اینها(کارهای پژوهشی دفاع مقدس و ادبیات انقالب اسالمی و کتاابهاای ااااتات گ)ا
باید بتود گزو کارهای پژوهشی دانشجوها قتار بگیتد؛
در این زمی)ه باید پایاننامههای فتاوان نوشته شود؛
در کارگاههای تحقیقاتی و علمی وارد شود؛
در کتابهای درسی دانشگاهها وارد شود؛
بتای ای)ها واحدهای درسی قتار داده شود؛ اینها حتماً الزم است؛
بتوید ستاغ اینکه یک بخشی از این دانشگاه را م)حصت ک)ید در هماین رشاتههاای متباوب باه
ادبیات مقاومت و ادبیات انقالب.
حضتت آیتا..

العظمی امام اام)های (مدظلهالعالی

 - 2233/23/32دیدار با اعضای دفتت ادبیات و ه)ت مقاومت حوزه ه)تی

دو فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر
نشریه مرکز مطالعات ،تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبردهای معاصر
صاحبامتیاز و ناشر :متکز مطالعات ،تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبتدهای معاصت
دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین(ع
مدیر مسئول :ستتیپ دوم پاسدار اکبت عابدی
سردبیر :دکتت محمدگواد سبحانیفت
معاون سردبیر :غالمتضا سلگی
مدیر اجرایی :حمید نجفزاده
اعضای هیأت تحریریه (به تتتیب حتوف الفبا
دکتت محمدباقت بابایی دانشیار دانشگاه گامع امام حسین

دکتت محمدحسین علیخانی

(ع

دکتت هادی متاد پیتی دانشیار دانشگاه گامع امام حسین

حسین

(ع

(ع

دکتت احمد غض)فتی دانشیار دانشگاه افستیوتتبیتپاسداری امامحسین

دکتت غالمعلی رشید استاد دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتت محمدگواد سبحانیفت دانشیار دانشگاه گامع امام حسین

دانشیار دانشگاه افستیوتتبیتپاسداری امام

دکتت محسن رضایی میتقائد استاد دانشگاه گامع امام حسین

(ع

دکتت لطفعلی عابدی دانشیار دانشگاه افستیوتتبیتپاسداری امام حسین

(ع

دکتت عباس نیلفتوشان دانشیار دانشگاه گامع امام حسین
دکتت محمدهادی همایون استاد دانشگاه امام صادق

(ع

(ع

(ع

(ع

همکاران علمی این شماره (به تتتیب حتوف الفبا
دکتت ادایار ابتاهیمی ،دکتت حسن بیات ،دکتت محمدکاظم بصیتتی ،دکتت روحاله پورآسیاب ،دکتت علی گمالی ،دکتت غالمتضا
حسینهاشمی دهقی ،دکتت محمدرضا رشیدی آل هاشم ،دکتت محمدولی علیئی ،دکتت علیگان متادیگو ،دکتت حجتاله متادی،
دکتت ابوالقاسم متدمی ،احمد مهتبان ،دکتت مهدی ناظمیاردکانی ،دکتت علیمحمد نائی)ی

ویراستار ادبی :یاست فیضاللهی
مترجم :دکتت ابوالقاسم متدمی
حروفچین و صفحهآرا :حمید نجفزاده
طراح جلد :علی سلیمانی درچه
شمارگان( 222 :نسخه چاپی ( 322نسخه الکتتونیکی قیمت نسخه چاپی 222222 :ریال
دفتت نشتیه :تلفن - 69267337 :دورنگار69267222 :
نشانی :تهتان ،بزرگتاه شهید بابایی ،بعد از پل لشکتک ،دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین(ع  ،متکز مطالعات ،تدوین و
انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبتدهای معاصت
E-mail: Defa@ihuo.ac.ir ---- Defamoghadas@chmail.ir


تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز مطالعات ،تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبردهای معاصر محفوظ است.

خطمشی و اهداف نشریه
 .1تحقیق و ترویج مبانی ،اصول ،ارزشها ،نمادها و هنجارهای فرهنگ دفاع مقدس و نبردهای معاصر
 .2آسیبشناسی تفکر ،اندیشهها ،جریانها و ابعاد تحریف حقایق و فرهنگ دفاع مقددس و نبردهدای معاصدر و
ارائه راهکارها

محورهای موضوعی نشریه


تولید دانش در زمی)ه فته)



نظتیهپتدازی در حوزه دفاع مقدس و نبتدهای معاصت



آسیبش)اسی در حوزه دفاع مقدس و نبتدهای معاصت

دفاع مقدس و نبتدهای معاصت



راهکارهای مقابله با تحتیف فته)



بترسی نقش رسانهها در دفاع مقدس و نبتدهای معاصت



بترسی نقش فضای مجازی در دفاع مقدس و نبتدهای معاصت



عتضه شیوهها ،روشها ،نوآوریها و االقیتها در زمی)ههای تخصصی موردنظت



ارتقای سطح دانش علمی در حوزه دفاع مقدس و نبتدهای معاصت

دفاع مقدس و نبتدهای معاصت

شرایطپذیرش و راهنمای تدوین مقاله
 .2مقاله بایاد پژوهشای ،و حاصال تحقیان نویسا)ده در
زمی)ة دفاع مقدس و نبتدهای معاصت باشد.
 .3مقالههای ارساالی باه نشاتیه ،نبایاد پایش از ایان در

پساات الکتتونیکاای (ایمیاال و شااماره تلفاان در
میشود.
 .6چکیده :االصهای دقین از مقاله است کاه در یاک

هیچیاک از نشااتیههای داالای یااا ااارگی چااا

صاافحة گاادا و در قالااب و قلاام متفاااوت از مااتن

شده باشد.

نوشااته میشااود و در آن بایااد درسااتی و دقاات،

 .2مقالااهها پااا از پ ا یتش اولیااه در هیاایت تحتیتیااه
بهم)ظور ارزیابی بتای دو نفت از داوران صاحبنظت

استقالل ،ایجااز و صاتاحت ،غیتقضااوتی باودن و
روانی و انسجام رعایت شود.

و کارش)اس فتستاده اواهد شاد و پا یتش نهاایی

 .3مقدمه :بخش اصلی مقاله با مقدمه آغاز میشود که

باات اساااس نظاات داوران و موافقاات هیئات تحتیتیااه

در ضمن آن ،مسائلة تحقیان (ساسالهاا ،فتضایهها،

اواهد بود.

اهداف و پیشی)ة علمی پژوهش بیان میشود.

 .9مساائولیت علماای مقالااه باات عهااده نویساا)ده اساات و

 .22روش تحقیددق :پااا از مقدمااه میآیااد و محقاان

دیاادگاههای نویساا)دگان مقاااالت ،لزوم ااً دیاادگاه

گزئیات شیوه اگتای پژوهش را توصیف میک)اد.

نشتیه نیست.

در این بخش همکاران پژوهش و متاحل پاژوهش

 .5مقالااه بایااد حااداک ت در  23صاافحه ( A4حاادود 33
صفحة قطع نشتیه و در قالاب  Wordو باا قلام 23
 Bzarتایااپ شااود و بااه دو شااکل الکتتونیکاای و
چاپی بتای دفتت نشتیه فتستاد شود.

(گامعه آماری ،نمونهگیتی ،حجم نمونه و ...بیاان
میشود.
 .22بدنة نوشتار ابحث و تحلیدل  :ایان بخاش بدناة
اصلی و ستون فقاتات نوشاتار را تشاکیل میدهاد.

 .7نشتیه از مقالههای تحقیقی و تحلیلی اصیل اساتقبال

دادههااا و تحلیاالهااا بایااد باات اساااس نظاام و در

میک)اد کاه در آن مطلاب یاا نظتیاهای تخصصاای

چارچوب روشی م)ظم و بت اساس اتح کلی مقاله

دارای نوآوری ،نکات علمی ناوین و غیات اقتباسای

پیش بتود.

ارائه ،و به ویژه از مقالههای بتگتفته از پایانناماهها

 .23نتیجه گیری و پیشنهاد :نویس)ده در بخاش پایاانی

که ای آن نظتی بدیع مطتح شده باشاد ،مجلاه از

مقالاااه بایاااد نتاااای ،را بیاااان ،و مطالاااب را چ)اااان
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سخن سردبیر
م)شور پاسداری از انقالب اسالمی تعبیت م)اسبی است که به حان میتاوان بات بیاناات دفااع مقادس
تعبیت م)اسبی است که به حن می توان بت گ)

تحمیلی و تجاوز ستاستی ارتش عاتاق باه رهباتی

صدام تکتیتی به نظام نوپای گمهوری اسالمی ایتان ااالق کتد.
سی و پ) ،سال از زمان تجاوز ستاستی و گستتده ارتش عتاق به ایتان در تاریخ  22شاهتیور
سال  2253و بیست و هفت سال از زمان اتمام گ)

و پا یتش قطع)اماه  536در تااریخ  33ماتداد

سال  2276از سوی گمهوری اسالمی ایتان میگ رد.
باه عاالوه اای ساه دهاه گ شاته مسااله گ)ا

و نحاوه بتااورد باا آن یکای از مهمتااتین و

اساسیتتین مسائلی بوده است که فتاروی گامعه و گتیانهای سیاسی  ،اگتمااعی و فته)گای قاتار
داشته است.
معموالً گ)

ها آثار فتاوانی بت گای میگ ارند که بخشی از آنها گ)به م بت داشته و گامعاه

ازآن م)تفع میگتدد .مان)د شجاعتها ،ای ارها ،ازاودگ شتگیها ،درسها ،عبتتها ،اتحاد گامعه
و ایجاد االقیت ،اودکفایی و اعتماد به نفا و ...و گ)به م)فی آن عبارت اسات از اساارتهاای
مادی و مع)وی و آثار روحی و روانی در گامعه ،اما با توگه به ای)که گ)

تحمیلی عتاق بات علیاه

ایتان یک تجاوز از اتف دشمن بع ی محسوب میشد و از اتفی ایتان باه ع)اوان دفااع مقادس و
حن مشتوع و مسلم محسوب می شد ،ل ا گ)به دی)ی و مکتبای و انقالبای باه ااود گتفتاه باود و در
ایلی از زمی)ه ها موگب رشد و بال)دگی ،االقیت و اعتماد به نفا گتدید هم نسل حاضت به ع)وان
یک گ)جی)ه بتای نسلهای بعد که درسهاای زیاادی مایشاود از آن آمواات و بتکاات و ابعااد
مختلف آن به متور زمان مان)د اوماری باز شده تا ش)ااته شود چ)ان که در پیام امام امی)ی(ره در
پایان گ)

از آن چ)ین یاد کتدند.

هت روز ما در گ)
ما انقالبمان را در گ)

بتکاتی داشتهایم که در همه صح)هها از آن بهته گستهایم.
به گهان صادر نمودهایم.

ما مظلومیت اویش و ستم متجاوزان را در گ)
ما در گ)

ثابت نمودهایم.

پتده از چهته تزویت گهانخوران ک)ار زدیم.
انه

ما در گ)

 ،دوستان و دشم)ان را ش)ااتیم.

ما در گ)

به این نتیجه رسیدیم که باید روی پای اودمان بایستیم.

ما در گ)

ابهت دو ابت قدرت شتق و غتب را شکستیم.

ما در گ)

ریشههای انقالب پتباراسالمی مان را محکم کتدیم.

ما در گ)

حا بتادری و وان دوستی را در نهاد یک یک متدمان باور کتدیم.

ما در گ)

به متد گهان اصوصا متدم م)طقه نشان دادیم کاه علیاه تماامی قادرتهاا و ابات

قدرتها سالیان سال می توان مبارزه کتد.
همه ای)ها از بتکت اون های پاک شهدای عزیز هشت ساال نباتد بود،هماه ایانهاا از تاالش
مادران و پدران و متدم عزیز ایتان در ده سال مبارزه با آمتیکا و غتب و شاوروی (ساابن و شاتق
نشات گتفت .چ)ین دفاعی مقدس است که اگت صدها هازار گلاد کتااب و مجلاه و مقالاه در ایان
زمی)ه نوشته شود نمیتوان)د حن آن همه فداکاری ،ای ار ،رشادت ،شجاعت و حنالبای ایان ملات
بزرگ را ادا کتد و یا درسها و عبتتها و فته)

آن را باه نسالهاای آی)اده م)تقال کاتد .باتای

اساس ،تاریخ دفاع مقدس یکی از بزرگتتین و مهمتتین و حسااستاتین فتازهاای تااریخ اساالم و
ایتان است که هت چه بیشتت تبیین و تحقین شود آثار آن روشنتت اواهد شد.
سوی دیگت دفاع مقدس ،نبتدهای معاصت قتار دارد که در گوشه گوشه دنیای اسالم در حاال
وقوع است و وضعیتی همان)د زمان گ)

تحمیلی صدام بت علیه گمهوری اسالمی را تتسیم نماوده

است .در یک سوی این نبتدها متدمانی مظلوم اما مصمم بتای احقاق حن اود نظیت فلسطین ،لب)ان،
یمن و ...قتار دارند و سوی دیگت آن نظام سلطه بینالملل به رهبتی آمتیکا قتار گتفته است که گز
به م)افع اود به هیچ نمی اندیش)د و بتای نیل به این مقصود از هیچ ظلام و گ)اایتی فتوگا ار نمای
ک))د .در این میان ملتهای مسلمان و تحت ستم همان)د دوران دفااع مقادس و الهاام گتفتاه از آن
دوران ،چ)ااان صااح)ه هااایی از رشااادت ،ای ااار و از اودگ شااتگی و مقاوماات بااه گااای گ اشااته و
ابتکارات نوین و باورنکتدنی در حوزههای دفاعی و نبتدهای ناهمتتاز از اود بتوز دادهاند که اگت
سالیان متمادی درباره آن گفته و نوشته شود و ایان روایاتهاا در دانشاگاههاای مختلاف تادریا
گتدند ،باز هم این عتصه گای کار اواهد داشت.

اده

ان شاهلل نشتیه حاضت که با ع)وان دفاع مقدس انتشاار اواهاد یافات بتواناد گوشاهای از ایان
وظیفه اطیت را به نحو شایسته ایفا نماید.
در انتها نیز سخن را با تقدیم این دو بیت شعت م)ساوب باه مالصادرا باه مقاام واالی شاهیدان
دوران دفاع مقدس و همه شهیدان نبتدهایی که در دنیای اسالم علیه نظام سالطه گهاانی در گتیاان
است ،ااتمه می دهیم.
آناان کاه ره عشان گازیادناد همااه

در کوی حقیقت آرمیدند هماه

در حادثه دو کون فتح از عشن است

هت چ)د که سپاه او شهیدند همه

ایازده

دوفصل)امه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین(ع
سال سوم ،شماره پ)جم ،پاییز و زمستان  :2922ص 37-2

نقش یادمانهای شهدا بر ارتقای اعتقادات در جامعه
خدایار ابراهیمی ،1سید رکنالدین رشیدی آل هاشم ،2موسی

نورا3

تاریخ دریافت2922/26/35 :
تاریخ پ یتش2922/23/29 :

چکیده
هدف مقاله حاضت ،مطالعه یادمان های شهدا و نقش آن بت افزایش و تقویت اعتقادات دی)ی در گامعه است .فتضیه و
سسال این تحقین چگونگی تیثیتگ اری یادمانهای شهدا در افزایش اعتقادات دی)ی میباشد .از اینرو در این تحقین،
از روش پیمایشی استفاده شده است .گامعة آماری آن ،کلیه افتاد متاگعه ک))ده به یادمان شهداء میباش)د که به کمک
نمونهگیتی تصادفی ساده 992 ،آزمودنی بتای نمونه انتخاب شده است .این تحقین به مطالعه چهار یادمان پتدااته
است .بتای گتدآوری دادهها از ابزار پتسش)امة محقن سااته استفاده شده که روایی محتوایی آن با استفاده از دیدگاه
کارش)اسان و روایی سازهای آن به کمک روش آماری تحلیل عاملی به تییید رسیده است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که متغیت یادمان شهداء در مجموع توانسته است %62 ،از رفتارهای ناشی از متغیت اعتقادات را پیشبی)ی کتده و
یا واریانا آنها را تبیین نماید .بت اساس نتای ،مبت)ی بت اثبات نقش یادمانهای شهداء در ارتقاء اعتقادات و ابعاد آن در
گامعه ،به این نتیجه می رسیم که بعد اعتقادی ادبیات پژوهش با توگه به ضتیب تعیین تعدیل شده باالی پژوهش در
تییید روا بال مدل مفهومی پژوهش و تیثیت یادمان شهداء بت متغیت وابسته ،به درستی انتخاب شده است .یافتههای
پژوهش حاضت نشان میدهد که حضور در یادمانها ،شتکت در یادواره ،مطالعه وصیتنامهها ،ارتباب با یادمانهای
شهدا بهویژه در شهتهای بزرگ ،م)جت به تقویت مسلفههای اداباوری از قبیل امیدواری به فضل ادا ،احساس
نزدیکتت شدن به ادا ،حا ب)دگی بیشتت و تقویت مسلفههای ایمان به غیب از قبیل انا بیشتت با قتآن ،تقویت باور به
امدادهای الهی ،مستحکمتت شدن پیوند قلبی با اهلبیت و در نهایت م)جت به تقویت مسلفههای آاتتگتایی از قبیل
توگه بیشتت به آاتت و روز قیامت ،افزایش عشن به لقای الهی در گامعه و بهویژه در بین گوانها و احساس شتم
نسبت به گ)اهان میشود؛ ب)ابتاین ،بهم)ظور اعتقادی کتدن فضای گامعه و پت کتدن اوقات فتاغت و همچ)ین دوری از
بتنامههای غفلت زا و مادیگتا ،باید تمام توان اود را به کار بست تا با تقویت بتنامههای م هبی در یادمانهای شهداء
و تیمین م)ابع مادی و مع)وی آن ،فضای عمومی گامعه آک)ده از فضای اعتقادی و عطت حضور شهداء شود.
کلیدواژهها :یادمان شهداء ،نقش ،اعتقادات و گامعه.

 -2استادیار دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
 -3استادیار دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع . dsr.rashidi@ gmail.com ،
 -2کارش)اسی ارشد مدیتیت فته)گی.
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مقدمه
مع)ویت و اعتقادهای مع)وی و م هبی یک نیاز فطتی بتای تمام انسانها محسوب میشود .همان-
اور که انسانها در بعد مادی بتای بتاتف کتدن نیازم)دیهای زندگی اود ،ابیعت را مورد
ک)کاش قتار داده و از راه توسعه دانش در صدد ارتقاء بهتهوری در دستیابی به آن هست)د در بعد
مع)وی هم تالش میک))د تا در پتتو مع)ویت دی)ی ،به ظتفیتهای الزم دست یاب)د.
بت اساس آموزشهای دین مقدس اسالم ،مع)ویت یک اصل پایهای و اساسی بتای رسیدن
انسان به بهتهوری دنیایی و آاتت گتایانه است .اگت انسان از ستمایه مع)وی بیبهته باشد ،بیتتدید
در مسیت پت پیچوام دنیا و کمینگاههای ناآش)ا و اطتناک آن ف)ا اواهد شد و به کمال انسانی که
همان هدف واالی آفتی)ش انسانها است ،ره)مون نمیشود .البته باید توگه داشت که انسان دور
از هدایت دی)ی ،در بهتهوری از موهبتهای دنیا ،دچار افتاب و تفتیال ،ظلم و ستم شده و بتای
اود مظلومیت و محتومیت را پدید میآورد.
از آ نگا که ایمان به ادای یکتا و عمل به دستورات دین مبین اسالم ،اساس و ضابطه
تشکیل نظام مقدس گمهوری اسالمی را تشکیل میده)د ،توگه به اعتقادات و مع)ویت و پیتوی از
اصول ااالقی اسالم و حفظ کتامت انسان در نظام گمهوری اسالمی از گایگاه ویژهای بتاوردار
است.
اصلیتتین و بتگستهتتین ویژگی نظام اسالمی ،همان گ)بة الهی آن است .انقالب اسالمی
وارث ارگم)دتتین گوهت گتانبهای آفتی)ش ،حامل امانت و دستاورد انبیای عظام و اولیای کتام،
از آغاز القت تا صدر اسالم و پا از آن تا سده حاضت و ثمته اون هزاران شهید گلگون کفن
است که با ن ار اون اود آن را زنده نمودند .با توگه به اینکه هماک)ون نظام مقدس گمهوری
اسالمی ایتان به دالیل گوناگون ،از سوی کشورهای استعمارگت و بهظاهت قدرتم)د مورد هجوم
همهگانبه فته)گی و گ)

نتم واقع شده است به نظت میرسد بهتتین راه رویارویی با این ادعهها

و هجمهها بهکارگیتی راهبتدهای بازدارندگی مع)وی است.
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شرح و بیان مسأله پژوهش
یکی از دغدغههای عصت حاضت در گوامع بشتی ،کمرن

شدن مع)ویت و اعتقادات دی)ی است.

بشت امتوزی با همه پیشتفتهای گوناگون اود ،ه)وز ناآرام ،مضطتب ،مشوش و از درون در رن،
است .احساس میک)د که گمشده با ارزشی در زندگی او وگود داشته که باید آن را پیدا ک)د.
دستیابی به مادیات ،رفاه ،تجمل و مصتف هم نتوانسته است موگبات آرامش روحی و درونی او را
فتاهم آورد .پا امتوز به شدت احساس ت)هایی میک)د .سااتارهای اگتماعی با فطتت وگود او
هماه)گی ندارد و هت روز شکافهای ابقاتی در اگتماع ،عمینتت میشود .اانواده ،به اود لتزیده
و گسسته میشود .انسان در صح)ههای اگتماعی ،به اشونت دست مییازد و در یک کالم انسان
استه و ناامید از زندگی ،به اوشگ رانی و رفاه پ)اه میبتد .همه اینها ،نشانه بحتان عدم مع)ویت
و اعتقادات در زندگی بشت است که همه حکایت از ناآرامی روحی و فکتی انسان امتوز دارد.
تحلیلها نشان میدهد که األ مع)وی و ناام)ی روحی ،انسان را آزار میدهد .بت ابن آمار در غتب
هتچه پیشتفت و رفاه مادی بشت بیشتت میشود ،بت بیماریهای عصبی و ااتالل ای روانیاش افزوده
میشود (مطهتی. 322:2266 ،
از اتفی دشم)ان انقالب اسالمی با بهتهگیتی همهگانبه از تمامی ابزارها و ف)اوریهای نوین
سعی میک))د تا انگیزههای مع)وی را سست نموده و روحیه ای ار و اعت)ا به زاارف ااتوی را مورد
هدف قتار ده)د .در این صورت است که انسان در دام رفاه و آسایش فتیب)ده دنیوی گتفتار آمده
و گامعه دی)ی به دام تهدیدهای دنیایی میافتد« .راس بتن» پژوهشگت متکز مطالعات پیشتفته
یهودی دانشگاه پ)سیلوانیا میگوید« :با استفاده از همه ابزارها باید فضای دینگتایی و ااالق در
گامعة گوانان ایتان که اساسیتتین راهبتد بتون رفت گمهوری اسالمی از چالشهای گوناگونی
چون گ)

و تحتیم و ...میباشد را پاک نمود و ااالق دی)ی را از این گامعه دور کتد که بدون

چ)ین اقدامی ،هت بتنامهای با شکست روبتو میشود» (علمداری و ادیب . 53:2267 ،مقام معظم
رهبتی در این زمی)ه میفتمای)د«:امتوز ملتهای مسلمان درگیت مشکالت فتاوانی هست)د .از ناحیه
تسلال کسانی که نگاهشان به آفتی)ش ،نگاه مادی است؛ نگاه سودگویانه است؛ نگاه پست یک
انسانی است که از مع)ویت بویی نبتده است .امتوز تمدنی که امکانات نظامی را در ااتیار
مستکبتان قتار داده ،مبت)ی بت نگاه مادی به عالم آفتی)ش است .همین نگاه مادی است که دنیا را
3
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بدبخت کتده است» (بیانات مقام معظم رهبتی  . 2232این هجمههای دشم)ان بهشدت از راههای
گوناگون با هدف تضعیف باورهای م هبی و کمرن

شدن مع)ویات در گامعه صورت میپ یتد؛

ب)ابتاین بتای مقابله با آن میبایست به ذاایت نظام توگه ویژه نمود .یکی از گ)جی)هها و ذایتههای
مع)وی کشور ما دوران االیی دفاع مقدس است .استختا این گ)جی)ه ارزشم)د و بهتهبتداری از
آن میتواند موگب ارتقای سطح مع)ویت در گامعه و ا) یسازی هجمههای یادشده شود .به
فتموده رهبت انقالب« ،روز به روز باید یاد شهدا و تکتار نام شهدا در گامعه ما روا پیدا ک)د و
اگت این شد بتای این گامعه شکست مع)ا نخواهد داشت» .بت این اساس سسال اصلی این تحقین این
است که «نقش یادمانهای شهدا در ارتقای اعتقادات گامعه چیست؟»

اهمیت و ضرورت پژوهش
از آنجا که دفاع مقدس یکی از مهمتتین ذاایت مع)وی انقالب به شمار میرود ،ل ا با انجام این
تحقین:
 -2انجام اینگونه تحقیقات علمی ،موگب بازتاب واقعیتهای مستتت در آن ،درک و
کشف ارزشها و فضیلتهای آن میشود.
 -3بتای ش)اات دقین ابعاد دفاع مقدس و ارزشهای نشیت گتفته از آن و همچ)ین استمتار
و حفظ این دستاوردها و ارزشها انجام پژوهشهای علمی گدی پیتامون موضوع
بایسته به نظت میرسد.
 -2انجام چ)ین تحقینهایی پیتامون تقویت اعتقادات در گامعه میتواند نقش تعیینک))دهای
در تدوین راهبتدها و راهکارهای مقابله با تهدیدات فته)گی دشم)ان ایفا نماید .چتا که
موگب تتوی ،نام ،یاد و اااته شهدا در گامعه و به ویژه گامعهپ یتی گوانان میشود.
 -9ادبیات و گفتمان شهادت و اعتقادات مع)وی در درون متون علمی و پژوهشی و
دانشگاهی کشور ایجاد میشود.
 -5موضوع تحول در علوم انسانی که از انتظارهای مقام معظم رهبتی است مورد توگه قتار
میگیتد .این تحقین میتواند گامی کوچک در تحول در علوم انسانی در فضای
اعتقادی را بتدارد.
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 -7بتای انجام تحقیقات مشابه ایجاد انگیزش کتده و آمارهایی در دستتس آنها قتار
میدهد.
از اتف دیگت بیتوگهی به انجام پژوهشهایی از این دست:
 -2ناش)ااته ماندن شهدا و یادمانهای آنها در فضای علمی ،پژوهشی و دانشگاهی را در
پی دارد.
 -3فضای علمی و پژوهشی ،از پژوهشهای نوین بتابت واقعیتهای ای ار و تیثیت اعتقادی
آنها بیبهته میماند.

سؤال پژوهش
 -2نقش یادمانهای شهدا در ارتقای اعتقادات در گامعه چیست؟

فرضیه پژوهش
یادمانهای شهدا بت ارتقای اعتقادات در گامعه نقش دارند.

ادبیات پژوهش
تعریف واژههای کلیدی
تعتیف مفهومی اعتقادات :اعتقادهای مع)وی مجموعه صفات و اعمالی است که با ایجاد شور و
گاذبه قوی و شدید و در عین حال م)طقی و صحیح در انسان میکوشد تا او را در سیت بهسوی
ادای یگانه و محبوب عالم بهاور اعجابآوری پیش ببتد (امام امی)ی . 6:2262 ،نوعی احساس
و گتایش ذاتی انسان نسبت به امور اعتقادی مان)د ادا و آاتت ،ایت ااالقی ،گمال و زیبایی،
تقدس و پتستش است که وگه تمایز انسان و موگودات دیگت میباشد (مطهتی. 2263 ،
تعریف عملیاتی اعتقادات :ما در این تحقین گویههای ایمان به ادا ،ایمان به آاتت و ایمان به
غیب را بهع)وان معتفهای اعتقادات تعتیف نمودهایم.
تعریف مفهومی یادمان :یادمان ،ب)ا یا سازهای است که بتای گتامی داشت یک شخص ااص،
بزرگداشت یک رویداد مهم یا واقعهای که بتای یک گتوه اگتماعی مهم است و همچ)ین
یادآوری قسمتی از اااتات تاریخی یا میتاث فته)گی گامعه ،سااته میشود (حجتی. 2266 ،
8

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

تعریف عملیاتی یادمان :شامل مقبتهها ،یادوارهها ،آثار ،تم الها و همه اااتات قلمی،
تصویتی و بتنامهای است که موگب بزرگداشت و تجدید آرمانها و اهداف کسانی میشود که
بتای آنها یادمانها اگتا میشوند.
تعریف مفهومی یادمان شهدا :شامل مقبتهها ،یادوارهها ،آثار ،تم الها و همه اااتات قلمی،
تصویتی و بتنامهای است که موگب بزرگداشت و تجدید آرمانها و اهداف شهدا میشود.
تعریف عملیاتی یادمانهای شهدا :در این تحقین م)ظور از یادمانهای شهدا ،گلزارهای
شهدا ،یادوارههای شهدا و وصیتنامههای شهدا است که در فصل دوم بهاور کامل به تشتیح آن
پتدااته شده است.

ادبیات پژوهش
نمونهای از یادمانها جنگی داخل و خارج از کشور
یادمانهای داخلی:
یادمان باغ موزه دفاع مقدس
مجموعه باغ موزه دفاع مقدس و تتوی ،فته)
عاشن در روزگار پا از گ)

مقاومت رسالت ت کار دائمی فته)

سلحشوران

را چون رسالت زی)ب کبتی (س از پا واقعه عاشورا بت عهده

گتفته است.
موضوع عتضه در این موزه هت آن چیزی است که بازتاب ده)ده تاریخ دفاع در ادوار
مختلفِ گ شتة ستزمین ما است؛ از آالت و ادوات حتب در دوران باستان تا به امتوز ،تا اس)اد و
فتامین و نشانههای گ)گی در دورههای مختلف ،از تصویت و ت)دیا بزرگان تاریخ دالوری این
متز و بوم-شهیدان نامآور تاریخ -تا آثار ه)تی مختلفی (همچون آثار تجسمی ،سی)مایی ،نمایشی
و موسیقیایی که در دوران مختلفِِتاریخ در حاشیه گ)

یا دربارهی آن تولید و عتضه شدهاند.

همچ)ین در این موزه تجسم عی)ی بتای فضاها و نمونکهای میادین گ)
نمادین با گ)

در ابعاد واقعی یا

افزارهای واقعی شبیهسازی شده است.

یادمان شلمچه
م)طقه متزی شلمچه در م)تهیالیه غتب اتمشهت واقع شده است و نزدیکتتین نقطه متزی به
6
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بصته میباشد .شلمچه یکی از محورهای هجوم دشمن در  53/7/22به اتمشهت بود .در عملیات
بیتالمقدس اگت چه اتمشهت آزاد شد اما با توگه به اهمیت نظام شلمچه ،دشمن به سختی از آن
دفاع کتد و آن را در اشغال اود نگه داشت و پا از آن ،موانع ،استحکامات و ردههای دفاعی
متعددی در این م)طقه ایجاد کتد .رزم)دگان اسالم موفن شدند تا با اگتای عملیات کتبالی  5در
دیماه  ،2275این مواضع را در هم شکسته و شلمچه را آزاد نمای)د .به پاس رشادت و شهادت
رزم)دگان اسالم ب)ای یادبودی در این مکان سااته شده است .هت چ)د در پایان گ)

بار دیگت

این م)طقه توسال دشمن تصتف شد اما این شهدا و ای ارگتان بودند که ستزمین شلمچه را باز
ستادند تا گای قدمهای علی بن موسیالتضا (ع در ه)گام ورود به ایتان همچ)ان زیارتگاه باقی
بماند.
یادمان طالئیه
در  95کیلومتتی گاده اهواز -اتمشهت سهراهی االئیه قتار گتفته است .یک گاده فتعی به سمت
غتب و تا نزدیکی متز ایتان و عتاق به پاسگاه االییه اتم میشود که این نقطه تا شعاع چ)د
کیلومتتی م)طقه ،االییه گفته میشود .االییه یکی از محورهای مهم عملیاتی ایبت و بدر بوده
است .بعد از دفاع مقدس ،پایگاهی بتای گستجوی پیکت مطهت شهدا در این م)طقه سااته شد.
حسی)یه ابوالفضل (ع در این مکان بهع)وان یادمان شهدای این م)طقه امتوزه میزبان زائتان کتبالی
االییه میباشد.
یادمان دهالویه
دهالویه نام و روستایی در غتب سوس)گتد است که در گتیان هجوم دشمن ،پا از  22روز دفاع
گانانه در تاریخ  53/6/39به تصتف ارتش بع ی درآمد .در ای عملیاتهای رزم)دگان اسالم ،ستاد
گ)

های نام)ظم به فتماندهی شهید مصطفی چمتان تالشهایی بتای آزادی م)اان اشغال شده

انجام داده ستانجام در تاریخ  72/7/36ای عملیاتی به نام آیتاهلل مدنی (اولین شهید محتاب در
تبتیز دهالویه آزاد شد.
در نزدیکی این روستا و در محل شهادت دکتت چمتان (وزیت دفاع و نمای)ده مجلا به همتاه
ت)ی چ)د از همتزمانش یادمانی ب)ا شده است .هت چ)د زیارت قبور اواهتان معصومی که بهصورت
گمعی در این ستزمین مدفون شدهاند نیز االی از لطف نیست.
7

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

یادمان هویزه
شهت هویزه در  22کیلومتتی گ)وب غتبی سوس)گتد ،متکز یکی از بخشهای دشت آزادگان
است .دشمن در آغاز گ)

با اشغال شمال و شتق هویزه ،عمالً آن را محاصته کتد .در عملیات

هویزه در تاریخ  53/22/25رزم)دگان اسالم با نفوذ از این م)طقه نفوذ و هجوم به محل استقتار
دشمن در گ)وب کتاه توانست)د  622نیتوی عتاقی را اسیت ک))د که این تعداد تا آن روز گ)

،

بیسابقه بود.
اما با شتوع پاتکهای دشمن ،نیتوهای اال مقدم عملیات که گتوهی از پاسداران هویزه،
حمیدیه و اهواز و گتوهی از دانشجویان پیتو اال امام را تشکیل میدادند در محاصته گتفتار
شدند و تعدادی از آنان از گمله سید حسین علمالهدی فتمانده سپاه هویزه به شهادت رسیدند .در
ای عملیات بیتالمقدس در اردیبهشت  2272م)طقه هویزه آزاد شد و پیکت عزیز این شهدا در
مکانی که امتوزه بهع)وان یادمان شهدای هویزه میزبان زائتین میباشد کشف شد.
یادمان فتحالمبین
در اولین روزهای گ)

 ،دشمن توانست تا پشت روداانه کتاه گلو آمده و در حاشیه کتاه که

مشتف به شهت شوش و گاده اندیمشک اهواز بود مستقت شود .حضور رزم)دگان اسالم در این
گبهه ،با شکلگیتی اال دفاعی و اگتای عملیاتی تحت ع)وان امام مهدی علیهالسالم در سال
 ،2272مقدمه اگتای عملیات فتحالمبین شد .در گتیان این عملیات درگیتی تعدادی از نیتوهای
اسالم -که قصد را)ه به س)گتهای دشمن در شیارهای المهدی ،شیخی و شلیکا را داشت)د -با
س)گتهای کمین دشمن م)جت به شهادت تعدادی از رزم)دگان شد .مزار شهدای گم)ام عملیات
فتحالمبین و س)گتها و شیارهای بهگای مانده از آن روزها بیانگت و یادآور حماسهای است که شیت
متدان الهی در آنجا الن کتدند.
یادمان فکه
این م)طقه در شمال غتب استان اوزستان قتار گتفته است .فکه از شمال به م)طقه چ)انه ،از غتب
به اال متزی و از گ)وب به ت)گه چ ابه و بستان محدود میشود.
م)طقه فکه رملی و ستزمین شنهای روان است .دشمن پا از اشغال این م)طقه 27 ،رده موانع در
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مقابل رزم)دگان اسالم ایجاد کتده بود .در عملیات والفجت مقدماتی رزم)دگان پا از نبتدی
سخت در محاصته دشمن گتفتار آمدند و ت)ها عده کمی از نیتوها موفن به عقبنشی)ی شدند .این
م)طقه مزین به اون شهدای عملیاتهای والفجت مقدماتی ،والفجت یک و ستداران شهیدی چون
شهید حسن باقتی ،شهید مجید بقایی و سید شهیدان اهل قلم سید متتضی آوی)ی و همچ)ین دیگت
شهدای بزرگوار تفحص میباشد.
یادمان تنگه چذابه
ت)گه مهم چ ابه در شمال غتبی شهتستان و در مسیت گادهای که از متز به اتف بستان کشیده شده
بین تپههای رملی و هورالهویزه قتار دارد .دو گاده نظامی در دو سوی آن چ ابه را به فکه در
ااک ایتان و به شهت العماره در ااک عتاق متصل میک)د .دهانه این ت)گه حدود  2/5کیلومتت
میباشد .از اینرو گ)به نظامی بسیار مهم و استتاتژیک است .ت)گه چ ابه یکی از  5معبت اصلی
هجوم ارتش عتاق در ابتدای گ)

به اوزستان بود که در عملیات اتینالقدس با رمز مقدس یا

حسین بن علی (ع در آذر ماه  2272آزاد شد.
یادمان اروندکنار
اروند یکی از بخشهای شبهگزیته آبادان است که در  96کیلومتتی گ)وب شتق آبادان و در
انتهای گاده آبادان -اروندک)ار واقع شده است .این م)طقه شاهد یکی از موفنتتین و بزرگتتین
نبتدهای دوران دفاع مقدس بوده است .در عملیات والفجت  6غواصان االشکن شبانه با گ شتن از
اروندرود و شکستن اال دشمن موفن به آزادسازی م)طقه فاو شدند .این عملیات توانست ضتبه
مهلکی بت ارتش بع

عتاق وارد نماید.

یادمان پاسگاه زید
این یادمان بهع)وان مزار تعدادی از شهدای گم)ام عملیات رمضان در گاده اهواز اتمشهت (از
ایستگاه حسی)یه به سمت غتب واقع شده است .عتاق توانست در ابتدای گ)

با هجوم از

محورهای م)طقه زید و ایستگاه حسی)یه به گاده اهواز -اتمشهت دستتسی پیدا ک)د .این م)طقه یکی
از محورهای مهم عملیاتهای بزرگی مان)د بیتالمقدس و کتبالی  9و  5به شمار میآید.
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یادمان دوکوهه
پادگان دوکوهه در فاصله  6کیلومتتی شمال شهت اندیمشک و  272کیلومتتی شهت اهواز قتار
دارد .این پادگان در دوران دفاع مقدس در م)طقه گ)وب بهع)وان مهمتتین پایگاه آمادهسازی
رزم)دگان اسالم به شمار میرفت .دوکوهه ،عقبه عملیات فتحالمبین بود و در اول دوران دفاع
مقدس میزبان نیتوهای بسیاری از لشکتهای متفاوت و باالاص لشکت حضتت رسول (ص از
تهتان بود .این مکان محل استقتار ستداران شهیدی چون حا احمد متوسلیان ،ابتاهیم همت ،رضا
چتاغی ،عباس کتیمی ،دستواره ،محسن وزوایی ،سعید مهتدی و سعید سلیمانی و بسیاری از
رزم)دگان اسالم بود.
یادمان پادگان گلف امنتظران شهادت
ستاد عملیات گ)وب یا پایگاه م)تظتان شهادت در اهواز ،در دوران دفاع مقدس بهع)وان متکز
فتماندهی گ)
تشکیل اتاق گ)

 ،محورهای عملیاتی اوزستان را اداره میکتد .این ستاد در سال  2253فعال شد.
و فعال شدن ااالعات و عملیات ،اعزام نیتو و حضور مسئولین نظام از

مشخصههای اصلی پادگان م)تظتان شهادت (گلف به شمار میآید .گلف تا پایان گ)
پایگاه فتماندهی و هدایت گ)

بهع)وان

مورد استفاده قتار میگتفت.

یادمان مسجد جامع خرمشهر
مسجد گامع اتمشهت که سمبل مقاومت اتمشهت ش)ااته میشود در اول  39روز مقاومت ،متکز
فتماندهی و ستاد نیتوهای متدمی بود .همه هماه)گیها از گمله تبادل اابار ،تجهیز ،تسلیح و
آموزش رزم)دگان ،مداوای اورژانسی مجتوحین و نگهداری موقت شهدا ،در مسجد گامع
صورت میپ یتفت .در عین حال سایت مساگد و حسی)یههای شهت نیز پایگاههای فتعی بودند که از
مسجد گامع هدایت میشدند .مسجد گامع بهزعم آنکه از آغاز گ)

در زیت آتش مسثت دشمن

قتار داشت و از  53/2/39چ)دین بار در آستانه سقوب قتار گتفت اما تا آاتین روز ،مقاوم باقی
ماند .حتی این مسجد پا از سقوب پل اتمشهت که ت)ها راه ارتباای به اتمشهت به حساب میآمد
بهع)وان ت)ها میمن و پ)اهگاه نیتوهایی بود که ه)وز در شهت باقی مانده بودند .این مسجد در سوم
اتداد  2272شاهد اشک شوق و شادی توأم با سجده شکت رزم)دگان اسالم بود .آن روزی که
امام فتمود اتمشهت را ادا آزاد کتد.
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اعتقادات
الزمه ش)اات و بترسی اعتقادات در مع)ویت این است که انسان به وگود عاالمی فتاتات از مااده و
ستچشمه که مع)ویت ،باور ،اعتقاد و ایمان داشته باشد.
به همین م)ظور ما در ادامه به موضوعات اداباوری ،ایمان به غیب و آاتتگتایای باهع)وان
مسلفههای اعتقادی پتدااته شده است.
خداباوری
اصل مشتتک میان همه شتیعتهای آسمانی ،اعتقاد به وگود اداست .قتآن کتیم وگاود اادا را
روشن و بینیاز از دلیل دانسته و هتگونه شک و تتدید در این باره را بت نمایتاباد« .افای اهلل شاک
فاات السماوات واالرض» (اباتاهیم 22:کسای کاه نگاتش توحیادی را بااور ک)اد ،اراده و مشایت
اداوند را در همهگا حاضت دیده و ورای هت پدیدهای اثتی از االقیت اداوند را میبی)د .او ایمان
دارد که گهان با همه گستتدگی و عظمتش با همه رنگارنگی و ت)وعش تبلور حاکمیت یاک اراده
واحد است و همه تحوالت و دگتگونیها از مبدأ ثابت و یکتایی ستچشمه میگیتد؛ یع)ی الحاول
وال قوه اال باهلل (آاوندی و همکاران. 32:2263 ،
میتوان متز مع)ویت و عدم آن را ایمان و باور به ادای یگاناه و عادم آن دانسات .گات چاه
اایتاً تحت تیثیت گتایشهای سکوالریستی تالشهایی صورت گتفته است تا مع)ویت بدون اعتقاد
باه اادای ماتاعاال ماطاتح و تاتویا ،شاود .روشان اسات کاه ااااالق باادون اعااتقاد باه اادای
ماتاعاال و روز واپاسایان محدوده بسیار ت)گی را در بت میگیتد و پشاتوانه علمای و عملای ماتقن و
قابل اعت)ایی به دست نمیدهد .قاتآن کاتیام اصل وگود اادای متعاال را روشانتت از آن معتفای
میک)د که بتوان در آن شک کتد .اادای ماتاعاال ناه تا)ها ستچشمه وگود بلکه ستچشمه مع)اای
عالم نیز است و به همین علت است که مبداء همه تحوالت مادی و مع)وی عالم و تدبیت اماور بشات
در تمام گهات م)حصت به اداوند یکتاست؛ و ت)ها انسان با ایمان و دارای ارتبااب باا اادای متعاال
است که میتواند به مع)ویت حقیقی دست یابد.
ایمان به غیب
نخستین ویژگى پتهیزگاران ایمان به غیب است .غیاب و شاهود دو نقطاه مقابال یکدیگتناد .عاالم
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شهود ،عالم محسوسات و گهان غیب ،ماوراء حا است .چتا که «غیب» در اصل ،به مع)ى چیازى
است که پوشیده و پ)هان است و چون عالم ماوراء محسوسات از حا ما پوشیده است به آن غیب
گفته میشود .مسمن واقعی با اعتقاد راسخ به عالم غیب ،پیوسته ادا را هماتاه ااود مییاباد و ایان
بتتتین ایمان است .اداوند در قتآن میفتمای)د« :و او با شماست هت گا که باشید؛ و ادا به هت چه
میک)ید بی)است»(حدید. 9 :
باور داشتن به عالم غیب از مبانی ایمان و عقیده یک ماسمن اسات و بادون اعتقااد باه غیاب،
ایمان افتاد ناقص و ناتمام است :ال ین یوم)ون بالغیب و یقیمون الصاله و مما رزق)اهم ی)فقون (بقته:
 . 2با تجسم علم بیپایان اداوند ،انسان مسمن در مییابد که در تمام زندگی و در همه آنها ،شب
و روز ،در الوت و در آشکار ،در دید و م)ظت اداوناد قاتار دارد (آاونادی و همکااران:2263 ،
. 226
آخرتگرایی
ایمان به معاد و آاتتگتایی از اصول مسلم ادیان الهی است و هت کسی آن را باور نداشته باشد از
زمته موحدان اار شده است .معاد به مع)ی محل یا زمان بازگشات اسات و باه هماین م)ظاور در
اصطالح فلسفه و کالم ،بتای عالم آاتت به کار میرود .چون انسان دوباره به زندگی بازگشاته و
پا از متگ زنده میشود و پا از رسیدگی به حساب او زندگی دوبارهای را در بهشت یا دوزخ
شتوع میک)د (سجادی. 372 :9 ،
در نظام هدفم)د آفتی)ش ،هیچ آفتیدهای بدون هدف و ارتباب باا پدیادههای دیگات آفتیاده
نشده است؛ ب)ابتاین ،آاتت که فتگام هستی است با دنیا که متحلهای از هساتی اسات نمایتواناد
بیارتباب باشد .از دیدگاه قتآن ،هتکا به دنیا میآید بایتتدیاد بایاد باه دنیاای ابادی بپیونادد و
پاداش و کیفت اعمال اوب و بد اود را ببی)د :فمن یعمل م قال ذره ایتا یته و من یعمل م قال ذره
شتا یته (زلزال( 6-6:آاوندی و همکاران. 226:2263 ،
نقش انقالب اسالمی در ترویج معنویت
ماهیت و حقیقت انقالب اسالمی ،گ ر از گ ار حیات دنیا به حیات ایبه است .بتای ای این گ ار
بایستی در متن حیات دنیا ابقه سومی شکل بگیتد که نه سلطهگت باشد و نه سلطهپ یت .اال ساومی
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که در این میان کشیده شده و نظاام حیاات دنیاا را متزلازل میک)اد ،هماان ااال مجاهادان اسات.
مجاهدان راه حن بتای عبور موفن از حیات دنیا باید تتسها را با شهامت گایگزین کتده و شهوات
را سامان داده و مهار سازند .همچ)ین دانشی بت مب)ای ایمان ،عمال صاالح و در راساتای عبودیات و
ب)دگی تولید نموده و از همه مهمتت ،مع)ویت و عتفانی با شااصهای عزتم)دی و آزادگی ،افازون
بت آرامش بخشی و شادیآفتی)ی ،ارائه ده)اد .نجاات مع)ویات از دام سالطه گاتان ،در چاارچوب
مبانی ،اهداف و ارزشهای انقالب اسالمی میست و ضتوری است .سا)تهای مع)اوی دیگات ،نظیات
عتفان مسیحی ،بودیسم ،ه)دوئیسم و غیته ،ت)ها به تحکیم شالودههای سلطه و تداوم ستم در ساطح
کالن حیات گهانی کمک میک)د .در آیین و اندیشه

امام امی)ی(ره

عتفانی معتفی شده اسات کاه

گامع شااصهای باال بوده و پویایی ،گ ابیت ،تحاولآفتی)ی و تمادن ساازی را در پای دارد .ایان
دقیقاً همان چیزی است که انسان روزگار ما تشا)هی آن اسات .بات ایان اسااس ،ارائاه یاک عتفاان
کارآمد در گامعة اسالمی ایتان بسیار ضتوری است .عتفانی که بتواند بهتدری ،گانهای متدمان را
بهسوی این گاری زالل متوگه سااته و آنان را از گوارای آن سیتاب ک)د (مطهتی. 76:2267 ،

مدل مفهومی پژوهش
مقبته شهداء
یادمان شهداء

یادواره شهداء

بعد اعتقادی مع)ویت

وصیت نامه شهداء
نوع مطالعه
این پژوهش به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربتدی بوده که به روش تحقین توصیفی – تحلیلی
با رویکتد تحلیل عاملی بهصورت پیمایشی انجام شده است.
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محیط پژوهش
بهشت زهتا (س  ،یادمان شهدای گم)ام دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع  ،یادمان
شهدای گم)ام بوستان نه،البالغه و یادمان شهدای گم)ام کوهسار در شهت تهتان.

روش گردآوری دادهها
با استفاده از ابزار پتسش)امه ،مصاحبه و اس)اد شهدا ،همچون وصیتنامهها ،اااتات و روش
کتابخانهای ،دادههای این پژوهش گتدآوری شده است.
جامعه مورد مطالعه
افتاد متاگعه ک))ده به بهشت زهتا (س  ،یادمان شهدای گم)ام دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری
امام حسین (ع  ،یادمان شهدای گم)ام بوستان نه،البالغه و یادمان شهدای گم)ام کوهسار شهت
تهتان.
روش نمونهگیری
بهصورت تصادفی ساده از کلیه افتاد متاگعه ک))ده به بهشت زهتا (س  ،یادمان شهدای گم)ام
دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع  ،یادمان شهدای گم)ام بوستان نه،البالغه و
یادمان شهدای گم)ام کوهسار انتخاب شدهاند.
تعیین حجم نمونه
حجم نمونه موردنیاز در روش تحلیل عاملی بتای هت متغیت  5تا  25نمونه توصیه شده است.
تعیین حداقل حجم نمونه الزم بتای گتدآوری دادههای متبوب به مدل یابی معادالت سااتاری
بسیار با اهمیت است .با وگود آنکه در مورد حجم نمونه الزم بتای تحلیل عاملی و مدلهای
سااتاری توافن کلی وگود ندارد اما بهزعم بسیاری از پژوهشگتان حداقل حجم نمونه الزم 322
میباشد .کالین نیز معتقد در تحلیل عاملی اکتشافی بتای هت متغیت  22یا  32نمونه الزم است اما
حداقل حجم نمونه  322قابل دفاع است.
ب)ابتاین با است)اد به حجم نمونه مورد نیاز در مدلسازی معادالت سااتاری کواریانا محور ابن
نظت هیت( 2در کتاب معادالت سااتاری در تحقیقات پیمایشی  ،به ازای هت سسال بین  5تا  25نمونه،
1- Hair
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در این پژوهش با توگه به تعداد زیاد سساالت به ازای هت سسال تعداد  7نمونه را در نظت گتفته و به
ازای  27سسال حجم نمونه  327نمونه انتخاب شده است .سپا به میزان حجم نمونه مشخص شده
پتسش)امه به روش نمونهگیتی تصادفی ساده در ااتیار گامعه هدف قتار گتفته است .تعداد 962
پتسش)امه کامل گمعآوری شده است.
جدول  -1تأیید روایی سازه مقیاس به روش تحلیل عاملی تأییدی
شاخصهای برازش مدل اندازهگیری و ساختاری

ردیف

شااصهای بتازش

شااصها

حد مجاز

تعداد شااص مورد نیاز
بتای تییید مدل

<2

حتماً باید تییید شود

RMSEA

<2/26

حتماً باید تییید شود

PNFI

>2/5

نیازی نیست

GFI

>2/6

حتماً باید تییید شود

AGFI

>2/6

حتماً باید تییید شود

7

NFI

>2/3

6

NNFI

>2/3

CFI

>2/3

3

IFI

>2/3

22

RFI

>2/3

2
3

Chi-Square/df
شااصها

2
9
5

6

شااصهای مطلن

شااصهای تطبیقی

حداقل باید سه تا شااص
تییید شود

در تییید شااصهای بتازش مدل باید پا از تییید شااصها به ستاغ شااصهای مطلن و در
صورت تییید شااصهای مطلن به ستاغ شااصهای تطبیقی رفت در این شااصها حداقل باید
سه شااص آن تییید شود تا مدل از بتازش م)اسبی بتاوردار شود.
اعتبار پایایی ابزار گردآوری دادهها
هماناور که در گدول شماره  2مشاهده میشود ،پایایی پتسش)امهها به کمک ضتیب آلفای
کتونباخ بترسی شد؛ و مقدار آن بتای هت دو پتسش)امه بیشتت از  2/6به دست آمد .این بدان
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مع)است که پتسش)امه از پایایی م)اسبی بتاوردار است.
جدول  -2ضریب پایایی کل آزمون و خرده مقیاسهای آن
متغیت

مسلفهها

تعداد سساالت

شماره سساالت در پتسش)امه

یادمان شهداء

-

22

22-2

2/662

اعتقاد

 36سسال

23-26

2/662

مقدار کل آلفای مسلفههای متغیت مع)ویت

2/393

اعتقاد

آلفای کتونباخ

جدول  -3پردازش دادهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
متغیتهای مستقل

ردیف

آلفای کتونباخ

متغیت یادمان شهداء

1

2/627
2/627

آلفای کلی متغیت یادمان شهداء
متغیتهای وابسته مع)ویت

آلفای کتونباخ

بعد اعتقادی مع)ویت

2/352

آلفای کلی مجموع هت دو پتسش)امه

2/362

ردیف
1

یافتهها
آمار توصیفی ویژگیهای دموگرافیک اجمعیت شناسی
در این بخش دادههای گمعیت ش)ااتی گمعآوریشده با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل
توصیفی م)اسب مورد بترسی قتار گتفت.
ویژگیهای گمعیت ش)ااتی
پتاک)دگی پاسخ ده)دگان از نظت گ)سیت در گدول و نمودار زیت نشان داده شده است.
جدول  -4تعداد و درصد پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت
فتاوانی

درصد

درصد تجمعی

متد

362

72/3

72/3

زن

272

27/6

222/2

گمع کل

992

222/2

ویژگیهای جمعیت شناختی برحسب سن
مطابن ااالعات گدول و نمودار از میان پاسخ ده)دگان  59نفت معادل  23/3درصد زیت  35سال
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سن 227 ،نفت معادل  22/6درصد  35تا  25سال 255 ،نفت معادل  25/2درصد  27تا  95سال 97 ،نفت
معادل  22/9درصد سال و  53نفت معادل  22/6درصد بیشتت از  55سال سن داشت)د.
جدول  -8تعداد و درصد پاسخ دهندگان بر حسب گروههای سنی
گتوههای س)ی

فتاوانی

درصد

درصد تجمعی

کمتت از  32سال

59

23/3

23/3

 22-32سال

227

22/6

93/3

 92-22سال

255

25/2

66/3

 52-92سال

97

22/9

66/2

باالتت از  52سال

53

22/6

222/2

گمع کل

962

222/2

ویژگیهای جمعیت شناختی بر حسب سطح تحصیالت
مطابن ااالعات گدول و نمودار از میان پاسخ ده)دگان  56نفت معادل  22/2درصد دارای مدرک
زیت دیپلم 235 ،نفت معادل  36/3درصد دارای مدرک دیپلم 269 ،نفت معادل  23/2درصد دارای
مدرک لیسانا 62 ،نفت معادل  27/2درصد دارای مدرک فوق لیسانا و  26نفت معادل 2/9
درصد دارای مدرک دکتتی بودهاند.
جدول  -6تعداد پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیالت
فتاوانی

درصد

درصد تجمعی

سطح تحصیالت
زیت دیپلم

56

22/2

22/2

دیپلم

235

36/3

92/2

لیسانا

269

23/2

62/7

فوق لیسانا

62

27/2

37/7

دکتتی

26

2 /9

222/2

گمع کل

992

222/2

ویژگیهای جمعیت شناختی برحسب نوع شغل
بت اساس ااالعات گدول و نمودار از میان کل پاسخ ده)دگان  66نفت معادل  23/3درصد دارای
شغل اداری 62 ،نفت معادل  26/2درصد دارای شغل نظامی 92 ،نفت معادل  3/2درصد به دارای
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شغل فته)گی 76 ،نفت معادل  25/2درصد دارای شغل آزاد و در نهایت  275نفت معادل 26/3
درصد دارای شغل مشخصی نبودهاند.
جدول  -7تعداد پاسخ دهندگان بر حسب نوع شغل
فتاوانی

درصد

درصد تجمعی

اداری

66

23/3

23/3

نظامی

62

26/2

26/2

فته)گی

92

3 /2

96/9

آزاد

76

25/2

73/6

سایت

275

26/3

222

گمع کل

992

222

جدول  -5شاخصهای مناسب بودن برازش مدل اندازهگیری نهایی متغیرهای پژوهش
ردیف

شااصها

2

Chi-Square/df

مقدار استاندارد
<2

مقدار به دست آمده
267÷223 =3/625

3

RMSEA

<2/26

2/263

2

PNFI

>2/5

2/79

9

GFI

>2/6

2/36

5

AGFI

>2/6

2/35

7

NFI

>2/3

2/33

6

NNFI

>2/3

2/33

6

CFI

>2/3

2

3

IFI

>2/3

2

22

RFI

>2/3

2/33

ب)ابتاین فتضیه پژوهش که ابت از تیثیت یادمان شهداء بت ارتقاء بعد اعتقادی مع)ویت در گامعه
میدهد به مقدار  T.Valueکه بتابت با  32/39شده به دلیل ای)که اار از بازه  -2/37و +2/37
است به احتمال  2/33مع)ادار است مقدار ضتیب مسیت آن  2/32شده و این ااالعات نشان میدهد
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که فتضیه پژوهش تییید شده است (ضتیب مسیت شدت تیثیت را پیشبی)ی میک)د .

نمودار  -1مدل اندازهگیری نهایی جنبه اعتقادی در حالت تخمین غیر استاندارد اEstimate

بررسی و آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر یادمانهای شهدا در ارتقاء بعد
اعتقادی در جامعه
فتضیه این پژوهش که ابت از تیثیت یادمان شهداء بت ارتقاء بعد اعتقادی در گامعه میدهد با مقدار
 23/29 T.Valueو مقدار ضتیب مسیت  2/63مورد تییید قتار گتفت .یافتههای پژوهش حاضت
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نشان داد که حضور در یادمانهای شهدا ،شتکت در متاسم یادوارههای شهدا ،مطالعه
وصیتنامههای شهدا ،ارتباب با یادمانهای شهدا بهویژه در شهتهای بزرگ ،اگتای بتنامههای
فته)گی مستمت و مت)وع در یادمانهای شهدا و تتوی ،سبک زندگی اسالمی بتگتفته از فته)
ای ار و شهادت در گامعه ،حاکم کتدن فضای مع)وی در یادمانهای شهدا ،تتوی ،رفتارهای ارزشی
اسالمی مبت)ی بت فته)

ای ار و شهادت در گامعه ،تتوی ،سیته ااالقی شهدا در یادمان شهدا،

توگه به زندگی)امه و وصیتنامههای شهدا و ارتقاء بی)ش و بصیتت افتاد در یادمانهای شهداء
بهاور م بت و مع)یداری م)جت به تقویت مسلفههای اداباوری از قبیل امیدواری به فضل ادا،
احساس نزدیکتت شدن به ادا ،حا ب)دگی بیشتت به ادا ،تقویت مسلفههای ایمان به غیب از قبیل
انا بیشتت با قتآن ،قویتت شدن باورها به امدادهای الهی ،مستحکمتت شدن پیوند قلبی با اهلبیت و
در نهایت م)جت به تقویت مسلفههای آاتتگتایی از قبیل زمان توگه بیشتت به آاتت و روز
قیامت ،افزایش عشن به لقای الهی در گامعه و بهویژه در بین گوانها و احساس شتم نسبت به
گ)اهان انجام شده در گامعه میشود .که همه ای)ها از مسلفههای بعد اعتقادی مع)ویت میباش)د.
ب)ابتاین با توگه به نتای ،پژوهش و ای)که یکی از اهداف بزرگ استکبار گهانی از بین بتدن
هویت دی)ی و ملی کشور ماست و همواره دشمن با گستتش تبلیغات و گ)

نتم در صدد دور

کتدن گوانان از مع)ویت و باورهای دی)ی است .همچ)ین مطالعات انجام شده و تجتبیات گ شته
نشان میدهد که تقویت فته)

ای ار و شهادت و بتنامههای مختلف یادواره ،یادمانهای شهدا و

سایت بتنامههای اینچ)ی)ی نقش به سزایی در بعد اعتقادات م هبی گامعه و به تبع آن در عملکتد
گامعه از گمله رفتارهای اگتماعی -فته)گی و عاافی آنان دارد و یکی از مسثتتتین راهها بتای
ارتقاء مع)ویت در گامعه به ویژه در قشت گوان است .همچ)ین باع

اصالح و اعتالی ااالق در

گامعه میشود .این نتای ،همسو با یافتههای رستمی ،مع)وی پور ،عباسی ،فقیهی ،نورانی نشان داد
که بتنامههای فته)گی و یادمان های شهدا و فته)

ای ار و شهادت ،مع)ویت در گامعه و

آموزههای بعد اعتقادی و مسلفه های آن را تحت تیثیت اود قتار داده و م)جت به تقویت این آموزهها
و مسلفههای آنها در گامعه میشود .همچ)ین با نتای ،مقاله در شده در مجله حصون آذر و دیماه
 ،2263شماره  36با ع)وان تیثیت نقش فته)

ای ار و شهادت بت ارتقای مع)وی بسیجیان همسو

میباشد.
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ب)ابتاین دستگاههای فته)گی و دانشگاهها و متاکز علمی و آموزشی باید بتای تقویت بعد اعتقادی
مع)ویت و انتقال آموزههای دی)ی در یادمانهای شهداء به نسل گوان بتنامهریزی ک))د و بتای
ش)اات نقش مقبتههای شهداء در ارتقاء بعد اعتقادی مع)ویت در قتآن مجید و س)ت پیامبت
بزرگوار مطالعه کامل صورت گیتد.
چتا که آنچه باع

بقای اسالم و نظام اسالمی است فته)

ای ار و شهادت است و این

عاشورا بوده که ما باید به آن توگه ویژهای داشته باشیم .توگه به

فته)

بتگتفته از فته)

فته)

ای ار و شهادت راز بیمه شدن کشور در بتابت دشم)ان است .گامعه امتوز نیازم)د گستتش

فته)

ای ار و شهادت است که در این زمی)ه همه دستاندرکاران وظیفه مهمی را بت عهده دارند.

دوران هشت ساله دفاع مقدس مشعلی است که همیشه فتوزان است و نیازهای فکتی و مع)وی
نسل فعلی و نسلهای بعدی را تیمین میک)د؛ و نیازم)د معتفی رشادتهای رزم)دگان در اول
هشت سال دفاع مقدس به نسل سوم انقالب است .تفاوت دفاع مقدس ما با بقیه گ)

ها در روحیه

مع)ویت و ای ار و فداکاری رزم)دگان بوده است که این روحیه در هیچ گ)گی در دنیا دیده نشده
است .رزم)دگان ما األ تسلیحاتی اود را با مع)ویت پت میکتدند و اگت لطف ادا و ع)ایت ائمه
ااهار (ع نبود ما پیتوز نمیشدیم .اشتیاق و شور رزم)دگان بتای حضور در گبههها وصفناشدنی
بود و مع)ویت آنها باع

تحمل سختتتین و مشکلتتین وضعیتها میشد؛ ب)ابتاین ،میتاث

انقالب ما مع)ویتی بود که در دوران دفاع مقدس گامعه را فتا گتفت.

نتیجهگیری
بت اساس نتای ،مب)ی بت اثبات نقش یادمان های شهداء در ارتقاء مع)ویت و ابعاد آن در گامعه ،اول
اینکه به این نتیجه میرسیم که با توگه با ضتیب تعیین تعدیل شده باالی پژوهش در تییید روابال
مدل مفهومی پژوهش و تیثیت یادمان شهداء بت سه متغیت وابسته بعد اعتقادی ،بعد ااالقی و بعد
رفتاری مع)ویت ادبیات پژوهش به درستی انتخاب شده است ل ا بهم)ظور استفاده از این فضای
مع)وی در پت کتدن اوقات فتاغت گامعه و دوری از بتنامههای غفلت زا و مادیگتا ،باید بکوشیم
با تقویت بتنامههای م هبی در یادمانهای شهداء و تیمین م)ابع مادی و مع)وی آن فضای عمومی
گامعه را آک)ده از مع)ویت و عطت حضور شهداء ک)یم .چتا که فته)
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قدسی اود توانایی ستشاری را در متیثت سااتن نهادهای اگتماعی و سااتارهای سیاسی به انضمام
بافت فته)گی گامعه دارا میباشد .بیشک این فته)

بتتتین اصل بتای کسب رشد اگتماعی

محسوب میشود و شهادت که نتیجه سالمتی روان ،روحیه شجاعت و انتخاب آگاهانه است،
مقاومت و پویایی گامعه را به دنبال دارد .چتا که ریشه در قدرت ،صبت و استقامت و مبارزه با کفت
دارد و این عوامل در مجموع مقاومت گامعه را باال بتده و اگتماع را محتک و پویا میسازد.
با توگه به اثبات نقش یادمان شهداء در ارتقاء مع)ویت در ابعاد اعتقادی ،رفتاری و ااالقی
در بین افتاد گامعه بت اساس نتای ،پژوهش ل ا بهم)ظور تقویت و گستتش این نقش مطابن با نتای،
پژوهش پیش)هادهای کاربتدی زیت ارائه میشود.
 -2ش)اسایی و تتوی ،الگوهای اعتقادی مع)ویت با ایجاد گ)بشهای متدمی و گوان گتا در
یادمانهای شهداء.
چتا ب)یاد مع)ویت نوین در یادمانهای شهداء میتواند با انگیزهسازی و هدایت مخاابان ،اود آنها
را به فعالیّتهای تتویجی در حوزهها و شااههای ااصّ با گتایش به مع)ویت و در قالب  NGOها
و سازمانهای متدم نهاد دعوت ک)د و به شکلگیتی حتکتهای اودگوش ،نظیت گتوههای
ه)تی مع)ویتگتا ،گتوههای ااالق فنآوری ااالعات ،گتوههای ورزش و مع)ویت ،اانواده
مع)وی و غیته که میکوش)د رویکتد ااالقی و مع)وی را به عتصههای مختلف زندگی تستی
ده)د ،کمک ک)د.
 -3اتاحی و اگتای بتنامهها و نشستهای تولیدک))ده انتژی مع)وی گمعی الگو ده)ده
اعتقادی در یادواره ،مقبته و یادمانهای شهداء
 -2اتاحی و اگتای بتنامههای فته)گی مطابن با سلیقههای مقااع س)ی مختلف کودکی،
نوگوانی و گوانی و میانسالی در مقبته و یادمانهای شهداء
 -9تسهیل ارتبابهای چهته به چهته با شخصیتهای مع)وی با بتگزاری سلسله نشستهای
حلقهای و بح های موضوعی پیتامون یک موضوع ااص تا حصول به نتیجه بت اساس
نظت گمع.
چه بسا که این نشست های دورهمی به ویژه بتای افتاد علمی در یک رشته علمی ااص و بح
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پیتامون یک موضوع علمی ممکن است با همفکتی و بح

و مکاشفه م)جت به یک تولید علمی و

یا کشف یک حقیقت علمی و کشف یک پدیده نوظهور با شود.
 -5تتوی ،فته)

امت به معتوف و نهی از م)کت و نظارت عمومی ،ایجاد حسّاسیت ارزشی

و پتورش روحیة مواگهه با عوامل آسیبزای بهداشت روانی و اسباب تهدید سالمت
مع)وی گامعه از اتین تشکیل تیمهای گستتده کارآمد و آموزش دیده امت به معتوف و
نهی از م)کت در بین متدم ،به ویژه گوانان در یادمانهای شهداء.
 -7آسیبش)اسی فته)گی مع)ویت در گامعه در عتصه رفتار و باورهای مع)وی و ارائه
راهکارهای علمی به م)ظور رفع این آسیب با حضور در بتنامهها ،یادوارهها و
یادمانهای شهداء.
 -6ش)اسایی ستگتمیهای غفلت زا در گامعه و بتنامهریزی بتای بتنامههای گایگزی)ی
معتفتی و مع)وی در یادمانهای شهداء به ویژه بتای نسل گوان و نوگوان.
 -6توگّه بیشتت مادّی و مع)وی به متاکز یادمانهای شهداء و تیمین بودگة م)اسب فعالیّت-
های فته)گی و ایجاد سااتار کارآمد تتبیتی -مع)وی.
 -3اگتای بتنامهها و کارگاههای فته)گی و مع)وی در یادمانهای شهداء و تجلیل از
شخصیتهای ااالقی و مع)وی در هت مجموعه کاری یا ص)فی که در یادمانهای شهداء
حضور و در بتنامههای آن همکاری مینمای)د و معتّفی افتاد نمونه با ذکت شااصههای
بتتتی آنان.
 -22بهتهگیتی از مقبولیت و محبوبیت شخصیتهای ااالقی ،مع)وی در یادمانهای شهدا
و بتنامههای یادواره شهداء و نقش فتاوان آنها در گستتش فته)

مع)وی.

 -22گ ب ه)تم)دان و ورزشکاران محبوب به بتنامههای مع)وی و گ ب حضور آنها در
یادمان شهدا و بتنامههای شهداء و ااالعرسانی م)اسب به گوانان در اصوص گلوههای
حیات ااالقی و مع)وی ه)تم)دان و ورزشکاران محبوب و متعهد.
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 -23استفاده از افتاد با روحیات انقالبی و شهادتالبی و مهیا کتدن امکانات رفاهی بتای
آنها در نزدیکتتین مکان به یادمانها به م)ظور استفاده از حداک ت وقت شان گهت
ارتقاء کمی و کیفی بتنامههای معتفتی و مع)وی یادمانها.
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مجله تخصصی معتفت ،شماره .22
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پذیرش قطعنامه 895؛ پیروزی یا شکست؟
محمدجواد سبحانیفر ،1ابوالقاسم

مردمی2

تاریخ دریافت2922/27/26 :
تاریخ پ یتش2922/26/27 :

چکیده
از آنجا که فتمایش امام امی)ی(ره  ،مب)ی بت «قبول این مسئله بتای من از زهت کش)دهتت است ،ولی راضی به رضای
ادایم و بتای رضایت او این گتعه را نوشیدم» ،در گتیان پ یتش قطع)امه  ، 536ممکن است این شائبه را ایجاد ک)د
که گ)

با پیتوزی ااتمه نیافته است ،ضتورت دارد که واقعیت مورد تحقین و بترسی قتار گیتد.

این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است ،شتایال زمانی و موقعیت گبههها و نیز موضع ایتان و
عتاق در زمان صدور قطع)امه  536و محتوا و تفاوتهای آن با سایت قطع)امههای صادره در اصوص گ)

تحمیلی از

سوی شورای ام)یت سازمان ملل متحد و همچ)ین حوادث و اتفاقات پیش آمده در مقطع پایانی گ)

را از اتین

مطالعه کتابخانهای و اس)ادی مورد مطالعه قتار داده و از اتین تجزیه و تحلیل دادههای به دستآمده روشن کتده است
که گمهوری اسالمی ایتان با پیتوزی کامل گ)

را به پایان بتده و گ)

عتاق و بت همه حامیان آن ااتمه یافته است.
کلیدواژهها :دفاع مقدس ،قطع)امه  ،536گ)

تحمیلی ،ااتمه گ)

 -2دانشیار دانشگاه گامع امام حسین(ع .
 -3استادیار دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین(ع .

.

با تحمیل شکستی سخت بت رژیم بع ی
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مقدمه
با متوقف کتدن تهاگم ستاستی ارتش رژیم بع ای عاتاق و آزادساازی قتیاب باه اتفااق شاهتها و
م)اان اشغالی توسال رزم)ادگان اساالم تاا ااتداد  ،2272باه م)ظورت)بیاه متجااوز ،گاتفتن غتامات
گ)گی ،رها شدن از وضعیت نه گ)

و نه صلح ،دستیابی به صلح پایادار ،گلاوگیتی از بازساازی

ارتش بع ی عتاق ،همچ)ین بازپا گتفتن بخشهایی از ستزمین باقیمانده در اشغال ،اار کتدن
شهتهای اتمشهت و آبادان از تیترس دشمن ،وادار کتدن عتاق باه قباول عهدناماه  2365الجزایات،
نیازم)د بودن به مواضع دفاعی م)اسب ،بتآورده کتدن انتظارات متدم به لحاظ داشتن بتتتی نظامی
و ،...گ)

تحمیلی با وگود حمایتهای همهگانبه استکبار گهانی از رژیم بع

عتاق (پژوهشاگاه

علوم و معارف دفاع مقدس ، 2232 ،همچ)ان با بتتتی کامال گمهاوری اساالمی ایاتان در اااک
عتاق ادامه یافت .تداوم انجام عملیاتهای پیتوزم)د و اعجاابآور و پیشرویهاای موفقیاتآمیز
رزم)دگان اسالم در عملیاات ایبات و بادر در تااریخ  73/23/2و 72/23/32کاه باه تصاتف گزایات
مج)ون انجامید و نیز عملیات والفجت  6در تاریخ  79/22/32و عبور از اروندرود ،تصتف ب)در فاو و
قطع ارتباب دریایی عتاق و نباتد دلیتاناه  65روزه و در نهایات ،ت بیات م)ااان تصاتفی و همچ)این
عملیات کتبالی  5در تاریخ  75/22/23که دستتسی رزم)دگان اساالم را باه بصاته میسات میکاتد،
صدور قطع)امه  536را در 77/9/36موگب شد (سپاه پاسداران. 2262 ،
بتاورد گمهوری اسالمی ایتان با این قطع)امه کامالً متفاوت با قطع)امههای قبلی بود و نسبت
به رد یا پ یتش آن اعالن موضع صتیحی نکتد و آن را رد ن)ماود (مقاام معظام رهباتی 2232،تاا
ای)که در 76/9/36یع)ی یک سال بعد از صدور آن ،بهاور ناگهانی و در میان تعجاب همگاان و باه
عبارتی کامالً غافلگیتانه ،پ یتش قطع)امه اعالم شد؛ بهاوری که بعد از سه روز رژیام بع ای عاتاق
گ)

ستاستی گدیدی را علیه گمهوری اسالمی ایتان آغاز کتد و در نهایت ،با تحمال شکساتی

سخت در 76/5/2وادار به عقبنشی)ی شد .ب)ابتاین ،بترسی ساه مقطاع مهام از دفااع مقادس یع)ای
شتایال صدور قطع)امه ،پ یتش آن و حوادث بعد از آن میتواند واقعیت این مسئله را روشان ک)اد
که گ)

تحمیلی با پیتوزی کامل و قطعی گمهوری اسالمی ایتان ااتمه پیدا کتده است.
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بیان مسئله
شائبه ای که از قسمتی از بیانیه امام امی)ی (ره در پ یتش قطع)امه  536که قبول آن را باه نوشایدن
گام زهت تشبیه کتده اند ،ممکن است ایجاد شود این است که گ)

تحمیلی با پیاتوزی گمهاوری

اسالمی ایتان ااتمه نیافته است .به همین دلیل ،پتدااتن به این امت و تبیین این شائبه بسیار ضتوری
به نظت میرسد .ب)ابتاین سسال اصلی این مقاله این است :آیا پ یتش قطع)امه  536از سوی گمهوری
اسالمی ایتان را باید پیتوزی تلقی کتد یا شکست؟

روش تحقیق
با توگه به ماهیت و ع)وان مقاله ،در بترسی آن از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده و به شایوه
کتابخانه ای و مطالعه اس)اد و فیش بتداری از آنها ااالعات الزم گمعآوری شده و ماورد تجزیاه و
تحلیل قتار گتفته است.

اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقین عبارت است از رفع ابهام و اثبات پیتوزی گمهوری اسالمی ایتان در دفاع
مقدس با پ یتش قطع)امه .536
اهداف فتعی آن هم عبارتاند از:
 تبیین ماهیت قطع)امه 536؛ -تبیین شتایال حاکم بت گ)

در زمان تصویب این قطع)امه؛

 -تبیین شتایال حاکم بت گ)

در زمان پ یتش این قطع)امه؛

 -تبیین شتایال مقطع پایانی گ)

.

روشهای خاتمه جنگها
با هت هدفی که آغاز شود ،ااتمه آن از سه وضعیت زیت اار نیست و در اول تاریخ هم به

گ)

ویژه در گ)

هایی که در قتون اایت اتفاق افتاده است ،این ساه وضاعیت باه وضاوح قابال درک

است.
 .2ااتمه گ)

وقتی اتفاق میافتد که یکی از اتفین م)ازعه بت اتف مقابل غلبه و آن را وادار باه

شکست کتده باشد ،م ل گ)

گهانی دوم.
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 .3ااتمه گ)

به شکلی است که بین دو اتف م)ازعه آتش با اعالم و بتقتار میشود و م)ازعاه

به شکل نه گ)

و نه صلح ااتمه پیدا میک)د؛ همچ)ان که در بین اعتاب و رژیم صهیونیستی

پیش آمده است.
 .2ااتمه گ)

بتاساس توافن بتمفاد یک عهدنامه یا قطع)امه انجاام میپا یتد و ااتفین م)ازعاه از

اتین یک میانجی به مخاصمه ااتمه میده)د؛ هماناور کاه در گ)ا

تحمیلای رژیام بع ای

عتاق علیه گمهوری اسالمی ایتان اتفاق افتاد.

اهداف رژیم بعثی عراق از تهاجم سراسری
رژیم بع ی عتاق باا زمی)هساازیها و آماادگی کامال قبلای (اردساتانی ، 69-65 :2266 ،در حادود
ساعت  29روز  22شهتیور  ،2253تهاگم ستاستی ااود را علیاه کشاور گمهاوری اساالمی ایاتان
آغاز و با تعداد  233فتوند هواپیمای بمب افکن 23 ،شهت از گمله :تهتان ،تبتیز ،اصفهان ،دزفاول،
همدان ،بوشهت ،کتمانشاه ،س))د  ،ارومیه و ...را مورد حمله هوایی قتار داد .همزمان ،ضمن به زیات
آتش توپخانه گتفتن شهتهای متزی و آغاز حمالت دریایی ،توسال نیتوی زمی)ی اود به اساتعداد
سه سپاه مجهز با رمز یوم التعد و با ع)وان تبلیغااتی قادسایه صادام (بهازاد و باباایی 22 :2263 ،در
تمام اول متز مشتتک  2726 -کیلومتت( -محمد حسی)ی 2232 ،و از هت محل و م)طقهای که قابل
عبور بود ،همه قواعد بین المللی را به اور آشکار نقض کتد و وارد ااک گمهوری اسالمی ایاتان
شد .اگتچه اهداف اعالمشده رژیم بع ی عتاق از تجاوز بتقآسا عبارت بودند از .2 :حاکمیات بات
روداانه اروندرود؛  .3گداسازی استان نفتایز اوزستان و  .2تضعیف م)جت به سقوب گمهاوری
اسالمی ایتان (بهزاد و بابایی 22 :2263 ،ولی آنچه از اسا)اد و همچ)این از ناوع آرایاش نظاامی و
اقدامات آن رژیم بتمی آید ،اهداف رژیم بع ای عاتاق از تجااوز آشاکار و ستاساتی فتاتات از ایان
موارد بوده است که می توان آنها را با توگه به متز مشتتک به لحاظ تجاانا ،همگاونی و شاتایال
متفاوت گغتافیایی م)طقه و نوع اقدامات گمهوری اسالمی ایتان در دفع تجاوز در سه گبهه گ)وبی
(از دهاناااه فااااو در اوزساااتان تاااا چ)گولاااه در ایاااالم باااه ااااول  969کیلاااومتت  ،گبهاااه میاااانی
(از چ)گوله در ایالم تا باویسی در کتمانشاه به اول  526کیلاومتت و گبهاه شامالی (از باویسای در
کتمانشاه تا داالمپتداغ در آذربایجان غتبی به اول  727کیلومتت  ،به شتح زیت دستهب)دی کتد.
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جدول  -1اهداف رژیم بعثی عراق از تجاوز سراسری به جمهوری اسالمی ایران به تفکیک
جبهههای سهگانه
جبهه

جبهه جنوبی از فاو تا

جبهه میانی از چنگوله تا

جبهه شمالی از باویسی تا

چنگوله474 :کیلومتر

باویسی 815 :کیلومتر

داالمپرداغ 616 :کیلومتر

 .2ک)تااتل کاماال اروناادرود و  .2تصتف شهتهای ماتزی  .2ک)تتل معاابت و محورهاای
تصتف اتمشهت و آبادان.

اهداف

(قصااات شااایتین ،نفااات

وصولی م)اان متزی.

 .3دستتسی باه ساواحل شامال

شهت ،سومار و مهتان و  .3تقویت و پشتیبانی نظامی و

غتبااای الااای ،فاااارس باااا

سااپا سااتپل زهاااب و

ماااالی از گتوهکهاااای

تصااااتف ب)ااااادر امااااام و

گیالنغااتب بااه م)ظااور

تتوریستی و ضد انقاالب

ماهشهت.

اااااوراک تبلیغاااااتی و

بتعلیه گمهوری اساالمی

 .2تصااتف م)ااابع مهاام نفاات و

آواره کااتدن مااتدم در

ایتان و زمی)هساازی باتای

گاااز بااا هاادف تضااعیف و

گهاات ایجااااد مشاااکل

تجزیه کتدستان.

نااابودی اقتصاااد گمهااوری

بتای گمهوری اساالمی  .2بتقااتاری ام)یاات و حفااظ

اسالمی ایتان

ایتان.

نقاااب حساااس و حیاااتی

 .9تصااتف اسااتان اوزسااتان و  .3تصتف عوارض حساس

کتدسااتان عااتاق و قطااع

ارتفاعات زاگتس باتای

ارتباب گمهوری اساالمی

 .5تحمیااال اراده سیاسااای باااه

ایجااد پداف)اد مطمائن و

ایتان با گتوههای معارض

گمهاوری اسااالمی ایااتان و

ایجاد یاک فضاای امان

عتاقی.

یا ستنگونی آن.

بااتای شااهتهای عااتاق .9 ،پشتیبانی از نیتوهای ااود

الحاق آن به عتاق.

به ویژه شهت بغداد.

در گبهه گ)وبی با درگیات
کاااتدن بخشااای از تاااوان
گمهوری اسالمی ایتان

متدمی ،2232 ،گزوه درسی
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نگاهی به قطعنامههای صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد
ابن ماده  52م)شور ملل متحد ،شورای ام)یت سازمان ملل متحد وظیفه دارد در صورت وقوع حمله
مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد ...بتای حفظ و اعاده صلح و ام)یت بینالمللی اقدام الزم به عمل
آورد (سبحانیفت و دیگتان . 2232:93 ،بت این اساس ،در گتیان گ)

تحمیلی رژیام بع ای عاتاق

علیه گمهوری اسالمی ایتان ،این شورا با صدور قطع)امههایی تظاهت بت این امات مینماود کاه صادور
هشت مورد قطع)امه را می توان در این راستا تلقی کتد .در این مقالاه قصاد تحلیال ماهیات موضاع
مجامع بینالم للی به ویژه شورای ام)یت سازمان ملل متحد را نداریم ،بلکه ب)ابه ضتورت بح  ،نگاه
اگمالی به محتوای قطع)امه های صادره در اصوص دفاع مقدس از سوی شورای ام)یت داریام کاه
تفاوت های محتاوایی و مااهیتی هفات ماورد قطع)اماه پایش از قطع)اماه  536و ویژگیهاای آن تاا
حدودی روشن شود.

بررسی محتوا و ماهیت قطعنامه 895
بترسی قطع)امه  536و مقایسه آن با هفت مورد قطع)اماهای کاه در ااول گ)ا

تحمیلای از ساوی

شورای ام)یت سازمان ملل متحد صادر شده بود ،نشانگت این است که این قطع)اماه از هات لحااظ باا
قطع)امههای قبلی تفاوت اساسی داشته و در مقدمه آن به مسایل زیت اشاره شده است:
 ابتاز نگتانی از شدت م)ازعه با تلفات شدید انسانی و تختیب مادی؛ ابتاز تیسف از آغاز و ادامه م)ازعه؛ ابتاز تیسف از بمباران متاکز صتفاً مسکونی و غیتنظامی؛ ابتاز تیسف از حمالت به کشتیهای بیاتف و هواپیماهای کشوری؛ ابتاز تیسف از نقض قوانین بینالمللی انساندوستانه ....بهویژه کاربتد سالحهای شیمیایی؛ ابتاز نگتانی عمین از احتمال گستتش بیشتت م)ازعه؛ -تصمیم به ااتمه دادن به تمام اقدامات نظامی بین ایتان و عتاق؛
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جدول  –2نگاهی اجمالی به قطعنامههای صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در
طول هشت سال تجاوز رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران
ردیف

شماره قطعنامه

تاریخ صدور

2

963

53/26/27

3

529

72/29/32

2

533

72/26/23

9

592

73/26/23

5

553

73/22/22

7

563

79/23/25

6

566

75/26/23

6

536

77/29/36

چکیده محتوای قطعنامهها

ذکت وضعیت به گای لفظ گ)

یا تجاوز ،عدم بیان نقض تمامیات

ارضی ایتان ،عدم پیش)هاد آتش با ،عدم الازام متجااوز باه تاتک
زمینهای اشغالی
ذکت لفظ وضعیت ،عدم ذکت متجاوز و آغازک))ده گ)

 ،اواستار

آتش با و عقب نشی)ی به متزهای بینالمللای ،تعیاین گاتوه نااظت
سازمان ملل متحد بتای نظارت بت آتش با
اواستار آتاش باا فاوری و ااتماه هماه عملیاات نظاامی ،عقاب
نشی)ی به متزها
تقاضا از دبیتکل بتای کوشاشهای میانجیگتاناه ،اواساتار توقاف
فوری عملیات نظامی علیه هادفهای غیات نظاامی ،تیکیاد بات حان
کشتی رانی و بازرگانی آزاد در آبهای بینالمللی
احتتام به کشتیرانی آزاد ،تیکیاد بات کشاتیرانای آزاد کشاورهای
ساااحلی ،محکااوم کااتدن حملااه بااه کشااتیها در مساایت کویاات و
عتبستان
ابتاز تیسف نسبت به اعمال نخستی)ی که باعا

آغااز نازاع شاده و

تیسف نسبت به تاداوم آن ،اباتاز تیساف نسابت باه تشادید نازاع و
حمله به کشتیها و هواپیماهای غیت نظامی ،اباتاز تیساف نسابت باه
اسااتفاده از سااالحهای شاایمیایی ،دراواساات آتااش بااا و توقااف
هتگونه عملیات نظامی ،بازگشت به متزها ،اتح کتدن تبادل استا
بسیار کوتاه بود ،صورت توصیهای و ارشادی داشت ،عدم اساتفاده
از لفظ گ)

و نزاع

توضیحات این قطع)امه در ادامه مقاله بیان شده است

اسماعیل م)صوری الریجانی ،آش)ایی با دفاع مقدس( 2266 ،بتگتفته

 معتقد شدن به ای)که باید یک راهحل گاامع ،عادالناه ،شاتافتم)دانه و پایادار باین ایاتان وعتاق به دست آید؛
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 یادآوری مفاد م)شور ملل متحد ،به ویاژه تعهاد هماه دولتهاای عضاو باه حال ااتالفااتبینالمللی اود از راههای مسالمتآمیز؛
 پتهیز از به مخااته افتادن صلح و ام)یت بینالمللی و عدالت؛ حکم بت حادث شدن نقض صلح در م)ازعه بین ایتان و عتاق (پژوهشاگاه علاوم و معاارفدفاع مقدس. 2266 ،
بعد از قید مسایل ذکتشده در مقدمه قطع)امه  ،536ده ب)د اصلی در آن آمده که مفااهیم زیات
در آنها مطتح شده است:
بند اول :رعایت آتش با فوری ،ااتماه دادن باه تماام عملیاات نظاامی در زماین ،دریاا و هاوا،
بازگتداندن بدون درن

تمام نیتوها به متزهای ش)ااتهشده بینالمللی.

بند دوم :دراواست از دبیتکل بتای .2 :اعزام یک تیم ناظت به م)ظور بترسی ،تییید و نظاارت بات
آتش با؛  .3اتخاذ تدابیت الزم از اتین مشورت با اتفین درگیت و  .2ارائه گزارش به
شورای ام)یت.
بند سوم :دراواست مصتانه بتای آزادی اسیتان گ)گی و بازگشتن آنها به کشور اود.
بند چهارم :دراواست از دو کشور بتای همکاری با دبیتکل در اگتای قطع)امه و در تالشهاای
میانجیگتانه بتای حصول یک راهحل گامع ،عادالناه و شاتافتم)دانه ماورد قباول دو
اتف در اصوص تمام موضوعات موگود ،م)طبان باا اصاول م)ادر در م)شاور ملال
متحد.
بند پنجم :دراواست از تمام کشورها بتای مبا ول داشاتن حاداک ت اویشاتنداری؛ و احتاتاز از
هتگونه اقدامی که ممکن است به تشدید یا گستتش بیشتت م)ازعه م)جت شاود و ااقادام
بتای] سهولت اگتای قطع)امه.
بند ششم :دراواست از دبیتکل بتای تفویض ااتیار به هییتی بی ااتف باهم)ظور تحقیان دربااره
مسئولیت م)ازعه ،از اتین مشورت با ایتان و عتاق و ارائه گزارش به شورای ام)یت در
استع وقت.
بند هفتم :دراواست از دبیتکال باتای تعیاین گتوهای از کارش)اساان باه م)ظاور مطالعاه دربااره
موضوع بازسازی و گزارش به شورای ام)یت ،تصدین ابعاد اساارات وارده در ااالل
م)ازعه و نیاز به تالشهای بازسازی.
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بند هشتم :دراواست از دبیتکل بتای مورد مطالعه قتار دادن راههای افازایش ام)یات و ثباات در
م)طقه از اتین مشورت با ایتان و عتاق و سایت م)طقه.
بند نهم :دراواست از دبیتکال مب)ای بات در گتیاان ماداوم قاتار دادن شاورای ام)یات از اگاتای
قطع)امه.
بند دهم :تصمیم شورای ام)یت مب)ی بت تشکیل گلسات بیشاتت باتای تضامین اگاتای قطع)اماه در
صورت ضتورت.
همچ)ین از نکات قابل توگه در تصویب این قطع)امه این است که پ) ،عضاو دائمای شاورای
ام)یت ،درآن وحدت نظت داشتهاند (دفتت حقوقی وزارت امور اارگه. 2272 ،
چ)انکه از موارد بیانشده معلوم می شود ،این قطع)امه حالت توصیه و ارشادی نداشاته ،بلکاه
آمتانه و دستوری بوده است .البته اشکاالتی هم داشت ،از گمله ای)که با ایتان مشورت نشاده باود.
ابهام هایی نیز داشت ،م ل :عدم صتاحت در تعیین متجاوز ،عدم یادآوری عامل ناقض حقاوق بشات
در حمله به م)اان مسکونی غیتنظامی،کشتیها و استفادهک))ده از عوامل شیمیایی (پژوهشگاه علوم
و معارف دفاع مقدس. 2232 ،
با توگه به مسایل گفتهشده ،دالیلی موگب شد که این قطع)امه با این ماهیت و محتاوا صاادر
شود که غالب اواستههای بت حن گمهوری اسالمی ایتان را تیمین میکتد و تاا آن زماان ،مجاامع
بینالمللی ،به ویژه شورای ام)یت نسبت به آن بیتوگه بودند .ایان دالیال را بایاد در گبهاهها و در
شتایال و موقعیت بتتت نظامی گستوگو کتد که بتای رزم)دگان اساالم باه ویاژه بعاد از عملیاات
والفجت  6و کتبالی  5به وگود آمده بود.

شرایط زمانی تصویب و صدور قطعنامه 895
بعد از عملیات بیتالمقدس و آزادسازی بخش اعظم م)ااان اشاغالی کاه در ماههاای اولیاه بعاد از
تهاگم ستاستی عتاق در اشغال ارتش بع

عاتاق باود ،گمهاوری اساالمی ایاتان ب)اا باه دالیال و
در داال ااک عتاق گتفت:

مقاصدی از گمله موارد زیت تصمیم به ادامه گ)

 .2باقی ماندن بخشی از م)اان متزی و بعضی از ارتفاعات در اشغال عتاق؛
 .3قتار داشتن آبادان و اتمشهت در دید و تیترس دشمن؛
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 .2عدم پ یتش معاهده  2365الجزایتتوسال صدام؛
 .9نبود پیش)هاد مشخص و قانعک))ده بتای صلح؛
 .5بیتوگّهی به اواستههای بت حن گمهوری اسالمی ایاتان در مشاخص کاتدن متجااوز و
تعیین تکلیف غتامت گ)گی؛
 .7ت)بیه متجاوز و آغازک))ده گ)
 .6رهایی از وضعیت نه گ)

؛

نه صلح؛

 .6رسیدن به یک صلح پایدار و شتافتم)دانه؛
 .3گلوگیتی از بازسازی ارتش عتاق و ممانعت از تجاوز مجدد به گمهوری اسالمی ایاتان
به دلیل عدم اعتماد به رفتار صدام؛
 .22داشتن بتتتی نظامی ایتان در آن شتایال و حمایت همهگانبه متدم از رزم)دگان؛
 .22نیاز به داشتن مواضع دفاعی م)اسب ومطمئن دراطوب دفاعی بتای رزم)دگان اسالم.
گمهوری ا سالمی ایتان با اتخاذ راهبتد تعقیب متجاوز که با تیسی به راهبتد امام امی)ای(ره
مب)ی بت نبتد تا سقوب صدام و حزب بع

(بابایی 22 :2232 ،حاصل شاد ،اقادام باه عملیاتهاای

متعددی نمود و بتتتی نظامی اود را حتی در داال ااک عتاق همچ)ان حفظ و به وضوح ثابات
کتد .او و عظمت این پیتوزیها را میتوان در دو عملیات والفجت  6و کتبالی  5مشاهده کتد:
 .2درعملیات والفجت  6در بهمن ماه  2279و پیتوزیهاا وموفقیتهاای بهدساتآمده ازآن باا
تصتف ب)در فاو و پیش روی به سمت ام القصت و قطع ارتباب عتاق با دریا و ت بیت م)ااان تصاتفی
در بتابت پاتکهای س)گین و وحشت)اک عتاق بعد از  65روز نبتد دالورانه ،موازنه نظامی گ)ا

را

کامالً تحت تیثیت قاتار داد .آثاار ایان پیتوزیهاا شاوک بسایار بزرگای بات حامیاان صادام و نظاام
بین المللی وارد کتد و ااتالل قابل توگهی را در تعادل ام)یتی ،سیاسی و نظامی ذه)یت دنیا به وگود
آورد؛ به اوری که بعد از  25روز از آغاز این عملیات ،شورای ام)یت اقدام باه تصاویب و صادور
قطع)امه  563کتده ،بتای اولینبار از لفظ م)ازعه استفاده میک)اد؛ نسابت باه اساتفاده از ساالحهای
شیمیایی ابتاز تیسف میک)د ،البته بدون ای)که از عامل این مسائل نام ببتد و همچ)ین از تباادل اساتا
حتف به میان میآورد و باز بعد از حدود  6ماه با صدور قطع)امه  566بت اگتای آن تیکیاد میک)اد
(والیتی. 2267 ،
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 .3عملیات کتبالی  5در نیمه دوم دی ماه  2275از محور شلمچه و م)طقه شاتق بصاته -کاه
محور مواصالتی و کلید فتح بصته تلقی میشد -و گ شتن از اناواع مختلاف اساتحکامات دفااعی
عتاق ،بتتتی بالم)ازعه نظامی ایتان را به گهانیان ثابات و فشاار سیاسای ساختی را بات دشامن وارد
کتد .در این عملیات ،پیتوزی ایتان و ییس و ناامیدی در اردوی استکبار و عوامل آن مب)ی بت ای)که
رژیم بع ی صدام در مقابله با گمهوری اساالمی ایاتان ناکاام شاده اسات ،کاامالً نمایاان شاد .لا ا
چالشهای انجامگتفته بعد از این عملیات ،شورای ام)یات را بات آن داشات تاا باا صادور قطع)اماه
گدید ،نشان بدهد که به اواستههای بت حن گمهوری اساالمی ایاتان توگاه بیشاتتی دارد .لا ا در
تاریخ  2277/9/36قطع)امه  536را تصویب و صادر کتد.
به این تتتیب مالحظه میشود که صادور قطع)اماه  536در او پیتوزیهاای نظاامی ایاتان و
فشارهای سیاسی بت رژیم بع ی عتاق صادر شد و عمده اواستههای گمهوری اسالمی ایاتان در آن
مورد توگه قتار گتفت و می توانست مب)ای م)اسبی بتای ااتمه گ)

واقع شاود .باه هماین دلیال،

بتاالف همه قطع)امههای قبلی که بعاد از صادور ،از ساوی گمهاوری اساالمی ایاتان رد میشاد،
نسبت به این قطع)امه به صتاحت موضعی اعالم نشد .این امت حاکی از آن است که ایان قطع)اماه از
سااوی مساائولین گمهااوری اسااالمی ایااتان نیااز بهتااتین و م)اساابتتین قطع)امااه تلقاای شااده اساات
(م)صوری الریجانی. 2266 ،
ب)ابتاین با توگه به ماهیت این قطع)امه و قدرت بتتت نظامی و سیاسی گمهوری اسالمی ایاتان
در زمان صدور آن ،میتوان آن را نوعی پیتوزی در گ)

به حساب آورد.

شرایط زمانی پذیرش قطعنامه 895
بازاوانی شتایال زمانی پ یتش قطع)امه  ،536حاکی از تیثت و اااتههای ناگواری بتای گمهاوری
اسال می ایتان ،رزم)دگان اسالم و به ویژه بتای امام امی)ای(ره باود کاه آن بزرگاوار قباول آن را
کش)ده تت از زهت تلقی کتدند و بتای رضای ادا آن گتعاه را نوشایدند و در عاین حاال ،پا یتش
قطع)امه را به مصلحت نظام گمهوری اسالمی ایتان تشخیص دادند (امام امی)ی(ره .
بت این اساس ،با ید شتایال زمانی و وضعیت حاکم بات دو کشاور درگیات در گ)ا

را دیاد و

بترسی کتد که چه عواملی باع پ یتش این قطع)امه بتای گمهوری اسالمی ایتان شد و تلخی آن
در چه چیزی بوده است.
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ل ا با تشتیح و تبیین آن شتایال میتوان پاسخ م)اسبی بتای این پتسشها بهدست آورد .تالش ایتان
به م)ظور کسب پیتوزیهای نظامی بتای تضمین اواستههای به حن اود یع)ی محکوم شدن عتاق
به ع)وان متجاوز و پتداات غتامت گ)گی به ایاتان و تحمیال آن باه عاتاق و حامیاان م)طقاهای و
فتام)طقه ای آن و در دیگت سو ،فعالیت گستتده و وسیع بتای گلوگیتی از پیتوزی سیاسای و قاااع
گمه وری اسالمی ایتان بت پایه بتتتی نظامی در سال آاات گ)ا
موازنه گ)

 ،باه ویاژه از نیماه دوم ساال ،77

را به نفع عتاق تغییت دادکه دالیل و مصادین آن را به شتح زیت میتوان بیان کتد:

 .2فشااارهای ساا)گین ،گوناااگون و همااهگانبااهای باات گمهااوری اسااالمی ایااتان وارد شااد و
حمایتهای چ)دین ساله استکبار گهانی و نظام بینالملل از عتاق در آستانه به نتیجاه رسایدن قاتار
گتفت؛ بهاوری که ارسال مستمت تجهیزات اعم از سالحهای سبک و س)گین ،تجهیزات راهبتدی
و تسلیحات نظامی ،انتقاال ف)ااوری پیشاتفته و مشاارکت دولتهاای غتبای در سااات ساالحهای
کشتارگمعی و کمکها ی مالی فتاوان کشورهای حوزه الی ،فارس به ویژه عتبستان و کویت باه
عتاق ،ارتش رژیم بع ی را در حالت تبدیل شدن به قدرت فتام)طقهای قتار داد که آمار گدول (2
مصداقی بتای این امت میتواند باشد.
پژوهشکده تحقیقات اسالمی در کتاب عوامل مع)وی و فته)گی دفاع مقدس ،به نقل از یاک
نشتیه اارگی ،موازنه نظامی ایتان و عتاق را در سال پایانی گ)

گدول ( 9بیان کتده است.

جدول  -3آمار مقایسهای از توان نظامی رژیم بعثی عراق در آغاز تجاوز سراسری و در مرحله
پایانی آن به همراه میزان تلفات آن رژیم در طول جنگ
موجودی در آغاز جنگ

خسارت وارده در  5سال

موجودی در پایان جنگ

هواپیما

222

326

722

هلی کوپتت

62

32

235

زرهی

2522

6272

7322

توپخانه

322

375

2322

پتس)ل زمی)ی

323222

922222

766222

یگان (زمی)ی

 23لشکت

-

 56لشکت

حسن دری ،متکز مطالعات گ)

 ،کارنامه نبتدهای زمی)ی255 :2262 ،
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جدول  –4موازنه نظامی ایران و عراق در سال پایانی
ایران

عراق

ارتش (نیتوی نظامی

755222

622222

تانک

2252

6222

توپخانه

722

5722

هواپیما

922

522

بالگتد

222

322

کشتی

32

29

تقیزاده اکبتی و دیگتان92 :2266 ،

آقای محمد درودیان ،از محققان دفاع مقدس ،هم در کتاب سیتی در گ)ا

ایاتان و عاتاق

(آغاز تا پایان  ،ضمن تیکید بت قوت گتفتن توان نظامی عتاق مینویسد :ارتش عتاق در سال ششم
گ)

 ،تعدادی لشکت به تعداد لشکتهای اود افزود و نیتوهای پیاده اود را باه  552گاتدان ارتقاا

داد و در پایان گ)

حدود  5222تانک 9522 ،نفتبات زرهای 5522 ،تاو آالت توپخاناهای932 ،

بالگتد 632 ،هواپیمای گ)گی و  222موشک زمین باه زماین اساکاد در ااتیاار داشات (درودیاان،
 226 :2267و . 322
 .3بتاورداری عتاق از ااالعات ماهوارهای و گاسوسی غتب در تجزیه و تحلیل توان قاوای
نظامی ایتان ،قدرت فتماندهی ارتش عتاق را افزایش داد .اعمال رهبتی مستبدانه صدام و بتداشتن
هتگونه مقاومت ،تسلیح ابقات مختلف متدم و قتار دادن آنها در سازمانهای ارتش ،توان نیاتوی
انسانی آن را باال بتده و بتای به دست گتفتن ابتکار در صح)ه گ)

کامالً آمادگی پیدا کتده بود.

 .2ارتش عتاق کامالً تقویت شد و تهاگمات گدید آن بسیار تهدیدک))ده باه نظات میرساید،
بهویژه ای)که در سال  2277باتای گمهاوری اساالمی ایاتان هام امکاان انجاام عملیاات در ردیاف
عملیاتهای گستتده سالهای قبلی به وگاود نیاماده باود و باتای ارتاش صادام فتصات بازساازی
م)اسبی فتاهم شده و با توسعه کمی و کیفی ارتش بع ی در بعد تجهیازات و نیاتوی انساانی تاوازن
نظامی به نفع عتاق تغییت پیدا کتده بود ،به اوری که همه م)اان و مواضعی که در اول چ)اد ساال
39

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

در ااک عتاق به تصتف ایتان درآمده بود ،در عتض حادود ساه مااه اول ساال  2276باه ارتاش
عتاق واگ ار شد (رضایی. 2266 ،
 .9فشارهای س)گین و تهدیدک))دهای بت گمهوری اسالمی ایتان وارد شد .تشدید تحاتیمهاا؛
مسدود شدن هتگونه معامله آزاد تجهیزات مورد نیاز؛ به حداقل رسیدن درآمدهای نفتی به ااوری
که در تاریخ  76/22/33سکوی نفتی سلمان و نصت در الی ،فارس توساال ساه نااو گ)گای امتیکاا
م)هدم شد (سازمان فته)گی و ه)تی شهتداری 323 :2232 ،و شتایال حادی بتای بارگیتی نفت از
گزیته اارک و فتوش آن به وگود آمد به اوری که صدور نفت از  2/7میلیون بشکه در روز باه
 722هزار رسید (متاد پیتی و شتبتی 299 :2232 ،و شدت یاافتن و عل)ای شادن موضاعگیتیهای
اصمانه و اقدامهای عملی و تالشهای دیپلماتیک در سطوح و حوزههای مختلف علیه گمهاوری
اسالمی ایتان شکلگیتی نوعی اگماع گهانی علیه ایتان را نیاز فاتاهم آورد؛ بهاوریکاه هتگوناه
اقدام سیاسی ،اقتصادی و نظامی را علیاه گمهاوری اساالمی ایاتان در افکاار عماومی موگاه گلاوه
میداد که از آن گمله میتوان به کشتار حجا ایتانی ،بمباران شیمیایی ستدشت و حلبچه و حملاه
موشکی امتیکا به هواپیمای مسافتبتی ایتان اشاره کتد که هیچگوناه واکا)ش درااوری از ساوی
مجامع بینالمللی به دنبال نداشت (هاشمی رفس)جانی . 2266 ،شادت تهدیدک))اده باودن حماالت
عتاق علیه ایتان به حدی رسیده بود که حتی ب)ابه گفتاه ستلشاکت عتاقای وفیان الساامتایی« ،ااتح
حمله شیمیایی به شهت تهتان ،پایتخت ایتان ،نیز تهیه شده بود» (السامتایی. 263 :2232 ،
در چ)ین شتایال و وضعیتی نظت گمعی نظام را به پ یتش قطع)اماه  - 536کاه در او بتتاتی
گمهوری اسالمی ایتان به تصویب رسیده بود -اباه اماام رسااندند] رساانده و اماام امی)ای(ره باا
تصمیم قااع و ناگهانی در تاریخ  76/9/36آن را پ یتفت و با اعالم آن ،شتایال و اوضاع بینالمللی
را که به دلیل عدم پ یتش قطع)امههای شورای ام)یت و تحت تبلیغات گانبدارانه استکباری ،ایتان
را گ)

الب معتفی میکتدند ،به نفع ایتان تغییت داد و بار دیگت ابتکار عمل بهدست ایتان افتاد.
با این توضیح معلوم می شود اگتچه گمهوری اسالمی ایتان در شاتایطی کاه موازناه باه نفاع

عتاق بود ،قطع)امه  536را پ یتفت ،ولی با توگه به تصویب آن در شتایال کاامالً قاوت گمهاوری
اسالمی ایتان و تغییت شتایال بینالمللای باه نفاع ایاتان بعاد از پا یتش آن ،نمیتاوان ایان اقادام را
شکست بتای ایتان محسوب کتد .همچ)ان که حوادث و اتفاقات پیشآمده بعد از پ یتش قطع)امه
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 536نیز این مطلب را کامالً مورد تییید قتار داده است؛ به اوری که فتماندهان عالی گ)ا

عاتاق

هاام ،بااه رغاام ابااتاز تیسااف ،پاا یتش آن را از سااوی ایااتان عاقالنااه و بااه موقااع تلقاای کتدنااد
(وودز و دیگتان. 253 :2232 ،

حوادث بعد از پذیرش قطعنامه 895
بعد از پ یتش قطع)امه از سوی ایتان که موافقت آن اای ناماهای رسامی توساال رئیاگمهاور باه
دبیتکاال سااازمان ملاال متحااد اعااالم شااد و در حااالی کااه در مجااامع گهااانی بااتای ااتمااه گ)ا
امیدواریهای زیادی به وگ ود آمده بود ،رژیم بع ی عتاق که کامالً غاافلگیت شاده باود و پا یتش
قطع)امه  536را در آن شتایال کامالً به ضتر اهداف اود میدید ،با اقادامات بهانهگویاناه از گملاه
مکاتبه با دبیتکل و ارائه پیش)هادهایی که عمالً ناقض ب)دهای قطع)امه بود ،شتوع باه کارشاک)ی در
مقابل دعوت دبیتکل سازمان بتای آغاز م اکتات سهگانبه کتد و بتای تهاگم ستاستی مجادد باه
ایتان زمی)هچی)ی کتد و با آمادگی که قبالً فتاهم کتده بود ،در تاریخ  2276/9/22یع)ی حدود ساه
روز بعد از پ یتش قطع)امه از سوی ایتان ،تهاگم ستاستی مجددی را در ستاست متزهای مشاتتک
شتوع کتد و مجدداً در گ)وب و نیز غتب از متزها عباور کاتد؛ ولای باا مقاومات دالوراناه ملات
مسلمان و مجاهدت رزم)دگان اسالم روبهرو شد کاه باا شاتایال باه وگودآماده روحیاهای قاوی و
فوق العاده پیدا کتده بودند و با حضور گستتده بسیجیان در گبهه کمبود گباتان شاده و یگانهاای
رزم کامالً تقویت شده بودند .بدین تتتیب ،نیتوهای بع ی بعد از  39ساعت مجبور به عقبنشی)ی تا
متزهای بین المللی شدند .همچ)ین حمله م بوحانه م)افقین که با حمایت ارتش صدام و ابن بتناماه
پیشبی)ی شده ،از متز استوی گ شت)د و بعاد از عباور از قصات شایتین و ساتپل ذهااب ،در ت)گاه
چهاارزبت زمین گیات شاادند ،باا انجاام دادن عملیااات متصااد توساال رزم)اادگان اساالم باا شکساات
مواگه شد.
به این تتتیب مالحظه میشود اقدامات صدام و حاوادث پیشآماده بعاد از پا یتش قطع)اماه
 536هم که با هدف دستیابی به موضع بتتت در م اکتات از اتین اشغال کتدن م)ااقی از ساتزمین
گمهوری اسالمی ایتان از گمله اشغال مجدد اتمشهت انجام گتفت ،کامالً با شکست مواگاه شاد.
ب)ابتاین میتوان گفت که در دفاع مقدس ،رژیم صدام دوبار متحمل شکست شد (رضایی2266 ،
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و این اود حاکی از پیتوزی کامل گمهوری اسالمی ایتان در گ)

تحمیلی است.

ت.متوری هتچ)دکوتاه بت بتای از بیانات امام امی)ی (ره به ع)وان رهبات انقاالب اساالمی،
ولی فقیه ،فتمانده گ)

و پ یتنده این قطع)امه مبین این مسئله است که پ یتش این قطع)اماه ااود

پیتوزی بوده است .بتای نمونه فتازهایی از این بیانات ارزشم)د ذکت میشود:
 -ما در گ)

بتای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکتد اود نیستیم.

 هت روز ما در گ) -ما انقالبمان را در گ)

بتکتی داشتهایم که در همه صح)هها از آن بهته گستهایم.
به گهان صادر نمودهایم.

 -ما در گ)

پتده از چهته تزویت گهاناواران ک)ار زدهایم.

 -ما در گ)

دوستان و دشم)انمان را ش)ااتهایم.

 -ما در گ)

ابهت دو ابت قدرت غتب و شتق را شکستیم.

 -ما در گ)

ریشههای انقالب پتبار اسالمیمان را محکم کتدیم.

 -ما در گ)

حا بتادری و واندوستی را در نهاد یکایک متدم بارور کتدیم.

راستی مگت فتاموش کتدهایم که ماا باتای ادای تکلیاف گ)گیادهایم و نتیجاه فاتع آن باوده
است؟ (سپاه پاسداران ،نقل از صحیفه نور ،گلد . 233 :32،2262
نگاهی گ را به دستاوردهای دفاع مقدس هم این امت را تییید میک)د کاه گمهاوری اساالمی
ایتان در این گ)

کامالً پیتوز بوده است و ای)که:

 .2رژیم بع ی عتاق به هیچ یک از اهداف اود از تهاگم ستاستی نتسید؛
 .3تمام م)اان اشغالی از متجاوز پا گتفته شد و هیچ نقطهای از کشور گمهاوری اساالمی
ایتان در اشغال عتاق باقی نماند؛
 .2مفاد عهدنامه  2365الجزایت مجددا تییید شد و مب)ای متز آبی ایتان و عتاق در اروندرود
قتار گتفت؛
 .9رژیم بع ی عتاق به ع)وان متجاوز و آغازک))ده گ)

معتفی و عاتاق ملازم باه پتدااات

غتامت گ)گی به ایتان شد؛
 .5استقالل گمهوری اسالمی ایتان حفظ و متزهای بینالمللی آن ت بیت شد؛
 .7گمهوری اسالمی ایتان از موضع قدرت وارد م اکته شد.
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این نکته نیز باید گفته شود که با توگه به بیانات امام امی)ای (ره  ،انتظاار ایشاان ااتماه گ)ا
سقوب صدام و حزب بع

باا

و باالتت از آن بود ،ولی با روش دیگتی یع)ی بتاساس یک توافنناماه و

قتارداد به پایان رسید و این امت بتای ایشان ناگوار مینمود .البته باید همه بیانات امام امی)ی(ره در
این اصوص در ک)ار همدیگت نگتیسته شود تا واقعیت این امت روشانتت گاتدد .عاالوه بات بیاناات
ایشان بتای پ یتش قطع)امه  536که حاکی از پیتوزی گمهاوری اساالمی ایاتان در گ)ا

اسات،

فتمایش آن بزرگوار درباره شتایال صلح هم مبین انتظار ایشان اسات کاه باا پا یتش ایان قطع)اماه
عملی شد« .ایتان میگوید تا از اانه ما بیتون نتوید و تا گتمهایی که کتدهاید معلوم نشود که شما
مجتم هستید و تا ضترهایی که به ایتان زدهاید گبتان نشود و حکم باه گباتان نشاود ،صالح مع)ای
ندارد (صحیفه نور ،گلد .» 67 :27
فتازی از بیانات مقام معظم رهبتی در تاریخ  2263/26/27هم باز شاهد زناده و دلیال بسایار
محکمی بت این مسئله می تواند باشد کاه در دیادار باا متولیاان فته)ا

و ه)ات دفااع مقادس ایاتاد

فتمودهاند:
« ما در این ماگتاى هشت ساله ،یک پیتوزى مطلن به دست آوردیم .ما کاه گ)ا

را شاتوع

نکتده بودیم که بگوییم فالن گا را مىاواستیم بگیتیم ،نتوانستیم ،پا ناکام شادیم ،قضایه
این نبود .قضیه این بود که دشم)ى به ما حمله کتده بود و مىاواست بخشى از ااک ماا را
بگیتد .همه دنیا هم به او کمک کتدند ،ما هم متدانه ایستادیم ،ناکام شد و بی)ىاش به ااک
مالیده شد و بتگشت .پیتوزى از این باالتت؟»

جمعبندی و نتیجهگیری
بترسی و تحلیل شتایال سه مقطع زمانی یع)ی زمان صادور قطع)اماه  536از ساوی شاورای ام)یات،
محتوای آن و زمان پ یتش قطع)امه  536توسال گمهوری اسالمی ایاتان کاه ب)اباه مصالحت انجاام
گتفت و حوادث بعد از پ یتش آن در تهاگم ستاستی دوبااره صادام باه ایاتان و دفااع شاجاعانه
رزم)دگان اسالم و وادار کتدن مجدد متجاوزان به عقبنشای)ی و گاتفتن هتگوناه ابتکاار عمال از
دشمن ،گای هیچگونه تتدیدی باقی نمیگ ارد که گمهوری اسالمی ایتان گ)

تحمیلای عاتاق

علیه ایتان را با پیتوزی کامل به پایان بتده است و چ)انچه کالم امام امی)ی(ره در پیامشاان حمال
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بت شکست تلقی شود ،م)طقی و م)طبان باا واقعیات نیسات .همچ)اان کاه ماتور بعضای از بیاناات و
پیامهای امام امی)ی(ره در فاصله زمانی بعد از پ یتش قطع)امه  536تا آات عمت شتیف ایشان هام
میتواند دلیلی بت این مسئله باشد.
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چکیده
پدیده گ)

در کلیه م)ابع ،اشاره به م)ازعه مسلحانه دارد و با پیشتفت تک)ولوژی شیوههای گ)

تفاوتی که دفاع مقدس با سایت گ)

نیز تغییت کتده است.

ها داشت در انتخاب شیوهها و تاکتیک م)حصتبهفتد است .مسثتتتین تاکتیک در

صح)ه نبتد نیز استفاده از تک شبانه است .این پژوهش با ع)وان «نقش عملیات شبانه در پیتوزی عملیاتهای هشت
سال دفاع مقدس و کارکتد آن در گ)

با آمتیکا» مورد توگه محقن قتار گتفته است .سسال اصلی عبارت است از

«تکهای شبانه چه تیثیتی در پیتوزی عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس داشته است؟» .این تحقین بهلحاظ هدف
کاربتدی و روش تحقین توصیفی ،تحلیلی و پیمایشی است .در بخش گتدآوری ااالعات درباره هشت سال دفاع
مقدس و تک شبانه ،با استفاده از روش کتابخانه ای و متاگعه به اس)اد و مدارک موگود در حد مقدور تالش شده
است ااالعات مورد نیاز گتدآوری و تحلیل محتوا شود .نتای ،حاصل نشان داده که تک شبانه توانسته با محدود کتدن
تواناییهای رزمی ،توپخانه ای و زرهی دشمن و نفت و تجهیزات انسانی کارامد ،اود را گایگزین تک روزانه ک)د ،در
واقع تک شبانه میتواند در شتایال نامتقارن گایگزین تک روزانه شود.
کلیدواژهها :تک شبانه ،دفاع مقدس ،عملیات ،تاکتیک.

 -2استادیار دانشگاه گامع امام حسین(ع .
 -3پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
 -2کارش)اس ارشد مدیتیت امور دفاعی.

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

مقدمه
کشمکشها و چالشهای غتب با اسالم پا از حوادث  22سپتامبت  3222وارد فاز گدیادی شاد و
اسالم بهع)وان اطتناکتتین و بزرگتتین دشمن غتب از م)ظت ستان نومحافظهکار کاخ سفید باه
افکار عمومی آمتیکا و غتب معتفی شد.
س)د راهبتد ام)یت ملی قتن بیست و یکم ایاالت متحده ،ااورمیانه را بهع)وان پایگااه اصالی نشاانه
رفته و با اتخاذ راهباتد گ)ا

پایشدساتانه ،درصادد تغییات و دگتگاونساازی سیاسای ،فته)گای،

اقتصادی و حت ی گغتافیایی است .هدف اصلی آمتیکا از اتح موسوم به ااورمیانه بازرگ ،عاالوه
بت واژگونسازی تعدادی از دولتهای ناهمسان با سیاستهای م)طقهای این کشور ،سلطه بت م)طقه
مهم و استتاتژیک ااورمیانه است .بت پایه این راهبتد و به بهانههای واهی مان)د مبارزه با تتوریسام،
از بین بتدن سالحهای کشتار گمعی و تتوی ،دموکتاسی در م)طقه ،افغانستان و عتاق اشغال شدند.
اما پا از حدود چ)اد ساال از حضاور اساارتباار آمتیکاا در م)طقاه ،باهزعام استتاتژیساتهای
آمتیکایی و صاحبنظتان گهان و همچ)ین ظواهت ماگتا ،بازناده اصالی ایان لشکتکشای عظایم و
پتهزی)ه مالی و انسانی ،آمتیکاییها هست)د؛ ب)ابتاین بتای ک)تتل چیزی که با ع)وان بیداری اسالمی
درصدد گلوگیتی از گساتتش آن هسات)د و محاور آن را گمهاوری اساالمی ایاتان مایدان)اد ،در
بیثباتسازی داالی ،ایجاد تقابل بین شیعه و س)ی ،روی آوردن به ائتالفهای گدید از کشورهای
عتب و میانه رو هست)د و حتّی تهدید نظامی علیه ایتان را از مهمتتین محورهای اود قتار دادهاند.
در آن سوی قضیه بت تارک کارنامه گمهاوری اساالمی در ااول هشات ساال دفااع مقادس
عملیاتهای متعددی میدراشد که هت کدام به ت)هایی بتای افتخار یک ملت کافی است .آنچه در
په)ه و س)اریوی این عملیاتها میدراشد استفاده از تاکتیک تک شبانه است که بادون اغاتاق در
موفقیت همه آنها نقش اساسی داشته است .با توگاه باه ایان مهام و تجتباه گتانقادری کاه ای)اک
بهع)وان یک میتاث پت ارزش در ااتیار نیتوهای مسالح گمهاوری اساالمی اسات ،مایتاوان از آن
بهع)وان یک تاکتیک و روش گ)گی علیه آمتیکا در بتاورد احتمالی ما بین گمهاوری اساالمی و
آمتیکا استفاده کتد .ل ا بتماست که با تحقین و تفحّاص و باهروز کاتدن شایوههای تاک شابانه و
تغییتاتی که باید در استفاده از آن لحاظ کتد ،از آن بهع)وان یک حتباه و روش غیتمتصاور باتای
آمتیکاییها ،علیه آنها استفاده ک)یم.
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بیان مسئله
رزم)دگان دوران دفاع مقدس ،به علال مختلاف از گملاه تحتیمهاا از گاناب اساتکبار و در نتیجاه
نداشتن ابزار الزم بتای گ)

تمامعیار و بهکارگیتی توان هوایی و توپخانهای و زرهی و همچ)این

بتای دستیابی به غافلگیتی به م)ظور حا ف بتتتیهاای ساهگاناه عاتاق از گتدوناه تاوان رزم ایان
کشور ،تک شبانه را در دستور کار اود قتار دادند و از این تاکتیک تقتیباً در تماامی عملیااتهاا
استفاده کتدند.
ایتان اسالمی در اول دوران دفاع مقدس عملیاتهای متعددی بتای بازپاگیتی زمینهاای
اشغال شده ،دفع متجاوز و ت)بیه رژیم بع

عتاق انجام داد .در تمامی این عملیاتها یکی از ع)اصات

مهم «انتخاب زمان آغاز عملیات» بوده است که از عوامل کلیدی در موفقیات یاا ناکاامی عملیاات
بهشمار میآید .به همین م)ظور در اول دوران دفاع مقدس فتماندهان و مسسالن گ)

به این متغیت

اصلی یع)ی «آغاز عملیات در زماان م)اساب» توگاه و آن را مادنظت داشاتهاناد و باهع)وان یکای از
مسلفههای قدرتسازی صح)ه گ)
از سوی دیگت ،گ)

به کار بتدهاند.

های اایت آمتیکا علیه افغانستان و عتاق و شاید در آی)اده باا گمهاوری

اسالمی ،نشان از ناهمگونی آشکار در گ)

دارد کاه در تماام ساطوح هاوایی ،زمی)ای و دریاایی

هویداست  .ب)ابتاین ،کشور ما اگت بخواهد مقابل این تهدید احتماالی و نااهمگون باه موفقیتهاای
الزم دست یابد ،باید تاکتیکها وروشهاایی فتاتات از تاکتیکهاا و روشهاای گ شاته باا دشامن
همتتاز اتخاذ ک)د.
در این پژوهش از باین ساطوح و مسلفاههای تهدیاد نااهمگون ،مسلفاه تهدیاد زمی)ای ارتاش
آمتیکا مب)ای بترسی قتار گتفته است؛ یع)ی دشمن در نهایت بتای تصتف م)اان ،مجبور اسات از
نیتوی زمی)ی اود استفاده ک)د و رزم نزدیک و زمی)ی انجام دهد؛ ب)ابتاین در ایان متحلاه از نباتد،
نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی با توگاه باه در ااتیاار داشاتن تجتباه هشات ساال دفااع مقادس
وپیتوزیهای متعددی که باا اساتفاده از تعیاین صاحیح زماان آغااز عملیاات باهدسات آوردهاناد،
میتوان)د با بهکارگیتی تجارب آن در صح)ه گ)

و ایجاد تغییتات در روشها و ابزارهاا ،فاصاله

ف)اوری دشمن و اودی را کاهش ده)د و از عامل زمان قدرتسازی ک))د .ب)ابتاین در این تحقین،
محقن بهدنبال پاسخ به این سسال است که تکهای شبانه چه تیثیتی بت پیتوزی عملیاتهای هشات
49
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سال دفاع مقدس داشته است و بهع)وان یک تجتبه موفن چه تیثیتی میتواند در پیاتوزی نبتدهاای
آی)ده داشته باشد؟ از اتفی با توگه به ای)که تعداد عملیاتهای انجامشده در دوران دفاع مقدس با
این رویکاتد زیااد اسات ،باه م)ظاور محادود کاتدن دام)اه ایان پاژوهش ،چهاار عملیاات بازرگ
(فتحالمبین ،بیتالمقدس ،والفجت  6و کتبالی  5کاه باا ایان تاکتیاک انجاام و نتاای ،دراشاان و
بزرگی داشتهاند و همچ)ین عملیات کتبالی  9که به رغم اگاتای شابانه موفان نباوده اسات ،باتای
نمونه بترسی میشوند.

سؤالهای تحقیق
سؤال اصلی
«تکهای شبانه چه تیثیتی درپیتوزی عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس داشته است؟»

سؤالهای فرعی
 .2تیثیت تک شبانه بت محدود کتدن توانم)دیهای زرهی و توپخانه دشمن؛
 . 3تیثیت تک شبانه بت دید و تیت دشمن و بتتتی داشتن موانع؛
 .2تیثیت تک شبانه بت عملیات هوایی دشمن.

روششناسی تحقیق
نوع تحقیق
این تحقین از حی

نوع ،کاربتدی است؛ زیتا در پی آنیم که با گاتدآوری تجتبیاات هشات ساال

دفاع مقدس ،درباره شتایال فعلی به ش)اات کاملتتی از وضعیت در زمان حال بتسیم.

روش تحقیق
این تحقین به لحاظ روش توصیفی ،تحلیلی ،پیمایشی است .چاون پاساخ باه مسائله باه زماان حاال
میگتدد ،از این روش استفاده میک)یم .در ای)جا شتایال فعلی را بترسای مایک)یم تاا گااری را در
پتتو آن روشن ک)یم و در پی آنیم که با گتدآوری دادههای کاملتات و م)اسابتات دربااره شاتایال
فعلی ،به ش)اات کاملتتی از وضعیت در زمان حاال بتسایم .باتای دساتیابی باه حقااین گ شاته و
بترسی عوامل و تبیین موضوع اتخاذ تک شبانه ،از روش توصیفی -تحلیلی و بتای احصای عوامل
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مسثت و تیثیت آن در گ)

با آمتیکا از روش پیمایشی استفاده میشود.

ابزار و روش گردآوری اطالعات
روش به کار رفته بتای گتدآوری ااالعات در این تحقین ،کتابخانهای و میادانی اسات و از ابازار
فیشبتداری ،س)داوانی ،پتسشنامه و مصاحبه استفاده شده است.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع
نظام گمهوری اساالمی ایاتان باا توگاه باه محادودیت در امکاناات و م)اابع ااود کاه باه واساطه
تحتیمهای همهگانبه پا از انقالب با آن روبهرو بوده و همچ)ان اداماه دارد ،نیااز دارد باا حاداقل
امکانات ،هت گونه تجاوزی را دفع ک)د و این ممکن نیست مگت ای)که مان)د دوران دفاع مقادس باا
تکیه بت نیتوهای االق ،مسمن باه انقاالب و بسای ،ملای ،در مقابال هتمتجااوزی تاا آااتین نفاا
ایستادگی ک)د.
با توگه به ای)که درباره نقش و تیثیت تک شابانه در هشات ساال دفااع مقادس ،کاار تحقیقای
مبسوب و مدونی صورت نگتفته و تاک)ون در ثبت آن تجارب ارزشم)د غفلت شده است و ایان از
وظایف مهم رزم)دگان دوران دفاع مقدس است که ضامن بترسای و توصایف چگاونگی اگاتای
تک شبانه ،از نتای ،آن در بتاوردهای احتمالی با دشم)ان نظاام مقادس گمهاوری اساالمی ایاتان
بهااتهبااتداری ک))ااد ،از ایاانرو ضااتوری اساات درباااره تااک شاابانه و آثاااری کااه ماایتوانااد روی
تاکتیکهااای دفاااعی در گ) ا

داشااته باشااد ،ک)کاشاای علماای انجااام شااود و نتااای ،آن فااتاروی

رزم)دگان اسالم در نبتدهای آی)ده قتار گیتد .ب)ابتاین با انجام این تحقین ،با کمک اداوند ،عواید
زیت نصیب نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایتان یا دستکم دانشگاه افساتی و تتبیات پاساداری
امام حسین(ع  ،بهع)وان اولین مکان ستآغاز تولد یک سپاهی ،اواهد شد:
 آموزش یگانهای رزم در مسیت واقعی اود قتار اواهد گتفت. هزی)ههای یگانهای رزم به ستمایه تبدیل اواهد شد. تجهیزات الزم رزم در شب در مقابل آمتیکا را پیشبی)ی اواهد کتد. دید الزم و کافی بتای مسئوالن ذیربال ایجاد اواهد کتد. آمادگی یگانهای رزم را به دنبال اواهد داشت.81

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

دالیل انتخاب موضوع
سیت تحوالت سال های اول گ)

تحمیلی و گ ر زمان به فتماندهان و رزم)دگان ماا نشاان داد کاه

در بتاورد با ارتش عتاق ،باید از تاکتیکهایی استفاده کتد که بتواند ماشین گ)گای دشامن را در
لحظات اولیه عملیات ،زمینگیت ک)د؛ ب)ابتاین در بترسیهاا ،یکای از نقااب ضاعف ماشاین گ)گای
دشمن ،ناکارامدی صددرصد او در نبتد شبانه بود .از اینرو شب بتای آغاز عملیات در نظت گتفته
شد که ای سالیان دفاع مقدس بازاورد اوبی داشت .با توگه به ای)کاه سایت تحاوالت گهاانی در
سالهای آی)ده یک درگیتی احتمالی بزرگ بین ستمایهداری غتبی و اسالم ناب را نشان میدهاد،
دالیل چ)دی وگود دارد که میتواند انگیزه محقن شود تا روی به تاکتیک مد نظت یع)ی تک شبانه
تحقیقی علمی انجام دهد .مهمتتین این دالیل عبارت است از:
 انتقال علوم و تجتبیات بهدستآمده در هشت سال دفاع مقدس به نسلهای بعد؛ فتاموش نشدن این تجتبیات گتانقدر بت اثت گ ر زمان و گتدآوری آن؛ نیازم)دی آموزشی یگانهای نیتوهای مسلح بهاصوص سپاه پاسداران باا توگاه باه دیادگاهنبتد ناهمگون؛
 عالقه و انگیزه محقن به موضوع پژوهش بهع)وان یک پاسدار بهویاژه یاک متبای آموزشایبتای انتقال آن به دانشجویانی که گ)

را درک نکتدهاند.

سوابق تحقیق
با متاگعه به متاکز علمی و تحقیقاتی و بترسی کتب و گزوهها و پایاننامههایی که در ااتیار محقن
بوده است ،مشخص شد تاک)ون تحقیقات مدونی درباره موضوع این پایاننامه انجام نگتفتاه اسات.
هتچ)د در کتب و مقالههایی بهاور پتاک)ده و گزئی مباح ی مطتح شده ،اما گوابگوی سسال اصلی
موضوع تحقین نیست و بیشتت حالات داساتانپاتدازی دارد کاه امیاد اسات باا ایان پاژوهش بتاوان
دستاوردهای اوبی بتای بهتهگیتی از آن کسب کتد .در اینباره کتب و مقاالتی با موضوع مشابه
به چا رسیده است ،اما این پژوهش بهدنبال تیثیت تاک شابانه در پیتوزیهاای هشات ساال دفااع
مقدس است که در هیچکدام از کتب ،پایاننامهها و مقاالت به آن پتدااته نشده اسات .باه اساامی
بتای از این آثار اشاره میشود:
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ایتان و عتاق ،بترسی تحوالت سیاسی و نظاامی

 -کتاب ت)بیه متجاوز ،تجزیه و تحلیل گ)

از تابستان  2272تا فتوردین  ،2276نگارش دکتت حسین اردستانی؛

 -کتاب روزشمار گ)

ایتان و عتاق ،متکز مطالعات و تحقیقات گ)

 کتاب گ ری بت دو سال گ) -کتاب سیتی در گ)

؛

 ،دفتت سیاسی سپاه؛

ایتان و عتاق (هشت گلد  ،متکز مطالعات و تحقیقات گ)

؛

 پایاننامه با ع)وان بترسی عوامل مسثت بت انتخاب زمان عملیات والفجت  ،6نگارش سید اصغتتولیت ،سال  ،2262دانشکده دافوس سپاه.
یکی از کارهای تحقیقی انجامشده درباره موضاوع ،پایانناماه ما کور اسات .ایان پایانناماه
درباره عواملی که در انتخاب زمان هت عملیات نقش داشتهاند ،عالوه بت ش)اات زمین و گو م)طقاه
عملیات ،به ااالع از وضعیت دشمن هم اشاره و مطالبی بیان کتده است .عالوه بت این ،نگارنده باه
عملیاتهایی که با عملیات والفجت  ،6از نظت زمین و زمان شتوع عملیات شباهت داشتهاند ،پتدااته
است .از دید نویس)ده پایاننامه ،بترسی عوامل مسثت بت زمان عملیات محادود باه سااعت «س» ،روز
«ر» نیست بلکه از ابتدای اتحریزی ،ش)اسایی ،استقتار و انجام عملیات تا تصاتف اهاداف و حتای
بح

مقابله با پاتکهای دشمن ،از عوامل مسثت محسوب میشود و با توگه به ای)که انتخااب زماان

م)اسب بتای شتوع عملیات ،نهت)ها در ابتدای عملیات و شتوع مانور ،بلکه به قبال از شاتوع ماانور
یع)ی اتحریزی ،ش)اسایی و ...بعد از انجام مانور نیز بستگی دارد ،با ایان تحقیان کاه دربااره تایثیت
تک شبانه بت پیتوزی عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس بح

میک)د ،فاصله زیادی دارد.

 پایاننامه با ع)وان بترسی عوامل مهم موفقیت در عملیات االشک)ی والفجت  6با تیکیاد باتعملیات لشکت  22عاشورا ،نگارش حسن بیات ،دانشکده دافوس سپاه؛
در این پایاننامه عواملی بترسی شده است که در موفقیتهای االشک)ی عملیاات والفجات 6
توسال لشکت پیتوز  22عاشورا مسثت بوده است .همچ)ین این پایاننامه دایته تحقین اود را صتفاً باه
عملکتد و تاکتیک مورد استفاده لشکت  22عاشورا محدود کتده است کاه از نظات دام)اه فتاگیاتی
مطالب نسبت به این تحقین ،محدود اسات .هماینااور از شاب باهع)وان یکای از عوامال ماسثت در
موفقیت عملیات االشک)ی نام بتده است.
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تعاریف متغیرها
 تک شبانه :تکی است به مواضع دشمن در تاریکی شب به م)ظاور دساتیابی باه اهاداف ازپیش تعیین شده (اصول و قواعد اساسی رزم. 79 :2265 ،
 پیروزی :دستیابی به مقاصد ام)یت ملی با وگود مدااله دشمن بیآنکه عالین ام)یت ملایاز نظت سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،اگتماعی و روانی صدمه ببی)د یا دچار زیان شاود (کاالی)ز:2262 ،
. 962
 عملیات :یک اقدام نظامی یا انجام یک میموریت نظامی استتاتژیک ،تاکتیکی ،اادماتی،آموزشی یا اگتایی و فتای)د اگتای رزم شامل گابهگایی ،تدارک ،تهاگم ،دفااع و مانورکاه باتای
دستیابی به اهداف هت رزم یا نبتد الزم است (نوروزی. 966 :2265 ،
 -هشت سال دفاع مقددس (گ)ا

هشات سااله « 2253تاا  »2276باین ایاتان و عاتاق :

مجموعه مجاهدتها ،حماسهها ،پایمتدیها و فعالیتهای مت)وعی که ملت شتیف و مسلمان ایاتان
و نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایتان در اول هشت ساال ( 3635روز در بتابات تهااگم رژیام
بع

عتاق به ااک ایتان اسالمی انجام دادند و در این امتحان الهی ستبل)د و پیاتوز بیاتون آمدناد

(نوروزی. 297 :2265 ،

مبانی نظری پژوهش
تک شبانه
با پیدا شدن دستگاهها و وسایل غیتعامل دید در شب میتوان تک شبانه را هم تقتیباً مان)اد روز باه
انجام رساند؛ زیتا این وسایل چ)ان بتد و روشننمایی دارند که هت گونه تک شبانه یاا ه)گاام دیاد
محدود را بتای یگانهای رزمی ،پشتیبانی رزمی و پشتیبانی ادمات رزمی میست میک))د و با به کار
بستن شیوههای اساسی تاکتیکی ،مان)د استفاده از پوشش و ااتفا ،اگتای آتشهای ااموشک))ده و
همکاری گتوهی عملیات را به اگتای در روز م)حصت و محدود نمیک))د.
با استفاده از پیشتفتهای حاصله ،قدرت دید و تکامال وساایل رزم شابانه ،آه)ا

پیشاتوی

مانورهای شابانه در حادود ساتعت پیشاتوی در روز اسات و نیاز یگاانهاای رزم و پشاتیبانی رزم
میتوان)د با حداک ت کارایی رزمی مبادرت به تک ک))د و همتاه با آتشهای پشتیبانی موگود مانور
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ده)د (عملیات و دستور رزمی . 93 :2256 ،222-5
آنچه بتای یک نیتوی آف)دک))ده بسیار مهم است ،نائل شدن به پیتوزی باا حاداقل تلفاات و
هزی)ه در کمتتین زمان ممکن است و ای)که چه موقع یگانی تک شبانه یا روزانه را انجام مایدهاد،
بستگی به شتایال م)طقه عملیات ،مقادورات ،توانااییهاای دشامن و همچ)این توانم)ادی نیتوهاای
اودی دارد.
استفاده از دو اصل غافلگیتی و تیمین ،مکمل یکدیگتناد و میتوان)اد در تاک شابانه م)ظاور
شوند و قسمتی از عملیات را در شتایال دید کم اگتا ک))د .عواملی مان)د تاریکی شاب ،ماه ،دود و
گتد و ااک باع

تقلیل دید دشمن میشود .زمانی که نیاز باشد ،غاافلگیتی را باه مقادار زیاادی

تحقن و آثار آتشهای نشانشده دشمن را کاهش دهیم و همچ)ین امید دستیابی به کلیه اهاداف و
تحکیم آنها در تاریکی ،پیش از آنکه دشمن بتواند یک پاتک رزمی را صورت دهد ،بیشتت است؛
به هماین علات تکهاای شابانه بات روزاناه تاتگیح داده مایشاوند (دانشاکده فتمانادهی و ساتاد،
. 92 :2265
اگتای تک شبانه در اث)ای دید کم ،به علت مداومت عملیات ،گزو بتنامه کار هماه یگانهاا
است و نمیتوان گفت یک یگان از اگتای عملیات شبانه معاف است .ب)اابتاین بتناماه تاک شابانه
باید گزء الی)فکی از بتنامههای آموزشی یگان را تشکیل دهد .دید کم ،که بت اثت عاواملی از قبیال
تاریکی شب ،مه ،دود ،ابت و گتد و ااک بهوگاود مایآیاد ،قادرت پداف)ادی دشامن را کااهش
میدهد .ب)ابتاین ،تک ه)گام تاریکی و در اث)ای دید محدود بتای یگان تکک))ده از لحاظ روانای
محاس)ی در بت اواهد داشت .عامل غافلگیتی که در عملیات آف)دی مد نظت است ،ممکن است در
روز به دست نیاید و بتوان در شب آن را بهدست آورد (فتید و بهتامی (متتگم . 223 :2253 ،
سازمان دادن یگانها بتای تک شابانه در آف)اد ،هایچ ااتالفای باا تاک روزاناه نادارد؛ زیاتا
ه)گامی که از وسایل دید در شب به نحو مطلوب استفاده شود یا موقعیت زمانی و مکانی وضعی را
پیش آورد که مجبور به استفاده از روش)ایی در شب شویم ،ااتالف میان تاک شابانه و روزاناه در
استفاده از روش)ایی از بین میرود و حداقل اقدامات ک)تتلی که در روز معمول اسات در شاب نیاز
به کار میرود (فتید و بهتامی (متتگم . 36 :2253 ،
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تعریف تک شبانه
حملهای است به مواضع دشمن در تاریکی شب به م)ظور دستیابی باه اهاداف از پایش تعیاینشاده
(دانشکده فتماندهی و ستاد سپاه. 79 :2276 ،
منظور از تک شبانه
ستعت در انجام میموریت ،بهدست آورن ابتکار عملیات ،اگت)اب از تلفاات باا اساتفاده از عباور از
زمی)ی که امکانات دید دشمن را در روز میست میک)د ،استفاده از مزایای تااریکی شاب باه م)ظاور
غااافلگیت کااتدن دشاامن ،کاام کااتدن آثااار آتشهااای هااوایی و زمی)اای دشاامن ،بهااتهبااتداری از
محدودیتهای دید و تیت دشمن ،ایجاد تعادل نسبی در توان رزمای ،بهاتهباتداری از نقااب ضاعف
دشمن ،کاهش قدرت مانور و آتش یگانهای رزمی دشامن ،ایجااد رعاب و وحشات در دشامن،
حفظ دور تک و ادامه فشار به دشمن بتای حفظ تماس مداوم و گلوگیتی از تجدید سازمان وی و
گلوگیتی از بتقتاری یگانهای تقویتی و گلوگیتی از آمااده کاتدن مواضاع پداف)ادی در شاب و
استفاده از مزایای سالحهای سبک در رزم نزدیک توسال نیتوهای اودی (دانشاکده فتمانادهی و
ستاد سپاه. 76 :2276 ،
مشخصات تک شبانه
 متکی به رزم نزدیاک :چاون امکاان اساتفاده از آتشهاای نشاانشاده و تطبیان آتشهاایپشتیبانی با مانور عدهها در شب از روز مشکلتت است ،امکان اگتای رزم نزدیک به متاتب بیش از
تک روزانه وگود دارد (دانشکده فتماندهی و ستاد سپاه. 62 :2276 ،
 استفاده نکتدن مسثت از آتشهای اتحریزیشده :آتشهای تهیه معموالً در تک شبانه اگتانمیشود و بایستی از آتشهایی که قبل از آغاز تک و بهاور معمولی اگتا میشاود ،بهاتهباتداری
کتد (دانشکده فتماندهی و ستاد سپاه. 62 :2276 ،
 پیچیدگی در هدایت و ک)تاتل عملیاات :تاک شابانه باا عباور یگانهاا از ااال عزیمات وپیشتوی به سمت اال احتمالی گستتش آغاز میشود .همه فتمانادهان بایاد باه م)ظاور اامی)اان از
حتکت صحیح یگانها ،حفظ سمت و هماه)گی تک با سایت یگانها تا آنجاا کاه امکاان دارد ،در
گلااو حتکاات ک))ااد .از ع)اصاات گشااتی بااه م)ظااور بتقااتاری تاایمین در گلااو یااا گ)اااحین سااتون،
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عالمتگ اری راهها و هدایت یگانها به سمت اال احتمالی گستتش اساتفاده اواهاد (دانشاکده
فتماندهی و ستاد سپاه. 62 :2276 ،
 پیچیدگی در سمت حتکت :فتماندهان مسیتی را کاه بایساتی یگاان تاا نقطاه رهاایی اایک))د ،با دادن یک سمت مشخص ،به سوی هدف راه)مایی مایک))اد (فتیاد و بهتامای (متاتگم ،
 22-27 :2253و . 225 :2256
 تعیین اهداف کمعمن :تک شبانه وقتی اگاتا مایشاود کاه در نظات اسات یگانهاا در پ)ااهتاریکی و به م)ظور غافلگیت کتدن دشمن تا آنجا که امکان دارد به دشمن نزدیک شوند .ایان ناوع
تک معموالً به علت اشکاالت ک)تتلی و حفظ سمت علیاه هادفهای عمیان ،ااتحریازی و اگاتا
نمیشود .ل ا هدفها کامالً مشخص و عمن آن به اندازهای است که با اگتای یک هجوم تصاتف
و اشغال میشود (دانشکده فتماندهی و ستاد سپاه. 62 :2276 ،
 اتحریزی مشتوح و ساده :اتحریزی بتای اگتای تک شبانه به صورت گزء به گزء تهیاهمیشود و ه)گام اگتا ،آن قابلیت انعطافی را که بتای عملیات روزانه معماول اسات در بات نخواهاد
داشت .تیکید بتای اتحریزی در تک شبانه روی مواردی از قبیل سادگی اتح ،آرایشهای ساده
و سادگی نوع مانور اواهد بود (دانشکده فتماندهی و ستاد سپاه. 222 :2276 ،
مالحظات اساسی تک شبانه
بتای رسیدن به موفقیت در تک آف)دی شبانه ،اقدامات مشخص زیت باید به اگتا در آید:
 شاید الزم شود فتماندهان به اتف گلو حتکت ک))د. ساده کتدن اتحها؛ سازماندهی صحیح نیتوها؛ توزیع تجهیزات سازمانی دید در شب؛ مخفی نگه داشتن اقدامات آمادگی؛ ک)تتل نیتوهای مانوری؛ -اگتای یک ش)اسایی دقین با استفاده از ع)اصت راه)ما (آییننامه نظامی . 299 :2267 ،6-22
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مالحظات اساسی تک شبانه در جنگ آینده
 تک شبانه توسال تعداد زیادی از واحدها ،حداک ت در سطح گتدان اگتا میشود. در تک شبانه ،حداک ت استفاده از زمین بتای ااتفای حتکات انجام میگیتد. تک شبانه با هدف انهدام دشمن صورت میگیتد و تصتف زمین هدف ثانوی است. حداک ت غافلگیتی و فتیب دشمن در این تک مد نظت است. آما درسانی در تک شبانه مقدور نیست ،واحدها و افتاد باید از نظت مهمات ،ساوات ،آب،غ ا و ادمات درمانی بتای دوره عملیات اودکفا باش)د.
 تک شبانه ،با فتض قطع ارتبااات مخابتاتی و با تکیه بت سیستم ارتباااات غیتالکتتونیاک،باید انجام گیتد؛ ل ا اقدامات ک)تتلی در تک شبانه مهم است.
 تک شبانه به صورت اتحریزی متمتکز و اگتای غیت متمتکز انجام میشود. تک شبانه معموالً با یک تک فتیب از یک گ)اح و عملیات تالش اصالی از گ)ااح دیگاتهمتاه است.
 در تک شبانه در متحله اول ،درگیتی با ردههاای تایمی)ی انجاام نمیشاود ،بلکاه ردههاایتیمین دشمن دور زده می شوند و حتکات مخفی ،پوشیده و غافلگیتانه به سمت عمده قوای دشمن
انجام میشود (دکتتین آمادگی یگانی. 232 :2265 ،
انواع تک شبانه
تکهای شبانه معموالً به شیوههای زیت اگتا میشود:
 بدون روش)ایی و پیاده؛ با روش)ایی و سواره؛ تتکیبی از دو شیوه باال.در تک شبانه بدون روش)ایی و پیاده ،فتمانده در نظت دارد که به حداک ت غاافلگیتی از اتیان
ااتفا دست یابد .تک شبانه با روش)ایی و سواره م ل عملیات روزانه است ،اما با استفاده از روش)ایی
مص)وعی اگتا میشود و معموالً بتای حفظ دور تاک و اداماه فشاار باه دشامن یاا زماانی باه اگاتا
درمیآید که غافلگیتی زیاد مد نظت نباشد .در دور تک شبانه سواره گایی که زمین مساعد اسات،
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ممکن است از روش)ایی تا مدتی استفاده نشود .این عمل اگت صحیح اتحریزی و ستیع اگتا شود،
میتواند به غافلگیتی و عمل ضتبت و موفقیت م)جت شود.
انتخاب ناوع تاک شابانه ،باه میازان غاافلگیتی ماد نظات ،زماین و مواضاع پداف)ادی دشامن،
مقدورات روش)ایی ،قدرت ک)تتل و مهارت نیتوهای عملک))ده و میزان روشا)ایی ابیعای بساتگی
دارد (دکتتین آماد یگانی. 66 :2265 ،
هت یک از انواع تکهای شبانه دارای اصوصیاتی اسات کاه آنهاا را باه لحااظ تااکتیکی از
یکدیگت گدا میک)د .این اصوصیات عبارتاند از:
خصوصیات تک بدون روشنایی :در این نوع تک ،میتوان به غاافلگیتی دسات یافات،
بدون کشف شدن می توان به اال احتمالی گستتش رسید ،شتایال دور زدن یا نابود کتدن نیتوهای
تیمی)ی دشمن امکانپ یت است ،وسایل دیدبانی ،متاقبتی و هدفیاب دشمن را میتوان ا) ی کتد،
موانع را میتوان بدون روش)ایی دور زد یا شکافت ،زمان باتای اتحریازی ،همااه)گی و ش)اساایی
موگود است و وسایل و م)ابع روش)ایی به قدر کافی موگود نیست.
خصوصیات تک با روشنایی :به غافلگیتی نمیتوان دست یافت یاا الزم نیسات ،زماین و
موانع ،حتکت ستیع را محدود نمیسازد ،احتمال زیادی وگود دارد که دشمن از وسایل روشا)ایی
استفاده ک)د ،اقدامات ک)تتلی روزانه الزم است ،زمان بتای اتحریزی و ش)اساایی کاافی نیسات و
محدودیت مهمی روی استعمال مهمات م)ور وگود ندارد.
ه)گام شتوع تک شبانه ،یگانها بتابت زمان اعالمشده در دساتور عملیااتی ،از نقطاه یاا نقااب
عزیمت عبور میک))د و سپا در اال احتمالی گستتش به حتکت اود ادامه میده)د .فتمانادهان
ه)گام تک شبانه بایستی گلوی یگانها حتکت ک))د تا قادر به هدایت و ک)تتل یگاان ااود باشا)د
(متکز بتنامهریزی و تیلیف کتابهای درسی56 :2262 ،و. 53
 طرحریزی تک شبانهروش رهبتی عدهها و ف)ون اتحریزی تک شبانه ،شبیه اقدامات اتحریزی تک روزاناه اسات؛ باا
وگود این اتحریزی مشتوح و اتح مانور ساده بتای تک شبانه الزم است.
اتحریزی باید اوری زمانب)دی شود که به فتماندهان زیتدست ،زمان الزم را باتای اگاتای
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ش)اسایی از م)طقه در روز و شب بدهد .بهتت اسات پتسا)ل مه)ادس هماتاه اکیاپ ش)اساایی باشا)د
(متکز بتنامهریزی و تیلیف کتابهای درسی. 56 :2262 ،
متاقبت زمی)ی ،اولین وسیله کسب ااالعات مقدماتی بتای اگتای تک در م)طقه رزم است و
بهوسیله حد نهایی دید مستقیم مشخص میشود .بتای ای)که در تاریکی شب نیز م ل روشا)ایی روز
بتوانیم حتکت ،رزم و هدفیابی ک)یم ،میبایست اتح دید هم تهیه شود .این ااتح کااربتد تماام
وسااایل کمکاای دیااد ،روشاا)ایی و متاقبتاای شاابانه موگااود را هماه)ا

میسااازد (فتیااد و بهتاماای

(متتگم . 26 :2253 ،
اتح دید شبانه باید اوری در تمام ردهها هماه)

گتدد که اامی)ان حاصل شود .این اتح

یگانهای مجاور را به مخااته نمیاندازد .اتحریزی تک شبانه ،با روزانه ااتالف چ)ادانی نادارد.
آنچه در حقیقت اهمیت دارد ،مسئله پتاک)دگی است که به سختی باید از آن گلوگیتی و یگانگی
و یکپارچگی یگان زیت امت حفظ شود .مساائلی از قبیال ماداومت عملیاات و کاار انفاتادی کاه در
نتیجه ،نفتی را در شب به پای کارزار میکشد که ه)وز استگی روزانه از ت)ش در نتفته است بتای
فتمانده حائز اهمیت است ،زیتا توگه به این موضوع از تلفات احتمالی در شب میکاهاد (فتیاد و
بهتامی (متتگم . 33 :2253 ،
بهع)وان یک قاعده کلی در نظت گتفتن موارد زیت در اتحریزی تک شبانه ضتوری است:
 اتحریزی و آمادگی گزء به گزء؛ آگاهی کامل درباره زمین ،دشمن ،شتایال گوی و روش)ایی موگود؛ ااتفاء و غافلگیتی؛ دستورهای کامل و اتح مانور ساده؛ تشخیص هدف به آسانی و سادگی؛ ک)تتل نزدیک و مداوم عدهها؛ چگونگی تماسهای ویژه و استفاده از وسایل مخابتاتی ،به اصوص ه)گاامی کاه ااتفاا وغافلگیتی مورد نظت است؛
 پشتیبانی آماد در شب؛ داشتن اتح فتیب (فتید و بهتامی (متتگم . 222 :2253 ،61
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 مانور در تک شبانهاگتای مانور ،فتمانده گتدان یا گتوه رزمی را ملزم میسازد که در متاحل اولیه تک شابانه نیاتوی
کافی را اال مقدم اعزام ک)د تا بدینوسیله در متاحل اولیه هجوم ،م)طقه هدف را از وگود دشمن
پاک ک)د  .از اگاتای مانورهاای پیچیاده کاه تفهایم و اگاتای آن باتای افاتاد مشاکل اسات ،بایاد
اودداری شود.
هدفهای واگ اری به گتوهان و دستهها باید اوری پیشبی)ی و در نظت گتفته شوند کاه در
بتد متوسال وسایل دید در شب باش)د و به آسانی تشخیص داده شوند .به هت یاک از گتوهانهاای
تک ور ،یک م)طقه عمل یا سمت تک داده میشود .سمت تاک ،حتکات یگاان را در آن سامت
محدود میک)د و این سمت بایستی بهاوبی روی زمین ،در مجاورت عوارض ابیعی قابل تشخیص
باشد .سمت تک را به دو صورت میتوان تعیین کتد :یا دادن یاک گاتا یاا مشاخص کاتدن یاک
عارضه قابل تشخیص در روی زمین .با روی کار آمدن وسایل دید در شب ،مشکل تمااس بصاتی
از بین رفته است و بدین وسیله میتوان هماه)گیهای الزم را بین یگانها انجاام داد .آنچاه دربااره
مانور شبانه ،باید گفته و روی آن تیکید شود ،ابتدا اقدامات ک)تتلی اتحریزی و سپا اتح ماانور
بسیار ساده آن است (فتید و بهتامی (متتگم  222 :2253 ،و . 222
 طرح آتش پشتیبانی در تک شبانهاتح آتش پشتیبانی بتای تک شبانه ،شبیه اتح آتش پشتیبانی بتای تک روزانه است .روش)ایی در
تک شبانه بت مب)ای اتح دید شبانه تهیه میشود .روش ک)تتل گ)

افزارهای پشتیبانی و آتش آنها

ه)گامی که از روش)ایی مستقیم استفاده میشود ،مشابه تک روزانه است .به ه)گامی کاه روشا)ایی
م)طقه مد نظت نباشد ،در این صورت محدودیتهای ویژهای را باید بتای این گ)

افزارها و انتقال

آتش آنها از محلی به محل دیگت در نظت گتفت و انجام این کاار باا وساایل دیاد در شاب ک)تاتل
میشود و زمانی که غافلگیتی مد نظت است ،در این صورت فتمانده باید شتایطی را کاه تحات آن
گ)

افزار بایستی اگتای آتش ک)د ،اعالم دارد .در حالات غاافلگیتی ،اگات تاک پاا از متحلاه

هجوم کشف نشود ،آنگاه آتش این گ)

افزارها باید روی هدف ،پشت هدف یا گ)ااحین هادف

قتار داده شود (فتید و بهتامی (متتگم . 222 :2253 ،

61

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

 اقدامات کنترلی در تک شبانهاقدامات ک)تتلی مورد استفاده در تک شبانه عالوه بت بتای عوامل ک)تتلی روزانه شامل موارد زیات
است:
 نقاب رهاایی :نقطاهای اسات کاه در آن فتماناده یگاان هادایت یگاانهاای پاایینتات را باهواحدهای زیتدست میسپارد .این نقطه باید روی زمین بهاوبی قابل تشاخیص باشاد یاا باا وساایل
قابل دید در شب مشخص شود.
 اال احتمالی گستتش :اال احتمالی گستتش ،قبل از هادف و در روی زماین و در گااییقتار دارد که یگانهای تکور در آنجا آرایش متبوب را بتای هجوم اتخاذ میک))د .اگتچاه قاتار
دادن این اال بایستی از موانع فاصله داده شود ،اما در کلیاه ماوارد امکاان دور نگااه داشاتن آن از
موانع امکانپ یت نیست .این اال باید روی عارضه مشخصی از زمین قتار گیتد ،در حد فاصله اال
هجوم تا هدف باشد و بتوان آن را بهوسیله عالئم مص)وعی عالمتگ اری کتد.
 اال حد پیشتوی :اال حد پیشتوی ،یک عامل تیمی)ی بتای یگان است و به م)ظور محدودکتدن پیشتوی یگانهای تکور ،انتخاب میشود .از اصوصیات اال حد پیشاتوی آن اسات کاه
باید روی زمین مشخص و در تاریکی قابل تشخیص باشد.
 وسایل کمکک))ده بتای تک شبانه :وسایلی که بتای کمک در تشخیص و ک)تتل یگانهادر شب استفاده میشوند عبارتاند از :نوارهای شبتن

روی گداره اارگی لبااس ،باهکاار باتدن

چتاغ قوههای مجهز با فیلتتهای مخصوص بتای عالمت دادن ،ش)اسایی و سایت عالمات اساتفاده از
وسایل دید در شب و تجهیزات متاقبتی و سایت وسایلی که با روح عملیات هماه)گی کامال داشاته
باش)د و ااتفا را به نحوی که مد نظت فتماناده اسات باه وگاود آورناد (فتیاد و بهتامای (متاتگم ،
. 227 :2253

شرح عملیاتها
عملیات فتحالمبین
عتاق ه)وز م)طقه بزرگی به وسعت بیش از دو هزار کیلومتت متبع از دهلتان در شامال تاا رقابیاه در
گ)وب را در ااتیار داشت که موگب شده بود نهت)ها شهتهای این محدوده زیت آتاش توپخاناه آن
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کشور باش)د ،بلکه به شکلی نگتانک))ده ،نیتوهای عتاقی داال عمن استان اوزستان س)گت بگیتند
(فتید و بهتامی (متتگم . 232 :2253 ،
به همین دلیل ،اتح عملیات فتحالمبین ریخته شد .بتای نخستین بار نیتوهای مشتتک ارتاش
و سپاه با بهتهگیتی از واحدهای بسیار بزرگ ،حملاه باه دشامن را آغااز کتدناد (فتیاد و بهتامای
(متتگم . 232 :2253 ،
نیتوهای ایتانی در چهاار قتارگااه قادس ،نصات ،فجات و فاتح ساازماندهی شادند .فتمانادهی
قتارگاه کتبال ،با شهید سته)

صیاد شیتازی از ارتش و محسن رضایی از ساپاه باود و باه هماین

تتتیب ،تا پایینتتین ردهها یک افست ارتش با یک سپاهی فتماندهی و ک)تتل عملیات را بات عهاده
داشت)د .با اعالم رمز عملیات در محورهای عین اوش ،تپههای علی گته زد ،بلتا و ارتفاعات تی)اه،
شوش و تپههای زغن و نهایتاً در شتق ارتفاعات میش داغ و رقابیه به ساوی دشامن حملاه کتدناد
(فتید و بهتامی (متتگم  . 232 :2253 ،با توگه به نتای ،این عملیات ،صدام ادعا کاتد باه اواسات
اود ،نیتوهایش را از شمال اوزستان عقب کشیده است ،ولی الشههای تانکهاای عتاقای هماتاه
بخش بزرگی از م)طقه که مملو از اگساد ساتبازان عتاقای باود ،ایان واقعیات را نشاان مایداد کاه
عتاقیها به عقب پتتاب شدهاند (فتید و بهتامی (متتگم . 236 :2253 ،
اهداف عملیات فتحالمبین
 اار کتدن دزفول ،شوش ،اندیمشک ،پایگاه چهارم هوایی ،راهآهن و گاده اندیمشک-اهواز از بتد آتش مسثت توپخانه عتاق؛
 آزادسازی م)ااقی چون دهها روستا و گاده پل نادری -موسیان؛ انهدام حداقل دو لشکت  22زرهی و  2مکانیزه ارتش عتاق؛ دسااتیابی بااه اطااوب پداف)اادی م)اسااب و صااتفهگااویی در نیااتوی پداف)اادی مسااتقت در آن(فتید و بهتامی (متتگم . 236 :2253 ،
 عملیات بیتالمقدست)ها م)طقه وسیعی که در م)طقه گ)وب در دست نیتوهای عتاقی مانده بود ،گبهه گ)وبی اوزساتان
به متکزیت اتمشهت بود .اک)ون فتصات م)اسابی باود کاه نیتوهاای ایتانای باا تجتباه دو عملیاات
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اتینالقدس و فتحالمبین ،قبل از آنکه دشمن قادر به فکت کاتدن باشاد ،او را از م)طقاه بااقیماناده
اار سازند (فتید و بهتامی (متتگم . 233 :2253 ،
در حالی که عتاقیها هتگز انتظار نداشت)د ایتانیها فقال یک ماه پا از نبتد فتحالمبین آماده
نبتد دیگت باش)د ،عملیاتی بزرگ ،ساعت  22دقیقه بامداد دهم اردیبهشت  2272در گبههای بسایار
وسیع از سوی ایتان آغاز شد .در اولین متحله عملیات ،دهها هزار نیاتوی ایتانای باا عباور از ااال
اوالنی دفاعی عتاق ،رود کارون را پشت ست گ اشت)د و به گاده اهواز – اتمشاهت مسالال شادند.
در متحله دوم نبتد ،ساعت  2بامداد دوازدهم اردیبهشت ،بخش بزرگی از نیتوها از سامت گ)اوب
غتبی اهواز به سمت اتمشهت حتکت کتدند و ساه لشاکت عتاقای را باه محاصاته درآوردناد ،اماا
عتاقیها که در این م)طقه دارای نیتوی زیاادی بودناد ،اقادام باه پاتکهاای سا)گین کتدناد .ایان
پاتکها به قدری س)گین بود که تاا پا) ،روز ،ماانع پیشاتوی نیتوهاای ااودی شاد ،اماا حماالت
نیتوهای عملک))ده در گ)اح میانی نبتد سبب شد تا عتاق متوگه شود که حمله ایتان فقال در یک
گبهه چ)د کیلومتتی نیست (فتید و بهتامی (متتگم  . 323 :2253 ،با سقوب گفیت ،نیتوهای ایتانی
با چتاش به سوی گ)وب در گااده اساتتاتژیک اهاواز -اتمشاهت حتکات باه ساوی بااقی ماناده
نیتوهای عتاقی را آغاز کتدند .تا ده صبح هجدهم اردیبهشت ،نیتوهای شمالی و گ)وبی ایاتان باه
یکدیگت پیوست)د (فتید و بهتامی (متتگم . 322 :2253 ،
اقدامات عملیات بیت المقدس را که  39روز اول کشیده بود ،میتوان در چهار دوره زماانی
ارائه کتد :دوره اول ،از  2272/3/3تا  2272/3/27تصتف ستپل در غتب کاارون باا عباور از پا)،
ده)ه پل نصبشده روی روداانه و استفاده از دهها قاین نیاتوی دریاایی و توساعه ساتپل تاا گااده
اهواز -اتمشهت و تتمیم آن در مقابل پاتکهای دشمن (فتید و بهتامی (متتگم . 322 :2253 ،
دوره دوم ،ادامه پیشتوی نیتوهای ایتانی از م)طقه ستپل به اتف متز و تیمین قسمتی از ماتز
با انهدام نیتوهای دشمن و عقبنشی)ی حجم باالیی از نیتوهای عتاقی از گبهه کتاه کاور و عادم
موفقیت قتارگاه نصت در احااه اتمشهت؛
دوره سوم ،اتخاذ مواضع پداف)دی و پیدا کتدن زمان بتای تجدید سازمان و آماده شدن بتای
احااه و آزادسازی اتمشهت؛
دوره چهارم ،احااه و محاصته شهت اتمشهت و در نهایت آزادسازی اتمشهت پا از  32مااه
اشغال (فتید و بهتامی (متتگم . 326 :2253 ،
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سال دوم گ)

در حالی پایان یافت که هفده عملیات ،کارنامه نظامی قوای مسلح ایتان را تکمیال

کتده بود .عتاق از عمده م)اان اشغالی رانده شد و در بسیاری م)اان نیز به اتف نقاب متتفع ماتز
عقبنشی)ی کتد (فتید و بهتامی (متتگم . 323 :2253 ،
اهداف عملیات بیتالمقدس
مهمتتین اهدافی که در این عملیات دنبال میشد ،عبارت بودند از:
 انهدام نیتوهای عتاقی ،حداقل بیش از دو لشکت؛ باز پاگیتی حدود  5922کیلومتت متبع از ااک ایتان ،از گمله شهتهای اتمشهت ،هویزهو پادگان حمید؛
 اار کتدن شهتهای اهواز ،حمیدیه و سوس)گتد از بتد توپخانه عتاق؛ تیمین متز بینالمللی (حد فاصل پاسگاه االئیه تا شلمچه ؛ آزادسازی گاده اهواز – اتمشهت و اار شدن گاده اهواز – آبادان از بتد توپخانه عاتاق(فتید و بهتامی (متتگم . 332 :2253 ،
عملیات والفجر 5
در ساعت  33:32بیستم بهمن  2279با شلیک همزمان حدود پانصد تو  ،عتاقیها را به این ایاال
انداات که قتار است ایتانیان دوباره مان)د عملیات رمضان و بدر دنبال گدا کتدن بصته از اااک
اصلی عتاق باش)د ،اما غواصان االشکن ،باا گا ر از عاتض اروناد و اااموش کاتدن تیتبارهاا و
تو های دشمن ،زمی)ه را بتای واحدهای مه)دسی گهت احداث پل مساعد کتدند .چهل و هشت
ساعت پا از آغاز عملیات بود که عاتاق متوگاه را)اه نیتوهاای ایتانای از گ)اوب شاد (فتیاد و
بهتامی (متتگم  . 393 :2253 ،نبتدهای اونین کاراانه نمک در شمال فاو و گاده فااو -امالقصات
مصداق کامل مقابله نفت با تانک بود و اای هفتاه دوم نباتد ،عاتاق  22درصاد تاناکهاایش را در
گ)وب از دست داد (فتید و بهتامی (متتگم  . 352 :2253 ،در هفته سوم نباتد دیگات تاوانی باتای
ضتبه زدن در ارتش عتاقی باقی نمانده بود و بالعکا به دنبال محکام کاتدن مواضاع ااود رفت)اد
(فتید و بهتامی (متتگم  . 352 :2253 ،این نبتد که باه عملیاات والفجات  6معاتوف شاد ،یکای از
بزرگتتین عملیات آبی -ااکی تاریخ بود که حتی ماهوارههای شوروی و آمتیکاا را فتیاب داد.
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متگ هفده هزار عتاقی و زامی شدن  35هزار نفت دیگت در ک)ار نابودی ششصد تانک و نفتبات و
به غ)یمت در آمدن  232تانک و نفتبت تییید بزرگی این عملیات است (فتیاد و بهتامای (متاتگم ،
. 353 :2253
اهداف عملیات والفجر 5
مهمتتین هدف عملیات ،دستیابی به پیتوزی قااع نظامی در گبهههای گ)ا

باود .آقاای هاشامی

رفس)جانی در صفحه  66کتاب بیپتده با هاشمی رفس)جانی میگوید« :فاو یکی از عملیاتهایی بود
که بتای اتم گ)

اتاحی کتده بودیم .هادف هام ایان باود کاه از گااده سااحلی باه ام القصات

بتویم(».متکز مطالعات و تحقیقات گ)

. 37 :2266 ،

از اتف دیگت ،بهدلیل موقعیت گغتافیایی شمال الی ،فارس و م)طقه فاو ،این عملیات دارای
اهداف سیاسی و نظامی ویژهای بود:
 تصتف شهت فاو و تیسیسات ب)دری آن؛ تصتف کامل بخش انتهایی اروند رود در دهانه الی ،فارس و تسلال بت م)طقه استوآباد تاروبهروی فاو؛
 تیمین اورموسی در الی ،فارس و امکان تتدد کشتیتانی امن به ب)در امام امی)ی(ره ؛ تهدید ب)در امالقصت ،محل استقتار ناوگان نیتوی دریایی عتاق؛ انهدام یا تصتف سکوهای پتتاب موشکهای ضد سطحی  HY2در رأس البیشه؛ بستن مسیت تتدد ناوگان نظامی و تدارکاتی رژیم بعگ)

عتاق (متکاز مطالعاات و تحقیقاات

. 36 :

عملیات کربالی 4
سپاه بتای اولینبار در تدارکی وسایع موفان شاده باود  352گاتدان رزمای را باتای یاک عملیاات
بیسابقه باود .ایان عملیاات در نیماههای شاب

سازماندهی ،تجهیز و آماده ک)د که در اول گ)

 2275/22/2آغاز شد .با شتوع عملیات ،شواهد و قتائن نشان میداد کاه دشامن از ااتح عملیاات
اودی آگاه شده و با آمادگی و هوشیاری کامل ،مهمتتین معبت عملیاتی را مسدود کتده است؛ اما
این هوشیاری دشمن که با دریافت ااالعات ماهوارهای و گاسوسی از آمتیکاا حاصال شاده باود،
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نتوانست از شکسته شدن اطوب مساتحکم ارتاش عاتاق گلاوگیتی ک)اد .در ایان عملیاات باتای
نخست ین بار اال دشمن در شلمچه شکسته شد ،اما با وگود شکساته شادن اطاوب دشامن ،امکاان
تداوم عملیات میست نبود؛ ب)ابتاین به م)ظور حفظ قوا و اتاحی عملیاتی دیگت ،از ادامه نبتد صاتف
نظت شد (رشید و دیگتان. 67 :2263 ،
اهداف عملیات کربالی 4
 دور کتدن آتش دشمن بع ی و عقب راندن آن از شتق و شمال ب)در اتمشهت؛ آزادسازی و تصتف شلمچه و پیشتوی به سوی بصته؛ نزدیک شدن به شهتستان بصته و تیسیسات و ب)ادر و متاکز حساس این استان؛ورود به این م)طقه ،عاالوه بات م)ظاور اولیاه کاه دور کاتدن دشامن از اتمشاهت باود م)ظاور
ثانویهای داشت که نزدیکی به شهتستان بصته بود (رشید و دیگتان. 292 :2263 ،
 عملیات کربالی 8این عملیات در نوزدهم دی ت)ها دو هفته پا از عملیات کتبالی  9کلیاد ااورد .حملاه سااعت 3
بامداد آغاز شد .هدف اصلی نبتد ،نزدیک شدن به بصته و ایجاد شکاف بین سپاههای سوم و هفتم
عتاق بود .دشامن در بتاای مواضاع باه کلای غاافلگیت شاد ،اماا در بتاای م)ااان مقاومات قابال
مالحظهای از اود نشان داد .فتو ریختن مواضع دشمن در سیلب)دها و کانال ماهی ،موگب الحااق
بتای واحدهای عملک))ده به یکدیگت شد ،اما در م)طقه پ) ،ضلعی ،دشمن مقاومت اود را لحظه
به لحظه افزایش میداد (گعفتی. 372 :2232 ،
در محور شمالی ،پاسگاه بوبیان به تصتف نیتوهای ایتان در آمد و به ااور کلای در اااتاف
کانال پتورش ماهی وضعیت م)اسب ذکت شد .با ورود نیتوهای تاازهنفاا عتاقای ،پاتاک بزرگای
انجام گتفت که موگب اار شدن دوباره پاسگاه بوبیان از دست نیتوهای ایتانای شاد (گعفاتی،
. 372 :2232
در محور گ)وبی ،فشار دشمن که بالغ بت بیست 32پاتک به سمت شتق کانال پاتورش مااهی
بود ،موگب عقب راندن قتارگاههای عملیاتی قدس و نجف شد .این پاتکها گتچه دفع شدند ،به
نیتوهای ایتانی نشان داد که شانسی بتای حمله از این گبهه ندارند (پوراحمد. 299 :2232 ،
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در روز سوم ،دوباره حمالت ستاستی از شمال ،گ)وب و متکز آغااز شاد و افاتاد قتارگااه قادس
توانست)د بیشتتین پیشتوی را انجام ده)د کاه نتیجاه آن ،تصاتف نهات دوعیجای و تسالال بات گااده
شلمچه – بصته بود .در شمال م)طقه نیز اطوب کانال ماهی در بتای مسیتها شکسته شد ،اما الحاق
نشدن نیتوها در نوک کانال پتورش ماهی ،عدم پاکسازی دشمن در شتق نهت گاسم و تیمین نشدن
کافی گاده شلمچه – بصته سبب شاد همچ)اان اهاداف اصالی عملیاات محقان نشاود (پوراحماد،
. 297 :2232
ورود نیتوهای تازه نفا ایتانی سبب شد از روز پ)جم ،دوباره ورق به ساود ایاتان بتگاتدد و
حمالت در تمام گبهه ها از ست گتفته شود .در بسیاری محورها ،اطوب دفاعی عتاق شاکافته شاد،
بهویژه در گ)وب ،گزیته بوارین و امالطویل به تصاتف در آماد ،مواضاع ااودی در نهات الجاسام
ت بیت شد و اتفین پا از پانزده روز گ)

 ،به حفظ م)اان تحت ااتیار بس)ده کتدناد (گعفاتی،

. 372 :2232
عملیات کتبالی  5را میتوان اونینتتین عملیات تاریخ گ)

ایتان و عتاق دانست .در این

نبتد عتاق با قبول حداقل  32هزار کشته و زامی ،هشتصد تانک و نفتبت و چهل هواپیمای اود را
از دست داد (رشید و دیگتان. 66 :2263 ،
 اهداف عملیات کربالی 8اهداف عملیات کتبالی  5را میتوان شامل موارد ذیل دانست:
 اتحریزی این عملیات و با بهتهگیتی از موقعیت بتتت سیاسی -نظاامی و افازایش فشاار باهحامیان گهانی و م)طقهای عتاق بتای فتاهمسازی کسب پیتوزی نظامی؛
 انهدام نیتوهای دشمن در م)طقه عملیاتی غتب اروند؛ پاسخگویی به شتارتهای دشمن در حمله به م)اان مسکونی؛ -نزدیک شدن به شهت بصته و تیسیسات و ب)ادر و متاکز حساس این م)طقه.

مصاحبه
« یکی از عواملی که باع
کاشف دشمن در شبها

شد گمهوری اسالمی باه سامت تاک شابانه باتود ،ضاعف سیساتمهای
بود2».

 -2مصاحبه با ستدار اباذری.2233 ،
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«بح ی که با بچه ها درباره تک شبانه داشتیم ،این بود که ما هیچ وقت در اول عملیاتهای گ شته
نتوانستیم این مسئله سیستم های کشف دشمن را در روز حل ک)ایم .دشامن باه اااات داشاتن یاک
شبکه ااالعاتی همهگانبه ،یع)ی استفاده از عکاهای ماهوارهای ،سیستم عکابتداری ااالعااتی،
همیشه بت حتکات ما ااالع داشت؛ ل ا مجبور بودیم به سمت تک شبانه

بتویم2».

«مجموعه حتکتهایی که بتای عملیات انجام میدادیم ،بتای دشامن مشاهود باود باه لحااظ
داشتن سیستم های کشف اوبی که در ااتیار داشت؛ ل ا فتماندهان در راهبتد گدید به ایان نتیجاه
رسیده بودند که بایستی بتای ا) ی کتدن بخشی از این عوامل به سمت تک شبانه

بتویم3».

«ما اگت در پی ح ف سیستمها و عوامل کاشف دشمن نبودیم ،تمام تالشمان در اتحریزیها
از بین می رفت ،چون به هت حال دشمن در این زمی)ه مسلح بود و ما به اصوص در بحا
معبت نمیبایست دیده میشدیم و این در شب تقتیباً قابل قبول
«تک شبانه باع

بود2».

گلوگیتی از استفاده عتاق از پشتیبانیهایش بهاصاوص هاوایی و کااهش

تیثیتات آتش توپخانه این کشور می شد؛ ب)ابتاین ذه)یت فتماندهان گ)
هدایت

عباور از

به ااتف ایان تاکتیاک

شد9».

«واقعاً یکی از عوامل اصلی پیتوزیهای ما ،استفاده از نیتوهایی بود که از متگ نمیتتسیدند
بلکه آن را آرزو میکتدند .مشخص است که به کار بتدن نیتوی این چ)ی)ی در هت بخشی از گ)
می توانست بازدهی اوبی داشته باشد .البته این حتف به مع)ای بیبتنامه عمل کتدن

نبود5».

تجزیه و تحلیل یافتههای اسنادی و کتابخانهای
آنچه که در تجزیه و تحلیل شکست راهبتد اولیه در ابتدای گ)

در مقابل هجوم ستاساتی

عتاق در یافتههای اس)ادی و کتابخانهای میتوان به آن اشاره کتد ،این است که سااتار تشاکیالتی
نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی بهع)وان نیتوی کالسیک تحت تیثیت عوامل داالای مان)اد وقاوع

 -2مصاحبه با ستدار نوراللهی.2232 ،
 -3مصاحبه با ستدار صفاری.2232 ،
 -2مصاحبه با ستدار عابدی.2233 ،
 -9مصاحبه با بتادر شمشکی.2233 ،
 -5مصاحبه با ستدار صفاری.2233 ،
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کودتا توسال بتای ع)اصت اودفتواته و اهمال و ایانات ناشای از حاکمیات لیبتالهاا و همچ)این
عوامل اارگی مان)د تحتیمهای همهگانبه ،که شامل تجهیزات نظامی نیز میشد ،قادر باه مقابلاه باا
ارتش کامالً مجهزشده عتاق در گ)گی کالسیک نباود؛ ب)اابتاین مسائوالن وقات اعام از نظاامی و
سیاسی درصدد چارهگویی بت آمدناد کاه ایان چاارهگاویی تغییاتات در راهباتد اصالی گ)ا

را

دربتداشت .دیدگاه افتاد شااصی مان)د شهید باقتی ،ستدار رشید ،ستدار رضایی و بتای دیگت از
چهتههای بتگسته نظام چ)ان که در این یافتهها از آنها نام بتده میشود ،در تدوین و اتخااذ راهباتد
گدید نقش بسزایی داشته است .راهبتد گدید شامل مسلفههای گدیدی بود که در آن مسلفه اتخااذ
تاکتیک های گدید با اتکا بت نیتوی پیاده و اگتای عملیات در شب ،بهع)وان اصالیتاتین شااصاه
این راهبتد توانست دیدگاه فتماندهان را گلب ک)د و این تاکتیک ،تا آات گ)

به رغم پی باتدن

عتاق به این تاکتیک ،تداوم بیابد.
تجزیه و تحلیل یافتههای مصاحبه
در تجزیه و تحلیل یافتههای مصاحبه با کارش)اسان ،در تییید و درستی پاسخ به سسالها ،با توگه باه
یافتهها ،اهمیت مسلفه دوری کاتدن از توانم)ادیهای عاتاق -ممانعات دشامن در بهاتهباتداری از
توانم)دیهایش– نسبت به سایت مسلفه ها بیشتت است .این موضوع از اتف اک تیت قتیب باه اتفااق
مصاحبهشوندگان ماورد تیییاد باود .هتچ)اد مسلفاههای دیگات هام نقاش اساسای در گاتایش نظات
فتماندهان و مسئوالن به اتف تک شبانه داشته اند و تبعاً در م بت ارزیابی کتدن آنها نسبت به تغییت
راهبتد گمهوری اسالمی در زمینگیت کتدن ماشاین گ)گای عاتاق و ایجااد تعاادل باین دو ااتف
درگیت مسثت بوده است .ب)ابتاین ،یافتههای این قسمت هم مسید درستی سسالهاست.
همچ)ین ،به زعم همه کارش)اسان و صاحبنظتان ،به رغام ورزیادگی و هوشایاری نیتوهاای
آمتیکایی نسبت به غ)ی بودن این تاکتیک نزد نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی و باهکارگیتی آن
در نبتد احتمالی ،باز هم به لحاظ محدودیت هایی که این تاکتیک ،هم باه لحااظ روانای و هام باه
لحاظ نقایصی که در بهکارگیتی تجهیازات و ف)ااوری آمتیکاایی ایجااد میک)اد ،باتای نیتوهاای
مسلح اودی در اولویت قتار دارد و میتاوان از آن در مقابال حماالت احتماالی آمتیکاا اساتفاده
کتد .هتچ)د در این زمی)ه بسیاری از مصاحبه شوندگان قائل باه ایان مسائله بودناد کاه باا توگاه باه
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پیشتفتهای تک)ولوژیکی ارتش آمتیکا و تجارب گ)

های سلطه و همچ)ین وگود تجتبه گ)

عتاق با ایتان ،تک شبانه تا حدود زیادی تیثیتات اساسی اود را از دست داده است.

نتیجهگیری
واقعاً یکی از بتتتیهای عتاق نسبت به ما (ایتان مقادورات ایان کشاور باود؛ باه هات حاال عاتاق
توانسته بود با کمک شتق و غتب ،مقدورات و ملزومات گ)
گ)

را قبل از شتوع گ)

و تاا پایاان

تا حاد بسایار مطلاوبی فاتاهم ک)اد؛ باه اصاوص در زمی)اه تاناک و ادوات و پشاتیبانیها و

تجهیزات هوایی و موشکی و در ااتیار گتفتن یک شابکه ااالعااتی همهگانباه ،یع)ای اساتفاده از
عکاهای ماهوارهای ،سیستم عکابتداری ااالعاتی .بتاورداری از این امکانات باع

شده بود

که همیشه بت حتکات ما ااالع داشته باشد .از اتفی ما هم درگیت تحتیمهاا و سیاساتهای دولات
موقت ،و بههمریختگی زمان ب)یصدر در مسائل سیاسی ،و تتورها بودیم که به دست م)افقین انجام
می گتفت؛ ب)ابتاین با تغییت راهبتد گ)

 ،یکی از رویکتدها حتکت به سمت تاک شابانه باود .در

مدت هشت سال دفاع مقدس در عملیات های که اگتا شده ،که بتای از آنها با موفقیتهاای صاد
در صد و بتای هم با درصدهای باال از پیتوزی بهتهم)د بوده و بعضی هم بهلحاظ کسب نتیجاه باا
موفقیت همتاه نبوده ،از ویژگیهای م)حصت به فتدی بتاوردار بودند .باه اقاتار کساانی (داالای-
اارگی که اابار گ)

عتاق علیه ایتان را رصد میکتدند ،این عملیاتها حاوی نکاات بادیل و

قابل توگه بسیاری بودند که در میان آنها ،آنچاه بایش از ویژگیهاای دیگات اودنماایی مینماود،
استفاده از شتایال تاریکی و تک شبانه بود که باه نحاو بسایار عاالی از ساوی رزم)ادگان اتاحای،
رعایت و اگتا میشد .حتی عتاقی ها نیز باه ایان موضاوع معتاتف بودناد و آن را از عوامال اصالی
پیتوزیهای ایتان میدانست)د.
حال با توگه به یافته های تحقین و آنچه بتای محقان بعاد از تجزیاه و تحلیال یافتاهها در ساه
بخش کتابخانهای و اس)ادی ،پتسشنامه و مصاحبه مسلّم شد ،موارد زیت را شامل میشود:
 گبتان کمبودهای تجهیزاتی و آتشها؛ آثار روانی شب؛ -کاهش تلفات و ضایعات؛
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 بهتهبتداری از نقاب ضعف دشمن و استفاده از نقاب قوت اودی؛ ممانعت از بهتهبتداری دشمن از تواناییهایش؛ -ایجاد تعادل نسبی در توان رزمی؛

پیشنهادها
 .2یگانهای رزم به م)ظور پیشگیتی از شکستها و ناکامیها در عملیاتهای آی)ده تالش ک))د از
تجارب بهدستآمده در عملیاتهاای هشات ساال دفااع مقادس اساتفاده ک))اد؛ باه اصاوص
عملیاتهایی را که در آنهاا باا شکسات مواگاه شادهایم ،در مانورهاا بترسای و مطالعاه ک))اد
و با بهکارگیتی تک)یکها و تاکتیکهای م)اسب ،شایستگی اود را در رزمهای آی)ده افزایش
ده)د.
 .3میبایست تمام نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی را که در ارتباب با دفاع مقدس است ،فهتست ک)یم
و در ااتیار پژوهشگتان و محققین متبوب قتار دهیم.
 .2تجتبیات گ)

 ،امانتی است که به واسطه مجاهدت ها ،پشتیبانیهای متدمی و ریخته شدن اون

بهتتین گوانان این متز و بوم بهدستآمده است؛ ب)ابتاین ضتوری است مسائوالن و فتمانادهان
دفاع مقدس با محققاین اینگوناه موضاوعات ناهت)ها همکااری ک))اد ،بلکاه باتای مانادگاری
تجتبیات ،بهدنبال انتقال این تجارب به نسلهای گدید نظامی باش)د و در ایان راه حتمااً بتناماه
داشته باش)د و وقت بگ ارند.
 .9ثبت اس)اد و مدارک متبوب به عملیاتهای هشات ساال دفااع مقادس در کتابخاناههای متاکاز
آموزشی ،به صورت کتابهای متگع توصیه میشود.
 .5ایجاد سایتهای مختلف در ارتباب با عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس به صورت تخصصای
و تکهای شبانه موفن در متاکز آموزشی و دانشکدههای نظامی در سپاه پاسداران و ارتش؛
 .7انتشار نشتیههای مختلف ماهانه در ارتباب با عملیاتهای هشت سال دفاع مقادس ،باه اصاوص
تک شبانه در متاکز آموزشی توسال معاونتهای پژوهشی؛
 .6ااالعرسانی از توانم)دیهای همهگانبه دشمن و همچ)ین ااالعرسانی از نقاب ضاعف نیتوهاای
آمتیکایی به نیتوهای مسلح؛
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 .6بازنگتی ،تمتین و آموزش صفت تا صد رزم شبانه با استفاده از ف)اوریهای در ااتیار با توگه باه
نتااایجی کااه در بخااش نتیجااهگیتی بهدسااتآمده و بهاصااوص در زمی)ااه تتبیاات و آمااوزش
نیتوهایی که دارای پ) ،ویژگی بتگسته عاشورایی عمل کتدن ،مقاومت گسمانی باال ،مهاارت
در تیتاندازی شبانه ،مهارت در رزم انفتادی و اااعتپ یتی باال باش)د.
 .3تمتین و مانورهای آموزشی شبانه ،همچ)ین تمتینهای تاکتیکهای رزم شبانه توسال یگانهای
رزم در سطح آموزش های عمومی و تخصصی به شکل روش گاری پیش)هاد و با گدیت تیکید
میشود.
 .22یگان های رزم نسبت به تهیه و تیمین تجهیزات شبانه شامل انواع دوربینهاا ،ساالحها ،لبااس و
ادوات گ)

شبانه و تمتینهای تاکتیک های رزم شبانه با این تجهیزات با گدیت اقدام ک))د.

 .22متاکز آموزشی نسبت به اصالح آموزشهای عمومی و تخصصی در ارتباب با تمتینهاای رزم
شبانه و تاکتیکهای گ)

شبانه تدابیت گدی اتخاذ ک))د.
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منابع
 -2فتید ،غالمعلای و بهتامای (متاتگم  ،هوشا)

(2253

؛ دساتور رزمای عملیاات شابانه و تجهیازات

دیدهبانی در شب ( ، 22-27تهتان.
 -3تولیت کاشانی ،سید اصغت ( 2262؛ بترسی عوامل مسثت بت انتخاب زمان عملیات والفجت هشت.
 -2پوراحمد ،احمد ( 2267؛ گغتافیای عملیات ماندگار دفاع مقدس ،تهاتان :ب)یااد حفاظ آثاار و نشات
ارزشهای دفاع مقدس.
 -9گعفتی ،مجتبی ( 2263؛ االا نبتدهای ماندگار نیتوی زمی)ی ارتش ،تهتان :سوره سبز.
 -5گعفتی ،مجتبی و غفوری ،علی ( 2232؛ آاتین نبتد ،تهتان :سوره سبز.
 -7دانشکده فتماندهی و ستاد ( 2256؛ آیین متجاوز ،تهتان.
 -6دانشکده فتماندهی و ستاد سپاه ( 2267؛ اصول و قواعد اساسی رزم ،گتوه زمی)ی ،تهتان.
 -6دستور رزمی عملیات ( 2256( 222-5؛ تهتان :چاپخانه ارتش.
 -3رشید و دیگتان (2256

؛ االا گ)

ایتان و عتاق ،تهتان :متکز مطالعات و تحقیقات گ)

.

 -22کااالی)ز ،گااان ام ( 2256؛ اسااتتاتژی باازرگ ،تتگمااه کااوروش بای)اادر ،تهااتان :وزارت امااور
اارگه ،دفتت مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 -22متکز فته)گی سپاه ( 2265؛ کارنامه عملیاات ساپاهیان اساالم در هشات ساال دفااع مقادس ،تهاتان:
معاونت انتشارات.
 -23متکز مطالعات و تحقیقات گ)

( 2266؛ عملیات والفجت ( 6مجموعه مقاالت .

 -22متکز بتنامهریزی و تیلیف کتابهای درسی ( 2262؛ اصول و دکتتین رزم زمی)ی.
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سال سوم ،شماره پ)جم ،پاییز و زمستان  :2922ص 37-65

راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در كشور بهعنوان ابزاری برای
مقابله با جنگ نرم دشمن
سعید ملکی ،1داود

حاتمی2

تاریخ دریافت2922/26/36 :
تاریخ پ یتش2922/22/22 :

چکیده
گ) نتم یکی از گستتدهتتین و پیچیدهتتین راهبتدهای آمتیکا و متحدان غتبی آن بتای ایجاد تغییتات سیاسی در
گمهوری اسالمی ایتان است .رهبت معظم انقالب در دو دهه اایت ،مهمتتین راهبتد دشمن علیه گمهوری اسالمی را،
گ) نتم معتفی کتدهاند .ایشان در این زمی)ه ،به م)ظور ش)اات بیشتت گامعه و نخبگان ،گ) نتم را با ادبیات
مختلف معتفی و به اوبی تبیین فتمودهاند .معظم له در دیدار با گمع زیادی از بسیجیان کشور در سال  2266فتمودند:
گ) نتم ،یع)ی گ) بهوسیله ابزارهای فته)گی و پیشتفته .همچ)ین در دیدار با اانوادههای شهدای استان کتدستان
در سال  2266فتمودند :گ) نتم ،یع)ی تهاگم به متزهای ایمانی ،عقیدتی و فته)گی .رهبت معظم انقالب اسالمی در
پی حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاستگمهوری ،از به راه افتادن گ) نتم دشم)ان علیه گمهوری اسالمی
سخن گفت)د و اولویت ک)ونی کشور را مقابله با گ) نتم دشم)ان اعالم کتدند .در گ) نتم ،دشم)ان از قدرت نتم
استفاده کتده ،با استفاده از ابزارهای فته)گی و رسانههای گتوهی درصدد دستیابی به اهداف اود هست)د .ل ا بتای
مقابله با گ) نتم باید از قدرت ن تم استفاده کتد؛ که یکی از اصلیتتین این سازوکارها تتوی ،فته) ای ار و
شهادت در گامعه است .این فته) بایستی با گدیت در بتنامهریزی فته)گی ،اگتماعی و اقتصادی کشور مدنظت قتار
گیتد؛ تا ای)که فضای عمومی گامعه ما از وگود این فته) متعالی بهتتین و بیشتتین تیثیت را بپ یتد.
کلیدواژهها :فته)

ای ار و شهادت ،گ)

نتم ،تهاگم فته)گی ،ایتان ،دشمن.

 -2دانشیار دانشگاه شهید چمتان اهواز.malekis@scu.ac.ir ،
 -3کارش)اسی ارشد گغتافیا و بتنامهریزی شهتی دانشگاه سیستان و بلوچستان.Davoud.hatami@yahoo.com ،
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مقدمه
مقام معظم رهبتی از ابتدای دهه  ،62روش)گتیهای فتاوانی درباره اهمیت تهاگم فته)گی و
گ)

نتم دشمن علیه گمهوری اسالمی داشتهاند .ایشان آرایش تهاگمی فته)گای دشامن را علیاه

انقالب بسیار اطتناک معتفی کتده ،در اهمیت گ)

ناتم ،اطات آن را «بتابات باا گ)ا

نظاامی»

معتفی میک))د .همچ)ین معظم له معتقدند« :امتوز فوریتتین هادف دشام)ان ،تساخیت پایگاههاای
فته)گی در کشور است» (پیام ک)گته گامعه اسالمی دانشجویان در مشهد. 2262 ،
دانشم)دان علاوم سیاسای و استتاتژیساتها از م)ظاتی ،قادرت را باه ناتم 2و ساخت 3تقسایم
میک))د (علیپور . 2 :2266 ،اصطالح تهدید نتم از گمع دو کلمه «تهدید» به مع)ی تتساندن و بایم
دادن و «نتم» به مع)ای هت چیز مالیم تشکیل شده است .گ)

یا بتاندازی ناتم ،از مفااهیمی اسات

که تقتیباً از اواات دهه  62و اوایل دهه  62میالدی ،مورد توگه متاکز ااالعاتی  -ام)یتی در غاتب
قتار گتفت و از اوایل دهه  32میالدی وارد فاز عملیاتی شد .از همان زمان که دگتگونیهاای ناتم
به متحله اگتا رسید ،تعاریف گوناگونی از ماهیت آن ارائه شده است که در زیت به بتاای از آنهاا
اشاره میک)یم:
ا اگتای بتنامههای حسابشده مسالمتآمیز به م)ظور تغییت سیستم سیاسای یاک کشاور و یاا
ایجاد تغییت و تحول مورد نظت در حاکمان و متدم گوامع مادنظت ،از تعااریفی اسات کاه باه
شااصهها و اهداف اصلی گ)

نتم اشاره دارد (عتبی و حاتمی3 :2233 ،

.

ا گوزف نای 2قدرت نتم را «توانایی شکلدهی تتگیحات دیگتان» تعتیف کتد .وی قادرت
سخت را به «قدرت بتای اگبار» و قدرت نتم را باه «قادرت باتای گا ب و اق)ااع» تعتیاف
میک)د (ملکی و حاتمی. 76 :2233 ،
ا کتالنتزیک ،9پژوهشگت ب)یاد کارنگی ،5قدرت نتم را اینگونه تعتیف میک)د« :قدرت ناتم
به آن دسته از قابلیتها و تواناییهای کشور ااالق میشود که با بهکارگیتی ابزاری چاون
1- Soft Power
2- Hard Power
3- Joseph Nye
4- Krlantzyk
5- Carnegie
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فته)

 ،آرمان یا ارزشهای ااالقی به صورت غیتمستقیم بات م)اافع یاا رفتاار ،موگودیات

سایت کشورها اثت میگ ارد ».به گفتاه گاین شاارب ،2هادف گ)ا

ناتم تغییات دولتهاای

نامطلوب یا فتوپاشی حکومتها و کسب قدرت سیاسی اسات و باه صالحالبی ،اعتقاادات
ااالقی و م هبی ربطی ندارد .گ)

نتم گزی)های به گای گ)ا

ساخت و مسالحانه باتای

رویارویی با حکومتهای مورد نظت است (رنجبتان. 33 :2266 ،
نتم علیه ایاتان در مقطاع فعلای را بایاد ناشای از گساتتش حاا ت)فات از

کلید اوردن گ)

آمتیکا در گهان دانست که به نظت ستان کاخ سفید« ،ایتان» متکز اصلی ایجاد این ت)فت و گساتتش
آن است.
مقام معظم رهبتی در یک راهباتد بل)دمادت ،از مفااهیم تهااگم فته)گای ( 2262تاا نااتوی
فته)گی 2265( 3و گ)

نتم ( 2266به ع)وان دغدغههای اصلی کشور یااد میک))اد (رنجباتان،

. 26 :2266
جنگ نرم

تهدید نرم

ناتوی فرهنگی

شبیخون فرهنگی

تهاجم فرهنگی

شکل  -1فرایند تکوین جنگ نرم ا استنتاج از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظلهالعالی
املکی و حاتمی78 :1392 ،

گاه بتای مفاهیم و واژهها حامل تغییتات پارادایمی 2هست)د .مفاهیمی همچون گ)ا

ناتم و

تهدید نتم ،از این گمله به شمار میآی)د .آنها ت)ها به ظهاور شایوههای گدیاد مباارزه یاا تحاوالت
سیاسی و ام)یتی نو پدید اشاره ندارند ،بلکه فتاتت از آن ،ابت از ظهاور مکتاب گدیادی در عتصاه
رقابتها و مخاصمههای بینالمللی میده)د (رنجبتان . 33 :2266 ،باا توگاه باه مطالاب ذکتشاده،
بهتت میتوان ضتورت و اهمیت این موضوع و انتخاب آن را درک کتد .ب)اابتاین ،ضاتوری اسات
با توگه به موفقیت و گایگاه حساس و راهبتدی گمهوری اسالمی ایتان ،به شکل گدی و شایساته
با این گبهه گ)گی بتاورد کتد و ساازوکارهای الزم را در حوزههاای نظاتی و کااربتدی فاتاهم
1- Jane Sharb
2- Cultural NATO
3- Paradigm
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ساات به اور مسلم ،یکی از مهمتتین ابزارهاای گمهاوری اساالمی ایاتان در ایان گ)ا
«تتوی ،فته)

ناابتابت

ای ار و شهادت در کشور» است .ل ا این مقاله که به صورت کاربتدی -توسعهای و

با روش بترسی توصایفی اا تحلیلای اسات و ااالعاات ماورد نیااز آن از متاکاز علمای ،مجاالت،
کتابخانهها و اس)اد کساب شاده و از شابکهها و پایگاههاای ااالعرساانی ،مان)اد :ای)تتنات و کتاب
تاریخی و م هبی نیز بهته بتده است؛ میکوشد تا راهکارهای تتوی ،فته)ا
کشور را به م ابه ابزاری بتای مقابله با گ)

ای اار و شاهادت در

نتم دشمن تبیین ک)د.

مبانی نظری
د جنگ
گ)

نرم1

نتم ،روشی بتای غلبه یک اتف بت اتف دیگت بدون استفاده از ابزار و تجهیازات نظاامی و

قوه قهتیه است که به صورت گ بی و اق)اعی انجام میگیتد .در این گ)

مهاگم تاالش میک)اد

که با اقدامات نتمافزارانه بت حوزه افکار و باورهای گامعه هدف تیثیت گا ارد و باا ایجااد تغییاتات
اساسی در این حوزه ،اتف مقابل را تسلیم اود ک)د (عتبی و حاتمی. 3 :2233 ،
د ماهیت جنگ نرم
ماهیت گ)

نتم ،به ماهیت قدرتی بتمیگتدد که در این گ)

از آن استفاده میشود .این گ)

ماهیتی غیتاشونتآمیز دارد و بت همین اساس ،غیتملموس و زیتسطحی است.
د اهداف در جنگ نرم
در گ)

سخت ،اهداف عمدتاً متاکز نظامی ،م)ابع و ذاایت راهبتدی ،متاکز ص)عتی و اقتصادی و

نیز گمعیت است .مهاگم با تختیب این اهداف به دنبال تسالیم کاتدن ااتف مقابال اسات .امّاا در
گ)

نتم مهاگم با به کارگیتی قدرت ناتم،در پای رسایدن باه اواساتههایش از اتیان گا ب و

متقاعد سااتن اتف مقابل است .در گ)

نتم ،دشم)ان بتای رسیدن به چ)ین وضعیتی چهاار ناوع

تغییت را به صورت فتای)دی دنبال میک))د:
 ایجاد تغییر در باورها
باورها و اعتقاادات در هات گامعاهای ریشاه و اسااس فته)ا

آن محساوب میشاود .اگات در هات
1- Soft War
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گامعهای فته)

عامل اصلی در گهتدهی باه زنادگی ،حتکاات و رفتارهاا باه حسااب آیاد ،در

فته)

که مجموعهای از ع)اصت ،آن را تشکیل میدهد ،اعتقادات و باورها نقشای اساسای دارناد.

در گ)

نتم هدف اصلی و اساسی که مهاگم مورد توگه قتار میدهد و به دنباال ایجااد تغییات در

آن است ،همین باورها و اعتقادات میباشد (نوروزی و همکاران. 37 :2266 ،
 ایجاد تغییر در افکار و اندیشهها
افکار و اندیشههای متدم هت گامعه را باورها و اعتقادات آن گامعه میسازد .بدیهی است چگونگی
فکت کتدن در یک گامعاه دی)ای و ما هبی ،متفااوت از فکات کاتدن و اندیشایدن در یاک گامعاه
غیتدی)ی و غیتم هبی است .گ)

نتم در پی از پای در آوردن اندیشه و تفکت گامعه هادف اسات

تا حلقههای فکتی و فته)گی آن را سست کتده ،با بمباران اباتی و تبلیغااتی ،در نظاام سیاسای -
اگتماعی حاکم تزلزل و بیثباتی تزرین ک)د (ماه پیشانیان. 59-69 :2267 ،
 ایجاد تغییر در رفتارها
ایجاد تغییت در رفتارها ،از دیگت اهداف مهاگم در گ)ا
اتین گ)

ناتم اسات .هتگااه مهااگمی بخواهاد از

نتم ،بت ملتی تسلال پیدا ک)د و او را تسلیم اود سازد ،تالش میک)د تا رفتارهای متدم

آن گامعه را آن گونه که میاواهد تغییت دهد .چ)انچه مهاگم از اتین گ)

نتم بتواند در باورها،

اعتقادات ،افکار و اندیشههای گامعه هدف تغییت ایجاد ک)اد ،موفان میشاود باه راحتای رفتارهاای
متدم گامعه هدفش را نیز تغییت دهد.
مدلهای رفتاری در هت گامعهای بتاساس باورها و افکار متدم آن گامعه شکل میگیاتد .لا ا
با تغییت این باورها و افکار ،مدلهای رفتاری گدیادی گاایگزین مادلهای رفتااری قبلای میشاود
(نوروزی و همکاران. 37-36 :2266 ،
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 ایجاد تغییر در ساختار سیاسی
در گ)

نتم ،سلطه بت یک گامعه ،هدف نهایی مهاگم باه حسااب میآیاد .در واقاع ،اگات اماتوز

دشم)ان علیه گمهوری اسالمی گ)

نتم به راه اندااتهاند ،به دنبال ساقال کتدن گمهوری اسالمی

و سلطه بت کشور ایتان هسات)د .رماز مانادگاری و مقاومات یاک نظاام سیاسای در بتابات فشاارهای
ااارگی و دشاام)ان ،حمایتهااای گساتتده ،همهگانبااه و مسااتمت ماتدم از آن نظااام سیاساای اساات.
در واقع ،پیوند عمین ملت با دولت و بتاورداری یک نظام سیاسی از حمایتهای متدمی ،موگاب
میشود تا آن نظام بتواند در بتابت هت نوع فشار و توائه اارگی مقاومت ک)د و شکستناپ یت شود.
در گ)

نتم دشم)ان یک ملت و نظام سیاسی آن ،تالش میک))د تا با ایجااد تغییات در اعتقاادات،

باورها ،افکار و اندیشههای متدم ،رفتارهای حمایتی از نظام سیاسای را باه رفتارهاای غیتحماایتی و
چالشی تغییت ده)د .چ)انچه در این فتای)د ایجاد تغییت ،عامل گ)ا

ناتم موفان شاود ،باه راحتای باا

مشتوعیتزدایی و مقبولیتزدایی از نظام سیاسی در میان متدمش ،میتواند با کمک همان متدم و
بتاساس باورها ،اعتقادات ،افکار و رفتارهای گدیاد ،ساااتار سیاسای را تغییات داده ،نظاام سیاسای
دلخواه اود را مستقت سازد (عتبی و حاتمی . 3-22 :2233 ،ب)ابتاین ،اهداف فتای)اد گ)ا

ناتم را

میتوان در مدل زیت االصه کتد:

شکل  -2اهداف جنگ نرم اترسیم ،نگارندگان1392 ،

ابعاد و راهکارهای مقابله با جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری
 .2اتحاد متدم و گتیانهای سیاسی ،و دوری از ااتالف ،تتدیاد و بادبی)ی :دشام)ان نظاام هماواره
سعی کتدهاند با ایجاد ااتالف ،چ)ددستگی و تقابل و در نهایت ،درگیتی بین اقوام و ما اهب
گوناگون و همچ)ین ت)ش بین گتیانهای سیاسی ،هم در بعد ملی و هم در سطح گهان اساالم،
به اهدافشان بتس)د .مقام معظم رهبتی در اینباره میفتمای)د« :دشمن در گ)
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با استفاده از ابزارهای فته)گی و ارتباااتی پیشتفته و با شایعه و دروغپتاک)ی و استفاده از بتای
بهانه ها ،میان آحاد متدم تتدید ،بدبی)ی و ااتالف ایجاد ک)د ...در قضایای پا از انتخابات ،باه
بهانه انتخابات ،ایجاد تتدید و ااتالف کتدند تا دلهای ماتدم نسابت باه یکادیگت و نسابت باه
مسئوالن چتکین شود و در چ)ین فضای مشوش و شلوغی ،ع)اصت مغتض ،اائن و دستآماوز
ااود را بااتای کارهااای اااللگتانااه وارد صاح)ه ک))ااد؛ امااا بااه دلیال بصاایتت مااتدم بااه نتیجااه
نتسیدند .»...هت اقدامی که موگب مغشوش و تهمتآلود شدن فضاا شاود و ماتدم را نسابت باه
یکدیگت بدبین و متدد ک)د ،به ضتر کشور است ...من اصتار دارم که آحاد متدم و گتیانهای
مختلف سیاسی ،همه با یکدیگت متحد ،در مقابل آن افاتاد معادودی باشا)د کاه مخاالف اصال
انقالب و استقالل کشور هست)د و هدف آنها تقادیم کشاور باه آمتیکاا و اساتکبار اسات ...باه
کسانی که بهدنبال مصالح کشور هست)د ،توصیه میک)م از این ااتالفهای گزئی و غیتاصولی
صتف نظت ک))د» (دیدار با هزاران نفت از بسیجیان ستاست کشور . 2266 ،ایشان همچ)ین با تیکید
بت تحکیم وحدت و بتوز نشانههای آن میفتمای)د« :امتوز نشانههای وحدت عماومی و همادلی
متدم قابل مشاهده است که م)اظت بینظیات آن ،حضاور ماتدم در نمازهاای گمعاه مااه مباارک
رمضان ،حضور گستتده در راهپیماایی روز قادس و حضاور باا عظمات در نمااز عیاد فطات در
ستاست کشور است ...همه باید در مقابل این وحدت ست تعظیم فتود آورند و در گهت تحکایم
آن تالش ک))د ...باید هتآنچه که امکان پ یت است در گهت حفظ و تقویت وحدت ما هبی و
وحدت قومی تالش شود» (دیدار با رئیا و نمای)دگان مجلا ابتگان رهبتی. 2266 ،
 .3تقویت و پتبار کتدن فعالیتهاای فته)گای و ه)اتی :از دیادگاه رهبات معظام انقاالب اساالمی،
نیتوهای فته)گی نقشی بسیار حساس و مهم در باورسازی وگود تهاگم فته)گی و مقابله باا آن
دارند .ایشان با بیان ای)که حتکت عظیم انقالب اسالمی ه)وز در اوایل راه اود است ،با تیکیاد
بت تیثیت ه)ت میفتمای)د« :من به شما عتض میک)م که این حتکت عظیم انقالب اساالمی ،یاک
حتکت تمامشده نیست .حاال یک گوشه از لشکت آن من و شماییم که حاال یک ذره م الً اهال
ادب و فته)

الساماوات و االرض»؛  ...ایان حتکات
و ای)ها محسوب میشویم؛ «و للَّّه گ)اود ّ

عظیمى که با انقالب اسالمى شتوع شد ،یک حتکت تمامشده نیست؛ مطلقاً تمامشاده نیسات،
آن حتکت ادامه دارد .همی)ى که حاال معمول شده که در بیانها و در تلویزیون و توى تبلیغات
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و توى دادگاه و توى زبان همه ،میگوی)د :گ)
یع)ى االن گ)

نتم؛ راست است ،ایان یاک واقعیات اسات؛

است .البته این حتف را من امتوز نمیزنم ،من از بعد از گ)

 -از ساال -76

همیشه این را گفتهام؛ بارها و بارها .علت این است که من صح)ه را میبی)م؛ چه بک)م اگت کسى
نمیبی)د؟! ...این تمام نشده .چون تمام نشده ،همه وظیفه داریم .وظیفه مجموعه فته)گى و ادبى
و ه)تى هم وظیفه مشخصى است :بالغ ،تبیین؛ بگویید ،اوب بگویید .من همیشه تکیه بات ایان
میک)م :بایستى قالب را اوب انتخاب ک)ید و ه)ت را بایستى تمامعیار توى میدان بیاورید؛ نباید
کم گ اشت ،تا اثت اودش را بک)د» (دیدار با گمعای از شاعتا ،فتهیختگاان و اهاالی فته)ا

،

. 2266
 .2امید به آی)ده و دیدی اوشبی)انه همتاه با اعتماد به نفا به دور از ناامیدی :مقام معظم رهباتی،
امید و اعتماد به نفا را سبب ناامیدی مخالفان دانسته ،در اینباره میفتمای)د« :مخدوش کاتدن
نشانههای امید و تبدیل آنها به نشانههای ییس و تتدید و القای بنبست و سیاه نمایی و در نهایت
گتفتن پویایی گامعه یکی از اطاوب مخالفاان اسات» (دیادار باا رئایا و نمای)ادگان مجلاا
ابتگان رهباتی . 2266 ،ایشاان در اینبااره باهاور صاتیح در دیادار باا نخبگاان میفتمای)اد:
« عزیزان من! شتب اصلی فعالیت درست شما در این گبهه گ)

نتم ،یکی نگاه ااوشبی)اناه و

امیدوارانه است .نگاهتان اوش بی)انه باشد .ببی)ید ،من در مورد بعضیتان به گای پدربزرگ شاما
هستم .من نگاهم به آی)ده ،اوشبی)اناه اسات؛ ناه از روی تاوهم ،بلکاه از روی بصایتت .شاما
گوانید -متکز اوشبی)ی -مواظب باشید نگاهتان به آی)ده ،نگاه بدبی)انه نباشد؛ نگاه امیدواراناه
باشد ،نه نگاه نومیدانه .اگت نگاه نومیدانه شد ،نگاه بدبی)انه شد ،نگاه «چه فایدهاى دارد» شد ،باه
دنبالش بىعملى ،به دنبالش بىتحتکى ،باه دنباالش انازوا اسات؛ مطلقااً دیگات حتکتاى وگاود
نخواهد داشت؛ همانى است که دشامن مایاواهاد» (دیادار باا دانشاجویان و نخبگاان علمای،
 . 2266ایشان هم چ)ین میفتمای)د« :باید درست در گهت مخالف بتنامه دشامن کاه باه دنباال
ایجاد فضای ییس و ناامیدی در دانشگاههاست ،حتکت و محایال درس و دانشاگاهها را فضاای
امید به آی)ده کتد» (دیادار باا گمعای از اساتادان و اعضاای هیایت علمای ،نخبگاان و ر ساای
دانشگاهها و متاکز تحقیقاتی . 2266 ،ایشان همچ)ین با تیکید بت مسئله اعتماد باه نفاا در باین
دانشجویان میفتمای)د« :چتا من مسئله اعتماد به نفا را اصالً مطتح میک)م؟ مگت در کشور چه
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اتفاقى افتاده که ب)ده اصتار دارم روى اعتماد به نفا ملتمان یا گوانانمان تکیه ک)م؟ توضایحى
وگود دارد .ملت ما بت اثت انقالب ،بت اثت دفاع مقدس ،بت اثت تیثیت شخصیت ویژه امام -که حاال
بعد اگت انشاءاللَّّه یادم ماند ،اشاره میک)م که در ایجاد اعتمااد باه نفاا ملاى ،شاخص اماام و
ع)اصت تشکیلده)ده شخصیت او ،یکى از بیشتتین تیثیتهاا را داشات -و بات اثات پیشاتفتهااى
گوناگون ،امتوز به یک نصاب قابل قبولى از اعتماد به نفا دستیافته است .بیم آن هست که
در عتصه گ)

هاى روانى و تبلیغاتى و به اصطالح گ)ا

ناتم باین ماا و دشام)انى کاه بسایار

اصتار بت ادامه این نبتد دارند ،این اعتماد به نفا یا ادشه پیادا ک)اد ،تضاعیف بشاود ،متزلازل
بشود یا الاقل در حدى که ملت ما به آن احتیا دارد ،پیش نتود .ما در نیمه راهیم .من به عیاان
مىبی)م که در ذهن ،زبان و عمل بسیارى از بتگستگان کشورمان این اعتماد باه نفاا ه)اوز باه
حد نصاب الزم نتسیده است» (دیدار با دانشجویان دانشگاههای استان یزد. 2267 ،
 .9راهاندازی کتسیهای آزاداندیشی و نظتیاهپاتدازی آزاد :باا توگاه باه ای)کاه دساتگاه تبلیغای و
رسانهای فته)گی استکبار با ارائه اابار و ااالعات شبههانگیز و اغلب نادرست در زمی)ه رهبتان
و نهادهای گمهوری اسالمی درصدد القای ناکارامدی گمهوری اسالمی ایتان و ایجاد شک و
شبهه در مورد ارزشهای دی)ی و ه)جارهای م هبی هست)د ،وگود تمهیداتی به م)ظور تبادل آرا
و اندیشهها بتای گتیانهای سیاسی کشور امتی بسیار ضاتوری باه نظات مایرساد .مقاام معظام
رهبتی در این زمی)ه میفتمای)د« :بهتتین زمی)اه باتای ایجااد فضاای اظهاارنظت آزاد ،تساتیع در
راهاندازی کتسیهای آزاداندیشی در دانشگاه اسات» (دیادار باا گمعای از اساتادان و اعضاای
هییت علمی ،نخبگان و ر سای دانشگاهها و متاکز تحقیقاتی. 2266 ،
 .5بصیتت آحاد گامعه و به ویژه نخبگان :بصیتت یکی از مهمتتین راهبتدهای ارائاهشاده و ماورد
تیکید مقام معظم رهبتی ،بهویژه درباره حوادث بعد از انتخاباات و فت)اه اایات ،باتای مقابلاه باا
گ)

نتم است .ایشان در گمع متدم اونگتم چالوس و نوشهت در ارتبااب باا ضاتورت وگاود

بصیتت میفتمای)د« :بصیتت قطبنماای حتکات صاحیح در اوضااع اگتمااعی پیچیاده اماتوز
است؛ بهگونهای که اگت کسی این قطبنما را نداشات و نقشاهااوانی بلاد نباود ،ممکان اسات
ناگهان اود را در محاصته دشمن ببی)د .اگت بصیتت نباشد ،انسان حتی باا نیّات ااوب ممکان
است گمتاه شود و در راه بد قدم بگ ارد» (در گمع متدم ااونگتم چاالوس و نوشاهت. 2266 ،
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معظم له دلیل تمتکز دشمن روی اواص را نفوذ آنها در میان متدم دانسته ،میفتمای)د« :اماتوز
به گمان من ،هدف و آما دشمن« ،اواص» است .مینشی))د اتاحی میک))د تا ذهان ااواص
را عوض ک))د ،بتای ای)که بتوان)د متدم را بکشان)د ،چون اواص تیثیت میگ ارناد و در عماوم
متدم نفوذ کلمه دارند .یکی از وظایف اصلی امتوز من و شما همین است .ما بصیتت اودماان
را در مسائل گوناگون تقویت ک)یم و بتوانیم انشاءاهلل بصیتت مخاابان و مستمعان اودماان را
هم زیاد ک)یم» (دیدار با رئیا و نمای)دگان مجلا ابتگان رهبتی . 2266 ،ایشان با تیکیاد بات
نقش نخبگان و اواص گامعه در اشاعه بصیتت میفتمای)د« :بصیتت مهم است .نقش نخبگاان
و اواص هم این است که این بصیتت را نه فقال در اودشان ،در دیگتان هم به وگود بیاورند.
آدم گاهی میبی)د که متیسفانه بعضی از نخبگان اودشان هم دچار بیبصیتتیاند ،نمایفهم)اد.
اصالً ملتفت نیست)د .یک حتفی ناگهان به نفع دشمن میزن)د» (در گمع اعضای دفتات رهباتی و
سپاه ولی امت. 2266 ،
 .7ایستادگی و عدم سازش در بتابت دشم)ان انقالب و نظام اسالمی :شاید بتوان صالبت و ایستادگی
حضتت امام(ره  ،مقام معظم رهبتی و ملت ایتان اسالمی را بت ست ارزشهاا ،در بتابات فت)اههاا،
فزوناواهیها ،فشارها و تهدیدهای دشم)ان گمهاوری اساالمی ،رماز موفقیات نظاام در مهاار
گ)

نتم دشم)ان دانست .استکبارستیزی در اطبههای نمااز گمعاه تااریخی  33ااتداد 2266

توسال مقام معظم رهبتی بهاور ویژه مورد تیکید قتار گتفت .رهبت معظام انقاالب در اینبااره
میفتمای)د« :به صتاحت اعالم میک)یم ما با استکبار و نظام سلطه و تسلال چ)د کشور بات گهاان
مخالفیم و نخواهیم گ اشت این چ)د دولت با ستنوشت دنیا بازی ک))د» (دیدار با هزاران نفت از
متدم آذربایجان . 2266 ،ایشان در دیدار باا ماتدم مازنادران ،حجات را بات اساتکبار گهاانی و
گتیان مصلحتاندیش ،سازشکار و تحمیلگات داالای تماام کتدناد و فتمودناد« :در مقاااعی
بتای اتاحیهای دشمن بتای وادار کاتدن نظاام اساالمی باه باا دادن باوده اسات؛ اماا اماام
بزرگوار هیچ گاه با ندادند و همه بدان)د ما نیز از اتف ملت ایتان و از اتف اود به هیچکا
با نخواهیم داد .ملت ایتان میاواهد ملتی مستقل ،پویا ،حتکتک))ده به گلو ،عامل به احکام
اسالمی و قدرتم)د بتای دفاع از حقوق و عقاید اود باشد .آیا این اواسته به حن گتم اسات؟»
(دیدار با هزاران نفت از متدم مازندران. 2266 ،
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ـ تعریف فرهنگ
فته)

م ل سایت مفاهیم علوم انسانی ،میان صاحبنظتان و نظتیهپتدازان به یکی از مقوالت مغلان

و مبهم میماند و در دایته لفظپتدازیهای بیستانجام ،حیاتان و ساتگتدان اسات و ه)اوز اگمااع
روش)ی بت ست تعتیف آن حاصل نشده است (آقاپور. 33 :2269 ،
تعاریف متعددی ،متجاوز از  272تعتیف ارائه شده است که بعضی از آنها مفهاوم

از فته)

عام و بتای دیگت مفهوم ااصی از این واژه را به دست میده)د.
ـ یکی از اولین تعاریف نسبتاً گامع از فته)

در سال 2662م توسال تایلور 2ارائه شده است.

این متدمش)اس انگلیسی اعتقاد داشت که فته)

عبارت اسات از :مجموعاه پیچیادهای از

علوم ،دانشها ،ه)تها ،افکار ،اعتقادات ،قوانین و مقترات ،آداب و رسوم ،س)تها و بهاور
االصه ،تمام آمواتهها و عاداتی که یک انسان به ع)وان عضو گامعه اا میک)د.
ا فته)

مجموعه پیچیدهای است که دربتگیتنده دانست)یها ،اعتقاادات ،ه)تهاا ،ااالقیاات،

قوانین ،عادات و هتگونه توانایی دیگتی است که بهوسیله انسان بهع)وان عضو گامعه کسب
شده است (دانش)امه سازمان پژوهش و بتنامهریزی آموزشی .
ا باه اعتقااد «سامئت» گامعهشا)اس آمتیکاایی ،فته)ا

مجموعاه آداب و رساوم ،سا)تها و

نهادهای اگتماعی است.
ا اسپ)ست در کتاب اصول گامعهش)اسی اود از فته)
میک)د و درصدد گدا سااتن فته)

بهع)وان محیال فوق گسمانی انسان یاد

از عوامل گسمانی و ابیعی است .وی اعتقاد داشات

که محیال فوق گسمانی ااص انساان اسات ،درحالیکاه انساان از لحااظ دو محایال دیگات
(ابیعی و گسمانی با حیوان دارای وگه مشتتک است (عتبی و حاتمی. 5 :2233 ،
ا بتاساس اندیشههای رهبت انقالب ،فته)

به مع)ای ااص بتای یک ملت ،عبارت اسات از

ذه)یات ،اندیشهها ،ایمانها ،باورها ،س)تها ،آداب و ذایتههای فکتی و ذه)ایا .]2بخاش
عمده فته)

 ،همان عقاید و ااالقیات یک فتد یا گامعه است .رفتارهاای گامعاه هام کاه

گزو فته)

یک ملت است ،بتااسته از هماان عقایاد اسات .در واقاع،

عمومی و فته)

عقاید یا ااالقیات ،رفتارهای انسان را شکل میده)د و بهوگود میآورند.
1- E. B. Taylor
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از تعاریف فوق یک وگه مشتتک میتوان یافت و آن وگود سلسلهای از باورها و اعتقاادات
عجینشده در انسان است که ضمیت نااودآگاه او را هدایت میک)د و به قاول «ادگاار شااین» الیاه
مص)وعات و ابداعات ،ارزشها و مفتوضات اساسی وگود انساان را اشاغال کاتده اسات (عتبای و
همکاران. 22 :2233 ،
د اهمیت فرهنگ
بتای گامعه ،همچون حافظه بتای انسان است (تتیان دیا . 37 :2266 ،اهمیت فته)

فته)

بااهاور کلاای میتااوان در دو گ)بااه االصااه کااتد :نخساات ،گایگاااهی کااه فته) ا
موگودیت گامعه دارد و دیگتی ،نقشای کاه فته)ا

در هویاات و

در پیشاتفت گواماع ایفاا میک)اد .بیشاک

باالتتین و واالتتین ع)صتی که در موگودیت هت گامعه داالت اساسی دارد ،فته)ا
است .اساساً فته)

را

آن گامعاه

هت گامعه هویت و موگودیت آن گامعاه را تشاکیل میدهاد (قتباانی:2262 ،

. 23-33
گتوهی از گامعهش)اسان از فته)

تقسیمب)دی متفااوتی باا ع)اوان فته)ا

ساختافزاری و

نتمافزاری مطتح کتده و آن را دارای دو گ)به اساسی دانستهاند.
د فرهنگ سختافزاری و نرمافزاری
 .2فته)

سختافزاری :شامل ابزارها و اشیایی که سااته و به ارث گ اردهاند.

 .2فته)

نتمافزاری :شامل رسمها ،اعتقادات ،علوم و ه)ت که عمدتاً محصول زبان و اال است .به

هت حال ،یافتن نقطه اتصال فته)

ساختافزاری و نتمافازاری گامعاه در بهتهباتداری آن و در

گهت توسعه یا تکمیل و یا حتی تصحیح گامعه نقش مهمی دارد.
د ارزشها
ارزشها «ایدههایی هست)د که بتای آنها احتتام قائل هستیم» (کاظمی و سعیدی . 2262 ،ارزشها را
به دو دسته زیباییش)اسی و ااالق تقسیم میک))د .ارزشهای ااالقی گ)به دستوری دارند و آنها را
به «ایدههایی که بتای آنها احتتام قائلیم و رفتار ما را هدایت میک))اد» تعتیاف مایک)یم .همچ)این
ارزشها را مجموعه تتگیحهایی که یک نفت دارد ،تعتیف میک))د (علیپور. 2 :2266 ،
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د ایثار
کلمه ای ار باب افعال از ماده آثت یوثت به مع)ای او را بت اود بتگزید و بتتتی داد (گت . 3 :2272 ،از
ای ار تعابیت و تعاریف مختلفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره میک)یم :ب ل و بخشش ،تاتگیح
دادن بعضی بت بعضی دیگت ،گ شت کاتدن از حان ااود باتای دیگاتان (دهخادا. 2277 :2267 ،
بتگزیدن و م)فعت غیت را بت اود مقادم داشاتن (اناوری . 232 :2262 ،ای اار در اساالم باه مع)اای
تالش ،فداکاری ،بخشش و ااالص در راه ادا آمده است که بیانگت رشد و معتفات الهای انساان
است و با مفاهیمی همچون شهادت ،ایتاواهی و دیگتاواهی همتاه است.
د شهادت
واژه شهید به مع)ای شاهد ،گواه و کشتهشده در راه ادا آمده است .شهید از ریشاه شاهد در لغات
عتب با مشتقات متعدد در اصل به مع)ی حاضت بودن در یک محل (نقطه مقابل غایب بودن اسات
(میم)ه. 6 :2265 ،
ظاگت فتد متگی را انتخاب ک)د کاه دارای دو مشخصاه باشاد ،در اساالم از او باهع)وان شاهید یااد
میک))د :اول ،در راه ادا کشته شود؛ دوم ،دو متگی آگاهانه باشد (مهی)ی. 95 :2262 ،
شهادت یع)ی کشته شدن در راه ادا .شهادت متگی آگاهانه ،مقدّس و هدفم)د است (گ)تی،
 265 :2263و صابتی یزدی. 252 :2265 ،
د ترویج
تتوی ،در لغت به مع)ی رای ،کتدن ،متاداول کاتدن و روان کاتدن اسات .تاتوی ،ناوعی تغییات در
گهت توسعه م)ابع انسانی است.
د فرهنگ شهادت
تعاریف متعددی از فته)

شاهادت آورده شاده اسات .فته)ا

شاهادت عباارت اسات از

«مجموعه آگاهیها ،باورها ،آداب ،اعتقادات و اعمالی که موگب وصل شدن انسان به عالیتتین و
واالتتین درگة کمال ،یع)ی متگ آگاهانه در راه ادا میشود .هتگوناه آثاار بااقیماناده از شاهدا
درباره شهادت و شهید ،سیته ،روش و پیام شهیدان و باالاته تتبت پاک و مقدس آناان بخشای از
این فته)

محسوب میشود .تعیین عاشقانهای کاه انساان دنیاوی را در عباور از حیاات ماادی باه
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حیات مع)وی لقاءاهلل ...میرساند (معدنی. 33 :2266،
تعتیف نهایی فته)

شهادت عبارت است از« :آثار باقیمانده از شهید ،اعام از غیاته ماادی

(مع)وی م ل :باورها ،اعتقادات ،القیات ،رفتارها ،اهداف و سایت وگوه مع)وی و الهای شاهید کاه
الهامگتفته از قتآن و معصومین (ع است و آثار ماادی آن کاه عبارتاناد از :تتبات پااک شاهید،
وسایل شخصی ،اسامی ایابانها ،متاسم متبوب به شهید ،آثار مکتوب و کالً هات چیازی کاه قابال
مشاهده و لما بوده ،یادآور شهید باشد».
در تعتیف شهادت میتوان سه نگاه داشت :قبل از شهادت ،حین شهادت و بعد از شهادت ،و
بتاساس آن مقااع و ویژگیهای آن و زمان مورد نظت ،تعتیف ارائه داد .میتوان این مقااع را گدا
دید یا به همه پیوسته .همچ)ین میشود یک مقطع را مب)اا قاتار داد یاا ای)کاه باه عوامال و ماواردی
پتداات که م)ت ،به شهادت میشاود .باه عباارت دیگات ،فته)ا

م)ات ،اسات ،تادریجی درسات

میشود ،شهادت نیز محصولی است که بایستی معتفی شود و شهدا معتف آن فته)

اند .فته)ا

شهادت مجموعه آثار ،اصول و معارفی است که معتف و بتآمده از حیات مع)وی شهیدان راه ادا،
و مبین سیته عملی آنهاست.

کارکردهای مختلف فرهنگ شهادت
 .1فدا کردن جان برای حفظ ارزش ها :در گوامعی که احتتام و وفاداری به ارزشها
یک اصل محسوب میشود و بتای گامعه اهمیت دارد ،در صورت به اطت افتادن ارزشهاایی کاه
مهم هست)د ،در مقااعی از تاریخ ،افتاد گان اویش را کمتت از ارزشها میدان)د و حاضت میشوند
به م)ظور بقا و حیات گامعه و ارزشهای آن گان اویش را فدا ک))د.
 .2عزت نفس بخشیدن به افراد :امام راحال(ره در ایان زمی)اه میفتمای)اد« :اساالم ایان
پیتوزی را حاصل کتده ،شهادت است که این پیتوزی را حاصل کتده ،شهادت هام حفاظ اساالم
است ،از اول اسالم با شهادت پیش بتده ،حاال هم که میبی)ید گوانهای ما شهادت را میاواه)د...
این حا بود که ما را پیش بتد ،این حا شهادت بود ،گلو آمدن بتای اسالم و شهادت بود که ما
را به پیتوزی رساند».
 .3ایجاد هویت و هدف مشترك :مسلفههای شهادت یع)ی گام بتداشاتن در راه اادا و
55

راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور بهعنوان ابزاری برای مقابله با جنگ نرم دشمن

متگ داوالبانه در موقع لازوم ،هویات و هادفی مشاتتک را باتای افاتاد گامعاه ایجااد میک)اد و
میتواند الگو و راهکار عملی بتای نسلها و ملل زیت ظلم و ستم باشد.
 .4عامدل همبسدتگی اجتمداعی :عاشااورا ،عازاداری ،نوحاهاوانی ،اماام حسااین(ع و...
مفاهیمی هست)د که موگب همبستگی شیعیان در اول تاریخ مبارزانشان شاده و انگیازهی قاوی باه
م)ظور همدلی ،اتحاد و اتفاق به آنها بخشیده است .ل ا فته)ا

شاهادت یکای از عوامال مهام در

همبستگی اگتماعی محسوب میشود.
 .8ایجاد روحیه ظلم ستیزی و عدالت طلبی :صاحبان سلطه ،ظالمان و مخالفان عدالت
و قسال تا زمانی که مشعل شهادت در گامعاه فاتوزان اسات ،مادام احسااس اطات میک))اد .رهبات
انقالب نیز به اوبی به این مسئله واقف بودهاند« :اسالم در کشور ما میرفات تاا باه تبااهی کشایده
شود ،که با اون شهیدان ملت ما حیات اود را باز یافت» (عتبی و حاتمی. 6 :2233 ،

عمدهترین موانع باز دارنده ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
غ)ی و ناب اساالم ،فته)ا

یکی از بخشهای فته)

ای اار و شاهادت اسات کاه باتای شا)اات

صحیح و کافی درباره ابعاد گوناگون آن و اشاعه آن در سطح گامعه ،عاالوه بات شاتایال و فضاای
م)اسب فتدی و اگتماعی نیازم)د ش)اسایی و رفاع «اصالیتاتین مواناع و عوامال بازدارناده» در ایان
ارتباب هستیم که به عمدهتتین آنها اشاره میشود:
 .2عدم ش)اات صحیح و کافی نسلهای گدید از فته)

ای ار و شهادت بهواسطه ایجااد شاکاف

بین نسل گوان با نسل شهدا و ای ار گتان که م)شی بخشای از مشاکالت باوده اسات و نیاز عادم
پاسخگویی به شبهات فکتی ایجادشده بتای نسل گوان در این زمی)ه؛
 .3تهاگم فته)گی دشم)ان اارگی و داالی در قالب تبلیغات سوءرسانهای و گ)
ع)اصت اصیل فته)

ای ار و شهادت و کامرنا

اسالمی ،از گمله فته)

ناتم نسابت باه

ساااتن پیامادهای

م بت آن بتای گامعه؛
 .2وگود دغدغه اقتصادی ،اگتماعی و فته)گی در سطح گامعه و اولویت م)اافع فاتدی بات مصاالح
همگانی که م)جت به تضعیف باورهای فته)گی  -اسالمی (روحیاه ای اار و شاهادت البای نازد
اقشار مختلف گامعه میشود؛
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 .9نبود ارتباب کافی اانوادههاا باا ساازمانهای فته)گای و ما هبی ،از گملاه :ب)یااد شاهید و اماور
ای ارگتان و همیناور روابال اندک این متاکز با نهادهای علمی و پژوهشی ،به ویژه دانشگاهها
و بالعکا و کمبود محسوس فعالیتهای پژوهشی در این حوزه؛
 .5ضعف در سااتار و محتوای سازمانها و نهادهای م هبی و فته)گی متتبال با اماور ای اارگتان و
شهدا ،از قبیل :ضعف در مدیتیت ،بتنامهریزی ،ک)تتل ،نظارت ،آموزش ،تبلیغ و غیته؛
 .7نهادی)ه شدن بتای رفتارهای غلال و افکار نادرست در اذهان بسیاری از متدم به دلیل عدم تبیین
صحیح فته)ا

ای اار و شاهادت و نیاز بتاوردهاای ت)اد و غلاال در ایان ارتبااب کاه موگاب

گبههگیتی میشود.
 .6بتاورد سلبی و غیتتتبیتی با گوانان ،عدم استفاده از زبان م)اساب ،ضاعف در معتفای الگوهاای
عملی به آنان و کم توگهی به نقش سازنده آنها به همتاه محکم نبودن پایههای فکاتی و عادم
درک صحیح از این مقولهها؛
 .6عدم توگه به اولویتب)دیها ،مقتضیات زمانی و عدم ش)اات کافی از این موانع و راههای مقابله
با آن (عتبی و حاتمی. 26-26 :2233 ،
بت این اساس تا زمانی که این موانع و چالشها متتفع نشوند ،هتگز نمیتوان انتظار داشت که
فته)

ای ار و شهادت در گامعه اسالمی بهاور کامل و صحیح اشاعه یابد و در متحله بعد ،از آن

باهع)وان ابازاری باتای مقابلاه باا گ)ا

ناتم دشاامن بهاته باتد .ایان امات نیازم)اد بیا)ش و تحلیلاای

گامعهش)ااتی و الهیاتی است.

راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
 ش)اسایی عوامل مهم و مسثت در توسعه و تتوی ،فته) -فته)

ای ار و شهادت؛

سازی و ارتقای سطح آگاهیها و باورهای دی)ی متدم در ااول ساال از اتیان رساانهها،

بهویژه صدا و سیما ،سازمانهای مسئول و متولی اماور دی)ای ،ما هبی و فته)گای ،اانوادههاا و
نهادهای آموزشی؛
 -بتنامهریزی بتای نهادی)ه کتدن فته)

ای ار و شهادت در گامعه؛

 ایجاد ارتباب و تعامل متقابل از سوی سازمان ب)یاد شهید و امور ای ارگتان با گوانان بهویژه گوانان91
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دانشگاهی و مدرسهای و نیز بتگزاری نشستهای مشاتتک و تخصصای دورهای و حمایات از
اتین پژوهشهای علمی و عملیاتی آنان ،ایجااد تعامال ساازنده باا ساایت نهادهاای آموزشای و
پژوهشی و استفاده از ایدههای متخصصان و صاحبنظتان در حوزه دین؛
 معتفی شهدا و ای ارگتان به ع)وان الگوهای راستین رفتاری بتای گوانان؛ بتگزاری همایشها ،ک)فتاناها و مسابقات علمی -پژوهشای در قالاب فتاااوان آثاار در ابعاادمختلف فته)

ای ار و شهادت با همکاری ب)یاد شهید ،نهادهای فته)گی و م هبی ،دانشگاهها،

و مدارس و صدا و سیما که عالوه بت گ)به ااالعاتی و آموزشی میتواند ،با تجمع آثار و افکار
مشوق ایف وسیعی در گهت اشاعه و زناده نگاه داشاتن دساتاوردهای دفااع مقادس ،انقاالب
اسالمی ،شهداء و ای ارگتان باشد؛
 رسانههای گمعی ،به ویژه صدا و سیما بهع)وان مهمتتین ابزار ،که هدایتگتی روند کلی فته)گامعه را بتعهده دارند ،میتوان)د در احیا ،رونن ،پیتایهزدایی و زمی)هسازی هت چه بهتت و بیشاتت
این فته)

متعالی نقشی تعیینک))ده ایفا ک))د؛

 حمایاات از مطالعااات و پژوهشهااای دانشااگاهی در قالااب پایاننامااههای تحصاایالت تکمیلاای واتحهای پژوهشی متتبال با فته)

ای ار و شهادت؛

 ایجاد تشکلهای غیتدولتی گوانان و نوگوانان ( NGOبه م)ظور مشارکت در امت تتوی ،فته)ای ار و شهادت و گ ب افتادی که مایل به همکاری هست)د؛
ا افزایش ارتباب با اانوادههای شهدا ،گانبازان و ای ارگتان؛
 معتفی و ش)اساندن اسوههای ای ار و شهادت به نسل گوان در متاسمها و گشنهای م هبی؛ -ساماندهی آرشیو و تدوین بانک ااالعات پژوهشهای فته)

ای ار و شهادت؛

 مبارزه با مظاهت پیدا و پ)هان تهاگم فته)گی؛ زنده نگه داشتن یاد شهدا؛ حضور در آرامگاههای شهدا و تشتیح مسئله شهادت از دیدگاههای مختلف؛ اصالح ذه)یتها در گهت یادآوری مع)ای واقعی ای ار و شهادت؛ تشوین ای ارگتان اهل قلم به تیلیف کتابهای حماسی و ای ارگتی؛ ایجاد هماه)گی میان بخشهای مختلف فته)گی ،اقتصادی ،اگتماعی و سیاسی از اتین مه)دسی91
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فته)گی و مدیتیت آن.
 اقدام مسثت بتای از بین بتدن مظاهت مت)وع ضد ارزشی در سطوح مختلف گامعه کاه حتای گااهیبه نام ارزش تبلیغ و تتوی ،میشود.

نتیجهگیری
نیم قتن پیش ،گزارههای نظیت این گزاره که «با افزایش قدرت نتم اود و بهتهگیتی و اعمال
روشم)د تهدیدات نتم ،سهلتت و ستیعتت از اعمال قدرت سخت و حتی نیمهساخت مایتاوان اراده
اویش را بت ملتها و دولتها تحمیل کتد» ،نه ت)ها گدی گتفته نمیشد ،بلکه راوی آن باه م)زلاه
سبک مغزی واقعیت گتیز تلقی میشد؛ اما امتوزه در گفتمانهای رای ،بین بسیاری از اندیشام)دان
قلمتوهای مختلف اگتماعی ،سیاسی و فته)گی ،چ)ین گزارههایی به موضوعی بدیهی و باینیااز از
استدالل و حجّت تبدیل شده است .در نیم قتن اایت ،بهویژه در دو دهاه گ شاته ،شاواهد مت)اوع و
متعددی آشکار میسازد که با بهاتهگیاتی از فتای)ادهایی نظیات :اشااعه فته)گای ،نافتماانی مادنی،
فته)

پ یتی ،مجابسازی ،عملیات رسانهای ،نفوذ اگتمااعی و آموزشهاای تلاویحی مایتاوان

اذهان مخاابان را دستکاری کتد و نگتشها ،تتگیحات ،سبک زندگی و نظام باورهای آنان را باه
تدری ،بی آنکه اود بدان)د ،دستخوش تغییت ساات.
اكنون كه دشمنان اسالم و انقالب تقریبااً از تماام توئهاههاي اساكببايي واوین نااد ا
ش هان  ،ت)ها راه مقابله با این انقاالب شاکوهم)د اساالمی را مباارزه باا فته)ا
می دان)د و بتای پیشبتد اهداف اود راهکار گ)

و اعتقاادات ماتدم

ناتم را در پایش گتفتاهاناد و بیشاتتین توگاه و

حمله را به نسل گوان ،این آی)دهسازان گامعه اسالمی ،معطاوف داشاتهاناد .لا ا یکای از مهمتاتین
راهکارهای عملی نظام مقادس گمهاوری اساالمی ایاتان در ایان مباارزه و گ)ا
فته)

ای ار و شهادت در گامعه است .در کشور ما ،این فته)

ناابتابت ،تاتوی،

گایگااه ویاژهای دارد و او آن

دوران هشت ساله دفاع مقدس بوده است که به فتماوده مقاام معظام رهباتی مدظلاهالعالی «دوران
هشت ساله دفاع مقدس او افتخارات ملت ایاتان اسات» .ملات ایاتان مسالمان و از ما هب تشایع
هست)د و ابن قتآن و سایت آموزههای دی)ی ،ماتدن در راه آرمانهاا و شاعائت اساالمی ،زناده شادن
است .اوشبختانه در گامعه ما این حقیقت واال ،ش)ااته و پ یتفته شاده و در چ)این بساتتی ،م)اافع
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ملی بت م)افع فتدی ،گتوهای ،قاومی و ...ارگحیات دارد .باا توگاه باه ای)کاه گ)ا

ناتم از ااتف

کشورهای استکباری ،به ویژه آمتیکا علیه کشور و ملت ایتان شتوع شده است ،تتوی ،نام)اسب و
عدم دقت در ادامه شیوهها و راهکارهای درست ،م)اسب و اثتگ ار این فته)

غ)ی و متعالی و نیز

نادیده گتفتن ع)اصت ارتباای مسثت در یاک تاتوی ،م)اساب ،مشاکالت گادی باتای ایان راهکاار
فته)گی ایتان به م)ظور مقابله با گ)

نتم دشمن ایجاد میک)د .در تتوی ،فته)

باید روی انواع ارتبااات انسانی و تیثیتات فته)

ای ار و شاهادت

 ،اقتصاد و سیاست تمتکز داشت و عملکتد هات

یک از این عوامل مختلف و تیثیتات متقابل آنها در یکدیگت را مد نظات قاتار داد .لا ا باتای تبیاین
نقش و گایگاه فته)

ای ار و شهادت کاه در دوران دفااع مقادس متبلاور شاد ،بایش از هات چیاز

نیازم)د بترسی درست دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس هستیم .در این ارتباب ،حتکات گادی
تحقیقاتی و علمی درباره موضوع ضتوری به نظت میرساد .باه فتماوده مقاام معظام رهباتی« :اگات
بخواهیم انقالب و کشور بیمه باشد ،باید این شور و شوق ،این حتکت عمومی و بسی ،ملت را روز
به روز تقویت ک)یم» .ل ا بتای حفظ و انتقال ارزشهای دفاع مقدس و فته)
نسل آی)ده و دفع اطت گ)ا

ناتم دشامن ،بایساتی ایان فته)ا

ای ار و شاهادت باه

باا گادیت در بتناماهریزیهاای

فته)گی ،اگتماعی و اقتصادی کشور مدنظت قتار گیتد و این نکته مهم را هتگز فتاموش نک)یم کاه
با پیتوزی انقالب و اتمام گ)

 ،نباید شهدا ،ای ارگتان و فداکاریهای آنان فتاموش شود.

مقام معظم رهبتی اهمیت گ)
به نقش استادان در مقابله با گ)

نتم و ضتورت مقابله با آن را همان)د گ)

نظامی دانساته و

نتم اشاره کتدهاند و ای)کاه آنهاا باا ایجااد فضاای امیاد ،تحلیال

مسائل و ش)اسایی اهداف دشمن در گایگاه فتماندهانی هست)د که باید مسائل کالن را ببی))د ،دشمن
را درست ش)اسایی کتده ،اهداف دشمن را کشف ک))د .در مقابل به نقش مسثت دانشاجویان نیاز در
مقابله با این گ)

اشاره میک))د که وظیفه حفظ حتکت ،دفاع از نظام گمهوری اساالمی و نگااه

امیدوارانه را بت عهده دارند و معتقدند که گوانان افستان مقابله با گ)

نتم هست)د و دانشاجویان را

افستان این گبهه میدان)د؛ افستانی که هام فکات دارناد ،هام عمال و هام حضاور در صاح)ه ،و در
چارچوب نیز کار میک))د.
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منابع
 -2ابتاهیمی ،اسماعیل و بهتام فاتح و شهتوز داناا (بیتاا

؛ ای اار و شاهادت؛ نقاش و کاارکتد آن در

توسعه کشور ،مجموعه مقاالت همایش ملی ای ار و شاهادت ،دانشاگاه آزاد اساالمی ،واحاد
همدان.
 -3ااوان ارمکی ،عباسعلی و فاامه حمیدیان (2232
تقویت فته)

؛ باز اوانی وصیت نامه شاهدا ،راهکااری باتای

ای ار و شهادت ،مجموعه مقاالت هماایش ملای ای اار و شاهادت ،دانشاگاه آزاد

اسالمی ،واحد همدان.
 -2اسدی ،علی و سیدمحمدرضا موسوی و محمد رگبی (2232
فته)

؛ عوامل مسثت بت پیدایی و گستتش

ای ار و شهادت ،مجموعه مقاالت همایش ملی ای ار و شهادت ،دانشاگاه آزاد اساالمی،

واحد همدان.
 -9آقاپور ،علی ( 2269؛ مجموعه مقاالت همایش ای ار و شهادت ،دبیتاانه شورای نظارت بت تتوی،
فته)

ای ار و شهادت ،زمستان.

 -5امیتنژاد ،ق)بت و محمدحسن محسن نسب (2232
فته)

؛ گستتش ای ار و شهادت ،راهباتد اساسای تاتوی،

دفاع مقدس ،مجموعه مقاالت همایش ملی ای اار و شاهادت ،دانشاگاه آزاد اساالمی،

واحد همدان.
 -7انوری ،حسن (2262
 -6افشار ،اعظم (2266

؛ فته)

بزرگ سخن ،2 ،تهتان.

؛ راههای حفظ و انتقال فته)

ای ار و شهادت به نسل آی)ده ،مجموعاه مقااالت

ک)گته ستداران ،امیتان ،فتماندهان و هشت هزار شهید استان همدان.
 -6بیانات رهبت معظم انقالب در دیدار با علما و روحانیون تبتیز.2263/5/5 ،
 -3بیانات مقام معظم رهباتی در متاسام ویاژه روز بسای ،در پادگاان اماام حسان مجتبای(ع ،
.2273/3/5
 -22تتابیان ،سمیه؛ متیم ااوری رمضاان و حمیاد چهتهپاور (2232
مختلف بهویژه گوانان نسابت باه فته)ا

؛ نگاتش گتوههاای اگتمااعی

ای اار و شاهادت و راهبتدهاای تقویات آن ،مجموعاه مقااالت

همایش ملی ای ار و شهادت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان.
 -22تتیاندیا ،هتیا (2266

؛ فته)

و رفتار اگتماعی ،تتگمه نصتت فتی ،تهتان :رسانش.
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 -23گت ،الیل (2272

الروس ،تتگمه سیدحمید ابیبیان ،تهتان :امیتکبیت.

؛ فته)

 -22گ)تی ،احمد ( 2263؛ نصایح ،قم :نشت الهادی.
 -29دانش)امه سازمان پژوهش و بتنامهریزی آموزشی ،وزارت آموزش و پتورش.
 -25دهخدا ،علیاکبت ( 2267؛ لغتنامه ،تهتان :دانشگاه تهتان.
 -27رنجبتان ،داود2266( ،

؛ گ)

نتم ،تهتان :انتشارات ساحل اندیشه.

 -26صابتی یزدی ،علیتضا و محمدرضاا انصااری محالتای ( 2265؛ الحکام الزاهاته ،قام :متکاز
چا و نشت تبلیغات اسالمی.
 -26عتبی ،زهتا و حاتمی ،داود (2233

؛ نقش و گایگااه فته)ا

ای اار و شاهادت در بیاداری اساالمی و

تداوم آن ،نخستین همایش بینالمللی مطالعه علمی ای ار و شهادت ،دانشگاه تهتان.
 -23علیپور ،گواد (2266

؛ گایگاه فته)

ای اار و شاهادت باهع)وان قادرت ناتم در دکتاتین ام)یات ملای

گمهوری اسالمی ایاتان ،مجموعاه مقااالت هماایش ملای فته)ا

ای اار و شاهادت ،دانشاگاه

زنجان.
 -32قتبانی ،علی حسین ( 2262؛ بترسای اصاول و مباانی مادیتیت فته)گای ،دبیتااناه شاورای عاالی
انقالب فته)گی.
 -32کاظمی ،یحیی و سعیدی رضوانی ،محمود 2262 ( ،؛ «مقایسه تیثیت روشهای تادریا بات
تغییت دانشآموزان نسبت به هدفهای ارزشای درس دی)ای» ،مجلاه علاوم تتبیتای و روانش)اسای

دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سال  ،2ش .2
 -33ماه پیشانیان ،مهسا ( 2267؛ «راهکارهای آمتیکاا باتای گ)ا

ناتم باا گمهاوری اساالمی

ایتان» ،فصل)امه علمی -تخصصی عملیات روانی ،سال  ،5ش  ،26تهاتان :معاونات فته)گای ساتاد
مشتتک سپاه ،زمستان.
 -32مطهتی ،متتضی (2263
 -39معدنی ،سعید (2266

؛ فته)

شهادت ،تهتان :انتشارات صدرا.

؛ مقدمهای بت مفهوم فته)ا

شاهادت و شایوههای تاتوی ،آن ،تتگماه مساعود

حاگیزاده میم)دی ،دفتت تحقین و پژوهش اداره تحقیقات و مطالعات ب)یاد شاهید انقاالب
اسالمی.
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ناتم و راهکارهاای مقابلاه باا آن باا الهاام از

 -35ملکی ،سعید و حاتمی ،داود ( 2233؛ «گ)

دیدگاه مقام معظم رهبتی» ،مجله مه)دسی فته)گی ،سال  ،6ش  ،67تابستان.
 -37م)فتد ،حسین؛ پوراهماسبی ،سیاوش و فاتح ،بهتام (2232
با چالشهای گهانی شدن و نهادی)ه سازی فته)

؛ آسیبش)اسی رسانهها در رویارویی

ای ار و شهادت ،مجموعه مقاالت همایش ملی ای ار

و شهادت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان.
 -36مهی)اای ،شااهتبانو ( 2262؛ ابقهب)اادی موضااوعات متبااوب بااه شااهید و شااهادت در نه،البالغااه محقاان؛
محمدرضا کالنتتی ستچشامه ،ساازمان ب)یااد شاهید و اماور ای اارگتان ،اداره تحقیقاات و
مطالعات.
 -36میم)ه ،حیدر علی (2265

؛ تبیین و ابقهب)دی ویژگیهای فته)

ای اار و شاهادت بات مب)اای معاارف و

تعالیم اسالمی ،سعید زاهد ،سازمان ب)یاد شهید و امور ای ارگتان استان فارس ،اداره تحقیقاات
و مطالعات.
 -33نادری زاده ،غالمتضا؛ علیتضا یوسفی و احمدعلی فتوغای (2232
فته)

؛ الگاوی آموزشای تقویات

ای ار و شهادت در بتنامه درسی مدارس ،مجموعه مقاالت هماایش ملای ای اار و شاهادت،

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان.
 -22ا نوروزی ،محمدگواد و همکااران ( 2232؛ دسات در دسات صابح (انقاالب اساالمی  ،ت)ظایم و
نظارت نهاد نمای)دگی مقام معظم رهبتی در دانشگاهها ،معاونت راهبتدی ،نهاد نمای)ادگی
مقام معظم رهبتی در دانشگاهها ،قم :دفتت نشت معارف.
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بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغوالن و نبردهای معاصر (داعش)
سعید

فیروزی1

تاریخ دریافت2922/23/23 :
تاریخ پ یتش2922/22/22 :

چکیده
در دیدگاه بیشتت تحلیلگتان ،بیشتت حوادث به وگود آمده در این م)طقه بتای ک)تتل هتچه بیشتت ایتان و در پارهای
از موارد به اود مشغول کتدن ایتان است تا در قبال این موضوع ،رژیم صهیونیستی بتواند به آرامی اتحها ،نقشهها و
پیشتوی های اودش را در فلسطین اِشغالی به انجام بتساند و در پارهای از مواقع ،س)جش توان رزم نیتوهای ایتان بتای
نبتد با نیتوهای آمتیکایی به کمک کشورهای متتجع م)طقه است .تاکتیکهای به کار گتفتة مغولها و داعش ،آنها
را قادر ساات به بیشتت اهداف اود در آن زمان و در م)طقه مورد نظت اویش ،بتس)د .هدف از انجام این تحقین،
بترسی سبک گ)گجویی و نبتد مغولها است و ای)که چه کسانی و یا چه حکومتی از آنها بیشتتین تیثیت را گتفته و از
سبک آنها بیشتتین استفاده را به عمل آورده است .در این تحقین از روش توصیفی استفاده شده است .ااالعات مورد
نیاز در این تحقین ،به روش کتابخانهای و با فیشبتداری از کتابهای علمی و تخصصی ،مقاالت علمی و پژوهشی،
گتدآوری شده است .نتای ،تحقین نشان می دهد که بتای بترسی تطبیقی سبک گ)گجویی این دو گتوه و ای)که
تاکتیکی از قلم نیافتد ناگزیت از این هستیم که تاکتیک های این گتوهک و حکومت مغوالن را در سه متحلة قبل از
عملیات ،حین عملیات و بعد از عملیات مورد بترسی قتار دهیم.
کلیدواژهها :سبک گ)گجویی ،مغول ،داعش ،نبتدهای معاصت.

 -2کارش)اسی ارشد دافاوس ،متبای دانشاکده علاوم انساانی و قادرت ناتم ،دانشاگاه افساتی و تتبیات پاساداری اماام
حسین(ع .saeidfiroozi721@gmail.com .
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مقدمه
حملة مغول به ایتان در اوایل سده هفتم ،از مهمتتین رویدادهای تاریخ ایتان پا از اسالم
محسوب میشود .چ)گیز به دلیل بیتدبیتی محمد اوارزمشاه در سال  727ه .ق به ایتان حمله کتد
و تا زمان متگش ( 739ه .ق که بیش از هفتاد سال داشت ،به فتوحاتش در ایتان ادامه داد .پا از
چ)گیز ،گانشی)انش از گمله هوالکو به کشورگشایی ادامه دادند تا ای)که بغداد نیز در سال 757
سقوب کتد و االفت پانصد سااالة عباساایان پایان پ یتفت .گانشی)ان چ)گیز که به ایلخانان
مشهورند تا متگ ابوسعید بهادراان در سال  627ه .ق در ایتان حکومت کتدند .در حملة مغول به
واسااطة اتابیها و آتشسوزیها ،متاکز فته)گی ،علمی و کتابخانههای زیادی نابود شااد و
گ)

و وحشاات به مهاگتت بساایاری از فتهیختگان به اار از ایتان از گمله ه)د و آسیای

صغیت م)جت گتدید .هزاران هزار نفت متدم بیگ)اه زیت تیغ تاتار گان سپتدند ،آنها حتی به حیوانات
هم رحم نکتدند .وقایااع مهمی که رخ داده بود نیاز به ثبت داشاات؛ مغوالن هم از نوشااتن
کتابهای تاریخى حمایت میکتدند؛ ل ا شااتایال بتاى نگارش تاریخ فتاهم بود .کتابهای
زیادی توسال نویس)دگان معتوف آن زمان در این زمی)ه به رشته تحتیت درآمده است که شتح این
وقایع اسف)اک را به صورت مفصل به رشته تحتیت درآوردهاند تا به ع)وان م)ابع مورد رگوع بتای
نویس)دگان معاصت ،گهت تحقین در این زمی)ه تبدیل گتدند (رسولیان آرانی. 39 :2232،
هتیک از گ)گجویان در ازم)ه قدیم یک سبک مبارزاتی داشت)د که مختص اود آن
کشورها بود و با آن سبک به راحتی در میدانهای گ)

مبارزه کتده و به پیتوزیهای شایان

توگهی دست پیدا میکتدند .مغوالن نیز یک سبک مبارزه داشت)د که بیشتتین تیکید آن ،گتفتن
کشورهای مقابل با استفاده از تاکتیک گ)

روانی و ایجاد دلهته و رعب و وحشت بسیار

اانمانسوز و ویتانک))ده در دل نیتوهای حتیف بوده و بسیاری از کشورها را توانست)د بدون
درگیتی به تصتف اود در آورند .در کتاب ه)ت گ)

نیز که  522سال قبل از میالد مسیح در

کشورهای گ)وب شتقی آسیا به نویس)دگی سون تزو در چین م)تشت شد نیز بهتتین تاکتیک در
عتصه نبتد را همین تاکتیک معتفی کتده که شما کشور حتیف را بدون مبارزه و گ)

و

اونتیزی تصتف ک)ید که در این بین ،با توسل به انواع تاکتیکها و تک)یکهای مبارزاتی ،بایستی
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به چ)ین امتی دست پیدا کتد .سون تزو مینویسد اگت شما بتوانید با گ)

روانی و ایجاد رعب و

وحشت ،کشور حتیف را سالم به دست آورید به موفقیت بزرگی دست پیدا کتدهاید و اگت ناچار
شدید ،دیگت آاتین حتبه شما بتای گتفتن یک شهت ،استفاده از سالح گتم و کشتن نفتات
حتیف اواهد بود .چون مغوالن هم از نوادگان همین ستزمین هست)د ،از این تاکتیک به بهتتین و
یا به عبارت دیگت به سهمگینتتین نحو استفاده کتدند (سون تزو. 23 :2279 ،
هماناور که علمای تاریخ گفتهاند تاریخ در حال تکتارشدن است و هتکا که بتواند
تاریخ ادوار مختلف را مورد مطالعه قتار دهد ،میتواند بهتتین پاسخ را به وقایع در حال رخ دادن
در شتایال حال ،بدهد.
در عصت حاضت نیز یک گتوه شبه نظامی پیدا شدهاند که به بهتتین نحو از این تاکتیکها،
بتای گتفتن و تصتف شهتهای مختلف استفاده میکتدند .این گتوه بعد از کش و قوسهای
فتاوان ،اود را گتوه داعش (دولت اسالمی در عتاق و شام نامیدند.
با توگه به پیشتفت روزافزون تک)ولوژی در دنیای امتوز ،عتصه نظامی نیز از این پیشتفتها
بی نصیب نبوده و ابزار و آالت گ)

نیز به تیثت از این پیشتفت تک)ولوژی ،پیشتفت روزافزونی

پیدا کتده است .به اوری که هت کشوری که بتواند بیشتتین استفاده را از این تک)ولوژی داشته
باشد ،به بهتتین نحو میتواند بسیاری از کمبودهای اود در عتصه نبتد ،مان)د کمبود نیتو و  ...را
پوشش داده و چه بسا یک گتوه صد نفته با مجهزشدن به تک)ولوژیهای روز م ل انواع
دوربینهای دید در شب ،پهباد های بسیار پیشتفته و رادار گتیز بتای زیت نظت داشتن میدان نبتد،
ماهوارههای گاسوسی بتای زیت نظت داشتن کلیه تحتکات دشمن ،استفاده از بهتتین تجهیزات
فتماندهی و ک)تتل بتای هدایت و ک)تتل نیتوها در صح)ه نبتد و اشتافیت کامل ااالعاتی روی
دشمن و صح)ه نبتد ،به راحتی میتواند با یک لشکت و یک سپاه به مبارزه پتدااته و بیشتتین
تلفات را از آنها بگیتد.
کشورهای ابت قدرت که حامی و به وگود آورنده این گتوههای افتاای ،سلفی ،تکفیتی و
وهابی بودند ،به دنبال این بودند که از نفوذ روزافزون ایتان در م)طقه گلوگیتی ک))د .این کشورها
در گلسات محتمانه اود به این نتیجه رسیدند که ت)ها عامل تختیب ایتان در م)طقه ایجاد گتوهی
هم گ)ا اود ایتانی ها در مبارزه و  ...در کشورهای مورد حمایت ایتان در م)طقه است که بعد از
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سبک و س)گینکتدن گزی)ه های زیاد ،به این نتیجه رسیدند که از ااتالف قدیمی بین مسلمانان نیز
استفاده ک))د تا بتوان)د بهتتین نتیجه را بگیتند .به این تتتیب گتوهی را به وگود آوردند که اوالً
شبیه اود ایتانیها (اعتقادی گ)گیدن مبارزه میکتد و ثانیاً گ)گی باشد که آتش ااتالف بین
شیعه و س)ی را بتواند دوباره به راه اندااته و شعلهورتت از قبل نماید .پا به اتفاق دیگت کشورهای
حامی در م)طقه و اار از م)طقه ،گتوه داعش را به وگود آورده و آنها را مجهز به پیشتفتهتتین
سالحها کتده تا با استفاده از سبک گ)گجویی مغول (البته با چاش)ی بسیار بیشتت بتوان)د به بهتتین
نحو این میموریت را انجام ده)د .نیتوهای به اصطالح داعش این تک)ولوژیها را با رعب و وحشت
مغوالن یکی کتده و توانست)د کشور سوریه و عتاق را در کمتتین زمان ممکن و در پارهای از نقاب
بدون درگیتی ،به تصتف اود در آورند.
با توگه به تغییت عتصه های نبتد در دنیای امتوز و نیز پیشتفت روزافزون گهان ،سبک نبتدها
نیز به شکل فوقالعاده ای دچار تغییت و نوسان شده و هت کشوری که بتواند در این زمی)ه اود را با
این پیشتفتهای عتصه نبتد م)طبن ک)د ،میتواند در این زمان حتفی بتای گفتن داشته باشد.
کشور ما ایتان نیز از این تغییتات بی نصیب نمانده و توانسته است به بهتتین نحو ،اود را در
گ)

های م)ظم ،نام)ظم و چتیکی و نیز تجهیزات و موشکهای بالستیک و  ،...به روز نماید .از

آنجا که هدف اصلی تمامی تحتکات و توائهها در م)طقه ،بتای آزمودن توان رزم گمهوری
اسالمی ایتان است تا در زمان م)اسب که ما در توان رزم و آمادگی رزم ،با توگه به محاسبات
آن ها کمبود داشته باشیم ،به کشور ما حمله ک))د .پا کشور ایتان بایستی توگه ویژهای به
تحتکات م)طقه داشته تا در زمان م)اسب بتواند بهتتین تصمیم را گتفته و با توگه به دکتتین نظامی
کشور بتواند بهتتین پاسخ را قبل از زمان درگیتی به کشور متخاصم بدهد .به همین دلیل ،کشور
ایتان با حضور مستشاری در ستزمین های سوریه و عتاق توانسته به بهتتین نحو نقشه دشم)ان را در
این زمی)ه نق ش بت آب ک)د و در ضمن ،اود را بتای نبتدهای احتمالی که در آی)ده ،کشورهای
متخاصم می اواه)د علیه کشور ما پیاده ک))د ،آبدیده شود .حال اگت گمهوری اسالمی ایتان به این
تحوالت توگه نمیکتد و به حضور مستشاری اود در این کشورها پایان میداد ،ممکن بود به
چ)ین تجتبههای ارزشم)دی که به بتکت اونهای ریخته شده رزم)دگان مدافع حتم است ،نائل
نمیشد و در ضمن کشورهای حامی اود را نیز در م)طقه از دست میداد و دشمن نیز که چ)ین
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وضعی را مشاهده میکتد به این نتیجه میرسید که آمادگی رزم کشور ایتان پایین است ،پا
بهتتین زمان بتای حمل به ایتان اواهد بود.
هدف ما از تحقین حاضت بترسی تطبیقی سبک گ)گجویی مغوالن در زمان حمله به ایتان و
مقایسه آن با نبتدهای معاصت (داعش و الگوبتداری این گ)گجویان از سبک یکدیگت است.
بتای بترسی تطبیقی این دو گتوه ،با مطالعه م)ابع و مقاالت مختلف در این زمی)ه ،به چ)دین
عامل تشابه در تاکتیکها و در واقع سبک مبارزاتی و گ)گجویی این دو گتوه رسیدهایم که بتای
ایجاد یک نظم ظاهتی در مقاله ،اقدامات و تاکتیکهای مورد استفاده این دو گتوه را در قالب سه
متحله دستهب)دی می نماییم که این سه متحله عبارت)د از:
الف بترسی تطبیقی سبک گ)گجویی مغولها و داعش قبل از گ)
ب بترسی تطبیقی سبک گ)گجویی مغولها و داعش حین گ)
بترسی تطبیقی سبک گ)گجویی مغولها و داعش بعد از گ)
با توگه به تقسیمب)دی به وگود آمده ،به تشتیح تاکتیکهای آنها اواهیم پتداات.

ادبیات تحقیق
تعریف مفاهیم
سبک جنگجویی

م)ظور از سبک گ)گجویی ،شیوه و روشهای مبارزهکتدن در میادین نبتد است .هت یک از
ملتها در دورههای ااصی از تاریخ ،سبکی م)حصتبهفتد در مبارزه با کشورها و نیتوهای حتیف
داشت)د که در پارهای از موارد ،ااص اود آن متدم و آن م)طقه بوده است (بیات. 255 ،2922 ،
مغول

در غتب و شاامال غتب چین ،ستزمین وساایعی قتار دارد که ستچشمههای روداانههای
عظیم سیبتی در آن گاری اساات ،ولی بیشااتت م)اان آن را اسااتپ و بخشاای را بیابان فتا گتفته
است .در این م)طقه دو قوم دوشااادوش هم زندگی میکتدند و دارای ویژگیهای مشااتتک
بودند ،اما زبان آنها با هم فتق میکتد .ایاان دو قااوم ،تتکان و مغوالن بودند .مغول در آن ایام
ع)وان اتحادیة اوایف تاتار ،قیات ،نایمان ،کتائیت و تعدادی دیگت از اوایف بدوی یا بدوی گونة
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نواحی بین تتکسااتان ،چین و سیبتیه محسوب میشدند .اوایفی که به قول بعضی موراان،
«هونهای گدید» محسااوب میشدند .اگت هم ااالف هونهای قدیم نبودند ،وارث مهارت آنها
در گ)گجویی ،تیتاندازی و ا)جتکشی به شمار میآمدند و بعد از هشت قتن که از ظهور
هونهای وحشی میگ شت ،اااته فجایع آنها را در تاریخ تجدید کتدند .آنها م ل پیشااتوان
هشاات قتن قبل اویش ،زیت چادرهای نمدی یا در هوای آزاد بیابان ست میکتدند و ک)ار شااتتان،
گوسااف)دان و اسبان اویش عمت میگ رانیدند ،از گوشت و شیت آنها تغ یه میکتدند و از پشم
آنها لباس و ایمه میساات)د؛ اگت اشکسالی پیش میآمد ،از اوردن هیچ چیز حتی شپش هم
اودداری نمیکتدند؛ البته گوشت موش ،گتبه ،س

 ،اون حیوانات و آدمی گه گاه مایه عیش

آنها میشد (زرینکوب. 532 :2266 ،
داعش

دولت اسالمی عتاق و شام نام گتوه تتوریستی است که بعد از کشته شدن الزرقاوی در عتاق
توسال ابو عمت البغدادی تیسیا شد .این گتوه از زمان تشکیل ،حمالت تتوریستی بسیاری را در
عتاق بت عهده گتفت .در دوران ستکتدگی ابو عمت ،عملیات تتوریستی ،مان)د حمله به بانک
متکزی و وزارت دادگستتی و یورش به زندانهای ابوغتیب و الحوت گستتش یافت (نجات،
 . 52 :2239در نهایت ،ابو عمت البغدادی در  23آوریل  ،3222همتاه با ابو حمزه المهاگت ،دیگت
رهبت بل)د پایه سازمان ،در حمله مشتتک نیتوهای عتاقی و آمتیکایی در م)طقه ال تثار گان باات
(عطوان . 326 :2232 ،یک هفته بعد ،این گتوه تتوریستی در بیانیهای ،هالکت البغدادی و
المهاگت را رسماً اعالم کتد و پا از  22روز ،مجلا شورای دولت اسالمی عتاق ،ابوبکت
البغدادی را به ع)وان گانشین ابوعمت البغدادی و ال)اصتالدین اهلل سلیمان را به ع)وان وزیت گ)
اود انتخاب کتد (نجات. 52 :2239 ،
نبردهای معاصر

م)ظور محقن از نبتدهای معاصت ،مجموعه نبتدهایی است که در چ)د سال اایت با کمکهای
مالی و تجهیزاتی کشورهای غتبی و کشورهای متتجع م)طقه ،در م)طقه ااورمیانه علیالخصوص
کشورهای سوریه و عتاق و  ...به وقوع پیوسته است (مسلف .
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پیشینه تحقیق
 -2عالءالدین آذری در سال  ،2267در تحقیقی تحت ع)وان «فاگعهآفتی)ی مغوالن در گهان
اسالم» به بترسی سبک مبارزاتی مغوالن در حمله به ایتان پتدااته است .محقن در ای)جا به بترسی
وضعیت دولت اوارزمشاهیان قبل از حمله مغول پتدااته و تحلیلی از توان رزم مغول بتای
رویارویی و حمله به سلسله اوارزمشاهیان ارائه مینماید .در این نوشته ،محقن سبک مبارزاتی
مغوالن را آغشته به اوی درندگی آنها دانسته و میگوید مغوالن علیالخصوص چ)گیز ،با
تاکتیکهای گ)

روانی و کشتار بیرحمانه ،درب شهتهای پتگمعیت آن روز را بدون درگیتی

و بدون دادن تلفان باز میکتد که در نوع اود در آن زمان بتای آنها کار ارزندهای بود.
 -3حسین علی پ)اهی در سال  2235در تحقیقی تحت ع)وان  22واقعیت گالب و باورنکتدنی
در مورد زندگی مغولها در دوران چ)گیز اان پتدااته و در آن به قسمتهایی از سبک مبارزاتی
مغولها پتدااته که در ش)اسایی این قوم کمک شایان توگهی به ما اواهد کتد.
 -2حسین ناوشکی و قدرت احمدیان در سال  2239در مقالهای تحت ع)وان «عوامل
قدرتیابی داعش در عتاق» ،به اتز قدرتگیتی داعش با سبک مبارزاتی ااص اود در عتاق
پتدااته و میفتماید :دولت اسالمی عتاق و شام (داعش یکی از مهمتتین گتوههای اسالمگتای
گهادی در سالهای اایت بوده است .این گتوه پا از اتو نیتوهای آمتیکایی از عتاق ،به
ستعت گستتش یافت و توانست در عتاق و سوریه دولت اسالمی تشکیل دهد .مسئله گستتش
ناگهانی این گتوه توگه همگان را در سطح گهان به اود گلب نمود؛ زیتا یک گتوه تتوریستی
در کمتت از یک سال بخشهای فتاوانی از کشورهای عتاق و سوریه را اشغال و االفت اسالمی را
اعالم کتد .قدرتیابی این گتوه در مدتی کوتاه ،موگب تحلیلهای گوناگون در این زمی)ه شد.
در این پژوهش با استفاده از چارچوب نظتی دولت ورشکسته ) (state Failedبه بترسی عوامل
قدرتیابی داعش در عتاق پتدااته شده است.
 -9سید علی نجات در سال  2239در مقالهای تحت ع)وان «گتوهک تتوریستی داعش و
ام)یت ملی گمهوری اسالمی ایتان؛ چالشها و فتصتها» ،به بترسی اتز شکلگیتی و تعدادی از
سبک مبارزاتی داعش پتدااته و میفتماید :با بتآمدن گتوهک داعش در عتاق و سوریه و اعالم
تشکیل «دولت اسالمی» از سوی این گتوه ،فصل نوی)ی از تحتکات تتوریستی در تاریخ روابال
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بینالملل گشوده شد که نماد آن را میتوان «گ ار از الگوی سازمان القاعده به الگوی سازمان
داعش دانست» .از اینرو نوشتار حاضت با استفاده از روش تحلیلی -توصیفی و با تکیه بت م)ابع
کتابخانهای و الکتتونیکی ضمن بترسی مالحظات ام)یتی گمهوری اسالمی ایتان در تقابل با
گتوهک داعش به فتصتها و چالشهای عمل کتد .این گتوه در عتاق و سوریه بتای گمهوری
اسالمی ایتان پتدااته میشود ،در نهایت نیز به راهکاری مقابله با این گتوهک تتوریستی اشاره
میشود.
 -5علی باقتی دولتآبادی در سال  2235در مقالهای تحت ع)وان «تاکتیکهای گ)
روانی داعش» ،به بترسی یکی از سبکهای مبارزاتی داعش که گ)

روانی است میپتدازد و در

مورد هدف تحقین اود میفتماید :هدف پژوهش ،ش)اسایی عوامل مسثت بت موفقیتهای نظامی
داعش در عتاق و سوریه به م)ظور یافتن راهکارهای مقابله با آن است .داعش در عملیات نظامی
اود از تاکتیکهای گ)

روانی همچون اابار ک)تتلشده ،محکزدن دشمن ،سااتن دشمن

فتضی ،پاره حقیقتگویی ،ادعا به گای واقعیت ،اغتاق ،تفتقهافک)ی ،شایعهپتاک)ی ،استفاده از
عاافه گیتندگان پیام ،تختیب روحیه رقیب و تلطیف چهته اود استفاده میک)د .در نهایت بتای
مقابله با این تاکتیکها ،پیش)هادهایی به مسئوالن رسانه ملی ارائه شده است.

مبانی نظری تحقیق
تموچین (به مع)ای آهن که بعدها چ)گیزاان (به مع)ای اان بزرگ لقب یافت ،دالور
ماتدی از صحاری مغولستان بود که حوادث روزگار و ساختی و ت)گای معیاشت و دشام)ان
فاتاوان از او شخصیتی سااته بود چون فوالد آبدیده ،اونستد ،بیرحم ،نتتس ،شجاع،
دورانادیش ،آی)دهنگت ،سازمانده)ده ،قانونگ ار و  . ...از نعمت اواندن و نوشتن محتوم بود،
دشمن فالحات و آباادانی و شهتناشی)ی باود ،پاا از متگ نابه)گام پدر (یسوکای بهادر در س)ین
نوگوانی گاناشین وی شاد؛ اماا مخالفاان و دشام)ان فتاوان داشت ،از مهالک بیشماری گان سالم
بدر بتد و ساتانجام در نتیجاه پایاداری و دالوری و قساوت قلب موفن به ایجاد اتحاد در میان همه
قبایل مغول و تتک و تاتار گتدید .شاتح احاوال او در کتاب تاریخ ستی مغوالن یا (یوآن شائو
پی شیه م)در است که توسال دکتت شیتین بیاانی باه فارسی بتگتدانده شده است (نسوی:2292 ،
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 . 26چ)گیزاان پا از قدرتیابی ،با دو دولت بزرگ و متمدن آسیایی در شاتق و غاتب همسایه
گشت؛ چین در شتق و ایتان در غتب .او و فتزندانش ستانجام بت آن دو دولت عظایم و پتثاتوت
غلبه یافت)د .در آن ایام ،یع)ی اوایل قتن هفتم هجتی قمتی ستزمین په)اور چاین میاان ساه دولت
تقسیم شده بود :در بخش شمالی دولت بیگانه کین فتماانتوایی داشات و در م)طقاه شامال غتبای
دولت کوچک هسیهسیا و در گ)وب چین دولت متدمی سون
وحدت این کشور تحت لوای دولت سون

 .همه متدم چین آرزوم)د

بودند؛ اما چ)گیاز و اوالد و نوادگاان وی باه چاین

تاات)اد و قتیب یک قتن بت آن کشور فتمانتوایی یافت)د و موفن به تشکیل دولتای باه ناام «یاوآن»
گاشت)د کاه ب)یانگ ار آن «قوبیالی قاآن» فتزند تولوی بود .اما در غتب آسیا ،دولت مسلمان
مقتدر و اودکامهای به نام «اوارزمشاهی» فتمانتوایی داشاتکه پایتخت آن شهت گتگان،
(اورگ) = ،گتگانیه بود و پادشاه سبکست ،اوداواه و گاهالبی بت آن حکومت میکتد که از
مادر اوناوار و عیاش اود تتکان ااتون و ایل و تبار او حاساب میبتد .حکومت تحمیلی
اوارزمشاهی مورد قبول عامه نبود و اَّعمال و افعال آن دولت مایه انزگاار ماتدم بود .سلطان محمد
اوارزمشاه با الیفه گاهالب عباسای یع)ای «ال)اصاتلدین اهلل» میاناه اوشای نداشت و قصد تصتف
قلمتو او را داشت؛ از اینروگتوهی از موراان درست یا نادرست بت ایان باورند که الیفه
عباسای ،تاتارهاا یاا تتتهاا (مغاوالن را باه حملاه و تجاوز باه قلماتو سالطان اوارزمشاه تحتیک
کتده است! البته نیتن

ها و دسایا این الیفه مشهور عباسی که مدت درازی فتمانتوایی داشت،

بت همگان مسلم و مسجل است (ساندرز. 76 :2272 ،
بسیاری از حکومتها و گتوههای تتوریستی از اقدامات و اتز گ)گیدن مغوالن در
عتصههای مختلف گ)

 ،چه در زمانهای دور و چه در قتون گاری ،بهتتین استفاده را کتدهاند.

گتوهی در غتب آسیا با کمک دیگت کشورهای متتجع م)طقه توانست ست بتآورد که سبک نبتد
و گ)گجویی آنها ،تقتیباً با توگه به مطالعات صورت گتفته ،شباهتهای بسیار زیادی به سبک
گ)گجویی مغوالن دارد .این گتوه اود را در عتصههای بینالمللی داعش میاواند .حال،
مختصتی از تاریخچه و اتز به وگود آمدن این گتوه را از سمع و نظت اوان)دگان محتتم
میگ رانیم.
تحوالت دهه آات قتن بیستم به ویژه اعالم گهاد کشورهای اسالمی بتای بیتونراندن ارتش
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کمونیستی شوروی از ااک کشور اسالمی افغانستان ،زمی)هساز تشکیل و به قدرت رسیدن
گتوه های مسلمان سلفی تکفیتی در م)طقه شد .با پیتوزی مجاهدان بت شوروی ،رژیم افتاای
االبان توانست با وعده های اسالمی ،گوی سبقت را از رقیبان بتباید و بت مس)د حکومت کشور
ستمدیده و مظلوم افغانستان تکیه بزند .با به قدرت رسیدن رژیم االبان در افغانستان و حمایت آنها
از گتیان سلفی ،گتوه افتاای دیگتی به نام القاعده در افغانستان شکل گتفت و ایلی زود
توانست پایگاه های متعددی را در ستاست افغانستان ایجاد ک)د .با سقوب االبان در سال 3222
میالدی ،تداوم شبکههای زنجیتهای القاعده در بیش از  72کشور گهان حفظ شد .به دنبال حمله
آمتیکا به عتاق ،ابومصعب الزرقاوی از رهبتان القاعده ،با شعار مبارزه با صلیبیهای اشغالگت وارد
عتاق شد و این گونه ،شااه القاعده در عتاق موسوم به القاعده در ستزمین رافدین شکل گتفت .از
آنجا که این گتوه در عتاق با اشغالگتان مبارزه میکتد ،ایلی زود با استقبال گوانان عتاقی مواگه
شد .بهاوری که حتی از کشورهای دیگت نیز ،بسیاری به م)ظور همتاهی با القاعده راهی عتاق
شدند .این اتفاق موگب شد که زرقاوی به قدرتی در عتاق تبدیل شود ،اما القاعده در عتاق عالوه
بت حمله به اشغالگتان ،با تمسک به تکفیت ،حکومت گدید عتاق و شهتوندان بیگ)اه و به ویژه
شیعیان را مورد حمالت اود قتار داد (عابدی. 253 :2235 ،
در ژانویه سال  3227میالدی سازمان «القاعده در ستزمین رافدین» به ستکتدگی زرقاوی با
گتوههای بهاصطالح گهادی و سلفی کوچکتت ادغام شد تا «مجلا شورای مجاهدین» را تشکیل
دهد .پا از آن ،زرقاوی رهبت القاعده عتاق باقی ماند ،اما «ابو عمت البغدادی» ریاست مجلا
شورای مجاهدین را بت عهده گتفت .با کشته شدن زرقاوی در اکتبت  3227میالدی و احساس االء
رهبتی و سازمان سلفی قوی ،گتوههای گهادی وابسته به القاعده عتاق ،زیت چتت سازمانی به نام
«دولت اسالمی عتاق» به رهبتی «ابوعمت البغدادی» گتد آمدند .این سازمان شهتهای بغداد ،االنبار،
صالحالدین ،نی)وا و کتکوک را هدف نفوذ اود قتار داد و در سال  3227میالدی ،استان االنبار را
به ع)وان پایتخت اود معتفی کتد .پا از کشته شدن ابو عمت در آوریل  3222میالدی و در
گتیان نبتد با نیتوهای نظامی عتاقی و آمتیکایی« ،ابوبکت البغدادی» به رهبتی دولت اسالمی عتاق
رسید .با اتو آمتیکاییها از عتاق و حمالت ارتش عتاق و عشایت ،این گتوه دچار افول شد تا
ای)که با شتوع بحتان سوریه گان تازهای گتفت .البغدادی با گستتش فعالیتهایش در سوریه،
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سازمان اود را به «دولت اسالمی عتاق و شام» که مخفف آن «داعش» است ،تغییت نام داد .به کار
بتدن نام شام (به گای سوریه که م)طقهای به گستتدگی سوریه ،اردن ،لب)ان ،رژیم صهیونیستی،
فلسطین و بخشهایی از غتب عتاق و صحتای سی)ا را شامل میشود ،ریشههای فکتی این سازمان
را نمایان میسازد .به عبارت دیگت ،رهبتان داعش با بتگزیدن این نام ،آرمان بازگشت به دوران
اقتدار االفت اموی را به ع)وان آرمان این سازمان در ست میپتوران)د (فیتوزآبادی. 96 :2232 ،

روش تحقیق
در این تحقین از روش توصیفی استفاده شده است .ااالعات مورد نیاز در این تحقین با روش
کتابخانهای با استفاده از ابزارهای فیشبتداری ،کتابهای علمی و تخصصی ،مقاالت علمی و
پژوهشی و سایتهای الکتتونیکی گمعآوری شده است.

یافتهها
پاسخ به سسالهای اتح شده در مقدمه و بیان مسئله ،یافتههای تحقین ما هست)د.

الف بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغولها و داعش قبل از جنگ
مغولها و داعش ،تاکتیک های مختلفی را قبل از شتوع گ)

و نبتد با نیتوهای اتف مقابل

استفاده میکتدند که اهم آنها عبارت)د از:
 -1جمعآوری اطالعات برای طرحریزی
مغولها قبل از هتگونه تهاگم ،با احتیاب از دشم)ان اود تجسا و گاسوسی میکتدند .قبل
از حمله به اروپا ،باتو و سبتای تقتیباً ده سال گاسوسان را به قلب اروپا فتستادند و نقشههایی از
گادههای قدیمی روم ،ایجاد مسیتهای تجاری و تعیین سطح توانایی هت قلمتوی پادشاهی در مقابل
تهاگم را بترسی کتدند .آنها حدسهای حساب شدهای راگع به تمایل هت یک از قلمتوهای
پادشاهی بتای کمک به دیگتان و توانایی آنها در مقاومت به ت)هایی یا با هم را داشت)د .همچ)ین،
ه)گام حمله به یک م)طقه ،مغولها تمام آنچه الزم بود را بتای تسخیت کامل شهت یا شهتها را با
اود به همتاه میبتدند (سایت ویکیپدیا .
یکی از تاکتیکهای مهم داعش ،نفوذ به داال م)طقه مورد نظت گهت کسب ااالعات از آن
م)طقه و داشتن اشتاف ااالعاتی از اتین زیت است.
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الف اشتاف دقین بت گغتافیای م)طقه هدف و ش)اات نقاب کلیدی آن به ویژه سااتمانهای
بل)د و قابل دفاع.
ب اشتاف دقین بت اهداف حیاتی و مهم م)اان هدف ،به م)ظور تصتف آن با حداقل هزی)ه.
اشتاف بت ش)اات متدم م)طقه هدف ،به ویژه ش)اات کامل اصوصیات و گتایشهای م هبی
و قومی آن ها .د اشتاف بت ش)اات ر سا و ستان قبایل و احزاب م)طقه هدف و شا)اات راههاای
نفوذ و همتاهکتدن آنها با اود .ه اعزام گتوههاای ش)اساایی باه م)طقاه باه م)ظاور تهیاه باتآورد
ااالعاتی ،نیازس)جی م)طقه از نظت تعداد نیتوها و تسلیحات مورد نیاز و در نتیجه اتاحای عملیاات
مبت)ی بت آن (عابدی. 329 :2235 ،
 -2آموزش
ارتشهای مغول بارها و بارها سوارکاری ،تیتاندازی با کمان و تاکتیکهای واحد،
صفآرایی و تغییت موقعیت را تمتین میکتدند .این آموزشها سخت ،اما نه بیش از حد سخت یا
غیت م)طقی ،انجام میشد.
مغوالن از گتفتاریهای نظم و انضباب بیش از حد سفت و سخت مدیتیت گلوگیتی کتدند،
این نوع مدیتیت در اول تاریخ مانع نیتوهای مسلح شده بود .با این حال ،همه اعضا باید بی قید و
شتب ،وفادار به یکدیگت و به مافوق اود و به ویژه به اان بودند .اگت یک ستباز در گ)

از اطت

فتار ک)د ،او و  3نفت از رفقایش از همان بخش با هم به مجازات اعدام محکوم میشدند (سایت
ویکیپدیا .
استفاده از تسلیحات پیشتفته نظامی در ااتیار داعش ،نیازم)د آموزش نیتوهای تحت تصتف
این گتوه است تا بتوان)د هم تاکتیک و روشهای گ)گی مورد نظت داعش را فتا بگیتند و هم
بتوان)د از انواع تجهیزات نظامی ذکت شده استفاده ک))د .نیتوهای داعش بهگونهای آموزش میبی))د
که تتس و وحشت در وگودشان راهی ندارد و با وحشیگتی تمام میتوان)د به هت اقدام
وحشیانهای دست بزن)د .حامیان م)طقهای و بینالمللی داعش در سالهای گ شته ،این نیتوها را
آموزش داده اند .بتای نمونه ،محمد ادیب اوغلو ،نمای)ده متدم هاتای از حزب الن تتکیه گفته
است که نزدیک به  33هزار نفت از اعضاء داعش در تتکیه آموزش نظامی دیدهاند و سپا به عتاق
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و سوریه اعزام می شوند .وی در گفتگو با روزنامه ی)ی چاغ با اتح این ادعا گفت :تتکیه از بدو
شتوع ناآرامیها در م)طقه ااورمیانه ،همان)د هتلی مورد استفاده نیتوهای داعش قتار میگیتد و
این سازمان تتوریستی ،از تتکیه به ع)وان م)بعی لجستیکی ،بتای آموزش و تیمین نیتوی نظامی
مورد نیاز اود بهته بتده است و این را همه دنیا میدان)د .تعدادی از نیتوهای داعش در سالهای
 3223و  3222توسال دوستان سوریه آموزشهای نظامی الزم را دیدهاند .رسانههای تتکیه از
پایگاههای آموزشی داعش در تتکیه ابت میده)د که در نزدیکی متزهای تتکیه قتار دارد .البته
عالوه بت تتکیه ،کشورهای م)طقهای و فتا م)طقهای دیگت به آموزش نیتوهای داعش مشغول)د
(نجات. 222 :2239 ،
 -3تجهیزات نظامی
اسب مغولی نسبتاً کوچک ،اما بسیار ستسخت ،اودکفا و پتاستقامت هست)د .این اسبها
میتوان)د در آب و هوایی که م)جت به کشتهشدن نژادهای دیگت میشود ،زنده بمان)د و مغولها را
قادر ساات)د حمالت زمستانی موفقیتآمیز به روسیه انجام ده)د .اسبهای مغول بهاور معمول
نیازی به تهیه روزانه غالت ندارند .توانایی آنها بتای به دنبال علوفه و تتکه گشتن با نیتوی اود -
و بتای زندهماندن با چ)ین علوفههایی  -ارتش مغول را از نیاز به تیمین علوفه رهایی بخشید.
اسبهای مغول استقامت عالی دارد .در  22کیلومتت مسابقههای س)تی بین اسبهای مغول و
نژادهایی مان)د عتب یا تتوبتد ،مشخص شده است که دومی ستیعتت هست)د ،اما اسبهای مغول
بهتت قادر به دویدن هست)د .ابیعت استگیناپ یت اسب مغول به این مع)ی بود که میتوانست مدت
بیشتتی در گ)

تازهنفا بمان)د و به ارتش چ)گیزاان ،مزیت استقامت ببخش)د .مغولها از

اسبهای اود به همان روشی که از اودشان محافظت میکتدند ،محافظت میکتدند و آنها را با
زره میپوشاندند .زره اسب به پ) ،قسمت تقسیم شده بود و این زره بتای محافظت از هت قسمت از
اسب از گمله پیشانی که دارای یک صفحه سااته شده ااص بود که به هت اتف گتدن بسته شده
بود ،اتاحی شده بود (گتوسه. 72 :2252 ،
لباس اصلی متد مبارز مغول شامل یک کت س)گین بود که توسال کمتب)د چتمی در کمت
بسته شده بود .شمشیت ،ا)جت و احتماالً تبت اود را از کمتب)د آویزان میکتدند .شمشیتهای مغول
شمشیت هاللی شکل بود که از آن بتای حمالت مخفی استفاده میکتدند ،اما به دلیل شکل و
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سااتار آن میتوانست)د از آن بتای بتش و رانش نیز استفاده ک)د .استفاده از این شمشیت روی اسب
آسانتت بود .رزم)دگان میتوانست)د شمشیت را با گتفتن یک دست یا دو دست استفاده ک))د .تیغه
آن معموالً به اول ( 2٫67متت و اول کلی شمشیت با دسته تقتیباً  2متت بود .بهاور س)تی ،قدمت
ظهور اولین تو

دستی ،اواات قتن سیزدهم میالدی ،درست پا از تسخیت سلسله سون

توسال

مغول در نظت گتفته میشود .دور بتدتتین سالح آنها ،کمان کمپوزیت بود؛ یک سالح کوچک
اما قوی که بتد آن دو بتابت کمان انگلیسی بود .آنها با توگه به موقعیت از چ)دین نوع تیت بتای
کمانهایشان استفاده میکتدند .بتای بتای سوراخکتدن م)اسب بودند و بتای ست آه)ی داشت)د و
میتوانست)د فواصل اوالنی پتواز ک))د.
ف)اوری یکی از گ)بههای مهم گ)
مهمی از گ)

مغولستان بود .به ع)وان م ال ،ابزارهای محاصته بخش

چ)گیز اان به ویژه در حمله به شهتهای مستحکم بودند .ابزارهای محاصته از هم

مجزا بودند و توسال اسبها حمل میشدند تا در محل نبتد بازسازی شوند ،این روش در
ارتشهای اروپایی نیز معمول بود.
داعش تا چ)دی پیش به سالحهای س)گین دستتسی نداشت ،اما این کمبود را در پیتوزیهای
میدانی اود علیه ارتش سوریه و عتاق به ویژه در تصتف بزرگتتین انبار تسلیحات نظامی ارتش
عتاق در موصل گبتان کتد .از رژه نیتوهای داعش در موصل ،دیگت شهتهای سوریه و عتاق و
تصاویت نبتدهای آنها می توان تا حدودی به کم و کیف سالح در ااتیار داعش پی بتد .تسلیحات
نظامی داعش که هت روز افزایش مییابد ،به شتح زیت است:
الف انواع اودروهای نفتبت نظامی و تانکهای زرهی هامت.
ب انواع سالحهای سبک و نیمه س)گین مان)د کلت ،کالش)یکف ،تف)

های ام  ،27انواع

مسلسلها و آرپیگی ،موشکهای کاتیوشا ،راکتاندازهای  63و  72میلیمتتی ،راکتهای ضد
تانک از انواع ام  ،63امپارهاندازها در انواع مختلف و هویتزر.
انواع مواد م)فجته بتای استفاده در عملیاتهای انتحاری و بمبگ اری.
د توپخانههای  222و  255میلیمتتی.
ه انواع ضد هواییها ،موشکاندازها و دوشپتتابهای پیشتفته ،از گمله :دوشپتتاب اف
آی ام  33استی)گت.
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و انواع موشکهای زمین به هوا از نوع حتارتی و اسکاد ،با سوات مایع و موشک االف
یک.
ز انواع سالحهای کشتارگمعی از گمله گاز اتدل.
ح تعدادی بالگتد و هواپیمای گ)گ)ده که ظاهتاً توانایی استفاده از آن را ندارند (نجات،
. 222 :2239
 -4ساختار یکپارچه و منعطف
«نظم و انضباب ارتش مغول بیمان)د بود ،ستبازان مطیع محض فتماندهان اود بودند و
گملگی لباس کامل نظامی و متحدالشکل در بت میکتدند ،بتای از ستداران مغول از آن گملاه
گباه نویاان (یمه و سوبوتای بهادر از اعجوبههای زماان ااود بودناد ،ااود چ)گیاز نیاز بات ابان
اظهاارنظت کارش)اسان نظامی و محققان عصت حاضت یکی از بزرگتتین نوابغ نظامی گهان به شمار
میرود:
هیتلت باید تا اندازهای متهون چ)گیز باشد؛ زیاتا حملاه بتقآسا و هجوم عمین او بت
استحکامات دشاامن و بااه دام اناادااتن همااه سااتبازان ،چ)انکه در نبااتد بارباروسااا
) (Barbarossaبه سال  2392بت ضد روسیه انجام گتفت ،به شدت یادآور اساتتاتژی و
تاکتیکهای مغول است» (ساندرز. 73 :2272 ،
یکی از ویژگیهای مهم داعش در مقایسه با دیگت گتوههای تتوریستی مان)د القاعده،
تشکیالتی عملکتدن و تبعیت محض از رهبت داعش و نظام سلسله متاتبی هم در بح

اداری و

حکومتی و هم در حوزهی نظامی و عملیاتی است .این گتوهک در این رابطه به اقدامات زیت توگه
میک)د:
الف سازماندهی تشکیالت گتوه به صورت سلسله متاتبی ،شامل الیفه ،امتای م)اان،
شوراها و فتماندهان عملیاتی و تبعیت محض هت رده از رده باالتت.
ب واگ اری مسئولیت هت م)طقه مشخص به مسئولی ااص در شهتها و روستاها و م)اان
قبایلی با شتح وظایف و ااتیارات تعیینشده.
سازماندهی ،آموزش و تسلیح نیتوهای محلی ،پا از تصتف هدف و سپتدن مسئولیت
دفاع به آنها.
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د قااعیت در بتاورد با متخلفین درون تشکیالتی به م)ظور حفظ انسجام و ابتکار عمل
مقابله با حتیف.
ه انجام وظیفه هت یک از گتوههای عملیاتی ،تتور ،گتوگانگیتی ،مه)دسی ،تختیب و ...
بتابت وظایف و مسئولیتهای تعیینشده در هت رده فتماندهی.
و ایجاد ستیع سااتارهای حکومتی موقت و سازماندهی افتاد محلی بتای اداره امور م)اان
تصتفشده (عابدی. 326 :2235 ،
 -8تاکتیک استفاده از جنگ روانی
یکی از ابزارهایی که مغولها توانست)د با استفاده از آن به چ)ین شهتت و فتوحاتی دست
یاب)د ،تاکتیکهای روانش)اسانه بود .آنها بسیاری از اقوام و ستزمینها را بدون گ)

به تسخیت

اود درآوردند و تا گایی که امکان داشت سعی میکتدند بدون درگیتی فیزیکی و به اطت
اندااتن گان ستبازانشان ،ستزمینهای ااتاف را به تصتف اود دربیاورند .آنها همواره تعداد
سپاهیان اود را مخفی نگه میداشت)د و تحت هیچ شتایطی اگازه نمیدادند دشمن از تعداد واقعی
ستبازان مغولی ااالع پیدا ک)د .اگت با سپاهی بزرگتت از اود مواگه میشدند ،آدمکهایی را
روی اسبها مینشاندند یا آتشهای بیشتتی بتپا میکتدند تا تعداد اود را بیشتت از آنچه که بودند
نشان ده)د .در صورتی که تعداد آنها از سپاهیان دشمن نیز بیشتت بود ،باز این قاعده را رعایت
کتده و سواران اود را در یک ستون سازماندهی میکتدند تا گتد و ااک بل)د شده از سم
اسبهای گلویی باع مخفی ماندن سواران پشتی شود (پ)اهی. 22 :2237 ،
مغولها در تتساندن متدمان ستزمینهای دیگت و ایجاد رعب و وحشت در میان ستبازان
دشمن تبحت ااصی داشت)د .آنها همواره ایمههای اود را همتاه اود داشت)د و از آنها در ه)گام
محاصتهکتدن م)اان دیگت به ع)وان محل اسکان موقت استفاده میکتدند .در بتای از موارد از
رن

این ایمهها بتای ایجاد رعب و وحشت در میان متدم محاصتهشده در درون دیوار شهتها

سود میبتدند .بدین م)ظور آنها ابتدا ایمههای سفیدرن

را بتپا میکتدند و به متدم

محاصتهشده اعالم میکتدند که اگت ایلی زود تسلیم شوند ،گان آنها در امان اواهد بود.
اگت تسلیم نمیشدند ،مغولها ایمههای قتمز رن
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اعالم میکتدند که در صورت تسلیمشدن ت)ها متدها کشته اواه)د شد .اگت باز هم متدمان
محاصتهشده تسلیم نشده و توان مبارزه نیز نداشت)د ،مغولها ایمههای سیاه رن

بتپا میکتدند که

بدین مع)ی بود که تمامی افتاد داال شهت محاصتهشده کشته اواه)د شد.
«چ)گیز در گ)

روانی آن هم به هول)اکتتین نوع ،استاد بود .عمداً شاهتت اوناواری

وحشیانه اود را در ااتاف پخش میکتد و انتظار داشت حتفهایی که درباره بیرحمی او شایع
میشود ،ملتها را چ)ان وحشتزده سازد که بدون مقاومت تسلیم شاوند .انتظاار او هم اغلب به
تحقن میپیوست .توحش اونستدانهای که مغوالن در کشتار همگانی نشان میدادند ،چ)ان
نفتتآور است که به وصف نمیآید» (ساندرز. 76 :2272 ،
الن گ)

روانی و ایجاد رعب و وحشت در میان متدم ،تاکتیک اصلی داعش در عتاق و

سوریه است .علت توسل به این شیوه نیز شمار اندک نیتوهای داعش در بتابت ارتش و نیتوهای
اتف مقابل است .گتوه داعش بتای ایجاد رعب و وحشت ،از ابزارهایی مان)د کشتارهای
دستهگمعی و بیرحمانه ،عملیات انتحاری ،انتشار تصاویت ست بتیدن و انفجارهای ایابانی بهته
میبتد .گ)

روانی بتای گتوه داعش از اهمیت بسیار زیادی بتاوردار است ،بهاوری که اهمیت

آن از گ)

نظامی و میدانی کمتت نیست؛ از همین رو ،داعش رسانه و تبلیغات را نیمی از گهاد

میداند (نجات. 229 :2239 ،
 -6استفاده از فرماندهان مبتکر و متفکر
سِبتای یکی از بزرگتتین دالیلی بود که چ)گیزاان توانست امپتاتوری مغول را تشکیل
دهد .او یکی از چهار ستباز گ)گی چ)گیز و استتاتژیست اصلی مغول بود .سِبتای یکی از
باهوشتتین متخصصان ف)ون گ)گی در تاریخ و ماهتتتین ژنتال ارتشی و از رهبتان شجاع بود.
سِبتای در استفاده از تسلیحات محاصته و هوش نظامی ستآمد بود .او همیشه قبل از ای)که تاکتیک
اودش را اتاحی ک)د ،متوگه میشد که دشمن از چه تاکتیکهایی استفاده میک)د و ب)ابتاین
مسثتتتین ضد حمله را انتخاب میکتد .او دائماً در حال یادگیتی چیزهای گدید از مه)دسین و
متخصصان بود (سایت عصت ایتان .
نیتوهای داعش از فتماندهان نظامی و نخبگان نظامی حزب بع
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اتحریزی عملیاتهای اود استفاده میکتدند .به ع)وان م ال بیشتت اتحریزیهای گتوه داعش را
عزت ابتاهیم الدوری رهبت حزب م)حله بع

عتاق انجام میداد و از دیگت نخبگانی که در آن

زمان به داعش کمک میکتدند عبارت بودند از :رغد داتت صدام ،مسعود رگوی ستکتده
گتوهک م)افقین ،اسامه ال)جیفی رئیا مجلا ملی عتاق و اارق الهاشمی معاون پیشین رئیا
گمهوری عتاق (کوهستانی. 5 :2237 ،

ب بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغولها و داعش حین جنگ
مغولها و داعش از تاکتیکهای مختلفای در حاین گ)ا

و نباتد باا نیتوهاای ااتف مقابال

استفاده میکتدند که اهم آنها عبارت)د از:
 -1تاکتیک ترور فرماندهان حریف
مغولها بت این باور بودند که روح اشخاص در اون آنها قتار دارد .آنها گتئت نداشت)د که
اون یک نجیبزاده یا فتد اصیل مغولی را بتیزند ،زیتا بت این باور بودند که اون وی زمی)ی که
روی آن بتیزد را آلوده اواهد کتد .از اینرو زمانی که میاواست)د یک فتد بل)دمتتبه مان)د اان
یا گانشی)ان وی را به قتل بتسان)د ،باید راهی بدون اونتیزی بتای کشتن وی پیدا میکتدند.
بدین تتتیب معموالً این افتاد را یا افه کتده یا در آب غتق مینمودند .اگت یکی از اعضای
اانوادهی اان مغول به وی ایانت میکتد ،معموالً یک قالی دور او میپیچاندند و در آب
میانداات)د تا افه شود .در بتای موارد نیز از روشهای االقانهای استفاده میکتدند .بتای م ال
گویوک اان ،یکی از اانهای مغول ،تمامی سوراخهای بدن یکی از رقیبان اود را دواته و وی
را در درون آب انداات تا افه شود .آنها در مورد کشتن افتاد بتگسته دشمن نیز روشهای
االقانهای داشت)د .بتای م ال تعدادی شاهزادهی روسی را زیت یک میز کوچک قتار داده و روی
آن میز به گشن و پایکوبی پتداات)د ،بدین تتتیب این شاهزادههای نگونبخت بدون اینکه
اونشان ریخته شود افه شدند .در یک مورد دیگت ،چ)گیز اان یکی از دشم)انش را با ریختن
نقتهی م اب در چشمان او به قتل رساند (پ)اهی. 5 :2237 ،
داعش به تتور فتماندهان و کادر سایت گتوهها و نصب کمی)گاه و اودروی
بمبگ اریشده ،با هدف تضعیف روحیه و ایجاد ااتالل در سااتار آنها ،همتاه با دعوت از
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آنها گهت اعتتاف به توبه و پیوستن به صفهای داعش استفاده میک)د .این گتوه تکفیتی
توانست در هماه)

نمودن واحدهای نظامی گداشده از این گتوهها در م)اان التقه ،دیتالزور،

ادلب ،حلب و القلمون موفن عمل ک)د و این بهتتین روش آنها در کسب موفقیت بود ،زیتا
ع)اصت آن ،آغاز حمله ،غافلگیتی و زمان انتخاب اهداف را در دست داشت)د .در نتیجه،
پیتوزیهایی را بتای آنها محقن ساات که م)جت به بیتونراندن دشم)ان اود از م)اان بسیاری در
شتق و شمال سوریه شد (اواگه. 35 :3229 ،
 -2تاکتیک هجومی
مغولها با تاکتیکهای گ)گی مسثت و وحشت)اکشان ش)ااته میشدند و مهارت اود را با
گ)

های زیاد تقویت میکتدند .حتی ژنتالهای کوچکتت مغول هم به اندازه فتماندهان مشهور

تاریخی ،م ل اسک)در کبیت و هانیبال بارسا ،موفن بودند و دستاوردهای زیادی کسب میکتدند.
مغولها به شدت به تاکتیکهای ناگهانی متکی بودند .عقبنشی)ی سااتگی ،حمالت ناگهانی،
گ)

های روانی و حتی گتوگانگیتی و سپت انسانی از حتکات کالسیک مغولهاست .آنها

دوست داشت)د گ)

را با پتتاب بارانی از کمان بت ست دشمن و به دنبال آن حمله وحشیانه

سوارهنظامها شتوع ک))د .اغلب ،دشمن را با یک کماندار مخفی که وانمود به فتار میکتد فتیب
میدادند.
وقتی به هدفهای بزرگی م ل شهتها حمله میکتدند تمایل داشت)د در گبهه بسیار وسیعی
بج)گ)د و در این مدت با سیستم یام با هم ارتباب بتقتار میکتدند .همچ)ین آنها مهارت زیادی در
محاصته داشت)د و با کسانی که تسلیم حکومت آنها نمیشدند بیرحم بودند .این تتکیب
تاکتیکی آنها را بتتتین نیتوی گ)گی زمان اودشان میکتد .مغولها معموالً بتای اگتای
عقبنشی)ی مص)وعی که شاید دشوارتتین تاکتیک میدان گ)

باشد ،تمتین میکتدند (سایت

عصت ایتان .
درک استتاتژی هجومی داعش نشان میدهد این گتوه به بت این نظت است که حفظ
روستاهایی که تتاکم گمعیت اندک و مساحت زیادی دارند ،نیازم)د نیتوهای زیادی است .در
حالی که با توگه به ماهیت نبتد در شهتهای بزرگ ،حفظ شهتهای پت گمعیت و آباد ،به نیتوی
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کمتتی نیاز دارد ،زیتا در آنجا گ)

های ایابانی رخ میدهد که بتاالف م)اان باز ،به نیتوهای

زیادی نیاز ندارد .بدین تتتیب ،شهتهای بزرگ ،به م ابه دژ و اال دفاعی بتای م)اان باز پشت ست
اود به شمار میآی)د .نیتوهای داعش بتای انجام عملیات ستیع نظام و حمالت رعدآسا،
شبکههای گادهای را در ااتیار دارند .هتچ)د این نیتوها زیاد نیست)د ،ثابت کتدند که نه ت)ها در
عتصه گ)

نام)ظم ،بلکه در گ)

م)ظم نیز قدرتم)د هست)د .عالوه بت این ،شهتهای درون قلمتو

داعش ،استحکامات ابیعی بتای این گتوه هست)د که پاکسازی آنها ،به ویژه با توگه به روحیه
نیتوهای داعش ،به شدت دشوار است (دانیلی . 2239 ،داعش مشهور بود به استفاده از
تاکتیکهایی همچون :القاء وحشت ،انتشار اابار سااتگی و گعلی درباره پیتوزیها و فتوحات
داعش ،بزرگ)مایی عملیاتها ،ابهامهای عددی در اصوص توان نظامی این گتوه و قهتمانسازی
از فتماندهان نظامی آن فقال نمونهای از عملیات روانی این تتوریستها در عتاق و سوریه بوده
است (نجات. 229 :2239 ،
 -3تاکتیک استفاده از سپر انسانی
یک تاکتیک متداول مغول استفاده از آنچه بود که حَّشَّت «ااراش» اوانده میشد .در ای
محاصته ،مغولها اسیتانی را که در گ)

های قبلی اسیت شده بودند را در محاصتهها و نبتدها در

صف گلو گا میدادند .غالباً پیکانهای دشمن به این «سپتهای انسانی» بتاورد میکتد ،ب)ابتاین
رزم)دگان مغول ایمنتت بودند (سایت ویکیپدیا .
داعش بتای انتخاب م)اان عملیات و تصتف آنها ،به عامل مهم همسویی م هبی و قومی
گمعیت آن م)طقه با اود بسیار توگه میک)د .نیتوهای تکفیتی داعش با علم به رعایت عدم
بمباران متدم بیدفاع توسال حتیف ،میکوشد با پ)اه گتفتن در بین گمعیت ،اود را از بمباران
هوایی و گلوله باران توپخانهای حتیف در امان نگه دارند .آنها همچ)ین با پوشیدن لباسهای هم
رن

با افتاد بومی ،میکوش)د تا با نفوذ در میان گمعیت م)طقه تصتفشده ااالعات الزم را

کسب ک))د (عابدی. 322 :2235 ،
 -4تاکتیک استفاده از اجساد
شاید بتوان ادعا کتد که مغولها اولین قومی بودند که از تاکتیکهای گ)
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استفاده کتدهاند .در دورانی که آنها به تااتوتاز در اروپا پتداات)د ،تعداد زیادی از ستبازان
آنها به ااعون مبتال شدند ،اما آنها از این موضوع نیز به سود اود استفاده کتدند .بتای م ال،
وقتی که شهت «کافا» در اوکتاین امتوزی را محاصته کتدند ،ااعون ستبازان مغول را در بت گتفت
و آنها متوگه شدند که با وگود این بیماری مدت زمان زیادی نمیتوان)د به محاصتهی شهت ادامه
ده)د؛ از اینرو اگساد ستبازان متده به ااات ااعون را به داال شهت پتتاب کتدند .هت ستباز
مغولی که به ااات ااعون میمتد ،گسد وی را در م)ج)ین قتار داده و از روی دیوارهای شهت به
داال آن میانداات)د .بدین تتتیب عامل بیماری ااعون وارد م)بع آب شهت شده و بهزودی متدم
شهت همگی به ااعون مبتال شدند .تعداد معدودی از ساک)ان شهت موفن شدند از روی دیوارهای
شهت فتار کتده و به سمت غتب بگتیزند ،اما دیگت دیت شده بود؛ زیتا آنها از قبل به ااعون مبتال
شده بودند و این بیماری را در تمام اروپا پتاک)ده کتدند (پ)اهی. 22 :2237 ،
تتوریستهای تکفیتی داعش از مجتوحان و کشتههای گ)

(چه نیتوهای اودی و چه

نیتوهای دشمن در تلهگ اری به اوبی استفاده میک))د .بتای م ال ،آنها در استان االنبار عتاق با
بستن بمب به دو تن از ع)اصت اود که در گتیان درگیتیها به شدت زامی شده بودند ،به ع)وان
تله انفجاری استفاده کتدند و یا در پارهای از موارد ،نیتوهای داعش با علم به ای)که نیتوهای
حتیف حتماً بتای بتدن اگساد هم رزمان شان به م)طقه اواه)د آمد و یا بعد از عملیات ،نیتوهای
گبهه مقابل به این م)طقه حمله کتده و م)طقه را از دست آنها بیتون اواه)د آورد ،اگساد به گای
مانده از نیتوهای دشمن را تلهگ اری کتده و از این اتین از آنها تلفات میگتفت)د (عابدی،
. 339 :2235
 -8استفاده از تاکتیک فریب
اگت نیتوهای یک شهت از پ یتفتن پیش)هاد مغول امت)اع میکتدند ،مغولها به شهت یا روستا
حمله میکتدند و آن را ویتان میکتدند ،اما به تعدادی از غیتنظامیان اگازه میدادند که فتار ک))د
و قتل و ویتانی آنان را به دیگتان گزارش ک))د .این گزارشها ابزاری اساسی بتای تحتیک تتس
در دیگتان بودند .با این حال ،هت دو اتف درگیت غالباً با انگیزه متفاوت در مبالغه حوادث بد
شهتت داشت)د .به همین دلیل ،در مورد دادههای ااص (مان)د آمار تلفات که در م)ابع معاصت
شتح داده شده است ،باید با دقت ارزیابی صورت گیتد.
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راه دیگتی که مغوالن از فتیب استفاده میکتدند ،گتهزدن شااههای درات یا بتگها پشت
اسبهایشان بود .آنها شاخ و بتگها را پشت اسب به م)ظور ایجاد اوفانهای گتد و غبار در
پشت تپهها میکشیدند تا در مقابل دشمن به ع)وان حمله ارتشی بسیار بزرگتت ظاهت شوند و بدین
تتتیب دشمن را وادار به تسلیم ک))د .از آنجا که هت ستباز مغول بیش از یک اسب داشت ،به
زندانیان و غیتنظامیان اگازه میدادند قبل از درگیتی بت اسبها سوار شوند و بدین شکل در
بزرگی نیتوی انسانی اود اغتاق ک))د (سایت ویکیپدیا .
 2بعضی از تتوریستهای داعش با گایدادن اود در میان کشتهشدگان ،نیتوهای مقاومت
را فتیب میدادند و در فتصتی م)اسب ،تیتاندازی میکتدند (شبیهسازی از چتیکهای ویت
ک)

ها در گ)

ویت)ام علیه نیتوهای آمتیکایی .

 3انتقال سالح در پوشش تابوت
 2گتفتن تماسهای صوری با اورژانا بیمارستانهای مختلف و دادن گزارش وقوع بتای
از حوادث اورژانسی .در این اقدام آنها با قتار گتفتن در مسیت آمبوالنا ،ران)ده را به قتل
میرساندند و از اودرو ،بتای بمبگ اری در اماکن مورد نظت استفاده میک))د .از آنجایی که
آمبوالناها کمتت به صورت دقین بازرسی میشدند ،بهتتین گزی)ه بتای عملیات انتحاری به شمار
میآی)د .گفت)ی است که داعش بالفاصله پا از ستقت آمبوالنا و گاسازی بمب در اودرو( ،به
دلیل احتمال آگاهی بیمارستان از ستقت آمبوالنا عملیات میک))د.
 9کوچدادن اگباری بتای از ساک)ین م)اان عملیاتی به م)ظور نفوذ ع)اصت گتوه در دیگت
م)اان با پوشش مهاگت و همچ)ین فتاهمکتدن زمی)ه رعب و وحشت در م)اان دیگت
 5در کتدن عبارات کت و الل در گ رنامه قانونی این افتاد بتای سهولت در عبور از
گیتهای بازرسی.
 7استفاده از پوشش حمل کود حیوانی بتای انتقال سالح و تجهیزات.
 6استفاده از پوشش ایست و بازرسی بتای قتل و عام متدم.
 6مسمومکتدن نیتوهای نظامی از اتین ش)اسایی محل اتید این افتاد.
 3استفاده از گ رنامه گعلی و کارت ش)اسایی عمدتاً ابتنگار و نیتوی نظامی و انتظامی
(عابدی. 332 :2235 ،
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 -6قتلعام گسترده مردم شهرهای تسخیرشده
مهمتتین بخش از تاکتیک روانش)اسانهی مغولها در نبتدهایشان را میتوان شهتت آنها در
قساوت و س)گدلیشان دانست .آنها نیاز داشت)د دشم)انشان را متوگه سازند که در صورت
تسلیمنشدن با بیرحمی تمام سالای اواه)د شد؛ اما این حتبهی آنها فقال یک تتف)د دروغین
نبود ،بلکه در عمل نیز همین کار را میکتدند.
اگت شهت م کور مقاومت کتده و تسلیم نمیشد ،مغولها تمامی افتاد حاضت در شهت را از
کوچک و بزرگ از دم تیغ میگ راندند .زنها و کودکان را گمع کتده و همهی آنها را به قتل
میرساندند .حتی در بتای از موارد از گان گتبهها و س

های موگود در شهت نیز نمیگ شت)د.

ست قتبانیان از ت)شان گدا میشد و از آنها پشتهای درست شده و در معتض دید عموم قتار
میگتفت تا همه بدان)د که در صورت عصبانیکتدن اان مغول چه عاقبتی در انتظار آنان اواهد
بود؛ اما بدتتین نوع بیرحمی را در مورد زنان باردار روا میداشت)د .به گفتهی یک تاریخنگار
عتب ،مغولها از کشتن زنان باردار نیز هیچ ابایی نداشت)د .حتی شکم وی را پاره کتده و نوزاد او
را نیز به قتل میرساندند (پ)اهی. 22 :2237 ،
نیتوهای داعش نیز قبل از ورود به شهتها اقدام به قتل و عام متدم در ورودیهای شهت
می کتدند و این پیام را به متدم درون شهت ارسال میکتدند که اگت شهت به تسلیم آنها در نیاید،
همه متدم را قتلعام اواه)د کتد که تصاویت بسیاری از این اقدام وحشیانه را در کلیپهای متبوب
به آنها دیدهاید (مسلف .
 -7تاکتیک استفاده مدؤثر از امکاندات مهندسدی رزمدی در پشدتیبانی عملیدات
نظامی
«قشون چ)گیز اساساً از نیتوی سواره نظام و گتوه مه)دسی تشکیل میشد ،پیااده نظاام باه
ندرت مورد استفاده قتار میگتفت؛ زیتا گ)گجوی صحتاگتد بدون اسب قابل تصور نبود ،سواره
نظام س)گین اسلحه ،زره میپوشید و مسلح به شمشیت و نیزه بود ،سواره نظام سابک ،زره نمیپوشید
و کمان و زوبین به کار میبتد .کمان متگبارتتین و دقینتتین سالح مغاول بود ،این سالح بسیار
س)گین بود ،کشش آن یک صد و شصت پوناد فاشار و دویاست تاا سیصد یارد بتد داشت» .اما
گتوه مه)دسی ارتش مغول که در ناابودی قاالع و اساتحکامات تبحات فتاوانای داشات باا
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بهتهگیتی از تجتبیات ف)ی ملل مغلوبه از گمله چاین باتای باه زاناو درآوردن دشام)ان ااود از
هزاران م)ج)ین که س)

های عظیم و مواد آتشزا پتتاب میکتد ،استفاده نمود (ساندرز:2272 ،

. 76
داعش از امکانات مه)دسی رزمی در پشتیبانی از عملیات نظامی به ویژه ه)گام عقبنشی)ی و
یا دفاع از یک م)طقه ،به اوبی بهتهبتداری میک)د ،مهمتتین محورهای استفاده از امکانات
مه)دسی رزمی عبارت است از:
الف ایجاد موانع ،میدان مین و بهکارگیتی بمبهای ک)ار گادهای ،بمبهای چسبان و ...
ب بمبگ اری در اماکن و تیسیسات مورد هدف بهم)ظور ایجاد انفجار و گتفتن تلفات از
نیتوهای نظامی و حتی متدم بیدفاع.
ایجاد موانع در مسیتهای مورد استفادهی احتمالی نیتوهای دفاعی با استفاده از وسایل
س)گین مه)دسی.
د تختیب اماکن م هبی ،پلها و حتی سااتمانهایی که بتای حتیف ایجاد مزیت و بتتتی
میک)د (عابدی. 323 :2235 ،
 -5تاکتیک تأمین نیازمندیهای آمادی از امکانات محلی و منطقهای
ارتشهای مغول ،سبک سفت میکتدند ،تا حد زیادی قادر بودند در اار از ستزمی)شان
زندگی ک))د .تجهیزات آنها شامل قالب ماهی و سایت ابزارهایی بود که باع

میشد هت یک از

گ)گجوها غیت وابسته به هت م)بع تیمین ثابت باشد .با توگه به تمتی)ات سختی که به مغولها داده
میشد ،آنها قادر بودند چ)دین روز بدون گیته غ ایی دوام بیاورند .گیته غ ایی نظامیان مغول
شامل شیت اشک (که با آب مخلوب میشد و مینوشیدند  ،گوشت کوبیده و کومیا (یک نوع
نوشیدنی میشد .ولی وقتی گیته غ ایی آنها تمام میشد ،ابایی از اوردن غ اهای عجیب م ل
س

 ،گتگ و موش نداشت)د (پ)اهی. 23 :2237 ،
گیووانی دا پیان دل کارپی)ی از ااندان فتانسیسکان که بتای میموریتی نزد امپتاتور مغول

آمده بود ،میگفت :گاهی آدماواری هم میکتدند .آنها مجبور بودند یکی از ده ستباز را بتای
اوردن بکش)د .مارکوپولو هم ادعا کتده مغولها از اون اسبهایشان هم تغ یه میکتدند .آنها
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در حمله به کشورهای دیگت سعی میکتدند آذوقه و علوفه و  ...مورد نیاز اود را از کشورهای
مورد تهاگم تیمین ک))د ،زیتا اگت میاواست)د تمامی امکانات را با اود از کشورشان بیاورند ،یک
سپاه س)گین از نظت آمادی ایجاد میشد که با توگه به تاکتیک مغوالن که در تمامی کتب تاریخ به
سبک سفت کتدن معتوف بودند و به صورت رعدآسا به دشمن حمله میکتدند ،زیت سسال اواهد
رفت (سایت تاریخ ما .
داعش اقالم آمادی مورد نیاز اود از گمله مواد غ ایی ،سوات ،سالح و مهمات را عمدتاً
از م)ابع محلی و از پیش ذایته شده در هدف و م)اان پیتامونی آن تیمین میک)د .این گتوه بتای
حملونقل این اقالم ،از گتوههای عملیاتی به ع)وان اسکورت استفاده میک)د .راهبتدهای اساسی
داعش در این باره عبارت است از:
الف تیکید بت حفظ و آسیبندیدن تیسیسات زیتب)ایی از گمله م)ابع نفتی ،پاالیشگاهها،
سدها و ...در م)اان درگیتی و تصتفشده.
ب تیمین بخشی از م)ابع مالی گتوه با استفاده از ذاایت بانکهای تصتفشده.
تیمین آماد به ویژه گیتههای غ ایی.
د حمل حداقل امکانات اولیه آمادی به همتاه گتوههای رزمی (عابدی. 329 :2235 ،
 -9انهدام زیرساختهای اقتصادی
به گزارش تاریخنگاران ،ایتان در آغاز حمله مغول کشوری آباد و اقتصادش پترونن بوده
است .مخصوصاً بلخ که از قسمتهای شتقی محسوب میشد در آن بتهه از زمان ،یع)ی قتن هفتم
به فتاوانی ثتوت مشهور بود و مقدار غلة آن به اندازهای بود که تبدیل به انبار غله اتاسان و
اوارزم شده بود .در ابتستان هم همه اراضی و دام)ه آن زیت کشت محصول بود و روستاها و
شهتها که به هم نزدیک بودند در وسال آنها زمین االی دیده نمیشد (دستغیب. 232 :2276 ،
لشکتکشی مغول در زمان کوتاه ،موگب سقوب و از بین رفتن نیتوهای تولید و در عوض
افزایش میزان اقطاعات نظامی و نفوذ ستان نظامی شد .یورش آنها در زمانی اتفاق افتاد که اقتصاد
ایتان نیازم)د ابزارهای تقویتی بود ،این قضیه باع

شد که کل فتآی)د رو به رشد اقتصاد ایتان از

هم بپاشد .در این بتهه از زمان بتای نخستین بار ،است مار روستاییان و پیشهوران روا یافت و ادامه
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حاکمیت آنها در دراز مدت موگب افزایش گمعیت عشایتی و کوچنشین شد .کشوری که
سالها یکجانشین شده بود ،حال بتای رهایی از ظلم مغوالن ،کوچ رو شده بودند .نتیجه این
حتکت باع

تبدیلشدن اراضی کشاورزی مولد به متاتع شد؛ زیتا هت کا میکوشید فقال گان

اود و اانوادهاش را نجات دهد ،دیگت کسی به فکت بازسازی و یا تعمیت سدها نبود
(احمدی. 23 :2262،
نیتوهای داعش پا از تصتف شهتها اقدام به تختیب زیتسااتهای اقتصادی شهت که
مورد استفاده آنها نبود میکتدند ،م الً زمینهای کشاورزی م)ااقی را که به تصتف در
میآوردند به کلی اتاب کتده و صاحبان آن را به بهانههای واهی م ل نماز نخواندن و  ...به قتل
میرساندند .این رفتار در مورد دیگت زیتسااتهای م)اان متصتفی به مورد اگتا گ اشته میشد،
م الً فتودگاهها را ویتان میکتدند و چاههای نفتی را اگت نمیتوانست)د بهاور کامل تصتف ک))د،
اقدام به تختیب آن میکتدند .بانکهای شهتها را غارت میکتدند و ادارهها را تختیب میکتدند
و اقدام به ک)تتل سدهای مهم شهتها میکتدند تا در زمان مورد نظت از آن استفاده و یا آنها را
تختیب کتده و به ع)وان حتبه اود استفاده میکتدند (مسلف .

ج بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغولها و داعش بعد از جنگ
مغولها و داعش از تاکتیک های مختلفی بعد از گ)

و نبتد با نیتوهای اتف مقابل استفاده

میکتدند که اهم آنها عبارت)د از:
 -1تکهتکه کردن اجساد و شکار
مغولیها به ندرت سبزیجات میاوردند و عمدهی غ ای آنها از گوشت تشکیل شده بود.
در بتای از موارد و به ندرت گیاهان وحشی را به ع)وان غ ا استفاده میکتدند یا غ اهای گیاهی
که توسال متدمان م)اان تسخیت شده به آنها داده میشد را میاوردند ،اما آنها عمدتاً به گوشت
و لب)یات تکیه داشت)د .رژیم غ ایی آنها دقیقاً مخالف رژیم غ ایی گیاهخواران بود و نحوهی غ ا
درستکتدن آنها نیز با س)گدلی تمام همتاه بود .زمانی که میاواست)د یک حیوان را سالای
ک))د ،آن را از پاهایش آویزان کتده و سپا با چاقو سی)هی آن را میشکافت)د .بعد از آن دست
اود را در شکاف فتو بتده و قلب حیوان را بیتون کشیده و فشار میدادند تا تمام بدن وی را با
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اون آغشته ک))د .مغول ها تمامی امحا و احشاء داالی بدن حیوان را بیتون کشیده و میپخت)د.
تمامی اعضای بدن حیوان مورد استفاده قتار میگتفت و معموالً به صورت آبگوشت پخته میشد.
در بتای موارد ااص نیز گوشت حیوان را کباب میکتدند .اون بدن حیوان نیز اار شده و به
صورت مخلوب با گوشت مورد استفاده قتار میگتفت.
مغولها معموالً از گوشت گوسف)د و بز استفاده میکتدند ،اما در صورت لزوم گوشت اسب
نیز میاوردند .معموالً اسبها را بتای موارد اضطتاری یا ااص نگه میداشت)د ،ولی از اوردن
گوشت هت نوع اسبی ابا نداشت)د .یک مُبلغ م هبی که مدتی در میان مغولها زندگی کتده بود ،در
اااتات اود آورده است که مغولها در بتای موارد حتی گفت یا گ)ین مادیان را نیز میاورند
(پ)اهی. 29 :2237 ،
یکی از شیوه های نبتد داعش و در واقع ایجاد رعب و وحشت در نیتوهای اتف مقابل این
بود که بعد از ش)اسایی فتماندهان اتف مقابل او را به صورت زنده و یا متده به دست آورده و
سی)ه او را میشکافت)د و قلب و سایت اندام داالی آنها را بیتون آورده و آن را به دندان میکشیدند
و یا ای)که ستهای آن ها را بتیده و به ع)وان تو

فوتبال استفاده کتده و با هم فوتبال بازی

میکتدند (مسلف .
 -2تخریب مراکز فرهنگی و تمدنی
یکی از بالیای سخت و مصائب س)گین با حملهی مغول بت متدم ایتان ،قتل و کشتار بزرگان
و از میان رفتن ستمایههای فکتی و علمی کشور ایتان بود (گوی)ی . 2 :2265،وقفه اوالنی میان
عصت حملهی مغول و نابودی زیتب)ای علمی کشور تا اصالحات عهد ایلخانی سبب قطع ارتباب
ایتانیان با مبانی اقتصادی  -فکتی پیشی)یان شد .دستتسینداشتن به وسایل و امکانات بتگشت به
میتاث گ شته و ناتوانی اقتصادی که در اثت حملهی مغوالن ایجاد شده بود ،باع

شد نتوان)د راه را

بتای هموارکتدن فعالیتهای فکتی و فته)گی ایجاد ک))د و ضتبهی کاری بت روند عادی سیت
فته)

و علم در ایتان شد (قاسملو. 636 :2263 ،
متدمان اتاسان در مقابله با مغوالن رشادت بسیاری نشان دادند ،ولی نتوانست)د کاری انجام

بده)د .یکی از شهتهایی که در مقاومت علیه مغوالن پیشی گتفت نیشابور بود .مغوالن پا از
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استیال بت این شهت ،وحشتانگیزتتین گ)ایت را در حن متدم این شهت متتکب شدند .گوی)ی در
کتاب اود بتای بیان اوضاع آن زمان ،تعابیتی به کار بتده که به اوبی نشانده)دهی نفوذ دون
مایگانی است که به غدر و ایانت در امور حکومتی راه یافته بود (گوی)ی. 292 :2265 ،
داعش غیت از ای)که همه گا را تختیب نموده ،کار دیگتی انجام نداده است .این گتوه
ت)درو ،اک ت سااتمان اداری و پلها را در قسمتهای شمالی عتاق نابود سااته است و سعی
میک)د شهتها را با تهدید به استفاده از مواد م)فجته تحت تسلال اود نگه دارد (نایتا. 2232 ،
آنها با تختیب اک ت آثار باستانی عتاق و سوریه ،زمی)ه قاچاق اشیاء عتیقه و آثار باستانی این
کشورها را به کشورهای اروپایی و آمتیکا فتاهم میآوردند که از این اتین پول ه)گفتی نصیب
داعش شد .از دیگت اعمال ش)یع داعش حمله به قبور گ شتگانی بود که مورد احتتام متدم بوده و
زیارتگاه عاشقان آن یاران بود که این قبور را تختیب کتده و اگساد و استخوانهای این یاران
پیامبت و  ...را به گاهای نامعلومی میبتدند .از دیگت کارهای االف عتف داعش ،تختیب مساگد
اهل س)ت و شیعیان بود (نجات. 2239 ،
 -3برقراری سنت بردهداری
فتوحات مغول ،س)ت ناپس)د بتدهداری را احیا کتد .در این عهد ،از بتدگان به میزان وسیعی
در دامداری چادرنشی)ان استفاده میشد .در عهد هالکو ،بتده بتای اراضی و کشاورزی بود
(احمدی . 23 :2262 ،مغوالن که در ابتدای حمله بسیاری از شهتهای ایتان را تصتف کتدند و
شماری از متدم م)اان متصتفه را به اسارت گتفته ،در نتیجه متدم پتشماری از ایتان بتای بتدگی
بتده شدند (کاظم نیا . 66 :2267 ،استای ایتانی را فقال در قتاقوم و اولوس چ)گیز استفاده ابزاری
نمیکتدند ،بلکه به م)اان دیگت گهان هم میفتستادند (والیتی. 235 :2233 ،
گ)

همواره م)بع اصلی و مطمئن بتای به دست آوردن ک)یز بود .زندگی صحتانوردی

مغوالن هم که با غارت و چپاول و دزدی از ایالت میگ شت ،آنها زنان بسیاری را هم به چ)
میآوردند و به ادمت میگتفت)د .آنها سعی میکتدند زنان و یا داتتانی که به اسارت گتفته،
کامالً از ااندان اود قطع امید و فقال به اسارت تن در ده)د؛ از اینرو ،شوهت و نامزد آنها را به
قتل میرساندند .زنانی که به ک)یزی گتفته میشدند ،در شتایال سخت و رقت باری به ست میبتدند
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و مغوالن به کتامت انسانیشان تجاوز میکتدند (کاظمنیا. 66 :2267 ،
وقتی مغوالن شهتهای ایتان را زیت سُم اسبهایشان لگدکوب کتدند ،ک)یزشدن زنان ،آزاد و
متسوم شد .در این گتیان میان زنان گتوهی م ل زنان حتمستای پادشاه اوارزمشاهی ،امتا و زنان
عادی تفاوتی نبود .ت)ها تفاوت در آن بود که زنان ااندانهای حکومتی در اسارت ،در ااتیار
اانزادگان مغول قتار میگتفت و زنان قشت متوسال به ع)وان ک)یز استفاده میشدند (گوی)ی،
 . 322 :2265در دوران ایلخانان هم تیمین بتدگان از اتین شیوهی گ)گی متداول بود .آنها از
زنان به اسارت گتفته بتای همتاهی لشکت مغوالن ،رامشگتی ،روسپیگتی ،بیگاری ک)یزان در
زمی)ههای زراعی و کشاورزان و بتدگی در اانهی امتا بود (والیتی. 233 :2273 ،
نیتوهای داعش پا از تصتف شهتها و روستاها ،افتاد آن شهتها را که از گتایشهای
مختلفی مان)د ایزدی و اسماعیلی و  ...بودند دستگیت کتده و زنان و داتتان آنها را به ع)وان بتده
در بازارهای اصلی شهت میفتوات)د .آنها در توگیه این کار اود میگفت)د که این کار ،احیاء
س)ت رسولاهلل است .حضتت رسول اکتم (ص افتاد اناث دستگیتشده از نیتوی حتیف را به
ع)وان ک)یز و ادمتکار به بازار شهت آورده و به فتوش میگ اشت که ما نیز این س)ت حس)ه را
احیاء کتدیم .نیتوهای داعش در بعضی از اوقات که نمیتوانست)د این ک)یزان را به فتوش بتسان)د،
آنها را به ع)وان غ)یمت گ)گی بین کسانی که در نبتد حضور داشت)د تقسیم میکتدند؛ به اوری
که به هت نفت از آنها بین  32تا  35داتت و زن میرسید (مسلف .
 -4وضع مالیات سنگین
در دوران حملهی مغول عالوه بت اتا و مالیات رسمی ،بیش از چهل نوع مالیات و عوارض
دیگت هم دریافت میشد (یزدانپتست . 227 :2232 ،بتای دریافت میزان تیثیتات سوء ،این شیوهی
مالیاتگیتی باع

به وگودآمدن نابسامانیهای بسیاری بود؛ به همین دلیل از آن چهل مورد فقال

دو نمونهی آن پتداات میشد .یکی مالیات ق)فله که به مع)ای پ یتایی از کارگزاران پیک ایتان
نظامی و عمالشان که وقتی در قسمتی فتود میآمدند ،دست کم صد اانه را درگیت میکتدند
(والیتی. 226 :2233 ،
نمونه دیگت مالیات نزل اوالغ به مع)ای فتاهمکتدن متکب بتای کارگزاران حکومت مغول
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ناام)ی میشد و فتار از میهن را هم به همتاه

بود (والیتی . 223 :2233 ،این مالیاتها هم باع

داشت ،میموران مالیاتی هم که درآمدشان بسته به حضور متدم مورد نظت بود با اگحافهایی سعی
در پیشبتد اهداف اود داشت)د .چ)ان که بتای بازگتداندن آنهایی که از پتداات مالیات گتیخته
بودند ،زنانشان را شک)جه میدادند .البته این حتکت به ابع باع

کاهش درآمد حکومت مغول

هم بود .از آن گا که این نظام مالیاتی متکی بت شمار گمعیت بود نه زمین و بهتهبتداری از آن ،هت
وقت یک هزی)ه گدید پیش رو بود ،م ل گ)

و اشکسالی ،فشار بیشتتی بت متدم نگونبخت

وارد و آنان را رنجورتت و افستدهتت میکتدند (یزدانپتست. 226 :2232 ،
به دنبال اعالم االفت اوداوانده داعش در بخشهایی از عتاق و سوریه ،رهبتی این گتوه،
مقتراتی را بتای کسب درآمد اعالم کتده است .بت همین اساس ،ورود هت اودرویی چه سواری و
چه کامیون ،به محدوده تحت امت داعش مستلزم پتداات عوارض است .همچ)ین به تازگی
رسانههای عتبی اعالم کتدهاند که نیتوهای داعش بتای تحویل اگساد قتبانیان اود ،مبالغ چ)د
هزار دالری از اانواده آنها دریافت میک))د .شورای روابال بینالملل اعالم کتده که در سال
 3222میالدی ،گتوه تتوریستی داعش ماهانه  6میلیون دالر از اتین غارت اموال متدم و گتفتن
مالیات از تجار و مغازهداران محلی در استان االنبار عتاق درآمد داشتهاند (عابدی. 265 :2235 ،
 -8تبعید صنعتگران و مهاجرت نخبگان و دانشمندان
مغوالن به ارزش ص)عتگتان و کسانی که حتفه و دانش ف)ی داشت)د و به نحوی در امت
تولیدات شتکت داشت)د ،واقف بودند .در قتلعام متدم نیشابور نیز در م)ابع تاریخی به صتاحت
ذکت شده است که مغوالن قبل از شتوع کشتار ،اسیتان ص)عتگت را از بقیه متدم گدا کتده و روانه
مغولستان کتدند .انتقال و از دست دادن هزاران ص)عتگت ایتانی که در این حمله به اسارت
درآمدند ،صدمه دیگتی بود که بت پیکت اقتصادی ایتان و م)طقه اتاسان وارد کتد (زیباکالم،
 . 252 :2269پا از حمله مغول ،شماری از دانشم)دان که به م)اان امن مهاگتت کتده بودند ،از
این حمله گان سالم به در بتده بودند .در ای این حمله شاعتان ،ادیبان ،ه)تم)دان ،شاهزادگان و
غیته بتای نجات گان از ماوراءال)هت و ایتان اار شده و به شبه قاره ه)د روی آوردند (مظهت،
 . 225 :2266به نظت میرسد که نخبگان و دانشم)دان نیشابور نیز در این تهاگم به متاکز امن پ)اه
بتدهاند.
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نیتوهای داعش از متخصصین در حوزههای مختلف علیالخصوص در عتصه نظامی به بهتتین نحو
استفاده میکتدند؛ به گونهای که دانشم)دان عتصه شیمی را بتای سااتن مواد شیمیایی مورد نیاز
داعش و نیز مواد اولیه بمبهای مورد استفاده آنها و از نظامیان نیز بتای آموزشدادن به نیتوهای
داعش استفاده میکتدند و نیز از اندیشم)دان علوم مختلف بتای ایجاد ابتکار در صح)ه گ)
استفاده میکتدند.

مدل مفهومی

شکل شماره  -2مدل مفهومی تحقین
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نتیجهگیری
بعد از گ)
گ)

تحمیلی عتاق علیه کشورمان ،با مطالعات بسیار زیاد و استفاده از نخبگان عتصه

 ،استتاتژی کشورمان در نبتد صتفاً بت پایه دفاع در نظت گتفته شده بود؛ اما بعد از حوادث

ایجاد شده در سوریه و عتاق این استتاتژی به مقاومت فعال تغییت کتد و مقاومت فعال هم یع)ی
ای)که کشور ایتان به دنبال گ)

افتوزی با دیگت کشورها نخواهد بود ،اما بعد از ای)که کشوری

اراده حمله به م)افع کشورمان را داشته باشد ،دیگت ایتان نظارهگت حمله به کیان مقدس اود
نخواهد بود و توائهها را در کشور مبدأ ااموش اواهد کتد .به گفته اک ت تحلیلگتان مسائل
ااورمیانه ،بیشتت حوادث به وگود آمده در م)طقه ،بتای ک)تتل و به اود مشغولکتدن ایتان است
تا در قبال این موضوع رژیم صهیونیستی بتواند به اور آرام اتحها و نقشهها اودش را در فلسطین
اشغالی به پیش ببتد و در پارهای از مواقع ،س)جش توان رزم کشور ایتان ،بتای نبتد با آمتیکا با
کمک کشورهای متتجع م)طقه است.
بعد از کمکهای شایان توگهی که در  6سال گ)

تحمیلی ،حکومت سوریه و شخص

حافظ اسد پدر رئیاگمهور سوریه به کشور عزیزمان داشت)د ،کشور ایتان و سوریه اقدام به انعقاد
پیمان م)طقهای کتدند تا در مواقع بحتانی بتوان)د از امکانات و پتانسیلهای موگود یکدیگت به نحو
احسن استفاده نمای)د .بعد از نفوذ گتوه تتوریستی داعش در سوریه و عتاق ،ب)ا به دراواست این
دولتها از کشورمان و با توگه به نگاه استتاتژیک رهبت عظیم الشین گمهوری اسالمی ایتان و نیز
تصویب شورای عالی ام)یت ملی کشور ،مجوز حضور مستشاری ایتان در این کشورها صادر شد.
از آنجا که هدف نهایی حمله به این کشورها ،ایتان است؛ پا بایستی تاکتیکهای نظامی
گتوههای سلفی  -تکفیتی ،به دقت زیت نظت گتفته شود تا در صورت لزوم ،اگت این کشورها به
دنبال این بودند که این اتحها و نقشهها را علیه کشورمان پیاده نمای)د ،در بتاورد با این
گتوهکها ،اوالً غافلگیت نشده و ثانیاً با پاسخی م)اسب و دندانشکن ،میل گ)گجویی را در دیگت
کشورهایی که قصد حمله به ایتان را دارند ،از بین بتده و نابود ک)یم.
از آنجا که فصلهای بسیار مشتتکی بین گتوهک سلفی  -تکفیتی داعش و حکومت
مغوالن است ،فل ا نویس)ده این تحقین مشتاق بود تا مشابهتهای تاکتیکی هت دو گتوه را بیاورد.
محقن با مطالعه م)ابع گوناگون و در دستتس به این نتیجه رسید که بتای بترسی تطبیقی سبک
125

بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغوالن و نبردهای معاصر اداعش

گ)گجویی این دو گتوه و ای)که تاکتیکی از قلم نیافتد ،ناگزیت هستیم که تاکتیکهای این
گتوهک و حکومت مغوالن را در سه متحلهی قبل از عملیات ،حین عملیات و بعد از عملیات،
بیاوریم که اهم نتای ،آن به شتح است:
 -1فصول مشترك تاکتیکی گروه سلفی  -تکفیری داعش و حکومت مغول
قبل از نبرد اعملیات عبارتند از:
الف تجهیزات نظامی
استفاده از تاکتیک گ)

ب آموزش
ت سااتار یکپارچه و م)عطف

روانی

هوشم)دی و بتنامهریزی

ث استفاده از فتماندهان مبتکت و متفکت

 -2فصول مشترك تاکتیکی گروه سلفی  -تکفیری داعش و حکومت مغول
حین نبرد اعملیات عبارتند از:
ب تاکتیکهای هجومی

الف تتور فتماندهان حتیف

ت استفاده از تاکتیک فتیب

استفاده از تاکتیک سپت انسانی

ث استفاده از امکانات مه)دسی رزمی در پشتیبانی از عملیاتهای نظامی
تیمین نیازم)دیهای آمادی با استفاده از امکانات محلی
چ انهدام زیتسااتهای اقتصادی شهتهای مورد هدف
ح استفاده از کشته ها و اگساد اودی و حتیف
خ قتل و عام متدم شهتهای هدف
 -3فصول مشترك تاکتیکی گروه سلفی  -تکفیری داعش و حکومت مغول
بعد از نبرد اعملیات عبارتند از:
الف بتقتاری س)ت بتدهداری
ب تختیب متاکز فته)گی و تمدنی
وضع مالیات س)گین علیه متدم شهتهای هدف
ت تکهتکه کتدن اگساد و شکارها
ث تبعید ص)عتگتان و مهاگتت نخبگان
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نقش عشایر استان ایالم در دفاع و امنیت مرزی استان
(دوران هشت ساله دفاع مقدس)
محسن کریمی ، 1فضلاهلل

نوذری2

تاریخ دریافت2922/26/29 :
تاریخ پ یتش2922/22/25 :

چکیده
موضوع این تحقین ،بترسی نقش عشایت استان ایال م در دفاع مقدس وحفظ ام)یت متزهای استان است .هدف کلی در
قالب این سسال اصلی مطتح شده است« :آیا عشایت استان در دفاع مقدس و ام)یت متزی نقش داشتهاند؟».
متغیت مستقل :عشایت استان ایالم و ش)اات عوامل مسثت در توانم)دی های عشایت در ارتباب با ام)یت متزها و متغیت وابسته
«ام)یت و دفاع متزی عشایت استان ایالم» است.
تحقین حاضت از نوع کاربتدی است وبا روش توصیفی ،تحلیلی و پیمایشی انجام نشده است.
در این تحقین گمعآوری ااالعات به روش کتابخانهای و میدانی صورت گتفته و از ابزار مطالعه اس)اد و مدارک،
فیشبتداری ،بترسی نقشهها و تصاویت و نیز مصاحبه ،پتسشنامه و مشاهده استفاده شده است .در اس)اد کتابخانهای ،از
اس)اد سازمانها و نهادهای ام)یتی ،گزوات و کتابهای م)تشته ،مست)دات الزم گمعآوری شده و مصاحبه بهع)وان
یکی از ابزارهای معتبت با دعوت از فتماندهان ،بزرگان اوایف و افتاد مسثت در سازماندهی و حضور عشایت بهصورت
تیمی در قالب سساالت مشخص ،انجام شده و بعد از آن گهت روایی و تییید تحلیلی تحقین ،پتسشنامهای تهیه و بین
گامعه آماری توزیع شده و نتای ،گمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قتار گتفته که تیییدک))ده «حضور عشایت در
روزهای اولیه تهاگم دشمن ،تشکیل پایگاه ها با انجام پشتیبانی متدمی و کُ)د حتکت دشمن ،و در ادامه ،حضور فعال
در قالب تشکیالت سازمان رزم ،گتدانها ،تیپ و لشکت سازمانی» است .در نهایت نتیجه میگیتیم که نقش عشایت
استان ایالم به موقع ،مهم ،م بت و اثتگ ار در ام)یت متزی استان و دفاع مقدس بوده است.
کلیدواژهها :عشایت ،نقش عشایت در دفاع مقدس ،عشایت و ام)یت متزی ،متز ،ام)یت متزی ،انواع متزها.

 -2کارش)اسی ارشد دانشگاه گامع امام حسین (ع .
 -3دانشیار دانشگاه گامع امام حسین(ع .
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مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای
ادر جمع مردم استان ایالم
واقعاً گای تحسین و تقدیت هم بوده و هست ،در اول  6سال ،ماتدم اساتان و عشاایت و
ایالت غیور و سلحشور این استان ،هم در میدانهای مبارزه شتکت کتدند و با حضور
اودشان میدان نبتد را کیفیت بخشیدند و دشامن را ساتنگون کتدناد و هام باهع)اوان
شهتوندانی که حفظ شهت و ام)یت شهت و نظم شهت بت عهده آنهاست ،به بهتتین شاکل
عمل کتدند .متدم این استان بهع)وان آواره گ)گی بت هیچ استان دیگتی تحمیل نشدند
و در اانه اود ،شهت اود و در م)طقه اود ماندناد و از انقالبشاان ،از متزهایشاان و از
نظام گمهوری اسالمی شان دفاع کتدند .امتوز بحمدهلل ما میتوانیم ادعا ک)یم که متدم
ایالم یکی از روسپیدتتین و پتافتخارتتین متدم بتای کشور در اول هشت سال گ)
تحمیلی هست)د (دفتت مطالعات گ)

 ،ایالم. 2276 ،

مقدمه
هدف کلی و اساسی این تحقین ش)اات مسلفههای مسثت و تیثیتگ ار در حضور عشایت استان ایاالم
در حفظ ام)یت متزها و دفاع مقدس است.
آیا عشایت اساتان ایاالم نقشای ماسثت و م بات در دفااع مقادس و حفاظ ام)یات ماتزی اساتان
داشتهاند؟
اگتچه امتوزه علوم راهبتدی دفاعی ایتان ،جنگهای کالسیک و نقش آن در دفاع از کشور
را مورد بازنگتی گدی و عمین قتار داده و نقش دفاعی بسیاری از اقشار اگتماعی ملات ایاتان نیاز
در پیتوزی های رزم)دگان اسالم در دوران هشت سال دفاع مقدس توسال پژوهشاگتان ایان رشاته
مورد مطالعه و تحقین قتار گتفته ،ولی در باب عشایت و نقش نظامی آنان در جنگگهگای ناام)ظم و
دفاع از حدود و ثغور کشور ایتان ،به ویژه در دوران هشات ساال دفااع مقادس در ناواحی ماتزی
استان ایالم ،آن اور که باید و شاید ،تحقین و تفحص علمی و گدی صورت نگتفتاه اسات .البتاه
بسیاری از م)ابع بهطور کلی به آن اشاراتی کتده و در مورد سهم و نقش دفاعی عشاایت از متزهاای
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استان ،بهطور گسته و گتیخته مطالبی بیان کتدهاند ،اما به زوایای نقشآفتی)ی این قشت از گامعاه و
تیثیت آن در ام)یت متزی استان و پیتوزی هشت سال دفاع مقدس کمتت توگه شده است.
عشایت ایتان در اول تاریخ تا به حال نقش مسثتی در تحوالت سیاسی و نظاامی ایاتان باازی
کتده و به دلیل داشتن روحیه سلحشوری و متدانگی ،یکی از عوامل بازدارنده تهااگم دشام)ان باه
نواحی متزی ایتان در دوره حکومتهای گ شته بهشمار میرفتهاند و بعد از پیاتوزی انقاالب نیاز
اسالمی با دست یافتن به فته)

و آموزههای دی)ی و انقالبی باهویژه فته)ا

گهااد و شاهادت از

سوی پیت فتزانه انقالب ،امام امی)ی(ره  ،بهصورت متزدارانی متعهد و شکستناپااا یت در قالاااب
نیتوهای ناماا)ظم در ماااقابل هات تهادید نظاماای و کالسیک عاااتضاندام کتدهاند .مقاله حاضات
تالش دارد تا اهمیت و نقش عشایت استان ایالم در دوران هشت سال دفااع مقادس و حفاظ ام)یات
متزهای استان را با ک)کاش و تحلیل علمی مورد ارزیابی قتار دهد.

فرضیه
به نظت می رسد عشایت استان ایالم از بدو انقالب اسالمی تاک)ون در بتقتاری ام)یت ماتزی اساتان و
همچ)ین دفاع مقدس در زمی)ههای ااالعاتی ،عملیاتی ،پشتیبانی و ایجاد تیایت در حتکات تهاگمی
ارتش رژیم بع

عتاق در سال  2253تا رسیدن عمده قاوا و در اداماه ،تشاکیل ساازمان رزم ما)ظم

نقشی مهم ،م بت و اثتگ ار داشتهاند.

بیان مسئله
گستوگوی ام)یت از مهمتتین کششها و انگیتههای انسانی است .ایان کشاش باا گاوهت هساتی
انسان پیوندی ناگسسات)ی دارد .حفاظ ذات و صایانت نفاا از اساسایتتین نیازهاای انساان اسات.
انسانها بتای بتآورده کتدن نیازهای زیستی اود با یکدیگت وارد م)اسبتهای گوناگون میشاوند
و تشکیل گامعه میده)د .مهمتتین نیاز هت گامعه ،اواه یک اایفه یا قبیله اواه یک قوم یا کشور،
بتقتاری ام)یت آن گامعه و افتاد آن اسات .از زماان تشاکیل دولتهاای ملای و کشاورها باهگاای
حکومتهای پتاک)ده ملاوکالطاوایفی و امپتاتاوریهاای بازرگ ،اصاطالح ام)یات بات سات زباان
دولتمتدان و رهبتان نظامی افتاد.
استان ایالم با  935کیلومتت متز مشتتک با کشاور عاتاق همیشاه باا همساایه ااود ااتالفاات
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متزی داشته که تعتضات مکتر در اول چ)د دهه گ شته را موگب شده است.
بخشاای از گمعیاات مااتدم اسااتان ایااالم در قالااب عشااایت در م)اااان مااتزی در محاال متاتااع و
چتاگاههای اود حضور دارند .عشایت استان شامل  22هزار اانوار ،با متوساال  7یاا بیشاتت از  7نفات
هست)د .هت اانوار عشایتی اگت یک متد آمااده داشاته باشاد کاه دارد و همیشاه هام مسالح اسگت،
نتیجهاش آن میشود که ما یک لشکت  22هزار نفتی آماده داریم که هت روز هت یک از آنها بهطور
ابیعی  ،22تا  25کیلومتت کوهپیمایی میک))د .متد عشایت از آمادگی گسمانی باال بتاوردار اسات،
زمین و ابیعت م)طقه را بهاوبی میش)اسد و تف)

بت دوش و داماداریاش را میک)اد و هماواره

مسلح و آماده است .این استعداد را باید هتچه بیشاتت باه فعلیات در آورد .از ایاالت بایاد لشاکتها
ساات .از اوایف باید گتدانها و تیپها ساات که اگت یک روز همین دشمن که بایخ گوشامان
هست ،به این نظام امع کتد ،عالوه بت سپاه ،ارتش ،بسی ،و نیتوهای مسالح رسامی مملکات یاک
ارتش غیترسمی هم در کشور ،مدافع نظام باشد.
گمعیت عشایت ایالم ،با حکومت همگتا بوده و بعد از پیتوزی انقالب اسالمی با حفظ ام)یت
متزها و حضور فعال در هشت سال دفاع مقدس ،از نظام گمهاوری اساالمی و حاکمیات آن دفااع
کتده است .موارد زیت از گمله توانم)دیهای این گمعیت غیور است:
 متاقبت های متزی و کارهای ااالعاتی در متز و کمک به نیتوهای متزبانی کشور؛ با توگه به ش)اات ابیعت و زماین م)طقاه ،ایفاای نقاش راه)ماا باتای ش)اساایی و هادایتیگان های نظامی و انتظامی در گهت انسداد مسایت ورود گتوههاای مخاالف نظاام و قاچاقچیاان باه
داال کشور؛
 توانم)دی شتکت در عملیاتهای چتیکی و بتونمتزی؛ پشتیبانی و کمک به پاسگاههای متزی در شتایال بحتان تا رسیدن عمده قوا.ل ا محقن بهدنبال احصای توانم)دیهای عشایت استان در زمی)ههای دفاعی ،ام)یتی ،ااالعااتی
و پشتیبانی و نیز استفاده مسثت از قابلیت های عشایت در ک)تتل متز و کمک به ام)یت کشاور در هماه
شتایال است.
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اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اهمیت و ضتورت این تحقین به لزوم ش)اات میزان مشارکت و تیثیت عشایت استان ایاالم در ام)یات
متزها و دفاع مقدس بتمیگتدد تا بتمب)ای نتای ،این تحقین ،نقش و کارکتد و توانم)ادیهای ایان
قشت از گامعه در آی)ده به نحو مسثتتتی مورد استفاده قتار گیتد.

روش تحقیق و نحوه گردآوری دادهها
این پژوهش از نظت نوع و هدف کاربتدی و از نظت ماهیات و روش توصایفی ،تحلیلای و پیمایشای
است.
در این تحقین گمعآوری ااالعات به روش کتابخانهای باا اساتفاده از ابازار مطالعاه اسا)اد و
مدارک ،فیش بتداری ،بترسی نقشه ها و تصاویت ،و به روش میادانی باا اساتفاده از ابازار مصااحبه،
پتسشنامه و مشاهده انجام گتفته است.

نمونه آماری
از آنجا که گامعه آماری معماوالً از حجام و وساعت گغتافیاایی زیاادی بتاوردارناد و دستتسای
محقن به تمام آنها امکانپ یت نیست ،ناگزیت به انتخاب گمعی از آنها بهع)وان نمونه و تعمایم نتاای،
آن به گامعه مورد مطالعه ،اکتفا شده است.

جامعه آماری و حجم نمونه
در این تحقین گامعه آماری محقن عبارتاند از :تمام عشایت متزنشین استان ایالم در دفاع مقدس و
حجام نموناه در ایان پاژوهش تماام فتماناادهان و مسائوالن ساازمانهای نظاامی و انتظاامی وقاات،
فتماندهان ،مسئوالن ،بزرگان ایالت و اوایف و رزم)دگان عشایتند که توانایی بیان ااالعات مفید
در این زمی)ه داشتهاند .همچ)ین از سازمانهای پشتیبانی و دایل در اماور عشاایت مان)اد اساتانداری،
فتمانداری ها و امور عشایت استان استفاده شده است .تعداد حجم نمونه گامعه آماری  65نفات اسات
که به شیوه نمونهگیتی تمام شماری انجام شده است.
به م)ظور بترسی اعتبار سساالت ،پتسشنامهای تهیه شد و ابتدا یک آزمون مقدماتی (آزمون-
پاآزمون انجام گتفات و بعاد از آن باین تعاداد  22نفات از گامعاه آمااری توزیاع و پاساخ آنهاا
گمعآوری شد .سساالت مطتح شده بعد از مدت یکماه مجدداً بین گامعه آماری توزیاع و پاساخها
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گمعآوری شد که پا از مقایسه پاسخهای اا شده ،نظتاتی که تا باالی  62درصاد مشاابه بودناد
انتخاب و در نهایت ،پتسشنامه در قالب  33سسال ت)ظیم شد .سساالت پتسشنامه بهع)وان سساالت
بسته اتح شد.
در پایان با استفاده از روش ضتیب آلفای کتونباخ میزان پایایی پتسشنامه  = % 65محاسابه
شد که نتای ،بهدست آمده نشان داد سساالت اتحشده از همسانی و ثباات درونای و نیاز از اعتباار
اوبی بتاوردارند.

تشریح روایی و اعتبار پایایی
ابتدا نیازم)دیهای ااالعات که به پاسخ نیاز داشت ،در ارتباب باا نقاش عشاایت در قالاب ساساالت
ت)ظیم و مورد ارزیابی قتار گتفت و فهتست فتماندهان و افتاد مسثت که در سازماندهی عشایت نقش
داشت)د ،تهیه شد.
از تمام افتاد مشخصشده دعوت به عمل آمد و ضمن توگیاه آناان ،ساساالت ماورد نظات باه
م)ظور مصاحبه اتح و در ااتیار گامعه آماری قتار گتفت.
افتاد و فتماندهان در قالب گتوههای  2تا  5نفتی سازماندهی شدند و زمان مصاحبه و مکاان
آن بتای افتاد مشخص و ای چ)دین گلسه مصاحبه انجاام شاد و بعاد از آن ،پیادهساازی صاورت
گتفت.
نتای ،حاصل از مصاحبهها و ااالعات گمعب)دیشده با مست)دات ساازمانهای نظاامی ،اسا)اد
کتابخانهای و پاسخ پتسشنامهها ،مورد مقایسه قتار گتفت؛ گمعب)دی ارائاهشاده حاصال ارزیاابی
ااالعات گمعآوریشده ای مدت تحقین است.

یافتههای پژوهش
روند شکلگیری دفاع عشایر استان ایالم در روزهای اولیه جنگ
از آنجایی که استان ایالم بیشتتین متز ااکی ( 935کیلومتت را با کشاور عاتاق داراسات ،بادیهی
است قبل از نقاب دیگت کشور مورد هجوم وحشیانه قتار گتفت ،بهاوری که در  33شهتیور 2253
مهتان ،چ)گوله ،دهلتان ،موسیان و سایت روستاهای متزی در حالی که به زندگی روزماته ااویش
مشغول بودند ،مورد هجوم وحشیانه ستبازان عتاقی قاتار گتفت)اد .فاتود گلولاه تاو و امپااره و
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صدای ش)ی تانکها آنها را متوگه تجاوز دشمن ساات .متدم که از قبل آمادگی اتو از شهتها
را نداشت)د و کامالً غافلگیت شده بودند ،به ناچار توشهای ناچیز از دارایی و مایملک ساالها رنا ،و
مشقت زندگی اویش را بتداشت)د و به همتاه کودکان و پیتان ،زن و متد در آن گتمای ساوزان از
اتین راههای صعبالعبور ارتفاعات شمالی به سمت م)اان شمالی استان رفت)د و به امیاد نجاات از
آن معتکه اود را به سایت روستاها و شهتها رسااندند .ماتدم هام باا آغاوش گاتم از آنهاا اساتقبال
کتدند و در اانه های اویش اسکان دادند .تجاوز ددم)شاانه رژیام بع ای عاتاق ،غیاتت و حمیات
متدان و گوانان عشایت را بتانگیخت و با لبیک به ندای پیامبتگونه اماام راحال ،باا بساتن قطارهاای
که)ه و تف)

های قدیمی به استقبال متجاوزان شتافتید و در قالب ایل و اوایف سازماندهی شادند

و در پ) ،محور عملیاتی در م)اان ستزمی)ی اود به دفاع از آب و ااک اویش پتداات)د و با سد
کتدن راه دشمن ،عزم اود را بتای نبتدی اوالنی گزم کتدند .در این میان ،نقش محوری آیتاهلل
حیدری فتاموش نشدنی است؛ روحانی مبارزی که ماورد تیییاد اماام(ره و ماورد احتاتام و عالقاه
متدم استان بود .ایشان با فتااوانی متدم ،ستان قبایل و بزرگان اوایف به تقویت عقاید و افکارشان
و آگاهی دادن به متدم و تتغیب آنها به امت دفااع ،گهااد و شاهادت پتدااات .تصامیم ایان عاالم
بزرگ با لباس روحانیت و بستن قطار نظامی و ساالح بتناو و حضاور در م)ااان عملیااتی در ک)اار
رزم)دگان عشایت موگب حضور پتنشاب عشایت و متدم استان در م)اان متزی شد .همچ)ین از نقش
سپاه پاسداران استان ایالم در امت سازماندهی ،تسلیح و فتماندهی؛ نقش استانداری در امت فتااوانی
و پشتیبانی و نقاش ژانادارمتی و ارتاش در امات آمااوزش مایتوان نام باتد (گازوه یادماان هشات
سال دفاع مقدس لشکت 6 :2265 ،22و. 6

محورهای دفاعی و عملیاتی
محور یکم :در د هلتان و م)اان دشت عبااس ،موسایان ،پتاک ،ابوقتیاب و چااههاای نفتای
گوانان و دلیتمتدان دهلتانی -که اااته س)گت نادر را فتاموش نکتده بودند -بههمتاه ت)ای چ)اد از
فتزندان واقعی یع)ی پاسداران که تعدادشان انگشتشمار بود و به مقاومات اداماه داده بودناد و باه
دهلتان بهع)وان پارهای از ایتان اسالمی عشان میورزیدناد ،دفااع پتداات)اد و کمکام از آبادانان،
درهشهت و بدره و سایت نقاب گتوه گتوه دستههای مقاومت اودگوش تشکیل و به آنها پیوست)د.
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محور دوم :این گبهه که از ت)گه ک)جانچم شتوع و تا ارتفاعات گتدل -تتشاابه و پاساگاه
فصیل ادامه داشت ،محل زندگی ایلهای ملکشاهی و شوهان باود کاه باه شاجاعت و سلحشاوری
معتوفاند .شهید چمتان با ش)یدن اوصاف آنان به میانشان شاتافت و آناان را در قالاب گ)

هاای

چتیکی و نام)ظم سازماندهی کتد و تحت فتماندهی یکی از چتیکهای اود درآورد.
محور سوم :گالن -این محور که گبهه میانی اساتان را تشاکیل مایداد ،حفاظات از دهاناه
ک)جانچم و گ)اح غتبی زیل و ارتفاعاات کاانی ساخت و زالاو آب را عهادهدار باود -متشاکل از
گوانان و شیتمتدان شهتستان ایالم و بخشهای تابعاه باود .دسات نوازشاگت پیات فتزاناه ،حضاتت
آیتاهلل حیدری ،در این گبهه به یاری متدم شتافته بود.
محور چهارم :ستنی (میمک ،شورشیتین و بیجار  .میماک را عاتبهاا بعاد از فاتح ایاتان
سیف سعد (شمشیت بتنده نام نهاده بودند که محال زنادگی ایال دالور اازل و ارکاوازی و ساایت
عشایت چون ده باالیی و پ)جستونی بود .متدم این دیار چون سایف ساعد واقعااً شمشایتهای از نیاام
کشیده و بتنده ای بودند که لبه تیز این تیغه تصور هتگونه تجااوز و پایشروی را از دشامن سالب
کتد و حماسه فتح میمک به دست همین سلحشوران رقم اورد.
محور پنجم :این محور که در گ)وب غتبی استان ایالم در م)ااقی چون ت)گاه چهال زری،
کوشک و سومار عتصه را بت متجاوزان ت)

کتده بودند ،توسال گوانان و متدان غیور ایوان و ایل

کلهت اداره میشد.
بهدنبال این دفاع او لیه بود که ایل عظیم بسیجیان و گوانان عاشن از نقاب دیگت استان ،یع)ای
شهتستان ایوان ،شیتوان ،چتداول ،درهشهت و آبدانان و سایت نقاب کشاور باه ساوی م)ااان ماتزی
ستازیت و در ک)ار پاسداران گان بتکف سازماندهی شدند.
با توگه به ای)که م)اان گتمسیتی عشایت ایتان در نوار متزی واقع شده ،ایان م)ااان در ااول
سالیان دراز در بین عشایت بتحسب موقعیت گغتافیایی و گمعیت تقسیم شده است .عشایت باا توگاه
به این تقسیم ب)دی تاریخی در اوایل گ)

با نظم و تتتیب ااصی روانه م)ااان ماتزی اشاغالشاده

اود شدند که این اود دارای حُسنهای زیادی بود .از اتفی ،نیتوهای عشاایت باه علات حاب باه
ااک و زمینهای غصبشده اود انگیزه بااالیی باتای باازپاگیاتی آن داشات)د و در ایان میاان
رقابت و غیتت ایلی را نیز باید بدان اضافه کتد و از اتف دیگت ،آگاهی و تسلال بیشتت باه زماین و
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موقعیت نظامی آن باع

موفقیت در دفاع نظامی شد.
قبیله و عشیته ااص را

ایل عظیم رزم)دگان به حدی بود که محورهای عملیاتی دیگت رن

از دست داده بود و همه بسی ،شده و عزمها را گزم کتده بودند که نه ای)کاه از کیاان اساالم دفااع
ک))د ،بلکه متجاوزان را ت)بیه و ستگای اود ب)شان)د .این همبستگی و شور و عالقه نسبت به دفاع از
انقالب مستلزم سازماندهی بزرگی بود که به تشکیل تیاپ  229امیتالماسم)ین(ع و بعاداً لشاکت 22
امیتالمسم)ین(ع انجامید که عالوه بت دفاع قااع از ستزمین استان ایالم ،حماسههای بزرگای را نیاز
در متزهای کشور در قالب عملیاتهای بزرگ آفتید و شهدای گتانقدری تقدیم انقالب کتدهاند
(گزوه یادمان هشت سال دفاع مقدس لشکت 3 :2265 ،22و. 22

کارکردها و نقشهای عشایر و مردم استان در دفاع مقدس
 .1نقش عملیاتی
شتکت مستقیم در عملیات رزمای و وارد شادن در عتصاه گ)ا

و کاارزار یکای دیگات از

کارکتدهای ام)یتی عشایت استان است که در اول هشت سال دفاع مقدس به آن اهتماام ورزیدناد.
گتچه در ابتدای گ)

تحمیلی این حضور بهصورت غیتکالسیک و با استفاده از سالح و مهمات

اود عشایت ،آن هم به صورت دستهها و پایگاههای گ)

نام)ظم و چتیکی صورت میگتفات ،و

عشایت استان هت کدام در م)اان عتفی و بهصورت اودگوش وارد عمل میشادند ،اماا باه تادری،
هتچه از زمان گ)

میگ شت و دوران دفاع مقدس اوالنیتت میشد ،این حضور اود باه ااود

گ)به کالسیکتت به اود میگتفت و م)ظم میشد تا ای)که بهصورت گتوهان ،گتدان ،تیپ ،لشکت
و ...نمایان گتدید.
 .2نقش اطالعاتی
دستیابی به ااالعات نظامی و گمعآوری ااباار و گزارشهاا در بعاد نظاامی از مهمتاتین اهاداف
دستگاه های گاسوسی و عوامل ااالعاتی است .ااالعات نظامی دارای ابعاد مختلفی است .از تعداد
نیتوهای انسانی در یک سیستم نظامی و آمار ادوات و نوع سالحها تاا قادرت پوشاش پداف)ادی و
توان ساات سالح ،همه و همه ااالعاتی به شمار میرود کاه هات کشاور درصادد دساتیابی باه آن
است.
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هماناور که در مبح

قبل اشاره شاد ،عشاایت باه دلیال حضاور همیشاگی ااود در گاوار ماتز و

متاودات قبل از انقالب و نیز آش)ایی کامل با م)اان حوزه ستزمی)ی اود و حتای کشاور همساایه،
اودبهاود م)ابع ااالعاتی اوبی بودهاند که در اول هشت ساال گ)ا

تحمیلای از آنهاا اساتفاده

شد .عموماً یگانهای ااالعات و عملیات ارتش و سپاه پاسداران از چهتههای شااص عشایت استان
در ش)اساییهای درونمتزی و باتونماتزی اساتفاده میکتدناد؛ زیاتا کساب ااالعاات از مواضاع
دشاامن مسااتلزم آشاا)ایی کاماال بااا م)طقااه مااورد ش)اسااایی و گغتافیااای م)طقااه (عااوارض ابیعاای،
گ رگاهها ،راههای نفوذ و ...است که میبایستی با کمتتین اطت از لحاظ حفاظتی صورت پ یتد.
این امت با حضور تالشگتان عشایت م)طقه بهاوبی میست بوده است؛ بهاوری که نیتوهای ااالعااتی
و عملیاتی در واحدهای تحت فتماندهی سپاه پاسداران استان را در واقع هماان نیتوهاای عشاایتی
تشکیل میدادند که ماسثتتتین عامال در ش)اسااییها بودند.
 .3نقش تدارکاتی و پشتیبانی
عشایت در استان ایالم همان)د ایل عظایم ماتدم کشاور در گهات کمکرساانی ماالی و گ)سای باه
گبهههای گ)

حضور موفقی داشت)د؛ بهاوری که این روحیه پشتیبانی به یاک حالات رقابات در

بین ایالت و اوایف مبدل شاد .ساتادهای پشاتیبانی گ)ا

گهااد ساازندگی در ستاسات کشاور باا

هماااه)گی سااتاد گا ب و هاادایت کمکهااای متدماای ااای یااک بتنامااهریزی م)سااجم مساائولیت
گمعآوری کمک های متدمی را بتعهده گتفت)د .ستاد پشتیبانی گ)

گهاد سازندگی استان ایاالم

نیز با دعوت از ستان ایالت و اوایف در راستای گمعآوری کمکهای عشاایت ،کاار گماعآوری
کمکهای متدم روستایی و عشایتی در استان را آغاز کتد .با توگه به پتاک)دگی عشایت در ستاست
استان ،مشابه چ)ین ستادهایی در گهاد شهتستانهای تابعه نیز تشکیل شاد .باا توگاه باه گساتتدگی
سااتار تشکیالتی گهاد سازندگی تا درون بخشها و دهستانها ،مسئوالن گهاد دهستانهای تابعاه
یک ارتباب ت)گات)

با ر سای ایالت و اوایاف باه م)ظاور پاتدااتن باه گماعآوری کمکهاای

متدمی بتقتار کتدند .بدین صورت کاه پیگیاتی اماور گماعآوری در دااال هات ایال و اایفاه را
بتعهده بزرگ ایل و اایفه گ اشت)د تا ضمن گمعآوری ،در فتصتهای زمانی ااص به ستادهای
پشتیبانی مستقت در شهتستانها تحویل ده)د .ستادهای پشتیبانی شهتستانها نیز ایان کمکهاا را باه

142

نقش عشایر استان ایالم در دفاع و امنیت مرزی استان ادوران هشت ساله دفاع مقدس

ستاد استان روانه و از آن اتین راهی گبهههای گ)

میکتدند .ادارات کل عشایتی استانها نیاز

هتازگاااهی رأسااً اقاادام بااه گمااعآوری کمکهااای عشااایت ماایکتدنااد و بااا هماااه)گی اتحادیااه و
تعاونیهای عشایت این امت را ممکن میسااات)د و باه ساتادهای پشاتیبانی و یاا باه ااور مساتقیم باه
قتارگاههای نظامی مستقت در م)اان ،تحویل میدادند (مصاحبه فتماندهان عشایت استان ،تیت . 2263

یافتههای پژوهش براساس پرسشنامه
آیا عشایر استان ایالم نقشی در دفاع مقدس و امنیت مرزی استان داشتند؟
 %69از پاسخگویان (فتماندهان بسی ،به اتز مع)اداری در حد زیاد و ایلی زیاد معتقدند که
نمودار درص د فراوان ی سؤال «آي ا عش اير است ان ايالم نقش ي در دف اع مق دس و ام ني ت مرزي است ان

عشایت استان ایالم نقش مهمی در دفاع مقدس و ام)یت متزی استان دارند.
دا شتن د؟»

کم %٪o1
کم

متوسط٪%8
متوسط 5
%49/3
زیاد٪49/3
خیلیزیاد
خیلی

خیلی
خیلیکمکم٪ 1%o

%8
بی
جواب٪5
جواب
بی

زیاد%34/7
زیاد ٪34/7

نمودار  -1درصد فراوانی سؤال «آیا عشایر استان ایالم نقشی
در دفاع مقدس و امنیت مرزی استان داشتند؟»
جدول  -1آزمون خیدو تک متغیره
گزینه
آزمون
آزمون ای دو تک متغیته

مقدار خی دو

درجه آزادی

Chi-square

df

32/966

3

سطح معناداری sig

2/222

آزمون ای دو تک متغیته با سطح مع)اداری ( 2/222نشان میدهد که پاساخگویان باه ااتز
کامالً مع)اداری معتقدند عشایت استان ایالم نقش ایلی زیادی در دفاع مقدس و ام)یت متزی استان
دارند.
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چه عواملی در به صحنه آوردن نیروهای عشدایر اسدتان ایدالم در دفداع مقددس و
امنیت مرزی استان تأثیرگذار بوده است؟
 %69از پاسخگویا ن به اتز مع)اداری معتقدناد کاه تایثیت انقاالب اساالمی و تبعیات از فتماان
امام(ره در به صح)ه آوردن نیتوهای عشایت استان ایالم در دفاع مقدس و ام)یات ماتزی اساتان در
حد ایلی زیاد و زیاد تیثیت داشته است.

نمودار سؤال«چه عواملی در به صحنه آوردن نیروهاي عشایر استان ایالم (تأثیر انقالب

اسالمی و تبعیت از فرمان امام(ره) ) در دفاع مقدس و امنیت مرزي استان تأثیر گذار بوده
است؟»

متوسط%o
متوسط ٪ 1

خیلی کم
خیلی%oکم ٪ 1

جواب ٪16
بی بی
جواب%16
زیاد٪%17/3
زیاد 17/3

خیلی
زیاد٪%66/7
زیاد 66/7
خیلی

کم
کم٪ %1 o

نمودار  -2سؤال «چه عواملی در به صحنه آوردن نیروهای عشایر استان ایالم اتأثیر انقالب اسالمی
و تبعیت از فرمان اماماره در دفاع مقدس و امنیت مرزی استان تأثیرگذار بوده است؟»
جدول  -2آزمون خیدو تک متغیره اتأثیر انقالب اسالمی و تبعیت از فرمان اماماره
گزینه
آزمون
آزمون ای دو تک متغیته

مقدار خی دو

درجه آزادی

Chi-square

df

29/762

2

سطح معناداری sig

2/222

آزمون ای دو تک متغیته با سطح مع)اداری ( 2/222نشان میدهد که پاساخگویان باه ااتز
کامالً مع)اداری معتقدند که تیثیت انقالب اسالمی و تبعیت از فتماان اماام(ره در باه صاح)ه آوردن
نیتوهای عشایت استان ایالم در دفاع مقدس و ام)یت متزی استان در حاد ایلای زیااد و زیااد ماسثت
بوده است.
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استان برای حضدور
کدام یک از نهادهای رسمی و اجتماعی در سازماندهی عشایر
نمودار درصد فراوانی سؤال«کدام یك از نهادهاي رسمی و اجتماعی ( نقش سپاه و استانداري ) در
در جبههها نقش داشتهاند؟

سازماندهی عشایر استان براي حضور در جبههها نقش داشتهاند؟»

خیلی
کم٪ 9/%9/3
خیلی کم 3

خیلی زیاد%24

خیلی زیاد ٪24

کم%22/7
کم ٪ 22/7

%28
زیاد٪25
زیاد

متوسط٪%16
متوسط 16

نمودار  -3درصد فراوانی سؤال «کدام یک از نهادهای رسمی و اجتماعی انقش سپاه و استانداری
در سازماندهی عشایر استان برای حضور در جبههها نقش داشتهاند؟»
جدول  -3آزمون خیدو تک متغیره انقش سپاه و استانداری
گزینه
آزمون
آزمون ای دو تک متغیته

مقدار خی دو

درجه آزادی

Chi-square

df

29/762

2

سطح معناداری sig

2/222

آزمون ای دو تک متغیته با سطح مع)اداری ( 2/222نشان میدهد که پاساخگویان باه ااتز
کامالً مع)اداری معتقدند که نقش سپاه و بسی ،استانداری در سازماندهی عشایت استان بتای حضاور
در گبههها مسثت بوده است.

آسیبها و نقاط ضعف عشایر استان در دوران دفاع مقدس
جدول  -4آزمون خیدو تک متغیره اعدم آشنایی با جنگ کالسیک و شیوههای آن
اپایینبودن سطح آموزش
گزینه
آزمون
آزمون ای دو تک متغیته

مقدار خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

Chi-square

df

sig

29/762

2

2/222
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آنو(پایین
شیوه هاي
کالسیك و
سوم،جنگ
آشنایی با
استان(،عدم
عشایر
مقدسهاوو نقاط ضعف
سؤال«آسیب
فراوانی
نمودار درصد
زمستان 1411
پاییز
پنجم،
شمارة
سال
معاصر
نبردهای
دفاع
مطالعات
دوفصلنامه علمی
بودن سطح آموزش)) در دوران دفاع مقدس کدامند؟»

خیلی کم %o

کم%o

متوسط%9/3

خیلی زیاد %32

زیاد %58/7

نمودار  -4درصد فراوانی سؤال «آسیبها و نقاط ضعف عشایر استان اعدم آشنایی با جنگ
کالسیک و شیوههای آن اپایینبودن سطح آموزش در دوران دفاع مقدس کداماند؟»

آزمون ای دو تک متغیته با سطح مع)اداری ( 2/222نشان میدهد که پاساخگویان باه ااتز
کامالً مع)اداری معتقدند عدم آش)ایی با گ)

کالسیک و شیوههای آن و تالش کشاور همساایه و

نفوذ در صفوف عشایت از آسیبها و نقاب ضاعف عشاایت اساتان در دوران دفااع مقادس و ام)یات
متزی بوده است.

ارزیابی فرضیه تحقیق
با توگه به موارد پیشگفته در پاسخ به سساالت تحقین و احصای نقشهای مسثت عشایت استان ایالم
در دفاع مقدس و ام)یت متزی در زمی)ههای ااالعاتی ،عملیاتی ،پشاتیبانی و تشاکیل ساازمان رزم،
فتضیه تحقین مورد اثبات قتار گتفته است و میتوان چ)ین نتیجه گتفت که عشایت اساتان ایاالم در
دفاع مقدس و ام)یت متزی نقشی مهم ،مسثت ،م بت و اثتگ ار داشتهاند.

نتیجهگیری
عشایت استان ایالم یک ارتش ابیعی غیتم)ظم و در ستتاست متزهاای اساتان پتاک)اده هسات)د .آنهاا
همیشه از استق الل این کشور و باالاص در نظام گمهوری اسالمی از عزت و حاکمیت آن حمایت
کتدهاند .ل ا توگه اساسی دولتمتدان با ارائه اادمات مختلاف باه آنهاا ضاتوری اسات .بترسای
واقعیت امت این مهم را مورد تییید قتار میدهد .اگت با دورنگتی به اهمیت موضاوع بپاتدازیم بایاد
گفت نقش ام)یتی عشایت همیشه مسثت و اساسی بوده است .ما  22هزار اانوار عشایت با متوسال  7یاا
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بیشتت از  7نفت گمعیت داریم .هت اانوار عشایتی یاک ماتد آمااده همیشاه مسالح دارد .در نتیجاه،
یک لشکت  22هزار نفتی داریم کاه هات روز هات یاک از آنهاا باهاور ابیعای  ،22تاا  25کیلاومتت
کوهپیمایی میک))د .متد عشایت از آمادگی گسمانی باالیی بتاوردار است ،زمین و ابیعات م)طقاه
را به اوبی میش)اسد و تف)ا

بات دوش داماداری میک)اد و هماواره مسالح و آمااده اسات .ایان

استعداد را باید هتچه بیشتت باه فعلیات در آورد .از ایاالت بایاد لشاکتها سااات .از اوایاف بایاد
گتدانها و تیپها س اات که اگت یک روز همین دشمن که بیخ گوشمان هست ،به این نظام اماع
کتد ،عالوه بت سپاه ،ارتش ،بسی ،و نیتوهای مسلح رسمی مملکت ،یک ارتش غیت رسامی هام در
کشور مدافع نظام باشد.
عشایت استان ایالم حدود  22هزار اانوار با گمعیت بیش از  62هزار نفت هست)د .از این تعداد،
اگت  52درصد آنها را متدان تشکیل ده)د ،معادل 27هزار و  522نفت متد میشوند .اگات افاتاد زیات
 26سال و که)سال هم معادل  52درصد در نظت بگیتیم 26 ،هزار و  352متد آماده وگود دارد .اگت
از این تعداد  52درصد افتاد مسلح شوند ،معادل  3هزار متد مسلح و تف)

بهدست در عشایت استان

وگود دارد.
پژوهش حاضت با هادف بترسای نقاش ام)یتای عشاایت صاورت گتفتاه و باا ااتح ساسالها و
پیشفتضهایی به گمعآوری ااالعات و بترسیهای الزم در این زمی)ه پتدااته است.
در مقام نتیجهگیتی این بح

باید گفات ثباات و آراماش و باهعبارتی ،ام)یات یاک کشاور

زمی)هساز توسعه و بهبود وضع اگتماعی ،فته)گی ،سیاسی و ...است .ل ا پتدااتن به این موضاوع و
بترسی گوانب آن می تواند از بسیاری گهات حائز اهمیت باشد .در حفاظ ام)یات کشاور نیتوهاا و
تشکیالت مختلفی سهم دارند .ب)ابتاین ،نقش عشایت در ام)یت متزها که همیشه صح)ه تاات و تااز
و یورش بیگانگان بوده و آاتین مورد آن حمله عتاق علیه ایاتان و تحمیال گ)ا

 6سااله باوده،

حائز اهمیت است .این نقش در دوران مختلف حکام ،به ت)اسب موقعیت و گایگاه عشایت متفااوت
بوده ولی هیچگاه بیتیثیت نبوده است .از حکومتهای زندیه ،صفویه و قاگاریه گتفته تا حکومات
رضااان پهلوی که در آن لطمات زیادی به عشایت وارد شد ،ایان قشات همیشاه راهباتد ااود را در
بتابت حکام وقت حفظ کتده است .ب)ابتاین در این تحقین سعی شده که به بترسای نقاش ام)یتای و
دفاعی آنان پتدااته شود .تبعیات یاکپارچاه از اماام امی)ای(ره و مشاارکت و حضاور فعاال در
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صح)ههای مختلاف انقاالب اساالمی و باهویاژه گ)ا

تحمیلای ،هماه گویاای حضاور عشاایت در

صح)ههای مختلف و دفاع از تمامیت و استقالل کشور بوده است .کماای)که تاریخ مدون کشور ماا
در تمام دوران نشانده)ده این موضوع است که ایلها و اوایف هت م)طقهای از ایتان تحات تایثیت
تتبیت قومی -میه)ی ذاتاً واناواه بوده و از نظت حی یت قاومی و موقعیات اگتمااعی باه مسائولیت
اود در قبال دولت و میه)شان آگاه و به حفظ آن پایب)د بودهاند و مکاتراً در وقاایع و پیشاآمدهای
کشور که در آنها بیم تحتک بیگانگان و ادشه در استقالل و تمامیت ارضی کشور میرفته ،ر سا
و ستان ایالت و اوایف ااتالف بین اود یا با دولت را ک)ار نهاده و بتای دفاع و اساتقالل کشاور
قد علم کتده و به مبارزه بتااستهاند .همچ)ین باید به مقاومت عشاایت اساتان ،در ک)اار ساایت اقشاار
ملت در بتابت حمالت رژیم عتاق در اولین روزهای گ)

اشاره کتد که توانست گلوی پیشروی

آنها را در بعضی م)اان راهبتدی همان)د ارتفاعات میمک ،پشامین ،کولاک ،ک)جاانچم ،چ)گولاه،
دهلتان و  ...بگیتند .نیتوهای متدمی با حضور به موقع در شش ماهه اول گ)ا

و تشاکیل شصات

پایگاه و گستتش در متز  935کیلومتتی استان ،دفع حمالت دشمن و توقف پایشرویهاای آن و
در ادامه ،گ)

با تشکیل یک تیاپ ساازمانی و توساعه آن باه لشاکت و باا شاتکت در تعادادی از

عملیاتهای مهم آف)دی و پداف)دی ،در آزادسازی م)اان اشغالشده نقشآفتی)ی کتدند .در نتیجاه
باید گفت که عشایت استان در تحفظ و بتقتاری ام)یت متزها نقشی به موقع ،محسوس و تیثیتگا ار
داشتهاند.

خالصه نتایج توصیفی تحقیق
همه پاسخده)دگان ( 222درصد ک)د کتدن پیشروی دشمن را تاا رسایدن عماده قاوای ااودی
گزو دستاوردهای عشایت دانست)د.
اک ت پاسخده)دگان ( 63درصد انجام عملیاتهای ای ایی ،مینگ اری و اگتای کماین و در
نتیجه ،زمینگیت شدن دشمن و گستتش اگباری آنان در اطوب متزی را گزو دستاوردهای عشایت
دانست)د.
اک ت پاسخده)دگان ( 65/9درصد نقش گتوههای ش)اسایی را در توگیه ،راه)مایی و هدایت
یگانهای اودی به م)ظور انجام عملیاتهای بزرگ گزو دستاوردهای عشایت دانست)د.
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اک ت پاسخده)دگان ( 32/6درصد تشکیل گتوههای چتیکی و رزمی را بتای نفوذ به عقبه دشامن
و انجام عملیاتهای کمین و مینگ اری گزو دستاوردهای عشایت دانست)د.
اک ت پاسخده)دگان ( 66/2درصد شبکه ااالعاتی متدمی و رهگیتی تیمهای نفااق را گازو
دستاوردهای عشایت دانست)د.
اک ت پاسخده)دگان ( 33درصد کمک و پشتیبانی متدمی در قالب گمعآوری آذوقه و حمل
و نقل مهمات و مجتوحان بهوسیله اسب و استت در ماههای اولیه گ)

را گزو دستاوردهای عشایت

دانست)د.
اک ت پاسخده)دگان ( 79درصد تشکیل سازمان رزم کالسیک در قالب گتدان ،تیپ و لشکت
و انجام دادن عملیاتهای گستتده را گزو دستاوردهای عشایت دانست)د.
اک ت پاسخده)دگان ( 69درصد بهوگود آمدن وحادت ایلای و اایفاهای در اساتان را گازو
دستاوردهای عشایت دانست)د.
همه پاسخده)دگان ( 222درصد تیثیت انقالب اسالمی و تبعیات از فتماان اماام(ره را عامال
اصلی در به صح)ه آوردن نیتوهای عشایت دانست)د.
همه پاسخده)دگان ( 222درصد تیثیت آموزههای دین اسالم و م هب تشیع و فته)

گهااد

و شهادت را بهع)وان عامل اصلی در به صح)ه آوردن نیتوهای عشایت تییید کتدند.
اک ت پاسخده)دگان ( 32/6درصد تیثیت حب واندوستی و دفاع از ناموس و ااک کشور را
یکی از عوامل اصلی در به صح)ه آوردن نیتوهای عشایت دانست)د.
اک ت پاسخده)دگان ( 72درصد تیثیت رقابتهای درون ایلی و رقابت با ایالت دیگت را یکای
از عوامل مسثت در به صح)ه آوردن نیتوهای عشایت دانست)د.
اک ت پاساخده)دگان ( 37درصاد تایثیت تهااگم دشامن باه ساتزمین ایاالت و تصاتف آن را
بهع)وان یکی از عوامل مسثت در به صح)ه آوردن نیتوهای عشایت تییید کتدند.
اک ت پاسخده)دگان ( 53درصد بت نقش رسانهها (صادا و سایما ،مطبوعاات ،ااالعیاهها و...
بهع)وان یکی از عوامل مسثت در به صح)ه آوردن نیتوهای عشایت تیکید کتدند.
اک ت پاسخده)دگان ( 75/2درصد انگیازه بهدسات آوردن غ)اایم گ)گای را عااملی ماسثت در
حضور عشایت در دفاع مقدس دانست)د.
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همااه پاسااخده)دگان ( 222درصااد نقااش سااپاه و اسااتانداری را بااهع)وان عاماال اصاالی مااسثت در
سازماندهی نیتوهای عشایت تییید کتدند.
پاسخده)دگان ( 26/6درصد نیتوهای نظامی (ارتش و ژاندارمتی را یکای از عوامال ماسثت
در سازماندهی نیتوهای عشایت دانست)د.
اک اات پاسااخده)دگان ( 33درصااد نقااش اقشااار صاااحب نفااوذ (روحااانیون ،انقالبیااون و
حزباللهیها را بهع)وان عامل اصلی مسثت در سازماندهی نیتوهای عشایت تییید کتدند.
پاسااخده)دگان ( 93/6درصااد نقااش شاابکه ایلاای و قاادرت آن (کداااداها ،تشاامالها،
ریشسفیدان ،بزرگان اانواده ،شورای محل و ...را بهع)وان یکی از عوامال ماسثت در ساازماندهی
نیتوهای عشایت بتشمتدند.
همه پاسخده)دگان ( 222درصد وفاداری به انقالب و اماام(ره  ،وحادت دی)ای و ما هبی و
حا واندوستی و میهنپتستی را عامل اصلی موفقیات عشاایت در دفااع مقادس از ام)یات متزهاا
دانست)د.
همااه پاسااخده)دگان ( 222درصااد آشاا)ایی بااا م)اااان گ)گاای و شاا)اات کاماال زمااین و
عارضههای ابیعی آن را بهع)وان عامال اصالی موفقیات عشاایت در دفااع مقادس از ام)یات متزهاا
دانست)د.
همه پاسخده)دگان ( 222درصد شجاعت ،ورزیدگی و آمادگی گسمانی باال را عامل اصلی
موفقیت عشایت در دفاع مقدس و ام)یت متزها دانست)د.
اک ت پاسخده)دگان ( 76درصد تعصب ایلی و گتایش بیشتت به م)طقه و ستزمین ایل اود را
عامل اصلی موفقیت عشایت در دفاع مقدس و ام)یت متزها دانست)د.
اک ت پاسخده)دگان ( 69درصد آش)ایی باا ساالح و مهاارت الزم در تیتانادازی را باهع)وان
عامل اصلی موفقیت عشایت در دفاع مقدس و ام)یت متزها معتفی کتدند.
اک ت پاسخده)دگان ( 32/6درصد عدم آش)ایی با گ)ا

کالسایک و شایوههای آن (پاایین

بودن سطح آموزش را اصلیتتین نقطه ضعف عشایت در دفاع مقدس دانست)د.
اک ت پاسخده)دگان ( 67درصد فصلی بودن حضور عشایت در گبهه با توگه به شغل دامداری
و کشاورزی (ریزش نیتو را بهع)وان یکی از آسیبهای عشایت بیان کتدند.
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پاسخده)دگان ( 22/2درصد تیثیتپ یت بودن عشایت از پدیده شهتنشی)ی و کاهش گمعیت عشایت و
مهاگتت به نقاب روستایی و شهتی را بهع)وان یکی از آسیبهای عشایت بتشمتدند.
اک ت پاسخده)دگان ( 67درصد تالش کشور همسایه و نفاوذ در صافوف عشاایت باه م)ظاور
استفاده از آنها ،نقل و انتقال سالح و مهمات به داال کشور و بهکارگیتی آنهاا باهع)وان نیتوهاای
معارض و نفوذی را یکی از آسیبهای عشایت دانست)د.
پاسااخده)دگان ( 27درصااد درگیتیهااای اایفااهای و ایل ای را یکاای از آساایبهای عشااایت
دانست)د که در نهایت ،این عامل مورد تییید قتار نگتفت.

پیشنهادات
 تسلیح عشایت به سالح نیمهاودکار و دادن مهمات به موقع به م)ظور حفاظت از اود و احشام؛ ایجاد پایگاههای مقاومت فعال عشایتی در م)اان متزی و ارائه آموزشها و توگیهات ام)یتی ونظامی؛
 بتگزاری رزمایش عشایت ،یادآوری حماسههای دفاع مقدس و نقش عشایت در آن و به حاداقلرساندن آسیبپ یتی آنها در مقابل اقدامات گاسوسی کشور همگوار؛
 بتنامهریزی بتای حل مشکل آموزش و پتورش ،بهداشت و درمان عشایت؛ تمدید پتوانه چتای متاتع و احیای آن و واگ اری بل)دمدت متاتع به عشایت؛ ارائه ادمات بیشتت به عشایت در موقع زمانی کوچ به م)طقه قشالقی ماتزی ،از قبیال :گادههاایدستتسی و تیمین آب تانکتی در م)اان کم آب به لحاظ محدودیت م)طقه ام)یتی؛
 فتاهم کتدن تسهیالت رفاهی و توسعه امور عمتانای ،راههاای دستتسای ،آبرساانی و احیاایچشمهها و استفاده از انتژی اورشیدی؛
 -آموزش های کاربتدی عشایت در زمی)ه آش)ایی و نحوه بتاورد باا اشایای بازماناده از گ)ا

و

سایت مواد م)فجته و نیز عدم دستکاری آنها؛
 پاکسازی متاتع عشایت که آلوده به مین و مواد م)فجته و دیگت ضایعات گ)گی هست)د؛ اقدامات حمایتی در شتایال بحتانی م ل اشکسالی و سیل؛ -گلوگیتی از مهاگتت عشایت به روستاها و شهتها با اگتای سیاستهای اصولی و بتناماهریازی
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مدون؛
 همکاری و هماه)گی نیتوهای نظامی و انتظامی م)طقه با عشایت؛ حفاظت ،اصالح ،احیا و بهتهبتداری مطلوب از متاتع باا مشاارکت و مادیتیت فعاال عشاایت ازاتین ممیزی صحیح و بهتهگیتی از روشهای س)تی و کاربتد شیوهها و ف)اوری نوین؛
 ش)اسایی استعداد موگود در م)اان و قلمتو کوچ عشایت و کمک و تیمین امکانات بتنامهریازیشده بتای آن دسته از عشایت که ناچار و یا عالقهم)د به اسکان هست)د؛
 عدم واگ اری متاتع عشایتی (در قشالق به روستائیان به م)ظور زراعت و کشاورزی؛ بتای اانوارهایی که تمایل به ادامه کوچنشای)ی دارناد ،بایاد بتناماههای م)اسابی در ارتبااب باامسائل کوچ ،علوفه ،اتید دامها ،آبرسانی سیار و ...اتحریزی شود (رحیمزاده. 67 :2262 ،
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منابع
 .2اداره کل امور عشایتی استان ایالم ( 2263؛

گزارشی پیتامون وضعیت اگتماعی -اقتصادی عشایت

(کوچتو و نیمه کوچتو ایالم ،انتشارات عشایتی ایالم ،اردیبهشت.
 .3رحیمزاده ،حجت اهلل ( 2262؛ بترسی نقش عشایت استان ایالم در ام)یت ملی.
 .2رحمتیراد ( 2269؛ مجموعه مقاالت.
 .9صفینژاد ،گواد ( 2276؛ عشایت متکزی ایتان ،تهتان :انتشارات امیتکبیت.
 .5فهتی ( 2265؛ مجموعه مقاالت.
 .7لشکت  22امیتالمسم)ین ایالم ( 2265؛ گزوه یادمان هشت سال دفاع مقدس.
 .6متکز مطالعات و تحقیقات گ)

سپاه ( 2262؛ ایالم در گ) .
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اهمیت حفاظت و تأمین در اسالم و تأثیرآن در عملیات والفجر 5
با رویکرد سیستمی ()MIS
غالمرضا حسینهاشمی ،1احمد مهربان ،2مظفر

انصاری3

تاریخ دریافت2922/26/32 :
تاریخ پ یتش2922/26/25 :

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

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

را دو

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

روش تحقین متکی به روش

توصیفی -است)تاگی است .ااالعات مورد نیاز با مطالعه در م)ابع و اس)اد با بهتهگیتی از ابزار فیشبتداری عوامل
موفقیت عملیات والفجت  ، 6احصا و با توگه به ع)وان ،نسبت به تجزیه و تحلیل عوامل مسثت با نگاه سیستمی اقدام شد.
حاصل این تالش رسیدن به مدل سیستمی عملیات والفجت  6بوده است.
در این مقاله با موضوعاتی از قبیل حفاظت ااالعات ،حفظ ستّ و رازداری از م)ظت احادی  ،اصل غافلگیتی و سیستم
ااالعات مدیتیت و نقش آن در نتای ،عملیات م کور آش)ا اواهید شد .امید است این نوشته دریچهای نو بتای تحلیل
سیستمی عملیاتهای مختلف دفاع مقدس پیش روی اوان)دگان عزیز باز و آنان را تتغیب به تکمیل مقاله م کور و
تحتیت مقاالت مشابه در سایت عملیاتهای دفاع مقدس ک)د.
کلیدواژهها :حفاظت ،تیمین ،عملیات والفجت  ،6اصل غافلگیتی ،سیستم ،سیستم ااالعات مدیتیت (. MIS
 -2استادیار دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین(ع . Gh.hashemi@ihu.ac.ir ،
 -3عضو هیئت علمی دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین(ع .
 -2کارش)اس مدیتیت م)ابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع . m.a130010@yahoo.com ،
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مقدمه
م)طقه عملیاتی والفجت  6در گ)وبیتتین قسمت ااک عتاق و در شامال الای ،فاارس واقاع شاده
است .روداانه اروند در شتق ،اور عبداهلل در غتب و الی ،فارس در گ)وب فاو قتار دارد .ساحل
شتقی و غتبی روداانه اروند را نخلستان پوشانده است و سااحل دو ااتف ،باا نهتهاای متعادد باه
اروند رود متصل میشوند .در شمال این م)طقه شهتهای آباادان و بصاته قاتار دارناد کاه باا گااده
استوآباد و گادههای البحار ،فاو -بصته و امالقصت به شهت فاو ماتتبال میشاوند .همچ)این در ایان
م)طقه دریاچه (کاراانه نمک وگاود دارد کاه باا داشاتن سایلب)ادهای متعادد مهمتاتین عارضاه
مص)وعی بهحساب میآید .در این محل ،باهدلیل نماکزار باودن ،زماین بااتالقی اسات؛ ب)اابتاین،
امکان استفاده از ادوات زرهی به راحتی میست نیست .زمینهای دیگت این م)طقه نیز شورهزار اسات
که بت اثت بارش باران به شدت لغزنده میشود و تتدد وسایل نقلیه را با مشکل مواگه میسازد.
در مجموع ،م)طقه والفجت  6از ویژگیهایی بتاوردار بود که با وگود ضعف م)ابع تجهیزاتی
و تسلیحاتی ،انجام عملیات را بتای گمهوری اسالمی ایتان میست میساات.
حفاظت ،تیمین و حفظ رازداری در گفتار و اس)اد یکی از اصول مهام غاافلگیتی دشامن در
عملیاتهای نظامی است .در ااول گ)ا

تحمیلای نیاز مسائوالن و فتمانادهان بات رعایات مساائل

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

شهتی ،گ)

در دشت ،گ)

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

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

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

ابقهب)دی

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

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

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

صافین

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

 .» ...حضاتت در حکمات 96

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

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

آسیب به آنان میشود و افتاد نادان به راحتای اساتار

متدم را بتمال میک))د.
«ستّک اسیتک فان افشیته ستت اسیته» :ستّ تو اسیت تو است؛ پا هتگاه او را فاش ک)ی ،تاو
اسیت او میگتدی؛ زیتا همیشه در فکت آن باشی و تتسی که مبادا ضتر و مفسده بت آن متتتب شود
(آمدی. 232 :2277 ،
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ب گسترش فرهنگ رازداری
قتار دادن محدودیتهای گفتاری ،تیکیاد بات رازداری ،بیاان آفاات کشاف االساتار و راز سای)هها
توصیهای که در روایات با بیانهای مختلف درباره حفظ استار ارائه شده اسات ،همگای از وگاود
فته)

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

فته)

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

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

را گستتش دهد .در حدی ی اماام صاادق(ع

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

رازداری بکوش)د (کلی)ی. 333 :2232 ،

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

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

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

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

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

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

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

 .3سیستم اطالعات مدیریت

1

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

ورودی

بازخورد
فرایند

خروجی

خرده سیستم
بازخورد
ورودی

فرایند

خروجی

نمودار  -1ورودیهای زنجیرهای یا بههمپیوسته اقربانیزاده81 :1358 ،

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

سیستمی2

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

 تفکت بتاساس رابطه علت و معلولی به گای رابطه همبستگی؛

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

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

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

باور نکاتده بودناد کاه

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

 ،ریشهای کهان در تااریخ گ)

هاای

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

پژوهشگتان نظامی قتار داده؛ همچ)ان که گ)

های گهانی اول و دوم و دفاع مقدس ملت مسلمان

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

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

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

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

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

 .8عملیات اطالعاتی

1

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

الکتتونیاک،

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

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

عملیات نظامی با این مهم ارتباب ت)گات)

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

 .6تأمین

1

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

دستگیتم نمای)د( ...دشتی. 29 :2267 ،

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

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


حفاظت گفتار و اس)اد؛



اگتای اتح فتیب (انجام عملیات ای ایی ؛



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

حفاظت گفتار

از پوشش

و اسناد

و استتار

غافلگیر شدن و
عدم آمادگی
دشمن

رعایت حفاظت

اقدامات ضد

نقل و انتقاالت و

شناسایی و مأیوس

عدم تغییر در

کردن دشمن

منطقه

شکل  -1امنبع :محققساخته


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



اقدامات ضد ش)اسایی و مییوس کتدن دشمن.

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

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

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

نمودار  -2امنبع :محققساخته

 -اقدامات ضد شناسایی و مأیوس کردن سیستم اطالعاتی دشمن

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

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


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



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



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



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

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

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

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

نمودار  -7امنبع :خادمی37 :1355،

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

عیت

نمودار  -5امنبع :خادمی35 :1355 ،

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

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

نمودار  -11امنبع :محققساخته

 -روش حفاظت مخابرات و الکترونیک

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

نمودار  -12امنبع :خادمی81 :1355 ،
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 روش مقابله با دیدهبانی دشمنکااربتد مااسثت دیاادهباانی دشاامن عمومااً در ااال گلااو و مخصوصااً روی گااده اسااتو آباااد و در
گادههایی بود که فاصله بیش از  522متت از نخلستان پیادا داشات)د .دشامن باا دیادهباانی قاادر باود
حداقل تا فاصله  22کیلومتت از اال اود را پوشش دهد .البته با توگاه باه ناور آفتااب معماوالً دیاد
دشمن از ساعت  6:22تا  22:22محدود میشد و کارایی عماده دیادهبانهاای دشامن باین سااعت
 29:22تا  26:22بوده است (اادمی. 53 :2266 ،
بتای مقابله با توانایی دشمن باید اقدامات زیت انجام میشد:

نمودار  -13امنبع :خادمی82 :1355 ،

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

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

درباره نام یگان و نام فتماندهان به نیتوهای ااالعاتی گهت یاک

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

نمودار  -18امنبع87 :

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

نمودار  -16امنبع :خادمی83 :1355 ،

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

فرآیند

حفاظت
گفتار و
اسناد

عملیات فریب

استفاده
مناسب از
پوشش و
استتار

تخلیه منطقه

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

خروجی

حفاظت
مهندسی

حفاظت تردد
اکنترل تردد

اقدامات
حفاظتی در
انتقال نیرو

اقدامات
کنترلی

اقدامات تأمینی
در مقابله با
رادار رازیت

پیروزی

گشتیهای
شناسایی
دیدبانی

حفاظت گفتار
در صورت اسیر
شدن

سرمایهگذاری روی
تالش پشتیبانی در
منطقه شلمچه و
امالرصاص

غافلگیر شدن و
عدم آمادگی
دشمن

حفاظت
مخابرات و
الکترونیک

انضباط و
رازداری

تاکتیک جدید و
منحصر به فرد عبور
از رود اروند

عکس
هوایی

سازماندهی مناسب در
سیستم پشتیبانی آتش
توپخانهای و هوایی

آموزش و
سازماندهی مناسب
نیروها

بهرهگیری از شرایط
جوی مناسب

نمودار  -17مدل سیستمی عملیات والفجر  5امنبع :محققساخته

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

ها و

بحتانهای احتمالی پیش رو ایفا ک))د.

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

اسالم ناب و آیین علوی

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

شکست وادارد .در هت حال ،این عملیات بتاساس یک تفکات پیچیاده و ااالق نظاامی و باهوسایله
انسانهایی ورزیده ،آموزشدیده ،شجاع و شهادتالب انجام شد که توانست)د با تاکتیاک م)اساب
دشمن را غافلگیت ک))د و به همین دلیل ارزیابی توان نظامی سپاه را در داال و اار کشور تحات
تیثیت قتار داد .عملیات والفجت  6نشان داد که قدرت االقیت و ابتکار عمال فتمانادهان و اتاحاان
عملیات توانسته است کمبود شدید یگانهای مانوری ،امکانات و مقدورات مورد نیاز بتای عملیات
را تا حد زیادی گبتان ک)د.
سخن آات ای)که عملیات والفجات  6مب)اایی باتای تادوین اساتتاتژی بازدارنادگی گمهاوری
اسالمی ایتان شد.
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عملیات كربالی  4پیچیدهترین عملیات دفاع مقدس و علل شکست آن
دکتر حسن

بیات1

تاریخ دریافت2922/26/25 :
تاریخ پ یتش2922/26/26 :

چکیده
عملیات کتبالی  9در وضعیت ااص سیاسی -نظامی کشور در تاریخ  75/22/2صورت پ یتفت .در این عملیات
رزم)دگان اسالم با گلوداری غواصان بیبدیل دریادل در قتارگاه نجف ،به صف صدامیان زده و پ) ،ضلعی را به
تصتف اود درآوردند  .در این عملیات اما قتارگاه قدس که تالش اصلی عملیات را بت عهده داشت ،نتوانست به
اهداف اود دست یابد .از اینرو فتمانده سپاه پا از بترسی گوانب کار و بهم)ظور حفظ نیتو ،دستور توقف عملیات
را صادر نمود.
عملیات کتبالی  9به دالیل متعدد با عدم الفتح روبتو شد و نتوانست در سال تعیین ستنوشت گ)

سهم بسزایی

ایفاء نماید .در این عملیات علیرغم زحمات بسیار رزم)دگان اسالم و آمادگیهای فوقالعاده یگانهای غواص ،نتیجه
مطلوب حاصل نشد.
این تحقین در پی پاسخ به این سسال است که چه ،علل و عواملی عدم موفقیت عملیات کتبالی  9را رقم زد؟ در
این مقاله سعی گتدیده است تا با تشتیح زوایای مختلف این عملیات ،علل و عوامل اصلی عدم موفقیت عملیات
کتبالی  9مورد واکاوی قتار گتفته و با یک نگاه عالمانه و بیاتف ،ضمن احصاء و استفاده از تجتبیات تلخ این
عملیات در اتاحی و اگتا موگبات رشد و بال)دگی یگانهای سپاه پاسداران را فتاهم آورد .نتای ،آن از دالیل عدم
موفقیت در این عملیات میتوان به موارد زیت اشاره کتد:
 – 2انتخاب تاکتیک تکتاری
 – 3انتخاب یک م)طقه کوچک بتای مبدأ عملیات
 – 2حمایت ااالعاتی آمتیکا
 – 9سختگیتی بیش از اندازه حفاظتی
 – 5غتور ناشی از پیتوزی عملیات والفجت  6و در نتیجه اتاحی یک عملیات بزرگتت و فوقالعاده پیچیده
 – 7عبور از ت)گه توسال غواصها و متاقبت شدید دشمن از آن
کلیدواژهها :دفاع مقدس ،عملیات کتبالی  ،9علل شکست

 -2استادیار دانشگاه گامع امام حسین(ع .
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مقدمه
گ) همواره یک پدیده اگت)ابناپ یت اگتماعی است که عموماً بین دولتها اتفاق میافتد.
گ) ها علل و عوامل مختلف عمومی و ااتصاصی دارند .یکی از مهمتتین این علتها در وقوع
گ) تحمیلی عتاق به گمهوری اسالمی ایتان ،ماهیت انقالب اسالمی میباشد .ماهیتی که م)افع
ستدمداران کشورهای م)طقهای و فتا م)طقهای را به اطت اندااته بود! در آن روزگار با پیتوزی
انقالب اسالمی ،غتب همه ستمایهگ اری اود در الی،فارس و ااورمیانه را از بین رفته میدید!
شوروی نیز از وگود  72میلیون گمعیت مسلمان احساس اطت میکتد! کشورهای عتبی همسایه ما
با تتس از صدور انقالب ،حکومت پوشالی اود را در اطت میدیدند .در این میان عتاق نیز با
داشتن بیشتتین گمعیت شیعه ،از نفوذ انقالب اسالمی به کشور اود بهشدت در هتاس بود.
وقوع انقالب اسالمی در ایتان ،معادالت م)طقهای و گهانی را به همریخت .با سقوب دولت
محمدرضا شاه پهلوی موازنه قوا در م)طقه به هم اورد .در این شتایال عتاق با یک بتآورد غلال،
تصور میکتد که قادر است با حمله به ایتان و تصتف بخشهایی از استان اوزستان ،ضمن
گستتده کتدن سواحل اود در الی،فارس ،معضل ژئوپلیتیکی اود را حل نموده و به مقام
ژاندارمی م)طقه نیز دست یابد.
در گ شته په)ة گیتی بهاصوص در م)اان استتاتژیک ،همیشه عتصة رقابت و گ) میان دو
ابتقدرت شتق و غتب وگود داشته است .با بهم ریختگی پیکتب)دی گهانی با بتوز انقالب اسالمی
و هتاس از تشکیل و قدرت سومی در ک)ار این دو ابتقدرت ،بلوک غتب (آمتیکا را بت آن
داشت تا با تشکیل پیمان های ناتو در غتب ،س)تو در گ)وب و سیتو در شتق در یک اتح کلی به
نام «سد نفوذ شوروی (کانتین م)ت » ،در مقابل پیمان ورشو بلوک شتق (شوروی صفآرایی
دید .در این اتح آمتیکایی ،ایتان به همتاه کشورهای تتکیه و پاکستان در پیمان س)تو میموریت
داشت)د تا از دستیابی شوروی به آبهای گتم گ)وب گلوگیتی نمای)د .وقوع انقالب اسالمی در
ایتان و سقوب محمدرضا شاه ،زنجیته پیمانهای دفاعی غتب را از هم گسست و پیمان س)تو که
متصلک))ده پیمان ناتو در غتب و سیتو در شتق بود ،با اتو ایتان از این پیمان ،متالشی شد.
در این شتایال عتاق با اامی)ان از حمایت آمتیکا ،تحتکات اود را بتای آغاز یک حمله
بزرگ به گمهوری اسالمی ایتان آغاز نمود .بتای از این تحتکات عبارت)د از با کسب
آمادگیهای رزمی و اصالح زیتسااتهای م)اان عملیاتی ،تصفیه حزبی ،ااتا ایتانیان از عتاق،
اعدام و تبعید روحانیون مخالف با حزب بع (شهید صدر و ، ...تحتیک و توزیع سالح در میان
عشایت متزی ایتان ،گلولهباران م)اان و پاسگاههای متزی ،فتاهم نمودن زمی)ههای سیاسی در سطح
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م)طقه و نظام بینالملل و حزب بع حاکم در عتاق در گمع وزیتان کشورهای عتبی در تاریخ
 ،53/7/32ضمن دراواست کمک و یاری از آنان اعالم داشت که« :ااکمان را از ایتان باز پا
اواهیم گتفت» .هفت روز پا از آن ،صدام حسین رهبت حزب بع با ملغی اعالم نمودن قتارداد
 2365الجزایت ،در ساعت  29روز  22شهتیور  2253با بمباران  23نقطه ،تهاگم گستتده اود را به
ااک گمهوری اسالمی آغاز کتد.
در هشت سال دفاع مقدس ،رزم)دگان اسالم با عبور از فتاز و فتودهای فتاوان و حداقل
امکانات و تجهیزات ،ت)ها با داشتن شور و شعور انقالبی ،توانست)د بدون آموزشهای ویژه نظامی،
پیچیدهتتین عملیاتها را اتاحی و اگتا نمای)د .این ستارگان بیبدیل انقالب اسالمی با انجام
عملیاتهایی در دشتها ،تپهماهورها ،ارتفاعات ،هورها (آبگتفتگی و با عبور از روداانههای
اتوشان و ظاهتاً غیتقابل عبور ،صفحات زری)ی در تاریخ گ) هشتساله بت گا گ اشت)د.
در گ) پیتوزیها ،شکستها ،آسانیها ،سختیها ،کشته و مجتوح و اسیت به دشمن تحمیل
کتدنها و همچ)ین شهید و مجتوح و اسیت دادنها اگت)ابناپ یت است .آنچه در این میان اهمیت
دارد این است که ما باید از تکتک وقایع گ) کسب تجتبه نموده و از شکستها بهع)وان پلی
بتای پیتوزی عبور ک)یم .همچ)ین نباید از پیتوزیها مغتور شویم ،بلکه همیشه آنها را یک هدیه
الهی دانسته و شکتگزار آن باشیم.

بیان مسئله
پیتوزی در عملیات والفجت  ،6اعتماد به نفا عبور از روداانه را در پی داشت .عملیات کتبالی 9
یک سال پا از این عملیات شگفتانگیز با انگیزه استفاده از تجتبیات والفجات  6اتاحای و اگاتا
شد .عملیات والفجت  6پا از چ)دین عملیات بازرگ و کوچاک کاه موفقیات چ)ادانی در آنهاا
حاصل نشده بود ،به اگتا درآمد و توانست با کسب موفقیت ،وگهه گهانی گمهوری اسالمی ایتان
را ارتقاء بخشیده و با دگتگونی صح)ه گ)

روزنه امیدی در ذهان اتاحاان گ)ا

باتای کساب

موفقیتهای بیشتت روشن ک)اد .پیاتوزی در ایان عملیاات مسائولین ساپاه را باه فکات حتکاتهاای
بزرگتت واداشت بهاوریکه شعار سال ستنوشت گ)

مطتح شد .عملیات کاتبالی  9در م)طقاه

عمومی اتمشهت اتاحی گتدید ،در این عملیات قتار شد تا قتارگاه قدس با چ)دین لشکت قدرتم)د
بهع)وان تالش اصلی ،در شمال اتمشهت از اروندرود عبور کتده و از اتین «ابوالخصیب» باه عمان
م)اان پداف)دی دشمن یورش بتد .قتارگاه نجف نیز بهع)وان تالش پشتیبانی میبایست از نهت ااین
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تا پ) ،ضلعی تک نموده و با ورود به گزیته بوارین شتق بصته را به تصتف اود در آورد .قتارگاه
کتبال هم میبایست با حتکت در عمن دشمن از اتین گزیته امالتصاص بهم)ظور دفاع پاتکهاای
دشمن تا گاده دوم و سوم وارد شود ،قتارگاه نوح نیز با حتکت از گزیته می)و و با تصاتف گزایات
سهیل و قطعه ،گ)اح گ)وبی عملیات را تیمین نماید.
این عملیات از نظت نظامی فوقالعاده پیچیده بود .رزم)دگان اسالم چ)دین ماه بتای اگتای این
عملیات ،آموزشهای الزم در م)اان مشابه را سپتی کتده بودند .بهاوریکه توانسته بودند به
مهارت شگتفی بتای اگتای عملیات دست یاب)د.
عملیات کتبالی  9در وضعیت ااص سیاسی -نظامی کشور در تاریخ سوم دیماه  2275آغاز
شد .در این عملیات قتارگاه نجف توانست پ) ،ضلعی را به تصتف اود در آورد اما قتارگاه قدس
که تالش اصلی عملیات را به عهده داشت به ه)گام عبور غواصان از ت)گه بین گزیته ماهی و
گزیته ام التصاص ،در دام دشمن گتفتار آمده و نتوانست به اهداف اود دست پیدا ک)د .از اینرو
فتمانده سپاه پا از چ)دین ساعت تصمیم گتفت تا که به دلیل حفظ نیتوهای اودی ،دستور
توقف عملیات را صادر نماید( .درودیان. 253:2232 ،
عملیات کتبالی  9به دالیل متعدد با عدم الفتح روبتو شد و نتوانست در سال تعیین ستنوشات
گ)

سهم بسزایی ایفا نماید .در این عملیات علیرغم زحمات بسیار رزم)دگان اسالم و آمادگی-

های فوقالعاده یگان های غواص ،نتیجه مطلوب حاصل نشد .در این مقاله سعی گتدیده است تاا باا
تشتیح زوایای مختلف این عملیات ،علل و عوامل اصلی عدم موفقیات عملیاات کاتبالی  9ماورد
واکاوی قتار گتفته و با یک نگاه عالمانه و بیاتف ،ضمن احصاء و استفاده از تجتبیات تلاخ ایان
عملیات در اتاحی و اگتا موگبات رشد و بال)دگی یگانهای سپاه پاسداران را فتاهم آورد.

سؤال تحقیق
علل و عوامل اصلی شکست (عدم موفقیت عملیات کتبالی  9چه بود؟
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عملیات کربالی 4
دالیل انتخاب منطقه عملیات
 -2به علت شعار سال تعیین ستنوشت گ)

 ،عملیات باید در یک م)طقه بسایار مهام انجاام

میشد .شهت بصته بهع)وان دومین متکز ثقال و پایتخات اقتصاادی عاتاق ،هادف بسایار
م)اسبی بتای تعیین ستنوشت گ)

بهحساب میآمد .درصاورتیکاه رزم)ادگان اساالم

موفن به تصتف شهت بصته میشدند عتاق و دنیا ناگزیت به قبول شکست در مقابل ایاتان
بودند.
 -3تجتبه موفن فاو در عبور از روداانه باع

قوت قلب و اعتماد به نفا رزم)دگان اساالم

شده بود .فتماندهان به قابلیتهای غواصان دریادل ،اعتقااد و ایماانی راساخ پیادا کاتده
بودند.
 -2کسااب غااافلگیتی بااتای کاااهش آس ایبپ یتی و همچ)ااین دسااتیااابی بااه هاادف در
عملیاتهااا ،بااهع)وان یااک مساائله اصاالی همااواره مااورد توگااه فتماناادهان بااود .م)طقااه
ابوالخصیب و گزیته می)و بهع)وان ت)ها م)طقهای که عملیاات عمادهای در آنجاا صاورت
نگتفته بود ،احتمال غافلگیتی دشمن را افزایش میداد.
 -9زمین ابوالخصیب به لحاظ داشتن عوارض (نهتها ،کانالهای کشاورزی ،نخلستان و سایت
عوارض از قابلیت دفاعی م)اسب بتاوردار بود.
 -5واگ اری مسئولیت زمین به دو سپاه (سپاه سوم با فتمانادهی مااهت عبدالتشاید در شامال
اروندرود و ساپاه هفاتم باا فتمانادهی هشاام فخاتی در گ)اوب ارونادرود  ،باعا

بهام

ریختگی در سازمان آنها شده بود.
 -7قابلیت عبور غواصها از ت)گه بین گزایت ماهی و امالتصاص (اال حد دو سپاه باهع)وان
تاکتیک ویژه و زدن به گ)اح و پشت دشمن.

اطالعات
در متحله ش)اسایی ،صدها مورد عبور از ت)گه توسال غواصهای ااالعات صورت گتفته بود .از
اینرو ااالعات ارزشم)دی از عقبههای دشمن و رفتار اروندرود ،بهدستآمده بود .در این

198

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

ش)اساییها ،بچههای ااالعات چ)دین شب در پتتوشیمی عتاق اوابیده بودند( .شهید ابتاهیم
اصغتی
راوبت زیاد و ستدی هوا و آب در زمستان ،سختی کار در ش)اساییها و آموزش رزم)دگان
اسالم و همچ)ین سایت فعالیتها را دو چ)دان کتده بود.
مهمتتین عارضه زمین م)طقه عملیات روداانه اروند بود .اروندرود در این م)طقه با بهگا
گ اشتن رسوبات اود ،گزایت کوچک و بزرگی ایجاد کتده بود .عتاق از این گزایت بتای تیمین
ردههای اود استفاده میکتد .رفتار روداانه نیز بسیار پیچیده بود میبایست بتای اگتای عملیات،
توسال نیتوهای ااالعاتی آنالیز میشد .نیزارها و نخلستانهای ااتاف اروند ،دارای محاسن و
معایبی بتای اتفین گ)

بود که باید مورد ارزیابی دقین قتار میگتفت .رسی بودن گ)ا زمین

در ه)گام بارندگی ،باع

ایجاد محدودیت در حتکت رزم)دگان اسالم میشد .همچ)ین محدود

بودن زمین م)طقه عملیات ،با تولید تتاکم زیاد مشکالت عدیدهای در استقتار توپخانهها و سایت
یگانهای پشتیبانی رزم و ادمات رزم ایجاد کتده بود.
مواضع دشمن در الیههای پیدرپی ،از لبه ساحل تا عمن کشیده شده بود .هت الیه مشتمل بت
ااکتیزهای یک گداره و دو گداره با س)گتهای دفاعی و اگتماعی مستحکم بود که در آنها انواع
سالحهای مت)وع سبک و نیمه س)گین مستقت شده بود.
اروندرود بهع)وان یک مانع ابیعی ،اولین دشمن رزم)دگان اسالم تلقی میشد .پا از عبور از
اروندرود انواع موانع مص)وعی از قبیل سیمااردارهای حلقوی چ)د ردیفه ،اورشیدیها ،انواع مین
و غیته در سواحل اودنمایی میکتد .حتی عتاق پشت ست نیتوهای اود ،از انواع موانع استفاده
کتده بود.
دشمن با استقتار نیتوهای گیش الشعبی معتوف به تیپهای سهرقمی مستقت در اطوب دفاعی
اود قصد داشت تا رزم)دگان اسالم را تا الوع صبح درگیت نگه داشته و سپا با یگانهای اصلی
اود و سپاه گارد ریاست گمهوری ،با کمک آتشهای هوایی و توپخانهای س)گین ،پاتک اود را
آغاز و رزم)دگان اسالم را درون آب بتیزد.
این م)طقه به لحاظ نزدیکی به ب)در بصته و همین شکست در تجتبه والفجت  ،6بتای دشمن
بسیار حساس بود .از اینرو با انواع سیستمهای دفاعی و الکتتونیکی از آن بهشدت متاقبت میکتد.
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ارتش بع

با رصد و کوچکتتین تحتکات و استفاده از تمامی ااالعات گمعآوریشده می-

کوشید تا زمان و مکان عملیات ساالنه ایتان را کشف و ا) ی نماید.

جزر و مد
کش)د یا گزر و مد بهع)وان یکی از گ)بشهای آب دریاها عبارت است از پایین رفتن و باال آمدن
مت)اوب سطح آب دریا بت اثت گاذبه ماه و اورشید.
گزر و مد معلول نیتوی گاذبه ماه و اورشید است .اگت چه گتم اورشید  22میلیون بتابت گتم
ماه است ،اما ماه  232بار نزدیکتت از اورشید نسبت به زمین قتار دارد .به همین دلیل نیتوی
گاذبه ماه 3/26 ،بتابت بیشتت از نیتوی گاذبه اورشید در ایجاد گزر و مد مسثت است .از اینرو
می توان گفت که گاذبه ماه ،نقش اصلی را در ایجاد و ک)تتل گزر و مد ایفا میک)د؛ و چ)انچه در
مواقعی ماه و اورشید در یک راستا نسبت به کته زمین قتار گتفته باش)د ،با تشکیل بیشتتین
کشش ،بل)دتتین مد اتفاق میافتد (گداری عیوضی. 2269 ،
دهانه روداانههایی که با شیب بسیار مالیم وارد دریا میشوند ،با تیثیت گتیانات کش)دی در
موقع مد ،گتیان رود متوقف شده و باع

باال آمدن آب در بستت اود میشود .عموماً از این

پدیده در آبیاری زمینهای کشاورزی مجاور استفاده میشود.
روداانه اروند یکی از روداانههایی است که پدیده گزر و مد در آن میتواند تا حدود
صد کیلومتت تیثیتگ ار باشد.
در روداانه اروند با وقوع مد در شمال الی،فارس ،آب دریا به درون روداانه ستازیت شده و
گتیان آب را بهاتف باال حتکت میدهد .شش ساعت بعد با گزر (پایین رفتن آب دریا ،آب
روداانه حتکت رو به دریای اود را آغاز مینماید .این روداانه حدوداً در هت  39ساعت  9بار
تغییت مسیت میدهد.
در عملیات کتبالی  9بهتتین زمان بتای عبور غواصها از ت)گه ما بین گزایت امالتصاص و ماهی
ه)گام حتکت باال آمدن آب روداانه و یا در واقع همان مدّ بود .ت)ها در آن زمان بود که غواصها
میتوانست)د با کمتتین انتژی در مسیت حتکت روداانه غواصی کتده و اود را به اهداف عمین در
پشت گبهه دشمن بتساند.
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انتخاب گردانهای غواص و نیروهای داخل آن
در هت لشکت ،از قویتتین و مخلصتتین گتدانها ،بتای انجام عملیات غواصی استفاده شد .کادر
آن گتدانها نیز در درون لشکت ،بهتتین نیتوها را انتخاب کتدند( .به فتماندهان گتدانهای غواص
این ااتیار داده شده بود که در کل لشکت و عقبههای متبواه ،هت نیتوی مخلص و قابلی که
تشخیص میدادند انتخاب کتده و در گتدان غواصی سازماندهی و بهکارگیتی نمای)د  ،نگارنده
اعتقاد دارد که در دفاع مقدس ،گمعیت ایتان پاالیش شده و ت)ها افتاد ارزشی و معتقد اود را
عاشقانه و مخلصانه به گبهه گهاد فی سبیل اهلل رسانده بودند در میان این افتاد نیز حتی عده کمی
بهع)وان رزم)ده ،سالح به دست گتفته و در صف مجاهدان قتار گتفته بودند .نهایتاً از بین
مجاهدان ،تعداد بسیار معدودی بهع)وان غواص االشکن انتخاب میشدند .در واقع میتوان گفت
که این گمعیت اندک عصاره گمعیت ایتان به شمار میآمدند .متیسفانه مخلصتتین آنها در
عملیات کتبالی  9و  5به شهادت رسیدند.

آموزش
در عملیات کتبالی  ،9غواصها میبایست از ت)گه مابین گزایت امالتصاص و ماهی عبور ک))د .این
عمل همواره با مشکالت زیادی روبتو بود .از یک اتف به دلیل کافی نبودن تعداد کپسول
اکسیژن و همچ)ین اتو حبابهای ناشی از استفاده از این کپسولها در آب ،امکان استفاده از
کپسول اکسیژن فتاهم نبود .از اینرو غواصها ناگزیت به استفاده از اش)وگت (نی غواصی بودند.
استفاده از این وسیله در شب عملیات ،مهارت زیادی میالبید! چون غواص با وگود سالح و
مهمات اود میبایست در عمقی از زیت آب در شب عملیات حتکت ک)د که نه آنقدر پایینتت از
سطح آب باشد که آب داال اش)وگت شود و نه آنقدر باال بیاید که ستش از آب بیتون بزند .به
همین ااات آموزشهای بسیار سخت و ااقتفتسایی بتای عملیات کتبالی  9در نظت گتفته شده
بود .یکی از آنها آموزش مقدماتی ش)ا بود که رزم)دگان انتخاب شده میبایست ابتدا دورههای
آموزش ش)ا را گ رانده تا در متحله بعد در کالسهای غواصی شتکت نمای)د.
اولین کار در غواصی ،آش)ایی با لوازم غواصی و پوشیدن لباس مخصوص آن است .لباس
غواصی باید اندازه هت فتد باشد و نحوه پوشیدن لباس و هموزن کتدن غواصها با آب ،از
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آموزشهای ابتدایی غواصی است .هت غواص به نسبت وزن حجمی اود باید وزنههای غواصی یا
سالح و مهمات همتاه داشته باشد تا بتواند با آب هموزن شده و در آب غوص نماید ،چتا که
لباس غواصی ،به ااات اسف)جی بودن ،مانع از فتو رفتن غواص در آب میشود.
انتخاب سالحهای م)اسب با کارایی اوب در آب و بتاورداری از قابلیت شلیک م)اسب،
یکی دیگت از دغدغههای فتماندهان یگانهای غواصی بود .از سویی دیگت باید این سالحها و
تجهیزات ضدآب گتدیده تا در بتابت آب و گلوالی روداانه ،قابل استفاده باش)د.
یکی دیگت از آموزشها و تمتی)ات ،استفاده از اش)وگت (نی غواصی بود .غواصها میبایست با
تمتین چ)د ساعته در ساحل ،نحوه ت)فا با اش)وگت را فتا گتفته و سپا تمتی)ات اود را در
روداانه ادامه میدادند.
غواصان همچ)ین می بایست در غواصی در یک ستون و در مسیت گتیان روداانه با اش)وگت
مهارتهای الزم را به دست میآوردند .در این مهارتآموزی بتای حفظ پیوستگی ستون در
تالامات روداانه ،از ا)اب استفاده میشد ،یک ا)اب بل)د به اول ستون تهیه و در آن ،به تعداد
غواصان گِته تعبیه شده بود تا رزم)دگان اسالم در ه)گام غواصی ،آن را در دست گتفته و ستونی
حتکت ک))د و فتمانده ستون یا ع)صت ااالعات ،ست ا)اب را گتفته و غواصان را که با اش)وگت در
زیت آب نفا میکشیدند ،هدایت مینمود.
غواصان بعد از فتا گتفتن مهارتهای موردنیاز در روز ،باید تمتی)ات شبانه اود را آغاز
میکتدند  .غواصی در شب با اش)وگت در روداانه متالام ،نیاز به حا ششم دارد .چتا که
تشخیص ای)که ست غواص دقیقاً در چ)د سانتیمتتی زیت آب است ،بسیار سخت است و این امت ت)ها
با نخبگی رزم)دگان امکانپ یت است.
گتدانهای غواصی در شب عملیات ،ناگزیت به غواصی بیش از  5کیلومتت بودند ،به همین علت
آنها باید از مهارت و قدرت بدنی باالیی بتاوردار میشدند .بتادران غواص در شبانهروز بیش از
 23ساعت تمتین میکتدند تا به قابلیت الزم بتس)د .این امت نیاز به انتژی زیادی داشت که از اتین
تغ یه م)اسب حل میشد .روحیه و قدرت مع)وی رزم)دگان نیز در رفع کاستیها و مشکالت پیش
رو را بسیار تیثیتگ ار بود.
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آموزش آبی-ااکی یکی دیگت از آموزشهای گتدانهای غواصی بود .از آنجا که بخشی از
نیتوها بعد از گتفتن ستپل توسال غواصها ،باید در ستیال بعد اود را با قاین به غواصان پیوسته
رسانده و ستپل را توسعه ده)د ،به نیتوها نحوه سوار و پیاده شدن از قاین ،استقتار در قاین و گ)
در درون آن ،آموزش داده میشد.
آموزش گ)

در نخلستان و گ)

گ)گل ،نخلستان و کالً گ)

تنبهتن هم از آموزشهای موردنیاز رزم)دگان غواص بود.

در زمینهای مستور ،دارای ویژگیهای مخصوص به اود است.

رزم نزدیک و تنبهتن ،محدودیت میدان دید و تیت ،محدودیت استفاده از سالحهای س)گین و نیمه
س)گین ،محدودیت حتکات موتوری و غیته از دیگت ویژگیهای گ)

در زمینهای مستور است

که در این عملیات میبایست به رزم)دگان گتدانهای االشکن آموزش داده میشد.

سختی و پیچیدگی عملیات کربالی  ،4در مقایسه والفجر 5
 -2در والفجت  6غواصها از عتض اروندرود عبور کتدند درحالیکه در کتبالی  9این
حتکت میبایست در اول روداانه به سمت عمن دشمن صورت میپ یتفت.
 -3عبور چ)دین یگان غواص از یک ت)گه به تتتیب زمان.
 -2اتکا عملیات به نقطه ااص (عبور از ت)گه بتای تالش اصلی.
 -9نیاز شدید تاکتیک ویژه عملیات (عبور از ت)گه و زدن به عمن دشمن به غافلگیتی صد در
صد.
 -5حتکت غواصها در زیت آب و ت)فا بهوسیله اش)وگت.
 -7میانگین حتکت غواص در والفجت  6حدود  722متت بود درحالیکه در کتبالی  ،9حدود
 5کیلومتت بتای رسیدن به عمن دشمن میبایست ای شود.
 -6عتض زیاد و عمن کم گبهه در ه)گام پداف)د.

تشریح عملیات کربالی  4از منظر نگارنده
م)طقه واگ اری به لشکت  22عاشورا و اهداف آن ،یکی از دشوارتتین م)ااقی بود که ب)ده نیز به-
ع)وان غواص در آن حضور داشتم .در این عملیات ،گتدان غواصی حضتت ولیعصت (ع،
میموریت داشت تا در فاصله بین نهت عتایض و نهت ایٍن وارد روداانه اروندرود شده و با استفاده
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از اش)وگت ت)فا بهصورت ستون ،به متکز روداانه هدایت و از آنجا در اول روداانه به سمت
عمن ااک عتاق حتکت ک))د .آنها در این پیشتوی میبایست گزیته بلجانیه و پتتوشیمی بصته را
به تصتف اود درآورند .سختتتین قسمت حتکت ،عبور ستون غواصی از ت)گه بین گزیته ام-
التصاص و گزیته ماهی بود .فاصله کمتت از  252متتی این دو گزیته و محافظت نیتوهای عتاقی
در هت دو اتف ت)گه بت مشکالت کار افزوده بود.
پا از اتمام آموزشها در روداانه کارون و در م)طقه قجتیه و تمتین آاتین مانور بهم)ظور
اامی)ان از عملکتد م)اسب غواصان ،حتکت از محل آموزش به م)طقه عملیات با رعایت مسائل
تیمی)ی آغاز شد .رزم)دگان غواص با کانتی)تها و کامیونهای مسقف پوششی ،از راههای فتعی ،به
حاشیه اروندرود م)تقل شدند .وقتی به دژبانیهای م)طقه عملیات رسیدیم ،م)طقه بسیار شلوغ و
تتاکم ماشینها زیاد بود .محدودیت م)طقه بتای استقتار و مبدأ عملیات و همچ)ین موکول شدن
حفاظت سختگیتانه ،حتکات و استقتار یگانها به روزهای آات از یک اتف و بارش باران و
لغزندگی داال نخلستان و تصادف و فتو رفتن ماشینها در گلوالی از اتف دیگت باع

ایجاد

هیاهو و ست و صدای زیاد م)طقه شده بود.
باالاته با تمام مشکالت موفن شدیم تا به محل استقتار اود در ساحل اروند رسیده و در
س)گتهای پشت ااکتیز و اانههای متتوکه داال نخلستان مستقت شویم .بچههای غواص در آن
روز ،حال بسیار اوش مع)وی داشت)د .اواندن نماز ،دعا و زیارتهای دستهگمعی بت زیباییهای
آن روز افزوده بود .به گتأت می توان گفت که غواصانی که در آنجا گمع شده بودند از
بهتتینهای روزگار اود بودند .ب)ده بهع)وان یکی از مسئولین گتدان ولیعصت ،یک شب قبل از
عملیات به لبه آب رفته تا مسیت حتکت و محل به آب افتادن غواصان را در شب عملیات و
همچ)ین هشیاری نیتوهای عتاقی را بترسی ک)یم .در این ش)اسایی ،دشمن هوشیار شد و به سمت ما
تیتاندازی کتد .با دیدن این مسئله به عقب بتگشته و گتیان را به فتماندهان گزارش دادیم .لو رفتن
عملیات در گلسات فتماندهان عالی مطتح شد اما آنها با تحلیل اابار و ااالعات گوناگون ،بت
عادی بودن موضوع و لو نتفتن عملیات تیکید داشت)د .البته اتفاقاتی هم که در بعد از ظهت شب
عملیات اتفاق افتاد ،در روحیه رزم)دگان غواص تیثیت م)فی گ اشت .در آن اتفاق انفجار یک
امپاره  72دشمن باع

شهادت و مجتوح شدن چ)دین نفت شد.
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فتماندهان غواص در اول روز ،آاتین توگیحات و توصیههای اود را به نیتوهای تحت امت
گوشزد نمودند .غواصان نیز با نظافت سالح و بترسی نهایی تجهیزات غواصی ،آماده حتکت به
سمت ساحل اروند شدند .نیتوها قبل از مغتب شام اورده و پا از ادای نماز مغتب و عشاء
لباسهای غواصی را پوشیده و حتکت ستونی اود را از میان نیزارها به سمت لبه آب آغاز نموده
و پا از رسیدن به محل مورد نظت ،م)تظت دستور بعدی شدند .باالاته پا از حتکت گتدان
غواصی لشکت  92ثاراهلل ،در حدود ساعت  6شب نوبت به گتدان ولیعصت رسید .با دستور ستون-
های غواصی در آب رها شده و در حالی که غواصان در زیت آب بهوسیله اش)وگت نفا
میکشیدند  ،به متکز روداانه رسیده و به سمت ت)گه حتکت کتدند .با لو رفتن ستون ،دشمن
آسمان و زمین را با انواع م)ورها روشن و با آتش شدید انواع سالحهای سبک ،س)گین و م)ح)ی
زن ،ستونها ی غواصی را مورد هدف قتار داد .فشار آب بعضی از نیتوها که در ابتدای ستون بوده
و به ت)گه نزدیک تت بودند را به عمن ااک عتاق کشاند .آنها مجبور شدند تا اود را به ساحل
گزیته ماهی رسانده و با دشمن درگیت شوند؛ اما متیسفانه پا از انهدام نیتوهای دشمن ،شهید و یا
اسیت میشوند .گتوهی از نیتوها که در وسال ستون بودند ،اود را به گزیته امالتصاص رسانده و
موفن به تصتف آن میشوند .آن گتوه انتهای ستون نیز به ساحل اودی عقبنشی)ی کتدند .پیکت
بتای از غواصان شهید و یا مجتوح توسال گتیان مدی آب را به عمن ااک دشمن بتده شد و
پا از شتوع گزر ،دوباره به سمت الی،فارس بتگشت.

دالیل عدم موفقیت عملیات کربالی 4

 – 1انتخاب تاکتیک تکراری :رعایت اصول گ)

و سایت اصاول عملیااتی از الزاماات

یک نبتد موفقیتآمیز است .اصل غافلگیتی که یکی از مهمتتین اصولی است کاه در گ)

هاای

دنیا بدان توگه بسیار میشود .سپاه پاسداران نیز در اک ات عملیاتهاا باه دنباال اگاتای هماین اصال
غافلگیتی بود .یکی از نکات مهم در موفقیت این اصل ،عدم استفاده از تاکتیکها و تک)یکهاای
یک)واات است .یک اتح نظامی بتگسته سعی میک)اد تاا باا بهاتهگیاتی از ت)اوع در تاکتیاک و
تک)یک ،دشمن اود را که البته یک نظامی با تجتبه است ،غافلگیت نمایاد .بایاد توگاه داشات کاه
دشمن مقابل یک نظامی با تجتبه است که ضمن استفاده از تجتبیات تلخ گ شته از آنها در صاح)ه
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گ)

به نفع اود استفاده مینماید .شاید به همین م)ظور است که در ساخن بزرگاان ،آماده اسات

که نباید دشمن اود را ضعیف پ)داشت.
عملیات کتبالی  9به دلیل عدم توگه کافی به این اصل مهم با موفقیت همتاه شد و متیسفانه
عزیزتتین افتاد ملت ایتان را در آن عملیات به شهادت رسیدند .عتاق با اتکاء به تجتبیات عملیات
والفجت  6فهمیده بود که سپاه پاسداران با داشتن گسارت ،قدرت و تک)یک باالی اود ،میتواند به
راحتی از اروندرود عبور کاتده و عملیاات م)اسابی را در آنساوی رودااناه باه اگاتا در آورد ،از
اینرو در اول حاشیه اروند ،هوشیارانه اوضاع را رصاد مایکاتد .باا کوچاکتتین تجماع نیاتو و
حتکات اار از قواره رزم)دگان اسالم ،به م)طقه حساس شده و اال م کور را تقویت مینماود.
ارتش بع

عتاق در والفجت  6به دلیل انتخاب تاکتیک گدید عبور از روداانه توساال رزم)ادگان

اسالم و عدم ااالع دقین فتماندهان عتاقی از توانم)دیهای بسیجیان گاانبتکف غاافلگیت شاد .در
شب عملیات والفجت  ،6بزرگتتین حماسه گ)

تحمیلی را آفتیدند .آنها با چ)ان ظتافت و دقتی

از روداانه اتوشان اروند عبور کتده و موانع را بتچیدند که دشم)ان اسالم پا از گ شت چ)دین
روز ،متوگه عمن گتدابی که در آن افتاده بودند ،شدند؛ اما در عملیات کاتبالی  9اوضااع گ)ا
بهکلی عوض شده بود .عتاق بهاوبی از توان بسیجیان باتای عباور از ساختتتین مواناع ابیعای و
مص)وعی و همچ)ین حساسیت شلمچه آگاه بود .بت همین اساس عتاق ،م)طقه عملیاتی کتبالی  9را
با موانع و نیتو ،آنچ)ان سازماندهی کتده بود که بهراحتی بتواند در مقابل هجوم رزم)دگان اساالم
ایستادگی ک)د و حتی یک تاکتیک م)اسب پداف)دی در مقابل تاکتیک تکتاری عباور از رودااناه
سپاه اسالم ،آنها را وادار به عقبنشی)ی از آنسوی روداانه نماید.
 – 2انتخاب یک منطقه کوچک برای مبدد عملیدات :زماین م)طقاه عملیاات بایاد
بهاندازهای باشد که آزادی عمل بتای ایفای نقاش یگاانهاای رزمای ،پشاتیبانی رزمای و پشاتیبانی
ادمات رزمی وگود داشته باشد .بهعبارتدیگت فضای عقبههای یگانهاا بایاد از آنچ)اان وساعتی
بتاوردار باشد که ع)اصت لشکتها و تیپهاا ضامن گساتتش در م)طقاه بتوان)اد ااود را در مقابال
تکهای هوایی و سایت اقدامات دشمن در امان نگاه دارناد .از ساویی دیگات تجماع چ)ادین یگاان
بزرگ در یک م)طقة کوچک م ل شلمچه ،حتکات و گابجایی را مشاکل ساااته و دشامن را باه
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راحتی متوگه حجم نیتوی داال م)طقه میک)د( .اگت به نقشه م)طقه توگه شود ،میتوان به راحتای
به کوچکی م)طقه عقب یگانهای عمده که مجبور به تمتکز در یک م)طقه کوچک بودهاناد ،پای
بتد .
نگارنااده کااامالً بااه ااااات دارد کااه از چ)ااد روز قباال از شااتوع عملیااات چااه تتافیکاای در
نخلستانهای م)طقه به وگاود آماده باود .حتای سات و صادای ناشای از حتکاات کاامالً باه گاوش
میرسید ،در حالی که در عملیاات والفجات  ،6عقباههای لشاکتها بسایار بااز و آنهاا بادون ایجااد
کمتتین حساسیت در م)طقه ،به آمادهسازی م)اان عملیاتی اود مشغول بودند و همین فضای کافی
بتای یگانهای پشتیبانی رزم ،بخصوص توپخانه مهیا بود و توپخاناه باا گساتتش م)اساب در ااول
ساحل روداانه ،میتوانست ضتبات گبتانناپ یتی به دشمن بع ی وارد آورد.
در م)طقه اتمشهت توپخانه دشمن از سه سمت نبتدهای اودی را تهدیاد میکاتد .ایان امات
باع

شده بود تا در فضای بسیار کوچک گستتش غلال نیتوها اتفاق افتد .در حالی کاه دشامن باا

عقبههای وسیع از سه سمت ،پاسگاه زید ،گزیته بوارین و ابوالخصیب بات فشاار ااود افازوده باود.
صاحبنظتان گغتافیای نظامی معتقدند که متزهای محادب (تاورفتگی هیچوقات باتای عملیاات
آف)دی م)اسب نیست ،چتا که در این متزها یگانها مجبور میشاوند تاا در یاک زماان باا چ)ادین
یگان دشمن درگیت شوند و همچ)ین احتمال اطت تک دشمن از گ)احین ،همیشه باتای یگاانهاای
اودی متصور است .م)طقه عملیاتی کتبالی  9در فضای کامالً محدب قاتار داشات و هات چاه باه
عمن ااک دشمن میرفتیم تحدب بیشتت شده و آسیبپ یتی اودی بیشتت میشد.
 – 3حمایت اطالعاتی آمریکا :وزیت دفاع عتاق در اظهاراتی گفت که :ما به اااات ایان
ااالعات از آمتیکا متشکتیم .بعد از عملیات والفجت  ،6آمتیکاا احسااس کاتد کاه ایاتان احتمااالً
پیتوز میدان اواهد بود و این مسئله مطلوب او نبود .میاواست که این گ)

 ،پیتوز قااع نداشته

باشد .همچ)ین به ااات افشای گتیان مک فارلین توسال هاشمی رفس)جانی ،از ایتان بسیار عصابانی
بود ،به همین دلیل حمایتهای اود را از عاتاق افازایش داده باود .یکای از ایان حمایاتهاا دادن
ااالعات فتاوان به عتاق از اتین ماهوارهها و دیگت عوامل گمعآوری ااالعات بود.
داشتن ااالعات کامل از اتف مقابل در گ)ا
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گتدد و او را قادر سازد تا در مقابل اتحهای عملیااتی دشامن ،عکاالعملهاای م)اسابی از ااود
نشان دهد و تمام حتکات آن را پیشبی)ی نماید ،عکاهای هوایی و ماهوارهای یکی از ابزارهاای
کسب ااالعات است که هماک)ون نیز مورد استفاده اک ت کشورها قتار میگیاتد .البتاه عکاهاای
ماهواره ای در دست کشورهای پیشتفته قتار داشته و از آنها بتای نفوذ در کشاورهای گهاان ساوم
استفاده میک))د .آمتیکا بهع)وان یکی از پیشاتفتهتتین کشاورها در ایان امات ،باه دلیال مخالفات و
دشم)ی با گمهوری اسالمی ایتان ،عکاهای ماهوارهای را در ااتیار کشور عتاق گ اشت .ارتش
بع

عتاق هم با کمک این ااالعات توانست حتکاات و گابجاایی نیتوهاای اساالم را در م)طقاه

عمومی اتمشهت و شلمچه ،رصد و با انطباق آن با قتائن دیگت عملیات کتبالی  9را کشف نمایاد.
از اینرو اصل غافلگیتی که عامل اصلی موفقیت اک ت عملیاتهای رزم)ادگان اساالم باود ،از باین
رفت؛ رزم)دگان اسالم در شب عملیات با نیتوهای هوشیار و آماده عتاق مواگه شدند .ولی با ایان
همه ،رشادتها و قدرت رزمی فوقالعاده باالی رزم)ادگان اساالم باعا

از هام گسایختگی ااال

پداف)دی عتاق در ابتدای عملیات شد؛ اما از آنجاا کاه آغااز شاتوع عملیاات باا دشاواری و عادم
غافلگیتی مواگه شد ،فتماندهان تصمیم به بازگشت نیتوهای اسالم به مواضع اولیه اود گتفت)د.
 – 4سختگیری بیش از اندازه حفاظتی :عملیات کتبالی  9به دنبال موفقیت حاصله
در عملیات والفجت  6اتاحی گتدید .حفاظت ااالعات با استفاده از تجتبیات والفجت  6که توانسته
بود از اتین حفاظت عالی ،دشمن را غافلگیت ک)د ،به دنبال یک فعالیت گدیتت و سختتت بود .بت
همین اساس ،فعالیتهای لشکتهای عمل ک))ده و آمادهسازی عقبهها با ممانعت واحد حفاظت و با
تیایت انجام میشد .سعی بتادران حفاظت بت این بود تا یگانها هات چاه دیتتات از عملیاات و نحاوه
اگتای آن مطلع شوند و این امت باع

گتدید که لشکتها در چ)د روز آات ،باا تماام قاوا و شادت

عمل بیشتت وارد م)طقه شوند .ل ا تغییت حالت فوقالعاده دفعای در م)طقاه ،دشامن را متوگاه غاتب
اتمشهت کتد .عتاق توانست با سایت فعالیتهایی کاه باتای گماعآوری ااالعاات انجاام مایداد و
همچ)ین تیمین ااالعاتی که از اتف آمتیکا میشد ،عملیات کتبالی  9را کشف نمایاد .نگارناده
بهع)وان کسی که از نزدیک شاهد تتافیک فوقالعاده زیاد نیتوها در م)طقه کاتبالی  9باوده اسات
اعتقاد دارد که معطل شدن گتدانها در پشت دژبانیها و گمع شدن چ)دین لشکت در یک محواه
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کوچک ،باع

لو رفتن عملیات شد .یکی از اصولی که در حفاظت عملیاتها بسیار حائز اهمیات

است .این است که در م)طقه عملیات باید از تغییتات ناگهانی گداً پتهیز نمود .رعایت این اصل در
والفجاات  6بساایار اااوب صااورت پا یتفت ،بااهاوریکااه حتاای در تعااویض نیتوهااای ژاناادارمتی،
هیچگونه تغییتاتی در اال اتفاق نیفتاد .نیتوهای پداف)دی با ظاهتی شبیه به یگانهای ژاندارمتی در
اال حاضت شدند ،ولی متیسفانه حتکات زیاد و دفعی در کاتبالی  9باعا

باتوز مشاکالتی باتای

اگتای مسثت عملیات گتدید .البته لو رفتن عملیات بتای ما که در ساحل روداانه اروند بودیم ثابت
شده بود و این امت را به ااالع فتماندهان رسانده بودیم اما هماناور که گفته شد از آن گاایی کاه
فتماندهان عالی در تحلیل اود ،اعتقاادی باه لاو رفاتن عملیاات نداشات)د ،ماا ب)اا باه تکلیاف وارد
اروندرود شدنم.
 – 8غرور ناشی از پیروزی عملیات والفجر  5و در نتیجه طراحی یک عملیدات
بزرگتر و فوقالعاده پیچیدده :اگاتای موفقیاتآمیز عملیاات والفجات  6یاک باعا
سیاستمداران ،فتماندهان عالی گ)

غاتور

و بعضاً عامالن اگتایی عملیات شد؛ متیسفانه به علت هماین

غتور توکل به ادا در عملیات کتبالی  9کمرن

شد .از والفجت  6یادمان رفت کاه بادون لطاف

ادا قطعاً عملیات بهگایی نمیرسید .باد و بارانی شدن م)طقه در شب عملیات والفجت  6لطف نهان
اداوند بود .لطفی که باع

به هم اوردن چو النها و مخفی ماندن ست و صدای غواصها گتدید.

آیا این لطف ادا نبود که ستباز عتاقی بت روی دست غواص میایستد؛ اما متوگه غواص نمیشد؟
آیا این لطف ادا نیست که آسمان م)طقه ابتی شود و هواپیماهای عتاقی قادر به بمبااران نباشا)د؟
آیا این لطف اداوند نیست که با نزول باران ،تانکهای عتاقی به گال نشساته و قاادر باه حتکات
نباش)د .در گ)

اعتقادی ،توکل به ادا حتف اول را میزند .در هت گایی از گ)

که این اصال

مهم مورد غفلت قتار میگتفت ،ضتبات گبتانناپ یتی به رزم)دگان اسالم وارد میآمد .شکسات
عملیات کتبالی  9به مسئولین ما این نکته را گوشزد کتد که همهچیز در دست شما را بایع)ایاات
ادا هیچم هیچ .عملیات کتبالی  9یک عملیات بسیار گستتده بود که به نظت میرسد شاید ااار
از توانایی سپاه پاسداران هم باشد.
در این عملیات ما قصد داشتیم همزمان در شتق و غتب شالالعتب و در عمن م)اان دشمن،
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م)اان وسیعی از عتاق را به تصتف اود درآوریم .غتور پیتوزیهای گ شته باع

شد تا ایلی از

نکات م)فی و مشکالت و اشتباهات تاکتیکی نتواند بت دیدگاه ما نسبت به عملیاات تایثیت بگا ارد.
وسعت عملیات کتبالی  9چ)د بتابت والفجت  6بوده و همیناور سختی کار نیز دهها بتابت.
ب)ا به رعایت انصاف باید اذعان داشت کاه رزم)ادگان االشاکن وظاایف ااود را باه نحاو
احسن انجام دادند .آنها در سختتتین شتایال با دشمن هوشیار گ)گیدند و با ااالص کامل بتای
رسیدن به هدف ،از گان مایه گ اشت)د .غالباً نیز به هدفهای ابتادایی عملیاات نائال آمدناد .عادم
موفقیت عملیات کتبالی  9از ضعف نیتوهاای عمال ک))اده نباود ،چاتا کاه ایان نیتوهاا از لحااظ
آموزش ،ایمان و قدرت رزمی بهمتاتب از نیتوهای شتکت ک))اده در عملیاات والفجات  6قاویتات
بودند .اگت ضعفی هم وگود داشت از ناحیه فتماندهان و اتاحان عملیات باود کاه غاتور ناشای از
عملیات والفجت  ،6آنها را از دقت نظت در بسیاری از مسائل باز داشته بود.
 – 6عبور از تنگه توسط غواصها و مراقبت شدید دشمن از آن :محور اصلی
عملیات کتبالی  ،9ت)گه ما بین گزیته امالتصاص و گزیته ماهی بود .این محور اال حد بین ساپاه
سوم و هفتم عتاق به شمار میآمد .در این عملیات ،عبور از این ت)گاه و پیشاتوی در عمان اااک
عتاق بسیار مشکل و ااقتفتسا بود که به قتارگاه قدس داده شد ،این قتارگاه میموریت داشت تاا
غواصهای چ)دین لشکت را با زمانب)دی ااص از ت)گه عبور دهد .این امات واگا ار مایبایسات باا
هماه)گی بسیار دقین صورت میپ یتفت .غواصها باید بهصاورت ساتون در حاشایه اروناد م)تظات
میماندند تا نوبت آنها فتا بتسد .ت)گه م کور حدود  252متات عاتض داشات و یاک بویاه (چاتاغ
ل)گتدار که به کف روداانه متصل شده و مسیت شمالی و گ)وبی آبتاه را از هام گادا میکاتد در
وسال ت)گه قتار گتفته بود .غواصها میبایست بهوسیله ا)اب به هم متصل شده و بهصورت ساتون
از میان ت)گه عبور میکتدند .از آنجا که در دو ااتف ت)گاه ،سا)گتهای نگهباانی عاتاق ،بهشادت
مشغول به متاقبت از ت)گه بودند ،غواصها میبایسات در ده ساانتیمتاتی زیات آب حتکات ک))اد.
ت)ظیم این کار بسیار مشکل بود .اگت یکی از غواصها از چ)دین گتدان غواصی ،تعادل ااود را از
دست میداد و بت روی سطح آب میآمد ،کل عملیات با مشکل مواگه میشاد .ناگفتاه نماناد کاه
زمان حتکت غواصها اوری انتخاب شده بود تا در ابتدای مد باشد .یع)ی زمانی که آب روداانه
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به سمت بصته حتکت میک)د .ت)ها در آن زمان بود که غاواصهاا باهراحتی و باا صاتف کمتاتین
انتژی میتوانست)د به اهداف اود دست یاب)د( .فین زدن غواص فقال بهم)ظور حفظ تعادل و ت)ظایم
بدن در عمن چ)د سانتیمتتی زیت آب بوده است در اتح مانور عملیات پا از عبور گتدانهاای
غواص از ت)گه ،هت کدام به سمت هدف اود در قسمتهاای مختلاف ساواحل شاالالعتب ،تغییات
مسیت میدادند .لشکت  22بهع)وان یکی از لشکتهای عبور ک))ده از ت)گه میبایست گزیته بلجانیه را
به تصتف در میآورد .ب)ده نیز بهع)وان یکی از غواصهای این لشکت از نزدیک شاهد سختیهاای
کار بودم.
از دیدگاه نگارنده عوامل ششگانه باال از دالیل عمده دالیال عادم موفقیات کاتبالی  9باه
شمار میآید .البته عوامل فتعی دیگتی نیز وگود دارد که در ای)جا به آنها اشاره نشده است .شااید
دیگتان با دالیل حقیت را مورد انتقاد قتار داده و عدم موفقیت عملیاات را در گاای دیگات گساتجو
ک))د .این ت)ها نظت شخصی محقن است.
ذکت نکته ایلی مهمی که در تکمیل این تحقین به نظت مایرساد ایان اسات کاه هایچ آف)اد
موفن ،بدون پداف)د م)اسب ،ارزش و اعتبار نخواهد داشت .باید قبل از شتوع هت آف)دی ،اامی)ان به
حفظ دستاوردهای آن آف)د داشته باشیم .م)طقه عملیات کتبالی  9و اهداف آن اوری بودناد کاه
در صورت موفقیت نگهداری آن بسیار دشوار بود .دشمن میتوانست از سه گ)اح فشار بیاورد اال
پداف)دی رزم)دگان اسالم به راحتی ،قابل شکستن بود و اتکای چ)دانی به موانع مص)وعی و ابیعای
نداشت .اگت ما در عملیات پداف)دی م)طقه فاو موفن شده بودیم ،به ااات شاکل اااص شابهگزیته
فاو و وگود کاراانه نمک ،نخلستانها و نهتهای آن بوده ،اینها قسامت عماده ااال پداف)ادی را
میپوشاندند .از اینرو رزم)دگان اسالم در عتض بسیار محدود پداف)اد مایکتدناد .توپخاناه قاوی
گ)احی نیز یکی دیگت از عوامل موفقیت اال پداف)دی والفجت  6بود ،اما رزم)ادگان در کاتبالی 9
در م)طقه ابوالخصیب ناگزیت به پداف)د در سه ناحیه شمال ،غتب و گ)وب بودند که البته با گتدان-
های محدودی که در ااتیارمان بود ،نگهداری آن زمین ،مشکل به نظات میرساید .پاساخگویی باه
پاتکهای س)گین گارد ریاست گمهوری عتاق که با حمایت توپخانه قوی و آتشهای هوایی پات
حجم ،صورت میگتفت .بسیار سخت بود این در حالی اسات کاه رزم)ادگان اساالم بادون عقباه
مطمئن و پلهای م)اسب ،قادر به انتقال نیتو و تجهیزات به سمت دیگت اروناد نباوده و ایان امات باا
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تضعیف اال پداف)دی قوای اسالم احتمال شکستن اال پداف)دی را افزایش مایداد .پاا اگات هام
عملیات کتبالی  9به اهداف اود میرسید ،قدرت حفظ و پداف)د م)طقه مورد تتدید بود .اصوالً از
م)ظاات علااوم نظااامی اگااتای عملیااات در آنسااوی روداانااه باادون داشااتن عقبااههای مطماائن ،در
روداانههایی مشابه اروندرود ،کار اشتباهی است و م)طقاه عملیااتی والفجات  ،6یاک زماین کاامالً
است )ایی بود که ما توانستیم در آنجا موفقیت ایتهک))دهای کسب نماییم.

نتیجهگیری
عملیات کتبالی  9دارای تجتبیات ارزشم)دی است که باید از تجتبیات آن در گ)

های آی)ده

استفاده کتد و در این مقاله سعی شده است که بدون مالحظات معمول ،علل و عوامل اصلی
شکست عملیات کتبالی  9احصاء گتدد تا شاید الگویی بتای سایت مقاالت و مطالعات درباره
عملیاتهای شکست اورده گ)

هشتساله باشد.

از دیدگاه نگارنده دالیل اصلی عدم موفقیت عملیات کتبالی  9به شتح ذیل گمعب)دی میشود:
 -2انتخاب تاکتیک تکتاری :رعایت اصول گ)

و سایت اصول عملیااتی از الزاماات یاک

نبتد موفقیتآمیز است و ما میدانیم که یکی از مهمتتین اصولی که در گ)

هاای دنیاا

رعایت میشود ،اصل غافلگیتی است و یکی از نکات مهم در این اصل ،استفاده نکتدن
از تاکتیکها و تک)یکهای یک)واات است که یک نظامی بتگسته ساعی مایک)اد کاه
همیشه از ت)وع در تاکتیک و تک)یک استفاده نموده تا دشمن اود را که البته یک نظامی
با تجتبه است غافلگیت نماید.
 -3انتخاب یک م)طقه کوچک بتای مبدأ عملیات :زمین م)طقاه عملیاات بایاد باه انادازهای
باشد که آزادی عمل را بتای ایفای نقش یگانهای رزمای ،پشاتیبانی رزمای و پشاتیبانی
ادمات رزمی بدهد ،یع)ی ای)که فضای عقبههای یگانها باید آنچ)اان وسایع باشاد کاه
ع)اصت لشکتها و تیپ ها بتوان)د در م)طقه گستتش پیدا کتده و پتاک)ادگی آنهاا ااوری
باشد که در مقابل تکهای هوایی و سایت اقدامات دشمن آسیبپ یت نباش)د و از گهتای
تجمع چ)دین یگان بزرگ در یک م)طقة کوچک م ل شلمچه ،حتکاات و گابجاایی را
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مشکل سااته و دشمن بهراحتی به حجم نیتوی داال م)طقه پی بتده و قطعااً باا مشااهده
تمتکز قوای سپاهیان اسالم به محل عملیات آتی پی اواهد بتد.
 -2حمایت ااالعاتی آمتیکا :وزیت دفاع عتاق میگوید( :ما به ااات این ااالعات از امتیکا
متشکتیم بعد از عملیات والفجت  ،6آمتیکا احساس کتد که ایتان احتماالً پیاتوز میادان
اواهد بود و این مسئله مطلوب او نبود و میاواست این گ)

 ،پیتوز قااع نداشته باشد

و همچ)ین به ااات افشای گتیان مک فارلین توسال هاشمی رفسا)جانی ،از ایاتان بسایار
عصبانی بود ،به همین ااات حمایتهای اود را از عتاق زیااد کاتده کاه یکای از آنهاا
دادن ااالعات به عتاق از اتین ماهوارهها و سایت عوامل گمعآوری ااالعات بود.
 -9سختگیتی بیش از اندازه حفاظتی :عملیاات کاتبالی  9باه دنباال موفقیات حاصاله در
عملیات والفجت  6اتاحی گتدید و حفاظت ااالعات به لحاظ تجتبیاات والفجات  6کاه
توانسته بود از اتین حفاظت عالی ،دشمن را غافلگیت ک)د ،به دنبال یک فعالیت گدیتت
و سختتت بود ،بت همین اساس ،فعالیتهای لشکتهای عمل ک))ده و آمادهسازی عقباهها
با ممانعت واحد حفاظت و با تیایت انجام میشد و سعی میکتدند یگانها هت چه دیتتات
از عملیات و نحوه اگتای آن مطلع شوند و این امت باعا

گتدیاد کاه لشاکتها در چ)اد

روز آات با تمام قوا و شدت عمل بیشتت وارد م)طقه شوند و تغییت حالت فوقالعاده دفعی
در م)طقه ،دشمن را متوگه غتب اتمشهت ساات و عتاق با سایت فعالیتهایی کاه باتای
گمعآوری ااباار انجاام داد و تایمین ااالعااتی کاه از ااتف امتیکاا میشاد ،عملیاات
کتبالی  9را کشف نمود.
 -5غتور ناشی از عملیات والفجت  6و در نتیجه اتاحی یک عملیات بزرگتات و فوقالعااده
پیچیااده :اگاااتای موفقیاااتآمیز عملیااات والفجااات  6یاااک غااتور هماااه گانباااهای در
سیاستمداران ،فتماندهان عالی گ)

و بعضااً در عاامالن اگتایای والفجات  6باه وگاود

آورده بود ،به همین علت توکل به ادا کم رن

شده و از یادمان رفتاه باود کاه بادون

لطف ادا عملیات والفجت  6به گایی نمیرسید.
 -7عبور از ت)گه توسال غواص و متاقبت شدید دشمن از آن :محور اصلی عملیات کاتبالی
 ،9عبور از ت)گه بین گزیته امالتصاص و گزیته ماهی باود (ااال حاد باین ساپاه ساوم و
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هفتم عتاق که این م)طقه به قتارگاه قدس داده شده بود ،این قتارگاه بایاد غواصهاای
چ)دین لشکت را با زمانب)دی ااص از ت)گه عبور میداد که نیاز به هماه)گی بسیار دقیان
داشت و چون دو اتف ت)گه توسال عتاق بهشدت متاقب میشد و غواصها هم باید در
ده سانتیمتتی زیت آب حتکت میکتدند ،ت)ظیم آن کار بسیار مشکلی بود.
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منابع
«محقن به لحاظ حضور مستقیم در عملیات کتبالی  9و مطالعاات  35سااله در حوزههاای مختلاف
گغتافیایی و دفاع مقدس به یافتههای موگود دست یافته است».
 -2گداری عیوضی ،گمشید ( ، 2269گغتافیای آبها ،چاا دوازدهام ،انتشاارات دانشاگاه
تهتان.
 -3درودیان ،محمد ( ، 2232آغاز تا پایان ،چا
مقدس.
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دوفصل)امه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین(ع
سال سوم ،شماره پ)جم ،پاییز و زمستان  :2922ص 399-322

بررسی و تحلیل تاكتیکهای نظامی گروه تکفیری داعش درجنگ نیابتی
علیه دولت و ملت سوریه
محمد بلخی ،1دکتر ابوالقاسم

مردمی2

تاریخ دریافت2922/26/23 :
تاریخ پ یتش2922/22/29 :

چکیده
پدیده گ)

در کلیه م)ابع ،اشاره به م)ازعهی مسلحانه دارد .بیتتدید شیوههای گ)

تغییت کتده است .گ)

های نیابتی در انتخاب شیوهها و تاکتیک با دیگت گ)

با پیشتفت تک)ولوژی نیز

ها تفاوت دارد .هدف پژوهش حاضت

تجزیه و تحلیل تاکتیکهای نظامی گتوه تکفیتی داعش و اولویتب)دی آنها در گ)

نیابتی و ارائه راهکارهای

م)اسب بتای مقابله با آن است .این تحقین به لحاظ هدف ،کاربتدی و روش آن توصیفی –تحلیلی میباشد .تالش
شده است تا ااالعات پیتامون تاکتیکهای نظامی داعش ،با استفاده از روش کتابخانهای و متاگعه به اس)اد و مدارک
موگود ،مصاحبه با افتاد ابته در م)طقه و تجتبه محقن و همچ)ین از اتین پتسش)امه گتدآوری شده و مورد تجزیه و
تحلیل قتار گیتد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که داعش در عملیاتهای نظامی (رزم اود بهاور عمده از
تاکتیکهای کمین  ،%62انتحاری  ،%65تاات  ،%62استفاده از زمین  %65و تاکتیکهای روانی (رعب وحشت ،%32
شایعه  ،%65عوام فتیبی  ،%75تفتقه و غیته بیشتتین بهته را بتده است  .همچ)ین داعش از آموزش و تجهیز نیتوها با
استفاده از مدرنتتین و بهروزتتین تجهیزات بهتهبتداری کتده است .بتای مقابله با تاکتیکهای داعش پیش)هادهایی
چون اگتای کمین در عمن ،اگتای تاات در سحتگاه و ،...با در نظت گتفتن شتایال محیطی و باال بتدن سطح رفاه
متدم (آموزش ،بهداشت ،توسعه کشاورزی و غیته  ،ارائه شده است.
کلیدواژهها :داعش ،تاکتیک گ)گی ،گ)

نیابتی ،سوریه ،تاکتیکهای روانی.

 -2پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
 -3استادیار دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
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مقدمه
کشمکشها و چالشهای غتب با اسالم پا از حوادث یازده سپتامبت  3222میالدی وارد فاز
گدیدی شد و اسالم بهع)وان اطتناکتتین و بزرگتتین دشمن غتب از م)ظت ستان نو
محافظهکار کاخ سفید به افکار عمومی آمتیکا و غتب معتفی شد .بت پایهی این راهبتد و به
بهانههای واهی چون مبارزه با تتوریسم ،از بین بتدن سالحهای کشتارگمعی و تتوی ،دموکتاسی
در م)طقه ،افغانستان و عتاق به اشغال آمتیکا در آمد .میتوان داعش را مولود نامبارک تهاگم
نظامی ارتش آمتیکا و انگلیا به عتاق دانست که با شعار مبارزه با آمتیکا تالش کتد با دامن زدن
به تبلیغات دروغین م هبی و مظلومنمایی ،بهع)وان گایگزین نیتوهای اشغالگت آمتیکایی در عتاق
به آمال اود مشتوعیت بخشیده و دولت بهاصطالح اسالمی شام و عتاق تیسیا نماید .اتو
آمتیکا از عتاق ،بحتان سوریه ،تغییت میدان فعالیت داعش از عتاق به سوریه و نزدیکی دیدگاههای
آمتیکا ،استائیل و عتبستان سعودی در اصوص دولت بشار اسد ،فصل مشتتکی در روابال این
گتوه تتوریستی با این کشورها گشود.
با شتوع بحتان در سوریه ،نیتوهای اارگی و یا بهاصطالح مجاهدین زیادی با همان مدل
گ ب در افغانستان به سوریه ستازیت شدند .گبههال)صته یا گبهه یاری اهل شام با القاعده عتاق
تبعیت کتد و به این تتتیب دولت اسالمی عتاق و شام (داعش به وگود آمد .داعش پیش از
آنکه از عتاق به سوریه بتود نام «داع» ،یع)ى دولت اسالمى عتاق را بتای اود انتخاب کتده بود
اما پا از ورود به سوریه ،حتف «ش» را به آات داع اضافه نمود که از کلمه شام (نام قدیم سوریه
گتفته شده است« .داعش» عبارتى است که از حتوف ااتصارى «دولت اسالمى در عتاق و شام»
تشکیل شده است (م)بع :ایس)ا  .این گتوهک تتوریستى قبل از آنکه از عتاق به سوریه بتود نام
«داع» یع)ى دولت اسالمى عتاق را انتخاب کتده بود اما بعد از ورود به سوریه ،حتف «ش» را به
آات داع اضافه کتد که از کلمه شام (نام قدیم سوریه گتفته شده است .داعش بتای محکم
سااتن گای پای اود در سوریه ،اقدام به تصتف شهتهای زیادی در سوریه مان)د رقه ،دیتالزور تا
استان االنبار عتاق نمود .در حال حاضت داعش فعالتتین و ت)دروتتین گتوه تکفیتی فعال در
م)اان سوریه و عتاق به شمار میرود .این سازمان تتوریستی با تتکیبی از نیتوهای سلفی ،وهابی و
بع ی از حمایت آشکار و پ)هان بتای از کشورها بتاوردار است .در این راستا آمتیکا با مدیتیت
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و بتنامهریزی کالن حتکتهای تتوریستها ،عتبستان سعودی و قطت با تیمین مالی؛ رژیم
صهیونیستی با آموزش و تجهیز نظامی؛ تتکیه و اردن با ایجاد امکانات تتابتی و تیمین مکانهای
آموزشی؛ و همچ)ین کشورهای اروپایی و عتبی با حمایتهای رسانهای و زمی)هسازی انتقال
تتوریستهای موگود در کشورهایشان به این گتوهک سلفی-تکفیتی کمک مینمای)د.

بیان مسأله
به اعتقاد اک ت صاحبنظتان نظامی و سیاسیون در دوران گدید ،مهمتتین مسیله بتای ت بیت هتچه
ستیعتت اهداف مورد نظت ایاالتمتحده در سطح گهانی بهع)وان یک قطب و هژمونی قدرت ،از ست
راه بتداشتن تمام موانع موگود و ت بیت رهبتی آمتیکا میباشد .اتح ااورمیانه بزرگ و اتهامات
و تهدیدات علیه ایتان و سوریه و متعوب کتدن اعتاب و حتی انجام عملیات علیه حزباهلل لب)ان
در راستای تحمیل این هژمونی بود .ایاالتمتحده آمتیکا بتای دستیابی به اهداف تعتیف شده ،با
استفاده از ابزار و قدرت نظامی ،اعزام نیتو و حمله به کشورهای مختلفی چون سومالی ،صتبستان،
افغانستان و عتاق در گهت تحقن نیت نظم نوین گهانی (به رهبتی ایاالتمتحده حتکت نظامی
اود را شتوع نموده است .ایاالتمتحده در گ)

های اایت با توگه به وضعیت سیاسی ،م)طقهای و

بینالمللی ،حمالت اود را توگیه و از روشها و تاکتیکهای متعدد استفاده کتده در تمامی این
گ)

ها ابزارها ،تاکتیکها و تک)یکها از مهمتتین ع)اصت دستیابی به اهداف اتاحی شده در

عملیاتهای آمتیکا به شمار میروند .از اتفی واقعه  22سپتامبت ( 32شهتیور  2262بهع)وان نقطه
عطفی در نگتشهای سیاست اارگی این کشور در سطح گهانی تبدیل شد .فضای نظامیگتی
حاکم بت آمتیکا پا از این واقعه ،بهانههای اوبی را تحت ع)وان مبارزه با تتوریسم ،حمایت از
دموکتاسی و آزادی بتای آنها به ارمغان آورد .میتوان گفت که هسته اولیه داعش در سال 3229
م در زمان حمله آمتیکا به عتاق به وگود آمد .گتوهی بیم)طن و بیرحم که با بت افتاشتن پتچم
اشونت و اصومت ،و عزم بت هدم اساس شتیعت نمودهاند.
بکارگیتی تاکتیکهای گ)

نام)ظم یکی از شیوههای مقابله با دشمن قویتت و با شتایال

ااص اود میباشد .این شیوه گ)گیدن و بکارگیتی اصول و تاکتیکهای آن در نبتد میتواند
یک نیتوی ضعیف در ابعاد نیتوی انسانی ،سازمان و تجهیزات را در مقابله رزمی با یک نیتوی
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قویتت ،سازمان یافته و مسلح به تجهیزات پیشتفته را پایدار و استوارتت نماید .اگت از چگونگی
گ)گیدن داعش و یا از تاکتیکها و شیوههای آنان ااالع پیدا ک)یم ،بدون تتدید میزان آمادگی ما
بتای تعین نوع آموزشها ،انتخاب روشها و تاکتیکها ،نوع ابزارها و امکانات گهت مقابله با
دشمن بیشتت و بهتت اواهد شد .بهاور ابیعی این مسیله در ذهن مطتح میشود که گایگاه و نقش
گ)

(نظامی ،روانی در این تقابل و رویارویی چیست؟ این مقاله بت آن است تا چگونگی

کارکتد تاکتیکهای گ)

های نام)ظم داعش و مقابله با تهدیدات نظامی بترسی نماید .از اینرو

به دلیل گستتدگی حجم تاکتیکهای گ)

نام)ظم و بهم)ظور دستیابی به نتای ،مطلوب و علمی،

محقن به دنبال آن است تا مجموعه عملیاتهای نظامی و روانی داعش را مورد بترسی قتار دهد.
به همین م)ظور سسال اصلی از این موضوع متصور میشود که عملکتد نظامی گتوه تکفیتی
تتوریستی (داعش در سوریه چیست؟

سؤالهای تحقیق
سؤال اصلی
تاکتیکهای گ)گی داعش در گ)

نیابتی سوریه کدام است؟

سؤالهای فرعی
مسثتتتین تاکتیکهای نظامی داعش در نبتد سوریه کدام)د؟
پشتیبانی مالی و تجهیزاتی داعش چه تیثیتی در مسثت بودن تاکتیکهای آن دارد؟
بتای مقابله با تاکتیکهای داعش چه راههایی را میتوان ارائه کتد؟

روششناسی تحقیق
این تحقین از حی

نوع ،کاربتدی است؛ و از روش توصیفی ،تحلیلی ،پیمایشی بهته گتفته است.

چون پاسخ به مسیله متبوب به زمان حال است ،ل ا در این تحقین از این روش استفاده شده است.
در این تحقین قصد دارد تا با بترسی شتایال فعلی و گتدآوری دادههای کاملتت و م)اسبتت ،به
ش)اات کاملتتی از وضعیت در زمان حال دست یابد .در اصوص دستیابی به حقاین گ)
تکفیتی و بترسی عوامل و تبیین موضوع ،از روش توصیفی – تحلیلی و بتای احصاء عوامل مسثت
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و تیثیت آن در گ)

تکفیتی از روش پیمایشی استفاده شده است و همچ)ین ابزار گتدآوری

تحقین فیشبتداری و تهیه پتسش)امه میباشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
مقام معظم رهبتی حضتت اماام اام)اهای در تااریخ  2232/23/29فتمودناد کاه حتکات بیاداری
اسالمی را م)حتف ک)د .حتکت بیداری اسالمی یک حتکات ضاد آمتیکاا ،ضاد اساتبداد و ضاد
دست نشاندگان آمتیکا در م)طقه بود .وظیفه تمامی مسئوالن ،نخبگان و تیثیتگ اران گامعه در قبال
این موضوع بسیار س)گین است؛ از سویی دیگت حضتت اماام علای (ع در ساخ)ان گوهتباار ااود
میفتمای)د که« :اول دشمن را بش)اسید و بعد بت مب)ای شا)اات دشامن ،بتناماهریزی و ساازماندهی
انجام دهید« .از اینرو ش)اات تاکتیکهای نظامی و روانی گتوه تکفیتی (داعش ضتوری به نظت
میرسد .در این صورت است که با بتنامهریزی اصاولی و سا)جیده و همچ)این آگااهی و شا)اات
کامل میتوان بت تهدیدات آی)ده فاائن آماد .امیاد اسات باا انجاام ایان تحقیان ،باه مادد حضاتت
باریتعالی  ،عواید زیت نصیب نیتوهای مسالح گمهاوری اساالمی ایاتان و یاا حاداقل دانشاگاههای
نظامی گتدد:
-2

گلوگیتی از غافلگیت شدن در آی)ده.

-3

بتنامهریزی درست و صحیح بت مب)ای تاکتیکهای دشمن.

-2

ش)اات نقاب ضعف گتوه تکفیتی.

-9

گلوگیتی از تلفات احتماالی در صاورت گ)ا

در متزهاای ایاتان و شاهتهای مساتعد

ااتالف انگیزی.

اهداف
هدف اصلی
دستیابی به نوع تاکتیکهای نظامی گتوههای تکفیتی در گ)
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اهداف فرعی
تعیین انواع تاکتیکهای نظامی بکارگیتی شده توسال گتوههای تکفیتی در سوریه
بترسی تیثیت نحوه پشتیبانی و تجهیزات و آموزش داعش در تقویت تاکتیکهای نظامی آن
ارائه راهکارهای مقابله با تاکتیکهای نظامی داعش

پیشینه تحقیق
در بترسی های به عمل آمده مشخص گتدید که تحقیقات اندکی در اصوص عملکتد نظامی
گتوه تکفیتی صورت گتفته است که در سطور زیت بتای از آن پژوهشها که به تحقین حاضت
نزدیکتت است اشاره میشود.
-2

اقبال ،اسماعیل ( ، 2235مقاله بترسی تحلیلی فتآی)د شکلگیتی گتوه تکفیتی
تتوریستی داعش ،فصل)امه علمی-تخصصی دانش گهادی ،تهتان ،دانشگاه افستی و
تتبیت پاسداری.

-3

گمعی از نویس)دگان ( ، 2235آش)ایی با گتیان سلفی – تکفیتی ،تهتان ،معاونت تتبیت
و آموزش ستاد فتماندهی کل سپاه و دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع

-2

معاونت پژوهش و تولید علم متکز امامت و متکز باقتالعلوم ( ، 2232ردپای پیدا و پ)هان
داعش ،تهتان ،در هت سه مورد به پیشی)ه فکتی و اعتقادی داعش پتدااته شده است.

تعریف مفاهیم
 -تاکتیک :1به دانش و ه)ت فتماندهی در صح)ة گ)

اعم از اتاحی و آرایش نظامی،

مانورهای م)طقهای و متحلهای ،چگونگی استفاده از واحدهای نظامی و رزم ،تتتیب
آرایش و حتکات واحدهای نظامی نسبت به یکدیگت و نسبت به دشمن و اتحهای
ماهتانهای که بتای وصول به هدف بکار گتفته میشوند ،تاکتیک گفته میشود
(محمدنژاد ،نوروزی. 65:2262 ،

1- Tactic
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 تاکتیک نظامی :1بهکارگیتی یگانهای نظامی بتای بازداشتن ،غافلگیت کتدن وشکست دادن یا انهدام نیتوهای دشمن است که شامل آماده شدن و مانور کتدن ع)اصت
یا یگانها نسبت به یکدیگت و در بتابت دشمن میشود (محمد نژاد ،نوروزی. 67:2262 ،
 داعش :داعش نام ااتصاری «الدوله االسالمیه فی العتاق و الشام» است که بعد ازناآرامیهای م)اان شمال سوریه در سال  3222میالدی اعالم موگودیت کتد .داعش
پا از تصتف شمال عتاق و سوریه و همچ)ین تصتف استان موصل در ژوئن 3229
میالدی نام اود را به دولت اسالمی یا االفت اسالمی که در پی تشکیل حکومت
اسالمی در ستاست ستزمین اسالمی م)طقه حتی فتاتت از آن است ،تغییت داد (اقبال،
. 2235
ب)ابتاین داعش یک گتوه مسلح و بومی ،م)طقهای و فتا م)طقهای است که با پشتوانه
مالی ،لجستیکی و آموزشی و با هدف ایجاد تفتقه و معتفی اسالم (آمتیکایی
(اسالمستیزی بت علیه حکومتهای اسالمی م)طقه دست به سالح بتده است.
 -جنگ :گ)

از نظت لغوی به مع)ای نبتد ،پیکار ،رزم ،کارزار ،بتآورد ،زد و اورد و

کشتار میان چ)د تن یا میان سپاهیان چ)د کشور است (سیفالهی . 25:2269 ،اما از نظت
اصطالحی ،درگیتی مسلحانهای است که میان دو کشور یا بیشتت در راه تحقن اهداف
سیاسی و یا نظامی با بکارگیتی نیتوهای نظامی بتای حل درگیتی بین آنها صورت
میگیتد .این نزاع بعد از بیاثت بودن کلیه مساعدتهای دیپلماسی بتای رسیدن به یک
راهحل سیاسی آغاز میگتدد (فتحی . 275:2362 ،در تعتیفی دیگت میتوان گفت که:
«گ)

ه)ت سازمان دادن و به کار گتفتن نیتوهای مسلّح بتای انجام مقصود است».

1- Mili tary tactic
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مبانی نظری
انواع جنگ
گ)

بت اساس معیارهای مختلف به چ)د قسم تقسیم میشود .با توگه به انضباب و تاکتیک می-

توان ،به گ)
گ)

های م)ظم (کالسیک و نام)ظم تقسیم نمود .بت اساس سطح گغتافیایی میتوان به

های دریایی ،هوایی و زمی)ی و بت اساس قلمتو ،به گ)

های داالی و اارگی تقسیم نمود.

با توگه به تیکید این مقاله بت تاکتیکهای نام)ظم ،در ادامه بهصورت مفصل به این موضوع پتدااته
شده است.
 -جنگ کالسیک یا منظم :گ)

کالسیک یا م)ظم گ)گی است که میان نیتوهای

مسلح یک کشور بهصورت آشکار در مقابل نیتوهای مسلح کشور متخاصم صورت
میگیتد .در گ)

کالسیک یک واقعیتی وگود دارد ،نیتوی نظامی که از تسلیحات،

تجهیزات و تک)ولوژی نظامی و ف)اوری پیشتفته با حجم بیشتت و سازماندهی و بکارگیتی
و هدایت مطلوبتت همتاه با ااالعات بیشتت بتاوردار باشد موفنتت و به کسب پیتوزی
نزدیکتت است.
 -جنگ نامنظم :1گ)

نام)ظم اصطالحی کلی است که بتای تشتیح عملیات از لحاظ

نظامی ،سیاسی و اقتصادی در م)طقه تحت ک)تتل دشمن و یا استفاده از م)ابع و ساک)ان
بومی بکار میرود و شامل سه بخش اصلی بتاندازی ،مقاومت چتیکی و نیتن

و فتار

بوده و معموالٌ به وسیله م)ابع اارگی پشتیبانی و هدایت میشود (کاظمی. 239:2262 ،
پا گ)

نام)ظم به ایف وسیع عملیاتهای نظامی و شبهنظامی گفتاه مایشاود کاه در

ستزمین دشمن ،تحت اشغال دشمن ،تحت ک)تتل دشمن یا یک ستزمین حساس و ویژه
بهم)ظور بهتهبتداری از آسیبپ یتیهای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،فته)گای دشامن باه
مورد اگتا گ ارده میشود و شامل رشته عملیاتهای ماتتبال چتیکای ،نیتنا

و فاتار،

بتاندازی ،اتابکاری ،میموریتهاای اقادام مساتقیم و ساایت عملیاتهاای نیماه آشاکار،

2- Irregular war
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مخفی میباشد (بیات . 2:2262 ،اما در گ)

نام)ظم ،االقیت ،ناوآوری ،ابتکاار عمال،

ش)اات دقین آسیبپ یتی های نیتوی مقابل و ضتبه زدن باه ایان نقااب باه شایوههای و
روشهای غیتقابل پیش بی)ی ،بادون اتکااء بات امکاناات و تجهیازات پیشاتفته اسات کاه
موگب موفقیت اتف استفاده ک))ده میگتدد.
اصول عملیاتی جنگهای نیابتی
بتای رسیدن به هدف و نتیجه باید از اصول ااصی پیتوی نمود .گ)

نیز از این قاعده مست )ی

نیست و دارای اصولی است که کارکتد آن اصول در هدایت و موفقیت عملیات گ)گی تیثیت
بسزایی دارد .امتوزه در ارتشهای نوین با بترسی نبتدهای گ شته و به کسب تجارب گتانبها و بت
اساس دکتتینهای نظامی ،اصول گ)
گانهای ،بتای گ)

را تدوین و بدان عمل میک))د .در کشور ما نیز اصول 3

تدوین شده است بت مب)ای این اصول و قواعد هشت سال دفاع مقدس

اتح ریزی ،هدایت و اگتا گتدید (پا از گ)
گ)

سپاه پاسداران اصولی را پیش)هاد نموده است

های نام)ظم نیز از این قواعد کلی و اصول مشخص پیتوی میک))د .لکن این گ)

ها با

توگه به ماهیت و فضای کلی و شیوههای اگتایی آن از اصول عملیاتی نیز بتاوردار میباش)د که با
اصول گ)

متفاوت است .این اصول عبارت)د از:

 -2اگت)اب از درگیتی قطعی با نیتوهای دولتی  -3تمتکز ستیع بتای اگتای عملیات رزمی و
پتاک)دگی و عدم تفتقه اودی بعد از عملیات رزمی  -2ااتالب با متدم بومی  -9حفظ ابتکار
عمل  -5رعایت اصل غافلگیتی  -7اگتای عملیاتهای تیایتی ،ای ایی و اقدامات فتیب)ده
بهع)وان عملیاتهای پداف)دی  -6استفاده از آتش گ)

افزارهای دوربتد بتای حمله به تیسیسات

لجستیکی ،فتودگاهها و( ...گزوه عملیات نام)ظم دانشکده علوم پایه گهادی 7 :2266 ،و  5و
(قتارگاه حمزه 29 :2266 ،ا . 3

تاکتیکهای نظامی داعش
بت اساس بترسیهای به عمل آمده از اتین مصاحبهها ،پتسشنامه و مشاهدات ،داعش در صح)ه
عملیات از تاکتیکهای نظامی و روانی ااصی استفاده میک)د .از آنجا که داعش یک گتوه
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چتیکی تتوریستی بوده و در مقابل یک کشور و ارتش م)ظم اقدام نموده است ،از تاکتیکهای
گ)

نام)ظم استفاده میک)د .داعش توانسته است با بهتهگیتی از سالحهایی مان)د (کالش،

مسلسلها ،موشک کاتیوشا ،ضد تانک ،انواع ضد هوایی و موشکاندازهای پیشتفته حتارتی و
موشک زمی)ی ،توپخانه  255م.م ،انواع اودروهای رزمی ،انواع مواد م)فجته (تی ان تی ،ات سی
 9و ااالعات آنالیز شده سالحهای کشتارگمعی و غیته (قتبانی زواره ،محمدحسین 2239:226 ،و
 226موفقیتهای قابل توگهی کسب میک)د .در ادامه بهاور مختصت به تشتیح هتیک از این
تاکتیکها پتدااته شده است:

تاکتیکهای نظامی ارزم
تاکتیک کمین

1

کمین تک یا هجومی است توأم با غافلگیتی از مواضع پ)هانی علیه یک هدف متحتک یا موقتاً
ثابت با حجم انبوه آتش .عملیات کمین یکی از عادیتتین شکل حمالت چتیکی است که از
روی ااالعات و اتح دقین پایهریزی شده است .این عملیات یگانهای کوچک را قادر میسازد
تا با استفاده از گ)

افزار و ساز و بتگ محدود ،یگانهای بزرگتت و مجهزتت را م)هدم و نابود

سازند .عملیات کمین با استفاده از غافلگیتی-حیلهگتی و شدت عمل علیه ستونهای کامیونی،
قطارهای محمول و واحدهای پیاده اتاحی و اگتا میگتدد .گتدنهها ،درههای ت)

در کوهستان

و دراتزارها ،کمینگاه اوبی هست)د .استفاده از نیتوی کافی و پت قدرت ،چتیکها را قادر
میسازد تا با شدت عمل و ستعت الزم نیتوهای دشمن را بهاور کامل م)هدم سازند (فتماندهی
آموزش. 32:2262 ،
م)ظور از اگتای کمین ،کاهش قدرت و توان رزمی و به ستوه در آوردن دشمن و همچ)ین
ایجاد رعب و وحشت و پایین آوردن روحیه گ)گجویی و در نهایت نابودی بخش از نیتوهای
دشمن است .کمین معموالً بهصورت شکلهای زیت میباشد.
 -2بت حسب زمان (با فتصت و بدون فتصت
1- Ambush operation
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 -3بت حسب موقعیت (بهع)وان م ال نقطهای ممکن است دارای یک کشتارگاه باشد و
م)طقهای دارای چ)د کشتارگاه .
 -2بت حسب آرایش (آرایش اطی ،اطی دواتفه s ،شکل U،L،Z ،شکل
 -9از نظت اگتا ع)کبوتی ،نزدیک ،انهدامی ،ای ایی (صمدی26:2267 ،
مهمتتین و اطتناکتتین تاکتیکهای داعش استفاده از کمین میباشد .عمدهتتین ضتباتی
هم که این گتوه توانسته است تاک)ون به گبهه مقاومت وارد ک)د ،همین کمینها میباشد .کمین
ااص گ)

های نام)ظم است و همین تاکتیک باع

شده است تا بین نیتوهای مقاومت وحشت

ایجاد شود .بهع)وان م ال داعش در تاریخ  39/6/33با اگتای این تاکتیک و با وارد کتدن حجم
آتش س)گین شامل (تانک ،تو

 2945 ،32نیم ،دوشکا ،تیتبار و تو اانه و گلوله مستقیم

توانست)د تعداد زیادی از افتاد مستقت در یک پایگاه را شهید و یا مجتوح نمای)د (فضل الهی،
 ، 2239و همچ)ین اگتای کمین در  7کیلومتتی اثتیا باع

بسته شدن گاده اصلی اثتیا به شیخ

هالل به مدت  9روز شد (حسی)ی . 2235 ،و یا در یک م ال دیگت در مسیت گاده سلیمیه به شیخ
هالل به بهانه اتاب شدن ماشین از نیتوهای در حال عبور دراواست کمک میکتدند .این در
حالی بود که افتادی در ارتفاعات به محض نگه داشتن اودرو به سمت آن تیتاندازی نموده و از
گبهه مقاومت تلفات بسیاری میگتفت)د .اک ت کمینهای داعش در بعدازظهتها اگتا میشود .در
مزرعهای در ااتاف شهت «سحن» تعداد  22نفت از داعشیها در پوشش چوپان به ه)گام غتوب
اورشید به پایگاه مقاومت حمله کتده و با به شهادت رساندن تمامی افتاد مستقت در پایگاه و قطع
ست آنان ،از م)طقه متواری میشدند و یا در کمین در ااتاف کتیبه تعدادی از چوپانان داعشی که با
پوشش مشغول چتاندن گوسف)دها بودند با گمعآوری ااالعات دقین از پادگان گیش (ارتش
سوریه در فتصتی مقتضی به این پادگان حمله نموده و تعدادی از ارتش سوریه را به شهادت
رساندند.
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تاکتیک تاخت و
تک هماه)

دستبرد1

شده توأم با غافلگیتی به همتاه حجم آتش انبوه از موضع متحتک علیه هدفهای

ثابت ،متحتک و حیاتی دشمن را عملیات تاات میگوی)د (صمدی. 27:2267 ،
دستبتد عملیاتی است با مقیاس کوچک که با نفوذ در قلمتو دشمن بهم)ظور کسب
ااالعات ،گمتاه کتدن ،به دست آوردن اشخاص و اشیاء معین و تختیب تیسیسات دشمن انجام
شده و ابن اتح عقبنشی)ی میگتدد( .همان 25 :اما م)ظور از اگتای تاات عبارت است از:
انهدام مواضع و تیسیسات نظامی و حیاتی ،انهدام تجهیزات ،آزاد و اسیت گتفتن ،تضعیف روحیه
پتس)ل دشمن و . ...این تاکتیک به دلیل حمایت نظامی و تجهیزاتی کشورهای حامی داعش یکی
از مهمتتین تاکتیکهای این گتوه میباشد که با استفاده از این تاکتیک داعش قادر بود تا همزمان
در چهار نقطه از زمین عملیات ک)د (حسی)ی . 2235 ،آنها در ه)گام الوع آفتاب با استفاده از
غافلگیتی نیتوهای مقاومت به علت فعالیت (نگهبانی و شبزندهداری (مصتف سیگار ،قلیان،
متعه با استفاده از این تاکتیک بیشتتین ضتبه را به پایگاههای در م)طقه حماه زدند (حسی)ی،
 . 2235در یک صبح زمستانی که هوا گتگومیش و بسیار ستد و بارانی و اوفانی بوده داعش با
بهتهگیتی از ماشینهای محمول (تو
م)طقه اثتیا باع

 ، 32دوشکا و دیگت سالحها با حمله به یک پایگاه در

سقوب پایگاه و شهادت  9نفت از افتاد پایگاه شدند .همچ)ین داعش با حمله

انتحاری به سهراه اثتیا باع

ایجاد رعب و وحشت و صتف تمام توان گبهه مقاومت به اود شده

بود .این در حالی بود که داعش با بهتهگیتی از این موقعیت با حمله به یک پایگاه که فاقد
استحکام قوی بود ،توانست آن پایگاه را به تصتف اود در آورد.

تاکتیک روانی
«گ)

2

روانی عبارت است از مجموع اقدامات یک کشور بهم)ظور اثتگ اری و نفوذ بت عقاید و

رفتار دولتها و متدم اارگی در گهت مطلوب (که با ابزارهایی غیت از ابزار نظامی ،سیاسی و
اقتصادی یع)ی تبلیغاتی انجام میشود».

1- Raid operation
2- Psychological operation
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به عبارت دیگت مقصود از این واژه مجموعه اقدامات یک دولت میباشد که بهم)ظور نفوذ و
تیثیتگ اری بت عقاید و رفتار دولتها و ملتها و تحتک و تتغیب آنان در گهت مطلوب صورت
میپ یتد .در این اقدامات از ابزارهایی غیت از ابزارهای نظامی و تیکید بت ابزارهای سیاسی و
اقتصادی و تبلیغاتی استفاده میشود (یزادن فام . 39:2263 ،بعضی از تاکتیکهای گ)

روانی که

در بحتان سوریه مورد استفاده گتوه داعش قتار گتفته است عبارت)د از:
 محک زدن :در این تاکتیک داعش بتای دریافت نظت گتوهی ااص یا حتی افتادگامعه اقدام به انتشار تصاویت هول)اکی از گ)ایتهای اود مینماید .بهع)وان م ال داعش
با انتشار تصاویتی چون گتدن زدن علویون ،ست بتیدن اتفداران بشار اسد ،زنده
سوزاندن البان اردنی و ...واک)شهای متدم نسبت به حضورشان در م)طقه را ارزیابی
نمودند .سقوب دیتالزور حاصل انتشار این تصاویت و ایجاد تتس و دلهته در میان متدم
بود.
 تحریف :یکی از رای،تتین شیوههای پوشش ابتی و مطبوعاتی تغییت متن پیام بهشیوههای مختلف از گمله تعدیل ،شاخ و بتگ دادن ،گ ب و ...میباشد .این تاکتیک
از سوی داعش ،بهاصوص از اتین حامیان م)طقهای و فتا م)طقهای و بهویژه استائیل
مورد استفاده قتار گتفته است .نمونههای استفاده داعش از آن تاکتیک عبارت)د از:
 -2تحتیف دستگیتی تعداد  222نفت از ایتانیان در اتداد  32از سوی داعش و اعالم
هویت آنان
 -3بزرگنمایی حضور شیعیان در گ)

و محور قتار دادن ایتان بتای آموزش آنان

 -2دامن زدن به فتقهگتایی
متیسفانه داعش بهاصوص رسانههای عتبی و غتبی با تحتیف اقدام ارتش سوریه
مب)ی بت ستکوب قیام شهت درعا با استفاده از تانک ،تو و هواپیما بیشتتین سود را بتدند
(حسی)ی. 2235 ،
 -ایجاد تفرقه :ایجاد تفتقه یکی از ش)ااتهتتین شیوه گ)

روانی میباشد که در آن

تالش میشود تا بین گامعه و مخالفان با متزب)دی و گ)اح ب)دهای که در اک تیت موارد
228
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کاذب میباشد مطالبی بهم)ظور کاهش قابلیتها و توان آنها پخش شود (شهبازی و
شهابی 229:2232 ،داعش توانست با استفاده از این تاکتیک ،متدم را از گتد رهبتان
اود دور سااته و با معتفی آنها بهع)وان حاکمان اوداواه و اائن به اسالم مشتوعیت
نظام سیاسی را با تتدید روبهرو سازد .استفاده از این تاکتیک در شهت تدمت سوریه باع
سقوب این شهت تاریخی شد.
 تخریب روحیه حریف :تختیب روحیه حتیف کاربتد نبتدهای فتمایشی علیهتوانم)دیها و روحیه دشمن است (لیستت . 26:3229 ،چ)ین عملیاتی از سوی داعش در
درگه اول در م)اان شهتی و س)ی نشین و گادههای م)تهی و م)اان ثتوتم)دتت بخصوص
در شمال شتق و شتق و م)اان هممتز با عتاق و تتکیه انجام شد .الزم به ذکت است که
 %62درصد متدم سوریه س)ی م هب میباش)د .داعش  96ساعت قبل از سقوب ادلب
بیان کتد که نماز گمعه در میدان متکزی شهت اوانده میشود .در نتیجه این تاکتیک
شهت با کمتتین مقاومت از سوی ارتش و گیش سقوب کتد؛ داعش همچ)ین بتای باال
بتدن روحیه نیتوهای اویش از هیچ تالشی بتای دور کتدن گ)ازه قتبانیان اود از
میدان نبتد فتوگ ار نمیک)د .از سوی دیگت بتای تختیب روحیه حتیف و ایجاد رعب و
وحشت در میان متدم ،با ورود به هت م)طقه ابتدا مخالفان اود را در مالء عام گتدن زده
و همزمان اقدام به انتشار آن در شبکه مجازی میک)د.
 عوامفریبی داعش در فضای مجازی :اتفداران داعش تالش میک)د تا با انتشارتصاویت و ویدئوهای وسوسهانگیز در فضای مجازی ،زندگی مفتحی را تحت حکومت
داعش تبلیغ ک))د .این کار یک راهبتد بازاریابی است .از سویی دیگت عوامفتیبی
مزدوران داعش به این اتم نمیشود تا گایی که حتی تصاویتی از شیت دادن به بچههای
در حال گتیه و همبازی شدن با کودکان را مزبحانه به تصویت میکش)د.
 مبلغان اینترنتی :بتای از زنان عضو داعش ،در فضای مجازی بهع)وان یک مبلغای)تتنتی در راستای گ ب هوادار و نیتو بتای این گتوه فعالیت میک))د .بتای م ال
«اقصی محمود» یکی از این زنان مبلغ داعش در ای)تتنت است که سعی میک)د تا یک
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ب شهت مطلوب تحت سیطته حکومت داعش نشان دهد .با این کار قصد دارد افکار
عمومی گهان را نسبت به داعش عوض ک)د (عابدی. 326:2235 ،

تاکتیک انتحاری

1

انجام عملیاتهای استشهادی روش و نوع دیگتی از گ)

نامتقارن است که در ادبیات مختلف و

در دیدگاههای متضاد با نامهای انتحاری و تتوریستی هم از آن یاد میشود .بهع)وان م ال عملیات
حمله به نیتوهای آمتیکایی و فتانسوی در لب)ان که م)جت به اتو آمتیکاییها از لب)ان گتدید ،از
دید آمتیکاییها یک حتکت و عملیات تتوریستی ،از دیدگاه ژاپ)یها عملیات انتحاری و در
دیدگاه گامعه مسلمانان و یا حزبا ...لب)ان یک عملیات استشهادی است .این عملیاتهای متهورانه
ممکن است ظاهتی کامالً نظامی و یا غیت نظامی داشته باشد؛ اما رعایت غافلگیتی در ه)گام عمل
و انهدام هدف بهاور کامل در ضتوریات انجام اینگونه عملیاتها است .چتا که این عملیات
عمدتاً در م)ااقی که دشمن دارای بتتتی کاملی است انجام میشود و در صورت عدم موفقیت و
یا تعلل ،نیتوهای عملک))ده را با مشکالتی روبتو اواهد کتد .عملیات استشهادی علیه تیسیسات،
تجهیزات ،ستون های پیاده و سواره و متاکز تجمع دشمن در اار و یا داال م)اان نظامی که در
ای)جا م)افع دشمن پتاک)ده است صورت میگیتد .این نوع عملیات گ)

نامتقارن ایف

گستتدهای را شامل میشود که از شیوهها و ابزارهای مختلفی بتای اگتا و ایجاد تیثیتات نامت)اسب
استفاده میشود (بیات . 92:2262 ،عملیاتهایی که معموالً با شیوههای ابتکاری و با هدف
استشهادی انجام میگیتد عبارت)د از:
 بمبگ اری در متاکز حساس از قبیل نیتوگاهها ،پاالیشگاهها ،متاکز تجاری ،مخابتاتی. مینگ اری و تختیب در گ رگاههای عبور اگباری م ل ت)گهها ،کانالها ،پلها وتونلها؛ و گادهها
استفاده از ک)ار گادهها یکی از تاکتیکهای داعش میباشد که توانسته است تاک)ون تلفات
س)گی)ی به گبهه مقاومت وارد ک)د بهع)وان نمونه در تاریخ  2239/23/5داعش توانست با
2- martyrdom or suicidal operation
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بهتهگیتی از این تاکتیک در مسیت گاده حلب  -اثتیا چهار نفت از نیتوهای بسیار قوی و گ)گ)ده
حزباهلل را به شهادت بتساند .داعش همچ)ین با استفاده از تلههای انفجاری در مسیت تدمت-
دیتالزور -مسیت حتکت اودروهای مقاومت و روسیه -توانست با انهدام یک نفتبت روسی،
تعدادی از نیتوهای مقاومت را به شهادت بتساند.
 اگتای عملیات انتحاری و زدن به سااتمانهای مهم ،ناوها ،کشتیهای بزرگ ،بهوسیلهوسایل و اودروهای کوچکتت (ماشین ،قاین ،پاراگالیدر ،هواپیماهای کوچک .

یکی از تاکتیکهای مورد استفاده داعش میباشد که تاک)ون توانسته است تلفات بسیار
س)گی)ی هم از نظامیان و هم غیتنظامیان بگیتد .بهع)وان م ال داعش ت)ها از این تاکتیک 57
مورد ت)ها در تدمت استفاده کتده است (حسی)ی . 2235 ،داعش همچ)ین در تاریخ  2235/23/32در
چهار راه اصلی شهت تدمت با استفاده از انتحاری چیزی در حدود  522نفت را یکجا شهید کتده است
الزم به ذکت است که داعش تاک)ون  6هزار مورد انتحاری انجام داده است.

تاکتیک ترور

1

تتور یکی از مسثتتتین سالح چتیکی است که بهم)ظور تختیب روحیه دشمن و محتوم سااتن او
از کمک افتاد بیاتف صورت میگیتد .عملیات تتور در م)طقه دشمن علیه افتاد و یا گتوههای
مختلف اگتا میگتدد .این اشخاص ممکن است شامل افتاد فامیل و اعضاء دولتی و نظامی،
میمورین پلیا ،اشخاص با نفوذ محلی مان)د مدیتان کاراانجات و تجار و یا حتی ستان دولتی ضد
سازمان چتیکی باش)د .عملیات تتور با وارد کتدن ضتبات ،دزدیدن اشخاص ،ناقص کتدن
عضوی از بدن ،قتل و آدمکشی و همچ)ین تولید حتین عمدی به اگتا گ ارده میشود .هدف
اصلی از اینگونه رفتارها اگبار افتاد به پ یتش اااعت از دستورات چتیک میباشد .عمل تتور
وقتی موفقیت آمیز اواهد بود که نیتوی دشمن با عملیات ضد تتور اهالی را تحت شک)جه و آزار
قتار دهد .در نتیجه این اقدام موگبات اشم و تحتیک متدم علیه نیتوی حکومتی و یا اشغالگتان
فتاهم میشود( .غفاری25:2266 ،

2- Terror operation
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تاکتیک نفوذ

1

نیتوهای نام)ظم با استفاده از غفلت و نقاب ضعف اتف مقابل ،تحت ع)اوین مختلف در
مواضع و پایگاههای نیتوی مقابل نفوذ میک))د .قبل از آنکه تیمهای عملیاتی نیتوهای نام)ظم اود
را آغاز ک))د ،گدیدتتین ااالعات در ااتیار آنان گ اشته شده و میموریتشان تشتیح میگتدد.
این تیمها با رعایت حداک ت ااتفاء از اتین هوا ،دریا و یا از راه زمین به م)اان مورد نظت نفوذ داده
میشوند .از اتف دیگت ه)گامیکه نیتوهای اودی در نتیجه عملیات آف)دی شکست اورده
باش)د ،ممکن است این نیتوها نقش نیتوهای عقب مانده را بازی نموده و نقشههای اود را اگتا
نمای)د.
نیتوهای چتیک تحت ع)اوین مختلف با عوامل نفوذی اود تماس بتقتار کتده و اتح
حمله به پایگاه و مواضع دشمن و تصتف آن را پایهریزی مینمای)د .پا از آن تاریخ و ساعت
دقین حمله به پایگاه را تعیین مینمای)د« .میتوان گفت که سقوب پایگاه از اتین نفوذ یکی از
عمدهتتین نقاب ضعف نیتوهای اودی محسوب میگتدد بهاوریکه در موارد بسیاری مشاهده
شده است که نفوذ ضد انقالب توانسته است پایگاههای عملیاتی محافظت شده را به سقوب
بکشاند»(قتارگاه حمزه. 2-62:2266 ،
یکی دیگت از تاکتیکهای داعش که بسیار کارساز و موفقیتآمیز بوده است استفاده از افتاد
نفوذی در بین متدم میباشد .بهع)وان م ال داعش با استفاده از دو نفت روحانی س)ی (مفتی در
روستای معبوگه ،ضمن ش)اسایی مخالفان  53نفت از آنان را ست بتید و  53نفت زن و بچه را به
اسارت و همچ)ین در  2239/23/32داعش پا از گمعآوری ااالعات کافی و دقین در اصوص
تعداد و مکان استقتار فتماندهی تیپ در شهت سحن با استفاده از عوامل نفوذی ،با یک دستگاه
ماشین انتحاری با ظتفیت تقتبی  3تا  2تن ،توانست عملیات گستتدهای را انجام دهد .در م ال
دیگتی داعش از چوپانان بومی م)طقه بهع)وان عوامل نفوذی و دیدهبان بهاوبی بهتهبتداری کتده
است .افتاد تواب که از گتوههای مسلح بتیدهاند و اود را تسلیم داعش کتدهاند نمونه دیگتی از
عوامل نفوذی است که بهع)وان گاسوس تمام ااالعات اود را در ااتیار داعش قتار داده و با این
2- infiltration operation
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اقدام ضتبه س)گی)ی به گبهه مقاومت وارد نمودهاند.

تاکتیک استفاده از مواد شیمیایی ،میکروبی

1

عوامل شیمیایی موادی هست)د گامد ،مایع یا گاز که بت اثت اواص شیمیایی اثتات متگآور
یا آسیبزای فتاوانی بت انسان ،حیوان و وسائل بهگا گ اشته و بهم)ظور ایجاد شتایال تاکتیکی در
نبتدها بکار گتفته میشوند.
 تاکتیک خرابکاری با مواد میکروبی :گزارشها حاکی از آن است که داعش درحمالت اود از عوامل شیمیایی همان)د گاز کلت ،فسفت ،سارین و حتی ااعون را استفاده
کتده است بتای م ال داعش در حمله به شهت کوبانی از گاز اتدل و در غواهی شتقی

از کلت استفاده کتد.
تاکتیک فریب
تاکتیک فتیب از دیگت تاکتیکهای است که داعش از آن بهاوبی بهته بتده است .بهع)وان م ال
داعش با استفاده از یک بادک)ک و ریسمان و یا قتص شبتاب در شب ضمن معطوف کتدن
حواس حتیف به اود ،اقدام به ش)اسایی محل آنان نموده و در فتصت م)اسب ضتبات گبتان-
ناپ یتی به گبهه مقاومت وارد نموده است (فضلالهی . 2239 ،همچ)ین با استفاده از عوارض زمین
و پوشش در گیاهی در مسیت گاده شیخ هالل به سمت حلب توانسته است تلفاتی از نیتوهای
مقاومت بگیتد (فضلالهی . 2239 ،تاکتیک گشتی رزمی با پوشیدن لباس دفاع وا)ی از دیگت
تاکتیک در فتیب داعش است .داعشیها در این تاکتیک به بهانه تعویض پایگاه وارد پایگاه شده
و ضتبات گبتانناپ یتی به گبهه مقاومت وارد نمودهاند (عباسی. 2235 ،
روش عدم آسیب زدن به مردم عادی :بهع)وان م ال داعش در بتابت ااالعات
بهدستآمده در مسیتهای گاده اصلی مان)د حمص به حلب حتی به یک مورد ماشین از حمل نقل

عمومی آسیب نزده است.

1- chemical and Biological by sabotage
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تاکتیک اجرای پدافند دورادور
داعش بهمحض درگیتی و محاصته قادر است با اگتای پداف)د دورادور و متحتک و اگتای اصول
تاکتیکی عقبروی با کمتتین تلفات از محاصته و م)طقه اار شود (حسی)ی. 2235 ،

تاکتیک نظم در جابهجایی
نیتوهای داعش با توگه به آموزش و اعتقادی گ)گیدن در ستون کشی ،عملیات شبانه و روزانه،
نظم ظاهتی و نکات ام)یتی بیسیم را به اوبی رعایت مینمای)د .حتی در یک مورد هم مشاهده
شده است که یک اسیت و یا کشته داعشی تکه کاغ ی متبوب به رمز و غیته را با اود به همتاه
داشته باشد (حسی)ی. 2235 ،

تاکتیک رعایت استتار و اختفاء
نیتوهای داعش با استفاده از آموزشهایی که دیده است و با رعایت دقین استتار و پوشش م)اسب
توانستهاند تلفاتی را از نیتوهای اودی بگیتند بهع)وانم ال یک داعشی پا از  5دقیقه تیتاندازی
مستمت در س)گت ،نیم ساعت ساکت بوده و حتکتی نمیک)د .نیتوهای اودی به ایال آنکه او متده
است به س)گت نزدیک شده اما متیسفانه فتد داعشی به ستعت از س)گت ست بتآورده و افتاد را به
رگبار میب)دد (حسی)ی. 2235 ،

روش استفاده از امکانات موجود
 استفاده از قرآن :یکی از اصوصیات اهل س)ت فتاگیتی و آموزش قتآن کتیممیباشد .داعش از این اصوصیت اهل س)ت به اوبی استفاده نموده است .بهاوریکه
بتای گ ب و آموزش گوانان سوری از آیات گهادی انگیزشی استفاده میکتدند.
شایان ذکت است که نیتوهای داعش پا از گ ب 92 ،روز از  65روز آموزشی اود را
به فتاگیتی آموزشهای عقیدتی میگ ران)د.
 استفاده از ترانس برق :تکتیتاندازهای داعش با االی کتدن محتویات داالتتانا بتق و مخفی شدن و رعایت استتار و ااتفاء در این محفظه ،اقدام به ش)اسایی و
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تتور فتماندهان و افتاد شااص میک))د ستدار تقوی ،در اواات سال  2232در عتاق با
این تاکتیک به شهادت رسید.

تاکتیک استفاده صحیح از زمین
استفاده صحیح از زمین عبارت است از ای)که یاک رزم)اده باا کساب شا)اات ااوبی از
زمین ،بتواند روی زمین اوب حتکت کتده ،اوب دشمن را ببی)د ،اوب باه سامت او تیتانادازی
ک)د و اوب اود را از دید دشمن در امان نگه دارد .داعش باا انتخااب م)طقاهای ااوب و دارای
ویژگیهای استتار ،ااتفاء و زاویه بیروح و همچ)ین تسلال بسیار اوب روی گاده اصلی در اثتیاا
توانست چهار روز ،راه ارتباای و پشتیبانی را مسدود نماید .بهاوریکه حتی هواپیما نیز قاادر نباود
هدف را مورد اصابت موشک قتار دهد.

تاکتیک استفاده از تونل
داعش بتای مقاومت در بتابت رزم)دگان (نیتوی وا)ی و ارتش با تجهیزات و امکانات نظامی و
همچ)ین در امان بودن از بمب باران هوایی از تاکتیک تونل استفاده نموده است .دشمن با استفاده
از این تاکتیک ،کمبود امکانات و نیتوی انسانی اود را گبتان و نیتوهای حتیف را غافلگیت نموده
است .داعش در بعضی از م)اان همچون نی)وا در محور گ)وبی شهت موصل و م)اان کتدنشین
سوریه ،تونلهای به اول بیش از  522متت با تعبیه  25تا  32اااق استتاحت ایجاد کتده است .در
واقع میتوان گفت که داعش با این تاکتیک ،گ)

را از روی زمین به زیت زمین انتقال داده است.

داعش و پشتیبانیهای نظامی
داعش ،گتوهی م)شعب از القاعده است که از م)ظت گتایشات عقیدتی و فکتی و همچ)ین گ)به
رفتاری ،رویکتد یکسانی با القاعده دارد .با این حال رفتار این گتوه تتوریستی در اول یک دهه
گ شته بهاصوص چ)د سال اایت نشان داده است که این گتوه در مقایسه با القاعده دارای افکاری
رادیکالتت و اعمالی اشونتآمیزتت میباشد .داعش با توگه به گدایی از القاعده و پیدایش
ااتالفاتی میان آن دو ،به مخوفتتین گتوه تتوریستی در م)طقه ااورمیانه بدل شده است
( . gerges, 2015:105اگت چه داعش در شکل ک)ونی آن محصول بحتان و گستتش
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ااتالفات و م)ازعههای م)طقهای بعد از سال  3222است ،اما ریشهها و روند قدرت گتفتن آن به
دوره پا از حکومت صدام در عتاق ،یع)ی از سال  3222به بعد بت میگتدد.
حمله آمتیکا به عتاق در سال  3222فتصت و فضای م)اسبی را بتای حضور و نقشآفتی)ی
گتوههای مسلح و تتوریستی مختلف از گمله گتوه القاعده در این کشور به وگود آورد .بت این
اساس در ابتدا ،گتوههای مسلح مختلفی بهاصوص در سالهای پا از  3229در عتاق ظهور کتد
که گ ب نیتو و تیمین م)ابع مالی بتای مقابله با نیتوهای نظامی آمتیکایی را بت عهده داشت)د؛ اما با
این حال اقدامات نظامی و ام)یتی مخالفان به تدری ،گستتش یافت .این نوع فعالیتهای نظامی و
اقدامات تتوریستی در پی ایجاد فت)ه م هبی و گ)

داالی عتاق پدید آمد .یکی از این گتوهها

القاعده عتاق بود که به تدری ،به اصلیتتین گتوه تتوریستی در عتاق تبدیل شده ،بهاوریکه
بیشتتین انفجارات و اقدامات تتوریستی در این کشور از سوی این گتوه صورت گتفت
( . katzman, 2008:10-11
با وگود اقدامات نظامی– ام)یتی نیتوهای آمتیکایی در عتاق و همچ)ین نارضایتی س)یها از
رویکتد اشونتآمیز گتوههای تتوریستی ،بحتان سوریه نقطه تحول در احیا و تشکیل دولت
اسالمی و افزایش نقشآفتی)ی القاعده شد .در اواات سال  3222گتوهای موسوم به گبههال)صته به
ستکتدگی ابومحمد الجوالنی تشکیل شد و اولی نکشید که توانم)دهای این گتوه تتوریستی با
توگه به حمایت گستتده بتای کشورهای م)طقه بهاور چشمگیتی افزایش یافت .بهاوریکه در
اول چ)د ماه به یکی از مهمتتین و قدرتم)دتتین گتوههای مسلح در سوریه تبدیل شد .این گتوه
همچ)ان به حمالت مسلحانه اود ادامه داد تا ای)که در  3آوریل  3222در یک پیام صوتی ابوبکت
البغدادی اعالم کتد که گبههال)صته امتداد دولت اسالمی عتاق است اما ابومحمد الجوالنی این
ایده ادغام را نپ یتفت و بیعت اود را با القاعده تحت رهبتی ایمن الظواهتی اعالم کتد .بهتدری،
ااتالفات بین این دو گتوه افزایش یافت بغدادی اواستار تمتکز فعالیتها به رهبتی اودش بود.
این ااتالفات باع

شد تا داعش اود را از القاعده گدا ک)د و القاعده نیز هتگونه وابستگی داعش

را به اود رد کتد .بت این اساس داعش بهع)وان گتوه رادیکالتت از القاعده بهصورت گدی در دو
حوزه عتاق و سوریه به فعالیت پتداات (اسدی. 323:2232 ،
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در واقع داعش نسل دوم القاعده در تتوریسم و افتاایگتی است که امتوزه مسلمانان و غیت
مسلمان را هدف حمالت تتوریستی قتار میدهد .یکی از گزارشهای ااالعاتی انگلیا که در
نشتیه تایمز این کشور به چا

رسیده است نشان میدهد که ابوبکت البغدادی اساساً باز تولید

سیاستهای آمتیکا در م)طقه بهویژه در سوریه و متتبال با سازمانهای گاسوسی این کشور است
(هوشی سادات. 222:2232 ،

راهکارهایی برای مقابله با تاکتیکهای داعش
 -2آموزش پداف)د دورادور و اقدامات تیمی)ی بهی)ه بهشتب حفظ تماس با دشمن در هت
شتایال
 -3افزایش قدرت گسمانی نیتوها با استفاده از راهپیمایی و کوهپیمایی در ابعاد حداقل
 35کیلومتت پیادهروی و صاعود باه ارتفاعاات بااالی  3522متات باا حمال  35تاا 22
کیلوگتم بار امکانات و تجهیزات و تغ یه
 -2افزایش تمتی)ات زندگی در شتایال سخت باهم)ظاور بااال باتدن قادرت مقاومات و
تسلیم نشدن در محاصته با پداف)د دورادور و رزم مستمت
 -9ارتقاء دانش تختیب و انفجاارات در کاشات و بتداشات اناواع مینهاای گدیاد و
ا) یساااازی و تلاااه گااا اری و بهتهگیاااتی از سااااات بمبهاااای دستسااااز و
سهلالوصول
 -5ارتقاء مهارت تیتاندازی در مسافتهای  222و  922متت حداقل با نمته  62و انهادام
اهداف و اگسام متحتک در سقف 62
 -7ارائه آماوزش ااود امادادی و دیگات امادادی در حاد مهاار ااونریزی و فایکا
شکستهها و آش)ایی دقین با کمکهای اولیه
 -6آموزش سالحهای میدانی داعش بهم)ظور بکارگیتی آنان در ه)گام گتفتن غ)یمت
و دستتسی به زاغه ها و انبار تسلیحاتی و مهمات متبواه توسال نیتوهای اودی
 -6آموزش ش)اات عمین و دقین از فتقه و گتیان تکفیتی
 -3انتقال تجتبه دفاع مقدس و گ)

های امتوزی
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 -22آموزش ش)اات مسلفهها و ابعاد گ)

روانی

 -22آموزش اصولی و کاربتدی رزم انفاتادی باه دانشاجویان باا تکیاه بات رزم نزدیاک
همتاه با کار عملی
 -23بتگسته نمودن نقاب ضعف داعش و انتشار شکستهای داعش
 -22آموزش اصاولی و کااربتدی تاک تیتانادازی باه دانشاجویان و راههاای مقابلاه باا
تکتیتانداز دشمن
 -29آموزش گ)

م)ظم و باال بتدن تحمل بتای کشیدن گ)

به سمت اوالنی شدن

 -11مدل مفهومی:
شایعه
تحتیف
تفتقه
تختیب روحیه

روانی

محک زدن
گ) نیابتی
علیه متدم و
دولت سوریه

تاکتیک
گ)گی داعش

کمین
تاات
اتابکاری

نظامی

تتور
فتیب
انتحاری
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دادههای آماری و تجزیهوتحلیل
 بررسی آماری ویژگیهای فردی جامعه -2از پتسششوندگان پژوهش در اواست شد کاه میازان تحصایالت ااود را در قالاب دو
سطح اصلی بتای پتسش مشخص ک))د .گدول  -2توزیع فتاوانی سطح تحصیالت گامعاه آمااری
را در قالب دو گزی)ه نشان میدهد
جدول  -1توزیع فراوانی سطح تحصیالت جامعه آماری

فراوانی

سطح تحصیالت

درصد

کارشناسی

11

5.76

کارشناسی ارشد

5

5.76

جمع

.2

12272

نمودار  -1مدرك تحصیلی

نتای ،نمودار  2نشان میدهد که مدرک تحصیلی مدافعان حتم  7645درصد کارش)اسی و 2345
درصد با مدرک کارش)اسی ارشد داشتهاند.
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توزیع جامعه آماری حضور در سوریه
از پتسششوندگان پژوهش اواسته شد تا تعداد حضاور ااود در گبهاه ساوریه مشاخص نمای)اد.
ضم)اً مدت حضور هت بار حداقل دو ماه میباشد.

نمودار  -2حضور در سوریه

نتای ،نمودار  3نشان میدهد که  5645در صد بتای اولین بار  3742در صد بتای دومین بار 2742
درصد هم بتای بار سوم و یا بیشتت در سوریه حضور داشتهاند.
بررسی آماری سؤاالت نظامی ارزم داعش

نمودار  -8انواع تاکتیکهای نظامی داعش بر حسب اولویت استفاده از آنها و شدت تأثیرشان
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نتای ،نمودار  -5نشان میدهد که  62درصد از مدافعان حتم و افتاد ابته نظامی گزی)ه تاکتیک
کمین نظامی  65درصد انتحاری 62 ،درصد استفاده صحیح از زمین 62 ،درصد تاات و  62درصد
پداف)د دورادور را از تاکتیکهای مسثت و اطتناک داعش اعالم کتدهاند.
بررسی آماری سؤاالت تاکتیکهای روانی داعش

نمودار  -6انواع تاکتیکهای روانی

نتای ،نمودار  7نشان میدهد که از دیدگاه مدافعین حتم و افتاد ابته ،داعش  32درصد از رعب و
وحشت استفاده کتده است .همچ)ین تاکتیک شایعه با  65درصد ،عوامفتیبی با  75درصد،
بزرگنمایی با  52درصد در بقیه تاکتیکها در اولویت بعدی قتار دارند.
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سساالت از نظت فتاوانی و درصد تاکتیک نظامی داعش در سوریه در یک نگاه

فراواني

رديف

درصد

سؤاالت

1

داعن به چه عنوان از تاكك ك كم ن چق ي اسكفاده كرده است؟!

11

%18

2

داعن به چه د زان از تاكك ك تاوت چق ي اسكفاده كرده است؟!

11

%08

3

داعن به چه د زان از تاكك ك نفوذ كرده است؟!

11

%16

1

داعن به چه د زان از تاكك ك انكحايي اسكفاده كرده است؟!

10

%06

6

داعن به چه د زان از تاكك ك تروي اسكفاده كرده است؟!

16

%11

1

داعن به چه د زان از تاكك ك سالح ش م ایي اسكفاده كرده است؟!

1

%2

0

داعن به چه د زان از تاكك ك تونل اسكفاده كرده است؟!

1

%3

1

داعن به چه د زان از تاكك ك اساكفاده حاح ا از زدا ن اساكفاده كارده

10

%06

است؟!
9

داعن به چه د زان از تاکتیک استفاده از امکاناات (ترانس برق) اساكفاده

1

%1

كرده است؟!
18

داعن به چه د زان از تاكك ك اسكفاده از زنان اسكفاده كرده است؟!

1

%1

11

داعن به چه د زان از تاكك ك نظم ظاهري اسكفاده كرده است؟!

16

%11

12

داعن به چه د زان از تاكك ك پ افن دويادوي اسكفاده كرده است؟!

11

%08

13

داعن به چه د زان از تاكك ك ع م آس ب زدن به داردم عاادي اساكفاده

3

%1

كرده است؟!
11

داعن به چه د زان از تاكك ك فریب اسكفاده كرده است؟!

16

%11

16

داعن به چه د زان از تاكك ك يعایت اسككاي و اسكفاده كرده است؟!

11

%16

جمع كل

 28نفر

%188
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سساالت تاکتیکهای روانی داعش از نظت فتاوانی و درصد در یک نگاه

فراواني

رديف

درصد

سؤاالت

1

داعن به چه د زان از تاكك ك شایعه اسكفاده كرده است؟!

10

%06

2

داعن به چه د زان از تاكك ك بزيگنمایي اسكفاده كرده است؟!

18

%68

3

داعن به چاه د ازان از تاكك اك يعاب و واسات اساكفاده كارده

11

%98

است؟!
1

داعن به چه د زان از تاكك ك دحك زدن اسكفاده كرده است؟!

3

%18

6

داعن به چه د زان از تاكك ك تفرقه اسكفاده كرده است؟!

1

%16

1

داعن به چه د زان از تاكك ك عوامفریبي دي فضاي دجازي اسكفاده

11

%16

كرده است؟

جمعبندی و نتیجهگیری
از مجموع مطالب ارائه شده در این پژوهش میتوان نتیجه گتفت که داعش یاک گاتوه چتیکای
تتوریستی بیرحم است کاه باتای بقااء در مقابال دولات متکازی ،ارتاش و دفااع وا)ای و گبهاه
مقاومت و همچ)ین راضی نگه داشتن اتفاداران و حامیاان امکانااتی و ااالعااتی ااود و آشا)ایی
کامل با م)طقه به علت بومی بودن ناگتیز به استفاده مجبور است از تاکتیکهای گ)

های نام)ظم

است .از اینرو داعش استفاده از تاکتیکهای نظامی و روانی را در ست لوحه کاار ااود قاتار داده
است .تاکتیکها نظامی مورد استفاده داعش بت مب)ای اولویت عبارت)د از :کمین ،انتحاری ،تااات،
استفاده صحیح از زمین ،تتور ،نفوذ مینگ اری ،گا ب نیاتوی گواناان ،گشاتی ش)اساایی ،تونال،
استفاده ابزاری از زنان و امکانات موگود و . ...تاکتیکهای روانی مورد استفاده داعاش بات مب)اای
اولویت نیز عبارت)د از :رعاب وحشات ،شاایعه ،عاوامفتیبی ،تفتقاه ،بزرگنماایی و . ...ایان گاتوه
تکفیتی توانسته است با استفاده به موقع از این تاکتیکهاا ب)اا باه شاتایال زماان و مکاان ،ضاتبات
س)گین و گبتانناپ یتی چه از نظت مالی و بخصوص نیتوی انسانی به کشاور ساوریه و کشاورهای
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حامی وارد نماید .از سویی دیگت داعش بتای اگتای این تاکتیکها و همچ)ین آموزش ،ااالعات،
سازماندهی ،تجهیزات نیازم)د یاری و همکاری و افستان کارکشته استائیل و افستان حزب بعا

و

دولتهاای باهوگاود آورناده آن مان)اد آمتیکاا و عتبساتان مایباشاد .از ایانرو شا)اات صاحیح
تاکتیکهای نظامی و روانی داعش و اقدام بتای ا) یسازی این تاکتیکها امتی ضاتوری و الزم
است.

پیشنهادها
با توگه به بترسی و گمعب)دی و تجزیهوتحلیل به عمل آمده بتای مقابله کارآمدتت با تاکتیکهاای
نظامی و روانی داعش بت اساس اصل ای)که دشمن با شاما همانگوناه میگ)گاد شاما هام م ال آن
بج)گید ،پیش)هادهای زیت ارائه میشود:
 -2اگتای کمین در عمن م)اان تحت اشغال داعش
 -3اگتای تاات در سحتگاهها و غتوب بخصوص در هوای بارانی
 -2کاشت مینهای ک)ار گادهای در مسیتهای اصالی و مواصاالتی داعاش باا رعایات
استتار و ااتفاء م)اسب
 -9اگتای عملیات آف)دی با رعایت اصل غافلگیتی و فتیب
 -5بزرگنمایی شکست داعش در رسانهها
از سویی دیگت از آنجا که دولتمتدان سوری با متدم ست کار داشته پیش)هاد میشود بتای کاهش و
یا کم کتدن نارضایتی در گامعه اقدامات زیت را انجام ده)د:
 -2باال بتدن سطح رفاه متدم :متدم سوریه از نظت رفاهی در وضع بسیار ناامطلوبی بسات
میبتند .دولت و دستگاههای اگتای باید در ایان زمی)اه فعالیتهاای شاایانی انجاام
ده)د.
 -3باال بتدن سطح سالمت گامعه :در کشور سوریه امکانات پزشکی و غیته بیشتت بتای
نظامیان میباشد و با کارتی که در ااتیار دارند بهصاورت رایگاان درماان صاورت
میپ یتد .این تفکت باید در کل گامعه نمود پیدا ک)د.
 -2باال بتدن سطح سواد گامعه
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 -9رعایت حقوق شهتوندی بتای تمام متدم سوریه .در این زمی)ه در حالی که قتیب به
پ) ،سال از گ)

میگ رد اما ه)وز متدم کاتد ش)اسا)امه ندارناد و ایان در حاالی

است که این متدم  %3درصد گمعیت سوریه را تشکیل میده)د.
 -5افزایش زیتسااتهای کشور (تتابتی ،مخابتات ،شبکه ماهواره و ارتبابگمعی
 -7ایجاد فضای فته)گی در گامعه م)اسب با م اهب موگود در سوریه
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منابع:
 -2اسدی ،علیاکبت ( 2232؛ ایزش داعش و بحتان ام)یتی در عتاق ،تهتان :متکز پژوهشهاای
مجلا شورای اسالمی.
 -3آرزومانیان ،راچیا و آکوپیان ،آرمی)ه ( 2239؛ داعش و گبهه ال)صته چگونه میگ)گ)د ،چا
اول ،تهتان موسسه مطالعات اندیشهسازان نور.
 -2بیات ،حسین (تیتماه  2262؛ اصول و قواعد رزم ،تهتان ،انتشارات دانشکده فتماندهی و ستاد
سپاه پاسداران ،چا اول.
 -9پتوژه شهید بتوگتدی «اتح کلی استتاتژی دوم»(اتداد  2266؛ قتارگاه حمزه سیدالشاهداء
(ع  ،ستاد استان اصفهان.
 -5حسی)ی پور ،سید نصتت ( 2235؛ تهتان ،دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری ،دانشکده تتبیت
گهادی.
 -7گفتی ام الیوت و رابتت رگی)الد ( 2266؛ فته)

اصطالحات سیاسی و استتاتژیک ،تتگمه

میتحسین رئیا زاده ،تهتان ،دفتت مطالعات سیاسی و بین المللی.
 -6دانشکده افستیعلوم پایه نظامی سپاه ( 2263؛ اصاول گ)ا

و کلیاات قواعاد اساسای رزم،

تهتان ،انتشارات دانشکده،
 -6دانشکده پیاده ( ، 2265چتیک و ضد چتیک ،تهتان ،فتماندهی آموزش نیتوی زمی)ی ساپاه
پاسداران ،ویژه دوره عالی پیاده ،بی تا
 -3سیفالهی ،رضاا (تیتمااه  2269؛ بترسای شایوهها و تاکتیکهاای نیاتوی زمی)ای آمتیکاا در
گ)

سلطه ،پایاننامه کارش)اسی ارشد ،دانشکده فتماندهی و ستاد سپاه پاسداران.

 -22سایت ای)تتنتی .http://www.ido.ir
 -22شااهبازی ،عزیزالااه و شااهابی ،روحاهلل ( 2232؛ کاااربتد شاایوههای تبلیغاای در رونااد اگااتای
عملیات روانی و نقش روحیه ملی کشور مورد هجوم در کارایی یا عدم کارایی آن ،تهاتان،
فصل)امه سیاسی بینالمللی.
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 -23صمدی ،محمدرضا (بهاار  2267؛ گ)ا

ناام)ظم ،چتیاک و ضاد چتیاک ،گازوه درسای

دانشکده افستی علوم پایه نظامی.
 -22عباسی ،محسن ( 2235؛ تهتان ،دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری ،دانشکده تتبیت گهادی.
 -29غفوری ،مجید (زمستان  2263؛ نقش و گایگااه الکتتونیاک در نبتدهاای اماتوزی ،نشاتیه
متآت ،اداره مخابتات و الکتتونیک ستاد مشتتک سپاه پاسداران ،سال هشتم ،شماره .56
 -25فضلاهللی ،ساعید ( 2235؛ تهاتان ،دانشاگاه افساتی و تتبیات پاساداری ،دانشاکده تتبیات
گهادی.
 -27فیتوزآبادی ،سید حسن (زمستان  2232؛ تکفیتهای داعش را بش)اسیم ،تهتان ،چاا دهام،
انتشارات دانشگاه دفاع ملی.
 -26فتحی ،امین ( 2362میالدی ؛ زبان اصلی فته)

و اصطالحات نظامی ،لب)ان ،بیتوت.

 -26قتبانی زواره ،محمدحسین (تابستان  2239؛ چتیک در گ)

پارتیزانی ،چا اول ،تهاتان،

انتشارات دافوس آگا.
 -23کاظمی ،محمدحسن ،شیخ عطار ،رضا (تابستان  2262؛ اتابکاری و ضد اتابکاری ،گزوه
درسی ،انتشارات تحقین و پژوهش علوم و ف)ون نیتوی زمی)ی سپاه پاسداران ،تهتان.
 -32ناصتی ،علیتضا (پاییز  2263؛ کمین و ضد کمین ،ستاد تدوین متون آموزشی ،تهتان.
 -32نخجوان ،احمد ( 2226؛ گ)

 ،چاپخانه فتدین و بتادر ،تهتان.

 -33هوشی سادات ،سید محمد ( 2232؛ داعش؛ میتاث سیاسای غتبای – عتبای ،تهاتان ،متکاز
پژوهشهای مجلا شورای اسالمی.
 -32محمدنژاد ،میتعلی ،نوروزی ،محمدتقی (بهار  2262؛ فته)

استتاتژی ،چا سوره ،ناشت

س)ا ،چا اول ،تهتان.
 -39یزدان فام ،محمود ( 2263؛ فتای)د اثتگ اری عملیات روانی ،فصل)امه عملیات روانی .2
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سرمایههای اجتماعی و معنوی دفاع مقدس
دکتر غالم عباس رحمانی ،1محسن هادی طحان ،2اعظم عالیشوندی ،3الهه صادقی

4

تاریخ دریافت2922/27/36 :
تاریخ پ یتش2922/23/22 :

چکیده
«ستمایه اگتماعی» بهع)وان یکی از مفاهیم کاربتدی و عمده در مکاتب گامعهش)اسی گدید؛ از عوامال اساسای نیال باه
اهداف اگتماعی نیز محسوب میشود .نوشتار پیش رو قصد دارد تا با مشاخص نماودن ع)اصات کمای و کیفای ساتمایه
اگتماعی در دوران دفاع مقدس ،به بترسی و تیثیت آن بت تداوم انقالب اسالمی ایتان بپتدازد .از ایانرو موضاوع عماده
این نوشتار چگونگی کارکتد ستمایه اگتماعی و مع)وی در دوران دفاع مقدس میباشد .فتض اصلی بت ایان اسات کاه
دفاع مقدس به تیسی از فته)

عاشورایی اسالم به تولید ساتمایه اگتمااعی و مع)اوی بااالیی پتدااتاه و بادین تتتیاب

موگبات مقاومت و بال)دگی گامعه اسالمی ایتان در بتابت تمام قدرتهای استکباری گهان را فتاهم نموده اسات .روش
به کار گتفته شده در این تحقین «توصیفی -تاریخی و تحلیلی» است؛ همچ)ین این نوشتار کوشیده اسات تاا باه کماک
روش تحقین اس)ادی ،ضمن مطالعه متون و آثار متبوب به دوران دفاع مقدس ،با اساتفاده از تک)یاک «سا)د پژوهای» باه
استختا و تحلیل مصادین پیتوی از فته)

عاشورای حسی)ی (ع و مفاهیم ماتتبال باا ساتمایه اگتمااعی و مسلفاههای

آن ،بپتدازد .در این تحقین مسلفههای سااتاری ،ش)ااتی و ارتباای ستمایه اگتماعی در زماان دفااع مقادس بهصاورت
گداگانه؛ ش)اسایی و مورد بترسی قتار گتفته اسات .در هماین راساتا مادلی از مهمتاتین مصاادین ساتمایه اگتمااعی و
مع)وی دفاع مقدس نیز ارائه شده است .محققان در پایان به این نتیجه رسیدهاند که دوران االیی دفاع مقدس ،با پیتوی
از مکتب حسی)ی (ع به تولید ،غ)ا بخشایدن و تقویات ساتمایه اگتمااعی –آن چ)اان کاه در اساالم موگاود میباشاد-
پتدااته و این ستمایهها موگب مقاومت و پیتوزی در زمان گ)

تحمیلی شده اسات .باه نظات میرساد احیاا و توساعه

انقالب اسالمی و همچ)ین بیداری ملل مسلمان دنیا در مسیت مبارزه با دشم)ان ،بادون رعایات مادل ما کور امکانپا یت
نمیباشد.
کلیدواژهها :دفاع مقدس ،مسلفههای سااتاری ،ش)ااتی و ارتباای ستمایه اگتماعی ،فته)

 -2دکتتی گامعه ش)اسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان.
 -3پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
 -2مدرس و پژوهشگت.
 -9مدرس و پژوهشگت.

عاشورا.
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مقدمه و بیان مسئله:
انقالب اسالمی ایتان باه رهباتی حضاتت اماام امی)ای (ره  ،توانسات یاارانی وفاادار و معتقاد باه
ارزشهای واالی حماسه حسی)ی (ع تتبیت نماید .تا بدان گا که با تیسای باه اهاداف سیدالشاهدا،
احیا این نهضت بزرگ در قتن معاصت میست شد؛ پا از پیتوزی انقاالب ،تجااوز عاتاق باه اااک
گمهوری اسالمی ایتان-که بتای ساقوب ایان انقاالب حسای)ی (ع بات ملات ماا تحمیال گتدیاد-
بهع)وان عاملی تیثیتگ ار ،بت تمام گ)بههای زندگی فته)گی ،سیاسی ،اگتماعی ،اقتصادی و م هبی
گامعهی ما و همچ)ین گامعه گهانی اثت گ اشت .تجتبیات یک گ)

 ،به ع)وان میتاثای بازرگ و

ملی با گوهت نظامی و ستمایه عظیمی بتای آن ملت به شمار میآید که میتواند گامعه را در مقابل
تهدیدات آی)ده و همچ)ین تدوام بقاء ،استقالل و ام)یت اود بیمه نماید .هتگونه بیتوگهی به ایان
میتاث عظیم و به این ستمایه ارزشم)د در حقیقت بیتوگهی به ثمته اون و ای ار و فداکاری یاک
ملت و یک نسل است( .حسی)ی و نیکتو 923:2263 ،مقاومت تحسینبتانگیز گواناان بتوم)اد ایان
ستزمین در بتابت استکبار گهانی ،صح)ههای بیبدیل و بینظیتی از شهادت و ای ار را الن کتد که
اگت به ضبال و ثبت و تفسیت و توزیع آن اهتمام نورزیم ،به فته)

و تاریخ متدم ایان ماتز و باوم،

گفایی گبتانناپ یت روا داشتهایم .الن این آثار اعجابآور و حیاتتانگیاز کاه ابان فتماایش آن
مقتدای سفت کتده ،بهگز در بتهه ای کوتاه از صدر اسالم همان)د ندارد ،حجت را بات همگاان تماام
کتده است( .الریجانی 235:2266 ،کارش)اسان و صاحبنظتان معتقدند که دفاع مقدس «پدیدهای
ک یتاالضالع» است .اما بتاستی مگات در ایان گ)ا

چاه نهفتاه اسات کاه بایاد آن را از م)ظتهاای

گوناگون و بت مب)ای فتضایهها و روشهاای متعادد نگتیسات؟ چاتا تاریخنگااران ،گامعهش)اساان،
اقتصاددانان ،روان ش)اساان ،سیاساتمداران و ...باه بترسای گ)ا

تحمیلای میپتدازناد؟ در نهایات

اینکه هزاران سسال دیگت در ارتباب با دفاع مقدس وگود دارد که نیاز باه پاژوهش گ)ا

هشات

ساله را الب میک)د .از اینرو بایسته است تا این موضوع ،با گساتتدگی ماورد مطالعاه و پاژوهش
قتار گتفته تا ضمن توگه به میهنپتستی و تقویت حا هویت گمعای ،ریشاهها و علال آن نمایاان
شود .با توگه به گ)بههای متعدد دوران دفاع مقادس ،بترسای ابعااد ساتمایه اگتمااعی و مع)اوی از
دیدگاه تاریخی -گامعه ش)ااتی آن دوران ماندگار ،مهمتتین هدف مقاله پیشرو است.
«ستمایه اگتماعی» بهع)وان یکی از کلیدیتتین مفاهیم علوم اگتماعی و تشکیلده)ده یکی از
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ب)یانهاای فته)گای گواماع ناوین در ک)اار ع)اصااتی مان)اد عقالنیات و حاکمیات قاانون ،در میااان
اندیشم)دان علوم اگتماعی ،گایگاه ویژهای به اود ااتصاص داده اسات .باه بیاان دیگات« ،ساتمایه
اگتماعی» بهع)وان گوهت و ب)یان گامعه نوین ،از اتین فتای)د ایجاد ارتبااب و اعتمااد در شابکههای
ارتباای ،مانع از ذرّه ای شدن گامعه ،از اودبیگانگی و رشد فزای)ده انحتافات اگتماعی گتدیاده و
از اتین ایجاد ارتباب در میان افتاد ،ک)شهای گمعی را تسهیل میک)د( .فصیحی 2:2267 ،با ایان
توصاایف هماااناور کااه مااا شااهدا و بس ایجیان دوران دفاااع مقاادس را پی اتوان واقع ای حضااتت
سیدالشهداء(ع دانسته و اعتقاد باه "بیماه شادن اساالم توساال ااون مطهات سیدالشاهداء" داریام،
معتقدیم که آن ستارگان راه حن و حقیقت نیز راه آن حضتت را اداماه داد و اساالم را زناده نگاه
داشتهاند؛ اما سسال اساسی ای)جاست که مهمتتین مصاادین ساتمایههای اگتمااعی و مع)اوی ایشاان
کدام)د که باع

الن اینچ)ین افتخارات و حماسههای گاودانی شده است؟

ضرورت و اهمیت پژوهش
دغدغه محقن ،مهمتتین عاملی است که او را به حل مسئلهای موردنظت میکشااند .از آنجاا کاه
ستمایه اگتماعی و مع)وی معیاری قوی بتای س)جش قادرت ناتم دیاتوز و اماتوز گامعاه تلقای
میشود ،محقن کوشیده است تا این موضوع را از دوران گ)ا

تحمیلای ماورد ک)کااش قاتار

دهد.
بدون شک ستمایه اگتماعی و قدرت نتم در واقعیتتین و نابتتین شکل آن ،در صح)ه-
های پیتوزی انقالب اسالمی ایتان تجلی پیدا کتده است .پیتوزی انقالب اسالمی و پایداری ملت
ایتان در هشت سال دفاع مقدس ،متهون ش)اات کامل اماام امی)ای (ره از تایثیتات مهام ایان
مسلفه تیثیتگ ار بوده که توانسته است با حسن استفاده از این ستمایه عظیم ،بت قدرت سخت نظام
حاکم غلبه نماید .همچ)ین از آنجا که داشتن باالتتین مقبولیت نظام ارزشی میان اعضای گامعه از
دیگت مسلفههای اساسی شکلگیتی قدرت نتم است .لزوم توگه به ستمایههای اگتماعی ضاتورتی
دو صد چ)دان پیدا مینماید .این در حالی است که به این ستمایههای اگتماعی در ایتان باا داشاتن
باالتتین ت)وع و پتاک)دگی گغتافیایی قومی و قبیلاهای ،در سا)د چشامانداز  2929و بتناماههای
توسعه پ) ،ساله کشور توگه ویژهای شده است (قدسی . 226:2232،از سوی دیگت ،لزوم بترسای
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ابعاد ستمایه اگتمااعی و مع)اوی دفااع مقادس ،میتواناد در ایجااد قادرت و کساب عازت و
استقالل کشور در بتابت زیادهاواهیهای نظام استکبار گهانی و در نتیجه تشکیل تمدن بازرگ
اسالمی نقش بسزایی ایفا نماید.

هدف اصلی:
ش)اسایی ع)اصت ستمایه اگتماعی و مع)وی مسثت بت موفقیتهای شگفتآور دوران دفاع مقدس

سؤال اساسی تحقیق
ع)اصت ستمایه اگتماعی و مع)وی مسثت بت موفقیتهای دفاع مقدس کدام)د؟

تعاریف واژهها و اصطالحات
دوران طالیی دفاع مقدس
گ)

صتفاً «تحمیل» وضعیتی بود که رژیم عتاق بت گمهوری اسالمی ایاتان تحمیال نماود .ایاتان

انقالبی نه ت)ها آمادگی الزم بتای شتوع و ورود به گ)

را داشت بلکه این مسیله نیز با هویت ملی

ایتان در تعارض بود .این در حالی است که مبانی دی)ی نظام گمهوری اسالمی ضمن تیکید قاعده
گهاد آن را صتفاً بت مب)ای دفاع پ یتفته و در قالب بح
«دفاع مقدس» بتای گ)

«گهااد دفااعی» مطاتح ماینمایاد .ع)اوان

تحمیلی نیز دقیقاً بت همین مب)ا انتخاب گتدیده است .از اینرو هات گوناه

تهاگم بتای نفا «تهاگم» محکوم میباشد( .ولی پور229:2266 ،
دین
«دین» مفهومی است که به ااات بتاوردار بودن از ع)اصات فکاتی ،رفتااری ،عااافی و اگتمااعی،
ه)وز بسیاری از متفکتان و اندیشم)دان به یک تعتیاف واحاد و قابال قباولی از آن دسات نیافتاه و
همیشه محققان این عتصه با یکدیگت ااتالف داشتهاند .در هت حاال ،مقصاود ماا از دیان در ای)جاا
اسالم بهع)وان مجموعهای از باورها ،عقاید ،ارزشها و قوانین اگتماعی ،عباادی و معاامالتی اسات
که از اتین وحی و نبوّت به بشت رسیده است( .فصیحی5:2267 ،
تاریخچه و تعاریف سرمایه اجتماعی
مفهوم ستمایهی اگتماعی مان)د دیگت مفاهیم گامعهش)ااتی ،مفهومی نسابتاً گدیادی اسات کاه در

245

سرمایههای اجتماعی و معنوی دفاع مقدس

ادبیات گامعهش)اسان نخستین ،بهصورت صتیح و روشن بدان پتدااته نشده است .اماا باا توگاه باه
کاربتدها ،مقاصد و تعاریف مختتعان این مفهوم ،میتوان پیشی)هی این مفهوم را بهاور ضام)ی در
آراء اندیشم)دان کالسیک گامعهش)اسی ،در ارتباب انسانها با همدیگت ردیابی نماود (ر.ک :فیلاد،
22:2267؛ پورتا 227:2269 ،؛ اتاحان این مفهوم بت عوامل قوامده)دهی رواباال متقابال انساانی،
نام ستمایهی اگتماعی نهادهاند( .اصغتی32:2232،
درباره سابقه بهکارگیتی مفهوم ستمایه اگتماعی ،استون و همکاران ( 22:2332معتقدند کاه
بتای اولین بار گور هوم)ز در کتاب «گتوه انسانی» در سال  2352میالدی باتای اولاین باار آن را
به کار گتفت .در صورتی که شارعپور ( ،2262ص  733بت این بااور اسات کاه ه)ایفن کاه یاک
اصالحگت اگتماعی بود؛ بتای اولین بار در سال  2327میالدی این مفهوم را معتفی کاتد .از ساویی
دیگت پوت)ام ( ،2335ص  22معتقد اسات کاه " گاین گااکوبز اولاین اندیشام)دی اسات کاه واژه
ستمایه اگتماعی را در مع)ای اایتش در کتاب «متگ و زنادگی شاهتهای بازرگ آمتیکاایی» در
سال  2372بهکار بتد".صتف نظت از ای)که واضع این مفهوم چه کسی بوده است ،افتادی در فتاگیت
شدن آن در سالهای اایت نقش داشتهاند؛ گیمز کلمن ،پیت بوردیو ،رابتت پوت)ام ،یورام بن پورات،
گلن لوری و ریچارد بتت از گمله این افتاد میباش)د .در این میان اما نظاتات بوردیاو و کلمان ،از
مسثتتتین آنها در این زمی)ه میباشد (حقیقتیان. 25:2265 ،
گیمز گاکوب در کتاب متگ و زندگی شهتهای بزرگ آمتیکاایی ،ساتمایهی اگتمااعی را
شبکههای اگتماعی فشتدهای میداند که در محدودههای قدیمی شهتی در ارتباب با حفظ نظافت،
عدم وگود گتم و گ)ایت ایابانی و دیگت تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زنادگی در مقایساه باا
عوامل نهادهای رسمی مان)د نیتوی حفاظتی پلایا و نیاتوی انتظاامی ،مساسولیت بیشاتتی از ااود
نشان میده)د (فیلد. 65:3222 ،
پیت بوردیو گامعهش)اس فتانسوی نیز نظتیهی بساال یافتاهای از ساتمایهی اگتمااعی را مطاتح
نموده و مورد ارزیابی قتار میدهد .از دیدگاه بوردیو ،ستمایه همزمان هم متباوب باه علام اقتصااد
است و هم مجموعهای از روابال مبت)ی بت قدرت که قلمتوهاا و تعاامالت اگتمااعی مختلفای را باه
وگود آورده و معموالً نامتتبال با علم اقتصاد تصور میشود (بوردیو. 296:2269 ،
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بوردیو ستمایه اگتمااعی را بهم اباه یکای از اناواع ساتمایه در ک)اار ساتمایه اقتصاادی ،فته)گای و
نمادین ،چ)ین تعتیف مینماید« :ستمایه اگتماعی ،گمع م)ابع واقعی و بالقوّهای است کاه از شابکه
بادوام از روابال کمابیش نهادی)ه شده آش)ایی و ش)اات متقابل حاصل میشاود؛ شابکهای کاه هات
یک از اعضا ،اود را از پشاتیبانی ساتمایه اگتمااعی بتااوردار میک)اد و آناان را مساتحن اعتباار
میسازد» (فصیحی. 75:2267 ،
م)ظور از ستمایه اگتماعی ،میزان ستمایه و م)ابعی است که افتاد و گتوهها از اتین پیوندهای
مستقیم و غیتمستقیم با یکدیگت (و نوع این ارتبااات میتوان)د به دست آورند (چلبی. 56:2256 ،
با توگه به تعاریف فوق میتوان گفت که هتیک از آنها به گ)بهای از ستمایه اگتماعی اشاره
میک)د .ستمایه اگتماعی بهع)وان م)بعی بتای تسهیل روابال میان افتاد تلقی میشود .این م)بع شامل
نهادها ،ه)جارها ،اعتماد ،آگاهی و بسیاری ماوارد دیگات اسات کاه ضامن حاکمیات بات رواباال و
تعامالت میان افتاد می تواند پیامدها و نتای ،مختلفی بت عملکتد آنها و گوامع داشته باشد .به عبارت
دیگت «ستمایه اگتماعی ،پتانسیل نهفته در روابال بین افتاد یک گامعه است که باع

و سبب ماسثت

اگتای امورات آن گامعه میگتدد» و االصهی همان موقعیتها و روابال موگود در گتوهب)ادیها
و شبکههای اگتماعی است (قتقانی. 66:2232 ،

تحقیقات پیشین:
-

کسانی ( 2263در تحقیقی به بترسی عوامل مسثت بت شکلگیتی ستمایه اگتماعی در بین
گوانان  26-33ساله شهت ایاالم ،پتدااتاه اسات .ایان تحقیان ،پیمایشای باوده و از ابازار
پتسش)امه استفاده نموده است .گامعه آماری ،گوانان  26-33ساله شهت ایاالم و گمعیات
نمونه  922نفتاست .روش انتخاب نموناه ،اوشاهای چ)دمتحلاهای اسات .یافتاههای باه
دست آمده در این نشان داده است کاه متغیتهاای مساتقل بجاز تحصایالت و اشاتغال باا
ستمایه اگتماعی رابطه مع)اداری دارند .در مجموع در این مقاله هفت فتضیه مورد تیییاد
قتار گتفته و دو فتضیه رد شده است.

-

ادری و همکاران ( 2232نیز در مقالهای به مطالعه عوامل مسثت بت شاکلگیتی ساتمایه
اگتماعی در بین زنان شهتی (مطالعه ماوردی :م)طقاه  2تهاتان پتدااتاه اسات .در ایان
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تحقین از نظتیات اوفه ،اش و پات)اام اساتفاده شاده اسات .روش تحقیان مطالعاه ما کور
پیمایشی بوده و دادهها با اساتفاده از پتسشا)امه باه روش نموناهگیتی چ)اد متحلاهای باه
دست آمده است .گامعه آماری سااک)ان ناواحی م)طقاه  2تهاتان هسات)د کاه باا فتماول
کوکتان تعداد  273نفت انتخاب شده و با حا ف پتسشا)امه بیپاساخ باه 252نفات رسایده
است .در این پژوهش ،ستمایه اگتماعی از  2متغیات آگااهی باه اماور عماومی ،اعتمااد و
مشارکت رسمی و غیت رسمی تشکیل شده اسات؛ ایان تحقیان از آزمونهاای پیتساون،
ک)دال  ،bاسپیتمن ،کای اسکوئت ،وی کتامت ،رگتسایون گهات تبیاین و تحلیال رواباال
بهته بتده است .نتای ،پژوهش نشان ده)ده آن است که تحصیالت بیشتتین همبستگی را
با ع)صت آگاهی و سپا به تتتیب با ع)اصت مشارکت و اعتماد داشته و همچ)این درآماد
نیز بیشتتین همبساتگی را باا مشاارکت و ساپا باا آگااهی و اماور اعتمااد دارد« .سان»
بیشتتین همبستگی را با اعتماد ،مشارکت و آگاهی دارد (قتقانی. 2232 ،
-

ناان پور و فیتوزآبادی ( 2265در تحقیقی با ع)وان «شکلگیتی ستمایه اگتماعی و فتا
تحلیل عوامل مسثت بت آن» به بترسی مفهاوم و نظتیاههای شاکلگیتی ساتمایه اگتمااعی
پتدااته و باا روش فاتا تحلیال ،تعادادی از پژوهشهاای انجاام شاده در ماورد ساتمایه
اگتماعی در ایتان را بترسی نموده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهاد متغیتهاای
سن ،تحصیالت ،تیهل ،شاغل بودن و درآمد به گز با ع)صت اعتماد با سایت ع)اصت ستمایه
اگتماااعی اعاام از آگاااهی و توگااه بااه امااور عمااومی ،اعتماااد ،مشااارکتهای رساامی و
غیترسمی ارتباب مستقیم دارد .این پژوهش همچ)ین به این نتیجه رسیده است که ماتدان
در آگاهی و توگه به امور عمومی و همچ)ین مشارکت رسمی نقاش بیشاتتی نسابت باه
زنان دارند و مشارکت غیترسمی زنان بیشتت بوده و در میزان اعتمااد تفااوتی میاان زن و
متد دیده نمیشود.

-

حسنپور درودگت ( 2232در تحقیقی باا ع)اوان «مطالعاه ساتمایه اگتمااعی در محاالت
تهتان  :یک تحلیل چ)د سطحی با توگه به کمبود مطالعات در زمی)ه بترسی عوامل مسثت
بت ساتمایه اگتمااعی افاتاد» باه بترسای ایان عوامال در ساه ساطح فاتدی ،ااانوادگی و
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محلهای ،پتدااته است .گامعه آماری مورد بترسی در ایان مطالعاه  952نفات از سااک)ان
 75-25ساله محالت تهاتان میباشا)د .محاالت بات اسااس ساه شااصاه میازان سااک)ین
مهاگت ،وضعیت اقتصادی و سواد زناان باه ساه دساته محاالت مسااعد ،کمتات مسااعد و
نامساعد تقسیم شدهاند .با توگه به سااتار سلسله متاتبی دادهها بتای تجزیهوتحلیل آنهاا
عالوه بت استفاده از همبستگیهای دو و چ)د متغیته ،به تحلیل سلسله متاتبای دادههاا نیاز
پتدااته شده است .نتای ،حاکی از این پژوهش نشان میدهد که از میان عوامل ماسثت بات
شکلگیتی ستمایه اگتماعی ،اوضاع اگتماعی و اقتصاادی بیشاتتین تایثیت را بات ساتمایه
اگتماعی افتاد دارد.
نعمت اللهی ( 2233در تحقیقی با ع)وان «بترسی عوامل مسثت بت ستمایه اگتماعی دانشجویان
دانشگاه افستی امام علی (ع » به س)جش ساتمایه اگتمااعی دانشاجویان دانشاگاه اماام علای (ع و
عوامل مسثت بت میزان آن پتدااته است .گامعه آماری پژوهش  622نفات و حجام نموناه بات اسااس
فتمول کوکتان  352نفت تعیین شده است .چارچوب نظاتی پاژوهش ،تتکیبای از نظتیاات گیادنز،
دورکیم و فوکویاما در مورد نقش دین در انسجام و ایجاد ستمایهگ اری افتاد میباشاد ،همچ)این
مایتز به نقش تعهدات فته)گی و تاریخی حاصل از دین در ایجاد ستمایه اگتماعی پتدااته اسات.
روش تحقیاان پیمااایش و بااا اسااتفاده از پتسشاا)امه محقاان سااااته و بااا روش نمونااهگیتی ابقااهای
نامت)اسب است .یافتههای تحقین نشان ده)ده آن است کاه ساتمایه اگتمااعی در میاان افاتاد ماورد
بترسی نسبتاً باال است .تعلقات تاریخی ،تعهدات فته)گی و میزان اعتقااد باه دیان از گملاه عوامال
مسثت در میزان انسجام ،اعتماد و مشاارکت اگتمااعی دانشاجویان میباشا)د .هتچاه میازان تعلقاات
تاریخی ،تعهدات فته)گی و اعتقادات دی)ای دانشاجویان افازایش یاباد ،باه نسابت ،میازان اعتمااد،
انسجام و مشارکت اگتماعی و در کل ستمایه اگتماعی دانشجویان نیز افزایش مییابد.

روش تحقیق:
بهاورکلی میتوان ابعاد مختلف مطالعه دوران دفاع مقدس را به شتح ذیل بیان نمود:
الف -بعد تاریخی:
تاریخ میکوشد اصل ماگتا را آناور که اتفاق افتاده روایت ک)د .در واقع این بُعد ،مهمتتین وگه
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در هت مطالعه رادادهای تاریخی است و از آنجا که گ)

تحمیلای ،واقعاهای تااریخی محساوب

میشود؛ هتگونه مطالعه درباره آن ،کامالً نیازم)د ااالعات تاریخی صحیح؛ مست)د و کافی است.
ب -بعد کالمی:
کالم علمی است که به دفاع عقالنی از گزارههای دی)ی میپتدازد.
 بعد گامعهش)ااتی:گامعهش)اسی در پی آن است که تیثیت نیتوی گامعه را که نیتویی مستقل از تک تک افتاد و اار
از ک)تتل هت یک از آنهاست ،بتک)شهای افتاد س)جیده و با اامی)ان قابل قباولی وقاایع اگتمااعی
آتی را پیشبی)ی نماید .به عبارت دیگت« ،گامعهش)اسی به دنبال یافتن قاعده کلی رفتار انسانهاسات
تا با کمک آن ،بتواند توانایی پیشبی)ی و ک)تتل وقایع اگتماعی را به دست آورده و با بهکارگیتی
تجتبه علمای باه کشاف رواباال میاان پدیادهها نایال شاود»(توسالی باه نقال از ساعیدی رضاوانی،
. 29:2263
روش مطالعه این تحقین بت اساس دید و روش گامعهش)اسی میباشد .فل ا از آنجا که گامعه-
ی مورد مطالعه باا اساتفاده از م)اابع تااریخی بترسای میشاود ،روش کاار « توصایفی -تااریخی و
تحلیلی» بوده و این مطالعه در حوزه مطالعات «گامعهش)اسی تاریخی و معاصت» قتار میگیتد.

روش جمعآوری اطالعات
در این تحقین از روش کتابخانهای استفاده شده است .در روش کتابخانهای حاضت ،تمتکز اصلی بت
کتاب ،اس)اد و آثار دوران دفاع مقدس ،از گمله وصیتنامه شهدای گ)

تحمیلی میباشد.

تجزیهوتحلیل مفاهیم و اطالعات
این پژوهش به کمک تک)یک س)د پژوهی به استختا و ساپا تجزیاهوتحلیل مفااهیم و مصاادین
پیتوی از فته)

عاشورای حسی)ی (ع در نزد رزم)دگان دوره دفاع مقدس پتدااته است.

مبانی و چهارچوب نظری
مفهوم گ)
(گ)

در آموزههای اعتقادی اسالم به م)زله عملیات اصامانهای کاه اماتوزه تحات ع)اوان

در دنیا متداول است ،نمیباشد .در فته)

اسالمی اینگونه گ)

ها دارای هایچ ارزشای

نیست ،آنچه در اساالم دارای ارزش اسات «گهااد فای سابیلا »...اسات .در قاتآن واژه «گهااد فای
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سبیل ا »...در مورد گ)

مقدس و واژه «سفک دماء» (اونتیزی در مورد گ)

کار رفته است .ب)ا بت آموزههای اعتقادی اسالم در گ)

یا گهااد ،باتاالف گ)

های نامشتوع باه
هاای معماولی،

هدف کشتار انسانها ،کشورگشایی ،غارت و چپاول نبوده ،بلکاه نجاات انساانها و ساعادت آناان
موردنظت میباشد قتآن کتیم در سوره بقته آیه  352ضمن تیکید بت دفاعی بودن گ)

میفتماید:

" لو ال دفع اللّه ال)ّاس بعضهم ببعض لّفسدت االرض«:...چ)انچه اداوند گتوهی از متدم را باا
گتوه دیگت دفع ن)ماید همانا زمین دچار فساد میگتدد"»...
فته)

ای ار و شهادت ،رشد باورهای دی)ی ،فضایل ااالقی ،مع)وی ،ااالص و اودبااوری

و ...از گمله آموزههایی هست)د که در زمان گ)

متجلی شده (رشید و رئاوفی نازاد 95:2263 ،و

بهع)وان مهمتتین ع)اصت تشکیل ده)ده ستمایه اگتمااعی و مع)اوی گبهاههای گ)ا

مطاتح باوده

است.
اما مهمتتین نظتیهپتدازان ستمایه اگتماعی کدام)د؟
بوردیو
«پیت بوردیو» به سه نوع ستمایه اعتقااد دارد« :ساتمایه اقتصاادی» ،کاه معماوالً بهصاورت دارایای و
پاانداز گلوهگت میشود« .ستمایه فته)گی» که بهصورت تحصیالت و تخصص گلاوه میک)اد و
«ستمایه اگتماعی» که در مجموع م)ابع بالقوه و بالفعلی است که در نتیجه دارا بودن شبکه با دوامی
از روابال کموبیش نهادی)ه شده از آش)اییهای متقابل بین افتاد پدید آمده اسات .در واقاع ساتمایه
اگتماعی م)افعی که شخص از مشارکتهای گتوهی به دست مایآورد (نقال از پاورتز. 2:2336 ،
بعالوه ای)که بوردیو با نگتش مارکسیستی به گامعه معتقد است کاه اشاکال مختلاف ساتمایه قابال
تعویض و تبدیل به یکدیگت میباش)د .وی اعتقاد دارد که ثتوت فقال زمانی که بهصاورت ساتمایه
نمادینافته)گی] درآید ،میتواند ایجاد قدرت نماید و ستمایه نمادین ت)ها زمانی میتواند تبدیل به
قدرت شود که بهصورت تعهدات اگتماعی و بهصورت ائتالفها و احتتامها درآید ،چ)ین ستمایه
نمادین مان)د پول ،در یک بازار گتدش میک)د؛ به عبارت دیگت ،مادارک رسامی هماان نقشای را
بتای مبادالت فته)گی انجام میده)د که پاول باتای اقتصااد ماادی انجاام میدهاد .یع)ای هات دو،
معیارهای یکسان ارزشی به وگود آورد و گتدش آزاد را امکانپ یت میسازند .یک نظام آموزشی
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که مدارک تییید شده (رسمی تولید میک)د ،تبدیل و تعویض ستمایه فته)گی به ستمایه اقتصادی
را تضمین مینماید (نقل از کالی)زو مکاوسکی 357:2363 ،بوردیو معتقد است کاه تماام نهادهاای
مهم گامعه در بااز تولیاد رواباال ابقااتی ک)اونی نقاش داشاته و آماوزشوپتورش در مشاتوعیت
بخشیدن به اینگونه روابال ،نقش مهمتتی ایفاء نماید؛ زیتا محتوای مطالب عتضه شاده اک اتاً ،در
راستای م)افع ابقات مسلال بت گامعه قتار میگیتند .ب)ابتاین افتاد با اندواتهای از ساتمایه فته)گای
فارغالتحصیل میشوند ،که اگت در بازار فته)گی موگود ،ارزشی داشته باشد ،به آنها اگاازه ورود
به مشاغل و محفلهای اگتماعی ااصی داده میشود (نقل از کالی)ز و مکاوسکی 355:2363 ،ایان
تغییتات گوناگون ستمایه به یکدیگت ،م)جت باه ایان میشاود کاه قشاتب)دی در اقتصااد فته)گای و
اقتصاد مادی بهاور متقابل ،بهصورت علت و معلول ،باه یکادیگت وابساته شاوند .باا ای)کاه اشاکال
متفاوت ستمایه قابل تعویض به یکدیگت میباش)د ،ولی یک تفاوت اساسی میاان مباادالت ساتمایه
اگتماعی با مبادالت ستمایه اقتصادی وگود دارد و آن عبارت از ایان اسات کاه مباادالت ساتمایه
اگتماعی از شفافیت و اامی)ان کمتتی بتاوردار هست)د .بادان مع)اا کاه الزاماات تعهادات ساتمایه
اگتماعی از نظت زمان بتگشت آنان و از نظت میزان بتگشت ،غیت مشخص است .فتد هتگاز مطمائن
نیست که اگت کاری بتای کسی انجام میدهد ،فاتد مقابال نیاز ،کااری کاه از هماان میازان ارزش
بتاوردار باشد ،بتای او انجام دهد (حقیقتیان. 32:2265 ،
از نظت پیت بوردیو ،ستمایه اگتماعی حاصل گماع م)اابع باالقوه و باالفعلی اسات کاه نتیجاهی
مالکیت شبکه بادوامی از روابال کمابیش نهادی)ه شده آش)ایی و ش)اات متقابل بین افتاد -یا به بیان
دیگت عضویت در گتوه -میباشاد .شابکهای کاه هتیاک از اعضاای ااود را از پشاتیبانی ساتمایه
گمعاای بتاااوردار میک)ااد و آنااان را مسااتحن اعتبااار میسااازد (بوردیااو . 93:2269 ،البتااه سااتمایة
اگتماعی مستلزم شتایطی بهمتاتب بیش از وگاود صاتف شابکه پیوندهاسات .در واقاع پیونادهای
شبکهای باید از نوع ااصی باش)د ،یع)ی م بت و مبت)ی بت اعتماد (اصغتی. 93:2232 ،
کلمن
کلمن ،ابتدا ستمایه اگتماعی را قدرت و توانایی متدم بتای بتقتاری ارتباب با یکدیگت مایدانسات
(کلمن 69:2332 ،اما سه سال بعد آن را بهع)وان شاکله سااتاری روابال میان فعاالن اگتماعی و را
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بت مب)ای کارکتدش تعتیف کتده و نوشت«:درست هماناور که ساتمایه فیزیکای باه تغییتاتای در
مواد مختلف بتای شکل دادن به ابزارهایی که کارشان تسهیل تولید اسات م)جات میشاود ،ساتمایه
انسانی نیز تغییتاتی در اشخاص (مهارتها و قابلیتهای اشخاص پدید میآورد بهاوریکاه آناان
را قادر سااته تا به شیوههای تازهای عمل ک))د .به هت حال ستمایه اگتماعی باع

تغییات در رواباال

میان اشخاص و تسهیل روابال بین آنها میشود» (کلمن . 52:2336 ،وی در آثاار ااود باه ساتمایه
اگتماعی از گ)به کاالهای عمومی نگاه میک)د و این بدان مع)ی است که این نوع ستمایه در رابطه
با ک)شهای هدفم)د در موقعیتی اساساً متفاوت با بیشتت اشکال دیگت ستمایه قاتار دارد (قتقاانی باه
نقل از امیتی و رحمانی. 227:2265 ،
پاتنام
پات)ام در بترسی ع)اصت ستمایه اگتماعی ،مشارکتهای مدنی را از اشکال ضتوری به شمار آورده
و معتقد است که هتچه این شبکهها در گامعهای متتاکمتت باش)د احتماال همکااری شاهتوندان در
گهت م)افع متقابل بیشتت شده و باع

افزایش هزی)ههای بالقوه عهدشک)ی در هت معاملاه مایشاود.

ه)جارهای قاوی ضامن تقویات معاملاه متقابال ارتبااب را تساهیل و گتیاان ااالعاات را در ماورد
قابلاعتماد بودن افتاد بهباود مایبخشاد .شابکههای مشاارکت مادنی تجسام موفقیات پیشای)یان در
همکاری است(پات)ام 336:2262،اما میتوان عالوه بات مشاارکتهای مادنی از ه)جارهاای معاملاه
متقابل و اعتماد نیز بهع)وان ع)اصت ذه)ی و ش)ااتی ستمایه اگتماعی نام بتد.
افه و فوش
ای)ان عالوه بت ع)اصتی که در تعتیف بوردیو ،کلمن و پات)ام از ساتمایه اگتمااعی وگاود دارد ،باه
آگاهی و توگه نیز ،اشاره داشته و آن را شامل مجموعه افکار ،عقاید و حساسیت نسبت به زنادگی
اگتماعی و سیاسی و توگه به هت چیزی (میدان)د که در وسیعتتین مع)اا باه اماور عماومی اااالق
میشود که متبوب به شکل بالقوه فتدی تمایل ضعیف نسبی در دنبال کاتدن موضاوعات مشاتتک
در رسانههای الکتتونیکی و چاپی بوده و پیششتب شا)ااتی ضاتوری و شاکل فعاالتت مسائولیت
مدنی است که باع

عالقهم)ادی و دلنگتانای میشاود و نقطاه مقابال آگااهی و توگاه وضاعیت

ش)ااتی چشمپوشی ،بیتفاوتی و شکلگیتی نگتش فتصتالبانه است( .افه و فوش232:3223 ،
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فرانسیس فوکویاما
فوکویاما ،از متفکتان معاصت ،م ل دورکیم و پارسونز ،ارزشها و ه)جارهای حاکم بات گاتوه را در
تعتیف ستمایه اگتماعی وارد نموده است وی ستمایه اگتماعی را اینگونه تعتیف نموده است:
سااتمایه اگتماااعی را بااه سااادگی میتااوان بااهع)وان وگااود مجموعااه معیّ)اای از ه)جارهااا یااا
ارزشهای غیترسمی تعتیف کتد که اعضای گتوهی که همکاری و تعاون میانشان مجااز اسات،
در آن سهیم هست)د .مشارکت در ارزشها و ه)جارها ،بهاودیاود باع

تولید ساتمایه اگتمااعی

نمیگتدد؛ چتاکه این ارزشها ممکن است ارزشهاای م)فای باشا)د؛ ب)اابتاین ،از نظات فوکویاماا،
ه)جارهایی که به همکاری م)تهی میگتدند و اموری همان)اد درساتکاری ،وفاای باه عهاد ،قابال
اعتماد بودن در انجام وظیفه و ام ال آن را بسال میده)د ،به ستمایه اگتماعی م)جت میشوند.
فوکویاما معتقد است که :ستمایه اگتماعی زیتمجموعه ستمایه انساانی نیسات؛ زیاتا ساتمایه
اگتماعی به گتوه ها تعلّن دارد و ناه افاتاد و ه)جارهاایی کاه شاالوده ساتمایه اگتمااعی را تشاکیل
میده)د! (فصیحی. 32:2267 ،
ب)ا بت تعتیف فوکویاما ،ستمایه اگتماعی بهع)وان م)بعی گهت«کا)ش گمعای»تلقای شاده کاه
عالوه بت آگاهی ،توگه یا دانشی است که نسبت به امور عمومی اگتماعی یا سیاسی باهدسات مای-
آید .به بیان دیگت یک آگاهی است که موگبات عالقهم)دی و دلنگتانی را فتاهم مایآورد .ایان
آگاهی شامل ه)جارهای اعتماد (اعتماد عمومی یا تعمیم یافته و اعتماد نهادی/مدنی  ،ه)جارها و یا
رفتارهای معامله متقابل که در درون شبکههای اگتماعی عمل میک))د و ع)اصت سااتاری شابکهها
و مشااارکتهای رساامی و غیترساامی میباشااد .نتااای ،سااتمایه اگتماااعی در داااال شاابکه شااامل
مجموعهای از ک)شهای گمعی در اشکال و اندازههای مختلف اسات (نااان پاور و فیتوزآباادی،
. 272:2265
عناصر کمی و کیفی سرمایه اجتماعی
وگود ع)اصت ستمایه اگتماعی در همه گوامع الزم اسات .ع)اصات ساتمایه اگتمااعی را باه کمای و
کیفی تقسیم نمودهاند:
ع)اصت مهم کیفی ستمایه اگتماعی شامل «اعتماد»و «آگاهی اگتماعی» و ع)اصت مهم کمّی آن
«میزان مشارکت» و «ارتبااات اگتمااعی» مایباشاد (فصایحی . 63:2263 ،بتاای صااحبنظتان و
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محققین این ع)اصت را به مسلفههای دیگتی نیز بسال دادهاند؛ که در ادامه به آن پتدااته شده است.
مؤلفههای ساختاری ،شناختی و ارتباطی سرمایه اجتماعی در اسالم اپیوندد سدرمایه
اجتماعی و معنوی
ستمایه اگتماعی را میتوان به سه مسلفه مشخص سااتاری ،ش)ااتی و ارتباای تقسیم نمود.
مسلفههای سااتاری ستمایه اگتماعی در اسالم به سه دسته والیت ،اانواده و اااوت تقسایم شاده
است .مسلفه ش)ااتی ستمایه اگتماعی اعتماد است .در اسالم دو دسته قوانین سلبی و ایجاابی باتای
تقویت اعتماد اگتماعی تعبیه شده است که هت کدام بهصورت مجزا دستهب)دی میشوند .مسلفههای
ارتباای ستمایه اگتماعی در اسالم به دو دسته عوامل ارتباب گمعی و ه)جاری ابقهب)دی میشوند.
این مسلفهها در اسالم نقش پترنگی دارد .میتوان گفت کاه اساالم باا اهمیات دادن باه همبساتگی
اگتماعی سعی کتده است تا با وضع قوانین و ایجاد ه)جارهایی این پدیده را تقویت نماید( .اقتباس
از کوهکن 26:2266 ،در این تحقین از میان همه ع)اصت و مسلفاههای ساتمایه اگتمااعی ،بیشاتتین
تیکید بت روی اعتمااد اگتمااعی ،آگااهی اگتمااعی (ع)اصات کمای یاا ساااتی و شا)ااتی ساتمایه
اگتماعی و میزان مشارکت و ارتبااات اگتماعی (ع)صت کیفی و مسلفههای ارتباای آن م)طبن باا
دوران االیی دفاع مقدس میباشد.
اعتماد اجتماعی
از گمله مسلفهها و ع)اصت مهم ستمایهی اگتماعی ،اعتماد اگتماعی است .اعتماد اگتماعی به مع)ای
این باور است که دیگتان با انجام ک)شی یا اگت)اب از آن ،به رفاه من یا دیگتان کمک و از آسیب
رساندن به من یا دیگتان پتهیز نمای)د؛ به عبارت دیگت اعتماد به مع)ای باور باه عملای اسات کاه از
دیگتان انتظار میرود (رحمانی و امیتی 65:2267 ،؛ این اعتماد در قالب اعتماد متدم به یکادیگت،
متدم به حکومت؛ به نهادهای اصلی گامعه ،اعتماد نهادهای م کور به یکدیگت و اعتماد حکومت و
این نهادها به متدم ،به وگود میآید.
عناصر اعتماد ساز
اعتماد اگتماعی در بستت ارزشهای ااالقی از گمله درستکاری ،صداقت ،وفای به عهد ،انصاف
و عاادالت شااکل میگیااتد .در واقااع اعتماااد حلقااهی واسااال میااان همکاااری متقاباال بااین افااتاد و
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سازمانهاست .چ)انکه پات)ام معتقد است بین اعتماد و همکااری متقابال ،همبساتگی م بات وگاود
دارد؛ یع)ی به میزان افزایش اعتماد در میان ک)شگتان اگتماعی ،همکاری و سهولت در ک)ش نیاز
افزایش مییابد .اعتماد ع)صت غیت ااتیاری و ناآگاهانه نیسات .بلکاه مساتلزم پیشبی)ای رفتاار یاک
بازیگت مستقل است که این پیشبی)ای در اگتماعاات ،بات اعتمااد صامیمانه و در گواماع بات اعتمااد
غیتشخصی و غیتمستقیم استوار میباشد (پات)ام 339:2263 ،به نقل از اصغتی. 67:2232 ،
به عقیده پات)ام ،اعتماد شخصی و صمیمانه ،که در مواگهات رودررو محدود میشود و با نوع
ااصی از ستمایهی اگتماعی در قلمتو اود متتبال است ،از اتین ه)جارهای معاملة متقابل متوازن
و عمومی ،به اعتماد تعمیم یافته یا اگتماعی تبادیل شاده و ساتمایة اگتمااعی تعمیمیافتاه در ساطح
گامعه را ایجاد میک)د .ه)جارها از اتین گامعهپ یتی و ک)تتل اگتماعی ،به افاتاد تلقاین و ت بیات
میشود .ه)جارهای معاملهی متقابل نسبت به شبکههای مشارکت مدنی ،ک)شهای متقابل و قاعاده
همگانی نظتیاه «بازیهاا» مهمتاتین عوامال ایجادک))ادهی اعتمادناد؛ زیاتا ماانع فتصاتالبیها و
ه)جارشک)ی افتاد گتدیده و با حل مشکالت عمل گمعی باع

ایجاد و اعتماد مایشاوند (هماان،

 335در واقع زندگی انسان ،بدون احساس اعتماد به اود ،آی)ده و گهان پیتامون ااود ،هماتاه باا
اضطتاب و کشمکش تحملناپ یتی است که ممکن است باع

از هم پاشیدگی فتد و نابودی وی

شود .اعتماد ،رشد انساان و شاکوفایی اساتعدادها و تواناییهاای او را تساهیل کاتده و رابطاة او باا
دیگتان و گهان را به رابطهای االق و شکوفا تبدیل میسازد تا فتد بتواند آرامش ،ام)یات ،آزادی
و استقالل را در ک)ار دیگتان و با دیگتان تجتبه ک)د ( . Putnam, 1993:80ب)ابتاین ،رشد اعتماد
اگتماعی در افتاد باع

احساس ام)یت ،آزادی استقالل و همبستگی اگتمااعی هتکادام از ااتفین

رابطه میگتدد .ب)ابتاین میتوان گفت که اعتماد زمانی شکل میگیتد که افتاد ،دربااره زنادگی و
بقای اویش ،یع)ی آی)ده و گهان پیتامونشان ،امید به اامی)ان داشته باش)د و بالعکا اعتماد باه هات
آنچه که باع

به اطت افتادن زندگی و بقای افتاد و یا تمامیت وگود مستقل آنها میشود را سلب

اواهد کتد( .قدیمی 25:2267 ،ب)ابتاین میتوان اعتماد و ستمایه اگتماعی را در ارتباب متقابال باا
هم دیگت قلمداد نمود؛ بدین صورت که در اعتماد ،ستمایه اگتماعی ظهور میک)د و بالعکا.
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مؤلفههای اجتماعی اعتماد
این مسلفهها در دو بخش کلی سلبی و ایجابی قابل ارائه هست)د .مسلفههای ایجابی موگب به وگاود
آمدن اعتماد و مسلفههای سلبی ،مانع از اضمحالل اعتماد در گامعه میشوند.
الف برخی از مهمترین مؤلفههای ایجابی عبارتند از:
 -2امانتداری :یکی از مهمتتین دستورات اسالم ،حفاظ اماناات اسات .مسالمانان بایاد در
حفظ امانات کوشا باش)د و در حد توان آنها را حفاظ نمای)اد .ایان امانات فقاال شاامل
اگ)اس و کاال نمیشاود .بلکاه مجاالا و همنشای)یها نیاز امانات محساوب مایگتدناد
(محمدی ریشهتی . 596:2266 ،بهع)وان م ال اتفاقاتی که در یک مجلا رخ میدهاد
و یا حتی گفتگوهایی که افتاد بهصورت اصوصی با یکدیگت انجام میده)د ،نیاز مای-
توان بهع)وان امانت قلمداد کتد .این مسیله موگب حفاظ ،اعتمااد میاان افاتاد حاضات در
گلسه میشود.
سفارش به عیبپوشی مسلمین نیز گزء این مسلفه محسوب میگاتدد .چاتا کاه بات
فتض ااالع به عیوب دیگت مسلمین ،الزم است افتاد از فاش نمودن آن اودداری کتده
و با حفظ آبتوی آنان ،اعتماد به صاحب عیب را از بین نبتند .اصوالً سافارش اساالم بات
عدم تجسا مسلمین بتای یافتن عیوب یکدیگت است .اموری که ماتدم ساعی در پ)هاان
کااتدن آنهااا دارنااد را نبایااد پیگیااتی و فاااش نمااود (اباابااایی 233:2272 ،و چ)انچااه
بهصورت اتفاقی کسی متوگه چ)ین عیوبی شد باید در کمال امانتداری ،آن را بپوشاند.
 -3وفای به عهد :قتآن کتیم بارها از مسلمانان اواسته است تا به عهد اود وفا نمای)د (قتآن
کتیم . 3:63 ،این توصایه از ایانرو اسات کاه نقاض عهاد در گامعاه اساالمی ،موگاب
کاهش اعتماد عمومی میگتدد .ب)ابتاین مسلمانان موظف هست)د که به عهد اود وفاادار
باش)د .شکساتن عهاد در اساالم دارای کفااره (مجاازات باوده و از بزرگتاتین گ)اهاان
محسوب میشود .با توگه به این مسائل ،زمانی که مسلمانی عهد میب)ادد ،ااتف مقابال
اامی)ان دارد که وی به قول اود وفا کتده و عهد اود را زیت پا نمیگا ارد (کاوهکن،
. 23:2266
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ب مؤلفههای سلبی
مسلفههای سلبی موگب میشود که اعتماد در گامعه اسالمی دچار ادشه شاود .ب)اابتاین اساالم باا
نهی از این مسلفهها ،به حفظ و استمتار اعتمااد در گامعاه اساالمی پتدااتاه اسات .بسایاری از ایان
مسلفههای سلبی در سوره حجتات آمده و از این م)ظت میتوان گفت که سوره حجاتات ،ساورهای
است که بسیار به ستمایه اگتماعی پتدااته است .بتای از این مسلفهها که در اساالم ماورد نهای و
مزمت و تحتیم قتار گتفتهاند عبارت)د از :تهمات ،دروغ ،کی)اهورزی ،نیتنا

و غاش باا مسالمین،

سخنچی)ی و نمامی ،غیبت از تحقیت ماتدم (محمادی ریشاهتی 335:2266 ،باه نقال از کاوهکن،
39:2266
آگاهی اجتماعی
مقصود از آگاهی ،علم و تحصیالت عالی نیست! چه بسا افتادی که عالم بوده اما آگاه نمیباشا)د،
حتی عوام نیز از آنها فهمیده تت و داناتتناد .مقصاود از آگااهی ،بیا)ش و بصایتت اسات .آگااهی،
اتدم)دی و درک درست مسائل با تعقل و روحیه علمی و انتقادی است .به بیاان دیگات ،آگااهی،
روح و گوهت علم و نتیجه آن است( .اسف)دیاری 26:2267 ،فلا ا آگااهی اگتمااعی از بصایتت و
بی)ش فتدی افتاد به وگود میآید.
مشارکت اجتماعی
یکی از لوازم بتنامهریزی در دنیای گدید ،توگه به مشارکت فعال و اثتبخش همهگانبة افتاد گامعه
در تمام ابعاد مختلف توسعه میباشد؛ به عبارت دیگت مشارکت فتآی)دی اسات کاه در بات گیتناده
انواع ک)شهای فتدی و گتوهی است که باهم)ظور داالات در تعیاین ستنوشات ااود و گامعاه و
تیثیتگ اردن بت تصمیمگیتی دربااره اماور عماومی اتفااق مایافتاد( .محسا)ی تبتیازی59:2267 ،
مشارکت و انگیزش اگتماعی میتواند در سطوح مختلف اتد ،میانی و کالن گامعه انجاام پا یتد.
همچ)این بتحسااب مالکهااای مختلااف ،دارای تقساایمب)دی گوناااگون میباشااد .اگاات چااه وگااود
مشارکت به لحاظ انتزاعی و نظتی بسیار مهم و اساسی است اما عملی کاتدن و باه اگاتا درآوردن
آن به سادگی امکانپ یت نیست .شاتایال اگتمااعی و سیاسای حااکم بات گامعاه ،ناوع دیاد و نگااه
مسئوالن و بتناماهریزان ،القیاات و روحیاات ماتدم ،تجتبیاات و واقعیاات گ شاته گامعاه و ...بات
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پ یتش یا عدم پ یتش یا نحوه اگتای مشارکت تیثیتگ ارناد .مشاارکت اگتمااعی در بات گیتناده
انواع مختلف ک)شهای فتدی و گتوهی بهم)ظور داالت در تعیین ستنوشت اود و گامعه و تایثیت
نهادن بت فتآی)دهای تصمیمگیتی درباره امور عمومی است.
مشارکت میتواند در دو سطح قابل اتح باشد:
الف بعد ذهنی مشارکت که همان تمایل به مشارکت اگتماعی است که در نتیجة اعتماد و سایت
عوامل زمی)هساز در افتاد ایجاد میشود.
ب بعد عینی و رفتاری مشارکت اگتماعی یا همان پیوند عی)ی افتاد کاه بهصاورت عضاویت،
نظارت ،اگتاء و تصمیمگیتی بتوز میک)د؛ ب)ابتاین با کمی تیمل در این تعتیف متوگاه میشاویم
که مشارکت اگتماعی ،همة ع)اصت ستمایة اگتماعی را در بت میگیتد .هات چ)اد در تحلیال بعاد از
ع)اصت ستمایة اگتماعی بتوز میک)د اما با کمی دقت و شکافتن اگزاء مقاوم مشاارکت اگتمااعی،
مالحظااه میشااود کااه مشااارکت اگتماااعی بااهع)ااوان یکاای از مسلفااههای سااتمایة اگتماااعی ساابب
شکلگیتی آن میشود( .موسوی35:2265 ،
ارتباطات اجتماعی
ارتبااات اگتماعی بهم اباه یکای از ع)اصات مهام ساتمایه اگتمااعی در بیشاتت تعتیفهاای ساتمایه
اگتماعی بهاور صتیح یا ضم)ی ذکت شده است .به اعتقاد فیلاد ،نقطاه متکازی در اندیشاه ساتمایه
اگتماعی دو کلمه « »relationshipsmatterیع)ی «موضوع ارتبااای» اسات؛ زیاتا افاتاد از اتیان
ایجاد شبکههای ارتباای با یکدیگت ،به راحتی میتوان)د بسیاری از کارهایی را انجام ده)اد کاه باه
ت)هایی قادر به انجام آنها نمیباش)د .در درون شبکههای ارتباای ،ارزشها و ه)جارهای مشاتتکی
در میان افتاد بسال و توسعه پیدا میک)د و در پی آن ،دیدگاه مشتتک ما با دیگتان بیشتت میشود و
در نتیجه ،ستمایه اگتماعی غ)یتت میشود( .فصیحی66:2267 ،

مصادیق سرمایه اجتماعی و معنوی دفاع مقدس
با توگه به مسلفههای م کور ،مهمتتین مصاادین ساتمایههای اگتمااعی و مع)اوی دفااع مقادس را
میتوان به شتح ذیل ارائه نمود:
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 -2آگاهی و پیروی از مکتب عاشورا :حماسه حسی)ی (ع بتای همیشاه در قلاب و ااااته
تاریخ گاودان مانده است .این حماسه مقدس همیشه گواناان و آزاد متدانای مجاهاد را باتای
مبارزه با یزیدان زمان تتبیت کتده است .پیتوی شهداء از حسین (ع با ریختاه شادن قطاتات
اون آنها آشکار و مسلم شده است .شهدائی که به عشن شهادت و با الگو قاتار دادن حساین
(ع  ،با شهادت و اهداء ااون ااود ااال بطاالن بات ساتم و ظاالمین کشایدند و باتای تحقان
آرمانهای اسالم ،از گان اود گ شت)د .امام امی)ی (ره در این اصوص فتمودند« :شما کاه
بتای اسالم به پا اواستهاید و گان و مال ن ار میک)ید ،در صف شهدای کتبال هستید ،چتا که
پیتو مکتب آنانید» .مکتب امام حسین (ع ستآغاز مباارزات تااریخی هماه آزادی اواهاان و
گوانمتدان شد .امتوز ستم)شی مبارزه هت شهیدی در گامعه اسالمی  ،حماساه اماام حساین (ع
میباشد.
«واسیلی توراگیف ،کارش)اس سیاسی نشتیه آسیا و آفتیقایی (رموز در کتابی که حااوی مقااالت
گمعی از متفکتان روسی پیتامون انقالب اسالمی ایتان است مینویسد :اعتقاد به دین الهی در کلیه
بتهههای انقالب اسالمی ایتان بهع)وان یک اصل بتتت مانع از ریشه دواندن اواستههای نفساانی در
تغییتات اگتماعی گامعه اسالمی میشود» (سایت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس .
زنده نگه داشتن یاد و نام و پیامهای عاشورا حتکت ساز و رهاییبخش است« .اگت ما پیام امام
حسین (ع را زنده نگه میداریم ،اگت نام امام حسین (ع را بزرگ میشماریم ،اگت این نهضات را
حادثه عظیم انسانی در اول تاریخ میدانیم و بتای آن ار مینهیم از اینرو است که یادآوری این
حادثه بزرگ به ما در حتکت کتدن و گلو رفتن بسیار کمک اواهد کتد»(.سایت الغدیت
پیااتوی از مکتااب عاشااورای حس ای)ی (ع بااا نهادی)ااه شاادن در سااااتار شاا)ااتی رزم)اادگان
گانبتکف اسالم ،بهع)وان زیتب)اییتتین مصداق ،مقدمه و موگبات شاکلگیتی ساایت مصاادین و
شبکه روابال و تعامالت اگتماعی -اسالمی ،را فتاهم نموده است.
-2بصیرت و اطاعت از والیت :بصیتت و اااعت از رهبتی باالتتین ستمایه اگتمااعی و
مع)وی دفاع مقدس و نظام مقدس گمهاوری اساالمی ایاتان اسات کاه میتواناد باهع)وان یکای از
اساسیتتین ع)صت ذاتی ستمایه فته)گی و مع)وی اسالم گامعاه را باه سامت تمادن گهاانی اساالم
ره)مون سازد.
263

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

شهداء انقالب اسالمی و بسیجیان مخلص دوران دفاع مقادس باه پیاتوی از فاتامین حضاتت اماام
امی)ی (ره – نایب بت حن امام عصت (ع - ،به گبهه شتافته و لحظهای باه وسوساههاای شایااین و
بوقهای تبلیغاتی دشم)ان قسم اورده انقالب ،گوش ندادند و یکدل و یک گان ،به پیمان اود باا
ااادای تعااالی مب)اای باات اااعاات از او و گانشاای)انش باات زمااین ،عماال کتدنااد .یکاای از مهاامتااتین
ویژگیهای رزم)دگان ما در دوران دفاع مقدس ،والیتپ یتی آنها بود .آنان دریافتاه بودناد کاه
والیت ،حیات ایبه است؛ حیاتی که ت)ها با درک و اااعت از والیت ،نصیب انسان میشود .قاتآن
کتیم در این اصوص میفتماید:
یا اَّیُّهَّا الَّّ ینَّ آمَّ)وُا استَّجیبوُاللَّّهِ وَّ لِلتَّّسوُلِ اِذا دَّعاکُم لِما یُحییکُم.
ای کسانی که ایمان آورده اید ،ندای دعوت ادا و رسولش را اگابت ک)ید ،زیتا شما را زنده
میک)د.
تفکت بسیجی بهع)وان تبلور اااعت صادقانه از مقام والیت در دوران دفاع مقدس با زیبااتتین
گلوهها و نمادها را آفتید .این تفکت و بصیتت بهویژه در شهتهای گ)

زده باع

شد تا زن و متد

و کودک و گوان ،مقاومتی اعجابانگیز و م الزدنی در سایه والیتفقیه از اود نشان ده)د .بهنظت
میرسد آنچه که حقیقتاً دشمن را درمانده و دچار حیتت و ستدرگمی کتد ،هماین تفکات بسایجی
بود( .الریجانی -277:2266 ،چهل اااته36:2266 ،
از میان هزارها صح)ه مقاومت حیتتانگیاز ،باه ااااتهای از شاهید حاا مهادی زینالادین
(فتمانده دالور لشکت  36علی بن ابیطالب(ع بس)ده میک)یم که گفت:
«در شهت هویزه یک پیتمتد ،دو پیتزن و دو پست بچه ده ساله ساکن بودند .از آنها پتسیدم که
چتا نتفتهاند؟ گفت)د :گوانهایمان با حسین علم الهدی رفته و ما هم ای)جا مانادهایام؛ ماناده ماا هام
دهنکجی به عتاقیهاست و هم دلگتمی بیشتت بتای بچهها...
در این ه)گام صدای گیپی بل)د شد؛ پیتمتد متا در اتاق مشتف به ایابان مخفی کتد .ستگتد
عتاقی پیاده شد و به پیتمتد گفت« :رئیا شما از این پا صدام اسات؛ ااماام] امی)ای را فتاماوش
ک)ید» .یکی از دو پست بچه گلو آمد و گفت« :بابام با حسین علمالهدی رفتاه باا شاما بج)گاد ،ایان
عکا امام را هم او به من داده است» .ستگتد عکا را گتفت و پاره کتد و گفت :اامام] امی)ای
را فتاموش ک)ید .آن کودک پارههای کاغ را گمع کتد و بوساید و تفای بهصاورت او اناداات.
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ستگتد گلوله ای به ست او شلیک کتد و شهید شد .پست دومی گلو آمد .چون شهادت او هم حتمی
بود ،از پ)جته باا رگبااری ساتگتد و هماتاهش را هاالک کاتدم؛ بالفاصاله دو پیاتزن و پیتماتد و
پستبچه را سوار گیپ عتاقی کتدم و از شهت دورشان نمودم»(.االشک)ان ،مجموعه ااااتات ،ص
65
گسستهای اگتماعی از موانع مهم بت ست راه پیشتفت و رسیدن به آرمانهای گامعه اساالمی
محسوب میگتدد .نقش اماام در فتآی)اد انقاالب و پاا از تیسایا نظاام ،باهع)اوان یاک محاور
همگتایی محسوب میشد .کشف الگوی رهبتی امام میتواند راهحل مسائل گاری و آی)ده باشاد.
گمهوری اسالمی در نزد امام عامل حفظ اسالم است ...ازاینرو حفظ نظام را از اوگاب واگباات
میداند«:اگت حفاظ اساالم گازء فتیضاههای بازرگ اسات و بزرگتاتین فتیضاه اسات ،بات هماه
ما...حفظ این گمهاوری اساالمی از اعظام فاتایض اسات»( .اماام امی)ای ،2256

 25باه نقال از

عیوضی 67:2232
ب)ا بت آنچه گفته شد والیت ،سلطه نیست ،بلکه متبی است .والیت چیزی از انسان نمیستاند،
بلکه همه چیز به انسان میدهاد .والیات ،انساان را تعتیاف مایک)اد و باه او حتّیّات و آزادگای و
صالبت می بخشد .والیت ،در واقع حن مداری است و گوی)دگان حن را هدایت میک)د .والیات،
پتتوی از حکومت ادا بت روی زمین است و در پتتو آن ،ادا مداری و عدالتاواهی تحقّن پیدا
میک)د .والیت ،روحیه ستیز با دشم)ان را در انسان میدمد و عازّت اگتمااعی و سیاسای کشاور را
تضمین میک)د .ماا بایاد درس اااعتپا یتی از قیاام والیات را از رزم)ادگان اساالم بیااموزیم تاا
دریابیم که چگونه والیت بهصورت گوهت مقاومت و ای ار در حماسه رزم)دگان ما دراشیده است.
(الریجانی293:2266 ،
ستدار شهید حا همّت در مورد والیت امام امی)ی (ره میگوید:
«گهل حاکم بت یک گامعه ،انسانها را به تباهی میکشد و حکومتهای ااغوت مکمل ایان
گهل)د و شاید قتن ها اول بکشد که انسانی از سالله پاکان زاییده شود و بتواند رهبتی یک گامعاه
ست در گم و ست در الک اود فتو بتده را در دست گیتد و امام ،تبلور ساالله اداماه ده)ادگان راه
امامت و شهامت و شهادت است .کالم او الهامبخش روح پتفتوح اسالم در سی)ه و وگود گ)دیاده
من بوده و هست»(حکایت ستخ -شهید همت .
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در ادامه به فتازهایی از وصیتنامه ستدار شهید محمدابتاهیم همت را که صفابخش گان است و از
مظاهت والیتپ یتی کامل این شهید بزرگ است آورده میشود:
«سالم بت روح ادا ،نجاتده)ده ما از عصت حاضت؛ عصات ظلام و ساتم ،عصات کفات و الحااد،
عصت مظلومیت اسالم و پیتوان واقعیاش .عزیزانم! اگت شبانهروز شکت گ ار ادا باشیم کاه نعمات
اسالم و امام را به ما ع)ایت فتموده ،باز کم است .آگاه باشیم که ستباز راستین و صادق این نعمات
شویم .اطت وسوسه های درونی و دنیا فتیبی را بش)اسیم و بت ح ر باشیم که صدق نیّات و الاوص
عمل ،ت)ها چارهساز ما است ...بایستی محتوای فتامین امام را درک و عمل ک)یم تاا بلکاه قادری از
تکلیف اود را در شکت گ اری به گا آورده باشیم .وصیت من به ماادرم و ااواهتان و باتادران و
اهل فامیل این است که بدانید اسالم ت)ها راه نجات و سعادت ماست؛ همیشه باه یااد اادا باشاید و
فتامین ادا را عمل ک)ید و از ته قلب پشتیبان و مقلّد امام باشید(».حکایت ستخ -شهید همت
ستدار شهید حا حسین اتازی نیز در مورد والیت امام امی)ی (ره میگوید:
«کاری به اال و اال بازیها نداشته باشید؛ ببی)ید امام چه میگوید ،مسایت اماام کادام اسات،
اگت قبول داریم که امام ولیفقیه هست)د که مسلماً هست)د ،پا ما باید باا او باشایم؛ هات چاه گفات،
همان را بپ یتیم؛ هت که را انتخاب کتد ،هماان را قباول ک)ایم .اگات نمای)ادهای را باتای م)طقاهای
بتگزید ،مطیع نمای)ده او باشیم .اگت کسی مساسولیتی دارد ،از بتکات ااون شاهدا دارد؛ از وگاود
نازنین امام دارد؛ ما درباره سیاست باید به او اقتدا ک)یم».
شهید آیتاهلل محالتی نیز در وصیت نامهاش عشن و عالقه اود را نسبت به امام اینگونه بیان
میک)د:
«از معظم له اامام] بخواهید بتای آمتزش من ،دعای مخصوص نماید .من در ایان عاالم باه او
عشن میورزیدم و امت او را امت ادا و رسول(صلیاهلل علیه وآله میدانستم .امید اسات ایشاان هام
بعد از این عالم در پیشگاه اداوند شفاعت ک)اد تاا ان شااء اهلل در آن دنیاا در ک)اار ایشاان باشام».
(رهیافتگان وصال ،ص  35-37به نقل از الریجانی299:2263 ،
 -3شهادتطلبی در جهت پایداری آرمانها :ویژگی پیتوی از والیت باع

تقویت

روحیه ای ار گان در راه آرمانهای بل)د اسالمی میشود .شهادتالبی و شاهیدپتوری از مهمتاتین
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ستمایههای دفاع مقدس میباشد که رزم)دگان اسالم با تمساک بادان از هتگوناه قادرت ماادی و
تجهیزات گ)گی دشمن تتسی به دل راه ندادند.
اداوند متعال میفتماید « :آنچه در روز تالقی دو گتوه باه شاما رساید ،باه اذن اادا باود تاا
مسم)ان را معلوم ک)د و آنان را که نفاق ورزیدند نیز بش)اساند .به آنها گفته شد بیایید و در راه ادا
بج)گید و یا دفاع ک)ید؛ گفت)د :اگت گ)

میدانستیم ،از شما پیتوی میکتدیم .آنان امتوز به کفات

از ایمان نزدیکتتند .با دهانهایشان چیزهایی میگوی)د که در قلبهایشان نیست و اادا باه آنچاه
کتمان میک))د ،آگاهتت است» (مجموع مقاالت ،ص . 56
از اینرو است که میتوان گفت شهید با شهادت اود ،فت)اههای م)اافقین و توائاههای شاوم
آنان را بت مال سااته و متدم را نسبت به عمان ایانتهاا و نقشاههای اائ)اناه آنهاا آگااه میساازد.
هماناور که امام حسین (ع به تخطئهی اباثتهای یزید و عمالش پتداات .موال اماام علای (ع
در یکی از اطابههای گهتبار اود میفتمای)د« :بار ادایا ای پتوردگار آسمان بت افتاشته! .اگات ماا
را بت دشم)ان پیتوز گتدانی از ستم و تجاوز دورمان دار و این بت حن اسات؛ و اگات دشام)ان بات ماا
پیتوز شدند ،شهادت را روزی امان فتما و از فت)ه بازمان بدار(»...همان
امام امی)ی (ره در این رابطه میفتمای)د« :این س)ت پاک اداوندی است که هت قطته اونی
که به زمین میریزد به هدر نخواهد رفت ،بلکاه هتچ)اد دور ،ثمات و نتیجاه ااود را میدهاد ،ایان
اونها که مایههای اصلی انقالبماان هسات)د ،بایاد نشاان ده)اده اصاالت راهماان باشا)د ،رساواگت
دشم)انمان و ویتان ک))ده کاخهای ظلم و ستم بیدادگتان و ااغوتیان گهان اواهد شد».
-4فرهنگسازی ایدئولوژیک :رزم)دگان دفاع مقدس با توانایی انتقال ارزشها باه هام
دیگت و افاتاد گامعاه و تتسایم ایادئولوژی مسالّال ،نقاش ماسثّتی در راساتای اماناتداری الهای و
شکلدهی به آگاهی عمومی بت مب)ای این امانت ،ایفا نمودهاند .همچ)ان که پیشتت گفته شد آگاهی
اگتماعی از ع)اصت کمی یا سااتی و ش)ااتی ستمایه اگتماعی محسوب میشود که اود میتواناد
زمی)هسااز ع)اصات ه)جااری و ارتبااای ساتمایه اگتمااعی شاود .شااید اغاتاق نباشاد اگات بگااوییم:
توانم)دی در گهت ه)جار سازی بتای تقویت مسلّفهها و شااصهای قدرت و ام)یت نتم حکومت
اسااالمی از سااتمایههای اگتماااعی و گتانبهااای دفاااع مقاادس اساات کااه امااتوزه باعا
گمهوری اسالمی شده است.
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"عواملی همچاون :اداره کشاور بات اسااس قاوانین و مقاترات مبت)ای بات شاتع ،اعتقااد و التازام باه
والیتفقیه بهویژه در نزد کارگزاران حکومت ،روا عمومی و اصوصی امت به معتوف و نهای از
م)کت ،تقویت ارزشهای فته)گی همان)د ای ار و گ شت و کمک به فقتا ،توسعة مظاهت و نمادهای
دی)ی و م هبی ،کارکتد صحیح نهادهای گامعهپ یتی (ااانواده ،مدرساه ،دانشاگاه ،مساجد و، ...
رعایت عدالت اسالمی نسبت به پیتوان سایت ادیان و فتق و م اهب و عدم آلودن ایمان به ظلام ،از
گمله ه)جارها و ارزشهای فته)گیاند که نقش بسیار مهمی در تقویت پایاههای ام)یات ناتم نظاام
گمهوری اسالمی ایتان دارند (کافی. 972:2263 ،
-8پرهیز از دنیاطلبی :یکی دیگت از مصادین ستمایه مع)وی و اگتماعی اسالم که در دفاع
مقدس نیز کامالً به چشم میاورد :ساده زیستی و عدم توگاه باه مظااهت لا ت دنیاایی باود .قاتآن
کتیم در اینباره میفتماید:
َّخشاونَّ
"قُل اِن کان آبا ُکُم واِاوانُکُم و اَّزواگُکُم وَّ عَّشیتتُکُم وَّ اَّماوالٌ اقتَّتَّفتُموهاا وتِجاارهٌ ت َّ
کَّسادَّها ومَّساکِنُ تَّتضَّونَّها اَّحَّبّ اِلَّیکُم مِ نَّ اللَّّه رَّسولِهِ وَّ گِهادٍ فی سَّبیلِهِ فَّتَّتبَّّصوا حَّتّی یَّیتِی اللَّّه بِیمتِه
وَّ اللَّّهُ الیَّهدی القَّومَّ الفاسِقین"(توبه39 ،
ای رسول! بگو ای متدم اگت شما پادران و پساتان و باتادران و زناان و اویشااوندان ااود و
اموالی را که گمع کتده و مالالتجارهای که از کسادی آن بیم دارید و م)ازلی که به آن دل ااوش
نموده اید ،بیش از ادا و رسول و گهاد در راه او دوست مایداریاد ،پاا م)تظات باشاید تاا قضاای
حتمی ادا گاری گتدد که اداوند قوم فاسن بدکار را هدایت نخواهد کتد.
شهید چمتان از متدان الهی بزرگ در مورد دنیا میگوید:
«اک)ون حیات آ نقدر در نظتم پست شده است که به ااات گان اود یا هستی همه دنیا حاضت
نیستیم حقی را زیت پا بگ ارم یا دانه ای را به زور از موری بستانم و یا در ادای کلمه حان ،از ماتگ
یا چیزی و یا کسی وحشت ک)م ،بلکه دست از گان شسته ،اود به پیشواز حوادث آمادهام و هماه
هسااتی اااود را االصااانه تقاادیم کااتدهام»(گمهااوری اسااالمی  72/3/37بااه نقاال از الریجااانی،
. 255:2266
شهید همّت در تعتیف دنیا اطاب به والدین اود میگوید:
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« پدر و مادر فتهم)د و مهتبان! واضح است که من هم چونان متدان عادی زندگی را دوسات دارم؛
دنیا چیزی نیست که انسان از آن رویگتدان باشد .وقتی که پیامبت صلیاهلل علیه وآله دنیا را کشتزار
ستای باقی میداند« :الدُّنیا مَّزرَّعةُ االاِتَّه» چگونه میشود من ،از این مزرعه پتبار بیزار گتدم .لکان
دل به دنیا بستن را نمیپس)دم ،اویشتن را به دنیا نمیآالیم ،اود را ستگتم این دنیای فانی و گ را
نمیسازم ،از گهان ابدی و از نعمتهای بیکتان «گ)ات عدن» غفلت نمیورزم و شخصیت حقیقی
اود را که مقام الیفة اللَّّه است ،به وراه فتاموشی نمیسپارم.
پدر و مادر من! من زندگی را دوست دارم ،ولی نه آنقدر کاه آلاودهاش شاوم و اویشاتن را
گم ک)م .علی وار زیستن و حسین وار شهید شدن را دوست دارم .الگوی یک مسمن ،از ب)د هوی و
هوس رستن است و من این الگو را نیز دوست دارم»(رهیافتگان وصال ،ص . 32
شهید حسین اتازی عالوه بت ای)که به مال دنیا بیاعت)ا بود ،هیچوقت باه مقاام و م)صاب هام
دلبستگی نداشت و میگفت« :مقام فایدهای ندارد ،من عالقهم)ادم کاه بایآالیش همیشاه در میاان
بسیجیها باشم و به درد دل آنها بتسم» ،به همین لحاظ اغلب شابهاا باه سا)گتها یاا اوابگاههاا
ستکشی میکتد .اصوالً حا حسین ،رزم)دهای متقی و اداتتس بود؛ هت چه میکتد بتای رضاای
ادا بود؛ هت لحظه آماده شهادت بود .بعد از عملیات ایبت که دستش قطاع شاده باود ،باه یکای از
همتزمان اود گفت« :ما در این دنیا هیچ کار عمدهای نداریم ،گز گهاد فی سبیل اللَّّه»( .اقتبااس از
الریجانی293-257 :2266 ،
-6کسب عزت و استقالل برای جامعه اسدالمی :از ساتمایههای مع)اوی و اگتمااعی
بتگسته دیگتی که شهدای انقالب اسالمی و بسیجیان اونینکفن گ)

تحمیلی عتاق علیه ایاتان

به ملت ارائه کتدهاند ،ایجاد حا استقاللالبی و تقویت روحیه بااور داشاتن ااود و تواناییهاای
ذاتی کشور در بتابت قدرتهای شیطانی است.
به قول شهید مطهتی« :نهضت ما توانست به متدم بگوید که شما اود یک مکتب و یک فکت
مستقل دارید؛ اود میتوانید بت روی پایه اود بایستید و ت)ها به اود اکتفا داشته باشید».
ثمته اون شهدا استقالل و حتیت از سلطه بیگانگان بت گامعه است« .الوع ساپید آزادی» در
ورای «شبهای اسارت و پایمتدی» رخ داد .آزادی از شتق و غتب گهاان و ایجااد مباارزه زمی)اه
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م)اسب بتای رشد و توسعه به آسانی به دست نیامد بلکه با گوانمتدی و تقادیم اونهاای پااک و
مطهت شهدا به وقوع پیوست .وقتی امام میفتمای)د که« :رهبت ما آن افل سایزده ساالهایسات کاه باا
نارنجک ،اود را زیت تانک دشمن انداات و آن را م)هدم نمود و اود نیز ،شتبت شهادت نوشید»
یع)ی شهداء اود را فدای آرمانهایشان کتده و از اینرو همه مدیون آنها هستیم .شاهید مصاطفی
چمتان در مورد رهبتی حضتت امام امی)ی (ره میگوید:
«این انقالب بزرگ و تاریخی را ابتمتدی رهبتی میک)د که در تاریخ بینظیات اسات .ایماان
به پاکی و تقوا و فداکاری و پایداری او را نظیتی نیست .اگت همه راهبتان انقالبی دنیاا را سات هام
بگ ارند ،از یک موی رهبت عالیقدر انقالب ما کمتت هست)د .ایان انقاالب صاورت گتفتاه اسات تاا
ریشههای است مار و استبداد و استعمار را بسوزاند؛ عدالت اگتماعی را تایمین ک)اد؛ فقات و گهال و
ظلم و فساد را از بین ببتد؛ ستمها و محتومیتها و ناراحتیها و بیعدالتیها را کاه قاتنهاا بات ایان
کشور سیطته داشته است ،نابود ک)د»(شهید چمتان :اااتات کتدستان ص . 25
-7استراتژی نوین دفاعی اسالمی :امتوزه استتاتژیهای دفااعی و تهااگمی بات اسااس
مبانی کالسیک و علوم نظامی تعتیف میشوند؛ اما در دفاع مقدس ،دنیا باا شاکلی از دفااع مواگاه
شد که نیتوی انسانی و ارادهی درونی او نقش اول را در دفاع ایفا نماود .ع)صات ایماان و عشان باه
ادای متعال ،امتوزه مقولهای است که در محافل علمی و نظاامی گهاان باهع)وان یاک اساتتاتژی
نوین مورد مطالعه قتار میگیتد( .الریجانی235:2266 ،
 «مصطفی کلهتی در دوران کودکی و بزرگساالی ،پتدهااوان عاشاورا باود .در کاودکیهمساالن اویش را در مدرسه گمع میکتد و از عاشورا بتای آنان میگفت و این تاریخ را یکبار
دیگت در گبههها زنده کتد با حماسهای اونین چونان عاشورا .او پتدهاوان عاشورا باود کاه ااود
پتده از حجابهای دنیوی بتداشت و به ستاپتده حقیقت پیوست .از کتبالییان بود و به آنان ملحن
شد» آموزههای او همه در مدرسه حقیقت و شهادت یع)ی در مکتب آقا اباعبداهلل (ع بود .اساتادی
گااز حس این (ع نداشاات و چااه اااوب شاااگتدی بااود (امی ات االشااکن ،یادنامااه فتمانااده گااتدان
سیدالشهداء ،شهید مصطفی کلهتی ص . 222
 -5وحدت و همبستگی اجتماعی ااخوت اسالمی  :از مهمتاتین پیامادهای ساتمایه
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اگتماعی ایجاد انسجام و همبستگی اگتماعی است".صتفنظت از اشکاالت یاد شده ،مفهوم ستمایه
اگتماعی توانسته است که روح تازه ای در کالبد مفاهیمی مان)د انسجام و وحدت گتوهای بدماد و
نشان دهد که علیتغم پیچیده شدن و عقالنی شدن فتای)دهای اگتماعی ،روابال شخصی و اگتماعی
ه)وز نقش بتگستهای در گامعه بازی میک))د( .حقیقتیان59 :2265 ،
به تصتیح قتآن کتیم مسم)ین در بتابت کفار شادید هسات)د اماا میاان ااود مهتبان)اد .ساتمایه
اگتماعی و رابطه میان آنها موگب میشود که دشم)ان و غیت عضوها را از میان اود اتد ک))د ،اما
با یکدیگت رابطه قوی داشته باش)د .به این دلیل ااوت اال عتضی نامیده شده است که افتاد در آن
بتابت هست)د و هیچ بتتتی و مزیتی به یکدیگت ندارند .به عالوه همه این افتاد ،به وسیله ااال ااولی
(امام به یکدیگت متصل و شیتازه این سازمان در وگود اماام نهفتاه اسات و اوسات کاه پیوساتگی
بتادران ایمانی را فتاهم میآورد .زیتا امام ،قاضی محساوب میشاود و ااتالفاات میاان ماسم)ین را
بتاتف کتده و عدالت را اگتا مینماید و اگازه نمیدهد ااتالفات میان اعضاء گستتده شود.
مسم)ین نسبت به یکدیگت وظایفی دارند که موگب نزدیکی هتچاه بیشاتت آنهاا باه یکادیگت
میشود مان)د ایتاواهی ،عیادت از متیض ،قتضالحس)ه ،امت باه معاتوف و نهای از م)کات ،یااری
ستمدیدگان ،احتتام و(...کوهکن65:2266 ،
رزم)دگان و سلحشوران این متز و بوم با تبعیت از فته)

عاشورا به الن یک هیجان ویاژه

تاریخی پتداات)د .فضای عاافی و احساسات دل کش که رن

و بوی حسین (ع میداد به ظهور

االقیتها و افتخارات بزرگ گ)گی م)جت شده و با گ شت زمان باه همبساتگی و انساجام ملای و
تداوم آن در اول سالهای دفاع مقدس مبدل گتدید .فته)ا
تحقن ارزشهای ناب دین محمدی (ص است .فته)

عاشاورا انساجام ده)اده و بسای ،و

عاشورا که بت اساس م)طان قاتآن و سایته

رسولاهلل و حضتت امیت (ع شاکل گتفتاه اسات باه تغییات حکومات ظالماناه و باه سامت تشاکیل
حکومت مستضاعفین و محاتومین میپاتدازد کاه در ایان راساتا دیگات از قادرت ساتمگتان و ابات
قدرتم)دان گهان تتسی بت گای نمیماند و زمی)ه ظهور حکومت گهانگستت آقا امام عصت (ارواح)ا
لمقدمه الفداه را فتاهم مینماید.
از بتکات بزرگ دیگت عاشورا ایجاد وحدت و انسجام در بین مسلمانان بود و به تبع آن دفاع
مقدس نیز به همبستگی و تحکیم وحدت در ساطح کشاور م)جات گتدیاد .چ)اان کاه اماام (ره در
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اصوص گ)

میفتمای)د« :هت روز ما در گ)

بهته گستهایم .ما انقالبمان را در گ)
گ)

ثابت نمودهایم؛ ما در گ)

صادر نمودهایم؛ ما مظلومیت اویش و ستم متجاوزان را در
پتده از چهتهی تزویت گهان اواران ک)ار زدیم؛ ماا در گ)ا

دوستان و دشم)انمان را ش)ااتیم؛ ما در گ)
گ) ا

بتکتای داشاتهایم کاه در هماهی صاح)هها از آن
،

ابهت دو ابتقدرت شتق و غتب را شکساتیم؛ ماا در

ریشااههای انقااالب پتبااار اسااالمیمان را محکاام کااتدیم؛ مااا در گ) ا

واندوستی را در نهاد یکایک متدممان بارور کتدیم؛ ما در گ)

حااا بااتادری و

به متدم گهان و اصوصاً متدم

م)طقه نشان دادیم که علیه تمامی قادرتها و ابتقادرتها ساالیان ساال میتاوان مباارزه کاتد؛ و از
همهی اینها مهمتت ،استمتار روح اسالم انقالبی ،در پتتو گ)

تحقن یافت» (صحیفه ناور،32 ،

ص . 39
-9مقابله با ظالم و متجاوز -حمایت از مظلوم :یکای از مظااهت ساتمایههای فته)گای
اگتماعی اسالم که اود را در دفاع مقدس نشان داد ظلمستیزی و مظلاوم ناوازی اسات .عادالت از
بزرگتتین آرمانهای اساالم اسات .رعایات عادالت ،یکای از مهمتاتین عهادی اسات کاه یاک
رزم)دهی مخلص حسی)ی (ع با ادای اود بسته است .مکتب روشان بخاش اساالم همیشاه باتای
گستتش عدالت و رسیدگی به حقوق «درماندگان» سفارش فتاوانی به پیتوان اود کتده اسات .در
این میان ،یکی از اهداف گهاد با دشمن ،مبارزه با استکبار و ستمایهداری میباشد .اماتوزه مکتاب
اقتصادی موسوم و موصول به ستمایهداری به دنبال سود و بهته شخصی از ثتوت و ستمایه اندوزی
است و به عبارت دیگت میتوان گفت که اقتصاد مدرن میکوشد تا انساان ،هتچاه میتواناد باتای
ستمایه و ثتوت اود تالش ک)د .در مقابل اما دین اسالم ضمن توصیه به تالش و فعالیت اقتصاادی
بتای امتار معاش و تیمین نیازهای مادی و در حد ضاتورت ،هماواره تاالش کاتده اسات تاا فقاتا،
یتیمان و در راه ماندگان بهدست فتاموشی سپتده نشوند .ستیز با ساتم و ساتمگتان باهویژه حاکماان
ستم و بتپایی عدل یکی از درسهای عاشورا در عتصه رفتار سیاسی است .عاشورا به ما میآماوزد
که انسان مسلمان نمیتواند در بتابت ستم و ستمگتان سکوت کتده و بیتفاوت بماند؛ اگت ساکوت
کتد در حکم همان ستمکار اسات .اماام حساین (ع در یاک ساخ)تانی در م)ازل «بیضاه» در بتابات
سپاهیان حتّ فتمودند:
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«ای متدم رسول ادا ( ص فتمود :اگت کسای حااکم ساتمگتی را ببی)اد کاه حاالل اادا را حاتام
میک)د ،عهد و پیمان الهی را میشک)د و با س)ت رسول ادا مخالف است و با ب)دگان ادا به ستم
و بیدادگتی رفتار میک)د ،پا با گفتار و کتدار در بتابتش نایستد بت اداست که این فتد را نیز با
همن حاکم ستمکار محشور ک)د»(تاریخ االمم والملوک ،ابتی 229 : 9 ،به نقل از مزی)انی .
روایات و احادی

بیشماری به ما رسیده است که به گهت گلوگیتی از اااله کاالم از بیاان

آنها اودداری میشود .امام امی)ی (ره معمار بزرگ انقالب نیز در این باره فتمودهاند که« :مسایت
اسالم بت شهادت در راه هدف است»؛ و یا در گایی دیگت اشاره میک))د که:
«ما بتای احقاق حقوق فقتا در گوامع بشتی تا آاتین قطته اون اود دفاع اواهیم کتد».
معظمله در گایی دیگت فتمودهاند که« :قتبانی شدن و قتباانی دادن در راه انقاالب و پیاتوزی
آن اگت)ابناپ یت است ،بهویژه انقالبی که بتای ادا ،دین ادا و بتای نجات مستضعفین و قطع امید
گان اواران است« .این از ااصایت حقاوق محاتومین اسات کاه ناه از ایان ابتقادرت و ناه از آن
ابتقدرت میتتس)د و از گ)

هم نمیتتس)د .شاما ایاال میک)یاد کاه اگات در زماان ساابن یاک

همچون گ)گی پیش میآمد وضع ایتان این نحو بود که متدم بایست)د .یکی از اصوصیات بازرگ
حکومت متدمی این است که اوف در دل شاان نیسات»(اماام امی)ای (ره  ، 276:2262 ،صاحیفه
نور. 27 ،
 -11معرفی فرهنگ مهدویت :معتفی حکومت گهانی مهدی (عا ،باه نساب گدیاد و
بلکه همه گهان از مسلفههای ارتباای ستمایه اگتماعی زمان گ)

بوده است .همة ساعی و تاالش

استکبار در این است که با تبلیغات گستتده ااود ،ماتدم را ساتگتم مادیاات و گلوههاای فتیب)اده
دنیااایی ک)ااد تااا از اودسااازی و پیشااتفت مع)ااوی غافاال نمایااد .از ایاانرو بااتای مباارزه بافته)ا
مهدویت ،از شگتدهای مختلفای اساتفاده میک)اد .یکای از آنهاا ،کمرنا
فته)

مهدویت است .دشمن ،عالوه بت کمرن

اصل این فته)

گلوه دادن این فته)ا

گلاوه دادن انتظاار و
 ،پاا را فتاتات گ اشاته و

را انکار میک)د.

ب)ا به فتموده رهبت معظم انقالب« :قدرتهای استکباری ،اواهان غفلت و اوابآلود بودن و
نیز عدم تحتک ملتها هست)د و چ)ین وضعیتی را بهشت اود میدان)اد؛ اماا انتظاار فات  ،موگاب
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میشود که انسان ،به وضع موگود قانع نبوده و بخواهد به وضعیتی بهتت و بتتت دست پیدا ک)د».
آنان در موقعیتهای مختلف سعی کتدهاند تا این فته)

را به فتاموشی بسپارند؛ بتای نمونه

در بسیاری از دایتهالمعارفهای معتوف دنیا که باید انصااف باه اات داده و حقااین را ب)ویسا)د،
متیسفانه درباره مسیله مهدویت بتعکا عمل شده و شدیداً آن را انکار کتدهاند.
در دایتهالمعااارف بتیتانیکااا و دایتهالمعااارف دیاان و ااااالق مااارگلی یااوت و همچ)ااین در
موسوعة المورد ،فته)

مهدویت را فته)گی سااتگی تلقای کتدهاناد .دلیال ایان امات نیاز بسایار

واضح است .دشم)ان شیعه می دان)د که مسیله مهدویت و اعتقاد به آن ،به اهداف آنها ضتبه زده و
تا زمانی که متدم ،به سالح مهدوی مجهز هست)د ،دشم)ان نمیتوان)د آنها را در ااتیار داشته باش)د
و بتنامههای اود را بین آنها پیااده ک))اد .دفااع مقادس ماا توانسات باه ااوبی فته)ا

انتظاار و

مهدویت را به گوش گهانیان بتساند و به آنها بفهماند که از عوامل مهم پیتوزی ملت ایتان مقابل
زورگویان عالم ،روحیه انتظار و فته)

مهدویت است؛ چتا که روحیة انتظار ،افتاد یک گامعه را

ظلمستیز میک)د .دلیل این مطلب ،نتای ،ک)فتانا تلآویو است که در دسامبت سال  2396م بتگزار
شد؛ و بتابت مسیلة مهدویت ،واک)ش نشان داد .همین مسیله باع

سااتن بازیهای کامپیوتتی مان)د

«یا مهدی» و نوشتن کتابهایی م ل « » Nextwarمیشود که در سطح وسیعی در اروپاا و آمتیکاا
پخش و م)تشت گتدید( .درویشی32:2266 ،
سایر عناصر کمی و کیفی سرمایه اجتماعی و معنوی دفاع مقدس
در این زمی)ه میتوان موارد بسیار زیادی از مسلفههای رفتااری -اگتمااعی اعتمااد سالبی و ایجاابی
رزم)دگان ،شهدا و بسیجیان مخلص را بتشمتد؛ که با پیتوی راستین از دین اسالم در ااول هشات
سال دفاع مقدس و بعد از آن توسال بازماندگان از قافلهی شهدا مورد توگاه و اهتماام قاتار گتفتاه
است .از این گمله میتوان به موارد زیت اشاره کتد:
الف-ایفای نقش در زمی)ة باورپ یتی ،مفهومسازی ،اندیشهورزی ،تبیاین الگوهاای فکاتی و
انسجامبخشی به نظامهای مع)ایی بهم)ظور ارتقای سطح دانش و معتفت عمومی؛
ب -بساای ،بااهع)ااوان نمااود عی)اای سااتمایه اگتماااعی و مع)ااوی دفاااع مقاادس ،نقشهااا و
توانم)دیهای بسی ،متیثت از ستمایههای اگتماعی و مع)وی شهدا ،گانبازان؛ آزادگاان و رزم)ادگان
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ارتشی و سپاهی و نیتوی مقاومت متدمی هشت سال گ)

تحمیلی است

 بسی ،بهاوبی از این توانم)دی بتاوردار است که به متدم بگوید چه موضاوعاتی مهام باهنظت میرس)د .ب)ابتاین ،می تواند با قدرت اق)اعی اود ،نظام عقیدتی را در گامعاه تعمیان و تحکایم
ک)د؛
 توانم)دی اندیشهپتدازی و الگوسازی ،به مع)ای تتوی ،اعتقادات و ایدههای مشتتک گامعهو ب)یادهای م هبی و عقیدتی موگود در نظام اعتقادی گامعه که از رهگ ر ساات و تولید ،انتقال و
توزیع و دریافت و مصتف دانش ،اندیشه و تفکّت صورت میپ یتد؛
 ارائااه اندیشااهای گ ا ّاب ،عمل ای ،کارآمااد و مجابک))ااده اتدهااا بااتای تبیااین عقایااد ودیدگاههای ملای و آگاهیبخشای باه ماتدم و مشاتوعیت دهای دربااره ایادههای مسالّال از اتیان
گهتدهی به تفکّت و اقدام اگتماعی؛ این اقدام میتواند با تحکیم ساااتارهای معتفتای و فته)گای
گامعه به ثبات و انسجام اگتماعی م)جت شود؛ نتیجاه ای)کاه ،بسای ،رساالت بسایار اطیاتی در امات
ااالعرسااانی بااه موقااع بااتای ایجاااد آمااادگی دائماای در گامعااه ،گلااب اعتماااد عمااومی بااه م)ااابع
ااالعرسانی داالی ،مقاومسازی فکتی متدم بتای کاهش اسارات گ)ا

ناتم ،ش)اساایی ماداوم

اهداف دشم)ان به گتوههای مختلف گامعه بهاصوص گوانان ،زنان و اقلیتهاای دی)ای و قاومی،
تقویت اعتماد متدم به ارزشهای فته)گی و ملی ،مه)دسی ام)یت ذه)ی و روانی متدم در رابطاه باا
ارزشها و ه)جارهای فته)گی گامعه ،تقویات مسائولیتپ یتی نسابت باه ستنوشات کشاور باتای
مقابلااه بااا گ)اا

نااتم دشاامن و تقویاات پایااههای ام)یاات نااتم نظااارت را باات عهااده دارد (ماااه

پیشانیان. 52:2232،
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مدل مفهومی :ا مدل مقاومت
مهمترین مصادیق سرمایه اجتماعی و معنوی دفاع مقدس

بصیتت و اااعت از والیت
کسب عزت و استقالل
مقاومت و پیتوزی
رزم)دگان اسالم
در بتابت استکبار
گهانی

وحدت و همبستگی اگتماعی
فته)

سازی ایدئولوژیک

شهادتالبی و شهیدپتوری
مقابله با ظالم و متجاوز
معتفی فته)

آگاهی و پیتوی از
مکتب عاشورای حسی)ی (ع

مهدویت(ع،

پتهیز از دنیاالبی
استتاتژی نوین دفاعی

نتیجهگیری
این مطالعه با هدف بترسی وگود و چگونگی انواع ع)اصت یا مسلفههای ستمایه اگتماعی و مع)اوی
دفاع مقدس انجام گتفته است .ضمن بیاان ضاتورت و اهمیات بترسای؛ ابتادا تعااریفی از ساتمایه
اگتماعی ارائه گتدیده و با ذکت مهمتاتین نظتیاههای متباوب باه ساتمایه اگتمااعی مادل مفهاومی
تحقین ارایه شده است.
در متحله بعد با توگه باه مادل ما کور و بترسای موضاوع در دوران االیای دفااع مقادس؛
مصادیقی از مسلفههای ستمایه اگتماعی و مع)اوی آن م ال :پیاتوی از مکتاب عاشاورا؛ بصایتت و
اااعت از والیت؛ شاهادتالبی در گهات پایاداری آرمانهاا؛ پتهیاز از دنیااالبی؛ فته)

ساازی

ایدئولوژیک؛ کسب عزت و استقالل بتای گامعه اسالمی؛ استتاتژی نوین دفاعی اسالمی؛ وحادت
و همبستگی اگتماعی؛ و مقابله با ظالم و متجاوز -حمایت از مظلاوم؛ و معتفای فته)ا
276

مهادویت

سرمایههای اجتماعی و معنوی دفاع مقدس

بهع)وان مهمتتین ستمایههای اگتماعی و مع)وی دفاع مقدس معتفی و توضیح داده شدهاند.
باادین تتتیااب میتااوان اذعااان نمااود کااه سااتمایههای باازرگ دفاااع مقاادس از اتفاای باعا
همبستگی داالی و مقاومت و ای ار گان و مال و کسب پیتوزی در ایام گ)ا

تحمیلای شاده و از

سوی دیگت ضمن رشد و تقویت عزت و اقتدار نظام گمهوری اسالمی ایاتان در بتابات قادرتهای
بزرگ شیطانی گهان ،میتواناد باهع)وان مهمتاتین مطلاع و گساتتدهتتین عامال رهاایی و بیاداری
گوامع اسالمی در مقابل دشم)ان مستکبت ایشان ،قتار گیتد .با توگاه باه تجتباه پیاتوزی در گ)ا
تحمیلی ،میتوان چ)ین پ)داشت که ،تا زمانی که گمهوری اسالمی ایتان در گهت پیتوی عملی از
مکتب عاشورای حسی)ی (ع عمل نماید ،می تواند به مقاومت در بتابات اساتکبار گهاانی تاا کساب
دروازههای موفقیت ادامه دهد .رعایت مدل مقااومتی کاه ایان بترسای ،آن را ارائاه نماوده اسات،
توسال ملل مسلمان و مستضعف ،در بتابت گهان استکباری ،میتواند موگبات اساتقالل و اساتقامت
باالی این کشورها را فتاهم آورد.

پیشنهادات:
پیش)هاد میگتدد گامعه اسالمی با تحقین و مطالعه و بهکارگیتی ستمایههای (انساانی ،اگتمااعی و
مع)وی باز مانده از دفاع مقدس ،در مسیت نیل به ارزشهای ذیال حتکات نمایاد تاا باه یااری حان
مقدمات بت پایی تمدن اسالمی و ظهور حضتت حجت (ع ،فتاهم شود:
 -2آمواتن و کاربست مدیتیت گهادی
 -3گستتش وفاق و اتحاد اگتماعی
 -2ایمن شدن در بتابت قدرت گ)

نتم استکبار گهانی

 -9مقاومت در بتابت تحتیمهای همهگانبه دشمن
 -5رشد ام)یت ااالقی و مع)وی گامعه
 -7تقویت عزت و استقالل کشور
 -6باالتت رفتن قدرت دفاعی -نظامی در بتابت تحتکات دشمن
 -6بهکارگیتی مدیتان الین و مخلص
 -3توگااه بااه مساائله مهاام محتومیااتزدایی از گامعااه اسااالمی و تااالش در گهاات کاااهش
فاصلههای ابقاتی
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واكاوی نقش ایاالت متحده آمریکا در جنگ ایران و عراق
سیدسعید صادقی  ،2عبدالصاحب جمشیدی

3

تاریخ دریافت2922/22/35 :
تاریخ پ یتش2922/26/22 :

چکیده
گ)

ایتان و عتاق یکی از بزرگتتین و اوالنیتتین گ)

های قتن بیستم به شمار میرود .در این گ)

که در

سااتار دو قطبی نظام بینالملل رخ داد ،قدرتهای م)طقهای و فتا م)طقهای گهانی نقش داشت)د .از گمله قدرتهای
فتا م)طقهای که نقش مدااله گتایانه فعال و تهاگمی در این گ)

داشت ،آمتیکا بود .آمتیکا به دلیل ااتالفات

سیاسی و ایدئولوژیکی با ایتان که در پی وقوع انقالب اسالمی ایتان شتوع ش د ،عتاق را در ابعاد مختلف مورد
حمایت قتار داده و با روشها و استتاتژیها ی مختلف به محدودسازی سیاسی و نظامی ایتان پتداات .این مقاله به
بترسی و واکاوی نقش آمتیکا در گ)
آمتیکا در گ)

ایتان و عتاق میپتدازد .سسال اصلی مقاله این است که نقش ایاالتمتحده

ایتان و عتاق چگونه بود؟ پاسخ به این سسال ضتورت انجام این پژوهش را میالبد .در این نوشتار،

روش تحقین مورد نظت ،روش توصیفی و تحلیلی است و بتای گمعآوری دادهها از روش کتابخانهای بهته بتده و در
نهایت به تجزیهوتحلیل دادهها به روش کیفی بهم)ظور توصیف و تحلیل گایگاه و نقش آمتیکا در گ)

ایتان و عتاق

پتدااتهایم .نتیجه این نوشتار مبت)ی بت این موضوع است که گ)

ایتان و عتاق زاییده شتایال گ)

ستد بوده و

ایاالتمتحده آمتیکا نقش بسیار مهم و تعیین ک))دهای در شتوع گ)

و تداوم روند آن داشته است.

کلیدواژهها :گ)

ایتان و عتاق ،آمتیکا ،حمایت نظامی و ااالعاتی ،گ)

 -2کارش)اس ارشد مطالعات م)طقه ای دانشگاه تهتان – مطالعات آمتیکا.
 -3کارش)اس ارشد معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع .

تحمیلی ،گ)

ستد ،دفاع مقدس.
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مقدمه:
یکی از مهمتتین گ)

ایتان و عتاق بود که در کشور ما از آن بهع)وان

های قتن بیستم ،گ)

هشت سال دفاع مقدس» و در عتاق هم بهع)وان «قادسیه صدام» یا

«گ)

تحمیلی» یا «گ)

«گ)

اول الی،فارس» یاد میشود .در این گ)

مهمی بازی کتدند .در ابتدای شتوع گ)

 ،قدرتهای بزرگ از گمله ایاالتمتحده نقش

ایتان و عتاق ،آمتیکا سیاست بیاتفی اتخاذ نمود.

ولی در عین حال مقامات آمتیکایی تیکید کتدند که بیاتفی به مع)ی بیتفاوتی نسبت به گ)

و

نتیجه آن نیست و ایاالتمتحده بتای تضمین تداوم گتیان نفت در مقابل تهدیدهای اارگی از
نیتوی نظامی استفاده اواهد کتد و در صورت دراواست کمک نظامی از سوی کشورهای م)طقه
به کمک آنها اواهد شتافت.
تا زمانی که عتاق در موقعیت بتتت نظامی قتار داشت ،ایاالتمتحده سیاست بیاتفی اود را
دنبال میکتد .متعاقب انجام یک سلسله عملیاتها از سوی نیتوهای ایتانی و آزادسازی اراضی
اشغالی در گ)وب کشور ،نگتانی کشورهای غتبی و آمتیکا افزایش یافت .ایتان نه ت)ها از هم
نپاشیده بود بلکه روز به روز قدرت بیشتتی به دست میآورد .از این زمان به بعد ایاالتمتحده
آمتیکا بتای گلوگیتی از سقوب صدام و پیتوزی ایتان در گ)

 ،ضمن تقویت حضور نظامی

اود در م)طقه ،حمایت از سیاست متحدان اروپایی اود از گمله فتانسه و انگلیا در زمی)ه تیمین
تجهیزات نظامی عتاق و تشوین کشورهای ثتوتم)د عتب م)طقه به اعطای وامهای کالن به بغداد را
در دستور کار اود قتار داده و ضمن افزایش اقتصادی ،نظامی و ااالعاتی اود با بغداد ،به
حمایت همهگانبه از این کشور پتداات)د .بهاوریکه در فوریه  2369م روابال دیپلماتیک اود را
با عتاق از ست گتفت.
در پی تصتف شهت ب)دری فاو از سوی نیتوهای ایتانی در اوایل سال ( 2367بهمن  2279و
ناکامی عتاق در شکست دادن ایتان و اهمیت استتاتژیک ایتان و همچ)ین یافتن کانال ارتباای
بتای حل مسئله گتوگانهای آمتیکایی در لب)ان ،ایاالتمتحده آمتیکا تغییتاتی در استتاتژی اود
ایجاد کتد و سعی نمود تا به ایتان نزدیک شود؛ اما آمتیکا در این سیاست ناکام ماند و با بدگمانی
و بیاعتماد ی شیوخ عتب مواگه شد .انتقاد شدید کشورهای عتبی از ماگتای فتوش اسلحه به
ایتان (ایتان ک)تتا  ،فشار مداوم افکار عمومی آمتیکا ،آزاد نشدن کلیه گتوگانهای آمتیکایی که
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در بازداشت گهاد اسالمی لب)ان بودند و پافشاری مقامات ایتان بت حل ااتالف در میدان نبتد و
پتهیز از حل سیاسی مسئله ،موگب گتدید تا دولت آمتیکا بعد از افشای فتوش مخفیانه اسلحه به
ایتان ،نه ت)ها بت شدت گانبداری اود از عتاق بیفزاید بلکه در بتابت ایتان ،روش اصمانهای در
بهع)وان پشتیبان عتاق وارد نبتد نظامی با ایتان شود.

پیش گیتد و عمالً در این گ)

با در نظت گتفتن این مقدمه ،سؤاالت پژوهش عبارت است از:
 2نقش ایاالتمتحده آمتیکا در گ)
 3چتا در این گ)

ایتان و عتاق چگونه بود؟

آمتیکا به حمایت از عتاق پتداات؟

هدف از انجام این پژوهش ،با در نظت گتفتن روابال ویژه ایتان و آمتیکا در شتایال فعلی ،ش)اات
و معتفت نسبت به گ)

ایتان و عتاق و نقش آمتیکا در آن است .دستیابی به تحلیل درست و

علمی از مقاصد آمتیکا در گ)

ایتان و عتاق و ش)اات سیاستگ اریهای آمتیکا در م)طقه

ااورمیانه و بهویژه در بتاورد با مسائل متبوب به گمهوری اسالمی ایتان ،مدنظت این پژوهش
است .ایاالتمتحده آمتیکا ،کشوری است که تیمین م)افع و ام)یت در رأس سیاست اارگی آن
قتار دارد و بتای دستیابی به آن از حتبههای مختلف از حقوق بشت گتفته تا مدااله نظامی استفاده
میک)د .در گ)

ایتان و عتاق نیز آمتیکا بهم)ظور تضمین تداوم گتیان نفت و بهم)ظور

گلوگیتی از نفوذ شوروی کمونیستی در م)طقه و در کل بهم)ظور حفظ و تداوم نفوذ اود در
م)طقه ااورمیانه ،این گ)

را بت م)طقه تحمیل کتد تا به تضعیف هت دو قدرت م)طقه که اطتی

بتای م)افع آمتیکا در م)طقه بهحساب میآمدند بپتدازد.
رویکرد و متدلوژی مورد نظت در این پژوهش ،با در نظت گتفتن سسال پژوهش ،رویکتد
توصیفی و تحلیلی است .در این پژوهش ،بتای گمعآوری دادهها از روش کتابخانهای بهته بتده و
در نهایت با تجزیهوتحلیل دادهها به روش کیفی گونهش)اسی به تبیین و فهم گایگاه و نقش آمتیکا
در گ)

ایتان و عتاق پتدااته شده است.

ادبیات پژوهش
بهم)ظور تحلیل نقش آمتیکا در گ)

ایتان و عتاق ،چهارچوب نظتی این پژوهش مبت)ی بت نظتیه

و رویکتد نئورئالیستی در نظام بینالملل است که بت چهارچوبهای سااتاری تیکید دارند.
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نظتیهپتدازان سااتاری تیکید اصلی تحلیل اود را بت چگونگی توزیع قدرت بین بازیگتان قتار
میده)د؛ یع)ی ای)که گ)

های م)طقهای در وضعیتی شکل میگیتد که بازیگتان قدرتم)د و مسثت

در نظام بینالملل از چگونگی موازنه قوا رضایت نداشته باش)د؛ به عبارت دیگت این نظتیهپتدازان
میکوش)د بین متغیتهایی نظیت «قدرت بازیگتان بینالمللی» و «حوادث م)طقهای» رابطه بتقتار
نمای)د (متقی36:2233 ،
از آنجایی که در زمان شکلگیتی ،تداوم و پایان گ)

ایتان و عتاق ،سااتار نظام دو قطبی

حاکم بوده است ،ب)ابتاین بهتهگیتی از نظتیه نئورئالیستی که بت چهارچوب سااتاری تیکید دارد
مطلوب است .بت این اساس ،ویژگیهای سااتاری نظام دو قطبی تیثیت اود را بت رفتار بازیگتان به
گا میگ ارد .حمایت آمتیکا و اتحاد شوروی از عتاق را میتوان در قالب واک)ش قدرتهای
بزرگ نسبت به اهداف سااتاری و بینالمللی انقالب اسالمی ایتان دانست .در این گ)
قدرتهای بزرگ نقش مهمی ایفا کتدند و از سوی دیگت عامل ایجاد هیجان و تحتیک ک)ش
بازیگتان م)طقهای بتای حمله به ایتان محسوب میشدند .آنان بهرغم آنکه در بتابت گ)

اعالم

بیاتفی نمودند ،اما مستقیم و غیتمستقیم از عتاق حمایت کتدند .اعمال محدودیت علیه ایتان را
میتوان شکل دیگتی از حمایت سیاسی و استتاتژیک آمتیکا از عتاق دانست( .همان25-22:
تمامی ابت گ)

ها ،متیثت از نوع گفتمان حاکم بت نظام بینالملل و نوع سیاست کشورهای

بزرگ است .بالطبع گ)

ایتان و عتاق از این مورد مست )ی نیست .شتوع تهاگم ویتانگت عتاق

علیه ااک کشورمان تا حد زیادی بت ع)اصت و مسلفههای اارگی و اصول و قواعد نظام بینالملل
آن زمان بستگی داشت (صالحی. 227:2232 ،
سیاستهای آمریکا قبل از جنگ ایران و عراق
پیتوزی انقالب اسالمی ایتان و اشغال النه گاسوسی و گتوگانگیتی و واک)ش آمتیکا در قبال
آن و شکست عملیات آزادسازی گتوگانها ،نه ت)ها به قدرت گتفتن انقالبیون انجامید و بسیاری
از لیبتالها را از صح)ه اار کتد بلکه اود بهصورت مهمتتین معضل سیاست اارگی آمتیکا در
دوران کارتت درآمد .نقش این عوامل در شتوع گ)

عتاق علیه گمهوری اسالمی ایتان اود

بسیار مهم است ( . king, 2003:32آمتیکا بتای مهار فلسفه سیاسی انقالب ایتان و همچ)ین

254

واکاوی نقش ایاالت متحده آمریکا در جنگ ایران و عراق

گستتش تدریجی اصول لیبتالی غتب در سااتار سیاسی و الگوهای رفتاری انقالب ایتان از
الگوهای متفاوتی ،از تحتیم گتفته تا مدااله نظامی استفاده کتد .این امت از ماههای اولیه پا از
پیتوزی انقالب آغاز گتدید .اشغال سفارت آمتیکا را باید مب)ای گدیدی از روابال دو گانبه ایتان
و آمتیکا تلقی نمود .از این مقطع زمانی به بعد ،آمتیکاییها تالش نمودند تا پتانسیل و توان
اگتایی ایتان بتای تیثیتگ اری بت سایت م)اان را کاهش ده)د .گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان هم،

بهع)وان واک)ش پت شدت آمتیکاییها بتای کاهش توانم)دی ملی و م)طقهای ایتان محسوب
میشود .اقدامات آمتیکا در گهت تشوین عتاق بتای آغاز حمله نظامی از گایگاه مسثتی در
اعمال فشار به ایتان بتاوردار بوده است.
در  32فتوردین  2253دولت کارتت قطع روابال دیپلماتیک بین ایتان و آمتیکا را رسماً اعالم
کتد .در  5اردیبهشت همان سال ،عملیات ابا صورت گتفت که به اتز معجزهآسایی گتفتار
شنها ی صحتای ابا گتدیده و شکست اورد .شکست در این عملیات دور گدیدی از اقدامات
را در دستور کار بلوک غتب به ستکتدگی آمتیکا قتار داد .روزنامه آمتیکایی نیویورکتایمز،
پ) ،ماه قبل از آغاز تجاوز عتاق ،در اردیبهشت  ،2253از اتحهای متحله به متحله دولت آمتیکا
در این زمی)ه پتده بتداشته است (محمدی. 6-3:2263 ،
در متحله بعد عوامل آمتیکا اقدام به توائه بتای انجام یک کودتا نمودند .قتار بود که این
کودتا که به کودتای نقاب (عملیات نقاب معتوف شد ،در تاریخ  2253/9/23با بمباران بیت
حضتت امام امی)ی (ره و سایت متاکز حساس مملکتی شتوع شود که در نطفه افه شد و
نتوانست موگب ستنگونی نظام گمهوری اسالمی ایتان گتدد (موسسه مطالعات و پژوهشهای
سیاسی. 222:2276 ،
بتژی)سکی مشاور ام)یتی کارتت رئیاگمهور آمتیکا ،اظهار داشت« :آمتیکا در مقابل انقالب
ایتان باید تقویت دولتهایی که توان انجام عملیات نظامی علیه رژیم امی)ی را دارا هست)د مورد
توگه قتار دهد( ».اسدزاده 2:2266 ،در این دوران هت چ)د آمتیکا با عتاق روابال دیپلماتیک
نداشت (عتاق به دنبال گ)

 7روزه اعتاب و استاییل در ژوئن  2376به بعد روابال اود را با

آمتیکا قطع کتد اما از اواسال سال  2362به بعد ،تمایالت دوستانه آمتیکا نسبت به صدام شتوع
شد و بغداد هم از این تغییت سیاست آمتیکا به گتمی استقبال کتد؛ ب)ابتاین زمان از ستگیتی
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م)اسبات سیاسی عتاق با واش)گتن و حتکت ستیع بهسوی همکاری استتاتژیکی عل)ی و صتیح
بود.
بتژی)سکی مشاور ام)یتی کارتت به عمان پایتخت اردن رفت و در آنجا با مقام عالیرتبه عتاق
دیدار کتد .مجله فیگارو به این مالقات ستی اشاره کتد و حتی از توافن ضم)ی آمتیکا با حاکمیت
عتاق بت اروندرود و احتمال بتقتاری یک گمهوری عتبی در سواحل این رود ابت داد .هدف از
این دیدار بح

و م اکته پیتامون راههای هماه)

کتدن فعالیتهای آمتیکا و عتاق و مخالفت با

سیاستهای ایتان بود .آمتیکا در م)طقه به دنبال شتکای گدیدی بود تا بتواند م)افع اود را در
الی،فارس تیمین ک)د .بهرغم نگتانی آمتیکا از بتنامه هستهای عتاق و رشد ستیع قدرت نظامی
صدام حسین ،باز بغداد بهتتین نامزد تیمین این اواست آمتیکا به شمار میآمد (ستدارآبادی،
. 27:2262
صدام حسین ،آمتیکا را «شیتی)ی فتوش بسیار بزرگ میدید که پت از شیتی)یهایی از
تک)ولوژی پیشتفته و بتتت است» .هدف صدام از بتقتاری و تقویت م)اسبات عتاق با واش)گتن،
دستیابی به تک)ولوژی پیشتفتهای بود که در تمامی گ)

های اعتاب و استاییل موگب بتتتی

استاییل شده بود .بدین تتتیب صدام پیش)هاد اتید نظامی به آمتیکا داد و ب)ابتاین مبادالت دو
کشور افزایش یافت و به زمی)ههای تک)ولوژی و نظامی نیز تستی پیدا کتد(تیمتمن-272:2262 ،
. 276
این هماه)گی میان عتاق و آمتیکا که همگتایی آنها در مقابله با انقالب اسالمی ایتان ناشی
محسوب میشد ،زمی)ه را بتای تجاوز عتاق به ایتان بهع)وان اقدام نهایی فتاهم ساات .بهویژه
آنکه ااالعات آاتین وضعیت نظامی ،اقتصادی و اگتماعی ایتان توسال آمتیکا و از اتین
عتبستان در ااتیار عتاق گ اشته شد و موگبات دلگتمی و پشتگتمی هت چه بیشتت این رژیم را
فتاهم کتد.
اهمیت جنگ برای آمریکا
سیاستمداران و دولتمتدان آمتیکا ابعاً نمیتوانست)د در قبال گ)
بمان)د ،چتا که اوالً گ)

ایتان و عتاق بیتفاوت

در م)طقه الی،فارس گتیان داشت ،م)طقهای که دولت ایالت متحده
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آمتیکا حداقل پا از سال  2252( 2362ش در آن دارای م)افع اساسی بود .ثانیاً ،ستنوشت گ)
با توگه به اتفهای درگیت در آن بتای آمتیکا اهمیت زیادی داشت ،چتا که در یک سوی آن
ایتان قتار داشت که علیرغم اتحاد و دوستی عمین با آمتیکا در سالهای پیش از انقالب اسالمی،
پا از این رویداد به دشمن اصلی آمتیکا در م)طقه مبدل شده بود؛ و در سوی دیگت عتاق،
کشوری که از سال  2252( 2363به بعد ،نزد افکار عمومی غتب متحد شوروی در این م)طقه
محسوب میشد .ثال اً گ)

در زمان گ)

ستد به وقوع میپیوست و امکان بهتهبتداری ابت قدرت

دیگت ،بتای افزایش نفوذ اود در م)طقه و الی،فارس وگود داشت (اانی و بغیتی-99:2263 ،
. 95
باید در نظت داشت که گ)

ایتان و عتاق در زمان سااتار دو قطبی رخ داد و تداوم یافت.

سااتاری که ه)وز در دو قطب شتق و غتب به رهبتی شوروی و آمتیکا وگود داشت و هتیک از
کشورها در چهارچوب روابال اود با این دو بلوک عمل میکتدند .درگیت شدن دو کشور بزرگ
و قدرتم)د م)طقه ،یع)ی ایتان و عتاق به هیچوگه کشورهای قدرتم)د دنیا و بهویژه آمتیکا را نگتان
نکتد بلکه بتعکا آنها تتگیح دادند دو کشور در یک گ)

فتسایشی اوالنی درگیت شده و

توان نظامی و اقتصادی یکدیگت را به نفع موقعیت استاییل در م)طقه تضعیف نمای)د .قطعاً در یک
گ)

دراز مدت عتاق ابن محاسباتش نمیتوانست مدت زیادی دوام بیاورد و در نهایت شکست

میاورد در حالی که ایتان با توگه به گمعیت و توان اقتصادی باالتت و از همه مهمتت بتاورداری
از ایمان اسالمی ،پویایی انقالبی و روحیه باالی ناشی از ایدئولوژی اسالمی ،شتایال پیتوزی در
یک گ)

دراز مدت را داشت .ل ا این کشورها به حمایت از عتاق پتداات)د تا بتواند در مقابل

ایتان مقاومت نموده و گ)
در گ)

را تداوم بخش)د .حمایت کشورهای غتبی و بهویژه آمتیکا از عتاق

با ایتان در تمامی زمی)ههای سیاسی ،دیپلماتیک ،اقتصادی ،مالی ،تسلیحاتی و تبلیغاتی

بود .یکی از دالیل اصلی حمایت آمتیکا ،تتس از پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان و بازتابهای
م)طقهای و بینالمللی آن بود .در واقع این کشورها نگتان بودند که اموا کوب)ده انقالب اسالمی،
کشورهای م)طقه را در نوردیده و اسالم سیاسی و انقالبی گایگزین رژیمهای فاسد و دست نشانده
م)طقه شود و از اتفی پایههای نظامهای غتبی که در نزدیکی م)طقه بودند را نیز به لتزه درآورد.
آرمانها ،ایدهآلها و رفتارهای ااصی که از سوی ایتان و آرمانهای انقالبی آن صادر میشد
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تجسم نقش متعارضی بود که از سوی یک کشور پیتامونی بت علیه الگوی ام)یتی مورد نظت آمتیکا
در سطح م)طقه الی،فارس مطتح میشد (کیوان حسی)ی9:2267 ،
پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان نه ت)ها سبب فتوپاشی سیاست دو پایه گتدید بلکه
چالشهایی نیز فتاروی م)افع آمتیکا در م)طقه ایجاد کتد .مهمتتین پیامد غیتمستقیم انقالب
اسالمی بتای آمتیکا در م)طقه ،اتو ایتان از اردوگاه غتب بود .توضیح ای)که یکی از وگوه بارز
سیاست اارگی ایتان در سالهای بعد از گ)

گهانی دوم ،وابستگی این کشور به بلوک غتب

بخصوص آمتیکا و ایفای نقش فعال در چارچوب سیاست سدنفوذ بود .پیتوزی انقالب اسالمی به
مع)ای پایان این میموریت به حساب میآمد چتا که اوالً یکی از ویژگیهای بارز این انقالب،
غتب ستیزی و بهویژه مخالفت با آمتیکا بود .فتای)دی که با اشغال النه گاسوسی توسال دانشجویان
پیتو اال امام به او اود رسید .ثانیاً رهبتان انقالب ایتان اواهان تعقیب سیاست اارگی ایتان
بت اساس اصل «نه شتقی – نه غتبی» بودند و این مهم مانع از تداوم نقش ایتان در مقابله با کمونیسم
در م)طقه میگتدید (مسعودنیا. 266:2266 ،
سیاستهای آمریکا بعد از شروع جنگ ایران و عراق
حمله عتاق به ایتان و تحمیل هشت سال گ)
گ)

و نقش آمتیکا در آن ،یکی از موضوعات اصلی

تحمیلی است .پا از شکست حمله ابا ،آمتیکا ضمن اتاحی کودتا اقدام به تحتیک

عتاق بتای حمله به ایتان نمود .اعزام مکتر و محتمانه بتژی)سکی مشاور ام)یت ملی آمتیکا به عتاق
قبل از سپتامبت  2362یع)ی شتوع گ)
شتوع گ)

 ،نقش عمدهای در تحتیک عتاق بتای گ)

داشت .با

در سال  ،2253از همان ابتدا ایاالتمتحده آمتیکا سه نوع سیاست را اتخاذ نمود .در

ابتدا اعالن بیاتفی نمود .بهتدری ،و با آشکار شدن پیتوزی ایتان در گبهههای گ)
غیتمستقیم از عتاق پتداات و درنهایت به حمایت مستقیم و مدااله نظامی در گ)

 ،به حمایت
روی آورد.

الف اعالن سیاست بیطرفی
در حالی که روابال میان ایتان و ایالت متحده آمتیکا پا از وقوع انقالب اسالمی و بهاصوص با
گتوگانگیتی اعضای سفارت آمتیکا در تهتان – موسوم به النه گاسوسی – بحتانی شده بود و
آمتیکا سیاستهایی چون تحتیمهای سیاسی – اقتصادی ،بلوکه کتدن داراییهای ایتان در اار
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از کشور ،اتاحی حمله به ابا ،حمایت از گتوهکهای ضدانقالب و کودتاچیان پایگاه هوایی
شهید نوژه و باالاته نشان دادن چتاغ سبز به صدام حسین را در پیش گتفته بود ،با شتوع گ)
تحمیلی با انتشار بیانیهای اعالم بیاتفی نمود .سیاست رسمی آمتیکا در ماههای آغازین گ)
بهظاهت بت اصل بیاتفی و حمایت از آتشبا استوار بود .گتچه اتخاذ این سیاست در آن بتهه به
نفع عتاق بود ،چتا که ارتش این کشور به دلیل عدم آمادگی نیتوهای نظامی ایتان و شتایال ااص
پا از انقالب ،اراضی وسیعی از ایتان را به اشغال اود در آورده بود .این بیاتفی ،در عمل و
بهتدری ،رن

واقعیت به اود نگتفت و به دنبال پیشتفت نیتوهای ایتانی در گبهههای گ)

،

آمتیکا به حمایت مستقیم و غیتمستقیم از عتاق پتداات.
ب حمایتهای غیرمستقیم آمریکا از عراق در جنگ
در نتیجه رویکتد .ا.ایتان به سیاست تهاگمی در اول گبهههای گ)

و قتار گتفتن عتاق در

موضع ضعف ،ایالت متحده آمتیکا را تتغیب به چشمپوشی از سیاست بیاتفی و حمایت ضم)ی
از عتاق کتد؛ ب)ابتاین بیاتفی یا بیتفاوتی ایاالتمتحده آمتیکا در سال  2362به همکاری
نزدیک با عتاق تغییت یافت .آمتیکا همچ)ین با فتوش پ) ،گ)گ)ده بوئی)

به عتاق موافقت کتد و

این کشور را از فهتست کشورهای حامی تتوریسم اار ساات .ایاالتمتحده آمتیکا در
سالهای  2362ارتش عتاق را بهاور همهگانبهای مسلح کتد .در سال  2362دونالد رامسفلد
موافقتنامه همکاری نظامی با صدام حسین امضا کتد .از آن زمان میلیاردها دالر بهصورت وام،
تجهیزات نظامی و همچ)ین سیل دائم ااالعات با ارزش نظامی متبوب به گابجایی نیتوهای ارتش
ایتان که واش)گتن توسال ماهوارههای گاسوسی به دست میآورد در ااتیار صدام حسین قتار
گتفت (االوزاده . 966:2262 ،ایاالتمتحده آمتیکا بهاور فعال و همهگانبه در گ)

عتاق علیه

ایتان به کشور عتاق کمک کتد .این کمکها شامل کمکهای مالی ،ااالعات نظامی ،مشارکت
مشاوران نظامی آمتیکا همتاه با تحویل سالحهای مختلف بهوسیله کشور ثال

بود تا آمتیکا

اامی)ان یابد که عتاق به میزان کافی تجهیزات نظامی در ااتیار دارد تا در گ)

متحمل شکست

نشود (carpenter, 2007-8:69

ب)ا بت دستورالعمل  229ام)یت ملی آمتیکا در تاریخ  37نوامبت  ،2362آمتیکا تمام اقدامات
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الزم و قانونی بتای گلوگیتی از شکست عتاق در گ)

با ایتان را اتخاذ کتد .دو کشور در

نوامبت  ،2369روابال اود را که از سال  2376قطع شده بود ،دوباره بتقتار کتدند .با این حال
ایاالت متحده آمتیکا در این مقطع زمانی از عتاق حمایت مستقیم به عمل نیاورد ،بلکه تالش کتد
تا با حمایتهای غیت مستقیم مانع شکست عتاق در گ)

شود .حمایتهای غیتمستقیم آمتیکا از

عتاق عبارت)د بودند از 2 :حمایت از کویت و عتبستان سعودی (متحدین اود  3 ،حمایتهای
ف)ی و ااالعاتی از عتاق  2اتخاذ سیاستهای تحتیمی علیه .ا.ایتان  9حمایتهای نظامی و
تسلیحاتی از عتاق
 حمایت از متحدین خودکمکهای کویت و عتبستان سعودی در اول گ)

هشتساله ،آنچ)ان گستتده بود که

میتوان آن را مهمتتین عاملی دانست که عتاق را قادر ساات تا به اقدامهای تجاوزکارانة اود
ادامه دهد .نقض قوانین بیاتفی توسال عتبستان سعودی و کویت ،از ارائه کمکهای مالی
گستتده به دولت عتاق گتفته تا اگازه دادن به نیتوهای مسلح عتاق بتای استفاده از ستزمین این
کشورها بهع)وان پایگاهی بتای عملیات اصمانه علیه ایتان را شامل میگتدند .یک نمونة بارز در
این اصوص ،استفاده مکتر ارتش عتاق از گزیته «بوبیان» کویت بود که هواپیماهای عتاقی را
قادر میساات تا با پتواز از فضای این گزیته و یا سواتگیتی در آن ،دستتسی به گزایت
دوردست ایتانی م ل الرک ،سیتی و اارک را آسان نموده و آنها را هدف حمالت اود قتار
ده)د .بت این اساس در اواات سال  2362کویت  6میلیارد دالر ،عتبستان  2میلیارد دالر ،امارات
متحده عتبی یک میلیارد و قطت  522میلیون دالر به عتاق کمک کتدند .عتاق یک قتارداد یک و
نیم میلیارد دالری گهت اتید تسهیالت با فتانسه و یک قتارداد یک میلیارد دالری با انگلیا
بست (یکتا. 235:2263 ،
آمتیکا نیز وامهای کالن به عتاق میداد و اگت چه این وامها ظاهتاً بتای اتحهای غیتنظامی
یا واردات مواد غ ایی مورد نیاز ،در نظت گتفته شده بود اما به تالشهای گ)گی عتاق کمک
میکتد (ویلمسه. 222:2233 ،
فتوش نفت م)طقة بیاتف به نفع عتاق و تیمین قسمتی از نیازهای نظامی عتاق از سوی
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کویت با استفاده از کشتیها و ب)ادر این کشور ،بعد دیگتی از نقض بیاتفی از سوی کویت و
عتبستان سعودی میبود .در چ)ین شتایطی که کویت قواعد بیاتفی را نقض کتده و به تعهدات
اود عمل نمیکتد ،گمهوری اسالمی با صدور بیانیههایی از کویت اواست تا قواعد بیاتفی را
رعایت ک)د ،ولی تداوم اعمال غیتقانونی کویت و حملههای عتاق به متاکز نفتی و کشتیهای
ایتانی باع

شد تا ایتان دست به حمالت بتنامهریزی شده بزند .در این حال ،ایاالتمتحده

آمتیکا با وارد کتدن ناوگان نظامی اود به الی،فارس و تغییت پتچم نفتکشهای کویتی ،از
حملههای ایتان گلوگیتی کتده و از کویت در قاچاق وسایل گ)گی به عتاق و بهاورکلی نقض
قواعد بیاتفی حمایت نمود .از نظت بسیاری از ناظتین در الی،فارس ،تصمیم ایاالتمتحده
آمتیکا مب)ی بت تغییت پتچم نفتکشهای کویتی ،نمایانگت تمایل غیترسمی آمتیکا بهسوی عتاق
بود.
عالوه بت این ،دولت آمتیکا ،عتبستان سعودی یکی از متحدان نزدیک اود در م)طقه را
تشوین کتد تا با کاهش قیمت نفت ،ایتان را از مهمتتین م)بع درآمد اود بتای تیمین هزی)ههای
گ)

محتوم ک)د .ل ا عتبستان میزان تولید نفت اود را از  3/5میلیون بشکه در روز به  7میلیون

بشکه افزایش داد و بدین تتتیب قیمت نفت از  22دالر بتای هت بشکه به  3دالر رسید.
 حمایتهای فنی و اطالعاتی از عراقعتاق بهع)وان آغازگت گ)

تحمیلی ،در اول هشت سال تهاگم اود،همواره از حمایتهای

ایاالتمتحده آمتیکا در شئون مختلف سیاسی ،اقتصادی ،ف)ی و ااالعاتی بتاوردار بود .افزایش
سطح همکاریهای بین این دو کشور سبب شد که در اول دفاع مقدس ،عتاق تیمینک))ده اصلی
م)افع ایاالتمتحده در م)طقه ش)ااته شود .آمتیکا در اول گ)

و بهویژه در اواات آن ،ااالعات

ارزشم)دی را از موقعیت و آرایشهای نظامی و متاکز اقتصادی و ص)عتی ایتان در ااتیار عتاق
قتار داد .آمتیکا با گستتش قلمتو پتواز هواپیماهای آواکا مستقت در عتبستان سعودی ،م)طقه
وسیعی از گبهههای گ)وب و الی،فارس را تحت پوشش اود داشت .ایاالتمتحده آمتیکا افزون
بت آواکاها ،با گتدآوری ااالعات از ماهوارهها ،آنها را در ااتیار عتاق قتار میداد که در نتای،
بتای از عملیاتها بسیار مسثت بودند (شالوم . 76:2262 ،در  26آگوست سال  3223روزنامه
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نیویورکتایمز فاش کتد که ایاالتمتحده بتای گلوگیتی از پیتوزی ایتان در این گ)

 ،عتاق را

مورد حمایت ااالعاتی و نظامی فتاوان قتار داده است (. Everest, 2003:31
کمکها ی ااالعاتی آمتیکا به عتاق در افزایش اعتماد به نفا در روحیه صدام و ارتش
عتاق و افزایش توانایی نظامی این کشور بتای مقابله با اقدامات نظامی ایتان ،نتای ،آشکاری داشت
و نتیجه عملیات رمضان تا اندازهای تحت تیثیت کمکهای ااالعاتی آمتیکا به عتاق بود
(درودیان 292 :2269 ،نتای ،کمک ااالعاتی آمتیکا به عتاق همتاه با کمک مستشاری بتای
تغییت آرایش دفاعی عتاق و آمادگی بتای مقابله با تهاگمات ایتان در عملیات رمضان ،ستنوشت
این عملیات را تغییت داد؛ به عبارت دیگت اگت عملیات رمضان به ژیتوزی میرسید وضعیت گ)
شکل دیگتی میشد حال آنکه بت اثت ناکامی ایتان چ)ین تحولی انجام نشد (همان273:2263 ،
«مارین ویلمسه» در کتاب اود با ع)وان «قویتتین شتیک گتم» نقل میک)د که آمتیکا حتی
قبل از آغاز عملی گ)

نیز ااالعات ماهوارهای متبوب به تحتکات نیتوهای ایتانی را در ااتیار

عتاق قتار داد .آمتیکاییها هت  23ساعت یک بار از وضعیت نیتوی زمی)ی ایتان آگاهی یافته و آن
را در ااتیار عتاق قتار میداد و این موضوع بتای عتاق امتیاز مهمی محسوب میشد (ویلمسه،
37:2233
-

اتخاذ سیاست تحریمی  -تبلیغی علیه ج.ا .ایران

در ک)ار اعمال سیاستهای حمایتی از دولت عتاق بتای تغییت شتایال گ)

به نفع این کشور،

آمتیکا مجموعهای از اقدامهای تبلیغی و تحتیمی را بتای تحتفشار گ اشتن .ا.ایتان انجام داد.
از گمله تحت فشار قتار دادن ایتان و عدم ارسال تجهیزات شامل بالگتد ،کامیون ،وسایل مخابتاتی
و یدکی بتای هواپیما ،تانک ،توپخانه و کامیون که مورد نیاز بود .آمتیکا بهم)ظور تحتیم اقتصادی
کل کشور و تحتیم تسلیحاتی ارتش گمهوری اسالمی ایتان ،کشورهای همپیمان اود را تحت
فشار قتار داد.
در االل گ)

ایتان و عتاق ،آمتیکا دام)ه این تحتیمها را بهاور چشمگیتی گستتش داد

تا حدی که تقتیباً شامل کلیه اقالم مصتفی و تجاری میگتدید .چ)انکه در دوره ریاست
گمهوری ریگان ،از پاییز  ،2362ایاالتمتحده تحتیمهای اود علیه گمهوری اسالمی ایتان را
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تحت ع)وان عملیاتی موسوم به «عملیات استانچ» ( Operation Staunchبه اگتا گ اشت .هدف از
این اتح گلوگیتی ایتان از دستیابی به تجهیزات دفاعی و به عبارت دیگت تضعیف ایتان در مقابل
عتاق بود .به دنبال این تحتیم ،ریگان نمای)ده ویژه اود «ریچارد فتبانکا» را میمور م اکته با
دولتها ی مختلف گهت متقاعد سااتن آنها بتای عدم فتوش تسلیحات به ایتان کتد .در اصل
آمتیکا در این اتح از همه متحدانش از گمله انگلستان ،ایتالیا ،آلمان ،تتکیه ،کته گ)وبی و رژیم
صهیونیستی ،میاواست تا از فتوش سالح به ایتان اودداری ک))د (ویلمسه232:2233 ،
بت اساس عملیات استانچ ،آمتیکا با بیست کشور رایزنی کتده و آنها را تحت فشار قتار داد.
محدودیتهای اعمال شده از اتین عملیات استانچ قابل مالحظه بود و ارسال سالحهای پیشتفته
به سمت ایتان را بهاور مسثتی محدود کتد و به این تتتیب بت گزی)ههای نظامی -تاکتیکی ایتان
اثت گ اشت .از اتف دیگت عتاق شاهد گشایش راههای تجاری تسلیحاتی با غتب بود (کتوز،
. 33-36:2263
 حمایتهای نظامی و تسلیحاتی از عراقه)گامیکه عتاق در فوریه (2363بهمن  ، 2272از فهتست کشورهای حامی تتوریسم ح ف
شد مورد حمایت نظامی و تسلیحاتی آمتیکا قتار گتفت .مدارک زیادی وگود دارد که نشان
میدهد کاخ سفید فعاالنه در تصویب فتوش تجهیزات نظامی به عتاق مشارکت داشته است.
سازمان سیا به عتاق اامی)ان داده بود که سالح کافی از اتین کشورهای ثال

به این کشور

تحویل اواهد شد .ب)ا به دراواست آمتیکا ،رژیم صهیونیستی انبار بزرگی از تجهیزات و مهمات
گ)گی را از اتین ک)تتاهای نیکاراگوئه یا مجاهدان افغان به عتاق فتستاد .کشورهای دیگتی نیز
در این زمی)ه و با حمایت آمتیکا به عتاق کمک میکتدند .مصت سالحهای ساات شوروی را
بتای عتاق تک یت میکتد و در شیلی ،شتکتی بمبهای اوشهای بتای فتوش به عتاق تولید
مینمود .این شتکت ،اتحهای اولیه تولید این بمبها را بهاور مستقیم از سیا گتفته بود (ویلمسه،
. 222-226:2233
ب)ابتاین آمتیکاییها بهصورت محدود بتای از سالحهای ساات آمتیکا را به عتاق ارسال
کتدند و مقداری را هم از اتین کشورهای ثال

مان)د مصت در ااتیار عتاق قتار دادند .دادن مواد
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بیولوژیکی و میکتوبی به رژیم بع
کشورهای ثال

عتاق از اقدامات مهم آمتیکا بوده است .عالوه بت این،

را بتای ارسال تسلیحات به عتاق تشوین کتدند .ب)ا بت گزارش روزنامه

واش)گتنپست ،در این گ)

آمتیکا در اول پ) ،سال معادل  2/5میلیارد دالر تجهیزات

الکتتونیک ،انواع ماشینآالت ،دستگاههای حساس و کامپیوتتهای فوقالعاده قوی که در امت تولید
سالحهای شیمیایی ،موشکی و هستهای نقش حساس دارند به دولت عتاق فتوات)د (درودیان،
297:2269
ج حمایتهای مستقیم ایاالتمتحده آمریکا از عراق
با گ شت اندک زمانی ،سیاستهای آمتیکا در قبال گ)

ایتان و عتاق از متحله حمایت ضم)ی

به حمایت رسمی تغییت یافت و این دگتدیسی ،معلول پیتوزیهای نیتوهای ایتان در اول
گبهه های گ)

بود ،فتای)دی که نقطه عطف آن ،آزادی اتمشهت در سوم اتداد  2272توسال

نیتوهای ایتان بود .چتا که از اواسال سال  ،2272رویکتد ایتان به سیاست تهاگمی در اول گبههها
که با عملیات «ثامناالئمه» در  5مهت  2272آغاز شد و با عملیات «بیتالمقدس» و فتح اتمشهت در
سوم اتداد  2272به او اود رسید ،پا از آن نیز با تعقیب متجاوز ادامه یافت و عتاق را در
موضع ضعف قتار داد .چ)انکه در گزارش س)ای ایاالتمتحده آمتیکا آمده است :پا از آنکه
ایتان در  2363نیتوهای عتاق را از قلمتو اود بیتون کتد ،سیاست ایاالتمتحده آمتیکا شتوع به
تغییت کتد .دولت رونالد ریگان با نگتانی از پیتوزی احتمالی ایتان ،به سمت عتاق متمایل شد .این
تمایل تا سال  2369شامل موارد زیت بود :عملیات استانچ ،تالش فعال دیپلماتیک بتای ش)اسایی و
ممانعت از ارسال تجهیزات گ)گی به ایتان ،تیمین اعتبار مالی الزم بتای عتاق نزد شتکتهای
آمتیکایی بتای اتید اقالم کشاورزی و سایت اقالم ،محکومیت شفاهی ایتان در سازمان ملل و
سایت سازمانهای بینالمللی ،تیمین ااالعات نظامی بتای عتاق (دانکوس 372 :2276،؛ اما با نمایان
شدن شکستهای عتاق در گ)

 ،ایاالتمتحده سیاست حمایت ضم)ی را ک)ار گ اشته و بهاور

مستقیم به حمایت از عتاق پتداات .حمایت مستقیم آمتیکا از عتاق عبارت بودند از 2 :گ)
نفتکشها 3 .انهدام سکوهای نفتی 2 .نقض حتیم هوایی.
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 جنگ نفتکشهاایاالتمتحده آمتیکا با نصب پتچمهای اود بت کشتیهای کویتی ،عمالً اود را درگیت نبتد
الی،فارس ساات .با آنکه ای یکی دو سال بعد از پیتوزی انقالب اسالمی ،تالش زیادی از سوی
آمتیکا بتای نزدیکی به تهتان صورت گتفت ،اما ناتوانی واش)گتن در درک مفاهیم و اهداف
انقالب ایتان و ادامه سیاستهای اصمانه علیه تهتان ،موگب گتدید که شکاف موگود میان
تهتان و واش)گتن عمن و وسعت بیشتتی یابد.
حمایت نظامی مستقیم ایاالتمتحده آمتیکا از عتاق در قالب گ)
میگیتد .در حقیقت این عتاق بود که گ)

نفتکشها گای

نفتکشها را در سال  2362شتوع کتد و در سال

 2369به آن شدت بخشید .چ)ان چه مدااله و مشارکت ایاالتمتحده آمتیکا در گ)

 ،با دعوت

کویت از قدرتهای بزرگ بهویژه آمتیکا گهت محافظت از نفتکشها شکل عل)یتتی به اود
گتفت و ابعاد گستتدهتتی یافت .ایاالتمتحده آمتیکا به بهانه حفظ گتیان آزاد نفت و تیمین
نیازهای رشد ص)عتی غتب که در معتض اطت قتار گتفته بود ،بزرگتتین ناوگان گ)گی اود را
وارد الی،فارس کتد .ایاالتمتحده ناوگان دریایی اود را به ظتفیت  25کشتی گ)گی و بیش از
 23کشتی کمکی با مجموع  32هزار نفت نظامی در م)طقه گای داد که بعدها به بزرگتتین ناوگان
دریایی این کشور پا از گ)

گهانی دوم تبدیل شد و در نهایت به حدود  52فتوند کشتی

گ)گی رسید (کیوان حسی)ی25:2267 ،
 حمله به سکوهای نفتی ایراندر  36مهتماه  2277چهار ناو آمتیکایی مجهز به موشکهای هدایت شونده «یان

»« ،هول»،

«کید» و «لفت ویچ» ،سکوهای نفتی «رسالت» و «رشادت» را واقع در  252کیلومتتی شمال شتقی
قطت گلولهباران کتدند .در گتیان این گلوله باران ،تیسیسات سکوها م)هدم و تولید نفت از م)اان
دریایی مزبور بهاور کامل متوقف شد .ایاالتمتحده آمتیکا این اقدام اود را دفاع مشتوع و
پاسخی به انهدام کشتی کویتی «سی اویل سیتی» با پتچم ایاالتمتحده آمتیکا ع)وان کتد .در 33
فتوردین  2276دو سکوی نفتی «رشادت» و «سلمان» متبوب به حوزههای نفتی «سیتی» و «سلمان»
پا از یک ااطار نیم ساعتی مب)ی بت تخلیه سکوها مورد حمله چ)د فتوند ناو و بالگتد گ)گی
آمتیکا قتار گتفت و به آتش کشیده شدند (انصاری و یزدان فام . 79:2232 ،پا از حمله آمتیکا
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به سکوهای نفتی ایتان« ،ناوچه سه)د» که ب)درعباس را به سوی م)اان نفتی مورد حمله تتک کتده
بود ،در  22مایلی گ)وب غتبی پایانه نفتی الرک واقع در غتب ت)گه هتمز از سوی هواپیماهای
آمتیکایی هدف قتار گتفت و در اثت بمبهای هدایت شونده لیزری که از سوی سه فتوند
هواپیمای شکاری شلیک شده بودند ،م)هدم شد.
 تجاوز به حریم هوایی ایرانهواپیماهای آمتیکایی پا از حضور ناوگان این کشور در الی،فارس همواره به حتیم
هوایی ایتان تجاوز کتده و اقدام به ش)اسایی و عکابتداری از متاکز و تیسیسات مختلف ایتان
نمودند .بتای م ال میتوان به موارد زیت اشاره کتد :در ساعت  22/22دقیقه روز  29مهتماه ،2277
پ) ،فتوند هواپیمای نظامی از نوع «الف  »27متعلن به ایاالتمتحده آمتیکا حتیم هوایی ایتان را
نقض کتده و بت فتاز شهتستان چابهار دست به یک مانور هوایی در ارتفاع پایین زدند .همچ)ین در
تاریخ  22اردیبهشت  2276یک فتوند هواپیمای ش)اسایی و تجسسی ایاالتمتحده آمتیکا در دو
نوبت در ساعتهای  3/22دقیقه و  3/95دقیقه بت فتاز ب)درعباس ،ب)درل)گه ،گاسک و گزایت استان
هتمزگان اقدام به شکستن دیوار صوتی نمودند .هواپیمای نظامی ایاالتمتحده آمتیکا از نوع
«اس.آر  »62بوده و در ارتفاع بسیار باال با ستعت بسیار زیاد حتکت میکتد .همزمان با تجاوز
هواپیماهای آمتیکایی به حتیم هوایی ایتان ،یک فتوند ناو آمتیکایی تا فاصله ده مایلی به
آبهای گزیته الوان نزدیک شد ،بهاوریکه به کلیه نیتوهای مستقت در گزیته آمادهباش کامل
داده شد.
دردناکتتین حادثه در اول مدااله آمتیکا در این گ)

 ،ساقال کتدن هواپیمای مسافتبتی

ایتان با  332ستنشین غیتنظامی توسال نیتوی دریایی آمتیکا در  23تیت  2276بود .ریگان
رئیاگمهور وقت آمتیکا مدعی شد که نیتوی دریایی درست عمل کتده و از وقوع این حادثه
ع راواهی نکتد (ویلمسه 227:2233 ،؛ ب)ابتاین گانبداری مستقیم از عتاق ،سبب حمله آمتیکا به
تیسیسات نظامی و غیتنظامی ایتان گتدید .آمتیکا از همان سال  2273بهاور آشکار اعالم کتد که
شکست عتاق در گ)

 ،مغایت با م)افع آمتیکا میباشد و بتای گلوگیتی از پیتوزی ایتان باید به

هت اقدامی دست زد .گزارش گور شولتز وزیت اارگه وقت ایاالتمتحده آمتیکا در ژانویه
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 ،2366در مورد علل تمایل آمتیکا به حضور مستقیم در الی،فارس و نیز مدااله نهایی در گ)
ایتان و عتاق ،به سه مورد اشاره میک)د 2 :قطع گتیان نفت یا ک)تتل این م)ابع انتژی توسال یک
قدرت غیت دوست میتواند تیثیتات مختب بت روند تجارت گهانی و اقتصاد ما داشته باشد3 .
چ)انچه بت اثت توسعهالبیهای ایتان ،دولتهای کشورهای دوست ستنگون گتدند یا نیتوهای
ضدآمتیکایی در م)طقه تقویت گتدند م)افع ما بسیار صدمه اواهد اورد 2 .بهع)وان بخشی از
گ رگاه استتاتژیک در ااورمیانه ،این م)طقه میتواند تحت استیالی یک قدرت متخاصم نسبت به
عتاق علیه ایتان ،گ)گی

ایاالتمتحده و همپیمانان درآید (معتفتگو 52:2273 ،به هت حال گ)

بود که با اهداف سیاست اارگی ایاالتمتحده در دوران ریگان مطابقت داشت و از همین رو
دولت ریگان از هتگونه تالش شکست ایتان در آن گ)

فتوگ ار نکتد.

ارزیابی و تحلیل
در این بخش بهم)ظور فهم نقش آمتیکا در گ)

ایتان و عتاق ،به ارائه گونه ش)اسی در مورد

موضوع پتدااته و از اتین الگوی تحلیلی گونه ش)اسی ،به ابقهب)دی حمایتهای ایاالتمتحده
آمتیکا از عتاق در اول  6سال گ)

تحمیلی بت ایتان پتدااتهایم .در واقع نقش و حمایتهای

آمتیکا از عتاق را در اول دوران دفاع مقدس میتوان به سه بخش سیاسی ،اقتصادی و نظامی-
ااالعاتی تقسیمب)دی کتد.
در بخش سیاسی ،آمتیکا به روشهای مختلف اقدام کتد .در آغاز گ)

 ،آمتیکا با موضع

گانبدارانه در قطع)امههای  963و  529شورای ام)یت ،از دیدگاه اود را در مورد گ)

آشکار

ساات .سپا با قطع روابال اود با ایتان در سال  2353و از ست گتفتن م)اسبات سیاسی با عتاق ،از
رژیم بع
گ)

عتاق حمایت نمود .از آنجا که آمتیکا ،حفظ م)افعش را در گتو پیتوزی عتاق از

میدید ،ب)ابتاین سعی در بتقتاری روابال سیاسی دوستانهای با عتاق کتد .این روابال تا بدان

گا پیش رفت که آمتیکا ،عتاق را از لیست کشورهای حامی تتوریسم اار ساات .پشتیبانی از
اال ل وله ب)در عقبه بتای انتقال نفت عتاق به غتب که دور از دستتس گ)گ)دههای ایتانی بود یکی
دیگت از موارد حمایت سیاسی آمتیکا از عتاق در گ)

با ایتان بود .آمتیکا از ابتدای گ)

چشمانش را بت استفاده عتاق از سالحهای شیمیایی بست .در این گ)
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اقتدارگتای اود در م)طقه از گمله عتبستان و کویت را به حمایتهای همهگانبه از عتاق تشوین و
تتغیب کتد.
در بخش حمایت آمتیکا از عتاق در حوزه نظامی و ااالعاتی ،میتوان بهاور عمده از
فتوش تسلیحات نظامی و کمکهای ااالعاتی به ارتش یاد کتد .ایاالتمتحده در سال ،2362
ارتش عتاق را بهاور همهگانبه مسلح کتد .آمتیکا با وارد کتدن ناوگان نظامی اود به الی،فارس
و تغییت پتچم  22نفتکش کویتی ،ضمن گلوگیتی از حمالت ایتان به این کشتیها ،از کویت در
قاچاق وسایل گ)گی به عتاق حمایت نمود .در ک)ار این حمایتها ،ایاالتمتحده همچ)ین با دادن
ااالعات نظامی به او و همیناور با حمایتهای مستشاری به آرایش دفاعی عتاق و آمادگی بتای
مقابله با تهاگمات ایتان بسیار کمک نمود.
در بخش اقتصادی و مالی نیز ،آمتیکا بت اساس توافق)امههای مختلف ،میلیاردها دالر وام به
صدام حسین اعطا کتد .این وامهای کالن اگتچه در ظاهت بتای اهداف غیت نظامی بود اما در اصل
به اهداف گ)گی و نظامی عتاق کمک میکتد .از سوی دیگت ،آمتیکا در گهت حمایت اقتصادی
عتاق ،ایتان را از نظت اقتصادی تحتیم کتد و بتای تکمیل این اقدام ،کشورهای همپیمان اود را
تحت فشار قتار داد تا به تحتیم ایتان بپتدازند.
نتیجهگیری
گ)

ایتان و عتاق در سااتار دو قطبی نظام بینالملل ناشی از گ)

ستد روی داد .سااتاری که

در آن بلوک شتق به رهبتی شوروی و بلوک غتب به رهبتی آمتیکا وارد نبتد ایدئولوژیک و
ژئوپلیتیک شده بودند .هت سااتار بینالمللی قواعد و رفتارهای ااص اود را دارد؛ ب)ابتاین تحلیل
هت پدیده سیاسی و م)طقهای بدون توگه به قواعد بینالمللی و ک)ش قدرتهای بزرگ امکانپ یت
نخواهد بود .هم آمتیکا و هم شوروی ،ایتان را بازیگتی میدانست)د که درصدد ستیزهگویی در
بتابت قواعد و سااتار نظام بینالملل است و از بتتتی کشورهای غتبی و ارزشهای لیبتالیستی و
ماتتیالیستی آنان انتقاد میک)د .بدین تتتیب ضتورت ک)تتل چ)ین بازیگتانی از اتین موازنه قدرت
م)طقهای انجام گتفت؛ ب)ابتاین گ)

ایتان و عتاق ،زاییده شتایال گ)

ستد بود و هماناور که

در چهارچوب نظتی نئورئالیستی توضیح داده شد قدرتهای بزرگ از گمله آمتیکا نقش بسیار
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اساسی در شتوع و تداوم روند این گ)

داشت)د.
ایتان و عتاق چگونه

سسال اول این مقاله این است که نقش ایاالتمتحده آمتیکا در گ)

بود؟ پاسخ این است که آمتیکا نقش اساسی و تعیین ک))ده در شتوع و تداوم این گ)
شتوع گ)

داشت .با

 ،آمتیکا در ابتدا در سیاست اعالنی و آشکار اود اعالن بیاتفی نمود اما این

سیاست پایدار نماند .سیاست بیاتفی آمتیکا در ابتدای گ)

به دلیل پیشتوی عتاق به نفع عتاق

بود اما بهتدری ،و با سازماندهی و بسی ،نیتوهای نظامی ایتان و مقابله مسثت در بتابت عتاق ،سیاست
بیاتفی آمتیکا تغییت پیدا کتد و به حمایت مستقیم و غیت مستقیم از عتاق تبدیل شد .این کشور با
استتاتژیهای مختلف به حمایتهای مالی ،نظامی ،اقتصادی و سیاسی عتاق در گ)
پتداات و در نهایت نیز اود وارد گ)

با ایتان

مستقیم با ایتان شد.

سسال دوم این مقاله هم این است که چتا در این گ)

 ،آمتیکا به حمایت از عتاق

پتداات؟ در پاسخ به این سسال باید ااات نشان کتد که آمتیکا بتای گلوگیتی از صدور
ارزشهای انقالب اسالمی و محدودسازی قدرت ایتان ،راهاندازی این گ)
گهتگیتی سیاسی آمتیکا در گ)

را تشوین کتد و

ایتان و عتاق حمایت همهگانبه از عتاق و ایجاد

محدودیتهای همهگانبه استتاتژیک و دفاعی بتای ایتان بود .در نهایت نیز بهع)وان یک قدرت
فتا م)طقهای مداالهگت و یاغی ،به اقدامات مستقیم نظامی ،سیاسی و ام)یتی علیه ایتان دست زد.
آمتیکا در زمی)ه سیاستهای مستقیم اود بتای مقابله با انقالب اسالمی و صدور ارزشهای آن با
شکست مواگه شده بود ب)ابتاین درصدد بتآمد تا با راهاندازی یک گ)
پتدااته و به عبارت دیگت معمار گ)

م)طقهای به مقابله با ایتان

ایتان و عتاق شود .از آنجا که عتاق در اال مقدم ااتالف

ژئوپلیتیکی با ایتان قتار داشت این کشور بهتتین گزی)ه بتای اهداف سیاسی و نظامی آمتیکا بود.

299

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

منابع
 -2اسدزاده ،محمدرضا ( 2266؛ «نقش آمتیکا در تحمیل گ)

» ،پژوهشگاه علوم و

معارف دفاع مقدس ،ص .5-2
 -3انصاری ،مهدی و محمود یزدانفام ( 2232؛ گ)
الی،فارس ،تهتان :متکز مطالعات و تحقیقات گ)

محدود ایتان و آمتیکا در
.

 -2تیمتمن ،ک)ت آر ( 2262؛ سوداگتی متگ ،تتگمه احمد تدین ،تهتان ،موسسه
فته)گی رسا.
 -9االوزاده ،سعید ( 2262؛ «حمایتهای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی آمتیکا از عتاق در
گ)

با ایتان» ،کتاب تخصصی انتشارات ابتار معاصت تهتان ،ص .527 -972

 -5اانی ،محمدحسن و علی بغیتی ( 2263پاییز ؛ «تحلیل رابطه میان گ)

و ام)یت و

همیاری مبت)ی بت اگماع ارزشی در عتصه بینالملل :بترسی موردی گ)

ایتان و

عتاق» ،فصل)امه راهبتد ،سال بیستم ،شماره  ،72ص .53 -33
 -7دانکوس ،هلمن کادر ( 2276؛ نه گ)

نه صلح ،تتگمه عبدالتضا هوش)

مهدوی،

تهتان :نشت نو.
 -6درودیان ،محمد ( 2269؛ روند پایان گ)
مطالعات و تحقیقات گ)

 ،تهتان :سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،متکز

 ،چا اول.

 -6درودیان ،محمد ( 2263؛ علل تداوم گ)
متکز مطالعات و تحقیقات گ)

 ،تهتان :سپاه پاسداران انقالب اسالمی،

 ،چا دوم.

 -3ستدارآبادی ،الیلاهلل (تابستان  2262؛ «بترسی تطبیقی مواضع آمتیکا و شوروی در
قبال گ)

ایتان و عتاق» ،فصل)امه مطالعات دفاعی و ام)یتی ،شماره  ،22ص .77 -25

 -22شالوم ،استفان آر ( 2269شهتیور ؛ «آمتیکا و گ)

ایتان و عتاق» ،تتگمه علی گل

محمدی ،ماه)امه اندیشه و تاریخ سیاسی ایتان معاصت ،سال چهارم ،شماره .27
 -22صالحی ،حمید ( 2232بهار ؛ «ابتقدرتها ،نظام بینالملل و گ)
فصل)امه سیاست ،شماره .26

311

عتاق علیه ایتان»،

واکاوی نقش ایاالت متحده آمریکا در جنگ ایران و عراق

 -23کتوز ،ک)ت ( 2263؛ «انتقال سالح و مدیتیت بحتان :مطالعه موردی گ)

ایتان و

عتاق» ،تتگمه علیتضا قاسم آقا ،مجله سیاست دفاعی ،شماره .22
 -22کیوانحسی)ی ،علیاصغت ( 2267تابستان ؛ «سیاست اارگی آمتیکا در مورد گ)
تحمیلی» ،مجله سیاست دفاعی ،شماره .3
 -29متقی ،ابتاهیم ( 2266؛ نظام دو قطبی و گ)

ایتان و عتاق ،تهتان :سپاه پاسداران

انقالب اسالمی ،متکز اس)اد دفاع مقدس ،چا اول.
 -25محمدی ،م)وچهت ( 2263؛ «علل و عوامل بتوز گ)

تحمیلی» ،فصل)امه سیاست ،مجله

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهتان.
 -61مسعودنیا ،حسین ( 2266؛ «آمتیکا و گ)

ایتان و عتاق :از ادعای بیاتفی تا مدااله

عل)ی» ،پژوهش)امه انقالب اسالمی (دانشگاه اصفهان  ،پیش شماره .3
 -26معتفت گو ،علی ( 2273؛ «م)طن گ)

الی،فارس» ،مجله ااالعات سیاسی -اقتصادی،

شماره  ،92-93ص .52
 -26والیتی ،علیاکبت ( 2269؛ تاریخ سیاسی گ)
ایتان ،دفتت نشت فته)

تحمیلی عتاق علیه گمهوری اسالمی

اسالمی ،چا اول.

 -23ویلمسه ،مارین ( 2233؛ قویتتین شتیک گتم؛ مواضع گانبدارانه آمتیکا در گ)
ایتان و عتاق ،تتگمه محمدعلی اتمی ،تهتان :نشت متز و بوم.
 -02یکتا ،حسین (تابستان  2263؛ «مواضع قدرتهای بزرگ و گ)

ایتان و عتاق»،

فصل)امه بترسیهای نظامی ،سال چهارم ،شماره .29
02- Everest, L. (2003).1980-1988, iran-iraq: helping both sides lose
the war, Press for Conversion, Issue 51.
02- Carpenter, T. Galen & Malou, I. (2007-8). The Iraq War and
Iranian power, International Institute for Strategic Studies, Winter
2007–08, pp. 67–82.

311

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

02- King, J. (31 March 2003). Arming Iraq and the Path to War (http:/
/ www. unobserver. com/ index. php?pagina=layout5. php&
id=815&blz=1). U.N. Observer & International Report.

312

دوفصل)امه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین(ع
سال سوم ،شماره پ)جم ،پاییز و زمستان  :2922ص 236-222

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در نگرش اندیشمندان دفاعی و امنیتی
مهدی نطاقپور نوری ،1رضا شاهقلیان

قهفرخی2

تاریخ دریافت2922/23/23 :
تاریخ پ یتش2922/22/35 :

چکیده
این مقاله سعی دارد ضمن بترسی علل وقوع گ)

ها بهاصوص گ)

ایتان و عتاق ،به بترسی دیدگاههای

تحلیلگتان دفاعی و ام)یتی پیتامون دفاع مقدس ،بپتدازد.
از اینرو با توگه به ماهیت ع)وان و همچ)ین در مسیت پاسخگویی به پتسش مقاله ،در این تحقین از روش
توصیفی -تحلیلی استفاده شده است .این مقاله از نظت نوع تحقین در دسته پژوهشهای نظتی – کاربتدی قتار دارد.
روش و ابزار گتدآوری ااالعات و دادهها نیز به شیوه کتابخانهای – اس)ادی ،رگوع به سخ)تانیها و فتمایشات
امام(ره و مقام معظم رهبتی(مدظلهالعالی و م)ابع ای)تتنتی میباشد.
با تجزیه و تحلیل دادهها میتوان به سسال اصلی مقاله که همان «نگتش و دیدگاه اندیشم)دان دفاعی و ام)یتی
پیتامون گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان چیست؟» است ،پاسخ داد .در پاسخ به این سسال باید گفت که :عامل اصلی

بتپایی گ)

بین ایتان و عتاق گدال دو ابتقدرت بزرگ به نام غتب و شتق بودن .این قدرتها انقالب نوپای

گمهوری اسالمی ایتان را بهع)وان تهدیدی بزرگ بتای اهداف اود قلمداد میکتدند .ل ا به واسطة عتاق وارد گ)
با ایتان شدند.
نتای ،تحقین که با گمعب)دی دیدگاههای مختلف بهاصوص دیدگاههای امامین انقالب اسالمی درباره دفاع
مقدس احصاء شده است بیانگت آن است که نقطة اشتتاک تمامی نظتیهها ی پیتامون گ)
تیکید بت تغییت وضعیت پیامدها به ع)وان بستت اصلی وقوع گ)

و تحتیک ااتالفات متزی در پی األ قدرت و تالش

عتاق بتای گبتان آن و از همه مهمتت نقش دو ابتقدرت غتب و شتق بوده است.
کلیدواژهها :گ)

عتاق علیه ایتان ،دفاع مقدس ،نگتش ،اندیشم)دان دفاعی و ام)یتی.

 -2استادیار دانشگاه گامع امام حسین (ع .
 -3مدرس دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .

تحمیلی عتاق علیه ایتان،
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مقدمه
روز  22شهتیور یادآور شتوع گ)

تحمیلی و حمله همهگانبه رژیم بع

صدام علیه گمهوری اسالمی ایتان است .گ)

عتاق به ستکتدگی

تحمیلی ت)ها پا از گ شت حدود  32ماه از

پیتوزی انقالب اسالمی ،در حالی که دولت نوپای گمهوری اسالمی ایتان مشغول بازسازی
سازمانها و تشکیالت دولتی بود و نیتوهای مسلح نیز سازماندهی و آمادگی کامل و الزم بتای
مقابله با گ)

نداشت)د ،آغاز شد .در چ)ین موقعیتی میهن اسالمی ،مورد هجوم استکبار و مزدوران

م)طقهای قتار گتفت .رژیم بع ی صدام که از همان آغاز پیتوزی انقالب ،از بیداری ملت عتاق و
سایت ملل اسالمی م)طقه به وحشت افتاده و رویای ژاندارمی اود را در م)طقه در اطت میدید ،با
چتاغ سبز ابتقدرتهای وقت ،پا از ماهها تحتک محدود متزی ،باالاته در تاریخ 2253/7/22
حمله تمام عیار زمی)ی ،دریایی و هوایی اود را علیه گمهوری اسالمی ایتان آغاز کتد .صدام که
ابت از فتح قتیبالوقوع سه روزه اوزستان میداد و به ایال اام اود میاواست در کمتت از یک
ماه ،ستاست ایتان را فتح ک)د ،با مقاومت متدم غیور در متزها و عملیات رزم)دگان سلحشور اسالم
مواگه شد .بهاوری که ت)ها در پشت دروازههای شهت اتمشهت 29 ،روز درگا زد .متدم مسلمان و
انقالبی ایتان به فتمان حضتت امام امی)ی (ره از ستاست ایتان به متزها هجوم آورده و با هتچه
که در توان داشت)د ،به دفاع از میهن پتداات)د .علیتغم پیشتویهای محدود و اشغال چ)د نقطه در
متزها توسال ارتش بع

بهزودی دشمن از کتده اویش پشیمان شد و به تاکتیک ادعای صلح

روی آورد (پا از آزادی اتمشهت ؛ اما این توائه دشمن همان)د حمله اولیهاش با روشنبی)ی رهبت
کبیت انقالب اسالمی نقش بت آب شد و ستانجام پا از  6سال دفاع مقدس ،حقانیت ملت ایتان به
اثبات رسید .حتی داالت مستقیم نظامی آمتیکا در الی،فارس و کمکهای مالی و نظامی
کشورهای م)طقه و قدرتهای غتبی و شتقی نیز سودی بتای تحقن ر یاهای صدام نداشت .گ)
ایتان و عتاق ،حادثه تاریخی ،بزرگ و ستنوشتسازی بود که به تعبیت حضتت امام امی)ی (ره
ثمتات ارزشم)دی از گمله استحکام ریشههای انقالب اسالمی و صدور آن به گهان را در پی
داشت .بت همین اساس ،هشت سال دفاع مقدس ملت ایتان نه ت)ها در تاریخ ایتان ،بلکه در تاریخ
اسالم نیز موضوعی مهم به شمار میرود (شاهقلیان قهفتای. 3:2235 ،
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دوران هشت ساله دفاع مشتوع امت سلحشور ایتان در حفظ و اعتالی نظام مقدس اسالمی و
حتاست از متزهای عزت و شتف این متز و بوم ،به م ابه یکی از حساستتین و بارزتتین بتهههای
حیات راستین این ملت ،همچون نگی)ی تاب)اک تا همیشه زمان ،بت تارک تاریخ حماسه و ای ار و
پایداری آزادگان گهان اواهد دراشید .دفاع امت اسالمی ایتان در بتابت تجاوز همهگانبه دشم)ان
اسالم ،در تاریخ افتخار آفتی)ی مبارزات حنالبانه ،یک ملت ستتگ ،فتوزان اواهد ماند.
پایداری ایتان اسالمی که بتااسته از روح وحدت و ایمان بود ،در سایه هدایتهای رهبت کبیت
انقالب اسالمی ،حضتت امام امی)ی (ره شکل گتفت و باع

احیای یک مکتب سازنده و

نهضت بیداری اسالمی در گهان شد .هشت سال دفاع مقدس در زمی)ههای مختلف سیاسی ،نظامی،
اگتماعی ،فته)گی و  ...توانست معادالت گهانی معمول را بتهم زده و تحلیلهای مادی دنیاپتستان
را نقش بت آب سازد .این حادثه عظیم ،بیشک در یاد ملت ایتان اواهد ماند و غتور و ستافتازی
و حماسهآفتی)ی را در نسلهای بعد بتگای اواهد گ اشت.

بیان مسأله
با گ شت چ)دین سال از آغاز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان ،ه)وز در ابتدای راه پت فتاز و نشیب

پژوهش پیتامون ابعاد مختلف این موضوع هستیم .گ)گی که هدف آن از م)ظت مقام معظم رهبتی
(مدظله العالی واژگون سااتن نظام انقالبی حاکم بت ایتان بود (درودیان . 25 :2262 ،ایشان با
درک روش)ی از هدف گ)

عتاق علیه ایتان فتمودهاند« :این گ)

علیه انقالب اسالمی ایتان و

به م)ظور واژگون سااتن نظام انقالبی ایتان و از بین بتدن انقالب اسالمی سازماندهی شد»
(آیتا ...اام)های . 2:2276 ،ل ا میالبد که این موضوع یع)ی گ)

تحمیلی بهع)وان یک مسیله

مهم در ابعاد مختلف مورد بترسی و پژوهش قتار گیتد؛ اما از گمله اقدامات اولیه و ضتوری
گهت تحقین و پژوهش در هت مبح

علمی و تخصصی ،آگاهی محقن نسبت به تحقیقات انجام

شده و در دست اقدام در آن زمی)ه میباشد .از همین روست که اک ت نهادهای دانشگاهی و
تحقیقاتی ،آاتین آمار مقاالت و تحقیقات صورت گتفته اود را به صورت مستمت م)تشت نموده و
در ااتیار دانشجویان و محققین قتار میده)د .امتوزه در عصت ارتبااات ،دام)ه این آگاهیبخشی
چ)ان گستتده شده است که نه ت)ها به گهت ااالع از وضعیت کارهای صورت گتفته ،بلکه بیشتت
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به گهت تعیین موضوعات تحقین و تبیین موضوعات گدید در آن زمی)ه از این بانکهای ااالعاتی
استفاده میشود.
هتچ)د تالش های پتثمت و مفیدی که تاک)ون توسال پژوهشگتان حوزه دفاع مقدس صورت
گتفته است ،ارزشم)د است ،اما باید پ یتفت که موضوعات گدیدتت و مت)وعی را میتوان از
نگاههای مختلف پیتامون دفاع مقدس و گ)

تحمیلی بترسی و پژوهش نمود .نیازس)جی مستمت،

ارزیابی مبادی پژوهشی دفاع مقدس با روشهای مدیتیتی صحیح و تعیین اولویتهای پژوهشی از
گ)به های ارزشم)دی است که تقویت عملکتد نظام تحقیقاتی کشور و ارتقاء تولید و اشاعه دانش و
بهبود رفتار تعاملی بین محققان و متاکز فعال در حوزه گ)

هشت ساله را به دنبال دارد .بت همین

اساس بت آن شدیم تا با بترسی نگتشها و دیدگاههای مختلف صاحبنظتان و اندیشم)دان
مختلف داالی و اارگی ،از نگاه آنها به گ)
پیتامون این گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان پتدااته و دیدگاه آنها را

تحمیلی مورد بترسی و واکاوی قتار دهیم .از اینرو دغدغه نویس)دگان این

مقاله در راستای انجام این پژوهش ،بترسی نگتش و دیدگاههای بتای اندیشم)دان مختلف دفاعی
و ام)یتی ستاست گهان بوده تا با تحلیل نقطه نظتات و دیدگاههای آنها بتوان از زاویه دیگت به دفاع
مقدس و گ)

تحمیلی نگاه کتد و به بترسی آن پتداات.

هدف از تحقیق
با توگه به موضوع مطتح شده و با توگه به هشت سال دفاع گانانه ملت ایتان به رهبتی امام
امی)ی(ره  ،هدف از این تحقین ،بترسی گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان (دفاع مقدس در نگتش

بتای اندیشم)دان دفاعی و ام)یتی میباشد.

پرسش تحقیق
نگتش و دیدگاه اندیشم)دان دفاعی و ام)یتی پیتامون گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان چیست؟

روش تحقیق
با توگه به ماهیت موضوع و در مسیت پاسخگویی به پتسشهای تحقین ،در این مقاله از روش
توصیفی -تحلیلی گهت بترسی موضوع استفاده شده است و از اتین تحلیل روایتهای دفاع
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مقدس از م)ظت امامین انقالب اسالمی ایتان و دیدگاه مختلف اندیشم)دان داالی و اارگی ،به
بترسی سسال تحقین پتدااته شده است .روش توصیفی-تحلیلی عبارت است از ای)که محقن عالوه
بت تصویتسازی آنچه هست به تشتیح و تبیین دالیل چگونه بودن و چتایی وضعیت مسیله و ابعاد
آن بپتدازد .محقن بتای تبیین و توگیه دالیل ،نیاز به تکیهگاه استداللی محکمی دارد .این تکیهگاه
از اتین گستجو در ادبیات و مباح

نظتی تحقین و تدوین گزارهها فتاهم میشود (حافظنیا،

 . 62:2239روش و ابزار گتدآوری ااالعات و دادهها نیز به شیوه کتابخانهای–اس)ادی ،م)ابع
ای)تتنتی ،رگوع به سخ)تانیها و فتمایشات امام

امی)ی(ره

و مقام معظم

رهبتی(مدظلهالعالی

میباشد.

ل ا در این روش با مطالعه چ)دین کتاب ،فصل)امه تخصصی ،مقاالت و تحقین دیگت پژوهشگتان به
شیوه فیشبتداری و گستجو در فضای ای)تتنت ،ااالعات مورد نیاز گمعآوری گتدیده و سعی
شده است تا تجزیه و تحلیل این دادهها به صورت کیفی صورت پ یتد و به پتسش تحقین ،پاسخ
م)اسبی داده شود.

ادبیات و مبانی نظری تحقیق
 -1مفهوم شناسی
دفاع مقدس :به مجموعه مجاهدتها ،حماسهها ،پایمتدیها و فعالیتهای مت)وعی که ملت
شتیف و مسلمان ایتان و نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایتان در اول هشت سال ( 3637روز
در بتابت تهاگم رژیم بع

عتاق به ااک ایتان اسالمی انجام دادهاند و در این امتحان الهی ستبل)د

و پیتوز بیتون آمدند ،دوران دفاع مقدس میگوی)د (نوروزی. 297:2265 ،
جنگ تحمیلی :به هشت سال گ)

استکبار به دست عتاق علیه انقالب و گمهوری اسالمی

ایتان گفته میشود که حضتت امام (ره آن را به دفاع مقدس تعبیت نمودند (رمضانی. 73:2239 ،
نگرش :تعدد و ت)وع واژههای نگتش ،ایستار ،اتز رفتار ،اتز تلقی ،پ)داشت ،اتز تفکت بت اساس
مفتوضات پیشین و مان)د آنها در آثار متتگم بتآی)د ،فقدان معادلی م)اسب بتای اصطالح
 Attitudeو نیز پیچیدگی و تعدد گوانب موضوعی است که این واژه از آن حکایت میک)د .گی.
دبلیو .آلپورت در تعتیف نگتش مینویسد« :حالتی ذه)ی یا عصبی حاکی از تمایل ،که از اتین
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تجتبه سازمان یافته و بت پاسخهای فتد به تمامی موضوعات و موقعیتهایی که با آن در ارتباب
است ،تیثیتی گهتدار یا پویا دارد» (کاردان 526:2276 ،؛ به عبارت دیگت ،هت نگتش نوعی
موضع گیتی قبلی بتای انجام عمل م بت یا م)فی نسبت به اشخاص ،اشیا و حوادث است و نقش
گهت ده)ده در تبدیل حاالت روانی  -عاافی به حاالت حتکتی ایفا میک)د .از نظت روانش)اسی،
مفاهیم نگتش ،تفکت قالبی و سطح آرزو از مفاهیم روانی  -اگتماعی هست)د که اتحی سازمانیافته
از محتکها ارائه میده)د .فتد ت)ها در سایه ارتباب با گتوه است که میتواند به چ)ین سازمانی
روانی مجهز شود.

 -2چارچوب نظری تحقیق
گ)

ایتان – عتاق در زمته موضوعاتی است که تاک)ون توگه بسیاری از نظتیهپتدازان و

تحلیلگتان را به اود معطوف داشته است .هتیک از این نظتیهپتدازان کوشیدهاند تا شکل ااصی
از تحلیل سااتاری رفتاری و کارکتدی را ارائه ده)د .تحلیلگتانی که بت اساس رهیافتهای
سااتاری مبادرت به بترسی و تبیین گ)

ایتان و عتاق نمودهاند ،هتیک بت شااص ااصی از

متغیتهای درون سااتاری ،م)طقهای و بینالمللی تیکید دارند که بت روابال ایتان – عتاق در
دورانهای مختلف تیثیت گ اشته است (متقی. 27:2266 ،
در بین این نظتیهپتدازان ،میتوان به نظتیة «آنتونی کوردزمن»« ،فتانسیا بویل»« ،اریک
هوگل)د»« ،انوشیتوان احتشامی»« ،رونالد آسموس»« ،مایکل آژاری»« ،توماس ناقت» و «ماکسول
گانسون» و دیگت صاحبنظتان اشاره کتد .آنان توانستهاند بت اساس متغیتهای متسوم در تحلیل
م)ازعات م)طقهای به تبیین تحول رفتاری کشورهای ایتان و عتاق در ای گ)

هشت ساله،

بپتدازند .به نگتش هتیک از آنان میتوان در قالب ادبیات و نشانههای تحلیلی ذیل توگه نمود ،اما
قبل از آن به دو نگتش کالن ،از دو صاحبنظت بزرگ گهان یع)ی امامین انقالب اسالمی پیتامون
دفاع مقدس و گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان نگاهی میاندازیم.

نگرش کالن دفاع مقدس و جنگ تحمیلی از منظر امام خمینی

اره

در بترسای کااالن روایتهااای دفاااع مقاادس از م)ظاات ب)یانگا ار انقااالب اسااالمی ،حضااتت امااام
امی)ی(ره  ،نگتش های متفااوتی پیتاماون دفااع مقادس وگاود دارد کاه در زیات باه بتاای از آنهاا
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پتدااته شده است:
-

امام امی)ی (ره پیتامون انسجام و وحدت گ)

و دفاع مقدس فتمودهاند« :گ)ا

هام

یک مسیلهای بود که انسان ایال میکتد بسیار مهم است ،لکن معلوم شاد کاه م)اافعش
بیشتت از ضترهایش بود .آن انسجامی که در اثت گ)

بین همه قشتهای متدم پیدا شد و

آن مع)ای روحانی و مع)وی که در اود ستبازان ارتش و ژاندارمتی و سپاه پاسداران باه
نمایش گ اشته شد و آن روح تعاونی که در همه ملت از زن و ماتد در ستتاسات کشاور
تحقن پیدا کتد ،به دنیا فهماند که این مسیلهای که در ایتان است با همه مسائل گداست»
(صحیفه نور. 23:27 ،
-

همچ)ین امام گ)

را بتای ملت مقاوم و مبارز ایتان ،عامل آگاهی ،حتکت و اتو از

فتتت و سستی میدانست« :وقتی یک گ)گی شتوع شود ،ملت ما بیادار میشاود ،بیشاتت
متحتک میشود» (صحیفه نور. 256:22 ،
-

ایشان پیتامون نقش گ)

در شکوفایی استعدادها میفتمای)د« :ادا را سپاس میگزاریم

که م)ت هایچ قادرت و کشاوری و ابتقادرتی در گ)ا

 ،بات گاتدن ماا نیسات و ماتدم

کارآزموده و متوکل ماا باا اساتعانت از ذات مقادس کبتیاا ،یکاه و ت)هاا و مظلوماناه بات
مشااکالت بساایاری از اااتح و عملیااات و بساای ،و آمااوزش نیتوهااا تااا نیاااز تساالیحاتی
کشورمان فائن آمده است؛ و عالوه بت موفقیتهای اعجااز گوناهای کاه در صاح)ههای
دفاع از کشور اسالمی و بیتون راندن متجاوزین از هزاران کیلومتت ،به تحوالت شاگتف
ص)عتی از قبیل راهاندازی کاراانجات و دگتگونی در اطوب تولید و سااتن و ااتاتاع
دهها وساایل پیشاتفته و مادرن نظاامی ،آن هام بادون حضاور هایچ مستشااری و بادون
هیچگونه کمک اارگی ،دست یافتهایم» (صحیفة امام(ره . 237:32 ،
-

ایشان پیتامون افشای چهته دشم)ان در گ)

میفتمای)د« :این اشخاصی که ادعا میک))د

و ادعا میکتدند که ما اتفدار مظلومین هستیم ،اتفدار الن هستیم ،فدایی الن هستیم،
مجاهده بتای متدم میک)یم ،ثابت شد به ای)که همة این حتفهاا ،صاحبتهاای ااالف
319

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

واقع بوده است و اآلن که کشور ایتان با حزب بع

م)حال در گ)

هست)د ،اآلن از آنها

هیچ ابتی نیست و آنها باز به فسادهایی که اندیشه میکتدند ،ادامه میده)د .لکان بات
آنها هم ثابت شد که اگت یک روزی دولت ایاتان بخواهاد شاتّ آنهاا را بکَّ)اد ،باا یاک
یورش همة آنها را از بین میبتد .این هم یکی از ایتاتی بود که بتای ما ،در این گ)ا
تحمیلی حاصل شد» (صحیفة امام(ره . 396:22 ،
-

حضتت امام پیتامون نقش گ)

و ت بیت و صدور انقالب میفتماید« :هت چ)د گ)

و

دفاع از حن و میهن ،زحمتها و اسارتها دارد و گواناان پاتارزش را از ماا گتفات و
گ)

زدگان مظلومی را آواره و بیاانمان کتد .لکن به اواست اادای م)ّاان محتاوای

پتعظمت و شکوهم)دی داشت .این گ)

تحمیلی ،شکوه و عظمات ایماان و اساالم را

در په)اور گهان م)تشت نمود و ایتان بزرگ که میرفات باا ایانتهاای اانادان پهلاوی
و بستگان آنان یک کشور وابسته و مصتفی و یک ملت متده و ست باه زیات باتای ضاتبه
اوردن و ستم پ یتفتن معتفی شود ،ناگهان با یک گهش بیسابقه و یک انقاالب الهای
در گ)

غافلگیتانه با توائة گهان اواران ستمپیشه و مازدوران بیفته)ا

و پشاتیبانی

آشکار و نهان ابتقادرتها آنچ)اان پیتوزم)داناه و شاجاعانه بات پیکات پلیاد صادامیان و
آمتیکاییان م)طقه تاات و آنچ)ان اسطورههای شیطانی را یکی پا از دیگاتی در هام
شکست که گاویی دسات مباارک علای بان ابیطالاب (ع در روز ا)ادق از آساتین پات
عظمت لشکتیان ما بیتون آمده است و در مباارزه تماامی اساالم در مقابال تماامی کفات
ظفتم)دانه و ستافتاز با قامتی به بل)دی ابدیت استوار ایستاده اسات» (صاحیفة اماام(ره ،
. 256:27
-

ایشان پیتامون نقش گ)

در معتفی اسالم به دنیا میفتماید« :گ)ا

در عاین حاال کاه

ناگوار بود و شهتهای ما را اتاب کتد ،ولی بتکاتی داشت که اسالم به دنیا معتفی شاد
و ای)که چه اشخاصی و قادرتهایی در مقابال اساالم ایساتادند و چاه کساانی از اساالم
میتتس)د ،و چاه قادرتهایی علیاه اساالم قیاام کتدناد ،هماة ایانهاا در گ)ا
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شد .ابتقدرتها نه شخص صدام را میاواه)د نگه دارند و نه ما را میاواه)د بکوب)اد،
بلکه آنها از اسالم میتتس)د و اسالم را میاواه)د بکوب)د ،از این گهت با ما مخالف)د و
از او اتفااداری میک))ااد .آنهااا ماایدان)ااد کااه مااتدم کشااورهای اسااالمی در مقابلشااان
میایست)د و همچ)ین متدم کشورهای غیت اسالمی که متوگه ما هست)د ،م ل سیاهپوساتان»
(صحیفة امام(ره . 222:26 ،
در بترسی و نتیجة این بخش میتوان گفت کاه حضاتت اماام امی)ای(ره  ،پیتاماون دیادگاه
کالن اود در راستای گ)
انسجام و وحدت گ)
افشای چهته دشم)ان؛ گ)
دنیا؛ گ)

تحمیلی ،هفت شااص کلی را ع)اوان نمودناد کاه عباارت اسات از:

و دفاع مقدس؛ گ)ا

و دفااع مقادس و شاکوفایی اساتعدادها؛ گ)ا

و دفاع مقدس عامل بیداری ملت؛ نقاش گ)ا

و ت بیت و صدور انقالب و نیز گ)

و

در معتفای اساالم باه

و دفاع مقدس و اودباوری.

نگددرش کددالن دفدداع مقدددس و جنددگ تحمیلددی از منظددر مقددام معظددم
(مدظلهالعالی

رهبری

در بترسی کالن روایتهای دفاع مقدس از م)ظت مقام معظم رهبتی امام اام)های(مدظلهالعالی ،
نگتش های متفاوتی پیتامون دفاع مقدس وگود دارد که در زیت به آنها پتدااته شده است:
-

ایشان پیتامون حمایت غتب و شتق از ارتش بع

عتاق اینگونه میفتماید« :شاید بتاى

شما گوانان و نوگوانان عزیز ،گالب باشد که بدانید در دوران هشت سال دفاع مقدّس،
بزرگتتین ضتباتى که از اتف رزم)دگان دالور ما به ارتش مجهّز عتاق وارد شد-
درحالىکه آن ارتش از سوى آمتیکا ،شوروىِ آن روز ،اروپا و بسیارى از کشورهاى
م)طقه حمایت مالى و تسلیحاتى و ااّالعاتى مىشد -غالباً کار اتّاحان و فتماندهان
گوان و استتاتژیستهاى گ)گىِ بیستوپ) ،ششساله بود که توانست)د ژنتالهاى پیتِ
سالها دوره هاى مختلف دیده ارتش عتاق را به زانو درآورند! وقتى گوانان ما اتّمشهت
را بازپا گتفته بودند ،اوایل ریاست گمهورى ب)ده بود .یک هیئت گهانى به ایتان آمد

311

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

و رئیا آن -قتیب به این مضمون -به من گفت :امتوز در دنیا وضع شما با یک سال
پیش از زمین تا آسمان تفاوت کتده است» (امام اام)های :2263 ،حدی

والیت .

ایشان در گایی دیگت میفتماید« :عزیزان من! گوانانى که در این گلسه ،در این صحتا حضور
دارید و همهى گوانان کشور! بدانید نسل گوان دوران دفاع مقدس توانست با فداکارى ،با
هوشم)دى ،با اراده و عزم راسخ ،کشور را از دست دشمن نجات بدهد .دشم)ان نظام گمهورى
اسالمى هدفشان این بود که با گدا کتدن یک بخش از میهن اسالمى ،ملت ایتان را تحقیت ک))د؛
مىاواست)د قهاریت اودشان را به ملت ایتان تحمیل ک))د؛ مىاواست)د ملت را ذلیل ک))د و اود
را مسلال بت گان و مال و ناموس ملتمان قتار بده)د .کى نگ اشت؟ گوان رزم)دهى فداکار ،آن
عزم راسخ ،آن ایمان قوى ،گلوِ دشمن با همهى حجم انبوهش ایستاد .آمتیکا به دشمن ما کمک
مىکتد؛ شوروىِ آن روز کمک مىکتد؛ کشورهاى اروپائىاى که امتوز دم از حقوق بشت
مىزن)د ،آن روز به این دشمن ابی

کمک مىکتدند ،بتاى ای)که بکشد ،نابود ک)د ،زمین و اهل

زمین را به آتش بکشد .او هم بىمحابا این کار را مىکتد؛ اما گوانان شما ،گوانان این ملت
نگ اشت)د .در همین دشت عباس ،در همین دشت وسیع ،در این م)طقهى اوالنى ،با گان اودشان
آمدند توى میدان ،با عزم راسخ اودشان دشمن را مغلوب کتدند ،م)کوب کتدند ،ذلیل کتدند و
توائهاى را که همة قدرتهاى استکبارى شتیک بودند و سهیم بودند و دایل بودند در اگتاى
آن ،ا) ى کتدند» (امام اام)های :2263 ،حدی

والیت .

و نیز معظم له در گایی دیگت میفتمای)د« :تجتبهى دوم ،تجتبهى ملت ایتان در دوران دفاع مقدس
بود .شتق و غتبِ آن روز دنیا رژیم بع ىِ فاسدِ مفسد را حمایت مىکتدند؛ آمتیکا حمایت
مىکتد ،ناتو حمایت مىکتد ،شوروىِ آن روز حمایت مىکتد ،ارتجاع م)طقه حمایت مىکتد؛
پول مىدادند ،سالح مىدادند ،ااالعات مىدادند ،نیتوى انسانى مىدادند ،بتاى ای)که بتوان)د نظام
گمهورى اسالمى و ملت ایتان را به شکست بکشان)د؛ اما ملت ایتان در میان تحتیمِ همهگانبه،
بخصوص تحتیم سالح و تجهیزات گ)گى ،در غتبت کامل ،با اتکاء به ایمان اود ،ایمان گوانان
اود ،شجاعت و دلیتى نیتوهاى مسلح اود ،توانست این دشمن متکى به کوه سالح و تجهیزات
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را شکست دهد و هزی)ههایی که اینهمه بت ست رژیم ااغوتى ریخت)د ،باال ک)د» (امام اام)های،
 :2263حدی
-

والیت .

معظمله دفاع مقدس را درس بزرگ ملت ایتان به دشمن دانسته و میفتمای)د« :ملت
رشید ایتان به دفع تجاوز بتااست و با دفاع مقدس از کیان اسالم و میهن اسالمى ،سیلى
محکمى بت دشمن نواات و با سالح و صالح و در سایهى رهبتى ولى ادا ،آنچ)ان
حماسه استقامت و رشادت مظلومانه و ستسختانهاى ستود که در تاریخ ،بهم ابه درس
بزرگى باقى اواهد ماند و صتاب مستقیم مبارزان و آزادىاواهان را تتسیم اواهد
کتد» (امام اام)های :2276 ،حدی

-

والیت .

ایشان پیتامون تشتیک مساعی همه ملت در دفاع از میهن میفتمای)د« :شما نیتوهاى
مسلح و همهى ملت ایتان ،در یک متحله امتحان اوبى دادید؛ در متحلهى دوم هم
یع)ى متحلهى بازسازى هم باید همان نمایش قدرت در همهى سطوح کشور و در
هتگایى که انسان ستبل)د و شایستهیى از متدم ایتان در آن حضور دارد ،وگود داشته
باشد .در دوران دفاع مقدس ،همة ملت با یکدیگت تشتیک مساعی کتدند و پیشاپیش،
نیتوهاى مسلح ارتش و سپاه و اقیانوس په)اور بسی ،متدمى در میدانهاى گوناگون
آنچ)ان عظمتى آفتیدند که چشم دنیا را به اود متوگه کتدند .امتوز مان)د سالهاى
گ شته و بیشتت از آن ،ما نشانهى این التفات و اعجاب گهانى را مشاهده مىک)یم» (امام
اام)های :2262 ،حدی

-

والیت .

ایشان اودباوری و اعتماد به نفا ملت را بهع)وان یکی از عوامل پیتوزی در دفاع
مقدس معتفی نموده و میفتمای)د« :این ملت بت اثت انقالب اسالمى و نظام اسالمى به
اودباورى دست یافت -یع)ى باور کتد که مىتواند -این را امام به ما درس داد و فضاى
عمومى نظام اسالمى این را بتاى ما به ارمغان آورد .امتوز گوان ما ،دانشجوى ما ،استاد
ما ،پژوهشگت ما ،ص)عتگت و سازندهى ما باور دارد که مىتواند .این اودباورى در علم به
ما کمک کتد .ما امتوز در میدان علم پیشتفتهای زیادى کتدهایم؛ اما ه)وز عقبیم.
هیچکا ایال نک)د که چون در میدان علم پیشتفت کتدهایم ،به مقصد رسیدهایم و
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دیگت با است؛ نه ،ما را ایلى عقب نگه داشتهاند؛ ولى ما پیشتفت کتدهایم و در این
بیست و پ) ،سال ایلى گلو آمدهایم .ابن آمار ،در دوران انقالب ،نسبت پیشتفت علمى
ما از همة دنیا باالتت و بیشتت بوده است! چ)د روز قبل که گوانان نخبه پیش من آمده
بودند ،این نکته را به آنها هم گفتم .اودباورى در علم ،سیاست و در دفاع از کشور به
ما کمک کتد .در دوران گ)

هشتساله اگت اودباورى نداشتیم ،پدرِ این ملت

درآمده بود و این کشور پامال شده بود .همین بود که گوان بیستوپ)،ساله به اودش
باور و اعتقاد و اتّکاء داشت .یک لشکت را به یک گوان بیستوپ) ،ساله مىسپتدند؛
مىرفت مىساات ،مىپتداات ،آماده مىکتد ،حتکت مىکتد ،اقدام مىکتد و
کارهاى بزرگ انجام مىداد .امتوز این اودباورى وگود دارد .دانشگاههاى ما امتوز
کار علمى مىک))د؛ گوانان ما پیشتفتهاى علمى مىک))د؛ در بخشهایى پیشتفتهاى
علمى ما دنیا را نگتان کتده است؛ این به بتکت انقالب است .نمىاواه)د ملت و کشور
ایتان از لحاظ علمى پیشتفت ک)د؛ این را صتیحاً گفتهاند .یک کشور تا پیشتفت علمى
و پیشتفت اقتصادى نداشته باشد ،همیشه قدرتم)دان به او زور مىگوی)د .کشور ژاپن که
تحت سلطه و تحت اشغال بود ،اود را گمعوگور کتد و از لحاظ علمى پیشتفت نمود.
غتبى ها که هیچ مایل نیست)د به م)طقة شتق نگاهى بیفک))د و به غیت نژاد اروپایى توگّهى
بک))د ،به ااات پیشتفت علمى مجبورند آن را گدّى بگیتند .در بعضى از متاکز سیاسى
یا سیاسى -علمىِ امتیکا گفتهاند ما نمىاواهیم یک ژاپن اسالمى به وگود آید! ژاپن
اسالمى یع)ى شما .گفتهاند نمىاواهیم بگ اریم ملت ایتان از اود پیشتفت علمى نشان
دهد .اینها حتکت ملت ایتان را مىبی))د؛ این اودباورى را مىبی))د؛ این هم از بتکات
انقالب و نظام اسالمى بود» (امام اام)های :2263 ،حدی
-

والیت .

معظمله نمایش قله ظتفیتهای انسانی ملت ایتان در دفاع مقدس را اینگونه
بتمیشمارند« :پایة پیشتفتهاى علمى کشور -که امتوز شما بتاى از نمونههاى آن را
مىش)وید -در دوران دفاع مقدّس گ اشته شد .امتوز بسیارى از گوانانى که در
بخش هاى بسیار حسّاسِ علمى کشور مشغول کار هست)د ،همان ع)اصت دفاع مقدّس)د که
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با همان روحیه و انگیزه مشغول کار شدهاند و امتوز یک نمونه از کارهاى شگفتآمیز
آنها همین غ)ىسازىِ مواد هستهاى است که گزو محتمانهتتین ف)اوریهاى گهانى
است که قدرتها آن را دربست در ااتیار اود نگاه داشتهاند؛ اما گوانان ما توانست)د با
تکیه به استعداد و هوش و دستانِ ماهت اود این کار بزرگ را انجام ده)د ،که شما
عکاالعملهاى مستکبتان عالم را مىبی)ید .گ)جالهایى که امتوز در دنیا وگود دارد،
عکاالعمل در مقابل استعداد و توانایى و افتخارات شماست .یک نمونة دیگت ،تولید و
تک یت سلّول هاى ب)یادى است؛ اایتاً هم اودشان آمدند و توضیح دادند .متخصّصان و
دانشم)دان گهانى مجبور شدهاند اعتتاف ک))د که گوانان ما با پشتوانة ایمان و همّت و
غیتت توانستهاند استعداد گوشانِ پ)هان اود را آشکار ک))د و این راه بزرگ را بتوند .از
این قبیل ،ما نمونههاى متعدّدى در صح)ة تحقیقات داریم .در زمی)ههاى نظامى هم
همین اور است .شاید بتاى شما گوانان و نوگوانان عزیز ،گالب باشد که بدانید در
دوران هشت سال دفاع مقدّس ،بزرگتتین ضتباتى که از اتف رزم)دگان دالور ما به
ارتش مجهّز عتاق وارد شد -درحالىکه آن ارتش از سوى آمتیکا ،شوروىِ آن روز،
اروپا و بسیارى از کشورهاى م)طقه حمایت مالى و تسلیحاتى و ااّالعاتى مىشد -غالباً
کار اتّاحان و فتماندهان گوان و استتاتژیستهاى گ)گىِ بیست و پ) ،ششساله بود که
توانست)د ژنتالهاى پیتِ سالها دورههاى مختلف دیده ارتش عتاق را به زانو درآورند!»
(امام اام)های :2263 ،حدی
-

والیت .

ایشان در گایی دیگت با ارائه درک روشن از هدف گ)
« این گ)

عتاق علیه ایتان فتمودند:

علیه انقالب اسالمی ایتان و به م)ظور واژگون سااتن نظام انقالبی ایتان و از

بین بتدن انقالب اسالمی سازماندهی شد» (امام اام)های. 2:2276 ،
در راستای بترسی دیدگاه و نگتش کالن مقام معظم رهبتی پیتامون گ)

عتاق علیه ایتان نیز

هفت شااص کلی احصاء گتدید که عبارت)د از :مع)ویت و گاودانگی دفاع مقدس؛ گ)
مقدس و حمایت قدرتهای بزرگ؛ گ)

و دفاع مقدس و حضور ملت؛ گ)
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اودباوری؛ گ)

و دفاع مقدس و حفظ انقالب اسالمی؛ گ)

ظتفیتهای انسانی و نیز گ)

و دفاع مقدس و نمایش

و دفاع مقدس و حفظ انقالب.

نگرش آنتونی کوردزمن 1درباره جنگ ایران– عراق
کوردزمن بیش از هت نظتیهپتداز دیگتی نسبت به تحوالت تغییت موازنة قدرت در غتب آسیا
حساسیت دارد و در صدد تبیین نشانههای رفتاری بازیگتان م)طقهای و بینالمللی بت اساس معادله
قدرت بتآمده است .وی هتگونه تحول ژئوپلتیکی و دگتگونی در معادلة قدرت بازیگتان مختلف
را یکی از عوامل تیثیتگ ار بت گ)

ایتان و عتاق میداند .ادبیاتی که کوردزمن م)تشت کتده

عمدتاً تبیینگت این موضوع است که آمتیکا و اتحادیه شوروی مخالف تغییت در موازنة قدرت
م)طقهای بوده اند .آنان اقدامات متعددی را بتای ایجاد موازنه و مقابله با نیتوی انقالبی تیثیتگ ار بت
م)طقه به انجام رساندهاند .آمتیکا و اتحاد شوروی زمانی که عتاق در وضعیت تهاگمی قتار داشت
هیچگونه مانعی بتای تحتک م)طقهای وی به وگود نیاوردند .از سوی دیگت آنان در شورای ام)یت
سازمان ملل بهگونهای غیتمستقیم از کشور عتاق و اقداماتی که آن کشور علیه گمهوری اسالمی
ایتان به انجام رساند ،حمایت کتدند.
شکلگیتی چ)ین حمایتی از موضع مشتتک آمتیکا -شوروی بتای ایجاد موازنه در محیال
م)طقهای ناشی بوده است .کوردزمن چ)ین نگتشی را در مقاالت و کتابهای مختلفی م)عکا
نموده است .اصلیتتین آنان در کتابی که به همتاه آبتاهام واگ)ت در سال  2332م)تشت کتده آمده
است ع)وان این کتاب «گ)

های مدرن» است .وی پدیده «گتیز از متکز» را انعکاس وضعیتی

می داند که موازنه قدرت را دچار تغییت و دگتگونی کتده است و هیچ بازیگتی به تیثیتگ اری بت
چ)ین پدیدهای قادر نخواهد بود ).(Cordesman and Wagner, 1990:279
از سوی دیگت ،کوردزمن در کتابی با ع)وان «روابال نظامی و همکاریهای استتاتژیک غتب
در الی،فارس» ،موضوع گ)

ایتان و عتاق را در فضای اقدامات تاکتیکی و فتآی)دهای م)ازعه

 -2آنتونی کتدزمن مدیت مسسسه بترسیهای استتاتژیک در امتیکا است .بترسیهای نظامی به ویژه در ااورمیانه در حوزه تخصص
اوست .وی مقاالت و کتابهای متعددی را در زمی)ه تحوالت نظامی و گ)
است.
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تحلیل کتده و بت مخااتات مدیتیت بحتان در عصت گدید تیکید نموده است؛ به عبارت دیگت
میتوان گفت که هتگاه بحتان م)طقهای گدیدی شکل گیتد ،امکان ک)تتل بازیگتان درگیت
کاهش یافته و از همه مهمتت آنکه ،زمی)ههای ظهور رفتارهای غیتقابل پیشبی)ی به وگود میآید.
وی این امت را ناشی از ناپایداری سااتار موازنة قدرت م)طقهای و همچ)ین کاهش میزان
تیثیتگ اری قدرتهای بزرگ در اول م)ازعات و ستیزشهای ام)یتی در گغتافیای م)طقهای
دانسته است).(Cordesman,1988:386-387

نگرش فرانسیس بویل درباره جنگ ایران  -عراق
حوزه مطالعات تخصصی فتانسیا بویل موضوعات حقوق بینالملل است .وی گ)

ایتان و

عتاق را در چارچوب چ)ین شااصهایی تحلیل کتده است .او قبالً تالش نموده تا موضوع تسخیت
سفارت آمتیکا را به دست دانشجویان پیتو اال امام (ره در چارچوب اقدام پیشگیتی ک))ده ایتان
مورد تحلیل قتار دهد .بت اساس م)شور ملل متحد ،هتگونه اقدام متقابل بتای مقابله با تهدید،
نشانهای از قاعده حقوقی اقدام پیشگیتی ک))ده محسوب میشود؛ ب)ابتاین ،کشوری که مبادرت به
ک)شگتی مقابلهگویانه مینماید؛ میتواند چ)ین اقداماتی را بت اساس شااصها و نشانههای تدافعی
با تهاگم به انجام رساند.
با توگه به مطلبی که فتانسیا بویل م)تشت کتده است واک)ش ایتان بتای تسخیت سفارت
آمتیکا و همچ)ین تعقیب متجاوز بعد از عملیات بیتالمقدس در زمته اقداماتی است که با م)شور
ملل متحد هماه)گی و همگونی دارد؛ به عبارت دیگت ،وی کوشیده است تا روندی را تبیین نماید
که از یک سو ،به اقدام ایتان بتای تعقیب متجاوز مشتوعیت بخشیده و از سویی دیگت ،موضوع
بیاتفی آمتیکا و اتحاد شوروی را مورد انتقاد قتار دهد .بت اساس شواهدی که وی ارائه کتده
است آمتیکا از عتاق و کشور متجاوز بهاور مسثت و مستقیم حمایت کتده است .به این تتتیب،
بویل در مقاالت اود ،حمایت آمتیکا را از عتاق اار از حن دفاع مشتوع دانسته است .وی
معتقد است که ضتورتهای دفاع مشتوع که به حمایت مسثت و مستقیم آمتیکا از عتاق در گ)
با ایتان م)جت شد ،با واقعیتهای محیطی و تحوالت گ)

هماه)گی نداشت .وی دفاع مشتوع را

بت مب)ای دو نشانه تحلیل میک)د؛ اول آنکه دفاع مشتوع باید ماهیت آنی داشته باشد .اگت تیایتی
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در اقدامات و تحوالت استتاتژیک ایجاد شود ،معادله قدرت و ام)یت به اطت میافتد .دوم ای)که
این دفاع باید دارای ماهیتی متعادل ک))ده باشد .وی نهایتاً در مقاله اود به این نتیجه رسیده که
حمایت آمتیکا از عتاق به عدم موازنة م)طقهای انجامید ).(Boyle, 1987:62

نگرش اریک هوگلند درباره جنگ ایران  -عراق
اریک هوگل)د در زمته تحلیلگتان و نظتیهپتدازان مسائل ایتان و ااورمیانه است .وی بتای مدتی
ستدبیت نشتیه ااورمیانه 2در آمتیکا بود و مقاالت و پژوهشهای بسیار ب)یادی)ی درباره کشورهای
غتب آسیا و تحوالت آنها از گمله ایتان و گ)

ایتان و عتاق به انجام رسانده است .وی مقاالتی

را نیز درب اره روابال ایتان و آمتیکا و موضوعات مختلف ام)یتی ایتان م)تشت کتده است .وی بت این
اعتقاد است که سیاست آمتیکا در دهة  2362م تحت تیثیت گتایشهای ضد ایتانی در سااتار
سیاسی و تصمیمگیتی استتاتژیک آمتیکا انجام گتفته است .حمایت آمتیکا از عتاق ت)ها نمونهای
از انعکاس چ)ین سیاستهایی در م)طقه است.
بترسیهای انجام شده در مقاالت اریک هوگل)د نشان میدهد که وی حمایت آمتیکا از
عتاق را بت اساس سیاستهای م)طقهای آن کشور به انجام رسانده و بت نقشآفتی)ی گتوههای ضد
ایتانی در سااتار سیاسی آمتیکا تیکید داشته است .بهاورکلی ،هوگل)د بت این اعتقاد است که این
حمایتها بتای ایجاد تعادل و موازنة م)طقهای در الی،فارس انجام گتفته است .از آنجایی که
سیاستهای کاربتدی آمتیکا در دهة  2362م ماهیت غیت متعادل و همچ)ین غیت متوازن داشته
است؛ از اینرو ،آمتیکاییها نتوانست)د موازنة م)طقهای را در الی،فارس بتای مدت اوالنی ایجاد
نمای)د ).(Hoogland, 1991:42
به اعتقاد هوگل)د مواضع عتاق و کشورهای م)طقه ماهیت ضد ایتانی داشته است .در زمانی
که آنان در روند حمایت آمتیکا ،گهان غتب و کشورهای مسثت در سااتار دوقطبی قتار گتفتهاند،
دو حادثه شکل میگیتد .در متحلة اول ،امینی)ه بتای ایجاد تعادل نسبی در م)طقه به وگود میآید.
این امت در نتیجه تضعیف و محدود کتدن ایتان اتفاق میافتد و میتواند بتای مدت زمان محدودی
موازنة ناپایدار را شکل دهد .در متحلة دوم ،کشور عتاق که مورد حمایت اقتصادی و استتاتژیک
1- Middle East Journal.
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آمتیکا و دیگت کشورهای مسثت در سیاست بینالملل قتار گتفته است ،قادر میشود تا فضای تعادل
م)طقه ای را تغییت داده و با حمله نظامی به کویت ،زمی)ة شکلگیتی هژمونی م)طقهای را به وگود
آورد .این امت نشان می دهد که آمتیکا نتوانست تعادل الزم و مسثت را بتای ک)تتل م)طقه ایجاد
نماید .آمتیکا بهگای تعادل و موازنة م)طقهای به موازنة ایتان مبادرت نمود.

نگرش انوشیروان احتشامی درباره جنگ ایران  -عراق
انوشیتوان احتشامی در زمته تحلیلگتان مسائل غتب آسیا در دانشگاه دورهام انگلیا است .وی
تاک)ون مقاالت و کتابهای زیادی درباره سیاست اارگی ایتان ،گ)

ایتان و عتاق و ام)یت

م)طقهای در ااورمیانه و الی،فارس م)تشت کتده است .مطالعات احتشامی ماهیتی توصیفی دارد.
وی معتقد است که گ)

علیه ایتان واک)ش اگت)ابناپ یت سیاست بینالملل به انقالبی است که

میتوانست ثبات و تعادل غتب آسیا را دگتگون نماید .موضوع صدور انقالب و همچ)ین سیاست
اارگی نه شتقی -نه غتبی را میتوان نشانهای از رادیکالیسم ،انقالبیگتی و تالش بتای
بکارگیتی سیاست تغییت وضع موگود دانست.
کشورهای حوزه الی،فارس و همچ)ین آمتیکا بت این اعتقاد بودند که باید زمی)ههای مقابله با
ایتان را به وگود آورد .به همین دلیل آنها بتای مقابله با ایتان ،سیاست حمایت از عتاق را در پیش
گتفت)د .تغییت در شکل همکاریهای گهان عتب را میتوان در زمته مسلفههایی دانست که عامل
تغییت و دگتگونی در الگوی ام)یت م)طقهای در الی،فارس شد .این امت بنبست میان اردوگاه
رادیکال و میانهرو در کشورهای عتب غتب آسیا را شکست .وحدت کلمه گدیدی با ماهیت ضد
ایتانی به وگود آمد .به همان اندازه که کشورهای عتب با انقالب ایتان مخالفت مینمودند ،گهان
عتب نیز در زمته مخالفان سیاست ایتان به حساب میآمد.
به این تتتیب ،انوشیتوان احتشامی موضوع رادیکالیسم در سیاست اارگی ایتان و همچ)ین
تحوالت صدور انقالب را در زمته موضوعات و مسلفههایی میداند که به مقابلة همهگانبه کشورها
با ایتان و شکلگیتی اگتماع استتاتژیک انجامید .در چ)ین فتآی)دی ،زمی)ه بتای شکلگیتی
دوران س)گتب)دی در روابال بینالملل با انقالب ایتان به وگود آمد .گ)

عتاق علیه گمهوری

اسالمی ایتان را میتوان اصلیتتین نشانة س)گتب)دی در تحوالت م)طقهای و بینالمللی دانست .این
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امت تضادهای نهفته م)طقهای را افزایش داد و زمی)ة رویارویی کشورهای م)طقه و قدرتهای بزرگ
را با ایتان به وگود آورد (احتشامی. 36:2266 ،
نگرش رونالد آسموس درباره جنگ ایران  -عراق
نظتیهپتدازی درباره گ) ایتان و عتاق یکی از دغدغههای تحلیلگتان موضوعات غتب آسیا در
دهة  2362محسوب میشود .آسموس در زمته پژوهشگتان مسسسه ااورمیانه واشی)گتن بود که
میکوشید تا تحلیل گدیدی از روابال ایتان ،کشورهای غتبی و واحدهای سیاسی ااورمیانه تبیین
ک)د .گ)

علیه ایتان را میتوان موضوع اصلی همکاری میان چ)ین کشورهایی دانست .آسموس

نظتیة اگتماع استتاتژیک علیه ایتان را مورد تحلیل و پتدازش قتار داد .وی در مطالعات اود بت
این امت تیکید داشت که الی،فارس در زمته سیستمهای تابع م)طقهای محسوب میشود؛ ب)ابتاین،
نمیتوان هیچگونه تحول متفاوتی از سیاست بینالملل و همچ)ین نیتوهای مداالهگت بینالمللی را
در ستنوشت سیاسی و ام)یت آن مسثت دانست؛ به عبارت دیگت ،متغیت سیستم بینالملل در زمته
مسلفههایی است که با الگوهای حمایتی و محدود کتدن به ک)تتل فضای ام)یت م)طقهای مبادرت
مینماید.
در نگتش تحلیلی آسموس مسلفههایی همان)د رادیکالیسم ،انقالب ،اسالمگتایی و صدور
انقالب در زمته مسلفههایی محسوب میشود که نیتوهای مسثت نظام بینالملل ضتورت مقابله با آن
را اگت)ابناپ یت میدانست)د .هتیک از کشورهای مسثت در سیاست بینالملل که نقش
مداالهگتایانهای ایفا میک)د در زمته واحدهایی است که در صدد ک)تتل فضای ام)یت م)طقهای
میباش)د .به این تتتیب ،آنان به اقدامات مداالهگتایانه و رفتارهای ک)تتل ک))ده مبادرت مینمای)د.
از نظت آسموس ،سااتار نظام بینالملل باید بهگونهای اتاحی شود که ضمن ک)تتل محیال
بحتانی ،امکان تعامل بازیگتان مختلف را بتای مقابله با نیتوهای ضد نظام به وگود آورد .از
دیدگاه آسموس گمهوری اسالمی ایتان با قواعد دوقطبی مخالف بود .به همین دلیل زمی)ه
شکلگیتی اگتماع استتاتژیک علیه آن به وگود آمد .ابیعتاً زمانی که نظام بینالملل قدرت ک)تتل
مسثتی داشته باشد ،میتواند از تالش های سازمان یافته بتای ک)تتل نیتوهای انقالبی به اوبی بهته
ببتد .این امت انعکاس واک)ش سااتار در بتابت نیتوهای سیاسی و اگتماعی رادیکال محسوب
میشود ).(Asmos, 1995:28
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نگرش مایکل آژاری درباره جنگ ایران– عراق
هتگونه تحول م)طقهای و بینالمللی در نگتش سااتاری ،تحت تیثیت نیتوهای بینالمللی قتار
میگیتد .آمتیکا ،اتحاد شوروی و کشورهای اروپایی را میتوان در زمته واحدها و نیتوهایی
دانست که میتوان)د بت تحول بحتانهای م)طقهای تیثیت بگ ارند .ام)یت به مع)ای اراده استتاتژیک
بتای مقابله با بحتان محسوب میشود .مایکل آژاری با انتشار کتاب گ)

ایتان و عتاق درصدد

بتآمد تا تحلیلی سااتاری از نقش سیاسی و ام)یتی آمتیکا در غتب آسیا را ارائه دهد .این امت با
قالبهای تحلیل سااتاری کامالً همگون بود و توانست نقش مداالهگتایانة آمتیکا را در حمایت
از عتاق در قالب نظتیة ضتورتهای سااتاری ارائه دهد.
در نگتش سااتاری ،هتگونه اقدام سیاسی و رفتارهای حمایتی قدرتهای بزرگ را میتوان
در زمته موضوعات و مسلفههایی دانست که بت فتآی)د و نتای ،فعالیتهای م)طقهای بازیگتان
میتواند تیثیتگ ار باشد؛ به عبارت دیگت ،هتگونه حمایتی میبایست در قالب اقدامات
مداالهگتایانه انجام پ یتد .اینگونه اقدامات در محدوده گستتدهای از سیاستهای حمایتی
آمتیکا و دیگت قدرتهای بزرگ از عتاق م)عکا میشود .در نظتیة ضتورتهای سااتاری،
هتگونه اقدام قدرتهای بزرگ ،نشانهای از سیاستهای اگت)ابناپ یت ام)یتی محسوب میشود که
میتواند بت تصمیمگیتی استتاتژیک کشورهای م)طقه تیثیت بگ ارد .آژاری در کتاب اود
پیش بی)ی نمود که آمتیکا ابزارهای استتاتژیک مت)وعی را بکار اواهد گتفت تا موقعیت ایتان را
در حوزه غتب آسیا ک)تتل نماید .دیدگاه ارائه شده بت این امت تیکید دارد که قدرتهای بزرگ
بهع)وان نیتوهای ک)تتل ک))ده قاعده بازی محسوب میشوند که از ظهور نیتوهای مخالف قواعد
سااتار م)طقهای و بینالمللی گلوگیتی به عمل میآورند .این نظتیه را میتوان یکی از نشانههای
رفتار قدرتهای بزرگ بتای ک)تتل تحوالت سیاسی در محیالهایی دانست که از گایگاه حساس
و همچ)ین مطلوبیت استتاتژیک در سیاست بینالملل و اقتصاد گهانی بتاوردارند .ضتورتهای
سااتاری ،هتگونه رفتار سیاسی و ام)یتی را اگت)ابناپ یت میک)د).(Azhary, 1984:123

نگرش ماکسون جانسون درباره جنگ ایران – عراق
گانسون در زمته تحلیلگتان موضوعات ام)یت م)طقهای محسوب میشود .وی ام)یت را با
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مسلفههایی همان)د نظامیگتی پیوند میدهد .گانسون در مطالعات اود به این نتیجه رسیده است
که اگت آمتیکا در حوادث سیاسی و ام)یتی مدااله میک)د و یا اینکه از الگوی رفتار استتاتژیک
می گیتد ،بدان مع)است که چ)ین موضوع یا بازیگتی بتای آن کشور اهمیت ویژهای دارد .ام)یت
م)طقهای از دیدگاه قدرتهای بزرگ دارای شااصههای ااصی است .از گمله این نشانهها
می توان به چگونگی ایفای نقش نظامی اشاره کتد .وی کتابی درباره نقش نظامی آمتیکا در گ)
الی،فارس به نگارش در آورده است .بت اساس مطالعات آماری گانسون درباره تحوالت نظامی و
الگوهای ام)یتی این نتیجه حاصل شده است که آمتیکاییها به لحاظ قتار گتفتن الی،فارس در
زمته حوزه م)افع حیاتی اود آمادگی الزم بتای راهاندازی گ)

های م)طقهای در این حوزه

گغتافیایی را دارند .نشانههای چ)ین امتی را میتوان در نقشآفتی)ی آمتیکا در حوادث بحتانی
این م)طقه از گمله گ)

ایتان و عتاق گستجو کتد.

به اعتقاد گانسون آمتیکا به دلیل قتار گتفتن م)طقه الی،فارس در زمته موضوعات ام)یتی و
مطلوبیتهای استتاتژیک اود ،در گ)

م)طقهای الی،فارس شتکت نمود .الی،فارس نهت)ها در

چارچوب دکتتین کارتت بهع)وان نماد نظامیگتی آمتیکا تلقی میشود ،بلکه باید آن را در
چارچوب فتماندهی متکزی آمتیکا در م)طقه نیز مالحظه کتد .گانسون بت نقش آمتیکا بت تحول
گ)

ایتان با عتاق نیز تیکید میک)د .وی بت این اعتقاد است که ایفای چ)ین نقشی در قالب

ضتورتهای رفتار استتاتژیک آمتیکا قتار داشته و آنها هیچگاه تمایلی به بهتهگیتی از الگوهای
انفعالی نخواه)د داشت .انفعال استتاتژیک در نگتش و اندیشة آمتیکا مخااتهای بزرگ محسوب
میشود؛ ب)ابتاین ،آمتیکاییها با شکلگیتی گ)

م)طقهای و یا تحول استتاتژیک در حوزههای

م)طقهای و بینالمللی به ایفای نقش مقابلهگویانه مبادرت اواه)د نمود .گانسون نقش آمتیکا در
حمایت از عتاق در گ)

علیه گمهوری اسالمی ایتان را ناشی از نقش بینالمللی آمتیکا بتای

ام)یتسازی میداند ).(Johnson, 1990: 128

نگرش اکبر هاشمیرفسنجانی درباره جنگ ایران -عراق
آقای هاشمی رفس)جانی ،در مصاحبهای صتیح با سایت شخصی اود ،نگتش اود را پیتامون
گ)

تحمیلی اینگونه بیان میک)د که« :این گ)
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بگویم نمیشد گلوی گ)

گتفته شود ولی ما نه اتاح گ)

یک ماه پا از آغاز رسمی گ)

بودیم نه مجتی آن .حتی حدود

عتاق علیه ایتان ،یک روزنامه آمتیکایی به نقل از یکی از

کارش)اسان نظامی آمتیکا فاش کتد که اتح عتاق بتای حمله به ایتان در سال  2352میالدی
توسال انگلیا اتحریزی شده بود».
وی در گایی دیگت میگوید « :به هت حال اگت مسائل ما به روز بود و بت اوضاع مسلال بودیم
که بتوانیم بتای گلوگیتی اتاحی ک)یم ،شاید میتوانستیم ولی مطمئن نیستم .چون دشم)ان از قبل
اتاحی داشت)د .حتی قبل از شتوع ،زمزمه آن به گوش میرسید .بعد از شکست کودتای نوژه،
آمتیکاییها گفته بودند این دفعه اتحی داریم که کودتا نیست تا کشف شود و شورش نیست تا
گلویش را بگیتند .اتح ما چیز دیگتی است که عل)ی هم اواهد بود .این حتف تفسیتی غیت از
گ)

نداشت .بعدها فاش کتدند که این گ)

از تیت ماه  53شمسی که بتژی)سکی در متز اردن

با صدام مالقات کتد ،شتوع شد».
ایشان در اصوص نقش شوروی و آمتیکا در وقوع گ)

میگوید« :این موضوع فقال

مختص به غتبیها نبود و شتقیها هم در متن افکارشان قبول نداشت)د که یک حکومت اسالمی در
ک)ارشان تشکیل شود .چون مب)ای ایدئولوژی آنها الحاد بود .اصالً زمی)ه فکتی آنها الحادی است.
هم افکار مارکسیستی را تبلیغ کتده بودند و هم سااتارشان الحادی بود .به عالوه در داال اود
شوروی حدود  222میلیون مسلمان بود که پیتوزی انقالب میتوانست بتای آنها سازندگی داشته
باشد .همه این مسلمانان در همسایگی ما ،در آذربایجان ،تتکم)ستان ،قفقاز و آسیای میانه و دیگت
گمهوریهای شوروی بودند» .هاشمی رفس)جانی همچ)ین در گای دیگتی به دلیل انتخاب عتاق
بتای تجاوز به ایتان اشاره کتده و میگوید« :ای)که چتا عتاق بتای تجاوز به ایتان در بین
کشورهای عتبی انتخاب شد هم دالیل ااص اود را داشت .چون اک تیت متدم عتاق شیعه بودند
و مسلمانان س)ی و غیت بع یها و کتدها هم تمایل به انقالب اسالمی ایتان داشت)د .ستان حزب بع
احساس می کتدند بعد از ایتان نوبت عتاق است که انقالب اسالمی در آن اتفاق بیفتد .از اتفی
شهید صدر و اواهتش ،شاگتدان شهید صدر و حوزه علمیه هم کارشان را شتوع کتده بودند.
سابقه حضور امام هم در بین نیتوهای م هبی و متدم مسلمان عتاق مسثت بود» (گتوه سیاسی سایت
فارس. 32/26/27 ،
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وی در اصوص مقطع آغاز گ)

میگوید« :شتوع گ)

تحقیقاً بتای نابودی انقالب بود و از

آن رو که شتقیها و غتبی ها از این انقالب راضی نبودند ،غتب که بیشتتین م)افع را در ایتان
داشت ،انقالب را مستقیماً علیه م)افع اود دانست ،باید در ایتان شتایطی به وگود میآمد که
دیگتان ناامید شوند و بگوی)د نمی شود بدون اتکا به غتب و شتق ،انقالبی باقی بماند و یکی از
اهداف گ)

 ،تحقن این امت بود و بتای ستکوبی و مهار انقالب ،مارکسیسم شتق و امپتیالیسم

غتب در این ه دف به تالقی رسیدند .صدام نقطه تقااع اطوب فوق بود و از آنجا شتوع کتدند و
بت روی ایتان فشار آوردند» (هاشمی رفس)جانی. 92:2276 ،

نگرش محسن رضایی درباره جنگ ایران -عراق
آقای محسن رضایی ،در مصاحبهای صتیح با سایت شخصی اود ،نگتش اود را پیتامون گ)
تحمیلی اینگونه بیان میک)د که« :گ)

پا از یکستی اقدامات علیه انقالب شکل گتفت که

بیشتت این کارها با حمایت دولت عتاق صورت گتفت .کودتاچیان با عتاقیها هماه)

بودند.

شورشیان کتدستان با عتاق در ارتباب بودند .درگیتیهای قبل از شهتیور سال  72در متز توسال
عتاق شکل گتفت .در واقع از روز پیتوزی انقالب ،صدام با ما درگیت بوده و با گمهوری اسالمی
روابال دیپلماتیک و یا مسالمتآمیز نداشت .در همة این م)ازعات هم همیشه عتاق شتوع ک))ده
بود .صدام حسین وقتی حسن البکت را ک)ار زد و رییاگمهور شد ،بهع)وان ای)که ما با ایتان
درگیتیم یک تسویه داالی ایجاد کتد و به این بهانه در واقع هم اتفداران ایتان را بت ک)ار کتد.
هم اتفداران سوریه و هم اتفداران حزب کمونیست .او در چ)د ماه هت سه گتوه را قلع و قم
کتده و آشکارا گتایش به غتب از اود نشان میداد .ایشان از آغاز حکومت ،به دنبال
گستتش قدرت اود بود .چطور ایتان میتوانست با کسی که صتفاً دنبال قدرتالبی است
نزدیک شده و دیپلماسیاش کارآمد باشد .این را باید در نظت داشت که اتفاقاً در آن روزها،
شتایال اوبی هم بتای تعامالت دیپلماتیک با عتاق وگود داشت .دستگاه سیاست اارگی ما که
در ااتیار ب)یصدر بود بسیار گتایش به فتانسه داشت .صدام هم با فتانسه ارتباب نزدیکی بتقتار
کتده بود  .البته نهضت آزادی که دولت موقت را در ااتیار داشت ،نسبت به عتاق ایلی بدبین بود،
چون به حزب بع

بدبین بود و کار زیادی بتای ارتبابگیتی با عتاق نمیکتد و دیپلماسیشان در
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این باره بسیار ضعیف بود».
ایشان پیتامون توافن دو کشور شوروی و آمتیکا بت ست حمله عتاق به ایتان اینگونه بیان
میک)د که« :دلیل توافن دو کشور شوروی و آمتیکا بت ست حمله عتاق به ایتان این بود که صدام
راه غتب را در پیش گتفته بود و به غتب نزدیک میشد و از شوروی کم کم فاصله میگتفت؛ و
بعد هم دیدیم که قبل از گ)

 ،بتژی)سکی به عتاق آمد و به صدام بتای حمله به ایتان چتاغ سبز

نشان داد .صدام میاواست مطمئن شود که اگت وارد گ)

با ایتان شود ،آمتیکا از ایتان حمایت

نمیک)د .چون میدانست اگت آمتیکا موشکها و تجهیزات نظامیاش را در ااتیار ایتان بگ ارد،
دیگت عتاق توان شکست ایتان را ندارد .عتاق میاواست به کشوری که دست و پایش بسته است
به آسانی حمله ک)د و بتای ای)که دست و پای ایتان را بسته ببی)د ،باید با آمتیکا به توافن میرسید.
ل ا ایلی آشکار از شوروی فاصله گتفت و به آمتیکاییها نزدیک شد .از سوی دیگت ،بین آمتیکا
و شوروی بت ست حمله به افغانستان توافن شده بود .شورویها هم نگتان بودند که در صورت حمله
به افغانستان ،با واک)ش شدید آمتیکا روبهرو شوند؛ ب)ابتاین ،هم آمتیکاییها و هم شورویها
سکوت کتدند و یک معامله ای در سطح م)طقه انجام شد که عتاق در گبهه آمتیکا نقش ایفا کتده
و افغانستان هم در گبهه شوروی بماند؛ ب)ابتاین تا مدتها بتاوردی که آمتیکا در افغانستان کتد
ضعیف و فتمایشی بود» (پایگاه ااالعرسانی دکتت محسن رضایی 37 ،آذر . 2239

نگرش دکتر علیاکبر والیتی درباره جنگ ایران– عراق
آقای دکتت علیاکبت والیتی ،در کتاب اود با ع)وان« ،تاریخ سیاسی گ)
گمهوری اسالمی ایتان» ،نگتش اود را پیتامون گ)

تحمیلی عتاق بت

تحمیلی بیان میک)د .در گای گای این

کتاب ،متاودهها ،تماسها و نامههایی که بین گمهوری اسالمی ایتان و سازمان ملل متحد و
همچ)ین مابین ایتان و رئیاگمهور عتاق صورت گتفته است دیده میشود .تحلیل عملکتد دولت
ایتان ،عتاق و سیاست دولتهای بلوک غتب و شتق از ویژگیهای دیگت این کتاب است .دکتت
والیتی ااتالفات دو کشور ایتان و عتاق را دارای ریشهای عمین در گ شته بیان کتده و با تشتیح
و تحلیل ااتالف ایتان و عتاق در ادامه به بترسی عوامل ایجاد گ)

و گانبداری دولتهای

م)طقه و شتق و غتب میپتدازد .در قسمتهایی از نظتات وی آمده است که :بیش از  992سال
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است که دو کشور معاهدات متعدد صلح و دوستی و تحدید حدود متزها م)عقد کتدهاند که در
بتای از آنها گای پای داالت بیگانگان کامالً مشهود است؛ اما با انعقاد قتارداد  1975الجزیته
به نظت میرسید به همه م)ازعات و ااتالفات ااتمه داده شده است .پیتوزی انقالب اسالمی و
سقوب رژیم شاه در ایتان باع

شد تا سااتار قدرت در ااورمیانه دستخوش تغییت گتدد و نظام

ام)یتی سااته و پتدااته غتب در م)طقه بتهم بخورد .عتاق کوشید تا بهع)وان یک متکز گدید
قدرت ظاهت شده و األ پدید آمده را پت سازد .عتاق با هدف دستیابی به نقش ژاندارمی م)طقه و
کسب ستزمین هایی از ایتان و با ارزیابی از اوضاع و احوال داالی ایتان ،پا از اعالم لغو قتارداد
 ،2365دست به حمله سیاسی و نظامی همه گانبه علیه گمهوری اسالمی ایتان زد .از سوی دیگت
دولتهای م)طقه با پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان ،تحت تیثیت تبلیغات م)فی بیگانگان ،ایتان را
ستچشمه تهدید علیه اود میدانست)د .ل ا به حکومت صدام علیه ایتان کمک میکتدند .آمتیکا
نیز با هدف تحت فشار قتار دادن ایتان گهت آزادی گتوگانهای اود و به م)ظور مهار اطتی
که از گانب ایتان متوگه م)افع اود در م)طقه میدانست ،با سیاست صدام حسین همسو بود .اتحاد
شوروی نیز انقالب اسالمی تازه نفا را اطتی گدی بتای ایدئولوژی کمونیسم میدانست .در
نهایت ،حاصل گمع همه عوامل ذکت شده م)جت به آغاز گ)

توسال عتاق گتدید (والیتی،

 25:2262الی. 72

نگرش نیکسون 1درباره جنگ ایران – عراق
اظهار نظت نیکسون ،درباره عتاق و تجزیه و تحلیل آن در مقالة محمدعلی امامی ،ع)اصت اصلی
نظتیة تبیین علل وقوع گ)
«گ)

ایتان و عتاق را فتاهم آورده است .نیکسون در صفحه  292کتاب

حقیقی ،صلح حقیقی» در زمی)ة ضتورت بهبود روابال آمتیکا با عتاق نوشته است« :بتای

ایاالت متحده آمتیکا دالیل کافی و م)طقی زیادی بتای بهبود روابال با کشور عتاق وگود دارد .از
اتفی شوروی به نوبة اود بتای دستیابی و نفوذ از هیچ کوششی دریغ نکتده است؛ اما عتاقیها با
قطع نفوذ حزب کمونیست چهته مخالف اود را به روسها نشان دادهاند» .امامی در ادامه آورده

 -2نیکسون رئیاگمهوری پیشین آمتیکاست که پا از رسوایی واتت گیت از کار بتک)ار شد و ای این مدت به انتشار کتاب
مبادرت ورزید .کتاب گ)

حقیقی ،صلح حقیقی و کتاب فتاسوی صلح و بتای آثار دیگت از نیکسون در ایتان تتگمه شده است.
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است که :به این تتتیب بسیاری از آمتیکاییان حملة سال  2362م صدام حسین به ایتان را بت اساس
معیارهای توازن قوا ارزیابی کتدند .شیخنشینهای الی،فارس و عتبستان سعودی حتیف ایتان
نبودند و ت)ها عتاق میتوانست به نبتد بپتدازد و با ایتان بت ست رهبتی الی،فارس رقابت ک)د.
احتمال نمیرفت که عتاق بتواند ایتان را فتح ک)د؛ اما میتوانست حکومت تهتان را تضعیف کتده
و موگب گتفتاری آن شود .تصمیم آمتیکا در اعمال فشار بت ایتان ،موگب اهمیت عتاق شد.
در این مقاله ،با ای)که نتیجهگیتی اگمالی از سخ)ان نیکسون صورت گتفته است اما ذکتی از
م)طن حاکم بت آن نشده است .در عین حال ،به نظت میرسد توضیحات نیکسون در ضتورت
بتقتاری رابطة آمتیکا با عتاق همچ)ان متیثت از فضای دوران گ)

ستد و نظام دو قطبی و ظهور

پدیده انقالب اسالمی در م)طقه الی،فارس است .نیکسون ،با این مالحظات ،به تغییت رفتار عتاق
در بتابت شوروی ،رهبت اردوگاه کمونیزم ،توگه کتده است .گتچه نیکسون در ای)جا موضوع را به
اگمال بیان کتده است؛ اما میتوان چ)ین است)باب کتد که او با توگه به ع)اصت اصلی بتقتاری
موازنهی قوا در الی،فارس در دوران گ)

ستد و بت اساس نظتیة دو ستونة کیسی)جت ،رفتار گدید

عتاق در بتابت شوروی را به م)زلة اتو عتاق از چارچوب سیاستها و استتاتژی م)طقهای
شوروی ارزیابی میک)د .مع)ای نهفته در این ارزیابی این است که تغییت رفتار عتاق ،به همان اندازه
انقالب اسالمی ،موازنة قوا در م)طقه را بتهم زد و باید بتای مهار و ک)تتل این وضعیت به ت)اسب
شتایال گدید به همان میزان که به انقالب اسالمی ایتان و احتماالً گستتش ب)یادگتایی در م)طقه و
نگتانی حاصل از تغییت موازنه توگه میشود ،به تغییت رفتار عتاق و بهتهبتداری از آن بتای ک)تتل
انقالب اسالمی توگه شود .شاید این نتیجهگیتی مبالغهآمیز نباشد که استتاتژی گدید م)طقهای
آمتیکا در سالهای دهة  ،2362با الهام از مبانی تفکت نیکسون اتاحی شد؛ بدین مع)ا که استتاتژی
گدید آمتیکا بتاالف سالهای دهة  2362که بتای مهار عتاق رادیکال با اتکا بت ایتان اتاحی
شده بود در سالهای دهة  ، 2362با هدف مهار ایتان انقالبی با اتکا بت عتاق اتاحی و اگتا شد.
نقطة آغاز این استتاتژی ،با چتاش عتاق از شوروی به سمت غتب و سپا حمله به ایتان ،همسو
با م)افع غتب بود که با ااتمة گ)

ایتان و عتاق و تمهیدات بعدی عتاق بتای بتتتی م)طقهای و

سپا تجاوز و اشغال کویت در سال  2273پایان یافت؛ به عبارت دیگت ،به همان میزان که گ)
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علیه ایتان ،نقش عتاق را در استتاتژی گدید م)طقهای آمتیکا تعتیف و ت بیت کتد ،تجاوز به
کویت و اشغال آن با تعتض عتاق به م)افع آمتیکا و غتب به مع)ای پایان این استتاتژی ارزیابی شد
و ل ا انهدام توان نظامی عتاق به هدف اصلی امتیکا و غتب تبدیل شد (درودیان. 72:2262 ،

نگرش گراهام فولر 1درباره جنگ ایران– عراق
ع)اصت اصلی نظتیة فولت شباهت نسبتاً زیادی به نظتیة کتدزمن دارد .وی نیز ،م)ازعات متزی را
یکی از زمی)ههای ژئوپلتیکی م)اسبات دو کشور ،که ریشههای آن به دوران فتمانتوایان امپتاتوری
ع مانی بازمیگتدد ،معتفی می ک)د و به این نتیجه رسیده است که این م)ازعات بیش از آنکه
سااتگی باشد اساساً بازتاب ت)شهای ژئوپلتیکی گستتدهتت میان دو کانون قدرت است .وی نیز با
نظت به اهمیت استتاتژیک اروندرود بتای عتاق و آسیبپ یتی ژئواستتاتژیک عتاق به دلیل
محدودیت دستتسی به سواحل آبی نوشته است که این مسیت استتاتژیک و حیاتی در معتض
آسیبپ یتی دائم و گتوگان روابال حس)ه با ایتان است .بت این اساس ،فولت بتای توضیح علل
وقوع گ)
گ)

و اهمیت نقش روداانة اروندرود و اساساً مشکالت ژئوپلتیکی عتاق نوشته است که

ایتان و عتاق ،فتض ژئوپلتیک وابستگی عتاق به این آبتاه را کامالً اثبات کتد.
فولت ،بت اساس ریشه های ااتالف متزی ایتان و عتاق و اهمیت استتاتژیک آن به تیثیت وقوع

انقالب القی اصیل که به عمت نظام شاه)شاهی  3522سالة ایتان ااتمه داد و تیسیا گمهوری
اسالمی در م)طقه به رهبتی روحانیون اشاره و در زمی)ة پیامد آن نتیجهگیتی کتده است که هت دو
رویداد فوق در ایتان نیتوهایی را آزاد کتد که بهاورکلی بت م)طقه و قبل از همه بت عتاق تیثیتی
عمده بتگای گ اشت .تیکید فولت بت آزادی نیتوها در ایتان ناظت بت این مفهوم است که بخشی از
علل وقوع گ)

 ،متیثت از انقالب اسالمی و روند تحوالت داالی ایتان است .به همین دلیل نوشته

است که رویارویی مجدد با عتاق ،بالفاصله پا از سقوب شاه اتفاق نیفتاد .درواقع نخستین دولت
ملیگتای ایتان پا از انقالب ،به نخستوزیتی مه)دس بازرگان کار اود را با صدور بیانیهای

 -2گتاهام فولت ،نویس)ده و تحلیلگت ،عضو پیشین سازمان سیا ،متخصص در امور گهان اسالم ،که به مدت  32ساال در کشاورهای
عتبستان ،لب)ان ،تتکیه ،افغانستان و یمن فعالیت داشته و هماک)ون عضاو مسسساه تحقیقاات رناد  RANDوابساته باه وزارت دفااع
امتیکاست .کتاب قبله عالم ،ژئوپلتیک ایتان از او تتگمه و م)تشت شده است.
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م بت درباره م)اسبات دوگانبة گدید آغاز کتد و ه)گامی که روحانیون رادیکال ،قدرت را عمالً
به دست گتفت)د ،تصادم واقعی نیز آشکار شد .گتاهام فولت ،در توضیح ساز و کارهای علل وقوع
گ)

پت پایة معضل ژئوپلتیک عتاق و تحوالت داال ایتان ،به ماهیت درگیتیها در چارچوب

رقابت های ایدئولوژیک اشاره کتده و نوشته است که مبارزه نیتوم)د ایدئولوژیک گمهوری
اسالمی با بع یهای عتاق ،از عوامل عمدهای بود که به آغاز گ)

انجامید و هت دو کشور بتای

پتچمداری رهبتی م)طقهای رادیکال ،به رقابت با یکدیگت بتااست)د.
چ)انکه روشن است گتاهام فولت ،بتاالف توضیحات پیشین ،در ای)جا علل آغاز گ)

را

در چارچوب نظتی دیگتی تبیین کتده که شامل رقابت سیاسی  -ایدئولوژیک بتای تسلال بت
م)طقه است .وی در ادامه به این مسئله اشاره کتده است که دولتهای ملی با مقاصد ایدئولوژیک
نمی توان)د متحد یکدیگت باقی بمان)د و ستانجام به گ)

مبادرت اواه)د کتد و نوشته است که

حکومتهای رادیکال در ااورمیانه ،عموماً بیش از آنکه هدف واحدی را دنبال ک))د به رقابت با
یکدیگت پتدااته اند؛ ل ا در زمان فقدان دشمن مشتتک ،ایتان و عتاق که به پشتیبانی انقالب
داالی متکی بودند به رقابت شدید با یکدیگت پتداات)د که ناگزیت به تقابل م)جت شد (درودیان،
. 66:2262

نگرش خالدبنسلطان اسعودی  1درباره جنگ ایران– عراق
بن سلطان علل تیتگی روابال ایتان و عتبستان را در چارچوب سیاستهای ایتان با تبلیغات اصمانه
علیه فهد توگیه میک)د و معتقد است نظام گدید اسالمی ایتان سعی کتد تا موقعیت عتبستان
سعودی را در گهان اسالم مخدوش و نقش آل سعود را بهع)وان اادمالحتمین تضعیف ک)د .وی
گفته است که اطت تهدید ایتان بت ضد عتبستان با آغاز گ)
گستتش گ)

ایتان و عتاق تشدید شد .نگتانی از

سبب شد تا فهد تالش اود را بتای م اکته ایتان و عتاق متمتکز ک)د؛ ولی ایتان

به پیتوزی اود در گ)

مطمئن بود و دراواستهای ملک فهد را رد کتد .وی درباره میزان

 -2شاهزاده االد بن سلطان کتابی را تحت ع)وان گ)گجوی صحتا به رشته تحتیت درآورده است که ابتگزاری گمهوری اسالمی
در اتداد سال  2269به نقل از ابتگزاری ملی عتاق در بولتن ابتهای عاتاق شاماره  ،2269 / 5 / 26 ،362ص  23 - 29بخشای از
آن را تتگمه کتده است که در این بترسی از آن استفاده شده است.
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تهدید ایتان بتای عتبستان در اول گ)

نوشته است که مقامات عتبستان سعودی بعد از مطالعة

تواناییهای ایتان به این نتیجه رسیده بودند که حملة ایتان به عتبستان سعودی بعید به نظت میرسید؛
زیتا ایتان بتای این کار باید از ااک کویت یا عتاق میگ شت .در حالی که ایتان فاقد توانایی
لجستیکی الزم بود .به عالوه بعید به نظت میرسید که ایتان با توگه به درگیتی اود با عتاق ،گبهة
گدیدی را بگشای د .وی سپا به تمهیدات عتبستان بتای مقابله با تهدیدات احتمالی ایتان از اتین
هوا ،دریا و موشک ،یا سیاست بازدارندگی و اتید موشک از چین اشاره کتده است.
نظتیات بن سلطان از این گهت حائز اهمیت است که تا اندازه زیادی دیدگاه کشورهای
حاشیة الی،فارس را آشکار میسازد .در عین حال ،چون کتاب او پا از استقتار نیتوهای
آ متیکا در عتبستان بتای آزادسازی کویت در عملیات اوفان صحتا نوشته شده است به نظت
میرسد مالحظاتی بتای تبیین دیدگاههای عتبستان و توگیه رفتار این کشور در بتابت ایتان و
حمایت از عتاق ،در نظت گتفته شده است .فارغ از این مالحظة کلی ،تبیین االد بن سلطان از
م)اقشات ایتان و عتبستان قبل از آغاز گ)

نقایص زیادی دارد (درودیان. 63:2262 ،

نگرش عبدالحلیم ابوغزاله 1درباره جنگ ایران– عراق
عتاق و ایتان دیدگاهی عتبی درباره گ)

ابوغزاله وزیت دفاع مصت با تدوین کتاب گ)

عتاق ارائه داده است .وی در مقدمه کتاب هدف اصلی اود را ارائه «تصویتی از گ)

ایتان و
» بتای

اوان)دگان عتب زبان ذکت کتده و نوشته است« :کوشیدهام مواضع بینالمللی و م)طقهای پیش از
گ)

و نیز عوامل شکلگیتی این درگیتی را روشن سازم و مسیت حوادث را تا آنجا که

گمعآوری ااالعات از م)ابع مختلف بتای من امکانپ یت بوده به ااتصار بیان ک)م» .ابوغزاله در
کتاب اود از گ)
میبتد و این گ)

ایتان و عتاق بهع)وان گ)
اوالنی را که بیشتت گ)

 -2ابوغزاله وزیت دفاع مصت در دوران گ)

میان «دو دولت مسلمان و همسایه و رقیب» نام
زمی)ی بود« ،گ)

نیابتی» مینام)د که در نهایت در

ایتان و عتاق بود که دیدگاههای اود را در کتاب گ)

عتاق و ایتان م)تشت سااته

است .این کتاب که به وسیله متکز مطالعات و تحقیقات گ)

سپاه پاسداران تتگمه و در سال  2262م)تشت شده است ،یک مقدمه

و  23فصل دارد که عبارت)د از :مواضع گهانی قبل از گ)

،

 ،ریشههای ااتالف بین عتاق و ایتان ،عوامل مسثت بت سیت گ)

وضعیت صح)ه عملیات ،اهداف سیاسی  -نظامی عتاق ،گ)
 ،1983گ)

در سالهای  2362تا  ،2363ادامه حمالت ایتان در اوایل سال

فتسایشی ،آاتین حمله  ،2367 - 2366ادامه گ)

فتسایشی ،هجوم عتاق و داالت غتب ،درسهایی از گ)
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حالت «نه گ)

و نه صلح» متوقف شد .ابوغزاله معتقد است گ)

ایتان و عتاق از لحاظ

استتاتژیک یکی از مهمتتین بتاوردهای نظامی عصت حاضت است و بت االف سایت بتاوردهای
نظامی در گهان سوم ،این گ)

تقتیباً م)افع همه کشورهای گهان را بدون است )ا تهدید کتد و بت
از همان ابتدا گ)به بینالمللی م)حصت به فتد و

آن تیثیت مستقیم گ اشت .به همین دلیل ،گ)
گستتدهای به اود گتفت .وی در مورد تیثیت گ)

بت معادالت م)طقهای ،بت این نظت است که

استائیل از ایتان حمایت کتد؛ زیتا تضعیف عتاق بهع)وان یک کشور عتبی ،عتاق را از محاسبات
عتبی استائیل اار ساات.
وی نظت کتدزمن را در مورد گ)

 ،بهع)وان گ)

«نظام الئیک عتاق با نظام اسالمی» ایتان

نقد کتده و بهع)وان یک اطای بزرگ نام میبتد و نوشته است« :گ)

بین «عتب و فارس» بود

که ریشه تاریخی آن به صدها سال قبل بازمیگتدد ».وی در فصل دوم کتاب مینویسد« :تاریخ
نشان می دهد که گ)

ایتان و عتاق ادامه همان درگیتی فارس و عتب است که از سال  727قبل

از میالد مسیح آغاز شد و تا امتوز ادامه دارد ».وی م)اسبات ایتان و عتاق را در دوره ع مانی و در
دوره معاصت در همین چارچوب دستهب)دی کتده است .ابوغزاله بت این نظت است که با امضای
قتارداد  2365الجزایت نه ت)ها از دشم)یها کاسته نشد بلکه با پیتوزی انقالب در ایتان و ستنگونی
شاه بت ت)شها افزوده شد .در حالی که وی سعی دارد گ)
ک)د ،شتوع گ)

را در چارچوب فارس و عتب تفسیت

را در چارچوب مفاهیم تحلیلگتان غتبی که بیشتت حاوی دیدگاه قدرتهای

بزرگ است ،تحلیل میک)د .وی به تیثیت انقالب در تغییت توازن م)طقهای پتدااته است و حتکت
عتاق را در استفاده از «فتصتی م)اسب و تکتار ناشدنی بتای بازیابی نقش ژاندارمی م)طقة
الی،فارس بعد از سقوب شاه» ذکت میک)د و مینویسد« :همه این اقدامات نشان میدهد صدام
حسین از ه)گام سقوب شاه و پیتوزی انقالب در ایتان در اوایل سال  2363اود را آماده حمله به
ایتان میکتده است»(درودیان. 62:2262 ،

تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
در پاسخ به پتسش این مقاله که عبارت است از «نگتش و دیدگاه اندیشم)دان دفاعی و ام)یتی
پیتامون گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان چیست؟» و با بترسی نگتشها و نقطه نظتات بتای از
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اندیشم)دان ام)یتی و دفاعی بهاصوص دو اندیشم)د بزرگ انقالب اسالمی یع)ی امامین انقالب
حضتت امام

امی)ی(ره

و حضتت آیتا ...اام)های(مدظلهالعالی  ،میتوان اینگونه تجزیه و تحلیل

نمود که حضتت امام امی)ی(ره  ،پیتامون دیدگاه کالن اود در راستای گ)

تحمیلی و یا به تعبیت

زیبای اود« ،دفاع مقدس» ،هفت شااص کلی را ع)وان نمودند (مدل مفهومی  ،که عبارت است
از :انسجام و وحدت گ)
افشای چهته دشم)ان؛ گ)
دنیا؛ گ)

و دفاع مقدس و شکوفایی استعدادها؛ گ)

و دفاع مقدس؛ گ)

و دفاع مقدس عامل بیداری ملت؛ نقش گ)

و ت بیت و صدور انقالب و نیز گ)

در معتفی اسالم به

و دفاع مقدس و اودباوری و همچ)ین در بترسی

دیدگاه و نگتش کالن مقام معظم رهبتی پیتامون گ)

عتاق بت علیه کشور ایتان هم هفت

شااص کلی احصاء گتدید که عبارت است از :مع)ویت و گاودانگی دفاع مقدس؛ گ)
مقدس و حمایت قدرتهای بزرگ؛ گ)
اودباوری؛ گ)

و دفاع مقدس و حضور ملت؛ گ)

و دفاع مقدس و حفظ انقالب اسالمی؛ گ)

ظتفیتهای انسانی و نیز گ)

و

و دفاع

و دفاع مقدس و

و دفاع مقدس و نمایش

و دفاع مقدس و حفظ انقالب.

نکته قابل توگه این است که هت دو بزرگوار اصلیتتین دلیل بتپایی این گ)
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انقالب اسالمی در کشور ایتان معتفی نموده و حمایت دو بلوک غتب و شتق یع)ی آمتیکا و
شوروی را از عتاق به دلیل ظهور این انقالب در م)طقه بیان میدارند .در واقع نقطة کانون
درگیتی ،همان وقوع انقالب اسالمی ارزیابی و معتفی شده است.
ب)ابتاین از فتمایشات این دو بزرگوار می توان به این تحلیل رسید که پیتوزی انقالب اسالمی،
موگب شکست سیاست اارگی آمتیکا در م)طقه شد و در پی ستنگونی شاه ،حلقه متکزی
کمتب)د ام)یتی غتب به دور کمونیزم گسسته شد و استتاتژی م)طقهای آمتیکا بازوی قدرتم)د
نظامی اود را از دست داد (درویشی و دیگتان 57 :2269 ،و از سوی دیگت انقالبی با شعارهای
اسالمی و با ایجاد یک نظام اسالمی و مخالف با سیاستها و تفکتات غتبی و شتقی و نیز بدون
تکیه بت دو قدرت موگود گهان به وگود آمد .میتوان وقوع این انقالب را علت اصلی حمایت دو
ابتقدرت شتق و غتب از عتاق در گ)

علیه ایتان بت شمتد.

در بترسی و تحلیل دیدگاه و نگتش دیگت صاحبنظتان و اندیشم)دان داالی و اارگی نیز
می توان به این نکته رسید که عامل اصلی بتپایی گ)

میان ایتان و عتاق بح

دو ابتقدرت

بزرگ به نام غتب و شتق بودند که انقالب ایتان را بهع)وان تهدیدی بزرگ بتای اهداف اود
میدیدند؛ به عبارت دیگت از گ)

بت علیه ایتان بتای نابودی انقالب در این کشور حمایت می-

کتدند .غتب با داشتن بیشتتین م)افع در ایتان ،انقالب را مستقیماً علیه م)افع اود میدانست ،باید
در ایتان شتایطی به وگود میآمد که دیگتان از ادامه مسیت بدون اتکا به غتب و شتق ،ناامید
شوند .در واقع یکی از اهداف گ)

 ،تحقن همین مسئله بود .بتای ستکوبی و مهار انقالب،

مارکسیسم شتق و امپتیالیسم غتب در این هدف به تالقی رسیدند و صدام نقطه تقااع اطوب فوق
بود و از آنجا فشار اود را بت ایتان آغاز نمودند.

نتیجهگیری
با اتمام بترسی و نتیجه به عمل آمده بخشی از نظتیات موگود درباره علل وقوع گ)

 ،در یک

گمعب)دی کلی به نظت میرسد نقطة اشتتاک تمامی نظتیهها ،تیکید بت انقالب و تغییت وضعیت پیامد
آن بهع)وان بستت اصلی وقوع گ)

و تحتیک ااتالفات متزی در پی األ قدرت و تالش عتاق

بتای گبتان آن و سایت عوامل بوده است .درواقع نقطة کانون درگیتی ،همان وقوع ،انقالب
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اسالمی ارزیابی شده است .ظاهتاً چارچوب مفهومی این نگتش متیثت از تعتیف مفهوم انقالب در
تف کت لیبتالیستی به مع)ای ایجاد تغییت در وضع موگود است .حال اگت این انقالب از ماهیت دی)ی
بتاوردار باشد با مفاهیم و مبانی تمدن ک)ونی غتب که با آموزه گدید پا از رنسانا شکل
گتفته است ،در تضاد اواهد بود؛ به همین دلیل مخالفت با انقالب اسالمی و تعیین نقش و تیثیت
انقالب در وقوع گ)

نقطة اشتتاک نظتیهپتدازیهای آن است .از م)ظت بلوک شتق و شوروی،

حتی اگت ایجاد تغییت در وضع موگود به زیان م)افع غتب و آمتیکا یک امتیاز ژئواستتاتژیک
ارزیابی میشد؛ از نظت ماهیت دی)ی ،انقالب اسالمی با آنها در تضاد کامل بود.
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Abstracts

Iraqi Imposed War Against Iran in View of Defense and
Security Scholars
Mehdi Nouri Nttaqpoor1, Reza Shahgholian Ghahfarokhi2

Abstract
This article tries to investigate the causes of wars, especially the Iraqi – Iran
from the view point of the defense and security analysts about the sacred war.
Therefore, due to the nature of research and its topic and as well as respond to
its questions, descriptive - analytical method has been used. This article is the kind
of theoretical - applied research category. Methods and tools for data and
information collecting are in a manner of Library – Documentation also referring to
the speeches and sayings of Imam Khomeini and the Supreme Leader and Internet
resources.
By analyzing the data, we can be reply the main question of "outlooks of
defense and security scholars about the Iraqi imposed war against Iran?" In response
to this question it should be said that the main cause of the war between Iran and
Iraq was the struggle between two great powers of the West and East. These two
powers considered the fledgling revolution of the Islamic Republic of Iran as a
major threat to their targets. Therefore, they engaged in war with Iran by Iraq.
The results with conclusions from the different perspectives, especially those of
two leaders of Islamic Revolution on the sacred defense recognized, state that the
common point of all theories about the Iraqi imposed war against Iran, emphasizing
the changing of consequences as the main platform of war and instigating border
disputes in vacuum of power situation try of and Iraqi efforts for compensating it
and, most important of all, was the role of the two superpowers of East and West.
Keywords: Iraqi imposed war against Iran, sacred defense, attitude, defense and
security scholars.

1-Assistant Professor and Faculty Member of Imam Hossein (AS) Comprehensive University.
2- Trainer and Researcher of University for Training Military Officers and Guards.
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Abstracts

Analyzing the Role of United States of America in the IranIraq War
Syed Saeed Sadeghi1, Abdolsaheb Jamshidi0

Abstract
Iran-Iraq war is known as one of the largest and the longest wars of the
twentieth century. In the war that occurred in the structure of the bipolar
international system, international, regional and trans-regional powers were
involved. America had an active and aggressive interventional role in this war as a
trans- regional power. After the victory of the Islamic Revolution of Iran, America
began to restrict Iran in the aspects of politics and military. This paper tries to
explore and analyze the role of America in the war between Iran and Iraq. The main
question is that what is the role of America in the Iran-Iraq war? Answering this
question, it requires the necessity of this research. The method of this research is the
descriptive – analytic one .Data has collected through library studying and finally
for describing and analyzing the rule of America in Iran-Iraq war, we have used the
qualified method to analyze data. The result shows that as the imposed war was the
outcome of the cold-war conditions, America had an important and ascertained rule
on beginning and continuing of it.
Keywords: Iran-Iraq war, America's military and intelligence support, imposed war,
cold war, holly defense.

1- M.A in Regional Researches, Tehran University- U.S Researches.
2- M.A in Islamic Education and Political sciences, Imam Sadeq (AS) University.
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Vol. 3, No. 5

The Social and Spiritual Assets of the Sacred Defense
Gholam Abbas Rahmani1, Mohsen Hadi Tahan2, Aazam
Alashvandi3, Elaheh Sadeghi4

Abstract
"Social asset" as one of the most important implications in the new sociology
schools is considered as one of the key factors in achieving social goals. The present
paper intends to investigate the influence of continuation of the Islamic Revolution
by identifying the quantitative and qualitative elements of social asset during the
sacred defense. Hence, the main subject of this paper is "how the social and spiritual
asset is functioning during the sacred defense". The main hypothesis is that the
sacred defense has been based on the culture of Ashura of Islam by generating high
social and spiritual asset has caused the resistance and uplift of the Islamic society of
Iran against all powers of the world. The method used in this research is
"descriptive-historical and analytical'. This paper has also tried to extract the texts
through the method of documentary research while studying texts and works related
to the period of the sacred defense using the document research technique and
analyzing instances of following the culture of Ashora of Hosseini (AS) and
concepts related to social components. In this research, structural, cognitive and
communicational components of social capital have been identified and investigated
during the period of the sacred defense separately. In this regard, the model of the
most important examples of the asset of society as to produce, enrich and strengthen
the social asset, as it is in Islam, and that these resources have been created
resistance and victory during the time of imposed war. It seems that the revival and
development of the Islamic Revolution, as well as the awakening of the Muslim
nations of the world, are not possible in the pass of fighting against enemies without
observing the model.
Keywords: Sacred Defense, Structural, Cognitive
components of Social Capital, Culture of Ashora.

and

Communicational

1- Ph. D in Sociology and Trainer of Sahid Rajaei Educationalist University, Fars Province.
2- M. A of Payame Noor University.
3- Trainer and Researcher.
4- Trainer and Researcher.
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Deliberating and Analyzing the Military Tactics of ISIL
Takfiri Group in the Proxy War Against the Government
and the People of Syria
Mohammad Balkhi1, Aboalghassem Mardomi2

Abstract
The phenomenon of war in all sources refers to the armed conflict.
Undoubtedly, with the advancement of technology the ways and the methodology of
war have been changed. The proxy wars are different from the other wars in
choosing ways and tactics. This study aimed to analyze and prioritize the military
tactics of the proxy war of ISIL Takfiri group and provide appropriate solutions to
deal with it. This study is an applied research for the purpose of it's aim and method
is descriptive-analytic one. Data about the tactics of ISIL have been gathered
through the library method by referring to the related documents and also by
interviewing with the experts in this field based on the author's experience and
finally it has been analyzed by the questionnaire. The results show that ISIS in its
military operations (combat) mainly has used the tactics: ambush %80, suicide %75,
attacked by %70, land using %75 and Psychological tactics: terror %90, rumor %75,
demagogy %65, divisive and so on. Also the ISIS by training and equipping its
forces has used the most modern and up to date equipment in its operations. To
encounter with the tactics of ISIS, some suggested tactics such as ambush in-depth,
enforcement raid at dawn with regard to the environment and also improving the
welfare of people in the field of education, health, agricultural development and etc
are presented.
Keywords: tactics of ISIS, proxy war in Syria, psychological tactics.

1- M.A in Management of Defense Affairs, Trainer in the Committee of Tactics and
Operation.
2- Assistant Professor, University of Training Military Officers and Guards.
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Bi-quarterly Scientific journal of Sacred Defense Studies and Contemporary Battles, Autumn & Winter 2022,
Vol. 3, No. 5

The Review of Karbala Four as a Complex Operation in
the Sacred Defense and the Reasons for Its Defeat
Hassan Bayat1

Abstract
The operation of Karbala 4 took place on 3/10/1365 in the especial politicomilitary situation of the country. Islamic combatants in this operation by vanguard
unmatched and intrepid divers in Najaf headquarters, struck to the line of enemy's
forces (Saddamite) and seized the pentagon aria. But in this operation the Qods
headquarter failed to achieve its original operational goals. Therefore, in order to
maintain the forces the commander ordered to stop it after examining aspects of the
operation.
Operation of Karbala four for a number of reasons was defeated and it could
not play a significant role in determining the outcome of the war. In this operation,
despite the efforts of Islamic combatants and many emergency preparations of
divers units, the desired result was not achieved.
This research seeks to answer the question of what causes and factors in the
operation of Karbala four led to be unsuccessful? In this article we have tried to
explain different aspects of this operation, also the main factors of the failure of the
operation of Karbala four are examined and finally scholarly, counting and using
the bitter experiences of operation and impartially it provides the growth and
development of units to Iranian Revolutionary Guards Corp in designing and
implementing the operation. Results of the reasons for the failure of the operation
are as follows:
1- Choosing a repeated tactic
2- Choosing a small area for the origin of the operation
3- US intelligence supports for Iraq's forces
4- Strict of over-protection
5- Pride of victory in Operation Dawn eight and thus the design of a larger and
extremely complex operation
6- Crossing the Strait by divers and extreme care of it by enemy
Keywords: Holy war, Operation of Karbala four, factors of failure

1- Assistant Professor in Imam Hossein (AS) Comprehensive University.
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The Importance of Protection and Security in Islam and its
Impact on the Operation Valfajre 8 (Dawn)
by a Systemic Approach (MIS)
Gholamreza Husynhashemy1, Ahmad Mehraban2,
Muzaffar Ansari3

Abstract
The Operation Valfajre 8 (Dawn) or Fatahe Faw due to its role in the aspects of
political, economic and military developments in the Holy Defense and for its
political - national, regional and international equations can be analyzed from
different aspects and dimensions. Faw regions was considered as one of the silent
place on the war with regard to political, economic and military of Iran came to the
attention of commanders. For this reason it was necessary to conduct operations
with strategic goals and contributing to the outcome of the war. The operation of
Fav (Valfajr 8) which has been operated after two operations by the name of Khyber
and Badr, was the largest operation that the Guard Corps planned and implemented
in the second half of 1364. Implementing a large military operation in this important
region, needed for an exact planning, special engineering actions, special protection
affairs and huge supporting and transporting. In spite of these, Islamic forces by
following the element of surprise and all these important affairs achieved to
objectives which were expected from the operation thanks God.
This study is the result of a research, it is in terms of purpose applicable and
terms of methodology relies on a descriptive - analysis. Data obtained from
documents and resources study by using the tool taking notes of succession factors
in Operation Valfajr 8, and according to the given the title of study were reckoned.
Then the system was used to analyze the factors to look at. The result of this effort is
to achieve a systematic model about the Operation of Valfajr 8.
In this paper, issues such as data protection, privacy and perspective from the
preserving of the traditions, also the element of surprise and management
information system and its role in the results of this operation will be familiar. We
hope that this article will open a new window to the readers that study the operations
of the Sacred Defense by MIS and encourage them to complete such papers by
writing articles for the other operations of the Sacred Defense.
Keywords: Protection, Security, the Operation Valfajr 8, Element of surprise,
System, Management Information System (MIS).

2- Assistant Professor, Imam Hussein (a.s). University for Training Military Officers and
Guards.
3- Academy Member of , Imam Hussein (a.s). University for Training Military Officers and
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Role of the Tribes of Ilam Province in its Border Defense and
Security (During the eight Years of Sacred Defense)
Mohsen Karimi1, Fazlollah Nozari2

Abstract
The subject of this study is to investigate the role of tribes of Ilam province in
the sacred defense and in its borders security. Its main objective is raised in terms of
this question: "Had the Nomads of this province any role in the war and border
security?"
Independent variable is: tribes of Ilam province and the effective factors in
nomadic capabilities in relation to border security and the dependent variable is:"
security and tribes Border defense in Ilam ".
This study is an applied research with descriptive - analytical and survey method.
In this study, data Have been collected by tools of library and documents
studying, taking notes, studying maps and images as well as interviews,
questionnaires and observation. In the library documents, we used the documents of
security organizations and institutions, related published pamphlets and books and
gathered the necessary documentation and interviews by inviting the leaders, tribal
elders and influential people in the organizing them as a team and prepared it as a
valid tool in the form of specific questionnaires. Then to verify the validity and do
the analytical study, a questionnaire was distributed among the population. The
results are collected and analyzed, which confirms that "the presence of nomads in
the early days of the invasion of the enemy with the people supported manner and
by slowing down the movement of enemy and in the continuation by active
participation in the formation of combat, battalion, brigade and division organization
were very effective. Finally, we conclude that the role of the tribes of Ilam province
was timely, important, positive and effective at the security of border in the Holy
Defense.
Keywords: Tribal, Nomadic Role in the Holy Defense, Tribal and Border Security,
Border, Border Security, Types of Boundaries.
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A Comparative Study of the Mongol Warfare Style and
Its Impact on Contemporary Battles (ISIS)
Saeed Firoozi2

Abstract
In the view of most analysts, many of the events in the region are to control
Iran as much as possible and in some cases to occupy Iran so that the Zionist regime
can slowly do its plans and progress in the occupied Palestine. In some cases, with
the help of reactionary countries in the region, to measure the combat capability of
Iranian forces to fight against American forces. The tactics used by the Mongols and
ISIS, enabled them to achieve most of their goals at the time and in their target area.
The purpose of this study is to examine the style of warfare and battle of the
Mongols and who or what government has influenced them the most and has used
their style the most. In this research, a descriptive method has been used. The
information required in this research has been collected by library method and by
taking notes from scientific and specialized books, scientific and research articles.
The results of the research show that in order to comparatively study the fighting
style of these two groups and not to miss a tactic, we have to examine the tactics of
this group and the Mongol rule in three stages before the operation, during the
operation and after the operation.
Keywords: Warrior style, Mongol, ISIS, Contemporary battles.
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Strategies to Promote the Culture of Sacrifice and
Martyrdom in the Country as a Means
for Countering the Enemy's Soft War
Said Maleki1, Davood Hatami2

Abstract
Soft war is one of the largest and most sophisticated strategies of America and its
Western allies for political change in the Islamic Republic of Iran. Supreme leader
of revolution in the last two decades have introduced the soft war as the strategy of
the enemy against the Islamic Republic. In this field, in order to better understand
the society and elites, he has presented and well spoken explanation the soft with
different literature. His Holiness met with a large gathering of Basij in 1388, said:
soft war is a war by cultural and advanced sophisticated means. Also during the
meeting with the families of the martyrs of Kurdistan in 1388 said: Soft War is the
invasion to the boundaries of faith, belief and culture. Leader of the Islamic
Revolution after the events of the tenth presidential election spoke about the enemies
'soft war against the Islamic Republic which has been happened and declared that
country's current priorities should be to deal with the enemies' soft war. In soft war,
enemy use the soft power, by means of cultural and mass media and try to achieve
its goals. In order to confront the soft war there should be soft power, which is one
of the main mechanisms to promote the culture of sacrifice and martyrdom in the
society. This culture must diligently considered in cultural, social and economic
planning, until the public space of our society be ready to accept the best and most
effective high culture.
Keywords: Culture of Sacrifice and Martyrdom, Soft War, Cultural Invasion of the
Enemy.
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The Role of Night Operation on Gaining Victory at
Operations in the Eight Years of Sacred Defense
Abbas Ali Salmani1, Mohammad Balkhi2, Hussein Faizi3

Abstract
The phenomenon of war in all the sources, referring to armed conflict and with
the advancement of technology the ways of war has changed. The main difference
between our sacred defense and other wars is the choice of unique tactics. The most
effective tactic in the battle field is also night rushing. This study, entitled "The role
of night operation on gaining victory at operations in the eight years of sacred
defense and performance of its victory in the war with America" has been the
mainstay of researchers. The main question is "What effects the night rushing had at
the operations on eight years of sacred defense to win and gain victory?" This
research in terms of the aim is functional and its methodology is descriptiveanalysis and survey. For data collection about eight years of sacred defense and
night rushing, we used the library and referred to the related documents so much it
has been available to the extent possible and we gathered data and analyzed it by
content analyzing. The results show that night rushing by limiting the martial
abilities, artillery and armored of enemy and also its efficiency of human and
equipments, can be an efficient replace for day rushing.Infact, in an asymmetrical
condition a night rushing can be replaced on day operation.
Keywords: Night Rushing, Holy Defense, Operations, Tactics.
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Acceptance of Resolution Number 598;
Victory or Defeat?
Mohmmad Javad Sobhanifar1, Aboalghasem Mardomi2

Abstract
Since the remarks of Imam Khomeini, which said that " Acceptance of this
(Acceptance of Resolution Number 598); is for me as a deadly poison, but I am
satisfied to the sake of God and for His satisfaction I drank sips", in the acceptance
of Resolution Number 598, it may create concerns that the war is not finished with
the victory, so it is essential that the facts be investigated and be studied.
This article is a descriptive – analytical study which has been studied the
temporal conditions and position fronts and the position of the Iran-Iraq agreement
on the issuance of Resolution 598 and the contents of it and its differences with the
other resolutions issued by the UN Security Council at the imposed war and also, the
happenings at the settlement of the imposed war. The results of it that has been done
by library studying and related documents and analyzing of data, shows that the war
is terminated with a severe defeat to Iraqi Baathist regime and all its supporters.
Keywords: Holy Defense, Resolution Number 598, Imposed War, Settlement of
War.
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The Role of War Memorials of Martyrs on Promoting Beliefs
in Society
Khudayar Ebrahimi1, Syed Rokneadin Rashid Ale Hashem2, Moosa noora3

Abstract
The purpose of this research is to study the role of memorials of martyrs on
enhancing and promoting the religious beliefs in society. The hypothesis questions
of it are how the monuments and memorials of martyrs can increase religious beliefs
of society. Therefore, in this study, the survey method is used. The population of the
research is all people referring to the Martyrs Monument, which by simple random
sampling, 443 subjects were selected for the sample. This research has studied 4
memorials. Data has collected by the researcher made questionnaire and its validity
has been proved using the opinion of experts and also its questioner by using the
analytic factor. The results show that variable Martyrs Memorial has a total of %83
of the behavior of belief variable to predict or explain their variances. According to
the results based on the determination of monuments of martyrs in the promotion of
faith and its impacts on society, the conclusion that the doctrinal literature with
respect to the adjusted coefficient of determination on research in support of
research conceptual model and effects of Monument of Martyrs on the dependent
variable, properly selected. The results indicate that the presence in the monuments,
attend in the Memorial, the Testament of martyrs, the relationship with the
monuments of martyrs, especially in big cities, lead to the strengthening of the
components of theism, such as hope for the grace of God, approaching to God, the
sense of servitude and strengthen components belief in the unseen one, such as
familiarity with the Quran, strengthening the belief in aid of God, ties from the
bottom of heart with Ahlebait and ultimately lead to strengthening the components
of paying attention for Ahkerat such as paying more attention to the hereafter and
the day of Judgment, increasing the love of meeting with God in society, especially
among young people and the shame of sin Correspondingly.
There for, in order to make the atmosphere of a society belief and full and use
more
leisure and as well as being out of negligence and materialistic actions, there
have all our power to be applied strengthening the religious programs at the
memorials of martyrs and providing material and spiritual resources of public space
of society to be full of faith and the presence of martyrs aroma.
Keywords: Commemoration of Martyrs, Roles, Beliefs and Society
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