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تاریخ پذیرش1400/02/13 :

چکیده :ایران سرزمین کهنی است که در طول تاریخ خود تهاجمهای گستردۀ زیادی را از سر گذارنده
است .اولین اشغالگر این سرزمین در دورۀ اسطورهای ضحاک تازی و آخرین اشغالگر صدام حسین بعثی
بود که با حمایت دولتهای استکباری غرب و شرق مرزهای غرب تا جنوب غربی کشور را به اشغال
سپاهیان خود در آورد .بیرون راندن چنین اشغالگری مرهون حمیت و همدلی همۀ اقشار مردم و آحاد
نیروهای مسلح از جمله ژاندارمری بود .هدف از انجام این تحقیق نگاهی کوتاه بر نقش مأموران ژاندارمری
در جنگ است .با توجه به اینکه بیش از سه دهه از ادغام آن سازمان و تشکیل نیروی انتظامی واحد
میگذرد ،چنانچه به نقش مؤثر مامورام خدوم سازمان مزبور در جریان دفاع مقدس مردم ایران در مقابل
تجاوز دشمن بعثی اشاره نشود؛ ممکن است ایثارگریهای آنان در آن مقطع زمانی به فراموشی سپرده شود.
روش انجام تحقیق توصیفی و روش گردآوری مطالب مراجعه به منابع و اسناد نوشته شده است .نتیجه
حاکی از آن است که اولین دژهای حفاظتی کشور و اولین قربانیان این تجاوزگری ،مأموران ژاندارمری در
مرزهای مشترک با عراق بودند .در طول  8سال دفاع مقدس مسئوالن آن سازمان با ساماندهی  25گردان
رزمی سازمانی و غیرسازمانی و تبدیل واحدهای انتظامی مناطق عملیاتی به یگانهای رزمی موجب حضور
کارکنان این سازمان در عملیاتهای آفندی شدند .ضمنا با انجام هر عملیات آفندی ،وظیفه پدافند و حفظ
مواضع دفاعی نیز به رزمندگان ژاندارمری سپرده میشد و آنها به بهترین نحو از این دستاوردها حراست
میکردند .تقدیم  17443شهید ،جانباز ،آزاده و جاویداثر برگ زرینی از حضور مأموران ژاندارمری در دفاع
از کیان ملی و تمامیت ارضی این آب و خاک است.
واژگان اصلی :ژاندارمری ،جنگ تحمیلی ،دفاع مقدس ،آفند ،پدافند.
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ایران سرزمین کهنی است و در مسیر زندگی دیرسال خود هجمهها و توفانهاای بنیاانکن زیاادی
را توسط همساایگان زیاادهخواه خاود تجرباه کارده اسات .در دورههاای اساطورهای ،از حملاههای
ارجاسب و افراسیاب تورانی از شرق و حملۀ ضحاک مار به دوش و شاه هامااوران از غارب و شامال
غرب گزارشهایی موجود است .در حمله ارجاسب ،زرتشت پیامبر ایرانی در آتشکدۀ بلخ به شاهادت
میرسد و در حملۀ ضحاک جمشید فرمانروای سرزمینهای ایرانی کشاته و حارمش توساط ضاحاک
تصرف میشود (فردوسی .)1366 ،در دورههای تاریخی نیز گزارشهای فراوانی از هجوم آشاوریان و
بابلیان و عربها از غرب ،مقدونیها به فرماندهی اسکندر و رومیهاا و یاأجوج و ماأجوج قرآنای یاا
خزرها و روسها از شمال و شمال غرب و مغولها و ازبکها از شمال شارق و شارق ایاران موجاود
است (دوبلویس و وان در اساپک 47-87 :1379؛ پرتاو و کشوردوسات  .)216-228 :1369در چناد
هجمه از این هجمهها کل سرزمین ایران به تصرف اشغالگران درمیآید و بیگانگان از صد تا هزارساال
بر این خاک فرمان راندهاند .سلوکیان حدود صد سال و ضحاکیان حدود هزار ساال ایان خااک خاون
رنگ را در اشغال خود داشتهاند .غیورمردان پارتی یا اشکانی با تاکتیک جنگ و گریز خاود کاه باه ناام
آنها در تاریخ جنگهای دنیا به نام جنگهاای پاارتیزانی معاروف اسات باه حکومات سالوکیهاا و
ایرانیان غیرتمند با اعتراض کاوه آهنگر عدالتخواه و رهبری فریدون پاکنژاد باه حکومات ضاحاکیان
پایان میدهند و کشور خود را از زیر یاوغ بیگاناه خاارج مایکنناد (پیرنیاا 1238-2120 :1375؛ کاالج
12-67 :1355؛ فردوسی )7-15 :1366در تعدادی از این حملهها نیز بخشهای عظیمی از خااک ایان
کشور در اشغال بیگانه میماند ولی فرهنگ ایرانی همچنان در آن منااطق جاوداناه و پایادار اسات .باه
گونهای که هم اکنون میتوان از دو ایران سخن به میاان آورد :ایاران جغرافیاایی کاه حاد و حادود آن
مشخص است و ایران فرهنگی که از قلب چین و هند تا قلب اروپا ،از جلگاههای جناوبی سایبری تاا
مصر و اوگاندا و تانزانیا در قلب آفریقا فرهنگ ایرانی ساری و جاری اسات و باه حیاات خاود اداماه
میدهد .اگر امروز از کشورهای حوزه نوروز سخن به میان میآید ،تأییدی بر حضاور فرهناگ ایرانای
در آن سرزمینها است (جنیدی1385 ،؛ نایبپور .)1391 ،غرض از ترسایم مختصار ایان هجماهها و
اشغالگریها آن است تا خواننده بداند که در هر کدام از این توفانها ،کشاور ماا در معارض حملاه از
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سوی یک کشور یا یک قوم مهاجم بوده است .اینک میخواهیم از حمله و هجماهای ساخن باه میاان
 1359/6/31به ایران انجام شد ،دارای ویژگیهای خاصی است که بد نیست باه طاور خهصاه بار آن
مروری خواهیم داشت.
حمله عراق به ایران مصداق دشمنی بیعلت بود زیرا بعاد از پیاروزی انقاهب اساهمی ،رهبار
کبیر انقهب بجز رژیم اشاغالگر صهیونیساتی و دولات نژادپرسات آفریقاای جناوبی در آن زماان،
برقراری رابطه با همۀ کشورها را با رعایت مصالح و منافع ملی مجاز میدانست .چه رسد باه عاراق
که کشوری مسلمان بود و عمق فرهنگی فرهنگ دینی و ملی ما شیعیان و ایرانیان بهحساب میآماد.
در این حمله عراق تنها نبود ،بلکه برای اولین بار یک اجماع بینالمللی بین تمام کشورهای دنیا اعام
از شرق و غرب و شمال و جنوب شکل گرفته بود تا هماهنگ با هم ریشه انقهب نوپاای اساهمی
ایران را در منطقه بخشکانند .آمریکا و شوروی و انگلیس و فرانساه و آلماان و ایتالیاا و همساایه و
غیرهمسایه در یک صف واحد در مقابل یک ملت ،در مقابل یک ایده صف کشیده بودناد و کشاور
ما نه از یک سو که از هر سو در معرض هجوم و حمله بود .دلیل این اتحااد و اجمااع آن باود کاه
مردم ایران با شعار «استقهل ،آزادی ،حکومت اسهمی» به شرق و غرب اعهن کارده بودناد کاه باه
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آوریم که با این پیشینههای تاریخی متفاوت است .حملۀ دولات بعثای وقات حااکم بار عاراق کاه در

هیچ کدام از ابرقدرتها وابسته نیستند .در مقابال ایان قادرتهاا از سارایت چناین اندیشاهای باه
کشورهای وابسته به خود در منطقه خاورمیانه احساس خطر میکردند ،زیرا این منطقه تاأمین کنناده
نفت و گاز مورد نیاز آنها به حساب میآمد .بدین جهت آنها تحریمهای تسالیحاتی و تجهیزاتای
خود بر علیه ایران را با تمام قوت اعمال میکردناد .حتای آنهاا اجاازۀ ورود سایم خااردار را کاه
اندکی جنبۀ بازدارندگی داشت ،به ایران نمیدادند .از میان همه کشورها فقاط کارهشامالی و دولات
سوریه روابطی به ظاهر حسنه با کشور ما داشتند .رابطۀ سوریها هم یکی به نعال و یکای باه مایخ
بود ،گاهی آن طرف و گاهی این طرف .در این میان ایران فقط متکی به خادا و غیارت ماردمش و
رهبری آزاده و شجاع و نترس بود .از سویی چنین هجماه وسایعی ،نیااز باه مقااومتی هماه جانباه
توسط همه نیروهای مسلح و آحاد مردم ایران از هر قشر و گروهی داشت .بنابراین کسی یا ساازمان
و نهاد و ارگانی را نمیتوان پیدا کرد که در کسب این افتخار سهیم و شریک نباشد .اگرچه از ادغاام
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و پایان عمر رسمی سازمان ژاندارمری جمهوری اساهمی ایاران در ساال  1370حادود سای ساال
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میگذرد ولی دالوریهای نیروهای رزمنده ژاندارمری در هشت سال دفاع مقدس چیزی نیسات کاه
از خاطرها و خاطرهها فراموش شود .در تمام اطهعیههای صادر شده از ستاد کل نیروهاای مسالح،
از این رزمندگان با عنوان«غیور مردان و سلحشوران ژاندارمری» یاد میشاد .بناابراین یااد و نامشاان
در تاریخ دفاع مقدس ثبت است و هرگز نباید به فراموشی سپرده شود .هدف نگارنده در این مقالاه
آن است تا نگاهی کوتاه بر حضور ماموران این سازمان در دفاع مقدس داشته باشاد .یاک ساری از
سازمانها و نهادهای مشارکت کننده در دفاع مقادس ،در اثار تحاوالت سااختاری ایجااد شاده در
همدیگر ادغام شدند و هویت مستقل خود را از دست دادند .برای مثال نهاد جهاد سازندگی کاه در
جنگ فعالیت گستردهای داشت در وزارت کشاورزی ادغام شد .ژاندارمری نیز یکی از سازمانهاای
فعال در جنگ هشت ساله بود که با ادغام در شهربانی و کمیته انقاهب اساهمی کاه آنهاا نیاز در
جنگ فعال بودند ،موجب تشکیل نیروی انتظامی واحد شد .ضرورت یادکرد ایثارگریهای ماأموران
آن سازمان که هم اکنون وجود خارجی ندارد ،موجب میشود تا این فداکاریها به فراموشی ساپرده
نشود .بنابراین سؤال اصلی تحقیق عبارت است از« :سلحشوران ژاندارمری در جریاان هشات ساال
جنگ تحمیلی و دفاع مقدس چه سهمی برعهده داشتهاند؟»
روششناسی تحقیق
این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش تاریخی بهحساب میآید ،زیارا از تااریخ اتماام
جنگ حدود  33سال میگذرد و روابط کنونی دو دولت ایاران و عاراق بارعکس رواباط متخاصام
گذشته ،روابطی حسنه و همراه با حسن همجواری است .از جهت دیگر میتاوان روش انجاام ایان
تحقیق را روش توصیفی تحلیلی بهحساب آورد .روش گردآوری مطالب نیاز مراجعاه باه اساناد و
نوشتههای موجود است .به همین خاطر تعدادی از آثار نوشته شده در زمیناه تااریخ جناگ و دورۀ
مجله مرزداران شامل  103شماره که توسط سازمان عقیدتی سیاسی ژاندارمری چاپ میشاد ماورد
مطالعه و بازبینی قرار گرفت و اطهعات موردنیاز گردآوری گردید.
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پیشینه پژوهش
ژاندارمری در دفاع مقدس انجام نشده است .تنها یک مقاله با عنوان« :ژانادارمری در عملیاات دفااع
مقدس» در سایت دانشنامه پلیس مشاهده شد که برگرفته از یک منبع یعنی کتاب نیروهاای انتظاامی
و جنگ نوشته سیفاهلل رنجبر و چاپ انتشارات اسهمی در سال  1385بود .نویسنده مقالاه درواقاع
بخشی از کتاب مزبور را که اشارهای به حضور ژاندارمری در  12عملیات جنگای بار علیاه دشامن
بعثی داشت ،خهصه کرده بود.
تحقیق قابل توجه دیگر جزوه مانندی در  73صفحه با عنوان نقش نیروهای انتظاامی در  8ساال
دفاع مقدس بود که در آبان  1393توسط مرکز اسناد و ترویج دانش ساازمان تحقیقاات و مطالعاات
ناجا ،منتشر شده اسات .ساهم ژانادارمری از ایان جازوه حادود  25صافحه باود کاه نمایتواناد
منعکسکنندۀ ایثارگریهای هشت ساله ژاندارمری به عناوان عضاوی از خاانواده نیروهاای مسالح
مشارکتکنندۀ در جنگ باشد .دو کار علمی دانشگاهی در حوزه دفاع مقدس صورت گرفتاه اسات
یکی کتابی با عنوان تاریخ دفاع مقدس نوشته اسماعیل منصوری الریجانی که چااپ نخسات آن در
سال  1380و توسط انتشارات اسلیمی منتشر شده که در تجدیادنظرهای بعادی ،نویسانده آن را باا
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با بررسی مطالعات انجام شده مشاخص شاد کاه تحقیاق ویاژهای در زمیناۀ حضاور ماأموران

عنوان آشنایی با دفاع مقدس ( )1391منتشر مینماید .فصل پنجم این کتاب با عنوان« ،دفاع تجااوز»
گزارشی از عملیاتهای صورت گرفته برای آزادسازی مناطق اشغال شاده تاا آزادساازی خرمشاهر
دارد که در خهل آن به نقش ژاندارمری در دو سه عملیات اشاره شده است .کتاب دیگر آشنایی باا
علوم و معارف دفاع مقدس تألیف هادی مرادپیری و مجتبی شربتی ( )1393چاپ انتشارات سامت
و پژوهشااگاه علااوم و معااارف دفاااع مقاادس اساات .دو فصاال  9و  10کتاااب مزبااور مربااو بااه
عملیاتهای آزادسازی مناطق اشغالی و عملیاتهای برونمرزی برای وادار کردن دشامن باه قباول
شرایط جمهوری اسهمی ایران است که باز هم مانند کتاب پیشین به نقاش ژانادارمری در دو ساه
عملیات آزادسازی ابتدای جنگ اشاره دارد .کتااب دیگار اولینهاای دفااع مقادس تادوین محماد
خامهیار ( )1390است که نویسنده در این کتاب به چند اولین رخداد دفااع مقادس کاه مرباو باه
ژاندارمری است اشاره نموده است .همانگونه که مهحظاه مایشاود هیچکادام از آثاار پایش گفتاه
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ایثارگریهای رزمندگان ژاندارمری را ،آنگونه که حقشان است ،ادا نکردهاند و نگارنده نیاز باا یاک
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مقاله چنین ادعایی برای جبران چنان حقی را ندارد.
مبانی نظری
چیستی جنگ
جنگ را ستیزه گروهی خواندهاند ،خواه به صورت فردی و یاا باه صاورت جمعای و گروهای
باشد .جنگ نشئت گرفته از زندگی جانوری است ،با این تفاوت که در میاان حیواناات باا پاذیرش
قدرت یکی توسط دیگری یا دیگران منازعه تمام میشود ولی در ستیزههای انسانی خصوصا انساان
مدرن از قواعد طبیعی پیروی نمیشود .از سویی جنگ آفرینندۀ تاریخ است و تا زمانی که انسان بار
پهنۀ گیتی زندگی میکند بعید است که مناقشات انسانی از میاان بارود .جناگ ساتیزههای خشان و
منظمی است که بین دو یا چند اجتماع مستقل درمیگیرد و از جملۀ نیرومندترین شکلهای تمااس
تمدنها است که تحوالت اجتماعی را به دنبال دارد .به تعبیری جنگ نوعی تحول شتابان اسات کاه
برای تحقق آن تجمع چند عامل اجتنابناپذیر است )1 :وجود اجتماعهای مستقل کاه هار یاک در
محدودۀ معینی سکونت دارند؛  )2این اجتماعها باید با هم در ارتبا باشند زیرا بین اجتماعهای بای
ارتبا جنگی درنمیگیرد؛  )3پیدایش روابط ستیزهآمیز منظم باشد ،برخوردهاای ناامنظم جناگ باه
حساب نمیآیند؛  )4جنگ در تاریخ روابط اجتماعهای متخاصام ریشاه دارد و ناشای از اوضااع و
احوال تاریخی آنها با همدیگر است( .آزادبخت )8-14 :1382
سون تزو (درگذشته به سال  35پیش از میهد) حکیم و نظریهپرداز معاروف جناگ عقیاده دارد
که جنگ اشتغال فکری و دغدغه خاطر جدی برای هر کشوری است که حل آن به تفکر و بررسای
عمیق نیاز دارد .جنگ مسلحانه یک بیترتیبای و عارضاۀ زودگاذر نیسات ،بلکاه عملای عمادی و
دانسته و از روی فکر و شعور است .بنابراین شایسته است که در معرض تجزیه و تحلیل منطقای و
حسابگرانه قرار گیرد .از نظر وی پیاروزی در جناگ در گارو یکپاارچگی و وحادت ،فاداکاری و
پرهیز از زورگویی و ستمگری فرمانروایان در حق مردم خودشان است .اندیشیدن باه جناگ بارای
هر کشوری حیاتی است زیرا با مرگ و زندگی و هساتی و نیساتی آن کشاور و مردماانش بساتگی
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دارد .عوامل پیروزی در جنگ از دیدگاه وی عبارتناد از )1 :نفاو روحای و معناوی حکومات)2 ،
طرح و برنامه در جنگ .به اعتقاد او اگر نیروهای مسلح کشوری درگیر جنگی طوالنی شوند ،مناابع
ملی کشور برای تداوم آن کافی نخواهند بود؛ به عبارتی تاکنون دیده نشاده اسات کاه یاک جناگ
طوالنی برای کشوری سودمند باشاند .از ساویی اسایر کاردن نیروهاای دشامن بار ناابودی آنهاا
ارجحیت دارد ،باید راهبرد دشمن را در جناگ شاناخت و آن را ماورد حملاه قارار داد .از دیادگاه
ایشان پیروزی در جنگ از آن کسی است که )1 :بداند چه موقاع بایاد بجنگاد و چاه موقاع نبایاد
بجنگد )2 ،طرز بهکارگیری توان رزمی نیروهایش را بداند )3 ،اتحاد و یکدلی ایجااد کناد و هادفی
مشترک را دنبال نماید )4 ،احتیا نماید و در انتظاار دشامن بایاحتیاا بنشایند )5 ،از فرمانادهان
میداندیده و کارآزموده در مقابله با دشمن استفاده نماید .وی عقیده دارد که شناخت خود و دشامن
موجب پیروزی است ،شناخت خود و بیاطهعی از دشمن برد و باخت را تا حدودی برابر میکناد
و ناآگاهی از خود و دشمن خطرناک است و ممکن اسات شکسات باه دنباال داشاته باشاد (تازو
 131 ،124-125 ،75-76 :1352و .)140-142
دفاااع از ریشااه دفااع بااه معن ای عقااب راناادن و پااس زدن حملااههای حملهکننااده در جری اان
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شرایط جوی )3 ،فرماندهی خردمندانه )4 ،استفاده بهینه از عاوارض زماین )5 ،دکتارین یاا داشاتن

برخوردهای دوطرفه است .از نظر اصطهحی دفاع به مجموعه تدابیری گفته مایشاود کاه موجاب
خنثی شدن حملههای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،اجتماعی ،روانی و فناوراناه طارف مقابال میشاود.
توانایی دفاعی مورد تأکید قرآن است (انفال )60 :و موجب بازدارندگی حریف یا دشامن و تقویات
و نیروبخشی جبهۀ خودی میشاود .ترکیاب اصاطهحی «دفااع مقادس» بارای اولاین باار توساط
حضرت امامخمینی(ره) در سخنرانی  1360/11/22باه مناسابت ساالگرد پیاروزی انقاهب اساهمی
استفاده شد .دفاع مقدس یعنی مجموعۀ کوششها ،حماسهها ،پایمردیها و فعالیتهای متنوعی کاه
بسیج مردمی و نیروهای مسلح جمهوری اسهمی ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی با اتکاای
به آن توانستند تهاجم نظام بعثی را خنثی و او را وادار به تسلیم و پذیرش خواسات ملات و دولات
ایران نماید( .ناوروزی 344-346 :1385؛ منصاوری الریجاانی  )106-107 :1391اگار نگااهی باه
معارف موجود در ادیان الهی و سیرۀ پیامبر اکرم(ص) داشته باشیم خواهیم دید که بجاز دیان یهاود
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که جنبه جنگطلبی آن نسبت به صلحطلبیاش پررنگتر است ،معارف مسیحی و دیان مباین اساهم
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

بر دفاع و آشتیجویی و مسالمت تأکید دارند.
جدول شماره  :1جنگ و دفاع در ادیان ابراهیمی
ردیف

دین

1

یهود

4

(تورات)

%31

%8

مسیحیت

21

9

2

(انجیل)

%66

%28

%6

%100

اسهم

52

34

5

91

(قرآن)

%57

%37

%6

%100

جنگهای پیامبر

4

51

16

71

%6

%72

%22

%100

2
3
4

جمع

آیات صلح

آیات جنگ

آیات جهاد

و مسالمت

دفاعی

یا حمله

1

8

13

%61

%100
32

منبع (آزادبخت )76-85 :1382
ژاندارمری
پیشینۀ ژاندارمری در تاریخ ایران به پیش از اسهم و دورههای ساسانی و اشاکانی باازمیگاردد.
در آن دوران گروهی بودند که به زبان پهلوی «جان اپاسپار» یا جانسپار نامیده میشادند .ایان افاراد
مسلح ،کاروانها را در راهها همراهی میکردند و آنهاا را از یاک منازل تاا منازل بعادی همراهای
میکردند و به گروه بعدی میسپردند .آنها در بازگشت کاروان دیگری را تاا محال اساتقرار خاود
مراقبت میکردند .در تاریخ بعد از اسهم در دورههای دیلمیاان و غزنویاان و سالجوقیان باه چناین
افرادی جاندار میگفتند .به احتمال قریب به یقین اصطهح «جاندار» فارسی به فرهنگ فرانساه وارد
و به «ژاندارم» تبدیل میشود ،همانگونه که «پاای جاماه» فارسای یاا شالوار در زباان فرانساوی باه
«پیژاما» تبدیل شده است .در هیچ برههای از تاریخ ایران نبوده است که برای جادههاای برونشاهری
مراقب وجود نداشته نباشد .در هر دوره نام چنین گروهی متفاوت ولی مأموریات و وظاایف آنهاا
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مشخص و یکسان بوده است( .رفیعی  328 :1391و  )268-269تشکیل ژاندارمری جدید به اواخار

دورۀ قاجار یعنی زمان حکومت مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه بازمیگردد .نخست ساازمان امنیاه
ارمنی شکل میگیرد که به علت نبود بودجه منحل میگردد .ژنرال مالتا ایتالیایی نیز باه دلیال اعتاراض
اتباع بیگانه باه وجاود نااامنی در راههاای ایاران درصادد ایجااد ساازمانی بارای برقاراری امنیات
برونشهری به نام ژاندارمری بود تا در نهایت قرعه به ناام سارهنگ یالمارسان ساوددی و دو تاا از
همکارانش رقم خورد و آنها در سال  1290خورشیدی اقدام به تأسایس و راهانادازی ژانادارمری
نوین کردند .ژاندارمری سوددیها از یک دفتر مرکزی شامل کابینه یا ستاد با یک دفتر و چناد شاعبه
مربو به کارگزینی ،آمار ،محاسبات ،حسابداری ،سررشتهداری ،ادارۀ حقوقی و مهماات و بیطااری
تشکیل میشد .یگانهای ژاندارمری از رژیمانها یاا هنگهاا و فوجهاا ،باتالیونهاا یاا گردانهاای
مستقل ،اسکادرانها یا اسواران ،واحدهای کرومبیل یا یگانهای سیار بارای برخاورد باا د ساتههای
اشرار ،مدارس افسری و استواری ،گردان خزانه مخصوص امور مالیه و ادارههای دیگار باود .بارای
این سازمان حتی مسلسل سنگین و توپخانه نیاز در نظار گرفتاه شاده باود .برابار نظامناماه رسامی
ژاندارمری آن دوران ،این سازمان چنین تعریف شده بود« :یک قسمت نظامی که برای حفظ امنیات
عامه و کفالت ،نگهبانی و نظم و اجرای قوانین و نظامناماههای ادارۀ عدلیاه و مالیاه» تشاکیل شاده
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دولتی به ریاست سردار بهادر بختیاری تشکیل میشود ،سپس ژاندارم پلیس باه ریاسات یپارم خاان

است .این ساازمان بایش از ده ساال دوام نیااورد و در ساال  1300خورشایدی توساط رضااخان
سردارسپه در ارتاش یکشاکل ایاران ادغاام شاد( .قادممقاامی  )90-166 :1355بررسای تحاوالت
ژاندارمری در باز تشکیل آن از زمان شاهی رضااخان تاا پیاروزی انقاهب اساهمی و آغااز جناگ
تحمیلی در این مقاله نمیگنجد ،ولی این را باید گفت که آن سازمان وظیفه حراسات و حفاظات از
نظم و امنیت داخلی در محدودۀ داخلی کشور و مراقبت از کل مرزهای کشور را برعهده داشت.
ژاندارمری و جنگ
پس از پیروزی انقهب اسهمی و سقو حکومت شاهنشااهی و اساتقرار حکومات جمهاوری
اسهمی و قطع منافع بیگانگان در ایران ،اولین نامهربانیها بار علیاه نظاام اساهمی از ساوی دولات
حاکم بر عراق شروع شد .آمار درگیریها و تجاوزهای مرزی پیش از آغاز رسامی جناگ در مناابع
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گوناگون متفاوت است .بنا به مطلب درج شده در مجله مرزداران ،برابر اسناد موجود ،پایش از آغااز
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

رسمی جناگ در  31شاهریور ساال  ،1359بایش از  132ماورد درگیاری باین ماأموران عراقای و
یگانهای مرزی ژاندارمری رخ داده است که منجار باه شاهادت  20تان ،زخمای شادن  60تان و
اسارت  5تن از مأموران خودی میشاود( .مارزداران ،مارداد  :1366ش  59ویژهناماۀ جناگ) برابار
سندی دیگر تحرکات عراق بر علیه یگانهای ژاندارمری از خرداد  1358آغاز میشود که عهوه بار
تیراندازی به سوی پاسگاههای مرزی ،با تحریک عوامال اطهعااتی دولات عاراق ،خودفروختگاان
داخلی به یگانهای ژاندارمری موجود در جزیره آبادان و خرمشهر حمله میکردناد .در یکای از ایان
هجومها پاسگاه «دیری فام» به تصرف مهاجمان در میآید و خلع سهح میشود .همچناین سرنشاینان
یک خودرو عراقی به سوی گشتیهای گروهان ژاندارمری موسیان آتاش مایگشاایند و دو ماأمور
ایرانی را زخمی میکنند .از آنساو نیاز ناوچاههای مسالح عراقای در مقابال پاساگاههای ایاران در
اروندرود مانور میدادند( .نخعی و یکتا  :1375ج  )88 ،2در سندی دیگر نیز آمده اسات کاه از اول
فروردین سال  1358تا  31شهریور سال  1359و آغاز جنگ 289 ،مورد تجاوز مرزی عراق بر علیاه
ایران ثبت شده است که از این تعداد  88مورد مربو به سال  1358و  201مورد مربو به  6ماهاۀ
اول سال  1359است .این آمار نشان میدهد که رژیم بعثی صادام در تادارک حملاۀ همهجانباه باه
ایران در شهریور  1359کامه جدی بوده است .همۀ ایان تجاوزهاا و تحرکهاای نظاامی بار علیاه
یگانهای ژاندارمری در مناطق مرزی بوده است که تعداد قانونشکنیها و تجااوزات عراقایهاا در
جای دیگری از این سند  736مورد قید شده است .قابل توجه آنکه با وجود تعهد دو کشاور ایاران
و عراق در قرارداد  1975الجزایر که بجز مأموران مرزبانی در مرز مساتقر نباشاند ،اولاین آتشاباری
سنگین توپخانهای ارتش عراق در اردیبهشت  1359بر علیاه یگانهاای مارزی ژانادارمری باه کاار
گرفته شد ،در حالتی که این یگانها فاقد سهح سنگین برای دفاع از خود بودناد( .خاماهیاار :1390
 41-42 ،35و  )56باز هم در سندی دیگر از  1358/1/13تاا  30شاهریور  1359جمعاا  636ماورد
تجاوز زمینی ،هوایی و دریایی از جانب عراق نسبت به مرزهای ایران ثبت شده است که فقاط 410
مورد آن در سه ماهۀ دوم و تابستان سال  1359گزارش شاده اسات .چناین افازایش آمااری نشاان
میدهد که عراق زمینه را برای هجوم سراسری خود فراهم مایکارده اسات( .منصاوری الریجاانی
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 )111-112 :1391همانگونه که مهحظه میشود دامنۀ آماری تجاوزات و حرمتشکنیهای دولات
زمینی و حتی دریایی در حریم یگانهای مرزی ژانادارمری در سرتاسار مرزهاای غارب و جناوب
کشور بوده است .سرانجام روز سیاه آغاز جنگ و روز روسایاهی صادام و حامیاانش در حدفاصال
ساعت  13/45تا  14/15روز  31شهریور سال  1359فرامیرسد.
بنا به گفته ناخادا هوشانگ صامدی کلخاورانی فرمانادۀ قهرماان تکااوران دریاایی مساتقر در
خرمشهر و آبادان ،ارتش عراق با  12لشکر شامل  5لشاکر زرهای کاه هار لشاکر شاامل  9گاردان
زرهی میشد و هر گردان مجهز به  54تانک بود 5 ،لشکر مکانیزه و  2لشکر پیاده از غرب تا جناوب
به مرزهای ایران حمله کرد .یکی دیگر از تاریخنویسان جنگ  15تیپ مستقل شامل  10تیاپ پیااده
و  3تیپ مخصوص ،یک تیپ زرهی و یاک تیاپ مکاانیزه ،تیاپ  10گاارد ریاسات جمهاوری و
نیروهای گارد مرزی با استعداد  20تیپ را به این تعداد اضافه میکند .قابل توجه آنکه ارتش عاراق
مجهز به  5400تانک و نفربر 400 ،تاوپ ضادهوایی 800 ،تاوپ مخارب زمینای 366 ،هواپیماای
جنگی و  400هلیکاوپتر مجهاز باه موشاکهای اگزوسات فرانساوی و انباوه ساهحهای متناوع
نیمهسنگین و سبک همچون انواع خمپاره ،موشکانداز ،تیربارها و مسلسلها و تفنگهای گونااگون
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عراق بین  132تا  736مورد ثبت شده است .آنچه مسلم است بیشتر این تجاوزات اعام از هاوایی و

و قویترین ارتش موجود در منطقه بود .همزمان با هجمۀ گسترده زمینی و شکستن مرزهاا و اشاغال
سرزمینی ،در همین روز آغازین جنگ  192فروند هواپیمای سوخو و میگ از چهاار پایگااه هاوایی
ناصریه ،کوت ،بغداد و کرکوک ،به پرواز در آمدناد و فرودگاههاا ،تأسیساات زیربناایی اقتصاادی و
غیراقتصادی شهرهای بوشهر ،پیرانشهر ،اورمیه ،تبریز ،همدان ،شهر کرد ،اصفهان و تهران را بمبااران
کردند( .صمدی 118 :1395؛ اخهقی 149 :1391؛ منصوری الریجانی 125 :1391؛ خامهیاار :1390
56-59؛ پیری و شربتی )74-75 :1393
نقش ژاندارمری در نبردهای خرمشهر و آبادان و سوسنگرد
گسترۀ حمهت عراق در کل نوار مارزی ایاران از ارونادکنار و دهاناه فااو در جناوب تاا منطقاه
داالمپرداغ در شمال غرب و مرز مشترک سه کشور ایران ،ترکیه و عاراق باود .ایان در حاالی باود کاه
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کوچکترین واحد نظامی از ارتش ایران در مرزها مستقر نبودند و تنها یگانهای مساتقر در کال مرزهاا
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

پاسگاههای ژاندارمری بود .در خرمشهر که مهمترین بندر راهبردی ایران در جنوب کشور باود پاس از
تخلیه مردم بیدفاع ،بجز تعدادی از مأموران ژاندارمری مساتقر در گروهاان ژانادارمری و پاساگاههای
آن 37 ،نفر اعضای سپاه پاسداران آن شهر 100 ،نفر افراد پادگان دژ 149 ،نفر مدافع داوطلب مردمای و
 600نفر تکاوران دریایی اعزامی از بوشهر به فرماندهی ناخادا صامدی کاه جمعاا حادود هازار نفار
میشدند ،کسی در شهر نبود .این عده عهوه بر تعداد معدودی سهحهای سبک ،تعدادی خمپارهاناداز
 120میلیمتری 6 ،قبضه تفنگ  106و چند موشک تاو سهح دیگری در اختیار نداشاتند .عاراق دو روز
پیش از حمله سراسریاش در  31شهریور ،شهر مرزی مهاران را در  1359/6/29باه اشاغال خاود در
آورد .قصرشیرین در  5مهر اشغال شد .اولین اطهعات پیشروی ارتاش عاراق در داخال خااک ایاران
توسط رکن سوم ژاندارمری به ساتاد مشاترک ارتاش مخاابره و درخواسات اعازام نیاروی کمکای و
پوشش هوایی برای مقابله با دشمن شد .اشاره شد که تحرکات ارتش عراق بر علیاه یگانهاای مارزی
ژاندارمری از فروردین سال  1358آغااز گشات و باا شادت و ضاعف اداماه داشات .ایان اقادامات
کینهتوزانه در سال  1359تشدید شد ،به گونهای که در  16شهریور و  15روز پیش از حملاه گساترده،
عراقیها با آتشبارهای خود پاسگاههای گروهانهای ژاندارمری ایهم ،قصرشایرین ،نفتشاهر ،ساومار،
خرمشهر و خسروآباد آبادان را زیر آتش سنگین گرفتند .در سوم مهار گروهاان ژانادارمری موسایان و
پاسگاههای سمیده ،پیچانگیزه و نهرعنبر به اشغال عراقیها در آمدند .دو روز بعد برابر اعاهن مسائوالن
ارتش جمهوری اسهمی برای جلوگیری از تلفات بیشتر نیروهای ژاندارمری در نبرد نابرابر باا ساپاهیان
عراقی ،دستور تخلیۀ سهح و مهمات و تجهیزات پاسگاههای نوار مرز صادر شد .چنین بود کاه عاهوه
بر مهران و قصرشیرین ،شهرهای ساومار ،نفتشاهر و بساتان توساط دشامن اشاغال شادند و حتای
سوسنگرد در معارض اشاغال باود( .خاماهیاار 50-51 :1390؛ صامدی 205 :1395؛ اخهقای :1391
149-150؛ پیری و شربتی )24-25 :1393
با وجود نوپایی حکومت اسهمی و جابهجایی قدرت از نظام سلطنتی به نظامی مردمی و دینای،
وابستگی نیروهای مسلح به فناوری کشورهای خارجی و عدم اتکا بر ظرفیتهاای باومی و داخلای
و ادارۀ ارتش با نظارت مستشاران نظامی خارجی در پیش از انقهب  ،پاس از ورود شاوک اول در
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روز  31شهریور؛ در تاریخ اول مهر خلبانان ایران با  140هواپیمای جنگای از پایگاههاای گونااگون،
کوبیدند که تا چند مدت قابلیت انجام پرواز نداشتند .این در حالی بود که دشمن تصور مایکارد در
حملههای روز گذشته توان هوایی ایران را نابود کرده است .از سویی در هماان روز آغاازین جناگ
یعنی  31شهریور ستاد امنیت کشور با هدایت وزیار کشاور وقات یعنای حجهاالساهم محمدرضاا
مهدویکنی با حضور نمایندگان ژاندارمری ،شهربانی ،سپاه پاسداران ،ارتش ،کمیته انقاهب اساهمی
و بسیج در ستاد وزارت کشور ،استانداریها و فرمانداریهای سراسر کشاور تشاکیل شاد تاا کلیاه
اقدامات مقابله با تهاجم دشمن هماهنگ گردد و از هرگونه اقدام خودسرانه خودداری شاود .هماین
اقدام اولین هسته شورای امنیت کشور و شاوراهای تاأمین اساتانها و شهرساتانها شاد( .هنادیانی
64-68 :1392؛ خامهیار 115 :1390؛ شیرعلینیا )63 :1393
دو تن از فرماندهان و طراحان موفق عملیاتهای جنگی جمهوری اسهمی در مقابل دشمن باه
تأثیر حضور ژاندارمری در اوایل جنگ اشاره میکنند .طبق نوشته آنهاا در روز هشاتم مهار ،1359
پس از عبور نیروهای عراقی از رودخانه کرخهکور و تصرف دشت آزادگان ،آنها باه دنباال اشاغال
دو شهر حمیدیه و سوسنگرد بودند .تعدادی از نیروهای اشغالگر به شهر سوسنگرد نفو کردند و باا

مقالۀ پژوهشی :نیمنگاهی بر حضور سلحشوران ژاندارمری در  /...حسن رضا رفیعی

پایگاههای هوایی الحریه ،کرکوک ،بصره ،ناصریه ،البکر ،الادجیل و الکاوت را باه گوناهای در هام

جنگ تن به تن نیت تصرف کل شهر را داشتند .اینجا بود که مأموران ژاندارمری مستقر در شاهر باا
یاری تعدادی از عوامل سپاه پاسداران و نیروهای نامنظم دکتر چمران و نیروهای مردمی باا رشاادت
و بیباکی غیرقابل تصوری و با سهحهای سبک به دشمن حملاهور شادند .ایان دالوران جاان بار
کف ،ضمن وارد آوردن تلفات و خسارتهای سنگین ،عناصر متجااوز را وادار باه عقبنشاینی باه
چندین کیلومتر بیرون از شهر کردناد .بااز هام باا نفاو دشامن باه روساتای ابوحمیظاه در شارق
سوسنگرد و قطع جاده ارتباطی به حمیدیه و محاصاره شاهر ،عناصار ژانادارمری و عوامال شاهید
چمران و نیروهای مردمی بودند که دالورانه پایداری کردند و سوسنگرد را از خطر سقو و اشاغال
مجدد توسط دشمن نجات دادند (بختیاری و معین وزیری  3 :1390و .)16-17
از سویی با آغاز جنگ مأموران داوطلب ژاندارمری از سراسر کشاور ،از جملاه افارادی بودناد کاه
برای دفاع از خرمشهر با سهحهای سبک و آرپیجای هفات وارد عمال شادند و در کناار نیروهاای
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مردمی در نزدیکی پلیس راه خرمشهر موضع گرفتند و تانکهای دشمن را هادف قارار مایدادناد .باا
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

شهادت تعدادی از این مدافعان بر تعداد داوطلبان ژاندارمری برای پیوساتن باه رزمنادگان و مشاارکت
مستقیم در جنگ افزوده شد .بنا به گفته ناخدا صمدی ،مقاومت مردم رو به تحلیل رفتن باود ،خیلای از
آنها شهید و مجروح شدند و خیلیها شهر را ترک کردناد ،تکااوران نیاز بعاد از بیسات و چناد روز
مقاومت در مقابل دشمن ،شهید و مجروح شده و روحیه مناسبی نداشاتند .یاار و یااوری نیاز از ساتاد
عملیات جنوب در آبادان نیز نمیرسید .در چنین شرایطی گروهانی از نیروهای نسبتا مسان ژانادارمری
به یاری تکاوران آمدند که پیشرفتهترین سهحشان تفنگ برنو بود که با شلیک چند گلوله گیر مایکارد.
همچنین در اواخر آبان  1359که خرمشهر سقو کرده بود ،یک گردان از ماأموران ژانادارمری وظیفاه
دفاع از آبادان را برعهده داشت و مقر آنها در کیلومتر  9جادۀ آباادان -خرمشاهر باود .چناین باود کاه
تکاوران دریایی این خط دفاعی را از آنان تحویل گرفتند و ژاندارمها وظیفه حفاظات از بقیاه خطاو
نبرد با دشمن را برعهده گرفتند( .صمدی 215-216 :1395؛ نخعی و یکتا  :1375ج )547 ،2
تغییر ساختار ژاندارمری برای مشارکت فعال در جنگ
ژاندارمری سازمانی انتظامی و در خدمت برقاراری نظام و امنیات داخلای در حوماه شاهرها و
مناطق روستایی و کل نواحی مرزی بود .با وقوع جنگ و لزوم دفااع از کیاان کشاور ایان رویکارد
تغییر کرد .مسئوالن وقت برای تطبیق این سازمان با شرایط جدید و تحمیل شده بار کشاور و بارای
مشارکت مستقیم در جنگ ،طرح تشکیل  25گردان رزمای باا ساازمانی کاامه نظاامی و مطاابق باا
گردانهای پیاده و رزمی ارتش را در دستورکار قرار دادند .برای تجهیز و پشتیبانی ایان گردانهاا در
داخل ژاندارمری نیز قرارگاههای عملیاتی تشکیل شد .عهوه بر گردانهای رزمی ،گردانهای مارزی
نواحی ژاندارمری مستقر در غرب و جنوب کشور نیز چهره عملیاتی به خود گرفت .چنین باود کاه
ژاندارمری  42یگان فعال در عرصۀ عملیاتهای منظم و نامنظم و حفظ مواضع پدافنادی باه شارح
جدول شماره  2در اختیار داشت:
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جدول شماره  :2یگان رزمی سازمانی و غیرسازمانی ژاندارمری در جنگ تحمیلی
غیرسازمانی

نامنظم
منظم

جزیره آبادان
جزیره آبادان

ردیف

نام یگان

ناحیه /هنگ مستقل

1

گردان  707رزمی

ناحیه «ژ» خوزستان

غیرسازمانی

2

گردان  107رزمی

ناحیه «ژ» خوزستان

غیرسازمانی

منظم

3

گردان  207رزمی

ناحیه «ژ» خوزستان

سازمانی

منظم

منطقه عمومی نهر عنبر

4

گردان  307رزمی

ناحیه «ژ» خوزستان

غیرسازمانی

منظم

منطقه عمومی دویرج

5

گردان  407رزمی

ناحیه «ژ» خوزستان

سازمانی

منظم

منطقه عمومی بستان

6

گردان  507رزمی

ناحیه «ژ» خوزستان

غیرسازمانی

منظم

منطقه عمومی تنگه چزابه

7

قرارگاه انصار 1آبادان

ناحیه «ژ» خوزستان

غیرسازمانی

منظم

منطقه عمومیآبادان وخرمشهر

8

قرارگاه انصار  2سوسنگرد

ناحیه «ژ» خوزستان

غیرسازمانی

منظم

9

گردان  205رزمی

هنگ «ژ» مستقل ایهم

سازمانی

منظم

منطقه عمومی گوتپه

10

گردان مرزی دهلران

هنگ «ژ» مستقل ایهم

سازمانی

منظم

منطقه عمومی دهلران

11

گردان شهید طاهری

هنگ «ژ» مستقل ایهم

غیرسازمانی

منظم

منطقه عمومی صالحآباد

12

گردان مرزی قصرشیرین

ناحیه «ژ» کرمانشاه

سازمانی

منظم

منطقه عمومی دشت هاب

13

قرارگاه شهید بیگلری

ناحیه «ژ» کرمانشاه

غیرسازمانی

منظم

منطقه عمومی دشت هاب

14

گردان مرزی پاوه

ناحیه «ژ» کرمانشاه

سازمانی

منظم

منطقه عمومی نودشیه

15

گردان  204رزمی

ناحیه«ژ» کردستان

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی سروآباد

16

گردان  206رزمی

ناحیه «ژ» کردستان

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی سقز

17

قرارگاه هنگ سنندج

ناحیه« ژ» کردستان

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی سنندج

18

قرارگاه هنگ سقز

ناحیه «ژ» کردستان

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی سقز

19

قرارگاه گردان مرزی بانه

ناحیه «ژ» کردستان

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی بانه

20

قرارگاه گردان مرزی مریوان

ناحیه «ژ» کردستان

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی مریوان

21

گردان رزمی عباسآباد

ناحیه «ژ» کردستان

غیرسازمانی

نامنظم

عباسآباد بانه

22

گردان رزمی کربه

ناحیه «ژ» کردستان

غیرسازمانی

نامنظم

منطقه عمومی مریوان

23

گردان رزمی محمد رسولاهلل

ناحیه «ژ» کردستان

غیرسازمانی

نامنظم

منطقه عمومی بانه

24

گردان رزمی شهید جهلی

ناحیه «ژ» کردستان

غیرسازمانی

نامنظم

منطقه عمومی سقز



منطقاااااه عماااااومی
شمالغرب خوزستان
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سااازمانی/

منظم/

محل استقرار
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25

گردان رزمی سنته

ناحیه «ژ» کردستان

غیرسازمانی

نامنظم

منطقه عمومی سقز

26

گردان رزمی مالکاشتر

ناحیه «ژ» کردستان

غیرسازمانی

نامنظم

منطقه عمومی سقز

27

گردان رزمی دیواندره

ناحیه «ژ» کردستان

غیرسازمانی

نامنظم

منطقه عمومی دیواندره

28

قرارگاه گردان مرزی اورمیه

ناحیه «ژ» آ.غ

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی اورمیه

29

قرارگاه گردان مرزی خوی

ناحیه «ژ» آ.غ

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی خوی

30

قرارگاه گردان مرزی ماکو

ناحیه «ژ» آ.غ

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی ماکو

31

قرارگاه گردان مرزی سردشت

ناحیه «ژ» آ.غ

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی سردشت

32

قرارگاه گردان مرزی جلدیان

ناحیه «ژ» آ.غ

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی نقده

33

هنگ مهاباد

ناحیه «ژ» آ.غ

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی مهاباد

34

گردان رزمی  202رزمی

ناحیه «ژ» آ.غ

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی علیآباد

35

گردان رزمی  203رزمی

ناحیه «ژ» آ.غ

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی مهاباد

36

گردان رزمی شهیدچمران

ناحیه «ژ» آ.غ

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی سرو

37

گردان رزمی نجف اشرف

ناحیه «ژ» آ.غ

سازمانی

نامنظم

منطقه عمومی سردشت

38

گردان رزمی کربه

ناحیه «ژ» آ.غ

غیرسازمانی

نامنظم

منطقه عمومی مهاباد

39

گردان رزمی امام حسین

ناحیه «ژ» آ.غ

غیرسازمانی

نامنظم

منطقه عمومی مهاباد

40

گردان رزمی قدس

ناحیه «ژ» آ.غ

غیرسازمانی

نامنظم

منطقه عمومی مهاباد

41

گردان رزمی حر

ناحیه «ژ» آ.غ

غیرسازمانی

نامنظم

منطقه عمومی مهاباد

42

گردانرزمیحجتبن الحسن

ناحیه «ژ» آ.غ

غیرسازمانی

نامنظم

منطقه عمومی پیرانشهر

حضور ژاندارمری در عملیاتهای منظم نظامی
ژاندارمری در مقاومت  34روزۀ خرمشاهر نقشای ویاژه داشات و ایان نقاش از خااطرۀ ماردم
خرمشهر و مشارکتکنندگان در این مقاومات قهرماناناه فراماوش نمیشاود .باا تناگ شادن حلقاۀ
محاصرۀ شهر و جنگهای تن به تن خیابانی ،برای حفاظت و حراسات از منااطق شارق کاارون و
جزیرۀ آبادان ،با دستور قرارگاه تاکتیکی جنگ سرهنگ حسنعلی فروزان فرماندۀ وقت ژاندارمری باا
 8نفاار از افسااران سااتاد ژاناادارمری در تاااریخ  1359/7/24بااه ماهشااهر اعاازام میشااوند و قرارگاااه
فرماندهی عملیات رزمی اروند را تشکیل میدهند .همزمان کارکناان گاردان  201اماداد ناحیاه یاک
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ژاندارمری مرکز با هواپیما به ماهشهر منتقل میشاوند تاا در همااهنگی باا نیاروی زمینای ارتاش از
میشوند .متعاقب آن سه گردان  302 ،301و  303با مشارکت مأموران اعزامی داوطلب از ژانادارمری
سیستان و بلوچستان ،مازندران ،اصفهان ،فارس ،لرستان ،مرکز آموزش افسری وناک و ناحیاه یاک
مرکز تشکیل و در خطو عملیاتی جزیرۀ آبادان مستقر میشوند تا از پیشروی احتمالی عراقایهاا در
این جزیره جلوگیری نمایند .امکانات مهندسی ژانادارمری از قبیال لاودر ،بولادزر و کاامیون بارای
ایجاد خط دفاعی و سنگر از تهران به منطقه اعزام میگردند .از سویی بایاد توجاه داشات کاه هماۀ
فعالیتهای رزمی ژاندارمری در جنوب و جزیرۀ آبادان خهصه نمیشد بلکه رزمندگان ژانادارمری
در سرتاسر مرز مشترک ایران به عراق از جنوب تا شمال غرب در حال مبارزه و مقابله با تجااوزات
و اشغالگریهای دشمن بودند( .پیام انقهب  )37-39 :1360در  1359/8/25کاه دوبااره سوسانگرد
در معرض تهدید و اشغال قرار میگیرد که سلحشوران ژاندارمری در نبردهای تن به تن با عراقیهاا
در این شهر حماسهها آفریدند .در تاریخ  1359/8/30یکی از پاسداران اعزامای از تبریاز از حضاور
مؤثر یک پزشک فداکار ژاندارمری در سوسنگرد سخن میگوید که با نهایت تهش مجروحاان ایان
نبرد نابرابر را مداوا میکرده است ،این در حالی است که پزشاکی در ایان شاهر بااقی نماناده باود.

مقالۀ پژوهشی :نیمنگاهی بر حضور سلحشوران ژاندارمری در  /...حسن رضا رفیعی

سقو آبادان جلوگیری نمایند .در تاریخ  25مهر افراد گردان مزبور ساازماندهی و باه آباادان اعازام

حضور رزمندگان غیور ژاندارمری در کنار پاسداران و ارتشیان در دفاع از خطو جنگای دارخاوین
و حاشیههای کارون و هویزه و میمک موجب کسب موفقیتهایی شد .عملیاتهای پال ناادری در
غرب کرخه به تاریخ  1359/7/23و عملیاات جاادۀ ماهشاهر در  1359/8/3ازجملاه عملیاتهاای
مستقل و غیرتمندانه ژاندارمری بر علیه دشمن است .ایان عملیاتهاای آفنادی کاه از شاکلگیری
اولین حملههای سازماندهی شده رزمندگان اسهم خبر میداد ،در قالب عملیاتهای مشاترک نصار
در هویزه و جنوب غرب اهواز و سوسنگرد به تاریخ  ،1359/10/15توکل در شرق کارون به تااریخ
 ،1359/10/20ضااربت والفقااار در میمااک بااه تاااریخ  1359/10/19و عملیاات شااهید بهشااتی در
محدوده نمود جدی و عملی به خود گرفتند .ژاندارمری در عملیات شکسات حصار آباادان یعنای
عملیات ثامناالدمه در تاریخ  1360/7/5که منجر به پاکساازی شارق کاارون شاد ،طریقالقادس و
آزادسازی بستان و  13پاساگاه مارزی باه وساعت  800کیلاومتر مرباع ،فتحالمباین و آزادی 2400
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کیلومتر مربع و بیتالمقدس که موجب آزادساازی شاهر خرمشاهر شاد ،حضاوری فعاال و کاامه
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

آفندی داشت و گردانهای رزمی ژاندارمری در کنار گردانهای سپاه و ارتش باه طاور ساازماندهی
شده و با وظایف مشخص با دشمن میجنگیدند .در پیام رهبر انقهب اماامخمینای(ره) باه مناسابت
پیروزی رزمندگان در عملیات طریقالقدس به تاریخ  1360/9/8به صراحت از ژاندارمری به عناوان
یک نیروی رزمنده در این عملیات یاد شده است .عملیاتهای محدود ژاندارمری در تنگ حاجیاان
به تاریخ  ،1359/10/14عملیاتهای کلیتاه ،سیدصاادق و باازی دراز در تاریخهاای  1359/9/28و
 1360/2/21و عملیات «فرمانده کل قوا خمینای روح خادا» در  1360/3/21در دارخاوین از جملاه
عملیاتهایی است که ژاندارمری در آنها حضور مستقیم داشته اسات( .بختیااری و معاین وزیاری
 171 ،151 :1390و 203؛ منصوری الریجانی  99-120 :1391و )144-151
ردیس وقت دایرۀ سیاسی ایددولوژیک ناحیه ژانادارمری خوزساتان در ماورد شارکت ماأموران
جان بر کف ژاندارمری در عملیات محرم میگوید« :در ایان عملیاات داوطلباان خطشاکنی آنقادر
زیاد بود که در میاان آنهاا قرعهکشای مایشاد و گروهبانادوم شاهید اصاغرزاده از جملاه اولاین
خطشکنان ژانادارمری باود ».سارهنگ جعفار ساپهری معااون عملیااتی وقات ناحیاه ژانادارمری
خوزستان در زمینه شرکت کارکنان ژاندارمری در عملیاتهای رزمندگان اسهم میگویاد« :در تماام
حمهت انجاام شاده از عملیاات شکسات حصار آباادان یعنای عملیاات ثامناالدماه ،از عملیاات
فتحالمبین ،بیتالمقدس ،از عملیات رمضان و اخیارا عملیاات محارم ،ژانادارمری فعاالناه شارکت
داشته و آمار تلفات ،شهدا ،مجروحین ،معلولین ،مفقوداالثرهاای ژانادارمری نشاانگر ایان ایثارهاا و
جانبازیهای این غرورآفرینان است ».ایشان در ادامه میگوید« :در ژاندارمری در حاال حاضار کاار
مطرح است ،ایمان مطرح است ،ایثارگری مطرح است( ».مارزداران ،بهمان  :1362شاماره -15 ،18
)12گویندۀ این سخنان بعد از مدت کوتاهی ،خودش نیز به خیال شاهیدان پیوسات .برابار یکای از
آمارهای اعهم شده از  1360/9/2تا  1361/6/7یعنی ظرف  9ماه سلحشوران ژانادارمری جمعاا در
 36حمله بر ضد دشمن بعثی شرکت داشتهاند .آنها ضمن وارد آوردن تلفات فراوانای بار نیروهاا،
سنگرها و تأسیسات و خودروها و آالت و ادوات جنگی دشمن ،مقادیر زیادی ساهح و مهماات و
دستگاههای مخابراتی و خودرو و امکانات به غنیمت گرفتند( .مرزداران ،مهر  :1361شاماره -11 ،2
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 )8نواحی ژاندارمری آ ربایجان غربی ،کردستان ،کرمانشاهان ،ایهم و خوزستان از حمله واحادهای
نواحی واحدهای سازمانی مانند هنگها و گروهانها و پاسگاهها هریک به ناوعی در جناگ دخیال
بودند ،ضمنا گردانهای رزمی غیرسازمانی نیاز از دره قطاور در آ ربایجاان غربای تاا ارونادکنار در
خوزستان را پوشش میدادند .از همه جالبتر ،رزمندگان ژاندارمری عهوه بار مشاارکت در رزم باا
برپایی کهسهای سوادآموزی در خطو مقدم نسبت به آموزش سربازان بایساواد اهتماام جادی
داشتند و نوسوادان با شرکت در آزمونهای نهضت سوادآموزی که توسط آموزشیاران آنهاا برگازار
میشد مدرک الزم را دریافت میکردند (مرزداران ،اسفند  :1361ش  .)26 ،7رزمنادگان ژانادارمری
بعد از انجام عملیاتهای رزمی و آزادسازی سرزمینهای اشغال شده ،عهوه بار مشاارکت در ایان
عملیاتها ،در مواضع پدافندی و حفظ منااطق آزاد شاده باینظیار بودناد و پرافتخاارترین نیاروی
پدافندی کشور بهحساب میآمدند .آنها در حفظ سرزمینهای آزاد شاده سانگینترین هجماههای
مستقیم و غیرمستقیم عراقیها را دفع و مجروحاان و شاهیدان فراوانای را تقادیم اساهم و انقاهب
میکردند .در گزارشی که به مناسبت هفتمین سال جنگ منتشر شاده اسات ،خساارتهای دشامن
طی  11703درگیری با سلحشوران ژاندارمری به شرح یال آماده اسات :انهادام سانگر اجتمااعی
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ژاندارمری بودند که در خط مقدم نبرد با دشمن بعثی و مزدوران داخلایاش قارار داشاتند .در ایان

 ،3546سنگر انفرادی  ،3534پست دیادبانی  ،1435سانگر تیرباار  ،120انباار مهماات  ،215سانگر
خمپارهانداز  ،181خودرو  ،703لودر و بولدزر  ،157تفنگ  ،27106کاناال ارتبااطی  ،22تاناک ،23
هلیکوپتر  ،3مخزن سوخترسانی  ،11توپ پدافند هاوایی  7قبضاه .جالاب آنکاه پدافناد هاوایی
ژاندارمری در دزفول به تاریخ  1359/7/10یاک فروناد هواپیماای میاگ عراقای را پایش از انجاام
عملیات بمباران بر فراز شهر سرنگون میکند( .مرزداران  :1366 ،ش  59ویژهنامه جناگ؛ خاماهیاار
 )133 :1390اگر اطهعیههای صادر شده از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسهمی ایران مرور شاود
در اکثر قریب به اتفاق آنها از تأثیرگذاری سلحشاوران و غیاورمردان ژانادارمری در عملیاتهاای
روزانۀ  8سال دفاع مقدس یاد شده است .شاید کسی از این موضوع خبار نداشاته باشاد کاه شاهر
اشااغال شااده دهلااران در تاااریخ  1359/7/5و همااان روزهااای آغااازین جنااگ توسااط دلیرمااردان
ژاندارمری از دشمن پس گرفته شد و رشادتهای آنها موجب اسارت گروهی از نظامیاان دشامن
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و غنایم فراوان و عقبنشینی چند کیلاومتری از شاهر گردیاد( .مارزداران :1366 ،ویژهناماه جناگ؛
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

خامهیار  133 :1390و 239؛ سایت شهدای ناجا )shohadanaJa.com
الگوهای ایثارگری در ژاندارمری
در کنار حضور مستقیم رزمندگان ژاندارمری اقادامات ایثارگراناه خانوادههاای آنهاا نیاز درخاور
توجه است .همسر عباس قلعهنویی یک درجهدار مأمور پاسگاه ژاندارمری تنگراه گنباد کااوس مبلا
 143985ریال پاداش استاندار مازندران به شوهرش را برای بازسازی سوسنگرد اهدا میکند کاه در آن
زمان پول زیادی بود .همسر گروهبانیکم شهید غهمرضا سقازاده جمعی ناحیه خراساان مبلا دریاافتی
برای شهادت شوهرش را در امور یل هدیه میکند 60 :هزار تومان بابت ساخت مساجد ساتاد ناحیاۀ
ژاندارمری خراسان 20 ،هزار تومان برای کمک به جانبازان جنگ تحمیلی ،ده هزار تومان بارای کماک
به جبهه و ده هزار تومان برای یاریرسانی به قحطیزدگان اتیوپی .خانوادۀ سرباز شهید ماؤمنی جمعای
ناحیه آ ربایجان غربی مبل  200هزار تومان وجه دریافتی از سازمان بارای شاهادت پسار خاود را باه
همراه  6حلقه النگو ،یک حلقه انگشتر و یک تخته فرش به رزمندگان اهدا میکنناد .باه راساتی کادام
قلم یا رامی توصیف و انعکاس چنین ایثارگریهایی را از جانب خانوادههایی را دارد که خاود بایش از
هر کس به این کمکها محتاج و نیازمند بودند .ایان در حاالی یباود کاه حقاوق  90درصاد کارکناان
ژاندارمری در آن زمان زیر  10هزار تومان و حقوق بیش از نیمی از آنها زیر  5هزار تومان بود.
رزمندگان ژاندارمری عهوه بر نبرد رویاروی آفندی و پدافندی باا دشامن بعثای ،در مباارزه باا
ضدانقهب داخلی در نواحی آ ربایجان غربی ،کردستان و کرمانشاهان فعال بودناد .باه نموناهای از
این از خود گذشتگیها اشاره میشود :بازوی درجاهدار بهیااری باه ناام گروهباان علای سایفی در
درگیری با ضدانقهبیان دموکرات مورد اصابت گلوله قرار میگیرد ولی اظهاار درد نمایکناد .او در
سنگر از درد به خود میپیچد و از ترس اینکه اظهار او موجب تضعیف روحیه دیگاران شاود زباان
برنمیآورد .وی تا ساعت  5/5صبح که این مبارزه با پیروزی همکاران او به پایان مایرساد ،چناین
درد جانکاهی را تحمل میکناد تاا سارانجام از هاوش مایرود .بعاد از انتقاال وی باه بیمارساتان
امامخمینی(ره) نقده دستش را از ناحیه بازو قطع میکنند .سروان پیاده حسین بشیری فرماناده گاردان
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رزمی  407خوزستان رزمنده دالوری از سرزمین مهیر اسات کاه مازدوران عراقای را باا اقادامات
خرمرودی فرمانده گردان مرزی دهلران از جمله رزمندگانی بود که در طول دفاع مقادس تاا زماان
شهادت در روز عرفه و مصادف باا  1367/2/5جبهاه را تارک نکارد و در جریاان عملیاات فاروغ
جاویدان منافقان و عملیات مرصاد بر علیه آنها دالورانه جنگید تا به شهادت رسید .یکای دیگار از
شهیدان شاخص ،سروان شهید حااج محماد عساکری مسائول وقات عقیادتی سیاسای گروهاان
ژاندارمری پاوه است که در عملیات والفجر  10در جریاان بمبااران شایمیایی دشامن باه شاهادت
رساید( .ماارزداران ،اردیبهشاات  :1367ش  )65 ،68شااهید علای معااافی مساائول مخااابرات ناحیااۀ
ژاندارمری گیهن نیز داوطلبانه به جبهه رفت و در عملیات ماادوت باه شاهادت رساید .چاه بسایار
رزمندگانی که بعاد از مجروحیات و چنادین مااه بساتری باودن در بیمارساتان دوبااره باه جبهاه
برمیگردند و تا مرز شهادت پیش میروند .ستوان افضل اصغری از جمله رزمندگانی بود که شاایعه
شهادت او موجب برپایی مراسم سوم و چهلم وی میشود ولی او اسیر دشمن میشود و با اساتفاده
از فرصتی مناسب فرار میکند و بازمیگردد .بدین سبب به وی لقب شاهید زناده داده بودناد .او از
شاعران آیینی است که تاکنون دو جلد از مجموعه شعرهایش با تخلص مهادوی باه چااپ رسایده

مقالۀ پژوهشی :نیمنگاهی بر حضور سلحشوران ژاندارمری در  /...حسن رضا رفیعی

ایذایی خود به ستوه آ ورده و باه حساین تاوپچی معاروف شاده باود .سارهنگ پیااده ابوالحسان

است که برای نمونه به یک رباعی از ایشان اشاره میشود:
من آن دلدادۀ عهد الستم

نجویم هرگز آزادی ز بندت

که از پیمانۀ جانانه مستم

چو در بند توام آزاده هستم

(رفیعی  328-29 ،257 :1382و )332-333
شهید محمود اماناللهی یا به تعبیری شهیدبن شهید از جمله جان بر کفاان ژانادارمری باود کاه
مانند پدر شهیدش روحیهای توفانی برای خدمت در هر جایگااه و ساازمان و لباسای داشات .او از
جمله دانشجویان داوطلبی بود که از دانشکدۀ افساری نیاروی زمینای در اول مهار  1359باه جبهاه
شتافت ،در مقاومت  35روزۀ خرمشهر مشارکت داشت و به اسارت عراقیهاا در آماد .بعاد از 244
روز اسارت از جمله آزادگان صعبالعهجی بود که با نظارت سازمان ملال باه وطان بازگشات .او
بعد از جراحیهای گوناگون مسئولیت بسیج و قادممقامی سپاه پاسداران تکااب را برعهاده گرفات،
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وی مدتی نیز قادممقام سپاه سردشت بود .سپس به نیروی زمینی ارتش مأمور و سرپرسات عقیادتی
سیاسی لشکر  23نوهد شد .ایشان سه بار دیگر مجروح گردیاد .ساپس فرمانادهی گاردان ضاربت
جنداهلل ژاندارمری در بانه شد .وی با درخواست سپهبد شهید صیاد شیرازی دوباره به نیروی زمینای
مأمور و در قرارگاههای کربه و خاتماالنبیا معاونت تیپ شهادت را برعهده گرفات و در  6عملیاات
رزمی مشارکت داشت .سپس مسئولیت حفاظت اطهعات ناحیاه ژانادارمری کردساتان را برعهاده
گرفت .آنگاه معاون هماهنگکنندۀ عقیدتی سیاسی ژاندارمری کردستان شد .دوباره به نیروی زمینای
ارتش مأمور شد تا اینکه در سال  1375به نیروی انتظامی بازگشت .مدتی نیز باه اساتانداری ماأمور
شد و سرانجام در  1379/3/15در اثر ضایعات ناشی از چند باار مجروحیات جنگای دچاار مارگ
مغزی شد و به وصیت وی اعضای مختلف بدنش را به نیازمنادان اهادا کردناد( .مخادومی :1396
 )9-14براباار آمااار موجااود در ادارۀ امااور ایثااارگران معاوناات نیاروی انسااانی ناجااا آخاارین آمااار
ایثارگریهای مأموران ژاندارمری به شرح جدول یل است:
جدول شماره  :3آخرین آمار سهم ژاندارمری در ایثارگریهای انسانی جنگ
شهید

جانباز

اسیر (آزاده)

مفقود (جاویداالثر)

جمع

6348

8738

1675

682

17443

این آمار بجز افراد بسیاری است که در جنگ آسیب جسمی دیدناد و باه زعام آنهاا چاون باه
خاطر خدا بود حاضر به تشکیل پرونده برای اخذ درجۀ جانبازی نشدند.
فعالیتهای جهاد سازندگی عقیدتی سیاسی ژاندارمری در جنگ
در اولین شمای ادارۀ سیاسی ایددولوژیک ژاندارمری مصوب  1360/4/25در زیرمجموعۀ دایارۀ
خدمات و روابط عمومی ،شعبهای با عنوان شعبۀ امور عامالمنفعه جهاد در نظر گرفته شده بود .ایان
شعبه در دومین شمای مصوب آن اداره در  1363/4/25به شعبۀ جهاد سازندگی تغییار ناام داد و در
و جهاد ساازندگی قارار گرفات .در آخارین شامای ساازمانی مصاوب ساازمان عقیادتی سیاسای
ژاندارمری باز هم این شعبه به شعبه امور عامالمنفعه تغییر نام داد و در زیرمجموعۀ مدیریت رواباط
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عمومی و در زیرمجموعه معاونت روابط عمومی و تبلیغات جاا گرفات .باا انادکی دقات مشااهده
جهاد دانشگاهی در دانشگاهها و جهاد خودکفایی در بقیاه نیروهاای مسالح مانناد نیاروی زمینای و
نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش شکل گرفت( .رفیعی )46-65 :1382
این بخش از عقیدتی سیاسی در نواحی ژاندارمری مناطق غیرعملیاتی عهوه بر خدماتدهی باه
مردمان محروم در قالب راهاندازی گروههای پزشکی جهاادی و معایناه و درماان رایگاان ماردم ،باا
ساخت و ساز نیازمندیهای عمومی مانند سارویسهای بهداشاتی ،نمازخاناه ،وضاوخانه ،کتابخاناه،
ایجاد مناابع آب ،خاناه بارای مستضاعفان ،انجاام کارهاای متفرقاه مانناد گچکااری ،سایمانکاری،
دیوارکشی ،لولهکشی ،برقکشی ،نقاشی ساختمان؛ درختکاری و کشات زمینهاای قابال کشات در
پادگانهای آموزشی و مراکز استقرار یگانها و فروش تولیدات خود برای تأمین نیازهاای ضاروری
رزمندگان ژاندارمری ،وظیفه جمعآوری و ارسال کمکهای مردمی به جبهه را نیاز برعهاده داشات.
مسئول و کارکنان جهاد سازندگی عقیدتی سیاسی ناحیۀ ژاندارمری خوزستان عاهوه بار راهانادازی
کارگاههای مکانیکی و تعمیر ماشینهای شخصی مردم ،عکاسای ،خیااطی ،فلزکااری و بازساازی و
تعمیر وسایل فرسوده ،کارگااه نجااری فعاالی راه انداختاه باود کاه افاراد آن باا اساتفاده از چاوب
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میشود چنین شعبهای تحتتأثیر نهاد جهاد سازندگی در نظام جمهوری اسهمی ایران و باه تباع آن

جعبههای اسلحه و مهمات ،اقهمی مانند میز تحریر ،قاب عکس ،بوفه جاظرفی و وساایل گونااگون
دیگر را تولید و با قیمت مناسب به کارکنان و مردم میفروختناد .آنهاا باا اساتفاده از درآماد چناین
فعالیتهااایی بااه تجهی از کارگاههااای بلااوکزنی م ایپرداختنااد و بلوکهااای س ایمانی الزم را باارای
سنگرسازی رزمندگان تولید میکردند .در مرکز اهواز و پادگان شهید سپهری خساروآباد دو کارگااه
مجهز بلوکزنی با چندین دستگاه تولید بلوک این وظیفاه مهام را برعهاده داشاتند( .رفیعای :1382
 46-65و  )213-218بعد از بمباران شهرها توساط دشامن بعثای ،سااخت جانپناههاای جمعای و
سنگر در دستور کار جهاادگران عقیادتی سیاسای ژانادارمری قارار گرفات .آماار هادایای مردمای
گردآوری شده توسط این جهادگران به شرح جدول شماره  4است:
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جدول شماره  :4هدایای مردمی گردآوری شده توسط عقیدتی سیاسی ژاندارمری برای رزمندگان جبههها
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منبع( :رفیعی )284-300 :1382
این اقهم بجز طهجات و نقرهجات اهدایی اعم از سکه بهار آزادی ،حلقههای ازدواج ،النگاو و
گوشواره و سینهریز (گردنبند) و اناواع زیاورآالت دیگار و بخشای از حقوقهاای ماهاناه کارکناان
ایثارگر ژاندارمری در سر تا سر کشور باود کاه باه طاور مرتاب توساط یحساابی ساازمان کسار
میگردید و برای تدارک جبههها به حسابهای تعیین شده واریز میشد.
نتیجهگیری
همان گونه که مهحظه میشود ،مأموران سازمان ژاندارمری در زماان دفااع مقادس ،هماراه باا
قاطبه مردم ایران در زمینه دفاع از حریم انقهب اسهمی و تمامیت ارضای کشاور ،وظیفاه شارعی،
قانونی و ملی خود را انجام دادند .منابع مورد اشاره در پیشینه تحقیق اشارههاایی باه ایان حضاور و
مؤثر داشتهاند ولی نگارنده در این مقاله تهش داشت تا به طاور خااص و در حاد گنجاایش یاک



103

مقاله علمی به صورتی ویژه این حضور را تبیین و توصیف نماید.
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با توجه به چنین پیشینۀ درخشانی است که حضرت

امامخمینی(ره)

در مورد ژاندارمری

فرمودند« :اآلن پرسنل ژاندارمری برای اسهم فداکاری میکنند .من برای پرسنل ژاندارمری دعای
خیر میکنم .ژاندارمری حاال مردمی شده است ».حضرت آیتاهلل خامنهای(مدظلهالعالی) نیز به عنوان
یکی از فرماندهان و سیاستگذاران حوزۀ جنگ و دفاع مقدس در مورد آن سازمان میفرمایند:
«آفرین بر ژاندارمری ،امروز شهدای شما ستارگان جاودانۀ این ملتند .خدا را شکر میکنیم که
عزیزان ما در ژاندارمری در صفوف مقدم افتخارات این ملت در مرزها قرار دارند .ژاندارمری امروز
یکی از ارزشهای مجسم جامعۀ ما است .من به عنوان یک برادر به شما افتخار میکنم که
ژاندارمری ما اینقدر پاک و سربلند است .امروز شهدای ژاندارمری ستارگان جاودانۀ این ملتند».
(مرزداران ،تیر  )25 :1364ایشان در جایی دیگر میفرمایند« :باید صمیمانه عرض کنم که امروز
ژاندارمری حقیقتا یک ژاندارمری مؤمن و یک سازمان متصل و مرتبط و متناسب با انقهب است.
(مرزداران ،بهمن  :1366ش »)8 ،65

کتابنامه
سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس.
آزادبخت ،مروت ( ،)1382جامعهشناسی جنگ ،تهران :مؤلف.
بختیاری ،مسعود؛ معین وزیری ،نصرتاهلل ( ،)1390تحلیل عملیات طریقالقدس ،تهران :سازمان حفظ آثار و
نشر ارزشهای دفاع مقدس.
پرتو ،افشین؛ کشور دوست ،علیرضا ( .)1369ستیزگاه باورهای دیروز و امروز -تاریخ خاورمیانه پیش از پدید
آیی اسهم ،تهران :پاژنگ.
پیر نیا ،حسن ( .)1375تاریخ ایران باستان ،چ  ،8تهران :دنیای کتاب.
پیری ،هادیمراد؛ شربتی ،مجتبی ( .)1393آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس ،تهران :سمت و پژوهشگاه
علوم و معارف دفاع مقدس.
تزو ،سون ( .)1352هنر جنگ ،ترجمۀ محمود کی ،تهران :بینا.
جنیدی ،فریدون ( ،)1385زندگی و مهاجرت آریایان بر پایه گفتارهای ایرانی (با نگرش تازه) ،تهران :بلخ.
خامهیار ،محمد ( .)1390اولینهای دفاع مقدس ،تهران :سازمان مطالعات و تحقیقات نیروی انتظامی.
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اخهقی ،علیرضا ( .)1391سرزمین محبوب من ،براساس خاطرات ناخدا یکم تکاور هوشنگ صمدی ،تهران:

دوبلیوس ،لوکاس؛ وان دراسپک ،روبارتوس ( .)1379دیباچهای بر جهان باستان ،ترجمه مرتضی ثاقبفر ،تهران:
ققنوس.
رفیعی ،حسنرضا ( .)1382تاریخ تحول و تطور خدمات سازمان عقیدتی سیاسی ژاندارمری (طرح تحقیق)
تهران :دفتر مطالعات سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.
رنجبر ،سیفاهلل ( .)1385نیروهای انتظامی و جنگ ،تهران :اسهمی.
سازمان عقیدتی سیاسی ژاندارمری (اردیبهشت  .)1367ماهنامۀ مرزداران ،ش  ،67تهران :سازمان عقیدتی سیاسی
ژاندارمری.
سازمان عقیدتی سیاسی ژاندارمری (اسفند  .)1361ماهنامۀ مرزداران ،ش  ،7تهران :سازمان عقیدتی سیاسی
ژاندارمری.
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سازمان عقیدتی سیاسی ژاندارمری (بهمن  .)1362ماهنامۀ مرزداران ،ش  ،18تهران :سازمان عقیدتی سیاسی
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ژاندارمری.
سازمان عقیدتی سیاسی ژاندارمری (بهمن  .)1366ماهنامۀ مرزداران ،ش  ،65تهران :سازمان عقیدتی سیاسی
ژاندارمری.
سازمان عقیدتی سیاسی ژاندارمری (تیر  .)1364ماهنامۀ مرزداران ،ش  ،34تهران :سازمان عقیدتی سیاسی
ژاندارمری.
سازمان عقیدتی سیاسی ژاندارمری (مرداد  .)1366ماهنامۀ مرزداران ،ش  ،59ویژهنامه جنگ ،تهران :سازمان
عقیدتی سیاسی ژاندارمری.
سازمان عقیدتی سیاسی ژاندارمری (مهر  .)1361ماهنامۀ مرزداران ،ش  ،2تهران :سازمان عقیدتی سیاسی ژاندارمری.
سپاه پاسدارن انقهب اسهمی ( .)1360ماهنامۀ پیام انقهب ،تهران :سپاه پاسداران انقهب اسهمی.
شیرعلینیا ،جعفر ( .)1393دایرهالمعارف تاریخ جنگ ایران و عراق ،تهران :سایان.
صمدی کلخورانی ،هوشنگ ( .)1395تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر ،به کوشش سیدقاسم یاحسینی،
تهران :سورۀ مهر.
فردوسی ،ابوالقاسم ( .)1366شاهنامه ،تهران :جاویدان.
قادممقامی ،جهانگیر ( .)1355تاریخ ژاندارمری ایران از قدیمیترین ایام تا عصر حاضر ،تهران :چاپخانه وزارت
اطهعات و جهانگردی.
کالج ،مالکوم ( .)1355پارتیان ،ترجمه مسعود رجب نیا ،تهران :اداره کل نگارش فرهنگ و هنر.
مخدومی ،رحیم ( .)1394شهیدبن شهید درنگی با خاطرات شهید محمود اماناللهی ،تهران :شاهد.
مرکز اسناد و ترویج دانش ( .)1393نقش نیروهای انتظامی در  8سال دفاع مقدس ،تهران :سازمان تحقیقات و
مطالعات ناجا.
منصوری الریجانی ،اسماعیل ( .)1380تاریخ دفاع مقدس ،تهران :پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.
منصوری الریجانی ،اسماعیل ( .)1391آشنایی با دفاع مقدس ،تهران -قم :پژوهشگاه علوم و معارف دفاع
مقدس با همکاری انتشارات خادمالرضا.
نایب پور ،محمد ( .)1391زمینهها و شرایط منجر به امضای قرداد آخال  1881م ،تهران :دانشگاه علوم انتظامی.
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نخعی ،هادی؛ یکتا ،حسین ( .)1375روزشمار جنگ ایران و عراق ،تهران :سپاه پاسداران انقهب اسهمی ،مرکز
نوروزی ،محمدتقی ( .)1385فرهنگ دفاعی امنیتی ،تهران :سنا.
هندیانی ،عبداهلل ( .)1392امنیت و نقش فرماندهان انتظامی در شوراهای تأمین ،تهران :معاونت تربیت و آموزش
ناجا.
.
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