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 مقدمه

ای ی زمانی نیست گنجینههشت سال دفاع مقدس، صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه»

د از آن استفاده کند، آن را استخراج کند و مصرف توانهای طوالنی ملت ما میاست که تا مدت

 ( 7966ای، )امام خامنه« گذاری کندکند و سرمایه

ها یک طرف پیروز های بسیاری رخ داده است  در این جنگدر طول تاریخ بشر همواره جنگ    

و یک طرف شکست خورده و یا جنگ بدون نتیجه و تعیین یک طرف پیروز یا شکسدت خدورده   

های مختلف رشادت و شهامت امیران و فرمانددهان و خلباندان و   یان رسیده است  در جنگبه پا

 ( 7960جعفری،(روزی عملیات و یا نبرد داشته استنقش بسزایی در پی عناصر ستادی و اجرایی

به دلیل داشدتن   کههای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسممی ایران است هوانیروز یکی از یگان

 توانمندی در تقدرک سدریع و سدرعت    از قبیلساختار ویژه و برخورداری ازنوع وسایل پرنده مت

 در جنگ تقمیلدی  ، باعث شد تاعمل در جابجایی نیروها، حمل مهمات و تدارکات و قدرت آتش

ترین اصلی عنوان بهو سپاه پاسداران از این نیروی جوان، ج ا ا   فرماندهان ارتش عراق علیه ایران،

گسترده استفاده نمایند  با توجده بده اوعداع     صورت بهها در تمامی عملیات کننده یبانیپشتیگان 

 و آمداده  افتده ی سدازمان پاسدداران   و سپاهارتش  که نیازا  پسهای ابتدایی جنگ و نابسامان سال

ند کردن پیشروی دشمن در ابتددای جندگ و   دار و مستمر شدند، هوانیروز عموه بر کُدامنه نبرد

های آفنددی و پدافنددی بعددی ایفدا     ی در عملیاتریانکارناپذمواعع دفاعی، نقش  در تثبیت آن

، تخلیه مجروح و حمل تدارکات برنیهلهای هوایی، پشتیبانی آتش، نموده و از طری  شناسایی

)یداری،    گردیدد معرفدی  تقمیلدی  در جندگ   رگذاریتأثیکی از عوامل مؤثر و  عنوان بهاز راه هوا، 

سال دوم جنگ در راهبدرد نظدامی جمهدوری اسدممی ایدران، دفدع        ،کهه اینب نگرشبا  ( 7932

نیدز انجدام    هدای بدزرو و مدوفقی   های اشغالی بوده و در این راستای عملیاتمتجاوز از سرزمین

، شناسدایی و  بدرن یهلد هوانیروز با ازدیاد مقدورات نیروی زمینی در پشدتیبانی آتدش،   لذا  شده،

یکدی از   عندوان  بده آن  نقدش تردید و بی فندی و پدافندی شرکتی آهاعملیاتدر تخلیه مجروح 

ها شدرکت  باشد  با توجه به این که هوانیروز در اکثر عملیاتمی انکار رقابلیغهای تأثیرگذار یگان

صورت تخصصی به عملکرد این یگان توجه شده اسدت بنابراین در ایدن مقالده     کمتر بهو داشته 

، شناسدایی هدوایی، پشدتیبانی آتدش و تخلیده      برنیهل) ر ابعادتمش شده تا عملکرد هوانیروز د

مدورد بررسدی و    ،تجاوز دشمن بعثیمجروح( در سال دوم جنگ در انهدام نیروهای رزمی و دفع 

 باشد:در این راستای، این تققی  در پی پاسخ به سؤاالت زیر می توجه بیشتر قرار گیرد 
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 سؤال اصلی پژوهش:

، شناسایی هوایی و تخلیۀ مجروح در سدال دوم  برنیهلر پشتیبانی آتش، عملکرد هوانیروز د    

 چگونه بوده است؟در دفع تجاوز دشمن بعثی جنگ تقمیلی 

 سؤاالت فرعی پژوهش: 

در دفدع  های زمینی در سال دوم جنگ تقمیلدی  عملکرد هوانیروز در پشتیبانی آتش از یگان (7

 تجاوز دشمن بعثی چگونه بوده است؟

در دفع تجاوز دشدمن بعثدی   برن نیروها در سال دوم جنگ تقمیلی د هوانیروز در هلیعملکر (2

 چگونه بوده است؟

در دفع تجاوز دشمن بعثدی  عملکرد هوانیروز در شناسایی هوایی در سال دوم جنگ تقمیلی  (9

 چگونه بوده است؟

ز دشدمن  در دفدع تجداو  عملکرد هوانیروز در تخلیۀ مجروحین در سال دوم جندگ تقمیلدی    (4

 بعثی چگونه بوده است؟

 باشد:های زیر قابل تصور میهمچنین فرعیه     

های زمیندی در سدال دوم جندگ    رسد عملکرد هوانیروز در پشتیبانی آتش از یگانبه نظر می( 7

 در سطح خیلی خوب بوده است دشمن بعثی تقمیلی برای دفع تجاوز 

بدرای دفدع   یروها در سال دوم جندگ تقمیلدی   برن نرسد عملکرد هوانیروز در هلیبه نظر می(2

 تجاوز دشمن بعثی در سطح خیلی خوب بوده است 

بدرای دفدع   رسد عملکرد هوانیروز در شناسایی هوایی در سال دوم جنگ تقمیلدی  به نظر می(9

 تجاوز دشمن بعثی در سطح خیلی خوب بوده است 

بدرای دفدع   دوم جنگ تقمیلی  رسد عملکرد هوانیروز در تخلیۀ مجروحین در سالبه نظر می(4

 تجاوز دشمن بعثی در سطح خیلی خوب بوده است 

با توجه به اهمیت سال دوم جنگ و اوعاع سیاسی و امنیتی که بعد از فرار بنی صددر فدراهم      

شرایط جهت مشارکت نیروهای مردمی و صدور فرمان تاریخی حضدرت امدام مبندی بدر     گردید، 

تا نیروهای نظامی جمهوری اسدممی ایدران    ،، باعث شدنگسال دوم جدر شکستن حصر آبادان 

سازی همچدون ثدامن االهمده )ع(، طرید  القددس،      های بزرو و سرنوشتدر صدد انجام عملیات

هدا  برآیند  هوانیروز نیز در این سدال در راسدتای اقددامات سدایر یگدان     المقدس المبین، بیتفتح

هدا  ی را به عهده داشته و در تمدام ایدن عملیدات   موریت پشتیبانی از نیروهای آفندی و پدافندأم

هدای بزرگدی مانندد طرید      و در عملیدات  گیر بوده و در لقظدات حسداس  حضور هوانیروز چشم

بدرن، مهمدات،   المقدس، در جنوب کشور و جابجدایی، تددارکات و هلدی   المبین، بیتالقدس، فتح
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بدا انجدام   انسدته  تو رب کشدور مجروحین، فرماندهان و نیروها در مناط  عملیاتی غرب و شدمالغ 

ی گذشدتگ  ازجدان و همچندین رشدادت، شدجاعت و    سرنوشدت عملیدات را تغییدر    ماموریت خود 

هدای سدال دوم جندگ    ی در موفقیتریانکارناپذوای کارکنان خلبان هوانیروز نقش تعیین کننده

اع هدا در هشدت سدال دفد    داشته و یکی از کارآمدترین یگان بعثی در راستای دفع تجاوز دشمن

هدای مختلدف سدال دوم    در عملیدات  این یگانعملکرد تا لذا عرورت دارد  بوده استنیز مقدس 

عدم این بررسی، امکان گدردآوری اطمعدات و    گردد کهی واکاوی و تبیین خوب بهجنگ تقمیلی 

را  آینددگان فدراهم و  را  آنها متصور استز بین رفتن امکان اگذشت زمان  تجارب با ارزشی که با

 نماید می ی ارزشمند مقرومگنجینه از این
 

 مرور مبانی نظري و پیشینه پژوهش

 هوانیروز مأموريت

 سدرعت  و نبدرد ی  منطقده  در بقاپدذیری  درهددایت،  زمیندی  نیدروی  هدای  توانمنددی  افزایش (7

 زمیندی  های یگان به هوایی های پشتیبانی ایجاد با( سریع )واکنش  تاکتیکی عملیات به بخشیدن

  فرماندهی سطوحی  همه رد کننده عمل 

  عالیی ریمانورپذ و تاکتیکی تقرک قابلیت (2

 مصنوعی و طبیعی عوارض رغمعلی جغرافیایی سخت درشرایط عملیات انجام قابلیت (9

 ریغ های زمین در نشستن و عم  در عملکرد تیروی موانع، قابل از نبرد، مانند: )پروازی  منطقه

 (آماده

جدول سازمان در مأموریت هوانیروز موارد فوق ابمغ شده ولی عممً در ابتدای دفاع مقدس در 

ی سپاه پاسداران و ناجا نیز به ها گانپس از جنگ عموه بر موارد مطروحه پشتیبانی از ی

 (7966،معاونت تربیت و آموزش هوانیروزی هوانیروز افزوده شد )ها تیمأمور

 اتیعملنقش هوانیروز در 

منظور انهدام عناصر رزمی، پیاده و زرهی دشمن به  ور بهالگردهای تکبهوانیروز در آفند: نقش

ی ها گاندشمن و با ی ریپذ بیآسبرای درگیری در جناح  منظور بالگردهارود برای این  کار می

صورت تیم آتش سبک )شامل دو  و معموالً به رفتهخط مقدم در جلوی منطقه نبرد به کار 

و  کبراالگرد شناسایی( و یا تیم آتش سنگین )سه فروند بالگرد و یک فروند ب کبرافروند بالگرد 

است در عملیات آفندی قادر شوند  همچنین مییک فروند بالگرد شناسایی( وارد عمل 

تأمین جناحین و منطقه ، شناسایی با آتش، بانی دیده، کنترل و فرماندهیاز قبیل؛ های  مأموریت

هدایت و اجرای ، تخلیه مجروحین و اسراء، دارکاتتجدید ت، ترابری افراد و تجهیزات، عقب
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روشن و تنظیم تیر توپخانه ، ی نزدیک هوایی با اجرای آتش مستقیمبانیپشت، عملیات فریبنده

عملیات در   (7906ات و اطمعات هوانیروز، )معاونت عملیرا به انجام برساند کردن منطقه نبرد

-اما بالگرد می ابدی یماع مقدورات بالگرد کاهش کوهستان: در عملیات کوهستان، با افزایش ارتف

های کوهستانی مستقر ها و راهنیروهای با استعداد کوچک را ظرف مدت کوتاهی در جاده؛ تواند

ها به مواعع از پیش تعیین شده  نماید نیروی مورد نظر فرماندهی را بدون صرف انرژی آن

 نیزدسترسی از طری  زمین انتقال دهد و  منتقل نماید افراد و آماد را به مواعع غیر قابل

 را انجام دهد  و تأمین نیروهای مستقل، بدون نیاز به وسیله نقلیه و اسکورت پشتیبانی

باالی صقرا و بیابان موجب  حرارتدرجه ، عواملی مانند؛ عملیات در صقرابه هنگام اجرای   

موتور  یی که دارایبالگردهااین مقدودیت برای  گردد کهمیکاهش قدرت بالگردهای پیستونی 

در هنگام نشست و برخاست گرد و غبار و ماسه همچین ، کندهستند مشکلی ایجاد نمی توربینی

خوانی به علت عدم وجود عوارض بارز طبیعی میسر گردد، نقشه موجب مشکمت در پرواز می

را برای خلبان  ناوبری ،رسد می به نظریی که سطح زمین در حین پرواز یکسان آنجانیست، از 

نماید، تشخیص سرعت و جهت باد نیز در بیابان مشکل است، مشاهده نیروها در روی  مشکل می

 (FM57-35-1971)کند را دشوار میزمین نیز دشوار بوده و همین امر شناسایی نقطه فرود 

نها گونه راه ارتباطی وجود ندارد بالگرد تهای انبوه که هیچدر جنگل عملیات در جنگل:    

تواند افراد را از طری  هوا منتقل نماید  فرود در این مناط  مستلزم آماده  ای است که میوسیله

ها از آن استفاده نمود  توان هفتهباشد که می نمودن چند مقل فرود از پیش آماده شده می

جنگل ر پرواز عملیات دباشد   گونه عملیات می مقدودیت دما و رطوبت نیز ازجمله مشکمت این

به تمرین بسیار و  رو نیاز اآمد نیست، باشد و یا اگر باشد دقی  و روز یغالباً نقشه موجود نم

 ( 7932)یاری،  طراحی قبل از پرواز دقیقی نیاز است 

نیروی تأمین و یا احتیاط بکار  عنوان بههوانیروز در پدافند:در پدافند بالگردهای مسلح  نقش     

ز دشمن بتواند در خطوط پدافندی خودی رخنه نمایند، این بالگردها روند چنانچه عناصری امی

با استفاده از سرعت و قدرت آتش خود قادرند رخنه عناصر دشمن را متوقف و یا روند آن را کند 

معاونت )ی فرصت بدهند تا جلوی رخنه دشمن را بگیرند  خودنمایند و به عناصر زرهی، مکانیزه 

 (7965ز ، یات و اطمعات هوانیروعمل

عملیات تقت فرماندهی و مسئولیت مستقیم فرمانده نیروی زمینی )در  اینبرن: عملیات هلی    

به اقصی نقاط منطقه نبرد از طری  هوا  را ها آنصقنه عملیات( نیروهای جنگی و تجهیزات 

د گردان توان با استفاده از یک فروند تا چن این عملیات را می دهند  و انتقال داده می ترابری

 (7932)یاری،   پروازی انجام داد



 7930، تابستان 44فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال چهاردهم، شماره                                                           58

ها در  یی نیروهای رزمی و تجهیزات آنجا جابه ،عملیاتدر این نوع  عملیات متقرک هوایی:    

های مانوری زمینی )معموالً پیاده نظام( و  با ترکیبی از یگان بالگرد کهوسیله  منطقه نبرد به

و عربت زدن به  ها قسمتیی، تک از کلیه گیرد که توانا صورت میاست، های هوانیروز  یگان

خودی  کننده عملنیروهای  ی غیر قابل دسترس، تمرکز و گسترش سریع مجدد را بهها هدف

 (7964پور،)وطن  بخشد می

متقرک هوایی باید  شناسایی منطقه عملیات در طول مدت اجرای عملیات شناسایی:عملیات     

اند به صورت شناسایی با رزم باشد  این نوع شناسایی توشناسایی میبه طور داهم صورت گیرد  

منظور بدست آوردن یک نوع عمل آفندی است با هدف مقدود که با نیروی قابل ممحظه به

ها و  اطمعات و شناخت موعع اصلی پدافندی دشمن و تعیین استعداد و گسترش، تواناهی

 ( 7932)یاری،   گیرد های او انجام می العمل عکس

های پزشکی نیز به کرات دیده شده سرعت عمل در انتقال  لیه مجروح: در اغلب فوریتتخ    

ناپذیر و شرایط بهتر امداد و بهبود و رفع های جبران مجروحین و مصدومین باعث کاهش آسیب

و در مقیاس زیاد از بالگرد  274در هوانیروز در مقیاس متوسط از بالگرد   گردد خطر جانی می

 (7964پور، )وطن گردد استفاده میمر در این اشنوک 

های هوایی، دریایی، توپخانه صقرایی و توپخانه آتش لهیبه وسپشتیبانی آتش: این پشتیبانی     

های پشتیبانی از عملیات آفندی، شود و به آتشپدافند هوایی و سایر عوامل پشتیبانی انجام می

، رود یمو هم در پدافند بکار  آفنده هم در های کهای پشتیبانی از عملیات پدافندی و آتشآتش

 (7967موزش نزاجا، )هیئت مؤلفین معاونت آ  شودتقسیم می

، هوانیروز در مناطق عملیاتی جنوب هاي سال دوم جنگ تحمیلی كه يگانعملیاتترين مهم

 شركت داشته است كشور غرب و شمالغرب

به فرماندهی نیروی زمینی  7987مهر  5یخ در تاراین عملیاتاالهمه )ع(: عملیات آفندی ثامن (7

 757گیری بیش از  و بازپس آبادانشکسته شدن حصر  به منظور خراسان 00لشکر ارتش و 

فروند  27عملیات با روز به طول انجامید  هوانیروز در این  2و به مدت ایراناز خاک کیلومتر مربع

زاده؛ )کریم شرکت نمود  فروند بالگرد در احتیاط 28فروند آن بالگرد کبرا بوده و  6بالگرد که 

از انهدام پل راهبردی مارد و قطع ارتباط دشمن با عقب خود، قبیل اقداماتی از (، 7966

پشتیبانی با سه تیم آتش، انهدام ادوات زرهی  و همچنین مأموریت اصلی پایگاه هوایی کرمان بود

دشمن با موشک تاو و راکت بالگردها، تخلیه مجروحین و ترابری نفرات، تجهیزات و آماد، 

جابجایی بیش از و ( 7962سنگین دشمن)جاودانی؛  برابر پاتک در 746پشتیبانی آتش از گردان 

 تُن بار 2ها و جابجایی نفر از مجروحین به بیمارستان 764نفر از نیروهای خودی، تخلیه  977

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%DB%B7%DB%B7_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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دکل دیده بانی  2دستگاه خودرو و  4دستگاه نفربر و  4دستگاه تانک،  72انهدام  همچنین

در این عملیات توسط  274وسط بالگردهای کبرا و شناسایی با رزم ت و نیز (7932)یاری، 

در  برن و ترابری هواییفروند شنوک جهت هلی 4و  274فروند  27از  نیز انجام وهوانیروز 

 (7962فاده شده است )جاودانی؛ است االهمه )ع(عملیات ثامن

 6امداد دقیقه ب 97ملیات مشترک سپاه و ارتش در ساعت القدس: این ععملیات آفندی طری  (2

جهت آزادسازی بستان  سوسنگردو غرب  بستاندر منطقه عمومی « یاحسین»با رمز  7987آذر 

-روز، بالگردهای کبری تقت عنوان تیم 0روز به طول انجامید که در تمام این مدت  0انجام و 

فروند بالگردکبری( صبح و بعدازظهر به  2فروند بالگرد کبری( و سبک) 9های آتش سنگین)

ای عراقی را منهدم و م، نیروهم27های ها و گلولهها و راکتپرواز در آمده و با شلیک انواع موشک

همچنین در این عملیات  ها از خاک جمهوری اسممی ایران گردیدند نشینی آنباعث فرار و عقب

برن سورتی پرواز و هلی 7054ساعت پرواز در قالب  7469فروند بالگرد و انجام  47هوانیروز با 

ارکات( مورد نیاز نقش نفر مجروح و حمل مقدار بار)مهمات و تد 7857نفر رزمنده، تخلیه  4682

 ( 7966اده و پایخان؛ زمؤثری را ایفا نموده است )کریم

در منطقه  8/77/87تا  27/3/7987الفجر: این عملیات از تاریخ عملیات آفندی مطلع (9

(  هوانیروز 7963اران انجام شد  )جعفری؛ گیمنغرب و شیاکوه توسط نیروهای ارتش و سپاه پاسد

ساعت پرواز از  505بالگرد از پایگاه هوانیروز کرمانشاه در انواع مختلف و  فروند 27با بکارگیری

 47برن ترابری و مقدارنفر رزمنده در قالب هلی 7480این عملیات پشتیبانی و در این عملیات 

نفر مجروح  533( و نیز تعداد 7934جا )جوادی پور؛ بهتن بار)مهمات و تدارکات (حمل و جا

 (7966زاده و پایخان؛ متخلیه گردید  )کری

و  جبهه شمالیدر  72/77/7987اهلل)ص(: این عملیات در تاریخ عملیات آفندی مقمد رسول (4

به فرماندهی مشترک انجام شد  در این عملیات هوانیروز ارتش جمهوری  طویله –بیاره  منطقه

و  274الگرد ترابری فروند ب 6فروند کبری(،  8اسممی ایران با به کارگیری دو تیم آتش سنگین)

فروند بالگرد از پایگاه رزمی کرمانشاه عملیات را  78جمعاً  278فروند بالگرد شناسایی 2

های آتش، تعدادی از ادوات زرهی و سنگرهای اجتماعی و افراد ارتش تیم وپشتیبانی هوایی 

را به منطقه  برن نیروهای رزمندهبا انجام عملیات هلی 274عراق را منهدم و بالگردهای بعثی 

بالگردهای به علت وععیت منطقه، دادند  عملیات ترابری و مجروحین را به بیمارستان انتقال 

و رزمندگان را پشتیبانی تدارکاتی ه هوانیروز تا چند روز پس از عملیات در منطقه حضور داشت

 985هوانیروز  دادند  در این عملیاتکردند و مجروحین احتمالی را به بیمارستان انتقال میمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF
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نفر مجروح را به بیمارستان  637برن ترابری و نفر را در قالب هلی 807ساعت پرواز نمود و 

 (7964)بهروزی؛  وده است تن بار و مهمات راحمل نم 6 نیز منطقه تخلیه و

عملیات پدافندی چزابه: این عملیات پدافندی در برابر دشمن بعثی از تاریخ ( 5

القدس، از سوی دشمن انجام و به مدت آمیز طری ام عملیات موفقیتپس از انج70/77/7987

در  ( 7963)جعفری؛ طول کشید  های جنگ تقمیلی بود،ترین عملیاتروز که یکی از خونین 77

فروند بالگرد در منطقه تنگ چزابه پشتیبانی آتش رزمندگان را انجام  74هوانیروز با این عملیات 

تمر نیروهای عراق رزمندگان خودی را که در حال پدافند بودند در پی و مسداد  حممت پی در

های آتش به وععیت بسیار بقرانی و خطرناکی قرار داده بود  لذا فرماندهان قرارگاه با اعزام تیم

منطقه توانستند تا حدودی توازن قوا را به منطقه برگردانند و روحیه رزمندگان زمینی را ارتقا 

ها تانک و نفربر زرهی عراق و کشته بالگردهای شکاری کبری و انهدام ده و هوانیروزنقش دهند  

از ذهن رزمندگانی که  وقت هیچتوسط این یگان، شمار زیادی از افراد ارتش عراق  شدنو زخمی 

 274در این عملیات بالگردهای همچنین پاک نخواهد شد   ،در آن منطقه شاهد عملیات بودند

منتقل ها و مجروحین را در کوتاهترین زمان  تخلیه و به بیمارستان ینفر از زخم 977توانستند

 (7966زاده و پایخان؛ )کریم نمایند 

در منطقه  7/72/7987عملیات آفندی موالی متقیان )عملیات چزابه(: این عملیات در تاریخ  (8

جعفری؛ )چزابه بر علیه دفع پاتک دشمن بعثی انجام و به مدت دو هفته به طول انجامید  

ترابری  فروند بالگرد در انواع مختلف شکاری 90گیری از در این عملیات هوانیروز با بهره(  7963

و شناسایی به منظور پشتیبانی آتش و تدارکات و تخلیه مجروحین و ترابری نیرو شرکت و در 

بالگرد  فروند 2( و سبک) 274فروند بالگرد 7فروند بالگرد کبری  9های آتش سنگین) قالب تیم

های خودی، عربات مهلک و ( توانست عمن پشتیبانی آتش از یگان274فروند بالگرد  7کبری و 

ناپذیری به ارتش عراق وارد نمایند  انهدام چندین دستگاه تانک و نفربر زرهی و به آتش جبران

از  ها دستگاه ادوات خودروییهای دیدبانی و انهدام دهکشیده شدن سنگرهای اجتماعی و پست

و شنوک هوانیروز در این  274های آتش در عملیات بوده و بالگردهای ترابری جمله اقدامات تیم

 رزمنده مجروح را از خطوط مقدم به 837برن)ترابری(نفر را هلی327عملیات موف  شدند تعداد

 تن بار و مهمات را جهت رفع نیازمندی نیروهای در خط 27های منطقه تخلیه و نیز بیمارستان

ساعت پرواز در قالب  690به صورت بار خارجی و یا بار داخلی حمل نمایند  این اقدامات با انجام 

 (7966زاده و پایخان؛ سورتی پرواز توسط بالگردهای هوانیروز انجام شده است  )کریم 077

المبین، نیروهای عراقی با روز قبل از انجام عملیات بزرو فتح 9عملیات پدافندی شوش:  (0

اقدام به حمله کردند  23/72/7987الوقوع ایران، در اولین ساعات بامدادطمینان از حمله قریبا
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تا بتوانند عمن بر هم زدن سازمان رزم نیروهای ایران منطقه سر پل را در غرب شوش و دشت 

رقابیه باز پس گرفته و برای رسیدن به یک خط مقکم پدافندی به ساحل غربی رودخانه کرخه 

در این عملیات پدافندی یگان هوانیروز ارتش به همرا سایر  (7967 )معین وزیری،ند متکی شو

فروند  77گیری از هوانیروز با بهرهتوانستند نقشه دشمن را ناکام نمایند  در این عملیات  نیروهای

 و( پشتیبانی آتش از رزمندگان را انجام 278فروند  9، و 274فروند  4فروند کبری،  9بالگرد )

سد مقکمی را در برابر ادوات زرهی و  تپه هفتبانان کبری با پرواز از پایگاه دزفول و منطقه خل

های زمینی کاسته ها از فشار دشمن بر روی یگانهای دشمن به وجود آوردند و با انهدام آنتانک

عداد نیز با حضور در منطقه و تخلیه ت 274نشینی نمودند  بالگردهای ها را مجبور به عقبو آن

ای را در این پیروزی ایفا تن بار)مهمات و تدارکات( نقش عمده 2مجروحین و حمل  از نفر 49

زاده و ساعت پرواز انجام شده است )کریم 20نمودند  به طور کلی در این عملیات پدافندی، 

 ( 7966پایخان؛ 

قرارگاه مرکزی  با فرماندهی 2/7/7987المبین: این عملیات در تاریخ عملیات آفندی فتح (6

های، قرارگاه قدس در شمال منطقه، قرارگاه نصر در شمال کربم توسط چهار قرارگاه به نام

شرقی منطقه، قرارگاه فجر در شرق منطقه و قرارگاه فتح در جنوب منطقه طراحی و تا تاریخ 

 9577ب ساعت پرواز در قال 4700هوانیروز با انجام  ( 7963)جعفری؛ ادامه داشت  77/7/7987

نفر  2835سورتی پرواز توانست عمن انهدام ادوات زرهی و خودروها و نقاط تجمع دشمن تعداد 

از( تخلیه نماید )یاری، از مجروحین جنگی را به بیمارستان منطقه )دزفول، اندیمشک، اهو

 فروند 78و تعداد  274فروند  26هوانیروز)  274فروند بالگرد  44(  در این عملیات توسط 7932

 ها ترابری ونفر رزمنده به خطوط مقدم جبهه 2647برن، تعداد بالگرد شنوک( با انجام هلی

( یکی از 7963رد نیاز حمل شد  )جعفری، تن )مهمات و تدارکات( مو 777مقدار  چنین هم

زرهی عراق در منطقه  77المبین انهدام قرارگاه لشگر اقدامات حیاتی هوانیروز در عملیات فتح

د که سبب از هم پاشیدگی سامانه فرماندهی این قرارگاه گردید و همچنین پشتیبانی چنانه بو

اقدام مهم دیگر بوده است   5و  4های آتش از نیروهای قرارگاه فجر و نصر در تصرف سایت

جایی نیرو در بهزمانی رخ داد که در روزهای آخر، عملیات جا زیبایی کار هوانیروز در این عملیات

الیه علع پشتیبانی از قرارگاه فتح از منطقۀ اندیمشک و دو کوهه با بالگردهای شنوک به منتهی

 (7963)شامقمدی،  انجام گردید  جنوبی جبهه و نقاط مختلف

با  7987اردیبهشت  77دقیقه بامداد  97این عملیات در ساعت المقدس: عملیات آفندی بیت -3

، به فرماندهی مشترک سپاه و دشت آزادگان-خرمشهر-اهوازدر مقور « طالب یا علی ابن ابی»رمز 

با آزادسازی  7987انجام و در تا تاریخ سوم خرداد ماه  ارتش و با هدف آزادسازی خرمشهر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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ری اسممی ایران جهت هوانیروز ارتش جمهو(  7967)بختیاری، خرمشهر به طول انجامید  

پایگاه رزمی پشتیبانی عمومی اصفهان، پایگاه هوانیروز  9های ارتش و سپاه با پشتیبانی از یگان

فروند بالگرد در انواع مختلف در این عملیات  35مسجدسلیمان و پایگاه هوانیروز کرمان با 

بعثی وارد تلفات  ناپذیری بر ارتشساعت پرواز عربات جبران 5767شرکت نمود و با انجام 

فروند بالگرد  46سنگینی بر آن وارد ساخت  در مجموع هوانیروز در سه مرحله این عملیات با 

مجروح را تخلیه و آثار مثبتی جهت سممتی و حفظ روحیه رزمندگان را فراهم  0627توانست 

 274وند بالگرد فر 92(  همچنین در این عملیات با استفاده از 7966زاده و پایخان؛ نماید )کریم

نفر از  9587هزار ساعت پرواز تعداد  5فروند بالگرد شنوک و با انجام بیش از  78و تعداد 

فراهم کرده ترین ارکان پیروزی در این عملیات را نیروهای رزمنده را جا به جا و یکی از اصلی

برن هلی ( از اقدامات مهمی که هوانیروز در این عملیات انجام داده،7932است  )یاری، 

المقدس و پشتیبانی بسیجی تازه نفس از پادگان دوکوهه به منطقه عملیات بیت ای نیروهایی

ها در مرحله یکم عملیات های عراقیآتش از نیروهای قرارگاه عملیاتی فتح و نصر در دفع پاتک

ی های قرارگاه نصر در شمال خرمشهر همچنین پشتیبانالمقدس و نیز پشتیبانی از یگانبیت

های آتش از قرارگاه عملیاتی قدس در جبهه شمال منطقه نبرد در مقابل مقاومت و پاتک

 بوده است  تأثیرگذاردشمنی بعثی بوده که در میزان موفقیت این عملیات   8و  5لشگرهای 

الی  29/4/7987مرحله عملیات رمضان از مورخه  5عملیات آفندی رمضان: در طول  -77

دستگاه  84دستگاه تانک و  92گردهای کبرای هوانیروز موف  گردیدند خلبانان بال 8/5/7987

بانی دشمن را منهدم و بالگردهای برج دیده 75سنگر گروهی  و  40خودروی سبک و سنگین و 

ها منتقل نفر رزمنده مجروح را به بیمارستان 837و شنوک هوانیروز موف  گردیدند، تعداد  274

تن تدارکات به  5/3ن به مناط  عملیاتی ترابری نمایند  همچنین برنفر را در قالب هلی 387و 

 884ساعت پرواز در قالب  823خطوط مقدم جبهه را حمل نمودند  در این عملیات با انجام 

های رزمی به مرحله سورتی، توانست برای باری دیگر توانمندی خود را در پشتیبانی از یگان

امین های مقمدنام ز خلبانان دالور و تیزپرواز هوانیروز بهنفر ا 2ظهور برساند  در این عملیات 

های نبرد گذرانیده بودند به درجه میرمرادزهی و ایرج عیوعی که عمر خدمتی خود را در جبهه

 (7934هل گردیدند  )جوادی پور، رفیع شهادت نا

 

 پیشینه پژوهش

عراق علیه ایران انجام  تققیقات متعددی در مورد نقش و عملکرد هوانیروز در جنگ تقمیلی

اند و شده که هر کدام از این تققیقات یک عملیات را مورد بررسی و تجزیه و تقلیل قرار داده
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همچنین تققی  با عنوان، تبیین چگونگی عملکرد هوانیروز در راستای تثبیت و انهدام دشمن 

انجام که طی نخستین سال دفاع مقدس در دافوس آجا توسط سرهنگ خلبان مهدی رشیدی 

 حضور با در این تققی  به این نتیجه رسیده که هوانیروز ارتش جمهوری اسممی ایران توانسته

 نیروهای مقابل در را مستقکمی سد غرب، و جنوب مقورهای تمام و جنگی مناط  در موقع  به

و  آورده و خلبانان بالگردهای تهاجمی کبری، پشتیبانی آتش از نیروهای خودی وجود به عراقی

انهدام تجهیزات و ادوات زرهی متجاوز و تثبیت و انهدام آن در آفند و پدافند در کلیه مناط  

 عملیاتی، در کنار سایر نیروها نقش خود را به بهترین شکل ممکن ایفا نموده است 

 روزیهوانسرتیپ دوم خلبان ستاد یوسف قربانی تققیقی با عنوان، عملکرد پایگاه یکم رزمی     

یکم پایگاه این بوده که  در هشت سال دفاع مقدس انجام داده که نتیجه نهایی آن اهکرمانش

عملیات آفندی و  46هوانیروز کرمانشاه در طول هشت سال دفاع مقدس در مجموع در رزمی 

 و نمجروحی انتقال در کشور غربغرب و شمال یدر مناط  کوهستانو پدافندی شرکت داشته 

 یروهایارتباط ننیروهای خودی،  برنهلیبا انجام عملیات  داشته و یلیبدینقش ب نیروها یترابر

با انجام چنین هماست   دادهرا کاهش  اتیزمان عمل مدتو  قطعبا پشت جبهه را دشمن 

اخذ تصمیم به  در شناسایی دقی  دشمن و فراهم نمودن اطمعات الزم برای فرماندهان عملیات

 تأثیرگذار بوده است  نیروهای خودی گیر شدنموقع و جلوگیری از غافل

سرهنگ خلبان مسعود خواجوی در دافوس آجا تققیقی با عنوان، تقلیل عملکرد هوانیروز     

گویای این  آن انجام داده که نتایج این تققی از  در عملیات مرصاد و اراهه تجربیات حاصله

و با  منافقین نداختن ماشین جنگیکه هوانیروز توانسته با انجام آتش پشتیبانی در از کار ا است

 و همچنین با انجام شناسایی موقعیت، استعداد و امکانات آنان برن باعث غافلگیریانجام هلی

در شکست آنان با همراهی سایر نیروهای رزمنده اثرگذار بوده و با انجام تخلیه  منافقین

 ی نیروهای خودیشده است تقویت روحیهمجروحین باعث 

ای با عنوان، نقش پور و سرهنگ ستاد مقمدرعا شیخ مقالهستاد حمید حسنسرهنگ      

اند  در این مقاله هوانیروز در سال اول جنگ تقمیلی در انهدام و تثبیت متجاوز انجام داده

 هم یگان نای ازتوانمندی بقرانی شرایط در که فرماندهان اند رسیدهنویسندگان به این نتیجه 

 آنان شناسایی و بانیدیده و کبرا بالگردهای آتش از بکارگیری در همو هاعملیات هدایت در

 اند جسته بهره نقو بهترین به های سال اول جنگ تقمیلیعملیات مختلف درمراحل

با توجه به عناوین اشاره شده نقش و عملکرد هوانیروز را در یک  تققیقات و مقاالت انجام شده

 مأموریتسال اول جنگ مورد بررسی قرار داده و اکثراً  هایعملیات، یک پایگاه و یا عملیات

 وتقلیل تجزیهبرن، تخلیه مجروحین و شناسایی هوایی هوانیروز را در ابعاد، پشتیبانی آتش، هلی
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های سال دوم جنگ را بررسی و همانند مقققان گذشته اند که این مقاله کلیه عملیاتنموده

 این یگان انجام داده است     مأموریتاین بررسی را در قالب ابعاد 
 

 پژوهش شناسیروش

های توصیفی و جامعه مورد مطالعه کلیه فرماندهان هوانیروز و یگان -روش پژوهش تاریخی

های در عملیات کننده شرکتها و جانشینان آنان( و خلبانان عملیاتی )فرماندهان لشکرها، تیپ

ا روش غیر تصادفی و انتخاب در نفر که ب 7757سال دوم جنگ تقمیلی با حجم آماری 

گویه و طیف لیکرت  20نفر انتخاب و پرسشنامه تهیه شده که دارای  67دسترس، تعداد 

)خیلی ععیف، ععیف، متوسط، خوب و خیلی خوب( بوده برای آنان ارسال شده که پس از 

اطمعات  با استفاده از روش تقلیل کمی و آماری مورد تجزیه و تقلیل قرار گرفته و آوری جمع

های گردآوری شده از طری  ادبیات نظری )اسناد و مدارک( و مصاحبه با خبرگان با روش و داده

 کیفی تقلیل و نهایتاً با رویکرد تقلیل آمیخته نتایج استنباط گردیده است  
 

 هايافتهتجزيه و تحلیل 

ن، نتایج گویای این بر طب  مبانی نظری و تقلیل تاریخی از اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگا

است که هوانیروز ارتش جمهوری اسممی ایران در سال دوم جنگ تقمیلی در دفع تجاوز 

 دشمن بعثی توانسته اقدامات زیر را در ابعاد متغیرهای مورد بررسی انجام دهد:

هوانیروز حداقل  ،جنگ تقمیلی انجام شده در سال دومهای عملیاتاکثر در پشتیبانی آتش:-7

، یک تیم در حال پرواز و دو تیم آماده باو تیم آتش در اختیار قرارگاه و با نظر افسر رابط  سهبا 

در طی  این یگانهای آفندی و پدافندی را انجام داده است پشتیبانی آتش از یگان تیمأمور

های عراقی اقداماتی از قبیل؛ انهدام تانک هسال دوم جنگ در انهدام و دفع تجاوز دشمن توانست

زرهی عراق در منطقه  77انهدام قرارگاه لشگر  ،)ع( االهمهدر منطقه پل مارد در عملیات ثامن

در عملیات  5و  4های سایت پشتیبانی آتش از نیروهای قرارگاه فجر و نصر در تصرفو چنانه 

القدس، تانک در تصرف تنگ چزابه در عملیات طری  239، پشتیبانی آتش از گردان المبینفتح

ها در مرحله های عراقیبانی آتش از نیروهای قرارگاه عملیاتی فتح و نصر در دفع پاتکپشتی

های قرارگاه نصر در شمال خرمشهر، پشتیبانی آتش المقدس، پشتیبانی ازیگانیکم عملیات بیت

های قدس در جبهه شمال منطقه نبرد در مقابل مقاومت وپاتکقرارگاه از قرارگاه عملیاتی 

المبین بیش از فتح ین یگان تنها در عملیاتخلبانان اعراق، را انجام دهد   8 و 5لشگرهای 

فروند  93المقدس تعداد و در طی سه مرحله عملیات بیتپرواز عملیاتی داشته  ساعت 4777
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میلیمتری  27گلوله توپ  6057عدد راکت و دو فروند موشک ماوریک و  7467موشک تاو و 

آتش با رشادت و فداکاری  تیم نیزکشور  غرب شمالر غرب و قرار داده و دمورد استفاده 

 را بهو تلفات و خسارات  شکستهدر هم را  عدانقمبنیروهای بعثی و مقاومت  ه استتوانست

  دنوارد نمای آنان

هوانیروز ارتش جمهوری اسممی ایران در این زمینه توانسته در عملیات  برن:عملیات هلی-2

 2647المبین نفر و در عملیات فتح 4682القدس فر و در عملیات طری ن 260االهمه )ع( ثامن

نفر و جمعاً به استعداد  387نفر و در عملیات رمضان  9587المقدس نفر و در عملیات بیت

غرب به علت  برن نماید  همچنین در مناط  غرب و شمالنفر را ترابری و هلی 72857

، نقش هوانیروز حیاتی بوده که در این میان عدانقمبکوهستانی بودن و حضور نیروهای 

ای در آمادرسانی هوایی و حمل و جا انجام داده است و توانسته به نقو شایسته مؤثریاقدامات 

در مناط  نبرد در غرب و شمال  کننده عملهای به جایی تجهیزات و تدارکات الزم جهت یگان

 غرب اقدام نماید 

شناسایی هوایی با توجه به  ٔدرزمینهش جمهوری اسممی ایران شناسایی هوایی: هوانیروز ارت -9

)ع(،  االهمه ثامنتوانسته در عملیات  ،مقدودیت امکانات و فقدان تجهیزات پیشرفته شناسایی

 از گسترش دشمن در غرب کارون ات کسب شدهاطمعانجام و گروه تک  با را برنامه شناسایی

بانی دشمن در این عملیات انهدام دکل دیده درم و برای طراحان عملیات مه توسط این یگان،

-المبین و بیتهای مثل فتحبا توجه به زمین منطقه عملیاتی در عملیاتبوده است   حیاتی

شد، خلبانان قادر به شناسایی های صاف و پرواز در ارتفاع پایین انجام میالمقدس که در زمین

کردند و نیروهای دشمن را گزارش می تجهیزات و استعداد دشمن نبوده و تنها گسترش

برعکس در مناط  غرب و شمال غرب به دلیل نبود چنین ویژگی، خلبانان مجبور به شناسایی 

نقش و عملکرد مطلوبی  عدانقمبهای استعداد و تجهیزات دشمن بودند و در مبارزه با گروهک

 278و  275فروند بالگرد  55ام اند  بنابراین یگان هوانیروز در طول سال دوم جنگ با اعزداشته

 به مناط  جنوب، غرب و شمال غرب کشور این وظیفه را انجام داده است 

: آمار اسناد و مدارک موجود در زمینه تخلیه مجروحین گویای این است که  تخلیه مجروح: -4

و شنوک در طی  274هوانیروز ارتش جمهوری اسممی ایران توانسته با بالگردهای ترابری 

نفر مجروح را از مناط  عملیاتی به  78777های سال دوم جنگ تقمیلی حدود ملیاتع

ای و مراکز درمانی تخلیه نماید که این امر عموه بر نجات جان آنان، بر های منطقهبیمارستان

 روحیه و روان رزمندگان درگیر در عملیات نیز اثرات مثبتی داشته است 
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 بهاز نتایج تققی ، فرعیه یکم  تقلیل کمی و  تجزیهبر اساس  های کمی دراین مقاله صرفاًیافته

  (است انجام شده روش همینبر  یزن سوم و چهارم دوم، هایفرعیه) است شدهارایه الگو  عنوان 
 توزيع فراوانی پاسخ به سؤاالت فرضیه يکم (1)جدول شماره 
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7 

عملکرد هوانیروز در پشتیبانی آتش از 

های آفندی در سال دوم جنگ یگان

تقمیلی برای دفع تجاوز دشمن در منطقه 

 عملیاتی جنوب چگونه بوده است؟

44 (55)% 
27 

(9/28)% 
0(6/6)% 8(5/0)% 2(5/2)% 24/4 

2 

عملکرد هوانیروز در پشتیبانی آتش از 

های آفندی در سال دوم جنگ یگان

تقمیلی برای دفع تجاوز دشمن در منطقه 

 عملیاتی غرب چگونه بوده است؟

25 (9/97)% 92 (47)% 5 (9/8)% 
77 

(5/72)% 
6 (77)% 07/9 

9 

عملکرد هوانیروز در پشتیبانی آتش از 

های آفندی در سال دوم جنگ یگان

تقمیلی برای دفع تجاوز دشمن در منطقه 

 چگونه بوده است؟ غرب شمالتی عملیا

27 (25)% 24 (97)% 
77 

(5/72)% 

79 

(9/78)% 
79 (9/78)% 97/9 

4 

عملکرد هوانیروز در پشتیبانی آتش از 

های پدافند کننده در سال دوم جنگ یگان

تقمیلی برای دفع تجاوز دشمن در منطقه 

 عملیاتی جنوب چگونه بوده است؟

23 (9/98)% 
97 

(6/96)% 

3 

(9/77)% 

3 

(9/77)% 
2 (5/2)% 35/9 

5 

عملکرد هوانیروز در پشتیبانی آتش از 

های پدافند کننده در سال دوم جنگ یگان

تقمیلی برای دفع تجاوز دشمن در منطقه 

 عملیاتی غرب چگونه بوده است؟

73 (6/99%) 
25 

(9/97%) 

79(9/78

)% 

79 

(9/78%) 

77 

(5/72%) 
96/9 

8 

از  عملکرد هوانیروز در پشتیبانی آتش

های پدافند کننده در سال دوم جنگ یگان

تقمیلی برای دفع تجاوز دشمن در منطقه 

 چگونه بوده است؟ غرب شمالعملیاتی 

5 (6/76%) 
78 

(9/47%) 

77 

(6/79%) 
99 (27%) 75 (9/8%) 48/9 
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ی عملکرد هوانیروز در پشتیبان كننده نییتبهاي میانگین و انحراف معیار شاخص (2)جدول شماره 

 آتش در طول سال دوم جنگ

 رتبه ضريب تغییرات انحراف معیار میانگین تعداد هاشاخص

q4 67 24/4 75/7 08/24 7 

q5 67 07/9 97/7 79/95 9 

q6 67 97/9 42/7 3/42 5 

q7 67 35/9 78/7 98/23 2 

q8 67 96/9 67/7 25/59 8 

q9 67 48/9 47/7 05/47 4 

پشتیبانی آتش در سه  مؤلفههای ن است که در مقایسه شاخص( گویای ای2و  7نتایج جداول )

دهد که میانگین شاخص پشتیبانی آتش از کشور، نشان می غرب شمالمنطقه جنوب، غرب و 

در رتبه اول و  75/7و انقراف معیار  24/4های آفندی در منطقه جنوب کشور با میانگین یگان

و انقراف معیار  35/9جنوب کشور با میانگین های پدافند کننده در پشتیبانی آتش از یگان

 غرب شمالهای آفندی در نیز در رتبه دوم و عملکرد هوانیروز در پشتیبانی آتش از یگان 78/7

 در رتبه آخر قرار دارد  67/7و انقراف معیار  96/9کشور با میانگین 

Ho :" یندی در سدال دوم   هدای زم رسد عملکرد هوانیروز در پشتیبانی آتدش از یگدان  به نظر می

  "جنگ تقمیلی برای دفع تجاوز دشمن بعثی در سطح خیلی خوب نبوده است

H1 :" هدای زمیندی در سدال دوم    رسد عملکرد هوانیروز در پشتیبانی آتدش از یگدان  به نظر می

 "جنگ تقمیلی برای دفع تجاوز دشمن بعثی در سطح خیلی خوب بوده است 

اسدتفاده شدده کده نتدایج آن در جددول      خدی دو  ن آماری به منظور آزمون فرعیه فوق، از آزمو

 شده است  اراهه( 9شماره )
 عملکرد هوانیروز در بُعد پشتیبانی آتشمحاسبه خی دو مشاهده شده  (3)جدول شماره 

2
Fe

FeFO

 
2fefo 

 

فراوانی مورد 

 انتظار
Fe 

فراوانی 

مشاهده 

 شده
Fo 

 فراوانی

 سطوح

 خیلی ععیف 0 78 76 725/7

 ععیف 77 78 25 58/7

 متوسط 3 78 43 78/9

 خوب 26 78 744 3

 خیلی خوب 25 78 67 78/5

 مجموع 67 67 970 67/73
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67/73=2χ 
χ2                       

خی دو بقرانی:446/3 = (%5,4)  

 
 ( معناداري فرضیه اول تحقیق1نمودار )

ی دو مقاسبه شده بزرگتر از مقدار بقراندی اسدت و آمداره آزمدون در ناحیده      با توجه به اینکه خ

1H قرار می( 0گیرد، لذا فرعیهH   رد شده و تقلیل این است که بین فراوانی مشاهده شدده )

روز در بُعد پشدتیبانی  و مورد انتظار تفاوت وجود دارد و نتایج گویای این است که، عملکرد هوانی

آفندی و پدافند کننده در مناط  عملیاتی جنوب، غرب و شمالغرب کشدور در   هایآتش از یگان

 سطح خیلی خوب بوده است 
 

   هاو پیشنهاد گیرينتیجه

هدای زمیندی بدرای دفدع     در پشتیبانی آتدش از یگدان  ارتش جمهوری اسممی ایران هوانیروز ( 1

فروند از انواع بالگردها و نزدیدک   989با توانسته  م جنگ تقمیلیدر سال دو تجاوز دشمن بعثی

سازی در زمینه انهدام پل مدارد در عملیدات   ساعت پرواز اقدامات اساسی و سرنوشت 74777به 

زرهدی عدراق در منطقده چنانده و پشدتیبانی آتدش از        77االهمه )ع(، انهدام قرارگاه لشدگر  ثامن

المبین، پشتیبانی آتدش  در عملیات فتح 5و  4های رف سایتنیروهای قرارگاه فجر و نصر در تص

القدس، پشتیبانی آتش از نیروهدای  تانک در تصرف تنگ چزابه در عملیات طری  239از گردان 

المقددس و  ها در مرحله یکم عملیدات بیدت  های عراقیقرارگاه عملیاتی فتح و نصر در دفع پاتک

و در ابعداد کمدی و در شداخص آتدش       باشدد اشدته  عملکرد خیلدی خدوب د  ی آنها انهدام نیروها

درصدد در جایگداه اول و پشدتیبانی     67های آفندی در جنوب کشور با میدزان  پشتیبانی از یگان

درصد در رتبه دوم، عملکدرد خدود را بده     05های پدافند کننده در همین منطقه با آتش از یگان

 نمایش گذاشته است 

بدرن نیروهدا بدا توجده بده ظرفیدت و       یران در زمینده هلدی  هوانیروز ارتش جمهوری اسممی ا( 2

ماموریت ذاتی، توانسته در حمل و تدارک وسایل و تجهیدزات در دفدع تجداوز دشدمن بعثدی در      

باشد  در این رابطه آمارهای استخراج شده از اسناد و مدارک جنگ نشانگر  مؤثرسال دوم جنگ 



67                                                                                   جنگ دوم سال در بعثی دشمن تجاوز دفع و هوانیروز 

 

ن بار را در طدی سدال دوم جندگ جابجدا و     تُ 277هزار نفر نیرو و  75777این است که بیش از 

برای نیروهای  شمال غرببرن نفرات، تجهیزات، مهمات و آذوقه در مناط  حمل نموده و با هلی

بدرن  بوده است  در ابعاد کمدی در شداخص هلدی    اثرگذارمقاصره شده خودی توسط عدانقمب 

درصدد در رتبده اول و در   06 نیروها در نقاط مورد نیاز در منطقه عملیات جنوب کشور با میدزان 

درصد در رتبده دوم عملکدردی مدورد ارزیدابی      09همین خصوص در منطقه شمالغرب کشور با 

 است  قرارگرفته

تقمیلدی ارتدش    نتایج بررسی در مورد متغیر شناسایی هوایی این یگان در سدال دوم جندگ  ( 9

فروند بدالگرد   55با اعزام عراق علیه جمهوری اسممی ایران گویای این است که این یگان  بعثی

کشور این وظیفده را   شمال غربدر طول سال دوم جنگ به مناط  جنوب، غرب و  278و  275

و در طدول   اجدرا شناسدایی بدا رزم    تید مأمورهای اجدرا شدده بیشدتر در    انجام داده و شناسایی

ی و از های آفندی و پدافندی بارها گسترش دشمن و جابجدایی نیروهدای آن را شناسدای   عملیات

تک و یا پاتک دشمن، فرماندهان نظامی جمهوری اسممی را آگداه و در اتخداذ تصدمیمات آندان     

هدای ایدن بُعدد، شداخص شناسدایی از موقعیدت و       اثرگذار بوده است  در ارزیابی کمدی شداخص  

درصد ارزیابی در رتبه اول، و شاخص شناسایی 82گسترش متجاوز در منطقه عملیاتی جنوب با 

درصد ارزیدابی در رتبده دوم    50با  شمال غربو تجهیزات دشمن در منطقه عملیاتی  از امکانات

 عملکردی قرار داشته است 

تخلیه مجروحین و شهدا در طول سدال دوم   هوانیروز ارتش جمهوری اسممی ایران در زمینه( 4

از نفدر   78777عراق علیه جمهوری اسممی ایران، توانسدته بدیش از   ارتش بعثی جنگ تقمیلی 

در تخلیده   شدمال غدرب  مجروحین را به مراکز درمانی انتقال و نیز اقددامات مهمدی در منداط     

مجروحین از میان مقاصره نیروهای عدانقمب در طول سال دوم جنگ انجام که این امر عدموه  

بر نجات جان آنان، در تقویت روحیده و روان سدایر رزمنددگان اثدرات مثبتدی داشدته اسدت  در        

ها، شاخص تخلیه مجروحین از منطقه عملیات به مراکز درمانی جهدت مدداوا در   صارزیابی شاخ

جایگاه اول و شاخص تخلیه مجروحین از منداط   در درصد  67مناط  عملیاتی جنوب کشور با 

درصدد در   02کشدور بدا    شدمال غدرب  عملیات به مراکز درمانی جهت مداوا در منطقه عملیاتی 

 بی گرفته است جایگاه دوم عملکردی مورد ارزیا
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