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Abstract 

The Operation Valfajre 8 (Dawn) or Fatahe Faw due to its role in the aspects of 
political, economic and military developments in the Holy Defense and for its 
political - national, regional and international equations can be analyzed from 
different aspects and dimensions. Faw regions was considered as one of the silent 
place on the war with regard to political, economic and military of Iran came to the 
attention of commanders. For this reason it was necessary to conduct operations 
with strategic goals and contributing to the outcome of the war. The operation of 
Fav (Valfajr 8) which has been operated after two operations by the name of Khyber 
and Badr, was the largest operation that the Guard Corps planned and implemented 
in the second half of 1364. Implementing a large military operation in this important 
region, needed for an exact planning, special engineering actions, special protection 
affairs and huge supporting and transporting. In spite of these, Islamic forces by 
following the element of surprise and all these important affairs achieved to 
objectives which were expected from the operation thanks God. 

This study is the result of a research, it is in terms of purpose applicable and 
terms of methodology relies on a descriptive - analysis. Data obtained from 
documents and resources study by using the tool taking notes of succession factors 
in Operation Valfajr 8, and according to the given the title of study were reckoned. 
Then the system was used to analyze the factors to look at. The result of this effort is 
to achieve a systematic model about the Operation of Valfajr 8. 

In this paper, issues such as data protection, privacy and perspective from the 
preserving of the traditions, also the element of surprise and management 
information system and its role in the results of this operation will be familiar. We 
hope that this article will open a new window to the readers that study the operations 
of the Sacred Defense by MIS and encourage them to complete such papers by 
writing articles for the other operations of the Sacred Defense. 

Keywords: Protection, Security, the Operation Valfajr 8, Element of surprise, System, 
Management Information System (MIS). 
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چکیده
 -یاسیس معادالت و مقدس دفاع تحوالت ینظام و یاقتصاد ،یاسیس ابعاد در کهی نقش لیدلبه فاو فتح ای 6 والفجت اتیعمل
 تلقی ( گ مسکوت م(اان از یکی فاو م(طقة. است لیتحل قابل مختلف یایزوا و ابعاد از داشته، یالمللنیب و یام(طقه ،یمل
 این. گتفت قتار گ(  فتماندهان توگه مورد زمانی بتهة آن در ایتان نظامی و اقتصادی سیاسی، شتایال به توگه با که شدمی
 والفجت)فاو فتح اتیعمل. کتدمی چ(دان دو را گ(  ستنوشت در مسثت و راهبتدی اهداف با عملیات انجام ضتورت لهئمس
 .کتد اگتا و یزیراتح 2279 سال دوم مةین در را آن سپاه، که بود عملیاتی ینتتبزرگ بدر، و بتیا اتیعمل دو از بعد  6

ااالعاتی ویژه و  اقدامات ااص مه(دسی، کار ،انجام عملیات گستتده و بزرگ در این م(طقه حساس، نیاز به اتاحی دقین
تون پ(جم نیاز به رعایت دقین اصول م(طقه و وگود س توگه به حضور دشمن در پشتیبانی و تتابتی س(گین داشت که با

مد رزم(دگان اسالم به حمداهلل با رعایت این مهم به اهداف  واصوص حفاظت در گفتار و اصل غافلگیتی بود ه حفاظتی، ب
 نظتعملیات دست یافت(د.

 -یحی  روش تحقین متکی به روش توصیف و ازهدف کاربتدی  به لحاظ، استپژوهشی  یاین تحقین که حاصل فعالیت
بتداری عوامل موفقیت عملیات گیتی از ابزار فیشاست(تاگی است. ااالعات مورد نیاز با مطالعه در م(ابع و اس(اد با بهته

حاصل این تالش رسیدن  اقدام شد.، احصا و با توگه به ع(وان، نسبت به تجزیه و تحلیل عوامل مسثت با نگاه سیستمی 6والفجت 
 است. بوده 6به مدل سیستمی عملیات والفجت 

و سیستم غافلگیتی در این مقاله با موضوعاتی از قبیل حفاظت ااالعات، حفظ سّت و رازداری از م(ظت احادی ، اصل 
تحلیل  بتایای نو اواهید شد. امید است این نوشته دریچه آش(اعملیات م کور  آن در نتای،ااالعات مدیتیت و نقش 

و تحتیت  م کورروی اوان(دگان عزیز باز و آنان را تتغیب به تکمیل مقاله  های مختلف دفاع مقدس پیشسیستمی عملیات
 .ک(دهای دفاع مقدس عملیات سایتمقاالت مشابه در 

 . MIS) مدیتیت ااالعات ، اصل غافلگیتی، سیستم، سیستم6حفاظت، تیمین، عملیات والفجت : هاکلیدواژه
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 مقدمه
ااک عتاق و در شامال الای، فاارس واقاع شاده  قسمتتتین گ(وبیدر  6م(طقه عملیاتی والفجت 

فارس در گ(وب فاو قتار دارد. ساحل ، اور عبداهلل در غتب و الی، روداانه اروند در شتق .است

باا نهتهاای متعادد باه  ،شتقی و غتبی روداانه اروند را نخلستان پوشانده است و سااحل دو ااتف

آباادان و بصاته قاتار دارناد کاه باا گااده  شوند. در شمال این م(طقه شهتهایمی اروند رود متصل

. همچ(این در ایان شاوندمیشهت فاو ماتتبال  هالقصت ببصته و ام -البحار، فاوهای استوآباد و گاده

ین عارضاه تاتمهممتعادد های ب(ادم(طقه دریاچه )کاراانه  نمک وگاود دارد کاه باا داشاتن سایل

؛ ب(اابتاین، زماین بااتالقی اسات ،باودن ارزنماک دلیلباه ،آید. در این محلمی حسابمص(وعی به

زار اسات دیگت این م(طقه نیز شورههای . زمیننیستامکان استفاده از ادوات زرهی به راحتی میست 

 .سازدمی تتدد وسایل نقلیه را با مشکل مواگه وشود می ت اثت بارش باران به شدت لغزندهبکه 

ردار بود که با وگود ضعف م(ابع تجهیزاتی بتاوهایی از ویژگی 6، م(طقه والفجت در مجموع

 . سااتمی و تسلیحاتی، انجام عملیات را بتای گمهوری اسالمی ایتان میست

در دشامن غاافلگیتی یکی از اصول مهام ، تیمین و حفظ رازداری در گفتار و اس(اد حفاظت

مساائل  . در ااول گ(ا  تحمیلای نیاز مسائوالن و فتمانادهان بات رعایاتاستهای نظامی عملیات

عملیاات  . رعایات اصاول حفااظتی درداشت(دااصی  تیکیدنظامی های حفاظتی در اگتای عملیات

ی که دشمن اوربه ؛پیش از آن پیشتفت دراور توگهی داشتهای عملیات در مقایسه با 6والفجت 

در شاد.  غاافلگیت کاامالًگوناه ااالعااتی از عملیااتی باه ایان وساعت کساب ک(اد و نتوانست هیچ

 ؛تجاارب عملیاات بادر الاف : بودنادماسثت دو عامال بسایار  6ریزی ماانور عملیااتی والفجات اتح

  .عملیات این ااصهای ویژگی و هاپیچیدگی ب 

 قطاع اورباه ،ایبت و بادر را در هاور الهاویزه نداشاتهای عملیاتهای اگت سپاه تجتبه گتانب

پیاتوزی ایان عملیاات نیاز تضامین ارائاه دهاد و  6توانست اتحی موفن بتای عملیات والفجت نمی

ای باود کاه فتماناده ساپاه گوناهااص ایان عملیاات باههای ها و ویژگی. پیچیدگیداشتکمتتی 

: کاار گتفتاه شاودهکل تجارب گ(ا  با ددر این عملیات بای»: پاسداران در گمع فتماندهان گفت

 . 262: 2269)اردستانی،  ..«.گ(  در آب و ،گ(  در دشت ،گ(  شهتی
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 ن مسئلهبیا
و ماسثت  ،نظامی یکی از عوامال مهامهای درعملیاتغافلگیتی حفظ ستّ و رازداری و رعایت اصل 

باه آن در هماه  توگهیبیای که گونهبه ؛ک((ده پیتوزی بتای نیتوهای مسلح هتکشور استتضمین

م و دنبال اواهاد داشات. در تااریخ صادر اساالناپ یتی بتای آن کشور بهها، صدمات گبتانزمی(ه

این مهم، موگب پیتوزی یا شکست  نکتدن همچ(ین در دوران دفاع مقدس بارها رعایت یا رعایت

اناد. در ه گ اشتهگبهه دو اتف شده که آثار و تبعات آن بت ضتوری بودن رعایت این اصول صحّ

، تااک(ون مقااالت 6های مختلف به اصوص عملیات والفجت زمی(ه موضوع دفاع مقدس و عملیات

کاه در آنهاا باه بترسای  اسات شاده های فتاوانی در این اصاوص م(تشاتو کتاب نگاشتهی متعدد

های موفن یا ناموفن پتدااته شده است. در واقع ااالعاات ماورد نیااز ایان زوایای مختلف عملیات

تیمال  درااورایان مسائله  اما ؛است آمدهدستبهبتداری از این آثار گتانقدر مقاله با مطالعه و فیش

ها با نگاه و تجزیه و تحلیل سیستمی، تاک(ون با درصد کمی مورد توگه یا ه بترسی عملیاتاست ک

 دقت محققین و نویس(دگان ارگم(د قتارگتفته است.

 ضرورت و اهمیت تحقیق
آیات، روایات و کاالم بزرگاان، ماا را  و رازداری در این موضوع و تیکید حفظ ستّ فتاواناهمیت 

دشمن را که از نقاب قوت و کلیادی  نداشتن و، غافلگیت شدن و آمادگیبا نگاهی ن کهبتآن داشت 

بترسای و تجزیاه و  بگیاتیم و باهع(وان یاک سیساتم در نظات به ،بود 6عملیات پیتوزم(دانه والفجت 

 ،هااروش، هاازیتسیساتم ،سیساتم احصاا تحلیل سیستمی گزء به گزء عوامل اصالی و ماتتبال آن و

، و در پایان با رویکاتد و تحلیال سیساتمی باه یاک مادل در ک(یماقدام شده انجام فتای(دو  هاشیوه

 .بتسیم 6عملیات والفجت  فتای(د

 نوع و روش تحقیق
 با توگه  .56: 226)حافظ نیا،  شوندب(دی میتحقیقات علمی بت مب(ای هدف و ماهیت روش، تقسیم

متاگعه به تارنماهاای ای(تتنتای در گیتی از اس(اد، م(ابع و به ای(که در این پژوهش از یک سو با بهته

رویکاتد  باا 6عملیاات والفجات  آن در تایثیتاساالم و  در تیمیناهمیت حفاظت و  نظت است نقش و

نتااای، حاصاال از پااژوهش در  ساوی دیگااتشااود و از تبیااین، توصاایف و تشااتیح   MIS) سیساتمی
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 -ایهادف توساعه نظات از تحقین حاضات ،بتداری استام(یتی قابل بهته -های مختلف دفاعیحوزه

ب(دی از حی  ابقه و است(تاگی است -سطح تحلیل، توصیفی به لحاظاین پژوهش  کاربتدی است.

ای و اساا(ادی اساات. ااالعااات مااورد نیاااز بااا اسااتفاده از اباازار و روش، متکاای بااه روش کتابخانااه

تمی عامل اصالی تحلیل سیسو با  است بتداری و متاگعه به تارنماهای ای(تتنتی گتدآوری شدهفیش

مدل شده اقدام و انجام فتای(دها و شیوه ،هاروش، ها، زیتسیستمهااحصا سیستم ،موفقیت در عملیات

 دست آمد.عملیات بهسیستمی 

 اهداف تحقیق
 یننو ارائه الگوییهدف از انجام این مقاله بترسی تخصصی یکی از علل موفقیت عملیات نظامی و 

با مطالعه این مقاله با موضوعاتی . است مختلفهای ا شکست عملیاتبتای بترسی عوامل پیتوزی ی

نگتش سسیتمی،  وغافلگیتی اصل  ،حفظ ستّ و رازداری از م(ظت احادی  ،حفاظت ااالعات مان(د

  اواهید شد. آش(ادر نتیجه حاصله عملیات م کور  هاسیستم ااالعات مدیتیت و نقش آن

 تعاریف اصطالحات

 حفاظت اطالعات .1
 لفین،سماا گاتوه) متاقبات و نگهاداری کااتدن و مصاونیت بخشایدن اسات: ندای لغدوی  مع

2267 :23.  

هایی اقداماتی که بتای تیمین ام(یّت و حفظ ااالعات در قبال تهدید تمام: معنای کاربردی

باه ااالعاات  گیتد و از دستتسی عامل غیتمجاازگاسوسی، اتابکاری و بتاندازی صورت می م ل

  .23: 2267 لفین،سم گتوه) ک(دگلوگیتی می

اقاداماتی کاه باه م(ظاور حفاظ و نگهاداری تیسیساات، اسا(اد و  هماه: معنای اصدطالحی 

ناشی  هایمدارک، اابار و ااالعات، پتس(ل، مخابتات و سایت موضوعات حیاتی کشور علیه اطت

اد و از دستتسای افات شاودانجاام میابیعای  هایاز گاسوسی، بتاندازی، اتابکاری، ستقت و اطت

 . 23: 2267 لفین،سم گتوه) ک(دغیتمجاز به موارد فوق گلوگیتی و ممانعت می

 



  MISابا رویکرد سیستمی  5در عملیات والفجر  فاظت و تأمین در اسالم و تأثیرآناهمیت ح

189 

 ادبیات پژوهش -

 خصوص حفاظت گفتار بیانات گهربار امیرالمؤمنین علیاع  در

حضتت علی)ع  در گ(  صافین  ک(د،میرزم ایفا  توان ینظت به نقشی که این مهم در ارتقا

کاا از هیچ سی(ه شما پ(هان بماند وآن را بیان و ظاهت نک(ید و باید این سخن در»: فتمای(دچ(ین می

أَّالَّ وَّ إِنَّّ لَّکُام  »... : ک(دشااص فوق را چ(ین توصیف می 52حضتت در فتازی از نامه . «شما نش(ود

ا بات عهاده مان بدانید حقى که شم» :«-عِ( دِی أَّال أَّح تَّجِزَّ دُونَّکُم  سِتّا إِال فِیحَّت بٍ، وَّ الَّ أَّا وِیَّ دُونَّکُم 

 96حضاتت در حکمات «. اساتار گ(ا ...  دارید، این است که چیزى را از شما مخفى ندارم، گز

ینِ »... : نمای(ادشااص فوق را چ(این تبیاین می الظَّّفَّاتُ بِاال حَّز مِ، وَّال حَّاز مُ بِاِگالَّاةِ الاتّأَِّ یِ، وَّالتَّّأیُبِتَّح صاِ

یشى به گوالن اندیشه و گوالن اندیشه به نگاه داشتن پیتوزى به دوراندیشى است و دوراند :ال یس تَّارِ

  .76: 65 ،  2229)مجلسی، « استار است...

 اهمیّت حفاظت اطالعات -

در ااول گ(ا   .نظاامی اساتهاای در عملیاتغاافلگیتی حفاظت ااالعات یکی از اصول مهام 

 تیکیادنظاامی ای هااگتای عملیات ایتحمیلی نیز مسئوالن و فتماندهان بت رعایت مسائل حفاظتی 

پایش از آن هاای به نسابت عملیات 6عملیات والفجت  کتدند. رعایت اصول حفاظتی درمی ااصی

گونه ااالعاتی از عملیاتی به این ی که دشمن نتوانست هیچاور به ؛پیشتفت دراور توگهی داشت

 6والفجات  شد. س(د زیت بخشی از دستورالعمل حفاظتی عملیات غافلگیت کامالًوسعت کسب ک(د و 

اباالغ شاد. ایان سا(د گاواه  متباوبهاای االنبیا ت(ظیم و باه قتارگاهاست که از سوی قتارگاه ااتم

فتماندهان نظامی باا دقات  ،که در اتاحی دستورالعمل حفاظتی عملیات استمسئله این روش(ی بت 

 ابااالغ تابعااههااای تمااام ابعاااد مختلااف موضااوع را بترساای و دسااتورالعمل اگتایاای آن را بااه یگان

 کتدند.می

 .شاودمای بتگ ابالغ 26پیوست در  23همتاه  بتگ اتح حفاظتی م(طقه مانور 5به پیوست »

 االگتاست:در این رابطه موارد زیت الزم

ب(ابتاین الزم است با مطالعه دقین  ؛سطح فتمانده قتارگاه تهیه شده است دستورالعمل حفاظت در .2

سه با حضور مسئوالن متبوب، دستورالعمل اگتایی را آن و بح  در گلهای پیوست اصل اتح،

 متبوب ابالغ ک(ید.های ها و واحدبتاساس آن تهیه وبه یگان
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بلکه موارد متباوب باه  گیتد،قتار ها واحدها و یگان و در ااتیار شود کل دستور نباید عی(اً تک یت .3

ان، هماتاه باا دساتورالعمل هت واحد همتاه با دستورالعمل اگتایی آن واحد و موارد به هات یگا

 اگتایی آن به یگان متبوب ابالغ شود.

و بت حسن اگاتا و پیگیاتی ماوارد  تعیین شودموارد ابالغی  تیمی بتای نظارت بت اگتای صحیح .2

 متبوب نظارت ک(د.

حفاظت ااالعاات ارساال  -تمامی اقدامات اود را درباره این اتح به قتارگاه ااتم ای ازنسخه .9

 . 255: 2262ختاری و همکاران، )م «ک(ید
 

 رازداری .2
 رازداری و اهمیت آن از منظر احادیث الف 

ت(ها بااش باه ساتّ ااود و مساپار آن را باه : «ال تودعه حازما فیزل و ال گاهال فیخون انفتد ستّک و»

 دار و باهیع(ی ساتّ ااود را نازد ااود نگاه ؛پا ایانت ک(د ،پا بلغزد، و نه به نادانی ؛دوراندیش

کا اظهار نکن از بتای آنکه اگت به دانای دوراندیشی بسپاری، ممکن است بلغزد و باه کسای هیچ

احتمال لغازش و  ،زیتا متد هتچ(د دانا و دوراندیش باشد ؛اظهار ک(د که مفسده بت آن متتتب شود

از آن او ایانت و اظهاار ک(اد باه ماتدم و بااکی  ،رود و اگت به نادانی بسپاریسهو و اطا در او می

 . 232: 2277 ،آمدی)نداشته باشد 

، ااواه ه حدی است که افشای آن بتای هاتکاتوان گفت اهمیّت حفظ ستّ بدر توضیح می

و  داردزیتا امکان لغزش افتاد دانا همواره وگود است؛ دانا و ایتاواه باشد و اواه نادان نهی شده 

راحتای اساتار ه و افتاد نادان ب شودمیآشکار و باع  آسیب به آنان  در صورت لغزش ستّ افتاد را

 ک((د.بتمال میمتدم را 

تاو  ،پا هتگاه او را فاش ک(ی ؛ستّ تو اسیت تو است: «ستّک اسیتک فان افشیته ستت اسیته»

 باشی و تتسی که مبادا ضتر و مفسده بت آن متتتب شود زیتا همیشه در فکت آن ؛گتدیاسیت او می

  .232: 2277آمدی، )
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 فرهنگ رازداری گسترش ب 

ها راز سای(هبات رازداری، بیاان آفاات کشاف االساتار و  تیکیاد، های گفتاریحدودیتقتار دادن م

، همگای از وگاود ده اساتشباره حفظ استار ارائه مختلف درهای که در روایات با بیانای هتوصی

دور از ادب و  ،گوی(ادپاتوا ساخن میی که باز و بایافتاد دهد.می فته(  رازداری در اسالم ابت

قفال و هاا دهان اسالم کوشیده اسات باتای هماه ،تتاند و به تعبیت سادهفته(  اسالمی معتفی شده

 اماام صاادق)ع  ک(د و این فته(  را گستتش دهد. در حدی ی عتضهب(دی از گ(ا تعهد و تدبت 

 ایاتگفتااری را رعهای کاه محادودیت اسات، باین شاما کسای آنگاه که مطلع شدید: فتمایدمی

از  ،اش بتوید و با نصیحت بکوشید او را از این عادت باز داریاد. اگات قباول نکاتدک(د به اانهنمی

اقادام ک(یاد و باا لطافات  ،شا(وی دارددارد و از او حاتفمای اتین کسی که این فتد او را بزرگ

دابیت را گونه که در مورد اماور مهام اودتاان تماام تاتالش ک(ید تا این مهم بتآورده شود و همان

ه ک(یاد. اگات او که اواسته من از شماست نیز از تدابیت ویژه استفاد مسئلهاین ، درباره بتیدمی کارهب

  و گایی نقل نک(ید. دارید؛ وگتنه سخن او را پ(هان پ یتفت، چه بهتت

دار راز دیگاتان ر و اماناتت(هاا رازدااواهد که نهمی از یاران اویش )ع بدین سان امام علی

  .333: 2232)کلی(ی، ، بلکه در گستتش فته(  رازداری بکوش(د (دباش

در بی(ش اسالمی انسان موظف است زمامدار زبان اود باشد و آن را با شدّت و دقّات درب(اد 

زباان تتبیات « اللسان سبع، ان الّی ع(ه عقات»: فتمایدمی 72م(ان علی)ع  در حکمت سکشد. امیتالم

  .952: 2267)دشتی، گزد! می ،هایش ک(یای است که اگت رنشده، درّنده

: «لسان العاقال وراء قلباه، قلاب االحمان وراء لساان»: فتمایدمی 92در حکمت در بیانی دیگت 

  . 952: 2232کلی(ی، )زبان عاقل پشت قلب اوست و قبل احمن پشت زبانش قتار دارد 

مشاورت و فکات و ن آور است که عاقل زبانش را بدواز سخ(ان ارزشم(د و شگفتی سخن این

پا زباان عاقال  ؛گوید، بدون فکت و دقتاحمن هتچه بت زبانش آید می ، اماسازدس(جش رها نمی

 گیتد.می از قلب او و قلب احمن از زبان او فتمان

 رهبتان دی(ی اسالم است و تیکیدنظت و  مدفته(  رازداری و مهار زبان یکی از اصول عمده 

به درستی که امت ما زیت پتده اسات : فتماید. امام صادق)ع  میدانکتدهنکوهش  را سختنقض آن 

. ، اادا ااوارش ک(اد. هتکه پتده آن را به زبان بدردوسیله پیمانی که ادا گتفته روپوش داردهو ب
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شاوند. مای شود که موگب معتفای اودشاان و ماامی تشکیلهایی در مسجد حلقه: فتمودهمچ(ین 

نداریم. من سعی بت پوشیده داشتن ااالعات ااود ای ها هم با آنان رابطآنان )عمالً  از ما نیست(د و م

گوی(اد اماام آنان به مان میادا استارشان را آشکار نماید.  .ده(دمی دارم ولی آنان راز ما را بت باد

که از من پیتوی ک((د امام نیساتم. چاتا باا اسام مان  ! من گز بتای کسانی ، ولی قسم به ادا)ولی 

دارند؟ قسم به ادا ! اداوند بین مان و آنهاا را در یاک نمی (د؟ آیا زبان از اسم من بازک(می تملن

  .232: 2232)کلی(ی،  ک(دنمی اانه گمع

شود و انساان در فته(  دی(ی ما هتکا امانتدار معتبتی باشد، استار بیشتتی به او سپتده می

های دقیقای را در گفتاار و رفتاار ودیتگیتد و باید محدهمواره در این باره مورد آزمایش قتار می

شدت بخیل باشد. امام کاظم)ع  باه ه ضتوری بغیتهای رعایت ک(د. در افشای راز و اتح صحبت

آن را از دسات دیگات  یتاواناگت در این دست چیازی داری کاه می: فتمایدیکی از یاران اود می

نت را حفظ کن تاا عزیاز باشای و ااود را زبا: فتمایداین کار را انجام بده. در ادامه می ،پ(هان ک(ی

پا ااود را از ایان ضاایعه  ؛شویاسیت متدم )از اتین سپتدن رازت به آنها  قتار مده که اوار می

  .67: 2232دور دارید )کلی(ی، 

آوری اابار دشمن فتساتاد سعد ابن ابی وقاص را دنبال گمع)ص  در گ(  احد پیامبت اکتم

در هماین غازوه  .به من ابت بده ،ی که دشمن عزم حمله به مدی(ه دارداگت مطلع شد :و به او فتمود

 فتماید و به وی یاادآورمی مور ااالعاتی دیگت اویش حباب ابن م( ر نیزیمشابه این توصیه را به م

وقتای  .، مگات بگاویی دشامن را انادک دیادمرش نادهیک از مسلمانان به من گزاشود نزد هیچمی

به من هم : ، حضتت فتمودو تجهیزات آنان ارائه کتد افتاد (ی بت ک تتمب حباب ابن م( ر گزارشی

را بسا(ده و بهتاتین وکیال اسات  اادای ماا .از ایشان چیزی بازگو مکان .همین اابار رسیده است

  .326: 2267)واقدی، 

 1سیستم اطالعات مدیریت .3
 ،تی بتعهاده داردعملیااهاای ک(تاتل و بازساازی ااالعاات را از محیال ااالعاات مادیتیت سیستم

ریازی اتخااذ تصامیم، بتناماه باتایها، ااالعاات الزم را به نحوی که با سازماندهی و انتخاب داده

 

1- Management Information System 
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مبت(ای بات رایاناه اسات  در حقیقت دانشی سیستم ااالعات مدیتیت .سازدمی وک(تتل مدیتان آماده

: 2232ین هاشامی، حسا) دهادمای کاربتان درااتیارشان قتارهای اواسته بتاساسکه ااالعات را 

233.  

 تعریف سیستمالف  

های معین، به هم وابساته یاا ماتتبال ویژگی باای از اگزا و روابال میان آنهاست که سیستم مجموعه

  .62: 2376ده(د )هال وفاگن، شان یک کل را تشکیل میشوند و این اگزا با محیالمی

تیتی باتای کساب اهاداف یمادهاای ، ایجاد همااه(گی میاان تالشهدف هت سیستم سازمانی

(دات و . در واقع هدف مطالعه سیستم باید چیزی بیش از اقدام صتف به مطالعاه مساتسازمانی است

اگازا و  ، تعامالهامشای، االاوری کاه فلسافه وگاودی، اهادافباه ؛های سااده باشادارائه رویاه

 آورد:مدیتیت در چارچوب سازمان را در بتگیتد و نتای، زیت را به بار های نظتیه

 .ااالعات صحیح را در زمان م(اسب در ااتیار فتد م(اسب قتار دهد .2

 .شود اتمها گیتیبه افزایش ضتیب اامی(ان در تصمیم .3

 .دشوکار در زمان حال و آی(ده های موگب افزایش ظتفیت پتدازش توده .2

 .آور را ایجاد ک(د. توان انجام کار سود9

 . 733: 2233 و حسی(ی، محمودیان) و ستمایه شودوری افتاد ایش بهتهموگب افز .5

 عناصر سیستمب  

نام(اد و ایان مای «سیستماتده»اند که آنها را تت تشکیل شدهچککوهایی از سیستمها سیستم اغلب

 دیگاتی تقسایمهای سیساتمبه اتده ،نیز بت حسب سطح ااص تجزیه و تحلیل اودها سیستماتده

 شوند.می
گعباه  .ناامیممای «گعبه سیاه» آن را ،ده(ده سیستم را ش(اسایی ک(یمتشکیل اگت نتوانیم ع(اصت

شا(ااته نشاده  کامالًکه  است یک سیستم ده(دهتشکیلهای سیاه شامل ع(اصت ضتوری اولیه یا اتم

، ع(اصات وظایف اساسی آن را بت عهده دارناداز سیستم که هایی ، بخشست. با نگتشی کارکتدیا

ده(ده سیستم یا تشکیلهای همان بخش، ند و با نگتشی ایستا ع(اصت هت سیستمشومی سیستم قلمداد

 شااوندمی، اتوگاای و بااازاورد فتای(ااد، تم هساات(د کااه شااامل چهااار گاازء ورودیسیساا یاگاازا

 . 733: 2233 و حسی(ی، محمودیان)
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ورودی همان نیتوی محتکه سیستم است که نیازهای : 2های خام ها ادرونداد، دادهورودی

م اال مااده، نیاتوی انساانی، محصاول، ااالعاات و غیاته  بتایک(د. لیاتی سیستم را بتاتف میعم

هاای سیساتم های یک سیستم هست(د. ورودی یک سیستم ممکان اسات از اتوگیهمگی ورودی

 دیگت تیمین شود.
 

 های سیستمانواع ورودی

ایی کاه هاورودی: هم پیوسته، زوجی مستقیم، متصل ه ای ابهزنجیرهای ورودی

. ش(اسایی ال هست(دمتتبای همستقیم و زنجیت اوربهنظت  مد، با سیستم اتوگی سیستم دیگتی هست(د

آن باه  فقدانک(د زیتا نمی ایجاد تحلیلگتآسان است و مشکل زیادی بتای ها مطالعه این ورودی و

 شود.می ستعت احساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  81: 1358زاده، اقربانی پیوستههمیا بهای هزنجیرهای ورودی -1نمودار 

 

 

1- In Puts 

 سیستم   
 

 
 

 بازخوردج

 خرده سیستم  
 

 
 

 بازخورد

 ورودی یندافر خروجی

 ورودی یندافر خروجی
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هاای ااود را از میاان اتوگیهاای ، ورودیدر این حالت سیستم: های تصادفیورودی

 .ک(دهای گوناگون موگود انتخاب میسیستماتده

ده(اده بخشای از اتوگای یاک سیساتم اسات کاه بازاورد نشان: های بازخوردورودی

ت میان وضع مطلوب ده(ده تفاو. بازاورد اغلب نشانشودورودی به همان سیستم وارد میع(وان به

  .هدف  و وضع موگود )عملکتد واقعی سیستم  است دستیابی به)

هاای سیساتم ورودی فتای(اددر  :1هدا  اخانه پردازش، تجزیه و تحلیدل داده  فرایند

 ممکن اسات توساال عاواملی م ال انساان، فتای(دشود. این های سیستم میسیستم تبدیل به اتوگی

آالت و... صورت گیتد. ه(گامی که نحوه این تبدیل بتای تحلیلگاتان مشاخص تک(ولوژی، ماشین

ها، تعیاین و ش(اساایی فتای(اداغلب به علات پیچیاده باودن  ؛ اماگوی(د« گعبه سفید»را  فتای(د ،باشد

ع(اوان  ها را باهفتای(ادبخشی از ایان  ،اور که قبالً اشاره شدپ یت نیست و همانامکانآنها  تفصیلی

  گیتند.در نظت می« گعبه سیاه»

تغییات و تبادیل  فتای(ادها حاصال اتوگی :2ابرونداد، اطالعات یا ستاده خروجی 

 . هست(د مان(د ااالعات، محصول، ماده، ادمات و...
 

 هاانواع خروجی

شاوند. هادف هماه های دیگات مصاتف میاور مساتقیم توساال سیساتمهایی که باهاتوگی

 داک ت رساندن این نوع اتوگی است.ها به حسازمان

 گیتد.هایی که در متحله بعد توسال همان سیستم مورد استفاده قتار میاتوگی

بلکاه گازء  نیسات،های دیگات قابال اساتفاده که بتای ااود سیساتم یاا سیساتمهایی اتوگی

 ضایعات سیستم و دورریخت(ی است. 

م ارتباای اسات کاه در آن گیتناده بازاورد نوعی بتگشت پیا: 2ک(تتل  )مکانیسم بازخورد

هاا باه فتسات(ده امکاان دهاد. ایان پیامعامدانه به پیام فتست(ده واک(ش نشان میعامدانه یا غیت اوربه

های سالم ارتبااای باازاورد را دهد تا وضعیت ارتباای اود را با مخاابانش ارزیابی ک(د. نظاممی

 

1- Process 

2- Out Puts 

3- Analysis 
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  .623و  622: 2233، و حسی(ی انمحمودی)ک((د غ(یمتی بتای اصالح اود قلمداد می

دهاد و ساپا مای تبادیل انجاام فتای(د، روی آنها گیتدها را از محیال بیتونی میدهسیستم دا

  .93: 2232هاشمی، ) گتداندتوگی اود را به محیال بیتونی بت میا
 

  2نگرش سیستمیج  

نظتگتفتن کل آنها  در ها باپدیده، نگتش سیستمیرویکتد سیستمی مفهوم سیستم است. در  اساس

ها ارتبااب باین اگازای متشاکله سیساتم نیاز هشوند و عالوه بت در نظت داشتن کلیّت پدیدمی بترسی

 یعبارت دیگت، یک موگود، شخصیت و کلیّتی دارد که با تجمع اگزاگیتد. بهمی مورد توگه قتار

  . 56: 2232هاشمی، ) آن متفاوت است

 تفکرسیستمید  

)رضاییان، آید می شماربه ابیعی به م ابه یک سیستم،های تای مطالعه پدیدهنگتش گدیدی ب نحوه

2267 :32 . 
 

 قوانین تفکر سیستمیهد  

 هتگز نباید شتایال محیطی را ستزنش کتد. 

 ؛وقایع روی بت تمتکز گای به تغییتات الگوی دریافتن 

 ؛همبستگی رابطه گای به معلولی و علت رابطه بتاساس تفکت 

 ؛سیستم متز صحیح تعیین 

 ؛استاتیک تفکت گای به دی(امیک تفکت 

 ک((دمی مقاومت هاسیاست بتابت در اگتماعی هایسیستم. 

 اگزا؛ بین تعامل چگونگی به سیستم عملکتد بستگی 

 7: 2266 )مختاری، کتد توگه ،است ضتوری پاسخ دریافت بتای که مهلتی به باید . 

 

 تجزیه و تحلیل سیستمو  

های مختلااف سیسااتم و آگاااهی از چگااونگی عملکااتد اگاازای ت گ(بااهعبااارت اساات از شاا(اا

دستیابی باه مب(اایی گهات  به م(ظورده(ده آن و بترسی نحوه و میزان ارتباب بین اگزای آن تشکیل

 

1- System Approach 
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 تت.اتح و اگتای یک سیستم م(اسب

اناد، کاه باه یکادیگت هاا نیاز تعتیاف کتدهای از روشدر یک ساازمان، سیساتم را مجموعاه

ای از ها نیز اود مجموعهشود. روشند و با اگتای آنها، قسمتی از هدف سازمانی محقن میاوابسته

تاوان باه تایمین هادف نهاایی ساازمان های مختلف انجام کار هست(د که با استفاده از آنهاا میشیوه

 کمک کتد.

از یک رشته عملیات و متاحلی که بتای اگتای کل یا قسمتی از یاک  عبارت است: روش

 شود.م انجام میسیست

 )زارعاای اساابگتانی، اساات از تشااتیح گزئیااات و نحااوه انجااام دادن کااار عبااارت: شددیوه

2233 :36.  

 یغافلگیر اصل .4
 یغافلگیر تعریفالف  

 نتیجاه در. باشاد نداشاته را آن انتظاار کاه اسات مکانی و زمان در دشمن به زدن ضتبه، یغافلگیت

 اصال ایان رعایات مهام آمادگی نداشتن است. علت به دشمن دفاعی در سیستم پیدایش آشفتگی

 . 227: 2262فتقانی، ) است آف(دک((ده نیتوهای بتای

 ایرودااناه از عباور. شادمی محساوب عملیات این اصلی وگهغافلگیتی  تاکتیکی، گ(به از

 اماا ؛بود ناممکن امتیغافلگیتی  بدون دشمن تیت و دید زیت یک کیلومتت حدود عتض با اتوشان

 از بعد حتی که بود عمین قدری بهغافلگیتی  این. شد محقن امت این هوشم(دانه و م(اسب احیات با

 کاه بودناد نکاتده باور بع  ارتش عالی فتماندهان نیز فاو اشغال و اروندرود از سپاه نیتوهای عبور

 باه امات هماین و نادبود متمتکاز شالمچه گبهاه بات همچ(ان و است م(طقه این از ایتان اصلی تالش

 پیشای(ه .ک((اد مساتحکم ارونادرود ساوی آن در را اود مواضع تا داد را اگازه این اسالم نیتوهای

 هاایگ(  تااریخ در کهان ایریشه گ( ، شدهپ یتفته اصول سایت مان(دغافلگیتی  اصل تاریخی

 دیاد معتض در اصل این کارگیتیبه از روش(ی تابلوهای نیز  ص)اکتم پیامبت هایگ( . دارد دنیا

 مسلمان ملت مقدس دفاع و دوم و اول گهانی هایگ(  که همچ(ان ؛داده قتار نظامی پژوهشگتان

 باتای  ص)اکتم پیامبت ایبت، پیکار در. است نبتد میدان در اصل این از هاییگلوه از ستشار ایتان،
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 حتکت گیعر م(طقه سوی به ابتدا سازد، بیتون یهودیان ذهن از را ایبت م(طقه به حمله احتمال آنکه

 شابانه و داد حتکات ایبات ساوی باه ساتعت باه را اویش قوای عمده م(اسب، فتصتی در و کتد

 دیدن با شدند اار  قلعه از که یهودیانی بعد، روز صبح که گایی تا کتد محاصته را آنها هایقلعه

 یهودیاان زیتا ،است زمان درغافلگیتی  از اینمونه قتیظه ب(ی گ(  .کتدند تعجب بسیار مسلمانان

 نام(اسب گوّی شتایال و زیاد استگی دلیلبه اسالم، نیتوهای که دادندنمی احتمال هتگز قتیظهب(ی

 زماان لحااظ از و ده(د قتار تهاگم مورد را آنها احزاب، گ(  پایان از پا بالفاصله هوا ستدی و

 و عااالى آمااوزش (اادهدهاناشااان تاهااگاام، ناوع ایان در ماسالمااناان ماوفاقایات .ک((د غافلگیت

 .است استوار و نیتوم(د هاىارتش ویژگى تتینمهم بود که کامل پا یاتىااااعات

 العَّادُوَّّ فَّااِنَّّ الصُّلحِ؛ اَّلَّبِ فی عَّدُوِّکَّ مُقارَّبَّةِ مِن الحَّ َّرِ کُلَّّ الحَّ َّرَّ»: فتمای(د)ع  میصادق امام

 دشمن، گاه زیتا باش؛ بتح ر سخت او از دشم(ت، با صلح از عدب :«بِالحَّزمِ فَّخُ  لِیَّتَّغَّفَّّلَّ، قارَّبَّ رُبَّّما

 باه بی(اىااوش و بااش محتاب و دوراندیش پا سازد؛ غافلگیتت تا ک(د،مى نزدیک تو به را اود

 . 569: 2267شهتی، ری محمدی) کن متهم را دشمن
 

 درکالم وحیغافلگیری اهمیت ب  

 أَّن  گُ(ااحٌ عَّلَّای کُم  فَّلَّای اَّ ال ایَّر ضِ فِای ضَّتَّب تُم  ذاإِ وَّ»: فتمای(داداوند در سوره مبارک نساء می

 باه چاون و «:مُبی(اً عَّدُوًّا لَّکُم  ال کافِتینَّ کانُوا إِنَّّ کَّفَّتُوا یَّف تِ(َّکُمُ الّ ینَّ أَّن  اِف تُم  إِن  الصَّّالهِ مِنَّ تَّق صُتُوا

را  نمااز کاه نیسات شاما بات ىگ(ااه ،ساازند گتفتاار را شما کفار که دارید آن بیم و رویدمى سفت

 . 222 /ءنسا)شمای(د  آشکار دشمن کفار چون بخوانید، شکسته

جَّدُوا فَّاِذا أَّس لِحَّتَّهُم  ل یَّی اُ ُوا وَّ مَّعَّکَّ مِ( هُم  اائِفَّةٌ فَّل تَّقُم  الصَّّالهَّ لَّهُمُ فَّیَّقَّم تَّ فیهِم  کُ( تَّ إِذا وَّ»  ساَّ

 وَّدَّّ أَّس لِحَّتَّهُم  وَّ حِ  رَّهُم  ل یَّی اُ ُوا وَّ مَّعَّکَّ فَّل یُصَّلُّوا یُصَّلُّوا لَّم  أُا تى اائِفَّةٌ ل تَّی تِ وَّ وَّرائِکُم  مِن  فَّل یَّکُونُوا

 إِن  عَّلَّای کُم  گُ(ااحَّ ال وَّ واحِادَّهً مَّی لَّةً عَّلَّی کُم  فَّیَّمیلُونَّ أَّم تِعَّتِکُم  وَّ أَّس لِحَّتِکُم  عَّن  تَّغ فُلُونَّ لَّو  کَّفَّتُوا الَّّ ینَّ

 لِل کاافِتینَّ أَّعَّادَّّ اللَّّهَّ إِنَّّ حِ  رَّکُم  اُ ُوا وَّ أَّس لِحَّتَّکُم  تَّضَّعُوا أَّن  مَّت ضى کُ( تُم  أَّو  مَّطَّتٍ مِن  أَّذىً م بِکُ کانَّ

 یکبااره هماه ،بخوانى گماعت نماز بخواهى و باشى آنان بین پیامبت اى تو اود چون و «:مُهی(اً عَّ اباً

 سجده چون و بتگیتند اویش اسلحه و بایست(د نماز به با تو م(ینمس از اىعده بلکه نایست(د، نماز به

 تاو باا بیای(اد و انادنخوانده نماز که دوم اایفه .بایست(د شما ست پشت و ک((د تمام اود نماز کتدند

 ایلاى کفتناد، بیمارى دچار که آنها چون، باش(د داشته اود با اویش اسلحه حتماً و بخوان(د نماز
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اااات هبا اگات بله .بتازند شما بت یکباره و شوید غافل اود باروب(ه و اسلحه از شما دارندمى دوست

 کاه شتای به بگ ارید، اما زمین را اسلحه توانیدمی ،بود دشوار بتایتان اسلحه حمل بیمارى یا باران

 اساات کاتده آماااده اوارک((اده عاا ابى کاافتان بااتاى اادا کااه ندهیاد دساات از را ااود احتیااب

 . 223 نساء/)

الهَّ فَّایَّقیمُوا اا مَّای نَّ( تُم  فَّاِذَّا گُ(ُوبِکُم  عَّلى وَّ قُعُوداً وَّ قِیاماً اللَّّهَّ فَّاذ کُتُوا الصَّّالهَّ قَّضَّی تُمُ ذا»ِإ  إِنَّّ الصاَّّ

 چاه و ایستاده چه حال هت در کتدید تمام را نماز چون و «:مَّو قُوتاً کِتاباً ال مُس مِ(ینَّ عَّلَّى کانَّت  الصَّّالهَّ

 پاا - اسات ااوف حالات مخصاوص شکساته نماز این -آورید یاد به را ادا پهلو به چه و افته

 معاین اوقاات در ماسم(ین بایاد کاه است واگبى نماز که بخوانید تمام را نماز شدید ایمن که همین

 . 222 نساء/) ده(د انجام

 1عملیات اطالعاتی .8
شاده باتای اقدامات انجاام» :شودمی فااست که به دو تعتیف اکت تعاریفی ارائه شده عملیاتاین  از

 . 35: 2233احماادی، )اان« گیاتیهاای ااالعااتی و تصامیماثتگا اری یاا دفااع از ساامانه ؛نفاوذ

کارگیتی یکپارچه گ(ا  الکتتونیاک، ه.. ب.»: است در گای دیگت این عملیات چ(ین تعتیف شده

یت عملیات، هماتاه باا پشاتیبانی ویاژه و روانی، فتیب نظامی و ام( ی، عملیاتاعملیات شبکه رایانه

اساایت کااتدن نیااتوی انسااانی دشاامن و  ،هااای وابسااته بااتای نفااوذ، شکسااتن، تختیاابقابلیاات

  .36 :2233احمدی، اان)« حال که از اودمان حفاظت ک(یم...های مستقل در عین گیتیتصمیم

صااادی، هااای متبااوب بااه وضااعیت گغتافیااایی سیاساای، اقتمجموعااه دانساات(ی» :اطالعددات

 تتابتی، ارتبااات و وضعیت نظامی یاک یاا چ(اد کشاور، کاه بات پایاه ف(اوری، اگتماعی، علمی و

 دشاومی هاای نظاامی الزم باتای ت(ظایم رواباال ااود باا ایان کشاورها تهیاهمشی و اتحآنها اال

  .2: 2265)متادیان، 

جااارب شااده و تاز تعتیااف ارائااه .ایاان ااالعااات شااامل ااالعااات رزماای و اسااتتاتژی اساات

رزم و نهایتاً شکست و پیتوزی هات  توان یارتقا که شودواقعیت است(باب می های گ شته اینگ( 

زیتا در فتآی(د چ(این اقادامی عاالوه بات آگااهی  ؛دارد عملیات نظامی با این مهم ارتباب ت(گات( 

 

1- Information Operation 
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ی دشامن نسبت به تتتیب نیاتو فتماندهان و مدیتان ،گوی و وضعیت زمینفتمانده نسبت به شتایال

در ساطح )تتکیب، گستتش، استعداد، سازمان، تاکتیک، شایستگی رزمی، آموزش، لجساتیک،...  

 22 اطباه در فاتازی از )ع بت این مب(ا حضتت علی .ک((درزمی و راهبتدی اشتافیت کامل پیدا می

ی طَّانَّ قَّاد أَّ» فتمای(اد:می در راستای ااالعات راهبتدی این شااص چ(ین گَّمَّاعَّ حِز بَّاهُ وَّ  ال وَّ إِنَّّ الشاَّّ

آگاه باشید که شیطان حازب ااود  «:اس تَّج لَّبَّ اَّی لَّهُ وَّرَّگِلَّهُ وَّ إ نَّّ بَّصِیتَّتی لَّمَّعى مَّا لَّبَّّس تُ عَّلى نَّف سِی

 همان بصیتت دیتین ه(وز هم با من است ت.را گتد آورده و سواران و پیادگانش را بسی، کتده اس

  .27: 2267دشتی، )

ار مِ »: فتمای(ادااالعات رزمی در گای دیگات مای این شااص در سطحاصوص توگه به  در

  . 93: 2267دشتی، ) «...هاى میدان نبتد را زیت نظتگیتو تا دورتتین کتانه «:ق صَّى ال قَّو مِأَّبِبَّصَّتِک 

تَّابَّ إِلَّایَّّ مَّّا بَّع دُ فَّاِنَّّ عَّی (ِای بِاال مَّغ تِبِ کَّاَّ.. .»: فتمای(دااالعات راهبتدی این شااص میدرباره 

مِّ ال أََِّّنَّاسٌ مِن  أُوُگِّهَّ إِلَّى ال مَّو سِمِ  نَّّهُأَّیُع لِمُ(ِی  امِ، ال عُم ایِ ال قُلُوبِ،الصاُّ مَّاعِ، ال کُم اهِ ال یَّه لِ الشاَّّ ارِ، یَّسا  ب صاَّ

یَّح تَّلِبُونَّ الدُّن یَّا دَّرَّّهَّا بِالادِّینِ وَّ ِِال بَّااِلِ وَّ یُطِیعُونَّ ال مَّخ لُوقَّ فِی مَّع صِیَّةِ ال خَّالِنِ وَّ ال حَّقَّّب مسُونَّبالَّّ ِینَّ یَّل 

پا از یاد ادا و درود؛ همانا میمور ااالعاتی من در شام باه  «:ب تَّارِ ال مُتَّّقِینَّالَّا یَّش تَّتُونَّ عَّاگِلَّهَّا بِآگِل 

متدمای کاوردل،  ؛آی(ادمن ااالع داده است که گتوهی از متدم شام بتای متاسم ح، باه مکاه می

گوی(د و ب(اده را هایشان نابی(ا، که حن را از راه باال میدر ش(یدن حن ناش(وا، و دیده هایشانگوش

و دنیا را به بهای ساتای گاوداناه فتوش(د ، دین اود را به دنیا میبتنددر نافتمانی از ادا، فتمان می

  . 269: 2267دشتی، )اتند نیکان و پتهیزکاران می

تَّع مِل  مَّاعَّ »: فتمای(ادعملیاات چ(این تبیاین مایحضتت نقش ایان شاااص را در موفقیات  اِسا 

ها را در مورد دشامن ماورد توگاه امکانات و فتصت «:عَّدُوَّّکَّ مُتاقِبَّهَّ اإلِم کانِ وَّان تِهازِ ال فُت صَّهِ تَّظ فُت

  .233: 2277آمدی، ) قتار ده تا بت او پیتوز شوی

 

 1تأمین .6
ی یایا ا غافلگیتی، گاسوسی، اتابکاری، عملیات تیمین عبارت است از حفاظت در مقابل عملیات

  . 36: 2233)اان احمدی، ...بانی دشمنو دیده

 

1- Acquisition 



  MISابا رویکرد سیستمی  5در عملیات والفجر  فاظت و تأمین در اسالم و تأثیرآناهمیت ح

171 

 گیاتی از ایان شاااصدر شاهت مدی(اه در اصاوص بهاته 7در فاتازی از اطباه علی)ع  حضتت 

لَّ إِ»... : فتمای(دمی بُعِ تَّ(اامُ عَّلَّاى اُاولِ اللَّّاد مِ حَّتَّّاى یَّصاِ لَّی هاا اَّالِبُهاا وَّ یَّخ تِلَّهاا وَّ اللَّّهِ الَّ أَّکُاونُ کَّالضاَّّ

شوم که دشم(ان ناگهاان به ادا سوگ(د! از آگاهی الزم بتاوردارم و هتگز غافلگیت نمی «:راصِدُها

  . 29: 2267)دشتی،  ...دستگیتم نمای(دمتا محاصته ک((د و با نیتن  

اعزامای  لشکت فتماندهان ،شتیح بن هانی بن نصت حارثی و اطاب به زیاد22 حضتت در نامه

وَّاگ عَّلُاوا .. .»: فتمای(ادمای ع(وان یک دستورالعمل چ(ین ابالغ بااین شااص را  ،بتای نبتد با شامیان

 وَّاع لَّمُوا لَّکُم  رُقَّباءَّ فِی صَّیاصِی ال جِبالِ، وَّ مَّ(اکِبِ ال هِضابِ، لِئَّالّ یَّیَِِّتیَّکُمُ ال عَّدُوُّ مِن  مَّکانِ مَّخافَّةٍ أَّو  أَّم نٍ

هاایی بانهاا، دیادهو فاتاز تپاه هاو در باالی قله«: مَّةَّ ال قَّو مِ عُیُونُهُم ، وَّ عُیُونَّ ال مُقَّدِّمَّةِ اَّالئِعُهُم أَّنَّّ مُقَّدِّ

 تتسید یا از سویی کاه بایم نداریاد، بات شاما یاورش آورد! ومبادا دشمن از گایى که مى .بگمارید

: 2267دشاتی، ) ..«.ند. اداران ساپاهان االیاهبانایان(د و دیدهلشکتبان بدانید که پیشاه(گان سپاه دیده

252 .  

فتماندهان ساپاه را چ(این توصایه  ،حضتت در اصوص رعایت این مهم 22 در فتازی از نامه

یَّکُمُ اللی الُ فَّااگ عَّلُوا التِّمااحَّ کِفَّّاةً»... : انادنموده و چاون تااریکی شاب شاما را پوشااند،  «:وَّ إِذا غَّشاِ

چونان آب در دهان چتاانادن و بیاتون  ؛بگمارید و نخوابید مگت اندک تلشک ااتافداران را نیزه

  .259: 2267دشتی، « )ریختن
 

 شرح عملیات  .7
آغاز شد. ابن شاواهد  «)س یا فاامه زهتا»با رمز  6 ، عملیات والفجت32/22/2279 روز 33ساعت 

حساسایت گادی و عملیاات باه ایان م(طقاه  ساعت پیش از 3موگود و اظهارات اسیتان، دشمن تا 

نداشته است. البته احتمال تک فتیب )کل اروند  نیتوهای اسالم در این م(طقه را ضاعیف و  زیادی

تک اصلی در م(ااقی همچون گ(اح گ(وبی حوزه استحفاظی سپاه چهارم و شتق دگلاه و زیاد تاا 

کاتدن بتاورد دشامن در آغااز عملیاات در راساتای وارد  تتتیبدانست؛ بدینمی شلمچه را قوی

و پا از آغاز عملیات، باه دو دلیال  بودهای[ تقویتی به م(طقه، بدون تدبیت صحیح و اصولی ایگان

کامل به م(طقه وارد نکتد؛ زیتا ه(وز به اهداف یاا اصالی یاا فتیاب  اوربهاصلی اود را های یگان

 هماهندن پ(داشت که ما اواساتار کشاامی و چ(ین نداشتبودن تک نیتوهای اسالم اامی(ان کامل 
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 نیتوهایش به این م(طقه بتای انجام عملیات گستتده در م(اان یادشده هستیم.

 هماهبه شاکلی باود کاه اگاازه ماانور باه  6دیگت آنکه وضعیت زمین م(طقه عملیاتی والفجت 

داد؛ ب(اابتاین، باه اگباار باتای وارد کاتدن نمای صورت انبوهپیاده، زرهی و مکانیزه را بههای یگان

 رو شد. رزم(دگان اسالم با مشکل روبه مقابله با به م(ظورمزبور به م(طقه های یگان

دشامن یکای از فاکتورهاای غاافلگیتی نظامی، میزان رعایات اصال های عملیات در ارزیابی

تضمین موفقیت عملیاات، کااهش تلفاات نیتوهاای  اصل در این شود. رعایتمی اساسی محسوب

واقع، این اصل تتکیبی از حفاظت ااالعات  تقیمی دارد. درمس تیثیتاودی و افزایش تلفات دشمن 

نظاامی هاای عملیاتتتین موفان یکای از 6و عملیات فتیب است که از این نظت، عملیاات والفجات 

شاد و در شاتایطی کاه انتظاار  غافلگیت کامالًاین عملیات، دشمن  زیتا ای ؛شودمی ایتان محسوب

م(طقه فااو  التصاص را داشت، در بتابت عملیات ایتان درام اگتای عملیات از م(طقه گزایت مج(ون و

 . 297: 2262)مختاری و همکاران،  ابتکار عمل را از دست داد ،تا چ(د روز
 

  5موفقیت در عملیات والفجر  عوامل الف 

 ؛تاکتیک گدید و م(حصت به فتد عبور از رود اروند  

 ؛دشمن نداشتن شدن و آمادگی غافلگیت  

 )؛و هواییای هتوپخان سیستم پشتیبانی آتش در اسبسازماندهی م 

 ؛آموزش و سازماندهی م(اسب نیتوها  

 ؛گیتی از شتایال گوی م(اسببهته  

 صصاتالشلمچه و ام پشتیبانی در م(طقه گ اری روی تالشستمایه. 

باا نگااه سیساتمی باه بترسای یکای از عوامال موفقیات در عملیاات  است در ادامه سعی شده

یک سیستم، که اود اتده سیساتم،  ع(وانبهدشمن  نداشتن شدن و آمادگی غافلگیت پتدااته شود.

ابتسیسااتم عواماال موفقیاات بااوده بااه م(ظااور رساایدن بااه چگااونگی روش اگااتا و مشااخص شاادن 

 گیتد. می اگتا  مورد تجزیه و تحلیل قتارهای های گزیی )شیوهفعالیت
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 فواید تجزیه و تحلیلب  

 ؛ازمانیبترسی دوباره اهداف س -

 ؛فتای(ددر متاحل مختلف  آش(ایی با نحوه انجام کار -

 ؛پی بتدن به کمبودها، نقایص و مشکالت موگود در عملیات -

 .آتیهای بهتت در عملیاتهای و شیوهها انتخاب راه بتایعلمی های استفاده از روش -
 

 شدن دشمن غافلگیر درمؤثرعوامل  ج 

 ؛حفاظت گفتار و اس(اد 

 ؛)انجام عملیات ای ایی  فتیب اگتای اتح 

 ؛استفاده م(اسب از پوشش و استتار 

 
 

 ساخته محقق: امنبع -1شکل 

 ؛رعایت حفاظت نقل و انتقاالت و عدم تغییت در م(طقه 

 یوس کتدن دشمنیاقدامات ضد ش(اسایی و م. 

ده اسات کاه شاثت در عملیاات باه شاتح زیات احصاا سع(اصت م از دیدگاه حفاظت ااالعات،

شوند. می حفاظت ااالعات عملیات در نظت گتفته مدیتیتو سیستم ااالعات های ع(وان ورودیبه

 

 حفاظت گفتار

 و اسناد

اقدامات ضد 

شناسایی و مأیوس 

 کردن دشمن

رعایت حفاظت 

االت و نقل و انتق

عدم تغییر در 

 منطقه

 استفاده مناسب

 از پوشش 

 و استتار

 اجرای

 طرح

 فریب

غافلگیر شدن و 

عدم آمادگی 
 دشمن
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اتوگای سیساتم  ع(وانباهد که شدشمن و عدم آمادگی وی غافلگیتی در نتیجه این عوامل باع  

در نتیجه نهایی عملیات یع(ای پیاتوزی عملیاات مسثت از عوامل  شود ومی ااالعات مدیتیت مطتح

 ست.بوده ا

اقادامات  .3 ؛حفاظت گفتار و اس(اد .2: هایهای سیستم، روشع(وان ورودیدر این بخش به

های گزیای  شده )شیوه فعالیترسیدن به اقدامات انجامبتای  ضد ش(اسایی و مییوس کتدن دشمن

 گیتد.یه و تحلیل سیستمی قتار میمورد تجز

 

  های سیستمورودی د 
 اسناد و گفتار حفاظت -

 
 ساخته محقق: امنبع -2ودار نم

 یوس کردن سیستم اطالعاتی دشمنأاقدامات ضد شناسایی و م -

 
 ساخته محقق: امنبع -3نمودار 
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سیستم ااالعات مدیتیت در نظت های فتای(د ع(وانبهاقداماتی که  همهبه  فتای(ددر ادامه و در بخش 

 شود.می و اگزای آنها پتدااته است گتفته شده

  سیستم دفراین هد 
 ی ااقدامات حفاظت گفتار و اسناد فراینددسته اول اقدامات  -

تخلیاه  ،حفاظت تتدد )ک(تتل تتدد ، حفاظت مه(دسی، فتیب عملیات: هایشامل روش

 حفاظت مخاابتات و الکتتونیاک ،انضباب و رازداری ،انتقال نیتو ،اقدامات ک(تتلی ،م(طقه عملیات

 شود.بیان می های گزیی هت شیوه به صورت نموداریا فعالیتاگتا های بوده که در ادامه شیوه
 

 های مندرج در نمودارشامل شیوهعملیات فریب  *روش

 

 
 

 ساخته محقق: امنبع -4نمودار 
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 نتیجه عملیات فریب -
 م(طقه اصلی عملیات  ع(وانبهم(طقه هور را ای هم(افقین ده روز قبل از عملیات ای ااالعی

 معتفی کتدند.

 داد و اک ات مای هت روز کار بمباران هوایی و عکا هوایی را در این م(طقه انجاام دشمن

 ما را در م(طقه هور زیت آتش توپخانه و بمباران هوایی داشت.های عقبه

 هشت لشکت زبده عتاق در م(طقه هور مشغول شدند که تعدادی از آنها در اال و  حداقل

 تعدادی در احتیاب بودند.

 از هور قصد عملیات دارند.ها اود گفته بود ایتانیهای د و تحلیلدشمن در کلیه اس(ا 

 تاک فتیب(اده اسات و ماا  ،کتد ایان تاکمی تا سه روز بعد از عملیات دشمن ه(وز فکت

 . 22: 2266 ،)اادمی عملیات اصلی اود را از هور انجام اواهیم داد

 

 حفاظت مهندسی* روش 
 باتاینظات  مداقدامات اصولی مه(دسی بود. م(طقه ، عملیاتبتای  شدهانجام از گمله اقدامات

بایسات مای هاا  کاه)شایوه در هت حال اقدامات اصولی مه(دسی .بکت بود کامالًای ملیات، م(طقهع

 :ند ازاعبارت گتفتمیرتاً انجام ضتو

 
 ساخته محقق: امنبع -8نمودار 
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  حفاظت تردد اکنترل تردد* روش 

ها و تحویل گتفتن اال ااوف شدن اال حد یگانبا مشخص : کنترل حجم ترددالف  

اصاوص حجام تاتدد به افازایشها باه م(طقاه شاتوع شاود و باا آور یگاناین بود که تتدد ستسام

عاادی گلاوه دادن حجام تاتدد باا  باتاید. شاوهای فتماندهی، دشمن به این م(طقه حساس اودرو

موقااع در م(طقااه صااورت  هااای شخصاای و نیااتوی دریااایی کااه تااا آنآماااربتداری از تااتدد وانت

گتفت، مت(اسب با آن، ابتدا بتای هت یگاان ساهمیه پا(، ااودرو )یاک ااودرو ساوات، یاک می

اودرو آب، دو وانت معمولی، یک آمبوالنا و دو یا سه موتاور سایکلت  در نظات گتفتاه شاد و 

ناوع  د که در آن شاماره وشقابل ک(تتل باشد، بتگه تتدد مخصوص تهیه  یادشدهبتای ای(که حجم 

 اودرو معلوم بود.

اهلل و ساپاه باه م(طقاه، ک(تاتل پال بقیاه تاا قبال از ورود: های کنتدرل تصحیح پستب  

دو پسات ک(تاتل دیگات در  کمدساتژانادارمتی  ،استوآباد به عهده ژاندارمتی بود. عالوه بت آن

مفصال باا های م(طقه داشت. نیاتوی دریاایی نیاز یاک پسات ک(تاتل داشات کاه پاا از صاحبت

اهلل و استوآباد  از آنها تحویل گتفته شد. در ابتدای متداد عمالً دارمتی ابتدا دژبانی اصلی )بقیهژان

قتارگاه کتبال ک(تتل دژبانی م(طقه را به عهاده گتفات و باا گمااردن نیاتو در ابتادای اساتوآباد، 

حاشیه اروندرود ) اهلل سعیدی، تتدد متدم بومی به م(طقه گلوابتدای گاده شهدا و ابتدای گاده آیت

د. در متحله بعدی در سه راه شقطع  ،بودها آن  که م(طقه اصلی استقتار و کار یگانهای و نخلستان

گ اشته شد که از این اتین ک(تتل بیشاتتی بات هایی چوئیبده )ابتدای گاده روستای قصت  نیز پست

از ایان هاا تتدد فات و تماامگتتتدد متدم به گ(وب گاده ذوالفقاریه )گاده گ(وبی بهم(شیت  انجاام 

  . 29: 2266)اادمی، شد گاده و از گاده استو آباد قطع و به گاده قفاص م(تقل 

 

 
 

  34: 1355خادمی، : امنبع -6نمودار 
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 منطقه عملیاتتخلیه * روش 

افتاد باومی  ،االنبیاءبتاساس اتح حفاظت ااالعات ااتم: بومی شیوه تخلیه مردم  الف

شدند. نمای(دگان حفاظت ااالعات سپاه سعی کتدند م(طقه آباادان و ادان تخلیه از م(طقه گزیته آب

ع(وان م(طقه مم(وعه در اتح فوق بگ(جان(دکه در ابتدا با مخالفت استانداری و حاشیه بهم(شیت را به

با پافشاری حفاظت ااالعات و فتماندهی سپاه آنهاا پ یتفت(اد و  در نهایت اما ؛رو شدندارتش روبه

ااادمی، )باه اتماام رساید 35/22/2279و با پیگیتی گادی تاا شد شتوع  3/22/2279 تخلیه از کار

2266: 26.  

پوشش تخلیه افاتاد : دریایی و نیروی ژاندارمری ،ارتش شیوه تخلیه نیروهای  ب

از فاو تا زید به عهده ساپاه گ اشاته  ،ارتش که پا از تقسیم اال پداف(دی بین سپاه و گونه بوداین

باه علات  .سپاه ااال ااود را پیوساته ک(اد. کاار تخلیاه تاا اوایال دی مااه باه ااول انجامیاد تا شد

  .26: 2266اادمی، )شوند مانده بود همه متوگه اصل موضوع  های ژاندارمتی کمپتاک(ینامه
 

 
 

  37: 1355خادمی،: امنبع -7نمودار 

 

 اقدامات کنترلی* روش 

 ساپاهی کاه افاتاد غیت هماهجااز مقاتر شاد ورود غیتمرویه و بیهای گلوگیتی از تتدد بتای

اصاوص در ه ، باانادهاا شادهلی و بسای، وارد یگانو غیته از کانال پتس(ای هصورت رابطبه

 د.شوم(طقه عملیاتی مم(وع 

 هاا بتای ای(که دشمن از اتین عوامل اود نتواند باه ااال یگان: هاکنترل خط حد یگان

 متوگه تغییتات آنجا شود.و در حاشیه اروند رود رسوخ ک(د 

 کاه دشامن باا عباور دادن غاواص از  آن بودچون اوف : بازرسی شهر آبادان و گشت



  MISابا رویکرد سیستمی  5در عملیات والفجر  فاظت و تأمین در اسالم و تأثیرآناهمیت ح

179 

د و تتددهای روی گاده عبور را ک(تتل ک(د، ضامن وها در م(ازل آبادان مخفی شاروند شب

  شد.های مختلف، م(ازل و شهت بازرسی میهماه(گی با سپاه آبادان در نوبت

 به دنبال نظامی اعالم شدن آبادان و تخلیاه آن، وگاود : آبادان و خرمشهر کنترل اهالی

ها م ل شهتبانی، اداره آب و بتق و بعضی کادر ضتوری نگهاداری شاهت الزم ارگان بعضی

حاداقل افاتاد ماورد نیااز  فهتسات ،بود. ل ا ضمن هماه(گی با فتمانداری آبادان و اتمشهت

دژبانی مدال ورودی آبادان و داراوین قتار گتفت و  نگهداری شهت تهیه و در ااتیار بتای

شان دار، اسمتوانست(د به شهت تتدد ک((د که با داشتن کارت ش(اسایی عکاصتفاً افتادی می

 .بوددر لیست 

 عملیاات، باتایباه م(ظاور انتقاال وساایل ماورد نیااز : حفاظت نقل و انتقاالت و استتار 

)کامیون، تتیلای، کفای  وساایل را باه م(طقاه حمال  چهار هزار وسیله س(گین کم بایددست

  .26: 2266اادمی، )نمای(د 

 

 
 

  35: 1355خادمی، : امنبع -5نمودار 

 

 انتقال نیرو* روش 

و اگت حضور  گتفتمی ریزی انجامبا بتنامه باید مهمی بود کههای انتقال نیتو نیز یکی از کار

، دساتورالعمل انتقال نیاتو بتایرفت. لو می قطعاً م(طقه، شدها در م(طقه فاش میتتده نیتوحجم گس

 : ر شد که کلیات آن بدین تتتیب بودمفصلی صاد

باا کاامیون یاا  تا حاد امکاانند و شوبوس م(تقل ننیتوها به هیچ وگه با اتوبوس یا می(ی  الف

  ستپوشیده  به م(طقه م(تقل شوند. اورکمپتسی )به

 
 عیت
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 .گیتداین انتقال در شب صورت   ب

شده و در م(ازل حاشیه بهم(شیت )که با حضور متدم ااالی شاده های تعیینشبانه در محل  ج

 بود  استقتار داده شوند.

ند. بتای ای(که ضمن کاستن حساسیت م(طقه شوبه آنها اگازه داده نشود از نخلستان اار    د

عد از ظهت با اتوباوس از ها نیتوهای اود را بقتار شد یگان ،اتح فتیب )هور  نیز تقویت شود ،فاو

و سپا آات شاب باه صاورت ااالی بتگتدناد.  ک((د گاده سوس(گتد به م(طقه عمومی هور م(تقل

  .ده(ده استقتار نیتو در م(طقه عمومی هور بود)چون م(طقه سوس(گتد مسکونی بود، این عمل نشان

هاا را در چادرهاا نیتو اماا، ع(وان استقتار نیتو در این م(طقه بزنداز اتفی هت یگان تعدادی چادر به

ها باه م(طقاه هاا و کمپتسایساپا کامیون ؛استقتار نده(د )پتهیز از تلفات ناشی از بمباران هوایی 

  .92: 2266اادمی، و شبانه نیتوها را سوار و به م(طقه فاو م(تقل ک((د ) بیای(دهور 

 

 

 
 

  43: 1355خادمی،: امنبع -9نمودار 
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 یانضباط و رازدارروش  -
 

 
 

 ساخته محقق: امنبع -11نمودار 
 

 حفاظت مخابرات و الکترونیکروش  -

  
 

 ساخته محقق: امنبع -11نمودار 
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 ی ااقدامات ضد شناسایی فراینددسته دوم اقدامات  -

ش(اساایی از های آوری ااالعاات توساال سیساتممجموع این اقدامات با هدف پیشاگیتی از گماع

 شد. می ریزیعکا هوایی و گشت ش(اسایی دشمن اتح ،یباندیده ،گمله رادار رازیت

های گشاتی ،دیادبانی ،دشامن رادار رازیاتاقادامات تایمی(ی در مقابال  :هایشامل روش

 .عکا هوایی و شدناسیتحفاظت گفتار در صورت  ،ش(اسایی
 

 دشمن رادار رازیتاقدامات تأمینی در مقابل  -

 :تتتیب بوداصول کار به این 

اقداماتی صورت گیاتد  ده(د؛ دوم،حدود ش(اسایی وسایل فوق را تشخیص قدرت و نخست،

، مانادآوری موفان بااز های فوق، دشامن از گماعکه با استفاده از نقاب هت کدام از وسایل و روش

 صورت بود:های الزم بدینبی(یپیش

 س(گین در شب در گاده استو آباد باه حاداقل تعاداد ااود های اصوص تتددهب ،تتدد

 .شود ندهرسا

 2ذوالفقاریه و ک(ار گاده شهدا ااکتیزی به ارتفاع تقتیبای  ،استوآبادهای گاده یگلو 

 . 52: 2266)اادمی،  شود متت زده

 

 
 

  81: 1355خادمی، : امنبع -12نمودار 
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 دشمن بانیهدیدروش مقابله با  -

و آباااد و در باانی دشاامن عموماااً در ااال گلااو و مخصوصاااً روی گااده اسااتدیاادهمااسثت کااربتد 

باانی قاادر باود دیاده باامتت از نخلستان پیادا داشات(د. دشامن  522 که فاصله بیش ازبود  هاییگاده

کیلومتت از اال اود را پوشش دهد. البته با توگاه باه ناور آفتااب معماوالً دیاد 22حداقل تا فاصله 

باین سااعت  مندشاهاای بانو کارایی عماده دیاده شدمیمحدود  22:22تا  6:22دشمن از ساعت 

 . 53 :2266اادمی، ) بوده است 26:22تا  29:22

 شد:می اقدامات زیت انجام باید مقابله با توانایی دشمن بتای

 
 

  82: 1355 خادمی،: امنبع -13نمودار 
 

 های شناساییگشتیروش  -

د (اوانتها می، عمده ااالعاتی کاه ایان گشاتیک(یماگت ش(اسایی در عمن را از کار این گتوه گدا 

ها در اال و بتای رفع این مشکل سعی شد تغییتی در حجم نیتو است، تغییتات در اال ک((دگمع 

تت شدن اال به نحوی داده شود که دشمن متوگه این تغییتات نگتدد. تغییت در سیستم موانع با فعال

ک(اار نهات کاار دیگاتی صاورت نگیاتد؛ باه  هاایو استحکامات داده نشود و صاتف نظات از گاده

       های ش(اسااایی در عماان، از اااال مااا عبااور نمای(ااد )اااادمی،امکااان داشاات گشااتیاصااوص کااه 

2266 :57 .  

 
 

  86: 1355 خادمی،: امنبع -14نمودار 
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 شدن اسیرروش حفاظت گفتار در صورت  -

گهت یاک  و نام فتماندهان به نیتوهای ااالعاتین نام یگا دربارهااالعات هماه(   دادن .

 .در موقع اسیت شدن ااالعات سوریکاسه بودن 

 تمام نکات ایم(ی و ام(یتی موریت و رعایتیبه حساسیت م توگیه کامل نیتوهای ااالعات .

 . 56: 2266)اادمی، 
 

 
 

  87: امنبع -18نمودار 

 

 ناکامی دشمن  برای عکس هواییروش  -

گدیاد  هایاثشاود هماه احادمی هوایی اود و تفاسیت آنها قاادرهای وسیله عکادشمن به

، موضاع توپخاناه سازی، پل، ساایت موشاکیهای گادهنظت اعم از فعالیت مدمه(دسی را در م(طقه 

 .ک(ادااوبی ثبات ه را بها .. تشخیص دهد و عالوه بت آن محل تجمع نیتو یا تتدد ستونی اودرو.و

هاای هوصاولی و گادهاای نظت بدون انجام کارهاای مه(دسای روی گاده مداز اتف دیگت م(طقه 

. همچ(ین نیتوهای اودی ناگزیت بودند تاا شودعملیات آتی آماده  بتایتوانست نمی آنت(ی در اال

هااای پداف(ااد هااوایی، ادوات، ات بساایاری از وسااایل از قبیاال قااین، پاال، تو ده روز قبال از عملیاا

باوه در . وگاود نخلساتان انک((ادنیتو را به م(طقاه فاوق م(تقال  زیادی.. و تعداد .، اودرو ومهمات

ااتاف روداانه بهم(شیت و شتق اروند موهبتی بود که اداوند در م(طقه نصایب نیتوهاای ااودی 

  .52: 2266)اادمی،  بود کتده
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  83: 1355 خادمی،: امنبع -16نمودار 

 خروجی سیستم -
هاای ین ورودیتاتمهمب(ابتاین با توگه به مبانی نظتی و ادبیات پژوهش با رویکتد سیساتمی 

اساتفاده م(اساب از پوشاش و  ،حفاظات در گفتاار و اسا(اد: شامل 6ستم دفاعی عملیات والفجت سی

یوس یاقادامات ضاد ش(اساایی و ما ،رعایت حفاظت نقل و انتقاالت و عدم تغییات در م(طقاه ،استتار
نمودن دشمن و در پایان اگتای اتح فتیب و انجام عملیاات ایا ایی، در مادل مفهاومی سیساتمی 

الزم روی آنهاا،  فتای(د وانجام پتدازش  ، تجزیه و تحلیل،به سیستمها با ورود دادهت. ده اسشوارد 
و آماادگی غافلگیتی »ع(وان  بااتوگی سیستم های گزیی  های مختلف )فعالیتها و شیوهروش با

پیاتوزی شاکوهم(د رزم(ادگان اساالم در موگاب ها سیساتم ساایتهمتاه اتوگی « دشمننداشتن 
 د.شو شکست دشمن  6 تین والفجتعملیات غتورآف

 

 
 دستورالعمل
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 ساخته محقق: امنبع 5مدل سیستمی عملیات والفجر  -17نمودار 

 تحلیل مدل سیستمی
از باتای در این راستا عامل اساسی مورد نیا و ، ایجاد نظم استدر گامعه متحولوظیفه هت سازمانی 

هاا و هام دولت، هام . در ستاست تاریخاستقع االعات دقین و به مو، انظم بخشیدن به هت سیستمی

، به کسب ااالعات به م(ظور ایجاد تغییت و همچ(ین شا(اات ساااتار های بخش اصوصیسازمان

اً اگت اهداف دیگاتی در کاار نباشاد، . مطمئ(اندعه و سازمان عالقه نشان دادهاولیه م(اسب بتای گام

م بخشایدن باه نظام اماور نیااز تاداو م(ظاور بهآوری ااالعات ، تشکیالت وسیعی بتای گمعهت دو

 ؛رفاتها کمتات باه کاار میگیتیصامیمو در تالعات در گ شاته ارزش نااچیزی داشات . اادارند

 یجخرو فرآیند ورودی      

حفاظت 
گفتار و 

 اسناد

استفاده 
از  مناسب

پوشش و 
 استتار

رعایت 
حفاظت نقل 
و انتقاالت و 
عدم تغییر 
 در منطقه

اقدامات ضد 
و  شناسایی

مأیوس 
کردن 
 دشمن

 

 اجرای
 طرح
 فریب

 

 عملیات فریب

 

حفاظت 
 مهندسی

 
 تخلیه منطقه

 

اقدامات 
 کنترلی

 

اقدامات 
حفاظتی در 
 انتقال نیرو

 
انضباط و 
 رازداری

 

حفاظت 
مخابرات و 
 الکترونیک

اقدامات تأمینی 
در مقابله با 
  رادار رازیت

 دیدبانی

 
های گشتی

 شناسایی

ر حفاظت گفتا
در صورت اسیر 

 شدن

 

 عکس
 هوایی

غافلگیر شدن و 
عدم آمادگی 

 دشمن

سازماندهی مناسب در 
سیستم پشتیبانی آتش 

 ای و هواییتوپخانه

گذاری روی سرمایه
تالش پشتیبانی در 
منطقه شلمچه و 

 الرصاصام

آموزش و 
سازماندهی مناسب 

 نیروها

گیری از شرایط بهره
 جوی مناسب

تاکتیک جدید و 
منحصر به فرد عبور 

 از رود اروند

 
حفاظت تردد 
 اکنترل تردد 

 

 پیروزی
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  .9: 2369)تیتاف،  استبعد از عامل انسانی  یتین م(بع مدیتتتمهم، ااالعات در حالی که امتوزه

ه شادفاتدی یاا ساازمانی م(تقال  شی باهدارد که چیز با ارز تیکیدمفهوم ااالعات بت این باور 

ااالعاات ساتعت تولیاد بع ااالعاتی چ(دگانه متوسل شده و حجام و. از آنجا که افتاد به م(ااست

، ذایته و که تمامی این ااالعات را پاالیش، فشتده ، ایجاد نوعی سیستمهمواره رو به افزونی است

 تای استفاده مدیتان در سازمان ایجاادب سیستم ااالعاتی ،همین سبب به .ضتوری است ،م(تقل ک(د

  .233: 2366)شودربک، اند نام نهاده «سیستم ااالعات مدیتیت»شود که آن را می

یکی از  ع(وانبه تیمینبا رویکتدی سیستمی به نقش حفاظت و  است در این تحقین سعی شده

 ،حفظ ستّ ةگانپ(،های این عامل به ورودی با مطالعه .توگه شود 6عوامل موفقیت عملیات والفجت 

اقدامات  ،عدم تغییت در م(طقه رعایت حفاظت نقل و انتقاالت و ،استفاده م(اسب از پوشش و استتار

. ایان یمیوس کاتدن دشامن و در نهایات اگاتای دقیان ااتح فتیاب دسات یاافتیضد ش(اسایی و م

ی ما نمایان سااات های مختلفی را پیش روها و شیوهروش ،و پتدازش فتای(ددر متحله ها ورودی

گازء که در متن مقاله به صورت گتفته در مدت زمانی مشخص های صورتبا مجموعه فعالیتکه 

حاصال شادن و عادم آماادگی دشامن  غافلگیت ع(وان باآنها اشاره شد، اتوگی سیستم به گزء به 

م به ارمغان ، پیتوزی را بتای سپاه اسالهای دیگت )اتوگی سیستم عوامل سایتاین اتوگی با  آمد.

 ناکه اگات محققا ک(دمی بازما  رویای هبا رویکتد سیستمی دریچ 6بترسی عملیات والفجت  .آورد

های حوادث و فت(ه و  6به اصوص والفجت )های دفاع مقدس بتوان(د با چ(ین نگتشی عملیات دیگت

 وها ی در گ( موفقیت ایتان اسالمتوان(د نقش به سزایی در، میگممئگ شته را تحلیل و بترسی 

 .ک((داحتمالی پیش رو ایفا های بحتان

 یریگجهینت وبحث 
 دفااع سال هشت دوران یهااتیعمل نیتتموفن و نیتتبزرگ از یکی ، فاو فتح) 6 والفجت اتیعمل

 باه دشامن کاه یام(طقاه در هاا،اتیعمل تیساا از یزیمتماا و مهام اریبسا الیشاتا با که بود مقدس

 پتواناد،ینم تانیا یتوهاین یسو از را یاگستتده اتیعمل نیچ( یاگتا کتف اود ذهن در وگهچیه

 عملیاات، م(طقاة زماین اهمیات اتاحای، نوع دلیلبه اتیعمل نیا .درآمد اگتا به و شد یزیراتح

 بات پیاتوزی باتای فاتدم(حصاتبه و م(اساب هاایتاکتیک انتخاب عملیات، اگتای در عمل ستعت
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 مدت به دشمن هایپاتک بتابت در اوالنی مقاومت و پایداری توان نهمچ(ی و او یغافلگیت دشمن،

. رودیما شامار باه مقادس دفااع حماساة ساالة هشات دوران در نبتدهاا ینتتمهم از یکی روز، 65

 مدبتاناة و فتزاناه یرهبات و ااهاار ائمة لطف و یاله رحمت ةیسا در که اتیعمل نیا یهاتیموفق

 و هاوش و ، ره)ی(ایام اماام حضاتت ،گمهوری اسالمی ایتان نظام گ ارانیب( و قوا کلیفتمانده

 را یبع  دشمن و زدهتتیح را ایدن بود، دهیرس انجام به اسالم سپاه گوان فتماندهان لیبدیب ذکاوت

 نیاا باا تانیاا کاه باود شاده متعجاب ایادن .گتفت او از را یتیگمیتصم قدرت و کتد فل، هامدت

 چگوناه یام(طقاه و یملا مشاکالت و یالمللانیب یهاامیتحت ف،یعض اقتصاد سخت، اریبس الیشتا

 رو نیهما از. دهاد انجاام صددرصاد تیموفق با و گستتده سطح در را یاتیعمل نیچ( است توانسته

 اعماال باا تا شدند آن بت دند،یدیم اطت در م(طقه در را اود م(افع که شتق و غتب یهاابتقدرت

 اتیاعمل نیاا یدساتاوردها گملاه از. شاوند اسالم رزم(دگان یهایتوزیپ مانع گوناگون یفشارها

 کاتده توگاه تانیاا یهااواسته از یبتا به بار نیاول یبتا که بود ملل سازمان 563 قطع(امة صدور

 بع  میرژ از آشکار تیحما با دیدیم اطت به فارس ،یال م(طقة در را اود م(افع که کایآمت. بود

 .دادیم قتار آنها اریاات در را یروزبه ااالعات ،ینظام زاتیهتج و امکانات بت عالوه عتاق،

 داد نشاان انیگهان به را اسالم رزم(دگان قدرت و عظمت و عزت ،6 والفجت اتیعمل یتوزیپ

 یعلو نییآ و ناب اسالم فته(  از بتگتفته که شجاعت و شهامت و مانیا یتوین که کتد ثابت و

 باه را او و دیاآ نیفا دشمن یماد قدرت بت یماد کم امکانات با توانست ،بود ییعاشورا فته(  و

 وسایلهباه و نظاامی ااالق و پیچیاده تفکات یک بتاساس عملیات این حال، هت در. وادارد شکست

 م(اساب تاکتیاک با توانست(د که شد انجام البشهادت و شجاع دیده،آموزش ورزیده، هاییانسان

 تحات کشور اار  و داال در را سپاه نظامی توان ارزیابی دلیل همین به و ک((د غافلگیت را دشمن

 اتاحاان و فتمانادهان عمال ابتکار و االقیت قدرت که داد نشان 6 والفجت عملیات. داد قتار تیثیت

 عملیات بتای نیاز مورد مقدورات و امکانات مانوری، هاییگان شدید کمبود است توانسته عملیات

 . ک(د گبتان زیادی حد تا را

 گمهاوری بازدارنادگی اساتتاتژی تادوین باتای مب(اایی 6 والفجات عملیات (کهیا آات سخن

 .شد ایتان اسالمی
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