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Abstract
In general, the asymmetric war is the concept that explains the way on which the
weak side of a war can defeat the strong side. In order to investigate the methods of
asymmetric warfare to confront with threats, in this study, tow areas of inter-urban
(guerrilla) operations and information warfare are discussed. Among the military
experts of the Country, 30 people has been selected by random cluster sampling and
which has provided with a suitable questionnaire. The results have been gained by
using descriptive statistics through the statistically analyzing method. This research
by gaining the components of asymmetric war, aims to identify the components of
this kind of wars by which have been extended and achieved by the Commander in
Chief Martyr Hussein Hamedani to confront with threats by using a questionnaire
and interviews.
Keywords: Asymmetric war, Inter-urban (Guerrilla) Operation, Information
warfare, the Commander in Chief Martyr Hussein Hamedani.
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چکیده
بهاورکل ی گ)

ناهمطتاز مفهومی است که چگونگی شکست اتف قوی را از اتف ضعیف توضیح میدهد.

بتای بترسی شیوه های گ)
( چتیکی و گ)
گ)

ناهمطتاز در مقابله با تهدیدات ،در این تحقین به دو حوزه عملیات گ)

درونشهتی

ااالعات اشاره و مورد بترسی قتار گتفته است .از بین نخبگان نظامی کشور که آگاهی م)اسبی از

ناهمطتاز داشتهاند ،تعداد  22نفت به روش نمونهگیتی اوشهای تصادفی انتخاب و پتسش)امهای م)اسب در ااتیار

آنان قتار گتفت .نتای ،بهدستآمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی مورد تجزیهوتحلیل آماری قتار گتفت .این
تحقین ضمن دستیابی به مسلفههای گ)
حسین همدانی در گ)

ناهمطتاز تالش دارد ،با تعیین میزان تیثیت شااآهایی که ستدار شهید حا

ناهمطتاز گهت کارایی مسلفهها در مقابل تهدیدات نظامی بهدست آورده است ،را با استفاده

از پتسش)امه و انجام مصاحبه مشخآ ک)د.
کلید واژهها :گ)
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ناهمطتاز ،گ)

درونشهتی (چتیکی  ،گ)

ااالعات ستدار شهید حا حسین همدانی.
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مقدمه
بهکارگیتی الگوی گ)

ناهمطتاز به همان اندازه که ،ایف وسیعی از فتصتهای مت)وع را

فتاروی اتاحان دفاعی در سطوح مختلف گ)

میگستتاند؛ تهدید ،دلنگتانی و تتدید را نیز به

اردوگاه اتف مقابل تحمیل مینماید؛ چتا که با ابتکار عمل ،اقدامات غیت م)تظته ،بهکارگیتی
ابزار نامتسوم ،غافلگیتی ،فتیب و عزم و اراده پوالدین میتوان سترشته امور را از مدار پیشبی)ی-
های مبت)ی بت راهبتد دشمن اار ساات و انسجام راهبتد دشمن را بهع)وان قابلیتی حیاتی از هم
گسیخت.
تحقین حاضت در پی آگاهی بیشتت و ش)اات مسلفههای گ)

ناهمطتاز در قتن حاضت با

آموزههای نخبگان نظامی بهاور ویژه ستدار شهید حا حسین همدانی میباشد و بت آن است تا
ضمن بترسی شیوههای متداول و مورد پ یتش اک ت تحلیلگتان نظامی در اصوص گ)
ناهمطتاز ،توانایی نظام دفاعی کشور را در بهکارگیتی مسثت این روشها مورد پژوهش و بترسی
قتار داده تا بتوان با نتای ،حاصل از آن گامی هت چ)د ناچیز در پویایی تفکتات نوین نظامی و
دفاعی بتداشته شود.

بیان مسئله
گ)

 ،پدیدهای اگتماعی است که قدمت آن به قدمت حیات بشت میرسد .شکلگیتی این

پدیده ،متیثت از ویژگیهای انسان همچون عقل ،تفکت ،تدبیت ،تصمیمگیتی ،تمایل و  ...میباشد.
مبانی دی)ی ،میداند که گتایش باال م)جت به شکلگیتی دو گبهة حن و باال در اول تاریخ
گتدیده است (اودسیانی و همکاران . 62 :2233 ،اگت چه واژه ناهمطتاز (عدم تقارن به تازگی
وارد ادبیات راهبتدی نظام دفاعی کشور آمتیکا شده است ،ولی این یک نظتیه گدید نیست.
متفکتان و اندیشم)دان عتصه گ)

 ،همیشه اگت)اب از توانم)دیهای دشمن و یافتن نقاب ضعف

او را بهع)وان یکی از راز و رمزهای پیتوزی توصیه نمودهاند .این م)طن اصلی کلیة تالشهای
رقابتی در زمی)ههای مختلف و از گمله گ)

است .اصل و شاکله گ)

ناهمطتاز به دنبال پاسخ به

این سسال است که در م)ازعات میان بازیگتان چگونه راهبتد یک بازیگت ضعیف میتواند قدرت
یک بازیگت قوی را ناکارآمد ک)د .بتاساس م)طن روابا بینالمللی چ)انچه قدرت ،متضمن پیتوزی
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در گ)

باشد بازیگتان ضعیف هیچگاه نباید بت رقبای قدرتم)د فائن آی)د؛ بهویژه زمانی که فاصله

زیادی بین قدرت دو بازیگت وگود داشته باشد (کتمی :2266 ،ص . 296
ستد و فتو ریختن اسطورههای دیوار آه)ین شوروی،

امتوزه با پایان گتفتن گ)

سیاستمداران ایاالتمتحده تالش دارند آن را به مع)ای پیتوزی لیبتال دمکتاسی غتبی تلقی کتده
و همه کشورهای گهان را تحت نظام حاکمیت مورد نظت و ایده آل اود با ارائه نظتیه نظم نوین
گهانی درآورند .امتوزه یکی از گزی)ههای مهم در این چالش فتارو ،انتخاب تاکتیکهای دفاعی
به دلیل نامتعادل و نابتابت بودن میزان تهدیدات و قدرت نظامی و تک)ولوژیکی آمتیکا و متعهدانش
ناهمطتاز است .استتاتژیستها ،گ)

بت ما و حتی آنها رویآوری به پدیده گ)

ناهمطتاز را

بهع)وان نبتدی که از حالت ه)جار و قاعده ابیعی اار شده و از روشی غیتمستقیم بتای
تیثیتگ اری بت یک نیتوی نامتعادل استفاده میک))د ،میدان)د .ک)ت مک)زی در کتاب گ)
نامتقارن اود آاتین تعتیف را درباره گ)

ناهمطتاز بهصورت زیت بیان کتده است:

«بکارگیتی رویکتد غیت قابل پیشبی)ی یا غیت متعارف بتای ا) ی نمودن یا تضعیف قوای
دشمن با تکیه به نقاب قوت اود و بهتهبتداری از نقاب ضعف او از اتین ف)اوری غیتقابل انتظار یا
روشهای مبتکتانه»
ضتوریست در عصت ظهور تهدیدات با ماهیت عدم تقارن ،قبل از هت چیز ضمن آگاهی و
ش)اات تواناییهای اود و کشف نقاب آسیبپ یت دشمن شیوهها و مسلفههای گ)

ناهمطتاز را

بیابیم و مت)اسب با میزان توانایی ،قدرت و توان رزمی اود آنها را بکار بگیتیم(حبیبی. 22 :2267 ،
این تحقین ضمن دستیابی به مسلفههای گ)

ناهمطتاز تالش دارد ،با الهام از آموزهها و

الگوپ یتی از ستدار ستلشگت پاسدار شهید حا حسین همدانی ،با اتح مسئله میزان تیثیت
بکارگیتی شیوهها و مسلفههای گ)
در کار آمد کتدن گ)

ناهمطتاز در نظام دفاعی ما بتای مقابله با تهدیدات نظامی،

ناهمطتاز قدم بتدارد.

پرسش تحقیق
بکارگیتی شیوههای گ)

ناهمطتاز در تحقن اهداف ستدار ستلشگت پاسدار شهید حا

حسین همدانی چه تیثیتی داشت؟
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اهداف تحقیق
هدف کلی تحقین ،بترسی تیثیت بکارگیتی شیوههای گ)

ناهمطتاز در مقابله با تهدیدات

نظامی از م)ظت ستدار شهید حا حسین همدانی است که بتای دستیابی به آن ،حصول به اهداف
اگتایی و ااتصاصی مشتوحه زیت ضتورت دارد:
الف تعیین میزان تیثیت بکارگیتی دانش نخبگان نظامی کشور در گ)
ع)وان شیوههای گ)

ااالعات ،تحت

ناهمطتاز علیه تهدیدات نظامی.

ب تعیین میزان تیثیت بکارگیتی دانش نخبگان نظامی کشور در گ)
تحت ع)وان شیوههای گ)

درون شهتی(چتیکی ،

ناهمطتاز علیه تهدیدات نظامی.

اهمیت موضوع تحقیق
در مقابله با تهدیدات ناهمطتاز هدف اصلی گلوگیتی از تیثیتات نامت)اسب این نوع تهدیدات
میباشد .تیثیت نامت)اسب مضمون اصلی گ)

ناهمطتاز است و باید در تمام سطوح گ)

مقابله شود .اولین گام در گهت آمادگی دفاعی بتاساس بتاورد با حوادث و گ)

با آن

های احتمالی

آی)ده فتاروی ملت و دولت ها ،ابتدا درک صحیح از میزان تهدیدات علیه کشور و سپا فهم نحوه
نگتش دشم)ان آی)ده به گ)

های احتمالی و همچ)ین تلقی آنها از محیاهای گ)گی آی)ده است.

گام بعدی نیز استفاده از دانش و تجتبه نخبگان نظامی بتای متتفع نمودن هت نوع تهدید بتای
کشور میباشد.
ب)ابتاین ش)اات شیوهها و مسلفههای گ)

ناهمطتاز و کسب آگاهی کافی در اگتای این

شیوهها و بترسی میزان تیثیتگ اری آنها بتای مقابله با تهدیدات ناهمطتاز نیازم)د پژوهش و
تحقیقات در این زمی)ه میباشد .محقن با استفاده از دانش نظامی استاد گ)

های ناهمطتاز محور

مقاومت ،ستدار ستلشگت پاسدار شهید حا حسین همدانی به بترسی تیثیت بکارگیتی شیوههای
گ)

ناهمطتاز در مقابله با تهدیدات نظامی پتدااته و تالش کتده است گمعآوری ااالعاتی در

این زمی)ه با استفاده از پتسش)امه و همچ)ین روایات شهید حا حسین همدانی این تحقین را به رشته
تحتیت درآورد.
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فرضیه تحقیق
در این تحقین ،متغیتهای اثتگ ار مان)د :شیوههای گ)
بهع)وان متغیتهای اساسی مورد بح

ناهمطتاز و شهید حا حسین همدانی

محقن در نظت گتفته شدهاند و محقن فتضیههای اود را با

توگه به ااالعات و یافتههای کتابخانهای ،پتسش)امهای و روایاتی از ستدار شهید و همچ)ین با
استفاده از تحلیلگتان نظامی است)تا کتده است.
ااالعات ،شیوهای ناهمطتاز بتای مقابله با تهدیدات نظامی هم در

الف احتماالً بکارگیتی گ)
دوران دفاع مقدس و هم در گ)
ب احتماالً بکارگیتی گ)

های ک)ونی (بتون کشوری میباشد.

درون شهتی (چتیکی  ،بهع)وان یک روش بتای مقابله با تهدیدات

نظامی نیازم)د کسب دانش تخصصی با استفاده از آموزههای نظامی میباشد.

روش اجرای تحقیق
تعیین و تعریف جامعه آماری
گامعه آماری مورد تحقین ،نخبگان نظامی نیتوهای مسلح کشور هست)د که پیتامون گ)
ناهمطتاز آگاهی م)اسب داشتهاند .ای)ان از میان همتزمان شهید حا حسین همدانی و همچ)ین از
افستان ارشد مطلع و بهصورت اوشهای تصادفی انتخاب گتدیدهاند.

اسناد و مدارک
محقن بهم)ظور گتدآوری ااالعات در اصوص موضوع تحقین به کتابخانهها و متاکز
نیتوهای مسلح کشور متاگعه و نسبت به گمعآوری ااالعات از روی م)ابع اقدام کتده است.

پرسشنامه
محقن بتای بدست آوردن میزان توانایی ستدار شهید حا
بکارگیتی شیوههای گ)

حسین همدانی در راستای

ناهمطتاز در بتابت تهدیدات نظامی با استفاده از دادههای حاصل از

پتسش)امه ،اقدام به گمع آوری ااالعات در این زمی)ه نموده و این نتای ،را در ااتیار همرزمان
شهید و همچ)ین افستان ارشد مطلع قتار داده است.
محقن سساالت را از نوع سساالت چ)د گوابی انتخاب کتده تا توسا آنها بتواند کارایی و
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تجتبه ستدار شهید در حوزه گ)

های درون شهتی (چتیکی و گ)

ااالعات را بدست آورده

و در تعیین ارزش نهایی کمیت متغیتها اندازهگیتی نماید.
نتیجه نهایی تحقین پا از گمعآوری دادههای حاصل از پتسش)امه در اصوص متغیتهای
مستقل مسثت در میزان توانایی ستدار شهید حا حسین همدانی گهت مقابله با تهدیدات نظامی در
یک گ)

ناهمطتاز بهوسیله تجزیه و تحلیل آماری بت مب)ای مقیاس نسبی با فواصل زیت محاسبه

میگتدد.
ایلی زیاد
62-222

زیاد
72-62

متوسا
92-72

ایلی کم

کم

2-32

32-92

تعاریف و مفاهیم تحقیق
تعریف جنگ ناهمطراز
تاک)ون تعتیفهای گوناگونی از گ)

ناهمطتاز ارائه شده است؛ مان)د م)صفانه نج)گیدن

اصم ،یا درگیتی مایان دو نایتوی نامتجانا ،مان)د درگیتی میان نیتوی هوایی با زمای)ی در ادامه
به چ)د نامونه از آناان اشاره میگتدد:
 عدم بتابتی و عدم همطتازی ناظامی باین اتفهای درگیت در یک صح)ه گ) -یک درگیتی اار از اصل و قاعده پ یتفته شده در گ)

؛

های کالسیک؛

 بتاورد م)طقی باا شاتایا ،زمانی که میدانیم به هیچوگه نامیتوان از ااتین متسوم وشیوههای گا)

کاالسیک دشمن را مغلوب کتد (استیونمتز. 02 :2262،

تعریف کاربردی ندیروی زمدینی از جنگ ناهمطراز
ال
«دشم)ان ممکن است تالش ک))د تا با استفاده از نقاب ضعف ما و بهکارگیتی شایوههای کام ً
ماتفاوت با شیوهی عملیاتهای نظامی آمتیکا ،قوای ماا را ماغلوب یا تاضعیف ک))د».
تعتیف اساتیونمتز از نااهمطتاز،که مب)ای بسیاری از مباح

اصلی در حوزا عدم تقارن است،

عبارتست از :در امور نظامی و ام)یت ملی ،عدم تقارن به مع)ی عملیات ،سازماندهی و انادیشهورزی
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متفاوت از دشامن بهم)ظور به حداک ت رساندن بتتتیهای ااودی و باهتهبتداری از ناقاب ضعف
دشامن ،به دسات گاتفتن ابتکار عمل یا به دست آوردن آزادی عمل بیشتت است .این عدم تقارن
میتواند راهبتدی سیاسی ،نظامی عملیاتی یا تتکیبی از ای)ها باشد .همچ)ین میتواند شیوهها،
ف)اوریها ،ارزشها ،سازمانها ،نسبتهای زمانی و یا تتکیبهایی از ای)ها را شامل شود .این عدم
تاقارن میتواند کوتاهمدت یا بل)دمدت باشد؛ میتواند گدا از این مباح
متقارن باشد .همچ)ین این عدم تقارن هت دو بعد فیزیکی و روانی گ)

به دنبال نگتشهای
را شامل میشود

(استیونمتز. 09 :2262،
از مجموع تعاریف میتوان به ع)اصت اصلی زیات ،که در نابتد ناهمطتاز مدنظت است ،اشاره
کتد:
الف بهتهگیتی از نقاب ضعف و آسیبپ یتی دشمن؛
ب استفاده از ف)اوریهای پیشتفته و غیت قابل انتظار؛
استفاده از روشهای مبتکتانه؛
د تضعیف اراده دشمن بتتت؛
ه تیکید بت تیثیت نامت)اسب(دستیابی به اهداف راهبتدی با استفاده از م)ابع اندک (رشید:2263،
. 32
تعریف جنگ اطالعات
به مع)ی تغییت توازن دانش ااالعات به سود نایتوهای ااودی با آگااهی از همه فعالیتهای
دشمن و ممانعت از دستتسی او به ااالعات متبوب به اود میباشد (حبیبی. 23 :2267 ،
تعریف جنگ درون شهری اچریکی
اتحریزی و هدایت هت ناوع عملیات رزمی بت عالیه هدفهای نظامی در یک مجموعه
مسکونی شهتی و م)طقه ابیعی مجاور آنکه با تیسیسات مص)وعی ساات بشت و تتاکم گمعیتی
افتاد غیت نظامی مشخآ میشود (حبیبی. 32 :2267 ،
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جنگ اطالعات
اطالعات
در عاصت کا)ونی تغییتات کیفی که در محیا ااالعاتی به وگود آمده است ،نشان میدهد که
بتتتی ااالعاتی از متز گمعآوری ااالعات فاتاتت باوده اسات .عبارت «بتتتی ااالعاتی» بت
حالت یا وضعیت عدم تعادل به نفع یکی از اتفین داللت میک)د .بتتتی ااالعاتی زمانی که به
شاکل کاارآمدی به دانش و تصمیمات بتتت تبدیل گتدد ،بتای نیتوی عملک))ده مزیت رقابتی
فتاهم اواه)د کتد .ااالعات باتتت مابدل شده باه دانش بتتت ،باید در گهت تصمیمگیتی بهتت و
ستیعتت به کار گتفته شود .پیش نیاز هت اقدام تاکتیکی و عاملیاتی تاوسا دشمن ،کار ااالعاتی
است.
دشمن تا به نتیجه و بتآورد قطعی ااالعاتی نتسد ،عمل نخواهد کتد؛ ل ا بااید تاالش شود تاا
دشمن در متحلة گ)

ااالعاتی متوقف شده و هیچوقت به بتآورد قطعی و تصمیم در شتایا

اامی)ان نتسیده و نیازهای اااالعاتیاش تایمین نشود .باید بهگونهای عمل کتد که هیچ وقت
بتآورد ااالعاتی دشمن از قابلیت و تواناییهای نایتوهای اودی کاامل ناشود؛ انتهای قدرت
اودی را نتواند تخمین زده و نیات ،راهبتدها و اتحهای ما را ش)اسایی نک)د (کتمی203 :2266 ،
فریب اطالعاتی
فتیب ،اقداماتی را شامل میشود که باع

گامتاهی تاصمیمگیتان دشمن ناسبت به تواناییها،

مقاصد و عملیات نیتوهای اودی گتدد .به این وسیله دشمن اقداماتی را انجام میدهد کاه در
ماوفقیت میموریت نیتوهای اودی نقش دارد .فتیب به حصول یک هدف احساسی و ادراکی
کمک میک)د و اود یک هدف اصالی باه شمار نمیرود.
انحتاف در ادراک میتواند به دو صورت به وگود آید:
 -2فتیب شبههآمیز،که نسبت به یک واقعیت ابهام ایاجاد مایک)د؛
 -3فتیب گمتاهک))ده که نسبت به یک امت غیت واقاعی ااامی)ان ایاجاد میک)د.
در مقوله ااالعات فتیب عبارت است از ،هت کاری که موگب فتیب و ایاجاد درک ماجازی
دشمن نسبت به واقعیتهای اودی شود ،در واقع در فتیب ااالعاتی ،گ)
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واقعیت ،با ع)وان «مجاز» و القای مجاز باا ع)وان «واقعیت» است.
در واقع در ایان فاضا بااید بتوانیم ادراک دشمن و اتف مقابل را مدیتیت ناماییم ،تا او
باتاساس دادههای عمدی و گهتدار ما محیا ذه)یاش را آرایش دهد .سیستم تصمیمگیتی
دشمن تابع سیگ)الهایی است کاه ما م)تشت میک)یم ،نه آنچه که او باه دست میآورد؛ ب)ابتاین در
یکجا حفاظت از اااالعات ،اقتضایش گالوگیتی از انتشار اموا و در گایی دیگت اقاتضای آن
اناتشار ااالعات و اموا گهتدار است؛ زیتا فضایی مهآلود ،ابهامآمیز و غیت واقعی و مجازی
ایجاد کتده و از آن ااتین میتواند ادراکاات دشمن را مدیتیت ک)د ،تا دشمن در هادفیابی و
هادفگزی)ی هامواره در تتدید و ابهام باه ست ببتد (کتمی. 272 :2266 ،
اص) اشدراف اطالعاتی
ماشین گ)گی دشمن کاه باه م ابه یک سیستم است ،نمیتواند بدون ااالعات کافی عمل ک)د.
یک اشتباه باع

اشتباه کل سیستم مایشود؛ یع)ی هات هدف باید در ابتدا ش)اسایی ،گزی)ش،

ارزشیابی و سپا مورد اصاابت قاتار گیتد و ایان اقدام فاقا باا کار ااالعاتی امکانپ یت اسات.
به این لحا

 %62قدرت دشمن متکی به کار ااالعاتی است ،بهاصوص هدفگزی)ی و

هدفیابی.
قدرت رزمی که دشمن در ااتیار دارد ،باسیار گاتانقیمت ،پیچیده و تا اندازهای محدود
است؛ ب)ابتاین تجهیزات و قدرت ناظامی دشامن بااید باه اهادافی اصابت نمای)د که ارزش
اقاتصادی قابل مالحظهای داشته باش)د یا ای)که ارزش یا کیفیت راهبتدی باالیی ایجاد نماید
(کتمی. 272 :2266 ،

نقش سردار شهید حاج حسین همدانی در جنگ اطالعات
در ای)جا آنچه که شخصیت ستدار شهید حا حسین همدانی را بارز میک)د ،ش)اات او از
شتایا موگود و اقدامات و تصمیمگیتیهای او در شتایا گ)گی بوده است.
در عملیات فتحالمبین در دوران دفاع مقدس شهید حسن باقتی این عملیات را بت اساس
ااالعات شهید حا حسین همدانی اتاحی کتد .این عملیات که در فتوردین ماه سال  2272انجام
شد ،گستتدهتتین عملیات در شمال اوزستان بود که مسئولیت گشتزنی و ش)اسایی در محور بلتا
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(تپه بلتا یکی از عوارض حساس غتب رود کتاه است که در شمال غتب دهکده بلتا و در گ)وب
ارتفاعات شاوریه و دهلیز و در شمال گاده اندیمشک-دهلتان قتار دارد و متکز دیدهبانی دشمن
بود به ایشان واگ ار شد.
ایشان در عقبه دشمن نفوذ یافت و شهید حسن باقتی در آن زمان عملیات را با ااالعات ستدار
شهید حا حسین همدانی اتاحی کتد؛ چتا که ستدار همدانی به کار اود به اوبی واقف بود و
حتی به عقبه دشمن میرفت و گان اود را به اطت میانداات .نیتوهای ااالعات و عملیات تیپ
 36محمدرسولاهلل تحت ک)تتل محمود شهبازی و با فتماندهی ستدار همدانی بتای ش)اسایی
م)طقه عملیات فتحالمبین ،محور بلتا را که شامل  9س)گت اگتماعی بود در آن م)طقه راهاندازی
کتدند .گتوه ش)اسایی این تیپ در آن مستقت شده و کار ش)اسایی را از تپههای بلتا که حدود 30
دستگاه تانک در آن مستقت بود را آغاز نموده ستانجام رزم)دگان قتارگاه نصت در متحله اول
عملیات فتحالمبین این م)اان را آزاد کتدند (میتزایی. 2239 ،

جنگ درون شهری اچریکی
گ)
گ)

درون شهتی بهع)وان آااتین گازی)ه دریک نابتد ناابتابت ولی باهع)وان مشخصه بزرگ

های قاتن بیست و یکم که عصت واحدهای عملیاتی مستقل کوچک نام گتفته است ،مطتح

است .دلیل ایان اناتخاب،آن است که گ)

درون شهتی دارای یاک ابازار اساتتاتژیکی «اود

دفااعی پیاشگام متدمی» است که قاادر مایباشد به ستعت توسعه و گستتش یابد و از پتانسیل قوی
«فضای دفاعی» م)اسب بتاوردار است .کشیده شدن گ)گجویان و چاتیکها باه درون شاهتها یک
تاکتیک اگباری بتای مبارزه و مقابله باا دشامن باتتت باا مااهیت اشاغالگتی که نتیجه داالت
مستقیم قدرتهای قوی در ک)تتل و ادامه سلطهست ،محسوب میشود .آنها محیا شهتی را
بهع)وان ت)ها و آاتین س)گت بتای بهدام اندااتن و ضتبه زدن به نیتوهای دشمن قویتت در یک
نبتد ناابتابت و ناهمگن با ماهیت عدمتقارن انتخاب کتدهاند (حبیبی. 36 :2267 ،

نقش سردار شهید حاج حسین همدانی در جنگ درون شهری اچریکی
ستدار شهید همدانی در گبهه سوریه حضور داشت و از آنجا که ماهیت گ)
گ)

سوریه ،یک

چتیکی است ،ارتش سوریه بهع)وان یک ارتش کالسیک آمادگی مقابله و درگیت شدن در
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چ)ین گ)گی را نداشت .ارتش سوریه مان)د ارتش هت کشور دیگتی آمادگیهایی که دیده بود،
تمام عیار با گتوههایی

آموزشهای گ)

با ارتشهای کالسیک بود؛ اما به ناگاه درگیت گ)

شد که مشی گ)

چتیکی را دنبال میکتدند ،ل ا به ااات همین بیتجتبگی و نداشتن آموزش

کامل ،در ابتدای بحتان سوریه بهستعت گتوههای تکفیتی رشد کتده و قدرت گتفت)د؛ بهگونهای
که چیزی نمانده بود که پایتخت سوریه هم سقوب ک)د .در چ)ین شتایا سختی ،ستدار ستلشگت
پاسدار شهید حا حسین همدانی مسئولیت ادمات مستشاری را بت عهده گتفت و با کولهباری از
تجتبه و روحیه گهادی تمام آنچه را که میدانست و در اول تاریخ انقالب اسالمی تجتبه کتده
بود بهاور االصانه در ااتیار ارتش و دولت سوریه گ اشت .بعد از آموزشهای چتیکی به ارتش
سوریه ،ارتش این کشور نه ت)ها از سقوب دمشن گلوگیتی کتد بلکه موفن شد بار دیگت زمام
مبارزه را در دست گتفته و بسیاری از م)اان را که به دست گتوههای تتوریستی و تکفیتی افتاده
بود ،را بازپا بگیتد.
نقش ستدار شهید همدانی در دفاع از حتم اهل بیت از این نظت مهم بود که در آن زمان
چیزی نمانده بود که حتمهای شتیف بخصوص حتم حضتت زی)ب در سوریه سقوب کتده و
به دست تکفیتیها بیفتد؛ حتی تکفیتیها تا دیوارهای حتم حضتت زی)ب پیشتوی کتده بودند
و بهصتاحت گفته بودند که در صورتی که موفن شوند آن م)طقه را بگیتند ،حتم را با ااک
یکسان اواه)د کتد .در چ)ین شتایطی بود که ستدار شهید همدانی با یارانشان (که آنها هم در
ک)ار شهید همدانی نقش بسیار زیادی را ایفا کتدند  ،تحت فتماندهی ستدار سلیمانی موفن شدند
نه ت)ها حتم حضتت زی)ب ،بلکه م)اان مجاور حتم و حومه دمشن را از دست تتوریستها آزاد
و نگتانی گهان تشیع را بتاتف ک))د؛ چتا که شیعیان به شدت نگتان این بودند که حتم حضتت
ای ار و شهادت. 2239 ،

زی)ب به دست گتوههای تکفیتی بیفتد (فته)

تجزیه و تحلی) شاخصها و آزمون فرضیهها
بیان فرضیه اول
با توگه به فتضیه ،احتماالً بکارگیتی گ)

ااالعات ،شیوهای ناهمطتاز بتای مقابله با

تهدیدات نظامی که هم در دوران دفاع مقدس و هم گ)
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بهم)ظور آزمونهای فتضیه  0شااآ توانایی ستدار شهید در بکارگیتی گ)

ااالعات،

همکاری ستدار شهید با نیتوهای تحت امت اود ،مدیتیت ستدار شهید همدانی ،بتنامهریزی
ااالعاتی در موقع بحتان و استفاده از شیوههای روز دنیا در گ)

ااالعات در قالب  0سسال زیت

از گامعه آماری بهوسیله پتسش)امه پتسیده شد که تجزیه و تحلیل نهایی آن به شتح زیت به دست
آمد:
 شتح و تفسیت گدولهای متبوب به شااآها؛ پیدا کتدن شااآها متکزی و پتاک)دگی؛ تعمیم دادن دادهها به گامعه آماری؛ آزماون اساتقالل فتاوانیهای شااآها به کمک آزمون ایدو؛ آزمون فتضیهها توسا متاحل (آماره آزمون ،مقدار بحتانی ،تصمیمگیتی و گدول توافقیبتای رد یا تییید آنها؛
 از آنجا که پژوهشگت از مقیاس اندازهگیتی«اسمی» استفاده کتده است ب)ابتاین ملزم بهاستفاده از آزماونهای غیت پارامتتیک شده که از میان آنها «آزمون ایدو» را بتای آزمون
فتضیههای اود انتخاب کتده است؛
 درگات آزادی در هت شااآ آماری مساوی تعداد ارزشهای است که آزادانه دستخوشتغییت میشوند .مطابن یک قانون کلی بتابت اسات باا حااصل ضتب تعداد ردیفهای هت گادول
ما)های یاک در تعداد ستونهای آن م)های یک یع)ی:

d . f  Row  1 Colum  1
آزمون استقالل فراوانیها
آزمون ) (x2یا توزیع کای -متبع بتای بترسی استقالل یا همبستگی بین دو متغیت بکار میرود
چ)انچه  x2محاسبه شاده از ناظت آمااری مع)ادار نباشد فتض استقالل یا عدم وابستگی ماتغیتها یاا
فتض صفت  h0تییید میشود اما اگت  x2از نظت آماری مع)ادار شود فتض صفت رد میشود و
فتض مقابل  h1تییید میشود نتیجه آناکه دو ماتغیت ماستقل نیست)د بلکه به هم وابسته میباش)د و
همبستگی دارند.
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آزمون استقالل کاای -متبع یک آزمون یک دنباله است که همواره  h1به اندازه  aدر
دنباله راست آن تعتیف اواهد شد.

مقدار بحرانی از جدول خی دو

1


X2

H0

H1

ب)ا به شکل باال اگت مقدار مج ور کای  x2از مقدار بحتانی بادست آماده بیشتت باشد در
محدوده  h1قتار میگیتد و ب)ابتاین  h1پ یتفته (وگود رابطه مع)ادار و ب)ابتاین وگود همبستگی
و وابستگی بین دو متغیت و  h0رد مایشود و باالعکا اگات مقدار مج ور کای  x2از مقدار
بحتانی بدست آمده از گدول پیوست کمتت باشد در محدوده h0قاتار مایگیتد و با)ابتاین h0
پ یتفته (عدم رابطه مع)ادار و یع)ی رابطهای بین متغیتهای مورد نظت وگود ندارد .این موضوع
محقن را قادر ساااته اسات تاا از هت شااآ بهصورت گداگانه ااالعات آماری آن را استختا
و در تحلیلهای دیگت متتبا با موضوع از آناها باهته ببتد .الزم به ذکت است که محقن نیز به دلیل
استفاده از آزمونهای غیت پاراماتتیک از «آزماون اایدو» بتای آزمون نهایی فتضیههای اود به
کمک گداول توافقی استفاده کتده است.
اولین شااآ از فتضیه اول بهصورت زیت بهع)وان نمونه آورده میشود:
سؤال اول افرضیه اول  :توانایی و حضور ستدار شهید حا حسین همدانی را در
دوران دفاع مقدس و گ)

های معاصت را تا چه اندازه در بکارگیتی گ)
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تهدیدات نظامی کشور مسثت میدانید؟
40
35
30
25
20

درصد فراواني

15
10
5

خيلي زياد

زياد

متوسط

كم

خيلي كم

0

9

12

7

2

0

0.0

30.0

40.0

23.3

6.7

0.0

بدون پاسخ

0

تعداد فراواني
درصد ميزان توانايي

م)بع :دادههای حاصل از گمعآوری پتسش)امه
شرح و تفسیر جدول
ااالعات گادول فوق نشان میدهد که گامعه نمونه میزان و حضور ستدار شهید حا حسین
همدانی را در دوران دفاع مقدس و گ)

های معاصت را در بکارگیتی گ)

ااالعات علیه

تهدیدات نظامی کشور را بهصورت زیت مسثت میدان)د 22 :درصاد اایلی زیااد92 ،درصد زیاد،
32/2درصد متوسا7/6 ،درصد کم و  2درصد ایلی کم .تعداد 23نافت و یاا 92درصد از
پتسششوندگان زیاد و 3نفت و یا 22درصد ایلی زیاد را انتخاب کتدهاند .نتیجه آنکه گامعه نمونه
میزان و حضور ستدار شهید حا حسین همدانی را در دوران دفاع مقدس و گ)
ایشان حضور داشتن در بکارگیتی در گ)

های ک)ونی که

ااالعات علیه تهدیدات نظامی کشور به میزان زیاد و

ایلی زیاد ارزیابی میک))د.
آزمون نهایی فرضیه اول
بایان فاتضیه اول :بکارگیتی گ)
نظامی که هم دوران دفاع مقدس و هم گ)
فتض صافت h0 :بکارگیتی گ)

ااالعات ،شیوهای ناهمطتاز بتای مقابله با تهدیدات
های ک)ونی (بتون کشوری است.
ااالعات ،شیوهای ناهمطتاز بتای مقابله با تهدیدات
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های ک)ونی (بتون کشوری نیست.

نظامی که هم دوران دفاع مقدس و هم گ)
فتض مقابل h1:بکارگیتی گ)

ااالعات ،شیوهای ناهمطتاز بتای مقابله با تهدیدات

نظامی که هم دوران دفاع مقدس و هم گ)

های ک)ونی (بتون کشوری است.

آزمون فرض آماری فرضیه اول
شااآها

ابقه ااتصاص یافته

توانایی ستدار شهید در

زیاد

بکارگیتی گ)

ااالعات

326/7
336/0

26/09

269/2

39/9

272/3

30/7

269/0

33/0

-

376/6

222/29

-

232/07

33/36

(72-62

همکاری ستدار شهید با
نیتوهای تحت امت اود

(72-62
ایلی زیاد
(62-222

بتنامهریزی ااالعاتی در

ایلی زیاد

موقع بحتان

(62-222

استفاده از شیوههای روز دنیا در

ایلی زیاد

گ)

ااالعات

گمع کل (∑
میانگین نهایی

گامعه آماری
32/2

زیاد

مدیتیت ستدار شهید همدانی

واریانا شااآها

میانگین میانگینهای

(62-222

میانگین میانگینهای آماری شااآهای متغیت تابع
فتضیه اول

i 111.92

 22.27
n
5
Si 967.8

 193.56
n
5

میانگین واریاناهای شااآها
انحتاف معیار میانگین شااآها



S2 

S  193.56  13.91

اطااای انحااتاف معیااار میااانگین

S X 13.91

 6.22
n
5

شااآها
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تخمین فاصلهای میانگین شااآها

P22.27 1.96  6.22   X  22.27  1.96  6.22
10   X  35

تصمیمگیری
فرضیه اول
چون آماره آزمون از مقدار بحتانی بزرگتت است ب)ابتاین آماره آزمون در ناحیه h1قتار
میگیتد در نتیجه فتضیه  h1پ یتفته میشود یع)ی به عابارت دیاگت گ)

ااالعات ،شیوهای

ناهمطتاز بتای مقابله با تهدیدات نظامی که هم دوران دفاع مقدس و هم گ)

های ک)ونی (بتون

کشوری است ،پ یتفته شده و مورد تییید است.
مقدار بحرانی از جدول خی دو

Y
H0

X2

H1

45/12

26/21

آماره آزمون

مقدار بحرانی

فرضیه دوم
چون آماره آزمون از مقدار بحتانی بزرگتت است ب)ابتاین آماره آزمون در ناحیه h1قتار
میگیتد در نتیجه فتضیه  h1پ یتفته میشود یع)ی به عابارت دیاگت بکارگیتی گ)

درون

شهتی (چتیکی  ،شیوه ای بتای مقابله با تهدیدات نظامی نیاز به تخصصی بودن این دانش با
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بررسی تأثیر بکارگیری شیوههای جنگ ناهمطراز در مقابله با تهدیدات از منظر سردار سرلشگر پاسدار شهید حاج حسین همدانی

استفاده از آموزههای نظامی میباشد .پ یتفته میشود و مورد تییید است.
مقدار بحرانی از جدول خی دو

Y
H0

X2

H1

63/84

24/18

آماره آزمون

مقدار بحرانی
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