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تاریخ دریافت33/23/7 :
تاریخ پ یتش33/22/36 :

چکیده
عاادم آمااادگی نیتوهااای کشااوری و لشااکتی و ایانتهااای عماادی و غیاات عماادی بتااای از مساائوالن و
دست اندرکاران کشور در ابتادای گ)ا

تحمیلای ،باعا

از دسات رفاتن بتاای از شاهتهای ماتزی و م)ااان مهام و

راهبتدی در سه محور شمال غتب ،غتب و گ)وب کشور گتدید .این امت اسارات مادی و مع)اوی بسایاری را بات بدناه
ارتش و متدم وارد کتد و با ایجاد گاو «ماا نمیتاوانیم گ)ا

را اداره ک)ایم» ،کشاور را باه سامت ما اکته و مصاالحه

کشاند؛ اما بتک)اری ب)یصدر و اتکا به نیتوهای ارتش ،ساپاه و بسای ،باعا

تغییات در مادیتیت گ)ا

شاد و باا انجاام

عملیات ثامناالئمه (ع عمده شهتها و م)اان اشغالی در کمتت از  3ماه به آغوش .ا.ا بازگشت .تحقین حاضات در نظات
دارد مهمتتین ویژگی و مشخصات این عملیات را که باع

استمتار موفقیتهای بعدی گتدید ،ش)اسایی نماید.

این پژوهش به لحاظ هدف کاربتدی است و روش آن توصیفی – تحلیلی هست .تالش شده است تا ااالعات
مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای و متاگعه به اس)اد و مدارک موگود و مصاحبه با افتاد ابته ،گتدآوریشده و
مورد تجزیهوتحلیل قتار گیتد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که پا از شکلگیتی مدیتیت گهادی در دوران دفاع
مقدس و انجام عملیات ثامناالئمه (ع در مهتماه سال  ،2272رویکتدها ،راهبتدها ،تاکتیکها و تک)یکها تغییت یافت
و باع

شد ادامه گ)

با این الگوها پیش رود و موفقیت و واژهی «ما میتوانیم» را بتای ملت و کشور به ارمغان

آورد.

کلیدواژهها :دفاع مقدس ،مدیتیت گهادی ،عملیات ثامناالئمه (ع .

 -2کارش)اسی ارشد مه)دسی مکانیک.
 -3استادیار دانشگاه گامع امام حسین (ع .
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 -1مقدمه:
پا از حمله ستاستی رژیم بع

عتاق به ایتان و سقوب بتای از شهتهای متزی همچون
و ت بیت این رژیم در پ) ،استان

اتمشهت ،بستان ،سوس)گتد و  ،...پا از  95روز از آغاز گ)

کشور که استان اوزستان در رأس اهداف عتاق قتار داشت ،ایتان با انجام عملیاتهای زمی)ی،
هوایی و دریایی درصدد بیتون راندن این متجاوز از کشور بود.
حضور گستتده و همهگانبه متدم در صح)ههای گ)
مسلح ،باع

و پشتیبانی بیدریغ آنها از نیتوهای

گلوگیتی از پیشتوی نیتوهای دشمن بهاور گستتده شد .در این راستا در م)اان

گ)وب و غتب ،عملیاتهای متعدد و مت)وع زمی)ی ،هوایی و دریایی انجام شد (متادپیتی و شتبتی،
. 33 :2232
نواقص و کاستیهای دفاعی ایتان ،ه)گامی که ب)یصدر عهدهدار فتماندهی کل قوا بود،
نقش زیادی در سهولت پیش روی نیتوهای ارتش عتاق در عمن ستزمین ایتان و محاصته و اشغال
شهتها داشت .آرایش دفاعی نیتوهای ایتان به شیوه س)تی (یع)ی ابن آییننامهها و بدون در نظت
گتفتن وضعیت گدید و بدون بترسی دقین و در نظت گتفتن احتماالت گوناگون انجام گتفت؛
ب)ابتاین گستتش عملیاتی و تاکتیک نظامی ایتان دچار نقص بود و درک روش)ی از تالش اصلی
عتاق وگود نداشت (رضایی. 2269/9/25 ،
عملیاتهایی که به فتماندهی ب)یصدر انجام گتفت و موفقیتی در پی نداشت؛ بلکه نتای،
نامطلوبی در بتداشت عبارتاند از (درودیان: 25 :2233 ،
2

عملیات پل نادری 32 :مهت  ،2253در غتب روداانه کتاه

3

عملیات گاده ماهشهت 2 :آبان  ،2253در شتق روداانه کارون

2

عملیات نصت 25 :دی  ،2253در گ)وب غتبی اهواز و سوس)گتد

9

عملیات توکل 32 :دی  ،2253در شتق روداانه کارون

شکست نیتوهای ارتش در ماههای اول گ)  ،عتاقیها را مطمئن کتده بود که بیدردست در
ااک ایتان میمان)د .کتدزمن ،محقن آمتیکایی مینویسد «اولین تیثیت این عملیاتها این بود که
عتاقیها باور کتدند با کمی استقامت دفاعی میتوان)د دستاوردهای اود را حف ک))د» (درودیان،
. 207 :2203
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چهار عملیات انجامشده در ماههای اول گ)

توفین چ)دانی در م)اان اشغالی نداشت .این

ناکامیها موگب کاهش روحیه نیتوهای اودی و اتخاذ راهبتد تهاگمی از سوی دشمن شد .در
اتحریزی مانور چهار عملیات انجامشده ،حتی اصول کالسیک گ)

و روشهای علمی عملیاتی

رعایت نشد و بترسیهای دقیقی از وضعیت ارتش عتاق و توانم)دیهای اودی بهاور کامل و در
حد الزم صورت نگتفت و عملیاتهای م کور با عدم موفقیت همتاه شدند .البته در همین مقطع
رزم)دگان پتتوان اسالم بهم)ظور ت بیت و گلوگیتی از پیشتوی نیتوهای دشمن از شمال غتب تا
گ)وب و در مقااع زمانی مختلف ،عملیاتهای متعددی انجام دادند که م)جت به تلفات قابلتوگهی
بت نیتوهای دشمن و آزادسازی بخشهایی از میهن اسالمی گتدید .از گمله مهمتتین این
عملیاتها میتوان به سید صادق در  ،53/3/30ت)گه حاگیان  ،53/22/29میمک  53/22/23و بازی
دراز در  72/3/3اشاره نمود (متادپیتی و شتبتی. 223-222 :2232 ،
بالفاصله پا از بتک)اری ب)یصدر از فتماندهی کل نیتوهای مسلح در  ،2272/2/32امیت
ستلشکت شهید ولیاهلل فالحی گانشین رئیا ستاد مشتتک ارتش از سوی امام امی)ی (ره اگازه
یافت تا تعیین تکلیف گانشین فتماندهی نیتوهای مسلح ،با استفاده از ااتیارات مقام رهبتی،
میموریتها و وظایف محوله در ستاد مشتتک ارتش را انجام دهد (صحیفه امام. 932 :2269،
با فتار ب)یصدر از کشور و همکاری بتای از افتاد نیتوی هوایی ،تغییتاتی در سطوح عالی
ارتش در دستور کار قتار گتفت .بت این اساس کلیة فتماندهان پایگاهها و تعدادی از مسئوالن ستاد
نیتوی هوایی در  2272/5/27تعویض گتدیدند (نمکی . 263 :2206 ،همچ)ین سته)

(امیت

سپهبد شهید علی صیاد شیتازی که توسال ب)یصدر ک)ار گ اشته شده بود ،در  2272/5/23به
سمت فتماندهی قتارگاه غتب نیتوی زمی)ی ارتش بتگزیده شد .در حقیقت نیتوی زمی)ی ارتش با
انجام چهار عملیات ناکام در چهار ماهه اول گ)

به این نتیجه رسید که با کمک سپاه و حضور

نیتوهای داوالب متدمی و بسیجی میتواند عملیاتهای موفقی را اگتا ک)د .پا از بتاتفشدن
مهمتتین مانع همکاری بین ارتش و سپاه ،همدلی بیشتتی بتای استفاده از ظتفیتهای یکدیگت
بتای مقابله با ارتش عتاق پیدا شد و زمی)ه بتای همکاری و هماه)گی بیشتت ارتش و سپاه فتاهم
گتدید .گلسات مشتتکی بین سپاه و ارتش بتای شکست حصت آبادان بتگزار شد که در نهایت
م)جت به اتحریزی و اگتای عملیات مشتتک و موفن از گمله عملیات ثامناالئمه (ع گتدید
(متادپیتی و شتبتی. 226 :2232 ،
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 -2بیان مسئله و پرسش اصلی تحقیق:
در یک سال اول جنگ ،مردم و نیروهای رزمنده و امکانات و تجهیزات ،همان مردم و
رزمندگان و همان تجهیزات و امکانات بود .کشور در آن سال به سرمایه و نیروهای شگفتی
دست نیافته بود؛ از خارج از کشور هم واردات انسانی و غیر انسانی مهمی نداشتیم و حتی
برعکس ،برخی نخبگان و سرمایهداران از کشور خارج شدند؛ حال مسئله این است که چه
عاملی باعث شد بعد از سال اول جنگ ،دفاع مقدس طوری دیگر رقم بخورد .برای پاسخ به این
سؤال ،نیاز به پژوهش رخدادهایی است که پیش از آغاز عملیات ثامناالئمه(ع) به وقوع پیوست.
ازاین رو بایسته است تا این موضوع ،با گستردگی مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد تا ضمن
توجه به موفقیتهای حاصل از این عملیات ،ریشهها و علل آن نمایان شود .از سوی دیگر ،لزوم
بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و معنوی دفاع مقدس ،میتواند در ایجاد قدرت و کسب عزت و
استقالل کشور در برابر زیادهخواهیهای نظام استکبار نقش بسزایی ایفا نماید.

 -1-2سؤال اصلی:
مهمتتین عامل اصلی موفقیت عملیات ثامناالئمه (ع که باع
شکست عتاق در میدان گ)

تقویت نیتوهای داالی و

شد ،چه بود و دارای چه مختصات و مشخصاتی است؟

 -3تغیر نس) مدیریتی:
به اعتقاد اک ت صاحبنظتان و کارش)اسان ،تغییت رویکتد مدیتیت گ)

باع

پیشتوی

نیتوها و بازپاگیتی م)اان اشغالی شد .از اواات بهار  2272با انجام عملیات «فتماندهی کل قوا
امی)ی روح ادا» تغییت رویکتد مدیتیت در گبههها ملموس شد و فتماندهی گ)

در سال دوم

نسبت به سال اول با یک تغییت  202درگه انجام گتفت که یکی از تغییتات مهم در فتماندهی
گ)

 ،اعتماد به گوانان از گمله شهیدان باقتی ،بقایی ،اتازی و  ...بود .تغییت نسل مدیتیتی در

گ)

تغییت در نحوه گ)گیدن شد که با استفاده از راههای پیشبی)ینشده و در بتای از

 ،باع

مواقع با استفاده از اصل غافلگیتی دشمن در زمان و مکان؛ حتی نحوهی گ)گیدن را تغییت داد.
عملیات ثامناالئمه (ع که م)جت به شکست حصت آبادان پا از حدود یک سال از آغاز گ)
شد ( 293روز  ،اولین عملیات در اول هشت سال دفاع مقدس بود که با استفاده از ابزار
پیشبی)ینشده ،باع

شکست دشمن گتدید؛ که این ابزار در مدیتیت داالی ،باع

ارادهها و در مدیتیت اارگی ،باع

شکست ارتش عتاق گتدید.
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 -4تغییر رویکردی و راهبردی مدیریت جنگ:
ستاد عملیات گ)وب را گوانانی چون شهید حسن باقتی و داوود کتیمی در پایگاه گلف
اهواز پایهگ اری کتدند و بعدها رحیم صفوی فتمانده آن ستاد شد .حسن باقتی هم از روز اول
گ)

ااالعات عملیات را در آن ستاد پایهگ اری کتد .ستدار رحیم صفوی درباره آن ستاد می-

گوید« :با انتخاب افتاد الین ،توانم)د ،مسمن ،شجاع و تحصیلکتده ،کارها سامان یافت .غالمعلی
رشید گانشین ستاد ،حسن باقتی مسئول ااالعات عملیات و محمد حجازی مسئول اعزام نیتو شد»
(نجف پور. 372 :2200 ،
ستاد عملیات گ)وب سپاه بسیار فعالتت از گ شته ،امور گ)

را پیگیتی کتد .فتماندهان سپاه

در اوزستان و در گلسات هفتگی ستاد عملیاتی گ)اوب شاتکت میکتدناد ،گازارش میدادناد و
تصمیمگیتی میکتدند .ستدار غالمعلی رشید از فتماندهان ستاد عملیاتی گ)وب میگوید« :اینهاا
میآمدند گزارش گبهههایشان را میدادند .در این گلسات از آااتین حاوادث مطلاع میشادیم و
مشکالت و وضعیت اودی و دشمن را متوگه میشدیم .در محورها هم هت کا که در هت محاور
مسئول بود ،پیش)هادهایی مایداد و ماا بترسای میکاتدیم و اگات قاانع میشادیم باه کماک آنهاا
میرفتیم» (درودیان. 220 :2203 ،
ستدار فتحاهلل گعفتی ،درباره تغییت راهبتد گ)

مینویسد« :در آن مقطع ،شتایال انقالبی

حاکم بت کشور و تمایالت لیبتالها در عتصه سیاسی و نظامی به نحوی بود که قصد داشت)د با
تسلال بت سااتار سیاسی و نظامی کشور حاکمیت اود را ت بیت ک))د ،اما دیدگاههای آنها با
شتایال حاکم بت ایتان مطابقت نداشت و این موضوع سبب ایجاد بنبست نظامی در گبههها و
بیثباتی سیاسی در داال کشور شده بود .شکست استتاتژی نظامی عامل بنبست نظامی بود و
بنبست نظامی میتوانست بتای م)افع ملی کشور عواقب اطتناکی داشته باشد .ب)یصدر به امام
نامه نوشت که با توگه به هیئتهای صلحی که به تهتان آمدهاند ،اگت ما این صلح را بپ یتیم
بهتتین موقعیت اواهد بود .امام در پاسخ به ب)یصدر در دیداری با متدم فتمودند ییس و ناامیدی
از گ)ود ابلیا است .این حتکت ارزشم)د امام توانست روحیه از دست رفته متدم را بازیابی ک)د».
استقتار اوالنی نیتوها در اطوب مقابل دشمن ،ش)اساییهای مکتر و فعالیتهای ستاد
عملیاتی گ)وب ،نیتوهای سپاه را م)سجم کتد و دیدگاههای گدیدی را پدید آورد .سپاه ایدهها و
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پیش)هادهایش را ارائه داد و عملکتد مشاورین ب)یصدر را نقد کتد .همچ)ین با توگه به امکانات و
مقدوراتش ،عملیاتهایی محدود را اتاحی کتد و انجام داد .به اعتقاد حسن باقتی بتای ورود به
متحلهی گدید از گ)

 ،باید به اود گتئت داد و قبول کتد که این نوع گ)گیدن به درد

نمیاورد و الزم است استتاتژی گ)

عو

شود.

فتمانده عملیات گ)وب ،غالمعلی رشید هم درباره آن دوران گفته است« :امام میفتمودند
اصل گ)گیدن است و این سیاست اصلی و محوری ما بود .بتای ما شتایال ماه پ)جم گ)

بنبست

بود .دلیل این ناکامی و شکست در عملیاتهای چهار ماه گ شته بود که در هیچکدام توفیقی به
دست نیاورده بودیم؛ ب)ابتاین سسال «چه باید کتد؟» پیش روی ما بود و درک میکتدیم و
میفهمیدیم که شیوه گ)

باید تغییت ک)د .این حتف از سوی انسانهایی زده میشد که روح

بزرگی داشت)د ،م ل بتادر حسن باقتی .ما نیازم)د دکتتین و راهبتد گدیدی بودیم و اصول
الهامگتفته از امام بتای گ)گیدن و تجدید نظت در روشهای گ)

(تاکتیک و استتاتژی روح

کلی دکتتین و راهبتد ما را تشکیل میداد و این آغاز تحول و شکلگیتی روند گدیدی بود که
مو های تحول آن تا فتح اتمشهت پیشتفت» (شیتعلی نیا و زاهدی. 95-99 :2200 ،
بهع)وان م ال سپاه بتای اگتای عملیاتهای بزرگ و گوناگون ،راهبتدها و تاکتیکهای زیت
را در دستور کار قتار میداد( :شیتعلی نیا و زاهدی96 :2200 ،
 2ایجاد شبکه ااالعات عملیات در تمامی گبههها و هدایت و ک)تتل این ااالعات از
گلف بتای ش)اسایی دقین دشمن ،زمین ،گو ،راهکارها و در محورهای نفوذی ،محل
تجمع ،قتارگاهها و سیستم هدایت و ک)تتل هوشم)د.
 3عملیات االشک)ی ،اتخاذ تاکتیکی گدید متکی بت نیتوهای پیاده سپاه ،بهاصوص
نیتوهای بسی ،و نیتوی انقالبی ارتش با را)ه در مواضع و اطوب مقدم دشمن در شب
بتاالف روش قبلی که تکیه بت زرهی بود.
 2همکاری و هماه)گی با کلیه واحدهای فعال در گ)

اعم از ارتش ،نیتوهای شهید

چمتان و گهاد سازندگی.
 9استفاده از سالحهای سبک و نیمه س)گین که مهمات آنها در ااتیار باشد یا امکان
ساات آن وگود داشته باشد.
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 5تکیه بت ایمان ،عشن به شهادت و گستتش فته)گی انقالب و امام در صح)ههای گ)

.

 7هجوم غافلگیتانه بدون آتش تهیة اولیه و تیکید بت اصل غافلگیتی بهع)وان یک اصل
محوری در نظتیه گ)

انقالبی سپاه.

 6بهتهگیتی از تاریکی شب (تک شبانه که نقطه ضعف دشمن و تمام ارتشهای
کالسیک بود.
 0فتماندهی و ک)تتل دقین و لحظهبهلحظه و همتاه با رزم)دگان
 3ش)اسایی دقین از دشمن ،زمین و گو
 22گستتش سازمان رزم با نیتوهای انقالبی و داوالب و تتبیت کادر فتماندهی
 22گ ب نیتو ،آموزش و ساماندهی در محورهای عملیاتی
سپاه و ارتش م)سجمتت شدند .نیتوهای متدمی هم فشارشان را بتای آغاز عملیات بیشتت
کتدند .فتماندهان بارها اواستار عملیات در محور داراوین بودند و بسیجیها متتب درباره آن
میپتسیدند .حسن باقتی را فتستادند تا حتفهای بسیجیها را بش)وند و دربارا عملیات بتایشان
توضیح دهد؛ شهید حسن باقتی با ش)یدن صحبت آنان ،آنقدر دقین درباره عملیات بعدی صحبت
کتد که هیچکا حتفی بتای گفتن نداشت .او بتای بسیجیها توضیح داد که ما تاک)ون چ)د
عملیات ناموفن داشتهایم و دشم)ان یاغی شده است .عملیات بعدی باید آنقدر پتقدرت باشد که
دشمن نتواند کاری بک)د و ما بتای عملیات بعدی روحیه بگیتیم .ایشان اوری دقین صحبت کتد
که حتفی بتای گفتن نماند (ب)ی لوحی و متادپیتی. 222 :2206 ،

 -5اولین تجربه موفق ناشی از تغیر رویکرد و راهبرد مدیریت جنگ:
کانون متکزی و نقطه ثقل تحول در گ)
سپاه و بسی ،در گ)
بسی ،در گ)

را بدون شک باید حضوری گدی و همهگانبه

دانست ،مسلماً این حضور صتفاً به مع)ای حضور فیزیکی نیتوهای سپاه و

نیست ،زیتا که پیش از این و در متحله مقاومت و دفاع در بتابت متجاوز ،نیتوهای

انقالبی و متدمی در صح)ه حضور داشت)د و نقش تعیینک))دهای ایفا کتده بودند .در متحله گدید
بت پایه درکی روشن از ناکامیهای ب)یصدر و ارتش در آزادسازی م)اان اشغالی ،ضتورت
شکستن بنبست نظامی حاکم بت گ)

و حمله به دشمن که با تغییت راهبتد گ)

با حضور سپاه تیمین و آغاز شد (رشید. 2265 ،
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تیکید به ضتورت تغییت راهبتد گ)

به موازات ایجاد تتدید درباره فتماندهی ب)یصدر در

سطوح باالی کشور و شورای عالی دفاع ،بخشی از موانع موگود بتای ایفای نقش سپاه در گ)
را بتاتف ساات .ستلشکت محسن رضایی در این زمی)ه میگوید« :راهبتد نظامی بهاور کلی در
ایتان از هم پاشید .در ای)جا راهبتد گدید نیتوهای حزباهلل آغاز شد .نیتوهای حزباللهی آمدهاند
و گ)

انقالبی را تدوین کتدند و بتاساس آن یک ستی عملیاتهای محدود انجام شد»

(درودیان. 95 :2233 ،
روند گ)

تغییت کتد .فتماندهان سپاه در پی اگتای عملیات در گبهه داراوین بودند؛ اما به

قول شهید حسن باقتی عملیات بعدی باید آنقدر پتقدرت باشد که دشمن حتفی بتای گفتن
نداشته باشد و نیتوهای اودی نیز بتای عملیات بعدی روحیه بگیتند (ب)ی لوحی و متادپیتی،
. 222 :2206
مدافعان داراوین سختیهای بسیاری بتای آمادهکتدن مقدمات عملیات کشیدند.
آموزشهای س)گین و فشتدهای اگتا کتدند و آمادگی گسمانی نیتوها را آنقدر باال بتدند که هت
نیتو میتوانست ده کیلومتت بدود؛ تیتاندازی با سالحهای مختلف و فتاگیتی تک)یکهای نبتد و
عملیات پیاده را هم به آنها آموزش دادند؛ مخابتات ،ادوات ،دیدبانی و تختیب را هم آموزش
دادند .مهمتتین دغدغه مسئوالن سپاه ،نداشتن مهمات کافی بتای اگتای عملیات بود که آیتاهلل
اام)های با نفوذی که در ارتش داشت)د آرپیگی ،امپاره و دیگت سالحها و تجهیزات را تهیه
کتدند (ب)ی لوحی و متادپیتی. 220 :2206 ،
عملیات فتماندهی کل قوا ،عملیات موفن کوچکی با نتایجی بزرگ بود که مهمتتین آن
دمیدن روحیه امید و پیتوزی در مدافعان شد و عتاقیها که از عملیات فتماندهی کل قوا در
داراوین تتسیده بودند ،باقیمانده پل اتمشهت را م)هدم کتدند و کامالً به الک دفاعی فتو رفت)د
(گاودانی و ستوری . 220 :2232 ،عملیات سه محور داشت ،م)صور موحدی از محور گاده اهواز
آبادان عمل میکتد ،محمود پهلوان نژاد از داال کانال و رضا رضایی از حاشیه کارون به نیتوهای
دشمن حمله کتدند .در محور داراوین رحیم صفوی و حسن باقتی عملیات را فتماندهی
میکتدند ،غالمعلی رشید هم به آنان پیوست (شیتعلی نیا و زاهدی. 92 :2200 ،
بعدها در س)گت عتاقیها اس)اد تحلیل عملیات پیدا شد که نوشته بودند( :کاظمی50 :2232 ،
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اهداف مورد نظت ما تاک)ون به دلیل اسارتهای واردشده بت واحدهای گتدان سوم تیپ  0و
گتوهان دوم گتدان تانک و آتشبار االد و همچ)این اشاغال مواضاع گلاویی ماا در دارااوین از
سوی دشمن تحقن نیافته است .اهداف مورد نظت دشمن (ایتان محقن شد .به سبب دستیابی آنان به
اطوب اول واحدهای ما در داراوین و واردآمدن اسارتهای س)گین بت آنها و ای)کاه علایرغم
اسارتهای وارده ،نیتوهای دشمن (ایتان به مواضع قدیمی اود عقبنشی)ی نکتد.
عملیات «فتماندهی کل قوا امی)ی روح ادا» عملیات موفن کوچکی بود که ستآغاز
نبتدهای بزرگ و پیتوز رزم)دگان گتدید (درودیان . 232 :2233 ،این عملیات ،آغازی بت عملیات
پیتوزم)د ثامناالئمه بود که معادالت م)طقه را در شمال آبادان به نفع نیتوهای ایتانی تغییت داد.
اگتچه این عملیات کوچک را نمیتوان در ک)ار عملیات ثامناالئمه قتارداد ،ولی دستاوردها و
تجتبیات عملیات فتماندهی کل قوا در اولین عملیات مشتتک و گستتده سپاه و ارتش تحت ع)وان
عملیات ثامناالئمه مورد استفاده قتار گتفت.

 -6نشانههای مدیریت جهادی در عملیات ثامناالئمه:
مدیتیت گهادی؛ عمل ،فتاگتد ،پیامد یا حالتی است که بتای تعالی انسانها پدید مایآیاد و
این به مع)ی رشد ،متحول کتدن ،استفاده از فتصتها ،بتتتیبخشیدن یا باالبتدن امور انسانی است.
مدیتیت گهادی در حکم الگوی مطلوب مدیتیتی بتای نظام اسالمی است؛ الگویی که تاوان الزم
تحقن اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی را دارد و واگد آن تواناییها و ارزشهایی است کاه از
هت نظام مدیتیتی کارآمد اسالمی انتظار میرود (سلطانی . 23 :2232 ،با توگه به تعتیفهاایی کاه
باه صاورت اااص از دو واژه «مادیتیت» و «گهااد» ارائه میشود ،میتوان گفت مدیتیت گهادی
یع)ی :علم و ه)ت رهبتی و ک)تتل فعالیتهای دستهگمعاای ،مبت)ای بات مباارزه ،ناه صاتفاً در عتصاه
نظاامی بلکاه در تماامی عتصااههااای علماای ،سیاساای ،اقتصااادی ،فته)گای و  ...گهات نیال باه
اهداف راهبتدی و کالن یک نظام و رفاع ماوانعی کاه در رسایدن باه آن وگاود دارد (کوشاکی،
 . 2232هتچ)د مدیتیت گهادی اصاطالحی گدیاد در ادبیاات انقالباای مااا نیساات ،امااا انصااافاً
مادیتیتی است که ت)ها در مقطع دفاع مقادس بارهاا باا آن مواگاه باودهایاام .ماادیتیت گهااادی،
سابک رهباتی ایتانی است که با رهبتی امام امی)ای (ره توانساات بااه اااوبی در مقطااع دفاااع
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مقادس ،کشاور را از پتتگاه گ)

که استکبار گهانی ایتان را به سمت آن کشاانده باود ،نجااات

دهاد و کاارایی ااود را به اوبی نشان داده و در واقع آزمون و اطای اود را در هشت سال دفاع
مقادس پاا داده اسات (پورصادق و ذاکتی . 36 :2239 ،این نوع مدیتیت در عملیات ثامناالئمه
نشانههایی دارد که در ادامه به آن میپتدازیم.
 -1-6والیتمداری ،وحدت و اطاعت از فرماندهی واحد:
پا از موفقیت عملیات «فتمانده کل قوا» ،اتح عملیات «ثامناالئمه (ع » اگتا شد تا
محاصته آبادان شکسته شود.
حضتت امام (ره در  29آبان ماه سال  2253فتموده بودند« :من م)تظتم که این حصت آبادان
از بین بتود .باید این حضور شکسته بشود ،مسامحه نشود و آن حتماً باید شکسته شود» .بت همین
اساس مدیتیت گ)

با والیتمحوری و پ یتش دستور و اوامت فتماندهی وارد عمل شد و

عملیات ثامناالئمه با هدف شکست محاصته آبادان در تاریخ  2272/6/5در شتق روداانه کارون
با رمز «نصت من اهلل و فتح قتیب» آغاز شد و پا  90ساعت نبتد ،کلیة مواضع دشمن درهم کوبیده
شد و کلیة اهداف عملیات تیمین شد .در ک)ار سازمان گدید ،توپخانه بهتدری ،به کار گتفته شد.
همچ)ین سپاه در گ ب و بهکارگیتی نیتوهای متدمی ،توانست  25گتدان نیتو سازماندهی کتده
و وارد عمل نماید .این اقدام به م)زله افزایش توان سازماندهی سپاه به میزان ده بتابت بود (حسی)ی و
گوادی پور. 372 :2262 ،
ستلشکت پاسدار محسن رضایی درباره شکست حصت آبادان میگوید« :حضتت امام مدتها
بود که دستور داده بودند حصت آبادان باید شکسته شود ،اما مدیتیت اولیه گ)

بهای الزم را بتای

این کار نمیداد و حتی بقایای این مدیتیت هم با ای)که آقای ب)یصدر ک)ار رفته بود ،باز به سختی
زیت بار حمله به این م)طقه میرفت)د ،بهاوری که اتح اولیه سپاه در اوایل فتوردین سال  72آماده
شد ،ولی شش ماه اول کشید تا عملیات اگتا شود» .تلخی در اگتای عملیات شکستن محاصته
آبادان با توگه به وضعیت سیاسی کشور بهگونهای بود که امام مدتی بعد از حادثه هفتم تیت ،اطاب
به شورای عالی دفاع که در محضت ایشان تشکیل شد فتمودند« :چتا حمله نمیک)ید ،ب)یصدر هم
همیشه امتوز و فتدا میکتد و میگفت یک ماه دیگت اتاحی داریم ...اگت نمیاواهید بج)گید
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بگویید تا ما تکلیف اودمان را بدانیم» (درودیان . 90 :2232 ،تغییت مدیتیت در گ)
مدیتیت به مدیتیت گهادی باع

و تبدیل این

انجام عملیات ثامناالئمه ،شکست حصت آبادان و موفقیتهای

بعدی بود.

 -2-6اشراف بر دشمن و برنامهریزی براساس اطالعات:
دالیل موفقیت عملیات ثامناالئمه را میتوان به شتح زیت بتشمتد:
 2نقص و ست پل نظامی گتفتهشده توسال دشمن که عقبة آن متکی به دو پل حفار و قصبه
روی روداانه کارون بود.
 3عدم تصور دشمن از اگتای یک تهاگم مشتتک و همهگانبه اگتایی تک از همه محورها
توسال ارتش و سپاه
 2اتحریزی درست عملیات و توگیه همه رزم)دگان و نیز فتماندهی اوب و هدایت
صحیح نیتوهای شتکتک))ده در عملیات
 9انجامشدن عملیات شب ،بهگونهای که بتای اولین بار یک عملیات بزرگ بتای مدت
شش ساعت در تاریکی شب انجام گتفت.
 5روحیه بسیار اوب رزم)دگان اسالم و اعتقاد آنها به پیتوزی
در مجموع میتوان گفت ش)اات درست از نحوه گستتش آرایش و نقاب قوت و ضعف
دشمن و بتنامهریزی صحیح بتای بهکارگیتی نقاب قوت اودی علیه دشمن ،از عوامل اصلی
موفقیت رزم)دگان اسالم در عملیات ثامناالئمه محسوب میشود (عابدی. 67 :2230 ،
حسن باقتی در این اصوص میگوید« :با توگه به تجتبیاتی که در چ)د ماه گ)

و عملیات

محدود داشتیم ،بتاالف ارتش عتاق که نیتوهایش نسبت به اتح حمله در بیابتی به ست
میبتدند ،ما گزئیات اتح عملیات را با ذکت نکات ریز و ظتیف بتای همه فتماندهان لشکت (حتی
دسته بازگو کتدیم تا هم آگاه باش)د ،هم اگت نظت اصالحی دارند بگوی)د» (شیتعلی نیا و زاهدی،
. 09 :2200

 -3-6انگیزه قوی خدمت به کشور ،مردم و هم نوعان:
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در آستانه عملیات ،کمبود نیتو و امکانات دغدغه مهم فتماندهان بود ،اما گبهه ایتان چیزهای
دیگتی داشت که بسیاری از کمبودها را گبتان میکتد .امیت معین وزیتی مینویسد« :کمبود
مهمات محسوس بود ،اما یک عامل ستنوشتساز در گ)

بتای نیتوهای ایتانی روز به روز در

حال تقویت بود و آن عامل روحیه و ایمان و میل به گ)

گویی تا پیتوزی نهایی .در تمام اول

عملیات ،این عامل روانی بت عامل مادی بتتتی داشت» (معین وزیتی. 329 :2207 ،
داراوین از محورهای اصلی عملیات ثامناالئمه بود و عتاقیها که پا از عملیات فتماندهی
کل قوا به م)طقه حساس شده بودند ،چ)د روز قبل از آغاز عملیات پیشدستی کتدند و به گبهه
داراوین حمله کتدند .ابت دا م)طقه را گلوله باران کتدند ،بعد ستیع پیش آمدند و توانست)د بخشی
از م)طقه را بگیتند .گاهایی گ)

تن به تن شد ،ولی فتماندهان و رزم)دگان محکم ایستادند و

عتاقیها را وادار به عقبنشی)ی کتدند (ب)ی لوحی و متادپیتی. 236 :2206 ،

 -4-6تفکر و طراحی همزمان:
بتاساس اتاحی ،نیتوها از دو محور شمال (داراوین و گ)وب (فیاضه به عتاقیها حمله
کتدند و عدهای هم از محور فتعی ذوالفقاریه و گادهی ماهشهت –آبادان عمل کتدند .پا از پایان
عملیات ،دیگت نه آبادان در محاصته بود و نه هیچ عتاقی در شتق کارون ،مگت آنکه اسیت شده
باشد (گاودانی و ستوری. 220 :2232 ،
با همین ویژگی اتاحی و تفکت همزمان بود که در این عملیات حدود  3222نفت از نیتوهای
دشمن کشته و زامی شدند و نزدیک به  2022نفت به اسارت درآمدند .همچ)ین حدود  32دستگاه
تانک و نفتبت 222 ،دستگاه اودرو ،سه فتوند هواپیما ،یک فتوند بالگتد و تجهیزات بسیاری از
دشمن م)هدم و  69تانک و نفتبت و  92اودرو به عالوه تسلیحات و تجهیزات بسیاری از عتاق به
غ)یمت گتفته شد و البته  392نفت از نیتوهای اودی نیز شهید و  627نفت زامی و  22نفت مفقود
شدند (عابدی. 69 :2230 ،

 -5-6کار جمعی و گروهی:
لشکت  66اتاسان از ارتش در عملیات ثامناالئمه شتکت داشت ،این لشکت از گمله
لشکتهای ارتش بود که در گتیان انقالب ،سازمان این لشکت گسسته نشد و بتای از درگهدارها و
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افستهایش قبل از انقالب با مقام معظم رهبتی متتبال بودند .آنها حتی آموزشهایشان را در
دوران انقالب تعطیل نکتدند و از آمادهتتین لشکتهای ارتش بودند .این لشکت را در اواات سال
 2253به آبادان م)تقل کتدند و وضع آبادان را از نظت نیتو بهبود بخشیدند (گاودانی و ستوری،
 . 33 :2232در آستانه عملیات ثامناالئمه ،لشکتهای نیتوی زمی)ی ارتش تا گای ممکن امکاناتشان
را در ااتیار لشکت  66اتاسان قتار داده بودند (معین وزیتی. 326 :2207 ،
با ابت پیتوزی رزم)دگان اسالم در شکست حصت آبادان ،امام امی)ی (ره ای پیامی در
پاسخ به نامه فتماندهان ارتش و سپاه ،ضمن تبتیک به رزم)دگان و فتماندهان این عملیات و تقدیت
از آنان ،آن را «پیتوزی بزرگ» نامیدند .این عملیات اولین عملیات مشتتک ارتش و سپاه بود که
در آغاز سال دوم گ)

انجام شد و اولین پیتوزی بزرگ ایتان در گبهههای گ)

بود که گزء

عملیاتهای کامالً موفن و نسبتاً گستتده به حساب میآید (متادپیتی و شتبتی. 223 :2232 ،

 -6-6هدایت بنیادی انگیزهها و روحیهها:
پیتوزی در عملیات ثامناالئمه ،نیتوهای انقالبی را بتای ادامه گ)

مطمئن کتد و وضعیت

روانی م)اسبی در گامعه به وگود آمد و امید و اعتماد بتای کسب پیتوزی حاصل شد .در نتیجه،
این تحول ،موقعیت و زمی)ه الزم را بتای اتحریزی راهبتدی آزادسازی م)اان اشغالی بتاساس
سااتار و تتکیب گدید نیتوها و راهبتدها و تاکتیکهای گدید فتاهم کتد .موفقیت در این
عملیات باع

کسب اعتمادبهنفا بتای بتداشتن گامهای بل)دتت بود (رضایی. 2269/9/36 ،

یکی از کارش)اسان نظامی اارگی بت این مسئله تیکید کتد که« :این پیتوزی این حقیقت را
آشکار ساات که بتتتی در قدرت زرهی و هوایی میتواند بیمع)ا باشد»؛ این کارش)اس با اعتتاف
درباره ماهیت ناش)ااته تاکتیکهای گدید و نحوه کسب پیتوزی نظامی ایتان مینویسد« :ه)وز
مشخص نشده است که ایتانیان چگونه به این پیتوزی دست یافت)د» (درودیان. 93 :2233 ،

 -7-6اتصال به نهادهای قدرت پایانناپذیر مردمی کشور:
بهتتین سازمان ها و نهادها ،نهادهایی هست)د که محدود به تعداد کارک)ان رسمی اویش
نشوند؛ به عبارتی دیگت بهتتین نهادها ،نهادهایی هست)د که متدم حامی و پشتیبان آنان باش)د.
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مقام معظم رهبتی ه)گامی که بهع)وان نمای)ده امام امی)ی در شورای عالی دفاع از نزدیک
تحوالت گ)

را پیگیتی میکتد ،ع)وان نمودند (مصاحبه آیتاهلل اام)های: 2273 ،
«کالً تا قبل از عملیات ثامناالئمه عملیات ما غالباً موفن نبودند و شاید یک یا دو

عملیات را بتوان نشان داد که تا حدودی موفن بوده و علتش هم این است که تا قبل از
عملیات ثامناالئمه نیتوهای متدمی به کار گتفته نمیشد ،یع)ی از بسی ،و سپاه در عملیاتها
به صورت کامل ابتی نبود و سپاه امکانات نداشت و گ شته از این مسئوالن نظامی حاضت
نبودند حتی سپاه را در حیطه کار نظامی راه بده)د».

 -8-6تحول و سازماندهی مجدد:
پیتوزیهای حاصله در صح)ه سیاسی کشور با انتخاب آیتاهلل اام)های به ریاست گمهوری
و گ ر از متحله بحتان و بیثباتی ،همتاه با پیتوزی در عملیات ثامناالئمه ،به دو اقدام اساسی
انجامید .نخست ای)که سپاه سازمان رزم اود را توسعه داد و دیگت ای)که به موازات گستتش
سازمان رزم ،اقدامات گدی و اساسی را بتای اتحریزی یک سلسله عملیات با هدف آزادسازی
کلیه م)اان اشغالی آغاز کتد (رضایی. 2265/6/23 ،

 -1-6شکست راهبردی دشمن:
اولین نتیجة بتگسته عملیات ثامناالئمه عبارت بود از درهم شکستن راهبتد دشمن در نقاب
اصلی آن ،بدین مع)ا که دشمن پا از ناکامی اولیه در آغاز گ)

با هدف بتاورداری از بتگ

بتنده بتای م اکتات صلح ،تالش اصلی اود را روی اشغال اتمشهت و آبادان متمتکز کتد .تداوم
مقاومت در اتمشهت به حف آبادان م)جت شد .در عین حال ،دشمن در فتصتهای متعدد درصدد
اشغال آبادان بتآمد ،ولی موفن به این کار نشد؛ ب)ابتاین در م)طقهای که دشمن بتاساس راهبتد
اود بتای اشغال آبادان تالش میکتد ،شکستن محاصته آبادان به مع)ای عقیم گ اشتن بتنامههای
دشمن بود (رضایی. 2269/9/36،

 -11-6زمینهسازی برای رسیدن به موفقیتهای بزرگ:
ایتانیها مهتماه با عملیات ثامناالئمه (علیهالسالم محاصته آبادان را شکست)د ،آذرماه با
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عملیات اتینالقدس بستان و چزابه را آزاد کتدند و اودشان را به هورالهویزه رساندند ،بهمن ماه
گلوی حمله عتاقیها را در چزابه گتفت)د ،فتوردین ماه سال  72با فتحالمبین شوش و دزفول را
آزاد کتدند و اردیبهشت همان سال بیتالمقدس را آغاز کتدند و آنقدر ادامه دادند تا باالاته
سوم اتداد با آزادکتدن اتمشهت تمامش کتدند .عتاقیها از اتمشهت اار شدند و دیگت
توپخانهشان نتوانست اهواز را گلولهباران ک)د (متکز مطالعات گ)

. 35 :2203 ،

نتیجهگیری:
نتای ،حاصل از اگتای عملیاتهای محدود کشور در نمایاندن ضعفهای دشمن و توانایی و
قابلیتهای نیتوهای انقالبی ،صحت استتاتژی گدید را تییید کتد .ضمن ای)که روحیه ییس و
ناامیدی نیتوهای رزم)ده را که پا از شکست تالشهای نظامی کالسیک به فتماندهی ب)یصدر،
در نیتوهای نظامی و مسئوالن سیاسی بتوز کتده بود ،بتاتف کتد و زمی)ه را بتای پشت ست نهادن
بحتان بیثباتی سیاسی در کشور آماده ساات .همچ)ین اندیشههای دفاعی سپاه تدریجاً شکل
گتفت و زمی)ههای اتحریزی عملیات گستتده و آزادسازی کلیه م)اان اشغالی را فتاهم ساات.
به موازات این تحوالت ،دشمن نیز تدریجاً بخشی از تغییتات تاکتیکی را درک کتد و بتای
ممانعت از غافلگیتی ،دستورالعملهای گدیدی صادر کتد که در آن بت آمادگی دفاعی تیکید
شده بود.
تیثیت مدیتیت در سال دوم دفاع مقدس و استفاده از مدیتیت گهادی باع

شد گمهوری

اسالمی ایتان بتواند در کمتت از نه ماه به اهداف اود دست یابد و عمده م)اان اشغالی را به تصتف
اود درآورد .استفاده از نیتوهای گوان و اوشفکت در دوران دفاع مقدس و استفاده از
دستاوردهای این گوانان بعد از عملیات محدود فتمانده کل قوا و عملیات گستتده ثامناالئمه،
روحیه ازدسترفته کشور را به ملت بازگتداند .البته الزم به ذکت است تغییت در نحوه گ)گیدن که با
تغییت مدیتیت همتاه بود ،گام بل)دی در این دستاوردها بتداشت .عملیات ثامناالئمه و تغییت
معادالت باع

تعجب گهانیان گتدید و با اتکا به این دستاوردها عتاق را به بیتون از متزها هدایت

کتده است .به فتموده مقام معظم رهبتی علت تیایت در آزادسازی اتمشهت ،گدینگتفتن وگود
سپاه در صح)ه رزم در سال اول گ)

بود که این عدم حضور به مع)ای عدم حضور نیتوهای
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متفکت و اوشفکت در صح)ه رزم محسوب میشد .آنچه به نظت میرسد از اتح چ)ین موضوعاتی
می توان به دست آورد این است که هت گا سخن از مدیتیت گهادی گوانان این دیار به میان
میآید نتای ،دراشانی بتای ملت ستافتازمان رقم میاورد.
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