931در كمسيون خلع سالح قرار گرفت كه سرانجام به كنواسـيون  1972منجـر شـد
كه ممنوعيت توليد ،تکميل ،ذخيرهسازی و انهدام را خواستار میباشد.
ـ اين كنواسيون يك مقدمه 29 ،ماده و  6متن پيوست دارد و دبيـر كـل سـازمان ملـل
دبير اين كنواسيون است و در پايان اجالس  97مجمع عمومی سـازمان ملـل بـه اتفـاق آراء
تصويب شد( .ژوئن )1992
 )7واکنش ایران و سایر سازمانها در قبال عراق

 )1در عمليات خيبر (اسفند  )32در منطقـه طالئيـه و جزايـر مجنـون كـاربرد وسـيع و
بی سابقه اين سالح مشاهده گرديد .بالفاصـله ايـران درخواسـت اعـزام هيئـت كارشناسـی از
سازمان ملل را نمود و پس از بررسیهای دقيق نتيجه بدين شرح منتشر شد:
سالحهای شيميايی از طريق بمباران هوايی مورد استفاده قـرار گرفتـه ،گـاز خـردل و
گاز مخرب اعصاب (تابون) در آن به كار رفته .پرفسور هندريکس ،سمشناس برجسته بلژيکـی
اعالم كرد كه مجروحان بر اثر گاز خردل ،مايکوتکسين و زهرهای قـارچی مجـروح شـدهانـد.
بيماران به بلژيك ،آلمـان ،انگلسـتان اعـزام شـدند .گـاز ايپريـت نيـز تأييـد شـد .متأسـفانه
موضعگيری نادرست سازمان ملل باعث تحريك بيشتر عراق شد.
 )2عراق در عمليات والفجر 9در منطقه فاو  39/11/23بار ديگر به سالحهـای شـيميايی
متوسل گرديد.
شکايت ايران و انکار عراق و حتی تهمت استفاده ايران منجر به قطعنامـه  292شـد كـه
ضعيفتر از اقدامات قبل بود ،ولی بـا تـالشهـای ايـران شـورای امنيـت بـر اسـاس گـزارش
كارشناسی بيانيهای صادر كرد كه برای اولين بـار در مـورخ ( 21مـارس  )1993از عـراق بـه
عنوان به كار برنده سالحهای شيميايی نامبرده شد وليکن اقدامی عملی انجام ندادند.

كاربرد سالحهای شيميايی و ميکروبی ...

 )6در فروردين 1633در غرب و جنوب در مقياس وسيع استفاده كرد و اين بيانيه شـورا
به مصدوم شدن غيرنظاميان اشاره میكند.
در تاريخ  19می  1997بيانيه ديگری صادر شد و قوياً استفاده عراق از سـالح مـذكور را
محکوم كرد.
البته قبل از صدور اين بيانيه نماينده جمهوری اسالمی ايران 19 ،حلقـه نـوار ويـديوئی مسـتند
مبنی بر افشای اثرات مخرب سـالحهـای شـميايی و حاميـان عـراق در تهيـه آنهـا را ،كـه برنامـه
پانورامای تلويزيون  BBCانگلستان با عنوان «اسرار سامره» تهيه كرده بود ،در اختيار شورا گذاشت.
 )9در تاريخ  17و  19مارس  1999جمهوری اسالمی ايران با ارسال  9نامه بـه سـازمان
ملل اعالم كرد كه غيرنظاميان كرد شهر حلبچه و همچنـين سـاكنين اطـراف شـهر مريـوان
مورد اصابت اثرات سالحهای مذكور قرار گرفتند.
)2دكتر دومينگوئز و تيم همراه از باختران و دو روستا در كردستان بازديد به عمل آوردنـد
و اين نتايج به دست آمد 29 :تا  61مارس تأييـد گـاز خـردل و اسـتيلوكولين اسـتريس عليـه
غيرنظاميان و با ارائه پيشنويس توسط آلمان و ايتاليا و ژاپن قطعنامه  312صادر گرديد.
 )3در تاريخ  17و  19می  1999در چند دهکده در غرب و جنوب ايران ايـن سـالح بـه
كار گرفته شد ،منطقه حميد مورد بازديد قرار گرفت (خاك آلوده و قطعات سالحهای به جـا
مانده تأييد شد).
 )7هشتم اوت  1999منطقه مجاور اشنويه (منطقه شيخ عثمان) مورد حملـه قـرار گرفـت و
در  23اوت  1999با پيشنويس آلمان و ايتاليا و ژاپن و انگلستان قطعنامه  323به تصويب رسيد.
 )6نتایج حاصله از این قطعنامهها :

 )1سالحهای شيميايی جدای از جنگ مورد بررسی قرار گرفت.
 )2نتيجه پذيرش قطعنامه  299صدور قطعنامه  323بود.
 )6ايران به عنوان قربانی اين سالحها پذيرفته شد.
 )9شورا رسالت خود را ديرهنگام و به قيمت قربانی شدن هزاران انسان مظلوم و بیگنـاه
انجام داد.
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8ـ بازتاب حمالت شیمیایي حلبچه در رسانههاي خارجي:

در منطقه حلبچه حمالت هوايی با بمبهای خوشهای گاز خردل و سـيانور باعـث مـرگ
 2333نفر زن و كودك و افراد سالخورده گرديد.
ابتدا رسانه ها بسيار گذرا و سطحی از كنار قضيه عبور كردند ،مانند يوگسـالوی و ديگـر
كشورهای بلوك شرق و تأمينكنندگان اين سـالحهـا .از طرفـی پخـش تصـاوير هولنـاك از
فاجعه باعث شد كه ديگران تحت تأثير قـرار گرفتنـد و بسـيار آرام و موذيانـه رسـانههـا وارد
معركه شدند.
 )1سخنگوی كاخ سفيد« :تصاويری كه از قربانيان كرد به چاپ رسيد ثابت مـیكنـد كـه
چرا تالش میشود استفاده از سالحها ممنوع شود».
 )2روزنامه اينديپندنت اعالم كرد :به رقم منع فروش مواد شيميايی برای مقاصـد نظـامی
شركتهای بريتانيا ،آلمانغربی ،هلند ،اتريش ،بلژيك و ايتاليـا از قـرار معلـوم بـه طـرحهـای
ساخت سالحهای شيميايی عراق كمك كردند.
 )6اعزام خبرنگاران به ايران و بازديد از محل باعث گزارش گاردين چاپ لندن شد:
«هيچ جراحتی ،خونی و اثری از انفجار روی اجساد ديده نمیشود ،اجساد دهها مـرد ،زن،
كودك ،دام و حيوانات دستآموز منازل ،خيابانهـای خـاكی ايـن بخـش دورافتـاده و مـورد
بیمهری قرارگرفته در كردستان عراق تحت اشغال ايران را پوشاندهاند .پوست اين اجساد بـه
طرز عجيبی تغيير رنگ داده چشمهايشان بـاز و خيـره ،چـرك خاكسـتری رنگـی از دهـان-
هايشان بيرون زده و انگشتانشان هنوز به طرز عجيبی كج و كوله است»
 )9نيويورك تايمز« :وسيله مرگ همه آنها تنهـا يـك هواپيمـای جنگـی كـه تقريبـاً بـا
اطمينان می توان گفت هواپيمای عراقی بوده است كه به اين شهر كردنشـين عـراق رسـيده،
میباشد .هواپيمايی كه بمبهای آن به رنگ زرد روشن در سراسر حلبچه حادثه ايجـاد كـرد.
اين عمل از هر حيث و به هر مفهوم يك جنايت جنگی است»
 )2تايمز مالی چاپ لندن نيز حمالت شيميايی عراق را وحشتآور خوانـد و از دبيـر كـل
سازمان ملل خواست گروهی از كارشناسان را برای بررسی اين فاجعه به منطقه اعزام كند.
 )3گزارش خبرگزاری عراق به نقل از شورای فرماندهی عراق اعالم كرد:

كاربرد سالحهای شيميايی و ميکروبی ...

عراق هر آنچه اسلحه دارد در جهت دفاع از خود و در راه تحقق بخشيدن به صلح عادالنه
بکار میبرد!!!
 )7اظهار نگرانی چين و مارگات تاچر نخست وزير انگليس جـای تأمـل دارد و همچنـين
مصدومين كرد اعزامی به امريکا در معرض ديد جهانيان قرار گرفتند.
 )9لسآنجلس تايمز« :تا زمانی كه تنها ايرانيان قربانی حمالت شيميايی عراق بودند چـه
در سازمان ملل و چه در پايتختهای كشورهای بزرگ جهان عزم و اراده سياسی كافی بـرای
محکوم كردن اينگونه عمليات وجود نداشت ،اما اين بار شـهروندان كـرد عراقـی بـومیهـای
غيرعرب آن كشورند كه قربانی گازهای سمی عراق شدهانـد .از ايـن رو واكـنش رسـانههـای
جمعی غرب به ويژه اروپا شديدتر بوده است».
حال با توجه به وضعيت ايجادشده و در همين راستا امکان استفاده از موشـكهـای بـا
كالهك شيميايی و ميکروبی عليه شهرهای ايران و غيرنظاميان ،لزوم نگرشی نو بـه جنـگ را
ايجاب میكرد.
 )9محیط زیست

بر اساس محاسبات و مطالعات علمی ثابت گرديده است كـه بـرای تشـکيل مجـدد يـك
سانتيمترمکعب خاك  133الی  933سال زمان الزم است .رژيم عـراق از سـوی ديگـر بـا بـه
كارگيری بمبهای شيميايی خسارات جبرانناپذيری به محيط زيست ايران وارد كرده اسـت.
به اعتقاد سمشناسان دنيا اثرات سوء سالحهای شيميايی به مدت  23تـا  63سـال در خـاك
باقی میماند كه كليه حيات جانداران را مختل میسازد و حتی اگر انسان با ايـن نـوع خـاك
در تماس باشد اثرات تاولزائی و سمی در سطح بدن پديدار میشود.
كشور ما بارها از سوی عراق بمباران شيميايی و ميکروبی شده اسـت .بـه عنـوان نمونـه
فقط در يك روز نود هزار ليتر بمب شيميايی (با احتساب روزی  223سورتی پرواز ،هر پـرواز
شامل چهار فروند بمب  33ليتری به اضافه پرتاب 13هزار گلوله كه هـر گلولـه محتـوی سـه
ليتر مواد شيميايی است) توسط رژيم عراق در جبهههای جنگ و شهرهای مرزی عليه مـردم
و رزمندگان ايرانی به كار گرفته شد.
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ـ بر هيچكس پوشيده نيست كه اين مواد شيميايی عالوه بر مخاطرات جانی كه مشـهود
است ،در خاك رسوب كرده و سفرههای آب هـای زيرزمينـی را آلـوده مـیسـازد و از طريـق
پرندگان مهاجر نيز به ساير نقاط دنيا منتقل میشود.
و در پايان میتوان گفت كه فقط آسيبديدگی شيميايی و ميکروبـی رزمنـدگان ايرانـی
بود كه توانست اهميت موضوع و عمق فاجعه را به جهانيان گوشزد كند.



امام (ره) و فرماندهي راهبردي دفاع

مقدس

مقدمه

پيروزی انقالب اسالمی در ايران مرهون توانايی رهبری و ويژگیهای فرّهمندی و جاذبه
(كاريزماتيك) معظمله و از آن مهمتر عمل خالصانه به اسالم ،خلق الهی ،اخالق و صداقت
معظم له بوده است (فيزيك ظاهری ،كهولت سن و مقام عالی مذهبی و جذبه روحانی ايشان
را نيز بايد بر اين ويژگیهای شخصيتی افزود).
دفاع مقدس نيز در مقابل تجاوز وحشيانه رژيم بعثی عراق ،يکی از مهمترين رخدادهای
پس از انقالب و تاريخ اين سرزمين بود كه با رهنمودها ،هدايت كلی و فرماندهی عالی ايشان
انجام شد و آنچه حاصل آمد ،دستاوردی عظيم بود ،چرا كه در سيصد سال اخير ،برای اولين
بار ايران درگير در جنگی نابرابر و تحميلی حتی يك وجب از قلمرو و سرزمين خود را از
دست نداد ،از مستشاران خارجی كمکی نگرفت ،روی پای خود مردانه ايستاد و در صنايع
دفاعی به پيشرفت های چشمگير نائل آمد .در اين جنگ كه به حق دفاع مقدس نام گرفته
است ايرانيان با انگيزه و روحيهای اسطورهای كه ناشی از باورهای دينی و عالئق ملی بود با
خصم پنجه درافکندند و به نظر میرسد كه برای اولين بار در تاريخ نظامی ايران باشد كه
اين ملت اين گونه داوطلبانه و به حکم تکليف و وظيفه دينی و ملی و نه از روی اجبار فرمان
شاه و امير و خان قبيله به ميدان جنگ شتافته است كه اين وضعيت به ميزان وسيعی متأثر
از رهبری نظامی عالی امام راحل(ره) بوده است.
آنچه ذيالً می آيد بررسی فشرده و كوتاهی از رفتار ،خصائل و صفات امام راحل(ره)
صرفاً از ديدگاه تخصصی حرفهای در ترسيم نقش و ترسيم و تأثير فرماندهی عالی و
راهبردی (استراتژيك) ايشان بر نيروهای مسلح و رزمندگان ايران بوده است.
اگرچه ايشان يك نظامی حرفهای نبوده و فاقد تحصيالت آكادميك تخصصی نظامی و
تجارب حرفهای رزمی بوده و نمی توان و نبايد از چنين فردی توقع درك و هدايت عمليات
در سطح تاكتيکی را داشت ،اما به مدد توانايیهای رهبری ،بينش مذهبی ،اعتقادات انقالبی
* .سرتيپ 2مسعود بختياری.
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و دشمنشناسی در راهبرد و هدايت جنگ و در مسئوليت خطير «فرماندهی عالی و
استراتژيك نظامی» نظرات ،رهنمودها ،تدابير و فرامينی را به نيروهای مسلح كشور ،ملت و
دولت ابالغ فرمودند كه اوالً میتواند همواره در زمينه دفاع ملتهای مظلوم از هويت و
استقالل خود ،مشعل راه بماند و هم ظرفيت و عملکرد ايشان را در رده سرفرماندهی جنگ،
از منظر تخصصی نظامی تبيين نمايد.
حال با ذكر نمونهها و مثالهای چندی به اثبات اين مدعا میپردازيم :به اعتقاد بسياری
از خبرگان و كارشناسان و نظريهپردازان جديد امور مديريتی ويژگیهای خاص و الزم برای
يك مدير (فرمانده) موفق عمدتاً عبارتند از:
 )1به روز بودن :از نظر شناخت محيط درونی و بيرونی محيط و سازمان ،آيندهنگری كالن،
تهديدات و فرصتها.
 )2تحولپذیر بودن :به مفهوم تغيير و تطبيق ايدهها و نظرات و روشهای خود با آراء جديدتر،
تازهتر و پوياتر و پرهيز از دگماتيسم فکری.
 )3هنر به کارگیري همه کارکنان :به مفهوم ايجاد فضای مناسب برای بروز استعدادها و شركت
مشتاقانه همه كاركنان در فعاليتهای سازمان.
حركت در مسير رفتارشناسی امام راحل(ره) از آغاز خيزش انقالب اسالمی ايران تا
پايان دفاع مقدس هشت ساله گويای وجود ويژگیهای سهگانه فوق در ايشان است كه برای
وصول به اين منظور ،رفتار و عملکرد امام راحل(ره) را در چند دوران متفاوت ،قبل و پس از
انقالب در مورد ارتش و همچنين دوران دفاع مقدس بررسی میكنيم تا وسعت مديريت
استراتژيك و آينده نگری كالن ايشان را در نقش راهبرد و هدايت و فرماندهی كل نيروهای
مسلح مالحظه كنيم:
دوران اول :در كوران خيزش انقالب و پيروزی آن و سپس دوران اوليه پس از انقالب و
ناامنیهای داخلی كشور.
دوران دوم :از تجاوز عراق تا پايان هشت سال دفاع مقدس.
در دوران خيزش انقالب اسالمی يعنی سال  27امام(ره) با آگاهی كامل از نقش حياتی
نيروهای مسلح در امنيت ملی رفتار مناسب و پدرانهای توأم با احترام برای جلب اعتماد و



عالقه ارتش به انقالب اسالمی و گسست آن از رژيم شاهنشاهی و متقابالً گرايش به انقالب
به جای ضديت با آن به كار گرفتند.
در دوران اوليه بالفاصله پس از پيروزی انقالب ،حضرت امام راحل با دورانديشی عاقالنه
و با آگاهی از تهديدات متعدد و متنوع پيشرو ،عليرغم جوّ ضدارتش و عالقه و تالش همه
جانبه ای كه برای انحالل ارتش در فضای انقالبی ايران حاكم بود ،يك تنه و شجاعانه از اين
تفکر و اقدام خطرناك جلوگيری كرده و آن را به صورت نيروی مؤمن عالقمند به انقالب و
امنيت كشور در خدمت نگاه داشت و مانع از فروپاشی آن گرديد كه اين يك آيندهنگری
كامالً منطقی و استراتژيك محسوب

میگرديد1.

حاصل چنين بينش جامعی ،باقی ماندن نيروهای مخلص و مؤمن ارتش و فعاليتهای
ارزنده و حياتی آن برای حفظ امنيت داخلی و يکپارچگی كشور و حفاظت از نظام نوپا در
مقابل اقدامات مسلحانه ضدانقالب داخلی بود.
به طور كلی از تدابير نظامی راهبردی امام راحل در دوران اوليه و پرتالطم پس از
انقالب میتوان فهرستوار به موارد زير اشاره داشت .فرمان تاريخی امام در تعيين روز
29فروردين به نام روز ارتش ،اعالم مکرر همبستگی ارتش و مردم ،به كارگيری واژه «ارتش
مردمی» برای ارتش ،صدور فرامين متعدد و قاطع برای برقراری انضباط و رعايت سلسله
مراتب ،ارتقاء روحيه ،پرهيز دادن نيروهای مسلح از ورود به احزاب و كشاندن سياست به
سربازخانهها و اقدامات بسيار ديگر كه در واقع در حکم وظائف و مسئوليتهای يك فرمانده
در مديريت نيروی انسانی سازمان است.
از ديگر اقدامات امام راحل (ره) در مقام سرفرماندهی نيروهای مسلح ،صدور فرمان
قاطع اعزام يگانها يی از ارتش برای برقراری امنيت به مناطق غرب كشور و سركوب
ضدانقالب و به ويژه شکستن محاصره شهر پاوه بود .همچنين مخالفت و مبارزه جدی با
مدعيان تشکيل ارتش بیطبقه توحيدی همه و همه از نمونههای گويابی از به روز بودن،

به اشتباه عظيم دولت امريکا در فروپاشی نيروهای مسلح و امنيتی عراق پـس از سـقوط صـدام و نـاامنی و بـیثبـاتی
حاصل از آن توجه و با اين اقدام دورانديشانه و خردورز امام(ره) مقايسه شود.
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تحولپذيری و به كارگيری هنرمندانه افراد تحت فرماندهی است ،يعنی همان خصلتهای
سهگانه مديران استراتژيك كه قبالً ذكر آن رفت.
به طور كلی مسئوليتها و وظايف تمام ردههای فرماندهی در قالب چهار محور عمده
بيان میگردد كه عبارتند از :مديريت نيروی انسانی ،مسائل اطالعاتی و حفاظت اطالعات،
سازمان ،عمليات ،آموزش و امور لجستيکی.
بديهی است يك فرمانده در سطح استراتژيك و در مقام فرماندهی كل قوا ،مسئوليت
اعالم جنگ ،پذيرش آتش بس و عقد صلح ،اعالم دكترين و استراتژی نظامی ،صدور راهنمای
كلی طرحريزی عمليات ،هدايت عمليات مشترك و مركب و هماهنگ نمودن عمليات نظامی
با سياستهای داخلی و خارجی كشور و به ويژه قرار دادن حمايت مردم و ظرفيتهای
صنعتی و اقتصادی و علمی كشور در پشتيبانی از جنگ از وظايف بسيار خطير و هوشمندانه
خاص اوست كه ذيالً به مباحثی از اين موارد در دوران جنگ تحميلی پرداخته میشود.
دکترین نظامي

دكترين نظامی در يکی از مفاهيم خود به معنای تفکر مبنا و اصول و قواعد بنيادين
برای تبيين و طرحريزی اقدامات و فعاليتهای نيروهای مسلح يك كشور در پشتيبانی از
منافع ملی و حمايت از سياست های داخلی و خارجی يك كشور در صلح و جنگ بوده و در
واقع مبنای ساختار ،تجهيز ،آمايش ،آموزش و روشهای تاكتيکی و عملياتی قرار میگيرد.
دكترين نظامی ايران قبل از انقالب را میتوان به صورت قرار داشتن در اردوگاه بلوك
غرب و تبعيت كلی از سياست های دفاعی و امنيتی اين بلوك در منطقه دانست كه با انقالب
اسالمی دگرگون گشت ولی حسب آرمانها ،ايدهها و نظرات و تدابير انقالبی امام راحل(ره)
ايران با گسستن از اردوگاه شرق و غرب به نوعی دكترين دفاعی مستقلی را جايگزين
دكترين پيشين نموده و ساختار نوينی را برای نيروهای مسلح با اتکاء به نيروی انسانی
مکتبی ،متعهد ،شهادت طلب و ايثارگر بيش از اتکاء به تجهيزات و برخورداری از حمايت
خارجی و بر اساس مالكهای كلی زيرين تبيين نمودند.



مدیریت مكتبي در فرماندهي


ساختار مكتبي

الف) استقالل نظامی :به مفهوم استقالل سياسی و خودكفايی فنی و تجهيزاتی.
ب) منع ورود گرايشات مختلف سياسی به پادگانها و دخالت نکردن نظاميان در
سياست.
 رعایت سلسله مراتب نظامی منطبق بر اصول اسالمی.
 وحدت رویه در بين تمامی نهادهای نيروهای مسلح.
 دارا بودن پایگاه مردمي ضرورت تالش نيروهای مسلح برای جلب و حفظ حمايت
مردم از خود و حضور فعال ملت در صحنه.
 در همين راستا اوصاف نظاميان از نگاه حضرت امام عبارت است از:
 ایمان به خدا به عنوان برترين محرك حركت و قدرت و روحيه رزمنده مسلمان.
 بینش و آگاهي :بصيرت و بينش مدافعان نه تنها بازوی ايمان كه افزاينده توان آنان
است.
 صبر و پایداري در مقابل سختیها و تهديدات دشمنان و مصائب ميدان جنگ برای
ادامه نبرد.
 اطاعت پذیري :چون مافوق ،الگوی تمام عياری از جهت معنوی و تخصصی است و از
نظر شجاعت برجستهترين افراد مجموعه خود است اطاعت پذيری از او تکليف است
و امام راحل به تعبيری فرماندهان را «اولی االمر» دانستهاند1.
 اطاعت از رهبري همه اقشار بايد حقوق فرمانده كل قوا را رعايت كنند كه بزرگترين
حق او اطاعت خالصانه و با تمام توان از اوست.

 اخالص

شهادت طلبي

صحيفه نور ،ج ،16ص .117
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کارکرد دکترین نظامي امام راحل(ره) در دفاع مقدس

همانطور كه قبالً بيان شد دكترين نظامی امام راحل را میتوان دكترين دفاعی
بازدارنده و مستقل از شرق و غرب دانست .در اين دكترين كسب اهداف و اجرای راهبردهای
دفاعی ،امنيتی به طور عام شامل همه سازمانها ،نهادها ،اقشار و آحاد مختلف كشور
میشود .اگرچه اساساً مأموريت دفاعی از مرزهای زمينی ،هوايی و دريايی و حراست از كيان
كشور و نظام ،به طور اخص در حوزه مسئوليت نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران قرار
دارد و دارا بودن فناوری تقويت بنيه دفاعی ،تأمين نيازمندیهای تخصصی و فنی و حتی
طراحی الگوهای دفاعی غيرنظامی از وظائف مهم و اصلی آنها بشمار میرود ،اما همه مردم
كشور در اين دفاع مشاركت دارند و دفاع ،تکليف آحاد مردم است نه فقط نيروهای مسلح.
نمونه مشخص دفاع به طور عام از منظر امام راحل(ره) ،بسيج نيروهای مردمی است كه
نيروهای غيرنظامی متمركز با تجارب الزم آموزشی نظامی و دفاعی میباشند .ماهيت
نيروهای مسلح در نظر امام راحل(ره) تنها در تسليح گروهی از افراد يا تشکل و سازمان
نظامی خاص خالصه نمیشود ،بلکه بر پايداری و مقاومت عمومی استوار است .ايشان برای
تسليحات و تجهيزات نقش ابزاری و وسيلهای قائل بوده و تکيه صرف نيروهای مسلح را بر
ابزارهای نظامی ،موجب شکست و ناكامی در دستيابی به اهداف میدانستند.
بديهی است كه دشمنان در عرصه پيکار با موجوديت ،استقالل و آزادی يك ملت ،از
روشهای مختلفی استفاده میكنند .گاه با تحريم اقتصادی ،زمانی با محاصره سياسی و
جنگ روانی و تبليغا تی و گاهی از سر قلدری و زورگويی هم با تجاوز نظامی اهداف سياسی و
اقتصادی خود را پی میگيرند.
دشمنان انقالب اسالمی دقيقاً همه اين راهها و حربهها را عليه نظام مقدس جمهوری
اسالمی ايران به كار گرفتند .اما حضرت امام راحل(ره) به عنوان رهبر و هدايتگر نظام
خردمندانه ،شيوههای مبارزه با اهداف دشمنان را در هريك از عرصههای سياسی ،اقتصادی،
اجتماعی و نظامی مشخص میفرمودند.
در حوزه نظامی (كه مورد خاص بحث ما میباشد) و در دفاع مقدس و سركوب تجاوز
عراق از سوی امام راحل(ره) اهداف و روشهاي مقابله دقيقاً مشخص گرديد كه در دو بخش
«اهداف» و «راهبردها» به آن میپردازيم.



الف) اهداف دفاع نظامي در مقابل تجاوز نظامی عراق و ساير دشمنان:
دفع تجاوز دشمن

در انديشه اسالمی جنگ اساساً اصالت ندارد اما اگر كسی يا دولتی اقدام به تجاوز
كند وظيفه همه مسلمانان است كه برای دفع تجاوز به منظورهای زيرين قيام كنند1:
 حفظ

اسالم2

 دفاع از مرزهای جغرافيايی و تماميت ارضی
 دفاع از شرف ملت و استقالل
 تنبيه متجاوز و جبران

كشور6

او9

خسارت2

ب ) راهبردهاي دفاع نظامي

شيوههای متداول و تخصصی دفاعی از ديدگاه تاكتيکی و آئينها و آموزههای خاص در
ميدان نبرد از وظايف و تخصصهای فرماندهان و ستادهای تابعه است و ممکن است
فرماندهی كل كمتر وارد اين حوزه گرديده و آن را به عهده فرماندهان يگانهای عملياتی
قرار دهد كه امام راحل عمدتاً اين روش را برگزيدند ،اما تعيين استراتژی نظامی و
سياستهای كلی دفاعی را تعيين فرمودند كه میتوان به شرح زير بيان كرد:


آمادگي رزمي:

 )1شامل آمادگی جسمی ،مهارت نظامی و دارا بودن تجهيزات الزم.
 )2آمادگی روحی :امام میفرمايند ما در دفاع مأمور به وظيفه هستيم نه مأمور به
نتيجه3.
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بسیج همگاني براي تقویت بنیه دفاعي

اگرچه سپاه و ارتش بازوان اصلی قدرت دفاعی كشور هستند ،اما حضور عام مردم
بزرگترين منبع استراتژی دفاعی است و دو ويژگی «خودكفايی نظامی» و «دشمن-
شناسی» از خصايص بارز آن است.
رفتار شناسي فرماندهي امام راحل(ره) در جنگ تحمیلي

با به غرش درآمدن طبل جنگ توسط رژيم بعثی عراق ،نخستين گام و بارزترين صفت
فرماندهی كه حضرت امام راحل(ره) ،باالترين مقام مسئول نظامی و رهبری كشور ،از خود
نشان دادند خونسردی و خويشتنداری چشمگير ايشان در مقابل تجاوز غافلگيركننده عراق
آن هم در بحبوبه انبوه بحرانهای داخلی و فشارهای خارجی پس از انقالب بود كه نشان از
اعتماد به نفس تصورناشدنی امام داشت و در واقع الگوی بسيار ارزشمندی برای همه
فرماندهان و مسئولين ردههای پايينتر بود كه موجب ايجاد آرامش روانی در سطوح مختلف
كشور از نهادهای نظامی و سياسی گرفته تا عامه مردم گرديد و از هيجان و بهم ريختگی و
دستپاچگی تا حدود بسيار زيادی جلوگيری كرد و اين خويشتنداری و اعتماد به نفس نمونه
گويايی از خصائل و صفات يك فرمانده عالی نظامی است.
در  29/3/61يعنی همان آغاز تجاوز عراق به ايران ،امام طی پيامی فرمودند «نبايد با
خيال اينکه جنگی شروع شده دست و پای خودمان را گم كنيم ،يك دزدی است كه آمده
يك سنگی انداخته و فرار كرده رفته سرجايش ،اآلن هم دولت ايران مشغول شده كه جواب
آنها را بدهد»
در واقع اين گفتار امام ،ضمن ارائه يك الگوی برجسته از رفتار و آرامش فرماندهی
عالی نظامی ،استراتژی و دكترين نظامی ايران را نيز در مقابل عراق اعالم میدارد كه ايران
جواب متجاوز را خواهد داد كه نمادی از نپذيرفتن تجاوز و سازشناپذيری با خواستهها و
استراتژی دشمن است.
در گام بعدی ،امام راحل(ره) به ارائه اطالعات در سطح استراتژيك پرداخته و علل
تحميل جنگ توسط عراق به ايران را تبيين فرمودند« :توجیه و برآورد اطالعاتي» .در اين



برآورد اطالعاتی استراتژيك ،مقابله استکبار جهانی با اسالم بپاخواسته به دست عراق ،مقابله
با قيام مسلمانان عليه رفتار متکبرانه غرب و شرق ،جلوگيری از نفوذ اسالم ناب به ديگر
كشورهای مسلمان ،تالش ابرقدرتها برای حفظ منافع خود در منطقه ،ناآگاهی از وضعيت
ايران و نهايتاً تصرف مناطق نفتی ايران و سرنگونی نظام نوپای اسالمی را علل اساسی اين
تجاوز برشمرده و صدام حسين را آغازگر جنگ دانستند.
امام راحل(ره) سپس در بيان استراتژی نظامی ايران در قبال تجاوز و چگونگی مقابله با
آن تحت عنوان هویت ما در جنگ تحمیلي ضمن اعالم اينکه جنگ ايران و عراق يك جنگ
عقيدتی ـ سياسی است ،نه ادعاهای به ظاهر ارضی عراق از ايران ،شكل جنگ را كه عمدتاً
برای سركوب انقالب ايران به راه افتاده بود يك جنگ گره خورده با انقالب دانسته و بيان
فرمودند كه:
جنگ ما يك جنگ دفاعی است و جنگ دفاعی يك تکليف است و دفاع يك حركت
عقالنی است.
ايمان و ايثار رزمندگان و شهادتطلبی آنان حاصل انقالبی بودن جنگ به صورت يك
قوه الهی عامل اساسی دفاع ما است.
پای بندی به اصول اخالقی و عمل به قواعد اسالمی در تکاليف جنگی ضروری
است.
جنگ ما مردمی است و همه اقشار و طبقات در جنگ حضور دارند.
در ادبيات نظامی میتوان نکات فوق را همان «راهنماي طرحریزي» به شمار آورد .در
اوج گيری جنگ در سال اول (33ـ )29امام راحل(ره) در مقام فرمانده كل قوا ،با مالحظه
مصالح كشور در بحبوبه عمليات حتی در عزل رئيس جمهور وقت و مسئول هدايت جنگ به
علت به وجود آمدن ناهماهنگی های سياسی و نظامی در سطح كشور و در يك شرايط بسيار
خطير درنگ نکردند و گذشته از آن اعمال تروريستی و خرابکاریهای كمرشکن ضدانقالب
مسلح داخلی را تحمل كرده و با اعالم استراتژی ملی تحت عنوان «جنگ در رأس امور است»

و اعالم موضع قطعی ايران در صحنه بين المللی و برای مجامعی مانند سازمان ملل متحد با
بيان «جنگ تا رفع فتنه» مانع از اين شدند كه مشکالت و موانع داخلی و رقابتها و

 329معارف جنگ

چالشهای سياسی گروهكهای معاند و آشوب و آتش در پارهای از مناطق غرب كشور و
تحميل تحريمهای نظامی ،سياسی و اقتصادی و فشارهای خارجی به كشور بتوانند بر جريان
جبههها و عزم استوار و اراده خللناپذير رزمندگان و خواست ملی مبنی بر آزادسازی مناطق
اشغالی ،رفع تجاوز و سركوب متجاوز ،تزلزل و ترديد و ناهماهنگی ايجاد نمايد و در واقع
استراتژی ملی و نظامی ايران را با عزمی استوار همچنان دنبال كردند و حتی شهادت عالی
رتبهترين فرماندهان ارتش را در سانحه سقوط هواپيمای سیـ 163و ترورهای متعدد
مقامات بلندپايه كشوری ،تأثيری نه تنها در اراده آهنين فرماندهی كل ايجاد نکرد ،بلکه
ايشان را هر لحظه در اجرای خواستههای بر حق ايران مبنی بر پذيرش آتشبس مشروط به
آزادسازی كل مناطق اشغالی و عقبنشينی كامل نيروهای دشمن و متجاوز شناخته شدن
رسمی عراق ،تنبيه متجاوز و جبران خسارت استوارتر میكرد (رعايت اصل هدف از اصول
جنگ).
امام در اين زمينه به اساسیترين زمينههای پيشبرد راهبرد ملی و نظامی توجه خاص
مبذول میداشتند و همانا از دميدن روحيه استقامت و رزمندگی و اميدواری در رزمندگان و
ملت ايران و اشاره به امدادهای خداوندی به خاطر بر حق بودن ايران و ادای تکليف در مبارزه
با تجاوز ،لحظهای فروگذار نمیكردند و در سال اول جنگ با اعالم تدبير عملياتی «حصر

آبادان باید شكسته شود» استراتژی عمليات قاطع و صريح و روشنی را نيز برای كسب برتری
بر ماشين جنگی دشمن و به شکست كشاندن استراتژی متجاوز به نيروهای مسلح ابالغ
فرمودند.
نکته شايان توجه در تمامی اين موارد ،عالوه بر توكل خالصانه امام به حول و قوه الهی و
اعتقاد راسخ به پيروزی نهايی حق بر باطل ،از منظر نظامی مشاورت دائمی و مستمر با فرماندهان
و مسئوالن بلندپايه لشکری و مسئوالن طراز اول كشوری ،برای دريافت نظرات كارشناسی آنان
برای تصميمگيری و صدور تدابير و استراتژيك خود بود و اين امر نشان میدهد كه حضرت امام
مفهوم اساسی «روش فرماندهي و ستاد» را در سطح كالن ،همراه در نظر داشتند.
فرماندهان درگير در جنگ ،مداوماً با خطرات ،تهديدها و مشکالت متنوعی روبرو
هستند كه بخشی از اين مشکالت فيزيکی هستند مانند نيازهای روزافزون لجستيکی يا



مشکالت شخصی نيروی انسانی يا تغييرات غيرمنتظره در صحنه رزم .اما بخش ديگری از
مشکالت فرماندهان حضور احساسات روحی و روانی آنان است ،از جمله تأثر خاطر به سبب
تلفات و ضايعات وارده ناگزير بر نيروهای انسانی تحت فرماندهی آنان كه برای فرماندهان
سخت دردناك و غم انگيز است زيرا هر يك از رزمندگان در واقع در حکم فرزندان فرماندهان
به شمار می آيند .حضرت امام راحل(ره) نيز در سطح عالی فرماندهی خود از اين امر
مستثنی و فارغ نبودند و از شهادت رزمندگان در جبههها و وضعيت خانوادههای آنان ،درد و
غمی جانکاه در دل ايشان مینشست و بارها و به طرق گوناگون اشاره میفرمودند كه:
«من به همه عزیزاني که خانه و کاشانه و جگرگوشگان خود را در این حوادث و میدان-
هاي کارزار از دست دادهاند عرض ميکنم که یقیناً شما احساس همدردي و رنج این
خدمتگذار و پدر پیر خود را درك ميکنید .من ویراني خانه و شهر شما را ویراني خانه خود و
شهادت و جراحت عزیزان و فرزندان شما را جراحت و شهادت فرزندان خود ميبینم .اما شما
را به صبر و مقاومت سفارش ميکنم».

آخرين فراز بيانات فوق ،كماكان نشاندهنده روحيه محکم و عزم خللناپذير فرماندهی
عالی نظامی ايران در ادامه و اتمام مأموريت و وصول به هدف میباشد كه سرمشق و الگويی
بسيار ارزنده برای ردههای ديگر فرماندهان است كه میبايستی عليرغم همه مشکالت و
موانع موجود فکر و ذكری جز درهم شکستن ميل جنگجويی و به شکست كشاندن استراتژی
حريف نداشته باشند.
امام در راستا ی هدايت استراتژی جنگ ،همواره اوامر و تذكرات قاطع و بهنگامی را به
نيروهای مسلح ،برای انجام مأموريت داشتند و همچنين در حمايت جبههها از نظر نيروی
انسانی و امور لجستيکی مصوبات و فرامين متعددی صادر فرمودند .پذيرش تشکيل
قرارگاههای عملياتی ،جابهجايی نيروهای عمده از مناطق سرزمينی به مناطق عملياتی،
احضار نيروهای احتياط و بسيج ،اوامر مؤكد مبنی بر همکاری ارتش و سپاه ،صدور فرمان
مبنی بر تشکيل  6نيرو برای سپاه پاسداران ،تأكيدات فراوان به دولت برای پشتيبانی از
جبهه ها ،قرار دادن نيروی بسيج مستضعفين در اختيار سپاه پاسداران نمونههايی از اين
دست از فرامين استراتژيکی فرماندهی عالی نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران برای
افزايش بنيه دفاعی و كارآيی نيروهای رزمنده بود.
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مسئله پذيرش آتشبس ،پس از عمليات بيتالمقدس و فتح خرمشهر كه امام پس از
مشاوره فراوان با فرماندهان نظامی و مسئوالن سياسی كشور و بررسی كليه جوانب امر اتخاذ
میفرمودند در واقع نمونه ديگری از كاربرد روش «فرماندهي و ستاد» آن هم در سطحی باال
و استراتژيك است و به قرار گفتهها و نقل قولها ،امام نظرات فرماندهان نظامی و كارشناسان
سياسی را بر نظريه خويش مقدم شمرده و نهايتاً پيشنهادات آنان را توأم با ارائه رهنمودهای
ارزندهای برای ادامه جنگ پذيرفتند.
يك نمونه ديگر از نگاه كامالً نظامی امام راحل را میتوان در عمليات معروف فتحالمبين
مالحظه كرد .روز قبل از آغاز عمليات فتحالمبين با توافق دو فرمانده اصلی جنگ يعنی شهيد
سپهبد علی صيادشيرازی و برادر محسن رضايی ،در بعدازظهر روز  31/1/1آقای محسن رضايی
ضمن شرفيابی اضطراری به حضور امام و گزارش وضعيت جبههها ،از امام درخواست مینمايند
برای آغاز آفند نيروهای ايرانی در جبهه فتحالمبين استخاره نمايند .امام راحل(ره) در پاسخ
میفرمايند اگر شما پيشبينی و تهيههای الزم را برای عمليات كردهايد كه ديگر نيازی به
استخاره نيست ،برويد و كار خود را عملی كنيد اما برای تبرك میتوانيد به قرآن توسل جوئيد.
اين امر نشان میدهد كه حضرت امام(ره) عليرغم مقام عالی معنوی و عرفانی خود،
چگونه مانند يك فرمانده نظامی عملگرا بودهاند.
نمونه ديگری از بينش نظامی استراتژيك امام عالوه بر بينش سياسی و درك اوضاع
بينالمللی و ترفندهای استکبار ،دستور بازگشت نيروهای اعزامی ايران به لبنان از ابتدای راه و
پس از آغاز هجوم رژيم صهيونيستی به جنوب لبنان بود .عراق برای رهايی از فشار نظامی ايران
پس از فتح خرمشهر با ترفند برقراری آتشبس با ايران دعوت از ديگر كشورهای مسلمان برای
مبارزه دستهجمعی با تجاوز رژيم صهيونيستی را مطرح كرد كه البته اجرای آتشبس با ايران
طبق همان شرايط مورد نظر عراق بود كه قبالً گفته شد هرگز مورد قبول ايران نبود .در چنان
زمان هيجانآلود و فضای سياست زدهای كه تعدادی از فرماندهان و سياسيون هم از روی
احساسات و هيجان متمايل به اين امر شده بودند امام با درك صحيح از وضعيت صحنه بينالملل
برای منصرف كردن ايران از ادامه عمليات عليه دشمن ،با اعالم شعار «راه قدس از کربال ميگذرد»

و بيان اينکه تا همه كشورهای مسلمان نيرو به جبهه اسرائيل اعزام نکردهاند ايران به تنهايی به



اين كار اقدام نمیكند ،در واقع ترفند سياسی نظامی دشمنان را خنثی نموده و ادامه جنگ تا
شکست كامل استراتژی تجاوزكارانه عراق به ايران را در اولويت كارها قرار دادند.
از ديگر اقدامات راهبردی نظامی امام راحل(ره) در نقش فرمانده كل نيروهای مسلح
اعالم تذكرات ،اخطارها و هشدارهای سياسی و به خصوص نظامی به نيروهای خودی و
دشمن است كه در اين موارد میتوان به نمونههای زيرين اشاره كرد:
 تذكر به نيروهای مسلح خودی در باب حفظ روحيه ،استقامت و اتحاد و انسجام
هرچه بيشتر.
 هشدار به مخالفين داخلی و ضدانقالب در مورد انتقادات و كارشکنیهای
آنان.
 هشدار به مردم و ارتش عراق.
 هشدار به دولتهای منطقه به خصوص حاميان صدام و دعوت از كشورهای اسالمی برای
مقابله با صدام.

 بيان جنايات رژيم بعثی عليه مردم عراق.
 بيان جنايات رژيم بعثی در ايران عليه مردم بیدفاع به صورت بمباران شهرها
و مراكز غيرنظامی و مسکونی.
 هشدار به نير وهای خودی به ويژه نيروی هوايی برای پرهيز از وارد كردن
صدمه به غيرنظاميان و تأسيسات غيرنظامی و مناطق مسکونی.
پذيرش قطعنامههای صادره از شورای امنيت (تقريباً به استثنای قطعنامه )299و
پيشنهادات آتشبس ميانجیگران بينالمللی مانند ضياءالحق رئيس جمهور وقت پاكستان،
احمد سکوتوره رياست جمهوری غنا ،حبيب شطی دبير كل اتحاديه عرب ،پرز دوكوئيار دبير
كل سازمان ملل متحد و عدهای ديگر و نپذيرفتن قطعنامههای شورای امنيت مبنی بر
برقراری آتشبس فوری از نظر امام پذيرفتنی نبود ،زيرا پذيرش هريك از اين قطعنامهها و
پيشنهادات در زمان خود در شرايطی بود كه هنوز مناطق وسيعی از ايران در اشغال نيروهای
متجاوز قرار داشت كه در مذاكرات آتشبس بدون ترديد كفه امتيازدهی را به سود عراق
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سنگين میكرد ،بنابراين تا فراهم آمدن زمينهای كامالً مساعد و مناسب در جبهههای جنگ
پذيرش آتشبس در وضعيت موجود از نظر نظامی به سود ايران نبود.
از سوی ديگر موافقت با سازماندهیهای كالن و استراتژيك در نيروهای مسلح برای
تسهيل امورات مربوط به فرماندهی و كنترل مانند تشکيل قرارگاه خاتم االنبياء(ص) و
انتصاب آقای خامنه ای و سپس آقای رفسنجانی به عنوان فرماندهان اين قرارگاه و تصويب
پيشنهادات اين ستاد ،اقدامی نظامی در سطح كالن به شمار میرود.
پذيرش قطعنامه 299در مرداد  1637در وضعيتی صورت گرفت كه در صحنه
بينالمللی و منطقهای همه چيز و همه امور به زيان ايران پيش میرفت و خطرات بسيار
خطيری را متوجه اساس كشور و نظام كرده بود .حمايتهای بیدريغ و همهجانبه استکبار
شرق و غرب از ديدگاه های سياسی ،اقتصادی و تجهيزاتی از عراق و متقابالً تشديد تحريم
ايران ،و به ويژه احتمال بسيار زياد كاربرد سالحهای شيميايی عليه شهرهای ايران توسط
صدام ،شدت گرفتن جنگ نفتكشها و مشکالت اقتصادی كمرشکن برای دولت جمهوری
اسالمی ،حضور ناوگان امريکا در خليج فارس و اقدامات خصمانه آن عليه سکوهای نفتی و
ناوگان نيروی دريايی ايران از سوی امريکا ،بخش كوچکی از فشارهای عظيم بينالمللی بود
كه برای جلوگيری از شکست عراق وارد میشد و امام پس از رايزنیهای مفصل با مسئوالن
بلندپايه كشوری و لشکری و دريافت پيشنهادات ،خواستهها ،نيازمندیها و تطبيق آنها با
امکانات و مقدورات موجود ،نهايتاً در زمانی بسيار حساس ،به عنوان فرمانده عالی جنگ
قطعنامه آتشبس را پذيرفتند كه همه چيز به ضرر و زيان ايران ممکن بود تمام شود.
آزادسازی مناطق اشغالی و بيرون راندن متجاوز و از همه مهمتر با شکست مواجه كردن
استراتژی متجاوز و حاميان او در تجاوز نظامی به ايران و در شرايطی كه نظام جمهوری اسالمی
ايران به عنوان يك قدرت برتر در منطقه تثبيت گرديده بود نشانههای بارزی از پيروزیهای
بدست آمده طی هشت سال دفاع بودند .لذا میتوان پذيرش قطعنامه 299را از ديدگاه نظامی
اقدامی به موقع و در شرايطی كه مناطق اشغالی آزاد شده بودند به حساب آورد.



نتیجه

اگر آزادسازی مناطق اشغالی و به شکست كشاندن استراتژی عراق در تجاوز به ايران
را بزرگترين و اساسیترين پيروزی در اين جنگ طوالنی برای ايران بدانيم ،بدون شك
فرماندهی عالی نظامی الهی امام و بينش و زيركی و موقعشناسی خاص ايشان به عنوان
فرمانده عالی نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران ،يکی از محوریترين مؤلفههای
پيروزی بوده است.
«پایان»
مآخذ
1ـ كتاب صحيفه نور
2ـ كتاب انديشههای دفاعی امام

جلدهای  16و 13
انتشارات نشر افکار امام خمينی(ره)
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فرازهایي از پیامها و فرمایشات امام راحل(ره) به مناسبت پیروزيهاي رزمندگان نیروهاي
مسلح جمهوري اسالمي ایران در جبهههاي مختلف که عالوه بر جنبههاي نظامي راهبردي،
حاوي نكات و مفاهیم عارفانه بسیار عمیقي ميباشند.

ما و ملت اسالمي ما جنگجو و هجومگر نبودهایم و نیستیم و از این جنگ تحمیلي
هم خوشمان نميآمد و کراهت داشتیم ...در عین حالي که ما از جنگ گریزان هستیم،
لكن دفاع ،که حق هر انساني است و واجب است بر هر انساني دفاع از خود و دفاع از
کشور خود و دفاع از دین خود ،ما به عنوان دفاع در مقابل این قدرتها ایستادهایم.
جنگ ما دفاع است ،هجوم نیست.

1

برقواي مسلح اسالمي ،از ارتش سپاه ،بسیج و سایر قواي نظامي و انتظامي تا نیروهاي مردمي
در جبهه و پشت جبهه است که چون سیلي خروشان مزدوران جبهه را از کشور اسالميشان برانند
و ایران عزیز را از این خس و خاشاكها پاك نمایند ،و بدانند که نیروي ایمان پیروز است.

2

...آنچه براي این جانب غرور انگیز و افتخار آفرین است روحیه بزرگ و قلوب سرشار از ایمان
و اخالص و روح شهادت طلبي این عزیزان که سربازان حقیقي ولياهلل االعظم ارواحنا فداه
هستند ميباشند و این است فتح الفتوح .من به ملت بزرگ ایران و به فرماندهان شجاع قبل از
آنكه پیروزي شرافتمندانه و بزرگ خوزستان را تبریك بگویم ،وجود چنین رزمندگاني که از دو
جبهه معنوي و صوري و ظاهر و باطن از امتحان سرافراز بیرون آمدهاند ،تبریك ميگویم .مبارك
باد بر کشور عزیز ایران و بر ملت شریف ایران که چنین رزمندگاني قدرتمند و عاشقاني چنین
محو جمال ازلي و سربازاني چنین دلباخته دوست که شهادت را آرزوي نهایي خود و جانبازي در
راه محبوب را آرمان اصیل خویش ميدانند .افتخار بر رزمندگاني که جبهههاي نبرد را با مناجات
خویش عطرآگین نمودهاند...

3

 .1سخنرانی در جمع دانشجويان دانشکده افسری و پرسنل هوانيروز ( )33/9/11؛ صحيفه امام ،ج ،12ص933ـ.931
پيام به ملت ايران ( )33/3/27؛ صحيفه امام ج 12ص291
پيام امام خمينی(ره) به مناسبت عمليات طريقالقدس (.)33/9/9


مناجات خویش و راز و نیاز با محبوب خود عطرآگین نمودهاند فخر و عظمت بر جوانان
عزیزي که در راهي قدم برداشته و پاسداري از مكتبي ميکنند که شكست ناپذیر و سرتا پا
پیروزي است.

1

حصر آبادان باید شكسته شود.
فتح خرمشهر فتح خاك نیست فتح ارزشهاست.

2

خدا خرمشهر را آزاد کرد.
با توجه به نظر تمامي کارشناسان سیاسي و نظامي سطح باالي کشور ،که من به تعهد و
دلسوزي و صداقت آنان اعتماد دارم ،با قبول قطعنامه و آتشبس موافقت نمودم و در مقطع
کنوني آن را به مصلحت انقالب و نظام ميدانم.

3

اینجانب در حالي که به حسب اخبار موثق ميدانم ملت و قواي مسلح ما با آوارگان
به طور اسالمي و انساني رفتار ميکنند ،از همه آنان ميخواهم که با اسرا ،خصوصاً
مجروحین و مصدومین آنان هر چه بیشتر محبت و خدمت کنند.

4

اینجانب در حالي که به حسب اخبار موثق ميدانم ملت و قواي مسلح ما با آوارگان به
طور اسالمي و انساني رفتار ميکنند ،از همه آنان ميخواهم که با اسرا خصوصاً مجروحین و
مصدومین آنان هر چه بیشتر محبت و خدمت کنند.

1

تنها در جنگ بود که صنایع نظامي ما از رشد آنچناني برخوردار شد.

7

پيام امام به فرماندهان نيروها به مناسبت عمليات طريقالقدس.
به مناسبت فتح خرمشهر.
پيام به ملت ايران ()37/9/29؛ صحيفه امام ،ج ،21ص92ـ.93
پيام به ملت و ارتش عراق ()29/7/12؛ صحيفه امام ،ج ،16ص.227
همان.
پيام به روحانيون ،مراجع ،مدرسين ،طالب و ائمه جمعه و جماعت ()37/12/16؛ صحيفه امام ،ج ،21ص.296
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نیروي زمیني قهرمان که در حقیقت در تمامي حوادث در نوك پیمان حمالت
ناجوانمردانه دشمنان بوده است ،به حق چهره راستین و شكستناپذیر و استوار خویش در
دفاع از مرزهاي غرب و جنوب و شمالغرب با آن همه خصوصیات جغرافیایي و با سرما و
گرماي طاقتفرساي مناطق ،آن هم با کمبودها و محاصرهها کار آساني نبوده است.

1

نیروي دریایي نیز همچون سایر نیروها بحمدهلل در آبهاي خلیج فارس و مرزهاي آبي
کشور در عرصه دفاع مقدس از کشور اسالميمان چون نگیني درخشنده است و بر عرشه
کشتيِ افتخار و صالبت خود استوار ایستاده است .رویارویي آنان با نیروي دریایي دشمن و
آنهمه افتخارات رزم و رشادت و شهادت و نیز کنترل و بازرسي کشتيهاي در خلیج فارس
و تنگه هرمز و مهمتر از همه نبرد قهرمانانه آنان در برابر امریكاي متجاوز و حضور جدي
آنان در آبهاي بینالمللي نشانه اقتدار و اعتبار این نیروي بزرگ و سرافراز است و ملت
ایران باید به چنین ارتش مؤمن و وفاداري افتخار کند.

2

شجاعتها و رشادتهاي بينظیر نیروي هوایي و هوانیروز و خلبانان دالور در نفوذ به
اعماق خاك دشمن و رویارویي با مدرنترین امكانات اهدایي استكبار به صدامیان و دفاع از
حریم هوایي کشور نشانه تعهد ،عشق و ایمان آنان به خدا و اسالم و میهن اسالمي است.
مهیا نگه داشتن و تعمیر و بازسازي ادوات و ابزار پیچیده هواپیماها و رادارها و سالحهاي
ضدهوایي و موشكها و پدافند از کشور دلیل مهارت و تخصص و ارزشهاي علمي واالي
این عزیزان است که خداوند بر توان و ایمان آنان بیفزاید.

3

پيام به ملت ايران و نيروهای مسلح ()39/1/29؛ صحيفه امام ،ج ،21ص.623
همان ،ص.627
همان ،ص.623

امام خمينی (ره) و دفاع مقدس


امام خمیني(ره) و دفاع مقدس
مقدمه

امام خمينی(ره) رهبر كبير انقالب اسالمی و بنيانگذار و عالیترين شخصيت جمهوری
اسالمی ايران ،جايگاه مهمی در دفاع از آرمانهای انقالب به ويژه دفاع مقدس دارد.
شخصيت ايشان ذوابعاد و چندوجهی است .امام خمينی مرجع تقليدی جامع الشرايط ،اسالم
شناس ،فقيه ،عارف ،سياستمدار ،جامعه شناس ،رهبری حکيم و آگاه بود .او وقتی انقالب
اسالمی را رهبری كرد و حکومت جمهوری اسالمی را بدون اتکا به قدرتهای پوشالی شرق
و غرب بنيانگذاری كرد ،میدانست كه اين قدرتها او را راحت نخواهند گذاشت و عليه
اقدامات و آرمان های او دسيسه خواهند كرد .بنابراين از همان ابتدا انديشه دفاع از انقالب را
در سر داشت .اعتقادات حضرت امام(ره) كه از مجموعه آثار ايشان قابل مطالعه است،
برداشتی ناب ا ز اسالم است .ايشان از زمره فقهايی هستند كه به حاكميت احکام اسالم در
جوامع انسانی در زمان غيبت قائلند و دين و سياست را از هم جدا نمیدانند.
اندیشه دفاعي حضرت امام خمیني(ره)

حضرت امام(ره) معتقدند مذهب و مکتبی كه فاقد انديشه دفاعی است ،ناقص است.
چرا كه دفاع الزمه حيات ملی و ابزاری برای بقاء فردی و اجتماعی و توسعه سياست و اداره
جوامع انسانی است .حضرت امام(ره) برای اثبات اين مدعا مصاديقی از روش انبيای الهی و
ائمه معصومين عليهم السالم را ذكر مینمايند .در گفتمان امام خمينی(ره) ،بت شکنی
حضرت ابراهيم(ع) ،مقابله حضرت موسی(ع) با فرعون و تشکيل حکومت بنی اسرائيل و
همچنين تشکيل حکومت پيامبر اسالم(ص) بعد از هجرت در مدينه ،حکومت حضرت
علی(ع) و امام حسن(ع) در كوفه ،نمونههايی از رفتار سياسی پيامبران الهی و امامان معصوم
عليهم السالم است كه مورد استناد قرار میگيرد .بنابراين امام راحل عظيمالشأن(ره) بعد از
تشکيل حکومت ،برای دفاع آماده بودند.

* .سرتيپ ستاد سيد ناصر حسينی.
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راهبردهاي دفاعي حضرت امام در نیروهاي مسلح

حضرت امام(ره)  37روز بعد از پيروزی انقالب اسالمی ،ارتش را بازوی دفاعی انقالب و
جمهوری اسالمی ايران معين كرده و ضمن ارائه برنامههايی برای استحاله ارتش شاهنشاهی
و تبديل آن به ارتش جمهوری اسالمی روز  29فروردين 1629را روز ارتش نام نهاد و فرمان
دادند كه ارتش در مقابل مردم و مسئوالن نظام به رژه بپردازد .ايشان در ادامه برای حفظ
امنيت داخل كشور و پاسداری از انقالب در ارديبهشت همان سال سپاه پاسداران انقالب
اسالمی را پايهگذاری كرده و در تاريخ پنجم آذرماه  1629نيز فرمان بسيج بيست ميلونی را
صادر كرده و فرمودند« :كشوری كه بيست ميليون جوان دارد بايستی كه بيست ميليون
تفنگدار داشته باشد ».بنابراين میبينيم كه حضرت امام راحل(ره) در مقام فرمانده كل قوا،
از همان ابتدای انقالب اسالمی چينش دفاعی خود را آراسته و آماده دفاع از انقالب و كشور
در مقابل توطئههای دشمنان میباشد .بايد توجه داشت كه ويژگی امام(ره) در باورهای
اعتقادی ملت ايران ،سبب شد كه صدها هزار نيروی داوطلب بسيجی وارد صحنه نبرد شده و
تأثيرگذار گردند.
اختیارات قانوني فرمانده کل قوا

از اولين اقدامات نظام اسالمی ،تصويب قوانين برای تشکيل حکومت قانون بوده كه
تصويب قانون اساسی نيز از اينگونه اقدامات است .در قانون اساسی كه توسط خبرگان ملت
تهيه و به تصويب رسيد ،طبق اصل 113وظايف و اختيارات رهبر تعيين گرديد كه از جمله
وظايف رهبری ،فرماندهی كل بر نيروهای مسلح ،اعالم جنگ و صلح و بسيج نيروها ،نصب و
عزل و قبول استعفای رئيس ستاد مشترك (فرمانده كل ارتش) ،فرمانده كل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی و فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی می باشد .از آنجا كه فرماندهی
بر نيروهای مسلح يك فرماندهی كل محسوب میگردد ،لذا كليه امور در سطوح مختلف
راهبردی ،عملياتی ،اطالعاتی ،پشتيبانی و اداری نيز در زمره همين اختيارات قرار می گيرد
كه معموالً به ردههای ستادی و فرماندهان عالی تفويض میگردد .شايان ذكر است كه
حضرت امام راحل(ره) در دوران دفاع مقدس در همه اين سطوح از اختيارات خود استفاده

امام خمينی (ره) و دفاع مقدس

كرده و فرمانهايی صادر نموده اند كه مصاديق آن وجود دارد و ما به نمونههايی از آنها اشاره
خواهيم كرد.
الف) فرمان هاي راهبردي

به عنوان مثال زمانیكه امام راحل(ره) فرمودند« :متجاوز بايستی شناسايی و تنبيه
شود» در واقع يك فرمان راهبردی يا تعيين راهبرد برای مسئوالن كشور و نيروهای مسلح
بود كه بايستی چشم به اهداف بلندی داشته و با عزم آهنين به دنبال آن باشند و مسير
سازش را برای ميانجيگران يا مدافعان متجاوز ببندند .يا زمانی كه دشمن ،برای انحراف افکار
مردم و فرماندهان نيروهای مسلح تالش كرد تا با ايجاد دسيسه خطر دشمن صهيونيستی را
بهانه قرارداده ،در عزم رزمندگان ترديد ايجاد نمايد و مسير آنها را به سمت جنگ در لبنان
عليه رژيم صهيونيستی منحرف نموده و از اين فضا برای تقويت نيروهای خود بهره بگيرد،
آنجا حضرت امام(ره) در راهبردی ديگر به منظور جلوگيری از انحراف عزم و اراده نيروها
فرمودند« :راه قدس از كربال می گذرد ».يعنی اينکه ابتدا بايستی حسابمان را با دشمن
متجاوز به خاك ميهن (صدام حسين) تسويه كنيم ،سپس برای مقابله با دشمن صهيونيستی
اقدام نمائيم؛ و اين فرامين هركدام درجای خود سرنوشتساز و تعيينكننده بود .تصويب
درخواست مسئوالن جنگ و صدور فرمان ورود به خاك عراق به منظور تعقيب و تنبيه
متجاوز ،يا فرمان پذيرش قطعنامه 299نيز از همين دست فرمانهای راهبردی است.
ب) فرمان هاي عملیاتي

حضرت امام(ره) فرمانهای مکرر عملياتی داشتهاند كه برای نمونه به تعدادی از آنها
اشاره می نمائيم .قبل از جنگ تحميلی كه ضدانقالب اقدام به محاصره شهرستان پاوه كرده
بود و عشاير و مردم آن منطقه با خطر كشته شدن و دستگاههای حکومتی شهر با خطر
سقوط مواجه بودند ،فرمانده كل قوا ،طی فرمانی به قوای نظامی و انتظامی چنين فرمودند:
«به دولت و ارتش و ژاندارمرى اخطار مىكنم اگر با توپها و تانكها و قواى مجهز تا 99
ساعت ديگر حركت به سوى پاوه نشود ،من همه را مسئول مىدانم ...من به عنوان رياست
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كل قوا به رئيس ستاد ارتش دستور مىدهم كه فوراً با تجهيز كامل عازم منطقه شوند؛ و به
تمام پادگانهاى ارتش و ژاندارمرى دستور مىدهم كه بىانتظارِ دستور ديگر و بدون فوت
وقت ،با تمام تجهيزات به سوى پاوه حركت كنند؛ و به دولت دستور مىدهم وسايل حركت
پاسداران را فوراً فراهم كنند ...تا دستور ثانوى ،من مسئول اين كشتار وحشيانه را قواى
انتظامى مىدانم؛ و در صورتى كه تخلف از اين دستور نمايند ،با آنان عمل انقالبى مىكنم.
مکرر از منطقه اطالع مىدهند كه دولت و ارتش كارى انجام ندادهاند .من اگر تا  29ساعت
ديگر عمل مثبت انجام نگيرد ،سران ارتش و ژاندارمرى را مسئول مىدانم 1».فرمان ديگر
برای شکستن محاصره آبادان است كه در مورخ  29/9/19در جمع واعظان و خطيبان
مذهبی فرمودند« :من منتظرم كه اين حصر آبادان از بين برود؛ و [هشدار] مىدهم به
پاسداران ،قواى انتظامى و فرماندهان قواى انتظامى كه بايد اين حصر شکسته بشود؛
مسامحه نشود در آن ،حتماً بايد شکسته بشود .فکر اين نباشند كه ما اگر اينها هم آمدند،
بيرونشان مىكنيم .اگر اينها آمدند ،خسارات بر ما وارد مىكنند .نگذارند اينها بيايند در
آبادان وارد بشوند 2».همچنين حضرت امام(ره) در مورد حفظ و نگهداری جزاير مجنون بعد
از عمليات خيبر و بازپسگيری شهر مهران بعد از اشغال آن توسط نيروهای ارتش عراق در
سال  1636فرمان هايی صادر كردند كه از سوی رزمندگان اسالم اجرا گرديد.
ج) فرمانهاي اخالقي حضرت امام(ره) در جنگ تحمیلي

در جايی كه دشمن ايران و رژيم بعثی عراق در جنگ تحميلی از همه امکانات خود،
اعم از بمباران و موشکباران شهرها و استفاده از سالحهای نامتعارف كشتارجمعی و سالح-
های مرگبار شيميايی ،استفاده میكرد ،حضرت امام(ره) همواره بر رعايت نکات اخالقی و
انسانی در جنگ تأكيد داشتند .ايشان اجازه استفاده از سالح شيميايی و حمله به مناطق
مسکونی را نمیدادند و در اواخر جنگ كه حمالت صدام ،رئيس (وقت) رژيم عراق ،به
مناطق مسکونی شديد شد ،تنها در صورتی مقابله به مثل را جايز دانستند كه  99ساعت
 .1صحيفه امام ،ج ،9ص.293
 .2همان ،ج ،16ص.669
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قبل از حمله ،به ساكنان شهر هدف اطالع داده شود تا فرصت داشته باشند از شهر خارج
شوند و در شهرها هم صرفاً به مراكز نظامی و دولتی حمله شود.
رفتار شناسي امام خمیني(ره) در هشت سال دفاع مقدس

با مطالعه مجموع بيانات ،فرامين و نامههای حضرت امام(ره) در مورد دفاع مقدس و
وظايف ايشان در مقام فرمانده كل قوا ،عناوين كلی زير استخراج میشود .ضمناً در طول
دفاع مقدس ايشان همواره مردم را نسبت به حضور در جبههها ترغيب كرده و فتاوای
بسياری در اين زمينه صادر فرمودند:
 )1ايجاد اعتماد به نفس در مردم و نيروهای مسلح.
 )2ترويج روحيه تکليفگرايی و شركت در جبهه (دفاع در برابر تجاوز) را ادای
تکليف دينی دانستن.
 )6ايجاد آرامش و خونسردی در دولت و ملت در مقابل حوادث و بحرانها.
 )9منادی وحدت برای همه اقشار مردم به ويژه ارتش و سپاه و كليه نيروهای دخيل در
جنگ.
 )2احياء و ترويج فرهنگ شهادت طلبی در جامعه اسالمی.
 )3اعالم اولويتهای دفاعی (جنگ در رأس امور است و جنگ تا رفع فتنه) در
مقابل تجاوز عراق به عنوان راهبردهای اصلی كشور.
 )7استفاده از ارزشهای انسانی مثل انگيزه ،ايمان و روحيه در مقابل قدرت تجهيزاتی
دشمن.
 )9بهرهمندی از مشورت و نظرات بلندپايگان سياسی و نظامی و پذيرش نظرات
آنان.
 )9واگذاری اختيارات فرماندهی كل به مسئوالن عالی كشور برای اداره جبههها.
 )13ايجاد تحول روحی در مردم ،به ويژه جوانان و ايجاد فرهنگ مقاومت و
ايثارگری.
 )11ترويج ديدگاهی عرفانی به پيروزیها و ناكامیها.
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 )12دميدن روحيه خوداتکائی در مردم و نيروهای مسلح برای آماده كردن
تجهيزات.
 )16دارا بودن روحيه استوار استقامت و تحمل مشکالت و توكل.
 )19شهامت پذيرش آتشبس و قبول مسئوليت در شرايط بحرانی.
طرز تلقي امام خمیني(ره) از جنگ

حضرت امام راحل از دفاع مقدس و جنگ تحميلی هشت ساله اهداف و منظورهای
زير را دنبال می كردند .هيچگاه آن را آنگونه كه بيگانگان و مخالفان تبليغ میكردند،
بيهوده و بیفايده نمیدانستند.
 )1دفاع سرسختانه در مقابله با تجاوز.
 )2دفع و سركوب متجاوز به عنوان ادای يك تکليف دينی.
 )6سركوب تجاوز عراق به منزله درسی به همه متجاوزان نظام ج.ا.ا
 )9دفاع از انقالب اسالمی و ارزشهای آن.
 )2در جنگ اصل بر دفاع در مقابل متجاوز است؛ برد و باخت مسئله بعدی
است.
مفهوم پیروزي در اندیشه امام خمیني(ره)

هريك از انديشمندان و صاحبنظران در حوزههای راهبردی برای پيروزی به مفهومی
قائل هستند .در اين ميان امام خمينی(ره) پيروزی را بر مبنای فرهنگ قرآنی تعريف
ِ
ِ
نني أَنْ ُف َس ُه ْم َو أ َْموا ََلُ ْم بِأ َّ
اَجَنَّة يُقاتِلُو َن
َن ََلُ ُم ْ
میكند .خداوند متعال میفرمايد« :إِ َّن اللَّ َه ا ْش ََتى م َن الْ ُم ْؤم َ
اْل ْْن ِيل و الْ ُقر ِ
بيل اللَّ ِه فَيَ ْقتُلُو َن َو يُ ْقتَلُو َن َو ْعداً َعلَْي ِه َحقًّا ِيف الت َّْوراة َو ِْ
يف َس ِ
آن َو َم ْن أ َْوىف بِ َع ْه ِد ِه ِم َن اللَّ ِه
َ ْ
ِ
ظيم» .1در حقيقت ،خدا از مؤمنان ،جان و مالشان
استَْب ِشُروا بِبَْيعِ ُك ُم الَّذي بايَ ْعتُ ْم بِِه َو ذل َ
فَ ْ
ك ُه َو الْ َف ْوُز الْ َع ُ
را به [بهاى] اينکه بهشت براى آنان باشد ،خريده است؛ همان كسانى كه در راه خدا مىجنگند و
مىكُشند و كشته مىشوند[ .اين] وعده حقّى در تورات و انجيل و قرآن بر عهده اوست؛ و چه
 .1سوره توبه ،آيه .111
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كسى از خدا به عهد خويش وفادارتر است؟ پس به اين معاملهاى كه با او كردهايد شادمان
باشيد ،و اين همان كاميابى بزرگ است .امام نيز به همين معامله بدون باخت معتقد است و
میگويد« :چه كشته بشويم و چه بکُشيم حق با ماست .ما اگر كشته هم بشويم در راه حق
كشته شديم و پيروزى است و اگر بکشيم هم در راه حق است و پيروزى است 1».بنابراين
اعتقادات حضرت امام(ره) در مورد جنگ و دفاع ريشه و مبنای قرآنی دارد .لذا وی بهترين
تعريف برای پيروزی انسان را ،ادای تکليف میداند و میفرمايند :شما مطمئن باشيد كه
پيروزيد ،برای اينکه كسی كه برای خدا عمل میكند پيروز است ...ما اگر در آن ميدان الهی
و در آن صراط مستقيم انسانی پيروز باشيم ،اگر تمام عالم هم به ضد ما عمل كنند و ما را
هم نابود كنند ،ما پيروزيم .بهعنوان مثال بعد از عمليات بدر كه با موفقيت همراه نبود
فرمودند« :ما مکلف به انجام وظيفهايم و مأمور به نتيجه نيستيم».
از طرفی حضرت امام خمينی(ره) آموزههای فرهنگ عاشورا و نهضـت كـربال را در ايـن
مبارزه دخيل می كند و مبـارزه بـا ظلـم و تجـاوز و مقاومـت در مقابـل ظـالم را برخاسـته از
فرهنگ و آموزههای عاشورا میداند و معتقد است« :پيروزی را شمشير نمـیآورد ،پيـروزی را
خون میآورد .پيروزی را جمعيتهـای زيـاد نمـیآورد ،پيـروزی را قـدرت ايمـان مـیآورد».
امام(ره) معتقد است در صحنه جنگ حق و باطل پيروزی با كسی است كه به حقانيت هـدف
خود اعتقاد دارد و برای رسيدن به اهداف خود سرسختانه مقاومـت مـیكنـد .لـذا ميفرمايـد:
«تکليف ما را حضرت سيدالشهدا معلوم كرده است ،در ميدان جنگ از قلّت عـدد نترسـيد ،از
شهادت نترسيد ».يعنی اگر در راه رسيدن به هدف شهيد هم شديم پيروزيم و راه هدف گـم
نمی شود و رزمندگان بی اجر نخواهند بود .به اين ترتيب امام رحمت اهلل عليـه بـا ايـن طـرز
تلقی از جنگ و با اين نگاه الهی به دفاع از حق و نگاه حق و باطل و اسالم و كفـر بـه جنـگ
هشت سال و دفاع مقدس ،فارغ از جايگاه قانونی ،بر قلوب مردم و رزمندگان اسالم فرماندهی
دارد و همين ويژگیها است كه مقاومت هشت ساله ملت ايران را از ساير جنگهای نوع خود
متمايز میكند .با چنين ويژگی ،صدها هزار داوطلب بسيجی گوش بـه فرمـان امـام (ره) وارد
صحنه نبرد گرديدند و در سرنوشت جنگ تأثير مثبت گذاردند.

 .1صحيفه امام ،ج ،6ص.129
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چرا خود را پيروز جنگ میدانيم؟  392/

چرا خود را پیروز جنگ

ميدانیم؟

در یك جنگ شكست و پیروزي چه وقت و در چه مواردي رخ ميدهد؟

در ابتدا شکستها و پيروزیها را به سه قسمت تقسيم میكنيم:
 )1پيروزی و شکست در اهداف و سياستهای ملی نظامی.
 )2پيروزی و شکست در استراتژی نظامی.
 )6پيروزی و شکست در صحنه عمليات نبرد.
يادآور اين نکته میگردم كه پيروزیها و شکستهای رخداده در صحنه نبرد در صورتی
كه فراگير ،عميق و پايدار باشد منجر به پيروزی و يا شکست در مقاطع  1و  2میشوند و
همينطور پيروزی و موفقيت يا شکست در مقاطع  1و  2میتوانند منجر به پيروزی يا
شکست در صحنه نبرد گردد و بالعکس.
چون بررسی پيروزیها و شکست های قريب به هزار عمليات بزرگ و كوچك نه ضرورت
دارد و نه فرصت آن در اين نوشتار هست و از طرفی با توجه به پيروزیهای عمده در
عملياتهايی چون ثامناالئمه ،طريقالقدس ،فتحالمبين ،بيتالمقدس ،كربالی ،7كربالی 1و
 ،2محرم ،فاو ،خوارزم ،ميمك ،اهلل اكبر و نابودی نيروی دريايی عراق (عمليات مرواريد) كه
تمامی اينها منجر به آزادسازی مناطق اشغالی خودی و تصرف مناطقی در داخل خاك عراق
گرديد ،بررسی مقطع يا نوع سوم باال ضرورت عام ندارد ،بلکه برای متخصصين فن در بررسی
تاكتيکی هر عمليات ضروری و مفيد است .از اين رو تبيين پيروزی يا شکست در استراتژی
نظامی و در اهداف و سياستها كفايت میكند تا ما را به سر منزل مقصود برساند.
حال در اينجا با توجه به انواع و مراحل استراتژی نظامی صدام كه بيان گرديد و همين
طور اهداف و سياستهای استکبار و صدام در تحميل جنگ و با عنايت به پيروزیهای
بزرگی كه در بيرون راندن دشمن از سرزمين پاك اسالمی ما گرديد ،میتوان پيروز نهايی
جنگ يعنی پيروز در اهداف و سياستها را شناخت.

* .سرتيپ ستاد ناصر آراسته.
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پیروز دفاع هشت ساله کیست؟

همانطور كه میدانيد حمله كننده و دفاع كننده از اقدام خود اهداف سياسی ،مادی يا
معنوی را تعقيب میكنند .يعنی حمله كننده با اهدافی جنگ را شروع میكند تا با كسب
پيروزی در جنگ آن اهداف را تأمين نمايد و دفاع كننده با اقدام به دفاع اهدافی را تعقيب
میكند كه عمده آنها ناكام نمودن حمله كننده در رسيدن به اهدافش است .لذا اگر هر كدام به
اهداف خود در پايان جنگ برسند و آن اهداف را بتوانند حفظ نمايند آن طرف پيروز جنگ است.
با اين توضيح و ذكر اهداف طرفين ،طرف پيروز جنگ مشخص میشود.
اهداف صدام از تحمیل جنگ

اهداف صدام كه عَلَناً مطرح نمود ،به شرح زير است و وی با اين اهداف تجاوز را شروع
كرد.
 لغو قرارداد  1972يعنی تصاحب اروندرود و قسمتهايی از سرزمين ما در غرب و
جنوب.
 جدا كردن شهرهايی از استان خوزستان كه جمعيت عربزبان دارد و نيز مناطق نفت-
خيز جنوب.
 ساقط كردن نظام نوپای جمهوری اسالمی ايران.
 به دست آوردن رهبری در خليج فارس و در بين اعراب.
 رفع محدوديت دسترسی به خليج فارس.
اهداف

اهداف پشتیبانان صدام یا استكبار شرق و غرب از تحمیل جنگ به ایران اسالمي

اهداف پشتيبانان صدام از اين جنگ كه در رأس آنها امريکا و غرب بود به شرح زير
میباشد:
 محبوس كردن انقالب.
 از محتوا تهی كردن آن.
 به سازش كشانيدن و در نهايت ساقط كردن نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران.

چرا خود را پيروز جنگ میدانيم؟

اين موارد كه تا اينجا ذكر شد هدف يك طرف جنگ يعنی آغازكننده ،متجاوز يا حمله
كننده اوليه در اين جنگ تحميلی بود كه دفاع مقدس هشت ساله جمهوری اسالمی را
ضروری و الزامی میكرد .حال بايد اهداف دفاعی جمهوری اسالمی را هم يادآور شويم تا
بتوانيم پيروز را از شکست خورده تميز دهيم.
« ما در این جنگ پرده از چهره جهانخواران و حامیان به اصطالح بشریت برداشتیم»
امام خمينی(ره)

 ممانعت از تجزيه ايران اسالمی.
 استقرار قرارداد .1972
 بازپسگيری كليه سرزمينهايی كه در تجاوز دشمن اشغال گرديده.
 حفظ و اعتالی نظام اسالمی.
 معرفی چهره صدام و نظام بعث به عنوان متجاوز.
 حفظ امنيت ،عزت و شرافت ايران اسالمی.
 دادن پند و عبرت به ديگر دشمنان نظام اسالمی و در حقيقت ايجاد قدرت بازدارندگی
برای آينده.
 اميدوار كردن مستضعفين و مسلمين مظلوم سراسر دنيا به حركتهای همراه با
ايمان و ايثار و توكل و مستقل از شرق و غرب در دفاع از خود و از دين و شرف
خويش.
 تنبيه متجاوز
چرا خود را پیروز جنگ ميدانیم؟

با عنايت به اهداف ذكرشده به دو طريق میتوانيم طرف پيروز و طرف شکست خورده
را از هم باز شناسيم:
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الف) از نظر كلی ،يعنی بدون بررسی مراحل و مقاطع عمومی جنگ و صرفاً از طريق
دستيابی طرفين به اهداف غايی خويش از جنگ يا دفاع.
ب) از طريق مرحلهبندی با تجزيه عمومی جنگ و حصول به اهداف در هر مرحله،
سپس تركيب مراحل جمعبندی آن كه هر دو شيوه را به صورت بسيار فشرده ،بيان
میداريم.
الف) از نظر کلي

 )1با توجه به اهداف صدام:
 در پايان جنگ ديديم كه صدام مجبور شد عهدنامه  1972را بپذيرد.
 زمينهای متصرفی را رها كند و به كشور خود برگردد.
 به تجزيه كشور ما موفق نشد.
 به ساقط كردن نظام هم موفق نگرديد.
 حاميان صدام نيز به اهداف خود نرسيدند ،يعنی انقالب محبوس نشد.
 انقالب تهی نشد.
 انقالب به سازش كشيده نشد.
 نظام دينی ساقط نشد.
 )2با توجه به اهداف دفاعی جمهوری اسالمی ايران ما به اهداف دفاعی خود به شرح زير
رسيديم:
 قرارداد  1972مستقر شد (اراده سياسی ما بر صدام تحميل شد).
 سرزمينهايمان آزاد شد.
 صدام به عنوان متجاوز معرفی شد.
 تجزيه و تفکيك قسمتهايی از ايران انجام نشد.
 جمهوری اسالمی ايران ساقط نشد.
 عزت و اقتدار جمهوری اسالمی ايران اعتال يافت و به جهانيان نشان داده شد.
 ساختارهای دفاعی كشور نهادينه شده و مقتدر گرديد.

چرا خود را پيروز جنگ میدانيم؟

 قطعنامه  299با بيشترين نظرات اعالمی ايران تغيير يافته و پذيرفته شد.
لذا طرف پيروز جنگ ايران اسالمی است ،چون دشمنان را از رسيدن به اهدافشان
مانع شده و خود نيز به اهداف دفاعی خويش نائل گرديد.
«برقواي مسلح اسالمي ،از ارتش ،سپاه ،بسیج و سایر قواي نظامي و انتظامي تا
نیروهاي مردمي در جبهه و پشت جبهه است که چون سِیلي خروشان به جبهه روند و

مزدوران را از کشور اسالميشان برانند».
صحيفه امام ،ج ،12ص291
ب) از نظر تحلیل مرحلهاي

اگر جنگ را به صورت كلی مرحلهبندی نمائيم ،میتوانيم از بررسی تحليلی پيروزی يا
شکست ،در هر مرحله طرف پيروز نهايی جنگ را دريابيم كه البته فرصت تحليل هر مرحله
در اين نوشتار و اين زمان نيست و میشود برای هر مرحله مقاله تحقيقی و تحليلی علمی
تهيه و ارائه نمود .ولی من فقط مراحل و نتيجه را در دو سطح هدف و استراتژی فشرده و
خالصه بيان میدارم.
مراحل جنگ در سطح و سیاستهاي ملي و اهداف کلي صحنه نبرد

 )1بازدارندگي
يعنی جلوگيری يا ممانعت از ايجاد تفکر تهديد در ذهن متجاوز يا ايجاد خدشه مؤثر در
اتخاذ تصميم دشمن در حمله و در نتيجه نپذيرفتن خطرپذيری تهاجم توسط او.
در اين مرحله ما صد در صد شکست خورديم؛ يعنی به هيج وجه دارای قدرت بازدارندگی
نبوديم .البته بايد عنايت شود كه قدرت بازدارندگی در دنيای امروز صرفاً با مؤلفه نظامی
تبيين نمیشود ،گرچه فرصت تحليل و تبيين عوامل بازدارنده ضروری برای نظام مقدس ما
در آن زمان نيست ولی در چند جمله میتوان تعدادی مؤلفه قدرت بازدارندگی را به اين
شرح برشمرد:
 نفوذ سياست خارجی در همسايگان ،منطقه و جهان.
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 سياست داخلی نهادينه شده و مقتدر.
 ساختارهای اقتصادی محکم و مولّد.
 ذخاير كافی اقتصادی و مالی.
 وجود طرحهای اقتصادی و سياسی بنيانی ،مؤثر و عملی برای بحران.
 امنيت داخلی كامل.
 حاكميت ملی مقتدر.
 يکپارچگی و وحدت ملی هدفدار.
 ساختارهای نظامی و دفاعی مستحکم.
 سازمان ،آموزش ،انضباط و آمادگی قبلی نيروهای مسلح.
 ارائه نمايش قدرت نظامی به بيگانگان.
 رهبری واحد و مقتدر ملی.
 انسجام و هماهنگی ساختارها و سامانههای سياسی كشور.
 وجود آرمانها و عاليق ملی همگانی.
 ساختارهای هوشمند ،عالم و به روز اطالعاتی كه بتواند تهديد را از قبل پيشبينی نمايد.
 شناخت و باور به تهديد در تمامی زوايای آن.
 انگيزه و ميل ملی به دفاع بر اساس اعتقادات ملی يا مذهبی.
با توجه به موارد فوق و با مطالعه و دقت در تاريخ انقالب اسالمی از سال 29تا شروع
جنگ تحميلی درمیيابيم كه به دليل مبارزات انقالبی ملت بزرگ ايران اسالمی و مقاومت
رژيم طاغوت در مقابل مردم و حمايت استکبار شرق و غرب از نظام منحط و مستبد و فاسد
پهلوی و بعد خصيصه انقالب و به تبع آن دگرگونی ساختارهای سياسی و مواردی ديگر مثل
حضور منافقين و گروههای ملحد وابسته به غرب و شرق ،اداره اجرايی كشور توسط ملی ـ
مذهبی های مرعوب يا وابسته به غرب ،حضور تفکر ليبرالی غربی و مخالف سيره مبارزاتی
حضرت امام در رأس امور (بنی صدر) ،بسياری از مؤلفههای مذبور يا وجود نداشت يا با خلل
و اشکال فراوان مواجه بود.
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به عنوان مثال توان ارتش جمهوری اسالمی ايران به كمتر از نيم تقليل يافته بود و
قريب به سی درصد همين توان در مناطق شمالغرب كشور ،گنبد و مناطقی از خوزستان
درگير مبارزه با ضدانقالب بود .سپاه پاسداران نيز دوران اوليه حيات و طفوليت خود را
میگذراند و همين سپاه نوپا هم در درگيریهای مذكور فعال بود ،اقتصاد كشور در حال
ركود و درهم ريخته بود ،نهادهای سياسی كشور هنوز با شرايط و نيازهای زمان استقرار و
استحکام نيافته بود ،كشور دستخوش ناامنیهای ضدانقالب بود ،يکپارچگی و وحدت
هدفدار دوران انقالب سست شده بود و برای وضعيت جديد هدفدار نشده بود ،ساختار
دفاعی متزلزل و مواقعی تعطيل بود ،ارائه نمايش قدرت نظامی معمول نشده بود ،انسجام و
هماهنگی در ساختار و سامانه سياسی كشور وجود نداشت .از طرفی با شعارهای گروههای
منحرف و ملحد و ضدانقالب تا حدودی در كيفيت همگانی آرمانها و عالئق ملی خدشه وارد
شده بود و از همه مهمتر اينکه در اركان رده باالی سياسی كشور بداليل :كميت اكثريت
شيعه مردم عراق ،تصوّر مطلق از تنفر مردم عراق از ديکتاتوری صدام ،عدم محاسبه درست
از رشد هدف دار توان نظامی عراق در چند سال قبل از انقالب و حسن نيت بيش از اندازه به
مجامع و سازمانهای جهانی  ،باور به تهديد از سوی عراق و تصور تحقق اين تهديد وجود
نداشت .لذا اراده سياسی برای ورود به يك جنگ ناخواسته ديده نمیشد .ضمن اينکه
ساختارهای اطالعاتی و ضداطالعاتی فرو ريخته بود و تحركات و درگيریهای مرزی بدون
تحليل علمی ـ نظامی به دست مسئولين میرسيد و قرائنی از جنگ را برای آنان پيشبينی
نمیكرد و آن تعداد از عناصر نظامی كه نه به صورت نهادينه ،بلکه به صورت فردی و به
دليل دلسوزی و تخصص خويش تحليلهای علمی از پيشبينی وقوع تهديد را ارائه میدادند،
قادر به ايجاد باور تهديد در سياسيون نبودند ،لذا باور ملی به تهديد وجود نداشت.
مؤلفه های قدرتمند و مؤثر باقيمانده بازدارندگی در مواردی كه احصاء شد عبارت بودند
از:
 )1حضور رهبری پيامبرگونه حضرت امام رضوان اله تعالی عليه.
 )2انگيزه و ميل ملی برای دفاع بر اساس اعتقادات دينی (منبعث از سيره و مديريت
دينی حضرت امام).
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 )6وجود ارتش (البته با وضعيتی كه در باال ذكر شد) آن هم صرفاً به دليل درايت،
آيندهنگری و دلسوزی حضرت امام و تعداد معدودی از سران از جمله مقام معظم
رهبری كه برای بقاء ارتش اقدام نمودند.
 )9تشکيل سپاه و بعد بسيج مستضعفين و سرازير شدن جوانان مؤمن و پرشور به اين
دو نهاد انقالبی كه اين موارد هم مديون نعمت وجود حضرت امام و رهبری بوده و
هست.
و در یك جمله مي توان گفت اگر امام نبود ،با شروع جنگ ،از ایران اسالمي و اسالم

شیعي چیزي باقي نميماند.
البته بعد از مرحله بازدارندگی همين چهار مؤلفه فوق به ويژه نقش حضرت امام و
عشق و ارادت ارتشيان به امام و شهادتطلبی ملت شهيدپرور بود كه در هفته اول ارتش
عراق را در بسياری از مناطق زمينگير كرد و استراتژی او مبنی بر تجزيه ايران و سقوط
جمهوری اسالمی را منجر به شکست نمود و بنيان و پايه دفاع جانانه ،حماسی و ايثارگرانه
پيروزمند ارتش ،سپاه پاسداران قهرمان و بسيج جان بركف مردمی را برای جمهوری اسالمی
ايران بنا نهاد.
نتيجه اينکه در اين مرحله موفق نبوديم و پيروز اين مرحله دشمن بود كه هزاران
كيلومترمربع از سرزمين اسالمی ما را اشغال نمود ،ولی داليل ناموفق بودن در مرحله
بازدارندگی ،خود برگ برنده سياسی غيرارادی برای ما بود كه به دنيا میگفتيم ما قصد
جنگ نداشتيم ،زيرا انقالب اسالمی خود را برای جنگ آماده نکرده بود و میخواست به
ساختار نوپای خود بپردازد.
 )2در هم شكستن حمله دشمن در مرزها
به داليل ذكر شده در مرحله بازدارندگی ،استقرار نيروهای نظامی بر مبنای پيشبينی و
نوع تهديد و متناسب با تهديد در مرزها صورت نگرفته بود و با امکانات سياسی ،اقتصادی و
تجهيزاتی آن زمان هم با شروع جنگ ،رساندن امکانات نظامی متأسفانه به زمانی بيش از 92
روز تا  2ماه نياز داشت كه اين امور باعث شد در مرحله درهم شکستن حمله دشمن در
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مرزها هم كامالً موفق نباشيم و نيروهای موجود ارتشی در مرزها با ايثار جان و شجاعت
مثالزدنی در مقابل يگانهاي ی تا ده برابر استعداد خود ايستادگی كردند تا در مراحل بعد
جنگ به موفقيت برسيم .در هر حال پيروزی اين مرحله قريب به سی درصد است.
 )3کند کردن ،متوقفکردن و سد کردن پیشروي دشمن و زمینگیرکردن او
در اين مرحله با توجه به اينکه دشمن قصد تصرف شهرهای بزرگی همچون كرمانشاه،
ايالم ،اهواز ،آبادان و خرمشهر و در صورت موفقيت تسخير پايتخت را داشت (البته آرزويی
خيالپردازانه بود) و اگرچه شهرهايی چون قصرشيرين ،ذهاب ،مهران ،خرمشهر و ...را تصرف
كرد ،ولی ارتش جمهوری اسالمی ايران در همان بدو حمله دشمن و با تالشهای مظلومانه و
شجاعانه باعث شد كه دشمن به اهداف عمده خود نرسيده و در خرمشهر با دفاع جانانه مردم
و تکاوران دريايی دانشجويان دانشگاه افسری و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نيروهای
مردمی قريب به چهل روز موفق نشود و بعد بالفاصله با حضور سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و بسيج مخلص و شجاع ،دشمن كامالً زمينگير شد و لذا میتوانيم بگوييم ما موفق و پيروز
بوديم (اين مرحله %93ضريب موفقيت ماست).
 )4مرحله بیرون راندن دشمن از سرزمینمان
در اين مرحله ما در نهايت توانستيم دشمن را از تمام مناطق اشغالی بيرون كنيم و يك
وجب از آب و خاك ميهن اسالمی از كشور ما جدا نگرديد و لذا در اين مرحله هم كامالً
پيروز شديم ( %133موفقيت).
 )1تنبیه متجاوز و انهدام ماشین جنگي عراق
در اين مرحله با توجه به تعداد اسراء و تجهيزات و تسليحات انهدامی و به غنيمت
گرفته شده از دشمن نه صددرصد بلکه تا حدود زيادی موفق بوديم ( %93موفق بوديم گرچه
بالفاصله دنيای استکبار عراق را بازسازی میكردند و زخمهای او را التيام میبخشيدند).



 329معارف جنگ

 )7تحمیل اراده سیاسي به متجاوز و حامیان او در تسلیم به خواستههاي ما
در اين مرحله با قطعنامه  299سازمان ملل و بعد با اعالم دبير كل سازمان ملل بر
معرفی عراق به عنوان آغازكننده جنگ و پذيرش قرارداد  1972توسط صدام موفق و پيروز
بوديم ،گرچه بحث پرداخت خسارات جنگ تاكنون تحقق نيافته است ( %133موفقيت ما
حتمی است).
 )6آخرین مرحله دفع فتنه یا نابودي حاکمیت متجاوز
در اين مرحله نتوانستيم به پيروزی كامل دست يابيم و دليل عمده آن اين بود كه
تمامی حاميان صدام به خصوص امريکا عمالً وارد جنگ با ايران اسالمی شدند و لذا وسعت
فتنه و تهديدات فتنهانگيز و عمق و شدت آن بيش از توان ما گرديد .ولی در اين مرحله هم
شجاعت حضرت امام در پذيرش قطعنامه ما را از آسيب فتنه در امان داشت .البته به نظر
بنده در اين مرحله ما بيش از  %22موفق بودهايم ،زيرا صدام میبايست برای جبران شکست
خود و تأمين اهداف خود جنگ ديگری را رقم میزد كه حمله به كويت به اين دليل بود.
يعنی شکست صدام از ايران اسالمی بزرگترين دليل حمله او به كويت بود و بعد با شکست
نهايی در حمله به كويت و با توجه به وجود دو شکست (حمله به ايران و حمله به كويت)
ارتش عراق از نظر انگيزه ،روحيه ،ميل به جنگجويی ،توان و قدرت نظامی ،پشتوانه مردمی
و بیاعتمادی به رهبران به وضعيتی درآمده بود كه شکست صدام را خواهان بود كه اين امر
همراه با اراده ملی مردم در مبارزه با حکومت و وابستگی ارتش صدام به شرق و غرب يعنی
همانهايی كه برای آنها میجنگيد شکست صدام را در كوتاهترين زمان ممکن ساخت و
همينطور چهره منفور و شکست خورده ای كه از صدام در دنيا توسط دفاع جانانه ما ترسيم
شده بود ،خود يك پيروزی سياسی و معنوی برای ما

بود1.

 - 1برای تبيين اين وضعيت مناسب است كه به كتاب «امريکا قبل و بعد از اشغال عراق» تحليل مؤلف و تنظيم علی اعوانی ،انتشارات
سازمان عقيدتی ـ سياسی ارتش جمهوری اسالمی ايران مراجعه نمائيد.
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شكست صدام در استراتژي نظامي

همانطور كه قبالً بيان گرديد صدام و استکبار با توجه به اهداف و سياستهايشان از
تحميل جنگ كه آن را هم در چهار مرحله ذكر كردم (تحت عنوان داليل) در چهار مرحله،
چهار نوع استراتژی نظامی را پيگيری نمودند كه تعداد مراحل و انواع آن خود نشان از
ناموفق بودن در هر مرحله است كه باعث میشد نوع و مرحله ديگری از استراتژی را تبيين و
دنبال نمايند.
در مرحله اول جنگ سريع و برقآسا را برای تأمين و تحقق اهداف و سياستها مد نظر
داشتند ،طوری كه بتوانند نيروی هوايی ،مراكز حساس ،نقاط حياتی و روحيه و انگيزه دفاعی
را در سه روز اول ن برد منهدم نمايند و تا يك هفته به كليه اهداف سياسی خود با اين نوع
نبرد نائل گردند كه عمليات  192فروندی تهاجمی نيروی هوايی عراق به فرودگاهها و
پايگاه ها در شهرها در اين جهت بود و پيامد آن از روز اول مهر حمله  12لشکر مسلح زرهی
و مکانيزه با پشتيبانی آتش توپخانه ،با اين استراتژی آغاز گرديد.
اولين اقدام وسيع جمهوری اسالمی ايران عمليات  193فروندی شکاری بمب افکنهای
نيروی هوايی ارتش بود (كمان  99كه به دليل داستان آرش كمانگير نام عمليات كمان و
به دليل پرونده  99برگی آن كمان  99نام گرفت) و البته تعداد كل هواپيماهای شركت
كننده در اين عمليات به قريب  193فروند میرسيد ،گرچه عصر همان روز  61شهريور نيز
تعدادی از عقابان تيزپرواز نيروی هوايی چند عمليات را داخل خاك عراق انجام دادند ،ولی
وسعت اين عمليات (كمان  )99دليران هوايی ارتش حزباهلل طليعه شکست استراتژی جنگ
سريع و برقآسای عراق بود .در روی زمين گرچه در كمتر از سه روز در مناطقی تا عمق
بيش از  73كيلومتر ارتش عراق پيشروی داشت ،ولی با دالوری يگانهايی از ارتش كه در
مرزها بودند و رشادت و شهادتطلبی هوانيروز و نيروی هوايی و كمكهای مردمی نتوانست
از كرخه جهت تصرف شوش ،دزفول ،انديمشك و اهواز بگذرد و در غرب هم به تصرف
كرمانشاه موفق نگرديد و توقف  69روزه ارتش مقتدر عربی (دومين ارتش بعد از مصر) در
پشت ديوارهای خرمشهر قهرمان ،سطور شکست اين استراتژی را در تاريخ نظامی رقم زد و
بعد نابودی نيروی دريايی عراق در  7آذرماه سال  29در كمتر از  6ماه از آغاز حمله عراق،
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توسط دريادالن قهرمان نيروی دريايی ـ كه با پشتيبانی نيروی هوايی ،عمليات مرواريد را
انجام دادند گرچه ياد و خاطره ناوچه پيکان را جاويدان نمود ـ چنان شکست تلخی را به
عراق تحميل كرد كه تا پايان جنگ وی را از خليج فارس و سواحل و بنادر خود در آن
محروم نمود و مُهر پايانی بر استراتژی جنگ برق آسای عراق زد و اين استراتژی مرگ خود
را فرياد نمود و رويای فتح سه روزه خوزستان و يك هفتهای تهران صدام بر باد رفت.
از اين به بعد عراق استراتژی تثبيت اشغال را پی گرفت تا به اين شيوه جمهوری
اسالمی ايران را به زانو درآورده و به تسليم و در نهايت به سقوط وادارد كه اين استراتژی نيز
با عملياتی چون خوارزم ،اهلل اكبر ،بازپسگيری دهالويه ،سوسنگرد و بعد ثامناالئمه بيمار
گشت و با عمليات طريقالقدس بانگ رحيل خودش را نواخت تا شاهد مرگ خويش بعد از
عمليات فتحالمبين و بيت المقدس باشد و آرزوی تثبيت صدام در مناطق اشغالی نيز تحقق
نيافت.
ديگر استراتژی كه حاميان صدام برايش تدارك ديدند انجام جنگ فرسايشی بود كه با
اين شيوه بتوانند آن چنان توان رزمی و قدرت ملی جمهوری اسالمی را تحليل ببرند كه
سطح و عمق نارض ايتی ملی ،جمهوری اسالمی را ساقط نمايد كه در اين مرحله نيز با انجام
عمليات برون مرزی رزمندگان اسالم به صورت گسترده و عميق ،انهدام ماشين جنگی عراق
در زمين و هوا و افزايش روحيه ايثار و مقاومت ،شهادتطلبی مردم بزرگ و درايت و رهبری
الهی امام و ايستادگی نيروهای مسلح نه تنها سودی عايد صدام نکرد ،بلکه كفه ترازو را در
اين استراتژی به سود ايران سنگين نمود و موفقيت ايران را در اداره موفق يك جنگ
فرسايشی به منصه ظهور رساند.
لذا صدام و حاميانش آخرين گزينه را به عنوان استراتژی پاياندهی متوازن جنگ
انتخاب نمودند و حضور علنی امريکا در جنگ نفتکشها ،حمله به هواپيمای مسافربری
ايرانی ،حمله به ناوشکن های ارتش جمهوری اسالمی و به سکوهای نفتی در اجرای اين
استراتژی بود كه به اين وسيله صدام را از شکست مفتضحانه و پرتگاه سقوط نجات دهند و
اين مرحله بود كه پذيرش قطعنامه  299را باعث گرديد .گرچه پذيرش قطعنامه نتيجه اين
استراتژی نظامی بود ،ولی زمانی توسط جمهوری اسالمی ايران پذيرفته شد كه حداكثر
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خواسته های جمهوری اسالمی در آن لحاظ گرديد ،لذا نه تنها اين مرحله هم پيروزی برای
صدام نبود ،بلکه به دليل دربرداشتن نظرات ايران در مفاد قطعنامه  ،299پيروز سياسی اين
مرحله هم ايران اسالمی بود.
اين بحث كه گفته شد تحليل مرحلهای نتيجه جنگ بود .اگر به اين تحليل هم توجه
كنيم درمیيابيم كه از نظر كمّی مراحلی كه پيروزی داشتهايم بيشتر است ،يعنی از هفت
مرحله ذكر شده بيشترين مراحل را پيروزی داشتهايم ،از طرفی اگر به صورت كيفی هم به
آن بنگريم چون محوریترين مراحل عملی دفاع مراحل  2 ،9 ،6و  3میباشد و عالوه بر آن
در استراتژی نظامی صدام هم تغيير در استراتژیها به دليل شکست در استراتژی قبلی بوده
است ،كه توضيح آن داده شد ،لذا به ضرس قاطع میتوان گفت ما در تمام مراحل پيروز
بودهايم ،لذا پيروز نهايی و واقعی جنگ ،ايران اسالمی بوده است.
در خاتمه باز يادآور میشوم :رهبری دينی حضرت امام ،هوشمندی و آيندهنگری
معظمله ،ارادت ارتش به ايشان ،روح شهادتطلبی مردم عزيز ما ،آموزههای اعتقادی دين
شريف اسالم ،وحدت ملی در امر دفاع ،اعتالی روزافزون سپاه و تالش ايثارگرانه سپاهيان و
حضور مخلصانه و شهادتطلبانه بسيجيان در صفوف اول نبرد و اثر نفوذی حضرت امام در
قلبهای يکايك مردم شريف ايران دليل اين پيروزیها بود كه نقش اساسی و محوری
متوجه حضرت امام ،احياگر و مجدّد اسالم ناب محمدی ،است و روحانيت معزّز پيرو خط
حضرت امام به ويژه رهبر معظم انقالب و به خصوص در ارتش بود (زيرا معظمله با تمشيت
امور ارتش و همينطور حضور مداوم و مؤثر در جبههها نقش برجسته و منحصر به فردی در
اين خصوص دارا هستند ،مثل نجات سوسنگرد كه در حقيقت مرهون فرماندهی اعالم نشده
ايشان است) .در بخش بعد به تفکيك اين مؤلفه ها را صرفاً می شماريم.
«من به ملت بزرگ ایران و به فرماندهان شجاع ،قبل از آنكه پیروزي شرافتمندانه و
بزرگ خوزستان را تبریك بگویم ،وجود چنین رزمندگاني که از دو جبهه معنوي و صوري
و ظاهر و باطن از امتحان سرافراز بیرون آمدهاند ،تبریك ميگویم» .

پيام امام خمينی (ره) ،كتاب عمليات طريقالقدس ،ص233



 329معارف جنگ

دالیل پیروزي جمهوري اسالمي ایران در جنگ

در دنيای امروز تعريف قدرت صرفاً شامل عوامل مرئی قدرت نيست ،زيرا جنبه نامرئی
قدرت نيز محور تشکيل دهنده قدرت و به قولی مهمترين عنصر آن است كه ابعاد مهم اين
جنبه عبارتند از:
 رهبری و فرماندهی
 وفاق و وحدت ملی
 انگيزه
 صبر در مقاومت
 شجاعت عناصر رزمنده
 شأن و منزلت فداكاری در مسير هدف
 علم و دانش نبرد به ويژه در طراحان عمليات.
كه ايران اسالمی در زمان جنگ و هم اكنون از اين عناصر در باالترين مرتبه برخوردار
بوده و میباشد .يعنی داليل عمده پيروزی ما:
 عنايت حقتعالی
 رهبری پيامبرگونه حضرت امام رضوان اهلل تعالی عليه و سرفرماندهی عالی آن
بزرگوار
 ايمان مذهبی
 وحدت ملی
 انگيزه مبارزه با دشمن متجاوز
 خودباوری علمی و فنی در تعميرات و بهينهسازی و ساخت قطعات و ابزار جنگی
مورد نياز
 نگهداری مطلوب تجهيزات و سالحهای جنگی و استفاده بهينه از آنها
 خالقيت و ابتکار در طراحی و اجرای عمليات نظامی
 روحيه صبر فردی و ملی (همگانی)

چرا خود را پيروز جنگ میدانيم؟

 توكّل فردی و جمعی
 مقاومت شجاعانه ملی (تمامی ملت)
 روحيه شهادت طلبی رزمندگان
 درايت و كاردانی ،علم و شجاعت طراحان و فرماندهان جنگ و تك تك رزمندگان
كه سرآمد آنان شهيد بزرگوار سپهبد علی صيادشيرازی بود.
 هوشمندی سياستمداران
 روحيه ايثارجمعی امت ما كه بيشترين شهيد را تقديم كرده و پشتيبانی از جنگ را
با تمام توان معمول داشتند.
تمامی موارد و تالشهای فوقالذكر عنايت خداوند جلجالله را برای اين ملت جلب و پيروزیها
را باعث گرديد و در انتها دوباره ذكر يك نکته را ضروری میدانم كه آن هم نقش راهبردی
فرماندهی و رهبری حضرت امام رضواناهلل تعالی عليه بود كه در يك جمله میگويم:
عوامل مرئی و نامرئی قدرت ملی كه در ابتدای جنگ و در مرحله بازدارندگی بسياری
از آن ها وجود نداشت و بسياری دچار خدشه گرديده بود با فرماندهی و رهبری آن پير فرزانه
تمامی مؤلفههای نامرئی ايجاد و اكثر مؤلفههای مرئی نيز ساخته و پرداخته گرديد تا با لطف
خدا پيروزیها حاصل شود .اينها عوامل عمده پيروزی ما در جنگ میباشد كه اميد است
همواره اين جنبه قدرت به همراه جنبه مادی قدرت ،سالح و آموزش و امکانات و تجهيزات و
وسائل در حد اعال و مورد نياز نظام حفظ شود.
نظاميان از بزرگترين و مهمترين عوامل حفظ قدرت مادی و معنوی ،مرئی و نامرئی
اين نظام و محورهای اصولی قدرت ملی و توان رزمی جمهوری اسالمی ايران میباشند و اين
ارتش وفادار ،مجهز ،منضبط ،مؤمن و آموزشديده از اركان اساسی آن است .در اينجا
ضروری میدانم حداقل دو دليل برجسته وفاداری ارتش را بگويم.
«هشت سال دفاع مقدس منتهي به تمامیت ارضي کشور و شكست طرحهاي توسعه-

طلبانه دشمنان انقالب اسالميمان گردید».
حضرت امام خمينی(ره) ،صحيفه امام ،ج ،21ص 166
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فداکاري ارتش و ایثار فرماندهان در ارتش حزب اهلل

در اينجا به آمار مقايسهای شهدا اشاره كنم كه سپاه پاسداران  ،%19/1ارتش جمهوری
اسالمی ايران ( %21/7به تعداد 99هزار شهيد) ،بسيج مردمی  ، %69/2جهاد سازندگی ،%1/1
نيروی انتظامی  %9/2و ساير نيروها و مردم در بمبارانها  %19/7شهيد دادهاند و در مجموع
193هزار شهيد دادهايم 1.با اين آمار مشخص است كه بار جنگ به دوش مردم عزيزمان بوده
است كه در قالب بسيج راهی جبههها میشدند و لذا نيروهای مسلح موظف و مردم ما تا ابد
مديون بسيج و شهدای بسيج هستند ،ولی در بين نيروهای مسلح موظف نيز تعداد شهدای
ارتش نشان از اين دارد كه ارتش در نوك پيکان حمالت ناجوانمردانه دشمنان بوده است كه
اين همان كالم نورانی حضرت امام در آخرين پيامشان در خصوص ارتش است كه در رابطه
با نيرويی زمينی فرمودند:
«نيروی زمينی قهرمان كه در حقيقت در تمامی حوادث در نوك پيکان حمالت
ناجوانمردانه دشمنان بوده است ،به حق چهره راستين و شکستناپذير و استوار خويش
در دفاع از مرزهای غرب و جنوب و شمالغرب با آن همه خصوصيات جغرافيايی و با
سرما و گرمای طاقتفرسای مناطق ،آن هم با كمبودها و محاصرهها كار آسانی نبوده
است»2.
«نيروی دريايی نيز همچون ساير نيروها بحمدهلل در آبهای خليج فارس و
مرزهای آبی كشور در عرصه دفاع مقدس از كشور اسالمیمان چون نگينی درخشنده
است و بر عرشه كشتیِ افتخار و صالبت خود استوار ايستاده است .رويارويی آنان با
نيروی دريايی دشمن و آن همه افتخارات رزم و رشادت و شهادت و نيز كنترل و
بازرسی كشتیها در خليج فارس و تنگه هرمز و مهمتر از همه نبرد قهرمانانه آنان در
برابر امريکای متجاوز و حضور جدی آنان در آبهای بينالمللی نشانه اقتدار و اعتبار

با يك نگرش ديگر در محاسبه ،ترتيب اين آمار در ارتش و سپاه و بسيج به اين شکل است:
ارتش ،%23سپاه %26و بسيج  %96كه باز هم تغييری در ادعای وفاداری ارتش نمیدهد.
پيام به ملت ايران و نيروهای مسلح ( ،)39/1/29صحيفه امام ،ج ،21ص.623
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اين نيروی بزرگ و سرافراز است و ملت ايران بايد به چنين ارتش مؤمن و وفاداری
افتخار كند»1.
«شجاعتها و رشادتهای بینظير نيروی هوايی و هوانيروز و خلبانان دالور در
نفوذ به اعماق خاك دشمن و رويارويی با مدرنترين امکانات اهدايی استکبار به
صداميان و دفاع از حريم هوايی كشور نشانه تعهد ،عشق و ايمان آنان به خدا و اسالم و
ميهن اسالمی است .مهيا نگه داشتن و تعمير و بازسازی ادوات و ابزار پيچيده هواپيماها
و رادارها و سالحهای ضدهوايی و موشكها و پدافند از كشور دليل مهارت و تخصص و
ارزشهای علمی واالی اين عزيزان است كه خداوند بر توان و ايمان آنان بيفزايد»2.

از فرمايشات فرماندهی كل قوا درباره ارتش و جنگ در روزهای آغازين نبرد:
«...من امروز اعالم می كنم برادران ارتشی ،برادرانی كه با همه وجود ،شب،
نيمه شب ،صبح زود ،خواب و استراحت و خوراك را از خود میگيرند در ميدانهای
خطر و در خط اول آتش حاضر میشوند ،آنها عزيزان و محبوب قلوب اين ملتاند»6.

دليل عمده ديگر از وفاداری و ايثار ارتش به انقالب ،اهداء شهدا در باالترين رده آجا
است كه در  133سال اخير و در تمامی نيروهای مسلح دنيا سابقه نداشته كه در جنگی يا
در كشوری ظرف  9الی 12سال برای استقرار و استمرار يك نظام و دفاع از آن ،دو رئيس
ستاد (شهيد سپهبد قرنی اولين شهيد از سران نظام و شهيد سرلشکر فالحی) ،دو وزير دفاع
(شهيد فکوری و شهيد نامجو) ،دو فرمانده نيرو (شهيد سپهبد صيادشيرازی و شهيد
سرلشکر ستاری) ،دو جانشين نيرو (شهيد بابايی و شهيد نياكی) ،چند معاون نيرو و دهها
فرمانده و جانشين ل شکر شهيد شوند كه ارتش ما اين چنين شهيد داده است و مهم اينکه
اولين شهيد از سران نظام مقدس ما حتی قبل از استاد شهيد مطهری ،يك ارتشی به نام
سپهبد شهيد قرنی ،رئيس ستاد ارتش وقت بوده ،است.
همان ،ص.627
همان ،ص.623
 .6از خطبههای نماز جمعه ( ،)1629/7/19ارتش از نگاه رهبر ،ص.13
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ما افتخار ميکنیم که وارثان خون این شهیدان هستیم.

اين بحث را با فرمايشی از رهبر معظم انقالب در خصوص فرماندهان كه در مراسم
فارغالتحصيلی دانشکده افسری در سال 39بيان فرمودهاند پايان میبخشم« :كشورها را
سياستمداران اداره میكنند و مواقع خطر سرداران هستند كه آن را نجات میدهند».
تذکر پایاني
كار سياستمداران برجسته اين است كه:

اراده سياسی را بدون ابزار قوه قهريه بر ديگران تحميل يا اعمال نمايد:
 )1اين تحميل يا با پذيرش است يا با الزام ،يا داخلی است يا خارجی.
 )2اين تحميل ،اقتصادی ،سياسی يا نظامی است.
ولی وقتی آخرين راه جنگ باشد ،نيروهای مسلح هستند كه اراده را با جنگ تحميل
مینمايند ،يا اينکه بدون جنگ با نمايش قدرت و حضور خود ،كار تحميل اراده
سياستمداران را آسان میكنند و ضمانت میبخشند و ما ارتشيان برای اينکه صلح را برای
مردم و انقالب و نظام مقدسمان تضمين نماييم بايد هر لحظه و هميشه برای جنگ و جهاد
مقدس فیسبيلاهلل آماده باشيم تا عز ت و اقتدار سياسی جمهوری اسالمی ايران مستمر و
روزافزون باشد.
«این جنگ تحمیلي شكوه و عظمت ایمان و اسالم را در پهناور جهان منتشر نمود».
امام خمينی(ره)
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