
     

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Review of  the Geographical Factors’ Role in the Planning, 
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 Operation 
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Abstract 
 Geographical factors have always played a decisive and vital role in the fate of 

a military operation. This issue has also been important in the planning and 

implementation of sacred defense operations. The preliminary Valfagr operation, 

that carried out on 0230/00/03 in the western sndy region of the Mishdagh heights, 

between Fakkeh and Chazzabeh, is one of these operations. 

 This study tries to investigate the geographical factors affecting the planning, 

implementation and results of preliminary Valfajr operation by using descriptive- 

analytical method. Basically, it has tried to answer the main question: what role did 

geographical factors play in the planning, implementation and results of the 

preliminary Valfajr operation?

 The findings show that geographical factors also played a vital role in this 

operation. Among the natural geographical factors, "sand dunes" played the most 

important role in this operation. As a vegetation in operation, Amghar Forest has 

helped Islamic warriors in establishing field clinics, training camps and bases, 

equipping, organizing, directing and supporting the operating battalions in the 

southern axis. The natural geography of the area prevented the armor from being 

used properly for the operation. In addition to this natural barrier, artificial Iraqi 

man-made barriers have caused a key role in the failure of Islamic fighters in this 

operation. 

Keywords:  Preliminary Valfajr, Geographical factors, Sand, Barriers, Amghar 

Forest.
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چکیده
و دارند. این  عهده داشته ک((ده و حیاتی بتعوامل گغتافیایی همواره در ستنوشت یک عملیات نظامی نقش تعیین

های دفاع مقدس نیز حائز اهمیت بوده است. عملیات والفجت مقدماتی که در ریزی و اگتای عملیاتموضوع در اتح

ه رملی غتب ارتفاعات میشداغ ا حدفاصل فکه تا چزابه ا اگتا شد، یکی از همین و در م(طق 20/22/2272 تاریخ

گغتافیایی بت  مسثتگیتی از روش توصیفی ا تحلیلی، عوامل این پژوهش کوشیده است تا با بهتهها است. یاتعمل

ش در پی یافتن پاسخ این ریزی، اگتا و نتای، عملیات والفجت مقدماتی را مورد ک(کاش قتار دهد. اساساً این پژوهاتح

ریزی، اگتا و نتای، عملیات والفجت مقدماتی داشته است؟ سسال اصلی است که عوامل گغتافیایی چه نقشی در اتح

ها نشان دادند عوامل گغتافیایی در ستنوشت این عملیات هم نقشی حیاتی بت عهده داشت(د. از میان عوامل یافته

گ(گل . »اندداشتهیت در ستنوشت عملیات والفجت مقدماتی را تیثبیشتتین « ی ش(یاهتپهیا  هارمل»گغتافیای ابیعی، 

، قتارگاه و درمانگاه صحتایی ایجادیک پوشش گیاهی در این عملیات به رزم(دگان اسالم در  ع(وانبهنیز « عمقت

کمک شایانی کتده گ(وبی  در محور ک((دهعمل هایگتدان، هدایت و پشتیبانی دهیسازمانتجهیز، ، تدارکاتی هایب(ه

توسال دشمن بع ی در عدم  سازدستی در گغتافیای ابیعی م(طقه و ایجاد موانع مص(وعی کاردستهمچ(ین  است.

موفقیت رزم(دگان اسالم نقش اساسی ایفا نموده است.
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 مقدمه: د 1
های قتن تتین گ( رژیم بع  عتاق به ااک گمهوری اسالمی ایتان، یکی از اوالنی تجاوز

 2بتابت گ(  گهانی دوم و  5/2بتابت گ(  گهانی اول،  3آید. این گ(  تقتیباً حاضت به شمار می

حالی بود که در این گ( ِ به شدت نابتابت، رژیم بع   در بتابت گ(  کته به اول انجامید. این

گانبه ارتجاع عتب و استکبار گهانی قتار داشت که اتف موردحمایت وسیع و همهز یکعتاق ا

گمهور البی و بل(دپتوازی صدام حسین، رئیات نحو ممکن با استفاده از گاهمصمم بودند به ه

اودکامه و دیکتاتور عتاق، انقالب اسالمی را ستکوب و یا حداقل م(زوی و ساکت نمای(د. 

می یکی از اهداف اصلی تهاگم ستاستی عتاق به ایتان بود. ستان استکبار شکست انقالب اسال

گهانی درصدد بودند تا انقالب اسالمی را قبل از تحکیم، در م(طقه ستنگون کتده و با گستتش 

 چ(ین انقالبی در م(طقه غتب آسیا و گهان اسالم مقابله ک((د.

 22ه ااک گمهوری اسالمی در تجاوز ستاستی ارتش رژیم عتاق از زمین، هوا و دریا ب

های بعدی انقالب ، حادثه بسیار مهمی است که بترسی ابعاد آن بتای نسل2253شهتیورماه سال 

ماه پا از سقوب نظام شاه(شاهی  23گ(گی که رژیم بع  عتاق حدود حائز اهمیت است.  اربسی

لی و یک دوره مملو به گمهوری اسالمی ایتان تحمیل کتد، بتای ملت ایتان نماد یک مقاومت م

 شود.یممحسوب  متزوبومنظیت گوانان این یبی هاشجاعتها و از فداکاری

 متاتببهآید و یمیانه  به شمار )ااورم یاآسی معاصت در غتب هاگ( ین تتمهماین گ(  از 

از روزهای  هک چتاالمللی داشته است؛ ینبی گهان سوم، ماهیت کشورهای هاگ( بیش از سایت 

 گانبههمهی بزرگ و حمایت هاقدرتین تا پایان آن، رژیم بع ی عتاق همواره از پشتیبانی آغاز

 های عتبی م(طقه بتاوردار بوده است.یمرژاک ت 

ی و دوقطبدر عصت گهان  هاگ( تتین ییاست (این و تتسابقهکمساله که از  0در اول گ(  

در یک گبهه واحد  عمالًا و شوروی  وقت دنیا )آمتیک ابتقدرتدر دوران گ(  ستد بود، دو 

ی عتبی م(طقه کشورها اک ت از رژیم بع ی عتاق حمایت کتدند. هم باهمسو  کامالًقتار گتفت(د و 

یی مان(د مصت و اردن کشورهای مالی گستتده اود یاری کتدند و حتی هاکمکنیز این رژیم را با 

 در ک(ار عتاق و صدام حسین قتار گتفت(د.

ی سخت بتای ملت ایتان بود. گوانان، متدم و نیتوهای هاآزمونگ(  یکی از دو ماه نخست 
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درپی توانست(د دشمن را در یپنظیت و پا از یک سلسله عملیات یبمسلح ایتان با مقاومتی 

 دستتسی به اهداف اود ناکام بگ ارند.

 از یی،ی هواهابمباراندر ادامة این گ( ، رژیم بع ی عتاق عالوه بت حمالت زمی(ی و 

این  یتنظامی استفاده کتد.غی شیمیایی بتای حمله به متدم هاسالحی زمین به زمین و هاموشک

های نفتی در یانهپاو  هاکشنفتی پایانی، گ(  را با حمله به هاسالکشور همچ(ین در 

ها اسارت یتنظامی،غرحمانه عتاق به م(اان مسکونی و متدم یبفارس گستتش داد. حمالت ی،ال

 یتنظامیان ایتان وارد آورد.غو تلفات زیادی به 

نظیت حضتت امام امی(ی یبی رهبت ایتان در این تجاوز موفن شد تا با تکیه بت نیتوی ایمان،

های یدانمدر  هاآندریغ متدم و حضور گستتده یبهای نوین گ( ، حمایت یوهش)ره ، ابداع 

نیتوهای ارتش متجاوز بع ی را از  ی مختلف،هایاسمقعملیات با  222از اگتای حدود  پا گ( ،

 عتاق به مقاصد و اهداف اود گتدد. بع  ااک اویش بیتون بتاند و مانع از دستیابی رژیم

ابتکار عمل را در دست داشت، اما  ،ی آغازین گ( هاماهی(که رژیم بع  عتاق در ا با

به دلیل مقاومت  صدام تساند.اواست ادامه داده و به پایان بیم هک چ(انآننتوانست گ(  را 

ی اوالنی بتای هاسالگانانه متدم ایتان، در دام گ(گی گتفتار شد که اود آغازگت آن بود و 

 رهایی از آن تالش کتد.

انجاام  و الهی امام راحل، با های داهیانهرزم(دگان اسالم توانست(د در سال دوم گ(  با رهبتی

 25222المقادس، از مجماوع المباین و بیتاالئماه، فاتحالقادس، ثاامنچهار عملیات ظفتم(د اتین

هاا، کیلومتتمتباع آزاد ک((اد. ایان عملیات 22222 حادودکیلومتتمتبع که تحت اشغال دشمن بود، 

ی محافال و زدگانگتش و باور گهانی را نسبت به رزم(دگان اساالم تغییات داد و شاگفتی و حیاتت

ه شاورای ای کاگونهبه ،را به نفع ایتان تغییت داد افکار گهانی را موگب شد. همچ(ین موازنة قدرت

مود.چ(دین ماه سکوت مع(ادار، قطع(امه صادر ن و پا از هام(یت بالفاصله واک(ش نشان داد  

 شهتهای ام(یت بتقتاری و متزها تیمین م(ظوربه  متجاوز ااک به پا از فتح اتمشهت، ورود

 ولویت قتار گتفت. گمهوری اسالمی ایتان بهو ت(بیه متجاوز در ا ایتان اسالمی گمهوری متزی

دهی مجدد از دشمن و نیز م(ظور ت بیت مواضع دفاعی رزم(دگان اسالم و سلب فتصت سازمان

گیتی گدی و عادالنه بتای حل م(اقشه، در بعضی از کتدن محافل سیاسی در راستای تصمیمفعال
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را در دستور کار قتار داد. این  اطوب دفاعی، عبور از متزها و تصتف م(اان راهبتدی دشمن

 المللی بود.ت(ها اتدم(دانه، بلکه م(طبن بت ف(ون دفاعی و حتی موازین بینتدبیت نه

در ااک  عملیات اگتای و متجاوز ت(بیه و تعقیب گتفتن راهبتدکوشید تا با در پیشایتان می

خشی از ارتش عتاق، از سااتن بشتافتم(دانه و م(هدم صلح به رسیدن و ااتمة گ(  او با هدف

که دشمن دیگت فکت اوریتهدیدهای آی(ده آن بکاهد و اصطالحاً به نقطه بازدارندگی بتسد؛ به

آورد تا  المللی فشارتوانست به متاگع بینایتان می ،حمله به ایتان را هم نک(د. در چ(ین شتایطی

بیه و مجازات متجاوز را فتاهم ع(وان رژیم متجاوز بش(اس(د و امکان حقوقی ت( دولت عتاق را به

چ(انچه مخالفان داالی رژیم بع ی  های گ(  تعیین ک((د.آورند و راهی را بتای دریافت اسارت

توانست به متدم عتاق بتای ستنگونی صدام حسین و رژیم ایتان می دادند،اقداماتی صورت می

ان آمادگی بتای تهدید العتب، امکشال همچ(ین رسیدن قوای ایتان به ساحل بع ی کمک ک(د.

 ع(وان یک هدف راهبتدی سیاسی نظامی بتای قبوالندن شتایال ایتانکامل شهت بصته را به 

ایتان دست به اگتای یک  ،آورد. بت همین اساستحمیل ارادا سیاسی ایتان به عتاق  فتاهم می)

ود که پا از ب هاعملیاتمتزی زد. عملیات والفجت مقدماتی یکی از این  ستی عملیات بتون

 انجام شد. 2272ماه سال عملیات رمضان و محتم در بهمن

 بیان مسئله: د 2
که کام ملت ایتان از ناکامی در عملیات رمضان تلخ  شدیمسال سوم گ(  در حالی شتوع 

کتدن نقاب گ اشتن نیتوهای ایتانی در عملیات رمضان با بتاتفبود. ارتش عتاق پا از ناکام

کتدن گ( ، گلوگیتی از پیشتوی قوای ایتانی را گتفتن زمان و فتسایشی ظورم(بهضعف اود و 

 را با انجام عملیات گستتده هاآندر دستور کار اود قتار داد. اطوب دفاعی اود را تکمیل و 

واحدهای  ،الشعبی یا همان ارتش القیبا ایجاد گیش صدام مستحکم کتد. شدتبهمه(دسی 

 ارتش بع  را توسعه داد.

باع  گتایش بیشتت آمتیکا به  ،اتفی ورود رزم(دگان اسالم به عتاق در عملیات رمضان از

 فارس،یالحضور ایتان در عتاق تهدید مستقیمی بتای کشورهای عتبی حاشیه  کها چتعتاق شد. 

 .شدیمکه حاف  م(افع آمتیکا بودند، محسوب 

ان باع  شد تا ایتان به م(اان به دست نیاوردن نتای، مطلوب از عملیات رمض ،از سویی دیگت
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ی و زیربتنامهحدود دو ماه پا از عملیات رمضان،  رونیازای گ(  نیز بی(دیشد. هاگبههدیگت 

در م(طقه سومار در دستور کار فتماندهان گ(  قتار « مسلم بن عقیل»اگتای عملیاتی به نام 

آبان ماه  22م در تاریخ عقیل، عملیات دیگتی موسوم به محت نگتفت. پا از عملیات مسلم ب

آزادسازی  ،هدف این عملیاتم(طقه موسیان و گ(وب دهلتان تا فکه انجام شد.  در 2272

متزی حمتین در گ(وب دهلتان و در  یهاهای اشغالی ایتان در ااتاف ارتفاعات و کوهستزمین

 م(طقه بین فکه تا شهت دهلتان بود.

کیلومتت از زیت دید و تیت دشمن  222اول  اوش ا دهلتان بهگاده عین، در عملیات محتم

اار  شد. شهتهای موسیان و دهلتان و پادگان عین اوش از زیت آتش توپخانه دشمن اار  و 

از ااک کشور آزاد و  لومتتمتبعیک 552حدود  ،آزاد شد. در این عملیات زیسلسله گبال حمتین ن

 )عالیی، ف قوای ایتانی درآمداز ااک عتاق در نوار متزی به تصت لومتتمتبعیک 222حدود 

2235 :503.  

در عملیات رمضان، پیشتوی در شتق بصته را دور از دستتس  رزم(دگان اسالم عدم موفقیت

تخت استان میسان، دستیابی به شهت  یهانیپیتوزی در عملیات محتم و تسلال بت زم اما؛ دادینشان م

را  ا شدیشهت بصته و بغداد محسوب م زمان علیه دوع(وان تهدید همکه به االعماره عتاق 

 و پیشتوی غزیله پل تصتف هدف بافتماندهان گ(   ،پا از عملیات محتم کتده بود. تیپ امکان

 بتای چزابه ا را تا فکه حدفاصل غ ام(طقه رملی غتب ارتفاعات میشدا ،عتاق شهت العماره یسوبه

عملیات با ایام دهه فجت سبب این زمانی مدند. هکت انتخاب «والفجت»ساز ستنوشت عملیات انجام

در  یاک((دهنییکه این عملیات وضعیت تع شدیم ی(یبشی. په شودبت آن گ اشت «والفجت»شد نام 

به کلمه والفجت  «مقدماتی»لیکن چ(ین نشد و به همین دلیل پسوند  ،ستنوشت گ(  داشته باشد

پیدا کتد. عملیات والفجت مقدماتی در تاریخ شهتت « والفجت مقدماتی»و به نام  افزوده شد

 .درآمددر م(طقه عمومی فکه به اگتا  20/22/2272

ریزی، اگتا و نتای، گغتافیایی بت اتح مسثتعوامل  این پژوهش در پی آن است که با واکاوی

 از این عملیات والفجت مقدماتی، نقش این عوامل را در نتیجه این عملیات مورد بترسی قتار دهد.

ریزی، رو کوشیده است تا به این سسال اصلی پاسخ دهد که عوامل گغتافیایی چه نقشی در اتح

 اگتا و نتای، عملیات والفجت مقدماتی داشته است؟
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 ادبیات نظری و تعریف مفاهیم: د 3

 منطقه عملیات والفجر مقدماتی: د 3د  1

از گ(وب به  ،بتقازه میشداغ وارتفاعات از شمال به  والفجت مقدماتی م(طقه عملیاتی

از شتق به چزابه و شهت بستان و از غتب به شهت العماره عتاق و روداانه دگله م(تهی  ،هورالهویزه

 دو روداانه مهم هاآن نیتتمهمرد که متعددی وگود دا یهام(طقه روداانهاین در  .شودیم

، روداانه دویت ، رمل، باشد. ارتفاعات میشداغ، گ(گل عمقت، تپه دوقلومی« میمه»و « دویت »

عوامل  نیتتمهمی متزی ایتان و عتاق و موانع مص(وعی ارتش بع  از هاپاسگاههورالعظیم، 

 .باش(دیمگغتافیایی ابیعی و مص(وعی م(طقه عملیات 

 میشداغ: د ارتفاعات 3 د 2

 شودمی آغاز بستان شمال از و دارد قتار اهواز شتق شمال کیلومتتی 05 در میشداغ ارتفاعات

 - غتب شمال هاآن گهت. دارد ادامه عبدالخان محدوده در کتاه روداانه هاینزدیکی تا و

 به کشوری تقسیمات در. شودمی م(تهی فکه غتبی گ(وب در رقابیه هایتپه به و بوده شتق گ(وب

 دشت م(طقه تتینمتتفع میشداغ. شودمی ش(ااته شوش و آزادگان دشت شهتستان متز ع(وان

 دید علت به ارتفاعات این. است متت 362 آن قله بل(دتتین ارتفاع و شودمی محسوب نآزادگا

 ایویژه اهمیت از گ(  اول در سوس(گتد، و بستان شهتهای بت تسلطش و م(طقه در آن م(اسب

 محورهای از یکی ارتفاعات این گ(وب. آمددر  دشمن اشغال به گ(  آغاز با و بود بتاوردار

 به کامل اوربه المبین،فتح عملیات دوم متحله در و بود بستان و سوس(گتد آزادسازی در اصلی

 ذلیجان ت( . شد تبدیل دشمن به هجوم محورهای از یکی به بعدها و افتاد اودی نیتوهای دست

 دشت و دارد قتار رملی هایتپه و میشداغ ارتفاعات دام(ه تالقی محل در که است معابتی از یکی

 تجار و بومی متدم ،گ شته در. سازدمی متتبال فکه م(طقه با را ارتفاعات این تقیش دام(ه در چهیال

 عملیات در. کتدندمی استفاده گ رگاه این از عتاق به کاال گاییگابه و تتدد بتای محلی

 به رسیدن بتای آن از مقدماتی والفجت عملیات در و تبدیل گاده به گ رگاه این مسیت ،المبینفتح

 ارتفاعات این گ(وب و بستان غتبی شمال در نیز  صعده ت( ) میشداغ ت( . شد تداریببهته متز

  .259: 2232 پورگباری،) ک(دمی متصل کتاه شمال رملی هایتپه به را چهیال دشت و دارد قتار
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 د چزابه: فکه منطقه مرزی هاید پاسگاه 3 د 3

 الفکه پاسگاه مقابل و باز کامالً  شتد یک در فکه - چ(انه گاده انتهای در ایتان فکه پاسگاه 

 محل و گمتک دارای و دو درگه متزبانی دور، هایگ شته در پاسگاه این. است شده واقع عتاق

 عباسی شاه کاروانستاهای سبک به گ(  از قبل پاسگاه سااتمان. است بوده کشور دو اتباع تتدد

 هدفشان که عتاق مکانیزه 2 لشکت ینیتوها 2253 شهتیور 35 روز در. بود گل و آگت آن مصالح و

 26 تیپ نیتوهای اک تاً که پاسگاه مدافعین با و کتدند حمله پاسگاه این به بود، شوش شهت تصتف

 دفاع با که کتدند حمله پاسگاه به بار دو عتاقی نیتوهای روز آن فتدای. شدند مواگه ،بودند شیتاز

 .شد م(هدم دشمن تانک ستگاهد چ(د و ماند ناموفن دشمن حمله ،پاسگاه مدافعین

 قتار فکه پاسگاه گ(وب کیلومتتی 22 در و چزابه - فکه متزی گاده ک(ار در دویت  پاسگاه

 روداانه الجزایت، 2365 قتارداد از قبل. است متت 322 حدود متز تا پاسگاه این فاصله و دارد

 مان(د پاسگاه این. دکتدن عو  را روداانه مسیت بعد اما ؛کتدمی عبور نقطه این از دویت 

 .بود دشمن تهاگم نقاب اولین ءگز صفتیه و رشیدیه و ااووسیه هایپاسگاه

 در که دارد قتار چزابه - فکه گاده ک(ار و دویت  پاسگاه کیلومتتی 7 در ااووسیه پاسگاه

 از مقدماتی، والفجت عملیات در. شد اشغال و گتفت قتار دشمن هجوم مورد گ(  روزهای اولین

 شاهد آن ااتاف محدوده با پاسگاه این ،شهدا تفحص گتیان در. بود دشمن به حمله هایمحور

 .دارد قتار آن نزدیکی در فکه شهید 232 مقتل. است بوده بسیاری شهدای کشف

 و دارد قتار چزابه -فکه گاده غتب در صفتیه پاسگاه و ااووسیه پاسگاه بین رشیدیه پاسگاه

قتار  عتاق رشیدیه پاسگاه عتاق، در پاسگاه این روبتوی. است یلومتتک 2 از کمتت متز تا آن فاصله

 این. کتد حمله پاسگاه این به گ(  رسمی آغاز از قبل 2253 شهتیور 35 در عتاق ارتش. دارد

 .بود مقدماتی والفجت عملیات مهم محورهای از یکی آن ااتاف محدوده و پاسگاه

 چزابه -فکه گاده ک(ار در و سوبله پاسگاه الشم و رشیدیه پاسگاه گ(وب در صفتیه پاسگاه

 دشمن بتابت در پاسگاه در مستقت نیتوهای مقاومت شاهد گ(  اوایل در نیز م(طقه این. دارد قتار

 اتفبه که شودمی م(شعب چپ سمت به ایگاده صفتیه، پاسگاه نزدیکی از. است بوده بع ی

 عملیات اصلی محورهای از یکی مقدماتی لفجتوا عملیات در و رودمی نبعه هایتپه و عمقت گ(گل

 .است بوده
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 تا آن فاصله و است واقع چزابه - فکه گاده غتب در و چزابه ت(  شمال در سوبله پاسگاه

، همان) است متت 25 حدود عتاق متز تا و کیلومتت 23 صفتیه پاسگاه تا ،کیلومتت نیم و 26 بستان

273 . 

 هورالهویزه: د 3 د 4

 حدود اول به آزادگان دشت م(طقه غتب در است، معتوف هم هورالعظیم به که الهویزههور

 از و است شده گستتده متبع کیلومتت هزار 2 حدود در وسعتی با کیلومتت 92 عت  و کیلومتت 65

 آزادگان دشت به شتق از نشوه، دشت به گ(وب از هورالس(اف، گ(وبی یال و چزابه هت(گ به شمال

 هایروداانه آب. شودمی محدود بصته - العماره گاده و دگله روداانه هب غتب از و هویزه و

 ک(د. هورالهویزه یک مانعمی تغ یه را آن فصلی، هایباران و میمه و دویت  نور، کتاه دگله،

 کانال هورالهویزه اتوگی مجتای تتینمهم شود.می محسوب نظامی تحتکات بتای ابیعی

 پورگباری،) ک(دمی هدایت اروندرود به را هور آب ،ابیعی هآبتا یک صورتبه که است سوئیب

2232 :273.  

 جنگ( عمقر د 3 د 5

گ(گل عمقت در گ(وب ت(گه ذلیجان واقع و از انبوه دراتان گز تشکیل شده است. به دلیل 

 ،ارتفاع زیاد دراتان این ناحیه، در عملیات والفجت مقدماتی، عمده نیتوهای سپاه هفتم حدید

تدارکاتی اود را در زیت این دراتان احداث کتده بودند. در شب عملیات از  یهاب(هو  هاقتارگاه

در محور گ(وبی  ک((دهعمل یهاگتدان، هدایت و پشتیبانی یدهسازماناین محل بتای تجهیز، 

 .استفاده شد

 تپه دو قلو د 3 د 6

قلو مشهورند. ارزش نظامی رملی وگود دارد که به تپه دو یهاتپهدر نزدیکی پاسگاه رشیدیه، 

اطوب پداف(دی مستحکمی ایجاد کتده بود.  هاآنبتای دشمن به حدی بود که گتداگتد  هاتپهاین 

ولی به سبب استحکامات و  ،به دست رزم(دگان اسالم افتاد هاتپهدر عملیات والفجت مقدماتی این 

 .ت نشده استمیس تاک(ون هاآن یسازپاکتوسال دشمن،  جادشدهیاموانع فتاوان 
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 رودخانه دویرج د 3 د 7

 یگارآب در آن  ،فصلی م(طقه است که بیشتت سال یهاروداانهروداانه دویت  از گمله 

باشد. این روداانه در متت در نوسان می 3222تا  222بودن، عت  بستت آن از و به سبب فصلی است

. در مواقع زدیریمرالس(اف م(طقه فکه به داال ااک عتاق هدایت شده و به هورالهلفل و هو

؛ این امت در بتدیمبارندگی، اغیان آب روداانه به حدی است که هتچه گلوی آن باشد را با اود 

عملیات محتم مشکالت اساسی را در پی داشت. پل چم ستی در م(طقه شتهانی و پل یبیا در 

گهت عبور م(طقه فکه روی این روداانه احداث شده است. در آغاز گ( ، ارتش عتاق 

زرهی به سمت ت(گه ابوغتیب، در م(طقه چم ه(دی اقدام به احداث پل روی  22لشکت  یهاگانی

 .آن را م(هدم کتد ،اود ی(ینشعقبدویت  نمود که در 

 جب( فوقی د 3 د 8

حد فاصل پاسگاه عتاقی  ،در دام(ه غتبی ارتفاعات حمتین، در حاشیه دشت متزی عتاق

که به گبل فوقی معتوف است. این  شودیممجزا دیده  نسبتاً ییهاهتپالحلیله و دشت بزرگان، 

صخته و ابقات موازی در آمده است. در  صورتبهدر اثت فتسایش و آبتفت زیاد  هایبل(د

 .از اهداف اصلی عملیات بود هاتپهبه این  یابیدست، 2عملیات والفجت 

 علت انتخاب منطقه عملیات: د 3د  1

طقه م(اسب بتای عملیات والفجت، در ستاد قتارگاه متکزی کتبال دو اتح بترسی م( م(ظوربه

و مورد بترسی قتار گتفت. سپاه  هسپاه در گ(وب و ارتش در شمال م(طقه فکه مطتح شد

 هایزمینم(طقه گ(وب فکه را بتای عملیات بزرگ والفجت به این دلیل پیش(هاد داد که  ،پاسداران

کمبود نیتوی اودی را به دلیل عدم تصور ارتش  توانستمی گ(وب فکه ش(زار و رملی بود و

بتتتی توان تسلیحاتی و  ،عتاق از امکان هجوم از این ناحیه تا حدی گبتان ک(د. به این تتتیب

 هایگانشده بود که  بی(یپیش ،. در اتح مانور قوای اودیشدمیتجهیزاتی دشمن تا حدی ا( ی 

و نقاب قوت دشمن مواگه نشوند. فتماندهان ارتش با اتح ه(گام اگتای عملیات با قدرت اصلی 

 در پشتیبانی این عملیات وارد شدند. ،سپاه در عملیات والفجت مقدماتی موافن نبودند و ب(ا به دستور

بودن زمین و دارهای شمال فکه را به دلیل عارضهنیتوی زمی(ی ارتش نیز م(طقه زمین
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ن، امکان انهدام قوای دشمن روی ارتفاعات حمتین، بودن مانور نیتوهای پیاده در آراحت

محدودیت مانور نیتوهای زرهی دشمن و همچ(ین تحمیل اال پداف(دی گدید به قوای دشمن در 

  .502: 2232 عالیی،) صحتا و دشت پیش(هاد کتد

مشکالت م(طقه عملیات را نداشتن عقبه و  ،2272بهمن  7سته(  قویدل در گلسه بعد از ظهت 

  .952: 2233 اهلل زادگان،بودن هدف ع(وان کتد )لطفدارعمن

 قتار شد ابتدا اتح سپاه با کمک واحدهایی از ارتش به اگتا در هابترسیبه هت حال پا از 

نیز در م(طقه پیش(هادی ارتش  2 والفجتآید. البته پا از اگتای عملیات والفجت مقدماتی، عملیات 

 انجام شد.

عصت در زمان عملیات در اصوص علت انتخاب ولی 6انده لشکت نژاد فتمعبدالمحمد رئوفی

عملیات والفجت مقدماتی بعد از اگتای عملیات محتم  یم(طقه»: گویدمیاین م(طقه بتای عملیات 

، القدساتینانتخاب شد. دلیل انتخاب این بود که بعد از چ(د عملیات س(گین در گ(وب، م ل 

گ(وب  یم(طقهرمضان مشخص گتدید با توگه به حساسیت  مخصوصاًو  المقدسبیت، االئمهثامن

به همین دلیل  ؛و آمادگی دشمن، م(طقه به شکلی قفل شده و امکان اگتای عملیات در ای(جا نیست

دیگتی انتخاب شد و روی آمادگی و تجهیزات دشمن که حالت نابتابتی با تجهیزات ما  یم(طقه

بتای اگتای عملیات انتخاب ک(یم که سختی  ایم(طقه داشت، بح  شد و به این نتیجه رسیدیم که

زمین را بپ یتیم و با این کار کمبود تجهیزات را در گ(  با ارتش عتاق گبتان ک(یم. در واقع 

کتدن دشمن بتوانیم به موفقیت دست یابیم. به همین گاهای سخت را انتخاب ک(یم تا با غافلگیت

عملیات موفقی هم بود. بعد از عملیات محتم احساس  دلیل م(طقه عملیاتی محتم انتخاب شد که

است که دشمن در آنجا حساسیت چ(دانی نشان نداده  ایم(طقهشد که در پایین دست همین محل، 

به اصوص ای(که نیتوی استقتاری دشمن در این  ؛از اصل غافلگیتی استفاده کتد توانمیاست و 

سی به اهداف مهم یا تهدید شهتهایی م ل بصته م(طقه ضعیف و ناچیز است. از اتفی امکان دستت

 ،پایین دست م(طقه عملیاتی محتم انتخاب گتدید به همین ااات،و العماره بتای ما وگود دارد. 

: 2236 نژاد،)سالمی« کتدمییع(ی م(طقه عمومی گ(گل عمقت که از فکه شتوع و تا چزابه ادامه پیدا 

30.  
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ای(که گاده آسفالته از سمت بستان به چزابه بود و گاده متزی  : با توگه بهگویدمیاو در ادامه 

در آنجا حضور داشت(د، دشمن ایالش از بابت این  هاعتاقیهم در همان قسمت وگود داشت و 

که موانعی مان(د باتالق، تپه رملی و یا آب وگود  هاییقسمتم(اان راحت بود. به اور کلی در 

فکه،  هاینزدیکیحساس نبودند. در این م(طقه نیز از چزابه تا  نسبت به آن م(طقه هاعتاقیداشت، 

در این مسیتها تتدد  کاهیچمطمئن بودیم که  هاعتاقیوگود داشت و ما و  ایماسه هایتپه

 .ک(دنمی

وگود داشت که روی نقشه معتوف به گ(گل  ایپتاک(ده هایدراتدر این م(طقه همچ(ین 

از آن بتای انجام عملیات  هاییبخشش گیاهی اوبی بود که عمقت بود. گ(گل عمقت دارای پوش

از  هاعتاقیکه  دادندمیااالعات با چ(ان ظتافتی کار ش(اسایی را انجام  هایبچهم(اسب بود. 

به  توانستیممی نخوردهدستمطلع نشدند. ما در این م(طقه بکت و  هامدتتا  م(طقهحضور ما در این 

 . 33، بتای استتار استفاده ک(یم )همان آن زاربیشهراحتی از پوشش 

 والفجر مقدماتی: عملیاتمانور طرح  د 3 د 11

اتف العماره تک نمای(د. در در اتاحی عملیات مقتر شد قوای دو قتارگاه کتبال و نجف به

آات را  یهامتحله اول، قوای قتارگاه نجف در محور ااووسیه تا رشیده، حدفاصل اال تا کانال

)پشت گاده  ت یدر متحله دوم و در ادامه تک، گ(اح راست تا حاشیه گ(وبی دو تصتف کتده و

آسفالت فکه و در غتب بزرگتاه و ستپل حلفائیه  را تصتف نمای(د. نیتوهای قتارگاه کتبال نیز 

شده توسال قتارگاه نجف را تا چزابه ادامه گای پای تصتف ،با استفاده از معابت وصولی ستیبایم

م(طقه شتق غزیله و شمال هورالهویزه  ،ت کانال پداف(د نمای(د. در متحله دومداده و در پش

با احداث ااکتیز، گ(اح قوای کتبال  نیچ(گتدد. هم نیو ستپل غزیله تیم شدهیسازپاک

به گاده با مشکل مواگه شد،  دنیرس قوای نجف در تیشود تا چ(انچه میمور نیتیم ستیبایم

 .آسیب دشمن مصون بماند گ(اح قوای کتبال از تعت  و

بود که با  شدهی(یبشی، چ(ین پافتییاهداف متاحل اول و دوم عملیات تحقن م کهیدرصورت

م به و ایجاد شتایال م(اسب و نیز با توگه به وضعیت دشمن، عملیات در متحله سو هاگانیبازسازی 

فتیب انجام شود. لشکت  تک ،مقتر شد در م(طقه چیالت و ایب نیچ(سمت العماره ادامه یابد. هم
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 .داشت تا در م(طقه فاو عملیات فتیب انجام دهد تیامام حسین )ع  نیز میمور 29

 
 شمای اهداف نیتوهای اودی در عملیات والفجت مقدماتی ا 2نقشه 

 والفجر مقدماتی: شرح عملیات د 3 د 11

عملیات از  ،اهلل ای، اهلل ایاهلل،  ایپا از اعالم رمز مبارک  26/22/2272روز  32:22در ساعت 

پ(، محور شمال و گ(وب رشیده، صفتیه و ارتفاعات چتمت و ااک آغاز شد و نیتوها در تاریکی 

 ،میادین مین و شکستن اطوب دفاعی دشمن و را(ه در این اطوب یسازم(ظور پاکمطلن شب به

متعدد،  یهانال. وسعت و عمن موانع و استحکامات دشمن و وگود کااود را آغاز کتدندپیشتوی 

به دلیل عدم  اما، اگتچه اال اول دشمن شکسته شد، جهینت ستعت الزم را از نیتوها گتفت. در

که امکان  دیرسیابیعی به نظت م اتاریکی شب رو به پایان بود  کهیدرحال ام(طقه  یسازپاک

 یسازو پاکتاریکی مطلن شب، عدم الحاق نیتوها  ،واقع استقتار کامل وگود نداشته باشد. در

م(طقه، عمن و وسعت زیاد میادین مین، هوشیاری و ااالع قبلی دشمن نسبت به وقوع عملیات، 

 .کامل اهداف متحله اول عملیات م(جت شد نیبودند که به عدم تیم یاعوامل بازدارنده
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تبع آغاز عملیات در میان متدم به ااات موقعیت ااصی که به ،رغم وضعیت موگودبه

ود و از اتفی به دلیل امیدواری مسئولین و نیز تبلیغات سوء دشمن و ... متحله دوم ب جادشدهیا

م(ظور انهدام نیتو و تجهیزات دشمن آغاز گتدید؛ اما به ،32/22/2272روز  32عملیات در ساعت 

هوشیاری دشمن و احااه او بت  نیچ(ک((ده و هماه(گی در نیتوهای عملاین بار نیز عدم هم

 .ودی، مانع از پیشتفت رزم(دگان گتدیدا یکارهاراه

 ،از ابتدای پیشتوی نیتوهای اودی از نقطه رهایی تا رسیدن به اال دوم دشمندر این عملیات 

صورت عارضه ابیعی م(طقه بود و یا به شده جادینوع مانع از سوی دشمن تعبیه و ا 27بیش از 

گ شته به  یهااتیت تجتبه از عملصورواقع آنچه را به وگود داشت. دشمن با این اقدامات در

صورت کامل در م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی اگتا کتد. ارتش عتاق به باًیدست آورده بود، تقت

، موانع رونیبیاندازد. ازا تیتا حد امکان در پیشتوی نیتوهای ایتانی تیا ادشدهیسعی داشت با موانع 

اور ابیعی توان ؛ و از اتفی بهشدیسوب مم(زله زن  اطت و عامل هشدارده(ده محمزبور به

نیتوی  یتیکارگعالوه بت این، گتفتن گ(اح و به .گتفتیاهداف در شب م نینیتوها را گهت تیم

دشمن در عملیات والفجت مقدماتی مشاهده  یهاکیتوگه بود که در تاکتدو موضوع قابل ،احتیاب

 .گتدید

حضور  مقدم نبتد دشمن در اال یاصل وشته نیتوهای هجومی ر گ د که(یموضوع دیگت ا

نیتوهای مهاگم بودند؛ لیکن در این عملیات نظت به  یتیپ بیاور ابیعی در معت  آسداشت(د و به

 را در احتیاب قتار اشی، نیتوهای هجومدانستیدشمن شکستن اال را بتای اود مفتو  م که(یا

عمالً  ،مین و ایجاد موانع دیگت یادینه مبخشیدن بداد و با گ اردن نیتوهای پداف(دی در اال و عمن

 ،سعی بت این داشت که پا از گتفتن توان نیتوهای مهاگم با واردکتدن نیتوهای اصلی اود

 .شده را باز پا گیتدم(اان تصتف

ی ایتانی سوبله، صفتیه، رشیده و ااوسیه آزاد شد و هاپاسگاهاگتچه در این عملیات 

نفت از نظامیان عتاقی  232و  درآمدصفتیه به تصتف رزم(دگان  ی عتاقی وهب، کارمه وهاپاسگاه

نیز اسیت شدند، اما این عملیات به اهداف اود نتسید. پشتیبانی هوایی رزم(دگان اسالم در عملیات 

متتب مواضع و متاکز نیتوهای ایتانی را  اوربهبسیار ضعیف بود و در عو  نیتوی هوایی عتاق 

تجتبه کافی گ(گی  هاگانتوهای رزم(ده ضعیف بود و بتای از ینی آموزش .کتدیمبمباران 
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 .کتدندیمی استای ایتانی به ارتش عتاق کمک آورگمعنداشت(د. م(افقین هم در م(طقه فعال و در 

 مفقودنفت نیز  3522نفت مجتوح و  3522نفت از رزم(دگان اسالم شهید و  722این عملیات حدود  در

 هاشمی رفس(جانی،) تانک یا اودرو نیز از دست رفت 95. رآمدنددو یا به اسارت دشمن  شده

2202 :302.  

ی رملی در گ(وب فکه موگب هانیزمتصور اتاحان عملیات بت این بود که حمله از اتین 

زیتا استفاده از  ،اما در عمل چ(ین اتفاقی نیفتاد؛ ی ارتش عتاق اواهد شدهاگانغافلگیتی ی

، ارتش عتاق را نسبت به این نوع م(اان حساس و با القدسنیتای رملی در عملیات هانیزم

فقال یکبار کاربتد  ،تاکتیک ایتان آش(ا کتده بود. معموالً استفاده از هت نوع غافلگیتی در گ( 

زیاد اود  نسبتاًبایستی فاصله  هاگاندارد. از سوی دیگت در اتح مانور عملیات والفجت مقدماتی، ی

م(طقه رملی و  این .کتدندیمستونی و نفوذی تا م(طقه هجوم راهپیمایی  رتصوبهبا قوای دشمن را 

 بود. فتساااقتعبور از آن بتای نیتوی پیاده بسیار سخت و 

 پیشینه پژوهش د 4
هیچ  تاک(ون متیسفانهمعتبت مقاالت نشان داد که  هاییگاهپاگستجوی دقین و بسیار در م(ابع و  

لفجت مقدماتی به نگارش درنیامده است؛ چه بسا ای(که محققی مقاله علمی در اصوص عملیات وا

 هاآندرباره نقش عوامل گغتافیایی در این عملیات، تحقین کتده باشد. ت(ها چ(د کتاب که تعداد 

 یالالبهاالصه در  اوربهاند. اگتچه کمتت از انگشتان یک دست است، به این عملیات پتدااته

تاریخ، مکان و شتح آن پتدااته  قدربه، به این عملیات ت(ها هااتیعملمتبوب به  یهاکتاباک ت 

 .شودیمشده است. با این حال، به چ(د مورد پژوهش در این اصوص اشاره 

 اوربه  در کتاب بیست و سوم روزشمار گ(  ایتان و عتاق 2233زادگان ) اهلللطفعلیتضا 

پتدااته است. در این بین، حوادث و  2272بهمن  22مبسوب به بیان حوادث و وقایع اول دی تا 

تا  2272و اگتای این عملیات از اوایل بهمن ماه  یزیراتحوقایع متبوب به روزهای ش(اسایی، 

این کتاب به شتح عملیات و بازتاب آن  یاصفحه 37اواات این ماه آورده شده است. مقدمه 

عملیات والفجت مقدماتی از نتای، پتدااته است. نویس(ده در تهیه این کتاب در بخش متبوب به 

راویان متکز مطالعات و تحقیقات گ(  که در سطوح  شدهینتدو یهاگزارشتحقیقات میدانی و 
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در  ک((دهعمل هاییگانتابعه و  یهاقتارگاهو اگتا در قتارگاه متکزی و  گیتییمتصممختلف 

 ، بهته گتفته است.اندداشتهک(ار فتماندهان حضور 

به اور مبسوب « گ(گل عمقت یهارملنبتد در »  در کتابی با ع(وان 2236نژاد )لمیعبدالتضا سا

عصت )ع،  در عملیات والفجت مقدماتی را بتگسته کتده است. این کتاب در ولی 6حضور لشکت 

و استقتار  یسازآمادهشش فصل، پا از نگاه کلی به عملیات والفجت مقدماتی، به بیان گزارش 

بتای اگتای عملیات، گزارش عملیات، گزارش تیپ یک پیاده این لشکت،  عصتیول 6لشکت 

گزارش تیپ دوم پیاده و گزارش یگان زرهی لشکت در این عملیات پتدااته است. شیوه نویس(ده 

 باشد.عصت )ع،  میولی 6در این کتاب، مصاحبه با فتماندهان و مسئولین لشکت 

مستقلی در باب موضوع این مقاله به عملیات که اشاره شد تاک(ون هیچ پژوهش  گونههمان

ادعا کتد که پژوهش حاضت در انتخاب  توانیموالفجت مقدماتی نپتدااته است. از این حی  

 است. فتدم(حصتبهموضوع و تحلیل آن 

 د روش تحقیق: 5
ااالعات مورد نیاز  و هاباشد. با این روش، دادهمی تحلیلی -توصیفی تحقین، این اگتای روش

 و م(ابع نیز و ای(تتنتی معتبت هایسایت و هاکتابخانه در موگود مقاالت و هاز ک(کاش در کتابا

 تحقیقاتی متتبال مان(د متکز اس(اد و تحقیقات دفاع مقدس متاکز توسال م(تشتشده هایگزارش

ی هاو داده هانقشهتوپوگتافی م(طقه تهیه و با استفاده از آن  هاینقشهگتدآوری شد. همچ(ین 

 گتدآوری شده موضوع تحقین مورد تحلیل قتار گتفت.

 های تحقیقیافته د 6 
 بررسی جغرافیایی منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی: د 6د  1
 موقعیت جغرافیایی منطقه عملیات: د 6د  1د  1
است بیابانی در  یام(طقهفکه، که گفته شد این عملیات در م(طقه فکه انجام شد.  گونههمان

م(طقه فکه، از گ(وب به چزابه و شهت بستان، از  .تبی اوزستان و گ(وب شتقی استان ایالمشمال غ

و رقابیه، از شمال غتب به عین اوش و شهت موسیان، از شمال شتق به چ(انه،  غشتق به میشدا

ول و عت  ا .گتددبتغازه و سپا به شهت شوش و از غتب به استان العماره عتاق م(تهی می
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 96دقیقه شمالی و  25درگه و  23دقیقه شمالی تا  59درگه و  22طقه عمومی فکه از گغتافیایی م(

متت از  292تا  2دقیقه شتقی امتداد دارد. ارتفاع آن از  55درگه و  96دقیقه شتقی تا  35درگه و 

  .20: 2232 پوراحمد،گ(وب به شمال، گستتده است )

و  استان اوزستان ءگ(وبی آن گز . بخششودیمفکه به دو بخش شمالی و گ(وبی تقسیم 

شهتستان و از توابع  استان ایالم ء، بخش شمالی آن گزشودیممحسوب  شهتستان دشت آزادگان

 .باشدمی دهلتان

روان  یهاشنرمل و روان است، در بخش گ(وبی آن  یهاشنرملی و ستزمین  ،م(طقه فکه

ست. ااک فکه ا کتدن روی آن بسیار سخت و ااقت فتساای که حتکتگونهبه ؛بیشتت است

قابل کشت وگود دارد.  یهاااکرس و  یهاااک ،از آن ییهابخشاست و در  تتسختشمالی 

 در ؛ای که اک ت م(اان آن اشک و بی آب و علف استگونهدر فکه بسیار کم است، به یبارندگ

از عشایت در  یاعدهو ت(ها  رسدینمم(طقه فکه گ(وبی، تعداد روستاها به تعداد انگشتان دستان هم 

 ،فصلی یهابارانک((د. در م(طقه فکه شمالی به علت وگود روداانه دویت  و آن زندگی می

 .باشدروستاهای معدودی وگود دارد و م(طقه قابل تحملتتی می

 ض شمال منطقه عملیاتی:ارتفاعات و عوار د 6د  1د  2
ارتفاعات موگود در استان اوزستان دارای قلل و ارتفاعات زیادی نیست. این  یاورکلبه

. م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی در شودیمارتفاعات به دو قسمت متکزی و متزی تقسیم 

از  ن م(طقهدانان معتقدند که ایش(اسان و گغتافیارتفاعات متزی واقع شده است. بتای از زمین

عارضه توپوگتافی این م(طقه که از  ینتتمهمباشد. مهمی می اوردگیینچنظت توپوگتافی فاقد 

های حمتین و فوقی در شمال غتبی آن و نیز باشد، وگود کوهنظت نظامی نیز دارای اهمیت می

جزا از هم م یهاقلهرملی و ش(ی در قسمت شتقی این م(طقه است. ارتفاعات حمتین دارای  یهاتپه

زمستانه  هاییالبسعمیقی در آن وگود دارد که حاصل فتسایش آبی و  های نسبتاً بوده و دره

که  یافته استدر این ناحیه به نحوی گستتش « حمتین»ارتفاعات   .63: 2202 )رمضانی، باش(دیم

تاق در میان ایتان به ع از« میمه»در گ(وب این ارتفاعات تا محل عبور روداانه « فکه»از اال متز 

« ربوب» یم(طقهو در  متت 922 حداک ت ،«موسیان»غتبی  در گ(وبارتفاعات  ین. اک(دیمآن عبور 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 د.متت ارتفاع دار 252حدود « فکه»به سمت 

ارتفاعات گبل فوقی ارتفاعات محدودی است که در شمال م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی  

عتاق ادامه دارد و ادامه آن به ارتفاعات حمتین آن در ااک  یهاقسمتواقع شده است و اک ت 

 .گتددیممحدود 

 های شنی:یا تپه هارم( د 6د  1د  3

 هاهای ش(ی یا همان رملمهم م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی، وگود تپه هاییژگیویکی از 

 ،وسیعی ین عارضه ابیعی از گمله رسوبات عهد حاضت است که در سطح تقتیباًا ست.ا

اصوص م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی را پوشش داده از سطح م(طقه اوزستان به ییهاقسمت

دارای قدرت تحتک فتاوان بوده و  ، عموماًشوندیمگا است. این رسوبات چون توسال بادها گابه

آورند. به اور زیادی بتای متاکز تجمع انسانی به وگود می هاییدشواربه همین دلیل مشکالت و 

شده به این م(طقه های حملاز تختیب مکانیکی و فتسایش بادی ماسه هارملاین  ءشام( ،کلی

 . 252: 2230 های ت(د است )کتیمی،هایی با زوایهضلعیبه صورت چ(د باشد. این ذرات اک تاًمی

 که غالباً  باش(دیمم(طقه فکه از گ(ا رسوبات رس، سیلت و شن  هایینزمز نظت متفولوژیکی، ا

 یهاااک. از مشخصات ااک این اراضی، وگود گیتندیمایش آبی و بادی قتار تحت فتس

ااک به  ب(دییمتقسباشد که در کالوویال و ریگوسل می یهاااکرسوبی شور با بافت درشت و 

گوان شکل  یهاآبتفتو از  باش(دیمعمین با بافت متوسال تا س(گین  یهاااکروش فائو، از 

شور و دارای امالح محلول زیاد و بدون سااتمان فیزیکی است  ،م(طقهاین  یهاااکاند. گتفته

  .63: 2202 )رمضانی،

محدوده ت(گه چزابه تا پاسگاه فکه گستتده در م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی از  رملی یهاتپه

غتب  ای ازماسه یهاتپهگایی این بهاند. وگود باد سالیانه غتبی شتقی در این م(طقه، سبب گاشده

های روان در این م(اان اگتا اگت اتح ت بیت ماسه ،شدهانجام. بتابت محاسبات شودیمبه شتق 

 گا اواه(د شد.بهسانتیمتت گا 3عظمت، سالیانه  ةها با همنشود، این تپه

 پوشش گیاهی منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی: د 6د  1د  4
(وع گیاهی بوده و قسمت اعظم این م(طقه از لحاظ پوشش گیاهی، این م(طقه فقیت و فاقد ت
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. گاهی تک دراتان گز به باشدیم« داز»دارای پوشش گیاهی علفخواری و گیاهانی از نوع 

از انبوه دراتان گز  یام(طقه ،گ(وب ت(گه ذلیجان. در شودیمصورت پتاک(ده در این م(طقه دیده 

 که به گ(گل عمقت شهتت دارد. شودیمدیده 

 منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی: یهاآببکه ش د 6د  1د  5
شبکه آبی که در م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی گتیان دارد، روداانه دویت   ینتتمهم

کیلومتتی شمال غتبی فکه واقع شده است. این روداانه از  2باشد. روداانه دویت  در می

م(طقه  یهاآب یآورگمع در شمال شتق دهلتان ستچشمه گتفته و پا از کوهیتکبهای کوه

. این روداانه پا از گتددیماز ایتان اار  شده و وارد ااک عتاق  ،وسیعی از غتب کشور

موسیان و آبدانان وارد م(طقه فکه شده و قسمتی از متز دو کشور ایتان و عتاق  یهابخشعبور از 

کیلومتت بوده و  322. اول این روداانه حدود گتددیمرا تشکیل داده و سپا وارد ااک عتاق 

و دارای  داشته باشد. این روداانه گتیان دائمیکیلومتت متبع می 3992وسعت حوضه آبتیز آن 

متت مکعب در ثانیه  20/5دهی متوسال روداانه دویت  باشد. آبشدید می هاییالبسآبی شور با 

  .30: 2232 آرا،است )رزم

 تی:اقلیم منطقه عملیاتی والفجر مقدما د 6د  1د  6
 ی،ام(طقه. در چ(ین بیابانی، گتم و اشک است عملیاتی والفجت مقدماتی،م(طقه  یوهواآب 

. متوسال شودیمت(وع بیولوژی در آن محدود  ،تبخیت سالیانه بیشتت از بارش بوده و به همین دلیل

  .62: 2230 متت است )کتیمی،میلی 352تا  222بارش سالیانه در م(اان اشک بین 
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 ا شمای گغتافیای ابیعی م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی 3نقشه 

  منطقه عملیاتی والفجر سازدستعوام( ا یانسانجغرافیای  د 6د  1د  7

 مقدماتی:

م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی  سازدستدر این پژوهش از گغتافیای انسانی و یا همان عوامل 

 وهواآبعارضه زمی(ی، حالت ااص از ااک،  هت نوع ،اور کلیبه ع(وان موانع یاد شده است. به

دشمن مورد  یا اشیاء سااتگی غیت از قدرت آتش که به م(ظور ااتالل در حتکت، نفوذ و پیشتوی

  .292: 2200 ااهتی،) شودیم، مانع نامیده گیتدیماستفاده قتار 

با  قبل از عملیات والفجت مقدماتی، ارتش بع  هاییاتعملهای عتاق در در پی شکست

در گغتافیای ابیعی م(طقه، موانع مص(وعی بسیاری را در این م(طقه ایجاد کتد. میادین  یکاردست

 باشد.بخشی از این موانع مص(وعی می ،های ااردار و کانالمین گستتده، انواع سیم
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م(طقه، حفت سه کانال توسال عتاق در م(طقه بود. کانال اول که در  سازدستعارضه  ینتتمهم

چزابه  اول  تا شتهانی ازکیلومتت ) صدیکحدود  متتی از تپه دو قلو حفت شده بود، 622 فاصله

ها، بودن ااک کف کانالسیعمن داشت. در زمان بارندگی به دلیل رُ متت 9 عت  و متت 7 داشت.

حدود  ،کانال یهاقسمتبعضی از  در شد.ل گمع شده و بعد از مدت کوتاهی تبدیل به لجن میگِ

 ت آب و لجن وگود داشت.نیم مت

 
 یجادشده در عملیات والفجت مقدماتیاا شمای عوار  مص(وعی  2نقشه 
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 تحلی( عوام( جغرافیایی مؤثر در عملیات والفجر مقدماتی د 6د  2
 تواندیمموضوع در علم گغتافیا است. چ(ین تحلیلی  ینتتمهمتحلیل مکانی در همه ابعادش، 

ها که نیاز ضتوری به تحلیل قش کاربتدی ایفا ک(د. از گمله این رشته، نهادانشها و در اک ت رشته

نظامی در بستت مکان صورت  یهااتحباشد؛ زیتا تمام اعمال و مکانی دارد، گغتافیای نظامی می

نقش را  ینتتمهمگغتافیایی در انجام هتگونه اتح و عملیات نظامی  هاییدهپدو ش(اات  گیتدیم

 ک(د.ایفا می

ها، اقلیم، ها، درهگغتافیایی و نحوه پتاک(دگی عوار  گغتافیایی از گمله وگود کوهعوامل 

هتکدام به صورت فتدی و در ارتباب با  ،نوع ااک و پوشش گیاهی و موقعیت گغتافیایی م(طقه

ک((د. به همین گهت نقش را ایفا می ینتتمهم ،هم در نحوه حتکت نیتوها و چگونگی عملیات

فتماندهان هت عملیات باید آش(ایی کاملی با م(طقه و عوار  و گغتافیای مکان  اتاحان نظامی و

با تحمل کمتتین اسارات و تلفات به  تواندیمزیتا ت(ها با آگاهی از این امت ؛ عملیات داشته باش(د

 هدف مورد نظت رسید.

در میان  مسئله ینتتمهمنظامی،  هاییاتعملدر عملیات والفجت مقدماتی نیز همان(د سایت 

 گغتافیایی م(طقه عملیات بود. هاییدهپدفتماندهان نظامی عملیات، ش(اسایی دقین عوار  و 

 اثر عوام( مورفولژیک و جغرافیای طبیعی روی عملیات: د 6د  2د  1

گیاهی م(طقه عملیات، وگود گیاهان گز  هایپوشش تتینمهمهمانطور که اشاره شد یکی از 

درمانگاه ، رزم(دگان عملیات والفجت مقدماتیدر گل عمقت بود. موسوم به گ( ایم(طقهدر 

تدارکاتی اود را در پ(اه این دراتان احداث کتده بودند و در شب  هایب(ه، قتارگاه و صحتایی

در محور  ک((دهعمل هایگتداندهی، هدایت و پشتیبانی عملیات از این محل بتای تجهیز، سازمان

، به فکههای شتق بتای تسهیل تتدد به دشت گهاد سازندگی توهاینی. کتدندمیگ(وبی استفاده 

های متزی فلزی مشبک از میان این گ(گل تا پاسگاه هایصفحهبا تتاورس و  ایگادهساات 

 .صفتیه و رشیدیه اقدام کتدند که به علت کمبود امکانات ناتمام ماند

ن چالش و مشکل را بتای ، بیشتتیهارملگایی بودن و گابهااک م(طقه به دلیل رملی

 رزم(دگان اسالم در ش(اسایی و زمان اگتای عملیات ایجاد کتده بود.
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مختلفی را بتای  معضالتروان بود،  هایشنزمین ناپایدار م(طقه عملیاتی که ستشار از 

ریختن نظام بهمنیتوهای ااالعات که وظیفه ش(اسایی م(طقه را بتعهده داشت(د، پیش رو گ اشت. 

 هایگادهرفتن شده توسال دشمن، از بیناری های کارگمین هایگاییگابهمین چ(د ساله و میادین 

های ت(د شدن ناگهانی هوا، بارانآلودمهروستایی، تغییتات ستیع گوی، حتکت ت(د ریزگتدها و 

کتدن بودند. عدم امکان حفت س(گت و بتپا هاآننمودن تتدد در مسیتها از گمله گ(وب و مشکل

موریت ش(اسایی و حساسیت یتتین موضوعاتی بود که اطت لو رفتن مر به گای آن، از چالشیچاد

 دشمن را نیز به دنبال داشت.

گ(گل عمقت در اصوص مشکالت  هایرملیکی از نیتوهای ش(اسایی در کتاب نبتد در 

 هایشناز  زمین ناپایدار م(طقه عملیاتی که ستشار»: گویدمیعدیده فتاروی ش(اسایی م(طقه فوق 

مختلفی را بتای نیتوهای ااالعات که وظیفه ش(اسایی م(طقه را بتعهده  معضالتروان بود، 

های مین هایگاییگابهریختن نظام میادین مین چ(د ساله و بهمداشت(د، پیش رو گ اشت. 

روستایی، تغییتات ستیع گوی، حتکت ت(د  هایگادهرفتن شده توسال دشمن، از بیناری کارگ

نمودن تتدد در مسیتها از های ت(د گ(وب و مشکلشدن ناگهانی هوا، بارانآلودمهزگتدها و ری

تتین موضوعاتی آن، از چالشی گایبهبودند. عدم امکان حفت س(گت و بتپاکتدن چادر  هاآنگمله 

 نژاد،سالمی«)موریت ش(اسایی و حساسیت دشمن را نیز به دنبال داشتیبود که اطت لو رفتن م

2236 :96.  

بودن زمین بود، چه وقتی سواره بودیم و چه یکی از مشکالت ما رملی» که: دهدمیوی ادامه 

چتخ گلوی موتور ایلی ستیع  اوردیم؛میزمین  رفتیممیمتت که  32، 22هت  ،پیاده. ابتدا با موتور

تمان را محکم اما بعدها یاد گتفتیم که باید ف ؛کتدمیرفت و موتور را واژگون در رمل فتو می

رفت. این تجتبه را فتو می هارمل، چتخ گلو توی کتدیممیبگیتیم و گاز بدهیم. اگت کمی توقف 

های ایلی زیاد توی بتایمان عادی شد. دو میدان مین با مین کمکمبه دیگتان هم انتقال دادیم و 

 .ن )هما «شان را پوشانده بودندروی هارملچون  ،م(طقه بود که مشخص نبودند

. غالمتضا کا  به شدمی صدچ(دانمشکالت ش(اسایی م(طقه  ،در ه(گام باد و اوفان و باران

: در این عملیات، این گویدمیدر زمان عملیات  عصتولی 6ع(وان مسئول اتح و عملیات لشکت 

پیشین همگی در  هایعملیات، دادیممیرملی باید عملیات انجام  هایزمیناولین بار بود که در 



 ریزی، اجرا و نتایج عملیات والفجر مقدماتیرسی نقش جغرافیایی در طرحبر

183 

در آن س(گت زد، همه  شدنمیااکی و محکم بودند. از اتفی چون زمین ناپایدار بود و  هایمینز

 بتداریعکاهتچ(د از نظت نظامی کار صحیحی نبود و امکان  شدند؛مینیتوها در چادر مستقت 

ه(گام عبور از میادین  اطتپ یتیبودن زمین و رملی ،هوایی توسال دشمن زیاد بود. مشکل دیگت

شده بودند. ما عالوه بت مهارت در حتکت در  گاگابهروان،  هایشنها همتاه چتا که مین ؛بودمین 

 .کتدیممی حتکتمانها در مسیت و یافتن مین سازیا( یش(زار، باید فکتی هم بتای 

بود، باد  زابارانکه امتوز هوا ابتی بود،  نوشتیممیاود اوضاع گوی را هم  هایگزارشما در 

به  . و... دادنمیبود و اگازه دید را به ما  آلودااکیا  آلودمها ریزگتد و حتی شن بود، هوا همتاه ب

و  گتفتمیهت حال گو و هواش(اسی موضوعی بود که باید توسال واحد ااالعات مورد توگه قتار 

 . 93، )همان گ اشتمیمتبواه را در گتیان آن  واحدهای

 بتای از اصوصیات م(طقه را چ(ین بتشمتده است: ،هیکی دیگت از نیتوهای ش(اسایی م(طق

به مواردی  ااتصاربهاز سال، شتایال ااصی داشت که  هاییماهم(طقه عمومی گ(گل عمقت در 

 ک(م.اشاره می هاآناز 

فاصله مقت استقتار تا اطوب دشمن ایلی زیاد بود و امکان استفاده از وسایل نقلیه ایلی  -2

. از اتفی گاده م(اسب نیز در شدمیایل نقلیه باع  هوشیاری دشمن چون تتدد وس ،محدود بود

 آن فاصله نبود.

 اوریهب ،رسیدهوا بسیار ستد بود و دما به زیت صفت می ،2272دی و بهمن سال  هایماهدر  -3

 .شدمیسطحی  هایآب زدگییخاغلب موگب  که

پیاده و چه  صورتبهی چه اوالن هایمسافتااک م(طقه رملی بود و حتکت روی آن در  -2

 مشکل بود. موتورسیکلتبا 

که نفتات مجبور بودند با فاصله  شدمیغیت مهتابی و ابتی، هوا به قدری تاریک  هایشب -9

نفت پشت ست با  ،اوری که بعضی مواقع با توقف نفت گلوییهب ،بسیار کم از همدیگت حتکت ک((د

 . 52، )همان کتدمیاو بتاورد 

ه(گام هواپیماهای طقه عملیاتی نیز اگتچه فتصت بسیار اوبی بتای تشخیص بهبودن م(دشت

 پ یتیآسیبم(اسب از اتف نیتوهای ایتانی فتاهم کتده بود، اما  العملعکادشمن و انجام 

 رزم(دگان اسالم را در این عملیات زیاد کتده بود.
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استفاده درست و م(اسبی  ،گغتافیای ابیعی م(طقه باع  شده بود تا از زرهی بتای عملیات

کیلومتتی نیتوهای پیاده در رمل و تالش بتای استفاده  23 رویپیادهنشود. عمن میدان نبتد، سختی 

قبل از روش(ایی صبح از گمله دالیلی بودند که  شدهتعیینفتح مواضع  به م(ظورحداک تی از زمان 

ید. از گمله موضوعات چالشی، فتماندهان و حتی فتمانده و نیتوهای تیپ زرهی را به چالش کش

زرهی با محور عملیاتی لشکت، کمبود تجهیزات زرهی و  اودروهای هایران(دهآش(ایی اندک 

بودن حمل بیش از ظتفیت نفتات بت باالی غ(یمتی بودند، مخااته ها که عموماًبودن آنفتسوده

من، سختی ک(تتل و دش هایزنبودن هدف بتای توپخانه و آر پی گی ، حجیم و مشخصنفتبتها

در دشت، نداشتن تجتبه کافی و  هاآنهدایت تعداد زیادی تجهیزات زرهی به دلیل پتاک(دگی 

و مسائلی از این  -گتفتمیکه بتای اولین بار صورت  -بودن این نوع عملیات سوار زرهیگدید

و ااک  ، باع  گتدهارملروی  نفتبتهادست بودند. عالوه بت آن در صح(ه عمل، حتکت ت(د 

های در کانال هاآنو سبب سقوب بتای از  تتعقب نفتبتهایکتدن دید شدید و در نتیجه کم

 دشمن گتدید.

دالیل استفاده  تتینمهماز : »گویدمیچی با یادآوری اااتات اود در این مورد ستدار کوسه

قال نیتوها در رمل و پیاده و بتای انت هایگتدانبا  زمانهماز زرهی که بتای اولین بار به صورت 

المقدس به هی، در واقع دستتسی به م(طقه بصته بود که بعد از عملیات بیت شد؛میدر شب استفاده 

چتا که دشمن با ایجاد ااکتیز م ل ی شکل و موانع  ؛وگه امکان دستتسی به آن وگود نداشت

ل ا بتای  .گیتی ک(دتوگه توانست از نفوذ و حتکت نیتوهای اودی گلومتعدد و استحکامات قابل

تصتف پل غزیله  ،کن الزمه این حتکتیاین م(طقه انتخاب شده بود. ل ،زدن دشمن و موانع اودور

متزی سابله، رشیدیه، وهب، صفتیه و چ(د پاسگاه دیگت و رسیدن به م(طقه العماره  هایپایگاهو 

 22 تا 0حدود  ،دشمنبود. ل ا حتکت نیتو از م(طقه رهایی تا اولین موانع و اطوب پداف(دی 

نیتوها را چ(د بتابت استه  هازمینگونه رملی بود که حتکت در این هایزمیندر  رویپیادهکیلومتت 

  .227: 2236 نژاد،سالمی«)ک(دمی

در عملیات والفجت مقدمانی  ک((دهعملگانشین ستاد یکی از لشکتهای  ،عبدالمحمد کوچک

یکی از گلسات فتماندهی، اتح عملیاتی لشکت و چگونگی در : »گویدمیبا اشاره به این موضوع 

ای بود و از اتفی فاصله مورد بح  قتار گتفت. م(طقه عمومی عملیات، ماسه هاگتدانشدن وارد
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ما اهدافی را در عمن باید تصتف  ،بت این عالوهکیلومتت بود.  3اال اودی تا اال دشمن نزدیک 

. گ(ا زمین به کتدیممیر متحله اول باید پیشتوی کیلومتت د 25یع(ی چیزی حدود  کتدیم؛می

باید از میادین  هاآنبود، در عین حال  ک((دهاستهبتای حتکت نیتوهای پیاده  ،بودنایدلیل ماسه

 ،. به همین دالیل تصمیم گتفته شد در شب عملیاتکتدندمیمین وسیع و چ(دین کانال هم عبور 

ت ای ک((د. ل ا بتای اولین بار به نیتوها آموزش سوار و نیتوها مسیت را به وسیله تانک و نفتب

. شدمیاولین تجتبه ما در سوار زرهی محسوب  حالبا اینشدن از تانک و نفتبت داده شد. ولی پیاده

: این کار گفتمیبتادر علی نوری، از فتماندهان زرهی در گلسه ک(ار من نشسته بود و دائم 

کتدن ت عل(یأولی گت ،ات زرهی بتای حمل نیتو استفاده کتداز ادو تواننمیاشتباهی است و 

چون غالب  گتفت،نمیمورد پ یتش قتار  کتد،میاگت هم مطتح  اظهارات اود را نداشت و یقی(اً

 .همان «)فتماندهان و مسئوالن با استفاده از ادوات زرهی در شب موافن بودند

   روی عملیات:سازدستاثر جغرافیای انسانی اعوام(  د 6د  2د  2

ارتش بع  عتاق با کمک مستشاران اارگی اود، زمین م(طقه را  ،که گ شت گونههمان

دشمن بتای اولین بار از آغاز  شودمیکتده و به انواع موانع مسلح کتده بود. گفته  کاریدست

بتای رده مانع،  27گ(  تا عملیات والفجت مقدماتی، در م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی بیش از 

کتدن یا اتالف وقت رزم(دگان اسالم کار گ اشته تا مانع از سقوب اطوب دفاعی اود متوقف

و  هاآنکتدن کانال زوگی بودند که با عمین و عتیض هاآن تتینمهمشاید  ،گتدد. از این میان

 هاآن، امیدوار بود که عبور از هاآنگستتدن سیم ااردار، موانع اورشیدی و انواع مین در کف 

با همتاه بتدن  شکناال هایگتداناما رزم(دگان  بتای رزم(دگان اسالم غیتممکن شود؛

ن آی(د. گفت(ی ئک((ده فاچوبی با ارتفاع دلخواه تالش داشت(د بت این مانع مص(وعی سد هاینتدبان

 کانال ستاستی و موازی موسوم به کانال اول، کانال دوم و 2است که ارتش عتاق در این م(طقه، 

کانال کشاورزی احداث کتده بود. کانال های اول و دوم به فاصله یک کیلومتت از یکدیگت و 

متت بودند و از چزابه آغاز و تا شهتک ایب ادامه داشت(د.  3متت و عمن بیش از  5دارای عت  

های نام(ظم مسلح کتده بود. کانال ها را با سیم ااردار و میندرون این کانال ،ارتش عتاق

رزی که کانالی قدیمی و در دو اتف آن ااکتیز احداث شده بود، از شمال م(طقه در عتاق کشاو
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متت  5متت و عمن آن  22. عت  کانال شدمیبه هورالهویزه وصل  کیلومتت 32آغاز شده و پا از 

  .33: 2233 زادگان، اهلللطف) بود

بسیار بزرگی را با عمن و  کانال هاعتاقی»: گویدمیدر این اصوص  عصتولی 6فتمانده لشکت 

یع(ی هیچ راهی بتای عبور  ،عت  زیاد در م(طقه عملیات ایجاد کتده بودند که پلی روی آن نبود

دادن نتدبان و با قتار بتدندمیااالعات بتای ورود به کانال نتدبان  هایبچهاز آن وگود نداشت. 

رفت(د و م(طقه دشمن را ت(د و باال میگ اشو سپا نتدبان را در آن اتف کانال می رفت(دمیپایین 

. نیتوهای ااالعاتی به ما گزارش دادند که عتاق اقدام به ایجاد مواضع و موانعی کتدندمیش(اسایی 

ش(اسایی کتده بودند. درون این کانال  هاعتاقیهایی کتده که بچه ها از قبل بتای نفوذ به در مکان

ایجاد کتده است، همچ(ین دشمن اطوب پداف(دی زده  بزرگ را هم سیم ااردار زده و میدان مین

  .223: 2236 نژاد،)سالمی« و مواضع محکمی ایجاد کتده است

 

 
 ا تصویتی از یکی از موانع مص(وعی در عملیات والفجت مقدماتی 2شکل 
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه د 7
نقش را ایفا  ینتتمهم ،گغتافیایی در انجام هتگونه اتح و عملیات نظامی هاییدهپدش(اات 

ها، ها، درهک(د. عوامل گغتافیایی و نحوه پتاک(دگی عوار  گغتافیایی از گمله وگود کوهمی
اقلیم، نوع ااک و پوشش گیاهی و موقعیت گغتافیایی م(طقه هتکدام به صورت فتدی و در 

ک((د. به همین مینقش را ایفا  ینتتمهم ،ارتباب با هم در نحوه حتکت نیتوها و چگونگی عملیات
اتاحان نظامی و فتماندهان هت عملیات باید آش(ایی کاملی با م(طقه و عوار  و گغتافیای  ،گهت

با تحمل کمتتین اسارات و  توان(دیمزیتا ت(ها با آگاهی از این امت ؛ مکان عملیات داشته باش(د
 تلفات به هدف مورد نظت رسید.

مسئله در میان  ینتتمهمنظامی،  هاییاتعملسایت در عملیات والفجت مقدماتی نیز همان(د 
گغتافیایی م(طقه عملیات بود. در  هاییدهپدفتماندهان نظامی عملیات، ش(اسایی دقین عوار  و 

، اگتا و نتای، عملیات ریزیاتحعوامل گغتافیایی چه نقشی در ال اصلی پژوهش که سپاسخ به س
گستتده و  هایش(اسایی رغمبهدر این عملیات،  گفت که توانمیوالفجت مقدماتی داشته است؟ 

دقین زمین و عوار  گغتافیایی م(طقه، عوامل مص(وعی و ایجاد موانع گستتده ارتش بع  عتاق، 
 در نتسیدن این عملیات به هدف مورد نظت موثت بوده است.

واقع  از نظت ارتفاعات، م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی در ارتفاعات متزی استان اوزستان
باشد، عارضه توپوگتافی این م(طقه که از نظت نظامی نیز دارای اهمیت می ینتتمهمشده است. 
رملی و ش(ی در قسمت شتقی این  یهاتپههای حمتین و فوقی در شمال غتبی آن و نیز وگود کوه
 ارتفاعات محدودی است که در شمال م(طقه عملیاتی والفجت ،ارتفاعات گبل فوقی م(طقه است.

آن در ااک عتاق ادامه دارد و ادامه آن به ارتفاعات  یهاقسمتمقدماتی واقع شده است و اک ت 
 .گتددیمحمتین محدود 

های ش(ی یا همان مهم م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی، وگود تپه هاییژگیویکی دیگت از 

ت(گه چزابه تا پاسگاه فکه محدوده در م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی از  رملی یهاتپهست. ا هارمل

 اند.گستتده شده

از لحاظ پوشش گیاهی، این م(طقه فقیت و فاقد ت(وع گیاهی بوده و قسمت اعظم این م(طقه 

. گاهی تک دراتان گز به باشدیم« داز»دارای پوشش گیاهی علفخواری و گیاهانی از نوع 

از انبوه دراتان گز  یام(طقه ،انگ(وب ت(گه ذلیج. در شودیمصورت پتاک(ده در این م(طقه دیده 

 که به گ(گل عمقت شهتت دارد. شودیمدیده 
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شبکه آبی که در م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی گتیان دارد، روداانه دویت   ینتتمهم

کیلومتتی شمال غتبی فکه واقع شده است. این روداانه از  2باشد. روداانه دویت  در می

م(طقه  یهاآب یآورگمعتق دهلتان ستچشمه گتفته و پا از در شمال ش کوه یتکبهای کوه

 .گتددیموسیعی از غتب کشور از ایتان اار  شده و وارد ااک عتاق 

عارضه مص(وعی م(طقه، حفت سه کانال توسال عتاق در م(طقه بود. کانال اول که در  ینتتمهم

چزابه  اول  تا شتهانی از) کیلومتت صدیکحدود  متتی از تپه دو قلو حفت شده بود، 622فاصله 

بودن ااک کف کانال عمن داشت. در زمان بارندگی به دلیل رسی متت 9 عت  و متت 7 داشت.

 ،کانال یهاقسمتبعضی از  در شد.ها، گل گمع شده و بعد از مدت کوتاهی تبدیل به لجن می

 حدود نیم متت آب و لجن وگود داشت.

موسوم به  ایم(طقهه عملیات، وگود گیاهان گز در گیاهی م(طق هایپوشش تتینمهمیکی از 

 هایب(ه، قتارگاه و درمانگاه صحتایی ،، رزم(دگانعملیات والفجت مقدماتیدر گ(گل عمقت بود. 

تدارکاتی اود را در پ(اه این دراتان احداث کتده بودند و در شب عملیات از این محل بتای 

. کتدندمیدر محور گ(وبی استفاده  ک((دهعمل هایگتداندهی، هدایت و پشتیبانی تجهیز، سازمان

با تتاورس و  ایگاده، به ساات فکههای شتق بتای تسهیل تتدد به دشت گهاد سازندگی نیتوهای

فلزی مشبک از میان این گ(گل تا پاسگاه های متزی صفتیه و رشیدیه اقدام کتدند که  هایصفحه

 .به علت کمبود امکانات ناتمام ماند

، بیشتتین چالش و مشکل را بتای هارملگایی بودن و گابهبه دلیل رملی (طقهااک م

 رزم(دگان اسالم در ش(اسایی و زمان اگتای عملیات ایجاد کتد.

مختلفی را بتای  معضالتروان بود،  هایشنزمین ناپایدار م(طقه عملیاتی که ستشار از 

ریختن نظام بهمداشت(د، پیش رو گ اشت. نیتوهای ااالعات که وظیفه ش(اسایی م(طقه را بتعهده 

شده توسال دشمن، از بین رفتن های کارگ اریمین هایگاییگابهمیادین مین چ(د ساله و 

شدن ناگهانی هوا، آلودمهگتدها و روستایی، تغییتات ستیع گوی، حتکت ت(د ریز هایگاده

بودند. عدم امکان حفت س(گت و  هاآننمودن تتدد در مسیتها از گمله های ت(د گ(وب و مشکلباران

موریت ش(اسایی و یتتین موضوعاتی بود که اطت لو رفتن مآن، از چالشی گایبهکتدن چادر بتپا

 حساسیت دشمن را نیز به دنبال داشت.
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 ا تصویتی از یکی از موانع ابیعی م(طقه عملیاتی والفجت مقدماتی 3شکل 

ه(گام هواپیماهای ت بسیار اوبی بتای تشخیص بهبودن م(طقه عملیاتی نیز اگتچه فتصدشت
 پ یتیآسیبم(اسب از اتف نیتوهای ایتانی فتاهم کتده بود، اما  العملعکادشمن و انجام 

 رزم(دگان اسالم را در این عملیات زیاد کتده بود.
گغتافیای ابیعی م(طقه باع  شده بود تا از زرهی بتای عملیات استفاده درست و م(اسبی 

کیلومتتی نیتوهای پیاده در رمل و تالش بتای استفاده  23 رویپیاده. عمن میدان نبتد، سختی نشود
قبل از روش(ایی صبح از گمله دالیلی بودند که  شدهتعیینحداک تی از زمان بتای فتح مواضع 

 فتماندهان و حتی فتمانده و نیتوهای تیپ زرهی را به چالش کشید.
)موانع مص(وعی ارتش بع   سازدستی و یا همان عوامل اثت گغتافیای انسان در اصوص

کانال ستاستی و موازی  2ارتش عتاق در این م(طقه،  گفت که توانمیعتاق  روی عملیات 
ال سب(ابتاین در پاسخ به س ؛موسوم به کانال اول، کانال دوم و کانال کشاورزی احداث کتده بود

در نتیجه عملیات بت  را بیشتتین نقش ،یایی انسانیو عوامل گغتاف هارملگفت که  توانمیپژوهش 
 عهده داشت(د.

 پیشنهاد:
یک  نظامی، حتماً هایعملیات ریزیاتحکه در  شودمیتحقین پیش(هاد  هاییافتهبا توگه به 

نظامی حضور داشته و با بترسی  هایعملیاتکارش(اس ابته مورفولوژی در ک(ار اتاح و فتمانده 
 بدون نقص و موفن یاری نماید. ریزیاتحقه، فتمانده را در دقین مورفولوژی م(ط
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