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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
عملیات والفجت  6یا فتح فاو بهدلیل نقشی که در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و نظامی تحوالت دفاع مقدس و معادالت
سیاسی -ملی ،م)طقهای و بینالمللی داشته ،از ابعاد و زوایای مختلف قابل تحلیل است .م)طقة فاو یکی از م)اان
مسکوت گ)
فتماندهان گ)

تلقی میشد که با توگه به شتایال سیاسی ،اقتصادی و نظامی ایتان در آن بتهة زمانی مورد توگه
قتار گتفت .این مسئله ضتورت انجام عملیات با اهداف راهبتدی و مسثت در ستنوشت گ)

را دو

چ)دان میکتد .عملیات فتح فاو (والفجت  6بعد از دو عملیات ایبت و بدر ،بزرگتتین عملیاتی بود که سپاه ،آن را در
نیمة دوم سال  2279اتحریزی و اگتا کتد .انجام عملیات گستتده و بزرگ در این م)طقه حساس ،نیاز به اتاحی
دقین ،اقدامات ااص مه)دسی ،کار ااالعاتی ویژه و پشتیبانی و تتابتی س)گین داشت که با توگه به حضور دشمن در
م)طقه و وگود ستون پ)جم نیاز به رعایت دقین اصول حفاظتی ،به اصوص حفاظت در گفتار و اصل غافلگیتی بود و
رزم)دگان اسالم به حمداهلل با رعایت این مهم به اهداف مد نظتعملیات دست یافت)د.
این تحقین که حاصل فعالیتی پژوهشی است ،به لحاظ هدف کاربتدی و از حی

روش تحقین متکی به روش

توصیفی -است)تاگی است .ااالعات مورد نیاز با مطالعه در م)ابع و اس)اد با بهتهگیتی از ابزار فیشبتداری عوامل
موفقیت عملیات والفجت  ، 6احصا و با توگه به ع)وان ،نسبت به تجزیه و تحلیل عوامل مسثت با نگاه سیستمی اقدام شد.
حاصل این تالش رسیدن به مدل سیستمی عملیات والفجت  6بوده است.
در این مقاله با موضوعاتی از قبیل حفاظت ااالعات ،حفظ ستّ و رازداری از م)ظت احادی  ،اصل غافلگیتی و سیستم
ااالعات مدیتیت و نقش آن در نتای ،عملیات م کور آش)ا اواهید شد .امید است این نوشته دریچهای نو بتای تحلیل
سیستمی عملیاتهای مختلف دفاع مقدس پیش روی اوان)دگان عزیز باز و آنان را تتغیب به تکمیل مقاله م کور و
تحتیت مقاالت مشابه در سایت عملیاتهای دفاع مقدس ک)د.
کلیدواژهها :حفاظت ،تیمین ،عملیات والفجت  ،6اصل غافلگیتی ،سیستم ،سیستم ااالعات مدیتیت (. MIS
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مقدمه
م)طقه عملیاتی والفجت  6در گ)وبیتتین قسمت ااک عتاق و در شامال الای ،فاارس واقاع شاده
است .روداانه اروند در شتق ،اور عبداهلل در غتب و الی ،فارس در گ)وب فاو قتار دارد .ساحل
شتقی و غتبی روداانه اروند را نخلستان پوشانده است و سااحل دو ااتف ،باا نهتهاای متعادد باه
اروند رود متصل میشوند .در شمال این م)طقه شهتهای آباادان و بصاته قاتار دارناد کاه باا گااده
استوآباد و گادههای البحار ،فاو -بصته و امالقصت به شهت فاو ماتتبال میشاوند .همچ)این در ایان
م)طقه دریاچه (کاراانه نمک وگاود دارد کاه باا داشاتن سایلب)ادهای متعادد مهمتاتین عارضاه
مص)وعی بهحساب میآید .در این محل ،باهدلیل نماکزار باودن ،زماین بااتالقی اسات؛ ب)اابتاین،
امکان استفاده از ادوات زرهی به راحتی میست نیست .زمینهای دیگت این م)طقه نیز شورهزار اسات
که بت اثت بارش باران به شدت لغزنده میشود و تتدد وسایل نقلیه را با مشکل مواگه میسازد.
در مجموع ،م)طقه والفجت  6از ویژگیهایی بتاوردار بود که با وگود ضعف م)ابع تجهیزاتی
و تسلیحاتی ،انجام عملیات را بتای گمهوری اسالمی ایتان میست میساات.
حفاظت ،تیمین و حفظ رازداری در گفتار و اس)اد یکی از اصول مهام غاافلگیتی دشامن در
عملیاتهای نظامی است .در ااول گ)ا

تحمیلای نیاز مسائوالن و فتمانادهان بات رعایات مساائل

حفاظتی در اگتای عملیاتهای نظامی تیکید ااصی داشت)د .رعایات اصاول حفااظتی در عملیاات
والفجت  6در مقایسه با عملیاتهای پیش از آن پیشتفت دراور توگهی داشت؛ بهاوری که دشمن
نتوانست هیچگوناه ااالعااتی از عملیااتی باه ایان وساعت کساب ک)اد و کاامالً غاافلگیت شاد .در
اتحریزی ماانور عملیااتی والفجات  6دو عامال بسایار ماسثت بودناد :الاف تجاارب عملیاات بادر؛
ب پیچیدگیها و ویژگیهای ااص این عملیات.
اگت سپاه تجتبه گتانبهای عملیاتهای ایبت و بادر را در هاور الهاویزه نداشات ،باهاور قطاع
نمیتوانست اتحی موفن بتای عملیات والفجت  6ارائاه دهاد و پیاتوزی ایان عملیاات نیاز تضامین
کمتتی داشت .پیچیدگیها و ویژگیهای ااص ایان عملیاات باهگوناهای باود کاه فتماناده ساپاه
پاسداران در گمع فتماندهان گفت« :در این عملیات باید کل تجارب گ)ا
گ)

شهتی ،گ)

در دشت ،گ)

در آب و( »...اردستانی262 :2269 ،
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بیان مسئله
حفظ ستّ و رازداری و رعایت اصل غافلگیتی درعملیاتهای نظامی یکی از عوامال مهام ،ماسثت و
تضمینک))ده پیتوزی بتای نیتوهای مسلح هتکشور است؛ بهگونهای که بیتوگهی باه آن در هماه
زمی)هها ،صدمات گبتانناپ یتی بتای آن کشور بهدنبال اواهاد داشات .در تااریخ صادر اساالم و
همچ)ین در دوران دفاع مقدس بارها رعایت یا رعایت نکتدن این مهم ،موگب پیتوزی یا شکست
گبهه دو اتف شده که آثار و تبعات آن بت ضتوری بودن رعایت این اصول صحّه گ اشتهاناد .در
زمی)ه موضوع دفاع مقدس و عملیاتهای مختلف به اصوص عملیات والفجت  ،6تااک)ون مقااالت
متعددی نگاشته و کتابهای فتاوانی در این اصاوص م)تشات شاده اسات کاه در آنهاا باه بترسای
زوایای مختلف عملیات های موفن یا ناموفن پتدااته شده است .در واقع ااالعاات ماورد نیااز ایان
مقاله با مطالعه و فیشبتداری از این آثار گتانقدر بهدستآمده است؛ اما ایان مسائله درااور تیمال
است که بترسی عملیات ها با نگاه و تجزیه و تحلیل سیستمی ،تاک)ون با درصد کمی مورد توگه یا
دقت محققین و نویس)دگان ارگم)د قتارگتفته است.

ضرورت و اهمیت تحقیق
اهمیت فتاوان این موضوع و تیکید حفظ ستّ و رازداری در آیات ،روایات و کاالم بزرگاان ،ماا را
بتآن داشت که با نگاهی نو ،غافلگیت شدن و آمادگی نداشتن دشمن را که از نقاب قوت و کلیادی
عملیات پیتوزم)دانه والفجت  6بود ،بهع)وان یاک سیساتم در نظات بگیاتیم و باه بترسای و تجزیاه و
تحلیل سیستمی گزء به گزء عوامل اصالی و ماتتبال آن و احصاا سیساتم ،زیتسیساتمهاا ،روشهاا،
شیوهها و فتای)د انجامشده اقدام ک)یم ،و در پایان با رویکاتد و تحلیال سیساتمی باه یاک مادل در
فتای)د عملیات والفجت  6بتسیم.

نوع و روش تحقیق
تحقیقات علمی بت مب)ای هدف و ماهیت روش ،تقسیمب)دی میشوند (حافظ نیا . 56 :226 ،با توگه
به ای)که در این پژوهش از یک سو با بهتهگیتی از اس)اد ،م)ابع و متاگعه به تارنماهاای ای)تتنتای در
نظت است نقش و اهمیت حفاظت و تیمین در اساالم و تایثیت آن در عملیاات والفجات  6باا رویکاتد
سیساتمی ( MISتبیااین ،توصاایف و تشااتیح شااود و از ساوی دیگاات نتااای ،حاصاال از پااژوهش در
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حوزههای مختلف دفاعی -ام)یتی قابل بهتهبتداری است ،تحقین حاضات از نظات هادف توساعهای-
کاربتدی است .این پژوهش به لحاظ سطح تحلیل ،توصیفی -است)تاگی است و از حی

ابقهب)دی

و روش ،متکاای بااه روش کتابخانااهای و اساا)ادی اساات .ااالعااات مااورد نیاااز بااا اسااتفاده از اباازار
فیشبتداری و متاگعه به تارنماهای ای)تتنتی گتدآوری شده است و با تحلیل سیستمی عامل اصالی
موفقیت در عملیات ،احصا سیستمها ،زیتسیستمها ،روشها ،شیوهها و فتای)د انجامشده اقدام و مدل
سیستمی عملیات بهدست آمد.

اهداف تحقیق
هدف از انجام این مقاله بترسی تخصصی یکی از علل موفقیت عملیات نظامی و ارائه الگویی نوین
بتای بترسی عوامل پیتوزی یا شکست عملیاتهای مختلف است .با مطالعه این مقاله با موضوعاتی
مان)د حفاظت ااالعات ،حفظ ستّ و رازداری از م)ظت احادی  ،اصل غافلگیتی و نگتش سسیتمی،
سیستم ااالعات مدیتیت و نقش آنها در نتیجه حاصله عملیات م کور آش)ا اواهید شد.

تعاریف اصطالحات
 .1حفاظت اطالعات
معندای لغدوی :متاقبات و نگهاداری کااتدن و مصاونیت بخشایدن اسات (گاتوه ماسلفین،
. 23 :2267
معنای کاربردی :تمام اقداماتی که بتای تیمین ام)یّت و حفظ ااالعات در قبال تهدیدهایی
م ل گاسوسی ،اتابکاری و بتاندازی صورت میگیتد و از دستتسی عامل غیتمجااز باه ااالعاات
گلوگیتی میک)د (گتوه مسلفین. 23 :2267 ،
معنای اصدطالحی :هماه اقاداماتی کاه باه م)ظاور حفاظ و نگهاداری تیسیساات ،اسا)اد و
مدارک ،اابار و ااالعات ،پتس)ل ،مخابتات و سایت موضوعات حیاتی کشور علیه اطتهای ناشی
از گاسوسی ،بتاندازی ،اتابکاری ،ستقت و اطتهای ابیعای انجاام میشاود و از دستتسای افاتاد
غیتمجاز به موارد فوق گلوگیتی و ممانعت میک)د (گتوه مسلفین. 23 :2267 ،
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 ادبیات پژوهشبیانات گهربار امیرالمؤمنین علیاع در خصوص حفاظت گفتار
نظت به نقشی که این مهم در ارتقای توان رزم ایفا میک)د ،حضتت علی(ع در گ)

صافین

چ)ین میفتمای)د« :باید این سخن در سی)ه شما پ)هان بماند وآن را بیان و ظاهت نک)ید و هیچکاا از
شما نش)ود» .حضتت در فتازی از نامه  52شااص فوق را چ)ین توصیف میک)د ...« :أَّالَّ وَّ إِنَّّ لَّکُام
عِ)دِی أَّال أَّحتَّجِزَّ دُونَّکُم سِتّا إِال فِیحَّتبٍ ،وَّ الَّ أَّاوِیَّ دُونَّکُم« :»-بدانید حقى که شما بات عهاده مان
دارید ،این است که چیزى را از شما مخفى ندارم ،گز اساتار گ)ا

 .» ...حضاتت در حکمات 96

صاینِ
شااص فوق را چ)این تبیاین مینمای)اد ...« :الظَّّفَّاتُ بِاالحَّزمِ ،وَّالحَّازمُ بِاِگالَّاةِ الاتّأَِّیِ ،وَّالتَّّأیُبِتَّح ِ
الیستَّارِ :پیتوزى به دوراندیشى است و دوراندی شى به گوالن اندیشه و گوالن اندیشه به نگاه داشتن
استار است( »...مجلسی. 76 :65 ،2229 ،
 اهمیّت حفاظت اطالعاتحفاظت ااالعات یکی از اصول مهام غاافلگیتی در عملیاتهاای نظاامی اسات .در ااول گ)ا
تحمیلی نیز مسئوالن و فتماندهان بت رعایت مسائل حفاظتی ای اگتای عملیاتهاای نظاامی تیکیاد
ااصی میکتدند .رعایت اصول حفاظتی در عملیات والفجت  6به نسابت عملیاتهاای پایش از آن
پیشتفت دراور توگهی داشت؛ به اوری که دشمن نتوانست هیچگونه ااالعاتی از عملیاتی به این
وسعت کسب ک)د و کامالً غافلگیت شد .س)د زیت بخشی از دستورالعمل حفاظتی عملیات والفجات 6
است که از سوی قتارگاه ااتماالنبیا ت)ظیم و باه قتارگاههاای متباوب اباالغ شاد .ایان سا)د گاواه
روش)ی بت این مسئله است که در اتاحی دستورالعمل حفاظتی عملیات ،فتماندهان نظامی باا دقات
تمااام ابعاااد مختلااف موضااوع را بترساای و دسااتورالعمل اگتایاای آن را بااه یگانهااای تابعااه ابااالغ
میکتدند.
«به پیوست  5بتگ اتح حفاظتی م)طقه مانور همتاه  23پیوست در  26بتگ ابالغ مایشاود.
در این رابطه موارد زیت الزماالگتاست:
 .2دستورالعمل حفاظت در سطح فتمانده قتارگاه تهیه شده است؛ ب)ابتاین الزم است با مطالعه دقین
اصل اتح ،پیوستهای آن و بح در گلسه با حضور مسئوالن متبوب ،دستورالعمل اگتایی را
بتاساس آن تهیه وبه یگانها و واحدهای متبوب ابالغ ک)ید.
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 .3کل دستور نباید عی)اً تک یت شود و در ااتیار واحدها و یگانها قتار گیتد ،بلکه موارد متباوب باه
هت واحد همتاه با دستورالعمل اگتایی آن واحد و موارد به هات یگاان ،هماتاه باا دساتورالعمل
اگتایی آن به یگان متبوب ابالغ شود.
 .2تیمی بتای نظارت بت اگتای صحیح موارد ابالغی تعیین شود و بت حسن اگاتا و پیگیاتی ماوارد
متبوب نظارت ک)د.
 .9نسخهای از تمامی اقدامات اود را درباره این اتح به قتارگاه ااتم -حفاظت ااالعاات ارساال
ک)ید» (مختاری و همکاران. 255 :2262 ،

 .2رازداری
الف رازداری و اهمیت آن از منظر احادیث
«انفتد ستّک و ال تودعه حازما فیزل و ال گاهال فیخون» :ت)ها بااش باه ساتّ ااود و مساپار آن را باه
دوراندیش؛ پا بلغزد ،و نه به نادانی ،پا ایانت ک)د؛ یع)ی ساتّ ااود را نازد ااود نگاهدار و باه
هیچ کا اظهار نکن از بتای آنکه اگت به دانای دوراندیشی بسپاری ،ممکن است بلغزد و باه کسای
اظهار ک)د که مفسده بت آن متتتب شود؛ زیتا متد هتچ)د دانا و دوراندیش باشد ،احتمال لغازش و
سهو و اطا در او میرود و اگت به نادانی بسپاری ،او ایانت و اظهاار ک)اد باه ماتدم و بااکی از آن
نداشته باشد (آمدی. 232 :2277 ،
در توضیح میتوان گفت اهمیّت حفظ ستّ به حدی است که افشای آن بتای هاتکا ،ااواه
دانا و ایتاواه باشد و اواه نادان نهی شده است؛ زیتا امکان لغزش افتاد دانا همواره وگود دارد و
در صورت لغزش ستّ افتاد را آشکار و باع

آسیب به آنان میشود و افتاد نادان به راحتای اساتار

متدم را بتمال میک))د.
«ستّک اسیتک فان افشیته ستت اسیته» :ستّ تو اسیت تو است؛ پا هتگاه او را فاش ک)ی ،تاو
اسیت او میگتدی؛ زیتا همیشه در فکت آن باشی و تتسی که مبادا ضتر و مفسده بت آن متتتب شود
(آمدی. 232 :2277 ،

161

اهمیت حفاظت و تأمین در اسالم و تأثیرآن در عملیات والفجر  5با رویکرد سیستمی اMIS

ب گسترش فرهنگ رازداری
قتار دادن محدودیتهای گفتاری ،تیکیاد بات رازداری ،بیاان آفاات کشاف االساتار و راز سای)هها
توصیهای که در روایات با بیانهای مختلف درباره حفظ استار ارائه شده اسات ،همگای از وگاود
فته)

رازداری در اسالم ابت میدهد .افتادی که باز و بایپاتوا ساخن میگوی)اد ،دور از ادب و

فته)

اسالمی معتفی شدهاند و به تعبیت سادهتت ،اسالم کوشیده اسات باتای هماه دهانهاا قفال و

ب)دی از گ)ا تعهد و تدبت عتضه ک)د و این فته)

را گستتش دهد .در حدی ی اماام صاادق(ع

میفتماید :آنگاه که مطلع شدید ،باین شاما کسای اسات کاه محادودیتهای گفتااری را رعایات
نمیک)د به اانه اش بتوید و با نصیحت بکوشید او را از این عادت باز داریاد .اگات قباول نکاتد ،از
اتین کسی که این فتد او را بزرگ مایدارد و از او حاتفشا)وی دارد ،اقادام ک)یاد و باا لطافات
تالش ک)ید تا این مهم بتآورده شود و همانگونه که در مورد اماور مهام اودتاان تماام تادابیت را
بهکار میبتید ،درباره این مسئله که اواسته من از شماست نیز از تدابیت ویژه استفاده ک)یاد .اگات او
پ یتفت ،چه بهتت؛ وگتنه سخن او را پ)هان دارید و گایی نقل نک)ید.
بدین سان امام علی(ع از یاران اویش میاواهد که نهت)هاا رازدار و اماناتدار راز دیگاتان
باش)د ،بلکه در گستتش فته)

رازداری بکوش)د (کلی)ی. 333 :2232 ،

در بی)ش اسالمی انسان موظف است زمامدار زبان اود باشد و آن را با شدّت و دقّات درب)اد
کشد .امیتالمسم)ان علی(ع در حکمت  72میفتماید« :اللسان سبع ،ان الّی ع)ه عقات» زباان تتبیات
نشده ،درّندهای است که اگت رهایش ک)ی ،میگزد! (دشتی. 952 :2267 ،
در بیانی دیگت در حکمت  92میفتماید« :لسان العاقال وراء قلباه ،قلاب االحمان وراء لساان»:
زبان عاقل پشت قلب اوست و قبل احمن پشت زبانش قتار دارد (کلی)ی. 952 :2232 ،
این سخن از سخ)ان ارزشم)د و شگفتیآور است که عاقل زبانش را بدون مشاورت و فکات و
س)جش رها نمیسازد ،اما احمن هتچه بت زبانش آید میگوید ،بدون فکت و دقت؛ پا زباان عاقال
از قلب او و قلب احمن از زبان او فتمان میگیتد.
فته)

رازداری و مهار زبان یکی از اصول عمده مد نظت و تیکید اسالم است و رهبتان دی)ی

نقض آن را سخت نکوهش کتدهاند .امام صادق(ع میفتماید :به درستی که امت ما زیت پتده اسات
و بهوسیله پیمانی که ادا گتفته روپوش دارد .هتکه پتده آن را به زبان بدرد ،اادا ااوارش ک)اد.
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همچ)ین فتمود :در مسجد حلقههایی تشکیل میشود که موگب معتفای اودشاان و ماا مایشاوند.
آنان (عمالً از ما نیست)د و ما هم با آنان رابطهای نداریم .من سعی بت پوشیده داشتن ااالعات ااود
دارم ولی آنان راز ما را بت باد میده)د .ادا استارشان را آشکار نماید .آنان به مان میگوی)اد اماام
(ولی  ،ولی قسم به ادا ! من گز بتای کسانی که از من پیتوی ک))د امام نیساتم .چاتا باا اسام مان
تملن میک))د؟ آیا زبان از اسم من باز نمی دارند؟ قسم به ادا ! اداوند بین مان و آنهاا را در یاک
اانه گمع نمیک)د (کلی)ی. 232 :2232 ،
در فته)

دی)ی ما هتکا امانتدار معتبتی باشد ،استار بیشتتی به او سپتده میشود و انساان

همواره در این باره مورد آزمایش قتار میگیتد و باید محدودیتهای دقیقای را در گفتاار و رفتاار
رعایت ک)د .در افشای راز و اتح صحبتهای غیتضتوری به شدت بخیل باشد .امام کاظم(ع باه
یکی از یاران اود میفتماید :اگت در این دست چیازی داری کاه میتاوانی آن را از دسات دیگات
پ)هان ک)ی ،این کار را انجام بده .در ادامه میفتماید :زبانت را حفظ کن تاا عزیاز باشای و ااود را
اسیت متدم (از اتین سپتدن رازت به آنها قتار مده که اوار میشوی؛ پا ااود را از ایان ضاایعه
دور دارید (کلی)ی. 67 :2232 ،
در گ)

احد پیامبت اکتم(ص سعد ابن ابی وقاص را دنبال گمعآوری اابار دشمن فتساتاد

و به او فتمود :اگت مطلع شدی که دشمن عزم حمله به مدی)ه دارد ،به من ابت بده .در هماین غازوه
مشابه این توصیه را به میمور ااالعاتی دیگت اویش حباب ابن م) ر نیز میفتماید و به وی یاادآور
میشود نزد هیچیک از مسلمانان به من گزارش ناده ،مگات بگاویی دشامن را انادک دیادم .وقتای
حباب ابن م) ر گزارشی مب)ی بت ک تت افتاد و تجهیزات آنان ارائه کتد ،حضتت فتمود :به من هم
همین اابار رسیده است .از ایشان چیزی بازگو مکان .اادای ماا را بسا)ده و بهتاتین وکیال اسات
(واقدی. 326 :2267 ،

 .3سیستم اطالعات مدیریت

1

سیستم ااالعاات مادیتیت ک)تاتل و بازساازی ااالعاات را از محیالهاای عملیااتی بتعهاده دارد،
به نحوی که با سازماندهی و انتخاب دادهها ،ااالعاات الزم را باتای اتخااذ تصامیم ،بتناماهریازی
1- Management Information System
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وک)تتل مدیتان آماده میسازد .سیستم ااالعات مدیتیت در حقیقت دانشی مبت)ای بات رایاناه اسات
که ااالعات را بتاساس اواستههای کاربتان درااتیارشان قتار مایدهاد (حساین هاشامی:2232 ،
. 233
الف تعریف سیستم
سیستم مجموعهای از اگزا و روابال میان آنهاست که با ویژگیهای معین ،به هم وابساته یاا ماتتبال
میشوند و این اگزا با محیالشان یک کل را تشکیل میده)د (هال وفاگن. 62 :2376 ،
هدف هت سیستم سازمانی ،ایجاد همااه)گی میاان تالشهاای مادیتیتی باتای کساب اهاداف
سازمانی است  .در واقع هدف مطالعه سیستم باید چیزی بیش از اقدام صتف به مطالعاه مسات)دات و
ارائه رویاههای سااده باشاد؛ باهاوری کاه فلسافه وگاودی ،اهاداف ،االمشایها ،تعامال اگازا و
نظتیههای مدیتیت در چارچوب سازمان را در بتگیتد و نتای ،زیت را به بار آورد:
 .2ااالعات صحیح را در زمان م)اسب در ااتیار فتد م)اسب قتار دهد.
 .3به افزایش ضتیب اامی)ان در تصمیمگیتیها اتم شود.
 .2موگب افزایش ظتفیت پتدازش تودههای کار در زمان حال و آی)ده شود.
 .9توان انجام کار سودآور را ایجاد ک)د.
 .5موگب افزایش بهتهوری افتاد و ستمایه شود (محمودیان و حسی)ی. 733 :2233 ،
ب عناصر سیستم
اغلب سیستمها از سیستمهایی کوچکتت تشکیل شدهاند که آنها را «اتدهسیستم» ماینام)اد و ایان
اتدهسیستمها نیز بت حسب سطح ااص تجزیه و تحلیل اود ،به اتدهسیساتمهای دیگاتی تقسایم
میشوند.
اگت نتوانیم ع)اصت تشکیلده)ده سیستم را ش)اسایی ک)یم ،آن را «گعبه سیاه» مایناامیم .گعباه
سیاه شامل ع)اصت ضتوری اولیه یا اتمهای تشکیلده)ده یک سیستم است که کامالً شا)ااته نشاده
است .با نگتشی کارکتدی ،بخشهایی از سیستم که وظایف اساسی آن را بت عهده دارناد ،ع)اصات
سیستم قلمداد میشوند و با نگتشی ایستا ع)اصت هت سیستم ،همان بخشهای تشکیلده)ده سیستم یا
اگاازای سیس اتم هساات)د کااه شااامل چهااار گاازء ورودی ،فتای)ااد ،اتوگاای و بااازاورد میشااوند
(محمودیان و حسی)ی. 733 :2233 ،
163

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة پنجم ،پاییز و زمستان 1411

ورودیها ادرونداد ،دادههای خام  :2ورودی همان نیتوی محتکه سیستم است که نیازهای
عملیاتی سیستم را بتاتف میک)د .بتای م اال مااده ،نیاتوی انساانی ،محصاول ،ااالعاات و غیاته
همگی ورودیهای یک سیستم هست)د .ورودی یک سیستم ممکان اسات از اتوگیهاای سیساتم
دیگت تیمین شود.
انواع ورودیهای سیستم
ورودی های زنجیره ای ابه هم پیوسته ،زوجی مستقیم ،متص)  :ورودیهاایی کاه
اتوگی سیستم دیگتی هست)د ،با سیستم مد نظت بهاور مستقیم و زنجیتهای متتبال هست)د .ش)اسایی
و مطالعه این ورودیها آسان است و مشکل زیادی بتای تحلیلگت ایجاد نمیک)د زیتا فقدان آن باه
ستعت احساس میشود.
سیستم
ج

ورودی

بازخورد
فرایند

خروجی

خرده سیستم
بازخورد
ورودی

فرایند

خروجی

نمودار  -1ورودیهای زنجیرهای یا بههمپیوسته اقربانیزاده81 :1358 ،

1- In Puts
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ورودیهای تصادفی :در این حالت سیستم ،ورودیهاای ااود را از میاان اتوگیهاای
اتدهسیستمهای گوناگون موگود انتخاب میک)د.
ورودیهای بازخورد :بازاورد نشانده)اده بخشای از اتوگای یاک سیساتم اسات کاه
بهع)وان ورودی به همان سیستم وارد میشود .بازاورد اغلب نشانده)ده تفاوت میان وضع مطلوب
(دستیابی به هدف و وضع موگود (عملکتد واقعی سیستم است.
فرایند اخانه پردازش ،تجزیه و تحلید) دادههدا  :1در فتای)اد سیساتم ورودیهاای
سیستم تبدیل به اتوگیهای سیستم میشود .این فتای)د ممکن اسات توساال عاواملی م ال انساان،
تک)ولوژی ،ماشین آالت و ...صورت گیتد .ه)گامی که نحوه این تبدیل بتای تحلیلگاتان مشاخص
باشد ،فتای)د را «گعبه سفید» گوی)د؛ اما اغلب به علات پیچیاده باودن فتای)ادها ،تعیاین و ش)اساایی
تفصیلی آنها امکانپ یت نیست و هماناور که قبالً اشاره شد ،بخشی از ایان فتای)ادها را باه ع)اوان
«گعبه سیاه» در نظت میگیتند.
خروجی ابرونداد ،اطالعات یا ستاده  :2اتوگیها حاصال فتای)اد تغییات و تبادیل
هست)د مان)د ااالعات ،محصول ،ماده ،ادمات و. ...
انواع خروجیها
اتوگیهایی که باهاور مساتقیم توساال سیساتمهای دیگات مصاتف میشاوند .هادف هماه
سازمانها به حداک ت رساندن این نوع اتوگی است.
اتوگیهایی که در متحله بعد توسال همان سیستم مورد استفاده قتار میگیتد.
اتوگیهایی که بتای ااود سیساتم یاا سیساتمهای دیگات قابال اساتفاده نیسات ،بلکاه گازء
ضایعات سیستم و دورریخت)ی است.
بازخورد (مکانیسم ک)تتل  :2بازاورد نوعی بتگشت پیام ارتباای اسات کاه در آن گیتناده
بهاور عامدانه یا غیتعامدانه به پیام فتست)ده واک)ش نشان میدهاد .ایان پیامهاا باه فتسات)ده امکاان
میدهد تا وضعیت ارتباای اود را با مخاابانش ارزیابی ک)د .نظامهای سالم ارتبااای باازاورد را
1- Process
2- Out Puts
3- Analysis
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غ)یمتی بتای اصالح اود قلمداد میک))د (محمودیان و حسی)ی 622 :2233 ،و . 623
سیستم دادهها را از محیال بیتونی میگیتد ،روی آنها فتای)د تبادیل انجاام مایدهاد و ساپا
اتوگی اود را به محیال بیتونی بت میگتداند (هاشمی. 93 :2232 ،
ج نگرش

سیستمی2

اساس رویکتد سیستمی مفهوم سیستم است .در نگتش سیستمی ،پدیدهها با در نظتگتفتن کل آنها
بترسی می شوند و عالوه بت در نظت داشتن کلیّت پدیدهها ارتبااب باین اگازای متشاکله سیساتم نیاز
مورد توگه قتار میگیتد .بهعبارت دیگت ،یک موگود ،شخصیت و کلیّتی دارد که با تجمع اگزای
آن متفاوت است (هاشمی. 56 :2232 ،
د تفکرسیستمی
نحوه نگتش گدیدی بتای مطالعه پدیدههای ابیعی به م ابه یک سیستم ،بهشمار میآید (رضاییان،
. 32 :2267
هد قوانین تفکر سیستمی
 هتگز نباید شتایال محیطی را ستزنش کتد.
 دریافتن الگوی تغییتات به گای تمتکز بت روی وقایع؛

 تفکت بتاساس رابطه علت و معلولی به گای رابطه همبستگی؛

 تعیین صحیح متز سیستم؛
 تفکت دی)امیک به گای تفکت استاتیک؛

 سیستمهای اگتماعی در بتابت سیاستها مقاومت میک))د.
 بستگی عملکتد سیستم به چگونگی تعامل بین اگزا؛
 باید به مهلتی که بتای دریافت پاسخ ضتوری است ،توگه کتد (مختاری. 7 :2266 ،
و تجزیه و تحلی) سیستم
عبااارت اساات از شاا)اات گ)بااههای مختلااف سیسااتم و آگاااهی از چگااونگی عملکااتد اگاازای
تشکیل ده)ده آن و بترسی نحوه و میزان ارتباب بین اگزای آن به م)ظور دستیابی باه مب)اایی گهات
1- System Approach
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اتح و اگتای یک سیستم م)اسبتت.
در یک ساازمان ،سیساتم را مجموعاهای از روشهاا نیاز تعتیاف کتدهاناد ،کاه باه یکادیگت
وابستهاند و با اگتای آنها ،قسمتی از هدف سازمانی محقن میشود .روشها نیز اود مجموعهای از
شیوههای مختلف انجام کار هست)د که با استفاده از آنهاا میتاوان باه تایمین هادف نهاایی ساازمان
کمک کتد.
روش :عبارت است از یک رشته عملیات و متاحلی که بتای اگتای کل یا قسمتی از یاک
سیستم انجام میشود.
شددیوه :عبااارت اساات از تشااتیح گزئیااات و نحااوه انجااام دادن کااار (زارعاای اساابگتانی،
. 36 :2233

 .4اص) غافلگیری
الف تعریف غافلگیری
غافلگیتی ،ضتبه زدن به دشمن در زمان و مکانی اسات کاه انتظاار آن را نداشاته باشاد .در نتیجاه
پیدایش آشفتگی در سیستم دفاعی دشمن به علت آمادگی نداشتن است .مهام رعایات ایان اصال
بتای نیتوهای آف)دک))ده است (فتقانی. 227 :2262 ،
از گ)به تاکتیکی ،غافلگیتی وگه اصلی این عملیات محساوب میشاد .عباور از رودااناهای
اتوشان با عتض حدود یک کیلومتت زیت دید و تیت دشمن بدون غافلگیتی امتی ناممکن بود؛ اماا
با اتاحی م)اسب و هوشم)دانه این امت محقن شد .این غافلگیتی به قدری عمین بود که حتی بعد از
عبور نیتوهای سپاه از اروندرود و اشغال فاو نیز فتماندهان عالی ارتش بع

باور نکاتده بودناد کاه

تالش اصلی ایتان از این م)طقه است و همچ)ان بات گبهاه شالمچه متمتکاز بودناد و هماین امات باه
نیتوهای اسالم این اگازه را داد تا مواضع اود را در آن ساوی ارونادرود مساتحکم ک))اد .پیشای)ه
تاریخی اصل غافلگیتی مان)د سایت اصول پ یتفتهشده گ)
دنیا دارد .گ)

 ،ریشهای کهان در تااریخ گ)

هاای

های پیامبت اکتم(ص نیز تابلوهای روش)ی از بهکارگیتی این اصل در معتض دیاد

پژوهشگتان نظامی قتار داده؛ همچ)ان که گ)

های گهانی اول و دوم و دفاع مقدس ملت مسلمان

ایتان ،ستشار از گلوههایی از این اصل در میدان نبتد است .در پیکار ایبت ،پیامبت اکتم(ص باتای
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آنکه احتمال حمله به م)طقه ایبت را از ذهن یهودیان بیتون سازد ،ابتدا به سوی م)طقه رگیع حتکت
کتد و در فتصتی م)اسب ،عمده قوای اویش را باه ساتعت باه ساوی ایبات حتکات داد و شابانه
قلعههای آنها را محاصته کتد تا گایی که صبح روز بعد ،یهودیانی که از قلعه اار شدند با دیدن
مسلمانان بسیار تعجب کتدند .گ)

ب)ی قتیظه نمونهای از غافلگیتی در زمان است ،زیتا یهودیاان

ب)یقتیظه هتگز احتمال نمیدادند که نیتوهای اسالم ،بهدلیل استگی زیاد و شتایال گوّی نام)اسب
و ستدی هوا بالفاصله پا از پایان گ)

احزاب ،آنها را مورد تهاگم قتار ده)د و از لحااظ زماان

غافلگیت ک))د .ماوفاقایات ماسالمااناان در ایان ناوع تاهااگاام ،ناشاااندها)ااده آمااوزش عااالى و
ااااعاتپا یاتى کامل بود که مهمتتین ویژگى ارتشهاى نیتوم)د و استوار است.
امام صادق(ع میفتمای)د« :الحَّ َّرَّ کُلَّّ الحَّ َّرِ مِن مُقارَّبَّةِ عَّدُوِّکَّ فی اَّلَّبِ الصُّلحِ؛ فَّااِنَّّ العَّادُوَّّ
رُبَّّما قارَّبَّ لِیَّتَّغَّفَّّلَّ ،فَّخُ بِالحَّزمِ» :بعد از صلح با دشم)ت ،از او سخت بتح ر باش؛ زیتا گاه دشمن،
اود را به تو نزدیک مىک)د ،تا غافلگیتت سازد؛ پا دوراندیش و محتاب بااش و ااوشبی)اى باه
دشمن را متهم کن (محمدی ریشهتی. 569 :2267 ،
ب اهمیت غافلگیری درکالم وحی
اداوند در سوره مبارک نساء میفتمای)د« :وَّ إِذا ضَّتَّبتُم فِای الایَّرضِ فَّلَّایاَّ عَّلَّایکُم گُ)ااحٌ أَّن
تَّقصُتُوا مِنَّ الصَّّالهِ إِن اِفتُم أَّن یَّفتِ)َّکُمُ الّ ینَّ کَّفَّتُوا إِنَّّ الکافِتینَّ کانُوا لَّکُم عَّدُوًّا مُبی)اً» :و چاون باه
سفت مىروید و بیم آن دارید که کفار شما را گتفتاار ساازند ،گ)ااهى بات شاما نیسات کاه نمااز را
شکسته بخوانید ،چون کفار دشمن آشکار شمای)د (نساء. 222 /
«وَّ إِذا کُ)تَّ فیهِم فَّیَّقَّمتَّ لَّهُمُ الصَّّالهَّ فَّلتَّقُم اائِفَّةٌ مِ)هُم مَّعَّکَّ وَّ لیَّیاُ ُوا أَّسلِحَّتَّهُم فَّاِذا َّساجَّدُوا
فَّلیَّکُونُوا مِن وَّرائِکُم وَّ لتَّیتِ اائِفَّةٌ أُاتى لَّم یُصَّلُّوا فَّلیُصَّلُّوا مَّعَّکَّ وَّ لیَّیاُ ُوا حِ رَّهُم وَّ أَّسلِحَّتَّهُم وَّدَّّ
الَّّ ینَّ کَّفَّتُوا لَّو تَّغفُلُونَّ عَّن أَّسلِحَّتِکُم وَّ أَّمتِعَّتِکُم فَّیَّمیلُونَّ عَّلَّیکُم مَّیلَّةً واحِادَّهً وَّ ال گُ)ااحَّ عَّلَّایکُم إِن
کانَّ بِکُم أَّذىً مِن مَّطَّتٍ أَّو کُ)تُم مَّتضى أَّن تَّضَّعُوا أَّسلِحَّتَّکُم وَّ اُ ُوا حِ رَّکُم إِنَّّ اللَّّهَّ أَّعَّادَّّ لِلکاافِتینَّ
عَّ اباً مُهی)اً» :و چون اود تو اى پیامبت بین آنان باشى و بخواهى نماز گماعت بخوانى ،هماه یکبااره
به نماز نایست)د ،بلکه عدهاى از مسم)ین با تو به نماز بایست)د و اسلحه اویش بتگیتند و چون سجده
کتدند نماز اود تمام ک))د و پشت ست شما بایست)د .اایفه دوم که نماز نخواندهاناد بیای)اد و باا تاو
نماز بخوان)د و حتماً اسلحه اویش با اود داشته باش)د ،چون آنها که دچار بیمارى کفتناد ،ایلاى
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دوست مىدارند شما از اسلحه و باروب)ه اود غافل شوید و یکباره بت شما بتازند .بله اگات باهاااات
باران یا بیمارى حمل اسلحه بتایتان دشوار بود ،میتوانید اسلحه را زمین بگ ارید ،اما به شتای کاه
احتیااب ااود را از دساات ندهیاد کااه اادا بااتاى کاافتان عا ابى اوارک))اده آماااده کاتده اساات
(نساء. 223 /
الصاالهَّ إِنَّّ
إ«ِذا قَّضَّیتُمُ الصَّّالهَّ فَّاذکُتُوا اللَّّهَّ قِیاماً وَّ قُعُوداً وَّ عَّلى گُ)ُوبِکُم فَّاِذَّا اامَّاینَّ)تُم فَّایَّقیمُوا َّّ
الصَّّالهَّ کانَّت عَّلَّى المُسمِ)ینَّ کِتاباً مَّوقُوتاً» :و چون نماز را تمام کتدید در هت حال چه ایستاده و چاه
افته و چه به پهلو ادا را به یاد آورید -این نماز شکساته مخصاوص حالات ااوف اسات  -پاا
همین که ایمن شدید نماز را تمام بخوانید که نماز واگبى است کاه بایاد ماسم)ین در اوقاات معاین
انجام ده)د (نساء. 222 /

 .8عملیات اطالعاتی

1

از این عملیات تعاریفی ارائه شده است که به دو تعتیف اکتفا میشود« :اقدامات انجاامشاده باتای
نفاوذ؛ اثتگا اری یاا دفااع از ساامانههاای ااالعااتی و تصامیمگیاتی» (ااناحماادی. 35 :2233 ،
در گای دیگت این عملیات چ)ین تعتیف شده است ...« :بهکارگیتی یکپارچه گ)ا

الکتتونیاک،

عملیات شبکه رایانهای ،عملیات روانی ،فتیب نظامی و ام)یت عملیات ،هماتاه باا پشاتیبانی ویاژه و
قابلیااتهااای وابسااته بااتای نفااوذ ،شکسااتن ،تختیااب ،اساایت کااتدن نیااتوی انسااانی دشاامن و
تصمیمگیتیهای مستقل در عین حال که از اودمان حفاظت ک)یم( »...ااناحمدی. 36 :2233 ،
اطالعددات« :مجموعااه دانساات)یهااای متبااوب بااه وضااعیت گغتافیااایی سیاساای ،اقتص اادی،
اگتماعی ،علمی و ف)اوری ،تتابتی ،ارتبااات و وضعیت نظامی یاک یاا چ)اد کشاور ،کاه بات پایاه
آنها االمشی و اتح هاای نظاامی الزم باتای ت)ظایم رواباال ااود باا ایان کشاورها تهیاه میشاود
(متادیان. 2 :2265 ،
ایاان ااالعااات شااامل ااالعااات رزماای و اسااتتاتژی اساات .از تعتیااف ارائااهشااده و تجاارب
گ)

های گ شته این واقعیت است)باب میشود که ارتقای توان رزم و نهایتاً شکست و پیتوزی هات

عملیات نظامی با این مهم ارتباب ت)گات)

دارد؛ زیتا در فتآی)د چ)این اقادامی عاالوه بات آگااهی
1- Information Operation
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فتمانده نسبت به شتایالگوی و وضعیت زمین ،فتماندهان و مدیتان نسبت به تتتیب نیاتوی دشامن
(تتکیب ،گستتش ،استعداد ،سازمان ،تاکتیک ،شایستگی رزمی ،آموزش ،لجساتیک ...،در ساطح
رزمی و راهبتدی اشتافیت کامل پیدا میک))د .بت این مب)ا حضتت علی(ع در فاتازی از اطباه 22
الشایطَّانَّ قَّاد گَّمَّاعَّ حِزبَّاهُ وَّ
در راستای ااالعات راهبتدی این شااص چ)ین میفتمای)اد« :أَّال وَّ إِنَّّ َّّ
استَّجلَّبَّ اَّیلَّهُ وَّرَّگِلَّهُ وَّ إ نَّّ بَّصِیتَّتی لَّمَّعى مَّا لَّبَّّستُ عَّلى نَّفسِی» :آگاه باشید که شیطان حازب ااود
را گتد آورده و سواران و پیادگانش را بسی ،کتده است .همان بصیتت دیتین ه)وز هم با من است
(دشتی. 27 :2267 ،
در اصوص توگه به این شااص در سطح ااالعات رزمی در گای دیگات مایفتمای)اد« :ارمِ
بِبَّصَّتِک أَّقصَّى القَّومِ» :و تا دورتتین کتانههاى میدان نبتد را زیت نظتگیت( »...دشتی. 93 :2267 ،
درباره ااالعات راهبتدی این شااص میفتمای)د ...« :اَّمَّّا بَّعدُ فَّاِنَّّ عَّی)ِای بِاالمَّغتِبِ کَّتَّابَّ إِلَّایَّّ
صاارِ،
ِ،الصامِّ الیَّسامَّاعِ ،الکُماهِ الیَّب َّ
الشاامِ ،العُمایِ القُلُوب ُّ
یُعلِمُ)ِی أَّنَّّهُ وُگِّهَّ إِلَّى المَّوسِمِ أُنَّاسٌ مِن أَِّهلِ َّّ
الَّّ ِینَّ یَّلبمسُونَّ الحَّقَّّبِِالبَّااِلِ وَّ یُطِیعُونَّ المَّخلُوقَّ فِی مَّعصِیَّةِ الخَّالِنِ وَّیَّحتَّلِبُونَّ الدُّنیَّا دَّرَّّهَّا بِالادِّینِ وَّ
یَّشتَّتُونَّ عَّاگِلَّهَّا بِآگِل االَّبتَّارِ المُتَّّقِینَّ» :پا از یاد ادا و درود؛ همانا میمور ااالعاتی من در شام باه
من ااالع داده است که گتوهی از متدم شام بتای متاسم ح ،باه مکاه میآی)اد؛ متدمای کاوردل،
گوشهایشان در ش)یدن حن ناش)وا ،و دیدههایشان نابی)ا ،که حن را از راه باال میگوی)د و ب)اده را
در نافتمانی از ادا ،فتمان میبتند ،دین اود را به دنیا میفتوش)د و دنیا را به بهای ساتای گاوداناه
نیکان و پتهیزکاران میاتند (دشتی. 269 :2267 ،
حضتت نقش ایان شاااص را در موفقیات عملیاات چ)این تبیاین مایفتمای)اد« :اِساتَّعمِل مَّاعَّ
عَّدُوَّّکَّ مُتاقِبَّهَّ اإلِمکانِ وَّانتِهازِ الفُتصَّهِ تَّظفُت» :امکانات و فتصتها را در مورد دشامن ماورد توگاه
قتار ده تا بت او پیتوز شوی (آمدی. 233 :2277 ،

 .6تأمین

1

تیمین عبارت است از حفاظت در مقابل عملیات غافلگیتی ،گاسوسی ،اتابکاری ،عملیات ایا ایی
و دیدهبانی دشمن( ...اان احمدی. 36 :2233،
1- Acquisition
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حضتت علی(ع در فاتازی از اطباه  7در شاهت مدی)اه در اصاوص بهاتهگیاتی از ایان شاااص
َّصالَّ إِلَّیهاا اَّالِبُهاا وَّ یَّختِلَّهاا
َّالضابُعِ تَّ)اامُ عَّلَّاى اُاولِ اللَّّادمِ حَّتَّّاى ی ِ
میفتمای)د ...« :وَّ اللَّّهِ الَّ أَّکُاونُ ک َّّ
راصِدُها» :به ادا سوگ)د! از آگاهی الزم بتاوردارم و هتگز غافلگیت نمیشوم که دشم)ان ناگهاان
متا محاصته ک))د و با نیتن

دستگیتم نمای)د( ...دشتی. 29 :2267 ،

حضتت در نامه 22اطاب به زیاد بن نصت حارثی و شتیح بن هانی ،فتماندهان لشکت اعزامای
بتای نبتد با شامیان ،این شااص را با ع)وان یک دستورالعمل چ)ین ابالغ مایفتمای)اد ...« :وَّاگعَّلُاوا
لَّکُم رُقَّباءَّ فِی صَّیاصِی الجِبالِ ،وَّ مَّ)اکِبِ الهِضابِ ،لِئَّالّ یَّیَِِّتیَّکُمُ العَّدُوُّ مِن مَّکانِ مَّخافَّةٍ أَّو أَّمنٍ وَّاعلَّمُوا
أَّنَّّ مُقَّدِّمَّةَّ القَّومِ عُیُونُهُم ،وَّ عُیُونَّ المُقَّدِّمَّةِ اَّالئِعُهُم» :و در باالی قلهها و فاتاز تپاههاا ،دیادهبانهاایی
بگمارید .مبادا دشمن از گایى که مىتتسید یا از سویی کاه بایم نداریاد ،بات شاما یاورش آورد! و
بدانید که پیشاه)گان سپاه دیدهبان لشکتیان)د و دیدهباناان االیاهداران ساپاهاند( »... .دشاتی:2267 ،
. 252
در فتازی از نامه  22حضتت در اصوص رعایت این مهم ،فتماندهان ساپاه را چ)این توصایه
نمودهاناد ...« :وَّ إِذا غ َِّشایَّکُمُ اللیالُ فَّااگعَّلُوا التِّمااحَّ کِفَّّاةً» :و چاون تااریکی شاب شاما را پوشااند،
نیزهداران را ااتاف لشکت بگمارید و نخوابید مگت اندک؛ چونان آب در دهان چتاانادن و بیاتون
ریختن» (دشتی. 259 :2267 ،

 .7شرح عملیات
ساعت  33روز  ،2279/22/32عملیات والفجت  6با رمز «یا فاامه زهتا(س » آغاز شد .ابن شاواهد
موگود و اظهارات اسیتان ،دشمن تا  3ساعت پیش از عملیاات باه ایان م)طقاه حساسایت گادی و
زیادی نداشته است .البته احتمال تک فتیب (کل اروند نیتوهای اسالم در این م)طقه را ضاعیف و
تک اصلی در م)ااقی همچون گ)اح گ)وبی حوزه استحفاظی سپاه چهارم و شتق دگلاه و زیاد تاا
شلمچه را قوی میدانست؛ بدینتتتیب بتاورد دشامن در آغااز عملیاات در راساتای وارد کاتدن
ایگان های] تقویتی به م)طقه ،بدون تدبیت صحیح و اصولی بود و پا از آغاز عملیات ،باه دو دلیال
یگانهای اصلی اود را بهاور کامل به م)طقه وارد نکتد؛ زیتا ه)وز به اهداف یاا اصالی یاا فتیاب
بودن تک نیتوهای اسالم اامی)ان کامل نداشت و چ)ین میپ)داشت که ما اواساتار کشااندن هماه
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نیتوهایش به این م)طقه بتای انجام عملیات گستتده در م)اان یادشده هستیم.
دیگت آنکه وضعیت زمین م)طقه عملیاتی والفجت  6به شاکلی باود کاه اگاازه ماانور باه هماه
یگانهای پیاده ،زرهی و مکانیزه را بهصورت انبوه نمایداد؛ ب)اابتاین ،باه اگباار باتای وارد کاتدن
یگانهای مزبور به م)طقه به م)ظور مقابله با رزم)دگان اسالم با مشکل روبهرو شد.
در ارزیابی عملیاتهای نظامی ،میزان رعایات اصال غاافلگیتی دشامن یکای از فاکتورهاای
اساسی محسوب میشود .رعایت این اصل در تضمین موفقیت عملیاات ،کااهش تلفاات نیتوهاای
اودی و افزایش تلفات دشمن تیثیت مستقیمی دارد .در واقع ،این اصل تتکیبی از حفاظت ااالعات
و عملیات فتیب است که از این نظت ،عملیاات والفجات  6یکای از موفانتتین عملیاتهاای نظاامی
ایتان محسوب میشود؛ زیتا ای این عملیات ،دشمن کامالً غافلگیت شاد و در شاتایطی کاه انتظاار
اگتای عملیات از م)طقه گزایت مج)ون و امالتصاص را داشت ،در بتابت عملیات ایتان در م)طقه فااو
تا چ)د روز ،ابتکار عمل را از دست داد (مختاری و همکاران. 297 :2262 ،
الف عوام) موفقیت در عملیات والفجر 5
 تاکتیک گدید و م)حصت به فتد عبور از رود اروند؛
 غافلگیت شدن و آمادگی نداشتن دشمن؛
 سازماندهی م)اسب در سیستم پشتیبانی آتش توپخانهای و هوایی؛
 آموزش و سازماندهی م)اسب نیتوها؛
 بهتهگیتی از شتایال گوی م)اسب؛
 ستمایهگ اری روی تالش پشتیبانی در م)طقه شلمچه و امالتصاص.
در ادامه سعی شده است باا نگااه سیساتمی باه بترسای یکای از عوامال موفقیات در عملیاات
پتدااته شود .غافلگیت شدن و آمادگی نداشتن دشمن بهع)وان یک سیستم ،که اود اتده سیساتم،
ابتسیسااتم عواماال موفقیاات بااوده بااه م)ظااور رساایدن بااه چگااونگی روش اگااتا و مشااخص شاادن
فعالیتهای گزیی (شیوههای اگتا مورد تجزیه و تحلیل قتار میگیتد.
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ب فواید تجزیه و تحلی)
 بترسی دوباره اهداف سازمانی؛ آش)ایی با نحوه انجام کار در متاحل مختلف فتای)د؛ پی بتدن به کمبودها ،نقایص و مشکالت موگود در عملیات؛ استفاده از روشهای علمی بتای انتخاب راهها و شیوههای بهتت در عملیاتهای آتی.ج عوام) مؤثردر غافلگیر شدن دشمن


حفاظت گفتار و اس)اد؛



اگتای اتح فتیب (انجام عملیات ای ایی ؛



استفاده م)اسب از پوشش و استتار؛
اجرای
طرح
فریب
استفاده مناسب

حفاظت گفتار

از پوشش

و اسناد

و استتار

غافلگیر شدن و
عدم آمادگی
دشمن

رعایت حفاظت

اقدامات ضد

نق) و انتقاالت و

شناسایی و مأیوس

عدم تغییر در

کردن دشمن

منطقه

شک)  -1امنبع :محققساخته


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



اقدامات ضد ش)اسایی و مییوس کتدن دشمن.

از دیدگاه حفاظت ااالعات ،ع)اصت مسثت در عملیاات باه شاتح زیات احصاا شاده اسات کاه
بهع)وان ورودیهای سیستم ااالعات و مدیتیت حفاظت ااالعات عملیات در نظت گتفته میشوند.
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در نتیجه این عوامل باع

غافلگیتی دشمن و عدم آمادگی وی شد که باهع)وان اتوگای سیساتم

ااالعات مدیتیت مطتح میشود و از عوامل مسثت در نتیجه نهایی عملیات یع)ای پیاتوزی عملیاات
بوده است.
در این بخش بهع)وان ورودیهای سیستم ،روشهای .2 :حفاظت گفتار و اس)اد؛  .3اقادامات
ضد ش)اسایی و مییوس کتدن دشمن بتای رسیدن به اقدامات انجامشده (شیوه فعالیتهای گزیای
مورد تجزیه و تحلیل سیستمی قتار میگیتد.
د ورودیهای سیستم
 -حفاظت گفتار و اسناد

نمودار  -2امنبع :محققساخته

 -اقدامات ضد شناسایی و مأیوس کردن سیستم اطالعاتی دشمن

نمودار  -3امنبع :محققساخته
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در ادامه و در بخش فتای)د به همه اقداماتی که بهع)وان فتای)دهای سیستم ااالعات مدیتیت در نظت
گتفته شده است و اگزای آنها پتدااته میشود.
هد فرایند سیستم
 دسته اول اقدامات فرایندی ااقدامات حفاظت گفتار و اسنادشام) روشهای :عملیات فتیب ،حفاظت مه)دسی ،حفاظت تتدد (ک)تتل تتدد  ،تخلیاه
م)طقه عملیات ،اقدامات ک)تتلی ،انتقال نیتو ،انضباب و رازداری ،حفاظت مخاابتات و الکتتونیاک
بوده که در ادامه شیوههای اگتا یا فعالیتهای گزیی هت شیوه به صورت نمودار بیان میشود.
*روش عملیات فریب شام) شیوههای مندرج در نمودار

نمودار  -4امنبع :محققساخته
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 نتیجه عملیات فریب م)افقین ده روز قبل از عملیات ای ااالعیهای م)طقه هور را بهع)وان م)طقه اصلی عملیات
معتفی کتدند.


دشمن هت روز کار بمباران هوایی و عکا هوایی را در این م)طقه انجاام مایداد و اک ات
عقبههای ما را در م)طقه هور زیت آتش توپخانه و بمباران هوایی داشت.



حداقل هشت لشکت زبده عتاق در م)طقه هور مشغول شدند که تعدادی از آنها در اال و
تعدادی در احتیاب بودند.



دشمن در کلیه اس)اد و تحلیلهای اود گفته بود ایتانیها از هور قصد عملیات دارند.



تا سه روز بعد از عملیات دشمن ه)وز فکت میکتد ایان تاک ،تاک فتیب)اده اسات و ماا
عملیات اصلی اود را از هور انجام اواهیم داد (اادمی. 22 :2266 ،

* روش حفاظت مهندسی
از گمله اقدامات انجامشده بتای عملیات ،اقدامات اصولی مه)دسی بود .م)طقه مد نظات باتای
عملیات ،م)طقهای کامالً بکت بود .در هت حال اقدامات اصولی مه)دسی (شایوههاا کاه مایبایسات
ضتورتاً انجام میگتفت عبارتاند از:

نمودار  -8امنبع :محققساخته
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* روش حفاظت تردد اکنترل تردد
الف کنترل حجم تردد :با مشخص شدن اال حد یگانها و تحویل گتفتن اال ااوف
این بود که تتدد ستسامآور یگانها باه م)طقاه شاتوع شاود و باا افازایش حجام تاتدد بهاصاوص
اودروهای فتماندهی ،دشمن به این م)طقه حساس شاود .باتای عاادی گلاوه دادن حجام تاتدد باا
آماااربتداری از تااتدد وانتهااای شخصاای و نیااتوی دریااایی کااه تااا آن موقااع در م)طقااه صااورت
می گتفت ،مت)اسب با آن ،ابتدا بتای هت یگاان ساهمیه پا) ،ااودرو (یاک ااودرو ساوات ،یاک
اودرو آب ،دو وانت معمولی ،یک آمبوالنا و دو یا سه موتاور سایکلت در نظات گتفتاه شاد و
بتای ای)که حجم یادشده قابل ک)تتل باشد ،بتگه تتدد مخصوص تهیه شد که در آن شاماره و ناوع
اودرو معلوم بود.
ب تصحیح پستهای کنتدرل :تاا قبال از ورود ساپاه باه م)طقاه ،ک)تاتل پال بقیاهاهلل و
استوآباد به عهده ژاندارمتی بود .عالوه بت آن ،ژانادارمتی دساتکم دو پسات ک)تاتل دیگات در
م)طقه داشت .نیاتوی دریاایی نیاز یاک پسات ک)تاتل داشات کاه پاا از صاحبتهای مفصال باا
ژاندارمتی ابتدا دژبانی اصلی (بقیه اهلل و استوآباد از آنها تحویل گتفته شد .در ابتدای متداد عمالً
قتارگاه کتبال ک)تتل دژبانی م)طقه را به عهاده گتفات و باا گمااردن نیاتو در ابتادای اساتوآباد،
ابتدای گاده شهدا و ابتدای گاده آیتاهلل سعیدی ،تتدد متدم بومی به م)طقه گلو (حاشیه اروندرود
و نخلستانهای آن که م)طقه اصلی استقتار و کار یگانها بود ،قطع شد .در متحله بعدی در سه راه
چوئیبده (ابتدای گاده روستای قصت نیز پستهایی گ اشته شد که از این اتین ک)تتل بیشاتتی بات
تتدد متدم به گ)وب گاده ذوالفقاریه (گاده گ)وبی بهم)شیت انجاام گتفات و تماام تتددهاا از ایان
گاده و از گاده استو آباد قطع و به گاده قفاص م)تقل شد (اادمی. 29 :2266 ،

نمودار  -6امنبع :خادمی34 :1355 ،
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* روش تخلیه منطقه عملیات
الف شیوه تخلیه مردم بومی :بتاساس اتح حفاظت ااالعات ااتماالنبیاء ،افتاد باومی
از م)طقه گزیته آبادان تخلیه شدند .نمای)دگان حفاظت ااالعات سپاه سعی کتدند م)طقه آباادان و
حاشیه بهم)شیت را به ع)وان م)طقه مم)وعه در اتح فوق بگ)جان)دکه در ابتدا با مخالفت استانداری و
ارتش روبهرو شدند؛ اما در نهایت با پافشاری حفاظت ااالعات و فتماندهی سپاه آنهاا پ یتفت)اد و
کار تخلیه از  2279/22/3شتوع شد و با پیگیتی گادی تاا 2279/22/35باه اتماام رساید (ااادمی،
. 26 :2266
ب شیوه تخلیه نیروهای ارتش ،ژاندارمری و نیروی دریایی :پوشش تخلیه افاتاد
اینگونه بود که پا از تقسیم اال پداف)دی بین سپاه و ارتش ،از فاو تا زید به عهده ساپاه گ اشاته
شد تا سپاه ااال ااود را پیوساته ک)اد .کاار تخلیاه تاا اوایال دی مااه باه ااول انجامیاد .باه علات
نامهپتاک)یهای ژاندارمتی کم مانده بود همه متوگه اصل موضوع شوند (اادمی. 26 :2266 ،

نمودار  -7امنبع :خادمی37 :1355،

* روش اقدامات کنترلی
 بتای گلوگیتی از تتددهای بیرویه و غیتمجااز مقاتر شاد ورود هماه افاتاد غیتساپاهی کاه
بهصورت رابطهای و غیته از کانال پتس)لی و بسای ،وارد یگانهاا شادهاناد ،باه اصاوص در
م)طقه عملیاتی مم)وع شود.
 کنترل خط حد یگانها :بتای ای)که دشمن از اتین عوامل اود نتواند باه ااال یگانهاا
در حاشیه اروند رود رسوخ ک)د و متوگه تغییتات آنجا شود.
 گشت و بازرسی شهر آبادان :چون اوف آن بود کاه دشامن باا عباور دادن غاواص از
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اروند شبها در م)ازل آبادان مخفی شود و تتددهای روی گاده عبور را ک)تتل ک)د ،ضامن
هماه)گی با سپاه آبادان در نوبتهای مختلف ،م)ازل و شهت بازرسی میشد.
 کنترل اهالی آبادان و خرمشهر :به دنبال نظامی اعالم شدن آبادان و تخلیاه آن ،وگاود
بعضی ارگان ها م ل شهتبانی ،اداره آب و بتق و بعضی کادر ضتوری نگهاداری شاهت الزم
بود .ل ا ضمن هماه)گی با فتمانداری آبادان و اتمشهت ،فهتسات حاداقل افاتاد ماورد نیااز
بتای نگهداری شهت تهیه و در ااتیار دژبانی مدال ورودی آبادان و داراوین قتار گتفت و
صتفاً افتادی می توانست)د به شهت تتدد ک))د که با داشتن کارت ش)اسایی عکادار ،اسمشان
در لیست بود.
 حفاظت نق) و انتقاالت و استتار :باه م)ظاور انتقاال وساایل ماورد نیااز باتای عملیاات،
دستکم باید چهار هزار وسیله س)گین (کامیون ،تتیلای ،کفای وساایل را باه م)طقاه حمال
نمای)د (اادمی. 26 :2266 ،

عیت

نمودار  -5امنبع :خادمی35 :1355 ،

* روش انتقال نیرو
انتقال نیتو نیز یکی از کارهای مهمی بود که باید با بتنامهریزی انجام میگتفت و اگت حضور
حجم گستتده نیتوها در م)طقه فاش میشد ،قطعاً م)طقه لو میرفت .بتای انتقال نیاتو ،دساتورالعمل
مفصلی صادر شد که کلیات آن بدین تتتیب بود:
الف نیتوها به هیچ وگه با اتوبوس یا می)یبوس م)تقل نشوند و تا حاد امکاان باا کاامیون یاا
کمپتسی (بهاور ستپوشیده به م)طقه م)تقل شوند.
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ب این انتقال در شب صورت گیتد.
ج شبانه در محلهای تعیین شده و در م)ازل حاشیه بهم)شیت (که با حضور متدم ااالی شاده
بود استقتار داده شوند.
د به آنها اگازه داده نشود از نخلستان اار شوند .بتای ای)که ضمن کاستن حساسیت م)طقه
فاو ،اتح فتیب (هور نیز تقویت شود ،قتار شد یگانها نیتوهای اود را بعد از ظهت با اتوباوس از
گاده سوس)گتد به م)طقه عمومی هور م)تقل ک))د و سپا آات شاب باه صاورت ااالی بتگتدناد.
(چون م)طقه سوس)گتد مسکونی بود ،این عمل نشانده)ده استقتار نیتو در م)طقه عمومی هور بود.
از اتفی هت یگان تعدادی چادر بهع)وان استقتار نیتو در این م)طقه بزند ،اماا نیتوهاا را در چادرهاا
استقتار نده)د (پتهیز از تلفات ناشی از بمباران هوایی ؛ ساپا کامیونهاا و کمپتسایها باه م)طقاه
هور بیای)د و شبانه نیتوها را سوار و به م)طقه فاو م)تقل ک))د (اادمی. 92 :2266 ،

نمودار  -9امنبع :خادمی43 :1355،
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 -روش انضباط و رازداری

نمودار  -11امنبع :محققساخته

 -روش حفاظت مخابرات و الکترونیک

نمودار  -11امنبع :محققساخته
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 دسته دوم اقدامات فرایندی ااقدامات ضد شناساییمجموع این اقدامات با هدف پیشاگیتی از گماعآوری ااالعاات توساال سیساتمهای ش)اساایی از
گمله رادار رازیت ،دیدهبانی ،عکا هوایی و گشت ش)اسایی دشمن اتحریزی میشد.
شام) روشهای :اقادامات تایمی)ی در مقابال رادار رازیات دشامن ،دیادبانی ،گشاتیهای
ش)اسایی ،حفاظت گفتار در صورت اسیتشدن و عکا هوایی.
 اقدامات تأمینی در مقاب) رادار رازیت دشمناصول کار به این تتتیب بود:
نخست ،قدرت وحدود ش)اسایی وسایل فوق را تشخیص ده)د؛ دوم ،اقداماتی صورت گیاتد
که با استفاده از نقاب هت کدام از وسایل و روشهای فوق ،دشامن از گماعآوری موفان بااز ماناد،
پیشبی)یهای الزم بدینصورت بود:
 تتدد ،بهاصوص تتددهای س)گین در شب در گاده استو آباد باه حاداقل تعاداد ااود
رسانده شود.
 گلوی گادههای استوآباد ،ذوالفقاریه و ک)ار گاده شهدا ااکتیزی به ارتفاع تقتیبای 2
متت زده شود (اادمی. 52 :2266 ،

نمودار  -12امنبع :خادمی81 :1355 ،

152

اهمیت حفاظت و تأمین در اسالم و تأثیرآن در عملیات والفجر  5با رویکرد سیستمی اMIS

 روش مقابله با دیدهبانی دشمنکااربتد مااسثت دیااده باانی دشاامن عمومااً در ااال گلااو و مخصوصااً روی گااده اسااتو آباااد و در
گادههایی بود که فاصله بیش از  522متت از نخلستان پیادا داشات)د .دشامن باا دیادهباانی قاادر باود
حداقل تا فاصله  22کیلومتت از اال اود را پوشش دهد .البته با توگاه باه ناور آفتااب معماوالً دیاد
دشمن از ساعت  6:22تا  22:22محدود میشد و کارایی عماده دیادهبانهاای دشامن باین سااعت
 29:22تا  26:22بوده است (اادمی. 53 :2266 ،
بتای مقابله با توانایی دشمن باید اقدامات زیت انجام میشد:

نمودار  -13امنبع :خادمی82 :1355 ،

 روش گشتیهای شناساییاگت ش)اسایی در عمن را از کار این گتوه گدا ک)یم ،عمده ااالعاتی کاه ایان گشاتیها میتوان)اد
گمع ک))د ،تغییتات در اال است و بتای رفع این مشکل سعی شد تغییتی در حجم نیتوها در اال
با فعال تت شدن اال به نحوی داده شود که دشمن متوگه این تغییتات نگتدد .تغییت در سیستم موانع
و استحکامات داده نشود و صاتف نظات از گادههاای ک)اار نهات کاار دیگاتی صاورت نگیاتد؛ باه
اصااوص کااه امکااان داشاات گشااتیهای ش)اسااایی در عماان ،از اااال مااا عبااور نمای)ااد (اااادمی،
. 57 :2266

نمودار  -14امنبع :خادمی86 :1355 ،
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 روش حفاظت گفتار در صورت اسیر شدن .دادن ااالعات هماه)

درباره نام یگان و نام فتماندهان به نیتوهای ااالعاتی گهت یاک

کاسه بودن ااالعات سوری در موقع اسیت شدن.
 .توگیه کامل نیتوهای ااالعات به حساسیت میموریت و رعایت تمام نکات ایم)ی و ام)یتی
(اادمی. 56 :2266 ،

نمودار  -18امنبع87 :

 روش عکس هوایی برای ناکامی دشمندشمن بهوسیله عکاهای هوایی اود و تفاسیت آنها قاادر میشاود هماه احاداثهای گدیاد
مه)دسی را در م)طقه مد نظت اعم از فعالیتهای گادهسازی ،پل ،ساایت موشاکی ،موضاع توپخاناه
و ...تشخیص دهد و عالوه بت آن محل تجمع نیتو یا تتدد ستونی اودروها را به ااوبی ثبات ک)اد.
از اتف دیگت م)طقه مد نظت بدون انجام کارهاای مه)دسای روی گادههاای وصاولی و گادههاای
آنت)ی در اال نمیتوانست بتای عملیات آتی آماده شود .همچ)ین نیتوهای اودی ناگزیت بودند تاا
ده روز قبال از عملیاات بساایاری از وسااایل از قبیاال قااین ،پاال ،تو هااای پداف)ااد هااوایی ،ادوات،
مهمات ،اودرو و ...و تعداد زیادی نیتو را به م)طقاه فاوق م)تقال ک))اد .وگاود نخلساتان انباوه در
ااتاف روداانه بهم)شیت و شتق اروند موهبتی بود که اداوند در م)طقه نصایب نیتوهاای ااودی
کتده بود (اادمی. 52 :2266 ،
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دستورالعم)

نمودار  -16امنبع :خادمی83 :1355 ،

 خروجی سیستمب)ابتاین با توگه به مبانی نظتی و ادبیات پژوهش با رویکتد سیساتمی مهمتاتین ورودیهاای
سیستم دفاعی عملیات والفجت  6شامل :حفاظات در گفتاار و اسا)اد ،اساتفاده م)اساب از پوشاش و
استتار ،رعایت حفاظت نقل و انتقاالت و عدم تغییات در م)طقاه ،اقادامات ضاد ش)اساایی و ماییوس
نمودن دشمن و در پایان اگتای اتح فتیب و انجام عملیاات ایا ایی ،در مادل مفهاومی سیساتمی
وارد شده است .با ورود دادهها به سیستم ،تجزیه و تحلیل ،انجام پتدازش و فتای)د الزم روی آنهاا،
با روشها و شیوههای مختلف (فعالیتهای گزیی اتوگی سیستم با ع)وان «غافلگیتی و آماادگی
نداشتن دشمن» همتاه اتوگی ساایت سیساتمها موگاب پیاتوزی شاکوهم)د رزم)ادگان اساالم در
عملیات غتورآفتین والفجت  6و شکست دشمن شد.
158

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة پنجم ،پاییز و زمستان 1411

ورودی

فرآیند

حفاظت
گفتار و
اسناد

عملیات فریب

استفاده
مناسب از
پوشش و
استتار

تخلیه منطقه

رعایت
حفاظت نق)
و انتقاالت و
عدم تغییر
در منطقه
اقدامات ضد
شناسایی و
مأیوس
کردن
دشمن
اجرای
طرح
فریب

خروجی

حفاظت
مهندسی

حفاظت تردد
اکنترل تردد

اقدامات
حفاظتی در
انتقال نیرو

اقدامات
کنترلی

اقدامات تأمینی
در مقابله با
رادار رازیت

پیروزی

گشتیهای
شناسایی
دیدبانی

حفاظت گفتار
در صورت اسیر
شدن

سرمایهگذاری روی
تالش پشتیبانی در
منطقه شلمچه و
امالرصاص

غافلگیر شدن و
عدم آمادگی
دشمن

حفاظت
مخابرات و
الکترونیک

انضباط و
رازداری

تاکتیک جدید و
منحصر به فرد عبور
از رود اروند

عکس
هوایی

سازماندهی مناسب در
سیستم پشتیبانی آتش
توپخانهای و هوایی

آموزش و
سازماندهی مناسب
نیروها

بهرهگیری از شرایط
جوی مناسب

نمودار  -17مدل سیستمی عملیات والفجر  5امنبع :محققساخته

تحلی) مدل سیستمی
وظیفه هت سازمانی در گامعه متحول ،ایجاد نظم است و در این راستا عامل اساسی مورد نیااز باتای
نظم بخشیدن به هت سیستمی ،ااالعات دقین و به موقع است .در ستاست تاریخ ،هام دولتهاا و هام
سازمانهای بخش اصوصی ،به کسب ااالعات به م)ظور ایجاد تغییت و همچ)ین شا)اات ساااتار
اولیه م)اسب بتای گامعه و سازمان عالقه نشان دادهاند .مطمئ)اً اگت اهداف دیگاتی در کاار نباشاد،
هت دو ،تشکیالت وسیعی بتای گمعآوری ااالعات به م)ظاور تاداوم بخشایدن باه نظام اماور نیااز
دارند .ااالعات در گ شاته ارزش نااچیزی داشات و در تصامیمگیتیها کمتات باه کاار میرفات؛
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در حالی که امتوزه ،ااالعات مهمتتین م)بع مدیتیت بعد از عامل انسانی است (تیتاف. 9 :2369 ،
مفهوم ااالعات بت این باور تیکید دارد که چیز با ارزشی باه فاتدی یاا ساازمانی م)تقال شاده
است .از آنجا که افتاد به م)ابع ااالعاتی چ)دگانه متوسل شده و حجام وساتعت تولیاد ااالعاات
همواره رو به افزونی است ،ایجاد نوعی سیستم که تمامی این ااالعات را پاالیش ،فشتده ،ذایته و
م)تقل ک)د ،ضتوری است .به همین سبب ،سیستم ااالعاتی بتای استفاده مدیتان در سازمان ایجااد
میشود که آن را «سیستم ااالعات مدیتیت» نام نهادهاند (شودربک. 233 :2366 ،
در این تحقین سعی شده است با رویکتدی سیستمی به نقش حفاظت و تیمین بهع)وان یکی از
عوامل موفقیت عملیات والفجت  6توگه شود .با مطالعه این عامل به ورودیهای پ)،گانة حفظ ستّ،
استفاده م)اسب از پوشش و استتار ،رعایت حفاظت نقل و انتقاالت و عدم تغییت در م)طقه ،اقدامات
ضد ش)اسایی و مییوس کاتدن دشامن و در نهایات اگاتای دقیان ااتح فتیاب دسات یاافتیم .ایان
ورودیها در متحله فتای)د و پتدازش ،روشها و شیوههای مختلفی را پیش روی ما نمایان سااات
که با مجموعه فعالیتهای صورتگتفته در مدت زمانی مشخص که در متن مقاله به صورت گازء
به گزء به آنها اشاره شد ،اتوگی سیستم با ع)وان غافلگیت شادن و عادم آماادگی دشامن حاصال
آمد .این اتوگی با سایت عوامل (اتوگی سیستمهای دیگت  ،پیتوزی را بتای سپاه اسالم به ارمغان
آورد .بترسی عملیات والفجت  6با رویکتد سیستمی دریچهای روی ما باز میک)د که اگات محققاان
دیگت بتوان)د با چ)ین نگتشی عملیاتهای دفاع مقدس (به اصوص والفجت  6و حوادث و فت)ههای
گ شته را تحلیل و بترسی گممئ ،میتوان)د نقش به سزایی درموفقیت ایتان اسالمی در گ)

ها و

بحتانهای احتمالی پیش رو ایفا ک))د.

بحث و نتیجهگیری
عملیات والفجت ( 6فتح فاو  ،یکی از بزرگتتین و موفنتتین عملیاتهای دوران هشت سال دفااع
مقدس بود که با شاتایال بسایار مهام و متماایزی از ساایت عملیاتهاا ،در م)طقاهای کاه دشامن باه
هیچوگه در ذهن اود فکت اگتای چ)ین عملیات گستتدهای را از سوی نیتوهای ایتان نمیپتواناد،
اتحریزی شد و به اگتا درآمد .این عملیات بهدلیل نوع اتاحای ،اهمیات زماین م)طقاة عملیاات،
ستعت عمل در اگتای عملیات ،انتخاب تاکتیکهاای م)اساب و م)حصاتبهفاتد باتای پیاتوزی بات
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دشمن ،غافلگیتی او و همچ)ین توان پایداری و مقاومت اوالنی در بتابت پاتکهای دشمن به مدت
 65روز ،یکی از مهمتتین نبتدهاا در دوران هشات ساالة حماساة دفااع مقادس باه شامار مایرود.
موفقیتهای این عملیات که در سایة رحمت الهی و لطف ائمة ااهاار و رهباتی فتزاناه و مدبتاناة
فتماندهیکل قوا و ب)یانگ ار نظام گمهوری اسالمی ایتان ،حضاتت اماام امی)ای(ره  ،و هاوش و
ذکاوت بیبدیل فتماندهان گوان سپاه اسالم به انجام رسیده بود ،دنیا را حیتتزده و دشمن بع ی را
مدتها فل ،کتد و قدرت تصمیمگیتی را از او گتفت .دنیاا متعجاب شاده باود کاه ایاتان باا ایان
شتایال بسیار سخت ،اقتصاد ضعیف ،تحتیمهاای بینالمللای و مشاکالت ملای و م)طقاهای چگوناه
توانسته است چ)ین عملیاتی را در سطح گستتده و با موفقیت صددرصاد انجاام دهاد .از هماین رو
ابتقدرتهای غتب و شتق که م)افع اود را در م)طقه در اطت میدیدند ،بت آن شدند تا باا اعماال
فشارهای گوناگون مانع پیتوزیهای رزم)دگان اسالم شاوند .از گملاه دساتاوردهای ایان عملیاات
صدور قطع)امة  563سازمان ملل بود که بتای اولین بار به بتای از اواستههای ایاتان توگاه کاتده
بود .آمتیکا که م)افع اود را در م)طقة الی ،فارس به اطت میدید با حمایت آشکار از رژیم بع
عتاق ،عالوه بت امکانات و تجهیزات نظامی ،ااالعات بهروزی را در ااتیار آنها قتار میداد.
پیتوزی عملیات والفجت  ،6عزت و عظمت و قدرت رزم)دگان اسالم را به گهانیان نشاان داد
و ثابت کتد که نیتوی ایمان و شهامت و شجاعت که بتگتفته از فته)
و فته)

اسالم ناب و آیین علوی

عاشورایی بود ،توانست با امکانات کم مادی بت قدرت مادی دشمن فاین آیاد و او را باه

شکست وادارد .در هت حال ،این عملیات بتاساس یک تفکات پیچیاده و ااالق نظاامی و باهوسایله
انسانهایی ورزیده ،آموزشدیده ،شجاع و شهادتالب انجام شد که توانست)د با تاکتیاک م)اساب
دشمن را غافلگیت ک))د و به همین دلیل ارزیابی توان نظامی سپاه را در داال و اار کشور تحات
تیثیت قتار داد .عملیات والفجت  6نشان داد که قدرت االقیت و ابتکار عمال فتمانادهان و اتاحاان
عملیات توانسته است کمبود شدید یگانهای مانوری ،امکانات و مقدورات مورد نیاز بتای عملیات
را تا حد زیادی گبتان ک)د.
سخن آات ای)که عملیات والفجات  6مب)اایی باتای تادوین اساتتاتژی بازدارنادگی گمهاوری
اسالمی ایتان شد.
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