
 1 / فهرست مطالب

 

              )     

  158 ، شمارة نشر

  
 

  فرماندهان دفاع مقدس
  نبوغ نظامي و خالقيت

  
  
  
 
 
 
 
 
 

  : گردآوري و تأليف
  احمدي علي سجادي انصاري و علي حسين

  
  
  
  

1389  



 فرماندهان دفاع مقدس؛ نبوغ نظامي و خالقيت / 2

  

  
  
  
  

  

  
  

  

  
  

  فرماندهان دفاع مقدس؛ نبوغ نظامي و خالقيت
  

  احمدي سجادي انصاري و علي حسينعلي :     گردآوري و تأليف
  جواد انصاري :    طرح روي جلد

   اعوانيليع/ اكبر موثق  :     آرا  صفحه /حروفچين
  علي اعواني:      :ناظر چاپ
   نسخه3000 :      شمارگان

    1389 / اول :    نوبت و سال چاپ
   تومان  2200 :      قيمت
  )  نشر اجا(سازمان عقيدتي سياسي ارتش :       ناشر

 ISBN 978-964-6630-81-9   :        شابك
  

   11155 – 1714 صندوق پستي –تهران : نشاني 
  88411047:  و دورنگار81954422تلفن  
  22939124-33309118: تلفن: س اجا مركز عرضة محصوالت فرهنگي ساع 

  .كلية حقوق براي ناشر محفوظ است

 -1339انصاري، علي،سجادي
اري و علي سجادي انصگردآوري و تأليف علي / فرماندهان دفاع مقدس؛ نبوغ نظامي و خالقيت

نشر (انتشارات سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران :  ـ تهران.احمدي حسين
  .1389، )اجا

  )158نشر اجا، (ـ .ص191
  ISBN 978-964-6630-81-9                     ريال              22000:             شابك

  191-189.  ص:كتابنامه
 -1367 -1359  جنگ ايران و عراق،02.  نبردها-1367 -1359جنگ ايران و عراق،  01

.  الف. ايران-سرداران. 4.  خاطرات-1367 -1359جنگ ايران و عراق، . 3 .ارتش
. سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران.  ب-1355احمدي، علي،  حسين

  .عنوان. ج. انتشارات
  2045820    شمارة كتابشناسي ملي      1606DSR        0843/955/س3ف4



 3 / فهرست مطالب

 

   مطالبفهرست
  5..............................................................................................................................مقدمه 

  9....................................................................................اهللا فالحي  اميرسرلشكرشهيد ولي
  17..............................................................................اميرسپهبد شهيد علي صيادشيرازي  

  33.......................................................................مير سرلشكر شهيد سيدموسي نامجوي ا
  39...................................................................................امير سرتيپ شهيد جواد فكوري  

  51................................................................................امير سرلشكرشهيد منصور ستاري
  61........................................................................................امير سرتيپ منوچهر كهتري 

  71...........................................................................زادگان امير دريادار محمدحسين ملك
  77...........................................................................اميرسرلشكرشهيد مسعود منفردنياكي
  87.............................................................................امير سرلشكر شهيد حسن آبشناسان 

  97.................................................................اميرسرلشكرخلبان شهيد مصطفي اردستاني
  105........................................................اكبر قربان شيرودي  خلبان شهيد علي  اميرسرتيپ

  113......................................................................اميرسرلشكرخلبان شهيد احمد كشوري
  123....................................................................اميرسرلشكرخلبان شهيد عليرضا ياسيني 

  131..........................................................................پرست اميرسرتيپ شهيد حسن اقارب 
  139..........................................................مكرم اميرسرلشكرخلبان شهيد حسين خلعتبري  

  145..............................................................................................اميرسرتيپ احمد تركان 
  155.....................................................................................اميرسرتيپ دوم غضنفر آذرفر  

  173.......................................................................................فر اميرسرتيپ محمود اعلمي
  173.............................................................................پور اهللا برات خلبان فرج اميرسرتيپ 

  189...........................................................................................................................منابع
   





 5 / مقدمه

 

  مقدمه

 نبوغ نظامي جايگـاه مهمـي در هـدايت          1،زيتكارل فون كالوسو   از نظر 
در يـك اقـدام نظـامي الزم اسـت هـر يـك از               . هاي نظـامي دارد     عمليات
گيري و انجام اين اقـدام        ها را كه با تركيب هم در شكل         ها و قابليت    ويژگي
هـا را   ات و قابليـت   جـوهر اصـلي ايـن صـف       . در نظر بگيريم  ند،  هستسهيم  

  .ناميد» نبوغ نظامي«توان  مي
هـاي    يژگـي وهـا و      نبوغ نظـامي شـامل تركيـب همـاهنگي از قابليـت           

طور كامل با هم تلفيـق شـوند، موجـب برتـري             گوناگون است كه وقتي به    
هاي فكري بـه تنهـايي نقـش مهمـي در جنـگ و نبـوغ                  قابليت. شوند  مي

سـه  . ستبيني نشده ا     وقايع غيرمنتظره و پيش    ةجنگ عرص . نظامي دارند 
 مبناي هر اقدام نظـامي هـستند، از عـدم           چهارم عواملي كه شكل دهندة    

 غيرمنتظـره، عـزم و      منظور مقابله با هرگونه واقعـة       به. ت برخوردارند قطعي
توانـد موجـب تقويـت موضـوع          بر اوضاع، مي  » نظر اجمالي سريع  «اراده و   

نبوغ نظامي در اتخاذ تصميم سريع و دقيق شـود؛ يعنـي شـناخت زمـان                
 ،هاي داراي هوش كم  به همين طريق انسان.مناسب براي حمله به دشمن  

دراين مورد، نبوغ نظامي از اقدام . مق اقدام كنندعبدون تأمل و تتوانند  مي
انجام شده بدون درنـگ و در حالـت شـك و ترديـد بـراي كـسب نتـايج                    

كنـد    هدايت خوب عمليات نيز ايجاب مـي      . بخش ناشي خواهد شد     رضايت
. كه فرمانده با حفظ فرماندهي، بر افراد تحت امرش نظـارت داشـته باشـد     

                                                           
1. Karl von clausewitz   
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 دشـوار و در مواجهـه بـا خطـر           هـاي   دهي در موقعيت  قصور و ضعف فرمان   
  .گذارد  و روحي سربازان تأثير مي بر قواي جسماني،الوقوع قريب

سـاز     در نبـرد سرنوشـت     ،هنگـام  گيري سريع و به     يك نمونه از تصميم   
در ايـن    .اتفـاق افتـاده اسـت     م  1914 بين فرانسه و آلمان در سال        1مارن
شدت به وخامت گراييد،    فرانسوي به    پس از اينكه وضعيت نيروهاي       ،نبرد

 تحـت فـشار     بـه شـدت    ماز جناح راست سـپاه    «: الم كرد عا 2ژنرال فوش 
هستم و بخش مياني سپاهم تسليم شده است و قدرت هرگونه تحركي از             

ين ترتيـب   ا  هب» .كنم  پس حمله مي  !  موقعيت عالي است   ؛من سلب گرديده  
  .نسه دفع شدتهاجم آلمان به مدد نبوغ يك فرمانده نظامي فرا

: استمعتقد   نظامي   پردازهاي  نظريه يكي از صاحبنظران و      »سون تزو «
اي از صفات دانـش و خـرد، انـصاف و              خوب داراي مجموعه   ةيك فرماند «

انسانيت، رشادت و جدي بودن، سرسختي و قدرت و صالبت نظامي است            
 ت اوضـاع و   تواند تغييرات و تحـوال      كه با خرد و كياست خود به آساني مي        

 تشويق و   ةانصاف او باعث اعتماد زيردستان دربار     . ها را درك كند     موقعيت
  انـسانيت او باعـث نـوع دوسـتي و داشـتن       شـود؛    و بجا مي   هنگام تنبيه به 

پيروزي را در   ،  ش با رشادت و دليري    شود؛  احساسات مشترك با ديگران مي    
ديت آورد و جـ  دست مي ناسب بهم ةبرداري از لحظ  عدم ترديد و بهره   ساية

شـود كـه بـه ناچـار افـراد تحـت امـر او داراي                  و سختگيري او باعث مـي     
  .»انضباطي سخت و محكم باشند

كـه   بسياري از فرماندهان و رزمنـدگان ايـران       ،  با توجه به اين موضوع    
دسـت آورنـد و    هاي مهمي را بـه   پيروزي،هاي جنگ  موفق شدند در جبهه   

داشــتن عــالوه بــر ننــد، نيروهــاي متجــاوز را از خــاك كــشور بيــرون ك 

                                                           
Marne.١  
Foch.٢  
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 هـم   يينبوغ نظامي باال  از  هاي اخالقي، انساني، مذهبي و جسارت،         ويژگي
هاي انجام شده در مـورد        اين موضوع در بررسي و تحقيق     . بودندبرخوردار  

 در تعريـف و     به طـور معمـول    دفاع مقدس كمتر مورد توجه قرار گرفته و         
 فضايل اخالقي   ربيشتآيد،    تمجيدهايي كه از فرماندهان جنگ به عمل مي       

در رأس   گيرد كه البتـه بـدون ترديـد،          مورد توجه قرار مي    انو اعتقادي آن  
تنهـا      نـه  ،هاي نظامي آنان     اما غفلت از ويژگي    ؛همه فضايل ديگر قرار دارد    

ارزشمند  را نيز از تجربيات      آيندههاي    ، بلكه نسل  استموجب جفا به آنان     
  .كند آنان محروم مياي  حرفه

هاي    پيروزي دليلدف از تأليف اين كتاب، اين نيست كه          ه ،قدر مسلم 
بزرگ نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در هشت سال دفاع مقدس           
را فقط در نبوغ نظامي فرماندهان آن خالصـه كنـيم كـه چنـين چيـزي                 

طور يقين همة حقيقت نخواهد بود؛ اما به حق بايد اذعان كرد كه يكـي     به
در نبردهـا و سـرانجام پيـروزي نهـايي در ايـن          ترين علل پيـروزي      از مهم 

جنگ نابرابر، وجود فرماندهاني باهوش، بادرايت و برخوردار از نبوغ نظامي           
نكتة ديگري كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه وجود نبوغ             . بوده است 

نظامي فقط در فرماندهان ردة باالي نيروهاي مسلح خالصه نـشده، بلكـه             
سطوح راهبردي، عملياتي و حتي تاكتيكي نيـز قابـل          اين نبوغ در تمامي     

رؤيت بوده؛ اما به دليل فقدان اطالعـات كـافي و نيـز عـدم پـرداختن بـه                
  .چنين موضوعي، تاكنون مغفول مانده است

نكتة قابل ذكر و درخور توجه ديگر اين است كه ما در اين كتاب فقط               
تيم و ايـن بـه      به معرفي فرماندهان ارتش جمهوري اسالمي ايـران پـرداخ         

هايي در سـاير نيروهـاي نظـامي          معني فقدان فرماندهاني با چنين ويژگي     
  .نيست... كشور، مانند سپاه، بسيج و

  پاسداران انقـالب اسـالمي      در ميان نيروهاي سپاه    ما در تجربة حضور   
 عليـه ارتـش بعـث        و هاي داخلي، عليه ضـدانقالب و خـارجي         در عمليات 
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نبـوغ نظـامي تعـدادي از فرمانـدهان آنـان           از نزديـك شـاهد      بارها   ،عراق
 ناصـر كـاظمي،  ، محمـد بروجـردي  « انفرماندهاني ماننـد شـهيد   . ميا  بوده

 كه نام و ياد اعمال فرماندهي تـوأم بـا نبـوغ             »... علي قمي و   ،محمود كاوه 
  . باقي خواهد ماندانم نظامي آنان هميشه در ياد و خاطره

ر ايـن كتـاب گـردآوري       در پايان ذكر اين نكته ضروريست كه آنچه د        
شده، بخش ناچيزي از تـوان فرمانـدهي و نبـوغ فرمانـدهان دالور ارتـش                

ايـم   كنـيم كـه نتوانـسته    جمهوري اسالمي ايران است و به جد اعتراف مي      
حق مطلب را ادا كنيم و به همين دليل از محضر ايـن سـتارگان پرفـروغ                 

يد شده و بـه   ده، براي آناني كه شه    كرعالم هستي، تقاضاي عفو و بخشش       
هستند، طلب علو درجات و براي      » ونَقُرز ي مهِب ر دنْعِ«جوار حق شتافته و     

هستند، سالمت و سعادت دنيـوي و  » رظِنتَن يم م نه مِ و«آنان كه مصداق    
خـواهيم كـه نـام مـا          خروي آرزو داريم و از درگاه ذات اقدس الهـي مـي           اُ

  .ت فرمايديدة اين قافلة عشق ثبجاماندگان را در جر
  

احمدي انصاري و علي حسين علي سجادي
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 اهللا فالحي  وليشهيدسرلشكرامير

  »فرمانده خستگي ناپذير«
  

لــد شــد و  در روســتاي طالقــان متو1310 اهللا فالحــي در ســال ولــي
 را در طالقـان و دبيرسـتان نظـام تهـران        اش  هتحصيالت ابتدايي و متوسط   

 ة افسري شد و با درجـ      ةنشكد وارد دا  ،مدرك متوسطه  پس از اخذ     .گذراند
 را از فرمانـدهي     ش و كار  گرديدالتحصيل   دومي از آن دانشكده فارغ     ستوان

 شايـستگي  دليـل  وي در طول خدمت به .دسته در نيروي زميني آغاز كرد 
را  فرماندهي و ستاد     ة دانشكد ةدور وپيش برود    سرتيپي   ةتوانست تا درج  

ـ     با اين  نيز پشت سر بگذارد؛     از  شـاه، فعاليـت عليـه رژيـم        دليـل   هوجـود ب
  . بار به زندان افتادچهار ،1352 تا 1330سال

فالحي پس از پيروزي انقالب به سمت فرماندهي نيروي زميني ارتش           
م يهاي نبرد حق عليه باطل حضور دا منصوب شد و از آغاز جنگ در جبهه

 طي حكمي از سوي   ،صدر از فرماندهي كل قوا      پس از بركناري بني    .داشت
ي رئيس ستاد مشترك ارتش جمهـوري        مسئوليت جانشين  )ره( امام حضرت

فالحي افسري بسيار فعـال و      سرتيپ   امير .اسالمي ايران را برعهده گرفت    
 شديدي به حفظ نظام جمهـوري اسـالمي داشـت و تـا              ةكوشا بود و عالق   

كرد هماهنگي الزم را بين ارتش و ساير          سعي مي  ،آنجا كه در توان داشت    
ـ          نيروها مانند    وجـود   هسپاه پاسداران انقالب اسالمي و نيروهـاي مردمـي ب

  .آورد



 فرماندهان دفاع مقدس؛ نبوغ نظامي و خالقيت / 10

  

 به منطقة عملياتي شـتافت و پـس از          )ع(االئمه  او در طي عمليات ثامن    
هدايت نيروها و كسب پيروزي ارزشمند در اين عمليات، در شامگاه هفتم            
مهرماه به همراه تعداد ديگري از فرمانـدهان جنـگ، بـه قـصد ديـدار بـا                  

 گزارش بـه محـضر ايـشان،        ة فرمانده كل قوا و ارائ     )ره(خمينيحضرت امام   
راهي تهران شد كه با سقوط هواپيماي حامل آنان در نزديكي تهـران، بـه               

  .درجة رفيع شهادت نائل شد
  

 بـه رياسـت     1359 خـرداد مـاه      بيست و نهـم    فالحي در تاريخ     اهللا  ولي
 زمـان،   ن و در همـا    ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران منـصوب       

آشوب و درگيري در مناطق غربي كشور و تجاوزهاي پراكندة رژيم بعثـي             
اي دو روز در     با پيدايش اين اوضاع، وي هفتـه      . عراق به كشورمان آغاز شد    

 فـشرده و    هـاي   هيافت و بـا تـشكيل جلـس         ستاد مشترك ارتش حضور مي    
ير  مختلف ستاد و سـا     هاي  هصدور دستورات الزم و ايجاد هماهنگي با ادار       

 و در خـط مقـدم در        گشت  بر مي هاي جنگ     نيروها، خيلي سريع به جبهه    
  .گرفت  قرار ميهكنار نيروهاي رزمند

 يكي از فرماندهان ارتـش كـه در آن زمـان            »زاده  علي صديق «سرتيپ  
 حـضور سرلـشكر فالحـي در    ة خراسان بود، دربـار 77 افسر عمليات لشكر 

ع جنگ تحميلي، تهـران و   شهيد فالحي با شرو   «: گويد  هاي نبرد مي    جبهه
هـا از شـمال غـرب تـا           ساختمان ستاد مشترك را ترك كـرد و در جبهـه          

 در طبق اخالص    ، در حال تردد بود و هر چه داشت        درپي  پي ،جنوب غرب 
مـي  هـاي رز   گـروه گذاشت و به آموزش و هدايت كاركنان ستادي لشكر و           

و معايب را   طور مستمر بازديد و نواقص       خطوط مقدم جبهه را به    . پرداخت
. كـرد   عمليات تشريح ميةبراي فرماندهان و ستادهاي فرماندهي در منطق      

 و دشـمن را     آمـاده را   شانداد كـه چگونـه مواضعـ        به نيروها آمـوزش مـي     
 حمله بـه دشـمن، دفـع تجـاوز و بيـرون             برايشناسايي و چگونه خود را      
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ر او يك كالس عملي فرمانـدهي و سـتاد د         . ندكنراندن ارتش بعثي آماده     
  1». باعث روحيه گرفتن نيروها شده بود وجبهه تشكيل داده

 در زمـان عمليـات      16  لـشكر  ة فرمانـد  »سيروس لطفي «امير سرتيپ   
محـض آنكـه قـسمتي از         بـه «: گويـد   مينيز   1360ماه   در مرداد » طراح«

شد، سرلشكر فالحـي در آن        خاك ايران  از تصرف قواي دشمن خارج مي        
اينجـا خـاك وطـن مـن     : گفـت  شـحالي مـي  يافت و با خو  نقطه حضور مي  

   2».است
عنـوان يكـي از بـاالترين        ر فالحـي بـه    كبه اين ترتيـب حـضور سرلـش       

هاي ارتـش، عـالوه بـر دلگرمـي نيروهـاي حاضـر در جبهـه اعـم از                     مقام
 از   مردمي، باعث ايجاد و تقويت روحية      ارتشيان، نيروهاي سپاه و نيروهاي    

ـ      خودگذشتگي، ايثار و ميهن    ايـشان بـا    . شـده اسـت     ان مـي  دوسـتي در آن
برقراري نوعي ارتباط بسيار نزديك و صميمي با نيروهاي تحت امرش كه            

عـت   اعتمـاد و اطا     و ابتكار عمل فرمانده اسـت، روحيـة        هاي نبوغ   از نشانه 
در . كـرده اسـت      و كسب پيروزي در آينده را فراهم مـي         هاكامل از دستور  

كنـد، در     اد برقـرار مـي    تـك افـر     اي كـه فرمانـده بـا تـك           نـوع رابطـه    واقع
  بـسياري از رفتارهـاي      و هـا نثاري، انتظار   پذيري، جان   شنوي، اطاعت   حرف

در شـرايط سـخت و      تواند    فرمانده مي  .آنان در مواقع اضطراري مؤثر است     
 ، با تكيه بر حـس و روحيـة  فقدان هرگونه آمادگي از نظر توان و تجهيزات     
به .  را اجرا كندشهاي القيتخاصي كه در نيروها فراهم شده، ابتكارات و خ

با اين عمل، فـداكاري، اسـقامت، نبـوغ نظـامي و خالقيـت               «: رابينز گفتة
ي از فرهنگ آن گروه نظامي خواهد شد و دستگاه ذهني و كوشش و              وجز

  ي ـدهـانـامـدهي و ســـانـتعهد افراد در جهت گسترش اين عناصر، سازم

                                                           
  .85ص ناپذير،  امير خستگيحسينيا، احمد،  ١
  .119، ص  مدركهمان ٢
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  1.»شود مي
، دشـمن مـصمم بـود       1359ماه      آبان  پس از تصرف خرمشهر در سوم     
 پيـاده بـه   153در همان روز، گردان  . شهر آبادان را به اشغال خود درآورد      

 77لــشكر ـــ   قوچــان ةپيــاددو  از تيــپ »كهتــري«فرمانــدهي ســرهنگ 
سـتان  ز زرهـي خو 92رسـد و فرمانـده وقـت لـشكر       به اهواز مي ـ  خراسان

 تانـك و يـك      گيرد كه اين گردان را همـراه بـا يـك گروهـان              تصميم مي 
ه اهواز وارد شده     خراسان ب  77ها نيز از لشكر       آتشبار توپخانه كه اين يكان    

ر فالحـي بـا ارزيـابي       ك امـا سرلـش    ؛ سوسنگرد اعزام كنـد    بودند، به منطقة  
 92 لـشكر    ة پيامي به فرمانـد    درها و پس از بررسي اوضاع،         وضعيت جبهه 

هاي مسلح ايران، در اجراي امر فرماندهي كل نيرو«: دهد چنين دستور مي
 اعزامــي، زيــر امــر م  م105 و يــك آتــشبار 77 لــشكر ة پيــاد153گــردان 

 خرمشهر به كار رفته و      ة قرار گيرد تا در منطق     »اروند«فرماندهي عمليات   
 پـس از ايـن دسـتور،        2».مسئوليت تأمين و دفاع شهر را به عهـده بگيـرد          

تر بـه     ر چه سريع  كند كه ه     پياده ابالغ مي   153فرماندهي اروند به گردان     
 نظر فرماندهي عمليات آبادان، تهديد      زيرطرف آبادان تغيير مكان دهد تا       

نيروهاي عراقي هم كـه بـراي       . دشمن براي تصرف اين شهر را خنثي كند       
اي را    وقفـه   هاي گـسترده و بـي        مهرماه تالش  نوزدهماشغال شهر آبادان از     

 آن  ة و حملـ   77ر   لـشك  153آغاز كرده بودنـد، بـا ورود نيروهـاي گـردان            
 ذوالفقاري آبادان   ةشير، در منطق   گردان به سر پل دشمن در جنوب بهمن       

بيننـد و زمينگيـر        آبـادان غيـرممكن مـي       براي ورود به جزيرة    انشفعاليت
  .شوند مي

  حي هاي نبوغ نظامي شهيد فال  از نشانهگرـ ديكيـ ي،انـريـجن ـدر اي

                                                           
   .967 ص ؛مديريت رفتار سازماني، ترجمه علي پارسائيان و سيدمحمد اعرابي بي؛  رابينز، استيفن١
   .162ص، 3؛ ج نقش ارتش جمهوري اسالمي ايران در هشت سال دفاع مقدس حسيني، سيديعقوب، ٢
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  در هـدايت   شسـاز   شـت  و سرنو  هنگـام  شود كه با تـصميم بـه        مشاهده مي 
 سـقوط   ـ  عمليـاتي ة توانست از بروز يـك فاجعـ  ،تاكتيكي نيروهاي ايراني

ـ شهر آبادان در مورد اين تصميم و اقدام شـهيد فالحـي،   .  جلوگيري كند 
ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران در هـشت سـال دفـاع               نقش  «در كتاب   

ل عوامـ  از   ]تصميم شهيد فالحـي   [همين امر «: چنين آمده است  » مقدس
شكست ارتش عراق در . ساز جنگ ايران و عراق بود      بسيار مهم و سرنوشت   

نحـوي كـه      بـه  اي به روند جنگ داد؛      العاده  ت فوق اشغال آبادان، تغيير جه   
هاي جنگ دست از عمليـات آفنـدي قابـل            نيروهاي عراقي در تمام جبهه    

  1.»مالحظه كشيدند و به حالت پدافندي درآمدند
كه چنـد     نيز آزادسازي شهر بستان  و  دس  الق  طريق در جريان عمليات  

 عمليـاتي  ة در منطقـ1360 ماه آذرـ ماه پس از شهادت سرلشكر فالحي  
 سرافراز ارتش اسالم    رسوسنگرد به وقوع پيوست، از طرح ابتكاري اين امي        

در اين منطقـه بـه دليـل        . كه قبل از شهادتش ارائه داده بود، استفاده شد        
وآمـد خودروهـا بـسيار        ضع دشـمن و رفـت     رملي بودن زمين، نفوذ به موا     

. گرفـت    و نفربرها هم بـه سـختي انجـام مـي           ها  مشكل بود و حركت تانك    
هاي جنـگ حـضور داشـت، قبـل از            سرلشكر فالحي كه هميشه در جبهه     

هـاي     پـس از بررسـي      و  كه با منطقه داشـت      توجه به آشنايي   شهادتش با 
» اكبر  اهللا«هاي    به تپه  »ميشداغ«اي از تنگ      دهد كه جاده    الزم، دستور مي  

، 1360 مـاه  مهـر در   )ع(االئمه   اجراي عمليات ثامن   زمانكشيده شود تا در     
ترين زمان ممكن، پيشروي به سـمت بـستان و          وتاهاين جاده آماده و در ك     

ارتش در   نقش« كارشناسان و نويسندگان كتاب   . آزادسازي آن انجام شود   
كـه براسـاس شـواهد و        نـد  در اين زمينه معتقد    »هشت سال دفاع مقدس   

القدس كه خطوط مواصـالتي دشـمن را از           مدارك موجود، عمليات طريق   
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 شهر بستان و بـيش  يشمال به جنوب قطع كرد و همچنين منجر به آزاد        
 كيلومتر مربـع از منـاطق اشـغالي شـد، در واقـع الهـام گرفتـه از                   600از  

هاي قبلي ماننـد طـرح سرلـشكر فالحـي بـود كـه چـون                  نظريات و طرح  
هـاي رملـي بـراي اجـراي عمليـات ضـروري              استفاده از خودرو در زمـين     

 تا 5 ةها به موازات و فاصل اي در دل رمل  جادهبودتشخيص داده شد، الزم  
   1. كيلومتر احداث شود16ها و به طول   كيلومتر از جناح شمال عراقي8

اي ديگر از خالقيـت و نبـوغ           نيز سرلشكر فالحي جلوه    عملياتدر اين   
نيـاز هـر عمـل و       پايـه و پـيش  ،اسـاس . گـذارد    را به نمايش مي    شينظام

طـور يقـين، شـناخت، آگـاهي و كـسب اطالعـات كامـل از آن                   اقدامي به 
يم بـه   ناتـو   نمـي هيچ عنوان    موضوع است و بدون اين شناخت و آگاهي، به        

 فرمانده تا زمـاني كـه اطالعـات،       طور قطع   به. اهداف خويش نزديك شويم   
هاي الزم از دشمن و وضعيت عمومي و اختصاصي آن را            شناخت و آگاهي  

موقـع و اقـدام مناسـبي         به ،گيري صحيح   تواند تصميم   دست نياورد، نمي   به
 كه يكي از صـاحبنظران در زمينـة       » هاشمي  گلستان«دكتر  . داشته باشد 

تـرين و     يكـي از مهـم    «: گويـد   شناسـي و ابتكـار اسـت، مـي           علم خالقيت 
م، رفع نياز انسان به شـناخت و آگـاهي و كـسب             هاي عل   ترين فايده   اصلي

  2.»بينش و دانايي است
 1360 مـاه   كـه در فـروردين     »چـشمه  تپـه «پس از عمليات    همچنين  

عراقـي  از نيروهاي   انجام شد و در آن نيروهاي ايران توانستند يك گردان           
 شـهيد فالحـي     ،را به اسارت گرفته و تلفات زيادي به دشـمن وارد كننـد            

يابـد و بـه بررسـي اوضـاع           مواضع جديد در منطقه حضور مي     براي بازديد   
اي براي عمليات منظم بعـدي         زيرا اين عمليات در واقع مقدمه      ؛پردازد  مي

                                                           
  .90صناپذير،  مير خستگيحسينيا، احمد، ا ١
  .5 ص ؛شناسي اي بر علم خالقيت مقدمههاشمي، سيدمهدي،  گلستان ٢
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سـاز را     سرلشكر فالحي پس از بررسي اوضاع، طرحي سرنوشت       . بوده است 
 ماه   در فروردين»المبين فتح«دهد كه اجراي اين طرح درعمليات    ارائه مي 

هاي نظامي    ز شهادت آن بزرگوار، يكي از بزرگترين عمليات        و پس ا   1361
 عبور نيروهاي ايراني از مواضع دشمن       شيوةاين طرح در مورد     . استايران  

، »منـوچهر دژكـام   «كه سـرتيپ     و رسيدن به پشت اين مواضع بوده است       
 در زمان عمليات تپه چشمه، در       21جانشين فرماندهي و سرپرست لشكر      

سرلشكر فالحي در حال بازديد از ارتفاعات منطقه از          «:گويد  اين مورد مي  
: بينـي شـما چيـست؟ پاسـخ دادم           براي عمليات آتي پيش    :من سؤال كرد  

الزم به ذكـر اسـت      . هدف بعدي ما، عمليات در نزديكي سايت خواهد بود        
 يهـاي كـوچك     خانه، يك رشته تپه     كه بعد از پل نادري، در سه راهي قهوه        

هـا، موانـع       همان تپه  در جلوِ . داد  ها را تشكيل مي    بود كه خط مقدم عراقي    
آن را پوشـش داده     خاردار و ميـدان مـين           با سيم  وعمقي ايجاد كرده      كم

 پاسخ سرلشكر اضافه كردم كه ما در نظـر          ة در ادام  به همين خاطر   بودند؛
سرلـشكر  . داريم اين مواضع را باز كنيم تا راه عمليات بعدي همـوار شـود             

هاست و    چون دشمن چسبيده به مين    : اي تأمل گفت    ظهفالحي پس از لح   
نالي حفـر   اعمق ميدان مين هم كم است، شما بايد از زير كانال هندلي، ك            

 عبور از اين كانال، از پـشت        باها برخورد نكنيد،      كنيد و براي آنكه به مين     
  ».بياوريد دشمن سر در

ز خـط    بهترين اقدام بـراي عبـور ا       ،اين طرح تاكتيكي سرلشكر فالحي    
عمق بودن ميدان مين و نزديكي آن ميدان           زيرا با توجه به كم     ؛دشمن بود 

هاي مقابل خود     به افراد دشمن و از طرفي تسلط و ديد كامل آن به زمين            
 عبـور   ، عمليـات وسـيع بعـدي      ةكامل مسطح بود، تنها پشتوان    به طور   كه  

ر از  هم عبو  دشمن بود كه بهترين روش       ةمخفيانه از همان خط مقدم اولي     
  .كانال زيرزميني بود
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چند ماه پس از شهادت سرلـشكر       و   1360 بر اين اساس در اسفندماه    
المبـين فـراهم      فالحي، هنگامي كه مقـدمات عمليـات افتخـارآفرين فـتح          

ج گروهي از مردم يشد، چند نفر از نظاميان را به يزد فرستاديم تا با بس مي
زام آنـان بـه منطقـه،        حفاري زيرزمين مهارت داشـتند و اعـ        ةكه در زمين  

دعوت ما با استقبال مردم يـزد مواجـه شـد و بـه ايـن                . كانالي حفر كنند  
المبـين،    عمليـات فـتح  ن مرحلـة ترتيب با حفر كانال و عبور از آن در اولي         

 در طور كه سرلشكر فالحي نظر داده بود، از پشت مواضع دشمن سر همان
 به سـوي    وهاي ايران فلگير شد و پيشروي نير     در نتيجه دشمن غا    ؛آورديم

  1.كامل هموار شدطور  بهمواضع بعدي 
دو جنبه قابل بررسـي و تحـسين         كم از   اين اقدام شهيد فالحي، دست    

 مشاوره و نظرخواهي ايشان از نيروهاي تحت امر كه در تمامي            ، اول ؛است
افرادي كه از   . امور و از جمله در تمام مراحل يك اقدام نظامي، اصل است           

اطالع ماندن خود و ديگـر        كنند، باعث بي    ان خودداري مي  مشورت با ديگر  
شوند و در نتيجـه از دسـتيابي          هاي مفيد و كارا مي      افراد مرتبط از انديشه   

 همراه با آمادگي    ،جنبه دوم، هوش باال   . مانند  هاي مناسب باز مي     حل  به راه 
 يك تدبير خردمندانه    هو خالقيت ذهني اين شهيد بزرگوار است كه با ارائ         

ــي  و ــاري را پ ــاري، راهك ــي ابتك ــزي م ــم  ري ــايد مه ــه ش ــد ك ــرين و  كن ت
بزرگـي ماننـد عمليـات      تـرين عنـصر در پيـروزي عمليـات            كننـده  تعيين
  .المبين است فتح

                                                           
  .111ـ112صص ناپذير؛  حسينيا، احمد؛ امير خستگي ١
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   علي صيادشيرازي شهيدسپهبد امير

  »ها صياد دل«
  

ــياد  ــي ص ــال  عل ــيرازي در س ــشهد 1323 ش ــد م  در  و در كبودگنب
 .رش شهربانو و پدرش زيـاد نـام داشـت         ماد. دنيا آمد  اي مذهبي به   خانواده

و سـپس بـه      پدرش كه از عشاير فارس بود، به استخدام ژاندارمري درآمد         
رو علي تحـت      از اين   و اي خاص برخودار بود    او از جاذبه  . ارتش منتقل شد  

، ماننـد   اش  و همـراه خـانواده     مند شد   از كودكي به ارتش عالقه     ،تأثير پدر 
مـشهد،  . كـرد  هاي نظاميان، از شهري به شهري مهاجرت مي        ديگر خانواده 

و ا محل پـرورش     ، شهرهاي گرگان، شاهرود، آمل، گنبد و سرانجام گرگان      
  .دندبو

 موفـق   1342 سال ششم متوسطه را در تهران گذراند و در سـال          علي  
 آزمـون  در   1343 در سـال  او سپس   . دش دريافت مدرك دورة متوسطه   ه  ب

 از بدو ورود  صيادشيرازيعلي.  افسري شركت كرد و پذيرفته شدةدانشكد
و  س و پايبنـدي بـه مـذهب شـهرت يافـت           به دانشكده به جـديت در در      

 ة دانش آموختـه و بـا درجـ        ،توپخانه ة در رست  1346 ماه سرانجام در مهر  
 ة دورگذرانـدن او پـس از    . را آغـاز كـرد     ارتـش     در ش خـدمت  دومي ستوان

ر زرهــي كر تبريـز و سـپس لـش   ك بـه لــش ،آموزشـي در شـيراز و اصـفهان   
 آمـوزش زبـان     ة بـراي گذرانـدن دور     1350 در سال  .كرمانشاه منتقل شد  

 سرانجام  ، و جديت در تحصيل    دورهانگليسي به تهران آمد و پس از پايان         
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دليـل   به 1352 شيرازي در سال   صياد .خود از استادان زبان انگليسي شد     
هاي توپخانه از طـرف ارتـش بـه     براي تكميل تخصص  شايستگي،   و   لياقت
او در  .  را بگذرانـد   »هواسـنجي بالـستيك   « ةآمريكا اعزام شد تا دور    كشور  
و پـس از      مـذهبي مـشهور شـد      ي به مرد  ،در بين آشنايان جديدش   آنجا  

هـاي ايرانـي و       شاگردي  ن هم  و كسب رتبة يكم دوره در ميا       گذراندن دوره 
اي با نـشاط بـه ايـران مراجعـت           ، با تخصصي جديد و روحيه     اش  آمريكايي

مركـز   به   1353 ، او را در سال    شارتش براي استفاده از دانش نظامي      .كرد
 در اصفهان با يافتن دوسـتان       شيرازي  و صياد  اصفهان منتقل كرد  توپخانة  
 در اين   نيز  را اش  سياسي مطالعات مذهبي را پي گرفت و شخصيت         ،جديد

  .دوره قوام بخشيد
زمان با اوج گيري مبارزات ملت مـسلمان ايـران بـه رهبـري امـام                 هم
در ارتش به دفاع    آشكارا   و   شته را كنار گذا   تقيصياد شيرازي    ،)ره(خميني

دليـل   حكومت اسالمي پرداخـت و سـرانجام بـه        تشكيل  از علماي اسالم و     
كرد، ضداطالعات از قرار دادن   ضد رژيم مي تبليغات ،كه در بين افسران   اين

د كه از واگذاري مشاغل حساس به او كر وي ممانعت و اعالم بهافزار  جنگ
 امـا   ؛دسـتگير و زنـداني شـد      ماه    بهمن نوزدهم  در سپس. خودداري شود 

آزاد ساير زندانيان   به پيروزي رسيد و او هم مانند        ديري نپاييد كه انقالب     
  .شد

 سـرگردي بـه همـراه       ة با درج  شيرازيدستان، صياد  حوادث كر  با وقوع 
 در آزادسـازي آن منـاطق از دسـت           و هديسردار صفوي به غرب اعزام گرد     

 تـا بـا     باعث شد  در كردستان    اوهاي    لياقت .عناصر ضدانقالب شركت كرد   
اختالفـات  امـا    ؛دشـو  سرهنگي به فرماندهي عمليات غرب منصوب        ةدرج
 ة موجب بركناري و خلع دو درج      ، كل قوا  عنوان فرمانده   به ،صدر  با بني  وي
رجـايي بـه رياسـت       محمدعلي    و عزلصدر   ديري نپاييد كه بني   . ديگرداو  

 بـه غـرب كـشور        ارتقـا  دو درجه دوباره با    صيادشيرازيجمهوري رسيد و    
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 64 رهايكلـش متشكل از    سيدالشهدا   ةبا تأسيس قرارگاه حمز    و   اعزام شد 
 ، گرگان 30 وي ويژه هوابرد و تيپ     نير 23 هاي  تيپ ، كردستان 28 ،اروميه

خـاطر    بـه 1360 مـاه  در هفتم مهـر  .شهرهاي بوكان و اشنويه را آزاد كرد      
 )ره( انقالب حضرت امام خميني    فقيد توسط رهبر    يش،ها ها و لياقت   رشادت

القـدس،    در عمليـات طريـق      و ه فرماندهي نيروي زمينـي منـصوب شـد        ب
الفجـر، محـرم،     عقيـل، مطلـع     بن  المقدس، رمضان، مسلم   المبين، بيت  فتح

د و كـر  بـدر و قـادر شـركت    ،، عمليات خيبـر  9،  8،  4،  3،  2،  1هايوالفجر
شـك در    هاي بزرگي را براي ايران اسالمي به ارمغان آورد كـه بـي             پيروزي

 بـا   1365سال  ماه  در مرداد   . دشخواهد  ياد  تاريخ امت اسالمي به عظمت      
 بــه ســمت ، انقــالبكبيــر اي و تــصويب رهبــر خامنــه اهللا پيــشنهاد آيــت

 بـه   1366 در سـال    و نمايندگي امام در شوراي عالي دفـاع منـصوب شـد          
 در عمليات 1367 سرتيپ صياد شيرازي در سال.  سرتيپي نايل آمد ةدرج

 ،مرصاد كه مرزهاي غرب ايران مـورد هجـوم منـافقين قـرار گرفتـه بـود                
ن منـافق    ضربات محكمي را بر پيكر مزدورا      ،اي بسيجي  شركت و با روحيه   

  . وارد كرد
 در مقام جانشيني رياست ستاد كـل بـه خـدمت          پس س صياد شيرازي 

 ة همزمـان بـا عيـد خجـست        ،1378مـاه    فـروردين    16  در  و مشغول شـد  
ري نايـل   ك سرلش ةقام معظم فرماندهي كل قوا به درج       با حكم م   خم،غدير
بيـست و    در صـبح     ، مرصـاد  ة زخم خـورد    سرانجام منافقين كوردل و    .آمد
 و يكـي از     المقدس المبين و بيت   ، فاتح بزرگ فتح   1378ماه  وردين   فر يكم

 خود قرار دادنـد     ةرا آماج تيرهاي كين   كشور  نظامي  هاي   بزرگترين سرمايه 
  .و قامت استوار امير ارتش اسالم را به خاك افكندند

شيرازي را از نوابغ      بايد شهيد سپهبد علي صياد     ،بدون كمترين ترديد  
هاي بزرگ    شمار آورد و نقش او را در كسب پيروزي            نظامي بزرگ جهان به   

نيروهاي مسلح جمهوري اسـالمي ايـران در دفـاع مقـدس هـشت سـاله،                
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بزرگترين هنر شهيد صياد كه بيانگر وجود آشـكار نبـوغ           . بديل دانست   بي
ي مكارگيري نيروهاي نامنظم مرد نظامي در اوست، قدرت سازماندهي و به      

ري اسالمي ايران بود كه شايد كمتـر مـورد      ارتش جمهو  منظمبا نيروهاي   
  .كنكاش و توجه كارشناسان نظامي قرار گرفته است

 از دامك  دريافته بود كه هيچششهيد صياد شيرازي به مدد نبوغ نظامي    
قـادر  تنهـايي   بهنيروهاي نظامي موجود كشور اعم از ارتش، سپاه و بسيج،          

هـاي    سوي تمامي قـدرت   نخواهند بود در مقابل ارتش متجاوز عراق كه از          
جهاني مورد پشتيباني و حمايت قرار داشت، پيروزي قابل توجهي كـسب            

هاي نيروهاي مسلح     ها و ناكامي    اين موضوع بعدها در خالل پيروزي     . كنند
مردي از تبار افـسران و   شهيد صياد، بزرگ. خوبي اثبات شد ما در جنگ به  

 هرگز او را فراموش نخواهد اميران ارتش ايران بود كه تاريخ اين مرز و بوم       
  .كرد

  
  

  المبين صياد و عمليات فتح
در » )س( زهرايا  «ش با رمز    . هـ 1361ماه     اين عمليات كه در فروردين    

هــاي گــسترده و   عمــومي دزفــول انجــام شــد، يكــي از عمليــاتةمنطقــ
غرورآفرين نيروهاي مسلح جمهوري اسـالمي ايـران بـود كـه رزمنـدگان              

 كيلومتر از منـاطق اشـغالي       2200ن آزادسازي حدود    اسالم توانستند ضم  
 و فرماندهان جنگ نيز بـا       ي كنند كشورمان، پدافند مطمئني را سازمانده    

رغازه و ميشداغ، هماهنگي    خوش، تينه، ب    دسترسي به ارتفاعات ممله، عين    
هـاي مختلـف    نيروالمقـدس را بـين         اجراي عمليات بزرگ بيـت     الزم براي 

 عوامل متعددي در رسيدن رزمندگان اسالم به        1.ارتش و سپاه ايجاد كنند    

                                                           
  .74اطلس نبردهاي ماندگار، نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران، ص ١
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 نبـوغ   ،آنهـا تـرين      اساسـي  تـرين و    كه يكي از مهـم     ه بود مؤثراين پيروزي   
  .بوده استنظامي فرماندهي عمليات و مديريت خوب ساير فرماندهان 

علـي   فرماندهي اين عمليات با سپهبد شـهيد         ، مدارك موجود  ساسبرا
 سـرهنگي، فرمانـدهي نيـروي       ةا درج شيرازي بود كه در آن زمان ب       صياد

افـسري كـه    . زميني ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران را برعهـده داشـت             
هاي نظامي را در سطوح مختلف مقدماتي و عالي با موفقيت كامل              آموزش

 و مـسلماني را نيـز در مكتـب    دوسـتي  گذرانده بود و درس آزادگي، ميهن    
ماندهان، از دو يا سه ماه قبل، او به اتفاق ساير فر .  خوانده بود  )ع(هارطائمه ا 
 طراحي و شناسايي را از بين نيروهاي ارتش و سپاه تشكيل داده بود              گروه

 ، انجـام شناسـايي منطقـه و طراحـي عمليـات     ةشـيو تا در مورد مراحل و    
با حدود دو هزار كيلومتر مربـع        عمليات را    دشمن، منطقة . ند كن فكري  هم

ون و  شـمال بـه ارتفاعـات سـپت        ايـن منطقـه از       .وسعت، در اختيار داشت   
 از طـرف مـشرق تـا پـشت رودخانـه            شـد و    محدود مي ) ممله(خوش    عين

خيـز، تنگـه رقابيـه و ارتفاعـات           كرخه و از طرف جنوب نيز تا دشـت نـي          
هايي كه شهيد صياد شيرازي در نظـر           يكي از يكان   1.ميشداغ ادامه داشت  

 اما  ؛ خراسان بود  77شكر  لگيرد، يك تيپ از     بكار   داشت در اين عمليات به    
هاي قبلي و دادن تلفـات، احـساس      اين نيروها به دليل شركت در عمليات      

 و تـوان كـافي       بود كه انگيـزه    شخصمكردند و از همان ابتدا        گي مي خست
 اش  در اينجا شهيد صياد شيرازي از نبوغ فرماندهي       .  جنگيدن ندارند  براي

اي   يروهـا، چـاره   ايجـاد انگيـزه و روحيـه در بـين ن          بـراي   استفاده كـرد و     
دانست كه بعد از ايمان رزمنـدگان بـه خداونـد، اعتقـادات        او مي . انديشيد

 باعث )ره(حضرت امام خميني شقلبي و مذهبي آنان به فرماندهي كل قواي
.  آنان براي جنگيدن با دشـمن متجـاوز شـده اسـت            ة هيجان و انگيز   ،شور

                                                           
  .358 ص؛)خاطرات شهيد علي صياد شيرازي(هاي جنگ  ناگفتهدهقان، احمد،  ١
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ها مهم اسـت،      اندانست كه آنچه در اين مواقع براي انس         صياد شيرازي مي  
ايـن  . انـد   چيزي است كه به آن اعتقاد و يقين دارند و با آن زندگي كـرده              

ي بر  اي مدت ممكن است شرايط زماني و مكاني بر      و  ها آماده هستند      انسان
؛ نيـاز بـه دلجـويي و قـوت قلـب دارنـد            همين دليـل     به ؛گذاردب تأثير   انآن

ديدار نيروها با حـضرت      مقدمات و امكانات الزم براي        شهيد صياد  بنابراين
با اين اقدام مهم صـياد  . برد  را به تهران ميانكند و آن  را فراهم مي   )ره (امام

 بـه   بـسيار عـالي  اي  حساس، نيروهـا بـا روحيـه   هاي  هشيرازي در آن لحظ   
  .شوند  جنگ مية آمادها بازگشته و جبهه

 يـاد    عمليـات  ةعنوان فرمانـد   شيرازي به   ديگر نبوغ نظامي صياد    ةنمون
، اين است كه با شروع عمليات و پيشروي رزمندگان اسالم تا قرارگاه             شده

طور  به دشمن   ةخات، نيروهاي پياد   هاي دشمن در ارتفاعات ابوصليبي      پتي
هـاي دشـمن بـه حمـالت خـود ادامـه               اما تانـك   ؛شوند   غافلگير مي   كامل
هـاي خـودي      از ايـن طـرف تانـك      . رسـند   دهند و به تنگ ابوقريب مي       مي

 پيـشروي   هاي دشـمن بپردازنـد و جلـوِ         شوند به مبارزه با تانك      يموظف م 
تـر و از نـوع        هـاي دشـمن پيـشرفته       دليل اينكه تانك    اما به  ؛آنان را بگيرند  

شوند و به همين      هاي خودي منهدم مي     بودند، تعدادي از تانك   » 72-تي«
كننـد و باعـث احـساس       نـشيني مـي     هاي ايراني شروع به عقب       تانك دليل
  شـيرازي   ايـن خبـر بـه صـياد        .ندشو شت رزمندگان اسالم مي    و وح  ترس
  . اي بينديشد  تا چارهودر با بالگرد به آنجا ميخيلي سريع  او  ورسد مي

داد و بيـداد همـه در    «: گويـد   شهيد صياد شيرازي در خـاطراتش مـي       
هـاي    با بالگرد خودم را رساندم توي دشت عبـاس و بـين تانـك             . آمده بود 

. وضـعيت عجيبـي بـود     .  نشـستم  .نـشيني بودنـد     خودي كه در حال عقب    
درسـت اسـت    . بررسي كردم و متوجه شدم كه فرمانده تيپ ترسيده است         

هاي خودي منهدم شده، لـيكن تـرس فرمانـده تيـپ              كه تعدادي از تانك   
 چنـد  .در اين لحظه فكري به ذهنم رسـيد    . نشيني شده است    موجب عقب 
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اني هم در آنجا بـود      ه گرد عدد قپه سرهنگي به همراه داشتم و يك فرماند        
هـاي     از بچـه   نامش لهراسبي و  . ي خيلي شجاعت داشت    ول كه سرگرد بود،  

 »القـدس   طريـق «شـناختم كـه در عمليـات           او را مـي    از قبل  .لرستان بود 
. رسيد  اش هم بسيار عالي به نظر مي        روحيه. هاي زيادي كرده بود     فداكاري

سـپس  .  تيـپ  ةرمانـد  تـو بـشو ف     !ات  ايـن درجـه   :  سراغش رفتم و گفتم    به
 درجه پيدا كـرده     ي فالني به سرهنگي ارتقا     كه همانجا به همه ابالغ كردم    

 قبلـي را هـم   ةالبتـه شخـصيت فرمانـد   .  تيپ استةو از اين لحظه فرماند  
با آمدن لهراسبي به . دمكراز منطقه خارج او را  خيلي سريع حفظ كردم و    

 بـود، دوبـاره     هـايش را ازدسـت داده        جنگ، همان تيپي كـه تانـك       ةصحن
اي كـه آن       حملـه  ةايستاد و شروع كرد به مقاومت و اين مقاومت به اضـاف           

و پيروزي شب شد، كار را سامان داد و باعث شد كه تنگه نگه داشته شود              
  1.»ما، دشمن را متزلزل كرد

 فرمانـده   هنگـام  در اينجا هم نبوغ فرماندهي شهيد صياد و تعويض بـه          
 ةدر حرفـ   .شـود   رزمنـدگان اسـالم مـي      باعـث پيـروزي      ،ي متزلـل  نيروها
ترين نقش را دارنـد و ايـن مـوارد            ها اساسي   گري، راهبردها و روش      ينظام
.  بـه تفكـر خـالق و نبـوغ نظـامي فرمانـدهان وابـسته اسـت                 طور كامل   به

كه در يك طرف آن دشمن قرار دارد ـ ها   خالقيت و نبوغ نظامي در جنگ
 برخـورد    و متـصور نيـست و      ، همـواره ممكـن    و آگـاهي از اقـدامات وي      ـ  

نيروها با دشمن را در شرايط مختلف و متغير طلب           متناسب فرماندهان و  
 است كـه قـرآن مجيـد بـر حفـظ آمـادگي دائـم،                دليلهمين   به ؛كند  مي
 خويش نپروراند، تأكيد ة كه دشمن حتي تصور حمله را در مخيلاي گونه به

 اهللاِود عهِ بِونَبرهِ تُيلِ الخَاطِبن ر مِه وون قُم مِّعتُطَا استَم مهلَ وادعِأو(دارد 
وع د2...).مكُو   

                                                           
  .279ـ280ص ، ص مدركهمان ١
  .60  /انفال ٢
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بايد ـ همواره خصوص در امور دفاع   بههاي عملي جنگ ـ در صحنه
 آمادگي وجود داشته باشد و حتي با توجه به ،براي ايجاد ابتكار و ابداع

 تسليحات  وسايل الزم وة، در ساخت و تهي»ما استطعتم من قوه«عبارت 
 نيز اين آمادگي ضروري و الزم است؛كارگيري صحيح آنها  دفاعي و به

همچنين خالقيت و نبوغ نظامي يك فرمانده باعث فراهم شدن زمينه و 
 ايجاد تحول، نوآوري، تغيير و هدايت افراد تحت امر برايهاي الزم  انگيزه

، غافلگيري، گيري از همه امكانات رزمي با شناسايي راهكارهاي نو و بهره
شود و شور و نشاط را در افراد ايجاد  اشتباهات و نقاط ضعف دشمن مي

  .كند مي
هاي علمي گذشته و  ها و اندوخته نبوغ نظامي و خالقيت در اثر تجربه

نقل شده است كه در طول جنگ . آيد وجود مي اعتقاد و ايمان افراد به
وار مقر فرماندهي برروي ديدر آفريقا  1»مونتگمري« ژنرال ،جهاني دوم
 فرمانده سپاهيان آلمان در آغاز جنگ  ـ عكسي از ژنرال رومل،متحركش

: وقتي علت را از وي سؤال كردند، پاسخ داد.  قرار داده بود ـجهاني دوم
باره كه اگر ژنرال  كس وي نگاه كنم و به تعمق در اينبراي اينكه به ع«

  »!كردم، ادامه دهم رومل بودم چه مي
تـوان در دو بخـش اساسـي          ي نبوغ نظامي و خالقيت را مـي       طور كل  به

  .آفند و پدافند كرد؛جنگ بررسي 
تـوان بـه واسـطه        در يك سازمان رزم آماده و كارآمـد، مـي          :آفند -1

ح يك حملـه را نيـز       ردفاع از تك دشمن، ط     وضعيت خاص دشمن، ضمن   
انـده   نبوغ نظـامي فرم    در اينجا توان رزمي و    . آماده كرد و به اجرا گذاشت     

                                                           
وي فرمانده نيروهاي متفقين در مصر بود كـه توانـست   . م1887 ـ  Montgomery( 1976(مونتگمري  ١

او در تهـاجم نورمانـدي هـم فرمانـده كـل      . روباه صحرا ـ ژنرال رومل ـ را در شمال آفريقا شكست دهد  
 تـا   1951از سال   . ارتش سلطنتي رسيد  نيروهاي مسلح زميني متفقين بود و پس از مدتي به رياست ستاد             

  . ميالدي نيز معاونت فرماندهي عالي ناتو را برعهده داشت1958
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ها را بـه بهتـرين وجـه ممكـن             استفاده از فرصت   تواند زمينة   است كه مي  
  .فراهم آورد

اي   گونـه   در اين وضعيت، نبوغ نظامي و خالقيت بايـد بـه           :پدافند -2
هـاي او   در اين وضعيت ممكن است اطالع از دشمن و توانـايي   . ديگر باشد 

، به يكبـاره بـا      اي كه يكانش مورد حمله واقع شده        محدود باشد و فرمانده   
در ايـن وضـعيت فرمانـده بايـد بفهمـد كـه             . رو شود   اي روبه   وضعيت ويژه 

تواند با كمترين تلفات انـساني و ضـايعات    چگونه و با انجام چه اعمالي مي     
مادي، زمان را از دشمن گرفته و تا رسيدن نيروهاي كمكي و دفع كامـل               

 اين عمل فقـط     .دتك دشمن، بيشترين ضربات و خسارات را بر او وارد كن          
 ط و انتظـام سـازماني و ابتكـار عمـل          گيري از تجارب، حفظ انـضبا       با بهره 
  .پذير است امكان

بـا ابتكـار و   ـ بخصوص فرماندهان  ـ  رزمندگاندر دوران دفاع مقدس، 
روحيه سازندگي، اعتماد به نفس و برخورداري از قدرت تجزيه و تحليل و             

تند راهبـرد جديـد نظـامي را در         موقع خود توانس   و به گيري دقيق     تصميم
... ، تاكتيـك و   رزمايشزمينه سازماندهي، فرماندهي، اطالعات رزمي، طرح       

هاي نظامي با هر مقيـاس و         ريزي كنند كه امكان انجام عمليات       چنان پايه 
 بـراي   ،بـه عبـارت ديگـر     . پذير باشـد    در مناطق مختلف جغرافيايي، امكان    

مليـات آبـي خـاكي، عبـور از         بيشتر فرمانـدهان دفـاع مقـدس، اجـراي ع         
هاي سخت كوهستاني، عملي شـد و بـا           رودخانه، عبور از باتالق و عمليات     

دليل اين توفيق را بايـد در همـان نبـوغ نظـامي و        .  همراه بود  نيزپيروزي  
خالقيت فرماندهان، بعد از ايمان و اعتقاد قلبـي آنـان بـه ديـن و مـيهن                  

 كردستان كه بر     در منطقة  با وقوع آشوب و فتنه    همچنين  . خويش دانست 
اثر اقدامات عناصر ضدانقالب و تحريك اسـتكبار شكـست خـورده انجـام              

رساند و پس از سازماندهي       شد، شهيد صيادشيرازي خود را به آنجا مي         مي
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چمران كه   دكتر ةوسيل  نيروهاي نظامي مستقر در منطقه و توجيه شدن به        
ر بود و لبـاس چريكـي       وزي   هم وزير دفاع و هم معاون نخست       ،در آن زمان  

پوشيده و با چهل، پنجاه نفر از پاسدارهاي داوطلب به جنـگ بـا دشـمن                
  .شود پرداخته بود، آماده مبارزه با عناصر ضدانقالب مي

 يكــي از  و دهكــده شــيندرا، سردشــتةمنطقــدر حــين درگيــري در 
شود و چون اوضاع  كرد، مجروح مي  جا مي    را تأمين و جابه    انخلبانان كه آن  

 نيروهاي دكتر چمـران را سـوار كـرده و متوجـه             ،ناسب بوده، بالگردها  نام
 بنابراين صيادشـيرازي و همراهـانش       ؛شوند  شهيد صياد و همراهانش نمي    

در ... نمـا و  سـيم، نقـشه، قطـب    بدون داشتن هيچ نوع امكاناتي از قبيل بي   
خـاطراتش   شـهيد صـياد در       1.گيرند  رار مي قتنها در محاصرة دشمن     آنجا  
از همين يال باال بكشيد تا نوك آن تپه؛ تا بعـد             به ستون گفتم  «: يدگو  مي

در آن حال همه    .  آمدند مدنبال همه به !  بكنيم كار  چهبه شما بگويم كه بايد      
وقتي به باالي تپه رسيديم، گفـتم آرايـش دفـاع           . كردند  از من اطاعت مي   
توجـه  ! هـا  بچـه  همانجا برايشان صحبت كردم و گفـتم    . دور تا دور بگيريد   

مـن  . ام  هاي مختلف را ديده     كنيد، بنده سروان صيادشيرازي هستم و دوره      
دقت كنيد كه از اينجا به بعد بايد طبـق         .  شما هستم  ةاز اين لحظه فرماند   

بعـد  .  خيلي بجا بود   انبيان اين مطلب براي آن    . اصول نظامي حركت كنيم   
بـه محـض    . گفتم تا صبح هم شده بايد دفاع كنيم تا به كمك مـا بياينـد              

 تيـر فـشنگ     40 بـا . ه در صحبتم تجديدنظر كـردم     بيان اين مطلب، دوبار   
 جنگـي دعـاي     ةاينجا اولين جـايي بـود كـه در منطقـ          . شد دفاع كرد    نمي

 بـه  را خواندم و بالفاصـله طـرح عمليـاتي خـوبي             )عج(مقدس آقا امام زمان   
 دشمن  خطر در شرايط محاصرةةبور از منطقآن هم تاكتيك ع. ذهنم آمد

ـ         . دبو هـوا داشـت تاريـك      .  آمـوزش دادم   اناين روش را در همانجـا بـه آن

                                                           
  .26ـ31 صص ؛)خاطرات شهيد علي صياد شيرازي(هاي جنگ  گفتهدهقان، احمد؛ نا ١
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بينـد و دارد بـه گـروه          تصور ما اين بود كه ضـدانقالب مـا را مـي           . شد  مي
  .شود تا ما را زنده بگيرد نزديك مي

جنگل، تپه ماهور، ارتفـاع، دره، رودخانـه و همـه     . عارضه بود منطقه پر 
 ؛دي بردم تا به اطراف مسلط باشيم       بلن ةها را به قل     بچه. نوع عوارض داشت  

محـض تاريـك     تا موقعي كه هوا روشن بود فايده داشت و بـه          كار  ولي اين   
توانـستيم از ايـن        ديگر معنـا نداشـت و نمـي        ،شدن هوا، حضور در بلندي    

 شـيوة . ها را در عرض چند دقيقه آمـوزش دادم          بچه. تسلط استفاده كنيم  
طـوري   فظ و نگهداري تفنگ بهعبور از محل خطر در شب، پياده رفتن، ح    

سـمع كـه      كه سر و صدا نكند، خيزهاي صـدمتري، توقـف بـراي اسـتراق             
ايم كسي نزديـك مـا نيـست و كـسي بـه               مطمئن شويم تا اينجا كه آمده     

ستون را طبـق آرايـش گـشتي رزمـي          . ها  آيد و ساير آموزش     طرف ما نمي  
  »...طرف دره حركت كرديم سازمان دادم و به

نفـس   ن عمليات، خالقيت، نبـوغ نظـامي و اعتمـاد بـه       به هرحال در اي   
ــا  صيادشــيرازي باعــث مــي  خــصوصيات و معرفــيشــود كــه او بتوانــد ب

 آموزش تاكتيك ؛هاي نظامي خود، فرماندهي گروه را برعهده بگيرد توانايي
؛ ه دهد  دشمن را به افراد گروه اراي      ةحاصر خطر در شرايط م    ةعبور از منطق  

 افـراد  ؛ مسلط شدن بر اطراف هـدايت نمايـد  برايه   كو طرف قلة  افراد را به  
 خـود و همراهـانش را از        ه،داگروه را طبق ستون گشتي رزمـي حركـت د         

  .دست دشمن نجات دهد بهاسارت 
 دوبـاره عناصـر ضـدانقالب بـه         كردسـتان، منطقة  مدتي بعد در همان     

 شــهرها و درگيــري بــا نيروهــاي انتظــامي جمهــوري اســالمي  محاصــرة
هيد صيادشيرازي كه به اصفهان برگشته بود، از نبوغ نظامي          ش. پردازند  مي

او بـه مـسئوالن     . دهـد   ه مي  خود استفاده كرده و طرحي نو اراي       و خالقيت 
تـرين افـسران مركـز توپخانـه       نفر از نخبـه 40كند كه حدود      پيشنهاد مي 

او اين افسران را در كردسـتان       .  كردستان بفرستند  28اصفهان را به لشكر     
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... ه توپخانه لشكر و   ي مختلف نظامي مانند رئيس ستاد، فرماند      ها  در سمت 
روي غيربومي به منطقـه بيايـد و         كه وقتي ني   دهد؛ زيرا معتقد بود     قرار مي 
سـپس  . شـود   لشكر قوي مـي     با سواد، تحصيلكرده و فعال باشند،      همةآنان

كنـد كـه     آزادسازي شهر سـنندج پيـشنهاد مـي      برايشيرازي  شهيد صياد 
ر اين اساس باشد كه از چهـار محـور، ارتبـاط سـنندج بـا                طرح عمليات ب  

كامل شد، بخش بخش شهر را پاكـسازي   محاصرهوقتي ضدانقالب قطع و   
گيرند و با فـرار و    عناصر ضدانقالب در محاصره قرار مي   ،با اين طرح  . كنند

. پردازند  شيرازي و همراهانش به پاكسازي شهر مي      ان، صياد كشته شدن آن  
شـود    ه و قرار مي   ادده  ئ طرحي ارا  نيز صيادشيرازي  شهر   در مورد پاكسازي  
هاي خاصي تهيه و تكثيـر شـود و بـراي مـردم روشـن       كه همان شب فرم   

 كـه   اي  انقالب فرق است و ما به هر خانـه         كنند كه بين مردم عادي و ضد      
ـ      مي هنگـام ورود بـه شـهر هـم شـهيد           . گيـريم    تعهـد مـي    انرسـيم، از آن

هـا و نفربرهـا بـه يكبـاره و بـا              تمام تانك  دهد كه   صيادشيرازي دستور مي  
طرف شهر حركـت كننـد و ايـن عمـل، اثـر روانـي خـوبي                  قدرت تمام به  
  .شوند عناصر ضدانقالب زودتر تسليم شود  باعث ميگذارد و  درمنطقه مي
،  شهيد صياد به مدد نبوغ نظامي خود دريافتـه بـود            كه يلواصيكي از   

حـضور فيزيكـي فرمانـدهان و از         ، كه با توجه به شـرايط موجـود        اين بود 
ـ جمله شخص خودش  حتي زماني كـه فرمانـدهي نيـروي زمينـي را بـر       

ـ عهده داشت هاي خودي به دشمن الزامـي   ترين خطوط جبهه  در نزديك 
 در  گـاه ها در خطوط مقـدم و          به همين دليل در بسياري از عمليات       ؛است

كننـده    مـل  به هدايت نيروهـاي ع     ،پشت خطوط دشمن حضور پيدا نموده     
 نه تنها مزيتـي محـسوب       ، اين كار  بسياري افراد  از نظر    شايد. پرداخت  مي

كـه بـا      امـا كـساني     نيز تلقي شود؛   نشود، بلكه ضعف مديريت و فرماندهي     
تواننـد درك     وضعيت و شرايط آن زمان جنگ آشنا هستند، به خوبي مـي           

مان هاي بزرگي كه در آن ز       كنند كه براي هدايت صحيح و واقعي عمليات       
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 در كنـار اي جـز حـضور بـسيار نزديـك فرمانـدهان         گرفت، چاره   انجام مي 
  .نيروهاي تحت امر خود وجود نداشت

ــدة ينــي در خطــوط مقــدم جبهــه، م نيــروي زحــضور شــخص فرمان
كـرد تـا از نزديـك بـر عملكـرد            ها را نيز ملـزم مـي        فرماندهان و ساير رده   

 شانموقع، نيروهايـ   و به نيروهاي خود نظارت كرده و با اتخاذ تدابير سريع          
 درسـت  اين   . را تسهيل كنند   انرا از بحران خارج و پيشروي و ياپدافند آن        

 ة فـوق پيـشرفته و پيچيـد       هـاي   ورياهمان چيزي اسـت كـه امـروزه فنـ         
 اخبـار و اطالعـات      C41RS«2«و حتي    C41«1« مانند   كنترل،فرماندهي و   

 3»حقيقــيزمــان «مــورد نيــاز فرمانــدهان را در اســرع وقــت كــه بــه آن 
 بتوانند بهترين تـصميم     فرماندهانگذارند تا    مي آنان در اختيار    ،گويند  مي

دليـل    به ، زمان جنگ تحميلي   در .ترين زمان ممكن اخذ كنند      را در سريع  
هاي پيشرفته، تحقق چنين امـري فقـط و فقـط بـا               گونه شبكه   فقدان اين 

 ترين خطـوط تمـاس ممكـن        حضور فيزيكي شخص فرماندهان در نزديك     
  .بود

 درآسـاي ايـن حـضور را          كم در يـك مـورد اثـر معجـزه           نگارنده دست 
در . ام   عراق مشاهده كـرده    »حاجي عمران « در   2عمليات پيروزمند والفجر  

در ارتفاعـاتي    ،بـرد  بالاين عمليات، نيروهاي خودي با استفاده از عمليات         
  كيلـومتري خـاك    12 متر در عمق     3200با ارتفاع بيش از     » كُدو«به نام   

 بـه ارتفـاع     ،عراق پياده شدند و سپس در اين محل تجديد سازمان كـرده           
، »تنگـه دربنـد  «الجيشي و مـشرف بـه    العاده سوق  كه ارتفاعي فوق   2519

بود، تك كردنـد و  » چومان مصطفي«و نيز شهر » دشت چومان مصطفي «
                                                           

١.Commond and Control, Comunication, Computer Inteligence.   
.٢.Commond and control, communication, computer, Inteligence, Reconaicence, 

surveillance.   
٣. Real Time  
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 امكان پيشروي ،بان توپخانه بر روي آن با تصرف اين ارتفاع و استقرار ديده
 را در جناح راست و محور مياني كه پيش از اين به شدت زير آتـش                 خود

در ايــن عمليــات، . ددنــهــاي دشــمن قــرار داشــتند، فــراهم كر  توپخانــه
عهـده  فرماندهي نيـروي زمينـي ارتـش را بـر         شهيدصياد كه در آن زمان      

حضور يافـت و حتـي در يـك مـورد، در كنـار              » كُدو« روي ارتفاع    ،داشت
باني و اجراي آتش بر روي مواضـع دشـمن بـود،              يدهنگارنده كه در حال د    

اي از  بد نيست در اينجـا بـه ذكـر خـاطره     .دكرقرار گرفت و به وي كمك     
 ارتش هشتم بريتانيا در خـالل جنـگ         ة فرماند »فيلد مارشال مونتگمري  «

وي در خـاطرات خـود       .بپردازيم» فاتح العلمين «جهاني دوم و معروف به      
ها متوجه شدم كه پيشروي يكـي از          ز عمليات در خالل يكي ا   «: نويسد  مي

وقتي موضوع را مورد بررسي قـرار دادم، دريـافتم كـه            . ند است لشكرها كُ 
 مايـل فاصـله     15قرارگاه فرماندهي اين لشكر با عمده قواي خـود حـدود            

 لشكر قادر بـه اعمـال فرمانـدهي و نظـارت            ة فرماند ،همين دليل  بهدارد و   
او را به ستاد فرماندهي احضار كـردم و         . كافي بر يكان تحت امرش نيست     
 و  ! برو و به يكانت بچـسب      : زدم، گفتم  شدر حالي كه يك لگد به ساق پاي       

  .»بدين ترتيب، مشكل آن لشكر حل شد
هاي شهيد صيادشيرازي كه حاكي از وجود نبوغ نظامي  از ديگر ويژگي

 از  پـس .  بـود  يكـارگيري منـابع انـساني و تجهيزاتـ         در ايشان بود، هنر به    
وجـود آمـده، تعـداد زيـادي از افـسران            دليل شرايط به    به ،پيروزي انقالب 

هـاي نظـامي متعـددي را در          ارتش كه تحصيالت بـااليي داشـتند و دوره        
. ندداخل و خارج از كشور طي كرده بودند، از خدمت در ارتـش رهـا شـد                

 تعداد زيادي از اين افراد با عشق كاملي كه به كشور و دين خود داشـتند،               
 مايل بودند در خدمت كشور      ،پس از تجاوز ارتش رژيم بعث عراق به ايران        

گونـه    نظيـر، ايـن      بي يقرار گيرند و از اين رو شهيد صياد با اعمال مديريت          
ـ                  پـس از    انافراد را جذب و دعوت به خدمت كرد كـه تعـداد زيـادي از آن
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. د در اين راه مقدس به شهادت رسـيدن        ،انقالب خدمات فراوان به كشور و    
كارگيري تجهيزات نظامي كـه آن        شهيد صياد همچنين در گردآوري و به      

هاي متعدد پراكنده بودند، هنر خـود را          زمان در سطح كشور و در پادگان      
در  هـاي مهندسـي كـه        اما پل  ؛در اين مورد سخن فراوان است     . نشان داد 

 گـرفتن   بـراي المقدس و براي عبور از رودخانه كـارون           خالل عمليات بيت  
ها كـه در      اين پل . پل مورد استفاده قرار گرفت، يكي از اين موارد است         سر

كـار گرفتـه     يش از اين در هيچ عملياتي به      پ 1انبارهاي آبيك قزوين بودند،   
 نقـش مـؤثري در عبـور از         ،موقع و صحيح از آنها      به شده بودند و استفادة   ن

س المقـد   عمليـات بيـت   در  رودخانه كارون و در نتيجه پيروزي چـشمگير         
   .داشت

قـدر ارتـش       عالي ةابتكارات و اقدامات انجام گرفته از سوي اين فرماند        
 و شكسته شـدن محاصـره       )ع(االئمه  بعد از عمليات ثامن   . اسالم بسيار است  
، شهيد صيادشيرازي و ديگر فرماندهان جنـگ در         1360آبادان در مهرماه    

د صـياد   در اين زمان شـهي    . عمليات بعدي بودند   پي فراهم كردن مقدمات   
پس از بررسي اوضاع جنگ و وضعيت نيروهاي ارتش و سپاه پاسداران، با             
استفاده از نبوغ نظامي خود پيشنهاد تـشكيل قرارگـاه مـشترك ارتـش و               

 جلسات مشترك ستادي تشكيل     ،دهد و با تشكيل اين قرارگاه       سپاه را مي  
 ارتش و 92نسبت زيادي از يك تيپ زرهي لشكر به شده و نيروي نظامي    

: يـد وگ  مـي در ايـن مـورد       شـهيد صـياد      .گردد  سه تيپ از سپاه فراهم مي     
 ؛شود حمله كرد    آمديم نيروها را سنجيديم و ديديم كه با چهار تيپ نمي          «

؛ بنابراين رفتيم دنبـال اصـل       آن هم با دشمني كه غرق در آهن و زره بود          
اصـل  .  اصل هدف يكي از اصول جنگ و اولـين اصـل جنـگ اسـت               .هدف

جويي در قوا قـرار داديـم كـه هـر چـه داريـم                  اصل صرفه  ةپايهدف را بر    

                                                           
  . بازنشسته معين وزيري در مصاحبه با مجله صف2سرتيپ  ١
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درست به كار بگيريم و در جايي تك كنيم كه بعد از رسـيدن بـه هـدف،                  
  1».نيروي بيشتري براي ما بماند

با توجه به اين اوضاع و اهـداف يادشـده، شـهيد صـياد طرحـي ارائـه                  
: گويـد   يو در خاطراتش مـ    ا .پردازد  كند و خودش به بررسي منطقه مي        مي

بررسي كرديم كه اگر از شمال و جنوب كرخه به طرف بستان پيـشروي              «
 هـا رسيم كه پـشت آن نيرو       كنيم، عمق آن كم است و زودتر به مانعي مي         

هـاي    هاي رملي و شن     شمال كرخه و تنگه چزابه و تپه      . معطل نشوند زياد  
 مـنظم و كالسـيك      هاي رملي بـراي نيـروي       تپه. گرفت  روان، نيرو كم مي   

. توانست عبـور كنـد      خاطر اينكه نفربر و خودرو نمي       به يرقابل عبور است؛  غ
 مانعي بـود    ،رسيديم  در جنوب كرخه هم هورالعظيم بود كه اگر به آن مي          

 ،بنـابراين . خواست تك كنـد، عبـور از آن مـشكل بـود             كه اگر دشمن مي   
شهر بستان در مسير حركت ما      .  آزادسازي شهر بستان نبود    ، اصلي مسئلة

شـد و چنـد لـشكر هـم           رسـيديم، شـهر آزاد مـي         اگر بـه هـدف مـي       .بود
 دو تيـپ از     حـدود امل و   ك زرهي به طور     92لشكر  . كرديم  جويي مي   صرفه
 55تيپ  . جويي و يا آزاد شود      توانست صرفه    مي  نيز  زرهي قزوين  16لشكر  

هـاي سـپاه     توانست كار كند و بچه      هوابرد كه در آن منطقه بود، راحت مي       
  2».توانستند آزاد شوند ، ميطقه بودندهم كه در من

                                                           
  .211ـ212صص ؛ )خاطرات شهيد سپهيد صياد شيرازي(هاي جنگ  ناگفتهدهقان، احمد،  ١
  همان مدرك، ٢
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  سيدموسي نامجويشهيد سرلشكر امير 

  »شناس  روانهفرماند«
  

يكي ديگر از فرماندهان دلير ارتش جمهـوري اسـالمي ايـران، شـهيد              
 پيروزي انقالب اسالمي و     ةهاي اولي   سيدموسي نامجوي است كه طي سال     

هاي ابتكاري    ائه طرح شروع جنگ تحميلي رژيم عراق عليه كشورمان، با ار        
 در تثبيت نظام جمهـوري اسـالمي و پيـروزي           بسزاييو مؤثر خود، نقش     

  . ايران در مقابل دشمن متجاوز ايفا كرد نظامينيروهاي
و پس از گذرانـدن       شمسي در بندر انزلي متولد شد      1317 او در سال  

 وارد دبيرسـتان    1334 دوران تحصيلي ابتدايي و اول دبيرستان، در سـال        
سيدموسي در آنجا با شوق و عالقه بسيار زياد درس خواند و در             . دشم  نظا
ديـپلم     به عنوان يكي از بهترين شـاگردان دبيرسـتان نظـام،           ،1337 سال

  . افسري شدرياضي گرفته و وارد دانشكدة
ورود به دانشكده افسري براي نامجوي، سرآغاز كـسب تجربـه، علـم و              

و از همان ابتداي ورود       آينده شد  هاي ابتكاري در    تخصص براي ارائه طرح   
 شروع به تحقيق و مطالعه در امور سياسي، مذهبي، علمـي و             ،به دانشكده 

گاهي اوقـات نيـز در      . هاي انگليسي و فرانسه كرد      همچنين فراگيري زبان  
 روح و ،ريـزي  پرداخت و با اين برنامه  اوقات فراغت به ورزش سواركاري مي     

 ة بـا درجـ    1340 در سـال   او   .كرد   مي جسم خود را پرورش داده و تقويت      
التحصيل شد و بـا توجـه بـه كـسب             دومي از دانشكده افسري فارغ      ستوان
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ـ  رتبه ممتـاز در ايـن دوره،     هيئـت علمـي دانـشكده انتخـاب و     ه عنـوان  ب
 ،هـا   طـي همـين سـال     . خواني بـه تـدريس پرداخـت        عنوان استاد نقشه   به

 آشنا شد و سـعي كـرد        )ره(نامجوي با افكار مذهبي و سياسي امام خميني       
  .آن افكار و عقايد را در بين دوستان و شاگردانش نيز گسترش دهد

نامجوي كه آشـنايي       ،1357با پيروزي انقالب اسالمي ايران در بهمن        
 ضـمن حفـظ و حراسـت        ا دانشكده افـسري داشـت، سـعي كـرد          ب يكامل

حـول  هـاي تغييـر و ت       هاي ايجاد شده در كشور، زمينه       دانشكده از ناآرامي  
 بنابراين با توجه به اقدامات انجام گرفته        را در آنجا نيز فراهم كند؛     انقالبي  

 مسئوالن امر تصميم به انتصاب نامجوي به عنـوان فرمانـده            ، وي وسيلة  به
  .دوران فرماندهي نامجوي شروع شد  دانشكده گرفتند و از اين زمان،

  
  نبوغ نظامي؛ يك ابتكار، يك افتخار

صاب شهيد نـامجوي بـه عنـوان فرمانـده دانـشكدة            زمان زيادي از انت   
افسري نگذشته بود كه تهاجم رژيم بعث عراق به سرزمين ايران اسـالمي             

 روز آغاز سال تحصيلي در دانشكدة ،1359 شهريور سال  31روز  . آغاز شد 
 را پشت سر گذاشـته      صبحهاي    درحالي كه دانشجويان كالس   . افسري بود 

هـاي   يـضه نمـاز بـراي شـركت در كـالس        هـار و اداي فر    او پس از صرف ن    
شدند، صداي چند انفجار مهيب خبر از رويدادي مهـم            بعدازظهر آماده مي  

دقايقي چند الزم بود تا معلوم شود كه صداي         . داد  و در عين حال تلخ مي     
انفجارها ناشي از حمالت هوايي ارتش بعث عراق بـه فرودگـاه مهرآبـاد و               

هـاي درس تعطيـل       امجوي، كـالس  به دستور سرهنگ ن   . نقاط ديگر است  
 تصميم براي اعـزام دانـشجويان دانـشكدة         ،شد و فقط پس از چند ساعت      

  . مقابله با تجاوز دشمن گرفته شدهاي نبرد براي افسري به جبهه
 به فاصلة زمـاني     ،هاي نبرد   اعزام دانشجويان دانشكدة افسري به جبهه     

حـال آنكـه ايـن       ؟فقط دو روز از آغاز جنگ را چگونه بايـد تحليـل كـرد             
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تصميم و اقدام در همان زمان مخالفان زيادي در ميان فرمانـدهان ديگـر              
شهيد نامجو با درك . داشت كه البته همه از سرخيرخواهي و دلسوزي بود      

 دسـت بـه     ،صحيح از شرايط بحراني و لزوم بسيج تمـامي قـوا و امكانـات             
انـشجويان  اعـزام د  . اقدامي زد كه گذشت زمان بر صحت آن مهر تأييد زد          

   :در آن زمان چند خاصيت داشت
ـ 1   بر تعداد نيروهاي اندك در حال مقاومـت در سراسـر   ،ياز نظر كم 
  .افزود  مي ـبويژه آبادان و خرمشهرـ هاي جنوب  جبهه
ويان در جبهه، روحية نيروهاي رزمندة موجود اعم از شج حضور دان ـ2

  .داد افزايش ميارتشي، سپاهي و نيروهاي مردمي را 
ـ 3  و 59التحـصيالن سـال     دانشجويان اعزامي كه از دو بخـش فـارغ   

هاي خـود را       فرصتي يافتند كه اوالً آموخته     ،شدند  ها تشكيل مي    سال سوم 
مگـر نـه آنكـه    . در معرض تجربه قرار دهند و ثانياً خود را نيز محك بزنند         

ـ    بـراي چنــين روزي لبـاس مقـدس ســربازي بـر تـن كــرده و      انهمـة آن
اكنون وقت آن فرا رسيده بـود تـا در          .  الزم را فرا گرفته بودند     هاي  آموزش

اين ميدان آزمايش شركت جويند كه به لطف و مدد الهي شركت جـسته              
  .و سربلند و سرافراز بيرون آمدند

ـ 4  اين حركت دانشجويان نه تنها به عنوان برگ زرين افتخاري براي  
ب سـرافرازي و     بلكـه حتـي موجـ      بـه حـساب آمـد،     اي آنان     زندگي حرفه 

سربلندي ارتش جمهوري اسالمي ايران و رزمندگان سلحشور و غيـور آن            
  .كردرا نيز فراهم 

ـ 5  در كنـار تكـاوران نيـروي    وهاي نبرد   حضور دانشجويان در جبهه 
 توانست ، نه تنهادريايي ارتش و ساير نيروها مانند سپاه و نيروهاي مردمي

 بلكه خبر ايـن حـضور   ،ير اندازدسقوط خرمشهر را بيش از يك ماه به تأخ  
 به اردوگاه دشمن واصل شد، پيامي از ميـزان پـايمردي و             قطع طور بهكه  

ناپذير ارتـش و مـردم ايـران را بـه              عزم و اراده جدي و شكست      ،استقامت
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ترديد بـر ميـزان        پيامي كه بي   ؛فرماندهان و سران رژيم بعث عراق رسانيد      
 رثاآاي از نتايج و  و اينها همه گوشه ترس و ترديد آنان بيش از پيش افزود 

اي  موقع بـود كـه از نبـوغ نظـامي فرمانـده       يك تصميم صحيح، سريع و به     
  .مانند شهيد نامجوي ناشي گرديد

عنـوان   ت كـه او را بـه      شـ هـاي ديگـري نيـز دا        شهيد نامجوي ويژگـي   
 بـا همكـاران و      اخالق خوب . ساخت  فرماندهي ممتاز از ديگران متمايز مي     

 از او فرمانـدهي محبـوب       ،اضعانه و مبتني بـر روانـشناسي افـراد        رفتار متو 
ـ       در زمينه . ه بود ساخت    سياسـي نيـز     هـاي   ويـژه آگـاهي    ههاي آموزشـي و ب

 دانشكده افـسري    ةعنوان فرماند  اش به   اقدامات مفيدي را در دوران تصدي     
 دعوت از اساتيد آگاه و انقالبي دانشگاهي بـراي ارتقـاي بيـنش              ؛انجام داد 
ي بـود كـه شـهيد نـامجوي از همـان        ات از جمله اقدام   ،دانشجويانسياسي  

او بـه   . ابتداي پذيرش مسئوليتش در دانشكده با جديت تمام دنبـال كـرد           
 تحـت عنـوان     يايه  با كت ةاين هم بسنده نكرد و با سپردن مسئوليت تهي        

الدين مدني بـراي تـدريس در         به دكتر سيدجالل  » تاريخ سياسي معاصر  «
 ، اين مرزوبـوم   ةگام بلند ديگري برداشت تا افسران آيند       ،دانشكده افسري 

 در  كم  دستتاريخ سياسي معاصر كشورشان را بهتر بشناسند و بدانند كه           
درس ديگـري بـا عنـوان       . يكصد سال اخير بر اين مرزوبوم چه رفته است        

نيـز از جملـه ابتكـارات آمـوزش سياسـي شـهيد                »شناخت امپرياليـسم  «
 البتـه فرمانـدهي     .شد  اساتيد مجرب تدريس مي   نامجوي بود كه با حضور      

عنـوان   او مـدتي بـه  .  نبـود ي تنها مسئوليت شهيد نامجو  ،دانشكدة افسري 
، تعهد و لياقت خود را به        نيز  در شوراي عالي دفاع    )ره(نماينده حضرت امام  

عنوان وزير دفـاع جمهـوري اسـالمي ايـران      اثبات رسانيد و حتي مدتي به    
  .هوري اسالمي ايران ارائه كردخدمات شاياني را به جم

عنـوان    اظهارات چند تـن از همرزمـان شـهيد نـامجوي بـه             ،در خاتمه 
 كـه از    »سـرهنگ عبـاس باباخـاني      «:آيـد   شاهدي براي مطالب فـوق مـي      
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 31در تـاريخ    «: گويـد    مـي  ،دانشجويان دانشگاه افسري در آن زمان بـوده       
 عراق به كـشور   رسيده بوديم،  آموزشي  وقتي به پايان دوره    1359شهريور  

دانشجويان را احضار كرد و با صدايي گرفته           شهيد نامجوي، . ما حمله كرد  
هـاي    عراق تا پشت دروازه      !هل من ناصر ينصرني؟ عزيزان       :و غمگين گفت  

. ما احتياج به نيرو داريم تا با اين تجـاوز مقابلـه كنـيم             . اهواز رسيده است  
اق، از مـا خواسـت كـه         عـر  ي در مورد حملة   سپس او با سخنراني مبسوط    

 ة برود و غسل شـهادت كنـد و آمـاد          ،هركس داوطلب اعزام به جبهه است     
 مـا را    ،آمـاده شـده بـود     از قبل   هايي كه     صبح روز بعد اتوبوس   . اعزام شود 

سوار كردند و جلو درب دانشكده، مـردم بـا تـشويق و اشـك شـوق مـا را          
» 130ــ   سـي «اي  بدرقه كردند و ما به فرودگاه رفته و آنجا سـوار هواپيمـ            

 احـساس  ،از اينكه به درخواست شهيد نامجوي به جبهه آمده بودم    . شديم
  .»كردم خوشحالي مي

در مورد ارتباط بسيار مؤثر شهيد نـامجوي بـا نيروهـاي تحـت امـر و                 
برخورد ايشان بـا    «: گويد   مي »مصطفي توتيايي «همرزمانش، سرتيپ دوم    

ـ    كه با اين شـهيد بزرگـوار كـار مـي           افرادي عنـوان زيردسـت و      د، بـه  كردن
 طوري ، رفتار ايشان با همكارانشانشيوة بلكه بايد گفت كه    ؛باالدست نبود 

 در رده   بقيـه  بـاالتر و     كـرد ايـشان در ردة       كس احساس نمـي     يچبود كه ه  
شهيد نامجوي تمـامي دانـشجويان را بـه اسـم كوچـك             . دارند پايين قرار 

دي را كه با او كـار   افراة كليمشخصاتشناخت و خصوصيات اخالقي و     مي
رفتار او با آنها به اين شـكل بـود كـه در ابتـدا يـك                 . دانست  كردند مي   مي
كرد و در طول مدتي كه سمت          ايجاد مي  افراد دوستانه و صميمي با      ةرابط

 افسري برعهده داشت، آن دسـته از دانـشجويان را           ةاستادي را در دانشكد   
 كرد، دسته بندي نمـوده      گذاري   سرمايه انشود روي آن    كرد مي   كه فكر مي  

هـاي مختلـف بـه كـار          داد و در قـسمت       مـي  انهاي الزم را به آن      و آموزش 
  . »گرفت مي
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 سـابق نيـروي زمينـي ارتـش         هان فرمانـد    از ،»عبداهللا نجفي «سرتيپ  
ايـشان  « :گويـد    مي  در مورد اين شهيد بزرگوار     جمهوري اسالمي ايران نيز   

 حتـي بـراي     داد؛  اهميت مـي  دانشكده افسري خيلي    به تربيت دانشجويان    
ــشجويان دفترچــه  اي داشــت كــه خــصوصيات و  افــسران و بعــضي از دان

 كاركنـان  از   خـوبي كرد و شناخت بـسيار         را يادداشت مي   انهاي آن   ويژگي
 ،هـا   هـا و گروهـان       گـردان  انايشان تأكيد داشتند كه فرمانده    . خود داشت 

ـ   طـور    بهبيشتر با دانشجويان در ارتباط باشند و          ان را بـشناسند؛   كامـل آن
 فرمانـده و مـدير خـوبي        شانتواننـد برايـ      را نـشناسند، نمـي     انچون تا آن  

  .»باشند
 پس از بازديـد از      ،1360 در روز هفتم مهرماه سال     ينامجوسيدموسي  

گـام  ن بـه ه   »االئمـه   ثامن«فتوحات ارتش اسالم در جريان نبرد غرورانگيز        
راه شـهيدان   بـه همـ  »130ـسـي   « سقوط هواپيمـاي  ة در حادث،بازگشت
روحـش شـاد و     . آرا بـه شـهادت رسـيد         فكوري، كالهدوز و جهان     فالحي،

  .راهش پر رهرو باد
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  جواد فكوري  شهيدسرتيپ امير

  »اييهوهاي عمليات  مبتكر طرح«
  

كــوي » چرنــداپ «ة در محلــ1317جــواد فكــوري در دي مــاه ســال 
زمـان  كـه در آن      پدرش فردي مذهبي بـود    . شركت، در تبريز به دنيا آمد     

 جـواد   .اش به تهران مهاجرت كرد       عدم رونق بازار به همراه خانواده      دليل  به
ــ  ــدايي را در مدرس ــ  ةدوران ابت ــع در محل ــال واق ــديم ة اقب و » دردار« ق

 تحصيالت متوسطه را در دبيرستان مروي تهران به پايان رساند و در سال            
وي داراي هوشـي سرشـار و ذهنـي    .  موفق به اخـذ ديـپلم گرديـد       1337

 در طول دوران تحـصيل همـواره يكـي از شـاگردان موفـق و               خالق بود و  
  .آمد شمار مي ممتازكالس به

در   در آزمون سراسري دانشگاه شـركت كـرد و         1338 فكوري در سال  
 وافري كه به آموختن خلباني     ةدليل عالق   اما به  ؛ پزشكي پذيرفته شد   ةرشت

 خلبـاني   ة دانشكد  انصراف داد و در مهرماه همان سال به استخدام         ،داشت
هاي مقـدماتي، اولـين پـرواز         و پس از گذراندن دوره    ا .نيروي هوايي درآمد  

ـ تي« با يك فروند هواپيماي 1339 ماه مستقل خود را در خرداد  و »33  
  .تپه انجام داد به مدت يك ساعت و نيم بر فراز آسمان دوشان

 بـراي  ، مقـدماتي پـرواز در ايـران       ةفكوري پس از گذرانـدن دور     جواد  
 هفتـه بـا     82  تخصصي پرواز به كشور آمريكا اعزام و پـس از          ةتكميل دور 

 موفـق بـه دريافـت    ، ساعت آموزش پرواز با انواع هواپيماهاي شكاري 263
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پـس از آن بـه ايـران    .  شد»4 ـاف  « خلباني هواپيماي شكاري ةگواهينام
دومي در پايگاه يكم شـكاري مهرآبـاد مـشغول            ستوان ةبازگشت و با درج   

 شـكاري، گـردان يكـم       102 مـسئوليت عمليـات گـردان      .خدمت گرديـد  
شكاري شعبه استاندارد، گردان پرواز كور و علميات تيپ سوم شـكاري از             

هـاي    وي با گذراندن دوره    . قبل از پيروزي انقالب بود     شترين مشاغل   عمده
در هنر آموزگاري پـرواز، تيرانـدازي هـوايي در شـب و فرمانـدهي سـتاد،            

 يكي از خلبانان »4  ـاف« ساعت پرواز بر روي هواپيماي 3340 مجموع با
  .موفق و برتر نيروي هوايي بود

عهـده   را بـه  مشاغل  اين  شهيد فكوري پس از پيروزي انقالب اسالمي،        
 هـوايي   ةفرماندهي پايگـاه دوم شـكاري تبريـز، فرمانـدهي منطقـ           : داشت

 پـشتكاري    جـديت و   دليـل   معاون عمليات نيروي هوايي كه بـه       مهرآباد و 
 بـه سـمت فرمانـدهي    1359 ماه سال ، در هفتم خردادهايش  درمسئوليت

لياقت، كارداني و شايـستگي فكـوري در        .منصوب شد ارتش  نيروي هوايي   
هاي منطقي و كاربردي وي در ساماندهي  مسئوليت فرماندهي و ارائه طرح

نيروي هوايي پس از پيروزي انقالب، باعث شد كه او بـا حفـظ سـمت در                 
 شهيد رجايي   ةعنوان وزير دفاع به كابين      به ،ن سال اماه هم ستم شهريور   بي

  .راه يابد
 زمـاني   ،دن ماجراي حزب خلق مسلمان در تبريز      كر در خنثي    اونقش  

 بسيار حساس بـود و او  ،كه فرماندهي پايگاه دوم شكاري را برعهده داشت     
 انجمن  توانست با منسجم كردن نيروهاي متعهد پايگاه و همكاري برادران         

وي زمـاني بـه فرمانـدهي        .اسالمي، توطئه دشمنان را نقش بـرآب سـازد        
 هـر   ،د كه عناصر ضد انقالب پايگاه مـذكور       شپايگاه يكم شكاري منصوب     

طرح مسائل جنبي، قـصد داشـتند امـور          روز در لواي شعارهاي انحرافي و     
وري گير فك    اما با زحمات پي    يگاه را دچار وقفه و اختالل كنند؛      عملياتي پا 

هاي عناصـر ضـد انقـالب         و كمك كاركنان دلسوز و متعهد، نه تنها تالش        



 41 / امير سرتيپ شهيد جواد فكوري

 

ش يافـت؛   يي عمليـاتي پايگـاه نيـز افـزاي        ااثـر شـد، بلكـه كـار         خنثي و بي  
همچنين نقش فكوري بـه صـورتي قـاطع و مـصمم در هـدايت عمليـات                 

 نوژه و نظارت وي در دستگيري عناصـر          پايگاه شهيد  سازي كودتاي   خنثي
نقـش فكـوري در طراحـي و اجـراي           .بـل توجـه بـوده اسـت       اين كودتا قا  

 سـاعت از آغـاز      10  فروندي كه تنهـا بـه فاصـلة        140 ترين عمليات   بزرگ
ـ  ن حملـة  جنگ تحميلي و به تالفي اولـي        رژيـم بعـث عـراق       ة ناجوانمردان

هاي هوايي  ها و جنگ، همواره نقطه عطفي در تاريخ نبرد نيزصورت گرفت
  .آيد شمار مي به

هاي پس از انقالب، چندين بار توسط عناصر وابسته و            الفكوري در س  
 ضدانقالب تا مرز شهادت پيش رفت و سرانجام در شامگاه هفـتم مهرمـاه             

فالحـي،  (، زماني كه همـراه تنـي چنـد از سـرداران رشـيد اسـالم                 1360
كه حامل خبر فتح و پيروزي رزمنـدگان        ...) آرا و   نامجوي، كالهدوز، جهان  

منظور ديدار و ارائه گزارش فـتح بـه فرمانـدهي        و به  سلحشور اسالم بودند  
 از منطقـة علميـاتي بـه تهـران بـاز            )ره(معظم كل قوا حضرت امام خميني     

 مـايلي  30در» 130سـي ـ   «گشتند، در اثر سانحة سـقوط هواپيمـاي    مي
او بـه هنگـام     . جنوب شهر تهران در كهريزك به افتخار شهادت نايل آمـد          

يـادش  .  سه فرزند به يادگار مانـده اسـت         سال داشت و از وي     43 شهادت
  .گرامي و راهش پر رهرو باد

  
 ، رژيم بعثي  1359تابستان  ي   شروع جنگ تحميلي در آخرين روزها      با
 زرهـي و    يو نفربرهـا   هـا    خود را بـا انـواع تانـك        ة يورش همه جانب   ،عراق
المللي، به شـهرها     بيني  سر گذاشتن مرزها     پيشرفته و با پشت    يها  سالح

 يا  هر جنبنده  ،تجاوز خود   ايران اسالمي آغاز كرد و در مسير       يوستاهاو ر 
 و وحشت خاصـي بـر       ينااميد رو احساس  از اين . را به خاك و خون كشيد     

 مبـارزه بـا دشـمن بـه هـر راهـي             يمردم كشورمان حاكم شد و آنان بـرا       
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 ياوضـاع خـاص ناشـي از پيـروز     دليـل  در اين زمان بـه . ندشد توسل مي م
الزم برخـوردار نبودنـد و بـه          نظـامي از انـسجام     يي، نيروها انقالب اسالم 

همين دليل رژيم عراق و حاميانش هم بر ايـن بـاور بودنـد كـه خلبانـان                  
 در همـين    . خـود را ندارنـد     يايراني توانايي به پـرواز درآوردن هواپيماهـا       

 نبـوغ نظـامي     ي از فرمانـدهان شـجاع و دارا        خلبان جواد فكـوري    ،شرايط
 اسالمي ايران كه نامي ماندگار و جاودان در         يتش جمهور  هوايي ار  ينيرو

عمليـات    اولـين  ي بـه طراحـي و اجـرا       ، هـوايي ايـران دارد     يتاريخ نيـرو  
 پرواز و   يها  دورهاو با گذراندن     . پرداخت  عليه متجاوزان   ايران ةجويان تالفي

يكـي از خلبانـان       پرواز،  ساعت 340  سه هزار و    در شب و انجام    يتيرانداز
وايي ارتــش بــود كــه مــسئوليت وزارت دفــاع و ي هــرتــر نيــروموفــق و ب

 تجاوز هوايي را بر عهده داشت و با ديدن اوضاع كشور و             يفرماندهي نيرو 
 عملياتي افتاد كه در     يدشمن، با استفاده از نبوغ نظامي خود به فكر اجرا         

 خلبانان شـجاع و     ،يفكور. برابر تجاوز دشمن بسيار سخت و كوبنده باشد       
 وقـت از آنـان      نبوددليل    مختلف فرا خواند و به     يها  از پايگاه   را دلير ارتش 

 نوع مأموريت و تعيين نقاط هـدف        ،يپروازة   برنام يخواست تا صبح بر رو    
 بمب متناسب بـا     و را تعيين    ي هر گروه پرواز   ةفرماند. مورد نظر كار كنند   

مـسير  .  سفارش داده شد   ي نگهدار يها   به گردان  ،نوع هواپيما و نوع هدف    
همچنـين    و ي فرعـي و شـرايط فـرود اضـطرار         يرفت و برگشت، بانـدها    

و سرانجام قبـل از طلـوع        دش در آسمان مشخص     يگير  سوخت يها  محل
بزرگ  رژيم عراق، اولين عمليات ة ساعت از حمل10ة به فاصلآفتاب و فقط

عمليـات كـه بـه        در ايـن   1. اسـالمي اجـرا شـد      ي هـوايي جمهـور    ينيرو
  و د و بـه گفتـه تحليلگـران سياسـي         شـ ور   مـشه  »ي فروند 140عمليات«

                                                           
لة دو ساعت، چند فروند جنگندة نيروي هوايي ارتش البته در همان روز اول حملة عراق، فقط به فاص ١

 .پاسخ اين حمله را دادند و دو پايگاه مهم عراق را در هم كوبيدند
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به فرد نظامي در تاريخ جنگ        موفق و منحصر   يها   يكي از عمليات   ،نظامي
 با اسالمي ايران    ي ارتش جمهور  ي شكار يهوايي است، خلبانان هواپيماها   

 هـوايي و نظـامي موصـل،    يهـا   در تهـاجمي وسـيع، پايگـاه    و فروند 140
القـصر، كركـوك و      ه، ناصـريه، ام   ، سـليمانيه، كـوت، شـعيب      )بغداد(الرشيد  

 شمالي و المثني، هفرودگاه حناني  بصره و كركوك،يها همچنين پااليشگاه 
 ارتباطي تنومه و بـصره را آمـاج         يها   نفت باباگرگر و موصل و پل      يها چاه

  1.به ميهن بازگشتندپيروزمندانه   خود قرار دادند وةحمالت كوبند
ي ايـران بـه رژيـم عـراق و      اسـالم  ي قاطع جمهـور   ةاين عمليات، ضرب  

د تا طراحان نظامي آنهـا را وادار بـه          شسردمداران حامي آن بود و موجب       
 شان در بعـضي     زميني ينيروهاگير شدن     موجب زمين نظر كرده و     تجديد

   .از مناطق شود
 اعتقـاد   ي شدن چند روز از تجاوز رژيم عراق، فكور        يهمچنين با سپر  

 سلحـشور  ه پيدا كنـد و خلبانـان      داشت كه اگر جنگ با همين شدت ادام       
ديـر يـا      ابتدايي به مقابله با متجاوزان بپردازنـد،       يها  ارتش با همان روش   

ـ زود با كمبود تجهيزات هوايي ـ مهمات  ساير تجهيزات و مانند موشك و    
متوقـف كـردن      رانـدن و حتـي    عقب   اين روش در     كهشد   رو خواهيم  روبه

ساس، او با توجه به نبوغ نظامي       بر همين ا  . صرفه نيست   مقرون به  ،دشمن
و بـا صـرفه از تجهيـزات و           استفاده بهينه  ةخالقيتي كه داشت، در زمين     و

حيرت  باعث كشور، طرحي را ارائه كرد كه در آن زمان         مهمات موجود در  
  شدناجرا هر چه بهتر براياو . نظامي جهان شد كارشناسان و متخصصان

 ور گروهي از كارشناسان نظـامي،      كه با حض   يا  در جلسه  ، خود ةطرح و ايد  
ــن از متخصــصان و خلبا  جمعــي از ــد ت ــدهان و چن ــان در ســالن فرمان ن

 ياز پيـشرو  ي   جلـوگير  ة بـا هـدف بررسـي نحـو         و اجتماعات وزارت دفاع  

                                                           
  .1/7/1359  كيهان،ةروزنام ١



 فرماندهان دفاع مقدس؛ نبوغ نظامي و خالقيت / 44

  

 آنـان   عراقي تـشكيل شـده بـود، بـه       يدشمن و سرنگون كردن هواپيماها    
 رزمندگانكه  » تاو «يها  كمبود موشك با توجه به    ! دوستان« :چنين گفت 

ي ها   شكار تانك  يهوانيروز برا در   كبرا   يخلبانان بالگردها   زميني و  ينيرو
 مقابله با مزدوران    ي ديگر برا  يها  گيرند، بايد از روش     از آن بهره مي    عراقي
تر بر   خواهم هرچه سريع    من دراين جلسه از شما مي     . استفاده كنيم  عراقي

 فكر كنيد و طرح     ،كنم اكنون خدمت شما بيان مي      كه هم  يپيشنهادي  رو
بـه  اين طرح، جـايگزيني موشـك هـوا         . را ارائه دهيد    آن يجامع و كاربرد  

بـالگرد  به جاي موشك تاو     » 4-اف«متعلق به هواپيماي    » ماوريك«زمين  
  1».است

ظير كه فقط به ذهن و فكـر افـراد بـا            ن   اين طرح و ايده بي     ي اجرا براي
رسد، نياز بـه اطالعـات      ات مي اطالع نبوغ نظامي باال و آشنا به تجهيزات و       

 ة آيروديناميك بالگرد و همچنين تغييرات اساسي در سامانةدقيق از سامان
طور   موشك بود و همين    ي فني الزم رو   يها   و انجام آزمايش   پرتاب كننده 

 در بـالگرد    د موشك نيز بايـ    ... و  اسلحه، صفحه نمايش   نظارت يها  كنسول
 پس از مشورت با يكـديگر و  كارشناسان و متخصصان حاضر . شد  نصب مي 

 مركـب از    گروهـي توكل بر خداوند، انجام طرح مورد نظـر را بـا تـشكيل              
 يفكورخود   يك فروند بالگرد آغاز كردند و        يترين كارشناسان بر رو    خبره

 ،يروز سرانجام با تالش شـبانه    . مديريت و فرماندهي كار را برعهده گرفت      
سـاز و     تـاريخي و سرنوشـت     ياين طرح عملي شد و آن روز يكي از روزها         

  .شد مسلح ي عطفي در تاريخ جهاد خودكفايي نيروهاةنقط
 انقـالب   ي پيـروز  ة اوليـ  يها  با اشغال سفارت آمريكا در سال     همچنين  

بـه   جنگي تمام عيار توسط صدام و حاميـانش          هاي   نقشه  و  اسناد ،اسالمي

                                                           
، )ي بر زندگي شهيد سرتيپ خلبان جـواد فكـور  يمرور( چشمي در آسمان ميرسعيد، سيدحكمت،      قاضي 1

   .57 ، ص1383انتشارات سازمان عقيدتي سياسي ارتش، 
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الب  انقـ  يدسـت نيروهـا     بـه  ، كرده بودنـد   يريز ها طرح   كه آمريكايي ايران  
 يك پايگاه متروكـه و اسـتتار شـده كـه در تيـررس               از  در اين نقشه   .افتاد

 نـام بـرده    حمله بـه ايـران       برايعنوان باند مقدم و كمكي       ايران نباشد، به  
 رسـيد و ايـشان پـس از         ي فكـور  سـرهنگ دسـت    اين نقشه بـه   . شده بود 
اينكـه    هـوايي از آن منطقـه، بـدون        ي الزم و انجام عكسبردار    يها  بررسي

طـور    به  محل سوسان داخلي متوجه شوند، چند روز بعد دستور داد آن         جا
 ؛ هـوايي در هـم كوبيـده شـود         ي نيـرو  يهـا   جنگنـده  بـه وسـيلة   ناگهاني  

 و اسـتفاده از     ي كه دشمن تا پايان جنگ هرگز فرصـت بازسـاز          يا گونه به
  .اين باند را پيدا نكرد

ر اثـر   ، د 1359 رژيم عـراق بـه كـشورمان در اواخـر شـهريور              ةبا حمل 
 ي ارتــش جمهــوريشــجاعت، لياقــت و شايــستگي فرمانــدهان و نيروهــا

 اين رژيـم در     ، هوايي و هوانيروز   يخصوص خلبانان نيرو   ه ب  و اسالمي ايران 
 جنگ، طعـم تلـخ شكـست را چـشيد و            ة اولي يها و بلكه روزها     همان ماه 

 بنابراين در اوايـل     ؛اه ديد دست خود را از رسيدن به اهداف مورد نظر كوت         
 گذشـت، بـه    در حالي كه حدود شش ماه از آغـاز جنـگ مـي       و ماه سفندا

ــ  ــه و ناجوانمردان ــدامات مذبوحان ــرةاق ــت و  ي روي ديگ ــا حماي  آورد و ب
 شرق و غرب، تهاجمات هوايي را به نقاط مسكوني          يها  پشتيباني ابرقدرت 

 ي هـوايي ارتـش جمهـور   ينيرو فرماندة .نظامي كشورمان آغاز كرد  و غير 
 بـود، سـعي كـرد بـا      ي فكـور  سرهنگ جواد  كه در آن زمان      اسالمي ايران 

 بـا ايـن حركـت    ي نيـروي هـوايي،  استفاده از پدافند هـوايي و هواپيماهـا   
 ي از هواپيماهـا   ي در اين مدت توانست تعداد زياد      ي و .دكندشمن مقابله   

اما از آنجا كه اين اقـدامات       ؛  دافند هوايي سرنگون كند   دشمن را با آتش پ    
 بـه عنـوان فرمانـدهي       ي فكـور  سرهنگرسيد،     نظر نمي   كافي به  يپدافند

بار ديگر يك طـرح عمليـاتي بـسيار حـساب           ،   نبوغ نظامي  يشجاع و دارا  
 اسالمي  يپرواز ارتش جمهور   شده و كارآمد را به كمك ساير خلبانان تيز        
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اين طـرح عمليـاتي، حملـه بـه پايگـاه      . ايران مطرح كرد و به اجرا درآورد   
 مـرز  نزديكـي اليه غرب كشور عـراق و در    در منتهي)3  ـ اچ(هوايي الوليد 

 هوايي جنـگ ايـران و عـراق         هاي  اتيملعترين   اردن بود كه يكي از بزرگ     
  .آيد حساب مي به

 اسـالمي   ي هوايي ارتش جمهـور    ي واصله به نيرو   يها   گزارش براساس
 اهداف خود كـه حملـه بـه         ي اجرا برايد كه رژيم عراق     شايران، مشخص   

هـا    قدام به خريـد ده     كشورمان بود، ا   ي تجار يها  ناوگانمناطق مسكوني و    
 هـوا بـه     »اگزوسـه « يهـا    پيشرفته از نوع ميراژ با موشك      يفروند هواپيما 

 دنبـال ايـن گـزارش، كارشناسـان        بـه .  از كشور فرانسه كرده اسـت      ،سطح
 متعدد هوايي متوجه شدند كـه       يها   هوايي با انجام عمليات    يتيزبين نيرو 

 مـصون مانـدن از تيـررس        بـراي  شده را    ي خريدار يهااين رژيم، هواپيما  
 اسـالمي ايـران، بـه پايگـاه هـوايي           يجمهورارتش  خلبانان شجاع و دلير     

ـ اچ(الوليد  بـا   .انتقال داده است تا در مواقع لزوم از آنها اسـتفاده كنـد  ) 3 
  دوم اســفندماه،ة در نيمــ،كامــل شــدن اطالعــات الزم در ايــن خــصوص

 ين عمليات و اطالعات نيرو    ا فرماندهان و معاون    از يا  عده ي فكور سرهنگ
 اسـالمي ايـران را      ي از خلبانان ارتـش جمهـور      ي تعداد و همچنين هوايي  

 سـپس بـا   ؛ او  آنان پـرده برداشـت     ي دشمن برا  ةاحضار كرد و از ترفند تاز     
 جنگ و وضعيت اسـتقرار      يها  تشريح و بررسي موقعيت و چگونگي جبهه      

نظـر خـود را كـه طـرح حملـه بـه              مـورد  ايراني و عراقي، طـرح       ينيروها
.  مطـرح كـرد    ،مهمترين پايگاه تجهيزاتي و هوايي عراق در آن زمـان بـود           

 ايـن عمليـات را بـه سـرتيپ          يپـرواز  ة فرماندهي دسـت   ،ي فكور سرهنگ
بهـرام  « به همراه سرتيپ خلبان      او نيز  سپرد كه    »پور اهللا برات  فرج«خلبان  
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عمليـات  ي  و اجرايريز  به طرح ـ  هوايييمعاون عمليات نيروـ » هوشيار
  1.پرداختند

 فرماندهاني كه از نبوغ نظـامي برخـوردار         يها  يكي از بارزترين ويژگي   
 توانايي شناسـايي دقيـق نقـاط قـوت و ضـعف             انآن  اين است كه   ،هستند

بـه ايـن شـناخت،       ي و دشمن را دارند و پـس از دسـتياب          يخودنيروهاي  
و  ي امكانـات خـود  نهايـت  از  يرگيـ   بهـره  يتوانايي و شجاعت الزم را بـرا      

در . گذارند منظور ضربه زدن به نقاط ضعف دشمن از خود به نمايش مي          به
ده و از ايـن     كـر  بتواند به نقاط قوت دشمن حمله         بايد يك فرمانده  ،ضمن
 بخشي از يمند پيروز بيرون آيد و از اين طريق دشمن را از بهرهنيز حمله 

 عـالوه بـر نبـوغ نظـامي، نيازمنـد          كـه ايـن كـار      دكنتوانايي خود محروم    
 ة هم ي كه شهيد فكور   است يي بسيار باال  يشجاعت، قاطعيت و خطرپذير   

 ي فرونـد  140  عمليات يريز  و به هنگام طرح    پيش از اين  ها را     اين ويژگي 
خلبانـان    قـرار شـد    ، در طرح اين عمليـات     .از خود به نمايش گذاشته بود     

 ي از انـواع هواپيماهـا     يگير بهرهبا  ،   اسالمي ايران  يتيزپرواز ارتش جمهور  
 ي رهگير، پـست فرمانـدهي پرنـده و هواپيمـا          يافكن، شكار   بمب يشكار

  ـ  در ارتفاع كم ـ  در آسماني با انجام چهار نوبت سوختگير،رسان سوخت
سـر   شـرقي كـشور عـراق را پـشت        ي   مسافت بسيار طـوالني، مرزهـا      درو  
يــك عمليــات در  و پــس از نفــوذ بــه عمــق خــاك ايــن كــشور، رنــدگذاب

برسانند و   غربي در نوار مرز مشترك با اردني خود را به مرزها،غافلگيرانه
 ي بـا سـوختگير     از آن   پـس  .از پيش تعيين شـده يـورش برنـد         به اهداف 

 طبق نقشه انجام شـد و       مراحلهمه   . كشورمان بازگردند  ي به فضا  ،مجدد
 ة هم،1360يك عمليات بزرگ و متهورانه در بامداد پانزدهم فروردين ماه 

   .جهان را به تعجب واداشت كارشناسان نظامي

                                                           
   .135ص ؛ چشمي در آسمان قاضي ميرسعيد، سيدحكمت؛ 1
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ايران توانستند تمام اهـداف از پـيش          اسالمي يخلبانان ارتش جمهور  
 دقيقـه پـرواز بـا       40 تعيين شده را بمباران كنند و پس از چهار ساعت و          

ـ يچهـار نوبـت سـوختيگر     كيلومتر و با1000سرعتي معادل   دو بـار در   
 دشـمن  ة مهلكـي بـر پيكـر   ة ضرب ـ  مسير بازگشتدر مسير رفت و دو بار

مسئوالن پايگاه الوليد در پيامي كه پس از انجـام عمليـات بـه              . ندكنوارد  
  : ميزان خسارت وارده به پايگاه را چنين بيان كردند،بغداد مخابره كردند

 يفرونـد هواپيمـا    48 وارد شـده بـه       يانهدام كلي يا صدمه جد     )الف
  . بالگرد ويافكن سنگين، شكار بمب

  .و دو دستگاه رادار  بزرگ و چندين شيلترةاز بين رفتن سه آشيان )ب
تـوان   مـي  را  اسـالمي ايـران  ي جمهـور ياين عمليات بزرگ بـرا    نتايج  

  :چنين بيان كرد
ــ - 1 ــاال رفــتن روحي  رزمنــدگان اســالم و در پــي آن موفقيــت در  ةب

المبـين و    القـدس، فـتح    ، طريـق  )ع(االئمـه   بزرگي ماننـد ثـامن     يها  عمليات
  .المقدس بيت

كامـل حـضرت امـام      ي  خصوص رضايتمند  ه مردم ايران و ب    يشاد - 2
  . اسالمي ايراني از خلبانان ارتش جمهور)ره(خميني

ــاهش - 3 ــاك ــالت هواپيماه ــسكوني و  ي حم ــاطق م ــه من ــي ب  عراق
  .غيرنظامي كشورمان

 اسالمي ايران و نبـوغ      ي هوايي ارتش جمهور   ينمايش قدرت نيرو   - 4
  .فرماندهانش به جهانياننظامي 

 و نبوغ نظامي و ابتكارات  يفكور با توجه به مطالبي كه در مورد شهيد       
 در كنش نظامي اثر گذاشته      ،او گفته شد، بايد گفت نبوغ نظامي در جنگ        

مواردي از قبيل    ،در جنگ . كند  هدايت مي  و از تمام جهات، اعمال افراد را      
كـه   رندوجود دا ...  و تسياس ش،اطالعات، آموز  ، راهبرد،  دكترين تاكتيك،
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 از اين ابزارها و يا هگون  اگر فرمانده نظامي بهگذارند و اثر مي بر روند جنگ  
 منجـر بـه كـسب       گيرد كه در نهايـت    ب مناسب بهره    يها  لوازم در موقعيت  

 نبـوغ نظـامي و      ي، آن فرمانـده دارا    نتيجة مناسب از كنش نظامي او شود      
 بستگي به فراهم بودن شرايط زير نيـز          البته تحقق اين امر    ؛خالقيت است 

  :دارد
  .نظامي احاطه و اشراف كامل فرمانده به مسائل - 1 

مطيع، با ايمان و با انگيزه        اليق، زيردستاني فرمانده از    يبرخوردار - 2
  .در تحت امر و اطاعت خود

ــده از نفــوذ و ابتكــار عمــل در جامعــه يبرخــوردار - 3  كــه يا  فرمان
  .دهد كننده در جنگ را انجام مي  عملينيروهاپشتيباني و تدارك 

المللــي و  بينــي و اشــراف رهبــر نظــامي بــه مــسائل بــين  روشــن - 4
  . پويا و خالق جنگيها يگر ها و هدايت يگير موضع
 اسـتحكام و    ، صحيح و مؤثر در تقويـت      صميماتاقدامات و اتخاذ ت    - 5

  . مرتبط با رزميها رزم و سازمان پويايي سازمان
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   منصور ستاريشهيدرلشكرامير س

  »معمار نيروي هوايي ارتش«
  

. آباد ورامين به دنيا آمد      در روستاي ولي   1327 منصور ستاري در سال   
 درگذشـت و  ، سـال داشـت   9  زمـاني كـه او     ،پدرش كه شاعري فاضل بود    

 ةمنـصور دوران ابتـدايي را در مدرسـ     . شترا با تنگدستي تنها گذ    خانواده  
» يونيـك «آباد ورامـين و دوران تحـصيالت متوسـطه را در روسـتاي               ولي

هايي كه در راه تحصيل وجـود        او با وجود سختي   . باقرآباد به پايان رسانيد   
 با 1346 در سال.  با پشتكار و جديت فراوان به كسب علم پرداخت،داشت

 افسري شد و پس از پايـان        ة وارد دانشكد  ،پايان يافتن تحصيالت متوسطه   
 بـراي   1350  سـال   در .آمـد دومـي نائـل       سـتوان  ة به درج  يدوران آموزش 
 شـد و پـس از يـك         آمريكا عملي كنترل رادار، راهي كشور       ةگذراندن دور 

 مـشغول بـه     ،عنوان افسر شكاري نيروي هوايي     سال به ايران بازگشت و به     
 در كنكور سراسري شركت كرد و در 1354 عد در سال سه سال ب  . كار شد 

 در  وجنـگ تحميلـي   امـا بـا شـروع      ؛ برق و الكترونيك پذيرفته شد     ةرشت
اش باقي نمانـده     كه بيش از چند واحد به پايان تحصيالت دانشگاهي         حالي

  .بود، دفاع از ميهن را ترجيح داد و تحصيل را رها كرد
ها و ابتكـارات زيـادي        طرح  و وي افسري مؤمن، شجاع و تيزهوش بود      

دي به اجرا گذارد كه سدي محكم در هاي راداري و پدافن سامانهدر تجهيز 
دليل كارايي و ليـاقتي كـه از          به 1363 در سال . برابر تجاوزات دشمن بود   
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 بـه سـمت معاونـت عمليـات پدافنـد نيـروي هـوايي        ،خود نشان داده بود  
 بـه سـمت معاونـت طـرح و برنامـه            1364 سال دراو سپس   . شدمنصوب  

ماندهي  به فر  1365  سال  سرانجام در بهمن ماه    ارتقا يافت و  نيروي هوايي   
و تـا پايـان     ا .نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران منصوب گرديـد        

 در  1373 در سـال    و سـرانجام    خطيـر بـود    مـسئوليت دار ايـن     عمر عهده 
 .به شهادت رسيد فرودگاه اصفهانقوط هواپيما در س ةحسان

فند هـوايي    پدا ةاماننگر براي س   واقع معماري آينده   در  شهيدستاري كه   
اندازي تأسيسات و امكانات جديد تعمير و نگهداري و نيز            با راه  ،كشور بود 

 اوج و نيــز راه انــدازي مركــز پــژوهش، ةهــايي نظيــر پــروژ اجــراي پــروژه
 توان نگهداري نيرو را تقويت و به چندين برابـر       ،»پتا «تحقيقات و آموزش  

اش  هـاي صـنعتي    اين مهم براي كشوري كـه پايـه       . داد ءقدرت قبلي ارتقا  
ايجـاد مؤسـسات فنـي و       . آمـد   بـه حـساب مـي      كاري شگرف    ،ضعيف بود 

 مقـدماتي دانـشجويان     ةصنعتي پيـشرفته بـراي آمـوزش پـروازي مرحلـ          
  ساخت هواپيماي پرستو  و با كمك مهندسين و متخصصين نهاجا        ،خلباني

ايـن هواپيمـا از نظـر امكانـات عمليـاتي شـبيه             . از ديگر اقـدامات اوسـت     
هـاي   يكـي از مهمتـرين فعاليـت      . اسـت بونانزاي ساخت آمريكا    هواپيماي  

 اسـكورت ناوگـان     ، پايـان جنـگ تحميلـي      تا 1366 هاي ستاري طي سال  
انجام . هاي نفتكش ايران در خليج فارس و درياي عمان بود          تجاري كشتي 

حجم عمليات عـادي    توجه به حجم عمليات جنگي و        عمليات اسكورت با  
  .ري بس عظيم بودكانيروي هوايي،  ةو روزان

، حفاظـت از ميـدان گـازي        )ره(نگهداري مجتمع پتروشـيمي بنـدرامام     
هـاي عقابـان      يـادآور اقـدامات و جانفـشاني       ،كنگان و مواردي نظير اينهـا     

 پدافندي نيروي هوايي تحت فرماندهي و مديريت اين         كاركنانتيزپرواز و   
  ايجـاد خطـوط    ،شـمس  طراحي و ساخت خـودرو    همچنين  ؛  بزرگوار است 

 شـركت  ،»سازمان هواپيمايي ارتش جمهوري اسالمي ايـران  «ها  اهوايي س 
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هاي دولتـي در راسـتاي امـور مهندسـي و تأسيـساتي، افـزايش                در پروژه 
كارايي و استخراج از معـادن تحـت پوشـش از قبيـل نمـك سـمنان كـه                   

هاي صـنايع نفتـي و پتروشـيمي كـشور را مرتفـع و پـشتيباني                 نيازمندي
 و دريافـت   ـ ... تـراش و ،گـري  ريختهـ ده صنايع فلزي   بازافزايش، كند مي

  ديگـر   از هاي دولتي، نظامي و خـصوصي      سفارش به منظور رفع نيازمندي    
 .اقدامات شهيد ستاري است

رويـي   ه محدوديت اعتباري و روب   آثارترين راه را براي كاهش        منطقي او
چـه بيـشتر      خودكفايي هـر   كه همان د  كربا شرايط پس از جنگ انتخاب       

 عـالوه بـر آنكـه از خـروج اعتبـارات نيـروي            ،با اين كار  . نيروي هوايي بود  
افـزايش  نيـز   تـوان توليـدي و خـدماتي    ،آمد به عمل ميهوايي جلوگيري   

ها همواره تحـت نظـارت       و درآمدهاي حاصل از اين قبيل فعاليت      يافت    مي
 هـاي سـازندگي    اي براي اجراي برنامه    عنوان پشتوانه   كه به  آمد  درميدقيق  
 كاركنـان ستاري با كمـك فرمانـدهان و         .گرفت  مي برداري قرار  بهره مورد

د كه يكي پس از ديگري      كر را طراحي    يهاي بلندمدت   پروژه ،نيروي هوايي 
 هواپيماي جنگي آذرخـش بـود       ،ها يكي از اين پروژه   . پوشد  عمل مي  ةجام

  . به پرواز درآمد1376 كه با حضور رهبر انقالب در سال
تـوان    مـي  رادامات مهم و بنيـادين ايـن شـهيد بزرگـوار     اقطور كلي    به

 :صورت زير بيان كرد به

ـ خلبانيـ  پرواز  ةتأسيس دانشكد ـ 1  هـر ايرانـي   ة آرزوي ديرينـ كـه   
اولين سري دانشجويان خلبـاني     .  نيروي هوايي بود   كاركنان و   دوست  وطن

 . پرواز شدندة وارد دانشكد1367در مهرماه سال 

 گـرايش تحـصيلي و مبتنـي بـر          هشتهوافضا با   تأسيس دانشگاه    ـ 2
هاي كارشناسي و مصوبات وزارت فرهنـگ و          مجموعه ،هاي آموزشي  برنامه

 .آموزش عالي
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 پرستاري و راه اندازي مركز تحقيقات و آمـوزش   ةتأسيس دانشكد  ـ 3
 . نيروي هوايي ـپاتولوژيـ پزشكي 

ـ حـين خـدمت  ـ توجه به آموزش كـارا    ـ 4  ةرد كاركنـان  و آمـوزش   
 .مياني

مركــز در اي   فنــي و حرفــه ودانــش و  هنرســتان كــارتأســيس ـــ 5
هاي آموزش و پرورش براي افرادي كـه         هاي هوايي و اجراي برنامه     آموزش

ماننـد   نهاجا درآمده بودند تا بتواننـد         سال به استخدام   16 حداكثر با سن  
آنها  به تحصيل بپردازند و ديپلم رسمي كشور به          ،دانش آموزان دبيرستان  

 .شود اعطا

 ، پدافنـدي كـشور  سـامانة منظور تقويـت   باني به   ديده ة ايجاد شبك   ـ 6
ها و  ها، گذرگاه  ايجاد موانع هوايي بر فراز دره،باني بصري  ديدهةايجاد شبك
  ... .وارتفاعات 

  
، نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايـران        1361ماه    در ارديبهشت 

 كيلـومتري آبـادان، بـين جـاده         23 در   هـاك را    يك آتشبار كامل موشك   
ـ ماهشهر المقدس كه منجـر   با آغاز عمليات بيت.  آبادان مستقر كرده بود 

بـرداري قـرار گرفـت و         به آزادسازي خرمشهر شد، اين سايت مـورد بهـره         
بعد . نيروها و رزمندگان مستقر در آنجا را زير پوشش دفاعي خود قرار داد            

 ه بـود،  ه عمليات بـه اوج خـود رسـيد        حالي ك   در  و از گذشت چند ساعت   
 موشـك از كـار افتـاد و بـا اينكـه             هدايت اتاق   ةكنند   خنك سامانةناگهان  

 ،اندازي آن انجام دادنـد      متخصصان حاضر در آنجا تالش زيادي را براي راه        
 سـايت غيرقابـل اسـتفاده       ، ايـن  ولي موفق نشدند و در آن شرايط سـخت        

 ،ده در بخشي ديگر حضور داشـت      شهيد ستاري كه به عنوان فرمان     . گرديد
 خود را به آنجا رسانده و طرحـي ابتكـاري           ،وقتي از اين موضوع مطلع شد     

  .ارائه داد و مشكل را برطرف نمود
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 طرح شهيد سـتاري را      ،كريمي در خاطراتش   اهللا شفقي   سرهنگ نعمت 
  بـراي   حـداكثر   كـه  شهيد ستاري از ما سؤال كردند     «: كند  چنين بيان مي  

 بـا   » موشك را به صورت فعال نگه داريد؟       هدايتيد اتاق   توان  چه مدت مي  
حـداكثر  «:  گفتـيم  ،كردنـد   ها توليد مي   توجه به حرارت زيادي كه دستگاه     

 شـهيد  ».ها بـسوزند   بيش از اين ممكن است دستگاه      و  دقيقه  شش  تا پنج
 روي ايـن    .ي فكر كردند و سپس بـه طـرف آنـتن رادار رفتنـد             كمستاري  

 شهيد ستاري در پشت اسكوپ قـرار گرفتنـد          .ارد قرار د  1دستگاه، اسكوپ 
ايـشان در  .  متـر بـود  90 تا80  موشك حدودهدايتشان تا اتاق     كه فاصله 

 به شخصي كه در كنارشان      ،آنجا به محض ديدن هواپيما در اسكوپ رادار       
داد و مـا بالفاصـله         به مـا عالمـت مـي       همشخص    آن .دادند  بود اطالع مي  

تحت كرديم و هواپيما را       چند دقيقه روشن مي    را براي    هدايت اتاق   امانةس
بـا خالقيـت و ابتكـاري كـه         . داديـم    موشك قرار مي   هدف گرفته و    نظارت

 در يكـي دو     شـيوه  توانستيم به همـين      ،شهيد ستاري از خود نشان دادند     
ساعت، سه فروند از هواپيماهاي دشمن را كه قصد حملـه بـه لـشكرهاي               

ادي از رزمندگان كه از موضوع اطالع       تعد. يمكن منهدم   ،داشتند منطقه را 
 با ديدن سرنگون شدن هواپيماهاي دشمن، تكبيرگويان به داخل          ،داشتند

هاي    بچه ،ريختند  سايت آمدند و در حالي كه از خوشحالي اشك شوق مي          
  2.گفتند مي تبريك ان به آنه،سايت را در آغوش كشيد

 خـود بـه      مهـم نبـوغ نظـامي را از        صةدر اينجا شهيد ستاري دو خصي     
  :گذارد نمايش مي

 قدرت فكري، هوشـياري و      ، هرچه توانايي ذهني   :ذكاوت و هوشياري   ـ1
 خالقيت كـاربردي    م و ارائة   در اتخاذ تصمي   ،آمادگي ذهني فرد باالتر باشد    

                                                           
  .كند صفحة نشان دهندة رادار كه متخصص تعمير دستگاه فقط براي تنظيم آنتن رادار از آن استفاده مي ١
  .58 ـ 59 صص ؛)مروري بر زندگي شهيد سرلشكر منصور ستاري(اكباز عرصة عشق اكبر، علي؛ پ ٢
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وش بـااليي    كه ذكـاوت و هـ      فرماندهي. تر خواهد بود   و ابتكار عملي موفق   
هـا عمـل      تر از ديگر يكـان     خيلي مؤثر  به طور قطع  نسبت به ديگران دارد،     

 :گويد  اتكينسون مي . گيرد  تري به كار مي    قهاي بهتر و دقي     كند و روش    مي
ي فراتر باشد تا آثار خالقيت در او آشكار         فهوش هر فرد بايد از حد متعار      «

  1».شود و به عنوان فردي خالق دست به ابتكار و خالقيت بزند
كـنش سـريع و تـصميم        وا :سرعت عمل و واكنش در اجراي ابتكارات       ـ2
.  بسيار اهميـت دارد    ،، اتخاذ تدابير سريع و اضطراري در ابتكار عمل        فوري

 ترين زمان اتخـاذ شـوند؛   در كوتاهشوند كه     تصميماتي موجب خالقيت مي   
در ميدان نبرد و مبارزه كه هر . شود زيرا خالقيت در بستر زمان محقق مي

نـگ كـرده و تعلـل        اگـر در   ، دشمن منتظر غفلت و اشـتباه ماسـت        لحظه
نماييم و در هدف و عمل خود سـستي نـشان دهـيم، دشـمن از فرصـت                  

مات مبتكرانه   اما اگر فرمانده با تصمي     ؛كند  استفاده كرده و ما را تهديد مي      
تواند با موفقيت جنگ       مي ، ابتكار عمل را از دشمن بگيرد      ، سريع خويش  و

 »130 ـ سي«  هواپيماهاي ترابري  ، در طول جنگ تحميلي    .ت كند را هداي 
 بـا كمبـود قطعـه مواجـه         ، تحريم اقتصادي از سوي كشور آمريكا      دليلبه  

ها، شاسي چرخ جلو اين هواپيمـا بـود كـه              اين قطعه  ة از جمل  ؛شده بودند 
 كهشد    براي تعمير و بازسازي به كشورهاي آلمان و انگلستان فرستاده مي          

زمـاني كـه    . كـرد    هنگفتي را به نيروي هوايي تحميـل مـي         نةاين كار هزي  
شهيد ستاري به فرماندهي نيروي هوايي ارتش جمهـوري اسـالمي ايـران             

نـد كاركنـان متخـصص فرمانـدهي لجـستيكي          ادد   دستور   ،نددش  منصوب  
ايشان براي اينكه اين    . ها را بسازند     اين شاسي   بايد  خودشان ،نيروي هوايي 

نند و ك باور را در متخصصان نيرو به وجود آورند، يك روز همه را جمع مي
اولين هدف من، خودكفايي نيروست و ايـن مهـم          «: گويند   سخناني مي  در
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بايد بـا توكـل بـه خـدا         . پذير است  به دست تواناي شما متخصصان امكان     
 كاركنان متخصص وقتي    ».دست به دست هم بدهيم و كار را شروع كنيم         

شـوند، بازسـازي را        فرمانده نيـرو مطمـئن مـي        همه جانبة  هاي  از حمايت 
توانند اولـين شاسـي را سـاخته و روي            كنند و پس از مدتي مي       ميشروع  

هاي متعـددي كـه روي ايـن شاسـي             آزمايش با وجود . هواپيما سوار كنند  
شود، در آخرين آزمايش كه هواپيما بـا سـرعت زيـاد روي بانـد                 انجام مي 

 هواپيما بـه زمـين      ة دماغ  و شكند   مي ، شاسي تاب نياورده   ،كند  حركت مي 
كاركنان كه حاصل تالش چنـد      . بيند  و مقداري خسارت مي    كرده   برخورد

 دوم   سرتيپ امير. شوند   افسرده و ناراحت مي    ،بينند  ثمر مي   خود را بي   ةماه
وقتي شهيد ستاري از ماجرا مطلـع       « :گويد   در خاطراتش مي   »علي المي «

 پـس از     و كاركنـان را جمـع كردنـد و بـا رويـي گـشاده             داد   دسـتور    ،شد
براي من تعريف كنيد كـه چگونـه توانـستيد          :  گفت احوالپرسي به شوخي  

كنم كـسي ايـن هنـر         فكر نمي . رد ببريد آهن به اين كلفتي را به صورت گِ       
 خود  ةكاركنان كه انتظار چنين برخوردي را از فرماند       ! را داشته باشد   شما

 اما كسي به    ؛رد شكسته بود  صورت گِ   چرا كه شاسي به    ؛ خنديدند ،نداشتند
ناموفق بـودن كـار     : پس اضافه كردند  سشهيد ستاري   . دآن توجه نكرده بو   

كـار را دنبـال كنيـد و بگرديـد          . يوس كنـد  أ نبايد شما را م    ، اول ةدر مرحل 
شهيد ستاري در موقع رفتن ضمن قدرداني بـه         ! ببينيد مشكلتان چه بوده   
اي گرفتند و     جان تازه  ، با اين حركت فرمانده    انكاركنان پاداش دادند و آن    

شاسـي جديـدي     ،پس از مدتي  .  بيشتري كار را ادامه دادند     با شور و شوق   
و موفـق   كامـل   طـور    بهساخته و روي هواپيما نصب شد و اين بار هواپيما           

  1».پرواز كرد و به زمين نشست
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كنـد،    اي كه فرمانده با افراد تحت امر خود برقرار مي          نوع و شكل رابطه   
 است و   ثرؤمطراري  نثاري آنان در مواقع اض     در حرف شنوي، اطاعت و جان     

 بـه  ،تواند حتي در شرايط سـخت و كمبـود تـوان و تجهيـزات         فرمانده مي 
 حتـي اگـر ضـريب خطرپـذيري آن          ؛هرگونه ابتكار و خالقيتي دست بزند     

 مديريتي، كاركنـان را     ةشهيد ستاري با رعايت همين نكت     . بسيار باال باشد  
اري كـه در    پشتكار هرچه بيشتر ترغيب كرد و بدين ترتيـب كـ          اميد و   به  

  .رسيد، عملي گرديد  نشدني به نظر ميابتدا
  
  »توانيم ما مي«ات بثا

 ، نيروي هوايي ارتش جمهوري اسـالمي ايـران         تحميلي با شروع جنگ  
 از لحاظ تعمير و ساخت قطعـات        هاي اقتصادي و سياسي،     به دليل تحريم  

 به طوري كه بـه مـرور زمـان هواپيماهـاي            شود؛ هواپيما دچار مشكل مي   
بـا  . ندشـو  گيـر مـي     زمـين  ، كشورمان به دليل نبود قطعـات يـدكي        جنگي

منصوب شدن شهيد ستاري به فرماندهي نيروي هـوايي، ايـشان بـه فكـر               
 او. افتند كه هر طور شده اين قطعات در داخـل كـشور سـاخته شـود                 مي
ـ              از اي عده  ان متخصصان و مهندسان نيروي هوايي را دعوت كرده و بـه آن
 كافي متخصص و مهندس داريم و فقط بايد همـت           ةازما به اند  «: گويد  مي

، كار ساخت و تعمير     رهنمود با اين    ».كنيم و توليد قطعات را شروع كنيم      
 ولي در ادامه كار، متخصصان و مهندسـان مـشكل           شود؛ قطعات شروع مي  

كنند كه اگر اعالم كنـيم قطعـات          ديگري را براي شهيد ستاري مطرح مي      
 ،كاركنان متخصص تعمير هواپيما و خلبانان     در داخل كشور ساخته شده،      

 را كـه  چـ ؛  دهنـد   هاي خود را انجام مـي       موريتأنفس كمتري م   با اعتماد به  
سرهنگ حميدرضا  . نداشتكافي وجود   هنوز به متخصصان داخلي اعتماد      

مـشكل خيلـي راحـت حـل        : شـهيد سـتاري گفـت     «: گويـد   اردستاني مي 
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 ن كـار را   ايـ .  بندي كنيد  شما قطعات را با برچسب خارجي بسته      . شود مي
هايي كه انجام داديم، برچسب خارجي زده  كرديم و قطعات را با هماهنگي   

گـرفتيم و روي       سپس دوباره خودمان تحويل مـي      م؛فرستادي  و به انبار مي   
بدين ترتيـب خلبانـان بـدون اينكـه از قـضيه            . كرديم  هواپيماها نصب مي  

ر پروازهايشان به وجـود     دهم  كردند و هيچ مشكلي        پرواز مي  ،مطلع شوند 
   1.»آمد نمي

يدن اوضاع كـشور و جنـگ و عـدم          نجدر اينجا نيز شهيد ستاري با س      
 هواپيما، يكي    سازندة  تجهيزات و قطعات هواپيما از كشورهاي      ةامكان تهي 

دهـد و آن تكيـه بـر     هاي نبوغ نظامي را از خود نشان مي       ديگر از خصيصه  
 ،در اينجــا. يروهــاي خــودي اســتپروردگــار و اعتمــاد بــه اراده و تــوان ن

 در عمـل بـه كمـك او         ،هاي ديني مورد توجـه فرمانـده        اعتقادات و ارزش  
دهد تا جان پـاك خـويش را           مي جرئتهايي كه به او        همان ارزش  د؛آي  مي

آنجـا كـه     . دين و كشور خود را حفـظ كنـد         ،دهكرفدا  هايش     آرمان در راه 
دست آورد و موفقيت و    ا به ه  توان برآوردي از آينده و آن سوي تصميم         نمي

بيني كرد، تنها عامل مشوق فرمانده و        ت پيش ايا شكست يكان را در عملي     
  .به پروردگار و نيروهاي خودي استعتماد نيروها، ا
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  مير سرتيپ منوچهر كهتريا

  »امير آبادان«
  

 در ديگر فرماندهان دلير و مبتكر ارتش جمهوري اسالمي ايران كـه             از
ــا اســتفادهدوران دفــاع مقــدس    از نبــوع نظــامي و ابتكــار عمــل خــودب

هايي ماندگار آفريد و باعث پيروزي نيروهاي نظامي كـشورمان در             حماسه
او در بهمـن  . ها شد، امير سرتيپ منوچهر كهتري است  بسياري از عمليات  

 از توابع شهرسـتان سـومار اسـتان كرمانـشاه           در روستاي زرند،   1314ماه  
دوران تحـصيالت ابتـدايي و متوسـطه، در سـال           متولد و پس از گذراندن      

  . افسري ارتش شدة وارد دانشكد1332
التحصيل و در گـردان       ، از دانشكده افسري فارغ    1335كهتري در سال    

 عالي نظـامي    ةوي پس از گذراندن دور    .  مشغول به خدمت شد    7 لشكر   2
 خراسان رفت و با پيروزي انقالب اسـالمي و          77 به لشكر    ،1350 در سال 

 كردسـتان،  ةهاي متعدد توسط عناصر ضد انقالب در منطق      روع درگيري ش
 مهاباد حـضور    ة در منطق  153از اولين فرماندهاني بود كه همراه با گردان         

 اعـزام بـه     برايبه هنگام آماده شدن نيروهاي تحت امر كهتري         . پيدا كرد 
دهد كـه هوشـياري و نبـوغ نظـامي ايـن              حوادثي روي مي      مهاباد، ةمنطق
در همان زمان، اخبـار نـاگوار كردسـتان و           .شود   دلير مشخص مي   ةاندفرم

 دهان   قساوت نيروهاي ضدانقالب در برخورد با نيروهاي نظامي كشورمان،        
 تحـت امـر كهتـري نقـل         153داران گردان     به دهان بين سربازان و درجه     
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نفس خـود را     آن نيروها تا حدودي روحيه و اعتماد به       شود    باعث مي  ه،شد  
شود، روز قبـل از       سرهنگ كهتري كه از ماجرا با خبر مي       . دهندبست  از د 

كنـد و بـا بيـان سـخناني       نيروها را جمع مية هم  مهاباد،متحركت به س  
 رزم و شـجاعت در مقابـل        ة دوباره آنان را آمـاد      بخش و غرورآفرين،    روحيه

  ما با همين تعـداد و بـا همـين           ياري خدا،  به « :گويد  او مي . كند  دشمن مي 
 باز خواهيم گشت و اجازه نخواهيم داد كـه دشـمن،             رويم،  وضعيت كه مي  

دهم كه نگذارم حتي يك       به شما قول مي   . اي به ما بزند     ترين ضربه   كوچك
هاي سـرهنگ كهتـري چنـان          اين گفته  1».قطره خون از بيني شما بريزد     

: زننـد   صـدا فريـاد مـي      دهد كه همگي يك     روحيه و قوتي به آن نيروها مي      
   2.»!نابود باد ضد انقالب!  كهتريرده باد سرگزند«

طـرف مهابـاد، از      چند ساعت قبل از حركت كهتـري و نيروهـايش بـه           
كرمانشاه بـه  دهند كه پدرش در حال عزيمت از    طريق تلفن به او خبر مي     

 بـه    او با شنيدن اين خبر    .  تصادف فوت كرده است    در حادثة   طرف تهران،   
خواهـد    دلـم نمـي   «: گويـد   اش بود، مـي     يمعاون گردان خود كه در نزديك     

 چون ممكن است اين خبر باعـث تـضعيف          ؛افرادم بدانند پدرم فوت كرده    
 در قوچـان ختمـي       رويم به مهاباد و وقتي برگشتيم،       مي.  شود ان آن ةروحي

   3.»گيرم برايش مي
 رفتار سرهنگ كهتـري     ةتوان گفت كه نحو     در مورد حوادث مذكور مي    

ونگي برخورد او با شرايط پيش آمده، ناشي از نبوغ      ها و چگ    در آن موقعيت  
 كهتـري داشـتن     ،دهنـد   كه حوادث بعد هم نشان مي        چنان ؛نظامي اوست 

تــرين عامــل پيــروزي آنــان  نفــس در نيروهــا را مهــم بــهروحيــه و اعتماد
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 تجهيزات  همة ،دانسته و با اينكه پيش از ورود نيروها به پادگان مهاباد            مي
ـ نظامي  ...هـاي پدافنـد هـوايي و    متـري، تـوپ    ميلي105هاي   حتي توپ 
ـ پادگان بـه جنـگ     نفس باال،  غارت شده بوده، نيروها با روحيه و اعتمادبه 

 همگـي    پردازند و در مدت زمـان حـضورشان در مهابـاد،            با ضدانقالب مي  
بـار     فقط يك دستگاه وانت    ، خود ايشان  ةاند و به گفت     سالم و با روحيه بوده    

كند كه در اين حادثه هم به كـسي           با مين برخورد مي   حمل غذاي گردان    
تـرين    كننـد كـه يكـي از مهـم          شناسان تأكيـد مـي      روان. رسد  آسيبي نمي 

 ة روحيـ  القانگري آنان و      غ نظامي، مثبت  هاي افراد خالق و داراي نبو       نشانه
  معناي اميـد داشـتن بـه موفقيـت و          نگري به   مثبت. مثبت به ديگران است   
 تـالش و فعاليـت را در انـسان          ة كه انگيـز    آن است  قابل دسترس دانستن  

   موفقيـت را در ذهـن خـود تجـسم نكنـد،            ةكند و تا انسان ثمر      بيشتر مي 
  .زند دست به تالش و كار نمي

به هنگام حركت كهتري و نيروهـايش از مـشهد بـه            در زماني ديگر و     
 204طــرف مهابــاد، چنــد قبــضه تــوپ ضــدهوايي و يــك فرونــد بــالگرد 

 امـا كهتـري     ؛شود  اي پشتيباني در اختيار گردان قرار داده مي       شناسايي بر 
دانست    چون مي   ؛برد   بالگرد را همراه خود نمي       بود، اي   با تجربه  ةكه فرماند 

كه استفاده از بـالگرد در آن شـرايط باعـث خواهـد شـد كـه ضـدانقالب                   
بررسي و پيگيري   . هوشيارتر شود و مشكالتي را براي گردانش فراهم كند        

 ة بعدي در زمان ورود سرگرد كهتري و نيروهايش به مهاباد و نحـو             مراحل
ـ       درگيري آنان با نيروهاي ضد انقالب نيز نشان مـي          بـدون   اندهـد كـه آن

در . وندشـ    و پيـروز مـي     كردهغافلگيرانه به دشمن حمله     طور   بهصدا و   سرو
 تمام لوازم تاكتيكي،   نظامي،ةعنوان يك فرماند اينجا سرگرد كهتري كه به  

 را در اختيار داشته، بـا اسـتفاده از نبـوغ            ...تكنيكي، مطالعاتي، آموزشي و    
هاي مقتـضي و مناسـب بهـره          نظامي خود، از اين ابزار و لوازم در موقعيت        
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 مطلوب و موفـق     ة نتيج ،گيرد تا در نهايت از فرايند كنش نظامي خود          مي
  .بگيردرا 

وي مقامـات  اي از سـ   محرمانـه  ة وقتي كه نامـ    ،با شروع جنگ تحميلي   
عيت جنگـي   ضـ  اعـالم و   بـراي  تيپ قوچـان     ةدست فرماند  نظامي كشور به  

 زرهي  92كشور و درخواست اعزام يك گردان آماده براي پشتيباني لشكر           
 از لحـاظ    153از آنجـايي كـه گـردان        «: گويد  رسد، او مي    به خوزستان مي  

به تجهيزات و نيروهاي آموزش ديده، امتحانش را بارها پس داده و نسبت             
خـواهم كـه ايـن مأموريـت را بـه عهـده               تر است، مي    ها آماده   ساير گردان 

 براسـاس مـأموريتي كـه در روز اول           سپس كهتري و نيروهايش    1».بگيرد
 با امضاي امير سرلشكر فالحي به او ابالغ شـده بـود، بـراي               1359مهرماه  

 كهتـري بـه نيروهـايش        قبل از حركت،  . كنند  دفاع از خرمشهر حركت مي    
. شـويم   ما به يك مأموريت ويـژه اعـزام مـي         ! عزيزان من «: گويد   مي چنين

 ؛ ايران عزيز و ناموسـمان     مان  اع از حريم مقدس كشور اسالمي     مأموريت دف 
هايتـان    پس در اين مأموريت چنان عمل كنيد كه وقتي به دامن خـانواده            

قـدر   هبدانيد كه جنگ هرچـ    . گرديد، همگي سرافراز و سربلند باشيد       برمي
گرديد،  سعي كنيد وقتي برمي   . كشد، سرانجام به پايان خواهد رسيد     طول ب 

خيلـي سـاده    . كاري نكرده باشيد كه شرمنده از انجام و يا بيان آن باشيد           
مرگ مانند سگي است كه هـر لحظـه بـراي دريـدن شـما هجـوم                   بگويم،  

اگر از او فرار كنيد، براي از بين بردن شـما           . تان است   آورد و در تعقيب     مي
 امـا اگـر در مقـابلش بايـستيد و آغـوش      ؛تر خواهد شـد  تر و درنده    يصحر

  .»برايش بگشاييد، در مقابل شما رام و مطيع خواهد بود
پس از ورود سرهنگ كهتري و نيروهايش بـه خوزسـتان، در روز نهـم       

 ةرسد كه نيروهاي عراقي از پلي كه روي رودخان           به او خبر مي    1359آبان  

                                                           
  .104، ص مدركهمان ١
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در . اند و سقوط آبادان نزديك اسـت        ذوالفقاريه شده اند، وارد     بهمنشير زده 
 جلـوگيري از پيـشروي      بـراي  يا نيروهاي منسجم و هماهنگي       ،آن شرايط 

 دليـر و مبتكـري   ة و يـا اينكـه فرمانـد   هدشمن در آن منطقه وجود نداشت 
  كهتري وسايل نقليـة    سرهنگ. مانند سرهنگ كهتري در آنجا نبوده است      

  در اختيـار نداشـت؛      را  ذوالفقاريه ة به منطق   انتقال نيروهايش  براينظامي  
 ايمان و نبوغ نظامي، بالفاصله با قرارگاه اروند تمـاس           ،اما با توجه به تعهد    

خواست چند دستگاه اتوبـوس يـا       گيرد و ضمن اعالم تجاوز دشمن، در        مي
 عمليـاتي   هـايش را بـه منطقـة      كند تا بتوانـد نيرو       ديگري مي  وسيلة نقلية 

رسـند و     ، چند دستگاه اتوبـوس از راه مـي        وتاه ك يدتپس از م  . دكنمنتقل  
و در  ا .كننـد   سرهنگ كهتري و نيروهايش را به نزديكي دشمن منتقل مي         

خواهد كه به صورت ستون و بـا آرايـش جنگـي بـه                آنجا از نيروهايش مي   
م هـم     م105  بهمنشير حركت كنند و به فرماندهي آتشبار       ةسمت رودخان 

 گويـا زودتـر از      ؛شناسايي شده مستقر شويد   زودتر در موقعيت    «: گويد  مي
  . » بايد با دشمن دست و پنجه نرم كنيم بيني كرديم، آنچه پيش

شود،   كمر و بازو زخمي ميةدر ادامه، با اينكه سرهنگ كهتري از ناحي       
شـود    موفـق مـي  كـرده،  تمام نيروهايش را فرماندهي     ،با درايت و شجاعت     

به جاي گذاشتن ادوات و تجهيزات،      نيروهاي دشمن را با تلفات سنگين و        
قي بـا   چند شب بعد، دوباره نيروهاي عرا     . به آن سوي بهمنشير عقب براند     
، قــصد عبــور از بهمنــشير و وارد كــردن همراهــي و راهنمــايي منــافقين

نيروهاي تحت امر   . نددارهاي خود به دشت باز آبادان و ذوالفقاريه را            تانك
روز درگيري بـا دشـمن و نداشـتن           دليل چندين شبانه   سرهنگ كهتري به  

در ايـن هنگـام كـه كهتـري         .  خـسته و نـاتوان بودنـد       بسيارآذوقه و آب،    
دانست دشمن در ميان نيروهايش نفـوذ كـرده و هـر حركـت حـساب                  مي

 با پرتاب نارنجك دستي     ،اي ممكن است كار پيشروي را مشكل كند         نشده
را بـه هالكـت     سوي دشمن، تعداد زيادي ازنيروهـاي دشـمن          و تفنگي به  
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، شروع به شده بودندنيروهاي دشمن كه از اين حمالت غافلگير . رساند مي
 وضعيت دشـمن را مـشاهده       قتي سرهنگ كهتري   و .كنند  نشيني مي   عقب

 تظاهر و فريـب دشـمن،       ةكرد، با اينكه نيرويي در اختيار نداشت، به نشان          
رود و    ف مي سيم را به دست گرفته و باالي خاكريز، اين طرف و آن طر              بي

گـردان دوم از سـمت راسـت حركـت كنيـد و راه خـروج                «: زند  فرياد مي 
 پـل را منهـدم      ! اجازه فرار بـه دشـمن نـده        105ردان  گ. دشمن را ببنديد  

شود و اقـدامات      نشيني نيروهاي دشمن مي      اين اقدام باعث عقب    ...و» !كن
  باعـث  ، ذوالفقاريـه  ة در منطقـ   يشنيروهـا كهتري و   و شجاعت و مردانگي     

شود كه نيروهـاي عراقـي نتواننـد آبـادان را تـصرف كننـد و يكـي از                     مي
 جمهوري   نظامي  نيروهاي  آميزترين حوادث و عمليات     ترين و موفقيت    مهم

 زيـرا اگـر     پيونـدد؛   به وقوع مـي   اسالمي ايران در طول دوران دفاع مقدس        
 ،شـهرهاي ديگـري ماننـد خرمـشهر         كرد،    آبادان در آن شرايط سقوط مي     

  .رفت  از دست مي نيزاستان خوزستانشايد  ، آندنبال  و بهماهشهر
 وقتي خبـر عبـور      ،1359گونه كه بيان شد، در روز نهم آبان ماه            همان

 ذوالفقاريه  ة بهمنشير و وارد شدن آنها به منطق       ةنيروهاي عراقي از رودخان   
ـ     رسـد،   و نزديك بودن سقوط آبادان به كهتري مي         نيروهـاي   درنـگ   ياو ب

ود را به آن سمت حركت داده و با اجراي اقـدامات ابتكـاري و        تحت امر خ  
نشيني كرده و سـپس    شود نيروهاي عراقي را وادار به عقب        مؤثر، موفق مي  

 ة امـا در ادامـ  ؛كنـد   بهمنشير مـستقر    ة رودخان ةنيروهاي خود را در حاشي    
 يـك گـروه     درنگ  و بي نبردهاي حماسي كهتري و نيروهاي تحت امرش، ا       

 از يك افسر و هفت سرباز را با يـك فرونـد قـايق بـه آن                  شناسايي مركب 
كند تا از وضـعيت اسـتقرار نيروهـاي عراقـي در              سوي بهمنشير اعزام مي   

ايـن گـروه بـا      . آوري كننـد     اطالعـات الزم را جمـع      ،جنوب غربي رودخانه  
استفاده از تاريكي شب، به طـرف مواضـع دشـمن رفتـه و پـس از انجـام                   

الزم، با اندكي تأخير كه باعث نگراني بسيار زياد         هاي    ها و شناسايي    بررسي
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هـا از تـرس       گويند كه عراقـي      مي انآن. گردند  شود، باز مي    امير كهتري مي  
اينكــه نيروهــاي ايرانــي از رودخانــه عبــور كــرده و آنهــا را نــابود كننــد،  
سنگرهايي را كه در آن سوي رودخانه ايجاد كرده بودند، تخليه كرده و در 

امير كهتري بـا شـنيدن گـزارش        . اند  از رودخانه مستقر شده    زيادي   ةفاصل
هـا را بـراي مـشورت         هـا و دسـته       فرماندهان گروهـان   درنگ  ياين گروه، ب  

خـواهم   با اطالعاتي كه به من رسيده، مي «: گويد   مي انخواند و به آن     فرامي
به سرعت از رودخانه عبور كنيم و با استفاده از استحكامات دشـمن، هـم               

  .»باز داريم حمله دان را تأمين كنيم و هم دشمن را از فكر امنيت آبا
عنـوان بـازرس از       مشورت و نظرخواهي، افسري كـه بـه        ةدر اين جلس  

 به منطقه آمده    153سوي قرارگاه ماهشهر براي بازديد از موقعيت گردان         
 فرماندهان  ة اما بقي  ؛كند  بوده، تصميم امير كهتري را خطرناك ارزيابي مي       

هـاي خـود،      د و امير كهتري با استفاده از نبوغ نظامي و تجربـه           موافق بودن 
 بـسيار مناسـب      مكـاني را بـراي ضـربه زدن بـه دشـمن            موقعيت زماني و  

 سپس امير كهتري تعدادي قايق فراهم كرده و از شامگاه همـان             ؛بيند  مي
 بهمنشير عبور كرده و در      ة به سرعت از رودخان    153روز، نيروهاي گردان    

در اين اقدام امير كهتري، بخشي       .شوند   دشمن مستقر مي   نزديكي مواضع 
هــاي نبــوغ نظــامي و ابتكــار عمــل يــك فرمانــده را كــه در   از مشخــصه

شـود،    ترين شرايط باعث موفقيت او و نيروهـاي تحـت امـرش مـي               سخت
ابتدا امير كهتري با رعايت دقيق يكي از اصول مهم          . توان مشاهده كرد    مي

ات دقيـق و موثـق درخـصوص وضـعيت و           فرماندهي، يعني كسب اطالعـ    
در واقع او واقف بـود      . زند  دست مي اقدام  به اين     موقعيت نيروهاي دشمن،  

پايـه و     كه داشتن شناخت و آگاهي الزم از موقعيـت و وضـعيت دشـمن،             
شـود و بـدون ايـن شـناخت و            نياز هر عملي در جنگ محسوب مـي        پيش

گيري، ابتكـار عمـل و    ميمتواند تص آفرين، نمي  حماسه ةآگاهي، يك فرماند  
   .اقدام مناسبي داشته باشد
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 با تمام توان انساني و امكانات و تجهيـزات          ،153امير كهتري و گردان     
 ةدر منطقـ  1360  مهرماهـاالئمه    تا زمان انجام عمليات ثامن،ناچيز خود

پردازنـد و سـپس بـا صـدور فرمـان امـام                به نبرد بـا دشـمن مـي        ،آبادان
. شوند   بر شكسته شدن حصر آبادان، وارد اين عمليات مي          مبني )ره(خميني

 آبـادان و     سـرهنگي، فرمانـدهي قرارگـاه عمليـاتي        ةامير كهتري بـا درجـ     
 و بـا حـضور سـاير فرمانـدهان لـشكرها، بـراي              خرمشهر را برعهده داشت   

در ايـن جلـسه،     . شـود   اي تشكيل مـي     ريزي و اجراي عمليات، جلسه     طرح
 به تيـپ قوچـان      ،اتي يعني منطقه فياضيه    عملي ةترين بخش منطق    مشكل

 ة زيرا سابق  ؛شود  كه امير كهتري فرماندهي آن را برعهده داشت سپرده مي         
امير كهتري  .  بيشتر از ساير نيروها بوده است      ،حضور اين نيروها در منطقه    

 پنج گردان تانـك تحـت امـرش را          ،اجراي عمليات، با درايت خاصي    براي  
 با ظرافت خاصي در خط مقـدم مـستقر          و بدون اينكه دشمن متوجه شود    

به هنگام شروع عمليات، امير كهتري بار ديگر با استفاده از نبـوغ              .كند  مي
 فريب و غافلگيري نيروهاي برايطرح جالبي را   نظامي و ابتكار عمل خود،

هـا در شـب شناسـايي نـشوند و            او براي اينكه تانـك    . كند  دشمن اجرا مي  
دهد كه جلوي هـر تانـك،         ا برساند، دستور مي   دشمن نتواند آسيبي به آنه    

اي كه چراغ جلو آن خاموش باشد و  گونه  به؛يك موتورسيكلت حركت كند
بـه ايـن ترتيـب،    . اشـد هـا روشـن ب    هدايت تانكبرايفقط چراغ عقب آن   

 وسـيلة   هـاي قبـل بـه       ها را به معبرهايي كه در شـب          تانك ها  موتورسيكلت
 با شليك اولين    .كنند  بودند، هدايت مي  هاي شناسايي بازگشايي شده      گروه
ها   تانك، كهتري، شمار زيادي از نيروهاي عراقي  دستورهاي تانك به      گلوله

در ايـن عمليـات     . كنند  و ساير تجهيزات خود را برجاي گذاشته و فرار مي         
 دستگاه تانكي كـه  200 پيروزمندانه كه باعث شكست حصر آبادان شد، از  

مان امير كهتري بودند، فقـط يـك تانـك بـا            در قالب پنج گردان تحت فر     
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آيند و بقيه بدون       آن به اسارت دشمن درمي     ةكند و خدم    مين برخورد مي  
  .شوند هيچ مشكلي بر دشمن پيروز مي
االئمه، امير كهتري در سخناني خطاب بـه          با پايان يافتن عمليات ثامن    
موفق اگر اين عمليات    ! عزيزان من «: گويد  نيروهاي تحت امرش چنين مي    

توانستند آبادان عزيز را از پيكر ايران اسـالمي جـدا    ها مي  شد و عراقي    نمي
سـاختند و در ورودي   هاي فرمانـدهان نظـامي را مـي    مردم مجسمه   كنند،

شـود، سـنگ بـر مـا          گذاشتند تا هر كسي كه به آبادان وارد مي          آبادان مي 
. داشـتيد شما لياقـت پاسـداري از حـريم مقـدس ايـران را ن       : بزند و بگويد  

قيت به دست آمد و از اين بـه بعـد مـردم از مـا بـه      فخوشحالم كه اين مو 
  .»عنوان قهرمان ياد خواهند كرد

طور كلي، بررسي اقداماتي كه از امير كهتري ذكر شد، بيانگر وجـود           به
  در اعمال و رفتار ايـن فرمانـدة        و ابتكار عمل  هايي از نبوغ نظامي       شاخصه

 را   او ، جسارت و شـهامت    جرئت توان   آنها مي   است كه از جملة     ارتش دلير
شود كه     باعث مي  ، در يك فرمانده   ها  وجود اين مشخصه   در واقع    .بيان كرد 

 دشـمن   نيـروي گيـري از شـرايط جنـگ، بـه            او با اتكال به خداوند و بهره      
 در بيشتر مواقع به عنوان پلي       ، و جسارت فرمانده   جرئت و اين    هجوم برده 

 راسـتي   بـه . كنـد   ظـامي بـه پيـروزي عمـل مـي         براي دستيابي نيروهـاي ن    
 ة و جسارت امير كهتري در آن شرايط سخت روزهاي اولي     جرئتشجاعت،  

جنگ و با توجه به شرايط حاكم بر اوضـاع كـشور كـه رسـيدن نيروهـاي                
د غيـرممكن   هاي پشتيباني، بسيار دشوار و در ح        كمكي و يا ساير حمايت    

 بـا  ،يروهاي ارتش بعث عـراق خصوص اينكه ن  بهبوده، امري ستودني است؛ 
تمام امكانات و تجهيزات نظامي خود به آن منطقه يـورش بـرده بودنـد و                

از ديگـر    .هدفي جز تصرف كامل شـهرهاي آبـادان و خرمـشهر نداشـتند            
 بايـد بـه سـرعت       ،هاي نبوغ نظامي امير كهتري در اقدام مـذكور          مشخصه

ـ زهدر ميدان نبرد و مبار.  ايشان اشاره كردواكنش و كنش  كه دشمن هر  
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ـ آن منتظر غفلت و اشتباه ماست جهـت درنـگ كـرده و سـستي       اگر بـي  
 موجـب   ، پيـشدستانه  يدشمن از فرصت استفاده كـرده و بـا اقـدام             يم،كن

 دنبـال آن ناكـامي در كـسب        برهم زدن سازمان رزم نيروهاي خودي و به       
الف رو امير كهتـري بـدون اتـ         از اين  گردد؛  اهداف از پيش تعيين شده مي     

  ختـه، پردا   به تعقيب نيروهاي دشمن      ،وقت و با سرعت عمل هرچه بيشتر      
  .گيرد ابتكار عمل را از دشمن مي

 نيروهـاي تحـت امـر كـه از          ةروحي   نگري و ارتقاء     مثبت ةداشتن روحي 
 داراي نبوغ نظامي و ابتكار عمـل اسـت را           ةهاي يك فرماند    ديگر مشخصه 

 »امرسـون  «.ه وضوح مـشاهده كـرد      در اقدامات امير كهتري ب     توان   مي نيز
تر از هر نيروي     هاي بزرگ آنهايي هستند كه روان را قوي         انسان«: گويد  مي

  1.»كنند دانند و معتقدند كه افكار بر جهان حكومت مي مادي مي
ـ كه در واقع      نيز  را از خودگذشتگي و ايثار امير كهتري در نبردهايش       

 مهم عنوان يك شاخصة ـ به اقدامات يك فرمانده است  اصل و اساس همة
 از خودگذشـتگي و     ةبدون داشـتن روحيـ    . نبوغ نظامي نبايد فراموش كرد    

پـذير    هاي ابتكاري و بـروز و ظهـور نبـوغ نظـامي امكـان               ايثار، انجام طرح  
 جرئـت ، هرگـز    ي هستند  دچار هواي نفس و دنياپرست     ي كه نيست و افراد  

از .  ايـده را ندارنـد  ورود به خطوط مقدم و سنجيدن اوضاع و ارائه طـرح و    
دالوري امير كهتري در نبرد بـا نيروهـاي          خودگذشتگي، ايثار، شجاعت و   

عراقي و زمينگير كردن آنها در آن لحظات حساس جنگ، به حـدي بـود               
 به منافقين بگويد كـه      ه،درشد صدام براي سر او جايزه تعيين ك         كه باعث   

  .با آوردن سر امير كهتري، جايزه سنگيني خواهند گرفت

                                                           
  .3، ص1375ارات شباهنگ، داغي، انتش  ترجمة مهدي قراچه تفكر منفي،راجر، جان و پيترمك، ويليامز، ١
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  زادگان دريادار محمدحسين ملكامير 

  »هاي دريايي طراح عمليات«
  

 شمسي در شهر    1323زادگان در سال      امير دريادار محمدحسين ملك   
اش بـه تهـران، دوران تحـصيالت          شد و با مهاجرت خـانواده      اردبيل متولد 

 وارد 1343در سال .  سپري كرداين شهرابتدايي و متوسطه را در مدارس     
با توجه بـه     ،فسري ارتش شد و در همان نخستين سال تحصيل         ا ةدانشكد

ي، بـه عنـوان      اول و موفقيت در امتحان ورودي نيـروي دريـاي          كسب رتبة 
. تخاب گرديـد   اعزام به كشور ايتاليا ان     براي اين نيرو    يكي از ده نفر بورسية    

 دريـايي ايتاليـا     در دانـشكدة   به مدت چهار سـال       1348 تا   1344از سال   
دومي بـه كـشور        ناوبان ةمختلف دريايي را فرا گرفت و با درج       هاي    آموزش

  .بازگشت و در پايگاه دريايي خرمشهر مشغول خدمت شد
 با افسري ناوهاي لجـستيكي شـروع   ،زادگان   خدمتي ملك  ةاولين تجرب 

 لنگه و ناو   هاي مختلفي مانند فرماندهي ناو      شد و در اين تجربه، مسئوليت     
ســپس وارد خــدمت در ناوهــاي او . تلجــستيكي هرمــز را برعهــده گرفــ

 شـد و در ايـن       ،تر از ناوشكن اسـت       كه يك سطح پايين    »تفريگي«اسيورپ
 ...عنوان افـسر ضـدزيردريايي، فرمانـده دومـي، فرمانـدهي و            مرحله نيز به  

از  ـ   طوالنييزمان ،نسبت بهطي اين مراحل كه او . مشغول خدمت گرديد
ين زمان دريانوردي ارتش را به  بود، توانست بيشتر ـ 1353 تا 1348سال 

  .خود اختصاص دهد
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 تخصـــصي بـــراي گذرانـــدن دورة، 1353 در ســـالزادگـــان  ملـــك
 ةزيردريايي به كشور انگلستان اعزام شد و پـس از گذرانـدن ايـن دور              ضد

 خدمت خود در بنـدر خرمـشهر و         ة به ايران بازگشت و با ادام      ،شش ماهه 
ان بود، به دليل تخصص، مهارت و       ، با اينكه بسيار جو    )ره(بندر امام خميني  

 نـاو   ةلياقتي كه از خود نشان داد، از طرف مسئوالن وقت به عنوان فرماند            
كنترل را در كـشور       فرماندهي و  ةدر همين زمان دور   . پاسيور انتخاب شد  

ــال   ــرد و در س ــپري ك ــستان س ــاون  1355پاك ــه درخواســت مع ــا ب ، بن
د و كارآمد نيروي دريـايي   كه از افسران ارش ـ  ناوگان وقتةكنند هماهنگ

ـ كنـد  ارتش بود و اكنون دوران بازنشستگي خود را طي مـي   بـه ناوگـان    
هـاي    عنـوان افـسر طـرح      نيروي دريايي بندرعباس منتقـل و در آنجـا بـه          

عملياتي ناوگان كه يكي از مشاغل فكري و حساس دريايي است، مشغول            
هاي الزم بـراي      او، زمينه  د تا ضمن استفاده از تخصص و تجربة       خدمت ش 

  .تر به اين افسر كارآمد ارتش فراهم شود واگذاري مشاغل مهم
 يكـي از    ةزادگان به عنوان فرمانـد      ، دريادار ملك  1357در اواسط سال    

) نهنـگ، كوسـه و دلفـين      (هاي خريداري شده از كشور آمريكا         زيردريايي
از  همراه بـا تعـدادي       ، تحويل گرفتن زيردريايي دلفين    برايانتخاب شد و    

 اما با گذشت چند ماه و       ؛نيروهاي تحت امر خود به آن كشور اعزام گرديد        
كه مراحل نهايي تحويل گرفتن زيردريايي درحال انجـام بـود، بـا              در حالي 

وقوع انقالب اسالمي ايران و قطع شدن روابـط كـشورمان بـا آمريكـا، آن                
 در آن هنگـام،   . هـاي مـذكور خـودداري كـرد         كشور از تحويل زيردريـايي    

 در آمريكـا را طـي       مـستقر مأموريت سرپرستي كاركنـان نيـروي دريـايي         
 1358حكمي به ايشان واگذار كردند كه اين مأموريت تا ارديبهـشت مـاه        

 درصـدد جـذب     در آن زمان با اينكه نيروي دريـايي آمريكـا         . ادامه داشت 
 درزادگـان بـود، او        نيروي دريايي ايران مانند ملك     تعدادي از افسران زبدة   

 شورم را بـه همـة     اي اعالم كرد كه حتي يـك وجـب از خـاك كـ               احبهمص
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همراه با افسران همـراهش بـه كـشور          دهم و   امكانات وتجهيزات شما نمي   
  .بازگشت

زادگان در پست فرمانـدهي نيـروي دريـايي           ، ملك 1358در خردادماه   
هـاي    ارتش جمهوري اسالمي ايران مشغول خدمت شد و مسئوليت طـرح          

هـاي مختلـف     طـرح ،او در ايـن سـمت  .  برعهده گرفـت  عمليات دريايي را  
 مـورد   ، جنـگ تحميلـي    ةهاي اوليـ    ريزي كرد كه در سال      عملياتي را طرح  

 جنگ  ةكارآمدي و لياقت ايشان در بحبوح     به  با توجه   . استفاده قرار گرفت  
 )ره( كل قوا، حضرت امام خمينـي      ة از طرف فرماند   1364در سال     تحميلي،  

در  . دريايي جمهوري اسالمي ايران انتخـاب شـد         نيروي ةبه عنوان فرماند  
ب زادگـان طـي حكمـي، مـشاورت رهبـر معظـم انقـال               ، ملك 1368 سال

 پـس   1374  را برعهده گرفت و در سال      اي  اهللا خامنه   اسالمي حضرت آيت  
  .از سي سال خدمت شايسته و ارزشمند براي كشور، بازنشسته شد

زادگـان نـشان       ملـك  هـاي دريـادار     نگاهي به سير اقدامات و مسئوليت     
دهد كه بسياري از اقدامات ايشان همراه با ابتكار عمل و نبـوغ نظـامي       مي

آميـزي را همـراه    يـت  نتايج ارزشمند و موفق   ،بوده و هركدام از آن اقدامات     
 را  اين امير ارتش اسالم   ترين اقدامات     بخشي از مهم  ادامه   در   .داشته است 

  .دهيم مورد بررسي قرار مي
  

  
  

  آميز ذوالفقار تكاري و موفقيتطرح اب
هـاي عمليـات      زادگان در مسئوليت طـرح      پس از انتصاب دريادار ملك    

ها و تجربيات الزم دريـايي        ، ايشان كه تخصص   1358دريايي در خردادماه    
 تحركـات و    ةعنوان يك افـسر هوشـيار و كارآمـد، همـ           را كسب كرده و به    

 ايران ةكنند  تهديدةهمسايترين كشور  عنوان مهم اقدامات رژيم عراق را به
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، با اينكه هنوز آثار چنداني از رس و مرزهاي آبي زيرنظر داشتدر خليج فا
وقوع جنگ بين عراق و ايران مشهود نبود و بـسياري از مـسئوالن توجـه                

 را كـه    »ذوالفقـار «چنداني به اين امر نداشـتند، طـرح ابتكـاري و جـامع              
شد، تهيه كرد و در تيرمـاه        تر مي   متشكل از چندين طرح عملياتي كوچك     

 كـل قـوا     صويب فرمانـدة   به تأييد ستاد مشترك وقت و سپس به ت         1358
هاي جمهـوري     طرح عمليات مرواريد، طرح اسكورت كاروان كشتي      . رساند

هاي طرح ذوالفقـار بـود كـه بـا            ترين بخش    مهم ةاز جمل ... اسالمي ايران و  
صالتي خودي و هدف قطع خطوط مواصالتي رژيم عراق، حفظ خطوط موا

ريـزي شـده بودنـد و بـا شـروع       تسلط بر خليج فارس و مرزهاي آبي طرح  
 نيـروي دريـايي ارتـش بـه اجـرا           وسيلة  بهتهاجم رژيم عراق به كشورمان،      

ــين ســال شــروع جنــگ، باعــث انهــدام و    گذاشــته شــد و در همــان اول
عمليـات مرواريـد در هفـتم       . ناكارآمدشدن نيروي دريـايي عـراق گرديـد       

قرارگـاه نيـروي   در  همان طرح اصلي ذوالفقـار كـه      براساس 1359 آذرماه
اي كـه دريـادار        در بوشهر تشكيل و عملياتي شده بود و نقشه         421 رزمي
 آن  ةبيني كرده بـود، اجـرا شـد كـه نتيجـ             ريزي و پيش    زادگان طرح   ملك

نابودي و شكست نيروي دريايي عراق در خليج فارس و انهـدام سـكوهاي              
هاي ايران نيـز      طرح اسكورت كاروان كشتي   . بود» االميه« و   »البكر«نفتي  

 تا پايان جنگ به     1360  همان طرح اصلي و برنامه ايشان از سال        براساس
 خطوط مواصالتي رژيم عراق نيز طـي چنـدين           و مرحله اجرا گذاشته شد   

  .طور كامل قطع شد عمليات به
 پـس از قطـع      ،هاي دشمن   با ساخت هدف كاذب براي انحراف موشك      

درپي به نيـروي   هاي پي  خطوط مواصالتي رژيم عراق و وارد شدن شكست       
دريايي آن رژيم، نيروي دريايي عراق به فكر قطع خطوط مواصالتي ايران            

 ةروسيساخت هاي اوزاي   و ناوچه»تيكس ـ اس«هاي  افتاد و چون موشك
كـه  » هارپون«مجهز به موشك     انداز  هاي موشك   توان مقابله با ناوچه   آنان  



 75 / زادگان امير دريادار محمدحسين ملك

 

هـا و همچنـين     تيكس بـود و ناوچـه  ـدو برابر موشك اس    حدودرد آنها ب
تعدادي موشك اگزوسـه از       نيروي هوايي ايران را نداشتند، اقدام به خريد         

هاي كشتي ايران را مـورد هـدف قـرار            كشور فرانسه نمود تا بتواند كاروان     
  .دهد

سـتفاده از    بـا ا    نيـز  زادگـان    دريادار ملك  ،در مواجهه با اين اقدام عراق     
او . نبوغ نظامي و ابتكار عمل خـود، طـرح ابتكـاري ديگـري را ارائـه كـرد        

اي كـه     ونهگ ؛ به دستور داد يك هدف كاذب با پژواك بسيار باال ايجاد شود          
 پژواك اين هـدف كـاذب را بـسيار بيـشتر از پـژواك               صفحة رادار دشمن،  

ر رديـابي   هاي اگزوسه د     موشك ،داد و درنتيجه    هاي ايران نشان مي     كشتي
 ايـن  بـا . كردنـد  ها دچار اشتباه شده و به هدف كاذب برخـورد مـي          كشتي

هاي اگزوسه دشمن كـارايي خـود    زادگان، موشك  ابتكار عمل دريادار ملك   
 هـاي    را از دست دادند و با وجود شليك تعـداد بـسيار زيـادي از موشـك                

مذكور توسط دشمن، فقط يـك يـا دو كـشتي ايرانـي مـورد هـدف ايـن                   
اي كه پـس   گونه   به ؛وارد شد به آنها   ها قرار گرفت و آسيب ناچيزي        موشك

بـه كـشور فرانـسه      هاي مـذكور       موشك  از عدم كارايي   از مدتي رژيم عراق   
  . شديتر هاي پيشرفته  موشكدريافتگاليه كرد و خواهان 

زادگـان در مقابـل حمـالت مختلـف و             اقدامات دريـادار ملـك     در واقع 
ملي از نبوغ نظامي و ابتكـار عمـل را ارائـه            هاي كا   متعدد دشمن، مشخصه  

 و نگـري و تخمـين حـوادث    هـا، پـيش   ترين اين مشخـصه   كه مهم  كند  مي
هـاي اوليـه و در نظـر گـرفتن            يبين  زيرا پيش  ؛ دشمن است  اقدامات آيندة 

گيري نهايي و ميزان ابتكار عمل        جوانب امر، نقش بسيار مهمي در تصميم      
ـ    ،وغ نظامي  خالق و داراي نب    ةدارد و فرماند   ب و  كسي است كه تمـام جوان

ها را انجام دهد و سپس  بيني  تمام پيشاطراف يك موضوع را بررسي كند؛
 نبـوغ   ديگر مشخصة . بهترين راه رسيدن به موفقيت را انتخاب و اجرا كند         

 زيـرا هرچـه     زادگان، هـوش و ذكـاوت ايـشان اسـت؛           كنظامي دريادار مل  
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 در مقابل ترفندها و      ده باالتر باشد،  توانايي ذهني و قدرت فكري يك فرمان      
تـري بـه كـار خواهـد      هاي بهتـر و دقيـق   تجهيزات تهاجمي دشمن، روش   

 از ميـزان تأثيرگـذاري      ،هـاي مناسـب     گرفت و با ابـداع تجهيـزات و روش        
  .كاهد ميدشمن 
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   منفردنياكي مسعودشهيد سرلشكر امير

  »شهيد خط مقدم«
  

ستان آمل چشم به جهـان       در شهر  1308 در سال منفردنياكي  مسعود  
و ارتش شد    افسري   ة دانشكد وارد ، ديپلم طبيعي  با 1331 در سال . گشود

 ةدومي نائل و با انتخـاب رسـت         ستوان ة به درج  ، ساله سه ةپس از طي دور   
و او در طول خدمت با نظمـي مثـال زدنـي            . دشزرهي به خدمت مشغول     

 رزمـي بـه     هاي انكهاي مختلف فرماندهي در ي     جديت و صداقت در سمت    
 مقدماتي و عالي زرهـي    ةانجام وظيفه پرداخت و مدارج تحصيلي را از دور        

 پدافند ملي با موفقيت پـشت       ة دانشكد  سپس  فرماندهي و ستاد و    ةتا دور 
   .دآم سرهنگي نائل ة به درج1355  در سال وسر گذاشت

ـ    ،وي در انقالب شكوهمند اسالمي      مـؤمن و خـدمتگزار      ة همچـون بدن
 ةكران ملت پيوست و پس از پيروزي انقالب به شـكران   بي به درياي  ،ارتش

 او .دكـر م اسالمي، خود را وقف دفاع از انقالب نو پاي اسالمي            ااستقرار نظ 
 به سمت فرمانـده    1359  در سال  ش،به پاس فداكاري و خدمات ارزشمند     

  لشكر قدرتمنـد  ةسمت فرماند   به 1360  زرهي زاهدان و در سال     88 لشكر
هـاي    ميـدان  ةها و در هم    د و در اين مسئوليت    شمنصوب   زرهي اهواز    92

حـضور  .  به انجام وظيفه پرداخـت     ،دفاع از ميهن اسالمي در برابر دشمنان      
هـاي    از ويژگـي   ،مداوم در خط مقدم جبهه و مـسئوليت شناسـي عميـق           
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 ،داران و سـربازان    درجه،   در كنار افسران   اش  او با حضور پدرانه   . بارزش بود 
   .دبخشي ميوري و صبر و استقامت دال ة روحيانبه آن

. هاست  از افتخارات و قهرماني    انباشته او در دوران دفاع مقدس       ةكارنام
، المقـدس  هـاي بـزرگ طريـق      هاي فرماندهي در عمليات    وي در مسئوليت  

 و در سـمت     كـرد ، والفجـر و رمـضان خـدمت         المقـدس  المبين، بيـت   فتح
 بارها به قلـب     ،ارگاه فتح  زرهي خوزستان و فرمانده قر     92 فرماندهي لشكر 

 او . بــر پيكــر دشــمن وارد آورديهــاي ســنگين دشــمن تاخــت و شكــست
 طــي حكمــي از ســوي اميــر ، لياقــت و شــجاعت وافــر خــودةواســط بــه

 نيروي زميني ارتش در جنوب منصوب ة به جانشيني فرماند،صيادشيرازي
هاي بزرگ رزمي در جنـوب نقـش مـؤثري ايفـا             د و در طراحي عمليات    ش
 ،بهـا  باري از تجربيات گران     با كوله  1363 در سال  منفردنياكي سپس    .دكر

 ايفـاي   ة منصوب و آماد   تاد مشترك ارتش   سوم س  ةدر سمت جانشين ادار   
 6/5/1364او در تـاريخ      .هاي سنگين و جديـد ديگـري گرديـد         مسئوليت

 تكاور ذوالفقار كـه در شـرايط        58 ركر رزمايش لش  عنوان ناظر آموزش د    به
 شركت نمود و تقدير الهي بـرآن شـد كـه پـس از               ،دش اجرا   واقعي جنگي 

يـدان آمـوزش و تمـرين       سي و سه سال خدمت پر افتخار سـربازي، در م          
  .دآي رفيع شهادت نائل ةنظامي به درج

  
  

 88 لـشكر    ، منفردنيـاكي فرمانـدهي    جنـگ تحميلـي   به هنگام شروع    
هـاي     جبهـه   بـه  شزرهي زاهدان را برعهده داشت كه داوطلبانه با نيروهاي        

 92 فرمانـدهي لـشكر      ،1360 بيـستم فـروردين   جنوب عزيمت كرد و در      
هـاي     او در عمليـات    ،بـا ايـن مـسئوليت     . گرديـد زرهي اهواز به او واگـذار       

، »المبـين   فـتح «،  »چزابه هتنگ«،  »القدس  طريق« ،»حاطر«  از جمله  مختلف
 شركت كرد و با مـشاركت سـاير         »1والفجر«  و »رمضان«،  »المقدس  بيت«
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  نظــاميهــاي ارزشــمندي نــصيب نيروهــاي رمانــدهان ارتــش، پيــروزيف
  .جمهوري اسالمي ايران شد

وقتـي شـهيد نيـاكي فرمانـده        «: گويد   مي »اكبر اصالني  علي«سرهنگ  
 در  .كرد و به يكان ما هم آمـد         ها سركشي مي     شد، به همه يكان    92لشكر  

 .بـودم  92 توپخانـه لـشكر      388آن زمان من فرمانده آتشبار يكم گـردان         
تـك شـما را از        خواهم تـك    اي كه ايشان گفت اين بود كه مي         اولين جمله 

نزديك زيارت كنم و اين وعده را از شما بگيرم كه اين دشـمن متجـاوز را    
من سرباز پيري هستم و به ايـن سـربازي           .از خاك كشورمان بيرون كنيم    

هاي   چون تمام خدمتم را در يكان     ؛ من سوخته است   ة چهر .كنم  افتخار مي 
كـنم و از شـما        دراز مـي   سـوي شـما     االن هـم دسـت بـه       .ام  صف گذرانده 

من بدهيـد كـه      خواهم در اين امر مقدس كمك كنيد و اين قول را به             مي
 از كـشورمان بيـرون      ،اين دشمن را كه در ارتفاعات اهللا اكبر مستقر شـده          

   1.»با همه سربازان روبوسي كرد و رفتسپس شهيد نياكي . كنيم

هاي جنگـي     شهيد نياكي اولين قدم اساسي در انجام عمليات       در اينجا   
 ؛دارد  همانا برقراري ارتباط مناسب با نيروهاي تحت امر است برمـي          را كه   

كنـد،   قـرار مـي  تـك افـراد بر   ه بـا تـك  داي كه فرمان    زيرا نوع و شكل رابطه    
يكـي از   . ترين عامل مؤثر در پيروزي يـا شكـست او در جنـگ اسـت               مهم

نياكي، يك راننده    همراه شهيد  يك روز به  «: گويد  نياكي مي معاونان شهيد   
وقتي پياده شديم، جنـاب نيـاكي       . و يك محافظ به خط مقدم رفته بوديم       

بر اساس  . رفت  طور به جلو مي     به طرف مواضع دشمن حركت كرد و همين       
 جنـاب   :مـن عـرض كـردم     . رفتـيم   د پـشت سـرش مـي       ما هم باي   ،وظيفه

 لـشكر جلـو     عنـوان فرمانـدة    ست شما به  صالح ني ! سرهنگ خطرناك است  
ايـشان  . شـويد   ساز مـي     خيلي مشكل  ،اگر خداي ناكرده اسير شويد    . برويد

                                                           
 .39 ص ؛د پاي پيرپوربزرگ، عليرضا، ر  ١
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 و درجـه نـداريم كـه مـا را     ما كـارت شناسـايي  : من كرد و گفت نگاهي به 
شناسايي كنم تا بتوانم با    علمياتي را  قةطمنبروم جلو و    بايد   من   .بشناسند

داران را براي انجام عمليات       ازان و درجه  خيال راحت و وجدان آسوده، سرب     
  1.»به اينجا بكشانم

هي كـه كـسب     ددر اينجا هم شهيد نياكي به يكي ديگر از اصول فرمان          
ريـزي    طـرح  ،اطالع دقيق از وضعيت دشمن، موانع، نقـاط ضـعف و قـوت            

دانش و ميزان شناخت و آگـاهي       . اند   توجه داشته  ، است ... و دقيق عمليات 
ت و وضعيت خودي و دشمن، از عوامـل مـؤثر در ابتكـار              فرمانده از موقعي  

نياز هـر عملـي محـسوب         پايه و پيش   ،عمل و نبوغ نظامي اوست و اساس      
ــي ــود م ــده . ش ــك فرمان ــاهي   ،ي ــناخت و آگ ــدون ش ــي،الزمب ــد   نم توان

  . مناسبي داشته باشداقدامگيري، ابتكار عمل و  تصميم
ــورددر ــريم ــرتيپ ، ديگ ــي« س ــي دهق ــه»راع ــ  ك ــراه سرل شكر  هم
ـ خيبر ـ  اكبر نياكي در عمليات اهللامنفرد  حضور داشته و از نزديك شـاهد   

 ، دليـر ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران بـوده اسـت              ةاقدامات اين فرماند  
 نيروهـاي مـا     ، حمدان در نزديكي ارتفاعات اهللا اكبـر       ةدر منطق «: گويد  مي
 شـهيد نيـاكي كـه در منطقـه حـضور          . رفتنـد   مينپ كرده بودند و جلو      كُ

ها اشاره كرد كـه        جلو افتاد و به تانك     ه،دست گرفت  د را به  ولت خ داشت، كُ 
ها پـشت     تانك. ها حركت كرد     جلوتر از تانك   ش هم  خود ؛دنبال او بروند   به
 اليـق باعـث     ةدخودگذشتگي اين فرمان   او به راه افتادند و شجاعت و از        سر

 بـسا   چه . به موفقيت برسد   ، در آن منطقه گره خورده بود       كه يشد عمليات 
توانـستيم پيـشروي كنـيم،         نه تنها نمـي    ،كرد  ه اگر اين مرد حركت نمي     ك

در زيـر فـشار حمـالت       همگـي    كه   شتبلكه امكان اين خطر نيز وجود دا      
 در اينجا هم شهيد نياكي ابتكار عمل و نبوغ نظامي           2».يموش  دشمن نابود   

                                                           
 ).منفردنياكيسرلشكر خاطرات همسر شهيد امير(هجرت به فطرت  زكريايي، حسين، 1
  .34 پير، صپوربزرگ، عليرضا، ردپاي ٢
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هاي   ه صحن ة دلير در هم   واو كه فردي شجاع     . گذارد  نمايش مي به  خود را   
گيـري از      با اتكا به پروردگار و بهـره       ، حساس عمليات  ةجنگ بود، در لحظ   

 و آثـار بـسيار مطلـوب و         بـرد   هجوم مي  به صف دشمن     ش،تجربه و مهارت  
 ،مناسبي را كه همان شهامت، شجاعت، ايثار و اتكا به خداوند متعال است            

ت  و جـسار جرئتهمين . گذارد در بين نيروهاي تحت امر خود برجاي مي      
 قدرت دروني و ايمان فرماندهاني مانند شـهيد نيـاكي بـود كـه در                ،فردي

هاي دوران دفاع مقدس  ها و حماسه كنار عوامل ديگر موجب افتخارآفريني
 افـراد مـأيوس     ةرسـيد كـه همـ        آنجا كه در عمل كار بـه جـايي مـي           .شد
 فرمانـدهان بـه     زم در حال فروپاشي بود، اين خصيـصة       شدند و يكان ر     مي

كرد    نبرد را در افراد زنده مي      ةنبوغ نظامي و ابتكار عمل آنان، روحي      همراه  
  .شد و پلي براي دستيابي آنان به پيروزي مي

در يكـي   «: گويد   علي صيادشيرازي هم در خاطراتش مي      شهيد سپهبد
اگـر  : پـور گفـت     بـرادر ردانـي   . هاي سوسنگرد نشـسته بـوديم       از ساختمان 

اين سخن به دل    . دعاي توسل بخوانيم  ها را خاموش كنيم و        موافقيد چراغ 
 ناگهـان   ؛شد   واقعًا اشك ريخته مي    .همه چسبيد و دعاي توسل شروع شد      

الـشعاع     او همه را تحت    ةكه گري  طوري  ؛  هق يكي از حضار شدم      ه هق جمتو
 پيرترين مرد نه تنهـا      كي است؛ نگاه كردم ديدم سرهنگ نيا    . قرار داده بود  

او دسـتمال سـفيدي را      . و پيرتر نداشتيم  جمع ما، بلكه كل ارتش و ما از ا        
 او در خـود     ةمـن بـا ديـدن گريـ       . كرد   و گريه مي   دجلو صورتش گرفته بو   

گـوييم تعهـدمان بيـشتر اسـت و         مـا مـي   : احساس حقارت كردم و گفـتم     
.  ولي به حال اين پيرمرد نرسـيديم       ؛تر هستيم و مدعي هم هستيم       انقالبي

.  بيان كردم)ره( براي حضرت امامالقدس اين خاطره را بعد از عمليات طريق 
. اسـت اين، اصل رجعت انسان بـه فطـرت خـود           :  فرمودند )ره(حضرت امام 

  ن ـيرويد از اــب. ده استـن شـا دلشان نور الهي ديده و قلبشان روشه اين
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   1.»برداري كنيد فضاي نوراني بهره
 شهيد صياد درخصوص شهيد نياكي و ساير خاطرات بيـان           طرةاين خا 

هـاي    عنوان يكي از ويژگي    يانگر ايمان و اعتقاد قوي شهيد نياكي به        ب ،شده
بينـي    نگـرش و جهـان    ،ايمان و اعتقاد الهي با ديـد      . اصلي فرماندهي است  

 رهـا   اتاز انحصار تنـگ و تاريـك ماديـ         دهد، او را    خاصي كه به انسان مي    
ايـن نگـرش باعـث      . كنـد    متوجه ابعاد ديگر شخـصيت انـساني مـي         ،كرده
ه فرمانده در هيچ حال مأيوس و افسرده نشده و با نفس قوي و              شود ك   مي

ترتيب نبـوغ     اراده و توان كافي دست به ابتكار عمل و خالقيت زده و بدين            
  .دكننظامي خود را آشكار 

توان آن را ناشي از       يكي ديگر از خصوصيات شهيد منفردنياكي كه مي       
 مـسائل و    بـه همـة   بسيار مؤثر او دانست، توجـه       نبوغ نظامي و فرماندهي     

حوادث اطراف خود و از جمله وضعيت خانوادگي و روحي نيروهاي تحـت             
 مـسئوليت فرمانـدهي     كـه  او در گرمـاگرم جنـگ و درحـالي        . امرش است 

 رفع مشكالت نيروها را يكي از وظايف اصلي هر          ،عمليات را برعهده داشت   
يكي  »تهاميسيدمجتبي  «امير سرتيپ دوم بازنشسته     . دانست  فرمانده مي 

وقتي شهيد  «: گويد   از ايشان مي   اي   خاطره شهيد نياكي با نقل   از همرزمان   
اي براي او  متوجه شد كه نگران امتحانات پسرم هستم، نامه و هديه      نياكي  

تو افتخار كن كه پدرت يك      !  پسرم : نامة ايشان چنين بود    فرستاد كه متن  
فكر پـدر تـو را       آنچه. آفريند  ها افتخار مي     ارتشي است و در جبهه     ةفرماند

 ناقابل را براي تو ةمن اين هدي.  توست  درس و آيندة    مسئلة  مشغول كرده، 
فرستم كه يادآوري كنم وقتي پدرت با آن همه خستگي از عمليـات و                مي

 بايد از طرف تو آرامش فكـري داشـته          ،گردد  هاي خطرناك برمي    شناسايي
   2.»اش نباشد باشد و نگران تو و خانواده
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ه اگر شهيد نياكي در آن جلسه بـه افـسر زيردسـت خـود               در اين واقع  
ـ            پرخاش مي    جـاي ديگـر اسـت،      شكرد كه چرا خود در ميان جمـع و دل

 ولي شهيد نياكي بـا      ؛گذاشت   اثر چندان مطلوبي بر جاي نمي      طور قطع   به
او بـه ايـن     . انجـام داد  درايت و فهم مديريتي خود، يك حركـت مانـدگار           

 مـستلزم عـدم     ،هاي خـالق    رورش انسان موضوع اساسي توجه داشته كه پ     
 نظـر بـه   بنـا   . بروز رفتارهاي سازماني نابهنجار با افراد تحت امر خود است         

 مگر اينكه فضاي    توان از ديگران انتظار داشت؛       نمي  خالقيت را  ،»كانفيلد«
ها در چنين فضايي قادر به بروز استعدادهاي          حمايتي ايجاد شود تا انسان    

ين رفتارهاي مخربي كه مـانعي جـدي بـر سـر راه             از ب  1.خالق خود باشند  
شود، جريمه كردن اشتباهات و مجـازات         پرورش تفكر خالق محسوب مي    

اگر احساس مفيـد واقـع شـدن و     . هاي افراد تحت امر است    كردن شكست 
هاي افراد در كار كردن بدانيم،  ترين انگيزه   حتي ارزشمندي را جزو اساسي    

   .ت رشد دارد كه با اشتباهات مدارا شود در فضايي قابليفقطاين احساس 
 توجه داشـتن ايـشان بـه        ،از ديگر خصوصيات بارز شهيد منفرد نياكي      

خـاطر   موضوع تشويق نيروهاي تحت امـر خـود و قدرشناسـي از آنـان بـه         
ــه و شــجاعانه اســت  فعاليــت اميــر ســرتيپ دوم بازنشــسته . هــاي دليران

هيد رجايي و بـاهنر در      وقتي عمليات ش     «:گويد   مي »غالمحسين دربندي «
 انجام شد و تپه سـبز       1360 يازدهم شهريور  در تاريخ    »الشهطيه« ةمنطق

 92  لـشكر  ةبه تصرف نيروهاي ما درآمـد، شـهيد منفـرد نيـاكي، فرمانـد             
فرمانده وقت نيروي زمينـي بـه آنجـا            زرهي، به همراه سرلشكر ظهيرنژاد،    

 خطرناكي بود و    ة منطق آنجا. خواستند از تپه سبز بازديد كنند       آمدند و مي  
من از آنها خواستم كـه      . شدند   شهيد مي  ين نفر از نيروهاي ما    هر روز چند  

.  امني بروند  طقه در آن نقطه نمانند و به منطقة        خطرناك بودن من   دليل  به
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شهيد منفرد نياكي لبخندي زد و با همان لبخند از من خواست كه ديگـر         
ن يك فروند بالگرد نفربر عراقي      در اين حال ناگها   . اين بحث را ادامه ندهم    

اسـتوار اژدري كـه     . در منطقه ظاهر شد و اقدام به پياده كردن نيرو كـرد           
سـرهنگ  . انداز تاو بود، بالگرد را نشانه گرفت و آن را منهدم كـرد              موشك

منفرد نياكي با ديدن اين مهـارت و هنـر اسـتوار اژدري، بالفاصـله بـه او                  
 در   1». ايـشان را ابـالغ كـرد       ةجا درجـ    نيار سومي داد و هما      درجه ستوان 

اينجا نيز شهيد منفرد نياكي يكي ديگر از خـصوصيات فرمانـدهان داراي             
دهـد و آن قدرشناسـي و         ابتكار عمل و نبوغ نظـامي را از خـود بـروز مـي             

تشويق به موقع و سريع نيروهاي تحت امر و فراهم كردن شرايط مناسـب          
  .ستان براي ظهور خالقيت و ابتكار عمل آنا

 در  هنگام شروع عمليات   بهالمقدس نيز با اينكه       در جريان عمليات بيت   
 خبر فوت دختر شهيد منفرد نياكي را بـه او           ،1361  نهم ارديبهشت  تاريخ
 ، شجاع و متعهـد ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران            ةدهند، اين فرماند    مي

اري هاي ابتك   شود و با استفاده از طرح       هاي جنگ نمي    حاضر به ترك جبهه   
سـازي   و نبوغ نظامي خود، نيروهاي جمهـوري اسـالمي ايـران را در آزاد             

ابتكاري و نبوغ نظامي شهيد     هاي    اي از طرح    نمونه. كند  خرمشهر ياري مي  
چنـين  پـور     سرهنگ جانباز هوشنگ كـريم    نياكي از زبان همرزمش     منفرد
روز دهـم بـه مـا       . المقدس، ما يكان احتياط بوديم      در عمليات بيت  «: است

ـ هم  ما  . ستور دادند كه وارد عمل شويم     د  از پـل عبـور كـرده و         درنـگ   يب
كرديم، به پيشروي ادامه داديـم و   ور را پشتيباني مي   درحالي كه يكان تك   

هاي مـا پـاره و    ناگهان شني يكي از تانك. حدود هفت كيلومتر جلو رفتيم   
 شـروع بـه     خيلـي سـريع   . ايـم  معلوم شد كه در ميدان مين گرفتـار شـده         

ن معبر كرديم كه در اين حال شهيد منفردنياكي خود را به يكان ما گشود
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 به ما دسـتور داد كـه مـسير خـود را     ،پرسي رساند و پس از سالم و احوال   
 سـرچ   درنـگ   بـي مـا   . كمي منحرف و با چراغ روشن به جلو حركت كنيم         

 سرعت به طرف جلو حركت  نهايتو چراغ خودروها را روشن و با         1ها  اليت
ز جملـه   ا  ن كار با آنكه خطرناك بود، ولي فوايد زيـادي داشـت؛           اي. كرديم

 ميادين مين و موانع مشخص شدند و غرش        اينكه تمام منطقه روشن شد؛    
توان رزمي نيروهاي خودي را باال بـرد و باعـث تـرس و وحـشت                   ها،  تانك

اين ابتكار شهيد نياكي به كار ما سرعت بخـشيد و توانـستيم             . دشمن شد 
اين حركت و نبوغ نظـامي از       . دست بگيريم   ا در آن منطقه به    ابتكار عمل ر  

افرادي مانند شـهيد منفـرد نيـاكي بارهـا و بارهـا سـر زد كـه توانـستيم                    
 را بـا موفقيـت بـه        ...المقـدس و    المبين، بيت   هاي بزرگي مثل فتح     عمليات

   2.»پايان ببريم
در اينجا نيز شهيد منفرد نياكي پس از برخـورد نيروهـاي تحـت امـر                

مين در حين عمليات، با بررسـي وضـعيت         مثل ميدان   خود با مانع مهمي     
اسـب، ضـمن    خاص نيروهاي خودي و دشمن و سپس اتخـاذ تـصميم من           

كند كـه     ريزي مي    اساسي عليه دشمن را پي     حفظ نيروها، طرح يك حملة    
  . دلير استةناشي از تفكر خالق و نبوغ نظامي آن فرماندامر اين 
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  آبشناسانحسن شهيد اميرسرلشكر

  »چريك پير«
  

ش .هــ  1315  در سال  ة دلير ارتش جمهوري اسالمي ايران     فرمانداين  
دوران .  تهـران ديـده بـه جهـان گـشود          اي متعهد و مـؤمن در       در خانواده 

 بـا اخـذ     1336 سـال  كودكي را با تحصيل در مدرسه سـپري نمـود و در           
ــا درجــ1339 در ســال.  افــسري شــدة وارد دانــشكد،مــدرك ديــپلم  ة ب

اتي را به پايـان      مقدم ة دور ، و يك سال بعد    دالتحصيل ش   دومي فارغ  وانست
ــاند ــين دور. رس ــس از آن در اول ــاور «ةپ ــتاد   دوره«، »تك ــالي س ــاي ع ه

 در داخـل و خـارج كـشور       » ي و تكـاوري   هاي چتربـاز    دوره«،  »فرماندهي
او پس از   . سر گذاشت  د و تمامي اين مراحل را با موفقيت پشت        كرشركت  
ان كي« سرهنگي ارتقاء يافت و فرماندهي ة، به درج   اسالمي ب انقال پيروزي
عهـده  را بر » سيدالـشهداي ارتـش   حمـزه    قرارگـاه    هاي نـامنظم در    جنگ
شهيد آبشناسان با تشكيل سپاه، نيروهاي جديـد را در آموزشـگاه            . گرفت

، مطـابق حكـم     1363تحت تعلـيم خـود قـرار داد و در سـال             » سعدآباد«
هـاي   هـاي آمـوزش جنـگ       فراهم نمودن زمينه  ،  »قرارگاه رمضان «رسمي  

  .شدنامنظم سپاه به وي واگذار 
هـاي چريكـي     هاي جنگ  كيتبا پذيرفتن اين مسئوليت، تاك    آبشناسان  

را به برادران سپاهي، بسيجي و همرزمـان خـود آمـوزش داد و شـاگردان                
ـ  ةد كه همـ   كرها تربيت     بسياري در اين زمينه     در ميـدان مبـارزه بـه       ان آن
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 بـا    جنـوب  ةدر آغاز جنگ تحميلـي، خـاك جبهـ        . فتخار آفريدند زيبايي ا 
 پيرانشهر، سردشت و بانه، هاي در عملياتو او هاي او آشنا شد  صالبت گام

هاي خود، يـادش را در تـاريخ خـونين دفـاع              آفريد و با رشادت    ها  حماسه
وي كـه از همرزمـان و يـاران     . ماندگار كـرد  هاي ملت ايران     مقدس و قلب  
 23 تيـپ كـه فرمانـدهي      بود، در حـالي   » محمد بروجردي  «نزديك شهيد 

 را برعهـده داشـت، در سـال          تكاور ركنوهد، فرماندهي قرارگاه حمزه و لش     
بر اثراصـابت تـركش،     » لوالن «ة، همزمان با عمليات قادر، در منطق      1364

  .نائل آمدشهادت به درجة رفيع 
  

  
  يت جنگوضعهاي جديد با توجه به موقعيت و   توان ارائه ايده

ارائه ايده جديد جنگي با توجه به وضعيت، حالـت و شـرايط زمـاني و                
هـاي افـراد داراي نبـوغ         مكاني حاكم بر ميدان جنـگ، يكـي از مشخـصه          

هـا و شـرايطي كـه هـر لحظـه              زيـرا موقعيـت     ؛نظامي و ابتكار عمل است    
 آن يكـان    كـرد  عمل ة تعيـين كننـد     گيـرد،   فرمانده و يكان رزم را در برمـي       

نـشيني و        عقـب   تك و پاتك،     باشد و در مراحل مختلف آفند و پدافند،        مي
در روزهاي اول جنگ، شهيد     . اي خاص عمل شود     گونه   بايد به  ...پيشروي و 

يت وضـع هاي جنگ، با بررسي موقعيـت و    آبشناسان پس از ورود به جبهه     
 انجـام  احوال تجهيزات و نفـرات دشـمن، ايـدة       جنگ و همچنين اوضاع و      

ـ نامنظمـ چريكي  عمليات  كنـد و بـا اينكـه انجـام جنـگ        را مطرح مـي  
رسد كه چون   او به اين نتيجه مي اي نيست،   باز كار ساده   چريكي در دشتِ  

آينـد، بايـد از ايـن         نيروهاي عراقي در سنگرها مستقر شده و بيرون نمـي         
بـا  .  را از سنگر بيرون كشيد و به آنهـا ضـربه زد           ان آن ه،ضعف استفاده كرد  

 ـ   پايگـاه عمليـات نـامنظم   ،شـود در دشـت عبـاس    او موفق مي  يده،اين ا
ـ چريكي  ايجاد كنـد و سـپس بـا اسـتفاده از اطالعـات نيروهـاي بـومي،         
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هـا     كيلـومتر درون رمـل     40دهد كه گـاه حـدود       هاي دوربرد انجام      گشتي
ها،   رسد و با كمين زدن به عراقي         نيروهاي عراقي مي   ةپيش رفته و به عقب    

 »دادبـين «اميـر سـرتيپ   . گيـرد  ي از آنـان را بـه اسـارت مـي     تعداد زيـاد  
 ةشهيد آبشناسان صدمات زيادي به نيروهاي عراقـي در منطقـ          «: گويد  مي

 ؛هـاي بـسيار ارزشـمندي انجـام داد           و شناسـايي   كـرد عبـاس وارد      دشت
هـاي    گشاي بعـضي از عمليـات       هها، را   اي كه خيلي از اين شناسايي       گونه  به

  1.» ما شدگستردة

  
   در مقابل دشمنواكنشرعت عمل و س

 منتظر غفلت و اشـتباه       لحظه  دشمن كه هر   بادر ميدان نبرد و مبارزه      
 خود سستي نشان دهـيم، دشـمن از فرصـت           ازاگر درنگ كرده و        ماست،

 و  كـنش  بايد انجام هر     همين دليل  به ؛كند  استفاده كرده و ما را تهديد مي      
ــا واكنــشي ــسا . قــت باشــد اتــالف وكمتــرين ســرعت و نهايــت ب چــه ب
هاي فرماندهان و سـرعت عمـل         گيري  هايي كه تحت تأثير تصميم      عمليات

 به موفقيت تبديل شـده و قـدرت ابتكـار عمـل از              ،آنان در اجراي تصميم   
   از حـضور ذهـن،     واكـنش  و   كـنش  زيرا سـرعت      ؛دشمن گرفته شده است   

شــهيد . گيــرد اطالعــات و آگــاهي و هوشــياري فرمانــده سرچــشمه مــي 
هاي نامنظم در جنوب، به دستور        سان پس از تشكيل پايگاه عمليات     آبشنا

 ةبـه منطقـ  ـ فرماندة وقت نيـروي زمينـي ارتـش ـ      »ظهيرنژاد«سرلشكر 
كردستان كه درگير جنگ با عناصر ضدانقالب از يـك طـرف و نيروهـاي               

 بـه ايـن     ،رود و با بررسي اوضـاع آن منطقـه           مي  ،عراقي از طرف ديگر بود    
فرماندهان .  شودآغازكه بايد هرچه زودتر علمياتي در آنجا        رسد    نتيجه مي 

ند كه اگر در كردستان عملياتي را آغـاز كنـيم،      بودمعتقدحاضر در منطقه    
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تري خواهيم داد و بهتر است وضعيت به همين ترتيب باقي             تلفات سنگين 
ما توانـايي   « :گويد   اما آبشناسان مي   ند تا تكليف ما با عراق روشن شود؛       بما
 منطقه را از وجود عناصـر ضـدانقالب          يم كه همزمان با جنگ با عراق،      دار

 شـهدا و    ةتيـپ ويـژ       با تأكيـد و اصـرار او،        نيز  و سرانجام  »پاكسازي كنيم 
 از  ،با تلفيق سـپاه و ارتـش        همرزمان شهيد آبشناسان و شهيد بروجردي،     

 ضربتي هم از سنندج وارد      يوارد عمل شده و گروه     1سردشت و پيرانشهر  
  تواننـد در مـدت سـه مـاه،           نيروهاي ايران مـي    كه در نتيجه  شود    ل مي عم

اميـر سـرتيپ    . ضد انقالب را به داخل خـاك عـراق فـراري دهنـد            عناصر  
قـدر   آن ،و بـا ارزش   اين كار بسيار مهـم       ،در آن زمان  «: گويد   مي »اديبي«

 كـه بـا     ،رهبـر كوبـا       شـد كـه فيـدل كاسـترو         واقـع  مـؤثر براي كشورمان   
كي به قدرت رسيده بود، درمورد اين كار نيروهاي نظـامي           هاي چري   جنگ

من عظمت انقالب شـما را قبـول        : كشورمان به نمايندگان ايران گفته بود     
ـ        شما كار بزرگي انجام داديد و بـا آمريكـايي         . دارم  را  انهـا جنگيديـد و آن

 كردسـتان امنيـت     ةبـه منطقـ   چگونه   اما به من بگوييد كه       ؛بيرون كرديد 
  2.»تر از پيروزي انقالب شماست ار شما براي من مهميد؟ اين كداد

  

  ، جسارت و شهامتجرئت
 جـسارت   ،جرئتداشتن     ،افراد داراي نبوغ نظامي   هاي    يكي از مشخصه  

  گيري از شرايط جنـگ،      و شجاعت است تا بتوانند با اتكا به خداوند و بهره          
                                                           

هاي گذشـته در كردسـتان بـه           نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران به دليل تجربياتي كه از عمليات           1
ريـزي كردنـد كـه         با تركيب نيروهاي ارتش و سـپاه، نـوعي عمليـات جديـد را طـرح                 ورده بودند، دست آ 
 پياده و نيز يك 64 لشكر 3و 1هاي اين عمليات با مشاركت تيپ. هاي چشمگيري به دنبال داشت  موفقيت

 90 كردستان و تيپ ويژة شـهدا از سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي ايـران، در محـور                    28تيپ از لشكر    
هاي آلواتان انجام گرفت كه در نتيجة آن كلية  كيلومتري پيرانشهر ـ  سردشت و در منطقة معروف جنگل 

هاي ضد انقالب در اين منطقه به تصرف نيروهاي اسالم درآمد و نيروهـاي ضـد انقـالب بـا دادن             پايگاه
  .دتلفات فراوان، ناگزير به ترك خاك مقدس ميهن اسالمي و فرار به داخل عراق شدن

 .25 ص ،  مدركهمان ٢
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روهاي در ميان ني  روحية آفندي را     كار و با اين     هجوم برند به صف دشمن    
در واقع همين جسارت و شجاعت يـك فرمانـده          .  كنند القاتحت امر خود    

عنوان پلي براي دستيابي نيروهاي نظـامي بـه پيـروزي            در بيشتر مواقع به   
، جـسارت و شـهامت شـهيد آبـشناسان،          جرئـت درخصوص  . كند  عمل مي 

بـاور  «: گويـد    مـي  ه، كه از همرزمان ايشان بود     »محمدعلي صمدي «آقاي  
 ، محـل درگيـري    ةاز آخـرين منطقـ      كيلـومتر  40 اگر بگويم كه  كنيد    نمي

 چون خود ما هـم بـاور        ،كنيد  مطمئن هستم كه باور نمي    . پيشروي كرديم 
توجه به اضـطراب مـا و موقعيـت            بي ]آبشناسان[ اما سرهنگ     ؛كرديم  نمي

عبـاس، سـه     يك كمين در محـور دشـت    در. دشمن تا  آنجا جلو رفته بود      
 بـه عقـب     ه، را اسير كرد   ان نفر از آن   15م و حدود    خودروي عراقي را منهد   

 گـم   تـا   مراقـب بـود     نقـشه  وسيلة  هدر تمام طول راه، سرهنگ ب     . برگشتيم
وقتي برگشتيم و سرهنگ گزارش كـار را ارائـه كـرد، فرمانـدهان              . نشويم

: يكي از افسران جلو آمـد و پرسـيد        . ديگر دهانشان از تعجب باز مانده بود      
شود كه     آخر چطور مي    ؛شوم   متوجه نمي  چ وجه به هي من  ! جناب سرهنگ 

 از دشمن اسير و تلفات بگيريد       ، كيلومتر وارد خاك دشمن شويد     40شما  
و سالم به موقعيت خودي باز گرديد؟ سرهنگ لبانش به خنده بـاز شـد و                

انجام . من يك افسر نيروي مخصوص هستم       اين كار من است؛        :جواب داد 
 نفرات  كمتريندشمن در خاك خودش با      عمليات نفوذي و ضربه زدن به       

ام انجـام     من كاري بيشتر از وظيفـه     .  جزو وظايف اصلي من است      و تلفات، 
  1.»ام نداده

  

  توجه به امر آموزش نيروها
يكي از اركان آمادگي نظامي و توان رزمي نيروهاي مسلح، امر خطيـر             

نـان   از چ  ،هاي ارائه شده    ها و فراگيري آموزش     كسب مهارت . آموزش است 
                                                           

  .42، ص  مدركهمان ١
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 وقــت و هزينــة زيــادي از ،اهميتــي برخــوردار اســت كــه در زمــان صــلح
دهـد و البتـه در زمـان       هاي نيروهاي مسلح را به خود اختصاص مـي          يكان

 در ميـان نظاميـان      ،در ارتبـاط بـا آمـوزش      . كنـد   جنگ نيز تداوم پيدا مي    
قدر در زمـان صـلح عـرق بيـشتري           هچ هر«المثلي معروف است كه       ضرب

از ايـن رو     ».در زمان جنگ خون كمتري ريخته خواهد شـد         ريخته شود،   
تــرين   اصــلي،هــا و تمرينــات رزمــي ريــزي و اجــراي انــواع آمــوزش طــرح

. مشغولي مديران و فرماندهان نظـامي در زمـان صـلح و جنـگ اسـت                دل
هاي نظامي حـائز اهميـت فـراوان          هرچند موضوع آموزش در تمامي حوزه     

 اهميـت   ، نامنظم يها  هاي ويژه و جنگ      عمليات ةاست، اما اين امر در حوز     
   .يابد مضاعفي مي

تـرين نيروهـاي      تـرين و ورزيـده      شهيد آبشناسان كه خود يكي از زبده      
آمد، در روزهاي آغازين جنـگ بـا          هاي نامنظم به حساب مي      ويژه و جنگ  

بررسي اجمالي وضعيت نيروهاي خودي و دشمن، به خوبي دريافتـه بـود             
 از كـارآيي بـااليي      ،نظم عليـه دشـمن متجـاوز      گيري از جنگ نام     كه بهره 

 خـود را بـر      ةوقفـ   هاي خالصانه و بي     رو تالش  برخوردار خواهد بود و از اين     
دسـت آمـده از       به نتايج بـه   با توجه    .اين موضوع اساسي متمركز كرده بود     

 جنگي، بعد از مدتي براي همه مشخص شد كه اين ايده و طرح              اين شيوة 
 است كه ادامه پيدا كند و افـراد زيـادي ايـن             هتربآبشناسان موفق بوده و     

طـور پراكنـده و در         بنابراين آبـشناسان بـه     ة جنگي را آموزش ببينند؛    شيو
 .پرداخت  هاي مختلف به آموزش افرادي كه با او همرزم بودند، مي            موقعيت

دست آمده از    ها و اسناد مكتوب به      نوشته  حتي خودش، با توجه به دست      او
 سازماني  نمودار آموزش آن به افراد،       جنگي و نحوة   ة شيو ايشان، براي اين  

هاي مختلف اداري و پـشتيباني، كميتـه          يك آموزشگاه را كه شامل بخش     
 اطالعات و عمليات، مخابرات، بهـداري،        تكاور و كوهستان، سالح، تخريب،    

هـاي بـسيار      دامه، با موفقيت  ر ا  د .بودهوابرد و آبخاكي باشد، ترسيم كرده       
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هـاي ابتكـاري و خـالق او در           سان در امر آموزش افراد و شيوه      خوب آبشنا 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه     ،  1363در سال     باعث شد تا   اين زمينه، 

خواهـد كـه    بدر آن زمان نيروي جديدي بود، از ارتش جمهوري اسـالمي            
 بـراي ايـن منظـور،       1. سپاه مأمور كنـد     آموزش افراد به   برايآبشناسان را   

سـپاه جهـت     «:كنـد   مضمون به ارتـش ارسـال مـي       اين  اي را با     سپاه نامه 
ب و با سابقه در     هاي نامنظم، احتياج به افراد مجر      اندازي آموزش جنگ    راه

اين امور دارد و با توجه به سـابقه و تجربيـات ارزشـمند آن نيـرو در ايـن        
زمينه و صحبتي كه با جناب سرهنگ صـياد شـيرازي و همچنـين بـرادر                

خواهـشمند اسـت ايـشان را       در ايـن رابطـه شـده،   ]شناسانآب[الذكر    فوق
  2 .»سال مأمور فرماييد  به مدت يك،اندازي اين آموزش به سپاه جهت راه

هـا و فنـون       آبشناسان آموزش نيروهـاي سـپاه را بـا اسـتفاده از روش            
دهد   مناسب و ابتكاري كه همه ناشي از نبوغ نظامي ايشان است انجام مي            

ـ شود تا نيروهاي جمهوري اسالمي ايران اعث ميها ب  همين آموزشو  اعم  
ـ از ارتش، سپاه و بسيج هـاي    بتواننـد بـه كمـك سـاير عوامـل، پيـروزي       

ـ شـهيد بروجـردي  . هاي مختلف به دست آورنـد  درخشاني را در عمليات   
ـ مقام قرارگاه حمزه سيدالشهدا قائم  آبشناسان را اسـتاد خـود در امـر      نيز 

او    راي او احترام خاصي قائل بوده و در بين سپاهيان،         خوانده، ب   آموزش مي 
ــ  ــوان نابغ ــه عن ــي ةرا ب ــي م ــامي معرف ــرده اســت  نظ ــوزش3.ك ــا و   آم ه

 درهـاي داخلـي كردسـتان     هاي شـهيد آبـشناسان در عمليـات      ريزي  طرح
هـاي چـشمگير رزمنـدگان        نقش اساسـي در پيـروزي      61 تا   59هاي    سال

  .ستكبار ايفا كرد عليه عوامل مزدور اهاسالم در اين خط

                                                           
 . موجود است»شير صحرا«تصوير اين اسناد در آخر كتاب  ١
  .همان مدرك ٢
  .72، ص مدركهمان ٣
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   پيشدستانهشكن و حملة هاي خط ريزي عمليات رحط
طوركلي براي سلب ابتكار عمل از دشمن و جلوگيري از قرار گرفتن              به

او در يك وضعيت تاكتيكي برتر و سرانجام انهدام دشمن با اجراي هجـوم              
هـاي    خردكننده و شديد در زمان و مكان مناسب، الزم است كه عمليـات            

. ريزي و اجـرا شـود   طرح   نه و پيشدستانه توسط فرماندهان جنگ،     غافلگيرا
راي نبـوغ نظـامي و ابتكـار عمـل           كه در حد توان فرماندهان دا       را اين امر 
 از جملـه    ؛هاي آبشناسان مشاهده كرد      در اقدامات و فعاليت    توان   مي ،است

هـاي متعـدد پاكـسازي در كردسـتان توسـط             اينكه پس از انجام عمليات    
دهـد كـه بـراي        و همرزمانش، اين شهيد بزرگوار پيـشنهاد مـي        آبشناسان  

 ايـن   . بايد جنگ به داخل خاك عراق كـشيده شـود          ،حفظ مرزهاي كشور  
 آبشناسان كـه    .گيرد   زيادي از فرماندهان قرار مي     با مخالفت عدة  پيشنهاد  

 با اسـتفاده از نبـوغ         اعتماد و اطمينان كافي داشته است،      ،به اين پيشنهاد  
طرح مفصلي را تهيه كـرده و بـه شـوراي              ربه و تخصص خود،   نظامي و تج  

 مـورد قبـول واقـع       سـرانجام كنـد تـا       برد و از آن دفاع مي       امنيت ملي مي  
با اجـراي ايـن طـرح، كردهـاي       «: گويد   مي »اديبي«امير سرتيپ   . شود  مي

مخالف عراق به نيروهاي ما پيوستند و جنگ با ضد انقالب به داخل خاك      
   1.»عراق كشيده شد

  
  خودباوري

هاي نبوغ نظامي و ابتكار عمل، خودباوري اسـت          يكي ديگر از مشخصه   
هـا و      پـاي گذاشـتن در ميـدان ناشـناخته         كه روحيه، جسارت و شـهامتِ     

هـا و     شـود كـه قـوت        باعـث مـي    ه،ديبخـش   هاي خطير را به انـسان         صحنه
اي كارسـاز در خـدمت        بـديل و سـرمايه      ها، به عنوان فرصتي بي      توانمندي

                                                           
  .25، ص مدركهمان ١



 95 / امير سرلشكر شهيد حسن آبشناسان

 

 شما را    همين باور توانايي،  ... «:  معقتدند )ره(امام خميني .  قرار گيرند  افهدا
منـدي از     باختگي نه تنها موجب عدم بهـره        خود ،و برعكس ... كند  توانا مي 
شـود، بلكـه انـسان را      ها مـي    كارگيري اثربخشي توانايي    ها و عدم به     فرصت

 كـاملي از    ةان نـش  ،ها و اقدامات آبشناسان     بررسي فعاليت  1».كند  ضعيف مي 
تـوان در     هـايي از آن را مـي         است كه نمونـه     خودباوري و اعتماد به توانايي    

هاي نامنظم، ورود به كردسـتان و تـصميم بـه جنـگ                جنگ ةانتخاب شيو 
 خـاك   بـه همزمان با عناصر ضدانقالب و نيروهـاي عراقـي، تـصميم ورود             

  . مشاهده كرد...عراق و
  

  از خودگذشتگي، ايثار و شجاعت
هـاي     از خودگذشـتگي و شـجاعت، انجـام طـرح          ةداشتن روحيـ  بدون  

 زيـرا افـراد ترسـو و    پذير نيست؛  امكانهور نبوغ نظاميابتكاري و بروز و ظ    
 ورود به خطوط مقدم، سـنجيدن       جرئت هرگز   ،نفس پايين  داراي اعتمادبه 

 را   و شـجاعت   روحية ازخود گذشـتگي   . اوضاع و ارائه طرح و ايده را ندارند       
 مشاهده كرد كـه همـواره در        وضوحتوان به      آبشناسان مي  در وجود شهيد  

طـور   بـه هاي اصلي و خطوط مقدم جنـگ حـضور داشـته اسـت و                 صحنه
يت با آنكه فرماندهان با مستقر شدن در سـنگرهاي امـن بـه هـدا              معمول  

 اولين افرادي بوده كـه بـه قلـب نيروهـاي            پردازند، او از جملة     عمليات مي 
  .زده است دشمن مي

 سرافراز و رشيد اسالم نيز حاكي از شجاعت         ةدت اين فرماند  نحوة شها 
 بـا اجـراي عمليـات       1364 در سـال  . و جسارت وي در ميدان نبرد اسـت       

  او  به هنگام پاتك نيروهاي عراقي،      و  در شمال غرب ميهن اسالمي     »قادر«
 به دشمن   اننيروي ضربت خود را وارد عمل كرده و خود نيز پيشاپيش آن           

                                                           
  .193ـ194صص  ،14 نور، ج ةصحيف ١
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مـورد اصـابت تيـر      » سرسـپندار «ن اثنـا و در ارتفاعـات        تازد كه در ايـ      مي
شـهيد آبـشناسان تنهـا      . رسد  مستقيم دشمن قرار گرفته و به شهادت مي       

هاي نبرد و با تيـر مـستقيم           لشكري است كه در خط مقدم جبهه       ةفرماند
  .دشمن به شهادت رسيده است

و روح اين امير سرافراز ارتش اسالم شـاد و يـاد و خـاطرة او جاودانـه                  
  .گرامي باد
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   مصطفي اردستانياميرسرلشكرخلبان شهيد

  »چابك چون عقاب«
  

آباد از توابع  در روستاي قاسم 1328 مصطفي اردستاني در سال
تحصيالت ابتدايي و متوسطه را . شهرستان ورامين ديده به جهان گشود

 به ،1348  پس از اخذ ديپلم در سالودر شهرستان ورامين گذراند 
عنوان سپاه دانش در   خدمت سربازي را به او. اعزام شدخدمت سربازي

پس از انجام خدمت سربازي، در  و يكي از روستاهاي اسفراين انجام داد
 گذراندن مقدمات و با وارد دانشكدة خلباني نيروي هوايي شد 1350سال

 تكميل دورة خلباني به كشور آمريكا اعزام برايآموزش پرواز در ايران، 
و با   دانشنامة خلباني به ايران بازگشتدريافت پس از اردستاني. شد

عنوان خلبان  دومي در پايگاه چهارم شكاري دزفول به درجة ستوان
گيري انقالب شكوهمند  با اوج .مشغول خدمت شد» 5ـ اف«هواپيماي 

 بود كه در به ثمر ي نخستين خلبانانو جز،اسالمي و حتي قبل از آن
 نيروي هوايي نقش بسزايي كاركنان كردن رسيدن انقالب اسالمي و آگاه

   .داشت
 اقدام به ش اردستاني پس از انقالب با جمعي از همكارانمصطفي

كرد كه حاوي مطالب » مخلصين«انتشار يك نشرية درون گروهي به نام 
ه و  محدود، بسيار جالب توجباوجود شمارگاناعتقادي و فرهنگي بود و 

عنوان افسر خلبان   به1359  در سالاو . مؤثر بودكاركنانسازي  در آگاه
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شكاري در پايگاه شكاري تبريز مشغول به خدمت بود كه جنگ تحميلي 
هوايي   در روز حملةاردستاني  اينكه باوجود .عراق عليه ايران آغاز شد

 خيلي سريعبرد،  دشمن به خاك ميهن اسالمي در مرخصي به سر مي
 پروازهاي جنگي خود را ،خود را به پايگاه مربوطه رساند و از روز بعد

 در پايگاه پنجم شكاري ةعنوان فرماند  به1360  در سالوي .شروع كرد
عالوه بر مسئوليت او . اميديه انتخاب و در اين پايگاه مشغول خدمت شد

 و نسبت به كرد فرماندهي، خود نيز در پروازهاي جنگي شركت مي
...  جانبي از جمله رسيدگي به امكانات زيستي و فضاي سبز وخدمات
  .نيز توجه ويژه داشتپايگاه 

 به سمت معـاون عمليـاتي پايگـاه دوم شـكاري            1363 در سال اردستاني  
  سال انجام وظيفه در ايـن مـسئوليت، در سـال           سه پس از    ومنصوب شد   

 آمـوزش عمليـات نيـروي هـوايي ارتـش جمهـوري             عنوان مدير   به 1366
پس از شهادت سرلشكرخلبان عباس بابـايي        او   .اسالمي ايران منصوب شد   

 معاونـت  ـدار بود، به اين سمت   كه معاونت عمليات نيروي هوايي را عهده
دار ايـن   برگزيده شـد و تـا زمـان شـهادت عهـده      ـعمليات نيروي هوايي  

 اردسـتاني در طـول       مـصطفي  سرلشكر خلبـان   شهيد   .مسئوليت مهم بود  
هاي مـشكل بـود و بارهـا اتفـاق            همواره داوطلب مأموريت   جنگ تحميلي 

 بدون شك   .برد  بار به خاك دشمن حمله مي      افتاد كه در يك روز، هفت       مي
 1724 پرواز برون مرزي بر فـراز خـاك دشـمن و              سورتي 400 او با انجام  

ساعت پروازهاي مختلف در خاك ميهن اسالمي، يكي از قهرمانان جنـگ            
 سـرانجام در     و دين بار تا مرز شهادت پيش رفـت       آيد كه چن    به حساب مي  

 فقيـد   ةهمـراه فرمانـد    هوايي به   اثر سانحة   بر 1373 تاريخ پانزدهم دي ماه   
ــشكر  ــوايي، سرل ــروي ه ــر از   شهيدني ــن ديگ ــد ت ــتاري و چن ــصور س  من

  .شتافتاش رسيد و به لقاء معبود  همرزمانش، به آروزي ديرينه
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  ، شجاعت و جسارت جرئت
، جرئـت  داشـتن    ،هاي الزم براي نبوغ نظـامي       ترين مؤلفه  يكي از اصلي  

 دلير ارتش اسالم از آن برخوردار       ةشجاعت و جسارت است كه اين فرماند      
  ـ  سابق نيروي هوايي ارتـش ة فرماندـ» حبيب بقايي«سرتيپ خلبان . بود
 به حدي جسور و شجاع بود كه غير از خدا از هيچ             ]اردستاني[«: گويد  مي

نظيـر را بـا حمـالت         هاي سـخت و كـم       تمام مأموريت . تچيز هراس نداش  
هاي شمال و شـرق عـراق و منـاطق حـساس و حيـاتي                 درپي به پايگاه    پي

در . رسـيد   ها هيچ كـس بـه پـاي او نمـي            در انجام مأموريت  . داد  انجام مي 
ار و در صف مقدم بود و به سايرين نيـز روحيـه               د  ها هميشه پرچم    عمليات

حتـي بعـضي از روزهـا    ... كـرد  ان داشت دريغ نمي   هرچه در تو  از  داد و     مي
سـرتيپ خلبـان     1».داد  پنج بار مواضـع دشـمن را مـورد هـدف قـرار مـي              

گفت من    شهيد اردستاني همواره مي   «: گويد   نيز مي  »محمدتقي جديدي «
وظيفــه دارم پيــشاپيش ســايرين حركــت كــنم تــا مشكالتــشان را       

اي از ايـن   ان خاطره ضمن بي نيز   »علي غالمي «همچنين سرتيپ   2.»دريابم
 8 اي از انجام عمليـات والفجـر        يك هفته «: گويد  چنين مي شهيد واالمقام   

 سياه رنگ همه جـا را پوشـانده و          يگذشته بود كه هوا متالطم شده و ابر       
 ، سـاعت هـشت صـبح       در . منطقه را زير شالق خود گرفته بـود        همةباران  

 صـبح   30/10 عتاي را آغاز كردند و حدود سـا         نيروهاي عراقي ضد حمله   
 سد دفاعي ما رخنـه كـرده و         ةبود كه خبر رسيد نيروهاي دشمن در ميان       

 خطرناكي براي نيروهـاي     بسياروضعيت  . اي نفوذ كنند    اند از نقطه    توانسته
ـ خودي در خط مقدم ايجاد شده بود و مسئوالني كه در قرارگـاه زمينـي     

ـ قرارگاه شهيد همت كردنـد كـه     بودند، با اصرار زيـادي درخواسـت مـي    
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در آن زمان مـن     .  آنها را بكوبد   ةنيروي هوايي هواپيما بفرستد و نوك حمل      
ـ به اتفاق شهيد بابايي و شهيد اردستاني در قرارگاه رعد   ـ  پايگاه اميديـه  

 در مقابـل     دار بـود،    شهيد بابايي كه مسئوليت عمليات نيرو را عهده       . بوديم
بـه هـيچ    ي،   جـو   شرايط بدِ   در اين   كه گفت  پافشاري مسئوالن قرارگاه مي   

 چنين امري ممكن نيست و احتمال اينكـه هواپيمـا در ايـن شـرايط          وجه
. توانيم چنين خطري را بپذيريم       نمي . خيلي زياد است   ،جوي سانحه ببيند  

اش را بـراي انجـام ايـن          شهيد اردستاني كه شاهد مكالمـه بـود، آمـادگي         
بـه هرحـال    ... ورزيـد   ولي شهيد بابايي مخالفـت مـي       ؛مأموريت اعالم كرد  

چون اصرار مسئوالن بيش از اندازه        شهيد بابايي به رغم اينكه موافق نبود،      
   1.»بود، اذن مأموريت را به شهيد اردستاني داد

شود كه بـا شـجاعت و جـسارت            اردستاني موفق مي   ،در اين مأموريت  
 در. دنظر را بمباران كند و به پايگاه بازگرد         مورد ة منطق ، به تنهايي   و تمام

 در    قدرت دروني و ايماني خود،     ، جسارت ،واقع شهيد اردستاني با شجاعت    
كه يكان رزمي درحال هزيمت و فروپاشـي         بدترين شرايط رزمي و درحالي    

 نبرد را در افراد زنده كرده و پلي براي دسـتيابي بـه موفقيـت                ، روحية بود
  .شود مي

  
  خلق تاكتيك جنگي جديد

 اردستاني در حمالت هوايي كه ناشي از        هاي شهيد   يكي از ابتكار عمل   
 بــر اســاس. اســتجنگــي جديــد  تاكتيــك ابــداعنبــوغ نظــامي اوســت، 

هايي كه شهيد اردستاني و همرزمانش از فرماندهان آموزشي خود            آموزش
بـراي ايـن    كه  با نوع خاصي از بمب بود        ، بودند، بمباران از ارتفاع باال     ديده

گرفتنـد و سـپس بـراي          بايد اوج مي   ابتدا يعني   ارتفاع مناسب بوده است؛   
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شده كه بـه وضـوح در         اين تاكتيك باعث مي   . كردند  انهدام هدف اقدام مي   
 خـوبي  ةديد رادارهاي زميني دشمن قرار بگيرند و هواپيماهاي آنان، طعم        

بـر سـر ايـن موضـوع و حـوادث          .  عراق باشـند   »6سام  «هاي    براي موشك 
گيـرد و     بحث و بررسي صورت مي    افتد، بين خلبانان     ميناگواري كه اتفاق    

ــان را در     ــي از خلبان ــدهي گروه ــه فرمان ــتاني ك ــهيد اردس ــرانجام ش س
تاكتيك جديدي به افراد آموزش داده      هاي مختلف برعهده داشت،     عمليات

 دور بـراي  به اين صـورت كـه خلبانـان در حمـالت خـود،       كند؛   مي  و اجرا 
دي داشـته و     عـراق كـه بـرد زيـا        6هـاي سـام       ماندن از تيـررس موشـك     

ايين ارتفاع پ    دادند،  راحتي مورد هدف قرار مي     هواپيماها را در ارتفاع باال به     
همچنـين در    1.كنند تـا در بـرد رادار دشـمن قـرار نگيرنـد              را انتخاب مي  
 بمباران سـد و نيروگـاه بـرق اسـتان           براي، مأموريتي   1365رمضان سال   

شود  مرزمانش ابالغ مي   عراق از سوي ستاد نيرو به اردستاني و ه         »دوكان«
 بـوده اسـت؛   » 4ـ اف« مختص هواپيماي    ،كه نوع بمباران در اين مأموريت     

ـ بايــد از روش الوبمبينــگ زيــرا   اســتفاده  ـ  بمبــاران از ارتفــاع پــايين 
درصورتي كه شهيد اردستاني و همرزمانش داراي هواپيمـاي           ؛  اند  كرده  مي

تاب راهنماي ايـن هواپيمـا    در ك،روش اين  اند و استفاده از      بوده »5 ـاف  «
 در ايـن زمينـه    » محمـدتقي جديـدي   «سـرتيپ خلبـان     . ذكر نشده بـود   

شهيد اردستاني با اينكه مـسئوليت مهمـي را در             «:كند  اي بيان مي    خاطره
دار بود، خود را به پايگاه تبريز رساند تا در اين عمليات              عمليات نيرو عهده  

 »5 ـ اف  «بـا هواپيمـاي      »الوبمبينـگ « در واقـع روش      .ويژه شركت كند  
، اني به دليل پايين بودن درصد خطر      مجاز بود كه شهيد اردست      غير يروش

هاي بسياري حاصل      با به كارگيري اين روش، موفقيت      .به كار گرفت  آن را   
  اع ـت سال دف زرين هشةشد و بدين شكل افتخارات بس بزرگي به كارنام
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   1.»مقدس ملت شريف ايران افزوده شد
  

  موانع طبيعي و مصنوعي محل عملياتغلبه بر 
بيـست و دوم آبـان مـاه         عراق در تاريخ     »چومان«در حمله به پادگان     

 با توجـه بـه      ، كه اردستاني فرماندهي اين عمليات را برعهده داشت        1359
يعنـي در      ،بـوده  موقعيـت خاصـي       در اينكه اين پادگان از نظر جغرافيايي     

ترسـي و حملـه بـه آن نبـوده،          راحتـي امكـان دس      كه به  قرار داشته جايي  
او قبل از همه چيز به      . پردازد  انديشي درخصوص آن مي     اردستاني به چاره  

 پادگان را با چشم خود ديـده بـود و           ،پيش از اين  سراغ يكي از افرادي كه      
 ؛كنـد   رود و بـا او صـحبت مـي           مـي  ه اسـت  آشنايي كاملي به منطقه داشت    

كند و تاكتيـك      را سؤال مي   دقيق آن    مختصاتسپس از پيرانشهر با تلفن      
: گويد  ايشان در خاطراتش مي   . كند  ريزي مي   اي خاص طرح    گونه حمله را به  

اي به عمق خاك دشمن نفوذ        تاكتيك حمله طوري بود كه بايد تا فاصله       «
. بـرديم    حمله مي  ان از پشت سر به آن     ، سريع يكرديم و سپس با گردش      مي

افلگيري كامل دشمن انجام    شد تا عمليات در غ      اين نوع تاكتيك باعث مي    
ـ           نـوعي گمراهـي       رفتـيم،    مـي  انشود و چون از سمت مخالف به طـرف آن

ماي خـودي اسـت يـا       يخواستند بفهمند هواپ    برايشان در برداشت و تا مي     
سـپس اردسـتاني و   ؛ »گشتيم ما كار خودمان را انجام داده و برمي         دشمن،  

از نبوغ نظـامي و     همرزمانش با موفقيت كامل و طبق نقشه كه همه ناشي           
هاي مستقر در پادگان چومان را  ابتكار عمل چنين فرماندهاني است، تانك

  .گردند به پايگاه خود باز مي، بمباران و منهدم كرده
 ايـن   .پـردازيم   مـي اي از خود شهيد اردسـتاني          ذكر خاطره  در ادامه به  

يباني پروازي براي پشت      دسته ة فرماند ،8شهيد بزرگوار در علميات والفجر      
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از نيروهاي عمل كننده بوده و در روزهـاي سـوم و چهـارم عمليـات كـه                  
 پيشروي نيروهاي ايران را سد كـرده بودنـد، نـزد سـردار              ،نيروهاي عراقي 
ـ فرمانده وقت نيـروي زمينـي سـپاه پاسـداران     ـ  رحيم صفوي رود و   مـي  

پـس از  . دهـد   بمباران و انهدام نيروهاي دشـمن ارائـه مـي   برايطرحي را   
افقت با اين طرح، شهيد اردستاني فرماندهي دسته پـروازي را برعهـده             مو

و در  ا. رسـاند   گرفته و مأموريت خود را بـا موفقيـت كامـل بـه انجـام مـي                
ناگهـان در   . با سرعت زياد از ارونـدرود عبـور كـردم         «: گويد  خاطراتش مي 

عمق ده كيلومتري خاك عراق، موشكي به هواپيمايم چنگ كشيد و باك            
كـنم تـا     فكر نمـي  . واپيما كنده شد و به سر بال هواپيما چسبيد        مركزي ه 

اين حالت شروع كردم به     با ديدن   . اي اتفاق افتاده باشد     اآلن چنين حادثه  
 كمـك   )ع(و از خـدا و اهـل بيـت        » ...و جعلْنا مِن بين ايديهم     «خواندن آية 

م يـا   در اين فكر بودم كه بيرون بپر      . هاي خود را رها كردم      خواستم و بمب  
در همـين افكـار دسـت و پـا         .  خارج شده بـود    ]من[هواپيما از كنترل    . نه
   .»زدم كه ناگهان حس كردم هواپيما در كنترل من است مي

 شـهيد اردسـتاني بـا ابتكـار عمـل و نبـوغ              ،در اين موارد كه ذكر شد     
هـاي خلبانـان كـشور جلـوگيري و           از متوقف شدن عمليـات      نظامي خود، 

در واقع . دكن  به دشمن را با تغيير تاكتيك فراهم مي  هاي ضربه زدن    زمينه
با توجه به اينكه برتري تاكتيكي، تابعي از توانمندي در نوآوري و پاسـخي         
سريع، هوشمندانه و خالقانه به نيازها است، شهيد اردستاني با خالقيت و            

. آورد  ابتكار عمل خود، موفقيت را براي خود و همرزمانش به ارمغـان مـي             
دهد كه خالقيت، اكسيري است كه        به گذشته و حال نيز نشان مي      نگاهي  

كيمياگران عصر حاضر به مدد آن، آينده را خلق و پايايي و پويايي خويش 
 ابتكار عمل و توان گفت كه خصيصة ه بيان ديگر ميب 1.كنند را تضمين مي

                                                           
 .40؛ ص)ها و كاربردها مفاهيم، نظريه(رضائيان، علي، مديريت رفتار سازماني  1
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 از هاي موفق را اي نبوغ نظامي در هر فرمانده، قهرمانان را از ترسوها، حرفه
سازد و  ها و فرماندهان كامياب را از فرماندهان سرگردان متمايز مي ناموفق

  .اثر شگرفي بر كارايي فرمانده و افراد تحت امرش دارد
شهيد اردستاني به همراه شهيد ستاري و ساير همرزمان فداكارش در     

 سقوط هواپيماي نيروي هوايي ارتش جمهـوري اسـالمي ايـران در             حادثة
يادش گرامي  .  به درجة رفيع شهادت نايل آمد      1373دي ماه   م  پانزدهروز  

  .و راهش پر رهرو باد
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  شيروديقربان اكبر  علي  شهيدخلبان اميرسرتيپ

  » بالگرد در جهان باركورددار باالترين ساعت پرواز جنگي«
  

 در شيرود تنكابن بـه      1334  سال شيرودي در دي ماه   قربان  اكبر   علي
  و رستان را در تنكـابن پـشت سـر گذاشـت          ي و دبي  دوران ابتداي . دنيا آمد 

با اتمـام    . به تحصيل خود ادامه داد     ،سپس راهي تهران شد و همراه با كار       
 مقــدماتي ة وارد ارتــش شــد و دور،1351 تحــصيالت متوســطه در ســال

 كبـرا را در  بـالگرد  ة سـپس دور  او.خلباني را در تهـران بـه پايـان رسـاند          
 .التحـصيل شـد   يـاري فـارغ    سـتوان ةرجـ  و بـا د   طي كـرد  پادگان اصفهان   

با كشوري    به كرمانشاه رفت و    ، پس از سه سال خدمت در ارتش       شيرودي
ـ ؛و چند نفر ديگـر آشـنا شـد         طـوري كـه بيـشترين اوقـات را بـا آنـان        ه ب

جملـه   شـيرودي از     ،ات انقـالب اسـالمي    مبـارز  با اوج گـرفتن      .گذراند مي
 ت و به دستور حضرت امام     ي بود كه به صفوف راهپيمايان پيوس      هاي  ارتشي
  و  خارج شد   از پادگان   او نيز  ،ها  مبني بر فرار سربازان از پادگان      )ره(خميني

  . درصدد تشكيل گروهي چريكي برآمد
ـ      با پـيش   ، پيروزي انقالب  با شروع وقايع پس از     رد مـسلمان   مرگـان كُ

 و سپس با تشكيل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، بـه سـپاه             دهمكاري كر 
 شيرودي و چنـد     ،زماني كه جنگ كردستان آغاز شد      .ور پيوست غرب كش 
و چنان جنگيـد كـه شـهيد دكتـر          ا .خلبانان وارد جنگ شدند    از تن ديگر 
ناميـد و شـهيد       درخشان جنگ كردستان مي    ةچمران او را ستار   مصطفي  
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هـا و ارتفاعـات آربابـا،         فالحي نيز او را ناجي غرب و فاتح گردنـه          سرلشكر
   .كرد پايگاه ابوذر معرفي مي  دشت ذهاب و،دراز، ميمك بازي

بـه   را در جهـان      ي با بالگرد  شهيد شيرودي باالترين ساعت پرواز جنگ     
 مـورد   300 بار سانحه و بـيش از      40 حدودو با   ا. نام خود ثبت كرده است    

وي بارهـا هنگـام      .جنگيد سرسختانه مي هم   باز   ،شبالگرداصابت گلوله به    
  حـالتي دارم هماننـد يـك نفـر         ،كـنم  از مـي  وقتي كه پرو  «: گفت پرواز مي 

كـنم كـه بـه       هرلحظـه فكـر مـي     . رود عاشق كه به طرف معشوق خود مي      
 ؛رسـم  شوم و به آن آرزوي قلبي كـه دارم مـي           تر مي  معشوق خودم نزديك  

 بـاز   اسـت، بـوده    چند كه پروازم موفقيـت آميـز       گردم هر  ولي وقتي برمي  
كـه بايـد     طـوري   ز آن كنم هنـو    چون احساس مي   ،مقداري غمگين هستم  

  .»خالص نشدم تا مورد قبول دعوت خدا قرار بگيرم
 بـه خلوصـي كـه خواهـانش بـود رسـيد و              سرانجاماكبر شيرودي    علي

 در 1360 و در هـشتم ارديبهـشت مـاه سـال    ا .گفـت لبيك دعوت حق را    
 بـا   ،بالغ دشت ذهاب در حركت بودند      طرف قره  هاي عراقي به   حاليكه تانك 

 از پشت سر ،ه با آنان پرداخت و پس از انهدام چندين تانك   به مقابل  بالگرد
  .مورد اصابت گلوله تانك قرار گرفت و به شهادت رسيد

  
 اسـت كـه     ، از جمله دليرمردانـي    اكبر شيرودي  اميرسرتيپ خلبان علي  

 ،»دراز  بـازي «هاي بلنـد غـرب كـشور ماننـد            هاي او در قله     آفريني  حماسه
  و عـراق    در تـاريخ جنـگ ايـران       ... و »سـرپل ذهـاب   « ،»گـون   دشت الله «

 مخصوص خود بر    هاي  ساس شيوه ار   خلباني كه بارها ب    ؛ه است ماندگار شد 
 را آنانروي مواضع دشمن در نقاط مرزي و داخل خاك عراق پرواز كرد و     

 وارد هـوانيروز ارتـش شـد و تـا           1351او در سال    . به خاك و خون كشيد    
 مختلف خلباني بالگرد كبـرا را بـا         هاي  زمان پيروزي انقالب اسالمي، دوره    

ـ      . موفقيت به پايان رسانيد    هـاي ضـد       گـروه  ةبا شـروع تحركـات خرابكاران
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، او در پايگاه 1357انقالب و نيروهاي عراقي عليه كشورمان در اواخر سال 
هـاي    هوانيروز كرمانشاه مشغول خدمت بود و با پيوستن به ساير سـيمرغ           

ــد شــهيدان   حميدرضــا « و »احمــد كــشوري«هــوانيروز كــشورمان مانن
ة هاي اولي او در همان ماه.  به مقابله با دشمنان متجاوز پرداخت،»سهيليان

هاي مختلف، ركورددار   خود در عملياتةوقف ، با پروازها و حمالت بيجنگ
هـا،     در جهان شد و طي اين عمليات       بالگردبا   باالترين ساعت پرواز جنگي   

  دلير ةبوغ نظامي و ابتكار عمل اين فرماند      اقداماتي انجام داد كه ناشي از ن      
  . استارتش اسالم

 شـهريورماه   31با شروع تهاجم رژيـم بعثـي عـراق بـه كـشورمان در               
، نيروي هوايي عراق در همان ساعات اوليـه، بـسياري از شـهرها و               1359
شهيد شيرودي در پايگاه هـوانيروز  . هاي مهم را مورد حمله قرار داد        پايگاه

اندهي تعـدادي از همرزمـانش را برعهـده داشـت و منتظـر              كرمانشاه، فرم 
صـدر   هاي بني با توجه به سياست   . هاي باالتر بود    صدور فرمان از طرف رده    

به عنـوان جانـشين فرمانـده كـل قـوا در آن زمـان، بـه پايگـاه هـوانيروز                     
 كننـد و    تخليـه تر پايگاه را      شود كه هرچه سريع     كرمانشاه دستور داده مي   

يكـي از همرزمـان     . نـشيني نماينـد      داخلي كشور عقـب    به طرف شهرهاي  
 از ]بـا توجـه بـه ايـن دسـتور         [ شيرودي   ةچهر« :گويد  شهيد شيرودي مي  

انـد كـه       اآلن به مـا دسـتور داده        :شدت عصبانيت گلگون شده بود و گفت      
 توپ هم   ة در حالي كه هنوز يك گلول      ؛تر پايگاه را خالي كنيم      هرچه سريع 

دشمن در سراسـر مرزهـاي مـا در حـال     :  گفت سپس ؛اينجا نيفتاده است  
! نـشيني كنـيم؟     پيشروي است، پس هرجا او پيشروي كرد، ما بايـد عقـب           

 مهمات را با يك راكـت از بـين          ة پادگان، زاغ  ةاند پس از تخلي     دستور داده 
توانيم بمانيم     مي  ولي نظر من اين است كه      ؛ها نيفتد   ببريم تا دست عراقي   

از  هاي خودمان را اين همه مهمات و موشك حيف نيست .و مقاومت كنيم 
بين ببريم؟ ما بايد تـا جـايي كـه امكـان دارد، ايـن مهمـات را روي سـر                     
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شان متوقف شد كه چه بهتر، وگرنه استارت           اگر پيشروي  ؛ها بريزيم   عراقي
پس از اين سخنان،     1 موافقيد؟ ؛كنيم  ها را از اينجا دور مي     بالگردزنيم و     مي
هـاي    گيرنـد و بچـه      رودي تصميم به مقاومت مي     همرزمان شهيد شي   ةهم

ـ ضد تانكـ هاي تاو   طور مرتب، موشك فني به كنند   را سوار بالگردها مي 
و شــهيد شــيرودي و همرزمــانش بــا پــرواز بــه طــرف نيروهــاي مهــاجم، 

» .ريزند  هاي تاو و رگبار توپ بالگردهاي كبرا را بر سر آنان فرو مي              موشك
اين عمليات تا نزديـك غـروب       «  :گويد  مه مي همرزم شهيد شيرودي در ادا    

اگـر از مـا   : گفـت  آفتاب طول كشيد و در پايان آن، شـهيد شـيرودي مـي      
. اي نيـست   مـسئله  ايـم،   توضيح بخواهند كه چرا پادگـان را تخليـه نكـرده          

ممكلـت در خطـر   . ارزش آن را دارد كه بازداشت و يا حتي اخـراج شـويم        
ا شب ورق برگشت و همه  ام ؛اهد شد است و حقانيت ما سرانجام اثبات خو      

ها و نجات يافتن سرپل ذهاب به تهـران    خبر شجاعت بچه  .چيز عوض شد  
هـا را بـراي تـشويق         رسيد و تلفنگرامـي از تهـران آمـد كـه اسـامي بچـه              

زد،  اي كـه در چـشم و دل همـه مـوج مـي             اضطراب و دلهره  . خواستند  مي
يق بـراي مـا اهميتـي       تـشو . دادجاي خود را به دريايي از شـادي و اميـد            

ـ                    نداشت؛   ديم و  ومهم اين بود كه به حقانيـت كـار و راه خـود پـي بـرده ب
 ،آبـاد و كرمانـشاه      سوي شهرهاي مهمي مانند اسـالم      پيشروي دشمن را به   
   2.»متوقف كرده بوديم

در اينجا شهيد شيرودي با توجه به ايمان قوي، غيرت ميهني، آشنايي            
 شـجاعت و  ،اسـتقرار خـود، دليـري     كامل بـا موقعيـت جغرافيـايي محـل          

 ـ نظـامي    سياسـي ةخصوص آگاهي از وضعيت بحراني حـاكم بـر عرصـ    به
توان ناشي از نبوغ نظامي يـك افـسر    ها را مي  اين مشخصه  كه همة  ،كشور

                                                           
 .49 ـ 50 صص سيمرغ،؛،، امير و معصومي، حجتمحمدي شاه ١
 . مدركهمان ٢
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ساز، به مقابله با دشـمن و    موقع و سرنوشت   دانست، با اتخاذ يك تصميم به     
پيـشروي دشـمن بـه خـاك         ختـه، پردابيني    جام عملياتي غيرقابل پيش   ان

در آن روز بـيش از  . كنـد  كشورمان را در همان مرزهاي غربي متوقف مـي        
با توجه بـه ايـن اقـدام         .شوند   دستگاه تانك عراقي به آتش كشيده مي       50

 امكانـات و شـرايط      ةشهيد شيرودي بايد گفت در شـرايطي كـه مجموعـ          
صميم و اقـدام   مناسب و فراهم باشد و ت ...زماني، مكاني، نظامي، سياسي و    

امي و ابتكار عمـل   اي از نبوغ نظ      درجه  يك فرمانده منجر به موفقيت شود،     
اما اگر نقايص و كمبودهايي باشد و شرايط بحرانـي در             تحقق يافته است؛    

اي   نظامي كشور حاكم باشد، در چنين حالتي، اتخاذ رويهـ سياسي  ةعرص
اي   تكار عمل در مرتبـه    نشان از نبوغ نظامي و اب       كه به موفقيت ختم شود،    

   .باالتر است
هايي در ارتفاعات مـرزي و        شود عمليات    كه قرار مي   1359در دي ماه    

منـاطق تحـت     (»مـوش   كوره« و   »گهواره«،  »دراز  بازي«،  »قراويز«حساس  
انجام شود و بخشي از عمليات هوايي آن به شهيد ) تصرف نيروهاي عراقي 

شود، قبل از هرچيز او به مـدد   شيرودي و نيروهاي تحت امرش واگذار مي 
تخصص و نبوغ نظامي خود، به تنهايي در ساعت سه بعد از نيمه شب روز               

آوري اطالعات در منـاطق بـسيار         نهم دي ماه، به شناسايي منطقه و جمع       
او بخشي از راه را بـا بـالگرد         . پردازد  العبور و شرايط بسيار سخت مي       صعب

ان برف و بـوران و كـوالك شـديد          خود پرواز كرده و بخش ديگر را در مي        
پيمايد و با شناسايي منطقه و كسب اطالعات  هاي آن منطقه پياده مي كوه
 شـيرودي و همرزمـانش      ، سپس در همان روز    گردد و   ، به پايگاه برمي   الزم

بـرف  «: گويد يكي از همرزمان شهيد شيرودي مي  . شوند  عازم مأموريت مي  
 يـك   ةخـودش در فاصـل    .  بـود  باريد و هوا گرگ و ميش       هنوز به شدت مي   

 ايـستاد و عمليـات را   ]بـا بـالگردش  [ به حالـت ثابـت     1150 ةمتري از قل  
تـرين    هر لحظه امكان داشت كه نيروهاي عراقي با پيـشرفته         . رهبري كرد 
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اي تـرس و       امـا او ذره    ؛ بالگرد او را بزنند     انواع سالح سبك و سنگين خود،     
هاي بعثي عراق را به راكت و گلوله بالگردها، نيرو. داد ترديد به دل راه نمي

  بستند و زماني كه شرايط الزم براي پيشروي نيروهاي پياده فـراهم شـد،             
 ،سـيم اعـالم كـرد كـه ارتـشيان، سـپاهيان و بـسيجيان                 با بي  ]شيرودي[

نيروهاي عراقي از تـرس و تعجـب        . ها پيش بروند    توانند به سوي هدف     مي
و به فكر پاتـك افتادنـد كـه ديگـر           فلج شده بودند و زماني به خود آمدند         

رسـيد و بـه اجبـار       شـان بـه نتيجـه ن         لـذا ضـدحمله    ؛خيلي دير شده بـود    
 نفر از نيروهـاي عراقـي نيـز بـه اسـارت             600 حدود   نشيني كردند و    عقب

   1.»درآمدند
  بـراي  در اين عمليات نيز شهيد شيرودي به كمك نبوغ نظامي خـود،           

 فرمانده به عمق مواضع دشمن      ريزي و اجراي عمليات، به عنوان يك        طرح
هاي نفوذ به آنها، يك عمليات حـساب      نفوذ كرده و با شناسايي معابر و راه       

 ةدهد و با انهدام نيروها و تجهيزات دشمن، زمين          شده و موفق را انجام مي     
در واقع شهيد شيرودي بـا ايـن        . كند  پيشروي نيروهاي پياده را فراهم مي     

 ؛كنـد   شـكن مـي      اجراي يك عمليات خط    ريزي و   عمل خود، اقدام به طرح    
شناسايي و   -1 رحلةشكن داراي سه م     هاي خط   طور كه عمليات    زيرا همان 

تـصرف جـا     -3عبور از معبر     -2 شكستن خط    برايانتخاب محل مناسب    
شهيد شيرودي نيـز بـا نفـوذ خـود در خطـوط              2است،) سرپل(پاي اوليه   

 شكـستن خـط و      بـراي دفاعي دشمن و شناسايي و انتخاب محل مناسب         
سپس عبور از اين معبر شناسايي شده و انهدام نيروها و تجهيزات دشمن،    

  .كند  نفوذ نيروهاي خودي ايجاد ميبراياي را  جاپاي اوليه

                                                           
 .161 ـ 162 صص ؛پرواز به عرشي اعلي ١
 .2 ص؛زوة آفندسپاه پاسداران انقالب اسالمي، دانشكدة افسري؛ ج ٢
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، فرمانـدهي   1360هاي ارديبهـشت مـاه         يكي از شب   20:30در ساعت 
ستاد هوانيروز، شهيد شيرودي را به فرماندهي تيم آتشي كه قـرار بـود از               

ـ ذ يـك لـشكر زرهـي عـراق    نفو  ، پـشتيباني توپخانـه  ، تانـك 250 شـامل  
دراز و سرپل ذهاب و   به ارتفاعات بازي ـانداز و چند فروند جنگنده خمپاره

با ابالغ اين مأموريـت بـه       . تصرف مجدد آنها جلوگيري كنند، انتخاب كرد      
شهيد شيرودي، او سخنراني مفصلي را بـراي نظاميـان حاضـر در منطقـه            

او در پايـان     :گويـد   يكي از همرزمـان شـهيد شـيرودي مـي         . كند  يايراد م 
 بـراي   ،ام  هايي كـه تـاكنون داشـته        همه مأموريت «: سخنانش چنين گفت  

ـ و اِنَّ اِلـي ( زيرا در پرواز فـردا، مقـصد      ؛آمادگي پرواز فردا بوده است     ك  ربِ
ان ست كـه پايـ    و، ا شود  لق عالم به سوي خدا منتهي مي      كار خ ،   1)الْمنْتَهي

پيوندد و    ا به مطلق هستي مي    محدود را به نامحدود و مقيد ر         را به ناپايان،  
ي را بـه تجلـي      ة بـه سـوي اويـ      دهـد و چهـر       انسانيت را شكل مي    هندسة
دارد و بـه مقـام برتـر از            معـراج گـام برمـي      ةآورد و فرزند آدم بر قل       درمي

فتخـار   يعنـي بـه ا     انـدازد؛    بر سرادق آفرينش لنگـر مـي       رسد و   مالئك مي 
ة پاكـان و صـديقان و       شود و پيوندهاي ناگسستني به هم       شهادت نايل مي  

و مـورد اسـتقبال خوبـان قـرار         ... كنـد      پيامبران و اوصياء پيدا مي     سلسلة
سـپس شـهيد    2».رود گيرد و كوتاه سخن اينكـه بـه عـرش اعلـي مـي           مي

 بامداد هـشتم ارديبهـشت مـاه بـه          5:30شيرودي و همرزمانش در ساعت    
هنگام حركت در پادگان سرپل ذهـاب، بـه         . كنند  ن حركت مي  سوي دشم 
 در بيمارسـتان كرمانـشاه بـستري و         »ابوذر«دهند كه فرزندش      او خبر مي  

 امـا شـهيد شـيرودي بـا آرزوي      ؛حاضر شـود   بالين فرزند    رالزم است كه ب   
در . شـود    سوار بر بـالگرد مـي      ، بيماران و فرزندش   ةشفاي عاجل براي كلي   

                                                           
 .42/ نجم ١
  .185پرواز به عرش اعلي، ص  ٢
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هـا و      شـيرودي و همرزمـانش تعـداد زيـادي از تانـك             شهيد ،اين عمليات 
  امـا در مراحـل پايـاني عمليـات،         را نـابود كردنـد؛     دشـمن    ةنيروهاي پياد 

ناگهان موشكي به     ود،  ب عراق به كلي در هم ريخته        ةدرحالي كه خط حمل     
بــالگرد او برخــورد كــرده و شــيرودي بــه جمــع شــهيدان آســمان ايــران 

 )ره(دت او را بـه حـضرت امـام خمينـي     زمـاني كـه خبـر شـها       . پيونـدد   مي
شـيرودي آمرزيـده     «:فرمايـد    بعد از سكوتي طوالني مـي      )ره( امام دهند،  مي

خداوند آنها  «: فرمودند   درحالي كه درخصوص ديگر شهدا مي      ؛»شده است 
  1.»را بيامرزد

                                                           
  .14هاي سيمرغ، انتشارات سازمان عقيدتي سياسي ارتش، ص بر بال ١
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   احمد كشوري شهيدخلباناميرسرلشكر

  »هاي سخت مرد ميدان«
  

. اي متوسـط بـه دنيـا آمـد           خانواده  در 1332احمد كشوري در تيرماه     
و » كيـاكال  «هايدبـستان و سـه سـال اول دبيرسـتان را در شـهر      دوران

روستاهاي محروم شمال و سه سال آخر را در دبيرستان           از» سرپل تاالر «
اي كه داشـت، دوران       العاده  استعداد فوق  خاطر به. بابل گذراند شهر  » قناد«

وي ضـمن تحـصيل،   . رسـاند   پايـان  عنوان شاگرد ممتاز بهاتحصيلش را ب 
 داد و در اغلـب      هـاي ورزشـي و هنـري نـشان مـي             زيادي به رشـته    ةعالق

بـسيار عالقـه     مـذهبي نيـز      هـاي   فعاليـت به  . كرد  مسابقات نيز شركت مي   
 و با صداي پرسوز خود به مجالس و مراسـم مـذهبي شـور خاصـي              داشت  

روي تحقيـق و     در اين فكر بود كـه اسـالم را از            احمد هميشه  .بخشيد  مي
  .مطالعه بپذيرد

 ،مطالعاتش را وسعت داد و تا هنگـام اخـذ ديـپلم            در دوران دبيرستان  
وضـعيت سياسـي جهـان نيـز        ة  هـايي دربـار     عالوه بر كتب مذهبي، كتاب    

ــه  ــيمطالع ــر م ــتان  . دك ــر دبيرس ــال آخ ــشوري در س ــا دو نك ــر ب   ازف
ز مـذهبي زد و بعـد ا   ـ  هـاي سياسـي   ، دست به فعاليـت يشاه يهمكالس

هـاي     ولـي بـا توجـه بـه هزينـه          ؛شد  دانشگاه    ورود به  ةگرفتن ديپلم، آماد  
كـشوري  . دشـ به دانشگاه منصرف    ن   و محروميت مالي، از رفت     سنگين آن 
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 خلبـاني  هـاي تعليمـات    دوره  و شـد   ارتـش   هـوانيروز   وارد 1351در سال   
  .رساند را با موفقيت به پايان» رنجر جت«و » كبرا«هاي بالگرد

، جان بر كف و دلير، براي       پس از آن  ش از انقالب و چه      كشوري چه پي  
كرد  ميشركت  ها  تظاهراتبيشتردر . اعتالي اسالم ايستاد و مقاومت كرد

اي بـه خـواب رود، بـا چـاپ            هـا را بـدون آنكـه لحظـه          و بسياري از شـب    
در تظـاهرات كتـك       با آنكه چنـدين بـار      .امام به صبح رساند    هاي  اعالميه

اين «: گفت  كرد و مي    از آن حادثه ياد مي      شوق عجيبي  خورده بود، ولي با   
من شادم از اينكه    . شيرين بود  باتومي كه من خوردم، چون براي خدا بود،       

در زمـان  » .پروردگـار  توانم قدم بردارم و اين تـوفيقي اسـت از سـوي    مي
و آمـاده كردنـد      عليـه او   را   يي، با چند تن از دوستانش طرح كودتا       بختيار

قرار بر اين شد كـه طـرح بـه          .  بردند ) ره(برادر امام »  پسنديده اهللا  آيت«نزد  
ــشان اجــرا )ره(نظــر امــام خمينــي  .د شــو برســد و درصــورت موافقــت اي

 بهمن  22 باكي امت، انقالب اسالمي در      خوشبختانه با هوشياري امام و بي     
» فالحـي  «سرلـشكر  شـهيد    .د و ديگر احتياجي به اين كار نـشد         ش پيروز
چنـان از     داخلـي  هـاي   درگيرياو از همان آغاز     «: گفت مي كشوري ةدربار

يك بـار   . ناكردني است    لياقت و شجاعت نشان داد كه وصف       ،خود كياست 
 ولـي او بـه فـضل        ؛ش سوراخ سـوراخ   بالگردشدت زخمي شد و      خودش به 

 در زمان جنگ هم دست .را به مقصد رساندبالگرد الهي و هوشياري تمام، 
تـوان در     روزي او را مـي      شـبانه  هـاي    تـالش  ةداشت و ثمـر     از ارشاد برنمي  

 ن شهيد سـهيليان و شـهيد شـيرودي        وچهمپرورش عقيدتي شيرمرداني    
احمـد  : كرد   از كشوري اينچنين ياد مي     هيد شيرودي متواضعانه  ش. دانست

  .»استاد من بود
، احمـد در انتظـار آخـرين عمـل          پس از تهاجم رژيم عـراق بـه ايـران         

 امـا روز بعـد از       ؛اش بـود    تـركش از سـينه      براي بيـرون آوردن    اش  جراحي
بودند كه بماند و پس      به او گفته  . شنيدن خبر تجاوز صدام، عازم سفر شد      
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خطـر   وقتـي كـه اسـالم در      «: و جواب داده بود   ا جراحي برود، اما     عملاز  
چـون گذشـته،    همبه جبهـه رفـت و       » .خواهم  باشد، من اين سينه را نمي     

هاي غرب كشور را به گورستاني از         بانطوري كه بيا   به سلحشورانه جنگيد؛ 
ه و با تمام قدرت و او بدون وقف. دكرتبديل  ها و نفرات مزدور دشمن تانك

از همـه زودتـر و از همـه           پروازهاي سـخت و خطرنـاك را       .كوشيد  قوا مي 
 هـايي كـه در شـكار تانـك آفريـده بـود،        حماسـه .داد بيشتر انجـام مـي  

  . نشدني است فراموش
 درگـاه   مـورد قبـول    15/9/1359روز    در ة او سرانجام  هاي شبان   نيايش

ـ كـه از يـك مأموريـت بـسيار مـشكل      د و در حـالي شـ احديت واقع  امـا    
ـ پيروزمندانه  نـابرابر و  ةحملـ  ايـالم مـورد  » اينـ تنـگ ب «گشت، در   بازمي 
 ش در اثـر   بـالگرد كـه     در حـالي    و  مزدوران بعثي قرار گرفـت     ةناجوانمردان

تـا   سـوخت، آن را     شدت در آتش مـي      به راقي ع ميگ هاي دو  اصابت راكت 
شربت شـيرين   مردانه   ه،خاك وطن سقوط كرد    و در  ضع خودي رساند  امو

   .شهادت را نوشيد
  

 كردستان كه اندكي پس از پيروزي انقالب اسـالمي بـه            با شروع غائلة  
 كشورمان به ايجاد آشوب     ةوقوع پيوست و عناصر ضد انقالب در آن منطق        

داختند، شهيد كشوري همچون كـسي كـه عزيـزي را از            و كشتار مردم پر   
دست بدهد و يا برادري در بند داشته باشد، به طرف آن منطقـه حركـت                

ـ اهللا فالحـي  سرلشكرشهيد ولي. كرد  در  نيـروي زمينـي ـ   وقـت فرمانـده    
شبي براي مأموريت سختي در كردسـتان داوطلـب         «: گويد  خاطراتش مي 

ود كه جواني از صف بيرون آمد، ديدم         هنوز سخنانم تمام نشده ب     ؛خواستم
  1.»كشوري است

                                                           
 .15ص   همان مدرك، ١
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  به اين ترتيب شهيد كشوري وارد كردستان شده و با توجه به مهارت،            
هـا و     ، منـشأ بـسياري از طـرح       اش  تخصص و ابتكار عمـل و نبـوغ نظـامي         

آميز نيروهاي جمهوري اسالمي ايران عليه دشـمنان          هاي موفقيت   عمليات
موسـي  «االسـالم      و نبـوغ نظـامي او، حجـت        هـا   در مورد ابتكار عمـل    . شد

زماني كه ضـد انقـالب بـه      «:گويد  در سنندج مي   )ره( امام ة نمايند »موسوي
دانستند كه براي نجات پادگان       پادگان سنندج حمله كرد، فرماندهان نمي     

تـا   سـيم خاردارهـا را بريدنـد و          ]ضد انقـالب  [آنان  . سنندج چه بايد كرد   
اما تهران وضـعيت را مـشخص نكـرده           دند؛  قسمتي از پادگان پيشروي كر    

رفت كه فردا مـورد       كرد، احتمال اين مي     بود و اگر كسي با آنان مقابله مي       
سؤال قرار گيرد كه چرا بدون اجازه حمله را آغاز كرديد؟ مرحـوم شـهيد               

كنم و اطراف پادگـان را        من پرواز مي   «: اين جمله را گفت    رستكشوري د 
اگر اين كارم خطا بود، بگذاريد . خوابانم له را ميكوبم و غائ كامل ميطور    به

 ي سپس شهيد كشوري اولين خلبـان      ».اما كردستان بماند    ؛  مرا اعدام كنند  
رفـت بـالگردش      احتمـال مـي    درصد   95بود كه بلند شد؛ در شرايطي كه        

اش بلند شـد و توانـست بـدون            با شگرد هميشگي   ،مورد اصابت قرار گيرد   
 كل غائلـه را پايـان داده و پادگـان سـنندج را              آنكه اشتباهي صورت دهد،   

، جسارت و شهامت كامـل      جرئتدر اينجا شهيد كشوري با       1».نجات دهد 
ها و مشخصات فرمانـدهان داراي ابتكـار عمـل و نبـوغ               كه يكي از ويژگي   

 سياسي و نظـامي آن      ةنظامي است و نيز با درك صحيح از شرايط پيچيد         
 بـه قلـب     ،خاطر كشور و دين خـود      ه و به  كرد   زمان، به خداوند متعال اتكا    

 با توجه به اينكه بـروز ابتكـار عمـل و            واقعدر  . زند  نيروهاي ضدانقالب مي  
 و  نبوغ نظامي تجربه نشده و تضمين خاصـي هـم بـراي آن وجـود نـدارد                

 و جسارت فرمانده است كـه       جرئتفقط     ،خطرپذيري آن زياد است   ميزان  

                                                           
 .5ص   ،1381آذر  ،)ويژة شهداي هوانيروز مازندران(سرخ  ١
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 و جسارت   جرئتد و شهيد كشوري با      كن  اقدام را فراهم مي   هرگونه  امكان  
 در اينجا .پذيرد خاطر وطن و دين به جان مي خود، خطر بسيار بااليي را به

هاي نبوغ نظـامي      گرايي را كه يكي ديگر از مشخصه        شهيد كشوري تكليف  
ها براي نيل به موفقيت و محو كـردن تـصوير    است و موجب تقويت انگيزه  

 زيرا هميشه   ؛دهد   از خود بروز مي    ،دشو  شكست از محدوده ذهني افراد مي     
هستند و نـه دسـتيابي      تكليف  كنند مأمور به اداي       افرادي كه احساس مي   

. بنـدد  به نتيجه، ترس از ناكامي و شكست از ذهن و روح آنان رخت بر مي      
دهنـد و ايـن       هاي احتمالي بيمي به خود راه نمي        ترديد از شكست     بي انآن

قيت و نبوغ نظـامي را در آنـان افـزايش            احتمال بروز و ظهور خال     ،موضوع
هاي نبوغ     خودباوري كه از ديگر مشخصه     ة شاخص ،از نگاهي ديگر  . دهد  مي

زيـرا    ؛  شـود    شـهيد كـشوري نمـودار مـي        كـرد  در ايـن عمل    ،نظامي اسـت  
خودباوري است كه روحيه، جسارت و شـهامت پـاي گذاشـتن در ميـدان               

شـود    بخشد و موجـب مـي      هاي خطير را به انسان مي       ها و صحنه    ناشناخته
اي كارساز در     بديل و سرمايه    ها به عنوان فرصتي بي      ها و توانمندي    كه قوت 

 معتقد است كه همـين      )ره(حضرت امام خميني  . خدمت اهداف قرار گيرند   
كند و برعكس خودباختگي و خود مقيد بيني،   شما را توانا مي  ، توانايي باورِ

كـارگيري اثربخـشي      ا و عدم بـه    ه  مندي از فرصت    نه تنها موجب عدم بهره    
هر كاري كـه انـسان      « .كند  شود، بلكه انسان را ضعيف مي       ها مي   توانمندي

تواند آن را انجـام       باورش اين است كه نسبت به آن كار ضعيف است، نمي          
 ةشما ديديد كه در اين جنگ تحميلي كه پـيش آمـد و محاصـر              « 1»دهد

ها اين قطعات را درست       شيرتها، خود ا    اقتصادي كه ما شديم، خود ايراني     
توانـستند درسـت      قطعـات را نمـي    اگر قبل از آن بود، يكـي از آن            . كردند
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گفتنـد بايـد      شان را گـم كـرده بودنـد و مـي             از باب اينكه شخصيت     كنند؛
  1.»متخصص بيايد

ـ خلبان حميدرضا آبـي ـ يكي از همرزمان شهيد كشوري   : گويـد   مـي  
 وسيعي از شمال غـرب كـشور        طقةي در كرمانشاه بوديم، حفاظت من     وقت«

 ةعهد به  شد و تا آبدانان ايالم ادامه داشت،        كه از پايگاه كرمانشاه شروع مي     
 شهيد  ة سرپل ذهاب بر عهد    حفاظت منطقة . انيروز كرمانشاه بود  پايگاه هو 

 ةعهـد   سرپل ذهاب تـا مهـران بـر        ةسهيليان و شهيد شيرودي و از منطق      
 بكاوهايي تشكيل داده بود به نام         م تي ]كشوري[احمد  . شهيد كشوري بود  

در ادامه، در يكـي از      . يعني بگرد، دشمن را پيدا كن و او را بكش           ؛  و بكش 
هاي روزهاي نخست جنگ، براي عقب رانـدن دشـمن كـه حـد                مأموريت

. ذهاب جلـو آمـده بودنـد، وارد منطقـه شـديم            فاصل قصرشيرين تا سرپل   
 زرهـي، خـودرويي و      دشمن با سـتون بـسيار عظيمـي كـه شـامل ادوات            

. به طول دو كيلومتر در جاده به راحتي در حال حركت بـود              پرسنلي بود،   
ذهـاب در     از قصرشيرين وارد خاكمان شده بودند و به سـمت سـرپل            انآن

 : احمد گفت  ،وقتي به منطقه رسيديم   . كردند  مسير مشخصي پيشروي مي   
پس سـ .  بگيريم  پيشروي آنها را   هر طور شده بايد جلوِ    . نبايد ساكت باشيم  

رارگاه به سـمت منطقـه پـرواز         از ق  ،با سه بالگرد كبرا و يك بالگرد ترابري       
دانستيم بايـد از       درحالي كه هيچ آشنايي با منطقه نداشتيم و نمي         كرديم؛

 و  ن پيش رفتيم  هاي ستون دشم    تا نزديكي . كدام محور وارد منطقه شويم    
صد متـري سـتون جلـو     تا هفتـ  سپس ...ستون آنها مواجه شديم    از پهلو با  

احمد در يك لحظه به عنوان ليدر       . رفتيم و شناسايي كامل را انجام داديم      
اي بـين آنهـا       اول و آخر ستون را بزنيد تا مشكوك شوند و همهمـه           : گفت

بـالگرد  . كنـيم  بيفتد و وقتي سرشان شلوغ شد، روي آنها آتـش اجـرا مـي      
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ر ستون را مورد هدف      اول و آخ   وا. واني به موشك تاو مجهز بود     ابان سر خل
 و هرچـه  غـافلگير شـد    سـتون نظـامي دشـمن        .هاي خود قرار داد     موشك

 ايـن تـصميم را      ]احمـد [وقتـي   .  روي سر ستون ريختيم    ،مهمات داشتيم 
گرفت كه دشمن را در محاصره بگيرند و به سر و ته دشمن آسيب بزنند،               

 را تواننـد آن همـه نيـروي دشـمن     همه فهميدند كه فقط با اين شيوه مي     
كرد و بر سر دشـمن آتـش           و حمله مي   چرخيد  ميبالگرد كبرا   . نابود كنند 

ريخت و تيرانـدازهاي دشـمن سـرگردان مانـده بودنـد كـه ايـن چـه                    مي
كـس    هـايي كـه هـيچ       سـتون . انـد   شبيخوني است كه از هـوانيروز خـورده       

. خواستند به قلب ايران بزنند، زمينگير شده بودند         شد و مي    حريفشان نمي 
نيروهاي دشـمن پـس از      . ين ضربه را از خوش فكري احمد خوردند        ا آنان

 و از مـرز   كننـد نـشيني  شهر عقب اين شكست مجبور شدند تا اطراف نفت  
   1.»خارج شوند

موقـع شـهيد كـشوري بـه         در اينجا نيز نبوغ نظامي و ابتكار عمـل بـه          
شـود كـه بـا تغييـر دادن در تاكتيـك              آتش باعث مي   گروهعنوان فرمانده   

به دشمن، نه تنها دشمن به اهداف خود نرسد، بلكه با دادن تلفـات              حمله  
در بررســـي  .نـــشيني كنـــد  احـــساس خطـــر كـــرده و عقـــب بـــسيار،
هاي شهيد كشوري، موارد بسياري از ابتكـار عمـل و نبـوغ               آفريني  حماسه

تـوان مـشاهده      نظامي اين افسر دلير ارتش جمهوري اسالمي ايران را مـي          
  . كرد

هـاي    ، مانند سـاير سـيمرغ     1361ر پانزدهم آذرماه     سرانجام د  كشوري
يكـي از   . هوانيروز، براي هميشه به سوي آسمان پرواز كرد و جاودانه شـد           

وقتـي بـه   «: گويـد   شـهادت او مـي    ةهمرزمان شهيد كشوري در مورد نحو     
ايالم رفتم، احمد كشوري فرمانده تـيم آتـش آنجـا بـود و در درون اتـاق                  
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يـك روز   .  نيروهاي عراقي در ميمـك بـود       عمليات، مشغول طرح حمله به    
 بـه مـا اطـالع داد كـه          ، مسئول منطقه بـود    زماناستاندار ايالم كه در آن      

ينا و  ب و از طريق تنگ      »مندلي«عراق قصد دارد نيروي عظيمي را از شهر         
بالفاصـله بـه اتفـاق احمـد بـه محـل       .  عمليات وارد كند   ةميمك به منطق  

رويي كـه در مقابـل مـا قـرار داشـت،            ني. رفتيم و مشغول شناسايي شديم    
احمـد همانجـا طـرح      . بيش از آنچه گفته شـده بـود قـوي و عظـيم بـود              

روز بعد با طلوع خورشيد به همـراه دو فرونـد           . بيني كرد   عملياتي را پيش  
سوي نيروهاي   اقدام به حمله به،بالگرد جنگنده و يك فروند بالگرد ترابري   

 و دوم پـرواز، ضـربات مهلكـي را بـه            عراقي كرديم و توانستيم در دور اول      
سـيم اعـالم كردنـد دو فرونـد            صبح از طريق بي    9ساعت  .  وارد كنيم  انآن

 در منطقـه و در مـسير پـرواز مـا      23 و   21 هواپيماي عراقي از نوع ميـگ     
تـر خـود را پنهـان         مشغول عمليات هستند و از ما خواستند هرچه سـريع         

 امـا بـراي انجـام       ا خاموش كنيم؛   ر  موتور بالگردها  ،يبعدكرده و تا اطالع     
 زيرا هواپيماهاي عراقي باالي سـرمان مـشغول         ؛ نداشتيم اين دستور زمان  

احمد از بالگردهاي ديگر خواست تا منطقه را        در همين زمان    . پرواز بودند 
قـصدش  . ترك كنند و به من گفت كه مواظب هواپيماهاي دشـمن باشـم            

 فرصـت فـرار را بـراي    ،يهـاي عراقـ   اين بود كه با سـرگرم كـردن خلبـان       
كـرد و در هـر    احمد خيلي خونسرد عمـل مـي  . دكنبالگردهاي ديگر مهيا  

ها به سـوي هواپيماهـا، آنهـا را بـه             خواست با شليك توپ     دور گردش، مي  
خورد كـه     هاي آنها در اطرافمان به زمين مي        راكت. سوي خودمان بكشاند  

 كليـد نگـشتم را روي  ا. ور شـد    ما حمله سمت  ناگهان يكي از هواپيماها به      
 شليك شدم كه ناگهان بالگرد تكان شديدي خورد ةها گذاشتم و آماد توپ

 تنگ بينا ين حادثه بالگرد شهيد كشوري در       ادر   1.و ديگر چيزي نفهميدم   
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گيـرد و درحـالي كـه         اصابت راكت هواپيماهاي دشمن قرار مي      ايالم مورد 
خـودي رسـانده و     سوخت، آن را تا مواضع        بالگردش به شدت در آتش مي     

شربت شيرين شـهادت را     مردانه    نيز كند و خود    در خاك وطن سقوط مي    
  .»نوشد مي
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   عليرضا ياسيني شهيدخلبانسرلشكرامير

  »ها فرماندة لحظه«
  

ش در شهرسـتان آبـاده ديـده بـه      .ـ هـ  1330 سالعليرضا ياسيني در    
ــشود ــان گ ــودكيدوران . جه ــطه را در  ك ــدايي و متوس ــصيالت ابت  و تح

 با انتخاب شـغل     1348اهش سپري و با اخذ ديپلم متوسطه در سال          زادگ
 آكـادمي   ،هـاي نظـامي     آمـوزش . درآمد خلباني به استخدام نيروي هوايي    

 ةدورگذرانـدن    بـراي د و   كـر پرواز و پـرواز مقـدماتي را در ايـران سـپري             
هاي آموزش خلبـاني      در اين مدت دوره   . دشتكميلي پرواز به آمريكا اعزام      

 ة و همچنين هواپيماي پيشرفت    »37ـ  تي «،»33ـ  تي«ي آموزشي   هواپيماها
 را با موفقيت به پايان رسـانيد و در فـروردين مـاه سـال              » 4ـ  اف«شكاري  

دومـي در      سـتوان  ة با اخذ نشان خلباني به ايران بازگشت و با درج          1351
   .پايگاه ششم شكاري آغاز به كار كرد

و  پايگـاه يكـم شـكاري اعـزام       به  » 4ـ  اف« براي پرواز با هواپيماهاي      او
 به پايگـاه هفـتم      ،آموزش كابين عقب هواپيماي مذكور    پس از طي كردن     

 را در سـال   » 4 ــ   اف«آموزش كابين جلوي هواپيمـاي      . دششكاري منتقل   
 ،عنوان افسر خلبان شكاري كابين جلـو        در پايگاه يكم گذرانيد و به      1353

   .دشخدمت   پايگاه سوم شكاري مشغول33 در گردان
 بـا وجـود   گيري تظاهرات همه جانبه عليـه رژيـم شـاه،             ياسيني با اوج  

بـين  در   )ره( حضرت امـام   ة فشار و اختناق در ارتش، با پخش اعالمي        فضاي
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بـا پيـروزي انقـالب      . هاي ضـد رژيـم زد       دست به فعاليت   ، متعهد كاركنان
شكوهمند اسالمي و خروج مستشاران خـارجي از ايـران، همچـون ديگـر              

 به حفظ و حراست از دستاوردهاي انقالب پرداخت و ،عهد نيرومتكاركنان 
ها و تجهيزات      در امر بازسازي و راه اندازي سامانه       ،هاي كار  با تشكيل گروه  

بـا شـروع جنـگ      از جمله خلباناني بود كه      ياسيني    عليرضا .اهتمام ورزيد 
 فروندي آغـاز جنـگ در حملـه بـه           140  در عمليات غرورآفرين   ،تحميلي

نيز همواره خلبـاني    و در طول جنگ     ا. دكرن، نقش مهمي ايفا     خاك دشم 
در يك مورد و در ابتـداي جنـگ كـه دشـمن             . شكن بود  پيشقراول و خط  

قـصد پيـاده    » اوزا« پيـشرفته    ةمتجاوز از طريق دريا و با چند فروند ناوچ        
با هواپيماي خود   ياسيني  كردن نيرو در جزيره نفت خيز خارك را داشت،          

هـاي مهـاجم عـراق را بـه قعـر             ر به پـرواز درآمـد و ناوچـه        از پايگاه بوشه  
 خـود ضـربات     درپـي   پياو درطول جنگ با پروازهاي      . فارس فرستاد   خليج

ــده ــي اي كوبن ــاوز وارد م ــه دشــمن متج ــر  را ب ــركت در . دك ــگ و ش جن
 قـرار داشـت و همـواره يكـي از           شهاي   در رأس برنامه   ،هاي جنگي   عمليات

   . حساس بودهاي ر عملياتهاي پروازي د افراد ثابت دسته
 1371  در سـال   ، پس از طي مراحل مختلف خـدمتي       عليرضا ياسيني 

او .  نيـروي هـوايي را برعهـده گرفـت         ةمسئوليت معاونت هماهنگ كننـد    
. شـد   گـشاي نيـروي هـوايي محـسوب مـي           يكي از فرماندهان گره   همواره  

هاي متعدد اين شهيد بزرگوار نـشانگر ايـن اسـت كـه هـر جـا                   مسئوليت
 سـامان بخـشي     برايد،  كر كالت غلبه يافته و اجراي امور را مختل مي        مش

رهـون  هـاي ايـن شـهيد واالمقـام م          موفقيـت . دشـ  به آنجا اعزام مـي    امور  
بـاكي،    توان بـه شـجاعت، بـي         كه مي  ستهاي فردي و شخصيتي او      ويژگي

. شناسـي او اشـاره كـرد        اعتماد به نقس، قناعت، تعهـد، رازداري و وظيفـه         
هـاي مختلـف فرمانـدهي كـه       مسئوليتباوجود پرواز بود و     ياسيني عاشق 

وي با انواع مختلف هواپيماهـا از جملـه         . كشيد   دست از پرواز نمي    ،داشت
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پــرواز » 24ـسوخوــ«و » 29ـــ ميــگ«، »اف. 3.پــي«، »5ـــ اف«، »6ـــ اف«
  .بود» 4ـ اف« اما هواپيماي محبوبش ؛كرد مي

ميلي هشت ساله،   ها تالش و شركت در جنگ تح       سرانجام پس از سال   
 15/10/1373در حالي كه در سمت معاونت نيروي هوايي بود، در تـاريخ             

به هنگام بازگشت از مأموريتي كه به اصـفهان داشـت، بـه همـراه شـهيد                 
 و جمعي از مسئوالن و فرمانـدهان   ـ  نيروي هوايي وقتفرماندهـ ستاري  

 پـروازي    سقوط هواپيمـا، بـه ملكـوت پـر كـشيد و در             ةنيرو، در اثر سانح   
 شهيد سرلشكر ياسيني، همچون ةخاطر. جاودانه به معبود خويش پيوست

  .ها خواهد ماند ديگر شهداي نيروي هوايي، همواره در سينه
  

هاي ابتكاري مختلفي را كـه         طرح  ياسيني ، دفاع مقدس   دوران يدر ط 
ريزي و اجرا كرد كه به بررسي بخشي از  ناشي از نبوغ نظامي او بود، برنامه    

  .پردازيم آنها مي
  

  رعايت اصل غافلگيري در انجام عمليات
هاي نبوغ نظامي در فرماندهان، درك صحيح آنـان از            يكي از مشخصه  

فرماندهان داراي   «: فيلد مارشال مونتگمري   گفتةه  نا ب ب. اصول جنگ است  
 بلكه اين اصول قسمتي از مـخ        ؛ اصول جنگ را حفظ نيستند     ،نبوغ نظامي 

 اصل غافلگيري است كه انجـام       ، جنگ ة اصول برجست  يكي از » .آنان است 
 و ابتكار عمل در فريـب       تكنيك،  آن نياز به خالقيت و نوآوري در تاكتيك       

توان   هايي از آنها را مي      غافلگيري انواع مختلف دارد كه نمونه     . دشمن دارد 
.  دانست ...غافلگيري در زمان، غافلگيري در مكان، غافلگيري در تاكتيك و         

ــال ــراي مث ــات   ،ب ــران در علمي ــالمي اي ــوري اس ــسلح جمه ــاي م  نيروه
المقدس كه منجر به آزادسازي خرمشهر شد، از عمليات غافلگيري در   بيت

هايي كه در عمليات      تاكتيك استفاده كرده و به رغم دشواري و پيچيدگي        
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 از آن اسـتفاده و از كـارون عبـور           ، كـارون وجـود داشـت      ةرودخان عبور از 
 ، نيروهاي مسلح جمهوري اسـالمي ايـران    نيز 8جر  در عمليات والف  . كردند

از غافلگيري در تاكتيك و تكنيك با هـم اسـتفاده و نيروهـاي غـواص در                 
 اصل غـافلگيري در انجـام       ةاما در زمين   1؛ها نفوذ كردند    خط دفاعي عراقي  

توان به يكي از اقدامات شهيد ياسيني در اين زمينه اشاره             عمليات نيز مي  
 نيروهاي زميني و هـوايي عـراق        ة كه حمل  1359 ماه    شهريور 31در  . كرد

ـ به كشورمان آغاز شد، شهيد ياسيني كه در پايگاه محـل خـدمت خـود     
ـ پايگاه بوشهر  حضور داشت، به محض شنيدن ايـن خبـر، همرزمـانش را     

لبانـان ارتـش    در همـان روز تعـدادي از خ          ،ويخوانـد و بـا تـدبير          فرا مي 
ـ          بـدون از   جمهوري اسالمي ايران   يم  دسـت دادن زمـان، پـس از حـدود ن

 تالفي حمالت رژيم عراق و براي پروازي، ساعت كار بر روي نقشه و برنامة
 اي دشمن، به طـرف پايگـاه مهـم شـعيبة          ن زهر چشم به نيروه    دنشان دا 

 كـه از همرزمـان      »مـسعود اقـدام   «سرهنگ خلبـان    . كنند  عراق پرواز مي  
 گـردان رسـيدم، ديـدم       وقتـي بـه   «: گويـد    مـي  ، است شهيد ياسيني بوده  
ها به همراه شهيد ياسيني و شـهيد دژپـسند، در كـف               تعدادي از خلبانان  

. اند و مشغول بررسي نقشه براي عمليـات هـستند           اتاقي در گردان نشسته   
حدود نيم ساعت روي نقشه و برنامه پروازي كار كرديم تـا اينكـه برنامـه                

ر فروندي بـا هـشت      هدف، پايگاه شعيبه بود كه يك دسته چها       . آماده شد 
 شهيد ياسيني   ةبا اشار . خلبان براي انجام اين مأموريت در نظر گرفته شد        

هـا،   با برداشتن چـوب چـرخ  . موتور شماره دو و بعد شماره يك روشن شد     
اي بعـد،   هاي آهنين ما به سوي باند پروازي حركت كردنـد و لحظـه         پرنده

پايگـاه شـعيبه    به طـرف    . يكي پس از ديگري در دل آسمان جاي گرفتيم        
القصر عراق نيز جلـو چـشمانمان خودنمـايي           تاختيم كه پايگاه فاو و ام       مي

                                                           
 .68ص، برد فاوسپاه پاسداران انقالب اسالمي، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، ن ١
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آقـا  : شهيد ياسيني بـا تعجـب گفـت       . كرد  هيچ پدافندي كار نمي   . كرد  مي
 خـواب   !نـه آقـا رضـا     : مـن گفـتم   ! انـد   ها خـواب    مثل اينكه عراقي  ! مسعود

وانيم بـا ايـن    كنند كه مـا بتـ        زيرا فكر نمي   نيستند، خيالشان آسوده است؛   
چون ساعتي  ! شايد:  شهيد ياسيني گفت   .ة آنها پاسخ دهيم   سرعت به حمل  

 چنـان   .انـد    ولـي كورخوانـده    ؛هاي ما را بمباران كردند       پايگاه بيشتر ،پيش
  1.»اند ضرب شستي بهشان نشان دهيم كه نفهمند از كجا خورده

ش در اين عمليات كه در واقع اولين مأموريت جنگي نيروي هوايي ارت           
اسيني و همرزمانش موفق    جمهوري اسالمي ايران عليه عراق بود، شهيد ي       

   بـدون اينكـه آسـيبي ببيننـد،        ه از غافلگيري دشـمن و      با استفاد  شوند  مي
  .نظر را بمباران كرده و به پايگاه خود باز گردند اهداف مورد

 ديگر از رعايت اصـل غـافلگيري توسـط شـهيد ياسـيني، در               اي  نمونه
 بـا تـدبير   ،در آن روز. شـود   مشاهده مـي 1359 روز مهرماه    عمليات اولين 

 حملـه   براي عمليات، چهار فروند هواپيما      ةشهيد ياسيني به عنوان فرماند    
 هـوا     اما در هنگام آغـاز عمليـات،       ؛شوند   مارد عراق آماده مي    ةخان  به تلمبه 

 براي همرزمان شهيد ياسيني .شود  باران آغاز مي بارشسپس  و  شده  ابري  
در ايـن هنگـام شـهيد ياسـيني         . شوند   نگران و دو دل مي       عمليات، شروع

 استفاده از اصل غافلگيري در حمله به دشمن را همان           برايبهترين زمان   
او و همرزمـانش موفـق      . كند  داند و عمليات را شروع مي       شرايط زماني مي  

. گردنـد مباران كـرده و بـه پايگـاه خـود باز          نظر را ب   شوند اهداف مورد    مي
گ خلبان مسعود اقدام كه همرزم شهيد ياسـيني در ايـن عمليـات              سرهن

هدف را در چهار نوبت مورد اصابت قـرار داديـم و از             «: گويد  بوده است مي  
 من به گرمي او را در آغوش فـشردم و در دل بـه     ،هواپيما كه پياده شديم   

                                                           
، انتشارات عقيدتي سياسي نيروي )رضا ياسينيگي شهيد سرلشكرخلبان عليدمروري بر زن(انتخابي ديگر  ١

  .23 ـ 25هوايي ارتش، صص 
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داشـت، آفـرين      صالبت و اقتدارش كـه هـر مـشكلي را از پـيش رو برمـي               
  .»گفتم
  

   جسارت و شهامت فرمانده ،جرئت
هـاي الزم   تـرين مشخـصه   توان يكي از اولين و مهم اين مشخصه را مي  

 چنـين   .حـساب آورد   بـه يـك فرمانـده       براي نبوغ نظـامي و ابتكـار عمـل          
 به خداوند متعـال     ،، جسارت و شجاعت بسيار    جرئتفرماندهاني با داشتن    

الوه براينكـه    ايـن صـفات عـ       و برنـد   هجوم مي اتكا كرده و به صف دشمن       
كند، آثار بسيار     در رسيدن به اهداف موردنظر تضمين مي      را  موفقيت آنان   

  .گذارد  باقي ميشاناي در ميان نيروهاي تحت امر مطلوب و تعيين كننده
  دست ،گيري فاو    نيروهاي عراقي براي بازپس    ،در اواخر جنگ تحميلي   

ران هـم    نيروهـاي جمهـوري اسـالمي ايـ          و اي زدنـد    به عمليات گـسترده   
هدف از ايـن  . ند كه پروازهاي متعددي در آنجا انجام شود     ردك  ريزي    برنامه
ـ        ة بمباران عقب  ،پروازها  بـود تـا نيروهـاي       ان دشمن و نيروهـاي كمكـي آن

الم بـه عقـب برگردنـد و اسـير     هـا، سـ   ين بمبـاران اخودي بتوانند در پناه   
و قـرار    شـهيد ياسـيني در آن موقـع فرمانـده پايگـاه بوشـهر بـود         .نشوند

سـرتيپ  . شود كه تعدادي از پروازها را خلبانان اين پايگاه انجام دهنـد             مي
يكي از خلبانـان  «: گويد  در خاطرات خود مي   »الدين ابوطالبي   روح«خلبان  

 خلبانـان بعـدي را      ، پروازي قرار دادم و پس از آن بـه ترتيـب            را در برنامه  
تين پـرواز، شـهيد      دقيقه مانده به شروع نخس     10حدود. تعيين كرده بودم  

ياسيني كه در آن موقع فرمانده پايگاه بود، درحالي كه خود را بـه چتـر و                
اصرار ما بـراي جلـوگيري از پـرواز         . شد 1 وارد آلرت  ،كاله مجهز كرده بود   

 پرواز بود رفـت     ف نخستين هواپيمايي كه آمادة    طر ايشان مؤثر نيفتاد و به    

                                                           
١. Alert   
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اين عمل او باعث روحيـه      . و در چشم برهم زدني، درون كابين قرار گرفت        
اي كه براي رفتن به مأموريت از          به گونه  ؛گرفتن ساير دوستان پروازي شد    

 ،در آن روز موفـق شـديم هـر ده دقيقـه يـك بـار               . گرفتند  هم سبقت مي  
 دو   تعدادي از هواپيماها را روانه منطقه كنيم و شهيد ياسـيني در آن روز،             

   1.»بار مأموريت جنگي انجام داد

جا شهيد ياسيني با اينكه خودش فرمانده پايگاه بود و انتظـاري            در اين 
 بـراي بـاال بـردن روحيـة    هاي رزمي شركت كند،   در مأموريت  تا از او نبود  

. شـود    انجام مأموريت مي   ة خود پيشاپيش همه آماد    ،نيروهاي تحت امرش  
دادن خود   در واقع او با اين اقدام، بخشي از مفهوم نبوغ نظامي را كه قرار             

رساند    ظهور مي  ة به منص  ،ه عنوان الگويي قابل پيروي براي ديگران است       ب
يـك فرمانـده، خالقيـت و نبـوغ         و به قول رابينز، با انجام اين عمل توسط          

ي از فرهنگ آن گروه نظامي خواهد شد و دسـتگاه ذهنـي و              و جز ،نظامي
 گسترش اين عنصر، سـازماندهي و سـاماندهي         برايكوشش و تعقل افراد     

  2.شود مي

                                                           
  .21 ـ 22، صص  مدركهمان ١
 .967، ص 3 ج ؛مديريت رفتار سازماني، ترجمة علي پارسائيان و سيدمحمد اعرابي بي،  رابينز، استيفن ٢
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  پرست حسن اقارب  شهيداميرسرتيپ

  »اي تيزبين فرمانده«
 

متولد اصفهان  در 1325 پرست در ارديبهشت ماه سال حسن اقارب
مذهبي سپري كرد و وارد دبيرستان اي  خانوادهكودكي را در شد و دوران 

هاي مذهبي و فرهنگي او شدت يافت و  با ورود به دبيرستان، فعاليت. شد
 شركت در جلسات ،هاي آموزنده و مفيد  كتابة مطالعدر كنار تحصيل،

او .  قرار دادهايش فعاليت ةمذهبي و فراگيري درس عربي را نيز سرلوح
 ،تحصيلو براي ادامة  ديپلم گرفت رياضي ةدر رشت 1343 سپس در سال

  .دبرگزي افسري ارتش را ةدانشكد
ن ني چو افسري را در كنار دوستاة دانشكدة سه سالهدورپرست  اقارب

 مقدماتي زرهي  دورة براي گذراندنشهيد كالهدوز با موفقيت طي كرد و
 ممتاز باشد و افرادكرد تا از  او هميشه تالش مي. دشبه شيراز منتقل 

شد و از   از ورزش نيز غافل نمي.فنون نظامي را به نحو احسن ياد بگيرد
  . دآم ب مياحسبه اسب سواران خوب ارتش 

 كه حاصل اين ازدواج كرداش  ين يار زندگي با بهتر1350در سال
هايش   براي تكميل آموختهنيز 1352  سالرد.  پسر بود فرزند چهار،پيوند

 پيروزي همزمان باپرست  اقارب. راهي سفري كوتاه به خارج از كشور شد
. اسالمي ايران پرداخت  سازي و تقويت ارتش جمهوري انقالب به سالم

رزهاي كشور آغاز شد، به خرمشهر رفت و  عراق به مةكه حمل  هنگامي
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 اما در آخرين روزهاي ؛ پرداخت شهرنايهمراه ديگر رزمندگان به دفاع از 
 گلو مجروح و به تهران منتقل ة دشمن از ناحيةمقاومت خرمشهر، با گلول 

 به آبادان رفت و گردان پس از سقوط خرمشهر و بهبودي كامل،. شد
  .دكربسيج سازماندهي نيروهاي المهدي را با همكاري 

 دوباره به جنوب ، پس از دو سال خدمت در تهران1362 اوايل سال
هميشه او . هايش ادامه داد  زرهي اهواز به فعاليت92 ركبازگشت و در لش

 نفس ة آنجا جايگاه تزكي.متجلي است] جبهه[نور الهي در آنجا « :گفت مي
  .»است

ــنجم مهر  ــست و پ ــبح روز بي ــاهص ــالم ــرت1363  س ــسن  يپ، س ح
اي از فرمانـدهان از جزايـر مجنـون           همـراه عـده   كه      پرست هنگامي  اقارب

هاي سـرخ جنـوب       حق برخاك  راههايش را در      كرد، آخرين گام    بازديد مي 
لحظـاتي بعـد    . را آمـين گفـت    »  في سـبيلك   هاللهم الرزقنا شهاد  «نهاد و   
 جـاري تفتيدة خوزسـتان    اي فرود آمد و خون سرخ او را بر زمين            خمپاره

  .كرد
  

  
   نيروهاي تحت امرة روحيينگري و ارتقا  مثبتداشتن روحية

 افراد داراي نبوغ نظـامي و ابتكـار عمـل،         در  هاي مهم     يكي از شاخصه  
 بـراي  ، نيروهاي تحت امر خـود     نگري و ارتقاء روحية      مثبت ةداشتن روحي   

نگري، اميـد داشـتن بـه         مثبت. ايستادگي و مبارزه در مقابل دشمن است      
 تـالش و فعاليـت را       دسترسي دانستن آن است كه انگيزة     ت و قابل    موفقي

 چهار علت را الزم     ،در فلسفه براي وقوع يك فعل     . كند  در انسان بيشتر مي   
. علت فاعلي، علت مادي، علت صوري و علت غايي        : دانند كه عبارتند از     مي

 اولـين  ، ولـي در انديـشه   آخرين مرحله است،  با اينكه علت غايي در عمل،   
مرحله است و تا نهايت و هدف در انديشه تحقق پيدا نكند، انسان در پـي                
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هاي بزرگ و     شناسان نيز رمز و راز موفقيت       روان. آن سه علت ديگر نيست    
ناپلئون هيل و . دانند نگري مي  مثبت،براي افرادرا كليد پيروزي و موفقيت 

ت ذهنيـ «: گوينـد   كلمنت استون در كتاب موفقيت با ذهنيت مثبـت مـي          
هـاي     شروعي براي رسيدن به هـدف      ةمثبت و داشتن هدف مشخص، نقط     

 آنهايي هستند   ،هاي بزرگ   انسان«: گويد  يز مي  امرسون ن  1».ارزشمند است 
داننـد و معتقدنـد كـه افكـار بـر             تر از هر نيروي مادي مي       كه روان را قوي   

   2.»كنند جهان حكومت مي
پرسـت    د شهيد اقارب  بخش اسالم نيز كه افراد دليري مانن        مكتب الهام 

 و وسعت ديدي كه به انـسان ارزانـي      بيني  با جهان   اند،    در آن پرورش يافته   
انحصار جهان تنگ و تاريك ماديت رهـا كـرده و متوجـه              دارد، او را از     مي

در اين نگرش، افكار منفي معنا ندارد       . كند  ابعاد ديگر شخصيت انساني مي    
پرسـت بـا توجـه بـه          اربشـهيد اقـ   . نگري مطـرح اسـت      و تكليف و مثبت   

، نيروهـا را    قبل از آغاز هر عمليـات     هاي ديني خود از مكتب اسالم،         آموزه
جنگـيم    خاطر خدا مي   ما به «: گفت  كرد و با نطق شيواي خود مي        جمع مي 

 القـا نگـري و      او با ايـن بيانـات و مثبـت        » .و هرگز شكست نخواهيم خورد    
 روز به طول انجاميده     35  باعث شد كه دفاع از خرمشهر       روحيه به نيروها،  

ند كه اين امر در تـاريخ       نو نيروها در مقابل تجهيزات دشمن ايستادگي ك       
 سابقه اسـت و اشـراف وي را بـر وضـعيت روحـي                بي ،هاي كالسيك   جنگ

منظور ايـن اسـت     دهد و      آنان نشان مي   نيروها و تالش براي ارتقاء روحية     
سـيك اتفـاق افتـاده       در يك جنگ كال    ،كه اين مقاومت پراكنده و نامنظم     

   3.است

                                                           
  .10داغي؛ ص ي قراچههيل، ناپلئون و استون، كلمنت؛ موفقيت با ذهنيت مثبت، ترجمة مهد ١
  .3 ص؛داغي راجر، جان و پيترمك، ويليامز، تفكر منفي، ترجمة مهدي قراچه 2
  .216،23 صص؛پرست نامه و خاطراتي از شهيد اقارب زندگيپوربزرگ، عليرضا؛  ٣
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با هجوم دشـمن بـه   «: گويد مي خاطراتش دريكي از نيروهاي بسيجي     
طرف خرمشهر، سرانجام پس از سي و پنج روز حماسه، ايثـار و مقاومـت،               

اي از    هـاي خـسته و كوفتـه و بـا روحيـه             خرمشهر سقوط كرد و ما با بدن      
ر شب همان   پرست د   شهيد اقارب ! دست رفته به آن سوي خرمشهر رفتيم      

 ،اي  كننـده  روز نيروها را زير پل خرمشهر جمع كرد و با سـخنان اميـدوار             
ر براي شـادي روح شـهداي خرمـشه       : او گفت . ها روحيه داد    دوباره به بچه  

 به يـاد    ،داريد   كه برمي  يسعي كنيد هر قدم   فاتحه بخوانيم و ادامه داد كه       
هايتان كوفتـه     دن ب ،دانم خسته هستيد    مي!  توكل به خدا كنيد    .خدا باشيد 

رده، امـا    تحمـل كـ    يخـوابي بـسيار     هايتان بي    چشم ؛رمق شده است    و بي 
 دشـمن بـه ايـن سـوي         ،اگـر ديـر بجنبـيم       اكنون وقت استراحت نيست؛     

امـشب بايـد تـا      . اكنون وقت استراحت نيست   . كند  خرمشهر هم رخنه مي   
  جـان  هاي فرماندة   ها با شنيدن حرف      بچه .صبح كار كنيم و سنگر بسازيم     

اي كـه در      اي گرفتند و آن شب تا صبح با هـر وسـيله             بركفشان، جان تازه  
هاي كنار رودخانه،  هايي كه جمع شده بود و ماسه دست داشتيم و با گوني  

پرسـت    شـهيد اقـارب   ! يادش بخير . هاي متعددي ساختيم    سنگر و پناهگاه  
و پا با رزمنـدگان   گرفت و پابه    هم آن شب تا صبح، گوني ماسه به كول مي         

 بايد بگـويم كـه او بـه          راستي  به! كرد   سنگر درست مي   دوشادوش ديگران 
كرد و آن شب حتي تا يك قدمي شهادت          ها كار مي     چهار نفر از بچه    ةانداز

 ماسـه از داخـل      ةهنگامي كه در حـال حمـل يـك كيـس          . هم پيش رفت  
اي درست در پنج، شـش متـري او بـه زمـين               رودخانه به باال بود، خمپاره    

   1.»د كه در همان موقع يكي از برادرانمان در جا شهيد شداصابت كر
  
  

                                                           
  .151، ص مدركهمان ١
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  ارتباط مؤثر با نيروهاي تحت امر

هـاي افـراد      ارتباط مؤثر با نيروهاي تحت امر، يكـي ديگـر از شاخـصه            
اي كـه      زيـرا نـوع و شـكل رابطـه         ؛داراي ابتكار عمل و نبوغ نظامي اسـت       

ف شـنوي، اطاعـت و      كند، در حـر     تك نيروهايش برقرار مي     فرمانده با تك  
نثار جان آنان در مواقع اضطراري مؤثر است و با وجـود همـين شاخـصه،                
حتي در شرايط سـخت و كمبـود هرگونـه آمـادگي و تـوان و تجهيـزات،                  

تواند به هرگونه اقدامي، حتي اگر ضريب خطرپذيري آن بسيار            فرمانده مي 
پرسـت   قـارب  كه از همرزمان شـهيد ا »ارجمند«ستوان  . باال باشد، بپردازد  

 زرهي شد، من 92پرست، معاون لشكر     وقتي شهيد اقارب  «: گويد  بوده، مي 
هـا    وظيفة ما اين بود كه بعضي وقت      . مسئول تبليغات و جنگ رواني بودم     

گذاشـتيم و بعـد بـا         رفتيم و بلندگو كار مي       متري دشمن مي   70حدود  تا  
عراقـي و   استفاده  از روحانيون عرب زبـان و حتـي روحـانيون و مبـارزان                

خواستيم كـه دسـت از        بعضي از كشورهاي اسالمي، از سربازان عراقي مي       
ما در اين كار خيلي موفق بوديم و تعدادي         . جنگ بكشند و به ما بپيوندند     

 امـا  ؛پيوسـتند  از نيروهاي عراقي خيلي راحت با شنيدن اين پيام به ما مي    
كردنـد،    مـي ساير نيروهاي آنان با شنيدن صداي ما شروع به ريختن آتش     

هـم   آنـان از شـدت آتـش جبهـه            آتش ها شدت   به طوري كه بعضي وقت    
پرست رسيديم    يك بار براي گزارش كارمان خدمت آقاي اقارب       .  بود بيشتر

و ايشان پس از آنكه با دقت به سخنان بنده گوش داد، اعالم كرد كه يك                
يـت مـا   چند روز بعد با جيپ به محـل مأمور . بار از نزديك كار ما را ببيند     

 كار ما، در مورد مـشكالت مـا         ةآمد و پس از بازديد و اعالم رضايت از نحو         
 جيـپ   كليد نقليه گله كردم و ايشان       هم از نداشتن وسيلة   من  . سؤال كرد 



 فرماندهان دفاع مقدس؛ نبوغ نظامي و خالقيت / 136

  

 يكي از نيروهـاي بـسيجي      1».خودش را به ما داد و پياده به يكان برگشت         
شكيل داد  پرست در آبادان يك گردان زرهي تـ         شهيد اقارب «: گويد  نيز مي 

هاي خـراب را از گوشـه و كنـار            تانك. كه مقرش در سينما تاج آبادان بود      
كـرد و بـا مـشقت بـسيار و بـا وجـود كمبـود                  خرمشهر و آبادان جمع مي    

در آن شـرايط كـه      . كـرد   براي جنگ آمـاده مـي       مكانيك و وسائل يدكي،   
گذاشت و در مورد آنان كارشـكني         صدر به نيروهاي مردمي وقعي نمي       بني

گذرانـد و     پرست شـب و روز خـود را بـا مـا مـي               كرد، شهيد اقارب    هم مي 
او براي اينكه ارادت بيشتر خود را به ما نشان دهد، . هميشه در فكر ما بود  

 يكـي از بـرادران جهـادگر اهـل          ةفرماندهي گردان زرهي را هم بـه عهـد        
در صـورتي   گفت ارتش     آباد اصفهان به نام برادر قادري گذاشت و مي          نجف

تواند مقاوم باشد كه نيروهـاي مردمـي در آن حـضور مـستمر داشـته                  يم
 نيروها ارتباط مؤثر داشـته      ةبه اين ترتيب او سعي داشت كه با هم        . باشند

   2.»و با ايجاد همكاري بين آنان، به پيروزي برسد
دهـد كـه آن       پرست نيـز نـشان مـي        بررسي نحوه شهادت شهيد اقارب    

 مؤثر با نيروهاي تحت امر خود بـه ديـدار           بزرگوار در جريان همين ارتباط    
امير سرتيپ دوم دربندي كـه از همرزمـان ايـشان بـوده             . شتابد  معبود مي 
هـاي مختلـف فرمانـدهان را تـا رده            ايـشان بـه مناسـبت     «: گويد  است مي 

ـ         گروهان در قرارگاه جمع مي      اميـدواري   انكرد و با سخنان شيوايش به آن
قدر دلگرم كننده بـود كـه هـركس در           هاي اين بزرگوار آن     صحبت. داد  مي
اش شـركت داشـت، ديگـر كمبودهـا و نـواقص از يـادش                  سخنراني ةجلس
گونه كمبودي در منطقه  گرفت كه انگار هيچ اي مي رفت و چنان روحيه   مي

 ايشان براي سركشي به      . در جادة سيدالشهداء نگهبان بودم     يك روز . ندارد

                                                           
  .173، ص مدركهمان ١
  .152 مدرك، صهمان ٢
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 151 دادن، به طـرف گـردان        يمحل ما آمد و پس از احوالپرسي و دلگرم        
 . سـري بـه معـراج شـهدا زدم         ،صبح روز بعد  .  جنوبي رفت  در جزيرة پياده  

شان اين بود كه شهدا       كردند و وظيفه    آنجا تعدادي از افراد بسيجي كار مي      
وقتـي وارد سـتاد   . نـد نك وشو و به پـشت جبهـه تخليـه         را با گالب شست   

 علـت را پرسـيدم،      دهنـد؛  هاي زيادي انجـام مـي       دم تالش معراج شدم، دي  
پرسـت و سـرهنگ عليـايي و سـرگرد            گفتند كه پيكر پاك شـهيد اقـارب       

پاهـايم سـست و قـدرت       . انـد   يكم مرتضوي را آورده     صديق فرايي و ستوان   
با صداي بلند شروع به گريه كردم و پس از دقايقي           . تفكر از من سلب شد    

 مـورد اصـابت   ،151 يـد از گـردان  فهميدم كه اين بزرگواران در حين بازد    
  .»اند  خمپاره قرار گرفته و شهيد شدهگلولة
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  مكرم  حسين خلعتبري شهيدسرلشكرخلبانامير

  »هاي اوزا شكارچي ناوچه«
  

يكي ديگر از فرماندهان ارتش جمهوري اسالمي ايران كه با استفاده از            
هاي دوران  ي از عملياتنبوغ نظامي، ابتكار عمل و تخصص خود، در بسيار

هاي مانـدگاري را آفريـد و         همراه با ساير همرزمانش حماسه        ،دسدفاع مق 
براي هميشه در تاريخ كـشورمان مانـدگار شـد، سرلـشكر خلبـان شـهيد                

  .حسين خلعتبري است
كوه شهرستان رامسر به دنيـا آمـد و           بصل ة در منطق  1328 او در سال  

 ة كه به خلباني داشت، وارد دانـشكد        زيادي ة به دليل عالق   1351 در سال 
 مقـدماتي   ة دور پشت سر گذاشتن  بعد از   . خلباني نيروي هوايي ارتش شد    

 پيشرفته به كـشور آمريكـا رفـت و در آنجـا بـا               ةپرواز، براي گذراندن دور   
عنوان   توجه به استعداد خوبي كه در يادگيري و هدايت هواپيما داشت، به           

.  شناخته شد  »ماوريك«دانشجوي ممتاز و خلبان ماهر در شليك موشك         
 بـه ايـران   »4ـ اف  « خلبـاني هواپيمـاي   ةنامـ  سپس با دريافت گـواهي و ا

عنوان يكي از خلبانان و فرمانـدهان         بازگشت و با شروع جنگ تحميلي، به      
موفق و متخصص، در پايگاه ششم شكاري بوشـهر بـه مقابلـه بـا دشـمن                 

   .متجاوز شتافت
در يك تعريف، ابتكـار عمـل و خالقيـت و در قالـب نظـامي آن نبـوغ               

عنوان كنجكـاوي، اشـتياق بـه كـشف و آزمـايش كـردن، ارائـه                 به  نظامي،
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رو، حساسيت به مسائل و توجـه بـه           هاي پيش   هاي نوين به موقعيت     پاسخ
بـا توجـه بـه ايـن تعريـف، اقـدام شـهيد              .  شده اسـت   تعريفرفتار خالق   

 كـاملي از نبـوغ نظـامي و ابتكـار عمـل             خلعتبري در ماجراي زير، نمونـة     
  .اوست

 وسيلة به مرواريد ة كه عمليات پيروزمندان1359  هفتم آذر سالدر روز
دليرمردان نيروي هوايي و دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران انجام شد           

 در قـسمتي از     ،كلي منهـدم شـد      عراق به  »االميه« و   »البكر«هاي    و اسكله 
ن  خلبانا ة حمل براي در امان ماندن از    هاي اوزاي عراقي      ناوچه  اين عمليات،   
در ايـن   . شـوند   هاي تجاري پنهان مي     در كنار كشتي     ، ارتش نيروي هوايي 

، از  هـاي مـذكور قـرار داشـت         ي سر ناوچـه   هنگام شهيد خلعتبري كه باال    
شـود كـه      ، متوجـه مـي    كند و با بررسي اوضاع      خودداري مي حمله به آنان    
 شتي تجاري جدا شده و به سمت دهانة ككنارها به آرامي از  يكي از ناوچه

 بـا شـليك يـك    درنـگ   هم بي شهيد خلعتبري .خور در حال حركت است 
هاي خليج فـارس      فروند موشك ماوريك، ناوچه اوزاي عراقي را به قعر آب         

از    در اينجا شهيد خلعتبري با توجه به هوش و ذكـاوت خـود،            . فرستد  مي
ـ حمله به ناوچه اوزاي عراقي  درحالي كـه در كنـار كـشتي تجـاري پنـاه       

ـ گرفته بود به اين ترتيب بهانه به دسـت كـشورهاي    كند و  خودداري مي 
هـاي    خواستند ايران را محكوم به حمله به كـشتي          مغرض آن زمان كه مي    

در پايان همين عمليات است كه همرزمان شـهيد         . دهد  تجاري كنند، نمي  
  .دهند  و شكارچي ناوهاي اوزا مي»حسين ماوريك«خلعتبري به او لقب 
ي نبوغ نظـامي يـك فرمانـده، بررسـي موقعيـت و             ها  از ديگر مشخصه  

به عبارت ديگر ابتكار عمل و      . ظرفيت جنگ و اتخاذ تصميم مناسب است      
نـشيني     با شرايط يكان در حالت آفند و پدافند، عقب         ،نبوغ نظامي فرمانده  

 زيـرا ايـن     ؛شـود   گـر مـي     تري جلـوه    طور نمايان    به ...محاصره و    و پيشروي، 
چه بـسا كـه     . تصميم براي هر يكان هستند    گونه  هر ة تعيين كنند  ،شرايط
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شرايط دشوار و بسيار سخت را      با اتخاذ يك تصميم مناسب،      يك فرمانده،   
  .ترين شرايط تبديل كرده است براي يكان به مناسب

در ابتــداي دوران جنــگ تحميلــي رژيــم عــراق عليــه كــشورمان كــه 
 برايالمللي    ينهاي ب    سازمان وسيلة  بهها و جلسات ظاهري مختلفي        دادگاه

شد، شـهيد خلعتبـري بـه         خاتمه دادن به جنگ ايران و عراق تشكيل مي        
يابـد تـا در       المللي الهه حضور مي      ايران در دادگاه بين    ةعنوان نماينده ويژ  

او در آنجا بـا     . از حقوق كشورمان دفاع كند       برابر دولتمردان غربي و عربي،    
ن دفاع كرده و حقانيت ايران       از حقوق ايرا   ،ابتكار عمل و نبوغ نظامي خود     

 ههكند و در ادامه، با وجود اينكه مدت مأموريت او در دادگاه ال را ثابت مي
هاي سران كشورهاي آمريكا و انگليس را         ها و برنامه    دو ماه بود، همه وعده    

 امـور را بـه كـاردار ايـران در           ةداند و ادامـ     سرگرمي و وقت تلف كردن مي     
 در پاسخ به اين      وي .گردد  ز به ايران باز مي    رو15 س سپرده و پس از    ييسو

تـوانم    نمي«: گويد  سؤال كه چرا تا پايان مأموريت در آنجا نمانده است، مي          
هاي   كه جنگنده   درحالي ،يس با آرامش طي كنم    يها و روزها را در سو       شب

 شــهيد خلعتبــري پــس از ».انــد دشــمن، آرامــش را از هموطنــانم گرفتــه
گيـرد و بـا توجـه بـه مهـارت       ود را از سر ميبازگشت، پروازهاي جنگي خ 

 دسته پروازي به دفاع از ميهن       ةعنوان فرماند   ها به    عمليات بيشترخود، در   
در اينجا نيز شهيد خلعتبري با نبوغ نظامي و ابتكار عمـل            . پردازد  خود مي 

خود و بررسـي موقعيـت و ظرفيـت جنـگ، در ابتـدا بـه عنـوان نماينـده              
پردازد و سـپس    ميالمللي ق ايران در مجامع بين   كشورمان به دفاع از حقو    

هاي جنـگ، بـه ايـران      جو حاكم در آن مجمع و وضعيت جبهه      ةبا مشاهد 
سـرانجام بـا فـرا       .شـود  مـي مـشغول   بازگشته و به دفاع در مقابل دشمن        

مانـد و بـه زادگـاهش         ، او در پايگاه مي    1364رسيدن ايام تعطيالت نوروز     
گوينـد چـرا بـه ديـدن خـانواده       هم كه ميرود و در جواب دوستانش     نمي
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در اين شرايط بحراني كه مردم هر لحظه به كمك مـا             :گويد   مي ،روي  نمي
  .دهد كه اين مردم را تنها بگذارم نياز دارند، وجدانم اجازه نمي

خلعتبري و سـتوان محمـدزاده بـه          ،1364روز يكم فروردين ماه سال      
 ناگهـان صـداي      كـه  ندبودن  عنوان شيفت آلرت پايگاه سوم شكاري همدا      

بـاش   حالـت آمـاده  يـا   »اسـكرامبل «شود و در پايگـاه اعـالم     آژير بلند مي  
ــه همــراه كمــك خــود ســتوان   .شــود مــي عيــسي «شــهيد خلعتبــري ب

 بـا رمـز     »دي فـانتوم « بـا يـك فرونـد هواپيمـاي          ،»محله عروس محمدزاده
او در . دآيـ   براي مقابله با هواپيماهاي دشمن به پرواز درمـي   »31سليمان«

 25 و يـك فرونـد ميـگ    23  سقز با دو فرونـد ميـگ       ةمنطق كردستان در 
 گـردش   هـا سريع به سـمت يكـي از هواپيما        خيلي   .شود  عراقي درگير مي  

هاي    يكي از ميگ   ، هزار پايي  35دهد و در ارتفاع       كرده و به پرواز ادامه مي     
 ميـگ منهـدم      دهد كه پس از برخورد موشـك،         را مورد هدف قرار مي     23
هاي رادار زميني مرزي بـه خلعتبـري           از ايستگاه  ،در همين حين  . شود  مي

در اين . ستدي، در تعقيب آنها  پي25 وند ميگكه يك فردهند  اطالع مي
 كند   مي »40ـآر«موشك  فروند   اقدام به شليك يك      25 ، ميگ نابرابرنبرد  
شـود    سـتوان محمـدزاده موفـق مـي       . كند   موشك با فانتوم برخورد مي     كه

 نيروهاي  سيلةو  بهبيند و      آسيب مي  شسختي دست راست    كند و به   1اجكت
 ولـي خلبـان خلعتبـري       ؛كنـد   امداد و نجات نيروي هوايي نجات پيدا مـي        

هاي دريايي بـراي   كند و بدين شكل قهرمان جنگ  فرصت اجكت پيدا نمي   
   .رود شود و به معراج ابدي مي هميشه خاموش مي

در  هميشه   برايوان سند افتخار     به عن  قطعه شدة اين شهيد     بدن قطعه 
 و پيكـر مطهـرش در ميـان انـدوه انبـوه             ثبـت شـد   بيـدار     اين ملت  ذهن
 وصيت خـودش در گلـزار چهـل         براساسد و   شي از مردم تشييع     شمار  بي

                                                           
 .دمه ديدن آنبيرون پريدن خلبان از هواپيما به هنگام ص ١
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خواست، روحش نيز     گونه كه مي    شد تا آن    شهيدان رامسر به خاك سپرده      
  .مان باشد پاسدار مرز و بوم وطن اسالمي

 نظـامي هـاي     دت او، در مجلـه    ايات و تا مدتي بعد از شـه       در هنگام ح  
 جنگي و خلبان توانمند ةآمريكا بارها از شهيد خلعتبري به عنوان يك نابغ

ـ اف«در هدايت هواپيماي   در پروازها و مانورهاي حـساس نظـامي و   »4  
همچنين نام او به عنوان يكي از شاگردان موفق         ؛  شد ميعملياتي نام برده    

 »4 ـاف  « در فراگيري علـوم خلبـاني   »شپارد و تگزاس«نشگاه  ممتاز داو
وگوهاي اساتيد اين دانشگاه برده   ها و گفت     در مصاحبه  در دوران آموزش و   

  .شده است
اي در مـورد      نامـه    آمريكـا ويـژه    نظامي يكي از مجالت     ،2006 در سال 

هاي شهيد خلعتبري منتشر      ها و خالقيت    هاي پروازي و ابتكار عمل      مهارت
اش قرائـت شـد، غيـرت و          نامـه    وقتـي وصـيت    شبعـد از شـهادت      كـه  ردك

در ايـن هنگـام تمـامي حاضـرين         . بت شـد  ا بر همگان ث    دوباره اش  دالوري
 را از   شفرزنـدان غيرتمنـدترين   متوجه اين موضوع شدند كه ايران يكي از         

 اين شهيد بزرگوار مطلبي آمده      ةنام  در قسمتي از وصيت     .  است دست داده 
اگـر  « :اسـت متبلـور    و مـرام و مردانگـي خلعتبـري در آن             وجود ةكه هم 

 آن را با خونم  اي از خاك وطنم به پوتين سرباز دشمن چسبيده باشد،         ذره
دانـم و اگـر       شـويم و مـرگ در ايـن راه را افتخـار مـي               در خاك وطن مـي    

بـه ايـن مـردم خـوب تقـديم             اي داشـتم، حتمـاً      ارزشمندتر از جانم هديه   
  .»كردم مي
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  تركاناحمد تيپ اميرسر

  »مرد آتش و خرد«
  

آفرين ارتش جمهوري اسالمي ايران        از ديگر فرماندهان دلير و حماسه     
در   در دوران دفاع مقدس كه با استفاده از ابتكار عمل و نبوغ نظامي خـود  

اي توپخانـه را برعهـده داشـت،    هـ  ها، فرمانـدهي يكـان    بسياري از عمليات  
ش در شـهر اصـفهان       1318ر سـال    او د . سرتيپ احمد تركـان اسـت     امير

 افـسري ارتـش     ة پس از اخذ ديپلم، وارد دانـشكد       1341متولد و در سال     
 افـسري، در مركـز      ةالتحصيلي از دانـشكد      پس از فارغ   1344در سال   . شد

 مقدماتي توپخانه را گذراند و در ادامه، به فراگيـري           ة اصفهان دور  ةتوپخان
 هـوابرد شـيراز     55 در تيپ    ... و ، چتربازي، مربي كوهستان   تكاورهاي    دوره

 با كسب موفقيت در مراحل مختلـف        ،1354در سال   سپس  وي  . پرداخت
 عالي توپخانه، با درجه سـرواني بـه         ة دور گذراندن برايگزينش و آزمون،    

 ديگـري   ة مـذكور و دور    ةكشور آمريكا اعزام شـد و در آنجـا توانـست دور           
  . كندتحت عنوان مديريت آموزش را با موفقيت كامل طي

عنوان   اصفهان بهةدر مركز توپخان  ،امير تركان پس از بازگشت به ايران    
بـا پيـروزي انقـالب      . استاد تاكتيك تخصصي توپخانه مشغول به كار شـد        

 هـا در نـواحي غـرب و شـمال غـرب       راميها و ناآ    اسالمي و شروع درگيري   
 و  هـا   طـرح بـراي اجـراي      ،كشور، به همراه ساير افراد نيروي زميني ارتش       

 بـه آن منطقـه      ،اهللا فالحـي در كردسـتان        اميرسرلشكر شهيد ولـي    نظرات
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  فرماندهي يك گردان از توپخانـة       در كردستان،   امير تركان ابتدا   .اعزام شد 
ــشكر  ــه لياقــت و   28ل ــا توجــه ب  را برعهــده گرفــت و پــس از مــدتي، ب
وي پـس  .  لشكر به او سپرده شداش، مسئوليت فرماندهي توپخانة    كارداني

ـ هادت سرهنگ حاتمياز ش بـه عنـوان     ـ   رئـيس سـتاد و معـاون لـشكر     
 جنگ تحميلي رژيم عراق      امير تركان تا خاتمة    . لشكر انتخاب شد   ةفرماند

 را بـا توجـه بـه شـرايط جنـگ و             يهاي مختلف   عليه كشورمان، مسئوليت  
 ،تـرين آنهـا      مهـم  ةاوضاع و احوال جسمي خود برعهده داشت كه از جملـ          

امـا   ؛ها در اصـفهان بـوده اسـت         زش توپخانه و موشك   فرماندهي مركز آمو  
 اميـر تركـان در      ةد نظر است، اقدامات ابتكاري و خالقان      ورآنچه در اينجا م   

دوران دفاع مقـدس اسـت كـه بيـانگر           در طول    هاي مختلف     طي عمليات 
ناپذير و دلير ارتـش جمهـوري اسـالمي            خستگي ةنبوغ نظامي اين فرماند   

  .استايران 
 كردسـتان در    ةورود بـه منطقـ     بيان شد، امير تركان بـا     طور كه     همان

ـ         1358سال    كردسـتان را    28  لـشكر  ة، فرمانـدهي يـك گـردان از توپخان
 سردشـت كـه از   ـگيرد و در همين زمان، بازگشايي محور بانه   برعهده مي

به هنگام سقوط پادگان مهاباد توسط نيروهاي ضد انقـالب          و  ها قبل     مدت
 ةاميـر تركـان كـه وظيفـ       . گيـرد    كار قرار مـي    تصرف شده بود، در دستور    

بانـان خـود      پشتيباني آتـش نيروهـاي پيـاده را برعهـده داشـت، از ديـده              
 اجراي آتش   برايخواهد كه به طرف دشمن حركت و اطالعات الزم را             مي

 در اين هنگام، با توجه به اجراي عمليـات در شـب و            . توپخانه فراهم كنند  
هـا بـا      بـان    عملياتي، يكي از ديـده     طقةفقدان اطالعات الزم درخصوص من    

اي رسيديم    وقتي به نقطه  «: گويد  توجه به شرايط مذكور به امير تركان مي       
كه الزم است در آنجا اجراي آتش توپخانه شود، چگونـه مـا مشخـصات و                

توجيـه     زيـرا در شـب،     يق آن نقطه را به شما گزارش كنيم؟       مختصات دق 
ما مقدور نيست و ثبت تيـري هـم   نقشه و به دست آوردن مختصات براي   
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امير تركان با شـنيدن      ».نداريم تا بتوانيم از آن نقطه آتش را انتقال دهيم         
هـا و     دهد كـه نقـشه      دستور مي بان، پس از مدتي فكر كردن          ديده سخنان

در آن لحظـه     خـود، ةطرح تيرها را بياورند و با استفاده از تخصص و تجرب   
 بـه آنهـا      و كنـد   بانـان توجيـه مـي       ي ديده طرحي ابتكاري و خالقانه را برا     

باني شـما متـشكل از سـه نفـر             ديده گروهبا توجه به اينكه هر      «: گويد  مي
 بـا يـك    گـروه چـي اسـت و هـر         سـيم   بان و بي    بان، كمك ديده    يعني ديده 

شـود كـه      مأمور مـي      بان   ديده گروهكند، يك نفر از هر        گروهان حركت مي  
 يك نفر هم    ؛ شده را يادداشت كند    قدم شماري كند تا ميزان مسافت طي      

چي هم اطالعـات     سيم   و بي  كردهنما مشخص     راي حركت شما را با قطب     گِ
 به عنوان مثال وقتي كه حدود يك سـاعت          ؛كند  الزم را براي ما ارسال مي     

از ما دور شديد، گراي حركت را بـا مقـدار مـسافت طـي شـده بـراي مـا                     
 بـراي نظـر شـما    محـل مـورد  كنيد و ما با توجه به طرح تيـر،    گزارش مي 

  .»كنيم اجراي آتش را پيدا مي
تر از همه ابتكار       و مهم  در اينجا امير تركان با توجه به تخصص، تجربه        

شود و     موفق مي  ، در اجراي آتش توپخانه بر روي مواضع دشمن        عمل خود 
در همان شب، نيروهاي نظامي جمهوري اسالمي ايران تا صبح با استفاده            

 مـسافت بـسيار زيـادي را بـه طـرف نيروهـاي دشـمن                 ،از آتش توپخانـه   
اجراي طرح مـذكور در آن شـب      « :گويد  امير تركان مي  . كنند  پيشروي مي 

از دو جهت اساسي داراي اهميت بود؛ اوالً در پيشروي نيروهاي خودي به             
 سردشت از چنگـال دشـمن بـسيار         ـ طرف دشمن و آزاد شدن محور بانه        

 زيرا بـا اجـراي طـرح مـذكور، بـدون      دشمن؛تسريع شد و ثانياً غافلگيري     
، نيروهاي خودي توانـستند بـه طـرف         ي كامل  غافلگير باايجاد سروصدا و    

  .»دشمن پيشروي كنند
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نظـران علـم خالقيـت و ابتكـار            اقدام امير تركان با تعاريف صاحب      اين
 كه ابتكار عمل را توانايي تركيـب منحـصر بـه فـرد              1»رابينز«عمل مانند   

هـا و    برقـراري ارتبـاط كـشف نـشده و غيرمنتظـره بـين ايـده              ها و يا      ايده
، دانـد    مي  ها در قالب مفهوم نويني كه تا به حال وجود نداشته است             پديده

 ابتكـار عمـل و      هـم  2»پيتردراكـر « پدر علم مديريت نـوين       .منطبق است 
 ،كنـد    جديدي از عملكرد را خلق مي      ةري كه جنب  ينوآوري را به عنوان تغي    

گوينـد، در مبحـث       نظران نيز مـي     طور كه ساير صاحب     همان .دكن  بيان مي 
هاي نظـامي، اهميـت       ها و تاكتيك    نظامي، ابتكار عمل و خالقيت در روش      

 و دارد يا فناوري نظاميافزاري  هاي سخت بسيار بيشتري نسبت به نوآوري 
هــا و  هــا، تاكتيــك مــشي هــا، خــط هــا، سياســت  روشةنــوآوري در زمينــ

 ابـداع  ةتـر از نـوآوري در زمينـ     دفاعي، بسيار مهـم هاي جنگي و يا    راهبرد
 ديگر، يكي از فرماندهان گروه رزمي بـا         يدر مورد  .استهاي جديد     سالح

الحاق بـين نيروهـاي    كار قرار بود «: گويد گيرد و مي   ير تركان تماس مي   ام
اي كـه بـه سـمت          جنـوبي بـر روي جـاده       ة شمالي و منطق   ةخودي منطق 

 اما اين الحاق دچار مشكل شده و        ؛ود انجام شود  ر  نيروهاي ضد انقالب مي   
 به همين دليل، اكنون من ناچار هستم كـه بـه طـرف              .انجام نگرفته است  

 گردان توپخانه آماده باشـد      . نظر رفته و موضوع را بررسي كنم       محل مورد 
 با توجـه بـه مناسـب نبـودن جـادة          » .ندكه درصورت لزوم اجراي آتش ك     

در آن منطقـه، فرمانـده مـذكور مجبـور          موردنظر و لـزوم عـدم سروصـدا         
او پـس از    . نظـر حركـت كنـد      شود با پاي پياده به طرف محـل مـورد           مي

 با امير تركان تماس گرفته      ،سپري شدن حدود يك ساعت و بيست دقيقه       
اميرتركـان در    .كنـد   و درخواست اجراي آتش بر روي مواضع دشـمن مـي          

                                                           
Robbins.١   
Peter Drucker.٢   
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آن فرمانـده را از     نظـر    من مختصات محل مـورد    «: گويد  خاطرات خود مي  
ـ    طريق بي  كـه  ة دودانگيـز را ـ  سيم دريافت كرده و دسـتور دادم كـه گلول

 بـه   ـ  مناسب فرود آمـده اسـت يـا نـه    ةكند آيا گلوله به نقط مشخص مي
فرمانـده     وقتي ايـن گلولـه شـليك شـد،        . عنوان اولين گلوله شليك كنند    

راسـت   متر به سمت     400مذكور تماس گرفت و از من خواست كه حدود          
بان در كنار آن فرمانده نبود، مـشخص          با توجه به اينكه ديده    . شليك شود 

نظر بسيار سخت بود و بنـابراين بـه او گفـتم كـه      كردن دقيق محل مورد  
نظر به مـن بدهيـد تـا مـن            مورد ةشما بايد ابتدا گراي خودتان را تا نقط       

 در  ولـي آن فرمانـده كـه        نظر شـما را اجـرا كـنم؛        بتوانم تصحيحات مورد  
 بـراي شرايط بسيار دشواري قرار داشت و امكانات و ابزارهاي الزم را هـم              

 در جواب گفـت كـه مـن از ايـن نظـر               گرا و مختصات الزم نداشت،      تعيين
توانيد خودتـان انجـام       كاري كه مي  توانم كاري انجام بدهم و شما هر          نمي
  .»دهيد

 ديگـري را    امير تركان با قرار گرفتن در چنين وضعيتي، طرح ابتكاري         
مشخص كردن مدت زماني كه آن فرمانـده از           پس از   او .گذارد  به اجرا مي  

نزد ايشان و گردان توپخانه به طرف نيروهاي دشمن حركت كـرده بـود و               
، براساس تجربه و تخصص خـود       شد،    حدود يك ساعت و بيست دقيقه مي      

وي  مذكور حدود شـش كيلـومتر پيـشر        رسد كه فرماندة    به اين نتيجه مي   
توانـد بـه      آورد و مي     سپس مختصات آن نقطه را به دست مي        اشته است؛ د

اميـر تركـان در     . تعيـين كنـد   نظر آن فرمانده را      محل مورد    طور تقريبي، 
نظر  از طريق طرح مذكور، محل مورد     «: گويد  خاطراتش در اين زمينه مي    

آن فرمانده را مشخص كردم و سپس به مسئول اجراي آتـش گفـتم كـه                
.  تنظيم و تصحيحات الزم را اعمال كنـد        1700ا روي گراي     هدف ر  ةشبك

نظر  مسئول هدايت آتش گفت كه ممكن است نتوانسته باشيم محل مورد         
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 ؛ بر روي نيروهاي خودي بريـزيم       را را به طور دقيق مشخص كنيم و آتش       
  .»ها را شروع كنند تر شليك گلوله  خواستم كه هرچه سريعاناما من از آن

كان با استفاده از ابتكـار عمـل و نبـوغ نظـامي خـود،               در اينجا امير تر   
ـ      ريزي و اجرا مـي    طرحي ابتكاري را برنامه     ةكنـد و بـا شـليك اولـين گلول

گيـرد     مذكور با امير تركان تماس مي      ةنظر، فرماند   مورد ةدودانگيز به نقط  
خواهد كه در همان     و پس از بيان تحسين و خوشحالي خود، از ايشان مي          

امير تركـان نيـز دسـتور اجـراي     .  توپ شليك شود   ةگلول 15نقطه، حدود   
گيـرد و از نـابودي        دهد و پس از مدتي، آن فرمانـده تمـاس مـي             آتش مي 

نيروهاي دشمن در آن محل و رها شدن نيروهاي خودي از محاصره خبـر     
 امكانـات،    كارشناسان نظامي معتقدند در شرايطي كـه مجموعـة         .دهد  مي

ني مناسب فراهم باشد و تـصميم و اقـدام،          مقدورات و شرايط زماني و مكا     
كار عمـل و خالقيـت تحقـق يافتـه          اي از ابت    منجر به موفقيت شود، درجه    

 نظامي حـاكم و     ها و شرايط بحراني در عرصة      كمبود ، اما اگر نقايص   است؛
اقدامي منجر به موفقيت شـود،      هر  در چنين حالتي اتخاذ تصميم و انجام        

  .تصميم گيرنده و فرمانده استنشان از نبوغ و پتانسيل نظامي 
 دچـار    بـراي دومـين بـار       كه مناطق كردستان   1359در فروردين ماه    

 عناصـر ضـدانقالب و نيروهـاي        ،هاي شديد بين عناصر كردستان      درگيري
 عناصـر   ة سـنندج بـه محاصـر      ةشود، سربازخان   جمهوري اسالمي ايران مي   

هـا بـه      اسـگاه تعـدادي از نيروهـاي ژانـدارمري در پ        . آيـد   ضدانقالب درمي 
آن منطقـه از وجـود عناصـر نظـامي خـالي            بيـشتر   رسـند و      شهادت مـي  

 بنابراين به دو گردان از ارتش جمهوري اسالمي ايـران مأموريـت             ؛شود  مي
شود كه به سنندج بروند و بـا پاكـسازي آنجـا، بـه سـوي بانـه و                     داده مي 

ندج  هواپيما به فرودگاه سن    ةوسيل اين دو گردان به   . سردشت حركت كنند  
شوند، با تحريك عناصر ضدانقالب، تعدادي        و وقتي وارد شهر مي     رسند  مي

هاي مـذكور را       جلوي حركت گردان    مردمي رصآموزان و ديگر عنا     از دانش 
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بـه فرودگـاه سـنندج      شـوند     ها مجبور مي    كنند و در نتيجه گردان      سد مي 
 ــ   تيپ يكة فرماند ـ »زاد نصرت« لشكر به شهيد ة سپس فرماندبرگردند؛

هـاي ارتـش از     عبـور گـردان  بـراي دهد كه مسير ديگـري را       مأموريت مي 
دره، سـقز و بانـه، شناسـايي و پيـشنهاد             سنندج و عزيمت به سمت ديوان     

اي خـارج از شـهر سـنندج بـه نـام              وي هم پس از شناسـايي، جـاده       . كند
مـاه،     فـروردين  31شـود كـه در روز         دهد و قرار مي     قشالق را پيشنهاد مي   

  .حركت كنندها  گردان
هاي متعـدد     ها و شناسايي    شده پس از بررسي     ياد با وجود اينكه جادة   

 كـه بـه صـورت سـتوني         ي دو گردان  هاد شده بود، اما در روز حركت،      پيشن
 دچـار كمـين   »باباريز« و   »نقده« در نزديكي روستاهاي     ،كردند  حركت مي 
كه به كند  ها درخواست آتش توپخانه مي شوند و فرمانده گردان دشمن مي

با اين حال حدود   . شود  دستور امير تركان به اين درخواست پاسخ داده مي        
زاد و تعـداد      شود كه نـصرت     ر تركان اطالع داده مي    ي صبح به ام   11ساعت  

انـد و تعـدادي       هاي مذكور به شهادت رسـيده       ديگري از فرماندهان گردان   
كـان دو   بنـابراين الزم اسـت كـه اميـر تر    ؛اند هم به اسارت دشمن درآمده   

دستگاه خودرو با مهمات بـراي نيروهـاي در كمـين قـرار گرفتـه تهيـه و                  
 نفـر   12دهد كه مهمات آماده شود و         وي بالفاصله دستور مي   . كند  ارسال  

شـده انتخـاب    هاي يـاد     حمل مهمات  برايتأمين و يك سرپرست گروه را       
  .كند مي

ن  بـا اميـر تركـا   ،كننـد  گروه يادشده پس از مدتي كه طي مـسير مـي      
گيرند و خبر از سرگرداني خود در يافتن محل نيروهاي خـودي         تماس مي 

امير تركان  . شوند   حركت خود دچار ترديد و ترس مي       ةدهند و در ادام     مي
طلبانــه بــااليي   دالوري و شــهادتةكــه همــواره از نبــوغ نظــامي و روحيــ

برخوردار بوده است، با بررسي اوضاع محـل اسـتقرار خـودش و وضـعيت               
رسـد كـه اكنـون الزم اسـت            در كمين افتاده، به اين نتيجه مـي        نيروهاي
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امور نظامي، هـر چـه زودتـر         خودش به عنوان يك فرد با تجربه و آگاه در         
و با گماردن يكي از افسران بـه   ا.مهمات الزم را به نيروهاي خودي برساند      

كند و    طرف نيروهاي خودي حركت مي     جانشيني خود، همراه با مهمات به     
ـ هـا توا    شود كه يكي از گردان       متوجه مي  ،راهي سقز  ن به سه  با رسيد  سته ن

 او.  هـم در حـال رهـايي اسـت         ياست از كمين دشمن رها شود و ديگـر        
پـردازد و از       به بررسي اوضاع و احوال نيروهاي يادشده و منطقه مي          سپس
كند كه آيا هنوز هم قصد دارند بـه مأموريـت              آن نيروها سؤال مي    ةفرماند

گويد كه به طرف سـقز حركـت    آن فرمانده در پاسخ مي .دهندخود ادامه 
گويـد كـه اگـر شـما           به فرمانده مي   ،امير تركان با شنيدن پاسخ    . كنيم  مي

هـاي    شويد كه كمين    وضعيت اينجا را به درستي بررسي كنيد، متوجه مي        
ري در انتظار شماست و با توجه به اينكه بخش زيادي از تجهيزات و              بسيا

ما هم توسط نيروهاي دشمن از بين رفته و يـا بـه غنيمـت            مواد غذايي ش  
 .گرفته شده، به نظر من صالح نيست كه شما به طرف سقز حركت كنيـد              

 سـنندج هـم نيـروي چنـداني بـاقي           ةاين در حالي است كه در سربازخان      
نمانده و هر لحظه ممكن است دشمن به طرف سـنندج حركـت كـرده و                

 لـشكر بازگرديـد و      ةما نـزد فرمانـد     بهتر است كـه شـ      ؛آنجا را تصرف كند   
اوضاع و احوال نيروهاي خودي را بـراي ايـشان بـازگو كنيـد تـا تـصميم                  

  .ديگري اتخاذ شود
پذيرد و با يكديگر نـزد         پيشنهاد امير تركان را مي      سرانجام آن فرمانده 

 لشكر هم با شنيدن اوضاع و احوال حـاكم          ةفرماند. روند  فرمانده لشكر مي  
كان مبني  ويژه تحت تأثير سخنان امير تر       و منطقه و به    بر نيروهاي خودي  

هـاي دشـمن و     نيروهاي خـودي در اثـر كمـين   ماندة بر منهدم شدن باقي 
اهللا    نيروي زميني ارتش، شـهيد ولـي       ةتهديد شدن شهر سنندج، با فرماند     

سـرانجام  گيرد و با توصيف اوضاع و احوال پـيش آمـده،       فالحي تماس مي  
كه نيروهاي آن دو گردان از همان مسيري كه جلو          شود    تصميم گرفته مي  
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 باز گردند تا پس از تجديد قوا و در صورت فـراهم شـدن شـرايط                اند،  رفته
   .منتقل شوندنظر   مورد به منطقة»شنوك«، با بالگرد مناسب

 از   بـا ايـن كـار      گردند و    سنندج باز مي   ةشده به سربازخان   نيروهاي ياد 
 ايـن    پس از چنـد روز     .شود   جلوگيري مي  وارد شدن آسيب بيشتر به آنان     

 نيروهـاي ضـدانقالب     ةتوانند در مقابـل هجـوم بـسيار گـسترد           نيروها مي 
ايستادگي و مقابله كنند و پس از مدتي با آمادگي و سالمت كامل به سقز          

  .رسند مي
 نظامي با اسـتفاده از نبـوغ        ة امير تركان به عنوان فرماند     ،در اين ماجرا  

هـاي   اي از موقعيـت  هنگـام مواجهـه بـا پـاره      خود، به  نظامي و ابتكار عمل   
بيني و هرگونه طرح و آمـادگي         اضطراري و غيرقابل انتظار كه بدون پيش      

كنـد كـه موجـب        ، تصميمات جديدي اتخاذ مي    قبلي به وجود آمده است    
 دستيابي بـه اهـداف مـوردنظر        در نهايت جبران ضرر و زيان وارده شده و        

داند كـه     مي  موقعيت و اوضاع و احوال به خوبي       در واقع او در آن     .شود  مي
بـه چگـونگي انجـام      طور كامل     به همچنين   ؛ شود گرفتهچه تصميمي بايد    

 اشتباه بزرگتري را مرتكب خواهد      ،صورت  زيرا در غير اين    ؛امور واقف است  
هـا،     او در مقابل شرايط تسليم نـشده و بـا عـدم پـذيرش محـدوديت                .شد

ر در اوضاع و احوال و شرايط حاكم داشته كـه           تمايل زيادي به ايجاد تغيي    
ها باعث بـروز ابتكـار عمـل وي در آن لحظـات سـخت و                   اين ويژگي  ةهم

 خالقيـت و    ةپردازان در زمين     كه از نظريه   »استرنبرگ«. بحراني شده است  
 خالق را چنين بيـان       و هاي افراد مبتكر     برخي از ويژگي   ،ابتكار عمل است  

ها، كوشش بـراي      غيير، عدم پذيرش محدوديت   تمايل به ايجاد ت   «: كند  مي
انجام كارهاي غيرممكن، توانايي استفاده از مـواد و وسـايل اطـراف خـود               

همتا، زيـر سـؤال بـردن هنجارهـاي      براي پديد آوردن چيزهاي بديع و بي    
معمول و كالسيك، تمايل به قرار گرفتن در يـك وضـعيت غيرمعمـول و               

  .»ميل به كنجكاوي و كنكاش محيط
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 به فداكارهاي يكي ديگر از فرمانـدهان        نوشتارتوجه به اينكه در اين      با  
زاد اشاره شد، آخرين كالم آن بزرگوار به  دلير ارتش شهيد سرهنگ نصرت

مـن سـرهنگ پيـاده    «: كنيم  هنگام شهادت را از زبان امير تركان بيان مي        
ن  محلي را كه اكنون مـن در آن جـا          . جانم فداي ايران باد    ،زاد  ايرج نصرت 

  1»! توپخانه بكوبيدة با گلول،دهم مي

                                                           
  .22/11/87 صف با امير تركان، ةمصاحبة مجل 1
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   غضنفر آذرفردوم سرتيپ امير

  »متخصص عمليات كوهستان«
  

 به استخدام ارتش درآمد و پس از 1339 غضنفر آذرفر در سال
 افسري، در لشكرهاي لرستان و كردستان ةگذراندن دوران دانشكد

هاي هوابرد   دورهگذراندن با او.  دسته مشغول خدمت شدةعنوان فرماند به
هاي تكميلي   طي دورهبرايو تكاور در داخل كشور، با درجه ستواني 

هاي  و جنگ هاي تكاور، هوابرد و دوره  به خارج از كشور اعزام شد نظامي،
هاي   گريز و فرار و جنگهاي نامنظم، عمليات ويژة شامل جنگويژه، 
ي بلند و ها هاي جنگ در كوهستان شامل زيست در كوهستان  دوره،رواني

  .شناسي و رزم در برف را با موفقيت طي كرد برفگير، اسكي نظامي، بهمن
يستگي آذرفر باعث شد هاي نظامي مذكور و لياقت و شا گذراندن دوره

 همواره از او به عنوان استاد در آموزش نيروهاي نظامي كه از آن پس
سالمي، هاي نزديك به زمان پيروزي انقالب ا  در سال.كشور استفاده شود

 ايراني نيروهاي حافظ صلح ة سرگردي به عنوان فرماندةآذرفر با درج
سازمان ملل به جنوب لبنان اعزام شد و در بازگشت از آنجا كه همزمان با 
حوادث پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران بود، به دستور سرلشكر 

پادگان و  فرماندهي  ـ نيروي زميني وقتةفرماندـ اهللا فالحي  شهيد ولي
  .تيپ مريوان را برعهده گرفت
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را پذيرفت آباد  خرم 84 آذرفر فرماندهي تيپ ،با شروع جنگ تحميلي
  و همراه با ديگر فرماندهان دلير ارتش همچون شهيد سپهبد علي صياد
شيرازي به جنگ با دشمن متجاوز شتافت و بيش از گذشته به ارائه 

ه امير سپهبد صياد شيرازي در طوري ك  به؛لياقت و كارداني خود پرداخت
استاد «: گويد  در مورد آذرفر مي،هاي جنگ در كتاب ناگفتهخاطراتش 

نيروهايي را . خيلي شجاع است و بيان خوبي هم دارد... بنده در رنجر بود
چون اهل عمل است،  كند و خودش نيز  جنگند خوب تحريك مي كه مي

پاه پاسداران هم دوستش هاي س بچه. برند نيروها از او خيلي حساب مي
خاطر  دارند و با اينكه يك كمي قُد هم هست، ولي دوستش دارند؛ به

  .»...صداقتش و راستي و درستي و شجاعتش
هاي بسيار مهمي مانند  المبين، آذرفر مسئوليت پس از عمليات فتح

 كردستان را 28 گرگان مستقر در خوزستان و لشكر 30 فرماندهي تيپ
 ايفا 4ش بسيار مهمي در عمليات پيروزمند والفجربرعهده گرفت و نق

 اروميه 64، به سمت فرماندهي لشكر 1365و سپس در تابستان ا .كرد
 اين لشكر، يعني مستقر بودن در مناطق ةشرايط ويژ. منصوب شد

گير استان آذربايجان غربي از يك سو و درگيري  العبور و برف صعب
اق و نيروهاي ضد انقالب از سوي همزمان آن لشكر با ارتش رژيم بعثي عر

 ؛ اما آذرفر كه به درجةبخشيد ديگر، حساسيت خاصي به فرماندهي آن مي
به دانش باالي خود  باري از تجربه و با  اتكاء  سرهنگي رسيده بود، با كوله

ترين دوران حيات نظامي خود را  هاي كوهستاني، درخشان  جنگةدر زمين
كه همواره با استفاده از ابتكار عمل و   درحالي؛در اين لشكر سپري كرد

هاي  هاي جنگ با دشمن را طي سال  بسياري از صحنه،نبوغ نظامي خود
 ة عمليات پيروزمندان،همراه با لشكر مذكور او .گذشته هدايت كرده بود

طي عمليات .  را طراحي و اجرا كرد1365 در اسفندماه 7كربالي 
گيري و تثبيت  وفق به بازپس، آذرفر و نيروهاي تحت امرش م7كربالي
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عنوان دژ تسخيرناپذير   كه از آن به ـ در داخل خاك عراق2519ارتفاع 
هاي اين  در بيشتر صحنه.  گرديدند ـشد نيروهاي عراق نام برده مي

 دلير غ نظامي و ابتكار عمل اين فرماندة نبوي ازهاي توان جلوه  مي،عمليات
   .كردارتش جمهوري اسالمي ايران را مشاهده 

ترين و بارزترين اقدامات ابتكاري و نبوغ نظامي آذرفر  يكي از مشخص
 سازمان ملل توسط 598 ةتوان در زمان پس از پذيرش قطعنام را مي
هاي ايران و عراق و ملزم شدن نيروهاي دو كشور به بازگشت به  دولت

پس از پذيرش و در آن زمان  .المللي خود مشاهده كرد مرزهاي بين
 ـ به فرماندهي آذرفر ـ اروميه 64  از سوي ايران، نيروهاي لشكرقطعنامه

 ، كيلومتري خاك عراق قرار دارد20  كه در عمق2519بر روي ارتفاع 
 ة بايد تا مرزهاي شناخته شد،مستقر بودند و بنابر مفاد قطعنامه

به همين دليل از طرف مقامات كشور . كردند نشيني مي المللي عقب بين
 با تمام نيروها خيلي سريعشود كه بايد  ذرفر ابالغ مي آا تلفن بهب

 تكرار بعديهاي  ها و ابالغيه  طي تماسنشيني كند و اين درخواست عقب
 ابتكار ، تخصص و قوة اما آذرفر كه همواره با استفاده از تجربه؛شود مي

، بودهاي مختلف جنگ را هدايت كرده  عمل و نبوغ نظامي خود، صحنه
و اقدام مناسب ديگري  كردهي درنگ كم ،ت مسئوالندر قبال درخواس

 اوالً جلوگيري از ورود مجدد و ،دهد كه حاصل اين اقدام انجام مي
 نيروهاي دشمن به داخل خاك كشورمان و شكست آنان در ةناجوانمردان
 ثانياً جلوگيري از وارد آمدن تلفات بسيار ، استهاي سكانيان نبرد تپه

 ثالثاً فراگيري تجربه براي  و است اروميه64 شديد به نيروهاي لشكر
كردند كه بدون هيچ درنگ و تأملي  كساني كه از آذرفر درخواست مي

  .، بوده استالمللي بازگرداند نيروهاي تحت امرش را به مرزهاي بين
 استقرار ةدر آن زمان، آذرفر كه تسلط كاملي بر اوضاع و احوال منطق

او  و غيرانساني نيروهاي رژيم عراق هم خود داشت و اقدامات ناجوانمردانه
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گيرد كه با  تجربه كرده بود، تصميم ميبا جنگ هاي گذشتة را طي سال
رعايت كامل اصول تاكتيكي، مرحله به مرحله نيروهاي لشكر پيروزمند 

 ة مجدد و ناجوانمردانا به عقب برگرداند تا درصورت حملةر تحت امر خود
اهميت اين موضوع وقتي بيشتر  .بپردازد بتواند به دفاع ،نيروهاي دشمن

ة وقت گردان  فرماند»نژاد خسرو آدم«شود كه سرهنگ  نمايان مي
 دةهواپيماهاي جنگن«: گويد  در خاطرات خود مي،64جنگاوران لشكر 

 و با انجام اعمال غيراخالقي 598دشمن با زيرپا گذاشتن شرايط قطعنامه 
 اقدام به بمباران نيروهاي ،64ر به هنگام بازگشت نيروهاي لشكو انساني، 

دند كر خود را آغاز ي آن نيروهاي زميني دشمن نيز حملةآن كرده و در پ
 كردند، نشيني مي و اگر نيروهاي لشكر همگي و به صورت يكجا عقب

 درصورت وقوع چنين رسيدند و تعداد بسيار زيادي از آنان به شهادت مي 
سوي كشورمان، با جسارت و  مجدد نيروهاي دشمن به اي، حملة حادثه
  .»شد تر و بدون وجود هرگونه مانعي انجام مي  هرچه تمامجرئت

دهد كه محاسبات،  بررسي اقدامات آذرفر در حوادث مذكور نشان مي
و ظهور اي در ابتكار عمل و  هاي اوليه، نقش عمده بيني مشاهدات و پيش

 در طور يقينبه نبوغ نظامي دارند و در نظر گرفتن اين جوانب، بروز 
گيري نهايي و ميزان بروز خالقيت مؤثرند و در واقع اين نبوغ  تصميم

نظامي آذرفر بود كه با درك صحيح از وضعيت، مانع از تحميل يك 
  .شكست و تلفات و خسارات بيهوده به نيروهاي خودي شد

  
  7آذرفر و عمليات كربالي 

دي سع  سرتيپ حسنيبا حكم، سرهنگ آذرفر 1365در تابستان 
 پياده اروميه 64 فرماندهي لشكر ، بهفرمانده وقت نيروي زميني ارتش

دليل استقرار آن در مناطق   اين لشكر بهةشرايط ويژ. شود منصوب مي
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گير استان آذربايجان غربي از يك سو و  العبور و برف كوهستاني صعب
 اين لشكر با ارتش رژيم بعثي عراق و نيروهاي زمان همدرگيري 

از سوي ديگر، حساسيت خاصي به فرماندهي لشكر بخشيده و ضدانقالب 
 اما آذرفر با هم و حساسي بر دوش وي گذاشته بود؛مسئوليت بسيار م

ترين دوران  باري از تجربه و دانش باالي نظامي، يكي از درخشان كوله
حيات نظامي خود را در آن لشكر آغاز و از شرايط سخت و دشوار حاكم 

جمهوري اسالمي نظامي  كسب پيروزي براي نيروهاي بر آنجا، در راستاي
 كوتاه، نيروهاي ي مدتدرشود  آذرفر موفق مي امير .كند ايران استفاده مي

 اروميه را به آمادگي كامل از نظر قواي جسماني و فنون نظامي 64لشكر 
، جنگ رواني دشمن عليه 1365برساند و اين درحالي بود كه در سال 

هاي غربي با تمام توان  رسيده و رسانه ن به اوج خود نيروهاي نظامي ايرا
به تبليغ ضعف نيروهاي ايران و عدم توانايي آنان در انجام عمليات آفندي 

نوك پيكان حمالت خود را به سوي ارتش قرار آنان . ندختاپرد مؤثر مي
 شهامت  اروميه با جسارت و64  لشكرةفرماند كه امير آذرفر نددداده بو
 برايوالن جمهوري اسالمي ايران را از آمادگي لشكر مذكور ، مسئبسيار

  .سازد اجراي يك عمليات قاطع و پيرزمند عليه ارتش عراق با خبر مي
الجيشي تحت پوشش   سوقةترين نقط  مهم2519 ارتفاع ،زمان در آن

چندين بار بين  ،پيش از آنهاي   كه طي سال اروميه بود46 لشكر
. ران و ارتش عراق دست به دست شده بودنيروهاي جمهوري اسالمي اي

هاي  هاي عراق به نام  حاج عمران قرار دارد كه در نقشهةاين ارتفاع در در
 هركدام از ، جنگزمانشود و در   خوانده مي»شاهكوه« و »السلطان جبل«

يافت، از ديد كافي و وسيع بر  طرفين كه بر روي اين ارتفاع استقرار مي
  .شد مند مي ف مقابل بهرهكل منطقه و نيروهاي طر

 را به تصرف 2519گيرد كه ارتفاع  امير سرتيپ آذرفر تصميم مي
شد كه فتح   اما آنچه باعث مي؛نيروهاي جمهوري اسالمي ايران درآورد
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اين ارتفاع بسيار مشكل و تا حدودي ناممكن باشد، عالوه بر مواضع 
 با كوالك هاي بسيار سخت همراه دفاعي بسيار مستحكم دشمن، زمستان

در در اين منطقه طوري كه ارتفاع برف   به؛ منطقه بودةو سرماي كشند
آذرفر با استفاده از شرايط موجود و  .رسيد زمستان به چندين متر مي

هاي نبوغ  رعايت اصل غافلگيري زماني و مكاني كه يكي از مشخصه
 ةنظامي و ابتكار عمل فرماندهان است، عمليات بزرگ و پيروزمندان

 باور نكردني اجرا ي طراحي و با سرعت1365 را در اسفند 7بالي كر
نظر  شود كه بنابر  بيشتر نمايان ميزمانياهميت اين كار آذرفر . كند مي

 را به عنوان يك دژ 2519گران نظامي، نيروهاي عراقي ارتفاع  تحليل
با استفاده از آن و تسخيرناپذير درآورده و چهار خط پدافندي دور تا دور 

در اين امير آذرفر همچنين ؛ هاي مين فشرده ايجاد كرده بودند يدانم
  و باعمليات با انجام تغييرات مختلف در سلسله مراتب فرماندهي لشكر

داران قوي و ناشناخته، استفاده از يكان  شناسايي افسران و درجه
 تشكيل شده 4 و 3تازگي توسط تعدادي از اعضاي تيپ  جنگاوران كه به

موقع،  هاي مختلف و به شكن و انجام شناسايي نوان يكان خطع بود به
هاي ديگري از نبوغ نظامي و ابتكار عمل خود را كه باعث موفقيت  جلوه

  .گذارد ة ظهور ميشوند به منص در عمليات مي
پيروزي نيروهاي جمهوري اسالمي ايران در اين عمليات براي 

 از )ره(م خمينيمسئوالن جنگ و بخصوص فرمانده كل قوا حضرت اما
 )ره( امام خميني شخص خودكه چنان اهميت و حساسيتي برخوردار بود

براي نخستين و آخرين بار در طول هشت سال دفاع مقدس و از طريق 
هاي جنگ تماس گرفته و اين پيروزي را به  مرحوم حاج احمدآقا با جبهه

ذرفر ايشان خطاب به آ. گويند  عمليات سرهنگ آذرفر تبريك ميةفرماند
 اروميه را تبريك 64 من پيروزي شما و لشكر!سرهنگ آذرفر«: فرمايند مي
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 تبريك و مراتب رضايت و دعاي خير . قلب من را خشنود كرديد.گويم مي
  .» باد64هميشگي من پشتيبان لشكر 

  
  آذرفر و نبرد با ضد انقالب

با شروع درگيري نيروهاي ضد انقالب با مردم و نيروهاي نظامي 
ردستان كه اندكي پس از پيروزي انقالب اسالمي به وقوع  كةمنطق

پيوست، نيروهاي ارتش جمهوري اسالمي ايران از جمله نخستين 
 دفاع از هموطنان خود و بيرون راندن متجاوزان براينيروهايي بودند كه 

به آن منطقه شتافتند و امير سرتيپ آذرفر هم به عنوان يك نيروي 
او پس از رسيدن به كردستان و  .رود  آنجا مي به،ارتشي آماده و كارآمد
 كردستان، سرهنگ ايرج سپهر، با توجه 28 لشكر ةمعرفي خود به فرماند

به درجه، سابقه، تخصص و تجربه، فرماندهي پادگان مريوان و گردان 
 خوش ذوق، مبتكر و ة سپس اين فرماند؛گيرد  پياده را برعهده مي112

روزهاي نخستين ورودش به آنجا، با  از همان ،داراي مهارت و تخصص
كوشد توان رزمي نيروها را باال ببرد  هاي مختلف آموزشي مي اجراي برنامه

اي را  شود نيروهاي پرتوان و آماده و پس از حدود بيست روز موفق مي
در همين زمان از طرف فرماندهي لشكر به امير سرتيپ آذرفر . كند فراهم 

 دزلي به  ـ در محور مريوان»دزلي«ارمري پاسگاه ژاندكه شود  ابالغ مي
طرف نوسود و پاوه توسط نيروهاي ضد انقالب سقوط كرده و اين پاسگاه 

  .بايد از تصرف دشمن خارج و تأمين منطقه برقرار شود
 مذكور ةشود كه منطق  متوجه ميويبا ابالغ اين دستور به امير آذرفر، 

زم است هرچه زودتر با  دشمن قرار گرفته و التهديدبه شدت در معرض 
طور كامل  بهانجام يك طرح ابتكاري و دستبرد شبانه، نيروهاي دشمن را 

 بنابراين او پس از درخواست دو فروند ؛دكن و آنان را نابود  كردهغافلگير
نيروهاي تحت امرش به طرف پاسگاه  همراه با  بالگرد از هوانيروز ارتش،
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گونه سر و صدا و  ود بدون هيچش  موفق ميكرده،ژاندارمري دزلي حركت 
حركتي كه باعث جلب توجه دشمن شود، نيروهايش را در نقاط مشرف 

 ساعت امير آذرفر و نيروهايش با 24  حدودسپس. دكنبه پاسگاه مستقر 
استفاده از تسلط ديد و تيري كه بر نيروهاي دشمن داشتند، حركات و 

يك طرح  امير آذرفر گيرند و سرانجام هاي آنان را تحت نظر مي فعاليت
ايشان در مورد طرح . كند دستبرد به پاسگاه دزلي را طراحي و اجرا مي

اين طرح به اين صورت بود كه عناصر تأمين در يك «: گويد خود مي
 عناصري كه بايد هجوم ببرند در وسط و نيروهايي هم كه بايد  طرف،

با استفاده پشتيباني آتش كنند در طرف ديگر باشند و سپس اين نيروها 
، به صورت كامالً غافلگيرانه  از تاريكي شب و بدون هيچ نوع تحرك اضافه

 امير سرتيپ ،در واقع در اين عمليات ».بر سر نيروهاي دشمن فرود آيند
آذرفر ابتدا به كشف استعداد دشمن و تثبيت او در محل استقرارش 

فندي دشمن، زيرا اجراي يك عمليات آفندي بر ضد مواضع پدا ازد؛ پرد مي
 .نياز به داشتن اطالعات كافي و همه جانبه نسبت به مواضع دشمن دارد

سريع و حساب شده، عمليات خود   ريزي دقيق،  سپس با انجام برنامهيو
  .دهد  انجام مي دشمن غافلگيري كامل و نابوديبرايرا 

عمليات مذكور با توجه به اينكه امير سرتيپ آذرفر چندين سال قبل 
با    آنجا داشت،ان منطقه خدمت كرده بود و آشنايي خوبي بهم در آ

، شدهتعداد زيادي از نيروهاي دشمن نابود   وشود موفقيت كامل انجام مي
شود و امنيت پاسگاه  مقدار زيادي اسلحه و تجهيزات به غنيمت گرفته مي

  .دگرد مذكور تأمين مي
، امير 1357پيروزي انقالب اسالمي ايران در بهمن ماه همزمان با 
عنوان مسئول ارشد عملياتي نيروهاي ايراني پاسدار صلح  سرتيپ آذرفر به

 كه تحت تأثير ـ خاورميانه ةسازمان ملل در جنوب لبنان و كل منطق
 مشغول انجام مأموريت داشت ـهاي درازمدت اسرائيل و اعراب قرار  جنگ
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ران بازگشت و در همان زمان او به همراه نيروهاي تحت امر خود به اي. بود
 شيراز مشغول خدمت شد و فرماندهي تكاوران آن پادگان ةدر لشكر پياد
 انقالب اسالمي مراحل ،با توجه به اينكه در آن زمان. فترا برعهده گر

كرد و بين مردم و نيروهاي ارتش،  نهايي پيروزي خود را طي مي
ز هاي مختصري وجود داشت و تعدادي ا ژاندارمري و شهرباني درگيري

هاي كشور رفته  تظاهركنندگان با اهداف و نظرات مختلف به سوي پادگان
 بان و نيروي ضدانقالب وجود داشت؛طل بودند، امكان سوء استفاده فرصت

دوست در تالش براي حفظ  بنابراين بسياري از فرماندهان دلسوز و ميهن
ي ها و برقراري نظم و آرامش بودند و امير سرتيپ آذرفر هم سع پادگان

كند كه در آن لحظات حساس، از وقوع فاجعه و آشوب در پادگان  مي
  .دكن شيراز جلوگيري ةلشكر پياد

امير سرتيپ آذرفر در مورد اقدام ابتكاري و همراه با نبوغ نظامي خود 
در آن لحظات كه منجر به حفظ آرامش و اتحاد و همبستگي مردم و 

 ة فرمانددر آن زمان «:گويد  در خاطراتش ميشد، ارتشيان با همديگر 
هاي   چون شما فرمانده تكاور هستيد و دوره كهپادگان به من اعالم كرد

ايد، اين تعداد نيرو در اختيارتان باشد و به هر شكل  رزمي را ديدهآموزش 
هاي ارتشيان كه پيرامون   شيراز و خانهةممكن از ورود مردم به مركز پياد

كه نداي انقالب اسالمي مردم ايران  اما من ؛پادگان است، جلوگيري كنيد
 طوالني حضورم در كردم و در مدت زمان خود احساس ميرا در درون 

المقدس، لبنان، اردن، قبرس، مصر و سوريه، اخبار داخلي ايران را  بيت
 ملت  عوض شده وكاملطور  بهدانستم كه اوضاع  دم، ميكر پيگيري مي

بري و هدايت  رهه، همگام شدايران تصميم ديگري گرفته و بايد با آنان
 بنابراين نيروهاي نظامي را به آرامش فراخواندم و آنان را برعهده گرفت؛

العمل ندارد و به  كس حق عكس ام، هيچ اعالم كردم كه تا دستور نداده
در همين زمان ديدم كه . هيچ عنوان نبايد عليه مردم تيراندازي شود
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. دهند اند و شعار مي  تجمع كردهتعداد زيادي از مردم در نزديكي پادگان
. گويند  رسانده و دقت كردم تا ببينم مردم چه ميانخودم را به نزديكي آن

گويند  كنند و تعدادي از آنان مي متوجه شدم كه مردم ابراز احساسات مي
من هم به آنها جواب دادم كه من از . اند كه براي تسخير پادگان آمده

لت عزيز و انقالبي عرض كنم كه اين ام خدمت شما م طرف ارتش آمده
 از خود ملت است و نيروهايش هم ملت را دوست ،پادگان با اين عظمت

 اما در مقابل كساني كه بخواهند اموال كشور را غارت كنند، ؛دارند
ملتي كه پرچم بزرگ انقالب را بر دوش . باالجبار ايستادگي خواهد كرد

 حركت )ره(ه فرمان حضرت اماماند و از اول بهمن ماه تاكنون ب گرفته
 زيرا در اين عمل ؛اند، ضرورتي ندارد كه اموال پادگان را غارت نمايند كرده

اگر . اي در كار باشد و دشمن سوء استفاده كند ممكن است دست بيگانه
شما مصمم هستيد كه پادگان را غارت نماييد، در واقع به دشمن كمك 

دم كه آنان به طرف ساير مردم پس از بيان اين سخنان، دي. ايد كرده
كنيم  بازگشتند و ضمن بيان سخنان من براي مردم، گفتند خواهش مي

، )ع( زيرا از مردم متمدن و پيرو حضرت علي؛كسي تن به خشونت ندهد
لحظاتي بعد ديدم مردم به تجمع خود . انتظار زد و خورد و غارت نيست

اين ترتيب پادگان و شهر  به .هاي خود رفتند پايان دادند و به طرف خانه
  .» روزهاي پس از انقالب را با آرامش خاصي سپري كرد،شيراز

گونه كه در ساير اقدامات و  در اين واقعه امير سرتيپ آذرفر، همان
شود با استفاده از  اش متجلي و نمايان است، موفق مي هاي نظامي فعاليت

بين نيروهاي تخصص، تجربه و نبوغ نظامي خود، مانع از وقوع درگيري 
 آنان برادر يكديگر و دلسوز ميهن خود ـ كه در واقع همةمردمي و ارتش 

اين درحالي .  شود و آرامش خاصي را در شهر شيراز برقرار كندـاند  بوده
تدبيري تعدادي از   اسناد و مدارك موجود، در اثر بيبراساس كه بود

اي از  ن، عدهفرماندهان نظامي در تعدادي از شهرهاي كشور در آن زما
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ها و ايجاد درگيري بين مردم و نيروهاي  طلبان به غارت پادگان فرصت
شود از شرايط و  در واقع امير سرتيپ آذرفر موفق مي. پردازند نظامي مي

اي استفاده كند كه در فرايند كنش نظامي  گونه ابزارها و لوازم موجود، به
نبوغ نظامي خود را هاي خالقيت و  خود، به موفقيت كامل برسد و جلوه

ها  اين جلوه. رساندب ظهور ن به صورت زير خالصه كرد، به منصةتوا كه مي
  :عبارتند از

  احاطه و اشراف كامل به مسائل نظامي  ـ1 
  المللي بيني و اشراف به مسائل بين  روشن ـ2
 اتخاذ تصميمات صحيح و مؤثر در جهت تقويت، استحكام و  ـ3

  پويايي سازمان رزم
گري از اقدامات ابتكاري و همراه با نبوغ نظامي امير سرتيپ بخش دي

آذرفر را به هنگام استقرار او و نيروهاي تحت امرش در پادگان مريوان و 
. توان مشاهده كرد آزادسازي پاسگاه ژاندارمري دزلي در محور مريوان مي

پس از استقرار ما در پادگان مريوان، «: گويد امير سرتيپ آذرفر مي
ي از كارشناسان فرهنگي و خبرنگاران خارجي براي بازديد به آن تعداد

گفت من خدمات فرهنگي انجام  منطقه آمدند و يكي از آنها كه مي
دهم و هر جا كه انقالبي صورت گرفته باشد، با هديه دادن اجناسي  مي

كنم، نزد من  مانند اساليد، فيلم و مدارك انتشاراتي، انقالبيون را ياري مي
هايي همراه  من پرچم: اي؟ گفت ن به او گفتم براي ما چه آوردهم. آمد

ها را به من داد،  وقتي پرچم. دهم دارم كه تعدادي از آنها را به شما مي
 منتهي خيلي ؛ديدم يكي از آنها پرچمي سه رنگ مانند پرچم ايران است

ها   بنابراين تصميم گرفتم يكي از پرچم؛ساده و بدون هيچ شكل و عالمتي
 نصبا در وسط پادگان مريوان كه آخرين پايگاه مرزي ايران با عراق بود، ر

 دستور دادم مراسم صبحگاه در كنار همان  هماز فرداي آن روز. كنم
پرچم اجرا شود و به نيروها گفتم با توجه به اينكه انقالب شده و پرچم 



 فرماندهان دفاع مقدس؛ نبوغ نظامي و خالقيت / 166

  

خاصي وجود ندارد كه برافرازيم، بهتر است همين پرچم را در پادگان 
همه نيروها با ذوق و شوق از اقدام من استقبال كردند و به  .برافرازيم

 كشور به همين شكل شاءاهللا پرچم آيندة ادم كه اگر انسخنانم ادامه د
 افتخار ماست كه زودتر از همه، پرچم كشور را ةباشد، اين عمل ماي

ش يكي، دو ماه بعد كه انقالب اسالمي ايران به سمت آرام. ايم برافراشته
 وزير دولت بازرگان، »فروهر«رفت، يك هيأت حسن نيت به سرپرستي 

 معاون فرماندهي نيروي زميني و استاندار كردستان »خزائي«امير سرتيپ 
 تسلط بسيار خوب ما بر ة بازديد به آن منطقه آمدند و با مشاهدبراي

 بسيار هاي منطقه و تأمين امنيت آنجا و برافراشته شدن پرچمي با رنگ
 دفاع از كشور و دينشان برانگيخته برايسب كه احساسات نيروها را منا
  1.»كرد، از من و نيروهاي تحت امرم بسيار تشكر و قدرداني كردند مي

گرايي كه يكي از  در اينجا امير سرتيپ آذرفر با داشتن ويژگي تكليف
كند به يكي از  هاي نبوغ نظامي فرماندهان است، سعي مي مشخصه

ايجاد هماهنگي بين نيروهاي خودي و كه همان ديني خود وظايف ملي و 
هاي  عمل نمايد و از شكستاست، گردآوردن آنان تحت لواي يك پرچم 

در اين زمينه  )ره(امام خميني. دهد  بيمي به خود راه نمينيزاحتمالي 
 اسالمي براي خدا انجام ،شما داريد يك عمل انساني«: فرمايند مي
 انجام بدهيد كه به آن نتيجه هم رسيديد و اگر  اگر توانستيد.دهيد مي

  2».نتوانستيد هم انجام بدهيد، باز شما برد داريد
 خودباوري كه كليد ورود  گيدر اينجا امير سرتيپ آذرفر با داشتن ويژ

هاي انسان است، شرايط  گاه توانايي هاي دشوار و تكيه  صحنهبه همة
ي رسيدن به اهداف تبديل  برابديل و كارساز ود را به فرصتي بيموج

                                                           
  .26/1/1388مصاحبة مجلة صف با اميرسرتيپ آذرفر،  ١
  .112، ص 14صحيفة نور، ج  ٢
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اين «: فرمايند  در اين زمينه نيز مي)ره(حضرت امام خميني. كند مي
دست آورديد، براي اين است كه باورتان آمده بود كه  پيروزي كه شما به

  1».آسا را انجام داديد  باور، اسباب اين شد كه كار بزرگ معجزه.توانيد مي
  

   و وقايع انقالب اسالميامير آذرفر
، امير 1357پيروزي انقالب اسالمي ايران در بهمن ماه زمان با هم

عنوان مسئول ارشد عملياتي نيروهاي ايراني پاسدار صلح سازمان  آذرفر به
هاي   كه تحت تأثير جنگـ خاورميانه ةملل در جنوب لبنان و كل منطق
در .  مشغول  انجام مأموريت بودداشت ـدرازمدت اسرائيل و اعراب قرار 

 زمان او به همراه نيروهاي تحت امر خود به ايران بازگشت و در همان
 شيراز مشغول خدمت شد و فرماندهي تكاوران آن پادگان را ةلشكر پياد
 انقالب اسالمي مراحل نهايي با توجه به اينكه در آن زمان. فتبرعهده گر

كرد و بين مردم و نيروهاي ارتش، ژاندارمري و  پيروزي خود را طي مي
 تعدادي از تظاهركنندگان ،هاي مختصري وجود داشت  درگيري،انيشهرب

 امكان  وهاي كشور رفته بودند سوي پادگان با اهداف و نظرات مختلف به
 بنابراين بان و نيروي ضدانقالب وجود داشت؛طل  فرصتةسوءاستفاد

ها  دوست در تالش براي حفظ پادگان بسياري از فرماندهان دلسوز و ميهن
كند كه  نظم و آرامش بودند و امير سرتيپ آذرفر هم سعي ميو برقراري 

 ةدر آن لحظات حساس، از وقوع فاجعه و آشوب در پادگان لشكر پياد
  .دكنشيراز جلوگيري 

امير سرتيپ آذرفر در مورد اقدام ابتكاري و همراه با نبوغ نظامي خود 
در آن لحظات كه منجر به حفظ آرامش و اتحاد و همبستگي مردم و 

 ة فرمانددر آن زمان«: گويد  در خاطراتش ميشد، ارتشيان با همديگر 

                                                           
  .194، ص 4، ج  منبعهمان ١
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هاي  پادگان به من اعالم كرد چون شما فرمانده تكاور هستيد و دوره
ايد، اين تعداد نيرو در اختيارتان باشد و به هر شكل  رزمي را ديدهآموزش 

رامون هاي ارتشيان كه پي  شيراز و خانهةممكن از ورود مردم به مركز پياد
 اما من كه نداي انقالب اسالمي مردم ايران ؛پادگان است، جلوگيري كنيد

 طوالني حضورم در كردم و در مدت زمان خود احساس ميرا در درون 
المقدس، لبنان، اردن، قبرس، مصر و سوريه، اخبار داخلي ايران را  بيت

  ملت عوض شده وكاملطور  بهدانستم كه اوضاع  دم، ميكر پيگيري مي
 بنابراين نيروهاي ؛ايران تصميم ديگري گرفته و بايد با آنان همگام شد

ام،  آرامش فراخواندم و اعالم كردم كه تا دستور نداده نظامي را به
العمل ندارد و به هيچ عنوان نبايد عليه مردم  كس حق عكس هيچ

در همين زمان ديدم كه تعداد زيادي از مردم در نزديكي . تيراندازي شود
 رسانده و انخودم را به نزديكي آن. دهند اند و شعار مي گان تجمع كردهپاد

متوجه شدم كه مردم ابراز . گويند دقت كردم تا ببينم مردم چه مي
گويند كه براي تسخير پادگان  كنند و تعدادي از آنان مي احساسات مي

ام خدمت  من هم به آنها جواب دادم كه من از طرف ارتش آمده. اند آمده
 از خود ،ا ملت عزيز و انقالبي عرض كنم كه اين پادگان با اين عظمتشم

 اما در مقابل كساني كه ؛ملت است و نيروهايش هم ملت را دوست دارند
ملتي . بخواهند اموال كشور را غارت كنند، باالجبار ايستادگي خواهد كرد

ن به اند و از اول بهمن ماه تاكنو كه پرچم بزرگ انقالب را بر دوش گرفته
اند، ضرورتي ندارد كه اموال پادگان را   حركت كرده)ره(فرمان حضرت امام

اي در كار باشد و   زيرا در اين عمل ممكن است دست بيگانه؛غارت نمايند
اگر شما مصمم هستيد كه پادگان را غارت . دشمن سوء استفاده كند

 ديدم پس از بيان اين سخنان،. ايد نماييد، در واقع به دشمن كمك كرده
كه آنان به طرف ساير مردم بازگشتند و ضمن بيان سخنان من براي 

 زيرا از مردم ؛كنيم كسي تن به خشونت ندهد مردم، گفتند خواهش مي
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لحظاتي . ، انتظار زد و خورد و غارت نيست)ع(متمدن و پيرو حضرت علي
هاي خود رفتند  بعد ديدم مردم به تجمع خود پايان دادند و به طرف خانه

 به اين ترتيب پادگان و شهر شيراز روزهاي پس از انقالب را با آرامش و
  .»خاصي سپري كرد

هاي  گونه كه در ساير اقدامات و فعاليت در اين واقعه امير آذرفر، همان
شود با استفاده از تخصص،  اش متجلي و نمايان است، موفق مي نظامي

 نيروهاي مردمي و تجربه و نبوغ نظامي خود، مانع از وقوع درگيري بين
 ـاند   آنان برادر يكديگر و دلسوز ميهن خود بودهـ كه در واقع همةارتش 

 كه اين درحالي بود. شود و آرامش خاصي را در شهر شيراز برقرار كند
تدبيري تعدادي از فرماندهان   اسناد و مدارك موجود، در اثر بيبراساس

طلبان به  اي از فرصت ه از شهرهاي كشور در آن زمان، عدبعضينظامي در 
. پردازند ها و ايجاد درگيري بين مردم و نيروهاي نظامي مي غارت پادگان

شود از شرايط و ابزارها و لوازم موجود،  در واقع امير آذرفر موفق مي
اي استفاده كند كه در فرايند كنش نظامي خود، به موفقيت كامل  گونه به

ن به صورت زير توا خود را كه ميهاي خالقيت و نبوغ نظامي  برسد و جلوه
  :ها عبارتند از اين جلوه. رساندب ظهور خالصه كرد، به منصة

   احاطه و اشراف كامل به مسائل نظاميـ1 
  المللي بيني و اشراف به مسائل بين  روشنـ2
 اتخاذ تصميمات صحيح و مؤثر در جهت تقويت، استحكام و ـ3

  پويايي سازمان رزم
 ابتكاري و همراه با نبوغ نظامي امير آذرفر را بخش ديگري از اقدامات

به هنگام استقرار او و نيروهاي تحت امرش در پادگان مريوان و آزادسازي 
امير آذرفر . توان مشاهده كرد پاسگاه ژاندارمري دزلي در محور مريوان مي

پس از استقرار ما در پادگان مريوان، تعدادي از كارشناسان «: گويد مي
رنگاران خارجي براي بازديد به آن منطقه آمدند و يكي از فرهنگي و خب
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دهم و هر جا كه انقالبي  گفت من خدمات فرهنگي انجام مي آنها كه مي
صورت گرفته باشد، با هديه دادن اجناسي مانند اساليد، فيلم و مدارك 

من به او گفتم براي ما . كنم، نزد من آمد انتشاراتي، انقالبيون را ياري مي
هايي همراه دارم كه تعدادي از آنها را به  من پرچم: اي؟ گفت ردهچه آو

ها را به من داد، ديدم يكي از آنها پرچمي سه  وقتي پرچم. دهم شما مي
 منتهي خيلي ساده و بدون هيچ شكل و ؛رنگ مانند پرچم ايران است

ها را در وسط پادگان   بنابراين تصميم گرفتم يكي از پرچم؛عالمتي
از فرداي آن .  كنمنصبآخرين پايگاه مرزي ايران با عراق بود، مريوان كه 

 دستور دادم مراسم صبحگاه در كنار همان پرچم اجرا شود و به  همروز
نيروها گفتم با توجه به اينكه انقالب شده و پرچم خاصي وجود ندارد كه 

همه نيروها با  .برافرازيم، بهتر است همين پرچم را در پادگان برافرازيم
ادم كه اگر وق و شوق از اقدام من استقبال كردند و به سخنانم ادامه دذ
 افتخار ة كشور به همين شكل باشد، اين عمل مايشاءاهللا پرچم آيندة ان

يكي، دو ماه بعد كه . ايم ماست كه زودتر از همه، پرچم كشور را برافراشته
انقالب اسالمي ايران به سمت آرامش رفت، يك هيأت حسن نيت به 

 معاون »خزائي« وزير دولت بازرگان، امير سرتيپ »فروهر«سرپرستي 
 بازديد به آن منطقه برايفرماندهي نيروي زميني و استاندار كردستان 

 تسلط بسيار خوب ما بر منطقه و تأمين امنيت آنجا و ةآمدند و با مشاهد
 بسيار مناسب كه احساسات نيروها را هاي برافراشته شدن پرچمي با رنگ

كرد، از من و نيروهاي تحت   دفاع از كشور و دينشان برانگيخته ميايبر
  .»امرم بسيار تشكر و قدرداني كردند

گرايي كه يكي از  در اينجا امير سرتيپ آذرفر با داشتن ويژگي تكليف
كند به يكي از  هاي نبوغ نظامي فرماندهان است، سعي مي مشخصه

نگي بين نيروهاي خودي و ايجاد هماهكه همان وظايف ملي و ديني خود 
هاي  عمل نمايد و از شكستاست، گردآوردن آنان تحت لواي يك پرچم 
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 در اين زمينه )ره(امام خميني. دهد  بيمي به خود راه نمينيزاحتمالي 
 اسالمي براي خدا انجام ،شما داريد يك عمل انساني«: فرمايند مي
 هم رسيديد و اگر  اگر توانستيد انجام بدهيد كه به آن نتيجه.دهيد مي

  1».نتوانستيد هم انجام بدهيد، باز شما برد داريد
 خودباوري كه كليد ورود  گيدر اينجا امير سرتيپ آذرفر با داشتن ويژ

هاي انسان است، شرايط  گاه توانايي هاي دشوار و تكيه  صحنهبه همة
 براي رسيدن به اهداف تبديل بديل و كارساز ود را به فرصتي بيموج
اين «: فرمايند  در اين زمينه نيز مي)ره(حضرت امام خميني. ندك مي

دست آورديد، براي اين است كه باورتان آمده بود كه  پيروزي كه شما به
  2».آسا را انجام داديد  باور، اسباب اين شد كه كار بزرگ معجزه.توانيد مي

  

                                                           
  .112، ص 14صحيفة نور، ج  ١
  .194، ص 4، ج  مدركهمان ٢
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  فر اميرسرتيپ محمود اعلمي

  »مشت فرمانده«
  

 هجـري شمـسي در      1327فـر در سـال        مـي  اعل  محمـود  امير سرتيپ 
 پس از اتمام دوران تحصيالت ابتدايي       1346در سال    اصفهان متولد شد و   

هاي دانشگاهي متعددي پذيرفته شـده بـود،          و متوسطه، با اينكه در رشته     
او .  افسري ارتش شدة شخصي خود، وارد دانشكدة پدرش و عالقةبه توصي

  ادامة  و براي   شد ويان دانشكده در بين دانشج  موفق به كسب رتبة نخست      
دوران آموزش و براي طي ا . توپخانه را انتخاب كردةخدمت در ارتش، رست

 44 و سـپس گـروه       »مرآتـو « بـه مركـز آمـوزش توپخانـه          ، توپخانه رستة
  .توپخانه اصفهان رفت

 توپخانه باعث شد كه پـس از  44فر در گروه      لياقت و شايستگي اعلمي   
 آتشبار انتخاب شود و با توجه بـه       ةوان فرماند گذشت حدود سه ماه، به عن     

اينكه آتشبار تحت فرمانش براي چهار سال متوالي نمونه شـد، بـه مـدت               
 انجام مأموريت   براي تجهيزات و نيروهايش     ةحدود شش ماه، همراه با هم     

اين مأموريت در چـارچوب     . دش كيلومتري داخل خاك عراق اعزام       120به
ن ايران و عراق انجام گرفت كه در نهايت بـا   اختالفات و منازعات مرزي بي    

  . الجزاير خاتمه يافت1975عقد قرارداد 
 عالي توپخانه را بـا كـسب        ، دورة 1356در سال   فر    امير سرتيپ اعلمي  

.  اصفهان انتخاب شـد    ةعنوان استاد مركز توپخان     دوم سپري كرد و به     ةرتب
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ـ ةاو حرف  شـهيد  ـ ارتـش   ة استادي را در كنار يكي ديگر از اساتيد توپخان
تسلط او به زبان آلماني باعث شد .  شروع كردـصيادشيرازي  علي سپهبد 

كه پس از مدتي به عنوان يكي از دوازده نفر كانديـداي اعـزام بـه كـشور                  
در همين زمان، انقـالب     . آلمان و گذراندن دوره انرژي اتمي برگزيده شود       

فـر كـه هميـشه       شكوهمند اسالمي مردم ايران به پيروزي رسيد و اعلمـي         
ة حرفة استادي و     وطن و دين داشت، به اصفهان بازگشت تا با ادام          ةدغدغ

 كشور، ارتش جمهوري اسالمي ايران را در مقابل  آموزش نيروهاي توپخانة  
  .دشمنان تجهيز و سرافراز كند

فر داوطلب جنگ با دشمن متجاوز  ، امير اعلميبا شروع جنگ تحميلي
 كـه   ـ  دزفـول يروهـاي توپخانـه، بـه منطقـة    اري از نشد و همراه بـا بـسي  

ـ شاهرگ حياتي جنوب كشور بود افسر دلير ارتش، از روزهـاي  اين .  رفت 
داشت ها حضور      آن، در جبهه   ها پس از خاتمة     تا مدت  شروع جنگ و     اولية

هـاي    عنوان افسر توپخانـه، اقـدامات و طـرح         هاي متعددي به    و در عمليات  
  .وستاه حاكي از نبوغ نظامي و خالقيت ابتكاري بسياري را انجام داد ك

 دشمن بـود  ة دزفول زير آتش توپخاندر روزهاي آغازين جنگ، منطقة  
  نيـز  مانـده در شـهر      مـردم بـاقي   . داد  و اين شهر هر روز تلفات زيادي مـي        

در . اي انديـشيده شـود       خود را از دست داده بودند و الزم بود چاره          ةروحي
گيـرد كـه محـل اسـتقرار          م مـي  تـصمي فـر     اين هنگام امير سرتيپ اعلمي    

ايشان در بيان اين     . دشمن را شناسايي و آتش آن را خاموش كند         توپخانة
 ة و يافتن مواضع توپخان    1هر روز براي بررسي قيف انفجار     «: گويد  ماجرا مي 

ديدم كه متأسـفانه در اثـر رفـت و        ولي مي  ؛رفتم  دشمن به داخل شهر مي    
ـ . فجار دسـتكاري شـده اسـت      آمد مردم و وسايل موتوري، قيف ان        ةتوپخان

كرد كـه پـس از طـي يـك مـسافت              هايي استفاده مي    دشمن هم از گلوله   

                                                           
  .ماند جاي مي ه پس از انفجار بمب يا گلولة توپخانه در زمين بهحفره يا گودالي است ك ١
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اي كه حتـي      گونه  داد؛ به   مشخص، با صداي انفجار ديگري، تغيير مسير مي       
فرماندهان جنگ، با صـداي انفجـاري كـه از نزديكـي دزفـول بـه گـوش                  

با خمپاره دزفول را زير     رسيد، به اين باور رسيده بودند كه ضد انقالب            مي
خواستند كه مواضع ضـد انقـالب     ارتش ميةدهد و از توپخان آتش قرار مي 

هاي بسيار،    چنين نبود و من پس از انجام بررسي          اما اين  ؛را شناسايي كند  
هاي توپ پرتاب شده توسـط دشـمن، داراي خـرج             متوجه شدم كه گلوله   

، خـرج   1مسير پرتاب  عطف   و پس از رسيدن آنها به نقطة      موشكي هستند   
 10  موشكي باز شده و حدود     ةموشكي فعال شده و با صداي انفجار، دريچ       

شود كه اين نوع گلوله، در آن زمان براي ارتـش              برد آن اضافه مي    كيلومتر
تالش خود را براي شناسايي مواضع دشمن دو چندان  .ايران ناشناخته بود

وانـستم حـدود مواضـع      هـاي انفجـار، ت      هاي بيشتر قيـف     كردم و با بررسي   
هـاي حاضـر در       بـان   با توجه بـه اينكـه ديـده       .  دشمن را پيدا كنم    ةتوپخان
اي كـافي برخـوردار نبودنـد، بـر آن       از اطالعات و تجربيات توپخانه    منطقه

عهـده بگيـرم و در       آتش را بـه   باني و تنظيم تيـر ضـد         ديده خودمشدم كه   
كرده، دشـمن را دور     از خط نيروهاي خودي عبور        سحرگاه يكي از روزها،     

بـان و    هديـد . زدم و پشت نيروهاي دشمن، ديدگاه خود را انتخـاب كـردم           
، از اقدام من تعجب كرده و هراسان شدند؛ زيـرا           ند بود مافسري كه همراه  

بـه هنگـام     .باني در چنين موقعيتي بسيار مشكل و خطرنـاك اسـت           هديد
 و پشت سر آنها هاي دشمن  ديدگاه را بر بلندي كوهي در كنار يكان   صبح،

 ؛باني را مـستقر كـردم      ه سنگي، تجهيزات ديد   اي  انتخاب و در پشت صخره    
 دادم  ه شناسـايي كـرده و احتمـال مـي         اي را كـه روي نقـش        سپس منطقه 
در روزهـاي  . بـاني كـردم   ه دشمن در آن حوالي باشد، ديـد ةمواضع توپخان 

ـ  صـبح  9  ساعت حدودقبل،    شـهر دزفـول را زيـر آتـش           ة دشـمن   توپخان

                                                           
 .گيرد نقطة اوج كه گلوله پس از رسيدن به آن، مسير نزولي در پيش مي ١
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ناشـي از    گرد و خاك     روز با شليك اولين گلوله و مشاهدة      گرفت و آن      يم
از  بود، ارتباط خود را با يكان آتشي كـه           مآن كه در نزديكي محل استقرار     

قبل هماهنگ كرده بودم، برقرار كردم و آنها مركز تطبيق اصابت گلوله در         
  .دزفول را تأييد كردند

بـا كمـي فاصـله      و  وپخانه   روسي، مهمات در جلوي مواضع ت      ةدر سامان 
دنبـال   مـن بـه   . شـود   هايي براي هر قبضه تـدارك مـي          و توسط كانال   انبار

ها در سـنگرهاي بتنـي         دشمن بودم؛ زيرا توپ    ة مهمات توپخان  انبارموضع  
طـور موقـت      توانستند بـه     ايران فقط مي   ةهاي توپخان   مستقر بودند و گلوله   

هـاي    بـاري  پخانه، هم آتش  گير كنند و به محض قطع آتش تو         آنها را زمين  
مـا  . گرفت   ايران زير آتش قرار مي     ةشد و هم موضع توپخان      قبلي تكرار مي  

كرديم كـه      دشمن را قطع و آنها را مجبور مي        ة شاهرگ حياتي توپخان   دباي  
  .هايشان بيرون بيايند از النه

 با اينكه گـرد و خـاك        چرا: گفتند  هاي همراه من با تعجب مي       بان  ديده
. دهيد تر بود، شما جلوي مواضع دشمن را مورد هدف قرار مي    دشمن عقب 

 ما بـه انبـار مهمـات دشـمن          ةهاي توپخان   در همين لحظات يكي از گلوله     
هاي همراه    بان  ديده.  آن منطقه را فرا گرفت     ،هاي آتش   اصابت كرد و شعله   

 اما به آنهـا گفـتم صـبور         ؛من فرياد كشيدند كه ما كارشان را تمام كرديم        
هـاي تـوپ      پس از گذشت دقـايقي، قبـضه      .  ماجرا را ببينيد   ةا ادام باشيد ت 

شـدند كـه فرمـان        دشمن سر از سنگرها بيرون آورده، براي فرار آماده مي         
 زمـان انـدكي     در تجهيزات و افراد دشـمن       ةهم. آتش انبوه را صادر كردم    

ـ    از آن زمان به بعد، آتش توپخانة      نابود شدند و      مـردم دزفـول     ه دشـمن ب
  .»قطع شد
شـود، وجـود       مذكور آشكار مي   ة واقع ةطور كه از بررسي و مطالع       همان
هـاي   هاي بسياري از نبوغ نظامي و خالقيت در اقدامات و فعاليـت      شاخصه

 اول، ذكاوت و هوشياري     ةشاخص .فر قابل مشاهده است     نظامي امير اعلمي  
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ايشان است كه هرچه توانايي ذهني، قدرت فكري و هوشياري فرد بـاالتر             
تـر     ارائه خالقيت كـاربردي و ابتكـار عمـل موفـق            ، در اتخاذ تصميم،   باشد

 هـوش و خالقيـت را بـه صـورت الگـويي             ةمتخصـصان، رابطـ   . خواهد بود 
به طوري كه هوش فـرد بايـد از حـد متعـارفي               كنند؛    اي مطرح مي    آستانه

ة دوم،  شاخـص  .آشـكار شـود    باالتر باشـد تـا آثـار خالقيـت و نبـوغ در او             
 زيـرا تأكيـد و اقـدام افـراد بـر            هـاي ايـشان اسـت؛         مـين نگري و تخ    پيش

هاي اوليه، نفش مهمي در ابتكار عمـل          نگري  محاسبات، مشاهدات و پيش   
فرمانده خالق و داراي نبوغ نظامي، كسي است كه تمام جوانب           . آنان دارد 

  .و اطراف يك موضوع را بررسي كند و سپس تصميم بگيرد
ميـزان دانـش و علـم يـك         . ت سوم، علم و آگاهي ايـشان اسـ        ةشاخص

 تخصصي خود، پايه و اساس هر عمل ابتكـاري اوسـت و             ةفرمانده در رست  
بدون داشتن علم و دانش، انجام هر اقدامي نه تنها باعـث ابتكـار عمـل و                 

هاي شكست نيروهـاي خـودي را فـراهم           موفقيت نخواهد شد، بلكه زمينه    
فر است؛     اعلمي ، جسارت و شهامت امير    جرئت ، چهارم ةشاخص .خواهدكرد

 جرئتزيرا ايشان از ميزان ريسك و خطرپذيري بااليي برخوردار بوده و با             
 وارد مواضع دشـمن شـده، بـا          خود به خداوند متعال،      و دليري زياد و اتكا    

 را بـراي نيروهـاي      شناسايي و كسب اطالعات الزم، موفقيت چـشمگيري       
 و يكـان    هشـد   أيوس   افراد م  ةدر واقع آنجا كه هم    . آورد  دست مي  خودي به 

 دلير و اتخاذ تـصميم      ة و جسارت اين فرماند    جرئت،   است رزم ناتوان شده  
 نبرد را در افراد زنده كرده، پلي بـراي          ةابتكاري و خالقانه توسط او، روحي     

   .شود دستيابي به موفقيت مي
به خاك ايران، رسيدن  با توجه به اينكه هدف نيروهاي عراقي از تجاوز  

 مناطق خوزستان و حتـي رسـيدن         از قبيل تصرف كلية    به اهداف اساسي  
 كرخه و ة به قصد عبور از رودخان  دوباره پس از چند روز       آنها به تهران بود،  

ـ كرده، بر شدت آتـش      تصرف دزفول حمالت خود را شروع         خـود   ةتوپخان
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دليـل اينكـه     به ،خوديرزمايشي  هاي     اين درحالي بود كه يكان     .افزايند  مي
شــوند و   نداشــتند، دچــار آشــوب و اضــطراب مــيهنــوز آمــادگي كامــل

نيروهاي   از پيش تعيين شده، فقط از      يفرماندهان هم بدون داشتن طرح    
  .كه مقاومت كنند خواستند  ميرزمايشي

عبور دشمن از كرخـه،     «: گويد  فر در بيان خاطرات خود مي       امير اعلمي 
 شـدم    بنابراين برآن  ؛ بود ة جنوب ي از دست دادن هميشگي منطق     اعنم  به  

بـا  . كه به ياري خداوند متعال، دست به يك اقدام ابتكاري و بـزرگ بـزنم              
ها از من داشتند و گاهي اوقات در جلسات  شناختي كه فرماندهان توپخانه

هاي منطقه تماس برقـرار كـرده و     توپخانه ةيافتند، با كلي     حضور مي  مدرس
ـ       ها را   تمام آتش  شـك و    هـم بـدون هـيچ        انتحت فرمان خود گرفتم و آن

 توپخانـه نيـز تمـام عناصـر الزم را           55 فرماندهي گروه . ترديدي پذيرفتند 
خيلي سريع فراهم كرد و حتي رئيس ركن سوم گروه كه يكـي از اسـاتيد       

ـ مشهور توپخانه بود وسايل  .م قرار گرفت در كنار ـ  جناب سرهنگ فرداد 
ر طـو   بـه هـاي توپخانـه       بـان   ارتباطي را به سه قسمت تقسيم كردم؛ ديـده        

 بـا    مـستقيم طـور     بـه هـاي توپخانـه        گردان  با مركز تطبيق آتش؛    مستقيم
نـه را نيـز بـه سـه         آتـش توپخا  .  در خـط    نيز يرزمايشهاي    تطبيق و يكان  

 سـپس براسـاس     بـرد و بلنـد بـرد؛        كوتاه برد، ميـان   : قسمت تقسيم كردم  
ة دست آمده از منابع مختلف، مواضع دشـمن را بـر روي نقـش              اطالعات به 
 برد، بخـش ميانـة   هاي كوتاه   با يكان  دشمن را    نوك حملة . ردمطرح آتش ب  

ايـن  .  دشمن را بـا بلنـد بـرد طراحـي كـردم            ةو عقب  برد  دشمن را با ميان   
 را  دست آمـده    بهعناصر مواضع   . حدود يك ساعت طول كشيد    ريزي    برنامه

هاي آتـش مخـابره كـردم و نـام            توسط نيروهاي حاضر در كنارم، به يكان      
هـا بـه    آتش.  گذاشتمـ نام كوچك خودم  نيز محمود ـ  را  عملياتةفرماند

صورت تمركزي در اختيار مركز تطبيق آتش قرار گرفته و بـا فرمـان مـن      
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 به  اي و تمركز آتش بر سر دشمن         لحظه ها  ريزي  طرح. شد  اجراي آتش مي  
  .گرديد صورت جارويي و مداوم اجرا مي

نگي را حـس     تشنگي و گرسـ    ،ساعت يازده صبح شده بود و گذر زمان       
من بودم و مواضع دشمن كه . شناختم نكرده بودم و حتي اطرافيانم را نمي   

 ةها و مشت كوبند  آتش. با توجه به نقشه، به صورت زنده در تصورم داشتم         
هـاي توپخانـه از جـان و دل، گـوش بـه               توپخانه و نيروهايي كه در يكـان      

دادنـد كـه     الع مـي  ها اطـ    بان  ديده.  بودند، امان دشمن را گرفته بود      مفرمان
هاي مـانوري   ها و يكان بان اند و شادي ديده    هاي دشمن زمينگير شده     يكان

جـز   در چادر تطبيق نيـز بـه      . داد  ها، شوقي صد چندان به من مي        و توپچي 
اكبـر، چيـز     هاي توپخانه و صداي من و بانگ اهللا         ها و يكان    بان  صداي ديده 

  كل وة هم كه فرماند ـ دزفول در ـدر قرارگاه كل. انداز نبود ديگري طنين
رئيس ستاد ارتش، امير شهيد فالحي و اميـر مرحـوم ظهيرنـژاد و ديگـر                

هـا و     بـان   ديـده   انتظار نشسته بودند، صداي من و      دررتبه    فرماندهان عالي 
ل صبح چنـدان بـه      ايشنيدند و اگر در او      سيم مي   ها را از طريق بي      توپخانه

ال ديگـر اميـدوار شـده و در انتظـار      عمليات توپخانه اميـدوار نبودنـد، حـا       
گيرنـد بـه مركـز        آنهـا تـصميم مـي     .  دشمن بودند  واكنشحركت بعدي و    

وقتـي  .  بياينـد  ـ  كه در جنگل هاي دزفول بوديم ـ  نزد ما درتطبيق آتش
 را در انآنها آمدند، من كه غرق در تفكر و انجام فرماندهي بودم، حضور آن       

 ة در چادر نبود و در منطقـ       م ذهن  روح و  راستي  به چون   ؛چادر حس نكردم  
 خـودي متمركـز     هاي توپخانة   ن و نقاط اصابت گلوله    عمليات، بر روي زمي   

ساعت يك بعدازظهر، استراق سمع خودي در قرارگاه دزفول بـه     . شده بود 
 از ،مركــز تطبيــق زنــگ زده و اطــالع داده بــود كــه فرمانــدهان دشــمن 

ـ دليل آتـش سـنگين تو       باالي خود به   ةمسئوالن رد   ايـران، تقاضـاي    ةپخان
 بخـش، هلهلـه و    دليل ايـن خبـر مهـم و مـسرت          اند و به    نشيني كرده   عقب

 امـا بـاز هـم متوجـه نـشده بـودم و              ؛شادي چادر تطبيق را فرا گرفته بود      
فرماندهي گروه به فرماندهان گفته بود كه فالني اينجا نيست و از ديـشب           
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ت سـه   حـدود سـاع   . ن حتـي يـك جرعـه آب هـم ننوشـيده اسـت             تاكنو
 استيـصال و فـرار      ،يرزمايـش هـاي     بـان و يكـان      بعدازظهر، نيروهاي ديـده   

سـيم    اكبر و زنده باد محمود، در پشت بـي         نيروهاي دشمن را با صداي اهللا     
 داخـل  رتبـة   فرماندهان عـالي  ،در همين زمان  رساندند و     به گوش همه مي   

د كه  بوچادر برخاسته و همه دور طرح تير جمع شدند و تازه در آن زمان               
 نيروي زمينـي از مـن       فرماندة. فاصله اداي احترام كردم    را ديدم و بال    انآن

ريزي يك سد آتش براي       طرح: طرح بعدي شما چيست؟ گفتم    : سؤال كرد 
در همانجـا   .  مجدد دشـمن و سـپس كمـي اسـتراحت          ةجلوگيري از حمل  

  1». صادركردندم دستور شش ماه ارشديت برايفالحيسرلشكر 
 ةفر در عمليات مذكور و اقـدام هوشـمندان          ر اعلمي بررسي اقدامات امي  

 ةدهنـد  جوم دشمن به داخل خاك كـشور، نـشان        ايشان در جلوگيري از ه    
هــا و   دليـر ارتــش بـا دشــواري  ةپنجــه نـرم كــردن ايـن فرمانــد   دسـت و 
 انجـام اقـدامات ابتكـاري و خـالق از دل همـان      برايها و تالش   ناشناخته
هاي افـراد مبتكـر و    امر يكي از مشخصهاين . هاست ها و ناشناخته  دشواري

 عالوه بر اينكه    ، دشوار  شرايط  زيرا افراد خالق در    است؛داراي نبوغ نظامي    
 نهايـت عـشق و      دهند  نجام مي گردند، به كاري كه ا      ها مي   به دنبال فرصت  

:  نوبل پرسيدندة جايزةدان برند  فيزيك»آرتور شاولو«از . ورزند عالقه را مي 
الق و دانشمنداني كه كمتر خالقيت دارند، چه تفاوتي    بين دانشمندان خ  «

عامل عـشق از اهميـت بـسيار بـااليي          «: وي در پاسخ گفت   » وجود دارد؟ 
تـرين آنهـا       بـاهوش  ترين دانشمندان،    موفق ،طور معمول   به. خوردار است بر

 بلكه دانشمنداني هستند كه حس كنجكاوي و عشق ورزيدنـشان           ؛نيستند
  2».ها را پيدا كنند  سعي دارند پاسخ پرسشبسيار قوي است و همواره

                                                           
  .23/7/88فر،   صف با امير سرتيپ اعلمية مجلةمصاحب ١
ي، سال اول،  ترجمان اقتصادةنيا، مجل آذري. ع. مةسركوب خالقيت، ترجم هاي پرورش و شيوهآنبايل،  ٢

  .35شماره 
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 كارايي در ميان مخترعـان      ةنظران نيز وجود انگيز     يكي ديگر از صاحب   
هـاي داراي     داند و معتقد است كـه انـسان          مي انرا عامل اصلي موفقيت آن    

 بـدون پـاداش و      ؛گيرنـد    سريع يـاد مـي     ؛كنند   كارايي، زياد كار مي    ةانگيز
 از خطـر كـردن لـذت        ؛دهنـد  ه نـشان مـي    قدرداني به وظايف خـود عالقـ      

 1.توانند شكست را تحمل كننـد  شوند و مي     مأيوس نمي  راحتي به   ؛برند  مي
بيـشتر  «:  مـديريت نيـز معتقـد اسـت        نظـر برجـستة     پيتر دراكر، صـاحب   

ـ هاي موفق آوري ويژه نو ه بها ـ  نوآوري وجـوي هوشـمندانه     ناشي از جست 
  2».آيد دست مي ي خاص بهها هايي است كه فقط در موقعيت در فرصت

شـرايطي بحرانـي بـر       در آن زمـان كـه        فر  بررسي اقدامات امير اعلمي   
 از كاملي از مشخصات افراد مبتكر و خـالق  ةنمونها حاكم شده بود،    جبهه

از ديگـر    .نظر كارشناسـان و متخصـصان علـم خالقيـت و نـوآوري اسـت              
هـاي    آمـوزش هاي افراد خالق و داراي نبوغ اين اسـت كـه قادرنـد            ويژگي

شايد . كار گيرند  ب به در زمان مناس  و  ديده شده را به بهترين شكل ممكن        
نظر نرسد، اما بايـد توجـه داشـت          در نگاه اول اين امر چندان با اهميت به        

هاي عالي   و چه بسا نمرهكنند طي ميها را  كه آموزش افراد زيادي هستند
اجرايـي كـردن ايـن       امـا بـه هنگـام        ؛كنند  نيز در امتحانات آن كسب مي     

ـ آموزش و تشخيص زمان و مكان مناسب براي پياده كردن آنها  كه نيـاز   
ـ به نبوغ و هوش بااليي دارد شـوند و درسـت در همـين      دچار مشكل مي 

 اي  ه نظري ،به تعبير ديگر  . شود   است كه تفاوت بين افراد مشخص مي       زمان
، بـه نـوعي     ر است و پياده كردن آن هن       علم ،آموزش مديريت  گويد  كه مي 

  3.در همين نكته نهفته است

                                                           
، تابستان 25وري، مجله دانش مديريت، شماره  نوآوري و تأثير آن در بهرهقلي،  كريمي، عباس حاج ١

1374.  
  .9ساز، مجله توسعه مديريت، شماره   علي چيتةدانش نوآوري، ترجمدراكر، پيتر،  ٢
  .23/7/88فر،  مصاحبة مجلة صف با امير سرتيپ اعلمي 3
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  پور اهللا برات اميرسرتيپ خلبان فرج

  »3قهرمان اچ«
از فرماندهان و خلبانان دلير ارتش جمهوري اسالمي ايران در دوران 

براي هميشه در » 3-اچ«دفاع مقدس كه نام و يادش با عمليات مشهور 
. است» پور اهللا برات فرج«تاريخ كشورمان ماندگار شد، امير سرتيپ خلبان 

 - از توابع استان كرمانشاه -» كنگاور« در شهرستان 1324او در سال 
متولد شد و دوران تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در كرمانشاه سپري 

 وارد دانشكدة خلباني شد و پس از گذراندن 1344او در مهرماه . كرد
 به آمريكا 1346 حدود دو سال دورة مقدماتي خلباني، در ارديبهشت ماه

در سال . ماه، دورة تكميلي خلباني را سپري كرد  18اعزام شد و طي 
، پس از بازگشت به ايران، با گرفتن درجة ستوان دومي، خدمت 1347

  .براي حراست از حريم هوايي كشور را آغاز كرد
عنوان خلباني موفق و  او از همان اولين روزهاي خدمت، خودش را به

، 1357د و تا زمان پيروزي انقالب اسالمي ايران در سال كارآمد نشان دا
در پايگاه هوايي مهرآباد و » 5- اف«با طي دورة آموزش خلباني هواپيماي 

انجام بيش از هزار ساعت پرواز در پايگاه هوايي همدان، فراگيري دورة 
در پايگاه هوايي مهرآباد و آموزش » 4-اف«آموزش خلباني هواپيماي 

يكي از خلبانان موفق كشورمان تبديل  در كشور آمريكا، بهدورة مديريت 
  .شد



 فرماندهان دفاع مقدس؛ نبوغ نظامي و خالقيت / 184

  

پور در پايگاه هوايي همدان  پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، برات
ها و تجربيات جديد  مشغول به خدمت شد و سعي در كسب آموزش

، با تجاوز ناجوانمردانة رژيم بعثي 1359داشت كه در شهريور ماه سال 
هاي  ايگاه محل خدمتش نيز همانند بسياري از پايگاهعراق به ايران، پ

پور در  برات. ديگر، مورد حملة هواپيماهاي دشمن متجاوز قرار گرفت
در پست فرماندهي پايگاه همدان بودم كه پايگاه «: گويد خاطراتش مي

هوايي دزفول و پس از آن، پايگاه هوايي تبريز مورد حملة هوايي عراق 
ن اين خبر، بالفاصله دستور دادم دو فروند هواپيماي با شنيد. قرار گرفتند

با موشك مورد نياز، در حريم هوايي پايگاه به پرواز درآيند؛ » اسكرامبل«
هاي دشمن در بعضي از نقاط  اما در همين لحظه، صداي انفجار بمب

  .»...پايگاه شنيده شد
دنبال اولين حملة دشمن به كشورمان و شروع جنگ تحميلي،  به
پور هم مانند بسياري از فرزندان دلير و حماسه آفرين اين مرز و بوم،  برات

شود و با توجه به تخصص، تجربه و  وارد عرصة كارزار با دشمن متجاوز مي
عنوان خلبان و در بسياري از مواقع ليدر ـ رهبر ـ  به خالقيتش، 

ش اي را از خود به نماي هاي هوايي، اقدامات ابتكاري و خالقانه عمليات
پور محسوب  در حملة عراق كه اولين تجربة جنگي امير برات. گذارد مي
توان مشاهده كرد كه  هاي نبوغ نظامي او را مي شود، يكي از شاخصه مي

همان سرعت كنش و واكنش او در مقابل دشمن است؛ زيرا واكنش 
موقع و اتخاذ تدابير سريع و اضطراري در مقابل  سريع، تصميم صحيح و به

 فقط از عهدة فرماندهان داراي قوة ابتكار عمل و نبوغ نظامي وقايع،
آيد و نقش و تأثير اين عامل در به ظهور رسيدن واكنش مناسب،  برمي

ها و  گيري  ها تحت تأثير تصميم بسياري از عمليات. بسيار مهم است
اند و  موقع فرماندهان، تبديل به پيروزي و موفقيت شده هاي به واكنش

ها هم ـ با وجود فراهم بودن همة امكانات و شرايط ـ  ملياتبسياري از ع
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در اثر واكنش ديرهنگام ذهني و عملي فرماندهان، به شكست منجر 
هاي  ها ـ بويژه نوآوري بيشتر نوآوري«: پيتر دراكر معتقد است. اند شده

هايي است كه تنها در  وجوي هوشمندانه در فرصت موفق ـ ناشي از جست
  1».آيد دست مي  بههاي خاص موقعيت

  
  »3 اچ«پور در عمليات هوايي  امير برات

توان در عمليات  پور را مي هاي نبوغ نظامي امير برات ترين شاخصه مهم
هاي هوايي  ترين عمليات ترين و پيچيده كه يكي از بزرگ» 3اچ«معروف 
آميز آن، بسياري از كارشناسان  آيد و انجام موفقيت حساب مي جهان به

  .ان را به حيرت وا داشت، مشاهده كردنظامي جه
، يعني حدود هفت ماه 1360ماه  اين عمليات در پانزدهم فروردين

پس از شروع جنگ تحميلي، با پيشنهاد اولية يكي ديگر از فرماندهان 
 امير -دلير ارتش جمهوري اسالمي ايران و فرماندة وقت نيروي هوايي 

پور  تكرانه و دليرانة امير برات و فرماندهي مب-سرتيپ خلبان جواد فكوري 
  .انجام شد

توان در  پور در اين عمليات را مي اولين شاخصة نبوغ نظامي امير برات
در همان . از نظر زماني دانست» غافلگيري«توجه او به رعايت اصل 

هنگام مالقات   ـ يعني به3لحظات اوليه، تصميم براي اجراي عمليات اچ
ن فرماندة وقت پايگاه هوايي همدان با امير پور و سرهنگ گلچي امير برات

فكوري ـ پس از تعيين تاريخ اجراي عمليات، بهترين زمان اجراي 
. شود  تعيين مي3هنگام تعويض شيفت كاري كاركنان پايگاه اچ عمليات، 

من به همراه سرهنگ گلچين نزد «: گويد پور در بيان خاطراتش مي برات
 از ابالغ فرماندهي عمليات به من و شهيد فكوري در تهران رفتيم و پس

                                                           
  .20، ص9ساز، مجلة توسعة مديريت، شماره  تر، دانش نوآوري، ترجمة علي چيتدراكر، پي  ١
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تعيين تاريخ انجام عمليات، با همفكري يكديگر، زمان اجراي عمليات را 
  1». قرار داديم3به هنگام تعويض شيفت كاري كاركنان پايگاه اچ 

دراينجا با تعيين زمان اجراي عمليات در آن ساعت از روز، امير 
را از نظر زماني غافلگير كنند دشمن  پور و شهيد فكوري سعي مي برات

هنگام اجراي عمليات، واكنش قابل  شود و به كنند كه البته چنين هم مي
شود؛ در  توجهي از طرف نيروهاي عراقي حاضر در پايگاه انجام نمي

دليل داشتن هواپيماها و  كه در آن مقطع از جنگ، رژيم عراق به صورتي
كشورهاي ديگر، توانسته     جانبة تجهيزات هوايي پيشرفته و حمايت همه

  .طور نسبي برتري هوايي را از آن خود كند بود به
توان در  ، مي3پور را در عمليات اچ دومين شاخصة نبوغ نظامي برات

در اين . توجهش به رعايت اصل غافلگيري دشمن از نظر مكاني دانست
گيري براي عمليات از نظر مكاني، حمله  عمليات از همان ابتداي تصميم

 عراق كه در مرز غربي آن كشور و در مسافت بسيار زيادي 3پايگاه اچبه 
عنوان  با مرز شرقي آن ـ كه صحنة جنگ با ايران بود ـ قرار داشت، به

شود كه اين تصميم نمونة بارزي از رعايت اصل  هدف عمليات تعيين مي
غافلگيري دشمن از نظر مكاني است؛ سپس در ادامه عمليات، در مسير 

عنوان رهبر  پور به ، امير برات3واپيماهاي ايراني به سمت پايگاه اچپرواز ه
كند در عبور هواپيماها از نقاط مورد نظر، موارد زير را  عمليات، سعي مي

  :لحاظ كند
ـ هواپيماها بتوانند در ارتفاع بسيار پايين پرواز كرده، از ديد 1

  . رادارهاي دشمن محفوظ باشند
 مناطق مسكوني نبوده، مكان حملة ـ عبور هواپيماها از روي2

  .هواپيماهاي خودي براي دشمن مشخص نشود

                                                           
  .17/11/88پور،  مصاحبة مجلة صف با امير برات ١
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، خلبانان 3ـ هنگام نزديك شدن هواپيماهاي خودي به پايگاه اچ3
اي بر سر پايگاه مذكور  گونه بتوانند با انجام يك رزمايش مناسب، به

عمليات كنند كه تجهيزات پدافندي دشمن از هرگونه اقدام مناسب عاجز 
در واقع اين اقدام به معني اجتناب از نقاط قوت دشمن است كه . ندباش

  .آيد اجراي چنين تدبيري فقط از فرماندهان داراي نبوغ برمي
، نحوة مجهز 3پور در عمليات اچ سومين شاخصة نبوغ نظامي برات

ـ با رعايت كامل ) ده فروند(كننده در عمليات  كردن هواپيماهاي شركت
طي مدت «: گويد وي در خاطراتش مي. تي ـ استاصول حفاظتي و امني
پرداختم،  ريزي و فراهم كردن مقدمات عمليات مي زماني كه به امور طرح

حدود چهار، پنج روز مانده به زمان اجراي عمليات، با توجه به اينكه هر 
هاي مختلف جنگ  روز تعدادي از هواپيماهاي پايگاه همدان در عمليات

گذاري هواپيماها، با اين بهانه كه بايد  ام مهماتكردند، به هنگ شركت مي
گذاري شوند و  عنوان رزرو و پشتيبان، هر روز مهمات دو فروند هواپيما به

گذاري آن دو فروند هواپيما را  در پايگاه مستقر باشند، دستور مهمات
دادم و به اين ترتيب طي آن چند روز، توانستم هر ده فروند هواپيما را  مي

كدام از خلبانان متوجه شوند كه  ليات كنم؛ بدون اينكه هيچآمادة عم
  .»تصميم و هدف من چيست

از نظر رعايت كامل اصول حفاظتي و امنيتي و در واقع رعايت اصل 
عنوان يك شاخصة نبوغ  گانة جنگ و به عنوان يكي از اصول نه تأمين به

پور  ير براتتوان به اقدام بسيار مناسب و كامالً حساب شدة ام نظامي، مي
به هنگام شروع عمليات و سير مراحل پرواز هواپيماها و انجام عمليات 

دستور داده شد كه كلية ارتباطات «: گويد او در خاطراتش مي. اشاره كرد
كه اين عمليات تمام شود و  پايگاه ـ حتي پست فرماندهي ـ تا زماني

گونه  شود و بدون هيچهواپيماها به پايگاه برگردند، با بيرون از پايگاه قطع 
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تماس راديويي توسط خلبانان و فقط با استفاده از عالمت دست و چراغ 
  .»سبز برج مراقبت، هواپيماها پرواز كنند

پور كه شايد بتوان گفت اولين و  چهارمين شاخصة نبوغ نظامي برات
ها در يك  اي است كه باعث بروز و ظهور ساير شاخصه ترين شاخصه مهم

ود، طلب توفيق و پيشرفت در ساية اتكا به خداوند متعال ش فرمانده مي
هاي بسيار حساس،  است؛ زيرا مسئوليت و فرماندهي اجراي عمليات

 را فقط 3خطرناك و همراه با خطرپذيري بااليي مانند عمليات اچ 
طلبي و پيشرفت  فرماندهان داراي نبوغ نظامي كه داراي شاخصة توفيق

اندهان به اقدامات و ابتكارات خود ـ حتي در اين فرم. پذيرند هستند، مي
طلبي  ترين مراحل جنگ ـ اطمينان دارند و توفيق ترين و خطرناك سخت

اي در وجود آنان نهفته است كه نهايت توان و كوشش  گونه و پيشرفت، به
 1»لند كلي ديويد مك«. دهند خود را براي رسيدن به اهدافشان انجام مي

ست كه انگيزة توفيق طلبي در افراد، محركي روانشناس معروف معتقد ا
كند تا نهايت توان و كوشش خود را براي نيل  است كه شخص را وادار مي

عمل آورد و در اين صورت است كه حد متعادلي از  به اهداف موردنظر به
برد؛ همچنين وي افرادي را  پذيرد و از انجام كارش لذت مي مخاطره را مي

 طلبي و پيشرفت بااليي هستند، واجد چهار كه داراي انگيزة توفيق
ـ نياز به بازخورد فوري و 2ـ خطرپذيري متوسط 1: داند مشخصة كلي مي

ـ رضايت از انجام كار و قبول مسئوليت 3مهم دانستن نتيجة عمل خود 
  .ـ شيفتة كار خود بودن4

 

                                                           
١. David Mc clelland   
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