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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان 

کنم از ثبت انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

نکنند و این گنجینه و ضبط جزئیات این دوران غفلت 

 نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند. "تمام

"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم را در 

 پهناور جهان منتشر نمود."

 )ره(امام خمینی

 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما "می

خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

 بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "جنگ، 

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 

خواهی، مظهر ایثار و از دینداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 مقدس و جهاد است."

طراتش را ثبت نکرده، هنوز "یک رزمنده تا زمانی که خا

 "چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است. 

 (العالی)مدظلهای الله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 

 

 

 سه



  7631در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (895)در رابطه با پذیرش قطعنامه خطاب به روحانیت سراسر کشور

 256، صفحه27، جلد)ره(خمینیصحیفه امام 

 ایم.ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 ایم.ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم.ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

  ایم.دوستان و دشمنان خود را شناختهما در جنگ 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

 .بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقالب اسالمیما در جنگ ریشه 

   مردمان بارور کردیم.دوستی را در نهاد یکایک برادری و وطن ما در جنگ حس 

 مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت 
ً
ها و ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میابرقدرت

 .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 ا ختم زندگی وجود دارد.جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم ت 

 های فاسد در مقابل اسالم احساس جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 ذلت کنند.

  ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر فراموش

 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهکرده

  تر، استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ است، همه اینها از برکت اینها مهم از همه

های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تالش مادران، پدران و مردم عزیز در خون

 ده سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشأت گرفته است.

  تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود... آن ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و

ساعتی هم که مصلحت بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه 

  خود عمل کرد.

 چهار



 معارف جنگ

های نبرد حـق علیـه بـاطل ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»      

ها و برکت خون شهدای واالمقام، نصیب ها، ایثارگریال به پاس فداکاریاسـت که خداوند متع

نسل جوان انقالب   های پاک و تشنههای جوشان آنها به سینهرزمندگان اسالم نمـوده و از سینـه

 گردد.اسالمی منتقل می

شهید » با همت واالی امیر سرافراز ارتش اسالم 3131از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»      

های مادی و با تصویب کریمانه و حمایت 3131شکل گرفت و در سال « سپهبد علی صیادشیرازی

ای )مدظله(،  مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت رسمی معنوی حضرت امام خامنه

ورانی ن عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کالممتعالی بسیجی بر این رسالت مهم را با روحیه

َمَع الُمْحِسنین»بر  خداوند متعال مبنی
َ
نا َو ِانَّ اللَه ل

َ
ُهم ُسُبل َنهِدینَّ

َ
یَن جـاَهدوا ِفینا ل

 
ا صداقت ، ب«َوالـذ

آمیـز را که با گـرایش جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـارو تالش دسته

ته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و شکل گرف« پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»

 یاری خداوند متعال دارد.  

 3131تا سال  3131های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسالم که در آن  بدین ترتیب بـوده اسـت که بر

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه برعملیات نقش مهمی را 

ای از حقایق و های تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهخـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت

، همچنان با 3131این هیئت بعد از سال هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. واقعیت

یر و سا)ع( االئمههای میدانی عملیات ثامننی، نسبت به تکمیل برداشتهای میدااجرای آموزش

عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از  311ها اقدام نمود. چاپ بیش از عملیات

 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می 9911پایان شهریور ماه تا  3131سال 

به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان  3131آموزش معارف جنگ، از سال 

 1نیز برای دانشجویان سال 3111نزاجا و از سال )ع( دانشگاه افسری امام علی 1سال

دانشگاه  1برای دانشجویان سال 3111های افسری هوایی، دریایی و فارابی و از سال دانشگاه

تعداد  ،9911پایان شهریور ماه تا ده و به اجرا درآم)ص( االنبیاءقرارگاه پدافند هوایی خاتم

های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش التحصیالن دانشگاهنفر از فارغ 13111

 اند.قرار گرفته

 پنج



آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی  3113هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

ن ریزی نمود و ایآموزش وظیفه را پیدیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز فوق

های سازمانی خود به مدت شانزده عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان

، 9911شهریور ماه پایان  تا ساعت آموزش معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که

ا و مراکز آموزش عالی کشور هالتحصیل دانشگاهاز کارکنان وظیفه که فارغ هزار 166بیش از 

 اند. باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهمی

در آموزشگاه نظامی  9966آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

مرکز آموزش اجا  2ها در این آموزش 9916گردید و از سال جواداالئمه نزاجا برگزار می

نداجا، شهید خضرایی نهاجا و )ع( تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلومنزاجا، )ع( )جواداالئمه

 92919، تعداد 9911ماه شهریورتا پایان ریزی شد، که بر این اساس نپاجا( برنامه)ع( اکبرعلی

 اند. ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته 96آموز پایور به مدت دانش نفر

ای با موضوع نقش رسته مربوطه های عالی رستهرای داشجویان دورهآموزش معارف جنگ ب

، 9911تا پایان شهریور ماه  3111ساعت برگزار شد که از سال  1در دفاع مقدس به مدت 

 دانشجو برگزار گردیده است.  نفر 1191مرکز برای تعداد  96ها در آموزش

از سربازان دیپلم و  هزار نفر 219، بیش از 9911پایان شهریور ماه تا  3111از بهمن سال 

 اند. زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

جلسه در سال  1ساعت در  6آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد.  261برای تعداد  9916

نفر  226ساعت برای تعداد  6ساحفاجا به مدت آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد 

 برگزار شد. 9916دانشجو در سال 
 «شهید سپهبد علی صیادشیرازی»هیئت معارف جنگ  
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 د واحده و قدرت واحده باشیم.ی  چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی  ربای مقابله با دشمنان بایستی ما
 «62/11/1621 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»



 معرفی نویسنده:

 گویاستاد نجاتعلی صادقی 2سرتیپ 

در همدان متولد گردید. تحصیالت ابتدایی و  9926در سال 

وارد دبیرستان نظام و سال  9911را در تهران گذراند. سال متوسطه 

نه التحصیلی به رسته توپخاوارد دانشکده افسری شد. پس از فارغ 9916

 دوره مقدماتی و عالی این رسته را طی نمود. 9926و  9926های اختصاص یافت و سال

دوره دانشکده فرماندهی ستاد را در دو مرحله اولیه و تکمیلی با  9962و سال  9962سال 

 اخذ گواهینامه کارشناس ارشد مدیریت امور دفاعی گذراند.

ن و هایی چون: معاوسال خدمت نظامی به ترتیب دارای مشاغل و مسئولیت 92در مدت 

در گردان توپخانه، معاون عقیدتی سیاسی لشکر، فرمانده مرکز  1و 9فرمانده آتشبار، رئیس رکن

آباد، مدیر پرسنلی نزاجا، فرمانده خرم 61داری، فرمانده لشکر عملیاتی آموزش درجه

آموزشگاه نظامی، فرمانده دانشگاه افسری امام علی )ع( و باالخره معاون پژوهش و تحقیقات 

 بوده است.نزاجا 

 علی سپهبد شهید» جنگ معارف هیئت در –9911 –از زمان بازنشستگی تا کنون 

سازی، ویرایش و نشر کتاب و آموزش در وقت، در امور تدوین، آمادهطور پاره، به«صیادشیرازی

 ها همکاری دارد.های افسری آجا، مراکز آموزشی وظیفه و هماهنگی فعالیتدانشگاه
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 آثار قلمی وی عبارتند از :

 (9966 –)پژوهش  بررسی چگونگی اعتیاد به سیگار در بین سربازان

 .، انتشارات ایران سبزدرباره شهید سرتیپ محمد جعفر نصر اصفهانی (7651یافته عشق )ره

 .، انتشارات ایران سبزچگونه آبادانی و سرسبزی ایران (7651ایران سبز )

شهید سپهبد علی »خاطرات  (7651آباد )گردنه صلوات عملیات آزادسازی سنندج و

 .، انتشارات ایران سبز9921و همرزمان در اردیبهشت « صیادشیرازی

نصر  رن و یاران شهید سرتیپ محمد جعفخاطرات همرزما (7651جانم فدای اسالم )

 .، انتشارات ایران سبزاصفهانی

به همراه « هبد علی صیادشیرازیشهید سپ»اولین عملیات رزمی  (7651عملیات شیندارا )

 ، انتشارات ایران سبز.و در منطقه سردشت 9926شهید چمران در مهر 

،  های آینده و ...ها، جنگها، ارتشچگونگی سالح (7651) 7011دفاع زمینی در ایران 

 انتشارات ایران سبز.

 انتشارات ایران سبز.،  شرح آزادسازی محور سقز، بانه و ... (7657گردنه خان تا قله آربابا )

موضوعات فرماندهی، مدیریت تجربی و مطالب کاربردی برای  (7651برای سرباز تا ارتشبد )

 مشاغل سربازی تا ارتشبدی در نیروهای مسلح، انتشارات ایران سبز.

و همرزمان ایشان « شهید سپهبد علی صیادشیرازی»خاطرات (7659در کمینگاه دشمن )

 .، انتشارات ایران سبزسردشت -محور بانه  درباره چگونگی آزادسازی

 ، انتشارات ایران سبز.دفاع از آبادان در سال اول جنگ تحمیلی (7697دفاع از آبادان )

آباد در خرم 61روایت و نکات مستند از فرمانده لشکر عملیاتی ( 7690جنگیدیم )چگونه می

 .سال ششم جنگ تحمیلی، انتشارات ایران سبز

موضوعات مربوط به امور شامل پنج فصل در  (7699سال جنگ تحمیلی )های هشت درس

های انجام شده اساس تعاریف علمی نظامی و عملکرد، چهارم و کلی بر ، دوم، سومرکن یکم

 ها، انتشارات ایران سبز.همراه با راه حل

شهید »عنوان کتاب منتشره هیئت معارف جنگ  751بیش از  ساخت کتاببازبینی، ویرایش و 

 «سپهبد علی صیادشیرازی

 های مربوطه.های کاربردی در امور نیروهای مسلح و ارائه به قسمتها مقاله و طرحتهیه ده

 هشت



 مطالب فهرست

 به 
ً
 د.ومندرج در انتهای کتاب نیز مراجعه ش« نمایه»توضیح: برای جستجوی کلمات کلیدی مهم دیگر، لطفا

 7 مقدمه

 5 سازی بیشتر و بهتر درک مطالب بعدیفرض، برای مفهومپیش 0مطلب:  0توضیح 

 6 هاساز آغاز جنگمطلب اول: ساعات اولیه سرنوشت

 1 مطلب دوم: قدرت حاکم علم در قرن بیست و یکم

 99 مطلب سوم: قاعده طالئی الزم و کافی

 91 مطلب چهارم: محافظه کاران، تحول گرایان و نیروهای مسلح
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 مقدمه

 شبیه در سال
ً
های بعد از جنگ تحمیلی، سؤاالتی به شرح زیر در ذهنم جای گرفت. مسلما

 های دفاع مقدس وجود دارد.این سؤاالت در اندیشه دیگر نظامیان و رزمندگان آن سال

تحمیلی و قبل از آن در برقراری امنیت های نظامی که از جنگ ما با تجربیات و درس

 ایم و چه باید بکنیم؟ها بردهبرداریکردستان و حفظ تمامیت ارضی کسب نمودیم، چه بهره

های دفاع، با مسائل اثرگذار مثبت و منفی زیادی سروکار داشتیم؛ آیا این مسائل ما در سال

رار برای حل و عدم تکایم؟ آیا مودهیابی نقبول، بازنگری، شمارش و چارهرا با کارشناسی قابل

 شده است؟فراهمهای الزم زمینه مسائل،آن 

 ها نشده است؟آیا امور و حوادث بعدی، جاری و روزمره، سبب غفلت از آن آموخته

دی های آفندی، پدافنما در جنگ تحمیلی مواجه با مسائل بسیار زیادی بودیم که در عملیات

ها به جهت گذاشت، اما در کتاببازدارنده باقی مییا نفی و و پایداری وضع موجود تأثیر م

ائل شود، این مسنامی از آنها برده نمی ،بررسی موفقیت ها و علل آنها و پرداختن به مطالب کالن

 در حقیقت آسیب شناسی اند.شده و یا پنهان مانده های کلی گمزئی در بحثظاهر کوچک و جبه

مسائلی نظیر امور آمادی، امور نیروی انسانی، امور دیده است. گر  یا کمتر معمولو  هبعمل نیامد

، امور خودرویی و جابجایی، امور سنگری و استحکامات و ...، نیاز است به تمام این روحیه

جزئیات توجه گردد و مصادیق و مستندات و تأثیرات آنها بازنگری و تحلیل گردند. در این کتاب تا 

 اند. اما کافی نیست و باید دها کتاب دیگر تهیه شوند.مسائل نیز موردتوجه قرارگرفتهحدودی این 

مصوبات، ابالغ دستورات و باالخره  ،، ساختارها، در رفتار، آموزشها و درسآیا اثر تجربه

گردد؟ اگر اثرگذار بوده؟ چه مقدار؟ کم، تغییرات کمی و کیفی نیروهای مسلح مشاهده می

 زیاد یا کافی؟

بندی موضوعی از طرفی تاکنون چند هزار عنوان کتاب درباره جنگ تحمیلی با تقسیم

الی آنها هتجربه خود از الب تواند به نسبت دانش ومختلف تهیه و منتشرشده است. هرکس می

 برداری کند.نکات آموزنده برداشت و بهره

های آخر خدمتی و بعد از اینجانب به سبب عالقه، نوع فعالیت و مشاغلی که در سال

در مسیر  داشتم،« شهید سپهبد علی صیادشیرازی»بازنشستگی، بویژه در هیئت معارف جنگ 
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. تمقرار گرفتوجهی درباره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ها و اسناد قابلمطالعه و بررسی کتاب

وع طور مستقیم در موضشده است، تعدادی کتاب نیز بهطور که در معرفی نویسنده بیانهمان

های منتشرشده هیئت معارف جنگ را بررسی یادشده تألیف، غیرمستقیم نیز سایر کتاب

 ام.و منتشر نمودهدهی تخصصی، شکل

از تمام این مطالعات، مشاهدات، باالخره به این نتیجه رسیدم که خود همت نموده و در 

ها، اسناد و نیز تجربیات و از کتاب را های ممکن، بسیاری از نکات دریافت شدهفرصت

وده نم، به شکل کتاب سازماندهیآوری، مکتوب و جمع ،مقاالت خود و دیگران ها ونوشتهدست

 و منتشر نمایم.

 الزم است خوانندگان محترم این کتاب، به نکات زیر توجه فرمایند.

ه یا بندی محرماندر این کتاب سعی شده است مطالبی موردبحث قرار گیرد که بدون طبقه

 مطالب زیادی را میشوندمحسوب میاطالعات آشکار  از نوعو  باشند باالتر
ً
توان . مسلما

باشند که امکان انتشار عمومی آنها بندی محرمانه و بیشتر میکه دارای طبقه موردبحث قرارداد

قدر زیاد هستند که بندی آندر داخل کتاب وجود ندارد. اما همین مطالب آشکار و بدون طبقه

 برداری نمود.های زیادی از آنها تهیه و بهرهتوان کتابمی

 اند:شدهصورت زیر طراحیمطالب و مسائل موردبحث به

 مسئله. یپیشنهادهاو  هاحلراه شماره و موضوع مسئله، تعاریف موضوع، شرح و نکات مسئله،

 گذاری مسئله است.شامل عنوان موردبحث و شماره: شماره و موضوع مسئله

 شامل تعاریف علمی نظامی موضوع موردبحث. تعاریف موضوع:

 شرح کوتاهی درباره موضوع موردبحث. مسئله: شرح و نکات

هایی است که نویسنده کتاب، حلاین قسمت شامل راه مسئله: ها و پیشنهادهایحلراه

 راه
ً
وان عنتوان بهحل پیشنهادی را نمیدرباره مسئله موردبحث، پیشنهاد داده است. مسلما

د بهتری هم وجود داشته باشها و پیشنهادهای حلراهبهترین پیشنهاد تلقی نمود. ممکن است 

ود یافت نمتوان درنظران، کارشناسان، اندیشمندان میفردی یا جمعی صاحب که از اندیشه

 های دیگر و بهتر باشند.حلتوانند مبنایی برای اندیشیدن و یافتن راهها میحلاما این راه

قاعده الزم و کافی توجه داشته باشیم. بسیاری از اقدامات، الزم هستند، ضمن آنکه باید به

 بودن آن نیز باید اطمینان حاصل نمود.اما در مورد کافی 
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ر گیری و تعریف زیتوان با اندازهحل پیشنهادی را میالزم به یادآوری است که بهترین راه

 تعیین نمود:

سرکه شامل چهار حرف س.ر.ک.ه و اختصار حرف اول کلمات: سرعت، . خوب« سرکه»

 راه، کیفیت و هزینه است.

 ر و برنامه که اجرای آن سبب گردد:حل، قانون، دستوهر پیشنهاد، راه

کیفیت، افزایش یابد؛ هزینه، کاهش یابد؛ این  ؛سرعت، زیاد شود؛ راه، کوتاه گردد

بد. با  «سرکه»شود کنم و عکس آن میخوب تعریف می« سرکه»پیشنهاد یا غیره را اینجانب 

خوب  «سرکه»آن  هایی، بهترین هستند که بتوان ازحلاین تعریف برای همه این مسائل، راه

طور که در فهرست کتاب کلیه موضوعات موردبحث در این کتاب، همان3استخراج نمود.

، کلی و باالدستی، و امور متفرقه 1،9،2،9رکنفصل شامل موضوعات  2گردد در مالحظه می

ها، موضوعات مختلف تأثیرگذار موردتوجه بندیاند، که با توجه به این فصلشدهپوشش داده

 9، دشمن(، رکن، زمین)جو 2)امور نیروی انسانی(، رکن 9اند. رکنجستجو قرارگرفتهو 

 )امور آماد و پشتیبانی( 1(، رکن، عملیات، آموزش)سازمان

شود، های مختلف که در جنگ تحمیلی به وقوع پیوسته، مثال زده میدر این کتاب وضعیت

ها، متوجه اهمیت موضوع فن، با نگاه علمی نظامی به این نوشتهتا خواننده باهوش و اهل

ده خالصه شها را در ذهن خود، در همان زمان و مکان و شرایط انجامشده و تمام این مثال

درجه کشور با امکانات  966های مرزی نکند، بلکه آن را برای شرایط زمان و مکان دیگر موقعیت

سازی نماید و جواب مسئله را برآورد نماید و باألخره سازی و مسئلهرزمی موجود شبیه

ز دیروز او یا استفاده « عبرت از گذشته»ها و چه باید کرد و ... به عبارتی حلگیری و راهنتیجه

 برای امروز و فردا.

شده در این کتاب، متوجه خواهید شد که ما با ِاعمال و نهادینه شدن مطالعه مسائل بیان با

نیروهای مسلح کشور خود، هنوز  جنگ تحمیلی در مجموعه تمام هایشده و درسنکات تجربه

و نفوذ بخشی عمیق آن در برداری فاصله زیادی داریم. باید راه طوالنی و دشواری را برای بهره

                                                   
 به فهرست منابع در پایان کتاب مراجعه شود. در داخل این 29ص  ،ارتشبدبرای سرباز تا . 3

ً
. برای اطالع از مشخصات کتاب، لطفا

 کتاب در ذکر منابع دیگر نیز فقط به نام کتاب اکتفا شده است.
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بدنه نیروهای مسلح طی نماییم. این نیز در صورتی ممکن است که تمام این نیازها، تبدیل به 

در پیاده  ترتر و سریعتقاضا، فهم و اندیشه جمعی گردد، تا مسئوالن نظامی نیز بتوانند آسان

ه این هایی مشابشار کتابهای آینده دفاعی کشور اقدام کنند. تهیه و انتشدن بایدها و نباید

 تواند کمک بسیار زیادی در این زمینه فراهم نماید.کتاب، می

، شده در این کتابنکته دیگری که باید بدان توجه نمود، آن است که پیشنهادهای ارائه

هاست بازنشسته شده و از آخرین باشد که سالناشی از تجربه و مطالعات نگارنده می

های نیروهای مسلح آگاهی ندارد. ممکن است در ستادهای کالن برنامه، تغییرات و تصمیمات

 شده باشد.ریزیتر و بهتری برنامههای جامعحلنیروهای مسلح، راه

تواند بسیار های دیگران و متفاوت از وضع موجود میدرهرحال دریافت نظرات و دیدگاه

 مفید واقع گردد. شدهتصویبهای شناسی تصمیمات و برنامهمؤثر باشد و در آسیب

 و آمریکا خوانندگان محترم توجه فرمایند که در چند سال اخیر و تحت تأثیر دو جنگ

( با ارتش و رژیم 9969اسفند 21) 2669( و 9961دی  26) 9116های متحدان آن در سال

نظامی و سیاسی خودی پدید نظران ، دیدگاه جدیدی در میان بعضی از صاحبحاکم بر عراق

ساله عراق  6شود، شبیه جنگ های آینده که به ایران تحمیل میگویند جنگآمده است که می

های جنگ تحمیلی را برای آینده، ها، تجربهو ایران و مشابه آن نخواهد بود. با همین دیدگاه

 از ادامه و تکامل دارند و عقیده بر ساختارشکنی وضع موجود که ناشیبدون ارزش محسوب می

 وضع گذشته است دارند. البته این نوع نگرش، 
ً
ده ها دیدر گفتارها و بعضی نوشته معموال

و تغییر ساختارها برای این نوع جنگ نامتقارن تاکنون به  شود، اما هیچ آثاری در آموزشمی

 یا بنده از آن بی اطالع هستم.و  است اجرا درنیامده

اشکال و شبهه این عده باید گفت که در جنگ تحمیلی بعدی اگر طرف درگیر  در پاسخ به

 کشور همسایه باشد، آیا درگیری دو طرف، شبیه با درگیری با کشور 92فقط یکی از  ،با ما

 طراز او خواهد بود؟و هم آمریکا

جنگ تحمیلی با هر یک از کشورهای همسایه، شبیه همان جنگ تحمیلی به نظر نگارنده ،

ساله خواهد بود و فقط در نوع سالح که جدیدتر خواهند شد و نیز وجود سرمایه تجربه  هشت

 گذشته تفاوت خواهد داشت.
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 توجه داشته باشیم در سال
ً
، ظهور نیروهایی مانند طالبان ،شمسی 16و  66های دهه ضمنا

ا هو با سیاست و عراق ، سوریهکه از داخل بحران در کشورهای افغانستان القاعده و بعد داعش

گرفته و توسعه یافتند، منجر به کشورگشایی و یا ای و جهانی شکلهای ناسالم منطقهو قدرت

های یابد، هنوز قدرتیدند. امروز که این کتاب نگارش میجداسازی در این کشورها گرد

یا و  اندهای شوم معاصر نشدهین پدیدهاکامل کن نمودن ای و جهانی قادر به ریشهمنطقه

 نخواسته اند بشوند.

با  و متحدان آمریکا توانیم نیروهای مسلح خود را فقط برای جنگ مشابه با دو جنگما نمی

دهی نمائیم، بلکه باید توان دفاعی خود را در برابر توان نظامی همسایگان تغییر و شکل عراق

های بزرگ دنیا نیز با استفاده از همین توان شکل داده و تکمیل نمائیم. برای جنگ با ارتش

لی وان مای در ابعاد نظامی، جغرافیایی و فرهنگی و تهای ویژهدفاعی خودی، تدابیر و برنامه

 طراحی و پیاده نمائیم.

های دنیا، بر مبنای فرضیات نادرست باید توجه داشت که تاکنون هیچ کدام از ارتش

ر نمایند هاند، بلکه تالش میهای آینده، نیروی زمینی خود را حذف و یا کوچک ننمودهجنگ

 سه نیروی زمینی، هوایی و دریایی خود را تقویت نمایند.

سال جنگ گذشته درصدد است که برای جنگ آینده با نیروهای  6این کتاب با نگاه به 

 ها را ارائه دهد.حلها و راه، آسیبهمتراز

های مخصوص به آن بود که از موضوع حلباید به جستجوی راه ناهمطرازبرای جنگ با نیروهای 

 باشد.استفاده میقابل بحث ما خارج است. هرچند که مطالب این کتاب برای آن بحث نیز

وتفریط باید توجه نمود که نسبت به گذشته، حال و آینده دفاعی کشور نباید گرفتار افراط

ها و پیشگیری و اقدامات الزم که به زمان زیادی بینیگردیم. در این صورت در بسیاری از پیش

ها و فجایع حاصل از نیاز دارند، دچار غفلت خواهیم شد که در مواقع بحران، جبران آن غفلت

 پذیر نخواهد بود.آنها امکان

 باید توجه داشته باشیم که در آینده، هر دشمنی
ً
که بخواهد از مرز کشور  حداقل ضمنا

 درس عراق
ً
دقیق قرار  موردمطالعهساله را  6های جنگ ها و تجربهبه ایران حمله کند، مسلما

صورت ُخرد و کالن شناسایی و بررسی داده و نقاط آسیب، ضعف و قوت طرفین جنگ را به

 نماید.برداری مینموده و از آنها برای کسب موفقیت و پیروزی خود بهره
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بر ما نیز تکلیف است که در زمان صلح کنونی و فرصت موجود به گذشته بپردازیم و نکات مفید 

های کشور ها را برای سایر دروازهموده و برای آینده شکل دهیم. همین برداشتاز آن را برداشت ن

های دیگری است، موردتوجه قرار دهیم و تعریف که شامل همسایه، کشور و جغرافیای نظامی

 ارائه دهیم. را مطمئن دفاعی از آنها

ن اند، بیشتر ضمن پرداختو منتشر شدههایی که تهیه تمام کتاب، های بعد از جنگدر سال

ند. این ابه کلیات و خالی بودن از جزئیات، به نکات مثبت و برجسته و شورانگیز تأکید داشته

گردد که نکات منفی باشد. این روش سبب میکار هرچند که خوب و الزم است، اما کافی نمی

 ،های بعدی، در حوادث آیندههی نسلواسطه عدم آگاگفته و پنهان بمانند و بهناو چراهای آنها 

 آن نکات منفی آشکار و تکرار گردند. از طرفی هم
ً
اگر درجایی از نکات  دانیم کهمی مجددا

آن نکات منفی به شکل برجسته  ،ای امروزمطلبی ارائه شود، در دنیای رسانه مورد بحث منفی

 ردد.گه خوانندگان و شنوندگان میطرفتر از واقعی آن ارائه و مورد قضاوت یکای بزرگو اندازه

 به شکل یک قاضی بدعمل می
ً
کنند. یعنی با شنیدن موضوعی و در روزگار کنونی، افراد عموما

ای، بدون آنکه از چگونگی موضوع، اطالعات الزم و کافی را کسب یا دیدن عکس و فیلم و یا صحنه

مطالعه بیشتری نمایند، با همین مقدار بررسی و  ،کنند و نیز درباره درستی و نادرستی موضوع

ت شود، قضاواطالعات ناقص و مخلوطی از درستی و نادرستی که در ظاهر به شکل درست ارائه می

ایند. اما نمصورت ذهنی نیز حکم منفی یا مثبت نسبت به موضوع موردنظر صادر میبه .نمایندمی

یعنی حرف و ادعا و اسناد هر دو طرف صحیح آن است که افراد مانند یک قاضی خوب عمل کنند، 

ها و اسناد را معلوم و سپس با معیارهای آوری و درستی و نادرستی هرکدام از حرفموضوع را جمع

 قبول داوری نموده و حکم صادر نمایند.قابل

 اند.های دفاع مقدس از ذکر نکات منفی خودداری نمودهواسطه همین وضع، کتاببه

سال جنگ را مانند یک دیکته با عرض و طول  6توان گفت. ما اگر به شکل دیگری هم می

تعریف کنیم، سؤال این است که این آن تجهیزات و  و ارتفاع و عمق از جهت زمان، مکان، نفرات

دیکته وسیع، آیا غلط نداشته است؟ اگر غلط داشته، کدام بودند که آیندگان بشناسند و از آنها 

 ند.اجتناب کنند و یا تکرار نکن
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وزشی های آماین کتاب تالش نموده است که با استفاده از تعاریف علمی نظامی که در کتاب

ظامی را معیار نموده و شده است، هر موضوع علمی نبیاننظامی  به شده مدونهای تجرو آموزه

و  اهگیری نموده و غلطاندازهمانند کار آزمایشگاهی پزشکی، ، شده در جنگ را با آن کار انجام

ها ارائه نماید. ها را برای اجتناب از تکرار آن غلطحلرا استخراج و ارائه و راه کم و زیاد هر زمان آن

سال جنگ هم داشته و برای  6شده در ضمن آنکه نگاهی هم به نقاط قوت هر موضوع تجربه

 پیشنهاد الزم ارائه داده است. ،حفظ و تقویت آنها نیز درجاهای مناسب

باشد که کلیه نظامیان و همچنین غیرنظامیان عالقمند به ین کتاب به شکلی مینوع نگارش ا

 ی نمایند.بردار، بتوانند مطالب آن را درک و بهرهانظامی، با تحصیالت دیپلم تا دکتر موضوعات علمی 

گردد، منبع که در مطالعه این کتاب مالحظه میدر پایان الزم به ذکر است، همان طور 

سرتیپ »به تألیف روانشاد مرحوم  «نظامیهای فرهنگ واژه»ای کتاب، هی پایعلمی نظام

های ، جزو کتابکنونفرهنگ در نوع خود تا. این (9922-9961) است« محمود رستمی

، ضمن آنکه از فرماندهان و افسران صفی منحصر به فرد در ایران است. مرحوم سرتیپ رستمی

دفاع بوده، های متواضع نزاجا، بویژه در سالاز امیران برجسته، ورزیده، بدون ادعا و تظاهر و 

ایشان را در زمره دانشمندان تاریخ ارتش محسوب نمود. به زبان در بخش علمی نظامی نیز باید 

تم، در اینجا یاد این بزرگوار را که از الزم دانس آلمانی و انگلیسی آشنایی کامل داشتند.

 بایدارادتمندان ایشان می باشم، گرامی دارم. شادی روح آن عزیز را از خداوند متعال خواهانم. 

 فداکاری و زحمات آن عزیز و دیگران مانند ایشان باشیم. قدرشناس

بررسی  را مورد سپاسگزاری می نمایم از امیر سرتیپ ناصر آراسته که در پایان کار، این کتاب

عالمانه و دقیق قرار دادند و با جمالت تکمیلی، محتوا را غنی تر نمودند و اینجانب را نیز در نشر 

 این کتاب تشویق نمودند.

تشکر و قدردانی می نمایم از دیگر همکاران که در مراحل تدوین کتاب از ابتدا تا انتها، 

 اینجانب را یاری و نیز دلگرمی بخشیدند.

برای مجموعه هشت سال جنگ تحمیلی، های کتاب درسشده ست که کار انجاما امید

 .برداری قرار گیردو مورد بهره شدهدفاعی کشور مفید واقع
 با سالم و احترام 

 گویاستاد نجاتعلی صادقی 2سرتیپ
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و بهتر درک مطالب  سازی بیشترفرض، برای مفهومپیش 0مطلب:  چهار توضیح

 بعدی این کتاب

 هاساز آغاز جنگمطلب اول: ساعات اولیه سرنوشت

این کتاب نظرش بر آن است که در هر جنگی که در دوران نزدیک معاصر اتفاق افتاده است، 

مثبت یا  رقدر تأثیآن های آفند و پدافندهمان چند ساعت و حداکثر چند روز اول در وضعیت

های منفی ناشی از همان عملکرد منفی برطرفین داشته است که طرفین برای جبران آسیب

ها جنگیدند تا خود را به نقطه صفر ساعات اول رساندند. با ساعات و روزهای اول، گاهی سال

ای هچنین فرضیه، قوای دفاعی و تهاجمی هر کشوری باید در زمان صلح و استفاده از فرصت

بخش برای مقابله و و اطمینان آمادگی الزم« ر»روز « س»مدت، برای ساعت ت و کوتاهبلندمد

، یزن . در زمان درگیری با دشمنباشندحفظ و توسعه وضعیت موجود نسبت به دشمن داشته 

 .برسانندموفق را به اثبات  این آمادگی و تداوم عملیات

ظاهر دلپسند و به و رفتار و گفتار و تبلیغاِت قوای کشوری که در زمان صلح با شعار 

بینانه و نمایشی از نوع سطحی و رو بنائی و نیز امور روزمره خود را مشغول نگه دارد، در خوش

گردد. تمام رفتارها و عملکردهای ضعیف و یا پذیری آن آشکار میشدت آسیبروز آغاز جنگ به

داشته بود، در آن روزهای آغاز جنگ د و یا به سهو مخفی نگهعمُپر عیب گذشته وی که به

باره آشکار و سبب موفقیت دشمن در تجاوز و تصرف قسمتی از کشور و نیز آسیب و خسارات یک

گردد که در صورت مقاومت بعدی زیادی به منابع حیاتی، اقتصادی و سیاسی کشور می

یان زیاد را همراه با فداکاری فرزندان غیور آن ها و سالحکومت کشور، نیروها و مردم، باید ماه

 کشور صرف کنند تا فقط به نقطه مرزی آغاز جنگ دست یابند.

های جهانی اول و دوم و اشغال ایران در همان ساعات اول تجاوز مطالعه بسیاری از جنگبا 

تهاجم ارتش توسط نیروهای روس و انگلیس و یا سقوط شهرهایی از اروپا در همان ساعات اول 

علیه  های بعدی اعراب و اسرائیل و جنگ تحمیلی عراقو جنگ آلمان در جنگ جهانی دوم

(، ائتالف ضد عراق 9961مرداد99) 9116اوت  2ایران و تهاجم عراق به کویت و تصرف آن در 

ژانویه  96از  و شمشیر صحرا عملیات طوفان صحرا به نام فارس مشهور به جنگ خلیج

ماه  26در  آمریکا فارس و اشغال عراق توسط قوای(، جنگ دیگر خلیج9961دی26)9119
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و...، روی کار  در افغانستان (، روی کار آمدن حکومت طالبان69اسفند  26) 2669مارس 

توان درک نمود که در و عراق توسط آن در...، و ... می و اشغال بخشی از سوریه آمدن داعش

هزینه و تلفات  ،ساز بوده که برای طرف مغلوبقدر سرنوشتآن ساعات اول آن ،هااین جنگ

های نموده تا جبران آن چند ساعت اول را فقط از جهت دستیابی به زمینزیادی را تحمیل 

 شده بنماید.سوخته ویران

های معاصر درهمان چند درصد سرنوشت جنگ 26بنابراین، باید قبول نمود که بیش از 

ساعت اول رقم خورده است. شاید کسانی این نظر را قبول نداشته باشند، اما این کتاب عقیده 

نیروهای آن کشوری که خود را برای  ،ساز است. بدبختساعات اول جنگ، سرنوشتدارد که 

های زمان صلح درجا زده باشند آمیز این ساعات آماده نکرده باشند و در غفلتمقابله موفقیت

ده طرفه خود شای از تعریف و تمجید یکرسانه و گرفتار دام و تله خودشیفتگی و تبلیغات

طور کاذب خود را قوی و حریف را د. آنانی که بدون توجه به معیارهای علمی نظامی، بهباشن

ضعیف و زبون محسوب بدارند. البته الزم به تذکر است که نیروهای یک کشور همچنانکه نباید 

گرفتار تله خودشیفتگی گردند، متقاباًل هم نباید قربانی تله خودباختگی شوند. خودباختگی 

که به حداکثر توان موجود و نیز به توان بالقوه نیروهای ملی که با مدیریت به معنای آن

طور کاذب خود را توانند آنها را بالفعل درآورند واقف نباشند و درنتیجه بههوشمندانه می

 تر محسوب بدارند.تر و دشمن را قویضعیف

این دو تله شوم  درهرحال خوشا به حاِل نیروهایی که مدیران و فرماندهان آنها گرفتار

 گردند و بر اساس معیارهای علمی نظامی، محاسبات خود را تنظیم و در میدان عمل نیزنمی

 نمایند.آن محاسبات را پیاده می

 مطلب دوم: قدرت حاکم علم در قرن بیست و یکم

 این کتاب نظری به شرح زیر دارد:

 در جستجوی علم روز بوده در قرن نوزدهم میالدی با مقداری کم
ً
وزیاد آن، بشریت مجموعا

 حاصل نمود.های علمی را هم در این قرن بسیاری از یافتهو 

در قرن بیستم مجموع بشری تالش نمود کلیه امور مورداستفاده خود را به شکل علمی 

 .نمایدمیاز امور را علتبدیل نماید و در این کار نیز موفق شد، بسیاری 
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 یریت علم دیگر از دست بشر خارجمد ،در قرن بیست و یکمکه عقیده این کتاب آن است 

 کند.شده و بلکه این علم است که بشر را در این روزگار مدیریت می

امروزه در هر جا و در هر کار و در هر فعالیت مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 

اگر شکل کار علمی نباشد، آن کار توسط قدرت حاکِم علم، عیب آن خیلی زود آموزشی و غیره 

که رفع اشکال و یا رفع عیب و نقصان آن دهد. درصورتیآشکار و اثرات تخریبی خود را نشان می

 های غیرعلمی دیگر انتخاب گردد، بازهم سرنوشتی منفی به بار خواهد آورد.حلکار نیز با راه

ها و قواعد علمی و ای ندارد که در روزگار کنونی، در مقابل تمام نگاههدرهرصورت بشر چار 

توجه علمی به تمام ابعاد موضوع، خود را تسلیم علم نماید و از قواعد آن خارج نگردد، در غیر 

 این صورت آوار فجایع و آثار نادیده گرفتن علم، همچنان بر سرش فرو خواهد ریخت.

، بسیاری از مسائل شخصی تا اجتماعی، ملی و حتی شما خواننده محترم دقت کنید

ا و هاند، ناشی از نادیده گرفتن قواعد، فرمولجهانی که افراد بشر با آن دست به گریبان

محاسبات علمی است و به عبارتی سازوکار نشدن و یا سازوکار علمی ایجاد نکردن است که 

 مثال حوادثعنوانی شده است. بهنتایج آن سبب گرفتاری فردی، اجتماعی، ملی و یا جهان

زیست به تفاوت درجات درجاهای مختلف به وجود آمده است، شومی که بر کره زمین و محیط

توان دلیلی غیر از نادیده گرفتن قواعد علمی از کشور خودمان تا بقیه نقاط جهان را آیا می

 زیست ارائه داد؟حفظ محیط

 توان آن را چیزی غیرآید، آیا میرها به وجود میمشکالتی که در اقتصاد و ارزش پولی کشو

از نادیده گرفتن قواعد علم اقتصاد و دیگر قواعد علمی فرض نمود؟ حتی در مسائل خانوادگی 

وکتاب نباشد، آثار های منطقی اخالقی، علمی و حسابنیز هر جا که کار، بر اساس قاعده

 ماید.نهای مادی و معنوی خود را تحمیل میمنفی و زیان

بعضی از آثار نادیده گرفتن قواعد علمی، آنچنان مخرب است که حتی جبران آن نیز 

های علمی بعدی اگر موفق باشد ممکن است سبب گردد. در این حاالت تالشناممکن می

شده را هرکدام از خوانندگان محترم جلوگیری از افزایش تخریب گردد. مصادیق موضوع بیان

 گردد.های نمونه خودداری مید و از ذکر مثالدر ذهن خود سراغ دارن
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و  دهدوجه جواب نمیهیچنتیجه بحث فوق آن است که، در عصر کنونی، کار غیرعلمی به

قبول ظاهر مثبت آن را خورد. جواب کاری قابلدوام بههای تعجیلی و کمنباید فریب جواب

 وفق داشته باشد.است که به تمام ابعاد علمی آن توجه شده و نتیجه پردوام م

ها و گیریهای اصلی علم هستند. در اندازهاعداد دقیق کمی و کیفی از کلیدواژه

اندیشی آنها، اعداد دقیق وجود نداشته باشد، ها وقتی در برخورد با مسائل و چارهگیرینتیجه

 توان نسبت به حل آن مسئله اقدام نمود؟چگونه می

ی اصلی پر کردن فاصله کشورهای جهان سوم با هااین کتاب عقیده دارد یکی از راه

کشورهای پیشرفته، تالش برای دست یافتن به اعداد دقیق در کلیه امور و زمان است. امروزه 

کشورهای پیشرفته در کلیه امور، صاحب اعداد دقیق کمی و کیفی هستند و با استفاده از آنها 

 کنند.ریزی میبرای آینده نزدیک و دور خود برنامه

 ،توان گفت: علماگر بخواهیم خیلی خالصه از علم موردنظر این کتاب تعریف کنیم، می

ه اگر با نمره بیست، نمر  ،، یعنی از صفر تا بیستکارهای صحیح و کاماًل بدون غلطیعنی تمام

 غلط را قبول علم نمره، دور شدن از علم. نمره اگر صفر باشد، یعنی ضد علم. 9باشد، یعنی  91

ای هرچند کوچک ایجاد حتی اگر غلط کوچک باشد، زیرا همان غلط کوچک زاویه کند،نمی

 رساند.کند و مسیر را نسبت به هدف موردنظر تغییر و رهرو را به مقصد نمیمی

گوید، ای بشر، اگر قواعد من را نادیده بگیری، حتی کره زمین یک مثال بزرگ: امروزه علم می

 داد.را هم برای زندگی از دست خواهی 

مثال ساده دیگر: در دبیرستان، در درس شیمی به ما یاد دادند که فرمول اسیدسولفوریک برابر 

دهنده جای عناصر تشکیلبا این ترتیب اگر تمام دنیا جمع شوند و به 2H4=SO2+H4S+Oاست با: 

عناصر را جای آن قرار دهند و یا اندازه هرکدام از یکی را حذف و عنصر دیگری به ،اسید مورد بحث

 تغییر دهند، نتیجه چیز دیگری خواهد شد و اسید موردنظر حاصل نخواهد شد.

ن را دهنده آقواعد علمی نیز چنین هستند و ما باید برای محصول موردنظر عناصر تشکیل

 با رعایت اندازه و شکل ترکیب عناصر، موفق به کسب محصول گردیم.
ً
 بشناسیم و دقیقا

 باید توجه داشته ب
ً
عقالی  فن و یا اکثراشیم تعریف صحیح یا غلط را باید از نگاه اهلحتما

بشری تشخیص دهیم. تعریف صحیح یا غلط از نگاه شخصی و یا جمعی محدود با نگاه 
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د. باشقبول نمیقابل ،های کاذباندیشی و یا تعریفجویی، مصلحتطلبی، سودمنفعت

م و یا از شناس باشیکلمه باید لغتهمچنانکه در تشخیص صحیح یا غلط تلفظ و نوشتن یک 

 اهل لغت بپرسیم در سایر امور نیز باید به همین ترتیب عمل کنیم.

هایی نظیر: راستی و درستی، حق، عقل و منطق، هوش، نظم و ترتیب، کلیدواژه

 ،قبول بشریت، قوانین خوب و غیرهوکتاب دقیق و شفاف، اخالق و رفتار درست و قابلحساب

 ستند و خالف آن از جنس غیر علم تا ضد علم هستند.از جنس علم ه

قوانین نیز باید با قواعد و معیارهای علمی مطابقت داشته باشند. قوانینی که با معیارهای 

شده باشند، نشده و بلکه ضد علمی و یا مخلوطی از صحیح و غلط تعریفعلمی تعریف

 .به برجای گذاردن فساد و تخریب از خود خواهند شدمحکوم

یگر ها و ددهنده هر مسئله، هرکدام از کلیدواژهبنابراین در مسیر بررسی عناصر تشکیل

عناصر که از جنس موافق با علم نباشند، باید آن عنصر و دیگر عناصر را تبدیل به جنس علمی 

 نمود تا انتظار داشت مسئله حل گردد.

ت از صفرتا صد آن را قبول توان گفت که مجموع بشریبرده شد، میهایی که نامکلیدواژه

 نمایند.دارند، حتی آنان که بعضی از تعاریف یادشده را اجرا نمی

فی عنوان کلمات مثبت یا منما بسیاری از تعاریف و معانی راداریم که تمام بشریت آنها را به

یی؛ گوگویی، دروغگاه مشترکی دارند. نظیر پاکیزگی، کثیفی؛ راستقبول دارند و نظر

ها و داری، دزدی؛ جوانمردی، نامردی؛ مهربانی، ظلم و... بنابراین بسیاری از طرحامانت

 نظر مشترک خدادادی افراد بشر طراحی و پیاده نمود.توان با استفاده ازنقطهقوانین را می

های غیرعلمی ها و کشورهایی که در قرن کنونی، چرخه امور خود را با روشجوامع، ملت

های علمی نیستند و یا تمایل به ایجاد د و قادر به اداره امور خود با روشاندازنبه جریان می

به فنا هستند و قدرت علم، آنان را از چرخه سازوکار علمی ندارند، این نوع جوامع، محکوم

نماید. البته باید توجه نمود که وقتی گفته ارتباط با جوامع علمی خارج و باألخره محو می

جانبه علمی به موضوع با تعریف و معنای وسیع علم. ی، یعنی نگاه همههای علمشود، روشمی

 نگرش و رفتار ناقص علمی کافی نبوده و جواب نخواهد داد.
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ساله تحمیلی را تا آنجا  6این کتاب بر آن است که تمام موضوعات مورد بحث، درباره جنگ 

تر های ممکنه را برای نزدیکاسختواند، با معیارهای علمی موردبررسی و نقد قرار دهد و پکه می

 شاءالله.تر شدن موضوع ارائه دهد. انو علمی

 مطلب سوم: قاعده طالئی الزم و کافی

 شود:سازی این قاعده، مثال زیر زده میبرای مفهوم

دانیم آب آشامیدنی برای بدن ما الزم است. اما چه مقدار؟ روزی یک قاشق، یک همه ما می

سطل و یا مقادیر دیگر. پس با این ترتیب رقم مقدار موردنیاز، کلمه کافی لیوان، یک  6لیوان، 

 کند.را معلوم می

طرف باشد، آن O2Hطرف معادله اگر این یعنی باشد.می O2Hمثالی دیگر، فرمول آب

 باشد. Hو دو واحد   Oیک واحد  آنقرار داده شود و کافی  Oو  Hمعادله الزم است 

 توان تعریف نمود.همه موضوعات میاین دو مثال را برای 

اصاًل اگر تمام افراد بشر این قاعده الزم و کافی را در تمام امور شخصی و اجتماعی رعایت 

 کردند. بسیاری از مشکالت کنونی را نداشتند.می

ین بنز ،مانند آب، برق ،و یا در مصرف مواد مختلف موردنیاز آیا ما در خرید مایحتاج زندگی

 قاعده الزم و کافی را رعایت میو مواد غذای
ً
 کنیم؟ی، دقیقا

 وضع کشور ما ازهرجهت بهتر و بهتر 
ً
اگر همه ما این قاعده را بفهمیم و اجرا نمائیم، مسلما

 خواهد شد.

ما اصاًل بعضی چیزها را الزم نداریم که حاال بخواهیم در مورد کلمه "کافی آن" بحث کنیم. 

هم  تنها الزم نیستند، بلکه مضراری از موضوعات مصرفی ما نهمثاًل آیا سیگار الزم داریم؟ بسی

هستند. نتیجه این نوع رفتار غلط، سبب شده که بشر گرفتار فاجعه محیط زیستی، گرانی، 

افزائی، بدبختی، بیچارگی، فاصله عدالتی، افزایش ظلم، مظلوم تورم، بیماری، فقر، بی

 روزی گردد.طبقاتی و سیه

طور، چرخه عالم آفرینش بر اساس همین تمام قواعد علمی و همینما اگر دقت کنیم 

قاعده الزم و کافی جریان دارد. هر جا که بشر با رفتار غلط، این قاعده را نادیده گرفته و یا بر 

 بار آن را نیز متحمل شده است.هم زده، نتایج زیان
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ی برای زراعت و کشاورزا آیمثالی دیگر: کشور بزرگ ایران مشکل اقلیمی و کمبود آب دارد، 

کنیم؟ برای آبیاری از روش و صنعت در مورد مصرف آب، این قاعده الزم و کافی را رعایت می

ای؟ کدام درست است؟ اصاًل بعضی از مصارف و محصوالت کنیم یا قطرهغرقابی استفاده می

اد. توان ارائه دیها خیلی مالزم هستند که در مورد کلمه کافی آن بحث کنیم؟ از این نوع مثال

 های سنتی، عمومی و غیره.هایی در مورد ارز، ثروت ملی، مراسممثال

و توان  ما در نیروهای مسلح نیز با توجه به شرح وظایف و مسئولیت، در مورد ساختار

 باید موردتوجه قرار دهیم.
ً
 هرکدام، قاعده الزم و کافی را دقیقا

 قاعده الزم و کافی، به شکل موضوعیو رفتارهای نظامی را با توجه به، تمام تعاریف کتاباین 

 ها و پیشنهادهای مناسب را ارائه دهد.حلموردبررسی قرار داده و تالش نموده است، راه

 

 لب چهارم: محافظه کاران، تحول گرایان و نیروهای مسلحمط

 تعاریف:

ان هایی که بدمحافظ کاران کسانی هستند که با اخالق و رفتار خود، به قالب :کارانمحافظه

 کنند.ها به شدت پرهیز میاند، وفادار بوده و از تغییر و شکستن آن قالبعادت کرده و قبول نموده

گرایان کسانی هستند که اخالق و رفتار نوگرایانه دارند. آنان چندان تحول :گرایانتحول

های معمول، های رایج ندارند و بیشتر در صدد تغییر و یا شکستن قالبصرار بر قالبتعصب و یا ا

 های تازه دیگر هستند.به شکل

 گرایان:کاران و تحولمفاهیم دیگر از محافظه

 توان از درجه کم تا زیاد تقسیم بندی نمود.گرایان هر کدام میکاران و تحولمحافظه

گرایی در هر موضوعی همراه با تعریف عام، تعریف خاص خود را کاری و تحولمحافظه 

شکالت ترین مشویم که تمام پیامبران آسمانی، اولین و سختدارند. با دقت در تاریخ متوجه می

کاراِن غلِط زمان در برابر رسالت هرکدام، را که با آن رو برو بودند، مقاومتی بود که توسط محافظه

 گرفت.نجام میا

های تعریف شده ما و گذشتگان ما گفتند: آداب ما، عبادات ما، قالبکاران میآن محافظه

دهی که با اخالق و رفتار محافظ چنین و چنان بوده و تو پیامبر آسمانی تعاریف جدید ارائه می

وان او مقابله ر و پیر کنیم. به شدت نیز با پیامبکارانه ما مغایرت دارند. ما این تعریف را قبول نمی
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غلِط  گرایان و یا نوگرایانبینیم که تمام ادیان آسمانی توسط تحولکردند. از سوی دیگر میمی

 زمان، به شکل انحرافی تغییر داده شدند.

 کاران منفی است و یاخواهد بگوید که خروجی اخالق و رفتار تمام محافظهاین نوشته نمی

گرایان مثبت است، بلکه هرکدام، هم خروجی مثبت دارند و خروجی اخالق رفتار تمام تحول

شویم، خروجی مثبت هم خروجی منفی. با دقت در احوال تاریخی بشریت متوجه می

کاران در طول تاریخ بیشتر بوده است. بشر گرایان در مجموع، از خروجی مثبت محافظهتحول

 باشد.ران میگرایان و یا نوآوهای زمانه را مدیون تحولتمام پیشرفت

توجه گردد که اینترنت، در ابتدا از اندیشه تحول گرایی و نوآوری شکل گرفت. آن اقدام 

تواند آن را از اخیر آنچنان توسعه جهانی یافت که در حال حاضر، دنیا نمیهای اولیه، در دهه

 امور جاری خود حذف کند.

ود. شگرا دیده میکار و تحولهدر طول تاریخ، در بین اهالی علم و دانشمندان نیز، محافظ

کار در برابر نظرات علمی جدید که با نظرات علمی مورد استفاده و عادت دانشمندان محافظه

های علمی جدید و کردند، اما نظر و پدیدهشده آنان تفاوت داشته، به شدت برخورد می

شد و راه ن غالب میصاحبان و پدید آورندگان آن علوم جدید، باألخره در طول زمان، نظراتشا

 خود را پیش برده است. هرچند که آسیب جدی راهم متحمل شده باشند.

های آن نیز بر های علمی ما وجود دارد و آسیبمتأسفانه این وضع، همچنان نیز در محیط

های علمی نظامی هم باید گیری را برای محیطبدنه علمی کشور جریان دارد. همین نتیجه

 داشته باشیم.

ان کار ِگرد است، اما محافظه بینیم که دانشمندی نوآور ادعا کرد که زمینر تاریخ میما د

زمان هر کدام با دالیل خاص خود، به شدت با ادعای جدید برخورد و مدعی را مجازات کردند. 

ای هم عدهای با دالیل به ظاهر علمی موجود، ، عده]نوع انحرافی از[  ای با دالیل مذهبیعده

 ای دیگر.با دالیل واهی و افسانه

ا نشان هکاران پذیرا نیستند و یا کمتر روی خوش به آنخالقیت، ابتکار، نوآوری را محافظه

دهند. دهند. از طرفی خود نیز خروجی کمتری از خالقیت و ابتکار را ارائه میمی

ا به شدت با دالیل مختلف کارانی هم هستند که خروجی خالقیت و نوآوری دیگران ر محافظه

کنند و دهند و به شدت نیز از آن دفاع میکنند، اما خود نیز گاهی حرف نو ارائه میرد می
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را  کارانتحمل انتقاد دیگران را هم در آن موضوع ارائه شده پذیرا نیستند. این نوع محافظه

 توان در یکی از درجات خودشیفتگی محسوب نمود.می

گرایی و تازه برخورد و مقاومت هستند که با کلیه موضوعات تحولکارانی هم محافظه

کنند، اما اگر متوجه شوند که موضوع تحول و نو از سوی و یا مورد عالقه رئیس و یا باال دست می

باشد و جلب رضایت آن باال دست، تأثیر مثبت در وضع خدمتی وی دارد، در این صورت وی می

درجه اختالف، در قبول آن  966گیرد و با ارانه خود را نادیده میکتمام دالیل و ضوابط محافظه

 کنند.گرایانه باال دستی، دالیل موافق جور و ارائه میموضوع تحول

توانند اشخاص نمونه این تعاریف را هر کدام از خوانندگان این نوشته، در اطراف خود می

 تصور و معرفی کنند.

های مجموعه تحت امر خود را با ار مدیریتی خود، گامکار، در رفترؤسا و مدیران محافظه

تر از های آن مجموعه، همیشه کوچکسازند، بلکه گامهای پیشرفت زمان، برابر نمیگام

  های زمان خواهد بود.گام

تا آن جا که  نیروهای مسلحالزم است مجموعه مدیریتی  :نیروهای مسلحنتیجه درباره 

کارانه فاصله بگیرند و اخالق و رفتار نوآورانه را استقبال کنند. محافظهتوانند از اخالق و رفتار می

هایی هم در کوتاه گرایان میدان دهند. البته در بعضی از موارد ممکن است، آسیببه تحول

مدت متحمل شوند، اما اگر پیش بینی شود، در دراز مدت، آسیب آن جاری نباشد و بلکه سبب 

از س مجموعه نیروهای مسلحگردد، از آن روی گردان نشوند. شایسته است،  نیروافزایش قوت 

 .نمایندو کار الزم برای این رویکرد، فراهم 

 

 از اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر.

 اشتباه را تصحیح نکردن، خود اشتباه دیگری است.

 آورند، محکوم به تکرار آنند.آنان که گذشته را به خاطر نمی

 تجربه باالتر از علم است.

رسد با محتوا و منظور این کتاب تناسب دارد، انتخاب شده و در بعضی جمالتی از گذشتگان که به نظر می توضیح:

 ج شده است.بردای بیشتر خوانندگان در از صفحات، برای بهره

، سخنان بزرگان، مشاهیر و نوابغ جهان، به کوشش: غالمحسین ذوالفقاری، به خط: حسین «رهنمون»منبع: کتاب 

 .9966خسروی، تهران، انتشارات اوسان، 
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 تعریف رکن یکم

 3131 ،ااچاپ دافوس ارتش ج « رکن یکم» کتاب آموزش :منبع

مؤثر از دو عامل اصلی نیروی  با استفاده های واگذاری به فرماندهیاجرای مأموریتکلیات: 

ها بوده کننده سرنوشت مأموریتانسانی همیشه تعیین نیروی پذیر است.سانی و تجهیزات امکانان

(، 2( با هماهنگی افسران اطالعات )رکن9نیروهای مسلح، افسران پرسنل )رکن است. در مجموعه

 نمایند.این وظیفه را اجرا می هایگان( در ستادها و سایر افسران 1رکنلجستیک ) ،(9)رکن عملیات

 اند از:)افسر پرسنل( عبارت های اصلی رکن یکممسئولیت

 یگان: حفظ استعداد -7

ـ استعداد، جمع  لفات.تآوری، تهیه و ارائه اطالعات مربوط به وضع استعداد یگان و برآورد الف 

 : انفرادی، یگانیپ ـ جایگزینی های پرسنلیها، برآوردها و گزارشب ـ پیشینه

 :مدیریت پرسنلی -2

 ب ـ زندانیان دشمن و غیرنظامیان بازداشتی الف ـ پرسنل نظامی

  ی آزادشده خودی و پرسنلی بازداشتیگپ ـ زندانیان جن

 غیرنظامیت ـ پرسنل 

 ث ـ ایمنی

 ـ مدیریت نیروی انسانی 6

 و نگهداری آن باال بردن روحیه ـ 0

 ب ـ امور درگذشتگان ـ خدمات پرسنلی الف

 ها و امتیازاتت ـ نشان پ ـ سیستم گزارش تلفات 

 ـ خدمات بهداشتی 8

 مقرراتـ حفظ انضباط، قوانین و  3

 ـ مدیریت قرارگاه 1

 ـ متفرقه 5
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 یگان : حفظ استعداد7مسئله 

 حفظ استعداد» 9969( دافوس ارتش چاپ رکن یکم) کتاب آموزش: تعاریف موضوع

 تعریف نموده است: را به شرح زیر «یگان

 دو عددسازمانی و باتعداد پرسنل یک یگان را استعداد آن یگان گویند. استعداد یگان 

عبارت است از استعداد منظور شده در جدول  ،گردد. استعداد سازمانیتعریف می موجودی

ب باالتر آن یگان تعیین و تصویبعالوه هر نوع پرسنل اضافی که رده ،و تجهیزات یگان سازمان

 کرده است.

شامل کلیه پرسنلی است که به یگان واگذار گردیده و نام آنان در فهرست  ،استعداد موجود

 شده است.افراد آن یگان نوشته

سازمانی و زیر امر( و همچنین انجام )افسر پرسنل در تهیه اخبار مربوط به استعداد یگان 

انده باالتر( در مقابل فرمبرابر خط مش رده)پرسنل  منظور حفظ استعدادکارهای ستادی الزم به

 مسئولیت دارد.

نماید و طور مداوم برای حال و آینده تهیه میبرآوردهای الزم را بهافسر پرسنل 

 آورد.های جایگزین به عمل میافراد و یگان جایگزینی ٔ  های کلی را درزمینهمسئولیت

 یگان شامل موارد زیر است: حفظ استعداد

 ی، یگان: انفرادیـ جایگزینی 2 استعداد ـ 9

 های پرسنلبرآوردها و گزارش ،هاـ پیشینه 9

 

 :7مسئله  نکاتشرح و 

ه در زم است گفته شود کال ، نیروی انسانی()حث استعداد پرسنل قبل از ورود به ب توضیح:

شود. بحث گیری و شرح داده می، استعداد پرسنل فقط برحسب کمیت اندازهاین قسمت

واهد بیان خ و عملیات و آموزش روحیه :نظیر ،نیروها در شرح موضوعات دیگر کیفیتمربوط به 

 شد.

وایی نیروی ه)که الزم است با پشیبانی هوایی ، درنبرد زمینی :های رزمیاستعداد گردان

های پیاده، پیاده مکانیزه، زرهی هوایی( و هوانیروز و آتش توپخانه انجام گیرد؛ گردان و پدافند
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 طور مستقیم درگیر هستند.هایی هستند که در خط مقدم نبرد با دشمن بهیگان ،و سوار زرهی

وابسته به چگونگی  ،هایی که در نیروهای مسلح مشغول امور مربوطه هستندبقیه مجموعه

هستند. یعنی اگر خط مقدم نبرد، برتری به دشمن کسب  هاگردانموفقیت یا عدم موفقیت این 

هم  . و اگراست خودی و به عبارتی برای مجموعه نیروهای مسلح نتیجه آن پیروزی برای ،کند

اش شکست برای خودی و تصرف و اشغال دشمن برتری بر نیروی خودی به دست آورد، نتیجه

شکست برای مجموعه چند  ،مواضع و انهدام نیروهای خودی است که در حقیقت

 گردد.صدهزارنفری نیروهای مسلح محسوب می

برد ن عنصر نتریکه اصلی های رزمیساز گردانهمیت حیاتی و سرنوشتشده اشرح بیانبا 

عبارتی هرکدام از نیروهای طرفین درگیر که قادر  به گردد.معلوم میزمینی با دشمن هستند، 

تری از جهت کمی و کیفی وارد میدان نبرد کنند و قویو های رزمی بیشتر باشند تعداد گردان

د نبرتری کمی و کیفی را حفظ و استمرار بخشند، ضریب پیروزی بیشتری را به همراه خواه این

نماییم به سال جنگ، وقتی بررسی دقیق و علمی نظامی می 6داشت. در عمل نیز ما در طول 

های رزمی ما بیشتر و یا کمتر نسبت به دشمن بود، رسیم، هر وقت که تعداد گرداناین نتیجه می

ناموفق بودیم. هر وقت توانستیم این برتری را تا مدت چند روز حفظ و استمرار دهیم،  موفق و یا

وارد مرحله استفاده از موفقیت و تعاقب شدیم و هر وقت که نتوانستیم آن برتری را حفظ و استمرار 

 نتوانستیم استفاده از ،نیرو نموده بودیم همان مرحله اول تصرف هدف برآورد دهیم و فقط برای

 های دشمن در همان تصرف هدفوفقیت نمائیم. فقط با فداکاری و تلفات زیاد در مقابل پاتکم

ها، همان موفقیت اولیه را به جهت افزایش تلفات اولیه متوقف شدیم و حتی در بعضی عملیات

با  هایگان رزمی و عدم امکان جایگزینی های درگیر خط مقدم و کاهش شدید توانیگان

 نفس کامل دیگر، از دست دادیم.های تازهگردان

باشد. در اینجا برای ورود به بحث می جای ادامه این بحث در فصل سوم و قسمت عملیات

 شرحی مختصر ارائه شد. ،خودی های رزمینیروی انسانی سازمانی و موجودی این گردان

 9921ای از استعداد نیروهای خودی در آغاز جنگ تحمیلی در سال نمونهدر اینجا به 

 گردد.اشاره می
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( یکی از افسران 9999-9966) حسینیروانشاد مرحوم سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب 

ه ند؛ در چند ماه اول جنگ، جانشین عملیاتی فرماجسته و دانشمندان نظامی ارتش بودبر

 نیروی زمینی در قرارگاه عملیاتی جنوب بود.

ها کتاب مستند همراه با اسناد و در زمان بازنشستگی بیش از ده ،به بعد 66وی از سال 

شهید »جنگ وتحلیل تدوین نمود که تعداد زیادی از آنها توسط هیئت معارف تفسیر و تجزیه

وم انتشار و در دسترس عم ؛سازیآماده تالش نویسنده این کتاب در ویرایش، با« صیادشیرازی

 قرارگرفته است.

ان از مجموعه تألیفات ایش ،مسائل مورد بحث استناددر این کتاب نیز بسیاری از مصادیق و 

 برداری شده است.بهره

، برخوردهای 2تاریخ نظامی جنگ تحمیلی، ج :کتابدر  سرهنگ سید یعقوب حسینی

 21ص، زرهی در آغاز جنگ تحمیلی 12لشکر 9تیپ :و در کتاب 996مرزی قبل از جنگ. ص 

 9ر یک گردان پیاده مکانیزه از تیپدر جدولی تعداد نیروی انسانی موجود د ،طور نمونهبه

شود که این گردان رزمی که در آن معلوم می است. را قبل از آغاز جنگ درج نموده 12لشکر

های پیاده مکانیزه و زرهی دشمن در زیر آتش مستقیم و باید در خط مقدم نبرد با گردان

درصد 61دار درصد کسری و در تعداد درجه62در تعداد افسر  ،جنگیدغیرمستقیم دشمن می

درصد کسری داشته است. در همین 69درصد کسری و درمجموع 26کسری و در تعداد سرباز 

ده آمادگی رزمی گردان را درج نموده که در فصل چهارم این در صفحات بعد، اقالم عم هاکتاب

 کتاب به آن اشاره خواهد شد.

 926نفر سازمانی، تعداد موجودی آن تعداد  129از مجموع ، 929گردان در جدول مربوط به

 نفر درج گردیده است.

تانک از همین لشکر  292آمار نیروی انسانی گردان، ، در همین صفحاتدر دو کتاب ذکرشده

 و تیپ را چنین درج نموده است:

 26درصد و درمجموع  66درصد، کسری سرباز 19دار کسری درجهدرصد،  62کسری افسر 

 درصد کسری نیروی انسانی داشته است.
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بودند که حداقل، از آغاز  12لشکر های رزمیدو نمونه از گردان ،وضعیت این دو گردان

ای در خط مرزی استان خوزستان با دشمن درگیر نبرد و تبادل آتش بودند طور نوبهبه 21سال 

نیز باید در مقابل تجاوز و عبور دشمن از خط مرزی و تصرف شهرهای  21شهریور  99و در 

 نمودند.مرزی مقاومت و دفع تجاوز می

 خوانندگان این کتاب باید توج
ً
ست به معنای آن نی ،ه داشته باشند که آمار موجودیضمنا

 برابرکه تمام این نفرات، دق
ً
سازمانی خود، درگیر با دشمن همراه اسلحه ،شغل سازمانی یقا

و  اصلی یگان مأموریتهستند، بلکه باید درصدی از نفرات موجود راهم در نظر گرفت که از 

اضافه بر تعداد سازمانی در آشپزخانه،  مانند نفراتباشند. یا از شغل سازمانی منفک می

نفرات واگذاری اضافه بر تعداد سازمانی و نیز پارک موتوری، امربر، مسئول آب، مسئول غذا، 

ها دار، نفرات مشغول در بنه گروهانبرای ستاد و ارکان گردان، کمک انباردار، کمک اسلحه

زمی ر  مأموریتاز پادگان خارج و به  که گردانو گردان و نفرات باقیمانده در پادگان درصورتی

نفرات درگیر نگهبانی در بعضی نقاط خارج از خط و همچنین شده باشد، و یا آموزشی اعزام

 :تعدادی را هم باید از آمار موجودی کل گردان کسر نمود. نظیر ،اضافه بر افراد فوق .مقدم

انی هر یگ، بستری که این تعداد نیز در مرخصی، نهست، مأمور، بیماری، استراحت پزشکی

 توجهی هستند.عدد قابل

درصد موجودی راهم برای محاسبه در  96تا  96حدود  ،شدههای اشارهبا توجه به نمونه

دی آن تعداد موجو نتیجه تبدیل .اصلی گردان باید کسر نمود مأموریت دربکارگیری نفرات 

 ،اصلی، کمتر از موجودی نفرات در آمار مأموریترای مراتب، برای اجاولیه به موجودی ثانوی به

 نسبت به عددسازمانی خواهند بود.

شود که همین دو گردان با تعجب دیده می ،های مستند و سوابق منتشرهدر بررسی کتاب

 شدهدر آغاز جنگ، سبب ناکامی دشمن در اهداف تعریف ،مشابه آنها های رزمیناقص و گردان

 یاتعمل عملیاتی و ادعاهای اظهارشده او شدند. با فداکاری، مقاومت، هایطرحوی در 

، انتصرف آباد که: و ادامه نبرد باوجود تلفات زیاد، دشمن را در وصول به اهداف اصلی تأخیری

ای از دهخره اشغال خوزستان و حداقل بخش عمو اندیمشک و باال  ، اهواز، دزفولخرمشهر

یک  ،شدهناکام نمودند. البته باید این توضیح را داد که دفاع انجام ،عمق غرب خوزستان بود
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دفاعی، زمینی،  :هایجمعی از خط مقدم تا عمق کشور در استفاده از تواناییکار دسته

، مدیریت، ستادی، مردمی، محلی، کشوری و لشکری بوده دریایی، پشتیبانی، فرماندهی

ها برای آن نیروهای خط مقدم بوده است، اگر آن است. اما باید قبول نمود که تمام این کمک

رای ب ،ری و لشکریهای کشو، بقیه تواناییندافتادنیروهای خط مقدم، متالشی و از دور می

 ،دفع و یا توقف و تثبیت دشمن برای کسب زمان برای تقویت نیروهای خودی و انهدام دشمن

 توانستند انجام دهند.کاری نمی

واگذاری و یا مورد انتظار  مأموریتبر اساس  ،هر یگان باید توجه داشت که جدول سازمان

شده است. در آن، تعداد الزم نیروی انسانی و هرکدام با چه درجه، چه شغلی، چه وظیفه، تعریف

چه سالح، چه خودروها، چه تجهیزات انفرادی و اجتماعی، چه کد تخصصی، و نوع ورود خدمتی 

 هرکدام از این عناصر مذکور دشدهپایور یا وظیفه مشخص
ً
ص ناق اگر ،ر جدول سازماناند. مسلما

یجه، د، تأثیر در کارایی گردان و درنتنقبول نباشو یا وجود نداشته باشند، و یا از جهت کیفی قابل

 شده باقی خواهند گذارد.خواسته مأموریتناتوانی در اجرای 

های کدام از این گردانشود که هیچسال جنگ معلوم می 6از طرفی در بررسی سوابق 

 ،شدت دچار تلفات و کاهش نفرات موجود شدندباآنکه چند بار به ،نیروی زمینی رزمی

از سازمان رزم نیروی زمینی کنار گذاشته نشدند. از  ،سال جنگ 6حال در هیچ زمانی از بااین

منطقه عملیاتی خارج نگردیدند و به پادگان خود برای مرخصی و تجدید سازمان بعدی 

 مأموریتبه  ،د. بلکه با جایگزین نفرات و سالح و تجهیزات ازکارافتاده و یا منهدم شدهبرنگشتن

 خود ادامه دادند.

درصد  12که  سپاه پاسداران های رزمیبا گردان ،های سازمانی نزاجاشکل کار این گردان

با  هاگردانتفاوت داشت. آن  ،دادداوطلب تشکیل می را نیروی بسیج هاگرداننفرات آن 

ماهه تشکیل  9طور موقت در حدود ده بهعم برای هر عملیات سازماندهیو  جذب، آموزش

ود گردان موجودیت خ ،یافتند و بعد از انجام عملیات، نفرات گردان ترخیص و بدین ترتیبمی

ز عملیات نی قسمت ،باره در فصل سومداد. دراینبعدی از دست می سازماندهیرا تا عملیات و 

 ارائه خواهد شد. الزم شرح
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آمار  ،66زرهی در سال اول جنگ تحمیلی، به قلم، سرهنگ حسینی، ص 12لشکر ،کتاب

نفر و نفرات  6 ءرا بدین شرح ارائه داده است، کسری افسر جز 12مخابرات از لشکر 161گردان

 نفر ذکر نموده است. 962داری را تعدادوظیفه سربازی و درجه

 1در ص 9916چاپ هیئت معارف جنگ در سال  ،های جایگزینی و احتیاطیگان ،کتاب

های رزمی نزاجا، در یگاننوشته است: در آغاز جنگ به علت کمبود شدید نیروی انسانی در 

دستور شماره یک درباره احضار پرسنل احتیاط را صادر  ،ستاد مشترک ارتش 9/6/21تاریخ 

خدمت  ،و تخصیص نیروهای احتیاط نمود. بر این اساس، نزاجا نسبت به پذیرش، آموزش

  26های سال منقضی
ً
ماه خدمت  6مراجعه و بعد از  61616اقدام نمود. در این راستا مجموعا

 احتیاط با دریافت کارت احتیاط ترخیص گردیدند.

 وظیفه. سرباز نفر 69222دار و نفر درجه 29621نفر افسر،  9611این عده شامل بودند از: 

وجود در و بکارگیری این عده خالی از اشکال هم نبود. بااین سازماندهیهرچند احضار، 

ر مثبت و همچنین اث مالحظهقابلاثر  ،کارگیرندههای بهافزایش موجودی نیروی انسانی یگان

 دشمن داشته است. بعدازاین مرحله، ستاد موقت هماهنگی احضار احتیاط منفی بر روحیه

نیز اقدام نمود. آمار  26تا  29های نسبت به جذب و پذیرش نفرات داوطلب منقضی خدمت سال

ل منح 9966ستاد مذکور در آبان  ها نیامده است. درهرحالاین عده نیز معلوم نیست و در کتاب

ور در ای حضداوطلب بر  جذب و فراوانی تعداد نیروهای بسیج ،اعالم گردید. شاید یکی از علل آن

 در صفحات بعد نیز مطالبی مناسب ارائه خواهد شد. ،جبهه جنگ بود. در مورد نیروی احتیاط

که  آید که این کسری پرسنلشده باال، یک سؤال بزرگ پیش میپس از مطالعه مطالب بیان

 یخدمات آمادی، هایو ستادها و قسمت هاگرداندر سایر  ،وجود داشت های رزمیدر گردان

تا آموزشی، فرهنگی که در سایر مناط جغرافیایی کشور ایران پراکنده بودند، آیا وجود داشت؟ 

گیری و مقایسه استعدادها وجود داشته است؟ باید قبولی در اندازهآیا تعریف معنادار قابل

ند، داشت ازمانهای نیروهای مسلح، در آغاز جنگ کسر سو قسمت هایگانگفت، با آنکه دیگر 

تری بوده است. این ایراد بر ستاد نیروی زمینی آن روز وارد اما درصد کسری آنها عدد کوچک

های متفاوت و های مختلف با مأموریتنیروی انسانی یگان است که چطور در حفظ استعداد

یر در ده درگهای عمیگاناست. و چطور به  توجه متعادل نداشته ،پراکندگی جغرافیایی متنوع
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مرزهای غربی کشور، اولویت واگذاری و افزایش نیرو منظور نداشته است و اگر هم منظور 

باشد. این کتاب اگر به آمارهای دقیق قابل دفاع نمی درهرحال است، که داشته، کافی نبوده

 این ایراد واردشده را با عدد و  ،ای دسترسی داشتآن زمان با استفاده از منابع کتابخانه
ً
مسلما

و  بر اساس تجربه و درک بوده و تر بیان کند. اما ایراد واردشده توصیفیتوانست دقیقرقم می

 باشد.احساس نویسنده در آن روزگار می

 در تقسیم نیروی انسانی و حفظ استعداد تنهانه ،این کتاب ادعا دارد که در آن روزگار

و نیروی زمینی، هوائی و دریایی  بویژه ستاد مشترک ارتش ،های عمده در نیروهای مسلحیگان

مانند وزارت دفاع، شهربانی، ژاندارمری و غیره تعادل  ،های نیروهای مسلحو سایر قسمت

 م،ه های مستقلوجود نداشته است، بلکه در بین لشکرها و تیپ مأموریتبرحسب نوع کار و 

تقسیم به نسبت و درصد متعادل نیز وجود نداشت. و عالوه بر آن، در لشکرها هم تقسیم به 

های زیرمجموعه اختالف نسبت و درصد موجودی نسبت به عددسازمانی در یگان

 قبول وجود داشته است.غیرقابل

 ،قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون ،ن عرف غلط نانوشتهنمود که ای اعترافباید 

در ساعت  ،پذیر ماوبیش وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. همین مورد یکی از نقاط آسیبکم

 باشد که باید خیلی جدی نسبت به تصحیح آن برآییم.می« ر»روز « س»

ها ایراد دارند و جداول سازمان حاال چرا چنین عرف غلطی وجود دارد، باید گفت که یا

امور  بایداند و یا بینی و تعریف نکردهپیش هایگانظرفیت کافی برای امور غیرسازمانی 

نمایند حذف گردند. و یا به امور سازمانی که نسبت غیرسازمانی که نیروی انسانی مصرف می

ار نگردد و گیرند، نیرو واگذدر اختیار می بیشتر شده، نیروی انسانیبینیبه تعداد نفرات پیش

ها پیچیدگی خود رادارند این حرف ،یا عددسازمانی آنان در صورت لزوم افزایش یابد. درهرحال

 گردد.حل تفهیم نمیمسئله و راهصورت ،و با این چند جمله

ارائه خواهد داد. در ، مطالب بیشتری و بخش سازمان 9رکناین کتاب در قسمت مربوط به 

 یده شوند.و د گردد های مسئله نیز پرداختهحاشیهبه نیاز بود که  اینجا برای بحث حفظ استعداد
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نگاهی به سایر اعداد یگانی و استعداد نیروی انسانی در آغاز جنگ با استفاده از منابع 

 ای:کتابخانه

 29در ص ،اکبر موسوی قویدلسید علی 2سرتیپ  ،به قلم ،کتاب: سال اول جنگ تحمیلی

درصد 26استعداد پرسنلی ارتش ایران به کمتر از  ،21تا شهریور  26نوشته است: از شهریور 

در همین دوره زمانی، استعداد  هزار نفر رسید. در حالی که ارتش عراق 921کاهش یافت و به 

هزار نفر  66بیش از  ،هزار نفر رساند و عالوه بر آن 226هزار نفر به  966پرسنلی خود را از 

ها یکسان را احضار و به ارتش اضافه نمود. این اعداد در کتاب نیروهای ذخیره و احتیاط

ه ائای به سبب عدم ار باشند و هرکدام تفاوت دارند. این هم یکی از معایب منابع کتابخانهنمی

 باشد.می های ذیربطاطالعات دقیق از دستگاه

به  92/6/21در  12لشکر ینوشته است: جمع کسورات پرسنل 91همین کتاب در ص

دار نفر درجه 9666افسر وظیفه،  229افسر کادر،  962نفر بوده است و شامل  96191تعداد 

 نفر وظیفه بودند. 1611کادر و 

این کتاب عددسازمانی لشکر را در آن زمان ارائه نداده است که ما بتوانیم با عدد کسری 

 ئیم.مقایسه و تعداد موجودی و درصد آن را استخراج نما

در جدولی تعداد سازمانی و  999تاریخ نظامی جنگ تحمیلی جلد دوم در ص :کتاب

 ارائه داده است. 21موجودی نیروی انسانی ارتش را در شهریور 

درصد، همافر 16درصد، افسر وظیفه 69شده تعداد موجودی افسر پایور در این جدول گفته

 پیمانیدرصد، افراد 1/9یفه دار وظدرصد، درجه6/66دار پایور درصد، درجه2/12

 درصد.1/66درصد و میانگین 69درصد، سرباز وظیفه 6/26

تعداد رها شدگان از خدمت را بعد از پیروزی انقالب  ،در همین صفحه در جدول دیگری

نفر  916نفر افسر جزء و ارشد،  1616نفر امیر،  269اسالمی تا آغاز جنگ، نوشته است: 

که این عده به شکل بازنشستگی، بازخریدی، اخراجی و مستعفی دار نفر درجه 6662همافر و 

 از خدمت رهاشده
ً
 نفر رهاشده از خدمت. 99626اند. جمعا
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نفر ذکر نموده است. باید توجه داشت  262129تعداد موجودی کل نفرات در حال خدمت 

 آن زمان کهشامل شهربانی و ژاندارمری  ،که آمار نیروی انسانی وزارت دفاع و نیروی انتظامی

 اند.های مجموعه نیروهای مسلح هستند در آمار فوق محسوب نشدهاز سازمان

در  26ر صد ،حسینی سید ناصر ستاد به قلم سرتیپ ی دفاع مقدس،گفتمان ارتش :کتاب

 66تا سال 21نیروی زمینی، هوائی و دریایی را از سال  9شامل  ،کل نیروهای نظامی ،جدولی

عمیق و  تفسیرهایقابل  ،ارائه داده است. هرچند چنین جداولی چون خیلی کلی هستند

تر اما شاید با ترکیب در سایر ارقام و آمارهای جزئی و دقیق ،باشندوسیع علمی نظامی نمی

 برداری علمی نظامی نمود.بتوان بهره

گوید: در می 66در ص به قلم سرهنگ سید یعقوب حسینی ،زرهی 12لشکر 2تیپ :کتاب

گروهان مهندسی این  ،در پاسخ به خواسته لشکر نوشته است 12لشکر 2تیپ 26/6/21تاریخ 

 گذاریتیپ گزارش نموده، این گروهان کمبود پرسنل دارد و متخصص مین هم نداردکه مین

شده است: فرمانده گروه درج 926در مسیر عبور و تجاوز دشمن بنماید. در همین کتاب در ص

ه پرسنل این گروه مدت نامه نوشته است ک 12لشکر به فرمانده 9/6/21در تاریخ  96رزمی 

به معنای ) جنگند و درخواست نموده پرسنل این گروهطور مداوم با دشمن میروز است به 92

 دیگر، این یگان( تعویض گردد.

توان نتایج زیر را حاصل نمود. هرچند که هرکس با نگاه خاص دیگری از دو نامه فوق می

 تواند نتایج دیگری را هم به دست آورد.می

نیروی متخصص در آن لحظات بحرانی دارد و اینکه همین فقر، چقدر  فقر ول، نشان ازنامه ا

نفر متخصص  1-9کار پیشروی دشمن را آسان نموده است. حتی آنکه برفرض اگر این گروهان 

قدر آن زمین وسعت توانست پر کند.کجا را می 2یپت گذار داشت، در آن منطقه وسیع،مین

 آمد.کار میپهناور بوده که باید چند برابر توان این گروهان مهندس پای

که این یگان را که گرفتار تلفات  نبودنامه دوم، نشان از فقر یگانی است. لشکر هم قادر 

من ایگزین و رو در روی دشنفس دیگری جشدید و کسری زیاد نیروی انسانی شده، بایگان تازه

سال جنگ، ما شاهد بودیم که هر وقت  6ی که در بررسی رفتار دشمن در د. در حالقرار ده

یافت، دیگر آن را رو شد و توان وی کاهش مییگان رزمی خط مقدم وی دچار تلفات شدید می
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داشت که همان باقیمانده را هم از دست بدهد، بلکه یک یا چند در روی نیروهای ما نگه نمی

 گونه مقاومتآورد و باالخره اینپای کار مین یگان درگیر بهطراز آنفس دیگر، همیگان تازه

های وی یکپارچه منهدم شده که یگان مواردی کرد تا نیروهای ما به هدف موردنظر نرسند.می

و  ،دشمن ما چند برابرهای رزمی یگانو یا به اسارت درآمدند، زمانی بوده که نیروهای رزمنده 

 به نفع نیروهای ما بوده است. ه عملیاتمنطق وضعیت زمین

انتشارات سازمان  ، جلد اول،سال دفاع مقدس 6ارتش جمهوری اسالمی ایران در  :کتاب

درباره ارزیابی نیروها قبل از جنگ پس از محاسبات  66در ص 9969چاپ  ،عقیدتی سیاسی

حدود چهار برابر ارتش  در آغاز جنگ ازنظر کمیت ارتش عراق»در سطرهای قبلی نوشته است: 

 مجهز به سامانه فرماندهی
ً
رل و کنت ایران توان رزمی داشت و ازنظر کیفیت، ارتش عراق تماما

ر نظ خوب و انضباط عالی بود. اما ارتش ایران با شرحی که قباًل داده شد، از منسجم، آموزش

ت نظر ایمان و اراده برای دفاع از کشور و مقدسات  ولی از ،تر از متوسطدر حدی پایین کمی 

 «مذهبی و ملی در حد عالی بود.

 26ص قلم سرهنگ سید یعقوب حسینی به ،2ج  ،تاریخ نظامی جنگ تحمیلی ،کتاب

در  میلیون نفر و جمعیت عراق 1/91برابر بود  9926جمعیت ایران در سال »نوشته است: 

 «میلیون نفر 2/99همان سال حدود 

 بود. برابر جمعیت عراق 9شد که جمعیت ایران در زمان جنگ میبا این ترتیب معلوم 

محمد پور، نشر سازمان و علی به قلم محمدحسن نامی ،جغرافیای کشور عراق :کتاب

 جمعیت کرد در کشور عراق»نویسد: می 12در ص 9966جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ 

و در سطرهای « درصد هستند2درصد و بقیه حدود 66-62درصد و جمعیت عرب 92-26

 «باشند.درصد می12ها حدود درصد و سنی29جمعیت شیعیان »بعدی نوشته است: 

 با حکومت بعثی عراق متوجه می نگاه تحلیلی بر اعداد جمعیت عراقبا 
ً
شویم، کردها که عموما

در جنگ عراق علیه ایران با جمعیت کمی شرکت داشتند. از طرفی  ،مخالف و همکاری نداشتند

های دهارتش عراق و در ر  بقیه جمعیت رده پائین ارتش عراق، بیشتر آنان شیعه بودند، اما در ساختار

ر قدر کم بودند که برای ما معلوم نیست. دم و یا آنیبینو ستادی آن از شیعیان نمی باالی فرماندهی

 داشتند.موافق با حزب بعث عراق می یهاهای باال اگر سنی هم بودند، باید گرایشرده
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تاریخ نظامی جنگ  ،جمعیت ایران بود، اما برابر نوشته 9/9 با توجه به آنکه جمعیت عراق

، پیاده، پیاده مکانیزه، زرهی و سوار زرهی های رزمیمجموع گردان :992ص 2تحمیلی ج

کیلومتری مشترک، با ارتش عراق درگیر و  9666ارتش ایران که باید در خط مقدم نبرد در مرز 

 و دفع میتجاوز دشمن را سد 
ً
های مشابه در ارتش گردان بوده و جمع گردان 999نمود، جمعا

 »نوشته است،  961عراق را در ص
ً
های رزمی ارتش بود. تعدادی از گردان« گردان 961جمعا

، بعالوه تعدادی گردان از سایر لشکرها که مأمور به این 61و  26لشکرهای ایران، شامل گردان

در  ،حفظ امنیت داخلی مناطق کردستان و آذربایجان غربی مأموریتمناطق بودند، در 

پراکنده و مستقر بودند و امکان رهایی آنان برای  ،هاهای کوهستانی و نیز حفظ پادگانجاده

 مقابله با ارتش عراق وجود نداشت.

های درگیر با ضدانقالب را تعداد این گردان ،96گفتمان ارتشی دفاع مقدس، در ص :کتاب

به  وبیشاند، کمولی ارائه داده است. سایر منابع هم که در این کتاب نامبرده شدهبه شکل جد

 اند.پرداخته های درگیر و خارج از درگیری با ارتش عراقچگونگی کمیت و کیفیت گردان

شویم که ما در آغاز جنگ، با ارتش کشوری درگیر شدیم متوجه می فوقبا توجه به مطالب 

خط مقدم نبرد آن  های رزمیاما تعداد گردان جمعیت کشور ما را داشت، 9/9که آن کشور 

 های رزمی ما بود.برابر گردان 9بیش از 

گ های طرفین جنبردن از توانائیده در رابطه بانام طور عمهای دفاع مقدس منتشره، بهکتاب

دود تا ح ،اند. به نظر این کتابهای مستقل نوشتهها، از تعداد و نام لشکرها و تیپدر عملیات

 ،اند، زیرا عنصر اصلی میدان رزمفن را از محاسبه دقیق دور نمودهزیادی خواننده و یا اهل

و چگونگی شکلی و  هاگرداناز تعداد  ،هستند و ما باید در ارائه اطالعات طرفین جنگ هاگردان

 اشد.تری را داشته بمقایسه دقیق کیفی و کمی آنها اطالعات بدهیم تا خواننده امکان محاسبه و

های باالتر از گردان اشاره توان به اطالعات ردهمی ،هاگردان بعد از ارائه اطالعات درباره

فاده و استباشند، چندان معتبر و قابل هادانگر نمود و ارائه معلوماتی که فاقد اطالعات درباره 

 گیری دقیق نخواهند بود.اندازه

بحث این صفحات مربوط به نیروی انسانی است، مطالب سطرهای باال تا حدودی به بحث 

اب شد. این کت خواهد است پرداخته که مربوط به فصل سوم درباره رکن سوم و عملیات سازمان
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 2ظاهر با مقایسه اعداد جمعیت گیری کند که بهبیان مطالب باال نتیجه با است، خواسته

ها در خط مقدم، همچنان که جمعیت رود که جمعیت نیروی انسانی رزمندهانتظار می ،کشور

دهد که نشان میبود. اما تاریخ آن روزگار برابر می 9برابر بود، باید نسبت به دشمن  9کشور ما 

جمعیت دشمن شده بودیم. و این یعنی ایراد و اشکال و عیب  9/9برابر نبودیم، بلکه  9تنها نه

 کاری نمودیم.برابر نسبت به دشمن در این مورد کم 1ما  ،بر ما، به عبارتی

سال جنگ، این برتری کمی جمعیت  6جالب است که خوانندگان این کتاب بدانند که در 

 داشتیم.همچنان میدان نبرد داشت و این کسری جمعیت را هم ما  را دشمن در

های بزرگ، پس از چند ماه تالش که در سال جنگ، در عملیات 6ما فقط در مقاطعی از 

بردیم و آن جمعیت را وارد میدان نبرد نموده و به بسیجیان به کار می جذب و پذیرش و آموزش

هم فقط در همان آن ،ها جمعیت ماافزودیم، در این حالتمیجمعیت موجود میدان نبرد 

همین حاالت هم اگر  در یافت.نسبت به دشمن برتری کمی می ،محدوده منطقه عملیات

کیلومتری  9666 مجموع نیروهای خط مقدم و داخل منطقه عملیات طرفین را در طول مرز

خواهد شد. این کتاب میما میکردیم، بازهم عدد دشمن چند برابر نیروهای محاسبه می

، و هابگوید، این عیب را باید قبول کنیم و آن را به گردن سوم شخص غایب، نظیر تحریم

در جای خود اثرگذار  هم کشورهای حامی دشمن و سایر عوامل نیندازیم. البته این عوامل

د به گردن خو ،بودند و در جای خود گفته خواهد شد. اما این کسری عامل جمعیت را باید

ای شکل دهیم که چنین ایرادی در شناسی نموده و تدابیر جاری را به گونهبگیریم و آسیب

 آینده نامعلوم بر ما وارد نشود.

در پایان جنگ، در برابر هر تانک  ؛ عراق661ص «دور تا امروزاز گذشته  ما و عراق»کتاب 

مای هواپی 6واحد و هر هواپیمای ایران،  1تانک، هر واحد توپخانه سنگین ایران،  2ایران، 

 پیشرفته
ً
ی از ها در ایران بود. به نوشته یکتر از ابزارهای جنگی مشابه آنجنگی داشت که عموما

یت آن یک سوم ایران بود، بالغ بر پژوهشگران بیگانه تعداد سربازان عراقی نیز با آنکه جمع

در  آمریکا فرمانده نیروهای . ژنرال جرج کریستتن بود 6110666و ایران  906660666

 9166ضمن آنکه اظهار داشت، ایران در سال  آمریکا کمتیه نظامی سنای درفارس خلیج

، رای من و بسیاری از ماآور بنکته شگفت»( قادر به تعرض مهمی نیست، تصریح کرد 9966)
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این واقعیت است که عراقیان، با وجود جمعیت بیشتر ایران، هم اکنون بیشتر از ایرانیان افراد 

 «زیر سالح دارند.

اجازه  ،قدر زیاد است که ظرفیت این کتابپرسنلی، گفتنی آن در رابطه با حفظ استعداد

 نماید وای میحال این کتاب به مواردی برجسته اشارهدهد. بااینپرداختن به همه آنها نمی

اندرکار این موضوعات اهالی که در این کشور دست سایر فن ودهد که اهلآدرس و یا نشانی می

های مانزها یا عناصر فکری ساطورجدی به آنها توجه و تیمو یا مسئولیت این مطلب رادارند، به

ه شده جمعی را ارائه و شده و علمی نگاباره فعال و نتایج اندیشه شده و تجربهخود را دراین

 سازی درآورند.مسیر اجرا و پیاده باالخره در

ما در روزگار جنگ با دشمن و در شرایط بحران شدید کشور، فرصت برای تغییر و تحول 

های سازی آنها در حالتر هستند و امکان پیادهبَ های اساسی زماننخواهیم داشت. تغییر و تحول

که در زمان مناسب و فرصت کافی نسبت به باشد. درصورتیپذیر نمیاصاًل امکان ،اورژانس

در زمان بحران، در موضع انفعالی قرار  ،ها برنیاییماصالح امور و کاهش و به صفر رساندن غلط

 شوم بحران است که بر ما تحمیل خواهد شد.در آن صورت اراده دشمن و آثار  .خواهیم گرفت

های مناسب را از دست ها و زمانخوشا به حال کشوری که مسئوالن لشکری آن، فرصت

 . ونمایندمیتمام اقدامات الزم را انجام و پیاده  ،نامعلوم «ر»روز  «س»دهند و برای ساعت نمی

 ند.ر ها بهره نببد به حال کشوری که از فرصت

                 بوده است. به مدت دو سال مدیر پرسنلی نزاجا 66تا  66از سال  ،کتاب نویسنده این

این مدیریت در آن زمان یکی از  ـ های آخر جنگ و سال بعد از جنگبخشی از سالـ 

های وقت، چهار دایره را به نامدر آن های معاونت پرسنلی نزاجا بود و مدیریت پرسنلیمدیریت

کرد. در آن زمان که آمار و استعداد، تهیه پرسنل، خدمات و تشریفات و قوانین را مدیریت می

های را برای یگان سال از جنگ گذشته بود، ما عددسازمانی نیروهای وظیفه 6بیش از 

نمودیم. این عددی بود که سماجا قبول سبه میمحا 996، عدد 966جای عدد به ،عملیاتی

 وظیفه عمومیاز مشموالن سهمیه ارتش از نظام ،در طرح تقسیم سرباز برای نزاجا ،کرده بود

منظور نماید. البته من در اعتراض به این عدد درخواست  ،بر عهده ژاندارمری بودکه آن زمان

 996صد برای ما محاسبه کنند. دلیل آن در  916های عملیاتی داشتم که الزم است برای یگان
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تی عملیا مأموریتبرای اجرای  آنکهبرای  ،های عملیاتییگان ،چنین بود که در هر زمان 916یا 

الزم است که عدد د، نموجودی آن صد درصد یا نزدیک به صد درصد باش برابر جدول سازمان

درصد تلفات رزمی، غیر رزمی و اداری و  96تا با کسر حدود درصد باشد، 916موجودی آنها 

ر منطقه و دروز  96درصد در مرخصی خواهند بود. با فرض  22مانده پس از کسر آنان، باقی

شد باقیمانده می 996رسد. در فرض عدد روز مرخصی، باالخره به عدد نزدیک به صد می 96

درصد بودم.  916ه اینجانب مدافع عدد ک 16شد مانده میباقی 916عدد  و در فرض 66

داد، اگر ما به این شکل سماجا پاسخ می نماینده درهرحال سماجا هم دالیل خود را داشت.

اکنون آنان نیز شکایت دارند که  شود، در حالی کهعمل کنیم، سهمیه دیگر نیروها کمتر می

 سرباز واگذاری نسبت به نیازمندی ما بسیار کم است.

اول جنگ، تمایل به پذیرش سرباز نداشت. از جهت میانگین  در سال رانسداسپاه پا

نسانی که نیروی ا سربازان را با پاسدار و بسیج اعتقادات دینی و سیاسی، میانگین اعتقادِی 

 ]به بعدهای سال ازدانست. اما دادند مناسب نمیمیهای سپاه پاسداران را تشکیل یگان

 سوابق  آن ازدقیق که زمان  [9962احتمال زیاد از سال 
ً
نظر این کتاب معلوم نیست و مسلما

مشمولین اعزامی  از گرفت که در هرماه دستور وظیفه عمومی کشور وجود دارد،آن در نظام

شده بود، به سپاه پاسداران بدهند. این شکل تقسیم، سبب شد که کسری تعدادی که معین

 تر گردد.روز بیشتر و از جهت نیروی انسانی موردنیاز ناتوانظیفه نزاجا روزبهنیروی و

 توجه داشته باشید که آن زمان در هرماه نمایندگان نیروها که مسئولیت جذب، آموزش

نده دادند. نگار وظیفه جلسه تشکیل میدر اداره نظام ،مشموالن را برابر سهمیه خود داشتند

 نماینده دایره تهیه پرسنل از ،طور ثابتاین کتاب نیز در چند جلسه آن شرکت نمود، ولی به

 کرد.در این جلسه شرکت می ،مدیریت پرسنلی

را اعالم و برابر  ماه مت آنوظیفه، تعداد آماده اعزام به خددر آن جلسه نماینده اداره نظام

شد. آن زمان معلوم می مصوبات موجود، آن عده تقسیم به نسبت شده و عدد هر نیرو با سازمان

اه سپ ،دژبان کل ،شامل: نزاجا، نهاجا، نداجا، ستاد مشترک -تعداد مشمولین هر دوره به ارتش

 دژبان شد.شهربانی و کمیته انقالب اسالمی تقسیم می ،ژاندارمری، وزارت دفاع، پاسداران

ارتش، آن زمان چند اردوگاه نگهداری اسرا در تهران داشت که اضافه بر نیاز یگانی خود، برای 
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 اردوگاهی ووظیفه نگهبانی و پاسداری پادگانی  ،ها نیز نیازمندی سرباز برای وی که بیشتراردوگاه

هوایی بود.  نهاجا، شامل مجموعه کنونی نهاجا و پدافند ،د. در آن زمانشده بوداشتند تعریف

شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقالب نیز ادغام نشده و هرکدام مستقل بودند. وزارت دفاع نیز، 

 گرفت.های صنایع نظامی به کار مینیازمندی را در بخش وزارتی و پاسداری از مجموعه

 هایدر تأمین نیروی انسانی یگان ان، سپاه پاسدار شود در آن روزگارمعلوم می از طرفی

صد درصد آنان، داوطلب و در گروه سنی، شغلی، تحصیالت،  که ان،عملیاتی خود از بسیجی

در  هباآنک این نیروهای بسیج از برد،زادگاه مختلف بودند، بهره میپراکندگی جغرافیایی 

های رزمی درخواست های مکرر، نزاجا برای افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی یگانزمان

 داد.ی نمود، در اختیار نزاجا قرار نواگذار

 

 :7مسئله  یپیشنهادهاو  هاحلراه

های رزمی نیروی زمینی نسبت به عددسازمانی در زمان موجودی یگان ـ حفظ استعداد9

های رزمی سرعت درگیری یگاندرصد نباشد. در شرایط آغاز جنگ و نیاز به966صلح کمتر از 

 در زمان موردنیاز نیروی انسانی تأمین کسری ؛باقدرت برتر ،های رزمی دشمنخودی بایگان

عدم توجه جدی به این موضوع، در آن ساعات و روزهای  پذیر نخواهد بود.وجه امکانهیچبه

 و مواضع خودی و پیشروی دشمن خواهد شد. هایگاناول جنگ، سبب سقوط 

باید داشته باشیم و درصد موجودی آنها در زمان  های رزمیدر مورد اینکه چه تعداد گردان

 شده است.مطالبی ارائه ،سازمان بخشصلح چه مقدار باشد، در فصل سوم و در 

درصد سازمانی 916های عملیاتی در زمان جنگ، عدد یگان ـ استعداد نیروهای وظیفه2

 محاسبه و واگذار گردد.

 ای طراحیهای غیرعملیاتی در مورد نیروهای شاغل پایور به گونهـ جداول سازمانی یگان9

ر ر نمودن و پُ های رزمی برای پُ زمان جنگ، امکان اعزام و یا انتقال آنان به یگانگردد که در 

نیروهای  تلفات داشتن و نیز نقل و انتقاالت الزم در صورت طوالنی شدن جنگ و جایگزینینگه

 های رزمی میسر باشد.در یگان پایور



 های هشت سال جنگ تحمیلی/ درس 91

 

های غیرعملیاتی، از نیروهای بازنشسته داوطلب در یگان نیروهای پایور در مورد جایگزینی

 عمل آید.شرایط، تعریف و بهره خدمتی به واجد 

در زمان جنگ و چگونگی رابطه خدمتی و اداری و حقوقی آنان،  درباره دعوت از بازنشستگان

شده های الزم در زمان صلح و فرصت کافی، تهیه و تصویبنامهنیاز است قوانین، دستورالعمل و آئین

 پذیر باشد.ها امکانموجود باشد، تا در هر زمان الزم، اجرا و استفاده از آن

، نشر مرکز 2، جتقویم تاریخ دفاع مقدس :کتاب خوانیم کهای میما در منابع کتابخانه

 نوشته است: 999اسناد انقالب اسالمی در ص

 به نقل از روزنامه انقالب اسالمی در تاریخ ستاد مشترک ارتش 996اطالعیه شماره »

های زرهی، توپخانه و مخابرات در رسته ان کهدار کلیه افسران و درجه ،خواسته است 99/6/21

ادای  هباند در صورت تمایل ا مستعفی شدهبازخرید و ی ،تاکنون بازنشسته 26بودند و از مهر 

برای پیوستن به برادران سرباز خود به ستاد نزاجا در لویزان  ،دین خود به میهن اسالمی ایران

درباره اینکه چنین اطالعیه چه نتایجی داشت، در منابع موجود  «خود را معرفی نمایند.

 های دیگر بویژه پیاده، مهندسیاطالعاتی دیده نشد. و نکته دیگر آن است که چه طور از رسته

 دعوت نشده است؟

ی، فهای جاری، صانی، در سایر فعالیتانسانی در خارج از شغل سازم کارگیری نیرویـ به1

 شده،بینیستادی، خدماتی، نگهبانی، پاسداری و غیره و اضافه بر عددسازمانی پیش

 نظارت گردد.و  منع طورجدیبه

 ،طور مستمر در مورد کاهش نفرات موردنیاز برای نگهبانی، پاسداری، دژبان، انتظاماتـ به2

 یش و توسعه تجهیزات حفاظت فیزیکی و سایر تدابیر ممکن اقدام و مراقبت گردد.با افزا

های ستادی، اداری، آمادی، پشتیبانی، صنایع، تعمیراتی و غیره، ها و مجموعهدر پادگان

وظیفه و حتی در  مورد نیازهایشود که نیروی انسانی موجود بویژه در فنی متوجه میهر اهل

باشد. این وضع در هر شرایطی قابل توجیه بیش از نیاز الزم و کافی میپایور،  مورد نیازهای

 بارتر است.مراتب خسارتباشد. در شرایط جنگ نیز بهاقتصادی نمی



 92/  گانی: حفظ استعداد 9مسئله 

 

که دولتی باشد، آن یجاتوان گفت که اگر آن مجموعه موردنظر بهبه عبارتی دیگر می

خصوصی بود و همین وظایف مجموعه را بر عهده داشت، آیا با همین تعداد نیروی انسانی و 

 کرد؟می مأموریتکرد و یا آنکه با عددی بسیار کم اجرای پرداخت دستمزد فعالیت می

 با عددی بسیار کمتر از عدد مجموعه دولتی مشابه 
ً
پاسخ این سؤال معلوم است. حتما

 کرد.یت میفعال

 های نیروهایبا توجه به شرح فوق، نیاز است در مورد کمیت نیروی انسانی تمام مجموعه

دامات شده، اقبینیباهدف کاهش نیروی انسانی موجود و تناسب با عددسازمانی پیش ،مسلح

ر سازمانی دعنوان یک عادت و یا یک فرهنگالزم و مستمر به عمل آید. این نوع نگاه باید به

 مجموعه نیروهای مسلح نهادینه باشد.

وجه از هیچبههای غیرسازمانی ـ در مجموعه نیروهای مسلح، نیروی انسانی مجموعه6

که  های اصلینیروهای مسلح، کلیه فعالیتدر های سازمانی تأمین و برداشت نگردد. مجموعه

در  اند.شدهو تجهیزات تعریف تعریف قانونی و مصوبه دارند در جداولی به نام جداول سازمان

اند. رابطه ص گردیدهاین جداول، تعداد و مشاغل و درجه نفرات و نیز تجهیزات الزم مشخ

خدمتی و دستمزد و حقوق نفرات نیز بر اساس جایگاه شغلی آنان در این جداول است. اما 

های دیگری هم در مجموعه نیروهای مسلح هستند که غیرسازمانی بوده و برای آن فعالیت

های باشد. از طرفی به جهت نیازهای جاری و یا جاذبهجدول سازمانی مصوبه موجود نمی

روی یابند. نیروز هم افزایش میشوند بلکه روزبهتنها حذف نمیها نهاین نوع فعالیت ،یگرد

های سازمانی تأمین های غیرسازمانی، از نیروی سازمانی مجموعهانسانی این نوع مجموعه

های سازمانی، نفرات کارآمد آنان به نام مأمور به مجموعه مجموعهدر گردد. در این حالت می

وز ر سازمانی اصلی روزبهاعزام و درنتیجه مجموعه ،ضمن حفظ شغل و مزایای سازمانی ،دیگر

 گردد.تر میتر و ناتوانخالی

قیق و تعریفی د ،باید برای این پدیده نادرست ،های مسلحهای نیرویباالخره در باالدستی

کدام آن است که هر باره پرسش کلیدی قبول قانونی تهیه و به اجرا درآید. دراینمطمئن و قابل

یا درست است و یا نیاز به  ،شدههای سازمانی با همان شکل و اندازه تعریفاز این مجموعه

شد و باشده در جداول یا موردنیاز است و یا موردنیاز نمیبینیبازنگری دارد. آن مشاغل پیش
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طور داول بهتوان آن را کاهش داد و یا حذف نمود. پس اگر چنین است، چرا به این جیا می

 شود؟اساسی پرداخته نمی

های غیرسازمانی یا الزم هستند و یا الزم نیستند. پس تکلیف معلوم شود. از طرفی مجموعه

 گردد. نیروی انسانی موردنیاز ایناگر الزم هستند، چرا برای آنها یک تعریف مصوبه معمول نمی

های غیرسازمانی سانی این مجموعهگردد. نیروی انها چرا با تعریف روشن معلوم نمیمجموعه

ها و مشاغل سازمانی تأمین گردد و های غیرسازمانی و خارج از مجموعهعماًل باید از نیروی

هزینه دستمزد و حقوق این نیروها نیز از همان منبع مالی مجموعه غیرسازمانی تأمین گردد و 

ست که قوانین جاری نیز چنین وجه از منابع مالی سازمانی استفاده نشود. این حرفی اهیچبه

 جایگاه قانونی ندارد. ،تعریفی دارند. هر رفتار دیگری خارج از این تعریف

های سازمانی تعریف برای مجموعه شاغل و نیروهای وظیفه یادمان باشد که نیروهای پایور

 های غیرسازمانی و غیر مصوبه جایگاه قانونی ندارد.کارگیری این نیروها در مجموعهقانونی دارند. به

یز به در ارتش ن کارگیری نیروی انسانی داوطلب بسیجای قانونی برای جذب و بهـ سامانه6

ط توانند با شرای، نیروهای داوطلب بسیجی میصورت وجود چنین امکانی در تصویب برسد.

راد مانند آن است که افمساوی برابر تمایل خود، ورود به سپاه یا ارتش را انتخاب کنند. این به

روند که تمایل دارند. با این ترتیب تمایل ملی جایی میدر صورت تمایل به استخدام، به

 خواهد شد. بیشتری از داوطلبان، در سپاه و ارتش پوشش داده

 ارائه شده است. 2، در مسئله شماره توضیح بیشتر درباره نیروهای بسیج 

نیاز در زمان جنگ و یا تأمین نیروی انسانی الزم  ـ برای افزایش توان نیروی انسانی مورد6

کارگیری نیروهای و انواع اشکال به سازماندهیو کافی، سامانه فراخوانی، جذب، بازآموزی، 

 تعریف و فعال گردد. احتیاط

 شده است. ارائه 9، در مسئله شماره توضیح بیشتر درباره نیروهای احتیاط

 

 

 

 

 

 تجربه معلم سخت گیری است.و او اول امتحان می کند و بعد درس می دهد.

 افسوس که برای آن بهای گرانی باید پرداخت. تجربه بهترین درس زندگی است، ولی

 آورد.ای است که محصلین خود را با قیمتی گران به بار میتجربه مدرسه

 ای است گرانبها که ارزش آن از کلیه دروس مهم اساتید عالیقدر باالتر است.تجربه مدرسه
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 : نیروی انسانی بسیج2مسئله

 تعاریف موضوع: 

کرد. هزار نفر تجاوز نمی 92تعداد کل آن از  ،انقالب اسالمی، در آغاز جنگ سپاه پاسداران

 ،های منتشرههای منتشره نیامده است، اما در بررسی کتابهرچند که عدد رسمی در کتاب

دستگاهی مستقل بود و  ،هم در آغاز جنگ توان این عدد را استخراج نمود. سازمان بسیجمی

تعدادی در ارتش و تعدادی هم در سپاه و باالخره نیروهای جنگ  ،نیروهای داوطلب در آن زمان

 نامنظم شهید چمران و چند قسمت جزئی دیگر پراکنده بودند.

در قانونی، سازمان  ،یعنی سه ماه بعد آغاز جنگ، مجلس شورای اسالمی، 21ماه در دی

 تعریف نمود. عمومی را در زیرمجموعه سپاه پاسداران بسیج

را زیرمجموعه ارتش تعریف و در  اگر در آن زمان، مجلس شورای اسالمی، سازمان بسیج

 سرنوشت جنگ و سپاه هم به شکل دیگری رقم میاختیار می
ً
خورد. اینکه خوب گذارد، مسلما

 این قانون سبب گردید که سپاه پاسداران ،شد از بحث این کتاب خارج است. درهرحالیا بد می

تمام  ارگیری بسیجیان ازکاقدام و باالخره با به سازماندهیو  نسبت به فراخوانی، پذیرش، آموزش

 سازمانی خود را تأمین نماید.های الزم مجموعهکشور و امکانات کشور، نیازمندی جغرافیای

 

 :2شرح و نکات مسئله 

نزاجا در قرارگاه  9اره که خود مرد شم در ابتدای جنگ، سرهنگ سید یعقوب حسینی

نوشته است که تعداد افراد  992ص 2تاریخ نظامی جنگ تحمیلی ج :، در کتابجنوب بود

های عملیات غرب و جنوب شرکت داشتند بسیار صحنه در آغاز جنگ که در سپاه پاسداران

 از یک هزار نفر تجاوز نمی
ً
و ایمان و  آنکه از روحیهضمن نویسنده، کرد. محدود بود و احتماال

د ازحگفته است که بیش ،العاده افراد سپاه در آن زمان تقدیر نمودهشرایط اجتماعی فوق

 های نبرد مؤثر باشند.توانستند درصحنه ،استعداد رزمی خود

 گذشت، در تمام شهرها و روستاهای ایران باماه از تأسیس آن می 96سپاه در آن روزگار که 

تعدادی نیرو هم تا  ،نمود. عالوه بر آنهمکاری نیروهای مردمی محلی از انقالب پاسداری می

توانست، برای مقابله با ضدانقالب و جلوگیری از تجزیه کشور به کردستان و آنجا که می
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تعدادی از بهترین نیروهای خود را هم در میدان  ،نمود، در این مدتآذربایجان غربی اعزام می

 اگر انقالب سقوط ،نمود که در آن روزگار قبولو مقابله با ضدانقالب از دست داد. باید نبرد 

گردید و مردم نیز به همراه ارتش و سپاه حامی و پشتیبان انقالب کرد و پاسداری نمیمی

 چنین نشد. للهالحمد گردید که شدند، کشور گرفتار تجزیه مینمی

طور میانگین ها بهدر عملیات ،سپاه ای رزمیهما در طول جنگ شاهد بودیم که گردان

از افراد رسمی سپاه بودند و بقیه، افراد آن نفر  6-2در هر گردان تعداد  .نفر بودند 266کمتر از

 نفرات بسیجی بودند. ،درصد هر گردان رزمی سپاه12. یعنی بیش از بسیج

است که داوطلبی و  وجود نیروهای داوطلب بسیج ،مقدس مایکی از افتخارات دفاع 

دهد. تا ابد نیز در خواستگاه مردمی میدان نبرد ما را در مقابل دشمن ارائه می ،فداکاری آنان

قبر با اطالعات روی سنگ سند این رویکرد را در آن دوران ،های کشور بزرگ ایرانتمام گورستان

 دهند.یخود حفظ و نمایش م

  ،بحث نیروهای داوطلب
ً
ها و کشورها رایج بوده است. اما کمیت و در تمام جنگ معموال

های بسیار باالتری برخوردارند و این از ارزش ،ساله 6کیفیت نیروهای داوطلب در جنگ 

اثبات است، اثبات آن از موضوع این کتاب خارج است و فقط الزم بود برای اهل تحقیق قابل

 به آن اشاره گردد.

ای به کتابی جامع به نام دفاع مقدس ای مدرسهآن است که نگاه دیکته ،چون قرار این کتاب

 نیز گفته شود.پائین نکته  است در مورد بسیج الزم ،سال داشته باشد 6در مدت 

ای آن، افراد بسیجی که گیری پایهو نوع شکل با توجه به ماهیت معنوی سپاه پاسداران

 سازیبودند. برای مفهومشدند، از همان جنس معنوی سپاه میهای سپاه میداوطلب ورود یگان

ؤال بودند. اما اینجا چنین س« آییمکربال، کربال ما می»بهتر باید گفته شود که از هواداران شعار 

ل جنگ با کشور ایران، اگر افرادی از این کشور داوطلب آید که در مقابله با دشمن در حاپیش می

ر مبنای ب «ایران، ایران، ای مرز پرگهر»و بیشتر هوادار شعار  بودندشرکت در دفاع و نبرد با دشمن 

ای برای جذب این جمعیت رفتند و یا چه سامانهبودند، کجا باید می االیمانالوطن منحب

 شده بود؟تعریف
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هوادار هر دو شعار هم بودند، اما فقط  ،موجود در سپاه آن افراد بسیجهرچند بسیاری از 

که می بایست با شیوه مناسب همه توان ملی  باشند وجود نداشت. ایران... ،هوادار شعار ایران

 در بعد انسانی را می توانستیم بکار بگیریم.

ساماندهی نشده بود، بلکه تاکنون هم، تنها در آن زمان چنان بستری گوید، نهاین کتاب می

ی انشده است. این نیز با نگاه دیکتهای برای آن تعریفای وجود دارد و سامانهچنان نقیصه

. آنان هستند نیروهای وظیفه ،یکی از ایرادات ما بوده و هست. بیشترین جمعیت ارتش ،ایمدرسه

های ماه در تمام مجموعه 26ت وظیفه وارد ارتش شده و مدت بیش از قانون برای خدم برابرنیز فقط 

جغرافیایی، ستادی و صفی حضور مستقیم و فعال دارند. این جمعیت عظیم با هر معیاری 

 های مختلف و شعارهای متفاوت.گذاری شوند، صفرتا صد هستند. یعنی هوادار رنگارزش

 

 :2ها و پیشنهادهای مسئله حلراه

این کتاب آن است که برای جذب نیروهای داوطلب در زمان جنگ و در مواردی پیشنهاد 

ای قانونی تعریف گردد. در آن صورت، نیروهای داوطلب در در ارتش نیز سامانه ،در زمان صلح

تمام کشور، اختیار خواهند داشت که بین دو گزینه سپاه و ارتش، هرکدام را خواستند انتخاب 

ز دو گزینه برای این نیروها دهند. در این روش مزایای قانونی در هرکدام او خدمات خود را ارائه 

 ی خواهد بود و تفاوتی نخواهد داشت.مساو

در بین دو کلمه هستی و نیستی قرار  ،سازهای سرنوشتما در شرایط جنگ و بحران

به وظایف ها در هر کشور به آن خواهد بود که با توجه ر رهبران و باالدستینخواهیم داشت. ه

زم اقدامات ال  ،کننده کشور، نسبت به مسئولیت خود و دستگاه زیرمجموعههای ادارهدستگاه

 تمام امکانات بالفعل به ای هدایت و رهبریو تکالیف مربوطه را به گونه
ً
طور مفید کنند که اوال

 امکانات بالقوه نیز شناسائ
ً
و هوشمندانه  ی و با تدابیر مناسببه کار گرفته و مدیریت شوند و ثانیا

 به امکانات بالفعل تبدیل و افزون نمایند.

ار شویم، باید تمام توان خود را به کما وقتی گرفتار تحمیل کلمه نیستی از طرف دشمن می

اندازیم که دشمن را از این تحمیل محروم و آن را تبدیل به کلمه هستی کنیم. این هم فقط با 

تی به اجرا درآورد تا کلمه نیستی به هس ندارد، بلکه باید کارها و تدابیر زیادی را امید و آرزو امکان
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اشی از باید هوشمندانه و ن ،تبدل شود. توجه داشته باشید که کارها و تدابیر زیاد که گفته شد

 شده باشد. برتر انتخاب ها و خرد جمعییشهمشاوره و اند

 ِف رتوانیم به ص، نمیکه فعاًل عدد آن معلوم نیستتوجه از جمعیت کشور خود را ما بخش قابل

و  دهیسازمانهم به علت آنکه از شعار متفاوت و اما مثبت، در بدنه توان دفاعی خود تزریق نکنیم و آن

 سامانه سازی جذب چنین نیروهایی غافل بودیم و یا متوجه نبودیم و یا نخواستیم.

ور، در برخورد با بحران ملی، باید نوع در شرایط جنگ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کش

تدابیر و نگرش آنان، ملی و فرا سازمانی باشد. در این حالت، ممکن است بسیاری از بایدها و 

نبایدهای الزم برای برخورد و دفع دشمن با منافع و مصالح خاص سازمانی، سازگاری نداشته 

باید قبول نمود که منافع و مصالح  که منافع و مصالح ملی را تأمین کند،باشد، اما درصورتی

نند. کسازمانی و صنفی فدا گردد. مانند آنکه افراد یک ملت در دفاع از کشور جان خود را فدا می

 شرعی و پسندیده است. ،ها این فداکاری، قانونیها و فرهنگدر تمام آئین

فی برای جذب ای مناسب با عناصر الزم و کاکه سامانهاین کتاب اعتقاد دارد درصورتی

نیروهای داوطلب در سپاه و ارتش با شرایط و امتیازات مساوی تعریف گردد، توان نیروی انسانی 

الزم ما در شرایط بحران و بویژه جنگ افزایش زیادی پیدا خواهد نمود و از طرفی فقر نیروی 

 ی کاهش خواهد داد.امالحظهانسانی الزم را نیز به تعداد قابل

 

 

 یروی انسانی احتیاط: ن3مسئله

 تعاریف:

عبارت است از نیروهایی که خدمت وظیفه خود را به پایان رسانیده و برابر قانون،  :احتیاط

 وارد مرحله احتیاط و ذخیره اول و ذخیره دوم شده باشند.

، منظور تجهیزهایی از پرسنل احتیاط بهاز فراخواندن دوره عبارت است :احتیاط بسیج

 .احتیاطهای رزمی یا و یا تشکیل یگان هایگانو اختصاص دادن به  آموزش

 گوید:می 21/6/69مصوبه  ماده چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی
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مراحل آن برای کلیه مشموالن ذکور از فروردین سال است و  96خدمت وظیفه عمومی 

 باشد.شوند، به شرح زیر میسالگی می 91همان سال که وارد سن 

ـ دوره خدمت دو سال، با تصویب شورای عالی دفاع  ماه تقلیل داد. 96توان تا می الف 

ـ دوره احتیاط ـ دوره ذخیره  سال. 6 ب  ـ دوره ذخیره دوم  سال. 96اول ج   سال. 96د 

 

 :6شرح و نکات مسئله 

 شده از منابع مختلفجمالت برگزیده کلیدی برداشت

توسط نگارنده  3131شده در زمستان ، تهیهای به نام نیروی انسانی احتیاطکتابچه منبع:

ئله از مطالب این مس بیشترین اجا و نیروهای مسلح.این کتاب و توزیع آن به چند رده باالدستی 

 شده است.برداشت به شرح زیر کتابچه مذکور

 یهمواره در موقع صلح از رو یستیبا ،الوقوعنکمم یآمدهاشیپ طرحی روی هرگونه 

 ه گردد تا در موقع جنگ مورداستفاده قرار داده شود.یو ته ینیبشیفرصت، پ

و مقدس محسوب  یفه ملیوظ کی، حفظ جان و مال مردم، دفاع از مرزوبوم، استقالل -

موقع مناسب و به یریگبهره یانات منابع ملکن اهداف الزم است از امیل به این یشود، برایم

ر یدرگ یروهاین یبانید در پشتیه باکاست  اطیاحت یروهای، نیاز منابع مل یکید. یبه عمل آ

 رد.یجنگ مورداستفاده قرار گ

زمان اضطرار و  یبرا یافکالزم را به تعداد و مقدار  یتواند عناصر رزمینم یشورکچ یه -

 د.ینما یجنگ، در زمان صلح حفظ و نگهدار

ه کشود یر، معلوم میدر قرون اخ یو نظام ی، اجتماعیاسیبه تحوالت س یبا نگاه -

موردنظر را در  یشورهاکمختلف منافع  یهاوهیاند با شهمواره در تالش ،قدرتمند یشورهاک

 یاسیو س ی، اجتماعیدتی، عقیفرهنگ یر خود قرار داده و مبانیمنافع خود تحت تأث یسو

ه، لین وسیق نتوانند به اهداف خود برسند، به آخرین طریها را دگرگون سازند. هرگاه از اآن

لح و ن زمان صیب یان فاصلهیزور متوسل خواهند شد. بنابرابه یه و به عبارتیقهر یقوا یعنی

پاسخ به دشمن را  یالزم برا یهمواره آمادگ یستیبا ،مسلح یروهایزمان جنگ وجود ندارد. ن

 داشته باشند.

 در زمان جنگ. اطیاحت یروهایموقع نکار آوردن بهمنظور پایح بهیصح یزیر... برنامه -
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الزم  یاهه از زمان صلح، آموزشکباشد  یبه انبوه نفرات یکه متکروز خواهد شد یپ یارتش -

 ده باشند.یرا د

زات، یاط موجود، تجهیمانند نفرات احت یبه عوامل ی، بستگاطیاحت یزان آمادگیم -

 .دارد ینترلکت عناصر یفاکن یو مهارت و همچن آموزش

 در چند کشور: تجربه نیروهای احتیاط

ن یآخر ن است باکشده ممبا توجه به سال انتشار منابع مورداستفاده، اطالعات ارائه :حیتوض

 حالت موجود تفاوت داشته باشد.

 62توانست در ظرف رژیم صهیونیستی ، ارتش اصبغ لیاعراب و اسرائ 9169در جنگ 

 د.یو آماده نما جیجبهه، بس 2را در  یمیعظ یرویساعت ن

 یماه در سال مرخص 99ه کشوند یم یتلق یادر ثابتک یهاگانی، اطیاحت یهاگانیل یدر اسرائ

 توان آنان را احضار و ظرف چند ساعت وارد عمل نمود.ین حال هرلحظه میدارند و در ع

 9169و  9166، 9126 یهااطش در جنگیستم احتیه سکاست  یشورکل یاسرائ

 ش خود را داده است.یآزما

 برایس، تقریو سوئ اصبغ لیاسرائ  مثل ییشورهاک
ً
 یهاگانی یخود بر رو یمل پدافند یبا

ادر کپرسنل  یب از تعداد معدودکمر  ،زمان صلح یرویشور، نک 2ن یدارند. در اتکیه اطیاحت

. اندقرارگرفته یا خدمات اجباری ه تحت آموزشکفه است یپرسنل وظ یادیثابت و گروه ز

 محدود دارند. یت و منابع مالیشورها جمعکن یهردوی ا

شور ک رزم آماده باشد. یبرا ،جیدر همان لحظه بس یستیبا اطیشور، احتک 2نظر هر  نقطه از

 نند.کیزمان جنگ استفاده م یسور سازمانکردن کپر  یاط برایه از احتیآلمان و روس

 یهاگانیو  یمتر از سازمانکشه در زمان صلح بااستعداد یهم یآلمان یرهاکلش

ا ی، اطیاحت ، پرسنلجیشوند. در موقع بسیل میکتش یمترک یلیکننده بااستعداد خپشتیبانی

 به یمستق
ً
 نند.کیعه مگان و شغل مراجین ییتع یا به دفتر احضار پرسنل برایمنتسبه و  یهاگانیما

درصد لشکرهای ارتش روسیه بااستعداد پرسنلی و تجهیزات سازمانی زمان جنگ  26حدود 

روز زمان برای پر کردن و آمادگی  12تا  96درصد با پرسنل و تجهیزات کمتر و  22اند. شدهتشکیل

روز زمان برای تکمیل و آمادگی رزمی. این  16ط با پرسنل هسته مرکزی و بقیه فق درصد22، رزمی
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و استفاده از پرسنل  تلقی کرد، زیرا بدون بسیج های احتیاطگانیتوان های اخیر را میگانی

 د بود.نغیر مؤثر خواه ،احتیاط

« 
ً
 «شده تفاوت پیدا نموده است.باحالت اشارهتوجه گردد که حالت کنونی ارتش روسیه، احتماال

 باشند.و آلمان در زمان صلح به یگان معینی منتسب نمی روسیهدر کشورهای  پرسنل احتیاط

ها، فقط برای پر کردن کسور سازمانی و همچنین تشکیل بعضی ارتش انگلستان از احتیاط

س ارتش انگلستان نیز مانند اسرائیل و سوئیکند. های لجستیکی زمان جنگ استفاده میگانی

 ، آمادگی برای وارد عمل شدن را دارد.از همان زمان بسیج معتقد است که احتیاط

کافی  در زمان جنگ جهانی اول، نداشتن آموزش های احتیاطگانییکی از نقاط ضعف 

 ،از جنگ جهانی دوم بعد و همچنین پرسنل هسته مرکزی غیر کافی و غیر مؤثر بوده است.

های اضطراری، تأکید بر روی نیروی سعی بیشتر کشورهای جهان در روبرو شدن با وضعیت

العه طسالیانه پرسنل احتیاط در کشورهای موردم آموزش احتیاط بوده است تا کادر ثابت.

 متفاوت است.

 سابقه قانون خدمت سربازی و احتیاط

در مجلس سوم، پس از  9211دهد که اولین قانون سربازگیری در آبان سوابق نشان می

 استقرار مشروطه به تصویب رسیده است.

 و ذخیره. قانون خدمت نظامی اجباری و اشاراتی به احتیاط 9961در خرداد 

 شده است.در چند دوره مجلس، قانون وظیفه عمومی بازنگری و تکمیل 9922تا  9961از 

احضار و به  عنوان نیروی احتیاطبه 9926پرسنل وظیفه خدمت منقضی سال  21/6/21در 

 د.ماه خدمت ترخیص شدن 6نفر مراجعه و پس از  61666های نزاجا اعزام شدند. تعداد یگان

مستضعفین( در سپاه ملی ) ( برابر قانون، سازمان بسیج26/96/21)9921ماه دی

 انقالب اسالمی ادغام گردید. پاسداران

 .قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی 9962فروردین 

دهد، این قانون در این کشور وظیفه عمومی نشان مینظام طور که سوابق قانونهمان

اند. گذاری نیز آن را تائید و یا تکمیل نمودهسال دارد. تمام مجالس قانون 966قدمتی بیش از 

سال یا وجود ندارند و یا از انگشتان  966تعداد قوانین موجود در این کشور با قدمتی بیش از 

 ت موضوع این قانون است.سابقه، نشان از اهمیدست تجاوز نخواهند کرد. این 
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 .یاز ملیعنوان توان و نبه اطیاحت یرویچرخه استفاده از ن یاندازموانع در راه عوامل بازدارنده:
 یانقالب اسالم در سپاه پاسداران جیسازمان بس

 انداوطلب( در مجموعه سپاه پاسدار  یروهای)ن جیسازمان بس، 9921ماه یبرابر قانون د

ج یافراد بس یریگارکو به سازماندهی ،آموزش ،ت جذبیفعال ،نونکقرار گرفت. از آن زمان تا

 یز برایمصوبه الزم را ننامه و بودجه و اعتبارات نییآ ،نیتوسط سپاه پاسداران ادامه دارد. قوان

 یرویکه چرخه استفاده از نوجود دارد درصورتی ینگران کی ار دارد.یدر اخت مأموریتن یا

ان یجیسن بیاز ا یرا بخشیج خواهد شد. زیبس یانسان یرویاهش نکسبب  ،فعال گردد اطیاحت

گرفته بررسی قرار ن مورد یطور علمبهنون کتا ین نگرانیرند. ایگیاط قرار میر چرخه احتیدر مس

 موافق یهاب و بحثیمحاسن و معا یابیو ارز یه بر اساس اعداد و ارقام و محاسبات علمکاست 

ن یأمشور را تک ینان دفاعیشور و اطمکه منافع ک یاجهیو مخالف حاالت مختلف، بتوان به نت

 یافته و انتخاب گردد.ند دستک

 اطیو احت جیبس یهاتیو فعال یطراح یاتوان به گونهیو جامع م یعلم یبررس کیدر صورت 

 د.ینما یبرداربه نحو مطلوب بهره یاز هر دو توان مل ،شور در زمان جنگکه کنمود  ییرا اجرا

 ن بودجه موردنیازیتأم

نه یهز نیقبول چن یبرا یلیتما ،ن قانونگذارانیها و همچنه دولتکده یعامل فوق سبب گرد

ران یز از طرف مدین یانه نشان ندهند و چون اراده و فشار جدیسال یهاآن در بودجه ینیبشیو پ

ن یشدن ا ییشور را دارند بر اجراک یدفاع مأموریته کمسلح و آنان  یروهایمجموعه ن یباالدست

 نده است.ماوت باقیکرفعال و مسیغ ،ن چرخهیناچار ابه ،ت وجود نداردیفعال

 با
ً
د از آسان به یبا ،اطیچرخه احت یران باالدستیان و مدیه مجرکد توجه داشت یضمنا

از  آن یازمندیشتر نیه بکارائه دهند  یاد به گونهیها را بانند. طرحکار را شروع کل کمش

 فیمتر تعرکشتر، با عدد یآن هرچه ب یمال یازمندین گردد و نیتأم یانات موجود و جارکام

نجام ا ،یالت خارج از توان جارکد و به سبب مشیآسانی برآن آن بهیشور از عهده تأمکگردد تا 

ل؛ سنگ کم: از آسان به مشیها باشن مثالیاد ایشانده نشود. به کق یا به تعلیار لغو نگردد و ک

 بزرگ عالمت نزدن است.
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 قانون پذیری مخاطبان

و استقبال مخاطبان قانون  یارکاز عدم قانون پذیری و عدم هم یناش التکاز مش ینگران

 در صورت اراده بر اجرایقانون یهاان اعمال مجازاتکها و عدم امیدر فراخوان
ً
ن یا ی. مسلما

قبول مناسب و قابل یزیرها، برنامهاز رسانه یرسانو اطالع یسازفرهنگ ید برایت، بایفعال

 مزاه و اجرا نمود. یته
ً
 .د در نظر گرفتیز باین یهیتنب یهاتیو محروم یقیتشو یایضمنا

 عامل غفلت

 یفمن یگذاراثر یبشر یهاتیه متأسفانه، همچنانکه در تمام فعالکاست  یغفلت عامل

 وزمرهر  یهایالت و مشغولکر داشته است. مشینون تأثکز تایت موردنظر نین فعالیدارد، در ا

 یهاحوادث و درس یدر زمان حال و فراموش یشورکو  یرکلشران باالدستی یفراوان مد

ه کت. نده نامعلوم اسیز مربوط به آین اطیار احتکده است. ینده گردیسبب غفلت از آ ،گذشته

ه کشده ن به علت اشارهیشور متصور است. بنابراک یبرا کخطرنا یاندهیآ ،در صورت وقوع

 شده است. یگرفتار غفلت و فراموششور ک ،ها استاز علت یکی

 فاصله قانون تا عمل

  .ا عملیها در اجرا نامه و دستورالعملن و آیینین قوانیاد بیفاصله ز

 9961از سال  ،اشاره شد اطیاحت یانسان یروین و سوابق نیم قوانیکه در تقو همچنان

 و یینامه اجرانییقانون و آ ،اطیو احت یدر مورد خدمت سرباز یدرپیقانونگذار، پ ،نونکتا

 ب رسانده و ابالغ نموده است.یرا به تصو یلیمکو ت یموارد اصالح

قبول رقابلیف و غیصورت ضعبه اطیاحت یریارگکبه ار احضار وکدر دو سه نوبت هم 

 یواط همچنان از ر یاحت یرویم موضوع نییقرن بهتر است بگو کین مدت یگرفته، اما در اانجام

قانون وجود داشته  یسازادهیه اراده بر پکها خارج نشده است. هر وقت هم اغذها و نوشتهک

ه در ک ده استیگرفته و صادر گردشکل یاها به گونهو دستورالعمل یستاد یهاتیفعال ،است

 بودند،  شدهاغذ خوب تعریفک یه روکت با آنینها
ً
ابر آن بر  ها،در صورتی که این یگان احتماال

قادر به رزم نبوده و سبب سقوط خط دفاعی خودی شدند، در شرایط جنگ تشکیل می تعاریف،

ها، د طرحیبا ،شدهبا توجه به مطالب مختصر اشاره شدند.و یا عدم موفقیت آفند خودی می

 انات موجود و فرهنگکبا اماده شدن یفهم و په در اجرا قابلکباشند  یاها به گونهشنهادیپ
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د و دان رزم گردنیت مین سبب تقویها باشند. همچناندرکار در تمام ردهدست یانسان یروین

 دان جنگ اضافه نسازند.یالت مکبر مش یلکمش

 

 بیان مسئله تأمین نیروی انسانی در آغاز جنگ فرضی

گ و جن ی، نظامیاسیس یهابه دنبال اختالفات و تنش ،نده نامعلومیه در آکفرض شود 

 گردد.ی، باالخره در روز )ر( جنگ آغاز میسرد با دشمن فرض

 یرضف یلیط جنگ تحمیدر شرا یانسان یرویت نی  مکن یفقط موضوع تأم ،ن قسمتیدر ا

و  نی، طرفیاییدر ،یی، هواینیر توان زمیبحث نظر موضوعات قابلیگردد. در سایبحث م

 گردد.ینم یاعوامل اثرگذار مربوط به هرکدام اشاره

 

 مسلح در زمان صلح و جنگ یروهایفه در نیوظ یانسان یرویاربرد نک یچگونگ

 در زمان صلح

ش، ل، ارتکه شامل: ستاد کمسلح  یروهایفه در مجموعه نیوظ یانسان یرویدر زمان صلح ن

د، به باشنیسات و ستادها میها، تأسپادگان، هایگانروها، یسپاه، ناجا، وزارت دفاع، با تمام ن

ماه فرض شود، مدت  21اگر خدمت دوره ضرورت آنان  یانسان یروین نیشوند. اار گرفته میک

ه را یماه بق 29رش و انتقال آنان خواهد شد و مدت یپذ یه و روزهایاول ماه آن صرف آموزش 9

 د محاسبه گردد.یماه با 29آنان  ید خدمتیقت تولیخواهند نمود. در حق یط هایگانز در ین

، ی، نگهبانیدر امور پاسدار ؛فهیوظ یرویشور، از نکمسلح  یروهایم نیمجموعه عظ

 ،یرزم یخدمات یبانی، پشتیرزم یبانی، پشتی، رزمیو ستاد ی، اداریخدمات ،یگشت

 آورد.یبه عمل م یو ..... استفاده خدمت یآماد امور ر و نگهداری،ی، تعمی، ترابریآموزش

ل هستند و یشده در تمام حاالت زمان صلح و جنگ فعال و بدون تعطاشاره یامور خدمت

مر طور مستت بهیادامه فعال یفه موردنیاز خود را برایوظ یانسان یرویها، نهرکدام از قسمت

 یروهایم نین مجموعه عظیشود در ایه مالحظه مکطور ار داشته باشند. همانید در اختیبا

گردد و یواگذار م یرزم یهاگانیفه به یوظ یرویاز ن یمترکشور، تعداد درصد کمسلح 

د. چون اعداد نشویار گرفته مکمسلح به  یروهایگر مجموعه نیدر د ،توجهت قابلیثرکا

ل کان مطلب به شین بیباشد، بنابرایار نمیآنان در اخت کیکفه و تفیوظ یرویموجود ن
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ار یدر اخت یتر شدن بحث، اعداد واقعیتر و علمقیدق یالزم است براباشد. یم یفیتوص

وجود فه میوظ یرویه تعداد نکگردد یرد. بر اساس تجربه، برآورد میباشد و مورد بحث قرار گ

 هزار نفر باشد. 266تا  166مسلح  یروهایدر ن

 در زمان جنگ

د وجود داشته یصلح باه همان تعداد زمان کفه زمان جنگ، ضمن آنیوظ یرویتعداد ن

 یروهایگر نینزاجا و د یاتیمنطقه عمل یهاگانیه یلک ید تعداد موجودیباشد، اضافه بر آن، با

 برسند. یهستند به صد درصد سازمان یاتیر خدمت مناطق عملیه درگکمسلح 

از است یدر تمام زمان جنگ ن مأموریت یان اجراکعدد صد درصد و ام یداریپا یبرا

)به  %22 یسر مرخصکه در صورت کف شود یتعر یبه تعداد هایگانن نوع یعددسازمانی ا

 یو ادار یتلفات رزم %96( + یروز در مرخص 96روز در منطقه و  96روز خدمت  16هر  یازا

ن یفه ایوظ یروی، عددسازمانی نیلیسال جنگ تحم 6ر محاسبات و تجربه یدر آمار روزانه و سا

نفر  916تعداد  ینفر موردنیاز سازمان 966 یبرا یعنیف گردد. یتعر %916د یبا هایگاننوع 

 966گان عدد ین یا مأموریتد وجود داشته باشد تا در هر زمان، آمار حاضر به یدر آمار روزانه با

ار باشد تا بتوان محاسبات یمسلح در اخت یروهاین یو موجود یاز است اعداد سازمانیباشد. ن

 وردنیاز زمان جنگ را استخراج و ارائه داد.ق را انجام داد و تعداد میدق

ز یح نمسل یروهایل و تمام مجموعه نیمکت یاتیعمل یهاگانیکه مقرر باشد تمام درصورتی

 ینفر موجودمیلیون هزارتا یک 666گردد تعداد یدار خود را ادامه دهند، برآورد میت پایفعال

شور کور کد ذیبا توجه به آمار موال ین عددید باشد. چنیمسلح با یروهاین فهیوظ یروهایدر ن

ا ین ینون وجود نداشته و نخواهد داشت. بنابراکتا یچ زمانیدر ه یماه خدمت سرباز 29و

ص نگردند یماه خدمت ترخ 21ان یابد و سربازان در پایش ید افزایدر آن زمان با یخدمت سرباز

و  گردند، احضاریمحسوب م اطیاحت یرویه نکقبل  یهاص شده سالیفه ترخیوظ یرویا نیو 

ار گرفته شوند.کبه 
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 حالت بد نیاز در مورد یانسان یروین نیو تأم یآغاز جنگ فرض

ا مورد تجاوز و بمباران و آتش یو هوا و در نیشور از زمکآغازشده و  ید جنگ فرضینکفرض 

 گردند.یر میا با دشمن درگین و هوا و دریز از زمیموجود ن یخود یروهایدشمن قرارگرفته و ن

ه با کنزاجا را  یرزم یهاگانیار باالست. اگر یبس یخود یروهایت، آمار تلفات نین وضعیدر ا

م، در همان ینکفرض  یاده و زرهیگردان پ 966ر هستند به تعداد یم با دشمن درگیآتش مستق

را در همان آغاز یرسد، زیم %26متر از کآنها به  ی، استعداد موجودیریساعت اول درگ 16

اند، دهیرس %26متر از کش تلفات دو روز اول به یرا نداشتند و با افزا %966استعداد  یریدرگ

سر ک هکا آنیض شوند و ید تعویگر باینفس دتازه یهاگانیبا  هایگانوع ن نین حالت ایدر ا

 ن گردد.یگزیط جاید واجد شراینفرات جد یآنها با واگذار سازمان

 یروهایل نکها تا ستاد ن درخواستیند و اینمایرو میدرخواست ن هایگانن حالت یدر ا

سب ن و کیالزم را تمر یهاین حالت قباًل آمادگیا یشور براکابد، اما ازآنجاکه ییمسلح ادامه م

 شد.کیم جینفرات داوطلب و بس یار به فراخوانکن یننموده است، بنابرا

بعد  یهاو ماه یفه ورود به خدمت ماه جاریمسلح در انتظار افراد وظ یروهایمجموعه ن

 هد.فه را بدیوظ یانسان یروین یازمندیاز ن ینده پاسخ بخشیآ یهاماند تا بتواند در ماهیم

را  ینیمع یهاخدمت دوره یمسلح، باعجله، افراد منقض یروهاین یت باالدستیریمد

ماه  کیگردند، حداقل  سازماندهیو  د آموزشین نفرات جذب، تجدید. اما تا اینمایاحضار م

قدر حوادث شوم از یک ماه آنابند. اما در اینیحضور  یگان متقاضید تا در یشکطول خواهد 

 ند.کیرا قانع نم یار عمومکن نوع اقدامات، افیگر ایه دکشده شور تحمیلکطرف متجاوز به 

 هیسازماندنند و یبب تا جذب سپاه شوند، آموزش جیگردد افراد بسیه تصور مکطور همان

فه هم تا جذب و آموزش یشد. افراد وظکیماه طول م 9تا  2و سپس اعزام گردند حداقل 

 رد.کخواهند  یماه زمان را سپر 9تا  2و اعزام،  یمقدمات

رده و کرا آماده نبرد  یگردان رزم 966ه ک یو توان دشمن فرض یبا توجه به جنگ فرض

ا ب یپدریض پیموردنیاز در خط مقدم و تعو یرزم یهاگانیاز جهت تعداد  ییهاینیبشیپ

به  یودخ یروهایشود نیم ینیبشیرده، پک یرینفس و انتقال به خط مقدم درگتازه یهاگانی

و  دافنددور پ حفِظ  ینفس براتازه یهاگانیض با یا عدم تعویو  یانسان یروین نیعلت عدم تأم

 حالت بد
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 یاهاز هدف یاریشده و دشمن به تجاوز خود ادامه داده و به بسبه دشمن، متالشی کسپس ت

ح ر و سالیاس یادیتعداد ز یابد. از طرفییشور دست مکاز  یادیز یهاموردنظر و اشغال بخش

ه ینزاجا در حمله اول یگردان رزم 966را یافتد، زیز به دست دشمن مین یزات خودیو تجه

 دند.گر اقد کارائی رزمی برای تک میو یا ف یردند متالشکه ک ییهایراکدشمن با تمام فدا

نند کتوانند بینم یارکز ین ،ون نفر هستندیلیبه م کیه نزدکمسلح  یروهایآن مجموعه ن

ود ات شوم خیروز و نین حالت پیست. دشمن در اینبرد در خط مقدم ن یارشان براکرا جنس یز

 د.ینمایل میشور تحمکرا به 

رقابل یغ یلومتر، خط دفاعیک 9666د حداقل در یگردان با 966شود؟ آن ین میچنچرا 

ر یبرابر دشمن درگ 96تا  9ه در خط مقدم با ک هاگردانن یداد. مجموع نفرات ایل میکنفوذ تش

ه یلومتر. بقیک 9666 یهزار نفر برا 26 یعنیند. کیهزار تجاوز نم 26شوند از یم میمستق

اد ، ستیر و نگهداریو تعم ی، آماد و پش، ترابریر منحنیگردان شامل نفرات ت 966ن ینفرات ا

دسته  9اده و هر گروهان یگروهان پ 9ه هرکدام کاده یهر گردان پ یو .... هستند رزمنده اصل

 هر گروهان در صورت  96اده و هر دسته یپ
ً
نفر و هر گردان  966شود یامل بودن مکنفر جمعا

، و آمار امور متفرقه هستند سر سازمانکها گرفتار ن گرو هانیشه ایکه همیینفر، اما ازآنجا 966

گردان آن  966ه کباشد ینفر م 266ر هر گردانشود، دیده میآنکه در خط مقدم د ،نتیجه در

  26شود یم
ً
 یرهز  یه تعدادکستند، بلیاده نیگردان مورد بحث، تمام آنها پ 966هزار نفر. ضمنا

ر، به حالت یدرگ یلومتر خط جنگیک 9666 ین صورت عدد نفرات موردنیاز برایه در اکهستند 

 ل خواهد شد.یتبد کمتری

ار کداشته است، اف یشور را در پکاز  یعیوس یهاه سقوط بخشک ین حالت بد فرضیدر ا

ها خرج ه سالک یشورک ،نندکیگردد. مردم سؤال مین و افسرده میشدت غمگبه یعموم

، چطور ن نمودهیمربوط به آن تأم یهانهیمسلح را با تمام هز یروهایمیلیون نفر نبه یک کینزد

 د؟یدشمن را دفع نما ینیدر همان چند روز اول نتوانست تجاوز زم

شدند و چطور نتوانستند آنها را نجات دهند؟ چطور  یخط مقدم متالش یهاگانیچطور 

 یروهایل نکنند؟ و چطور ....؟ پس ستاد کض یتند تعوند؟ چطور نتوانسیت نماینتوانستند تقو

داده؟ را ازدست یطوالن یهان فرصتیرده؟ و چرا اکیشده چه مسپری یهان دههیمسلح در ا
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اهو و یهمه ه رده بود؟ پس اینکن نیه و تمریو ته ینیبشین روز پیا یار الزم را براکچرا سازو 

ون یلیم 66بیش از ه ک یشورکمسلح چه بود؟ چه شد؟  یروهایسران ن یهاو مصاحبه غاتیتبل

 یها سال براه دهک یشورکهمه وسعت داشته باشد،  ه اینک یشورکت داشته باشد، یجمع

نه نموده، چطور در روز حادثه یهمه هز مسلح این یروهاینفری نمیلیونم یکیمجموعه عظ

 یهادر رسانه یارشناسان نظامکست خورد؟ در محافل کش غیرباورانهطور نیا ،مورد انتظار

شورها و کمانند تمام  ین روزیچن یشور براکن یه چطور اکشود یگفته م یو خارج یداخل

ه به ن معتبر کیو اقدامات الزم را انجام نداده بود. چرا باوجود قوان ینیبشیمعتبر پ یهاارتش

ن یغافل بوده است. علت ا اطیاحت یرویدارند، از نشور ریشهکن یقرن در قوان کیمدت 

دهان، بهها را شمارش نموده و دهانعلت غفلت ،ارشناسانکها چه بوده؟ هرکدام از غفلت

 شوند.یوارد م یار عمومکاطالعات آن در اف

گر یو د یتوان ادامه داد، اما از ادامه آن خودداریرا م یادیز یهافین حالت بد، توصیا یبرا

 گردد.یها، به خواننده محترم محول مفیتوص

 

 حالت خوب نیاز در  مورد یانسان یروین نیو تأم یآغاز جنگ فرض

روز آغاز  یمسلح برا یروهایت مجموعه نیریها از طرف مدینیبشین حالت تمام پیدر ا

اطر نان خیه اطمکای گرفته است، تااندازهز انجامیالزم ن یهانیآمده و تمرعملبه یجنگ فرض

 فراهم گشته است. (ر)روز  یبرا

و  یجیسرباز، داوطلب، بس یرویموردنیاز در همان دو روز اول از مجموعه ن یانسان یروین

 یز براین ینیگزیل و جایمکز جهت تیور موردنیاز نینفرات پا یرویگردد. نین میتأم اطیاحت

 گردد.ین میها تأمینیبشیخط مقدم برابر پ یاتیعمل یهاگانی

، انتشارات ایران سبز، ص گویاصادقی 2، به قلم سرتیپ 9166در ایران  یدفاع زمین :کتاب

 گوید:می 919

 یوظ یانسان یرویاز ن یمیه تجربه شد، بخش عظکطور در زمان جنگ، همان 
ً
فه، الزاما

و خطوط مقدم در شهرها،  یرزم یهاگانیو ... خارج از  ی، اداری، نگهبانیر امور خدماتیدرگ

 حالت خوب
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ردنیاز فه مویوظ یانسان یرویم شدن نک ین وضع، به بهایوجود اباشند،یها و ستادها مپادگان

 شود.یها مدر خطوط مقدم جبهه

 کو ا فه بودهیوظ یرویتر از نه مسنک اطیاحت یروهایت نسته اسیشا ،یطین شرایدر چن
ً
ثرا

 یو انتظام یز نظامکها و مراعقب خطوط مقدم، و پادگان یهاباشند، در قسمتیز میمتأهل ن

وط مقدم فه در خطیثر پرسنل وظکفه به کار گرفته شوند و حدایجای پرسنل وظشور، بهکداخل 

 برایاحت یروهایه احضار نکه یاول ین تصور ذهنیباشند. ا
ً
جبهه و خطوط مقدم  یاط صرفا

در خطوط مقدم، از  یانسان یرویکارگیری نت اول بهیل گردد. اولویباشد، الزم است تعدیم

 زکاط و در عقب خطوط مقدم و مرایاحت یرویاز ن یت بعدیفه خواهد بود و در اولویوظ یروین

 س خواهد بود.کت برعیاولون یا ،شورکداخل  یو انتظام ینظام

آنان با توجه به  سازماندهیو  اطیاحت یروهایمربوطه به احضار ن هایطرحدر زمان صلح، 

 و مهارت در محیط غیر نظامی و... ،نظر سن،سالمتی،دانش غیر نظامی از  ت هر فردین وضعیآخر

ر گردند. دین میه و تمریامل تهکطور مسلح به یروهایق آن با درجات و مشاغل و مقررات نیتطب

 مختلف یروهایه در نکاط، تمام افراد را یه احضار احتکداده شود  یبیها الزم است ترتن طرحیا

 یروهایه و برخورد با نیرا در صورت اختالف رویرد، زیاند، دربر بگردهکمسلح خدمت  یروهاین

 از اط و احضار آنیاحت
ً
ست ک، آن طرح را در عمل مواجه با شیدونیروی رزم ایرو ین کیها صرفا

 و مقاومت از طرف مردم خواهد شد. یتیشور باعث نارضاکد و در داخل ینمایم

باره به خدمت احضار یک ،شورکب ماه و سال تولد در سطح یه افراد مشمول به ترتکطور همان

ه سان با توجه بکین برخورد یز الزم است چنین اطیاحت یروهایگردند، در مورد احضار نیو اعزام م

 اط در عمل موفق باشد.یرد تا طرح احضار احتیان خدمت انجام گیا پایماه و سال ورود و 

  یرزم یهاگانیدر  اطیاحت یروهایکارگیری نبه یبرا
ً
 ا وجود دارد:یسه روش در دن معموال

 وظیفه  نیروهای + اطیاحت یروهایاز وجود ن اطیاحت یهاگانیل یکبا تش یگانیستم یس -الف

 +اطیاحت یروهایاز ن یسازمان یهاگانی یانسان یرویل نیمکستم پرکننده با تیس -ب

 نیروهای وظیفه

 هر دو روش ذکرشده یریارگکبه -ج
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 یوهار ین یو حت ینیزم یروین یرا در مواقع بحران برا اطیاحت یروینگارنده، استفاده از ن

وط اط در خطیاحت یهاگانیرا ید، زینمایشنهاد میپ هایگانننده کمسلح درروش دوم، نوع پر 

ر هستند یپذبیار آسیستند و بسیاز توان الزم برخوردار ن یسازمان یهاگانیر یمانند سا ،مقدم

 یهاگانیگردد و یم یخود یخطوط دفاع ینندگکن ضعف باعث به وجود آمدن نقطه شیو هم

مشاهده شد.  یلین تجربه بارها در طول جنگ تحمیاندازد. ایتر را به خطر میو قو یسازمان

 دشمن 
ً
ب ین ترتیآورد و با ایضربه وارد م یخود ین قسمت خطوط دفاعیترفیاز ضع معموال

 شاند.کیرا هم در آن منطقه به سقوط م یه خط دفاعیبق

ر یت سایند، موجودینمایاستفاده م یگانیل کبه ش اطیه از احتک ییروهایب نین ترتیا با

ن رابطه مصداق یهم در ا یالمثلد. ضربنانداز یبه خطر م هایگانن یخود را هم با ا یهاگانی

 «دارد. ین حلقه آن بستگیترفیر به ضعیزنج کیام کاستح»د: یگویه مکدارد 

بز ، انتشارات ایران سعملیات غرب، به قلم سرهنگ سید یعقوب حسینی نبردهای صحنهکتاب، 

 گوید:می 311در ص« صیادشیرازیشهید سپهبد »جنگ با حمایت هیئت معارف 

 تشکیل واحدهای احتیاط ،گذاری ارتش ایران در زمان رژیم سلطنتیدر پایهنظر به اینکه 

لیه ع جنبه عملی به خود نگرفته بود، بعد از پیروزی انقالب و درگیری با جنگ تحمیلی عراق

 طرحی برای تشکیل یگان
ً
های جدید نظامی وجود نداشت. ضمن اینکه شرایط ایران، طبعا

 تر کرده بود. چنانکه در اقداماتنظامی متأثر از انقالب، هرگونه اقدامات احتمالی را نیز ضعیف

چندان  ،نظامی آن نتیجه ،در آغاز جنگ تحمیلی 9926سال  احضار سربازان خدمت منقضی

های نظامی کافی برای تشکیل مطلوب نبود و این افراد آمادگی الزم روانی و همچنین آموزش

 و تکمیل واحدهای نظامی و شرکت در رزم را نداشتند.

 اندهیسازمازنظر وسایل و تجهیزات اضافی برای تجهیز و  ،عالوه بر مسئله نیروی انسانی

نی کافی به عمل نیامده بود و وسایل و تجهیزات اضافی تهیه بیگونه پیشنیروهای جدید، هیچ

شدند، می جبسی ی احتیاطها و لشکرهاو تیپ هاگردانو انبار نشده بود. بنابراین برفرض اینکه 

به این جهت عماًل در طول زمان  ،وسایل و تجهیزاتی نبود که در اختیار آنان قرار داده شود

( ارتش جمهوری اسالمی ایران نتوانست نیروی 9966جنگ )تا هنگام نگارش این مطالب در 

 61پیاده گرگان، لشکر اسمی  96ای تشکیل دهد. فقط یک لشکر اسمی مالحظهجدید قابل
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سال جنگ تشکیل شد که پایه اصلی  6پیاده ذوالفقار در طول قریب  26پیاده و لشکر اسمی 

 ی موجود قبلی بودند.هاآن لشکرها نیز یگان

یک نیروی رزمنده  سازماندهینیروهای مردمی و  جنگ با بسیج ،اما ادامه چندین ساله

ه پذیر شد کو بسیج مردمی امکان العاده قوی و نیرومند و باایمان به نام سپاه پاسدارانفوق

و وارد عمل شدن آن بایستی  تجهیز، آموزش ،سازماندهیگذاری، بسیج، شرح چگونگی پایه

 به رشته تحریر درآید.ای در یک کتاب مستقل جداگانه
 

 :6ها و پیشنهادهای مسئله حلراه

در قالب پرسش و پاسخ به شرح  «نیروی انسانی احتیاط»کتابچه ها و پیشنهادها در حلراه

 شده است.زیر ارائه

 کارگیری نیروی احتیاطها درباره اجرای بهها و پاسخپرسش 

 در زمان جنگ است؟ : چه لزومی برای بکارگیری نیروی انسانی احتیاط7پرسش

سلح در شرایط عادی و کشور بزرگ ایران با جمعیت زیاد نیروی انسانی نیروهای م پاسخ:

 هایهزار نفر نیروی وظیفه در اختیار دارد و این تعداد برای فعالیت 266زمان صلح، بیش از 

 جاری در هر زمان نیاز است.

 تعداد نیروی انسانی موردنیاز بیشتر خواهد بود. در آن موقع 
ً
در شرایط جنگ، مسلما

ربازان بر اساس موالید ذکور ماهیانه در توان آمار سربازان را افزایش داد؟ آمار سچگونه می

 باشد و آن نیز محدود و غیرقابل افزایش در زمان موردنیاز است.کشور می

 های قبل، که قانون، آنان را احتیاطای نداریم که از نیروی وظیفه دورهپس ما چاره

الزم، در شرایط جنگ و حالت های ها و تمرینبینیریزی مناسب، پیشنامیده، با برنامه

 بحران استفاده کنیم.

را برای روزهای دفاع و مقابله با تجاوز دشمن در روزهای صلح  ما اگر سامانه احتیاط

 اندازی و تأمینآیا دشمن، فرصتی به ما برای راه ،اندازی نکرده باشیم، برای روزهای جنگراه

ح، های زمان صلناکرده به سبب غفلتزار خواهد داد؟ و یا خداینیروهای انسانی الزم تا پای کار 

آن روز شاهد سقوط موجودیت و یکپارچگی کشور و پیروزی دشمن و خفت و خواری خود در 

 برابر تاریخ پرافتخار گذشته خود باشیم؟



 های هشت سال جنگ تحمیلی/ درس 21

 

نگ های جسال جنگ نشان داد که ما در مورد تأمین نیروی انسانی موردنیاز جبهه 5: تجربه 2پرسش

 که نیروهای داوطلب و ُپرانگیزه هستند بهره ببریم. در حالی که نیروی احتیاط توانیم از نیروی بسیجمی

 مشکالت خاص خود را هم دارد؟

« ر»های کنونی خیلی زیاد است. سرنوشت جنگ از همان روز آغاز، روز سرعت جنگ پاسخ:

خورد. این دو روز اول جنگ ساعت تا حد بسیار زیادی، رقم می 16یعنی بعد از « 2ر+»تا روز 

کننده است. نیرویی موفق است که با دست ساز و تعیینبرای خودی و دشمن بسیار سرنوشت

ُپرتر وارد میدان شده باشد و دست ُپر را هم نگذارد خالی گردد و بدون وقفه آن را تکمیل و ُپرتر 

 از دشمن نگه دارد.

موقع و با آمادگی به« ر»التی الزم است نیروی خودی در مقابل دشمن از همان روز در چنین ح

آرایی و نبرد موفق را آغاز کند. به دشمن فرصت تجاوز ندهد. سریع بتواند و سرعت الزم، صف

تلفات خود را جایگزین و نیروهای تقویت را به میدان کارزار بکشاند. در هرکدام از این اقدامات 

شد، شرایط به نفع دشمن با سرعت زیاد تغییر خواهد نمود. برای تمام این اقدامات، آن موفق نبا

 ساعت اول خیلی مهم است. 16

روز از نیروهای داوطلب تا تأمین کامل نیاز به  2های جنگ را در این توانیم جبههآیا می

ای جهچنین نتی بینانه به موضوع توجه کنیم، بازهمنیروی انسانی ُپر کنیم؟ هرقدر هم خوش

را در لحظات  وقت نتوانستیم نیروی بسیجسال جنگ هم هیچ 6شود. ما در مدت باور نمی

حساس وارد میدان جنگ کنیم. مگر آنکه این نیروها را در عقب و حالت انتظار موجود و در 

ی، ه فراخوانگیر از مرحلحاصل چند ماه کار نفس ،دسترس داشتیم. وجود چنین نیروهایی هم

 و اعزام نیرو تا میدان کارزار بود. سازماندهی، جذب، آموزش

ر هستند بَ توان آینده دفاعی کشور را به چنین نیروهایی که زمانپس با این ترتیب اصاًل نمی

است و  تگیری از آنان، مسیری با فرصالزم هستند اما مسیر بهره متکی نمود. نیروهای بسیج

 است و باید بهره برد. مبرم به آنان نیاز ،در شرایط ادامه و طوالنی شدن جنگ

نان و چ از طرفی باید توجه کنیم که معلوم نیست در شرایط جنگ آینده، آیا چنان روحیه

سال جنگ با شرایط افکار  6وجود دارد؟ آیا شرایط افکار عمومی  تعداد برای جذب بسیج

 عمومی آینده یکسان است؟
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های جنگ و تعداد آنان در سال ساله هم شاهد بودیم که جذب بسیج 6ما در همان جنگ 

 متفاوت بود و در سال هشتم جنگ به کمترین تعداد رسیده بود.

، های مختلففعال است و به مناسبت اهد هستیم که سازمان بسیج: ما در زمان صلح کنونی ش6پرسش

ان شوند. آیا در زمهای دیگر نمایش داده میها و فعالیتجمعیت زیادی از نیروهای بسیج با رژه و با شکل

که نیروی موظف و یا اجباری  توان روی این جمعیت حساب نمود و درگیر نیروی احتیاطجنگ نمی

 هستند نشویم؟

نیروی الزم را باید در اختیار داشته باشیم و در مورد تقویت و یا  ،ما در روز جنگ پاسخ:

ها، بتها که به مناسجایگزین یگان و نفرات رزم اطمینان خاطر داشته باشیم. آیا با این جمعیت

 ان داشت؟توان اطمینان خاطر برای آن زمگیرند، میشکل می

ب انقال سپاه پاسداران که با یک برنامه و اقدامات چندماهه سازمان بسیج هایتجمعاین  

توانند در شرایط میآیا دهند، روز فعالیت اجتماعی خاصی را ارائه می 9به مدت یک تا  ،اسالمی

کمتر از یک روز تقلیل دهند؟ آیا همین تعداد جنگ، این اقدامات چندماهه را به چند ساعت و 

از شغل، خانواده و  ،توانند از همان زمان احضار تا مدت نامعلومروز، می 9تا  9جای به

خواهیم بروند و بمانند؟ های خود جدا و به میدان کارزار و برای آن کار و آنجا که میوابستگی

کننده دهاستفا شرایط بکارگیری برای سازمانای نداشتیم و چنین تجربهساله هم 6ما در جنگ 

 بسیار محدود بود، تا چه رسد به آینده نامعلوم و ُپر ابهام.

دوره ضرورت را با شرایط ابتدای جوانی و در فاصله بین پایان تحصیل تا آغاز  ،: سرباز وظیفه0پرسش

فهم و انطباق است. اما فردی که مردم نیز قابل ها و تمامنماید. این شرایط برای خانوادهاشتغال طی می

اند و اکثر آنان نیز صاحب فرزند. اتفاق هم متأهل شدهاست، دیگر شاغل شده و قریب به در دوره احتیاط

شوند دو راه دارند، یا از قانون اطاعت نموده و خود را معرفی نمایند و یا وقتی این اشخاص احضار می

 ا نادیده بگیرند و خود را معرفی نکنند.قانون ر 

ردند، گشده نمیبینیها و تنبیهات قانونی پیش، محرومیتهاقانون، گرفتار محدودیتدر حالت اجرای 

 اما از طرفی از کار و خانواده خود باید جدا گردند و هرکدام نیز پیامدهای سوء خود را خواهد داشت.

که شرایط فی نیز، عکس حالت اول را خواهند داشت. درصورتیدر حالت عدم اجرای قانون و عدم معر 

ای باشد که امکان حالت دوم را افزایش دهد، حکومت، افکار عمومی، نوع برخورد با متخلفان به گونه

 نیز ناموفق خواهد بود. آن موقع باید بگوییم که طرح احتیاط

 یا حالت تخلف و عدم اجرای کمتر به صفر نزدیک باشد؟سؤال این است که چه باید کرد که حالت دوم 
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هایی که در صدسال گذشته یعنی از روز تصویب قانون اولیه شاید یکی از علت پاسخ:

فعال نگشته، به علت نوع رفتار نیروهای مسلح با این قانون بوده  حتیاطاوظیفه، قانون نظام

آن  قبول و آسان ارائه دهند که بتواناند یک شیوه قابلاست. نیروهای مسلح تاکنون نتوانسته

م، شناسی کنیموردنظر پیاده نمود. ما باید آسیب بر نیروی انسانی و سازمان ،را از روی کاغذ

بینیم روی کاغذ ها و سوابق را اگر مطالعه کنیم، میبینیها، پیشدهیها، سازمانتمام طرح

د. کارها باید تغییر کننها و راهدارند، و اصاًل شیوهها فاصلهاند، اما با واقعیتشدهخوب نوشته

 گردد:ها که موردانتقاد هستند بیان میها و طرحای از مصادیق این شیوهنمونه

بار احضار و هرسال و یا هر دو سال یک شده که نیروی احتیاطها نوشتهطرح در -7الکاش

 .سازماندهیو  ها تا یک ماه برای تجدید آموزشروز تا یک هفته و بعضی طرح 9به مدت 

، اگر از شغل است یک موسسه خصوصیدر است و یا  آزاد فردی که شاغل :7شرح اشکال

شود که قانون جدا شود چه تضمینی دارد که کارش را از دست ندهد؟ البد جواب داده میخود 

 کند؟ آیاکند که کارفرما وی را اخراج نکند. آیا چنین قوانینی مسئله را حل میموظف می

تواند به علت صوری دیگر عذر آن فرد را بخواهد؟ کارفرما راه فرار از این قانون را ندارد؟ آیا نمی

 دهد، اما در جای دیگر خیر.های دولتی آن قانون جواب میی سازمانبرا

ورد م خورده تصور نمود، زیرا فرد احتیاطبنابراین چنین طرحی را از ابتدا باید شکست

که این افراد، کند. درصورتیفرمان احضار را برای از دست ندادن شغل خود اجرا نمی ،بحث

نتیجه امکان اجرای تنبیهات قانونی را نیز برای  درصد را دربر بگیرند، در 26جمعیت بیش از 

 برد.پرهیز از نارضایتی عمومی از بین می

 نگارنده برای رفع این اشکال، پیشنهاد خود را در صفحات بعدی ارائه خواهد داد.

ی هااند و این یگانرا تعریف نموده های احتیاطدر روی کاغذ، نیروهای مسلح، یگان -2الکاش

 اند.را نیز با نیروی احتیاط تعریف و پر نموده

 بینیم که در نیروهای مسلح سالح و تجهیزات آن یگان احتیاطما می :2شرح اشکال

 بینی کاغذی نموده اما موجود ندارد.شده را پیشتعریف

تواند خیلی فوری چنین جنگ چگونه می وقتی در زمان صلح نداشته باشد، در زمان

ن را آ یگانی را تأسیس و تجهیز کامل نماید؟ برفرض که تجهیز نمودند و حتی نفرات احتیاط

هم پر نمودند، آیا چنین یگانی که از نیروی باتجربه و ستاد کارآمد و ترکیب نیروی انسانی 
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قدر زبون و حقیر است دشمن آن ار را دارد؟ آیامناسب برخوردار نیست، توان رزمی مورد انتظ

هایی برنیاید؟ آیا دشمن قوی اصاًل فرصت رزم نمایی به چنین که از پس چنین گردان

دهد؟ در صورت ایجاد چنین حالتی، طرح می لنگهبهلنگههای ضعیف خودی و یگان

 انجامد.های احتیاط نیز به شکست مییگان

 اند.را برای میدان رزم تصور نموده ها، نیروی احتیاطنیروهای مسلح، در طرح -6الکاش

جمعیتی بیش از نیم میلیون نفر وظیفه را برای  ،در شرایطی که نیروهای مسلح: 6شرح اشکال 

ز ا های جاری خود در اختیار گرفته، چرا این نیم میلیون نفر را به میدان رزم نفرستیم وفعالیت

ای این نیم میلیون نفر استفاده نکنیم؟ در آن صورت کار هم برای جایگزین مرحله نیروی احتیاط

بهتر انجام خواهد شد. شرایط سنی این دو گروه هم تفاوت دارد و سرباز دوره ضرورت برای میدان 

 تر است.رزم مناسب

بار احضار و نیاز است، این نیروها سالی یک برای فعال شدن سامانه احتیاط -0الکاش

 گردند. و تجدید آموزش سازماندهیروز  1تا  9میانگین به مدت 

 د؟خواهید بکنیچه لزومی دارد این افراد حضور فیزیکی پیدا کنند؟ مگر چه می :0شرح اشکال 

کار باید راه و اخذ آخرین اطالعات و مشخصات فرد و نیز تجدید آموزش سازماندهیبرای  

دیگری انتخاب نمود که نیاز به تحمیل چنین مشکالتی برای فرد و سازمان نباشد. نگارنده در 

 دهد.های بعدی شیوه آن را ارائه میپاسخ به پرسش

روز از  9حضار و در اختیار گرفتن این تعداد به مدت برای ا باید توجه داشت که سازمان

جهت مکان، ظرفیت، بودجه و ... مشکالت زیادی خواهد داشت. بعضی از این مشکالت 

 دارند.می طورکلی معلق نگهگردند که طرح را بهآنچنان بازدارنده می

عه به مجمو ،مشمولین در هرماه برابر تعاریف مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح -8الکاش

این سربازان منقضی خدمت در احضار به  گردند. نیروی احتیاطنیروهای مسلح تقسیم می

کند؟ بقیه چه؟ نیرویی که متقاضی نیست چه روند؟ آیا نیروی متقاضی احضار میکجا می

 باید بکند؟

خواهید دید که فقط نیروی زمینی ارتش در سوابق اگر مطالعه شود،  -8شرح اشکال

دارد، بقیه نیروها چون چنین نیازی  احتیاط سازماندهیمتقاضی بوده و اصرار بر احضار و 
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اند. از طرفی نیروی زمینی داشتهها فارغ بوده و خود را دور نگهکنند، از این حرفاحساس نمی

 ارتش هم فقط روی نیروی احتیاط سربازان 
ً
ترخیص یافته خود حساب، کتابی بازنموده، مسلما

در صورت اجرا، کار موفق نخواهد بود، زیرا سرباز ترخیص یافته نزاجا چرا باید درگیر این 

س باید کند. پمشکالت شود و بقیه نباشند؟ افکار عمومی چنین اختالف برخورد را توجیه نمی

ای هشود، با ترخیص یافتهیکنواخت میمانند مشمولین متولد ماه و سال مشترک که رفتار 

 گردد.سال مشترک هم رفتار یکنواخت شود. چگونگی آن در صفحات بعد ارائه می

هند. دسربازان بعد از پایان خدمت، در سالیان بعد، اکثر آنان تغییر وضیعت می -3الکاش

ف از خدمت شده، مثاًل مجرد بوده، متأهل شده، سالم بوده، معاف از رزم شده، سالم بوده، معا

تحصیالت دبیرستان داشته، به تحصیالت دانشگاهی ارتقاءیافته، در جایگاه شغلی کشوری 

ل حاص ز خدمت احتیاططراز با درجات سرگردی و باالتر لشکری قرارگرفته، شرایط معاف اهم

 نموده، و غیره

ای خود برای این تغییرات تعاریف افزارهها و نرمباید نیروهای مسلح در طرح -3شرح اشکال 

 .رددگارائه می های بعدپرسش و پاسخ گونگی در صفحات بعدالزم را نموده و اعمال نمایند. چ

 توجه قرار گیرد: باید مورد احتیاط هایطرحها و نکاتی که در حلاهر 

موردنظر چه باید کرد؟ این جمعیت کجا بروند؟ ظرفیت مراکز  های احتیاط: برای احضار دوره8پرسش

 های مربوطه؟پذیرش آیا کافی است؟ هزینه

افزاری کامل و نماید، برای هرکدام از مراحل احضار، نرمنگارنده پیشنهاد می پاسخ:

میل ده را تکشهای تعیینمورد بحث در هر نوبت، فرم شده تعریف گردد. نفرات احتیاطحساب

 .دهند و ارائه

نفرات کجا باید بروند؟ آیا زمان آن، روز  های احضار احتیاط: برای دریافت، تکمیل و تحویل فرم3پرسش

 گردد؟خاصی تعیین می

العات مشموالن اعزام که گواهینامه، اط 96الزم است نیروی انتظامی مانند پلیس + پاسخ:

کنند، دفاتری نیز به همین منظور تعریف نموده و یا به همین دفاتر صادر می به خدمت و غیره

را  الزم تا افراد هدف، در محدوده مدت معین، به آنجا مراجعه؛ راهنمایی و اطالعات ،سپارد

 تکمیل و ارائه دهند.
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ام بخش از نیروهای بر عهده کد ستادی و باالدستی نیروهای احتیاط مدیریت: اقدامات و 1پرسش

 مسلح است؟

 مدیریت ستادیو معاونت مربوطه، همان معاونتی که  ستاد کل نیروهای مسلح پاسخ:

 مشمولین کشور و نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

بر عهده کدام بخش از نیروهای برای احضار، اعزام، تقسیم : اقدامات اجرایی نیروهای احتیاط5پرسش

 مسلح است؟

هم نیز باید به ناجا  مانند اقدامات مشموالن، اقدامات مربوط به نیروهای احتیاط پاسخ:

 محول گردد؟

شده چه آوریجمعبرداری از اطالعات : با دریافت آخرین اطالعات افراد، اقدام بعدی برای بهره9پرسش

 خواهد بود؟

تاد شده به سافزار تعریفشده با توجه به نرمآوریطرف ناجا، نتیجه اطالعات جمع از پاسخ:

پردازش،  ،شدهآوریگردد. ستاد کل نیز بر اساس اطالعات جمعارائه می کل نیروهای مسلح

 کند.را تهیه و به مجموعه نیروهای مسلح ابالغ می ریزی و برآوردها و دستورات الزمطرح

ود، ششده تأمین میشده، به شکل اشاره: دریافت آخرین اطالعات افراد از طریق دفاتر تعریف71پرسش

 چه های موردنیاز را هم ببینند، تکلیف تجدید آموزش، الزم است افراد آموزشاما در طول دوره احتیاط

 خواهد شد؟

های آموزشی برای روزهای اگر به سوابق گذشته مراجعه شود، خواهیم دید که برنامه پاسخ:

، تکرار بخش حضور افراد احتیاط
ً
رزم مقدماتی در دوره آموزش  هایی از همان آموزشتقریبا

 اولیه دوره ضرورت است.

 و  و صرف وقت و هزینه اینچنین نیست. برای فرد احتیاطها نیاز به تکرار این آموزش
ً
اقعا

ها، این فرسا است که چند روز از کار و زندگی خود منفک شود و بیاید در پادگانطاقت

 مطالب را بشنود.

ن هدف، آ اما ممکن است برای موضوع خاصی تصمیم گرفته شود که تمام نفرات احتیاط

که سالح انفرادی افراد نیروهای مسلح تغییریافته باشد. هرچند به یاد بگیرند. مثاًل درصورتی را

ا هنظر نگارنده، حتی برای این کار هم در زمان صلح و مواقع عادی نیاز نیست. این نوع آموزش

ان توالعاده، در همان زمان احضار و اختصاص به هر یگان میهای فوقرا در زمان جنگ و حالت

 در مدت چند ساعت تعلیم نمود.
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بدون ایجاد  های الزام آموزشی برای موضوعی خاص، برای آنکه نفرات احتیاطبرای حالت

مشکل در شرایط شغلی و خانوادگی بتوانند این منظور نیروهای مسلح را تأمین کنند، نگارنده 

درسی و یا موضوع خاص که در کشور وجود مانند مؤسسات آموزشی تک ،نمایدپیشنهاد می

ها، موسسه یا دفاتر آموزشی با تأیید نیروهای مسلح دارد، برای این موضوع نیز در تمام شهر

ات گیری و زمانی که فرصت دارند، در ساعتشکیل گردند و این افراد به آن دفاتر مراجعه و با نوبت

نامه و ارائه به دفاتر ثبت احتیاط، فرم ه را طی نمایند و با اخذ گواهیشده بروند و دور تعیین

 ینا شده را تکمیل و به بانک اطالعاتی نیروهای احتیاط بسپارند.خواسته مربوط به آموزش

 های نیروهای مسلح دایر نمود.توان در جوار پادگانمؤسسات آموزشی را می
توضیح داده شد، تکلیف سایر نیروهای مسلح در زمان صلح برای احضار : با این ترتیب که 77پرسش

 چیست؟ نیروهای احتیاط

در این مرحله آنان کاری ندارند بلکه دو محل برای این موضوع در زمان صلح فعال  پاسخ:

روز نگهداری و محل اجرا برای به شامل: ستاد کل نیروهای مسلح هستند. محل باالدستی

 ، شامل: ناجا.بانک اطالعاتی نیروهای احتیاط

 شبیه همان کاری که در مرحله اعزام به خدمت و طرح تقسیم مشموالن انجام می
ً
 .گیرددقیقا

دهید شامل شده ارائه میخواستهرسانی در مرحله اطالع هر فرد احتیاط به ها که: در آن فرم72پرسش

 چه نکات مهمی است؟

شامل آخرین نشانی، در صورت احضار و حضور در یگان، خود را به کدام پادگان مایل  :پاسخ

ها الزم نیست از همان نیرویی باشد که دوره ضرورت را گذرانده، است معرفی نماید؟ این پادگان

 انتخاب کند.تواند بلکه پادگان سایر نیروهای را هم می

در فهرستی در دفاتر خدماتی نیروهای  ،توانند خود را معرفی نمایندهایی که میپادگان

 گردد.موجود آگهی می احتیاط

شود. آخرین وضیعت فرد ها آخرین وضیعت فرد از جهت تحصیالت معلوم میدر این فرم 

از جهت سالمتی، وضیعت فرد از جهت  از جهت تخصص و یا رتبه و جایگاه شغلی، وضیعت فرد

 و یا تخصص عملی فعلی که در آن مشغول به کار است، مهارت تأهل و فرزند و عائله تحت تکفل،

و تخصص و شغل و دوره نظامی فرد در  آخرین یگان خدمتی، ضمن اینکه اطالعات آموزش
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ه باشد. و دیگر نکات الزم که در شددوره ضرورت باید در سوابق کارت پایان خدمت وی درج

 ها موردتوجه قرار خواهند گرفت.صورت کارشناسی گروهی و تنظیم فرم
شده، در آغاز و یا روزهای قبل از آغاز : فرض کنید در ادامه اقدامات زمان صلح به شرح اشاره76پرسش

 تکمیل معین احضار و آنان نیز برابر فرمهای در دوره ، نفرات احتیاطجنگ فرضی
ً
هایی که خود قبال

 تعیین نموده معرفی مینموده
ً
د. در این مرحله کار آن مرکز نظامی چه ننمایاند به مراکز نظامی که شخصا

 خواهد بود؟

باالی خود در این مرحله، آن مرکز نظامی آمار و اطالعات افراد حاضر را به رده :پاسخ

بار در مرکز بانک نماید. اطالعات این مراکز در هرچند ساعت یکای اعالم مینهصورت رایابه

شود. در همان ساعات، ستاد کل آوری و ازآنجا به ستاد کل منتقل میاطالعاتی ناجا جمع

هر مرکز نظامی افراد حاضر  که نماید.صورت عددی مشخص و اعالم میتکلیف این تعداد را به

ا و هتمام این فعل و انفعاالت از طریق رایانه .گیرنده افراد نیز کجا باشدرا به کجا بفرستد و 

 آیند.ها درمیگیریخیلی سریع به باالترین رده به گردش و تصمیم ،آخرین فناوری

اگر به خارج از مناطق عملیاتی اعزام شوند، به  زمان با این دستورات، این افراد احتیاطهم

اعزام دارند. با  همین تعداد از سربازان در حال خدمت را باید به نیروی زمینی درگیر عملیات

هزارنفری سربازان در حال خدمت به نیروی زمینی  266این ترتیب درصد زیادی از جمعیت 

 نمایند و جایگزین آنان، افراد احتیاط.می درگیر عملیات اعزام و آن را تکمیل

دار قانونی در خارج از مناطق عملیاتی باقی خواهند در زمان جنگ، فقط سربازان شرایط

زمان جنگ، شامل ماند و بقیه در مناطق عملیاتی باید خدمت نمایند. این قاعده در تمام مدت

 گردند، نیز برقرار خواهد بود.ه تقسیم میاولی مشموالن بعدی که بعد از زمان آموزش
ممکن است با محل  شود که محل خدمت فرد در دوره احتیاططور معلوم می: در این روش این70پرسش

 طور است؟خدمتی دوره ضرورت تفاوت داشته باشد، آیا همین

د. در گردستاد کل و ناجا به وی ابالغ میرود جایی که از طریق می بلی، فرد احتیاط پاسخ:

کننده احتیاط و یا ضرورت، آنان را به لباس نیروی این زمان کافی است که آن نیروی جذب

 .های الزم را کرده باشدبینیپیش خود ملبس کند و برای این کار
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 دارد که به یگان دوره ضرورت برگردد؟، احتمال ضعیف وجود : با این ترتیب، برای فرد احتیاط78پرسش

ایی هرا در همان یگان قبلی بکار گرفت. باید تمام طرح توان فرد احتیاطبلی، اصاًل نمی :پاسخ

وده، بینی و چیدمان نمکه بر این اساس افراد احتیاط را در یگان خدمتی و یا یگان خاصی پیش

فردی با شرایط جسمی و روحی و غیره فعلی،قادر به چون چنین کنار گذاشت و فراموش کرد.

 خدمت در یگان دوره ضرورت نمی باشد.
 است؟ هایگان: در این روش اولویت بکارگیری نیروی انسانی برای کدام 73پرسش

های خط مقدم درگیری در این روش اولویت بکارگیری نیروی انسانی برای یگان :پاسخ

زمینی در شرایط جنگ، کارشان بسیار حساس و خطرناک های رزمی خط مقدم است. یگان

های دیگر نشان داده که اگر خط طور تمام جنگاست. تمام تجربیات جنگ تحمیلی و همین

های غیر رزمی های یگانمقدم دفاعی شکسته شود، دیگر هیچ کار دفاعی از سایر مجموعه

 ده برابر نینیروهای مسلح برنمی
ً
روهای خط مقدم که درگیر سایر امور آید. یعنی تمام تقریبا

 ههای خط مقدم باید ُپر نگهستند، محکوم به شکست هستند. با این ترتیب، همیشه یگان

ها را صد در صد و خیلی سریع و در مدت محض نیاز، کسری نیروی انسانی آنداشته شوند. به

 الزم تأمین نمود.زمان 
 چه تعریفی دارند؟ های احتیاط: با این روش یگان71پرسش

نباید داشته باشیم. بلکه باید تمام  در این روش چیزی به نام یگان احتیاط :پاسخ

های ما باید سازمانی و اصلی و یکسان باشند. منتها تعدادی از آنها در زمان صلح نیروی یگان

. گردندانسانی وظیفه یا احتیاط آنان کمتر از صد در صد خواهد بود و در زمان جنگ ُپر می

آمار مرخصی، تلفات رزمی و روزهای جنگ و در نظر گرفتن برای حفظ صد در صد در تمام

درصد  916های رزمی باید به شده، تعداد سازمانی یگاناداری روزانه، برابر محاسبات انجام

 در این باره توضیح داده شده است. 9برسد. در شرح مسئله 
های عملیاتی نیروی زمینی در زمان جنگ : تأمین نیروی انسانی پایور و پایداری آن در یگان75پرسش 

 نه خواهد بود؟چگو

سران داران و دوره عالی افباید تمام نیروی انسانی پایور تا مقطع دوره سرپرستی درجه :پاسخ

+ یک رسته دیگر باشند. هرکدام در زمان جنگ و صلح باید برابر طرح دو دارای دو رسته پیاده

های قبل تهیه نموده و یا مشابه آن، در هر دو رسته پیاده + یک که نگارنده در سال ایرسته
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ادامه  شودرسته دیگر خدمت نمایند. بعد از مقاطع ذکرشده با یکی از دو رسته که انتخاب می

 خدمت دهند.

توان در زمان جنگ، حتی اگر آجا دارای چنین قابلیتی باشند، می وقتی نیروهای پایور

و یا  موقع تعویضرا به ارتش های رزمی، حتی از نیروهای دیگرالنی باشد، نفرات پایور یگانطو 

توان نفرات پایور بازنشسته داوطلب را در مشاغل غیر رزمی بکار جایگزین نمود. از طرفی می

های گرفت و جایگزین نفرات شاغل نمود، و نفرات شاغل را برای تکمیل کسورات و نیاز یگان

 مأمور و یا منتقل نمود.رزمی 

 نیاز چقدر خواهد بود؟ های رزمی مورد: تعداد یگان79پرسش

 ،9966چاپ سال  «9166دفاع زمینی در ایران » با استفاده از کتاب سؤالپاسخ این  :پاسخ

 گردد.به قلم نگارنده به شرح زیر ارائه می 111تا  166صص 

 در  :توضیح
ً
قسمت آخر شرح و نکات مسئله  99در مسئله صل سومفچون مطالب این پاسخ، دقیقا

 به آن قسمت مراجعه شود.
ً
 در موضوع ساختار تکرار شده است، درج آن در اینجا حذف گردید. لطفا

 چیست؟ های الزم برای اجرای طرح توسط افراد احتیاط: تضمین21پرسش

را تکمیل  اطالعاتی احتیاطهای شده، فرمکسانی که در چند مرحله تعیین :پاسخ

طور مکانیزه تأیید گذراندن بخشی از دوره احتیاط و یا احتیاط فعال تا تاریخ ... نمایند، بهمی

نامه، آنان را قادر به استفاده از امتیازات قانونی و محروم نشدن دارند و این گواهیرا دریافت می

 ان مسافرت به خارج از کشور و غیره.نماید. مانند امکمی شده در قانونبینیاز امتیازات پیش

 در قالب یک برنامه همگانی، کلیه افراد کشور را باید باور داد که در شرایط دفع تجاوز 
ً
ضمنا

ز این باور ا بخشی برابر دستورات، حضور یابند و فعال گردند. نیروهای احتیاط ،دشمن نیاز است

 سازی گردد.و فرهنگ دادن، الزم است در دوره ضرورت تفهیم، آموزش

ها را تکمیل و ارسال نماید و یا موقع احضار موقع فرمنتواند و یا نخواهد به : اگر فرد احتیاط27پرسش

 چه خواهد شد؟ ،خود را معرفی ننماید

یدها تمام این با ،افزار احتیاطها را تعیین کند و درمجموع در نرماینقانون باید تمام  :پاسخ

 
ً
باید راهی برای جبران  قانونگذارو نبایدها در خروجی اطالعات هر فرد معلوم گردد. ضمنا

افتاده با جریمه و یا شکل دیگر باقی بگذارد. آنچنان هم سخت نکنند که سبب مراحل عقب

 فراد غایب شود.دفع دائمی ا
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اند، آیا در : افرادی که به علت کفالت، معافیت، کسر خدمت و ... دوره ضرورت را نگذرانده22پرسش

 گیرند؟قرار می مرحله احتیاط

ها را مشخص کنند. تمام این افراد باید در مرحله باید تمام این ،هانامهقانون و یا آیین :پاسخ

که برابر همان قانون احتیاط، معافیت و یا کفالت آنان باقی قرار گیرند، مگر درصورتی احتیاط

 باشد و این حالت ممکن است دائم و یا موقت باشد.

 چگونه است؟ اطیفه در دوره احتیوظ افراد یسازمان ی: وابستگ26پرسش 

 اطیفه در دوره احتیاشاره شد، افراد وظ یقبل یهاه در پاسخ پرسشکطور همان :پاسخ

 یخاص دارند و به سازمان یا ملی یف عمومیمانند قبل از ورود به خدمت دوره ضرورت، تعر

مسلح  یروهاین یهااز مجموعه یکی، به یریارگکندارند. اما در زمان احضار و به یوابستگ

 نند.کیدا میپ یف سازمانیشوند و تعریاختصاص داده م

سال و  71 را ره اولیسال و ذخ 5را  اطیدوره ضرورت را دو سال، دوره احت ،ین جاری: قوان20پرسش 

 دسترسی است؟دارد؟ و قابل یره لزومیا دو دوره ذخیب نموده است. آیسال تصو 71 را ره دومیذخ

ن است یشنهاد نگارنده ایباشد. پیتصور نمقابل ادیل زیبه دال  یموفق قانون جار یاجرا :پاسخ 

ره اول و دوم را حذف یخذ یهانگه دارد و دوره یرا باق اطیسال احت 6فقط دوره  قانونگذاره ک

 به قلم نگارنده.« نیروی انسانی احتیاط»نقل قول از کتابچه  پایان ند.ک

 

 

همیشه ُهشیار بودن است. هر ملتی باید صلح را دوست بدارد، اما "بهای تمدن 

 باروتش را هم خشک نگهدارد."
ویل دورانت، تاریخ تمدن ج.ا. مشرق زمین، گاهواره تمدن، نشر انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 

 .9966و  9962
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 : دفاع غیرنظامی2مسئله

 :031ص3011دفاع زمینی در ایران  کتاب :منبع

 م نمودن اثراتکدفع بحران و  یاز است تمام افراد ملت برایشور، نکط بحران در یدر شرا

انجام  یعیطور طببه یار تا حدودکن یه اکند. هرچند یننده آن تالش نماکمرگبار نابود 

مناسب  یهانیو تمر سازماندهیو  ینیبشیآن قباًل پ یکه برارد، اما درصورتییگیم

ه و بالقو یروهایانات و نکرده و امک چند برابراز بحران را  یالت ناشکنشده باشد، مشانجام

ز و در حد انتظار یار ناچیها بسآن یدها بهرهیا مورداستفاده واقع نخواهند شد و یبالفعل 

 نخواهد بود.

ر: ینظ یگریواقع داست و م یا اشغال نظامیط جنگ و یها شرااز آن یکیه کمواقع بحران 

الی سو خشک ید، قحطیشد یل، سرما و گرمایمهار، سم و غیرقابلیعظ یهایسوززلزله، آتش

 ن بحران نام برد.ید در فهرست عناویز بایها را نه آنکز وجود دارند ین و غیره

 ینموده و برا سازماندهی ینظامریشور خود را در قالب دفاع غکشورها، افراد کاز  یاریبس

ن یدر مواقع بحران ا ند.ینماین میو تمر ینیبشیرا پ ییهاز طرحیها نن حالتیهرکدام از ا

 پردازند.یرا فعال نموده و به مقابله با بحران م سازمان

ن است کها در موقع قبل از بحران ممنیها و تمرسه با طرحیدر مقا ،ه در عملکهرچند 

اًل اص ینیبشین و پیو تمر ن سازمانیکه چناز این ،ده شود، اما درهرصورتید یادیاختالف ز

در استان گرگان، لرستان و  16در سیل عظیم فروردین ) وجود نداشته باشد، بهتر خواهد بود.

ق کشور، جای خالی چنین سازمانی کاماًل های قبل در سایر مناطخوزستان و حوادث زلزله سال

 اگر چنین سازمان معتمد، با قابلیت و مهارت و توان الزم داشتیم، مدیریت 
ً
مشخص شد. مسلما

های مردمی و توان توانستیم در موقع بحران و روزهای بعد از آن، اعمال و نیز از کمکبهتری را می

دم وجود ز عهای ناشی ابالقوه کشور، بیشتر و بهتر استفاده کنیم، متاسفانه در این مواقع، آسیب

گردد و نتایج جبران ناپذیری وارد ساخته است. ، به منابع ملی و به کشور ما تجمیل میاین سازمان

در آینده نیز چنین خواهد شد در صورتی که چنین سازمانی را راه اندازی نکنیم. یادمان باشد، 

 هایده گرفتن و موازی شدن با سایر دستگاهبه معنای نادی های این سازمانوجود و فعالیت

 موجود نخواهد بود، بلکه با تعاریف حساب شده، سبب هم افزائی خواهند شد(
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شده و  سازماندهی یو علم یمنطق یلکبه ش ینظامریشور، دفاع غکالزم است در 

 رد.یالت انجام گیکن تشیف ایو وظا مأموریتاقدامات الزم در ارتباط با 

ن عنواد بهیباشد، نبایه در حال حاضر مک یلکو داوطلب به ش جیبس یروهایوجود ن

 یمنظاریخواسته مورد انتظار از دفاع غ یا آن را برایمحسوب و  ینظامریالت دفاع غیکتش

 یب فعلج و داوطلیبس یروهاین ،یالتیکن تشیه در صورت فعال شدن چنکدانست، بل یافک

 نهیکآن تش یانسان یرویز در شمار نین
ً
الت، یکتنها در آن تشالت قرار خواهند گرفت. مسلما

و  زهیگران تعهد و انگیش از دیه بک ییروهایشه نیگر هم همیالت دیکه در هر تشکبل

ار یبس ینقشگران هستند، یبه د کمکو  یریپذت و خطریدارند و داوطلب مسئول یمندعالقه

ست، کننده اار تعیینیبس ،التیکت تشیها در کارایی و موفقآن یارساز دارند و اثر وجودک

ن خواهد نمود. ضمن یتضم الت را یکن تشیت ایج و داوطلب، موفقیبس یروهایلذا وجود ن

اهش کا یه در مواقع بحران، همه در رفع کنند کدا ید باور پیشور هم باکه تمام مردم کآن

 ج و داوطلبیبس یروهایفه را فقط از نین وظینند و اکدارند سهم خود را ادا بحران، وظیفه

هتر و ملت ب کیزال یال  یرویاز ن ین نگرشید انتظار داشته باشند. در صورت وجود چنینبا

 از ملت. یشتر استفاده خواهد شد، تا بخشیب

ز ین میلیونیل ارتش بیستیکبر تش ی)ره( را مبنر حضرت امام ی، تدبینظامریدفاع غ

 باشد.یآن م یپوشاند و در راستایم

ار دشمن را در مواقع تجاوز و اشغال کگرفته شود،  یکه جددرصورتی ینظامریدفاع غ

ردد. در گیم یاد ویست و تلفات زکو باالخره ش یرده و باعث بازدارندگکار سخت یبس ینظام

 یه براکاست  یارکن ید. اینمایتر مرا در دفع تجاوز دشمن سهل یخود یروهایار نکبل، مقا

 .یدو به اجرا درآ سازماندهیو  ینون طراحکاد از همی، باکشوردفاع 
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 : جایگزینی5مسئله 

 3131، چاپ دافوس، سال 3رکنکتاب آموزشی : منبع: تعاریف

، تقسیم و انتصاب افراد بندی، آموزشبرای تهیه، پذیرائی، طبقه ؛سیستم جایگزینی

های جایگزینی واجد شرایط، موقع افراد و یگانکسب اطمینان از ورود به منظوربهجایگزینی 

 است. شدهطرحمناسب با احتیاجات 

سرعت کاهش یابد و همچنین تلفاتی موجب ممکن است استعداد یک یگان در رزم به

 منظوربهنی و یا یگا انفرادی رزمی یگان گردد. بنابراین بایستی از طریق جایگزینی کفایتعدم

لذا سیستم جایگزینی بایستی اطمینان دهد  ،جبران گردد سرعتبهحفظ کفایت رزمی یگان، 

و مجهز بشوند که انتصاب آنان برابر  دیدهآموزشهای جایگزینی به ترتیبی که افراد و یگان

 احتیاجات مقدور باشد.

 :گیردمیجایگزینی به دو صورت انجام : انواع جایگزینی

 :انفرادی الف ـ جایگزینی

مبتنی بر تهیه یا پر نمودن محل کسور انفرادی بر طبق شماره  انفرادی سیستم جایگزینی

 باشد.تخصصی نظامی، یا یک جانشین یا نفر جایگزین واجد شرایط می

 :یگانی ب ـ جایگزینی 

ای استفاده از روش مداومت دارد، جنگ هسته انفرادی احتیاج به جایگزینی حالی کهدر 

به اندازه  هایییگان. این احتمال وجود دارد که 3کندرا نیز ایجاب می جایگزینی یگانی

د، بهبود این نگروهان، گردان یا گروه رزمی از کار افتاده و کفایت رزمی خود را از دست بده

 باشد.و برگرداندن کفایت آنان با جایگزینی انفرادی غیرممکن می هایگان

 احساس شد درخواست آن به رده باالتر یگانی وقتی که لزوم اتخاذ تصمیم یک جایگزینی

 گردد.ارسال می

 

 

                                                   
 یا آتش توپخانه دشمن و غیره نیاز به جایگزینی ییهواای نیز ممکن است به علت تلفات شدید در اثر بمباران در جنگ غیرهسته-3

 شود.پیدا  یگانی
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 :روش درخواست جایگزینی

 :انفرادی جایگزینی

برای پرسنل رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی  انفرادی درخواست رسمی جایگزینی( 7)

 گیرد.صورت می خدمات رزمی از طریق رکن یکم

ارت نظ انفرادی دهنده بر امور پرسنل جایگزینیافسر پرسنل در مقام طراح و تطبیق (2)

 باشد.نموده و آجودانی عامل اجرا می

رکن  های رئیساز مسئولیت انفرادی ، درخواست و انتصاب پرسنل جایگزینی( تشخیص6)

 باشد.می یکم

 :سازمان عملیات جایگزینی

که  های اجرائی جایگزینی استشامل یگان ،نیروی زمینی سازمان سیستم افراد جایگزینی

 باشد.های پشتیبانی مناطق میهای جایگزینی در فرماندهیمشتمل بر گردان

 بینی شده است. افسر پرسنل یکنیز در گروهان اداری لشکر پیش یک شعبه جایگزینی

 باشد.ها میجایگزینی به صورت انفرادی در تمام رده دهنده و ناظر عملیاتیگان، طراح و تطبیق

د. باشگروهان اداری در فرماندهی پشتیبانی می لشکر، جزء سازمان شعبه جایگزینی

 این شعبه  ظرفیت پذیرائی و آموزش
ً
نفر بوده و دوره توقف افراد جایگزینی واگذار  166 معموال

ساعت است. در صورت لزوم این ظرفیت را با واگذاری  62شده به لشکر، در این شعبه حداکثر 

نفر افزایش و همچنین مدت توقف افراد جایگزینی را تا  666توان به پرسنل و وسایل اضافی می

صورت زیر  1تواند به عبه جایگزینی لشکر میساعت تقلیل داد. با توجه به این مورد، ش 21

 تشکیل گردد:

 حالت اول حداقل ظرفیت و حداکثر مدت توقف.

 حالت دوم حداکثر ظرفیت و حداکثر مدت توقف

 حالت سوم حداقل ظرفیت و حداقل مدت توقف

 حالت چهارم حداکثر ظرفیت و حداقل مدت توقف

 بوده و از نظر روانی از لشکر بایستی دارای منطقه کافی برای آموزش شعبه جایگزینی

دور بوده و در صورت امکان از  آوری درگذشتگانمجروحین و نقطه جمعایستگاه تخلیه 

 های ثابت استفاده شود.ساختمان
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 لشکر به ترتیب زیر است: برنامه شعبه جایگزینی

  فرمانده خوشامدگویی( 2)  رائی و دادن غذای گرم( پذی9)

  بازرسی لباس و تجهیزات( 1)  لشکر ( راهنمائی و توجیه با منطقه 9)

 ( تقسیم تجهیزات ویژه در صورت لزوم6)           ( بازدید مدارک و وسایل2)

 

 :8شرح و نکات مسئله 

دو نوع است: انفرادی و یگانی. در  مالحظه شد، جایگزینی باالطور که در تعاریف همان

صل سوم در ف گیرد. جایگزینی یگانیمورد بحث قرار می شرح این مسئله، جایگزینی انفرادی

 شده است.شرح داده

ر های جایگزینی دنزاجا، گردان تعاریف باال مشخص شد، در ساختاردر  :یگان جایگزینی

شده  سازماندهیبینی و پشتیبانی مناطق و شعبه جایگزینی در گروهان اداری لشکر پیش

های جایگزینی در پشتیبانی مناطق آیا فعال بودند و یا که در جنگ تحمیلی، گرداناست. این

ی ای مطلبی یافت نشد. اگر چنین یگانند و یا نبودند؟ در منابع کتابخانهنبودند و یا الزم بود

اکنون نیز در سازمان پشتیبانی مناطق وجود دارد و در زمان جنگ نیز کاربردی نداشت، هم

پشتیبانی مناطق حذف نمایند. آنچه که نگارنده این  شایسته است آن را از جداول سازمان

نزاجا را بر عهده داشته است، روش چنین بوده که  و مدتی هم مدیریت پرسنلی داندکتاب می

 نفرات پایور که  ،در زمان جنگ
ً
های صورت انفرادی از مراکز فرهنگی در دورهبه معموال

 خود را به تقسیم می هایگانمقدماتی، عالی و دافوس به 
ً
ستاد لشکر در  9رکنشدند، مستقیما

و کسب دستور از فرمانده  9رکننمودند و پس از مصاحبه و پیشنهاد منطقه عملیاتی معرفی می

نمودند. این مراحل وظیفه مییافته وارد و در شغل موردنظر انجاملشکر به یگان اختصاص

 منتقلهان دار کشید. در این حالت، این نوع افسران و درجهساعت طول می 21اجرائی شاید تا 

 میافتند. در مورد افراد وظیفه نیز روش چنین بوده که در یگان جایگزینی لشکر اقامت می
ً
 عموال

از مراکز آموزشی وظیفه، پس از طی دوره رزم  ،جمعی و بیش از ده نفرصورت دستهاین افراد به

 ای وظیفهای در مورد نیروهستهزان عادی و پس از طی دوره تخصصی ر مقدماتی در مورد سربا
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ن شده یای برابر طرح تقسیم نزاجا، در تاریخ تعیسته، از مراکز فرهنگی ر مقاطع دیپلم باالتر در

 .شدندمیوارد لشکر 

تا در همان روز یا روزهای بعد برابر  یافتند،لشکر اقامت می گان جایگزینیاین افراد در ی

گان گردند. با این ترتیب یاختصاص و تحویل های سازمانی لشکر به یگان ،لشکر 9رکنمصوبه 

اهمیت خاص خود را دارد. باید این یگان  ،های مستقل و مشابهجایگزینی در لشکر و تیپ

این افراد جدید را که در هرماه تکرار  آمادگی پذیرش، اسکان، تغذیه و بهداشِت  ،ازهرجهت

ت، ای باشد که احساس مثبشود، داشته باشد. نوع رفتار و مدیریت این یگان باید به گونهمی

 امیدواری، دلگرمی در ذهن این نفرات مهمان یک تا چندروزه ایجاد و ماندگار نماید.

 تأثیر رو دار عدم امکانات الزم و کافی برخور  این یگان اگر از سوء مدیریت و
ً
انی باشد، مسلما

ی در و منفی بر ذهن این افراد جدید و مهمان باقی گذارده و متأسفانه شاید اثر منفی بر روحیه

ای است که باید خیلی هوشمندانه موردتوجه فرماندهان، ادامه خدمت باقی گذارد. این نکته

تر سازی طور مستمر بر کیفیقرار داشته و به های جایگزینیهای یگانمسئوالن و باالدستی

 آن، نظارت گردد.

در سایر تفسیرهای این کتاب نیز توجه  ،خوب است این حرف را همینجا بگوییم و به آن

 داشته باشیم.

خداوند، استعداد نمره دادن را به تمام  ها در نمره دادن:استعداد خدادادی انسان

طور فطری، و با هر چیز و هرکس که سروکار دارد، به ،یعنی انسان ها داده است.انسان

دهد. حتی کودکان نیز این با اندازه خاص به وی دست می ،غیرارادی، احساس مثبت یا منفی

گوید این خوب است، آن بد است، یا، این را دوست دارم، آن استعداد را دارند. وقتی کودک می

 نمره داده است. ،ین کودک در ذهن خود به این و آنرا دوست ندارم، معلوم است که ا

ه ها و اشخاص کو تمام قسمت های جایگزینیبا توجه به شرح باال، انتظار است در یگان

ها به گیرند، نوع رفتارها، برخوردها و گفتهدر ابتدای ورود نفرات جدید پایور و وظیفه قرار می

و  هات جدید احساس مثبت ایجاد نماید و ذهن آنان، به این قسمتای باشد که در نفراگونه

ها و رفتارها مصداق دارد. تا نمره بد. این حرف برای تمام فعالیت ،اشخاص نمره خوب بدهد

 تر هستند.ها مهممنتها برخوردهای اولیه در تمام صحنه
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 :نیروهای وظیفه جایگزینی

ز اند. بسیاری اتعریف سازمانی شده در کلیه مجموعه نیروهای مسلح، نیروهای وظیفه

در تمام  دهند.های نیروهای مسلح، بیشترین کمیت آن را نیروهای وظیفه تشکیل میفعالیت

داری و سهایی از نیروهای مسلح در آن مستقرند، وظیفه نگهبانی و پاجغرافیای کشور که یگان

دهند. این نیروها در هرماه برابر پایه خدمتی ها را نیروهای وظیفه تشکیل میخدماتی آن

ل از ک ای ستادبه خدمت فراخوانده شده و برابر تعریف سهمیه ،شده و ماه و سال و تولدتعریف

به ارتش، سپاه، ناجا، وزارت دفاع، به مراکز آموزشی این  ،طریق سازمان وظیفه عمومی ناجا

های آن نیرو با پراکندگی جغرافیای اولیه به زیرمجموعه نیروها تحویل و پس از دو ماه آموزش

ماه  21، پس از ادامه خدمت تا ساله 6 در زمان جنگ ،وظیفه یابند. افرادکشور اختصاص می

  عنوان احتیاطماه بعدازآن، به 6و 
ً
ورود  ،شدند. با این ترتیبماه خدمت ترخیص می 96و جمعا

همچنان ادامه داشت. اگر نسبت ورودی  ،در زمان جنگ ،هایگانبه  نیروهای وظیفه و خروج

رو از نی ،شد، اختالل در امور جاری و توان نیروی انسانی آن یگانبه نسبت خروجی کمتر می

 آورد.ن و گروهان پیش میتا رده گردا

های آخر، چون سپاه طور که قباًل گفته شد، در روزگار جنگ تحمیلی در سالهمان

، درخواست سهمیه سرباز های اول جنگ، اضافه بر نیروهای بسیجنیز برخالف سال پاسداران

مجموعه ارتش، بویژه نزاجا به نسبت  هم نمود، شاهد بودیم که نسبت ورودی ماهیانه به

خروجی ماهیانه کمتر و کمتر شد. این کاهش استعداد از دورترین نقطه عقب جبهه تا خط 

 اثرات منفی محسوس خود را باقی گذارد. ،مقدم جبهه

موضوع تأمین نیروی انسانی موردنیاز یک بحث است، اما  ،در صفحات قبلی گفته شد

اندازه الزم و کافی بحث دیگری است. در مدیریت فقط به ،نسانیموضوع استفاده از نیروی ا

 ها، ما باید به هر دو موضوع توجه داشتهبا در نظر گرفتن اولویت ،نیروی انسانی نیروهای مسلح

طرفی  کارگیریم و ازبه اضافی باشیم. اینکه خارج از تعاریف سازمانی، نیروی انسانی وظیفه

باشد. قبول نمیهای عملیاتی سر دهیم، قابلنی وظیفه در یگاننیروی انسا کمبودهم، فریاد 

 بویژه ،از طرفی هم میگوییم که در آینده، ما در کشور ایران، شاهد کاهش جمعیت غیرعادی

های دولتی، بویژه در نیروهای نیروهای جوان خواهیم بود. باید قبول کنیم که در سازمان

ت و کیفیت برابر قاعده الزم و کافی نیست. یعنی مسلح، مدیریت نیروی انسانی از جهت کمی



 های هشت سال جنگ تحمیلی/ درس 62

 

عدد کمی آن بیش از عدد الزم و کافی است و عدد کیفی آن کمتر از عدد الزم و کافی است. 

شود. زیرا مالک آن مجموعه های خصوصی چنین اشکالی دیده نمیبرخالف آن، در سازمان

آن  از حداقل نیروی انسانی است که باید به ،به دنبال گرفتن بیشترین بهره خدمتی ،یخصوص

چنین نگرشی وجود ندارد و هر شخص  ،دستمزد بدهد و هزینه نماید. اما در نیروهای مسلح

های نماید که نفرات بیشتری را در اختیار و اراده خواستهبانفوذ خود تالش می ،حقوقی

صوبات سازمانی. اگر قرار خدمتی خود داشته باشد، حتی به قیمت نادیده گرفتن جداول و م

آن  9مرد شماره  ،حتی درصد ناچیزی از حقوق و دستمزد این نفرات اضافه بر سازمان را ،بود

 این نوع ریخت
ً
د. رسیهای نیروی انسانی به صفر میوپاشمجموعه از جیب خود بدهد، مسلما

 ای.در موضوع کشاورزی، مقایسه روش غرقابی است با روش قطره ،مشابه این مثال

در تمام  این نوع مصرف خدمات نیروی انسانی خارج از قاعده، در مورد نیروهای وظیفه

های خط مقدم مرزی زیاد وجود دارد و نتیجه منفی آن در یگان ،های نیروهای مسلحمجموعه

ی جدی و تأثیرگذار اباشد. باید ارادهو یا دفاعی، در زمان صلح و جنگ کاماًل آشکار بوده و می

 تا این ،های شغلی و خدمتی فرماندهان و مسئوالن به وجود آیدمثبت یا منفی در موقعیت

بار از بین برود و یا به صفر نزدیک گردد. حفظ فاجعه ،بار و در شرایط بحرانپدیده غلط و زیان

ها زارها، جداول بازرسیافها، نرمطور مستمر ادامه یابد. نیاز است سامانهاین اراده جدی نیز به

های فردی و یگانی مناسب برای این امر تهیه، تصویب و به اجرا درآید و خالف آن، و ارزیابی

 شکنی و تنبیهات قانونی داشته باشد.تعاریف قانون

نیروی انسانی ما خیلی بیشتر از زمان صلح خواهد شد. با  نیاز خدمتیدر زمان جنگ، 

گسترش  و تعدد نیز وسعت و پراکندگی جغرافیایی کشور و بزرگی، نگری از جهت جمعیت وآینده

نیروهای مسلح در چنین وسعتی، حتی اگر تمام تدابیر باال را هم اجرا کنیم، بازهم امکان تأمین 

صورت صد درصد نخواهیم داشت. الزم است همچنانکه در صفحات قبل نیروی انسانی وظیفه به

و نیروی داوطلب نیز برای جبران کسری نیروی انسانی موردنیاز بهره  گفته شد، از نیروی احتیاط

ر د باره تعریف و اجرائی گردد. درباره تأمین نیروهای وظیفههای الزم دراینگرفته شود و سامانه

ست از نیروهای آنجا که ممکن ا توان تاهای سازمانی خارج از جبهه و مناطق عقب، میفعالیت

های پیمانکاری و افراد داوطلب استفاده نمود و رکت، از طریق شاحتیاط و حتی افراد روزمزد
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خارج از جبهه فقط  هایه و به اجرا درآورد. در یگانباره تهیافزاری الزم دراینهای نرمسامانه

ه شکی وجود نداشتسربازانی خدمت نمایند که امکان اعزام آنان به جهت شرایط قانونی و یا پز 

 فرزند ذکور، نفرات معاف از رزم و غیره.باشد. مانند، فرزندان خانواده شهید، تک

به شکلی که زمان تولید خدمتی  مقدماتی و تخصصی نیروهای وظیفه در مورد آموزش

آنان را افزایش و درنتیجه سبب افزایش استعداد نیروی انسانی گردد، در فصل سوم بخش 

 شده است، به آن بخش نیز مراجعه شود.آموزش مطالبی ارائه

 نیروهای پایور جایگزینی

، مطالب زیادی برای گفتن و نوشتن وجود دارد. امید است نیروهای پایور در مورد جایگزینی

 با دقت مطالعه و توجه فرمایید.که در صفحات بعد به اهم آنها اشاره و مفهوم
ً
 سازی گردد. لطفا

بسیاری از مطالب آن، نظر خاص نگارنده این کتاب بوده و در منابع دیگر گفته و 

 نشده است.نوشته

 در آغازهای جاری ارتش معمول است، کلیه افراد پایور برابر آنچه در مقررات و روش

 داری، کارمندی وارد دانشگاه افسری، مراکز آموزشاستخدام، برای افسری، درجه

های اولیه رزم مقدماتی و تعیین داری، مراکز آموزشی رزم مقدماتی شده و پس از آموزشدرجه

 گردند.ای اعزام میرسته خدمتی به مراکز فرهنگی برای طی دوره تخصصی رسته

سال طی دوره تحصیالت علمی نظامی و اخذ مدرک  9دانشجویان افسری پس از 

س از شده اعزام و پرای طی دوره مقدماتی رسته تعیینای بکارشناسی، به مراکز فرهنگی رسته

های خدمتی اعزام و تا پایان خدمت در ارتش، رسته هرکدام با ، به یگانسال آموزش 9حدود 

اساس همان رسته اولیه  نیز برآموزش دوره عالی  د.گردمی همین رسته دوره مقدماتی تعریف

ایان خدمت در همین همین ترتیب پس از طی دوره تخصصی، تا پداران نیز به . درجهخواهد بود

 دهند.ادامه خدمت می ،شدهرسته تعریف

وند و شمی ایی یگانهکارمندان با همان مدرک تحصیلی و نوع استخدام، تعریف تخصص

 دهند.ادامه خدمت می ،ساله خدمتی 96با همین تخصص تا پایان 
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سال جنگیدیم، اما این  6شده مذکور تعریف ما در جنگ تحمیلی، بر اساس همین روش

روش، مشکالت زیادی در بکارگیری نیروی انسانی موجود در میدان رزم پدید آورد که به نمونه 

 گردد.آنها اشاره می

ای هتوان به این شکل تقسیم نمود. رستهشده در ارتش را میهای تعریفجنس رسته

 اداری و ستادی.های های فنی، رستهصفی و مدیریتی، رسته

شود، شکل خدمتی هرکدام در طول خدمت های فوق دیده میطور که در کلیدواژههمان

ی صفی و سروکار با نفرات، ها، در رستهارهای میدانی و تحرکفرق دارد. تعدادی از جنس ک

عدادی نی، تهای فتعدادی از جنس کارهای فیزیکی و بیشتر سروکار با ابزار و وسایل در رسته

 از جنس کارهای نشسته و سروکار با کاغذ و اسناد و مقررات.

سال  6با  ،ها، ما در نیروی زمینی ارتشبه جهت همین اختالف در جنس کاری رسته

های غیر صفی و یا غیر رزمی در میدان رزم، بهره خدمتی در توانستیم از رستهنجنگ 

دار که در گردان رزمی در ببریم. در حالی که شاهد بودیم این افسر و درجه های رزمیگردان

میدان رزم و  های پر تلفاتسال جنگ مشغول خدمت است و شاهد بسیاری از صحنه 6مدت 

های طراز خود در رستهدار هماز دست دادن همرزمان خود بوده است، با همان افسر و درجه

حقوق ماهیانه و ترفیع درجات بعدی نداشته است. فقط در دیگر هیچ فرقی از جهت درجه و 

های سال دربسیار ناچیز بود.  همگرفت که رقم آنالعاده عملیاتی تعلق میفوق ،منطقه عملیات

 شد که این نیز سبب نارضایتی گردیده بود.آخر جنگ با چند ماه تأخیر پرداخت می

هم به آن ،ه آن نفر که در گردان رزمیآیا شرایط سخت و خطرات خدمتی و دوری از خانواد

کس که این شرایط خدمتی نداشته با آن ،سال و بلکه بیشتر خدمت نموده 6تا  9مدت طوالنی از 

 و در چنین میدان خدمتی نبوده، مساوی است؟ پاسخ معلوم است.

 سالی یک 6نیروی زمینی ارتش، در 
ً
بار نقل و انتقاالت عمومی انجام سال جنگ، تقریبا

 ،آن زمانگرفت. در داد. موضوع نقل و انتقاالت کاری بوده که قبل از انقالب نیز انجام میمی

جا با توجه به تعاریفی که داشتند، جابه 1تا  9در مناطق خدمتی  شاغل دارانافسران و درجه

توقف م شد. این کار بعد از پیروزی انقالبنقل و انتقاالت انجام نمی ،شدند. در مورد کارمندانمی

دار طور محدود، تعدادی افسر و درجهبه 61و  26لشکرهای  یماند. اما برای تأمین نیروی انسان
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در زمان  ،به بعد 69مان جنگ نیز از سال ه این لشکرها واگذار گردید. در زهای دیگر باز یگان

ه های عملیاتی کیگان نفراتنقل و انتقاالت برای تعویض  ،صیادشیرازیشهید  فرماندهی

های غیرعملیاتی و خارج از جبهه خدمت که در یگان نفراتیبا  ،تقاضای انتقال داشتند

انجام گرفت. این کار مشکالت زیادی را هم همراه خود داشت. تعدادی از نفرات  ،نمودندمی

های درست و نادرست پزشکی، گرفتاری خانوادگی و های غیرعملیاتی، به بهانهانتقالی از یگان

ظیر ن ،بعضی نیز با توسل به فرماندهان خود و حساسیت و اهمیت شغلی و مشکالت انتقال

 و باالخره .نمودندانتقال خودداری می پذیرش تحویل و تحول انبارهای بزرگ مربوطه و غیره از

موافقت نیروی زمینی و تعیین نفر دیگر و یا مخالفت نیروی زمینی و پیگیری چندماهه از 

 انجامید.انتقال از یگان عملیاتی می ،باالدستی، تا فرد متقاضی

آن بود که دو طرف انتقال باید ازنظر  ،وانتقالنقل هایطرحنکته مهم و کلیدی در این 

 د.بودندرجه و رسته یکسان می

 66تا  69تا حدودی ممکن بود، زیرا در مراکز آموزشی  اعمال این شرط برای رسته پیاده

 هاگانیرسته پیاده به این  ه پیاده وجود داشت، فرد منتقله دررست ،نزاجا و چند یگان دیگر

و  تی نداشتندغیرعملیاهای های توپخانه و زرهی، همتا در یگانیافت. اما رستهاختصاص می

 شد.محدودی در مرکز توپخانه و مرکز زرهی یافت میفقط تعداد 

و  زرهی در این دو رسته که دارتعداد زیادی افسر و درجهنتیجه این محدودیت سبب شد، 

خانوادگی  مشکالت ی وداشتیم و باآنکه تقاضای انتقال داشتند و هرکدام دارای گرفتار توپخانه

زیادی هم بودند، نزاجا نتوانست نسبت به انتقال و جایگزین این نفرات اقدام کند. تعدادی از 

باالخره تا پایان جنگ دوام آوردند و تعدادی هم تا پایان جنگ باالخره مجروح،  ،این نفرات

راد عملیاتی افجانباز، مفقود، اسیر، شهید و حتی فرار از خدمت شدند. از طرفی ضعف تجربه 

 کرد.های غیرعملیاتی، یکی دیگر از مشکالتی بود که گرفتاری ایجاد میمنتقله از یگان
 «962ص جنگیدیم، کتاب چگونه میمراجعه شود به» 

نهاجا و  هایهای نزاجا بوده و در مورد رستهاطالعات نگارنده این کتاب درباره رسته

جا های نهاستهبه تعاریف مذکور در نزاجا، برای ر توجه  با در زمان جنگ اطالعاتی ندارد. ،نداجا

 یابی نمود.توان تعریف مشابه و اشکالو نداجا نیز می
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 در ارتش: ایمشکالت و معایب تک رسته

سال  96برای کلیه نفرات پایور در مدت  ایبه جهت محدودیت تک رسته ترمشکل مهمـ 7

حنه ص قادر نبود که در ،خدمت، آن بود که فرمانده نیرو، فرمانده لشکر، فرمانده تیپ مستقل

 
َ

فات داران تلافسران و درجه یدید، نسبت به جایگزینعملیات آفندی و پدافندی و درگیری ش

های غیر رزمی که دارای رسته ههای تابعران سایر یگاندابا استفاده از افسران و درجه ،رزمی

ازی سهای سرنوشتهستند و یا در رسته رزمی موردنظر نیستند اقدام نماید. در این حالت، زمان

یاز به فرمانده گروهان، فرمانده ن ،آمد که گردان پیاده یا زرهیهای درگیر پیش میبرای یگان

انداز ضدتانک دار موشکگردان و یا درجه 1و9و2و9ارکان  سته، فرمانده گردان، رئیس یکی ازد

های انداز و غیره و حتی فرمانده یا معاون گردان داشت، و از طرفی در گرداندار خمپارهو یا درجه

ک یبه تعداد نزد اما در رسته دیگر، ،دارهمین درجات موردنیاز افسر و درجه مشابهدیگر آن لشکر 

و جایگزین نمودن در گردان پیاده  هایگانامکان برداشت از آن ود بود. به صد درصد سازمانی موج

 درصد رسیده26ساز به پائین تر از یا زرهی که موجودی پایور آن در لحظات درگیری و سرنوشت

و  دبودنای تک رسته ،مانند بقیه هایگانداران سایر ، وجود نداشت. زیرا آن افسران و درجهبود

 یا زرهی را نداشت. رسته آنان سازگاری خدمت در رسته پیاده

باشد که چطور در ارتش وارد است، آن می ایشکال مهم دیگری که بر روش تک رستهاِ  ـ 2

بر  ،سال جنگ درصحنه نبرد 6هزار نفر نیروی پایور دارد، فشار  266تا  926ارتشی که بیش از 

با بقیه  آنان باشد که امکان تعویضای ، زرهی و توپخانه به گونههزار نفر در رسته پیاده 96حدود 

کشید، سال هم طول می 6هزار نفر وجود نداشته باشد. یعنی اگر جنگ بیش از  926افراد باالی 

ناچار به ،های تلفات رزمیحالتمگر آنکه با یکی از  ،بازهم امکان تعویض این عده وجود نداشت

 از آمار صحنه نبرد خارج گردند.

رج ما، و خا وطنان غیرنظامیاین شرایط در حالتی است که ما شاهد بودیم، بسیاری از هم

برای تقویت میدان جنگ خودی وارد  صورت داوطلب و بسیجارتش و سپاه، به از نیروهای پایور

ها باقی ساز از فداکاری و زحمات خود بر نتایج عملیاتصحنه نبرد شده و اثرات سرنوشت

از تمام اقشار جامعه و گروه سنی و تحصیالتی و شغلی وجود داشتند  ،گذاردند. بسیجیان ذکور

 را نیز درراه خدا تقدیم نمودند. و بیشترین شهدا
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ای داشتند؟ چطور فقط با خواستن، توانستند در میدان جنگ با دشمن نان چه رستهآ

هزارنفری  926نتوانست آن نیروی پایور بیش از  ایبجنگند، اما ارتش به جهت تک رسته

 های غیر رزمی را وارد میدان رزم بکند و الاقل سختی جنگ را برای نیروهای پایوردر رسته

 تقسیم و متعادل کند.

مانند زمان صلح در مدت  ،ارتش، خدمت روزانه عادی اینکه تعداد زیادی از نیروهای پایور

ای هم در ارتش در اقلیت باشند که همچنان خدمت خود سال جنگ داشته باشند، اما عده 6

هم محدودیت نداشته باشد و تا پایان جنگ و یا پایان توان را در میدان رزم بگذرانند و مدت آن

نانکه از افراد چه توجیهی دارد؟ ما همچ ،رزمی فرد درصحنه نبرد، خدمت رزمی انجام دهند

برای کمک به برادران  ،و خارج از نیروهای سازمانی ارتش و سپاه انتظار داریم ذکور غیرنظامی

مراتب کنیم، بههم استقبال میوارد جبهه زمینی جنگ شوند و از آن ،وطن رزمنده خودهم

یش از و بلکه ب .سپاه داشته باشیمبیشتر از آن باید چنین انتظار را از همرزمان خود در ارتش و 

ناسب را م کارگیریبهکلمه داوطلب، برای افراد ارتش و سپاه، کلمه الزام را به کار بریم و شرایط 

هزارنفری نیروهای پایور در ارتش که در خارج از مناطق  926برای تمام آن جمعیت بیش از 

 کنند، فراهم نمائیم.عملیاتی زمینی خدمت می

ای دیگر هکه بیش از رسته و تلفات زیاد رسته پیاده ایهمین مشکل تک رسته به جهت ـ 6

های رزمی دیگر، در زمان جنگ ما شاهد بودیم که دانشجویان مراکز آموزشی بود، و بعد رسته

داری از همان ابتدا و پس از طی دوره اولیه عمومی، آموزان مراکز آموزشی درجهافسری و دانش

ی از ها. حتی بعضتهیافتند و تعداد کمی هم به سایر رسبیشتر به رسته پیاده اختصاص می

داری، دژبان و مشابه یا اختصاص داده ها نظیر دارائی، آجودانی، اردنانس، سررشتهرسته

نزاجا  ،هاشدند و یا بسیار کمتر از عدد موردنیاز سازمانی. این رویه سبب شد که در این رستهنمی

ناچار هب ،هااین رسته های ناشی از آن گردد. برای تأمین کسریآمدگرفتار کسری و پی ،شدتبه

رسته  درصد جانبازی و عدم امکان خدمت درواسطه های رزمی که بهداران رستهاز افسران و درجه

، اما شدشد. هرچند که تا حدودی مشکل کمبود برطرف میرزمی، با تغییر رسته استفاده می

 تر بود.سته بودند، ضعیفنسبت به آنانی که از ابتدا در این ر  ،کارآمدی و دانش شغلی این نفرات

 البته در این حالت، استثناء هم وجود داشت و کارامدی قوی هم مشاهده شد.
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تعریف نموده، ما شاهد هستیم که در  ایدر حالی که ارتش، نفرات خود را تک رستهـ  0

ای در مجموعه سپاه و روحانیت چنین تعریفی وجود ندارد و آنان در عمل به شکل همه رسته

 ،گیرند. اما ارتشتمام امور کشوری و لشکری وارد و در مناصب مدیریتی آن موضوع قرار می

ای و الاقل در بعضی از مشاغل رستههحتی در امور مربوطه به خود نیز، تعریف هم ،نفرات خود را

 شده ندارد.تعریف

طور به ،های خوددر جداول سازمانی یگان 66ما قبل از قانون ارتش و مصوبه سال 

ای تعریف نموده بودیم، اما محدود در ردیف جلوی بعضی از مشاغل سازمانی، همه رسته

ف و صد درصد مشاغل بعد از قانون یادشده، آن تعداد محدود نیز از جداول سازمانی حذ

 تعریف شدند. ایدر تک رسته

 

ای مشترک در رسته با اجرای طرح دورسته ایک رستهحل معایب تپیشنهاد و راه

 :پیاده

وان تهمه مشکالتی که در جنگ آن را تجربه کرد، آیا نمی سؤال این است که ارتش، این

؟ اشدبهای احتمالی بعدی نداشته که چنان مشکالتی در جنگ نمایددهی ترتیبی را سامان

طرف شده بر نگارنده این کتاب، پیشنهادی دارد که اگر آن به اجرا درآید، تمام اشکاالت اشاره

 خواهد گردید.

اده مشترک در پی ایای به دو رستهارتش از شکل یک رسته خالصه کالم آن است که افراد

و  موقعجائی مناسب و بهو جابه به شرح زیر تعریف گردند. در آن صورت مشکل جایگزینی

مدت در شرایط سخت مدت و کوتاهدر میان ،داری در میدان رزمتأمین نیازهای افسری و درجه

 ی میدان نبرد برطرف خواهد شد.درگیر

سال  6باشد، آن است که بیشترین تلفات ما در  علت آنکه یکی از دو رسته باید رسته پیاده

جنگ، از رسته پیاده بود. از طرفی ما در مصاف با دشمن و شرایط جغرافیایی کشور و توان نیروی 

های زرهی، به های پیاده در مقایسه با گردانگردان هزینه و کم وابستگِی انسانی ملی و کم

 شده است.درباره آن شرح داده نیز های پیاده زیادی احتیاج داریم که در فصل سومگردان
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 و نیروهای دیگر ارتش برای تمام نظامیان کادر نیروی زمینی رسته پیاده 

 013-011ص 3011: کتاب دفاع زمینی در ایرانمنبع

های مانوری پیاده و زرهی های آفندی و پدافندی گسترده، یگاندر زمان جنگ و عملیات

ی ممکن نیز در صورت هایگانبا این  گردند و از طرفی تداوم عملیاتبیشترین تلفات را متحمل می

ن وظیفه در چنیجایگزین گردد. امکان جایگزین نیروی  سرعتبهخواهد بود که تلفات یگان 

باشد، اما امکان جایگزین نیروی کادر در همان ساعات و روزهای حالتی تا حدود زیادی میسر می

 کارایی خود را از دست 
ً
درگیری داغ وجود ندارد. یگانی هم که دچار چنین وضعی گردد، تقریبا

 کلیدی و نقشداران کادر باوجود افسران و درجه ،دهد، زیرا هر گروهان و گردان مانوریمی

که افراد شاغل در مشاغل درصورتی .تواند فعال باشدمی ،فرماندهان، رؤسا و مسئوالن مختلف

 بیشترین کلیدی یگان، شهید، مجروح و اسیر شده باشند، دیگر از آن گروهان و گردان که

ری کدهند، انتظار اجرای عملیات نباید داشت. تیپ یا لشمجموعه آن را نیروی وظیفه تشکیل می

کنند، درمجموع توان عملیاتی خود را از آن چنین شکلی پیدا می هایگردانها و هانگروهم که 

جدید و تازه نفس یا باید تعویض نمود و یا در  هایرا با یگان هادر آن صورت آن .دهددست می

های مانوری از جهت نیروی انسانی صورت عدم امکان، به علت از بین رفتن آمادگی رزمی یگان

 ، شکست را متحمل شد.پایور

های مختلف تجربه شد و متأسفانه های دفاع مقدس در ردهاین وضع بارها در سال

های همان لشکر در سایر ن در حالی بود که سایر یگانای هم برای آن پیدا نشد و ایچاره

دارای پرسنل کادر به تعداد کافی بودند، اما به علت آنکه این نوع پرسنل دارای رسته  ،هارسته

 .3و یا زرهی نبودند، امکان اعزام آنها به یگان پیاده یا زرهی میسر نبود پیاده

وهای رسته زرهی در زمان جنگ وجود داشت، امکان مشکل دیگری هم که برای نیر 

از مناطق عملیاتی مستقر  های عقب که در شهرها و خارجانتقال و تعویض آنها با افراد یگان

بودند، وجود نداشت، زیرا غیر از مرکز زرهی، دیگر در هیچ یگان آموزشی، ستادی و لجستیکی 

                                                   
 و قبل از آزادسازی خرمشهر المقدسبیتحمزه را در زمان عملیات  29لشکرهای گردان پیاده در . نگارنده این کتاب، یکی از گروهان3

ریز، یک سرباز شده بود. زیرا، فرمانده گروهان و دسته با تلفات رزمی از میدان رزم دیدم که فرمانده گروهان آن در پشت خاک

عنوان توانست جای یک سروان پیاده را بهشده بودند. هرچند، آن سرباز را جوانی شجاع، مدیر و الیق دیدم، اما درهرحال نمیخارج

 د.فرمانده گروهان ُپر کن



 های هشت سال جنگ تحمیلی/ درس 66

 

کشید، این نوع پرسنل هم طول می امکان تعویض وجود نداشت. درنتیجه جنگ هرچند سال

 دادند.ادامه می ،باید همچنان به خدمت خود در جبهه

چنین مشکلی وجود نداشته های آینده( در جنگ)، 9166برای آنکه در نیروی زمینی 

بخصوص پیاده در گرما ، های رزمیداران کادر گردانافسران و درجه یباشد و امکان جایگزین

کلیه ماید نتوسط فرمانده لشکر و حتی تیپ میسر باشد، نگارنده پیشنهاد می ،گرم عملیات

برای  ،تا دوره عالی )و همچنین سایر نیروهای ارتش( داران کادر نیروی زمینیافسران و درجه

داران، دارای دو رسته باشند و بعد از دوره عالی و دوره درجه برایافسران و دوره سرپرستی 

ای گردند. پرسنل دو رسته، یکی از شود، یک رستهضوابطی که تعیین می برابرسرپرستی 

 پیاده بوده و ر  هایرسته
ً
های موردنیاز نیروی زمینی خواهد سته دوم آنها سایر رستهآنها حتما

برای ترفیع و انتصاب  اندموظفباید طی نمایند و هرکدام نیز  های هر دو رسته را همبود. آموزش

 بگذرانند. ذکر جزئیات آن از حوصله در مشاغل، بخشی از زمان خدمت خود را در رسته پیاده

 شود.خارج است و به همین مقدار اشاره اکتفا می از ظرفیت کتاب()

جاری باشد، مشکل جایگزین  ارتش(زمینی )که چنین اقدامی در نیروی درصورتی

پرسنل کادر،  اینوبهو همچنین تعویض  های مانوری و حفظ دور عملیاتپرسنل کادر یگان

 ای غیرنظامیبرطرف خواهد شد. دیگر وضعی را شاهد نخواهیم بود که در زمان جنگ عده

ر لباس د ارتش(کادر )داوطلبانه به جبهه بیایند و با دشمن بجنگند، اما عده زیادی از پرسنل 

 کارگیری و حضور آنها در جبهه نباشدبه نظامی به علت آنکه دارای رسته رزمی نیستند، امکان

 های درگیر نیز همچنان از کمبود نیرو در رنج و آسیب باشند.و یگان

 ،شتر از نیروی انسانی ارتشده در کتاب یادشده، برای استفاده کاملاضافه بر موارد اشاره

یی، هوا نیروهای پدافند اضافه بر نیروی زمینی، درباره نیروهای پایور ،ایاین طرح دو رسته

 نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش باید به اجرا درآید.

داران نیروی و درجه ندیم که تعدادی از افسران، همافراساله، شاهد بو 6در زمان جنگ 

ئه ای را اراهای خط مقدم نزاجا اعزام شدند و افتخارات و خدمات برجستههوایی، داوطلبانه به یگان

های های نامنظم شهید چمران و گرداندادند. حتی حضور داوطلبانه آنان را در نیروهای جنگ

نیز سراغ داریم. تاکنون کتابی مستقل در این باره انتشار نیافته است، اما  یجی سپاه پاسدارانبس

 شود.ها یافت میپراکنده از وجود چنین اقدام در کتاب
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 که را دو رسته ارتش در ابتدای خدمت، آموزش کلیه نیروهای پایور ،ایدر طرح دو رسته 

های خدمتی میان دوره مقدماتی و نمایند و در سالمیاست، طی  رسته پیاده ،دو از آن یکی

های جنگ، در سال نفراتدر زمان صلح و جنگ باید خدمت نمایند. این  ،در هر دو رسته ،عالی

 گردند.ه نیروی زمینی و خدمت در رسته پیاده و منطقه عملیاتی اعزام میای بطور نوبهبه

در ارتش معمول گردد، در زمان  مشترک در رسته پیاده ایکه طرح دو رستهدرصورتی

 هاگردانبودن این رخالی نخواهند ماند. با پُ  های پایورهای پیاده از نیرووقت گردانجنگ هیچ

 ،های قوی در برابر دشمناز نیروی پایور و وظیفه، همراه با تأمین سالح و مهمات الزم، گردان

توانیم انتظار خواهیم داشت و موفقیت بیشتر را هم می های آفندی و پدافندیدر عملیات

 با آن روش تک رسته
ً
ر توان انتظانمی ،در جنگ تحمیلی گذشته ایداشته باشیم. مسلما

تعداد  ،قدرهای آفندی و پدافندی طوالنی مدت داشت، مگر آنموفقیت را در تمام عملیات

 هادانگر های دشمن باشد که آن کسری نیروهای پایور را در های رزمی بیش از تعداد یگانیگان

 الشعاع قرار دهد.تحت

که شود، بلدوره مقدماتی دو رسته توجه داشته باشید که زمان آموزش دو برابر نمی در آموزش

های . زیرا بسیاری از درسشوددرصد مدت دوره یک رسته می 926تا  996دو رسته،  مدت دوره

 باید آموزش داده شوند.ها مشترک هستند و فقط درسدوره
ً
 های خاص هر رسته حتما

 درباره در مسئولیت مدیر پرسنلی نزاجا،  66نگارنده این کتاب در سال 
ً
این طرح را دقیقا

همراه با جداول دروس هر دوره محاسبه و به هیئت رئیسه نزاجا ارائه  ،های نیروی زمینیرسته

داد، اما با توجه به نظر موافق و مخالف در جلسه و نیز عدم وجود اراده و دستور جدی از رده 

همچنان در ارتش باقی بوده و  ایهای موجود در تک رستهتر، به نتیجه نرسید. ولی عیبباال

 باشد.باقی می

ان ایم و همچنساله با آن تجربه سنگین، تاکنون هم درس نگرفته 6در جنگ  ،بارهدراینما 

 هم آن مشکالت رابه آن راه غلط تجربه شده ادامه می
ً
 دقتتکرار خواهیم کرد دهیم و حتما

ً
 . لطفا

ممکن است بگیرند، آن است که تخصص در یک  ای. یک ایرادی هم که به طرح دو رستهشود

هر نفر فقط تا دوره عالی  براییابد. پاسخ آن است که خدمت در هر دو رسته رسته کاهش می

ره شود. فاصله دوره مقدماتی تا دورسته هر نفر تبدیل به یک رسته می ،است و بعد از دوره عالی
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که تخصص شکل  بگوییمتوانیم می چطورسال  6سال است. در این  6طور متوسط عالی به

آنکه در صورت وجود  ضمن گیرد و دیگر امکان افزایش و یا تکمیل آن وجود ندارد؟کامل می

الوه ، عهای آموزشی از جنس رسته پیادهی پیاده و یا گردانهاای در گرداننفرات پایور دو رسته

نجا تا آ هر فرد، گردددهد، سبب میها افزایش میبر آنکه توان گردان پیاده را از تمام تخصص

در مشاغلی که به جنس رسته دوم وی نزدیک است قرار گیرد  در گردان پیاده، که ممکن است

 و به این ترتیب به تجربه خود در هر دو رسته بیفزاید.

 شرایط و ضوابط آنهم در  ایاگر طرح دو رسته
ً
در مسیر تصویب قرار گیرد، حتما

فاع منافع ملی در د های کارشناسی معلوم و تعریف خواهد شد، به شکلی که مصالح وبررسی

از کشور محور خواهد بود و راه ضعیف نمودن و نادیده گرفتن مقررات تعریف شده در آن نیز 

طور های لشکری بسته خواهد شد. زیرا اگر اجرای آن بهبر روی کلیه افراد و کلیه دستگاه

ش فزایقانونی و عادالنه و حساب شده دیده نشود، در نهایت این طرح محکوم به شکست و ا

 به را نارضایتی و کاهش تمایل به خدمت در میدان رزم را در پی خواهد داشت و بد گذشته

 .نمودبدتر تبدیل خواهد 

ای، نگارنده این کتاب رسته هو یا هم ایو موضوع تک رسته درباره سپاه پاسداران

اطالعاتی ندارد و در منابع آشکار هم چیزی دیده نشده است. در هر حال اگر سپاه هم چنین 

باید به مشکالت و معایب آنکه ما، در زمان جنگ و در  ،دهی نمودهمانند ارتش سامان ،وضعی

 ارتش داشتیم توجه نموده و اقدام الزم نسبت به رفع آن اعمال نماید.

درباره کارمندان استخدامی در ارتش نیز باید  مشترک در رسته پیاده ایطرح دو رسته

ارگیری آنان کنافذ گردد. در ابتدای استخدام نیز باید به وی تفهیم و تعهد گرفته شود. شکل به

 نامه مربوطه باید تعریف نماید.در رسته پیاده را نیز آئین

ب س از تصویپ ،های آن در مورد افراد استخدامینامهاین طرح پس از تصویب و تهیه آئین

 رسد، میسر نباشد.پذیری آن به نظر میباید به اجرا درآید و در مورد افراد قبلی امکان

داران و های بعد از انقالب شاهد بوده که کارمندان، درجهنگارنده این کتاب در سال

 در یک شغل سپری  96افسرانی بودند که 
ً
سال خدمت خود را فقط در یک ساختمان و تقریبا

ای هطراز خدمتی وی بویژه در رستههمو باالخره بازنشست شدند. این درحالی بود که نموده 
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کشی از استانی ، اثاثخانواده جائی، جابهوانتقالنقلسال خدمت، چندبار  96در مدت  ،رزمی

به استان و شهر دیگر و گردش شغلی داشته است. آیا این وضع با قواعد علمی نظامی قابل 

 خیر.قبول توافق دارد
ً
 ؟ مسلما

در ابتدای این کتاب گفته شد که باید تمام امور خود را در مجموعه نیروهای مسلح با 

از قواعد علمی را کنار گذاشته و برای هر کدام،  نظامی منطبق نماییم و امور خارج قواعد علمی

ت که اس اجرا و یا تبدیل نماییم. موارد فوق نیز از موضوعاتی ،قواعد علمی قابل قبول تعریف

 و های علمی قابل قبول تبدیل و هر دو طرف معادله را تعریف درستباید هر کدام را به فرمول

 قابل اجرا و قابل قبول نماییم.

 

 

 های پرسنلیها، برآوردها و گزارش: پیشینه3مسئله 

 3131، چاپ دافوس، سال 3رکنکتاب آموزشی : تعاریف: منبع 

 استعداد و تهیه اخبارهای گزارش

 :هاوظایف و مسئولیت

س دریافت و پ هایگانخ و پ ر( را روزانه از روزانه )خالصه وضعیت پرسنلی  ،افسر پرسنل

ده ای که مسئولیت دارد به ر از بررسی و تکمیل و تهیه خالصه وضعیت پرسنلی مربوط به رده

 دارد.طور روزانه ارسال میباال به

دافوس، خالصه وضعیت پرسنلی روزانه را به شکل جدولی درج نموده و در  9رکنکتاب 

 الزم نموده است. راهنمایی ،های مذکور در جدولمورد چگونگی تکمیل آن و تعریف کلید واژه

آخرین اطالعات از یگان صادرکننده به صورت عددی درج  ،طور خالصه در این جدولبه

های زیرمجموعه در هر سطر افقی و است: نام یگان های چنینگردد و شامل کلید واژهمی

جلوی هر کدام اعداد مربوط به آن یگان و باالخره در پایان جدول جمع اعداد هر ستون و جمع 

اعداد استعداد سازمانی،  شامل: های عمودی. ستونکلی یگان صادرکننده خالصه وضعیت

ساعته  21ات اداری+ دریافتی در شهید، مجروح، گمشده، تلف :موجودی+ تلفات روزانه شامل

 گذشته+ توضیحات در صورت نیاز.
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 دسته تقسیم نموده است: 9تلفات را به  ،کتاب دافوس

 تلفات رزمی، تلفات غیر رزمی و تلفات اداری

دیدگان رزمی+ گمشدگان ان و آسیبی شامل: شهدای عملیات رزمی+ مجروحتلفات رزم

 رزمی+ اسیر شدگان.

 9کنر انواع این نوع درگذشتگان در کتاب رزمی )غیر  گذشتگانشامل: درتلفات غیر رزمی 

 دیدگان رزمی+ گمشدگان غیر رزمی+ بیماران.ان و آسیبدافوس شرح داده شده است( + مجروح

ای+ تلفات اداری شامل: منتقلین+ غائبین+ فراریان+ جابجائی پرسنل در اثر گردش دوره

 خدمت.شدگان از خارج

در این جدول، نفرات اعزام شده به مرخصی که در هر حال در موجودی آماده به رزم  توجه:

دیده نشد.  بارهدراینهم توضیحی  9رکنبرده نشده است. در کتاب یگان وجود ندارند نام

 ای است که باید مورد توجه اساتید قرار گیرد.نکته

 باشد.های به خدمت میها و بازگشتیجایگزینیها شامل: دریافتی

 دافوس در مورد برآورد تلفات نیز تعاریفی را ارائه داده است. 9رکنکتاب 

ر تلفات در اث ،بینیگیرد، در آن پیشدر رده لشکر و سپاه انجام می برآورد تلفات پرسنلی

 .گرددبیان می هایگاناین کسور در  تاکتیکی و انجام اقدامات الزم برای جایگزینی هایطرح

 برآورد تلفات باید پاسخگوی چنین مطالب باشد:

 در هر زمان موردنظر. هایگانبینی استعداد پرسنلی پیش ـ 9

 بینی تلفات احتمالی برای یک وضعیت مخصوص.ـ پیش 2

 .حولهمُ  مأموریتبینی شده بر حسب رسته، نوع یگان و بندی تلفات پیشـ تقسیم 9

 استفاده برآورد تلفات پرسنلی در رده لشکر چنین است:موارد

 تاکتیکی. هایطرحبینی تلفات پرسنلی در ـ پیش 9

 های قبلی در موقعی که رده باال اجازه داده باشد.ـ تهیه درخواست 2

 .گیردمیدر آینده که در اختیار لشکر قرار  ـ تهیه طرح تقسیم افراد جایگزینی 9
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ا نماید. تلفات برآورد شده ر برآورد تلفات را تهیه و نگهداری می ،طور مداومپرسنل به افسر

های پرسنلی حال و آینده، با پرسنلی که طبق برنامه و یا برابر بینی نیازمندیمنظور پیشبه

 کند.برآوردها دریافت خواهد کرد مقایسه می

مود، بینی نها را پیشتوان میزان تلفات این نوع جنگبه علت اینکه نمی همدر شرایط ش

های گذشته که در ، تنها اطالعات تجربی جنگتر خواهد بود. در آغاز عملیاتبرآورد مشکل

 گیرد.ها موجود است مورداستفاده قرار میسوابق و کتاب

ه و در ثبت نمود ،کندین زمینه کسب میافسر پرسنل با پیشرفت جنگ، تجاربی که در ا

 برد.برآوردهای بعدی خویش به کار می

اعتمادی در تواند مدرک قابلآید، نمیاگرچه جداول تجربی که از یک جنگ به دست می

عنوان راهنمای کاربرده شده است، بهها بههای آتی باشد. ولی اصولی که در تهیه آنجنگ

 شود.کار گرفته میخوب در تهیه جداول جدید به 

خیلی  ،و تلفات اداری در یک جنگ طوالنی یتلفات غیر رزم ،طورکلی باید انتظار داشتبه

 نسبت آن  باشدمیبیشتر از تلفات رز
ً
 و یا بیشتر خواهد بود. 9به  9و احتماال

شده است که اعداد ارائه به شرح زیر تعداد دیگری جداول ،دافوس 9رکندر کتاب آموزشی 

و یا اعداد فرضی  های گذشته کشورهای بیگانه، مربوط به جنگ جهانی دومموجود آن از کتاب

رای ای بسامانه ،های پیشرفته در حال جنگدهند که در بعضی ارتشاست. این جداول نشان می

هم مربوط به زمانی بود که کامپیوتر اند. آنتهها داشگیری از آنتهیه و محاسبه اعداد و نتیجه

 باوجود کامپیوترهای پیشرفته کنونی، سامانه
ً
تر و ریعتر، سهای کاملاختراع نشده بود. مسلما

 اند.برداری بیشتری را فراهم نمودهقابل بهره

 جدول تلفات روزانه لشکر برحسب درصد استعداد ـ7

 ردیف موردتوجه و محاسبه قرارگرفته است. از قبیل: 92ستون و  96در این جدول عواملی در 

و  نشینی، غیرفعال در تک طرفین، تعاقب، عقبشامل: آفند، پدافند ،نوع عملیات

 .عملیات تأخیری

های غیر سپاه، یگان شامل: لشکر در تماس، لشکر در احتیاط هایگان مأموریتشکل 

 لشکری سپاه.
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 اند.شدهدرصد تلفات رزمی، غیر رزمی مشخص ،هادر هرکدام از این حالت

آید محاسبات مربوط نوع لشکر مشخص نشده، اما به نظر می ،توجه: در کتاب آموزشی

این جدول منظور  درتوجهی هستند به لشکر پیاده است. تلفات اداری هم که اعداد قابل

 ست.نشده ا

 جدول نسبت تلفات رزمی برحسب رسته در رده لشکر ـ 2

ر ها دهای پیاده، زرهی، توپخانه، مهندسی، سایر رستهدر این جدول درصد تلفات رسته

 اند.شدههرکدام از لشکرهای پیاده، زرهی و هوابرد محاسبه و ارائه

 جدول تلفات پرسنلی ماهیانه ـ 6

کرهای مکانیزه، پیاده و زرهی رزمی ماهیانه در لش در این جدول درصد تلفات رزمی و غیر

 شده است.های غیر لشکری در ناحیه رزم ارائهدهو ع

 جدول تلفات پرسنلی لشکرهای پیاده در ماه ـ 0

درصد تلفات رزمی روزانه و ماهانه و  ،آفند و غیره در این جدول برحسب نوع عملیات

 ده است.شکشته، مجروح، گمشده و یا اسیر محاسبه و ارائه بندی تلفات رزمی برحسبتقسیم

 درصد کل تلفات رزمی ، برحسبجدول انواع تلفات رزمی ـ 8 

در هرکدام از  ،در این جدول درصد تلفات رزمی شامل: شهید، مجروح، گمشده یا اسیر

 شده است.های غیر لشکری ارائهانواع لشکرها و یگان

ر ناحیه تر دهای بزرگو یا یگان رده باالتر از لشکر(سپاه )در  تلفات رزمی برحسب رسته ـ 3

 رزم برحسب درصد کل تلفات رزمی

برده و درصد تلفات هرکدام را در جنگ جهانی ردیف نام 99ها را در این جدول تمام رسته

 طور جداگانه ارائه داده است.و جنگ کره به دوم

 جدول برآورد تلفات پرسنلی ویژه عملیات هوابرد ـ 1

و تلفات غیر رزمی و تلفات رزمی را در روز اول و روزهای  این جدول ترکیبی از نوع عملیات

 بعد ارائه داده است.

 رائب تلفات عملیات آبخاکیجدول ض ـ 5
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ترکیبی از نیروهای هجومی، نیروهای متعاقب، تلفات روزانه در دریا، در مرحله این جدول 

 پیاده شدن، مرحله سرپل، روز اول، روزهای بعد، تلفات رزمی، تلفات غیر رزمی را ارائه داده است.

 جدول برآورد تلفات پرسنلی عملیات آبخاکی ـ 9

مرحله یکم در دریا، پیاده شدن، مرحله نیروها در سرپل،  این جدول ترکیبی از عملیات

اعدادی را  ،ضریب درصد، استعداد لشکرهای تازش، ضریب درصد، روز_ ر و روز قبل و بعد آن

 ارائه داده است.

 

 3شرح و نکات مسئله 

مالحظه شد، کتاب آموزشی دافوس از تعدادی جدول  6طور که در تعاریف مسئله همان

که  ترین جدولیبرده و در مورد چگونگی تنظیم هرکدام نیز مطالبی را ارائه داده است. اصلینام

آمد، جدول خالصه وضعیت پرسنلی روزانه شده و در شرایط جنگ تحمیلی نیز به اجرا درمیارائه

گ در مجموعه ستادی نیروهای مسلح ما در جن ،گذاری شدهشماره 1تا  9بود. بقیه جداول که از 

که اگر چنین روشی برای تهیه این جدول به باشد. درصورتیمعمول نبود و اکنون نیز معمول نمی

را به  شکل علمی و قابل قبولی در نیروهای مسلح ما معمول بود، طراحان و فرماندهان جنگ

ه در کرد. البته توجه داشته باشید کتر به موفقیت هدایت میتر و نزدیکهای دقیقگیرییمتصم

جداول آماری دیگری معمول و  ،از رده گردان تا نیروها و باالخره تا رده ارتش ،هایگانارکان یکم 

مورد استفاده است که هرکدام در جای خود کاربرد خاصی دارند و در محاسبات و طراحی و 

 شوند.برداری واقع میمورد بهره ،های نیروی انسانیهای فعالیتگیریتصمیم

های ی روزانه، آمار سازمانی و موجودی، آمار سازمانی و موجودی رستهنظیر: آمار خدمت

های نیروی وظیفه، داران، آمار و اسامی مهارتای درجهافسران، آمار سازمانی و موجودی رسته

ی هاطولی و دورههای آموزشی در دوره آمار و اسامی ورزشکاران، آمار و اسامی نیروهای پایور

خارج از جداول معمول، برای  ،یگانی 9رکنحتی ممکن است افسر  آموزشی عرضی و غیره.

بر جداول  عالوه جداول و آمارهای ابتکاری، و خاصی را ،استفاده خدمتی و ستادی مربوطه

 معمول طراحی و مورد استفاده قرار دهد.

که در شرح  1تا  9اما سؤال بزرگ از نیروهای مسلح ما آن است که چرا جداول محاسباتی 

سال جنگ و مجموعه  6تر و فراتر از آنها در برده شده و حتی جداولی کاملنام 6تعاریف مسئله 
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دهی نشده است؟ چرا این نوع جداول فقط در کتاب آموزشی ارائه شده نیروهای مسلح سامان

کاری بوده که بیگانگان به نام مستشار به  ،باشد؟ این جداول کتابیمعمول نمی هایگانو در 

نه غربی داریم، چطور این نوع  ،ما یاد دادند. اما امروز که ادعای استقالل و ادعای نه شرقی

سازی نکردیم و حتی جداولی که نیازهای آماری کنونی نیروهای مسلح و جداول را بومی

طراحی نکرده و در امور  ،باشدمیا در زمان جنگ و صلح تأمین کند و بوهای مختلف آن ر رده

ایم؟ اگر ادعا داریم که به مستشار نظامی نیاز نداریم، پس چرا از خدمتی معمول ننموده

ایم؟ چه دستگاهی از مجموعه های نظامی خود در این مورد تاکنون تولیدی نداشتهاندیشه

تهیه نمودن، ارائه کردن  ،مسئول اندیشیدن ،رتش، سپاهنیروهای مسلح در رده ستاد کل، ا

مدیریت نیروی انسانی است؟ چه قسمتی مسئول اصالحات  موردنیازها و جداول ها، نمونهفرم

سال  6ها است؟ چرا در مورد این تعداد عظیم شهید، جانباز، رزمنده که در سازی روشو بهینه

نوع  ،، یگان، رستهزمان، مکان، عملیاتجنگ تحمیلی آمار داریم، کار تفکیک سازی بر حسب 

تواند می که وامل که اثرگذار بودند و شناخت درصد هر کدامحادثه، علت حادثه، و سایر ع

در حوادث  را و جانبازان خود ایم؟ مثاًل ما چند درصد شهدانکرده ،راهنمای کنونی ما باشد

ها سؤال دیگر. ما چرا در رانندگی از دست دادیم؟ در حوادث مین؟ در حوادث شیمیایی؟ و ده

ملزم به تکمیل دقیق آن  هایگانهای تعریف شده نداشتیم که نهزمان جنگ، جداول و نمو

بندی و های مصوبه و جمعما با استفاده از اطالعات آن جداول و نمونه در آن صورت، ؟باشند

های نظامی، گیریدر همان زمان و در ادامه تا حال و آینده برای طراحی و تصمیم ،هاتحلیل آن

 .توانستیم انجام دهیممیاستفاده علمی  کردیم وبرداری میرزمی بهره

 

 3و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

باالدست باید اقدام شود. نیاز است  سوی از هاز نوع موضوعاتی است ک ،راه حل این مسئله

عه، های تابدر رده ارتش و نیروهای تابعه، سپاه و نیروهای تابعه، ستاد کل، وزارت دفاع و مجموعه

ول آماری موجود اهای جدها، ضعفها، قوتنواقص، آسیب ؛اندیشمندان و کارشناسان سازمانی

مناسب و  سازینمونهن صلح را شناسائی و در زمان جنگ و نیز در زما موردنیازو غیرموجود، اما 

قابل قبول همگان را تهیه و ارائه دهند و باالخره در مسیر عادت وظایف سازمانی قرار گیرند. 
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های بیگانگان را داشته باشد و اضافه بر آن، جوابگوی های بومی که مزایای نمونهجداول و نمونه

 نگ ملی ما باشد.نیازهای نیروهای مسلح ایران و سازگاری با فره

ه تر از گذشتبسیار آسان ،های مربوطهتهیه این نوع جداول و آمار و نمونه ،در روزگار کنونی

از  ،افزاری و متخصصان برجسته این پدیدهافزاری و نرمهای سختها و قدرتاست. زیرا رایانه

 ،هاای جدی و پیگیر از باالدستآیند. فقط کافی است ارادهعهده این کارها، خیلی آسان برمی

 هایی وجود داشته باشد تا به سرانجام برسد.برای چنین خواسته

د ارائه را بای موردنیازشوند، بخشی از اطالعات هر کدام با تعریفی که می ،افزارهااین نوع نرم

ها ها و تصمیمهای الزم در میدان عمل رسیده و در طراحیها به جواباز آن دهند تا با استفاده

 .ه شوندبهره برد

های نزاجا و بلکه سایر نیروها نیز معمول بود که نفرات غائب را پس مثاًل یک روش در یگان

کردند. این از آمار موجودی یگان کسر می ،شداز چند روز که تبدیل به فرار از خدمت می

های گذشته چند نفر بودند و بعد مقایسه با یگان یک سالشد که مثاًل در ها معلوم نمییفرار

 مس ،افزارهای مناسب طراحی شوندهای الزم و کافی. اگر نرمگیریمشابه و باالخره نتیجه
ً
لما

، هایگانتری از های دقیقگیریتوان اندازهبه تمام این نیازها پاسخ خواهند داد و می

 هان، اثرات زمان، مکان و سایر عوامل مختلف و تأثیرگذار را ارائه داد.فرماند

درباره  تاکنون در هزاران کتاب کهعداد متنوع و دقیق داشتیم، ا ،سال جنگ 6ما اگر از 

 برداری شده بود وهای متفاوت و تخصصی بهرهدفاع مقدس منتشر شده، از این اعداد با نگاه

ها درج گردیده بود که برای حال و آینده های علمی و دقیقی در آنگیریها و نتیجهتحلیل

ر دتوانست بسیار مفید واقع شود. اما متأسفانه جای این اعداد دقیق و معتبر که به آنها می

بسیار نیاز داریم، در این هزاران کتاب منتشر شده خالی است.  ،های تخصصی و علمیبحث

سال جنگ و یا مقاطعی از آن به شکل توصیفی  6ها هر کدام با نگاهی خاص به در نتیجه، کتاب

 هر کدام در یک موضوع خاص، شرح اند و چون جنس حرفپرداخته
ً
ها توصیفی است، مسلما

اند و بدین ترتیب از اعتبار و دقت الزم که بتوان به هر کدام از آنها استناد دادهمتفاوت ارائه 

بار خود را هم باقی گذارده و نتیجه آن علمی و دقیق نمود برخوردار نیستند. این وضع آثار زیان

 سال جنگ داشته باشیم. 6 موضوعگیری دقیق و حتی تقریب از هر شده که نتوانیم اندازه
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 یریت پرسنلی مد: 1مسئله 

 9969دافوس ارتش، سال « رکن یکم»کتاب آموزشی  :منبعتعاریف:  

رسنلی پ مدیریت است. ، مدیریت پرسنلیهای ستادی رکن یکمیکی دیگر از مسئولیت

 طور انفرادی مؤثر است.هایی است که روی پرسنل بهشامل مدیریت امور و روش

 شود:در موارد زیر اعمال می اقدامات مدیریت پرسنلی

ب ـ زندانیان جنگی دشمن و غیرنظامیان  الف ـ پرسنل نظامی

 بازداشتی

 ث ـ ایمنی نظامیت ـ پرسنل غیر  پ ـ زندانیان جنگی آزادشده خودی

 

 :1شرح و نکات مسئله 

طور جداگانه در مسائل بعدی شرح به ،با توجه به آنکه بعضی از اقدامات مدیریت پرسنلی

گردد. الزم است این نکته گوئی است حذف میداده خواهد شد. شرح این مسئله چون کلی

وظایف ینی، هوائی و دریایی ارتش، در رده نیروهای زم ساله 6که در زمان جنگ بیان شود 

جودانی ، اداره آدر رده ستاد مشترک ارتش ،نام مدیریت کارگزینی بودمربوط به امور انفرادی، به

نام مدیریت پرسنلی و در ستاد نام داشت. و وظایف مربوط به امور جمعی نیروی انسانی به

نام شد. در رده لشکرها هم امور انفرادی نیروی انسانی بهمشترک ارتش، اداره یکم گفته می

 شده بود. سازماندهیآجودانی لشکر 

 

 :1مسئله  ها و پیشنهادهایحلراه

باشد، حذف گردیده است. اما این نکته الزم گوئی میاین مسئله چون کلی پیشنهادهای

های باال تا پائین ترین رده باید با آنچه های سازمانی در ردهاست بیان شود که عناوین مجموعه

 .شود، مطابقت داشته باشدداده می های نظامی آموزشکه در مدارس عالی و دانشگاه
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 (اسرای جنگیجنگی ): زندانیان 2مسئله 

 3131دافوس چاپ  کتاب رکن یکم منبع: 

 تخاصممشود که توسط طرفین ای گفته میاسیر جنگی( به رزمنده) جنگیزندانی تعاریف: 

 به علت جنگ دستگیر شده باشد.

 المللیو افراد داوطلب که دارای شرایط مذکور در آن قرارداد بین در قرارداد ژنو اعضای ارتش

 گردند.باشند، رزمنده محسوب می

 9991رسیده و در آذر ماه  به تصویب سازمان ملل 9111اوت  92قراردادهای چهارگانه ژنو در 

 نیز به تصویب ایران رسیده است.

 و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. ـ بهبود سرنوشت مجروحان 9قرارداد 

 غریقان نیروهای مسلح در دریا.و  بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران  ـ 2قرارداد

 ـ رفتار با زندانیان جنگی. 9قرارداد

 ـ حمایت افراد کشوری در زمان جنگ. 1قرارداد 

 معین نموده که متخاصم: حقوق و وظایفی را برای زندانیان جنگی و طرفین 9قرارداد شماره 

 باید رعایت نمایند. متخاصمطرفین 

دافوس، خالصه بعضی از موارد قرارداد را درج نموده که الزم است  کتاب رکن یکم

اندرکاران کشوری از آنها مطلع نظامیان، فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح و نیز سایر دست

 به اجرا 
ً
باشد درآورند. در این کتاب از درج آنها که چندین صفحه میو در زمان جنگ دقیقا

 گردد.خودداری می

ز طریق ا های زندانیان جنگی، غیرنظامیان بازداشتی در منطقه یگان راافسر پرسنل، فعالیت

لمللی، اهای نامطلوب بیننظمی و واکنشکند. به منظور جلوگیری از بیافسر دژبان نظارت می

حقوقی( از مطابقت اقدامات معموله با قضائی )ماس دائم با افسر افسر پرسنل ضمن ت

 نماید.ژنو و قوانین موجود اطمینان حاصل می قراردادهای

مسئولیت تخلیه، مراقبت، تحویل و تحول، رفتار  ،افسر ستاد تخصصی عنوانبهافسر دژبان 

 هایطرحنامبرده بازداشتی را بر عهده دارد.  غیرنظامیانمناسب و اداره امور زندانیان جنگی و 

 کند.الزم را تهیه و تقدیم افسر پرسنل می
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طرح استفاده از زندانیان  ،توضیح: افسر پرسنل با رعایت قراردادهای ژنو و قوانین موجود

 نماید.کارگری تهیه می امورجنگی و غیرنظامیان بازداشتی را در 

د، خواهد ش مالحظهمسئله به شرح ذیل که در شرح و نکات  همچنان :توضیح: نگارنده این کتاب

قادر  ،زیادتر از ظرفیت آن باشد افسر دژبان و یا یگان دژبان در صورتی که تعداد اسرای جنگی

ان ها و تونخواهد بود که این مسئولیت را به طور کامل انجام دهد. بلکه باید از سایر ظرفیت

سال جنگ چنین شد. الزم  6، همچنان که در گرددهای ارتش نیز بهره و مسئولیت سپاری یگان

 دافوس این توضیح را نیز اضافه نماید. است کتاب آموزشی رکن یکم

 

 :5نکات مسئله  شرح و
، با رسنگیفزی ، به قلم سرهنگ احمد نوروتحمیلی جنگ در داری خودی و دشمنکتاب اسیرداری، اسیر 

 نویسد:می ،9962، انتشارات ایران سبز، سال گذاری کمیسیون اداره اسرای جنگیسرمایه

انجام شد، تعداد اسرای  9969که در روزهای آغازین سال  المبینفتحتا پیش از عملیات 

مسئولیت نگهداری آنان به عهده دژبان ارتش کرد. از هفت هزار نفر تجاوز نمی عراقی

 طوربهشمار اسرای عراقی  ،جمهوری اسالمی ایران واگذار شده بود. پس از این تاریخ

 افزایش یافت. ایغیرمنتظره

. با شدگذاری امور نگهداری اسرا احساس لزوم تشکیالتی منسجم و مناسب برای سیاست

عنایت به شرایط جدید و لزوم اجرای دستورات اسالم در مورد چگونگی رفتار با اسرای بیگانه و 

های رهبر ین توجه به توصیهنیز لحاظ کردن کلیه موارد قانونی مندرج در کنوانسیون ژنو و همچن

آنان را رحمت اسالمی با اسرا که  ره( مبنی بر رفتار توأم با مالطفت وخمینی )کبیر انقالب، امام 

در تاریخ  دفاع شورای عالیدر مهمانان جمهوری اسالمی نامیدند، مسئوالن کشور 

 را به تصویب رساندند. ، ایجاد کمیسیون اداره اسرای جنگی99/9/9969

و مرکب از  نظران محمدعلی، حاج کمیسیون یاد شده به ریاست دبیر شورای عالی دفاع

ان شد. مرحوم نظر تشکیل  وزیرینخستهای ذیربط تحت نظر ها و سازماننمایندگان وزارتخانه

 مأموریتدر حین  69مسئولیت کمیسیون یادشده را بر عهده داشت و در سال  9969تا سال 

 نگهداری اسرا در سانحه رانندگی به شهادت رسید. اداره
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یعنی آخرین تبادل و  9962تا پایان سال  دهنده کمیسیون نگهداری اسرای جنگیاعضای تشکیل

 ی جنگی عبارت بودند از:آزادی اسرا

نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان عقیدتی 

سیاسی ارتش، سازمان حفاظت اطالعات ارتش، سازمان قضائی نیروهای مسلح، نمایندگان 

نگهداری اسرا در نیروهای ستاد مشترک، زمینی، هوائی و دریایی ارتش، نماینده سپاه 

 جمهوری اسالمی ایران. احمرهاللانقالب اسالمی و نماینده جمعیت  پاسداران

 عبارت بودند از: های مختلف کمیسیون اداره اسرای جنگیکمیته

اطالعات( ) تفکیککمیته فرهنگی، کمیته بهداشت و درمان، کمیته کار، کمیته تشخیص و 

 .بط عمومی و تبلیغاتو کمیته روا

در صفحاِت بعد از شرح یادشده، اقدامات انجام شده هر کدام از « اسیر داری»کتاب 

اندرکاران نگهداری اسرای ها را با اعداد و ارقام و باالخره مصاحبه با تعدادی از دستکمیته

 را ارائه داده است. جنگی

ی آزادگان(، کمیسیون دیگردربند )به منظور پیگیری کلیه مسائل مربوط به اسرای ایران 

و مفقودین ایرانی تشکیل شد که مسئولیت اداره این تحت عنوان کمیسیون حمایت از اسرا 

 «پایان نقل قول» واگذار شد. کمیسیون نیز به عهده ریاست کمیسیون اداره اسرای جنگی

ای که امور مختلف مربوط به اسرا را مدیریت کند بعد از که بیان شد، مجموعه طورهمان

گردید. در حالی که این مجموعه و یا این نوع  سازماندهیماه که از جنگ گذشته بود،  96

گردید. چنین تشکیالتی که ترکیبی از چند با آغاز جنگ فعال می زمانهمتشکیالت باید 

ارند، د بارهدراینو لشکری هستند و هر کدام وظایف و مسئولیت خاصی های کشوری دستگاه

عناصر الزم و کافی تعریف شده  ههای سازمانی مربوطدر مجموعه ،الزم است در زمان صلح

اضافه بر سایر وظایف جاری که در زمان صلح دارند، این وظیفه را نیز  ،آن عناصر .داشته باشند

روزرسانی نمایند. نسبت به افزایش دانش و اطالعات خود ری و بهداشته و سوابق الزم را نگهدا

 اگر طوربهدر این زمینه در ارتباط با وظایف تعریف شده سازمانی 
ً
 مستمر اقدام نمایند. مسلما

از  شود که بعدنتیجه آن می نداشته باشند،هایی در زمان صلح فعال و سابقه چنین مجموعه

 گردد.ای و یا کمیسیونی فعال مجموعه ماه از آغاز جنگ به ناچار چنین 96 گذشت
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المللی را رعایت ما درباره اسرای خودی مشکالت زیادی داشتیم. دشمن قوانین بین

ود. ب غیرانسانیو  رحمانهبینمود و شرایط اسرای خودی در دست دشمن بسیار اسفناک و نمی

و  هارحمیبیگواه بر این جنایات و  ،اندکه منتشر شده در عراق خاطرات اسرای ایرانی

 دشمن است. غیرانسانیرفتارهای 

های کشوری ما نظیر وزارت امور خارجه دستگاه ، اقداماتباید قبول کنیم که در آن روزگار

و غیره با تمام فعالیتی که داشتند، برای احقاق حقوق اسرای خودی کافی نبوده  احمرهاللو 

در صورتی که وارد جزئیات مشکالت آن زمان و اقدامات انجام شده نسبت به  بارهدرایناست. 

 حرف
ً
توان ارائه داد که از ظرفیت و توان ها و دالیل زیادی را میمشکالت موجود گردیم مسلما

 است. فقط به اشاره اکتفا شد.این کتاب خارج 

تعداد زیادی از  ،آن است که نگهداری اسرای دشمن ،نکته دیگری که باید توجه گردد

 و وظیفه ارتش ما را درگیر نمود، و این یعنی کاهش نیروی انسانی میدان رزم. نیروهای پایور

های آنها به منطقه عملیاتی اعزام شده های نزاجا که یگاننگهداری اسرا در بعضی پادگان 

ها، نام محل نگهداری گرفت. در کتابانجام می هایگانبودند توسط تعدادی از نفرات همان 

اید بقیه را ب ،شوداسرای دشمن دیده نشده است. اما آنچه که نگارنده به خاطر دارد نام برده می

 به منابع دیگر مراجعه و تکمیل نمود.

دگان حشمتیه، بخشی از پادگان میدان حر، کهریزک، پرندک، تقاطع بزرگراه در تهران: پا

 لشکرکحقانی، همت و 

 در شهرستانها: قوچان، مشهد، رینه، سمنان، اراک، گرگان، بجنورد، منجیل و غیره

گذاری هیئت ، با سرمایهپورعباس تقیانستاد  1به قلم سرتیپ « های نورسایه»کتاب 

 نویسد:می 3131انتشارات ایران سبز، سال  ،«صیادشیرازیشهید سپهبد علی »جنگ معارف 

استان  99در  ،اردوگاه 96هزار نفر بوده است که در  66آمار اسرا و پناهندگان عراقی نزدیک به 

 شدند.هداری میشهرستان نگ 22و 

هزار نفر از اسیران عراقی تقاضای پناهندگی از جمهوری اسالمی ایران  26ای حدود عده

 هزار نفر آنان پذیرفته شدند. 96داشتند که حدود 
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نفر و تاریخ مراجعت آخرین  6( به تعداد 99/6/21اسیرگیری )با توجه به تاریخ اولین روز 

سال نگهداری اسیران  29حدود  92/92/62نفر در تاریخ  21به تعداد  آنان به کشور عراق

 است. انجامیدهعراقی در ایران به طول 

 را به شرح زیر ارائه داده است. اسرای ایرانی و تاریخ آزادی آمار های نورکتاب سایه

 نفر 161 مرحله 91 26/96/66تا  26/9/66از تاریخ 

 نفر 96292 مرحله 21 21/6/61تا  26/2/61از تاریخ 

 نفر 691 مرحله 96 26/92/69تا  99/6/61از تاریخ 

 

 نفر 91916 مرحله 62 جمع 

المللی صلیب سرخ در مرزهای خسروی، های کمیته بینتعداد یاد شده برابر صورت جلسه

 «ل قولپایان نق» .اندمهرآباد و فرودگاه آنکارا تحویل مقامات جمهوری اسالمی گردیده فرودگاه منذریه،

خوانندگان این کتاب در اینجا کمی تأمل و درنگ کنند و تصور نمایند که چه فشاری به 

اند و نیز خانواده محترم هایی که همرزمانشان اسیر دشمن شدهکشور، به میدان رزم و یگان

ران از اسیاین عزیزان وارد بوده است. اضافه بر فشار جسمی و روحی و شرایطی که بر هر کدام 

 گردید.دشمن اعمال می خودی دربند

 

 :5راه حل و پیشنهادهای مسئله 

گردد درباره امور اسرای خودی و بینی میهای کشوری و لشکری که پیشـ کلیه دستگاه 9

زمانی در تشکیالت سا ،باشددشمن مسئولیت دارند و یا در مدیریت این موضوع نیاز به آنان می

خود در جای مناسب عناصر الزم و کافی را در این مورد مشخص و وظایف آنان را نیز تعریف 

 دهند. نموده و آموزش

های در هر کدام از دستگاه ،های آموزشی کوتاه مدت درباره زندانیان جنگیـ دوره 2

 و به اجرا درآورند. شدهی مربوطه طراحکشوری و لشکری در ارتباط با وظایف 

 هبار دراینها، بینی شده در سازماناین عناصر پیش ،در زمان صلح آنکهـ با توجه به  9

کنند، الزم است، وظایف مربوط به اسرا، اضافه بر کارشان کمتر و تمام وقت خدمتی را پر نمی

 سایر وظایف جاری هر کدام از عناصر، تعریف و ابالغ گردد.
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المللی و های الزم درباره قوانین بینباید کلیه آموزش، مربوط به امور اسراعناصر  ـ 1

 کشوری را در مورد اسرا دیده باشند و سوابق الزم را نیز نگهداری و به حالت روز رسانند.

ـ مجموعه مورد نظر اگر نیاز به تصویب قانون است، الیحه و یا طرح آن تهیه و به تصویب  2

برسد. اگر هم قوانین موجود و مصوبات قبلی در زمان جنگ کافی بوده مجلس شورای اسالمی 

 باشند، برابر آن فعال گردند.و به قوت خود باقی می

صورت کمیسیون و یا مشترک تعداد  به در زمان صلح و جنگ، ـ فعال بودن این مجموعه 6

 نوبت آن در هفته، ماه، فصل، سال معین گردد.

که بر تمام اعضای مجموعه ترکیبی مورد بحث اشراف  باالدستی گیریابزار نظارتی و پیـ  6

 نامه آن ملحوظ گردد.در مصوبات و یا آئین ،داشته باشد

های لشکری که محور اصلی موضوع هستند، نیز برای این موضوعات، ـ در دستگاه 6

ها هابینی و طراحی گردد. در این دستگهای باال پیشتشکیالتی با توجه به مالحظات ردیف

 و یا چیننقطهنمودار سازمانی هر کدام از عناصر را به صورت  ،توان برای زمان صلحمی

 صورت خط ُپر ترسیم نمود. جنگ بهترسیم نمود و در زمان  چینخط

وظایف جاری خواهد بود  سایردر ترکیب با  ،در هر حال در زمان صلح وظایف این موضوع

 و عناصر مربوطه وقت خدمتی ُپر باید داشته باشند.

ارتباط این مجموعه لشکری با مجموعه ترکیبی کشوری و لشکری را مصوبات و یا 

 های مربوطه باید مشخص نمایند.نامهآئین

های باالدستی که اشراف بر تمام ـ اینکه مجموعه مورد نظر زیر نظر کدام دستگاه 1

وابق با استفاده از تجربیات و سها دارد قرار گیرد، بحثی است که به کارشناسان مربوطه تگاهدس

فعالیت مجموعه و دستور باالترین مقام کشوری فعال پس از ابالغ آغاز طراحی  ،سال جنگ 6

 شود.گردد، واگذار میمی

 بسیاری از  ،داشتن مجموعه مورد نظر درباره اسرای جنگیـ در صورت فعال نگه 96
ً
مسلما

سال جنگ داشتیم، دیگر نخواهیم داشت و یا کمتر خواهد بود. یادمان  6مشکالتی که در 

ادث ها و حوشد، در زمان بحرانخالی ماندن بسیاری از کارهای گذشته که الزم بود ُپر می ،باشد

 است. بارفاجعهملی 
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و در  توان گفت ستاد کل نیروهای مسلحمی اندازی مجموعه مورد بحث،ـ برای راه 99

اندازی این مجموعه را دارند. الزم داخل آن نیز معاونت نیروی انسانی ستاد کل، صالحیت راه

های گیری نمایند تا تبدیل به وظایف و فعالیت امور جاری دستگاهاست این موضوع را آنقدر پی

تواند چنین درخواستی برای اندرکار گردد. ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز میدست

اندازی به اندازی مجموعه مربوط به اسرای خودی و دشمن را از ستاد کل نماید و تا راهراه

 گیری نماید.ها پیصورت وظایف سازمانی و جاری دستگاه

وظایف  ؛دافوس در بخش هفتم فصل سوم مربوط به مدیریت پرسنلی ـ کتاب رکن یکم 92

عقیدتی  سازمانوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و آجودانی اجا، بازرسی اجا، ادارات یکم، د

 سیاسی اجا، دژبانی کل اجا را شرح داده است.

ای ه، کشته شدگان دشمن، مبادله زندانیان جنگی، زخمیوظایف در مورد: اسرای جنگی

پناهندگان نظامی دشمن و پناهندگان دشمن، اجساد دشمن، شهدای خودی، امور مربوط به 

 خودی به دشمن.

وان تگردد، وظایف یادشده آنقدر زیاد و تخصصی هستند که نمیهمانطور که مالحظه می

های مربوط به هر نامهها، تهیه آئین، تهیه دستورالعمل: آشنایی، آموزشاقدامات مربوط به

 تریمهمهای یاد شده درگیر کارهای بیشتر و این دستگاه کدام را به زمان جنگ، که هر کدام از

ه گذاشت و ب کنارهستند، سپرد، و زمان صلح را برای تهیه و اقدامات الزم از دست داد و آنها را 

 زمان جنگ موکول نمود.

  دافوس، کتاب رکن یکم
ً
تاد سرده باالتر آن، که وظایف مربوط به اجا را شرح داده، مسلما

ها و ادارات خود با نگاه کلی و باشد، شبیه وظایف مذکور را در معاونتمی کل نیروهای مسلح

 کشوری دارد و تعریف خواهد نمود. هایجانبه در نیروهای مسلح و دستگاههمه
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 نیروی انسانی( غیرنظامیپرسنل ): 9مسئله  

، تعاریفی را مربوط به مدیریت پرسنلی 0دافوس در بخش  کتاب رکن یکم :موضوعتعاریف 

 شود:در مورد پرسنل غیر نظامی ارائه داده است که به نکاتی از آنها اشاره می

شامل: تعیین مقررات برای استخدام، آزمایش، تائید شایستگی،  امور پرسنل غیرنظامی

 باشد.بندی پرسنل، ترفیع و اخراج آنان میپاداش، تنبیه، روابط کارمندان، شرایط استخدام، طبقه

های پرسنلی جاری با خط مششود که مقررات تنظیم شده افسر پرسنل مطمئن می

 مطابقت دارند.

 های صادره از قرارگاه باالتر.جاری عملیاتی برای اجرای خط مشها و روش تهیه دستورالعمل

اد کننده و ستروابط ستادی افسر پرسنل با سایر افسران ستاد هماهنگ ،در کتاب یادشده

، دوم ، رکنتخصصی در مورد پرسنل غیر نظامی تعریف شده است. وظایف ستادی: رکن یکم

 ، افسر آجودانی و افسر دارائی.، رکن پنجم، رکن چهارمرکن سوم

 

 :9شرح و نکات مسئله 

 کلیه نیازهای نیرویانقالب اسالمی،  ساله شاهد بودیم که در سپاه پاسداران 6ما در جنگ 

 گردید. اما در ارتش و در کلیهتأمین می ،داوطلب تعریف شده بود به نام بسیج که غیر نظامی

لی ک طوربهشد. به ندرت دیده می ،نیروهای آن، جذب، پذیرش و بکارگیری نیروی غیرنظامی

ود. اقدام تعریف نشده ب اینمناسب هم برای  سازوکاریآنچه که نگارنده این کتاب به خاطر دارد، 

یر نظامی و غ در همان مسیر استخدام نیروهای پایور خود را فقطرتش نیازمندی نیروی انسانی ا

نمود. عالوه بر آن نیازمندی خود را از نیروی وظیفه نیز آن را داشت فراهم می سازوکارنظامی که 

سال  6نمود. همین نقص سبب شده بود که کلیه نیروهای ارتش، بویژه نزاجا در تمام تأمین می

جنگ از کمبود نیرو، چه در مناطق عملیاتی و چه در مناطق غیر عملیاتی و پشتیبانی از مناطق 

 ام امور جاری رنج برده و شکایت داشته باشند.عملیاتی و انج

 اگر 
ً
روز مزد، موقت و  طوربهمناسبی برای جذب نیروی انسانی غیر نظامی  سازوکارمسلما

ش و غیره تعریف شده بود، بخقراردادی با توجه به نیازهای پادگانی، خدماتی، کارگری، نگهبانی 

اطق من هاییگانطق غیر عملیاتی بودند، به زیادی از نیروی انسانی وظیفه که درگیر امور منا



 11/  یرنظامی( غیانسان یروی: پرسنل )ن1مسئله 

 

تند توانسشدند و بدین صورت توان نیروی انسانی جبهه خودی را میعملیاتی اختصاص داده می

 افزایش دهند.

غیر عملیاتی از نیروی وظیفه در تمام برسیم که در مناطق  جاییبه  بایدما در شرایط جنگ، 

کنیم که امکان خدمت آنان در مناطق عملیاتی به سبب نیروهای مسلح فقط از کسانی استفاده 

 نباشد. ،پزشکی، تک فرزند و یا سایر مواردی که قانون معلوم نموده

باالخره وقتی ما در زمان جنگ برای هر گلوله، سالح و خودرو سنگین و نیمه سنگین و 

باید  ،زم و کافی نیزبرای نیاز و افزایش توان نیروی انسانی ال کنیم، می فراوانهای خرج ،غیره

 .نماییمهای الزم را مصرف هزینه

 

 :9و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

های نیروهای مسلح، نیازهای نیروهای انسانی در زمان ـ نیاز است در کلیه مجموعه 9

غیر نظامی موقت به صورت روز مزد، کوتاه مدت، توان از نیروی انسانی جنگ را که می

قراردادی استفاده نمود، شناسائی گردد. این اقدام برای کاهش نیروی انسانی پایور و وظیفه 

به صورت  در زمان جنگ در مجموعه مورد نظر خواهد بود. الزم است این نیازمندی موردنیاز

 تصویب برسد. همراه با نوع شغل و خدمت درخواستی مشخص و به ،عددی

ها و چگونگی پذیرش و حق و حقوق اقدامات ستادی الزم برای تهیه مقررات، دستورالعمل

 ایبر ستادی  یافراد جذب شده و شرح وظایف هر کدام از عوامل ستادها و تعیین مسئول اصل

 های نیروهای مسلح معین و ابالغ و نظارت گردد.اجرا و هماهنگی در کلیه مجموعه

مورد بحث را از نیروهای مسلح خواستار و  سازوکاردر زمان صلح،  وهای مسلحستاد کل نیر 

د در گیری نماید. رده باال بایبه نیروهای مسلح ابالغ و پیبینانه و الزم های واقعپس از بررسی

هش منجر به کا ،غیرنظامیاننظر داشته باشد، که نتیجه بررسی و طرح به کارگیری موقت 

های نیروهای مسلح در مناطق غیر عملیاتی مجموعه موردنیازنیروی انسانی وظیفه و پایور 

 
ً
های نیروهای مسلح کشور شامل: ارتش، سپاه، ناجا، وزارت مجموعه هایطرحگردد. مسلما

ن زماو شرایط  مأموریتدفاع و غیره باهم متفاوت خواهد بود و هر مجموعه با در نظر گرفتن 

 جنگ، طرح خود را تعریف و پیشنهاد نموده و به تصویب خواهد رساند.
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توانند به زمان جنگ را می دربعضی از امور جاری خود  ،های نیروهای مسلحـ مجموعه 2

های پیمانکاری محول نمایند و به این ترتیب از مسئولیت بخش زیادی از نیروی انسانی شرکت

به نفع جبهه  ،ی خود را به نیروی انسانی وظیفه و پایورخود رها گردند. از طرفی نیازمند

 آورد.توان به اجرا در نیروهای خودی کاهش دهند. این کار را در زمان صلح هم می

 

 

 نیروهای مسلح کارگیری بازنشستگان: به71مسئله 
 تعاریف موضوع:

سال خدمت با  96نیروهای مسلح، شامل افراد پایوری هستند که بعد از حدود  بازنشستگان

نمودند بازنشست شده و از کم و بیش آن، برابر قانون، و در آخرین درجه و شغل که خدمت می

 گردند.مند میمزایای این دوره بهره

 
ً
سالگی یا کمی  26سالگی استخدام شده باشند، در سن  26تا  96اگر این افراد در سن  معموال

 شوند.بیشتر از آن بازنشست می

 ،داننمودههای آموزشی که طی اشخاص بازنشسته با توجه به مسیر و مشاغل خدمتی و دوره

، ، مدیریتی، ستادی، فنی و تعمیراتیهای با ارزش فرماندهیکدام برابر سابقه خدمتی از تجربه هر

 های موجود در ارتش( برخوردارند.رستهشامل یکی از ای )رسته

 

 :71شرح و نکات مسئله 

در قسمت جایگزینی  ،: جایگزینی2در مسئله شماره  کارگیری بازنشستگاندرباره به

 گردد.مطالبی ارائه شده که در این قسمت با توضیح بیشتری ارائه می نیروهای پایور

در همان رسته و شغل ساله دارد با فرد جوان دیگری  96به یقین، فردی که سابقه خدمت 

از دانش، تجربه و پختگی بیشتری برخوردار است. نظام مدیریتی  ،که سابقه خدمت کمتر دارد

ای است که با خروج افرادی که به مرحله گونهبه های دولتینیروی انسانی در مجموعه

بب رشد باز شده و س ترپایینبرای شاغلین مشاغل محل شغلی باالتر،  ،رسندبازنشستگی می

 گردد.میآنان 
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به نیروهای جوان که بیشترین بهره خدمتی را دارند،  ،ما در زمان جنگ و در مناطق عملیاتی

مواجه با تلفات رزمی، غیر رزمی و اداری  ،های عملیاتی، هر روز و در هر عملیاتنیاز داریم. یگان

دام نمود تا اق هایگاننسبت به جایگزین تلفات پیوسته  طوربهگردند که باید قابل توجهی می

 سازمانی باشد. مأموریتوان رزمی خود را از دست ندهد و قادر به اجرای یگان مورد نظر ت

َبر و هیچ وقت های عملیاتی، کاری است زماندر یگان جایگزین و تأمین نیروهای پایور

و درگیری با دشمن، به جایگزین نیروهای پایور اقدام  موردنیازتوان به سرعت و در زمان نمی

یگان درگیر با دشمن در منطقه  کاراییشدت توان و گردد، بهنمود. همین کاهش سبب می

 خواست هیچ یک از نیروها 
ً
 اندرکارانو دستعملیاتی به نفع دشمن کاهش یابد که مسلما

ب و به انتخا ،اضافه بر آن تدابیر جاریالعاده و نیروهای خودی نیست، مگر آنکه تدابیری فوق

 اجرا درآید.

 

 :71مسئله ها و پیشنهادهای حلراه

غیر  هایدر کلیه یگان ،داوطلب ـ در زمان جنگ، تا حداکثر ممکنه با دعوت از بازنشستگان 9

استفاده خدمتی به عمل آید. در مناطق غیر عملیاتی  ،عملیاتی و ستادها، به جای نیروهای شاغل

های عملیاتی اعزام و در شغل تا حداکثر ممکنه به یگان ،عملیاتیغیر نیروهای شاغل در مناطق 

 های عملیاتی را افزایش دهند.مناسب به کار گمارده شوند و به این ترتیب موجودی و توان یگان

به علت نوع شغل  آن نیروهای شاغل که امکان اعزام تمام وقت و پیوسته آنان ـ 2

های عملیاتی ماه در هر سال به یگان 9باشد، ترتیبی داده شود که حداقل پذیر نمیامکان

 .گرددمأمور و خدمت نمایند. این موضوع شامل کارمندان استخدامی نیروهای مسلح نیز می

د برسدر زمان صلح تهیه و به تصویب  ،الزم درباره موضوع یادشده هایطرحو  سازوکارـ  9

 و بالفاصله در آستانه زمان جنگ به اجرا درآید. تا پایان جنگ نیز ادامه یابد.

کارکنان استخدامی نیروهای مسلح با محوریت رسته  ایـ در صورت اجرای طرح دو رسته 1

در تقویت و  ،نیز 96شرح داده شد، موضوع این مسئله  2که در قسمت نکات مسئله  پیاده

 ای نیز خواهد شد.پشتیبانی آن طرح دو رسته
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 : ایمنی77مسئله 

 دافوس کتاب رکن یکم :منبع :تعاریف

را  های الزمو خط مشیو رویدادها را نظارت کرده افسر پرسنل برنامه پیشگیری از سوانح 

نماید. اطالعات و اخبار مربوط به نوع، تکرار و علل حادثه را نگهداری نموده و توصیه می

 کند.اقدامات اصالحی را پیشنهاد می

شود پرسنل را از دچار شدن به سوانحی که در مقرراتی است که سبب می خط مش ایمنی

 دارد.مصون نگهآید، و ارتکابات اشتباهات فردی پیش می اثر ناآشنائی، عدم آموزش

 

 :77شرح و نکات مسئله 

بخشی از تلفات ما مربوط به حوادثی خارج از درگیری با دشمن بوده  ،ـ در زمان جنگ 9 

است. چه خوب بود که ما آماری داشتیم و درصد هر کدام از حوادث که خارج از درگیری با 

دانستیم. اما افسوس که چنین آماری در دسترس بت به کل تلفات جنگ میدشمن بوده، نس

در سوابق وی مشخص ، چون علت شهادت هر شهید نیست. هر چند که در رابطه با آمار شهدا

ها را استخراج و ارائه داد. اما توان آناست و حتی علت جانبازی رزمندگان نیز معلوم است، می

هائی که چنین آمار و اطالعات را در اختیار دارند انجام دستگاهتاکنون چنین کاری توسط 

 نگرفته و یا منتشر نشده است.

از طرفی جداول و آمار مورد نظر که در آن اطالعات کلیدی الزم درج شده باشد، توسط 

های های مربوطه منتشر نشده است تا کارشناسان با استفاده از آنها بتوانند تحلیلدستگاه

های کشورهای در حال و نتایج قابل استفاده استخراج و ارائه دهند. این هم از ضعفآماری 

گردیم و تا وقتی هم که از تمام موضوعات، عه نیافته است که ما هم شامل آن میتوسعه و یا توس

گرفتار چنین ضعف و  ،اطالعات و آمار دقیق نداشته باشیم و در دسترس همگان قرار ندهیم

 شاخصه توسعه نیافتگی خواهیم بود.

به یاد دارد، بخشی از تلفات ما در زمان جنگ که خارج از  آنچه که نگارنده این کتاب ـ 2

تلفات وارده از دشمن بوده است، عبارت بودند از: شهادت و جانبازی در اثر حوادث رانندگی 

به مناطق عملیاتی/ تلفات به سبب عیب در مناطق عملیاتی و یا رانندگی در رفت و برگشت 
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راننده خودرو/ تلفات به سبب بازی با  آموزشخودرو/ تلفات به سبب بی احتیاطی و یا ضعف 

های عمل جائی گلولهپاک کنی/ تلفات به سبب دستکاری و یا جابه هسالح و یا در زمان اسلح

جائی مهمات و مواد و آموزشی الزم در جابه نکرده/ بی احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی

های عمل نکرده و یا خنثی شده خودی و یا دشمن/ جائی مینبهمنفجره/ دستکاری و یا جا

باریک و پرخطر/ تلفات به سبب درگیری لفظی و فیزیکی های تلفات خودروئی به سبب جاده

طرفین و عدم مدیریت و یا رسیدگی مناسب در جدائی طرفین و یا کاهش و یا از بین بردن علت 

دیگران که منجر به کینه و انتقام گردیده است/ درگیری طرفین و احتمال درگیری مشابه در 

های غرق شدن در رودخانه/ برق گرفتگی/ سوختگی/ سرمازدگی/ گرمازدگی/ مسمومیت

ناشی از غذاهای فاسد در بین راه/ فریب رزمنده توسط شخص یا اشخاص ناباب/ سهولت ورود 

دی در یگان/ دگرزنی/ جنسی فرد یا افرامعتاد و عوامل اعتیاد ساز به یگان/ وجود فساد 

های آموزشی/ فروریختن سقف ها و نیز در تیراندازیخودزنی/ خودکشی/ حوادث در آموزش

سنگر استراحت افراد در اثر برف، باران، گلوله دشمن و غیره / عدم رعایت نکات بهداشتی و 

انی سکه سبب افزایش تلفات و کاهش نیروی انشیوع بیماری/ و باالخره عوامل مشابه دیگر 

 گردد.خودی در میدان جنگ می

کسانی از همکاران و فرماندهان را به یاد دارد که در زمان جنگ و  ،نگارنده این کتابـ  9

سال جنگ با وجود جانبازی و زنده ماندن در آن شرایط، در حادثه رانندگی جان  6بعضی بعد از 

بود و بعضی خودشان راننده  بعضی راننده فرد دیگری ،خود را از دست دادند. در این حوادث

 بودند. آماری وجود ندارد که با عدد آن بتوان تحلیل و استدالل نمود.

ـ باید در نظر داشت که هر کدام از عوامل ذکر شده، تبعاتی دارد که مقدار زیادی از توان  1

گه ن ستادی، توان پزشکی، توان یگان حادثه دیده و باالخره تا عقب جبهه و خانواده را مشغول

 دهد.های ملی را کاهش میداشته و سرمایه

تبعات بعضی از این حوادث، از انتقال، بستری، جراحی، معالجه و استراحت پزشکی و 

کشد. یعنی از جبهه خودی، نفراتی به این صورت ها طول میناتوانی فرد حادثه دیده، ماه

 گردند.کاهش و خارج می
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باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که در زمان جنگ،  ـ نکته دیگری که درباره بحث ایمنی 2

و یا نیروی انسانی، مشاغل و یا عناصری  های پائین رکن یکمدر کلیه جداول سازمانی رده

های بعد از جنگ، مدیریت ایمنی با دوایر سال در سازمانی برای موضوع ایمنی تعریف نشده بود.

 سازمانی بازرسی نیروها به تصویب رسید و این مدیریت همچنان فعال است. مربوطه در ساختار

های دقیق مجموعه همین مقدار ساختاری کافی است؟ پرسشی است که باید در بررسی آیا

 نیروها معلوم گردد.

 

 :77و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

خوب برخوردار شده و  ـ بسیاری از حوادث یادشده در صورتی که افراد از آموزش 9

 پیش نخواهد آمد.دانستنی
ً
 های موضوع را که باید بدانند، فرا گرفته باشند، مسلما

د، خوبی برقرار باش در یگان، انضباط و مدیریت و آموزشـ بسیاری از حوادث یادشده، اگر  2

 پیش نخواهد آمد.

: نظیر هایگانیگان و همچنین سایر عوامل ستادی  ـ فرماندهان و مسئوالن رکن یکم 9

های یگان را در ارتباط با وظایف خاص باید جزئیات تمام فعالیت 1رکن، 9رکن، 2رکنبازرسی، 

دهند، با تدابیر و اقدامات و تلفات تشخیص میخود رصد نموده و هر آنچه که احتمال حادثه 

 های الزم را انجام دهند و پیوسته مراقبت نمایند.الزم پیشگیری

زیادی را از تمام موضوعات های بازرسی ـ نگارنده این کتاب در طول خدمت، چک لیست 1

مربوط به ارکان چهارگانه یگان مشاهده نموده و برابر آنها نیز یا بازرسی شده و یا بازرسی انجام 

، چک لیستی ندیده است. البته هایگان از طرف رکن یکم اما درباره موضوع ایمنیداده است. 

های ایمنی وجود داشته است. بعضی از نکات ایمنی ک لیستدر نیروی هوائی و هوانیروز چ

ها، اشاره شده باشد، اما کافی نیست و الزم است های چک لیستممکن است در البالی ردیف

های مستقل را داشته باشد. اضافه بر رکن یکم و موضوع ایمنی، چک لیست و یا چک لیست

رابر نمایند و ب چک لیست مستقل تهیه و منتشرمنی، نیز درباره ای 1و9و2بازرسی، سایر ارکان 

 ها انجام و اقدامات الزم اجرا گردد.آنها نیز بازرسی

که در این ـ انتظار است شروع اقدامات پیشنهادی این موضوع و نیز سایر موضوعات  2

از ستادهای رده باال، یعنی ستادهائی که  ،اندبندی شده و تعریف و ارائه گردیدهکتاب شماره
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گیری و ، ابالغ، پیسازماندهیگردد، با طراحی  هستند آغازر رده ارتشبدی و سپهبدی د

 های جاری سازمانی.نظارت تا پایان و باالخره استمرار و عادت به شکل وظایف و فعالیت

 توان رزمی  6
ً
ـ ما هر قدر تلفات خارج از درگیری با دشمن را بتوانیم کاهش دهیم، مسلما

نیروهای خود به وجود  آثار مثبتی است که در روحیه ،ایم، اضافه بر آنهخود را افزایش داد

ها و نیروهای مسلح دنیا است که نباید از آن آوریم. این اقدام از وظایف اصلی تمام ارتشمی

 غافل بمانند.

 ستادهای رده باال از ارتشبدی تا سرلشکری، الزم است دوره آموزشی کوتاه مدت وـ  6

، انواع موضوعاتی که درباره را طراحی و ارائه دهند. در این آموزش مناسب با موضوع ایمنی

 به وجود آمده، با ذکر مصادیقاز گذشته تا حال  هایگانایمنی و یا نادیده گرفتن آن در مجموعه 

ها تربیت مربی نموده و این مربیان گردانتا رده  هر کدام در یک نشریه آموزشی تهیه و برابر آن

های ایمنی را به کلیه افراد یگان منتقل نمایند. در صورتی که در رده گردان و گروهان، آموزش

های نیروهای مسلح پوشش داده شود و استمرار چنین اقدامی صد در صد در کلیه مجموعه

 تلفات ناشی از حوادث مربوط به ایمنی، با ف
ً
ب و مدیریت و انضباط مطلو رماندهییابد، مسلما

ور توان منظنیز می هایگانبه صفر نزدیک خواهد شد. این آموزش را در برنامه آموزش سالیانه 

صد در صد نیروی انسانی نیروهای مسلح را پوشش نمود، اما کافی نبوده و باید این آموزش 

 دهد و تداوم داشته باشد.

های گردان به باال در مسیر امور رسیدگی به های بازرسی در ردهمجموعهبا توجه به آنکه 

ها تولید، اجرا و در صورتی که از طریق بازرسی، رسد این آموزشباشند، به نظر میحوادث می

 و رکن یکم تر خواهد بود. در این صورت نیاز است رکن سومتر و مفیدنظارت گردد، عملی

نیز همکاری و هماهنگی الزم را به عمل آورند. نشریات آموزشی این موضوع نیز باید  هایگان

گردند.  روزنظر و بههای مناسب بازبینی، تجدید در زمان ،ها و مصادیق مذکور در آنمثال

دستورات رده باال  ها وهای همطراز نیز، منتظر طرحفرماندهان گروهان و گردان و قسمت

 اقدامات ،های الزمو پیشگیری نباشند. برابر وظایف ذاتی خود، نسبت به آموزش ایمنی

 و مبتکرانه را انجام دهند. مناسب
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 : مدیریت نیروی انسانی72مسئله 
 

 دافوس کتاب رکن یکم :منبع :تعاریف

سروکار  به صورت توده(افراد )بوده و به مسائلی که با  یکماداره نیروی انسانی از وظایف رکن 

نجام ا بایستی با همکاری نزدیک مدیریت پرسنلی مذکورگردد. انجام وظایف دارد مربوط می

یکه لدهد، در حاگیرد. به عبارت دیگر مدیریت نیروی انسانی توده افراد را مورد توجه قرار می

 مدیریت پرسنلی با افراد سروکار دارد.

نظامی و غیر انسانی )های الزم برای نیروی ریزیمدیریت نیروی انسانی شامل طرح

م، برای تهیه، تقسیگردد. مدیریت نیروی انسانی همچنین شامل تهیه ضوابطی نظامی( می

 باشد.استفاده و ارزیابی نیروی انسانی می

های نیروی انسانی نظامی و غیر نظامی، اختصاص دادن منابع نیروی تعیین نیازمندی

های زیردست، ارزیابی نحوه استفاده از نیروی انسانی موجود و توسعه خط انسانی به یگان

های افسر پرسنل در مدیریت نیروی مش، استخدام و توزیع پرسنل از مهمترین فعالیت

 .باشدمیانسانی 

های زیرمجموعه از جهت افسر پرسنل در جریان استعداد نیروی انسانی یگانالزم است 

وره دیده عالی و دافوس و غیره و فرماندهان دکمی و حتی از جهت کیفی نظیر: تعداد افسران 

های الزم نیز جهت افزایش کمی و کیفی گیریها، برآوردها، پیشنهادها و پیباشد. تهیه گزارش

 د.دهرا انجام  هایگان

 

 :72شرح و نکات مسئله 

 آنچه که نگارنده شاهد بوده، عناوین سازمانی در ستاد نزاجا، با تعاریف کتاب رکن یکم

ها به نام معاونت های جنگ در ستاد نزاجا یکی از معاونتدافوس تفاوت داشته است. در سال

بعالوه یک دایره مستقل داشت. مدیریت  ،مدیریت 9پرسنلی بود که این معاونت در زیرمجموعه 

 قرارگاه نزاجا.، مدیریت استخدام، مدیریت کارگزینی و دایره عملیات پرسنلی پرسنلی

دارای چهار دایره بود. دایره آمار و استعداد، دایره تهیه پرسنل، دایره  مدیریت پرسنلی

 خدمات و تشریفات و دایره قوانین.
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همان وظایف تعریف شده مدیریت نیروی  گردد، مدیریت پرسنلیمی مالحظههمانطور که 

وده است. مدیریت کارگزینی نزاجا، همان دار بدافوس را عهده انسانی در کتاب رکن یکم

ار دارد تعریف شده که با فرد سروکوظایف تعریف شده مدیریت پرسنلی را که در کتاب رکن یکم 

 برعهده داشت.

لشکر همان وظایف مدیریت نیروی انسانی،  رکن یکم ،های مستقلدر رده لشکر و تیپ

ر د مذکور در کتاب رکن یکم، برعهده داشت و آجودانی لشکر، وظایف مذکور مدیریت پرسنلی

 دار بود.کتاب رکن یکم دافوس عهده

 داد.لشکر و آجودانی لشکر را انجام می 9رکنوظیفه  دو گردان، هر 9رکندر رده گردان، 

دافوس را انجام  اداره، وظایف مشروح در کتاب رکن یکم دو در رده ستاد مشترک ارتش

جمعی افراد ارتش را و اداره پرسنلی( سماجا، اقدامات مربوط به یکم )دادند. اداره می

 دادند.افراد ارتش را انجام میفردی به  آجودانی، اقدامات مربوط

تشکیل یافت، وظایف اداره یکم و اداره آجودانی  در پایان جنگ که ستاد کل نیروهای مسلح

 شد. سازماندهیارتش، در معاونت نیروی انسانی ستاد کل تعریف و 

مربوط به نیروی انسانی در رده  دارد، سازمانهای بعد از جنگ، آنچه که نگارنده اطالع در سال

نزاجا و سایر نیروها چندبار تغییراتی پیدا نمود، عناوین سازمانی دیگری مانند امور ایثارگران و 

 به جداول سازمانی آنها اضافه شده است. باالخره امور بازنشستگان

ز دیده آید هنوسازمانی نیروی انسانی به نظر می پناهندگان در ساختارامور مربوط به اسرا و 

 نشده است.

رکن دیگری به نام رکن  1و9و2و9دافوس، اضافه بر رکن های آموزشی از طرفی در کتاب

وینی امسلح، چنین عن معرفی و شرح داده شده است که در تشکیالت سازمانی نیروهای پنجم

 سابقه ندارد و ناآشنا است.

 باشد. شناخت دربارهمربوط به امور غیرنظامیان و مردم محلی می شامل عملیات رکن پنجم

 مذهب، فرهنگ، رسومات محلی و اثرات آنها بر یگان متبوعه و برعکس.
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  :72و پیشنهادهای مسئله هاحلراه

 دافوس یکسان عناوین سازمانی با عناوین معرفی شده در کتاب رکن یکمـ الزم است  9

 اقدام الزم به عمل آید.باشند و نسبت به تصحیح عناوین سازمانی و یا عناوین آموزشی 

 یهای آموزشی معرفی و تعریف شده است، مورد بازنگر، برابر آنچه که در کتابـ رکن پنجم 2

ستادهای باالدستی قرار گیرد و در صورت لزوم، آن را در تشکیالت سازمانی، جای داده و فعال 

های باالدستی در صورت توجه دقیق به گذشته و حال و آینده، اگر نمایند. در بازنگری ستاد

گیری شد که نیازی به رکن پنجم در نیروهای مسلح کشور ما نیست، این عبارت را از نتیجه

ر داین کتاب پیشنهاد دارد که وجود رکن پنجم  نگارنده های آموزشی نیز حذف کنند.کتاب

 شد.روزگار کنونی الزم است و جای خالی آن در تجارب گذشته کاماًل احساس می

های ستادی نیروهای انسانی ـ در مورد زندانیان جنگی خودی و دشمن نیز در مجموعه 9

 سازمانی تعیین گردد.در ستادهای رده باال جایگاه 

نیاز است تعاریف و  ،کارکنان نیروهای مسلح و رفاه ـ در مورد اقدامات مربوط به روحیه 1

گذار در روحیه افراد انتخاب، نسبت به موضوعات مختلف و تأثیر ،جایگاه سازمانی مناسب

اه کارکنان نیروهای مسلح در شرح مسائل اضافه و فعال گردند. اقدامات مربوط به روحیه و رف

 بعدی این کتاب مربوط به روحیه کارکنان، ارائه خواهد شد.
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کارگیری نیروی انسانی در جبهه و خارج از : مدیریت هوشمندانه آمار و به73مسئله 

 جبهه

 

ها رده تمام در نیروهای مسلح، بویژه در ارتش، مدارکی به نام آمار نیروی انسانی در :تعاریف

شود که برای مدیریت رده مربوطه مورد استفاده از گروهان تا ستاد ارتش و ستاد کل تهیه می

 گیرند.قرار می

تعدادی که در از: آمار خدمتی روزانه که در آن،  اندعبارتمدارک آماری که مشهور هستند 

به خدمت  ضرحاشوند که در تاریخ آن روز، چه تعداد موجودی یگان هستند مشخص می

هستند و چه تعداد نیستند و به چه علت؟ نظیر: مرخصی، نهست، مراجعه به بهداری، 

 بیمارستان و بستری، استراحت پزشکی، مأمور و متفرقه.

در  ودار، کارمند، سرباز بندی نیروی انسانی یگان نظیر: افسر، درجهدر این نوع آمار طبقه

 اند.نوع پایور و وظیفه نیز مشخص شده ،دارموضوع افسر و درجه

یکی دیگر از آمارهای رایج، آمار سازمانی و موجودی نیروی انسانی یگان تهیه و صادرکننده 

ای نیروی انسانی سازمانی و و موجودی کدهای تخصصی/ آمار رستهسازمانی  آمار آن است.

ه گردد کیت پرسنلی درج میای و یا خالصه وضعهای نوبهموجودی/ آمار تلفات که در گزارش

 بیان شد. 6و9در شرح مسائل 

ی باالدستهای بعالوه چند آمار محدود دیگر که برای سهمیه استخدام و برآورد بودجه در رده

 گردد.تهیه و استفاده می

 

 :76شرح و نکات مسئله 

یل لعلت آنکه در عنوان مسئله یاد شده، مدیریت هوشمندانه آمار، اسم برده شده است، د 

شود افزایش یابد، آمارها در باشد قابلیت آمارهایی که تهیه مینگارنده آن است که الزم می

ه های کمی و کیفی مربوط به ردای باشند که جوابگوی تمام پرسشگونهسوابق هر رده باید به

 های زیرمجموعه آن باشند. آمارهای سنتی و عرفی که در نیروهای مسلحتهیه کننده و نیز رده

ای وجود نداشته و آمارها به صورت های گذشته بود که علم رایانهمعمول است، مربوط به دهه
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اما کافی  ،که الزم بودندشدند شد. این آمارها شامل اطالعات محدودی میساده تهیه می

سال جنگ، آمارهایی که تلفات ما را  6ما در  ،شرح داده شد 6که در مسئله  همچنان نبودند.

هیه ت ،و نوع یگان خودی و دشمن و نوع مواضع طرفین و غیره معلوم نماید با توجه نوع عملیات

 نکردیم و نداریم.

های محاسبه نکردیم که مجموعه نیروی انسانی در مجموعه وقتهیچساله،  6ما در جنگ 

و در بودجه  اندشاغلرتش، سپاه، وزارت دفاع، ناجا و ستاد کل که نیروهای مسلح شامل: ا

اند، چند نفرند و چند درصد آنان در مناطق عملیاتی جبهه جنگ حضور کشور محاسبه شده

 با توجه به نوع مشاغل و نوع نیرو باید در خارج 
ً
دارند و فعال هستند و تعداد باقی مانده که الزاما

های ستادهای هائی نظیر: وزارت دفاع، مجموعههستند. مجموعه از جبهه باشند، چند درصد

یره. داری و غتعمیر و نگه های آموزشی، فرهنگی، آماد و پشتیبانی،کالن باالدستی، مجموعه

ها، به منظور امور خدماتی، پاسداری، نگهبانی در پادگان که نیروی انسانی زیادی ،از طرفی

ر ها و غیره به کاسیاسی، حفاظت شخصیتاقتصادی، ستادها، انبارها، تأسیسات نظامی، 

 شوند.گرفته می

ند که چنین محاسباتی انجام نشده تا بتوان با استفاده از آن، تقسیر و تجزیه و تحلیل هر چ

درصد نیروی  66تا  66توان گفت که بیش از دقیق و قابل قبولی ارائه داد، اما به یقین می

هه شده است، در خارج از جبسالیانه کشور محاسبه و تأمین می انسانی برابر آنچه که در بودجه

 و یا مناطق عملیاتی بودند.

یت مدیر یپرسش اساسی این است که آیا امکان نداشت که این جمعیت عظیم به شکل

 د؟شدنماه در جبهه به کار گرفته می 9شدند که هر کدام در هر سال، حداقل به مدت می

اکثر افراد شاغل در نیروهای مسلح، به دلیل نوع مدیریت، از وجود چطور قابل توجیه است که 

نتوان از وجود آن در جبهه  ،ها، نوع استخدام، نوع رسته، نوع یگان، قوانین، آموزشساختار

 ، نتوانسال هم طول بکشد، حتی یک روز هم از این اکثریت 26اگر جنگ  استفاده نمود.

 در میدان رزم استفاده نمود. این وضع در حالی بود که افراد غیر نظامی از تمام اقشار 
ً
مستقیما

 سال جنگ شرکت و بیشترین تلفات 6و رزم  جامعه، داوطلبانه به نام افراد بسیجی در آموزش

وی وظیفه وارد جبهه را هم داشتند. و همچنین جوانان کشور، به نام نیر  رزمی )شهدا و جانبازان( 
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به سال جنگ در جبهه  6نیروی پایور در نیروهای مسلح در مدت  درصد زیادی از شدند، اما می

 کار گرفته نشدند؟

های خارج از جبهه به ، درصد زیادی از آنان در یگاناز نیروهای وظیفهسال جنگ،  6در 

ایر ها و سخدماتی، آمادی، پاسداری و نگهبانی در پادگانکار گرفته شده بودند. نظیر: امور 

 اماکن لشکری و کشوری.

به جهت مجوزهای قانونی، نظیر: تک فرزند پسر،  را هر جند که درصدی از نیروهای وظیفه

سال اول جنگ به دلیل عدم وجود قانون، تک فرزند مانند بقیه  9ناگفته نماند که حدود )

 و یا جانباز و یا اسیر دهدادی از آنان نیز به شهادت رسیشدند و تعشموالن به جبهه اعزام میم

ی درصد زیاد امااعزام نمود،  توان به جبههمعافیت پزشکی و غیره، نمیشدند(  -و مفقوداالثر

 هاینمودند. این وضع در حالی بود که یگاندر خارج از جبهه خدمت می ،بدون شرایط قانونی

های خارج از مناطق به شدت در تنگنا بودند. از طرفی یگانزمی از کمبود نیروی وظیفه ر 

عملیاتی نیز به شدت وابسته به نیروی وظیفه به تعداد الزم برای امور جاری خود بودند و آنان 

 نیز به نوعی در تنگنا قرار داشتند.

درگیر امور حیاتی و مهم  ،باالدستی مقاماتها و سال جنگ، آنقدر مجموعه 6در آن روزگار 

جنگ با دشمن بودند که شاید فرصت اندیشیدن و یا امکان تغییر مدیریت نیروی انسانی برای 

نداشتند. اما بعد از جنگ و در روزگار را های سنتی و عرفی روشها با بر هم زدن تقویت جبهه

آن هم با استفاده از  روزگار جنگبرای  ات، تغییرات و تعاریف الزمصلح انتظار است که اقدام

دیگر  ،سال جنگ گذشته 6به شکلی که مشکالت  گردد،سازی تعریف و آماده تجربیات جنگ

 ما تکرار نگردد. کشور برای

را احضار کردیم و فرستادیم جبهه،  26های سال خدمتما در ابتدای جنگ، منقضی 

ماه در جبهه خدمت نمودند و با دریافت  6هزار نفر وارد و به مدت  61گویند که تعداد سوابق می

 ترخیص گردیدند. کارت احتیاط

های عقب استفاده کنیم، مگر احضار شده در یگان توانستیم از این نیروهای احتیاطما می

های عقب را از وجود نیروهای آنانی که داوطلب برای اعزام به جبهه بودند. با این ترتیب یگان

 با نیروی ها را به این صورتکردیم و جبههواجد شرایط برای اعزام به جبهه خالی می وظیفه



 های هشت سال جنگ تحمیلی/ درس 992

 

دامه توانستیم انمودیم. با این ترتیب این احضارها را هم میتقویت می نانوظیفه جوان تر از آ

دهیم و تعداد قابل توجهی از نیاز به نیروی انسانی در جبهه و خارج از آن را به این صورت تأمین 

 نمودیم.می

( و در این مهندسی رزمیسازندگی )خود از ارتش و سپاه و جهاد با آنکه ما در جبهه جنگ 

داوطلب که بیشترین جمعیت ارتش و سپاه بودند استفاده  ها از نیروی وظیفه و بسیجمجموعه

بودیم اما این حقیقت تلخ را  برابر جمعیت عراق 9میلیون،  96کردیم و از طرفی با جمعیت می

های عملیاتی وی انسانی رزمنده و یگانسال جنگ، تعداد نیر  6باید اعتراف کنیم که در تمام 

دشمن در میدان رزم یا منطقه عملیاتی وی از تعداد نیروی انسانی ما در میدان رزم بیشتر بود. 

ها ارائه نشده است، اما اگر کسی با استفاده هر چند که در این مورد اعداد قابل استنادی در کتاب

ها ذکر شده و ها و مناطق مختلف در کتابو دشمن که در زمانرزم خودی  از اطالعات سازمان

 به این نتیجه خواهد رسید. بپردازد های طرفینمحاسبه اعداد تقریبی هر کدام از یگان

گوئیم که دشمن از تمام کشورهای به درستی می ،سال جنگ 6ما در شرح، تفسیر و تحلیل 

نمود. در شد و نیازهای جنگی خود را تأمین میمنطقه و خارج از آن در شرق و غرب کمک می

سال جنگ،  6همچنان از توان بالفعل و بالقوه خود استفاده کردیم. در  فقط، حالی که ما

امل ش ،نیازها، بسیار جزئی و هیچ کدامخریدهای ما از چند کشور محدود و بازار سیاه، نسبت به 

ا توانیم چنین نقصی ر نمی ،ها و نیازهای عمده و اثرگذار ما نبود. اما در مورد نیروی انسانیسالح

ز نه تنها ا ،ارائه دهیم، بلکه آن را باید عیب محسوب کنیم. نیروی انسانی ما در میدان جنگ

برابر جمعیت  9بود، زیرا جمعیت کشور ما شمن میبرابر د 9بود، بلکه باید می کمتر نباید دشمن

ل شام ،بود. از طرفی باید توجه داشته باشیم که بخشی از جمعیت کشور عراق کشور عراق

نداشتند و حتی در  را نیز با حکومت مرکزی همکاری الزم آنانجمعیت کردستان عراق بود که 

داشتند. در نتیجه ارتش عراق، از جمعیت کردستان عراق درگیری مسلحانه با رژیم بعث مقاطعی، 

 یا نداشت و یا بسیار کم.

در جبهه خود نیز حاضر داشته  ،برابر خود را در برابر دشمن 9اینکه ما نتوانستیم جمعیت 

سال جنگ تاکنون، شرحی و حتی  6ها و تفسیرهای مربوط به باشیم، علت چه بوده؟ در کتاب

که ما داشتیم ارائه نشده است. در حالیکه اگر با مدیریتی دیگر، بهتر و به این عیب ای اشاره
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یشتر و وزی ببا پیر ای دیگر ما به گونهداشتیم، شاید سرنوشت جنگ تر این عیب را نمیعملی

 خورد.رقم می ،بهتر و در زمان کمتر

 

 :76و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

در نیروهای مسلح که در  برای کلیه نیروهای پایور ایـ تصویب و اجرای طرح دو رسته 9

 شرح آن ارائه شد. 2مسئله 

داوطلب نیروهای مسلح در زمان جنگ در مناطق غیر عملیاتی  ـ به کارگیری بازنشستگان 2

بیشتری را به جبهه اعزام و  نیروهای پایور توانمیبا این ترتیب بیان شد.  96که در مسئله 

 جایگزین کسری و نیازمندی نیروی پایور را تأمین نمود.

برای  ،های خارج از جبههدر یگان از نیروهای وظیفه موردنیازـ کاهش نیروی انسانی  9

 شرح آن ارائه شد. 1تقویت جبهه که در مسئله 

های آماری الزم تهیه شوند افزارها و نمونهها فعال هستند، نرمـ در روزگار کنونی که رایانه 1

 های مربوط پائین تا باال باشند.کمی و کیفی ردههای گوی تمام پرسشکه جواب

نسبت جمعیت میدان رزم و خارج از میدان رزم و مناطق غیر عملیاتی برای فرض زمان ـ  2

محل ارتشبدی محاسبه و همیشه به روز باشد و تالش ستادی،  ستادهایجنگ در 

 ،ای طراحی و اجرا گردد که این نسبت جمعیتبه گونه انهاندیشمندانه، خالقانه و هوشمند

 همچنان به نفع جمعیت میدان رزم تغییر یابد.

پذیری، خطر و سختی خدمت از جلو تا ـ در مناطق عملیاتی نیز نسبت تلفات، آسیب 6

کیلومتر مسافت دارد، باید به نفع خط مقدم،  966تا  66منطقه عملیاتی که تا عمق عقب 

های آخر شاهد بودیم که بر سال نیز درما در زمان جنگ گیری روزانه شده و تغییر یابند. اندازه

 نمودند.العاده عملیاتی رزمندگان را متفاوت، تعریف و پرداخت میفوق ،این اساس

سال جنگ به ترتیب از جلو تا عقب عبارت بودند از: نیروهای  6مواضع نیروهای ما در 

، مواضع توپخانه، های رزمیهای گردانلجمن(، ستادها و قرارگاهمقدم )مستقر در خط 

د و اهای توپخانه، مهندسی، مخابرات، ستاد و قرارگاه تیپ، ستهای گردانستادها و قرارگاه

ای ه، ستاد و قرارگاه منطققرارگاه لشکر، مواضع و نقاط آمادی، پشتیبانی و تعمیر و نگهداری

 غرب.جنوب، غرب و شمال
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پذیری و تلفات از جلو تا عقب بسیار گردد، خدمت از جهت آسیبمی مالحظهطور که همان

خطوط  آنترین مواضع، خط مقدم است. اگر ترین و مهممتفاوت است. ضمن آنکه اصلی

سقوط کند، تمام مواضع بعدی قادر به مقاومت نبوده و محکوم به سقوط و از هم پاشیدگی 

 شاهد بودیم. های دشمن در آخر جنگهمچنان که در تکهستند. 

 

 

 و نگهداری آن : باال بردن روحیه70مسئله 

 

 :تعاریف

روحیه حالت و کیفیتی است نفسانی که هر فرد با داشتن  :: روحیههای نظامیفرهنگ واژه

یک عضو از یگان و یا تیم در انجام  عنوانبهو آن، اشتیاق به انجام وظیفه را پیدا کرده 

 دهد.مندی و فداکاری نشان میها و رسیدن به هدف، از خود عالقهمأموریت

 دافوس: کتاب رکن یکم

مندی به اجرای وظایف محوله و تشریک عبارت است از نحوه تفکر یک فرد در عالقه روحیه

 .عنصری از یک سازمان برای نیل به هدف آن سازمان عنوانبهمساعی 

کشش مثبت به سوی وظیفه و ارائه اشتیاق و ذوق خوب از طرف یک فرد،  نشانه روحیه

 باشد.ها و رهبران میمافوقدر برآوردن تمایالت 

 گردد.عالقگی و کمبود انضباط میضعیف یا عدم رضایت، سبب بی روحیه

توان گفت، انتخاب به خدمت در میخود به خود یک غرور است و از جنبه نظامی  روحیه

 باشد.می یک سازمان

 دهد، در روحیهجام میان های فرماندهیهر کاری که فرمانده در زمینه اجرای مسئولیت

فرماندهی خود، همواره روحیه را مورد  مسئولیتباشد. از این رو فرمانده در اجرای مؤثر می

دهد. از آنجا که روحیه پرسنل، روی نحوه انجام کارهای فرماندهی نیز اثر توجه قرار می

 حیه را مورد توجه قرار دهند.گذارد، افسران ستاد بایستی در تمام اقدامات خود، وضع رومی
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یگان را مورد توجه قرار داده و در باال بردن  مسئولیت دارد که وضع روحیهافسر پرسنل 

 روحیه افراد یگان کوشش نماید.

 و همچنین هماهنگی هایگانافسر پرسنل با انجام بازدیدهای ستادی و استفاده از گزارش 

را ارزیابی نموده و فرمانده را در جریان وضع  های روحیهبا دیگر افسران ستاد، عوامل نشانه

 دهد.روحیه قرار داده و پیشنهادهای مناسب ارائه می

 در روحیهافسر پرسنل به فعالیت
ً
نماید. رت ستادی مینظا ،گذارداثر می هائی که مستقیما

 از: اندعبارتبور های مزفعالیت

ـ خدمات پرسنلی: هدف از خدمات پرسنلی، توجه به نیازها و توجه افراد یگان   عنوانبهالف 

 باشد و شامل موارد زیر است:یک فرد می

 ـ گردش در مشاغل 9 ـ استراحت و مرخصی 2 ـ خدمات دینی 9

 ایبودجه های غیرفعالیت ـ 6  ـ خدمات ویژه 2 ـ خدمات پستی 1

 ـ خدمات فروشگاهی6

  های امور در گذشتگانب ـ فعالیت

 پ ـ سیستم گزارش تلفات

 ها و امتیازاتت ـ نشان

 :موارد تقویت روحیه

 های مذهبیو انتشارات و برقراری سخنرانی تبلیغاتـ  9

 در تهیه آنهای آموزشی و دقت ـ توجه به برنامه 2 

 ، اخالق و تمایالت زیردستانـ آشنائی به روحیه 9

 ـ احترام به معلومات و قابلیت اشخاص و تقدیر از آنان 1 

 مناسب از زیردستانو انتقاد به موقع و در مکان  ـ تشویق 2

 نظامی ایشاتو نمـ استفاده از تمام وسایل آموزشی 6 

 تابعه هاییگانگهداری انضباط واقعی ـ ایجاد و ن 6

 برندگان فراهم کردن مسابقات و تشویقـ  6 

 ـ شرکت در غم و شادی زیردستان 1

 ناپذیر است.اعمال تنبیه در مواقعی که اجتناب ـ 96 
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سترس بودن د در ،جتهیه مایحتا ،درمان ،مناسب خانواده )مدرسه _معیشت و رفاه99 

 زندگی و غیره(.ضروریات 

 :موارد سقوط روحیه

 کفایتی و ناشایستگی فرمانده و تضعیف ایمان پرسنل زیردستـ بی9

 الزمنکردن وسایل آسایش و تفریح  ـ فراهم2 

 و افراد یگان دارانـ عدم توجه به شخصیت افسران، درجه9 

 ـ ناراحتی خیال برای معیشت خانواده1 

 مورد و یا کار بیهودهبی ـ فشارهای زیاد و2 

 های شخصیییع قابلیت و استعدادـ تض6 

 کننده و ترسناکـ وجود شایعات ناراحت6 

 مورد و نامناسببی ـ تنبیه و تشویق6 

 ـ عدم توجه به خدمات بهداشتی1 

ای هافراد با استفاده از منابع مختلف و یادداشت سایر نکات برگزیده درباره روحیه

 شخصی نگارنده این کتاب:

ن باشد. چه بسا ممکترین وسیله برای انجام کلیه امور میترین و گرانبهااساسیانسان، 

روئی که ولی نی ،ترین و گرانبهاترین وسایل و ابزار آماده باشدترین، دقیقاست، بهترین، مدرن

آن گردد، به علت عدم توانایی و قوه  وجود استفاده نماید و باعث تحرکبایستی از وسایل م

قوی و مشتاق اجرای  برداری از آنها امکان پذیر نباشد. پرسنلی که دارای روحیهبهره ،رهبری

 باشند.نظامی می هایطرحها و ترین روش برای انجام برنامهدستور باشند، اساسی

روحیه عبارت است از مجموعه » اند:را اینگونه تعریف نموده نظران، روحیهبعضی از صاحب

تا همان گونه که دستگاه از او  بدون الزام و اجبار قانونی نمایدعواملی که شخص را وادار می

 «انتظار دارد، عمل کند.

 چند نمونه(:احادیث )قرآن کریم و 

 2ره مائده آیه سو اری....و باید شما به یکدیگر در نیکوکاری و تقوی کمک کنید، نه بر گناه و ستمک

 912سوره بقره آیه  ...و نیکوئی کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد.

 26سوره یونس آیه  شوند...مردم نیکوکار به نیکوترین پاداش عمل خود و زیادت لطف خدا نائل می
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 د...کننزنان مؤمن یاور و دوستدار یکدیگرند. خلق را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع میمردان و 

 69سوره توبه آیه 

 ص(: بهترین مردم کسی است که بیش از همه برای مردم سودمند باشد.اکرم )پیامبر 

 کسآن تر است؟ فرمودند:ص( پرسیدند، چه کسی پیش خدا از همه محبوبخدا )از پیامبر 

 969ص، 2ج، یعهالشوسایل نفعش به جامعه بیشتر باشد. که

ترین خلق خدا، پیش خدا کسی است که به خلق خدا، عائله خدا هستند. بنابراین محبوب

 291ص ، 9ج ،اصول کافی عائله خدا نفع برساند و خاندانی را شاد کند.

در روز رستاخیز، کسی در نزد خدای متعال مقامش باالتر تست که بیش از همه، در راه 

 969ص، 2ج ،الشیعهوسایل خیرخواهی بندگان خدا قدم برداشته باشد.

 

 :70شرح و نکات مسئله 

شد، دامنه بحث موضوع وسیع است و در صورتی  مالحظه همانطور که در تعاریف روحیه

که به جزئیات تمام مطلب اشاره شده پرداخته شود، صفحات زیادی را در بر خواهد گرفت که 

از ظرفیت این کتاب خارج است. در اینجا، در شرح این مسئله، فقط مقداری مطالب کلی ارائه 

در تعاریف این  و ز به توضیح داردشود و بحث مربوط به هر کدام از عوامل مذکور که نیامی

 به شکل مسئله مستقل و جداگانه در صفحات بعد بیان شده است.مسئله آمده است، 

را  دافوس، هر چند که تعدادی از مهمترین عوامل تقویت و سقوط روحیه کتاب رکن یکم

 گذار هستند، بلکه عواملمعرفی نموده است، اما این بدان معنا نیست که فقط عوامل مذکور اثر

 فرهنگ ،، زمان، مکان، نوع تربیتمأموریتتوانند با توجه به ها میبیشماری هستند که تمام رده

 مثبت یا منفی را اعمال نمایند.گذار بالقوه و بالفعل، اقدامات اثرافراد و نیز امکانات  و آموزش

معاونت پرسنلی نزاجا را بر  که مدیریت پرسنلی 66تا  66های نگارنده این کتاب در سال

ضای فرمانده نزاجا به کلیه و آن با ام تهیه نمودای بخشنامه 91/1/66در تاریخ  ،عهده داشت

 های نزاجا صادر گردید.یگان

 های تابعه، بر مواردیدر یگان ضمن توضیح الزم درباره لزوم افزایش روحیه این بخشنامه،

سبت به توانند نبالفعل و بالقوه میابعه نزاجا با استفاده از امکانات های تکه فرماندهان یگان
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کادر و پرسنلی )بندی: نمونه عوامل ردیف با تقسیم 66در  ،افزایش روحیه اقدام نمایند

 وظیفه(، نمونه اقدامات پادگانی و نمونه اقدامات منازل سازمانی نام برده بود.

های موجود زمان جنگ، شناسائی و معرفی آن عوامل نام برده شده با توجه به محدودیت

اندرکاران نیروهای مسلح، نسبت به عوامل از اهالی فن و دست کدامشده بود. امروز هم اگر هر 

 عوامل زیادی که قابل اجرا جاری بیندیشن ش از عواملممکن و بی
ً
د شناسائی نمایند، مسلما

 و انتخاب خواهند نمود. شناسائی ،باشند

ساله و نیز مقاطع مختلف  6های گذشته، بویژه زمان جنگ عواملی که با توجه به تجربه

را به اجتوان افزون بر عوامل جاری، برای حال و آینده انتخاب و زمانی سپری شده و کنونی می

 درآورد.

از عوامل معرفی شده و حتی فراتر  بسیارینگارنده در بررسی آن بخشنامه متوجه شدم که 

 ، در حال حاضر به اجرا درآمده است. با این حال کافی نیست.از آنها، برای افزایش روحیه

که در صفحات بعد ارائه شده است، به  این کتاب در بحث مربوطه به سایر مسائل روحیه

بسیاری از عوامل مثبت و منفی که در زمان جنگ وجود داشت و نیز در آن بخشنامه ابالغ شده 

 بود، اشاره خواهد نمود.

ها به ما یاد داده بودند که منظور از تربیت و در آموزشما زمانی که افسر جوانی بودیم، 

اهد بخو و بتواند بجنگد»برسانیم که:  جاییرزمنده آن است که وی را به هر سرباز یا  آموزش

 .«بجنگد

، توان جسمی خوب و تجهیزات الزم و کافی و مدیریت خوب خوب توانستن را با آموزش

 توانیم ایجاد کنیم.می

ل و معنوی مناسب به شک، با عناصر مادی سازی مثبت، تقویت روحیهخواستن را با انگیزه

 توانیم ایجاد نمائیم.مطلوب می

ر هستند. اگو به عبارتی دو بال هر رزمنده  خواستن و توانستن هر دو الزم و ملزوم یکدیگر

 قابالً تواند بکند. متری نمیشخصی بخواهد بجنگد، اگر عناصر توانستن را نداشته باشد، کا

ستن را هم داشته باشد، اما عوامل خواستن را اگر شخصی بتواند بجنگد و عناصر الزم توان

 ای نخواهد داشت.نداشته باشد، فایده
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است که در تعاریف اشاره  روحیهدر حقیقت همان  ،توجه به مطالب فوق، عامل خواستنبا 

 با این نگاه باید به طور جدی به آن توجه نمود و غافل نماند. .یکی از دو بال هر رزمنده است شد و

 

 :70و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

و پیشنهادهای این مسئله در مطالب همان قسمت تعاریف که بیان شد مستتر  هاحلراه

وده تعریف نم و سقوط روحیه که کتاب رکن یکم است. در بیان اقدامات مربوط تقویت روحیه

را از همان جمالت، استخراج و اقدام نمود. ضمن آنکه این کتاب، در  هاحلراهتوان بود، می

 در صفحات بعد ارائه شده است، مطالب الزمشرح مسائل بعدی، مربوط به اجزای روحیه که 

 را بیان نموده است. بیشتری

رزمندگان و  های زیادی درباره روحیهگفتهساله، مسائل و مشکالت و نا 6ما در زمان جنگ 

واهند یه ارتباط دارند، گفته خعناصر وابسته به آنان داشتیم که در شرح مسائل بعدی که با روح

 شد.

 

 

 نظامی ، باالدستی و رهبری: فرماندهی78مسئله 

 

 های نگارنده.سوابق یادداشتبرداشت از منابع مختلف و  :تعاریف

منابع منتشره از مراکز نظامی و غیر نظامی زیادی وجود  ،نظامی و رهبری درباره فرماندهی

ست به آنها مراجعه نمایند. در این دارند که اهل فن برای پژوهش خاص در زمینه یاد شده الزم ا

ردد. هر گبا موضوع زمان جنگ دارد، انتخاب شده و بیان میکتاب، نکاتی که ارتباط بیشتری 

توان کافی محسوب نمود، اما در هر حال با توجه به محدودیت ظرفیت کتاب چند که آن را نمی

 برای خوانندگان قابل استفاده خواهد بود.

و هدایت نیروی تحت امر، به ترتیبی که  فراتفوذ قرار دادن نفن و هنر تحت ن نظامی: رهبری

هدف و جهت رسیدن به  ،اطاعت از روی میل، اعتماد، همکاری صمیمانه و وفای به عهد آنان

 باشد، رهبری نظامی گویند. مأموریتاجرای 
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کسی است که افراد را از طریق افزایش درجه رضامندی  رهبر مثبترهبران مثبت و منفی: 

کند. باید توجه داشت که رهبر مثبت با کسی که به دنبال و تحریک می آنان، به کار، تشویق

اه شود. باشد نباید اشتبکسب محبوبیت با نادیده گرفتن و یا فدا کردن ضوابط و انضباط می

 باشد.و قانون محوری همراه  مثبت هم باید با ضابطه محوری در هر حال رهبری

فردی است که با ایجاد ترس و روح عدم امنیت خاطر و یا تهدید به کاهش  رهبر منفی

 توان کلمه رهبر گفت. افرادیامتیازات افراد گروه، آنان را به کار و امید دارد. به رهبر منفی نمی

سازی و کارهای کنند، قسمت زیادی از وقت خود را به ظاهرکه تحت نظر رهبر منفی کار می

 گذرانند.وری میص

 نظامی: اصول رهبری

سطح مسئولیت خود شایستگی داشته  و فضیلت های راهبردی دردانش اصل یکم ـ از نظر 

 و مقبولیت الزم را در این زمینه در کارکنان تحت امر ایجاد نماید.

 باشد.فرمانده باید از نظر فنی ، تاکتیکی ،شایستگی الزم را داشته ـ  اصل دوم

 د.اصالح خود باش درصددـ خویشتن را شناخته و از هر جهت  سوماصل 

 د.و آسایش آنان باش ـ افراد خود را شناخته و به فکر رفاه چهارماصل 

 رد.دا خود را مطلع نگه ـ افراد پنجماصل 

 د.ـ سر مشق دیگران باش ششماصل 

 شده، نظارت شده و اجرا شده است.اطمینان حاصل کنید که وظیفه درک ـ  هفتماصل 

 د.ده ـ افراد خود را مانند یک تیم آموزش شتماصل ه

 ید.مات صحیح و به موقع اتخاذ نماـ تصمی نهماصل 

 د.در افراد زیر امر خود پرورش دهـ حس قبول مسئولیت را  دهماصل 

 د.طه را بر حسب مقدوراتش بکار بر ـ یگان مربو یازدهماصل 

قبول خود  جوی مسئولیت بوده و برای اقدامات و عملیاتوـ در جست دوازدهماصل 

 د.مسئولیت کن

توان در سایرین نفوذ معنوی نمود. حس اعتماد و هنری است که با آن، می و رهبری فرماندهی

مرئوسین ایجاد کرد و  وفاداری آنان را تقویت نمود. حس اطاعت و احترام متقابل و همکاری را بین

 .کرد رهبریبرای نیل به یک هدف مقدس  را و همکاری و هماهنگی الزم نمود را متشکل آنان
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بایستی متوجه فراهم کردن کلیه وسایل باشند که در باال بردن  ،و ستاد یگان فرماندهی

 حمیت قسمتی و روح از خود گذشتگی پرسنل دخالت دارند. ، انضباط،روحیه

 د.باشمحرک کلیه نیروهای خالقه افراد می واقعیک حالت فکری و ذهنی بوده و در  روحیه

وظیفه دارد که با قبول مسئولیت و درک مفهوم واقعی آن، تالش خود را در بررسی  یکمرکن 

 الزم است. عوامل و نکاتی قرار دهد که برای تقویت روحیه

بشر سعی دارد در زندگی احتیاجاتش را مرتفع نماید. اگر موفق به انجام آن نگردد، ناامید، 

 توان آنها را دو قسمتکلی می طوربهشود. نیازهای بشر فراوان است، عصبانی و غیر مفید می

 و یا نیازهای جسمی و روحی. نمود: نیازهای مادی و نیازهای معنوی

درصد زیردستان و یا  966رمانده یا رئیس، مانند یک معلم به انتظار است، ف تعریفی دیگر:

شاگردان ریز و درشت مربوطه، نگاه همه جانبه مثبت داشته و هیچ کدام نادیده گرفته نشوند. 

 .این نوع نگاه را در تمام زیردستان باوردهی نماید

 و رهبران نظامی: باالدستانتوسط فرماندهان،  نکاتی در چگونگی توسعه روحیه

 را با ارائه دلیل و برهان در زیردستان تقویت نمائید. مأموریتـ اعتماد و ایمان به  9

د شان آگاهی یافته و بدین ترتیب، اعتماهای شخصیـ ترتیبی دهید که افراد به توانائی 2

 به نفس را در آنان تقویت نمائید.

های شایسته و اردن افراد الیق در پستـ با توجه کامل و دقت در واگذاری مشاغل و گذ 9

 مناسب، رضایت شغلی را در آنان به وجود آورید.

 باشند.ـ کاری کنید که افراد احساس نمایند، اشخاص مؤثری در یگان می 2

ها و نیازهای انسانی او کاماًل آگاه باشید و در حد مقدورات فرد را بشناسید و از خواستهـ  6

 مک کنید.و توانائی خود به او ک

 اعتقاد مذهبی افراد را تقویت نمائید.ـ  6

و آموزشی که  قطارانهمافزارها، ـ اعتماد افراد را نسبت به فرماندهان، یگان، جنگ 6

 بینند تقویت نمائید.می

را در راستای انجام وظیفه با ماموریت به افراد بدهد فرصت بروز استعداد و خالقیت ـ 1

 .مسیر وظایف محوله()شکوفا شدن استعداد در 
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 نکاتی در چگونگی توسعه انضباط توسط فرماندهان، باالدستان و رهبران نظامی:

 ـ بیش از هر چیز، خود نمونه و سرمشق دیگران باشید. 9

 یطرفبیو  نظریبیـ در اجرای تشویقات و تنبیهات، هرگز نظر خاصی اعمال نکنید.  2

 شما بسیار مهم است.

رفتار انسانی را به وجود  و متقابل، احترام به آنان و احترام در زیردستان از طریق آموزشـ  9

 .یدو ترغیب نما آنان را به خود انضباطی تشویق رید تابیاو

 ـ به رعایت مقررات و اجرای دستورات، تأکید بگذارید. 1

 نظامی: باالدستی و رهبری، نکاتی دیگر درباره فرماندهی

صحبت  شدن بین افراد،شما را بشناسند. بهترین وسیله برای شناخته ،ـ باید زیردستان 9

و گو کنید. شما در صحبت باید دوکردن با آنان است. بین افراد بروید و با آنان صحبت و گفت

ه داشته باشد. دوم: ب گفتنبرای چیزی بگوئید که ارزش  چیز را در نظر داشته باشید. اول:

امر، اهمیت حیاتی دارد. چیزی را که اعتقاد ندارید به افراد  این گوئید، معتقد باشید.آنچه می

 شما یکی نیست. اگر بالفاصله متوجه عملنگوئید. زیرا متوجه خواهند شد که گفتار شما با 

 خواهند فهمید، آن وقت شما ارزش رهبری
ً
 اید.خود را از دست داده نشوند، بعدا

ر چه هستید ، خود شما هستید. خودتان را هر چه هستید، کامل کنید. هفرماندهیـ  2

 تواند باشد.کار تقلیدی، شاهکار نمی همان باشید. زیرا 

 لـ داشتن مردان و افراد کار آزموده و تعلیم یافته و همچنین انتصاب درست در مشاغ 9

مربوطه، تدارکات، وسایل مکانیکی و ساز و برگ، نیروی انسانی را برای ادامه جنگ، حمایت و 

عامل مهم انسانی در جنگ باشد. هر قدر  تواند جایگزیننمینماید؛ ولی هرگز تقویت می

تر و عملیاتی، عالی و دقیق تهیه شوند و هر اندازه که دستور عملیاتی، مناسب هایطرح

د، مادام که مفاد و مفهوم آن اجرا نشود، پیروزی فراهم نخواهد گردید. بدین ترتیب تر باشجامع

را تصرف و  شود، هدف و زمینکند، پیروز میکه جنگ می استباید معترف بود، سرباز 

 به مأموریتدر اجرای  ترین عامل مؤثر به نفع فرماندهینماید و او است که مهمداری مینگه

 رود.شمار می

 کند.ـ فرمانده خوب بسیاری از مشکالت یگان را حل می 1
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ها، درباره البالغه با ترجمه آقای محمد دشتی، سخنان حضرت علی )ع( را در میان نامهکتاب نهج

در فهرست موضوعی انتهای کتاب معرفی نموده است. این کتاب نشانی آنها را ذکر  «فرمانده، فرماندهان»

 برداری نمایند.ها مراجعه و بهرهنماید تا عالقمندان و اهل پژوهش، به آن قسمتمی

: /رعایت سلسله مراتب فرماندهی31دستورالعمل به فرمانده لشکر: نامه/ 01،01اخالق فرمانده کل: نامه 

/ 13، نامه10گزینش فرماندهان: نامه شرایط/ 31/ سفارش به اطالعات ارتش از فرمانده کل نامه 31نامه

، 01/ فرمانده الیق: نامه3/ ضرورت قاطعیت فرمانده نظامی: نامه01ضرورت اطاعت از فرماندهان لشکر: نامه

معیار گزینش / 03/ مسئولیت فرماندهی: نامه01، 01نامه  :/ گزینش کارگزاران و فرماندهان03، 01

/ نکوهش از فرمانده شکست 3/ نقش روانی پیشتازی فرمانده: حکمت 01،01،05فرماندهان نظامی: نامه 

 .01/ یکرنگی و یگانگی رهبر، فرمانده و مردم: نامه 13خورده: نامه 

 

 :78شرح و نکات مسئله 

نوع رهبری  ،بگوییمتوانیم ساله می 6جنگ  و فرماندهی در نگاه کالن به موضوع رهبری

از نوع رهبری منفی  دشمن نظامی جنگ در قوای خودی از نوع رهبری مثبت بود و در قوای

توان بیان نمود، در اینجا به اختصار به چند دلیل و یا قرینه این ادعا بود. دالیل زیادی را می

 شود.اشاره می

همان روز اول جنگ از جهت ِعده و ُعده چند بینیم توان دشمن از ساله می 6ما در جنگ 

د؟ متوقف مان چگونه ار خود نرسید؟هفته اول مورد انتظبرابر ما بود. پس چرا به همان پیروزی 

 جواب ساده این پرسش را 
ً
العاده ابراز دهیم که نیروهای ما فداکاری فوقاینطور می معموال

ی معنوی و مادی نمودند. نه از نیروهای مدافع خودی جانبدارو مردم نیز جانا نمودند، رهبری

د نیروها العاده ماننی دشمن نیز چنین عملکرد فوقباید گفت که اگر نیرو ،اما در کنار این پاسخ

دادند، آیا دشمن یا آن ِعده و ُعده چند برابر نیروی ما متوقف از خود بروز میو مردم و رهبر ایران 

ماند؟ پاسخ معلوم است. از طرفی همین توان چند برابر ِعده و ُعده دشمن تا پایان جنگ می

 6دت در م نتوانستبلکه همچنان رو به افزایش بود. پس دشمن چرا، نیز نه تنها کمتر نشد، 

به شدت از پا درآمد، اما خیلی به سرعت توانست  سال ما را از پای درآورد. در مقاطعی نیز

که این را نیز باید از نکات مثبت مدیریت وی محسوب نمود. در هر  نیروهای خود را ترمیم کند

های مورد انتظار نتوانست به خواستهمنفی بود،  رهبرینس از ج ،حال چون نوع رهبری دشمن
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قطه به ن ،نجومی که به طرفین جنگ وارد نمود خساراتخود برسد و باالخره با آن همه تلفات و 

 اول که شروع به تجاوز کرده بود، برگشت.

شدند و این رهبری و هدایت می مثبت فرماندهی در مقابل، نیروهای خودی از نوع رهبری

از رهبر انقالب و فرمانده کل قوا تا پائین رده در گروهان، جریان داشت. دلیل آن: به روایت 

سال جنگ، که بیشترین  6هزار بسیجی داوطلب در  996: دو میلیون و «چرا و چگونه»کتاب 

در جنگ که تمام  میلیون سرباز وظیفه 2/2دیگر، شرکت دلیل  تلفات را هم متحمل شدند.

آنان برابر قانون و تمایل خودشان وارد جنگ شدند و حتی یک نفر از آنان با دستگیری و 

نشده بودند. در حالیکه دشمن با زور و رفتار  خدمت بازداشت و زندان خود و یا اطرافیان وارد

 جبهه جنگ قرار داده بود. خدمتاش، وی را در بی رحمانه با سرباز و یا خانواده

شود؛ همانطور که در ابتدای شرح مسئله گفته شد، با نگاه کالن چنین نتیجه حاصل می

 و معایب زیادی نقایصاما با نگاه خرد و تجزیه موضوع، اضافه بر محاسن موضوع، به ایرادات، 

 شود.ای از آنها در اینجا اشاره میکنیم که به نمونهنیز برخورد می

روی انسانی الزم و کافی در بسیاری از موارد نتوانستیم ما در زمان جنگ، به علت فقر نی

برابر آنچه که جدول سازمان تعریف نموده بود،  ،فرماندهان و ستادهای خود را از افراد شایسته

نیروی زمینی ارتش، فرمانده دسته را ستوان پایور و  مثال، جداول سازمان عنوانبهتأمین کنیم. 

و معاون گردان را  9رکنگروهان را سروان و افسر  گروهان را ستوان پایور و فرمانده وظیفه، معاون

این تعریف از گذشته تا کنون نیز تعریف نموده بود.  2سرگرد و باالخره فرمانده گردان را سرهنگ 

 در  ،های رزمیبینیم در گردانهمچنان به قوت خود باقی است. اما در زمان جنگ ما می
ً
تقریبا

تر هم داشته باشیم. درجه پائین 9را حتی، حداقل تا  جاییاکثر مقاطع نتوانستیم این ترکیب در 

دتی شد، بدون آنکه ممثاًل: ستوانی که از دانشکده افسری و بعد طی دوره مقدماتی وارد یگان می

سال طول بکشد و در این مدت  9فرمانده دسته و بعد معاون گروهان باشد و این مدت حداقل تا 

وردار گردد تا به فرمانده گروهانی برسد. به علت کمبود از تجربه و پختگی و دانش بیشتری برخ

آنهم در این درجات مورد نظر جدول سازمانی، ما این ستوان را در همان روز اول و یا دو سه افسر، 

. دبرای آفند و پدافن ریزخاکگذاشتیم، آنهم در میدان جنگ و پشت ماه بعد، فرمانده گروهان می

 9نرکدیدیم افسران درجه پائین مثاًل ستوان به جای سروان قدیمی و در ان هم میدر ستاد گرد
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درجه سروانی و یا ستوانی بدون آنکه دوره ستاد را دیده باشد و حتی بعضی از این افسران، دوره 

دیدیم، آنهم با و یا حداکثر سرگرد می سروانای را ندیده بودند. فرمانده گردان را عالی رسته

معاونی با درجه سروانی، در حالیکه این افسر فرمانده گردان دوره ستاد هم ندیده بود و حتی 

ای هم ندیده بودند. در زمان مرخصی فرمانده گردان، معاون گردان بعضی دوره عالی رسته

ی نشده به بینآفند و پدافند پیش ارشدترین افسر مسئولیت هدایت گردان را در عملیات عنوانبه

الزم را از جهت درجه و دانش و تجربه برای این کار  شایستگیعهده داشت در حالی که 

 ولی فداکاری و غیرت خدمتی را داشت.نداشت.

ین ا کهدر اینجا الزم است این نکته هم گفته شود گه مطالب فوق به معنای آن نیست 

از درجه مسئولیت سازمانی، ناتوان بودند و نتایج ناموفقی داشتند،  ترکوچکافسران جوان و 

ب بسیار خو ،و در تاریخ جنگ هم ثبت شده، بسیاری از این افسراندر حالی که شاهد بودیم 

یک قاعده تعریف نمود و  عنوانبهتوان ها را نمیعمل کردند و خوب درخشیدند. اما این نمونه

 شده در جداول سازمانی را برهم زد.قواعد علمی و تعریف 

اینکه چرا از وجود نیروی افسری الزم در یگان رزمی فقیر بودیم، دالیل زیادی داشت که 

عف سریع، ض های رزمی و عدم امکان جایگزینیاز: تلفات زیاد در یگان اندعبارتبعضی از آنها 

دمت در یگان رزمی و عدم امکان نقل و جاذبه خدمتی در مشاغل رزمی و طوالنی شدن خ

های دوره عالی به موقع با افسران همطراز در مناطق غیر عملیاتی، عدم امکان آموزشانتقال 

و دافوس به تعداد الزم و کافی به جهت نیاز عملیاتی به افسران در مناطق عملیاتی، طوالنی 

فسران به جهت خدمت شدن جنگ و فرسایش روحی و افزایش مشکالت زندگی این نوع ا

ی ادر حالی که بخش عظیمی از افسران همطراز آنان به جهت رسته ریزخاکطوالنی در پشت 

 شدند.شرکت داده نمینمودند، در جنگ که داشتند و یا نیروئی که خدمت می

به د که نمودنبه شدت تالش می بعضی آنان تنزل یافته و در نتیجه بدین ترتیب، روحیه

این فشار روحی نیز از طرف خانواده های پشت جبهه منتقل شوند. بخش زیادی از یگان

 نیز این مشکل گفته شد. 2شد. در شرح مسئله رزمنده رسته رزمی در یگان رزمی وارد می

 مائیم.گیری نتوانیم بیان کنیم و نتیجهداران پایور نیز مشابه بحث فوق را میما در مورد درجه
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های و ستاد تیپ و لشکر و باالخره قرارگاه مشاغل باالتر از گردان در رده فرماندهیدر مورد 

 سال جنگ شاهد هستیم. 6ما چنین نقص و فقری را در نیز ای و تا ستاد نیروها منطقه

تب به مرا ،اگر با معیارهای تجربه شده علمی بخواهیم بحث کنیم در مورد سپاه پاسداران

گروهان، گردان و تیپ، لشکر و  درباره فرماندهی همچون شرح باال زیادی هایدالیل و حرف

بینیم آن عناصر الزم و کافی در فرماندهی هر . ما در مورد سپاه میتوان بیان نمودباالتر می

ها، در بیشترین آنها، عنصر خواستن و انگیزه جنگیدن قوت دارد، اما در سایر کدام از رده

ت صیالیا وجود ندارد و یا ضعیف است. نظیر: تحصیالت الزم غیر نظامی، تح ،عناصر الزم

 های مختلف به طور پلکانی، مدیریت ستادی و غیره.نظامی، تجربه نظامی و فرماندهی در رده

 جنگ، در فصل پنجم، مطالب مربوطه بیان شده است. در بحث فرماندهی

گوئیم، فرمانده از نظر فنی و تاکتیکی باید شایستگی داشته باشد. وقتی ما در تعاریف می

نظامی، بلکه در تمام  این حرف را باید با معنای وسیع آن دید. ابن حرف نه تنها در رهبری

توان گفت که: فرمانده یا طابقت و اعتبار دارد. به عبارتی اینطور میها و استادی مرهبری

قد  که فرماندهیاز افراد تحت امر باشد.  بلندقدترگیری ارزشی باید باالدست نظامی با اندازه

ندهی و تواند فرمانسبت به بعضی از اشخاص تحت امر داشته باشد، چگونه می ترکوتاهارزشی 

های خود را داشته باشد؟ ما شاهد بودیم و حتی تا کنون هم شاهد هستیم که این عده رهبر

 نوع فرماندهان، 
ً
ن گرایی و یا عناویاز وی هستند، به نام جوان بلندقدترکه آن اشخاص را  معموال

ود به شکل خمیده خ حدودیتا  قدبلندهاسازد. مگر آنکه بعضی از این دیگر، از یگان خارج می

فرمانده یا رئیس نشان دهند تا از آن یگان حذف نشوند. این هم از قواعد غلط  ازتر را کوتاه

نانوشته مدیریتی است که ما همچنان شاهد بوده و هستیم. ما برای آنکه گرفتار چنین آسیبی 

 که از معیارهایهای خود را بلندتر نمائیم، بهترین حالت آن است نگردیم و قد و قامت یگان

خود را بر اساس همان معیارهای جداول تعریف شده  سازماندهیعلمی تبعیت کنیم و 

براساس محاسبات علمی حتی آن  نیاز بود، تر نمائیم. اگر همسازمانی شکل داده و یا نزدیک

جداول را هم تغییر دهیم. در هر حال نادیده گرفتن معیارهای علمی در انتصابات فرماندهی، 

 ارت بار است.خس
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ابط انتصابات ضومواقعی ما در انتصابات مشاغل امیری در میدان جنگ نیز شاهد بودیم که 

ای نداشت. یعنی بعضی از عناصر و عوامل تشکیل دهنده در آن طرف معین و تعریف شده

معادله برای تعیین فرمانده مناسب وجود داشت و بعضی هم با آنکه وجود نداشت، نادیده گرفته 

شد. این هم از شرایط سخت روزهای جنگ بود که داوطلب برای این مشاغل کمتر وجود می

 داشت و در نتیجه انتصابات در بین کسانی که مقاومت برای عدم قبول مسئولیت فرماندهی

 زد.کردند دور میمیدان جنگ نمی

های معلوم و تعریف شده لساله استفاده نکردیم و هنوز هم فرمو 6های جنگ ما از درس

ایم. بیشتر، که تمام عناصر تشکیل دهنده آن مشخص و اندازه داشته باشد، وضع نکرده

ت در عقیدتی و حفاظ هایتأییدیهبینیم که سلیقه و تمایالت فرماندهان باالدست و نیز می

یگری هم انتصابات دخالت دارند. هر چند که این عوامل نیز الزم هستند، اما عوامل مهم د

ه شرایط ک بگوییمشوند. برای درک بهتر موضوع، باید بینیم نادیده گرفته میهستند که می

وتر نفر اول باید کسی شود که از بقیه جل مسابقات ورزشی باشد.باید مانند شرایط  ،انتصابات

، آیا ما 
ً
به خط پایان مسابقه رسیده است و یا از امتیاز بیشتری برخوردار شده است. انصافا

 الً اص ،توان گفتایم؟ البته نمیتاکنون، این چنین، مشاغل و درجات را تعریف و عمل نموده

د دار  جای حرف و حدیثباشد. و مل نمیرعایت نکردیم، اما اگر رعایت کردیم ناقص بوده و کا

 در مقایسه با همطرازان و یا دیگران واجد شرایط.

 

 :78و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

ای همصوبه خود دور نشوند و در تربیت فرماندهان ردهنیروهای مسلح از تعاریف علمی ـ  9

 و ستاد آنانانتظار از مقامات ارتشبدی و سپهبدی مختلف برابر ضوابط بکوشند. 

های کوتاه مدت در سطوح مختلف ها دورهعده و رهبری و فرماندهی ـ نسبت به آموزش 2

ها را طی و در تعریف نموده و کلیه سطوح در سطح مربوطه، دوره فرماندهی و رهبری عده

 فرماندهیسوابق خدمتی آنان برای انتصاب در مشاغل فرماندهی ثبت و از شروط مشاغل 

 انتظار از مقامات ارتشبدی و سپهبدی و ستاد آنان.نمایند.  محسوب

ها از ستوانی تا درجات امیری، برای هر کدام و هر ـ برای انتصابات در مشاغل کلیه رده 9

علمی که قابل درک و فهم و قبول نظامیان مخاطب باشد، تعریف و  دقیقهای موضوع، فرمول
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 برابر آن به اجرا درآید. نظامیان نیز با شناخت این فرمول
ً
 ها خود را برایابالغ گردد و دقیقا

هتر تر و بتر با محوریت سابقه خدمتی سختها هر قدر حساب شدهارتقاء وفق دهند. این فرمول

 ن.اانتظار از مقامات ارتشبدی و سپهبدی و ستاد آنباشد، مقبولیت آن نیز بیشتر خواهد بود. 

، مدیریت ، رهبریهای زیادی درباره فرماندهیهای نظامی، کتابما در بین کتابـ  1

های دیگری درباره فرماندهی، باالدستی و مدیریت ستادی داریم. چه خوب است روزی کتاب

ود که ه و منتشر شها در سطوح مختلف از دسته تا ارتش توسط نویسندگان و اهالی فن تهیعده

های بومی فراوان در گذشته در آن برای هر کدام از جمالت و عبارات کلیدی، مصادیق و مثال

ت مخاطب نسبو حال به طور مستند آورده شده باشد. بدین ترتیب درک و فهم و باور خواننده 

 به آن عبارت بیشتر و بهتر خواهد شد.

 های بسیار موفق،هایی که چنین شکلی دارند، کتابخوانندگان، اطالع دارند که کتاب

 هایهای این چنینی در میان هزاران کتاباند. در هر حال جای کتابو ُپر تیتراژ بودهاثرگذار 

توان از دستور و اراده مقامات ارتشبدی و سپهبدی هم می ،این موضوع خالی است. این کار را

ر و داند، هزاران اثر مکتوب ارائه داده تاکنون انتظار داشت و هم از سوی نظامیان اهل قلم که

 انتشار دهند. تهیه و خودجوش طوربهاین باره نیز 

های و رهبری منفی، مصادیق آن در تمام ردهمثبت و فرماندهی  و رهبری نوع فرماندهی

تهیه مدرک آموزشی از سوی ستادهای محل . ها بیان و تفهیم گرددخرد و کالن در آموزش

 ارتشبدی و سپهبدی بنا به دستور باالترین مقام آن دستگاه.

های مختلف و در زمان جنگ و صلح که در افزایش ـ نمونه اقدامات فرماندهان در رده 2

مربوط به روحیه  آوری و در مدرک آموزشاند، شناسائی، جمعافراد تحت امر موفق بوده روحیه

 برایهای مختلف قرار گیرد. گردد و در دسترس عموم نظامیان، بویژه فرماندهان ردهتدوین 

 سازوکار، این منظور نیاز است از سوی فرماندهان، و ستادهای محل ارتشبدی و سپهبدی

 مناسب و انتخاب شخص یا اشخاص شایسته برای تهیه این مدارک اقدام الزم به عمل آید.

دهد، نمونه اقدامات زیادی از سوی های جنگ نشان میهای نگارنده در سالـ یادداشت 6

و وظیفه نام  و شخصیت فردی و اجتماعی نیروهای پایور فرماندهان، در جهت تقویت روحیه

گرفت و اکنون نیز ادامه دارد. های نیروهای مسلح کم و بیش انجام میاند که در یگانبرده شده

گردد. این میشود خودداری ها که فقط درج عناوین هر کدام، چند صفحه میاز ذکر آن نمونه
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 ارند و فرماندهان و رؤسا با توجهو پیشنهادها، بی شم هاحلراهمطلب بدین منظور گفته شد که 

ا توانند آنها را به اجرا درآورند و یمی ،به امکانات بالفعل و بالقوه و ابتکارات و خالقیت شخصی

 توسعه دهند.

 

 خانواده در زمان صلح و جنگ و معیشت و رفاه : حقوق و مزایا73مسئله 
 

 .96شرح و نکات مسئله  تعاریف؛

دافوس بیان نشده است. اما  ، تعریف و شرحی در کتاب رکن یکم96درباره عنوان مسئله 

این  شرحی را به ،از آنجا که از عوامل اصلی اثر گذار در مدیریت نیروی انسانی است، این کتاب

 موضوع اختصاص داده است.

هر کدام از یک عدد  ،و وظیفه عملیاتی، نیروهای پایورساله و در مناطق  6در زمان جنگ 

 العاده عملیاتی برخوردار بودند.حقوقی ماهیانه و یک عدد با عنوان فوق

العاده عملیاتی و فوقشود حقوق ماهیانه بعدی اراده میبرابر قرائنی که در سطرهای 

 بسیار ناچیز بوده است. ،خطرات خدمتینیروهای رزمنده نسبت به نوع شغل، سختی و 

باید توجه داشت که حقوق ماهیانه افراد ارتش برای هر کدام از درجات یک عدد ثابتی بود و 

نمود وجود نداشت. فرق در فرقی بین آن که در منطقه عملیاتی و یا غیر عملیاتی خدمت می

 گردید.در مناطق عملیاتی پرداخت می شاغلالعاده عملیاتی بود که فقط به نیروهای تعریف فوق

 ونگارنده اعداد دقیق که مربوط به آن زمان بوده در دسترس ندارد که در اینجا با ارائه اعداد 

معلوم  را سال جنگ در ارتش 6های آن روز، سطح و ارزش دریافتی رزمندگان مقایسه با قیمت

 که ارائه نمایم. دیده نشدها، عددی قابل استناد هم در کتاب نماید. در مورد سپاه و بسیج

نوشته شده که حقوق فرمانده  62به قلم نگارنده در ص « جنگیدیمچگونه می»کتاب در 

ریال،  12661مبلغ دریافتی  61برابر فیش حقوقی اردیبهشت  -اینجانب-61لشکر عملیاتی 

ریال بوده است. عدد دریافتی شامل مجموعه اعداد: حقوق ثابت  9666به طور متوسط روزانه 

 رسمی کسورات مقداری –ریال 6666ریال + حق مسکن  19226ریال + مزایای شغل  62666

 .است شده حاصل
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عدد یاد شده حقوق اینجانب با درجه سرهنگی و شغل فرماندهی لشکر و تحصیالت 

های حقوقی سال سنوات خدمتی بوده است. در باقیمانده فیش 96کارشناسی ارشد دافوس و 

تا اسفند  69اردیبهشت  داشته بودم، معلوم بوده است که ازهایی از آنها را نگهخود که نمونه

فقط  66تا سال  61مدت سال  در ریال بوده است. 62666عدد حقوق ثابت همان عدد  66

 مسکن، افزایش بسیار کمی داشتند.مزایای شغلی و 

تواند تا حدودی، عدد حقوقی با استناد به عدد حقوقی یاد شده، خواننده این کتاب می

 ح ر را تصور نماید. عدد حقوقی نیروهای وظیفهدرجات سرهنگ به پائین تا گروهبان پایو
ً
تما

 هزینه کرایه رفت و برگشت وی را در 
ً
عددی کمتر از یک هزار تومان بوده است که مسلما

نمود. این سرباز ضمن آنکه در آغاز سن جوانی باید آن خدمت سخت و پر مینمرخصی تأمین 

در مدت خدمت سربازی، باید از درآمد خانواده خطر را تجربه کند، هزینه الزم و جاری خود را 

 کرد.خود تأمین می

گردد، به اعداد دودی مفهوم برای آنکه اندازه حقوقی گفته شده برای خواننده تا ح

قیمت  61توجه شود: در آذر ماه سال  «جنگیدیمچگونه می»کتاب  921فحه مذکور در ص

 9926ریال، پیراهن مردانه  9266ریال، پتو یک نفره  96666متری  1یک فرش ماشینی 

 ریال، بوده است.

 هر چه بوده کمتر از فوق
ً
العاده عملیاتی، عدد دقیق روزانه آن را در دسترس ندارم مسلما

العاده عملیاتی که سال آخر جنگ، فوق 9-2حقوق متوسط روزانه افراد بوده است. در حدود 

قبل از آن از خط مقدم تا منطقه عقب لشکر یکسان تعریف شده بود، تعریف متفاوتی شد. خط 

 شد، اما خط دوم به بعد کمتر.داده میدد قبلی مقدم همان ع

در ارتش و بلکه در تمام  کلیه نیروهای پایورسال جنگ، همین حقوق کم ماهیانه  6در مدت 

منظم به حساب بانکی هر کدام برابر فیش حقوقی که  طوربهنیروهای مسلح، در آخر هر ماه 

گردید. خوشبختانه در این مورد هیچ وقفه یا تأخیری و یا واریز میشد ماهیانه به آنان تحویل می

 کاهشی مشاهده نگردید. این وضع قبل از جنگ و بعد از جنگ نیز تاکنون ادامه داشته و دارد.

که در سطرهای  العاده عملیاتی، چنین نظم و خوش حسابی وجود نداشتاما در مورد فوق

 های آن اشاره خواهد شد.بعدی به نمونه
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اب که به حس در موررد همان حقوق ناچیز افراد وظیفه، تعریفی مانند افراد پایور نشده بود

بانکی هر کدام واریز شود و این نیز دالیل موجه و غیر موجه خود را داشت که چگونگی آن از 

های مالی ارتش یفه، از باالترین رده در مجموعهموضوع این کتاب خارج است. حقوق افراد وظ

و  یشد و بعد به ترتیب، توسط سلسله مراتب مالو باالتر از آن، باید تأمین اعتبار و پرداخت می

به نفرات  ،عامل هر گردان پرداخت و او نیز با تنظیم لیست اسامی و جدول مربوطه افسر

باالخره تسویه حساب اسناد مالی توسط  گرفت ومیپرداخت و جلوی اسامی هر کدام امضاء 

 افسر عامل بارده ستادی مالی و یگان مربوطه.

شغل سازمانی خود منفک  ، ازهمین روش سبب شده بود که همیشه یک نفر افسر در هر گردان

ی هاو در رفت و آمد از منطقه به عقب در شهر باقیمانده یگان و بالعکس گردد. و باالخره آسیب

از جابجائی پول نقد زیاد در منطقه عملیاتی از خط مقدم تا عقب و نیز در مسیر  احتمالی ناشی

 به منطقه عملیاتی. و پادگان باقی مانده لشکر از مرکز استان و یا شهر مربوط به یگان

سال جنگ شاهد بودیم که سرباز بعد از دو سال خدمت فقط چند ماه موفق به  6ما در 

 با چند ماه ،شد. در موقع ترخیص و پایان خدمتلیاتی خود میالعاده عمدریافت حقوق و فوق

نمود. در این حالت خدمت را ترک می ،العادهو گاهی بیش از یک سال طلب حقوق و فوق

العاده آنان از گرفتند تا هر وقت که اعتبار طلب حقوقی و فوقاز او شماره حساب می هایگان

فسر عامل واریز نماید و اسناد آن را برای تسویه های باالدستی پرداخت شد، اطریق مجموعه

حساب خود به کنترولر یا دارائی یگان مربوطه ارائه دهد. با توجه به آن که رقم طلب سرباز در 

کرد و یا گیری نمیشد، او هم پیهر حال عدد کوچکی بود، در صورتی که طلب وی واریز نمی

أ ها به حساب مبد ی را نداشت. این که این رقمگیرگیری و یا ارزش هزینه برای پیامکان پی

شده، مدرکی ها، دقیق اعمال میشد و چه قدر بوده و آیا حساب و کتاب این رقماعاده می

 منتشر نشده است که بتوان به آنها استناد نمود.

های عمده از تیپ و لشکر تا نزاجا، هر کدام آنچه که نگارنده تجربه دارد، فرماندهان یگان

کردند تا حق و حقوق گیری میداشتند، به شدت مراقبت و پیحساس بودند و فرصت میکه 

افراد وظیفه به موقع پرداخت شود و اگر هم به موقع از رده باالتر واگذار نشده، بعد از دریافت، 

باالخره به فرد طلبکار، حتی اگر ترخیص شده باشد پرداخت گردد. آنان یکی از وظایف 
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این مسئله تعریف نموده بودند و خود گیری شی از مجموعه ستادی خود را پیها و بخبازرسی

دند. در کر گیری میپیوسته و موردی بر اجرای این دستور و مسئولیت، نظارت و پی طوربهنیز 

که در هر حال صد در صد موفق نبودند، هر چند  بگوییمتوانیم مورد حل مسئله یاد شده می

 شد که این مسئله صد در صد به موفقیت بیانجامد.که تالش می

در زمان جنگ، اضافه بر سایر  هایگان مدیریتیمشکل اشاره شده، یکی از مشکالت 

ن ، مدیراکه فرماندهان مشکالت آمادی، پشتیبانی، عملیاتی و کسورات نیروی انسانی و غیره بود

 که اصرار بر علمی شدن و مطلوب رساندن امور داشتند، با آن دست به گریبان بودند. ئیو ستادها

تصویر سازی ذهنی  ،. خواننده این سطوربرگردیم به بحث حقوق ماهیانه نیروهای پایور

دار یا آن افسر که باید بیش از یک ماه در منطقه عملیاتی با نمایدکه در آن روزگار، آن درجه

رفت، این حقوق نمود و بعد به یک مرخصی ده روز میشرایط خاص میدان رزم خدمت می

ادی یت اقتصچه طور باید مدیردادند، العاده عملیاتی ناچیز را اگر به موقع میماهیانه+آن فوق

برای مخارج شخصی خود در رفت و برگشت مرخصی و منطقه+ خرج ماهیانه خانواده خود 

در غیاب وی احساس فقر و نداری نداشته باشند و بتوانند با  ،خانواده که ایگونه به کرد.می

ر دحداقل پول، آبروی خود را در کنار همسایگان، آشنایان و اقوام و فرزندان و اطرافیان فرزند 

 مدرسه و محله حفظ کنند و از طرفی وظایف خدمتی خود را نیز به طور مطلوب اجرا نمایند.

اما  گیری نشده است.تاکنون اندازهشدند، پرسشی است که پاسخ آن اینکه چقدر موفق می

گوید، به یاری پروردگار تا حد زیادی، افراد تا کمترین حد قابل قبولی آنچه که تجربه نگارنده می

بود، هیچ وقت به وضع  دشدند، اما به دالیل عوامل الزم دیگر که خارج از توان افرافق میمو

 توانستند برسند. عواملی مانند، فاصله زیاد بین کمی درآمد با زیادی مخارج الزم.مطلوب نمی

، خودداری بودم با همکاری ستاد درجه که فرمانده مرکز آموزش 62-61 هاینگارنده در سال

قیمت  نفره، فقط بخواهد با همان 1تا  9جدولی با اعداد و رقم ریالی تهیه کردم که یک خانواده 

های خواربار و مواد غذایی که در سطح کشور توزیع شده بود، نیاز خانواده + سایر حداقل کوپن

دار واهد شد و حقوق دریافتی یک درجهو غیره را تأمین کند چقدر خمخارج پوشاک و مدرسه 

قدر است و مقایسه این دو عدد درآمد و مخارج. و یا یک افسر از درجه گروهبانی تا سرهنگی چه

در آن جدول معلوم شد که عدد درآمد با حداقل مخارج یک خانواده فاصله غیر قابل قبول دارد. 
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ط تا وزارت دفاع برای اقدام الزم ارسال آن گزارش را به نزاجا فرستادم و نزاجا به مبادی ذیرب

. زیرا بسیار بردد وزارت دفاع از آن نیز برای طرح در مجلس شورای اسالمی بهره ینمود. شا

 تهیه شده بود.مستدل و دقیق 

توان اشاره نمود، آن بود که در رسمی افراد پایور میکمبود درآمد قرائن دیگری که در مورد 

ها و خارج از مناطق های جنگ شاهد بودیم که حتی آنان که محل خدمتی در پادگانسال

زل و بعد به من رفتندمیعملیاتی داشتند و مانند مواقع عادی، فقط در ساعات اداری به خدمت 

به خانواده و ضور در منزل و رسیدگی نمودند، در ساعات غیر خدمت به عوض حمراجعت می

استراحت تا روز بعد خدمتی، به مشاغل دیگری رو آورده بودند که در همان چند ساعت محدود 

 بتوانند کسب درآمد ناچیزی بکنند که مخارج زندگی و کسری درآمد را به این صورت جبران

االخره شد. و بمی امتممت خستگی و فرسودگی جسمی و روحی بیشتر کنند. و این نیز به قی

حتی بازار کار مناسب پیامد آثار سوء آن بر سالمت جسمی و روحی فرد و خانواده وی. از آنجا که 

از عهده آن  خودجوشبرای این چند ساعت محدود هم وجود نداشت، به ناچار به کارهایی که 

، فروشیتنظیر دسای تناسب نداشت، آوردند، حتی اگر با شئونات حرفهبرآیند روی می

 ای.مسافربری و یا شاگردی در مغازه

الزم است در اینجا به این نکته اشاره شود که همین شغل دوم با تعاریفی که بیان شد، برای 

این جهت نیز در  ازنمودند، وجود نداشت و آنان افراد مشابه که در منطقه عملیاتی خدمت می

 صورتی که اراده بر آن داشتند، محروم بودند.

و  تأهل وجودتصور نمود که با باید بت بیشتر را برای آن تعداد زیاد از افراد پایور نیزمصی

ادی زی مبلغ هم بودند و باید از همین رقم ناچیز درآمد رسمی، مستاجر، فرزندان کوچک و بزرگ

 هایکه نگاه علمی و دقیق به جزئیات موضوع ازآنجا. ما نمودندمیاز آن را برای اجاره پرداخت 

نیز آمار و عددی سراغ نداریم که براساس  بارهدراین. ایمنداشتهساله تا کنون  6مختلف جنگ 

 افسر، نمونه که ما از این گویدمیکنیم. تجربه نگارنده  گیرینتیجهآن بتوانیم تجزیه و تحلیل و 

ت ات و مساعدنداشتیم. هر چند که بیشتر نیروی رزمنده پایور از امکان کم و کارمند، داردرجه

ین ، که از اکسیبیشده بودند. اما وای بر غریبی و  مندبهرهخانوادگی و پدری طرفین ازدواج 

 .هم در آن روزگار کم نداشتیم هانمونه
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از طرف معاونت نیروی  ، مدیر پرسنلی نزاجا بودم، در آن زمان66سال  آبان ماهنگارنده در 

که عمر کوتاهی، در حدود چهار ماه از تشکیل آن گذشته بود و  لحمس نیروهایانسانی ستاد کل 

برقرار شده  بسآتش ،ملل صلح سازمانساله با نظارت نیروهای حافظ  6گ طرفین جنبین نیز 

 هو روحی نماینده نزاجا برای بررسی وضعیت رفاه عنوانبهاز ستاد کل،  یهیئتبود، در داخل 

روز طول کشید و شامل بررسی روحیه  6 مأموریت یافتم. این مأموریت مستقر در جنوب هاییگان

مختلف  هایمعاونتاز  نفر 6 هیئتمستقر در خوزستان بود. تعداد افراد  هاییگانتعدادی از 

 ستاد کل بودند.

آخر جنگ، آسیب دیده و تعداد زیادی از نیروی  روزهای واسطهبهبه شدت،  هاگرداندر آن زمان 

درصد از وسایل و تجهیزات خود را از دست داده  966تا  66بیش از  بسیاری وو نیز رزم  انسانی هم

بودند. گزارش این بررسی بسیار مفصل است، در اینجا، آن قسمت که مربوط به حقوق و مزایای 

ودیم ناکام ب جایی، تا خواننده متوجه شود که اگر در شودمیره افراد است و به زیان نفرات است اشا

 تواندیمپائین بود، این نتیجه یک حادثه ناگهانی و دفعی نبوده، هرچند که آن نیز  هاروحیهو یا 

ورت آوار در ی به صتدریجی بوده که در مقطع طوربهبروز و انباشت مسائل  واسطهبهمؤثر باشد، بلکه 

 ،لحمس نیروهای . بر تمام دست اندرکارانکندمیو قدرت تخریبی انباشته شده خود را آشکار  آیدمی

 شوندمی هکه با آن مواج ایمسئلهدر هر موقعیتی الزم است که هر 
ً
 ایرانهپیشگیباید اقدامات  ، اوال

 و تدابیر و امکانات هباهمو اگر هم مسئله به وجود آمد،  نیایدکه مسئله به وجود  هنددمیانجام 

 شدن و عدم تکرار آن گردند. برطرف در ، سعیهاخالقیت

بزرگ شدن آن و باالخره افزایش به مسائل قبلی و بعدی دیگر و  سبب به مسئله، توجهیبی

 مربوطه خواهد شد. در نهایت سقوط از اهداف مورد نظر سازمان

جمالتی از گزارش اشاره شده: در اینجا فقط جمالتی آورده شده است که مناسب موضوع 

 .گرددمی، از ذکر آن خودداری باشدنمیجمالتی که بیان آن به صالح  باشدمی

موضوعات  ساله به 6آموزشی و تجربه شده جنگ  کته: از آن جا که این کتاب با نگاهن

ن یا بعدی، هم اکنو سطرهایمشکالت اشاره شده در از شکل بسیاری پرداخته است، بنابراین 

ه قوت نیز هنوز بکه باید گفت، تعدادی آنضمن  از بین رفته است و یا تغییر شکل داده است.

 .شودمیو مقایسه آنها به خوانندگان سپرده  تشخیص خود باقی هستند.
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 جمالت منتخب از گزارش:

 حداقل مخارج تکاپویاصاًل  باشدمیکم  داراندرجهبویژه  ،حقوق و مزایای پرسنل کادر-9

 نماید.زندگی آنان را نمی

 انتظار دفاع شایسته توانمی، ندارد از کسی که خود احساس تأمین خاطر و زندگی چگونه

 از امنیت کشور و جامعه را داشت؟

دهند، به از پرسنل به خاطر تأمین زندگی خود انجام می های دوم که بعضیشغل-2

ی طوالن هایمدتبد آن تا  آثار نماید.وارد می اجتماعی نظامیان لطمات بسیار سوء حیثیت

اینکه عالقه و بهره خدمتی آنان را در شغل  ضمن باقی خواهد ماند و از بین نخواهد رفت.

 کاسته است. نظامیاصلی 

ین و های آتشزیر گلولهعملیاتی در  العادهفوقپرسنل کادر در جبهه به نام  نرخ دستمزد-9

 لغیبا مب ،ودیت و مجروحیت در هر لحظهشیمیایی دشمن و با احتمال شهادت، اسارت، مفق

ساعت قابل مقایسه با نرخ دستمزد کلیه اقشار مردم در  21ن برای هر توما 966تا  926 بین

باشد. همین مقدار تمام کشور و با هر شرایطی که در هر حال بیشتر از این مقدار است، نمی

هم در مراحل مختلف جنگ به نسیه و کاستن و منت گذاشتن و شایعه سوء روانی انجامید. تا 

هستند. در حالی که العاده طلب کار ماه تا یک سال، فوق 6 آنجا که کلیه پرسنل رزمنده بین

دستور اسالم است که دستمزد کارگر را قبل از اینکه عرقش خشک شود، پرداخت نمایند، حاال 

 چه رسد به رزمندگان اسالم.

ـ نسبت به مسئله هزینه بلیط و جیره افراد در رفت و برگشت مرخصی و وسیله ترابری از  1

 ترمینال و بالعکس اقدام الزم انجام شود.لین گروهان تا او

 تکمیل و در اختیار گذاشته شود. پروژهـ خانه 2
ً
گری های دیهای سازمانی نیمه تمام، سریعا

های سازمانی تا سقف صددرصد نیروهای سازمانی به تصویب و اجرا نیز جهت افزایش خانه

 درآید.

 به طور جدی رسیدگی و تصویب گشته و به مرحله پرداخت برسد. ـ الیحه حقوق و مزایا 6

غرب در به مناطق عملیاتی غرب و شمال ،اد کل نیروهای مسلحستاز ـ هیئت دیگری  6

 همین رابطه اعزام و گزارش آن مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
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العاده عملیاتی. بعد از آن فوق 66بودند و تا آذر حقوق گرفته  66ر ـ عمده سربازان تا مه 6

 ،آن های خاص هم وجود داشت که بیش از این طلب کار بودند، اما علتطلب کار بودند. نمونه

 انفرادی و یا یگانی بود و حالت عمومی نداشت.

ساعت در راه  16داشتند که ما در رفت و برگشت بیش از ـ عمده سربازان اظهار می 1

شود. در برگشت هم تومان می 2666تا  9266و خرج کرایه و غذای بین راه ما، بین هستیم 

 
ً
گردد. بعضی خود را با کسانی تومان می 1666تا  9666همین خرج را داریم، یعنی جمعا

 داشتند به آنانکردند و اظهار میمشابه از آشنایان خود در سایر نیروهای مسلح، مقایسه می

 دهند.دهند و خرج کرایه هم میکمپوت می ،برای بین راه کنسرو

، چندین ماه بود که سربازان واکس و جوراب، دریافت ننموده بودند. هایگاندر کلیه ـ  96

 ، سربازان، یک تا دو جفت پوتین طلب کار بودند.هایگاندر بعضی 

 
ً
اق دو استحقنکته: به علت کمبود اعتبار واگذاری، نزاجا در آن زمان نتوانسته بود، دقیقا

 ساله سربازان را خریداری و به موقع تحویل نماید.

داران پرسنل کادر در مورد حقوق و هزینه اجاره و سایر امورات زندگی: درجه ازـ سؤال  99

هم هر بار به طریقی کاهش دادند. العاده به ما داده نشده، آنها است، فوقداشتند، ماهاظهار می

تا  2266هزار تومان چگونه  6تا  2گفتند با حقوق بین بودند و می از طرفی تعدادی هم مستأجر

با باقیمانده، هم پول تو جیبی خود را برای رفت و برگشت مرخصی تومان اجاره بدهیم و  9666

سنل رسیده است که پر  جاییداشته باشیم، و نیز خرج همسر و فرزند را بدهیم؟ االن دیگر کار به 

در شأن یک نظامی نیست، نظیر  اصالً  زنند کهمی، دست به کارهایی ها هستندکادر که در شهر

کنیم. توانیم بفروشی و بساط فروشی و غیره. ما که در جبهه هستیم، حتی آن کار را هم نمیدست

ترین نرخ دستمزد در سطح کشور است. العاده، پائیناالن نرخ دستمزد ما در جبهه به نام فوق

ساعت  21نخواهید کرد که اجرت کاری در  پیداشغل و با هر سوادی  یعنی شما در کشور در هیچ

گیریم. ما ها هم هست که همان مقدار ناچیز را هم نمیگیریم باشد. ماهبه این مقدار که ما می

 قدر؟چگونه گوشت بخریم؟ آخر شرمندگی در خانواده و اقوام به علت فقر، چه

درصد متأهل بودند و وضع  96تا  26بین ـ سؤال شد، سربازان متأهل، دست باال:  92

، رقم شدنداسفناک و نگرانی خاطر شدیدی داشتند. آنانی که از طریق کمیته امداد کمک می
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مجبور به قرض و یا تومان بود. اینکه سرباز در طول خدمت سربازی،  166تا  966کمک بین 

است که عوارض شوم های با منت، از سوی اقوام و آشنایان گردد، مسئله دردناکی کمک

 اجتماعی و انفرادی زیادی را برای وی تا پایان عمر خواهد داشت.
 فقط حرق اول اسامی درج گردیده است.کامل در گزارش معلوم است. در این کتاب،  طوربهتوضیح: نام اشخاص، 

دهند، اجاره خانه را هم می 1266 : ... اگر در سپاه حقوق مثالً 66ـ معاون لشکر  99

کنند و در نتیجه این افراد از امکانات محل و دهند. در سپاه از افراد بومی استخدام میمی

اند، در حالیکه این کنند. آنان در شهر خود، خانه ساختهکارهای جانبی دوم هم استفاده می

 مرحله، آرزوی آینده ما است.

مناسب برای مسکن و  هاییوام ،سایر وزارت خانه کارمندان« د ـ ب»ـ گروهبان یکم  91

ام وام بگیرم. من که هستم و نتوانستهاستخدام ارتش  69گیرند. اما من از سال غیره می

شوم. بینم از ازدواج منصرف میخواهم تشکیل خانواده بدهم، هر وقت قیمت اجناس را میمی

ج اگر زدوااند. وام امن که به سپاه رفتند تا به حال چند قلم جنس بزرگ گرفته هایهمکالسی

 بدهند خیلی خوب است.

 توان در کار عقیدتی هم موفق بود.تا زمانی که فضای سالم ایجاد نشود، نمیـ  92

: به ما مرخصی بیشتر بدهند که الاقل یک هفته برویم و کار کنیم و خرج «ن ـ م»سرباز  ـ 96

 سربازی خود را، مقداری دربیاوریم.

پرسنل نظامی تشکیل شده و فعالیت دارد، چه خدمتی به ـ بانک سپه با پول و سرمایه  96

 کند؟ سرمایه این بانک باید در خدمت امور رفاهی و مسکن پرسنل قرار گیرد.ما کرده و می

 ستوانیار  96
ً
در  16سوار زرهی تیپ  291جمعی گردان« م ـ ک»ستوان دوم( دوم )ـ اخیرا

ارستان ژاندارمری بستری است. پالتین برای جاده دهلران تصادف نمود و از کمر فلج شد. در بیم

برای آن پالتین اند باید چند ماه هزار تومان است و گفته 966تا  66و قیمت آن بین کمر الزم دارد 

خواهیم پول جمع کنیم، اما پولمان میدر نوبت باشی، زخمش هم خوب نشده. ما پرسنل گردان 

 پسرش هم باید برود سربازی و حاال همراه پدرش در نمی
ً
رسد. تقاضا داریم کمک بشود. ضمنا

وار ما اثر ناگ درخواست دادیم، چند ماه دیرتر اعزام شود. این مسئله در روحیهبیمارستان است، 

 گذارده، اگر حل شود، 
ً
 اهیم شد.خوشحال خو واقعا
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فرمانده اگر باال باشد،  توپخانه: روحیه 962فرمانده آتشبار گردان « ک»ـ ستوان دوم  91

و سرباز را نیز باال خواهد برد. حقوق کم است. مسکن نداریم. اجناس گران  زیردستروحیه 

در نیروهای  تبعیضپذیرند. ها نمیشود، بیمارستاناست. خدمات درمانی خوب انجام نمی

 مسلح زیاد است.

توپخانه: به تعاونی مسکن کرمان برای دریافت  966جمعی گردان « ع»ـ ستوان دوم  26

زمین و خانه مراجعه کردم، به عضویت نپذیرفتند. به سازمان زمین شهری مراجعه کردم، جواب 

 منفی دادند.

 واقع مرخصی : ترابری پرسنل در م12لشکر ـ فرمانده 29
ً
 عامل اصلی سقوط روحیه واقعا

 ها، پرسنل است. در این ترمینال
ً
 شوند.تحقیر می واقعا

روم به مشهد، دو روز : در مواقع مرخصی می922جمعی گردان« محمد ـ گ»ـ سرباز  22

است و شود. پدرم کارگر تومان در برگشت خرجم می 266تومان در رفت و  266در راه هستم. 

 گیرم.از او پول می

تومان خرجم  9266د بروم بوکان، ی: در مرخصی با922جمعی گردان« ن»ـ سرباز  29

 گیرم.شود. پدرم کارگر است و از او کمک میمی

توپخانه: متأهل هستم مسیر مرخصی من 22گروه  962جمعی گردان « ج»سرباز ـ  21

 .روممیساعت هم پیاده  6، مدت د است و از آخرین نقطه تا روستامتا بویر اح

 برای : متأهل هستم و دارای فرزند.12لشکر 261جمعی گردان« ش»سرباز ـ  22

تومان در رفت و همین  2666ک شهر باید بروم. مبلغ خش نیمرخصی از اهواز تا چابهار، ب

کشد. تا اول روز طول می 9 از مبدأ تا مقصد مسافرتم مبلغ در برگشت باید خرج کنم.

 .امخواندهراهنمائی درس 

: سرباز سپاه هزینه سفر و جیره بین 12تکاور، تیپ  611ـ تعدادی از سربازان گردان  26

ین برای تهیه بلیط و ب هاترمینالولی سرباز ارتش ندارد. بیشتر مرخصی را باید در راه دارد، 

ود ، خود به خجای باال بردن روحیه مرخصی به راه و ایستگاه به ایستگاه باید بگذرانیم.

 بلیط برای سربازان سپاه آسان است. تهیه .گرددمیموجب کاهش روحیه 
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روحی پرسنل است.  دردهای ترینمهم: مسئله حقوق و مسکن از 12لشکر ـ فرمانده 26

ادی زی هایزمین .و اخراج استعفاکنند یا خانه سازمانی به من بدهید یا تعدادی گزارش می

یگران دتصرف ندادند و به  هاارتشیمربوط به اتکا بوده، اینها را به  از اندیمشک تا خرمشهر

 .است درآمده

تومان  2666من  ماهیانه: دریافتی 12لشکر 922گرداناز « د ـ ب»یکم ان بـ گروه 26

مجرد هستم. با این وضع  ،دیعههزار تومان و 26دهم با تومان اجاره می 2666است. مبلغ 

 توانم ازدواج کنم.چگونه می

سال است در جبهه و در  6: 29لشکر 996گردان 9از گروهان « ر ـ ک»یکم ـ گروهبان  21

، ساله هستم 1زن و یک فرزند دختر  تومان است، دارای 1166گروهان هستم. دریافتی من 

، جاده ساوه، یک اتاق و یک آشپزخانه را با ماهی عصرولیماه است که در شهرک  9مدت 

ماه  92 به مدت. به علت اختالف با پدر و مادر از آنان جدا شدیم. امکردهتومان اجاره  2266

داری است. اگر خانه داشته فوق العاده طلب کار هستم. درآمد دیگری ندارم، پدرم راننده شهر 

سقط جنین و  ماه پیش در بمباران 6خدمت کنم. فرزند دوم  توانممی باشم با نهایت روحیه

فوت شد. با این پول باقی مانده، پول درمان همسرم را هم باید بدهم. این بار هم به علت 

و شوهر خواهرم که یکی در روز غیبت داشتم. من پیش د 2مریضی و درمان همسرم، به مدت 

کند، سرافکنده هستم، آنان مشکل مرا ندارند. خدمت می 29لشکرنیروی هوائی و دیگری در 

سال اینجا ساکن باشی.  6قبول نکردند و گفتند باید  م،مه برای سازمان زمین شهری کرج بردنا

بغض این  . )دیگر،دانممیروحیه خدمت ندارم. خودم را خیلی بدبخت و حقیر  ،به خدا

 گروهبان ترکید و گریه مانع ادامه صحبت وی شد.(

ـ ف»ـ گروهبان یکم  96 تومان است. در مراغه، ماهیانه  1266: دریافتی من 12جمعی تیپ « غ 

 همسر و یک فرزند هستم. با باقی مانده چگونه زندگی کنم؟ دارای دهم.تومان اجاره می 2666

: من نامه از اینجانب به کمیته 12لشکر 261گردانجمعی « غ ـ الف»یکم ـ گروهبان  99

 امداد امام در مسجد سلیمان جهت کمک بردم، اما به من وام ندادند و گفتند که برای سپاه است.
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: ما سه نهاجا مستقر در پایگاه دزفول گروه پدافند 22گردان جمعی « ع ـ س»سرباز ـ  92

و ساکن ایذه هستم.  چهار فرزندبرادر هستیم و هر سه متأهل و سرباز هستند. خودم نیز دارای 

 گرفته بود.( اشگریه)هنگام بیان این مطلب سرباز 

: پرسنل در پایگاه دزفول نهاجا مستقر گروه پدافند 22جمعی گردان« ع ـ ی»استوار ـ  99

. اندمشغولتعدادی بعد از خدمت روزانه، به کارهای دوم  ،علت تأمین نشدن زندگی کادر به

من در  مانیم. برادر خانمدرنتیجه بیشتر افکار افراد، برای تأمین زندگی است و از کار اصلی می

 96و خانه ساخته، من بعد از  شدهتأمینسال زندگی ایشان  6استخدام شده و در عرض سپاه 

شهید عباسپور که یک کارگر ساده است، دریافتی وی  جلو درب سد  سال چیزی ندارم. نگهبان 

تومان است. حقوق ما از همه اقشار کم است. اگر زندگی تأمین باشد، بعد از کار  96666

 .صادقانه در پادگان و خستگی، نباید کسی کار کند، مگر اینکه نیازمند باشد

 2: متأهل هستم و دارای 29لشکر 996گردان 9جمعی گروهان « ی ـ ب»سرباز ـ  91

تومان اجاره  9266تومان ودیعه دادم و ماهی  6666فرزند. در ارومیه اجاره نشین هستم. مبلغ 

 . قبل از سربازی کارگر ساختمان بودم.دهممی

ک فرزند هستم. کمیته : دارای همسر و ی966آتشبار یکم گردان جمعی « ک»سرباز ـ  92

 .دهد و این خیلی کم استتومان می 166امداد، فقط ماهی 

: متأهل هستم و دارای دو فرزند، کمیته 12لشکر 922گردان جمعی« ن ـ م»سرباز ـ  96

 .شودمیکم است. کمک دیگری ن و خیلی دهدمیتومان به من  666امداد ماهیانه 

: دارای همسر و دو فرزند هستم. 66لشکر 2تیپ 669گردان« ش ـ ج»یکم ـ گروهبان  96

تومان.  9966تومان باقی مانده  266تومان، قسط  2666کرایه منزل ، تومان 2666دریافتی 

 کند.اصاًل کفاف زندگی را نمی

ـ پرسنل کادر، چند سال است، حقوقشان هیچ گونه تغییری نکرده است، در حالی که  96

یابد. برای یک مرد هیچ چیز ها باال رفته و سطح هزینه زندگی و عائله آنان افزایش میقیمت

خود را برابر عرف تر از این نیست که نتواند حداقل نیازهای ضروری همسر و فرزندان دردناک

 کند. جامعه تأمین
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ی هاـ پرسنل وظیفه به خصوص اکثر آنان که در منطقه عملیاتی هستند از خانواده 91

باشند. فرار اکثر آنان به علت فشار مالی به خانواده بضاعت هستند و دارای همسر و فرزند میبی

 باشد.و تنگدستی می

شده و طلب کار هستند. ها است داده نماه ،العاده عملیاتی پرسنل کادر و وظیفهفوقـ  16

تعمیرگاه ببرد، مکانیک بعد از حدود یک ساعت و  بهامروز اگر کسی خودرو شخصی خود را 

ساعت انجام  21گیرد. در حالیکه ارزش ریالی تومان یا بیشتر، اجرت می 266پایان کار، حدود 

عددی در  دار کادر در منطقه عملیاتی و زیر گلوله دشمن،و یا یک درجه افسریوظیفه یک 

راتب به م نیزالعاده پرسنل وظیفه تومان است. آنهم با اما و اگر و نسیه. فوق 966تا  266حدود 

ه جنگ در رأس هم»جمله توانند با شباهتی بدتر از پرسنل کادر. این مسائل را، پرسنل نمی

 توجیه و تطبیق دهند.« امور است

 

 :73و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

، مطالب اثرگذار در مسئله، به طور واضح و کافی 96آید، آنقدر در شرح مسئله به نظر می

 
ً
اله کالم اطتوان معلوم نمود. بنابراین برای پرهیز از را نیز می هاحلراهبیان شده است که دقیقا

 گردد.که قابل استنباط است خودداری می هاحلراهاز ذکر 

 

 

 های مذهبی، انتشارات و سخنرانی: تبلیغات71مسئله 

 

 :71تعاریف، شرح و نکات مسئله 

دیده شد.  فقط در ردیف موارد تقویت روحیه 35دافوس، عنوان مسئله  در کتاب رکن یکم

 اما شرحی درباره عنوان مذکور داده نشده است.

یا شده تأثیر مثبت و یا منفی بر قدر عنوان سال جنگ تجربه کردیم که چه 6از آنجا که در 

 پردازد.می 96نیروهای خودی دارد، این کتاب به شرح کوتاهی درباره عنوان مسئله  روحیه
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جنگ شرح دیگری در فصل پنجم این کتاب داده شده است. در این مسئله  درباره تبلیغات

و رزمندگان درباره امور تبلیغی مذهبی و ملی و شعارهای  هایگانبیشتر به اقداماتی که 

 شود.دادند پرداخته میحماسی انجام می

 شعارهای حماسی را 
ً
ها هنگام دویدن دسته جمعی از گذشته سر ، گروهانمعموال

بودند، این شعارها  و در احتیاط ریزخاکتر از منطقه دند، در جنگ نیز در مواقعی که عقبدامی

 کردند و این روش پسندیده، اکنون نیز ادامه دارد.را نیروهای جوان گروهان تکرار می

سال جنگ شاهد بودیم که از پشت خاکریزها تا پشت منطقه عملیاتی، رزمندگان  6ما در 

یگان،  و حتی از طریق فرماندهی خودجوش طوربهدر ارتش و چه در سپاه و جهاد  چه

با عنوان نمازخانه دایر کرده بودند و افراد در این اماکن با توجه به ظرفیت مکان و  سنگرهایی

 جماعت یا انفرادی برگزار طوربهنمازهای یومیه و مراسم و نیایش مذهبی را  ،نیز جمعیت یگان

حمزه، شاهد بود که در این لشکر، در بسیاری از  29لشکرکردند. نگارنده این کتاب، در می

آوری مصالح سنگری با و جمع خودجوشافراد آن دسته به صورت ، ریزخاکها در پشت دسته

نگر با روشنائی سمشقت زیاد از قبیل: کیسه شنی، تراورس و یا تیرآهن، موکت و پتو و باالخره 

استفاده از فانوس و چراغ نفتی برای گرمای سنگر و همکاری دسته جمعی در کندن محل 

داخل سنگر را هم با  نمودند.برداری میچنین سنگری را آماده و بهره ،سازی آنسنگر و آماده

 . کرده بودندمهر و تسبیح و مفاتیح و قرآن و نصب پوسترهای معنوی تجهیز 
ً
دسته  در این معموال

اندازی و دار و حتی افسر، محور این اقدامات برای راهو یا گروهان، یکی از سربازان یا درجه

بود. این فرد ضمن انجام وظایف شغل سازمانی، به این کار نیز ها میداری و برقراری مراسمنگه

اسی عقیدتی سیشد. آن زمان نگارنده این کتاب افسر به شکل فوق برنامه خدمتی، مشغول می

 های عملیاتی نزاجا، توانم بگویم که در تمام یگانو می ملشکر بود
ً
در همان اول جنگ، تقریبا

با خالقیت اینجانب، این نوع اقدام با استفاده از نیروهای  لشکر و، اولین بار از این 66تابستان 

به طور انفرادی در همان  موجود بود انجام گرفت. قبل از آن، افراد هایگانمتدین بالقوه که در 

گفتند خواندند. عقیدتی سیاسی که در آن زمان، سیاسی ایدئولوژی میسنگر سکونت نماز می

ن فعالیت آنان در ای و تشویق کرد با این نیروها در ارتباط باشد و نسبت به تقویت روحیهسعی می

 ها نیز هماهنگیاین قسمتبا فرماندهان مربوط به  نماید.چه که در توان دارد اقدام مکتبی، آن
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الزم را برای همکاری و تشویق آن فرد و یا افراد داوطلب و در صورت امکان، نسبت به واگذاری 

مصالح سنگری و حتی استفاده از لودر برای کندن محل سنگر در جای مناسب در پشت ارتفاعی 

 اد آن قسمت اقدام نماید. و دور از دید و تیر دشمن و دسترسی افر 
ً
نیز، چون این نوع  معموال

ای و دستور از باال به پائین نبود، با نامهو داوطلبانه و حالت بخش خودجوشکاری بود اقدامات، 

ر ها به نام سنگمحل اینانجامید. کمترین امکانات و هزینه، به موفقیت و همکاری همگانی می

های مشترک ارتش و سپاه بودند به نام سوله نمازخانه های باالتر و قرارگاهنمازخانه و آنها که در رده

نمازخانه در جبهه، همین سنگرهای نمازخانه پشت  ترینکوچکشدند. و یا حسینیه گفته می

ای هلشکر و باالخره قرارگاه در رده دسته بودند و بعد نمازخانه گروهان، گردان، تیپ، ریزخاک

 مشترک ارتش و سپاه از سال دوم جنگ به بعد.

 های علمیه معتبر، برای تبلیغ و سخنرانیافراد روحانی جوان و مسن از حوزه آن زماندر 

شدند، ما در عقیدتی سیاسی لشکر، پس از پذیرش، هر کدام را به می جبهه اعزاممذهبی به 

ها که امکان جذب و اسکان وی را داشتند و یا در مدت طوالنی ، و قسمتهایگانیکی از این 

 بعد از چند روز که کردیم. این عزیزان نیز فاقد روحانی و در نوبت بودند، اعزام می
ً
 96 معموال

گشتند. البته بعضی از این روحانیون که تعداد آنان شد، به شهر خود برمیروز تا دو هفته می

 بعضی از این آقایان تدریجبهماندند و های طوالنی در جبهه باقی میمدتبه نسبت کم بود، 

 نیز جذب رسمی عقیدتی سیاسی نزاجا شدند.

با امکانات بیشتری که در ارتباط با نیروهای  در زمان جنگ شاهد بودیم که سپاه پاسداران

مود نوحانی بیشتری را در همان سامانه بسیج جذب میر در تمام شهرهای ایران داشت،  بسیج

هدای سوابق شبه کردند. ما اگر آقایان به شکل یک نیروی رزمنده عمل می اینو حتی بعضی از 

ر د بینیم بیشترین عدد شهداو چگونگی شهادت آنان مراجعه کنیم، میروحانی و یگان و محل 

سپاه پاسداران بودند. این عدد خود دلیل بر آن است که در سپاه، روحانی بیشتر حضور داشتند 

 تا حضور در ارتش.

در همان زمان جنگ، نشریاتی هم درباره جهاد و شهادت و جنگ در راه خدا با استفاده از 

در  مختلف منتشر و السالم از منابععلیهمالبالغه و احادیث و روایات معصومین آیات قرآن، نهج

 شد.اختیار نیروهای رزمنده خودی قرار داده می
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های رادیوئی جمهوری اسالمی ایران های اول جنگ، از جهت استفاده از برنامهما در ماه

های صدای ایستگاهفقیر بودیم. شاهد بودیم که در خطوط مقدم نبرد، رادیو اگر کسی داشت، 

به زبان فارسی و پخش  نبود. در عوض صدای رادیو عراقرادیوئی ایران را قادر به دریافت 

 و آن رادیو، علیه نیروهای خودی و تخریب روحیه شد و تبلیغاتموسیقی به وضوح شنیده می

. فرماندهان خطوط مقدم، یکی از مشکالتشان، برخورد با کسانی بود انگیزه رزم قوای ایران

در برابر آن نبود، و امکان  دادند. در حالی که جایگزینیبود که رادیو عراق را گوش می

 ریزاکخریزی هم برای پر کردن اوقات رزمنده به طور قابل قبول میسر نبود. زیرا در پشت برنامه

 های آموزشی و فرهنگی میسر نبود.و اجرای برنامهو خط مقدم، امکان تجمع 

که مسئولیت  صیادشیرازیما در سال دوم تا سوم جنگ هم شاهد بودیم که شهید 

فرماندهی نزاجا را داشت، با هماهنگی عقیدتی سیاسی، تعدادی از مدرسان حوزه علمیه قم 

ردان در موضوع فرازهایی از فرماندهان تا رده گ را با ترتیب رفت و آمد آنان، برای آموزش

ها داده بود و اثرات مفیدی داشت. هر چند عده البالغه درباره جهاد و فرماندهی و رهبرینهج

ر سگیری مثبت و منفی آن میمند و مداوم نبود، امکان اندازهکه چون این اقدام، کاری نظام

 ثبت و یا گفته نشده است.ها نشد و در کتاب

بینیم، شاهد هستیم که در آن روزگار، ای جنگ میههای مستند که از روز هنوز هم فیلمما 

 شد. این نوع اقدامات در سپاه پاسدارانو اعتقادات مذهبی فعالیت می چقدر در پرورش روحیه

یر تر و چشمگخیلی برجسته ،وجود نیروهای داوطلب بسیجی و جنس اعتقادی آنان واسطهبه

 آئیم، سربندها و غیره.ها، شعارها، کربال، کربال ما میخوانیها، نوحهزنیبود. سینه

اینجا الزم است این نکته نیز گفته شود، شرح فوق به معنای آن نیست که خالی از اشکال 

بعضی  ه گاهی ازک بگوییمو ایراد بودیم. بلکه بر اساس هدف آموزشی و درسی این کتاب، باید 

 هاییسخنرانیو های روحانی اعزامی به یگان و یا حتی اظهار نظرها اظهار نظرها و سخنرانی

و یا  هتخریب روحیشد که توجه به آن، سبب تفرقه، گفته می هاییشکایتهای جمعی از رسانه

 شد.مراتب میتضعیف سلسه 

زم را های ال ها و دانستنیاین اشکال را بیشتر باید در آن بدانیم که روحانیون اعزامی، آموزش

ای های مختلف نداشتند. شایسته بود که سامانهدر رعایت شرایط خدمتی و روحی افراد یگان
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 و هر نکته جاییهر سخن »المثل معروف که شد. به استناد ضرببرای این منظور تعریف می

شد، شاهد بودیم که البته گاهی انتقاد وارده به بعضی از آقایان منتقل می«. مقامی دارد

 گفته ما صحیح بوده ودانستند و اعتقاد داشتند که کردند حرف خود را حق میگیری میموضع

ه ن بود کاما مشکل در ای در امر به معروف و نهی از منکر و غیره.بعد استناد به دستورات اسالم 

این برادر روحانی که بعضی کم تجربه نیز بودند، آنقدر به مدت طوالنی در جبهه و در کنار 

 های زیادی از چگونگی خدمت و مدیریت و فرماندهیماند که باالخره با زیر و بمرزمندگان نمی

 د که گاهی با آن مواجهیگان آشنا گردد و بعد قضاوت مثبت و یا منفی نماید. این مشکلی بو

طرف قضیه، قضاوت شدیم و شاید هم هنوز ادامه دارد که اشخاص با شنیدن یا دیدن یکمی

نمایند بدون آنکه درستی یا نادرستی حرف طرف اول را معلوم کنند و حرف طرف دوم را هم می

 ند.وت نمای، قضاطرفین ها و مدارکبشنوند و باالخره با معلوم شدن درستی یا نادرستی حرف

به اطرافیان و یا منابعی که در دسترس  او البته ما بعد از برگشت آن روحانی ناراضی و اینکه

 آن قضاوت نسنجیده و عجوالنه، تأثیر خود را دارد چگونه گزارش می
ً
دهد، خبر نداشتیم، مسلما

. گردیدمیدر گفتار و گزارش ایشان از مشاهدات جبهه باقی گذارده بود و به دیگران منتقل 

ی نسبت های منفنگارنده شاهد بود که یکی از این روحانیون که آشنائی با ایشان داشتم، قضاوت

های آخر جنگ، در تندرو مشهور بود. در سالیک روحانی  عنوانبهبه بعضی فرماندهان داشت و 

مدت زیادی که در جبهه ماندم و در  واسطهبهمالقاتی که با بنده داشت، اظهار نمود، من 

های مختلف ارتش و سپاه حضور یافتم، به این نتیجه رسیدم که قضاوت و نوع نگاه من در یگان

 های موضوع توجه نداشتمآن زمان که با هم بحث داشتیم، درست نبوده است و من به سایر جنبه

 نمودم.می و فقط با اظهارات زیردستان، نسبت به باالدستان قضاوت منفی

ساله. نگارنده، در بین  6ها در جنگ گیری و توسعه تدریجی نمازخانهبه سخن شکلبرگردیم 

جوش،  خود را که ریزخاکاین سنگرهای نمازخانه، آن سنگر نمازخانه در رده دسته و پشت 

 ،توسط جوانان متدین و با خلوص و صفا و با دست خالی و کمبود امکانات دایر و فعال شده بود

ها کردم. بسیاری از این جوانان نیز در عملیاتحال و هوای معنوی آن را بیش از بقیه احساس می

وح شان به خیر و ر همگی داالثران و یا آزادگان پیوستند. یا، جانبازان، جاویدبه جمع عظیم شهدا

 آنان شاد باد. شهدا و درگذشتگان
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 :71و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

های رزمی، صحرائی، مرزی و خارج از سرباز خانه، به موضوع اعتقادات ـ در مأموریت 9

در صورتی که تمام قواعد   ،این وظیفهمسئول معنوی افراد باید توجه جدی داشت. روحانیون 

گذار خواهند بود. توجه و جوانب موضوع را رعایت کنند و در یگان حضور یابند، بسیار تأثیر

 د.، تأکید مجدکنید به جمله، رعایت تمام قواعد و جوانب موضوع

 هایگان مأموریتهای صحرایی و خارج از سربازخانه، بویژه در زمان جنگ که در مأموریت

انجامد، عنصر اوقات فراغت و دوری دراز مدت از خانواده، در صورتی النی مدت میبه زمان طو 

طرفی  گردد. ازافراد می افسردگیفرسودگی و حتی ست مدیریت نشود، سبب خستگی، ر که د

 ها را از سوی منفی به سوی مثبتتواند روحیهعنصر تبلیغی فرهنگی و البته حساب شده می

پر گردد،  مذهبی فقط با عناصر تبلیغات ،این نیست که اوقات فراغت برگرداند. در اینجا منظور

بلکه عناصر دیگری هم وجود دارند که هر کدام در سایر مسائل در جای خود در این کتاب گفته 

 هایمسابقات مختلف، کتاب، رادیو، تلویزیون، فیلم ،های الزمشده است. نظیر: آموزش

های مفید مورد نظر را برای آن زمان و مکان و مخاطب که پیام تر، نمایشتئا مناسب و جذاب

 .غیرهداشته باشد و 

 های عملیاتی برای آن است که یگانها در یگاندر صفحات قبل گفته شد که تمام فعالیت

 «.بتواند بجنگد، بخواهد بجنگد»برسد که در آن یگان، سرباز  جاییبه 

سرباز »مذهبی و معنوی افراد، از اموری است که در معنای  بحث حفظ و تقویت روحیه

 گنجد.می« بخواهد بجنگد

اری نمره با هر معی اگر افراد آن ،باید توجه داشته باشیم که یک یگان نظامی، بویژه در ارتش

های مختلف و خارج از داده شوند، از صفر تا صد هستند. بعضی از این افراد، گرایش

 ی غالب سخنران و حتی نظام جمهوری اسالمی دارند.هاگرایش

 گانیییگانی که نیروهای آن داوطلب بسیجی هستند، با آن در نوع رفتار و تبلیغ مذهبی 

. و دارد تفاوتآن شامل فرزندان تمام اقشار جامعه از صفر تا صد هستند،  موظف  که نیروهای

همچنین نوع سخنرانی و تبلیغ با اهالی حاضر در مسجد و یا حسینیه که اشخاص، با خواست 

اهالی یک یگان که با درجات و مشاغل و از اقشار اند فرق دارد با و عالقه خودشان حضور یافته

مختلف، به ناچار در آن جمع حضور دارند و معلوم نیست که سخنان سخنران را چند درصد 
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ها و حکمتسخن در برابر چنین جمعیتی، ظرافت و هوشمندی  ندارند؟ول دارند و یا قبول قب

ای است که آید. این نکتهو هنرهای خاص خود را نیاز دارد که از عهده عموم سخنرانان برنمی

 ضمن اینکه این .ودان را انتخاب، آماده و اعزام نمباید بدان توجه نمود و با این رویکرد، سخنر 

آنان صبورانه و در سکوت خدمت  مدتی با رزمندگان و با شرایط سخت چنانچه ل سخنرانانقبی

همین استدالل،  با .ار خواهد بودگذواقعی و البته اثر  شانبعد از این مدت سخنان ،کنند

در میدان نبرد با جمعیت داوطلب در میدان  ،بر این جمعیت صفر تا صد ،و مدیریت فرماندهی

 نبرد هم فرق دارد.

کوچک و بزرگ که دارای هویت سازمانی و های از طرفی خالء روحانی در چنین محیط

 مکانی هستند، آثار منفی خود را دارد که آن را هم نباید از نظر دور داشت.

در صورتی موفق نگارنده  برای تبلیغ مذهبی، به نظر هایگانروحانیون اعزامی به ـ  2

خواهند بود که نوع نگاه و رفتارشان خداگونه و پیامبر گونه باشد. یعنی همانطور که پیامبران، 

 بابا تواضع و فروتنی و صبر و زحمت و اخالق مداری و 
ً
نیت کسب رضای الهی و هدایت  صرفا

طور که  همان ر است.بندگان خوب و بد به سوی خدا را دارند، از روحانیون نیز چنین انتظا

در  نیزدهد و رزق و روزی و مهربانی به آنان را خود، کافران را هم روزی می خداوند، دشمنان

کند، مبلغان راه خدا و پیامبر نیز باید چنین باشند. هنر پیامبران آن بود که این دنیا قطع نمی

ها را افزایش کردند. وای بر کسانی که نه تنها خودیبندگان بد را هم به خوب تبدیل می

نان یت آها، آنان را به غیر خودی تبدیل و به جمعای از خودیدهند، بلکه با عدم تائید عدهنمی

اند که یک غیر خودی را به خودی تبدیل نموده و به و هیچ هنری هم نداشتهافزایند. می

 نمایند اضافه کنند.جمعیت خودی برابر آنچه که خود تعریف می

ه به هیچ وج ،مبلغ مذهبی با رفتار و نگاه باالدستی به مخاطبان و نیز خودشیفتگی

 انجامد. کسی که زندگی تبلیغ دینی انتخابیغ میتواند موفق باشد و بلکه به ضد تبلنمی

ترین کند، شاید بتوان گفت، در صورتی که رفتار پیامبر گونه را بخواهد داشته باشد، سختمی

 نوع زندگی در این دنیا را انتخاب نموده است.

ها داده است. حتی باید توجه داشت که خداوند استعداد نمره دادن را به تمام انسان

آن بد است، این را دوست دارم، آن را دوست ندارم، گویند این خوب است، هم وقتی می کودکان
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معلوم است به این و آن نمره داده است. بنابراین مخاطبان یک ُمبلغ دینی، با شنیدن گفتار و 

 دهند، خوب یا بد، کم یا زیاد.دیدن رفتار آن ُمبلغ به وی نمره می

 

 

 موقعو انتقاد به : تشویق75مسئله  
 

 :75تعاریف، شرح و نکات مسئله  

ذکر نموده و  های موارد تقویت روحیهدر ردیفرا  33دافوس، عنوان مسئله  کتاب رکن یکم

 شود.در این کتاب شرح مختصری نسبت به موضوع یاد شده ارائه می شرحی بر آن نداده است.

در انجام فرماندهان و مدیران، هر کدام تعدادی همکار زیر دست دارند که مجموع زحمات آنان 

 .گرددسبب موفقیت مجموعه مربوطه در اجرای وظایف سازمانی خواسته شده می ،وظایف محوله

 
ً
کمیت و کیفیت تالش و زحمات هر کدام از نیروی انسانی، در مقدار ارزیابی مثبت مسلما

 گذار است.مجموعه، تأثیریا منفی 

ای رفتار کند که همکاران زیردست باور باید به گونه ،تعریف شدههر مجموعه  9مرد شماره 

 به شکل عادالنه تمام افراد تحت امر را  ،پیدا کنند که این فرمانده یا رئیس
ً
یند و قدر بمی دقیقا

ف هر کدام را دور از چشم صور و یا تخلن است و به همین ترتیب کم کاری، قشناس زحمات آنا

ذاری دهد، به شکلی سبب اثرگدارد و به موقع تذکرات مشفقانه، کریمانه و بزرگوارانه مینگه نمی

گردد تا اثرگذاری منفی و تکرار و لجبازی. البته این روش در مورد کسانی مصداق دارد میمثبت 

ذیر بوده و پد. این نوع افراد اصالحانسابقه مثبت دارند و سابقه منفی نداشته و یا کم داشتهکه 

امید به رشد کیفیت خدمتی آنان وجود دارد. اما اگر پس از چندبار تجربه رفتار مثبت، نتیجه بد 

و سبب سوء استفاده بیشتر زیردست گردید، در آن صورت، باالدست از اختیارات و بدتر شد 

ال، اخالق و جوانمردی و ادب، در قانونی برای تنبیه فرد خاطی استفاده خواهد کرد. در هر ح

ر باید معیا ،زند. در هر نوع رفتار و روابطها در تاریخ بشری، حرف اول را میروابط ما بین انسان

 مورد توجه طرفین رابطه انسانی باشد. ،اخالق، معرفت، جوانمردی
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است  رگردد. از باالدست انتظاصور و تخلف همکاران نیز، سبب بدآموزی میتوجهی در قبی

عالمانه، حکیمانه، کریمانه که خوب و بد کیفیت خدمتی افراد زیردست را هوشمندانه، 

د. گیری صحیح باشکند، نتیجه این نوع اندازهگیری دقیق نموده و هر قضاوتی که میاندازه

هر جا که الزم بود و پیامد سوء نداشته باشد و بلکه به پیامد خوب و مثبت بیانجامد، گذشت و 

 پوشی نماید.چشم

گذارد و یبر زیردست باقی ماثر تربیتی و آموزشی  ،یادمان باشد که رفتار باالدست، غیرمستقیم

+  های شخصیبا الگوگیری از رفتار باالدستان خود + آموزشاو نیز نسبت به زیردستان بعدی 

 د.آور میجرا دررفتار مناسبی را در هدایت زیردستان انتخاب و به ا ،خالقیت و استعداد شخصی

 .آمددرمیار کم تا زیاد به اجرا ساله نیز تعاریف فوق توسط فرماندهان به مقد 6در زمان جنگ 

تارها های خوبی از این رفبه قلم نگارنده این کتاب، نمونه« برای سرباز تا ارتشبد»در کتاب 

 بیان شده است.

 

 :75پیشنهادهای مسئله ها و حلراه

 وجود دارند. افراد ها، در نوع اخالق و استعدادحلـ بخشی از راه 9

های مختلف ها برای ردهعده و رهبری فرماندهی ها به آموزشحلـ بخش دیگری از راه 2

فرماندهی و مدیریتی بستگی دارد که در این مورد اقدامات جاری کافی نبوده و باید توجه 

 تری به عمل آید.جدی

ه گیرد. دربار بیند و یاد میـ بشر بسیاری از امور زندگی خود را از روی دست دیگران می 9

 مصداق دارد. ،نیز همین قاعده 96موضوع مسئله 
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 ، اخالق و تمایالت زیردستان: آشنائی به روحیه79مسئله 
 

 :79تعاریف، شرح و نکات مسئله  

 وذکر نموده  های موارد تقویت روحیهدافوس، عنوان یاد شده را در ردیف کتاب رکن یکم

 توسط
ً
استاد، در زمان تدریس توضیح مختصری  دیگر توضیحی برای آن نداده است. احتماال

 شود.داده می

 ند دهه خدمت خوددر طول چگردد. ما در این کتاب شرح کوتاهی درباره موضوع ارائه می

 زمان جنگ در همکاران، زیردستان و باالدستان بودیم.، اخالق و تمایالت متفاوت شاهد روحیه

ساله نیز به ناچار، این تفاوت روحیه و اخالق در هر یگانی وجود داشت. این تفاوت در نزاجا که  6

، فته شدگ قبالً خیلی بیشتر محسوس بود. همچنان که بیشترین جمعیت ارتش را داشت و دارد، 

بدهیم از صفر تا صد نمره داده با هر معیاری که بخواهیم نمره  در ارتش، نیروهای وظیفه

طبقه  ایننیز همگی از طبقه متوسط اقتصادی جامعه بودند و هستند.  شوند. نیروهای پایورمی

مثال، جمعیتی از نیروهای ما هوادار  عنوانبهدهند. بیشترین جمعیت هر کشوری را تشکیل می

ای و عده« آئیمکربال، کربال ما می»و جمعیتی هم هوادار شعار « ایران، ایران ای مرز پر گهر»شعار 

تعدادی زرتشتی و تعدادی بدون  ،تعدادی یهودی ،ای مسیحیعده ،هم هوادار هر دو شعار

 ای به سبب مشکالت گذشته و روحیات شخصی. عدهو انگیزه دینی که البته زیاد بودنداعتقادات 

ای هم متعادل و گروهی هم روحیه ، و عدهناامید، غمگین و افسرده و گرفتاری خانوادگیو یا 

ای با تعصب خاص و همینطور ای هم شجاع و غیرتی، عدهای ترسو و عافیت طلب و عدهشاد، عده

ر های روحی، در محوباید تمام این افراد را با تفاوتدر ارتش توان نام برد. اما صفات دیگر که می

ند تمام بتوانمداری مدیریت نمود. خوشا به حال مدیران و فرماندهانی که و وظیفه ظیفه شناسیو

ی هاهای روحی را در محور وظیفه مداری شکل دهند. و باز با توجه به واقعیت تفاوتاین تفاوت

 ی و تالش مستمر در افزایشای مدیریت نمایند که همگی با روحیه قوبه گونه را روحی افراد، آنان

 آن در جهت وظایف سازمانی فردی، جمعی و یگانی فعالیت نمایند.

ها به این نکته توجه ما در زمان جنگ، شاهد بودیم که فرماندهان مختلف در تمام رده

داشته و بعضی از آنان نیز در رده دسته، گروهان، گردان، تیپ، لشکر، نزاجا در این زمینه بسیار 

ای سراغ دارم که از نام های برجستهنمونهها در بعضی از رده بارهدراینودند. نگارنده موفق ب
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های مرتبط با جنگ نمایم. هر کس که در ارتش و سپاه و دیگر مجموعهبردن خودداری می

 خدمت نموده باشد، 
ً
های تواند معرفی کند. ما در سالفرماندهان و مدیران موفقی را می حتما

جنگ شاهد بودیم که یک یگان متوسط، با تعویض فرمانده از متوسط به خوب و یا از متوسط 

 شد.به ضعیف تبدیل می

 و رهبری ، اخالق و تمایالت زیردستان، هنر فرماندهیدر هر حال توجه و آشنائی به روحیه

 ها است. این هنر نیز در اشخاص متفاوت است.عده

سپاه  هایهای مختلف یگانرده و رهبری در اینجا این نکته نیز باید گفته شود که فرماندهی

بود، زیرا جمعیت های ارتش تر از یگانبسیار آسانساله  6انقالب اسالمی، در زمان جنگ  پاسداران

و  گیزهپراننیروی  های سپاه، بسیجی داوطلب بودند، وقتی افراد تحت امر یک فرمانده، همهیگان

 داوطلب جنگیدن بوده باشند، 
ً
در این نیروها بسیار قوی است، کار « خواستن»عنصر  مسلما

ر را در نیروها ایجاد و مدیریت کند. ه« توانستن»ه این نوع نیروها، بیشتر آن است که عنصر فرماند

 ، اخالق و تمایالتفرمانده یگان، همچنان با آشنائی به روحیه ،هایی همچند که در چنین مجموعه

 افراد تحت امر، در تقویت روحیه آنان باید بکوشد و اندیشه ورزی نماید.

 

 :79های مسئله ها و پیشنهادحلراه

های مختلف آموزش رده بارهدراین :های مختلف فرماندهیالزم و کافی رده ـ آموزش 9

فرماندهی تفاوت خواهد داشت. بعضی موضوعات مشترک، و بعضی نیز خاص مورد بحث با 

 ذکر مصادیق تجربه شده.

چه بیشتر باشد، موفقیت بیشتر هم مشاهده خواهد شد. انتظار  ـ تجربه خدمتی هر 2

 تجربه خدمتی خود را به دیگران نیز منتقل نماید و دریغ ننماید. ،است، هر فرد
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 : احترام به معلومات، قابلیت اشخاص و تقدیر از آنان22مسئله 
 

 :21تعاریف، شرح و نکات مسئله 

ر نام برده و دیگر شرحی ب دافوس، عنوان یادشده را یکی از موارد تقویت روحیه یکمکتاب رکن 

 آن نداده است.

 هایساله شاهد بودیم که توسط فرماندهان و مدیران باالدستی در رده 6ما در زمان جنگ 

 ابلیتشد. آنانی که نسبت به همکاران خود از معلومات و قمختلف، مورد یادشده رعایت می

شد. در آن روزگار و در میدان تر به آنان واگذار میمشاغل باالتر و مهم ،بیشتر برخوردار بودند

شدند و فرماندهان نیز بر حسب نیاز الیق، خیلی زود شناخته می یانبرد، افراد با معلومات و 

های الزم و مناسب از فرد خدمتی، این توانائی فرد تحت امر را از نظر دور نداشتند و در فرصت

و جابجائی شغل فرد مورد نظر بود  آوردند و اگر هم امکان جایگزینیالیق تقدیر به عمل می

 نمودند.اقدام می ،زیردست و برجسته خودو رشد آن برای ترقی 

ک ی کرد که در سلسله مراتب فرماندهیبیشتر در مورد کسانی صدق میاما مورد یادشده 

 شدند. ما در چند رده باالتر شاهد بودیم که آن مقامات، یا دو رده باالتر شناخته می
ً
 معموال

بودند و از نزدیک با وی تماس خدمتی داشتند، توجه  نسبت به کسانی که جلوی چشمشان

نیز شاهد بودیم که بسیاری از فرماندهان برجسته  عمالً داشتند.  آنانبرای ارتقاء و شغل و مقام 

های بلندپایه نمودند، در مرکز و باالدستیهای مختلف که در دوردست خدمت میدر رده

 .ندرسیدتا باالخره به بازنشستگی این افراد می ماندندناشناس باقی می

این اشکال به این دلیل وارد است، که ضابطه تعریف شده علمی دقیق و قابل قبول برای 

توان گفت هنوز هم تعریف قابل فهم می انتصاب افسران ارشد و درجات باالتر وجود نداشت.

عاریف کنونی ناقص و با ابهام و معلوم و قابل قبول همگان طراحی و ابالغ نشده است. ت

است. تعاریفی که  آشکارنیز در خروجی این تعاریف، چنین نقص و اشکال  عمالً هستند، 

 برابر فرمول ،های خدمتیهمه افسران شامل، آن را بشناسند و بدانند در صورت کسب ارزش

کنند که ابالغ شده، به درجات و مقامات تعریف شده در فرمول خواهند رسید. باور پیدا 

دقیق در مجموعه ارتش و سپاه  طوربهضابطه تعریف شده، شفاف و خالی از ابهام است و 

 گردد.و از آن عدول نمیرعایت 
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همه افسران و مقامات امیری که در دورترین نقطه خدمتی خارج از مرکز بوده و جلوی چشم 

های سیر ارزیابی و فرمولمقامات بلندپایه هم نباشند و یا ناشناس مقامات مرکز باشند، در م

گیرند و بر حسب ارزش حاصله در فرمول، ارتقاء شغلی و درجه تعریف شده علمی قرار می

 یابند. الزم است به سمت و سوی تهیه چنین ضوابط و اجرای دقیق آن برویم.می

ی هاآن است که ما در نیروهای مسلح، در سالنکته دیگری هم که باید در اینجا ذکر نمود، 

جنگ و بعد از آن، شاهد بودیم و هستیم که مسابقات متنوع ورزشی، فرهنگی و بیشتر از جنس 

دینی، در بین کارکنان نیروهای مسلح در سطح نیروها و نیز در سطح مشترک نیروهای مسلح 

 سطوح مختلف تاکنون وجود نداشته بینیم که مسابقات علمی نظامی درگردد. اما میبرگزار می

توجهی و نیز دور ماندن از تالش ی هم برای آن تعریف نشده است. این نقص، سبب کمسازوکارو 

برای ارتقاء سطح دانش نظامی در بین کارکنان است که الزم است از سوی باالدستان توجه جدی 

 را گردد.پایدار برای آن تعریف و اج سازوکاربه این امر به عمل آید و 
 

 :21ها و پیشنهادهای مسئله حلراه

بازنگری در ضوابط درجات و انتصابات در مشاغل افسر ارشدی و امیری و شناسائی ـ  9

 اشکاالت موجود.

های قابل فهم و قابل قبول و علمی به معنای کاماًل درست، در ـ تدوین ضوابط یا فرمول 2

ند گذاری مانر ترفیعات و انتصابات. این نوع ارزشگذاری خدمتی افراد و استفاده از آن دارزش

که در مسابقات ورزشی، نفر اول تا  همچنان ابهام باشد.معلوم و خالی از  باید مسابقات ورزشی

ات گردند، الزم است در مورد ترفیعنفرات بعدی بر حسب امتیاز قابل قبول کسب شده معلوم می

ب که امتیاز بیشتری کس کسآنطراحی، معلوم و اجرا گردد.  یو انتصابات افراد نیز چنین روش

 تیدسپائینها مجموعه باالدستی و باید در سکوی باالتر بایستد، چه بعضی از آن ،کرده

خوششان بیاید و یا نیاید. باید برای نظم محوری، لیاقت ساالری، لیاقت پروری، تمام اشخاص 

بخش و غیر از آن به هیچ وجه، قابل قبول، رضایت حقیقی و حقوقی باالدستی به آن گردن نهند

 و عادالنه نخواهد بود.

های و تیپ و لشکر و تستآزمایشات و تست های علمی فردی و یگانی، آزمایشات گردانی 

 اشد.ب های الزم در انتصاباتباید از مالک و کسب نمرات باال در آنها علمی ترفیعاتی و انتصابی
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 افراد آموزش : توجه جدی به27مسئله 
 

 :27تعاریف، شرح و نکات مسئله 

 نام برده و شرحی درباره دافوس عنوان یادشده را یکی از موارد تقویت روحیه کتاب رکن یکم

 آن نداده است.

است که در جای خود در فصل سوم این کتاب، شرح داده  مربوط به رکن سوم بحث آموزش

 هبرای تقویت روحی شده است. اما چرا، توجه به آموزش نیروی انسانی یگان از وظایف رکن یکم

 متوان گفت که اگر فرد و یگان، آموزش الزم نداشته باشد و یا ضعیف باشد نام برده شده، می
ً
 سلما

و همینطور شاید ترس همین نسبت توان رزمی و اعتماد به نفس وی هم ضعیف خواهد شد به 

عمل و باالتر از آن در میدان جنگ، منجر به تلفات خواهد  هم به آن غلبه کند و در نهایت در میدان

ه این گردد. با توجه بشد و تلفات هم منجر به تخریب روحیه، افسردگی و ناامیدی افراد یگان می

اه، الزم است رکن یکم هم نسبت به آموزش افراد حساسیت داشته و به فرمانده و رکن سوم و نگ

 دهد. ارائهاطالعات، مشاوره و گزارش الزم را  ،رئیس ستاد یگان

باالتری برخوردار بودند،  ساله نیز شاهد بودیم افرادی که از آموزش 6ما در زمان جنگ 

 در یگانی که افراد آن، همگی از آنان در عملیات تأثیرو  کارایی
ً
ها چشمگیر بوده است. مسلما

آموزش مناسب و خوب برخوردار بودند، موفقیت آن یگان در صورتی که سایر جوانب الزم و 

 کافی نیز رعایت شده بود، نزدیک به صددرصد بود.

، هم سبب تخریب روحیهازدیاد تلفات، ازدیاد تلفات  سببها، خالصه: ضعف آموزش طوربه

 گردد.افسردگی و ناامیدی می

 

 :27ها و پیشنهادهای مسئله حلراه

 باشد.حل، در شرح مسئله که بیان شد، آشکار است و نیازی به بیان جداگانه نمیراه 
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 : استراحت و مرخصی22مسئله 
 

 تعاریف:

 یکی از عوامل تقویت روحیه عنوانبهدافوس، درباره استراحت و مرخصی  کتاب رکن یکم

 های زیر بیان نموده است.افراد، تعاریفی را به شرح نمونه

ها افسر پرسنل، مسئولیت ستادی تعیین سهمیه برای استفاده از استراحتگاه و تفریحگاه

باشد. افسر پرسنل هر دفعه که سهمیه دار میاین مناطق را عهده و همچنین نظارت بر عملیات

 ها، سهمیهباید عوامل مناسب و قابل قبول را در نظر گرفته و با توجه به آنشود، واگذار می

 را تعیین نماید. هایگان

د نیز های یگان نظارت ستادی دارنافسر پرسنل، باید به نظر افسران ستاد که بر فعالیت

 اشته و هماهنگی الزم را به عمل آورد.توجه د

 و همچنیننامه مرخصی پرسنل ارتش نیز بیان شده ، مواردی از آئیندر کتاب رکن یکم

 حدود اختیارات فرماندهان و رؤسا در مورد مرخصی شرح داده شده است.

در قسمت دیگری از تعاریف گفته شده است که: مرخصی پرسنل نیروهای مسلح در زمان 

 نامهتابع آئین ،روداحتمال آغاز مخاصمات میهای سیاسی و وضع غیر عادی که جنگ، بحران

 مرخصی پرسنل در زمان عادی نبوده و برابر مصالح و مقتضیات به عمل خواهد آمد.

 

 :22شرح و نکات مسئله 

آنجا که در آغاز جنگ، تصور همگانی، بر جنگ طوالنی مدت و فرسایش نبود و برابر تجربه از 

شد که این جنگ مانند جنگ اعراب و اسرائیل، چنین گمان می ،های گذشته و نزدیکجنگ

 هایگری، مذاکره، توقف و میانجیبسآتشخواهد رسید که به  جاییدر دو سه ماه آینده به 

ماه  9خره قرارداد بیانجامد. با چنین نگرشی، ما شاهد بودیم که لشکرها تا المللی و باال بین

 نفراتبرای  نوبتبهماه به تدریج، برگه مرخصی  9مرخصی ندادند. بعد از  کسیاول جنگ، به 

روز تبدیل شد. و باالخره  96تا  6هفته بود و بعد به  9روز تا  2ها از صادر شد. ابتدا مرخصی

در منطقه عملیاتی، روز خدمت  96 ازایی به وجود آمد. برای نفرات پایور به اشکل تعریف شده

شد. الزم به ذکر است که اعداد بیان شده ممکن است دقیق روز داده می 96مرخصی تا 
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توان صددرصد به آن استناد نمود، اما نباشند، زیرا نگارنده از حافظه خود استفاده کرده و نمی

نگارنده این کتاب که در سال ششم جنگ  مثالً حدود بوده است.  رسد، در همینبه نظر می

روز خدمت در  96پیاده بوده است، مرخصی وی به ازای  61تحمیلی، فرمانده لشکر عملیاتی 

 برای دیگران هم در آن زمان، چنین  6منطقه عملیاتی، به مدت 
ً
روز مرخصی بوده است. مسلما

در مورد کسانی که رفت و برگشت مقصد  .روز مرخصی 96روز  96روشی معمول بود. و یا به ازای 

عالوه بر مرخصی جاری کشید، زمان مسافرت نیز، شان بیشتر از یک روز طول میمرخصی

شویم که هر فرد پایور که از گردید. با احتساب روش فوق، متوجه میتعریف شده، اضافه می

منطقه عملیاتی بودند و در محدوده ها خط مقدم تا نقاط عقب که ستادها، آماد و پشتیبانی

روز  16برابر  96×1توانستند به مرخصی بروند. یعنی بار می 1شدند، در هر سال محسوب می

 مرخصی در سال به تناوب.

البته این نکته را هم باید توجه داشت که اعزام به مرخصی نیروهای شاغل در جبهه بویژه 

های آفندی و های عملیاتگاهی به مناسبتهای رزمی مستقر در خطوط مقدم در یگان

ها هم در سمت و سوی ها و فاصله مرخصیشد و نظم نوبتپدافندی خودی و یا دشمن، لغو می

 16انجامید. بنابراین عدد نیروهای خودی می و به سبب آن، کاهش روحیه هاکاهش مرخصی

شد، اما در واقع، عدد بینانه حاصل میهای معمولی و خوش روز حاصله، با محاسبات حالت

 شد.یادشده، کم و کمتر می

این وضع در حالی بود که افراد پایور و هم طراز افراد جبهه که در مناطق غیر عملیاتی و در 

 22روز مرخصی استحقاقی +  96نمودند، برابر مقررات، سالی ها خدمت میشهرها و پادگان

 جم 22روز تعطیالت رسمی +  96تا 
ً
روز در مرخصی و  922تا  996عه در هر سال. یعنی جمعا

 تعطیلی بودند.

جبهه خدمت  وهوایآبشود برای رزمنده پایور که در شرایط سخت و منطقه بد می مالحظه

روز در سال به تناوب نبود، اما برای  16امکان استفاده مرخصی، بیشتر از  نمود،ساعته می 21

روز به  922نزدیک خانواده و شرایط عادی خدمتی به مدت  همطراز وی در خارج از جبهه و

تناوب در سال، امکان استفاده از مرخصی و تعطیالت میسر بود. یعنی آنکه خارج از جبهه بود، 

با دشمن بود، از مرخصی و  دریایینسبت به آنکه در جبهه و در میدان نبرد زمینی، هوایی و 
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شاغل در جبهه و خارج از جبهه نیز در مورد افراد وظیفه  نمود.تعطیالت بیشتر استفاده می

 توان مقایسه نمود.می

روز  96روز خدمت، به مدت  16اگر فرض کنیم افراد وظیفه شاغل در جبهه، به ازای 

توانستند از مرخصی استفاده روز می 66بار یعنی  6رفتند، در نتیجه در هر سال مرخصی می

قراری چنین نظمی در اعزام به مرخصی میسر نبود، بلکه در وقت بر کنند. در حالی که هیچ

ها به ضرر حق مرخصی، این عدد کم و خودی و دشمن و لغو مرخصی شرایط آفند و پدافند

 شد.کمتر می

از طرفی اگر فرض کنیم سرباز همطرازی که در خارج از جبهه و شرایط عادی خدمت 

روز تعطیالت  96تا  22مرخصی استحقاقی داشته باشد + روز در سال  26نمود، مدت می

  22رسمی + 
ً
 استفادهروز به تناوب از مرخصی و تعطیالت  966روز جمعه در سال، جمعا

اوت شود که تفمی مالحظهنمود. البته اگر از استراحت پزشکی نیز استفاده نکرده بود. می

به نفع نیروهای خارج از جبهه چقدر جبهه با خارج از جبهه در مورد افراد وظیفه، مرخصی 

 .بود دارفاصلهزیاد و 

خبر بودند، بلکه هر کدام، این وضع، چیزی نبود که رزمندگان شاغل در جبهه از آن بی

شناختند و خود را با آن مقایسه نمود، میخود را که در خارج از جبهه خدمت میشبیه 

اینجا  گذارد. البتهوی تأثیر منفی باقی می روحیهکردند. همین قیاس ناعادالنه، باالخره در می

این نکته را هم باید توجه نمود که آن رزمنده خود را با بسیجی داوطلب که تعدادی از آنان را از 

 ، اسرا، مفقوداالثرها وکرد و همینطور مقایسه خود با شهداشناخت، نیز مقایسه مینزدیک می

ای جریان داشت و عامل بازدارنده ها هم در ذهن هر رزمندهن. باالخره این نوع قیاسجانبازا

وی غالب نشود. اما  شد که اثرات منفی آن قیاس ناعادالنه با شاغالن خارج از جبهه برمی

 شد.که در دراز مدت و جنگ فرسایشی، آن اثرات منفی غالب نمی بگوییمتوانیم نمی

آید که وظیفه باالدستان و ستادهای رده باال نسبت به پیش می، این پرسش بارهدراین

های شد که چنین تفاوتمعمول می یهایموضوع یادشده چه بوده؟ آیا ممکن نبود که روش

 گردیدکهای طراحی و اجرا میمرخصی به گونه هایروش طورکلیبهآمد و ناعادالنه پیش نمی

ها آید که آیا در آن روشامروز هم این پرسش پیش میشد؟ به نفع نیروهای شاغل در جبهه می
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تر درباره این موضوع تهیه، تصویب و ابالغ تر و علمیهای کاملایم و فرمولبازنگری کرده

 باید توجه داشته باشیم که آن کرده
ً
ایم؟ آنچه که نگارنده اطالع دارد، جواب منفی است. ضمنا

ساعته  21خطرات خدمتی در جبهه، خدمت وی  ها وفرد شاغل در جبهه، ضمن وجود سختی

ساعته بوده  6های خدمتی، خدمت وی روزانه بوده، اما فرد شاغل در خارج از جبهه و پادگان

 6است. مگر آنکه اشخاصی، بنابر مسئولیتی که داشته و بر حسب عالقه خدمتی، بیش از 

 6هر حال درصد بیشتر، همان ، اما در نمودند. این نوع افراد نیز کم نبودندساعت خدمت می

 نمودند.ساعت موظف را خدمت می

های بعد متوجه شدیم که در بازنشستگی افراد پایور، آن یک سال جنگ، در سال 6بعد از 

مرخصی استفاده نشده، محاسبه  عنوانبهماه مرخصی ساالنه را برای فردی که در جبهه بوده، 

دند. اینکه از چه موقع این کار انجام شده و آیا در آن را به وی پرداخت نمو مزایاییو حقوق و 

 بارهدراینو افراد این محاسبات انجام شد، نگارنده از آن اطالعات مستندی ندارد.  هایگانتمام 

گفتند، مدتی که ما در جبهه خدمت نیز بعضی از آن رزمندگان بازنشسته معترض بودند، و می

روز است، محاسبه شود.  12رایط بد آب و هوا که سالی نمودیم، باید برابر با خدمات در شمی

اما به چنین اعتراضی توجه نشد. اساس محاسبه برابر با محل پادگانی یگان مستقر در جبهه 

شدند، برای شخص بد محسوب می وهوایآبهای آن یگان در شرایط پادگانبود. یعنی اگر 

روز محاسبه شد.  96روزه بود، همان  96روز محاسبه و اگر شامل شرایط عادی و  12بازنشسته 

در شرایطی که در جبهه کنار هم با دشمن  هایگانگردد، با آن که هر کدام از می مالحظه

جنگیدند، اما در محاسبات، چنین تفاوت غیر معقول را نسبت به افراد خود در زمان می

 بازنشستگی داشتند.

 شدند ومی، چون بعد از طی مدت خدمت سربازی ترخیص اما در مورد نیروهای وظیفه

شد، حتی چنین محاسبات و اعمال مربوطه قطع می بایگانرابطه خدمتی و اداری آنان 

تفاوت آن در مدت خدمت و یا بعد از ترخیص مشاهده نشد. این نیز از اشکاالتی است که در 

های خرد ارج شویم و به بحثهای کالن جنگ خسال جنگ تجربه کردیم. اگر از بحث 6

 ها راها، محاسبات و فرمولجنگ نظیر این موضوع بپردازیم و تا آنجا که ممکن است، روش
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 آندر نمره صفر تا بیست، به عدد بیست برسانیم و یا نزدیک نمائیم،  ،در اجرا
ً
اشکاالت  مسلما

 گذشته تکرار نخواهد شد.

ه نیروهای انسانی نیروی زمینی ارتش بود، مشکالتی که اشاره شد در ارتش، بیشتر متوج

های رزمی آنان، مانند نیروی زمینی و و فعالیت مأموریتبقیه نیروهای ارتش، چون شکل 

توان گفت که مشکل و مواضع بعدی آن تا عمق منطقه نبود، می ریزخاکاستقرار در پشت 

 یادشده را نداشتند.

انقالب اسالمی نیز تا سال ششم و هفتم جنگ، چون مسئولیت خط پدافندی  سپاه پاسداران

نیروهای آن را افراد  %16و از طرفی بیش از داشت نرا مانند نزاجا برعهده  در طول و عمق زیاد

، چنین مشکلی را نداشت. دادندماهه تشکیل می 6ماهه تا  9 مأموریتبسیجی و داوطلب با 

دادند، بعد از هر ها را افراد بسیجی تشکیل میدرصد آن 12تا  16های رزمی سپاه که یگان

های رزمی سپاه از وجود آنان خالی و غیرفعال ، افراد بسیجی مرخص و بدین صورت یگانعملیات

 ماند.و سازماندهی دوره بعد و عملیات بعدی باقی می و در انتظار جذب، آموزش شدمی

های خود را هم که خط پدافندی محدود داشت، قادر بود، یگان جاهاییدر  پاسدارانسپاه 

را ترخیص و یا از خستگی و  هایگانهای مناسب تعویض نموده و نفرات بسیجی این در مدت

 فرسودگی و کاهش شدید روحیه مرحلهخارج نماید و یا نگذارد به ، مأموریتها فرسودگی ماه

 بایستیمیپذیر نبود و هر گردان رزمی و غیر رزبرسند. اما در نزاجا چنین تعویض و تغییر امکان

ها و در داخل مسئولیت سپرده شده به لشکر و یا تیپ مستقل مربوطه در مواضع مربوطه ماه

یا حذف هر کدام، از  رهایینمود. امکان اگذاری را اجرا میو  مأموریتو آفند  ها پدافندسال

 رزم، حتی برای مدت کوتاه یک ماهه هم میسر نبود. سازمان

های عملیاتی، موضوع وسیله رفت و برگشت مرخصی بود. یکی دیگر از مشکالت مرخصی

گرفت، باید برای موفقیت، این کار را در مرخصی می ،های تعریف شدهنفری که پس از نوبت

ستاد گردان و برگ مرخصی را داد. از محل و موضع خدمتی خود برود به چند مرحله انجام می

رین تای که خودروها به نزدیکبگیرد، از ستاد گردان همراه با برگ مرخصی برود به طرف جاده

و یا به شهر اصلی دیگر و باز از هر اصلی مقصد روند، از جاده به شهر و از شهر به ششهر می

 مقصد. یآنچه به شهر یا روستا
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باید از یک وسیله نقلیه عبوری استفاده  ،گردد که در هر کدام از این مراحلمی مالحظه

در ابتدای مسافرت از موضع تا شهر، از خودروهای نظامی و از شهر به شهر بعدی و کنند، 

ای. در هر کدام از این نقاط نیز بستگی دارد روهای عمومی و کرایهباالخره مقصد اصلی از خود

که ساعت ورود برای تهیه خودرو چه ساعتی از روز یا شب باشد، و آیا در آن ساعت حضور، 

شود، آن هم از مشکالت این رزمنده شود، و یا با چند ساعت معطلی پیدا میخودرو پیدا می

، دآهن یا هواپیما باشگر قسمتی از این مسیر مسافرت، راهاست که به ناچار باید تحمل کند. ا

های اهواز یا ما مسافرتآهن، مورد راه در .های خود را داردآن نیز مشکالت و مدیریت

را از  66اندیمشک به تهران و برعکس را داشتیم و در مورد هواپیما نیز مسافرت نفرات لشکر 

داشتیم که البته برای همه نفرات اعزامی به مرخصی به مشهد و ، به مشهد اهواز یا دزفول

 پذیر نبود.بیرجند و یا زاهدان و یا کرمان و غیره، چنین وسایل مسافرت هوائی امکان

ها، شامل کرایه و غذای بین راه نیز، خرجی بود که رزمنده، از طرفی هزینه این مسافرت

هزینه و مخارج رفت و برگشت مرخصی  سال جنگ برای 6کرد. ما در باید پرداخت می

نمودیم. ولی چون بحث مرخصی بود، رزمندگان، مبلغی را اختصاص نداده و پرداخت نمی

قه ی برای این موضوع سابسازوکارداد، زیرا اعتراضی را شاهد نبودیم و یا کسی به آن گوش نمی

 ساله هم برای آن تعریفی به وجود نیامد. 6نداشت و در جنگ 

که از خط مقدم تا مقصد دار و یا افسری را تصور کند ه این کتاب، سرباز، درجهخوانند

شد تا با خانواده ها را متحمل میها و در بعضی موارد حتی حقارتباید چه سختیمرخصی، 

همین مسیر و مشقت را از شهر و روستای  ،خود دیدار کند و باز پس از پایان مرخصی کوتاه مدت

 قلیهنوطه و یا تا خط مقدم طی کند و چندبار سوار و پیاده و تعویض وسیله خود تا گروهان مرب

 ها.و معطلی در هر کدام از این تعویض

دست به تری که با آن به سبب مشکالت مهم ،سال جنگ 6باید اعتراف کنیم که ما در 

سال جنگ،  6طور تا پایان دهی رفع این مشکل دور ماندیم و همینگریبان بودیم، از سامان

دهی آن را به شکل علمی و قابل قبول به تأخیر انداختیم. امروز هم اگر خدای نکرده سامان

عدی های نامعلوم بگرفتار شرایط مشابه جنگی شویم، شاید همین اشکاالت، تکرار و به زمان

پرده شود. درحالیکه امروز برای سامانه سازی این امور، در ستادهای رده باال باید اندیشه س
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ورزی گردد و سامانه و سازوکار مناسب، طراحی، تصویب و به اجرا درآید. آیا امور روزمره ستادها، 

پرسشی  آید؟این امور با نگاه به گذشته و اندیشه در حال برای آینده پدید میفرصت و تفکر برای 

تواند تا است که جواب آن را هر خواننده این کتاب با اطالعاتی که از وضع موجود دارد، می

 حدودی دقیق و غیر دقیق بدهد.

خواننده این کتاب با شرحی که داده شد، تصور نماید که رزمنده آن روزگار برای مرخصی چه 

صداهای بلندتر و  وجودسبب ها داشت که کسی آن صداها را به ها و شکایتها و حدیثحرف

بر هر فرد که با آن سروکار داشته است، باقی تر نشنید و توجه ننمود، اما اثر منفی خود را مهم

ها و مدیران رده باال باید آن باشد، تمام باالدستی هنر توانیم منکر آن بشویم.گذاشت و نمیمی

 گردد، شناسائی و نسبت به هرافراد زیرمجموعه می عواملی که سبب تضعیف یا تقویت روحیه

 کننده و افزایش تقویت روحیه به کار برند.کدام اقدام الزم را برای از بین بردن عوامل تضعیف

سال جنگ هیچوقت نداشتیم و به علت فقر و  6ها با تعریف یگانی، ما در درباره تفریحگاه

ه این بهای جایگزین نتوانستیم یگانی را عدم تعادل یگانی در مقابل دشمن و نداشتن یگان

های تفریحی و استراحت به اردوگاه ،معنا از جبهه خارج و برای بازسازی روحی و آموزش

ای ظهور یافت، اما آن هم به بفرستیم. یک مورد هم در ابتدای جنگ، چنین اراده و اندیشه

سبب فقر یگانی نسبت به دشمن، به شکل قابل قبول و حتی برای مدت کوتاه، میسر نشد که 

 گردد.در سطرهای بعدی به آن اشاره می

ری ان نیروها را به معنای دیگاما اگر استراحتگاه و تفریحگاه برای خانواده رزمندگان و کارکن

سال جنگ، اردوگاه گهر باران نزاجا به مهاجران جنگ  6تعریف کنیم، ما شاهد بودیم که در 

اشغال آنان درآمد. اما اردوگاه خزرآباد ساری فعال بود و توانست تحمیلی تحویل شد و یا به 

خودشان و البته غیر انتفاعی  روز با هزینه 6تا  9تعدادی از خانواده کارکنان نزاجا را به مدت 

پذیرائی نماید. هر چند که جوابگوی جمعیت مورد انتظار نبود، اما باالخره کاری بود پسندیده 

کارکنان و خانواده آنان. در نیروی هوایی و دریائی ارتش مشابه این کار  در جهت تقویت روحیه

نیز با وجود آنکه سازمانی نوپا بود  سپاه پاسداران چگونه بود، نگارنده از آن اطالعی ندارد. در

جمعیت آن بسیجی بود و افراد سپاهی نیز بیشتر آنان نیروهای جوان و یا خانواده جوان  %16و 

 و یا مجرد بودند، چنین نیازی احساس نشد.
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مامیت تنظور حفظ به معنای علمی و کالسیک برای کشوری که نیروهای مسلح خود را به م

های کوتاه و درازمدت با دشمن بالقوه و بالفعل، طراحی، ارضی و حفظ نظام حاکم، برای جنگ

 های استراحت و تفریح یگانینماید، برای اردوگاهدهی میسازماندهی، تجهیز و تربیت و شکل

ان جنگ و های استراحت و تفریح خانوادگی برای کارکنان خود در زمدر زمان جنگ و اردوگاه

اندازی بینی نماید و اقدامات الزم را در راهصلح باید به شکل و اندازه مناسب و قابل قبول پیش

 ها انجام دهد.و راهبری و توسعه آن

در سال اول جنگ تحمیلی به قلم مرحوم سرهنگ  و آبادان کتاب نبردهای منطقه خرمشهر

، 21وز ششم آبان نوشته است: در حوادث ر  261، در ص زرهی ستاد سید یعقوب حسینی

زرهی که در  12لشکر رزمی هایگرداندستور اعزام  ،خوردکه به چشم می جالبیاولین نکته 

خرمشهر مستقر بودند به اردوگاه استراحت برای تجدید سازمان است. با توجه به تلفات 

پیاده مکانیزه و  962تانک،  292 هایگردانزرهی، شامل  12لشکرسنگینی که به سه گردان 

اروند، جزو عناصر زیر امر آن  بعد از تشکیل فرماندهی هاگرداندژ وارد شده بود، این  929

 ، دستور دادکردمیآن فرماندهی را هدایت  عمالً فرماندهی قرار گرفتند. تیمسار فالحی که 

از خوزستان به درود لرستان اعزام شوند و در آن محل، اردوگاه استراحت تشکیل  هاگرداناین 

 از فرمانده نیروی ،نمایند. اما قبل از اجرا تجدید سازمان ،دهند و با دریافت پرسنل و وسایل

از صحنه  ایعدهخارج کردن  ،زمینی نظرخواهی شد، ایشان نظر دادند در شرایط موجود

برای بازسازی از میدان نبرد  هاگردانعملیات خوزستان به صالح نیست و اگر الزم است این 

دوگاه استراحت تشکیل شود و پادگان هفتگل خارج شوند، بهتر است در محلی در خوزستان، ار 

اد، آب خلفشد. اما تیمسار فالحی صالح دیدند در کنار رودخانه  پیشنهادبرای این منظور 

نزدیکی پل رامشیر این اردوگاه تشکیل شود که به همین نحو عمل شد. در تمام طول جنگ، 

 این اقدام برای اولین و آخرین بار بود، زیرا 
ً
هوری اسالمی ایران در شرایطی ارتش جم اصوال

کالسیک نظامی مقدور نبود. زیرا بر  هایبرنامهجنگ را آغاز کرد و به آن ادامه داد که اجرای 

، پرسنل اضافی و تجهیزات انبارشده وجود شدمیفرض اینکه یگانی به اردوگاه استراحت اعزام 

بعد از چند روز، بدون اقدامات  نیز هاگرداننداشت تا به آن یگان واگذار شود. چنان که همین 
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دوباره به میدان نبرد برگردانده شدند. فقط افراد موجود چند روزی از صحنه  ایمالحظهقابل 

 نبرد دور بودند و آرامشی داشتند.

ارائه گردیده  96در شرح مسئله  هایینمونهدرباره مشکالت هزینه رفت و برگشت مرخصی، 

 آن مراجعه شود. 26تا  29های است، به ردیف

 

 :22ها و پیشنهادهای مسئله حلراه

 از شرح مسئله، برداشت می22حل و پیشنهادهای مربوط به مسئله راه
ً
گردد. الزم ، تقریبا

 6ئل مساتمام مشکالت و است ستادهای باالدستی مربوط به مقامات ارتشبدی و سپهبدی، 

سال جنگ گذشته را درباره مرخصی رزمندگان بررسی، شناسائی و فهرست نموده و نسبت به 

های مناسب علمی و قابل قبول همگان را تهیه، تصویب و ابالغ و فرمول سازوکارهر کدام، 

ن ورزی نسبت به اینمایند. در آن صورت، در شرایط جنگ که دیگر فرصت پرداختن و اندیشه

ه و بهره گرفتنگر شده جانبه از آن دستورالعمل حساب شده و همه هایگاننیست،  نوع مسائل

 د.آورنتکالیف نفرات خود را به صورت علمی و قابل قبول معلوم نموده و به اجرای مطلوب در

باید قبول کنیم که ما برای جنگ فرسایشی و طوالنی مدت، اصاًل طرح و برنامه و اندیشه از 

به اجرا  های مناسب تهیه ودر زمان جنگ نیز فرصت نیافتیم که طرح و برنامه گذشته نداشتیم و

اما برای جنگ احتمالی آینده در صورتی که طوالنی و فرسایشی گردد، باید طرح و  درآوریم.

از  ،برنامه مناسب را تهیه نمائیم. دیگر اگر چنین طرح و سامانه را نداشته باشیم، عذر آن

و آن زمان نامعلوم جنگ احتمالی پذیرفته نیست و گناهی است کاران کنونی اندردست

 نابخشودنی.

توجه داشته باشیم، با فرهنگ سازمانی که ما در نیروهای مسلح به آن آشنائی داریم، 

 ستادها، خودجوش 
ً
 پردازند، زیراهای جدید و جایگزین و تهیه شده نمیبه تولید روش معموال

 معمو 
ً
گردد و رف امور جاری و روزمره میغل و نفرات سازمانی آنان، بیشتر صو مشا ساختار ال

تغال و رف وقت و اشهای مفیدتر و بهتر با صتولید روشورزی و فرصت و یا تمایلی برای اندیشه

نین چ البته این توصیف به معنای آن نیست که همگانقبول زحمت و مسئولیت بیشتر ندارند. 

 ارد.سازمانی وجود د گوید که کم و بیش این فرهنگ و روحیههستند، بلکه تجربه نگارنده می
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 ستادها، 
ً
های گذشته تهیه و خالقانه و متفاوت با روش ،های جدیدزمانی روش معموال

 هاییرمولفها و شان باشد. روشنمایند که بنا به دستور و از باالدستیمیگیری پیشنهاد و پی

ده شده ز  و جرقه اولیه آن از ستاد پائین که تغییرات کمی و کیفی به سمت مطلوب ایجاد کند

گیری و باالخره نظارت ستادی مسئول طراحی و تهیه و پی همان ستاد،باشد و در آن تغییر، 

بلکه بیشتر این نوع تولیدها، جرقه یا دستور اولیه از طرف آن باشد، خیلی کم هستند، 

باالدستان به ستاد مجری تهیه طرح صادر شده است. هر قدر مقام رده باالدستی در سلسله 

تر هستند. فعالبینیم که ستادها در اجرای تدابیر آن مقام مراتب تعریف شده باالتر باشد، ما می

شاهد بودیم که سخنی به صورت فرمان یا دستور از مقام  تجربه خودما در طول سالیان دراز 

ر، یک سخن مهم و برت عنوانبهشود، ستادهای ذیربط، آن سخن و دستور را بلند پایه صادر می

آید ها این پرسش پیش مینمایند. در این حالتسازی آن اقدام میبرجسته و نسبت به پیاده

ده و داشت، آن ایری باید به آن سخن و یا دستور میاشراف بیشت ،چرا آن ستاد که برابر قاعده

سوی مقام باالتر صادر شد، قباًل آشکار نکرده و ارائه نداده بودند تا باالخره از از یا نظر را که 

 در حالیکه اقدام دی، بعد از این مرحله انجام گرفت؟مقام باالدستی شنیده شد و اقدام ستا

زیرا  تر از نظر باالدستی آن ستاد باشد،تر و کارشناسانهکامل باید جلوتر و ،ستادی، برابر قاعده

اصاًل وظیفه ستاد نیز همین است. تر را در اختیار دارد. آن ستاد است که اطالعات کامل

توان گفت، خیلی از امور بالقوه در قالب وظایف بنابراین باتوجه به چنین عرف ناپسند، می

شود، مگر زمانیکه از سوی مقام نمی موظف، آشکار ستادها وجود دارند که از طرف ستاد

سلسله مراتب باالدستی آن ستاد، آن اندیشه و سخن آشکار و یا خواسته شود. این هم از 

های ستادی ما وجود دارد و چرا اینگونه است، چرائی آن باید هائی است که در مجموعهپدیده

است، مقام ستادی،  جو و تفکر گردد. این وضع موجود، به این شکل نیز قابل فهموجست

باشد نظرات و تمایالت مقام باالدست چیست و خالف آن نظر و آن هوشمندانه متوجه می

دهد. ای ارائه نمیتمایل، نظر و پیشنهادی و حرف جدیدی را برای تولید روش و عمل تازه

ا و هبیشتر در انتظار آن است که هر حرف و دستور تازه فقط از باالدست صادر شود، مگر حرف

داند با نظر باالدستی مغایرتی ندارد. ما با این روش، مناسب با نیاز زمان نظراتی که ستاد، می

پیش نخواهیم رفت. اینکه تمام نیازهای اندیشمندانه ما را باالدستی تأمین کند و از خود 
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 ای ارائه ندهیم، عقب خواهیم افتاد. مقام باالدستی به موضوعات زیادیخالقیتی و اندیشه

توان از آن مقام انتظار داشت که درباره ها را مدیریت کند، نمیو آن داشته باید اشراف و توجه

دهد. صاحبان موظف آن  ارائهتمام موضوعات، باالترین فکر و حرف علمی آن موضوع را 

 راموضوع بنا به دالیل مصلحت سنجی فردی درباره آن موضوع سکوت نموده و حرف علمی 

 گر آنکه به صورت دستور، آشکار و ابالغ گردد.ندهند، م ارائه

ساله که این کتاب  6های جنگ های مسکوت ماندن بسیاری از درسشاید یکی از علت

های خدمتی و ها در روشو قرار نگرفتن آن درس ،ها را ارائه داده استاز آن درس هایینمونه

ای رده باالی نیروهای مسلح سازمانی نیروهای مسلح، وجود همین فرهنگ سازمانی در ستاده

موجه، یا با آنکه بیش از دیگران به ستادها به سبب کمبود نیرو و یا دالیل موجه و غیرباشد. 

تخصص، آشنائی و اطالعات موضوع مربوط به وظایف خود از گذشته تا حال و نیز برای آینده 

 اند.کافی نداشتهدارند، اما با شرحی که داده شد، نسبت به این امور، رفتار الزم و 

از ستادهای بزرگ انتظار است فقط در گذشته و حال مشغول و یا متوقف نمانند، بلکه گوشه 

چشمی هم به آینده با استفاده از گذشته و حال داشته باشند. اصاًل غرض وجودی نیروهای 

مسلح در هر کشوری بیشتر برای آینده احتمالی و نامعلوم است که گذشته و حال  نظامی

 کنند.خودی را برای آن آینده خرج می

ای هم درباره سرکه خوب و بد گفته شد که شاید بی ارتباط با این در مقدمه این کتاب، نکته

ارتشبدی و  9ره موضوع نباشد، به آن نیز مراجعه شود. با توجه به شرح فوق، مقامات شما

باشند و خود بسیاری از امور نها دستستاد پائینسپهبدی ستادها، الزم است در انتظار 

ورت تر شناسائی و به صتر و علمیتر، قابل قبولهای بهتر، کیفیتولید روشرا برای  موردنیاز

 گیری و نظارت نمایند.دستور، تولید آن را صادر و تا انتهای مقصد موضوع، پی

ی در گیرت خوب صادر کند، اما هیچ پیپی در پی دستورای بر آن فرمانده یا رئیسی که وا

ت محکوم به شکس ،اجرای دستور خود نداشته باشد. آن فرمانده یا رئیس و باالخره آن مجموعه

 و ناکامی است.
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 : گردش در مشاغل23مسئله 
 

 :26تعاریف، شرح و پیشنهاد مسئله 

ت نام برده و نظار دافوس، گردش در مشاغل را یکی از عوامل اثرگذار در روحیه کتاب رکن یکم

 ستادی بر آن را یکی از وظایف افسر پرسنل شمرده است.

ها باید نسبت به آن توجه نموده و گردش در مشاغل، یکی از اقداماتی است که باالدستی

 های مناسب، رشد خدمتی دهند.مشاغل در زمانافسران زیردست خود را با تغییر 

توانند برعهده بگیرند، به مشاغل صفی، کلی، اگر مشاغل خدمتی که افسران می طوربه

آل آن است که افسران در طول مسیر خدمتی، ستادی، آموزشی و پژوهشی تقسیم کنیم، ایده

بندی شده ز مشاغل تقسیمدر هر کدام از این مشاغل مدتی را خدمت نموده باشند. هر کدام ا

مشاغل صفی از فرمانده دسته، گروهان و گردان تا بندی خاص خود را دارند. مثاًل باال، تقسیم

ه ، دوم، سوم، چهارم و غیر شوند. مشاغل ستادی نیز شامل خدمت در رکن یکمباالتر تقسیم می

، مربی عنوانبهمراکز آموزشی عالی باشد. مشاغل آموزشی و پژوهشی نیز شامل خدمت در می

 باشد.استاد و پژوهشگر و هر کدام در موضوع خاص می

ما در طول خدمت شاهد بودیم، افسرانی که سابقه تنوع شغلی و مناسب داشتند، در میدان 

سابقه خدمتی با تنوع شغلی مناسب برخوردار نبودند، از عمل، نسبت به همطرازان خود که 

اماًل ارزشی آنان نسبت به همطرازانشان ک قدبلنددانش و تجربه و تسلط کاری بیشتری داشتند. 

این وظیفه فرماندهان و رؤسا است که به این نکته خدمتی زیردستان توجه و سبب آشکار بود، 

 ی مناسب گردند.هارشد خدمتی آنان با تغییر مشاغل در فرصت

 یابند، اما ممکنطبیعی با ترفیع درجه، تغییر شغل می طوربههر چند که افسران، 

ها فقط در یک محور از محورهای خدمتی صفی، ستادی و آموزشی باشد است، تغییر شغل

شود که فقط در صف معلوم می ،سال خدمت 96تا  26و در نتیجه این نوع افسران بعد از 

و غیره. چنین  و آن هم در یک موضوع خاص، مثاًل رکن یکم اد و یا آموزشبودند و یا ست

اما در افسرانی هر چند در آن موضوع خاص دارای تجربه و مهارت زیاد خواهند بود، 

تند. هس خبربیموضوعات دیگر که بدون ارتباط با شغل و یا درجه وی نیست، کم تجربه و 
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 ریامیبویژه در مشاغل  ،های باالترافسرانی امکان رشد آنان در درجات و مسئولیتچنین 

 میسر نخواهد بود.

سال جنگ نیز شاهد بودیم، آن افسرانی که سابقه خدمتی متنوع مناسبی  6ما در زمان 

 تر و مفیدتر بودند.داشتند و البته بیشترین زمان آن نیز خدمت صفی بوده، موفق

شکل  ایگونهکند که در هر حال، مسیر خدمتی افسران را بهما دیکته می این تجربیات به

مشاغل بیشتر، صاحب تجربه گردند. نگارنده این کتاب در طول خدمت، تجربه  دردهیم که 

تجربه آن مشاغل در تجربه کرده بودم، کردم که آن مشاغل که در درجات ستوانی و سروانی 

برایم بسیار مفید واقع شد. اگر در مشاغل بیشتر، گذشته مشاغل درجات افسر ارشدی و امیری 

 مفیدتر از آن هم می
ً
 شد.خدمتی داشتم، مسلما

داران و کارمندان نیز الزم است همین نگرش گردش در مشاغل را داشته ما در مورد درجه

 خدمتی فرد مفید است و هم برای دستگاه خدمت گیرنده. باشیم. این کار، هم برای روحیه

در هر صورت برای هر دو زمان صلح و جنگ و موفقیت اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای 

 مسلح، گردش مشاغل باید مورد توجه جدی واقع شود.
 

 

 

 و شهدا های امور درگذشتگان: فعالیت22مسئله 
 

 شرح و پیشنهاد: تعاریف،

 صفحاتی را اختصاص و شهدا های امور درگذشتگاندافوس درباره فعالیت کتاب رکن یکم

ر مدت اند و آنچه که دهای نظامی گفتهنامهو توضیح داده است. توضیحاتی درباره آنچه که آئین

ی و فرهنگ اسالم ما در مورد تخلیه شهدا با توجه به روحیهسال جنگ تحمیلی به اجرا درآمد.  6

و خیلی بهتر از  خودجوشو  انیغیرسازمای و سامانه سازوکارکه در کشور خود داشتیم، 

های نظامی، با ترکیبی از نیروهای لشکری و کشوری و نهادهای مرتبط ایجاد کردیم. نامهآئین

به یاری پروردگار، کارهای الزم مربوط به این امر از نقطه شهادت تا نقطه دفن شهید در موطن 

گرفت. همکاری و احترام و اصلی باتوجه به شرایط آن زمان بسیار خوب و شایسته انجام می
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های شهدا از عوامل تأثیرگذار اعتقاد مردم نیز نسبت به کرامت شهید و همدردی با خانواده

 بسیار مثبت در این زمینه بود که شاهد بودیم.

آن است که آن ساله در اینجا باید گفته شود  6درس جنگ  عنوانبه بارهدراینآنچه که 

ها و که در شرایط جنگ شکل گرفت، نتیجه تجربه خودجوشو  غیرسازمانیسازوکار و سامانه 

ها آن کجا رفت؟ چه شد؟ پیشنهاد این کتاب آن است که آن سوابق و آن تجربه هایسازماندهی

ها که در آن زمان ورود از دستگاه هرکدامو برای از نیروهای مسلح متولی داشته باشد  جاییدر 

ه شکلی ، بگرددگیری های الزم تهیه، اجرا و پیو تمرین موزشداشته و اثرگذار بودند، تعاریف و آ

که در زمان جنگ و یا در آستانه جنگ، ابن سامانه بالقوه به حالت بالفعل تبدیل و فعال گردد. 

اقدامات مربوط به رصد این سامانه و سازوکار در حالت بالقوه و اطمینان از کاربرد مطلوب آن 

گیری از نیروهای مسلح باشد و این اقدامات نظارت، پی جایی بر عهدهباید  در زمان جنگ،

متولی خاصی در زمان صلح برای چنین پیوسته و منظم فعال باشد. اینکه  طوربههمچنان 

 به آن
ً
تجربیات و سامانه گذشته مراجعه  سامانه نداشته باشیم و روز آغاز جنگ بخواهیم مجددا

 نسبت به حوادث آغاز جنگ عقب خواهیم بود و گرفتاری مشکالت اندازی کنیم، مسلمو راه
ً
ا

 .زدائیخواهد شد تا مشکل  افزاییناشی از آن، سبب مشکل 

 

 

 

 : کلیات خدمات بهداشتی25مسئله 
 

 تعاریف:

های الزم و نظارت ستادی در جریان افسران پرسنل، انجام هماهنگیهای یکی از مسئولیت

 باشد.بهداشتی یگان میامور مربوط به خدمات 

، عامل های بهداری موجود در فرماندهیو یگان افسر بهداری یگان، کمک و دستیار

 باشند.اجرائی او در انجام این وظایف می

 شود:ـ مواردی که به خدمات بهداشتی مربوط می 9

 تعیین عینک.ها( و ها، مصدومین، مریضزخمی) معالجه و تخلیه بیمارانالف ـ 
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 پ ـ خدمات مربوط به خون و آزمایشگاه پزشکیب ـ خدمات دندان

 ث ـ طب پیشگیری و واکسیناسیون ت ـ خدمات دامپزشکی و مواد غذائی

 ج ـ آماد و نگهداری اقالم بهداری.

 های ستادی در مورد خدمات بهداشتی:ـ وظایف و مسئولیت 2

 :الف ـ رکن یکم

شود و گنجاندن آن در دستور طرح بهداری که توسط افسران بهداری تهیه می ( بررسی9)

 اداری و لجستیکی

 آینده ها برای عملیات( برآورد تلفات و زخمی2)

 های ش م ه( پیشنهاد خط مشی تخلیه و بستری کردن مربوط به جنگ9)

 ب ـ افسر بهداری:

باشد، افسر بهداری مسئول خدمات بهداشتی یگان تحت نظارت ستادی افسر پرسنل می

 از: اندعبارتهای افسر بهداری یگان مسئولیت

( 9) دن خدمات بهداشتی کافی برای یگان( فراهم نمو2) بهداشتی هایطرح( تهیه 9)

سائل مپشتیبانی به منظور ملحوظ داشتن  و فرماندهیهای الزم با افسر لجستیک هماهنگی

( 1) کلی لجستیکی، مانند طرح تخلیه مجروحین، یا طرح ترابری هایطرحبهداشتی در 

 ( خدمات6) ( طب پیشگیری شامل واکسیناسیون و غیره2) اجرای معاینات پزشکی

 های پزشکی، خدمات انتقال خون.یشگاهدامپزشکی، آزما

 .و نگهداری آنهاات پزشکی احتیاجات و تجهیز  ( تأمین6)

 در مورد وضع بهداشت و سالمت پرسنل. ( تقدیم پیشنهادهای الزم به فرماندهی6)

ی های اقالم بهدارهماهنگی با افسر لجستیک و فرماندهی پشتیبانی در مورد نیازمندی( 1)

 در زمینه آمادهای عمومی، ساختمان و ترابری.

به افسر پرسنل در مورد وضع بهداشت زندانیان جنگی و غیر نظامیان  های الزم( توصیه96)

های الزم به افسر پرسنل درباره سوابق اثرات تشعشعات رادیواکتیو روی ( توصیه99) بازداشتی.

های سازمانی و مأمور و بازدید ( شرکت در تهیه برنامه غذائی پرسنل یگان92) پرسنل یگان.

 د از نظر پخت، نظافت و کیفیت و نیز آب آشامیدنی افراد.دائمی و منظم از غذای افرا
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 :28شرح و نکات مسئله 

نمره قابل قبولی داشتیم. این نتیجه، بیشتر  ساله، درباره خدمات بهداشتی 6ما در جنگ 

کلی از نظر فرهنگی و عقیدتی، ما ملتی هستیم که به پاکیزگی و  طوربهبه سبب آن بود که 

ی های ناشدهیم و به همین دلیل کمتر گرفتار بیماریرعایت نظافت و بهداشت اهمیت می

گردیم. با این ترتیب از پائین های مسری دست جمعی میاز رعایت عدم بهداشت و بیماری

 .نمودند، توجهات و اقدامات الزم اعمال میدست تا باال دست سلسله مراتب به این موضوع

، گزارش بیماری، مسمومیت و هایگانکه در هیچ یک از  بودیم شاهد جنگ سال 6ما در 

برای بستری و یا فوت ناشی از آن نداشتیم. اما این توصیف به معنای آن  تخلیه دسته جمعی

 الزم است، عوامل نیست که وضع مطلوب داشتیم، بلکه با وضع مطلوب فاصله داشتیم.

شناسائی و اقدامات الزم نسبت به حذف عوامل فاصله ساز به عمل  را اثرگذار در این فاصله

آوریم. به بعضی از آن عوامل اثرگذار در فاصله سازی با نقطه مطلوب، در قسمت پیشنهادها 

 گردد.به شرح زیر اشاره می

 

 :28و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

ای شکل دهی و مراقبت شوند که های کوچک تا بزرگ به گونهصحرائی جمعیتـ توالت  9

 محل تجمع مگس، پشه و سایر موجودات ناقل بیماری نگردند.

شستشوی دست طهارت،  استحمام قدر در دسترس افراد یگان باشد که امکانـ آب، آن 2

 و صورت با صابون و یا مایعات آن فراهم باشد.

مستمر روزانه و متناوب از تمام مواضع، محل  طوربهو ستادی  ندهیهای فرماـ بازرسی 9

 های الزم انجام گیرد.گیریزیست، تغذیه و محیط اطراف آن انجام و تذکرات، اقدامات و پی

های الزم و مورد نیاز توسط باالدستان در تمام سلسله ها و تذکرات الزم، در فرصتـ آموزش 1

 ت به زیردستان جمعی داده شود.مراتب نسب

های رزم مقدماتی در مراکز آموزشی ورود به خدمت، های الزم و کافی در آموزشآموزشـ  2

جدی اجرا و اثرات عملی آن نیز در رفتار جمعی و فردی افراد، توسط  طوربهبینی و پیش

 تکمیل گردد. باالدستان نظارت، ارزیابی و مراقبت هوشمندانه و در صورت لزوم اصالح و
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ساز و کارهای الزم برای اقدامات ستادی و نظارت ستادی در سلسله مراتب موضوع ـ  6

 داشته شود.نگه مستمرخدمات بهداشتی فراهم و 

و انضباط  هائی که فرمانده و نفرات آن از آموزشسال جنگ شاهد بودیم، یگان 6ـ ما در  6

نمودند و یکی های محوطه یگانی خود، زیر خاک اقدام میکافی برخوردار بودند در دفن زباله

 بود. غیرعامل ، رعایت استتار موضع، از عوامل اجرای پدافندنیز های این کاراز هدف

، مواد غذائی، های آشپزخانه و تهیه غذا، تمام نکات مربوط به آن در مورد نفراتمحیطـ  6

جدی  طوربهافراد، ملبوس افراد،  های بهداشتی، آموزشنظافت فردی، و محیط کار، کارت

 مراقبت و روزانه مورد بازرسی قرار گیرند.

ـ تهیه جداول بازرسی در موضوعات مختلف بهداشتی و کاربردی نمودن آنها در  1

 های متوالی و متناوب.بازرسی

ن کتاب ایشدهآن قدر زیاد هستند که از ظرفیت تعریف برای خدمات بهداشتی  ـ گفتنی 96

 دانش، تجربه، انضباط و مسئولیت و فرهنگ افراد یگان و رؤسا و 
ً
خارج است. مسلما

فرماندهان، در مدیریت و بهبود این امور، بهترین و بیشترین توان بالقوه هستند که به فعل در 

 عالقمندی بد بهداشت، بر عموم افراد یگاآیند. چون موضوع خوب و می
ً
ن اثرگذار است، مسلما

 دسته جمعی برای افزایش کیفیت بهداشتی وجود دارد.
 

 

 

 های مختلف فرماندهی: خدمات بهداشتی در رده23مسئله 
 

 تعاریف:

های سازمانی مربوط به خدمات بهداری را معرفی و توضیح دافوس، قسمت کتاب رکن یکم

این  دسته بهداری در ارکان گردان منظور شده است. ،های رزمیگردان در سازمانداده است. 

دسته نیز شامل: ارکان دسته+ یک گروه امداد+ یک گروه کمک دهنده+ یک گروه تخلیه 

 باشد.باشد. فرمانده دسته بهداری، پزشک گردان نیز میمی

های یگان سایر توپخانه و مهندسی و گروهان قرارگاه لشکر.های رسد بهداری در گردان

 نمایند.نطقه استفاده میترین تاسیسات بهداری لشکر در ملشکر، از نزدیک
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در رده لشکر و در پشتیبانی لشکر، یک گردان بهداری وجود دارد. گردان بهداری لشکر 

پشتیبانی+ سه گروهان  ن+ رسد آماد+ رسد نگهداری( + گروهانارکاگردان )شامل: ارکان 

 آوری+ یک دسته آمبوالنس.بهداری. هر گروهان دارای ارکان گروهان+ یک دسته جمع

خدمات بهداری به این شرح تعریف شده است:  ساختار ،رده پشتیبانی مناطق نزاجادر 

 + گردان خدمات بهداری صحرائی.در قرارگاه پشتیبانی منطقه( بهداری )مدیریت 

مدیریت بهداری پشتیبانی منطقه، اقدامات ستادی درباره امور فنی پزشکی+ مواد 

 هایطرحغذائی+ بهداشت صحرائی+ طب پیشگیری+ امور بیمارستانها و درمانگاهها+ 

 تخلیه و بستری کردن.

آوری+ قسمت پشتیبانی+ گروهان جمع صحرائی شامل: ارکان وگردان خدمات بهداری 

 مارستان صحرائی.گروهان آمبوالنس+ بی

 گردان آماد آمادگاه صحرائی پشتیبانی منطقه. گروهان آماد بهداری در سازمان

بهداری و دامپزشکی در معاونت لجستیکی نزاجا+ اداره  مدیریت :در رده نیروی زمینی

ها و مراکز آموزشی پزشکی نزاجا و ها و درمانگاهبهداری نیروی زمینی که کلیه بیمارستان

 کند.مشابه را مدیریت می

همراه با  ،های نام برده شده، شرحیهر کدام از سازماندافوس در مورد  کتاب رکن یکم

 هر کدام بیان نموده است. وظایف

 ها در حال حاضر تغییر کمی و کیفی یافته است.بعضی از سازمان اسامی و ساختار
 

 :23شرح و نکات مسئله 

باشد. سایر نیروهای ارتش و نیروهای سپاه نیز هر تعاریف بیان شده مربوط به نزاجا می

ها و شرح هر اند. معرفی آن سازمانهائی را تعریف نمودهو یگان سازمان ،کدام در این باره

توان گفت، آن است که کدام، از موضوع کلی و ظرفیت این کتاب خارج است. آنچه که می

مستقل قادر به خدمات پزشکی به مناطق عملیاتی تحت  طوربه، هایگانو ها این قسمت

مسئولیت نزاجا نبودند و نیاز است از سایر امکانات بالقوه پزشکی در مجموعه کشوری و 

لشکری نیز استفاده نمایند و یا آن امکانات نیز در صحنه میدان نبرد تا عمق کشور به یاری 

ساله نیز به تدریج این  6ر جنگ های پزشکی نظامی وارد شوند. دها و سازمانقسمت

 همکاری و هماهنگی شکل گرفت و اجرا شد.



 969/  و مجروحان مارانیکردن ب یو بستر هی: تخل26مسئله 

 

 :23و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

های نظامی ساله جنگ نشان داد که ما در عمل، فراتر از آنچه که در کتاب 6ـ تجربه  9

به قدری ای هم غیر از آن نداشتیم، زیرا که وسعت و حجم کار اقدام نمودیم. چارهآمده بود، 

 های پزشکی نظامی بویژه در نبرد زمینی خارج بود.یگانها و قسمتزیاد بود که از توان 

سال جنگ،  6الزم است تمام این تجربیات حاصل شده و محاسن، معایب و نواقص آن، در اثر 

شخص م ،بازنگری و به صورت علمی و یا فرمولی برای جنگ بعدی در زمان نامعلوم دور و یا نزدیک

نامه و یا هر نام مناسب دیگر که در سطح ملی و یا اعالم گردد. در آن دستورالعمل و یا شیوه

یف های مربوط به این موضوع باید تعروظایف تمام دستگاهلشکری و کشوری اعتبار داشته باشد، 

 هایعههای نوبه ای مجموو معلوم گردد. در رده ستاد کل نیز نسبت به روز نگهداری و هماهنگی

 اقدام الزم و منظم به عمل آید. نامه نام برده، شده در شیوه

ای ارتش و م، در کلیه نیروهه موضوع پزشکی نظامی به معنای عامربوط ب ـ ساختار 2

خاص، مورد بازنگری و تعریف و  طوربهمان صلح و جنگ و هر کدام سپاه و دیگران، برای ز

ساله دارای  6ار گیرد. در هر حال ساختار موجود زمان جنگ تر قر دهی مطلوبسازمان

د آنها را فراموش نکرده و در میدان عمل معلوم شد و ما بای محاسن، نواقص و معایبی بود که

 آنها را مورد توجه قرار دهیم. ،تردهی مطلوببرای سازمان
 

 

 

 : تخلیه و بستری کردن بیماران و مجروحان21مسئله 

 

 تعاریف:

چگونگی تخلیه بیماران، مصدومان و دافوس، تعاریفی را درباره  کتاب رکن یکم

 نیروی زمینی ارتش معین برابر آنچه که در ساختار ،مجروحان، در شرایط مختلف میدان نبرد

 شده، ارائه داده است.

های خط مقدم تا ایستگاه امدادی گردان، و پس بیماران از گروهان یمانند: تخلیه زمین

های تخلیه و درمان لشکر ها به ایستگاههای اولیه، از ایستگاه امدادی گرداناز انجام کمک
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ی هاای و باالخره به بیمارستانهای جراحی متحرک و ثابت منطقهو از آنجا به بیمارستان

 اداره بهداری نیروی زمینی.

سایر خودروهای ممکن، ، با برانکارد، آمبوالنس، ایل تخلیه از نقطه شروع تا آخروس

 بالگرد، هواپیما، قطار و اتوبوس.

تعیین شده  ،های نام برده شده، زمان مجاز برای مراقبت درمانیبرای هر کدام از رده

تاکتیکی، تعداد و نوع بیماران،  عملیاتاست. عوامل موثر در خط مش تخلیه مانند: ماهیت 

 دافوس شرح داده شده است. وسایل موجود، مقدورات جایگزین نیز در کتاب رکن یکم

ران های تخلیه بیمادرباره چگونگی برآورد نیازمندی، در بخشی از صفحات کتاب رکن یکم

 شرح مختصری ارائه داده شده است.

وس داف تخلیه مجروحان و مصدومین در جنگ تحمیلی نیز در کتاب رکن یکم درباره روش

مطالبی گفته شده است. شامل: از سنگر به ایستگاه امدادی گردان در وضعیت غیر فعال 

خودی و دشمن، از آفندی  آفندی و یا وضعیت پدافندی دوطرفه، در وضعیت عملیات

 امینظامی و غیر نظ های ثابتدی گردان تا مراحل بعدی و باالخره تا بیمارستانایستگاه امدا

 های مختلف کشور.در شهر

های ترکیبی از همکاری و هماهنگی دستگاه ،آفندی و یا پدافندی در مواقع عملیات

ابتدای جنگ تحمیلی به منظور جوابگوئی به نیازهای  از گرفت.لشکری و کشوری انجام می

های موجود در مناطق عملیاتی، ستادهای تخلیه های رزمنده و رفع محدودیتیگان

بیماران خود را به این های منطقه عملیات، مجروحین و مصدومین به وجود آمد که یگان

ر های نظامی و غیارستاننیز بیماران دریافتی را به بیمبور ها تخلیه و ستادهای مزستاد

 نمودند.نظامی در سراسر کشور اعزام می

های: ارتش، سپاه در تخلیه مجروحین و مصدومین از بالگردهای هوانیروز، آمبوالنس

های هالل احمر، وزارت بهداری و اهدائی مساجد و سایر موسسات خیریه و کمک، پاسداران

 شد.مردمی استفاده می

رفت. گتخلیه بیماران از مناطق عملیاتی به سراسر کشور با هواپیماهای نهاجا انجام می

 ی بود.روزشبانهفعالیت این ستادها 
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عناصر متشکله ستاد تخلیه مجروحین و مصدومین عبارت بود از: قسمت کادر درمانی، 

قسمت آمار و اطالعات پرسنلی، شعبه بنیاد شهید، قسمت هالل احمر، قسمت تخلیه 

بیماران، قسمت ضد عفونی کننده، قسمت انتظامات و حفاظت، قسمت تغذیه، قسمت 

 برای شهر تهران(.تهران )اورژانس 

یاد های ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بنشکله این ستاد ترکیبی از نفرات سازمانپرسنل مت

 هما( بود.ایران )شهید، وزارت بهداری، هالل احمر و سازمان هواپیمائی جمهوری اسالمی 

 مختصر بیان شده است. طوربه های اشاره شده، هر کدام در کتاب رکن یکموظایف قسمت

در زمان جنگ، ستاد رسیدگی به وضع مجروحین و مصدومین جنگی نیز در وزارت بهداری 

داد. مانند: اعزام پزشکان دولتی و غیر دولتی به مناطق تشکیل شده بود و اقداماتی را انجام می

از )های مشابه به مناطق عملیاتی، اعزام امدادگر تخصصو عملیاتی، اعزام پزشکیار، پرستار، 

اقالم بهداری( )6های آماد طبقه مر( و آمبوالنس به مناطق عملیاتی، تامین نیازمندیهالل اح

 به مناطق عملیاتی، کامپیوتری کردن آمار مجروحین و مصدومین.

با سایر افسران ستاد هماهنگ کننده و تخصصی در مورد خدمات  روابط ستادی رکن یکم

 روابطمانند: خالصه شرح داده شده است.  طوربهفوس بهداشتی نیز در کتاب رکن یکم دا

 ، افسر بهداری، دندان پزشکی، افسر هوانیروز.2، رکن1رکن، 9رکن، 2رکنستادی با 

 

 :21شرح و نکات مسئله 

که تمام موارد گفته شده در کتاب  توان گفت، آن استآنچه که درباره جنگ تحمیلی می

سال جنگ تحمیلی تجربه کردیم و تجربه موفقی هم بود. در نگاه  6دافوس را، ما در  رکن یکم

ی خود شکری و کشورز تمام امکانات بالفعل و بالقوه لشود که کشور اها معلوم میبه آن فعالیت

های زیاد، کار رسیدگی، درمان، سخت و محدودیت استفاده نمود و ما توانستیم در آن شرایط

به شکل قابل قبول سامان دهی نمائیم. از آنجا که این سامانه به  را تخلیه در مراحل مختلف

و نیز خواسته شدید خانواده رزمندگان بود، خوشبختانه نجات جان رزمندگان بستگی داشت 

مسئوالن مربوطه وجود داشت کشوری و درمان لشکری و و  نگیزه قوی در تمام سامانه بهداشتا

 که تا 
ً
حداکثر توان، شرایط مطلوب را فراهم آورند و در این کار نیز با توجه به آن وضعیت نسبتا

 موفق بودند.
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نکته دیگر آنکه، در مدت هشت سال جنگ، ما تعدادی از مجروحان را به خارج از کشور 

 اعزام کردیم، به دو دلیل زیر:

 جهانی از جنایات صدام، بویژه در خصوص مصدومین شیمیایی.آگاهی جامعه  -9

های پزشکی، درمانی معالجه بیمارانی که در داخل کشور به دالیل کمبودهای تخصص -2

 های ویژه، امکان معالجه آنها وجود نداشت.یا مراقبت
 

 :21و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

از مجروهان را به خارج از کشور اعزام کردیم و جنگ،ما تعدادی  سال 6مدت  آن که درنکته دیگر 

 به دو دلیل زیر:

 آگاهی جامعه جهانی از جنایات صدام ، بویژه در حضور مصدومین شیمیایی  -9

به دالیل کمبود های تخصص های پزشکی،یا درمان، یا معالجه بیمارانی که در داخل کشور  -2

 مراقبت های ویژه.

های لشکری و کشوری به صورتی علمی و ها و دستگاهازماننیاز است آن تجربه در ترکیب س

 مدون و مصوب گردد و در مجموعه ستاد کل نیروهای مسلحمطمئن برای روزهای جنگ احتمالی 

متولی این سامان سازی و سامان دهی در زمان صلح برای روزهای جنگ، معین و به صورت 

 آمادگی این ترکیب مورد نظر حضور و غیاب و تکمیل گردد. ،بندیزمان

 

 

 : مدیریت قرارگاه22مسئله 

 

 تعاریف:

دافوس درباره مدیریت قرارگاه تعاریف و نکاتی را بیان نموده است که به  رکن یکمکتاب 

 شود.ای از آن مطالب اشاره میونهنم

ه ینکو اداره قرارگاه به منظور اطمینان از ا سازمانعبارت است از کنترل مدیریت قرارگاه 

 کارائی همراه است. انجام شده با حداکثر عملیات

ها شامل گسترش فیزیکی قرارگاه، کنترل و یکنواخت سازی روشها و سایر فعالیت ،مدیریت

های ستاد مورد توجه افسر های اداری هر یک از قسمتباشد. فعالیتدر داخل قرارگاه می
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باشد. لیکن افسر پرسنل، عالوه بر مسئولیت حسن اداره قسمت ستادی ستاد مربوطه می

های اداری در داخل ( مسئول کمک به فرمانده در هدایت فعالیت9رکنقسمت ) مربوطه

های دخالتی در وظایف و مسئولیت ،افسر پرسنلباشد. در انجام این وظیفه، قرارگاه نیز می

نماید. بلکه آماده است بنا به تقاضای سایر افسران ستاد، ویژه دیگر افسران ستاد نمی

 های الزم را ارائه نماید.کمک

  منطقه رزم، در
ً
ار به ک این کنند.های بزرگتر در دو رده عمل میقرارگاه لشکر و یگان معموال

 ود.شانجام می هایگانمنظور ایجاد پراکندگی بیشتر پرسنل و ساز و برگ و کنترل بهتر 

 قرارگاه
ً
های ارتش، سپاه و لشکر در دو رده ده ارتش مثل: قرارگاههای تاکتیکی عمغالبا

 شود.سازمان داده می جلو و عقب

 باشد.، پاسگاه تاکتیکی و پاسگاه یدکی میقرارگاه رده جلو، شامل پاسگاه اصلی فرماندهی

ها توضیحات الزم در چگونگی و شرایط آنها بیان درباره هر کدام از پاسگاه کتاب رکن یکم

 شود:ای از آن توضیحات اشاره میبه نمونه نموده است.

به میان آمد. تغییر مکان، با  زمزمه متحرک نمودن پاسگاه فرماندهی 9166از سال 

برتری هوائی، دقیقه تقلیل یافت. در شرایط  66تا  12زرهی به مدت ارگرفتن نفربرهای بک

 کوپتر افزایش داده شد.با بکارگیری هلی سرعت تحرک

کار را آش و فرماندهی پذیری شدید تاسیسات کنترلآسیپ 9169جنگ خاورمیانه در اکتبر 

جنگ نشان داد، یکی از عوامل مهمی که دشمن را از کشف یا حداقل از انهدام  این کرد.

زیاد پاسگاه فرماندهی است. مقدورات  سازد، تحرکپاسگاه فرماندهی خودی محروم می

های فرماندهی در زمانی کمتر از چند دقیقه پس الکترونیکی دشمن در کشف و انهدام پاسگاه

های کند که پاسگاهاز مکالمات طرف مقابل و نیز در شرایط برتری هوائی دشمن، ایجاب می

 د.توان و مهارت الزم را داشته باشن ،فرماندهی در تحرک
 

 :25شرح و نکات مسئله 

های بیان شده تجربه کردیم. اما را به شکل ما پاسگاه فرماندهی سال جنگ تحمیلی، 6در 

جربه ت قابل مالحظه طوربه پاسگاه فرماندهی متحرک و تغییر مکان سریع پاسگاه فرماندهی را

ششاید یکی از علل آن ضعف دشمن در قدرت تخریب سریع  نکردیم و یا تجربه موفقی نداشتیم.
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های فرماندهی خودی بود. اما اگر دشمن قدرت تخریب سریع داشته باشد، حتما باید پاسگاه

 های فرماندهی متحرک برخوردار بود.از پاسگاه
 

 :25ها و پیشنهادهای مسئله حلراه

ترین زمان ممکنه گنجاندن ر سریعد های فرماندهیتغییر مکان پاسگاهتمرین الزم در ـ  9

 .های فرماندهیهای پاسگاههای آفندی و پدافندی و تمرینمورد انتظار در سناریوی مانور تحرک

 های فرماندهیطراحی وسایل الزم برای استراحت کوتاه مدت، توالت و غیره در پاسگاه ـ 2

 آوری و نقل و انتقال آن آسان و سریع باشد.به شکلی که امکان نصب و جمعمتحرک و تاکتیکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیا بهتر نیست که خالصه تجربیات دیگران را گرفته و در راه زندگی به رهبری آن پیش برویم؟

 بافی هاست.ها و فلسفهتر از تمام تئوریحقیقت تجربه به مراتب عالی

ز کنیم و باز فردا همان اشتباه را او تمسخر و وحشت به اشتباه دیروز خود نگاه میچه بسا که با تعجب 

 گیریم.سر می

 خوشبخت آن است که از سرگذشت دیگران پند بگیرد.

 تر از تجربه نیست.تر، استادی آموزندهای استادی پرمایهدر هیچ زمینه

 شود.دنیا به همت جوانان و تجربه پیران اداره می

آموزند و اینها خردمندانند، گروه دوم سه طبقه مردم وجود دارند: گروه اول، از تجارب خود می در دنیا

آموزند و اینها سعادتمندانند، و گروه سوم، نه از تجربه خود، نه از تجارب دیگران از تجربه دیگران می

 آموزند و اینها بینوایانند.چیزی می

 با سه تن از سالخوردگان مشورت کن.خواهی کاری را خوب انجام بدهی، اگر می

 خطا کردن یک کار انسانی است، اما تکرار آن یک کار حیوانی.

 زند.دشمن امروز، فردا نیش می

 شود.دشمن با دشمن متحد می

 کند و آن چراغ تجربه است.فقط یک چراغ است که مرا هدایت می

 یش بشکند.کسی که دو دفعه روی سنگی بلغزد، مستحق آن است که هر دو پا

 های دیگران استفاده کنیم.توانیم از تجربهبرای پیشرفت و آسایش بهتر، باید تا می
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 فصل دوم

 موضوعات مربوط به امور رکن دوم

 موضوعات مربوط به امور رکن دوم: فصل دوم
 المللی:بین نظرانکلیدی از صاحبجمالتی 

 شود.زنی است که با چشم بسته وارد رینگ میفرمانده بدون اطالعات مانند مشت

هایی هستند که گردند، همانند کاخهایی که بدون استفاده و بدون اتکا به اطالعات تهیه میطرح
 شوند.های روان بنا میبر شن

یکصد نبرد پیروز خواهی شد. اما اگر خود را بشناسی و از خود را بشناس و دشمن را بشناس، در 
خبر باشی، امکان برد و باخت تو یکسان است. لیکن اگر خود را نشناسی و از دشمن نیز دشمن بی

 خبر باشی، شکست تو قطعی است.بی

 26، ص9961، حسن چگینی، نشر اجا، 2کتاب نظام مدیریت استراتژیک دفاعی، جلد  برداشت از
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 رکن دوم

معاون رئیس ستاد در امور اطالعاتی و دستیار اصلی  2رکنهای نظامی: فرهنگ واژه

نامبرده در حل مسایل ستادی فرمانده در زمینه تمام مسایل مربوط به اطالعات نظامی است. 

د مور  گردند،رو میهای خود با آن روبهاطالعاتی که سایر افسران ستاد در حیطه مسئولیت

عالوه بر وظایف ستادی خود، وظایف  2رکننماید. مشاوره قرار گرفته و به آنان کمک می

 ردد.گهای ضد اطالعاتی و تهیه اطالعات مربوط میای نیز دارد که به فعالیتعملیاتی ویژه

 از: اندعبارت های رکن دوممسئولیت

 پ ـ ضد اطالعات   رب ـ استفاده از اطالعات و اخبا   تهیه اطالعاتالف ـ 

 های دیگرث ـ مسئولیت   اطالعات ت ـ آموزش

 

 

 

 : اهمیت، وظایف و سازمان رکن دوم29مسئله  

 

 تعاریف:

 دافوس: کتاب رکن دوم

 گذشته، پیروزی و شکست هر عملیاتهای در جنگمقدمه: از دیرباز و به گواهی تاریخ، 

 متکی بر اطالعات صحیح، دقیق و به موقع بوده است.نظامی، 
ً
 عمدتا

جایگاه خود را بیش از پیش تثبیت و توجه صاحب  ،اعصار مختلف، اطالعاتدر ادوار و 

 نظران و طراحان نظامی را جلب نموده است. عصر حاضر نیز که عصر اطالعات نامیده

تجزیه و تحلیل »و « کسب اطالعات»از مراحل مختلفی را  ،شود، با سرعت شگرفمی

های داده است. لزوم تجهیز سازمان« صدور اطالعات»گذرانده و جای خود را به « اطالعات

منظور تصدی ، به ها و سطوح مختلف سازماننظامیان برای رده نظامی به ابزار الزم و آموزش

، مدیریتی و طراحی، ضرورت آگاهی آنان به مسائل اطالعاتی و مشاغل مختلف فرماندهی

 نماید.عملیاتی را بیش از پیش ایجاب می
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آن را  ،ای است که اگر فرماندهانالح برندهات: اطالعات دقیق و صحیح، همچون سکلی

زی هایشان در حصول پیرومناسب مورد استفاده قرار دهند، توانائی طوربهوضعیت درک و بنا به 

گردآوری اخبار و تبدیل آن به « اطالعات عملیات»ریزی افزایش خواهد یافت. از طرفی طرح

ای دارد که دیده اطالعات صحیح و دقیق، کار دشواری است و نیاز به پرسنل آموزش

و شم اطالعاتی و تجربه کافی را داشته باشند. بنابراین، اطالعات یک تخصص مندی عالقه

 بایست ازشوند، میدهی میظریف و حساس است. پرسنلی که در مشاغل اطالعاتی سازمان

 های خاص برخوردار باشند.ویژگی

 ت:های زیر ارائه داده اسدافوس، تعاریفی را درباره واژه کتاب رکن دوم

اخبار نظامی، اطالعات نظامی، اطالعات رزمی، اطالعات استراتژیکی، مناسبات بین 

 اطالعات رزمی و اطالعات استراتژیکی، و حفاظت اطالعات را بیان نموده است.

و دشمن است که یک فرمانده برای  ، زمینهای مربوط به جواطالعات رزمی: دانستنی

 کند.مینیاز پیدا  ،تاکتیکی به آنها ریزی و هدایت عملیاتطرح

 دافوس: هایی از تعاریف کتاب رکن دومگزیده

آوری و پرورش اخبار افسر اطالعات عالوه بر هماهنگی با سایر افسران ستاد، مسئول جمع

 باشد.های مربوطه نیز میگزارشو تهیه 

 مربوطآوری اخبار های اطالعاتی یگان خود، از جمله جمعمسئول کلیه فعالیتفرمانده، 

های به یگانبه دشمن و منطقه عملیات، تبدیل اخبار به اطالعات و انتشار اخبار و اطالعات 

 باشد.تر، همجوار و انجام اقدامات حفاظت اطالعات میباالتر، پائین

های افسر اطالعات، عنصر اصلی ستاد برای مشورت و کمک به فرمانده در مسئولیت

فرمانده  مأموریتاطالعاتی است. او تالش در جستجوی روشهائی برای تسهیل در اجرای 

نماید که پس از تصویب بینی و پیشنهاد میپیشنماید. اطالعات مورد نیاز فرمانده را می

 دهند.ری را تشکیل میآوفرمانده، اساس تالش جمع

باشد که توسط های اطالعاتی، عناصر اصلی اخبار میمبنای اصلی تعیین نیازمندی

 گردد.فرمانده مشخص می
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های آفندی و پدافندی، مبتنی بر صحت و دقت و در عملیات تصمیم به کاربرد احتیاط

اهمیت اخبار است و افسر اطالعات، مسئولیت نظارت و هماهنگی در صدور دستورات 

 آوری اخبار و به موقع بودن آن را دارد.جمع

و فریب تاکتیکی، با در اختیار گذاردن  پوششهای ریزی ماموریتافسر اطالعات، در طرح

های ها و فعالیتو ویژگیها، نقاط ضعف پذیریها، تجزیه و تحلیل آسیبو محدودیت هاتوانائی

مهم اخیر دشمن که مورد استفاده دارند، افزایش تالش حفاظت اطالعاتی به منظور ممانعت 

های فریب الکترونیکی با افسر خودی و هماهنگ کردن جنبه هایطرحیابی به دشمن از دست

 کند.تاد، به افسر عملیات کمک میجنگهای الکترونیکی س

نیز  طالعاتی خود، مسئول تامین عملیاتهای اسئولیتافسر اطالعات در حیطه م

تامین عملیات را در حیطه مسئولیت عملیات اطالعاتی، های ها و خط مشطرح او باشد.می

انده و پوشش و فریب تاکتیکی به فرم ارتباط، اقدامات تامین مخابرات ضد الکترونیکی، آموزش

 کند.پیشنهاد می

ستاد عمومی و تخصصی نیاز  ءبرای اجرای هر امری ممکن است به هماهنگی بین اعضا

 فرمانده یگان از نظر اطالعات رزمی مورد نیاز، به قسمت رکن دوم
ً
، عناصر مامور باشد. اصوال

 های تابعه متکی است.ات رزمی و یگاناز گروه پشتیبانی اطالع

ساعته( در قسمت اطالعات  21) عملیاتعاملی که بایستی در نظر گرفته شود، نیاز به مداومت 

ن با که ضمن رو به رو شدباشد. قسمت اطالعات بایستی، قابلیت انعطاف الزم را داشته باشد می

 ،زیانی به تداوم عملیات اطالعاتی وارد نگردد. رئیس رکن دوم ،هاجاییحجم زیاد کار، حین جابه

ی دهد و ممکن است پرسنلی را نیز برانفراتی را برای کار در مرکز عملیات تاکتیکی تخصیص می

 یدکی در نظر بگیرد. پاسگاه فرماندهی

های اطالعاتی: عملیات اطالعاتی بر اساس عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندی عملیات

، مورد نیاز فرمانده است، مأموریتاطالعاتی مربوط به دشمن و منطقه عملیات که برای اجرای 

 گیرد.انجام می

 همورد عالقه و منطقه بال واسطتی به مناطق نفوذ، منطقه اطالعا مناطق عملیات

 گردند.تقسیم می
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 اطالعات: اصول عملیات

 ـ به موقع باشد.9 ـ مفید باشد 2 تاکتیکی ه عملیاتـ وابسته ب 9

 بینی دارد.ـ نیاز به تجسم و پیش 2 پذیری داشته باشد.انعطاف ـ قابلیت 1

 مبادله اخبار و اطالعات مورد نیاز.ـ مداومت در  6 ـ نیاز به اقدامات تامینی مداوم دارد. 6

اطالعاتی عوامل، منابع اخبار و  پرسنل غیر مجاز نبایستی به هیچ وجه در جریان عملیات

ها، نیاز است تولید اطالعات قرار گیرند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی الکترونیک و سایر رسانه

گانه جنگ از دیدگاه اطالعاتی، نگرشی مجدد  بر اصول مقدماتی اطالعاتی و نیز اصول نه

 اعمال گرددد.

 

 :29شرح و نکات مسئله 

با تعریف قسمت سازمانی  2رکنکلمه  ،نیروهای مسلح، در رده گردان تا لشکر در ساختار

با  ،سازمانیهای قسمت ،های باالترهای نام برده شده وجود دارد و در ردهدر مجموعه رده

 شود.کلمات معاونت اطالعات، اداره دوم دیده می

چنین ساختاری وجود داشت. منتها در آن زمان  نیزساله  6در زمان جنگ تحمیلی 

 6ماه پایانی جنگ  2وجود نداشت و این ستاد در  تشکیالتی به نام ستاد کل نیروهای مسلح

 ساله شکل گرفت و به تدریج توسعه یافت.

 و اطالعات بیان نمود. 2رکنهای زیر را درباره توان پرسشسال می 6درباره آن 

و یا  2رکنهای سازمانی قسمت ،مورد انتظار وآیا با توجه به تعاریف علمی موجود  ـ 7

 در مجموعه تشکیالت نیروهای مسلح قابل قبول و موفق بودند؟ ،اطالعات

داران و ها، نفرات کارآمد شامل: افسران و درجهکلیه رده 2رکنآیا در چرخه مجموعه  ـ 2

 های الزم و کافی وجود داشتند؟باالخره رؤسا و مدیران مناسب با قابلیت

 ورطبههای مختلف از گردان تا ارتش و برعکس، دهآیا تهیه، تولید و تبادل اطالعات ر  ـ 6

 شد؟مناسب و سریع و به موقع انجام و هم افزایی می

نقل و انتقاالت الزم برای در  2رکنسال جنگ، امکان جایگزین نیروهای  6آیا در مدت  ـ 0

ای ر جلوگیری از فرسایش و نارضایتی افراد با طوالنی شدن جنگ و یا تلفات رزمی و غیر رزمی ب
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های و یا قسمت ؟فرماندهان با نیروهای مشابه از جهت کارآمدی، دانش و تجربه وجود داشت

 ند؟شداز وجود نیروهای کارآمد و مجرب به تدریج خالی و یا فقیرتر می در صحنه عملیات 2رکن

های مختلف وجود در رده 2رکنهای آیا ابزار و تجهیزات مناسب و کافی برای قسمت ـ 8

 داشت؟

درباره اطالعات و ضد اطالعات برای کلیه رزمندگان به مقدار  های عمومیآیا آموزش ـ 3

تهیه و تولید و هم افزایی اطالعات و همکاری و  هگرفت و در زنجیر کافی انجام می

 های فردی، سازمانی محسوس بود؟هماهنگی

داران به منظور تربیت آنان در افسران و درجه های تخصصی اطالعات برایآیا دوره ـ 1

 برقرار و پایدار بود؟ 2رکنهای تکمیل قسمت

تاب با کافزایی بین ارتش و سپاه وجود داشت؟ پاسخ این آیا تبادل اطالعات با رویکرد هم ـ 5

 شرح زیر است: های یاد شده بهای و میدانی، به هر کدام از پرسشتوجه به منابع کتابخانه

ها، استعداد اما در کلیه قسمت، های سازمانی وجود داشتندقسمت: 7پاسخ پرسش 

وجود داشت. از طرفی نیروهای موجود نیز در  موجود صد در صد نبود و کسری سازمان

ر امجموع از کارآمدی، دانش و تجربه الزم برابر آنچه که در منابع علمی تعریف شده، برخورد

ها، توان و کارآمدی بسیار خوبی نبودند. هر چند که تعدادی از نیروهای فعال در این قسمت

عدد کوچکی را داشتند، اما کافی نبود و این نفرات به نسبت مجموع نفرات این چرخه، 

از ضعیف تا متوسط  را ها2توان موفقیت مجموعه رکن دادند. به همین سبب میتشکیل می

 محسوب نمود.

 متوسط، خوب، خیلی خوب در نظر گرفته شده است.تقسیم بندی به شکل: ضعیف، 

 اشاره شد. 9در پاسخ پرسش  :2پاسخ پرسش 

 ،این چرخه وجود داشت، اما در قبول کلمات سریع و به موقع و هم افزایی :6پاسخ پرسش 

 و سرعت را فدایبوروکراسی توان آن را قبول نمود. وجود سامانه کلمه تردید وجود دارد و نمی

های خدمتی و تهیه اسناد مطمئن خدمتی، سبب کاهش سرعت و ها و مسئولیتتکلیف

 کاهش هم افزایی بود.
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توان گفت، چنین امکاناتی وجود نداشت. به دالیل مختلف با خروج می: 0پاسخ پرسش 

در  ساله بویژه از حضور 6از چرخه اطالعاتی جنگ  2رکنخدمتی یکی از افسران و مدیران 

بلی تر از قدرجه ضعیفمیدان نبرد، ما شاهد بودیم که فرد بعدی یا این کاره نبوده و یا چند 

. البته شدتر میجبهه جنگ ما از جهت توان اطالعاتی به تدریج ضعیف ،ین نسبتبود. به هم

این پیامد را هم باید نتیجه رفتار و تعاریف نامتعادل مقررات ارتش خود محسوب کنیم. زیرا 

و بعد زرهی  رسته پیادهداران سال جنگ در افسران و درجه 6وقتی بیشترین سنگینی رزمی 

 باشیم. نباید انتظار داشتهای بهتر از این و بعد توپخانه و بعد مهندسی تعریف کنیم. نتیجه

در آن دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که بیشترین آنان از  2رکنما اگر به مجموعه افسران 

بودند و درصد کمتری در رسته زرهی و خیلی کمتر از ان در رسته توپخانه بودند. مگر  رسته پیاده

 ها،رسته منابع موجود در رسته پیاده و زرهی و توپخانه چقدر است که ما بخواهیم از جمعیت آن

پ و ستادهای تی نفرات مورد نیاز های پیاده، زرهی و توپخانه و عالوه بر آننفرات مورد نیاز گردان

. و باز در بین این جمعیت مگر چند نفر و یا چند را تأمین نمائیم ها و ستاد نیروهالشکر و قرارگاه

های تخصصی های طولی: مقدماتی، عالی و دافوس؛ دورهدرصد وجود دارند که عالوه بر دوره

 هایاطالعات را نیز طی نموده و دارای تجربه در مشاغل اطالعاتی بوده و از طرفی بدون حاشیه

چنین  اینباشند. وقتی ی خانوادگی و نیز استعداد الزم انگیزشی و گرفتار ، خدمتی،شخصی

ح ر هچنانکه در شفقیر بودیم. شویم که چقدر از این جهت کنیم، متوجه میحساب و کتاب می

یل را بر خود تحم ایدر صفحات گذشته بیان شد، تا وقتی که این محدودیت تک رسته 2مسئله 

توان داشت و هر اقدام برای رفع اشکال انجام گیرد، محدود بوده بداریم، انتظاری بهتر از این نمی

 و اساسی نخواهد بود.

ز االمللی و به علل اقتصادی های بینسال جنگ به علت تحریم 6ما در  :8پاسخ پرسش 

های مانند دشمن برخوردار نبودیم. مثاًل در تهیه عکس ،ابزار و تجهیزات الزم و پیشرفته

د هم گشتان یک دست بودیم. آن زمان پهباهوائی محدود به چند هواپیما و کمتر از ان

های مربوط به آن، در داخل و خارج بع انسانی و هزینهنداشتیم. بودجه کافی برای تامین منا

های مختلف از پائین تا باال توزیع الزم و مناسب و خاک دشمن نداشتیم. این بودجه به رده

های بزرگ یاب جغرافیائی محروم بودیم. در دوربیننداشت. در استفاده از وسایل نقطه
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 به صفر نزدیکبانی محدودیت داشتیم. دوربین دید در شب محدیده
ً
 دودیت داشتیم و تقریبا

بودیم. درباره وسایل الکترونیک، اقدامات ضد الکترونیک، اقدامات ضد ضد الکترونیک 

سط توانیم از ضعیف تا متومحسوب کنیم. درباره پست شنود می ضعیف توانیم تعریفیمی

از طریق پست شنود متوجه تصمیم  القدسنمونه ما در عملیات طریق طوربهتعریف کنیم. 

شدیم و اقدامات الزم را در دفع پاتک دشمن به موقع داشتیم. در مورد سایر  دشمن بر پاتک

 مانند تعاریف فوق شرح داد.توان وسائل و ابزار الزم اطالعاتی نیز می

و وظیفه  آموزشی نیروهای پایورهای درباره اطالعات و ضد اطالعات در برنامه: 3پاسخ پرسش 

ای و باالخره دافوس و هر کدام به تعداد های مختلف، رزم مقدماتی، مقدماتی و عالی رستهدر دوره

رسد در بعضی شود، اما به نظر میداده می ساعات و عناوین مشخص شده وجود دارد و آموزش

قدر نفراتی که در مسیر  هر گذاری آموزشی بیشتری وجود دارد.سرمایهبه ها و مشاغل نیاز رده

درک مفاهیم بیشتر و  ،نسبت به موضوعات اطالعاتی مورد انتظارگیرند، اطالعات قرار می

 تر خواهد بود.یکسانی داشته باشند نتیجه فعالیت اطالعاتی هم موفق

م بینیشود میعملیاتی صادر و ابالغ میکه همراه با دستورهای های اطالعات ما در پیوست

های اطالعاتی از یگانهای تابعه و یگانهای همجوار که در آن عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندی

اطالعات خود را تهیه و ارسال دارند.  ،و رده باالتر اعالم و از هر کدام پرسش نموده که درباره آن

انان خمپاره و توپخانه خطوط مقدم درگیر باید تهیه و بمثاًل، بخشی از این اطالعات توسط دیده

 هستند و تعداد کمی نیروهای پایور بانان با آن که نیروهای وظیفهارسال شود. در این حالت دیده

گردان  2نرکی الزم است درک بیشتر و بهتری نسبت به اطالعات مفید و مورد نیاز براباشند، می

های عمومی در این باره باید های خاص عالوه بر آموزشداشته باشند. به همین جهت آموزش

 ساله  6داشته باشند. این کار در جنگ 
ً
ها به صورت حضوری گردان 2رکنتوسط افسران  معموال

د، گرفت. اینکه آیا کافی بوانجام می یبانان انجام و توجیه آموزشی تعجیلها به دیدهدر دیدگاه

 جای تردید دارد.

درباره ضد اطالعات نیز، اهمیت موضوع آنقدر زیاد است که باید کلیه افراد نیروهای مسلح، 

 و توجیه الزم را داشته باشند. بویژه در میدان نبرد به آن آگاهی و آموزش
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این  ،های تخصصی اطالعاتی که در ارتشکه تشکیل دوره بگوییمتوانیم می :1پاسخ پرسش

علت آن سال جنگ نداشتیم.  6شوند، در مدت های عرضی تعریف میها به عنوان دورهنوع دوره

مورد نیروی انسانی فقیر بودیم که  ما آن قدر درهم کمبود استعداد نیروی انسانی سازمانی بود. 

ای و دافوس، افسران را به موقع ای مانند دوره عالی رستهحتی برای طی دوره طولی رسته

توانستیم اعزام کنیم. ما در سال اول جنگ دوره مقدماتی، عالی و دافوس را تعطیل نموده نمی

اندازی نمودیم. ما در فشرده راهآن هم به صورت  ،ها رابودیم. از سال دوم به تدریج این دوره

ده ودوره دیده بودند و یا در این مشاغل خدمت نم، یا از افسرانی که قباًل زنجیره مشاغل رکن دوم

چنین افسرانی نداشتیم، باالخره یکی از افسران رسته رزمی را بودند استفاده کردیم و اگر 

شود که چقدر محدود و دست خالی بودیم. آن ه میحظگماردیم. مالبا درجه موجود میمتناسب 

 اب دست پر، از وجود افسران کارآمد برای مشاغل اطالعاتی باشد و آن کجا که با کجا که فرمانده

 دست خالی باشد؟

سال جنگ، ارتش و سپاه، البته در ارتش بیشتر باید نزاجا و سماجا و در  6در : 5پاسخ پرسش 

 های جنگ، سپاه تعریف ستاد نیرویکل سپاه را باید تصور نمود. در سال سپاه، ستاد فرماندهی

زمینی، هوایی، دریایی، قدس سپاه به معنای کنونی نداشت. در آن دوره شاهد بودیم که ارتش 

ات اطالعفرستادند. اما در مبادله ای خود را برای هم میهای نوبهرسمی، گزارشو سپاه به شکل 

ال شد. مثالزم وجود نداشت. بلکه در مواردی پنهان هم نگه داشته میآن سرعت و روانی  ،یمیدان

های غیر فعال آفندی که تعداد اسیر و یا پناهنده بسیار کم بود، به محض شاهد بودیم که در زمان

 آن را به رده باالتر خود میمی هایگانآنکه اسیری نصیب یکی از 
ً
طالعات افرستادند و آن شد، فورا

حالیکه بعضی مواقع این سرعت تحویل  در نمودند.اولیه را به یگان همجوار خود منتقل نمی

خبر دریافت شده از اسیر که، امشب دشمن  مانند های میدان نبرد، حیاتی بود.اطالعات به یگان

 دشمن اسیراز منطقه معین حمله خواهد کرد. ما در مواردی شاهد بودیم که نفرات سپاه به زور، 

را از نفرات ارتش گرفته و با خود بردند و خبری هم از اطالعات تخلیه شده و مفید آن اسیر به 

 در آینده هم اگر ساز و کار علمی و  اینها های ارتش نشد.یگان
ً
آسیبی بود که داشتیم و مسلما

ت از طالعانه تنها سبب هم افزایی ا ،درست برای آن اجرا ننمائیم، خواهیم داشت. این شکل کار

 شد.شد، بلکه در مواردی سبب وا افزایی و یا محروم سازی اطالعات میدشمن نمی



 های هشت سال جنگ تحمیلی/ درس 966

 

مطالب بیشتری نیاز به شرح دارد که در مسائل و صفحات بعدی به آنها اشاره  2رکندرباره 

 خواهد شد.

های ای که در اینجا باید گفته شود آن است که سلسله مراتب اطالعاتی باید اعتبار پیامنکته

خود را حفظ کنند، اعتماد عمومی مخاطبان را از دست ندهند. در زمان جنگ ما شاهد بودیم 

 شد که احتمال تک دشمنهای زیردست تا رده گردان ابالغ میمتناوب، پیام به یگان طوربهکه 

وجود دارد. تمام سلسله مراتب نیز برای رفع  ساعت آینده در منطقه فالن 16ساعت و یا  21در 

فرستادند و دستورات آماده باش و حتی بعضی مواقع مسئولیت، این پیام را تا رده خط مقدم می

 هم به رسید و تک دشمنها به جایی نمیدادند. اما این پیامای افراد میهای نوبهلغو مرخصی

های خط مقدم را خسته، فرسوده و در نهایت بی یگان ،هاآید. تکرار این نوع پیاماجرا درنمی

ها و آورد. باالخره در میان یکی از این پیامکرد و آن داستان چوپان دروغگو را به یاد میتفاوت می

را آن زمان به  ایآمد. اگر قاعدهمیها، در زمانی دیگر تک دشمن به اجرا دریا خارج از آن پیام

آوردند که اگر هر پیام مشابه این موضوع به جایی نرسید، اولین رده صادرکننده، موردد اجرا در می

 ودیم.بهای بی اعتبار و یا کم اعتبار نمیشاید شاهد این پیامبازخواست و تنبیه قرار گیرد، 

ط که غالبا، شنود توس یکی از مشکالت عمده در شنود اطالعاتی در نزاجا این بود :نکته دیگر

 عناصر حفاظت اطالعات انجام می
ً
دانیم. شاید به دلیل کمبود مترجم نمی شد. دالیل را دقیقا

دانش  ،اطالعاتها بود و یا عدم اطمینان به آنها بود. چون آن مترجم و افسر حفاظت  2در رکن

یا غیر قابل استفاده تشخیص داده  نداشت، گاه اخبار شنود شده، را اطالعاتی کافی از دشمن

 شد.زا بود، داده میه تأخیر لطمهو یا بعد از زمانی ک شدارسال نمی 2رکن، که به شدمی

 

 :29و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

 در بیان شرح و نکات مسئله  هاحلراه
ً
جهت اختصار از ، معلوم شده است. به 21تقریبا

 گردد.مجدد آن نکات خودداری می بیان

 گردد.اشاره می هاحلراهفقط به جمالت اختصاری 

عمومی اطالعات ضد اطالعات در کلیه نیروهای مسلح/ اجرای آموزش  تقویت آموزش

ات برای نفرات بیشتر/ افزایش آخرین ابزار و تجهیزات اطالعاتی های تخصصی اطالعدوره

تخاذ های مختلف با اهای مختلف/ کاهش فاصله انتقال اطالعات به ردهپیشرفته مورد نیاز در رده
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های هم افزایی و های نوین، خالقانه و مبتکرانه مستمر/ اندیشیدن و اجرائی شدن روشروش

/ امکان سازی افزایش توان کمی و کیفی نیروی انسانی های غلط آسیب افزاییحذف روش

طوالنی شدن جنگ و تعادل سازی سختی خدمتی با حذف اطالعاتی مورد نیاز در صورت 

 ،و مشترک با رسته پیاده ایداران و تبدیل آن به دو رستهافسران و درجه ایمحدودیت تک رسته

ت ای نفراعریف تک رستهز دوره عالی به بعد تدر مرحله دوره مقدماتی و تا قبل از دوره عالی و ا

 ،هاری رایانههای نرم افزاگردند/ با استفاده از قابلیتهائی که تهیه و تصویب میبرابر دستورالعمل

ات بندی اطالعی و دستهتر از اطالعات آشکار/ ساماندهبیشتر، بهتر و دسته بندی شده بهره

ای/ اعتمادسازی مخاطبان اطالعاتی با ایجاد ساز با استفاده از امکانات نرم افزاری رایانه ،پنهان

 های نامعتبر اطالعاتی.و کار و اقدامات الزم برای بازدارندگی و جلوگیری از صدور پیام

 

 

 : شرایط جّوی61مسئله 
 

 دافوس هائی از کتاب رکن دومتعاریف: گزیده

 از نظر قابلیت دید، ابر، بارندگی، درجه حرارت و باد و تعیین تاثیر آنها بر عملیات جو

 شود.تاکتیکی تجزیه و تحلیل می

آمادگی نامناسب نفرات در شرایط مختلف جوی ممکن است  بر نیروی انسانی: تاثیر جو

ل: گرمازدگی، سرمازدگی و کوری ناشی از برف یهای جسمانی، از قبای از توانائیموجب پاره

 گردد.

رطوبت، شرایط نامناسب حرارت، باد شدید و تاثیر هر  بر تجهیزات و آمادها: تاثیر جو

 کدام بر انواع وسایل و محصوالت غذایی و غیره.

یخ زده، زمین گل و الی، سیل و  قابلیت عبور و مرور، زمین بر عوارض طبیعی: تاثیر جو

 غیره.

ها و ریزش باران شدید و برف سنگین و طوالنی بر جاده بر عوارض مصنوعی: تاثیر جو

 ها.آهن. تاثیر بر سیستم ارتباطی باسیمراه
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 بر عملیات تاکتیکی: تاثیر جو

جمع آوری و مبادله اخبار تحت تاثیر شرایط هوای ابری، مه، دود، و گرد و خاک و ـ الف 

، های شنود و رادارها داردعکاسی و ایستگاه بانی وبارندگی به علت تاثیری که بر عمل دیده

موجب دشواری، کم شدن میزان شنوائی و افت دقت و اختالل در دریافت و ثبت و ضبط 

رطوبت  و شوند. و یا سیستم ارتباطی باسیم تحت تاثیر الکتریسیته موجود در جواطالعات می

 .بی سیم دارندگیرند. همین عوامل اثرات نامطلوبی نیز در ارتباط قرار می بیش از حد زمین

ب ـ اطلالعات مربوط به روشنائی، شامل: زمان طلوع و غروب ماه، مراحل مختلف ماه و 

 شبانه الزم است. آغاز و پایان تاریک و روشنائی، برای طرح ریزی عملیات

تاثیر بگذارد.  آبخاکیو ت در عملیات عبور از رودخانه تغییرات جذر و مد آب ممکن اس

حرکت از طریق هوا، به ابر، قابلیت دید، درجه حرارت، باد و سرعت باد و یخبندان و حرکت از 

ستم بر سی به قابلیت عبور و مرور و میزان دید بستگی دارد. به همین نحو، اثرات جو راه زمین

 کلی کار آئی تجهیزات تاثیر دارند. طوربهها و ایجاد پرده دود و یگانهای توپخانه و گلوله

 

 :61شرح و نکات مسئله 

ساله،  6به وسعت و موفقیت و تنوع جغرافیائی کشور عزیزمان ایران، ما در جنگ با توجه 

غرب، غرب و جنوب کشور در مناطق درگیر را در مناطق مختلف عملیاتی از شمال تمام اثرات جو

آذربایجان غربی در مقابله با ضد انقالب و حفظ و مناطق داخلی کردستان و  با ارتش بعثی عراق

و آرامش منطقه تجربه کردیم و بواسطه شرایط نامساعد جوی خسارات و تلفات قابل امنیت 

 شود.آنها بیان میهائی از متحمل شدیم. که نمونهنیز را توجهی 

 ،به ترتیب از جنوب تا شمال شامل: خوزستان، ایالم های مرزی کشور ما با عراقاستان

شرایط جغرافیائی خاص خود را درباره آب و  ،، کردستان و آذربایجان غربی هر کدامکرمانشاه

استان یادشده پراکنده و درگیر  پنجیر و مناطق عملیاتی در خطوط درگهوا دارند. نیروهای ما 

 رزمی و پشتیبانی رزمی و خدمات مربوط به آن بودند. مأموریتاجرای 

انه سیل و طغیان رودخ واسطهبهبینیم که میای و اسناد و سوابق موجود در منابع کتابخانه

تلفات انسانی و خسارات سالح و تجهیزات داشتیم. مانند: بارندگی شدید و غیرمنتظره از 
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در منطقه عملیاتی محرم و اولین شب عملیات که سبب  96/6/69روز  9266تا  9966ساعت 

 دویرج شد.طغیان رودخانه 

 ههای نصب شده و ثابت و نیز باعث تلفات و ضایعات و خسارات بآن سیل سبب تخریب پل

های مستقر در حاشیه رودخانه گردید. همین حادثه، تغییراتی در مرحله بندی و پیش یگان

 به وجود آورد. های عملیات محرمبینی

روزهای پایانی جنگ تعدادی از نفراتمان را پس از  29/1/66ما در تک دشمن در تاریخ 

اومت خود را از دست داد، تالش نمودند که آنکه یگانشان در محاصره دشمن قرار گرفت و مق

برای آنکه اسیر دشمن نشوند، به شکلی به سمت عقب فرار کنند. تعدادی از آنان در بین راه 

در آن روزهای گرم منطقه خوزستان، در اثر تشنگی جان خود را از دست داده بودند و روزهای 

 پیدا شد.ها اجساد آنان الی ارتفاعات و کنار جادهبعد در البه

های شدید و بارندگی واسطهبهما در اوایل جنگ در مهرماه و آبان ماه تجربه کردیم که 

عین خوش از جای  ـ دزفولطغیان رودخانه کرخه، پل نظامی نصب شده در کنار پای پل جاده 

تانکی هنگام  ،ها سراریز نمود. در همان روزهاپائین دست هآن را ب ،خود کنده شد و آب رودخانه

عبور از روی پل نظامی در حالت خروش رودخانه، به داخل رودخانه سقوط کرد و نفرات آن نیز 

 غرق شدند.

های کردستان، در شمالغرب، در مناطق داخلی و خطوط درگیر با دشمن بعثی در استان

ما با نفرات و وسایل داخل آن، به علت یخبندان، برف  خودروهایتعدادی از  ،آذربایجان غربی

فرات یا سنگر هایی با ن .و یا گل و الی جاده به دره سقوط کردند و سبب تلفات و خسارات شدند

با کاهش بارش ها از زیر  فون شده و بعد از چندی جنازه شهداداخلشان زیر بهمن و کوالک مد

 یگانهای تامیندی جان سربازان در پست های کمین همینطور در موار  .برف بیرون آورده شدند

یش بالیا از قبل به درستی پبا صاعقه گرفته شد که هیچکدام از وقوع این  ،در مواضع پدافندی

ز ای و نیز در اسناد به جا مانده ا. نمونه این حوادث را در منابع کتابخانهبینی و ابالغ نشده بود

با ضد انقالب و همچنین زندگی نامه و پرونده تعدادی از سال جنگ و قبل از آن در مقابله  6

 های دقیقتوان یافت. ای کاش، درباره این موضوعات، بررسیو جانبازان این حوادث می شهدا
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حث با ارائه اعداد مستند در این باره ب ،ترتوانستیم دقیقتاکنون انجام و منتشر شده بود و ما می

 کنیم.

در شمالغرب، حوادث سرمازدگی و حتی  جنگ با ضد انقالب و ارتش بعثی عراقما در مدت 

 انجماد رزمندگان خود در سقوط بهمن و ناپدید شدن کوتاه و درازمدت داشتیم.

های سنگین و ریزش سقف سنگرهای های شدید و برفباران واسطهبهخسارات زیادی را 

 سال جنگ متحمل شدیم. 6استراحت و سنگرهای خدمتی در مدت 

نظامی اثرگذار هستند و باید در محاسبات  با دو طوفان نیز از عواملی هستند که در عملیات

 نظامی از آن غفلت ننمود و مورد تووجه جدی قرار داد.

فوق سری، تعدادی بالگرد، هواپیما و  در یک عملیات آمریکا ،2/2/9921در تاریخ 

کرد. در حوالی طبس، گروگان خود به ایران اعزام  29کماندوهای دلتای خود را برای آزادسازی 

 دنبر اثر توفان شن، تعدادی از بالگردها و هواپیماها به همراه سرنشینانشان به زمین برخورد کرد

 واز دیگر که نسوخته بودند، فرار نمودند.و در آتش سوختند. باقی مانده نیروها با وسایل پر 

 

 :61و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

سال جنگ  6های یادشده، آن بود که متوجه باشیم که با توجه با تجربه غرض از بیان مثال

های الزم است نیروهای مسلح ما، درس ،و نیز تجربه جنگ با ضد انقالب در مناطق داخلی

 برداری و به صورتهای احتمالی بعدی به شکلی منظم و قابل بهرهکسب شده را برای جنگ

 علمی تدوین نموده و آن را به اجرا درآورد.

 نیروی ورزیده برای رزم در شرایط مختلف جوی تربیت گردد.در بخش نیروی انسانی، 

لف در شرایط مخت مأموریتهای الزم برای اجرای بینیپیشدر بخش وسایل و تجهیزات نیز 

نسبت به پوشش و ملبوس مناسب رزمندگان، وسایل سنگری، تجهیز خودروها برای جوی 

استفاده در شرایط سخت سرما و گرما، مواد غذایی مناسب و کافی فراهم و سایر ملزومات به 

 عمل آید.

های جائی، انفجار و حساسیت مینسبب جابهتواند با عبور از روی میادین مین، سیل می

موجود شوند. این هم موردی است که درباره میادین مین باید به آنها توجه و اقدامات مناسب 

 به عمل آید.
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سال  6با پیشرفت علوم روز نسبت به زمان  ،های شرایط جوی در هر منطقهبینیدرباره پیش

بینی ه موقع پیشباید ب جهولی داشته باشیمنباید م ،های احتمالی بعدیجنگ، ما در جنگ

پیش آمدن  ،هاوزش طوفان، رخداد رعد و برق و صاعقه، امکان سقوط بهمن، وقوع سیل

ا و . اما آمادگی نیروهه باشیمموقع داشته کوالک را برای پیشگیری از آسیب به رزمندگان ب

 باید در هرامی و رزمنده نظساعد جوی، مطلبی است که هر تجهیزات در مقابله با شرایط نام

 باید به آن توجه جدی و عمل گرایانه داشته باشند.زمان و مناطق مختلف، 

 

 

 : زمین37مسئله 
 

 در دافوس: هایی از کتاب آموزشی رکن دومتعاریف: گزیده

جهت وسعت و عوارض طبیعی، که از شود ای گفته میبه منطقه« زمین»از نظر نظامی 

انه های پنجگگیرد. در این بررسی، جنبه، مورد بررسی قرار میبرای استفاده در یک عملیات

تاکتیکی زمین، یعنی دید و تیر، اختفاء و پوشش، موانع، عوارض حساس و معابر وصولی به 

 شوند.و تحلیل می منظور تعیین تاثیر آنها در راههای کار خودی و دشمن تجزیه

 مأموریتا، ابتد، بررسی کننده بایستی های تاکتیکی زمینقبل از تجزیه و تحلیل، جنبه

موجود را در نظر بگیرد.  افزارهایجنگ، ترکیب نیروها و ، رده فرماندهییگان، نوع عملیات

 گردد.های نظامی زمین در مبحث بررسی منطقه عملیات تشریح میسایر مالحظات جنبه

برای ای ای است که تصرف و یا کنترل آن، مزیت قابل مالحظه، منطقهعارضه حساس

 نیروی تصرف کننده و یا کنترل کننده را فراهم نماید.

ی و نوع یگان و دیگر رده فرماندهی هم، یکیدر انتخاب عارضه حساس، به دو عامل م

 شود.یگان توجه می مأموریت

مسیری است که نیروئی با استعداد معین را به یک هدف و یا عارضه حساس  وصولی معبر

که عناصر مانوری بالفاصله زیر دست کنند رساند. افسران اطالعات، معابری را انتخاب میمی

ن سپاه، معابر وصولی لشکری، رک بتوانند در آن گسترش یابند. بنابراین رکن دومآن قرارگاه 
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دوم لشکر معابر وصولی تیپی، رکن دوم تیپ معابر وصولی گردانی و رکن دوم گردان معابر 

 کند.وصولی مناسب یک گروهان را انتخاب می

واقع در محدوده هدف امتداد  در تک، معابر وصولی که از خط عزیمت به عوارض حساس

 گردد.شوند و بهترین معبر وصولی خودی مشخص مییابند، تجزیه و تحلیل میمی

 گردد.ترین آنها تعیین می، معابر وصولی دشمن برای تجزیه و تحلیل انتخاب و خطرناکدر پدافند

گیرند، د بررسی قرار میجداگانه مور  طوربهعنصر جو و زمین گرچه دو : و زمین رابطه جو

عبور  غیر قابل ،یگان دارند. مثاًل: یک جاده خاکی در اثر باران مأموریتاما تاثیر مشترکی را در 

 گردد.تر میشود، در حالیکه یک جاده شنی محکممی

بر شرایط جوی تاثیر دارند. بخار آب در ارتفاعات باال موجب ریزش  های زمینبرجستگی

 وجود مه و ابر در ارتفاعات. تاثیر شود و یابرف و در ارتفاعات کمتر به شکل باران نازل می

 

 :67شرح و نکات مسئله 

است که  9و بعضی مربوط به امور رکن 2نکات مندرج در این مسئله، بعضی مربوط به امور رکن توضیح:

 تمام آنها در این مسئله بیان شده است.

، بلکه شدما انتخاب نمی از سوی زمینتوان گفت که، سال جنگ، با نگاه تاکتیکی می 6در 

مین ز بیشتر شاهد بودیم که، زمین میدان نبرد یا از طرف دشمن به ما تحمیل شد و یا خودمان

د رخوب ریزخاکقه نبرد_لجمن_ و پشت با چیدمان بیشترین نیروی خودی در لبه جلوی منط را

 کردیم.میتحمیل 

 توان نام برد.به عنوان نمونه مواردی را بدین شرح می

 های رزمیو تک سراسری و تجاوز دشمن، ما دیدیم که یگان 21شهریور  99قبل از 

سایر لشکرها در خطوط مرزی و کنار های تقویتی اعزامی از و یگان 69و لشکر  12لشکر

که تمام دانیم ودند. در حالیکه همه ما مینممی مأموریتپراکنده و اجرای  های مرزیپاسگاه

پدافندی  برای اجرای عملیاتمناسب  ،های تاکتیکی زمیننقاط مرزی، با مالحظه جنبه

نیستند، مگر آنکه زمین را در برابر دشمن مسلح و مواضع سدکننده قابل قبول نظامی در این 

انجام  عراقشور کیلمتری مشترک با ک 9666نقاط ایجاد کنیم. چنین کاری هم در تمام مرز 

ایم. درباره مواضع نکردهد بشود گفت، هنوز هم چنین شرایطی را ایجاد نداده بودیم و شای
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بینیم که ناقص بود و که سابقه قبل از انقالب داشت، آن را هم می های خرمشهرسدکننده دژ

 از آن بعد از پیروزی انقالب نیز 
ً
 تعریف نظامی مورد انتظار، از جهت نفراتتکمیل نشد و تقریبا

و تجهیزات فاصله گرفته و دچار نقصان شده بود. با این حال همان خط دژ چند کیلومتری 

مانده، کارآئی نظامی خود را به نسبت توان موجود، بسیار خوب نشان داد و سبب تاخیر باقی

 عملیات آفندی دشمن گردید.

 66ل مناطقی از شرق مرز مشترک از عمق صفر تا بعد از تجاوز سراسری دشمن و اشغا

هائی بر ما تحمیل شد که توانستیم موتور جنگی کیلومتر، لبه جلوئی منطقه نبرد در زمین

دشمن را در آن نقاط که به نام تثبیت دشمن گفته شد متوقف کنیم. هر چند که در این مرحله، 

به عبارتی در این مرحله، انتخاب زمین با مالحظات بر دشمن نیز وارد گردید.  تحمیل زمین

 جنبه تاکتیکی آن، هم برای ما ناخواسته بود و هم برای دشمن.

سال با دشمن درگیر بودیم، باز هم چه ما و چه دشمن که  6های بعد که در مدت در سال

ر گی دادیم، در نهایت هر جا که مجبور به توقف و زمینآفندی و یا پدافندی انجام می عملیات

 و تبادل آتش. ریزخاکشد و طرفین درگیر، هر کدام پشت شدیم، همان جا خط مقدم ما میمی

ای هده آفندی که داشتیم، نسبت به هدفهای عمعملیات ما شاهد بودیم که در هر کدام از

یین شده یا صد در صد موفق نبودیم و یا اگر هم موفق بودیم، به علت ناتوانی در جایگزین تع

تلفات داده و خسته شده با نیروهای تازه نفس بعدی، نتوانستیم وارد مرحله نمودن نیروهای 

، مانند شودز اجرا میآمیاستفاده از موفقیت شویم که به دنبال یک تک هماهنگ شده موفقیت

 .المقدس، عملیات بیتالمبینتحعملیات ف

توانستیم وارد مرحله استفاده از موفقیت شویم، عملیات اگرمی المبینما در عملیات فتح

ر آورده بودیم. ما در عملیات را در همان زمان و با سهولت و موفقیت بیشتر به اجرا د محرم

، ان، دیگر عملیات رمضتوانستیم وارد مرحله استفاده از موفقیت شویم، اگر میالمقدسبیت

 و غیره را نداشتیم. 2عملیات کربال، 1عملیات کربال

، ما با آن همه کارهای خارق العاده نسبت به عبور از پل و پل سازی و نیز 6در عملیات والفجر

های انسانی و مادی زیادی ینه، و هزفداکاری رزمندگان ما در عبور از اروند رود و باالخره تصرف فاو

ه در دآنجا که نسبت به هدف نهایی تعیین ش رف نگهداری و تحکیم هدف نمودیم، اما ازکه ص
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ان، پشت سر رزمندگ بصره بود، موفق نشدیم، باالخره چون زمین تامینطرح عملیاتی اولیه که 

تصرف شده را هم نتوانستیم توسعه  و سر پل رودخانه غیر قابل عبور و فقط متکی به پل بود

بار تک دشمن را خنثی نموده بودیم، باالخره با تمرکز  هادهبا آن که  66فروردین  26بدهیم، در 

بیشتر و چند برابری دشمن نسبت به نیروهای دفاعی ما در فاو، آن را از دست دادیم. با سقوط 

 96/1/66های دیگر، مدتی بعد از آن در تاریخ نیروهائی از دشمن برای جبههفاو و آزادشدن 

 29/1/66، و بعد در _ کوشکطالئیه 2/1/66و  ، جزایر مجنون1/1/66و بعد در تاریخ  شلمچه

الم و ایمنطقهدر  99/1/66ین و بعد در در تمرچ 21/1/66، و ، فکهالمبینحدر منطقه فت

و نفرات خودی را از دست دادیم. و باالخره عملیات  هایگانواضع و تعدادی م ،و غیره کرمانشاه

 توان نام برد.های دیگری را هم میها، مثالشبیه این نمونه .9/2/66در  مرصاد

کردیم، یا تحمیل میل مید تحرا برخو ه سبب همین وضعی که زمینسال جنگ، ب 6ما در 

این عملکرد،  واسطهبههائی مستقر کردیم که ده توان رزمی خود را در خط مقدمشد، عممی

پذیر کردیم، و هم عوارض حساس و کلیدی را پشت سر خود، بدون هم خود را بیشتر آسیپ

 نتیجه این عملکرد در سال آخر جنگ به ضرر ما تمام شد.گذاردیم، دفاع 

، زمانی که دشمن با چند برابر المبینعملیات فتحه د شدآزا در منطقه 29/1/66در تاریخ 

های دفاعی ما از هم پاشیده شدند و عوارض حساس نیروی ما، حمله نمود، بسیاری از یگان

حفظ آن عوارض حساس نداشت و با دشمن، اراده بر  که بعدی به دست دشمن افتاد. هر چند

در منطقه عملیاتی  99/1/66جای قبلی خود برگشت. در تاریخ  جمع کردن اسیر و غنائم به

های ما در مقابل نیروهای سومار و سر پل ذهاب و مناطق مجاور آن، دشمن حمله نمود و یگان

که  عادت غلطی واسطهبهدر محاصره قرار گرفته و متالشی شدند. از طرفی  نچند برابری دشم

 های نظامی از وجود نیروهای احتیاطبرابر آموزه سال جنگ به علت فقر نیرو داشتیم، 6در 

های محاصره شده خود را نجات و تک در عمق محروم بودیم، نتوانستیم یگان قوی و پدافند

د شد. از خووارد منطقه می تاریخ بعد از آن ،دشمن را دفع نمائیم. این در حالی بود که هر کس

اند از رودخانه و کرد که چطور نیروهای دشمن پس از نفوذ در خط مقدم، توانستهسوال می

آوری کنند. جواب این های بعد آن عبور و وارد عمق منطقه شوند. و اسیر و غنائم جمعتنگه

د مواضع سال جنگ خود را عادت ندادیم که در پشت سر خو 6پرسش آن بود، که ما در 
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و در کنیم. معلومهای تعیین شده آن را در زمانپر کردن  یگان مسئولکننده دایر کنیم و سد 

ها، تنگه ها را در مواقع ضروری ها، تونلانهدام پل ضع سرکوب مستقر و پیش بینی موا

 م.برداری نکردیحال از زمین و عوارض طبیعی و مصنوعی آن خوب بهرههر  یعنی به .ایمنداشته

نشینی به معنای مثبت نظامی برای جلوگیری از انهدام نیروهای خودی و ا به کلمه عقبم

ا کنار آن ر  در عوض انهدام نیروهای متجاوز با کشاندن وی در مناطق کشتار اعتقاد نداشتیم و یا

که به غلط در افکار عمومی تصور  شود که آن مفهوم کلمه عقب نشینیگذاشته بودیم. توجه 

، شاهد بودیم یگان ساله 6جنگ در مقاطعی محدود از  اینکه شد، منظور این بحث نیست.می

شد و نفرات آن به طور پراکنده برای اسیر نشدن، خود را به عقب خط مقدم متالشی می

ی شدن اید، متالشرا ب این .نمودنباید محسوب  به معنای عقب نشینیرا کشاندند، این کار می

ود و شیگان محسوب نمود. در عقب نشینی، به معنای فنی نظامی، تمامیت یگان حفظ می

و یگان ها در عقب در و کنترل یگان برقرار خواهد بود. جاییهمراه با جا به  تداوم عملیات

 میسر باشد. مواضع مناسب از نظر زمین و سایر موارد مستقر می شوند تا پدافند مطمئن

در صفحات بعد توضیح مستقل داده شده است. به فهرست کتاب « عقب نشینی»درباره 

 مراجعه شود.

 «دشمن محور»تعریف نمودیم تا  «محور زمین» های خود راسال جنگ، عملیات 6ما در 

های مرزی خود را از ما چون در ابتدای جنگ، بخش زیادی از زمین .انهدام و اسارت دشمن()

 ازیدست دادیم، سمت و سوی اندیشه و تالش عملیاتی خود را برای تصرف زمین و یا رهاس

 ، اما نباید فقط به این نگرشم. این کار هر چند کار درستی بودمناطق اشغال شده هدایت کردی

 شد.اکتفا می

محور،  های خود را به جای زمینسال جنگ، عملیات 6اطعی از توانستیم در مقما می

 آورینمودیم. یعنی تک به دشمن برای اسارت و انهدام او و بعد از جمعدشمن محور تعریف می

جوئی  هفر تر بوده و سبب صاز آن آسان دافندکه پ جاییاسیر و غنائم، برگشت به نقطه قبلی، 

مطمئن و محکم، تا نزدیک دشمن را با نیروهای مواضع  ،گردید. ما جلوتر از آنیز میقوا ن

ده قوای خود را در تماس با دشمن نگه تیم بپوشانیم. عمتوانستامینی و یا پرده پوشش می

داشتیم. به این ترتیب از عوارض حساس عمق منطقه نیز داشتیم، بلکه در عقب نگه مینمی
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 همین کار را دشمن می
ً
توانستیم مراقبت نموده و قابلیت دفاعی خود را افزایش دهیم. تقریبا

سال جنگ  6برابر کمتر از ما داشت،  9انجام داده بود و به این ترتیب توانست با آن که جمعیت 

ده قوای خود را در خط مقدم عمدشمن،  تاثیر داشتند.نماید. هر چند که عوامل دیگری هم 

داشت و در مواقع لزوم آنها را حرکت و نمود. بلکه آن را در عمق منطقه نگه میقر نمیمستت

ا شد، زیر وفق میدر این حالت هم بیشتر م نمود.در برابر تک نیروهای ما می اقدام به پاتک

ته و خسا حالتی نیروهای ما پس از درگیری طوالنی با عبور از زمین کاماًل مسلح و خط مقدم، ب

شدند. در این حالت اگر نیروهای ما از جهت ده قوای دشمن درگیر میتلفات داده، با عم

شدند، محکوم به عدم موفقیت و اگر از جهت عددی بیشتر از دشمن عددی کمتر از دشمن می

شدند. از طرفی این نیروهای موفق، بعد از مدتی نیاز به تجدید قوا و بودند، موفق میمی

 تند که تعویض داش
ً
رد شد. باالخره آن نتیجه موبه علت فقر نیرو، این کار هم انجام نمی معموال

 شد.ها حاصل نمیانتظار در بسیاری از عملیات

، سال جنگ، با استفاده از تمام ابزارهای ممکن، نظیر: میدان مین 6دشمن در تمام 

 ین، زمبا قدرت زیاد و غیره های انفجاریهای عمیق، تلهمتراکم و وسیع، کانال خاردارهایسیم

ت و نمود. ما در هر عملیاتی، بیشترین وقمسلح می تا عمق زیادی جلوی خط مقدم خود را

 هادار خار سیمهای انفجاری و قطع ها و تلهسازی مینرف خنثیانرژی خود را با تلفات زیاد ص

وده بنمودیم تا به رزمندگان خط مقدم دشمن که در سنگرهای بتنی خود ها میو عبور از کانال

رسیدیم. بعد از این مرحله در بستند، میعبور به رگبار و آتش مینیروهای ما در این مرحله و 

رزمی تعدادی از همرزمان خود را هم از دست داده و استعداد  رزمندگان ما صورت موفقیت، که

خره شدند و باال دشمن می ده قوا و پاتکمده بود، وارد مرحله درگیری با عمیگانشان هم پائین آ

 اند.های مربوطه آوردهادامه رزم که مشروح هر کدام را در کتاب

خطوط مقدم خود بیگانه بودیم و  یجلو در با مسلح کردن زمینسال جنگ،  6ما در تمام 

این کار، نسبت به دشمن بسیار  انجامخواستیم این کار را بکنیم، اصال در حتی اگر هم می

ای ضعیف بودیم، شاید بتوان گفت که بیشتر شعار زده شده بودیم. باید سوال کنیم، چرا اراده

نداشت؟ به علت اینکه  کالن و باالدستی برای مسلح کردن زمین، مانند دشمن، در ما وجود

ای به اجرا در نیامد، ما در سال آخر جنگ شاهد بودیم که دشمن به آسانی توانست چنین اراده
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های های سالوارد مناطق تحت مسئولیت ما شود و خط مقدم ما را بشکند. حتی در عملیات

از  ،م مامنافقین( توانستند به راحتی از خط مقدخلق )، نفرات سازمان مجاهدین 66و  66

 های نفوذ شده وارد شوند.نقاط کور، نفوذ و به عمق منطقه یگان

تصرف و نگهداری زمین( دشمن )محور،  های خود را به جای زمینما اگر بیشترین عملیات

نمودیم، شاید در زمان کمتری، جنگ را با انهدام پی انهدام و اسارت دشمن( تعریف می)محور 

های آن، به نتیجه مطلوب کاهش توان رزمی و استعداد نیروی انسانی یگاندر پی دشمن و 

بردیم. البته این حرف، نظر نگارنده این رساندیم و جنگ را با موفقیت کامل به پایان میمی

کتاب است، شاید کسانی با این حرف مخالف باشند. و یا با این مخالفت، دفاع از رویکرد گذشته 

 قدی هم بر آن قبول نکنند.خود داشته باشند و ن

 

 :67و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

 آشکار شده است. با این حال بهدر ال  هاحلراه
ً
 طوربهالی شرح و نکات مسئله، تقریبا

 گردد.خالصه یادآوری می

ده مبرای استقرار ع، به تاکتیکی زمین، با مالحظات جنهای مناسب پدافندـ انتخاب زمین

 قوا در آن.

 بدر زمین مناس دم دشمن با نیروهای تامینی مناسبده قوا با نیروی مقـ پر کردن فاصله عم

ی، جلوی خطوط مقدم در برابر دشمن با تمام همراه با مانع ساز مسلح کردن زمینـ 

 تجربی. امکانات و ابتکارات موجود، با رعایت تمام قواعد علمی نظامی و

 دشمن)های پی در پی برای انهدام دشمن ـ ایجاد ساز و کار مناسب و تاکیدی بر عملیات

 زمین محوری(.) زمینهای تصرف و حفظ محوری( و اجتناب از اکتفا به عملیات

گان ی هررزم  قوی در سازمان های تاکتیکی مناسب که بتوان نیروهای احتیاطـ اتخاذ روش

 تعریف و در اختیار داشت. به عبارتی، دست فرمانده از جهت نیروی احتیاط پر باشد تا خالی.

ـ عوارض حساس در عمق منطقه پدافندی، مسئولیت آن رها نگردد و برای مواقع سقوط 

 خط مقدم، سنگر سازی شده و یگان مسئول آن مشخص و تمرین گردد.

با تعریف علمی نظامی، در شرایط تعریف شده، جدی گرفته شود و  ینشینعملیات عقبـ 

 اشد.معلوم ب در زمین مناسب ها نیز در اشغال و ساخت مواضع سد کنندهتمرین گردد. مسئولیت
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 تعاریف:

دهند از رده گردان تا باالتر از لشکر مورد استفاده قرار می هایگان هائی که رکن دومفرم

رآورد اطالعاتی/ خالصه اطالعاتی/ بآوری اخبار/ دفتر کار/ طرح جمع از: دفتر روزنامه/ اندعبارت

 بررسی منطقه عملیات/ پیوست اطالعاتی به طرح با دستور عملیاتی/ نقشه وضعیت.

 

 :62مسئله شرح و نکات و پیشنهادهای 

های یاد شده، شرح مختصری به شکل دافوس درباره هر کدام از نمونه در کتاب رکن دوم

آموزشی ارائه شده است. هر چند که در مورد دفتر روزنامه، دفتر کار، خالصه اطالعاتی، نقشه 

جنگ، در منابع  سال 6وضعیت، توضیحی دیده نشد. اما در سوابق اسناد موجود از دوره زمانی 

ای ههای اطالعاتی و رکن دوم ردههای یاد شده در مجموعهبینیم که تمام نمونهای میکتابخانه

گشت. با استفاده از آنها تبادل و مدیریت مختلف وجود داشته و برابر آن تکمیل و به روز می

 اطالعات وجود داشت.

های نزاجا، مواردی تا رده تیپ سال جنگ حتی در 6ای موجود از ما در منابع کتابخانه

ت های پائین دست و باالدساند و به ردههای یاد شده را مورد استفاده قرار دادهبینیم که نمونهمی

 اند.ارسال نموده

 دفتر روزنامه، نمونه شکلی است که تمام ارکان ستادها باید مورد استفاده قرار دهند.

تقسیم  در آن ات اصلی مربوط به وظایف رکن دومدفتر کار نمونه شکلی است که کلیه موضوع

برداری بندی و جدا شده و آخرین اطالعات دریافتی در هر کدام از موضوعات درج و بهره

کنند. از منابع مختلف، برداشت و فیش گردد. به عبارتی مانند کاری که پژوهشکران میمی

 عناصربرداری میه شکل منظم بهرهنویسی کرده و در نهایت در تدوین کتاب ب
ً
 کنند. مسلما

ده دقیق و به روزتری داشته باشند، تر، بررسی شتر، منظماطالعاتی، هر قدر دفتر کار جامع

 گیری بهتری هم از اطالعات موجود خواهند داشت.خروجی و نتیجه

مات عناوین مشخص در قالب جدولی وجود داشته و برابر آن، اقدا ،آوری اخباردر طرح جمع

 های اطالعاتی/ردد. شامل: عناصر اصلی اخبار، سایر نیازمندیگالزم انجام و جدول تکمیل می
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آوری عنام بردن از کلیه عوامل جم ،قرائن: قرائنی که بهترین پاسخ را به سوال پرسیده شده بدهند

 مالحظات. ،زمان و مکان گزارش ،تظاراخبار و اطالعات مورد ان

، سایر ، زمینـ منطقه عملیات: جو 2 مأموریتـ  9برآورد اطالعاتی عناوین اصلی آن، شامل: 

های مهم و اخیر و کنونی، فعالیتـ وضعیت دشمن: گسترش، ترکیب، استعداد،  9مشخصات/ 

 2ها، تجزیه و تحلیل و بحث/ دشمن: برشماری توانائیهای ـ توانائی 1ها و نقاط ضعف/ ویژگی

 .پذیری دشمنهای کار احتمالی، آسیبهای کار خودی، راهـ نتیجه: تاثیر منطقه عملیات در راه

 شوند.بندی میفرعی اشاره شده، به اجزاء دیگر تقسیمهر کدام از عناوین 

 خالصه اطالعاتی، 
ً
شود. در حقیقت ساعت با شماره متوالی تکمیل و ارسال می 21در هر  معموال

ـ 2کلی/ ـ وضعیت 9از: سرلوحه /  اندعبارت باشد. عناوین اصلی آنای اطالعاتی میگزارش نوبه

ـ 6ـ لجستیکی/ 2ـ مهندسی/ 1هوائی/  ـ توپخانه صحرائی و پدافند9های زمینی دشمن/ فعالیت

 گیری/ پایان و خط امضاء.ـ نتیجه1ـ ترتیب نیروها/ 6های جدید/ تاکتیک ـ6هوایی/ 

 توان عناوین دیگری را به آن اضافه و یا کم نمود.توجه شود که این عناوین قطعی نبوده و می

 از: اندعبارتبررسی منطقه عملیات، عناوین اصلی آن 

 های نظامی منطقهـ جنبه9 شرح کلی منطقه عملیاتـ 2 ـ منظور و مالحظات محدودکننده9

 ـ اثرات مشخصات منطقه عملیات/ خط امضاء.1

 گردد.هر کدام از عناوین یاد شده، اجزاء دیگری هم دارند و اطالعات هر کدام ارائه می

تواند به تهیه بررسی منطقه عملیات پیشرفت علوم روز در روزگار کنونی، کمک زیادی می

دانی های میای و بررسیافت شده از منابع علمی و کتابخانهدقیق بنماید. اگر آن اطالعات دری

 بررسی منطقه 
ً
با شم اطالعاتی و یا هوش اطالعاتی مدیران اطالعات ترکیب گردد، مسلما

میدان نبرد مفید خواهد بود. اما اگر تکمیل نمونه عملیات، بسیار برای مجموعه نیروهای 

آید چندان ادی تهیه و ابالغ گردد به نظر میبررسی منطقه عملیات، فقط برای رفع تکلیف ست

 کارآئی نخواهد داشت.

 پیوست اطالعاتی به طرح یا دستور عملیاتی، 
ً
به نام پیوست الف طرح یا دستور  معموال

بینیم که این پیوست همیشه سال جنگ، می 6شود، ما در سوابق و اسناد عملیاتی صادر می

ـ عناصر 2 ـ خالصه وضعیت دشمن9ماده است:  6وجود داشته و صادر گردیده است. شامل 

آوری اخبار شامل، دستور به ـ عوامل جمع9 های اطالعاتیاصلی اخبار و سایر نیازمندی
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جا کردن ـ روش جابه1 های باالتر و همجوارو زیر امر و درخواست از یگانهای زیردست یگان

       ـ دستورات حفاظت اطالعاتی6 نیازـ سهمیه اسناد و تجهیزات مورد 2 اسناد، پرسنل، وسائل

 ـ دستورهای متفرقه.6 ها و گیرندگانها، دستورات الزم درباره گزارشـ توزیع گزارش6

های دشمن با عالئم نظامی نقشه وضعیت، مدرکی است که بر روی آن، محل یگان

ا تا رده های دشمن ر ها و محل یگانجائیگردد. این نقشه آخرین جابهمشخص و ارائه می

 دهد.گردان نشان می

 نکات دیگر:

و افسران و مدیران  2رکنهائی که از مجموعه سال جنگ بر ما معلوم کرد که یگان 6تجربه 

برخوردار بودند، شانس بسیار خوبی نصیب آن یگان  ت شایسته، مجرب، باهوش، پرانگیزهاطالعا

و فرماندهانی که از وجود چنین افسران گفته شده محروم و  هایگانو فرمانده آن شده بود. اما 

ساله و یا مقاطعی از آن که چنین  6 مأموریتضعیف داشتند، با مشکالت زیادی در مدت  2رکن

 وضعی داشتند، مواجه بودند.

افسران با تر از و انتصاب افسران باهوش 2رکنت گوید از تقویبه ما می سال جنگ 6تجربه 

، با شنیدن، دیدن 2رکنان باهوش غفلت ننمائیم. افسر  2رکنوسط، در مشاغل بندی متدرجه

شوند که اشخاص عادی بعضی مطالب، رفتار، اشخاص، وسایل، متوجه مطالب و اطالعاتی می

 گیریبینند و نتیجهشوند. به عبارتی، آن چیزی که دیگران با دو چشم میمتوجه آن نمی

 گیری فراتر از معمولبینند و نتیجهمیهم م سوم شهمان مشاهده را با چباهوش، کنند، افراد می

های اطالعاتی، جایگاه نمایند. یکی از مصادیق این حرف، توجه به قرائن است که در نمونهمی

 تعریف شده دارد.

 بینیم که سال جنگ می 6های آفندی و پدافندی ما در سوابق عملیات
ً
مدارک و در  معموال

در رده لشکر و یا تیپ مستقل  ،برندهای دشمن نام میاز یگان وقتیهای اطالعاتی، گزارش

شود که شنونده و یا خواننده، نتواند کنند. در حالیکه این نوع بیان سبب میاعالم می

 گیری ذهنی دقیقی از توان دشمن و مقایسه آن با توان خودی تصویر سازی نماید. ما وقتیاندازه

آن  ،دانیم که شنونده و یا خوانندهنویسیم لشکر الف، لشکر ب و غیره، چه میگوئیم و یا میمی

 9بینیم لشکرهائی داشتیم با کند؟ ما در سوابق نیروهای خودی میرا با چند گردان تصور می

ه نام لشکر عملیاتی تیپ و حتی لشکری بدون تیپ که ب 2تیپ و لشکری با  1تیپ، دیگری با 
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گردان رزمی متفاوت بودند. در حالی که در میدان  1تا  9ها از و باز همین تیپ شدند.ته میگف

شوند، بقیه عناوین مانند تیپ و لشکر، که درگیر می های دشمن و خودی هستندنبرد، این گردان

در حقیقت عناصر باالدستی هستند و شامل ستاد و هدایت چند گردان رزمی و پشتیبانی رزمی 

میدان نبرد در در سرنوشت  ترین سهم رابیشترین و اصلی مات رزمی. اما آنچه کهو خد

است و تعداد کمی یا زیادی هر کدام،  های رزمیهای آفندی و پدافندی دارند، گردانعملیات

 نسبت به طرف مقابل.

سال جنگ منتشر شده و در آن  6های هائی هم که تاکنون در مورد عملیاتکتاب

های طرفین را معرفی نموده، از آنجا که تا رده لشکر و تیپ مستقل، اسم برده شده یگان

توانیم با خواندن آن، بفهمیم، در آن میدان نبرد، چند گردان با چند است، هنوز هم ما نمی

چند که اهل فن با ترکیب اطالعات و تجربه شخصی در آن زمان،  کردند. هرگردان جنگ می

 تاطالعا ارائه شیوه این با دیگران، برای فهم این اما فهمند،می و متوجه را چند –این چند 

 .نیست میسر

عملیاتی در معرفی های اطالعاتی و همچنین کتاب آن است که مجموعهپیشنهاد این 

کنار اسامی آنها، تعداد گردان موجود هر کدام را نیز  ودی، حتما درهای دشمن و خیگان

و یا  29/6/21در  29لشکراند تک ها نوشتهمثال کتاب طوربهمشخص و معرفی نمایند. 

ها اگر دقت شود، و شرح عملیات، در این کتاب 92/96/21در  96 نصر در تک لشکر عملیات

ها، چند گردان رزمی خودی با چند گردان رزمی اند که در این عملیاتباالخره معلوم نکرده

دشمن درگیر بودند. هر کدام چند گردان درگیر، چند گردان تقویت نزدیک و چند گردان تقویت 

و  یات، خودی چند گردان رزمی وارد میدان نبرد کرددور داشتند؟ و در نهایت تا پایان عمل

تر، مورد ارزیابی و گیری دقیقدشمن چند گردان؟ حتی اگر قرار باشد هر عملیات، با اندازه

قضاوت دیگران قرار گیرد، باید اندازه و استعداد عددی کمی و کیفی رزمی نیروی انسانی، 

 ، طرفین نیز مقایسه و گفته شود های رزمیسالح و تجهیزات و آتش، گردان
ً
ها ابدر کت معموال

گیری نشده است. به بینیم که تا این حد، هیچ وقت، دقت و اندازهو اسناد باقی مانده، می

 نیز مراجعه شود. 9بخشی از شرح مسئله 

های بزرگ در سطح بیش از یک لشکر اجرا سال جنگ، هر زمان که عملیات 6ما در 

وضعیتی فراتر از روزهای معمول، در نطقه مورد نظر و اطراف آن، کردیم، شاهد بودیم که ممی
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کند. برای دریافت اطالعات بیشتر اگر جمعیت منطقه، رفت و آمد خودروهای منطقه پیدا می

ه بخانه، گرماهای صلواتی، تلفنهایستگاها و شهرهای نزدیک به منطقه و نیز به این جاده

خالصه اماکنی که محل رفت و آمد عمومی  طوربههای نزدیک منطقه و غیره و داخل شهر 

 توانست متوجه تغییرات و احتمال عملیاتشد، خیلی زود میرزمندگان بود، کسی وارد می

توانست اطالعات گر بود، حتی میجووعمده بشود. اگر آن شخص، کمی هم اهل فن و جست

کلی  طورهبتوان گفت که زمان و مکان عملیات بفهمد. با این توصیف، می تری نسبت بهدقیق

 میسر نبود، زیرا دشمن هم لیاتپنهان ماندن زمان و مکان عم
ً
های بزرگ از دشمن، تقریبا

های تخصصی اطالعاتی، عواملی را در منطقه نیروهای ما داشت و یا نفوذ داده بود و به شکل

سایر منابع اطالعاتی با استفاده از توان خود و سایر کشورهای  اباین اطالعات را دریافت و 

نمود. ضمن آنکه توجه داشته باشیم که نیروهای مسعود برداری میپشتیبان، ترکیب و بهره

 های اطالعاتی موثری داشتند.نیز با دشمن همکاری خائن رجوی

 اجا:های و اطالعات یگان 2اشکاالت دیگر در رکن

بویژه در شرایط برتر هوایی با  ،عدم به موقع وصول یا عدم وصول عکسبرداری هوایی -9

 دشمن.

 با سایر نیروها و بالعکسعدم رابطه شنود الکترونیک )فاشا(  -2

 عدم رابطه شنود و بررسی های راداری نداجا با سایر نیروها -9

شرایط اول و دوم جنگ در اجا )در سپاه های با نفوذ عمیق در سال نداشتن گشتی -1

 بود( تا تشکیل گپارها. بهتری

 تالش کافی برای اعزام گشتی دستبرد و تاخت و گرفتن اسیر معمول نگردید. -2

 .ما سوتی و گاف زیاد با اطالعات آشکار در اختیار دشمن قرار می دادیم -6

 اطالعاتی یگان رزمیعدم آموزش دیدبانان خمپاره و توپخانه با نیازهای  -6

 برد و ما فاقد آنها بودیم.ها برای جمع آوری اطالعات بهره میدشمن از ماهواره و آواکس -6

های استقرار خودی حضور ها، شهرها، روستاها و محلستون پنجم دشمن در نیرو -1

 چنینی نداشتیم و اگر سپاه داشت، ارتش بی بهره ازداشتند، ولی ما بالعکس، منابع این

 اطالعات آنان بود.
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 های نظامی:فرهنگ واژه

 معاون رئیس ستاد() عملیات ـ : رکن سوم9رکن

معاون رئیس ستاد در امور عملیاتی و دستیار اصلی ستادی فرمانده در مسائل مربوط  9رکن

باشد. مشاوره و کمک به سایر اولیه یگان می مأموریتمربوط به  و عملیات ، آموزشبه سازمان

های دارای مسئولیت است. رکن سوم 9رکنهای عملیاتی از وظایف افسران ستاد در مورد جنبه

 ستاد زیر است:

 ریزیت ـ طرح پ ـ عملیات ب ـ آموزش الف ـ سازمان

 

 

 : سازمان66مسئله 
 

 ، دافوسرکن سومهائی از کتاب آموزشی تعاریف: گزیده

یا افسر عملیات، مهمترین معاون رئیس ستاد و دستیار اصلی  رئیس رکن سومکلیات: 

 باشد.ها می، عملیات و طرح، آموزشستادی فرمانده در موضوعات مربوط به: سازمان

سازمان، شامل: تشکیل و انحالل یگان/ «: سازمان»درباره  مسئولیت اصلی رکن سوم

و تجهیزات و  / سازمان برای رزم/ جداول سازمانهایگانها/ درخواست واگذاری لیست عده

 جداول سهمیه و توزیع.

 

 :66مسئله شرح و نکات 

و نام متفاوت دارند. در رده گردان تا لشکر  ساختاراز رده گردان تا ستاد کل  مجموعه رکن سوم

شوند و برابر همین تعریف که در کلیات به در ستاد گردان، تیپ و لشکر به همین نام گفته می

دهند. در رده باالتر از لشکر و در رده نیروها، شرح یاد شده بیان شد، وظایف خود را انجام می

معاونت طرح و برنامه، معاونت آموزشی، معاونت عملیات  :معاونت 9ر سوم د وظایف اصلی رکن

 یی در رده ستاد ارتشنیرو های مذکوروظایف رکن سوم و یا معاونت .تقسیم شده است و اطالعات

 اند.و اداره عملیات تقسیم شده به نام: اداره پنجم، اداره آموزش در معاونت ادارات
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، نیروی انسانی و معاون عملیات و اطالعات : طرح و برنامها ی هادر معاونتدر رده ستاد کل: 

 اند.تقسیم شده، با زیرمجموعه اداره آموزش

 ومهای رکن سسال جنگ، ستاد کل را نداشتیم، اما در بقیه سلسله مراتب مجموعه 6ما در 

سال جنگ تشکیل شد. قبل از آن، وظایف  6، بعد از وجود داشتند. در رده ارتش، اداره آموزش

 ها و زیر مجموعه اداره سوم بود.این اداره از مسئولیت

( در موضوعات: تشکیل و انحالل یگان، سازمانکلمه )درباره مسئولیت مربوط به 

سال جنگ، رکن  6برای رزم، در  ، سازمانهایگانواگذاری  ها، درخواستلیست عده

ها موجود از آن زمان که در کتابدادند و اسناد و سوابق ها وظایف ستادی را انجام میسوم

و تجهیزات، الزم است  باشد. درباره جداول سازماناند، گواه بر این حرف میمنتشر شده

 بحث بیشتری ارائه گردد.

امل: گروه، دسته، گروهان، تا ترین رده، شاز پائین هایگانجداول سازمان و تجهیزات 

ند ای هستجداول سازمان و تجهیزات، مدارک مصوبهش با وضع مطلوب فاصله زیادی دارند. ارت

یگان، تعداد نفرات، عناوین مشاغل نفرات، کدهای تخصصی نفرات،  مأموریتکه در هر کدام، 

فرات و بعد در قسمت تجهیزات، تعداد سالح و سایر وسایل و اقالم مختلف سالح سازمانی ن

های دیگری، شرح وظایف کدهای نامهالزم برای یگان مورد بحث مشخص شده است. در آئین

 اند.تخصصی مذکور در جداول سازمانی درج شده

بودند، که زمان صلح و  تعریف شده و ساله، جداول ثابت 6در زمان جنگ  جداول سازمان

همانطور که شکل کار و موقعیت خدمتی جنگ در آن یکسان، تدوین شده بود. در حالیکه، 

یگان در زمان صلح و منطقه غیر عملیاتی و پادگانی، با زمان جنگ و خدمت در مناطق عملیاتی 

، جداول ، تفاوت داردهای عملیاتیو زیر آتش دشمن و تلفات وارده و نیز اعزام به مرخصی

سازمان هم باید چنین تفاوتی را دیده و معلوم کرده باشند. در حالی که چنین تفاوت در جداول 

ژوهش درباره موضوعی، سازمان آن زمان، دیده نشده بود. نگارنده این کتاب، به مناسبت پ

های اخیر تدوین شده و جریان های نزاجا که در سالناچار گردید به جداول سازمانی گردان

 دارد، مراجعه و مطالعه نماید.
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تفاوتی در زمان صلح و جنگ مشخص  ،های اخیر مشاهده شده که در آندر جدول سازمانی

اند و در زمان صلح تعریف نشده و یا به اند. بعضی مشاغل را برای زمان جنگ تعریف نمودهکرده

اند. مشخص کرده اطبرای زمان جنگ، نفرات احتی ولااند. در این جدتعداد کمتر منظور شده

جداول اخیر هم با وضع مطلوب فاصله دارند، ضمن آنکه در شکل طراحی و چیدمان جداول چه 

رسی کار بر  ندیدم.درباره نیروی انسانی و چه درباره تجهیزات و وسایل، وضع خوب و قابل قبول 

 ت.خیلی سخت شده اس ،همین شکل و چیدمان نامناسب واسطهبهکننده 

-داریسررشته-بندی وسایل اردتانسدر قسمت جدول تجهیزات، به شکل موضوع

 بندی اقالم خاص نظامی با اقالماند. اما در این تقسیممخابرات، مهندسی و غیره تفکیک شده

با اقالم ارزان قیمت و فراوان در ردیف و داخل هم قرار عمومی و نیز اقالم گران قیمت و کمیاب 

 ،انتر و جداشده چیدمتوان این اقالم را به شکل منظماند. در حالی که میشدهگرفته و نوشته 

 نوشتاری نمود.

نیز مطالبی را ارائه  2و  9و  9های و جداول سازمان، در مسئلهاین کتاب درباره نیروی انسانی 

 برای مطالعه و یادآوری به آن مسائل نیز مراجع99داده است. خواننده این مسئله 
ً
 ه کند.، لطفا

که در هر روز خدمتی، تمام وقت باید فعال باشند و  مشاغلی وجود دارند در جداول سازمان

دار و یا انباردار گروهان، و یا نماید. مانند: اسلحهنبود متصدی آن شغل، کار یگان را مختل می

ایجاد نقص  ساعت خدمتی هر کدام محسوس و 9مشاغل دیگر صفی و ستادی که حتی غیبت 

مشاغل تمام وقت، نماید. در کنار این یگان می و خدمتی روزانه های جاریو اختالل در فعالیت

گردند و بقیه مواقع کار های خاص در طول سال فعال میمشاغلی هستند که فقط در وضعیت

دمتی ختمام وقتی برای فعالیت در آن شغل سازمانی تعریف شده ندارند. این افراد، فقط روزهای 

د، کننشرکت می و آموزش یگانی  های جمعیکنند و در فعالیترا با ورود و خروج به موقع پر می

اری های جاختاللی و نقص در فعالیت ،موجه و غیر موجه هر کدام نبودمسئولیتی دیگر ندارند. 

م، تعدادی خودرو م 996گردانما در آتشبار ارکان توپخانه  مثالً  کند.و روزمره یگان ایجاد نمی

جائی بار مبنای مهمات سنگین گردان توپخانه داشتیم بهسازمانی برای جاتن  96_92سنگین 

که هر کدام یک راننده سازمانی داشتند. این رانندگان در زمان صلح که خدمت پادگانی داشتیم، 

ی پارک متوقف بود و کار کار در رابطه با شغل سازمانی نداشتند، خودرو سازمانی هم درروزانه هیچ
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البته همین رانندگان، وظایف تعمیر و نگهداری را که وقت روزانه خدمتی وی را پر کند، نداشت. 

، نانآعات خدمتی اسبه خودرو سازمانی مربوط بطور پیوسته داشتند و بخش کوتاهی از  نسبت

 رف این کارصبه بود ، های دوشنای یک روز معموال روز بویژه روزهای تعمیر و نگهداری که هفته

دار و یا انبار دار که دائم جلوی چشم و ایراد و دار اسلحهدار راننده با آن درجهرجهاین دمی شد. 

طور فرق بین افسر و درجه هم هیچ فرقی نداشت. همین از جهت حقوق و مزایاسوال بود، 

گردان. این ایراد عدم رعایت تعادل کار خدمتی  بردار و یا افسر مهمات گردان با افسر آموزشنقشه

متی گونه وقت خدافراد، در این یگان، متوجه افراد نیست، بلکه ایراد جدول سازمان است، که این

های تعریف واسطهبهها و ایراد معرفی و مدیریت کرده است. نمونه همین مثال اشخاص را تنظیم،

ناقص و حساب نشده جدول سازمان، در زمان جنگ نیز وجود داشت که بیان هر کدام، خارج از 

 .ظرفیت این کتاب است

توان گفت کلیه جداول سازمان مصوبه با نگاه ترکیبی از نگرش اقتصادی، کلی می طوربه

 د خدمتی پر افراد، تسهیل اجرای امور، نیاز به بازنگری دارند.تولی

جدول سازمان  ،خصوصی گذار و کارفرمایبا نگاه سرمایه ،به عبارتی طراح جدول سازمان

گان مورد نظر ی مأموریتخصوصی،  تعریف نماید. یعنی اگر کارفرمای و شرح وظایف، مشاغل را

و  مورد نظر، نفرات مأموریت، آیا برای آن ببنددکاری تعهد و قرارداد را قرار بود به صورت پیمان

  جواب نمود؟مندرج در جداول سازمانی تعریف شده را اقدام می وسایل
ً
معلوم است. مسلما

د و داشته باش کرد که هر کس تمام وقت، بهره خدمتیای تعریف میگونهنفرات و مشاغل را به

کرد و نمود. هیچ وقت کسی را استخدام نمیآن، حقوق روزانه و ماهانه پرداخت می واسطهبه

داد که فقط سالی چند روز نیاز خدمتی به وی داشته باشد. تمام وقت به وی مزد و حقوق نمی

یل در مورد وسایل هم، شاید بسیاری از آن وسایل مندرج در جدول را حذف و از طرفی وسا

آورد. متعهد در قرارداد، پای کار می مأموریتدیگری که در جدول نام برده نشده، برای اجرای 

رف یگان مورد بحث که از بودجه عمومی کشور صتر از رقمی خالصه با رقمی بسیار پائین

داد. پس با این توجیه، مورد انتظار آن یگان را انجام می مأموریتنمود و شود، هزینه میمی

  حان جدول سازمانطرا
ً
باید فکر کنند که اگر حقوق و مخارج این یگان را برابر قراردادی شخصا

مودند؟ نیگان می مأموریتکردند، چگونه مدیریت اقتصادی و کیفی در اجرای باید پرداخت می
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 ینی، جایگز2شرح مسئله  نسبت به طراحی جدول سازمان اقدام نمایند. بهبا چنین فرضی، 

 نیز مراجعه شود. نیروهای وظیفه

های جداول سازمانی نیروهای مسلح، الزم است درباره افزایش و پرشدن بهره مدیریت

فکر بیشتری اعمال و به اجرا درآورند. باید ، خدمتی کلیه مشاغل مندرج در جداول سازمان

کنند، تعادل در تولید خدمتی کلیه افراد پایور و وظیفه که از بودجه عمومی کشور مصرف می

توان اعالم نمود که: کلیه افراد یگان، به عمل آید. یک دستور کلی در کلیه جداول سازمان می

 تمأموریف به اجرای سایر امور مربوط به عالوه بر اجرای وظایف مربوط به شغل سازمانی، موظ

 باشند.یگان سازمانی، بنا به دستور فرمانده مستقیم خود می

شود که فرمانده گروهان و گردان و یا رئیس و فرمانده صدور دستور فوق، سب می

های دیگر، تقسیم کار متعادل و بهتری در شرایط الزم و پر حجم خدمتی، نسبت به قسمت

د و در اختیار اعمال نمایند. توجه گردد که پیشنهاد یاد شده راه حل تمام نیروهای موچو

ها گردد، بلکه فقط یکی از پیشنهادمشکالت اشاره شده در جداول سازمان محسوب نمی

 تواند مورد نظر قرار گیرد.می

 نظرات ،166تا  169، ص9166نیروی زمینی، کتاب دفاع زمینی در ایران  در بحث ساختار

گردد، دست اندرکاران نیروهای مسلح آن و پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه داده که پیشنهاد می

 را مورد توجه قرار دهند.

 ساختار»

 6699کشور جهان، همسایه و  92و دریا با  _ در حال حاضر ایران از طریق زمین

 کیلومتر مرز ساحلی دارد. 2666کیلومتر مرز زمینی و 

باید دارای آن چنان ساختاری  آینده فرضی نزدیک() 9166نیروی زمینی در سال  -

یا چند از این کشورها  مرزی مشترک با هر یک وهای باشد که اگر دشمن از هر کدام از دروازه

 تجاوز داشته باشد، قادر به دفع تجاوز و تنبیه او باشد.قصد ورود و 

 کیلومتر خط  9، در ماموریت پدافندی برابر آموزشهای کالسیک، به هر گردان پیاده

کیلومتر تا  9ممکن است این طول  پدافندی واگذار میگردد. در شکلهای مختلف زمین

پدافندی یک گردان  مأموریتکیلومتر را برای  1ـ9حدودی کم و زیاد شود. حال اگر طول بین 

م، آن رده در نظر بگیری را هم در هر رده به عنوان احتیاط یک سوم پیاده فرض نماییم و نسبت
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گردان  269کیلومتر خط پدافندی، تعداد  9666با یک محاسبه سرانگشتی ساده، برای

قرارگاه  6-6لشکر و  16تیپ و  969 و به همین نسبت هم تعداد 3رزمی پیاده و زرهی

. اگر فرض این محاسبه را تغییر دهیم، اعداد تغییر خواهند نمود. 1مورد نیاز است ایمنطقه

 9666ما این اعداد را قطعی نمی دانیم و فقط به عوان مثال ارائه گردید. این محاسبه برای 

ک هایی درگیر شویم که مرز مشتر کیلومتر در نظر گرفته شده مسلما اگر با دشمن و یا دشمن

 بیشتر باشد. هایگانکیلومتر باشد، به همین نسبت باید تعداد  9666ما بیش از 

الزم به توضیح است که این محاسبه فقط در ارتباط با طول مرز درگیر انجام شده، ولی 

در رابطه با نیروی مورد نیاز، عوامل دیگری نیز که مهمترین آن قدرت نظامی همسایگان و 

هستند که در این نوشتار بدان ، تأثیر گذار باشدمیدشمن احتمالی از جهت کمی و کیفی 

 پرداخته نشده است.

ا توجه به شرایط جغرافیایی سیاسی کشور، اگر بخواهیم به شکل استاندارد نیروی ب

زمینی بالفعل و در دسترس باشیم، قاعدتا دو تا سه برابر محاسبه یاد شده باید نیرو در اختیار 

                                                   
 

شوند. هرچند که در بحث کالسیک، آن های زرهی نیز هم برای حفظ خطوط پدافندی به کار گرفته میـ در فرض این بحث گردان9

گیرند، اما نیاز است در این تعریف انعطاف به خرج داده شود تا از مشکل هزینه و نگهداری را برای مأموریت آفندی فقط به کار می

ی، در زمان صلح و جنگ کاسته شود. اینکه چه تعداد آن پیاده و چه تعداد زرهی باشد، چون شرح آن از نیروی نظامی هم تا حدود

 یم.سپارگردیم و بررسی آن را به کارشناسان و ستادهای نیروهای مسلح میرود، لذا وارد آن بحث نمیبندی عادی فراتر میطبقه

 ـ محاسبات اعداد حاصله به شرح زیر است:1

 کیلومتر 9666÷ کیلومتر طول خط هر گردان  2/9در خط=  گردان 266

 266÷9= 12 تعداد گردان احتیاط

 266+12= 969 تعداد گردان در خط و احتیاط

 گردان 9-1هر تیپ دارای 

 969÷2/9=961تیپ در خط 

 های احتیاطهای در خط تیپسوم تیپیک

 961÷9=96 تیپ احتیاط

 961+96=912 تیپ در خط و احتیاط

 تیپ 9-1هر لشکر

 961÷2/9=19لشکر 

 19قرارگاه +  2برای  لشکر احتیاط 2=16جمع لشکرهای موردنیاز 

 16×2/9=969های مورد نیاز جمع تیپ

 969×2/9=269جمع گردان پیاده و زرهی مورد نیاز 
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داشته باشیم. وجود چنین نیرویی برای یک کشور ممکن است توجیه نظامی داشته باشد، 

ه هیچ وجه نخواهد داشت و هزینه آن برای یک کشور که نیاز به مصرف اما توجیه اقتصادی ب

تاریخی و پرکردن فاصله ها با افزایش شتاب و های ثروت خود در راه جبران قصور گذشته

 سازندگی و توسعه دارد، کمرشکن و بازدارنده خواهد بود.

اشت و هم در پس باید به گونه ای عمل کرد که هم اطمینان به امنیت و دفاع کشور د

سایه آن رشد اقتصادی کشور همچنان ادامه یابد. برای فراهم شدن چنین امکانی، موارد زیر 

 :گرددمیتوصیه آینده فرضی نزدیک( ) 9166ساختاره نیروی زمینی »در رابطه با 

پیاده تا آنجا که ممکن است با وجود توان رزمی و آتش و ارتباط  گردانهای رزمی -9/  2

مناسب، سبک و چاالک باشند. این نظریه ای است که در مقاالت و آثار اکثر کارشناسان 

 .شودمیتا به امروز دیده  نظامی برجسته دنیا بعد از جنگ جهانی دوم

اداری به حالت  -انهای پیاده از حالت تاکتیکی یک نظریه وجود دارد که گرد -2/  2

صرفا تاکتیکی تبدیل شوند؛ در آن صورت رده تیپ و لشکر نیز حالتهای آن از وضع موجود به 

همین ترتیب تغییر خواهند یافت. در هر حال شایسته است از هم اکنون این حالت را نیز 

 میت داد.آزمایش و تجربه نمود و در صورت نتیجه بخشی، آن را عمو

گردان پیاده را از آن جدا و تحرک  نظریه دیگری هم وجود دارد که سازمان تحرک -9/  2

و نیاز از طریق تیپ، خودرو در اختیار گردان  مأموریترا در سطح تیپ متمرکز نمود و برحسب 

و یا مأمور به گردان نمود. این حالت نیز الزم است آزمایش و تجربه شود و در صورتی که نتیجه 

بخش باشد، گردان پیاده سبک تر شده و فرمانده گردان نیز از توجه و صرف وقت به این 

 گردان می پردازد. مأموریتو به سایر موضوعات اصلی  گردان نیز فارغ شده قسمت از سازمان

هر قدر به صورت تمرکزی و در  که عامل تحرک نمایدمینگارنده پیشنهاد  -1/  2

ها اییکاراتر و جابه ج دست فرمانده تیپ و یا فرمانده لشکر باشد، اقتصادی تر و در عملیات

د نیروی انسانی قابل مالحظه و ارتفاعات زیاد و گسترده در سرزمین وجوسریع تر خواهد بود. 

 های پیاده داشته باشیم.یم گردانتوانمیما را بر آن می دارد تا آنجا که  ،پهناور ایران

نیاز به تجهیزات سنگین و پیچیده و گران  ،این نوع گردانها در مقایسه با گردانهای زرهی

. دباشمیقیمت مانند زرهی نداشته و تأمین نیازهای آموزشی آن نیز آسان تر و کوتاه مدت 

 و از طرفی میضمن آنکه تأمین تجهیزات آن نیز چندان وابستگی به خارج از کشور ندارد.
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ود توسط نفر حمل می شکه انک از سالح های ضد تانبوه توان گردان این چنینی را با انواعی 

 در مقابل تانک دشمن نیز همچون یگان زرهی بصورت ضد تانک عمل نمایند. ، مسلح نمود و

پیاده و زرهی برای آنکه تعداد مورد نیاز زمان جنگ  در رابطه با گردانهای رزمی -2/  2

را داشته باشیم، ولی در زمان صلح هزینه نیروی انسانی کمتری برای آنها بپردازیم، پیشنهاد 

و تجهیزات موجود این گردانها یکسان بوده اما موجودی نیروی انسانی آن  سازمان گرددمی

 اشد:شکل زیر ب 9در زمان صلح به 

 نیروی انسانی%16تجهیزات و سقف مجاز  شکل اول: گردان با صددرصد 

 " " %66 " " " " " شکل دوم:

 " " %96 " " " " " شکل سوم:

 666گردان و در  926گردان سازمانی، نیروی انسانی  966به این ترتیب، مثال در 

گردان  66به عبارتی با جمعیت  شودمیگردان صرفه جویی  216گردان سازمانی، جمعا 

 966درصد صرفه جویی، برای  16درصد موجودی  66گردان را پوشش داد ) 966 توانمی

ر شده، گردانهای سازمانی نیروی زمینی هر تعداد کسازمانی(. حال با توجه به محاسبه ذ

 تعداد شکلهای سه گانه آن را محاسبه نمود. توانمیباشد، 

خالی این گردانها سریعا به وسیله نیروی انسانی وظیفه و  هایمحلدر زمان جنگ 

 بایستی پر شود. احتیاط

در مرحله اول و ساعات آغاز جنگ، گردانهای شکل اول برای اخذ تماس و دفع دشمن 

و باالخره در مرحله سوم  و در مرحله دوم پس از پر شدن گردانهای شکل دوم شوندمیاعزام 

 گردانهای شکل سوم.

درصد در گردانهای شکل دوم آن است که در زمان صلح نیز در صورت  66دلیل وجود 

نیاز، همپای گردانهای شکل اول بتوان به آنها مأموریتهای آموزشی و آمادگی و مقابله با 

 بلیات داد.

ر زمان صلح، چرخه ستادی درصد در گردانهای شکل سوم آن است که د 96دلیل وجود 

و اداری، تدارکاتی و تعمیر و نگهداری این گردانها، مانند سایر گردانها حفظ گردد و با پر شدن 
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نیروی انسانی در هر زمان، بتوانند با سایر گردانها هم پا و هم توان و هماهنگی اجرای 

 شود.نمایند و هیچ نقصان و ناتوانی و خالء در کار آنها احساس ن مأموریت

تا رده ستاد نیرو نیز الزم است بررسی شود و جمعیت هر کدام در  هایگانسایر  -6/  2

 درصد تعیین گردد. 66تا  12زمان صلح سقف مجاز آن 

رده، مقدم، میانی و  9اگر بدنه نیروی زمینی و همچنین نیروهای مسلح را به  -6/  2

ضای یک موجود زنده باید متعادل و عقبه تقسیم بندی نمائیم، اجزای این بدنه همانند اع

میانی و عقبه ستادهای آن بزرگ شده های مناسب باشد. نیرویی که بی قواره و نامتناسب رده

با یک مجموعه  توانمیاین نوع نیروها را  باشد، کارایی خود را از دست خواهد داد. ساختار

 هساختمانی کلنگی مقایسه کرد. همچنان که یک مجموعه ساختمانی کلنگی بدون نقش

اصلی بتدریج و موردی شکل گرفته و ارتباط ناهماهنگی، بخشهای مختلف آن از جهت 

هم چنین وضعی  نیروهاکاربری و استحکام و زمان ساخت و شکل دارد، ساختار این نوع 

ار و ساخت مأموریتو هماهنگ با  نقشه اصولیی آن، الزم است با یک دارند. برای مطلوب ساز

 های آن به عمل آید.در تمام مجموعهمجاور و باالتر دگرگونی های رده

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مورد  با چنین نگرشی، شایسته است ساختار

 گیرد. قرار 9166بازنگری و دگرگونی برای ورود به سال 

به طور کلی در طراحی و تنظیم جدول سازمان هر یگان یا قسمت، باید طراح  -6/  2

و یا فعالیتهای مورد نظر، به یک شرکت  مأموریتآن با توجه به این سؤال که اگر اجرای 

خصوصی برابر قراردادی سپرده می شد، آن شرکت خصوصی که باید حقوق و دستمزد 

این کار را انجام میداد؟ با همین  ،، با حداقل و حداکثر چند نفرکارکنان را رأسا می پرداخت

نگرش جداول قسمتها و سازمانها باید طراحی گردد و به خاطر مواردی نظیر: باال بردن محل 

و درجه سازمانی و یا حق جذب و یا فوق العاده شغلی، تعداد نفرات یک قسمت، خارج از نیاز 

 3«طراحی و در سیر مراحل تصویب قرار نگیرد. ،و اعتدال

 

 

                                                   
 «9166دفاع زمینی در ایران ». نقل قول از کتاب 3
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 :66و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

و تجهیزات از رده گروهان تا رده ارتش و تفاوت نمائی هر  ـ بازنگری کلیه جداول سازمان 9

 کدام در زمان صلح و جنگ.

ـ مشاغل تمام وقت و نیمه و پاره وقت، شناسائی و برای پر شدن وقت و بهره خدمتی مشاغل  2

گان ی مأموریتنیمه و پاره وقت، چاره اندیشی در سمت و سوی کیفیت و سهولت بیشتر اجرای 

 نیز مراجعه شود. 2بخشی از شرح مسئله  . بهشود

 توجه جدی به عمل آید. 9166دفاع زمینی در ایران مندرج در کتاب  ـ نسبت به ساختار 9

ور بخشی از شرح مذک با مالحظه ،ارتش و سپاه ای شدن نیروهای پایورـ نسبت به دورسته 1

 منظور شود. نیز و در توضیحات جداول سازمانیاقدام جدی به عمل آید  2ر مسئله د

داوطلب و واجد شرایط در زمان جنگ، در مشاغل غیر  بازنشستگان اشتغالـ نسبت به  2

برای افزایش استعداد نیروی انسانی های عملیاتی عملیاتی و اعزام نفرات شاغل آن به یگان

 های جنگ اقدام الزم در توضیحات جداول سازمان به عمل آید.جبهه

 خارج ازهای مشاغل غیر عملیاتی و یگان رزمی ـ نسبت به استفاده از نیروهای احتیاط 6

های جنگ اقدام و توضیحات که شرایط معافیت ندارند به جبهه جبهه و اعزام نیروهای وظیفه

 نیز مراجعه شود. 9الزم در جداول سازمانی منظور گردد. به شرح مسئله 

خارج  هایپیمانکاری برای امور خدماتی یگان ـ نسبت به استفاده از نیروهای غیر نظامی و 6

بویژه در زمان جنگ به عمل آید و توضیحات الزم در جداول سازمانی منظور  ،از جبهه اقدام الزم

 نیز مراجعه شود. 1گردد. به شرح مسئله 

ها و سپردن های رزمی با حذف بعضی قسمتـ نسبت به سبک شدن و چاالکی یگان 6

 هسازمانی گردان و انتقال ب یگان باالدستی، نظیر حذف بخشی از تحرکو وظایف به  مأموریت

بحث  .یگان ترابری تیپ به شکل تمرکزی. و یا موارد دیگر که نیاز به کارشناسی و آزمون دقیق دارد

هاد توان پیشنتمام جزئیات موضوع از ظرفیت این کتاب خارج است. در اینجا با چند جمله نمی

 +-قطعی ارائه داد.

تر طراحی گردد. های مطلوب و قابل فهم آسانـ دفاتر جداول سازمان و تجهیزات به شکل 1

و تجهیزات باید راهنمای مورد  کلی دفاتر جدول سازمان طوربهمعایب شکل فعلی برطرف گردد. 

 د.نستاد یگان باش و پسند و بسیار خوبی برای کلیه نفرات یگان، بویژه فرماندهان
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های عملیاتی که در زمان جنگ، باید در مناطق عملیاتی ـ در جداول سازمانی یگان 96

عدد  هایگاناین نوع  نمایند، استعداد سازمانی نیروهای وظیفه مأموریتحضور و اجرای 
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 آموزش: 32مسئله 
 

 های نظامیفرهنگ واژهتعاریف: 

 شود:به شرح زیر بیان می به موضوع آموزش تعدادی از تعاریف مربوط

 دارای دو تعریف است: آموزش

ا را برای اجرای وظیفه ی هایگانشود که افراد های رسمی گفته میالف ـ به کلیه فعالیت

 سازد.شغل، آماده می

ها و ریزی شده، هماهنگ شده و مداوم که در کلیه سربازان، مهارتب ـ عملی است برنامه

 د نمود.را تضمین خواه مأموریتدهد که انجام حاالتی را توسعه می

: اولی به معنی یادگرفتن رودمیاسم مصدر آموختن است و به دومعنی به کار  آموزش

موضوعی در پیش خود بدون کمک از استاد که اصطالحا آن را خود آموزی می گویند. در این 

های ر روش دانشجویان بسته به سرعت یادگیری خود و استفاده از انواع فیلمها، اسالیدها، نوا

سمعی و بصری و مدارک آموزشی به یادگیری موضوعات مورد نظر می پردازند. اثرات روش فوق 

نظامی وغیرنظامی بسیار زیاد و فوق العاده است و چنین به نظر می های در مدارس و دانشکده

 رسد که سدی شکسته است و آب مخازن پشت سد همه جا را فراگرفته است.

در اینجا عمدتا معنی دوم  کسی یاددادن ومنظور ما از آموزش دومی به معنی چیزی را به

 است که احتیاج به استاد ویادگیرنده دارد. این آموزش 
ً
در مراکز فرهنگی و آموزشی  معموال

 صورت می گیرد وجنبه رسمی دارد.

 آمادگی عملیاتی آموزش

که آموزش رسمی یگانی را به  گرددمیوسیله یگانهایی اجرا آمادگی عملیاتی به  آموزش

 بر اساس مأموریتاتمام رسانیده اند. آموزش آمادگی عملیاتی مشتمل بر آموزش مبتنی بر 
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جدول سازمان و تجهیزات و فعالیتهای پشتیبانی رزمی و پشتیبانی سرویس رزمی است. 

 تمرینهای صحرایی 
ً
 .گرددمیدر خالل آموزش آمادگی عملیاتی اجرا  معموال

 انفرادی آموزش

که یک فرد بدون توجه به پایه یا سطح  گرددمیالحی است کلی و به آموزشی اطالق طاص

 .نمایدمیمهارت خود دریافت 

ارتش ادامه می ، و در طول خدمت در شودمیانفرادی در بدو ورود به ارتش شروع  آموزش

ر تکامل مهارت ید بکیابد. ابتدا تأکید بر تکامل فرد به عنوان یک سرباز مقدماتی است. سپس تأ 

 وظیفه محوله دریگان است. اجرایاصلی وی برای 

 برنامه ریزی شده آموزش

و  به دقت تجزیه و تحلیل ،روش آموزشی است که در آن مطالبی که می باید فراگرفته شود

. در این حالت مطالب آموزشی در مراحل کوچک )قدم به قدم و شودمیتنظیم  منطقیبه طور 

و به طور منظم توالی می یابد وهرشاگرد بالفاصله با پاسخهای صحیح  شودمیمرحله ای( ارائه 

 .نمایدمیکسب معلومات 

 تاکتیکی آموزش

 ،هاییپیمارزمی مشتمل بر راه افراد ویگانها در کلیه مراحل عملیات عبارت است از آموزش

 .باشدمیوغیره  عملیات آفندی و پدافندی و حرکات به عقب ،تأمین

 تکمیلی انفرادی آموزش

. این آموزش در شودمیرزم مقدماتی داده  آموزشی است که به افراد بعد از اتمام آموزش

. آموزش تکمیلی انفرادی به فرد شودمیمراکز فرهنگی، مدارس نظامی و یگانهای رزمی اجرا 

 .گرددمیمهارتهای ویژه ای می آموزد که نتیجه آن کدتخصصی وی 

 .گرددیمدر برنامه تفصیلی ارتش تعیین  گرددمیآموزشی که برای کدتخصصی نظامی اجرا 

 تکمیلی یگانی آموزش

و  خود را بر اساس جدول سازمان مأموریتها بتوانند گردانها وتیپ ،آموزشی است که تا

تکمیلی یگانی قبل از شروع آموزش آمادگی عملیاتی باید به  تجهیزات انجام دهند. آموزش

 اتمام برسد و 
ً
 هر مرحله آن با اجرای آزمایش خاتمه می پذیرد. معموال
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 توأم آموزش

آموزشی است که در آن یک یا دو موضوع از پیش آموخته شده به موضوع اصلی  -الف  

ارتباط می یابد. ممکن است یک یا دو موضوع آموزش با  شودمیکه به همه یگان داده  آموزش

 موضوع می باید طرح ریزی شود. یکدیگر توأم گردد. ولی هر

توأم نوعی آموزش است که در خالل آن دو موضوع یا بیشتر با هم  به طور کلی آموزش -ب 

 شودمیآموخته 

 ر با قطب نما در خالل راهپیمایی ویا آموزش پدافندنقشه خوانی و کا برای مثال، آموزش

 عامل در راهپیمایی ها. عامل وغیر

 توأم  آموزش -پ  
ً
 به استادان اضافی نیازی ندارد. معموال

 حین خدمت آموزش

که به موجب آن دانشجویان یا تعلیم گیرندگان مهارتها و آموزش خود را از  یک مرحله آموزش

طریق کار عملی تحت نظارت پرسنل ذیصالح مطابق با یک برنامه طرح ریزی شده و مصوبه 

 کسب می نمایند.

 مأموریتدر ارتباط با  آموزش

یگان سهم بسزایی دارد. این  مأموریتانفرادی یا گروهی که مستقیما در اجرای  آموزش

ی، ادارهای ی مانند فعالیتهایآموزش فعالیتهای بسیار متنوعی را دربر می گیرد و با آموزش

 تفریحی، نظام جمع و کالسهای عمومی و خسته کننده متفاوت است.

 رزم انفرادی آموزش

 که فرد برای حفظ جان خود در رزم می باید فرا گیرد. نظامی هایآموزش

 رزم شبانه آموزش

های ناشی از تاریکی در شب و محدودیت آموزشی است شامل آشنائی پرسنل به عملیات

شب دررزم از کلیه جهات مانند حرکت در شب، سمت یابی در شب، تیراندازی شبانه، رزم 

 نزدیک و غیره.

 مقدماتی رزم آموزش

مقدماتی و اصول رزم پیاده مقدماتی است که به پرسنل تازه  موضوعات نظامی آموزش

 .شودمیاعم از کادر و یا وظیفه داده  ،استخدام
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 مشمولین هفته و برای 96رزم مقدماتی برای سربازان عادی  آموزشتوجه: در حال حاضر 

 6یاران مرکز آموزش بهداری و پرسنل هوانیروز به دیپلم، ،دیپلملیسانس فوق  ،فوق لیسانس

 است. هفته 1هفته و برای پزشکان وظیفه 
 6کلی به مدت  طوربههای گذشته رایج بود و اکنون در زمان نگارش این کتاب در سال توضیح: این مدت آموزش

 باشد.هفته می

 رسمی آموزش

 شود، آموزش رسمیهای تازه فعال شده ارتش داده میرسمی به پرسنل و یا به یگان آموزش

 شامل مراحل زیر است:

 ب ـ آموزش تکمیلی انفرادی الف ـ آموزش رزم مقدماتی رسمی انفرادی: ـ آموزش 9

 ب ـ آموزش تکمیلی یگانی الف ـ آموزش مقدماتی یگانی رسمی یگانی: وزشـ آم 2

 آمادگی عملیاتی ـ آموزش 9

 رسمی انفرادی آموزش

رسمی انفرادی مهارتها و دانش فرد را توسعه می دهد و وی را سربازی فعال  آموزش

 وتوانا می سازد.

 رسمی یگانی آموزش

یگان و گرددمیآموزشی که توسط یک یگان به منظور تلفیق مهارتهای فردی افراد اجرا 

 .نمایدمیبراساس جدول سازمان و تجهیزات آماده  مأموریترا برای اجرای 

یا  و رسمی یگانی برای یگانهای تازه فعال شده ویا یگانهایی که تجدید سازمان آموزش

. این آموزش برای یگانهایی که قبال درگیر آموزش آمادگی گرددمیشده اند، اجرا  بسیج

ند آموزش رسمی یگانی را چنانچه توانمی. اما فرماندهان گرددمیعملیاتی بوده اند، اجرا ن

شرایط ایجاب نماید تکرار نمایند. آموزش رسمی یگانی شامل آموزش مقدماتی یگانی و 

 آموزش تکمیلی یگانی است.

 فرهنگی آموزش

دانشگاه  ،رسته ایهای دانشکده)آموزشی است فردی یا گروهی که در مدارس 

 .گرددمیافسری، آموزشگاه نظامی، ...( یا مرکز آموزشی اجرا 
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 گروهی آموزش

مانند گروهها  ،آموزش یگانی در توپ وتیمهای تیراندازی و رسدها وهای خدمه آموزش

ودسته ها و گروهانها را آموزش گروهی می گویند. آموزش گروهی سربازان را آماده 

سازمانی با عملیاتی  مأموریتکه برای اجرای  تا وظایف تیمی یا یگانی خود را نمایدمی

یگانی، آموزش ش گروهی مشتمل بر آموزش مقدماتی یگان الزم است انجام دهند. آموز

 .گرددمیآموزش آمادگی عملیاتی  تکمیلی یگانی و

 گروهی تاکتیکی آموزش

 أموریتمتیمهای تاکتیکی ویگانهایی تکیه می کند که  که بیشتر روی آموزش است آموزشی

 را تصرف کنند و سربازان دشمن را بکشند یا اسیر نمایند. زمین نمایدمیآنها ایجاب 

 ایگروهی چند رده آموزش

است تا عناصر مختلف یک گردان یا یک  هایگانفردی یا گروهی در  نوعی آموزش

همزمان آمادگی بیابند، مثال، فرمانده گروهان به فرماندهان دسته  به طورگروهان مستقل 

گروهبان دسته و فرماندهان گروه  حالی که همان زمان،آموزش تاکتیکی می دهد و در 

نگدار و آموزش مشقهای پای فای تهای آموزش گشتی شناسایی برای گروهمشغول اجر 

 قبضه برای خدمه خمپاره اندازها و موشکهای تاو هستند.

 مرکب آموزش

 ی که هایهر یگانی بارسته یا رسته آموزش
ً
باید با آن همکاری کند، برای مثال،  معموال

 زرهی و یگانهای هوایی. ،پیاده ،آموزش مرکب یگانهای توپخانه، مهندسی

 معمولی آموزش

ی معمول آموزشی است مبتنی بر استاد که عمدتا روی سخنرانی تکیه دارد. در آموزش

سرباز « عمل کردن»و یادگیری بر  شودنمیآموزش بر مبنای معیارهای آموزشی انجام 

 متمرکز نیست.

 مقدماتی یگانی آموزش

یگانی اولیه است تا از توانایی گروهها، دسته ها، گروهانها، آتشبارها و  آموزش

بر اساس جدول سازمان و تجهیزات اطمینان  مأموریتگروهانهای سوار زرهی درانجام 

 حاصل شود.
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مقدماتی یگانی مقدم بر آموزش تکمیلی یگانی است و قبل از آن باید به اتمام  آموزش

 برسد و 
ً
 هر مرحله آن با اجرای آزمایش خاتمه می پذیرد. معموال

 موازی آموزش

 روشی آموزشی است که در آن توسط یک فرد خبره و ماهر به فرد دیگری آموزش

 .شودمیمقدماتی یا تکمیلی داده 

 همزمان آموزش

باهم ولی مستقل بخشی از یگان در یک یا دو موضوع متفاوت از آموزش اصلی را  آموزش

 د.و نیاب یابدگویند. این موضوعات امکان دارد با موضوعاتی که قبال آموخته شده ارتباط 

برنامه ریزی های همزمان به منظور جبران آموزش پرسنلی که در آموزش از آموزش -ب 

موده و یا برای آموزش اضافی در موضوعاتی که قبال ارائه شده استفاده نشده قبلی شرکت ن

 .شودمی

 .شودمیهمزمان به همان دقت موضوع اصلی آموزش تهیه و ارائه  موضوعات آموزش -پ 

، نیاز شودمیهمزمان به استادان اضافی برای موضوعاتی که همزمان آموخته  آموزش -ت  

 دارد.

 

 مدیر آموزش

، اجرا و ارزیابی آموزش را لیت برنامه ریزی، سازمانفردی است که مسئو مدیر آموزش

. مدیران آموزش شامل نمایدمیبه عهده دارد و بعالوه پیشرفتهای آموزشی را نیز مشخص 

آموزشی پرداخته و راهنمای پیشرفت های که به تهیه برنامه شوندمیکلیه فرماندهانی 

 ،تشآموزشی را برای فرماندهان تهیه می نمایند. بر طبق مقررات جاری ار های برنامه

فرماندهان گردان و گروهانهای مستقل مدیران اصلی آموزش به شمار می آیند. عالوه بر 

آموزشی هستند های افسران عملیات / آموزش که در جریان تهیه برنامه ،فرماندهان فوق

 .شوندمینیز به عنوان مدیران آموزش محسوب 
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 مدیریت آموزش

نحوی که امکان هزمان( ب منابع انسانی، مادی، مالی وهنر کاربرد منابع محدود 

را برای این که بتوانند با موفقیت مأموریتهای زمان صلح  هایگانپیشرفت و کارایی افراد و 

 و جنگ خویش را انجام دهند، فراهم می سازد.

 مراحل آموزش

ه از تهی اندعبارتبه کار می روند و  مراحلی هستند که به ترتیب دراجرای یک آموزش

 )تهیه آموزش(، ارائه )ارائه آموزش(، عمل، آزمایش و بحث و انتقاد.

 : مراحل مختلف آموزش درارتشمراحل آموزش

که به پرسنل تازه  گرددمیرسمی در ارتش اطالق  اصطالحا به مراحل پنج گانه آموزش

 و شامل مراحل زیر است: شودمییگانهای تازه فعال شده ارتش داده  وارد و به

 آموزش تکمیلی انفرادی -ب  رزم مقدماتی آموزش -الف 

 آموزش تکمیلی یگانی -ت  مقدماتی یگانی آموزش -پ 

 تمرینها و مانورهای صحرایی. آموزش -ث 

، آموزش عملیاتی )رزمی( است که توسط فرمانده نیرو یا مرحله ششم آموزش

 .شودمیفرماندهان عمده تعیین 

 :7011کتاب دفاع زمینی در ایران 

یکی از عوامل کلیدی الزم برای افراد در نیروی زمینی  ،و دانش نظامی خوب آموزش

به دفاع از نقش حیاتی  نیازیچندان است. اهمیت این موضوع بر همگان آشکار است و 

های گذشته و حال کاسته نشده و مسلما در آینده . اهمیت آن در تمام زمانباشدمیآن ن

هم اهمیت آموزش و دانش نظامی خوب همچنان و حتی بیش از پیش به قوت خود باقی 

 .خواهد بود

، از آنجایی که دارای تجهیزات پیشرفته بوده آینده فرضی نزدیک()9166نیروی زمینی  

تجهیزات پیشرفته مقابله نماید، لذا افراد و از طرفی در دفاع از خود نیز باید با سالحها و 

الزم و  هر کدام به تناسب درجه و رده شغلی که دارند باید از اطالعات و دانش نظامی ،آن

مورد انتظار دچار مشکل و  مأموریت کافی برخوردار باشند و در غیر این صورت در اجرای

به بهای خون دهها هزار از افراد  شرایطنیروی زمینی در آن  ناکامیناکامی خواهند شد، 
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تصرف بخشی از کشور به دست دشمن و از بین رفتن  ن وطنیروهای مسلح و افراد همو

 کشور خواهد گردید. غیره اقتصادی و دفاعی وهای منابع عظیمی از سرمایه

و انضباط برای یک نظامی در میدان رزم، باعث از بین رفتن خود و تعداد زیادی  آموزش ضعف

ارند، د. آن افرادی که با وسایل و تجهیزات پیشرفته و گران قیمت سروکار گردداز نیروهای خودی می

ها و میلیاردها میلیوناز بین رفتن جنگ، باعث  یاهر کدام در زمان صلح  انضباطآموزش و  ضعف

 .گرددمیاز سرمایه ملی و دفاعی  ریال

، عکس این تأثیرات نیروهای خودیب در وجود وخ انضباطو  آموزش است که  مسلم

دفاعی عظیم های و سرمایه خواهد داشت و سبب حفظ جان نیروهای خودیمنفی را 

 گردد.خودی و نابودی جان و مال دشمن می

از نیروهای دفاعی زمینی، هوایی و  اهمیت فراوان است که هر روز غفلتذکر این مهم نیز حائز 

ای هرفتن منابع عظیمی از سرمایه از افراد این کشور و از دست نفرخون هزاران  قیمتدریایی، به 

جایز ملی در هر روز جنگ خواهد شد. بنابراین غفلت از نیروهای دفاعی کشور برای یک روز هم 

 مانند موضوعات دیگر از آن غفلت ورزید. توانمیو ن باشدمین

 :21/1/33قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران، مصوب 

 باشد:پایور( به شرح زیر می)های آموزشی نظامیان کادر ثابت _ مراکز و دوره11ماده 

د  ج ـ دوره سرپرستی تخصصیب ـ دوره  داری(درجه مرکز آموزش)الف ـ آموزشگاه نظامی 

و ـ دوره عالی  ایه ـ دوره مقدماتی رسته های افسری(دانشگاه)ـ دانشکده علوم نظامی 

ط ـ دانشگاه علوم استراتژیک  و ستاد ح ـ دانشکده فرماندهی ز ـ دوره آموزش نظامی ایرسته

 دانشگاه عالی دفاع ملی()

کل  ستاد)توانند در صورت لزوم با هماهنگی ستاد مشترک می هاتبصره _ نیروها و سازمان

های عرضی آموزشی تخصصی را برای های طولی(، دورهدوره)های فوق اجا( عالوه بر آموزش

 پرسنل تشکیل دهند.

_ پرسنل پیمانی که به صورت نظامی خدمت خواهند کرد و همچنین پرسنل وظیفه،  21ماده 

 زشی مقدماتی نظامی و تخصصی مربوط را طی خواهند نمود.های آمودر بدو خدمت، دوره
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 :60شرح و نکات مسئله 

، بر کسی پوشیده نیست. عالم بشریت در طول تاریخ، با آموزش، توانسته اهمیت آموزش

و این روند هم تا ابدیت دنیا ادامه خواهد داشت. امور نظامی  های علمی برسدبه پیشرفت

نیز از این قاعده خارج نیست. هر نیروی نظامی که به آموزش و پرورش افراد خود بیشتر 

تواند داشته های واگذاری میتوجه و جدیت نماید، انتظار موفقیت بیشتر هم در ماموریت

ها و مشکالت گرفتاریبوده، به همان نسبت  باشد. هر جا هم که آموزش نبوده و یا ضعیف

 .استهم بیشتر بوده 

تر بیشتر و کیفی هائی که فرصت اجرای آموزشسال جنگ، شاهد بودیم که یگان 6ما در 

ا ب ،بودند ترهای آفندی و پدافندی هم موفقپیدا کرده و به اجرا درآورده بودند، در عملیات

 آورد.نتایج منفی را به بار میحالت ضعف آموزش هم تلفات و ضایعات کمتر. 

، شاهد بود که کلیه المبینحمزه، قبل از عملیات فتح 29لشکرنگارنده این کتاب در 

های علمی مختلف در های رزمی تا رده دسته و گروهان، توانستند با اجرای آموزشیگان

ا بهای طوالنی پیمائیها، به شکل روزانه، شبانه، راهمشابه عملیات و هدف ا و زمینصحر 

موفقیتی بیش از انتظار داشته باشند.  ،های سبک و متوسطتجهیزات، توام با اجرای آتش

با کمترین تلفات خودی  هایگانهای بعد، دیدیم که این در شب اول عملیات و ادامه آن در روز

واگذاری موفق شدند. هر چند عوامل  مأموریتو بیشترین تلفات وارده به دشمن در اجرای 

م اثرگذار و سهی المبیندیگر ارتش و سپاه هم در موفقیت عملیات فتحهای دیگر و یگان

اماًل ، کالمبینهای ارتش و سپاه در عملیات فتحخوب، در تمام یگان بودند، اما عنصر آموزش

 محسوس بود.

های رزمی ارتش و سپاه ، شاهد بودیم که افراد پیاده یگانالمقدسقبل از عملیات بیت

ا های طوالنی بپیمائیوالی، به راههای متنمودند، روزها و شبکه باید در عملیات شرکت می

در شب اول  هایگانپرداختند. همین عامل سبب شد که این نوع تجهیزات کامل می

مسطح و بدون  عملیات، برای تماس و درگیری با دشمن در آن شرایط میدان نبرد و زمین

پیمائی کنند و بعد درگیری کیلومتر راه 22، تا کیلو  26با بار همراه هر نفر  نقطه نشانی معلوم

های رزمی همراه با تقویت قدرت همراه با آتش طرفین و باالخره انهدام دشمن. این آموزش

ه ، و دیگر عوامل اثرگذار، باالخره بالمبینعملیات فتح تجربهجسمانی رزمندگان، بعالوه، آن 
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 اگر آن  ، نظیر آزادسازی خرمشهرالمقدسیتعملیات بهای بزرگ دستاورد
ً
انجامید. مسلما

پیمائی شبانه با تجهیزات و کیلومتر راه 22الزم را در  رزمندگان، قدرت جسمانی و آموزش

 گرم آن روزها، و در عبور از منطقه تحت اشتغال دشمن نداشتند، در بین راه، 
ً
هوای نسبتا

نمودند و درصد کمی از یگان به نیروها با خستگی و ناتوانی در ادامه حرکت، ریزش پیدا می

نکته مهم این است که گردد. توانست بر دشمن غالبشد و نمیپذیر میهدف نزدیک و آسب

باعث افزایش اعتماد بنفس در کاربرد سالح و آمادگی آموزش فرد همراه با ایمان و توکل 

 جسمانی و توان رزمی می گردد.

در  99/92/62در  2291و تصرف ارتفاع  6موفق آفندی کربال مثال دیگر: عملیات

کوهستانی و هوای بسیار سرد و  ، یا زمینعراقپیرانشهر و داخل خاک منطقه عمومی غرب 

و مهارت و ورزیدگی نفرات  های متوالی و آموزشپر از برف. این عملیات نشانی بارز از تمرین

 های شرکت کننده است.و سربازان یگان

سال جنگ،  6مواقع و منابع توان در سایر های مثبت و منفی یادشده را میشبیه مثال

 جستجو و بیان نمود، که ذکر آنها از ظرفیت این کتاب خارج است.

همان طور که در تعاریف، به شرح باال بیان شد، ارتش از سامانه آموزشی تعریف شده و 

مان جنگ، و وظیفه در زمان صلح برخوردار بود، اما در ز منظمی برای کلیه نیروهای پایور

 گردد.های آن به شرح زیر بیان میاین سامانه نیز تا حدودی آسیب دید. نمونه

 ماه در مراکز 9هفته یا  92قدماتی را در رزم م افراد وظیفه زیر دیپلم ارتش، آموزش

ده نیروی مربوطه_زمینی، هوایی و دریایی_ های عمنمودند، و بعد به یگانمی آموزشی طی

 شدند.یم میتقس

ای اعزام و دوره کدهای هفته به مراکز فرهنگی رسته 92افراد وظیفه دیپلم و فوق دیپلم، بعد از 

 شدند.های عمده تقسیم میای را به مدت دو ماه طی نموده و بعد به یگانتخصصی رسته

فرهنگی ای، به مراکز هفته 92افراد وظیفه لیسانس و باالتر، بعد از طی دوره مقدماتی 

ده های عمو ماه اعزام و بعد به یگانای به مدت دای برای طی دوره کوتاه مدت رستهرسته

 شدند.تقسیم می
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شدند، آموزش طی شده آنان ده تقسیم میهای عمدیده که به یگان یفه آموزشافراد وظ

ای تکمیلی را نسبت به هکافی نبوده و عماًل آموزش بویژه در قالب یگان برای شرکت در رزم

 .کردندواگذاری در کنار همرزمان خود یادگیری نموده و تجربه می مأموریتسالح و تجهیزات و 

ماه از  6ماه و افراد وظیفه دیپلم و باالتر به مدت  1روی هم رفته، افراد وظیفه عادی، مدت 

های آغاز و و مرخصی ماهه خدمت سربازی در ابتدا مشغول آموزش 96ماهه و بعد  21دوره 

 شدند.شدند و پس از آن وارد مرحله بهره و تولید خدمتی میپایان دوره می

رزم  هفته، آموزش 26داری، به نام دانش آموز، به مدت افراد پایور در شکل استخدام درجه

وزش کدهای آمه داری را طی نموده و بعد به مدت دو مامقدماتی در مرکز آموزش درجه

داری تقسیم های نیروی مربوطه با آغاز خدمت درجهای را طی و بعد به یگانرسته تخصصی

 به مدت می
ً
 انجامید.های آغاز و پایان دوره به طول میماه با مرخصی 6شدند. جمعا

سال دوره دانشکده افسری و  9افراد پایور در شکل استخدام افسری، به نام دانشجو به مدت 

غاز و آهای نیروی مربوطه ای و باالخره تقسیم به یگانماه دوره مقدماتی رسته 6تا  6بعد به مدت 

 سال در زمان جنگ. 1ان، نزدیک به خدمت افسری. از شروع استخدام تا آغاز خدمت در یگ

بر دانشکده افسری، آموزشگاه افسری هم تعریف شده بود که دوره آن در مرکز  عالوه

های نیرو و سال و بعد دوره مقدماتی افسری و باالخره تقسیم به یگان 9به مدت  69 آموزش

آغاز خدمت افسری. از شروع استخدام تا آغاز خدمت در یگان، نزدیک به دو سال. این نوع 

صله ترفیعاتی آنان با فاصله ترفیعاتی افسران دانشکده افسری، در هر درجه یکسال فاافسران، 

 های دیگر.بیشتر بود بعالوه محدودیت

ای هم به شکل منظم، کامل و به موقع و با ظرفیت کامل برای افسران واجد دوره عالی رسته

ان های عملیاتی، امکشد. زیرا به علت شرایط جنگ و کمبود افسر در یگانشرایط برگزار نمی

شد. مثاًل افسر به درجه سرگردی رسیده بود، در حالی که دوره اعزام به موقع آنان میسر نمی

 طول مدت دوره هم کاهش یافته بود.
ً
 عالی طی ننموده بود. ضمنا

نامساعدتر از وضع دوره عالی بود. دو  و ستاد ـ دافوس ـ دانشکده فرماندهیوضع دوره 

افسران و اساتید سازمانی آن، به درصد  26سال اول جنگ، دافوس تعطیل شد و بیش از 

 شدند. منتقلهای عملیاتی مامور و یا یگان
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ماه برگزار گردید. ظرفیت  6تا  6بعد از تشکیل دوره نیز، به شکل دوره فشرده و کوتاه مدت 

 می گردید.یرش آن نیز تکمیل نپذ

، افسران دافوس دیده های رزمیشده، آن بود که در گرداندهای آموزشی یانتیجه آسیب 

ه در کرد. در حالی کاز یک تا دو نفر تجاوز نمی یانداشتیم. افسران دوره عالی نیز یا نداشتیم و 

های رزمی، فرمانده گردان، معاون گردان، رئیس زمان صلح، شاهد بودیم که در بسیاری از گردان

درجه سروانی و یا  گردان، دافوس دیده بودند. در زمان صلح، فرماندهان گروهان در 9رکن

سال. اما در  96خدمتی حدود  ند. یعنی افسری جوان، با تجربهبه سروانی بود ستوانیکم نزدیک

سال  9_ 2با تجربه درصد آنان  66های رزمی بیش از زمان جنگ، فرماندهان گروهان، گردان

 ای.کمتر از آن، و آخرین دوره آموزشی آنان، دوره مقدماتی رستهخدمتی و حتی 

، افسرانی عملیاتمیلی، الز ما شاهد بودیم وقتی که در سال پنجم یا ششم جنگ تح
ً
 یاما

شدند و جایگزین هر کدام، افسری از گردان رزمی منفک و به دوره عالی اعزام میو با تجربه، 

 عملیاتی افسر در همان رسته و درجه، اما از یگان آموزشی یا غیر عملیاتی و خالی از تجربه

شد، چه قدر در توان رزمی و کارائی و مدیریت گردان و گروهان تاثیر منفی قبلی جایگزین می

 نمود.آشکار می

به قلم نگارنده این کتاب نیز اشاره شده « جنگیدیمچگونه می»نمونه این مطلب در کتاب 

نفر افسر، دوره دافوس  9سال ششم جنگ تحمیلی، فقط  ، در61است. مثاًل در لشکر عملیاتی 

نیز همین نسبت کم و  هایگانلشکر. در سایر  9رکنمعاون و رئیس طی نموده بودند. فرمانده، 

 بیش وجود داشت.

 تعطیل دوره
ً
های تخصصی عرضی هم به علت همین کمبود پرسنلی و شرایط جنگ، تقریبا

 شد.می و یا به ندرت تشکیل

انقالب به بعد منحل شده بود و  پیروزیدوره عالی دفاع ملی( نیز از )دوره استراتژیک 

اندازی و به جریان افتاد و در سامانه آموزشی سال جنگ، به تدریج راه 6های بعد از سال

 نیروهای مسلح قرار گرفت.

 اجا، افسران دافوسدر رده ستاد نیروها و ستاد خوشبختانه در ستادهای باالتر از لشکر، 

دیده با درجه سرهنگی که از گذشته و قبل از انقالب دوره دیده بودند، وجود داشت. آثار وجود 
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سال جنگ، مشهود است. وجود  6مانده از ها و دستورات عملیاتی باقیدر طرحآن افسران، 

ای هموزهآن افسران در ستادهای رده باال، سبب شد، که سوابق ستادی عملیاتی، از مسیر آ

تهیه و  ،ها و دستوراتهای دافوس طرحعلمی نظامی خارج نگردد و در همان شکل کتاب

 ها هدایت گردند.ها به همان شکل ستادی تعریف شده در کتابعملیات

ماهه زبان انگلیسی به تعداد  9_1با طوالنی شدن جنگ، از سال پنجم جنگ، به تدریج دوره 

 .کردند، افسرانی به این دوره اعزام میهایگانبر سهمیه ابالغی، و برا اندازی گردیدمحدود راه

 در سال ششم جنگ تحمیلی، یک دوره 
ً
ساعته عقیدتی سیاسی نیز تعریف  966تقریبا

فرستادند. عدم طی محدود به این دوره می طوربهداران خود را افسران و درجه هایگانگردید و 

 این دوره در توقف ترفیعات بعدی و نیز تائید مشاغل وی اثرگذار بود.

داران خود، به علت آن که جای خالی آنان را برای اعزام افسران و درجه هایگانفرماندهان 

ت مکن مقاومهای متوانستند پر کنند، چندان تمایلی نداشتند و به شکلدر مدت دوره نمی

ها داشتند. ار برای اعزام به این گونه دورهطرفی افراد مورد نظر عالقه و اصر  کردند. اما ازمی

دیدند تا در آن مدت در ساعات زیرا بعد از چند سال خدمت در جبهه، این دوره را فرصتی می

ثاًل: ند. مار خانواده بوده و بتوانند به مشکالت خانوادگی خود رسیدگی کندر کنغیر خدمت 

سال جنگ و درجه سروانی، موفق به ازدواج نشده بود. و تقاضا  6افسری را دیدم که بعد از 

داشت با اعزام به دوره زبان انگلیسی، موفق به ازدواج گردد. و باالخره به این دوره با آن همه 

 کمبودها و تقاضاها، اعزام شد.

شد، اما ل جنگ به شرح فوق انجام میسا 6با توجه به تمام اقدامات آموزشی که در مدت 

در آن زمان هم با آموزش مطلوب فاصله داشت. ایین مطلوب نبودن هم  توان گفت، آموزشمی

های آموزشی سنتی و عادت به همان روشبه آن جهت بود که ارتش ایران، عادت کرده بود که، 

راف کرد که باید اعتبه نظر نگارنده،ردازد. شده اکتفا کند و با نگاه فقط تکلیفی به آموزش بپ

، جریان دارد. باید توضیح داد که این نظر به معنای تا حدودی این روش و عادت و نگاه هنوز هم

ه نظر آن بلک باشد.های فعلی آموزش و یا نادیده گرفتن اثرات مثبت آن نمیکنار گذاشتن روش

ها و وسایل کمک است که ضمن حفظ وضع موجود، آثار پیشرفت زمان و پیشرفت روش

 شود، ناشیها احساس گردد. اگر هم آثار پیشرفت مورد نظر دیده میآموزشی، در کلیه آموزش
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تر نباشد. مثال شکل های زمان عقباز جبر زمان نباشد، بلکه حداقل از آخرین یافته

ی آموزشی ما با تفنگ، در همان شکل بیش از نیم قرن گذشته است. هنوز افزایش هاتیراندازی

تر و امکان تکرار بیشتر تا کسب مهارت الزم های کم هزینههای تیراندازی افراد با روشمهارت

های ما شکل دهی نشده است. همین انتقاد درباره آموزش تیراندازی در مراکز آموزشی و یگان

 رهای شبیه سازتو، تیربار، توپ، تانک، بالگرد، هواپیما وارد است. سمیالبا خمپاره انداز

اند. خرید و نگهداری و راهبردی آن برای ارتش ایران هزینه زیادی آموزشی، هنوز بومی نشده

محدود و انگشت شمار وجود دارند و فقط  طوربهنمونه این نوع وسایل مدرن  طوربهطلبد. را می

اند دهر به کار خارج شی نیز از حالت قابل استفاده و حاضفا شده است و بعضبه همان تعداد اکت

اند. در و فقط جایی از پادگان را به نام سالن سرپوشیده تیراندازی اشغال کرده و متروک مانده

و بهره از هوش ایرانی، وسایلی را تهیه و در  های خالق و ابتکاریتوانیم با روشحالی که ما می

بگذاریم که از هر جهت به سود وقت و هزینه و نیروی انسانی ما باشد و بهره  هاانیگاختیار 

های سنتی کنونی داشته باشد. در این حالت مورد نظر، دهی بیشتری هم نسبت به روش

ها و وسایل مدرن ابتکاری و اختراعی بومی های سنتی، بعالوه روشها، ترکیبی از روشآموزش

 شده خواهد بود.

 هایکتاب، با توجه به ظرفیت محدود آن، فقط به مثال تیراندازی با سالح در این

مختلف اشاره شد، در مورد سایر موضوعات آموزشی نیز شبیه انتقاد یاد شده وارد است و 

بهتری با استفاده از امکانات و پیشرفت موجود و در دسترس، جستجو و  هایحلراهباید 

های آموزشی، ساختاری برای بهینه سازی مجموعه پیاده سازی گردد. شایسته است در

های مطلوب با های اختراعی و ابتکاری تعریف و در جستجو و ارائه روشبا روش آموزش

 استفاده از منابع کشوری گردد.

سال جنگ آن بود که امکان آموزش  6، در زمان یکی دیگر از مشکالت ما درباره آموزش

نمودند و می به علت آن که در خط مقدم پدافند های رزمیها و گردانگروهانیگانی برای 

که  . مگر آنیا بسیار کم وجود داشت امکان تعویض و جایگزین آنها میسر نبود، وجود نداشت

های ابتکاری و خالقیت فرماندهان، آموزش سنگر به سنگر و یا محدود، با روش هایدر اندازه

 های کوچک، ما تجربه کردیم.شد. این روش را هم در بعضی از یگانفرد به فرد اجرا می
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ده های عملیاتی و آموزشی دییکی دیگر از ایراداتی که در افراد نیروهای مسلح، بویژه یگان

 بینیم.فراد نظامی را در ساعات خدمت، زیادی، در حالت نشسته میشود، آن است که ما امی

های جسمی و به عبارتی پرورش جسمی و حرکات نظامی و آنان را کمتر در حرکت و فعالیت

 بینیم.ها و ورزیدگی جسمانی میکسب مهارت

آنان که در مشاغل خدمتی و پادگانی مشغولند، در خالت نشسته و پشت میز، در بخشی 

ها و آئیها، گردهمها، مناسبتر از ساعات خدمتی در حالت نشسته و شرکت در مراسمدیگ

ها. و باالخره پایان ساعت خدمتی روزانه و برگشت به منزل و صبح روز بعد استماع سخنرانی

 های روزهای قبل.حضور در محل خدمتی و تکرار نشستن

درصد زمان خدمتی  66_16 یم بیش ازبینآنان که در مشاغل آموزشی فعالیت دارند، باز می

 نظامی( و یا سخنرانی است.)تئوری  هایالت نشسته و شنیدن آموزشآنان در ح

دوند؟ باالخره این نظامیان، در لباس نظامی از درجه سربازی تا امیری پس چه موقع می

وقع چه مکنند؟ پیمائی با تجهیزات و بدون تجهیزات میکنند؟ چه موقع راهچه موقع ورزش می

کنند؟ چرا اضافه وزن دارند؟ چرا های اعتماد به نفس کسب میعبور از موانع انجام و آموزش

آن بدن، هیکل و ورزیدگی را در  ،ها انتظار دارندآن اندام ورزشی و متناسب، برابر آنچه که چشم

، با آن یانشوند؟ باالخره این نظامداخل این لباس نظامی ببینند، ندارند و یا کمتر دیده می

ان صلح را هم باید برای آماده اند، زمی زمان جنگ استخدام نشدهمگر! براعالئم نظامی، 

ها، بیشتر در حالت نشسته سازی روزهای جنگ مصرف کنند، با این شکل خدمتی که سال

و  و زمین برای روزهای سخت جنگ و شرایط نامساعد جو اند، چگونه بدن خود رادیده شده

ر توانند دبه صورت نشسته می ،دهند، آیا با این روش معمول خدمتیفشار دشمن شکل می

بدنی الزم و مطلوب را به نمایش گذارند؟ حتما آن روزهای سخت، حرکت و سرعت و استقامت 

اندیشه هوشمندانه و جواب منفی است. نیروهای مسلح ما، الزم است نسبت به این ایراد، 

ها که از گذشته سازی نمایند. آن تجربههای مفید و مطمئن را پیادهشده نموده و چارهحساب 

ها را تکرار کنیم. نظیر ورزش صبحگاهی یگانی و دسته های آنداشتیم، بازنگری شده و خوب

های ورزشی سالیانه تعریف شده، برای هر کدام از مراحل جمعی با نگاه الزامی. و نیز ارائه تست

 تی و غیره.ترفیعا
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، سامانه آموزشی به شکلی که در ارتش وجود سال جنگ، در سپاه پاسداران 6در مدت 

کلی سپاه پاسداران در شرایط بحران و مبارزه با ضد انقالب در  طوربهداشت، شکل نگرفته بود. 

ها و قالب در تمام شهرشکل گرفت و بعد هم نیروهای اندک آن در پاسداری از ان 26آغاز سال 

 ،نیروی زمینی ارتشروستاهای ایران فعال بودند و تعدادی از نیروهای آن نیز همراه با نیروهای 

درگیر نبرد با ضد انقالب در کردستان و آذربایجان غربی بودند. بعد هم آغاز جنگ تحمیلی و اعزام 

های جنگ تحمیلی از سوی سپاه پاسداران انجام گرفت. در آغاز جنگ، نیروهای ممکن به جبهه

روهای کرد. این نیهزار نفر تجاوز نمی 92آید تعداد نیروی انسانی سپاه در مجموع از به نظر می

بود همراه با رزم مقدماتی، شبیه آنچه که در نزاجا معمول  سپاه در ابتدای استخدام، آموزش

همرزم که تجربه عملی ی نموده بودند. در میدان عمل نیز همراه نیروهای های ابتکاری طآموزش

 افزودند.بیشتری داشتند به تدریج بر دانش و تجربه خود می

در مجموعه سپاه  ، مجلس شورای اسالمی تصویب نمود که نیروهای بسیج21در زمستان 

اولیه و اعزام نیروهای  قرار گیرند. بعد از این قانون، سپاه، اقدام نسبت به فراخوانی، آموزش

 بیه آن آموزش رزم مقدماتی نیرویبسیج به مناطق عملیاتی نمود. آموزش نیروهای بسیج، ش

 ی بسیج پس ازود. نیروهای با آموزش ابتکاری بماه بعالوه ترکیب 9تا  2زمینی ارتش به مدت 

و کار  ترتر و با تجربهاعزام و حضور در مناطق عملیاتی، با استفاده از تجربه نیروهای قدیمی

 افزودند.عملی در میدان نبرد، نسبت به دانش و تجربه خود می

یر ای نظهای رستهتعداد کمی از نیروهای سپاه برای طی دورهبه تدریج شاهد بودیم که  

ای نزاجا اعزام شدند، در اولین دوره توپخانه، مهندسی، مخابرات و غیره به مراکز فرهنگی رسته

 پنجتشکیل شد، شاهد بودیم که تعداد  69دافوس بعد از پیروزی انقالب که در زمستان سال 

، خارج از ضوابط دافوس که برای افسران ارتش تعریف راننفر از نیروهای منتخب سپاه پاسدا

 شده بود، شرکت نمودند و دوره را با موفقیت به پایان رساندند.

های آموزشی را ، برابر قانون، تمام سامانه و یگانساله، سپاه پاسداران 6بعد از پایان جنگ 

در موارد الزم نیز از اساتید پیشکسوت نزاجا ارتش تعریف شده بود، دایر نمود.  برابر آنچه که در

 بهره برد.
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سال جنگ ارائه  6در ارتش در  با توجه به شرح باال، آن تحلیلی که درباره چونگی آموزش

آید همین مقدار توضیح ارائه داد. به نظر می توان مشابه آن را درباره سپاه پاسدارانشد، نمی

 برای این کتاب کافی باشد.

 

 :60و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

 گردد:و پیشنهادهای زیر ارائه می هاحلراهبا توجه به شرایط و نکات بیان شده، 

 دو عامل الزم و ملزوم برای جنگیدن:« خواستن و توانستن»ـ  9

باز رها نظامی آن است که در نهایت سگفت هدف کالن تمام آموزش توانبا بیانی ساده می

ا ارئه ای ر د و بتواند بجنگد. هر برنامه و دوره آموزشی که در پایان، چنین نتیجهبخواهد بجنگ

 توان آن را بهترین نتیجه آموزشی ارزیابی نمود.دهد می

ا به علت عدم آشنائی خواهد بجنگد، اما ببسیار دیده شده که در زمان جنگ، فردی می

تواند بجنگد و برعکس فردی توان جنگیدن را از جهت دانش سالح و یا ضعف جسمانی، نمی

تی خواهد بجنگد، بنابراین وقنظامی و توان جسمانی داشته ولی به علت نداشتن انگیزه، نمی

ف ین تعریاین دو عامل در یک رزمنده وجود داشت، آن وقت انتظار موفقیت هم باید داشت. با ا

های مربوط به آن در ریزی و سیاستگذاریهای نظامی و برنامهالزم است که تمام آموزش

ایجاد نمایند و از وجود آن در مجموع و در نهایت، این دو عامل را در مخاطبان آموزشی 

 مخاطبان مطمئن گردند.

ار الزم بایدها ایجاد ساز و کـ اهتمام جدی به ورزیدگی و سالمت جسمانی افراد نظامی؛  2

 و نبایدها برای ورزیدگی افراد نظامی. به شرح این مسئله مراجعه شود.

های مستقر و یا در ماموریت کویر، تهیه و اجرای برنامه آموزش خاص برای هرکدام از یگان -9

 العاده، ساحلی و غیره که باید شرکت داشته باشند.سرما و یا گرمای فوق کوهستان، جنگل،

ها: تالش مستمر برای بهینه سازی و بهره دهی ـ بهینه سازی پی در پی اجرای آموزش 1

ی علمی هاهای ابتکاری و استفاده از توان بالقوه و بالفعل کشور و پیشرفتبا روش اجرای آموزش

های شهای سنتی و ترکیب آن با روهای مادی و معنوی آموزش با روشروز با هدف کاهش هزینه

کیفی سازی  هایحلراهمناسب برای بازنگری و جست و جوی  مدرن. ایجاد ساز و کار و ساختار

 به شرح این مسئله مراجعه شود. .پی در پی در اجرای کلیه موضوعات آموزشی
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ی مسلح با هات دانش نظامی، افراد پایور در نیرودانش نظامی: اهتمام جدی در تقویـ  2

های حین خدمت های ترکیبی مختلف، نظیر: آزمایش دانش نظامی سالیانه، آموزشروش

الن التحصینسبت به کلیه موضوعات روز و مورد نیاز، ارتباط مستمر مراکز فرهنگی با فارغ

های جدید در رسته و عالی و اطالع رسانی درباره دروس و علوم و یافتههای مقدماتی دوره

ایر سبه شکل رقابتی و  هایگانانجام مسابقات علمی نظامی فردی، تیمی، منتخب مربوطه، 

 اقدامات ممکن و الزم.

وسایل کمک آموزشی در انواع ـ وسایل کمک آموزشی مربیان: استفاده بیشتر و بهتر از 6

مستند عملیاتی و نیز  هایهای آموزشی؛ فیلمها؛ فیلممختلف نظیر: شبیه سازها؛ ربات

ها؛ ماکت و بریده سالح ای مستند درباره تاریخ نظامی و جغرافیایی نظامی کشور؛هفیلم

موتورها؛ تجهیزات و غیره؛ کتب و نشریات آموزشی مطلوب؛ محیط آموزشی مطلوب؛ 

دایر نمودن  های عملی؛ تربیت مربیان آموزشی شایسته؛ها؛ افزایش آموزشآزمایشگاه

 نظامی در کلیه پاکتابخانه
ً
اطالع  ایهای نیروهای مسلح همراه با شبکه رایانهدگانهای صرفا

 ها؛ سایر اقدامات مناسب و مفید.رسانی دانش نظامی در این نوع کتابخانه

راجعه آسان شدن م، داران پایورزبان انگلیسی افسران و درجه ـ زبان انگلیسی: تقویت آموزش6

 و مطالعه منابع نظامی بین المللی.

گیری کمی افراد و جمعی: همانند پرونده همراه با اندازه 7افراد بانک اطالعاتی آموزشـ 6

و وظیفه در مجموعه نیروی انسانی ستادها دارند، نیاز است در  انفرادی که کلیه نیروهای پایور

نیروهای پایور و وظیفه شبیه آنچه ها، پرونده انفرادی آموزشی مجموع ستادی آموزشی کلیه رده

برداری اندازی و بهرههای مختلف وجود دارد، راهکه در مجموعه ستادی نیروی انسانی در رده

مورد نیاز از مقدار و توان آموزشی افراد نیروی مربوطه در  گردد. در وضع کنونی، اطالعات

مثاًل در رده نیروی زمینی و همطراز،  یابی سریع وجود ندارد.های باالدستی و امکان دسترده

های زیر، پاسخ دهد. این ناتوانی اطالعاتی های شبیه مثالتواند به پرسشستاد مربوطه نمی

 وجود دارد. ها هم کم و بیشحتی در رده لشکر

اند و مشخصات و را طی نموده« الف»عرضی مثال:  رهر دو_ در مجموعه مورد نظر چند نف

 یگان آنان؟

                                                   
 به این مطلب، که حرف تازه 3

ً
 تری به عمل آید.ای است و سابقه نداشته است، توجه دقیقلطفا
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اند مشخصات دیده« د» ،«ج» ،«ب» ،«الف»طولی _ در مجموعه مورد نظر چند نفر دوره 

ه گذشتاند؟ افزایش یا کاهش و نسبت تعداد، به دوره زمانی هر کدام، و چند نفر دوره ندیده

 ریزی برای زمان معلوم آینده؟معلوم؟ برنامه

، در مجموعه مورد نظر، چند نفر در مقاطع تحصیلی و تخصص یفه_ درباره نیروهای وظ

های مورد نیاز معلوم وجود دارند و مشخصات هر کدام. برای مدیریت بهتر در تخصص

 ها به صورتها، پروژهدر فعالیتدر صورت لزوم  آن تخصصمجموعه و نیز امکان تمرکز سازی 

 ضربتی و سریع.

_ محاسبه توان آموزشی مجموعه مورد نظر به صورت عددی و خالصه شده در یک عدد که 

تاکنون در نیروهای مسلح انجام نگرفته های کمی سازی، کیفیت ها حاصل شده باشد، با روش

گیری ق وجود داشته باشد، امکان اندازهاست. در صورتی که چنین اعداد و محاسبات دقی

ها و توان آموزشی مجموعه و نفرات در هر دوره قابل محاسبه و مقایسه خواهد بود. با فعالیت

ها را شناخت و بر اساس آن ها و قوتتوان آسیببه دست آمده، میشناخت و توجه به اعداد 

 ریزی کوتاه و دراز مدت نمود.برنامه

آن کس که عدد توان آموزشی باالتر و یا کمتری نسبت به همطراز خود توانیم حتی ما می

دارد، در ترفیع و انتصابات شغلی وی اثرگذاری نمائیم. تمام افراد نیز به این رفتار فرمولی در 

 ترفیعات و مشاغل آشنائی داشته باشند و چگونگی بهره خدمتی خود را با آن وفق دهند.

 توانمیوی بسیاری از سواالت مورد نیاز و مفیدرا بدهد، نرم افزارهای مناسب که جوابگ

نمای این پیشنهاد آن است، همچنان که حقوق ماهیانه دریافتی ماهانه هر کس  دور تهیه نمود.

معلوم است و عدد عوامل حاصل جمع تشکیل دهنده آن حقوق معلوم است، عدد آموزشی هر 

شکیل دهنده آن، شامل اعداد تعریف شده شخص نظامی نیز در هر ماه معلوم باشد. عوامل ت

های حین خدمت، نمرات های نظامی مختلف، آموزشدر تحصیالت غیر نظامی، دوره

باشد. شخص شده میها، با ضرایب مها و آموزشدوره های انجام شده در هر کدام ازآزمایش

ول و و قابل قب معلوماین فرمول باید برای تمام نفرات نظامی که صاحب عدد آموزشی هستند، 

 گیری باشد.اندازه
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در رده ستاد نیروها و ستاد ارتش نیز، همچنان که عدد پرداختی حقوق ماهیانه نفرات زیر 

گردد. در مورد عدد آموزشی نفرات و در مجموع مجموعه در هر ماه محاسبه و معلوم و اقدام می

باشد و بر اساس آن اقدامات  معلوم و اندازه افزایش و یا کاهش آن عدد آموزشی نیرو و ارتش

 الزم انجام گیرد.

های آموزشی خارج از کشور نیز توجه نموده های آموزشی خارج از کشور: به دورهـ دوره1

ریزی ها اعزام و پس از برگشت از دوره، برنامهو نیروهای واجد شرایط به تدریج به این دوره

به افراد آموزشی  ،فرد اعزام شده به خارج های آموزشیمناسبی طراحی و اجرا گردد، تا یافته

ر آن دوره، چه استاد و چه دانشجو، منتقل گردد. چنین اقدام انتقالی، در حال حاضموضوع 

رنگ، ناقص، رفع تکلیف گونه بوده که و یا آنقدر ضعیف، کم در نیروهای مسلح ما وجود ندارد

راد دوره دیده خارج از کشور، پس از دیده شده است که تعدادی از اف اثر آن معلوم نشده است.

 یابند.انتصاب میبرگشت به یگان مربوط، به مشاغلی خارج از موضوع دوره انتقال و یا 

اعزامی به کشورها، خواسته شود که اطالعات آشکار  ـ از کلیه وابستگان نظامی96

های حساب شده که از سوی مجموعه نامه، کشور اعزامی را برابر پرسشچگونگی آموزش

برداری گردد. ها بهرهگردد، گزارش نمایند. از کلیه آن گزارشمیآموزشی باالدستی تهیه 

یادمان باشد که پیشرفت علم تاکنون، به سبب یادگیری و هم افزایی از دیگران بوده است. به 

 دیگران.زبان ساده، نگاه از رو دست 

قدر زیاد است که هر چه درباره آن گفته آن ـ توسعه مطالب: دامنه بحث درباره آموزش99

و یا شنیده شود، باز هم کم است. در این کتاب به تعدادی از موضوعات کلیدی اشاره شد، اما 

. انتظار است باشد، ظرفیت کتاب محدوداین به معنای آن نیست که مطالب ارائه شده کافی می

است، دست اندرکاران آموزش، فراتر از مطالب بیان شده، موضوع را توسعه داده و برای 

 ها برآیند.پیشرفت توان نظامی کشور خود، درصدد اجرا و جاری سازی آن

های موضوع مورد نظر مسابقه. از ـ انجام مسابقات دانش نظامی با تعیین حدود و کتاب92

به صورت فردی، تیمی، یگانی و رقابتی با شرکت نمایندگان داوطلب  ش.رده گردان تا رده ارت

 هر یگان.
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های موضوع م مسابقات مربوط به موضوعات دفاع مقدس با تعیین حدود و کتابانجاـ 99

 ها.مورد نظر مسابقه در کلیه رده

ی نظامی، هاها یا آموزهنامههای نظامی: آئینتوجهی نظامیان به آموزهـ دور شدن یا بی91

ها در نامه ها و آموزهبه آئین توجهیبیحاصل تجارب نظامی بشر در طول تاریخ هستند. 

های مورد بحث صورتی که در مدیران و فرماندهان دیده شود، فاجعه بار خواهد بود. هر چه رده

ین نوع ا تر و جبران ناپذیرتر خواهد بود. متاسفانه یکی از دالیلباالتر باشند، فاجعه نیز سنگین

ا است که ب فرمانده یا مدیر ناشی از ضعف دانش آن شخصها، ها و یا باور نداشتنتوجهیبی

ها و دستورات هیجانی و احساسی و اطرافیان پسند که آنان نیز به مراتب، از وی کم برخوررد

وادث ح الیالبهدر بررسی کنند. تر هستند، ضعف دانش نظامی خود را پنهان میدانش نظامی

شود. شاید شما خواننده این کتاب می معلومها ها و نتایج منفی آنزمان جنگ، این نوع ضعف

 نیز یکی از مصادیق این بیان باشید.

در کلیه موضوعات، هدف آموزش مورد بازنگری قرار گرفته و اگر نیاز به : ـ هدف آموزش92

ازی دارد، اقدام گردد. شکل اجرائی آموزش در تجدید نظر و تغییر کیفی و کمی و مطلوب س

ای اندیشیده و طراحی گردد که آموزش، در پایان اجرا، به هدف مطلوب هر موضوع، به گونه

 تعریف شده برسد و فاصله نتیجه اجرای آموزش با هدف مطلوب آموزش، صفر باشد.

ود توانا بقبل فرمود: در بیش از هزار سال  زمینایرانـ مغز کالم: فردوسی، شاعر بزرگ 96

گویند: در دنیای کنونی: نظریه پردازان بلند آوازه عصر حاضر نیز می .هر که دانا بود

قدرت بیشتر نیز از آن او است.  ،اش بیشتر باشدای که دانائییعنی هر جامعه قدرت=دانائی.

 وزشدانائی هم با آم سایر عوامل قدرت که تاکنون نام برده شده، بعد از مرتبه دانائی قرار دارند.

 افزایش دهیم. آموزش، آموزش، آموزششود. بنابراین قدرت نظامی خود را با تولید می
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 های نظامیفرهنگ واژه تعاریف:

های تاکتیکی، استراتژیکی، خدماتی، اقدامات نظامی یا اجرای هر گونه ماموریت: عملیات

و مانورهای  تدارک کردن(، تک، پدافندآماد )آموزشی اداری و مراحل ادامه رزم شامل حرکت، 

 گیرد.های هر رزم یا عملیات جنگی صورت میالزم را گویند که به منظور تصرف هدف

را نیز به ترتیب حروف الفبا ارائه  ای نظامی، تعاریف دیگری از انواع عملیاتهفرهنگ واژ

 ، عملیات آرام سازیاکیشود: عملیات آبخآنها نام برده میعناوین داده است. در اینجا فقط 

از یک ساحل به عملیات ثبات بخشی(. عملیات از ساحل به ساحل: عملیات )ضد شورش(، )

ت ندازی، عملیاساحل دیگر، عملیات اطالعاتی، عملیات الحاق، عملیات ایذائی، عملیات برا

داخلی، عملیات  عملیات پدافند(، های ضدچریکیاصطالحی در جنگ) ها:پاک کردن جاده

ریب ف عملیات پوشش و (،عملیات زیرزمینی) یپنهاننی هوائی تاکتیکی، عملیات پشتیبا

لیات عم اصطالح آبخاکی(شدن )هوائی، عملیات پیش از پیاده تاکتیکی، عملیات پوشش 

عملیات ضد  اصطالحی در) یمیتحکاکتیکی ضد چریکی، عملیات ، عملیات تتاخیری

عملیات توسعه داخلی، عملیات توسعه و پدافند عملیات ترابری هوایی لجستیکی،  (،چریکی

داخلی، عملیات جاروئی تانک، عملیات جنگی، عملیات چکش و سندان، عملیات رزمی، 

می، یکی، عملیات روانی تحکیعملیات روانی، عملیات روانی استراتژیکی، عملیات روانی تاکت

، عملیات شبانه، عملیات شبه نظامی، عملیات شکار سد، عملیات سد و موانع عملیات

رگوش، عملیات ش. م. ر، عملیات ضد آتشبار، عملیات ضد چریکی، عملیات ضربتی، خ

 ایات مخفی، عملیات مراقبت منطقهعملیات کماندویی، عملیات متحرک هوائی، عملی

اصطالحی در ) عملیات مردم یاری، عملیات مرزی (،اصطالحی در عملیات ضد چریکی)

مشترک، عملیات مشترک هوابرد، عملیات ، عملیات مرکب، عملیات (های نامنظمجنگ

 ممانعتی، عملیات میکروبی، عملیات نفوذی: عملیات نفوذی اطالعاتی، عملیات ویژه،

، عملیات هوایی (عملیات فرودآمدن از راه هوا) یهوانشست، عملیات عملیات هوابرد

 استراتژیکی.
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های نظامی هستند و در فرهنگ واژه ملیاتسایر اصطالحات که از خانواده و یا جنس ع

اند، شدهنو حرف اول آنها در سایر حروف الفبایی قرار دارند و با کلمه عملیات شروع وجود دارند 

شود: کلیه اصطالحاتی که با کلمه آتش آغاز فقط اسامی تعدادی از آنها در اینجا نام برده می

که با کلمه آماج  خرین خط هماهنگی، آفند، اصطالحاتیآ شوند، آخرین خط حفاظتی،می

، اصول جنگ، اصول عملیات آفندی، اصول عملیات پدافندی، اصول شوند، احتیاطآغاز می

هماهنگی پشتیبانی آتش، اقدامات پشتیبانی جنگ الکترونیکی، اقدامات ضد الکترونیکی، 

، اقدامات کنترل تاکتیکی، غیرعاملاقدامات عامل، اقدامات اقدامات ضد ضدالکترونیکی، 

رآورد ب؛ ر عقب نشینی/ تک شبانه/ د/ پدافنداقدامات کنترل تاکتیکی در: آفند/ پاتک

، پاسدارر رزمی، پاسدار عمومی، پدافند: با فرصت/ عملیاتی، برآورد وضعیت فرماندهی

پرده هوائی؛ ای/ متحرک/ ای/ در عمق/ عامل/ غیرعامل/ منطقهتاکتیکی/ خطی/ دایره

پوشش، پشتیبانی رزمی، پشتیبانی خدمات رزمی، پشتیبانی هوایی، خط خیز، کمین و انواع 

عملیات تعویض(، عملیات حرکات به تعویض )اع آن، و انو آن، گشتی و انواع آن، میدان مین

 : تاخیری ـ عقب نشینی ـ ععقب روی.عقب

 

 :68شرح و نکات مسئله 

هائی که در نیروی تمام اقدامات و فعالیت»«: 296ص 9166دفاع زمینی در ایران »کتاب 

 است. به عبارتی دیگر« عملیات»شود، انتهای جهت آنها به طرف زمینی و همطراز آن انجام می

نیروی  هایباشد. اگر هر کدام از فعالیتهای نیرو میبرآیند و یا حاصل تمام فعالیت «عملیات»

در عملیات هم موفق و  ،مد، در آن صورت، چنین نیروییزمینی و همطراز به مطلوب بیانجا

 خالف آن نیز نتیجه معکوس خواهد داشت. بهای این پیروزی یا 
ً
پیروز خواهد بود. مسلما

 تواند سربلند و سعادتمندمی های زیادی، یک ملت راقدر سنگین است که در سالآن ،شکست

 «نگه دارد و یا کمر یک ملت را بشکند.

که  شودشامل می های هر یگان راو یا حاصل تمامی فعالیت برآیند ،عملیات: تعاریف دیگر

ا در ی .باشددارا ، یا فریب دشمن و یا شرکت در جنگ را رای آمادگی در جنگ، تظاهر به جنگب

هر حرکت یا اقدامی که توسط فرد یا گروهی در هر رسته و تخصص برای مقدمات  تعریف دیگر،

 پذیرد، عملیات نامند. صدور، آماده شدن برای جنگ و حضور و مقابله با دشمن جنگ با دشمن
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هر قدر نوشته شود، باز هم آن آن قدر وسیع است که در مورد « عملیات»دامنه بحث 

گنجایش برای ادامه بحث دارد. در این کتاب با توجه به ظرفیت و هدف آن، اهم عوامل و 

بندی محرمانه و ابطه با اجزای عملیات، از نوع اطالعات آشکار و بدون طبقهاقدامات الزم در ر 

 باالتر در بیان سایر مسائل بعدی ارائه شده است.

همان طور که در تعاریف این مسئله و دیگر مسائل درج شده در این کتاب بیان شد، کلیه 

ها تجربه شده یخ جنگهائی است که در طول تارهای نظامی بر اساس قواعد و فرمولفعالیت

و توسط کارشناسان نظامی دانشمند و هوشمند، در هر زمانه، آن تجارب، مدون و فرمول سازی 

 فرمانده« سون تزو»شده است. ما از آثار به جا مانده در چند قرن قبل از میالد، مانند: نظرات 

اند، که بیان نمودهبینیم که بسیاری از قواعد جنگ را بزرگ نظامی چین تا قرن حاضر هم می

 در روزگار کنونی نیز کاربرد دارند و باید مورد توجه دست اندرکاران امور جنگ و دفاع قرار گیرد.

مند و هوشمند در مراتب مختلف، در عرصه نیاز به مدیران و فرماندهان دانشمیدان رزم، 

ن قواعد و دیگر عناصر درایت و اخالق نیاز دارد. تمام ای امی روز و گذشته، عالوه بر شجاعت؛نظ

 کلیدی، الزم و ملزوم همدیگرند.

 

 :68و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

 69بهار  2به نقل از مجله سیاست دفاعی ش « 266ص 9166دفاع زمینی در ایران »کتاب 

، مطالبی را بیان نموده است که برای درج «های نبرد هوائی در جنگ خلیچ فارسدرباره درس

 ناسب و انتخاب شده است:در این قسمت م

ها باید آموخت، این است گیری از جنگای که در رابطه با درسنخستین و مهمترین نکته»

که هر جنگی از جهات گوناگون مانند موقعیت جغرافیایی، وضعیت نیروهای طرفین، 

حصر نبه نوبه خود یک نمونه مغیره های به اجرا درآمده، تسلیحات به کار گرفته شده و تاکتیک

 رود.به فرد به شمار می

نی گیری دوباره و عیگیری از یک جنگ به معنای بهرهبنابراین باید به یاد داشت که درس

که ها و تسلیحات آن جنگ( نیست، بلمبتنی بر کاربرد عینی تاکتیک)از تجربیات پیشین 

روابط و شرایطی است که رویدادهای جنگ  مه گام نخست در این مسیر، فهتوان گفت کمی

 «اند.مزبور تحت آن شرایط رخ داده
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کتاب حاضر نیز تالش نموده که در کلیه مسائل بیان شده، ارزیابی نزدیک به دقیق را با 

تا خوانندگان  ،های علمی نظامی ارائه دهدهای تعریف شده در کتابکشاستفاده از خط

 و آینده بهره گیرند.کتاب، از آن مطالب، برای حال 

تفاوت آن را  ،هاسال جنگ، در هر کدام از عملیات 6های آفندی و پدافندی ما در عملیات

ها اتعناصر ثابت و اثرگذار در کلیه عملی بگوییمتوانیم های گذشته شاهد بودیم. میبا عملیات

 انند: آب و هوا، بادها گفته شده است. اما عناصر متغیر و اثرگذار، مقواعدی است که در کتاب

ی و های خودمنطقه عملیات، کمیت و کیفیت یگان ، زمینو روشنائی ماه و یا ساعات عملیات

 عناصر متغیری ،دشمن، کمیت و کیفیت سالح و تجهیزات زمینی، هوائی و دریایی و غیره

 کنند.ها را آشکار میهستند که تفاوت عملیات

 در کارهای شخصی خود، وقتی تصمیم به کاری می :صفر تا صدقاعده 
ً
از  گیریم،ما معموال

دهیم و پس از آنکه مطمئن به تأمین امکانات و صفر تا صد آن را ابتدا مورد بررسی قرار می

اًل ائیم. مثنمشرایط مورد نیاز این مسیر صفر تا صد شدیم، اقدام به انجام کار مورد نظر می

برای انجام کار مورد نظر بنمائیم، مانند: سفر « ب»به مقصد « الف»خواهیم سفری از نقطه می

 هیچکدام، بدون بررسی مسائل صفر تا 
ً
زیارتی، سیاحتی، اداری، تجاری، دیدار و ... مسلما

قدامات صد موضوعی که در نظر داریم و بدون تأمین آن امکانات و شرایط الزم و کافی، وارد ا

 گردیم.اجرائی موضوعی که فقط درصدی از آن شرایط و امکانات را داریم، نمی

گویند: برابر همان غریزه، دانش و های علمی نظامی میهای نظامی هم آموزهدر عملیات

ریزی و اجرای عملیات نیز همین نمائیم، در مورد طرحهوشی که در امور زندگی خود اعمال می

قرار دهیم. برای صفر تا صد منظور و هدف عملیات، نقطه به نقطه تا به  روش را مورد توجه

مقصد صد در صد با محاسبه و پس از اطمینان از فراهم بودن تمام شرایط و امکانات و توان 

 مورد نیاز، اقدام به اجرا، از آغاز تا انتها نمائیم.

توانیم کلیه امور، حتی امور شخصی و کلیه می ، خیلی مهم است. ماقاعده صفر تا صد

گیری کنیم و متوجه شویم که صفر تا های هشت سال جنگ را با همین معیار اندازهعملیات

 صد موضوع مورد نظر چقدر محاسبه و اجرا شده است.

 است.، انتخاب و شرح داده شده در صفحات بعد تعدادی از موضوعات مربوط به عملیات
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 ، عقب روی، عملیات تاخیریعقب نشینی: : عملیات حرکات به عقب36مسئله   
 

 های نظامیمنبع: فرهنگ واژه تعاریف:

 به منظور دورعبارت است از هر نوع حرکتی که یک یگان به سمت عقب و : حرکات به عقب

به دشمن  ه توام با واگذاری زمیندهد. حرکات به عقب همیشانجام می شدن از دشمن

در حرکات به عقب فرمانده از  .که مستلزم درگیری قطعی است باشد. برخالف پدافندمی

ورزد. منظور از حرکات به عقب، حفظ تمامیت نیرو برای درگیری قطعی با دشمن اجتناب می

تر در آینده است. انواع حرکات به تر و تحت شرایط مطلوبآفندی مناسب شرکت در عملیات

 باشد.و عقب روی می نشینی، عملیات تاخیریعقب شامل عقب

پدافندی که در آن تمام و یا قسمتی از نیروهای گسترش یافته  نوعی عملیات :عقب نشینی

کشند. عقب نشینی بر دو نوع است: عقب نشینی اختیاری و از درگیری با دشمن دست می

 عقب نشینی اجباری.

اصطالح عقب نشینی اجباری بر عقب نشینی تحت فشار دشمن  اجباری: عقب نشینی

زیرا  ،باید از عقب نشینی اجباری اجتناب نمود ،داللت دارد. تا جایی که امکان داشته باشد

دشمن موفق خواهد شد که تلفات وارد آورد و آزادی عمل را در دست گیرد. معذالک چنانچه 

 م ،کمتر خواهد بود هتلفات وارد ،ب نشینی اجباریفرمانده تشخیص دهد که با اجرای عق
ً
 سلما

 عقب نشینی اجباری را انتخاب خواهد کرد.

ون عقب نشینی دارد که بد نوعی بر ،اصطالح عقب نشینی اختیاری اختیاری: عقب نشینی

 فشار دشمن داللت دارد و 
ً
 .شودمیدر مواقعی که دید محدود است اجرا  معموال

که نیروی تحت فشار دشمن، در حالی که نوعی عملیات پدافندی است  :عملیات تاخیری

مکان را با زمان معاوضه می  ،بدون درگیری قطعیسازد، حداکثر تلفات را به دشمن وارد می

 :شودمیبازمان(. عملیات تأخیری به یکی از دو روش زیر اجرا  مبادله زمین)کند 

 متناوبتأخیر روی مواضع  -الف 

 .متوالیتأخیر روی مواضع  -ب 

و آن عبارت است از گسترش نیرو  روشی در عملیات تأخیری تأخیر روی مواضع متناوب:

 روی دو موضع پشت سرهم در یک زمان.
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و آن عبارت است از اشغال پی در پی  روشی در عملیات تأخیری مواضع متوالی:تأخیر روی 

 هر یک از مواضع تأخیری با تمام یگان در یک زمان.

تأخیر مداوم جزء الینفک هر دو روش عملیات تأخیری است و به طور مداوم  تأخیر مداوم:

دوربرد و مانور باعث گسترش نیروهای  هایآتشقسمتی از نیرو با دشمن تماس دارند و با 

 .گرددمیدشمن و به تأخیر انداختن حرکات او 

پدافندی است که نیروها بدون تماس با دشمن طبق طرح قبلی  نوعی عملیات عقب روی:

 به طور منظم به عقب حرکت می نمایند.

ه بیان نموده است ک انواع عقب نشینیهای نظامی، تعاریفی دیگر نیز درباره فرهنگ واژه

 زعقب نشینی آب خاکی؛ عقب نشینی ا گردد. مانند:ها اشاره میدر اینجا فقط به اسامی آن

 راه هوا؛ عقب نشینی از میان مواضع پشت جبهه؛ عقب نشینی استراتژیکی.

؛ چاپ معین وزیری ستاد نصرت الله 1 به قلم: سرتیپ کتاب اصول و قواعد اساسی در رزم

 .3131وابسته به اداره دوم ستاد اجا، سال  صیادشیرازیمرکز آموزشی و پژوهشی شهید 

بخش توضیح داده است. بخش  9را در  حرکات به عقب در فصل چهارم کتاب، عملیات

 ریزی حرکات به عقب.اول: کلیات؛ بخش دوم: انواع حرکات به عقب؛ بخش سوم: طرح

 در حرکات به عقب. ـ حفظ روحیه9؛ ـ منظور از حرکات به عقب2ـ تعریف؛ 9بخش اول شامل: 

 ـ عقب روی.9؛ ـ عملیات تاخیری2؛ ـ عقب نشینی9بخش دوم شامل: 

الف ـ تقسیم و مانور ـ عقب نشینی اجباری؛ 2اختیاری؛  ـ عقب نشینی9بخش سوم شامل: 

مقدم،  الف ـ رده تامین، ب ـ رده پدافند؛ ـ عملیات تاخیری9 نیروها، ب ـ هماهنگی و کنترل نیروها؛

 .پ ـ رده احتیاط

توضیحاتی که کتاب یادشده داده است، چون از ظرفیت این کتاب خارج است، در اینجا 

درج نگردید و فقط به عناوین آن اشاره گردید تا خوانندگان این کتاب به دامنه موضوع تا 

 گردند و در صورت لزوم به کتاب یادشده و مشابه آن مراجعه نمایند.حدودی آشنا 

 

 :63شرح و نکات مسئله 

 های مختلف:هایی از موضوع مسئله مورد بحث از کتابهنمون
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های تهران، یالتا، پتسدام. ترجمه: حسن ، اسناد کنفرانسکتاب: جنگ جهانی دوم

 :13. ص3111مفیدی، انتشارات پارت، تهران 

وروشیلف: در عملیاتی جدی چون اورلرد ـ نام سری نیروهای عبورکننده از کانال 

ـ مهم های اندیشیده شده ریزی و تاکتیک، طرحترین چیز، عبارت است از: سازمانمانش 

برای ینی نشباشد، حتی یک عقب نشینیها، موافق با عقبباشد. اگر تاکتیکو پخته می

 نشینی خواهد بود، نه یک مصیبت.نیروهای پیشرفته، فقط یک عقب

 ، انتشاراتعملیات غرب، به قلم سرهنگ سید یعقوب حسینی نبردهای صحنهکتاب: 

 :310ـ  310، ص 311ـ  310. ص3103ایران سبز، تهران، 

در محور قصرشیرین گیالنغرب  احتمال پیشروی نیروهای عراق 3103از روز چهارم مهرماه»

حساس شد، به ویژه آن که هیچ یگانی از نیروهای خودی در این محور وجود نداشت و این اکامالً 

ر که د زرهیمحور برای حرکت نیروهای عراقی کامال باز بود، زیرا هر دو گروه از عناصر تیپ یک 

سه راهی  ،عبداله نی پهن ،قصرشیرین و تنگاب کهنه ،خرناصر خان ،محورهای خسروی

بودند و  رفتهبه سمت قصرشیرین و سرپل ذهاب  نشینیگیالنغرب مستقر بودند، هنگام عقب

کی پدافندی اولیه، ی . در حالی که موضعندهیچ کدام از آنها در محور گیالنغرب متوقف نشده بود

شت گبه آن موضع برمی از آنها، معبر امام حسن در این محور بود و بایستی هنگام عقب نشینی

و در آن دفاع می کرد، ولی به نظر می رسد که ضربات اولیه نیروهای عراقی در روزهای اول و دوم 

و سریع  به قدری شدید مهرماه به نیروهای ما که در منطقه نبرد قصرشیرین باویسی می جنگیدند

بود که نیروهای ما کنترل خود را از دست دادند و از همه مهم تر این که هیچ گونه طرحی درباره 

مواضع دفاعی و تأخیری به آنها داده نشده بود، تا فرماندهان آن ها براساس آن طرحها عمل 

و  ون طرح و برنامهبد ،کنند. لذا هریگانی که تحت فشار شدید نیروهای دشمن قرار می گرفت

فقط به منظور رسیدن به یک محل امن تر عقب نشینی می کرد که در این باره پادگان سرپل 

بود. به همین  زرهی در آن منطقه 33نقطه مرکزی عناصر لشکر  ،ذهاب حداقل از نظر روانی

سرپل زرهی که پادگانش در  1اعم از واحدهای تیپ  ،های گسترش یافتهیگان جهت تقریبا تمام

مسیر عقب نشینی خود را به سمت  ،های توپخانهذهاب بود و یگانهای تیپ یک زرهی و گردان

پادگان سرپل ذهاب انتخاب کرده بودند. در این باره فقط عناصر مستقر در حوالی نفت شهر 
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 کامالً بالتکلیف بودند و گروه رزمی مستقر در سومار نیز در محور کله جوب ـ رووان به طرف ایوان

رمانده فغرب عقب نشینی کرد تا خود را به پادگان اسالم آباد غرب نزدیک سازد، ولی با تالش 

های مواصالتی منطقه نفت راه تیپ در حوالی کله جوب واقع در شرق سومار متوقف گردید. اما

در جنوب به سمت سومارد و در شمال به سمت تنگاب کهنه و قصر شیرین تحت کنترل  شهر

ن قرار گرفته بود، لذا عمالً قسمت عمده نیروهای مستقر در آن منهدم شده و نیروهای دشم

ای سخت هباقیمانده که بیشتر افراد بدون تجهیزات بودند، با مشکالت زیاد توانستند از جاده

 های دیگر برسانند.کوهستانی بگذرند و خود را به یگان

در اغلب نقاط تثبیت شد و نیروهای ما  وضعیت منطقه نبرد کرمانشاه ،از روز هفتم مهر ماه

زرهی آخرین وضعیت  33موفق شدند نیروهای دشمن را مجبور به توقف نمایند. فرمانده لشکر 

عناصر »روز هفتم مهرماه چنین اعالم کرد  1511خط تماس با نیروهای دشمن را در ساعت 

مالی جنوبی ارتفاعات دستک، بن لشکر در منطقه قصر شیرین گیالنغرب در امتداد خط ش

خط پدافندی اشغال  ،دستک، قراویز، ارتفاعات بازی دراز و تنگ کورک در محور گیالنغرب

موضع دفاعی نیروهای ما در چم کمرشکن واقع در پانزده  ،کرده اند، در محور زرته سومار

ه راهی غرب سرنی نیز نیروهای ما در سکیلومتری شرق سومار قرار دارد و در محور میمک 

روز  1، نیروهای دشمن در 33با توجه به این گزارش فرمانده لشکر  .ی موضع گرفته اندسرب

کیلومتری در خاک میهن ما در منطقه  11اول نبرد موفق شده بودند به طور متوسط حدود 

قصرشیرین، سومار، میمک پیشروی کنند و اما در محور گیالنغرب عمق منطقه پیشروی 

کیلومتر بود. در حالی که این محور مناسب ترین  01رز تا تنگ کورک حدود خط مدشمن از 

شرایط طبیعی برای دفاع داشت و اگر گروه رزمی که در روزهای قبل از جنگ در سه راهی 

تر ساده رد،می ک گیالنغرب قصرشیرین مستقر بود، با آهنگی منظم و کنترل شده عقب نشینی

ع اگر قط طوربه من را در گردنه امام حسن سد کند. ست پیشروی دشتوانمیدیگر های از یگان

پیشروی  برای نیروهای دشمن در این محور با مختصر مقاومتی برخورد می کردند، تالشی

تحت فشار  زمی ما در همان روزهای اول جنگ کهانجام نمی دادند. اما متأسفانه آن گروه ر 

متر عقب نشینی نمود. کیلو 01دشمن قرار گرفت، صحنه نبرد را به سرعت خالی کرد و بیش از 

ه بنشینی را ادامه داد. نکرد، بلکه تا حوالی انگ دهره عقب  حتی در تنگ کورک نیز توقف

د وذهاب برسانند. باید یادآوری نم سر پلاحتمال زیاد هدف آنها آن بود که خود را به پادگان 
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 ملیاتع و کنترل توأم باشد و رهبری فرماندهیجنگی که بدون طرح عملیاتی و با ضعف کامل 

 د.باش تواندمیچنین حوادثی عمل غیرعادی ن بروزبه اختیار فرماندهان عمل کننده باشد، 

 نشده و هدایت نشده گروه رزمی مستقر در محور ریزیطرح نشینیهمین عمل عقب

گردید نیروهای دشمن بدون برخورد با مقاومتی تا شهر گیالنغرب و در عمق سبب  گیالنغرب

 «کیلومتر پیشروی کنند. 01از  بیش
 

، در حالتی که ، عملیات تاخیریسال جنگ، از انواع حرکات شامل عقب نشینی 6ما در 

توانیم چه که در تعاریف کالسیک گفته شد، میآنبرابر بودیم،  دشمن آفند و ما در حالت پدافند

نداشتیم. بیشترین دلیل این حرف آن است که ما در تمام سوابق و مدارک باقی مانده  بگوییم

ا مدرکی به نام عقب ری و یمنتشر شده است، طرحی و دستوچه که آشکار سال جنگ، آن 6از 

یا  و با روش تاخیر روی مواضع متوالی نشینی نوع اختیاری و یا اجباری و نیز عملیات تاخیری

 بینیم و یا وجود ندارد.تاخیر روی متناوب نمی

ات عملیاما در حالت آفند خودی، مواقعی که صد در صد موفق نبودیم و یا کمتر موفق شدیم، 

 ه.و غیر  یر: عملیات رمضانظانجام دادیم. ن ،هابا شرایط خاص هر کدام از عملیات ،عقب نشینی

اقص ن طوربهو نیز تاخیری  های ما در برابر دشمن، عملیات عقب نشینیدر آغاز جنگ، یگان

ها، به دلیل آن که طرحی و تمرینی از قبل صادر و ابالغ و مشخص اجرا کردند. آن نوع عملیات

های اجرائی میدان نبرد، خود جوش با هدف جلوگیری از پیشروی و متوقف یگاننشده بود، 

های الزم در این باره نمودن دشمن انجام دادند، در حالی که اگر طرح و تمرینی و پیش بینی

به شکل کالسیک،  ود داشت، مواضع سدکننده در مسیر عقب نشینی و عملیات تاخیریوج

 یگان
ً
در  های خودیطراحی و ساخته شده و یگان پدافندکننده در آن نیز معلوم شده بود، مسلما

 شد.تر میهای آفندی مورد نظر ناکامتر و دشمن نیز در عملیاتعملیات پدافندی آن زمان موفق

ضعی برای عقب نیز به دلیل آن که طرحی و موا 66ما در پایان جنگ در چهار ماه اول سال 

 اه،های دشمن در آن چند منکرده و نداشتیم، در کلیه تک تهیه و نیز عملیات تاخیری نشینی

ناپذیری دیدیم و ضمن از دست دادن مواضع پدافندی های جبرانو در مناطق مختلف، آسیب

 حمل شدیم.ت متو ضایعا خود، تلفات رزمی سنگینی را عالوه بر خسارات
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خود  بیشترین نیروی سال جنگ شاهد بودیم که اگر یگانی مانند گردان، در پدافند 6ما در 

داد و باالخره با افزایش شدید تلفات، یگان متالشی و موضع هم سقوط را در پدافند از دست می

ای پس از درگیری با دشمن، متوجه آمد. اما اگر فرماندهمی کرد، حرف و حدیثی پیش نمی

های نرسیدن نیروانهدام یگان خود به علت ناتوانی در برابر دشمن پر توان و از طرفی نبودن و 

داد، عقب تر می به مواضع دستور عقب نشینی شد و برای جلوگیری از انهدام یگان،کمکی می

مورد بازخواست قرار می گرفت. کسی هم با نگاه علمی نظامی، اقدام این فرمانده را مورد 

چون عقب نشینی و از  داد که آیا تصمیم درست بوده یا غلط. فقطصحیح قرار نمیارزیابی 

 شده است.برای حفظ تمامیت یگان بوده، این اقدام محکوم می دست دادن زمین

از طرفی با این نگاه حاکم در آن زمان، سلسله مراتب آن فرمانده یگان در رده گروهان، 

م قرار انهداگردان، تیپ و حتی لشکر، با آن که متوجه بودند یگان درگیر زیردست در شرایط 

تا آن  تر نداشتند،به مواضع عقب تر و مطمئن دارد، جرات قبول مسئولیت دستور عقب نشینی

ن دشمدر نهایت به نفع  کرد. این روحیهکه آن یگان باالخره متالشی و موضع هم سقوط می

جنگ دیدیم. فرماندهان ما اگر روحیه و بود تا خودی. آثار منفی این روحیه را هم در پایان 

های صحیح علمی نظامی و به موقع داشتند و پشتیبانی هم در جرات قبول مسئولیت تصمیم

تند، در آن صورت مواضع سدکننده مناسب هم با تعیین داشمیم میصورت صحت تص

 ما شاهد به علت آن که چنین جوی وجود نداشت،کردند. اما مسئولیت هر کدام نیز ایجاد می

و یا چهارماه آخر جنگ شدیم. هر چند که قباًل  66های خود در چهارماه اول سال انانهدام یگ

 ساله خود داریم. 6تر در سابقه عملیاتی نیز با ابعاد کوچک

های شدید با دشمن، تکلیف معلوم است. یگان و نفرات زیردست باید در برابر در درگیری

ر خود مقاومت و دفاع کنند. باالدست هم در صورت لزوم، تک دشمن برای حفظ موضع و سنگ

تر و چند برابر زیردست را تقویت و پشتیبانی کند. زمانی که یگان زیردست توانائی بسیار ضعیف

کمتر از توان دشمن باشد و درخواست کمک نماید، باالدست هم، این نابرابری زیاد را مطلع 

تد، برای تواند بفرسا اگر هم نیروی کمکی ندارد و نمیگردید، یا باید نیروی کمکی بفرستد و ی

جاد به مواضعی که قباًل پیش بینی و ای زیردست، دستور عقب نشینیجلوگیری از انهدام یگان 

سال جنگ، چنین تجربه خوب نداشتیم و یا در اثر دیروقت  6شده، بدهد. ما متاسفانه در مدت 

 تلخ رسیدیم.های بودن دستور، به نتایج و تجربه
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ما شاهد بودیم که شمن در مواقعی مناسب، برای جلوگیری از انهدام یگان و یا حفظ 

ر: عملیات عقب نشینی یمی آورد. نظداد و به اجرا درمی تور عقب نشینیموجودیت یگان، دس

های دشمن در مقابل منطقه عملیاتی قرارگاه قدس در حین عملیات اختیاری یگان

ملیات در سراسر جبهه نیسان، کرخه کور و نورد. بعد از ع 96/2/69، در تاریخ المقدسبیت

مناطق اشغالی  ، در اواخر خرداد تا ده روز بعد از آن، عراقو آزادسازی خرمشهر المقدسبیت

دیگری را نیز با عقب نشینی اختیاری تخلیه نمود، اما در جبهه غرب: ارتفاعات آهنگران، 

را همچنان در اشغال نگه  و شلمچه خسروی، نفت شهر، منطقه مهران و در جبهه جنوب: فکه

وقع برای عقب نشینی، داشت. در مواقعی هم، همین دشمن به علت عدم صدور دستور به م

، المبین، فتحالقدسهای طریقها را در عملیاتهای خود شد. نمونه آنسبب انهدام یگان

 .هد بودیماها شو مشابه آن المقدسبیت

های ناهموار و دارای ارتفاعات پدافندی، در آغاز جنگ در زمین نیروهای خودی در عملیات

ام انج ند عملیات تاخیریهای بزرگ، بهتر توانستهای با رودخانهکوچک و بزرگ و نیز زمین

های در نهایت سبب توقف ماشین جنگی دشمن گردند. به عبارتی، ارتفاعات و رودخانه دهند و

و عملیات  به عقب سازی در عملیات پدافندی، حرکاتکمکی مهم و سرنوشتبزرگ، عامل 

 .گردیدند تاخیری

شاید بتوان گفت، یکی از علل ماندگاری و مقاومت این سرزمین بزرگ در طول تاریخ و در 

ایران  زرگ در جغرافیای نظامیهای بدخانهور م دشمنان، وجود همین ارتفاعات و برابر تهاج

 زمین بوده است.

ط اکشور خود را خوب بشناسیم و با نگاه علمی نظامی، زمین را در نق مهم آن است که زمین

 سپاری نمائیم.تجهیز و مسئولیت کلیدی برای دفاع قوی، آماده،

 ،«مواضع سدکننده»، «زمین»به فهرست کتاب، مسئله مربوط به  در مورد عقب نشینی

 نیز مراجعه شود.« عملیات سد و موانع»

 

 :63و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

 6به به تجراندرکاران باالدستی عملیات زمینی، نیاز است با توجه دست ،در زمان صلح ـ 7

ن، نیم خودی و بیگانگاسال جنگ تحمیلی و نیز سایر تجربیات نظامی اخیر، معاصر و گذشته، 
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ها، دستورات مورد داشته باشند و آن را در کلیه طرح نگاهی هم به عملیات حرکات به عقب

های رزمایش دیده نوع توجه، دقت و حساسیت باید، در زمان صلح و تمرین این توجه دهند.

شود، در زمان صلح، مطالعات و اقدامات میدانی برای کلیه مرزهای کشور به منظور اجرای 

منظور  به عملیات حرکات به عقب در شرایط الزم و مناسب در زمان آغاز جنگ انجام گیرد.

عملیاتی  هایطرحی گردد. در سازمناسب انتخاب و آمادهر نقاط یادشده، مواضع سدکننده د

 نیز مسئولیت اشغال هر کدام از مواضع معلوم و ابالغ و تمرین گردد.

عملیاتی آفندی و پدافندی، عملیات حرکات به  هایطرحدر کلیه  در زمان جنگ نیز، ـ 2

لمی نظامی گفته شده، مورد توجه قرار گرفته در تعاریف عیابی به مواردی که ، برای دستعقب

 ایهطرحبرای این منظور، برابر همان  و البته آن تهیه و ابالغ گردد. هایطرحرسمی،  طوربهو 

 سازی گردد.بینی و آمادهتهیه و ابالغ شده، مواضع سدکننده مناسب پیش

، به قلم در رزم کتاب اصول و قواعد اساسی :حرکات به عقب ـ دست یابی به منظورهای 6

منظور از حرکات به عقب را، دست یابی به یک : »926، صالله معین وزیری نصرت 2پ سرتی

 یا چند مورد از موارد زیر نام برده است.

تاخیر انداختن و به ستوه آوردن دشمن و باالخره مقاومت در برابر او الف ـ خسته کردن، به 

 با وارد کردن تلفات و خسارات.

 یک وضعیت نامناسب.ب ـ کشاندن دشمن به 

 کارگیری قسمتی از نیروها در جای دیگر.پ ـ امکان به

 ت ـ اجتناب از نبرد در شرایط نامناسب و مخاطره آمیز برای نیروهای خودی.

 اغتنام وقت، بدون درگیر شدن در یک رزم قطعی.ث ـ 

 ج ـ قطع درگیری و تماس با دشمن.

 در مواضع و مناطق مطلوب در عرض یا عمق جبهه. هایگاناستقرار و گسترش مجدد چ ـ 

 ح ـ کوتاه کردن خطوط مواصالتی.

 مطالب زیر را بیان نموده است: در حرکات به عقب درباره حفظ روحیهکتاب یاد شده، 

رح بوده ، طبق طحرکات به عقب های درگیر تفهیم و تاکید گردد که عملیاتبایستی به عده

 گیرد.نجام میهای اساسی و مثبت او به منظور
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 جلوگیری به عمل آورده و تا آنجا که لطمه به حفظ اسرار نزند، 
ً
ها عده بایداز شایعات شدیدا

 مطلع نمود. را از منظورها و هدف حرکات به عقب

 آورند:جلوگیری به عمل می اقدامات زیر از تضعیف و تخریب روحیه

 ریزی قبلیـ طرح ی شهداـ تخلیه فور قوی ـ رهبری

 «.فداکاری و اطاعت در پرسنل(تقویت ایمان و اعتقاد و حس شدید )ـ انضباط 

حرکت به عقب، گفته شد، در زمان  های باال، موارد منظور از عملیاتهمان طور که در سطر

 یابی به یکی یا چند مورد، یگان درگیرکه برای دست آیدمیجنگ، مواقع و شرایط زیادی پیش 

 6ر که د و احساسی جام دهد. نتیجه، آن که آن نگاه غیر علمیان باید عملیات حرکات به عقب

باید کنار گذارده و با نگاه دیگر که علمی و  ،سال جنگ به عملیات حرکات به عقب داشتیم

 صحیح باشد، در زمان حال و آینده، آن را با تعاریف نظامی به اجرا درآوریم.

 

 

 

 : عملیات سد و موانع31مسئله  
 

 های نظامی:فرهنگ واژه تعاریف:

عملیاتی که به منظور تقلیل قدرت رزمی، کند کردن، کانالیزه کردن یا  عملیات سدوموانع:

 .شودمیمتوقف کردن پیشروی دشمن به سمت منطقه نبرد اجرا 

تطبیق یک سری موانع طبیعی و مصنوعی است که برای کانالیزه کردن،  عملیات سد:

. رودمیمحدود کردن، به تأخیر انداختن یا متوقف کردن حرکات نیروهای مهاجم به کار 

 انجام پذیر است. فرماندهیهای عملیات سد در تمام رده

آن بخش از یک طرح یا دستور عملیاتی است که با بکارگیری موانع به منظور  طرح سد:

ا متوقف نمودن حرکت نیروی ، محدود کردن، به تاخیر انداختن یکانالیزه کردن، هدایت کردن

 ود.شدشمن و تحمیل تلفات و ضایعات اضافی پرسنلی و تجهیزاتی به دشمن مربوط می
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برای به تأخیر انداختن حرکت دشمن در مناطقی که موانعی هستند که  موانع پدافندی:

. این نوع موانع ممکن است از رودمیسنگین و متراکم پوشانده شده به کار  پدافند هایآتش

 از سد جاده ای یا اندعبارتموانع پدافندی های نوع موانعی طبیعی یا مصنوعی باشد. نمونه

موانع احداث شده در جلوی مواضع پدافندی که با آتش سالحها پوشیده شده است و حرکت 

. موانع پدافندی حتما باید در دید مستقیم نیروهای خودی نمایدمیدشمن را کند یا متوقف 

بوده و با آتش پوشانده شده و طوری گسترش داشته باشد که به مواضع حفاظتی متصل گردد 

 در غیر این صورت ارزش خود را به عنوان یک مانع از دست خواهد داد.

موانعی هستند که موجب به تأخیر انداختن پیشروی، ستوه آوردن  موانع تاکتیکی:

وتخریب روحیه دشمن شده وشامل موانع ضد خودرو، موانع ضدتانک و موانع ساحلی است. 

 قوای خودی باشد تا حداکثر بهره الزم و آتش مستقیم بانیدیدهموانع تاکتیکی باید تحت 

 حاصل شود.

این نوع موانع  .شودمیموانعی هستند که به منظور برقراری تأمین ایجاد  موانع حفاظتی:

 
ً
وسایل مختلف اعالم خطر ، میادین مین سیم خاردارهای بکهمصنوعی بوده وشامل ش معموال

از  نبرای جلوگیری از غافلگیری در مقابل هجوم ناگهانی دشم. موانع حفاظتی اصوال باشدمی

 .روندمناطق نزدیک موضع به کار می

مانند شیبهای تند، پرتگاهها، دره ها،  موانع طبیعی عوارضی از زمین موانع طبیعی:

مطلوب آن . باشندمیرودخانه ها، کانالها، نهرها، دریاچه ها، مردابها، باتالقها و جنگلها 

موانع طبیعی را به مانع مؤثری تبدیل نمود  ،است که بتوان در زمان کوتاه و با حداقل تالش

 بانیدیدهو محل آن طوری باشد که از دید دشمن مخفی بوده و نیروهای خودی بتوانند با 

 واجرای آتشهای مستقیم عبور دشمن را مشکل و جلوگیری نمایند.

ی که وسیله دست هایعبارت است از وسایل و ساخته موانع مصنوعی موانع مصنوعی:

. این قبیل موانع عبارتنداز میادین مین، نمایدمیانسان تهیه و حرکت نیروها را محدود 

خندقهای ضدتانک، موانع آلوده، خرکهای خارپشت دار، قیفهای جاده و پلهای تخریب شده 

 .سیم خاردارهای و شبکه
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ه، دشمن از منطق عملیاتی است که به منظور جلوگیری از بهره برداری ممانعتی:عملیات 

، مانند تخریب منابع طبیعی یا مصنوعی به شودمیوسایل مربوطه انجام پرسنل، تسهیالت 

تی در رده سپاههای منظور جلوگیری از دسترسی دشمن، آلوده کردن محیط. عملیات ممانع

 .گرددمیصحنه عملیات طرح ریزی و هماهنگ  فرماندهی مستقل، ارتش یا

آب وهوا یا چیزی است غیر از قدرت  ،حالت خاصی از خاک ،هرنوع عارضه زمینی مانع:

 آتش که به منظور تأخیر انداختن، کانالیزه کردن و یا متوقف کردن حرکت دشمن به کار

باطالقها، کوهستانها و رودخانه ها یا . مانع ممکن است طبیعی باشد مانند کویرها، رودمی

ه ی ضد مکانیز هاتلهو  سیم خاردارهای ممکن است مصنوعی باشد مانند چاله خرجها، شبکه

 بتونی یا فلزی یا میادین مین وغیره.

به ستوه آوردن  ،هرنوع مانعی است که موجب تأخیر انداختن پیشروی مانع تاکتیکی:

قوای  و آتش بانیدیده. مانع تاکتیکی باید تحت گرددمیوتضعیف وتخریب روحیه دشمن 

 خودی باشد تا حداکثر بهره الزم حاصل گردد.

 مانعی است که به منظور سوراخ نمودن بدنه کشتیها وقایقها کارگذاشته مانع زیرآبی:

 و  شودمی
ً
 .شودمیختلف ساخته با بتون وتیر آهن تحت زوایای م معموال

مانع مصنوعی است که در سواحلی که احتمال پیاده شدن نیروهای دشمن  مانع ساحلی:

 .ودشمیو در حد فاصل بین خط مد دریا وروییدنیها علیه افراد و خودروها کارگذاشته  باشدمی

موانعی هستند که با همان طرح کلی موانع تاکتیکی بدون رعایت  مانع غیرتاکتیکی:

. موارد استعمال این نوع موانع شوندمیمالحظات مربوط به انتخاب محل و اختفاء ساخته 

لی غیر نظامی و پدافند داخ برای حفاظت تأسیسات مهم در مقابل نفوذ یا خرابکاری در پدافند

 شیان است.جهت کنترل حرکات شور 

 

 :61شرح و نکات مسئله 

عملیات »و « زمین»، مطالبی نیز در بخشی از شرح موضوع درباره مسلح کردن زمین

 بیان شده است. به فهرست کتاب مراجعه شود.« حرکات به عقب

 :61، ص9ج، 9969چاپ « ارتش جمهوری اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس»کتاب 
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برابر دکترین نظامی همه کشورها، در رزم پدافندی و تحت شرایط نابرابر، به منظور 

ن با زمان و به دست آورد جلوگیری از تلفات زیاد و حفظ تمامیت نیروها و همچنین مبادله زمین

امری معمول و  ،خیریتا ، اجرای عملیاتمؤثر و با اجرای پاتک موقعیت مناسب برای پدافند

 منطقی است چرا که 
ً
پوشش در خط مقدم دفاعی  نیروهای سبکی که به عنوان نیروی معموال

بیش از مدت محدودی  ،ند در مقابل تهاجم نیروهای برتر دشمنتوانمین ،یابندگسترش می

مایند ن بتر عقب نشینیمقاومت کنند و بایستی قبل از انهدام و درگیری قطعی به مواضع مناس

و مقاومت اصلی باید توسط نیروهایی که در مواضع پدافندی اصلی مستقر شده اند صورت 

گیرد. این مواضع دفاعی بایستی آرایش یابد و به سیستم سد موانع مجهز گردیده باشد، اما در 

ن اوضاع بدی ،گ با آن روبرو شدندنبرد نابرابری که نیروهای جمهوری اسالمی ایران در آغاز جن

ر حالی که د ،ستند نقش نیروی پوشش را ایفا کنندتوانمیترتیب بود که نیروهای موجود فقط 

 در پشت سر آنها نیروی قابل توجهی که عهده دار دفاع اصلی گردد وجود نداشت.

ایران به موازات خط مرز و در فاصله ارتش  9926در دهه »: 16ص « عملیات رمضان»کتاب 

ردیف دژ،  9کیلومتری شرق آن تأسیساتی پدافندی به نام خط دژ احداث کرده بود که شامل  9

آن های گروهانهای قرارگاههای دستگاه دژ گروهی با جاده ارتباطی و ساختمان 66جمعأ 

، کیلومتر ه عمده به نام شلمچهپاسگا 1ایران دارای  ،نیز در این قسمت رزیبود. از نظر پاسگاه م

 ی در این منطقه داشتهاینیز با فاصله ای از خط مرز پاسگاه بود و عراق یهئو طال کوشک ،22

بود. همزمان با فعالیت ایران برای  22که مهم ترین آن پاسگاه زید در مقابل پاسگاه کیلومتر 

، ارتش عراق نیز فعالیتهایی برای احداث موانع 9926تأسیس استحکامات مرزی در دهه 

 ارتش ،اما بر خالف ایران که خط پوششی دژ را احداث نمود ،مصنوعی در این منطقه آغاز کرد

مصنوعی برای مواضع  ریزهایخاکعراق بیشتر به احداث موانع خندقی و آبگیر و ایجاد 

( ارتش ایران 9929)اواخر  9162در  بعد از انعقاد قرارداد الجزایر .پدافندی احتمالی پرداخت

ولی ارتش عراق در پوشش عنوان احداث  ،فعالیت احداث استحکامات مرزی را متوقف نمود

به فعالیت ایجاد مواضع و موانع  العرببا استفاده از آب رودخانه شط ،آبگیرهای پرورش ماهی

ایجاد کانال بزرگ پرورش ماهی در شرق  ،هاادامه داد که از جمله آن فعالیت در این منطقه

چه مکیلومتر و به عرض قریب یک کیلومتر بود. این کانال که از غرب شل 26بصره به طول حدود 
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 می تیبان عراق متصلکشمال به نهر  متعراق و در س عچیوشروع می شد در جنوب به نهر د

العرب وارد این کانال میشد این کانال به هر منظور از طریق آن نهرها آب رودخانه شط گردید و

از نظر نظامی یک مانع بسیار مهم و بازدارنده در  ،اقتصادی یا نظامی که ساخته شده باشد

 «مسیر حرکت احتمالی نیروهای ایران به طرف تنومه و بصره عراق بود.

ور پیشروی نیروهای حمله»: 69، ص 9969بهمن  96، عملیات والفجر مقدماتی»کتاب 

سنگین دشمن مواجه شد. لذا از همان ساعات استحکامات  ایران در ساعات اولیه با موانع و

 حمله ور تا ساعت یک بعد از نیمه شبهای اول نتوانست دور کافی بگیرد و بدین جهت یگان

به جاده مرزی ایران برسند و هنوز در کانالهای عراقی در  ندهنوز موفق نشده بودبهمن،  96

ر غرب د لی پدافندی نیروهای عراقاصوال مواضع اص با توجه به اینکه .بودندشرق جاده درگیر 

موانع و میدانهای مین با عناصر سبک تامینی مستقر  فقطقرار داشت و در شرق آن  خط مرز

عناصر  ،هنوز نیروهای ایران موفق نشده بودند ،نبرد ساعت 9بنابراین در مدت بیش از  ،ندبود

 وصرف خنثی کردن موانع  ،دت زمان حمله. زیرا بیشتر معقب برانند اتأمینی نیروهای عراق ر 

 «.باز کردن معابر در آنها گردید

، در منطقه عملیاتی غرب اهواز تا جنوب 9921در نیمه دوم سال  :ایجاد سیل مصنوعی

اندرکاران باالدستی در آن غربی آن، طرح ایجاد سیل و آب گرفتگی مصنوعی، از سوی دست

شهید دکتر چمران، شهید سرلشکر فالحی، استانداری خوزستان، سازمان آب منطقه، بویژه، 

ز ا و برق خوزستان، به اجرا درآمد. هدف اصلی این طرح، مجبور کردن دشمن به عقب نشینی

این هدف اصلی تحقق  ز و جنوب کرخه کور بود. هر چندمواضع پدافندی در جنوب غربی اهوا

محدود و امکان د آب بین نیروهای خودی و دشمن، قدرت مانور دشمن را نیافت، اما وجو

 از وی سلب کرد. ،آفندی را در منطقه اهواز، حمیدیه و سوسنگرد اجرای عملیات

 نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد»مشروح طرح یاد شده و اقدامات انجام شده، در کتاب 

چاپ انتشارات ایران سبز در ، به قلم سرهنگ سید یعقوب حسینی «در آغاز جنگ تحمیلی

ده و نویسنهمین به قلم « در خوزستان ، برای پدافندسیل مصنوعی»و نیز کتاب  9921سال 

 ، بیان شده است.9912چاپ همان ناشر در سال 
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سال جنگ، باید قبول کنیم که دشمن در این باره، خیلی بیشتر  6درباره ایجاد موانع در مدت 

 یگانی آن قوی، که ساختار و بهتر از ما اقدام نمود و موفق بود. با همین اقدامات مهندسی رزمی

های آفندی بزرگ ما را به مناسب تعریف و اجرا نموده بود، توانست بسیاری از عملیات طوربهرا 

 فاده ار موفقیت واست شدیم، قادر به عملیاتسرانجام ناموفق برساند. حتی اگر هم موفق می

ر مدت ه بفدی و طوالنی شدن مدن عملیات، اضا. زیرا به سبب تلفات زیاد خوگردیدیمتعاقب نمی

ین مین وجود میاد واسطهبهشد. این وضع بیشتر چنین امکان بعدی سلب می ،پیش بینی شده

ها با مواد عمود بر محور پیشروی خودی، مسلح شدن کانالهای عمیق و طوالنی وسیع، کانال

 انبوه و متراکم در وسعت زیاد و غیره بود. خاردارهایسیمزا، انفجاری و آتش

سال جنگ شاهد بودیم، به محض آنکه دشمن زمینی را اشغال می کرد، خط مقدم  6ما در 

مستحکم و نیز جلوی آن را به سمت نیروهای  ریزهایخاکآن را به شکل موضعی همراه با سنگر و 

اقدامات  این نوع پوشاند.های مختلف میمینو  ال با سیم خارداراشغما، در همان ساعات اول 

 توسط یگان ریزخاکسد و سنگر و مانع و 
ً
گرفت. این دشمن انجام می رزمیمهندسی ، مسلما

 امور از مسئولیت و عهده یگان رزمی مستقر در خط مقدم خارج بود.

شویم که متوجه می ،سال جنگ 6با نگاه به تعاریف یادشده و نگاه به عملکرد دشمن در 

 برابر آن تعاریف
ً
 عمل نموده است. علمی نظامی، دشمن دقیقا

 ،
ً
جام کاری اندرباره ایجاد موانع از سوی خودی در برابر دشمن، باید اعتراف کنیم که تقریبا

 در مرتبه صفر درصد قرار داشتیم. یکی از علل این ضعف خودی، شاید در آن بود 
ً
ندادیم و تقریبا

های بزرگ برای عبور از خط پدافندی خودی و قف نداشتیم و در انتظار عملیاتکه قصد تو

ای محسوب پیشروی به سمت دشمن بودیم. هر چند که این حرف، با نگاه نظامی، علت موجه

 گردد. ما همان طور که برای عبور از موانع دشمن اقدام پرمخاطره انجام مینمی
ً
دادیم، مسلما

 دی کارمان آسان می بود.برای عبور از موانع خو

هندسی م یکی دیگر از علل این ضعف خودی، به نظر نگارنده این کتاب، آن بود که ساختار

مناسبی برای چنین کار وسیع نداشتیم. در حالی که دشمن ساختار مناسب برای آن کار  رزمی

وقت نتوانستیم و نخواستیم، کاری شبیه دشمن را وسیع تعریف و عملیاتی کرده بود. ما هیچ 

در آغاز و  وی خط مقدم خود پیاده نمائیم. به زبان عامیانه، چوب این کار را هم خوردیم ودر جل
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 در میان و در پایان جنگ با یورش گسترده دشمن در سراسر خطوط درگیر با دشمن، آن چنان

 آسیب دیدیم. ها هم درج شده،که گذشت و در کتاب

 

 :61و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

هندسی م افزایش کمیت و کیفیت ساختاربا توجه به تعاریف و شرح مسئله، باید نسبت به 

سال جنگ و وسعت مرزهای طوالنی،  6نیروهای مسلح کشور خود با استفاده از تجربه  رزمی

نان چ ،های احتمالی بعدی. در جنگمطلوب را عملیاتی نمائیماسبات الزم انجام و ساختار مح

 سال جنگ تجربه کردیم، هرگز قابل قبول نیست. 6ضعف و آسیب که در 

 ،«زمین» برای مطالعه بیشتر، با مراجعه به فهرست کتاب، به شرح و نکات موضوعات:

 نیز مراجعه شود.« سدکنندهمواضع »، «عملیات حرکات به عقب»

 

 

 

 : مواضع سدکننده32مسئله 
 

 های نظامی:فرهنگ واژه تعاریف:

موضعی است که به منظور جلوگیری از دست یافتن دشمن  ،موضع سدکنندهموضع سدکننده: 

جلوگیری از ادامه پیشروی او به یک سمت معین آرایش می یابد. در حرکات به به منطقه معین یا 

 . موضع سد کننده شودمیبه این مواضع گاهی مواضع پوشش اطالق  عقب
ً
 در زمینی پیش معموال

 که بهترین میدان دید و تیر را نسبت به معابر پیشروی دشمن دارد. شودمیبینی 

 

 :65شرح و نکات مسئله 

های کوهستانی زمینسرزمین ایران با وجود »: 216، ص9166دفاع زمینی در ایران »کتاب 

و ذوعارضه بویژه در مناطق مرزی، شرایط طبیعی و خدادادی خوبی برای دفاع نظامی دارد. در 

ها، طریق راههای منحصر به فرد، تنگه بسیاری از مناطق، امکان عبور برای پیاده و سواره فقط از

در صورت پیشروی فقط از این معابر خاص امکان پذیر است. دشمن هم های گلوگاهها و دره
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و  نفوذ کند. اگر این معابر کامال" شناسایی تواندمیمتفاوت: گروهانی، گردانی، تیپی و لشکری 

موضع و یا مواضع سد کننده گروهانی، گردانی ایجاد، و از آن در مقابل  ،در مناسب ترین محل

. ضمن آنکه با دفاع در این ددگر میدشمن دفاع گردد، در این صورت کار دشمن بسیار سخت 

در عمده قوا صرفه جویی نمود و از آن  توانمیو  گرددمیمواضع، نیروی کمتری از خودی درگیر 

 «علیه دشمن در عملیاتهای آفندی و پدافندی استفاده نمود.

 تعملیا» ،«زمین»درباره مواضع سدکننده، مطالبی نیز در بخشی از شرح مسئله موضوع 

 بیان شده است. به فهرست کتاب مراجعه شود.« عملیات سد و موانع»و « حرکات به عقب

 

 :65و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

درباره مواضع سدکننده، الزم است »: 219، ص 9166دفاع زمینی در ایران »کتاب 

 زیر انجام گیرد: اتاقدام

مواضع سد کننده با قوی ترین استحکامات و بهترین نقشه اصولی و تاکتیکی در  -الف 

زمان صلح ساخته شود، به طوری که امکان دفاع و زیست طوالنی مدت در آن در تمام فصول و 

 ی فراهم باشد.وهوایآبشرایط 

 اشند.ب پذیر نبسنگرهای دفاعی در مقابل بمباران و آتشهای سنگین دشمن مقاوم بوده و آسی -ب 

 راههای ورودی و خروجی در داخل موضع و داخل سنگرها پوشیده و مستحکم باشند. -ج 

ورود و خروج خودروها از داخل تونلی در فاصله چند صد متری موضع و جدا شده از  -د

 جاده عمومی به طور غیر محسوس و فریبنده انجام گیرد.

و پوشش خاکی و گیاهی موضع، مانند زمینهای اطراف باشد و به هم خوردگی  شکل زمین

و عکس برداری زمینی و هوایی معلوم نباشد و این حالت در مدت طوالنی مدت  بانیدیدهآن در 

 اشغال موضع در زمان صلح و جنگ باید برقرار باشد.

الزم های شیمیایی را داشته و پیش بینی امکانات پدافند ،در مقابل سالحهای شیمیایی ه ـ

 در آن طراحی و انجام شده باشد.

عقب هرکدام از این مواضع، در فاصله مناسب در همان محل، موضع یدکی دیگر مانند  ـ و

لیه از آن موضع نیز ع ،همین موضع باید وجود داشته باشد که بتوان در شرایط تاکتیکی الزم

 و یا نیروهای موضع جلویی را به آن موضع انتقال داد. دشمن پدافند
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، اشغال ،کننده آن مشخص و توسط همان یگان این مواضع باید به نام یگان پدافند ز ـ

نگهداری و آرایش و تکمیل گردد. این مواضع اگر در زمان صلح ساخته شوند و اشغال نگردند، 

خواهند داشت، زیرا یا دشمن آن را به اشغال در می آورد و یا در زمان جنگ نیز عمدتا کارایی ن

 اشدبمیدر صورت عدم اشغال توسط دشمن، به علت آنکه یگان اصلی پرکننده آن مشخص ن

. بنابراین نیروهای خودی برای نزدیک شدن و یا دور شودمیو یا در جای دیگر به کار گرفته 

 شدن از دشمن 
ً
ا پشت سر خود خالی می گذارند و بعد فاجعه ای که از آن رد شده و آن ر  معموال

 نباید اتفاق بیفتد، به وقوع می پیوندد.

ال غباشد، در زمان صلح توسط یک رده پایین تر از آن باید اش ایردهاندازه موضع در هر  -ح 

کننده اگر برای یک گردان ساخته شده باشد، باید در زمان و نگهداری شود. مثال موضع سد 

 توسط یک گروهان تمام موضع اشغال و نگهداری و دفاع گردد.صلح، 

دشمن در جلو معبر، باید توسط سایر  کننده در معابر، در صورت سد دافندنیروی پ -ط 

در شب و روز مراقبت نماید که دشمن در عقب این مواضع و به فاصله دور از چشم،  هایگان

 و سقوط موضع سد کننده پیاده ننماید.نیروی چترباز برای گشودن معیر 

مواضع سد کننده مورد اشاره، حتی در زمان جنگ و مواقعی که نیروهای خودی خیلی  - ی

دورتر از آن به جلو رفته و با دشمن در تماس هستند، نباید از اشغال خارج و تخلیه گردد. دیده 

 شده 
ً
ن مستقر در موضع در جای دیگر، در این حالتها، فرماندهان برای به کارگیری یگا معموال

ه ک نمایدمیاشغال موضع را نیاز نمی بینند و آن را خالی می کنند، خطر این کار زمانی بروز 

ت . در این حالشوندمییگانهای مقدم در اثر فشار دشمن متالشی شده و افراد از کنترل خارج 

 ین موضع مسئولیت سپرده نشده، لذا حجماز ا چون به هیچ فرد یا یگانی توقف و پدافند

عظیمی از نیروی خودی به طور پراکنده و غیر قابل کنترل از این تنگه ها برگشت نموده و این 

موضع یا مواضع را هم پشت سر خود می گذارند، در حالی که اگر این مواضع از اشغال خارج 

ده را در این موضع یا مواضع نمی شد، در این گونه شرایط، ممکن بود همان نیروهای پراکن

 متوقف و متمرکز نمود و اجازه پیشروی بیشتر دشمن را از این مواضع به داخل نداد.

نیروی زمینی که چنین تاکتیکی را با استفاده از موانع طبیعی و ترکیب آن با موانع  -ک 

، شایسته است عمده قوای خود را در پشت این مواضع نمایدمیمصنوعی و مواضع دفاعی اتخاذ 
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و تنگه ها و معابر نگه دارد و برای پوشاندن فاصله مرز یا دشمن تا این مواضع، از نیروهای تأمین 

 ـ استفاده نماید. دیگر نباید عمده قوای خود را در پشت خاکریزها، در خط تماس و یا خط مرزی

نگه دارد، زیرا با این ترتیب به علت نداشتن عمده قوای  -اگر خط تماس همان خط مرزی باشد 

ضعیف و توان طراحی و اجرای عملیاتهای بزرگ را از خود  آزاد، قدرت خود را برای آفند و پدافند

 هایرحط، بلکه باید عمده قوا را به شکل بیان شده در اختیار داشته باشد و با نمایدمیسلب 

ه دشمن ، در فاصلنها را برای نابودی دشمن به کار گیرد. در این شیوه حفظ زمینبزرگ عملیاتی، آ

را با می گیرد، زی تا مواضع سدکننده اصلی، در برابر حفظ نیروی عمده قوا در اولویت بعدی قرار

ن داد توان هم زمین را پس گرفت و هم دشمن را نابود نمود؛ اما در حالت اولویتداشتن نیرو، می

حتی اگر عارضه حساس هم نباشد و فشار دشمن هم قوی و شکننده باشد، در  ،به حفظ زمین

آن صورت، هم زمین از دست خواهد رفت و هم نیرو. این بدترین حالتی است که برای یک نیرو 

 در زمان جنگ ممکن است پیش آید.

 تاکتیکی مالت هسته اید در موارد احتمالی حو آینده این مواضع بایط_در زمان های حاضر 

 قابلیت استمرار حضور نیرو و همینطور پدافند را داشته باشند.

 

 

 نظامیهای یگانهای جائیو سرعت جابه : تحرک39مسئله 
 

 های نظامی:فرهنگ واژه تعاریف:

است که به آنها امکان حرکت از مکانی به مکانی  خصلت یا توانایی نیروهای نظامی :تحرک

. حفظ می نمایند مأموریتدرحالی که قابلیت و توانایی خود را به منظور اجرای  ،دیگر می دهد

 تحرک به منظور رسیدن به هدف و مانور درزمین، هواودریا است.

. نقطه تمرکز استراتژیکیعبارت ازترابری هوایی با برد زیاد به یک  :استراتژیکی تحرک

درتحرک استراتژیکی طرح ریزی مشترک قبلی از طرف یگان ترابری هوایی ویگانی که بایستی 

 .جابه جا گردد ضروری است. رک: تمرکز استراتژیکی
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 تحرک نیروهای مسلح و تجهیزات آنها به داخل یا در خارج صحنه عملیات تاکتیکی: تحرک

امکان حمله زمینی و  در شرایطی کهاست. تحرک تاکتیکی در نزدیکی دشمن انجام شده 

 هوایی از طرف دشمن زیاد است.

امکان انجام حرکات تاکتیکی به وسیله خودروهای چرخدار وشنی دار  :خارج از جاده تحرک

نظامی درزمینهایی که فاقد راههای قابل استفاده در شرایط جوی هستند. آن دسته از عوامل 

 ،، عبارتنداز: شیب زمینباشدمیکه در میزان تحرک خارج از جاده مؤثر  و خصوصیات زمین

 روییدنیها، عوارض مصنوعی وزه کشی. جنس خاک، انواع خاکها،

موقع نیروها از محل تمرکز استراتژیکی به ه حمل و متمرکز کردن ب عملیاتی: تحرک

. شوندمیسهولت بتوانند وارد عملیات رزه به طوری که نیروها ب ،نزدیک به عملیات ایمنطقه

احتمال تک هوایی دشمن وجود دارد. ولی احتمال تک نیروی زمینی بسیار در این تحرک 

 کم است.

، تدارکات و تجهیزات به وسیله پرتاب یا نشستن هواپیما هایگانترابری هوایی  هوایی: تحرک

 بررسی شامل و شده شروع نیازمندیها نمودن مشخص با هوایی تحرک ۔در روی زمین

باالخره حمل افراد و  ،هواپیماها بارگیری افراد و هواپیماها تجمع محل تعیین و درخواست

 کامال مشخص و مربوط به هم . تحرک هوایی شامل سه نوع عملیاتشودمیوسایل ختم 

 که عبارتنداز: تحرک استراتژیکی، تحرک عملیاتی وتحرک تاکتیکی. شودمی

هایی است که از یک شبکه جاده در ها، گدارها و گذرگاهها، تونلها، پلراه شامل جاده راه:

. گرچه یک راه شودمییک منطقه معینی برای حرکت عده ها، تجهیزات و تدارکات انتخاب 

ین ولی در ا ،ممکن است شامل استفاده از آبهای قابل کشتی رانی یا خط راه آهن و غیره باشد

 .اشدبمیجا منحصر به تعریف باال 

آن به وسیله ارتش در  راه آهنی که تحت کنترل ارتش بوده و اداره عملیات راه آهن نظامی:

 صحنه عملیات انجام می گیرد.

  راهپیمایی:

 حرکت به روش منظم و ثابت برابر یک دستور معین به طور پیاده. -الف

عناصر موتوری به طور موتوری  حرکت عده ها که در آن عناصر پیاده به صورت پیاده و -ب 

 حرکت میکنند.



 های هشت سال جنگ تحمیلی/ درس 266

 

 .شودمیمسافتی است که در یک پیشروی و یا یک زمان تعیین شده پیموده  -پ 

طوری سازماندهی شده اند که از  هاراهپیمایی که در آن عده ها و خودرو راهپیمایی اداری:

زمان وانرژی صرفه جویی شود، هنگامی که هیچ گونه مداخله دشمن به جز مداخله هوایی 

 .شودنمیپیش بینی 

 پیشروی یک یگان رزمی هنگامی که تماس مستقیم با دشمن راهپیمایی تقربی:

ه اند. امل گسترش یافتیگان یا بخشی از آن به طور ک ،است. در راهپیمایی تقربی الوقوعقریب

یا  ،راهپیمایی تقربی هنگامی خاتمه می یابد که تماس زمینی با دشمن گرفته شده است

 هنگامی که موضع تک اشغال شده است.

عبارت از حمل پرسنل و تجهیزات به وسیله یک یا چند خودرو در یک  راهپیمایی متناوب:

یگان چندین بار به منطقه جدید رفت  سلسله رفت و برگشت. در راهپیمایی متناوب خودروهای

 رودیم و برگشت نموده و هردفعه قسمتی از یگان را حمل می کنند. این نوع حرکت وقتی به کار

ولی تعداد کافی خودرو برای این منظور نیست  ،که کلیه عناصر پیاده باید با خودرو حمل شوند

 و حمل کلیه آنها با خودرو در یک زمان ممکن نیست.

عبارت است از زمان الزم برای عبور تمام ستون از یک نقطه و به وسیله فرمول  ستون:گذار 

  :آیدمیدست ه زیر ب

 طول ستون

 
 

، معرفی و شرح داده اصطالحات دیگری هم از جنس تحرک نظامی: هایواژهدر فرهنگ 

اند. مانند: ترابری، ترابری دور، ترابری نزدیک، ترابری هوائی، ترابری هوائی استراتژیکی، شده

جدول  گیری،گرافیک راه پیمائی، جدول بار ترابری هوائی تاکتیکی، تراکم ستون موتوری، 

ترابری،  پیمائی، جدول حرکت، جدول حرکت هوائی و غیره، افسر کنترل حرکات، افسرراه

یری، گگذار(، طرح بار عبور )مان عبور ستون، زمان پیمائی، زی حرکت، برنامه راهاقدامات کنترل

پیمائی، کنترل حرکات. با توجه به محدودیت ظرفیت کتاب، تعاریف کروکی مسیر راه

 اصطالحات یاد شده بیان نگردید.

 

 آهنگ حرکت
 ×66 ن= گذار ستو
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 :69شرح و نکات مسئله 

نیروهای خودی و  جاییو جابه  چگونگی تحرکسال جنگ، وقتی به شکل کلی به  6در 

گیریم که خودی در کلمه تحرک، ضعیف بود و دشمن در کنیم، نتیجه میدشمن نظاره می

 کلمه تحرک، قوی بود.

بردیم. نیروها، نفرات، از تمام وسائل معمول بهره می جاییسال جنگ، ما در جابه  6در 

و در  + بالگرد + خودروهای عمومی + راه آهن + هواپیما هایگانشامل: خودروهای سازمانی 

 ها.ها، ناوها و کشتیها از قایقآب

برای حرکت از تهران و قزوین  96و لشکر  29لشکرهای در آغاز جنگ، شاهد بودیم که یگان

های به سمت اندیمشک، فقط متکی به راه آهن بودند. همین محدودیت سبب شد که ورود یگان

عملیاتی و اخذ تماس و درگیری با دشمن از یک هفته تا یک ماه طول این دو لشکر به منطقه 

 ، شاهد بودیم که تعدادی از21مهر  29حمزه به تاریخ  29لشکربکشد. ما در تک ناموفق 

لشکر مانند: گردان مخابرات لشکر و غیره به ترتیب نوبت، تا آن زمان وارد منطقه نشده های یگان

 های آن به منطقه، تا پایان مهرماه طول کشید.هم ورود یگان 96لشکر بودند. 

خودرویی الزم را نداشتند.  های ما، قدرت تحرکنمونه گفته شده نشان از آن است که یگان

و  درصد بود26زیرا نسبت به صددرصد خودرو سازمانی، عدد موجودی هر گردان، کمتر از 

ها حاضر به کار و قابل حرکت در مسافت چند صد کیلومتر ، کلیه آنهمان تعداد موجودی نیز

نبودند. آن نیز، دالیل مختلف داشت. نظیر معایب و نقص در: موتور خودرو، برق و باطری 

شامل: توقف تعمیر و نگهداری به دلیل  ،ودرو، کمبود راننده مناسب و غیرهخودرو، الستیک خ

و بعد وقوع انقالب شکوهمند اسالمی و ادامه این توقف  26ماموریت فرمانداری نظامی از سال 

مشکالت نیروی انسانی  ،و آغاز جنگ و مزید بر آن 21و کاهش توانایی به دلیل تحریم ها تا سال 

 که به آن در فصل یکم اشاره شد.

را در نظر بگیرید که اگر دشمن برتری آهن  و منحصر به قطار و راه هایگانجائی آن شکل جابه

ند؟ شانس آوردیم که دشمن چنان توان برتری رسیدمیمطلق هوائی داشت، آیا اصاًل به مقصد 

 ای از قدرت و فعالیت نیروی هوائی ما در آن زمان بود.هوایی نداشت. این نیز نشانه

پیماهای نیروی هوائی که تعدادی از نیروهای پیاده ما با هواسال جنگ، شاهد بودیم  6در 

پیاده مشهد از خوزستان تا مشهد و برعکس،  66جابه جا شدند. تعدادی از نفرات لشکر  ارتش
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ها از هواپیماهای نیروی هوائی با توجه به ظرفیت محدود آن و برابر سهمیه استفاده در مرخصی

ت و آمد ها با قطار رفمی کردند. رزمندگان منطقه خوزستان، اکثریت آنان در مرخصی

کردند. در سایر مناطق عملیاتی که راه آهن وجود نداشت، رزمندگان، در رفت و برگشت می

 ها از وسایل عمومی بین شهری استفاده می کردند.مرخصی

زین و خودرو، کاماًل به کلمه بن آن است که کلمه تحرک ،نکته مهم که در اینجا باید توجه شود

  و گازوئیل وابسته است.
ً
یعنی تحرک صفر. ما خوشبختانه در تمام  ،خودرو بدون سوخت مسلما

سال جنگ، از کلمه سوخت خودرو محروم نبودیم. می دانیم هر ارتشی اگر سوخت  6مدت 

این نکته مثبتی  خودروئی آن در هر زمان، صفر گردد، آن زمان روز سقوط آن ارتش خواهد بود.

 بهوایی مناس و پدافند العاده وزارت نفتسال جنگ داشتیم و نشان از کار فوق 6است که ما در 

 و گفته ها کمتر از آن نام برده شده است. هاکتاببود. در 

راه آهن را داشتیم. این اثر نشان از  ،العادهعالیت عادی و فوقسال جنگ، ف 6ما در تمام 

 این اثر آن است که قدرت هوائی و پدافندالعاده مجموعه راه آهن بود و نشان دیگر ار فوقک

 نماید.هوایی خودی و ضعف قدرت هوایی دشمن را معلوم می

ده نیروهای خودی و عمهای برای مقابله با تک ،دیدیم که دشمن ،ما در هشت سال جنگ

چند گردان را از فاصله چند صد کیلو متری وارد منطقه  ،قوی در مقابل نیروهای ما اجرای پاتک

ها به مدت سه تا دوازده ساعت طول کرد. مدت زمان این جابجاییمورد نظر می عملیات

جاه تعداد پنها بعضی گردان زرهی بودند و نیاز بود برای هر گردان زرهی کشید. این گردانمی

دیدیم که دشمن این توانایی را داشت و بر وجود داشته باشد. عماًل میردو سنگین تانکخو

 شد که ارتش عراقسه گردان زرهی را جابجا کند. آن زمان گفته می قادر بود همزمان بیش از

 .ها استفاده می کندجابجاییو نقل خارجی برای چنین های حملاز شرکت

ند تدر تمام مدت هشت سال جنگ، فقط تعداد کمی تانک بر در اختیار داشنیروهای خودی 

، فقط امکان جابجایی یک گردان زرهی زمان در هر ،مکانات نزاجا، با تمام اگفت توانمیکه 

 زرهی دشمن. تحرک شبیهسرعتی . آن هم نه با سرعت مورد انتظار و یا ودمیسر ب

ما در داخل مناطق عملیاتی، صرف امور اداری و تدارکاتی  بخش قابل توجهی از تحرک

 ها و بازدیدهای ستادیماموریت گردید. نظیر: خودروهای سبک و سنگین برای مرکز پیام،می
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، امور آشپزخانه، غذارسانی و آب رسانی به یگان ها و نفرات، امور آمادی طبقات فرماندهی و

مادی نظیر: جیره/ سوخت/ مهمات/ وسایل سنگری/ بهداری/ اقالم تعمیراتی و دهگانه آ

 جائی نفرات و غیره.یدکی و غیره، آمبوالنس و حمل و نقل مجروح و بیمار، جابه

سال جنگ، کمبود محدودیت زیادی در مورد قطعات یدکی مورد نیاز خودروها،  6ما در 

به  به قلم نگارنده این کتاب،« جنگیدیممی چگونه»الستیک، باطری و غیره داشتیم. کتاب 

 های زیادی از این کمبودها و مشکالت مربوط به آن، اشاره نموده است.نمونه

 سال جنگ، هر وقت خواستیم مثاًل: لشکری را از شمالغرب به جنوب برای عملیات 6ما در 

روز را برای چنین  96تا  26، باید زمانی حدود 9/92/62ت خیبر در بزرگ بعدی مانند عملیا

گرفتیم. این هم در صورتی میسر بود که از امکانات خارج از لشکر مانند: انتقالی در نظر می

در زمان جنگ برای  شد. چنین اعدادییگان ترابری نزاجا + اجاره خودرو و غیره استفاده می

باشد. ضمن آن که در جهت اصاًل قابل توجیه عملیاتی نمینیروئی که با دشمن می جنگد، 

 حفاظت اطالعاتی نیز اشکال دارد.

که در هر  شودمیو غیر رزمی نیروی زمینی، دیده  های رزمیدر جدول سازمان کلیه گردان

انی رزمی و پشتیبهای گروهاندرصد تعریف نموده اند. برای صددرصد تا صفر  را از کدام، تحرک

اند. به نسبت همان درصد تعریف شده، تا کمتر از آن منظور نموده966رزمی، تحرک را از 

خودرو سبک و سنگین همراه با راننده هر کدام و نیز نفراتی برای تعمیرات و غیره مشخص شده 

ر رده نیروی زمینی اند. در مجموع نعداد خودرو یک گردان، یک تیپ و یک لشکر و در نهایت د

. وقتی رسیمتر میو همطراز آن را اگر محاسبه کنیم، به ترتیب رده باالتر به اعداد بزرگ و بزرگ

یپ، که مثاًل وقتی از یک ت آیدمیبیرون از گود به این مجموعه نگاه می کنیم، این تصور پیش 

 با نگاه به عدد خودروهای تیپ، نباید 
ً
یک گردان قرار است حرکت و به مقصدی دور برود، ظاهرا

ی متوجه م ،کمبودی داشته باشد و بلکه مازاد هم دارد. اما اگر به عدد خودرو گردان نگاه کنیم

 د نظر برود. به شکل دیگرشویم کمبود داریم و گردان قادر نیست حرکت کند و به مقصد مور 

این سرمایه تحرکی تیپ، متعلق به یک مجموعه فرض کنیم، برای مفهوم سازی بهتر: 

 9جائی یک تا خصوصی بود، آن مجموعه خصوصی برای اجرای امور مربوطه، شبیه جابه

 کرد؟گردان، چگونه رفتار می
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ردان تا رده گ، ت که تحرکحال که آیا همین آیدمین سوال پیش ایشدهبا توجه به مثال یاد

و یا خوب است تغییر یابد و تحرک تا رده تیپ تقسیم شود.  باشد، مناسب میتقسیم شده است

این حالت هم محاسن و معایب خود را دارد. و یا ترکیبی از حالت گردانی و تیپی باشد. یعنی 

ای توضیح داده شود که بنا به دستور صرهها با تبخودرو در گردان باشد، اما تعدادی و یا تمام آن

ار که زیر امر تیپ قر  گردان مهندسی لشکر هایزیر امر تیپ قرار خواهند گرفت. شبیه گروهان

جدا و به تحرک تیپ و یا لشکر واگذار های دیگر. و یا درصدی از تحرک گردان گیرند و نمونهمی

ها از ا دارد. کار بررسی و مقایسه آنها محاسن و معایب خود ر شود. هر کدام از این حالت

شود. در هر حال ظرفیت این کتاب خارج است و به دست اندرکاران نیروهای مسلح سپرده می

های زیرمجموعه، الزم است با آید که عامل تحرک در نیروی زمینی و همطراز و یگانبه نظر می

ز و کاری مطلوب را می طلبد که توجه به تجربه زمان جنگ و صلح مورد بازنگری قرار گیرد. سا

از هر جهت قابلیت و رضایت خود را نشان دهد. قدر مسلم آن است که وضع موجود، از قابلیت 

 باشد.و رضایت الزم برخوردار نمی

سال جنگ بارها ثابت نمود که در زمان درگیری و عملیاتی فعال، هر کدام از طرفین  6تجربه 

ا هم به نفع ر  تقویتی را وارد میدان نبرد کنند، نتیجه عملیاتکه توانستند، سریع تر نیروهای 

 خود تغییر دادند.

 

 :69و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

که از امکانات هواپیمائی، راه آهن و ترابری نیروی زمینی، ضمن آن خودکفا: ـ تحرک 7

جائی باید استفاده کند و آن را قباًل طراحی و تمرین کشوری و لشکری برای سرعت در جابه

کند، باید خود نیز از امکانات ترابری هوایی و زمینی حاضر به کار و مطمئن، آن قدر برخوردار 

 ، توپخانه، مهندسی و مخابراتیزره پیاده،های ی مقدم شامل: یگاننیروباشد که بتواند رأسا 

گیر کننده و به مراتب بیش از سرعت دشمن، از محل استقرار پادگانی خود در را با سرعت غافل

فاصله چند صد کیلومتری جدا شده و خود را در همان ساعات اولیه بحران به دشمن نزدیک و 

 .پیشروی آن را سد و سرکوب نماید
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 ،نیروی زمینی باید در حالت بدبینانه هم باید تمرین و طرح داشته باشد ـ تمرین و طراحی: 2

تا در صورت عدم امکانات استفاده از هواپیما و قطار و سایر امکانات کشوری، قادر باشد در 

 همان ساعات اول خود را به دشمن نزدیک و وارد رزم گردد.

نگ، هر مقدار که در رساندن نیروهای خودی تاخیر پیش در شرایط آغاز ج فاجعه تاخیر:ـ  6

های مرزی و منابع ملی، تری از روستاها، شهرها و استانآید، به همان نسبت بخش وسیع

ها هزار نفر از هموطنان آسیب تخریب و به تصرف دشمن در خواهد آمد. به تبع آن دهها و صد

 .شوندمیدیده و آواره 

 های عملیاتیجائی سریع و مورد نیاز یگانایجاد امکان جابه :جائیـ امکان سرعت در جابه 0

 های آفندی و پدافندی نیروهای خودی.های درگیر در عملیاتبرای تقویت یگان

تر، برداری سازمانی بهتر، اقتصادیتجدید نظر در چگونگی بهره :تحرک ـ بازنگری ساختار 8

 وان موجود یا سرمایه تحرکی نیروی زمینی و نیروهای همطراز.مطمئن تر از ت

 زرهی.های جائی یگانافزایش توان جابه زرهی:های یگان جاییجابه ـ  3

 .هاانیگ یا ریلی  های خودروییتوجه جدی به تامین پدافند هوایی ستون هوائی: ـ پدافند 1

 

 

 

 های الکترونیکیجنگارتباط، مخابرات و : 22مسئله 
 

 نظامی: هایواژهفرهنگ  تعاریف:

 ارتباطات

 به شخص یا محل دیگر. ،ازیک شخص یا محل ،وسائل انتقال اطالعات ازهرنوع -الف 

 هاحرکت و نقل مکان عده ها و آمادهجاده ها و وسایل حمل و نقل )ترابری( به منظور  -ب 

. و به طورکلی ارتباطات جمع ارتباط است و گر چه از نظر لغت و عملیات به خصوص در منطقه

. یعنی وسائل ارتباطی که شودمیدستور زبان، مصدر است ولی مفهومی وسیع از آن افاده 

پست، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، راهها و وسایل حمل و نقل را نیز در بر  -افزون بر مخابرات 

 .شودمیوم مخابرات تداعی می گیرد. از ارتباطات، سهوا، مفه
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اه تله دستگاه تایپ مخابراتی تلگرافی )دستگ ،تلگراف ،ارتباط از طریق تلفن :ارتباط باسیم

تایپ( یا هرگونه وسایل مخابراتی دیگر که بین تجهیزات ارسال کننده و گیرنده آن مدارسیمی 

 .رودمیبه کار 

رده مخابرات، فشفشه، عالئم دست یک روش ارتباط با استفاده از پرچم، پ :ارتباط بصری

 وبازو و حرکت بالهای بعضی از هواپیماها.

عبارت است از ارسال عالئم الکتریکی در فضا بدون آن که سیم به کار برده  :ارتباط بیسیم

 شود.

 ارتباط دور ارتباط تلگرافی:

هر صورت  بهمخابره، انتشار یا دریافت عالئم، سیگنالها، نوشته، تصاویر، صداویا اطالعات 

 که ممکن باشد: مدارات باسیم، بیسیم، بصری، سیستمهای الکترومغناطیسی.

: ارتباط اندتعریف و شرح داده شده مهای نظامی، هر کدادر فرهنگ واژهکه عناوین دیگر 

کنندهی ناوبری، ارتباط مستقیم، جانبی، ارتباط رمز، ارتباط غیرمستقیم، ارتباط گمراه

 ، ارتباط الکترونیکی، ارتباط فضایی، وسایل ارتباطی.ن، ارتباط هوا به زمینارتباطات هات الی

ارسال و دریافت هرگونه پیامی به وسیله یکی از وسایل ارتباطی را ارتباط  ارتباط و مخابرات:

 ومخابرات گویند.

ط آنها که توس گرددمیبه کلیه روشهای الکترونیکی و الکتریکی اطالق  -الف  مخابرات:

اطالعات را به نقاط دور و نزدیک به طور رفت و برگشت با وسایل مختلف مخابراتی  توانمی

 رسته ای در ارتش. -ب  منتقل نمود.

ژی نظامی است که فراگیرنده کاربرد انر یک عملیات ،جنگ الکترونیکی جنگ الکترونیکی:

ه برداری، کاهش یا ممانعت از به کار بردن امواج الکترومغناطیسی به منظور تعیین، بهر 

الکترومغناطیسی به وسیله دشمن بوده و همچنین اقداماتی را در بر میگیرد که به کمک آنها، 

ی . جنگ الکترونیکگرددمیاستفاده از امواج الکترونیکی به وسیله نیروهای خودی تأمین 

 :باشدمیشامل سه بخش 

 الکترونیکیاقدامات پشتیبانی  -الف 

 اقدامات ضد الکترونیکی -ب 
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 اقدامات ضد ضد الکترونیکی -پ 

عناوین دیگر بدون شرح مندرج: آنتن و سایر تعاریف مربوط به موضوع به آنتن، ارتفاع موج، 

خابرات، یت ماطالعات ارتباطی، اطالعات الکترونیکی، امربر، امنیت رمز، امنیت فیزیکی، امن

 تداخل، تداخل الکترومغناطیسی.امنیت مخابره، تامین الکترونیکی، تخصیص فرکانس، 

افسر مخابرات جزو ستاد تخصصی لشکر به شمار رفته و در امور مخابراتی  افسر مخابرات:

 . همچنین مسؤولیت نظارت فنی ستادی بر کلیه فعالیتهای ارتباط وباشدمیمشاور فرمانده 

 و وظائف پرسنل مخابراتی و تجهیزات یگان را به عهده دارد. نترل عملیاتمخابرات ک

 افسری که تسهیالت ارتباطی بین دو و یا چند یگان را فراهم می کند. افسر ارتباط:

ست که مسؤولیت طرح ریزی، اداره و آماده و هماهنگ ا افسری افسر جنگ الکترونیکی:

 جنگ الکترونیکی را در ستاد عملیاتی بر عهده دارد. نمودن کلیه امور عملیاتی

: اقدامات پشتیبانی جنگ الکترونیکی، الکترومغناطیس، امواج شده سایر اسامی تعریف

الکترومغناطیس، امواج رادیویی، امواج زمینی، امواج فضایی، امواج مدوله، امواج مستقیم، 

 انتشار امواج.انتشار آنتن، 

اقدامات الزم به منظور جلوگیری یا کاهش استفاده مؤثر دشمن از  :اقدامات ضد الکترونیکی

وسایلی که از امواج الکترومغناطیسی استفاده می نمایند. این اقدامات شامل پخش پارازیت و 

 فریب(. الکترونیکی دشمن،های پخش پارازیت، اختالل در سیستم) باشدمیفریب الکترونیکی 

اقداماتی هستند که به منظور حصول اطمینان از استفاده مؤثر  اقدامات ضد ضدالکترونیکی:

 .گرددمیامواج الکترومغناطیسی خودی علیرغم جنگ الکترونیکی دشمن اجرا 

غیر مطلوب در دستگاه گیرنده یا مختل کردن ارتباط به وسیله امواج های سیگنال پارازیت:

دشمن به منظور کم کردن اثر مزاحم و یا شامل انواع مختلف تداخل است که به وسیله 

 . رک: تداخل وانواع آن.شودمیپخش امواج به کار برده های دستگاه

اسامی سایر تعاریف درج شده: پارازیت الکترونیکی، پارازیت رسان، پارازیت رسانی 

ارتباطی، پارازیت رسانی سد، پارازیت رسانی عامل، پارازیت رسانی غیر ارتباطی، پارازیت 

 ،غیرعاملای ای عامل، پدافند ماهوارهماهواره ند فرکانس، پرده مخابرات، پدافندای، بانقطه
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ضریب ارتباطی، ضریب تاکتیکی، ضریب تقلیدی، ضریب جعلی، ضریب جعل الکترونیکی، 

 ضریب راداری، ضریب رادیویی.

به منظور تشخیص و خنثی نمودن یا  ایشدهکلیه اقدامات طرح ریزی  ای:ماهواره پدافند

 اعم از سرنشین دار و یا بدون سرنشین.، می چرخند ی دور محور زمینهایآنهدام ماهواره

رمز دریک فرم مناسب برای ارسال با یکی از وسایل  یا هرنوع مطلبی که به کشف -الف  پیام:

خبری که از شخصی به شخص دیگر و بایگانی به یگان دیگر با یکی از  -مخابراتی تهیه گردد. ب 

 وسایل ارتباط جمعی ارسال گردد.

سایر تعاریف، بدون شرح مندرج: پیام آنی، پیام اضطراری، پیام با آدرس رمزی، پیام رسان، 

 سایر تعاریف با پیشوند کلمه پیام. پیام رمز، و

 و نگهداری تسهیالت و دستورات رزمی هستند که تأسیسات، عملیات دستورات مخابراتی:

سیستمهای الکترونیک مخابرات را در پشتیبانی از عملیات تاکتیکی و استراتژیکی تنظیم و 

روشهای جاری عملیاتی، دستورات کنترل می نمایند و شامل: دستورات عملیاتی مخابراتی، 

 .باشدمیها يکرو کها و ککالهای ثابت مخابرات، نمودارها، نقشه

دستوراتی است از نوع دستور رزمی که برای : (دستورات کار مخابرات) دستور کار مخابرات

و دارای مواد مختلف است که هر  گرددمیکنترل و هماهنگ کردن فعالیتهای ارتباطی صادر 

. مواد دستورات کار از نظر شودمیماده در یک برگ یا چند برگ و به صورت جداگانه نوشته 

و نسبت به دستورات ثابت مخابراتی دارای طبقه بندی باالتر  شودمیتأمین زود به زود تعویض 

جداول نشانی، کدهای عملیاتی  :از اندعبارت. مهمترین مواد دستورات کار مخابرات باشدمی

قراردادی، کد آدرس، کد شهرها، کد درجات نظامی، کلید رمز، کد راهنمای تلفن، فرکانسها 

 های رادیویی و غیره.ومعرف

بدون شرح مندرج: تله تایپ، تلفن، تلگراف، رادیو تله تایپ، رادیو تلگرافی و سایر تعاریف، 

ه رمز، شبکه باسیم، طول موج، فرکانس و مشتقات مشتقات رادیو، شبکه رادیویی، شبکسایر 

آن، مدوالسیون و مشتقات آن، موج و مشتقات آن، دیاگرام شبکه و مشتقات آن، متصدی رمز، 

 متن رمز، متن کشف، مدار و مشتقات آن، تاکی واکی.
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عالئم قراردادی است مرکب از تعدادی خط و نقطه که به وسیله کلید مرس از طریق  رس:ُم 

یی آن ساموئل مرس آمریکا . این کلمه مأخوذ از نام مخترعشودمیارسال و یا دریافت  بیسیم

است که نخستین دستگاه تلگراف را ساخت و الفبای مخصوصی را که هنوز هم بنام او نامیده 

 برای مخابره ترتیب داد. شودمی

 

 :01شرح و نکات مسئله 

مخابرات در جنگهای امروز بر کسی  نقش ارتباط و»: 211ص  9166دفاع زمینی در ایران 

 پوشیده نیست و پیشرفته ترین تکنیکها و علوم بشری هم همیشه در اختیار این سیستم است.

که هدایت کننده نیروها و اصلی ترین نقش را به عهده دارد، بدون وجود  سیستم فرماندهی

 جنگهای کنونی و آینده، یکی از بیشترین. بنابراین در شودمیسیستم مخابرات مطلوب فلج 

تالشهای هر نیرویی آن است که سیستم ارتباطی طرف مقابل را از کار بیندازد و یا مختل نماید. 

رین شکل گرفت و هم اکنون از پیشرفته ت« تدریج به نام )جنگهای الکترونیکیه همین تالش ب

. شودیمهم این نوع وسایل پیشرفته تر  وسایل برای اجرای آن استفاده می نمایند و روز به روز

، وسیله ای دیگر در خنثی سازی و شودمیلذا هر وسیله ای که برای این منظور وارد صحنه 

تدریج نام اقدامات ضد ه . همین فعالیتها هم بشودمیضد عملکرد آن وسیله ساخته 

حله متوقف نماند و این مرالکترونیکی را به خود اختصاص داد. هرچند این اقدامات باز در 

ضد ضد الکترونیکی، هم شکل گرفت که این روند همچنان ادامه دارد. ما بیش از این  اقدامات

 «قصد ورود به بحث تعاریف و شکل گیری این اقدامات را نداریم.

ر به نظساله آن چه که مشاهده شد و تجربه کردیم، درباره ارتباط و مخابرات  6ما در جنگ 

 اگر مشکلی داشتیم که سبب برهم زدن عملیاتآید چندان مشمی
ً
ا م کلی نداشتیم. مسلما

هم درج می گردید. البته این به معنای آن نیست که در  هاکتابشد و در شده بود، زیان زد می

 جخلی 2669و  9116ن شکل که در جنگ شرایط مطلوب و بدون عیب و نقص بودیم، اما به آ

باره توان دشمن، در سطح ما پیش آمد، مشکل نداشتیم. زیرا در این  فارس علیه ارتش عراق

ساله مواردی مانند  6توان گفت، نسبت به ما برتری داشت. ما در جنگ بود و در این مورد نمی

، لقدساپارازیت، استراق سمع از طرفین جنگ را شاهد بودیم. مثاًل: در میان عملیات طریق
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دشمن شدیم و بدین سبب اقدامات بعدی  ما از طریق پست شنود خودی، متوجه قصد پاتک

 برای دفع پاتک دشمن انجام دادیم.

مربوط به موضوع مخابرات و الکترونیک بسیار وسیع و کاماًل هم تخصصی های دامنه بحث

و اشاره به است، پرداختن به آن، از ظرفیت این کتاب خارج است. فقط به صورت یادآوری 

 اهمیت آن پرداخته شد.

 

 :01و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

روهای همطراز آن، نیروی زمینی خودی و نی: 211ـ  212ص 9166دفاع زمینی در ایران 

ی جنگهای الکترونیک با های احتمالی آینده، باید آنقدر وسایل ارتباطی و مقابلهبرای جنگ

د که دشمن با پیشرفته ترین وسایلی که خود در اختیار دارد و با در اختیار نپیشرفته داشته باش

ری دنبال راهکار دیگوی می گذارند، قادر به برهم زدن سیستم ارتباطی وی نشود و یا باید به 

خلیج فارس  9116در جنگ  باشد که در شرایط جنگ، مانند شرایطی که برای ارتش عراق

پیش آمد، برای او پیش نیاید. این راهکار چه باید باشد؟ پرسشی است که باید کارشناسان و 

 ها را ارائه دهند.، در مورد آن مطالعه و راهکار و نیروهای همطراز پژوهشگران نیروی زمینی

از آن چنان تکنیکی برخوردار باشد  تواندمین« آیندهنیروی زمینی »آنچه که مسلم است 

که با تمام سیستمهای ضد الکترونیکی پیشرفته جهان که باید احتمال وجود آن را در نزد 

ردار باشد ودشمن برآورد نماید، مقابله نماید، اما در هر حال باید از چنان تاکتیک و تکنیکی برخ

که قادر به مقابله با بخش عظیمی از این اقدامات باشد و در مورد پیشرفته ترین آن هم راهکار 

 داشته باشد و در زمان صلح تمرینات الزم را هم در بدترین حالتهای ممکنه انجام دهد.

 ندف، باید برای حالتی که امکان ارتباط، اطالع رسانی، اعالم خطر، پداآیندهنیروی زمینی 

، راهکار و تمرین داشته باشد. گرددمیهوایی و... از طریق امواج قطع و یا ناممکن و یا خطرساز 

قدیم باید مجددا مورد شناسایی و بازنگری و تمرین قرار گیرند های در این حالتها، همان شیوه

و با تلفیق ابتکاراتی، سرعت آن را افزایش داد. استفاده از عواملی نظیر: باسیم، امربر، 

در هر حال اگر نیرویی همین اقدامات  بصری، نور، آتش، دود و غیره -سمعی  ، وسایلبانیدیده

حاضر به تمرین در چنین شرایطی نباشد، در روز جنگ بالیی را هم ناچیز و مسخره بپندارد و 

 ، بر سرش خواهد آمد.در جنگ خلیج فارس بدتر از ارتش عراق
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اختیارات البته یک اقدام مهم در این زمینه که به عنوان مکمل اقدامات مخابراتی است 

قطع ارتباطات مخابراتی جهت اخذ  ،در رده های مختلف فرماندهی در مواضع واگذاری

ه ل تهیآنها از قب یلعمل ها و نحوه اجراتصمیم و انجام اقدامات آن تصمیمات است که دستور ا

ان از صحت آنها حاصل شود. در این و اطمین ین شده باشد،تا اعتماد بنفس مطمئنو بارها تمر

 وشانی عبارت فرماندهی و مخابرات به روشنی دیده می شود. پهم بستگی و هم  حالت،

 

 

 

 : استتار و اختفاء و پوشش27مسئله 
 

 های نظامی:فرهنگ واژه تعاریف:

همرنگ کردن خودرو وسایل با محیط را، به طوری که باعث جلب توجه دشمن نشود،  استتار:

ن یا غلط به کار بردن آن ممک استتارگویند. استتار یکی از الزامات اصلی جنگ است که درست

 است به پیروزی و شکست یک نیرو ویا زندگی و مرگ یک سرباز منجر شود.

در برابر دید دشمن و شاید طبیعی یا مصنوعی  یا مخفی شدن اختفا یعنی حفاظت :اختفا

 باشد. اختفا طبیعی 
ً
ا ایجاد درختههای به وسیله اشیا مجاور مانند بوته ها، علفها، کنده معموال

از اشیایی مانند توراستتار، پارچه وغیره فراهم نمود. اختفا  توانمی. اختفای مصنوعی را شودمی

. اختفا و پوشش اغلب مترادف با یکدیگر به کار می نمایدمیفقط سرباز را از دید دشمن حفظ 

 روند.

ند. در فظ می کطبیعی یا مصنوعی است که سرباز را در برابر آتش دشمن ح حائلی :پوشش

دفاعی بود. کلمه پوشش در  ریزهایخاکساله، یکی از مصادیق این تعریف پوشش،  6جنگ 

نظامی بیان شده  هایواژهتعریف دیگر آن در فرهنگ  9شوند که معانی دیگر هم به کار برده می

 است که خارج از موضوع مورد نظر این مسئله است.
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 :07شرح و نکات مسئله 

 :212ص  9166در ایران  دفاع زمینی

با پیشرفتی که در ماهواره ها، دوربینها، هواپیماهای بدون خلبان، و عکس  :استتار و اختفاء

هم به مراتب پیشرفته تر خواهد بود،  9166برداری هوایی در روز و شب به وجود آمده و تا سال 

من ت کار را برای دشالزم است برای مقابله با کسب اطالعات تصویری دشمن تا آنجا ممکن اس

 سخت تر و آسیب پذیری خودی را کمتر کرد.

عوامل استتار و اختفاء هر کدام به تنهایی و یا با هم، هنوز هم در فعالیتهای نظامی کاربرد 

عکس  و بانیدیدهدارد و اهمیت خود را از دست نداده است، بلکه باید با پیشرفت سیستمهای 

 و با اطالع بیشتر از تکنیکهای دشمن انجام گیرد. برداری، این کار نیز پیشرفته تر

الزم به ذکر است از همان شیوه ابتدایی و سنتی برای استتار و اختفاء نیز نباید غافل بود و 

د را جدیهای ، بلکه شیوهزیرا در هر حال نفر رزمنده باید در آن بهره ببرند آن را کنار گذاشت

باید بدانیم که دشمن اگر برای تمام موضوعات کوچک و هم در تکمیل آن به کار گرفت و باز 

د، استفاده کن« نوع موج سومی»بزرگ خودی بخواهد از آخرین وسایل پیشرفته و یا به قولی 

اوال برای وی امکان پذیر نخواهد بود و ثانیا" خیلی هم پرهزینه و طاقت فرسا خواهد بود. در هر 

 هم استفاده کند.« نوع موج دومی»ی و به قولی صورت ناچار است از وسایل و سالحهای جار

. ودشمی داده آموزش« استتار و اختفاءهای بنابراین در حال حاضر آنچه که به عنوان شیوه

 هم مورد توجه و اقدام قرار گیرد.« آیندهنیروی زمینی »باید در 

ی هستند هواپیما و یا تانکهایوسایل پیشرفته و هوشمندی که امروزه وجود دارد، بعضا" قادر 

 اب و یا حتی ، آنکه موتورش گرم است و یا خاموش است، تشخیص دهند.هستند که روی زمین

دهد. در زمان جنگ در فواصلی تشخیص درجه حرارت بدن انسان حضور فیزیکی او را 

بنابراین  انجام میداد.رادارهای رازیت دشمن در خطوط پدافندی او این کار را در اواخر جنگ 

برای فریب چنین دشمنی باید آخرین تکنیکهای او را دقیقا بشناسیم و با اقدامات مناسب، 

دستگاهها و تکنیکهای او را به اشتباه بیاندازیم تا اطالعات غلط نصیب دشمن شود و این هم 

 در صورت توجه به نکات ذکر شده امکان پذیر خواهد بود.

، توجهی نشد و س به موضوع استتار، تورهای استتار و آرایش زمیندر سالهای دفاع مقد

های زیادی دیدیم، برای محاسبه آن باید به عکسهای هوایی توسط شاید از این جهت آسیب
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 ،. این موضوعباشدمیدشمن و خلبانها و دیده بانهای دشمن مراجعه کرد که امکان پذیر ن

 ولی نباید کم اهمیت و پیش پا افتاده پنداشته شود. ظاهرا ساده به نظر می رسد،

 

 :07و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

و وسایل برای اجرای مطلوب در استتار و اختفاء و پوشش باید به کار برده  ترکیبی از آموزش

شود. آنچه که بیشترین عامل تأثیرگذار مثبت و یا منفی در این موضوع است، آموزش است. 

 برای تمام رده ها از سرباز تا ارتشبد.آموزش، آموزش، آموزش الزم و کافی 

 .باشدمیغیرعامل نیز  ادیق مهم پدافنداجرای مطلوب موضوع این مسئله، یکی از مص

 

 

 

 : وسایل، تجهیزات، مواضع، تاسیسات و اقدامات کاذب02مسئله 
 

 تعاریف:

درباره موضوع یادشده نظامی و دیگر منابع در دسترس، تعریفی خاص  هایواژهدر فرهنگ 

تعریف آن از همان عنوان موضوع، آشکار است. در شرح مسئله،  آیدمیمشاهده نشد. به نظر 

 مفهوم موضوع بیشتر معلوم خواهد شد.

 

 :02شرح و نکات مسئله 

 :26ص 9966، انتشارات پارت، چاپ «جنگ جهانی دوم»کتاب 

یروی نهای کاذب، ها و هواپیماهای قالبی و صحنهتوانیم با ساختن تانکاستالین: ما می»

مک با ک ها و هواپیماهای قالبی را منظم نموده وهوایی دشمن را گمراه کنیم. سپس این تانک

یند مانتراکتور به حرکت درآوریم. هواپیماهای اکتشافی این جنبش ها را به دشمن گزارش می

سازی در جریان است انجام خواهد مالت از همان جا که آمادهحکنند که ها فکر میو آلمانی

 در جایی که حمالت واقعی از آنجا صورت می
ً
گیرد، سکوت مطلق برقرار گردد. گرفت. ضمنا

هزار  6تا  2اصلی، حمل و نقل باید در شب انجام گیرد. ما در چند جا بین  در تمام عملیات
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کنیم. به عالوه های جنگی برپا میهزار هواپیمای قالبی و تعدادی فرودگاه 2تانک قالبی و تا 

ه به کای در نظر نیست کنیم. در مناطقی که هیچ حملهدشمن را با استفاده از رادیو گمراه می

ه وسیله ها بهای رادیویی مدام به یکدیگر پیام مخابره کنند. این ایستگاهوقوع بپیوندد، ایستگاه

دشمن کشف شده و این توهم را برای او به وجود خواهند آورد که نیروی عظیمی در آنجا در 

 خالی است،  حال بسیج
ً
شدن است. هواپیماهای دشمن این نقاط را شب و روز اگر چه مطلقا

 «کنند.بمباران می

 :219، ص9166دفاع زمینی در ایران 

بعضی واحدهای عراقی ابتکارات جالبی به خرج داده بودند، علی رغم امکانات محدود، »

 ضدتانک هایلوگیری از موشکهای فلزی جهت جهای فلزی و توریمثال استفاده از چارچوب

 ها از این جمله بود.در محل استقرار تانک

هایی از الستیک خودرویی به منظور مشخص کردن برد در صحرا قرار داده شده بود، ردیف

هایی برای آتش افروختن در شب پیش بینی شده بود محل ،ور تغییر هویت مادون قرمزبه منظ

 هایکه در ضمن دید منطقه را هم با دود حاصله محدودتر از آنچه که بر اثر آتش گرفتن چاه

 نفت به وجود آمده بود بنماید.

خص نبود که های کاذب به تعداد فراوان در نقاط مختلف آماده شده بود و هنوز هم مشهدف

 «های کاذب داشته اند.روی این هدف ،تلف شده مأموریتچه مقداری از هواپیماهای ائتالفی 

بانی یگان توپخانه را بر عهده داشت، تعریف می کرد یکی از همکاران که در آغاز جنگ، دیده

که خالی از نفرات خودی بود، چند الستیک کهنه  جاییکه ما چندبار در پشت مواضع خود، 

نمود، تصور می کرد در آن خودرو را می سوزاندیم و دود حاصل از آن را که دشمن مشاهده می

نقطه، انبار مهمات، پارک موتوری و یا چیز دیگر آتش گرفته و برای وارد شدن خسارت بیشتر، 

به ود را های توپخانه خبر آن نقطه فرود می آورد. به این ترتیب گلولهتعداد زیادی گلوله توپخانه 

 داد.هدر می

داد و ما نیز فریب می خوردیم و شبیه این کار خودی را نیز شاید دشمن هم انجام می

دادیم. در هر حال چون اطالعات دقیق از این امور نداریم، توپخانه خود را هدر می هایگلوله

 هم ممکن استقابل اثبات و اندازه
ً
 گیری نیست، اما از طرفی هم این امور و مشابه آن را که بعضا
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از گذشته سابقه نداشته باشد و در صحنه جنگ و امور میدانی، به شکل مبتکرانه و خالقانه توسط 

 جدی توجه داشت. طوربهتوان نادیده گرفت و باید به آن دی یا دشمن به اجرا درآید نمیخو

ساله اصال ساز و کاری برای تجهیزات و موانع فریبنده تعریف نکرده  6ما در زمان جنگ 

ریبنده رسید که موانع با تجهیزات فلشکر به باالتر به این فکر میفرمانده رده بودیم و اصاًل اگر 

وجود نداشت که سفارشات ماکت سازی خود را به آنجا دهد و به موقع دریافت  جایید کند، ایجا

در مجموعه لشکری و ای هر چند که چنین قابلیت بالقوه و به محل مورد نظر منتقل نماید.

قدر درگیر کارهای کشوری وجود داشت، اما در آن روزگار جنگ، کار و انرژی فرماندهان آن

ه ای و فرصتی برای پرداختن بای، انرژیه و حتی لحظات آنی بود که دیگر اندیشهتر و روزانمهم

سال جنگ همچنان از خود باقی  6. به همین دلیل، این نقص را در ماندنمیاین موضوع باقی 

 گذاردیم.

ما در جنگ تحمیلی، از این نوع اقدامات تاثیرگذار به شکل کالسیک و تعریف شده در 

ها و دستورات و تعیین مسئولیت در اجرا غافل بودیم و ها، طرحآموزشها، ساختارها، سازمان

 ای ندادیم.ساله خود در این باره نمره 6در کارنامه عملیاتی جنگ 

به نداجا و نهاجا در دفاع مقدس و نیز تاریخ شفاهی  ی مربوطهاکتابناگفته نماند که در 

دفاع مقدس مطالبی درباره هدف ها و مواضع کاذب نوشته شده است. اما باید  مهندسی رزمی

 تمام این امور به اندازه الزم و کافی نبوده است. گفت که،

 

 :02و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

درباره مواضع و تجهزات فریبنده در ستادهای لشکر و باالتر تا ـ ساختاری برای طراحی  9

 دهی گردد.رده ستاد کل تعریف و سازمان

فریبنده در رده نیروهای زمینی،  و اهداف  ای برای ساخت وسایل و تجهیزاتـ مجموعه 2

فعال باشد. مسئولیت هوایی، دریایی، پدافندی و همطراز، تعریف و در زمان صلح و جنگ 

ها به این مجموعه توانمیماکت سازی آموزشی و بریده سالح ها، خودروها، تجهیزات را هم 

 سپرد و انتظار داشت.

دیگر فرصت پرداختن و ساختن به این موضوع نخواهیم یادمان باشد که در زمان جنگ، ـ  9

به یاد این امور نمی اندازد. ما در تر، دیگر ما را تر و حیاتیداشت. آن روز جنگ، کارهای فوری
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ها، باید چنین اقدامی را هم در صحنه های صحرائی یگانی و در رزمایشزمان صلح در آموزش

میدانی انجام و آن را در معیارهای بازرسی آموزشی نیز درج و محاسبه نمائیم. یعنی هم  آموزش

 گذاری.نظارت و ارزشآموزش و تمرین و هم 

 

 

 

 روانی : عملیات23مسئله 
 

 :های نظامیفرهنگ واژه تعاریف:

طرف، در کشوورهای بیهای روانی را گویند که های روانی و فعالیتجنگ روانی: عملیات

ها، هیجانات و یا رفتارهای مساعد تا موجب ایجاد عکس العمل شودمیدوست و دشمن اجرا 

 مورد نظر گردد.های در راه هدف

نی، سیاسی، رواهای پذیریلیاتی که با استفاده از آسیپعم روانی استراتژیکی: عملیات

 رود و نظامی، اقتصادی علیه قسمت اعظم جمعیت یک کشور به کار می
ً
برای کاهش  معموال

 ها و کنترل داخلی کشور هدف و وارد ساختن خدشه به وجهه حکومت و رهبریکارایی سازمان

شود و از نظر روحی موجب تضعیف انجام می آن و از بین بردن میل جنگجویی نیروهای نظامی

 گردد.بستگی کشور هدف میقدرت و هم

هش و شبه نظامی دشمن برای کا عملیاتی که علیه نیروهای نظامی روانی تاکتیکی: عملیات

کارایی رزمی آنها و همچنین برای جلوگیری از فعالیت غیرنظامیان در عملیات تاکتیکی و 

ی لیات روانگردد. عمکاهش تلفات غیر رزمی و تسریع در پشتیبانی نیروهای خودی اجرا می

کوتاه مدت  هایتاکتیکی است که برای رسیدن به هدف هایطرحتاکتیکی نوعی پشتیبانی از 

 گردد.تهیه می

عملیاتی است که هدفش مردم باشد. در مناطق خودی، یا : روانی تحکیمی عملیات

هایی که توسط نیروهای خودی اشغال شده برای تسهیل عملیات یا باال بردن سطح سرزمین

 .گرددمیهمکاری مردم غیر نظامی هدایت 
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ا و هپذیریاطالعاتی است راجع به امکانات، آسیب روانی استراتژیکی:های اطالعات جنگ

های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و کشورهای خارجی و رفتار و استعداد گروههای کار راه

ریزی و های باالی نظامی که مسئول طرحنظامی این کشورها برای استفاده فرماندهان رده

 روانی استراتژیکی هستند.های اجرای جنگ

هدف نظامی، سیاسی، اقتصادی یا هدف دیگری است که با کاربرد  هدف جنگ روانی:

 گردد.جنگ روانی، نیل به آن تسهیل و تحصیل می

برداری از سایر اقدامات به هنگام و بهره از تبلیغاتریزی شده تفاده طرحاس جنگ روانی:

اعالن موارد اضطراری است، به منظور نفوذ در عقاید، احساسات، رفتار و تمایالت  یاجنگ، 

 ها و مقاصد ملی ما پشتیبانی کنند.نیروهای دشمن، بی طرف و دوست به هر طریقی که از هدف

نوعی جنگ روانی است که برای انجام مقاصد وسیع و طوالنی  جنگ روانی استراتژیکی:

 کند و عملی شده و با طرح ریزی استراتژیکی کلی یک کشور تطبیق می
ً
ل نیروها در مقاب معموال

 .شودمیهای مناطق بزرگ عمل و فعالیت

 یکی از انواع جنگ روانی است که در مقابل نظامیان و غیر نظامیان که جنگ روانی تاکتیکی:

قرار دارند، انجام شده و در پشتیبانی مستقیم عملیات رزمی  داخل منطقه رزمی صحنه عملیات

 .رودمیبه کار 

ریزی شده از جنگ روانی توسط یک سازمان نظامی به استفاده طرح جنگ روانی نظامی:

 نظامی. مأموریتمنظور کمک در اجرای 

جنگ روانی استراتژیکی است که به عنوان عنصری پیوسته  جنگ روانی نظامی استراتژیکی:

 .رودمیو هماهنگ شده در استراتژی نظامی به کار 

ک ی استراتژی نظامی عبارت است از علم و هنر به کارگیری نیروهای نظامی استراتژی نظامی:

فاده از نیروی نظامی یا های سیاسی از طریق استملت به منظور تامین هدف ها و خط مشی

استراتژی نظامی، بخشی از استراتژی ملی است و برای آنکه موثر باشد، کار بردن آنها، تهدید به به

 باید در قالب استراتژی ملی شکل گیرد.

های سیاسی، اقتصادی و روانی یک رتهنر و علم توسعه و استفاده از قد استراتژی ملی:

 های ملی.در زمان صلح و جنگ به منظور تأمین هدفملت، همراه با نیروهای مسلح 
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 :06شرح و نکات مسئله 

ی روان شرح مطالب این مسئله، بیشتر متوجه تعاریف عملیاتاین کتاب، در  توضیح:

 باشد.تاکتیکی، جنگ روانی تاکتیکی، جنگ روانی نظامی می

 

 :211: ص 9166کتاب دفاع زمینی در ایران 

والتر بومر فرمانده تفنگداران دریایی در خلیچ فارس همواره از چشم انداز مملو از سرلشکر 

جا ابهج اجساد تفنگداران دریایی که در میادین مین کویت در حالی که توسط نفرات توپخانه عراق

 ای بیندیشد.لرزید و در صدد بود تا چارهشوند، بر خود میمی

از  دهابکری ارائه داد. پاسخ معما استففکر  آمریکا ویژه نیروی هوایی گردان هشتم عملیات

ای به اندازه فولکس واگن بود. بمبی با این وزن، جثه blu-82تنی(  2/6هزار پوند ) 92های بمب

 های ویتنام استفاده شده بود.دارد، از این بمب قباًل برای انهدام فرودگاه

ان در میها ضمن ایجاد وحشت روانی عقیده داشت که این بمب اکنون گردان هشتم عملیات

 به وجود خواهد آورد. ، شیاری مناسب برای عبور تفنگداران عراقی در میدان میننظامیان عراق

 افراد نیروی زمینی 
ً
دهند تیراند ازی کنند، ولی در به جای حرف زدن، ترجیح می معموال

روانی تجربه خوبی از صحبت با سربازان پانامایی در بیرون  به پاناما افسر عملیات آمریکا تهاجم

 21آمدن از سنگرها به دست آوردند و به همین لحاظ، گروه چهارم عملیات روانی با پخش حدود 

میلیون اعالمیه و برقراری یک ایستگاه رادیویی در منطقه به رقابت با رادیو بی بی سی و سایر 

ن ایستگاه آنچه ایگذارند. « صوت الخلیج»رادیوهای بیگانه پرداختند، نام این ایستگاه رادیویی را 

و اینکه چقدر خوب از آنها پذیرایی  رادیویی عالوه بر پخش قرآن کریم و مصاحبه با اسرای عراقی

های عراقی قرار است کرد در هر روز کدام یک از یگانداد، این بود که اعالم می، انجام میشودمی

ن الخلیج تنظیم کردند! نتیجه ایبمباران شوند و لذا کلیه سربازان عراقی رادیو خود را روی صوت

ت روانی این بود که قریب به اتفاق پناهندگان ل.دانبار فرمانده عملیاعملیات به قول سرهنگ 

 اعالم کردند. عراقی، اقدام خود را مبنی بر تاثیر این تبلیغات

پیام رساتری خواهد  blu-82از سوی دیگر افراد گردان هشتم معتقد بودند که بمبهای 

 مأموریترا بار دیگر برای  996فرستاد، در سپیده دم روز هفتم، سرگرد داونپورت هواپیمای سی _ 

 بود. blu-82ن بار هم حامل یک بمب ایردهجنگی به پرواز درآو



 261/  یروان اتی: عمل19مسئله 

 

هایی در سرتاسر منطقه حضور نیروهای عراقی پخش شده اعالمیه روز قبل از این عملیات

ته داریم بزرگ ترین بمب غیر هس فردا، چنانچه تسلیم نشوید، بنا» بود که در آن چنین آمده بود:

روز بعد، عراقیهایی که جرأت ماندن داشتند، با سرعت مهیبی از « ای جهان را بر سرتان بریزیم!

 خواب برخاستند.

معروف شده به معنی حرکت چهار نعل اسب هم  daisy cutterکه به  blu-82 انفجار بمب

غربی کویت انفجار مهیبی روی  همان شب در جنوب وبی شباهت به انفجار بمب اتمی نیست 

طنین  داد و قارچ عظیمی به هوا خواست و انعکاس حاصل از این انفجار در صحرای لم یزرع

شبکه ارتباط غراقی ها در سراسر طول مرز فعال شد. شدت انفجار به افکند و چند لحظه بعد، 

یام را به قرارگاه ن پایمنطقهدر  (basحدی بود که حتی یک واحد سری کماندویی انگلیسی )

 «قربان، رفقا کویت را بمباران هسته ای کردند.»کرد خود مخابره 

ی را با مضمون زیر هاییکبار دیگر اعالمیه 996-هواپیمایی سیز بعد متعاقب این بمباران، رو

ما فرو ر شرا بر سدیروز، بزرگترین بمب غیر اتمی دنیا »بر فراز منطقه بمباران شده فرا ریخت: 

ولی قربانیان روز گذشته چیزی برای گفتن نداشتند. « ریختیم، بمبهای بیشتری در راه است.

تنها یک فرمانده گردان عراقی و عناصر ستادی اش از مرز عبور کرده خود را تسلیم نمودند. در 

ر عراقی د افسر اطالعات عراقی در حالی که نقشه میدان مین ،میان عناصر ستاد این فرمانده

زمینی  می خورد و از همین نقشه ها در شروع عملیات مرزهای کویت را به دست داشت، به چشم

 بهره گیری شد و ظرف چند ساعت، عملیات مین روبی انجام گرفت.

ستاد محمد مسعود بهمنی،  2روانی به قلم سرتیپ  ، مقاله عملیات«گفتمان ارتشی دفاع مقدس»کتاب 

 :999تا  212ص

مهمی که سازمان تبلیغاتی کشور مد نظر داشت، یک نظام  در جنگ تحمیلی، مسئله»

 تبلیغاتی با تاکید ویژه برانگیختگی مخاطب ایرانی بود.

ل به شکروانی  فقدان نگرش همه جانبه در مدیریت جنگ، باعث شد که مدیریت عملیات

 نیروهای مسلح برخوردار نباشد. کارآمد و موثر از جایگاه مناسب در ساختار

ی ارائه دادند، هایروانی، طرح ها و برنامه در طول دفاع مقدس، نیروهای با انگیزه عملیات

بخشی این راهبردها، محورها، برنامه ها و تولیدات مختلف، به علت نداشتن اثر میزان  اما 
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تخصصی عملیات روانی و غیره، از کارایی های مناسب و آموزش تشکیالت منسجم و ساختار

 کمی برخوردار بود.

جا و پس از آن اداره نت عملیات و اطالعات نزاروانی در معاو مدیریت عملیات 9969در سال 

 عملیات روانی در معاونت عملیات اجا و باالخره در سایر نیروها نیز تشکیل گردید.

 ،مقرر شدارسال گردید و  96لشکر  خط مقدمهای دادی اعالمیه به یگان، تع9962در سال 

خودی در نزدیک مواضع های این اعالمیه ها که به زبان عربی نوشته شده بود، توسط گشتی

ر د شمن بعثی پخش نمایند. این نوع اعالمیه ها به عنوان یکی از ابزارهای عمده تبلیغاتد

بر روی  ایرانهای روانی تاکتیکی و راهبردی به شمار می روند، توسط هواپیماها و توپخانه عملیات

نگارنده این کتاب: کارنامه معلومی از این ) در طول جنگ ریخته شد. مواضع و مردم عراق

کلی تمام آن اقدامات بسیار کم و هیچ تناسبی با وسعت  طوربهاقدامات تاکنون ارائه نشده است و 

 سال جنگ نداشت.( 6کمی و کیفی 

ی بر روی مواضع ایرانی ها ریخته هایدر مقابل، توسط هواپیماهای عراقی نیز بارها اعالمیه

به تسلیم و عدم مقاومت در مقابل نیروهای عراقی می  نیروهای ایرانی را تشویقشد که در آنها 

به پیوست مقاله  نمونه از اعالمیه عراق 2ایران و های نمونه از اعالمیه 9توضیح: در این کتاب کرد. 

 ارائه شده است.

به دو بخش  توانمیروانی خودی در دوران دفاع مقدس را، از نظر سطح  عملیات

 تقسیم کرد:

ـ سطح راهبردی و ملی که دارای دو حوزه داخلی و خارجی بود. بیشتر به مواضع و 9 

جنگ،  ستاد تبلیغاتهای ، بیانیههخمینی )ره(، مواضع وزارت خارج ماماهای سخنرانی

و  تبلیغاتیهای نماز جمعه و جهت گیریهای ص(، خطبهاالنبیاء ) ارگاه خاتمقر های بیانیه

 .توان اشاره نمودمی صدا و سیما و مطبوعات()رسانه ها 

و  که در دو محیط خودی و دشمن با هدف تأثیرگذاری بر روی روحیه ـ سطح عملیات2

 «اراده دو طرف درگیر انجام می شد.

روانی در دفاع مقدس،  عملیات اهداف مقاله یاد شده، مطالب دیگری را نیز تحت عناوین:

ابزارهای عملیات روانی در دفاع مقدس، محورهای عملیات روانی خودی، محورهای عملیات 
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علیه ایران و راه کارهای ایران به منظور رویارویی با عملیات رسانه ای غرب ارائه داده  روانی عراق

 است که از درج مطالب آن به جهت اختصار خودداری گردید.

مناسب و تجهیزات کافی  با ساختار توانمیبا درس گرفتن از جنگ تحمیلی، »: 966ص

 را بهبود بخشید. تخصصی، این نقص و عیبهای و آموزش

های روانی، اقداماتی هستند که در جنگ: 211ص 9166کتاب دفاع زمینی در ایران 

 ها، کم و بیش به کار گرفته شده اند.جنگ ها، در طول تاریخ توسط ارتش تمام

 دارد، در های ها، با تمام پیچیدگی و ظرافت و دقت این نوع عملیات
ً
زیادی که طبیعتا

نظامی بزرگ  هایعملیاتصورتی که خوب طراحی و اجرا گردد، در بعضی مواقع اثر آن از 

هدف از جنگ، انهدام فیزیکی »بیشتر خواهد بود. کارشناسان این موضوع عقیده دارند که 

یم بر مغز ما بتواناگر »آنان می گویند: « دشمن نیست، بلکه تغییر رفتار او مطابق اراده ما گردد.

 «دشمن تأثیر بگذاریم، دیگر مجبور نخواهیم شد که بر بازو پش ضربه بزنیم.

جنگ روانی های که طرفین از شیوه گرددمی، معلوم با مطالعه تاریخ جنگ جهانی دوم

 در ساختارمفصلی هم برای این منظور های علیه همدیگر استفاده فراوان نمودند و سازمان

 ارتش خود موجود داشتند.

با برتری تکنیکی هم که  علیه ارتش عراق آمریکا خلیج فارس نیز، 9116در جنگ 

این نوع جنگ بسیار زیاد استفاده نمود و نتایج زیادی هم به نفع خود های داشت، از شیوه

 به دست آورد.

این جنگ های دفاع مقدس و در سطح نظامی، نیروهای خودی از شیوههای در سال

استفاده مناسب ننمودند و اگر هم در مواقعی استفاده شد، آن قدر ناچیز بود که قابل ارائه 

نیروی خودی، چنین فعالیتی، سازمانی اصاًل پیش بینی نشده بود، اگر  نیستند. در ساختار

اسمی در تعداد کمی از جدول سازمانی دیده می شد، آن هم به علت  به صورتهم عناصری 

عدم وجود زنجیره سازمانی پیوسته، به طور کلی غیر فعال و درگیر امور دیگر بودند. این در 

ورت ، در صحالی بود که به علت شرایط خشن و غیر عادالنه و بدون انگیزه حاکم بر ارتش عراق

با توجه به آنکه نیروهای )نیروهای خودی علیه نیروهای دشمن، وانی توسط ر های اجرای جنگ

مانوری می جنگیدند، انگیزه رزمی ضعیف تا صفر داشتند و های پائین دست ارتش در یگان
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شدید تا اعدام حضور داشته و می جنگیدند، در نتیجه شکنندگی های فقط از ترس مجازات

روانی پررنگ و بدون وقفه و در تمام مرز درگیر(  بود. با عملیاتمیل به جنگ در آنان بسیار زیاد 

اول جنگ( بسیار های در همان سالعراق )امکان موفقیت و از هم پاشیدگی نیروهای دفاعی 

 به طور کلی درباره عملیات روانی به معنای نظامی، کارنامه قابل قبولی نداریم.()محتمل بود. 

به شکل مناسب و قابل قبول( برای بکارگیری جنگ سازمانی )ء چنین در حال حاضر خال

 روانی در زمان جنگ، در نیروهای خودی کاماًل محسوس است.

الزم است برای جنگ احتمالی بعدی، زنجیره سازمانی پیوسته در تمام رده ها و با 

ا در زمان ود آید تکارشناسان عالی و تجهیزات و وسایل مربوطه از نوع سنتی تا پیشرفته به وج

 فراوانی به نفع خودی برده شود.های این نوع جنگ بهرههای جنگ از شیوه

جنگ روانی علیه نیروهای خودی های باید توجه داشت که دشمن در هر صورت از شیوه

تا حداکثر ممکن استفاده خواهد کرد. نیروهای خودی اگر برای خنثی سازی و مقابله با آن 

 اره نکرده باشند، ناخواسته آسیپ پذیری خود را باال برده اند.قباًل اندیشه و چ

مطالب مربوط به این بحث آن قدر زیاد است که پرداختن به آن، در این کتاب امکان 

درباره آن نوشت، در این کتاب برای وقوف به اهمیت آن، به این مختصر  هاکتابندارد و باید 

 «اکتفا شد.

 

 :06و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

 در داخل مطالب شرح مسئله اشاره شده است: هاحلراه

ا ی مستقل درباره عملیاتهای ـ ایجاد زنجیره سازمانی پیوسته از رده ارتش تا تیپ 9

 روانی تاکتیکی و یا نظامی.های جنگ

اعزام افراد شاغل در ـ تهیه و تشکیل دوره عرضی تخصصی مناسب مشاغل مختلف و  2

روانی به این دوره و تعیین شرایط احراز در این مشاغل، همراه با سایر  ساختارهای عملیات

 تحصیالت و دوره ها که نسبت به درجه خود باید داشته باشند.

ـ تولید ابزارهای نرم افزاری و رسانه ای الزم در زمان صلح و جنگ به منظور وصول به  9

روانی، برای خودی، کشورهای همسایه، کشورهای غیر  تعریف شده عملیاتهای دفه

 و جنگ احتمالی و جنگ واقعی. همجوار، کشورهای دشمن فرضی، در زمان صلح
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دهی در مجموعه کشوری و تعیین ، برای سازمانـ از طریق ستاد کل نیروهای مسلح 1

موثر و ترتیب استمرار اقدامات و هماهنگی های وظایف اجرایی هر کدام از دستگاه

دستگاهها در سمت و سوی اهداف تعریف شده، اقدامات الزم تا مرحله پیاده سازی و تداوم 

 اجرا و هم آهنگی و همسوئی به عمل آید.

 

 

 

 ها در عملیات : یگان احتیاط22مسئله 
 

 نظامی: هایواژهفرهنگ  تعاریف:

و درگیری، عقب نگه  قسمتی از نیروهای یک یگان است که در شروع عملیات :احتیاط

 تا در مواقع حساس از آن استفاده شود. احتیاط یکی از وسایل نفوذ فرماندهی شودمیداشته 

ا ی در عملیات است و به منظور تامین، قابلیت انعطاف، مقابله با حوادث پیش بینی نشده

 .شودمیو شرکت در رزم، در زمان و مکان قطعی نگهداری  استفاده از موقعیت

قسمتی از یک گردان و با یگان تاکتیکی بزرگتر است که از ابتدا تحت کنترل  تاکتیکی: احتیاط

 نگهداری شود. . تا به عنوان یک عنصر مانوری به منظور نفوذ در عملیاتباشدمیه فرماند

ـ یگانهایی هستند که در مواضع مناسب برای تقویت یا پاتک متحرک: احتیاط حتمالی ا الف 

 .شوندمینگهداری 

کامیون ها به منظور حرکت فوری به جبهه ب ـ آمادهای ذخیره ای که در خودروها یا 

 بارگیری شده اند.

، نظامی بیان شده است هایواژهکه در فرهنگ « احتیاط»سایر تعاریف مربوط به کلید واژه 

ذخیره ) احتیاط عملیاتی از: احتیاط استراتژیکی، احتیاط جلودار، احتیاط شناور، اندعبارت

 .احتیاط عمومی عملیاتی(،

، نشر نصرت الله معین وزیریستاد  1سرتیپ ، به قلم: کتاب اصول و قواعد اساسی در رزم

 :3131دوم اجا، تهران، سال ، اداره صیادشیرازیشهید سپهبد  پژوهشو  آموزش مرکز

 

 

 



 های هشت سال جنگ تحمیلی/ درس 261

 

آنها به هم  تک ور دچار توقف شده و یا سازمانهای : در خالل تک، ممکن است یگان16ص

 این 
ً
ک را تازه نفس تعویض نمود و ضربه ت یگانرا با  هایگانبخورد. در چنین شرایطی باید سریعا

عمیق هدایت نمود. فشار باید بدون وقفه روی دشمن حفظ گردد تا دشمن های به سوی هدف

 ایمجبور به تغییر موضع و تغییر گسترش گردیده و بدین ترتیب، امتیاز داشتن موضع آماده شده 

 فرصت و توان جدید قوا را نداشته باشد.پیش بینی شده از وی سلب گردد و در عین حال 

بور پس از ع در این روش یگان احتیاط: ر بردن احتیاطاز موفقیت با بکا : استفاده66ص

، و یا از پهلوهای نیروی خودی وارد باشندمیخودی که در تماس با دشمن های از خط یگان

 .شودمیعمل 

ی هایگان. از پشت شودمینیز نامیده  : قسمت پدافندی عقب، منطقه احتیاط969ص

 .شودمیمقدم پدافندی شروع شده و به حد عقب منطقه یگان پدافندکننده ختم 

آفندی به منظور بیرون راندن  برای انجام یک عملیاتممکن است  : یگان احتیاط996ص

 .نامندمی دشمن از منطقه نبرد بکار برده شود، این عمل آفندی را پاتک

 هنگام تقسیم نیروها بایستی اقدام به نگهداری احتیاطی قوی جهت نفوذ در عملیات

 ود. نم
ً
پدافندی را در انجام وظایفش که متوقف کردن و دفع  ، رده مقدمرده احتیاط معموال

 .از: سدرخنه، اجرای پاتک اندعبارت کردن دشمن است کمک می نمایند. وظایف رده احتیاط

مهندسی ورزیده، ارتباط مخابرات های متحرک و مناسب، یگانهای : وجود احتیاط16ص

مطمئن و قابل انعطاف، ورزیده بودن فرماندهان زیردست، عدم تمرکز فرماندهان و مراکز تصمیم 

باال برای پذیرش خطر، داشتن اطالعات مفید،  باال و آمادگی فرماندهان ردههای گیری در رده

طرح ریزی قبلی و پیش نگری روی دادها، سرعت عمل توأم با جسارت و بی پروائی، عواملی 

 هستند که به حفظ دور تک و حفظ ابتکار عمل تا وصول به هدف نهایی کمک شایانی می نمایند.

 

 :00شرح و نکات مسئله 

 2ات خوزستان در سال اول جنگ، به قلم: سرتیپ تحلیلی بر وقایع صحنه عملیکتاب 

 :9962، نشر: سازمان حفظ آثار و نشر دفاع مقدس اجا، تهران، ستاد نصرت الله معین وزیری

فصل شامل تشریح وقایع سال اول جنگ،  9کتاب یاد شده در دو بخش، بخش یکم در 

 .باشدمیفصل شامل تجزیه و تحلیل عملیات عمده در سال اول جنگ  2بخش دوم در 
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تجزیه و تحلیل از دیدگاه اصول جنگ و تجزیه و تحلیل عملیات عمده از دیدگاه توان 

 عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش توان رزمی. رزمی: عوامل فیزیکی، عوامل غیر فیزیکی،

عملیات آفندی عمده را در سال اول جنگ، تحلیل نموده است. در اینجا  9کتاب مذکور 

 .گرددمیبرداشت شده و ارائه  ،نکات برجسته درباره نیروی احتیاط

مناسبی برای اعمال نفوذ  احتیاط 29/6/21پیاده حمزه در تک مورخه  29لشکر: 211ص

 أمین است.اصل ت ، ناقض. این مسئلهپیش بینی نشده، نداشتهای ابله با وضعیتو مق در عملیات

 طبق طرح پیش بینی شدهدر عملیات رزمی به ندرت اتفاق می افتد که وضعیت 
ً
 نبرد عینا

، دشمن و خودی، فرمانده را با وضعیت زمین ،جریان پیدا کند. زیرا تغییرات مربوط به جو

تصمیم جدیدی اتخاذ نماید جدیدی مواجه می سازد و برای اعمال نفوذ در عملیات الزم است 

 استفاده نماید.« احتیاط»به نام  ایشدهو در ازاء آن از نیروی تازه نفس و درگیر ن

گردان مانوری + یک گردان  6، این یگان فقط 29لشکر 29/6/21: در تک مورخه 211ص

گردان  21تعداد  29لشکرسوار زرهی در اختیار داشته است. استعداد دشمن در منطقه تک 

 گردان شناسائی بوده است. 2مانوری + 

نسبت توان رزمی ملموس خودی به دشمن، یک به چهار بوده است. به عبارت دیگر، توان 

 ر توان رزمی خودی بوده است.رزمی دشمن، چهار براب

ضعف اطالعات  29/6/21پیاده در مورخه  29لشکر: مهم ترین علت ناکامی تک 969ص

 .شدنهیچ فرصتی برای کسب اطالعات ضروری داده  29 به لشکربه ] از دشمن بوده است.

تعدادی از یگان های لشکر هنوز روی ریل قطار در اندیمشک و در راه بودند که لشکر ملزم به 

 [انجام عملیات شد.

ضعف اطالعات عمیق از توان رزمی خودی با توجه به تمام عوامل  :نگارنده این کتاب]

 اطالعات از دشمن نیز اضافه نمود.[بر ضعف  توانمیمؤثر در آن را نیز، 

مناسبی برای مقابله  احتیاط 92/96/21نصر مورخه  زرهی در عملیات 96 : لشکر261ص

که زیر امر  12لشکر 2. تیپنداشتپیش بینی نشده و حتی پیش بینی شده های با وضعیت

 به عنوان احتیاط لشکر 96لشکر
ً
های در همان ابتدا برای پشتیبانی از تیپ ،قرار گرفته بود و اسما

اف و عملیات لشکر فاقد انعط ،تجزیه و سپس در نقش پهلودار به کار گرفته شد. بنابراین 9و  9
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نرمش بود. حاصل این نقص، یعنی نداشتن تأمین در عملیات بود. نیروی زمینی نیز دارای 

 زمان مناسب به کار برد، نبود.مکان و  ی آن حساب کرد و آن را دراحتیاطی که بتوان رو

گردان  91مانوری دشمن تعداد  هایگرداننصر، جمع  : در منطقه عملیات966ص

 تقویت دشمن در خارج از منطقه عملیات.های مانوری بود + یگان

 گردان مانوری بود. 96 نصر تعداد مانوری خودی در عملیات هایگردانجمع 

 کامل بودند و  هایگردان
ً
خودی، استعدادی  هایگرداندشمن دارای استعداد نسبتا

به جای  12لشکر 2و تیپ 96لشکر 9و  9تیپهای ند. جمع تانکدرصد داشت 66پائین تر از 

 دستگاه تانک بوده است. 996تانک، حدود  996

برابر نیروهای شرکت کننده خودی  2حدود مانوری، های توان رزمی دشمن از لحاظ یگان

 بوده است.

مانوری  هایگردانتعداد  2/6/66ثامن االئمه )ع( در مورخه  : در منطقه عملیات926ص

 هایگردانمانوری خودی شامل کلیه  هایگردانگردان بوده است. تعداد  99دشمن حدود 

گردان تانک  9پیاده امداد ژاندارمری +  969گردانشیراز +  96+ گروه رزمی 66مانوری لشکر

 حدود  سپاه پاسداران هایگردان+  12و  96از لشکرهای 
ً
گردان  99انقالب اسالمی، جمعا

 برابر بوده است. 9توان رزمی خودی به دشمن حدود  بوده است.

 لشکر را در عملیات حتیاطمنها(، اتانک )گردان پیاده )منها( و یک گردان  2: 262ص

با گسترش مجزا، امکان اعمال نفوذ  یگان احتیاط 9ع( تشکیل می دادند. وجود االئمه )ثامن 

پیاده( به  991گردان)در منطقه هر تیپ تک ور را به وجود آورده بود. در عمل نیز یکی از آنها 

وارد عمل  9و حفاظت جناح شرقی تیپ  9و  9های کردن شکاف حاصله بین تیپمنظور پر 

 شد.

 2، به قلم سرتیپ 2، ج9921حوادث مهر-وپهات، غرش کتاب تقویم تاریخ دفاع مقدس

 :9961انقالب اسالمی، تهران  اسناد، مرکز پژوهش نزاجا، نشر: مرکز سعید پورداراب

 یک  12لشکر از (و آبادان فرمانده عملیاتی جنوب )منطقه خرمشهر»
ً
زرهی خواست فورا

قه منطوضع  در آن موقع، یول رمشهر اعزام کند،برای تقویت خط دفاعی شمال خ ،گردان تانک

ر در پاسخ به خواسته فرمانده عملیات جنوب فرمانده لشک مشهر نبود.اهواز بهتر از خر عملیات
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اقد ر به کلی فسخت درگیر هستند و لشک ،رلشکهای : در حال حاضر کلیه یگاناعالم داشت

واقعیت بود و  این یک است و اعزام نیروی کمکی به خرمشهر مقدور نیست. نیروی احتیاط

 هایزیرا یگان سخت ترین ساعات زندگی خود را میگذرانیدند. دهان نظامی مسئول،فرمان

 معتقریبا در حال متالشی شدن قرار داشتند که  ،مدافع ایران تحت فشار شدید دشمن
ً
در  موال

 «.آیدمیبه وجود  عملیات حرکات به عقب

سال  6آفندی و پدافندی  هایعملیاتمناسب است در شرح و نکات این مسئله، کلیه 

ر رزم ه در سازمان جنگ مورد بررسی دقیق قرار گیرد و چگونگی منظور نمودن یگان احتیاط

کدام و شکل به کارگیری آن یگان مورد محاسبه قرار گیرد. اما پرداختن به این شکل سبب 

 وانتمیکلی  طوربهو باشدمیو از ظرفیت مورد نظر کتاب خارج  شودمیافزایش حجم کتاب 

موفق، ما به اندازه تعریف شده علمی  هایعملیاتها، حتی در  گفت در هیچ کدام از عملیات

 اگر می داشتیم، نظامی، احتیاط نتوانستیم داشته باشیم و یا منظور نمائیم. 
ً
مسلما

ن، بعد از عملیات آفندی موفق، عملیات استفاده از موفقیت و تعاقب ستیم در همان زماتوانمی

 .المقدسو یا پایان عملیات بیت المبینام دهیم. نظیر: پایان عملیات فتحرا انج

تر  ، از ما موفقاحتیاطهای این واقعیت تلخ را باید قبول کنیم که دشمن در محاسبه یگان

پدافندی ما، توانست از ورود ما به منطقه  همین محاسبات، در بسیاری از عملیات واسطهبهبود و 

، زمین،دشمن، خودی( )جواحتیاط دشمن از همان اطالعاتیگان های حیاتی جلوگیری کند.

تمرینات رزمی الزم را داشت و جالب اینکه ده بود. بهره بر که یگان های در خطش بهره می بردند 

، برای پاتک و یا استفاده از موفقیت، سرعت و قدرت و تحرک و آتش یگان های احتیاط دشمن

غالب اوقات دشمن از یگان های تانک به عنوان  در خط و یا تک ور او بود. بیش از یگان های 

 و مانور خصیصه بارز یگان های احتیاط او بود( –آتش  –احتیاط بهره می گرفت . )سرعت 

نظامی مشخص نموده اند که در هر های ی آموزشی نظامی و آئین نامههاکتابتمام 

مانوری، از گروهان تا لشکر و تا سپاه، هر کدام دو سوم نیروی های یگانهای عملیاتی، کلیه رده

 خود را در فاصله مناسبی در عملیاتخود را در خط درگیری و یا منطقه جلو و یک سوم نیروی 

دهی و مستقر نمایند. یعنی در گروهان، دودسته در جلو و یک دسته در سازمان آفند و پدافند

، در گردان، دو گروهان در جلو و یک گروهان در احتیاط، در تیپ، دو گردان در جلو و احتیاط
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در احتیاط، در لشکر، دو تیپ در جلو و یک تیپ در احتیاط، در سپاه، دو لشکر در یک گردان 

 جلو و یک لشکر در احتیاط.

های خط مقدم خود را خالی از نیروی احتیاط و تقویت ما در هشت سال جنگ، پشت یگان

 ودانیم که نفرات خط مقدم دوست ندارند که به دست دشمن کشته کارآمد گذاردیم. این را می

یا اسیر شوند. از طرفی، دوست دارند با کشتن و یا اسیر نمودن دشمن، بر او غالب شوند. در 

حالتی که احساس کنند، پشتشان خالی است و فشار دشمن هم قوی است، چه تصمیمی 

خواهند گرفت؟ آیا روحیه ادامه نبرد را با پشت خالی خواهند داشت؟ آنان در این حالت، به 

تور، رفتاری را انتخاب خواهند نمود که کشته و یا اسیر دشمن نشوند. چنین تنهایی و بدون دس

 انتخاب ناگفته و نانوشته، سبب از هم پاشیدگی یگان خواهد شد. شواهد آن، در هشت سال

 جنگ، فراوان دیده شد.

فرماندهان خودی، هیچ وقت لذت اعمال نفوذ فرماندهی، از طریق وارد نمودن نیروی 

ت مناسب را در هشت سال جنگ درک نکردند. با فقر یگان پشتیبان در پشت احتیاط و تقوی

سر خط مقدم، با تمام فداکاری زیردستان خط مقدم، گرفتار تلفات و آسیب ها و ناکامی های 

زیاد از سوی دشمن شدند. دشمنی که مانند خودی، چنین چیدمان ضعیف را از خط تا عمق 

 خود نداشت.

دهند که هیچ وقت پشت سر  کارآمد و پر توان  دستی ترتیبیفرماندهان باال  نتیجه:

شت و تقویت در پ کارآمد و پرتوان های خط مقدم خالی نباشد و با چیدمان مناسب احتیاطیگان

سر آنها، احساس اطمینان خاطر را در ادامه نبرد و مقاومت، در نفرات خط مقدم و نیز در 

     فرماندهی خود به وجود آورند.

 نگه دارد، سر نزاجا توانسته بود یک تیپ را در احتیاط جاییما شاهد بودیم که اگر در 
ً
یعا

ترتیبی داده می شد که این تیپ برای طرحی که ابالغ می شد، یا در خط پدافندی قرار گیرد 

حال آن منطقه را از وجود رزم طرح آفندی ابالغی به کار گرفته شود. در هر  و یا در سازمان

حاکم بر میدان جنگ، چنین  و در این رده خالی می کردند. خالصه جو چنین یگان احتیاط

 امری را پذیرا نبود.
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این قاعده را اجرا کردیم؟  ،سال جنگ، ما کجا و کدام عملیات 6سوال بزرگ این است: در 

ی زیادی را متحمل شدیم. برای هر کدام از هاآسیبپاسخ منفی است. به همین سبب، 

ت آن هم مربوط را انجام و ارائه داد. علهای تجزیه و تحلیل و اندازه گیری توانمیها عملیات

کیلومتر خاکی و آبی بود، به اندازه الزم و  9666که  با کشور عراق معلوم است. در مرز درگیر

مانوری برای عملیات پدافندی و آفندی نداشتیم، اما دشمن همیشه در  هایگردانکافی 

مانوری بیشتری نسبت به ما داشت. از طرفی در جبهه دشمن، تمام  هایگردانمجموع، تعداد 

واحد بود. اما در جبهه خودی،  مانوری در دسترس سلسه مراتب فرماندهی هایگردان

مانوری، با دو شکل متفاوت در دسترس دو سلسله مراتب نزاجا و سپاه بود. نیروی  هایگردان

، ترکیبی از سرباز، درجه دار و بیشتر مانوری در نزاجا، به ترتیب جمعیت هایگردانانسانی 

افه جنگ، سرباز هم به ترکیب آن اض از سال سومو پاسدار و  افسر بود. در سپاه، ترکیبی از بسیج

 هایگردانشده بود. به این ترتیب، چون وحدت فرماندهی در بهره گیری از تعداد و توان 

مانوری نداشتیم، گرفتار تقسیم نیرو و ضعف پیوستگی زنجیره توان رزمی خود بودیم. به همین 

کز تقسیم یا متمر  ،خود را برداشت، جابجاهای نیرو ز،علت نتوانستیم در زمان و مکان مورد نیا

نیاز به نفر سوم داشتیم که بر ارتش و سپاه اشراف داشته  ،کنیم. برای هر کدام از این مراحل

 باشد و بتواند حکمیت، داوری و هماهنگی و در نهایت صدور دستور نماید.

 ،آیت الله هاشمی رفسنجانیبا مطالعه دقیق و و عمیق در سلسله خاطرات روزانه مرحوم 

ه بر ما ک همین ایراد واسطهبه خیلی آسان میتوان چنین علت و سبب را که بیان شد درک نمود.

یک سوم جمعیت کشور ما بود، اما همیشه  وارد بود، شاهد بودیم با آنکه جمعیت کشور عراق

مراتب  با سلسله همراه گردانها را، این مانوری او دو تا سه برابر بیشتر از ما بود. هایگردانتعداد 

 ما وارد عمل می نمود.های زمان و مکان مناسب علیه نیرو در واحد، فرماندهی

که ما نسبت به دشمن داشتیم، باید تا سه برابر دشمن هم به نسبت جمعیت سه برابری 

 ان مانوری می داشتیم، اما افسوس که چنین نبود و حتی برعکس بود.گرد

 

 :00و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

مانوری آن قدر زیاد داشته باشیم که همیشه تعداد کمی و کیفی آن،  هایگردانـ ما باید  9

 از دشمن بیشتر باشد.
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مانوری الزم و کافی از جهت کمی  هایگرداندهی ـ ساز و کار الزم برای تجهیز و سازمان 2

و کیفی، در زمان صلح و جنگ و شکل مطمئن و بدون شبهه و با قابلیت صددرصد در اجرا، 

 فراهم نمائیم.

مانوری و در نتیجه تجزیه  هایگرداندر سلسله مراتب  ـ مشکل عدم وحدت فرماندهی 9

یروها در زمان و مکان مورد نیاز را به شکل قابل نیروی مانوری خودی و عدم قابلیت استفاده ن

 6ی ناشی از آن که در جنگ هاآسیبقبول باید حل نمائیم وگرنه در جنگ احتمالی بعدی نیز 

 ساله تجربه کردیم، متاسفانه در انتظار ما خواهد بود.

موضوعات: حفظ  2تا  9ی مسائل هاحلراهـ برای حل کمبود یگان مانوری، به شرح و  1

، و ی، دفاع غیر نظامی، جایگزین، نیروی انسانی احتیاطیگان، نیروی انسانی بسیج استعداد

 مراجعه شود. نیز موضوع سازمان 99مسئله 

 

 

 

 ایمنطقه : پدافند08مسئله  
 

 فرهنگ واژه نظامی: تعاریف:

مشخصی کنترل و یا حفظ شود  ، زمینشودمیپدافندی که در آن سعی  :ایمنطقه پدافند

و نیروهای بکار رفته در مواضع پدافندی  هاآتشو برای متوقف ساختن و دفع تک دشمن، روی 

در خط اختصاص داده خواهد  هاییگان، بنابراین حداکثر توان رزمی، به شودمی تأکیدجلو 

و  یردپذمیدرگیری قطعی را کاماًل در منطقه مقدم پدافند  ،، فرماندهایمنطقهشد. در پدافند 

در درجه یکم برای بیرون راندن و یا از بین بردن نیروهای دشمن در داخل رخنه ایجاد  پاتک

 برای ترمیم لجمن انجام شده و مخ
ً
 .شودمیصوصا

پدافندی که در آن حداقل نیروی الزم در جلو اختصاص داده شده و حق  متحرک: پدافند 

. احتیاط قوی برای انهدام شودمیداده  به احتیاط هاآتشتقدم استفاده از نیروهای رزمی و 

و چون منظور نهایی در  باشدمیآفندی  با اجرای عملیاتنیروهای به دام انداخته دشمن 

 

 

 یبیب
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نه کنترل  ،مین منظور اجرا خواهد شده هم به ، پاتکباشدمیپدافند متحرک انهدام دشمن 

 لشکر پایین. یا حفظ زمین منطقه پدافند و ترمیم لجمن و
ً
 تواندیمای است که ترین ردهمعموال

 پدافند متحرک را اجرا نماید.

کی تاکتی هایمحلنوعی پدافند که در آن توده نیروی پدافند کننده در  موضعی: پدافند

 ،، جایی که در آن رزم قطعی باید انجام گیرد. در این نوع پدافندباشدمی شدهآرایشمنتخب 

 که مواضعشان را نگهداری شودمیپدافندی گذارده  هایمحلتکیه اصلی در توانایی نیروها در 

به منظور عمق دادن، سد نمودن یا  های بین مواضع را کنترل نمایند. احتیاطنموده و زمین

 .رودمیبه کار  تصرف مجدد موضع رزم از طریق پاتک

ا در مقایسه ب) نشینیعقبپدافندی که بر مبنای مقاومت شدید بدون  در محل: پدافند

 شده است. ریزیطرح (در مواضع متوالی ،عملیات تأخیری

 در هر رده فرماندهی هایگانیکی از مالحظات رزم پدافندی بوده و در آن  در عمق: پدافند

در عمق گسترش یابند. )با قرار  بایستیمیبه منظور نگهداری عوارض حساس داخل منطقه 

روی عوارض  یا جلو مواضع سد کننده بر دادن عناصری از نیروهای خودی در مواضع جلو و

اصول پدافند در عمق  ،پشتیبانی در عمق افزارهایجنگحساس در عمق منطقه و قرار دادن 

 د.(رعایت نمو توانمیرا 

محدود بوده و تماس دشمن  زمان برای آرایش زمین ،پدافندی که در آن تعجیلی: پدافند

و مواضع و موانع طبیعی موجود  هاحفرهیا در جریان باشد. در این نوع پدافند از  ،الوقوعقریب

 .آیدمیحداکثر استفاده به عمل  ،در زمین

ز و امکانات موجود ا وسایلاقداماتی است که در طی آن با استفاده از کلیه  )دفاع(: پدافند

 . پدافندگرددمیاو منهدم  ورتکپیشروی و هجوم دشمن جلوگیری به عمل آمده و با نیروهای 

 
ً
 از: اندعبارتهمراه است. منظورهای پدافند  با حفظ و نگهداری زمین معموال

در قوا در یک  جوییصرفه -آفندی. ب  د شرایط مناسب جهت عملیاتایجا -الف 

انهدام یا به دام انداختن  -منطقه به منظور به کار بردن نیروی کافی در جای دیگر. پ 

جلوگیری از ورود  -کم کردن مقدورات و امکانات آفندی دشمن. ث  -نیروی دشمن. ت 

 یک منطقه حیاتی. هدشمن ب
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 این نوع پدافند  با فرصت: پدافند
ً
 که زمان کافی برای آرایش شودمیهنگامی اجرا  معموال

، این نوع پدافند در باشدمین الوقوعقریبموجود و تماس با دشمن بعید بوده و  دادن زمین

و دارای  شدهتشکیلمناطق وسیعی که دارای مواضع و دژهای مستحکمی هستند 

 .باشندمیمخابراتی بسیار قوی  هایسیستم

 ورتک علیه نیروی ،کننده یا بخشی از نیروی پدافند عمل آفندی است که با تمام و :پاتک

انهدام نیروهای دشمن در محل  و یا به دام انداختن و ایمنطقهدر پدافند  به منظور ترمیم

 .گرددمیمناسب در پدافند متحرک انجام 

پاتک  هایطرحپدافندی است.  طرح پاتک جزء اولیه و اصلی عملیات :طرح پاتک

 .شوندمیحداقل برای مقابله با رخنه عمده در هریک از معابر و صولی دشمن تهیه 

است برای جلوگیری یا شکست  ایشدهطرح هماهنگی  طرح پدافندی(:) پدافندطرح 

تاکتیکی، آتش، تأمین، پشتیبانی  سازمان هایطرحتک دشمن. یک طرح پدافندی شامل 

 .گرددمی، ارتباط و مخابرات و آمادها ، پاتکهوایی، آرایش زمین

: عرض منطقه پدافندی واگذاری به یک 969، صو قواعد اساسی در رزم کتاب اصول

و دشمن، درخور استعداد  ، جوبه وضع زمین ، بایستی با توجهمأموریتیگان از نظر اجرای 

 9یک گردان مانوری حدود  واگذاری به در شرایط متعارف عرض پدافندآن یگان باشد. 

 .باشدمیکیلومتر  9الی  2/2: عمق متعارف پدافند یک گردان 961. صباشدمی کیلومتر

 

 :08شرح و نکات مسئله 

در مکان یا  دو طرف در حالت پدافند هاینیرویسال جنگ،  6بیشترین زمان در مدت 

 گفت که طرفین در حالت پدافند با فرصت بودند. توانمیخط و یا منطقه دفاعی ثابت بودند. و 

 در برابر تک دشمن، با سنگرهای تأمین، را برای پدافند زمین ،هر کدام از دو طرف

آرایش داده بودند. برای کاهش آسیب  ، در خط دفاعی پیوستهبانیدیدهاجتماعی،  هایسالح

ورودی و خروجی از  هایکانالطرف مقابل،  غیرمستقیممستقیم و  هایآتشو تلفات ناشی از 

عقب به داخل سنگرهای جلو که در دید و تیر دشمن مقابل بود ایجاد کرده و حتی بسیاری از 

 نیز سرپوشیده بود. هاکانالاین 
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ا ر  ینتا آنجا که برایش امکان بود، زم ا نیروهای ما،دشمن، فاصله خط مقدم خودش را ت

، مسلح مختلف هایشکلو به  ضدتانککاماًل مسلح کرده بود. ترکیبی از انواع مین ضدنفر تا 

عبور خودرو  غیرقابلبا عرض  هایکانالخطی و حلقوی،  خاردارهایسیم، انواع هامیننمودن 

و  یا قیر یا آب زاآتش هایبشکهمنفجره، د با موا هاکانالکمیل و نفر به موازات خط دفاعی، ت

ن ایعمق . خاردارهاسیمبه یکدیگر و ترکیب شده با  خوردهجوشآهنی  هایمیلهگل و غیره، 

 .رسیدمیکیلومتر  9متر تا  266میانگین از  طوربهترکیب سد و موانع در روی زمین 

 فاصله خط مقدم خودش را تا نیروهای دشمن، خودی، 
ً
با شکلی شبیه دشمن،  معموال

داده شده  سد و موانع عملیات 96. توضیحات این موضوع در مسئله کردنمیرا مسلح  زمین

همین عملکرد نادرست خودی و عملکرد قوی دشمن، آسیب و تلفات زیادی  واسطهبهاست. ما 

  سال جنگ متحمل شدیم. 6را در 

 دافنی معتبر نظامی، در مورد این شرایط که هر دو طرف دشمن و خودی در حالت پدهاکتاب

های محلی به یکدیگر در منطقه ثابت به مدت طوالنی رو در روی هم، با اجرای آتش و گشتی

اند. یا دقت در تلفات و خسارات وارد کنند، اصطالح و یا عنوان خاصی را ارائه و تعریف ننموده

 تعریف این حاتعاریف انواع پدافند، متوجه می
ً
ت لشویم که هیچ کدام از پدافند گفته شده، دقیقا

پوشانند. پدافند در مقابل آفند معنا دارد. اما وقتی طرف مقابل هم دو طرفه را نمیپدافند ثابت 

سال جنگ که  6های موضوع پدافند انتخاب نماید، در این مورد کلمه مناسبی نداریم. در کتاب

ضی ای، بعبعضی از نویسندگان، حالت یاد شده را پدافند منطقه ،تاکنون منتشر شده است

زی و تمایز سا. این کلمات مرکب را برای مفهوماندبردهنامو بعضی پدافند ساکن  غیرفعالپدافند 

ژه ویهرسانند. باند، اما هیچ کدام مفهوم موضوع را نمیهای پدافندی ساختهآن با دیگر حالت

 اصاًل با عملکرد طرفین، معنای قابل قبولی ندارند.، غیرفعالکلمات ساکن و 

های آید جای تهیه اسم مناسب برای این حالت پدافندی ثابت دو طرفه در کتاببه نظر می

عه نیروهای مسلح، بویژه ارتش، اصطالح قابل می خالی است و الزم است مجموآموزشی نظا

های رسمی قرار ها و کتابقبولی برای آن تهیه و ابالغ و در مدارس نظامی، در مسیر آموزش

ای(( همنطق پدافند)ترین شباهت حالت یاد شده به اصطالح )دهد. شاید بتوان گفت، بیش

شاید  د.باشاستفاده نموده است. هر چند که کافی نمیباشد و این کتاب نیز از همین اصطالح 
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ند یا پدافند ساکن یا پداف« پدافند ثابت طرفین»و یا « ای دو طرفهپدافند منطقه»اصطالح 

 مناسب باشد.متقابل 

های سازمانی، کدام یک از مجموعه ،اینکه در ارتش، سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح

ها سازی آنها و اشکاالت و چاره، رصد این نقصل تولید علم نظامی افزون بر امور جاریمسئو

حل این مسائل مربوط به معاونت  طالعی ندارد. مثالً در ارتش؛ هستند، نگارنده این کتاب، از آن ا

، و شودو یا هر موضوع که به معاونت خاص آن موضوع مربوط می طرح و برنامه، معاونت عملیات

یا مربوط به دافوس ارتش است؟ برای نگارنده معلوم نیست. ما خروجی این نوع عملکرد را نیز در 

اند. و ضعیف بوده که اهل فن متوجه آن نشده رنگکم قدرآنچند دهه گذشته شاهد نبودیم و یا 

سازی فارسی، کلمات نظامی رایج ما فقط شاهد بودیم در دو دهه گذشته، اقداماتی که برای واژه

الیت موقت فع غیرسازمانیآیا هنوز هم این مجموعه سازمانی و یا  کهاینانجام گرفت و  غیرفارسی

ها اژهو  یابی، بیشتر در مورد جایگزینیه این مجموعه واژه. ضمن اینکخبریمبیدارد یا نه، از آن 

و سابقه نداشته است، ایم ها و اصطالحات نظامی که کمبود داشتهاقدام نمود. در مورد تهیه واژه

و یا کم بوده که نگارنده این کتاب که یکی از اهالی فن  رنگکمقدر اقدامی را شاهد نبودیم و یا آن

تحقیق و پژوهش بنظر می رسد معاونت های ای نظامی است، از آن اطالع ندارد.موضوع حرفه

ها اخذ و سپس تولید علم نماید و یا اینکه دفتر مطالعات ید نیاز ها را استنباط یا از نیرونیرو با هر 

 مول دارد.راهبردی آجا چنین مهمی را مع

سال جنگ، درگیر حفظ همین  6های مانوری خود را در نیروی زمینی ارتش، کلیه یگان

کیلومتر  9266به نسبت طول زیاد خط پدافندی که بیش از افندی ثابت کرده بود، خطوط پد

و خارج از خط پدافندی در اختیار داشته باشد  مالحظهتوانست، نیرویی قابل رسید، نمیمی

 با قبول مسئولیت  تا بتواند با آن عملیات
ً
آفندی عمده به اجرا درآورد. به همین واسطه، الزاما

کاهش نیروهای در خط پدافندی، تعدادی یگان مانوری را آزاد و با ترکیب  پذیرییا خطریسک 

نمود. ، در عملیات عمده آفندی شرکت میهای مانوری سپاه پاسداراننیروهای یگان

که در مسائل گذشته بیان شد، سپاه پاسداران از قبول مسئولیت حفظ خط پدافندی  طورهمان

در مناطق  ،نمود. در این زمانسال اول جنگ خودداری می 1ـ  2نی، در در منطقه طوال

نمود. همین های سپاه در منطقه مسئولیت نزاجا حضور و مراقبت میمحدود، تعدادی از یگان
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رای بامر سبب شده بود که دست سپاه برای عملیات آفندی بازتر باشد. در حالی که در نزاجا 

های اثرگذار های عمده آفندی، چنان محدودیتجهت عملیاتهای بیشتر، سازی یگانآزاد

 وجود داشت.

، در مناطق جنوب، غرب و های آخر جنگ هم که شاهد بودیم، سپاه پاسدارانما در سال

، مسئولیت خط پدافندی بیشتری را برعهده گرفته بود، باز هم به نسبت درصد شمال غرب

عدد بسیار کمی بوده  ،به نسبت عدد صد در صدتقسیم مسئولیت خط پدافندی، سهم وی 

العات الزم ارائه سال جنگ، تاکنون در این باره اط 6است. هزاران کتاب منتشره درباره 

سال جنگ در هر کدام از مقاطع  6که در  سؤالب این توان گفت در جوامیاند، حتی نداده

 بر عهدهنزاجا و چند درصد  بر عهدهزمانی و مکانی آن، مسئولیت چند درصد خط پدافندی آن 

سپاه بوده است، اطالعات جواب آن، صفر است. خوب است روزی شاهد باشیم که اطلس این 

سال جنگ،  6مقاطع زمان و مکان های مسئول آن، در تمام خطوط پدافندی، همراه با یگان

 تهیه و منتشره شده و در اختیار عموم قرار گرفته است. جاییدر 

ها در تمام آثار تبلیغاتی، آثار صوتی و تصویری و آثار نوشتاری و حتی آموزش وسویسمت

از  همآنآفندی،  هایعملیاتایم که به ذکر سال جنگ، شاهد بوده 6مدارس نظامی بعد از 

ه پرداخته شده است. ب از عملکرد سپاه و بسیج پررنگیهای عمده و بیشتر هم با لیاتنوع عم

ق سال دوم موفبرجسته و  اند که با آن چند عملیاتها تالش کردهعبارتی عامیانه، بیشترین آثار

الشعاع این سال جنگ، تحت 6های ها و عملکردیرند. بقیه عملیاتجنگ، عکس یادگاری بگ

است که ناخواسته بر تاریخ و  جفاییاند. این هم قرار گرفته هابینیدرشتو  سازیبرجسته

 ایم.روا ساخته بویژه در امر دفاع سال جنگ 6فرزندان این کشور در  پرافتخارعملکرد 

شرایط یگانی و یا  واسطهبهگفت: ما که میسال جنگ به طنز  6کسی از رزمندگان  

 جاییعمده موفق شرکت نداشتیم، اما در  جغرافیایی منطقه عملیاتی، در آن چند عملیات

ا ، البد باید در ابتدبگوییمهای دشمن بودیم، اگر بخواهیم از عملکرد خود دیگر زیر گلوله

و بعد قصه عملکرد خود را در دار نبودم. سم و رسمهای ا: ببخشید که ما در آن عملیاتبگوییم

ه به شکل خواسته یا ناخواست آن منطقه پدافندی و یا آن عملیات ناموفق بیان کنیم. چون جو

و یا ترکیبی از هر دو، این گونه شده است. عماًل هم دیدیم که بعد از جنگ، وقتی مدال برای 
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های عمده موفق بوده است. حاال فرماندهان و مدیران تعریف شد، در محدوده آن عملیات

 مطلوب در میدان صورتبهزیردستان در آن عملیات موفق و یا ناموفق که وظیفه فردی خود را 

د حاصل عملکر اند، اند، چه تأثیری در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات داشتهرزم انجام داده

 تا باالدست است، جای پرسش و تردید دارد. دستئینپااز  ،جمعی

سال جنگ، در روزهای سخت گرما و سرمای منطقه  6های مانوری خودی که در یگان

 روزبانهشهای سبک و سنگین آتش دشمن و تبادل آتش در تمام پدافندی ثابت، در زیر گلوله

ط زیست و رفت و آمد نفرات و گذراندند و توانستند نیروی انسانی و آماد و تجهیزات و شرای

ها و رودها و عبور از دره عرضکمهای تاکتیکی، خاکی، گلی، کوهستانی، خودروها را در جاده

ت و و گاهی هم پر تلفا کنندهخستهو  پرهزینه، فرساطاقتمدیریت کنند، کاری بوده بسیار 

ه است. دتاکنون ناگفته ماندیگر مواقع هم با تلفات و خسارات کم تا زیاد که بیان احوال آنان 

کنیم، که آیا چنین عملکردی وجود داشته است یا نه؟  قدر ناگفته مانده است که اگر شکآن

 نباید تعجب کنیم.

های مانوری سال جنگ است، در اینجا به عملکرد یگان 6چون موضوع این کتاب درباره 

مناطق داخلی کردستان و آذربایجان غربی که برای برقراری امنیت در مسیر  نزاجا در پدافند

د استقرار و پراکندگی داشتن ،های منطقههای کوهستانی و غیر کوهستانی و نیز پادگانجاده

های بعد از انقالب، همراه با تلفات کم تا را در سال مأموریت در شرایط سخت زیست و آماد، و

اهل تحقیق به این بخش از موضوع هم الزم است، شود. اما داخته نمیزیاد متحمل شدند، پر 

 های مانوری خودی نیز توجه داشته باشند.پدافندی یگان هایمأموریتدر 

این و تأمین  های مربوط به سنگرهای زیست نفرات و سنگرهای سالحنیازمندی

و یا انتقال  هامأموریتدر چنین  هایگانت این نوع ترین مشکالیکی از بزرگها نیازمندی

م، ایهرداز آن دوران گذشته و از آن شرایط عبور ک هاسالبه مناطق دیگر بود. اکنون که  هایگان

 توجهیبتی هستند، در زمان خود حیا وبیشکمکه  هانیازمندینباید سبب آن شود که این نوع 

ها عبارت بودند از: بلوک سیمانی برای دیواره ردیم. اهم این نوع نیازمندیو از آن غافل گ

در  رآهنتیبرای سنگرها، تراورس چوبی، سیمانی و یا  شنیکیسهسنگرها، کیسه گونی و یا 

رای سقف بلون در ابعاد مناسب نایطول مناسب برای سقف سنگرها، پلیت برای سقف سنگرها، 
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ات مسلح بتونی برای تأسیس ساختهپیشقطعات یا ریزش آب، سنگرها و جلوگیری از نشت و 

محل کار، زیست، بهداشت و اجتماعات(، بیل و کلنگ، وسایل بنائی الزم، انواع تور استتار و )

ساله مصرف بسیار زیاد داشت  6در زمان جنگ  مورد نیاز که گفته شد،تمام این مصالح  ،غیره

داکثر ح ،کرد. شاید بتوان گفت که عرضهبرابری نمی عرضه آن با مقدار تقاضای آن وقتهیچو 

 برای عرضه بخشاطمینانو سامانه  سازوکاردرصد تقاضا بود. الزم است در زمان صلح،  26تا 

شاید راه کار ، داشتن کارخانجات دو منظوره )برای  این نوع مصالح در زمان جنگ آماده گردد.

 باشد. (صلح و جنگ

 6ای در حالت پدافند ثابت طرفین در منطقه موضوع پدافندنکته بسیار مهمی که در 

سال جنگ برای قوای خودی باید مطرح گردد، آن بود که در تمام مناطق این نوع پدافند، از 

پدافند در عمق محروم بودیم. این وضع هم، به علت آن بود که طول خط دفاعی به نسبت 

هر رده، در  سومیکزاجا کم بود، و امکان منظور نمودن های مانوری نتعداد موجود یگان

بیان شده است.  یگان احتیاط 11شد. شرح این موضوع در مسئله میسر نمی احتیاط

تلفات و خسارت سنگین این نقیصه را هم  9966سال  تیرماهمتأسفانه روزهای آخر جنگ در 

 شدیم.متحمل به نفع دشمن 

 عرض واگذاری پدافندی به یک گردان اند که در شرایط متعارف،نظامی گفته هایآموزه

سال جنگ نتوانستیم این فرمول را اجرا کنیم.  6کیلومتر است. ما در تمام  9مانوری حدود 

به همین  ،این حد نصاب برابر 9تا  2 یعنیهمیشه عرض واگذاری به یک گردان بیش از این بود.

 پذیری هم بیشتر.علت آسیب

 

 :08و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

سال جنگ را در تمام مقاطع زمانی  6سرتاسر خط دفاعی  های جامعی که پدافندـ کتاب 9

. پدافند شده، تهیه و منتشره شوند هاییگانو مکانی معلوم کند و مشخص نماید که توسط چه 

 جبران کار نکرده در این مورد انجام گیرد.شکل مناسب، امید است به 

های نیروی زمینی ارتش و سپاه، تا زمانی که به شکل کنونی در ـ در تقسیم مسئولیت 2

هر  بندی و تعریف گردد کهای طراحی، تقسیمبه گونه ،اندنیروهای مسلح تعریف شده ساختار
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های آزاد برای نیروی استاندارد، قابلیت الزم برای داشتن یگان کدام، ضمن امکان پدافند

 را دارا باشند. آفندی، اجرای عملیات و نیز احتیاط

 

 

 

 : پاتک26مسئله 
 

 های نظامی:فرهنگ واژهتعاریف: 

به  ورکتنیروی  کننده علیه بخشی از نیروی پدافند عمل آفندی است که با تمام و یا :پاتک

انهدام نیروهای دشمن در محل  و ای و یا دام انداختنمنظور ترمیم لجمن در پدافند منطقه

 گردد.ب در پدافند متحرک انجام میمناس

پاتک، حداقل  هایطرحاست.  پدافندی اصلی عملیاتطرح پاتک جزء اولیه و  :پاتک طرح

 شوند.ده در هر یک از معابر وصولی دشمن تهیه میه عمبرای مقابله با رخن

است برای جلوگیری یا شکست تک  ایشدهطرح هماهنگ  طرح پدافندی(:) پدافندطرح 

تاکتیکی، آتش، تأمین، پشتیبانی هوایی،  سازمان هایطرحدشمن. یک طرح پدافند، شامل: 

 گردد.، ارتباط و مخابرات و آمادها می، پاتکآرایش زمین

 :12ص « اصول و قواعد اساسی در رزم»کتاب 

پدافندی که در آن حداقل نیروی الزم در جلو اختصاص داده شده و حق  متحرک: پدافند

برای انهدام  ،شود. احتیاط قویداده می ها به احتیاطتقدم استفاده از نیروهای رزمی و آتش

 باشد و چون منظور نهایی درآفندی می نیروهای به دام انداخته دشمن با اجرای عملیات

نه کنترل  ،مین منظور اجرا خواهد شده هم به باشد، پاتکپدافند متحرک انهدام دشمن می

 . منطقه پدافند و ترمیم لجمن و یا حفظ زمین
ً
تواند یای است که مرده ترینپایینلشکر  معموال

 پدافند متحرک را اجرا نماید.

ممکن است برای انجام یک عمل آفندی به منظور بیرون راندن دشمن از  یگان احتیاط

 .نامندمی پاتکمنطقه نبرد به کار برده شود. این عمل آفندی را 
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 هنگام تقسیم نیروها بایستی اقدام به نگهداری احتیاطی قوی جهت نفوذ در عملیات

 نمود. 
ً
، رده مقدم پدافندی را در انجام وظایفش که متوقف کردن و دفع رده احتیاط معموال

ـ  اندعبارتد. وظایف رده احتیاط نماییکردن دشمن است، کمک م ر به منظو رخنه سداز: الف 

 برای بیرون راندن دشمن و ترمیم منطقه نبرد. پاتک اجرایمتوقف کردن و دفع تک دشمن ب ـ 

از: اندازه و شکل رخنه، عرض رخنه، عمق رخنه،  اندعبارت پاتک هایطرحفرضیات 

رخنه توسط نیروهای منطقه  سدکردنداد و اندازه نیروهای دشمن در داخل رخنه، امکان عاست

 ، وضعیت برتری هوایی.جلو، محل و وضعیت نیروهای احتیاط پدافند

 

 :03نکات مسئله شرح و 

به معنای تعریف شده علمی نظامی تجربه نکردیم.  سال جنگ، عمل پاتک 6ما در 

اند. اگر در سال جنگ هم، چیزی در این باره ثبت و ارائه نداده 6های منتشره درباره کتاب

تی ا تقویدیم، به شکل اعزام نیروهای کمکی یجاهایی برای ترمیم رخنه در لجمن اقدام نمو

م ه جاییدر خط بوده است. شکل کار برابر تعریف عمل پاتک نبوده و در های برای یگان

ی و امنطقه گفته نشده است. علت این نقص، در شرح مسئله مربوط به موضوع: پدافند

 بیان شده است. موضوع: یگان احتیاط

 شکافتیممی، در هر زمان و هر مکان که خط لجمن وی را اما دشمن در اجرای عمل پاتک

ده خود ش بینیپیشترین زمان ممکنه نیروی پاتک کننده و در سریعکردیم، و رخنه ایجاد می

کرد و در اکثر مواقع، ضمن وارد نمودن تلفات سنگین به نیروهای ما، باالخره، را وارد عمل می

 در نمود. اصالً به موضع و یا خط مقدم قبلی می نشینیعقبنیروهای تک کننده ما را وادار به 

ر مواردی هم که موفق د مشهور و شناخته شده بود. سنگین ارتش عراق هایپاتکآن روزگار، 

و  میدان نبرد ، اگر دقت شود، سبب آن، شرایط زمیننماییمرا حفظ  شدهتصرفشدیم، هدف 

فات و ، البته با تلدرپی و مناسب برای دفع موفق پاتک دشمن اعزام نیروهای تقویتی پینیز 

 بود.ضایعات زیاد 

یم شناسائی توانمیموفق و ناموفق را  هاینمونهسال جنگ تمام این  6در کارنامه عملیاتی 

در اینجا به منظور اختصار خودداری شده است. ما در  هامثالو ارائه دهیم. از ذکر آن 

ند دشمن، تا چ درپیپیهای های سنگین شاهد بودیم که مقابله نیروهای ما با پاتکعملیات
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 ها، تلفات و خسارات سنگین دو طرفد. حاصل این نبر کشیدمیروز متوالی و بدون وقفه طول 

نام برد.  ،در منطقه شلمچه 2کربال عملیاتتوان، درگیر بود. نمونه برجسته این مطلب را می

توان های سنگین دشمن را خنثی نمود، میهای موفق برجسته که خودی، پاتکیکی از نمونه

 6خالصه باید گفت که، ما در  طوربهنام برد.  9961 ماهبهمنرا در  6نبردهای عملیات والفجر

 ، علیه نیروهای دشمن را تجربه نکردیم.سال جنگ، لذت عمل پاتک

 :03و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

ودی کننده، علیه دشمن، کمب نیروی پاتک کارگیریبهبینی و ما از نظر دانش طراحی، پیش

اما به علت گستردگی بیش از حد منطقه عملیاتی و کمبود نیروی سال جنگ نداشتیم.  6در 

به نام سپاه  فرماندهی مراتبسلسلهدر دو مجموعه دفاعی مجزا در  شدهتقسیم همآنخودی و 

دشمن، علیه وی پاتک انجام دهیم.  نتوانستیم برابر تعریف نظامی، مانند وقتهیچو نزاجا، 

بیان شده در مسئله مربوط به موضوع:  هایحلراهاین مسئله در صورت اجرای  هایحلراه

 ، تأمین خواهد شد.ای و موضوع: یگان احتیاطمنطقه پدافند

 

 
 در عمق : پدافند21مسئله 

 

 تعاریف:

یکی از مالحظات رزم پدافندی بوده و در آن  در عمق: پدافندهای نظامی: فرهنگ واژه

در  بایستیمیبه منظور نگهداری عوارض حساس داخل منطقه  در هر رده فرماندهی هایگان

یا جلو مواضع  با قرار دادن عناصری از نیروهای خودی در مواضع جلو و) عمق گسترش یابند.

پشتیبانی در  افزارهایجنگبر روی عوارض حساس در عمق منطقه و قرار دادن  ،سدکننده

 توان رعایت نمود.اصول پدافند در عمق را می ،عمق

 در هر رده هایگان در عمق: پدافند: 19ص  «اصول و قواعد اساسی در رزم»کتاب 

، به منظور نگهداری عوارض حساس داخل منطقه، بایستی در عمق گسترش یابند. فرماندهی

برای این منظور فرماندهان باید با قرار دادن عناصری از نیروی خود در مواضع جلو و ایجاد 
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پشتیبانی  افزارهایجنگمواضع سدکننده روی عوارض حساس در عقب منطقه و قرار دادن 

 در عمق، این قاعده پدافندی را رعایت نمایند.

، مستلزم استفاده مؤثر از مواضع نبرد متوالی در آمیزموفقیت ک پدافندیاگرچه اجرای 

علیه وی  هاییضعیف کردن دشمن و سپس انجام پاتکعمق به منظور فرسوده ساختن و 

، شامل هماهنگی در پهلوها و عمق نیز ضرورت کلی پدافند. ولی حفظ یکپارچگی باشدمی

، به باشد پذیرامکاندارد. بدیهی است تا آنجا که اجرای پدافند در قسمت جلو منطقه نبرد، 

تر خواهد بود. بدین ترتیب بهترین وضع، هنگامی است همان اندازه هم این هماهنگی آسان

 که بتوان خط لجمن را در طول نبرد حفظ نمود.

 :01نکات مسئله شرح و 

سال جنگ،  6های ما در طول بیان شد، عملیات که در مسئله مربوط به زمین طورهمان

ده قوای خود را در لجمن د. بر اساس همین نگاه، ما تمام عمشده بو گذاریهدف «زمین محور»

سال جنگ داشتیم،  6در تمام  طورکلیبههای مانوری که با توجه به کمبود یگان. دادیممیقرار 

که آنها را در عمق منطقه پدافندی برای حفظ عوارض  ماندنمییگان مانوری دیگری برای ما باقی 

 حساس داخل منطقه و یا گسترش در مواضع سدکننده، مورد استفاده قرار دهیم.

ه ، نمونه برجست66تا پایان تیرماه  66درپی دشمن از فروردین های پیدر تجزیه و تحلیل تک

نام  توانبه این تعریف نظامی را میخودی  توجهیبیخسارات زیاد، ناشی از ، تلفات و هاآسیب

 سال جنگ نام برد. 6در  توانمیهای بیشتری را برد. هر چند که مثال

، «ایمنطقه پدافند» ،«یگان احتیاط»، «زمین»سبب این نقص، در مسائل مربوط به موضوع 

 .گرددمیها خودداری و موضوعات مشابه، گفته شده است، از تکرار آن« پاتک»

 

 :01و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

 در سطرهای باال مراجعه شود. یادشدهی مندرج در مسائل هاحلراهبه 
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 غیرعامل : پدافند22مسئله 
 

 تعاریف:

، اعمالی است که سرباز برای حفظ خود و «نظامی غیرعاملاقدامات »فرهنگ واژه نظامی: 

 یا آتش افزارجنگدهد. این اقدامات و اعمال با به کار بردن کاهش اثرات آتش دشمن انجام می

 همراه نبوده و 
ً
 باشد.شامل: پراکندگی، استتار و اختفاء، پوشش و فریب و امثال اینها می معموال

استفاده از پوشش، اختفاء، استتار، پراکندگی، فریب و کنترل  شامل: :غیرعامل پدافند

 حرکات در روشنایی.

 ای عاملجز اقدامات پدافند ماهوارهه : کلیه اقدامات پدافندی بغیرعاملای ماهواره پدافند

به دور محور  مأموریتای دشمن که جهت اجرای به منظور به حداقل رساندن امکانات ماهواره

گیرد. این اقدامات، شامل: پوشش، اختفاء، استتار، پراکندگی، چرخند، انجام میمی زمین

 گردد.ابنیه حفاظتی و حرکات طراحی شده می

 

 :05نکات مسئله  شرح و

 پدافند شدهتعریفکش شد که با خطسال جنگ تحمیلی گفته می 6در روزگار اگر 

توان گفت، گیری و نمره داده شود، می، تمام مناطق عملیاتی و مواضع خودی اندازهغیرعامل

و یا  توجهیبیعلت داشتند. قبولی دریافت می غیرقابلدرصد مواضع، نمره 16بیش از 

در چند عامل برشمرد: گستردگی و وسعت زیاد مناطق  توانمیتوجهی به این موضوع را کم

رت تقریب، ضعف نسبی قد طوربهکیلومتر  966کیلومتر و عرض  9666عملیاتی در طول 

 به هوا، دافند زمینی خودی در پدافند هوا به هوا و پهوایی دشمن، قوت نسبی پدافند هوای

های حفظ این سرزمین در طول تاریخ بوده است، وسعت بزرگ کشور ایران که یکی از عامل

نیروهای خودی، جدی نگرفتن فرماندهان صحنه نبرد در اندازه الزم و کافی،  ضعف آموزش

 .غیرعاملنسبت به موضوع پدافند 

 اگر دشمن
ً
ه نسبت به توان هوایی خودی برتری هوایی با فاصله قابل مالحظ مسلما

شد که شاید توان ادامه جنگ به سبب انهدام قدر زیاد میداشت، تلفات و خسارات ما آنمی

ای است که باید در جنگ شد. این نکتهسلب میزیاد توان خودی در همان سال اول جنگ از ما 
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، مدیریت و وزشاحتمالی بعدی به این موضوع، نگاه حیاتی داشت و جدی بودن آن را با آم

 ابزار الزم در تمام بدنه نیروهای مسلح در زمان صلح تزریق نمود.

ترش را گس غیرعامل پدافندما در مورد مراکز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور نیز باید 

مناسب مورد توجه قرار داده و تغییرات کیفی و کمی و پراکندگی الزم را در  هایمحلو انتخاب 

، چنین تأسیسات و اماکن را غیرعاملکش پدافند این مورد به کار بریم. ما اگر با خط

ی رسیم که باید در تفرقه و پراکندگی بسیاری از تأسیسات کشورگیری کنیم، به نتیجه میاندازه

 کنیم. دنظرتجدیو حتی لشکری باید 

های بعد از جنگ تحمیلی، ساختاری ستادی در مجموعه ، در سالغیرعامل درباره پدافند

 در این باره مطالعات و  ستاد کل نیروهای مسلح
ً
تعریف شده و فعال گردیده است. مسلما

انجام گرفته است، اینکه چقدر در اجرا و اقدامات کشوری  توسط این ساختار مناسب هایطرح

 .بندی مطالب، در دسترس نیستبه جهت طبقهو لشکری موفقیت کسب شده یا نشده، اطالعی 

 

 :05و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

 و قابل استخراج است. شدهبیان ،در شرح مسئله ،هاحلراه

 

 

 های شیمیایی و میکروبیسالح : پدافند29مسئله 
 

 تعاریف:

ها، طرز ها، طرح: روشایشیمیایی، میکروبی و هسته پدافندهای نظامی: فرهنگ واژه

علیه اثرات تک  منظور برقراری اقدامات پدافندیکه به  موردنیازهای ها و آموزشعمل

 رود.ای، میکروبی و شیمیایی به کار میهسته افزارهایجنگ

ا خنثی میکروبی دشمن و ی کلیه اقداماتی که به منظور جلوگیری از عملیات میکروبی: پدافند

 گیرد.ها صورت مینمودن اثرات نامطلوب ناشی از انتشار میکروب

و  بردهنامئله در رابطه با موضوع این مسهای نظامی، عناوین دیگری هم در فرهنگ واژه

برداری، ماسک پوشیدن، گردد: ماسک، ماسکاسامی آن تعاریف اشاره می تعریف شده است. به
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ماسک ضد گاز، ماسک ضد گاز چشمی، ماسک ضد گاز ویژه، ماسک گاز، ماسک تنفسی، 

شعی، عامل آیک، عامل بیولوژیکی، عامل تشع 96گذاری، ماسک محافظ رزمی ام ـ ماسک

 شیمیایی، آمپول آتروپین، آمپول امیل نیتریت، رفع آلودگی کردن.

 

 :09شرح و نکات مسئله 

 ها وسال جنگ شاهد بودیم که دشمن به دفعات زیاد و با حجم سنگین، بمب 6ما در مدت 

د ر های توپخانه از نوع شیمیایی را، علیه نیروهای ما به کار برد. این اقدام دشمن سبب واگلوله

سال  6آمدن تلفات زیادی از نیروهای ما به صورت شهید و جانبار شیمیایی گردید. در هر زمان 

کارانه های داخلی، در ابعاد قابل توجه، این اقدام جنایتهای بعد از آن، رسانهجنگ و سال

مستند  هایکتابداخلی و جهانی نمودند. درباره اقدام دشمن تاکنون  رسانیاطالعدشمن را 

 است. انتشاریافتهیادی هم ز

 د.گردبه موارد زیر اشاره می ،در شرح بیشتر این مسئله با توجه به نگاه درسی این کتاب

 ما در ابتدای جنگ، تا دو سه سال اول آن، آن چه که به عنوان ماسک انفرادی پدافند

اشتیم، آن تعداد هم که دشیمیایی داشتیم، به نسبت جمعیت رزمنده میدان نبرد بسیار کم بود. 

ابل ماسک، آمپول آتروپین، ق مصرفغیرقابلها خالی از اشکال نبود. فیلتر قابل مصرف و اکثر آن

 اری در استفاده از ماسکالزم و نیز انگیزه سازی و یا انگیزه د مصرف و به اندازه، از طرفی آموزش

 ضعیف بود. روزشبانهدر زمان نیاز و همراه داشتن آن در تمام مدت 

 های بسیجی سپاه پاسدارانکه یگان بودیمتقریب، از سال سوم جنگ به بعد شاهد  طوربه

 محدود به طوربهتی، نیز، همراه تجهیزات انفرادی خود، ماسک ضد گاز نیز داشتند. بعد از مد

ای هها و فیلمهای رفع آلودگی نیز تحویل شده بود و ما در عکسده سپاه، دستگاهعم هایگان

ها دیده محدود از این دستگاه طوربههای نزاجا نیز در یگاندیدیم. ها را میمستند، نمونه آن

، با اندازه الزم و شد. اما از جهت کارشناسی و عمومی شدن این وسایل و همچنین آموزشمی

اقص و در دادیم، نکافی فاصله زیادی داشتیم. ساختارهای سازمانی که برای این کار تشکیل می

 ابتدای کار قرار داشتند.

از طرفی ما برای آن که دشمن را رسوا کنیم، تعدادی زیادی از جانبازان شیمیایی را با وضع 

دیدن و غیره برای درمان،  تنفس، خوردن، آشامیدن، حرکت، ، ناتوان درزدهتاول، زارنجظاهری 
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، این دنیا قرار دادیم بردارانفیلمبه کشورهای غرب فرستادیم و در مسیر خبرنگاران و عکاسان و 

یک نکته منفی نیز برای کار، گرچه مخاطب آن فرمانده اصلی دشمن، صدام بود، اما ناخواسته 

و ایجاد ترس در رزمندگان میدان نبرد،  تخریب شدید روحیهنیروهای خودمان تولید نمود و آن 

ب و ناخواسته سب غیرمستقیمای، چه ارتشی و چه سپاهی و بسیجی بود. همین اقدامات رسانه

 یابد. روزافزونشد که تعداد ورودی سرباز و بسیجی به میدان جنگ به تدریج کاهش 

م ضمن توانستیمی ،شیمیائی الزم و کافی برخوردار بودیم پدافند ما اگر از تجهیزات و آموزش

کاهش تلفات تا نزدیک به صفر، باور دفاعی و حفظ جان و عدم آسیب در میدان نبرد را در 

 و با توجه دقیق و عمیق به روحیه شدهحسابرزمندگان خود ایجاد کنیم و از طرفی خیلی 

نظر  را هم رسوا کنیم. به ، حاکم جنایتکار ارتش عراقدنیاپسندرزمندگان خود به شکل مستند و 

 اند.توجه نکرده شدهاشارههای ما تاکنون این گونه به نکته کتاب رسدمی

 

 :09و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

 گردد:زیر ارائه می هایحلراهبا توجه شرح مسئله، 

شیمیائی، میکروبی و  ها در موضوع پدافندسازمانی الزم و کافی در تمام رده ساختارـ  9

 گردد. سازیپیادهای، تعریف و حتی هسته

ی هاالزم و کافی انفرادی تا کارشناسی و تخصصی برای نفرات، مشاغل و رده ـ آموزش 2

 ه و بدون وقفه در زمان صلح و جنگ اجرا گردد.پیوست طوربهمختلف، 

 و های متعددی را درباره موضوع پدافندنامههای آموزشی و آئینهای اخیر کتابما در سال

ایم، پس در این مورد کمبود کمتری داریم، اما های شیمیائی بویژه در نزاجا منتشر کردهسالح

 داریم.کم آن را  آموزش

مام شیمیایی، میکروبی، برای ت تهیه و تأمین تجهیزات و ابزار الزم و کافی برای پدافندـ  9

 های صحنه نبرد اقدام گردد.رده
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 پدافند هوایی: 52مسئله  
 

 تعاریف:

زمین به  افزارهایجنگهای مجهز به یگان :به هوا زمین پدافندهای نظامی: فرهنگ واژه

های رادار علیه حمالت هوایی ارتفاع پست دشمن ها و ایستگاهدارند از پایگاه مأموریتهوا که 

 پدافند نمایند.

کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور انهدام، خنثی کردن و یا تقلیل اثرات  هوایی: پدافند

های هوایی دشمن در هوا انجام های بالستیکی و سایر انواع موشکهواپیما، موشک عملیات

 باشد: تجسس، شناسایی، رهگیری، انهدام.مرحله می 1گیرد. شامل می

 

 :81شرح و نکات مسئله 

سال  6نماید که ما در طول معلوم می مقدسهای منتشره دفاع اطالعات مندرج در کتاب

های خودی تیراندازی ضد هوایی واسطهبهجنگی خودی را به اشتباه،  جنگ، چند هواپیمای

ها نیز شهید شدند. آمار دقیقی تاکنون اعالم نشده است، اما اهل از دست دادیم و خلبانان آن

 6های منتشره درباره نیروی هوایی ارتش و یا نبردهای هوایی تحقیق با بررسی و مطالعه کتاب

توانند این عدد را به دست آورند. آخرین و یا خلبانان خودی، میسال جنگ و یا علت شهادت 

عباس توان، شهادت سرتیپ خلبان سال جنگ می 6نزدیک به آخرین حادثه این چنین در 

تیراندازی  واسطهبهکه  9966در روز پانزدهم مرداد سال  مرزیبرون بابایی را در عملیات

 ضدهوایی نیروی خودی مورد اصابت قرار گرفت، نام برد.

 یم.خبراینکه در جبهه دشمن آیا مشابه چنین حوادثی سابقه داشته و چه تعداد بوده، از آن بی

در این کتاب، آن است که در نیروهای مسلح، باید ترتیبی  یادشدهغرض از بیان مسئله 

و سامانه الزم و کافی  سازوکارچنین حوادثی، صفر گردد. داده شود که احتمال به وجود آمدن 

 ایجاد گردد. بخشاطمیناندر این باره به شکل 

هوایی در ارتش و سپاه یک  سال جنگ، ترتیبی داده شد که پدافند 6های بعد از در سال

جدید، مجموعه پدافند  واحد، فعالیت نمایند. در این ساختار پارچه و متمرکز با فرماندهی

 االنبیاءخاتمبا ترکیب جدید به نام قرارگاه پدافند هوایی در ارتش هوایی، از نیروی هوایی جدا و 
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ه به آن که اشار و بعد نیز تغییراتی دیگر داده شده است تعریف شده ادامه داد  مأموریت)ص( به 

 وقتهیچبه هوای کشور،  زمین امید است که سامانه پدافندوضوع این کتاب خارج است. ، از م

 هواپیمای خودی نگردد. سویبهجنگ مرتکب تیراندازی اشتباه  و در زمان صلح

 

 :81و پیشنهادهای مسئله  هاحلراه

هوایی کشور در  که درباره پدافند روزافزونهای اضافه بر اقدامات و پیشرفت حلیراه

کنونی در صورت ادامه موفقیت و رفع  شدهانتخابرسد. راه جریان است، به نظر نمی

شود، راهی ها آشکار میها، معایب و نواقص که در مسیر انجام وظایف و مأموریتضعف

 باشد.می بخشرضایتمناسب و 

 

 

 

 : مهندسی رزمی57مسئله  
 

 :تعاریف

ز؛ معاونت آموزشی  2-96نامه شماره در رزم ناهمطراز، آئین نامه گردان مهندسی رزمیآئین

 :9966نزاجا، تهران، 

و گروهان ارکان + سه  های مهندسی لشکر شامل یک قرارگاه فرماندهیگردان :سازمان

ساختمان + حفاری + سحر )یک گروهان پل + یک گروهان  +گروهان مهندسی رزمی

 سازی(.راه

 .الف: افزایش قدرت رزمی لشکر با پشتیبانی مهندسی رزمی مأموریت:

 صورت لزوم.نظام در های رزمی پیادهب: تعهد گرفتن و انجام مأموریت

ارکان و گروهان ارکان شامل: ارکان گردان )رکن یک+ رکن دو+ رکن سه+ رکن چهار + پنج 

+ قسمت مهندسی لشکری( + گروهان ارکان سازی+ قسمت فرماندهیتیم تخریب و خنثی

آماد  ارکان گروهان + دسته وسایل + رسد بهداشت و درمان + رسد ارتباطات و مخابرات+ رسد)

 + گروه شناسایی ش م ه + دسته نگهداری و تعمیر(
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گروهان + سه دسته مهندسی )هر دسته مهندسی  ارکان شامل: گروه مهندسی رزمی

 شامل: ارکان دسته + سه گروه مهندسی(.

گروهان پل شامل: ارکان گروهان + دودسته پل )لشکرهای زرهی دارای پل پی ام پی و 

 باشند(.بیلی میلشکرهای پیاده دارای پل 

شامل: ارکان گروهان + دسته ساختمان  (سازیگروهان سحر: )ساختمان + حفاری + راه

 سازی.+ دو دسته حفاری + دو دسته راه

 های نظامی:فرهنگ واژه 

به شرح زیر وجود دارند،  هایی درباره مهندسی رزمیهای نظامی کلیدواژهدر فرهنگ واژه

های موجود: اند. کلیدواژهگفته نشده« دسته مهندسی»و « مهندسی رزمی»های یدواژهاما کل

میدان مین با فرصت/ میدان پدافندی/ میدان  / میدان مین ایذایی/میدان موانع/ میدان مین

مین تاکتیکی/ میدان مین تعجیلی/ میدان تعجیلی حفاظتی/ میدان مین حفاظتی/ میدان 

مین حفاظتی با فرصت/ میدان مین حفاظتی هجومی/ میدان مین سد کننده/ میدان مین 

 دهوابرد/آبخاکی(/ میدان مین ضدتانک/ میدان مین ضدنفر/ میدان مین ض) یآمفابضد 

ای/ انواع مین با کلیدواژه میدان مین فریبنده/ میدان مین ممانعتی/ میدان مین منطقه

مورد+ استحکامات صحرایی با فرصت/ استحکامات صحرایی  11به تعداد « مین»پیشوند 

 و غیره.« جاده»های مربوط به کلمه تعجیلی+ کلید واژه

 

 :87شرح و نکات مسئله 

جنگ، شاهد بودیم که هر کدام از لشکرهای پیاده و یا زرهی در نزاجا، سال  6بنا به تجربه 

طور میانگین، مسئولیت خط پدافندی بیش از صد کیلومتر را فراتر از استانداردهای تاکتیکی به

کیلومتر عمق در گسترش و  26طور متوسط حدود بر عهده داشت. هرکدام از این لشکرها به

داشتند. برای هر لشکر، با چنان وسعت و آن تعداد زیاد توپ،  های مربوطه راپراکندگی یگان

گردان  26های سنگین و سبک و در حدود تعداد بیش از پانزده هزار نفر رزمنده و تانک و سالح

رزمی و غیره، هرکدام نیاز به مواضع دفاعی در برابر آتش شدید زمینی و هوایی دشمن و نیز 

 کیلومتر، عملیات 966در برابر دشمن در طول بیش از  های ارتباطی دارند. از طرفیجاده

 سازی عملیاتبرای خودی و خنثیمیادین مین ریز گرفته تا ایجاد و موانع از خاک سد ساخت
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ها و میادین انفجاری باید اجرا گردد، یک گردان و تله دشمن در میادین مین و سیم خاردار

ا استعدادی کمتر از یک گردان پیاده و وسایل محدود سنگین مهندسی و نیز تعداد مهندسی ب

یک لشکر را با چنان  های مهندسی رزمینیازمندی دتواناکافی متخصص مین، چگونه مین

ود شگیری میوسعت و حجم کاری پاسخ دهد؟ با همین توضیح مختصر که داده شد، نتیجه

که یک گردان مهندسی به شکل یاد شده برای پشتیبانی مهندسی رزمی یک لشکر در زمان 

 ساله کافی نبوده است.جنگ هشت

سازمانی که در نیروی  میواسطه فقر توان و امکانات مهندسی رزما در هشت سال جنگ به

ها و خسارات زیادی را متحمل شدیم. مانند: از بین رفتن تعدادی زمینی ارتش داشتیم، آسیب

های مستقیم و منحنی دشمن و تلفات ناشی های سنگین با گلولهزیادی تانک و خودرو و سالح

ته مناسب + واژگونی خودروهای آب و غذا از آن، به علت نداشتن سنگرها و یا مواضع آرایش یاف

وهوای نامساعد و به سبب آن تحمیل های ضعیف و نامناسب در شرایط آبو نفرات در جاده

تلفات و خسارات زیاد بر نیروی خودی + سرعت موفقیت دشمن در تک و یا گشتی رزمی و یا 

ر د خودی سد و موانع شناسایی به مواضع خودی به علت نداشتن و یا ضعیف بودن عملیات

 توضیح داده شده است. 96برابر تهاجم دشمن. در این باره در مسئله 

تر از توان ما بود عملکرد سریع ساله بسیار قویدشمن در جنگ هشت توان مهندسی رزمی

های آفندی سد، در تمامی مناطق عملیاتی و نیز در تمامی عملیات و پرحجم وی را در عملیات

 و پدافندی فعال و ثابت شاهد بودیم.

ه و عملکرد آن منتشر نشد دشمن و چگونگی ساختار تاکنون کتابی از توان مهندسی رزمی

طرات رزمندگان هشت سال جنگ است که در اینجا از آن کتاب نقل قول گردد. اما در خا

که بعد از سی سال از توان آثار عملکرد مهندسی رزمی وی را تا حدودی متوجه شد. همینمی

درصد  966گذشت پایان جنگ، هنوز هم پاکسازی میادین مین باقی مانده از دشمن، به 

ی زنرسیده است، با آن که در طول سی سال گذشته نیروهای ما بدون وقفه مشغول پاکسا

اند. این نشان از توان زیاد دشمن پاکسازی متحمل شده بودند، و تعدادی هم تلفات در عملیات

های بزرگ که ناموفق و یا نیمه موفق شدیم، باشد. اما در بسیاری از عملیاتدر آن زمان می
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و  در ایجاد سدواسطه عملکرد قوی مهندسی رزمی دشمن بیشتر آنها عالوه بر سایر عوامل، به

 موانع بوده است.

آماده  پس از استقرار در مناطق واگذاری، خود را برای پدافند 12لشکربه هرحال یگانهای 

مختلف چه جنگ افزار و تسلیحات چه تجهیزات و های نمودند ولی آرایش پدافندی آنها از جنبه

 و یگانهای پشتیبانی و با کمبود قابل توجهی روبرو بود. ملزومات پدافندی و چه نیروی احتیاط

تهیه استحکامات و مواضع پدافندی برای تانکها، توپها، عده ها و ایجاد سایر تاسیسات 

مورد نیاز و جاده سازی در چنان وسعت منطقه واگذاری نیاز به تجهیزات سنگین مهندسی از 

 شکرلبل توجهی داشت، در صورتی که موجودی قبیل لودر، بولدوزر، گریدر، کمپرسی درحد قا

د در آن شرایط نامناسب بع به هیچ وجه جوابگو نبود و تهیه و تدارک آن نیز از منابع غیرنظامی

از انقالب امکان پذیر نبود. این ضعف مهندسی، به نیروهای مسلح ایران تا شکل گیری عناصر 

زد، در حالی که طرف مقابل از این نظر از امکانات بسیار  فراوانیهای جهادی و مردمی لطمه

وسیع از آغاز تهاجم تا آخرین روزهای جنگ تحمیلی برخوردار بود و یگانهای مهندسی ارتش 

در تمام مدت جنگ به بهترین وجهی ماموریتهای محوله را به مورد اجرا گذاشتند، عالوه  عراق

یگانهای پدافندی جمهوری اسالمی از نظر ایجاد موانع و میدانهای من یادشده های بر کاستی

نیز با دشواری عمده ای روبرو بودند و با عدم پیش بینی بموقع و نبودن وقت، امکان احداث 

میادین مین الزم، که بتواند مانع پیشروی یگانهای عراق بخصوص واحدهای زرهی آن گردد یا 

 نمودن آنها شود وجود نداشت.قادر به کند کردن و کانالیزه 

در هر لشکر، یک  ما در هشت سال جنگ، در نیروی زمینی ارتش در توان مهندسی رزمی

های مستقل یک گروهان مستقل مهندسی داشتیم و در سطح نزاجا گردان مهندسی و در تیپ

اشتیم. از طرفی مأموریت نیز فقط دو گروه مهندسی بروجرد و گروه مهندسی پل دغاغله را د

کیلومتر خط مرزی با حکومت متجاوز  9666تعریف شده برای نیروی زمینی آن بود که در 

یافته و ضمن ایجاد خط دفاعی و سد دشمن، نسبت به عقب راندن دشمن گسترش کشور عراق

آن  نیروی زمینی در بینیم که این توان مهندسی تعریف شده در ساختارنیز اقدام نماید. می

زمان بسیار کم بوده است. در عمل نیز این ضعف، با امکانات و توان مهندسی رزمی جهاد 

سازندگی که در اختیار فرماندهان سپاه بود، در هشت سال جنگ تا حدود زیادی تأمین گردید. 
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ی ود، از توان مهندساما انتظار است که نیروی زمینی ارتش به نسبت مأموریت تعریف شده خ

 قبول و خودکفا برخوردار باشد، در حالی که چنین نبود.رزمی قابل

اقدام قابل قبولی مشاهده ظر می رسد به نسال جنگ  6اکنون نیز با توجه به آن تجربه 

 باشد.شود و همچنان این ضعف به قوت خود باقی مینمی

جهاد سازندگی، کارنامه درخشانی در هشت سال جنگ از خود باقی  مهندسی رزمی

ها گذارده است. در این مورد تعدادی کتاب نیز منتشر شده است. در بررسی و مطالعه این کتاب

ریزهای بزرگ و طوالنی در برابر آتش شویم که عملکرد آنان در امور: ایجاد خاکمتوجه می

های سازی بر روی رودخانهسازی در روی آب + پلجادهسازی در روی خشکی + دشمن + جاده

سوی دشمن و غیره ها به+ تغییر مسیر رودخانه 6والفجر  مختلف تا روی اروندرود برای عملیات

بوده است. حجم و تعداد این اقدامات در مدت هشت سال جنگ اگر جمع زده شود، اعداد 

 رات ملت ایران است.گردد که از افتخابزرگی حاصل می

 و نزدیک به جهاد سازندگی متوجه می در بررسی عملکرد مهندسی رزمی
ً
شویم که تقریبا

 ند.نمودهای عملیاتی آنان را تأمین میبودند و خواسته درصد، در اختیار سپاه پاسداران 966

مشترک و یا مناطق عملیاتی مشترک با سپاه نیز  یاتهای نیروی زمینی ارتش در عملیگان

 شدند.مند میجهاد سازندگی در این مناطق بهره از زحمات و عملکرد مهندسی رزمی

موزه انقالب و دفاع مقدس در تهران تعداد سه جلد کتاب از تاریخ شفاهی  9916در سال 

دفاع مقدس با سه عنوان منتشر نمود: پیدایش مهندسی رزمی در جنگ  مهندسی رزمی

و اقدامات  های آفندی دفاع مقدس + جنگ آبساله + مهندسی رزمی در عملیات 6تحمیلی 

 خاکی.آبی مهندسی در عملیات

ی جهاد سازندگ مهندسی رزمیهای منتشره از عملکرد مطالعه کتاب یادشده + سایر کتاب

 گردد.که درج اسامی آنها از ظرفیت این کتاب خارج است به اهل تحقیق پیشنهاد می

گردد که درباره ایجاد میادین جهاد سازندگی معلوم می های مهندسی رزمیاز مطالعه کتاب

ین و موانع دشمن، این نهاد فعالیتی نداشته است. البته سازی میادین ممین و موانع و یا خنثی

و تخصص این کار را نداشتند و از طرفی هم وظیفه سازمانی آنان  انتظار هم نبود، زیرا آموزش

نیز نبود. امور مربوط به میادین مین و موانع خودی و دشمن از وظایف سازمانی نزاجا و سپاه 
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باره ضعیف داده شد دراین 29و در این مسئله  96بود که با توضیحی که در مسئله  پاسداران

 بودیم.

های نیز نسبت به تشکیل و توسعه یگان در طول هشت سال جنگ، سپاه پاسداران

ای برخوردار مالحظهرزمی قابل اقدام نمود. در پایان جنگ از توان مهندسی مهندسی رزمی

های نزاجا، در آغاز جنگ دیدیم که در موضوع آتش فراتر از آتش سالح شده بود. در ساختار

 کالیبر سبک، طراحی سازمانی خوبی از گذشته تهیه و اجرا شده بود.

غیره / برای پشتیبانی م و م 966اندازها + تفنگ های مانوری پیاده، آتش خمپارهبرای گردان

های توپخانه کمک مستقیم، تقویتی، عمل کلی تقویت و های پیاده و زرهی، گردانگردانآتش

های توپخانه صحرایی در گردان 6تا  2عمل کلی در توپخانه لشکری، شامل: تعداد در حدود 

 9-2متری صحرایی کششی و خودکششی و تعداد میلی 269، 996، 922، 962کالیبرهای 

نمودند. عالوه بر توپخانه، از متری فعالیت میمیلی 26و  29هوایی در کالیبرهای  گردان پدافند

ت. گرفطریق هوا نیروز توسط بالگردها + هواپیماهای جنگی، اجرای آتش علیه دشمن انجام می

یداری ی و نیز خرهای غنیمتدر طول هشت سال، جنگ کالیبرهای توپخانه دیگری نیز از توپخانه

گروه توپخانه به  2های توپخانه لشکری، تعداد وارد صحنه نبرد شدند. عالوه بر تعداد گردان

منطقه جغرافیایی مراغه، شهرضا، تهران، اصفهان وجود  1در  22، 11، 99، 22، 99های شماره

 ودند.م بم962 داشتند که هر کدام دارای حداقل پنج گردان توپخانه کالیبر سنگین تا

گردد که زنجیره ساختاری پشتیبانی آتش، به شکل مناسبی در آن زمان مالحظه می 

طراحی شده و وجود داشت. همین عامل سبب گردید که ما توانستیم در هشت سال جنگ 

سال دوام  6هایی که داشتیم های دشمنان بدهیم و با تمام محدودیتپاسخ کوبنده به آتش

ساله دشمن  6های شدید های خود را در برابر آتشانستیم آسیببیاوریم. به این ترتیب تو

 کاهش دهیم.

های در مقابل، آسیب و خسارات زیادی هم به دشمن وارد کنیم منظور از بیان توانایی

 توپخانه خودی به شرح یاد شده، آن بود که نیاز بود و اکنون نیز نیاز است که ما ساختار

را الگو گیری از شکل ساختار پشتیبانی آتش در نیروی زمینی ارتش نماییم و  مهندسی رزمی

 ساختار مناسب به اندازه الزم و کافی طراحی و اجرا نماییم.
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 توجه داشته باشیم که در جنگ احتمالی بعدی، ساختار
ً
و یا نهادی به نام مهندسی  ضمنا

ساله، از جهاد سازندگی وجود نخواهد داشت. زیرا این نهاد بعد از جنگ هشت رزمی

 ساختارهای کشوری حذف گردید.

 

 :87های مسئله حلپیشنهاد و راه

نیروی زمینی ارتش در سوی افزایش کمی و کیفی آن، با  مهندسی رزمی تغییر ساختار -9

الگو گیری از ساختار پشتیبانی آتش که در مجموعه نیروی زمینی ارتش از گردان پیاده تا 

 های توپخانه، به شرحی که در سطرهای باال ارائه شد.گروه

سناریویی تصور شود که در شرایط جنگ، نیروی زمینی درصحنه نبرد در وسعت  -2

کیلومتر عمق درگیری و پراکندگی،  966کیلومتر خط درگیر مرزی و  9666سرزمینی بیش از 

موقع پای کار آورده است. کارآمدی پرتوان را به مجموعه عظیمی از توان مهندسی رزمی

ای ریزهمهندسی رزمی خود را در ایجاد سد و مانع در برابر دشمن و نیز ساخت مواضع و خاک

ین، نماید. به یقهای ارتباطی برای خود ای به شکل مطلوب اثبات میها و پلمناسب و نیز جاده

 دهد.اندازی را ارائه نمیفعلی مهندسی رزمی چنین چشم ساختار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموز.دوست ندارم جوانی را، مگر اینکه یا دانشمند باشد، یا دانش

 کند.یدانشمند فاسد جهانی را فاسد م

 کنند.علم از خطا مبرا است، ولی علما همواره خطا می

 برد، مگر در طلب علم.گوید و حسد نمیمؤمن تملّق نمی

 شود.رود، قدرت فردی کمتر میهر چه تمدّن جلو می

از خصوصیات زمان ما این است که متأسفانه بعضی افراد پست و پلید، صاحب اراده و پشتکار 

 باشند.می

 چون بسیار شود، خوار و ارزان گردد، مگر علم و دانش که هرچه بیشتر شود، عزیزتر باشد.همه چیز 
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 گذشته برای آن است که انسان، توشه ای از عبرت برای آینده خود بردارد.

ما توسط اجداد خود، هزارها سال عمر کرده و می کنیم، برای اینکه مشغول استفاده از تجربیات 

 هستیم.آنها 

 کسی که در جنگ به طالع متکی نیست، از همه الیق تر است.

 نگاهداری صلح، وظیفه اش مهمتر از فرماندهی جنگ است.

 میدان جنگ، فرصت مطالعه به کسی نمی دهد، هر کس هرچه می داند باید به کار برد.

 نیاموزد.ناتوان ترین مردم، کسی است که از پیشآمدها و جزر و مدّهای روزگار تجربه 

 وقتی انسان به بطالن یک عقدیه و نظریه پی برد و آن را حفظ کرد، دلیل بر حماقت اوست.

 غرور و خودخواهی نماینده شکست و ذلت است. هر وقت غرور قیام کرد، منتظر شکست فوری باشیم.

 روزگاری فرا خواهد آمد که در آن روزگار، فتوحات بدون توپ و سرنیزه تحمیل نخواهد شد.

 فرمانده خوب کسی است که بدون تلفات و حتی بدون گرفتن تلفات از دشمن در جنگ پیروز بشود.

 بهترین شما کسی است که گفتارش بر دانش شما بیفزاید.

 داناترین مردم آن است که دانش مردم را به دانش خود جمع کند.

 از اخالق من چاپلوسی و تملّق نیست، مگر در جستن دانش.

 کلمه ای بر دانش خود بیفزایی، پس از هر سال، صدها کلمه خواهی دانست.اگر هر روز 

 برای اینکه دانش ملکه شود، تعلیم کافی نیست، عمل الزم است.

 هر علمی که بر کتابت نیاید، ضایع گردد.

 



 

992 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 موضوعات مربوط به امور رکن چهارم
 

 موضوعات مربوط به امور رکن چهارم: فصل چهارم
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 های نظامی:فرهنگ واژه

 معاون رئیس ستاد() یکلجستـ  : رکن چهارم0رکن

ریزی معاون رئیس ستاد در امور لجستیکی و دستیار اصلی ستادی فرمانده در طرح 1رکن 

باشد. متفرقه لجستیکی یگان میهای نگهداری، حرکات، خدمات و پشتیبانیمربوط به آماد، 

 به عنوان طراح امور لجستیکی، بایستی با فرماندهان پشتیبانی که مسئول عملیات 1رکن 

به سایر افسران  1پشتیبانی لجستیکی هستند، هماهنگی نزدیک و مداومی داشته باشد. رکن 

تیکی مربوطه که از مسئولیتهای آنان است، کمک نموده و با آنان مشاوره ستاد در امور لجس

 زیر است:های دارای مسئولیت می نماید. رکن چهارم

 ث: امور متفرقه ت: خدمات پ: حرکات ب: نگهداری الف: آماد

 

 

 

 : آماد و طبقات دهگانه آمادی82مسئله  
 

 های نظامی: فرهنگ واژهتعاریف

 در تمام شرایط به طور یکنواخت روزانه مصرف  :9آماد طبقه 
ً
جیره و علیق: این آماد تقریبا

 شود.می

 

و تجهیزات و جداول سهمیه و توزیع: مثل  : اقالم غیر عمده جداول سازمان2آماد طبقه 

سایل و پوشاک، تجهیزات انفرادی، چادرها، دست ابزارهای سازمانی، کیف ابزارآالت، و

 آمادهای اداری و زیستی.

 

کاری و هیدرولیک، های عایق: مواد نفتی: بنزین، نفت، روغن، گریس، روغن9آماد طبقه 

ها، ضد یخ و کنندههای شیمیایی، خنکهای ضد رنگ، گازهای مایع و فشرده، فرآوردهروغن

 ذغال.
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شده در ساختمان  : مواد ساختمانی: مصالح ساختمانی و کلیه وسایل نصب1آماد طبقه 

 و مصالح سد و موانع.

 

افزارهای ویژه، : مهمات: کلیه انواع مهمات شامل مهمات ش.م.ر، جنگ2آماد طبقه 

ها و سایر ها، و باروتها، چاشنیها، راکتها، موشکها، ماسورهها، مینمواد منفجره، بمب

 اقالم وابسته.

 

، شیرینی، آدامس، واکس، نشان، البسه : اقالم موردنیاز شخصی: مثل سیگار6آماد طبقه  

 و غیره. غیرنظامی

 

افزارها های سیار، خودروها، جنگها، تعمیرگاه: اقالم عمده: مانند تانک6آماد طبقه 

 وسایل الکترونیک و مخابرات و غیره.

 

 : اقالم بهداری: اقالم پزشکی، دندان پزشکی و دامپزشکی، و قطعات یدکی آنها.6آماد طبقه  

 

: قطعات یدکی: قطعات یدکی کلیه اقالم، به جز قطعات یدکی مربوط به 1آماد طبقه  

 اقالم بهداری.

 

د رود ماننکار میبه  های غیرنظامی: وسایلی که جهت پشتیبانی از برنامه96آماد طبقه  

 منظور نشده باشد. 1تا  9وسایل توسعه کشاورزی و اقتصادی که در طبقات آمادی 

 

های نظامی اصطالحات آمادی دیگری هم ذکر و توضیح داده شده است در فرهنگ واژه

اند از: بار مجاز/ میزان آماد موردنیاز/ میزان آماد های آنها عبارتکه تعدادی از کلید واژه

شده/ اقالم زائد/ اقالم اضافی/ اقالم بازیافتی/ اقالم اغتنامی/ روزآماد/ / اقالم کنترلموجود

سطح عملیاتی/ سطح تأمین/ هدف انبار/ هدف درخواست/ ذخیره جنگی/ نقطه تقسیم/ 
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نقطه آماد/ روش توزیع اقالم آمادی: در نقطه، در یگان/ آماد راه اصلی/ آماد از راه هوا/ 

 یره اردویی الف و ب/ جیره عادی/ جیره اضطراری/ جیره عملیاتی/ و غیره.آمادگاه/ جیره/ ج

 

اسامی تعدادی از منابع مرتبط با این مسئله: مشخصات تکمیلی نام منبع در فهرست منابع 

 این کتاب درج شده است.

 9912، ، سرهنگ فالح دوستبایندریان 2تیپبازوی نبرد، سر  

 .9911، گویاصادقی 2تیپ، سر جنگیدیمچگونه می

 .9916، زادهسرهنگ اسماعیل + امیر بیگی 2تیپلجستیک، سر 

 .9912، ستوان فقرات جنگ، سرهنگ امیر مصباح کیا

 

 :82شرح و نکات و پیشنهادهای مسئله 

ما الحمدلله در هشت سال جنگ، درباره مواد غذایی و تغذیه نیروی انسانی  :7آماد طبقه 

های جنگ، نمره قابل قبولی از متوسط تا خوب داشتیم. البته این تعریف به خود در جبهه

جا و در تمام مدت هشت سال و در تمام شرایط آب و هوایی و معنای آن نیست که ما در همه

 دیم. اما به طور میانگین باید گفت وضع خوبی داشتیم.ها، بدون اشکال بوتمام یگان

 شوند:عواملی که سبب موفقیت ما در این امر بود کوتاه نام برده می

 مناسب  وسعت و تنوع آب و هوایی و کشاورزی کشور ایران/ ساختار
ً
و زنجیره سازمانی نسبتا

برای امور آماد و پشتیبانی نیروها که در ارتش و به ویژه در نزاجا طراحی شده بود. بدون وقفه، 

های کننده در دورترین نقطه خط مقدم جبههوظایف آمادی از نقطه تهیه و شروع، تا مصرف

ها روستاهای کشور به جبهههای مردمی از تمام شهرها و گرفت./ ارسال کمکجنگ انجام می

 رزمندگان مؤثر بود. این در افزایش روحیه کرد و باالتر از آن،که تا حدودی کمبودها را تأمین می

نوع اقدامات، نشانه برجسته دیگری از انگیزه و خاستگاه ملت ایران بود در همراهی و همکاری 

یم نیز شاهد بود / در مورد نیروهای سپاه پاسدارانبا رزمندگان در مقابله با تجاوز و دفع دشمن

هم  های مردمیکه تدارکات مواد غذایی، از متوسط تا خوب بود. سپاه پاسداران بیشتر از کمک

برای رزمندگان./  9کردند را واگذاری و تأمین بودجه مورد نیاز هزینه آماد طبقه استفاده می

های آخر جنگ، شاهد بودیم که به واسطه کسری بودجه مورد نیاز، در لباید گفت که در سا
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بعضی از اقالم مواد غذایی، دچار محرومیت و محدودیت شدیم و به این ترتیب، کیفیت و کمیت 

مواد غذایی، نسبت به تعاریف مصوبه در جیره روزانه افراد کاهش یافت. نظیر: کمبود گوشت، 

ای که در اینجا الزم است های فصل بود. نکته برجستهمیوهواگذاری دسر غذایی، که شامل 

گفته شود، آن بود که شاهد بودیم در تمام فصل گرما، یخ تا جلوترین و دورترین نقطه خط مقدم 

 از شهرهای شد. و در بعضی موارد، برای تکمیل نیازمندی یخ کلیه یگانتدارک می
ً
ها، الزاما

د صد کیلومتر مسیر را برای رساندن یخ به منطقه عملیاتی های یخ، چندورتر از جبهه، ماشین

 نمودند.طی می

و تغذیه سالمی داشتیم، گزارش ناسالم  _ آب و خوراک _از نظر بهداشتی هم، مواد غذایی

 ها ثبت و ماندگار نشده است.قدر کم بوده که در کتاببودن و مسمومیت غذایی، آن

 

و تجهیزات جمعی و  م غیر عمده جداول سازماناین نوع آماد شامل اقال :2ماد طبقه آ

باشد. درباره استحقاقی افراد از قبیل ملبوس و پوتین و مواد انفرادی و ملبوس افراد و غیره می

 در تمام مدت  بهداشتی، برابر آنچه که در ارتش برای نیروهای وظیفه
ً
تعریف شده بود، تقریبا

هشت سال جنگ نتوانستیم صددرصد به آنان واگذار کنیم. شاید بتوان گفت به طور میانگین 

جفت  1درصد مصوبه ها را توانستیم در اختیار آنان بگذاریم. مثاًل پوتین سرباز به جای  66تا 

ر طوجفت تحویل شد. همین در دو سال، بعضی مواقع تحویل شد و بعضی مواقع حداکثر دو

در مورد لباس کار، شامل: بلوز و شلوار سرباز. در بیشتر مواقع شاهد بودیم که سرباز در پایان 

دو سال خدمت برابر آن جداول مصوبه استحقاقی، لباس کار و پوتین و مالفه، ملبوس زیر و 

پاسخ  گردان هم 1رکن حتی صابون و غیره را از هر کدام، تعدادی و یا مقداری طلبکار بود. 

داد که درخواست کردیم و به علت کمبود بطور کامل به ما تحویل ندادند که به سرباز بدهیم. می

گفتند که این کمبود به علت عدم پرداخت کامل بودجه مورد نیاز، های باالی آمادی هم میرده

 به وجود آمده است.

جدولی درباره اعتبار تنظیف افراد و غیره را ارائه داده  292ص« جنگیدیمچگونه می»کتاب 

درج  96است. درباره واگذاری ناقص استحقاقی افراد و طلب آنان در پایان خدمت به مسئله 

 شده در این کتاب نیز مراجعه شود.
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رای ب تجهیزات انفرادی، مانند کوله پشتی و بیل و کلنگ انفرادی نیز شکل و اندازه مناسبی

ر های بهتری طراحی و در اختیاسهولت در استفاده برای سرباز نداشت. نیاز است کوله پشتی

های سخت مناسب نبودند. خطوط مقدم ما گذارده شود. بیل و کلنگ انفرادی هم برای خاک

ه های انفرادی شاهد بودیم کهای سخت بود. این بیل و کلنگنیز بیشتر روی ارتفاعات و زمین

ت. و تعویض شکستوانست با آن سنگرکنی کند و در اثر ضربات سنگین، دسته آن مینمیسرباز 

ند و کردشد که باید جمع میدسته آن نیز، خود تبدیل به یک پروژه برای گروهان و گردان می

بردند برای رده باالتر تا باالخره به صنایع نظامی تحویل و اعاده گردند. قسمت کلنگ این می

انفرادی هم نوک تیز و با دوام نداشت که حریف کندن خاک و سنگر شود. از طرفی  بیل و کلنگ

ها را ، بیل و کلنگ بزرگ هم منظور نشده بود که گروهان آندر گروهان هم در جدول سازمان

های رفت و آمد به سنگر، تونل و غیره پناه، کانالدر اختیار سرباز برای کندن سنگر و جان

تر انجام گیرد. این هم از نکاتی است که باید در طراحی جداول تر و آسانذارد که کار سریعبگ

 شکل بیل و کلنگ انفرادی سرباز هم نیاز است توسط 
ً
سازمانی مورد توجه قرار گیرد. ضمنا

ل و کلنگ تر گردد. بیهای رزمی، تغییر یافته و کاربردیمبتکران صنایع نظامی و سفارش یگان

توان محاسبه و بحث نمود که در اینجا در هم می 1ی را در فهرست اقالم آماد طبقه مهندس

 اشاره شد. 2اقالم آماد طبقه 

ها داشتیم. در مورد چادرهای ابزارهای مورد نیاز کمبود شدید در گرداندر مورد دست

ادر ز چانفرادی و گروهی نیز کمبود داشتیم. توجه شود که زیر آتش دشمن امکان استفاده ا

نبود، اما در مناطق عقب، چنین احتیاجی وجود داشت. درباره چادرهای انفرادی و جمعی نیز 

های جدید تجاری که خیلی بهتر و سازی از مدلها، الزم است با کپیبا توجه به شکل آن

باشند، به سال قبل می 66ها که مربوط به طراحی تر از شکل چادرهای سازمانی یگانآسان

 ولت در استفاده، تغییر یابند.سمت سه

 

 از اواخر این نوع آماد، شامل مواد نفتی و مشتقات انواع آن می :6ماد طبقه آ
ً
باشد. تقریبا

 وابسته شد. از آن زمان به بعد در هر 
ً
قرن نوزدهم، با ساخت ماشین، بشر به مواد نفتی شدیدا

زمان و مکان و عملیاتی اگر بنزین به صفر برسد، دیگر هیچ فعالیتی و حرکتی با وسایل نقلیه 
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اگر نتواند بنزین را تأمین کند به  پذیر نخواهد شد و آن زمان و مکان و عملیاتنماشینی امکا

 ناچار، باید به قرن هیجدهم و استفاده از دواب برگردد.

 و در این روزگار در هر جنگی اگر یکی از طرفین، موجودی بنزین
ً
اش به صفر برسد، حتما

ای است که در تمام محاسبات نظامی د شد. این نکتهدر همان لحظه مغلوب طرف مقابل خواه

سازی الزم و کافی چه در زمان صلح و جنگ باید مورد توجه و مراقبت جدی و دقیق و نیز ذخیره

 قرار گیرد.

مناطق عملیاتی  وقت کمبود بنزین برای تحرکساله خوشبختانه هیچ 6ما در جنگ 

موجود بود. هیچ زمان نشنیدیم که یگانی گرفتار موجودی  نداشتیم. در تمام شرایط، بنزین

بنزین در حد صفرشده باشد. با آن که در شهرهای کشور برای عرضه بنزین محدودیت و 

بندی داشتیم، اما در مناطق عملیاتی با آن همه مصرف زیاد، چنین محدودیت و سهمیه

 خیزشود: از کشورهای نفتمی بندی وجود نداشت. عوامل این امر بطور کوتاه اشارهسهمیه

بودیم/ مجموعه سازمانی کشور در تولید نفت و بنزین و گازوئیل، با آن که به تناوب با وجود 

های دشمن آسیب های انتقال و تولید با بمبارانهوایی از سوی ارتش، در مجموعه پدافند

ال و توزیع را کارکنان وزارت نفت حفظ دیدند، با این حال پایداری فعالیت تولید و انتقمی

وقت این چرخه متوقف نگردید./ زنجیره مجموعه سازمانی تدارکات مواد نمودند و هیچ

های تولیدی وزارت نفت تا انتقال آن سوختی نیروهای مسلح از دریافت مواد نفتی در مجموعه

در تمام فصول سال، تا خودروهای آب و غذا و آمبوالنس و غیره برای کلیه خطوط مقدم و 

سال  6توان بیشترین نمره مثبت طبقات آمادی در طول دادند، میکارشان را خوب انجام می

 داد. 9جنگ را به آماد طبقه 

 

سال جنگ متوجه اهمیت و تأثیرگذاری زیاد وجود  6مصالح و سنگری. ما در : 0آماد طبقه 

ه گفتیم، شدیم. هر جا کاندیشیدیم و میمصالح سنگری نسبت به آنچه که در زمان صلح می

پذیری کمتر و آسایش و امنیت بیشتر برای رزمندگان مصالح سنگری کافی داشتیم، آسیب

ها، تلفات و شتیم و یا کمبود داشتیم، دچار آسیبفراهم بود. هر جا و هر زمان که ندا

های آن هم شدیم. عمده مصالح سنگری مورد نیاز ما، عبارت بودند از: کیسه گونی سختی
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تا ده نفره  1های با طول وقطر مناسب برای سنگرهای زیست مناسب + تراورس و یا تیرآهن

شاندن سقف سنگرها به منظور برای رزمندگان مستقر در زیر آتش دشمن + نایلون برای پو

لزی برای های فجلوگیری از نشت باران و برف به داخل سنگر و نیز تخریب سقف سنگر + پلیت

 و های سنگر که بیشتر برای سنگرهای بزرگ اجتماعی و ستادی و فرماندهیپوشاندن دیواره

های سنگرهای متوسط تا بزرگ. دیوارهها الزم بود + استفاده از بلوک سیمانی برای نمازخانه

 966کیلومتر و  9266گردد، این چند قلم برای منطقه عملیاتی در طول بیش از مالحظه می

کیلومتر عمق پراکندگی نقاط مورد نیاز در تمام این مساحت، چه حجم عظیمی از نیازمندی را 

 های دشمن ور زمان و یا آتشها و یا آسیب سنگر در مروجایی یگانطلبد. از طرفی با جابهمی

های ناشی از عوامل جوی آب و هوا، آماد این اقالم تمام شدنی نبود و همچنان بطور یا آسیب

شد. افسوس که چنین امکانی نداشتیم و از پایدار و الزم و کافی به مناطق عملیاتی تزریق می

شدیم تر میدم نزدیکاین جهت بسیار فقیر بودیم. این فقر مصالح سنگری هر چه به خط مق

خورد که این هم باید ناشی از بی عدالتی در توزیع امکانات از تر به چشم میبیشتر و برجسته

عقب به جلو محسوب نمود. ما این بی عدالتی را در سایر موارد نیز شاهد بودیم که هر کدام در 

 ها اشاره شده است.جای خود به آن

جنگ، شاید هنوز هم تجدید نظر در ذخایر آمادی طبقه سال  6آید با آن تجربه به نظر می

ایم و انبارهای باالدستی ما در این باره مقدار الزم و کافی را در زنجیره آمادی به عمل نیاورده 1

اند. نیاز است بطور جدی به این امر مهم توجه جدی به عمل خود طراحی و به اجرا درنیاورده

نمائیم و  1های خود را آماد طبقه ی جنگ با دست پر، یگانآید و برای روزهای حادثه و روزها

 بطور پایدار نیازمندی آنان را شارژ نمائیم.

گران، کشور ما با سفارش نیروهای مسلح، با توجه به الزم است طراحان و مبتکران و صنعت

های سنگری سبک، مقاوم، خالقانه و قطعات قابل حمل سال جنگ، سازه 6تجربه و نیازهای 

های تمام و استفاده بهتر و بیشتر طراحی نموده و در صورت تأئید کارآئی کیفی و کمی و هزینه

های آمادی در انبارها برای ابلیت کاربردی مورد نظر، تولید نموده و در تمام ردهشده و با ق

روزهای نیاز به مقدار الزم و کافی نگهداری شوند. شیوه فعلی، مصالح سنگری زیادی را به 

ی هائتوان سازهرساند و عمده مصالح آن نیز یک بار مصرف است. در صورتی که میمصرف می
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ت ها را نیز به سرعنمود که بارها بتوان مصرف نمود و جابجا نمود و برپائی آنرا طراحی و تولید 

تولید سنگر پیش ساخته در اندازه ها و نیاز های مختلف یا اینکه کارگاه های مکانیزه اجرا نمود.

تعدادی از سنگر های پیش مان جنگ، در ز .تهیه و در اختیاریگان های مهندسی قرار داد

 ،مکعب کوچک و بزرگ ،ایم. لولهیشاهد بود ،را در اندازه های مختلفساخته ساخت جهاد 

 را. ای آنلههمینطور نوع سو

خاردار نیز محدودیت شدید داشتیم. برعکس، شاهد بودیم که دشمن، ما در مورد سیم

خاردارهای متنوع، جلوی نیروهای خودش هزاران کیلومتر مربع از مناطق عملیاتی را با سیم

 خاردار در ارتشیشروی نیروهای ما پوشانده بود. این نشان از فراوانی موجودی سیمدر برابر پ

 آن کشور بود.

ی هاخاردار و غیره در ایجاد سد و موانع در برابر دشمن، آسیببه واسطه همین فقر در سیم

ائه رح آن ار ، شزیادی دیدیم که در مسائل مربوط به فصل سوم این کتاب موضوعات رکن سوم

 شده است.

 
 .: مهمات8آماد طبقه 

هایی که درباره مهمات گفته شده است، های نظامی، تعاریف کلیدواژهدر فرهنگ واژه

اند از: مهمات/ مهمات آموزشی/ مهمات با ترکش کنترل شده/ مهمات توپخانه/ عبارت

مهمات ثاقب/ مهمات جنگی/ مهمات شیمیایی/ مهمات کالیبر کوچک/ مهمات لوله جوفی/ 

کامل(/ مهمات مستقل )ت مجزا پر شونده/ مهمات مهمات مانوری/ مهمات مجزا/ مهما

مسلح/ مهمات مشقی/ مهمات نیمه ثابت/ مهمات ویژه/ فشنگ/ فشنگ ثاقب/ فشنگ 

 رسام/ فشنگ عادی/ فشنگ مانوری/ فشنگ مشقی/ و غیره.

سازی ما فقط توان ساخت فشنگ، تفنگ و تیربار ما در آغاز جنگ تحمیلی، صنایع مهمات

 96م و چند قلم دیگر را داشت. در آن زمان، صنایع مهمات ما کمتر از م 962و گلوله هویتزر 

 در ابتدای راه 
ً
سال بود که ساخت مهمات را آغاز کرده بود و تا پیروزی انقالب اسالمی تقریبا

وساز بود. و بقیه مهمات مصرفی سبک و متوسط سبک، متوسط و سنگین زمینی، ساخت

المللی نظامی های بینز کشور بود. در آغاز جنگ در تحریمهوایی و دریایی ما، ساخت خارج ا

 هم قرار داشتیم.
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های مورد استفاده وجود داشت، آن بود که با اقدامات نکته مثبتی که درباره مهمات سالح

سازی کافی را در تمام انواع مهمات و محاسبات هوشمندانه، ارتش قبل از انقالب، ذخیره

ود. ما در آن زمان در رده گردان، بار مبنای مهمات گردان را در اختیار طراحی و به اجرا درآورده ب

داشتیم و در رده لشکر، عالوه بر بار مبنا، مهمات مصرفی آموزشی سالیانه را در انبارهای 

شده لشکر داشتیم و با مصرف هر مقدار نسبت به شارژ ذخیره مهمات اقدام مهمات تعریف

در رده پشتیبانی مناطق آمادی و پراکنده در سطح کشور،  نمودیم، و باالتر از لشکر،می

انبارهای مهمات بزرگ مادر داشتیم که آن انبارها نیز برابر محاسبات تعریف شده، از تمامی 

ها، مهمات الزم وارد طور پیوسته نیز با مصرف مهمات در یگانانواع مهمات ذخیره داشتند و به

 گردید.ها میگانشده یکشور و جایگزین مهمات و مصرف

ما سال اول جنگ را با استفاده از همین مهمات ذخیره شده، نبرد با دشمن را با شدت آتش 

 روزیهای بعد به تدریج تولیدات داخل مهمات، با کار شبانهزیاد مدیریت کردیم و در سال

د که رچنالمللی جایگزین گردید. هافزایش یافت و مقداری هم با خرید از بازارهای سیاه بین

در بعضی از اقالم مهمات همچنان محدودیت داشتیم، اما در جایی شنیده نشد که سالح 

 خاصی به جهت نداشتن مهمات کنار گذاشته شده و کارایی آن به صفر رسیده است.

سازی مهمات برای مصرف آموزشی و مصرف رزمی. خوب است آن تجربه موفق در ذخیره

 ت آن کاهش نیابد.همچنان حفظ و توسعه یابد و کمی

های مناسب، موضوع مهم دیگری است که های مهمات و انتخاب مکانبحث انبارها و زاغه

 الزم است مورد توجه و بازنگری و تکمیل قرار گیرد.

و رزم، به اندازه الزم و کافی، از موارد مهمی است  موضوع مصرف مهمات در زمان آموزش

 توان به آن دست یافت.هتر و انضباط خوب میکه با آموزش بیشتر و ب

ما در زمان جنگ با آنکه در مورد مهمات محدودیت داشتیم، اما شاهد بودیم که در بعضی  

بویژه سالح  ها و رزمندگان، آن قاعده الزم و کافی در مصرف مهماتها، مکانها، زمانقسمت

،  البته در نیروی زمینید.ششد و اسراف و ریخت و پاش میرعایت نمی های انفرادی،

ه روزانه سهمیتوپخانه زیاد و موجودی ناکافی بود که از کالیبرهای بعضی  نیازمندی به مهمات 
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بود و یکی از دالیل انجام  گلوله نیز رسیده 92الی  9هر لوله سالح به  مصرف بعضی از مهمات

 انجام عملیات روزانه بود. در به دلیل ناکافی بودن مهمات برای آتش تهیه ،در شب عملیات

 

 مانند: سیگار، صابون، واکس، نشان، البسه و غیره. .: شامل: احتیاجات شخصی3آماد طبقه 

 شد. اما این کارها برای افراد سیگاری توزیع میدر زمان جنگ، مدتی سیگار هم به یگان 

وش و ابتکاری، صورت خودجها بهچقدر درست و نادرست بود، جای بحث دارد. در بعضی یگان

فروشگاه کوچکی دایر و بعضی از اقالم شخصی و حتی وسایل خانگی ارزان قیمت که 

خواستند برای خانواده خود رزمندگان در زمان مرخصی، به عنوان سوغات و یا هدیه می

های بزرگ، وقتی مواضع دشمن به اشغال بردند، ایجاد شده بود. در عملیاتخریداری و می

آمد، شاهد بودیم که در مواضع عقب، در رده لشکر و سپاه دشمن، در می رزمندگان خودی

بازی کودکان را هم داشت. در هر حال در زمان هایی دایر نموده بودند که حتی اسبابفروشگاه

هایی در شد، نیاز است چنین فروشگاهجنگ، به ویژه در زمانی که مدت جنگ طوالنی می

دایر و مورد استفاده رزمندگان آن یگان قرار گیرد. این مورد، در ها های متفاوت در یگاناندازه

بینی نشده است. اما به شکل غیرسازمانی، بعضی ها، طراحی و پیشجداول سازمانی یگان

دادند. و از طرفی باید توجه داشت که رزمندگان مناطق ها چنین اقدامی را انجام مییگان

 هفته
ً
ترین شهر منطقه اخذ مرخصی چند ساعته، به نزدیکبار با ای یکعملیاتی، معموال

رفتند و ضمن استحمام، تلفن به خانواده، خریدهای شخصی را برای خود و عملیاتی خود می

نمودند. مثاًل در جبهه جنوب، همسنگرانشان انجام و به یگان خود تا خط مقدم مراجعت می

و غیره محل رفت و آمد رزمندگان برای  ، آبادان، اهوازشهرهایی مانند: اندیمشک، دزفول

 منظور یادشده بود.

 

افزارها، خودروها، هواپیماها، ها، جنگمانند تانک .: شامل اقالم عمده سازمانی1آماد طبقه 

 ها، وسایل مخابرات، وسایل مهندسی و غیره.سیمهای سیار، بیناوها، تعمیرگاه

، کلیه اقالم عمده مانند: های بیندر هشت سال جنگ، به علت تحریم
ً
المللی، تقریبا

ها را تانک، توپ، هواپیما، بالگرد و ناوهای از بین رفته را نتوانستیم جایگزین و یا کسری آن
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سال با دشمنان  6یافت، توانستیم تأمین کنیم. با همان موجودی اولیه که به تدریج کاهش می

نمود و های رزمی خود را جایگزین میدر حالی که دشمن تمام اقالم عمده یگان بجنگیم.

نمود و حتی شاهد بودیم که توپ، تانک و زمان، کسری اقالم عمده را نیز تأمین میهم

کرد. مقایسه آمار اقالم عمده نیروهای هواپیماهای جنگی جدیدتری را هم وارد میدان نبرد می

 این ادعا را ت سال جنگ، که در کتابخودی و دشمن در مدت هش
ً
ها درج شده است، دقیقا

 نماید.معلوم می

سال جنگ، برای ما معلوم کرده که ما درباره اقالم عمده سازمانی باید خیلی جدی  6تجربه 

های ما صددرصد و حاضر به کار باشند. و برابر محاسبات باشیم و در هر زمان، موجودی یگان

رهای باالدستی نیز، ذخیره اقالم عمده به اندازه الزم و کافی برای جایگزین علمی نظامی در انبا

 رعایت گردد.و نیز تشکیل یگان
ً
 های جدید داشته باشیم و شارژ انبارها نیز دقیقا

 

پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی و قطعات یدکی مربوطه  : شامل اقالم بهداری:5آماد طبقه 

 و داروهای موردنیاز.

با توجه به آنکه گستره آن به تمام امکانات  6سال جنگ، درباره آماد طبقه  6در مدت 

توان گفت که در مورد این آماد مشکل آنچنانی که سروصدای آن یافت، میکشوری اتصال می

هایی هم داشتیم، اما آثار در روزهای جنگ آشکار شده باشد، نداشتیم. هرچند که محدودیت

 ها هم نیامده است.ر عمومی مطرح باشد، شنیده نشد و در کتابمنفی آن، که در میان افکا

 

 منهای قطعات یدکی بهداری. 1و  2: شامل کلیه قطعات یدکی اقالم طبقه 9آماد طبقه 

های ارتش شناسایی و در هشت سال جنگ، قطعات یدکی موجود در انبارهای کلیه رده

قطعات کمیاب، برای نیروهای ما مصرف گردید، اما بعضی قطعات به علت مصرف زیاد و یا 

مشکالت زیادی را به وجود آورده بود. مثاًل مصرف الستیک و باطری خودروها بسیار زیاد بود و ما 

ی از یگان اهمیشه کمبود داشتیم تا جایی که خودرو به علت نداشتن الستیک و باطری در گوشه

ادی های زیهواپیما و بالگرد، مثال ماند. درباره قطعاتدر حالت توقف و بدون استفاده باقی می

سازمانی  2تا رده  9که برای تعمیر و نگهداری از رده  توان نام برد. با این حال آن ساختاررا می
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طراحی شده بود، ساختاری حساب شده و هوشمندانه بود و آن ساختار توانست جوابگوی درصد 

نیروهای ما در مدت هشت سال جنگ گردد. با وجود رایانه و زیادی از تعمیر و نگهداری وسایل 

تر، توان سامانه تأمین قطعات و تعمیر و نگهداری را کیفیای و تعریف سهمیه، میاقدامات شبکه

افزار روز، روش تعمیر و های نرمتر نمود. الزم است با استفاده از علوم و تواناییتر و سریعآسان

های علمی و حساب شده، که در آن نتوان قطعات را بازنگری نمود. روش نگهداری و سامانه تأمین

 ها، دخل و تصرف نمود.با رابطه و یا زرنگی و یا ضعف نماینده تدارکاتی یگان
 

 رود.به کار می های غیرنظامی: شامل وسایلی است که برای پشتیبانی برنامه71آماد طبقه 

 
ً
های کشوری تأمین ها و سازماندر مواقع الزم از طریق دستگاه این نوع آماد معموال

 اضافه بر رکن می
ً
ها که مربوط در یگان 2در صورت فعال شدن رکن  1و  9و  2و  9گردد. مسلما

تری را پیدا خواهد نمود. ما در به امور غیرنظامیان است، این نوع آماد، جایگاه و تعریف کامل

ساکن و یا حالت عشایری و ییالق و قشالق در مناطق عملیاتی  زمان جنگ، بحث غیرنظامیان

و  و خارج از خط مقدم داشتیم. مسئله مهاجران جنگ تحمیلی را داشتیم. در مواقع زلزله،

 هایها عالوه بر دستگاهبالیای طبیعی، کمک به مصیبت دیدگان را داریم، در این حالت

و تقسیم  هایا نیروهای مسلح نیز برابر تعریفهای لشکری و کشوری، انتظار است که دستگاه

های الزم را انجام دهند. در اند، وارد میدان شده و کمکوظایف که قباًل طراحی و فکر شده

چند سال اخیر نیز شاهد چنین اقداماتی از سوی نیروهای مسلح بودیم. اما نسبت به علمی 

 26از  26اریم و باید به سمت نمره شدن و خالی از اشکال این نوع اقدامات، هنوز فاصله د

 تر نمائیم.نمره، خود را نزدیک و نزدیک
 

 آماد متفرقه: شامل آماد آب، نقشه، اغتنامی، بازیافتی و غیره.

 با تمام محدودیت
ً
ها و مشکالتی در هشت سال جنگ در مورد آماد آب تا خط مقدم تقریبا

وهوا در سرما و گرمای شدید نامساعد و آبهای که به ویژه در مورد خودروهای حمل آب و جاده

 می
ً
قبولی  توان گفت نمره قابلکه داشتیم، با توجه به اهمیت حیاتی آب برای رزمندگان، تقریبا

داشتیم. هر چند که با نمره کامل، فاصله داشتیم. الزم است با بررسی و بازنگری آماد آب در 

مان های آن را برای زتر نماییم و زمینهنزدیک کلیه مناطق و کلیه شرایط، خود را به نمره کامل

 صلح و جنگ از هم اکنون و بدون وقفه فراهم و پایدار نگه داریم.
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 های تاکتیکی نیاز داشتند تقریکه یگان پنجاه هزاره های یک بدر مورد آماد نقشه، نقشه
ً
با

سیاری از عوارض روز نبودند و بها بهشد. اما این نقشهمحدودیتی نداشتیم و تأمین می

ها در تمام مدت هشت سال جنگ، روزرسانی نقشهشد. کار بهمصنوعی در آنها دیده نمی

 ها بود.تر از نیازهای یگانعقب

 های ستادی سپاه پاسدارانهای برجسته در بعضی از قسمتهای آخر جنگ، نقشهدر سال

گذاری و درج های مسطح جاری بود اما امکان کالکهشد که تا حدودی بهتر از نقشدیده می

 ها بر روی آنها میسر نبود.ها و خط حد یگانعالئم نقشه

 

 این اقالم در دارایی یگان
ً
ها اقالم اغتنامی چندان روش شفاف بر آنها جاری نبود، معموال

ل قبوقابلحساب و کتاب بود. الزم است درباره این اقالم نیز تعریف شد و بیمنظور نمی

 و به اجرا درآید. طراحی، آموزش

 

 

 : خودروهای اسقاطی و از کار افتاده53مسئله  
 

 :86تعریف و شرح و پیشنهاد مسئله 

در هشت سال جنگ، در نیروی زمینی ارتش شاهد بودیم که هر گردانی تعداد زیادی 

اند، در جایی از آسیب و خسارت دیدهخودرو از کار افتاده که قابل تعمیر نبوده و به شدت 

ها در انتظار اقدامات اند و سالمناطق عملیاتی، در عقب و یا در پادگان سازمانی جمع نموده

 های باالی آمادیهای مربوطه و کسب مجوز برای تخلیه به ردهمربوط به تنظیم صورت جلسه

ین خودروهای اسقاطی همچنان در و تعمیر و نگهداری و باالخره کسر از دارایی یگان بودند. ا

ها ها و باالخره تیپها باقی بود و امکان کسر از دارایی و حذف آن از مجموعه گرداندارایی یگان

و لشکرها وجود نداشت. در هر یگانی هم چند نفر از شغل سازمانی منتخب و درگیر نگهبانی و 

 .نگهداری و به سرانجام رساندن آنها تا مرحله نهایی بودند

ها و تعیین در آن زمان، هنوز سیستم حساب و کتاب دارایی یگان سپاه پاسداران

 یا 
ً
مسئولیت آنها را دایر نکرده بود و چنین مشکلی را نداشت. خودروهای اسقاطی معموال
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یگان گرفت و از جلوی چشم و دست و پای ها قرار میشدند و یا در مسیر بازیافتیرها می

شد. اما در نیروی زمینی ارتش، این دست و پاگیری وسایل اسقاطی همچنان خارج می

ها را درگیر و بخشی از ذهن و وقت فرماندهان مربوطه برقرار و بخشی از نیروی انسانی یگان

 را نیز مشغول به خود کرده بود.

این مجموعه  های بعد از جنگ نیز همچنان وجود داشت و آثار وجوداین مشکل تا سال

 در اختیار یگان را شاهد بودیم. خودروها و هرکدام اشغال مساحتی از زمین

آید هنوز هم آن روش ناکارآمد، بازنگری و بهینه نشده است و مشکل همچنان به نظر می

 هاوسوی مطلوب سازی و کاهش دردسرها، گرفتاریباقی است. الزم است این روش به سمت

 االری ناشی از آن گردد.و دیوانس
 

 :916الی  916، صفحات 2ج« نظام مدیریت استراتژیک دفاعی»کتاب 

 Logestic: لجستیک

 
ً
ه در ذشتها شده است. این واژه در گوارد دیگر زبان واژه لجستیک ریشه یونانی دارد که بعدا

م جهانی رفتکار میه های نظامی بارتباط با پشتیبانی واحد ل و دو  رد ، کاربو در طول جنگ او 

های صنعت و بازرگانی نیز وارد شد و به تدریج رشد و توسعه موثری داشت و از این پس به حوزه

 باشد.[]این واژه در زبان فارسی برگردان و معادل آماد و پشتیبانی می یافت.

 اجزا و عوامل متشکله لجستیک:

تعیین استانداردهای مناسب برای انواع تجهیزات، مواد و تعیین ضوابط و استانداردها :-7

 کاالهای مورد مصرف و تدوین اندازه مصرف.

 بینی اقالم آمادی و خدمات مورد نیاز بر اساس تجارب گذشته و مبانی علمی.پیش برآورد: -2

نوع  رشامل تهیه و تولید مواد و تجهیزات و ماشین آالت و قطعات یدکی مورد نیاز از ه تهیه:-6

 در داخل کشور یا خرید از منابع خارج از کشور.

 انتقال و جابجایی مواد، تجهیزات و ماشین آالت و نیروی انسانی.ترابری: -0

ات و ذخیره تهیه و ذخیره سازی:داری و ذخیرهانبار -8 سازی شامل سطح تامین، ذخیره عملی 

 مهمات آموزشی و انبارداری این اقالم.

های اداری مربوط ریزی در خصوص ارسال اقالم آمادی و انجام فعالیتامهطرح و برن توزیع:-3

 ای که اقالم آمادی به موقع در دسترس قرار گیرد.به آن است، به گونه
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ای ای که دار به گونه ،سیسات استأمنظور حفظ و نگهداری تجهیزات و ابنیه و ت نگهداری:-1

این امر مستلزم آن است که پرسنل مربوط از  شرایط مطلوب برای استفاده و کاربرد باشند،

 های الزم برخوردار باشند. آموزش

 انواع تجهیزات و ماشین آالت است. 2تا  9های منظور از تعمیر، تعمیر رده تعمیر:-5

ها و عناصر مختلف در زمان صلح و جنگ در این بخش تهیه و طبخ غذا برای یگانتغذیه: -9

 مورد نظر است.

این بخش از لجستیک مربوط به نگهداری انواع  ط به ساختمان و تجهیزات:امور مربو-71

 باشد.سیسات و به طور کلی اموال غیر منقول میأساختمان و ت

گیری این بخش از وظایف لجستیک مربوط به تصمیم امور مربوط به بازیافت و اقالم اسقاط:-77

د مانن .است استفاده موجود در سازمان کاال و تجهیزات معیوب، خارج از رده و غیر قابل درباره

 فروش، انهدام، و امحا.

منظور ثبت و کنترل کلیه قطعات، مواد و تجهیزات نگهداری حساب یا حسابداری جنسی: -72

 ای که آمار دقیق آنها در هر زمان آماده و در اختیار باشد.به گونه ،است موجود در سازمان

 های یکامور و مسائل مربوط به لجستیک مانند دانهضرورت مدیریت یکپارچه لجستیک: 

زنجیر  های اینزنجیر به هم پیوسته و مرتبط هستند که امکان جدا کردن و تفکیک دانه رشته

 ،باشد، زیرا این امور با یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند و تنها در کار هم معنی دارندعقالنی نمی

های زنجیر را باید به صورت یک مجموعه و یا سیستم مورد بررسی بایست این امور یا دانهلذا می

 قرار داد تا نتیجه مطلوب و مناسب عاید گردد.

گردد، بحث مربوط به امور آماد و پشتیبانی و همانطور که مالحظه می توضیح فصل چهارم:

گفته شده است، دامنه آن خیلی وسیع تعمیر و نگهداری، برابر آنچه که در تعریف رکن چهارم 

زم ال باشد. پرداختن به آن به اندازه است و قبول داریم که بیان آن در این چند صفحه کافی نمی

، از ظرفیت و منظور این کتاب خارج است. خوانندگان اهل فن و تحقیق، برای تکمیل کافیو 

 ند.موضوع، نیاز است به منابع معتبر متعدد دیگر مراجعه فرمای
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 ، مدیریت و ستاد جنگ، فرماندهی: رهبری52مسئله   
 

 :80شرح مسئله 

در مدت هشت سال جنگ، رهبری کشور و انقالب اسالمی و به سبب آن، رهبری  :رهبری

ساله هم بر عهده امام خمینی )ره( بود. ما شاهد بودیم که ایشان در نقش رهبری و  6جنگ 

 به ها و دستورات شفاهی و کتبیها و پیامرانیملی و نیز بسیج نیروی انسانی با سخن بسیج

 مسئوالن، اثرگذاری بسیار مثبتی داشت.

برابر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال  :، مدیریت و ستاد جنگفرماندهی

، رهبر انقالب اسالمی، اختیار فرماندهی کل قوا را نیز داشتند. با انتخاب اولین 9926

اختیارات و مسئولیت فرماندهی کل را به  ره(،) ینیخماسالمی ایران، امام  جمهوررئیس

، مسئولیت و اختیارات 9966بنابراین در آغاز جنگ تا خردادماه  جمهور تفویض کردند.رئیس

جمهور ایران بود. در این مدت، صدر اولین رئیسفرماندهی کل قوا، بر عهده، ابوالحسن بنی

های مرتبط کشوری و ستگاهخارج از قضاوت در چگونگی مدیریت وی و همکاری نهادها و د

ها با رئیس پذیری دستگاهلشکری و همچنین قدرت جلب همکاری و نیز کیفیت اطاعت

صدر، شاهد بودیم که این تفویض جمهور، ایشان فرمانده جنگ بود. بعد از عزل و فرار بنی

روز  از اختیار در مدت محدودی به سرتیپ فالحی، جانشین و سرپرست ستاد مشترک ارتش

واگذار شد. هرچند 6/6/9966تا روز شهادت ایشان در سانحه هوایی مورخه  26/9/9966

صورت میدانی و ستادی که شهید فالحی، همچنان وظایف و تالش خود را مانند گذشته به

رت بصو ما آثاری از اقدامات ایشان در این مدت کوتاه در جایگاه فرمانده کل قوا .ادامه داد

 نداریم. ،ثبت شده در دسترس

پس از شهادت سرتیپ فالحی و همراهانشان، دیگر، یک شخص حقیقی، به عنوان فرمانده 

 9962بهمن  96کل قوا که در جایگاه باالدستی میدانی و ستادی جنگ قرار گرفته باشد تا 

که قرارگاه ستادی مشترکی بین نیروی زمینی ارتش و  نداشتیم. در این مدت، قرارگاه کربال

تعریف و تشکیل شده بود. اقدامات مربوط به کنترل و مدیریت خطوط پدافندی  سپاه پاسداران

 اگانه سپاه وجد و مناطق عملیاتی، در محدوده مناطق مسئولیت هر کدام، با حفظ فرماندهی

. البته در این زمان و حتی در زمان گذشته و زمان آینده، مسئولیت داشتمی لومعمنزاجا 
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با نزاجا بود و مناطق  کیلومتری با عراق 9666اصلی استقرار و حفظ خطوط پدافندی در مرز 

محدودی از خط تماس با دشمن در مسئولیت سپاه پاسداران بود. با این حال سپاه پاسداران 

در تمام خطوط دفاعی و خط تماس با دشمن، چه در منطقه نزاجا و چه در منطقه سپاه، 

 کرد.یمبانی داشت و به این ترتیب تمام خط تماس را رصد های کوچک اطالعاتی و دیدهپایگاه

 6اینکه در تمام مدت و مناطق عملیاتی هشت سال جنگ در هر مقطعی از  در خصوص

کدام مناطق و در چه طول و عرض و عمقی و چه درصدی از کل مناطق  سال جنگ، پدافند

عملیاتی پدافندی در مسئولیت نزاجا و یا سپاه بوده است. تاکنون کتابی و اطلسی منتشر 

نشده است. پرداختن دقیق به آن نیز از ظرفیت و موضوع این کتاب خارج است. امید است 

همگان و تاریخ نظامی حال و آینده کشور قرار  روزی چنین کتاب مستند منتشر و در اختیار

های رزمی خود را در گیرد. به واسطه همین محدودیتی که نزاجا داشت، به ناچار کلیه یگان

ها و اقدامات آفندی مناطق و خطوط پدافندی مستقر نموده بود و امکان آزادسازی یگان

 ای دشمن، در تمام هشتی نسبت به توان منطقهاپرقدرت منطقه صورت متمرکز و عملیاتبه

سال جنگ برای نزاجا میسر نشد. اما سپاه چنین محدودیتی نداشت و قادر بود نیروهای 

صورت متمرکز، اقدامات خود را خارج از مسئولیت و استقرار پدافندی در اختیار داشته و به

اجرا نماید. با این حال بعد از  آفندی، با پشتیبانی نزاجا و نهاجا و گاهی نداجا، طراحی و

 در محل عملیات استقرار نمی
ً
د یافت و کار استقرار و پدافند و قیدوبنعملیات آفندی نیز اکثرا

 شد.ناشی از آن، به نزاجا سپرده می

یه هکه قرارگاه مشترک ارتش )نزاجا( و سپاه مشهور بود، اقدامات مربوط به ت قرارگاه کربال 

به سوابق و اگر داد. انجام میرا های آفندی مشترک و نیز هدایت و اجرای آنها و تصویب طرح

 و رمضان المقدس، بیتالمبین، فتحالقدسهای عمده طریقعملیاتهای مربوط به کتاب

و تشکیالت مشخص است. البته باید توجه داشت که این قرارگاه  مراجعه شود، چنین ساختار

 در همان 
ً
آفندی یا چند روز بیشتر بطور فیزیکی در یکی از  شب عملیات 2-9مشترک معموال

ام از عناصر و نفرات ستادی نزاجا گرفت و بعد هر کدسپاه شکل مییا های رده نزاجا و قرارگاه

 دادند.و سپاه به اماکن فیزیکی و قرارگاه مربوطه خود مراجعت و به خدمت خود ادامه می



 های هشت سال جنگ تحمیلی/ درس 991

 

بود که متشکل بود از  ، در این مقطع زمانی، شورای عالی دفاعرده باالتر از قرارگاه کربال

+ نخست وزیر + وزیر دفاع + رئیس   شورای عالی دفاع رئیسبه عنوان  هفت نفر: رئیس جمهور

ستاد مشترک + فرمانده کل سپاه + دو مشاور به تعیین رهبر و همچنین فرماندهان نیروهای 

 ارتش( به پیشنهاد شورای عالی دفاع.)سه گانه 

، رئیس مجلس شورای یکی از نمایندگان رهبریسال جنگ  6در تمام مدت  توضیح:

بودند. مقام معظم رهبری نیز در مدت قبل از ریاست  الله هاشمی رفسنجانیاسالمی، آیت

 بودند. جمهوری نیز، یکی از نمایندگان امام و نیز دبیر شورای عالی دفاع

  و بقیه جلسات آن 9921مهر  29، نخستین جلسه آن در شورای عالی دفاع
ً
 احتماال

 به موضوعات جنگ و موضوعات روز یکبار تشکیل می 96بطور میانگین هر 
ً
شد. معموال

اه نمود. قرارگگیری میپرداخت و تصمیمکشوری و لشکری در ارتباط با مسائل جنگ می

نیز در صورت لزوم، مسائل و نیازهای خود را در مسیر بررسی و تصویب این شورای  کربال

 داد.عالی دفاع قرار می

 

 :96، صبه قلم دکتر حسین عالیی 2ج« روند جنگ ایران و عراق»کتاب 

 ص()یاءاالنبتشکیل قرارگاه خاتم

، اختالف نظر بین سپاه و ارتش افزایش یافت. این اختالف ها با پس از عملیات رمضان»

والفجر مقدماتی و والفجر یک افزایش یافت. عمده این اختالف ها به های ناکامی در عملیات

یگان ها در عملیات برمی گشت. در این هنگام و از آنجا که  نوع تفکر و نحوه اداره و فرماندهی

رئیس جمهور به عنوان فرمانده جنگ و فصل الخطاب، امکان حضور فعال در جبهه ها و در 

 9962بهمن  96صحنه نبرد را نداشت، امام خمینی پیش از آغاز عملیات خیبر طی حکمی در 

را به فرماندهی دنباله عملیات والفجر منصوب کردند.  حجت االسالم آقای هاشمی رفسنجانی

آزاد شده بود. برنامه ایران  اشغالی از دست ارتش عراقهای در این زمان اکثر شهرها و سرزمین

 عبارت بود از ادامه نبرد در خاک دشمن برای یافتن راه پایان جنگ.

به منظور هماهنگی  االنبیاء با حضور آقای هاشمی رفسنجانی خاتم قرارگاه 9962در سال 

ا را بر ه بین ارتش و سپاه تشکیل شد. از این به بعد، ایشان هماهنگی و هدایت کلی عملیات

عملیاتی سپاه و های عهده گرفت. فرمانده جنگ از ستادی برخوردار بود که در بررسی طرح
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رئیس  ارتش به وی کمک می کردند و اعضای آن عبارت بودند از: سرهنگ موسوی قویدل

مسئول عملیات و سرهنگ سیروس  ستاد، رحیم صفوی جانشین رئیس ستاد، حسین عالیی

)سپاه  )ارتش( و نجف االنبیاء با دو قرارگاه کربال لطفی جانشین مسئول عملیات. قرارگاه خاتم

 ( عمل می کرد.پاسداران

متفاوتی در شیوه جنگیدن داشتند و به سادگی باهم هماهنگ نمی های ارتش و سپاه رویه

 26با هم متفاوت بود. حدود  جنگی این دو سازمانهای شدند. طبیعت و ماهیت و تاکتیک

جلسه برای هماهنگی فرمانده سپاه و فرمانده نیروی زمینی ارتش برگزار شد. برخی از این 

معتقد بود، ارتش  صیادشیرازیینی تشکیل شد. سرهنگ جلسات نیز در محضر امام خم

جبهه را داشته باشد و سپاه زیر فرمان آن عمل کند. این طرح عملی نبود، زیرا در  فرماندهی

 کرد و با کمکریزی میرا طرح هام عملیاتهسپاه  ]؟[ان اکثریت قدرت رزمی با سپاه بودآن زم

 کرد.های خط شکن خود اجرا مییگان

 
ً
های خود را طرح ریزی کنند و قرار شد سپاه و ارتش با دو قرارگاه جداگانه، عملیات نهایتا

یبر خ البته با کمک یکدیگر اجرا کنند. همچنین نوعی تقسیم کار ارتش و سپاه برای عملیات

 جدید انجام شد و یک ر نخستین عملیاتی بود که با فرماندهیبملیات خیصورت گرفت. ع

 «فرمانده خارج از حوزه نیروهای مسلح، باالی سر فرماندهان سپاه و ارتش قرار گرفت.

*** 

 االنبیاء در محل مشخص که به شکلخوانندگان این کتاب توجه داشته باشند، قرارگاه خاتم

آفندی و پدافندی  آن تمام وقت فعال و عملیات 1و  9و  2و  9و عناصر ستادی رکن فیزیکی معلوم

دو طرفه و یک طرفه را هدایت کنند، وجود نداشت. بلکه نام این قرارگاه را ما در گزارش 

دیدیم. در بقیه شنیدیم و میها میهای مشترک سپاه و نزاجا، از صدا و سیما و رسانهعملیات

ه در قدس کشد. یکی از پیشکسوتان دفاع ممواقع، خبری از عملکرد این قرارگاه دریافت نمی

فت، گخدمت و مسئولیت داشته است، می و قرارگاه خاتم قرارگاه رده مقدم نزاجا و قرارگاه کربال

ما هیچ وقت قرارگاه مشترک ارتش و سپاه، آن چنان که از کلمه قرارگاه و ستاد مشترک استنباط 

 در چند روز قبل و حین و بعد از عملیات دستشود نداشتیم و معمو می
ً
اندرکاران ستاد نزاجا و ال

سپاه در منطقه عملیات، در قرارگاه بزرگی، دور هم جمع شده و جلسه بحث و مشاوره و 
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گذاشتیم. بعد از این مرحله، هر کدام به محل استقرار قبلی خود مراجعت گیری میتصمیم

 ساله بود. 6های ما در جنگ و نقصها نمودیم. و این یکی از ضعفمی

صورت روز شمار در چند جلد منتشر شده به الله هاشمی رفسنجانیخاطرات مرحوم آیت

تواند درک کند که ها، خیلی آسان میاست. هراهل فن با مراجعه و مطالعه مطالب این کتاب

صرف امور جنگ  ساعت از وقت آقای هاشمی رفسنجانیچند  ،روزساعت از شبانه 21در 

بیشتر از یک تا دو ساعت حاصل نشود. در حالی که انتظار  شد. بطور میانگین شاید عددیمی

، که باید جنگ را جنگ بعد از رهبری 9منطقی از موضوع جنگ، آن است که مرد شماره 

ساعته خود را منهای اوقاتی که به ناچار  21مدیریت ستادی و میدانی نماید، باید تمام وقت 

کند، صرف امور جنگ نماید. اما چنین نبود و مستندات آن نیز در صرف امور شخصی می

 دسترس است.

کاران اندر شویم که دستمتوجه مینیز  در بررسی مکتوبات مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی

گانه آن، خیلی کم مراجعه، جلسه، مشاوره و درخواست رفع مشکلی و ارتش و نیروهای سه

 از ردهها داشتند، اما از دستنیازمندی
ً
ه های باال تا پائین، مراجعه، جلساندرکاران سپاه و تقریبا

 داشتند. هاسازیدر تصمیمو تأثیر  هاو مشاوره و درخواست رفع مشکالت و نیازمندی

صورت ای بهنامه 96/2/66 تاریخ در – گویاصادقی 2 سرتیپ –اینجانب نگارنده این کتاب 

های ترین مسائل جنگ و چارهدار امتحانی با عنوان، مهمصفحه کاغذ خط 16نویس در دست

ی امام ( براصیادشیرازیشهید ) صیادشیرازیاساسی هر کدام، نوشتم و توسط امیر سرتیپ 

اج گفتند، آن را به ح صیادشیرازیره( فرستادم. بعد از چند روز با پرسش بنده، امیر ) ینیخم

، مورد از مهمترین مسائل جنگ، نظیر: فرماندهی 99احمد آقا خمینی تحویل دادم. در آن، 

دارکاتی، امور نیروهای زمینی، هوائی، دریایی کننده، نیروی انسانی، امور تستاد هدایت

لی را گیری کرزمندگان و باالخره نتیجه طرفین جنگ، سیستم موانع، جنگ روانی، امور روحیه

مطرح و وضعیت دشمن و خودی را در هر کدام و باالخره در هر کدام بطور خالصه مطرح نیز 

 پیشنهاد خود را بیان نمودم.

جنگ و نیز ستاد هدایت کننده جنگ، به آن  9مرد شماره  ما کهن نامه در این بود آچکیده 

شکل که در جبهه دشمن معلوم است، نداریم. در سایر موضوعات نیز در مقایسه با دشمن وضع 
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 متمرکز لشکری و در حالی که دشمن از مدیریت و فرماندهی ،قابل قبول علمی نظامی نداریم

 جنگ به نفع خودش برخوردار است. ری درکشو

جنگ داشته باشیم  9شد که، الزم است مرد شماره پیشنهادهای نگارنده در این خالصه می

که مسئولیت تمام امور ستادی و اجرائی جنگ را بر عهده داشته باشد. دارای اختیارات لشکری 

جنگ باشد. برای اداره جنگ نیز  و کشوری الزم برای تمرکز توان بالقوه و بالفعل کشور در امور

 مانند دشمن، ستاد کل جنگ را از مردان کشوری و لشکری تشکیل و مدیریت کند.

ا اعالم کردند که: امام هرسانه -شده گفته نامه تاریخ از بعد روز 26 – 92/9/66در تاریخ 

مام کل قوا با ت را به سمت جانشین فرماندهی ره( طی حکمی، آقای هاشمی رفسنجانی) ینیخم

خواهد بگویدکه حکم مورخه اختیارات منصوب کردند. توجه داشته باشید که نگارنده نمی

خواهم بگویم که، آن زمان چنین مشکالتی در سال در اثرنامه اینجانب بوده، بلکه می 92/9/66

 هشتم جنگ وجود داشته است.

ره( ) ینیخمدر حکم امام »: 116، ص2، جه نقل مضمون از کتاب، روند جنگ ایران و عراقب

، تمامی امکانات دولت و نیروهای مسلح را در مقابله با ارتش آمده بود که آقای هاشمی رفسنجانی

را موظف به اجرای این دستورها ساختند:  رفسنجانی کار گیرد. ایشان آقای هاشمیبعثی عراق به

 ـ هماهنگی کامل نیروهای مسلح 2 کل قوا تا تهیه زمینه وحدت کامل. ـ ایجاد ستاد فرماندهی9

ـ تمرکز امور تبلیغی 2 ـ استفاده هر چه بهتر از امکانات مادی و معنوی1 ـ تمرکز صنایع نظامی 9

ـ 6 ـ استفاده درست و قاطع از قوانین دادگاه نظامی جنگ6 و فرهنگی نیروهای مسلح

 برداری صحیح از قوه مقننه، مجریه، قضائیه و کمک مردمی در جهت نیازهای جنگ.بهره

ای کاش، این دستورات و این مسئولیت در یک فرد حقیقی و حقوقی و این ستاد، از همان 

 در آن صورت با شرایط بهتر و قدرتمندتر و ی سال اول جنگ تشکیل میروزها
ً
شد. مسلما

ور ما م هم باز به نفع کشتوانستیم جنگ را مدیریت کنیم. اما همین اقدام دیرهنگامتمرکزتر می

 9966تیر  21که در  216پذیرش قطعنامه  ،د. با پیشنهاد جانشین فرمانده کل قواتمام ش

اعالم شد و حوادث بعدی پیش آمد  26/1/66سوی امام خمینی در تاریخ صادر شده بود، از 

بس، تحت آتش 21/2/66اند. تا اینکه در تاریخ های تاریخ نظامی شرح داده شدهکه در کتاب

 برقرار شد. ،نظارت ناظران سازمان ملل
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نیز رویکرد نگارشی آن از حوادث این محدوده زمانی، به دلیل محدودیت ظرفیت کتاب و 

 گردد.خودداری می

 مجلس شورای اسالمی را، خارج از 
ً
نکته دیگر: ما در مدت هشت سال جنگ، تقریبا

های جنگ دیدیم. به طورکلی مجلس در مسیر ها و تصمیم سازیگیریتصمیم

های کالن جنگ و اطالعات جنگ قرار نداشت. اگر رئیس مجلس در مسیر جنگ گیریتصمیم

داشت، بیشتر به عنوان شخص حقیقی منتخب، در این مسیر قرار گرفته بود و ارتباط قرار 

چندانی با شخصیت حقوقی ایشان به عنوان رئیس مجلس نداشت. البته در کارنامه مجلس در 

هشت سال جنگ موضوعاتی، مانند تصویب بودجه نیروهای مسلح و نیز تصویب قانون 

قانون ارتش،  و تصویب 9921آذر ماه  92در  در مجموعه سپاه پاسداران واگذاری سازمان بسیج

شود، اما این امور از وظایف ذاتی و قانونگذاری چند ماه قبل از پایان جنگ و امثال آن دیده می

نشده بود. ما  کشوری تعریف مجلس است و جایی غیر از آن، برای چنین اقدامات در ساختار

شاهد ایجاد تشکیالتی با عنوان شورای عالی پشتیبانی جنگ بودیم 9966حتی از اوایل سال 

که مصوبات آن به جای قوای سه گانه، شکل قانونی داشت و در مواردی هم زندان و اعدام برای 

 فراریان زمان جنگ تعیین کرده بود.

جنگ نبوده است و آیا باید در این اینکه مجلس شورای اسالمی در مسیر تصمیمات کالن 

های این کتاب خارج است و بررسی آن به اهل حقوق و گرفت یا نه؟ از بحثمسیر قرار می

شود. در اینجا فقط به عنوان نکته مهم که باید به آن پرداخته شود، اشاره قوانین سپرده می

 گردید.

جنگ مفصل باید سخن گفت. قبول داریم که مطالب بیان شده در این  درباره فرماندهی

تری در این باره منتشر گردند و تمام ابعاد موضوع مسئله ناقص است. امید است مطالب کامل

به عنوان راهنمای آتی را در هشت سال جنگ آشکار و برای حال و آینده تاریخ این سرزمین 

 معلوم نمایند.
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 میدانی جنگ ت فرماندهیوحد: 55مسئله   
 

 های نظامی:فرهنگ واژه تعریف:

: داشتن اختیارات الزم و به کار بردن حداکثر تالش تمام نیروها اصل وحدت فرماندهی

ها را برای رسیدن به هدف نهایی را اصل وحدت فرماندهی گویند. اصل هدف، کلیه تالش

نماید و برای تکمیل این اصل باید وحدت فرماندهی برای تمرکز عمومی میمتوجه یک هدف 

ها وجود داشته باشد. مؤثرترین اقدام جهت وحدت تالش، وحدت فرماندهی است. کلیه تالش

یعنی باید اختیارات الزم به فرمانده تفویض گردد. اصل وحدت فرماندهی در تمام وظایف 

 شود.ی همکاری و اعمال دسته جمعی را موجب میفرمانده وحدت نماید.نظامی صدق می

 

 فرماندهی: 88شرح و نکات مسئله 
ً
 و مدیریت میدان به استثنای سال اول جنگ، که نسبتا

جنگ در مسئولیت ارتش بود، از سال دوم تا پایان جنگ در میدان زمینی جنگ، ما نزاجا و 

 را با دو سلسله مراتب جداگانه داشتیم. به واسطه همین دوگانگی تمرکز تالش سپاه پاسداران

ی، نیروی انسان در تأمین نیروی انسانی، به کارگیری نیروی انسانی، آموزش و وحدت تالش

رزم نیروها در آفند  تقسیم سالح و تجهیزات، واگذاری مسئولیت خط پدافندی و سازمان

 نداشتیم.

شد که همدلی در میدان جنگ، تالش می برای جبران عدم وجود وحدت فرماندهی

رزمندگان در میدان رزم به وجود آید. در ایِن تالش نیز در سطح خط مقدم میدان رزم تا حدودی 

هده این همدلی، جای تردید تر و باالتر مشاهای عقبشد، اما در ردهاین همدلی دیده می

دوگانگی و شکاف رفتاری ما، استفاده برد. ذکر مصادیق آنها در بعضی  داشت. دشمن نیز از این

های ناموفق و حتی موفق و نیز شکستن خطوط پدافندی، از ظرفیت این کتاب از عملیات

ون که تاکن های مستند عملیاتی و خاطراتیخارج است. اهل فن با دقت و عمق نگری در کتاب

توان ها منتشر شده است، این حرف را متوجه خواهند شد. یکی از آن منابع، میدر کتاب

ر طوها در مواردی، شاید بهرا نام برد. هر چند که در آن کتاب خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی
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مستقیم از مطالب آنها چنین برداشتی را مستقیم به این حرف اشاره نشده باشد، اما غیر

 توان حاصل نمود.می

هایی که درباره جنگ هشت ساله اشخاص حقوقی و حقیقی سپاه و ارتش تاکنون کتاب

اند، کاماًل این جدایی از سلسله مراتب و تفاوت نگرش و عملکرد این دو مجموعه منتشر کرده

وبیش، هشت سال جنگ را سپاه محور م کمهای سپاه و ارتش، هرکدادهند. کتابرا نشان می

تی در اند. حاند و یا کمرنگ ارائه دادهاند، دیگری را یا نادیده گرفتهو ارتش محور تعریف نموده

ها را درست یا ها و عیبصورت غیرمستقیم و کنایه، ضعفشود که بهمواردی هم دیده می

 اند.هنادرست و یا مخلوطی از هر دو، به گردن دیگری انداخت

بردند، هر کدام شریک خود را انتظار بود که مانند آن دو شریک صمیمی که وقتی سود می

دانست و شریک خود را بردند، هر کدام خود را مسئول میدانست و اگر ضرر میمسبب آن می

دادند، اما دانست، ارتش و سپاه نیز چنین تعریفی از هم رزمی خود ارائه میمقصر نمی

های بزرگ جنگ است که باید نین نگرشی وجود نداشت و ندارد. این هم از درسمتأسفانه چ

 چاره اندیشی شود.

و مدیریت جنگ اشاره شد،  فرماندهی 21طور که در مسئله ما در سطح کشوری نیز همان

 چنین تمرکز تالش مورد انتظار در تعریف وحدت فرماندهی را نداشتیم.

نیروهای مسلح برای زمان صلح و جنگ با استفاده از تجربه هشت ساله  ساختارالزم است 

و مدیریت و شکاف  ای ساماندهی و طراحی گردد که مشکالت و ضعف فرماندهیجنگ به گونه

 و عدم تمرکز و تالش نیروهای خودی در هشت سال جنگ تکرار نگردد.
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 آمارها و سوابق جنگ: 56مسئله   
 

امروزه برای بررسی مسائل جنگ هشت ساله و  :83شرح و نکات و پیشنهادهای مسئله 

های آینده، نیاز به آمار و اعداد دقیق و نیز اسناد و سوابق برداری از نتیجه آنها برای جنگبهره

جزئیات هشت سال جنگ داریم که متأسفانه آن آمار و اعداد و اسناد مورد نیاز وجود ندارند و 

رای ای برای درج اعداد و اسناد بگردد که سامانهیا در دسترس نیستند. بیشتر این نقص برمی

حال و آینده که جوابگوی بیشترین نیازهای تحقیقاتی ما در حال و آینده باشد نداشتیم. ما 

توانیم بگوییم که از آن چند صد هزار شهید و مجروح و جانباز که داشتیم، در حالی امروز نمی

آنان با گلوله مستقیم، چند درصد با گلوله  که عدد دقیق جانبازان معلوم نیست، چند درصد

منحنی، چند درصد از هر کدام قسمت بدن، چند درصد در خارج از خط مقدم و غیره بودند. 

ها و نیز روزهای ها، مکانها، یگانهای زیادی درباره تلفات و خسارات عملیاتباالخره پرسش

توانستیم به آنها پاسخ و برای می سال جنگ. اگر آمارهای دقیق و همه جانبه نگر داشتیم 6

برداری کنیم. در مورد اسناد هم بسیار های رزمی حال و آینده خود بهرهها و طرحآموزش

لف های مختداشتیم و به شکلفقیریم در حالی که امروز تا رده گروهان هم باید اسناد آن را می

مام تأسفانه به سبب چنین نقصی، تکردیم. مگیری میبرداری علمی نظامی و نتیجهاز آنها بهره

ورود  گویی داشته و امکانایم، شکل کلیایم و نوشتهمطالبی که درباره هشت سال جنگ گفته

یری و داوری گبه اطالعات جزئیات موضوع نداشتیم و یا گفته و یا نوشته نشده که بتوان نتیجه

م ریزی و اجرا نمائیای طراحی و برنامهنماییم و حال و آینده را به گونه خالی از ابهام و نادرستی

 ها و اشتباهات گذشته را به صفر نزدیک نماییم.که نادرستی

های روز افزون آنها، باید آن سامانه الزم و کافی را برای ها و قابلیتامروزه با وجود رایانه

 های مختلف علمی نظامی ایجاد نموده و توسعه دهیم.جواب پرسش

نماید، چنین بینیم که معلوم می، آثاری را میگ جنگ جهانی دومهای بزر ما در ارتش

سلم، اند. بطور مهای علمی آن روز داشتهسامانه آمار و اسناد به اندازه الزم و کافی برابر و توانایی

 9ه مسئل اند. در این باره در شرحتر نمودهتر و پیشرفتههای خود را علمیاکنون، این سامانه

 نیز مطالبی ارائه شده است.« یگان حفظ استعداد»
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 مهاجران جنگ تحمیلی: 51مسئله   
 

در آغاز جنگ شاهد بودیم که کلیه شهرها و روستاهای مرزی که  :81شرح و نکات مسئله 

من های دشهای توپخانه و موشکدر مسیر تجاوز دشمن قرار گرفتند و یا در برد شلیک گلوله

ی تر و حتساکنان آنها، مجبور به فرار و مهاجرت به شهرها و روستاهای عقببسیاری از بودند، 

د که بر هایی بوها و گرفتارید که این نیز یکی از مصیبتدورتر و پراکنده در سطح کشور شدن

 ها و در مجموع، به سامانه مدیریتی کشور وارد شد.آن خانواده

جوار های همتر استان مرزی، و بعد از آن، استانبیشترین مهاجران در همان شهرهای عقب

 های دورتر تا تهران و شمال ایران پراکنده شدند.و باالخره استان

ا در مورد آوارگان و مهاجران جنگ تحمیلی، تاکنون کتاب معتبر و منتشر شده نداشتیم و م

های معتبری که اعداد و اسناد یا حداقل نگارنده این کتاب ندیده است. جای انتشار کتاب

های منتشره هشت سال جنگ تحمیلی دقیقی از این موضوع ارائه دهند، در مجموعه کتاب

 ، گفته: عدد کل مهاجران جنگ،به قلم: سرتیپ ناصر آراسته« و چگونه چرا»خالی است. کتاب 

یک و نیم میلیون نفر بوده است. و غیر از این عدد، عددی که جزئیات آن معلوم شده باشد، 

 دیده نشده است.

 انجام گیرد. بحثنیاز است آن تجربه، مکتوب و برای حال و آینده ساماندهی الزم و کافی 

های وسیع، سوزیهای بالیای طبیعی، نظیر: سیل، زلزله، آتشمهاجران و آوارگان در زمان

 گردند.ها و غیره نیز تکرار میفشانآتش

های هایی با ابزار و تجهیزات الزم و نیز مکانبرای هر کدام از این مقاطع، نیاز است سامانه

 الزم و کافی انجام گیرد. بینی، تمرین و آموزششسازی، پیمناسب، انتخاب و با آماده
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 جنگ تبلیغات: 52مسئله   
 

جنگ به معنای کامل مورد انتظار آن، وضع  درباره تبلیغات :85شرح و نکات مسئله 

ای ها، مطالب به گونهها، اعالمیهها، سخنرانیمطلوبی نداشتیم. شاهد بودیم در بعضی رسانه

شد. تبلیغات جنگ درباره بسیاری از رزمندگان می شد که سبب تضعیف روحیهارائه می

 تضعیف روحیه و از بین بردن انگیزه رزم سرباز دشمن نیز ضعیف و ناچیز بود.

جنگ که از سال دوم جنگ به بعد شکل گرفت، مناسب نبود.  ترکیب نفرات ستاد تبلیغات

 جه داشته باشند، نبود.فراگیر که به تمام ابعاد و جوانب و عناصر موضوع تو

 و برای آن که در جنگ آینده، چنین مشکلی نداشته باشیم، بستگی به طراحی و ساختار

 ورزی است که در زمان حال شکل بگیرد و جاری باشد.اندیشه

 

 

 قسمت تاریخ نظامی: 59مسئله   
 

 شرح و نکات و پیشنهاد مسئله:

بینیم که در ارتش آنها تا رده ، میهای بزرگ جنگ جهانی دومارتش ما در سوابق ساختار

 این مجموعه دارای « قسمت تاریخ نظامی»ای به نام تیپ مستقل، مجموعه
ً
داشتند. مسلما

تعدادی از عناصر کارشناس الزم و کافی و نیز شرح وظایف مجموعه و هر کدام از عناصر را 

های مستندشان شاهد بودیم که نفراتی به عنوان ها، در فیلمشت. ما در مجموع آن ارتشدا

 خبرنگار جنگی داشتند.

در ارتش ایران، چنین قسمت و عناصری تاکنون در ساختارهای سازمانی طراحی و اجرایی  

ی تهای خود را تا رده گردان و حنشده است. به واسطه چنین نقص، ما اکنون تاریخچه یگان

سازی و هایی برای افراد هر یگان، هویتها نداریم. در حالی که چنین تاریخچهگروهان

 نماید.الگوسازی می
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گفت در مأموریتی در کشور چین شاهد بودم که آنها در یکی از دوستان پیشکسوت، می 

که ای از عکس و اسناد مربوط به گذشته گردان خود را داشتند های خود، مجموعهرده گردان

 ای آماده داشتند و به ما ارائه دادند.آن را به شکلی زیبا و موزه

بینیم که طرفین جنگ، هر کدام نفراتی های گذشته از باستان تا قرن پیش، میما در زمان 

نویس در میدان جنگ داشتند. که وقایع و حوادث میدان جنگ را از را به عنوان راوی و یا تاریخ

تند. نتیجه این کار، تمام کتب و آثار تاریخ نظامی است که از نوشنزدیک مشاهده و می

ها وجود دارند. افسوس که در روزگار کنونی، ارتش ایران، چنین های گذشته در کتابخانهجنگ

 عناصری را در جایگاه سازمانی خود ندیده و تعریف نکرده است.

سازمانی به شکلی که در ارتش تعریف شده  در زمان جنگ، با آن که ساختار سپاه پاسداران

بود، نداشت، با این حال دیدیم که هوشمندانه، تعدادی از نفرات بسیجی که بعد نفرات رسمی 

سپاه شدند، به عنوان راوی تعریف نموده و این نفرات نسبت به ثبت گفتار و حوادث، برابر آنچه 

یری صورت تصوضبط صوتی و در مواردی به صورت نوشتاری،دیدند بهشنیدند و یا مییکه م

ای خود ههایی هم منتشر و یا در کتابنمودند. تاکنون با استفاده از آن سوابق، کتاباقدام می

 اند.به بعضی از این آثار استناد نموده

رت صوه ارتش و سپاه بهنیاز است قسمت تاریخ نظامی و خبرنگار جنگی در تمام مجموع

 سازمانی و تعریف شده طراحی و اجرایی گردد.

 16مجموعه نیروهای مسلح کشور، هر کدام قدمتی بیش از یک قرن تا  نکته مهم دیگر:

سال دارند. در مدت حیات خود، از آغاز تا حال، صدها و بعضی هزاران کتاب درباره موضوعات 

خاص مربوط به نیروی خودی، در تیراژهای مختلف، تهیه، انتشار و مورد استفاده خدمتی و 

 ها، کتب آموزشی رزمی، اداری، فنی، ستادی و غیره.نامهد. نظیر: آیینانقرار داده آموزش

، سپاه انتظار است هر کدام از این نیروها، مثاًل: ارتش، نزاجا، نهاجا، نداجا، پدافند 

 تاکنون، درهای منتشره را از گذشته ، نیروی انتظامی و غیره، این مجموعه کتابپاسداران

رسانی، های کتابداری و اطالعای مرکزی خاص آن نیرو با استفاده از آخرین روشکتابخانه

فن و اهل تحقیق قرار دهند. متأسفانه هنوز در برداری و دسترس اهلنگهداری و در مسیر بهره

 هایی ایجاد نشده است.کشور، چنین مجموعه
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قدر درگیر امور جاری و اندرکاران هر کدام از نیروها، در هر زمان، آنآید دستبه نظر می 

د ای، حساسیتی نداشتنباشند که برای پدید آمدن و اجرای چنین اندیشهروزمره بودند و می

 و ندارند.

 توجهی مجموعه نیروهای مسلح و باالخره افرادای است، از کماین عیب، از سوئی نشانه 

 .کشورمان به کتاب و کتابخانه

کشور جهان است که تاریخی بیش از دو هزار سال  96توان گفت که جزو در کشوری که می 

 دارد، وجود چنین عیبی قابل قبول نیست.

ان توهمین مسائل و نگرش را درباره موزه اختصاصی هر نیرو از گذشته خود تاکنون، می 

نیز دیده و یا اجرا نشده است. از سوئی، اکنون نیز این نگرش مثبت دیده  مطرح نمود، که آن

 شود.نمی

 

 

 رکن پنجم: 62مسئله   
 

 ما در کتب نظامی خود، مطلبی درباره رکن پنجم :31شرح و نکات و پیشنهاد مسئله 

 خبریم.قدر ناچیز است که از آن بیایم و یا آنندیده

مربوط به امور غیرنظامیان است و در  اند، رکن پنجمنظامی به ما گفته آنچه که در آموزش 

 در سازمان 1و  9و  2و  9، چنین رکن، عالوه بر ارکان های بزرگ جنگ جهانی دومارتش

 های آنها وجود داشت.یگان

 2گوید که نیاز است ما تا رده گردان، رکن سال جنگ و حتی زمان صلح به ما می 6تجربه  

های خود، با غیرنظامیان ها به ناچار در مسیر وظایف و مأموریتهم داشته باشیم. تمام یگان

 9ت غیرنظامیان در مجموعه خارج از وظایف رکن سروکار دارند، الزم است اطالعات و ارتباطا

که ترکیبی از عناصر کارشناسی و اجرایی الزم است  2دیده و تعریف شوند. این امور به رکن 1تا 

در مجموعه سازمانی ارتش ایران خالی است. ما در  2سپرده و نیازها خواسته شود. جای رکن 

کردیم و این امور ی نیز جای خالی این رکن را احساس میهشت سال جنگ در مناطق عملیات
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، حفاظت اطالعات، عقیدتی سیاسی 1، رکن 9، رکن 9، رکن 2صورت پراکنده توسط رکن به

تمرکز  2ای به نام رکن گردید. در حالی که الزم بود در مجموعهتقسیم شده و مدیریت می

 کردند.ی میدر این مورد همکار 2داشت و دیگر ارکان بارکن می

ای به نام رکن پنج تعریف نکرده است، اما به سبب وجود ، هر چند مجموعهسپاه پاسداران

صورت ذاتی، ارتباط سازمانی و خدمتی با غیرنظامیان را در خود در مجموعه خود، به بسیج

 شکل داده است.

 

 

 مدیریت اقتصادی جنگ: 67مسئله   
 

ها و عدم همکاری ما در هشت سال جنگ، با وجود تحریم :37شرح و نکات مسئله 

بیگانگان، مدیریت اقتصادی سختی را پیش رو داشتیم، با این حال از هشت سال جنگ و 

های شدید تأمین مخارج سنگین آن به طور نسبی برآمدیم و از طرفی گرفتار قحطی و نارضایتی

گفت، با توجه به منابع موجود و در دسترس، مدیریت اقتصادی  توانناشی از آن نبودیم. می

 قابل قبولی را داشتیم.

اما نیاز است بحث مدیریت اقتصادی خودی و دشمن با استفاده از اعداد دقیق و  

های معتبر شرح داده شود. آن بحث مفصل و معتبر از ظرفیت و از جنس تعریف نظامی تحلیل

 توانهای زیادی در این باره منتشر شده است، اما میاین کتاب خارج است. تاکنون کتاب

های زیادی در این ابعاد موضوع نپرداخته است و هنوز جای کتاب گفت، مجموعه آنها به تمام

 باره خالی است.

توان گفت آن بود که آن فرهنگ یکی از نکاتی که درباره موضوع اقتصادی میدان جنگ می

های جویی و هدر ندادن منابع نداشتیم. شاهد بودیم که گلولههای الزم را در صرفهو آموزش

شد که چیزی جز اسراف و هدر جی و غیره و توپخانه شلیک میار و آرپیزیادی از تفنگ و تیرب

آوری و تخلیه ها و غیره برای بازیافتی، جمعها نبود. فلزات باقیمانده از پوکهدادن گلوله

شد. درباره منابع و مواد غذایی هم با آن که کمبود داشتیم، اما در مواردی هم اسراف و نمی
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طور درباره تعمیر و نگهداری وسایل و ابزار هم شاهد بودیم. همیندورریز مواد غذایی را 

ی هاتوانیم ایرادهای زیادی را شماره نماییم. به این چند مثال نباید اکتفا نمود. مثالمی

توان نام برد که اثرات منفی بر اقتصاد کشور در زمان جنگ داشتند بیشتری را در این باره می

نگ روند ج»یت و تعریف این کتاب خارج است. عالقمندان به کتاب که بیان تمام آنها از ظرف

 به بعد نیز مراجعه نمایند. 226ص 2ج« ایران و عراق

نیز از طرف امام خمینی  در زمان جنگ نیز شاهد بودیم که اختیارات بنیاد مستضعفان 

 وزیر، برای مدیریت اقتصادی کشور داده شده بود.)ره( به نخست

 

 

 مدیریت سیاسی جنگ: 62مسئله   

 

 غریب بودیم و از سوی کشورهای ما در زمان هشت سال جنگ در روابط بین
ً
المللی تقریبا

ب آنها به دشمن، آسیشدیم و بلکه با کمک المللی حمایت نمیهای بینصاحب نفوذ در عرصه

شدت ضعیف شده و تعدادی از افراد دیدیم. وزارت امور خارجه ما بعد از انقالب بههم می

باالدستی آن برکنار و یا تسویه شده بودند. از زمان پیروزی انقالب تا آغاز جنگ، سه وزیر خارجه 

 ماه بعد نیز وزیر خارجه نداشتیم. 6عوض شدند. در آغاز جنگ تا 

« از گذشته دور تا امروز ما و عراق»و « در جنگ ایران و عراق نقش سازمان ملل»ای هکتاب 

 گردد.برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می به قلم دکتر منوچهر پارسا دوست

عرصه سیاسی داخل کشور از پیروزی انقالب تا مدتی بعد از جنگ، در تالطم و  

 چنددستگی بود و این نیز یکی از مواردی بود که صدام را به طمع تجاوز به این کشور انداخت.

بحث مدیریت سیاسی جنگ، تاکنون به اندازه الزم و کافی درباره آن بحث نشده و  

صورت ظاهر، مطلب زیاد، گفته و ده است. هر چند که بههای معتبر کافی منتشر نشکتاب

 نوشته شده است، اما حق مطلب تاکنون ادا نشده است.

موضوع مدیریت سیاسی، با توجه به مفصل بودن آن از ظرفیت و تعریف مورد نظر این کتاب  

 خارج است. در اینجا فقط یادآوری شد که اهل فن نسبت به آن توجه داشته باشند.
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در  : آقای هاشمی رفسنجانی266ص 2ج« روند جنگ ایران و عراق»دیگر: کتاب  نکاتی

اگر دیپلماسی فعال و روز آمدی داشتیم، خیلی از این دشمنان را با موازنه مثبت یا » 99/1/9966

 «و لیبی داشتیم. در مورد سوریهکردیم، همان وضعی که طرف میموازنه منفی، حداقل بی

 ، شورای امنیت سازمان ملل9966تا مهر  9921شهریور  99از 
ً
قطعنامه و  91، مجموعا

به تاریخ  216ها، قطعنامه ترین آنصادر نمود. مهم بیانیه رسمی درباره جنگ ایران و عراق 92

بس قرار گرفت. عالوه بر آن مبنای پذیرش و آتش9966ماه بود که در تیر  9966تیرماه  21

المللی نظیر سازمان کنفرانس اسالمی و تشکیالت کشورهای غیرمتعهد های بینسایر سازمان

دادند. سازمان کنفرانس اسالمی، می گری برای برقراری صلح انجامنیز اقدامات میانجی

 1/92/9921های نمایندگان منتخب آن در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر دوبار در تاریخ

سال جنگ خواستار  6به تهران آمدند و پیشنهاد صلح داشتند. ایران در تمام  96/92/9966و 

افت المللی دریی بینهانشینی، غرامت و تنبیه متجاوز بود که در پیشنهادهای سازمانعقب

 شد.نمی

 

 

 

 

 

 

 



 911/  یانیسخن پا

 

 سخن پایانی

ت؟ توان گفرا در یک کلمه چه می راه شهدا به نظر نگارنده این کتاب، اگر پرسش شود که

 وظیفه: »آن است و اگر گفته شود در چهار کلمه بیان شود پاسخ« وظیفه»پاسخ آن، کلمه 

 .است «، وظیفه محوریشناسی

شویم، از خلبان آن چه انتظار داریم؟ که برای مسافرت، سوار هواپیما می: زمانی مثال

 بداند. به عبارتی خیلی 
ً
انتظار داریم که خلبان آن هواپیما دانش وظیفه خود را کاماًل و دقیقا

 آن آن دانش، مطلوب . بعد از خوب بلد بودن« وظیفه شناسی»یعنی  .خوب کار بلد باشد

 از کار و مسئولیت خود به طور شایسته و خوب اجرا نماید.تجربه را در مدت پرواز  آن دانستنی،

غافل نشده و به امور دیگر، خارج از مسئولیت خلبانی خود، اوقات و حواس خود را مشغول 

از  یاخواستها، به درستی فقط چنین ننماید. در این حالت، مسافران و سرنشینان آن هواپیم

وی چگونه است؟ ایرانی  کاری ندارند که سایر خصوصیات شخصی اصالً آن خلبان را دارند و 

 غیره. ، چه دوست دارد، چه دوست ندارد ویرمسلمانغمسلمان یا  ،است یا بیگانه

، نیمکیم، بیمارستان مراجعه جراح وقتی برای درمان بیماری به پزشک، ،ما همین انتظار را

از همه کسانی که در مسیر این موضوع قرار دارند، به ویژه آن پزشک، آن متخصص، آن جراح و 

 زمان کاری نداریم که آن پزشک در خارج از موضوع مورد نظر کیست یندر اهمکاران وی داریم. 

 کند؟و چه می

 ،بریما برای تعمیر نزد وی میهمین انتظار را از مکانیک، زمانی که خودروی شخصی ر 

 «وظیفه شناس، وظیفه محور»را خوب بداند و خوب هم انجام دهد. اشیفهوظ .داریم

 ئه دهد.اتعداد زیادی ار  تواندیمفوق، هر کس های شبیه مثال

همین انتظار و پرسش را درباره وظایف مختلف نسبت به کلیه موضوعات شخصی و 

ست نمره صفر تا بی ،کار داریم، هرکس باید از خود داشته باشد و به خود و آن سر اجتماعی که با

واگذاری، وظیفه نسبت به خدا و پیغمبر، وظیفه  ه نسبت به شغل و مسئولیتیفوظ بدهد.

مادر، فرزند،  ، همکار، پدر،تربزرگ، ترکوچکهموطن، همسایه، به نسبت به همنوع، نسبت 

ن، حیوانات، محیط زیست، کره زمین، دنیا، آخرت و صدها نزدیکان، اطرافیا همسر، خانواده،

 کلید واژه دیگر.
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 در توجه
ً
و یا انتقادی، افعال و ضمایر مفرد و جمع دوم و سوم  اخالقی یهابحث: ما معموال

اول شخص را مخاطب قرار  و جمعمفرد  یرو ضما فعل. دهیمیمشخص را مخاطب قرار 

 حاالت، هدف اصلی بحث، باید اول شخص باشد و بعد دیگران.، در صورتی که در این دهیمینم

 اگر درست، تعریف شود، قانون پسند،« وظیفه»را نباید غلط تعریف نمود. « وظیفه: »نکته

مانند همان تعریف « وظیفه»از . تعریف غلط انسانیت پسند، و در نهایت، خدا پسند، است

 همین اشاره کافی است.جهت اختصار، د. از دین کرده بو« داعش»که  شودیم

ه اریم، بمشکل دکه ، در هر کجای کشور هادر کلیه رده ،ادعا کنیم توانیمیمما به آسانی 

یا  ،اند. یعنیشده دور« وظیفه»سانی در آن مجموعه، از این کلمه واسطه آن است که کس یا ک

کار بلد  و شناسندیمشناسند یا کار بلد نیستند و یا اگر هم وظیفه خود را وظایف خود را نمی

ور کار و مسئولیت خود قرار وظیفه را مح .دهندینمعمل وظیفه خود را انجام هستند، اما در 

آن قسمت، آن مجموعه، آن شغل که بیشترین آنها جنبه اجتماعی و منافع  ،اند. در نتیجهنداده

هم افزایی این  است. نارضایتی باألخرهو  سامانیو پر از اشکال و نابهرد، ناموفق ملی دا

عل توان بالقوه و بالف گیریگردد با اندازهشدن کشور می، سبب ناموفق و اشکاالت هاناموفق

 شود.آشکار می ، اندازه موفقیت و عدم موفقیتموجود

اگر فرهنگ  ،چه به صورت فردی و چه اجتماعی ،حاد این کشورآ برعکس آن، اگر تمام

 را داشته باشند،  «وظیفه محوری»و « وظیفه شناسی»
ً
روزگار خواهیم بود.  موفق ،کشور مسلما

ه وظیف»به سبب وجود همین فرهنگ  ،باید گفت، اکنون نیز اگر در جاهایی موفق هستیم

چنین فرهنگ، تا صد در  روزبهخدا کند روز  .عه استجموم در آن« محوریوظیفه »و  «شناسی

 ایران افزایش یابد.صد جمعیت 

نگ برای فره ،به کلمه صد در صد نیاز است، تمام کشور از صفر تا صد برای نزدیک شدن

و تالش دائمی و حساب شده نمایند. توجه  شده کامل آن بسیج به معنای« وظیفه»سازی کلمه 

معنای کامل  پنداشتن و یا ضعیف گردد که این کشور از گذشته تا کنون، به سبب نادیده گرفتن

 و عقب ماندگی را متحمل شده است. زیاد و جبران ناپذیرهای آسیب« وظیفه»
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 مدیریت سبب خواهد شد که ،قوی و عمومی گردد، نتیجه« وظیفه»کشوری که فرهنگ در 

، میوه «وظیفه»به عبارتی دیگر، فرهنگ  تعریف و اجرا گردد.« محوری ضابطه»تمام امور آن نیز با 

 است. «ضابطه محوری»آن 

و کلمه کشور در برابر د یکپارچگیما بعد از پیروزی انقالب اسالمی، برای حفظ تمامیت ارضی و 

دار، ه، درجاین کشور، در لباس سربازشاهد بودیم که کسانی از فرزندان  ،«تجاوز»و « تجزیه»شوم 

خود را تا فداکاری جان  «وظیفه» ، جهاد سازندگی، و غیره چگونهافسر، پاسدار، داوطلب، بسیج

رسمی و قانونی، مانند  خارج از وظایف اید گفت که بعضی از آنان،در مواردی هم ب .خود انجام دادند

 فداکاری نمودند. وارد صحنه نبرد شده و ،مافوق وظیفه و به صورت «بسیجیان و جهادگران»

، هشت ه خود به طور مطلوبدر مسیر انجام وظیف، کشور این فرزندان زیادی هم ازدرصد 

در جامعه کنونی  د.با جانبازی و یا اسارت و حتی با سالمتی پشت سر گذاردن سال جنگ را

هستند، بیشتر به طور  و باقی آنان که در گذران عمر خود هنوز زندهبخش زیادی از کشور، 

 اند.ایران پراکنده مردمدر بین  ناشناس، گمنام، چراغ خاموش

در ادامه  ،تسآن، از صفر تا صد، انتظار اهای تمام اعضای نیروهای مسلح، در کلیه ردهاز 

، وظیفه خود را خیلی  و رزمندگان وظیفه شناس و وظیفه محورِ  راه شهدا
ً
هشت سال جنگ، اوال

در عمل نیز وظیفه خود را بدانند.  «وظیفه شناسی»معنای کامل  به خوب یاد بگیرند و خوب

 «یوظیفه محور»خوب به معنای کامل خیلی ، اندگرفتهبرابر همان قواعد علمی نظامی که یاد 

 .اجرا و مدیریت کنند

ه وظیف «.علم و عمل»دو بال دارد:  «وظیفه»های باال می توانیم بگوئیم، با توجه به سطر 

 در علم و عمل مطلوب خود را نشان می دهد. ،محوری

 اندرکاران کنونیرا نوشتم تا فرزندان این کشور و دست، نگارنده، این کتاب اینجانب

یم، کرد، چه باید میبودچه  ،گذشته ما در دفاع مقدس ،دی بدانندنیروهای مسلح تا حدود زیا

 .برای آینده بهتر ،و چه باید کنیم

 اند، متوجه معنایب را از ابتدا تا انتها به طور کامل خواندهعزیزی که این کتا گانخوانند 

 اند.مورد نظر نویسنده شده
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 با مرا
ً
 «شناسی وظیفه»های باال، عناصر سطر یاد شده در های جعه مجدد، به مثاللطفا

در تمام « محوری هضابط»را توسعه دهیم تا با عمومی شدن آن،  «وظیفه محوری»همراه با 

فت و بدین ترتیب راه پیشر  .قرار گیردات و افعال شخصی مورد توجه و معیار باتخان ،انتصابات

به آن درجه  نماییم.یژه امور نیروهای مسلح طی به و کشوری، توسعه پایدار را در تمام امور

 الله ءانشا. سربلندی و پیروزی در تمام ابعاد جهانی که شایستگی آن را داریم برسیم

 .و آینده مفید کنیم های حالخود را برای نسل سال دفاع مقدس 6 گذشته غرض آن بود که

 .خدا کند که چنین توفیقی حاصل شده باشد
 

 بینم بقائیز ما بازماند                                      که هستی را نمیغرض نقشی است ک

 گویاعلی صادقیستاد نجات 2سرتیپ :حترامبا سالم و ا

  

تألیف وجود دارد. نوشتن چیزی که قابل نشر باشد، یافتن مرد شریفی که آن سه دشواری در کار 

 را نشر دهد و پیدا کردن اشخاص حساسی که آن را بخوانند.

 چقدر سخت است انسان بمیرد، در حالی که به کشورش هیچ خدمتی نکرده.

 خدمت به وطن نیمی از وظیفه است و خدمت به انسانیت نیم دیگر آن.

 قدر مشکل نیست، مسئله مشکل جهان داری است.جهانگیری آن

خرابی کار یک مملکت از دو چیز است، اول نداشتن مردمان عالم و الیق، دوم نبودن آنها در سر 

 کارهای مملکت..

تواند سوار را تواند اسب را نجات دهد، اسب میتواند نعل اسب را نجات دهد، نعل میمیخی می

 تی را نجات دهد.تواند مملکنجات دهد، سوار می

 یک گدا برای بی آبرو ساختن ملتی کافی است.

 بهترین مردم، سودمندترین آنان به حال دیگران هستند.

 شود.هر که در مهمّات با خردمندان مشاوره کند، شریک عقل آنها می

 آموزد.اهمال در وظایف کوچک، خطاهای بزرگ را می
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 دهند.دانند وظایفشان چیست، ولی معذلک انجامش نمیبدترین افراد در دنیا کسانی هستند که می

 ای بی وظیفه نیست.دارند، هیچ لحظهای توانا برای کسانی که اراده

 انتظار حقیقی هر کس، عبارت از آن است که وظایف و تکالیف خویش را به درستی انجام دهد.

 شکست یتیم است، ولی پیروزی هزار پدر دارد.

 نفس خویش را به اطاعت درآوردن، از هر فتحی دشوارتر است.

 وظیفه را برای خاطر وظیفه بجا بیاورد.ترین کمال برای مرد، عبارت است از اینکه بزرگ

 بینیم، حال است که تکالیف ما در آنجاست.ای که ما آن را نمیکند و آیندهبین گذشته که از ما فرار می

 چه خوشبختی از انجام وظیفه باالتر است و چه سرگرمی از کار بهتر.

کنی، آنچه برای ودت کار میحقیقت را بگو و کار نیک را انجام بده و فراموش کن که به خاطر خ

 انسان در جهان مهم است، انجام وظیفه است.

 دهد، بلکه وظیفه برای او هدف زندگی است.خردمند وظیفه را وسیله امرار معاش قرار نمی

 خوشبختی وظیفه نیست، ولی نتیجه انجام وظیفه است.

 در راه انجام وظیفه پایدار باش.

 یفه است.رضایت وجدان فقط بعد از انجام وظ

 برای آنکه تاریخ تا ابد دروغ باشد، کافی است که یک نفر حقایق را کتمان کند.

 خوشبخت آن کس است که از سرگذشت دیگران پند بگیرد.

 ترین کلمات دنیاست.لفظ وظیفه در نظر من بزرگ

 وقت گرانبهاترین دارائی انسان است.

 هر روز به تنهایی حکم یک عمر را دارد.

 دهد.موقع، آدمی را از نُه بخیه بعدی نجات مییک بخیه به 

 اگر نویسنده مردمان را دوست نداشته باشند، خوانندگان هم مطالبش را دوست نخواهند داشت.

ه هایت را ب، نوشتهشتیبپراکن، که چون از این سرای درگذدانشت را بنویس و در میان برادرانت 

 د.میراث گذار
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, 57, 52, 53, 28, 24, 25, 29, 28, 4, 5, 2, آموزش
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 233, 234, 235, 232, 93, ایمنی

 ب
 223, 225, 237, 232, 233, 54, بازنشستگان
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, 42, 43, 59, 58, 57, 56, 55, 52, 24, 25, بسیج
45 ,44 ,48 ,32 ,35 ,34 ,33 ,66 ,72 ,76 ,98 ,

222 ,229 ,245 ,229 ,252 ,274 ,289 ,293 ,
293 ,552 ,558 ,546 ,533 ,532 
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293 ,292 ,292 ,298 ,299 ,533 ,532 
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, 243, 224, 83, 83, 48, 42, 55, 29, 8, پدافند

237 ,239 ,272 ,294 ,296 ,297 ,299 ,232 ,
228 ,229 ,257 ,258 ,242 ,242 ,243 ,246 ,
233 ,232 ,235 ,236 ,237 ,238 ,262 ,263 ,
267 ,268 ,273 ,275 ,287 ,293 ,292 ,292 ,
295 ,296 ,297 ,298 ,299 ,532 ,532 ,535 ,
534 ,533 ,536 ,537 ,523 ,522 ,522 ,555 ,
544 
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 286, 283, 27زرهی,  92لشکر 2تیپ
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, 69, 68, 67, 33, 54, 55, 23, 29, 28, جایگزینی

73 ,72 ,75 ,76 ,78 ,83 ,84 ,233 ,223 ,244 ,
232 ,223 ,293 ,294 
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262 ,245 ,235 
 542, 293, 55, 52, 23, 24, 29, 28, حفظ استعداد
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, 82, 82, 83, 79, 78, 77, 76, 73, 62, رسته پیاده
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 526, 523, 273, 234, 98, 28, 5, رکن چهارم

, 282, 283, 279, 273, 234, 98, 28, 5, رکن دوم
282 ,285 ,284 ,283 ,286 ,287 ,288 ,289 ,
295 ,294 ,233 ,232 ,234 
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234 ,273 ,294 ,233 ,236 ,237 ,227 ,525 

, 84, 85, 73, 69, 68, 67, 29, 28, 27, 5, رکن یکم
87 ,93 ,92 ,92 ,97 ,98 ,232 ,234 ,233 ,236 ,

237 ,238 ,224 ,227 ,229 ,222 ,229 ,242 ,
248 ,233 ,232 ,234 ,233 ,266 ,267 ,269 ,
272 ,272 ,275 ,274 ,273 ,277 ,553 
, 226, 224, 225, 222, 223, 229, 226, 59, رهبری
227 ,228 ,244 ,249 ,232 ,243 ,249 ,276 ,
552 ,554 ,556 

, 238, 233, 73, 34, 57, 24, 29, 28, 2, روحیه
224 ,223 ,226 ,227 ,228 ,229 ,222 ,223 ,
228 ,254 ,257 ,258 ,259 ,242 ,242 ,244 ,
246 ,248 ,233 ,232 ,232 ,234 ,233 ,236 ,
237 ,239 ,262 ,265 ,266 ,267 ,242 ,246 ,
248 ,249 ,283 ,533 ,528 ,556 ,545 

 ز
, 293, 289, 282, 222, 48, 28, 27, 23, 5, زمین

295 ,294 ,293 ,296 ,297 ,298 ,299 ,232 ,
223 ,223 ,224 ,223 ,253 ,243 ,242 ,246 ,
247 ,233 ,232 ,232 ,233 ,236 ,238 ,239 ,
266 ,268 ,272 ,283 ,293 ,292 ,292 ,295 ,
298 ,299 ,532 ,532 ,536 ,537 ,529 

 92, زندانی جنگی
 س

, 272, 265, 223, 237, 234, 69, 28, 24, 2, ساختار
275 ,285 ,236 ,223 ,224 ,223 ,252 ,234 ,233 ,
263 ,279 ,283 ,282 ,297 ,535 ,533 ,536 ,539 ,
523 ,522 ,525 ,528 ,526 ,555 ,558 ,543 ,545 

, 49, 48, 53, 55, 52, 29, 23, 24, 25, 29, 5, سازمان
33 ,36 ,37 ,64 ,63 ,68 ,69 ,237 ,222 ,224 ,

224 ,254 ,239 ,262 ,272 ,272 ,276 ,283 ,284 ,
299 ,236 ,237 ,238 ,239 ,223 ,222 ,225 ,223 ,
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227 ,229 ,222 ,245 ,284 ,287 ,288 ,293 ,292 ,
298 ,537 ,526 ,529 ,523 ,553 ,553 ,559 ,543 

 548, 547, 557, 254, 92, سازمان ملل
, 33, 35, 44, 45, 58, 57, 55, 52, 25, سپاه پاسداران

72 ,83 ,82 ,95 ,98 ,226 ,245 ,244 ,232 ,239 ,
262 ,274 ,252 ,252 ,286 ,294 ,293 ,534 ,
522 ,522 ,528 ,528 ,552, 553 ,558 ,559 ,
544 ,546 

, 99, 97, 63, 39, 37, ستاد کل نیروهای مسلح
237 ,254 ,253 ,276 ,285 ,285 ,294 ,535 

 552, 237, 93, 54, 23, 24, ستاد مشترک ارتش
 548, 9, 3سوریه, 

 235, سیل مصنوعی
 539, 234, 232, 233, سیم خاردار

 ش
 232, العربشط

 533, 232, 247, 296, شلمچه
, 292, 267, 237, 243, 245, 232, 88, 76, شهدا

549 ,532 
 554, 92, 42, شورای عالی دفاع

 ص
, 556, 528, 33, 7    2گویا: نجاتعلی،سرتیپصادقی

532 
, 73, 32, 22, 2: علی، سپهبد، شهید, صیادشیرازی

94 ,244 ,242 ,285 ,553 ,556 
 ض

 532, 532, 223ضابطه محوری, 
 ط

 9, 3طالبان, 
 232, 296, طالئیه

 ع
, 222, 93, 94, 32, 53, 29, 28, 26, 8, 3, 4, عراق

244 ,293 ,292 ,294 ,223 ,245 ,247 ,232 ,
235 ,262 ,269 ,273 ,278 ,283 ,282 ,289 ,
299 ,533 ,523 ,555 ,554 ,557 ,547 ,548 

, 244, 245, 242, 242, 258, 299, 297, عقب نشینی
243 ,246 ,247 ,232 ,235 

 553, 554عالیی: حسین، دکتر, 
, 68, 62, 29, 28, 25, 23, 29, 28, 8, 5, عملیات

79 ,83 ,83 ,86 ,87 ,88 ,232 ,237 ,223 ,223 ,
223 ,233 ,239 ,269 ,274 ,276 ,283 ,282 ,
282 ,285 ,284 ,289 ,293 ,292 ,295 ,294 ,
293 ,297 ,235 ,234 ,236 ,222 ,227 ,228 ,
223 ,257 ,258 ,259 ,243 ,242 ,242 ,243 ,
247 ,249 ,235 ,234 ,239 ,262 ,265 ,264 ,
266 ,267 ,268 ,269 ,275 ,276 ,277 ,278 ,
279 ,283 ,282 ,282 ,284 ,283 ,286 ,287 ,
289 ,293 ,292 ,292 ,295 ,294 ,293 ,298 ,
299 ,533 ,535 ,536 ,538 ,539 ,522 ,526 ,
522 ,555 ,554 ,553 

 257, 87, 86, عملیات آبخاکی
, 247, 223, 224, 293, 79, المقدسعملیات بیت

287 ,555 
 554, 555, 243, 293, عملیات رمضان

 539, 295, 236, 249, 247, 257, عملیات سد و موانع
 8عملیات شمشیر صحرا, 

 555, 269, 247, 286, القدسعملیات طریق
 8, عملیات طوفان صحرا

, 247, 224, 296, 293, 92المبین, عملیات فتح
287 ,555 

 293, 292, عملیات محرم
 296, عملیات مرصاد

 257, 86, عملیات هوابرد
 235, عملیات والفجر مقدماتی

 533, 293, 8عملیات والفجر
 غ

, 527, 523, 98, 83, 77, 76, 66, 63, 28, غیرنظامی
527 

 ف
 293, فاو

, 229, 224, 233, 233, 73, 28, 25, 28, فرماندهی
223 ,222 ,222 ,225 ,224 ,226 ,227 ,228 ,
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242 ,243 ,247 ,249 ,232 ,232 ,262 ,268 ,
269 ,273 ,272 ,277 ,278 ,283 ,282 ,287 ,
295 ,225 ,226 ,258 ,243 ,249 ,232 ,265 ,
269 ,285 ,289 ,293 ,292 ,533 ,536 ,537 ,
522 ,552 ,554 ,556 ,557 ,558 ,559 ,543 

 247, 296, فکه
 528الدین؛ سرهنگ, دوست: شعاعفالح 

 ق
 243قاعده صفر تا صد, 

 45, 43, قانون خدمت وظیفه عمومی
 553, 554, 283, قرارگاه خاتم االنبیا

 553, 554, 555, 552, قرارگاه کربال
 ک

, 285, 248, 242کتاب اصول و قواعد اساسی در رزم, 
292 ,298 ,533 ,533 

 534, 249, 5, کتاب برای سرباز تا ارتشبد
 535, 286, 54کتاب تقویم تاریخ دفاع مقدس, 

, 227, 253, 229, 73جنگیدیم, کتاب چگونه می
265 ,528 ,529 ,534 

 533, 26کتاب سال اول جنگ تحمیلی, 
 535, 93, 94, های نورکتاب سایه

 534, 232, کتاب عملیات رمضان
 534کتاب مهندسین خاکی, 

 534, 245, 32کتاب نبردهای صحنه عملیات غرب, 
 534, 235, کتاب نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد

 534کتاب هندسه در رزم, 
 543, کتابخانه
 244, 296, 293, کرمانشاه
 232, 296, کوشک

 گ
 22, پیاده 222گردان
 22, تانک 252گردان
, 58, 55, 29, 24, 25, 22, 23, 29های رزمی, گردان
74 ,83 ,225 ,224 ,262 ,272 ,235 ,222 ,225 ,

227 ,229 ,265 
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243 ,262 ,294 ,286 
 م

 547, 53, ما و عراق
, 236, 98, 97, 93, 69, 52, 52, 28, مدیریت پرسنلی

237 ,227 
 528مصباح کیا: امیر، سرهنگ, 

, 285, 248, 242   2الله، سرتیپ : نصرتمعین وزیری
284 

, 538, 537, 273, 233, 234, 222, مهندسی رزمی
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 ن
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, 82, 83, 77, 76, 75, 65, 56, 54, 55, نیروهای پایور
87, 94 ,98 ,233 ,232 ,225 ,228 ,229 ,253 ,

252 ,233 ,286 ,223 ,223 ,255 
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, 72, 72, 69, 47, 59, 56, 55, 52, نیروهای وظیفه
75 ,222 ,225 ,253 ,233 ,238 ,286 ,223 ,223 ,

226 ,254 ,529 
 533 ,293, 64, 35, 43, 42, 43نیروی انسانی احتیاط, 

 و
 253, وابستگان نظامی
 532, 532, 533, 549, 233وظیفه شناسی, 
 532, 532, 533, 549وظیفه محوری, 

 ـه
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557 ,559 ,548 
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