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 فصلنامه علوم نظامي

 مجتمع دانشگاهي اميرالمؤمنين)ع( -دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين)ع(

 3-22صص: (3193 بهار) ،42زدهم، شمارهسيسال 

 

 )فتح فاو( 8والفجر اتیعمل لیو تحل یابیارز

 1یانیخودس یمصطف
 گ(جن ي)پژوهشکدة عال کیاستراتژ يارشد مطالعات دفاع يکارشناس يدانشجو

 31/32/3192تاریخ پذیرش:                22/22/3192تاریخ دریافت: 

  چکیده
 يو نظام ياقتصاد ،ياسيکه در ابعاد س ينقش ليفتح فاو به دل ای 1والفجر اتيعمل

داشته است، از ابعاد و  يالمللنيو ب يامنطقه ،يمل ياسيتحوالت دفاع مقدس و معادالت س

شد که با ت. منطقة فاو یکي از مناطق مسکوت جنگ تلقي مياس ليمختلف قابل تحل يایزوا
به شرایط سياسي، اقتصادي و نظامي ایران در آن برهة زماني مورد توجه فرماندهان جنگ  جهتو

با اهداف راهبردي و مؤثر در سرنوشت جنگ را  قرار گرفت. این مسأله ضرورت انجام عمليات
و بدر،                                  بريات خي( بعد از دو عمل1جرفتح فاو )والف اتيکرد. عملدو چندان مي

و اجرا کرد. عمليات  يزیرطرح 3134دوم سال  مةيترین عملياتي بود که سپاه، آن را در نبزرگ

هاي اجرایي بسيار دقيق، از فتح فاو از نظر تعيين استراتژي عملياتي مناسب و بکارگيري تاکتيک
که در سرزمين ریزي این عمليات و سایر نبردهایي. البته طرحباشديم ردارخواي براهميت ویژه

دشمن به وقوع پيوسته است، براي فتح کشور عراق نبود؛ بلکه هدف اساسي، رساندن دشمن به 
اي بوده است که از ادامه جنگ پشيمان گشته و در آینده نيز تصور انجام چنين اقداماتي را نقطه

اسناد و مدارک موجود، ابعاد و  يشده است تا از طریق بررس يسع قين تحقیانداشته باشد. در 
 يقيهدف؛ تحق ثيپژوهش از ح نی. ارديمورد بررسي قرار گ 1والفجر اتيعمل يایزوا

 يو روش؛ متک يبندطبقه ثيو از ح ينييتب -يفيتوص يقيتحق ل؛يسطح تحل ثياز ح ،يکاربرد
 .باشديم نترنتی( و مراجعه به ايبردارشير ف)استفاده از ابزا يابه روش کتابخانه

 

   سرنوشت جنگ ،يري، منطقه فاو، غافلگ 1والفجر اتيدفاع مقدس، عمل :واژه های کلیدی
                                                           
1 Email: m_khodsiani@ofogh.net 
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 مقدمه

 يب ه رهب ر رانی ملت بزرگ ا يفشانسال دفاع مقدس مرهون زحمات و جانهشت

ه( است. دوران )رينيخمدوران، حضرت امام يخواهيو عدالت و آزاد تیدار معنوپرچم

و  نیت رو بزرگ رانی معاص ر ا خیت ار يرخ دادها نیت راز مهم دیمقدس بدون ترددفاع

 است.  يالديسدة هزارة دوم م نیآخرجنگ جهان در  نیتريطوالن

 فيو ت أل لي تا کنون صدها گزارش، تحل رانیا هيجنگ هشت سالة عراق عل دربارة

رخ داد و  نیدامنة ا يگستردگ ليا به دلدرآمده است ام ریبه رشتة تحر يو خارج يداخل

 ياز رخدادها ياريابعاد نامکشوف بس يواکاو ازمنديمتنوع و ابعاد آن، همچنان ن يهاهیال

و ت ا کن ون درب ارة  ش وديو ع راق منحص ر نم  رانی اموضوع به جنگ  نی. اميآن هست

 يان داز، راهانب وه یينمايو س يهنر داتيتول ف،ياول و دوم، هزاران تأل يجهان يهاجنگ

اس ت؛ ام ا  رفت هیانج ام پذ يها و مؤسسات مطالع اتدپارتمان سيمتعدد و تأس يهاموزه

و  ني يتب ازمن ديو ن داس تيناپ يب زرگ جه ان گدو جن  نی از ا ياريهمچنان ابعاد بس 

(.           32: 3192 رو،ي  اس  ت )ه يض  رور يه  اتيب  ر واقع يو متک   ترقي  دق يرهايتفس  

 13 خیدر ت ار رانی عراق به منطقة غ ر  و جن و  ا يرتش بعثا يپس از هجوم سراسر

 گانرزمن د ياز س و يمقابل ه ب ا دش من بعث  يبرا يمتعدد يهااتي، عمل3139 وریشهر

ص ورت گس ترده و ب ا به ه ااتيعمل نی از ا يو به اجرا درآمد که برخ يزیراسالم طرح

 .ديبه انجام رس یيباال اريبس تيموفق

دوران دفاع مقدس بود  يهااتيعمل نیتراز بزرگ يکیاو( )فتح ف 1والفجر اتيعمل

 ني يب ه دش من و تع یيو ب در، ب ا ه دف ض ربة نه ا ب ريخ اتيکه سپاه بعد از دو عمل

 بیک رد و ب ه تص و شنهاديپ "متجاوز هيتنب " يسرنوشت جنگ و در چارچو  استراتژ

 (.339: 3129 ،ي)اردستان دو اجرا ش يزیرو سپس طرح ديرس

در م رز  3134بهم ن س ال  22در ششمين سال جنگ تحميل ي و در روز  فاو، نبرد

جنوبي استان خوزستان و در جنو  جزیره آبادان صورت گرفت که فتح فاو را به دنب ال 
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پ س از ف تح خرمش هر  رانیا ينظام يهايروزيپ نیتراز بزرگ يکی اتيعمل نیداشت. ا

ب ه  يابيمطرح نم ود، دس ت اتيعمل نیا يبرا توانيکه م ي. از جمله اهداف مهمباشديم

دولتم ردان و  ،يزم ان تيجنگ بود تا در آن موقع يهادر جبهه يقاطع نظام يروزيپ کی

 يش ترياز ق درت عم ل ب ،ياس يح ل مس ألة جن گ از راه س يکشور ب را استمدارانيس

 (.  23: 3111 ،یيبرخوردار شوند )عال

 :دی گويم "يرفسنجان ياشمبا ه پردهيب"کتا   11در صفحة  يرفسنجان يهاشم يآقا

 ،ي)رحم ان.« میک رده ب ود يخ تم جن گ طراح  يبود که برا یيهااتياز عمل يکیفاو »

( يالملل نيو ب يامنطق ه ،ي)مل  يو مک ان يزم ان طیبا توجه به شرا نیبنابرا (.11: 3111

و ... ه ي  ی ک از  ياس يس ،ياقتص اد ،ينظ ام يه ايو دش وار ه ايدگي چيموجود و پ

انجام شده در مقطع پس از فتح خرمشهر داراي نتایجي نبود که ق ادر باش د  هايلياتعم

 اي را نصيب ایران کند. کنندهبرتري تعيين

که با آنچ ه از اول  شدياین رو الزم بود حرکت جدیدي در صحنة جنگ انجام م از

 جنگ تا آن زمان به وقوع پيوسته بود، متفاوت باش د و فرمان دهان نظ امي ع راق ني ز از

بيني آن ناتوان باشند. این حرکت، عبور از رودخانه عریض اروند و تص رف منطق ة پيش

 يهاک ه از جنب ه يفراوان  يات عالوه ب ر دس تاوردهايعمل نیمهم شبه جزیرة فاو بود. ا

 يمسئوالن جمه ور شياز پ شيدر توجه ب يبه همراه داشت، عامل مهم ياسيو س ينظام

 ينظ ام ياس تراتژ ريي ب ه ت  يادارة جنگ شد و از طرفنقش سپاه در  تيبه اهم ياسالم

زیرا از یک ط رف  د؛یدر منطقة بسيار حساسي انجام گرد اتيعمل نی. اديانجام زيعراق ن

شد که رژیم بعثي عراق به بهانة تسلط ب ر آن، جن گ رود انجام ميدر ناحية مرزي اروند

در تنها مسير ارتباطي کشور ع راق با ایران را آغاز کرده بود و از طرف دیگر، منطقة نبرد 

را از طری ق  لقص راتوانست ارتباط بندر امکه ميطوريبا خليج فارس تعيين شده بود؛ به

هاي نفتي عراق به ن ام خورعبداهلل با خليج فارس، مسدود کند. از سوي دیگر تنها اسکله
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ش مقال ه ض من بخ  نی در ا این منطقه قرار داشتند. ةسکوهاي البکر و االميه در محدود

 .شوديم هپاسخ داد زين قيتحق يبه سؤال اصل يپاسخ به سؤاالت فرع

 :یسؤال اصل

 مؤثر بوده است؟   1والفجر اتيعمل يو اجرا يزیردر طرح يچه عوامل

 سؤاالت فرعی:

 داشته است؟  يريسرنوشت جنگ چه تأث نييدر تع 1والفجر اتيعمل -3
 داشته است؟  يريچه تأث 1والفجر اتيعمل يزیرطرح مسلح در يروهاين يهااستقالل سازمان -2

 چگونه بوده است؟ 1والفجر اتيعمل يزیرگذشته در طرح يهااتيعمل يهاآموخته ريتأث -1

 چگونه بوده است؟ 1والفجر اتيعمل يزیرمنطقه در طرح یيايج راف طیشرا ريتأث -4

  است؟ چگونه بوده  1والفجر اتيدر عمل يرياعمال غافلگ يهاروش -3

 

 داشته است؟ یریسرنوشت جنگ چه تأث نییدر تع 8والفجر اتی: عمل کمیسؤال 

 رانی ا ياسالم يبه جمهور يو نظام ياقتصاد ،ياسيس يفشارها يدر آن مقطع زمان

ب ود  يدر حال نیبحث آتش بس را مطرح نموده بود. ا زيچند برابر شده و سازمان ملل ن

در  ياريبس  يهامتجاوز محقق نش ده ب ود و ض عف نييبر تع يج.ا.ا مبن يهاکه خواسته

رو انج ام  نی . از اش ديسازمان ملل مشاهده م تيامن يصادره توسط شورا يهاقطعنامه

 هي و الزم بود که بتوان د تنب يضرور رانیا يساز از سوگسترده و سرنوشت اتيعمل کی

که  يطیبه شرا سرنوشت جنگ را با توجه نييبه کشور عراق و تع یيمتجاوز و ضربة نها

 (.21: 3111 ،یي)عال دیدنبال نما کرديمطرح م يالمللنيج.ا.ا در مجامع ب

ض ربة  د،يکه به فتح فاو انجام 1والفجر اتيعمل يرزمندگان اسالم در اجرا تيموفق

بع ث ع راق وارد  می به رژ يو اقتصاد ياسيو هم از نظر س يرا هم از نظر نظام ينيسنگ

داد. گس ترش  ريي ت  رانیا ياسالم يرا به سود جمهور يامو نظ ياسيساخت و توازن س
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را ب ه  يدی جد تيوض ع تی شدن ب ا کو مرزمفارس و ه جيدر شمال خل رانیحضور ا

 .رنديبگ دهیآن را ناد توانستنديعراق نم انيمنطقه و حام يوجود آورد که کشورها

 ، موج ب ش د ت اياس الم يب ه س ود جمه ور ينظ ام -ياس يموازن ة س رييت  نیا

 تيالشعاع قرار دادن موقععراق و غر  به منظور تحت يرا از سو ياگسترده يهاتالش

در رون د جن گ  ياساس  راتيي موج ب ت  تيوض ع نی داشته باشد. ا يدر پ رانیبرتر ا

 ياس الم يجمه ور يبرت ر نظ ام تي وقعم دیيکه جهان را مجبور به تأ ياگونهبه د؛یگرد

 يش ورا ک هيطورسرنوشت جنگ ب ود، ب ه نييتع يبرا يخود عامل نیساخت و ا رانیا

 خیدر ت ار ران،ی ت وازن ب ه س ود ا ريي و ت  دی سازمان ملل، متعاقب تحوالت جد تيامن

                ن   ةيدر زم يمهم    ةي   انيآن ب يرا آم   اده ک   رد ک   ه در پ    يس   ینوشيپ 1/32/3134

 صادر شد .  يريدرگ نيآتش بس طرف

 تی و عراق خواست ت ا ب ا رعا رانیاز دو کشور ا سازمان ملل رکليدب هيانيب نیا در

ش ناخته ش ده ب ه  يالملل نيب يخود را تا مرزها يروهايو هوا ن ایدر ن،يبس در زمآتش

 رانی ا ياس الم يجمه ور ن،یصادر شد که تا قبل از ا يدر زمان هيانيب نیعقب بکشانند. ا

دش من ق رار  یيای و در یيه وا ،ين يک ه م ورد تهاجم ات زم يطیش را نیتردر سخت

آن ه م  ک رد،يم هيانيسازمان ملل پس از چند روز تعلل فقط اقدام به صدور ب گرفت،يم

 .  پرداختيکه صرفاً  در آن به ابراز تأسف م ياهيانيب

ع راق در  يو ن اتوان 1والفج ر اتي عمل زيآمتي موفق ياج را يدر پ  بي ترت نیبد

از دست  يمنف راتيمنطقه و تأث نیمواضع رزمندگان اسالم در ا تيفاو و تثب يريگبازپس

ب ا ه دف  رانی اعمال فشار ب ه ا استي، ابتدا س يو نظام ياسيس ،يدادن آن از نظر روح

 يص لح ب ه جمه ور لي تحم تی کش ور و در نها ود نيب «ينظام -ياسيتوازن س» جادیا

  و به مرحلة اجرا درآمد. نیتدو رانیا ياسالم
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چه  8والفجر اتیعمل یزیرمسلح در طرح یروهاین یهاسؤال دوم: استقالل سازمان

 داشته است؟ ینقش

جن گ و  يسپاه و ارتش در اس تراتژ يفرمانده نيب 1قبل از والفجر يهااتيدر عمل

 بريخ اتيموضوع پس از عمل نیاختالف نظر وجود داشت. ا هااتيعمل ياجرا يچگونگ

که انجام دادند ب ه  يیهايجنگ پس از بررس يو فرماندهان عال ديو بدر به اوج خود رس

و  دی را انتخا  نما يا)ارتش و سپاه( منطقه روين دو نیاز ا کیکه هر  دنديرس جهينت نیا

  3در آن منطقه ارائه دهند. اتيعمل ياجرا يبرا يطرح

را ب ا  يها خ ارج ش ود جلس اتش ده در جبه ه ج ادیبس ت ااز بن نکهیا يبرا سپاه

که ادامة همکاري ارت ش و س پاه  افتیدست  جینتا نیفرماندهان خود برگزار نمود و بد

کنند. پذیر نيست؛ لذا باید به صورت مستقل و جداگانه همکاريبه صورت گذشته امکان

)عالي( تص ميم بگي رد و ه ر ک دام در زم ين دهيها را بدهند، فرمان سپاه و ارتش طرح

برآمدن د ت ا  آنيپ کدام از فرماندهان سپاه و ارتش درهر نیپيشنهادي خود بجنگند. بنابرا

اساس س پاه  نيدهند. بر هم شنهاديآن دارند پرا در  اتيعمل ياجرا لیرا که تما يامنطقه

در  اتي عمل يعمل آورده بود، طرح اج راکه به يقبل يهايبا توجه به مطالعات و بررس

                                                           
اجرا شد، نتوانست به طور کامل  3131هاي سپاه و ارتش در بهمن عمليات گستردة بدر که با حضور وسيع یگان 1

ها و سرنوشت جنگ منجر گردد. عدم دستيابي به اهداف مهم خود دست یابد و به تحول مهمي در وضعيت جبهه

 ریزي وسپاه اختالف نظر را افزایش داد و موجب شد که طرح به اهداف بين فرماندهي ارتش و فرماندهي

فرماندهي عمليات بعدي بر عهده فرمانده وقت نيروي زميني ارتش)شهيد علي صياد شيرازي( قرار گيرد. برخي از 

نام قرارگاه کميل، قصد هاي سپاه نيز تحت امر وي قرار گرفتند. شهيد صياد شيرازي با تشکيل قرارگاهي بهیگان

ریزي و اجرا نماید. در این عمليات سه لشکر از سپاه اي در سمت طالیيه، طرحداشت تا عملياتي را از منطقه

شکن در قرارگاهي عنوان یگانهاي خطا...( انتخا  و بهمحمد رسول 22المهدي،  11فجر، 39پاسداران ) لشکرهاي

ریزي این عمليات ي شدند. با توجه به اینکه طرحبه نام قرارگاه هجوم )به فرماندهي فرماندهان سپاه( سازمانده

گردید، با طرح مسأله در حضور شد و اجراي آن ناموفق ارزیابي ميهاي صحنه نبرد تلقي نميمطابق با واقعيت

 (.24: 3111فرماندهي عالي جنگ، اجراي این عمليات منتفي گردید )عالیي، 
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رد         در منطقه شلمچه را ارائه ک اتيطرح انجام عمل زينمود و ارتش ن شنهاديمنطقه فاو را پ

 (.31: 3111 ،یي)عال

ریزی عملیات های گذشته در طرحهای حاصل از عملیاتسؤال سوم: تأثیر آموخته

 چگونه بوده است؟  8والفجر

و  ادی ز يه ايدر اروند، پس از بررس  اتيعمل نةيدر زم يريگميتصم و اساس هیپا

کار و ب در و ب ه ب ريخ يخ اکيآب اتيحاصل شده از دو عمل اتيو تجرب جیاستفاده از نتا

 انجام شد.  يمهم نظام ريگرفتن تداب

رزمن دگان  يابيو بدر و عدم دست بريخ اتيشده در دو عمل جادیا يهايناکام يپ در

کرد که سپاه یک بار دیگر عبور از رودخان ه و شده، کسي تصور نمي ينيبشيبه اهداف پ

رزمن دگان  يهاآموخت ه رغ ميخاکي را در دستور کار خود ق رار ده د. عل عمليات آبي

ک ه ب ه حرک ت  يفراوان یيگذشته و تسلط و آشنا يخاکيآب يهااتيعملاسالم در انجام 

ک رده بودن د، مس ألة عب ور از رودخان ة پ رتالطم و  داي در آ  پ اتيو عمل ادهيپ يروين

ه اي ای ن دو ب ه تأم ل ف راوان داش ت؛ ول ي تجربي ات و درس ازين اروندرود، ضیعر

را ف راهم آورد. دو  1جدی دي ب ه ن ام والفج ر اتریزي براي عمليکان برنامهعمليات، ام

خاکي ای ران بودن د و در منطق ه ه ور هاي آبيترین عملياتعمليات خيبر و بدر که مهم

اجرا گردیدند، نشان دادند که اگر مش کالت مرب وط  3131و  3132هاي الهویزه در سال

مي حل نشود و تدارک الزم از برنام ه عملي ات به پشتيباني رزمي و پشتيباني خدمات رز

گي رد. بن ابراین صورت نگيرد، تمام دستاوردهاي عمليات م ورد تهدی د ج دي ق رار مي

استفاده از انواع پل و نيز بهره گي ري از ان واع ش ناورهاي ت دارکاتي و همچن ين امک ان 

از  طمين اني رد و ت ا اها ق رار گریزياستفاده از آتش مؤثر توپخانه باید در اولویت برنامه

روي امکان اتي مانن د  دیبايتأمين آنها، نباید اجراي عمليات آغاز شود. از سویي دیگر نم

ریزي عملي ات، حس ا  تواند به اندازه کافي در اختيار قرار گيرد در طرحبالگرد که نمي

 ، مصاحبه با پژوهشگاه معارف دفاع مقدس(.3111 ،یيکرد )عال
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چگونه  8ریزی عملیات والفجررایط جغرافیایی منطقه در طرحسؤال چهارم: تأثیر ش

 بوده است؟               

برخ وردار ب ود،  یيبسزا تياز اهم 1والفجر اتيعمل ياجرا يانتخا  منطقه فاو برا

 :شوديمنطقه اشاره م نیانتخا  ا مهم لیبه دال ریکه در ز

 الف( حساسيت کم دشمن به منطقه و غافلگيري کامل 

 يجبه ه ب را يطرّاحان جنگ در هر دو سو يبرا ياروند مانع مهم ضیانة عررودخ

و  زاتي ب ه تجه ازي عبور از رودخان ه ن رایبوده است؛ ز اتيعمل يمنطقه برا نیانتخا  ا

متروک ه از  ياآبادان و منطقة فاو ب ه عن وان جبه ه رةیجز نیبنابرادارد.  ياژهیامکانات و

خ ود، تص ور  کيکالس دگاهیبا د ي. ارتش بعثاست شدهيجنگ محسو  م نيطرف يسو

رود را در ارون د يع يبا عبور از مانع طب رانیا يقوا يگسترده و مهم از سو اتيعمل کی

 گ اه يخوزس تان، ه يهانيبه س رزم يدر تهاجم ارتش بعث  نيمنطقه نداشت. همچن نیا

 ،ی ي)عال 3ن دینما آن پل احداث يرود عبورکرده و بر رونتوانستند از اروند يعراق يقوا

3111 :21.)            

  ( عدم استحکام در آرایش دفاعي دشمن 

 شی دو تيپ داش ت و آرا ایمنطقه، استعدادي در حدود یک و  نیارتش عراق در ا

 يها از اس تحکام و ق درت ک افجبه ه يخطوط دفاع ریاو نسبت به سا يهاگانی يدفاع

قاب ل  ري و  غ يم انع ق و کی رود به عنوان در تصور دشمن، اروند رایبرخوردار نبود؛ ز

                                                           
، 1ارتش بعثي در جریان عمليات والفجر  23قرارگاه لشکر در یکي از اسناد به دست آمده پس از تصرف محل  1

به فرمانده سپاه هفتم ارتش عراق مشاهده شد که درآن فرمانده تيپ درگزارش خود  333اي از فرمانده تيپ نامه

هاي هاي مهندسي در ميان نخلستاندستگاه لودر، بولدزر وکاميون ایراني در حال انجام فعاليت 422نوشته بود که 

بندي هاي گوناگون رزمندگان اسالم جمعکه از مشاهده فعاليتطراف اروندرود هستند. او با ذکر قرائن و شواهديا

خواهند در اینجا عمليات نمایند ولي ماهرعبدالرشيد فرمانده سپاه ها ميکرده بود به این نتيجه رسيده بود که ایراني

خود، ترس هند ما را در منطقه آبادان و فاو فریب دهند و شما بيخواها ميهفتم در جوا  وي نوشته بود که ایراني

 (.21: 3111خواهد عمليات انجام دهد)عالیي، دانيم که ایران کجا ميتوي دل نيروها نينداز. ما بهتر مي
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اس تحکامات  ج ادی. از س وي دیگ ر امک ان ادگردی تلقي مي يرانیا يهاگانی يعبور برا

خ ط مق دم ع راق در کن ار س احل  يگسترده در جل و يفراوان و احداث موانع مصنوع

خ ود و  يس نگرها نياروندرود وجود نداشت و صرفاً در کنار رودخانة اروند، دشمن ب 

 و يدياز جمله  موان ع خورش  يجذر، با انواع موانع مصنوع طی  اروندرود را در شراآ

مختل ف پوش انده ب ود ت ا غواص ان و  نيم  نیادي و م يخ اردار حلق و ميس يهاشبکه

 ریموانع نسبت به موانع موجود در س ا نیا ياز آنها نتوانند عبور کنند. ول ادهيرزمندگان پ

 تيو از آنجا که دش من حساس  شدينم يابیترده، ارزو گس قيعم يليها، خخطوط جبهه

نقاط جبهه مث ل ش لمچه و... داش ت و از  ریبا سا سهیمقامنطقه در  نینسبت به ا يکمتر

پ ر ت وان  يه اگانیسوي دیگر زمين منطقه باتالقي و نامساعد بود، ارتش عراق، عم ده 

                          ها مستقر کرده بود. نقاط جبهه ریخود را در سا

 ج(کم عمق بودن اهداف و نامناسب بودن زمين براي مانور زرهي دشمن

رودخانه ارون د و خ ور عب داهلل  نيب ات،يانجام عمل يمنطقة در نظر گرفته شده برا

 اچ هیفاصله و در س مت در نیکمتر شهيبود و در رأس الب يقرار داشت که به شکل مثلث

کننده داش ت. مح دود و ک م عم ق عمل يگانهای يرا برا يفاصله دسترس نیشترينمک ب

را در                           يب ه اه داف نظ ام يآورده بود که دسترس  دیرا پد يطیشرا فاو،منطقه  نيبودن زم

تصرف شهر فاو ب ود  اتيعمل نیهدف ا نیتر. مهمنموديم ریپذامکان اتيشب اول عمل

ب ه  ازياهداف، ن نیترقيتصرف عم يبرا که از خط تماس، حدود هزار متر فاصله داشت.

انتظار داش ت ک ه ت ا  شديم نینبود. بنابرا لومترياز پنج تا حداکثر ده ک شيب يمسافت يط

و ت ا  نيو اقدامات مؤثر دش من، بت وان آنه ا را ت أم يارتش بعث يقبل از شروع پاتک ها

ب ه منطق ه  نس بت يخ ود يهاو کوتاه بودن عقبه کینزد نينمود. همچن تيتثب يحدود

. از سوي دیگ ر آورديفراهم م اتيمستمر از عمل يبانيپشت يرارا ب يمناسب طیهدف، شرا

وجود نخلستان و وضعيت باتالقي زمين در منطقة فاو، شرایط را ب راي جنگي دن ق واي 

در  دنيکرد. با انجام این عمليات، عراق وادار به جنگزرهي دشمن نامناسب و سخت مي
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شدن در آن را نداش ت.  انتخ ا  زم ان  ريبه درگ لیتما ،يارتش بعثشد که مي ينيسرزم

ارت ش ع راق،  يرا ب را نيزم  نیا يهاضعف توانست،يدر فصل زمستان هم م اتيعمل

  .رديدشمن بگ يرا از قوا يمانور زره يامکان استفاده مؤثر برا نبرد، انیبيشتر نموده و در جر

 ج ادیراق عمق الزم را نداشت. زیرا ادر منطقه فاو، خطوط دفاعي ارتش ع همچنين

ها، نهره ا و و وجود نخلس تان نينامطلو  زم طیبه خاطر شرا يمختلف پدافند يهارده

                                  ممکن بود.  ريفراوان، غ يهاباتالق

 د( وجود جناحين امن و امکان سازماندهي آتش مؤثر توپخانه خودي

 ياي ب ود ک ه ب راگونهفاو، به رهیعيت ج رافيایي شبه جزوض ،يضمن استحکام کاف

آم د. از ی ک ط رف وجود ميکننده پس از تص رف آن، دو جن اح ام ن ب هتک يروهاين

نيروهاي خودي در ساحل اروندرود حض ور داش تند و از س وي دیگ ر خ ور عب داهلل و 

ارتش ع راق  اتليگرفت که در چنين شرایطي، امکان عمفارس درکنار آنها قرار ميخليج

ش د ک ه آن بسيار ضعيف بود و دفاع از فاو فقط به یک جبهه مح دود مي نياز آن جناح

 القصر بود.                      هم از سمت بصره و ام

دش من  يه اگانیو ت ردد  گرفتيصورت م شهيالبدر منطقه فاو و رأس هااتيعمل

القصر به ف او ب ود و صره به فاو و امب يهابر جاده يمتک ،يريدرگ يبه فضا دنيرس يبرا

ق رار  رانی ا يتوپخانه دور ب رد ق وا رآتشیز توانستيم يادیتا حدود ز زيها نجاده نیا

با  يريدرگ يگردان توپخانه برا 12توپخانه به استعداد  يهاآتش نیمؤثرتر نی. بنابرارديگ

 3.دیگرد يزیربه منطقه پاتک، طرح دنيدشمن قبل از رس يواحدها

 ( تناسب شرایط زمين با توان خوديه

                                                           
گردان توپخانه از ارتش، جهت اجراي  33گردان توپخانه و  33بدین منظور تمام استعداد توپخانه سپاه که  1

گردان  43هاي مؤثر هاي پر حجم، در جزیرة آبادان گسترش یافتند. حداقل برآورد سپاه براي اجراي آتشآتش

 32گردان پاي کار آمد و با 33از نيروي زميني ارتش تأمين شود که عمالً  گردان آن 12توپخانه بود که قرار بود 

محورهاي مواصالتي قواي دشمن را پيدا  گردان امکان اجراي آتش بر روي 12گردان توپخانه سپاه در مجموع 

 (.29: 3111کردند )عالیي، 
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در انتخ ا   يدر خور توجه جیفرماندهان سپاه پس از پنج سال تجربه جنگ، به نتا

توان مورد  زانيو م نيشکل زم ياز دو موضوع کل جینتا نی. اافتندیدست  ياتيمناطق عمل

و در  رابطه متقاب ل داش تند گریکدیکه با  ياصول شد؛يم يناش اتيعمل ياجرا يبرا ازين

 مطرح بودند. ،ياتيعملمباحث انتخا  مناطق  يتمام

م ورد  نيمطل و  زم  طیو دش من، ش را يخ ود يتوجه به توان و استعداد رزم با

 :دیشرح اعالم گرد نیطور مختصر بدبه اتيعمل يانتخا  برا

 محدود و قابل پدافند بودن -3

 و ... بندليس اچه،یمانند رودخانه، در يو مصنوع يعيطب يهاداشتن عارضه -2

 دشمن از آن. يهاو دور بودن عقبه اتيعمل به منطقه يخود يهابودن عقبه کینزد -1

 يعيبا استفاده از عوامل طب اتيعمل نيجناح نيتأم -4

 به آن عیسر يابیشده و دست نييکم عمق بودن اهداف تع -3

   (341: 3111 ،يحفاظت )مختار يبرا نيزم يعياستتار طب -3

 چگونه بوده است؟ 1هاي اعمال غافلگيري در عمليات والفجرروش سؤال پنجم:

از  يک یدش من،  يرياص ل غ افلگ تی رعا زاني م ،ينظام يهااتيعمل يابیدر ارز

 تي موفق بیض ر شیدر اف زا يرياص ل غ افلگ تیرعا .شوديمحسو  م يعوامل اساس

ارد. در د ميتلف ات دش من اث ر مس تق شیو اف زا يخود يروهايکاهش تلفات ن ات،يعمل

 نی اس ت ک ه از ا بیفر اتيو عمل اطالعاتاز حفاظت  يبيترک "يرياصل غافلگ"واقع 

 ش ود؛يمحس و  م  رانی ا ينظام يهااتيعمل نیتراز موفق يکی 1والفجر اتيعمل نظر،

 اتي انتظ ار عمل ک هيشد و در حال ريدشمن کامال غافلگ ات،يعمل نیا انیچرا که در جر

 اتيداشت، در برابر عمل صاصالرام رةیمجنون و جز ریطقه جزاج.ا.ا را از دو من يروهاين

در منطق   ه ف   او، ت   ا چن   د روز ابتک   ار عم   ل را از دس   ت داد                       رانی   رزمن   دگان ا

 (.32311دفاع مقدس، سند شماره  قاتي)مرکز اسناد و تحق

 رتند از:کند دشمن در این عمليات غافلگير شد عبابرخي از شواهد که اثبات مي
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رزمن دگان اس الم و ناهماهن گ  اتي در مورد حجم عمل قيالف( عدم اطالعات دق

 ياطالع ات يه او کمک يعوامل جاسوس  ت،یراز ستميآن در س ياطالعات يهابودن رده

ک رد ب ه  ريدر منطق ه، دش من را غ افلگ يخود يهاگانیها و پوشش و استتار ابرقدرت

 نداشتند. ياطالع گونه يبه محور آن هنسبت  اتيتا ساعت آغاز عمل کهيطور

 نیت ردهيچيو پ یيايج راف طیشرا نینامساعد در بدتر يجو تي( استفاده از وضع 

بودن د ک ه دش من را مبه وت  يبه خطوط دشمن عوامل دنيرس يبرا موانع نیترعيو وس

 امکان تک گسترده وجود داشته باشد. يطیشرا نيکه در چن کرديباور نم رایکرد؛ ز

ه دف م ا  نیترکیبه بصره که اس تراتژ دنيرس ينبود برا يرفتنیدشمن پذ يبرا (ج

انتخا  شود؛ چرا ک ه اگ ر س قوط بص ره  ياتيمنطقه عمل نیدر جبهه جنو  بود، دورتر

.  ش ديانتخ ا  م  يراه وص ول نیترکی ه دف نزد نیب د يابيدست يبرا دیهدف بود، با

 يخ ود يروه ايو تح رک ن یيجااب هه م از ج ياطالع ات ش مند يروهاياگر ن نیبنابرا

دف اع مق دس،  ق اتيکردن د )مرک ز اس ناد و تحق يتلق  بی داشتند، آن را تعرض و فر

               (.32192سندشماره

هاي زیر را در فرماندهان سپاه براي غافلگيري ارتش عراق در شبه جزیرة فاو، روش

 قرار دادند: دستور کار

 بریزي و اجراي عمليات فریطرح -3

رزمن دگان  ياز س و زهیو بدر در منطقه هوراله و بريخ يهااتياز آنجا که قبالً عمل

ب ه دش من  "بیفر اتيقرارگاه عمل"به نام  يقرارگاه ليلذا با تشک اسالم انجام شده بود

. گرفتمنطقه صورت خواهد  نیاسالم در ا يقوا يبزرگ بعد اتينشان داده شد که عمل

ت ک، ب ه  نیکه شواهد و قرا شد ميتنظ يابه گونه ياتيعمل يهاگانی تيمنظور فعال نیبد

 عبارت بودند از: هاتيفعال نیا دشمن نشان داده شود.
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ص ورت اس تتار خود را به ةرزمند يروهايو ن ينظام زاتيسپاه، تجه يهاگانی( الف

و مکرر  يظاهر يهاينشده به منطقه هور منتقل کردند و به آنها گفته شد تا با ستون کش

 . ندی، به تک تظاهر نما 1والفجر اتيبه خصوص در چند روز قبل از آغاز عمل

ب ه  ه اگانیاطالع ات  يروه اي( خطوط اول مواضع خودي تقوی ت گردی د و ن 

 دشمن، در خطوط تماس مستقر شدند. يو اطالعات ينفوذ يروهاين يريمنظور برخورد و دستگ

و  دی منتق ل گرد زهیاله وتوپخانه مخصوص هور به منطقه ش رق هور ي( سکوهاج

 .  افتیاستقرار  ريمواضع انتظار توپخانه ارتش در جف

هور مستقر شد ک ه ای ن  يهاگ نيز در منطقه عموم یيپدافند هوا يموشک تی( ساد

 بود. دیجد اتيعمل کی ياسالم برا يقوا ياقدام به مفهوم آمادگ

 نیمستقر در ا يارتش بعث يهاگانیمواضع دشمن و کسب اطالعات از  یي( شناساه

 منطقه نيز در دستور کار قرار گرفت.

اطالع ات  نياز مس ئول يبرخ  زي شکن س پاه و نخط يهاگانی( انتقال فرماندهان و

 يعناص ر جاسوس  زيتا توجه دشمن و ن دیبه منطقه هور انجام گرد يکيتاکت يهاقرارگاه

 ها جلب شود. به حضور آن يو

و...  يلودر، بولدوزر، کمپرس  لياز قب يمهندسآالت  نياز هزار دستگاه ماش شي( بز

به ه ور اع زام  ،ياتيمنطقه عمل يفضا يسازو آماده يتدارکات يهابه منظور احداث جاده

 بود. يمتک يبر اقدامات مهندس بیفر اتيعمل يهاتيعمده فعال رایز د؛یگرد

ذرم اه خود ساخته بود که ت ا اواس ط آ ريسپاه را درگ يهاگانیفوق آنقدر  اتيعمل

، همه فرمان دهان لش کرها و 1والفجر اتيحدود دو ماه قبل از آغاز عمل يعنی 3134سال 
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 ،ی ي)عال 3در هور انجام شود قرار است ياصل اتيکه عمل کردنديسپاه تصور م يهاپيت

3111 :29.) 

 2اجراي تک پشتيباني -2

ل ه اول ک ه در مرح یيه اگانیاز ت وان  يبخش  يريکل سپاه با به ک ارگ يفرمانده

الرص اص و ام ری نش ده ب ود، در جزا ين يب شيپ  يتیآنها مأمور يبرا 1والفجر  اتيعمل

ک رد ت ا  يطراح يبانيرا به عنوان تک پشت نويم رةیشهر خرمشهر و جز يروروبه ن،یبوار

 ةها به منطق آن ينگه دارد و از امکان اعزام فور ريمنطقه، درگ نیا ردشمن را د يهاگانی

ب ه قرارگ اه نج ف واگ ذار  تی مأمور نی. ادینما يرير جبهه فاو جلوگد اتيعمل ياصل

عهده داشتند )بهدارون د، را به  تیمأمور نیگردان، ا ي. رزمندگان سپاه در قالب سدیگرد

3111:342  .) 

ب ه  يرا ت ا ح دود نیب وار رةیموفق شد تا جز يبانيتک پشت يقرارگاه در اجرا نیا

. دش من دی نما يشرويپ زيالرصاص نام رةید از جزتصرف خود درآورده، در هشتاد درص

منطق ه اس ت، ب ه س پهبد هش ام الفخ ري  نیاز ا اتيعمل يمحور اصل کرديکه تصور م

کارگيري نيروهاي ویژه تحت الرصاص را داد. او هم با بهگيري جزیره اممأموریتِ بازپس

س اعت  41اد پس از زی يفرماندهي سرلشکر بارق عبداهلل توانست با وارد آوردن فشارها

 يه اگانیرزمندگان اسالم در محور فاو،  يشرويالرصاص را باز پس بگيرد. با پجزیره ام

                                                           
هایي که قرار بود در عمليات فاو شرکت نمایند اي را با حضور فرمانده یگاندر نيمه آذرماه، فرمانده سپاه جلسه 1

عمليات توجيه  اي در رودخانة کارون )در منطقه جنو  اهواز( تشکيل داد و آنها را در مورد منطقه اصليدر جزیره

 نمود.

اي که توانایي دارد قرار بود همزمان با عمليات سپاه در منطقه فاو، ارتش جمهوري اسالمي ایران نيز در هر منطقه 2

هاي سازماني خود به اجراي تک مستقل بپردازد. لذا تک در محور پاسگاه زید تا شلمچه در با لشکرها و تيپ

گردید. البته اجراي نوان تک پشتيباني براي عمليات سپاه در فاو، محسو  ميدستور کار ارتش قرار گرفت که به ع

کرد. قرار بر این بود تا هر یک از عمليات سپاه در فاو هم، نقش تک پشتيباني براي عمليات ارتش را ایفا مي

ليات، ریزي شده از سوي ارتش و سپاه، که در منطقه خود موفق شد، به عنوان تالش اصلي عمعمليات طرح

 قلمداد و محور بعدي به عنوان تک پشتيباني محسو  شود.
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 يه ادر براب ر پاتک عدف ا تی منتق ل و مأمور 1والفجر ياتيقرارگاه نجف به منطقه عمل

     را بر عهده گرفتند.  کیدشمن حول محور جاده استراتژ

 حفاظت اطالعات -1

 يل ومتريک 43ک ه در فاص له  اتي عمل يمنطقه اص ل يسازآماده يستیاز آنجا که با

 ريت داب نیدتریبماند، لذا ش د يباق دهيدشمن پوش يآبادان قرار داشت  برا يجنو  شرق

آبادان تا  رهیسو و از جز کیدهانة اروندرود از  حفاظت اطالعات از منطقه خسرو آباد تا

 و به مرحله اجرا درآمد: يزیربرنامه ریبه شرح ز گرید ياز سو ريشرودخانه بهمن

 الف( تخليه مردم 

کنار اروندرود از خس روآباد ت ا نه ر  يهاداخل نخلستان يمردم ساکن در روستاها

از  يريبه منظور جلوگ ر،يشکنار رودخانه بهمن ياز روستاها يبرخ نيساکن زيو ن هيقاسم

 اتي ش دن عمل عیحتم ال ش اا زيو ن 1والفجر اتيآنها به هنگام شروع عمل يریپذبيآس

 يجا و در من اطق امن جاب ه ش انیبه ص ورت ناخواس ته، از روستاها آنان ياز سو رانیا

                   .  افتندیاستقرار 

  (کنترل تردد

و  دیبه منطقه مورد نظر، مستقر گرد يورود يرهايدر تمام مس يدژبان ي( واحدها3

 هي ناح نی حضورش ان در ا ک هيو رزمن دگان ه اگانیاز تردد  يو بازرس ستیدر نقاط ا

 يجنگ  زاتي تجه ،يمهندس يعمل آورد. البته عبور خودروهابه يرينبود جلوگ يضرور

 بود.  ریپذامکان ژهیفرماندهان فقط با کارت تردد و ایو 

خ دمات  بانيپش ت يه اگانی ریو س ا هاپيها، لشکرها، تفرماندهان قرارگاه هي( کل2

ش ب و ب ا  يکیخود با استفاده از تار يضرور يترددها يودند تا براشده ب هيتوج ،يرزم

 بپردازند.  شیخو تیسر و صدا به انجام مأمور نیترچراغ خاموش و با کم
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گردان در طول  يدر حدود س ياستعداد يجاده برا کی( مواضع توپخانه به شکل 1

 يو سنگرها دیحداث گردشده بودند ا نهيکه در منطقه قرنط ينيافراد مع لهيوسچند ماه به

 گشت. هيتعب زهایدر دل خاکر ياجتماع

به سپاه مأمور ش ده  اتيعمل نیا يتوپخانه ارتش که برا يها( به فرماندهان گردان4

 يآبادان داده نش د وکس ان رهیاجازه حضور در جز ات،يبودند تا سه روز قبل از آغاز عمل

 نی ش دند، اج ازه خ روج از ا ياتي وارد منطقه عمل اتيهم که در سه روز مانده به عمل

 3.افتنديمنطقه را ن

 تعویض نيروهاي ژاندارمري-ج

در دش من،  تيحساس  ج ادیکننده و عدم اتک يهاگانی يجیبه منظور استقرار تدر

سپاه پاس داران انق ال   يدر کنار اروندرود با واحدها مستقر يژاندارمر يمرز يهاگانی

آت ش اج را ش ده از  زاني و م دندیگرد ضیا تعوهبا همان پوشش و سالح يول ،ياسالم

س پاه، حف ش ش د  يهاگانی يمواضع دشمن، از سو يبر رو يژاندارمر يواحدها يسو

 يدارا يژان دارمر يمث ال واح د ه ا يدر خط نگردد. برا هاگانی رييتا دشمن متوجه ت 

ده اس تفا نکوفيک ه رزمن دگان س پاه از س الح کالش  يبودند در حال 1ژ يسالح سازمان

 .نداستفاده کرد  1-از تفنگ ژ زيمنطقه آنها ن نیکه در ا کردنديم

 رساني محدوداطالع -د

 گ انیو مسئول اطالع ات ه ر  نيفقط فرمانده، جانش ات،يقبل از آغاز عمل ياز مدت

  منطقه قرار گرفتند.  نیدر ا اتيعمل يزیربرنامه انیرزم، در جر

 محدودیت مخابراتي  -ه

از آنچه ک ه ق بالً در منطق ه موج ود  شيب ميسيارتباط ب يهاانسفرک شیاجازه افزا

ارتباطات خ ود فق ط مج از ب ه اس تفاده از  يو آنها برا داده نشد دیجد يهاگانیبود به 

                                                           
اي که این افراد از این موضوع ناراحت شده و شکایت و گالیه خود را با سرهنگ موسوي قویدل معاون به گونه 1

 قرارگاه مقدم نيروي زميني ارتش در جنو ، مطرح کردند. عملياتي وقت
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دشمن را نداش ته باش د . فرمان دهان  يبودند که امکان شنود از سو ميارتباط باس ستميس

نموده و با خود                    يخوددار ميسيستفادة باز ا اتيآغاز عمل نيدر ح زيغواص ن يهاگردان

مربوط از اروندرود عبور دادند و به ساحل دش من  ميرا به همراه س ياقورباغه يهاتلفن

     دهند. گزارش نان،يباالتر با اطم يهاشکن را به ردهخط يروهاين تيبردند تا بتوانند وضع

 انتخا  اسامي گمراه کننده  -و

مقرها و  يبرا ،ينظور عدم امکان نشر اطالعات و گمراه شدن جاسوسان احتمالم به

مث ال  يآنها انتخا  شده بود. ب را تينسبت به واقع يمتفاوت يگوناگون اسام يهاقرارگاه

فرمان دهان جلس ه  ریس پاه در آنج ا حاض ر ش د و ب ا س ا يک ه فرمان ده يمحل  يبرا

 يبود و فرمانده کل سپاه برا دهینصب گرد "يمرکز بهدار" انبا عنو یيتابلو گذاشت،يم

 يدش من مخف  دیاز د ،يتا رفت و آمد و نموديمقرّ، از آمبوالنس استفاده م نیتردد به ا

   (. 12: 3111 ،یي)عال 3بماند

  کنترل اطالعاتي دشمن و شناسایي مواضع -4

تا ب ا کردند  يسع یيشناسا يهاهر شب گروه اتيالف( از ده ماه قبل از شروع عمل

خط اول ارت ش ع راق در مثل ث ف او را  شیو آرا تيعبور از نقاط مختلف اروند، وضع

مدت حدود نهصد بار از رودخانه اروند عبورکردن د و خ ود  نی.آنها در اندینما یيشناسا

 ( .123: 3111)بهداروند،  رساندندرا به مواضع دشمن 

 ياو، واح دها يرياز غ افلگ ن انيدش من و اطم طی( به منظ ور مراقب ت از ش را 

که در منطقه وجود داش ت ب ه  يباندهیبلند د يهاها  با استفاده از دکلاطالعات  قرارگاه

او را  يگسترش و آم ادگ راتييدشمن را تحت نظر قرار داده، ت  يهاتيطور مرتب، فعال

 .  کردنديکنترل م

                                                           
سایر فرماندهان در این محل جلسه داشتند، یکي از افراد جهاد سازندگي را  یکبار به هنگامي که فرمانده سپاه با 1

که به هنگام کار با دستگاه مهندسي دچار آسيب و جراحت از ناحيه پا شده بود، با تصور آنکه محل اورژانس 

را با امکانات است، به این مقرّ آوردند. به منظور عدم اطالع همراهان وي از ماهيت این مکان، بالفاصله پاي وي 

 اوليه پانسمان و او را با آمبوالنسي به مرکز اصلي بهداري اعزام نمودند.
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ک ه  ،یيه وا يروي ن RF4 يماه اياز منطقه فاو توس ط هواپ یيعکس هوا هي( تهج

 .  آمديدشمن فراهم م تيوضع يبر رو شتريب يامکان بررس

حج م  زاني و م ش ديدش من ب ه ط ور مرت ب رص د م  يکي( تمام اقدامات تاکتد

آن از نظر  داريمعن راتييتا ت  دیگرديثبت م يمنحن کینقشه و در  ياو بر رو يهاآتش

وض ع رودخان ه  هایياشناس نی. در ارديقرار گ يابیفرماندهان دشمن مورد ارز ياريهوش

(. 123: 3111)بهدارون د،  گرف تيق رار م  ياروند و نحوه عبور از آن هم م ورد بررس 

. اس ناد ک رديرد م يدر منطقه مثلث فاو را از نظر منطق نظام اتيارتش عراق امکان عمل

ارت ش  ياطالع ات يه اک ه بخش ده دينشان م  1والفجر اتيعمل به دست آمده پس از

 يته ايو مش اهده فعال یيه وا يه اعکس ها،ارهاز ماهو يافتیاطالعات دربا کمک  ،يبعث

ته  اجم گس  ترده                         کی  و ش  واهد  نیبودن  د ک  ه ق  را دهيرس   ج  هينت نی  ب  ه ا ران،ی  ا

 يروه ايفرمان دهان ن يوج ود دارد ول  ش هيالبدر منطقه فاو و رأس رانیا يقوا ياز سو

نظامي، امکان عب ور از رودخان ه ارون د و انج ام  طقمن  ارتش صدام با توجه به ياتيعمل

مش کل ت دارک  زي ارون درود و ن يمتعدد ب ر رو يهابدون داشتن پل عيتهاجم وس کی

و  دانس تنديم يمهاجم را منتف يهاگانی ياز سو اتيتداوم عمل زيکننده و نتک يروهاين

 .کردنديم يابیارز ران،یا ياشتباه اساسي برا کیبزرگ و  يکشرا خود ياتيعمل نيچن ياجرا

از  ياز ستاد کل ارتش بعث  رتبهياز فرماندهان عال يتعداد ات،يروز قبل از عمل چند

ارون درود،  طیهاي مهندسي ایران و ش راکرده و پس از مشاهدة فعاليت دیمنطقه فاو بازد

ت ک ه اس  ادیبودند که مشکالت عبور از رودخانه اروند، آن چنان ز دهيرس جهينت نیبه ا

.                    س  تيمنطق  ه متص  ور ن نی  در ا اني  رانیا يس  وت  ک گس  ترده از  کی  امک  ان 

دش من، ع دم درک  يريغ افلگ يبرداشت کرد ک ه عام ل اص ل گونهنیا توانيم نیبنابرا

 يگسترده ایران برا يزیربرنامه زيدر آن زمان و ن رانیاز راهبرد ا يستاد ارتش بعث حيصح

 موفق، بود.  کامالً اتيعمل کیانجام 
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ه اي عزیز وزیر امور خارجه عراق مدعي ش د ک ه عکساز عمليات فاو، طارق پس

هاي اي که امریکا در اختيار عراق  گذاشته بود سمت جزی رة آب ادان و نخلس تانماهواره

شد تمرکز نيروه اي ای ران در ها نميداد و با آن عکساطراف اروندرود را تيره نشان مي

 (.13: 3111 ،یيو شواهد تک را مشاهده نمود )عال نینيز قرا و این ناحيه

ب ا توج ه ب ه  1والفج ر اتي ت ا آغ از عمل ياطالعات دشمن بعث زانيمجموع، م در

 بوده است: ریز بيبه ترت يخود يروهايتوسط ن يريغافلگ يهاروش

 موجود در منطقه= صفر درصد  يهاگانینسبت به  -3

 درصد 32تا 42= يخود يروهاين يسمهند يهاتينسبت به فعال -2

 ق اتيدرصد )مرکز اس ناد و تحق32منطقه= نیاسالم در ا يروهاينسبت به تک ن -1

 .(32311دفاع مقدس، سند شماره

 گيريبندي و نتيجهجمع

دوران  يه ااتيعمل نیترو موف ق نیت راز بزرگ يکی)فتح فاو(،  1والفجر اتيعمل

 رینس بت ب ه س ا يزیمه م و متم ا اريبس  طیک ه ب ا ش را هشت سال دفاع مقدس ب ود

 اتي عمل نيچن يدر ذهن خود فکر اجرا عنوان يکه دشمن به ه يادر منطقه ها،اتيعمل

 نی و ب ه اج را درآم د.  ا يزی رطرح پروان د،ينم  رانیا يروهاين يسورا از  ياگسترده

 به دليل نوع طراحي، اهميت زم ين منطق ة عملي ات، س رعت عم ل در اج راي اتيعمل

ه اي مناس ب و منحص ر ب ه ف رد ب راي پي روزي ب ر دش من، عمليات، انتخا  تاکتيک

ه اي دش من ب ه پاتک راو و همچنين توان پایداري و مقاومت طوالني در براب يغافلگير

ترین نبردها در دوران هشت س الة حماس ة دف اع مق دس ب ه روز، یکي از مهم23مدت 

و لط ف ائم ة اطه ار و  يرحمت اله ةیسا که در اتيعمل نیا يهاتي. موفقروديشمار م

)ره( ينيج.ا.ا. حضرت امام خم نظام انگذاريقوا و بن کليفرزانه و مدبرانة فرمانده يرهبر

را  اي دنب ود،  دهيفرماندهان جوان سپاه اس الم ب ه انج ام رس  لیبديب ذکاوتو هوش و 

   ز او گرفت.را ا يريگميها فلج کرد و قدرت تصمرا مدت يزده و دشمن بعثرتيح
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 ف،يس خت، اقتص اد ض ع اريبس  طیشرا نیبا ا رانیا نکهیمتعجب شده بود از ا ايدن

را  ياتيعمل نيچگونه توانسته است چن ياو منطقه يو مشکالت مل يالمللنيب يهامیتحر

غ ر  و  يهارو ابرقدرت نيدرصد انجام دهد. از هم صد تيدر سطح گسترده و با موفق

 يبر آن شدند ت ا ب ا اعم ال فش ارها دند،یديبه خطر م نطقهدر مشرق که منافع خود را 

 اتي عمل نیا يرزمندگان اسالم شوند. از جمله دستاوردها يهايروزيگوناگون مانع از پ

 رانی ا يهااز خواس ته يبار به برخ  نياول يسازمان ملل بود که برا 312نامة صدور قطع

ب ا  دی ديف ارس ب ه خط ر م  جينطق ة خل که منافع خود را در م کایتوجه کرده بود. آمر

اطالع ات ب ه  ،ينظ ام زاتيبعث عراق، عالوه بر امکانات و تجه میآشکار از رژ تیحما

 .داديآنها قرار م اريرا در اخت يروز

 اني ، عزت و عظمت و قدرت رزمندگان اسالم را به جهان1والفجر اتيعمل يروزيپ

و شجاعت که برگرفته از فرهنگ اس الم و شهامت  مانیا يروينشان داد و ثابت کرد که ن

ب ر ق درت  يبود توانست با امکان ات  ک م م اد یيو فرهنگ عاشورا يعلو نیينا  و آ

 را به شکست وادارد.  وو ا دیآ قیدشمنان فا يماد

هر حال، این عمليات بر اساس یک تفکر پيچيده و خ الق نظ امي و ب ه وس يله  در

طلب انج ام ش د ک ه توانس تند ب ا و ش هادت هایي ورزیده، آموزش دیده، ش جاعانسان

تاکتيک مناسب دشمن را غافلگير نمایند و به همين دليل ارزیابي از توان نظ امي س پاه را 

نش ان داد ک ه ق درت  1در داخل و خارج کشور تحت تأثير ق رار داد. عملي ات والفج ر

ید خالقيت و ابتکار عم ل فرمان دهان و طراح ان عملي ات توانس ته اس ت کمب ود ش د

  3را تا حد زیادي جبران نماید. هاي مانوري، امکانات و مقدورات مورد نياز براي عملياتیگان

                                                           
 از و نمایند طراحي عمليات منطقه زمين وضعيت با منطبق و خوبي به را خود مانور توانستند سپاه فرماندهان 1

 .دهند انجام آتش و مانور طراحي در را برداريبهره حداکثر زمين طبيعي عوارض
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دارن دگي مبنایي ب راي ت دوین اس تراتژي ب از  1عمليات والفجر نکهیسخن آخر ا و

    3جمهوري اسالمي ایران شد.
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