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Abstract
The phenomenon of war in all the sources, referring to armed conflict and with
the advancement of technology the ways of war has changed. The main difference
between our sacred defense and other wars is the choice of unique tactics. The most
effective tactic in the battle field is also night rushing. This study, entitled "The role
of night operation on gaining victory at operations in the eight years of sacred
defense and performance of its victory in the war with America" has been the
mainstay of researchers. The main question is "What effects the night rushing had at
the operations on eight years of sacred defense to win and gain victory?" This
research in terms of the aim is functional and its methodology is descriptiveanalysis and survey. For data collection about eight years of sacred defense and
night rushing, we used the library and referred to the related documents so much it
has been available to the extent possible and we gathered data and analyzed it by
content analyzing. The results show that night rushing by limiting the martial
abilities, artillery and armored of enemy and also its efficiency of human and
equipments, can be an efficient replace for day rushing.Infact, in an asymmetrical
condition a night rushing can be replaced on day operation.
Keywords: Night Rushing, Holy Defense, Operations, Tactics.

1- Assistant Professor, Imam Hossien (a.s), Comprehensive University.
2- Master Graduated in Defense Affairs.
3- Master Graduated in Defense Affairs.

دوفصل)امه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین(ع
سال سوم ،شماره پ)جم ،پاییز و زمستان  :2922ص 69-96

نقش عملیات شبانه در پیروزی عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس
عباسعلی سلمانی ،1محمد بلخی ،2حسین

فیضی3

تاریخ دریافت2922/26/22 :
تاریخ پ یتش2922/26/37 :

چکیده
پدیده گ)

در کلیه م)ابع ،اشاره به م)ازعه مسلحانه دارد و با پیشتفت تک)ولوژی شیوههای گ)

تفاوتی که دفاع مقدس با سایت گ)

نیز تغییت کتده است.

ها داشت در انتخاب شیوهها و تاکتیک م)حصتبهفتد است .مسثتتتین تاکتیک در

صح)ه نبتد نیز استفاده از تک شبانه است .این پژوهش با ع)وان «نقش عملیات شبانه در پیتوزی عملیاتهای هشت
سال دفاع مقدس و کارکتد آن در گ)

با آمتیکا» مورد توگه محقن قتار گتفته است .سسال اصلی عبارت است از

«تکهای شبانه چه تیثیتی در پیتوزی عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس داشته است؟» .این تحقین بهلحاظ هدف
کاربتدی و روش تحقین توصیفی ،تحلیلی و پیما یشی است .در بخش گتدآوری ااالعات درباره هشت سال دفاع
مقدس و تک شبانه ،با استفاده از روش کتابخانه ای و متاگعه به اس)اد و مدارک موگود در حد مقدور تالش شده
است ااالعات مورد نیاز گتدآوری و تحلیل محتوا شود .نتای ،حاصل نشان داده که تک شبانه توانسته با محدود کتدن
تواناییهای رزمی ،توپخانه ای و زرهی دشمن و نفت و تجهیزات انسانی کارامد ،اود را گایگزین تک روزانه ک)د ،در
واقع تک شبانه میتواند در شتایال نامتقارن گایگزین تک روزانه شود.
کلیدواژهها :تک شبانه ،دفاع مقدس ،عملیات ،تاکتیک.

 -2استادیار دانشگاه گامع امام حسین(ع .
 -3پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
 -2کارش)اس ارشد مدیتیت امور دفاعی.
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مقدمه
کشمکشها و چالشهای غتب با اسالم پا از حوادث  22سپتامبت  3222وارد فاز گدیادی شاد و
اسالم بهع)وان اطتناکتتین و بزرگتتین دشمن غتب از م)ظت ستان نومحافظهکار کاخ سفید باه
افکار عمومی آمتیکا و غتب معتفی شد.
س)د راهبتد ام)یت ملی قتن بیست و یکم ایاالت متحده ،ااورمیانه را بهع)وان پایگااه اصالی نشاانه
رفته و با اتخاذ راهباتد گ)ا

پایشدساتانه ،درصادد تغییات و دگتگاونساازی سیاسای ،فته)گای،

اقتصادی و حت ی گغتافیایی است .هدف اصلی آمتیکا از اتح موسوم به ااورمیانه بازرگ ،عاالوه
بت واژگونسازی تعدادی از دولتهای ناهمسان با سیاستهای م)طقهای این کشور ،سلطه بت م)طقه
مهم و استتاتژیک ااورمیانه است .بت پایه این راهبتد و به بهانههای واهی مان)د مبارزه با تتوریسام،
از بین بتدن سالحهای کشتار گمعی و تتوی ،دموکتاسی در م)طقه ،افغانستان و عتاق اشغال شدند.
اما پا از حدود چ)اد ساال از حضاور اساارتباار آمتیکاا در م)طقاه ،باهزعام استتاتژیساتهای
آمتیکایی و صاحبنظتان گهان و همچ)ین ظواهت ماگتا ،بازناده اصالی ایان لشکتکشای عظایم و
پتهزی)ه مالی و انسانی ،آمتیکاییها هست)د؛ ب)ابتاین بتای ک)تتل چیزی که با ع)وان بیداری اسالمی
درصدد گلوگیتی از گساتتش آن هسات)د و محاور آن را گمهاوری اساالمی ایاتان مایدان)اد ،در
بیثباتسازی داالی ،ایجاد تقابل بین شیعه و س)ی ،روی آوردن به ائتالفهای گدید از کشورهای
عتب و میانه رو هست)د و حتّی تهدید نظامی علیه ایتان را از مهمتتین محورهای اود قتار دادهاند.
در آن سوی قضیه بت تارک کارنامه گمهاوری اساالمی در ااول هشات ساال دفااع مقادس
عملیاتهای متعددی میدراشد که هت کدام به ت)هایی بتای افتخار یک ملت کافی است .آنچه در
په)ه و س)اریوی این عملیاتها میدراشد استفاده از تاکتیک تک شبانه است که بادون اغاتاق در
موفقیت همه آنها نقش اساسی داشته است .با توگاه باه ایان مهام و تجتباه گتانقادری کاه ای)اک
بهع)وان یک میتاث پت ارزش در ااتیار نیتوهای مسالح گمهاوری اساالمی اسات ،مایتاوان از آن
بهع)وان یک تاکتیک و روش گ)گی علیه آمتیکا در بتاورد احتمالی ما بین گمهاوری اساالمی و
آمتیکا استفاده کتد .ل ا بتماست که با تحقین و تفحّاص و باهروز کاتدن شایوههای تاک شابانه و
تغییتاتی که باید در استفاده از آن لحاظ کتد ،از آن بهع)وان یک حتباه و روش غیتمتصاور باتای
آمتیکاییها ،علیه آنها استفاده ک)یم.
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بیان مسئله
رزم)دگان دوران دفاع مقدس ،به علال مختلاف از گملاه تحتیمهاا از گاناب اساتکبار و در نتیجاه
نداشتن ابزار الزم بتای گ)

تمامعیار و بهکارگیتی توان هوایی و توپخانهای و زرهی و همچ)این

بتای دستیابی به غافلگیتی به م)ظور حا ف بتتتیهاای ساهگاناه عاتاق از گتدوناه تاوان رزم ایان
کشور ،تک شبانه را در دستور کار اود قتار دادند و از این تاکتیک تقتیباً در تماامی عملیااتهاا
استفاده کتدند.
ایتان اسالمی در اول دوران دفاع مقدس عملیاتهای متعددی بتای بازپاگیتی زمینهاای
اشغال شده ،دفع متجاوز و ت)بیه رژیم بع

عتاق انجام داد .در تمامی این عملیاتها یکی از ع)اصات

مهم «انتخاب زمان آغاز عملیات» بوده است که از عوامل کلیدی در موفقیات یاا ناکاامی عملیاات
بهشمار میآید .به همین م)ظور در اول دوران دفاع مقدس فتماندهان و مسسالن گ)

به این متغیت

اصلی یع)ی «آغاز عملیات در زماان م)اساب» توگاه و آن را مادنظت داشاتهاناد و باهع)وان یکای از
مسلفههای قدرتسازی صح)ه گ)
از سوی دیگت ،گ)

به کار بتدهاند.

های اایت آمتیکا علیه افغانستان و عتاق و شاید در آی)اده باا گمهاوری

اسالمی ،نشان از ناهمگونی آشکار در گ)

دارد کاه در تماام ساطوح هاوایی ،زمی)ای و دریاایی

هویداست  .ب)ابتاین ،کشور ما اگت بخواهد مقابل این تهدید احتماالی و نااهمگون باه موفقیتهاای
الزم دست یابد ،باید تاکتیکها وروشهاایی فتاتات از تاکتیکهاا و روشهاای گ شاته باا دشامن
همتتاز اتخاذ ک)د.
در این پژوهش از باین ساطوح و مسلفاههای تهدیاد نااهمگون ،مسلفاه تهدیاد زمی)ای ارتاش
آمتیکا مب)ای بترسی قتار گتفته است؛ یع)ی دشمن در نهایت بتای تصتف م)اان ،مجبور اسات از
نیتوی زمی)ی اود استفاده ک)د و رزم نزدیک و زمی)ی انجام دهد؛ ب)ابتاین در ایان متحلاه از نباتد،
نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی با توگاه باه در ااتیاار داشاتن تجتباه هشات ساال دفااع مقادس
وپیتوزیهای متعددی که باا اساتفاده از تعیاین صاحیح زماان آغااز عملیاات باهدسات آوردهاناد،
میتوان)د با بهکارگیتی تجارب آن در صح)ه گ)

و ایجاد تغییتات در روشها و ابزارهاا ،فاصاله

ف)اوری دشمن و اودی را کاهش ده)د و از عامل زمان قدرتسازی ک))د .ب)ابتاین در این تحقین،
محقن بهدنبال پاسخ به این سسال است که تکهای شبانه چه تیثیتی بت پیتوزی عملیاتهای هشات
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سال دفاع مقدس داشته است و بهع)وان یک تجتبه موفن چه تیثیتی میتواند در پیاتوزی نبتدهاای
آی)ده داشته باشد؟ از اتفی با توگه به ای)که تعداد عملیاتهای انجامشده در دوران دفاع مقدس با
این رویکاتد زیااد اسات ،باه م)ظاور محادود کاتدن دام)اه ایان پاژوهش ،چهاار عملیاات بازرگ
(فتحالمبین ،بیتالمقدس ،والفجت  6و کتبالی  5کاه باا ایان تاکتیاک انجاام و نتاای ،دراشاان و
بزرگی داشتهاند و همچ)ین عملیات کتبالی  9که به رغم اگاتای شابانه موفان نباوده اسات ،باتای
نمونه بترسی میشوند.

سؤالهای تحقیق
سؤال اصلی
«تکهای شبانه چه تیثیتی درپیتوزی عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس داشته است؟»

سؤالهای فرعی
 .2تیثیت تک شبانه بت محدود کتدن توانم)دیهای زرهی و توپخانه دشمن؛
 . 3تیثیت تک شبانه بت دید و تیت دشمن و بتتتی داشتن موانع؛
 .2تیثیت تک شبانه بت عملیات هوایی دشمن.

روششناسی تحقیق
نوع تحقیق
این تحقین از حی

نوع ،کاربتدی است؛ زیتا در پی آنیم که با گاتدآوری تجتبیاات هشات ساال

دفاع مقدس ،درباره شتایال فعلی به ش)اات کاملتتی از وضعیت در زمان حال بتسیم.

روش تحقیق
این تحقین به لحاظ روش توصیفی ،تحلیلی ،پیمایشی است .چاون پاساخ باه مسائله باه زماان حاال
میگتدد ،از این روش استفاده میک)یم .در ای)جا شتایال فعلی را بترسای مایک)یم تاا گااری را در
پتتو آن روشن ک)یم و در پی آنیم که با گتدآوری دادههای کاملتات و م)اسابتات دربااره شاتایال
فعلی ،به ش)اات کاملتتی از وضعیت در زمان حاال بتسایم .باتای دساتیابی باه حقااین گ شاته و
بترسی عوامل و تبیین موضوع اتخاذ تک شبانه ،از روش توصیفی -تحلیلی و بتای احصای عوامل
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مسثت و تیثیت آن در گ)

با آمتیکا از روش پیمایشی استفاده میشود.

ابزار و روش گردآوری اطالعات
روش به کار رفته بتای گتدآوری ااالعات در این تحقین ،کتابخانهای و میادانی اسات و از ابازار
فیشبتداری ،س)داوانی ،پتسشنامه و مصاحبه استفاده شده است.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع
نظام گمهوری اساالمی ایاتان باا توگاه باه محادودیت در امکاناات و م)اابع ااود کاه باه واساطه
تحتیمهای همهگانبه پا از انقالب با آن روبهرو بوده و همچ)ان اداماه دارد ،نیااز دارد باا حاداقل
امکانات ،هت گونه تجاوزی را دفع ک)د و این ممکن نیست مگت ای)که مان)د دوران دفاع مقادس باا
تکیه بت نیتوهای االق ،مسمن باه انقاالب و بسای ،ملای ،در مقابال هتمتجااوزی تاا آااتین نفاا
ایستادگی ک)د.
با توگه به ای)که درباره نقش و تیثیت تک شابانه در هشات ساال دفااع مقادس ،کاار تحقیقای
مبسوب و مدونی صورت نگتفته و تاک)ون در ثبت آن تجارب ارزشم)د غفلت شده است و ایان از
وظایف مهم رزم)دگان دوران دفاع مقدس است که ضامن بترسای و توصایف چگاونگی اگاتای
تک شبانه ،از نتای ،آن در بتاوردهای احتمالی با دشم)ان نظاام مقادس گمهاوری اساالمی ایاتان
بهااتهبااتداری ک))ااد ،از ایاانرو ضااتوری اساات درباااره تااک شاابانه و آثاااری کااه ماایتوانااد روی
تاکتیکهااای دفاااعی در گ) ا

داشااته باشااد ،ک)کاشاای علماای انجااام شااود و نتااای ،آن فااتاروی

رزم)دگان اسالم در نبتدهای آی)ده قتار گیتد .ب)ابتاین با انجام این تحقین ،با کمک اداوند ،عواید
زیت نصیب نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایتان یا دستکم دانشگاه افساتی و تتبیات پاساداری
امام حسین(ع  ،بهع)وان اولین مکان ستآغاز تولد یک سپاهی ،اواهد شد:
 آموزش یگانهای رزم در مسیت واقعی اود قتار اواهد گتفت. هزی)ههای یگانهای رزم به ستمایه تبدیل اواهد شد. تجهیزات الزم رزم در شب در مقابل آمتیکا را پیشبی)ی اواهد کتد. دید الزم و کافی بتای مسئوالن ذیربال ایجاد اواهد کتد. آمادگی یگانهای رزم را به دنبال اواهد داشت.81
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دالی) انتخاب موضوع
سیت تحوالت سال های اول گ)

تحمیلی و گ ر زمان به فتماندهان و رزم)دگان ماا نشاان داد کاه

در بتاورد با ارتش عتاق ،باید از تاکتیکهایی استفاده کتد که بتواند ماشین گ)گای دشامن را در
لحظات اولیه عملیات ،زمینگیت ک)د؛ ب)ابتاین در بترسیهاا ،یکای از نقااب ضاعف ماشاین گ)گای
دشمن ،ناکارامدی صددرصد او در نبتد شبانه بود .از اینرو شب بتای آغاز عملیات در نظت گتفته
شد که ای سالیان دفاع مقدس بازاورد اوبی داشت .با توگه به ای)کاه سایت تحاوالت گهاانی در
سالهای آی)ده یک درگیتی احتمالی بزرگ بین ستمایهداری غتبی و اسالم ناب را نشان میدهاد،
دالیل چ)دی وگود دارد که میتواند انگیزه محقن شود تا روی به تاکتیک مد نظت یع)ی تک شبانه
تحقیقی علمی انجام دهد .مهمتتین این دالیل عبارت است از:
 انتقال علوم و تجتبیات بهدستآمده در هشت سال دفاع مقدس به نسلهای بعد؛ فتاموش نشدن این تجتبیات گتانقدر بت اثت گ ر زمان و گتدآوری آن؛ نیازم)دی آموزشی یگانهای نیتوهای مسلح بهاصوص سپاه پاسداران باا توگاه باه دیادگاهنبتد ناهمگون؛
 عالقه و انگیزه محقن به موضوع پژوهش بهع)وان یک پاسدار بهویاژه یاک متبای آموزشایبتای انتقال آن به دانشجویانی که گ)

را درک نکتدهاند.

سوابق تحقیق
با متاگعه به متاکز علمی و تحقیقاتی و بترسی کتب و گزوهها و پایاننامههایی که در ااتیار محقن
بوده است ،مشخص شد تاک)ون تحقیقات مدونی درباره موضوع این پایاننامه انجام نگتفتاه اسات.
هتچ)د در کتب و مقالههایی بهاور پتاک)ده و گزئی مباح ی مطتح شده ،اما گوابگوی سسال اصلی
موضوع تحقین نیست و بیشتت حالات داساتانپاتدازی دارد کاه امیاد اسات باا ایان پاژوهش بتاوان
دستاوردهای اوبی بتای بهتهگیتی از آن کسب کتد .در اینباره کتب و مقاالتی با موضوع مشابه
به چا رسیده است ،اما این پژوهش بهدنبال تیثیت تاک شابانه در پیتوزیهاای هشات ساال دفااع
مقدس است که در هیچکدام از کتب ،پایاننامهها و مقاالت به آن پتدااته نشده اسات .باه اساامی
بتای از این آثار اشاره میشود:
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ایتان و عتاق ،بترسی تحوالت سیاسی و نظاامی

 -کتاب ت)بیه متجاوز ،تجزیه و تحلیل گ)

از تابستان  2272تا فتوردین  ،2276نگارش دکتت حسین اردستانی؛

 -کتاب روزشمار گ)

ایتان و عتاق ،متکز مطالعات و تحقیقات گ)

 کتاب گ ری بت دو سال گ) -کتاب سیتی در گ)

؛

 ،دفتت سیاسی سپاه؛

ایتان و عتاق (هشت گلد  ،متکز مطالعات و تحقیقات گ)

؛

 پایاننامه با ع)وان بترسی عوامل مسثت بت انتخاب زمان عملیات والفجت  ،6نگارش سید اصغتتولیت ،سال  ،2262دانشکده دافوس سپاه.
یکی از کارهای تحقیقی انجامشده درباره موضاوع ،پایانناماه ما کور اسات .ایان پایانناماه
درباره عواملی که در انتخاب زمان هت عملیات نقش داشتهاند ،عالوه بت ش)اات زمین و گو م)طقاه
عملیات ،به ااالع از وضعیت دشمن هم اشاره و مطالبی بیان کتده است .عالوه بت این ،نگارنده باه
عملیاتهایی که با عملیات والفجت  ،6از نظت زمین و زمان شتوع عملیات شباهت داشتهاند ،پتدااته
است .از دید نویس)ده پایاننامه ،بترسی عوامل مسثت بت زمان عملیات محادود باه سااعت «س» ،روز
«ر» نیست بلکه از ابتدای اتحریزی ،ش)اسایی ،استقتار و انجام عملیات تا تصاتف اهاداف و حتای
بح

مقابله با پاتکهای دشمن ،از عوامل مسثت محسوب میشود و با توگه به ای)که انتخااب زماان

م)اسب بتای شتوع عملیات ،نهت)ها در ابتدای عملیات و شتوع مانور ،بلکه به قبال از شاتوع ماانور
یع)ی اتحریزی ،ش)اسایی و ...بعد از انجام مانور نیز بستگی دارد ،با ایان تحقیان کاه دربااره تایثیت
تک شبانه بت پیتوزی عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس بح

میک)د ،فاصله زیادی دارد.

 پایاننامه با ع)وان بترسی عوامل مهم موفقیت در عملیات االشک)ی والفجت  6با تیکیاد باتعملیات لشکت  22عاشورا ،نگارش حسن بیات ،دانشکده دافوس سپاه؛
در این پایاننامه عواملی بترسی شده است که در موفقیتهای االشک)ی عملیاات والفجات 6
توسال لشکت پیتوز  22عاشورا مسثت بوده است .همچ)ین این پایاننامه دایته تحقین اود را صتفاً باه
عملکتد و تاکتیک مورد استفاده لشکت  22عاشورا محدود کتده است کاه از نظات دام)اه فتاگیاتی
مطالب نسبت به این تحقین ،محدود اسات .هماینااور از شاب باهع)وان یکای از عوامال ماسثت در
موفقیت عملیات االشک)ی نام بتده است.
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تعاریف متغیرها
 تک شبانه :تکی است به مواضع دشمن در تاریکی شب به م)ظاور دساتیابی باه اهاداف ازپیش تعیین شده (اصول و قواعد اساسی رزم. 79 :2265 ،
 پیروزی :دستیابی به مقاصد ام)یت ملی با وگود مدااله دشمن بیآنکه عالین ام)یت ملایاز نظت سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،اگتماعی و روانی صدمه ببی)د یا دچار زیان شاود (کاالی)ز:2262 ،
. 962
 عملیات :یک اقدام نظامی یا انجام یک میموریت نظامی استتاتژیک ،تاکتیکی ،اادماتی،آموزشی یا اگتایی و فتای)د اگتای رزم شامل گابهگایی ،تدارک ،تهاگم ،دفااع و مانورکاه باتای
دستیابی به اهداف هت رزم یا نبتد الزم است (نوروزی. 966 :2265 ،
 -هشت سال دفاع مقددس (گ)ا

هشات سااله « 2253تاا  »2276باین ایاتان و عاتاق :

مجموعه مجاهدتها ،حماسهها ،پایمتدیها و فعالیتهای مت)وعی که ملت شتیف و مسلمان ایاتان
و نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایتان در اول هشت ساال ( 3635روز در بتابات تهااگم رژیام
بع

عتاق به ااک ایتان اسالمی انجام دادند و در این امتحان الهی ستبل)د و پیاتوز بیاتون آمدناد

(نوروزی. 297 :2265 ،

مبانی نظری پژوهش
تک شبانه
با پیدا شدن دستگاهها و وسایل غیتعامل دید در شب میتوان تک شبانه را هم تقتیباً مان)اد روز باه
انجام رساند؛ زیتا این وسایل چ)ان بتد و روشننمایی دارند که هت گونه تک شبانه یاا ه)گاام دیاد
محدود را بتای یگانهای رزمی ،پشتیبانی رزمی و پشتیبانی ادمات رزمی میست میک))د و با به کار
بستن شیوههای اساسی تاکتیکی ،مان)د استفاده از پوشش و ااتفا ،اگتای آتشهای ااموشک))ده و
همکاری گتوهی عملیات را به اگتای در روز م)حصت و محدود نمیک))د.
با استفاده از پیشتفتهای حاصله ،قدرت دید و تکامال وساایل رزم شابانه ،آه)ا

پیشاتوی

مانورهای شابانه در حادود ساتعت پیشاتوی در روز اسات و نیاز یگاانهاای رزم و پشاتیبانی رزم
میتوان)د با حداک ت کارایی رزمی مبادرت به تک ک))د و همتاه با آتشهای پشتیبانی موگود مانور
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ده)د (عملیات و دستور رزمی . 93 :2256 ،222-5
آنچه بتای یک نیتوی آف)دک))ده بسیار مهم است ،نائل شدن به پیتوزی باا حاداقل تلفاات و
هزی)ه در کمتتین زمان ممکن است و ای)که چه موقع یگانی تک شبانه یا روزانه را انجام مایدهاد،
بستگی به شتایال م)طقه عملیات ،مقادورات ،توانااییهاای دشامن و همچ)این توانم)ادی نیتوهاای
اودی دارد.
استفاده از دو اصل غافلگیتی و تیمین ،مکمل یکدیگتناد و میتوان)اد در تاک شابانه م)ظاور
شوند و قسمتی از عملیات را در شتایال دید کم اگتا ک))د .عواملی مان)د تاریکی شاب ،ماه ،دود و
گتد و ااک باع

تقلیل دید دشمن میشود .زمانی که نیاز باشد ،غاافلگیتی را باه مقادار زیاادی

تحقن و آثار آتشهای نشانشده دشمن را کاهش دهیم و همچ)ین امید دستیابی به کلیه اهاداف و
تحکیم آنها در تاریکی ،پیش از آنکه دشمن بتواند یک پاتک رزمی را صورت دهد ،بیشتت است؛
به هماین علات تکهاای شابانه بات روزاناه تاتگیح داده مایشاوند (دانشاکده فتمانادهی و ساتاد،
. 92 :2265
اگتای تک شبانه در اث)ای دید کم ،به علت مداومت عملیات ،گزو بتنامه کار هماه یگانهاا
است و نمیتوان گفت یک یگان از اگتای عملیات شبانه معاف است .ب)اابتاین بتناماه تاک شابانه
باید گزء الی)فکی از بتنامههای آموزشی یگان را تشکیل دهد .دید کم ،که بت اثت عاواملی از قبیال
تاریکی شب ،مه ،دود ،ابت و گتد و ااک بهوگاود مایآیاد ،قادرت پداف)ادی دشامن را کااهش
میدهد .ب)ابتاین ،تک ه)گام تاریکی و در اث)ای دید محدود بتای یگان تکک))ده از لحاظ روانای
محاس)ی در بت اواهد داشت .عامل غافلگیتی که در عملیات آف)دی مد نظت است ،ممکن است در
روز به دست نیاید و بتوان در شب آن را بهدست آورد (فتید و بهتامی (متتگم . 223 :2253 ،
سازمان دادن یگانها بتای تک شابانه در آف)اد ،هایچ ااتالفای باا تاک روزاناه نادارد؛ زیاتا
ه)گامی که از وسایل دید در شب به نحو مطلوب استفاده شود یا موقعیت زمانی و مکانی وضعی را
پیش آورد که مجبور به استفاده از روش)ایی در شب شویم ،ااتالف میان تاک شابانه و روزاناه در
استفاده از روش)ایی از بین میرود و حداقل اقدامات ک)تتلی که در روز معمول اسات در شاب نیاز
به کار میرود (فتید و بهتامی (متتگم . 36 :2253 ،
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تعریف تک شبانه
حملهای است به مواضع دشمن در تاریکی شب به م)ظور دستیابی باه اهاداف از پایش تعیاینشاده
(دانشکده فتماندهی و ستاد سپاه. 79 :2276 ،
منظور از تک شبانه
ستعت در انجام میموریت ،بهدست آورن ابتکار عملیات ،اگت)اب از تلفاات باا اساتفاده از عباور از
زمی)ی که امکانات دید دشمن را در روز میست میک)د ،استفاده از مزایای تااریکی شاب باه م)ظاور
غااافلگیت کااتدن دشاامن ،کاام کااتدن آثااار آتشهااای هااوایی و زمی)اای دشاامن ،بهااتهبااتداری از
محدودیتهای دید و تیت دشمن ،ایجاد تعادل نسبی در توان رزمای ،بهاتهباتداری از نقااب ضاعف
دشمن ،کاهش قدرت مانور و آتش یگانهای رزمی دشامن ،ایجااد رعاب و وحشات در دشامن،
حفظ دور تک و ادامه فشار به دشمن بتای حفظ تماس مداوم و گلوگیتی از تجدید سازمان وی و
گلوگیتی از بتقتاری یگانهای تقویتی و گلوگیتی از آمااده کاتدن مواضاع پداف)ادی در شاب و
استفاده از مزایای سالحهای سبک در رزم نزدیک توسال نیتوهای اودی (دانشاکده فتمانادهی و
ستاد سپاه. 76 :2276 ،
مشخصات تک شبانه
 متکی به رزم نزدیاک :چاون امکاان اساتفاده از آتشهاای نشاانشاده و تطبیان آتشهاایپشتیبانی با مانور عدهها در شب از روز مشکلتت است ،امکان اگتای رزم نزدیک به متاتب بیش از
تک روزانه وگود دارد (دانشکده فتماندهی و ستاد سپاه. 62 :2276 ،
 استفاده نکتدن مسثت از آتشهای اتحریزیشده :آتشهای تهیه معموالً در تک شبانه اگتانمیشود و بایستی از آتشهایی که قبل از آغاز تک و بهاور معمولی اگتا میشاود ،بهاتهباتداری
کتد (دانشکده فتماندهی و ستاد سپاه. 62 :2276 ،
 پیچیدگی در هدایت و ک)تاتل عملیاات :تاک شابانه باا عباور یگانهاا از ااال عزیمات وپیشتوی به سمت اال احتمالی گستتش آغاز میشود .همه فتمانادهان بایاد باه م)ظاور اامی)اان از
حتکت صحیح یگانها ،حفظ سمت و هماه)گی تک با سایت یگانها تا آنجاا کاه امکاان دارد ،در
گلااو حتکاات ک))ااد .از ع)اصاات گشااتی بااه م)ظااور بتقااتاری تاایمین در گلااو یااا گ)اااحین سااتون،
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عالمتگ اری راهها و هدایت یگانها به سمت اال احتمالی گستتش اساتفاده اواهاد (دانشاکده
فتماندهی و ستاد سپاه. 62 :2276 ،
 پیچیدگی در سمت حتکت :فتماندهان مسیتی را کاه بایساتی یگاان تاا نقطاه رهاایی اایک))د ،با دادن یک سمت مشخص ،به سوی هدف راه)مایی مایک))اد (فتیاد و بهتامای (متاتگم ،
 22-27 :2253و . 225 :2256
 تعیین اهداف کمعمن :تک شبانه وقتی اگاتا مایشاود کاه در نظات اسات یگانهاا در پ)ااهتاریکی و به م)ظور غافلگیت کتدن دشمن تا آنجا که امکان دارد به دشمن نزدیک شوند .ایان ناوع
تک معموالً به علت اشکاالت ک)تتلی و حفظ سمت علیاه هادفهای عمیان ،ااتحریازی و اگاتا
نمیشود .ل ا هدفها کامالً مشخص و عمن آن به اندازهای است که با اگتای یک هجوم تصاتف
و اشغال میشود (دانشکده فتماندهی و ستاد سپاه. 62 :2276 ،
 اتحریزی مشتوح و ساده :اتحریزی بتای اگتای تک شبانه به صورت گزء به گزء تهیاهمیشود و ه)گام اگتا ،آن قابلیت انعطافی را که بتای عملیات روزانه معماول اسات در بات نخواهاد
داشت .تیکید بتای اتحریزی در تک شبانه روی مواردی از قبیل سادگی اتح ،آرایشهای ساده
و سادگی نوع مانور اواهد بود (دانشکده فتماندهی و ستاد سپاه. 222 :2276 ،
مالحظات اساسی تک شبانه
بتای رسیدن به موفقیت در تک آف)دی شبانه ،اقدامات مشخص زیت باید به اگتا در آید:
 شاید الزم شود فتماندهان به اتف گلو حتکت ک))د. ساده کتدن اتحها؛ سازماندهی صحیح نیتوها؛ توزیع تجهیزات سازمانی دید در شب؛ مخفی نگه داشتن اقدامات آمادگی؛ ک)تتل نیتوهای مانوری؛ -اگتای یک ش)اسایی دقین با استفاده از ع)اصت راه)ما (آییننامه نظامی . 299 :2267 ،6-22
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مالحظات اساسی تک شبانه در جنگ آینده
 تک شبانه توسال تعداد زیادی از واحدها ،حداک ت در سطح گتدان اگتا میشود. در تک شبانه ،حداک ت استفاده از زمین بتای ااتفای حتکات انجام میگیتد. تک شبانه با هدف انهدام دشمن صورت میگیتد و تصتف زمین هدف ثانوی است. حداک ت غافلگیتی و فتیب دشمن در این تک مد نظت است. آمادرسان ی در تک شبانه مقدور نیست ،واحدها و افتاد باید از نظت مهمات ،ساوات ،آب،غ ا و ادمات درمانی بتای دوره عملیات اودکفا باش)د.
 تک شبانه ،با فتض قطع ارتبااات مخابتاتی و با تکیه بت سیستم ارتباااات غیتالکتتونیاک،باید انجام گیتد؛ ل ا اقدامات ک)تتلی در تک شبانه مهم است.
 تک شبانه به صورت اتحریزی متمتکز و اگتای غیت متمتکز انجام میشود. تک شبانه معموالً با یک تک فتیب از یک گ)اح و عملیات تالش اصالی از گ)ااح دیگاتهمتاه است.
 در تک شبانه در متحله اول ،درگیتی با ردههاای تایمی)ی انجاام نمیشاود ،بلکاه ردههاایتیمین دشمن دور زده می شوند و حتکات مخفی ،پوشیده و غافلگیتانه به سمت عمده قوای دشمن
انجام میشود (دکتتین آمادگی یگانی. 232 :2265 ،
انواع تک شبانه
تکهای شبانه معموالً به شیوههای زیت اگتا میشود:
 بدون روش)ایی و پیاده؛ با روش)ایی و سواره؛ تتکیبی از دو شیوه باال.در تک شبانه بدون روش)ایی و پیاده ،فتمانده در نظت دارد که به حداک ت غاافلگیتی از اتیان
ااتفا دست یابد .تک شبانه با روش)ایی و سواره م ل عملیات روزانه است ،اما با استفاده از روش)ایی
مص)وعی اگتا میشود و معموالً بتای حفظ دور تاک و اداماه فشاار باه دشامن یاا زماانی باه اگاتا
درمیآید که غافلگیتی زیاد مد نظت نباشد .در دور تک شبانه سواره گایی که زمین مساعد اسات،
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ممکن است از روش)ایی تا مدتی استفاده نشود .این عمل اگت صحیح اتحریزی و ستیع اگتا شود،
میتواند به غافلگیتی و عمل ضتبت و موفقیت م)جت شود.
انتخاب ناوع تاک شابانه ،باه میازان غاافلگیتی ماد نظات ،زماین و مواضاع پداف)ادی دشامن،
مقدورات روش)ایی ،قدرت ک)تتل و مهارت نیتوهای عملک))ده و میزان روشا)ایی ابیعای بساتگی
دارد (دکتتین آماد یگانی. 66 :2265 ،
هت یک از انواع تکهای شبانه دارای اصوصیاتی اسات کاه آنهاا را باه لحااظ تااکتیکی از
یکدیگت گدا میک)د .این اصوصیات عبارتاند از:
خصوصیات تک بدون روشنایی :در این نوع تک ،میتوان به غاافلگیتی دسات یافات،
بدون کشف شدن می توان به اال احتمالی گستتش رسید ،شتایال دور زدن یا نابود کتدن نیتوهای
تیمی)ی دشمن امکانپ یت است ،وسایل دیدبانی ،متاقبتی و هدفیاب دشمن را میتوان ا) ی کتد،
موانع را میتوان بدون روش)ایی دور زد یا شکافت ،زمان باتای اتحریازی ،همااه)گی و ش)اساایی
موگود است و وسایل و م)ابع روش)ایی به قدر کافی موگود نیست.
خصوصیات تک با روشنایی :به غافلگیتی نمیتوان دست یافت یاا الزم نیسات ،زماین و
موانع ،حتکت ستیع را محدود نمیسازد ،احتمال زیادی وگود دارد که دشمن از وسایل روشا)ایی
استفاده ک)د ،اقدامات ک)تتلی روزانه الزم است ،زمان بتای اتحریزی و ش)اساایی کاافی نیسات و
محدودیت مهمی روی استعمال مهمات م)ور وگود ندارد.
ه)گام شتوع تک شبانه ،یگانها بتابت زمان اعالمشده در دساتور عملیااتی ،از نقطاه یاا نقااب
عزیمت عبور میک))د و سپا در اال احتمالی گستتش به حتکت اود ادامه میده)د .فتمانادهان
ه)گام تک شبانه بایستی گلوی یگانها حتکت ک))د تا قادر به هدایت و ک)تتل یگاان ااود باشا)د
(متکز بتنامهریزی و تیلیف کتابهای درسی56 :2262 ،و. 53
 طرحریزی تک شبانهروش رهبتی عدهها و ف)ون اتحریزی تک شبانه ،شبیه اقدامات اتحریزی تک روزاناه اسات؛ باا
وگود این اتحریزی مشتوح و اتح مانور ساده بتای تک شبانه الزم است.
اتحریزی باید اوری زمانب)دی شود که به فتماندهان زیتدست ،زمان الزم را باتای اگاتای
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ش)اسایی از م)طقه در روز و شب بدهد .بهتت اسات پتسا)ل مه)ادس هماتاه اکیاپ ش)اساایی باشا)د
(متکز بتنامهریزی و تیلیف کتابهای درسی. 56 :2262 ،
متاقبت زمی)ی ،اولین وسیله کسب ااالعات مقدماتی بتای اگتای تک در م)طقه رزم است و
بهوسیله حد نهایی دید مستقیم مشخص میشود .بتای ای)که در تاریکی شب نیز م ل روشا)ایی روز
بتوانیم حتکت ،رزم و هدفیابی ک)یم ،میبایست اتح دید هم تهیه شود .این ااتح کااربتد تماام
وسااایل کمکاای دیااد ،روشاا)ایی و متاقبتاای شاابانه موگااود را هماه)ا

میسااازد (فتیااد و بهتاماای

(متتگم . 26 :2253 ،
اتح دید شبانه باید اوری در تمام ردهها هماه)

گتدد که اامی)ان حاصل شود .این اتح

یگانهای مجاور را به مخااته نمیاندازد .اتحریزی تک شبانه ،با روزانه ااتالف چ)ادانی نادارد.
آنچه در حقیقت اهمیت دارد ،مسئله پتاک)دگی است که به سختی باید از آن گلوگیتی و یگانگی
و یکپارچگی یگان زیت امت حفظ شود .مساائلی از قبیال ماداومت عملیاات و کاار انفاتادی کاه در
نتیجه ،نفتی را در شب به پای کارزار میکشد که ه)وز استگی روزانه از ت)ش در نتفته است بتای
فتمانده حائز اهمیت است ،زیتا توگه به این موضوع از تلفات احتمالی در شب میکاهاد (فتیاد و
بهتامی (متتگم . 33 :2253 ،
بهع)وان یک قاعده کلی در نظت گتفتن موارد زیت در اتحریزی تک شبانه ضتوری است:
 اتحریزی و آمادگی گزء به گزء؛ آگاهی کامل درباره زمین ،دشمن ،شتایال گوی و روش)ایی موگود؛ ااتفاء و غافلگیتی؛ دستورهای کامل و اتح مانور ساده؛ تشخیص هدف به آسانی و سادگی؛ ک)تتل نزدیک و مداوم عدهها؛ چگونگی تماسهای ویژه و استفاده از وسایل مخابتاتی ،به اصوص ه)گاامی کاه ااتفاا وغافلگیتی مورد نظت است؛
 پشتیبانی آماد در شب؛ داشتن اتح فتیب (فتید و بهتامی (متتگم . 222 :2253 ،61
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 مانور در تک شبانهاگتای مانور ،فتمانده گتدان یا گتوه رزمی را ملزم میسازد که در متاحل اولیه تک شابانه نیاتوی
کافی را اال مقدم اعزام ک)د تا بدینوسیله در متاحل اولیه هجوم ،م)طقه هدف را از وگود دشمن
پاک ک)د  .از اگاتای مانورهاای پیچیاده کاه تفهایم و اگاتای آن باتای افاتاد مشاکل اسات ،بایاد
اودداری شود.
هدفهای واگ اری به گتوهان و دستهها باید اوری پیشبی)ی و در نظت گتفته شوند کاه در
بتد متوسال وسایل دید در شب باش)د و به آسانی تشخیص داده شوند .به هت یاک از گتوهانهاای
تک ور ،یک م)طقه عمل یا سمت تک داده میشود .سمت تاک ،حتکات یگاان را در آن سامت
محدود میک)د و این سمت بایستی بهاوبی روی زمین ،در مجاورت عوارض ابیعی قابل تشخیص
باشد .سمت تک را به دو صورت میتوان تعیین کتد :یا دادن یاک گاتا یاا مشاخص کاتدن یاک
عارضه قابل تشخیص در روی زمین .با روی کار آمدن وسایل دید در شب ،مشکل تمااس بصاتی
از بین رفته است و بدین وسیله میتوان هماه)گیهای الزم را بین یگانها انجاام داد .آنچاه دربااره
مانور شبانه ،باید گفته و روی آن تیکید شود ،ابتدا اقدامات ک)تتلی اتحریزی و سپا اتح ماانور
بسیار ساده آن است (فتید و بهتامی (متتگم  222 :2253 ،و . 222
 طرح آتش پشتیبانی در تک شبانهاتح آتش پشتیبانی بتای تک شبانه ،شبیه اتح آتش پشتیبانی بتای تک روزانه است .روش)ایی در
تک شبانه بت مب)ای اتح دید شبانه تهیه میشود .روش ک)تتل گ)

افزارهای پشتیبانی و آتش آنها

ه)گامی که از روش)ایی مستقیم استفاده میشود ،مشابه تک روزانه است .به ه)گامی کاه روشا)ایی
م)طقه مد نظت نباشد ،در این صورت محدودیتهای ویژهای را باید بتای این گ)

افزارها و انتقال

آتش آنها از محلی به محل دیگت در نظت گتفت و انجام این کاار باا وساایل دیاد در شاب ک)تاتل
میشود و زمانی که غافلگیتی مد نظت است ،در این صورت فتمانده باید شتایطی را کاه تحات آن
گ)

افزار بایستی اگتای آتش ک)د ،اعالم دارد .در حالات غاافلگیتی ،اگات تاک پاا از متحلاه

هجوم کشف نشود ،آنگاه آتش این گ)

افزارها باید روی هدف ،پشت هدف یا گ)ااحین هادف

قتار داده شود (فتید و بهتامی (متتگم . 222 :2253 ،
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 اقدامات کنترلی در تک شبانهاقدامات ک)تتلی مورد استفاده در تک شبانه عالوه بت بتای عوامل ک)تتلی روزانه شامل موارد زیات
است:
 نقاب رهاایی :نقطاهای اسات کاه در آن فتماناده یگاان هادایت یگاانهاای پاایینتات را باهواحدهای زیتدست میسپارد .این نقطه باید روی زمین بهاوبی قابل تشاخیص باشاد یاا باا وساایل
قابل دید در شب مشخص شود.
 اال احتمالی گستتش :اال احتمالی گستتش ،قبل از هادف و در روی زماین و در گااییقتار دارد که یگانهای تکور در آنجا آرایش متبوب را بتای هجوم اتخاذ میک))د .اگتچاه قاتار
دادن این اال بایستی از موانع فاصله داده شود ،اما در کلیاه ماوارد امکاان دور نگااه داشاتن آن از
موانع امکانپ یت نیست .این اال باید روی عارضه مشخصی از زمین قتار گیتد ،در حد فاصله اال
هجوم تا هدف باشد و بتوان آن را بهوسیله عالئم مص)وعی عالمتگ اری کتد.
 اال حد پیشتوی :اال حد پیشتوی ،یک عامل تیمی)ی بتای یگان است و به م)ظور محدودکتدن پیشتوی یگانهای تکور ،انتخاب میشود .از اصوصیات اال حد پیشاتوی آن اسات کاه
باید روی زمین مشخص و در تاریکی قابل تشخیص باشد.
 وسایل کمکک))ده بتای تک شبانه :وسایلی که بتای کمک در تشخیص و ک)تتل یگانهادر شب استفاده میشوند عبارتاند از :نوارهای شبتن

روی گداره اارگی لبااس ،باهکاار باتدن

چتاغ قوههای مجهز با فیلتتهای مخصوص بتای عالمت دادن ،ش)اسایی و سایت عالمات اساتفاده از
وسایل دید در شب و تجهیزات متاقبتی و سایت وسایلی که با روح عملیات هماه)گی کامال داشاته
باش)د و ااتفا را به نحوی که مد نظت فتماناده اسات باه وگاود آورناد (فتیاد و بهتامای (متاتگم ،
. 227 :2253

شرح عملیاتها
عملیات فتحالمبین
عتاق ه)وز م)طقه بزرگی به وسعت بیش از دو هزار کیلومتت متبع از دهلتان در شامال تاا رقابیاه در
گ)وب را در ااتیار داشت که موگب شده بود نهت)ها شهتهای این محدوده زیت آتاش توپخاناه آن
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کشور باش)د ،بلکه به شکلی نگتانک))ده ،نیتوهای عتاقی داال عمن استان اوزستان س)گت بگیتند
(فتید و بهتامی (متتگم . 232 :2253 ،
به همین دلیل ،اتح عملیات فتحالمبین ریخته شد .بتای نخستین بار نیتوهای مشتتک ارتاش
و سپاه با بهتهگیتی از واحدهای بسیار بزرگ ،حملاه باه دشامن را آغااز کتدناد (فتیاد و بهتامای
(متتگم . 232 :2253 ،
نیتوهای ایتانی در چهاار قتارگااه قادس ،نصات ،فجات و فاتح ساازماندهی شادند .فتمانادهی
قتارگاه کتبال ،با شهید سته)

صیاد شیتازی از ارتش و محسن رضایی از ساپاه باود و باه هماین

تتتیب ،تا پایینتتین ردهها یک افست ارتش با یک سپاهی فتماندهی و ک)تتل عملیات را بات عهاده
داشت)د .با اعالم رمز عملیات در محورهای عین اوش ،تپههای علی گته زد ،بلتا و ارتفاعات تی)اه،
شوش و تپههای زغن و نهایتاً در شتق ارتفاعات میش داغ و رقابیه به ساوی دشامن حملاه کتدناد
(فتید و بهتامی (متتگم  . 232 :2253 ،با توگه به نتای ،این عملیات ،صدام ادعا کاتد باه اواسات
اود ،نیتوهایش را از شمال اوزستان عقب کشیده است ،ولی الشههای تانکهاای عتاقای هماتاه
بخش بزرگی از م)طقه که مملو از اگساد ساتبازان عتاقای باود ،ایان واقعیات را نشاان مایداد کاه
عتاقیها به عقب پتتاب شدهاند (فتید و بهتامی (متتگم . 236 :2253 ،
اهداف عملیات فتحالمبین
 اار کتدن دزفول ،شوش ،اندیمشک ،پایگاه چهارم هوایی ،راهآهن و گاده اندیمشک-اهواز از بتد آتش مسثت توپخانه عتاق؛
 آزادسازی م)ااقی چون دهها روستا و گاده پل نادری -موسیان؛ انهدام حداقل دو لشکت  22زرهی و  2مکانیزه ارتش عتاق؛ دسااتیابی بااه اطااوب پداف)اادی م)اسااب و صااتفهگااویی در نیااتوی پداف)اادی مسااتقت در آن(فتید و بهتامی (متتگم . 236 :2253 ،
 عملیات بیتالمقدست)ها م)طقه وسیعی که در م)طقه گ)وب در دست نیتوهای عتاقی مانده بود ،گبهه گ)وبی اوزساتان
به متکزیت اتمشهت بود .اک)ون فتصات م)اسابی باود کاه نیتوهاای ایتانای باا تجتباه دو عملیاات
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اتینالقدس و فتحالمبین ،قبل از آنکه دشمن قادر به فکت کاتدن باشاد ،او را از م)طقاه بااقیماناده
اار سازند (فتید و بهتامی (متتگم . 233 :2253 ،
در حالی که عتاقیها هتگز انتظار نداشت)د ایتانیها فقال یک ماه پا از نبتد فتحالمبین آماده
نبتد دیگت باش)د ،عملیاتی بزرگ ،ساعت  22دقیقه بامداد دهم اردیبهشت  2272در گبههای بسایار
وسیع از سوی ایتان آغاز شد .در اولین متحله عملیات ،دهها هزار نیاتوی ایتانای باا عباور از ااال
اوالنی دفاعی عتاق ،رود کارون را پشت ست گ اشت)د و به گاده اهواز – اتمشاهت مسالال شادند.
در متحله دوم نبتد ،ساعت  2بامداد دوازدهم اردیبهشت ،بخش بزرگی از نیتوها از سامت گ)اوب
غتبی اهواز به سمت اتمشهت حتکت کتدند و ساه لشاکت عتاقای را باه محاصاته درآوردناد ،اماا
عتاقیها که در این م)طقه دارای نیتوی زیاادی بودناد ،اقادام باه پاتکهاای سا)گین کتدناد .ایان
پاتکها به قدری س)گین بود که تاا پا) ،روز ،ماانع پیشاتوی نیتوهاای ااودی شاد ،اماا حماالت
نیتوهای عملک))ده در گ)اح میانی نبتد سبب شد تا عتاق متوگه شود که حمله ایتان فقال در یک
گبهه چ)د کیلومتتی نیست (فتید و بهتامی (متتگم  . 323 :2253 ،با سقوب گفیت ،نیتوهای ایتانی
با چتاش به سوی گ)وب در گااده اساتتاتژیک اهاواز -اتمشاهت حتکات باه ساوی بااقی ماناده
نیتوهای عتاقی را آغاز کتدند .تا ده صبح هجدهم اردیبهشت ،نیتوهای شمالی و گ)وبی ایاتان باه
یکدیگت پیوست)د (فتید و بهتامی (متتگم . 322 :2253 ،
اقدامات عملیات بیت المقدس را که  39روز اول کشیده بود ،میتوان در چهار دوره زماانی
ارائه کتد :دوره اول ،از  2272/3/3تا  2272/3/27تصتف ستپل در غتب کاارون باا عباور از پا)،
ده)ه پل نصبشده روی روداانه و استفاده از دهها قاین نیاتوی دریاایی و توساعه ساتپل تاا گااده
اهواز -اتمشهت و تتمیم آن در مقابل پاتکهای دشمن (فتید و بهتامی (متتگم . 322 :2253 ،
دوره دوم ،ادامه پیشتوی نیتوهای ایتانی از م)طقه ستپل به اتف متز و تیمین قسمتی از ماتز
با انهدام نیتوهای دشمن و عقبنشی)ی حجم باالیی از نیتوهای عتاقی از گبهه کتاه کاور و عادم
موفقیت قتارگاه نصت در احااه اتمشهت؛
دوره سوم ،اتخاذ مواضع پداف)دی و پیدا کتدن زمان بتای تجدید سازمان و آماده شدن بتای
احااه و آزادسازی اتمشهت؛
دوره چهارم ،احااه و محاصته شهت اتمشهت و در نهایت آزادسازی اتمشهت پا از  32مااه
اشغال (فتید و بهتامی (متتگم . 326 :2253 ،
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سال دوم گ)

در حالی پایان یافت که هفده عملیات ،کارنامه نظامی قوای مسلح ایتان را تکمیال

کتده بود .عتاق از عمده م)اان اشغالی رانده شد و در بسیاری م)اان نیز به اتف نقاب متتفع ماتز
عقبنشی)ی کتد (فتید و بهتامی (متتگم . 323 :2253 ،
اهداف عملیات بیتالمقدس
مهمتتین اهدافی که در این عملیات دنبال میشد ،عبارت بودند از:
 انهدام نیتوهای عتاقی ،حداقل بیش از دو لشکت؛ باز پاگیتی حدود  5922کیلومتت متبع از ااک ایتان ،از گمله شهتهای اتمشهت ،هویزهو پادگان حمید؛
 اار کتدن شهتهای اهواز ،حمیدیه و سوس)گتد از بتد توپخانه عتاق؛ تیمین متز بینالمللی (حد فاصل پاسگاه االئیه تا شلمچه ؛ آزادسازی گاده اهواز – اتمشهت و اار شدن گاده اهواز – آبادان از بتد توپخانه عاتاق(فتید و بهتامی (متتگم . 332 :2253 ،
عملیات والفجر 5
در ساعت  33:32بیستم بهمن  2279با شلیک همزمان حدود پانصد تو  ،عتاقیها را به این ایاال
انداات که قتار است ایتانیان دوباره مان)د عملیات رمضان و بدر دنبال گدا کتدن بصته از اااک
اصلی عتاق باش)د ،اما غواصان االشکن ،باا گا ر از عاتض اروناد و اااموش کاتدن تیتبارهاا و
تو های دشمن ،زمی)ه را بتای واحدهای مه)دسی گهت احداث پل مساعد کتدند .چهل و هشت
ساعت پا از آغاز عملیات بود که عاتاق متوگاه را)اه نیتوهاای ایتانای از گ)اوب شاد (فتیاد و
بهتامی (متتگم  . 393 :2253 ،نبتدهای اونین کاراانه نمک در شمال فاو و گاده فااو -امالقصات
مصداق کامل مقابله نفت با تانک بود و اای هفتاه دوم نباتد ،عاتاق  22درصاد تاناکهاایش را در
گ)وب از دست داد (فتید و بهتامی (متتگم  . 352 :2253 ،در هفته سوم نباتد دیگات تاوانی باتای
ضتبه زدن در ارتش عتاقی باقی نمانده بود و بالعکا به دنبال محکام کاتدن مواضاع ااود رفت)اد
(فتید و بهتامی (متتگم  . 352 :2253 ،این نبتد که باه عملیاات والفجات  6معاتوف شاد ،یکای از
بزرگتتین عملیات آبی -ااکی تاریخ بود که حتی ماهوارههای شوروی و آمتیکاا را فتیاب داد.
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متگ هفده هزار عتاقی و زامی شدن  35هزار نفت دیگت در ک)ار نابودی ششصد تانک و نفتبات و
به غ)یمت در آمدن  232تانک و نفتبت تییید بزرگی این عملیات است (فتیاد و بهتامای (متاتگم ،
. 353 :2253
اهداف عملیات والفجر 5
مهمتتین هدف عملیات ،دستیابی به پیتوزی قااع نظامی در گبهههای گ)ا

باود .آقاای هاشامی

رفس)جانی در صفحه  66کتاب بیپتده با هاشمی رفس)جانی میگوید« :فاو یکی از عملیاتهایی بود
که بتای اتم گ)

اتاحی کتده بودیم .هادف هام ایان باود کاه از گااده سااحلی باه ام القصات

بتویم(».متکز مطالعات و تحقیقات گ)

. 37 :2266 ،

از اتف دیگت ،بهدلیل موقعیت گغتافیایی شمال الی ،فارس و م)طقه فاو ،این عملیات دارای
اهداف سیاسی و نظامی ویژهای بود:
 تصتف شهت فاو و تیسیسات ب)دری آن؛ تصتف کامل بخش انتهایی اروند رود در دهانه الی ،فارس و تسلال بت م)طقه استوآباد تاروبهروی فاو؛
 تیمین اورموسی در الی ،فارس و امکان تتدد کشتیتانی امن به ب)در امام امی)ی(ره ؛ تهدید ب)در امالقصت ،محل استقتار ناوگان نیتوی دریایی عتاق؛ انهدام یا تصتف سکوهای پتتاب موشکهای ضد سطحی  HY2در رأس البیشه؛ بستن مسیت تتدد ناوگان نظامی و تدارکاتی رژیم بعگ)

عتاق (متکاز مطالعاات و تحقیقاات

. 36 :

عملیات کربالی 4
سپاه بتای اولینبار در تدارکی وسایع موفان شاده باود  352گاتدان رزمای را باتای یاک عملیاات
بیسابقه باود .ایان عملیاات در نیماههای شاب

سازماندهی ،تجهیز و آماده ک)د که در اول گ)

 2275/22/2آغاز شد .با شتوع عملیات ،شواهد و قتائن نشان میداد کاه دشامن از ااتح عملیاات
اودی آگاه شده و با آمادگی و هوشیاری کامل ،مهمتتین معبت عملیاتی را مسدود کتده است؛ اما
این هوشیاری دشمن که با دریافت ااالعات ماهوارهای و گاسوسی از آمتیکاا حاصال شاده باود،
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نتوانست از شکسته شدن اطوب مساتحکم ارتاش عاتاق گلاوگیتی ک)اد .در ایان عملیاات باتای
نخستین با ر اال دشمن در شلمچه شکسته شد ،اما با وگود شکساته شادن اطاوب دشامن ،امکاان
تداوم عملیات میست نبود؛ ب)ابتاین به م)ظور حفظ قوا و اتاحی عملیاتی دیگت ،از ادامه نبتد صاتف
نظت شد (رشید و دیگتان. 67 :2263 ،
اهداف عملیات کربالی 4
 دور کتدن آتش دشمن بع ی و عقب راندن آن از شتق و شمال ب)در اتمشهت؛ آزادسازی و تصتف شلمچه و پیشتوی به سوی بصته؛ نزدیک شدن به شهتستان بصته و تیسیسات و ب)ادر و متاکز حساس این استان؛ورود به این م)طقه ،عاالوه بات م)ظاور اولیاه کاه دور کاتدن دشامن از اتمشاهت باود م)ظاور
ثانویهای داشت که نزدیکی به شهتستان بصته بود (رشید و دیگتان. 292 :2263 ،
 عملیات کربالی 8این عملیات در نوزدهم دی ت)ها دو هفته پا از عملیات کتبالی  9کلیاد ااورد .حملاه سااعت 3
بامداد آغاز شد .هدف اصلی نبتد ،نزدیک شدن به بصته و ایجاد شکاف بین سپاههای سوم و هفتم
عتاق بود .دشامن در بتاای مواضاع باه کلای غاافلگیت شاد ،اماا در بتاای م)ااان مقاومات قابال
مالحظهای از اود نشان داد .فتو ریختن مواضع دشمن در سیلب)دها و کانال ماهی ،موگب الحااق
بتای واحدهای عملک))ده به یکدیگت شد ،اما در م)طقه پ) ،ضلعی ،دشمن مقاومت اود را لحظه
به لحظه افزایش میداد (گعفتی. 372 :2232 ،
در محور شمالی ،پاسگاه بوبیان به تصتف نیتوهای ایتان در آمد و به ااور کلای در اااتاف
کانال پتورش ماهی وضعیت م)اسب ذکت شد .با ورود نیتوهای تاازهنفاا عتاقای ،پاتاک بزرگای
انجام گتفت که موگب اار شدن دوباره پاسگاه بوبیان از دست نیتوهای ایتانای شاد (گعفاتی،
. 372 :2232
در محور گ)وبی ،فشار دشمن که بالغ بت بیست 32پاتک به سمت شتق کانال پاتورش مااهی
بود ،موگب عقب راندن قتارگاههای عملیاتی قدس و نجف شد .این پاتکها گتچه دفع شدند ،به
نیتوهای ایتانی نشان داد که شانسی بتای حمله از این گبهه ندارند (پوراحمد. 299 :2232 ،
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در روز سوم ،دوباره حمالت ستاستی از شمال ،گ)وب و متکز آغااز شاد و افاتاد قتارگااه قادس
توانست)د بیشتتین پیشتوی را انجام ده)د کاه نتیجاه آن ،تصاتف نهات دوعیجای و تسالال بات گااده
شلمچه – بصته بود .در شمال م)طقه نیز اطوب کانال ماهی در بتای مسیتها شکسته شد ،اما الحاق
نشدن نیتوها در نوک کانال پتورش ماهی ،عدم پاکسازی دشمن در شتق نهت گاسم و تیمین نشدن
کافی گاده شلمچه – بصته سبب شاد همچ)اان اهاداف اصالی عملیاات محقان نشاود (پوراحماد،
. 297 :2232
ورود نیتوهای تازه نفا ایتانی سبب شد از روز پ)جم ،دوباره ورق به ساود ایاتان بتگاتدد و
حمالت در تمام گبههها از ست گتفته شود .در بسیاری محورها ،اطوب دفاعی عتاق شاکافته شاد،
بهویژه در گ)وب ،گزیته بوارین و امالطویل به تصاتف در آماد ،مواضاع ااودی در نهات الجاسام
ت بیت شد و اتفین پا از پانزده روز گ)

 ،به حفظ م)اان تحت ااتیار بس)ده کتدناد (گعفاتی،

. 372 :2232
عملیات کتبالی  5را میتوان اونینتتین عملیات تاریخ گ)

ایتان و عتاق دانست .در این

نبتد عتاق با قبول حداقل  32هزار کشته و زامی ،هشتصد تانک و نفتبت و چهل هواپیمای اود را
از دست داد (رشید و دیگتان. 66 :2263 ،
 اهداف عملیات کربالی 8اهداف عملیات کتبالی  5را میتوان شامل موارد ذیل دانست:
 اتحریزی این عملیات و با بهتهگیتی از موقعیت بتتت سیاسی -نظاامی و افازایش فشاار باهحامیان گهانی و م)طقهای عتاق بتای فتاهمسازی کسب پیتوزی نظامی؛
 انهدام نیتوهای دشمن در م)طقه عملیاتی غتب اروند؛ پاسخگویی به شتارتهای دشمن در حمله به م)اان مسکونی؛ -نزدیک شدن به شهت بصته و تیسیسات و ب)ادر و متاکز حساس این م)طقه.

مصاحبه
« یکی از عواملی که باع
کاشف دشمن در شبها

شد گمهوری اسالمی باه سامت تاک شابانه باتود ،ضاعف سیساتمهای
بود2».

 -2مصاحبه با ستدار اباذری.2233 ،
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«بح ی که با بچه ها درباره تک شبانه داشتیم ،این بود که ما هیچ وقت در اول عملیاتهای گ شته
نتوانستیم این مسئله سیستم های کشف دشمن را در روز حل ک)ایم .دشامن باه اااات داشاتن یاک
شبکه ااالعاتی همهگانبه ،یع)ی استفاده از عکاهای ماهوارهای ،سیستم عکابتداری ااالعااتی،
همیشه بت حتکات ما ااالع داشت؛ ل ا مجبور بودیم به سمت تک شبانه

بتویم2».

«مجموعه حتکتهایی که بتای عملیات انجام میدادیم ،بتای دشامن مشاهود باود باه لحااظ
داشتن سیستم های کشف اوبی که در ااتیار داشت؛ ل ا فتماندهان در راهبتد گدید به ایان نتیجاه
رسیده بودند که بایستی بتای ا) ی کتدن بخشی از این عوامل به سمت تک شبانه

بتویم3».

«ما اگت در پی ح ف سیستمها و عوامل کاشف دشمن نبودیم ،تمام تالشمان در اتحریزیها
از بین می رفت ،چون به هت حال دشمن در این زمی)ه مسلح بود و ما به اصوص در بحا
معبت نمیبایست دیده میشدیم و این در شب تقتیباً قابل قبول
«تک شبانه باع

بود2».

گلوگیتی از استفاده عتاق از پشتیبانیهایش بهاصاوص هاوایی و کااهش

تیثیتات آتش توپخانه این کشور می شد؛ ب)ابتاین ذه)یت فتماندهان گ)
هدایت

عباور از

به ااتف ایان تاکتیاک

شد9».

«واقعاً یکی از عوامل اصلی پیتوزیهای ما ،استفاده از نیتوهایی بود که از متگ نمیتتسیدند
بلکه آن را آرزو میکتدند .مشخص است که به کار بتدن نیتوی این چ)ی)ی در هت بخشی از گ)
می توانست بازدهی اوبی داشته باشد .البته این حتف به مع)ای بیبتنامه عمل کتدن

نبود5».

تجزیه و تحلی) یافتههای اسنادی و کتابخانهای
آنچه که در تجزیه و تحلیل شکست راهبتد اولیه در ابتدای گ)

در مقابل هجوم ستاساتی

عتاق در یافتههای اس)ادی و کتابخانهای میتوان به آن اشاره کتد ،این است که سااتار تشاکیالتی
نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی بهع)وان نیتوی کالسیک تحت تیثیت عوامل داالای مان)اد وقاوع

 -2مصاحبه با ستدار نوراللهی.2232 ،
 -3مصاحبه با ستدار صفاری.2232 ،
 -2مصاحبه با ستدار عابدی.2233 ،
 -9مصاحبه با بتادر شمشکی.2233 ،
 -5مصاحبه با ستدار صفاری.2233 ،
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کودتا توسال بتای ع)اصت اودفتواته و اهمال و ایانات ناشای از حاکمیات لیبتالهاا و همچ)این
عوامل اارگی مان)د تحتیمهای همهگانبه ،که شامل تجهیزات نظامی نیز میشد ،قادر باه مقابلاه باا
ارتش کامالً مجهزشده عتاق در گ)گی کالسیک نباود؛ ب)اابتاین مسائوالن وقات اعام از نظاامی و
سیاسی درصدد چارهگویی بت آمدناد کاه ایان چاارهگاویی تغییاتات در راهباتد اصالی گ)ا

را

دربتداشت .دیدگاه افتاد شااصی مان)د شهید باقتی ،ستدار رشید ،ستدار رضایی و بتای دیگت از
چهتههای بتگسته نظام چ)ان که در این یافتهها از آنها نام بتده میشود ،در تدوین و اتخااذ راهباتد
گدید نقش بسزایی داشته است .راهبتد گدید شامل مسلفههای گدیدی بود که در آن مسلفه اتخااذ
تاکتیک های گدید با اتکا بت نیتوی پیاده و اگتای عملیات در شب ،بهع)وان اصالیتاتین شااصاه
این راهبتد توانست دیدگاه فتماندهان را گلب ک)د و این تاکتیک ،تا آات گ)

به رغم پی باتدن

عتاق به این تاکتیک ،تداوم بیابد.
تجزیه و تحلی) یافتههای مصاحبه
در تجزیه و تحلیل یافتههای مصاحبه با کارش)اسان ،در تییید و درستی پاسخ به سسالها ،با توگه باه
یافتهها ،اهمیت مسلفه دوری کاتدن از توانم)ادیهای عاتاق -ممانعات دشامن در بهاتهباتداری از
توانم)دیهایش– نسبت به سایت مسلفه ها بیشتت است .این موضوع از اتف اک تیت قتیب باه اتفااق
مصاحبهشوندگان ماورد تیییاد باود .هتچ)اد مسلفاههای دیگات هام نقاش اساسای در گاتایش نظات
فتماندهان و مسئوالن به اتف تک شبانه داشته اند و تبعاً در م بت ارزیابی کتدن آنها نسبت به تغییت
راهبتد گمهوری اسالمی در زمینگیت کتدن ماشاین گ)گای عاتاق و ایجااد تعاادل باین دو ااتف
درگیت مسثت بوده است .ب)ابتاین ،یافتههای این قسمت هم مسید درستی سسالهاست.
همچ)ین ،به زعم همه کارش)اسان و صاحبنظتان ،به رغام ورزیادگی و هوشایاری نیتوهاای
آمتیکایی نسبت به غ)ی بودن این تاکتیک نزد نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی و باهکارگیتی آن
در نبتد احتمالی ،باز هم به لحاظ محدودیت هایی که این تاکتیک ،هم باه لحااظ روانای و هام باه
لحاظ نقایصی که در بهکارگیتی تجهیازات و ف)ااوری آمتیکاایی ایجااد میک)اد ،باتای نیتوهاای
مسلح اودی در اولویت قتار دارد و میتاوان از آن در مقابال حماالت احتماالی آمتیکاا اساتفاده
کتد .هتچ)د در این زمی)ه بسیاری از مصاحبه شوندگان قائل باه ایان مسائله بودناد کاه باا توگاه باه
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پیشتفتهای تک)ولوژیکی ارتش آمتیکا و تجارب گ)

های سلطه و همچ)ین وگود تجتبه گ)

عتاق با ایتان ،تک شبانه تا حدود زیادی تیثیتات اساسی اود را از دست داده است.

نتیجهگیری
واقعاً یکی از بتتتیهای عتاق نسبت به ما (ایتان مقادورات ایان کشاور باود؛ باه هات حاال عاتاق
توانسته بود با کمک شتق و غتب ،مقدورات و ملزومات گ)
گ)

را قبل از شتوع گ)

و تاا پایاان

تا حاد بسایار مطلاوبی فاتاهم ک)اد؛ باه اصاوص در زمی)اه تاناک و ادوات و پشاتیبانیها و

تجهیزات هوایی و موشکی و در ااتیار گتفتن یک شابکه ااالعااتی همهگانباه ،یع)ای اساتفاده از
عکاهای ماهوارهای ،سیستم عکابتداری ااالعاتی .بتاورداری از این امکانات باع

شده بود

که همیشه بت حتکات ما ااالع داشته باشد .از اتفی ما هم درگیت تحتیمهاا و سیاساتهای دولات
موقت ،و بههمریختگی زمان ب)یصدر در مسائل سیاسی ،و تتورها بودیم که به دست م)افقین انجام
می گتفت؛ ب)ابتاین با تغییت راهبتد گ)

 ،یکی از رویکتدها حتکت به سمت تاک شابانه باود .در

مدت هشت سال دفاع مقدس در عملیات های که اگتا شده ،که بتای از آنها با موفقیتهاای صاد
در صد و بتای هم با درصدهای باال از پیتوزی بهتهم)د بوده و بعضی هم بهلحاظ کسب نتیجاه باا
موفقیت همتاه نبوده ،از ویژگیهای م)حصت به فتدی بتاوردار بودند .باه اقاتار کساانی (داالای-
اارگی که اابار گ)

عتاق علیه ایتان را رصد میکتدند ،این عملیاتها حاوی نکاات بادیل و

قابل توگه بسیاری بودند که در میان آنها ،آنچاه بایش از ویژگیهاای دیگات اودنماایی مینماود،
استفاده از شتایال تاریکی و تک شبانه بود که باه نحاو بسایار عاالی از ساوی رزم)ادگان اتاحای،
رعایت و اگتا میشد .حتی عتاقی ها نیز باه ایان موضاوع معتاتف بودناد و آن را از عوامال اصالی
پیتوزیهای ایتان میدانست)د.
حال با توگه به یافتههای تحقین و آنچه بتای محقان بعاد از تجزیاه و تحلیال یافتاهها در ساه
بخش کتابخانهای و اس)ادی ،پتسشنامه و مصاحبه مسلّم شد ،موارد زیت را شامل میشود:
 گبتان کمبودهای تجهیزاتی و آتشها؛ آثار روانی شب؛ -کاهش تلفات و ضایعات؛
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 بهتهبتداری از نقاب ضعف دشمن و استفاده از نقاب قوت اودی؛ ممانعت از بهتهبتداری دشمن از تواناییهایش؛ -ایجاد تعادل نسبی در توان رزمی؛

پیشنهادها
 .2یگانهای رزم به م)ظور پیشگیتی از شکستها و ناکامیها در عملیاتهای آی)ده تالش ک))د از
تجارب بهدستآمده در عملیاتهاای هشات ساال دفااع مقادس اساتفاده ک))اد؛ باه اصاوص
عملیاتهایی را که در آنهاا باا شکسات مواگاه شادهایم ،در مانورهاا بترسای و مطالعاه ک))اد
و با بهکارگیتی تک)یکها و تاکتیکهای م)اسب ،شایستگی اود را در رزمهای آی)ده افزایش
ده)د.
 .3میبایست تمام نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی را که در ارتباب با دفاع مقدس است ،فهتست ک)یم
و در ااتیار پژوهشگتان و محققین متبوب قتار دهیم.
 .2تجتبیات گ)

 ،امانتی است که به واسطه مجاهدت ها ،پشتیبانیهای متدمی و ریخته شدن اون

بهتتین گوانان این متز و بوم بهدستآمده است؛ ب)ابتاین ضتوری است مسائوالن و فتمانادهان
دفاع مقدس با محققاین اینگوناه موضاوعات ناهت)ها همکااری ک))اد ،بلکاه باتای مانادگاری
تجتبیات ،بهدنبال انتقال این تجارب به نسلهای گدید نظامی باش)د و در ایان راه حتمااً بتناماه
داشته باش)د و وقت بگ ارند.
 .9ثبت اس)اد و مدارک متبوب به عملیاتهای هشات ساال دفااع مقادس در کتابخاناههای متاکاز
آموزشی ،به صورت کتابهای متگع توصیه میشود.
 .5ایجاد سایتهای مختلف در ارتباب با عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس به صورت تخصصای
و تکهای شبانه موفن در متاکز آموزشی و دانشکدههای نظامی در سپاه پاسداران و ارتش؛
 .7انتشار نشتیههای مختلف ماهانه در ارتباب با عملیاتهای هشت سال دفاع مقادس ،باه اصاوص
تک شبانه در متاکز آموزشی توسال معاونتهای پژوهشی؛
 .6ااالعرسانی از توانم)دیهای همهگانبه دشمن و همچ)ین ااالعرسانی از نقاب ضاعف نیتوهاای
آمتیکایی به نیتوهای مسلح؛
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 .6بازنگتی ،تمتین و آموزش صفت تا صد رزم شبانه با استفاده از ف)اوریهای در ااتیار با توگه باه
نتااایجی کااه در بخااش نتیجااهگیتی بهدسااتآمده و بهاصااوص در زمی)ااه تتبیاات و آمااوزش
نیتوهایی که دارای پ) ،ویژگی بتگسته عاشورایی عمل کتدن ،مقاومت گسمانی باال ،مهاارت
در تیتاندازی شبانه ،مهارت در رزم انفتادی و اااعتپ یتی باال باش)د.
 .3تمتین و مانورهای آموزشی شبانه ،همچ)ین تمتینهای تاکتیکهای رزم شبانه توسال یگانهای
رزم در سطح آموزش های عمومی و تخصصی به شکل روش گاری پیش)هاد و با گدیت تیکید
میشود.
 .22یگان های رزم نسبت به تهیه و تیمین تجهیزات شبانه شامل انواع دوربینهاا ،ساالحها ،لبااس و
ادوات گ)

شبانه و تمتینهای تاکتیک های رزم شبانه با این تجهیزات با گدیت اقدام ک))د.

 .22متاکز آموزشی نسبت به اصالح آموزشهای عمومی و تخصصی در ارتباب با تمتینهاای رزم
شبانه و تاکتیکهای گ)

شبانه تدابیت گدی اتخاذ ک))د.
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