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به بهانه انتشار کتاب «روایت علی اسحاقی از جنگ الکترونیک»

رونمایی از یک نبوغ
اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

حزب بعـــث و تشـــدید اختالفات مرزی
عراق با ایران بههمراه خانواده و جمعی
دیگر از ایرانیان مقیم این کشـــور از عراق
اخراج و به ســـرزمین آبـــا واجدادی خود
برمیگردد.
در بـــدو ورود بـــه خدمـــت ســـربازی
اعزام و پـــس از گذراندن دوره مقدماتی
بهخدمت درلشکرگارد آن هم در بخش
جنگهـــای الکترونیکی مأمور میشـــود
وبا شـــیوه کار بـــا تجهیـــزات الکترونیکی
والزامات این جنگ آشنا شده و رموز آن
را فرا میگیرد.با پیروزی انقالب اسالمی
به سپاه پاســـداران میپیوندد وهمراه با
سردار شهید حسین خرازی عازم مناطق
آشوب زده گنبد و کردستان و...می شود.
با آغاز جنگ تحمیلی نیزدر ترکیب 200
پاســـدار اصفهانی دیگر به جنوب رفته و
در محور دارخوین مستقر میشود.
از همـــان روزهـــای اول اســـتقرار در
جنوب بهدلیل تسلط به زبان و فرهنگ
عراقیهـــا داوطلـــب کار در بخـــش
اطالعـــات عملیـــات میشـــود از اینرو
به شـــهید حســـن باقـــری معرفـــی و با
وساطت وی به مأموریتهای شناسایی
فرســـتاده میشـــود .علی اســـحاقی به

عکس :شرکت مخابرات ایران

جنـــگ الکترونیـــک اصطالحـــی فنـــی
 نظامـــی و بیانگـــر کاربـــرد امـــواجالکترومغناطیـــس درجنگ هاســـت که
شامل ارتباطات رادیویی ،ایجاد اختالل
در ارتباطـــات رادیویی دشـــمن و شـــنود
مکالمات بیسیم طرف مقابل میشود
و معموالً از طریق امـــواج بلند ( )AMیا
امواج کوتاه( )FMانجام میگیرد.
بـــا پیشـــرفت علـــم وتکنولـــوژی
کاربردهای نوین دیگـــری مانند هدایت
نفـــرات و موشـــکها بـــا دســـتگاههای
الکترونیکـــی به این گونه جنـــگ افزوده
شـــده اســـت .دســـتگاه پارازیتاندازنیز
در زمـــره جنـــگ الکترونیک اســـت که با
ایجاد چگالی انرژی در مســـیر ســـیگنال
و با افزودن نویزبـــه آن ،عملکرد رادار را
مختل میکند .دســـت انـــدرکاران یگان
جنگ الکترونیک میکوشـــند تا هرگونه
سامانه الکترونیکی تهدیدآمیز را نابود یا
از آن در جهت کشـــف اهداف واطالعات
دشمن استفاده کنند .امروزه به کارگیری
سایتهای شـــنود متحرک که مجهز به
ســـامانههای رهگیری مراقب ،اســـتراق
سمع ،ضبط و ثبت فرستندههای فعال
دشـــمن ،پخش پارازیت شـــنود و فریب
الکترونیکـــی اســـت ازاهمیـــت ویـــژهای
در جنـــگ الکترونیـــک برخوردار اســـت.
تجهیزات شنود ،ســـامانههای اختاللگر،
جهتیابهـــای مختلـــف ،رادارهـــا و
سامانههای کشف و رهگیری و رمزشکن
نیز از لـــوازم یگانهای جنگ الکترونیک
اســـت .جنـــگ الکترونیک از دیـــر باز در
ارتش ایـــران پیشبینی شـــده وهم پای
پیشـــرفت تکنولوژی پیش آمـــده و اداره
دوم ارتـــش متولـــی آن بـــوده اســـت که
در دوران جنـــگ تحمیلـــی نیزبـــا تمام

ظرفیت وبهطور شبانه روزی مشغول کار
بود .سپاه پاسداران هم در ابتدای جنگ
و درپـــی بـــه غنیمـــت گرفته شـــدن یک
دستگاه بیسیم روشن ،انگیزه راهاندازی
واحـــدی با عنوان «شـــنود»را کســـب و با
کمک یکـــی از نخبـــگان اصفهانی یگان
جنگ الکترونیک خود را ایجاد وتوسعه
داده است«.علی اسحاقی» همان نابغه
اصفهانی اســـت که آموزشهـــای اولیه
جنـــگ الکترونیک را در دوران ســـربازی
خود پیش از انقالب فـــرا گرفته ومهیای
ایـــن مأموریـــت بـــزرگ و پیچیده شـــده
است .اوبرای اولین بار با چند نفردیگراز
همرزمان خود در سال  1359واحد شنود
ســـپاه را در دارخوین راهاندازی میکند و
کم کم توسعه میدهد.
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
به تازگی خاطـــرات او را از ابتدا تا انتهای
مســـئولیتش  -قبل از عملیـــات کربالی
 - 4منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.
این کتاب که در نوع خودســـند باارزشـــی
محسوب میشـــود ،حاصل  23نشست
وحاوی نکات تاریخی بسیار حائزاهمیتی
اســـت کـــه خوانـــدن آن را ضـــروری
مینمایـــد .ایـــن اثـــر تاریخی بـــه همت
یـــداهلل ایـــزدی از راویـــان وپژوهشـــگران
تاریخ جنـــگ فراهم آمـــده وصراحت و
صداقت لهجه از امتیازات آن است.
علـــی اســـحاقی متولـــد  ۱۳۲۷در
روستای یزدآباد استان اصفهان است .او
در سه سالگی به همراه خانواده به عراق
مهاجرت کرده و تا پایان دوران متوسطه
در مـــدارس بغـــداد تحصیـــل میکنـــد.
زندگی و تحصیل درعراق موجب تسلط
وی بـــه زبان عربی میشـــود کـــه یکی از
عوامل موفقیت وی در ایجاد و توســـعه
یگان جنگ الکترونیک ســـپاه در مقطع
جنگ تحمیلی اســـت .درپی وقوع چند
کودتا درعـــراق و نهایـــت روی کار آمدن

مدد هوش سرشـــار خود خیلـــی زود با
منطقه آشنا شده و گزارشهای مفید و
مؤثری برای فرماندهان تهیه میکند تا
آنجا که نظر فرماندهان ارتشـــی را هم
جلب کرده و مســـئول اطالعات لشـــکر
 77از او درخواســـت میکند تا آنان هم
همکاری کند.
وی در همین کتاب با نحوه راهاندازی
واحد شـــنود میگوید« :از نظر اطالعاتی
و مخابراتـــی عراقیهـــا خیلی پیشـــرفته
نبودنـــد ،راحت قابل شـــنود بودند .مثالً
روی شـــبکه اچ.اف که یک شبکه دوربرد
اســـت خیلی راحـــت بـــا ای.ام .صحبت
میکردند .وقتی این را فهمیدم حساس
شـــدم و در صدد بودم کـــه یک رادیویی،
البتـــه نـــه رادیـــوی ترانزیســـتوری ،بلکه
رادیویی ایســـتگاهی پیدا کنم ....در ذهن
من این بود لذا در یکی از مأموریتها در
مسیر برگشت ،فرکانس آنان را دریافت
کردم و صدایشـــان را گرفتـــم .این جرقه
شـــروع کار ما شـــد ...من در کار اطالعات
(عملیـــات) بـــه این فکـــر میکـــردم که
در موضـــوع جمـــعآوری اطالعـــات
الکترونیکی و بیســـیمهای عراقی چکار
میشـــود کرد که عراقیها با یک گروهان
نیروی مکانیزه یک تک ایذایی در منطقه
ســـلمانیه  -محمدیـــه انجـــام دادند....
عراقیها از ســـمت جاده آبادان بهطرف
دارخویـــن از خط مقابل خودشـــان روی
جـــاده آمدنـــد و با ســـه نفربـــر تخت گاز
به ســـمت ســـلمانیه و محمدیـــه پیش
آمدنـــد ....بچهها با آنها درگیر شـــدند...
و با آر.پی.جی دو دســـتگاه از ســـه نفربر
را زدنـــد و ماند یـــک نفربر که ســـالم به
غنیمت ما درآمد .آن را به عقب منتقل
کردیم ،اولین کاری که کردم بیسیمش
را روشن کردم ،هنوز فرماندهی عراقیها
با نیروهایش صحبـــت میکرد .بنابراین
اولین دستگاه بیسیمی که ما توانستیم

سپاه پاسداران در ابتدای جنگ و درپی به غنیمت گرفته شدن یک
دستگاه بیسیم روشن ،انگیزه راهاندازی واحدی با عنوان «شنود»را
کسب و با کمک یکی از نخبگان اصفهانی یگان جنگ الکترونیک خود
را ایجاد وتوسعه میدهد
با آن مکالمات عراقیها را شـــنود کنیم،
بیسیم نفربر غنیمتی بود ....بیسیم را
از نفربر جدا کردم و آوردم مقراطالعات
در منطقـــه دارخوین و مســـتقر کردم و از
طریق آن صـــدای عراقیهـــا را دریافت
میکردیم .شـــروع کار واحد شـــنود سپاه
هـــم از همینجا بود ».چنـــدی بعد علی
اســـحاقی و تیـــم محدودش بـــرای بهتر
دریافت کـــردن صـــدای عراقیها محل
نزدیکتـــری بـــه نیروهای عراقـــی را برای
اســـتقرار انتخاب ودر آنجا مستقر شده و
هســـته اولیه واحد جنـــگ الکترونیکی را
ایجاد میکند.وقتی ســـردار شهید حسن
باقری از موضوع با خبر میشـــود زمینه
رشـــد وتوســـعه فعالیتهای این جوان
با اســـتعداد اصفهانـــی را فراهـــم کرده
ودر طـــرح عملیـــات «فرمانـــده کل قوا،

خمینـــی روح خـــدا» بـــرای یگان شـــنود
مأموریتهای خاصی را در نظر میگیرد
که یکـــی از برکات حضورواحد شـــنود در
این عملیات ،کشـــف بموقع ضد حمله
عـــراق و هدایت آنـــان به تلـــه نیروهای
خودی وخنثیسازی آن است .عراقیها
در این پاتک ناکام با تلفات بسیار مجبور
بـــه عقب نشـــینی و فـــرار میشـــوند .در
همان ایام وقبل از عملیات ثامن االئمه
 شکســـت حصر آبادان  -چندین بار ازطریق شـــنود مؤثر از نفوذ نفرات دشمن
به خاکریز خودی اطالع داده وبا اســـارت
گرفتن آنان ،نقشه دشمن را نقش برآب
میســـازد ،تا آنجا کـــه یکـــی از اقدامات
واحد شنود گرفتن اسیر میشود.
در عملیـــات ثامـــن االئمـــه و
طریقالقدس مأموریتهای بزرگتری

به یگان شـــنود ســـپاه بـــا محوریت علی
اسحاقی محول میشـــود و واحدهایی از
این یگان در  5محور مســـتقر میشـــوند
که ازجملـــه دســـتاوردهای حضور یگان
شـــنود در این دو عملیات بزرگ ،کشف
پاتکهای ارتش عـــراق برای گرفتن پل
ســـابله اســـت .بهطـــوری کـــه در صورت
اجرای ایـــن پاتکها بیم ســـقوط مجدد
شهر بستان میرفت اما با کشف بموقع
آنهـــا و با گســـیل نیروهای خـــودی از پل
اســـتراتژیک ســـابله محافظـــت شـــده و
معـــدود نیروهـــا و ادوات دشـــمن کـــه
موفـــق بهعبـــور از پل شـــده بودنـــد قلع
و قمـــع میشـــوند .بـــا مشـــاهده کارآیی
واحد شـــنود فرماندهان بـــه فکر تجهیز
و گســـترش ایـــن واحد قبـــل از عملیات
فتحالمبین میافتند و تجهیزات مؤثری

عکس تزئینی است

را جهـــت ارتقای کمـــی و کیفـــی آن در
نظر میگیرند .اجرای عملیات فریب و
به دام انداختن یـــک واحد زرهی عراق
و کشـــف چند پاتک عراقیهـــا از جمله
موارد شنیدنی این عملیات است.
همچنیـــن فرماندهـــی کل ســـپاه به
مؤسس یگان شـــنود مأموریت میدهد
افق خود را وسعت بخشیده و در تدارک
یگانـــی در ســـطح جنـــگ الکترونیک و
شـــنود در ردیف ســـایر نهادهای نظامی
داخلـــی و خارجی باشـــد.کتاب «روایت
علـــی اســـحاقی از جنـــگ الکترونیک»
با تکیـــه بر دانســـتههای بســـیار ،یکی از
متون ارجمند ومســـتند است که حاوی
ناگفتههای زیـــادی ازدفـــاع ملی مردم
ایـــران در مقابـــل تجـــاوز ناجوانمردانه
دولـــت بعثـــی عـــراق بـــه کشـــورمان و
بیانگر چاره یابیهای عنصـــر ایرانی در
بزنگاههـــای تاریخـــی برای بـــرون رفت
از بحرانهـــا و کاســـتیها اســـت .علـــی
اســـحاقی تا پیش ازعملیات کربالی  4با
یگان شنود ســـپاه همکاری دارد و از این
مقطـــع بنا بـــه دالیلی به ایـــن همکاری
خاتمه میدهد و ادامه کار توســـط افراد
دیگری دنبال میشود.

