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                                                                                                                       چکیده

عث عراق آغاز شد. ارتش عراق  باز سوی رژیم    1359رسمی در پایان شهریورماه    طوربه جنگ ایران و عراق  

در روزهای اولیه جنگ موفق شد بخشی از سرزمین ج.ا.ا را اشغال نماید. اگرچه آغاز جنگ از سوی ارتش  

ارتش،راق توسط کاعر که    سیاسی،  مسئولیناعتنایی  لیل بیبود ولی به دشده  بینی  پیش  شناسان نظامی 

اقدام متجاوزانه ارتش عراق پیشگیری نشد. در عین    زابه هر دلیل،  چندان بر اوضاع کشور مسلط نبودند،  

. به همین و مدافع تمامیت ارضی و حافظ استقالل کشور است  مسئولحال طبق قانون اساسی، ارتش ج.ا.ا  

داده  انجام  و عملیاتی  نظر ستادی  از  را  اقداماتی  ارتش  فرماندهان  مقاله  دلیل  این  پژوهش  اند که موضوع 

پس از انقالب اسالمی تا  را  ج.ا.ا اقدامات ستادی و عملیاتی ارتشتا  اله تالش کردهقدر این م نگارنده،. است

اجمال و    صورتبهرا  پایان سال اول جنگ که توسط فرماندهان نسل اول ارتش پس از انقالب انجام شده  

قلمداد    یهاندفرمان   هایبازشناسی شایستگی   عنوانبه  توانرا میاین کارنامه  بنابراین  نماید.    مختصر تبیین

های  اسالمی و آرمان   دلیرانه از میهندر کوران انقالب و آغاز جنگ تحمیلی مدافع کشور بودند و  که    کرد

 خود دفاع کردند. 
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 مقدمه 

حسین   قرارداد    هورجمرئیسصدام  امضای  از  پس  مورد    1975عراق،  در  ایران  شاه  با  الجزایر 

کشور   دو  مرزی  و  ر  دتعیین حدود  میآب  احساس سرخوردگی  لحاظ  خشکی  همین  به  کرد. 

مناسب   درصدد همواره   کامالً  انقالب  از  پس  را  ایران  اسالمی  جمهوری  شرایط  او  بود.  جبران 

در قرارداد مزبور تشخیص   رفته ازدستگیری امتیازات  خود پیرامون بازپس  هاییدهعملی شدن ا

های ابتدایی استقرار نظام جمهوری اسالمی در  وی برای رسیدن به مقصود خویش، از ماهداد.  

با گفتار و رفتار تهدیدزا در سطح  خصومت  سرعتبه ایران   های دیرین خود را آشکار ساخت و 

  و قرائن و شواهد  نمودمرزی مکرر  دام به تجاوزات  های زمین، هوا و دریا اق ها و در عرصهرسانه

ج.ا.ا با شعار    ازآنجاکه را در نگاه کارشناسان اطالعاتی ارتش فراهم کرد.    ار ی عتمامآغاز یک جنگ  

کرد لذا اقدامات صدام  گر در زمان جنگ سرد را نفی می شرقی نه غربی هر دو قدرت موازنه  نه

کامالً   عراق،  بعث  حزب  و  خصومت  زمانهمحسین  با  ضدیتشد  و  و  هها  جهانی  ای 

 31، در  ، بنابراینعلیه ج.ا.ا شرق و غرب به رهبری آمریکا و شوروی ابرقدرت دو  ی هایریگموضع

بین، ارتش متجاوز عراق  1359شهریور از فرصت مغتنمی که در فضای  المللی علیه با استفاده 

البته  های غرب و جنوب آغاز کرد.  جبهه  عملیات اشغالگری را در سراسرآمده بود    به وجودج.ا.ا  

تهدیدات نظامی    و   کرده بودندبینی  پیش،  ها قبلفرماندهان ارتش ج.ا.ا از ماه  ی را چنین شرایط

 ن ی مسئولاعتنایی  بی  و  یتوجهکم  مورد  را از سمت غرب کشور هشدار داده بودند ولی متأسفانه

بود.   گرفته  قرار  انقالب  رهبران  و  اساسی   ، حالنیدرعسیاسی  قانون  طبق  که  مدافع    ارتش 

جهت   در  را  اقداماتی  بود  کشور  استقالل  حافظ  و  ارضی  با  تمامیت  مقابله  و  کشور  از  دفاع 

یم بعث عراق، در سال اول جنگ و قبل از آن انجام داد که از نظر فرماندهی و ژتجاوزات ارتش ر

مقاله   این  در  بررسی  و  بحث  مورد  که.  استستاد،  آنجا  از  مکتوبات    اما  و  اظهارات  برخی  در 

ایده  ینوعبهمربوط دوران جنگ تحمیلی،   و  فرماندهاناقدامات  اول  های  در سال    ،ارتش  نسل 

های آنان،  شایستگی  ها و ها، توانمندیایده  اول جنگ مورد تردید واقع شده است لذا برای اثبات 

مقاله این  اسناد،تهیه  مطالعه  عنوان    ، ضمن  اول  بازشناسی شایستگی»با  نسل  فرماندهان  های 

 .کار قرار گرفت  در دستور «از پیروزی انقالب تا پایان سال اول جنگ ،ارتش
 

 پژوهش  مبانی نظری و پیشینه
 

 راهبردهای دفاعی فرمانده کل قوا، حضرت امام خمینی)ره( پس از پیروزی انقالب 

 مطابق   بایستی   ،تش ار  جمله  از  کشور  دفاعی   نیروهای  یمش خط  انقالب   از   پس  ه ک  است  طبیعی 

  لذا .  شدمی  انتخاب (  ره)  خمینی  امام  حضرت   انقالب  کبیر   رهبر  دفاعی  راهبردهای  و  ها رویکرد  با
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  (1جدول )   شرح   به   اسالمی   انقالب   از  پس   خمینی)ره(   امام   حضرت  دفاعی   راهبردهای   ترینمهم

 . دبو
 

 ش دفاعی کشور  رت امام خمینی )ره( در جهت ارتقاء توان رزمی و آرایراهبردهای حض  :(1جدول )

 راهبردهای حضرت امام خمینی)ره(  ردیف 

 مقابله با طرح انحالل ارتش  1

 روز ارتش جمهوری اسالمی ایران  عنوان به 58فروردین   29اعالم روز  2

  -تجدید سازمان ارتش با عنوان ارتش ملی  تبدیل ارتش شاهنشاهی به ارتش جمهوری اسالمی ایران )طرح 3

 اسالمی( 

 حفاظت از انقالب  منظور به  1358اسداران انقالب اسالمی در اردیبهشت یل سپاه پفرمان تشک 4

 دفاع از کشور  منظور به 58آذر  5میلیونی در  20اعالم فرمان بسیج.  5
 

کشور حفظ ارتش و مقابله با  اولین راهبرد برای حفظ نظام و دفاع از انقالب و تمامیت ارضی  

انقالبیون و  بسیاری از  ب از سوی  در ابتدای انقال   کهیدرحال انحالل ارتش بود.    یضدانقالبطرح  

-های چپ، این بحث مطرح بود که: »به ارتشی که مقابل انقالب و مردم ایستاده است نمی گروه

طبقه توحیدی تشکیل گردد«. شده و ارتش انقالبی و ارتش بیتوان اعتماد کرد و باید منحل  

بود که معتقد بود ارتش باید بماند و از تمامیت کشور   ولی حضرت امام خمینی )ره( تنها کسی 

نم  روز  دفاع  تعیین  بر  مبنی  ایشان  تاریخی  پیام  لذا  ارتش صادر    عنوانبهفروردین    29اید  روز 

راهبرد عمده دیگر را نیز  حضرت امام خمینی )ره( برای بقای ارتش دو  .)صحیفه امام)ره((گردید

و دیگ  یسازپاکردند؛ یکی مسئله  کپیگیری می بود  ارتش  به و تصفیه  بایستی  ارتش  اینکه،  ر 

اسالمی،    -گردد. بنابراین طرح تجدید سازمان ارتش با عنوان ارتش ملی   ی مکتبی تبدیل ارتش

فرامین ارتش، بود و   نگرفته  با امضای    در آن زمان که هنوز حکومت جمهوری اسالمی شکل 

سپهبد   ارتش  الل یولشهید  ستاد  رئیس  عنوان  با  می  قرنی  اسالمی صادر  تاریخ ملی  در   6شد. 

راهنمای  1358فروردین   ارتش،  ستاد  پنجم  اداره  برای    یز یرطرح،  هماهنگی  موقت  کمیته 

ر  . د2ابالغ کرده است   ربطیذ  یهاقسمتتجدید سازمان ارتش ملی اسالمی ایران را تهیه و به  

، معاونت پرسنلی،  اطالعات  -این سند گفتنی است که این سند برای معاونت عملیات    خصوص

نیروهای   لجستیکی  معاونت  و  آموزش  قسمت    گانهسهمعاونت  در  که  گردیده  ارسال  ارتش 

 مأموریتاسالمی را آورده و در ادامه    -واژه ارتش ملیگیرندگان ثبت شده است و در مقدمه آن  

وجود را تعیین کرده و پس از آن لشکرها و امکانات مبا تهدیدات    مقابلهاسالمی را،    -ارتش ملی

رده است. در این سند به مالحظاتی مشتمل  شمارش کنیز    را  محدودکنندهقید نموده و عوامل  

 
 1358/ 6/1 مورخه 602-01-1 شماره  جنگ، سند معارف  هیئت اسناد مرکز - 2
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ها، توجه داده و در انتهای نامه بر، بسیج نیروهای ملی و احتیاط، توجه به اصل خودکفایی یگان

ارتش، کنیازمندی ازهای  را    ها آن  ترینمهم  ه یکی  از  راهبردهای سیاست خارجی کشور است 

با این سند فرایند تبدیل ارتش شاهنشاهی   درمجموع. وزارت امور خارجه درخواست نموده است

می  شکل  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  فرمان  به  )ره(  خمینی  امام  حضرت  آن  از  بعد  گیرد. 

اسالمی   انقالب  پاسداران  سپاه  سال  تشکیل  اردیبهشت  در  انقالب    منظوربه  1358را  حفظ 

کند که در این رابطه تعدادی از  و ارتش را مأمور به پشتیبانی از سپاه می   دهصادر کراسالمی  

به سپاه پاسداران انقالب اسالمی مأمور یا منتقل   3عناصر ارتشی از جمله شهید یوسف کالهدوز 

آذر    5میلیونی به تاریخ    20مبنی بر تشکیل بسیج  شوند. و بعد از آن فرمان امام خمینی)ره(می

شده   1358 به  صادر  را  اقدام  اولین  ارتش  مستضعفینکه  بسیج  تشکیل  طراحی  انجام    منظور 

ل نیز دعوت به عمل ئوهای مسدر این نامه از سایر قسمت  .4داده و طرح آن را تهیه نموده است

ع آم بسیج  تشکیل  برای  تا  بیده  را  خود  طرح  کشور  از:   اندعبارت  آن گیرندگان    اورند.مومی 

امور    یریوزنخست در  سه)معاونت  نیروهای  وزارت  انقالب(،  شهربانی،  ژاندارمری،  ارتش،  گانه 

هستند.   اسالمی  انقالب  مرکزی  کمیته  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  این بنابراین  کشور، 

 ت.حضرت امام )ره( اس دفاعی  دقیقاً در راستای راهبردهای، تاقداما 
 

 جنگ تحمیلی اقدامات ستادی ارتش جمهوری اسالمی ایران قبل از آغاز  

از آغاز   اقدامات ستادی قبل  انقالب،  از  اول ارتش پس  فرماندهان نسل  اقدامات  از  گروه بعدی 

که   است  سند    در جنگ  خواهد شدزیر  پنج    معارف  هیئت   اسناد   مرکز )  یاجلسهاولین    . ارائه 

  مقام   کار  دفتر  در  عراق  تهدید  مقابل  در  گانهسه  نیروهای  مقدورات  ارائه  جلسهصورت،  جنگ 

و تهدید    کند یم که ارتش برای موضوع جنگ برگزار  (  08/1358/ 17  تاریخ   به  ملی   دفاع  وزارت

را   می آ  منظوربهعراق  اعالم  ج.ا.ا  علیه  جنگ  یک  آبانغاز  هفدهم  به  مربوط   1358ماه  کند، 

ان و عراق( است که به دعوت رئیس ستاد مشترک ماه قبل از آغاز رسمی جنگ ایر  11)تقریباً  

)سرلشگر   در ساعتوقت  دکتر چمر  0920شاکر(  )شهید  وقت  دفاع  وزیر  دفتر  تشکیل  در  ان( 

 
شد و سپس   دانشگاه افسری ارتش وارد  1344زاده شد. در سال   قوچان در شهر  1325دی    1یوسف کالهدوز در    -  3

اسالمی مأمور شد    انقالبوی پس از انقالب به فرمان شهید قرنی به سپاه پاسداران    .منتقل گردید  گارد شاهنشاهی هب 

مرکز   در  از  )سند  و  جنگ(   معارف  پاسداران گذاران انیبناسناد  می سپاه  نخست  .آیدبشمار  سال  و   در  ایران  جنگ 

قائمعراق پاسداران مقامی ،  عهدهرا   فرمانده سپاه  مهرماه    بر  در  و  پی  1360داشت  هواپیمای سی در  سقوط  -حادثه 

 همراه شماری از فرماندهان ارشد نظامی، به شهادت رسید. نیروی هوایی ارتش  130
-02-02  شماره   سوم،  اداره -مشترک  اد ست  ی هانامه  سری   از   بسیج،   تشکیل  جنگ، طرح   معارف   هیئت  اسناد   زمرک   -  4

 7/9/1358 تاریخ  به ،...
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B3_%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B3_%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0
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ترین مقام نظامی و دفاعی کشور یعنی وزیر محترم دفاع  شود. محل این جلسه در دفتر عالیمی

است.   موضوع  اهمیت  گویای  خود  که  شده  مطابق در    شدگان دعوتتعیین  جلسه،  این 

دکتر   اندعبارتموجود    جلسه صورت آقای  آقای    از:  ملی(،  دفاع  علی خامنهچمران)وزیر  -سید 

انقالب(  وزارت   ای)معاونت امور  در  ملی  نیروهای سه  دفاع  فرماندهان  ارتش هستند. و  در    گانه 

-محدودیت ها و  انگیزه این گردهمایی ارائه توانایی"گوید:  مقدمه این جلسه سرلشگر شاکر می 

نیروهای   تهدیدات،    گانهسههای  از  "ی غربی )کشور عراق( استمسایه ه  باألخصدر مقابل  و   .

ها و مقدورات خود را شرح دهند تا همگی حضار  خواهد که محدودیتمینیروها  رؤسای ستاد  

نفر سرتیپ فالحی صحبت می اولین  بگیرند.  قرار  را  در جریان  کند وی آمادگی نیروی زمینی 

این نیرو در مقابل یک تهدید  در مورد آمادگی نیروی زمینی و توانایی  "کند:  بیان می  گونهنیا

افسری  که در صدر   استعداد  تهدید عراق است. وضعیت پرسنلی؛  ،  %70  ی داردرجه،    %70آن 

دهند و از نظر عملیاتی صفر است و )که این استعداد خدمات سرویسی انجام می  % 30سربازی  

شتیبانی مردم  دوره سرباز است( و انضباط متوسط و روحیه خوب است و از پ  12؛ احضار  حلراه

درصد  30نگهداریمندیم، وضعیت لجستیکی از نظر مهمات بیش از سی روز و از نظر سطح  بهره

نمی عملیات  در  این)بنابراین  روی  تحرک  توان  نظر  از  و  نمود(  حساب  )این 40سطح  درصد 

هایی  د در صد بایستی تحرک داشته باشند و سایر یگانهایی است که ص تحرک مربوط به یگان

تح دکه  کمتری  و  رک  یگانی  آموزش  نظر  از  آموزشی  وضعیت  است(،  صفر  تحرک  این  ارند 

نظر  از  است.  قبولی  قابل  و در سطح  متوسط  انفرادی  آموزش  و  است  تمرینات صحرایی، صفر 

انجام عملی برای  باید عرض کنم که نیروی زمینی  به زمین است و وضعیت عملیات  ات متکی 

وی سپس    "ی عراق برابر طرح موجود وارد عمل خواهد شدبرای مقابله با عملیات همسایه غرب

)طرح ابوذر( پرداختند. سپس شهید دکتر چمران وزیر   به ذکر جزئیات طرح و نحوه اجرای طرح

ایران را نک"گوید:  کند و میدفاع )وقت( شروع به صحبت می به  از  فکر حمله عراق  نید، عراق 

ایران میملت خود می از  به پرسنترسد،  به همین ل نظامی خود  ترسد  ایمان ندارد و  اعتقاد و 

انگیزه از کشورهای خارج خلبان استخدام کرده است، اکثر مردم رهبری صدام حسین را قبول 

ایران    است، شیعیان عراق در پشتیبانی از ملت  ومرجهرجندارند و در اکثر مناطق کشور عراق  

با   ما  اگر  عملیات    ی هاجنگ هستند،  نتوانیم  دهیم    یزیآمتی موفق منظم  با    ها آنانجام  را 

از    یهاجنگ  و  آورد  درخواهیم  پای  از  آموزش  اکنونهمچریکی  اجرای  نباید  از  چریکی  های 

سرتیپ فالحی رئیس ستاد نیروی زمینی و فرمانده لجستیکی نیروی زمینی    فعالًغافل باشیم  

استخدام و تجهیز هزار  که در جریان هستند با    طورهمانای الزم را با ستوان همتی  ههمکاری

به عمل  نوار مرزی غرب  بگذارند   نفر جهت پوشش  با من در میان    . "آورند و مشکالت خود را 
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نهاجا   عراق و وضعیت  تهدید  نیروی هوایی در مورد  باقری، رئیس ستاد  بهمن  سپس سرلشگر 

ن ندارد و گر چه دولت عراق به ملت خود اعتقاد و ایما"اند:  رح کردهمطالبی را به شرح زیر مط

ود تعدادی خلبان از کشور خارج استخدام کرده است ولی  به همین منظور در نیروی هوایی خ

و    هرحالبه نیست  قیاس  قابل  ایران  هوایی  نیروی  با  کشور  آن  هوایی  نیروی  موجود  وضع  در 

نیروی هوا تفوق هوایی است.  و هواپیماهای  دارای  پاییز سال گذشته تجهیز شده  در  یی عراق 

توانند از پایگاه خود تا مشهد و بالعکس )شعاع عمل( داشته و رفت و آمد  ران شکاری آن میبمبا

و   سال    333نمایند  از  این کشور  هوایی  نیروی  نمایند  عمل  وارد  واحد  آن  در   1356سورتی 

است. نیروی هوایی عراق در طول مدت انقالب   گردیده  5های هوا به زمین کچن مجهز به موشک 

اینک بر  بلکه  عالوه  نداده است  از دست  آم  اندازهبهه آموزش خود را  از  کافی  وزش دیده است و 

دو   اجرای  به  ناگزیر  عراق  نفوذ کشور  از  برای جلوگیری  است،  باالتری  در سطح  آموزشی  نظر 

عالوه بر    ،7و دیگری طرح شاهین   6م طرح هستیم یکی طرح سبالن در پشتیبانی از طرح ابومسل

باال در مواقع ال این دو   شدهینی بشیپزم دو طرح  دو طرح  برد که  به کار خواهیم  نیز  دیگر را 

است  پایگاه همدان  تخلیه  یا  تقویت  و دیگری  پایگاه دزفول  تخلیه  یا  تقویت  در  "طرح شامل   .

  دهدها را شرح مییری در پایگاهاز هواپیماهای شکاری حاضر به کار و تعم  ادامه ایشان فهرستی 

( در مورد  304، حاضر به کار  157، تعمیری    461موجودی    تعداد کل)".  که قابل توجه است

در  پیش الزم  پدافند  تمهیدات    بندرعباسبینی  خارک  جزیره  راداری    آمده عملبهو  سیستم  و 

نقاط غرب چنین شرایطی    البته دهلران و بیشتر  ست ین  اعتماد قابلتبریز قدیمی است و چندان  

-نبودن باندهای فرعی مشکالتی به وجود می  به علت اصلی    را دارند در صورت بمباران باندهای

مقدار زیادی    سال   کی رئیس ستاد نیروی هوایی باید بگویم در طول    عنوان بهآید. در خاتمه من  

اقالم   و  شده  مصرف  قطعات  هوا  پرمصرفاز  نیروی  بنابراین  است  رسیده  صفر  به به  قادر  یی 

می پیشنهاد  و  نیست  هوایی  نزدیک  عمل ریسکی    فعالًم  نمای پشتیبانی  احتمال    به  نیاید چون 

را    توان این ریسکدارد پشیمان شویم البته پس از بازسازی که حداقل سه ماه خواهد بود می

کرد  می 8"قبول  چنین  دریایی  نیروی  وضعیت  مورد  در  علوی  دریادار  جلسه،  ادامه  در  گوید: . 

آمادگی عملیاتی ندارند    وهای ببر، پلنگ و رستم به علت نداشتن قطعات یدکی و متخصصنا"

از نظ  ضمناً ناوها  استعداد نیروی دریایی  این استعداد را می  10ر آمادگی  توان  درصد است که 
 

5 -  Kechen 
 این طرح پس از بروز شدن بنام ابوذر نامیده شد.  - 6
 .زیرمجموعه آن است فروندی 140دهد که حمله انتقامیطرح البرز تغییر نام می پس از بروز شدن بهاین طرح  - 7
هوایی برای انجام یک عملیات پیشدستانه است که قبل از انقالب راهبرد    توضیح اینکه این نظریه فرمانده نیروی  -  8

 ارتش بوده است. 
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کرد محاسبه  می  "صفر  را  جلسه  وقت  دریایی  نیروی  مشکالت  به چون  آن  بررسی  گرفت 

...  م   19/08/1358روز    10ساعت و  ن  )معاو   یاخامنه  االسالمحجتدر خاتمه جلسه  وکول شد 

متصور   زآمیجنون  صورتبهحمله عراق احتمالی است، البته  "فرمایند: که  وقت وزارت دفاع( می 

نیست در دستگاه رهبری عراق تناقض فکری وجود دارد، تعدادی اهل   زیآمتیموفق است ولی  

درصد از مردم عراق طرفدار  15کمتر از عراق هستند،  تشیع، اکراد و احزاب مختلف مخالف رژیم 

اند. انقالب اسالمی ایران تحوالت زیادی را در جهان اسالم به وجود آورده است و دنیا  حکومت

می  نگاه  ایران  ملت  به  احترام  دیده  در  به  عربی  زبان  به  اسالمی  شعارهای  زیارت حج  در  کند 

ایران   اسالمی  جمهوری  رهبر  به  احترام  و   له یوسبهجهت  افغانستان  و  پاکستان  مسلمانان 

از عرب  مسلمان  کشورهای  سایر  و  یمن،  سودان،  مصر،  میقبیل  بیان  جهان  دیگر  شد،  های 

می عراقی اظهار  پادگانها  در  حتی  که  ایران  کردند  رادیو  عراق  ارتش  نظامیان    له یوسبههای 

های  نفهمند ولی در استراحتگاهزبان فارسی ممکن است    هرچندشود سربازان عراقی  استماع می

ایرا مترصد شنیدن صدای  ایران هستند خود  رهبر  و صدای  این جلسه    ."ن   نیترنانهی بواقعدر 

هشدار ارتش در مورد    واالمطرح کردند    یاخامنه  اللتیآنظر را معاون وقت وزیر دفاع حضرت  

تاریخ  حمله   در  ارتش  اساسی  حرف  ولی  است.  نشده  گرفته  جدی  یعنی    17/08/1358عراق 

تهدید ارتش  "دارد:  ماه قبل از آغاز رسمی جنگ ایران و عراق، این بوده که اعالم می  10بیش از

   "است. یجد عراق بسیار 

هوش   بعدی   اسناد  از  حاکی  است؛  که  مرزی  تحوالت  به  نسبت  ارتش  آمادگی  و  مورد  یاری  در 

صبح با حضور دکتر چمران و سرلشگر   8در ساعت    29/08/1358است که در تاریخ    9ایجلسه

بررسی در    منظوربهشاکر و فرماندهان سه نیرو به همراه سرتیپ امین داری و سرتیپ صباحت  

فروند   تجاوز دو  برازجان    خارجی در  یبالگردهارویداد  و  بوشهر  تدبیر   منظوربهمنطقه  دریافت 

شور ستادی است که ستاد نزاجا    جلسه صورتسند دیگر مربوط به    شود.تشکیل می  وزیر دفاع

محدودیت و  مقدورات  نظر  از  را  نیرو  وضعیت  خود  فرمانده  تدبیر در حضور  و  کرده  بررسی  ها 

می اعالم  دشمن  احتمالی  حمله  مقابل  در  دفاع  نحونم عملیاتی  البته  شرایط  یهاید.  در    دفاع 

عرا مقابل  در  سه  نابرابر  با  زمینی  نیروی  ستاد  در  قبل  از  سناریونویسی ق  شده   10فرضیه 

 
  دفاع   وزیر  حضور   با   عراق  تجاوز  با  مواجه   در  مناسب  العملعکس   جلسهصورتجنگ،    معارف  هیئت   اسناد  مرکز  -  9

 29/08/1358 اریخ ت به   چمران دکتر وقت
  در  و  العرب  شط  ساحل  در  خودی  نیروهای  برتری  شرایط  در  که  ودب   ترتیب  این  به  دفاعی  سناریوهای  فرضش یپ  -  10

  دشمن،  برتری  شرایط  در  و  مرز  خط  روی  دشمن،  و  خودی  نیروهای  برابری  شرایط   در  شد،  خواهد  دفاع  دشمن  خاک

 . شد  هدخوا دفاع کارون   و کرخه  یهارودخانه  پشت در خوزستان 
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طی  (235-236  :1397  ،حسینی)بود دفاعی  تدابیر  و  بررسی  این  )هیئت سوم   جلسهصورت. 

 02/09/1358در تاریخ    (02/09/1358  تاریخ   به   نزاجا  ستاد   گزارش  جلسه صورتمعارف جنگ،  

 شود به این شرح است:می گزارش ستاد نزاجا که به فرماندهی تنظیم منظوربه

اینکه در حال    23/08/1358که در شور ستادی مورخه    طورهمان.   1 به  به عرض رسید نظر 

نمی ارتش  احتمالی  حاضر  تهدیدات  مقابل  در  طرح  بالدفاع تواند  اجرای  و  بماند  های  باقی 

نیروهای   موجود  امکاناسهعملیاتی  و  مقدورات  با  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  فعلی  گانه  ت 

بررسی  ریپذامکان از  بعد  لذا  مورد  نیست  در  دوم  اداره  توجیه  و  مشترک  ستاد  در  الزم  های 

های مورد لزوم، الزامی تشخیص داده  بینیتهدیدات احتمالی لزوم تهیه یک طرح دفاعی و پیش

ل  مشکالت  کلیه  ارائه  از  بعد  و  سه شده  نیروهای  طریق  از  پرسنلی  و  رابطه  جستیکی  در  گانه 

بینی و مورد تصویب قرار فرضیاتی برای تهیه یک طرح دفاعی پیش  جوارهمود با کشورهای  موج

 .گرفت

ایران    مأموریت.  2 اسالمی  جمهوری  )بند    منظوربهارتش  گردید.  ابالغ  کشور  تمامیت  از  دفاع 

 ( 42-89 :1394  حسینی، ) طرح ابوذر( مأموریت

 ابالغ شد. 12-11ان برابر دستورالعمل . تدبیر عملیاتی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایر3

دفاع در مقابل تجاوز احتمالی    منظوربهنزاجا    کارراهفوق بهترین    شدهانجامبر مبنای اقدامات  .  4

مورخه   در شور ستادی  معاونت   23/08/1358دشمن در غرب کشور  و  با حضور جانشین  که 

گردید تهیه و انتخاب گردید و  ها و افسران ذینفع تشکیل  ر ریاست ستاد نزاجا و معاونتتیمسا

گردید.   عنوانبه ارائه  نزاجا   13پیشنهاد  عملیات  معاونت  عملیات  )وقت(  مدیر  جلسه  این  در 

 نماید: یادآوری اعالم می عنوانبهشرح زیر ه مواردی را ب 14مرحوم سرهنگ محمد وصالی 

 رسال گردد. تهیه و ا 1358/ 05/09نیروی زمینی باید حداکثر تا تاریخ طرح عملیاتی  -الف

های ملی )سپاه  با وجود اینکه در تدبیر عملیاتی ستاد مشترک قید گردیده که از پشتیبانی  -ب

، به هذامعحداکثر استفاده به عمل خواهد آمد    شده هیتههای  پاسداران و اقشار ملت( برابر طرح

اقشار ملت  علت عدم تهیه طرح مرات نیروهای سپاه و  و مردمی  ب در نظر گرفته نشود. )یعنی 

 
 .  است بوده گانه سه نیروهای  در دفاعی یهاطرح اساس ا،.ا.ج  ارتش مشترک ستاد  عملیاتی تدبیر - 11
 27/8/1358مورخه  15-201-01-06-9هیئت معارف جنگ،   اسناد مرکز - 12
 . شودیم منعقد  جلسه  این در  ابوذر  طرح نطفه  واقع در -13
وی در    ضمناً.  استنیز به امضای ایشان    جلسهصورتاره شده و  این جلسه توسط مرحوم سرهنگ محمد وصالی اد  -14

این  ادا و   ی هابخش  جلسهصورتمه  زمینی  نیروی  عملیاتی  تدبیر  ارتش،  ستاد  عملیاتی  تدبیر  مأموریت،  فرضیات، 

 اقداماتی که باید انجام شود، ذکر کرده است.
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مک به نزاجا اعم از انفرادی و یگانی باید مطابق بدون طرح بکار گرفته نشوند. بنابراین هرگونه ک

 نزاجا باشد(.  یهادستورالعملو  هانامهنیآئ، هاطرحبا 

 تأمیندار  گیرند عهدهنیروها قرار میگانه و ژاندارمری که تحت کنترل عملیاتی  نیروهای سه   -ج

 .15است ود لجستیک و پرسنل خ

مربوط به طرح عملیاتی ژاندارمری است که بر اساس طرح )ابوذر( نزاجا تهیه شده 16م سند چهار 

آن   در  که  جزایر    طوربهاست  و  غربی  شرقی،  مرزهای  از  پدافند  برای  طرحی   گانه سهخالصه 

 نماید. مطرح می

پنجم  که  د17سند  است  کشور   منظور بهستورالعملی  غرب  مرزی  امنیت  تاریخ   برقراری  در 

برد،  غرب کشور رنج می  یهایناآراماست. دقیقاً زمانی که ج.ا.ا از  را صادر شده    31/05/1358

دهد تا امنیت را  می مأموریتهای خود ارتش جمهوری اسالمی ایران با این دستورالعمل به یگان

ی برقراری امنیت در این دستورالعمل برقرار نمایند. این دستورالعمل برا  صادرشدهبرابر تدابیر  

که نیروهای    است های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه  های موجود در استانتوسط یگان

استان اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  و  کشور  شهربانی کل  کنترل  ژاندارمری،  در  را  فوق  های 

دادهعملیاتی   جمع  قرار  به  نسبت  عناصر  و  دست  در  که  سالح  مناطق در    رمسئولیغآوری 

مرحله اجرا   5، تدبیر عملیات در  مأموریتوارد عمل گردند. و در مورد اجرای این    است  ادشده ی

 گردد.  می

تشکیل فرماندهی منطقه غرب در کرمانشاه و برقراری ارتباط با لشگرهای    -مرحله اول (1

قرا امر  زیر  و  یگانمنطقه  گرفتن  انقال ر  پاسداران  سپاه  شهربانی،  ژاندارمری،  ب  های 

 لشگرهای مناطق غرب.  لهیوسبه

یگان  -مرحله دوم (2 به مناطق مرزی و مسدود  اعزام  ژاندارمری  با همکاری  نظامی  های 

 نمودن کلیه مناطق ورود و خروج با استفاده از مناطق نقاط اتکا.  

 
مطابق    -15 که  است  مفهوم  این  به  عبارت  م  نامه نیآئ این  فرماندهی  عملیات  عناصر خود  بر  نیروها  مرکب،  و  شترک 

 و عناصر تحت کنترل عملیاتی نیروی زمینی هستند. منهای عملیاتی دارند 
از  اسناد  مرکز  -16 جنگ،  معارف  -19-16-2  شماره  ایران،  اسالمی  جمهوری  ژاندارمری  ستاد  هاینامه  سری  هیئت 

 11/1358/ 20 تاریخ به ،606
دستورالعمل ج  معارف  هیئت  اسناد   مرکز   -17 به   غرب   در   امنیت   برقراری   نگ،    ریختا   به   ، 201-2-5  شماره   کشور 

31/5/1358 
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سوم (3 و    تأمین  -مرحله  شهرها  حفاظت  شهربانی،    هاییگان  وسیلهبه  هاراهو  ارتشی، 

و    هاسازمانو    هاگروهه پاسداران انقالب و انجام شناسایی اشخاص و  ژاندارمری و سپا

 تهیه لیست مربوطه در منطقه. 

چهارم  (4 طریق    هایآگهیاعالم    -مرحله  از  مناطق  تمام  در  سالح  خلع  به  مربوط 

به  هایرسانه سالح  تحویل  زمان  تعیین  و  مهمات    ندگانینما  گروهی  و  اسلحه  دایره 

 اعالم خواهد شد.  بعداًکه  یی هاپادگان  اداره دوم ستاد مشترک در

پنجم  (5 ارتش    -مرحله  با  اسلحه  دارندگان  همکاری  عدم  صورت  عمل    هایگاندر  وارد 

 گردیده و نسبت به خلع سالح منطقه اقدام خواهند نمود.

امات ستادی ارتش ج.ا.ا قبل از آغاز جنگ  اقد ترین مهم لیست اسناد مربوط به   (2جدول )

 1358 تحمیلی در سال

 تاریخ  اقدامات ستادی

 31/5/1358 دستورالعمل امنیت مرزی غرب کشور 

 17/8/1358 جلسه فرماندهان نیرو و رئیس ستاد با وزیر دفاع  

 29/8/1358 رئیس ستاد با وزیر دفاع( نیرو با وزیر دفاع   جلسهصورتجلسه رئیس ستاد و فرماندهان )

 2/9/1358 گزارش ستاد نزاجا  

 18/11/1358 ابوذر نزاجا   طرح بر اساس ارمری طرح عملیاتی ژاند

 

عملیاتی بعد از انقالب اسالمی و قبل از آغاز جنگ   هایصحنهزمینی به   ورود ارتش و نیروی

 ایران و عراق 

انقالب اسالمی ضد پیروزی  از  استانبالفاصله پس  غربی های کردستاانقالب در  آذربایجان  و  ن 

های ژاندارمری سعی دارد تا کنترل منطقه را ها و پاسگاهفعال شده و با خلع سالح کردن پادگان

بگیرد. سرتیپ   فرمانده    اللولیدر دست  یگان نیروی زمینیفالحی  با  بسیار مصمم  های  )وقت( 

این منطقه از کشور  های متعددی را برای بازگرداندن امنیت به  وارد صحنه شده و عملیات  خود

داده درانانجام  البته  ق   این  د.  ندار قسمت  افراد  صد  و  فرماندهان  زیرا  بیاورم.  را  کسی  نام  که  م 

-شناس و دلسوز و فداکار بسیاری در این مرحله حساس از تاریخ کشورمان نقش گمنام و وظیفه

را    هاآنم که نام همه آفرینی کردند که بسیاری از آنان اکنون در قید حیات نیستند و قادر نیست 

شهید   اما  کنم،  ذکر  مقاله  این  انسان  عنوانبهفالحی  در  و  فرماندهان  از  حلقه  این  های  نگین 

می وی  از  ماند.  خواهد  ماندگار  ما  کشور  نظامی  تاریخ  در  ایشان  نام  که  است  توان  خدومی 

ت در منطقه غرب و  دار و معمار دفاع از کشور و برقراری امنیفردی که شاخص و طالیه  عنوانبه
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بازس  اولین  در  برد.  نام  است  بوده  ایشان  جنوب  ارتش،  افازی  از  که  شناختی  داشتند    سرانبا 

در آن  که ذهنیت علمی و آموزشی داشت،   ازآنجاوی اندهان کارآمد را بکار گرفتند. طیفی از فرم 

که هیچ فردی    دقیقاً در زمانی  .دارتش و معماری دفاعی کشور کر   دهیسازمانشروع به  مقطع،  

ونه شهید فالحی سال اول  امه خواهم گفت که چگکرده است، لذا در ادبه این مسائل فکر نمی

دفاع مقدس را ساماندهی کرده است. ابتدای ورود شهید فالحی به کردستان درست زمانی است 

کردستان  گارد به    1که پادگان مهاباد اشغال شده بودند. او اولین گردان را از پرسنل کادر لشکر

را    ی زمینی ماه ابتدای انقالب هم نیرون در شش  هد، ایشاداسناد نشان می  آنچهکند.  اعزام می 

برای   اعزام  داشته کرده و هم عملیات  مأموریتآماده  اجرا حضور  را طراحی کرده و هم در  ها 

رسانه با  نیز  اجرا  از  بعد  و  عملیاتاست  جریان  در  را  مردم  و  کرده  صحبت  قراها  و  ها  داده  ر 

  ،هاخبرگزاری. او ضمن مصاحبه با  ح داده استها را توضیسخنگو، نحوۀ انجام عملیات  عنوانبه

مساجد در  سخنرانی  ...  مطبوعات،  است.   و  داده  توضیح  را  ارتش    ی فالح  دیشه  18اقدامات 

ستاد   1/12/1357در می  رئیس  زمینی  در  نیروی  و  تیپ  23/12/1357شود   64لشگر    3با 

بازپس برای  می عملیاتی  عمل  وارد  مهاباد  پادگان  از  19شود.گیری  بعد  بالفاصله  پادگان سنندج 

، محاصره افتدیمانقالب  به دست ضدمهاباد  هایی که از پادگان  پادگان مهاباد با استفاده از سالح

اقدام  می کمک  برای  ارتش  و  میشود  نیرو  اعزام  اسفند  به  لذا  نیروی    1لشگر    1357نماید. 

-حوادث دیگری نیز اتفاق می  یضدانقالب شتابد. در پی این اقدام  می  28زمینی به کمک لشگر  

می ایران به  خالصه اطالعات مربوط به ورود ارتش جمهوری اسال  طوربه  ( 3)افتد که در جدول  

شده است. )منظور از مرحله اول    تحله اول لیسزده و درگیر با ضدانقالب در مرمناطق آشوب

 (.است  یغرب جان یآذربابه منطقه کردستان و  20قبل از ورود هیئت حسن نیت 

 

 

 

 

 
 قابل دسترسی است.  مایصداوسها و های معتبر، خبرگزاریدر آرشیو روزنامهها لب مصاحبهاغ - 18
خل این پادگان  کند. به این ترتیب که در روزهای اول انقالب دا پادگان مهاباد ده روز پس از انقالب سقوط می  -  19

بوده و پس از   نفوذی حزب دموکرات  ا   4یکی از افسر  با هدایت او ضدانقالب وارد پادگان شده،  روز  لتهاب در یگان، 

 .کندزنند و پس از مجروح شدن فرمانده و از صحنه خارج شدن او پادگان سقوط میفرمانده تیپ را با تیر می
  تخیان  با  لیکن.  کند  مدیریت  را  کردستان  در  آمده  به وجود  بحران  مذاکره  اب  داشت  قصد  انقالب  ابتدای  در  موقت  دولت  -  20

  حزب  رهبران   از   بلوریان   غنی  اعترافات)  ماند   جه ینتیب   اقدام  این   کردستان   دموکرات   حزب   کل  ریدب   قاسملو   عبدالرحمن 

 (. رسا انتشارات  کوک، ئاله کتاب  در  کردستان دموکرات 
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   زدهآشوب  مناطق   به  اول مرحله  در ا. ا. ج  ارتش  ورود :(3) جدول

 یگان وارد عمل شده  تاریخ  زده آشوب شهر و منطقه  ردیف 

 64ل 21/1/1358 ارومیه  64ل 3مهاباد و تی  1

 ، هوانیروز و نهاجا  28مرکز و1ل 27/12/1357 سنندج  28سنندج و  ل 2

 77مرکز و ل 1دو گردان از ل 5/1/1358 صحرا ترکمنگنبد و  3

 64ل 1358فروردین  نقده،  4

 64ل 23/4/1358  سلماس، سرو و قطور  5

 28ل 23/4/1358 ن مریوا  6

 هوانیروز ژاندارمری، سپاه و  25/5/1358 پاوه 7

 هایی از نزاجا و سپاه یگان 21/1/1359 محاصره پادگان سنندج  8

 28ل 10/12/1357 سقز  9

 )شهادت سرگرد شریف اشراف(  1ل 10/5/1358 بانه و سردشت  10

های خود باقی  یز در قرارگاهرود و سپاه نمی   ها پادگانارتش پس از اعزام هیئت حسن نیت به  

ها برود و سپاه نیز از منطقه خارج شود گفتند که ارتش به پادگانمی مانند. اما احزاب کردی  می

تلویزیون  البته   تپه  مهاباد،  مهم،  در  مراکز  از  بعضی  و  مهاباد  سد  حضور    هاییگانو  ارتشی 

از.  ندداشت بعد  با کل   در مرحله دوم  بودن مذاکرات هیئت حسن نیت، نیروی زمینی  یه  ناموفق 

 . وارد عمل شد ( 4)برابر جدول  مقدوراتش 

نزاجا و پایگاه شهید نوژه نهاجا درگیر در کردستان تا قبل از   یهاگان ی% از  40قریب :(4)جدول 

 جنگ تحمیلی )مرحله دوم( 

 ردیف  یگان عمده یگان مالحظات

 1 سنندج   28لشگر کامل طور به منطقه سرزمینی

 2 ه ارومی  64لشگر کامل طور به منطقه سرزمینی

 3 زرهی  81لشگر  بیستون  2تیپ کامل طور به

 4 قزوین   16لشگر زرهی همدان  3تیپ کامل   طوربهیک تیپ 

 5 گارد سابق  2و1لشگر  گردان  3 حمزه  21لشگر 

 6 خراسان   77لشگر گردان  4 شدند یممرتب تعویض 

 7 نوهد  23تیپ  گردان 5کامل  طور به گردان  3کودتای نوژه  بعد از 

 8 آباد خرم 84تیپ  کامل طور به 182،139،111گردان

 9 هوابرد  55تیپ  135و126گردان  گردان  2

 10 هوانیروز  پایگاه هوانیروز کرمانشاه  تعدادی بالگرد شنوک از اصفهان 



 61                                                                                    ...ارتش اول نسل فرماندهان های شایستگی بازشناسی 

 

نم اما حکمی  نتوانستم همه را گردآوری ک  متأسفانهدر مورد احکام صادره برای شهید فالحی،  

،  صدر یبن ، شهید فالحی پس از عزل آقای  21( )رهآن از سوی حضرت امام خمینی   موجببهکه  

شود موجود است. امام خمینی)ره( در این حکم در  دار میلیت فرماندهی کل قوا را عهدهئومس

ها و کوران سال اول جنگ ایران و عراق مرقوم فرمودند؛ با استفاده از اختیارات رهبری مأموریت

 وظایف محوله را انجام دهد. 

ایر جنگ  آغاز  مورد  نکته  در  این  عراق  و  که؛    ذکرقابلان    ازارتش    ی هاگزارشباوجود  است 

لین عالی کشور )سیاسی و نظامی( نسبت به آغاز جنگ  ئوعراق، عدم باور مس  روزافزونتهدیدات  

علت شکست ج.ا.ا در    نیتربزرگکند. لذا این  از سوی عراق، از یک غفلت استراتژیک حکایت می

 عراق بود.  شرتمرحله بازدارندگی در مقابل ا 

از    در کالم مسئولین )وقت( ج.ا.ا قبل از جنگ ایران و عراق  شدهاستفاده  یهاگزارهتعدادی از   

است:   قرار  با    جرئتعراق  "این  نکنید.  وحشت  عراق  سیاسی  بلوف  از  ندارد.  را  ایران  به  حمله 

 و ...  22و مردم عراق شیعه و طرفدار ج.ا.ا هستند  می دهیمق را های چریکی پاسخ عراجنگ 
 

 برای دفاع از حاکمیت ملی در نقاط مختلف کشور  گانهسهنیروهای    یهاطرح

زیر در    به شرحثباتی در اوضاع سیاسی کشور، ارتش ج.ا.ا راهبردهای دفاعی خود را  رغم بیعلی

ت مقابل  در  نیروها  آمادگی  برای  دستورالعمل،  سرلشکر قالب  زمان  در  احتمالی  هدیدات 

 وده است که به این شرح است: شاکر صادر نم نیمحمدحس 

ارتش جمهوری اسالمی ایران با اعمال حاکمیت ملی در نقاط مختلف کشور در برابر تجاوزات  "
 ".23د ینما یم احتمالی دشمن از تمامیت ارضی ایران در منطقه غرب کشور دفاع 

به   ادامه  ارتش، در  ابالغ میسه  یروهاینرئیس ستاد  تا  های دفاعی خنماید که طرحگانه  را  ود 

آماده کرده بود   1358ریخ مقرر تهیه کرده و ارسال نمایند. نزاجا طرح ابوذر را که در آذرماه  تا

نماید. طرح البرز برای اجرا به ستاد مشترک ارسال می 1359دستور عملیاتی در خرداد  عنوانبه

 
  مشترک  ستاد  رئیس  جانشین   فالحى،   الل یول  تیمسار   الرحیم،  الرحمن   اللبسم(:  ره)   خمینی  امام   حضرت  حکم  متن  -  21

  از  استفاده  با  است  مجاز  مشترک  ستاد  مسلح،  نیروهاى  فرماندهى  جانشین  تکلیف  تعیین  تا.  ایران  اسالمى  جمهورى   ارتش

  حضرت  صحیفه.  الخمینى  الموسوى   اللروح.60  خرداد  21.  دهد  انجام  را  محوله  وظایف  و   هاتیمأمور   رهبرى  مقام  اختیارات 

 .(ره )  امام
 زمان قبل از جنگ   برداشت شده از مطبوعات - 22
(  عملیات)  سوم   اداره   1358/  27/08  –  15  –  201  –  01  –  06  –  9  مرکز اسناد هیئت معارف جنگ، دستورالعمل  -  23

 ایران   اسالمی جمهوری ارتش مشترک ستاد
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در   بوده است  آماده  فرستاده می  1358آبان  که  نیروی  شود و طرح ذوالفبه ستاد مشترک  قار 

 شود.به دستور عملیاتی تبدیل و اجرایی می 1359ی در شهریور دریای 

 دفاعی ارتش جمهوری اسالمی ایران  یهاطرح ( 1تصویر)

 

 نزاجا در طرح ابوذر   مأموریت

)مرز مشترک ایران و عراق و ترکیه( تا  ایران از داالمپرداغ   نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی

نموده و با استفاده از   دفاع     ( از مرز باختری ایران و عراقفارس جیخل درفاو )دهانه شط العرب  

آماده    55نماید. تیپ  می   هوابرد از رودخانه اروند دفاع  55زرهی و تیپ    92لشگر عناصری از

بنا به دستور در سایر مناطق مورد تهدید  تقویتی به منطقه غرب    ی هاگانیاز ورود   شود پسمی

و     یمرزبرونیا    ی مرزدروناز     اعم رود  با    زمان هم بکار  غرب  در  دفاعی  عملیات  اجرای  با 

 نماید.می پوشش دهانه ذوالفقار تا گواتر امکانات موجود در منطقه، مرز خاوری را از 

است که در مرکز اسناد    تأملقابلهای طرح ابوذر کامل و  ها و پیوستاست که کالک   ذکرانیشا

نمونه تصویر کالک لجستیک طرح در این   عنوانبهولی    است  هیئت معارف جنگ قابل دسترسی

 مقاله آورده شده است. 
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کالک پشتیبانی و لجستیکی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران )پیوست   (2)  تصویر

 طرح ابوذر( 

 

 برزنهاجا در قالب طرح ال  مأموریت

ا نیروی آسمان  از  دفاع  ضمن  ایران  اسالمی  جمهوری  را  هوائی  خود  انتقامی  حمالت  یران 

انهدام نقاط حیاتی کشور هدف آغاز و پس از کسب برتری هوائی از عملیات سطحی   منظوربه

آورد. گفتنی است که ماهیت طرح البرز یک طرح می  به عملخودی پشتیبانی نزدیک   نیروهای

پیش  است،  دستانه  عملیات  موجود  سند  اصل  در  که  توضیحاتی  با  لیکن  است  دلبوده    لیبه 

 گردیده است.   مالحظات ج.ا.ا در ابتدای انقالب، به یک طرح انتقامی تبدیل

 نداجا در قالب طرح ذوالفقار   مأموریت

در   نیروی کشور  حیاتی  تأسیسات  از  دفاع  ضمن  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی 

را   یهاراه  فارسجیخل دریایی  حرکت    تأمینمواصالتی  از  بنادر    یسوبهتجاری    ی هایکشت و 

 . آوردیم  به عمل شور هدف )عراق( ممانعتک

 اقدامات دفاعی نزاجا در چارچوب طرح ابوذر

با  1359شهریور    31روز   عراق  ارتش  زمینی  نیروی  نفوذی    12،  معبرهای  و  از محورها  لشگر 

و وارد خاک ایران شد و این در حالی است که   غربی و جنوب غربی کشور به ایران حمله کرد

طرح ابوذر توانست   بر اساسدرصد در مرز داشت ولی    50گر با استعدادلش  4ارتش ایران تنها  
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رتش عراق را متوقف کند آن هم با استفاده از تاکتیک و تدبیری که در طرح مزبور اتخاذ شده  ا

 شده بود:   ین یبشیپع از مرزهای غربی  بود. طرح ابوذر در چهار مرحله به شرح زیر برای دفا

  دفاعی   منطقه  در  پیاده،  تیپ  یک   و  لشکر  4  با  منطقه  در  را  دفاع  زمینی  نیروی  اول،  مرحله  در

  در  بیبه ترت  پیاده،  28  لشگر  و  پیاده  64لشکر  نماید،می  اجرا  جنوب  تا  باختری  شمال  از  مقدم

  با  خط   در  لشکرهای  جنوب،   در  یزره92لشکر  و  مرکز  در   پیاده  84  تیپ  و  زرهی   81لشکر  شمال 

تأخ   مرز  بالفصل  هایزمین  رد  را  متجاوز  حرکت  تأمین  عناصر  اعزام   طرح)  "اندازد می  24ر یبه 

کردن   برای  عملیات   این  اول  مرحله  بنابراین؛(.  نزاجا  ابوذر   عملیات  بوسیلة  دشمن  متوقف 

 و   شدن   آماده  برای  ابتدا  در  که  بود  تدبیری  ،(زمان  مقابل  در  زمین  مبادله)  اصطالحاً  یا  تأخیری

  دشمن،   که   بود  تدبیر  همین  اتخاذ  با   و  بود  جهتو  مورد  که   عملیاتی   منطقه  به  قوا  عمده  رسیدن 

  نماید اشغال را  غربی  خرمشهر توانست تا  شد  معطل  روز  34 خوزستان  جنوبی معبر  در  ترتیب به

  در   اسالم  دگانرزمن  دفاع  و  فشار  با  و  کشید  طول  ماه  دو  قریب  خوزستان  میانی  معبر  در  و

  در  روز   شش   از   پس   خوزستان  شمال  رمعب  در   و   شد  متوقف  تیمور  آب   و  طراح   منطقه   و  دهالویه

  سپاهی  و   ارتشی  نیروهای   از   متشکل  اسالم  رزمندگان   درواقع .  گردید  متوقف  کرخه  پل   یسوآن

  با   توانستند   بودند  رسانده  جنگی  مناطق  به  را  خود  سرزمین،  از   دفاع  منظوربه  که  مردمی  و

 پشت   را   مندش   زمین  عوارض  از  استفاده  تاکتیک   و  دفاعی  محدود  امکانات  از  ستفادها

  از   قبل   ارتش   اسناد   در   که   است   ذکر  قابل  نکته   این .  نمایند  متوقف  کارون   و  کرخه   های رودخانه

  شده  تدوین   سناریو  سه   غربی   همسایه  احتمالی   تهاجم   مقابل   در  خوزستان   از   دفاع   برای  انقالب

  از  پس(  خودی  نیروهای  برتری)  دفاعی  نیروهای  کامل  آمادگی  صورت  در  که  بترتی  این  به  بود

 ساحل  در   و   زده  دستانهپیش  عملیات  به  دست   دفاعی   نیروهای  دشمن   سوی   از  تهدید  احساس

  موانع  ایجاد  ضمن   دشمن  با  برابر  شرایط   داشتن   فرض   در  و  کرد   خواهند   دفاع(  العرب  شط)  اروند

 لهیوسبه  کیلومتر  9  عمق  به  -طالیه  تا  شلمچه  از  -شلمچه   معبر  روی  بر  دژ  ردیف  سه)  مرزی

  از   استفاده  با(  خودی  نیروهای  ضعف )  نابرابر  شرایط  فرض  با  و   شد   خواهد  عدفا(  دژ  گردان

 .(236: 1359)حسینی، 25شد  خواهد دفاع  کارون و  کرخه هایرودخانه   پشت  در  زمین عوارض

 
 یزیر طرحبرای آفند یا پدافند کافی نباشد و یا    ها آنکه توان    ند ینمایم یعملیات تأخیر هنگامی مبادرت به   ها گانی   -  24

به منطقه مورد نظر  ی ستیبایماست که    ی اگونهبهعملیات   کشانده و با اجرای پاتک   با اجرای مانور در مقابل دشمن، او را 

 ( 101-5قوی ساخت. )دستور رزمی

 
اسناد    -  25 همین  در  انع   شدهگفتهضمناً  از  پس  قرارداد  که  از    1975قاد  دو کشور  هر  آن  مفاد  اساس  بر  عراق  با  الجزایر 

به ساخت دژها در مرز شلمچه و طالیه به طول  ه اقدامات مربوط  ناتمام    80رگونه تحرکات مرزی منع شدند لذا  کیلومتر 

 ماند و فقط گردان دژ در خرمشهر مستقر گردید.
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کنیم  ق در روزهای اول جنگ را مرور میبنابراین اکنون وقتی اسناد و مدارک جنگ ایران و عرا

عراق( برای دفاع   به نفعریوی سوم و شرایط نابرابر )قدرت رزمی  رسیم که سنا به این نتیجه می

از مرزهای غربی کشور انجام شده است. منظور از عبارت اصطالحی زمین در برابر زمان همان  

فتاد  او شانتاز تبلیغاتی، مقبول نی   ایعملیات تأخیری است که در آغاز جنگ به دالیل غیرحرفه

یان گردید ولی در عمل ما با گرفتن زمان از ارتش عراق و با  و باعث تبلیغات منفی علیه ارتش

دشمن نابرابر  کامالً  شرایط  در  مدافع  نیروهای  و  طبیعی  موانع  از  می  -استفاده  به که  توانست 

از پیش   او متوقف کردیمنام  یها نیزمرا در    –خود برسد    شدهنییتعاهداف  از دیدگاه    ناسبی 

نیروهای مدافع )خودی(    به نفع هایی وضعیت را  م عملیاتو با انجا  (64-81:  1380سامرایی،  )

رزم   پیشروی،  و  حرکت  حال  در  دشمن  با  بایستی  بود  این  از  غیر  اگر  زیرا  نمودیم.  تثبیت 

ترین تلفات  بایستی بیشدادیم که در رزم تصادمی برابر تجارب نظامی موجود  تصادمی انجام می 

نیروهای  در زمانی که می  خصوصاً پذیرفتیم.  خودی را می از  باالتر  دانیم استعداد دشمن بسیار 

در مرحله اول طرح ابوذر، دشمن   شده ین یبشیپهای  خودی است. بنابراین با استفاده از تاکتیک 

با این اقدام دشمن از    درواقع.  مده استپدافندی درآحالت  از حالت آفندی به    شده ورا متوقف  

و در یک کال   شدهنییتعاهداف   بازماند  با شکست خود  را  استراتژی دشمن  نیروهای خودی  م 

 : استشرح زیر  بهمواجه ساختند. متن موجود در طرح ابوذر 

 

 اول(  مرحلهدفاعی نزاجا در طرح ابوذر ) یهاکیتاکت
 81در شمال، ل  28و    64: لیریتأخ  اتیعمل  لهیوسبهو متوقف کردن دشمن    کند کردنمرحله اول؛  "

دشمن   یشرویو پ   کنند یم( دفاع  یات یدر جنوب )کالک عمل  یزره  92در مرکز و ل   ادهیپ   84یو ت  یزره
 " .ند ینمایم کُند  ای شده متوقف  ینیب ش یرا در مواضع سد کننده، پ 

نامناسبی متوقف شده و اما برای اطمینان از مرحله تثبیت در طرح ابوذر، دشمن که در مناطق  

درپی  مرتب و پی  طوربهتاکتیک )چکش و سندان(    نماید، بایستی با استفاده از از خود دفاع می

گروه  موردتهاجم  شبیخون  رزمیو  گشتی  و  چریکی  و  های  گرفته  قرار  خودی  نیروهای  های 

در طرح    تلویحی  طوربهها  زیر ضربات نیروهای خودی تضعیف گردد. لذا این عملیات  لهیوسنیبد

شود که ضمن های تابعه ابالغ میبینی شده و از طریق فرمانده نیروی زمینی به یگانبدر پیش

برقرار   مأموریت های غرب و جنوب و ادامه  مراقبت و کنترل خطوط پدافندی در سراسر جبهه

رد  های ایذایی و دستبهای کردستان و آذربایجان غربی، نسبت به انجام عملیاتامنیت در استان

اقدام   بدر پ دیی نمابه دشمن بعثی  بنابراین مأموریتی که در طرح  تاریخ  یش.  از  بود،  بینی شده 

این نکته    1/9/1359 به مرحله اجرا گذاشته شد. ضمناً  است که قسمت   ذکر قابلبه شرح زیر 
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بند   طرح  مأموریتدوم  در  معموالً  که  است  دستور  به  بنا  دشمن  نابودی  و  برای  ها 

 گیرد. تر مورد توجه قرار میمشروح یبه صورتی بعدی، ها دستورالعمل

 

 (دزفول)  نزاجا.م.ق  1359 آبان 30بدر عملیات طرح /دستور ر؛بد طرح
عمل" داخل  ات ینزاجا  مناطق    ی پدافند  و کرمانشاهان    ه،یاروم  ی هااستانرا همچنان در   ه یعل کردستان 

ن  یعوامل مسلح مزدوران داخل بعث  یروهایادامه داده و حمالت  را در مناطق کرمانشاه،    یمزدور  عراق 
با    اکنونهمو از    کند یمممکنه آن را سد    ی مواضع دفاع   ن یترمقدمو خوزستان متوقف کرده و در    المیا

کرده و سپس در ساعت)س(   فیمحدود، دشمن را تضع  یرزم  اتیعمل  یو اجرا  یکیچر  ات یعمل  تیهدا
هدا با  )ر(  اند  یآفند   اتیعمل  تیروز  محور  اند  نیع   -مشکیدر  و  ن  -مشکیخوش    ی روهایدوسلک 

و    م یرا ترم  یالمللنیبخط مرز    هاجبهه  ریدر سا  اتیدشمن را در منطقه نابود کرده و با گسترش عمل
به داخل خاک    نیکافر صدام حس  می سرنگون کردن رژ  منظوربهرا    اتیبنا به دستور عمل  شودیمآماده  

 " . کشور عراق بکشاند

فراست    ذکرانیشا و  )تثبیت  ابوذر  طرح  از  مرحله  دو  این  انجام  برای  زمینی  نیروی  سوده که 

از   بیش  دشمن(  نیمه  150کردن  و  گسترده  پدافندی،  و  آفندی  و عملیات  مستقل  گسترده، 

مشترک با همکاری سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام داده است. ولی برای دو مرحله دیگر از  

ابوذر )دف 26طرح  رخنه دشمن  بسد  را  خندق  متجاوز( طرح  تعقیب  و  تجاوز  بازپس هع  -منظور 

گذارد که گزاره  به اجرا می 1360/ 1/3و تعقیب متجاوز از مورخه   شده اشغالهای یری سرزمینگ

 :استزیر   به شرحاین دستور عملیاتی  مأموریتبند 

 

 ( دزفول) نزاجا. م.ق   1360/2/12خندق   عملیاتی دستور -ج خندق، طرح
موجود )کالک   ی( در مواضع پدافنداه عده  ستی)ل  امر  ر یز  هاییگانقرارگاه مقدم نزاجا در جنوب، با  "

  یروان   اتیو عمل  یکیچر  اتیو عمل  ی محدود محل  یهاتک  یو با اجرا  کندیم( پدافند  وستیپ   یاتیعمل
 ی روها یبنا به دستور به سمت غرب آفند کند و ن  شودیمو آماده    دینما ی م  فیدشمن را تضع  یروهاین

 " . د ینما میرا ترم یدشمن را عقب براند و خط مرز

های خود تدبیری اندیشیده برای تنبیه متجاوز در مرحله چهارم متناسب با توانمندیطرح ابوذر  

مرحله  تا  دشمن  بایستی  مرز  خط  به  نیروها  رسیدن  و  رخنه  ترمیم  از  پس  که  کرده  اعالم  و 

در سال سوم جنگ یعنی پس از آزادی خرمشهر و با   نابودی تعقیب شود؛ لیکن این مرحله عمالً 

 
 اعیدف منطقه  در  که مناطقی سایر  از نیرو  برداشت  یا انتقال  و آمادگی از  پس متجاوز  نیروهای  انهدام  برای زمینی نیروی  - 26

 .دی نمایم ترمیم را قراردادی  مرز و  نموده  پاتک اندنبوده  رخنه جلو
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ع شکل  رمضان  مشترک عملیات  عملیات  با  سپاه  و  ارتش  که  زمانی  گرفت.  خود  به  ملی 

  منظوربهکوتاه، عملیات رمضان را    وقفهرسیدند بعد از یک    یالمللنیببه مرزهای    المقدستیب

این مرحله و  آغاز کردند  تنبیه متجاوز در خاک دشمن  و  پایان    تعقیب  تا  به مدت شش سال 

   27جنگ ادامه داشت. 
 

 د تدابیر راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در آغاز تهاجم عراقجزئیات بیشتری در مور

وی،   تدبیر  با  و  بوده  ستاد  رئیس  فالحی،  سرلشکر  شهید  عراق،  بعثی  ارتش  تجاوز  آغاز  در 

د  آمایش  عملیاتی،  منطقه  و  موجود  نیروهای  وضعیت  با  و  متناسب  جنوبی  مرزهای  در  قیقی 

طقه خوزستان با توجه به حساسیت سیاسی استان و  که در من  ب یترتنیابهغربی ایجاد گردید.  

معابر جنوبی، میانی و شمالی استان از سمت غرب، سه قرارگاه    بر اساسجغرافیای این سرزمین  

قرارگاه، یکی در  در شمال، منطقه میانی و جنوب خوزستان ایجاد شد و در منطقه غرب نیز دو  

داخلی    ضدانقالببرای مقابله با    شمال غرب کرمانشاه برای مقابله با تهاجم عراق و دیگری در  

  رتبهیعال لین و فرماندهان  ئویکی از مس   به عهدهها  تعیین گردید. فرماندهی هر یک از قرارگاه

 لشکری واگذار شد. 

آبادان(،    -خرمشهر   -شلمچه   -صرهجنوب خوزستان )ب   ی نفوذدر منطقه جنوب و یا معبر )محور(  

ارتش  ستاد  رئیس  فالحی  شهید  تدبیر  اروند    با  قرارگاه  در    عنوانبهج.ا.ا،  مخصوص  فرماندهی 

آن   فرماندهی  و  شده  ایجاد  خوزستان  جنوبی  اروند  منطقه  فرماندهی  دستورالعمل  به طبق 

لیت این ئومس  .(44:  1397  ، حسینی)  واگذار شد   « سرهنگ فروزان»فرمانده )وقت( ژاندارمری  

جاوز عراق در منطقه جنوب و ساماندهی  منطقه تعیین شده بود، مقابله با ت   بر اساسقرارگاه که  

 دفاع در خرمشهر بود.

)جنگ  نام  به  گروه  یک  چمران  شهید  خوزستان  میانی  منطقه  و در  کرده  ایجاد  نامنظم(  های 

ای خود را به معبر )محور( میانی  قرارگاه آن را در محل استانداری سابق اهواز قرار داده و نیروه

توسط شهید مصطفی چمران    هاآندگان مردمی که فرماندهان  اعزام کرده بود. این گروه از رزمن

است که   ذکرانیشاهای ارتش انتخاب شده بودند در سوسنگرد با دشمن درگیر بودند.  از یگان

هواز( در این قرارگاه شهید  حساسیت این محور با توجه به نزدیکی آن به مرکز استان )ا  ل یبه دل

بر این باور بودند که اهواز    هاآنحضور فعال داشتند.    ای خامنه  الل تیآچمران، شهید فالحی و  

یک منطقه بسیار مهمی است و اگر دشمن به این منطقه دسترسی پیدا کند، بسیار خطرناک 

 
 -خسروی  -نیر یقصر ش  عمومی  محور  در  زرهی  81ل  خط،   در  زرهی   ل   3  با   به دستور  بنا  زمینی  نیروی  چهارم؛  مرحله  -  27

  -غربی   علی   -خوش  عین  عمومی   محور  در  خوزستان   در   تمرکز  و  منطقه   از   برداشت   صورت  در  زرهی  16ل  و  بغداد  -خانقین

 . سازدمی نابود  را متجاوز  نیروهای  و متقابل آفند ناصریه،   -بصره تنومه عمومی محور در زرهی  92ل و کوت
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بود مو(17-20:  1396  مرآتی،)خواهد  معنی  به  اهواز  شهر  سقوط  واقع  در  صدام  .  رژیم  فقیت 

 طلبانه وی بود. حسین و تثبیت استراتژی تجاوز

ال خوزستان نیز با توجه به حساسیت و نزدیکی این محور به دزفول و اندیمشک که راه  در شم

آن طریق   از  مرکز کشور  به  زمینی مستقر   ریپذامکانمواصالتی خوزستان  نیروی  قرارگاه  بود؛ 

فرما ظهیرنژاد،  سرتیپ  و  بود  و  گردیده  نیرو  قرارگاه    جمهورسیرئ )  صدریبننده  این  در  وقت( 

بودند خطرناکحضور داشتند   در  و معتقد  معبر )محور( شمالی است که  ترین معبر خوزستان 

فول، ارتباط خوزستان با مرکز کشور قطع خواهد شد. زش عراق و تصرف دت صورت موفقیت ار

ای که از مرکز داده بودند و نیروها عمده  لذا به دلیل اهمیت این محور اولویت را به این محور

 دادند. در ابتدا به این محور اختصاص می  رسیدکشور به خوزستان می

حساسیت  جنوب  مرزی  مناطق  در  عراق  تجاوز  ابتدایی  روزهای  در  فرماندهی  ترکیب  درواقع 

احساس خود    ت یمسئولفراوانی را برای فرماندهان ایجاد کرده بود تا هر یک نسبت به منطقه  

گانه فه، در مناطق سه وظی  بر اساسها  لیتئووظیفه بیشتری داشته باشند و همین تفکیک مس

ها را برای حفظ  آورده بود ولی انگیزه  به وجود  28خوزستان با وجود اختالفاتی که بین فرماندهان 

و    مسئولیت منطقه   بود  کرده  می   هرکدام تقویت  یگانتالش  امکانات،  تا  نفرات  کردند  و  ها 

مسبیشت منطقه  از  دفاع  برای  را  چیئوری  این  لذا  بگیرند.  اختیار  در  خود  و لیت  ابتکاری  نش 

که دشمن در    ی نوعبهای را در این مناطق رقم زد؛  آرایش دفاعی در منطقه جنوب، دفاع جانانه

از    6محور شمالی خوزستان در اول، پشت رودخانه کرخه، در منطقه جنوبی پس  روز    34روز 

ول  روز ا  56در خرمشهر غربی و سرپل مارد و در منطقه میانی، نهایتاً در    پشت رودخانه کارون

جنگ در روستای دهالویه، پنج کیلومتری سوسنگرد متوقف گردید. بنابراین دشمن نه به آبادان  

و نه به اهواز و نه به دزفول رسید و این طراحی شهید فالحی است و اگر برای خوزستان تنها  

می  فرمانده  میگذاشت  یک  انجام  چگونه  خوزستان  از  دفاع  وضعیت  نیست  شد. مشخص 

با حالنیدرع کردند. وضعیتی که توصیف شد، مقامات و فرماندهان محورها بشدت تالش می   ، 

قبول    عنوانبه میانی  محور  در  زمان  آن  در  که  چمران  شهید  و  رهبری  معظم  مقام  مثال؛ 

دزفول    2و با پذیرش ریسکی بزرگ، تیپ    لیت کرده بودند، تمام تالش خود را بکار بردندئومس

بشکنند. لذا باوجود اهمیت هر   1359آبان    26سوسنگرد را در  را به منطقه آوردند تا محاصره  

سه محور جنوبی، میانی و شمالی، هر سه فرمانده قرارگاه، با توجه به اهمیتی که به جبهه خود 

 
  در  زمینی  نیروی  طریق  زا  اروند  فرماندهی:  است  شده   عنوان  چنین  زمینی  نیروی  با  اروند  قرارگاه  فرماندهی  روابط  -  28

  این  بین   اختالف   این  دائم  و  نبود   قبول قابل  ظهیرنژاد  مرحوم  برای   مطلب   این   ولی.  بود  خواهد  مسلح   نیروی  فرماندهی  تابعیت 

 .داشت وجود فرمانده دو
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کار بعدی شهید فالحی ایجاد دو    دادند تالش کردند و خوشبختانه هر سه جبهه حفظ شد.می

و   غرب  در  یکی  دیگر  فرماندهی  غربقرارگاه  به   شمال  کرمانشاه  در  غرب  قرارگاه  بود.  کشور 

قرارگاه   و  عطاریان  سرهنگ  غربفرماندهی  مخصوص   عنوانبه  شمال  اسناد  فرماندهی  )مرکز 

جنگ،   معارف    تاریخ  به  421-501-02-21-1  شماره  سماجا  یهانامه  سری  ازهیئت 

احزاب    ی سازپاک  مأموریتبا    (5/4/1359 از  ف   طلبهیتجزمنطقه  به  رماندهی سرهنگ  کردی، 

اشعار می  قرارگاه چنین  این  تشکیل  تشکیل شد. دستورالعمل  ارومیه  در    "دارد:صیاد شیرازی 

به فرماندهی عملیاتی    22/04/1359سرکار سرهنگ موقت توپخانه علی صیاد شیرازی از تاریخ  

منصو غرب  میمنطقه  ...ب  و  که    "گردد  نیست؛  لطف  از  خالی  قسمت  این  در  نکته  این  ذکر 

مستف  و  وظیفه  تجزیهئوکیک  با  مقابله  و  عراق  تجاوز  با  مقابله  و  لیت  کردستان  در  طلبان 

شهرهای منطقه، اقدامی بجا، علمی و قابل ستایش بود و نتیجه آن   ی سازپاکو  ی غرب جان یآذربا

که   شد  منطق   یساز پاکاین  در  شهرهای  مذکور  قرارگاه  توسط  غرب ه  انجام    سرعتبه  شمال 

محل استقرار و مرکزیت این قرارگاه در منطقه غرب )کرمانشاه( بود ولی  گردید. در ضمن، ابتدا  

 یافت.  مکاننقلبعداً به لحاظ نیازهای عملیاتی به شهر سقز و سپس به ارومیه 
 

 29 (1356سال   یهاخدمت)منقضی    طرح بسیج نیرو 

ارتش برای بیرون راندن دشمن با کمبود نیرو مواجه بود به همین دلیل یک طرح بسیج نیرو 

طرح    عنوانبه این  در  که  شد.  تهیه  موجود  قوانین  به  اتکا  با  ذخیره  و  احتیاط  نیروی  احضار 

کند که از نیروی احتیاط و ذخیره ( قانون وظیفه عمومی پیشنهاد می59و    56  ماده برمبنای )

خدمتا منقضی  تنها  و  نشده  اجرایی  طرح  این  نامشخص  دالیل  به  ولی  شوند  های  حضار 

شوند که طبق یک آمار  نیروی احتیاط احضار می  عنوانبهدر ابتدای جنگ    56تا    53  یهاسال

احتیاط   85000حدود   خدمت  وارد  از  شدند    30نفر  استفاده  با  ارتش  زمینی  نیروی    هاآنکه 

-در مورد ساماند.  غرب و جنوب سامان ده  ی هاجبههدر سراسر  توانست خطوط دفاعی خود را  

مرور از  ههای ارتش باز ابتدای شروع جنگ یگان  این نکته قابل توضیح است که؛   ها، دهی جبهه

در این زمینه انجام شده است، ای که  داخل کشور به سمت مرزها حرکت کردند و طبق مطالعه

ای زمان جنگ، قریب یک ماه به طول و امکانات جاده  ونقلحملاین حرکت با توجه به وسایل  

های خود در نقاط مختلف کشور حرکت کنند  ها و پادگانانجامید تا کلیه نیروی زمینی از یگان

 
 25/10/1358 تاریخ  به (  یکم  اداره) مشترک  ستاد ی هانامه سری  مرکز اسناد هیئت معارف جنگ، از - 29
به    سالگی20  از)   شوند یم  شناخته  ز سربا  سالگی  50  سن   تا  کشور   ذکور   افراد   از  یک   هر  عمومی   وظیفه  قانون   یبرمبنا  -  30

  عنوانبه  هم  سال  ده  تا  دو  و  احتیاط  نیروی  عنوانبه  بعدی  سال  8  و  ضرورت  خدمت  عنوانبه  آن  دو سال  که (  سال  30  مدت

 .گردندیم محسوب  ذخیره نیروی

file:///E:/Maaref/الگوی%20رشد%20فرماندهی/طرح%20بسیج%20نیرو58.pdf
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کیلومتر خط پدافندی    1000های غرب و جنوب مستقر شوند. این نیروها، بیش از  و در جبهه

را تشکیل دادند. در واقع زمانی   این خط پدافندی سراسری تشکیل شد،  در مقابل دشمن  که 

ارتش عراق روی زمین تثبیت گردید و از این پس نتوانست حتی یک گام به جلو حرکت   قاً ی دق 

است.   ( انجام شده1359در ماه دوم جنگ )اواخر آبان    قاً ی دق توان گفت تثبیت دشمن  کند و می

ا مخابره کردند و مستنداتی  اعزام شدند گزارشات خود ر  هاجبهههایی که به سمت  ضمناً یگان

 فرمایید. مشاهده می ( 5)به شرح جدول که بخشی از آن را وجود دارد 

 

 عملیاتی  مناطق به  نزاجا یهاگان ی رسیدن   تاریخ :(5) جدول

 تاریخ ورود یگان ردیف 
محل 

 استقرار
 ظاتمالح فرمانده یگان 

 31/6/59 آباد خرم 84 تیپ 1
 - مهران

 دهلران 

 غالمحسین سرهنگ

  یرزم
- 

 182 رزمی گروه 2
از   قبل 

31/6/59 
 -مهران 

 دهلران 

 مهدی دومسرهنگ 

 قائمی 

 شامل

 182گردان

  ک یو پیاده 

 گروهان تانک 

 31/6/59 پیاده  111 گردان 3
 -مهران 

 دهلران 

مجید مجتهد   سرگرد

 زاده
  

4 
 303گردان

 (-)م م105 وپخانهت

از   قبل

31/6/59 
 -مهران 

 دهلران 
 قاسم مهرآسا  سرگرد

آتشبار از   یک

گردان در  

 میمک

 تانک  244 گد 5
از   قبل

31/6/59 
 -مهران 

 دهلران 

اسماعیل   سرگرد

 زاده میابراه

عراده از   4

  یهاتانک

 علته ب گردان

شدن   بسته

محور دهلران  

در پای پل  

کرخه پیاده  

آن   و از گردید 

 اده شد استف

 84مستقل پدافند تی آتشبار 6
از   قبل

31/6/59 
 -مهران 

 دهلران 
 -  سدالل حیدری ا  سروان

 دهلران  05/07/59 هوابرد  55پیاده تی 135 گردان 7
بدرالدین   سرگرد

 -  پرور روح
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 تاریخ ورود یگان ردیف 
محل 

 استقرار
 ظاتمالح فرمانده یگان 

8 
  372کاتیوشا گد آتشبار

 توپخانه 33گروه
21/06/59 

 -مهران 

 دهلران 
 -  داود مشیری  سروان

9 
وائی  پدافند ه آتشبار

 توپخانه 55گروه
26/06/59 

 -مهران 

 دهلران 
 -  قانع زاده  سروان

10 
م گروه  م  399( -)  130 دانگر

55 

از   قبل

31/6/59 
 مهران 

حسین  دوم سرهنگ

 -  تشکری

 

 عملیاتی نزاجا در سال اول جنگ  یو دستورها  هاطرح

  هاجبههنیروی زمینی سه طرح زیر را در سال اول جنگ به اجرا درآورد که دو ماه اول جنگ  

اجرا  ( 6) رح خندق به شرح جدول طرح ابوذر اداره شد و بعد از آن طرح بدر و سپس ط لهیوسبه

 شده است:  

 کلی نزاجا در سال اول جنگ  یهاطرح   :(6جدول )

 ردیف  عنوان طرح تاریخ شروع  تاریخ پایان

 1 طرح دفاعی ابوذر  1/3/1359 30/8/1359

 2 طرح عملیاتی بدر  30/8/1359 12/2/1360

 3 طرح عملیاتی خندق  12/2/1360 ( االئمه ثامن( آخرین عملیات ) اکبراللاولین عملیات )

»عملیات   واقع  و اکبراللدر  انجام شد  غرب سوسنگرد  ارتفاعات  در  که  است  عملیاتی  اولین   »

را از دشمن پس گرفتند و در آن منطقه مستقر شدند و این   اکبراللهای  نیروهای خودی، تپه

این منطقه یک نقطه    را از دشمن پس گرفتیم. که   شدهاشغالهای  ین عملیاتی بود که زمیناول

های  عملیات  یهالقدس شد. در این قسمت آماری از کلیآغاز و مهم برای شروع عملیات طریق

ند وجود دارد که در  اآفندی و پدافندی که ارتش و سپاه در طول هشت سال جنگ انجام داده

این آمار حدود  ده میجدول زیر مشاه به سال پیش تهیه شده که تعداد عملیات  20کنید.  ها 

 . استعملیات  419تفکیک سال آورده شده و مجموعاً 
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  جعفری،) سال دفاع مقدس 8آفندی و پدافندی ارتش و سپاه در   یهاات یعمل آمار :(7) جدول

1390 ) 

 

اجرا  

 کننده 

 جمع مشترک سپاه ارتش

نوع 

 عملیات 

 پدافند  آفند پدافند  آفند پدافند  آفند

ن   گ

 گ

ن   گ م

 گ

ن   گ م

 گ

ن   گ م

 گ

ن   گ م

 گ

ن   گ م

 گ

 م

سال  

 اول

- 6 22 - 9 5 - - 47 - - - 7 10 44 - - 15 165 

سال  

 دوم

- - 1 - - - - - 1 - - 2 6 2 3 1 - 1 17 

سال  

 سوم 

- - 1 - - - - - - - - - 6 - 2 - - - 9 

سال  

 چهارم 

- - 1 - - - - - 1 - - - 2 - 2 - - - 6 

سال  

 پنجم

- 7 28 - 3 7 - - 8 - - - 4 - 3 - - - 60 

سال  

 ششم

- 2 8 - 7 3 - 3 2 - - - 1 4 5 2 2 3 42 

سال  

 هفتم

2 4 16 - 2 - - 4 23 - - - - 5 3 - - - 59 

سال  

 هشتم 

- 5 13 - 1 5 - 2 15 - - 4 - 4 10 - - 2 61 

 ود( م: محد –ن گ: نیمه گسترده  –)اختصارات ؛  گ: گسترده 

ه  سال اول جنگ توسط نیروی زمینی با همکاری سپاعملیات در    165  مجموعاً طبق جدول باال  

سال جنگ انجام    8عملیات در طول    419حدود    درمجموعاجرا شده است. البته طبق این آمار،  

شویم که بیشترین ه میکنیم، متوجرا مقایسه می  هااتیعملتعداد    سالبهسالشد، اما زمانی که  

این که  است  انجام شده  اول جنگ  در سال  به عملیات  عملیات  منطقه عملیاتی  تفکیک  به  ها 

 . است (8)شرح جدول  
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 سال اول جنگ با توجه به منطقه عملیات  یهاات یعمل(: 8) جدول

 

س( مورد  های سال اول در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش )دافواست که؛ عملیات  ذکرانیشا

یات بررسی شده است که به تفکیک  عمل  165مستند اسناد تمام    صورتبهمطالعه قرار گرفته و  

است  (9)  جدول   در عملیاتی    یهاطرح شده  عملیات.  ذکر  این  هستندها  تمام  نام  و   دارای 

سه در  و  دارند  و محدودنیمه و    دسته گسترده   جزییات  و گسترده  )ارتش  و مشترک  ، مستقل 

های  گر گروهی یا یگانی شبانه برای دستبرد و یا انهدام یگانمثال ا  عنوانبهاند. )سپاه( اجرا شده

 محدود محاسبه شده است و ...(   ی هااتی عملپیاده یا زرهی دشمن، عملیاتی را انجام دادند جزء  

 (گانهسه  عملیاتی یهاطرح  رمجموعه ی ز) جنگ  اول سال یهاات یعمل :(9) جدول

 ردیف  نام طرح ع تاریخ شرو تاریخ پایان مأموریت تعداد عملیات

 1 ابوذر  1/3/1359 30/8/1359 متوقف کردن دشمن   51

 2 بدر  30/8/1359 12/2/1360 کردن دشمن  فرسوده 83

 3 خندق 12/2/1360 االئمه ثامن تجاوز دشمن  دفع 31

 مجموع  - - 7/7/1360 - 165
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 ژوهش پ شناسی روش

 مقدس  دفاع   و   عراق  و   ایران  ی تحمیل  جنگ  دوران   از   نگرگذشته  مطالعه   یک  درواقع   پژوهش   این

  و   ایکتابخانه  و   اسنادی  آوریجمع  بر   مبتنی  آن   آماری  جامعه   و   بوده  توصیفی   نوع  از   که   است

 و   آمده   به دست   مشاهده  و   مصاحبه  نویسی، فیش  قبیل  از   یی ابزارها  لهیوسبه  اینترنتی   جستجوی

  تحلیلی،  و  توصیفی   روش   به  و   است  شده   تأیید   منابع   سایر   در  تواتر  به  ها داده  روایی   و   ی پایای 

: 1380نیا،  حافظ )  است  کاربردی  بردارانبهره  برای  آن  نتایج  و  گرفته  انجام  لیوتحلهیتجز

 (. 199و132
 

 ل یوتحل هیتجز

مقاله   این  انقالاثبات شایستگی  منظوربهدر  از  پس  ارتش  فرماندهان  اول  های  پایان سال  تا  ب 

از   بخشی  به  تا  کردیم  تالش  طرهادهیاجنگ  فرماندهان  ح،  از  قشر  این  دفاعی  عملکرد  و  ها 

بپردازیم. که البته این اقدامات تنها در سه طرح اجرا شده توسط نیروی زمینی ارتش در سال  

حاصل   عملیات( انجام شده است. که نتیجه و165اول جنگ، طبق آماری به شرح جدول فوق )

بله با تجاوز عراق و تثبیت و فرسوده آن ممانعت از تجزیه کردستان در روزهای اول انقالب و مقا

کردن ارتش رژیم بعث در سال اول جنگ تحمیلی و ممانعت از دسترسی به اهداف   رمقکمو  

ای  البته  بوده است گردید.  اهواز و دزفول  آبادان،  به  ن استراتژیک ارتش عراق که همانا رسیدن 

و   اشکال  هیچ  و  بوده  اشکال  بدون  چیز  همه  که  ندارد  وجود  کار ایرادی  ادعا  است.   در  نبوده 

های داخلی  طبیعتاً این حجم از اقدامات در شرایط نابسامان پس از انقالب، اختالفات و درگیری

یب معا  عنوان بههایی  و آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق و ... ، در مرحله عمل و اجرا، با کاستی

 مرحلهن شد اتفاق افتاده و تا  یبیکلی کار به ترتیبی که ت   شاکلهو نواقص همراه بوده است لیکن  

موفقیت کامالً  دشمن  نیروی  آتثبیت  مثل  ارتش  نیروهای  سایر  در  همچنین  است.  بوده  میز 

عملیات و  اقدامات  نیز  دریایی  و  فرصتهوایی  در  که  گردیده  انجام  مشابهی  مقتضی  های  های 

به شرح و توصیف و تحلیل  توامی البته    ها آنن  برای سپرداخت.  باین فرصت  اقی  ایر محققین 

را در جنگ  کیفیت سایر فرماندهان و عملیات  است که در آینده سبک و نیروهای مسلح  های 

 ایران و عراق مورد تبیین و ارزیابی قرار دهند. 

 

 



 75                                                                                    ...ارتش اول نسل فرماندهان های شایستگی بازشناسی 

 

 ی ریگجه ینت

های  سال اول جنگ، مطابق با شایستگینسل اول ارتش پس از انقالب تا پایان    فرماندهان  ✓

موج   توانستند  و    یطلبهیتجزخود،  کردستان  و    یغرب  جانیآذربادر  نموده  کنترل  را 

 ضدانقالب را سرکوب نمایند. 

مدیریت نمایند    هانامهنیآئمی و  های نظاتالش کردند تا جنگ را با آموزهفرماندهان فوق   ✓

دخالت   و  انقالب  شرایط  نسب  عواملیلیکن  را  که  الزم  اشراف  نظامی  علوم  و  امور  به  ت 

قبل از آغاز و در سال اول جنگ    ها آن  یانامهنیآئو  علمی،  ریات  نداشتند باعث شد که نظ

 پذیرفته نشود. 

های آفندی و پدافندی در سال اول جنگ، که باعث کنترل  ها و تعداد عملیاتجم فعالیتح ✓

ارتش عراق گردید نشانگر شخصیت و و شکست استراتژی    انمتجاوزو    طلبانهیتجزرفتار  

 . استرتش پس از انقالب تا پایان اول جنگ شایستگی فرماندهان نسل اول ا

   

 قدردانی 

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

گواران قرارگرفته است پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزر

 بسیار سپاسگزاریم.
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