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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان
انجام وظیفه در این مهم را دارند ،درخواست میکنم از ثبت
و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه
تمامنشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند" .
"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم را در
پهناور جهان منتشر نمود".
امام خمینی(ره)

"میخواهم بگویم که این جنگ یک گنج است .آیا ما
خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال
جنگ ،بایستی تاریخ ما را تغذیه کند" .
"دفاع مقدس مظهر حماسه است ،مظهر معنویت و
دینداری است ،مظهر آرمانخواهی ،مظهر ایثار و از
خودگذشتگی است ،مظهر ایستادگی ،پایداری و مقاومت
است ،مظهر تدبیر و حکمت است ،روایت آن جهاد نیز
مقدس و جهاد است".
"یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده ،هنوز
چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است" .
مقام معظم رهبری حضرت آیتالله خامنهای

سه

(مدظلهالعالی)

فرازهایی از پیام حضرت امام(ره) در اسفندماه 7631
خطاب به روحانیت سراسر کشور (در رابطه با پذیرش قطعنامه)895
صحیفه امام خمینی(ره) ،جلد ،27صفحه256



















ما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنهها بهره جستهایم.
ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نمودهایم.
ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نمودهایم.
ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم.
ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناختهایم.
ما در جنگ به این نتیجه رسیدهایم که باید روی پای خودمان بایستیم.
ُ
ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم.
ما در جنگ ریشههای پربار انقالب اسالمیمان را محکم کردیم.
ما در جنگ حس برادری و وطندوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.
ً
ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرتها و
ابرقدرتها سالیان سال میتوان مبارزه کرد.
جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست.
جنگ ما جنگ فقر و غنا بود.
جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.
جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام های فاسد در مقابل اسالم احساس
ذلت کنند.
ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم .راستی مگر فراموش
کردهایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهایم و نتیجه ،فرع آن بوده است.
از همه اینها مهم تر ،استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ است ،همه اینها از برکت
خون های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود ،از تالش مادران ،پدران و مردم عزیز در
ده سال مبارزه با آمریکا ،غرب و شوروی نشأت گرفته است.
ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد ،به وظیفه خود عمل نمود ...آن
ساعتی هم که مصلحت بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد ،باز به وظیفه
خود عمل کرد.
چهار

معارف جنگ
«معارف جنگ» مجموعهای از یافتهها ،ذخایر و دستاوردهای جبهههای نبرد حـق علیـه بـاطل
اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاریها ،ایثارگریها و برکت خون شهدای واالمقام ،نصیب
رزمندگان اسالم نمـوده و از سینـههای جوشان آنها به سینههای پاک و تشنه نسل جوان انقالب
اسالمی منتقل میگردد.
«هیئت معـارف جنـگ» از پاییـز سال  3131با همت واالی امیر سرافراز ارتش اسالم «شهید
سپهبد علی صیادشیرازی» شکل گرفت و در سال  3131با تصویب کریمانه و حمایتهای مادی و
معنوی حضرت امام خامنهای (مدظله) ،مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا ،به صورت رسمی
این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی برعهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کالم نورانی
ین َ
الله َل َم َع ُ
جـاهدوا فینا َل َنهد َّین ُهم ُس ُب َلنا َو ا َّن َ
خداوند متعال مبنی بر « َوالـذ َ
الم ْح ِسنین» ،با صداقت
ِ
ِ
ِ
و تالش دستهجمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـارآمیـز را که با گـرایش
«پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی» شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و
یاری خداوند متعال دارد.
شیوه کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهههای نبرد از سال  3131تا سال 3131
بدین ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و مکان هر عملیات ،جمعی از رزمندگان اسالم که در آن
عملیات نقش مهمی را بر عهده داشتـهاند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات
خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـتهای تحـریـری ،صوتی و تصویری ،مجموعهای از حقایق و
واقعیتهـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است .این هیئت بعد از سال  ،3131همچنان با
اجرای آموزشهای میدانی ،نسبت به تکمیل برداشتهای میدانی عملیات ثامناالئمه(ع) و سایر
عملیاتها اقدام نمود .چاپ بیش از  311عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از
سال  3131تا پایان شهریور ماه  9911از اقدامات هیئت معارف جنگ میباشد.
آموزش معارف جنگ ،از سال  3131به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان
سال 1دانشگاه افسری امام علی(ع) نزاجا و از سال  3111نیز برای دانشجویان سال1
دانشگاههای افسری هوایی ،دریایی و فارابی و از سال  3111برای دانشجویان سال 1دانشگاه
قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) به اجرا درآمده و تا پایان شهریور ماه  ،9911تعداد
 13111نفر از فارغالتحصیالن دانشگاههای مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش
قرار گرفتهاند.
پنج

هیئت معارف جنگ همچنین از سال  3113آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی
فوق دیپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پی ریزی نمود و این
عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان های سازمانی خود به مدت شانزده
ساعت آموزش معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان شهریور ماه ،9911
بیش از  166هزار از کارکنان وظیفه که فارغالتحصیل دانشگاهه ا و مراکز آموزش عالی کشور
می باشند ،آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهاند.
آموزش معارف جنگ برای کلیه دانشآموزان پایور اجا از سال  9966در آموزشگاه نظامی
جواداالئمه نزاجا برگزار میگردید و از سال  9916این آموزشها در  2مرکز آموزش اجا
(جواداالئمه(ع) نزاجا ،تفنگداران دریایی نداجا ،باقرالعلوم(ع) نداجا ،شهید خضرایی نهاجا و
علیاکبر(ع) نپاجا) برنامهریزی شد ،که بر این اساس تا پایان شهریورماه  ،9911تعداد 92919
نفر دانشآموز پایور به مدت  96ساعت در هر دوره ،آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهاند.
آموزش معارف جنگ برای داشجویان دورههای عالی رستهای با موضوع نقش رسته مربوطه
در دفاع مقدس به مدت  1ساعت برگزار شد که از سال  3111تا پایان شهریور ماه ،9911
آموزشها در  96مرکز برای تعداد  1191نفر دانشجو برگزار گردیده است.
از بهمن سال  3111تا پایان شهریور ماه  ،9911بیش از  219هزار نفر از سربازان دیپلم و
زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفتهاند.
آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت  6ساعت در  1جلسه در سال
 9916برای تعداد  261نفر برگزار شد.
آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت  6ساعت برای تعداد  226نفر
دانشجو در سال  9916برگزار شد.
هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیادشیرازی»
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معرفی نویسنده:
سرتیپ  2ستاد نجاتعلی صادقیگویا
در سال  9926در همدان متولد گردید .تحصیالت ابتدایی و
متوسطه را در تهران گذراند .سال  9911وارد دبیرستان نظام و سال
 9916وارد دانشکده افسری شد .پس از فارغالتحصیلی به رسته توپخانه
اختصاص یافت و سالهای  9926و  9926دوره مقدماتی و عالی این رسته را طی نمود.
سال  9962و سال  9962دوره دانشکده فرماندهی ستاد را در دو مرحله اولیه و تکمیلی با
اخذ گواهینامه کارشناس ارشد مدیریت امور دفاعی گذراند.
در مدت  92سال خدمت نظامی به ترتیب دارای مشاغل و مسئولیتهایی چون :معاون و
فرمانده آتشبار ،رئیس رکن9و  1در گردان توپخانه ،معاون عقیدتی سیاسی لشکر ،فرمانده مرکز
آموزش درجهداری ،فرمانده لشکر عملیاتی  61خرمآباد ،مدیر پرسنلی نزاجا ،فرمانده
آموزشگاه نظامی ،فرمانده دانشگاه افسری امام علی (ع) و باالخره معاون پژوهش و تحقیقات
نزاجا بوده است.
از زمان بازنشستگی تا کنون –  –9911در هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی
صیادشیرازی» ،بهطور پارهوقت ،در امور تدوین ،آمادهسازی ،ویرایش و نشر کتاب و آموزش در
دانشگاههای افسری آجا ،مراکز آموزشی وظیفه و هماهنگی فعالیتها همکاری دارد.

هفت

آثار قلمی وی عبارتند از :
بررسی چگونگی اعتیاد به سیگار در بین سربازان (پژوهش – )9966
رهیافته عشق ( )7651درباره شهید سرتیپ محمد جعفر نصر اصفهانی ،انتشارات ایران سبز.
ایران سبز ( )7651چگونه آبادانی و سرسبزی ایران ،انتشارات ایران سبز.
عملیات آزادسازی سنندج و گردنه صلواتآباد ( )7651خاطرات «شهید سپهبد علی
صیادشیرازی» و همرزمان در اردیبهشت  ،9921انتشارات ایران سبز.
جانم فدای اسالم ( )7651خاطرات همرزمان و یاران شهید سرتیپ محمد جعفر نصر
اصفهانی ،انتشارات ایران سبز.
عملیات شیندارا ( )7651اولین عملیات رزمی «شهید سپهبد علی صیادشیرازی» به همراه
شهید چمران در مهر  9926و در منطقه سردشت ،انتشارات ایران سبز.
دفاع زمینی در ایران  )7651( 7011چگونگی سالحها ،ارتشها ،جنگهای آینده و ، ...
انتشارات ایران سبز.
گردنه خان تا قله آربابا ( )7657شرح آزادسازی محور سقز ،بانه و  ، ...انتشارات ایران سبز.
برای سرباز تا ارتشبد ( )7651موضوعات فرماندهی ،مدیریت تجربی و مطالب کاربردی برای
مشاغل سربازی تا ارتشبدی در نیروهای مسلح ،انتشارات ایران سبز.
در کمینگاه دشمن ()7659خاطرات «شهید سپهبد علی صیادشیرازی» و همرزمان ایشان
درباره چگونگی آزادسازی محور بانه  -سردشت ،انتشارات ایران سبز.
دفاع از آبادان ( )7697دفاع از آبادان در سال اول جنگ تحمیلی ،انتشارات ایران سبز.
چگونه میجنگیدیم ( )7690روایت و نکات مستند از فرمانده لشکر عملیاتی  61خرمآباد در
سال ششم جنگ تحمیلی ،انتشارات ایران سبز.
درسهای هشت سال جنگ تحمیلی ( )7699شامل پنج فصل در موضوعات مربوط به امور
رکن یکم ،دوم ،سوم ،چهارم و کلی بر اساس تعاریف علمی نظامی و عملکردهای انجام شده
همراه با راه حلها ،انتشارات ایران سبز.
بازبینی ،ویرایش و ساخت کتاب بیش از  751عنوان کتاب منتشره هیئت معارف جنگ «شهید
سپهبد علی صیادشیرازی»
تهیه دهها مقاله و طرحهای کاربردی در امور نیروهای مسلح و ارائه به قسمتهای مربوطه.
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مقدمه
ً
در سالهای بعد از جنگ تحمیلی ،سؤاالتی به شرح زیر در ذهنم جای گرفت .مسلما شبیه
این سؤاالت در اندیشه دیگر نظامیان و رزمندگان آن سالهای دفاع مقدس وجود دارد.
ما با تجربیات و درسهای نظامی که از جنگ تحمیلی و قبل از آن در برقراری امنیت
کردستان و حفظ تمامیت ارضی کسب نمودیم ،چه بهرهبرداریها بردهایم و چه باید بکنیم؟
ما در سالهای دفاع ،با مسائل اثرگذار مثبت و منفی زیادی سروکار داشتیم؛ آیا این مسائل
را با کارشناسی قابلقبول ،بازنگری ،شمارش و چارهیابی نمودهایم؟ آیا برای حل و عدم تکرار
آن مسائل ،زمینههای الزم فراهمشده است؟
آیا امور و حوادث بعدی ،جاری و روزمره ،سبب غفلت از آن آموختهها نشده است؟
ما در جنگ تحمیلی مواجه با مسائل بسیار زیادی بودیم که در عملیاتهای آفندی ،پدافندی
و پایداری وضع موجود تأثیر منفی و یا بازدارنده باقی میگذاشت ،اما در کتابها به جهت
پرداختن به مطالب کالن و بررسی موفقیت ها و علل آنها ،نامی از آنها برده نمیشود ،این مسائل
بهظاهر کوچک و جزئی در بحثهای کلی گم شده و یا پنهان ماندهاند .در حقیقت آسیب شناسی
بعمل نیامده و یا کمتر معمول گردیده است .مسائلی نظیر امور آمادی ،امور نیروی انسانی ،امور
روحیه ،امور خودرویی و جابجایی ،امور سنگری و استحکامات و  ،...نیاز است به تمام این
جزئیات توجه گردد و مصادیق و مستندات و تأثیرات آنها بازنگری و تحلیل گردند .در این کتاب تا
حدودی این مسائل نیز موردتوجه قرارگرفتهاند .اما کافی نیست و باید دها کتاب دیگر تهیه شوند.
آیا اثر تجربهها و درسها ،در رفتار ،آموزش ،ساختار ،مصوبات ،ابالغ دستورات و باالخره
تغییرات کمی و کیفی نیروهای مسلح مشاهده میگردد؟ اگر اثرگذار بوده؟ چه مقدار؟ کم،
زیاد یا کافی؟
از طرفی تاکنون چند هزار عنوان کتاب درباره جنگ تحمیلی با تقسیمبندی موضوعی
مختلف تهیه و منتشرشده است .هرکس میتواند به نسبت دانش و تجربه خود از البهالی آنها
نکات آموزنده برداشت و بهرهبرداری کند.
اینجانب به سبب عالقه ،نوع فعالیت و مشاغلی که در سالهای آخر خدمتی و بعد از
بازنشستگی ،بویژه در هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیادشیرازی» داشتم ،در مسیر
9
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مطالعه و بررسی کتابها و اسناد قابلتوجهی درباره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس قرار گرفتم.
همانطور که در معرفی نویسنده بیانشده است ،تعدادی کتاب نیز بهطور مستقیم در موضوع
یادشده تألیف ،غیرمستقیم نیز سایر کتابهای منتشرشده هیئت معارف جنگ را بررسی
تخصصی ،شکلدهی و منتشر نمودهام.
از تمام این مطالعات ،مشاهدات ،باالخره به این نتیجه رسیدم که خود همت نموده و در
فرصتهای ممکن ،بسیاری از نکات دریافت شده را از کتابها ،اسناد و نیز تجربیات و
دستنوشتهها و مقاالت خود و دیگران ،جمعآوری ،مکتوب و سازماندهی ،به شکل کتاب نموده
و منتشر نمایم.
الزم است خوانندگان محترم این کتاب ،به نکات زیر توجه فرمایند.
در این کتاب سعی شده است مطالبی موردبحث قرار گیرد که بدون طبقهبندی محرمانه یا
ً
باالتر باشند و از نوع اطالعات آشکار محسوب میشوند .مسلما مطالب زیادی را میتوان
موردبحث قرارداد که دارای طبقهبندی محرمانه و بیشتر میباشند که امکان انتشار عمومی آنها
در داخل کتاب وجود ندارد .اما همین مطالب آشکار و بدون طبقهبندی آنقدر زیاد هستند که
میتوان کتابهای زیادی از آنها تهیه و بهرهبرداری نمود.
مطالب و مسائل موردبحث بهصورت زیر طراحیشدهاند:
شماره و موضوع مسئله ،تعاریف موضوع ،شرح و نکات مسئله ،راهحلها و پیشنهادهای مسئله.

شماره و موضوع مسئله :شامل عنوان موردبحث و شمارهگذاری مسئله است.
تعاریف موضوع :شامل تعاریف علمی نظامی موضوع موردبحث.
شرح و نکات مسئله :شرح کوتاهی درباره موضوع موردبحث.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :این قسمت شامل راهحلهایی است که نویسنده کتاب،
ً
درباره مسئله موردبحث ،پیشنهاد داده است .مسلما راهحل پیشنهادی را نمیتوان بهعنوان
بهترین پیشنهاد تلقی نمود .ممکن است راهحلها و پیشنهادهای بهتری هم وجود داشته باشد
که از اندیشه فردی یا جمعی صاحبنظران ،کارشناسان ،اندیشمندان میتوان دریافت نمود
اما این راهحلها میتوانند مبنایی برای اندیشیدن و یافتن راهحلهای دیگر و بهتر باشند.
ضمن آنکه باید به قاعده الزم و کافی توجه داشته باشیم .بسیاری از اقدامات ،الزم هستند،
اما در مورد کافی بودن آن نیز باید اطمینان حاصل نمود.
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الزم به یادآوری است که بهترین راهحل پیشنهادی را میتوان با اندازهگیری و تعریف زیر
تعیین نمود:
«سرکه» خوب .سرکه شامل چهار حرف س.ر.ک.ه و اختصار حرف اول کلمات :سرعت،
راه ،کیفیت و هزینه است.
هر پیشنهاد ،راهحل ،قانون ،دستور و برنامه که اجرای آن سبب گردد:
سرعت ،زیاد شود؛ راه ،کوتاه گردد؛ کیفیت ،افزایش یابد؛ هزینه ،کاهش یابد؛ این
پیشنهاد یا غیره را اینجانب «سرکه» خوب تعریف می کنم و عکس آن میشود «سرکه» بد .با
این تعریف برای همه این مسائل ،راهحل هایی ،بهترین هستند که بتوان از آن «سرکه» خوب
استخراج نمود 3.کلیه موضوعات موردبحث در این کتاب ،همان طور که در فهرست کتاب
مالحظه میگردد در  2فصل شامل موضوعات رکن ،1،9،2،9کلی و باالدستی ،و امور متفرقه
پوشش دادهشده اند ،که با توجه به این فصلبندی ها ،موضوعات مختلف تأثیرگذار موردتوجه
و جستجو قرارگرفتهاند .رکن( 9امور نیروی انسانی) ،رکن( 2جو ،زمین ،دشمن) ،رکن9
(سازمان ،آموزش ،عملیات) ،رکن( 1امور آماد و پشتیبانی)
در این کتاب وضعیتهای مختلف که در جنگ تحمیلی به وقوع پیوسته ،مثال زده میشود،
تا خواننده باهوش و اهلفن ،با نگاه علمی نظامی به این نوشتهها ،متوجه اهمیت موضوع
شده و تمام این مثال ها را در ذهن خود ،در همان زمان و مکان و شرایط انجامشده خالصه
نکند ،بلکه آن را برای شرایط زمان و مکان دیگر موقعیتهای مرزی  966درجه کشور با امکانات
رزمی موجود شبیهسازی و مسئله سازی نماید و جواب مسئله را برآورد نماید و باألخره
نتیجهگیری و راهحلها و چه باید کرد و  ...به عبارتی «عبرت از گذشته» و یا استفاده از دیروز
برای امروز و فردا.
با مطالعه مسائل بیانشده در این کتاب ،متوجه خواهید شد که ما با ِاعمال و نهادینه شدن
نکات تجربهشده و درسهای جنگ تحمیلی در مجموعه تمام نیروهای مسلح کشور خود ،هنوز
فاصله زیادی داریم .باید راه طوالنی و دشواری را برای بهرهبرداری و نفوذ بخشی عمیق آن در
ً
 .3برای سرباز تا ارتشبد ،ص  .29برای اطالع از مشخصات کتاب ،لطفا به فهرست منابع در پایان کتاب مراجعه شود .در داخل این
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
تقاضا ،فهم و اندیشه جمعی گردد ،تا مسئوالن نظامی نیز بتوانند آسانتر و سریعتر در پیاده
شدن بایدها و نبایدهای آینده دفاعی کشور اقدام کنند .تهیه و انتشار کتابهایی مشابه این
کتاب ،میتواند کمک بسیار زیادی در این زمینه فراهم نماید.
نکته دیگری که باید بدان توجه نمود ،آن است که پیشنهادهای ارائهشده در این کتاب،
ناشی از تجربه و مطالعات نگارنده میباشد که سالهاست بازنشسته شده و از آخرین
تصمیمات ،تغییرات و برنامههای نیروهای مسلح آگاهی ندارد .ممکن است در ستادهای کالن
نیروهای مسلح ،راهحلهای جامعتر و بهتری برنامهریزیشده باشد.
درهرحال دریافت نظرات و دیدگاههای دیگران و متفاوت از وضع موجود میتواند بسیار
مؤثر باشد و در آسیبشناسی تصمیمات و برنامههای تصویبشده مفید واقع گردد.
خوانندگان محترم توجه فرمایند که در چند سال اخیر و تحت تأثیر دو جنگ آمریکا و
متحدان آن در سالهای  26( 9116دی  )9961و  21( 2669اسفند )9969با ارتش و رژیم
حاکم بر عراق ،دیدگاه جدیدی در میان بعضی از صاحبنظران نظامی و سیاسی خودی پدید
آمده است که میگویند جنگهای آینده که به ایران تحمیل میشود ،شبیه جنگ  6ساله عراق
و ایران و مشابه آن نخواهد بود .با همین دیدگاهها ،تجربههای جنگ تحمیلی را برای آینده،
بدون ارزش محسوب میدارند و عقیده بر ساختارشکنی وضع موجود که ناشی از ادامه و تکامل
ً
وضع گذشته است دارند .البته این نوع نگرش ،معموال در گفتارها و بعضی نوشتهها دیده
میشود ،اما هیچ آثاری در آموزش و تغییر ساختارها برای این نوع جنگ نامتقارن تاکنون به
اجرا درنیامده است و یا بنده از آن بی اطالع هستم.
در پاسخ به اشکال و شبهه این عده باید گفت که در جنگ تحمیلی بعدی اگر طرف درگیر
با ما ،فقط یکی از  92کشور همسایه باشد ،آیا درگیری دو طرف ،شبیه با درگیری با کشور
آمریکا و همطراز او خواهد بود؟
به نظر نگارنده ،جنگ تحمیلی با هر یک از کشورهای همسایه ،شبیه همان جنگ تحمیلی
هشت ساله خواهد بود و فقط در نوع سالح که جدیدتر خواهند شد و نیز وجود سرمایه تجربه
گذشته تفاوت خواهد داشت.
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ً
ضمنا توجه داشته باشیم در سالهای دهه  66و  16شمسی ،ظهور نیروهایی مانند طالبان،
القاعده و بعد داعش که از داخل بحران در کشورهای افغانستان ،سوریه و عراق و با سیاستها
و قدرتهای ناسالم منطقهای و جهانی شکل گرفته و توسعه یافتند ،منجر به کشورگشایی و یا
جداسازی در این کشورها گردیدند .امروز که این کتاب نگارش مییابد ،هنوز قدرتهای
منطقهای و جهانی قادر به ریشهکن نمودن کامل این پدیدههای شوم معاصر نشدهاند و یا
نخواسته اند بشوند.
ما نمیتوانیم نیروهای مسلح خود را فقط برای جنگ مشابه با دو جنگ آمریکا و متحدان با
عراق تغییر و شکل دهی نمائیم ،بلکه باید توان دفاعی خود را در برابر توان نظامی همسایگان
شکل داده و تکمیل نمائیم .برای جنگ با ارتشهای بزرگ دنیا نیز با استفاده از همین توان
دفاعی خودی ،تدابیر و برنامههای ویژهای در ابعاد نظامی ،جغرافیایی و فرهنگی و توان ملی
طراحی و پیاده نمائیم.
باید توجه داشت که تاکنون هیچ کدام از ارتشهای دنیا ،بر مبنای فرضیات نادرست
جنگهای آینده ،نیروی زمینی خود را حذف و یا کوچک ننمودهاند ،بلکه تالش مینمایند هر
سه نیروی زمینی ،هوایی و دریایی خود را تقویت نمایند.
این کتاب با نگاه به  6سال جنگ گذشته درصدد است که برای جنگ آینده با نیروهای
همتراز ،آسیبها و راهحلها را ارائه دهد.
برای جنگ با نیروهای ناهمطراز باید به جستجوی راهحلهای مخصوص به آن بود که از موضوع
بحث ما خارج است .هرچند که مطالب این کتاب برای آن بحث نیز قابلاستفاده میباشد.
باید توجه نمود که نسبت به گذشته ،حال و آینده دفاعی کشور نباید گرفتار افراطوتفریط
گردیم .در این صورت در بسیاری از پیشبینیها و پیشگیری و اقدامات الزم که به زمان زیادی
نیاز دارند ،دچار غفلت خواهیم شد که در مواقع بحران ،جبران آن غفلتها و فجایع حاصل از
آنها امکانپذیر نخواهد بود.
ً
ضمنا باید توجه داشته باشیم که در آینده ،هر دشمنی حداقل که بخواهد از مرز کشور
ً
عراق به ایران حمله کند ،مسلما درسها و تجربههای جنگ  6ساله را موردمطالعه دقیق قرار
ُ
داده و نقاط آسیب ،ضعف و قوت طرفین جنگ را بهصورت خرد و کالن شناسایی و بررسی
نموده و از آنها برای کسب موفقیت و پیروزی خود بهرهبرداری مینماید.
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بر ما نیز تکلیف است که در زمان صلح کنونی و فرصت موجود به گذشته بپردازیم و نکات مفید
از آن را برداشت نموده و برای آینده شکل دهیم .همین برداشتها را برای سایر دروازههای کشور
که شامل همسایه ،کشور و جغرافیای نظامی دیگری است ،موردتوجه قرار دهیم و تعریفهای
مطمئن دفاعی از آنها را ارائه دهیم.
در سالهای بعد از جنگ ،تمام کتابهایی که تهیه و منتشر شدهاند ،بیشتر ضمن پرداختن
به کلیات و خالی بودن از جزئیات ،به نکات مثبت و برجسته و شورانگیز تأکید داشتهاند .این
کار هرچند که خوب و الزم است ،اما کافی نمیباشد .این روش سبب میگردد که نکات منفی
و چراهای آنها ناگفته و پنهان بمانند و بهواسطه عدم آگاهی نسلهای بعدی ،در حوادث آینده،
ً
مجددا آن نکات منفی آشکار و تکرار گردند .از طرفی هم میدانیم که اگر درجایی از نکات
منفی مورد بحث مطلبی ارائه شود ،در دنیای رسانهای امروز ،آن نکات منفی به شکل برجسته
و اندازهای بزرگتر از واقعی آن ارائه و مورد قضاوت یکطرفه خوانندگان و شنوندگان میگردد.
ً
در روزگار کنونی ،افراد عموما به شکل یک قاضی بدعمل میکنند .یعنی با شنیدن موضوعی و
یا دیدن عکس و فیلم و یا صحنهای ،بدون آنکه از چگونگی موضوع ،اطالعات الزم و کافی را کسب
کنند و نیز درباره درستی و نادرستی موضوع ،بررسی و مطالعه بیشتری نمایند ،با همین مقدار
اطالعات ناقص و مخلوطی از درستی و نادرستی که در ظاهر به شکل درست ارائه میشود ،قضاوت
مینمایند .بهصورت ذهنی نیز حکم منفی یا مثبت نسبت به موضوع موردنظر صادر مینمایند .اما
صحیح آن است که افراد مانند یک قاضی خوب عمل کنند ،یعنی حرف و ادعا و اسناد هر دو طرف
موضوع را جمعآوری و درستی و نادرستی هرکدام از حرفها و اسناد را معلوم و سپس با معیارهای
قابلقبول داوری نموده و حکم صادر نمایند.
بهواسطه همین وضع ،کتابهای دفاع مقدس از ذکر نکات منفی خودداری نمودهاند.
به شکل دیگری هم میتوان گفت .ما اگر  6سال جنگ را مانند یک دیکته با عرض و طول
و ارتفاع و عمق از جهت زمان ،مکان ،نفرات و تجهیزات آن تعریف کنیم ،سؤال این است که این
دیکته وسیع ،آیا غلط نداشته است؟ اگر غلط داشته ،کدام بودند که آیندگان بشناسند و از آنها
اجتناب کنند و یا تکرار نکنند.
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این کتاب تالش نموده است که با استفاده از تعاریف علمی نظامی که در کتابهای آموزشی
و آموزههای تجربه شده مدون نظامی بیانشده است ،هر موضوع علمی نظامی را معیار نموده و
کار انجام شده در جنگ را با آن ،مانند کار آزمایشگاهی پزشکی ،اندازهگیری نموده و غلطها و
کم و زیاد هر زمان آن را استخراج و ارائه و راهحلها را برای اجتناب از تکرار آن غلطها ارائه نماید.
ضمن آنکه نگاهی هم به نقاط قوت هر موضوع تجربهشده در  6سال جنگ هم داشته و برای
حفظ و تقویت آنها نیز درجاهای مناسب ،پیشنهاد الزم ارائه داده است.
نوع نگارش این کتاب به شکلی میباشد که کلیه نظامیان و همچنین غیرنظامیان عالقمند به
موضوعات علمی نظامی ،با تحصیالت دیپلم تا دکترا ،بتوانند مطالب آن را درک و بهرهبرداری نمایند.
در پایان الزم به ذکر است ،همان طور که در مطالعه این کتاب مالحظه میگردد ،منبع
علمی نظامی پایهای کتاب« ،فرهنگ واژههای نظامی» به تألیف روانشاد مرحوم «سرتیپ
محمود رستمی» است ( .)9922-9961این فرهنگ در نوع خود تاکنون ،جزو کتابهای
منحصر به فرد در ایران است .مرحوم سرتیپ رستمی ،ضمن آنکه از فرماندهان و افسران صفی
برجسته ،ورزیده ،بدون ادعا و تظاهر و از امیران متواضع نزاجا ،بویژه در سالهای دفاع بوده،
در بخش علمی نظامی نیز باید ایشان را در زمره دانشمندان تاریخ ارتش محسوب نمود .به زبان
آلمانی و انگلیسی آشنایی کامل داشتند .الزم دانستم ،در اینجا یاد این بزرگوار را که از
ارادتمندان ایشان می باشم ،گرامی دارم .شادی روح آن عزیز را از خداوند متعال خواهانم .باید
قدرشناس فداکاری و زحمات آن عزیز و دیگران مانند ایشان باشیم.
سپاسگزاری می نمایم از امیر سرتیپ ناصر آراسته که در پایان کار ،این کتاب را مورد بررسی
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.
امید است که کار انجامشده کتاب درسهای هشت سال جنگ تحمیلی ،برای مجموعه
دفاعی کشور مفید واقعشده و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
با سالم و احترام
سرتیپ 2ستاد نجاتعلی صادقیگویا
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توضیح چهار مطلب 0 :پیشفرض ،برای مفهومسازی بیشتر و بهتر درک مطالب
بعدی این کتاب
مطلب اول :ساعات اولیه سرنوشتساز آغاز جنگها

این کتاب نظرش بر آن است که در هر جنگی که در دوران نزدیک معاصر اتفاق افتاده است،
همان چند ساعت و حداکثر چند روز اول در وضعیتهای آفند و پدافند آنقدر تأثیر مثبت یا
منفی برطرفین داشته است که طرفین برای جبران آسیبهای منفی ناشی از همان عملکرد
ساعات و روزهای اول ،گاهی سال ها جنگیدند تا خود را به نقطه صفر ساعات اول رساندند .با
چنین فرضیه ،قوای دفاعی و تهاجمی هر کشوری باید در زمان صلح و استفاده از فرصتهای
بلندمدت و کوتاهمدت ،برای ساعت «س» روز «ر» آمادگی الزم و اطمینانبخش برای مقابله و
حفظ و توسعه وضعیت موجود نسبت به دشمن داشته باشند .در زمان درگیری با دشمن نیز،
این آمادگی و تداوم عملیات موفق را به اثبات برسانند.
تبلیغات بهظاهر دلپسند و
قوای کشوری که در زمان صلح با شعار و رفتار و گفتار و
ِ
خوش بینانه و نمایشی از نوع سطحی و رو بنائی و نیز امور روزمره خود را مشغول نگه دارد ،در
روز آغاز جنگ بهشدت آسیبپذیری آن آشکار میگردد .تمام رفتارها و عملکردهای ضعیف و یا
ُپر عیب گذشته وی که بهعمد و یا به سهو مخفی نگهداشته بود ،در آن روزهای آغاز جنگ
یکباره آشکار و سبب موفقیت دشمن در تجاوز و تصرف قسمتی از کشور و نیز آسیب و خسارات
زیادی به منابع حیاتی ،اقتصادی و سیاسی کشور میگردد که در صورت مقاومت بعدی
حکومت کشور ،نیروها و مردم ،باید ماهها و سالیان زیاد را همراه با فداکاری فرزندان غیور آن
کشور صرف کنند تا فقط به نقطه مرزی آغاز جنگ دست یابند.
با مطالعه بسیاری از جنگهای جهانی اول و دوم و اشغال ایران در همان ساعات اول تجاوز
توسط نیروهای روس و انگلیس و یا سقوط شهرهایی از اروپا در همان ساعات اول تهاجم ارتش
آلمان در جنگ جهانی دوم و جنگهای بعدی اعراب و اسرائیل و جنگ تحمیلی عراق علیه
ایران و تهاجم عراق به کویت و تصرف آن در  2اوت 99( 9116مرداد ،)9961ائتالف ضد عراق
مشهور به جنگ خلیج فارس به نام عملیات طوفان صحرا و شمشیر صحرا از  96ژانویه
26(9119دی ،)9961جنگ دیگر خلیجفارس و اشغال عراق توسط قوای آمریکا در  26ماه
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مارس  26( 2669اسفند  ،)69روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان و ،...روی کار
آمدن داعش و اشغال بخشی از سوریه و عراق توسط آن در ،...و  ...میتوان درک نمود که در
این جنگها ،آن ساعات اول آنقدر سرنوشتساز بوده که برای طرف مغلوب ،هزینه و تلفات
زیادی را تحمیل نموده تا جبران آن چند ساعت اول را فقط از جهت دستیابی به زمینهای
سوخته ویرانشده بنماید.
بنابراین ،باید قبول نمود که بیش از  26درصد سرنوشت جنگهای معاصر درهمان چند
ساعت اول رقم خورده است .شاید کسانی این نظر را قبول نداشته باشند ،اما این کتاب عقیده
دارد که ساعات اول جنگ ،سرنوشتساز است .بدبخت ،نیروهای آن کشوری که خود را برای
مقابله موفقیتآمیز این ساعات آماده نکرده باشند و در غفلتهای زمان صلح درجا زده باشند
و گرفتار دام و تله خودشیفتگی و تبلیغات رسانهای از تعریف و تمجید یکطرفه خود شده
باشند .آنانی که بدون توجه به معیارهای علمی نظامی ،بهطور کاذب خود را قوی و حریف را
ضعیف و زبون محسوب بدارند .البته الزم به تذکر است که نیروهای یک کشور همچنانکه نباید
ً
گرفتار تله خودشیفتگی گردند ،متقابال هم نباید قربانی تله خودباختگی شوند .خودباختگی
به معنای آن که به حداکثر توان موجود و نیز به توان بالقوه نیروهای ملی که با مدیریت
هوشمندانه میتوانند آنها را بالفعل درآورند واقف نباشند و درنتیجه بهطور کاذب خود را
ضعیفتر و دشمن را قویتر محسوب بدارند.
درهرحال خوشا به حال نیروهایی که مدیران و فرماندهان آنها گرفتار این دو تله شوم
ِ
نمی گردند و بر اساس معیارهای علمی نظامی ،محاسبات خود را تنظیم و در میدان عمل نیز
آن محاسبات را پیاده مینمایند.
مطلب دوم :قدرت حاکم علم در قرن بیست و یکم

این کتاب نظری به شرح زیر دارد:
ً
در قرن نوزدهم میالدی با مقداری کموزیاد آن ،بشریت مجموعا در جستجوی علم روز بوده
و بسیاری از یافتههای علمی را هم در این قرن حاصل نمود.
در قرن بیستم مجموع بشری تالش نمود کلیه امور مورداستفاده خود را به شکل علمی
تبدیل نماید و در این کار نیز موفق شد ،بسیاری از امور را علمینماید.
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عقیده این کتاب آن است که در قرن بیست و یکم ،مدیریت علم دیگر از دست بشر خارج
شده و بلکه این علم است که بشر را در این روزگار مدیریت میکند.
امروزه در هر جا و در هر کار و در هر فعالیت مختلف نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی،
حاکم علم ،عیب آن خیلی زود
آموزشی و غیره اگر شکل کار علمی نباشد ،آن کار توسط قدرت
ِ
آشکار و اثرات تخریبی خود را نشان میدهد .درصورتیکه رفع اشکال و یا رفع عیب و نقصان آن
کار نیز با راهحلهای غیرعلمی دیگر انتخاب گردد ،بازهم سرنوشتی منفی به بار خواهد آورد.
درهرصورت بشر چارهای ندارد که در روزگار کنونی ،در مقابل تمام نگاهها و قواعد علمی و
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.
شما خواننده محترم دقت کنید ،بسیاری از مسائل شخصی تا اجتماعی ،ملی و حتی
جهانی که افراد بشر با آن دست به گریباناند ،ناشی از نادیده گرفتن قواعد ،فرمولها و
محاسبات علمی است و به عبارتی سازوکار نشدن و یا سازوکار علمی ایجاد نکردن است که
نتایج آن سبب گرفتاری فردی ،اجتماعی ،ملی و یا جهانی شده است .بهعنوانمثال حوادث
شومی که بر کره زمین و محیطزیست به تفاوت درجات درجاهای مختلف به وجود آمده است،
از کشور خودمان تا بقیه نقاط جهان را آیا میتوان دلیلی غیر از نادیده گرفتن قواعد علمی
حفظ محیطزیست ارائه داد؟
مشکالتی که در اقتصاد و ارزش پولی کشورها به وجود میآید ،آیا میتوان آن را چیزی غیر
از نادیده گرفتن قواعد علم اقتصاد و دیگر قواعد علمی فرض نمود؟ حتی در مسائل خانوادگی
نیز هر جا که کار ،بر اساس قاعدههای منطقی اخالقی ،علمی و حسابوکتاب نباشد ،آثار
منفی و زیانهای مادی و معنوی خود را تحمیل مینماید.
بعضی از آثار نادیده گرفتن قواعد علمی ،آنچنان مخرب است که حتی جبران آن نیز
ناممکن میگردد .در این حاالت تالشهای علمی بعدی اگر موفق باشد ممکن است سبب
جلوگیری از افزایش تخریب گردد .مصادیق موضوع بیانشده را هرکدام از خوانندگان محترم
در ذهن خود سراغ دارند و از ذکر مثالهای نمونه خودداری میگردد.
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نتیجه بحث فوق آن است که ،در عصر کنونی ،کار غیرعلمی بههیچوجه جواب نمیدهد و
نباید فریب جوابهای تعجیلی و کمدوام بهظاهر مثبت آن را خورد .جواب کاری قابلقبول
است که به تمام ابعاد علمی آن توجه شده و نتیجه پردوام موفق داشته باشد.
اعداد دقیق کمی و کیفی از کلیدواژههای اصلی علم هستند .در اندازهگیریها و
نتیجهگیریها وقتی در برخورد با مسائل و چارهاندیشی آنها ،اعداد دقیق وجود نداشته باشد،
چگونه میتوان نسبت به حل آن مسئله اقدام نمود؟
این کتاب عقیده دارد یکی از راههای اصلی پر کردن فاصله کشورهای جهان سوم با
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
برای آینده نزدیک و دور خود برنامهریزی میکنند.
اگر بخواهیم خیلی خالصه از علم موردنظر این کتاب تعریف کنیم ،میتوان گفت :علم،
ً
یعنی تمامکارهای صحیح و کامال بدون غلط ،یعنی از صفر تا بیست ،با نمره بیست ،نمره اگر
 91باشد ،یعنی  9نمره ،دور شدن از علم .نمره اگر صفر باشد ،یعنی ضد علم .علم غلط را قبول
نمیکند ،حتی اگر غلط کوچک باشد ،زیرا همان غلط کوچک زاویهای هرچند کوچک ایجاد
میکند و مسیر را نسبت به هدف موردنظر تغییر و رهرو را به مقصد نمیرساند.
یک مثال بزرگ :امروزه علم میگوید ،ای بشر ،اگر قواعد من را نادیده بگیری ،حتی کره زمین
را هم برای زندگی از دست خواهی داد.
مثال ساده دیگر :در دبیرستان ،در درس شیمی به ما یاد دادند که فرمول اسیدسولفوریک برابر
است با S+O4+H2=SO4H2 :با این ترتیب اگر تمام دنیا جمع شوند و بهجای عناصر تشکیلدهنده
اسید مورد بحث ،یکی را حذف و عنصر دیگری بهجای آن قرار دهند و یا اندازه هرکدام از عناصر را
تغییر دهند ،نتیجه چیز دیگری خواهد شد و اسید موردنظر حاصل نخواهد شد.
قواعد علمی نیز چنین هستند و ما باید برای محصول موردنظر عناصر تشکیلدهنده آن را
ً
بشناسیم و دقیقا با رعایت اندازه و شکل ترکیب عناصر ،موفق به کسب محصول گردیم.
ً
حتما باید توجه داشته باشیم تعریف صحیح یا غلط را باید از نگاه اهلفن و یا اکثر عقالی
بشری تشخیص دهیم .تعریف صحیح یا غلط از نگاه شخصی و یا جمعی محدود با نگاه

 / 92درسهای هشت سال جنگ تحمیلی

منفعتطلبی ،سودجویی ،مصلحتاندیشی و یا تعریفهای کاذب ،قابلقبول نمیباشد.
همچنانکه در تشخیص صحیح یا غلط تلفظ و نوشتن یک کلمه باید لغتشناس باشیم و یا از
اهل لغت بپرسیم در سایر امور نیز باید به همین ترتیب عمل کنیم.
کلیدواژه هایی نظیر :راستی و درستی ،حق ،عقل و منطق ،هوش ،نظم و ترتیب،
حسابوکتاب دقیق و شفاف ،اخالق و رفتار درست و قابلقبول بشریت ،قوانین خوب و غیره،
از جنس علم هستند و خالف آن از جنس غیر علم تا ضد علم هستند.
قوانین نیز باید با قواعد و معیارهای علمی مطابقت داشته باشند .قوانینی که با معیارهای
علمی تعریف نشده و بلکه ضد علمی و یا مخلوطی از صحیح و غلط تعریفشده باشند،
محکومبه برجای گذاردن فساد و تخریب از خود خواهند شد.
بنابراین در مسیر بررسی عناصر تشکیلدهنده هر مسئله ،هرکدام از کلیدواژهها و دیگر
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.
کلیدواژههایی که نامبرده شد ،میتوان گفت که مجموع بشریت از صفرتا صد آن را قبول
دارند ،حتی آنان که بعضی از تعاریف یادشده را اجرا نمینمایند.
ما بسیاری از تعاریف و معانی راداریم که تمام بشریت آنها را بهعنوان کلمات مثبت یا منفی
قبول دارند و نظرگاه مشترکی دارند .نظیر پاکیزگی ،کثیفی؛ راستگویی ،دروغگویی؛
امانت داری ،دزدی؛ جوانمردی ،نامردی؛ مهربانی ،ظلم و ...بنابراین بسیاری از طرحها و
قوانین را میتوان با استفاده ازنقطهنظر مشترک خدادادی افراد بشر طراحی و پیاده نمود.
جوامع ،ملت ها و کشورهایی که در قرن کنونی ،چرخه امور خود را با روشهای غیرعلمی
به جریان میاندازند و قادر به اداره امور خود با روشهای علمی نیستند و یا تمایل به ایجاد
سازوکار علمی ندارند ،این نوع جوامع ،محکومبه فنا هستند و قدرت علم ،آنان را از چرخه
ارتباط با جوامع علمی خارج و باألخره محو مینماید .البته باید توجه نمود که وقتی گفته
میشود ،روشهای علمی ،یعنی نگاه همهجانبه علمی به موضوع با تعریف و معنای وسیع علم.
نگرش و رفتار ناقص علمی کافی نبوده و جواب نخواهد داد.
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این کتاب بر آن است که تمام موضوعات مورد بحث ،درباره جنگ  6ساله تحمیلی را تا آنجا
که میتواند ،با معیارهای علمی موردبررسی و نقد قرار دهد و پاسخهای ممکنه را برای نزدیکتر
و علمیتر شدن موضوع ارائه دهد .انشاءالله.
مطلب سوم :قاعده طالئی الزم و کافی

برای مفهومسازی این قاعده ،مثال زیر زده میشود:
همه ما میدانیم آب آشامیدنی برای بدن ما الزم است .اما چه مقدار؟ روزی یک قاشق ،یک
لیوان 6 ،لیوان ،یک سطل و یا مقادیر دیگر .پس با این ترتیب رقم مقدار موردنیاز ،کلمه کافی
را معلوم میکند.
مثالی دیگر ،فرمول آب H2Oمیباشد .یعنی اگر اینطرف معادله  H2Oباشد ،آنطرف
معادله الزم است  Hو  Oقرار داده شود و کافی آن یک واحد  Oو دو واحد  Hباشد.
این دو مثال را برای همه موضوعات میتوان تعریف نمود.
ً
اصال اگر تمام افراد بشر این قاعده الزم و کافی را در تمام امور شخصی و اجتماعی رعایت
میکردند .بسیاری از مشکالت کنونی را نداشتند.
آیا ما در خرید مایحتاج زندگی و یا در مصرف مواد مختلف موردنیاز ،مانند آب ،برق ،بنزین
ً
و مواد غذایی ،دقیقا قاعده الزم و کافی را رعایت میکنیم؟
ً
اگر همه ما این قاعده را بفهمیم و اجرا نمائیم ،مسلما وضع کشور ما ازهرجهت بهتر و بهتر
خواهد شد.
ً
ما اصال بعضی چیزها را الزم نداریم که حاال بخواهیم در مورد کلمه "کافی آن" بحث کنیم.
ً
مثال آیا سیگار الزم داریم؟ بسیاری از موضوعات مصرفی ما نهتنها الزم نیستند ،بلکه مضر هم
هستند .نتیجه این نوع رفتار غلط ،سبب شده که بشر گرفتار فاجعه محیط زیستی ،گرانی،
تورم ،بیماری ،فقر ،بیعدالتی ،افزایش ظلم ،مظلوم افزائی ،بدبختی ،بیچارگی ،فاصله
طبقاتی و سیهروزی گردد.
ما اگر دقت کنیم تمام قواعد علمی و همینطور ،چرخه عالم آفرینش بر اساس همین
قاعده الزم و کافی جریان دارد .هر جا که بشر با رفتار غلط ،این قاعده را نادیده گرفته و یا بر
هم زده ،نتایج زیانبار آن را نیز متحمل شده است.
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مثالی دیگر :کشور بزرگ ایران مشکل اقلیمی و کمبود آب دارد ،آیا برای زراعت و کشاورزی
و صنعت در مورد مصرف آب ،این قاعده الزم و کافی را رعایت میکنیم؟ برای آبیاری از روش
ً
غرقابی استفاده میکنیم یا قطرهای؟ کدام درست است؟ اصال بعضی از مصارف و محصوالت
الزم هستند که در مورد کلمه کافی آن بحث کنیم؟ از این نوع مثالها خیلی میتوان ارائه داد.
مثالهایی در مورد ارز ،ثروت ملی ،مراسمهای سنتی ،عمومی و غیره.
ما در نیروهای مسلح نیز با توجه به شرح وظایف و مسئولیت ،در مورد ساختار و توان
ً
هرکدام ،قاعده الزم و کافی را دقیقا باید موردتوجه قرار دهیم.
این کتاب ،تمام تعاریف و رفتارهای نظامی را با توجه بهقاعده الزم و کافی ،به شکل موضوعی
موردبررسی قرار داده و تالش نموده است ،راهحلها و پیشنهادهای مناسب را ارائه دهد.
مطلب چهارم :محافظه کاران ،تحول گرایان و نیروهای مسلح
تعاریف:

محافظهکاران :محافظ کاران کسانی هستند که با اخالق و رفتار خود ،به قالبهایی که بدان
عادت کرده و قبول نمودهاند ،وفادار بوده و از تغییر و شکستن آن قالبها به شدت پرهیز میکنند.
تحولگرایان :تحول گرایان کسانی هستند که اخالق و رفتار نوگرایانه دارند .آنان چندان
تعصب و یا اصرار بر قالبهای رایج ندارند و بیشتر در صدد تغییر و یا شکستن قالبهای معمول،
به شکلهای تازه دیگر هستند.
مفاهیم دیگر از محافظهکاران و تحولگرایان:

محافظهکاران و تحولگرایان هر کدام میتوان از درجه کم تا زیاد تقسیم بندی نمود.
محافظهکاری و تحول گرایی در هر موضوعی همراه با تعریف عام ،تعریف خاص خود را
دارند .با دقت در تاریخ متوجه میشویم که تمام پیامبران آسمانی ،اولین و سختترین مشکالت
غلط زمان در برابر رسالت هرکدام،
کاران ِ
را که با آن رو برو بودند ،مقاومتی بود که توسط محافظه ِ

انجام میگرفت.

آن محافظهکاران میگفتند :آداب ما ،عبادات ما ،قالبهای تعریف شده ما و گذشتگان ما
چنین و چنان بوده و تو پیامبر آسمانی تعاریف جدید ارائه میدهی که با اخالق و رفتار محافظ
کارانه ما مغایرت دارند .ما این تعریف را قبول نمیکنیم .به شدت نیز با پیامبر و پیروان او مقابله
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غلط
میکردند .از سوی دیگر میبینیم که تمام ادیان آسمانی توسط تحولگرایان و یا نوگرایان ِ
زمان ،به شکل انحرافی تغییر داده شدند.
این نوشته نمیخواهد بگوید که خروجی اخالق و رفتار تمام محافظهکاران منفی است و یا
خروجی اخالق رفتار تمام تحولگرایان مثبت است ،بلکه هرکدام ،هم خروجی مثبت دارند و
هم خروجی منفی .با دقت در احوال تاریخی بشریت متوجه میشویم ،خروجی مثبت
تحولگرایان در مجموع ،از خروجی مثبت محافظهکاران در طول تاریخ بیشتر بوده است .بشر
تمام پیشرفتهای زمانه را مدیون تحولگرایان و یا نوآوران میباشد.
توجه گردد که اینترنت ،در ابتدا از اندیشه تحول گرایی و نوآوری شکل گرفت .آن اقدام
اولیه ،در دهههای اخیر آنچنان توسعه جهانی یافت که در حال حاضر ،دنیا نمیتواند آن را از
امور جاری خود حذف کند.
در طول تاریخ ،در بین اهالی علم و دانشمندان نیز ،محافظهکار و تحولگرا دیده میشود.
دانشمندان محافظه کار در برابر نظرات علمی جدید که با نظرات علمی مورد استفاده و عادت
شده آنان تفاوت داشته ،به شدت برخورد میکردند ،اما نظر و پدیدههای علمی جدید و
صاحبان و پدید آورندگان آن علوم جدید ،باألخره در طول زمان ،نظراتشان غالب میشد و راه
خود را پیش برده است .هرچند که آسیب جدی راهم متحمل شده باشند.
متأسفانه این وضع ،همچنان نیز در محیطهای علمی ما وجود دارد و آسیبهای آن نیز بر
بدنه علمی کشور جریان دارد .همین نتیجهگیری را برای محیطهای علمی نظامی هم باید
داشته باشیم.
ما در تاریخ میبینیم که دانشمندی نوآور ادعا کرد که زمین ِگرد است ،اما محافظهکاران
زمان هر کدام با دالیل خاص خود ،به شدت با ادعای جدید برخورد و مدعی را مجازات کردند.
عدهای با دالیل مذهبی ]از نوع انحرافی[ ،عدهای با دالیل به ظاهر علمی موجود ،عدهای هم
با دالیل واهی و افسانهای دیگر.
خالقیت ،ابتکار ،نوآوری را محافظهکاران پذیرا نیستند و یا کمتر روی خوش به آنها نشان
می دهند .از طرفی خود نیز خروجی کمتری از خالقیت و ابتکار را ارائه میدهند.
محافظهکارانی هم هستند که خروجی خالقیت و نوآوری دیگران را به شدت با دالیل مختلف
رد می کنند ،اما خود نیز گاهی حرف نو ارائه میدهند و به شدت نیز از آن دفاع میکنند و
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تحمل انتقاد دیگران را هم در آن موضوع ارائه شده پذیرا نیستند .این نوع محافظهکاران را
میتوان در یکی از درجات خودشیفتگی محسوب نمود.
محافظهکارانی هم هستند که با کلیه موضوعات تحولگرایی و تازه برخورد و مقاومت
میکنند ،اما اگر متوجه شوند که موضوع تحول و نو از سوی و یا مورد عالقه رئیس و یا باال دست
وی میباشد و جلب رضایت آن باال دست ،تأثیر مثبت در وضع خدمتی وی دارد ،در این صورت
تمام دالیل و ضوابط محافظهکارانه خود را نادیده میگیرد و با  966درجه اختالف ،در قبول آن
موضوع تحولگرایانه باال دستی ،دالیل موافق جور و ارائه میکنند.
هر کدام از خوانندگان این نوشته ،در اطراف خود میتوانند اشخاص نمونه این تعاریف را
تصور و معرفی کنند.
رؤسا و مدیران محافظهکار ،در رفتار مدیریتی خود ،گامهای مجموعه تحت امر خود را با
گامهای پیشرفت زمان ،برابر نمیسازند ،بلکه گامهای آن مجموعه ،همیشه کوچکتر از
گامهای زمان خواهد بود.
نتیجه درباره نیروهای مسلح :الزم است مجموعه مدیریتی نیروهای مسلح تا آن جا که
میتوانند از اخالق و رفتار محافظهکارانه فاصله بگیرند و اخالق و رفتار نوآورانه را استقبال کنند.
به تحولگرایان میدان دهند .البته در بعضی از موارد ممکن است ،آسیبهایی هم در کوتاه
مدت متحمل شوند ،اما اگر پیش بینی شود ،در دراز مدت ،آسیب آن جاری نباشد و بلکه سبب
افزایش قوت نیرو گردد ،از آن روی گردان نشوند .شایسته است ،مجموعه نیروهای مسلح ساز
و کار الزم برای این رویکرد ،فراهم نمایند.
توضیح :جمالتی از گذشتگان که به نظر میرسد با محتوا و منظور این کتاب تناسب دارد ،انتخاب شده و در بعضی
از صفحات ،برای بهرهبردای بیشتر خوانندگان در ج شده است.
منبع :کتاب «رهنمون» ،سخنان بزرگان ،مشاهیر و نوابغ جهان ،به کوشش :غالمحسین ذوالفقاری ،به خط :حسین
خسروی ،تهران ،انتشارات اوسان.9966 ،

از اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر.
اشتباه را تصحیح نکردن ،خود اشتباه دیگری است.
آنان که گذشته را به خاطر نمیآورند ،محکوم به تکرار آنند.
تجربه باالتر از علم است.

فصل یکم
موضوعات مربوط به امور رکن یکم
فصل یکم :موضوعات مربوط به امور رکن یکم
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تعریف رکن یکم

منبع :کتاب آموزش «رکن یکم» چاپ دافوس ارتش ج اا3131 ،
کلیات :اجرای مأموریتهای واگذاری به فرماندهی با استفاده مؤثر از دو عامل اصلی نیروی
انسانی و تجهیزات امکانپذیر است .نیروی انسانی همیشه تعیینکننده سرنوشت مأموریتها بوده
است .در مجموعه نیروهای مسلح ،افسران پرسنل (رکن )9با هماهنگی افسران اطالعات (رکن،)2
عملیات (رکن ،)9لجستیک (رکن )1در ستادها و سایر افسران یگانها این وظیفه را اجرا مینمایند.
مسئولیتهای اصلی رکن یکم (افسر پرسنل) عبارتاند از:
 -7حفظ استعداد یگان:
الف ـ استعداد ،جمعآوری ،تهیه و ارائه اطالعات مربوط به وضع استعداد یگان و برآورد تلفات.
ب ـ پیشینهها ،برآوردها و گزارشهای پرسنلی

پ ـ جایگزینی :انفرادی ،یگانی

 -2مدیریت پرسنلی:
الف ـ پرسنل نظامی ب ـ زندانیان دشمن و غیرنظامیان بازداشتی
پ ـ زندانیان جنگی آزادشده خودی و پرسنلی بازداشتی
ت ـ پرسنل غیرنظامی
ث ـ ایمنی
 6ـ مدیریت نیروی انسانی
 0ـ باال بردن روحیه و نگهداری آن
الف ـ خدمات پرسنلی ب ـ امور درگذشتگان
پ ـ سیستم گزارش تلفات ت ـ نشانها و امتیازات
 8ـ خدمات بهداشتی
 3ـ حفظ انضباط ،قوانین و مقررات
 1ـ مدیریت قرارگاه
 5ـ متفرقه
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مسئله  :7حفظ استعداد یگان
تعاریف موضوع :کتاب آموزش (رکن یکم) دافوس ارتش چاپ « 9969حفظ استعداد
یگان» را به شرح زیر تعریف نموده است:
تعداد پرسنل یک یگان را استعداد آن یگان گویند .استعداد یگان با دو عددسازمانی و
موجودی تعریف میگردد .استعداد سازمانی ،عبارت است از استعداد منظور شده در جدول
سازمان و تجهیزات یگان ،بعالوه هر نوع پرسنل اضافی که ردهباالتر آن یگان تعیین و تصویب
کرده است.
استعداد موجود ،شامل کلیه پرسنلی است که به یگان واگذار گردیده و نام آنان در فهرست
افراد آن یگان نوشتهشده است.
افسر پرسنل در تهیه اخبار مربوط به استعداد یگان (سازمانی و زیر امر) و همچنین انجام
کارهای ستادی الزم بهمنظور حفظ استعداد پرسنل (برابر خط مش ردهباالتر) در مقابل فرمانده
مسئولیت دارد.
افسر پرسنل برآوردهای الزم را بهطور مداوم برای حال و آینده تهیه مینماید و
مسئولیتهای کلی را درزمینهٔ جایگزینی افراد و یگانهای جایگزین به عمل میآورد.
حفظ استعداد یگان شامل موارد زیر است:
 9ـ استعداد  2ـ جایگزینی :انفرادی ،یگانی
 9ـ پیشینهها ،برآوردها و گزارشهای پرسنل
شرح و نکات مسئله :7
توضیح :قبل از ورود به بحث استعداد پرسنل (نیروی انسانی) ،الزم است گفته شود که در
این قسمت ،استعداد پرسنل فقط برحسب کمیت اندازهگیری و شرح داده میشود .بحث
مربوط به کیفیت نیروها در شرح موضوعات دیگر ،نظیر :روحیه و آموزش و عملیات بیان خواهد
شد.
استعداد گردانهای رزمی :درنبرد زمینی ،که الزم است با پشیبانی هوایی (نیروی هوایی
و پدافند هوایی) و هوانیروز و آتش توپخانه انجام گیرد؛ گردانهای پیاده ،پیاده مکانیزه ،زرهی
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و سوار زرهی ،یگانهایی هستند که در خط مقدم نبرد با دشمن بهطور مستقیم درگیر هستند.
بقیه مجموعههایی که در نیروهای مسلح مشغول امور مربوطه هستند ،وابسته به چگونگی
موفقیت یا عدم موفقیت این گردانها هستند .یعنی اگر خط مقدم نبرد ،برتری به دشمن کسب
کند ،نتیجه آن پیروزی برای خودی و به عبارتی برای مجموعه نیروهای مسلح است .و اگر هم
دشمن برتری بر نیروی خودی به دست آورد ،نتیجهاش شکست برای خودی و تصرف و اشغال
مواضع و انهدام نیروهای خودی است که در حقیقت ،شکست برای مجموعه چند
صدهزارنفری نیروهای مسلح محسوب میگردد.
با شرح بیانشده اهمیت حیاتی و سرنوشتساز گردانهای رزمی که اصلیترین عنصر نبرد
زمینی با دشمن هستند ،معلوم میگردد .به عبارتی هرکدام از نیروهای طرفین درگیر که قادر
باشند تعداد گردانهای رزمی بیشتر و قویتری از جهت کمی و کیفی وارد میدان نبرد کنند و
این برتری کمی و کیفی را حفظ و استمرار بخشند ،ضریب پیروزی بیشتری را به همراه خواهند
داشت .در عمل نیز ما در طول  6سال جنگ ،وقتی بررسی دقیق و علمی نظامی مینماییم به
این نتیجه میرسیم ،هر وقت که تعداد گردانهای رزمی ما بیشتر و یا کمتر نسبت به دشمن بود،
موفق و یا ناموفق بودیم .هر وقت توانستیم این برتری را تا مدت چند روز حفظ و استمرار دهیم،
وارد مرحله استفاده از موفقیت و تعاقب شدیم و هر وقت که نتوانستیم آن برتری را حفظ و استمرار
دهیم و فقط برای همان مرحله اول تصرف هدف برآورد نیرو نموده بودیم ،نتوانستیم استفاده از
موفقیت نمائیم .فقط با فداکاری و تلفات زیاد در مقابل پاتکهای دشمن در همان تصرف هدف
اولیه متوقف شدیم و حتی در بعضی عملیاتها ،همان موفقیت اولیه را به جهت افزایش تلفات
یگانهای درگیر خط مقدم و کاهش شدید توان رزمی و عدم امکان جایگزینی یگانها با
گردانهای تازهنفس کامل دیگر ،از دست دادیم.
جای ادامه این بحث در فصل سوم و قسمت عملیات میباشد .در اینجا برای ورود به بحث
نیروی انسانی سازمانی و موجودی این گردانهای رزمی خودی ،شرحی مختصر ارائه شد.
در اینجا به نمونه ای از استعداد نیروهای خودی در آغاز جنگ تحمیلی در سال 9921
اشاره میگردد.
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روانشاد مرحوم سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی ( )9999-9966یکی از افسران
برجسته و دانشمندان نظامی ارتش بود؛ در چند ماه اول جنگ ،جانشین عملیاتی فرمانده
نیروی زمینی در قرارگاه عملیاتی جنوب بود.
وی از سال  66به بعد ،در زمان بازنشستگی بیش از دهها کتاب مستند همراه با اسناد و
تفسیر و تجزیه وتحلیل تدوین نمود که تعداد زیادی از آنها توسط هیئت معارف جنگ «شهید
صیادشیرازی» با تالش نویسنده این کتاب در ویرایش ،آمادهسازی؛ انتشار و در دسترس عموم
قرارگرفته است.
در این کتاب نیز بسیاری از مصادیق و استناد مسائل مورد بحث ،از مجموعه تألیفات ایشان
بهرهبرداری شده است.
سرهنگ سید یعقوب حسینی در کتاب :تاریخ نظامی جنگ تحمیلی ،ج ،2برخوردهای
مرزی قبل از جنگ .ص  996و در کتاب :تیپ 9لشکر 12زرهی در آغاز جنگ تحمیلی ،ص21
بهطور نمونه ،در جدولی تعداد نیروی انسانی موجود در یک گردان پیاده مکانیزه از تیپ9
لشکر 12را قبل از آغاز جنگ درج نموده است .در آن معلوم میشود که این گردان رزمی که
باید در خط مقدم نبرد با گردان های پیاده مکانیزه و زرهی دشمن در زیر آتش مستقیم و
غیرمستقیم دشمن میجنگید ،در تعداد افسر 62درصد کسری و در تعداد درجهدار 61درصد
کسری و در تعداد سرباز 26درصد کسری و درمجموع 69درصد کسری داشته است .در همین
کتابها در صفحات بعد ،اقالم عمده آمادگی رزمی گردان را درج نموده که در فصل چهارم این
کتاب به آن اشاره خواهد شد.
در جدول مربوط به گردان ،929از مجموع  129نفر سازمانی ،تعداد موجودی آن تعداد 926
نفر درج گردیده است.
در دو کتاب ذکرشده ،در همین صفحات ،آمار نیروی انسانی گردان 292تانک از همین لشکر
و تیپ را چنین درج نموده است:
کسری افسر  62درصد ،کسری درجهدار 19درصد ،کسری سرباز  66درصد و درمجموع 26
درصد کسری نیروی انسانی داشته است.
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وضعیت این دو گردان ،دو نمونه از گردانهای رزمی لشکر 12بودند که حداقل ،از آغاز
سال  21بهطور نوبهای در خط مرزی استان خوزستان با دشمن درگیر نبرد و تبادل آتش بودند
و در  99شهریور  21نیز باید در مقابل تجاوز و عبور دشمن از خط مرزی و تصرف شهرهای
مرزی مقاومت و دفع تجاوز مینمودند.
ً
ضمنا خوانندگان این کتاب باید توج ه داشته باشند که آمار موجودی ،به معنای آن نیست
ً
که تمام این نفرات ،دقیقا برابر شغل سازمانی ،همراه اسلحه سازمانی خود ،درگیر با دشمن
هستند ،بلکه باید درصدی از نفرات موجود راهم در نظر گرفت که از مأموریت اصلی یگان و
یا از شغل سازمانی منفک می باشند .مانند نفرات اضافه بر تعداد سازمانی در آشپزخانه،
پارک موتوری ،امربر ،مسئول آب ،مسئول غذا ،و نیز نفرات واگذاری اضافه بر تعداد سازمانی
برای ستاد و ارکان گردان ،کمک انباردار ،کمک اسلحه دار ،نفرات مشغول در بنه گروهانها
و گردان و نفرات باقیمانده در پادگان درصورتیکه گردان از پادگان خارج و به مأموریت رزمی
و یا آموزشی اعزامشده باشد ،و همچنین نفرات درگیر نگهبانی در بعضی نقاط خارج از خط
مقدم .اضافه بر افراد فوق ،تعدادی را هم باید از آمار موجودی کل گردان کسر نمود .نظیر:
مرخصی ،نهست ،مأمور ،بیماری ،استراحت پزشکی  ،بستری که این تعداد نیز در هر یگانی
عدد قابلتوجهی هستند.
با توجه به نمونههای اشارهشده ،حدود  96تا  96درصد موجودی راهم برای محاسبه در
بکارگیری نفرات در مأموریت اصلی گردان باید کسر نمود .نتیجه تبدیل آن تعداد موجودی
اولیه به موجودی ثانوی بهمراتب ،برای اجرای مأموریت اصلی ،کمتر از موجودی نفرات در آمار،
نسبت به عددسازمانی خواهند بود.
در بررسی کتابهای مستند و سوابق منتشره ،با تعجب دیده میشود که همین دو گردان
ناقص و گردانهای رزمی مشابه آنها ،در آغاز جنگ ،سبب ناکامی دشمن در اهداف تعریفشده
وی در طرحهای عملیاتی و ادعاهای اظهارشده او شدند .با فداکاری ،مقاومت ،عملیات
تأخیری و ادامه نبرد باوجود تلفات زیاد ،دشمن را در وصول به اهداف اصلی که :تصرف آبادان،
خرمشهر ،اهواز ،دزفول و اندیمشک و باالخره اشغال خوزستان و حداقل بخش عمدهای از
عمق غرب خوزستان بود ،ناکام نمودند .البته باید این توضیح را داد که دفاع انجامشده ،یک
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کار دسته جمعی از خط مقدم تا عمق کشور در استفاده از تواناییهای :دفاعی ،زمینی،
دریایی ،پشتیبانی ،فرماندهی ،مدیریت ،ستادی ،مردمی ،محلی ،کشوری و لشکری بوده
است .اما باید قبول نمود که تمام این کمکها برای آن نیروهای خط مقدم بوده است ،اگر آن
نیروهای خط مقدم ،متالشی و از دور میافتادند ،بقیه تواناییهای کشوری و لشکری ،برای
دفع و یا توقف و تثبیت دشمن برای کسب زمان برای تقویت نیروهای خودی و انهدام دشمن،
کاری نمیتوانستند انجام دهند.
باید توجه داشت که جدول سازمان هر یگان ،بر اساس مأموریت واگذاری و یا مورد انتظار
تعریفشده است .در آن ،تعداد الزم نیروی انسانی و هرکدام با چه درجه ،چه شغلی ،چه وظیفه،
چه سالح ،چه خودروها ،چه تجهیزات انفرادی و اجتماعی ،چه کد تخصصی ،و نوع ورود خدمتی
ً
پایور یا وظیفه مشخصشدهاند .مسلما هرکدام از این عناصر مذکور در جدول سازمان ،اگر ناقص
و یا وجود نداشته باشند ،و یا از جهت کیفی قابلقبول نباشند ،تأثیر در کارایی گردان و درنتیجه،
ناتوانی در اجرای مأموریت خواستهشده باقی خواهند گذارد.
از طرفی در بررسی سوابق  6سال جنگ معلوم میشود که هیچکدام از این گردانهای
رزمی نیروی زمینی ،باآنکه چند بار بهشدت دچار تلفات و کاهش نفرات موجود شدند،
بااینحال در هیچ زمانی از  6سال جنگ ،از سازمان رزم نیروی زمینی کنار گذاشته نشدند .از
منطقه عملیاتی خارج نگردیدند و به پادگان خود برای مرخصی و تجدید سازمان بعدی
برنگشتند .بلکه با جایگزین نفرات و سالح و تجهیزات ازکارافتاده و یا منهدم شده ،به مأموریت
خود ادامه دادند.
شکل کار این گردانهای سازمانی نزاجا ،با گردانهای رزمی سپاه پاسداران که  12درصد
نفرات آن گردانها را نیروی بسیج داوطلب تشکیل میداد ،تفاوت داشت .آن گردانها با
جذب ،آموزش و سازماندهی برای هر عملیات عمده بهطور موقت در حدود  9ماهه تشکیل
می یافتند و بعد از انجام عملیات ،نفرات گردان ترخیص و بدین ترتیب ،گردان موجودیت خود
را تا عملیات و سازماندهی بعدی از دست میداد .دراینباره در فصل سوم ،قسمت عملیات نیز
شرح الزم ارائه خواهد شد.
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کتاب ،لشکر 12زرهی در سال اول جنگ تحمیلی ،به قلم ،سرهنگ حسینی ،ص ،66آمار
گردان 161مخابرات از لشکر 12را بدین شرح ارائه داده است ،کسری افسر جزء  6نفر و نفرات
وظیفه سربازی و درجهداری را تعداد 962نفر ذکر نموده است.
کتاب ،یگانهای جایگزینی و احتیاط ،چاپ هیئت معارف جنگ در سال  9916در ص1
نوشته است :در آغاز جنگ به علت کمبود شدید نیروی انسانی در یگانهای رزمی نزاجا ،در
تاریخ  21/6/9ستاد مشترک ارتش ،دستور شماره یک درباره احضار پرسنل احتیاط را صادر
نمود .بر این اساس ،نزاجا نسبت به پذیرش ،آموزش و تخصیص نیروهای احتیاط ،خدمت
ً
منقضیهای سال  26اقدام نمود .در این راستا مجموعا  61616مراجعه و بعد از  6ماه خدمت
احتیاط با دریافت کارت احتیاط ترخیص گردیدند.
این عده شامل بودند از 9611 :نفر افسر 29621 ،نفر درجهدار و  69222نفر سرباز وظیفه.
هرچند احضار ،سازماندهی و بکارگیری این عده خالی از اشکال هم نبود .بااینوجود در
افزایش موجودی نیروی انسانی یگانهای بهکارگیرنده ،اثر قابلمالحظه مثبت و همچنین اثر
منفی بر روحیه دشمن داشته است .بعدازاین مرحله ،ستاد موقت هماهنگی احضار احتیاط
نسبت به جذب و پذیرش نفرات داوطلب منقضی خدمت سالهای  29تا  26نیز اقدام نمود .آمار
این عده نیز معلوم نیست و در کتابها نیامده است .درهرحال ستاد مذکور در آبان  9966منحل
اعالم گردید .شاید یکی از علل آن ،جذب و فراوانی تعداد نیروهای بسیج داوطلب برای حضور در
جبهه جنگ بود .در مورد نیروی احتیاط ،در صفحات بعد نیز مطالبی مناسب ارائه خواهد شد.
پس از مطالعه مطالب بیانشده باال ،یک سؤال بزرگ پیش میآید که این کسری پرسنل که
در گردانهای رزمی وجود داشت ،در سایر گردانها و ستادها و قسمتهای آمادی ،خدماتی
تا آموزشی ،فرهنگی که در سایر مناط جغرافیایی کشور ایران پراکنده بودند ،آیا وجود داشت؟
آیا تعریف معنادار قابلقبولی در اندازهگیری و مقایسه استعدادها وجود داشته است؟ باید
گفت ،با آنکه دیگر یگانها و قسمتهای نیروهای مسلح ،در آغاز جنگ کسر سازمان داشتند،
اما درصد کسری آنها عدد کوچک تری بوده است .این ایراد بر ستاد نیروی زمینی آن روز وارد
است که چطور در حفظ استعداد نیروی انسانی یگانهای مختلف با مأموریتهای متفاوت و
پراکندگی جغرافیایی متنوع ،توجه متعادل نداشته است .و چطور به یگانهای عمده درگیر در

مسئله  :9حفظ استعداد یگان 22 /

مرزهای غربی کشور ،اولویت واگذاری و افزایش نیرو منظور نداشته است و اگر هم منظور
داشته ،کافی نبوده است ،که درهرحال قابل دفاع نمیباشد .این کتاب اگر به آمارهای دقیق
ً
آن زمان با استفاده از منابع کتابخانهای دسترسی داشت ،مسلما این ایراد واردشده را با عدد و
رقم میتوانست دقیقتر بیان کند .اما ایراد واردشده توصیفی بوده و بر اساس تجربه و درک و
احساس نویسنده در آن روزگار میباشد.
این کتاب ادعا دارد که در آن روزگار ،نهتنها در تقسیم نیروی انسانی و حفظ استعداد
یگانهای عمده در نیروهای مسلح ،بویژه ستاد مشترک ارتش و نیروی زمینی ،هوائی و دریایی
و سایر قسمتهای نیروهای مسلح ،مانند وزارت دفاع ،شهربانی ،ژاندارمری و غیره تعادل
برحسب نوع کار و مأموریت وجود نداشته است ،بلکه در بین لشکرها و تیپهای مستقل هم،
تقسیم به نسبت و درصد متعادل نیز وجود نداشت .و عالوه بر آن ،در لشکرها هم تقسیم به
نسبت و درصد موجودی نسبت به عددسازمانی در یگانهای زیرمجموعه اختالف
غیرقابلقبول وجود داشته است.
باید اعتراف نمود که این عرف غلط نانوشته ،قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون،
کموبیش وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد .همین مورد یکی از نقاط آسیبپذیر ما ،در ساعت
«س» روز «ر» میباشد که باید خیلی جدی نسبت به تصحیح آن برآییم.
حاال چرا چنین عرف غلطی وجود دارد ،باید گفت که یا جداول سازمانها ایراد دارند و
ظرفیت کافی برای امور غیرسازمانی یگانها پیشبینی و تعریف نکردهاند و یا باید امور
غیرسازمانی که نیروی انسانی مصرف مینمایند حذف گردند .و یا به امور سازمانی که نسبت
به تعداد نفرات پیشبینیشده ،نیروی انسانی بیشتر در اختیار میگیرند ،نیرو واگذار نگردد و
یا عددسازمانی آنان در صورت لزوم افزایش یابد .درهرحال ،این حرفها پیچیدگی خود رادارند
و با این چند جمله ،صورتمسئله و راهحل تفهیم نمیگردد.
این کتاب در قسمت مربوط به رکن 9و بخش سازمان ،مطالب بیشتری ارائه خواهد داد .در
اینجا برای بحث حفظ استعداد نیاز بود که به حاشیههای مسئله نیز پرداخته گردد و دیده شوند.

 / 26درسهای هشت سال جنگ تحمیلی

نگاهی به سایر اعداد یگانی و استعداد نیروی انسانی در آغاز جنگ با استفاده از منابع
کتابخانهای:
کتاب :سال اول جنگ تحمیلی ،به قلم ،سرتیپ  2سید علیاکبر موسوی قویدل ،در ص29
نوشته است :از شهریور  26تا شهریور  ،21استعداد پرسنلی ارتش ایران به کمتر از 26درصد
کاهش یافت و به  921هزار نفر رسید .در حالی که ارتش عراق در همین دوره زمانی ،استعداد
پرسنلی خود را از  966هزار نفر به  226هزار نفر رساند و عالوه بر آن ،بیش از  66هزار نفر
نیروهای ذخیره و احتیاط را احضار و به ارتش اضافه نمود .این اعداد در کتابها یکسان
نمی باشند و هرکدام تفاوت دارند .این هم یکی از معایب منابع کتابخانهای به سبب عدم ارائه
اطالعات دقیق از دستگاههای ذیربط میباشد.
همین کتاب در ص 91نوشته است :جمع کسورات پرسنلی لشکر 12در  21/6/92به
تعداد  96191نفر بوده است و شامل  962افسر کادر 229 ،افسر وظیفه 9666 ،نفر درجهدار
کادر و  1611نفر وظیفه بودند.
این کتاب عددسازمانی لشکر را در آن زمان ارائه نداده است که ما بتوانیم با عدد کسری
مقایسه و تعداد موجودی و درصد آن را استخراج نمائیم.
کتاب :تاریخ نظامی جنگ تحمیلی جلد دوم در ص 999در جدولی تعداد سازمانی و
موجودی نیروی انسانی ارتش را در شهریور  21ارائه داده است.
در این جدول گفتهشده تعداد موجودی افسر پایور 69درصد ،افسر وظیفه 16درصد ،همافر
12/2درصد ،درجهدار پایور 66/6درصد ،درجهدار وظیفه 9/1درصد ،افراد پیمانی
26/6درصد ،سرباز وظیفه 69درصد و میانگین 66/1درصد.
در همین صفحه در جدول دیگری ،تعداد رها شدگان از خدمت را بعد از پیروزی انقالب
اسالمی تا آغاز جنگ ،نوشته است 269 :نفر امیر 1616 ،نفر افسر جزء و ارشد 916 ،نفر
همافر و  6662نفر درجهدار که این عده به شکل بازنشستگی ،بازخریدی ،اخراجی و مستعفی
ً
از خدمت رهاشدهاند .جمعا  99626نفر رهاشده از خدمت.
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تعداد موجودی کل نفرات در حال خدمت  262129نفر ذکر نموده است .باید توجه داشت
که آمار نیروی انسانی وزارت دفاع و نیروی انتظامی ،شامل شهربانی و ژاندارمری آن زمان که
از سازمانهای مجموعه نیروهای مسلح هستند در آمار فوق محسوب نشدهاند.
کتاب :گفتمان ارتشی دفاع مقدس ،به قلم سرتیپ ستاد سید ناصر حسینی ،در ص 26در
جدولی ،کل نیروهای نظامی ،شامل  9نیروی زمینی ،هوائی و دریایی را از سال  21تا سال66
ارائه داده است .هرچند چنین جداولی چون خیلی کلی هستند ،قابل تفسیرهای عمیق و
وسیع علمی نظامی نمیباشند ،اما شاید با ترکیب در سایر ارقام و آمارهای جزئی و دقیقتر
بتوان بهرهبرداری علمی نظامی نمود.
کتاب :تیپ 2لشکر 12زرهی ،به قلم سرهنگ سید یعقوب حسینی در ص 66میگوید :در
تاریخ  21/6/26تیپ 2لشکر 12در پاسخ به خواسته لشکر نوشته است ،گروهان مهندسی این
تیپ گزارش نموده ،این گروهان کمبود پرسنل دارد و متخصص مین هم نداردکه مینگذاری
در مسیر عبور و تجاوز دشمن بنماید .در همین کتاب در ص 926درجشده است :فرمانده گروه
رزمی  96در تاریخ  21/6/9به فرمانده لشکر 12نامه نوشته است که پرسنل این گروه مدت
 92روز است بهطور مداوم با دشمن میجنگند و درخواست نموده پرسنل این گروه (به معنای
دیگر ،این یگان) تعویض گردد.
از دو نامه فوق می توان نتایج زیر را حاصل نمود .هرچند که هرکس با نگاه خاص دیگری
میتواند نتایج دیگری را هم به دست آورد.
نامه اول ،نشان از فقر نیروی متخصص در آن لحظات بحرانی دارد و اینکه همین فقر ،چقدر
کار پیشروی دشمن را آسان نموده است .حتی آنکه برفرض اگر این گروهان  1-9نفر متخصص
مینگذار داشت ،در آن منطقه وسیع ،تیپ 2کجا را میتوانست پر کند .وسعت زمین آنقدر
پهناور بوده که باید چند برابر توان این گروهان مهندس پایکار میآمد.
نامه دوم ،نشان از فقر یگانی است .لشکر هم قادر نبود که این یگان را که گرفتار تلفات
شدید و کسری زیاد نیروی انسانی شده ،بایگان تازهنفس دیگری جایگزین و رو در روی دشمن
قرار دهد .در حالی که در بررسی رفتار دشمن در  6سال جنگ ،ما شاهد بودیم که هر وقت
یگان رزمی خط مقدم وی دچار تلفات شدید میشد و توان وی کاهش مییافت ،دیگر آن را رو
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در روی نیروهای ما نگه نمی داشت که همان باقیمانده را هم از دست بدهد ،بلکه یک یا چند
یگان تازهنفس دیگر ،همطراز آن یگان درگیر بهپای کار میآورد و باالخره اینگونه مقاومت
میکرد تا نیروهای ما به هدف موردنظر نرسند .مواردی که یگانهای وی یکپارچه منهدم شده
و یا به اسارت درآمدند ،زمانی بوده که نیروهای رزمنده یگانهای رزمی ما چند برابر دشمن ،و
وضعیت زمین منطقه عملیات به نفع نیروهای ما بوده است.
کتاب :ارتش جمهوری اسالمی ایران در  6سال دفاع مقدس ،جلد اول ،انتشارات سازمان
عقیدتی سیاسی ،چاپ  9969در ص 66درباره ارزیابی نیروها قبل از جنگ پس از محاسبات
در سطرهای قبلی نوشته است« :ارتش عراق در آغاز جنگ ازنظر کمیت حدود چهار برابر ارتش
ً
ایران توان رزمی داشت و ازنظر کیفیت ،ارتش عراق تماما مجهز به سامانه فرماندهی و کنترل
ً
منسجم ،آموزش خوب و انضباط عالی بود .اما ارتش ایران با شرحی که قبال داده شد ،از نظر
کمیت در حدی پایینتر از متوسط ،ولی از نظر ایمان و اراده برای دفاع از کشور و مقدسات
مذهبی و ملی در حد عالی بود».
کتاب ،تاریخ نظامی جنگ تحمیلی ،ج  ،2به قلم سرهنگ سید یعقوب حسینی ص26
نوشته است« :جمعیت ایران در سال  9926برابر بود  91/1میلیون نفر و جمعیت عراق در
همان سال حدود  99/2میلیون نفر»
با این ترتیب معلوم میشد که جمعیت ایران در زمان جنگ  9برابر جمعیت عراق بود.
کتاب :جغرافیای کشور عراق ،به قلم محمدحسن نامی و علیمحمد پور ،نشر سازمان
جغرافیایی نیروهای مسلح ،چاپ  9966در ص 12مینویسد« :جمعیت کرد در کشور عراق
26-92درصد و جمعیت عرب 66-62درصد و بقیه حدود 2درصد هستند» و در سطرهای
بعدی نوشته است« :جمعیت شیعیان 29درصد و سنیها حدود 12درصد میباشند».
ً
با نگاه تحلیلی بر اعداد جمعیت عراق متوجه میشویم ،کردها که عموما با حکومت بعثی عراق
مخالف و همکاری نداشتند ،در جنگ عراق علیه ایران با جمعیت کمی شرکت داشتند .از طرفی
بقیه جمعیت رده پائین ارتش عراق ،بیشتر آنان شیعه بودند ،اما در ساختار ارتش عراق و در ردههای
باالی فرماندهی و ستادی آن از شیعیان نمیبینیم و یا آنقدر کم بودند که برای ما معلوم نیست .در
ردههای باال اگر سنی هم بودند ،باید گرایشهای موافق با حزب بعث عراق میداشتند.
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با توجه به آنکه جمعیت عراق  9/9جمعیت ایران بود ،اما برابر نوشته ،تاریخ نظامی جنگ
تحمیلی ج 2ص :992مجموع گردانهای رزمی ،پیاده ،پیاده مکانیزه ،زرهی و سوار زرهی
ارتش ایران که باید در خط مقدم نبرد در مرز  9666کیلومتری مشترک ،با ارتش عراق درگیر و
ً
تجاوز دشمن را سد و دفع مینمود ،جمعا  999گردان بوده و جمع گردانهای مشابه در ارتش
ً
عراق را در ص 961نوشته است« ،جمعا  961گردان» بود .تعدادی از گردانهای رزمی ارتش
ایران ،شامل گردانهای لشکر 26و  ،61بعالوه تعدادی گردان از سایر لشکرها که مأمور به این
مناطق بودند ،در مأموریت حفظ امنیت داخلی مناطق کردستان و آذربایجان غربی ،در
جادههای کوهستانی و نیز حفظ پادگانها ،پراکنده و مستقر بودند و امکان رهایی آنان برای
مقابله با ارتش عراق وجود نداشت.
کتاب :گفتمان ارتشی دفاع مقدس ،در ص ،96تعداد این گردانهای درگیر با ضدانقالب را
به شکل جدولی ارائه داده است .سایر منابع هم که در این کتاب نامبرده شدهاند ،کموبیش به
چگونگی کمیت و کیفیت گردانهای درگیر و خارج از درگیری با ارتش عراق پرداختهاند.
با توجه به مطالب فوق متوجه میشویم که ما در آغاز جنگ ،با ارتش کشوری درگیر شدیم
که آن کشور  9/9جمعیت کشور ما را داشت ،اما تعداد گردانهای رزمی خط مقدم نبرد آن
بیش از  9برابر گردانهای رزمی ما بود.
کتابهای دفاع مقدس منتشره ،بهطور عمده در رابطه بانام بردن از توانائیهای طرفین جنگ
در عملیاتها ،از تعداد و نام لشکرها و تیپهای مستقل نوشتهاند .به نظر این کتاب ،تا حدود
زیادی خواننده و یا اهلفن را از محاسبه دقیق دور نمودهاند ،زیرا عنصر اصلی میدان رزم،
گردانها هستند و ما باید در ارائه اطالعات طرفین جنگ ،از تعداد گردانها و چگونگی شکلی و
کیفی و کمی آنها اطالعات بدهیم تا خواننده امکان محاسبه و مقایسه دقیقتری را داشته باشد.
بعد از ارائه اطالعات درباره گردانها ،میتوان به اطالعات ردههای باالتر از گردان اشاره
نمود و ارائه معلوماتی که فاقد اطالعات درباره گردانها باشند ،چندان معتبر و قابلاستفاده و
اندازهگیری دقیق نخواهند بود.
بحث این صفحات مربوط به نیروی انسانی است ،مطالب سطرهای باال تا حدودی به بحث
سازمان و عملیات که مربوط به فصل سوم درباره رکن سوم است پرداخته خواهد شد .این کتاب
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خواسته است ،با بیان مطالب باال نتیجهگیری کند که بهظاهر با مقایسه اعداد جمعیت 2
کشور ،انتظار میرود که جمعیت نیروی انسانی رزمندهها در خط مقدم ،همچنان که جمعیت
کشور ما  9برابر بود ،باید نسبت به دشمن  9برابر میبود .اما تاریخ آن روزگار نشان میدهد که
نهتنها  9برابر نبودیم ،بلکه  9/9جمعیت دشمن شده بودیم .و این یعنی ایراد و اشکال و عیب
بر ما ،به عبارتی ،ما  1برابر نسبت به دشمن در این مورد کمکاری نمودیم.
جالب است که خوانندگان این کتاب بدانند که در  6سال جنگ ،این برتری کمی جمعیت
را دشمن در میدان نبرد داشت و این کسری جمعیت را هم ما همچنان داشتیم.
ما فقط در مقاطعی از  6سال جنگ ،در عملیاتهای بزرگ ،پس از چند ماه تالش که در
جذب و پذیرش و آموزش بسیجیان به کار میبردیم و آن جمعیت را وارد میدان نبرد نموده و به
جمعیت موجود میدان نبرد میافزودیم ،در این حالتها جمعیت ما ،آنهم فقط در همان
محدوده منطقه عملیات ،نسبت به دشمن برتری کمی مییافت .در همین حاالت هم اگر
مجموع نیروهای خط مقدم و داخل منطقه عملیات طرفین را در طول مرز  9666کیلومتری
محاسبه میکردیم ،بازهم عدد دشمن چند برابر نیروهای ما میشد .این کتاب میخواهد
بگوید ،این عیب را باید قبول کنیم و آن را به گردن سوم شخص غایب ،نظیر تحریمها ،و
کشورهای حامی دشمن و سایر عوامل نیندازیم .البته این عوامل هم در جای خود اثرگذار
بودند و در جای خود گفته خواهد شد .اما این کسری عامل جمعیت را باید ،خود به گردن
بگیریم و آسیبشناسی نموده و تدابیر جاری را به گونهای شکل دهیم که چنین ایرادی در
آینده نامعلوم بر ما وارد نشود.
کتاب «ما و عراق از گذشته دور تا امروز» ص661؛ عراق در پایان جنگ ،در برابر هر تانک
ایران 2 ،تانک ،هر واحد توپخانه سنگین ایران 1 ،واحد و هر هواپیمای ایران 6 ،هواپیمای
ً
جنگی داشت که عموما پیشرفتهتر از ابزارهای جنگی مشابه آنها در ایران بود .به نوشته یکی از
پژوهشگران بیگانه تعداد سربازان عراقی نیز با آنکه جمعیت آن یک سوم ایران بود ،بالغ بر
 906660666و ایران  6110666تن بود .ژنرال جرج کریست فرمانده نیروهای آمریکا در
خلیجفارس در کمتیه نظامی سنای آمریکا ضمن آنکه اظهار داشت ،ایران در سال 9166
( ) 9966قادر به تعرض مهمی نیست ،تصریح کرد «نکته شگفتآور برای من و بسیاری از ما،
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این واقعیت است که عراقیان ،با وجود جمعیت بیشتر ایران ،هم اکنون بیشتر از ایرانیان افراد
زیر سالح دارند».
در رابطه با حفظ استعداد پرسنلی ،گفتنی آنقدر زیاد است که ظرفیت این کتاب ،اجازه
پرداختن به همه آنها نمیدهد .بااینحال این کتاب به مواردی برجسته اشارهای مینماید و
آدرس و یا نشانی میدهد که اهلفن و سایر اهالی که در این کشور دستاندرکار این موضوعات
و یا مسئولیت این مطلب رادارند ،بهطورجدی به آنها توجه و تیمها یا عناصر فکری سازمانهای
خود را دراینباره فعال و نتایج اندیشه شده و تجربهشده و علمی نگاه شده جمعی را ارائه و
باالخره در مسیر اجرا و پیادهسازی درآورند.
ما در روزگار جنگ با دشمن و در شرایط بحران شدید کشور ،فرصت برای تغییر و تحول
نخواهیم داشت .تغییر و تحولهای اساسی زمان َبر هستند و امکان پیادهسازی آنها در حالتهای
ً
اورژانس ،اصال امکانپذیر نمیباشد .درصورتیکه در زمان مناسب و فرصت کافی نسبت به
اصالح امور و کاهش و به صفر رساندن غلطها برنیاییم ،در زمان بحران ،در موضع انفعالی قرار
خواهیم گرفت .در آن صورت اراده دشمن و آثار شوم بحران است که بر ما تحمیل خواهد شد.
خوشا به حال کشوری که مسئوالن لشکری آن ،فرصتها و زمانهای مناسب را از دست
نمیدهند و برای ساعت «س» روز «ر» نامعلوم ،تمام اقدامات الزم را انجام و پیاده مینمایند .و
بد به حال کشوری که از فرصتها بهره نبرند.
نویسنده این کتاب ،از سال  66تا  66به مدت دو سال مدیر پرسنلی نزاجا بوده است.
ـ بخشی از سالهای آخر جنگ و سال بعد از جنگ ـ این مدیریت در آن زمان یکی از
مدیریتهای معاونت پرسنلی نزاجا بود و مدیریت پرسنلی در آنوقت ،چهار دایره را به نامهای
آمار و استعداد ،تهیه پرسنل ،خدمات و تشریفات و قوانین را مدیریت میکرد .در آن زمان که
بیش از  6سال از جنگ گذشته بود ،ما عددسازمانی نیروهای وظیفه را برای یگانهای
عملیاتی ،بهجای عدد  ،966عدد  996محاسبه مینمودیم .این عددی بود که سماجا قبول
کرده بود ،در طرح تقسیم سرباز برای نزاجا ،از مشموالن سهمیه ارتش از نظاموظیفه عمومی
که آن زمانبر عهده ژاندارمری بود ،منظور نماید .البته من در اعتراض به این عدد درخواست
داشتم که الزم است برای یگانهای عملیاتی  916درصد برای ما محاسبه کنند .دلیل آن 996
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یا  916چنین بود که در هر زمان ،یگانهای عملیاتی ،برای آنکه برای اجرای مأموریت عملیاتی
برابر جدول سازمان موجودی آن صد درصد یا نزدیک به صد درصد باشند ،الزم است که عدد
موجودی آنها 916درصد باشد ،تا با کسر حدود  96درصد تلفات رزمی ،غیر رزمی و اداری و
پس از کسر آنان ،باقیمانده  22درصد در مرخصی خواهند بود .با فرض  96روز در منطقه و
 96روز مرخصی ،باالخره به عدد نزدیک به صد میرسد .در فرض عدد  996باقیمانده میشد
 66و در فرض عدد  916باقیمانده میشد  16که اینجانب مدافع عدد  916درصد بودم.
درهرحال سماجا هم دالیل خود را داشت .نماینده سماجا پاسخ میداد ،اگر ما به این شکل
عمل کنیم ،سهمیه دیگر نیروها کمتر میشود ،در حالی که اکنون آنان نیز شکایت دارند که
سرباز واگذاری نسبت به نیازمندی ما بسیار کم است.
سپاه پاسداران در سال اول جنگ ،تمایل به پذیرش سرباز نداشت .از جهت میانگین
اعتقادی سربازان را با پاسدار و بسیج که نیروی انسانی
اعتقادات دینی و سیاسی ،میانگین
ِ
یگانهای سپاه پاسداران را تشکیل میدادند مناسب نمیدانست .اما از سالهای بعد [به
ً
احتمال زیاد از سال  ]9962که زمان دقیق آن از نظر این کتاب معلوم نیست و مسلما سوابق

آن در نظاموظیفه عمومی کشور وجود دارد ،دستور گرفت که در هرماه از مشمولین اعزامی
تعدادی که معین شده بود ،به سپاه پاسداران بدهند .این شکل تقسیم ،سبب شد که کسری
نیروی وظیفه نزاجا روزبهروز بیشتر و از جهت نیروی انسانی موردنیاز ناتوانتر گردد.
توجه داشته باشید که آن زمان در هرماه نمایندگان نیروها که مسئولیت جذب ،آموزش
مشموالن را برابر سهمیه خود داشتند ،در اداره نظاموظیفه جلسه تشکیل میدادند .نگارنده
این کتاب نیز در چند جلسه آن شرکت نمود ،ولی بهطور ثابت ،نماینده دایره تهیه پرسنل از
مدیریت پرسنلی ،در این جلسه شرکت میکرد.
در آن جلسه نماینده اداره نظاموظیفه ،تعداد آماده اعزام به خدمت آن ماه را اعالم و برابر
مصوبات موجود ،آن عده تقسیم به نسبت شده و عدد هر نیرو با سازمان معلوم میشد .آن زمان
تعداد مشمولین هر دوره به ارتش -شامل :نزاجا ،نهاجا ،نداجا ،ستاد مشترک ،دژبان کل ،سپاه
پاسداران ،وزارت دفاع ،ژاندارمری ،شهربانی و کمیته انقالب اسالمی تقسیم میشد .دژبان
ارتش ،آن زمان چند اردوگاه نگهداری اسرا در تهران داشت که اضافه بر نیاز یگانی خود ،برای
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اردوگاهها نیز نیازمندی سرباز برای وی که بیشتر ،وظیفه نگهبانی و پاسداری پادگانی و اردوگاهی
داشتند تعریفشده بود .در آن زمان ،نهاجا ،شامل مجموعه کنونی نهاجا و پدافند هوایی بود.
شهربانی ،ژاندارمری و کمیته انقالب نیز ادغام نشده و هرکدام مستقل بودند .وزارت دفاع نیز،
نیازمندی را در بخش وزارتی و پاسداری از مجموعههای صنایع نظامی به کار میگرفت.
از طرفی معلوم میشود در آن روزگار ،سپاه پاسداران در تأمین نیروی انسانی یگانهای
عملیاتی خود از بسیجیان ،که صد درصد آنان ،داوطلب و در گروه سنی ،شغلی ،تحصیالت،
پراکندگی جغرافیایی زادگاه مختلف بودند ،بهره میبرد ،از این نیروهای بسیج باآنکه در
زمان های مکرر ،نزاجا برای افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی یگانهای رزمی درخواست
واگذاری نمود ،در اختیار نزاجا قرار نداد.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :7
9ـ حفظ استعداد موجودی یگانهای رزمی نیروی زمینی نسبت به عددسازمانی در زمان
صلح کمتر از 966درصد نباشد .در شرایط آغاز جنگ و نیاز بهسرعت درگیری یگانهای رزمی
خودی بایگانهای رزمی دشمن ،باقدرت برتر؛ تأمین کسری نیروی انسانی در زمان موردنیاز
بههیچوجه امکانپذیر نخواهد بود .عدم توجه جدی به این موضوع ،در آن ساعات و روزهای
اول جنگ ،سبب سقوط یگانها و مواضع خودی و پیشروی دشمن خواهد شد.
در مورد اینکه چه تعداد گردانهای رزمی باید داشته باشیم و درصد موجودی آنها در زمان
صلح چه مقدار باشد ،در فصل سوم و در بخش سازمان ،مطالبی ارائهشده است.
2ـ استعداد نیروهای وظیفه یگانهای عملیاتی در زمان جنگ ،عدد 916درصد سازمانی
محاسبه و واگذار گردد.
9ـ جداول سازمانی یگانهای غیرعملیاتی در مورد نیروهای شاغل پایور به گونهای طراحی
گردد که در زمان جنگ ،امکان اعزام و یا انتقال آنان به یگانهای رزمی برای ُپر نمودن و ُپر
نگه داشتن و نیز نقل و انتقاالت الزم در صورت طوالنی شدن جنگ و جایگزینی تلفات نیروهای
پایور در یگانهای رزمی میسر باشد.

 / 91درسهای هشت سال جنگ تحمیلی

در مورد جایگزینی نیروهای پایور در یگانهای غیرعملیاتی ،از نیروهای بازنشسته داوطلب
واجد شرایط ،تعریف و بهره خدمتی به عمل آید.
درباره دعوت از بازنشستگان در زمان جنگ و چگونگی رابطه خدمتی و اداری و حقوقی آنان،
نیاز است قوانین ،دستورالعمل و آئیننامههای الزم در زمان صلح و فرصت کافی ،تهیه و تصویبشده
موجود باشد ،تا در هر زمان الزم ،اجرا و استفاده از آنها امکانپذیر باشد.
ما در منابع کتابخانهای میخوانیم که کتاب :تقویم تاریخ دفاع مقدس ،ج ،2نشر مرکز
اسناد انقالب اسالمی در ص 999نوشته است:
«اطالعیه شماره  996ستاد مشترک ارتش به نقل از روزنامه انقالب اسالمی در تاریخ
 21/6/99خواسته است ،کلیه افسران و درجهداران که در رستههای زرهی ،توپخانه و مخابرات
بودند و از مهر  26تاکنون بازنشسته ،بازخرید و یا مستعفی شدهاند در صورت تمایل به ادای
دین خود به میهن اسالمی ایران ،برای پیوستن به برادران سرباز خود به ستاد نزاجا در لویزان
خود را معرفی نمایند ».درباره اینکه چنین اطالعیه چه نتایجی داشت ،در منابع موجود
اطالعاتی دیده نشد .و نکته دیگر آن است که چه طور از رستههای دیگر بویژه پیاده ،مهندسی
دعوت نشده است؟
1ـ بهکارگیری نیروی انسانی در خارج از شغل سازمانی ،در سایر فعالیتهای جاری ،صفی،
ستادی ،خدماتی ،نگهبانی ،پاسداری و غیره و اضافه بر عددسازمانی پیشبینیشده،
بهطورجدی منع و نظارت گردد.
2ـ بهطور مستمر در مورد کاهش نفرات موردنیاز برای نگهبانی ،پاسداری ،دژبان ،انتظامات،
با افزایش و توسعه تجهیزات حفاظت فیزیکی و سایر تدابیر ممکن اقدام و مراقبت گردد.
در پادگانها و مجموعه های ستادی ،اداری ،آمادی ،پشتیبانی ،صنایع ،تعمیراتی و غیره،
هر اهلفنی متوجه میشود که نیروی انسانی موجود بویژه در مورد نیازهای وظیفه و حتی در
مورد نیازهای پایور ،بیش از نیاز الزم و کافی میباشد .این وضع در هر شرایطی قابل توجیه
اقتصادی نمیباشد .در شرایط جنگ نیز بهمراتب خسارتبارتر است.
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به عبارتی دیگر میتوان گفت که اگر آن مجموعه موردنظر بهجای آنکه دولتی باشد،
خصوصی بود و همین وظایف مجموعه را بر عهده داشت ،آیا با همین تعداد نیروی انسانی و
پرداخت دستمزد فعالیت میکرد و یا آنکه با عددی بسیار کم اجرای مأموریت میکرد؟
ً
پاسخ این سؤال معلوم است .حتما با عددی بسیار کمتر از عدد مجموعه دولتی مشابه
فعالیت میکرد.
با توجه به شرح فوق ،نیاز است در مورد کمیت نیروی انسانی تمام مجموعههای نیروهای
مسلح ،باهدف کاهش نیروی انسانی موجود و تناسب با عددسازمانی پیشبینیشده ،اقدامات
الزم و مستمر به عمل آید .این نوع نگاه باید بهعنوان یک عادت و یا یک فرهنگسازمانی در
مجموعه نیروهای مسلح نهادینه باشد.
6ـ در مجموعه نیروهای مسلح ،نیروی انسانی مجموعههای غیرسازمانی بههیچوجه از
مجموعههای سازمانی تأمین و برداشت نگردد .در نیروهای مسلح ،کلیه فعالیتهای اصلی که
تعریف قانونی و مصوبه دارند در جداولی به نام جداول سازمان و تجهیزات تعریفشدهاند .در
این جداول ،تعداد و مشاغل و درجه نفرات و نیز تجهیزات الزم مشخص گردیدهاند .رابطه
خدمتی و دستمزد و حقوق نفرات نیز بر اساس جایگاه شغلی آنان در این جداول است .اما
فعالیت های دیگری هم در مجموعه نیروهای مسلح هستند که غیرسازمانی بوده و برای آن
جدول سازمانی مصوبه موجود نمیباشد .از طرفی به جهت نیازهای جاری و یا جاذبههای
دیگر ،این نوع فعالیتها نهتنها حذف نمیشوند بلکه روزبهروز هم افزایش مییابند .نیروی
انسانی این نوع مجموعههای غیرسازمانی ،از نیروی سازمانی مجموعههای سازمانی تأمین
میگردد .در این حالت در مجموعههای سازمانی ،نفرات کارآمد آنان به نام مأمور به مجموعه
دیگر ،ضمن حفظ شغل و مزایای سازمانی ،اعزام و درنتیجه مجموعهسازمانی اصلی روزبهروز
خالیتر و ناتوانتر میگردد.
باالخره در باالدستیهای نیرویهای مسلح ،باید برای این پدیده نادرست ،تعریفی دقیق و
مطمئن و قابلقبول قانونی تهیه و به اجرا درآید .دراینباره پرسش کلیدی آن است که هرکدام
از این مجموعههای سازمانی با همان شکل و اندازه تعریفشده ،یا درست است و یا نیاز به
بازنگری دارد .آن مشاغل پیشبینیشده در جداول یا موردنیاز است و یا موردنیاز نمیباشد و
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یا می توان آن را کاهش داد و یا حذف نمود .پس اگر چنین است ،چرا به این جداول بهطور
اساسی پرداخته نمیشود؟
از طرفی مجموعههای غیرسازمانی یا الزم هستند و یا الزم نیستند .پس تکلیف معلوم شود.
اگر الزم هستند ،چرا برای آنها یک تعریف مصوبه معمول نمیگردد .نیروی انسانی موردنیاز این
مجموعهها چرا با تعریف روشن معلوم نمیگردد .نیروی انسانی این مجموعههای غیرسازمانی
ً
عمال باید از نیرویهای غیرسازمانی و خارج از مجموعهها و مشاغل سازمانی تأمین گردد و
هزینه دستمزد و حقوق این نیروها نیز از همان منبع مالی مجموعه غیرسازمانی تأمین گردد و
بههیچوجه از منابع مالی سازمانی استفاده نشود .این حرفی است که قوانین جاری نیز چنین
تعریفی دارند .هر رفتار دیگری خارج از این تعریف ،جایگاه قانونی ندارد.
یادمان باشد که نیروهای پایور شاغل و نیروهای وظیفه برای مجموعههای سازمانی تعریف
قانونی دارند .بهکارگیری این نیروها در مجموعههای غیرسازمانی و غیر مصوبه جایگاه قانونی ندارد.
6ـ سامانهای قانونی برای جذب و بهکارگیری نیروی انسانی داوطلب بسیج در ارتش نیز به
تصویب برسد .در صورت وجود چنین امکانی ،نیروهای داوطلب بسیجی میتوانند با شرایط
مساوی برابر تمایل خود ،ورود به سپاه یا ارتش را انتخاب کنند .این بهمانند آن است که افراد
در صورت تمایل به استخدام ،بهجایی میروند که تمایل دارند .با این ترتیب تمایل ملی
بیشتری از داوطلبان ،در سپاه و ارتش پوشش داده خواهد شد.
توضیح بیشتر درباره نیروهای بسیج ،در مسئله شماره  2ارائه شده است.
6ـ برای افزایش توان نیروی انسانی مورد نیاز در زمان جنگ و یا تأمین نیروی انسانی الزم
و کافی ،سامانه فراخوانی ،جذب ،بازآموزی ،سازماندهی و انواع اشکال بهکارگیری نیروهای
احتیاط تعریف و فعال گردد.
توضیح بیشتر درباره نیروهای احتیاط ،در مسئله شماره  9ارائه شده است.
تجربه معلم سخت گیری است.و او اول امتحان می کند و بعد درس می دهد.
تجربه بهترین درس زندگی است ،ولی افسوس که برای آن بهای گرانی باید پرداخت.
تجربه مدرسهای است که محصلین خود را با قیمتی گران به بار میآورد.
تجربه مدرسهای است گرانبها که ارزش آن از کلیه دروس مهم اساتید عالیقدر باالتر است.
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مسئله :2نیروی انسانی بسیج
تعاریف موضوع:

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،در آغاز جنگ ،تعداد کل آن از  92هزار نفر تجاوز نمیکرد.
هرچند که عدد رسمی در کتابهای منتشره نیامده است ،اما در بررسی کتابهای منتشره،
میتوان این عدد را استخراج نمود .سازمان بسیج هم در آغاز جنگ ،دستگاهی مستقل بود و
نیروهای داوطلب در آن زمان ،تعدادی در ارتش و تعدادی هم در سپاه و باالخره نیروهای جنگ
نامنظم شهید چمران و چند قسمت جزئی دیگر پراکنده بودند.
در دیماه  ،21یعنی سه ماه بعد آغاز جنگ ،مجلس شورای اسالمی ،در قانونی ،سازمان
بسیج عمومی را در زیرمجموعه سپاه پاسداران تعریف نمود.
اگر در آن زمان ،مجلس شورای اسالمی ،سازمان بسیج را زیرمجموعه ارتش تعریف و در
ً
اختیار میگذارد ،مسلما سرنوشت جنگ و سپاه هم به شکل دیگری رقم میخورد .اینکه خوب
یا بد میشد از بحث این کتاب خارج است .درهرحال ،این قانون سبب گردید که سپاه پاسداران
نسبت به فراخوانی ،پذیرش ،آموزش و سازماندهی اقدام و باالخره با بهکارگیری بسیجیان از تمام
جغرافیای کشور و امکانات کشور ،نیازمندیهای الزم مجموعهسازمانی خود را تأمین نماید.
شرح و نکات مسئله :2

در ابتدای جنگ ،سرهنگ سید یعقوب حسینی که خود مرد شماره  9نزاجا در قرارگاه
جنوب بود ،در کتاب :تاریخ نظامی جنگ تحمیلی ج 2ص 992نوشته است که تعداد افراد
سپاه پاسداران در آغاز جنگ که در صحنههای عملیات غرب و جنوب شرکت داشتند بسیار
ً
محدود بود و احتماال از یک هزار نفر تجاوز نمیکرد .نویسنده ،ضمن آنکه از روحیه و ایمان و
شرایط اجتماعی فوقالعاده افراد سپاه در آن زمان تقدیر نموده ،گفته است که بیشازحد
استعداد رزمی خود ،توانستند درصحنههای نبرد مؤثر باشند.
سپاه در آن روزگار که  96ماه از تأسیس آن میگذشت ،در تمام شهرها و روستاهای ایران با
همکاری نیروهای مردمی محلی از انقالب پاسداری مینمود .عالوه بر آن ،تعدادی نیرو هم تا
آنجا که می توانست ،برای مقابله با ضدانقالب و جلوگیری از تجزیه کشور به کردستان و
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آذربایجان غربی اعزام مینمود ،در این مدت ،تعدادی از بهترین نیروهای خود را هم در میدان
نبرد و مقابله با ضدانقالب از دست داد .باید قبول نمود که در آن روزگار ،اگر انقالب سقوط
میکرد و پاسداری نمی گردید و مردم نیز به همراه ارتش و سپاه حامی و پشتیبان انقالب
نمیشدند ،کشور گرفتار تجزیه میگردید که الحمدلله چنین نشد.
ما در طول جنگ شاهد بودیم که گردانهای رزمی سپاه ،در عملیاتها بهطور میانگین
کمتر از 266نفر بودند .در هر گردان تعداد  6-2نفر آن از افراد رسمی سپاه بودند و بقیه ،افراد
بسیج .یعنی بیش از 12درصد هر گردان رزمی سپاه ،نفرات بسیجی بودند.
یکی از افتخارات دفاع مقدس ما ،وجود نیروهای داوطلب بسیج است که داوطلبی و
فداکاری آنان ،خواستگاه مردمی میدان نبرد ما را در مقابل دشمن ارائه میدهد .تا ابد نیز در
تمام گورستانهای کشور بزرگ ایران ،سند این رویکرد را در آن دوران با اطالعات روی سنگقبر
خود حفظ و نمایش میدهند.
ً
بحث نیروهای داوطلب ،معموال در تمام جنگ ها و کشورها رایج بوده است .اما کمیت و
کیفیت نیروهای داوطلب در جنگ  6ساله ،از ارزش های بسیار باالتری برخوردارند و این
برای اهل تحقیق قابل اثبات است ،اثبات آن از موضوع این کتاب خارج است و فقط الزم بود
به آن اشاره گردد.
چون قرار این کتاب ،آن است که نگاه دیکتهای مدرسهای به کتابی جامع به نام دفاع مقدس
در مدت  6سال داشته باشد ،الزم است در مورد بسیج نکته پائین نیز گفته شود.
با توجه به ماهیت معنوی سپاه پاسداران و نوع شکلگیری پایهای آن ،افراد بسیجی که
داوطلب ورود یگانهای سپاه میشدند ،از همان جنس معنوی سپاه میبودند .برای مفهومسازی
بهتر باید گفته شود که از هواداران شعار «کربال ،کربال ما میآییم» بودند .اما اینجا چنین سؤال
پیش میآید که در مقابله با دشمن در حال جنگ با کشور ایران ،اگر افرادی از این کشور داوطلب
شرکت در دفاع و نبرد با دشمن بودند و بیشتر هوادار شعار «ایران ،ایران ،ای مرز پرگهر» بر مبنای
حبالوطن مناالیمان بودند ،کجا باید میرفتند و یا چه سامانهای برای جذب این جمعیت
تعریفشده بود؟
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هرچند بسیاری از آن افراد بسیج موجود در سپاه ،هوادار هر دو شعار هم بودند ،اما فقط
هوادار شعار ایران ،ایران ...باشند وجود نداشت .که می بایست با شیوه مناسب همه توان ملی
در بعد انسانی را می توانستیم بکار بگیریم.
این کتاب میگوید ،نهتنها در آن زمان چنان بستری ساماندهی نشده بود ،بلکه تاکنون هم،
چنان نقیصهای وجود دارد و سامانهای برای آن تعریفنشده است .این نیز با نگاه دیکتهای
مدرسهای ،یکی از ایرادات ما بوده و هست .بیشترین جمعیت ارتش ،نیروهای وظیفه هستند .آنان
نیز فقط برابر قانون برای خدمت وظیفه وارد ارتش شده و مدت بیش از  26ماه در تمام مجموعههای
جغرافیایی ،ستادی و صفی حضور مستقیم و فعال دارند .این جمعیت عظیم با هر معیاری
ارزشگذاری شوند ،صفرتا صد هستند .یعنی هوادار رنگهای مختلف و شعارهای متفاوت.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :2

پیشنهاد این کتاب آن است که برای جذب نیروهای داوطلب در زمان جنگ و در مواردی
در زمان صلح ،در ارتش نیز سامانهای قانونی تعریف گردد .در آن صورت ،نیروهای داوطلب در
تمام کشور ،اختیار خواهند داشت که بین دو گزینه سپاه و ارتش ،هرکدام را خواستند انتخاب
و خدمات خود را ارائه دهند .در این روش مزایای قانونی در هرکدام از دو گزینه برای این نیروها
مساوی خواهد بود و تفاوتی نخواهد داشت.
ما در شرایط جنگ و بحرانهای سرنوشتساز ،در بین دو کلمه هستی و نیستی قرار
خواهیم داشت .هنر رهبران و باالدستیها در هر کشور به آن خواهد بود که با توجه به وظایف
دستگاههای اداره کننده کشور ،نسبت به مسئولیت خود و دستگاه زیرمجموعه ،اقدامات الزم
ً
و تکالیف مربوطه را به گونهای هدایت و رهبری کنند که اوال تمام امکانات بالفعل بهطور مفید
ً
به کار گرفته و مدیریت شوند و ثانیا امکانات بالقوه نیز شناسائی و با تدابیر مناسب و هوشمندانه
به امکانات بالفعل تبدیل و افزون نمایند.
ما وقتی گرفتار تحمیل کلمه نیستی از طرف دشمن میشویم ،باید تمام توان خود را به کار
اندازیم که دشمن را از این تحمیل محروم و آن را تبدیل به کلمه هستی کنیم .این هم فقط با
امید و آرزو امکان ندارد ،بلکه باید کارها و تدابیر زیادی را به اجرا درآورد تا کلمه نیستی به هستی
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تبدل شود .توجه داشته باشید که کارها و تدابیر زیاد که گفته شد ،باید هوشمندانه و ناشی از
مشاوره و اندیشهها و خرد جمعی برتر انتخاب شده باشد.
ً
ما بخش قابلتوجه از جمعیت کشور خود را که فعال عدد آن معلوم نیست ،نمیتوانیم به صر ِف
شعار متفاوت و اما مثبت ،در بدنه توان دفاعی خود تزریق نکنیم و آنهم به علت آنکه از سازماندهی و
سامانه سازی جذب چنین نیروهایی غافل بودیم و یا متوجه نبودیم و یا نخواستیم.
در شرایط جنگ ،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کشور ،در برخورد با بحران ملی ،باید نوع
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
باشد ،اما درصورتیکه منافع و مصالح ملی را تأمین کند ،باید قبول نمود که منافع و مصالح
سازمانی و صنفی فدا گردد .مانند آنکه افراد یک ملت در دفاع از کشور جان خود را فدا میکنند.
در تمام آئینها و فرهنگها این فداکاری ،قانونی ،شرعی و پسندیده است.
این کتاب اعتقاد دارد درصورتیکه سامانهای مناسب با عناصر الزم و کافی برای جذب
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
انسانی الزم را نیز به تعداد قابلمالحظهای کاهش خواهد داد.

مسئله :3نیروی انسانی احتیاط
تعاریف:

احتیاط :عبارت است از نیروهایی که خدمت وظیفه خود را به پایان رسانیده و برابر قانون،
وارد مرحله احتیاط و ذخیره اول و ذخیره دوم شده باشند.
بسیج احتیاط :عبارت است از فراخواندن دورههایی از پرسنل احتیاط بهمنظور تجهیز،
آموزش و اختصاص دادن به یگانها و یا تشکیل یگانهای رزمی یا احتیاط.
ماده چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی مصوبه  69/6/21میگوید:
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خدمت وظیفه عمومی  96سال است و مراحل آن برای کلیه مشموالن ذکور از فروردین
همان سال که وارد سن  91سالگی میشوند ،به شرح زیر میباشد.
الف ـ دوره خدمت دو سال ،با تصویب شورای عالی دفاع میتوان تا  96ماه تقلیل داد.
ب ـ دوره احتیاط  6سال .ج ـ دوره ذخیره اول  96سال .د ـ دوره ذخیره دوم  96سال.
شرح و نکات مسئله :6
جمالت برگزیده کلیدی برداشتشده از منابع مختلف

منبع :کتابچهای به نام نیروی انسانی احتیاط ،تهیهشده در زمستان  3131توسط نگارنده
این کتاب و توزیع آن به چند رده باالدستی اجا و نیروهای مسلح .بیشترین مطالب این مسئله از
کتابچه مذکور به شرح زیر برداشتشده است.
هرگونه طرحی روی پیشآمدهای ممکنالوقوع ،بایستی همواره در موقع صلح از روی
فرصت ،پیشبینی و تهیه گردد تا در موقع جنگ مورداستفاده قرار داده شود.
 دفاع از مرزوبوم ،استقالل ،حفظ جان و مال مردم ،یک وظیفه ملی و مقدس محسوبمیشود ،برای نیل به این اهداف الزم است از امکانات منابع ملی بهرهگیری مناسب و بهموقع
به عمل آید .یکی از منابع ملی ،نیروهای احتیاط است که باید در پشتیبانی نیروهای درگیر
جنگ مورداستفاده قرار گیرد.
 هیچ کشوری نمیتواند عناصر رزمی الزم را به تعداد و مقدار کافی برای زمان اضطرار وجنگ ،در زمان صلح حفظ و نگهداری نماید.
 با نگاهی به تحوالت سیاسی ،اجتماعی و نظامی در قرون اخیر ،معلوم میشود کهکشورهای قدرتمند ،همواره در تالشاند با شیوههای مختلف منافع کشورهای موردنظر را در
سوی منافع خود تحت تأثیر خود قرار داده و مبانی فرهنگی ،عقیدتی ،اجتماعی و سیاسی
آنها را دگرگون سازند .هرگاه از این طریق نتوانند به اهداف خود برسند ،به آخرین وسیله،
یعنی قوای قهریه و به عبارتی بهزور متوسل خواهند شد .بنابراین فاصلهای بین زمان صلح و
زمان جنگ وجود ندارد .نیروهای مسلح ،بایستی همواره آمادگی الزم برای پاسخ به دشمن را
داشته باشند.
 ... -برنامهریزی صحیح بهمنظور پایکار آوردن بهموقع نیروهای احتیاط در زمان جنگ.
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 ارتشی پیروز خواهد شد که متکی به انبوه نفراتی باشد که از زمان صلح ،آموزشهای الزمرا دیده باشند.
 -میزان آمادگی احتیاط ،بستگی به عواملی مانند نفرات احتیاط موجود ،تجهیزات،

آموزش و مهارت و همچنین کفایت عناصر کنترلی دارد.
تجربه نیروهای احتیاط در چند کشور:

توضیح :با توجه به سال انتشار منابع مورداستفاده ،اطالعات ارائهشده ممکن است با آخرین
حالت موجود تفاوت داشته باشد.
در جنگ  9169اعراب و اسرائیل غاصب ،ارتش رژیم صهیونیستی توانست در ظرف 62
ساعت نیروی عظیمی را در  2جبهه ،بسیج و آماده نماید.
در اسرائیل یگانهای احتیاط ،یگانهای کادر ثابتی تلقی میشوند که  99ماه در سال مرخصی
دارند و در عین حال هرلحظه میتوان آنان را احضار و ظرف چند ساعت وارد عمل نمود.
اسرائیل کشوری است که سیستم احتیاطش در جنگهای  9166 ،9126و 9169
آزمایش خود را داده است.
ً
کشورهایی مثل اسرائیل غاصب و سوئیس ،تقریبا برای پدافند ملی خود بر روی یگانهای
احتیاط تکیهدارند .در این  2کشور ،نیروی زمان صلح ،مرکب از تعداد معدودی پرسنل کادر
ثابت و گروه زیادی پرسنل وظیفه است که تحت آموزش یا خدمات اجباری قرارگرفتهاند.
هردوی این کشورها جمعیت و منابع مالی محدود دارند.
از نقطه نظر هر  2کشور ،احتیاط بایستی در همان لحظه بسیج ،برای رزم آماده باشد .کشور
آلمان و روسیه از احتیاط برای پر کردن کسور سازمانی زمان جنگ استفاده میکنند.
لشکرهای آلمانی همیشه در زمان صلح بااستعداد کمتر از سازمانی و یگانهای
پشتیبانیکننده بااستعداد خیلی کمتری تشکیل میشوند .در موقع بسیج ،پرسنل احتیاط ،یا
ً
مستقیما به یگانهای منتسبه و یا به دفتر احضار پرسنل برای تعیین یگان و شغل مراجعه میکنند.
حدود  26درصد لشکرهای ارتش روسیه بااستعداد پرسنلی و تجهیزات سازمانی زمان جنگ
تشکیلشدهاند 22 .درصد با پرسنل و تجهیزات کمتر و  96تا  12روز زمان برای پر کردن و آمادگی
رزمی22 ،درصد بقیه فقط با پرسنل هسته مرکزی و  16روز زمان برای تکمیل و آمادگی رزمی .این
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یگانهای اخیر را میتوان یگانهای احتیاط تلقی کرد ،زیرا بدون بسیج و استفاده از پرسنل
احتیاط ،غیر مؤثر خواهند بود.
ً

«توجه گردد که حالت کنونی ارتش روسیه ،احتماال باحالت اشارهشده تفاوت پیدا نموده است».

پرسنل احتیاط در کشورهای روسیه و آلمان در زمان صلح به یگان معینی منتسب نمیباشند.
ارتش انگلستان از احتیاطها ،فقط برای پر کردن کسور سازمانی و همچنین تشکیل بعضی
یگانهای لجستیکی زمان جنگ استفاده میکند .ارتش انگلستان نیز مانند اسرائیل و سوئیس
معتقد است که احتیاط از همان زمان بسیج ،آمادگی برای وارد عمل شدن را دارد.
یکی از نقاط ضعف یگانهای احتیاط در زمان جنگ جهانی اول ،نداشتن آموزش کافی
و همچنین پرسنل هسته مرکزی غیر کافی و غیر مؤثر بوده است .بعد از جنگ جهانی دوم،
سعی بیشتر کشورهای جهان در روبرو شدن با وضعیت های اضطراری ،تأکید بر روی نیروی
احتیاط بوده است تا کادر ثابت .آموزش سالیانه پرسنل احتیاط در کشورهای موردمطالعه
متفاوت است.
سابقه قانون خدمت سربازی و احتیاط

سوابق نشان میدهد که اولین قانون سربازگیری در آبان  9211در مجلس سوم ،پس از
استقرار مشروطه به تصویب رسیده است.
در خرداد  9961قانون خدمت نظامی اجباری و اشاراتی به احتیاط و ذخیره.
از  9961تا  9922در چند دوره مجلس ،قانون وظیفه عمومی بازنگری و تکمیلشده است.
در  21/6/21پرسنل وظیفه خدمت منقضی سال  9926بهعنوان نیروی احتیاط احضار و به
یگانهای نزاجا اعزام شدند .تعداد  61666نفر مراجعه و پس از  6ماه خدمت ترخیص شدند.
دیماه  )21/96/26(9921برابر قانون ،سازمان بسیج ملی (مستضعفین) در سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ادغام گردید.
فروردین  9962قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی.
همانطور که سوابق قانون نظاموظیفه عمومی نشان میدهد ،این قانون در این کشور
قدمتی بیش از  966سال دارد .تمام مجالس قانونگذاری نیز آن را تائید و یا تکمیل نمودهاند.
تعداد قوانین موجود در این کشور با قدمتی بیش از  966سال یا وجود ندارند و یا از انگشتان
دست تجاوز نخواهند کرد .این سابقه ،نشان از اهمیت موضوع این قانون است.
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عوامل بازدارنده :موانع در راهاندازی چرخه استفاده از نیروی احتیاط بهعنوان توان و نیاز ملی.
سازمان بسیج در سپاه پاسداران انقالب اسالمی

برابر قانون دیماه  ،9921سازمان بسیج (نیروهای داوطلب) در مجموعه سپاه پاسداران
قرار گرفت .از آن زمان تاکنون ،فعالیت جذب ،آموزش ،سازماندهی و بهکارگیری افراد بسیج
توسط سپاه پاسداران ادامه دارد .قوانین ،آییننامه و بودجه و اعتبارات مصوبه الزم را نیز برای
این مأموریت در اختیار دارد .یک نگرانی وجود دارد درصورتیکه چرخه استفاده از نیروی
احتیاط فعال گردد ،سبب کاهش نیروی انسانی بسیج خواهد شد .زیرا بخشی از این بسیجیان
در مسیر چرخه احتیاط قرار میگیرند .این نگرانی تاکنون بهطور علمی مورد بررسی قرار نگرفته
است که بر اساس اعداد و ارقام و محاسبات علمی و ارزیابی محاسن و معایب و بحثهای موافق
و مخالف حاالت مختلف ،بتوان به نتیجهای که منافع کشور و اطمینان دفاعی کشور را تأمین
کند دستیافته و انتخاب گردد.
در صورت یک بررسی علمی و جامع میتوان به گونهای طراحی و فعالیتهای بسیج و احتیاط
را اجرایی نمود که کشور در زمان جنگ ،از هر دو توان ملی به نحو مطلوب بهرهبرداری نماید.
تأمین بودجه موردنیاز

عامل فوق سبب گردیده که دولتها و همچنین قانونگذاران ،تمایلی برای قبول چنین هزینه
و پیشبینی آن در بودجههای سالیانه نشان ندهند و چون اراده و فشار جدی نیز از طرف مدیران
باالدستی مجموعه نیروهای مسلح و آنان که مأموریت دفاعی کشور را دارند بر اجرایی شدن این
فعالیت وجود ندارد ،بهناچار این چرخه ،غیرفعال و مسکوت باقیمانده است.
ً
ضمنا باید توجه داشت که مجریان و مدیران باالدستی چرخه احتیاط ،باید از آسان به
مشکل کار را شروع کنند .طرحها را باید به گونهای ارائه دهند که بیشتر نیازمندی آن از
امکانات موجود و جاری تأمین گردد و نیازمندی مالی آن هرچه بیشتر ،با عدد کمتر تعریف
گردد تا کشور از عهده تأمین آن بهآسانی برآید و به سبب مشکالت خارج از توان جاری ،انجام
کار لغو نگردد و یا به تعلیق کشانده نشود .به یاد این مثالها باشیم :از آسان به مشکل؛ سنگ
بزرگ عالمت نزدن است.
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قانون پذیری مخاطبان

نگرانی از مشکالت ناشی از عدم قانون پذیری و عدم همکاری و استقبال مخاطبان قانون
ً
در فراخوانیها و عدم امکان اعمال مجازاتهای قانونی .مسلما در صورت اراده بر اجرای این
فعالیت ،باید برای فرهنگسازی و اطالعرسانی از رسانهها ،برنامهریزی مناسب و قابلقبول
ً
تهیه و اجرا نمود .ضمنا مزایای تشویقی و محرومیتهای تنبیهی نیز باید در نظر گرفت.
عامل غفلت

غفلت عاملی است که متأسفانه ،همچنانکه در تمام فعالیتهای بشری اثرگذاری منفی
دارد ،در این فعالیت موردنظر نیز تاکنون تأثیر داشته است .مشکالت و مشغولیهای روزمره
فراوان مدیران باالدستی لشکری و کشوری در زمان حال و فراموشی حوادث و درسهای
گذشته ،سبب غفلت از آینده گردیده است .کار احتیاط نیز مربوط به آینده نامعلوم است .که
در صورت وقوع ،آیندهای خطرناک برای کشور متصور است .بنابراین به علت اشارهشده که
یکی از علتها است ،کشور گرفتار غفلت و فراموشی شده است.
فاصله قانون تا عمل

فاصله زیاد بین قوانین و آییننامه و دستورالعملها در اجرا یا عمل.
همچنان که در تقویم قوانین و سوابق نیروی انسانی احتیاط اشاره شد ،از سال 9961
تاکنون ،قانونگذار ،پیدرپی در مورد خدمت سربازی و احتیاط ،قانون و آییننامه اجرایی و
موارد اصالحی و تکمیلی را به تصویب رسانده و ابالغ نموده است.
در دو سه نوبت هم کار احضار و بهکارگیری احتیاط بهصورت ضعیف و غیرقابلقبول
انجامگرفته ،اما در این مدت یک قرن بهتر است بگوییم موضوع نیروی احتیاط همچنان از روی
کاغذها و نوشتهها خارج نشده است .هر وقت هم که اراده بر پیادهسازی قانون وجود داشته
است ،فعالیتهای ستادی و دستورالعملها به گونهای شکلگرفته و صادر گردیده است که در
ً
نهایت با آنکه روی کاغذ خوب تعریفشده بودند ،احتماال در صورتی که این یگانها ،برابر آن
تعاریف ،تشکیل میشدند ،در شرایط جنگ قادر به رزم نبوده و سبب سقوط خط دفاعی خودی
و یا عدم موفقیت آفند خودی میشدند .با توجه به مطالب مختصر اشارهشده ،باید طرحها،
پیشنهادها به گونهای باشند که در اجرا قابلفهم و پیاده شدن با امکانات موجود و فرهنگ
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نیروی انسانی دستاندرکار در تمام رده ها باشند .همچنین سبب تقویت میدان رزم گردند و
مشکلی بر مشکالت میدان جنگ اضافه نسازند.
بیان مسئله تأمین نیروی انسانی در آغاز جنگ فرضی

فرض شود که در آینده نامعلوم ،به دنبال اختالفات و تنشهای سیاسی ،نظامی و جنگ
سرد با دشمن فرضی ،باالخره در روز (ر) جنگ آغاز میگردد.
در این قسمت ،فقط موضوع تأمین کمیت نیروی انسانی در شرایط جنگ تحمیلی فرضی
بحث میگردد .در سایر موضوعات قابلبحث نظیر توان زمینی ،هوایی ،دریایی ،طرفین و
عوامل اثرگذار مربوط به هرکدام اشارهای نمیگردد.
چگونگی کاربرد نیروی انسانی وظیفه در نیروهای مسلح در زمان صلح و جنگ
در زمان صلح

در زمان صلح نیروی انسانی وظیفه در مجموعه نیروهای مسلح که شامل :ستاد کل ،ارتش،
سپاه ،ناجا ،وزارت دفاع ،با تمام نیروها ،یگانها ،پادگانها ،تأسیسات و ستادها میباشند ،به
کار گرفته میشوند .این نیروی انسانی اگر خدمت دوره ضرورت آنان  21ماه فرض شود ،مدت
 9ماه آن صرف آموزش اولیه و روزهای پذیرش و انتقال آنان خواهد شد و مدت  29ماه بقیه را
نیز در یگانها طی خواهند نمود .در حقیقت تولید خدمتی آنان  29ماه باید محاسبه گردد.
مجموعه عظیم نیروهای مسلح کشور ،از نیروی وظیفه؛ در امور پاسداری ،نگهبانی،
گشتی ،خدماتی ،اداری و ستادی ،رزمی ،پشتیبانی رزمی ،پشتیبانی خدماتی رزمی،
آموزشی ،ترابری ،تعمیر و نگهداری ،امور آمادی و  .....استفاده خدمتی به عمل میآورد.
امور خدمتی اشاره شده در تمام حاالت زمان صلح و جنگ فعال و بدون تعطیل هستند و
هرکدام از قسمتها ،نیروی انسانی وظیفه موردنیاز خود را برای ادامه فعالیت بهطور مستمر
باید در اختیار داشته باشند .همانطور که مالحظه میشود در این مجموعه عظیم نیروهای
مسلح کشور ،تعداد درصد کمتری از نیروی وظیفه به یگانهای رزمی واگذار میگردد و
اکثریت قابلتوجه ،در دیگر مجموعه نیروهای مسلح به کار گرفته میشوند .چون اعداد
موجود نیروی وظیفه و تفکیک آنان در اختیار نمیباشد ،بنابراین بیان مطلب به شکل
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توصیفی میباشد .الزم است برای دقیقتر و علمی تر شدن بحث ،اعداد واقعی در اختیار
باشد و مورد بحث قرار گی رد .بر اساس تجربه ،برآورد میگردد که تعداد نیروی وظیفه موجود
در نیروهای مسلح  166تا  266هزار نفر باشد.
در زمان جنگ

تعداد نیروی وظیفه زمان جنگ ،ضمن آنکه همان تعداد زمان صلح باید وجود داشته
باشد ،اضافه بر آن ،باید تعداد موجودی کلیه یگانهای منطقه عملیاتی نزاجا و دیگر نیروهای
مسلح که درگیر خدمت مناطق عملیاتی هستند به صد درصد سازمانی برسند.
برای پایداری عدد صد درصد و امکان اجرای مأموریت در تمام زمان جنگ نیاز است
عددسازمانی این نوع یگانها به تعدادی تعریف شود که در صورت کسر مرخصی ( %22به
ازای هر  16روز خدمت  96روز در منطقه و  96روز در مرخصی)  %96 +تلفات رزمی و اداری
در آمار روزانه و سایر محاسبات و تجربه  6سال جنگ تحمیلی ،عددسازمانی نیروی وظیفه این
نوع یگانها باید  %916تعریف گردد .یعنی برای  966نفر موردنیاز سازمانی تعداد  916نفر
در آمار روزانه باید وجود داشته باشد تا در هر زمان ،آمار حاضر به مأموریت این یگان عدد 966
باشد .نیاز است اعداد سازمانی و موجودی نیروهای مسلح در اختیار باشد تا بتوان محاسبات
دقیق را انجام داد و تعداد موردنیاز زمان جنگ را استخراج و ارائه داد.
درصورتیکه مقرر باشد تمام یگانهای عملیاتی تکمیل و تمام مجموعه نیروهای مسلح نیز
فعالیت پایدار خود را ادامه دهند ،برآورد میگردد تعداد  666هزارتا یکمیلیون نفر موجودی
در نیروهای وظیفه نیروهای مسلح باید باشد .چنین عددی با توجه به آمار موالید ذکور کشور
و 29ماه خدمت سربازی در هیچ زمانی تاکنون وجود نداشته و نخواهد داشت .بنابراین یا
خدمت سربازی در آن زمان باید افزایش یابد و سربازان در پایان  21ماه خدمت ترخیص نگردند
و یا نیروی وظیفه ترخیص شده سالهای قبل که نیروی احتیاط محسوب میگردند ،احضار و
به کار گرفته شوند.
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آغاز جنگ فرضی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در حالت بد

حالت بد

فرض کنید جنگ فرضی آغازشده و کشور از زمین و هوا و دریا مورد تجاوز و بمباران و آتش
دشمن قرارگرفته و نیروهای خودی موجود نیز از زمین و هوا و دریا با دشمن درگیر میگردند.
در این وضعیت ،آمار تلفات نیروهای خودی بسیار باالست .اگر یگانهای رزمی نزاجا را که با
آتش مستقیم با دشمن درگیر هستند به تعداد  966گردان پیاده و زرهی فرض کنیم ،در همان
 16ساعت اول درگیری ،استعداد موجودی آنها به کمتر از  %26میرسد ،زیرا در همان آغاز
درگیری استعداد  %966را نداشتند و با افزایش تلفات دو روز اول به کمتر از  %26رسیدهاند،
در این حالت این نوع یگانها با یگانهای تازهنفس دیگر باید تعویض شوند و یا آنکه کسر
سازمان آنها با واگذاری نفرات جدید واجد شرایط جایگزین گردد.
در این حالت یگانها درخواست نیرو مینمایند و این درخواستها تا ستاد کل نیروهای
ً
مسلح ادامه مییابد ،اما ازآنجاکه کشور برای این حالت قبال آمادگیهای الزم را تمرین و کسب
ننموده است ،بنابراین کار به فراخوانی نفرات داوطلب و بسیج میکشد.
مجموعه نیروهای مسلح در انتظار افراد وظیفه ورود به خدمت ماه جاری و ماههای بعد
میماند تا بتواند در ماههای آینده پاسخ بخشی از نیازمندی نیروی انسانی وظیفه را بدهد.
مدیریت باالدستی نیروهای مسلح ،باعجله ،افراد منقضی خدمت دورههای معینی را
احضار مینماید .اما تا این نفرات جذب ،تجدید آموزش و سازماندهی گردند ،حداقل یک ماه
طول خواهد کشید تا در یگان متقاضی حضور یابند .اما در اینیک ماه آنقدر حوادث شوم از
طرف متجاوز به کشور تحمیلشده که دیگر این نوع اقدامات ،افکار عمومی را قانع نمیکند.
همانطور که تصور میگردد افراد بسیج تا جذب سپاه شوند ،آموزش ببینند و سازماندهی
و سپس اعزام گردند حداقل  2تا  9ماه طول میکشد .افراد وظیفه هم تا جذب و آموزش
مقدماتی و اعزام 2 ،تا  9ماه زمان را سپری خواهند کرد.
با توجه به جنگ فرضی و توان دشمن فرضی که  966گردان رزمی را آماده نبرد کرده و
پیشبینیهایی از جهت تعداد یگانهای رزمی موردنیاز در خط مقدم و تعویض پیدرپی با
یگانهای تازهنفس و انتقال به خط مقدم درگیری کرده ،پیشبینی میشود نیروهای خودی به
حفظ دور پدافند و
علت عدم تأمین نیروی انسانی و یا عدم تعویض با یگانهای تازهنفس برای ِ
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سپس تک به دشمن ،متالشیشده و دشمن به تجاوز خود ادامه داده و به بسیاری از هدفهای
موردنظر و اشغال بخشهای زیادی از کشور دست مییابد .از طرفی تعداد زیادی اسیر و سالح
و تجهیزات خودی نیز به دست دشمن میافتد ،زیرا  966گردان رزمی نزاجا در حمله اولیه
دشمن با تمام فداکاریهایی که کردند متالشی و یا فاقد کارائی رزمی برای تک میگردند.
آن مجموعه نیروهای مسلح که نزدیک به میلیون نفر هستند ،نیز کاری نمیتوانند بکنند
زیرا جنس کارشان برای نبرد در خط مقدم نیست .دشمن در این حالت پیروز و نیات شوم خود
را به کشور تحمیل مینماید.
چرا چنین میشود؟ آن  966گردان باید حداقل در  9666کیلومتر ،خط دفاعی غیرقابل
نفوذ تشکیل میداد .مجموع نفرات این گردانها که در خط مقدم با  9تا  96برابر دشمن درگیر
مستقیم میشوند از  26هزار تجاوز نمیکند .یعنی  26هزار نفر برای  9666کیلومتر .بقیه
نفرات این  966گردان شامل نفرات تیر منحنی ،آماد و پش ،ترابری و تعمیر و نگهداری ،ستاد
و  ....هستند رزمنده اصلی هر گردان پیاده که هرکدام  9گروهان پیاده و هر گروهان  9دسته
ً
پیاده و هر دسته  96نفر جمعا هر گروهان در صورت کامل بودن میشود  966نفر و هر گردان
 966نفر ،اما ازآنجاییکه همیشه این گرو هانها گرفتار کسر سازمان و آمار امور متفرقه هستند،
در نتیجه ،آنکه در خط مقدم دیده میشود ،در هر گردان 266نفر میباشد که  966گردان آن
ً
میشود  26هزار نفر .ضمنا  966گردان مورد بحث ،تمام آنها پیاده نیستند ،بلکه تعدادی زرهی
هستند که در این صورت عدد نفرات موردنیاز برای  9666کیلومتر خط جنگی درگیر ،به حالت
کمتری تبدیل خواهد شد.
در این حالت بد فرضی که سقوط بخشهای وسیعی از کشور را در پی داشته است ،افکار
عمومی بهشدت غمگین و افسرده میگردد .مردم سؤال میکنند ،کشوری که سالها خرج
نزدیک به یکمیلیون نفر نیروهای مسلح را با تمام هزینههای مربوط به آن تأمین نموده ،چطور
در همان چند روز اول نتوانست تجاوز زمینی دشمن را دفع نماید؟
چطور یگانهای خط مقدم متالشی شدند و چطور نتوانستند آنها را نجات دهند؟ چطور
نتوانستند تقویت نمایند؟ چطور نتوانستند تعویض کنند؟ و چطور ....؟ پس ستاد کل نیروهای
مسلح در این دهههای سپریشده چه میکرده؟ و چرا این فرصتهای طوالنی را ازدستداده؟
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چرا سازوکار الزم را برای این روز پیشبینی و تهیه و تمرین نکرده بود؟ پس این همه هیاهو و
تبلیغات و مصاحبههای سران نیروهای مسلح چه بود؟ چه شد؟ کشوری که بیش از  66میلیون
جمعیت داشته باشد ،کشوری که این همه وسعت داشته باشد ،کشوری که دهها سال برای
مجموعه عظیم یکمیلیوننفری نیروهای مسلح این همه هزینه نموده ،چطور در روز حادثه
مورد انتظار ،اینطور غیرباورانه شکست خورد؟ در محافل کارشناسان نظامی در رسانههای
داخلی و خارجی گفته میشود که چطور این کشور برای چنین روزی مانند تمام کشورها و
ارتشهای معتبر پیشبینی و اقدامات الزم را انجام نداده بود .چرا باوجود قوانین معتبر که به
مدت یک قرن در قوانین کشور ریشهدارند ،از نیروی احتیاط غافل بوده است .علت این
غفلتها چه بوده؟ هرکدام از کارشناسان ،علت غفلتها را شمارش نموده و دهانبهدهان،
اطالعات آن در افکار عمومی وارد میشوند.
برای این حالت بد ،توصیفهای زیادی را میتوان ادامه داد ،اما از ادامه آن خودداری و دیگر
توصیفها ،به خواننده محترم محول میگردد.
آغاز جنگ فرضی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز درحالت خوب

حالت خوب

در این حالت تمام پیشبینیها از طرف مدیریت مجموعه نیروهای مسلح برای روز آغاز
جنگ فرضی بهعملآمده و تمرینهای الزم نیز انجامگرفته است ،تااندازهای که اطمینان خاطر
برای روز (ر) فراهم گشته است.
نیروی انسانی موردنیاز در همان دو روز اول از مجموعه نیروی سرباز ،داوطلب ،بسیجی و
احتیاط تأمین میگردد .نیروی نفرات پایور موردنیاز نیز جهت تکمیل و جایگزینی نیز برای
یگانهای عملیاتی خط مقدم برابر پیشبینیها تأمین میگردد.
کتاب :دفاع زمینی در ایران  ،9166به قلم سرتیپ  2صادقیگویا ،انتشارات ایران سبز ،ص
 919میگوید:
ً
در زمان جنگ ،همانطور که تجربه شد ،بخش عظیمی از نیروی انسانی وظیفه ،الزاما
درگیر امور خدماتی ،نگهبانی ،اداری و  ...خارج از یگانهای رزمی و خطوط مقدم در شهرها،
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پادگانها و ستادها میباشند،وجود این وضع ،به بهای کم شدن نیروی انسانی وظیفه موردنیاز
در خطوط مقدم جبههها میشود.
ً
در چنین شرایطی ،شایسته است نیروهای احتیاط که مسنتر از نیروی وظیفه بوده و اکثرا
متأهل نیز میباشند ،در قسمتهای عقب خطوط مقدم ،و پادگانها و مراکز نظامی و انتظامی
داخل کشور ،بهجای پرسنل وظیفه به کار گرفته شوند و حداکثر پرسنل وظیفه در خطوط مقدم
ً
باشند .این تصور ذهنی اولیه که احضار نیروهای احتیاط صرفا برای جبهه و خطوط مقدم
میباشد ،الزم است تعدیل گردد .اولویت اول بهکارگیری نیروی انسانی در خطوط مقدم ،از
نیروی وظیفه خواهد بود و در اولویت بعدی از نیروی احتیاط و در عقب خطوط مقدم و مراکز
نظامی و انتظامی داخل کشور ،این اولویت برعکس خواهد بود.
در زمان صلح ،طرحهای مربوطه به احضار نیروهای احتیاط و سازماندهی آنان با توجه به
آخرین وضعیت هر فرد از نظر سن،سالمتی،دانش غیر نظامی ،مهارت در محیط غیر نظامی و ...و
تطبیق آن با درجات و مشاغل و مقررات نیروهای مسلح بهطور کامل تهیه و تمرین میگردند .در
این طرحها الزم است ترتیبی داده شود که احضار احتیاط ،تمام افراد را که در نیروهای مختلف
نیروهای مسلح خدمت کردهاند ،دربر بگیرد ،زیرا در صورت اختالف رویه و برخورد با نیروهای
ً
احتیاط و احضار آنها صرفا از یک نیرو یا دونیروی رزمی ،آن طرح را در عمل مواجه با شکست
مینماید و در داخل کشور باعث نارضایتی و مقاومت از طرف مردم خواهد شد.
همانطور که افراد مشمول به ترتیب ماه و سال تولد در سطح کشور ،یکباره به خدمت احضار
و اعزام میگردند ،در مورد احضار نیروهای احتیاط نیز الزم است چنین برخورد یکسان با توجه به
ماه و سال ورود و یا پایان خدمت انجام گیرد تا طرح احضار احتیاط در عمل موفق باشد.
ً
برای بهکارگیری نیروهای احتیاط در یگانهای رزمی معموال سه روش در دنیا وجود دارد:
الف -سیستم یگانی با تشکیل یگانهای احتیاط از وجود نیروهای احتیاط  +نیروهای وظیفه
ب -سیستم پرکننده با تکمیل نیروی انسانی یگانهای سازمانی از نیروهای احتیاط+
نیروهای وظیفه
ج -بهکارگیری هر دو روش ذکرشده
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نگارنده ،استفاده از نیروی احتیاط را در مواقع بحران برای نیروی زمینی و حتی نیروهای
مسلح درروش دوم ،نوع پرکننده یگانها پیشنهاد مینماید ،زیرا یگانهای احتیاط در خطوط
مقدم ،مانند سایر یگانهای سازمانی از توان الزم برخوردار نیستند و بسیار آسیبپذیر هستند
و همین ضعف باعث به وجود آمدن نقطه شکنندگی خطوط دفاعی خودی میگردد و یگانهای
سازمانی و قویتر را به خطر میاندازد .این تجربه بارها در طول جنگ تحمیلی مشاهده شد.
ً
دشمن معموال از ضعیفترین قسمت خطوط دفاعی خودی ضربه وارد میآورد و با این ترتیب
بقیه خط دفاعی را هم در آن منطقه به سقوط میکشاند.
با این ترتیب نیروهایی که از احتیاط به شکل یگانی استفاده مینمایند ،موجودیت سایر
یگانهای خود را هم با این یگانها به خطر میاندازند .ضربالمثلی هم در این رابطه مصداق
دارد که میگوید« :استحکام یک زنجیر به ضعیفترین حلقه آن بستگی دارد».
کتاب ،نبردهای صحنه عملیات غرب ،به قلم سرهنگ سید یعقوب حسینی ،انتشارات ایران سبز
با حمایت هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد صیادشیرازی» در ص 311میگوید:

نظر به اینکه در پایهگذاری ارتش ایران در زمان رژیم سلطنتی ،تشکیل واحدهای احتیاط
جنبه عملی به خود نگرفته بود ،بعد از پیروزی انقالب و درگیری با جنگ تحمیلی عراق علیه
ً
ایران ،طبعا طرحی برای تشکیل یگانهای جدید نظامی وجود نداشت .ضمن اینکه شرایط
نظامی متأثر از انقالب ،هرگونه اقدامات احتمالی را نیز ضعیفتر کرده بود .چنانکه در اقدامات
احضار سربازان خدمت منقضی سال  9926در آغاز جنگ تحمیلی ،نتیجه نظامی آن ،چندان
مطلوب نبود و این افراد آمادگی الزم روانی و همچنین آموزشهای نظامی کافی برای تشکیل
و تکمیل واحدهای نظامی و شرکت در رزم را نداشتند.
عالوه بر مسئله نیروی انسانی ،ازنظر وسایل و تجهیزات اضافی برای تجهیز و سازماندهی
نیروهای جدید ،هیچگونه پیشبینی کافی به عمل نیامده بود و وسایل و تجهیزات اضافی تهیه
و انبار نشده بود .بنابراین برفرض اینکه گردانها و تیپها و لشکرهای احتیاط بسیج میشدند،
ً
وسایل و تجهیزاتی نبود که در اختیار آنان قرار داده شود ،به این جهت عمال در طول زمان
جنگ (تا هنگام نگارش این مطالب در  )9966ارتش جمهوری اسالمی ایران نتوانست نیروی
جدید قابلمالحظهای تشکیل دهد .فقط یک لشکر اسمی  96پیاده گرگان ،لشکر اسمی 61
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پیاده و لشکر اسمی  26پیاده ذوالفقار در طول قریب  6سال جنگ تشکیل شد که پایه اصلی
آن لشکرها نیز یگانهای موجود قبلی بودند.
اما ادامه چندین ساله ،جنگ با بسیج نیروهای مردمی و سازماندهی یک نیروی رزمنده
فوق العاده قوی و نیرومند و باایمان به نام سپاه پاسداران و بسیج مردمی امکانپذیر شد که
شرح چگونگی پایهگذاری ،بسیج ،سازماندهی ،تجهیز ،آموزش و وارد عمل شدن آن بایستی
در یک کتاب مستقل جداگانهای به رشته تحریر درآید.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :6
راهحلها و پیشنهادها در کتابچه «نیروی انسانی احتیاط» در قالب پرسش و پاسخ به شرح
زیر ارائهشده است.
پرسشها و پاسخها درباره اجرای بهکارگیری نیروی احتیاط
پرسش :7چه لزومی برای بکارگیری نیروی انسانی احتیاط در زمان جنگ است؟

پاسخ :کشور بزرگ ایران با جمعیت زیاد نیروی انسانی نیروهای مسلح در شرایط عادی و
زمان صلح ،بیش از  266هزار نفر نیروی وظیفه در اختیار دارد و این تعداد برای فعالیتهای
جاری در هر زمان نیاز است.
ً
در شرایط جنگ ،مسلما تعداد نیروی انسانی موردنیاز بیشتر خواهد بود .در آن موقع
چگونه میتوان آمار سربازان را افزایش داد؟ آمار سربازان بر اساس موالید ذکور ماهیانه در
کشور میباشد و آن نیز محدود و غیرقابل افزایش در زمان موردنیاز است.
پس ما چاره ای نداریم که از نیروی وظیفه دوره های قبل ،که قانون ،آنان را احتیاط
نامیده ،با برنامهریزی مناسب ،پیشبینیها و تمرینهای الزم ،در شرایط جنگ و حالت
بحران استفاده کنیم.
ما اگر سامانه احتیاط را برای روزهای دفاع و مقابله با تجاوز دشمن در روزهای صلح
راهاندازی نکرده باشیم ،برای روزهای جنگ ،آیا دشمن ،فرصتی به ما برای راهاندازی و تأمین
نیروهای انسانی الزم تا پای کارزار خواهد داد؟ و یا خدایناکرده به سبب غفلتهای زمان صلح،
آن روز شاهد سقوط موجودیت و یکپارچگی کشور و پیروزی دشمن و خفت و خواری خود در
برابر تاریخ پرافتخار گذشته خود باشیم؟
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پرسش :2تجربه  5سال جنگ نشان داد که ما در مورد تأمین نیروی انسانی موردنیاز جبهههای جنگ
میتوانیم از نیروی بسیج که نیروهای داوطلب و ُپرانگیزه هستند بهره ببریم .در حالی که نیروی احتیاط
مشکالت خاص خود را هم دارد؟

پاسخ :سرعت جنگهای کنونی خیلی زیاد است .سرنوشت جنگ از همان روز آغاز ،روز «ر»
تا روز «ر »2+یعنی بعد از  16ساعت تا حد بسیار زیادی ،رقم میخورد .این دو روز اول جنگ
برای خودی و دشمن بسیار سرنوشتساز و تعیینکننده است .نیرویی موفق است که با دست
ُ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.
در چنین حالتی الزم است نیروی خودی در مقابل دشمن از همان روز «ر» بهموقع و با آمادگی
و سرعت الزم ،صفآرایی و نبرد موفق را آغاز کند .به دشمن فرصت تجاوز ندهد .سریع بتواند
تلفات خود را جایگزین و نیروهای تقویت را به میدان کارزار بکشاند .در هرکدام از این اقدامات
موفق نباشد ،شرایط به نفع دشمن با سرعت زیاد تغییر خواهد نمود .برای تمام این اقدامات ،آن
 16ساعت اول خیلی مهم است.
آیا میتوانیم جبهههای جنگ را در این  2روز از نیروهای داوطلب تا تأمین کامل نیاز به
نیروی انسانی ُپر کنیم؟ هرقدر هم خوشبینانه به موضوع توجه کنیم ،بازهم چنین نتیجهای
باور نمیشود .ما در مدت  6سال جنگ هم هیچوقت نتوانستیم نیروی بسیج را در لحظات
حساس وارد میدان جنگ کنیم .مگر آنکه این نیروها را در عقب و حالت انتظار موجود و در
دسترس داشتیم .وجود چنین نیروهایی هم ،حاصل چند ماه کار نفسگیر از مرحله فراخوانی،
جذب ،آموزش ،سازماندهی و اعزام نیرو تا میدان کارزار بود.
ً
پس با این ترتیب اصال نمیتوان آینده دفاعی کشور را به چنین نیروهایی که زمان َبر هستند
متکی نمود .نیروهای بسیج الزم هستند اما مسیر بهرهگیری از آنان ،مسیری با فرصت است و
در شرایط ادامه و طوالنی شدن جنگ ،به آنان نیاز مبرم است و باید بهره برد.
از طرفی باید توجه کنیم که معلوم نیست در شرایط جنگ آینده ،آیا چنان روحیه و چنان
تعداد برای جذب بسیج وجود دارد؟ آیا شرایط افکار عمومی  6سال جنگ با شرایط افکار
عمومی آینده یکسان است؟
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ما در همان جنگ  6ساله هم شاهد بودیم که جذب بسیج و تعداد آنان در سالهای جنگ
متفاوت بود و در سال هشتم جنگ به کمترین تعداد رسیده بود.
پرسش :6ما در زمان صلح کنونی شاهد هستیم که سازمان بسیج فعال است و به مناسبتهای مختلف،
جمعیت زیادی از نیروهای بسیج با رژه و با شکلها و فعالیتهای دیگر نمایش داده میشوند .آیا در زمان
جنگ نمیتوان روی این جمعیت حساب نمود و درگیر نیروی احتیاط که نیروی موظف و یا اجباری
هستند نشویم؟

پاسخ :ما در روز جنگ ،نیروی الزم را باید در اختیار داشته باشیم و در مورد تقویت و یا
جایگزین یگان و نفرات رزم اطمینان خاطر داشته باشیم .آیا با این جمعیتها که به مناسبتها،
شکل میگیرند ،میتوان اطمینان خاطر برای آن زمان داشت؟
این جمعیتها که با یک برنامه و اقدامات چندماهه سازمان بسیج سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،به مدت یک تا  9روز فعالیت اجتماعی خاصی را ارائه میدهند ،آیا میتوانند در شرایط
جنگ ،این اقدامات چندماهه را به چند ساعت و کمتر از یک روز تقلیل دهند؟ آیا همین تعداد
بهجای  9تا  9روز ،میتوانند از همان زمان احضار تا مدت نامعلوم ،از شغل ،خانواده و
وابستگی های خود جدا و به میدان کارزار و برای آن کار و آنجا که میخواهیم بروند و بمانند؟
ما در جنگ  6ساله همچنین تجربهای نداشتیم و شرایط بکارگیری برای سازمان استفادهکننده
بسیار محدود بود ،تا چه رسد به آینده نامعلوم و ُپر ابهام.
پرسش :0سرباز وظیفه ،دوره ضرورت را با شرایط ابتدای جوانی و در فاصله بین پایان تحصیل تا آغاز
اشتغال طی مینماید .این شرایط برای خانوادهها و تمام مردم نیز قابلفهم و انطباق است .اما فردی که
در دوره احتیاط است ،دیگر شاغل شده و قریب بهاتفاق هم متأهل شدهاند و اکثر آنان نیز صاحب فرزند.
وقتی این اشخاص احضار میشوند دو راه دارند ،یا از قانون اطاعت نموده و خود را معرفی نمایند و یا
قانون را نادیده بگیرند و خود را معرفی نکنند.
در حالت اجرای قانون ،گرفتار محدودیتها ،محرومیتها و تنبیهات قانونی پیشبینیشده نمیگردند،
اما از طرفی از کار و خانواده خود باید جدا گردند و هرکدام نیز پیامدهای سوء خود را خواهد داشت.
در حالت عدم اجرای قانون و عدم معرفی نیز ،عکس حالت اول را خواهند داشت .درصورتیکه شرایط
حکومت ،افکار عمومی ،نوع برخورد با متخلفان به گونهای باشد که امکان حالت دوم را افزایش دهد،
آن موقع باید بگوییم که طرح احتیاط نیز ناموفق خواهد بود.
سؤال این است که چه باید کرد که حالت دوم یا حالت تخلف و عدم اجرای کمتر به صفر نزدیک باشد؟
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پاسخ :شاید یکی از علت هایی که در صدسال گذشته یعنی از روز تصویب قانون اولیه
نظاموظیفه ،قانون احتیاط فعال نگشته ،به علت نوع رفتار نیروهای مسلح با این قانون بوده
است .نیروهای مسلح تاکنون نتوانستهاند یک شیوه قابلقبول و آسان ارائه دهند که بتوان آن
را از روی کاغذ ،بر نیروی انسانی و سازمان موردنظر پیاده نمود .ما باید آسیبشناسی کنیم،
تمام طرحها ،سازماندهیها ،پیشبینیها و سوابق را اگر مطالعه کنیم ،میبینیم روی کاغذ
ً
خوب نوشتهشدهاند ،اما با واقعیتها فاصلهدارند ،و اصال شیوهها و راهکارها باید تغییر کنند.
نمونهای از مصادیق این شیوهها و طرحها که موردانتقاد هستند بیان میگردد:
اشکال -7در طرحها نوشتهشده که نیروی احتیاط هرسال و یا هر دو سال یکبار احضار و
به مدت  9روز تا یک هفته و بعضی طرحها تا یک ماه برای تجدید آموزش و سازماندهی.
شرح اشکال :7فردی که شاغل آزاد است و یا در یک موسسه خصوصی است ،اگر از شغل
خود جدا شود چه تضمینی دارد که کارش را از دست ندهد؟ البد جواب داده میشود که قانون
موظف می کند که کارفرما وی را اخراج نکند .آیا چنین قوانینی مسئله را حل میکند؟ آیا
کارفرما راه فرار از این قانون را ندارد؟ آیا نمیتواند به علت صوری دیگر عذر آن فرد را بخواهد؟
برای سازمانهای دولتی آن قانون جواب میدهد ،اما در جای دیگر خیر.
بنابراین چنین طرحی را از ابتدا باید شکستخورده تصور نمود ،زیرا فرد احتیاط مورد
بحث ،فرمان احضار را برای از دست ندادن شغل خود اجرا نمیکند .درصورتیکه این افراد،
جمعیت بیش از  26درصد را دربر بگیرند ،در نتیجه امکان اجرای تنبیهات قانونی را نیز برای
پرهیز از نارضایتی عمومی از بین میبرد.
نگارنده برای رفع این اشکال ،پیشنهاد خود را در صفحات بعدی ارائه خواهد داد.

اشکال -2در روی کاغذ ،نیروهای مسلح ،یگانهای احتیاط را تعریف نمودهاند و این یگانهای
را نیز با نیروی احتیاط تعریف و پر نمودهاند.
شرح اشکال :2ما می بینیم که در نیروهای مسلح سالح و تجهیزات آن یگان احتیاط
تعریفشده را پیشبینی کاغذی نموده اما موجود ندارد.
وقتی در زمان صلح نداشته باشد ،در زمان جنگ چگونه می تواند خیلی فوری چنین
یگانی را تأسیس و تجهیز کامل نماید؟ برفرض که تجهیز نمودند و حتی نفرات احتیاط آن را
هم پر نمودند ،آیا چنین یگانی که از نیروی باتجربه و ستاد کارآمد و ترکیب نیروی انسانی
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مناسب برخوردار نیست ،توان رزمی مورد انتظار را دارد؟ آیا دشمن آن قدر زبون و حقیر است
ً
که از پس چنین گردانهایی برنیاید؟ آیا دشمن قوی اصال فرصت رزم نمایی به چنین
یگان های ضعیف خودی و لنگهبهلنگه می دهد؟ در صورت ایجاد چنین حالتی ،طرح
یگان های احتیاط نیز به شکست میانجامد.
اشکال -6نیروهای مسلح ،در طرحها ،نیروی احتیاط را برای میدان رزم تصور نمودهاند.
شرح اشکال  :6در شرایطی که نیروهای مسلح ،جمعیتی بیش از نیم میلیون نفر وظیفه را برای
فعالیتهای جاری خود در اختیار گرفته ،چرا این نیم میلیون نفر را به میدان رزم نفرستیم و از
نیروی احتیاط برای جایگزین مرحلهای این نیم میلیون نفر استفاده نکنیم؟ در آن صورت کار هم
بهتر انجام خواهد شد .شرایط سنی این دو گروه هم تفاوت دارد و سرباز دوره ضرورت برای میدان
رزم مناسبتر است.
اشکال -0برای فعال شدن سامانه احتیاط نیاز است ،این نیروها سالی یکبار احضار و
میانگین به مدت  9تا  1روز سازماندهی و تجدید آموزش گردند.
شرح اشکال  :0چه لزومی دارد این افراد حضور فیزیکی پیدا کنند؟ مگر چه میخواهید بکنید؟
برای سازماندهی و اخذ آخرین اطالعات و مشخصات فرد و نیز تجدید آموزش باید راهکار
دیگری انتخاب نمود که نیاز به تحمیل چنین مشکالتی برای فرد و سازمان نباشد .نگارنده در
پاسخ به پرسشهای بعدی شیوه آن را ارائه میدهد.
باید توجه داشت که سازمان برای ا حضار و در اختیار گرفتن این تعداد به مدت  9روز از
جهت مکان ،ظرفیت ،بودجه و  ...مشکالت زیادی خواهد داشت .بعضی از این مشکالت
آنچنان بازدارنده میگردند که طرح را بهطورکلی معلق نگه میدارند.
اشکال -8مشمولین در هرماه برابر تعاریف مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح ،به مجموعه
نیروهای مسلح تقسیم می گردند .نیروی احتیاط این سربازان منقضی خدمت در احضار به
کجا می روند؟ آیا نیروی متقاضی احضار می کند؟ بقیه چه؟ نیرویی که متقاضی نیست چه
باید بکند؟
شرح اشکال -8در سوابق اگر مطالعه شود ،خواهید دید که فقط نیروی زمینی ارتش
متقاضی بوده و اصرار بر احضار و سازماندهی احتیاط دارد ،بقیه نیروها چون چنین نیازی
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احساس نمیکنند ،از این حرفها فارغ بوده و خود را دور نگهداشتهاند .از طرفی نیروی زمینی
ً
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
مشکالت شود و بقیه نباشند؟ افکار عمومی چنین اختالف برخورد را توجیه نمیکند .پس باید
مانند مشمولین متولد ماه و سال مشترک که رفتار یکنواخت میشود ،با ترخیص یافتههای
سال مشترک هم رفتار یکنواخت شود .چگونگی آن در صفحات بعد ارائه میگردد.
اشکال -3سربازان بعد از پایان خدمت ،در سالیان بعد ،اکثر آنان تغییر وضیعت میدهند.
ً
مثال مجرد بوده ،متأهل شده ،سالم بوده ،معاف از رزم شده ،سالم بوده ،معاف از خدمت شده،
تحصیالت دبیرستان داشته ،به تحصیالت دانشگاهی ارتقاءیافته ،در جایگاه شغلی کشوری
هم طراز با درجات سرگردی و باالتر لشکری قرارگرفته ،شرایط معاف از خدمت احتیاط حاصل
نموده ،و غیره
شرح اشکال  -3باید نیروهای مسلح در طرحها و نرمافزارهای خود برای این تغییرات تعاریف
الزم را نموده و اعمال نمایند .چگونگی در صفحات بعد پرسش و پاسخهای بعد ارائه میگردد.
راهحلها و نکاتی که در طرحهای احتیاط باید مورد توجه قرار گیرد:
پرسش :8برای احضار دورههای احتیاط موردنظر چه باید کرد؟ این جمعیت کجا بروند؟ ظرفیت مراکز
پذیرش آیا کافی است؟ هزینههای مربوطه؟

پاسخ :نگارنده پیشنهاد مینماید ،برای هرکدام از مراحل احضار ،نرمافزاری کامل و
حسابشده تعریف گردد .نفرات احتیاط مورد بحث در هر نوبت ،فرمهای تعیینشده را تکمیل
و ارائه دهند.
پرسش :3برای دریافت ،تکمیل و تحویل فرمهای احضار احتیاط نفرات کجا باید بروند؟ آیا زمان آن ،روز
خاصی تعیین میگردد؟

پاسخ :الزم است نیروی انتظامی مانند پلیس  96+که گواهینامه ،اطالعات مشموالن اعزام
به خدمت و غیره صادر می کنند ،دفاتری نیز به همین منظور تعریف نموده و یا به همین دفاتر
سپارد ،تا افراد هدف ،در محدوده مدت معین ،به آنجا مراجعه؛ راهنمایی و اطالعات الزم را
تکمیل و ارائه دهند.
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پرسش :1اقدامات و مدیریت ستادی و باالدستی نیروهای احتیاط بر عهده کدام بخش از نیروهای
مسلح است؟

پاسخ :ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت مربوطه ،همان معاونتی که مدیریت ستادی
مشمولین کشور و نیروهای مسلح را بر عهده دارد.
پرسش :5اقدامات اجرایی نیروهای احتیاط برای احضار ،اعزام ،تقسیمبر عهده کدام بخش از نیروهای
مسلح است؟

پاسخ :مانند اقدامات مشموالن ،اقدامات مربوط به نیروهای احتیاط هم نیز باید به ناجا
محول گردد؟
پرسش :9با دریافت آخرین اطالعات افراد ،اقدام بعدی برای بهرهبرداری از اطالعات جمعآوریشده چه
خواهد بود؟

پاسخ :از طرف ناجا ،نتیجه اطالعات جمعآوریشده با توجه به نرمافزار تعریفشده به ستاد
کل نیروهای مسلح ارائه میگردد .ستاد کل نیز بر اساس اطالعات جمعآوریشده ،پردازش،
طرحریزی و برآوردها و دستورات الزم را تهیه و به مجموعه نیروهای مسلح ابالغ میکند.
پرسش :71دریافت آخرین اطالعات افراد از طریق دفاتر تعریفشده ،به شکل اشارهشده تأمین میشود،
اما در طول دوره احتیاط ،الزم است افراد آموزشهای موردنیاز را هم ببینند ،تکلیف تجدید آموزش چه
خواهد شد؟

پاسخ :اگر به سوابق گذشته مراجعه شود ،خواهیم دید که برنامههای آموزشی برای روزهای
ً
حضور افراد احتیاط تقریبا ،تکرار بخشهایی از همان آموزش رزم مقدماتی در دوره آموزش
اولیه دوره ضرورت است.
ً
این آموزش ها نیاز به تکرار و صرف وقت و هزینه اینچنین نیست .برای فرد احتیاط واقعا
طاقت فرسا است که چند روز از کار و زندگی خود منفک شود و بیاید در پادگان ها ،این
مطالب را بشنود.
اما ممکن است برای موضوع خاصی تصمیم گرفته شود که تمام نفرات احتیاط هدف ،آن
ً
را یاد بگیرند .مثال درصورتی که سالح انفرادی افراد نیروهای مسلح تغییریافته باشد .هرچند به
نظر نگارنده ،حتی برای این کار هم در زمان صلح و مواقع عادی نیاز نیست .این نوع آموزشها
را در زمان جنگ و حالتهای فوقالعاده ،در همان زمان احضار و اختصاص به هر یگان میتوان
در مدت چند ساعت تعلیم نمود.
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برای حالتهای الزام آموزشی برای موضوعی خاص ،برای آنکه نفرات احتیاط بدون ایجاد
مشکل در شرایط شغلی و خانوادگی بتوانند این منظور نیروهای مسلح را تأمین کنند ،نگارنده
پیشنهاد مینماید ،مانند مؤسسات آموزشی تکدرسی و یا موضوع خاص که در کشور وجود
دارد ،برای این موضوع نیز در تمام شهر ها ،موسسه یا دفاتر آموزشی با تأیید نیروهای مسلح
تشکیل گردند و این افراد به آن دفاتر مراجعه و با نوبتگیری و زمانی که فرصت دارند ،در ساعات
تعیینشده بروند و دوره را طی نمایند و با اخذ گواهینامه و ارائه به دفاتر ثبت احتیاط ،فرم
مربوط به آموزش خواستهشده را تکمیل و به بانک اطالعاتی نیروهای احتیاط بسپارند .این
مؤسسات آموزشی را میتوان در جوار پادگانهای نیروهای مسلح دایر نمود.
پرسش :77با این ترتیب که توضیح داده شد ،تکلیف سایر نیروهای مسلح در زمان صلح برای احضار
نیروهای احتیاط چیست؟

پاسخ :در این مرحله آنان کاری ندارند بلکه دو محل برای این موضوع در زمان صلح فعال
هستند .محل باالدستی شامل :ستاد کل نیروهای مسلح و محل اجرا برای بهروز نگهداری
بانک اطالعاتی نیروهای احتیاط ،شامل :ناجا.
ً
دقیقا شبیه همان کاری که در مرحله اعزام به خدمت و طرح تقسیم مشموالن انجام میگیرد.
پرسش :72در آن فرمها که به هر فرد احتیاط در مرحله اطالعرسانی خواستهشده ارائه میدهید شامل
چه نکات مهمی است؟

پاسخ :شامل آخرین نشانی ،در صورت احضار و حضور در یگان ،خود را به کدام پادگان مایل
است معرفی نماید؟ این پادگانها الزم نیست از همان نیرویی باشد که دوره ضرورت را گذرانده،
بلکه پادگان سایر نیروهای را هم میتواند انتخاب کند.
پادگانهایی که میتوانند خود را معرفی نمایند ،در فهرستی در دفاتر خدماتی نیروهای
احتیاط موجود آگهی میگردد.
در این فرمها آخرین وضیعت فرد از جهت تحصیالت معلوم میشود .آخرین وضیعت فرد
از جهت تخصص و یا رتبه و جایگاه شغلی ،وضیعت فرد از جهت سالمتی ،وضیعت فرد از جهت
تأهل و فرزند و عائله تحت تکفل ،مهارت و یا تخصص عملی فعلی که در آن مشغول به کار است،
آخرین یگان خدمتی ،ضمن اینکه اطالعات آموزش و تخصص و شغل و دوره نظامی فرد در
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دوره ضرورت باید در سوابق کارت پایان خدمت وی درجشده باشد .و دیگر نکات الزم که در
صورت کارشناسی گروهی و تنظیم فرمها موردتوجه قرار خواهند گرفت.
پرسش :76فرض کنید در ادامه اقدامات زمان صلح به شرح اشارهشده ،در آغاز و یا روزهای قبل از آغاز
ً
جنگ فرضی ،نفرات احتیاط در دورههای معین احضار و آنان نیز برابر فرمهایی که خود قبال تکمیل
ً
نمودهاند به مراکز نظامی که شخصا تعیین نموده معرفی مینمایند .در این مرحله کار آن مرکز نظامی چه
خواهد بود؟

پاسخ :در این مرحله ،آن مرکز نظامی آمار و اطالعات افراد حاضر را به ردهباالی خود
بهصورت رایانهای اعالم مینماید .اطالعات این مراکز در هرچند ساعت یکبار در مرکز بانک
اطالعاتی ناجا جمعآوری و ازآنجا به ستاد کل منتقل میشود .در همان ساعات ،ستاد کل
تکلیف این تعداد را بهصورت عددی مشخص و اعالم مینماید .که هر مرکز نظامی افراد حاضر
را به کجا بفرستد و گیرنده افراد نیز کجا باشد .تمام این فعل و انفعاالت از طریق رایانهها و
آخرین فناوری ،خیلی سریع به باالترین رده به گردش و تصمیمگیریها درمیآیند.
همزمان با این دستورات ،این افراد احتیاط اگر به خارج از مناطق عملیاتی اعزام شوند ،به
همین تعداد از سربازان در حال خدمت را باید به نیروی زمینی درگیر عملیات اعزام دارند .با
این ترتیب درصد زیادی از جمعیت  266هزارنفری سربازان در حال خدمت به نیروی زمینی
درگیر عملیات اعزام و آن را تکمیل مینمایند و جایگزین آنان ،افراد احتیاط.
در زمان جنگ ،فقط سربازان شرایطدار قانونی در خارج از مناطق عملیاتی باقی خواهند
ماند و بقیه در مناطق عملیاتی باید خدمت نمایند .این قاعده در تمام مدتزمان جنگ ،شامل
مشموالن بعدی که بعد از زمان آموزش اولیه تقسیم میگردند ،نیز برقرار خواهد بود.
پرسش :70در این روش اینطور معلوم میشود که محل خدمت فرد در دوره احتیاط ممکن است با محل
خدمتی دوره ضرورت تفاوت داشته باشد ،آیا همینطور است؟

پاسخ :بلی ،فرد احتیاط میرود جایی که از طریق ستاد کل و ناجا به وی ابالغ میگردد .در
این زمان کافی است که آن نیروی جذب کننده احتیاط و یا ضرورت ،آنان را به لباس نیروی
خود ملبس کند و برای این کار پیشبینیهای الزم را کرده باشد.

 / 62درسهای هشت سال جنگ تحمیلی
پرسش :78با این ترتیب ،برای فرد احتیاط ،احتمال ضعیف وجود دارد که به یگان دوره ضرورت برگردد؟

ً
پاسخ :بلی ،اصال نمیتوان فرد احتیاط را در همان یگان قبلی بکار گرفت .باید تمام طرحهایی

که بر این اساس افراد احتیاط را در یگان خدمتی و یا یگان خاصی پیشبینی و چیدمان نموده،
کنار گذاشت و فراموش کرد.چون چنین فردی با شرایط جسمی و روحی و غیره فعلی،قادر به
خدمت در یگان دوره ضرورت نمی باشد.
پرسش :73در این روش اولویت بکارگیری نیروی انسانی برای کدام یگانها است؟

پاسخ :در این روش اولویت بکارگیری نیروی انسانی برای یگانهای خط مقدم درگیری
است .یگانهای رزمی خط مقدم زمینی در شرایط جنگ ،کارشان بسیار حساس و خطرناک
است .تمام تجربیات جنگ تحمیلی و همینطور تمام جنگهای دیگر نشان داده که اگر خط
مقدم دفاعی شکسته شود ،دیگر هیچ کار دفاعی از سایر مجموعههای یگانهای غیر رزمی
ً
نیروهای مسلح برنمیآید .یعنی تمام تقریبا ده برابر نیروهای خط مقدم که درگیر سایر امور
هستند ،محکوم به شکست هستند .با این ترتیب ،همیشه یگانهای خط مقدم باید ُپر نگه
داشته شوند .بهمحض نیاز ،کسری نیروی انسانی آنها را صد در صد و خیلی سریع و در مدت
زمان الزم تأمین نمود.
پرسش :71با این روش یگانهای احتیاط چه تعریفی دارند؟

پاسخ :در این روش چیزی به نام یگان احتیاط نباید داشته باشیم .بلکه باید تمام
یگان های ما باید سازمانی و اصلی و یکسان باشند .منتها تعدادی از آنها در زمان صلح نیروی
انسانی وظیفه یا احتیاط آنان کمتر از صد در صد خواهد بود و در زمان جنگ ُپر میگردند.
برای حفظ صد در صد در تمام روزهای جنگ و در نظر گرفتن آمار مرخصی ،تلفات رزمی و
اداری روزانه ،برابر محاسبات انجام شده ،تعداد سازمانی یگانهای رزمی باید به  916درصد
برسد .در شرح مسئله  9در این باره توضیح داده شده است.
پرسش  :75تأمین نیروی انسانی پایور و پایداری آن در یگانهای عملیاتی نیروی زمینی در زمان جنگ
چگونه خواهد بود؟

پاسخ :باید تمام نیروی انسانی پایور تا مقطع دوره سرپرستی درجهداران و دوره عالی افسران
دارای دو رسته پیاده  +یک رسته دیگر باشند .هرکدام در زمان جنگ و صلح باید برابر طرح دو
رستهای که نگارنده در سال های قبل تهیه نموده و یا مشابه آن ،در هر دو رسته پیاده  +یک
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رسته دیگر خدمت نمایند .بعد از مقاطع ذکرشده با یکی از دو رسته که انتخاب میشود ادامه
خدمت دهند.
وقتی نیروهای پایور آجا دارای چنین قابلیتی باشند ،میتوان در زمان جنگ ،حتی اگر
طوالنی باشد ،نفرات پایور یگانهای رزمی ،حتی از نیروهای دیگر ارتش را بهموقع تعویض و یا
جایگزین نمود .از طرفی میتوان نفرات پایور بازنشسته داوطلب را در مشاغل غیر رزمی بکار
گرفت و جایگزین نفرات شاغل نمود ،و نفرات شاغل را برای تکمیل کسورات و نیاز یگانهای
رزمی مأمور و یا منتقل نمود.
پرسش :79تعداد یگانهای رزمی مورد نیاز چقدر خواهد بود؟

پاسخ :پاسخ این سؤال با استفاده از کتاب «دفاع زمینی در ایران  »9166چاپ سال ،9966
صص  166تا  111به قلم نگارنده به شرح زیر ارائه میگردد.
ً
توضیح :چون مطالب این پاسخ ،دقیقا در فصل سوم در مسئله 99قسمت آخر شرح و نکات مسئله
ً
در موضوع ساختار تکرار شده است ،درج آن در اینجا حذف گردید .لطفا به آن قسمت مراجعه شود.
پرسش :21تضمینهای الزم برای اجرای طرح توسط افراد احتیاط چیست؟

پاسخ :کسانی که در چند مرحله تعیینشده ،فرمهای اطالعاتی احتیاط را تکمیل
مینمایند ،به طور مکانیزه تأیید گذراندن بخشی از دوره احتیاط و یا احتیاط فعال تا تاریخ ...
را دریافت میدارند و این گواهینامه ،آنان را قادر به استفاده از امتیازات قانونی و محروم نشدن
از امتیازات پیشبینیشده در قانون مینماید .مانند امکان مسافرت به خارج از کشور و غیره.
ً
ضمنا در قالب یک برنامه همگانی ،کلیه افراد کشور را باید باور داد که در شرایط دفع تجاوز
دشمن نیاز است ،نیروهای احتیاط برابر دستورات ،حضور یابند و فعال گردند .بخشی از این باور
دادن ،الزم است در دوره ضرورت تفهیم ،آموزش و فرهنگسازی گردد.
پرسش :27اگر فرد احتیاط نتواند و یا نخواهد بهموقع فرمها را تکمیل و ارسال نماید و یا موقع احضار
خود را معرفی ننماید ،چه خواهد شد؟

پاسخ :قانون باید تمام اینها را تعیین کند و درمجموع در نرمافزار احتیاط ،تمام این بایدها
ً
و نبایدها در خروجی اطالعات هر فرد معلوم گردد .ضمنا قانونگذار باید راهی برای جبران
مراحل عقب افتاده با جریمه و یا شکل دیگر باقی بگذارد .آنچنان هم سخت نکنند که سبب
دفع دائمی افراد غایب شود.
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پرسش : 22افرادی که به علت کفالت ،معافیت ،کسر خدمت و  ...دوره ضرورت را نگذراندهاند ،آیا در
مرحله احتیاط قرار میگیرند؟

پاسخ :قانون و یا آییننامهها ،باید تمام اینها را مشخص کنند .تمام این افراد باید در مرحله
احتیاط قرار گیرند ،مگر درصورتی که برابر همان قانون احتیاط ،معافیت و یا کفالت آنان باقی
باشد و این حالت ممکن است دائم و یا موقت باشد.
پرسش  :26وابستگی سازمانی افراد وظیفه در دوره احتیاط چگونه است؟

پاسخ :همانطور که در پاسخ پرسشهای قبلی اشاره شد ،افراد وظیفه در دوره احتیاط
مانند قبل از ورود به خدمت دوره ضرورت ،تعریف عمومی یا ملی دارند و به سازمان خاصی
وابستگی ندارند .اما در زمان احضار و بهکارگیری ،به یکی از مجموعههای نیروهای مسلح
اختصاص داده میشوند و تعریف سازمانی پیدا میکنند.
پرسش  :20قوانین جاری ،دوره ضرورت را دو سال ،دوره احتیاط را  5سال و ذخیره اول را  71سال و
ذخیره دوم را  71سال تصویب نموده است .آیا دو دوره ذخیره لزومی دارد؟ و قابلدسترسی است؟

پاسخ :اجرای موفق قانون جاری به دالیل زیاد قابلتصور نمیباشد .پیشنهاد نگارنده این است
که قانونگذار فقط دوره  6سال احتیاط را باقی نگه دارد و دورههای ذخیره اول و دوم را حذف
کند .پایان نقل قول از کتابچه «نیروی انسانی احتیاط» به قلم نگارنده.

"بهای تمدن همیشه ُهشیار بودن است .هر ملتی باید صلح را دوست بدارد ،اما
باروتش را هم خشک نگهدارد".
ویل دورانت ،تاریخ تمدن ج.ا .مشرق زمین ،گاهواره تمدن ،نشر انتشارات و آموزش انقالب اسالمی،
 9962و .9966
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مسئله :2دفاع غیرنظامی
منبع :کتاب دفاع زمینی در ایران 3011ص:031

در شرایط بحران در کشور ،نیاز است تمام افراد ملت برای دفع بحران و کم نمودن اثرات
مرگبار نابودکننده آن تالش نمایند .هرچند که این کار تا حدودی بهطور طبیعی انجام
ً
میگیرد ،اما درصورتیکه برای آن قبال پیشبینی و سازماندهی و تمرینهای مناسب
انجامنشده باشد ،مشکالت ناشی از بحران را چند برابر کرده و امکانات و نیروهای بالقوه و
بالفعل یا مورداستفاده واقع نخواهند شد و یا بهرهدهی آنها بسیار ناچیز و در حد انتظار
نخواهد بود.
مواقع بحران که یکی از آنها شرایط جنگ و یا اشغال نظامی است و مواقع دیگری نظیر:
زلزله ،آتشسوزیهای عظیم و غیرقابلمهار ،سیل ،سرما و گرمای شدید ،قحطی و خشکسالی
و غیره نیز وجود دارند که آنها را نیز باید در فهرست عناوین بحران نام برد.
بسیاری از کشورها ،افراد کشور خود را در قالب دفاع غیرنظامی سازماندهی نموده و برای
هرکدام از این حالتها نیز طرحهایی را پیشبینی و تمرین مینمایند .در مواقع بحران این
سازمان را فعال نموده و به مقابله با بحران میپردازند.
هرچند که در عمل ،در مقایسه با طرحها و تمرینها در موقع قبل از بحران ممکن است
ً
اختالف زیادی دیده شود ،اما درهرصورت ،از اینکه چنین سازمان و تمرین و پیشبینی اصال
وجود نداشته باشد ،بهتر خواهد بود( .در سیل عظیم فروردین  16در استان گرگان ،لرستان و
ً
خوزستان و حوادث زلزله سالهای قبل در سایر مناطق کشور ،جای خالی چنین سازمانی کامال
ً
مشخص شد .مسلما اگر چنین سازمان معتمد ،با قابلیت و مهارت و توان الزم داشتیم ،مدیریت
بهتری را میتوانستیم در موقع بحران و روزهای بعد از آن ،اعمال و نیز از کمکهای مردمی و توان
بالقوه کشور ،بیشتر و بهتر استفاده کنیم ،متاسفانه در این مواقع ،آسیبهای ناشی از عدم وجود
این سازمان ،به منابع ملی و به کشور ما تجمیل میگردد و نتایج جبران ناپذیری وارد ساخته است.
در آینده نیز چنین خواهد شد در صورتی که چنین سازمانی را راه اندازی نکنیم .یادمان باشد،
وجود و فعالیتهای این سازمان به معنای نادیده گرفتن و موازی شدن با سایر دستگاههای
موجود نخواهد بود ،بلکه با تعاریف حساب شده ،سبب هم افزائی خواهند شد)
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الزم است در کشور ،دفاع غیرنظامی به شکلی منطقی و علمی سازماندهی شده و
اقدامات الزم در ارتباط با مأموریت و وظایف این تشکیالت انجام گیرد.
وجود نیروهای بسیج و داوطلب به شکلی که در حال حاضر میباشد ،نباید بهعنوان
تشکیالت دفاع غیرنظامی محسوب و یا آن را برای خواسته مورد انتظار از دفاع غیرنظامی
کافی دانست ،بلک ه در صورت فعال شدن چنین تشکیالتی ،نیروهای بسیج و داوطلب فعلی
ً
نیز در شمار نیروی انسانی آن تشکیالت قرار خواهند گرفت .مسلما نهتنها در آن تشکیالت،
بلکه در هر تشکیالت دیگر هم همیشه نیروهایی که بیش از دیگران تعهد و انگیزه و
عالقهمندی دارند و داوطلب مسئولیت و خطرپذیری و کمک به دیگران هستند ،نقشی بسیار
ک ارساز دارند و اثر وجودی آنها در کارایی و موفقیت تشکیالت ،بسیار تعیین کننده است،
لذا وجود نیروهای بسیج و داوطلب ،موفقیت این تشکیالت را تضمین خواهد نمود .ضمن
آنکه تمام مردم کشور هم باید باور پیدا کنند ک ه در مواقع بحران ،همه در رفع یا کاهش
بحران ،وظیفه دارند سهم خود را ادا کنند و این وظیفه را فقط از نیروهای بسیج و داوطلب
نبای د انتظار داشته باشند .در صورت وجود چنین نگرشی از نیروی الیزال یک ملت بهتر و
بی شتر استفاده خواهد شد ،تا بخشی از ملت.
دفاع غیرنظامی ،تدبیر حضرت امام (ره) را مبنی بر تشکیل ارتش بیستمیلیونی نیز
میپوشاند و در راستای آن میباشد.
دفاع غیرنظامی درصورتیکه جدی گرفته شود ،کار دشمن را در مواقع تجاوز و اشغال
نظامی بسیار سخت کرده و باعث بازدارندگی و باالخره شکست و تلفات زیاد وی میگردد .در
مقابل ،کار نیروهای خودی را در دفع تجاوز دشمن سهلتر مینماید .این کاری است که برای
دفاع کشور ،باید از هماکنون طراحی و سازماندهی و به اجرا درآید.
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مسئله  :5جایگزینی
تعاریف :منبع :کتاب آموزشی رکن ،3چاپ دافوس ،سال 3131
سیستم جایگزینی؛ برای تهیه ،پذیرائی ،طبقهبندی ،آموزش ،تقسیم و انتصاب افراد
جایگزینی بهمنظور کسب اطمینان از ورود بهموقع افراد و یگانهای جایگزینی واجد شرایط،
مناسب با احتیاجات طرحشده است.
ممکن است استعداد یک یگان در رزم بهسرعت کاهش یابد و همچنین تلفاتی موجب
عدمکفایت رزمی یگان گردد .بنابراین بایستی از طریق جایگزینی انفرادی و یا یگانی بهمنظور
حفظ کفایت رزمی یگان ،بهسرعت جبران گردد ،لذا سیستم جایگزینی بایستی اطمینان دهد
که افراد و یگانهای جایگزینی به ترتیبی آموزشدیده و مجهز بشوند که انتصاب آنان برابر
احتیاجات مقدور باشد.
انواع جایگزینی :جایگزینی به دو صورت انجام میگیرد:
الف ـ جایگزینی انفرادی:

سیستم جایگزینی انفرادی مبتنی بر تهیه یا پر نمودن محل کسور انفرادی بر طبق شماره
تخصصی نظامی ،یا یک جانشین یا نفر جایگزین واجد شرایط میباشد.
ب ـ جایگزینی یگانی:
در حالی که احتیاج به جایگزینی انفرادی مداومت دارد ،جنگ هستهای استفاده از روش
جایگزینی یگانی را نیز ایجاب میکند .3این احتمال وجود دارد که یگانهایی به اندازه
گروهان ،گردان یا گروه رزمی از کار افتاده و کفایت رزمی خود را از دست بدهند ،بهبود این
یگانها و برگرداندن کفایت آنان با جایگزینی انفرادی غیرممکن میباشد.
وقتی که لزوم اتخاذ تصمیم یک جایگزینی یگانی احساس شد درخواست آن به رده باالتر
ارسال میگردد.

-3در جنگ غیرهستهای نیز ممکن است به علت تلفات شدید در اثر بمباران هوایی یا آتش توپخانه دشمن و غیره نیاز به جایگزینی
یگانی پیدا شود.
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روش درخواست جایگزینی:

جایگزینی انفرادی:
( )7درخواست رسمی جایگزینی انفرادی برای پرسنل رزمی ،پشتیبانی رزمی و پشتیبانی
خدمات رزمی از طریق رکن یکم صورت میگیرد.
( )2افسر پرسنل در مقام طراح و تطبیقدهنده بر امور پرسنل جایگزینی انفرادی نظارت
نموده و آجودانی عامل اجرا میباشد.
( )6تشخیص ،درخواست و انتصاب پرسنل جایگزینی انفرادی از مسئولیتهای رئیس رکن
یکم میباشد.
سازمان عملیات جایگزینی:
سازمان سیستم افراد جایگزینی نیروی زمینی ،شامل یگانهای اجرائی جایگزینی است که
مشتمل بر گردانهای جایگزینی در فرماندهیهای پشتیبانی مناطق میباشد.
یک شعبه جایگزینی نیز در گروهان اداری لشکر پیشبینی شده است .افسر پرسنل یک
یگان ،طراح و تطبیقدهنده و ناظر عملیات جایگزینی به صورت انفرادی در تمام ردهها میباشد.
شعبه جایگزینی لشکر ،جزء سازمان گروهان اداری در فرماندهی پشتیبانی میباشد.
ً
ظرفیت پذیرائی و آموزش این شعبه معموال  166نفر بوده و دوره توقف افراد جایگزینی واگذار
شده به لشکر ،در این شعبه حداکثر  62ساعت است .در صورت لزوم این ظرفیت را با واگذاری
پرسنل و وسایل اضافی میتوان به  666نفر افزایش و همچنین مدت توقف افراد جایگزینی را تا
 21ساعت تقلیل داد .با توجه به این مورد ،شعبه جایگزینی لشکر میتواند به  1صورت زیر
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
شعبه جایگزینی لشکر بایستی دارای منطقه کافی برای آموزش بوده و از نظر روانی از
ایستگاه تخلیه مجروحین و نقطه جمعآوری درگذشتگان دور بوده و در صورت امکان از
ساختمانهای ثابت استفاده شود.
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برنامه شعبه جایگزینی لشکر به ترتیب زیر است:
( )9پذیرائی و دادن غذای گرم

( )2خوشامدگویی فرمانده

( )9راهنمائی و توجیه با منطقه لشکر

( )1بازرسی لباس و تجهیزات

( )2بازدید مدارک و وسایل

( )6تقسیم تجهیزات ویژه در صورت لزوم

شرح و نکات مسئله :8
همانطور که در تعاریف باال مالحظه شد ،جایگزینی دو نوع است :انفرادی و یگانی .در
شرح این مسئله ،جایگزینی انفرادی مورد بحث قرار میگیرد .جایگزینی یگانی در فصل سوم
شرح دادهشده است.
یگان جایگزینی :در تعاریف باال مشخص شد ،در ساختار نزاجا ،گردانهای جایگزینی در
پشتیبانی مناطق و شعبه جایگزینی در گروهان اداری لشکر پیشبینی و سازماندهی شده
است .اینکه در جنگ تحمیلی ،گردانهای جایگزینی در پشتیبانی مناطق آیا فعال بودند و یا
نبودند و یا الزم بودند و یا نبودند؟ در منابع کتابخانهای مطلبی یافت نشد .اگر چنین یگانی
هم اکنون نیز در سازمان پشتیبانی مناطق وجود دارد و در زمان جنگ نیز کاربردی نداشت،
شایسته است آن را از جداول سازمان پشتیبانی مناطق حذف نمایند .آنچه که نگارنده این
کتاب میداند و مدتی هم مدیریت پرسنلی نزاجا را بر عهده داشته است ،روش چنین بوده که
ً
در زمان جنگ ،نفرات پایور که معموال بهصورت انفرادی از مراکز فرهنگی در دورههای
ً
مقدماتی ،عالی و دافوس به یگانها تقسیم میشدند ،مستقیما خود را به رکن 9ستاد لشکر در
منطقه عملیاتی معرفی مینمودند و پس از مصاحبه و پیشنهاد رکن 9و کسب دستور از فرمانده
لشکر به یگان اختصاصیافته وارد و در شغل موردنظر انجاموظیفه مینمودند .این مراحل
اجرائی شاید تا  21ساعت طول میکشید .در این حالت ،این نوع افسران و درجهداران منتقله
ً
در یگان جایگزینی لشکر اقامت مییافتند .در مورد افراد وظیفه نیز روش چنین بوده که معموال
این افراد بهصورت دستهجمعی و بیش از ده نفر ،از مراکز آموزشی وظیفه ،پس از طی دوره رزم
مقدماتی در مورد سربازان عادی و پس از طی دوره تخصصی رستهای در مورد نیروهای وظیفه
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در مقاطع دیپلم باالتر ،از مراکز فرهنگی رستهای برابر طرح تقسیم نزاجا ،در تاریخ تعیین شده
وارد لشکر میشدند.
این افراد در یگان جایگزینی لشکر اقامت مییافتند ،تا در همان روز یا روزهای بعد برابر
مصوبه رکن 9لشکر ،به یگانهای سازمانی لشکر اختصاص و تحویل گردند .با این ترتیب یگان
جایگزینی در لشکر و تیپهای مستقل و مشابه ،اهمیت خاص خود را دارد .باید این یگان
بهداشت این افراد جدید را که در هرماه تکرار
ازهرجهت ،آمادگی پذیرش ،اسکان ،تغذیه و
ِ
می شود ،داشته باشد .نوع رفتار و مدیریت این یگان باید به گونهای باشد که احساس مثبت،
امیدواری ،دلگرمی در ذهن این نفرات مهمان یک تا چندروزه ایجاد و ماندگار نماید.
ً
این یگان اگر از سوء مدیریت و عدم امکانات الزم و کافی برخوردار باشد ،مسلما تأثیر روانی
منفی بر ذهن این افراد جدید و مهمان باقی گذارده و متأسفانه شاید اثر منفی بر روحیه وی در
ادامه خدمت باقی گذارد .این نکتهای است که باید خیلی هوشمندانه موردتوجه فرماندهان،
مسئوالن و باالدستیهای یگانهای جایگزینی قرار داشته و بهطور مستمر بر کیفیتر سازی
آن ،نظارت گردد.
خوب است این حرف را همینجا بگوییم و به آن ،در سایر تفسیرهای این کتاب نیز توجه
داشته باشیم.
استعداد خدادادی انسانها در نمره دادن :خداوند ،استعداد نمره دادن را به تمام
انسانها داده است .یعنی انسان ،با هر چیز و هرکس که سروکار دارد ،بهطور فطری ،و
غیرارادی ،احساس مثبت یا منفی ،با اندازه خاص به وی دست میدهد .حتی کودکان نیز این
استعداد را دارند .وقتی کودک میگوید این خوب است ،آن بد است ،یا ،این را دوست دارم ،آن
را دوست ندارم ،معلوم است که این کودک در ذهن خود به این و آن ،نمره داده است.
با توجه به شرح باال ،انتظار است در یگانهای جایگزینی و تمام قسمتها و اشخاص که
در ابتدای ورود نفرات جدید پایور و وظیفه قرار میگیرند ،نوع رفتارها ،برخوردها و گفتهها به
گونهای باشد که در نفرا ت جدید احساس مثبت ایجاد نماید و ذهن آنان ،به این قسمتها و
اشخاص نمره خوب بدهد ،تا نمره بد .این حرف برای تمام فعالیتها و رفتارها مصداق دارد.
منتها برخوردهای اولیه در تمام صحنهها مهمتر هستند.
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جایگزینی نیروهای وظیفه:

در کلیه مجموعه نیروهای مسلح ،نیروهای وظیفه تعریف سازمانی شدهاند .بسیاری از
فعالیت های نیروهای مسلح ،بیشترین کمیت آن را نیروهای وظیفه تشکیل میدهند .در تمام
جغرافیای کشور که یگانهایی از نیروهای مسلح در آن مستقرند ،وظیفه نگهبانی و پاسداری و
خدماتی آنها را نیروهای وظیفه تشکیل میدهند .این نیروها در هرماه برابر پایه خدمتی
تعریفشده و ماه و سال و تولد ،به خدمت فراخوانده شده و برابر تعریف سهمیهای ستاد کل از
طریق سازمان وظیفه عمومی ناجا ،به ارتش ،سپاه ،ناجا ،وزارت دفاع ،به مراکز آموزشی این
نیروها تحویل و پس از دو ماه آموزش اولیه به زیرمجموعههای آن نیرو با پراکندگی جغرافیای
کشور اختصاص مییابند .افراد وظیفه ،در زمان جنگ  6ساله ،پس از ادامه خدمت تا  21ماه
ً
و  6ماه بعدازآن ،بهعنوان احتیاط و جمعا  96ماه خدمت ترخیص میشدند .با این ترتیب ،ورود
و خروج نیروهای وظیفه به یگانها ،در زمان جنگ ،همچنان ادامه داشت .اگر نسبت ورودی
به نسبت خروجی کمتر میشد ،اختالل در امور جاری و توان نیروی انسانی آن یگان ،از نیرو
تا رده گردان و گروهان پیش میآورد.
ً
همانطور که قبال گفته شد ،در روزگار جنگ تحمیلی در سالهای آخر ،چون سپاه
پاسداران نیز برخالف سالهای اول جنگ ،اضافه بر نیروهای بسیج ،درخواست سهمیه سرباز
هم نمود ،شاهد بودیم که نسبت ورودی ماهیانه به مجموعه ارتش ،بویژه نزاجا به نسبت
خروجی ماهیانه کمتر و کمتر شد .این کاهش استعداد از دورترین نقطه عقب جبهه تا خط
مقدم جبهه ،اثرات منفی محسوس خود را باقی گذارد.
در صفحات قبلی گفته شد ،موضوع تأمین نیروی انسانی موردنیاز یک بحث است ،اما
موضوع استفاده از نیروی انسانی ،فقط بهاندازه الزم و کافی بحث دیگری است .در مدیریت
نیروی انسانی نیروهای مسلح ،با در نظر گرفتن اولویتها ،ما باید به هر دو موضوع توجه داشته
باشیم .اینکه خارج از تعاریف سازمانی ،نیروی انسانی وظیفه اضافی بهکارگیریم و از طرفی
هم ،فریاد کمبود نیروی انسانی وظیفه در یگانهای عملیاتی سر دهیم ،قابلقبول نمیباشد.
از طرفی هم میگوییم که در آینده ،ما در کشور ایران ،شاهد کاهش جمعیت غیرعادی ،بویژه
نیروهای جوان خواهیم بود .باید قبول کنیم که در سازمانهای دولتی ،بویژه در نیروهای
مسلح ،مدیریت نیروی انسانی از جهت کمیت و کیفیت برابر قاعده الزم و کافی نیست .یعنی
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عدد کمی آن بیش از عدد الزم و کافی است و عدد کیفی آن کمتر از عدد الزم و کافی است.
برخالف آن ،در سازمانهای خصوصی چنین اشکالی دیده نمیشود .زیرا مالک آن مجموعه
خصوصی ،به دنبال گرفتن بیشترین بهره خدمتی ،از حداقل نیروی انسانی است که باید به آن
دستمزد بدهد و هزینه نماید .اما در نیروهای مسلح ،چنین نگرشی وجود ندارد و هر شخص
حقوقی ،بانفوذ خود تالش مینماید که نفرات بیشتری را در اختیار و اراده خواستههای
خدمتی خود داشته باشد ،حتی به قیمت نادیده گرفتن جداول و مصوبات سازمانی .اگر قرار
بود ،حتی درصد ناچیزی از حقوق و دستمزد این نفرات اضافه بر سازمان را ،مرد شماره  9آن
ً
مجموعه از جیب خود بدهد ،مسلما این نوع ریختوپاشهای نیروی انسانی به صفر میرسید.
مشابه این مثال ،در موضوع کشاورزی ،مقایسه روش غرقابی است با روش قطرهای.
این نوع مصرف خدمات نیروی انسانی خارج از قاعده ،در مورد نیروهای وظیفه در تمام
مجموعههای نیروهای مسلح ،زیاد وجود دارد و نتیجه منفی آن در یگانهای خط مقدم مرزی
ً
و یا دفاعی ،در زمان صلح و جنگ کامال آشکار بوده و میباشد .باید ارادهای جدی و تأثیرگذار
مثبت یا منفی در موقعیتهای شغلی و خدمتی فرماندهان و مسئوالن به وجود آید ،تا این
پدیده غلط و زیانبار و در شرایط بحران ،فاجعهبار از بین برود و یا به صفر نزدیک گردد .حفظ
این اراده جدی نیز بهطور مستمر ادامه یابد .نیاز است سامانهها ،نرمافزارها ،جداول بازرسیها
و ارزیابی های فردی و یگانی مناسب برای این امر تهیه ،تصویب و به اجرا درآید و خالف آن،
تعاریف قانونشکنی و تنبیهات قانونی داشته باشد.
در زمان جنگ ،نیاز خدمتی نیروی انسانی ما خیلی بیشتر از زمان صلح خواهد شد .با
آیندهنگری از جهت جمعیت و نیز وسعت و پراکندگی جغرافیایی کشور و بزرگی ،تعدد و گسترش
نیروهای مسلح در چنین وسعتی ،حتی اگر تمام تدابیر باال را هم اجرا کنیم ،بازهم امکان تأمین
نیروی انسانی وظیفه بهصورت صد درصد نخواهیم داشت .الزم است همچنانکه در صفحات قبل
گفته شد ،از نیروی احتیاط و نیروی داوطلب نیز برای جبران کسری نیروی انسانی موردنیاز بهره
گرفته شود و سامانههای الزم دراینباره تعریف و اجرائی گردد .درباره تأمین نیروهای وظیفه در
فعالیتهای سازمانی خارج از جبهه و مناطق عقب ،میتوان تا آنجا که ممکن است از نیروهای
احتیاط و حتی افراد روزمزد ،از طریق شرکتهای پیمانکاری و افراد داوطلب استفاده نمود و
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سامانههای نرمافزاری الزم دراینباره تهیه و به اجرا درآورد .در یگانهای خارج از جبهه فقط
سربازانی خدمت نمایند که امکان اعزام آنان به جهت شرایط قانونی و یا پزشکی وجود نداشته
باشد .مانند ،فرزندان خانواده شهید ،تکفرزند ذکور ،نفرات معاف از رزم و غیره.
در مورد آموزش مقدماتی و تخصصی نیروهای وظیفه به شکلی که زمان تولید خدمتی
آنان را افزایش و درنتیجه سبب افزایش استعداد نیروی انسانی گردد ،در فصل سوم بخش
آموزش مطالبی ارائهشده است ،به آن بخش نیز مراجعه شود.
جایگزینی نیروهای پایور

در مورد جایگزینی نیروهای پایور ،مطالب زیادی برای گفتن و نوشتن وجود دارد .امید است
ً
که در صفحات بعد به اهم آنها اشاره و مفهومسازی گردد .لطفا با دقت مطالعه و توجه فرمایید.
بسیاری از مطالب آن ،نظر خاص نگارنده این کتاب بوده و در منابع دیگر گفته و
نوشتهنشده است.
برابر آنچه در مقررات و روشهای جاری ارتش معمول است ،کلیه افراد پایور در آغاز
استخدام ،برای افسری ،درجهداری ،کارمندی وارد دانشگاه افسری ،مراکز آموزش
درجهداری ،مراکز آموزشی رزم مقدماتی شده و پس از آموزشهای اولیه رزم مقدماتی و تعیین
رسته خدمتی به مراکز فرهنگی برای طی دوره تخصصی رستهای اعزام میگردند.
دانشجویان افسری پس از  9سال طی دوره تحصیالت علمی نظامی و اخذ مدرک
کارشناسی ،به مراکز فرهنگی رستهای برای طی دوره مقدماتی رسته تعیینشده اعزام و پس از
حدود  9سال آموزش ،به یگانهای خدمتی اعزام و تا پایان خدمت در ارتش ،رسته هرکدام با
همین رسته دوره مقدماتی تعریف میگردد .آموزش دوره عالی نیز بر اساس همان رسته اولیه
خواهد بود .درجهداران نیز به همین ترتیب پس از طی دوره تخصصی ،تا پایان خدمت در همین
رسته تعریفشده ،ادامه خدمت میدهند.
کارمندان با همان مدرک تحصیلی و نوع استخدام ،تعریف تخصصی یگانهای میشوند و
با همین تخصص تا پایان  96ساله خدمتی ،ادامه خدمت میدهند.
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ما در جنگ تحمیلی ،بر اساس همین روش تعریفشده مذکور  6سال جنگیدیم ،اما این
روش ،مشکالت زیادی در بکارگیری نیروی انسانی موجود در میدان رزم پدید آورد که به نمونه
آنها اشاره میگردد.
جنس رستههای تعریفشده در ارتش را میتوان به این شکل تقسیم نمود .رستههای
صفی و مدیریتی ،رستههای فنی ،رستههای اداری و ستادی.
همانطور که در کلیدواژههای فوق دیده میشود ،شکل خدمتی هرکدام در طول خدمت
فرق دارد .تعدادی از جنس کارهای میدانی و تحرک ،در رستههای صفی و سروکار با نفرات،
تعدادی از جنس کارهای فیزیکی و بیشتر سروکار با ابزار و وسایل در رستههای فنی ،تعدادی
از جنس کارهای نشسته و سروکار با کاغذ و اسناد و مقررات.
به جهت همین اختالف در جنس کاری رستهها ،ما در نیروی زمینی ارتش ،با  6سال
جنگ نتوانستیم از رسته های غیر صفی و یا غیر رزمی در میدان رزم ،بهره خدمتی در
گردانهای رزمی ببریم .در حالی که شاهد بودیم این افسر و درجهدار که در گردان رزمی در
مدت  6سال جنگ مشغول خدمت است و شاهد بسیاری از صحنههای پر تلفات میدان رزم و
از دست دادن همرزمان خود بوده است ،با همان افسر و درجهدار همطراز خود در رستههای
دیگر هیچ فرقی از جهت درجه و حقوق ماهیانه و ترفیع درجات بعدی نداشته است .فقط در
منطقه عملیات ،فوقالعاده عملیاتی تعلق میگرفت که رقم آنهم بسیار ناچیز بود .در سالهای
آخر جنگ با چند ماه تأخیر پرداخت میشد که این نیز سبب نارضایتی گردیده بود.
آیا شرایط سخت و خطرات خدمتی و دوری از خانواده آن نفر که در گردان رزمی ،آنهم به
مدت طوالنی از  9تا  6سال و بلکه بیشتر خدمت نموده ،با آنکس که این شرایط خدمتی نداشته
و در چنین میدان خدمتی نبوده ،مساوی است؟ پاسخ معلوم است.
ً
نیروی زمینی ارتش ،در  6سال جنگ ،تقریبا سالی یکبار نقل و انتقاالت عمومی انجام
میداد .موضوع نقل و انتقاالت کاری بوده که قبل از انقالب نیز انجام میگرفت .در آن زمان،
افسران و درجهداران شاغل در مناطق خدمتی  9تا  1با توجه به تعاریفی که داشتند ،جابهجا
میشدند .در مورد کارمندان ،نقل و انتقاالت انجام نمیشد .این کار بعد از پیروزی انقالب متوقف
ماند .اما برای تأمین نیروی انسانی لشکرهای  26و  61بهطور محدود ،تعدادی افسر و درجهدار
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از یگانهای دیگر به این لشکرها واگذار گردید .در زمان جنگ نیز از سال  69به بعد ،در زمان
فرماندهی شهید صیادشیرازی ،نقل و انتقاالت برای تعویض نفرات یگانهای عملیاتی که
تقاضای انتقال داشتند ،با نفراتی که در یگانهای غیرعملیاتی و خارج از جبهه خدمت
مینمودند ،انجام گرفت .این کار مشکالت زیادی را هم همراه خود داشت .تعدادی از نفرات
انتقالی از یگانهای غیرعملیاتی ،به بهانههای درست و نادرست پزشکی ،گرفتاری خانوادگی و
بعضی نیز با توسل به فرماندهان خود و حساسیت و اهمیت شغلی و مشکالت انتقال ،نظیر
تحویل و تحول انبارهای بزرگ مربوطه و غیره از پذیرش انتقال خودداری مینمودند .و باالخره
موافقت نیروی زمینی و تعیین نفر دیگر و یا مخالفت نیروی زمینی و پیگیری چندماهه از
باالدستی ،تا فرد متقاضی ،انتقال از یگان عملیاتی میانجامید.
نکته مهم و کلیدی در این طرحهای نقلوانتقال ،آن بود که دو طرف انتقال باید ازنظر
درجه و رسته یکسان میبودند.
اعمال این شرط برای رسته پیاده تا حدودی ممکن بود ،زیرا در مراکز آموزشی  69تا 66
نزاجا و چند یگان دیگر ،رسته پیاده وجود داشت ،فرد منتقله در رسته پیاده به این یگانها
اختصاص مییافت .اما رستههای توپخانه و زرهی ،همتا در یگانهای غیرعملیاتی نداشتند و
فقط تعداد محدودی در مرکز توپخانه و مرکز زرهی یافت میشد.
نتیجه این محدودیت سبب شد ،تعداد زیادی افسر و درجهدار که در این دو رسته زرهی و
توپخانه داشتیم و باآنکه تقاضای انتقال داشتند و هرکدام دارای گرفتاری و مشکالت خانوادگی
زیادی هم بودند ،نزاجا نتوانست نسبت به انتقال و جایگزین این نفرات اقدام کند .تعدادی از
این نفرات ،باالخره تا پایان جنگ دوام آوردند و تعدادی هم تا پایان جنگ باالخره مجروح،
جانباز ،مفقود ،اسیر ،شهید و حتی فرار از خدمت شدند .از طرفی ضعف تجربه عملیاتی افراد
منتقله از یگانهای غیرعملیاتی ،یکی دیگر از مشکالتی بود که گرفتاری ایجاد میکرد.
«مراجعه شود به ،کتاب چگونه میجنگیدیم ص»962

اطالعات نگارنده این کتاب درباره رستههای نزاجا بوده و در مورد رستههای نهاجا و
نداجا ،در زمان جنگ اطالعاتی ندارد .با توجه به تعاریف مذکور در نزاجا ،برای رستههای نهاجا
و نداجا نیز میتوان تعریف مشابه و اشکالیابی نمود.
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مشکالت و معایب تک رستهای در ارتش:
7ـ مشکل مهمتر به جهت محدودیت تک رستهای برای کلیه نفرات پایور در مدت  96سال
خدمت ،آن بود که فرمانده نیرو ،فرمانده لشکر ،فرمانده تیپ مستقل ،قادر نبود که در صحنه
َ
عملیات آفندی و پدافندی و درگیری شدید ،نسبت به جایگزینی افسران و درجهداران تلفات
رزمی ،با استفاده از افسران و درجهداران سایر یگانهای تابعه که دارای رستههای غیر رزمی
هستند و یا در رسته رزمی موردنظر نیستند اقدام نماید .در این حالت ،زمانهای سرنوشتسازی
برای یگانهای درگیر پیش میآمد که گردان پیاده یا زرهی ،نیاز به فرمانده گروهان ،فرمانده
دسته ،فرمانده گردان ،رئیس یکی از ارکان 9و2و9و 1گردان و یا درجهدار موشکانداز ضدتانک
و یا درجهدار خمپارهانداز و غیره و حتی فرمانده یا معاون گردان داشت ،و از طرفی در گردانهای
دیگر آن لشکر مشابه همین درجات موردنیاز افسر و درجهدار ،اما در رسته دیگر ،به تعداد نزدیک
به صد درصد سازمانی موجود بود .امکان برداشت از آن یگانها و جایگزین نمودن در گردان پیاده
یا زرهی که موجودی پایور آن در لحظات درگیری و سرنوشتساز به پائین تر از 26درصد رسیده
بود ،وجود نداشت .زیرا آن افسران و درجهداران سایر یگانها مانند بقیه ،تک رستهای بودند و
رسته آنان سازگاری خدمت در رسته پیاده یا زرهی را نداشت.
 2ـ ِاشکال مهم دیگری که بر روش تک رستهای در ارتش وارد است ،آن میباشد که چطور
ارتشی که بیش از  926تا  266هزار نفر نیروی پایور دارد ،فشار  6سال جنگ درصحنه نبرد ،بر
حدود  96هزار نفر در رسته پیاده ،زرهی و توپخانه به گونهای باشد که امکان تعویض آنان با بقیه
افراد باالی  926هزار نفر وجود نداشته باشد .یعنی اگر جنگ بیش از  6سال هم طول میکشید،
بازهم امکان تعویض این عده وجود نداشت ،مگر آنکه با یکی از حالتهای تلفات رزمی ،بهناچار
از آمار صحنه نبرد خارج گردند.
این شرایط در حالتی است که ما شاهد بودیم ،بسیاری از هموطنان غیرنظامی ما ،و خارج
از نیروهای پایور ارتش و سپاه ،بهصورت داوطلب و بسیج برای تقویت میدان جنگ خودی وارد
صحنه نبرد شده و اثرات سرنوشتساز از فداکاری و زحمات خود بر نتایج عملیاتها باقی
گذاردند .بسیجیان ذکور ،از تمام اقشار جامعه و گروه سنی و تحصیالتی و شغلی وجود داشتند
و بیشترین شهدا را نیز درراه خدا تقدیم نمودند.
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آنان چه رسته ای داشتند؟ چطور فقط با خواستن ،توانستند در میدان جنگ با دشمن
بجنگند ،اما ارتش به جهت تک رستهای نتوانست آن نیروی پایور بیش از  926هزارنفری
در رسته های غیر رزمی را وارد میدان رزم بکند و الاقل سختی جنگ را برای نیروهای پایور
تقسیم و متعادل کند.
اینکه تعداد زیادی از نیروهای پایور ارتش ،خدمت روزانه عادی ،مانند زمان صلح در مدت
 6سال جنگ داشته باشند ،اما عدهای هم در ارتش در اقلیت باشند که همچنان خدمت خود
را در میدان رزم بگذرانند و مدت آنهم محدودیت نداشته باشد و تا پایان جنگ و یا پایان توان
رزمی فرد درصحنه نبرد ،خدمت رزمی انجام دهند ،چه توجیهی دارد؟ ما همچنانکه از افراد
ذکور غیرنظامی و خارج از نیروهای سازمانی ارتش و سپاه انتظار داریم ،برای کمک به برادران
هموطن رزمنده خود ،وارد جبهه زمینی جنگ شوند و از آنهم استقبال میکنیم ،بهمراتب
بیشتر از آن باید چنین انتظار را از همرزمان خود در ارتش و سپاه داشته باشیم .و بلکه بیش از
کلمه داوطلب ،برای افراد ارتش و سپاه ،کلمه الزام را به کار بریم و شرایط بهکارگیری مناسب را
برای تمام آن جمعیت بیش از  926هزارنفری نیروهای پایور در ارتش که در خارج از مناطق
عملیاتی زمینی خدمت میکنند ،فراهم نمائیم.
 6ـ به جهت همین مشکل تک رستهای و تلفات زیاد رسته پیاده که بیش از رستههای دیگر
بود ،و بعد رستههای رزمی دیگر ،در زمان جنگ ما شاهد بودیم که دانشجویان مراکز آموزشی
افسری و دانشآموزان مراکز آموزشی درجهداری از همان ابتدا و پس از طی دوره اولیه عمومی،
بیشتر به رسته پیاده اختصاص مییافتند و تعداد کمی هم به سایر رستهها .حتی بعضی از
رستهها نظیر دارائی ،آجودانی ،اردنانس ،سررشتهداری ،دژبان و مشابه یا اختصاص داده
نمیشدند و یا بسیار کمتر از عدد موردنیاز سازمانی .این رویه سبب شد که در این رستهها ،نزاجا
بهشدت ،گرفتار کسری و پیآمدهای ناشی از آن گردد .برای تأمین کسری این رستهها ،بهناچار
از افسران و درجهداران رستههای رزمی که بهواسطه درصد جانبازی و عدم امکان خدمت در رسته
رزمی ،با تغییر رسته استفاده میشد .هرچند که تا حدودی مشکل کمبود برطرف میشد ،اما
کارآمدی و دانش شغلی این نفرات ،نسبت به آنانی که از ابتدا در این رسته بودند ،ضعیفتر بود.
البته در این حالت ،استثناء هم وجود داشت و کارامدی قوی هم مشاهده شد.
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 0ـ در حالی که ارتش ،نفرات خود را تک رستهای تعریف نموده ،ما شاهد هستیم که در
مجموعه سپاه و روحانیت چنین تعریفی وجود ندارد و آنان در عمل به شکل همه رستهای در
تمام امور کشوری و لشکری وارد و در مناصب مدیریتی آن موضوع قرار میگیرند .اما ارتش،
نفرات خود را ،حتی در امور مربوطه به خود نیز ،تعریف همهرستهای و الاقل در بعضی از مشاغل
تعریفشده ندارد.
ما قبل از قانون ارتش و مصوبه سال  66در جداول سازمانی یگان های خود ،به طور
محدود در ردیف جلوی بعضی از مشاغل سازمانی ،همه رسته ای تعریف نموده بودیم ،اما
بعد از قانون یادشده ،آن تعداد محدود نیز از جداول سازمانی حذ ف و صد درصد مشاغل
در تک رستهای تعریف شدند.

پیشنهاد و راهحل معایب تک رستهای با اجرای طرح دورستهای مشترک در رسته
پیاده:
سؤال این است که ارتش ،این همه مشکالتی که در جنگ آن را تجربه کرد ،آیا نمیتوان
ترتیبی را ساماندهی نماید که چنان مشکالتی در جنگهای احتمالی بعدی نداشته باشد؟
نگارنده این کتاب ،پیشنهادی دارد که اگر آن به اجرا درآید ،تمام اشکاالت اشارهشده برطرف
خواهد گردید.
خالصه کالم آن است که افراد ارتش از شکل یک رستهای به دو رستهای مشترک در پیاده
به شرح زیر تعریف گردند .در آن صورت مشکل جایگزینی و جابهجائی مناسب و بهموقع و
تأمین نیازهای افسری و درجهداری در میدان رزم ،در میانمدت و کوتاهمدت در شرایط سخت
درگیری میدان نبرد برطرف خواهد شد.
علت آنکه یکی از دو رسته باید رسته پیاده باشد ،آن است که بیشترین تلفات ما در  6سال
جنگ ،از رسته پیاده بود .از طرفی ما در مصاف با دشمن و شرایط جغرافیایی کشور و توان نیروی
وابستگی گردانهای پیاده در مقایسه با گردانهای زرهی ،به
انسانی ملی و کمهزینه و کم
ِ

گردانهای پیاده زیادی احتیاج داریم که در فصل سوم نیز درباره آن شرح دادهشده است.
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رسته پیاده برای تمام نظامیان کادر نیروی زمینی و نیروهای دیگر ارتش

منبع :کتاب دفاع زمینی در ایران 3011ص013-011
در زمان جنگ و عملیاتهای آفندی و پدافندی گسترده ،یگانهای مانوری پیاده و زرهی
بیشترین تلفات را متحمل میگردند و از طرفی تداوم عملیات با این یگانها نیز در صورتی ممکن
خواهد بود که تلفات یگان بهسرعت جایگزین گردد .امکان جایگزین نیروی وظیفه در چنین
حالتی تا حدود زیادی میسر میباشد ،اما امکان جایگزین نیروی کادر در همان ساعات و روزهای
ً
درگیری داغ وجود ندارد .یگانی هم که دچار چنین وضعی گردد ،تقریبا کارایی خود را از دست
میدهد ،زیرا هر گروهان و گردان مانوری ،باوجود افسران و درجهداران کادر و نقش کلیدی
فرماندهان ،رؤسا و مسئوالن مختلف ،میتواند فعال باشد .درصورتیکه افراد شاغل در مشاغل
کلیدی یگان ،شهید ،مجروح و اسیر شده باشند ،دیگر از آن گروهان و گردان که بیشترین
مجموعه آن را نیروی وظیفه تشکیل میدهند ،انتظار اجرای عملیات نباید داشت .تیپ یا لشکری
هم که گروهانها و گردانهای آن چنین شکلی پیدا میکنند ،درمجموع توان عملیاتی خود را از
دست میدهد .در آن صورت آنها را با یگانهای جدید و تازه نفس یا باید تعویض نمود و یا در
صورت عدم امکان ،به علت از بین رفتن آمادگی رزمی یگانهای مانوری از جهت نیروی انسانی
پایور ،شکست را متحمل شد.
این وضع بارها در سالهای دفاع مقدس در ردههای مختلف تجربه شد و متأسفانه
چارهای هم برای آن پیدا نشد و این در حالی بود که سایر یگانهای همان لشکر در سایر
رستهها ،دارای پرسنل کادر به تعداد کافی بودند ،اما به علت آنکه این نوع پرسنل دارای رسته
پیاده و یا زرهی نبودند ،امکان اعزام آنها به یگان پیاده یا زرهی میسر نبود.3
مشکل دیگری هم که برای نیروهای رسته زرهی در زمان جنگ وجود داشت ،امکان
انتقال و تعویض آنها با افراد یگانهای عقب که در شهرها و خارج از مناطق عملیاتی مستقر
بودند ،وجود نداشت ،زیرا غیر از مرکز زرهی ،دیگر در هیچ یگان آموزشی ،ستادی و لجستیکی

 .3نگارنده این کتاب ،یکی از گروهانهای گردان پیاده در لشکر 29حمزه را در زمان عملیات بیتالمقدس و قبل از آزادسازی خرمشهر
دیدم که فرمانده گروهان آن در پشت خاک ریز ،یک سرباز شده بود .زیرا ،فرمانده گروهان و دسته با تلفات رزمی از میدان رزم
خارج شده بودند .هرچند ،آن سرباز را جوانی شجاع ،مدیر و الیق دیدم ،اما درهرحال نمیتوانست جای یک سروان پیاده را بهعنوان
فرمانده گروهان ُپر کند.
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امکان تعویض وجود نداشت .درنتیجه جنگ هرچند سال هم طول میکشید ،این نوع پرسنل
باید همچنان به خدمت خود در جبهه ،ادامه میدادند.
برای آنکه در نیروی زمینی ( ،9166در جنگهای آینده) چنین مشکلی وجود نداشته
باشد و امکان جایگزینی افسران و درجهداران کادر گردانهای رزمی ،بخصوص پیاده در گرما
گرم عملیات ،توسط فرمانده لشکر و حتی تیپ میسر باشد ،نگارنده پیشنهاد مینماید کلیه
افسران و درجهداران کادر نیروی زمینی (و همچنین سایر نیروهای ارتش) تا دوره عالی ،برای
افسران و دوره سرپرستی برای درجهداران ،دارای دو رسته باشند و بعد از دوره عالی و دوره
سرپرستی برابر ضوابطی که تعیین میشود ،یک رستهای گردند .پرسنل دو رسته ،یکی از
ً
رستههای آنها حتما پیاده بوده و رسته دوم آنها سایر رستههای موردنیاز نیروی زمینی خواهد
بود .آموزشهای هر دو رسته را هم باید طی نمایند و هرکدام نیز موظفاند برای ترفیع و انتصاب
در مشاغل ،بخشی از زمان خدمت خود را در رسته پیاده بگذرانند .ذکر جزئیات آن از حوصله
(از ظرفیت کتاب) خارج است و به همین مقدار اشاره اکتفا میشود.

درصورتیکه چنین اقدامی در نیروی زمینی (ارتش) جاری باشد ،مشکل جایگزین
پرسنل کادر یگانهای مانوری و حفظ دور عملیات و همچنین تعویض نوبهای پرسنل کادر،
برطرف خواهد شد .دیگر وضعی را شاهد نخواهیم بود که در زمان جنگ عدهای غیرنظامی
داوطلبانه به جبهه بیایند و با دشمن بجنگند ،اما عده زیادی از پرسنل کادر (ارتش) در لباس
نظامی به علت آنکه دارای رسته رزمی نیستند ،امکان بهکارگیری و حضور آنها در جبهه نباشد
و یگانهای درگیر نیز همچنان از کمبود نیرو در رنج و آسیب باشند.
اضافه بر موارد اشارهشده در کتاب یادشده ،برای استفاده کاملتر از نیروی انسانی ارتش،
این طرح دو رستهای ،اضافه بر نیروی زمینی ،درباره نیروهای پایور نیروهای پدافند هوایی،
نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش باید به اجرا درآید.
در زمان جنگ  6ساله ،شاهد بودیم که تعدادی از افسران ،همافران و درجهداران نیروی
هوایی ،داوطلبانه به یگانهای خط مقدم نزاجا اعزام شدند و افتخارات و خدمات برجستهای را ارائه
دادند .حتی حضور داوطلبانه آنان را در نیروهای جنگهای نامنظم شهید چمران و گردانهای
بسیجی سپاه پاسداران نیز سراغ داریم .تاکنون کتابی مستقل در این باره انتشار نیافته است ،اما
پراکنده از وجود چنین اقدام در کتابها یافت میشود.
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در طرح دو رستهای ،کلیه نیروهای پایور ارتش در ابتدای خدمت ،آموزش دو رسته را که
یکی از آن دو ،رسته پیاده است ،طی مینمایند و در سالهای خدمتی میان دوره مقدماتی و
عالی ،در هر دو رسته ،در زمان صلح و جنگ باید خدمت نمایند .این نفرات در سالهای جنگ،
بهطور نوبهای به نیروی زمینی و خدمت در رسته پیاده و منطقه عملیاتی اعزام میگردند.
درصورتیکه طرح دو رستهای مشترک در رسته پیاده در ارتش معمول گردد ،در زمان
جنگ هیچوقت گردانهای پیاده از نیروهای پایور خالی نخواهند ماند .با ُپربودن این گردانها
از نیروی پایور و وظیفه ،همراه با تأمین سالح و مهمات الزم ،گردانهای قوی در برابر دشمن،
در عملیاتهای آفندی و پدافندی خواهیم داشت و موفقیت بیشتر را هم میتوانیم انتظار
ً
داشته باشیم .مسلما با آن روش تک رستهای در جنگ تحمیلی گذشته ،نمیتوان انتظار
موفقیت را در تمام عملیاتهای آفندی و پدافندی طوالنی مدت داشت ،مگر آنقدر ،تعداد
یگانهای رزمی بیش از تعداد یگانهای دشمن باشد که آن کسری نیروهای پایور را در گردانها
تحتالشعاع قرار دهد.
در آموزش دوره مقدماتی دو رسته توجه داشته باشید که زمان آموزش دو برابر نمیشود ،بلکه
مدت دوره دو رسته 996 ،تا  926درصد مدت دوره یک رسته میشود .زیرا بسیاری از درسهای
ً
دورهها مشترک هستند و فقط درسهای خاص هر رسته حتما باید آموزش داده شوند.
ً
نگارنده این کتاب در سال  66در مسئولیت مدیر پرسنلی نزاجا ،این طرح را دقیقا درباره
رستههای نیروی زمینی ،همراه با جداول دروس هر دوره محاسبه و به هیئت رئیسه نزاجا ارائه
داد ،اما با توجه به نظر موافق و مخالف در جلسه و نیز عدم وجود اراده و دستور جدی از رده
باالتر ،به نتیجه نرسید .ولی عیبهای موجود در تک رستهای همچنان در ارتش باقی بوده و
باقی میباشد.
ما دراینباره ،در جنگ  6ساله با آن تجربه سنگین ،تاکنون هم درس نگرفتهایم و همچنان
ً
ً
به آن راه غلط تجربه شده ادامه میدهیم و حتما هم آن مشکالت را تکرار خواهیم کرد .لطفا دقت
شود .یک ایرادی هم که به طرح دو رستهای ممکن است بگیرند ،آن است که تخصص در یک
رسته کاهش مییابد .پاسخ آن است که خدمت در هر دو رسته برای هر نفر فقط تا دوره عالی
است و بعد از دوره عالی ،رسته هر نفر تبدیل به یک رسته میشود .فاصله دوره مقدماتی تا دوره
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عالی بهطور متوسط  6سال است .در این  6سال چطور میتوانیم بگوییم که تخصص شکل
کامل می گیرد و دیگر امکان افزایش و یا تکمیل آن وجود ندارد؟ ضمن آنکه در صورت وجود
نفرات پایور دو رستهای در گردانهای پیاده و یا گردانهای آموزشی از جنس رسته پیاده ،عالوه
بر آنکه توان گردان پیاده را از تمام تخصصها افزایش میدهد ،سبب میگردد هر فرد ،تا آنجا
که ممکن است در گردان پیاده ،در مشاغلی که به جنس رسته دوم وی نزدیک است قرار گیرد
و به این ترتیب به تجربه خود در هر دو رسته بیفزاید.
ً
اگر طرح دو رستهای در مسیر تصویب قرار گیرد ،حتما شرایط و ضوابط آنهم در
بررسی های کارشناسی معلوم و تعریف خواهد شد ،به شکلی که مصالح و منافع ملی در دفاع
از کشور محور خواهد بود و راه ضعیف نمودن و نادیده گرفتن مقررات تعریف شده در آن نیز
بر روی کلیه افراد و کلیه دستگاه های لشکری بسته خواهد شد .زیرا اگر اجرای آن بهطور
قانونی و عادالنه و حساب شده دیده نشود ،در نهایت این طرح محکوم به شکست و افزایش
نارضایتی و کاهش تمایل به خدمت در میدان رزم را در پی خواهد داشت و بد گذشته را به
بدتر تبدیل خواهد نمود.
درباره سپاه پاسداران و موضوع تک رستهای و یا همه رستهای ،نگارنده این کتاب
اطالعاتی ندارد و در منابع آشکار هم چیزی دیده نشده است .در هر حال اگر سپاه هم چنین
وضعی ،مانند ارتش ساماندهی نموده ،باید به مشکالت و معایب آنکه ما ،در زمان جنگ و در
ارتش داشتیم توجه نموده و اقدام الزم نسبت به رفع آن اعمال نماید.
طرح دو رستهای مشترک در رسته پیاده درباره کارمندان استخدامی در ارتش نیز باید
نافذ گردد .در ابتدای استخدام نیز باید به وی تفهیم و تعهد گرفته شود .شکل بهکارگیری آنان
در رسته پیاده را نیز آئیننامه مربوطه باید تعریف نماید.
این طرح پس از تصویب و تهیه آئیننامههای آن در مورد افراد استخدامی ،پس از تصویب
باید به اجرا درآید و در مورد افراد قبلی امکانپذیری آن به نظر میرسد ،میسر نباشد.
نگارنده این کتاب در سالهای بعد از انقالب شاهد بوده که کارمندان ،درجهداران و
ً
افسرانی بودند که  96سال خدمت خود را فقط در یک ساختمان و تقریبا در یک شغل سپری
نموده و باالخره بازنشست شدند .این درحالی بود که همطراز خدمتی وی بویژه در رستههای
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رزمی ،در مدت  96سال خدمت ،چندبار نقلوانتقال ،جابهجائی خانواده ،اثاثکشی از استانی
به استان و شهر دیگر و گردش شغلی داشته است .آیا این وضع با قواعد علمی نظامی قابل
ً
قبول توافق دارد؟ مسلما خیر.
در ابتدای این کتاب گفته شد که باید تمام امور خود را در مجموعه نیروهای مسلح با
قواعد علمی نظامی منطبق نماییم و امور خارج از قواعد علمی را کنار گذاشته و برای هر کدام،
قواعد علمی قابل قبول تعریف ،اجرا و یا تبدیل نماییم .موارد فوق نیز از موضوعاتی است که
باید هر کدام را به فرمول های علمی قابل قبول تبدیل و هر دو طرف معادله را تعریف درست و
قابل اجرا و قابل قبول نماییم.

مسئله  :3پیشینهها ،برآوردها و گزارشهای پرسنلی
تعاریف :منبع :کتاب آموزشی رکن ،3چاپ دافوس ،سال 3131
گزارشهای استعداد و تهیه اخبار
وظایف و مسئولیتها:
افسر پرسنل ،خالصه وضعیت پرسنلی روزانه (خ و پ ر) را روزانه از یگانها دریافت و پس
از بررسی و تکمیل و تهیه خالصه وضعیت پرسنلی مربوط به ردهای که مسئولیت دارد به رده
باال بهطور روزانه ارسال میدارد.
کتاب رکن 9دافوس ،خالصه وضعیت پرسنلی روزانه را به شکل جدولی درج نموده و در
مورد چگونگی تکمیل آن و تعریف کلید واژههای مذکور در جدول ،راهنمایی الزم نموده است.
بهطور خالصه در این جدول ،آخرین اطالعات از یگان صادرکننده به صورت عددی درج
میگردد و شامل کلید واژههای چنین است :نام یگانهای زیرمجموعه در هر سطر افقی و
جلوی هر کدام اعداد مربوط به آن یگان و باالخره در پایان جدول جمع اعداد هر ستون و جمع
کلی یگان صادرکننده خالصه وضعیت .ستونهای عمودی شامل :اعداد استعداد سازمانی،
موجودی +تلفات روزانه شامل :شهید ،مجروح ،گمشده ،تلفات اداری +دریافتی در  21ساعته
گذشته +توضیحات در صورت نیاز.
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کتاب دافوس ،تلفات را به  9دسته تقسیم نموده است:
تلفات رزمی ،تلفات غیر رزمی و تلفات اداری
تلفات رزمی شامل :شهدای عملیات رزمی +مجروحان و آسیبدیدگان رزمی +گمشدگان
رزمی +اسیر شدگان.
تلفات غیر رزمی شامل :درگذشتگان غیر رزمی (انواع این نوع درگذشتگان در کتاب رکن9
دافوس شرح داده شده است)  +مجروحان و آسیبدیدگان رزمی +گمشدگان غیر رزمی +بیماران.
تلفات اداری شامل :منتقلین +غائبین +فراریان +جابجائی پرسنل در اثر گردش دورهای+
خارجشدگان از خدمت.
توجه :در این جدول ،نفرات اعزام شده به مرخصی که در هر حال در موجودی آماده به رزم
یگان وجود ندارند نامبرده نشده است .در کتاب رکن 9هم توضیحی دراینباره دیده نشد.
نکتهای است که باید مورد توجه اساتید قرار گیرد.
دریافتیها شامل :جایگزینیها و بازگشتیهای به خدمت میباشد.
کتاب رکن 9دافوس در مورد برآورد تلفات نیز تعاریفی را ارائه داده است.
برآورد تلفات پرسنلی در رده لشکر و سپاه انجام میگیرد ،در آن پیشبینی ،اثر تلفات در
طرحهای تاکتیکی و انجام اقدامات الزم برای جایگزینی این کسور در یگانها بیان میگردد.
برآورد تلفات باید پاسخگوی چنین مطالب باشد:
 9ـ پیشبینی استعداد پرسنلی یگانها در هر زمان موردنظر.
 2ـ پیشبینی تلفات احتمالی برای یک وضعیت مخصوص.
 9ـ تقسیمبندی تلفات پیشبینی شده بر حسب رسته ،نوع یگان و مأموریت ُمحوله.
موارداستفاده برآورد تلفات پرسنلی در رده لشکر چنین است:
 9ـ پیشبینی تلفات پرسنلی در طرحهای تاکتیکی.
 2ـ تهیه درخواستهای قبلی در موقعی که رده باال اجازه داده باشد.
 9ـ تهیه طرح تقسیم افراد جایگزینی در آینده که در اختیار لشکر قرار میگیرد.
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افسر پرسنل بهطور مداوم ،برآورد تلفات را تهیه و نگهداری مینماید .تلفات برآورد شده را
بهمنظور پیشبینی نیازمندی های پرسنلی حال و آینده ،با پرسنلی که طبق برنامه و یا برابر
برآوردها دریافت خواهد کرد مقایسه میکند.
در شرایط شمه به علت اینکه نمیتوان میزان تلفات این نوع جنگها را پیشبینی نمود،
برآورد مشکلتر خواهد بود .در آغاز عملیات ،تنها اطالعات تجربی جنگهای گذشته که در
سوابق و کتابها موجود است مورداستفاده قرار میگیرد.
افسر پرسنل با پیشرفت جنگ ،تجاربی که در این زمینه کسب میکند ،ثبت نموده و در
برآوردهای بعدی خویش به کار میبرد.
اگرچه جداول تجربی که از یک جنگ به دست میآید ،نمیتواند مدرک قابلاعتمادی در
جنگهای آتی باشد .ولی اصولی که در تهیه آنها بهکاربرده شده است ،بهعنوان راهنمای
خوب در تهیه جداول جدید به کار گرفته میشود.
بهطورکلی باید انتظار داشت ،تلفات غیر رزمی و تلفات اداری در یک جنگ طوالنی ،خیلی
ً
بیشتر از تلفات رزمیباشد و احتماال نسبت آن  9به  9و یا بیشتر خواهد بود.
در کتاب آموزشی رکن 9دافوس ،تعداد دیگری جداول به شرح زیر ارائهشده است که اعداد
موجود آن از کتابهای گذشته کشورهای بیگانه ،مربوط به جنگ جهانی دوم و یا اعداد فرضی
است .این جداول نشان میدهند که در بعضی ارتشهای پیشرفته در حال جنگ ،سامانهای برای
تهیه و محاسبه اعداد و نتیجهگیری از آنها داشتهاند .آنهم مربوط به زمانی بود که کامپیوتر
ً
اختراع نشده بود .مسلما باوجود کامپیوترهای پیشرفته کنونی ،سامانههای کاملتر ،سریعتر و
قابل بهرهبرداری بیشتری را فراهم نمودهاند.
7ـ جدول تلفات روزانه لشکر برحسب درصد استعداد
در این جدول عواملی در  96ستون و  92ردیف موردتوجه و محاسبه قرارگرفته است .از قبیل:
نوع عملیات ،شامل :آفند ،پدافند  ،غیرفعال در تک طرفین ،تعاقب ،عقب نشینی و
عملیات تأخیری.
شکل مأموریت یگانها شامل :لشکر در تماس ،لشکر در احتیاط سپاه ،یگانهای غیر
لشکری سپاه.
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در هرکدام از این حالتها ،درصد تلفات رزمی ،غیر رزمی مشخصشدهاند.
توجه :در کتاب آموزشی ،نوع لشکر مشخص نشده ،اما به نظر می آید محاسبات مربوط
به لشکر پیاده است .تلفات اداری هم که اعداد قابل توجهی هستند در این جدول منظور
نشده است.
 2ـ جدول نسبت تلفات رزمی برحسب رسته در رده لشکر
در این جدول درصد تلفات رستههای پیاده ،زرهی ،توپخانه ،مهندسی ،سایر رستهها در
هرکدام از لشکرهای پیاده ،زرهی و هوابرد محاسبه و ارائهشدهاند.
 6ـ جدول تلفات پرسنلی ماهیانه
در این جدول درصد تلفات رزمی و غیر رزمی ماهیانه در لشکرهای مکانیزه ،پیاده و زرهی
و عدههای غیر لشکری در ناحیه رزم ارائهشده است.
 0ـ جدول تلفات پرسنلی لشکرهای پیاده در ماه
در این جدول برحسب نوع عملیات آفند و غیره ،درصد تلفات رزمی روزانه و ماهانه و
تقسیمبندی تلفات رزمی برحسب کشته ،مجروح ،گمشده و یا اسیر محاسبه و ارائهشده است.
 8ـ جدول انواع تلفات رزمی ،برحسب درصد کل تلفات رزمی
در این جدول درصد تلفات رزمی شامل :شهید ،مجروح ،گمشده یا اسیر ،در هرکدام از
انواع لشکرها و یگانهای غیر لشکری ارائهشده است.
 3ـ تلفات رزمی برحسب رسته در سپاه (رده باالتر از لشکر) و یا یگانهای بزرگتر در ناحیه
رزم برحسب درصد کل تلفات رزمی
این جدول تمام رستهها را در  99ردیف نامبرده و درصد تلفات هرکدام را در جنگ جهانی
دوم و جنگ کره بهطور جداگانه ارائه داده است.
 1ـ جدول برآورد تلفات پرسنلی ویژه عملیات هوابرد
این جدول ترکیبی از نوع عملیات و تلفات غیر رزمی و تلفات رزمی را در روز اول و روزهای
بعد ارائه داده است.
 5ـ جدول ضرائب تلفات عملیات آبخاکی
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این جدول ترکیبی از نیروهای هجومی ،نیروهای متعاقب ،تلفات روزانه در دریا ،در مرحله
پیاده شدن ،مرحله سرپل ،روز اول ،روزهای بعد ،تلفات رزمی ،تلفات غیر رزمی را ارائه داده است.
 9ـ جدول برآورد تلفات پرسنلی عملیات آبخاکی
این جدول ترکیبی از عملیات مرحله یکم در دریا ،پیاده شدن ،مرحله نیروها در سرپل،
ضریب درصد ،استعداد لشکرهای تازش ،ضریب درصد ،روز_ ر و روز قبل و بعد آن ،اعدادی را
ارائه داده است.
شرح و نکات مسئله 3

همانطور که در تعاریف مسئله  6مالحظه شد ،کتاب آموزشی دافوس از تعدادی جدول
نامبرده و در مورد چگونگی تنظیم هرکدام نیز مطالبی را ارائه داده است .اصلیترین جدولی که
ارائهشده و در شرایط جنگ تحمیلی نیز به اجرا درمیآمد ،جدول خالصه وضعیت پرسنلی روزانه
بود .بقیه جداول که از  9تا  1شمارهگذاری شده ،در مجموعه ستادی نیروهای مسلح ما در جنگ
معمول نبود و اکنون نیز معمول نمیباشد .درصورتیکه اگر چنین روشی برای تهیه این جدول به
شکل علمی و قابل قبولی در نیروهای مسلح ما معمول بود ،طراحان و فرماندهان جنگ را به
تصمیمگیریهای دقیقتر و نزدیکتر به موفقیت هدایت میکرد .البته توجه داشته باشید که در
ارکان یکم یگانها ،از رده گردان تا نیروها و باالخره تا رده ارتش ،جداول آماری دیگری معمول و
مورد استفاده است که هرکدام در جای خود کاربرد خاصی دارند و در محاسبات و طراحی و
تصمیمگیریهای فعالیتهای نیروی انسانی ،مورد بهرهبرداری واقع میشوند.
نظیر :آمار خدمتی روزانه ،آمار سازمانی و موجودی ،آمار سازمانی و موجودی رستههای
افسران ،آمار سازمانی و موجودی رستهای درجهداران ،آمار و اسامی مهارتهای نیروی وظیفه،
آمار و اسامی ورزشکاران ،آمار و اسامی نیروهای پایور در دورههای آموزشی طولی و دورههای
آموزشی عرضی و غیره .حتی ممکن است افسر رکن 9یگانی ،خارج از جداول معمول ،برای
استفاده خدمتی و ستادی مربوطه ،جداول و آمارهای ابتکاری ،و خاصی را عالوه بر جداول
معمول طراحی و مورد استفاده قرار دهد.
اما سؤال بزرگ از نیروهای مسلح ما آن است که چرا جداول محاسباتی  9تا  1که در شرح
تعاریف مسئله  6نامبرده شده و حتی جداولی کاملتر و فراتر از آنها در  6سال جنگ و مجموعه
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نیروهای مسلح ساماندهی نشده است؟ چرا این نوع جداول فقط در کتاب آموزشی ارائه شده
و در یگانها معمول نمیباشد؟ این جداول کتابی ،کاری بوده که بیگانگان به نام مستشار به
ما یاد دادند .اما امروز که ادعای استقالل و ادعای نه شرقی ،نه غربی داریم ،چطور این نوع
جداول را بومی سازی نکردیم و حتی جداولی که نیازهای آماری کنونی نیروهای مسلح و
ردههای مختلف آن را در زمان جنگ و صلح تأمین کند و بومیباشد ،طراحی نکرده و در امور
خدمتی معمول ننموده ایم؟ اگر ادعا داریم که به مستشار نظامی نیاز نداریم ،پس چرا از
اندیشههای نظامی خود در این مورد تاکنون تولیدی نداشتهایم؟ چه دستگاهی از مجموعه
نیروهای مسلح در رده ستاد کل ،ارتش ،سپاه ،مسئول اندیشیدن ،تهیه نمودن ،ارائه کردن
فرمها ،نمونهها و جداول موردنیاز مدیریت نیروی انسانی است؟ چه قسمتی مسئول اصالحات
و بهینهسازی روشها است؟ چرا در مورد این تعداد عظیم شهید ،جانباز ،رزمنده که در  6سال
جنگ تحمیلی آمار داریم ،کار تفکیک سازی بر حسب زمان ،مکان ،عملیات ،یگان ،رسته ،نوع
حادثه ،علت حادثه ،و سایر عوامل که اثرگذار بودند و شناخت درصد هر کدام که میتواند
ً
راهنمای کنونی ما باشد ،نکردهایم؟ مثال ما چند درصد شهدا و جانبازان خود را در حوادث
رانندگی از دست دادیم؟ در حوادث مین؟ در حوادث شیمیایی؟ و دهها سؤال دیگر .ما چرا در
زمان جنگ ،جداول و نمونههای تعریف شده نداشتیم که یگانها ملزم به تکمیل دقیق آن
باشند؟ در آن صورت ،ما با استفاده از اطالعات آن جداول و نمونههای مصوبه و جمعبندی و
تحلیل آنها ،در همان زمان و در ادامه تا حال و آینده برای طراحی و تصمیمگیریهای نظامی،
رزمی بهرهبرداری میکردیم و استفاده علمی میتوانستیم انجام دهیم.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله 3

راه حل این مسئله ،از نوع موضوعاتی است که از سوی باالدست باید اقدام شود .نیاز است
در رده ارتش و نیروهای تابعه ،سپاه و نیروهای تابعه ،ستاد کل ،وزارت دفاع و مجموعههای تابعه،
اندیشمندان و کارشناسان سازمانی؛ نواقص ،آسیبها ،قوتها ،ضعفهای جداول آماری موجود
و غیرموجود ،اما موردنیاز در زمان جنگ و نیز در زمان صلح را شناسائی و نمونهسازی مناسب و
قابل قبول همگان را تهیه و ارائه دهند و باالخره در مسیر عادت وظایف سازمانی قرار گیرند.
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جداول و نمونههای بومی که مزایای نمونههای بیگانگان را داشته باشد و اضافه بر آن ،جوابگوی
نیازهای نیروهای مسلح ایران و سازگاری با فرهنگ ملی ما باشد.
در روزگار کنونی ،تهیه این نوع جداول و آمار و نمونههای مربوطه ،بسیار آسانتر از گذشته
است .زیرا رایانهها و قدرتهای سختافزاری و نرمافزاری و متخصصان برجسته این پدیده ،از
عهده این کارها ،خیلی آسان برمیآیند .فقط کافی است ارادهای جدی و پیگیر از باالدستها،
برای چنین خواستههایی وجود داشته باشد تا به سرانجام برسد.
این نوع نرمافزارها ،هر کدام با تعریفی که میشوند ،بخشی از اطالعات موردنیاز را باید ارائه
دهند تا با استفاده از آنها به جوابهای الزم در میدان عمل رسیده و در طراحیها و تصمیمها
بهره برده شوند.
ً
مثال یک روش در یگان های نزاجا و بلکه سایر نیروها نیز معمول بود که نفرات غائب را پس
از چند روز که تبدیل به فرار از خدمت میشد ،از آمار موجودی یگان کسر میکردند .این
ً
فراریها معلوم نمیشد که مثال در یک سال گذشته چند نفر بودند و بعد مقایسه با یگانهای
ً
مشابه و باالخره نتیجهگیریهای الزم و کافی .اگر نرمافزارهای مناسب طراحی شوند ،مسلما
به تمام این نیازها پاسخ خواهند داد و میتوان اندازهگیریهای دقیقتری از یگانها،
فرماندهان ،اثرات زمان ،مکان و سایر عوامل مختلف و تأثیرگذار را ارائه داد.
ما اگر از  6سال جنگ ،اعداد متنوع و دقیق داشتیم ،در هزاران کتاب که تاکنون درباره
دفاع مقدس منتشر شده ،از این اعداد با نگاههای متفاوت و تخصصی بهرهبرداری شده بود و
تحلیلها و نتیجهگیریهای علمی و دقیقی در آنها درج گردیده بود که برای حال و آینده
می توانست بسیار مفید واقع شود .اما متأسفانه جای این اعداد دقیق و معتبر که به آنها در
بحثهای تخصصی و علمی ،بسیار نیاز داریم ،در این هزاران کتاب منتشر شده خالی است.
در نتیجه ،کتابها هر کدام با نگاهی خاص به  6سال جنگ و یا مقاطعی از آن به شکل توصیفی
ً
پرداختهاند و چون جنس حرفها توصیفی است ،مسلما هر کدام در یک موضوع خاص ،شرح
متفاوت ارائه داده اند و بدین ترتیب از اعتبار و دقت الزم که بتوان به هر کدام از آنها استناد
علمی و دقیق نمود برخوردار نیستند .این وضع آثار زیانبار خود را هم باقی گذارده و نتیجه آن
شده که نتوانیم اندازهگیری دقیق و حتی تقریب از هر موضوع  6سال جنگ داشته باشیم.
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مسئله  :1مد یریت پرسنلی
تعاریف :منبع :کتاب آموزشی «رکن یکم» دافوس ارتش ،سال 9969
یکی دیگر از مسئولیتهای ستادی رکن یکم ،مدیریت پرسنلی است .مدیریت پرسنلی
شامل مدیریت امور و روشهایی است که روی پرسنل بهطور انفرادی مؤثر است.
اقدامات مدیریت پرسنلی در موارد زیر اعمال میشود:
الف ـ پرسنل نظامی

ب ـ زندانیان جنگی دشمن و غیرنظامیان

بازداشتی
پ ـ زندانیان جنگی آزادشده خودی

ت ـ پرسنل غیرنظامی ث ـ ایمنی

شرح و نکات مسئله :1

با توجه به آنکه بعضی از اقدامات مدیریت پرسنلی ،بهطور جداگانه در مسائل بعدی شرح
داده خواهد شد .شرح این مسئله چون کلیگوئی است حذف میگردد .الزم است این نکته
بیان شود که در زمان جنگ  6ساله در رده نیروهای زمینی ،هوائی و دریایی ارتش ،وظایف
مربوط به امور انفرادی ،بهنام مدیریت کارگزینی بود ،در رده ستاد مشترک ارتش ،اداره آجودانی
نام داشت .و وظایف مربوط به امور جمعی نیروی انسانی بهنام مدیریت پرسنلی و در ستاد
مشترک ارتش ،اداره یکم گفته میشد .در رده لشکرها هم امور انفرادی نیروی انسانی بهنام
آجودانی لشکر سازماندهی شده بود.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :1

پیشنهادهای این مسئله چون کلیگوئی میباشد ،حذف گردیده است .اما این نکته الزم
است بیان شود که عناوین مجموعههای سازمانی در ردههای باال تا پائین ترین رده باید با آنچه
که در مدارس عالی و دانشگاههای نظامی آموزش داده میشود ،مطابقت داشته باشد.
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مسئله :2زندانیان جنگی (اسرای جنگی)
منبع :کتاب رکن یکم دافوس چاپ 3131
تعاریف :زندانی جنگی (اسیر جنگی) به رزمندهای گفته میشود که توسط طرفین متخاصم
به علت جنگ دستگیر شده باشد.
در قرارداد ژنو اعضای ارتش و افراد داوطلب که دارای شرایط مذکور در آن قرارداد بینالمللی
باشند ،رزمنده محسوب میگردند.
قراردادهای چهارگانه ژنو در  92اوت  9111به تصویب سازمان ملل رسیده و در آذر ماه 9991
نیز به تصویب ایران رسیده است.
قرارداد  9ـ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی.
قرارداد 2ـ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا.
قرارداد 9ـ رفتار با زندانیان جنگی.
قرارداد 1ـ حمایت افراد کشوری در زمان جنگ.
قرارداد شماره  :9حقوق و وظایفی را برای زندانیان جنگی و طرفین متخاصم معین نموده که
طرفین متخاصم باید رعایت نمایند.
کتاب رکن یکم دافوس ،خالصه بعضی از موارد قرارداد را درج نموده که الزم است
نظامیان ،فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح و نیز سایر دست اندرکاران کشوری از آنها مطلع
ً
و در زمان جنگ دقیقا به اجرا درآورند .در این کتاب از درج آنها که چندین صفحه میباشد
خودداری میگردد.
افسر پرسنل ،فعالیتهای زندانیان جنگی ،غیرنظامیان بازداشتی در منطقه یگان را از طریق
افسر دژبان نظارت میکند .به منظور جلوگیری از بینظمی و واکنشهای نامطلوب بینالمللی،
افسر پرسنل ضمن تماس دائم با افسر قضائی (حقوقی) از مطابقت اقدامات معموله با
قراردادهای ژنو و قوانین موجود اطمینان حاصل مینماید.
افسر دژبان بهعنوان افسر ستاد تخصصی ،مسئولیت تخلیه ،مراقبت ،تحویل و تحول ،رفتار
مناسب و اداره امور زندانیان جنگی و غیرنظامیان بازداشتی را بر عهده دارد .نامبرده طرحهای
الزم را تهیه و تقدیم افسر پرسنل میکند.
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توضیح :افسر پرسنل با رعایت قراردادهای ژنو و قوانین موجود ،طرح استفاده از زندانیان
جنگی و غیرنظامیان بازداشتی را در امور کارگری تهیه مینماید.
توضیح :نگارنده این کتاب :همچنان که در شرح و نکات مسئله به شرح ذیل مالحظه خواهد شد،
افسر دژبان و یا یگان دژبان در صورتی که تعداد اسرای جنگی زیادتر از ظرفیت آن باشد ،قادر
نخواهد بود که این مسئولیت را به طور کامل انجام دهد .بلکه باید از سایر ظرفیتها و توان
یگانهای ارتش نیز بهره و مسئولیت سپاری گردد ،همچنان که در  6سال جنگ چنین شد .الزم
است کتاب آموزشی رکن یکم دافوس این توضیح را نیز اضافه نماید.
شرح و نکات مسئله :5
کتاب اسیرداری ،اسیرداری خودی و دشمن در جنگ تحمیلی  ،به قلم سرهنگ احمد نوروزی فرسنگی ،با
سرمایه گذاری کمیسیون اداره اسرای جنگی  ،انتشارات ایران سبز ،سال  ،9962می نویسد:

تا پیش از عملیات فتحالمبین که در روزهای آغازین سال  9969انجام شد ،تعداد اسرای
عراقی از هفت هزار نفر تجاوز نمیکرد .مسئولیت نگهداری آنان به عهده دژبان ارتش
جمهوری اسالمی ایران واگذار شده بود .پس از این تاریخ ،شمار اسرای عراقی بهطور
غیرمنتظرهای افزایش یافت.
لزوم تشکیالتی منسجم و مناسب برای سیاستگذاری امور نگهداری اسرا احساس شد .با
عنایت به شرایط جدید و لزوم اجرای دستورات اسالم در مورد چگونگی رفتار با اسرای بیگانه و
نیز لحاظ کردن کلیه موارد قانونی مندرج در کنوانسیون ژنو و همچنین توجه به توصیههای رهبر
کبیر انقالب ،امام خمینی (ره) مبنی بر رفتار توأم با مالطفت و رحمت اسالمی با اسرا که آنان را
مهمانان جمهوری اسالمی نامیدند ،مسئوالن کشور در شورای عالی دفاع در تاریخ
 ،9969/9/99ایجاد کمیسیون اداره اسرای جنگی را به تصویب رساندند.
کمیسیون یاد شده به ریاست دبیر شورای عالی دفاع ،حاج محمدعلی نظران و مرکب از
نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط تحت نظر نخستوزیری تشکیل شد .مرحوم نظران
تا سال  9969مسئولیت کمیسیون یادشده را بر عهده داشت و در سال  69در حین مأموریت
اداره نگهداری اسرا در سانحه رانندگی به شهادت رسید.
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اعضای تشکیلدهنده کمیسیون نگهداری اسرای جنگی تا پایان سال  9962یعنی آخرین تبادل و
آزادی اسرای جنگی عبارت بودند از:
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
پاسداران انقالب اسالمی و نماینده جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران.
کمیتههای مختلف کمیسیون اداره اسرای جنگی عبارت بودند از:
کمیته فرهنگی ،کمیته بهداشت و درمان ،کمیته کار ،کمیته تشخیص و تفکیک (اطالعات)
و کمیته روابط عمومی و تبلیغات.
صفحات بعد از شرح یادشده ،اقدامات انجام شده هر کدام از
کتاب «اسیر داری» در
ِ
کمیته ها را با اعداد و ارقام و باالخره مصاحبه با تعدادی از دستاندرکاران نگهداری اسرای
جنگی را ارائه داده است.
به منظور پیگیری کلیه مسائل مربوط به اسرای ایران دربند (آزادگان) ،کمیسیون دیگری
تحت عنوان کمیسیون حمایت از اسرا و مفقودین ایرانی تشکیل شد که مسئولیت اداره این
کمیسیون نیز به عهده ریاست کمیسیون اداره اسرای جنگی واگذار شد« .پایان نقل قول»

همانطور که بیان شد ،مجموعهای که امور مختلف مربوط به اسرا را مدیریت کند بعد از
 96ماه که از جنگ گذشته بود ،سازماندهی گردید .در حالی که این مجموعه و یا این نوع
تشکیالت باید همزمان با آغاز جنگ فعال میگردید .چنین تشکیالتی که ترکیبی از چند
دستگاههای کشوری و لشکری هستند و هر کدام وظایف و مسئولیت خاصی دراینباره دارند،
الزم است در زمان صلح ،در مجموعههای سازمانی مربوطه عناصر الزم و کافی تعریف شده
داشته باشند .آن عناصر ،اضافه بر سایر وظایف جاری که در زمان صلح دارند ،این وظیفه را نیز
داشته و سوابق الزم را نگهداری و بهروزرسانی نمایند .نسبت به افزایش دانش و اطالعات خود
ً
در این زمینه در ارتباط با وظایف تعریف شده سازمانی بهطور مستمر اقدام نمایند .مسلما اگر
چنین مجموعههایی در زمان صلح فعال و سابقه نداشته باشند ،نتیجه آن میشود که بعد از
گذشت  96ماه از آغاز جنگ به ناچار چنین مجموعهای و یا کمیسیونی فعال گردد.
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ما درباره اسرای خودی مشکالت زیادی داشتیم .دشمن قوانین بینالمللی را رعایت
نمینمود و شرایط اسرای خودی در دست دشمن بسیار اسفناک و بیرحمانه و غیرانسانی بود.
خاطرات اسرای ایرانی در عراق که منتشر شدهاند ،گواه بر این جنایات و بیرحمیها و
رفتارهای غیرانسانی دشمن است.
باید قبول کنیم که در آن روزگار ،اقدامات دستگاههای کشوری ما نظیر وزارت امور خارجه
و هاللاحمر و غیره با تمام فعالیتی که داشتند ،برای احقاق حقوق اسرای خودی کافی نبوده
است .دراینباره در صورتی که وارد جزئیات مشکالت آن زمان و اقدامات انجام شده نسبت به
ً
مشکالت موجود گردیم مسلما حرفها و دالیل زیادی را میتوان ارائه داد که از ظرفیت و توان
این کتاب خارج است .فقط به اشاره اکتفا شد.
نکته دیگری که باید توجه گردد ،آن است که نگهداری اسرای دشمن ،تعداد زیادی از
نیروهای پایور و وظیفه ارتش ما را درگیر نمود ،و این یعنی کاهش نیروی انسانی میدان رزم.
نگهداری اسرا در بعضی پادگانهای نزاجا که یگانهای آنها به منطقه عملیاتی اعزام شده
بودند توسط تعدادی از نفرات همان یگانها انجام میگرفت .در کتابها ،نام محل نگهداری
اسرای دشمن دیده نشده است .اما آنچه که نگارنده به خاطر دارد نام برده میشود ،بقیه را باید
به منابع دیگر مراجعه و تکمیل نمود.
در تهران :پا دگان حشمتیه ،بخشی از پادگان میدان حر ،کهریزک ،پرندک ،تقاطع بزرگراه
حقانی ،همت و لشکرک
در شهرستانها :قوچان ،مشهد ،رینه ،سمنان ،اراک ،گرگان ،بجنورد ،منجیل و غیره
کتاب «سایههای نور» به قلم سرتیپ  1ستاد عباس تقیانپور ،با سرمایهگذاری هیئت
معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیادشیرازی» ،انتشارات ایران سبز ،سال  3131مینویسد:
آمار اسرا و پناهندگان عراقی نزدیک به  66هزار نفر بوده است که در  96اردوگاه ،در  99استان
و  22شهرستان نگهداری میشدند.
عدهای حدود  26هزار نفر از اسیران عراقی تقاضای پناهندگی از جمهوری اسالمی ایران
داشتند که حدود  96هزار نفر آنان پذیرفته شدند.
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با توجه به تاریخ اولین روز اسیرگیری ( )21/6/99به تعداد  6نفر و تاریخ مراجعت آخرین
آنان به کشور عراق به تعداد  21نفر در تاریخ  62/92/92حدود  29سال نگهداری اسیران
عراقی در ایران به طول انجامیده است.
کتاب سایههای نور آمار و تاریخ آزادی اسرای ایرانی را به شرح زیر ارائه داده است.
از تاریخ  66/9/26تا  91 66/96/26مرحله  161نفر
از تاریخ  61/2/26تا  21 61/6/21مرحله  96292نفر
از تاریخ  61/6/99تا  96 69/92/26مرحله  691نفر
جمع  62مرحله  91916نفر
تعداد یاد شده برابر صورت جلسههای کمیته بینالمللی صلیب سرخ در مرزهای خسروی،
منذریه ،فرودگاه مهرآباد و فرودگاه آنکارا تحویل مقامات جمهوری اسالمی گردیدهاند« .پایان نقل قول»

خوانندگان این کتاب در اینجا کمی تأمل و درنگ کنند و تصور نمایند که چه فشاری به
کشور ،به میدان رزم و یگانهایی که همرزمانشان اسیر دشمن شدهاند و نیز خانواده محترم
این عزیزان وارد بوده است .اضافه بر فشار جسمی و روحی و شرایطی که بر هر کدام از اسیران
خودی دربند دشمن اعمال میگردید.
راه حل و پیشنهادهای مسئله :5

 9ـ کلیه دستگاههای کشوری و لشکری که پیشبینی میگردد درباره امور اسرای خودی و
دشمن مسئولیت دارند و یا در مدیریت این موضوع نیاز به آنان میباشد ،در تشکیالت سازمانی
خود در جای مناسب عناصر الزم و کافی را در این مورد مشخص و وظایف آنان را نیز تعریف
نموده و آموزش دهند.
 2ـ دورههای آموزشی کوتاه مدت درباره زندانیان جنگی ،در هر کدام از دستگاههای
کشوری و لشکری در ارتباط با وظایف مربوطه طراحی شده و به اجرا درآورند.
 9ـ با توجه به آنکه در زمان صلح ،این عناصر پیشبینی شده در سازمانها ،دراینباره
کارشان کمتر و تمام وقت خدمتی را پر نمیکنند ،الزم است ،وظایف مربوط به اسرا ،اضافه بر
سایر وظایف جاری هر کدام از عناصر ،تعریف و ابالغ گردد.
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 1ـ عناصر مربوط به امور اسرا ،باید کلیه آموزشهای الزم درباره قوانین بینالمللی و
کشوری را در مورد اسرا دیده باشند و سوابق الزم را نیز نگهداری و به حالت روز رسانند.
 2ـ مجموعه مورد نظر اگر نیاز به تصویب قانون است ،الیحه و یا طرح آن تهیه و به تصویب
مجلس شورای اسالمی برسد .اگر هم قوانین موجود و مصوبات قبلی در زمان جنگ کافی بوده
و به قوت خود باقی میباشند ،برابر آن فعال گردند.
 6ـ فعال بودن این مجموعه در زمان صلح و جنگ ،به صورت کمیسیون و یا مشترک تعداد
نوبت آن در هفته ،ماه ،فصل ،سال معین گردد.
 6ـ ابزار نظارتی و پیگیری باالدستی که بر تمام اعضای مجموعه ترکیبی مورد بحث اشراف
داشته باشد ،در مصوبات و یا آئیننامه آن ملحوظ گردد.
 6ـ در دستگاه های لشکری که محور اصلی موضوع هستند ،نیز برای این موضوعات،
تشکیالتی با توجه به مالحظات ردیفهای باال پیشبینی و طراحی گردد .در این دستگاهها
میتوان برای زمان صلح ،نمودار سازمانی هر کدام از عناصر را به صورت نقطهچین و یا
خطچین ترسیم نمود و در زمان جنگ به صورت خط ُپر ترسیم نمود.
در هر حال در زمان صلح وظایف این موضوع ،در ترکیب با سایر وظایف جاری خواهد بود
و عناصر مربوطه وقت خدمتی ُپر باید داشته باشند.
ارتباط این مجموعه لشکری با مجموعه ترکیبی کشوری و لشکری را مصوبات و یا
آئیننامههای مربوطه باید مشخص نمایند.
 1ـ اینکه مجموعه مورد نظر زیر نظر کدام دستگاههای باالدستی که اشراف بر تمام
دستگاهها دارد قرار گیرد ،بحثی است که به کارشناسان مربوطه با استفاده از تجربیات و سوابق
 6سال جنگ ،پس از ابالغ آغاز طراحی فعالیت مجموعه و دستور باالترین مقام کشوری فعال
میگردد ،واگذار میشود.
ً
 96ـ در صورت فعال نگهداشتن مجموعه مورد نظر درباره اسرای جنگی ،مسلما بسیاری از
مشکالتی که در  6سال جنگ داشتیم ،دیگر نخواهیم داشت و یا کمتر خواهد بود .یادمان
باشد ،خالی ماندن بسیاری از کارهای گذشته که الزم بود ُپر میشد ،در زمان بحرانها و حوادث
ملی فاجعهبار است.
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 99ـ برای راهاندازی مجموعه مورد بحث ،میتوان گفت ستاد کل نیروهای مسلح و در
داخل آن نیز معاونت نیروی انسانی ستاد کل ،صالحیت راهاندازی این مجموعه را دارند .الزم
است این موضوع را آنقدر پیگیری نمایند تا تبدیل به وظایف و فعالیت امور جاری دستگاههای
دستاندرکار گردد .ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز میتواند چنین درخواستی برای
راه اندازی مجموعه مربوط به اسرای خودی و دشمن را از ستاد کل نماید و تا راهاندازی به
صورت وظایف سازمانی و جاری دستگاهها پیگیری نماید.
 92ـ کتاب رکن یکم دافوس در بخش هفتم فصل سوم مربوط به مدیریت پرسنلی؛ وظایف
ادارات یکم ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،هفتم و آجودانی اجا ،بازرسی اجا ،سازمان عقیدتی
سیاسی اجا ،دژبانی کل اجا را شرح داده است.
وظایف در مورد :اسرای جنگی ،کشته شدگان دشمن ،مبادله زندانیان جنگی ،زخمیهای
دشمن ،اجساد دشمن ،شهدای خودی ،امور مربوط به پناهندگان نظامی دشمن و پناهندگان
خودی به دشمن.
همانطور که مالحظه میگردد ،وظایف یادشده آنقدر زیاد و تخصصی هستند که نمیتوان
اقدامات مربوط به :آشنایی ،آموزش ،تهیه دستورالعملها ،تهیه آئیننامههای مربوط به هر
کدام را به زمان جنگ ،که هر کدام از این دستگاههای یاد شده درگیر کارهای بیشتر و مهمتری
هستند ،سپرد ،و زمان صلح را برای تهیه و اقدامات الزم از دست داد و آنها را کنار گذاشت و به
زمان جنگ موکول نمود.
ً
کتاب رکن یکم دافوس ،وظایف مربوط به اجا را شرح داده ،مسلما رده باالتر آن ،که ستاد
کل نیروهای مسلح میباشد ،شبیه وظایف مذکور را در معاونتها و ادارات خود با نگاه کلی و
همهجانبه در نیروهای مسلح و دستگاههای کشوری دارد و تعریف خواهد نمود.
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مسئله  :9پرسنل (نیروی انسانی) غیرنظامی
تعاریف موضوع :کتاب رکن یکم دافوس در بخش  0مربوط به مدیریت پرسنلی ،تعاریفی را
در مورد پرسنل غیر نظامی ارائه داده است که به نکاتی از آنها اشاره میشود:
امور پرسنل غیرنظامی شامل :تعیین مقررات برای استخدام ،آزمایش ،تائید شایستگی،
پاداش ،تنبیه ،روابط کارمندان ،شرایط استخدام ،طبقهبندی پرسنل ،ترفیع و اخراج آنان میباشد.
افسر پرسنل مطمئن میشود که مقررات تنظیم شده با خط مشهای پرسنلی جاری
مطابقت دارند.
تهیه دستورالعملها و روش جاری عملیاتی برای اجرای خط مشهای صادره از قرارگاه باالتر.
در کتاب یادشده ،روابط ستادی افسر پرسنل با سایر افسران ستاد هماهنگکننده و ستاد
تخصصی در مورد پرسنل غیر نظامی تعریف شده است .وظایف ستادی :رکن یکم ،رکن دوم،
رکن سوم ،رکن چهارم ،رکن پنجم ،افسر آجودانی و افسر دارائی.
شرح و نکات مسئله :9

ما در جنگ  6ساله شاهد بودیم که در سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،کلیه نیازهای نیروی
غیر نظامی که به نام بسیج داوطلب تعریف شده بود ،تأمین میگردید .اما در ارتش و در کلیه
نیروهای آن ،جذب ،پذیرش و بکارگیری نیروی غیرنظامی ،به ندرت دیده میشد .بهطور کلی
آنچه که نگارنده این کتاب به خاطر دارد ،سازوکاری مناسب هم برای این اقدام تعریف نشده بود.
ارتش نیازمندی نیروی انسانی خود را فقط در همان مسیر استخدام نیروهای پایور نظامی و غیر
نظامی که سازوکار آن را داشت فراهم مینمود .عالوه بر آن نیازمندی خود را از نیروی وظیفه نیز
تأمین مینمود .همین نقص سبب شده بود که کلیه نیروهای ارتش ،بویژه نزاجا در تمام  6سال
جنگ از کمبود نیرو ،چه در مناطق عملیاتی و چه در مناطق غیر عملیاتی و پشتیبانی از مناطق
عملیاتی و انجام امور جاری رنج برده و شکایت داشته باشند.
ً
مسلما اگر سازوکار مناسبی برای جذب نیروی انسانی غیر نظامی بهطور روز مزد ،موقت و
قراردادی با توجه به نیازهای پادگانی ،خدماتی ،کارگری ،نگهبانی و غیره تعریف شده بود ،بخش
زیادی از نیروی انسانی وظیفه که درگیر امور مناطق غیر عملیاتی بودند ،به یگانهای مناطق

مسئله  :1پرسنل (نیروی انسانی) غیرنظامی 11 /

عملیاتی اختصاص داده میشدند و بدین صورت توان نیروی انسانی جبهه خودی را میتوانستند
افزایش دهند.
ما در شرایط جنگ ،باید به جایی برسیم که در مناطق غیر عملیاتی از نیروی وظیفه در تمام
نیروهای مسلح فقط از کسانی استفاده کنیم که امکان خدمت آنان در مناطق عملیاتی به سبب
پزشکی ،تک فرزند و یا سایر مواردی که قانون معلوم نموده ،نباشد.
باالخره وقتی ما در زمان جنگ برای هر گلوله ،سالح و خودرو سنگین و نیمه سنگین و
غیره ،خرجهای فراوان میکنیم ،برای نیاز و افزایش توان نیروی انسانی الزم و کافی نیز ،باید
هزینههای الزم را مصرف نماییم.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :9

 9ـ نیاز است در کلیه مجموعه های نیروهای مسلح ،نیازهای نیروهای انسانی در زمان
جنگ را که میتوان از نیروی انسانی غیر نظامی موقت به صورت روز مزد ،کوتاه مدت،
قراردادی استفاده نمود ،شناسائی گردد .این اقدام برای کاهش نیروی انسانی پایور و وظیفه
موردنیاز در زمان جنگ در مجموعه مورد نظر خواهد بود .الزم است این نیازمندی به صورت
عددی ،همراه با نوع شغل و خدمت درخواستی مشخص و به تصویب برسد.
اقدامات ستادی الزم برای تهیه مقررات ،دستورالعملها و چگونگی پذیرش و حق و حقوق
افراد جذب شده و شرح وظایف هر کدام از عوامل ستادها و تعیین مسئول اصلی ستادی برای
اجرا و هماهنگی در کلیه مجموعههای نیروهای مسلح معین و ابالغ و نظارت گردد.
ستاد کل نیروهای مسلح در زمان صلح ،سازوکار مورد بحث را از نیروهای مسلح خواستار و
پس از بررسیهای واقعبینانه و الزم به نیروهای مسلح ابالغ و پیگیری نماید .رده باال باید در
نظر داشته باشد ،که نتیجه بررسی و طرح به کارگیری موقت غیرنظامیان ،منجر به کاهش
نیروی انسانی وظیفه و پایور موردنیاز مجموعههای نیروهای مسلح در مناطق غیر عملیاتی
ً
گردد .مسلما طرحهای مجموعههای نیروهای مسلح کشور شامل :ارتش ،سپاه ،ناجا ،وزارت
دفاع و غیره باهم متفاوت خواهد بود و هر مجموعه با در نظر گرفتن مأموریت و شرایط زمان
جنگ ،طرح خود را تعریف و پیشنهاد نموده و به تصویب خواهد رساند.
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 2ـ مجموعههای نیروهای مسلح ،بعضی از امور جاری خود در زمان جنگ را میتوانند به
شرکت های پیمانکاری محول نمایند و به این ترتیب از مسئولیت بخش زیادی از نیروی انسانی
خود رها گردند .از طرفی نیازمندی خود را به نیروی انسانی وظیفه و پایور ،به نفع جبهه
نیروهای خودی کاهش دهند .این کار را در زمان صلح هم میتوان به اجرا درآورد.

مسئله  :71بهکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح
تعاریف موضوع:

بازنشستگان نیروهای مسلح ،شامل افراد پایوری هستند که بعد از حدود  96سال خدمت با
کم و بیش آن ،برابر قانون ،و در آخرین درجه و شغل که خدمت مینمودند بازنشست شده و از
مزایای این دوره بهرهمند میگردند.
ً
معموال اگر این افراد در سن  96تا  26سالگی استخدام شده باشند ،در سن  26سالگی یا کمی
بیشتر از آن بازنشست میشوند.
اشخاص بازنشسته با توجه به مسیر و مشاغل خدمتی و دورههای آموزشی که طی نمودهاند،
هر کدام برابر سابقه خدمتی از تجربههای با ارزش فرماندهی ،مدیریتی ،ستادی ،فنی و تعمیراتی،
رستهای (شامل یکی از رستههای موجود در ارتش) برخوردارند.
شرح و نکات مسئله :71

درباره بهکارگیری بازنشستگان در مسئله شماره  :2جایگزینی ،در قسمت جایگزینی
نیروهای پایور مطالبی ارائه شده که در این قسمت با توضیح بیشتری ارائه میگردد.
به یقین ،فردی که سابقه خدمت  96ساله دارد با فرد جوان دیگری در همان رسته و شغل
که سابقه خدمت کمتر دارد ،از دانش ،تجربه و پختگی بیشتری برخوردار است .نظام مدیریتی
نیروی انسانی در مجموعههای دولتی بهگونهای است که با خروج افرادی که به مرحله
بازنشستگی میرسند ،محل شغلی باالتر ،برای شاغلین مشاغل پایینتر باز شده و سبب رشد
آنان میگردد.

مسئله  :96بهکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح 969 /

ما در زمان جنگ و در مناطق عملیاتی ،به نیروهای جوان که بیشترین بهره خدمتی را دارند،
نیاز داریم .یگانهای عملیاتی ،هر روز و در هر عملیات ،مواجه با تلفات رزمی ،غیر رزمی و اداری
قابل توجهی میگردند که باید بهطور پیوسته نسبت به جایگزین تلفات یگانها اقدام نمود تا
یگان مورد نظر توان رزمی خود را از دست ندهد و قادر به اجرای مأموریت سازمانی باشد.
جایگزین و تأمین نیروهای پایور در یگانهای عملیاتی ،کاری است زمان َبر و هیچ وقت
نمیتوان به سرعت و در زمان موردنیاز و درگیری با دشمن ،به جایگزین نیروهای پایور اقدام
نمود .همین کاهش سبب میگردد ،بهشدت توان و کارایی یگان درگیر با دشمن در منطقه
ً
عملیاتی به نفع دشمن کاهش یابد که مسلما خواست هیچ یک از نیروها و دستاندرکاران
نیروهای خودی نیست ،مگر آنکه تدابیری فوقالعاده و اضافه بر آن تدابیر جاری ،انتخاب و به
اجرا درآید.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :71

 9ـ در زمان جنگ ،تا حداکثر ممکنه با دعوت از بازنشستگان داوطلب ،در کلیه یگانهای غیر
عملیاتی و ستادها ،به جای نیروهای شاغل ،در مناطق غیر عملیاتی استفاده خدمتی به عمل آید.
نیروهای شاغل در مناطق غیر عملیاتی ،تا حداکثر ممکنه به یگانهای عملیاتی اعزام و در شغل
مناسب به کار گمارده شوند و به این ترتیب موجودی و توان یگانهای عملیاتی را افزایش دهند.
 2ـ آن نیروهای شاغل که امکان اعزام تمام وقت و پیوسته آنان به علت نوع شغل
امکانپذیر نمی باشد ،ترتیبی داده شود که حداقل  9ماه در هر سال به یگانهای عملیاتی
مأمور و خدمت نمایند .این موضوع شامل کارمندان استخدامی نیروهای مسلح نیز میگردد.
 9ـ سازوکار و طرحهای الزم درباره موضوع یادشده ،در زمان صلح تهیه و به تصویب برسد
و بالفاصله در آستانه زمان جنگ به اجرا درآید .تا پایان جنگ نیز ادامه یابد.
 1ـ در صورت اجرای طرح دو رستهای کارکنان استخدامی نیروهای مسلح با محوریت رسته
پیاده که در قسمت نکات مسئله  2شرح داده شد ،موضوع این مسئله  96نیز ،در تقویت و
پشتیبانی آن طرح دو رستهای نیز خواهد شد.
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مسئله  :77ایمنی
تعاریف :منبع :کتاب رکن یکم دافوس
افسر پرسنل برنامه پیشگیری از سوانح و رویدادها را نظارت کرده و خط مشیهای الزم را
توصیه می نماید .اطالعات و اخبار مربوط به نوع ،تکرار و علل حادثه را نگهداری نموده و
اقدامات اصالحی را پیشنهاد میکند.
خط مش ایمنی مقرراتی است که سبب میشود پرسنل را از دچار شدن به سوانحی که در
اثر ناآشنائی ،عدم آموزش و ارتکابات اشتباهات فردی پیش میآید ،مصون نگهدارد.
شرح و نکات مسئله :77

 9ـ در زمان جنگ ،بخشی از تلفات ما مربوط به حوادثی خارج از درگیری با دشمن بوده
است .چه خوب بود که ما آماری داشتیم و درصد هر کدام از حوادث که خارج از درگیری با
دشمن بوده ،نسبت به کل تلفات جنگ میدانستیم .اما افسوس که چنین آماری در دسترس
نیست .هر چند که در رابطه با آمار شهدا ،چون علت شهادت هر شهید در سوابق وی مشخص
است و حتی علت جانبازی رزمندگان نیز معلوم است ،میتوان آنها را استخراج و ارائه داد .اما
تاکنون چنین کاری توسط دستگاههائی که چنین آمار و اطالعات را در اختیار دارند انجام
نگرفته و یا منتشر نشده است.
از طرفی جداول و آمار مورد نظر که در آن اطالعات کلیدی الزم درج شده باشد ،توسط
دستگاه های مربوطه منتشر نشده است تا کارشناسان با استفاده از آنها بتوانند تحلیلهای
آماری و نتایج قابل استفاده استخراج و ارائه دهند .این هم از ضعفهای کشورهای در حال
توسعه و یا توسعه نیافته است که ما هم شامل آن میگردیم و تا وقتی هم که از تمام موضوعات،
اطالعات و آمار دقیق نداشته باشیم و در دسترس همگان قرار ندهیم ،گرفتار چنین ضعف و
شاخصه توسعه نیافتگی خواهیم بود.
 2ـ آنچه که نگارنده این کتاب به یاد دارد ،بخشی از تلفات ما در زمان جنگ که خارج از
تلفات وارده از دشمن بوده است ،عبارت بودند از :شهادت و جانبازی در اثر حوادث رانندگی
در مناطق عملیاتی و یا رانندگی در رفت و برگشت به مناطق عملیاتی /تلفات به سبب عیب

مسئله  :99ایمنی 969 /

خودرو /تلفات به سبب بی احتیاطی و یا ضعف آموزش راننده خودرو /تلفات به سبب بازی با
سالح و یا در زمان اسلحه پاک کنی /تلفات به سبب دستکاری و یا جابهجائی گلولههای عمل
نکرده /بی احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی و آموزشی الزم در جابهجائی مهمات و مواد
منفجره /دستکاری و یا جابهجائی مینهای عمل نکرده و یا خنثی شده خودی و یا دشمن/
تلفات خودروئی به سبب جادههای باریک و پرخطر /تلفات به سبب درگیری لفظی و فیزیکی
طرفین و عدم مدیریت و یا رسیدگی مناسب در جدائی طرفین و یا کاهش و یا از بین بردن علت
درگیری طرفین و احتمال درگیری مشابه در دیگران که منجر به کینه و انتقام گردیده است/
غرق شدن در رودخانه /برق گرفتگی /سوختگی /سرمازدگی /گرمازدگی /مسمومیتهای
ناشی از غذاهای فاسد در بین راه /فریب رزمنده توسط شخص یا اشخاص ناباب /سهولت ورود
معتاد و عوامل اعتیاد ساز به یگان /وجود فساد جنسی فرد یا افرادی در یگان /دگرزنی/
خودزنی /خودکشی /حوادث در آموزشها و نیز در تیراندازیهای آموزشی /فروریختن سقف
سنگر استراحت افراد در اثر برف ،باران ،گلوله دشمن و غیره  /عدم رعایت نکات بهداشتی و
شیوع بیماری /و باالخره عوامل مشابه دیگر که سبب افزایش تلفات و کاهش نیروی انسانی
خودی در میدان جنگ میگردد.
 9ـ نگارنده این کتاب ،کسانی از همکاران و فرماندهان را به یاد دارد که در زمان جنگ و
بعضی بعد از  6سال جنگ با وجود جانبازی و زنده ماندن در آن شرایط ،در حادثه رانندگی جان
خود را از دست دادند .در این حوادث ،بعضی راننده فرد دیگری بود و بعضی خودشان راننده
بودند .آماری وجود ندارد که با عدد آن بتوان تحلیل و استدالل نمود.
 1ـ باید در نظر داشت که هر کدام از عوامل ذکر شده ،تبعاتی دارد که مقدار زیادی از توان
ستادی ،توان پزشکی ،توان یگان حادثه دیده و باالخره تا عقب جبهه و خانواده را مشغول نگه
داشته و سرمایههای ملی را کاهش میدهد.
تبعات بعضی از این حوادث ،از انتقال ،بستری ،جراحی ،معالجه و استراحت پزشکی و
ناتوانی فرد حادثه دیده ،ماهها طول میکشد .یعنی از جبهه خودی ،نفراتی به این صورت
کاهش و خارج میگردند.
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 2ـ نکته دیگری که درباره بحث ایمنی باید مورد توجه قرار گیرد ،آن است که در زمان جنگ،
در کلیه جداول سازمانی ردههای پائین رکن یکم و یا نیروی انسانی ،مشاغل و یا عناصری
سازمانی برای موضوع ایمنی تعریف نشده بود .در سالهای بعد از جنگ ،مدیریت ایمنی با دوایر
مربوطه در ساختار سازمانی بازرسی نیروها به تصویب رسید و این مدیریت همچنان فعال است.
آیا همین مقدار ساختاری کافی است؟ پرسشی است که باید در بررسیهای دقیق مجموعه
نیروها معلوم گردد.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :77

 9ـ بسیاری از حوادث یادشده در صورتی که افراد از آموزش خوب برخوردار شده و
ً
دانستنیهای موضوع را که باید بدانند ،فرا گرفته باشند ،مسلما پیش نخواهد آمد.
 2ـ بسیاری از حوادث یادشده ،اگر در یگان ،انضباط و مدیریت و آموزش خوبی برقرار باشد،
پیش نخواهد آمد.
 9ـ فرماندهان و مسئوالن رکن یکم یگان و همچنین سایر عوامل ستادی یگانها نظیر:
بازرسی ،رکن ،2رکن ،9رکن 1باید جزئیات تمام فعالیتهای یگان را در ارتباط با وظایف خاص
خود رصد نموده و هر آنچه که احتمال حادثه و تلفات تشخیص میدهند ،با تدابیر و اقدامات
الزم پیشگیریهای الزم را انجام دهند و پیوسته مراقبت نمایند.
 1ـ نگارنده این کتاب در طول خدمت ،چک لیستهای بازرسی زیادی را از تمام موضوعات
مربوط به ارکان چهارگانه یگان مشاهده نموده و برابر آنها نیز یا بازرسی شده و یا بازرسی انجام
داده است .اما درباره موضوع ایمنی از طرف رکن یکم یگانها ،چک لیستی ندیده است .البته
در نیروی هوائی و هوانیروز چک لیستهای ایمنی وجود داشته است .بعضی از نکات ایمنی
ممکن است در البالی ردیفهای چک لیستها ،اشاره شده باشد ،اما کافی نیست و الزم است
موضوع ایمنی ،چک لیست و یا چک لیست های مستقل را داشته باشد .اضافه بر رکن یکم و
بازرسی ،سایر ارکان 2و9و 1نیز درباره ایمنی ،چک لیست مستقل تهیه و منتشر نمایند و برابر
آنها نیز بازرسیها انجام و اقدامات الزم اجرا گردد.
 2ـ انتظار است شروع اقدامات پیشنهادی این موضوع و نیز سایر موضوعات که در این
کتاب شمارهبندی شده و تعریف و ارائه گردیدهاند ،از ستادهای رده باال ،یعنی ستادهائی که
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در رده ارتشبدی و سپهبدی هستند آغاز گردد ،با طراحی سازماندهی ،ابالغ ،پیگیری و
نظارت تا پایان و باالخره استمرار و عادت به شکل وظایف و فعالیتهای جاری سازمانی.
ً
 6ـ ما هر قدر تلفات خارج از درگیری با دشمن را بتوانیم کاهش دهیم ،مسلما توان رزمی
خود را افزایش دادهایم ،اضافه بر آن ،آثار مثبتی است که در روحیه نیروهای خود به وجود
می آوریم .این اقدام از وظایف اصلی تمام ارتش ها و نیروهای مسلح دنیا است که نباید از آن
غافل بمانند.
 6ـ ستادهای رده باال از ارتشبدی تا سرلشکری ،الزم است دوره آموزشی کوتاه مدت و
مناسب با موضوع ایمنی را طراحی و ارائه دهند .در این آموزش ،انواع موضوعاتی که درباره
ایمنی و یا نادیده گرفتن آن در مجموعه یگانها از گذشته تا حال به وجود آمده ،با ذکر مصادیق
هر کدام در یک نشریه آموزشی تهیه و برابر آن تا رده گردانها تربیت مربی نموده و این مربیان
در رده گردان و گروهان ،آموزشهای ایمنی را به کلیه افراد یگان منتقل نمایند .در صورتی که
چنین اقدامی صد در صد در کلیه مجموعههای نیروهای مسلح پوشش داده شود و استمرار
ً
یابد ،مسلما تلفات ناشی از حوادث مربوط به ایمنی ،با فرماندهی و مدیریت و انضباط مطلوب
به صفر نزدیک خواهد شد .این آموزش را در برنامه آموزش سالیانه یگانها نیز میتوان منظور
نمود ،اما کافی نبوده و باید این آموزش صد در صد نیروی انسانی نیروهای مسلح را پوشش
دهد و تداوم داشته باشد.
با توجه به آنکه مجموعههای بازرسی در ردههای گردان به باال در مسیر امور رسیدگی به
حوادث میباشند ،به نظر میرسد این آموزش ،در صورتی که از طریق بازرسیها تولید ،اجرا و
نظارت گردد ،عملیتر و مفید تر خواهد بود .در این صورت نیاز است رکن سوم و رکن یکم
یگانها نیز همکاری و هماهنگی الزم را به عمل آورند .نشریات آموزشی این موضوع نیز باید
مثالها و مصادیق مذکور در آن ،در زمانهای مناسب بازبینی ،تجدید نظر و بهروز گردند.
فرماندهان گروهان و گردان و قسمتهای همطراز نیز ،منتظر طرحها و دستورات رده باال
نباشند .برابر وظایف ذاتی خود ،نسبت به آموزش ایمنی و پیشگیریهای الزم ،اقدامات
مناسب و مبتکرانه را انجام دهند.
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مسئله  :72مدیریت نیروی انسانی
تعاریف :منبع :کتاب رکن یکم دافوس
اداره نیروی انسانی از وظایف رکن یکم بوده و به مسائلی که با افراد (به صورت توده) سروکار
دارد مربوط میگردد .انجام وظایف مذکور بایستی با همکاری نزدیک مدیریت پرسنلی انجام
گیرد .به عبارت دیگر مدیریت نیروی انسانی توده افراد را مورد توجه قرار میدهد ،در حالیکه
مدیریت پرسنلی با افراد سروکار دارد.
مدیریت نیروی انسانی شامل طرحریزیهای الزم برای نیروی انسانی (نظامی و غیر
نظامی) میگردد .مدیریت نیروی انسانی همچنین شامل تهیه ضوابطی برای تهیه ،تقسیم،
استفاده و ارزیابی نیروی انسانی میباشد.
تعیین نیازمندی های نیروی انسانی نظامی و غیر نظامی ،اختصاص دادن منابع نیروی
انسانی به یگان های زیردست ،ارزیابی نحوه استفاده از نیروی انسانی موجود و توسعه خط
مش ،استخدام و توزیع پرسنل از مهمترین فعالیت های افسر پرسنل در مدیریت نیروی
انسانی میباشد.
الزم است افسر پرسنل در جریان استعداد نیروی انسانی یگانهای زیرمجموعه از جهت
کمی و حتی از جهت کیفی نظیر :تعداد افسران و فرماندهان دوره دیده عالی و دافوس و غیره
باشد .تهیه گزارشها ،برآوردها ،پیشنهادها و پیگیریهای الزم نیز جهت افزایش کمی و کیفی
یگانها را انجام دهد.
شرح و نکات مسئله :72

آنچه که نگارنده شاهد بوده ،عناوین سازمانی در ستاد نزاجا ،با تعاریف کتاب رکن یکم
دافوس تفاوت داشته است .در سالهای جنگ در ستاد نزاجا یکی از معاونتها به نام معاونت
پرسنلی بود که این معاونت در زیرمجموعه  9مدیریت ،بعالوه یک دایره مستقل داشت .مدیریت
پرسنلی ،مدیریت استخدام ،مدیریت کارگزینی و دایره عملیات پرسنلی قرارگاه نزاجا.
مدیریت پرسنلی دارای چهار دایره بود .دایره آمار و استعداد ،دایره تهیه پرسنل ،دایره
خدمات و تشریفات و دایره قوانین.
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همانطور که مالحظه میگردد ،مدیریت پرسنلی همان وظایف تعریف شده مدیریت نیروی
انسانی در کتاب رکن یکم دافوس را عهدهدار بوده است .مدیریت کارگزینی نزاجا ،همان
وظایف تعریف شده مدیریت پرسنلی را که در کتاب رکن یکم تعریف شده که با فرد سروکار دارد
برعهده داشت.
در رده لشکر و تیپهای مستقل ،رکن یکم لشکر همان وظایف مدیریت نیروی انسانی،
مذکور در کتاب رکن یکم ،برعهده داشت و آجودانی لشکر ،وظایف مذکور مدیریت پرسنلی در
کتاب رکن یکم دافوس عهدهدار بود.
در رده گردان ،رکن 9گردان ،هر دو وظیفه رکن 9لشکر و آجودانی لشکر را انجام میداد.
در رده ستاد مشترک ارتش دو اداره ،وظایف مشروح در کتاب رکن یکم دافوس را انجام
میدادند .اداره یکم (پرسنلی) سماجا ،اقدامات مربوط به جمعی افراد ارتش را و اداره
آجودانی ،اقدامات مربوط به فردی افراد ارتش را انجام میدادند.
در پایان جنگ که ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل یافت ،وظایف اداره یکم و اداره آجودانی
ارتش ،در معاونت نیروی انسانی ستاد کل تعریف و سازماندهی شد.
در سالهای بعد از جنگ ،آنچه که نگارنده اطالع دارد ،سازمان مربوط به نیروی انسانی در رده
نزاجا و سایر نیروها چندبار تغییراتی پیدا نمود ،عناوین سازمانی دیگری مانند امور ایثارگران و
باالخره امور بازنشستگان به جداول سازمانی آنها اضافه شده است.
امور مربوط به اسرا و پناهندگان در ساختار سازمانی نیروی انسانی به نظر میآید هنوز دیده
نشده است.
از طرفی در کتابهای آموزشی دافوس ،اضافه بر رکن 9و2و9و 1رکن دیگری به نام رکن
پنجم معرفی و شرح داده شده است که در تشکیالت سازمانی نیروهای مسلح ،چنین عناوینی
سابقه ندارد و ناآشنا است.
رکن پنجم شامل عملیات مربوط به امور غیرنظامیان و مردم محلی میباشد .شناخت درباره
مذهب ،فرهنگ ،رسومات محلی و اثرات آنها بر یگان متبوعه و برعکس.

 / 966درسهای هشت سال جنگ تحمیلی

راهحلها و پیشنهادهای مسئله:72

 9ـ الزم است عناوین سازمانی با عناوین معرفی شده در کتاب رکن یکم دافوس یکسان
باشند و نسبت به تصحیح عناوین سازمانی و یا عناوین آموزشی اقدام الزم به عمل آید.
 2ـ رکن پنجم ،برابر آنچه که در کتابهای آموزشی معرفی و تعریف شده است ،مورد بازنگری
ستادهای باالدستی قرار گیرد و در صورت لزوم ،آن را در تشکیالت سازمانی ،جای داده و فعال
نمایند .در بازنگری ستاد های باالدستی در صورت توجه دقیق به گذشته و حال و آینده ،اگر
نتیجه گیری شد که نیازی به رکن پنجم در نیروهای مسلح کشور ما نیست ،این عبارت را از
کتابهای آموزشی نیز حذف کنند .نگارنده این کتاب پیشنهاد دارد که وجود رکن پنجم در
ً
روزگار کنونی الزم است و جای خالی آن در تجارب گذشته کامال احساس میشد.
 9ـ در مورد زندانیان جنگی خودی و دشمن نیز در مجموعههای ستادی نیروهای انسانی
در ستادهای رده باال جایگاه سازمانی تعیین گردد.
 1ـ در مورد اقدامات مربوط به روحیه و رفاه کارکنان نیروهای مسلح ،نیاز است تعاریف و
جایگاه سازمانی مناسب ،نسبت به موضوعات مختلف و تأثیرگذار در روحیه افراد انتخاب،
اضافه و فعال گردند .اقدامات مربوط به روحیه و رفاه کارکنان نیروهای مسلح در شرح مسائل
بعدی این کتاب مربوط به روحیه کارکنان ،ارائه خواهد شد.
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مسئله  :73مدیریت هوشمندانه آمار و بهکارگیری نیروی انسانی در جبهه و خارج از
جبهه
تعاریف :در نیروهای مسلح ،بویژه در ارتش ،مدارکی به نام آمار نیروی انسانی در تمام ردهها
از گروهان تا ستاد ارتش و ستاد کل تهیه میشود که برای مدیریت رده مربوطه مورد استفاده
قرار میگیرند.
مدارک آماری که مشهور هستند عبارتاند از :آمار خدمتی روزانه که در آن ،تعدادی که در
موجودی یگان هستند مشخص میشوند که در تاریخ آن روز ،چه تعداد حاضر به خدمت
هستند و چه تعداد نیستند و به چه علت؟ نظیر :مرخصی ،نهست ،مراجعه به بهداری،
بیمارستان و بستری ،استراحت پزشکی ،مأمور و متفرقه.
در این نوع آمار طبقهبندی نیروی انسانی یگان نظیر :افسر ،درجهدار ،کارمند ،سرباز و در
موضوع افسر و درجهدار ،نوع پایور و وظیفه نیز مشخص شدهاند.
یکی دیگر از آمارهای رایج ،آمار سازمانی و موجودی نیروی انسانی یگان تهیه و صادرکننده
آن است .آمار سازمانی و موجودی کدهای تخصصی /آمار رستهای نیروی انسانی سازمانی و
موجودی /آمار تلفات که در گزارشهای نوبهای و یا خالصه وضعیت پرسنلی درج میگردد که
در شرح مسائل 9و 6بیان شد.
بعالوه چند آمار محدود دیگر که برای سهمیه استخدام و برآورد بودجه در ردههای باالدستی
تهیه و استفاده میگردد.
شرح و نکات مسئله :76

علت آنکه در عنوان مسئله یاد شده ،مدیریت هوشمندانه آمار ،اسم برده شده است ،دلیل
نگارنده آن است که الزم میباشد قابلیت آمارهایی که تهیه میشود افزایش یابد ،آمارها در
سوابق هر رده باید بهگونهای باشند که جوابگوی تمام پرسشهای کمی و کیفی مربوط به رده
تهیه کننده و نیز ردههای زیرمجموعه آن باشند .آمارهای سنتی و عرفی که در نیروهای مسلح
معمول است ،مربوط به دهههای گذشته بود که علم رایانهای وجود نداشته و آمارها به صورت
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ساده تهیه میشد .این آمارها شامل اطالعات محدودی میشدند که الزم بودند ،اما کافی
نبودند .همچنان که در مسئله  6شرح داده شد ،ما در  6سال جنگ ،آمارهایی که تلفات ما را
با توجه نوع عملیات و نوع یگان خودی و دشمن و نوع مواضع طرفین و غیره معلوم نماید ،تهیه
نکردیم و نداریم.
ما در جنگ  6ساله ،هیچوقت محاسبه نکردیم که مجموعه نیروی انسانی در مجموعههای
نیروهای مسلح شامل :ارتش ،سپاه ،وزارت دفاع ،ناجا و ستاد کل که شاغلاند و در بودجه
کشور محاسبه شده اند ،چند نفرند و چند درصد آنان در مناطق عملیاتی جبهه جنگ حضور
ً
دارند و فعال هستند و تعداد باقی مانده که الزاما با توجه به نوع مشاغل و نوع نیرو باید در خارج
از جبهه باشند ،چند درصد هستند .مجموعههائی نظیر :وزارت دفاع ،مجموعههای ستادهای
کالن باالدستی ،مجموعههای آموزشی ،فرهنگی ،آماد و پشتیبانی ،تعمیر و نگهداری و غیره.
از طرفی ،نیروی انسانی زیادی که به منظور امور خدماتی ،پاسداری ،نگهبانی در پادگانها،
ستادها ،انبارها ،تأسیسات نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،حفاظت شخصیتها و غیره به کار
گرفته میشوند.
هر چ ند که چنین محاسباتی انجام نشده تا بتوان با استفاده از آن ،تقسیر و تجزیه و تحلیل
دقیق و قابل قبولی ارائه داد ،اما به یقین میتوان گفت که بیش از  66تا  66درصد نیروی
انسانی برابر آنچه که در بودجه سالیانه کشور محاسبه و تأمین میشده است ،در خارج از جبهه
و یا مناطق عملیاتی بودند.
پرسش اساسی این است که آیا امکان نداشت که این جمعیت عظیم به شکلی مدیریت
میشدند که هر کدام در هر سال ،حداقل به مدت  9ماه در جبهه به کار گرفته میشدند؟
چطور قابل توجیه است که از وجود اکثر افراد شاغل در نیروهای مسلح ،به دلیل نوع مدیریت،
ساختار ،قوانین ،آموزشها ،نوع استخدام ،نوع رسته ،نوع یگان ،نتوان از وجود آن در جبهه
استفاده نمود .اگر جنگ  26سال هم طول بکشد ،حتی یک روز هم از این اکثریت ،نتوان
ً
مستقیما در میدان رزم استفاده نمود .این وضع در حالی بود که افراد غیر نظامی از تمام اقشار
جامعه ،داوطلبانه به نام افراد بسیجی در آموزش و رزم  6سال جنگ شرکت و بیشترین تلفات
رزمی (شهدا و جانبازان) را هم داشتند .و همچنین جوانان کشور ،به نام نیروی وظیفه وارد جبهه
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میشدند ،اما درصد زیادی از نیروی پایور در نیروهای مسلح در مدت  6سال جنگ در جبهه به
کار گرفته نشدند؟
در  6سال جنگ ،از نیروهای وظیفه ،درصد زیادی از آنان در یگانهای خارج از جبهه به
کار گرفته شده بودند .نظیر :امور خدماتی ،آمادی ،پاسداری و نگهبانی در پادگانها و سایر
اماکن لشکری و کشوری.
هر جند که درصدی از نیروهای وظیفه را به جهت مجوزهای قانونی ،نظیر :تک فرزند پسر،
(ناگفته نماند که حدود  9سال اول جنگ به دلیل عدم وجود قانون ،تک فرزند مانند بقیه
مشموالن به جبهه اعزام میشدند و تعدادی از آنان نیز به شهادت رسیده و یا جانباز و یا اسیر
و مفقوداالثر -شدند) معافیت پزشکی و غیره ،نمیتوان به جبهه اعزام نمود ،اما درصد زیادی
بدون شرایط قانونی ،در خارج از جبهه خدمت مینمودند .این وضع در حالی بود که یگانهای
رزمی از کمبود نیروی وظیفه به شدت در تنگنا بودند .از طرفی یگانهای خارج از مناطق
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.
در آن روزگار  6سال جنگ ،آنقدر مجموعهها و مقامات باالدستی ،درگیر امور حیاتی و مهم
جنگ با دشمن بودند که شاید فرصت اندیشیدن و یا امکان تغییر مدیریت نیروی انسانی برای
تقویت جبههها با بر هم زدن روشهای سنتی و عرفی را نداشتند .اما بعد از جنگ و در روزگار
صلح انتظار است که اقدامات ،تغییرات و تعاریف الزم برای روزگار جنگ آن هم با استفاده از
تجربیات جنگ تعریف و آمادهسازی گردد ،به شکلی که مشکالت  6سال جنگ گذشته ،دیگر
برای کشور ما تکرار نگردد.
ما در ابتدای جنگ ،منقضی خدمتهای سال  26را احضار کردیم و فرستادیم جبهه،
سوابق میگویند که تعداد  61هزار نفر وارد و به مدت  6ماه در جبهه خدمت نمودند و با دریافت
کارت احتیاط ترخیص گردیدند.
ما میتوانستیم از این نیروهای احتیاط احضار شده در یگانهای عقب استفاده کنیم ،مگر
آنانی که داوطلب برای اعزام به جبهه بودند .با این ترتیب یگانهای عقب را از وجود نیروهای
وظیفه واجد شرایط برای اعزام به جبهه خالی میکردیم و جبههها را به این صورت با نیروی
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وظیفه جوان تر از آنان تقویت مینمودیم .با این ترتیب این احضارها را هم میتوانستیم ادامه
دهیم و تعداد قابل توجهی از نیاز به نیروی انسانی در جبهه و خارج از آن را به این صورت تأمین
مینمودیم.
با آنکه ما در جبهه جنگ خود از ارتش و سپاه و جهاد سازندگی (مهندسی رزمی) و در این
مجموعهها از نیروی وظیفه و بسیج داوطلب که بیشترین جمعیت ارتش و سپاه بودند استفاده
میکردیم و از طرفی با جمعیت  96میلیون 9 ،برابر جمعیت عراق بودیم اما این حقیقت تلخ را
باید اعتراف کنیم که در تمام  6سال جنگ ،تعداد نیروی انسانی رزمنده و یگانهای عملیاتی
دشمن در میدان رزم یا منطقه عملیاتی وی از تعداد نیروی انسانی ما در میدان رزم بیشتر بود.
هر چند که در این مورد اعداد قابل استنادی در کتابها ارائه نشده است ،اما اگر کسی با استفاده
از اطالعات سازمان رزم خودی و دشمن که در زمانها و مناطق مختلف در کتابها ذکر شده و
محاسبه اعداد تقریبی هر کدام از یگانهای طرفین بپردازد به این نتیجه خواهد رسید.
ما در شرح ،تفسیر و تحلیل  6سال جنگ ،به درستی میگوئیم که دشمن از تمام کشورهای
منطقه و خارج از آن در شرق و غرب کمک میشد و نیازهای جنگی خود را تأمین مینمود .در
حالی که ما فقط ،همچنان از توان بالفعل و بالقوه خود استفاده کردیم .در  6سال جنگ،
خریدهای ما از چند کشور محدود و بازار سیاه ،نسبت به نیازها ،بسیار جزئی و هیچ کدام ،شامل
سالحها و نیازهای عمده و اثرگذار ما نبود .اما در مورد نیروی انسانی ،نمیتوانیم چنین نقصی را
ارائه دهیم ،بلکه آن را باید عیب محسوب کنیم .نیروی انسانی ما در میدان جنگ ،نه تنها از
دشمن نباید کمتر میبود ،بلکه باید  9برابر دشمن میبود ،زیرا جمعیت کشور ما  9برابر جمعیت
کشور عراق بود .از طرفی باید توجه داشته باشیم که بخشی از جمعیت کشور عراق ،شامل
جمعیت کردستان عراق بود که آنان نیز با حکومت مرکزی همکاری الزم را نداشتند و حتی در
مقاطعی ،با رژیم بعث درگیری مسلحانه داشتند .در نتیجه ارتش عراق ،از جمعیت کردستان عراق
یا نداشت و یا بسیار کم.
اینکه ما نتوانستیم جمعیت  9برابر خود را در برابر دشمن ،در جبهه خود نیز حاضر داشته
باشیم ،علت چه بوده؟ در کتابها و تفسیرهای مربوط به  6سال جنگ تاکنون ،شرحی و حتی
اشارهای به این عیب که ما داشتیم ارائه نشده است .در حالیکه اگر با مدیریتی دیگر ،بهتر و
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عملیتر این عیب را نمیداشتیم ،شاید سرنوشت جنگ ما به گونهای دیگر با پیروزی بیشتر و
بهتر و در زمان کمتر ،رقم میخورد.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :76

 9ـ تصویب و اجرای طرح دو رستهای برای کلیه نیروهای پایور در نیروهای مسلح که در
مسئله  2شرح آن ارائه شد.
 2ـ به کارگیری بازنشستگان داوطلب نیروهای مسلح در زمان جنگ در مناطق غیر عملیاتی
که در مسئله  96بیان شد .با این ترتیب میتوان نیروهای پایور بیشتری را به جبهه اعزام و
جایگزین کسری و نیازمندی نیروی پایور را تأمین نمود.
 9ـ کاهش نیروی انسانی موردنیاز از نیروهای وظیفه در یگانهای خارج از جبهه ،برای
تقویت جبهه که در مسئله  1شرح آن ارائه شد.
 1ـ در روزگار کنونی که رایانهها فعال هستند ،نرمافزارها و نمونههای آماری الزم تهیه شوند
که جوابگوی تمام پرسشهای کمی و کیفی ردههای مربوط پائین تا باال باشند.
 2ـ نسبت جمعیت میدان رزم و خارج از میدان رزم و مناطق غیر عملیاتی برای فرض زمان
جنگ در ستادهای محل ارتشبدی محاسبه و همیشه به روز باشد و تالش ستادی،
اندیشمندانه ،خالقانه و هوشمندانه به گونهای طراحی و اجرا گردد که این نسبت جمعیت،
همچنان به نفع جمعیت میدان رزم تغییر یابد.
 6ـ در مناطق عملیاتی نیز نسبت تلفات ،آسیبپذیری ،خطر و سختی خدمت از جلو تا
عقب منطقه عملیاتی که تا عمق  66تا  966کیلومتر مسافت دارد ،باید به نفع خط مقدم،
اندازهگیری روزانه شده و تغییر یابند .ما در زمان جنگ نیز در سالهای آخر شاهد بودیم که بر
این اساس ،فوقالعاده عملیاتی رزمندگان را متفاوت ،تعریف و پرداخت مینمودند.
مواضع نیروهای ما در  6سال جنگ به ترتیب از جلو تا عقب عبارت بودند از :نیروهای
مستقر در خط مقدم (لجمن) ،ستادها و قرارگاههای گردانهای رزمی ،مواضع توپخانه،
ستادها و قرارگاههای گردان های توپخانه ،مهندسی ،مخابرات ،ستاد و قرارگاه تیپ ،ستاد و
قرارگاه لشکر ،مواضع و نقاط آمادی ،پشتیبانی و تعمیر و نگهداری ،ستاد و قرارگاه منطقهای
جنوب ،غرب و شمالغرب.
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همانطور که مالحظه میگردد ،خدمت از جهت آسیبپذیری و تلفات از جلو تا عقب بسیار
متفاوت است .ضمن آنکه اصلیترین و مهمترین مواضع ،خط مقدم است .اگر آن خطوط
سقوط کند ،تمام مواضع بعدی قادر به مقاومت نبوده و محکوم به سقوط و از هم پاشیدگی
هستند .همچنان که در تکهای دشمن در آخر جنگ شاهد بودیم.

مسئله  :70باال بردن روحیه و نگهداری آن
تعاریف:
فرهنگ واژه های نظامی :روحیه :روحیه حالت و کیفیتی است نفسانی که هر فرد با داشتن
آن ،اشتیاق به انجام وظیفه را پیدا کرده و به عنوان یک عضو از یگان و یا تیم در انجام
مأموریت ها و رسیدن به هدف ،از خود عالقه مندی و فداکاری نشان می دهد.
کتاب رکن یکم دافوس:
روحیه عبارت است از نحوه تفکر یک فرد در عالقهمندی به اجرای وظایف محوله و تشریک
مساعی بهعنوان عنصری از یک سازمان برای نیل به هدف آن سازمان.
نشانه روحیه خوب از طرف یک فرد ،کشش مثبت به سوی وظیفه و ارائه اشتیاق و ذوق
در برآوردن تمایالت مافوق ها و رهبران میباشد.
روحیه ضعیف یا عدم رضایت ،سبب بیعالقگی و کمبود انضباط میگردد.
روحیه خود به خود یک غرور است و از جنبه نظامی میتوان گفت ،انتخاب به خدمت در
یک سازمان میباشد.
هر کاری که فرمانده در زمینه اجرای مسئولیتهای فرماندهی انجام میدهد ،در روحیه
مؤثر میباشد .از این رو فرمانده در اجرای مسئولیت فرماندهی خود ،همواره روحیه را مورد
توجه قرار می دهد .از آنجا که روحیه پرسنل ،روی نحوه انجام کارهای فرماندهی نیز اثر
میگذارد ،افسران ستاد بایستی در تمام اقدامات خود ،وضع روحیه را مورد توجه قرار دهند.

مسئله  :91باال بردن روحیه و نگهداری آن 992 /

افسر پرسنل مسئولیت دارد که وضع روحیه یگان را مورد توجه قرار داده و در باال بردن
روحیه افراد یگان کوشش نماید.
افسر پرسنل با انجام بازدیدهای ستادی و استفاده از گزارش یگانها و همچنین هماهنگی
با دیگر افسران ستاد ،عوامل نشانههای روحیه را ارزیابی نموده و فرمانده را در جریان وضع
روحیه قرار داده و پیشنهادهای مناسب ارائه میدهد.
ً
افسر پرسنل به فعالیتهائی که مستقیما در روحیه اثر میگذارد ،نظارت ستادی مینماید.
فعالیتهای مزبور عبارتاند از:
الف ـ خدمات پرسنلی :هدف از خدمات پرسنلی ،توجه به نیازها و توجه افراد یگان بهعنوان
یک فرد میباشد و شامل موارد زیر است:
 9ـ خدمات دینی

 2ـ استراحت و مرخصی

 9ـ گردش در مشاغل

 1ـ خدمات پستی

 2ـ خدمات ویژه

 6ـ فعالیتهای غیر بودجهای

6ـ خدمات فروشگاهی
ب ـ فعالیتهای امور در گذشتگان
پ ـ سیستم گزارش تلفات
ت ـ نشانها و امتیازات
موارد تقویت روحیه:
 9ـ تبلیغات و انتشارات و برقراری سخنرانیهای مذهبی
 2ـ توجه به برنامههای آموزشی و دقت در تهیه آن
 9ـ آشنائی به روحیه ،اخالق و تمایالت زیردستان
 1ـ احترام به معلومات و قابلیت اشخاص و تقدیر از آنان
 2ـ تشویق و انتقاد به موقع و در مکان مناسب از زیردستان
6ـ استفاده از تمام وسایل آموزشی و نمایشات نظامی
 6ـ ایجاد و نگهداری انضباط واقعی یگانهای تابعه
 6ـ فراهم کردن مسابقات و تشویق برندگان
 1ـ شرکت در غم و شادی زیردستان
 96ـ اعمال تنبیه در مواقعی که اجتنابناپذیر است.
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_99معیشت و رفاه مناسب خانواده (مدرسه ،درمان ،تهیه مایحتاج ،در دسترس بودن
ضروریات زندگی و غیره).
موارد سقوط روحیه:
9ـ بیکفایتی و ناشایستگی فرمانده و تضعیف ایمان پرسنل زیردست
2ـ فراهم نکردن وسایل آسایش و تفریح الزم
9ـ عدم توجه به شخصیت افسران ،درجهداران و افراد یگان
1ـ ناراحتی خیال برای معیشت خانواده
2ـ فشارهای زیاد و بیمورد و یا کار بیهوده
6ـ تضییع قابلیت و استعدادهای شخصی
6ـ وجود شایعات ناراحتکننده و ترسناک
6ـ تنبیه و تشویق بیمورد و نامناسب
1ـ عدم توجه به خدمات بهداشتی
سایر نکات برگزیده درباره روحیه افراد با استفاده از منابع مختلف و یادداشتهای
شخصی نگارنده این کتاب:
انسان ،اساسیترین و گرانبهاترین وسیله برای انجام کلیه امور میباشد .چه بسا ممکن
است ،بهترین ،مدرنترین ،دقیقترین و گرانبهاترین وسایل و ابزار آماده باشد ،ولی نیروئی که
بایستی از وسایل موجود استفاده نماید و باعث تحرک آن گردد ،به علت عدم توانایی و قوه
رهبری ،بهره برداری از آنها امکان پذیر نباشد .پرسنلی که دارای روحیه قوی و مشتاق اجرای
دستور باشند ،اساسیترین روش برای انجام برنامهها و طرحهای نظامی میباشند.
بعضی از صاحبنظران ،روحیه را اینگونه تعریف نمودهاند« :روحیه عبارت است از مجموعه
عواملی که شخص را وادار مینماید بدون الزام و اجبار قانونی تا همان گونه که دستگاه از او
انتظار دارد ،عمل کند».
قرآن کریم و احادیث (چند نمونه):
...و باید شما به یکدیگر در نیکوکاری و تقوی کمک کنید ،نه بر گناه و ستمکاری .سوره مائده آیه 2
...و نیکوئی کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد .سوره بقره آیه 912
مردم نیکوکار به نیکوترین پاداش عمل خود و زیادت لطف خدا نائل میشوند ...سوره یونس آیه 26
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مردان و زنان مؤمن یاور و دوستدار یکدیگرند .خلق را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع میکنند...
سوره توبه آیه 69
پیامبر اکرم (ص) :بهترین مردم کسی است که بیش از همه برای مردم سودمند باشد.
از پیامبر خدا (ص) پرسیدند ،چه کسی پیش خدا از همه محبوبتر است؟ فرمودند :آنکس
که نفعش به جامعه بیشتر باشد .وسایلالشیعه ،ج ،2ص969
خلق خدا ،عائله خدا هستند .بنابراین محبوبترین خلق خدا ،پیش خدا کسی است که به
عائله خدا نفع برساند و خاندانی را شاد کند .اصول کافی ،ج ،9ص 291
در روز رستاخیز ،کسی در نزد خدای متعال مقامش باالتر تست که بیش از همه ،در راه
خیرخواهی بندگان خدا قدم برداشته باشد .وسایلالشیعه ،ج ،2ص969
شرح و نکات مسئله :70

همانطور که در تعاریف روحیه مالحظه شد ،دامنه بحث موضوع وسیع است و در صورتی
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
میشود و بحث مربوط به هر کدام از عوامل مذکور که نیاز به توضیح دارد و در تعاریف این
مسئله آمده است ،به شکل مسئله مستقل و جداگانه در صفحات بعد بیان شده است.
کتاب رکن یکم دافوس ،هر چند که تعدادی از مهمترین عوامل تقویت و سقوط روحیه را
معرفی نموده است ،اما این بدان معنا نیست که فقط عوامل مذکور اثرگذار هستند ،بلکه عوامل
بیشماری هستند که تمام ردهها میتوانند با توجه به مأموریت ،زمان ،مکان ،نوع تربیت ،فرهنگ
و آموزش افراد و نیز امکانات بالقوه و بالفعل ،اقدامات اثرگذار مثبت یا منفی را اعمال نمایند.
نگارنده این کتاب در سالهای  66تا  66که مدیریت پرسنلی معاونت پرسنلی نزاجا را بر
عهده داشت ،در تاریخ  66/1/91بخشنامهای تهیه نمود و آن با امضای فرمانده نزاجا به کلیه
یگانهای نزاجا صادر گردید.
این بخشنامه ،ضمن توضیح الزم درباره لزوم افزایش روحیه در یگانهای تابعه ،بر مواردی
که فرماندهان یگانهای تابعه نزاجا با استفاده از امکانات بالفعل و بالقوه میتوانند نسبت به
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افزایش روحیه اقدام نمایند ،در  66ردیف با تقسیمبندی :نمونه عوامل پرسنلی (کادر و
وظیفه) ،نمونه اقدامات پادگانی و نمونه اقدامات منازل سازمانی نام برده بود.
آن عوامل نام برده شده با توجه به محدودیتهای موجود زمان جنگ ،شناسائی و معرفی
شده بود .امروز هم اگر هر کدام از اهالی فن و دستاندرکاران نیروهای مسلح ،نسبت به عوامل
ً
ممکن و بیش از عوامل جاری بیندیشند شناسائی نمایند ،مسلما عوامل زیادی که قابل اجرا
باشند ،شناسائی و انتخاب خواهند نمود.
عواملی که با توجه به تجربههای گذشته ،بویژه زمان جنگ  6ساله و نیز مقاطع مختلف
زمانی سپری شده و کنونی میتوان افزون بر عوامل جاری ،برای حال و آینده انتخاب و به اجرا
درآورد.
نگارنده در بررسی آن بخشنامه متوجه شدم که بسیاری از عوامل معرفی شده و حتی فراتر
از آنها ،برای افزایش روحیه ،در حال حاضر به اجرا درآمده است .با این حال کافی نیست.
این کتاب در بحث مربوطه به سایر مسائل روحیه که در صفحات بعد ارائه شده است ،به
بسیاری از عوامل مثبت و منفی که در زمان جنگ وجود داشت و نیز در آن بخشنامه ابالغ شده
بود ،اشاره خواهد نمود.
ما زمانی که افسر جوانی بودیم ،در آموزش ها به ما یاد داده بودند که منظور از تربیت و
آموزش هر سرباز یا رزمنده آن است که وی را به جایی برسانیم که« :بتواند بجنگد و بخواهد
بجنگد».

توانستن را با آموزش خوب  ،توان جسمی خوب و تجهیزات الزم و کافی و مدیریت خوب
میتوانیم ایجاد کنیم.
خواستن را با انگیزهسازی مثبت ،تقویت روحیه ،با عناصر مادی و معنوی مناسب به شکل
مطلوب میتوانیم ایجاد نمائیم.
خواستن و توانستن هر دو الزم و ملزوم یکدیگر و به عبارتی دو بال هر رزمنده هستند .اگر
ً
شخصی بخواهد بجنگد ،اگر عناصر توانستن را نداشته باشد ،کاری نمیتواند بکند .متقابال
اگر شخصی بتواند بجنگد و عناصر الزم توانستن را هم داشته باشد ،اما عوامل خواستن را
نداشته باشد ،فایدهای نخواهد داشت.
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با توجه به مطالب فوق ،عامل خواستن ،در حقیقت همان روحیه است که در تعاریف اشاره
شد و یکی از دو بال هر رزمنده است .با این نگاه باید به طور جدی به آن توجه نمود و غافل نماند.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :70

راهحلها و پیشنهادهای این مسئله در مطالب همان قسمت تعاریف که بیان شد مستتر
است .در بیان اقدامات مربوط تقویت روحیه و سقوط روحیه که کتاب رکن یکم تعریف نموده
بود ،میتوان راهحلها را از همان جمالت ،استخراج و اقدام نمود .ضمن آنکه این کتاب ،در
شرح مسائل بعدی ،مربوط به اجزای روحیه که در صفحات بعد ارائه شده است ،مطالب الزم
بیشتری را بیان نموده است.
ما در زمان جنگ  6ساله ،مسائل و مشکالت و ناگفتههای زیادی درباره روحیه رزمندگان و
عناصر وابسته به آنان داشتیم که در شرح مسائل بعدی که با روحیه ارتباط دارند ،گفته خواهند
شد.
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تعاریف :برداشت از منابع مختلف و سوابق یادداشتهای نگارنده.
درباره فرماندهی و رهبری نظامی ،منابع منتشره از مراکز نظامی و غیر نظامی زیادی وجود
دارند که اهل فن برای پژوهش خاص در زمینه یاد شده الزم است به آنها مراجعه نمایند .در این
کتاب ،نکاتی که ارتباط بیشتری با موضوع زمان جنگ دارد ،انتخاب شده و بیان میگردد .هر
چند که آن را نمی توان کافی محسوب نمود ،اما در هر حال با توجه به محدودیت ظرفیت کتاب
برای خوانندگان قابل استفاده خواهد بود.
رهبری نظامی :فن و هنر تحت نفوذ قرار دادن نفرات و هدایت نیروی تحت امر ،به ترتیبی که
اطاعت از روی میل ،اعتماد ،همکاری صمیمانه و وفای به عهد آنان ،جهت رسیدن به هدف و
اجرای مأموریت باشد ،رهبری نظامی گویند.
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رهبران مثبت و منفی :رهبر مثبت کسی است که افراد را از طریق افزایش درجه رضامندی
آنان ،به کار ،تشویق و تحریک می کند .باید توجه داشت که رهبر مثبت با کسی که به دنبال
کسب محبوبیت با نادیده گرفتن و یا فدا کردن ضوابط و انضباط میباشد نباید اشتباه شود.
در هر حال رهبری مثبت هم باید با ضابطه محوری و قانون محوری همراه باشد.
رهبر منفی فردی است که با ایجاد ترس و روح عدم امنیت خاطر و یا تهدید به کاهش
امتیازات افراد گروه ،آنان را به کار و امید دارد .به رهبر منفی نمیتوان کلمه رهبر گفت .افرادی
که تحت نظر رهبر منفی کار میکنند ،قسمت زیادی از وقت خود را به ظاهرسازی و کارهای
صوری میگذرانند.
اصول رهبری نظامی:
اصل یکم ـ از نظر دانش و فضیلت های راهبردی در سطح مسئولیت خود شایستگی داشته
و مقبولیت الزم را در این زمینه در کارکنان تحت امر ایجاد نماید.
اصل دوم ـ فرمانده باید از نظر فنی  ،تاکتیکی ،شایستگی الزم را داشته باشد.
اصل سوم ـ خویشتن را شناخته و از هر جهت درصدد اصالح خود باشد.
اصل چهارم ـ افراد خود را شناخته و به فکر رفاه و آسایش آنان باشد.
اصل پنجم ـ افراد خود را مطلع نگه دارد.
اصل ششم ـ سر مشق دیگران باشد.
اصل هفتم ـ اطمینان حاصل کنید که وظیفه درک شده ،نظارت شده و اجرا شده است.
اصل هشتم ـ افراد خود را مانند یک تیم آموزش دهد.
اصل نهم ـ تصمیمات صحیح و به موقع اتخاذ نماید.
اصل دهم ـ حس قبول مسئولیت را در افراد زیر امر خود پرورش دهد.
اصل یازدهم ـ یگان مربوطه را بر حسب مقدوراتش بکار برد.
اصل دوازدهم ـ در جستوجوی مسئولیت بوده و برای اقدامات و عملیات خود قبول
مسئولیت کند.
فرماندهی و رهبری هنری است که با آن ،میتوان در سایرین نفوذ معنوی نمود .حس اعتماد و
وفاداری آنان را تقویت نمود .حس اطاعت و احترام متقابل و همکاری را بین مرئوسین ایجاد کرد و
آنان را متشکل نمود و همکاری و هماهنگی الزم را برای نیل به یک هدف مقدس رهبری کرد.
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فرماندهی و ستاد یگان ،بایستی متوجه فراهم کردن کلیه وسایل باشند که در باال بردن
روحیه ،انضباط ،حمیت قسمتی و روح از خود گذشتگی پرسنل دخالت دارند.
روحیه یک حالت فکری و ذهنی بوده و در واقع محرک کلیه نیروهای خالقه افراد میباشد.
رکن یکم وظیفه دارد که با قبول مسئولیت و درک مفهوم واقعی آن ،تالش خود را در بررسی
عوامل و نکاتی قرار دهد که برای تقویت روحیه الزم است.
بشر سعی دارد در زندگی احتیاجاتش را مرتفع نماید .اگر موفق به انجام آن نگردد ،ناامید،
عصبانی و غیر مفید میشود .نیازهای بشر فراوان است ،بهطور کلی میتوان آنها را دو قسمت
نمود :نیازهای مادی و نیازهای معنوی و یا نیازهای جسمی و روحی.
تعریفی دیگر :انتظار است ،فرمانده یا رئیس ،مانند یک معلم به  966درصد زیردستان و یا
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.
نکاتی در چگونگی توسعه روحیه توسط فرماندهان ،باالدستان و رهبران نظامی:
 9ـ اعتماد و ایمان به مأموریت را با ارائه دلیل و برهان در زیردستان تقویت نمائید.
 2ـ ترتیبی دهید که افراد به توانائیهای شخصیشان آگاهی یافته و بدین ترتیب ،اعتماد
به نفس را در آنان تقویت نمائید.
 9ـ با توجه کامل و دقت در واگذاری مشاغل و گذاردن افراد الیق در پستهای شایسته و
مناسب ،رضایت شغلی را در آنان به وجود آورید.
 2ـ کاری کنید که افراد احساس نمایند ،اشخاص مؤثری در یگان میباشند.
ً
 6ـ فرد را بشناسید و از خواستهها و نیازهای انسانی او کامال آگاه باشید و در حد مقدورات
و توانائی خود به او کمک کنید.
 6ـ اعتقاد مذهبی افراد را تقویت نمائید.
 6ـ اعتماد افراد را نسبت به فرماندهان ،یگان ،جنگافزارها ،همقطاران و آموزشی که
میبینند تقویت نمائید.
1ـ فرصت بروز استعداد و خالقیت را در راستای انجام وظیفه با ماموریت به افراد بدهد
(شکوفا شدن استعداد در مسیر وظایف محوله).
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نکاتی در چگونگی توسعه انضباط توسط فرماندهان ،باالدستان و رهبران نظامی:
 9ـ بیش از هر چیز ،خود نمونه و سرمشق دیگران باشید.
 2ـ در اجرای تشویقات و تنبیهات ،هرگز نظر خاصی اعمال نکنید .بینظری و بیطرفی
شما بسیار مهم است.
 9ـ از طریق آموزش در زیردستان و احترام به آنان ،احترام متقابل و رفتار انسانی را به وجود
بیاورید تا آنان را به خود انضباطی تشویق و ترغیب نماید.
 1ـ به رعایت مقررات و اجرای دستورات ،تأکید بگذارید.
نکاتی دیگر درباره فرماندهی ،باالدستی و رهبری نظامی:
 9ـ باید زیردستان ،شما را بشناسند .بهترین وسیله برای شناختهشدن بین افراد ،صحبت
کردن با آنان است .بین افراد بروید و با آنان صحبت و گفتوگو کنید .شما در صحبت باید دو
چیز را در نظر داشته باشید .اول :چیزی بگوئید که ارزش برای گفتن داشته باشد .دوم :به
آنچه میگوئید ،معتقد باشید .این امر ،اهمیت حیاتی دارد .چیزی را که اعتقاد ندارید به افراد
نگوئید .زیرا متوجه خواهند شد که گفتار شما با عمل شما یکی نیست .اگر بالفاصله متوجه
ً
نشوند ،بعدا خواهند فهمید ،آن وقت شما ارزش رهبری خود را از دست دادهاید.
 2ـ فرماندهی  ،خود شما هستید .خودتان را هر چه هستید ،کامل کنید .هر چه هستید
همان باشید .زیرا کار تقلیدی ،شاهکار نمیتواند باشد.
 9ـ داشتن مردان و افراد کار آزموده و تعلیم یافته و همچنین انتصاب درست در مشاغل
مربوطه ،تدارکات ،وسایل مکانیکی و ساز و برگ ،نیروی انسانی را برای ادامه جنگ ،حمایت و
تقویت مینماید؛ ولی هرگز نمیتواند جایگزین عامل مهم انسانی در جنگ باشد .هر قدر
طرحهای عملیاتی ،عالی و دقیق تهیه شوند و هر اندازه که دستور عملیاتی ،مناسبتر و
جامعتر باشد ،مادام که مفاد و مفهوم آن اجرا نشود ،پیروزی فراهم نخواهد گردید .بدین ترتیب
باید معترف بود ،سرباز است که جنگ میکند ،پیروز میشود ،هدف و زمین را تصرف و
نگهداری مینماید و او است که مهمترین عامل مؤثر به نفع فرماندهی در اجرای مأموریت به
شمار میرود.
 1ـ فرمانده خوب بسیاری از مشکالت یگان را حل میکند.
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کتاب نهج البالغه با ترجمه آقای محمد دشتی ،سخنان حضرت علی (ع) را در میان نامهها ،درباره
«فرمانده ،فرماندهان» در فهرست موضوعی انتهای کتاب معرفی نموده است .این کتاب نشانی آنها را ذکر
می نماید تا عالقمندان و اهل پژوهش ،به آن قسمتها مراجعه و بهرهبرداری نمایند.
اخالق فرمانده کل :نامه  /01،01دستورالعمل به فرمانده لشکر :نامه/31رعایت سلسله مراتب فرماندهی:
نامه /31سفارش به اطالعات ارتش از فرمانده کل نامه  /31شرایط گزینش فرماندهان :نامه ،10نامه/13
ضرورت اطاعت از فرماندهان لشکر :نامه /01ضرورت قاطعیت فرمانده نظامی :نامه /3فرمانده الیق :نامه،01
 /03 ،01گزینش کارگزاران و فرماندهان :نامه  /01 ،01مسئولیت فرماندهی :نامه /03معیار گزینش
فرماندهان نظامی :نامه  /01،01،05نقش روانی پیشتازی فرمانده :حکمت  /3نکوهش از فرمانده شکست
خورده :نامه  /13یکرنگی و یگانگی رهبر ،فرمانده و مردم :نامه .01

شرح و نکات مسئله :78

در نگاه کالن به موضوع رهبری و فرماندهی جنگ  6ساله میتوانیم بگوییم ،نوع رهبری
نظامی جنگ در قوای خودی از نوع رهبری مثبت بود و در قوای دشمن از نوع رهبری منفی
بود .دالیل زیادی را می توان بیان نمود ،در اینجا به اختصار به چند دلیل و یا قرینه این ادعا
اشاره میشود.

ما در جنگ  6ساله میبینیم توان دشمن از همان روز اول جنگ از جهت ِعده و ُعده چند

برابر ما بود .پس چرا به همان پیروزی هفته اول مورد انتظار خود نرسید؟ چگونه متوقف ماند؟
ً
جواب ساده این پرسش را معموال اینطور میدهیم که نیروهای ما فداکاری فوقالعاده ابراز
نمودند ،رهبری و مردم نیز جانانه از نیروهای مدافع خودی جانبداری معنوی و مادی نمودند.
اما در کنار این پاسخ ،باید گفت که اگر نیروی دشمن نیز چنین عملکرد فوقالعاده مانند نیروها
و مردم و رهبر ایران از خود بروز میدادند ،آیا دشمن یا آن ِعده و ُعده چند برابر نیروی ما متوقف
میماند؟ پاسخ معلوم است .از طرفی همین توان چند برابر ِعده و ُعده دشمن تا پایان جنگ
نیز نه تنها کمتر نشد ،بلکه همچنان رو به افزایش بود .پس دشمن چرا ،نتوانست در مدت 6
سال ما را از پای درآورد .در مقاطعی نیز به شدت از پا درآمد ،اما خیلی به سرعت توانست
نیروهای خود را ترمیم کند که این را نیز باید از نکات مثبت مدیریت وی محسوب نمود .در هر
حال چون نوع رهبری دشمن ،از جنس رهبری منفی بود ،نتوانست به خواستههای مورد انتظار
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خود برسد و باالخره با آن همه تلفات و خسارات نجومی که به طرفین جنگ وارد نمود ،به نقطه
اول که شروع به تجاوز کرده بود ،برگشت.
در مقابل ،نیروهای خودی از نوع رهبری مثبت فرماندهی و هدایت میشدند و این رهبری
از رهبر انقالب و فرمانده کل قوا تا پائین رده در گروهان ،جریان داشت .دلیل آن :به روایت
کتاب «چرا و چگونه» :دو میلیون و  996هزار بسیجی داوطلب در  6سال جنگ ،که بیشترین
تلفات را هم متحمل شدند .دلیل دیگر ،شرکت  2/2میلیون سرباز وظیفه در جنگ که تمام
آنان برابر قانون و تمایل خودشان وارد جنگ شدند و حتی یک نفر از آنان با دستگیری و
بازداشت و زندان خود و یا اطرافیان وارد خدمت نشده بودند .در حالیکه دشمن با زور و رفتار
بی رحمانه با سرباز و یا خانوادهاش ،وی را در خدمت جبهه جنگ قرار داده بود.
همانطور که در ابتدای شرح مسئله گفته شد ،با نگاه کالن چنین نتیجه حاصل میشود؛
اما با نگاه خرد و تجزیه موضوع ،اضافه بر محاسن موضوع ،به ایرادات ،نقایص و معایب زیادی
نیز برخورد میکنیم که به نمونهای از آنها در اینجا اشاره میشود.
ما در زمان جنگ ،به علت فقر نیروی انسانی الزم و کافی در بسیاری از موارد نتوانستیم
فرماندهان و ستادهای خود را از افراد شایسته ،برابر آنچه که جدول سازمان تعریف نموده بود،
تأمین کنیم .بهعنوان مثال ،جداول سازمان نیروی زمینی ارتش ،فرمانده دسته را ستوان پایور و
وظیفه ،معاون گروهان را ستوان پایور و فرمانده گروهان را سروان و افسر رکن 9و معاون گردان را
سرگرد و باالخره فرمانده گردان را سرهنگ  2تعریف نموده بود .این تعریف از گذشته تا کنون نیز
ً
همچنان به قوت خود باقی است .اما در زمان جنگ ما میبینیم در گردانهای رزمی ،تقریبا در
اکثر مقاطع نتوانستیم این ترکیب در جایی را حتی ،حداقل تا  9درجه پائینتر هم داشته باشیم.
ً
مثال :ستوانی که از دانشکده افسری و بعد طی دوره مقدماتی وارد یگان میشد ،بدون آنکه مدتی
فرمانده دسته و بعد معاون گروهان باشد و این مدت حداقل تا  9سال طول بکشد و در این مدت
از تجربه و پختگی و دانش بیشتری برخوردار گردد تا به فرمانده گروهانی برسد .به علت کمبود
افسر ،آنهم در این درجات مورد نظر جدول سازمانی ،ما این ستوان را در همان روز اول و یا دو سه
ماه بعد ،فرمانده گروهان میگذاشتیم ،آنهم در میدان جنگ و پشت خاکریز برای آفند و پدافند.
ً
در ستاد گردان هم میدیدیم افسران درجه پائین مثال ستوان به جای سروان قدیمی و در رکن9
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درجه سروانی و یا ستوانی بدون آنکه دوره ستاد را دیده باشد و حتی بعضی از این افسران ،دوره
عالی رستهای را ندیده بودند .فرمانده گردان را سروان و یا حداکثر سرگرد میدیدیم ،آنهم با
معاونی با درجه سروانی ،در حالیکه این افسر فرمانده گردان دوره ستاد هم ندیده بود و حتی
بعضی دوره عالی رستهای هم ندیده بودند .در زمان مرخصی فرمانده گردان ،معاون گردان
بهعنوان ارشدترین افسر مسئولیت هدایت گردان را در عملیات آفند و پدافند پیشبینی نشده به
عهده داشت در حالی که شایستگی الزم را از جهت درجه و دانش و تجربه برای این کار
نداشت.ولی فداکاری و غیرت خدمتی را داشت.
در اینجا الزم است این نکته هم گفته شود گه مطالب فوق به معنای آن نیست که این
افسران جوان و کوچکتر از درجه مسئولیت سازمانی ،ناتوان بودند و نتایج ناموفقی داشتند،
در حالی که شاهد بودیم و در تاریخ جنگ هم ثبت شده ،بسیاری از این افسران ،بسیار خوب
عمل کردند و خوب درخشیدند .اما این نمونهها را نمیتوان بهعنوان یک قاعده تعریف نمود و
قواعد علمی و تعریف شده در جداول سازمانی را برهم زد.
اینکه چرا از وجود نیروی افسری الزم در یگان رزمی فقیر بودیم ،دالیل زیادی داشت که
بعضی از آنها عبارتاند از :تلفات زیاد در یگانهای رزمی و عدم امکان جایگزینی سریع ،ضعف
جاذبه خدمتی در مشاغل رزمی و طوالنی شدن خدمت در یگان رزمی و عدم امکان نقل و
انتقال به موقع با افسران همطراز در مناطق غیر عملیاتی ،عدم امکان آموزشهای دوره عالی
و دافوس به تعداد الزم و کافی به جهت نیاز عملیاتی به افسران در مناطق عملیاتی ،طوالنی
شدن جنگ و فرسایش روحی و افزایش مشکالت زندگی این نوع افسران به جهت خدمت
طوالنی در پشت خاکریز در حالی که بخش عظیمی از افسران همطراز آنان به جهت رستهای
که داشتند و یا نیروئی که خدمت مینمودند ،در جنگ شرکت داده نمیشدند.
بدین ترتیب ،روحیه آنان تنزل یافته و در نتیجه بعضی به شدت تالش مینمودند که به
یگانهای پشت جبهه منتقل شوند .بخش زیادی از این فشار روحی نیز از طرف خانواده
رزمنده رسته رزمی در یگان رزمی وارد میشد .در شرح مسئله  2نیز این مشکل گفته شد.
ما در مورد درجهداران پایور نیز مشابه بحث فوق را میتوانیم بیان کنیم و نتیجهگیری نمائیم.
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در مورد مشاغل باالتر از گردان در رده فرماندهی و ستاد تیپ و لشکر و باالخره قرارگاههای
منطقهای و تا ستاد نیروها نیز ما چنین نقص و فقری را در  6سال جنگ شاهد هستیم.
در مورد سپاه پاسداران اگر با معیارهای تجربه شده علمی بخواهیم بحث کنیم ،به مراتب
دالیل و حرفهای زیادی همچون شرح باال درباره فرماندهی گروهان ،گردان و تیپ ،لشکر و
باالتر میتوان بیان نمود .ما در مورد سپاه میبینیم آن عناصر الزم و کافی در فرماندهی هر
کدام از رده ها ،در بیشترین آنها ،عنصر خواستن و انگیزه جنگیدن قوت دارد ،اما در سایر
عناصر الزم ،یا وجود ندارد و یا ضعیف است .نظیر :تحصیالت الزم غیر نظامی ،تحصیالت
نظامی ،تجربه نظامی و فرماندهی در ردههای مختلف به طور پلکانی ،مدیریت ستادی و غیره.
در بحث فرماندهی جنگ ،در فصل پنجم ،مطالب مربوطه بیان شده است.
وقتی ما در تعاریف می گوئیم ،فرمانده از نظر فنی و تاکتیکی باید شایستگی داشته باشد.
این حرف را باید با معنای وسیع آن دید .ابن حرف نه تنها در رهبری نظامی ،بلکه در تمام
رهبریها و استادی مطابقت و اعتبار دارد .به عبارتی اینطور میتوان گفت که :فرمانده یا
باالدست نظامی با اندازهگیری ارزشی باید بلندقدتر از افراد تحت امر باشد .فرماندهی که قد
ارزشی کوتاهتر نسبت به بعضی از اشخاص تحت امر داشته باشد ،چگونه میتواند فرماندهی و
رهبر عده های خود را داشته باشد؟ ما شاهد بودیم و حتی تا کنون هم شاهد هستیم که این
ً
نوع فرماندهان ،معموال آن اشخاص را که بلندقدتر از وی هستند ،به نام جوانگرایی و یا عناوین
دیگر ،از یگان خارج میسازد .مگر آنکه بعضی از این قدبلندها تا حدودی به شکل خمیده خود
را کوتاهتر از فرمانده یا رئیس نشان دهند تا از آن یگان حذف نشوند .این هم از قواعد غلط
نانوشته مدیریتی است که ما همچنان شاهد بوده و هستیم .ما برای آنکه گرفتار چنین آسیبی
نگردیم و قد و قامت یگانهای خود را بلندتر نمائیم ،بهترین حالت آن است که از معیارهای
علمی تبعیت کنیم و سازماندهی خود را بر اساس همان معیارهای جداول تعریف شده
سازمانی شکل داده و یا نزدیکتر نمائیم .اگر هم نیاز بود ،براساس محاسبات علمی حتی آن
جداول را هم تغییر دهیم .در هر حال نادیده گرفتن معیارهای علمی در انتصابات فرماندهی،
خسارت بار است.
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ما در انتصابات مشاغل امیری در میدان جنگ نیز شاهد بودیم که مواقعی انتصابات ضوابط
معین و تعریف شده ای نداشت .یعنی بعضی از عناصر و عوامل تشکیل دهنده در آن طرف
معادله برای تعیین فرمانده مناسب وجود داشت و بعضی هم با آنکه وجود نداشت ،نادیده گرفته
می شد .این هم از شرایط سخت روزهای جنگ بود که داوطلب برای این مشاغل کمتر وجود
داشت و در نتیجه انتصابات در بین کسانی که مقاومت برای عدم قبول مسئولیت فرماندهی
میدان جنگ نمیکردند دور میزد.
ما از درسهای جنگ  6ساله استفاده نکردیم و هنوز هم فرمولهای معلوم و تعریف شده
که تمام عناصر تشکیل دهنده آن مشخص و اندازه داشته باشد ،وضع نکردهایم .بیشتر،
می بینیم که سلیقه و تمایالت فرماندهان باالدست و نیز تأییدیههای عقیدتی و حفاظت در
انتصابات دخالت دارند .هر چند که این عوامل نیز الزم هستند ،اما عوامل مهم دیگری هم
هستند که میبینیم نادیده گرفته میشوند .برای درک بهتر موضوع ،باید بگوییم که شرایط
انتصابات ،باید مانند شرایط مسابقات ورزشی باشد .نفر اول باید کسی شود که از بقیه جلوتر
ً
به خط پایان مسابقه رسیده است و یا از امتیاز بیشتری برخوردار شده است .انصافا ،آیا ما
ً
تاکنون ،این چنین ،مشاغل و درجات را تعریف و عمل نمودهایم؟ البته نمیتوان گفت ،اصال
رعایت نکردیم ،اما اگر رعایت کردیم ناقص بوده و کامل نمیباشد .و جای حرف و حدیث دارد
در مقایسه با همطرازان و یا دیگران واجد شرایط.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :78

 9ـ نیروهای مسلح از تعاریف علمی مصوبه خود دور نشوند و در تربیت فرماندهان ردههای
مختلف برابر ضوابط بکوشند .انتظار از مقامات ارتشبدی و سپهبدی و ستاد آنان

 2ـ نسبت به آموزش و فرماندهی و رهبری عدهها دورههای کوتاه مدت در سطوح مختلف
تعریف نموده و کلیه سطوح در سطح مربوطه ،دوره فرماندهی و رهبری عدهها را طی و در
سوابق خدمتی آنان برای انتصاب در مشاغل فرماندهی ثبت و از شروط مشاغل فرماندهی
محسوب نمایند .انتظار از مقامات ارتشبدی و سپهبدی و ستاد آنان.

 9ـ برای انتصابات در مشاغل کلیه ردهها از ستوانی تا درجات امیری ،برای هر کدام و هر
موضوع ،فرمولهای دقیق علمی که قابل درک و فهم و قبول نظامیان مخاطب باشد ،تعریف و
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ً
ابالغ گردد و دقیقا برابر آن به اجرا درآید .نظامیان نیز با شناخت این فرمولها خود را برای
ارتقاء وفق دهند .این فرمولها هر قدر حساب شدهتر با محوریت سابقه خدمتی سختتر و بهتر
باشد ،مقبولیت آن نیز بیشتر خواهد بود .انتظار از مقامات ارتشبدی و سپهبدی و ستاد آنان.

 1ـ ما در بین کتابهای نظامی ،کتابهای زیادی درباره فرماندهی ،رهبری ،مدیریت
ستادی داریم .چه خوب است روزی کتابهای دیگری درباره فرماندهی ،باالدستی و مدیریت
عدهها در سطوح مختلف از دسته تا ارتش توسط نویسندگان و اهالی فن تهیه و منتشر شود که
در آن برای هر کدام از جمالت و عبارات کلیدی ،مصادیق و مثالهای بومی فراوان در گذشته
و حال به طور مستند آورده شده باشد .بدین ترتیب درک و فهم و باور خواننده مخاطب نسبت
به آن عبارت بیشتر و بهتر خواهد شد.
خوانندگان ،اطالع دارند که کتابهایی که چنین شکلی دارند ،کتابهای بسیار موفق،
اثرگذار و ُپر تیتراژ بودهاند .در هر حال جای کتابهای این چنینی در میان هزاران کتابهای
این موضوع خالی است .این کار را ،هم میتوان از دستور و اراده مقامات ارتشبدی و سپهبدی
انتظار داشت و هم از سوی نظامیان اهل قلم که تاکنون هزاران اثر مکتوب ارائه دادهاند ،و در
این باره نیز بهطور خودجوش تهیه و انتشار دهند.
نوع فرماندهی و رهبری مثبت و فرماندهی و رهبری منفی ،مصادیق آن در تمام ردههای
خرد و کالن در آموزشها بیان و تفهیم گردد .تهیه مدرک آموزشی از سوی ستادهای محل
ارتشبدی و سپهبدی بنا به دستور باالترین مقام آن دستگاه.

 2ـ نمونه اقدامات فرماندهان در رده های مختلف و در زمان جنگ و صلح که در افزایش
روحیه افراد تحت امر موفق بودهاند ،شناسائی ،جمعآوری و در مدرک آموزش مربوط به روحیه
تدوین گردد و در دسترس عموم نظامیان ،بویژه فرماندهان ردههای مختلف قرار گیرد .برای
این منظور نیاز است از سوی فرماندهان ،و ستادهای محل ارتشبدی و سپهبدی ،سازوکار
مناسب و انتخاب شخص یا اشخاص شایسته برای تهیه این مدارک اقدام الزم به عمل آید.
 6ـ یادداشتهای نگارنده در سالهای جنگ نشان میدهد ،نمونه اقدامات زیادی از سوی
فرماندهان ،در جهت تقویت روحیه و شخصیت فردی و اجتماعی نیروهای پایور و وظیفه نام
برده شدهاند که در یگانهای نیروهای مسلح کم و بیش انجام میگرفت و اکنون نیز ادامه دارد.
از ذکر آن نمونهها که فقط درج عناوین هر کدام ،چند صفحه میشود خودداری میگردد .این
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مطلب بدین منظور گفته شد که راهحلها و پیشنهادها ،بی شمارند و فرماندهان و رؤسا با توجه
به امکانات بالفعل و بالقوه و ابتکارات و خالقیت شخصی ،میتوانند آنها را به اجرا درآورند و یا
توسعه دهند.

مسئله  :73حقوق و مزایا و معیشت و رفاه خانواده در زمان صلح و جنگ
تعاریف؛ شرح و نکات مسئله .96
درباره عنوان مسئله  ،96تعریف و شرحی در کتاب رکن یکم دافوس بیان نشده است .اما
از آنجا که از عوامل اصلی اثر گذار در مدیریت نیروی انسانی است ،این کتاب ،شرحی را به این
موضوع اختصاص داده است.
در زمان جنگ  6ساله و در مناطق عملیاتی ،نیروهای پایور و وظیفه ،هر کدام از یک عدد
حقوقی ماهیانه و یک عدد با عنوان فوقالعاده عملیاتی برخوردار بودند.
برابر قرائنی که در سطرهای بعدی اراده میشود حقوق ماهیانه و فوقالعاده عملیاتی
نیروهای رزمنده نسبت به نوع شغل ،سختی و خطرات خدمتی ،بسیار ناچیز بوده است.
باید توجه داشت که حقوق ماهیانه افراد ارتش برای هر کدام از درجات یک عدد ثابتی بود و
فرقی بین آن که در منطقه عملیاتی و یا غیر عملیاتی خدمت مینمود وجود نداشت .فرق در
تعریف فوقالعاده عملیاتی بود که فقط به نیروهای شاغل در مناطق عملیاتی پرداخت میگردید.
نگارنده اعداد دقیق که مربوط به آن زمان بوده در دسترس ندارد که در اینجا با ارائه اعداد و
مقایسه با قیمتهای آن روز ،سطح و ارزش دریافتی رزمندگان  6سال جنگ در ارتش را معلوم
نماید .در مورد سپاه و بسیج هم در کتابها ،عددی قابل استناد دیده نشد که ارائه نمایم.
در کتاب «چگونه میجنگیدیم» به قلم نگارنده در ص  62نوشته شده که حقوق فرمانده
لشکر عملیاتی -61اینجانب -برابر فیش حقوقی اردیبهشت  61مبلغ دریافتی  12661ریال،
به طور متوسط روزانه  9666ریال بوده است .عدد دریافتی شامل مجموعه اعداد :حقوق ثابت
 62666ریال  +مزایای شغل  19226ریال  +حق مسکن 6666ریال – مقداری کسورات رسمی
حاصل شده است.
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عدد یاد شده حقوق اینجانب با درجه سرهنگی و شغل فرماندهی لشکر و تحصیالت
کارشناسی ارشد دافوس و  96سال سنوات خدمتی بوده است .در باقیمانده فیشهای حقوقی
خود که نمونههایی از آنها را نگهداشته بودم ،معلوم بوده است که از اردیبهشت  69تا اسفند
 66عدد حقوق ثابت همان عدد  62666ریال بوده است .در مدت سال  61تا سال  66فقط
مزایای شغلی و مسکن ،افزایش بسیار کمی داشتند.
با استناد به عدد حقوقی یاد شده ،خواننده این کتاب میتواند تا حدودی ،عدد حقوقی
ً
درجات سرهنگ به پائین تا گروهبان پایور را تصور نماید .عدد حقوقی نیروهای وظیفه حتما
ً
عددی کمتر از یک هزار تومان بوده است که مسلما هزینه کرایه رفت و برگشت وی را در
مرخصی تأمین نمینمود .این سرباز ضمن آنکه در آغاز سن جوانی باید آن خدمت سخت و پر
خطر را تجربه کند ،هزینه الزم و جاری خود را در مدت خدمت سربازی ،باید از درآمد خانواده
خود تأمین میکرد.
برای آنکه اندازه حقوقی گفته شده برای خواننده تا حدودی مفهوم گردد ،به اعداد
مذکور در صفحه  921کتاب « چگونه می جنگیدیم» توجه شود :در آذر ماه سال  61قیمت
یک فرش ماشینی  1متری  96666ریال ،پتو یک نفره  9266ریال ،پیراهن مردانه 9926
ریال ،بوده است.
ً
فوقالعاده عملیاتی ،عدد دقیق روزانه آن را در دسترس ندارم مسلما هر چه بوده کمتر از
حقوق متوسط روزانه افراد بوده است .در حدود  9-2سال آخر جنگ ،فوقالعاده عملیاتی که
قبل از آن از خط مقدم تا منطقه عقب لشکر یکسان تعریف شده بود ،تعریف متفاوتی شد .خط
مقدم همان عدد قبلی داده میشد ،اما خط دوم به بعد کمتر.
در مدت  6سال جنگ ،همین حقوق کم ماهیانه کلیه نیروهای پایور در ارتش و بلکه در تمام
نیروهای مسلح ،در آخر هر ماه بهطور منظم به حساب بانکی هر کدام برابر فیش حقوقی که
ماهیانه به آنان تحویل میشد واریز میگردید .خوشبختانه در این مورد هیچ وقفه یا تأخیری و یا
کاهشی مشاهده نگردید .این وضع قبل از جنگ و بعد از جنگ نیز تاکنون ادامه داشته و دارد.
اما در مورد فوقالعاده عملیاتی ،چنین نظم و خوش حسابی وجود نداشت که در سطرهای
بعدی به نمونههای آن اشاره خواهد شد.
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در موررد همان حقوق ناچیز افراد وظیفه ،تعریفی مانند افراد پایور نشده بود که به حساب
بانکی هر کدام واریز شود و این نیز دالیل موجه و غیر موجه خود را داشت که چگونگی آن از
موضوع این کتاب خارج است .حقوق افراد وظیفه ،از باالترین رده در مجموعههای مالی ارتش
و باالتر از آن ،باید تأمین اعتبار و پرداخت میشد و بعد به ترتیب ،توسط سلسله مراتب مالی و
افسر عامل هر گردان پرداخت و او نیز با تنظیم لیست اسامی و جدول مربوطه ،به نفرات
پرداخت و جلوی اسامی هر کدام امضاء میگرفت و باالخره تسویه حساب اسناد مالی توسط
افسر عامل بارده ستادی مالی و یگان مربوطه.
همین روش سبب شده بود که همیشه یک نفر افسر در هر گردان ،از شغل سازمانی خود منفک
و در رفت و آمد از منطقه به عقب در شهر باقیمانده یگان و بالعکس گردد .و باالخره آسیبهای
احتمالی ناشی از جابجائی پول نقد زیاد در منطقه عملیاتی از خط مقدم تا عقب و نیز در مسیر
پادگان باقی مانده لشکر از مرکز استان و یا شهر مربوط به یگان و به منطقه عملیاتی.
ما در  6سال جنگ شاهد بودیم که سرباز بعد از دو سال خدمت فقط چند ماه موفق به
دریافت حقوق و فوقالعاده عملیاتی خود میشد .در موقع ترخیص و پایان خدمت ،با چند ماه
و گاهی بیش از یک سال طلب حقوق و فوقالعاده ،خدمت را ترک مینمود .در این حالت
یگانها از او شماره حساب می گرفتند تا هر وقت که اعتبار طلب حقوقی و فوقالعاده آنان از
طریق مجموعههای باالدستی پرداخت شد ،افسر عامل واریز نماید و اسناد آن را برای تسویه
حساب خود به کنترولر یا دارائی یگان مربوطه ارائه دهد .با توجه به آن که رقم طلب سرباز در
هر حال عدد کوچکی بود ،در صورتی که طلب وی واریز نمیشد ،او هم پیگیری نمیکرد و یا
امکان پیگیری و یا ارزش هزینه برای پیگیری را نداشت .این که این رقمها به حساب مبدأ
اعاده میشد و چه قدر بوده و آیا حساب و کتاب این رقمها ،دقیق اعمال میشده ،مدرکی
منتشر نشده است که بتوان به آنها استناد نمود.
آنچه که نگارنده تجربه دارد ،فرماندهان یگان های عمده از تیپ و لشکر تا نزاجا ،هر کدام
که حساس بودند و فرصت میداشتند ،به شدت مراقبت و پیگیری میکردند تا حق و حقوق
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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بازرسیها و بخشی از مجموعه ستادی خود را پیگیری این مسئله تعریف نموده بودند و خود
نیز بهطور پیوسته و موردی بر اجرای این دستور و مسئولیت ،نظارت و پیگیری میکردند .در
مورد حل مسئله یاد شده میتوانیم بگوییم که در هر حال صد در صد موفق نبودند ،هر چند
که تالش میشد که این مسئله صد در صد به موفقیت بیانجامد.
مشکل اشاره شده ،یکی از مشکالت مدیریتی یگانها در زمان جنگ ،اضافه بر سایر
مشکالت آمادی ،پشتیبانی ،عملیاتی و کسورات نیروی انسانی و غیره بود که فرماندهان ،مدیران
و ستادهائی که اصرار بر علمی شدن و مطلوب رساندن امور داشتند ،با آن دست به گریبان بودند.
برگردیم به بحث حقوق ماهیانه نیروهای پایور .خواننده این سطور ،تصویر سازی ذهنی
نمایدکه در آن روزگار ،آن درجه دار یا آن افسر که باید بیش از یک ماه در منطقه عملیاتی با
شرایط خاص میدان رزم خدمت مینمود و بعد به یک مرخصی ده روز میرفت ،این حقوق
ماهیانه+آن فوقالعاده عملیاتی ناچیز را اگر به موقع میدادند ،چه طور باید مدیریت اقتصادی
برای مخارج شخصی خود در رفت و برگشت مرخصی و منطقه +خرج ماهیانه خانواده خود
میکرد .به گونهای که خانواده ،در غیاب وی احساس فقر و نداری نداشته باشند و بتوانند با
حداقل پول ،آبروی خود را در کنار همسایگان ،آشنایان و اقوام و فرزندان و اطرافیان فرزند در
مدرسه و محله حفظ کنند و از طرفی وظایف خدمتی خود را نیز به طور مطلوب اجرا نمایند.
اینکه چقدر موفق میشدند ،پرسشی است که پاسخ آن تاکنون اندازهگیری نشده است .اما
آنچه که تجربه نگارنده میگوید ،به یاری پروردگار تا حد زیادی ،افراد تا کمترین حد قابل قبولی
موفق میشدند ،اما به دالیل عوامل الزم دیگر که خارج از توان افراد بود ،هیچ وقت به وضع
مطلوب نمیتوانستند برسند .عواملی مانند ،فاصله زیاد بین کمی درآمد با زیادی مخارج الزم.
نگارنده در سالهای  62-61که فرمانده مرکز آموزش درجهداری بودم با همکاری ستاد خود،
جدولی با اعداد و رقم ریالی تهیه کردم که یک خانواده  9تا  1نفره ،فقط بخواهد با همان قیمت
کوپنهای خواربار و مواد غذایی که در سطح کشور توزیع شده بود ،نیاز خانواده  +سایر حداقل
مخارج پوشاک و مدرسه و غیره را تأمین کند چقدر خواهد شد و حقوق دریافتی یک درجهدار
و یا یک افسر از درجه گروهبانی تا سرهنگی چهقدر است و مقایسه این دو عدد درآمد و مخارج.
در آن جدول معلوم شد که عدد درآمد با حداقل مخارج یک خانواده فاصله غیر قابل قبول دارد.
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آن گزارش را به نزاجا فرستادم و نزاجا به مبادی ذیربط تا وزارت دفاع برای اقدام الزم ارسال
نمود .شای د وزارت دفاع از آن نیز برای طرح در مجلس شورای اسالمی بهره برد .زیرا بسیار
مستدل و دقیق تهیه شده بود.
قرائن دیگری که در مورد کمبود درآمد رسمی افراد پایور میتوان اشاره نمود ،آن بود که در
سال های جنگ شاهد بودیم که حتی آنان که محل خدمتی در پادگانها و خارج از مناطق
عملیاتی داشتند و مانند مواقع عادی ،فقط در ساعات اداری به خدمت میرفتند و بعد به منزل
مراجعت مینمودند ،در ساعات غیر خدمت به عوض حضور در منزل و رسیدگی به خانواده و
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
کنند .و این نیز به قیمت خستگی و فرسودگی جسمی و روحی بیشتر تمام میشد .و باالخره
پیامد آثار سوء آن بر سالمت جسمی و روحی فرد و خانواده وی .از آنجا که حتی بازار کار مناسب
برای این چند ساعت محدود هم وجود نداشت ،به ناچار به کارهایی که خودجوش از عهده آن
برآیند روی میآوردند ،حتی اگر با شئونات حرفهای تناسب نداشت ،نظیر دستفروشی،
مسافربری و یا شاگردی در مغازهای.
الزم است در اینجا به این نکته اشاره شود که همین شغل دوم با تعاریفی که بیان شد ،برای
افراد مشابه که در منطقه عملیاتی خدمت مینمودند ،وجود نداشت و آنان از این جهت نیز در
صورتی که اراده بر آن داشتند ،محروم بودند.
مصی بت بیشتر را برای آن تعداد زیاد از افراد پایور نیز باید تصور نمود که باوجود تأهل و
فرزندان کوچک و بزرگ ،مستاجر هم بودند و باید از همین رقم ناچیز درآمد رسمی ،مبلغ زیادی
از آن را برای اجاره پرداخت مینمودند .ما ازآنجا که نگاه علمی و دقیق به جزئیات موضوعهای
مختلف جنگ  6ساله تا کنون نداشتهایم .دراینباره نیز آمار و عددی سراغ نداریم که براساس
آن بتوانیم تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری کنیم .تجربه نگارنده میگوید که ما از این نمونه افسر،
درجهدار و کارمند ،کم نداشتیم .هر چند که بیشتر نیروی رزمنده پایور از امکانات و مساعدت
خانوادگی و پدری طرفین ازدواج بهرهمند شده بودند .اما وای بر غریبی و بیکسی ،که از این
نمونهها هم در آن روزگار کم نداشتیم.
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نگارنده در آبان ماه سال  ،66مدیر پرسنلی نزاجا بودم ،در آن زمان از طرف معاونت نیروی
انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که عمر کوتاهی ،در حدود چهار ماه از تشکیل آن گذشته بود و
نیز بین طرفین جنگ  6ساله با نظارت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل ،آتشبس برقرار شده
بود ،در داخل هیئتی از ستاد کل ،بهعنوان نماینده نزاجا برای بررسی وضعیت رفاه و روحیه
یگانهای مستقر در جنوب مأموریت یافتم .این مأموریت  6روز طول کشید و شامل بررسی روحیه
تعدادی از یگانهای مستقر در خوزستان بود .تعداد افراد هیئت  6نفر از معاونتهای مختلف
ستاد کل بودند.
در آن زمان گردانها به شدت ،بهواسطه روزهای آخر جنگ ،آسیب دیده و تعداد زیادی از نیروی
انسانی هم رزم و نیز بسیاری و بیش از  66تا  966درصد از وسایل و تجهیزات خود را از دست داده
بودند .گزارش این بررسی بسیار مفصل است ،در اینجا ،آن قسمت که مربوط به حقوق و مزایای
افراد است و به زیان نفرات است اشاره میشود ،تا خواننده متوجه شود که اگر در جایی ناکام بودیم
و یا روحیهها پائین بود ،این نتیجه یک حادثه ناگهانی و دفعی نبوده ،هرچند که آن نیز میتواند
مؤثر باشد ،بلکه بهواسطه بروز و انباشت مسائل بهطور تدریجی بوده که در مقطعی به صورت آوار در
میآید و قدرت تخریبی انباشته شده خود را آشکار میکند .بر تمام دست اندرکاران نیروهای مسلح،
ً
در هر موقعیتی الزم است که هر مسئلهای که با آن مواجه میشوند ،اوال باید اقدامات پیشگیرانهای
انجام میدهند که مسئله به وجود نیاید و اگر هم مسئله به وجود آمد ،باهمه امکانات و تدابیر و
خالقیتها ،سعی در برطرف شدن و عدم تکرار آن گردند.
بیتوجهی به مسئله ،سبب بزرگ شدن آن و باالخره افزایش به مسائل قبلی و بعدی دیگر و
در نهایت سقوط از اهداف مورد نظر سازمان مربوطه خواهد شد.
جمالتی از گزارش اشاره شده :در اینجا فقط جمالتی آورده شده است که مناسب موضوع
میباشد جمالتی که بیان آن به صالح نمیباشد ،از ذکر آن خودداری میگردد.
نکته :از آن جا که این کتاب با نگاه آموزشی و تجربه شده جنگ  6ساله به موضوعات
پرداخته است ،بنابراین شکل بسیاری از مشکالت اشاره شده در سطرهای بعدی ،هم اکنون یا
از بین رفته است و یا تغییر شکل داده است .ضمن آنکه باید گفت ،تعدادی نیز هنوز به قوت
خود باقی هستند .تشخیص و مقایسه آنها به خوانندگان سپرده میشود.
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جمالت منتخب از گزارش:
ً
-9حقوق و مزایای پرسنل کادر ،بویژه درجهداران کم میباشد اصال تکاپوی حداقل مخارج
زندگی آنان را نمینماید.
چگونه از کسی که خود احساس تأمین خاطر و زندگی ندارد ،میتوان انتظار دفاع شایسته
از امنیت کشور و جامعه را داشت؟
-2شغل های دوم که بعضی از پرسنل به خاطر تأمین زندگی خود انجام میدهند ،به
حیثیت اجتماعی نظامیان لطمات بسیار سوء وارد مینماید .آثار بد آن تا مدتهای طوالنی
باقی خواهد ماند و از بین نخواهد رفت .ضمن اینکه عالقه و بهره خدمتی آنان را در شغل
اصلی نظامی کاسته است.
-9نرخ دستمزد پرسنل کادر در جبهه به نام فوقالعاده عملیاتی در زیر گلولههای آتشین و
شیمیایی دشمن و با احتمال شهادت ،اسارت ،مفقودیت و مجروحیت در هر لحظه ،با مبلغی
بین  926تا  966تومان برای هر  21ساعت قابل مقایسه با نرخ دستمزد کلیه اقشار مردم در
تمام کشور و با هر شرایطی که در هر حال بیشتر از این مقدار است ،نمیباشد .همین مقدار
هم در مراحل مختلف جنگ به نسیه و کاستن و منت گذاشتن و شایعه سوء روانی انجامید .تا
آنجا که کلیه پرسنل رزمنده بین  6ماه تا یک سال ،فوقالعاده طلب کار هستند .در حالی که
دستور اسالم است که دستمزد کارگر را قبل از اینکه عرقش خشک شود ،پرداخت نمایند ،حاال
چه رسد به رزمندگان اسالم.
 1ـ نسبت به مسئله هزینه بلیط و جیره افراد در رفت و برگشت مرخصی و وسیله ترابری از
گروهان تا اولین ترمینال و بالعکس اقدام الزم انجام شود.
ً
 2ـ خانههای سازمانی نیمه تمام ،سریعا تکمیل و در اختیار گذاشته شود .پروژههای دیگری
نیز جهت افزایش خانه های سازمانی تا سقف صددرصد نیروهای سازمانی به تصویب و اجرا
درآید.
 6ـ الیحه حقوق و مزایا به طور جدی رسیدگی و تصویب گشته و به مرحله پرداخت برسد.
 6ـ هیئت دیگری از ستاد کل نیروهای مسلح ،به مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب در
همین رابطه اعزام و گزارش آن مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

 / 996درسهای هشت سال جنگ تحمیلی

 6ـ عمده سربازان تا مهر  66حقوق گرفته بودند و تا آذر  66فوقالعاده عملیاتی .بعد از آن
طلب کار بودند .نمونههای خاص هم وجود داشت که بیش از این طلب کار بودند ،اما علت آن،
انفرادی و یا یگانی بود و حالت عمومی نداشت.
 1ـ عمده سربازان اظهار میداشتند که ما در رفت و برگشت بیش از  16ساعت در راه
هستیم و خرج کرایه و غذای بین راه ما ،بین  9266تا  2666تومان میشود .در برگشت هم
ً
همین خرج را داریم ،یعنی جمعا  9666تا  1666تومان میگردد .بعضی خود را با کسانی
مشابه از آشنایان خود در سایر نیروهای مسلح ،مقایسه میکردند و اظهار میداشتند به آنان
برای بین راه کنسرو ،کمپوت میدهند و خرج کرایه هم میدهند.
 96ـ در کلیه یگانها  ،چندین ماه بود که سربازان واکس و جوراب ،دریافت ننموده بودند.
در بعضی یگانها ،سربازان ،یک تا دو جفت پوتین طلب کار بودند.
ً
نکته :به علت کمبود اعتبار واگذاری ،نزاجا در آن زمان نتوانسته بود ،دقیقا استحقاق دو
ساله سربازان را خریداری و به موقع تحویل نماید.
 99ـ سؤال از پرسنل کادر در مورد حقوق و هزینه اجاره و سایر امورات زندگی :درجهداران
اظهار میداشتند ،ماهها است ،فوقالعاده به ما داده نشده ،آنهم هر بار به طریقی کاهش دادند.
از طرفی تعدادی هم مستأجر بودند و میگفتند با حقوق بین  2تا  6هزار تومان چگونه  2266تا
 9666تومان اجاره بدهیم و با باقیمانده ،هم پول تو جیبی خود را برای رفت و برگشت مرخصی
داشته باشیم ،و نیز خرج همسر و فرزند را بدهیم؟ االن دیگر کار به جایی رسیده است که پرسنل
ً
کادر که در شهرها هستند ،دست به کارهایی میزنند که اصال در شأن یک نظامی نیست ،نظیر
دستفروشی و بساط فروشی و غیره .ما که در جبهه هستیم ،حتی آن کار را هم نمیتوانیم بکنیم.
االن نرخ دستمزد ما در جبهه به نام فوقالعاده ،پائینترین نرخ دستمزد در سطح کشور است.
یعنی شما در کشور در هیچ شغل و با هر سوادی پیدا نخواهید کرد که اجرت کاری در  21ساعت
به این مقدار که ما میگیریم باشد .ماهها هم هست که همان مقدار ناچیز را هم نمیگیریم .ما
چگونه گوشت بخریم؟ آخر شرمندگی در خانواده و اقوام به علت فقر ،چهقدر؟
 92ـ سؤال شد ،سربازان متأهل ،دست باال :بین  26تا  96درصد متأهل بودند و وضع
اسفناک و نگرانی خاطر شدیدی داشتند .آنانی که از طریق کمیته امداد کمک میشدند ،رقم
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کمک بین  966تا  166تومان بود .اینکه سرباز در طول خدمت سربازی ،مجبور به قرض و یا
کمکهای با منت ،از سوی اقوام و آشنایان گردد ،مسئله دردناکی است که عوارض شوم
اجتماعی و انفرادی زیادی را برای وی تا پایان عمر خواهد داشت.
توضیح :نام اشخاص ،بهطور کامل در گزارش معلوم است .در این کتاب ،فقط حرق اول اسامی درج گردیده است.

ً
 99ـ معاون لشکر  ... :66اگر در سپاه حقوق مثال  1266میدهند ،اجاره خانه را هم

میدهند .در سپاه از افراد بومی استخدام می کنند و در نتیجه این افراد از امکانات محل و
کارهای جانبی دوم هم استفاده میکنند .آنان در شهر خود ،خانه ساختهاند ،در حالیکه این
مرحله ،آرزوی آینده ما است.
 91ـ گروهبان یکم «د ـ ب» کارمندان سایر وزارت خانه ،وامهایی مناسب برای مسکن و
غیره میگیرند .اما من از سال  69استخدام ارتش هستم و نتوانستهام وام بگیرم .من که
میخواهم تشکیل خانواده بدهم ،هر وقت قیمت اجناس را میبینم از ازدواج منصرف میشوم.
همکالسیهای من که به سپاه رفتند تا به حال چند قلم جنس بزرگ گرفتهاند .وام ازدواج اگر
بدهند خیلی خوب است.
 92ـ تا زمانی که فضای سالم ایجاد نشود ،نمیتوان در کار عقیدتی هم موفق بود.
 96ـ سرباز «ن ـ م» :به ما مرخصی بیشتر بدهند که الاقل یک هفته برویم و کار کنیم و خرج
سربازی خود را ،مقداری دربیاوریم.
 96ـ بانک سپه با پول و سرمایه پرسنل نظامی تشکیل شده و فعالیت دارد ،چه خدمتی به
ما کرده و می کند؟ سرمایه این بانک باید در خدمت امور رفاهی و مسکن پرسنل قرار گیرد.
ً
 96ـ اخیرا ستوانیار دوم (ستوان دوم) «م ـ ک» جمعی گردان 291سوار زرهی تیپ  16در
جاده دهلران تصادف نمود و از کمر فلج شد .در بیمارستان ژاندارمری بستری است .پالتین برای
کمر الزم دارد و قیمت آن بین  66تا  966هزار تومان است و گفتهاند باید چند ماه برای آن پالتین
در نوبت باشی ،زخمش هم خوب نشده .ما پرسنل گردان میخواهیم پول جمع کنیم ،اما پولمان
ً
نمیرسد .تقاضا داریم کمک بشود .ضمنا پسرش هم باید برود سربازی و حاال همراه پدرش در
بیمارستان است ،درخواست دادیم ،چند ماه دیرتر اعزام شود .این مسئله در روحیه ما اثر ناگوار
ً
گذارده ،اگر حل شود ،واقعا خوشحال خواهیم شد.

 / 996درسهای هشت سال جنگ تحمیلی

 91ـ ستوان دوم «ک» فرمانده آتشبار گردان  962توپخانه :روحیه فرمانده اگر باال باشد،
روحیه زیردست و سرباز را نیز باال خواهد برد .حقوق کم است .مسکن نداریم .اجناس گران
است .خدمات درمانی خوب انجام نمیشود ،بیمارستانها نمیپذیرند .تبعیض در نیروهای
مسلح زیاد است.
 26ـ ستوان دوم «ع» جمعی گردان  966توپخانه :به تعاونی مسکن کرمان برای دریافت
زمین و خانه مراجعه کردم ،به عضویت نپذیرفتند .به سازمان زمین شهری مراجعه کردم ،جواب
منفی دادند.
ً
 29ـ فرمانده لشکر :12ترابری پرسنل در مواقع مرخصی واقعا عامل اصلی سقوط روحیه
ً
است .در این ترمینالها ،پرسنل واقعا تحقیر میشوند.
 22ـ سرباز «محمد ـ گ» جمعی گردان :922در مواقع مرخصی میروم به مشهد ،دو روز
در راه هستم 266 .تومان در رفت و  266تومان در برگشت خرجم میشود .پدرم کارگر است و
از او پول میگیرم.
 29ـ سرباز «ن» جمعی گردان : 922در مرخصی باید بروم بوکان 9266 ،تومان خرجم
می شود .پدرم کارگر است و از او کمک میگیرم.
 21ـ سرباز «ج» جمعی گردان  962گروه  22توپخانه :متأهل هستم مسیر مرخصی من
تا بویر احم د است و از آخرین نقطه تا روستا ،مدت  6ساعت هم پیاده میروم.
 22ـ سرباز «ش» جمعی گردان 261لشکر : 12متأهل هستم و دارای فرزند .برای
مرخصی از اهواز تا چابهار ،بخش نیک شهر باید بروم .مبلغ  2666تومان در رفت و همین
مبلغ در برگشت باید خرج کنم .مسافرتم از مبدأ تا مقصد  9روز طول می کشد .تا اول
راهنمائی درس خواندهام.
 26ـ تعدادی از سربازان گردان  611تکاور ،تیپ  : 12سرباز سپاه هزینه سفر و جیره بین
راه دارد ،ولی سرباز ارتش ندارد .بیشتر مرخصی را باید در ترمینالها برای تهیه بلیط و بین
راه و ایستگاه به ایستگاه باید بگذرانیم .مرخصی به جای باال بردن روحیه ،خود به خود
موجب کاهش روحیه میگردد .تهیه بلیط برای سربازان سپاه آسان است.
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 26ـ فرمانده لشکر : 12مسئله حقوق و مسکن از مهمترین دردهای روحی پرسنل است.
تعدادی گزارش می کنند یا خانه سازمانی به من بدهید یا استعفا و اخراج .زمینهای زیادی
از اندیمشک تا خرمشهر مربوط به اتکا بوده ،اینها را به ارتشیها ندادند و به تصرف دیگران
درآمده است.
 26ـ گروهبان یکم «د ـ ب» از گردان 922لشکر :12دریافتی ماهیانه من  2666تومان
است .مبلغ  2666تومان اجاره میدهم با  26هزار تومان ودیعه ،مجرد هستم .با این وضع
چگونه میتوانم ازدواج کنم.
 21ـ گروهبان یکم «ر ـ ک» از گروهان  9گردان 996لشکر 6 :29سال است در جبهه و در
گروهان هستم .دریافتی من  1166تومان است ،دارای زن و یک فرزند دختر  1ساله هستم،
مدت  9ماه است که در شهرک ولیعصر ،جاده ساوه ،یک اتاق و یک آشپزخانه را با ماهی
 2266تومان اجاره کردهام  .به علت اختالف با پدر و مادر از آنان جدا شدیم .به مدت  92ماه
فوق العاده طلب کار هستم .درآمد دیگری ندارم ،پدرم راننده شهرداری است .اگر خانه داشته
باشم با نهایت روحیه میتوانم خدمت کنم .فرزند دوم  6ماه پیش در بمباران سقط جنین و
فوت شد .با این پول باقی مانده ،پول درمان همسرم را هم باید بدهم .این بار هم به علت
مریضی و درمان همسرم ،به مدت  2روز غیبت داشتم .من پیش دو شوهر خواهرم که یکی در
نیروی هوائی و دیگری در لشکر 29خدمت میکند ،سرافکنده هستم ،آنان مشکل مرا ندارند.
نامه برای سازمان زمین شهری کرج بردم ،قبول نکردند و گفتند باید  6سال اینجا ساکن باشی.
به خدا ،روحیه خدمت ندارم .خودم را خیلی بدبخت و حقیر میدانم( .دیگر ،بغض این
گروهبان ترکید و گریه مانع ادامه صحبت وی شد).
 96ـ گروهبان یکم «غ ـ ف» جمعی تیپ  :12دریافتی من  1266تومان است .در مراغه ،ماهیانه
 2666تومان اجاره میدهم .دارای همسر و یک فرزند هستم .با باقی مانده چگونه زندگی کنم؟
 99ـ گروهبان یکم «غ ـ الف» جمعی گردان 261لشکر :12من نامه از اینجانب به کمیته
امداد امام در مسجد سلیمان جهت کمک بردم ،اما به من وام ندادند و گفتند که برای سپاه است.

 / 916درسهای هشت سال جنگ تحمیلی

 92ـ سرباز «ع ـ س» گردان جمعی  22گروه پدافند نهاجا مستقر در پایگاه دزفول :ما سه
برادر هستیم و هر سه متأهل و سرباز هستند .خودم نیز دارای چهار فرزند و ساکن ایذه هستم.
(هنگام بیان این مطلب سرباز گریهاش گرفته بود).
 99ـ استوار «ع ـ ی» جمعی گردان 22گروه پدافند نهاجا مستقر در پایگاه دزفول :پرسنل
کادر به علت تأمین نشدن زندگی ،تعدادی بعد از خدمت روزانه ،به کارهای دوم مشغولاند.
درنتیجه بیشتر افکار افراد ،برای تأمین زندگی است و از کار اصلی میمانیم .برادر خانم من در
سپاه استخدام شده و در عرض  6سال زندگی ایشان تأمینشده و خانه ساخته ،من بعد از 96
سال چیزی ندارم .نگهبان جلو درب سد شهید عباسپور که یک کارگر ساده است ،دریافتی وی
 96666تومان است .حقوق ما از همه اقشار کم است .اگر زندگی تأمین باشد ،بعد از کار
صادقانه در پادگان و خستگی ،نباید کسی کار کند ،مگر اینکه نیازمند باشد.
 91ـ سرباز «ی ـ ب» جمعی گروهان  9گردان 996لشکر :29متأهل هستم و دارای 2
فرزند .در ارومیه اجاره نشین هستم .مبلغ  6666تومان ودیعه دادم و ماهی  9266تومان اجاره
میدهم .قبل از سربازی کارگر ساختمان بودم.
 92ـ سرباز «ک» جمعی آتشبار یکم گردان  :966دارای همسر و یک فرزند هستم .کمیته
امداد ،فقط ماهی  166تومان میدهد و این خیلی کم است.
 96ـ سرباز «ن ـ م» جمعی گردان 922لشکر :12متأهل هستم و دارای دو فرزند ،کمیته
امداد ماهیانه  666تومان به من میدهد و خیلی کم است .کمک دیگری نمیشود.
 96ـ گروهبان یکم «ش ـ ج» گردان 669تیپ 2لشکر :66دارای همسر و دو فرزند هستم.
دریافتی  2666تومان ،کرایه منزل  2666تومان ،قسط  266تومان باقی مانده  9966تومان.
ً
اصال کفاف زندگی را نمیکند.
 96ـ پرسنل کادر ،چند سال است ،حقوقشان هیچ گونه تغییری نکرده است ،در حالی که
قیمت ها باال رفته و سطح هزینه زندگی و عائله آنان افزایش مییابد .برای یک مرد هیچ چیز
دردناک تر از این نیست که نتواند حداقل نیازهای ضروری همسر و فرزندان خود را برابر عرف
جامعه تأمین کند.
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 91ـ پرسنل وظیفه به خصوص اکثر آنان که در منطقه عملیاتی هستند از خانوادههای
بیبضاعت هستند و دارای همسر و فرزند میباشند .فرار اکثر آنان به علت فشار مالی به خانواده
و تنگدستی میباشد.
 16ـ فوقالعاده عملیاتی پرسنل کادر و وظیفه ،ماهها است داده نشده و طلب کار هستند.
امروز اگر کسی خودرو شخصی خود را به تعمیرگاه ببرد ،مکانیک بعد از حدود یک ساعت و
پایان کار ،حدود  266تومان یا بیشتر ،اجرت میگیرد .در حالیکه ارزش ریالی  21ساعت انجام
وظیفه یک افسری و یا یک درجهدار کادر در منطقه عملیاتی و زیر گلوله دشمن ،عددی در
حدود  266تا  966تومان است .آنهم با اما و اگر و نسیه .فوقالعاده پرسنل وظیفه نیز به مراتب
شباهتی بدتر از پرسنل کادر .این مسائل را ،پرسنل نمیتوانند با جمله «جنگ در رأس همه
امور است» توجیه و تطبیق دهند.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :73

به نظر میآید ،آنقدر در شرح مسئله  ،96مطالب اثرگذار در مسئله ،به طور واضح و کافی
ً
بیان شده است که دقیقا راهحلها را نیز میتوان معلوم نمود .بنابراین برای پرهیز از اطاله کالم
از ذکر راهحلها که قابل استنباط است خودداری میگردد.

مسئله  :71تبلیغات ،انتشارات و سخنرانیهای مذهبی
تعاریف ،شرح و نکات مسئله :71

در کتاب رکن یکم دافوس ،عنوان مسئله  35فقط در ردیف موارد تقویت روحیه دیده شد.
اما شرحی درباره عنوان مذکور داده نشده است.
از آنجا که در  6سال جنگ تجربه کردیم که چهقدر عنوان یا شده تأثیر مثبت و یا منفی بر
روحیه نیروهای خودی دارد ،این کتاب به شرح کوتاهی درباره عنوان مسئله  96میپردازد.
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درباره تبلیغات جنگ شرح دیگری در فصل پنجم این کتاب داده شده است .در این مسئله
بیشتر به اقداماتی که یگانها و رزمندگان درباره امور تبلیغی مذهبی و ملی و شعارهای
حماسی انجام میدادند پرداخته میشود.
ً
شعارهای حماسی را معموال ،گروهانها هنگام دویدن دسته جمعی از گذشته سر
میدادند ،در جنگ نیز در مواقعی که عقبتر از منطقه خاکریز و در احتیاط بودند ،این شعارها
را نیروهای جوان گروهان تکرار میکردند و این روش پسندیده ،اکنون نیز ادامه دارد.
ما در  6سال جنگ شاهد بودیم که از پشت خاکریزها تا پشت منطقه عملیاتی ،رزمندگان
چه در ارتش و چه در سپاه و جهاد بهطور خودجوش و حتی از طریق فرماندهی یگان،
سنگرهایی با عنوان نمازخانه دایر کرده بودند و افراد در این اماکن با توجه به ظرفیت مکان و
نیز جمعیت یگان ،نمازهای یومیه و مراسم و نیایش مذهبی را بهطور جماعت یا انفرادی برگزار
میکردند .نگارنده این کتاب ،در لشکر 29حمزه ،شاهد بود که در این لشکر ،در بسیاری از
دستهها در پشت خاکریز ،افراد آن دسته به صورت خودجوش و جمعآوری مصالح سنگری با
مشقت زیاد از قبیل :کیسه شنی ،تراورس و یا تیرآهن ،موکت و پتو و باالخره روشنائی سنگر با
استفاده از فانوس و چراغ نفتی برای گرمای سنگر و همکاری دسته جمعی در کندن محل
سنگر و آمادهسازی آن ،چنین سنگری را آماده و بهرهبرداری مینمودند .داخل سنگر را هم با
ً
مهر و تسبیح و مفاتیح و قرآن و نصب پوسترهای معنوی تجهیز کرده بودند .معموال در این دسته
و یا گروهان ،یکی از سربازان یا درجهدار و حتی افسر ،محور این اقدامات برای راهاندازی و
نگهداری و برقراری مراسمها میبود .این فرد ضمن انجام وظایف شغل سازمانی ،به این کار نیز
به شکل فوق برنامه خدمتی ،مشغول میشد .آن زمان نگارنده این کتاب افسر عقیدتی سیاسی
ً
لشکر بودم و میتوانم بگویم که در تمام یگانهای عملیاتی نزاجا ،در همان اول جنگ ،تقریبا
تابستان  ،66اولین بار از این لشکر و با خالقیت اینجانب ،این نوع اقدام با استفاده از نیروهای
متدین بالقوه که در یگانها موجود بود انجام گرفت .قبل از آن ،افراد به طور انفرادی در همان
سنگر سکونت نماز میخواندند .عقیدتی سیاسی که در آن زمان ،سیاسی ایدئولوژی میگفتند
سعی میکرد با این نیروها در ارتباط باشد و نسبت به تقویت روحیه و تشویق آنان در این فعالیت
مکتبی ،آنچه که در توان دارد اقدام نماید .با فرماندهان مربوط به این قسمتها نیز هماهنگی
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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
ً
و دور از دید و تیر دشمن و دسترسی افراد آن قسمت اقدام نماید .معموال نیز ،چون این نوع
اقدامات ،کاری بود خودجوش و داوطلبانه و حالت بخشنامهای و دستور از باال به پائین نبود ،با
کمترین امکانات و هزینه ،به موفقیت و همکاری همگانی میانجامید .این محلها به نام سنگر
نمازخانه و آنها که در ردههای باالتر و قرارگاههای مشترک ارتش و سپاه بودند به نام سوله نمازخانه
و یا حسینیه گفته میشدند .کوچکترین نمازخانه در جبهه ،همین سنگرهای نمازخانه پشت
خاکریز در رده دسته بودند و بعد نمازخانه گروهان ،گردان ،تیپ ،لشکر و باالخره قرارگاههای
مشترک ارتش و سپاه از سال دوم جنگ به بعد.
در آن زمان افراد روحانی جوان و مسن از حوزههای علمیه معتبر ،برای تبلیغ و سخنرانی
مذهبی به جبهه اعزام می شدند ،ما در عقیدتی سیاسی لشکر ،پس از پذیرش ،هر کدام را به
یکی از این یگانها ،و قسمت ها که امکان جذب و اسکان وی را داشتند و یا در مدت طوالنی
ً
فاقد روحانی و در نوبت بودند ،اعزام میکردیم .این عزیزان نیز بعد از چند روز که معموال 96
روز تا دو هفته میشد ،به شهر خود برمی گشتند .البته بعضی از این روحانیون که تعداد آنان
به نسبت کم بود ،مدتهای طوالنی در جبهه باقی میماندند و بهتدریج بعضی از این آقایان
نیز جذب رسمی عقیدتی سیاسی نزاجا شدند.
در زمان جنگ شاهد بودیم که سپاه پاسداران با امکانات بیشتری که در ارتباط با نیروهای
بسیج در تمام شهرهای ایران داشت ،روحانی بیشتری را در همان سامانه بسیج جذب مینمود
و حتی بعضی از این آقایان به شکل یک نیروی رزمنده عمل میکردند .ما اگر به سوابق شهدای
روحانی و یگان و محل و چگونگی شهادت آنان مراجعه کنیم ،میبینیم بیشترین عدد شهدا در
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
آیات قرآن ،نهجالبالغه و احادیث و روایات معصومین علیهمالسالم از منابع مختلف منتشر و در
اختیار نیروهای رزمنده خودی قرار داده میشد.
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ما در ماههای اول جنگ ،از جهت استفاده از برنامههای رادیوئی جمهوری اسالمی ایران
فقیر بودیم .شاهد بودیم که در خطوط مقدم نبرد ،رادیو اگر کسی داشت ،صدای ایستگاههای
رادیوئی ایران را قادر به دریافت نبود .در عوض صدای رادیو عراق به زبان فارسی و پخش
موسیقی به وضوح شنیده میشد و تبلیغات آن رادیو ،علیه نیروهای خودی و تخریب روحیه و
انگیزه رزم قوای ایران بود  .فرماندهان خطوط مقدم ،یکی از مشکالتشان ،برخورد با کسانی
بود که رادیو عراق را گوش میدادند .در حالی که جایگزینی در برابر آن نبود ،و امکان
برنامهریزی هم برای پر کردن اوقات رزمنده به طور قابل قبول میسر نبود .زیرا در پشت خاکریز
و خط مقدم ،امکان تجمع و اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی میسر نبود.
ما در سال دوم تا سوم جنگ هم شاهد بودیم که شهید صیادشیرازی که مسئولیت
فرماندهی نزاجا را داشت ،با هماهنگی عقیدتی سیاسی ،تعدادی از مدرسان حوزه علمیه قم
را با ترتیب رفت و آمد آنان ،برای آموزش فرماندهان تا رده گردان در موضوع فرازهایی از
نهجالبالغه درباره جهاد و فرماندهی و رهبری عدهها داده بود و اثرات مفیدی داشت .هر چند
که چون این اقدام ،کاری نظاممند و مداوم نبود ،امکان اندازهگیری مثبت و منفی آن میسر
نشد و در کتابها ثبت و یا گفته نشده است.
ما هنوز هم فیلمهای مستند که از روزهای جنگ میبینیم ،شاهد هستیم که در آن روزگار،
چقدر در پرورش روحیه و اعتقادات مذهبی فعالیت میشد .این نوع اقدامات در سپاه پاسداران
بهواسطه وجود نیروهای داوطلب بسیجی و جنس اعتقادی آنان ،خیلی برجستهتر و چشمگیر
بود .سینهزنیها ،نوحهخوانیها ،شعارها ،کربال ،کربال ما میآئیم ،سربندها و غیره.
اینجا الزم است این نکته نیز گفته شود ،شرح فوق به معنای آن نیست که خالی از اشکال
و ایراد بودیم .بلکه بر اساس هدف آموزشی و درسی این کتاب ،باید بگوییم که گاهی از بعضی
اظهار نظرها و سخنرانی های روحانی اعزامی به یگان و یا حتی اظهار نظرها و سخنرانیهایی
از رسانههای جمعی شکایتهایی گفته میشد که توجه به آن ،سبب تفرقه ،تخریب روحیه و یا
تضعیف سلسه مراتب میشد.
این اشکال را بیشتر باید در آن بدانیم که روحانیون اعزامی ،آموزشها و دانستنیهای الزم را
در رعایت شرایط خدمتی و روحی افراد یگانهای مختلف نداشتند .شایسته بود که سامانهای
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برای این منظور تعریف میشد .به استناد ضربالمثل معروف که «هر سخن جایی و هر نکته
مقامی دارد» .البته گاهی انتقاد وارده به بعضی از آقایان منتقل میشد ،شاهد بودیم که
موضعگیری میکردند حرف خود را حق میدانستند و اعتقاد داشتند که گفته ما صحیح بوده و
بعد استناد به دستورات اسالم در امر به معروف و نهی از منکر و غیره .اما مشکل در این بود که
این برادر روحانی که بعضی کم تجربه نیز بودند ،آنقدر به مدت طوالنی در جبهه و در کنار
رزمندگان نمیماند که باالخره با زیر و بمهای زیادی از چگونگی خدمت و مدیریت و فرماندهی
یگان آشنا گردد و بعد قضاوت مثبت و یا منفی نماید .این مشکلی بود که گاهی با آن مواجه
میشدیم و شاید هم هنوز ادامه دارد که اشخاص با شنیدن یا دیدن یکطرف قضیه ،قضاوت
مینمایند بدون آنکه درستی یا نادرستی حرف طرف اول را معلوم کنند و حرف طرف دوم را هم
بشنوند و باالخره با معلوم شدن درستی یا نادرستی حرفها و مدارک طرفین ،قضاوت نمایند.
البته ما بعد از برگشت آن روحانی ناراضی و اینکه او به اطرافیان و یا منابعی که در دسترس
ً
دارد چگونه گزارش میدهد ،خبر نداشتیم ،مسلما آن قضاوت نسنجیده و عجوالنه ،تأثیر خود را
در گفتار و گزارش ایشان از مشاهدات جبهه باقی گذارده بود و به دیگران منتقل میگردید.
نگارنده شاهد بود که یکی از این روحانیون که آشنائی با ایشان داشتم ،قضاوتهای منفی نسبت
به بعضی فرماندهان داشت و بهعنوان یک روحانی تندرو مشهور بود .در سالهای آخر جنگ ،در
مالقاتی که با بنده داشت ،اظهار نمود ،من بهواسطه مدت زیادی که در جبهه ماندم و در
یگانهای مختلف ارتش و سپاه حضور یافتم ،به این نتیجه رسیدم که قضاوت و نوع نگاه من در
آن زمان که با هم بحث داشتیم ،درست نبوده است و من به سایر جنبههای موضوع توجه نداشتم
و فقط با اظهارات زیردستان ،نسبت به باالدستان قضاوت منفی مینمودم.
برگردیم به سخن شکلگیری و توسعه تدریجی نمازخانهها در جنگ  6ساله .نگارنده ،در بین
این سنگرهای نمازخانه ،آن سنگر نمازخانه در رده دسته و پشت خاکریز را که خود جوش،
توسط جوانان متدین و با خلوص و صفا و با دست خالی و کمبود امکانات دایر و فعال شده بود،
حال و هوای معنوی آن را بیش از بقیه احساس میکردم .بسیاری از این جوانان نیز در عملیاتها
به جمع عظیم شهدا ،جانبازان ،جاویداالثران و یا آزادگان پیوستند .یاد همگیشان به خیر و روح
شهدا و درگذشتگان آنان شاد باد.
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راهحلها و پیشنهادهای مسئله :71

 9ـ در مأموریت های رزمی ،صحرائی ،مرزی و خارج از سرباز خانه ،به موضوع اعتقادات
معنوی افراد باید توجه جدی داشت .روحانیون مسئول این وظیفه ،در صورتی که تمام قواعد
و جوانب موضوع را رعایت کنند و در یگان حضور یابند ،بسیار تأثیرگذار خواهند بود .توجه
کنید به جمله ،رعایت تمام قواعد و جوانب موضوع ،تأکید مجدد.
در مأموریت های صحرایی و خارج از سربازخانه ،بویژه در زمان جنگ که مأموریت یگانها
به زمان طوالنی مدت میانجامد ،عنصر اوقات فراغت و دوری دراز مدت از خانواده ،در صورتی
که درست مدیریت نشود ،سبب خستگی ،فرسودگی و حتی افسردگی افراد میگردد .از طرفی
عنصر تبلیغی فرهنگی و البته حساب شده میتواند روحیهها را از سوی منفی به سوی مثبت
برگرداند .در اینجا منظور این نیست که اوقات فراغت ،فقط با عناصر تبلیغات مذهبی پر گردد،
بلکه عناصر دیگری هم وجود دارند که هر کدام در سایر مسائل در جای خود در این کتاب گفته
شده است .نظیر :آموزشهای الزم ،مسابقات مختلف ،کتاب ،رادیو ،تلویزیون ،فیلمهای
مناسب و جذاب تئاتر ،نمایش که پیامهای مفید مورد نظر را برای آن زمان و مکان و مخاطب
داشته باشد و غیره.
در صفحات قبل گفته شد که تمام فعالیتها در یگانهای عملیاتی برای آن است که یگان
به جایی برسد که در آن یگان ،سرباز «بتواند بجنگد ،بخواهد بجنگد».
بحث حفظ و تقویت روحیه مذهبی و معنوی افراد ،از اموری است که در معنای «سرباز
بخواهد بجنگد» میگنجد.
باید توجه داشته باشیم که یک یگان نظامی ،بویژه در ارتش ،افراد آن اگر با هر معیاری نمره
داده شوند ،از صفر تا صد هستند .بعضی از این افراد ،گرایشهای مختلف و خارج از
گرایشهای غالب سخنران و حتی نظام جمهوری اسالمی دارند.
نوع رفتار و تبلیغ مذهبی در یگانی که نیروهای آن داوطلب بسیجی هستند ،با آن یگانی
که نیروهای موظف آن شامل فرزندان تمام اقشار جامعه از صفر تا صد هستند ،تفاوت دارد .و
همچنین نوع سخنرانی و تبلیغ با اهالی حاضر در مسجد و یا حسینیه که اشخاص ،با خواست
و عالقه خودشان حضور یافتهاند فرق دارد با اهالی یک یگان که با درجات و مشاغل و از اقشار
مختلف ،به ناچار در آن جمع حضور دارند و معلوم نیست که سخنان سخنران را چند درصد
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قبول دارند و یا قبول ندارند؟ سخن در برابر چنین جمعیتی ،ظرافت و هوشمندی و حکمتها
و هنرهای خاص خود را نیاز دارد که از عهده عموم سخنرانان برنمیآید .این نکتهای است که
باید بدان توجه نمود و با این رویکرد ،سخنران را انتخاب ،آماده و اعزام نمود .ضمن اینکه این
قبیل سخنرانان چنانچه مدتی با رزمندگان و با شرایط سخت آنان صبورانه و در سکوت خدمت
کنند ،بعد از این مدت سخنانشان واقعی و البته اثرگذار خواهد بود .با همین استدالل،
فرماندهی و مدیریت ،بر این جمعیت صفر تا صد ،در میدان نبرد با جمعیت داوطلب در میدان
نبرد هم فرق دارد.
از طرفی خالء روحانی در چنین محیطهای کوچک و بزرگ که دارای هویت سازمانی و
مکانی هستند ،آثار منفی خود را دارد که آن را هم نباید از نظر دور داشت.
 2ـ روحانیون اعزامی به یگانها برای تبلیغ مذهبی ،به نظر نگارنده در صورتی موفق
خواهند بود که نوع نگاه و رفتارشان خداگونه و پیامبر گونه باشد .یعنی همانطور که پیامبران،
ً
با تواضع و فروتنی و صبر و زحمت و اخالق مداری و صرفا با نیت کسب رضای الهی و هدایت
بندگان خوب و بد به سوی خدا را دارند ،از روحانیون نیز چنین انتظار است .همان طور که
خداوند ،دشمنان خود ،کافران را هم روزی میدهد و رزق و روزی و مهربانی به آنان را نیز در
این دنیا قطع نمی کند ،مبلغان راه خدا و پیامبر نیز باید چنین باشند .هنر پیامبران آن بود که
بندگان بد را هم به خوب تبدیل میکردند .وای بر کسانی که نه تنها خودیها را افزایش
نمیدهند ،بلکه با عدم تائید عدهای از خودیها ،آنان را به غیر خودی تبدیل و به جمعیت آنان
میافزایند .و هیچ هنری هم نداشتهاند که یک غیر خودی را به خودی تبدیل نموده و به
جمعیت خودی برابر آنچه که خود تعریف مینمایند اضافه کنند.
مبلغ مذهبی با رفتار و نگاه باالدستی به مخاطبان و نیز خودشیفتگی ،به هیچ وجه
نمیتواند موفق باشد و بلکه به ضد تبلیغ میانجامد .کسی که زندگی تبلیغ دینی انتخاب
می کند ،شاید بتوان گفت ،در صورتی که رفتار پیامبر گونه را بخواهد داشته باشد ،سختترین
نوع زندگی در این دنیا را انتخاب نموده است.
باید توجه داشت که خداوند استعداد نمره دادن را به تمام انسانها داده است .حتی
کودکان هم وقتی میگویند این خوب است ،آن بد است ،این را دوست دارم ،آن را دوست ندارم،
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معلوم است به این و آن نمره داده است .بنابراین مخاطبان یک ُمبلغ دینی ،با شنیدن گفتار و
دیدن رفتار آن ُمبلغ به وی نمره میدهند ،خوب یا بد ،کم یا زیاد.

مسئله  :75تشویق و انتقاد بهموقع
تعاریف ،شرح و نکات مسئله :75

کتاب رکن یکم دافوس ،عنوان مسئله  33را در ردیفهای موارد تقویت روحیه ذکر نموده و
شرحی بر آن نداده است .در این کتاب شرح مختصری نسبت به موضوع یاد شده ارائه میشود.
فرماندهان و مدیران ،هر کدام تعدادی همکار زیر دست دارند که مجموع زحمات آنان در انجام
وظایف محوله ،سبب موفقیت مجموعه مربوطه در اجرای وظایف سازمانی خواسته شده میگردد.
ً
مسلما کمیت و کیفیت تالش و زحمات هر کدام از نیروی انسانی ،در مقدار ارزیابی مثبت
یا منفی مجموعه ،تأثیرگذار است.
مرد شماره  9هر مجموعه تعریف شده ،باید به گونهای رفتار کند که همکاران زیردست باور
ً
پیدا کنند که این فرمانده یا رئیس ،به شکل عادالنه تمام افراد تحت امر را دقیقا میبیند و قدر
شناس زحمات آنان است و به همین ترتیب کم کاری ،قصور و یا تخلف هر کدام را دور از چشم
نگه نمیدارد و به موقع تذکرات مشفقانه ،کریمانه و بزرگوارانه میدهد ،به شکلی سبب اثرگذاری
مثبت میگردد تا اثرگذاری منفی و تکرار و لجبازی .البته این روش در مورد کسانی مصداق دارد
که سابقه مثبت دارند و سابقه منفی نداشته و یا کم داشتهاند .این نوع افراد اصالحپذیر بوده و
امید به رشد کیفیت خدمتی آنان وجود دارد .اما اگر پس از چندبار تجربه رفتار مثبت ،نتیجه بد
و بدتر شد و سبب سوء استفاده بیشتر زیردست گردید ،در آن صورت ،باالدست از اختیارات
قانونی برای تنبیه فرد خاطی استفاده خواهد کرد .در هر حال ،اخالق و جوانمردی و ادب ،در
روابط ما بین انسانها در تاریخ بشری ،حرف اول را میزند .در هر نوع رفتار و روابط ،باید معیار
اخالق ،معرفت ،جوانمردی ،مورد توجه طرفین رابطه انسانی باشد.
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بیتوجهی در قصور و تخلف همکاران نیز ،سبب بدآموزی میگردد .از باالدست انتظار است
که خوب و بد کیفیت خدمتی افراد زیردست را هوشمندانه ،عالمانه ،حکیمانه ،کریمانه
اندازهگیری دقیق نموده و هر قضاوتی که میکند ،نتیجه این نوع اندازهگیری صحیح باشد.
هر جا که الزم بود و پیامد سوء نداشته باشد و بلکه به پیامد خوب و مثبت بیانجامد ،گذشت و
چشمپوشی نماید.
یادمان باشد که رفتار باالدست ،غیرمستقیم ،اثر تربیتی و آموزشی بر زیردست باقی میگذارد و
او نیز نسبت به زیردستان بعدی با الگوگیری از رفتار باالدستان خود  +آموزشهای شخصی +
خالقیت و استعداد شخصی ،رفتار مناسبی را در هدایت زیردستان انتخاب و به اجرا درمیآورد.
در زمان جنگ  6ساله نیز تعاریف فوق توسط فرماندهان به مقدار کم تا زیاد به اجرا درمیآمد.
در کتاب «برای سرباز تا ارتشبد» به قلم نگارنده این کتاب ،نمونههای خوبی از این رفتارها
بیان شده است.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :75

 9ـ بخشی از راهحلها ،در نوع اخالق و استعداد افراد وجود دارند.
 2ـ بخش دیگری از راهحلها به آموزش فرماندهی و رهبری عدهها برای ردههای مختلف
فرماندهی و مدیریتی بستگی دارد که در این مورد اقدامات جاری کافی نبوده و باید توجه
جدیتری به عمل آید.
 9ـ بشر بسیاری از امور زندگی خود را از روی دست دیگران میبیند و یاد میگیرد .درباره
موضوع مسئله  96نیز همین قاعده ،مصداق دارد.
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مسئله  :79آشنائی به روحیه ،اخالق و تمایالت زیردستان
تعاریف ،شرح و نکات مسئله :79

کتاب رکن یکم دافوس ،عنوان یاد شده را در ردیفهای موارد تقویت روحیه ذکر نموده و
ً
دیگر توضیحی برای آن نداده است .احتماال توسط استاد ،در زمان تدریس توضیح مختصری
داده میشود.
در این کتاب شرح کوتاهی درباره موضوع ارائه میگردد .ما در طول چند دهه خدمت خود
شاهد روحیه ،اخالق و تمایالت متفاوت همکاران ،زیردستان و باالدستان بودیم .در زمان جنگ
 6ساله نیز به ناچار ،این تفاوت روحیه و اخالق در هر یگانی وجود داشت .این تفاوت در نزاجا که
ً
بیشترین جمعیت ارتش را داشت و دارد ،خیلی بیشتر محسوس بود .همچنان که قبال گفته شد،
در ارتش ،نیروهای وظیفه با هر معیاری که بخواهیم نمره بدهیم از صفر تا صد نمره داده
میشوند .نیروهای پایور نیز همگی از طبقه متوسط اقتصادی جامعه بودند و هستند .این طبقه
بیشترین جمعیت هر کشوری را تشکیل میدهند .بهعنوان مثال ،جمعیتی از نیروهای ما هوادار
شعار «ایران ،ایران ای مرز پر گهر» و جمعیتی هم هوادار شعار «کربال ،کربال ما میآئیم» و عدهای
هم هوادار هر دو شعار ،عدهای مسیحی ،تعدادی یهودی ،تعدادی زرتشتی و تعدادی بدون
اعتقادات و انگیزه دینی که البته زیاد بودند .عدهای به سبب مشکالت گذشته و روحیات شخصی
و یا گرفتاری خانوادگی ،غمگین و افسرده و ناامید ،و عدهای هم متعادل و گروهی هم روحیه
شاد ،عدهای ترسو و عافیت طلب و عدهای هم شجاع و غیرتی ،عدهای با تعصب خاص و همینطور
صفات دیگر که میتوان نام برد .اما در ارتش باید تمام این افراد را با تفاوتهای روحی ،در محور
وظیفه شناسی و وظیفهمداری مدیریت نمود .خوشا به حال مدیران و فرماندهانی که بتوانند تمام
این تفاوت های روحی را در محور وظیفه مداری شکل دهند .و باز با توجه به واقعیت تفاوتهای
روحی افراد ،آنان را به گونهای مدیریت نمایند که همگی با روحیه قوی و تالش مستمر در افزایش
آن در جهت وظایف سازمانی فردی ،جمعی و یگانی فعالیت نمایند.
ما در زمان جنگ ،شاهد بودیم که فرماندهان مختلف در تمام ردهها به این نکته توجه
داشته و بعضی از آنان نیز در رده دسته ،گروهان ،گردان ،تیپ ،لشکر ،نزاجا در این زمینه بسیار
موفق بودند .نگارنده دراینباره در بعضی از ردهها نمونههای برجستهای سراغ دارم که از نام
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بردن خودداری مینمایم .هر کس که در ارتش و سپاه و دیگر مجموعههای مرتبط با جنگ
ً
خدمت نموده باشد ،حتما فرماندهان و مدیران موفقی را میتواند معرفی کند .ما در سالهای
جنگ شاهد بودیم که یک یگان متوسط ،با تعویض فرمانده از متوسط به خوب و یا از متوسط
به ضعیف تبدیل میشد.
در هر حال توجه و آشنائی به روحیه ،اخالق و تمایالت زیردستان ،هنر فرماندهی و رهبری
عدهها است .این هنر نیز در اشخاص متفاوت است.
در اینجا این نکته نیز باید گفته شود که فرماندهی و رهبری ردههای مختلف یگانهای سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،در زمان جنگ  6ساله بسیار آسانتر از یگانهای ارتش بود ،زیرا جمعیت
یگانهای سپاه ،بسیجی داوطلب بودند ،وقتی افراد تحت امر یک فرمانده ،همه نیروی پرانگیزه و
ً
داوطلب جنگیدن بوده باشند ،مسلما عنصر «خواستن» در این نیروها بسیار قوی است ،کار
فرمانده این نوع نیروها ،بیشتر آن است که عنصر «توانستن» را در نیروها ایجاد و مدیریت کند .هر
چند که در چنین مجموعههایی هم ،فرمانده یگان ،همچنان با آشنائی به روحیه ،اخالق و تمایالت
افراد تحت امر ،در تقویت روحیه آنان باید بکوشد و اندیشه ورزی نماید.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :79

 9ـ آموزش الزم و کافی ردههای مختلف فرماندهی :دراینباره آموزش ردههای مختلف
فرماندهی تفاوت خواهد داشت .بعضی موضوعات مشترک ،و بعضی نیز خاص مورد بحث با
ذکر مصادیق تجربه شده.
 2ـ تجربه خدمتی هر چه بیشتر باشد ،موفقیت بیشتر هم مشاهده خواهد شد .انتظار
است ،هر فرد ،تجربه خدمتی خود را به دیگران نیز منتقل نماید و دریغ ننماید.
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مسئله  :22احترام به معلومات ،قابلیت اشخاص و تقدیر از آنان
تعاریف ،شرح و نکات مسئله :21

کتاب رکن یکم دافوس ،عنوان یادشده را یکی از موارد تقویت روحیه نام برده و دیگر شرحی بر
آن نداده است.
ما در زمان جنگ  6ساله شاهد بودیم که توسط فرماندهان و مدیران باالدستی در ردههای
مختلف ،مورد یادشده رعایت میشد .آنانی که نسبت به همکاران خود از معلومات و قابلیت
بیشتر برخوردار بودند ،مشاغل باالتر و مهمتر به آنان واگذار میشد .در آن روزگار و در میدان
نبرد ،افراد با معلومات و یا الیق ،خیلی زود شناخته میشدند و فرماندهان نیز بر حسب نیاز
خدمتی ،این توانائی فرد تحت امر را از نظر دور نداشتند و در فرصتهای الزم و مناسب از فرد
الیق تقدیر به عمل میآوردند و اگر هم امکان جایگزینی و جابجائی شغل فرد مورد نظر بود
برای ترقی و رشد آن زیردست و برجسته خود ،اقدام مینمودند.
اما مورد یادشده بیشتر در مورد کسانی صدق میکرد که در سلسله مراتب فرماندهی یک
ً
یا دو رده باالتر شناخته میشدند .ما در چند رده باالتر شاهد بودیم که آن مقامات ،معموال
نسبت به کسانی که جلوی چشمشان بودند و از نزدیک با وی تماس خدمتی داشتند ،توجه
ً
برای ارتقاء و شغل و مقام آنان داشتند .عمال نیز شاهد بودیم که بسیاری از فرماندهان برجسته
در ردههای مختلف که در دوردست خدمت مینمودند ،در مرکز و باالدستیهای بلندپایه
ناشناس باقی میماندند تا باالخره به بازنشستگی این افراد میرسیدند.
این اشکال به این دلیل وارد است ،که ضابطه تعریف شده علمی دقیق و قابل قبول برای
انتصاب افسران ارشد و درجات باالتر وجود نداشت .می توان گفت هنوز هم تعریف قابل فهم
و معلوم و قابل قبول همگان طراحی و ابالغ نشده است .تعاریف کنونی ناقص و با ابهام
ً
هستند ،عمال نیز در خروجی این تعاریف ،چنین نقص و اشکال آشکار است .تعاریفی که
همه افسران شامل ،آن را بشناسند و بدانند در صورت کسب ارزشهای خدمتی ،برابر فرمول
ابالغ شده ،به درجات و مقامات تعریف شده در فرمول خواهند رسید .باور پیدا کنند که
ضابطه تعریف شده ،شفاف و خالی از ابهام است و بهطور دقیق در مجموعه ارتش و سپاه
رعایت و از آن عدول نمیگردد.
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همه افسران و مقامات امیری که در دورترین نقطه خدمتی خارج از مرکز بوده و جلوی چشم
مقامات بلندپایه هم نباشند و یا ناشناس مقامات مرکز باشند ،در مسیر ارزیابی و فرمولهای
تعریف شده علمی قرار می گیرند و بر حسب ارزش حاصله در فرمول ،ارتقاء شغلی و درجه
مییابند .الزم است به سمت و سوی تهیه چنین ضوابط و اجرای دقیق آن برویم.
نکته دیگری هم که باید در اینجا ذکر نمود ،آن است که ما در نیروهای مسلح ،در سالهای
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
برگزار میگردد .اما میبینیم که مسابقات علمی نظامی در سطوح مختلف تاکنون وجود نداشته
و سازوکاری هم برای آن تعریف نشده است .این نقص ،سبب کمتوجهی و نیز دور ماندن از تالش
برای ارتقاء سطح دانش نظامی در بین کارکنان است که الزم است از سوی باالدستان توجه جدی
به این امر به عمل آید و سازوکار پایدار برای آن تعریف و اجرا گردد.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :21

 9ـ بازنگری در ضوابط درجات و انتصابات در مشاغل افسر ارشدی و امیری و شناسائی
اشکاالت موجود.

ً
 2ـ تدوین ضوابط یا فرمولهای قابل فهم و قابل قبول و علمی به معنای کامال درست ،در

ارزشگذاری خدمتی افراد و استفاده از آن در ترفیعات و انتصابات .این نوع ارزشگذاری مانند
مسابقات ورزشی باید معلوم و خالی از ابهام باشد .همچنان که در مسابقات ورزشی ،نفر اول تا
نفرات بعدی بر حسب امتیاز قابل قبول کسب شده معلوم میگردند ،الزم است در مورد ترفیعات
و انتصابات افراد نیز چنین روشی طراحی ،معلوم و اجرا گردد .آنکس که امتیاز بیشتری کسب
کرده ،باید در سکوی باالتر بایستد ،چه بعضی از آنها مجموعه باالدستی و پائیندستی
خوششان بیاید و یا نیاید .باید برای نظم محوری ،لیاقت ساالری ،لیاقت پروری ،تمام اشخاص
حقیقی و حقوقی باالدستی به آن گردن نهند و غیر از آن به هیچ وجه ،قابل قبول ،رضایتبخش
و عادالنه نخواهد بود.
آزمایشات و تست های علمی فردی و یگانی ،آزمایشات گردانی و تیپ و لشکر و تستهای
علمی ترفیعاتی و انتصابی و کسب نمرات باال در آنها باید از مالکهای الزم در انتصابات باشد.
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مسئله  :27توجه جدی به آموزش افراد
تعاریف ،شرح و نکات مسئله :27

کتاب رکن یکم دافوس عنوان یادشده را یکی از موارد تقویت روحیه نام برده و شرحی درباره
آن نداده است.
بحث آموزش مربوط به رکن سوم است که در جای خود در فصل سوم این کتاب ،شرح داده
شده است .اما چرا ،توجه به آموزش نیروی انسانی یگان از وظایف رکن یکم برای تقویت روحیه
ً
نام برده شده ،میتوان گفت که اگر فرد و یگان ،آموزش الزم نداشته باشد و یا ضعیف باشد مسلما
به همین نسبت توان رزمی و اعتماد به نفس وی هم ضعیف خواهد شد و همینطور شاید ترس
هم به آن غلبه کند و در نهایت در میدان عمل و باالتر از آن در میدان جنگ ،منجر به تلفات خواهد
شد و تلفات هم منجر به تخریب روحیه ،افسردگی و ناامیدی افراد یگان میگردد .با توجه به این
نگ اه ،الزم است رکن یکم هم نسبت به آموزش افراد حساسیت داشته و به فرمانده و رکن سوم و
رئیس ستاد یگان ،اطالعات ،مشاوره و گزارش الزم را ارائه دهد.
ما در زمان جنگ  6ساله نیز شاهد بودیم افرادی که از آموزش باالتری برخوردار بودند،
ً
کارایی و تأثیر آنان در عملیاتها چشمگیر بوده است .مسلما در یگانی که افراد آن ،همگی از
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.
بهطور خالصه :ضعف آموزشها ،سبب ازدیاد تلفات ،ازدیاد تلفات هم سبب تخریب روحیه،
افسردگی و ناامیدی میگردد.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :27

راهحل ،در شرح مسئله که بیان شد ،آشکار است و نیازی به بیان جداگانه نمیباشد.
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مسئله  :22استراحت و مرخصی
تعاریف:

کتاب رکن یکم دافوس ،درباره استراحت و مرخصی بهعنوان یکی از عوامل تقویت روحیه
افراد ،تعاریفی را به شرح نمونههای زیر بیان نموده است.
افسر پرسنل ،مسئولیت ستادی تعیین سهمیه برای استفاده از استراحتگاه و تفریحگاهها
و همچنین نظارت بر عملیات این مناطق را عهدهدار میباشد .افسر پرسنل هر دفعه که سهمیه
واگذار میشود ،باید عوامل مناسب و قابل قبول را در نظر گرفته و با توجه به آنها ،سهمیه
یگانها را تعیین نماید.
افسر پرسنل ،باید به نظر افسران ستاد که بر فعالیت های یگان نظارت ستادی دارند نیز
توجه د اشته و هماهنگی الزم را به عمل آورد.
در کتاب رکن یکم ،مواردی از آئیننامه مرخصی پرسنل ارتش نیز بیان شده و همچنین
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
جنگ ،بحرانهای سیاسی و وضع غیر عادی که احتمال آغاز مخاصمات میرود ،تابع آئیننامه
مرخصی پرسنل در زمان عادی نبوده و برابر مصالح و مقتضیات به عمل خواهد آمد.
شرح و نکات مسئله :22

از آنجا که در آغاز جنگ ،تصور همگانی ،بر جنگ طوالنی مدت و فرسایش نبود و برابر تجربه
جنگهای گذشته و نزدیک ،مانند جنگ اعراب و اسرائیل ،چنین گمان میشد که این جنگ
در دو سه ماه آینده به جایی خواهد رسید که به آتشبس ،مذاکره ،توقف و میانجیگریهای
بینالمللی و باالخره قرارداد بیانجامد .با چنین نگرشی ،ما شاهد بودیم که لشکرها تا  9ماه
اول جنگ ،به کسی مرخصی ندادند .بعد از  9ماه به تدریج ،برگه مرخصی بهنوبت برای نفرات
صادر شد .ابتدا مرخصیها از  2روز تا  9هفته بود و بعد به  6تا  96روز تبدیل شد .و باالخره
شکل تعریف شدهای به وجود آمد .برای نفرات پایور به ازای  96روز خدمت در منطقه عملیاتی،
مرخصی تا  96روز داده می شد .الزم به ذکر است که اعداد بیان شده ممکن است دقیق
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نباشند ،زیرا نگارنده از حافظه خود استفاده کرده و نمیتوان صددرصد به آن استناد نمود ،اما
ً
به نظر میرسد ،در همین حدود بوده است .مثال نگارنده این کتاب که در سال ششم جنگ
تحمیلی ،فرمانده لشکر عملیاتی  61پیاده بوده است ،مرخصی وی به ازای  96روز خدمت در
ً
منطقه عملیاتی ،به مدت  6روز مرخصی بوده است .مسلما برای دیگران هم در آن زمان ،چنین
روشی معمول بود .و یا به ازای  96روز  96روز مرخصی .در مورد کسانی که رفت و برگشت مقصد
مرخصیشان بیشتر از یک روز طول میکشید ،زمان مسافرت نیز ،عالوه بر مرخصی جاری
تعریف شده ،اضافه میگردید .با احتساب روش فوق ،متوجه میشویم که هر فرد پایور که از
خط مقدم تا نقاط عقب که ستادها ،آماد و پشتیبانیها بودند و در محدوده منطقه عملیاتی
محسوب میشدند ،در هر سال  1بار میتوانستند به مرخصی بروند .یعنی  96×1برابر  16روز
مرخصی در سال به تناوب.
البته این نکته را هم باید توجه داشت که اعزام به مرخصی نیروهای شاغل در جبهه بویژه
در یگانهای رزمی مستقر در خطوط مقدم گاهی به مناسبتهای عملیاتهای آفندی و
پدافندی خودی و یا دشمن ،لغو میشد و نظم نوبتها و فاصله مرخصیها هم در سمت و سوی
کاهش مرخصیها و به سبب آن ،کاهش روحیه نیروهای خودی میانجامید .بنابراین عدد 16
روز حاصله ،با محاسبات حالتهای معمولی و خوش بینانه حاصل میشد ،اما در واقع ،عدد
یادشده ،کم و کمتر میشد.
این وضع در حالی بود که افراد پایور و هم طراز افراد جبهه که در مناطق غیر عملیاتی و در
شهرها و پادگانها خدمت مینمودند ،برابر مقررات ،سالی  96روز مرخصی استحقاقی 22 +
ً
تا  96روز تعطیالت رسمی  22 +جمعه در هر سال .یعنی جمعا  996تا  922روز در مرخصی و
تعطیلی بودند.
مالحظه میشود برای رزمنده پایور که در شرایط سخت و منطقه بد آبوهوای جبهه خدمت
 21ساعته مینمود ،امکان استفاده مرخصی ،بیشتر از  16روز در سال به تناوب نبود ،اما برای
همطراز وی در خارج از جبهه و نزدیک خانواده و شرایط عادی خدمتی به مدت  922روز به
تناوب در سال ،امکان استفاده از مرخصی و تعطیالت میسر بود .یعنی آنکه خارج از جبهه بود،
نسبت به آنکه در جبهه و در میدان نبرد زمینی ،هوایی و دریایی با دشمن بود ،از مرخصی و
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تعطیالت بیشتر استفاده مینمود .در مورد افراد وظیفه شاغل در جبهه و خارج از جبهه نیز
میتوان مقایسه نمود.
اگر فرض کنیم افراد وظیفه شاغل در جبهه ،به ازای  16روز خدمت ،به مدت  96روز
مرخصی میرفتند ،در نتیجه در هر سال  6بار یعنی  66روز میتوانستند از مرخصی استفاده
کنند .در حالی که هیچوقت برقراری چنین نظمی در اعزام به مرخصی میسر نبود ،بلکه در
شرایط آفند و پدافند خودی و دشمن و لغو مرخصیها به ضرر حق مرخصی ،این عدد کم و
کمتر میشد.
از طرفی اگر فرض کنیم سرباز همطرازی که در خارج از جبهه و شرایط عادی خدمت
مینمود ،مدت  26روز در سال مرخصی استحقاقی داشته باشد  22 +تا  96روز تعطیالت
ً
رسمی  22 +روز جمعه در سال ،جمعا  966روز به تناوب از مرخصی و تعطیالت استفاده
می نمود .البته اگر از استراحت پزشکی نیز استفاده نکرده بود .مالحظه میشود که تفاوت
مرخصی جبهه با خارج از جبهه در مورد افراد وظیفه ،به نفع نیروهای خارج از جبهه چقدر
زیاد و فاصلهدار بود.
این وضع ،چیزی نبود که رزمندگان شاغل در جبهه از آن بیخبر بودند ،بلکه هر کدام،
شبیه خود را که در خارج از جبهه خدمت مینمود ،میشناختند و خود را با آن مقایسه
میکردند .همین قیاس ناعادالنه ،باالخره در روحیه وی تأثیر منفی باقی میگذارد .البته اینجا
این نکته را هم باید توجه نمود که آن رزمنده خود را با بسیجی داوطلب که تعدادی از آنان را از
نزدیک میشناخت ،نیز مقایسه میکرد و همینطور مقایسه خود با شهدا ،اسرا ،مفقوداالثرها و
جانبازان .باالخره این نوع قیاسها هم در ذهن هر رزمنده جریان داشت و عامل بازدارندهای
می شد که اثرات منفی آن قیاس ناعادالنه با شاغالن خارج از جبهه بر وی غالب نشود .اما
نمیتوانیم بگوییم که در دراز مدت و جنگ فرسایشی ،آن اثرات منفی غالب نمیشد.
دراینباره ،این پرسش پیش میآید که وظیفه باالدستان و ستادهای رده باال نسبت به
موضوع یادشده چه بوده؟ آیا ممکن نبود که روشهایی معمول میشد که چنین تفاوتهای
ناعادالنه پیش نمیآمد و بهطورکلی روشهای مرخصی به گونهای طراحی و اجرا میگردیدکه
به نفع نیروهای شاغل در جبهه میشد؟ امروز هم این پرسش پیش میآید که آیا در آن روشها
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بازنگری کردهایم و فرمولهای کاملتر و علمیتر درباره این موضوع تهیه ،تصویب و ابالغ
ً
کردهایم؟ آنچه که نگارنده اطالع دارد ،جواب منفی است .ضمنا باید توجه داشته باشیم که آن
فرد شاغل در جبهه ،ضمن وجود سختیها و خطرات خدمتی در جبهه ،خدمت وی  21ساعته
بوده ،اما فرد شاغل در خارج از جبهه و پادگانهای خدمتی ،خدمت وی روزانه  6ساعته بوده
است .مگر آنکه اشخاصی ،بنابر مسئولیتی که داشته و بر حسب عالقه خدمتی ،بیش از 6
ساعت خدمت مینمودند .این نوع افراد نیز کم نبودند ،اما در هر حال درصد بیشتر ،همان 6
ساعت موظف را خدمت مینمودند.
بعد از  6سال جنگ ،در سالهای بعد متوجه شدیم که در بازنشستگی افراد پایور ،آن یک
ماه مرخصی ساالنه را برای فردی که در جبهه بوده ،بهعنوان مرخصی استفاده نشده ،محاسبه
و حقوق و مزایایی آن را به وی پرداخت نمو دند .اینکه از چه موقع این کار انجام شده و آیا در
تمام یگانها و افراد این محاسبات انجام شد ،نگارنده از آن اطالعات مستندی ندارد .دراینباره
نیز بعضی از آن رزمندگان بازنشسته معترض بودند ،و میگفتند ،مدتی که ما در جبهه خدمت
مینمودیم ،باید برابر با خدمات در شرایط بد آب و هوا که سالی  12روز است ،محاسبه شود.
اما به چنین اعتراضی توجه نشد .اساس محاسبه برابر با محل پادگانی یگان مستقر در جبهه
بود .یعنی اگر پادگانهای آن یگان در شرایط آبوهوای بد محسوب میشدند ،برای شخص
بازنشسته  12روز محاسبه و اگر شامل شرایط عادی و  96روزه بود ،همان  96روز محاسبه شد.
مالحظه میگردد ،با آن که هر کدام از یگانها در شرایطی که در جبهه کنار هم با دشمن
می جنگیدند ،اما در محاسبات ،چنین تفاوت غیر معقول را نسبت به افراد خود در زمان
بازنشستگی داشتند.
اما در مورد نیروهای وظیفه  ،چون بعد از طی مدت خدمت سربازی ترخیص میشدند و
رابطه خدمتی و اداری آنان بایگان مربوطه قطع می شد ،حتی چنین محاسبات و اعمال
تفاوت آن در مدت خدمت و یا بعد از ترخیص مشاهده نشد .این نیز از اشکاالتی است که در
 6سال جنگ تجربه کردیم .اگر از بحثهای کالن جنگ خارج شویم و به بحثهای خرد
جنگ نظیر این موضوع بپردازیم و تا آنجا که ممکن است ،روش ها ،محاسبات و فرمولها را
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ً
در اجرا ،در نمره صفر تا بیست ،به عدد بیست برسانیم و یا نزدیک نمائیم ،مسلما آن اشکاالت
گذشته تکرار نخواهد شد.
مشکالتی که اشاره شد در ارتش ،بیشتر متوجه نیروهای انسانی نیروی زمینی ارتش بود،
بقیه نیروهای ارتش ،چون شکل مأموریت و فعالیتهای رزمی آنان ،مانند نیروی زمینی و
استقرار در پشت خاکریز و مواضع بعدی آن تا عمق منطقه نبود ،میتوان گفت که مشکل
یادشده را نداشتند.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز تا سال ششم و هفتم جنگ ،چون مسئولیت خط پدافندی
در طول و عمق زیاد را مانند نزاجا برعهده نداشت و از طرفی بیش از  %16نیروهای آن را افراد
بسیجی و داوطلب با مأموریت  9ماهه تا  6ماهه تشکیل میدادند ،چنین مشکلی را نداشت.
یگانهای رزمی سپاه که  16تا  12درصد آنها را افراد بسیجی تشکیل میدادند ،بعد از هر
عملیات ،افراد بسیجی مرخص و بدین صورت یگانهای رزمی سپاه از وجود آنان خالی و غیرفعال
میشد و در انتظار جذب ،آموزش و سازماندهی دوره بعد و عملیات بعدی باقی میماند.
سپاه پاسداران در جاهایی هم که خط پدافندی محدود داشت ،قادر بود ،یگانهای خود را
در مدتهای مناسب تعویض نموده و نفرات بسیجی این یگانها را ترخیص و یا از خستگی و
فرسودگی ماهها مأموریت ،خارج نماید و یا نگذارد به مرحله فرسودگی و کاهش شدید روحیه
برسند .اما در نزاجا چنین تعویض و تغییر امکانپذیر نبود و هر گردان رزمی و غیر رزمیبایستی
در داخل مسئولیت سپرده شده به لشکر و یا تیپ مستقل مربوطه در مواضع مربوطه ماهها و
سالها پدافند و آفند مأموریت واگذاری را اجرا مینمود .امکان رهایی یا حذف هر کدام ،از
سازمان رزم ،حتی برای مدت کوتاه یک ماهه هم میسر نبود.
یکی دیگر از مشکالت مرخصی های عملیاتی ،موضوع وسیله رفت و برگشت مرخصی بود.
نفری که پس از نوبتهای تعریف شده ،مرخصی میگرفت ،باید برای موفقیت ،این کار را در
چند مرحله انجام میداد .از محل و موضع خدمتی خود برود به ستاد گردان و برگ مرخصی را
بگیرد ،از ستاد گردان همراه با برگ مرخصی برود به طرف جادهای که خودروها به نزدیکترین
شهر میروند ،از جاده به شهر و از شهر به شهر اصلی مقصد و یا به شهر اصلی دیگر و باز از
آنچه به شهر یا روستای مقصد.
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مالحظه میگردد که در هر کدام از این مراحل ،باید از یک وسیله نقلیه عبوری استفاده
کنند ،در ابتدای مسافرت از موضع تا شهر ،از خودروهای نظامی و از شهر به شهر بعدی و
باالخره مقصد اصلی از خودروهای عمومی و کرایهای .در هر کدام از این نقاط نیز بستگی دارد
که ساعت ورود برای تهیه خودرو چه ساعتی از روز یا شب باشد ،و آیا در آن ساعت حضور،
خودرو پیدا میشود ،و یا با چند ساعت معطلی پیدا میشود ،آن هم از مشکالت این رزمنده
است که به ناچار باید تحمل کند .اگر قسمتی از این مسیر مسافرت ،راهآهن یا هواپیما باشد،
آن نیز مشکالت و مدیریتهای خود را دارد .در مورد راهآهن ،ما مسافرتهای اهواز یا
اندیمشک به تهران و برعکس را داشتیم و در مورد هواپیما نیز مسافرت نفرات لشکر  66را از
اهواز یا دزفول ،به مشهد داشتیم که البته برای همه نفرات اعزامی به مرخصی به مشهد و
بیرجند و یا زاهدان و یا کرمان و غیره ،چنین وسایل مسافرت هوائی امکانپذیر نبود.
از طرفی هزینه این مسافرت ها ،شامل کرایه و غذای بین راه نیز ،خرجی بود که رزمنده،
باید پرداخت میکرد .ما در  6سال جنگ برای هزینه و مخارج رفت و برگشت مرخصی
رزمندگان ،مبلغی را اختصاص نداده و پرداخت نمینمودیم .ولی چون بحث مرخصی بود،
اعتراضی را شاهد نبودیم و یا کسی به آن گوش نمیداد ،زیرا سازوکاری برای این موضوع سابقه
نداشت و در جنگ  6ساله هم برای آن تعریفی به وجود نیامد.
خواننده این کتاب ،سرباز ،درجهدار و یا افسری را تصور کند که از خط مقدم تا مقصد
مرخصی ،باید چه سختیها و در بعضی موارد حتی حقارتها را متحمل میشد تا با خانواده
خود دیدار کند و باز پس از پایان مرخصی کوتاه مدت ،همین مسیر و مشقت را از شهر و روستای
خود تا گروهان مرب وطه و یا تا خط مقدم طی کند و چندبار سوار و پیاده و تعویض وسیله نقلیه
و معطلی در هر کدام از این تعویضها.
باید اعتراف کنیم که ما در  6سال جنگ ،به سبب مشکالت مهمتری که با آن دست به
گریبان بودیم ،از ساماندهی رفع این مشکل دور ماندیم و همینطور تا پایان  6سال جنگ،
سامان دهی آن را به شکل علمی و قابل قبول به تأخیر انداختیم .امروز هم اگر خدای نکرده
گرفتار شرایط مشابه جنگی شویم ،شاید همین اشکاالت ،تکرار و به زمانهای نامعلوم بعدی
س پرده شود .درحالیکه امروز برای سامانه سازی این امور ،در ستادهای رده باال باید اندیشه
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ورزی گردد و سامانه و سازوکار مناسب ،طراحی ،تصویب و به اجرا درآید .آیا امور روزمره ستادها،
فرصت و تفکر برای این امور با نگاه به گذشته و اندیشه در حال برای آینده پدید میآید؟ پرسشی
است که جواب آن را هر خواننده این کتاب با اطالعاتی که از وضع موجود دارد ،میتواند تا
حدودی دقیق و غیر دقیق بدهد.
خواننده این کتاب با شرحی که داده شد ،تصور نماید که رزمنده آن روزگار برای مرخصی چه
حرفها و حدیثها و شکایتها داشت که کسی آن صداها را به سبب وجود صداهای بلندتر و
مهمتر نشنید و توجه ننمود ،اما اثر منفی خود را بر هر فرد که با آن سروکار داشته است ،باقی
میگذاشت و نمیتوانیم منکر آن بشویم .هنر باالدستیها و مدیران رده باال باید آن باشد ،تمام
عواملی که سبب تضعیف یا تقویت روحیه افراد زیرمجموعه میگردد ،شناسائی و نسبت به هر
کدام اقدام الزم را برای از بین بردن عوامل تضعیفکننده و افزایش تقویت روحیه به کار برند.
درباره تفریحگاهها با تعریف یگانی ،ما در  6سال جنگ هیچوقت نداشتیم و به علت فقر و
عدم تعادل یگانی در مقابل دشمن و نداشتن یگانهای جایگزین نتوانستیم یگانی را به این
معنا از جبهه خارج و برای بازسازی روحی و آموزش ،به اردوگاههای تفریحی و استراحت
بفرستیم .یک مورد هم در ابتدای جنگ ،چنین اراده و اندیشهای ظهور یافت ،اما آن هم به
سبب فقر یگانی نسبت به دشمن ،به شکل قابل قبول و حتی برای مدت کوتاه ،میسر نشد که
در سطرهای بعدی به آن اشاره میگردد.
اما اگر استراحتگاه و تفریحگاه برای خانواده رزمندگان و کارکنان نیروها را به معنای دیگری
تعریف کنیم ،ما شاهد بودیم که در  6سال جنگ ،اردوگاه گهر باران نزاجا به مهاجران جنگ
تحمیلی تحویل شد و یا به اشغال آنان درآمد .اما اردوگاه خزرآباد ساری فعال بود و توانست
تعدادی از خانواده کارکنان نزاجا را به مدت  9تا  6روز با هزینه خودشان و البته غیر انتفاعی
پذیرائی نماید .هر چند که جوابگوی جمعیت مورد انتظار نبود ،اما باالخره کاری بود پسندیده
در جهت تقویت روحیه کارکنان و خانواده آنان .در نیروی هوایی و دریائی ارتش مشابه این کار
چگونه بود ،نگارنده از آن اطالعی ندارد .در سپاه پاسداران نیز با وجود آنکه سازمانی نوپا بود
و  %16جمعیت آن بسیجی بود و افراد سپاهی نیز بیشتر آنان نیروهای جوان و یا خانواده جوان
و یا مجرد بودند ،چنین نیازی احساس نشد.
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به معنای علمی و کالسیک برای کشوری که نیروهای مسلح خود را به منظور حفظ تمامیت
ارضی و حفظ نظام حاکم ،برای جنگهای کوتاه و درازمدت با دشمن بالقوه و بالفعل ،طراحی،
سازماندهی ،تجهیز و تربیت و شکلدهی مینماید ،برای اردوگاههای استراحت و تفریح یگانی
در زمان جنگ و اردوگاههای استراحت و تفریح خانوادگی برای کارکنان خود در زمان جنگ و
صلح باید به شکل و اندازه مناسب و قابل قبول پیشبینی نماید و اقدامات الزم را در راهاندازی
و راهبری و توسعه آنها انجام دهد.
کتاب نبردهای منطقه خرمشهر و آبادان در سال اول جنگ تحمیلی به قلم مرحوم سرهنگ
زرهی ستاد سید یعقوب حسینی ،در ص  261نوشته است :در حوادث روز ششم آبان ،21
اولین نکته جالبی که به چشم میخورد ،دستور اعزام گردانهای رزمی لشکر 12زرهی که در
خرمشهر مستقر بودند به اردوگاه استراحت برای تجدید سازمان است .با توجه به تلفات
سنگینی که به سه گردان لشکر 12زرهی ،شامل گردانهای  292تانک 962 ،پیاده مکانیزه و
 929دژ وارد شده بود ،این گردانها بعد از تشکیل فرماندهی اروند ،جزو عناصر زیر امر آن
ً
فرماندهی قرار گرفتند .تیمسار فالحی که عمال آن فرماندهی را هدایت میکرد ،دستور داد
این گردانها از خوزستان به درود لرستان اعزام شوند و در آن محل ،اردوگاه استراحت تشکیل
دهند و با دریافت پرسنل و وسایل ،تجدید سازمان نمایند .اما قبل از اجرا ،از فرمانده نیروی
زمینی نظرخواهی شد ،ایشان نظر دادند در شرایط موجود ،خارج کردن عدهای از صحنه
عملیات خوزستان به صالح نیست و اگر الزم است این گردانها برای بازسازی از میدان نبرد
خارج شوند ،بهتر است در محلی در خوزستان ،اردوگاه استراحت تشکیل شود و پادگان هفتگل
برای این منظور پیشنهاد شد .اما تیمسار فالحی صالح دیدند در کنار رودخانه خلف آباد،
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 اصوال ارتش جمهوری اسالمی ایران در شرایطی
جنگ را آغاز کرد و به آن ادامه داد که اجرای برنامههای کالسیک نظامی مقدور نبود .زیرا بر
فرض اینکه یگانی به اردوگاه استراحت اعزام میشد ،پرسنل اضافی و تجهیزات انبارشده وجود
نداشت تا به آن یگان واگذار شود .چنان که همین گردانها نیز بعد از چند روز ،بدون اقدامات
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قابل مالحظهای دوباره به میدان نبرد برگردانده شدند .فقط افراد موجود چند روزی از صحنه
نبرد دور بودند و آرامشی داشتند.
درباره مشکالت هزینه رفت و برگشت مرخصی ،نمونههایی در شرح مسئله  96ارائه گردیده
است ،به ردیفهای  29تا  26آن مراجعه شود.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :22

ً
راهحل و پیشنهادهای مربوط به مسئله  ،22تقریبا از شرح مسئله ،برداشت میگردد .الزم

است ستادهای باالدستی مربوط به مقامات ارتشبدی و سپهبدی ،تمام مشکالت و مسائل 6
سال جنگ گذشته را درباره مرخصی رزمندگان بررسی ،شناسائی و فهرست نموده و نسبت به
هر کدام ،سازوکار و فرمول های مناسب علمی و قابل قبول همگان را تهیه ،تصویب و ابالغ
نمایند .در آن صورت ،در شرایط جنگ که دیگر فرصت پرداختن و اندیشهورزی نسبت به این
نوع مسائل نیست ،یگانها از آن دستورالعمل حساب شده و همهجانبه نگر شده بهره گرفته و
تکالیف نفرات خود را به صورت علمی و قابل قبول معلوم نموده و به اجرای مطلوب درآورند.
ً
باید قبول کنیم که ما برای جنگ فرسایشی و طوالنی مدت ،اصال طرح و برنامه و اندیشه از
گذشته نداشتیم و در زمان جنگ نیز فرصت نیافتیم که طرح و برنامههای مناسب تهیه و به اجرا
درآوریم .اما برای جنگ احتمالی آینده در صورتی که طوالنی و فرسایشی گردد ،باید طرح و
برنامه مناسب را تهیه نمائیم .دیگر اگر چنین طرح و سامانه را نداشته باشیم ،عذر آن ،از
دستاندرکاران کنونی و آن زمان نامعلوم جنگ احتمالی پذیرفته نیست و گناهی است
نابخشودنی.
توجه داشته باشیم ،با فرهنگ سازمانی که ما در نیروهای مسلح به آن آشنائی داریم،
ً
ستادها ،خودجوش معموال به تولید روشهای جدید و جایگزین و تهیه شده نمیپردازند ،زیرا
ً
معموال ساختار و مشاغل و نفرات سازمانی آنان ،بیشتر صرف امور جاری و روزمره میگردد و
فرصت و یا تمایلی برای اندیشهورزی و تولید روشهای مفیدتر و بهتر با صرف وقت و اشتغال و
قبول زحمت و مسئولیت بیشتر ندارند .البته این توصیف به معنای آن نیست که همگان چنین
هستند ،بلکه تجربه نگارنده میگوید که کم و بیش این فرهنگ و روحیه سازمانی وجود دارد.
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ً
ستادها ،معموال زمانی روشهای جدید ،خالقانه و متفاوت با روشهای گذشته تهیه و
پیشنهاد و پیگیری مینمایند که بنا به دستور و از باالدستیشان باشد .روشها و فرمولهایی
که تغییرات کمی و کیفی به سمت مطلوب ایجاد کند و جرقه اولیه آن از ستاد پائین زده شده
باشد و در آن تغییر ،همان ستاد ،مسئول طراحی و تهیه و پیگیری و باالخره نظارت ستادی
آن باشد ،خیلی کم هستند ،بلکه بیشتر این نوع تولیدها ،جرقه یا دستور اولیه از طرف
باالدستان به ستاد مجری تهیه طرح صادر شده است .هر قدر مقام رده باالدستی در سلسله
مراتب تعریف شده باالتر باشد ،ما میبینیم که ستادها در اجرای تدابیر آن مقام فعالتر هستند.
ما در طول سالیان دراز تجربه خود شاهد بودیم که سخنی به صورت فرمان یا دستور از مقام
بلند پایه صادر میشود ،ستادهای ذیربط ،آن سخن و دستور را بهعنوان یک سخن مهم و برتر،
برجسته و نسبت به پیادهسازی آن اقدام مینمایند .در این حالتها این پرسش پیش میآید
چرا آن ستاد که برابر قاعده ،اشراف بیشتری باید به آن سخن و یا دستور میداشت ،آن ایده و
ً
یا نظر را که از سوی مقام باالتر صادر شد ،قبال آشکار نکرده و ارائه نداده بودند تا باالخره از
مقام باالدستی شنیده شد و اقدام ستادی ،بعد از این مرحله انجام گرفت؟ در حالیکه اقدام
ستادی ،برابر قاعده ،باید جلوتر و کاملتر و کارشناسانهتر از نظر باالدستی آن ستاد باشد ،زیرا
ً
آن ستاد است که اطالعات کاملتر را در اختیار دارد .اصال وظیفه ستاد نیز همین است.
بنابراین باتوجه به چنین عرف ناپسند ،میتوان گفت ،خیلی از امور بالقوه در قالب وظایف
ستادها وجود دارند که از طرف ستاد موظف ،آشکار نمیشود ،مگر زمانیکه از سوی مقام
سلسله مراتب باالدستی آن ستاد ،آن اندیشه و سخن آشکار و یا خواسته شود .این هم از
پدیدههائی است که در مجموعه های ستادی ما وجود دارد و چرا اینگونه است ،چرائی آن باید
جستو جو و تفکر گردد .این وضع موجود ،به این شکل نیز قابل فهم است ،مقام ستادی،
هوشمندانه متوجه می باشد نظرات و تمایالت مقام باالدست چیست و خالف آن نظر و آن
تمایل ،نظر و پیشنهادی و حرف جدیدی را برای تولید روش و عمل تازهای ارائه نمیدهد.
بیشتر در انتظار آن است که هر حرف و دستور تازه فقط از باالدست صادر شود ،مگر حرفها و
نظراتی که ستاد ،می داند با نظر باالدستی مغایرتی ندارد .ما با این روش ،مناسب با نیاز زمان
پیش نخواهیم رفت .اینکه تمام نیازهای اندیشمندانه ما را باالدستی تأمین کند و از خود
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خالقیتی و اندیشه ای ارائه ندهیم ،عقب خواهیم افتاد .مقام باالدستی به موضوعات زیادی
باید اشراف و توجه داشته و آنها را مدیریت کند ،نمیتوان از آن مقام انتظار داشت که درباره
تمام موضوعات ،باالترین فکر و حرف علمی آن موضوع را ارائه دهد .صاحبان موظف آن
موضوع بنا به دالیل مصلحت سنجی فردی درباره آن موضوع سکوت نموده و حرف علمی را
ارائه ندهند ،مگر آنکه به صورت دستور ،آشکار و ابالغ گردد.
شاید یکی از علتهای مسکوت ماندن بسیاری از درسهای جنگ  6ساله که این کتاب
نمونههایی از آن درسها را ارائه داده است ،و قرار نگرفتن آن درسها در روشهای خدمتی و
سازمانی نیروهای مسلح ،وجود همین فرهنگ سازمانی در ستادهای رده باالی نیروهای مسلح
باشد .ستادها به سبب کمبود نیرو و یا دالیل موجه و غیرموجه ،یا با آنکه بیش از دیگران به
موضوع مربوط به وظایف خود از گذشته تا حال و نیز برای آینده تخصص ،آشنائی و اطالعات
دارند ،اما با شرحی که داده شد ،نسبت به این امور ،رفتار الزم و کافی نداشتهاند.
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 .اصال غرض وجودی نیروهای
نظامی مسلح در هر کشوری بیشتر برای آینده احتمالی و نامعلوم است که گذشته و حال
خودی را برای آن آینده خرج میکنند.
در مقدمه این کتاب ،نکتهای هم درباره سرکه خوب و بد گفته شد که شاید بی ارتباط با این
موضوع نباشد ،به آن نیز مراجعه شود .با توجه به شرح فوق ،مقامات شماره  9ارتشبدی و
سپهبدی ستادها ،الزم است در انتظار ستاد پائیندستها نباشند و خود بسیاری از امور
موردنیاز را برای تولید روشهای بهتر ،کیفیتر ،قابل قبولتر و علمیتر شناسائی و به صورت
دستور ،تولید آن را صادر و تا انتهای مقصد موضوع ،پیگیری و نظارت نمایند.
وای بر آن فرمانده یا رئیسی که پی در پی دستورات خوب صادر کند ،اما هیچ پیگیری در
اجرای دستور خود نداشته باشد .آن فرمانده یا رئیس و باالخره آن مجموعه ،محکوم به شکست
و ناکامی است.
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مسئله  :23گردش در مشاغل
تعاریف ،شرح و پیشنهاد مسئله :26

کتاب رکن یکم دافوس ،گردش در مشاغل را یکی از عوامل اثرگذار در روحیه نام برده و نظارت
ستادی بر آن را یکی از وظایف افسر پرسنل شمرده است.
گردش در مشاغل ،یکی از اقداماتی است که باالدستیها باید نسبت به آن توجه نموده و
افسران زیردست خود را با تغییر مشاغل در زمانهای مناسب ،رشد خدمتی دهند.
بهطور کلی ،اگر مشاغل خدمتی که افسران میتوانند برعهده بگیرند ،به مشاغل صفی،
ستادی ،آموزشی و پژوهشی تقسیم کنیم ،ایدهآل آن است که افسران در طول مسیر خدمتی،
در هر کدام از این مشاغل مدتی را خدمت نموده باشند .هر کدام از مشاغل تقسیمبندی شده
ً
باال ،تقسیمبندی خاص خود را دارند .مثال مشاغل صفی از فرمانده دسته ،گروهان و گردان تا
باالتر تقسیم میشوند .مشاغل ستادی نیز شامل خدمت در رکن یکم ،دوم ،سوم ،چهارم و غیره
میباشد .مشاغل آموزشی و پژوهشی نیز شامل خدمت در مراکز آموزشی عالی بهعنوان مربی،
استاد و پژوهشگر و هر کدام در موضوع خاص میباشد.
ما در طول خدمت شاهد بودیم ،افسرانی که سابقه تنوع شغلی و مناسب داشتند ،در میدان
عمل ،نسبت به همطرازان خود که از سابقه خدمتی با تنوع شغلی مناسب برخوردار نبودند،
ً
دانش و تجربه و تسلط کاری بیشتری داشتند .قدبلند ارزشی آنان نسبت به همطرازانشان کامال
آشکار بود ،این وظیفه فرماندهان و رؤسا است که به این نکته خدمتی زیردستان توجه و سبب
رشد خدمتی آنان با تغییر مشاغل در فرصتهای مناسب گردند.
هر چند که افسران ،به طور طبیعی با ترفیع درجه ،تغییر شغل می یابند ،اما ممکن
است ،تغییر شغل ها فقط در یک محور از محورهای خدمتی صفی ،ستادی و آموزشی باشد
و در نتیجه این نوع افسران بعد از  26تا  96سال خدمت ،معلوم می شود که فقط در صف
ً
بودند و یا ست اد و یا آموزش و آن هم در یک موضوع خاص ،مثال رکن یکم و غیره .چنین
افسرانی هر چند در آن موضوع خاص دارای تجربه و مهارت زیاد خواهند بود ،اما در
موضوعات دیگر که بدون ارتباط با شغل و یا درجه وی نیست ،کم تجربه و بی خبر هستند.
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چنین افسرانی امکان رشد آنان در درجات و مسئولیت های باالتر ،بویژه در مشاغل امیری
میسر نخواهد بود.
ما در زمان  6سال جنگ نیز شاهد بودیم ،آن افسرانی که سابقه خدمتی متنوع مناسبی
داشتند و البته بیشترین زمان آن نیز خدمت صفی بوده ،موفقتر و مفیدتر بودند.
این تجربیات به ما دیکته میکند که در هر حال ،مسیر خدمتی افسران را بهگونهای شکل
دهیم که در مشاغل بیشتر ،صاحب تجربه گردند .نگارنده این کتاب در طول خدمت ،تجربه
کردم که آن مشاغل که در درجات ستوانی و سروانی تجربه کرده بودم ،تجربه آن مشاغل در
مشاغل درجات افسر ارشدی و امیری برایم بسیار مفید واقع شد .اگر در مشاغل بیشتر ،گذشته
ً
خدمتی داشتم ،مسلما مفیدتر از آن هم میشد.
ما در مورد درجه داران و کارمندان نیز الزم است همین نگرش گردش در مشاغل را داشته
باشیم .این کار ،هم برای روحیه خدمتی فرد مفید است و هم برای دستگاه خدمت گیرنده.
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.

مسئله  :22فعالیتهای امور درگذشتگان و شهدا
تعاریف ،شرح و پیشنهاد:

کتاب رکن یکم دافوس درباره فعالیتهای امور درگذشتگان و شهدا صفحاتی را اختصاص
و توضیح داده است .توضیحاتی درباره آنچه که آئیننامههای نظامی گفتهاند و آنچه که در مدت
 6سال جنگ تحمیلی به اجرا درآمد .ما در مورد تخلیه شهدا با توجه به روحیه و فرهنگ اسالمی
که در کشور خود داشتیم ،سازوکار و سامانهای غیرسازمانی و خودجوش و خیلی بهتر از
آئیننامه های نظامی ،با ترکیبی از نیروهای لشکری و کشوری و نهادهای مرتبط ایجاد کردیم.
به یاری پروردگار ،کارهای الزم مربوط به این امر از نقطه شهادت تا نقطه دفن شهید در موطن
اصلی باتوجه به شرایط آن زمان بسیار خوب و شایسته انجام میگرفت .همکاری و احترام و
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اعتقاد مردم نیز نسبت به کرامت شهید و همدردی با خانوادههای شهدا از عوامل تأثیرگذار
بسیار مثبت در این زمینه بود که شاهد بودیم.
آنچه که دراینباره بهعنوان درس جنگ  6ساله در اینجا باید گفته شود آن است که آن
سازوکار و سامانه غیرسازمانی و خودجوش که در شرایط جنگ شکل گرفت ،نتیجه تجربهها و
سازماندهیهای آن کجا رفت؟ چه شد؟ پیشنهاد این کتاب آن است که آن سوابق و آن تجربهها
در جایی از نیروهای مسلح متولی داشته باشد و برای هرکدام از دستگاهها که در آن زمان ورود
داشته و اثرگذار بودند ،تعاریف و آموزش و تمرینهای الزم تهیه ،اجرا و پیگیری گردد ،به شکلی
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
در زمان جنگ ،باید بر عهده جایی از نیروهای مسلح باشد و این اقدامات نظارت ،پیگیری
همچنان بهطور پیوسته و منظم فعال باشد .اینکه متولی خاصی در زمان صلح برای چنین
ً
سامانه نداشته باشیم و روز آغاز جنگ بخواهیم مجددا به آن تجربیات و سامانه گذشته مراجعه
ً
و راهاندازی کنیم ،مسلما نسبت به حوادث آغاز جنگ عقب خواهیم بود و گرفتاری مشکالت
ناشی از آن ،سبب مشکل افزایی خواهد شد تا مشکل زدائی.

مسئله  :25کلیات خدمات بهداشتی
تعاریف:

یکی از مسئولیتهای افسران پرسنل ،انجام هماهنگیهای الزم و نظارت ستادی در جریان
امور مربوط به خدمات بهداشتی یگان میباشد.
افسر بهداری یگان ،کمک و دستیار و یگانهای بهداری موجود در فرماندهی ،عامل
اجرائی او در انجام این وظایف میباشند.
 9ـ مواردی که به خدمات بهداشتی مربوط میشود:
الف ـ معالجه و تخلیه بیماران (زخمیها ،مصدومین ،مریضها) و تعیین عینک.
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ب ـ خدمات دندانپزشکی پ ـ خدمات مربوط به خون و آزمایشگاه
ت ـ خدمات دامپزشکی و مواد غذائی

ث ـ طب پیشگیری و واکسیناسیون

ج ـ آماد و نگهداری اقالم بهداری.
 2ـ وظایف و مسئولیتهای ستادی در مورد خدمات بهداشتی:
الف ـ رکن یکم:
( )9بررسی طرح بهداری که توسط افسران بهداری تهیه میشود و گنجاندن آن در دستور
اداری و لجستیکی
( )2برآورد تلفات و زخمیها برای عملیات آینده
( )9پیشنهاد خط مشی تخلیه و بستری کردن مربوط به جنگهای ش م ه
ب ـ افسر بهداری:
افسر بهداری مسئول خدمات بهداشتی یگان تحت نظارت ستادی افسر پرسنل میباشد،
مسئولیتهای افسر بهداری یگان عبارتاند از:
( )9تهیه طرحهای بهداشتی ( )2فراهم نمودن خدمات بهداشتی کافی برای یگان ()9
هماهنگیهای الزم با افسر لجستیک و فرماندهی پشتیبانی به منظور ملحوظ داشتن مسائل
بهداشتی در طرح های کلی لجستیکی ،مانند طرح تخلیه مجروحین ،یا طرح ترابری ()1
اجرای معاینات پزشکی ( ) 2طب پیشگیری شامل واکسیناسیون و غیره ( )6خدمات
دامپزشکی ،آزمایشگاه های پزشکی ،خدمات انتقال خون.
( )6تأمین احتیاجات و تجهیزات پزشکی و نگهداری آنها.
( ) 6تقدیم پیشنهادهای الزم به فرماندهی در مورد وضع بهداشت و سالمت پرسنل.
( )1هماهنگی با افسر لجستیک و فرماندهی پشتیبانی در مورد نیازمندیهای اقالم بهداری
در زمینه آمادهای عمومی ،ساختمان و ترابری.
( )96توصیههای الزم به افسر پرسنل در مورد وضع بهداشت زندانیان جنگی و غیر نظامیان
بازداشتی )99( .توصیههای الزم به افسر پرسنل درباره سوابق اثرات تشعشعات رادیواکتیو روی
پرسنل یگان )92( .شرکت در تهیه برنامه غذائی پرسنل یگانهای سازمانی و مأمور و بازدید
دائمی و منظم از غذای افراد از نظر پخت ،نظافت و کیفیت و نیز آب آشامیدنی افراد.
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شرح و نکات مسئله :28

ما در جنگ  6ساله ،درباره خدمات بهداشتی نمره قابل قبولی داشتیم .این نتیجه ،بیشتر
به سبب آن بود که بهطور کلی از نظر فرهنگی و عقیدتی ،ما ملتی هستیم که به پاکیزگی و
رعایت نظافت و بهداشت اهمیت می دهیم و به همین دلیل کمتر گرفتار بیماریهای ناشی
از رعایت عدم بهداشت و بیماری های مسری دست جمعی می گردیم .با این ترتیب از پائین
دست تا باال دست سلسله مراتب به این موضوع  ،توجهات و اقدامات الزم اعمال مینمودند.
ما در  6سال جنگ شاهد بودیم که در هیچ یک از یگانها ،گزارش بیماری ،مسمومیت و
تخلیه دسته جمعی برای بستری و یا فوت ناشی از آن نداشتیم .اما این توصیف به معنای آن
نیست که وضع مطلوب داشتیم ،بلکه با وضع مطلوب فاصله داشتیم .الزم است ،عوامل
اثرگذار در این فاصله را شناسائی و اقدامات الزم نسبت به حذف عوامل فاصله ساز به عمل
آوریم .به بعضی از آن عوامل اثرگذار در فاصله سازی با نقطه مطلوب ،در قسمت پیشنهادها
به شرح زیر اشاره میگردد.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :28

 9ـ توالت صحرائی جمعیتهای کوچک تا بزرگ به گونهای شکل دهی و مراقبت شوند که
محل تجمع مگس ،پشه و سایر موجودات ناقل بیماری نگردند.
 2ـ آب ،آنقدر در دسترس افراد یگان باشد که امکان استحمام طهارت ،شستشوی دست
و صورت با صابون و یا مایعات آن فراهم باشد.
 9ـ بازرسیهای فرماندهی و ستادی بهطور مستمر روزانه و متناوب از تمام مواضع ،محل
زیست ،تغذیه و محیط اطراف آن انجام و تذکرات ،اقدامات و پیگیریهای الزم انجام گیرد.
 1ـ آموزشها و تذکرات الزم ،در فرصتهای الزم و مورد نیاز توسط باالدستان در تمام سلسله
مراتب نسبت به زیردستان جمعی داده شود.
 2ـ آموزشهای الزم و کافی در آموزشهای رزم مقدماتی در مراکز آموزشی ورود به خدمت،
پیشبینی و بهطور جدی اجرا و اثرات عملی آن نیز در رفتار جمعی و فردی افراد ،توسط
باالدستان نظارت ،ارزیابی و مراقبت هوشمندانه و در صورت لزوم اصالح و تکمیل گردد.

مسئله  :26خدمات بهداشتی در ردههای مختلف فرماندهی 969 /

 6ـ ساز و کارهای الزم برای اقدامات ستادی و نظارت ستادی در سلسله مراتب موضوع
خدمات بهداشتی فراهم و مستمر نگهداشته شود.
 6ـ ما در  6سال جنگ شاهد بودیم ،یگانهائی که فرمانده و نفرات آن از آموزش و انضباط
کافی برخوردار بودند در دفن زبالههای محوطه یگانی خود ،زیر خاک اقدام مینمودند و یکی
از هدفهای این کار نیز ،رعایت استتار موضع ،از عوامل اجرای پدافند غیرعامل بود.
 6ـ محیط های آشپزخانه و تهیه غذا ،تمام نکات مربوط به آن در مورد نفرات ،مواد غذائی،
نظافت فردی ،و محیط کار ،کارتهای بهداشتی ،آموزش افراد ،ملبوس افراد ،بهطور جدی
مراقبت و روزانه مورد بازرسی قرار گیرند.
 1ـ تهیه جداول بازرسی در موضوعات مختلف بهداشتی و کاربردی نمودن آنها در
بازرسیهای متوالی و متناوب.
 96ـ گفتنی برای خدمات بهداشتی آن قدر زیاد هستند که از ظرفیت تعریف شدهاین کتاب
ً
خارج است .مسلما دانش ،تجربه ،انضباط و مسئولیت و فرهنگ افراد یگان و رؤسا و
فرماندهان ،در مدیریت و بهبود این امور ،بهترین و بیشترین توان بالقوه هستند که به فعل در
ً
میآیند .چون موضوع خوب و بد بهداشت ،بر عموم افراد یگان اثرگذار است ،مسلما عالقمندی
دسته جمعی برای افزایش کیفیت بهداشتی وجود دارد.

مسئله  :23خدمات بهداشتی در ردههای مختلف فرماندهی
تعاریف:

کتاب رکن یکم دافوس ،قسمتهای سازمانی مربوط به خدمات بهداری را معرفی و توضیح
داده است .در سازمان گردانهای رزمی ،دسته بهداری در ارکان گردان منظور شده است .این
دسته نیز شامل :ارکان دسته +یک گروه امداد +یک گروه کمک دهنده +یک گروه تخلیه
میباشد .فرمانده دسته بهداری ،پزشک گردان نیز میباشد.
رسد بهداری در گردانهای توپخانه و مهندسی و گروهان قرارگاه لشکر .سایر یگانهای
لشکر ،از نزدیکترین تاسیسات بهداری لشکر در منطقه استفاده مینمایند.
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در رده لشکر و در پشتیبانی لشکر ،یک گردان بهداری وجود دارد .گردان بهداری لشکر
شامل :ارکان گردان (ارکان +رسد آماد +رسد نگهداری)  +گروهان پشتیبانی +سه گروهان
بهداری .هر گروهان دارای ارکان گروهان +یک دسته جمعآوری +یک دسته آمبوالنس.
در رده پشتیبانی مناطق نزاجا ،ساختار خدمات بهداری به این شرح تعریف شده است:
مدیریت بهداری (در قرارگاه پشتیبانی منطقه)  +گردان خدمات بهداری صحرائی.
مدیریت بهداری پشتیبانی منطقه ،اقدامات ستادی درباره امور فنی پزشکی +مواد
غذائی +بهداشت صحرائی +طب پیشگیری +امور بیمارستانها و درمانگاهها +طرحهای
تخلیه و بستری کردن.
گردان خدمات بهداری صحرائی شامل :ارکان و قسمت پشتیبانی +گروهان جمعآوری+
گروهان آمبوالنس +بیمارستان صحرائی.
گروهان آماد بهداری در سازمان گردان آماد آمادگاه صحرائی پشتیبانی منطقه.
در رده نیروی زمینی :مدیریت بهداری و دامپزشکی در معاونت لجستیکی نزاجا +اداره
بهداری نیروی زمینی که کلیه بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز آموزشی پزشکی نزاجا و
مشابه را مدیریت میکند.
کتاب رکن یکم دافوس در مورد هر کدام از سازمان های نام برده شده ،شرحی ،همراه با
وظایف هر کدام بیان نموده است.
اسامی و ساختار بعضی از سازمان ها در حال حاضر تغییر کمی و کیفی یافته است.
شرح و نکات مسئله :23

تعاریف بیان شده مربوط به نزاجا می باشد .سایر نیروهای ارتش و نیروهای سپاه نیز هر
کدام در این باره ،سازمان و یگان هائی را تعریف نمودهاند .معرفی آن سازمانها و شرح هر
کدام ،از موضوع کلی و ظرفیت این کتاب خارج است .آنچه که می توان گفت ،آن است که
این قسمتها و یگانها ،بهطور مستقل قادر به خدمات پزشکی به مناطق عملیاتی تحت
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
قسمتها و سازمان های پزشکی نظامی وارد شوند .در جنگ  6ساله نیز به تدریج این
همکاری و هماهنگی شکل گرفت و اجرا شد.

مسئله  :26تخلیه و بستری کردن بیماران و مجروحان 969 /

راهحلها و پیشنهادهای مسئله :23

 9ـ تجربه  6ساله جنگ نشان داد که ما در عمل ،فراتر از آنچه که در کتابهای نظامی
آمده بود ،اقدام نمودیم .چاره ای هم غیر از آن نداشتیم ،زیرا که وسعت و حجم کار به قدری
زیاد بود که از توان قسمتها و یگان های پزشکی نظامی بویژه در نبرد زمینی خارج بود.
الزم است تمام این تجربیات حاصل شده و محاسن ،معایب و نواقص آن ،در اثر  6سال جنگ،
بازنگری و به صورت علمی و یا فرمولی برای جنگ بعدی در زمان نامعلوم دور و یا نزدیک ،مشخص
و یا اعالم گردد .در آن دستورالعمل و یا شیوهنامه و یا هر نام مناسب دیگر که در سطح ملی
لشکری و کشوری اعتبار داشته باشد ،وظایف تمام دستگاههای مربوط به این موضوع باید تعریف
و معلوم گردد .در رده ستاد کل نیز نسبت به روز نگهداری و هماهنگیهای نوبه ای مجموعههای
نام برده ،شده در شیوه نامه اقدام الزم و منظم به عمل آید.
 2ـ ساختار مربوط ب ه موضوع پزشکی نظامی به معنای عام ،در کلیه نیروهای ارتش و
سپاه و دیگران ،برای ز مان صلح و جنگ و هر کدام بهطور خاص ،مورد بازنگری و تعریف و
سازماندهی مطلوبتر قرار گیرد .در هر حال ساختار موجود زمان جنگ  6ساله دارای
محاسن ،نواقص و معایبی بود که در میدان عمل معلوم شد و ما باید آنها را فراموش نکرده و
برای سازماندهی مطلوبتر ،آنها را مورد توجه قرار دهیم.

مسئله  :21تخلیه و بستری کردن بیماران و مجروحان
تعاریف:

کتاب رکن یکم دافوس ،تعاریفی را درباره چگونگی تخلیه بیماران ،مصدومان و
مجروحان ،در شرایط مختلف میدان نبرد ،برابر آنچه که در ساختار نیروی زمینی ارتش معین
شده ،ارائه داده است.
مانند :تخلیه زمینی بیماران از گروهان های خط مقدم تا ایستگاه امدادی گردان ،و پس
از انجام کمک های اولیه ،از ایستگاه امدادی گردانها به ایستگاه های تخلیه و درمان لشکر

 / 961درسهای هشت سال جنگ تحمیلی

و از آنجا به بیمارستان های جراحی متحرک و ثابت منطقه ای و باالخره به بیمارستانهای
اداره بهداری نیروی زمینی.
وس ایل تخلیه از نقطه شروع تا آخر ،با برانکارد ،آمبوالنس ،سایر خودروهای ممکن،
بالگرد ،هواپیما ،قطار و اتوبوس.
برای هر کدام از رده های نام برده شده ،زمان مجاز برای مراقبت درمانی ،تعیین شده
است .عوامل موثر در خط مش تخلیه مانند :ماهیت عملیات تاکتیکی ،تعداد و نوع بیماران،
وسایل موجود ،مقدورات جایگزین نیز در کتاب رکن یکم دافوس شرح داده شده است.
در بخشی از صفحات کتاب رکن یکم ،درباره چگونگی برآورد نیازمندی های تخلیه بیماران
شرح مختصری ارائه داده شده است.
درباره روش تخلیه مجروحان و مصدومین در جنگ تحمیلی نیز در کتاب رکن یکم دافوس
مطالبی گفته شده است .شامل :از سنگر به ایستگاه امدادی گردان در وضعیت غیر فعال
آفندی و یا وضعیت پدافندی دوطرفه ،در وضعیت عملیات آفندی خودی و دشمن ،از
ایستگاه امدا دی گردان تا مراحل بعدی و باالخره تا بیمارستانهای ثابت نظامی و غیر نظامی
در شهر های مختلف کشور.
در مواقع عملیات آفندی و یا پدافندی ،ترکیبی از همکاری و هماهنگی دستگاههای
لشکری و کشوری انجام میگرفت .از ابتدای جنگ تحمیلی به منظور جوابگوئی به نیازهای
یگان های رزمنده و رفع محدودیت های موجود در مناطق عملیاتی ،ستادهای تخلیه
مجروحین و مصدومین به وجود آمد که یگان های منطقه عملیات ،بیماران خود را به این
ستادها تخلیه و ستادهای مزبور نیز بیماران دریافتی را به بیمارستان های نظامی و غیر
نظامی در سراسر کشور اعزام مینمودند.
در تخلیه مجروحین و مصدومین از بالگردهای هوانیروز ،آمبوالنس های :ارتش ،سپاه
پاسداران ،هالل احمر ،وزارت بهداری و اهدائی مساجد و سایر موسسات خیریه و کمکهای
مردمی استفاده میشد.
تخلیه بیماران از مناطق عملیاتی به سراسر کشور با هواپیماهای نهاجا انجام میگرفت.
فعالیت این ستادها شبانهروزی بود.

مسئله  :26تخلیه و بستری کردن بیماران و مجروحان 962 /

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
اورژانس تهران (برای شهر تهران).
پرسنل متشکله این ستاد ترکیبی از نفرات سازمانهای ارتش ،سپاه ،نیروی انتظامی ،بنیاد
شهید ،وزارت بهداری ،هالل احمر و سازمان هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران (هما) بود.
وظایف قسمتهای اشاره شده ،هر کدام در کتاب رکن یکم بهطور مختصر بیان شده است.
در زمان جنگ ،ستاد رسیدگی به وضع مجروحین و مصدومین جنگی نیز در وزارت بهداری
تشکیل شده بود و اقداماتی را انجام میداد .مانند :اعزام پزشکان دولتی و غیر دولتی به مناطق
عملیاتی ،اعزام پزشکیار ،پرستار ،و تخصصهای مشابه به مناطق عملیاتی ،اعزام امدادگر (از
هالل احمر) و آمبوالنس به مناطق عملیاتی ،تامین نیازمندیهای آماد طبقه (6اقالم بهداری)
به مناطق عملیاتی ،کامپیوتری کردن آمار مجروحین و مصدومین.
روابط ستادی رکن یکم با سایر افسران ستاد هماهنگ کننده و تخصصی در مورد خدمات
بهداشتی نیز در کتاب رکن یکم دافوس بهطور خالصه شرح داده شده است .مانند :روابط
ستادی با رکن ،2رکن ،9رکن ،1رکن ،2افسر بهداری ،دندان پزشکی ،افسر هوانیروز.
شرح و نکات مسئله :21

آنچه که درباره جنگ تحمیلی میتوان گفت ،آن است که تمام موارد گفته شده در کتاب
رکن یکم دافوس را ،ما در  6سال جنگ تحمیلی تجربه کردیم و تجربه موفقی هم بود .در نگاه
به آن فعالیتها معلوم میشود که کشور از تمام امکانات بالفعل و بالقوه لشکری و کشوری خود
استفاده نمود و ما توانستیم در آن شرایط سخت و محدودیتهای زیاد ،کار رسیدگی ،درمان،
تخلیه در مراحل مختلف را به شکل قابل قبول سامان دهی نمائیم .از آنجا که این سامانه به
نجات جان رزمندگان بستگی داشت و نیز خواسته شدید خانواده رزمندگان بود ،خوشبختانه
انگیزه قوی در تمام سامانه بهداشت و درمان لشکری و کشوری و مسئوالن مربوطه وجود داشت
ً
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:
 -9آگاهی جامعه جهانی از جنایات صدام ،بویژه در خصوص مصدومین شیمیایی.
 -2معالجه بیمارانی که در داخل کشور به دالیل کمبودهای تخصصهای پزشکی ،درمانی
یا مراقبتهای ویژه ،امکان معالجه آنها وجود نداشت.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :21

نکته دیگر آن که در مدت  6سال جنگ،ما تعدادی از مجروهان را به خارج از کشور اعزام کردیم و
به دو دلیل زیر:
 -9آگاهی جامعه جهانی از جنایات صدام  ،بویژه در حضور مصدومین شیمیایی
 -2معالجه بیمارانی که در داخل کشور به دالیل کمبود های تخصص های پزشکی،یا درمان ،یا
مراقبت های ویژه.
نیاز است آن تجربه در ترکیب سازمانها و دستگاههای لشکری و کشوری به صورتی علمی و
مطمئن برای روزهای جنگ احتمالی مدون و مصوب گردد و در مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح
متولی این سامان سازی و سامان دهی در زمان صلح برای روزهای جنگ ،معین و به صورت
زمانبندی ،آمادگی این ترکیب مورد نظر حضور و غیاب و تکمیل گردد.

مسئله  :22مدیریت قرارگاه
تعاریف:
کتاب رکن یکم دافوس درباره مدیریت قرارگاه تعاریف و نکاتی را بیان نموده است که به
نمونهای از آن مطالب اشاره میشود.
مدیریت قرارگاه عبارت است از کنترل سازمان و اداره قرارگاه به منظور اطمینان از اینکه
عملیات انجام شده با حداکثر کارائی همراه است.
مدیریت ،شامل گسترش فیزیکی قرارگاه ،کنترل و یکنواخت سازی روشها و سایر فعالیتها
در داخل قرارگاه میباشد .فعالیتهای اداری هر یک از قسمتهای ستاد مورد توجه افسر
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ستاد مربوطه می باشد .لیکن افسر پرسنل ،عالوه بر مسئولیت حسن اداره قسمت ستادی
مربوطه (قسمت رکن )9مسئول کمک به فرمانده در هدایت فعالیتهای اداری در داخل
قرارگاه نیز میباشد .در انجام این وظیفه ،افسر پرسنل ،دخالتی در وظایف و مسئولیتهای
ویژه دیگر افسران ستاد نمینماید .بلکه آماده است بنا به تقاضای سایر افسران ستاد،
کمکهای الزم را ارائه نماید.
ً
در منطقه رزم ،معموال قرارگاه لشکر و یگانهای بزرگتر در دو رده عمل میکنند .این کار به
منظور ایجاد پراکندگی بیشتر پرسنل و ساز و برگ و کنترل بهتر یگانها انجام میشود.
ً
غالبا قرارگاههای تاکتیکی عمده ارتش مثل :قرارگاههای ارتش ،سپاه و لشکر در دو رده
جلو و عقب سازمان داده میشود.
قرارگاه رده جلو ،شامل پاسگاه اصلی فرماندهی ،پاسگاه تاکتیکی و پاسگاه یدکی میباشد.
کتاب رکن یکم درباره هر کدام از پاسگاهها توضیحات الزم در چگونگی و شرایط آنها بیان
نموده است .به نمونهای از آن توضیحات اشاره میشود:
از سال  9166زمزمه متحرک نمودن پاسگاه فرماندهی به میان آمد .تغییر مکان ،با
بکارگرفتن نفربرهای زرهی به مدت  12تا  66دقیقه تقلیل یافت .در شرایط برتری هوائی،
سرعت تحرک با بکارگیری هلیکوپتر افزایش داده شد.
جنگ خاورمیانه در اکتبر  9169آسیپپذیری شدید تاسیسات کنترل و فرماندهی را آشکار
کرد .این جنگ نشان داد ،یکی از عوامل مهمی که دشمن را از کشف یا حداقل از انهدام
پاسگاه فرماندهی خودی محروم میسازد ،تحرک زیاد پاسگاه فرماندهی است .مقدورات
الکترونیکی دشمن در کشف و انهدام پاسگاههای فرماندهی در زمانی کمتر از چند دقیقه پس
از مکالمات طرف مقابل و نیز در شرایط برتری هوائی دشمن ،ایجاب میکند که پاسگاههای
فرماندهی در تحرک ،توان و مهارت الزم را داشته باشند.
شرح و نکات مسئله :25

در  6سال جنگ تحمیلی ،ما پاسگاه فرماندهی را به شکلهای بیان شده تجربه کردیم .اما
پاسگاه فرماندهی متحرک و تغییر مکان سریع پاسگاه فرماندهی را بهطور قابل مالحظه تجربه
نکردیم و یا تجربه موفقی نداشتیم .ششاید یکی از علل آن ضعف دشمن در قدرت تخریب سریع
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پاسگاههای فرماندهی خودی بود .اما اگر دشمن قدرت تخریب سریع داشته باشد ،حتما باید
از پاسگاههای فرماندهی متحرک برخوردار بود.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :25

 9ـ تمرین الزم در تغییر مکان پاسگاههای فرماندهی در سریعترین زمان ممکنه گنجاندن
تحرک مورد انتظار در سناریوی مانورهای آفندی و پدافندی و تمرینهای پاسگاههای فرماندهی.
 2ـ طراحی وسایل الزم برای استراحت کوتاه مدت ،توالت و غیره در پاسگاههای فرماندهی
متحرک و تاکتیکی به شکلی که امکان نصب و جمعآوری و نقل و انتقال آن آسان و سریع باشد.
آیا بهتر نیست که خالصه تجربیات دیگران را گرفته و در راه زندگی به رهبری آن پیش برویم؟
حقیقت تجربه به مراتب عالیتر از تمام تئوریها و فلسفهبافی هاست.
چه بسا که با تعجب و تمسخر و وحشت به اشتباه دیروز خود نگاه میکنیم و باز فردا همان اشتباه را از
سر میگیریم.
خوشبخت آن است که از سرگذشت دیگران پند بگیرد.
در هیچ زمینهای استادی پرمایهتر ،استادی آموزندهتر از تجربه نیست.
دنیا به همت جوانان و تجربه پیران اداره میشود.
در دنیا سه طبقه مردم وجود دارند :گروه اول ،از تجارب خود میآموزند و اینها خردمندانند ،گروه دوم
از تجربه دیگران میآموزند و اینها سعادتمندانند ،و گروه سوم ،نه از تجربه خود ،نه از تجارب دیگران
چیزی میآموزند و اینها بینوایانند.
اگر میخواهی کاری را خوب انجام بدهی ،با سه تن از سالخوردگان مشورت کن.
خطا کردن یک کار انسانی است ،اما تکرار آن یک کار حیوانی.
دشمن امروز ،فردا نیش میزند.
دشمن با دشمن متحد میشود.
فقط یک چراغ است که مرا هدایت میکند و آن چراغ تجربه است.
کسی که دو دفعه روی سنگی بلغزد ،مستحق آن است که هر دو پایش بشکند.
برای پیشرفت و آسایش بهتر ،باید تا میتوانیم از تجربههای دیگران استفاده کنیم.

فصل دوم
موضوعات مربوط به امور رکن دوم
فصل دوم :موضوعات مربوط به امور رکن دوم
جمالتی کلیدی از صاحبنظران بینالمللی:
فرمانده بدون اطالعات مانند مشتزنی است که با چشم بسته وارد رینگ میشود.
طرحهایی که بدون استفاده و بدون اتکا به اطالعات تهیه میگردند ،همانند کاخهایی هستند که
بر شنهای روان بنا میشوند.
خود را بشناس و دشمن را بشناس ،در یکصد نبرد پیروز خواهی شد .اما اگر خود را بشناسی و از
دشمن بی خبر باشی ،امکان برد و باخت تو یکسان است .لیکن اگر خود را نشناسی و از دشمن نیز
بیخبر باشی ،شکست تو قطعی است.
برداشت از کتاب نظام مدیریت استراتژیک دفاعی ،جلد  ،2حسن چگینی ،نشر اجا ،9961 ،ص26
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رکن دوم

فرهنگ واژههای نظامی :رکن 2معاون رئیس ستاد در امور اطالعاتی و دستیار اصلی
ستادی فرمانده در زمینه تمام مسایل مربوط به اطالعات نظامی است .نامبرده در حل مسایل
اطالعاتی که سایر افسران ستاد در حیطه مسئولیتهای خود با آن روبهرو میگردند ،مورد
مشاوره قرار گرفته و به آنان کمک مینماید .رکن 2عالوه بر وظایف ستادی خود ،وظایف
عملیاتی ویژهای نیز دارد که به فعالیتهای ضد اطالعاتی و تهیه اطالعات مربوط میگردد.
مسئولیتهای رکن دوم عبارتاند از:
الف ـ تهیه اطالعات ب ـ استفاده از اطالعات و اخبار پ ـ ضد اطالعات
ت ـ آموزش اطالعات ث ـ مسئولیتهای دیگر

مسئله  :29اهمیت ،وظایف و سازمان رکن دوم
تعاریف:

کتاب رکن دوم دافوس:
مقدمه :از دیرباز و به گواهی تاریخ ،در جنگهای گذشته ،پیروزی و شکست هر عملیات
ً
نظامی ،عمدتا متکی بر اطالعات صحیح ،دقیق و به موقع بوده است.
در ادوار و اعصار مختلف ،اطالعات ،جایگاه خود را بیش از پیش تثبیت و توجه صاحب
نظران و طراحان نظامی را جلب نموده است .عصر حاضر نیز که عصر اطالعات نامیده
میشود ،با سرعت شگرف ،مراحل مختلفی را از «کسب اطالعات» و «تجزیه و تحلیل
اطالعات» گذرانده و جای خود را به «صدور اطالعات» داده است .لزوم تجهیز سازمانهای
نظامی به ابزار الزم و آموزش نظامیان برای ردهها و سطوح مختلف سازمان ،به منظور تصدی
مشاغل مختلف فرماندهی ،مدیریتی و طراحی ،ضرورت آگاهی آنان به مسائل اطالعاتی و
عملیاتی را بیش از پیش ایجاب مینماید.
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کلیات :اطالعات دقیق و صحیح ،همچون سالح برندهای است که اگر فرماندهان ،آن را
درک و بنا به وضعیت بهطور مناسب مورد استفاده قرار دهند ،توانائیهایشان در حصول پیروزی
افزایش خواهد یافت .از طرفی طرحریزی «عملیات اطالعات» گردآوری اخبار و تبدیل آن به
اطالعات صحیح و دقیق ،کار دشواری است و نیاز به پرسنل آموزش دیدهای دارد که
عالقهمندی و شم اطالعاتی و تجربه کافی را داشته باشند .بنابراین ،اطالعات یک تخصص
ظریف و حساس است .پرسنلی که در مشاغل اطالعاتی سازماندهی میشوند ،میبایست از
ویژگیهای خاص برخوردار باشند.
کتاب رکن دوم دافوس ،تعاریفی را درباره واژههای زیر ارائه داده است:
اخبار نظامی ،اطالعات نظامی ،اطالعات رزمی ،اطالعات استراتژیکی ،مناسبات بین
اطالعات رزمی و اطالعات استراتژیکی ،و حفاظت اطالعات را بیان نموده است.
اطالعات رزمی :دانستنیهای مربوط به جو ،زمین و دشمن است که یک فرمانده برای
طرحریزی و هدایت عملیات تاکتیکی به آنها ،نیاز پیدا میکند.
گزیدههایی از تعاریف کتاب رکن دوم دافوس:
افسر اطالعات عالوه بر هماهنگی با سایر افسران ستاد ،مسئول جمعآوری و پرورش اخبار
و تهیه گزارشهای مربوطه نیز میباشد.
فرمانده ،مسئول کلیه فعالیتهای اطالعاتی یگان خود ،از جمله جمعآوری اخبار مربوط
به دشمن و منطقه عملیات ،تبدیل اخبار به اطالعات و انتشار اخبار و اطالعات به یگانهای
باالتر ،پائینتر ،همجوار و انجام اقدامات حفاظت اطالعات میباشد.
افسر اطالعات ،عنصر اصلی ستاد برای مشورت و کمک به فرمانده در مسئولیتهای
اطالعاتی است .او تالش در جستجوی روشهائی برای تسهیل در اجرای مأموریت فرمانده
مینماید .اطالعات مورد نیاز فرمانده را پیشبینی و پیشنهاد مینماید که پس از تصویب
فرمانده ،اساس تالش جمعآوری را تشکیل میدهند.
مبنای اصلی تعیین نیازمندی های اطالعاتی ،عناصر اصلی اخبار میباشد که توسط
فرمانده مشخص میگردد.
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تصمیم به کاربرد احتیاط در عملیاتهای آفندی و پدافندی ،مبتنی بر صحت و دقت و
اهمیت اخبار است و افسر اطالعات ،مسئولیت نظارت و هماهنگی در صدور دستورات
جمعآوری اخبار و به موقع بودن آن را دارد.
افسر اطالعات ،در طرحریزی ماموریتهای پوشش و فریب تاکتیکی ،با در اختیار گذاردن
توانائیها و محدودیتها ،تجزیه و تحلیل آسیبپذیریها ،نقاط ضعف و ویژگیها و فعالیتهای
مهم اخیر دشمن که مورد استفاده دارند ،افزایش تالش حفاظت اطالعاتی به منظور ممانعت
دشمن از دستیابی به طرحهای خودی و هماهنگ کردن جنبههای فریب الکترونیکی با افسر
جنگهای الکترونیکی ستاد ،به افسر عملیات کمک میکند.
افسر اطالعات در حیطه مسئولیتهای اطالعاتی خود ،مسئول تامین عملیات نیز
میباشد .او طرحها و خط مشهای تامین عملیات را در حیطه مسئولیت عملیات اطالعاتی،
ارتباط ،اقدامات تامین مخابرات ضد الکترونیکی ،آموزش و پوشش و فریب تاکتیکی به فرمانده
پیشنهاد میکند.
برای اجرای هر امری ممکن است به هماهنگی بین اعضاء ستاد عمومی و تخصصی نیاز
ً
باشد .اصوال فرمانده یگان از نظر اطالعات رزمی مورد نیاز ،به قسمت رکن دوم ،عناصر مامور
از گروه پشتیبانی اطالعات رزمی و یگانهای تابعه متکی است.
عاملی که بایستی در نظر گرفته شود ،نیاز به مداومت عملیات ( 21ساعته) در قسمت اطالعات
میباشد .قسمت اطالعات بایستی ،قابلیت انعطاف الزم را داشته باشد که ضمن رو به رو شدن با
حجم زیاد کار ،حین جابهجاییها ،زیانی به تداوم عملیات اطالعاتی وارد نگردد .رئیس رکن دوم،
نفراتی را برای کار در مرکز عملیات تاکتیکی تخصیص میدهد و ممکن است پرسنلی را نیز برای
پاسگاه فرماندهی یدکی در نظر بگیرد.
عملیات اطالعاتی :عملیات اطالعاتی بر اساس عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندیهای
اطالعاتی مربوط به دشمن و منطقه عملیات که برای اجرای مأموریت ،مورد نیاز فرمانده است،
انجام میگیرد.
مناطق عملیات اطالعا تی به مناطق نفوذ ،منطقه مورد عالقه و منطقه بال واسطه
تقسیم می گردند.
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اصول عملیات اطالعات:
 9ـ وابسته به عملیات تاکتیکی  2ـ مفید باشد 9ـ به موقع باشد.
 1ـ قابلیت انعطافپذیری داشته باشد 2 .ـ نیاز به تجسم و پیشبینی دارد.
 6ـ نیاز به اقدامات تامینی مداوم دارد 6 .ـ مداومت در مبادله اخبار و اطالعات مورد نیاز.
پرسنل غیر مجاز نبایستی به هیچ وجه در جریان عملیات اطالعاتی عوامل ،منابع اخبار و
تولید اطالعات قرار گیرند .با توجه به پیشرفت تکنولوژی الکترونیک و سایر رسانهها ،نیاز است
بر اصول مقدماتی اطالعاتی و نیز اصول نه گانه جنگ از دیدگاه اطالعاتی ،نگرشی مجدد
اعمال گرددد.
شرح و نکات مسئله :29

در ساختار نیروهای مسلح ،در رده گردان تا لشکر ،کلمه رکن 2با تعریف قسمت سازمانی
در مجموعه ردههای نام برده شده وجود دارد و در ردههای باالتر ،قسمتهای سازمانی ،با
کلمات معاونت اطالعات ،اداره دوم دیده میشود.
در زمان جنگ تحمیلی  6ساله نیز چنین ساختاری وجود داشت .منتها در آن زمان
تشکیالتی به نام ستاد کل نیروهای مسلح وجود نداشت و این ستاد در  2ماه پایانی جنگ 6
ساله شکل گرفت و به تدریج توسعه یافت.
درباره آن  6سال میتوان پرسشهای زیر را درباره رکن 2و اطالعات بیان نمود.
 7ـ آیا با توجه به تعاریف علمی موجود و مورد انتظار ،قسمتهای سازمانی رکن 2و یا
اطالعات ،در مجموعه تشکیالت نیروهای مسلح قابل قبول و موفق بودند؟
 2ـ آیا در چرخه مجموعه رکن 2کلیه ردهها ،نفرات کارآمد شامل :افسران و درجهداران و
باالخره رؤسا و مدیران مناسب با قابلیتهای الزم و کافی وجود داشتند؟
 6ـ آیا تهیه ،تولید و تبادل اطالعات ردههای مختلف از گردان تا ارتش و برعکس ،بهطور
مناسب و سریع و به موقع انجام و هم افزایی میشد؟
 0ـ آیا در مدت  6سال جنگ ،امکان جایگزین نیروهای رکن 2در نقل و انتقاالت الزم برای
جلوگیری از فرسایش و نارضایتی افراد با طوالنی شدن جنگ و یا تلفات رزمی و غیر رزمی برای
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فرماندهان با نیروهای مشابه از جهت کارآمدی ،دانش و تجربه وجود داشت؟ و یا قسمتهای
رکن 2در صحنه عملیات از وجود نیروهای کارآمد و مجرب به تدریج خالی و یا فقیرتر میشدند؟
 8ـ آیا ابزار و تجهیزات مناسب و کافی برای قسمتهای رکن 2در ردههای مختلف وجود
داشت؟
 3ـ آیا آموزشهای عمومی درباره اطالعات و ضد اطالعات برای کلیه رزمندگان به مقدار
کافی انجام میگرفت و در زنجیره تهیه و تولید و هم افزایی اطالعات و همکاری و
هماهنگی های فردی ،سازمانی محسوس بود؟
 1ـ آیا دوره های تخصصی اطالعات برای افسران و درجه داران به منظور تربیت آنان در
تکمیل قسمتهای رکن 2برقرار و پایدار بود؟
 5ـ آیا تبادل اطالعات با رویکرد همافزایی بین ارتش و سپاه وجود داشت؟ پاسخ این کتاب با
توجه به منابع کتابخانهای و میدانی ،به هر کدام از پرسشهای یاد شده به شرح زیر است:
پاسخ پرسش  :7قسمت های سازمانی وجود داشتند ،اما در کلیه قسمتها ،استعداد
موجود صد در صد نبود و کسری سازمان وجود داشت .از طرفی نیروهای موجود نیز در
مجموع از کارآمدی ،دانش و تجربه الزم برابر آنچه که در منابع علمی تعریف شده ،برخوردار
نبودند .هر چند که تعدادی از نیروهای فعال در این قسمت ها ،توان و کارآمدی بسیار خوبی
داشتند ،اما کافی نبود و این نفرات به نسبت مجموع نفرات این چرخه ،عدد کوچکی را
تشکیل می دادند .به همین سبب می توان موفقیت مجموعه رکن 2ها را از ضعیف تا متوسط
محسوب نمود.
تقسیم بندی به شکل :ضعیف ،متوسط ،خوب ،خیلی خوب در نظر گرفته شده است.
پاسخ پرسش  :2در پاسخ پرسش  9اشاره شد.
پاسخ پرسش  :6این چرخه وجود داشت ،اما در قبول کلمات سریع و به موقع و هم افزایی،
کلمه تردید وجود دارد و نمی توان آن را قبول نمود .وجود سامانه بوروکراسی و سرعت را فدای
تکلیفها و مسئولیت های خدمتی و تهیه اسناد مطمئن خدمتی ،سبب کاهش سرعت و
کاهش هم افزایی بود.
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پاسخ پرسش  :0می توان گفت ،چنین امکاناتی وجود نداشت .به دالیل مختلف با خروج
خدمتی یکی از افسران و مدیران رکن 2از چرخه اطالعاتی جنگ  6ساله بویژه از حضور در
میدان نبرد ،ما شاهد بودیم که فرد بعدی یا این کاره نبوده و یا چند درجه ضعیفتر از قبلی
بود .به همین نسبت ،جبهه جنگ ما از جهت توان اطالعاتی به تدریج ضعیفتر میشد .البته
این پیامد را هم باید نتیجه رفتار و تعاریف نامتعادل مقررات ارتش خود محسوب کنیم .زیرا
وقتی بیشترین سنگینی رزمی  6سال جنگ در افسران و درجهداران رسته پیاده و بعد زرهی
و بعد توپخانه و بعد مهندسی تعریف کنیم .نتیجهای بهتر از این نباید انتظار داشته باشیم.
ما اگر به مجموعه افسران رکن 2در آن دقت کنیم ،متوجه خواهیم شد که بیشترین آنان از
رسته پیاده بودند و درصد کمتری در رسته زرهی و خیلی کمتر از ان در رسته توپخانه بودند .مگر
منابع موجود در رسته پیاده و زرهی و توپخانه چقدر است که ما بخواهیم از جمعیت آن رستهها،
نفرات مورد نیاز گردانهای پیاده ،زرهی و توپخانه و عالوه بر آن نفرات مورد نیاز ستادهای تیپ و
لشکر و قرارگاهها و ستاد نیروها را تأمین نمائیم .و باز در بین این جمعیت مگر چند نفر و یا چند
درصد وجود دارند که عالوه بر دورههای طولی :مقدماتی ،عالی و دافوس؛ دورههای تخصصی
اطالعات را نیز طی نموده و دارای تجربه در مشاغل اطالعاتی بوده و از طرفی بدون حاشیههای
شخصی ،خدمتی ،انگیزشی و گرفتاری خانوادگی و نیز استعداد الزم باشند .وقتی این چنین
حساب و کتاب میکنیم ،متوجه میشویم که چقدر از این جهت فقیر بودیم .هچنانکه در شر ح
مسئله  2در صفحات گذشته بیان شد ،تا وقتی که این محدودیت تک رستهای را بر خود تحمیل
بداریم ،انتظاری بهتر از این نمیتوان داشت و هر اقدام برای رفع اشکال انجام گیرد ،محدود بوده
و اساسی نخواهد بود.
پاسخ پرسش  :8ما در  6سال جنگ به علت تحریمهای بین المللی و به علل اقتصادی از
ً
ابزار و تجهیزات الزم و پیشرفته ،مانند دشمن برخوردار نبودیم .مثال در تهیه عکسهای
هوائی محدود به چند هواپیما و کمتر از ان گشتان یک دست بودیم .آن زمان پهباد هم
نداشتیم .بودجه کافی برای تامین منابع انسانی و هزینه های مربوط به آن ،در داخل و خارج
و خاک دشمن نداشتیم .این بودجه به رده های مختلف از پائین تا باال توزیع الزم و مناسب
نداشت .در استفاده از وسایل نقطه یاب جغرافیائی محروم بودیم .در دوربینهای بزرگ
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ً
دیده بانی محدودیت داشتیم .دوربین دید در شب محدودیت داشتیم و تقریبا به صفر نزدیک
بودیم .درباره وسایل الکترونیک ،اقدامات ضد الکترونیک ،اقدامات ضد ضد الکترونیک
می توانیم تعریفی ضعیف محسوب کنیم .درباره پست شنود می توانیم از ضعیف تا متوسط
تعریف کنیم .بهطور نمونه ما در عملیات طریقالقدس از طریق پست شنود متوجه تصمیم
دشمن بر پاتک شدیم و اقدامات الزم را در دفع پاتک دشمن به موقع داشتیم .در مورد سایر
وسائل و ابزار الزم اطالعاتی نیز میتوان مانند تعاریف فوق شرح داد.
پاسخ پرسش  :3درباره اطالعات و ضد اطالعات در برنامههای آموزشی نیروهای پایور و وظیفه
در دورههای مختلف ،رزم مقدماتی ،مقدماتی و عالی رستهای و باالخره دافوس و هر کدام به تعداد
ساعات و عناوین مشخص شده وجود دارد و آموزش داده میشود ،اما به نظر میرسد در بعضی
ردهها و مشاغل نیاز به سرمایهگذاری آموزشی بیشتری وجود دارد .هر قدر نفراتی که در مسیر
اطالعات قرار میگیرند ،نسبت به موضوعات اطالعاتی مورد انتظار ،درک مفاهیم بیشتر و
یکسانی داشته باشند نتیجه فعالیت اطالعاتی هم موفقتر خواهد بود.
ما در پیوستهای اطالعات که همراه با دستورهای عملیاتی صادر و ابالغ میشود میبینیم
که در آن عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندیهای اطالعاتی از یگانهای تابعه و یگانهای همجوار
و رده باالتر اعالم و از هر کدام پرسش نموده که درباره آن ،اطالعات خود را تهیه و ارسال دارند.
ً
مثال ،بخشی از این اطالعات توسط دیدهبانان خمپاره و توپخانه خطوط مقدم درگیر باید تهیه و
ارسال شود .در این حالت دیدهبانان با آن که نیروهای وظیفه هستند و تعداد کمی نیروهای پایور
میباشند ،الزم است درک بیشتر و بهتری نسبت به اطالعات مفید و مورد نیاز برای رکن 2گردان
داشته باشند .به همین جهت آموزشهای خاص عالوه بر آموزشهای عمومی در این باره باید
ً
داشته باشند .این کار در جنگ  6ساله معموال توسط افسران رکن 2گردانها به صورت حضوری
در دیدگاهها به دیدهبانان انجام و توجیه آموزشی تعجیلی انجام میگرفت .اینکه آیا کافی بود،
جای تردید دارد.
درباره ضد اطالعات نیز ،اهمیت موضوع آنقدر زیاد است که باید کلیه افراد نیروهای مسلح،
بویژه در میدان نبرد به آن آگاهی و آموزش و توجیه الزم را داشته باشند.
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پاسخ پرسش :1میتوانیم بگوییم که تشکیل دورههای تخصصی اطالعاتی که در ارتش ،این
نوع دورهها به عنوان دورههای عرضی تعریف میشوند ،در مدت  6سال جنگ نداشتیم .علت آن
هم کمبود استعداد نیروی انسانی سازمانی بود .ما آن قدر در مورد نیروی انسانی فقیر بودیم که
حتی برای طی دوره طولی رستهای مانند دوره عالی رستهای و دافوس ،افسران را به موقع
نمیتوانستیم اعزام کنیم .ما در سال اول جنگ دوره مقدماتی ،عالی و دافوس را تعطیل نموده
بودیم .از سال دوم به تدریج این دورهها را ،آن هم به صورت فشرده راهاندازی نمودیم .ما در
ً
زنجیره مشاغل رکن دوم ،یا از افسرانی که قبال دوره دیده بودند و یا در این مشاغل خدمت نموده
بودند استفاده کردیم و اگر چنین افسرانی نداشتیم ،باالخره یکی از افسران رسته رزمی را
متناسب با درجه موجود میگماردیم .مالحظه میشود که چقدر محدود و دست خالی بودیم .آن
کجا که فرمانده با دست پر ،از وجود افسران کارآمد برای مشاغل اطالعاتی باشد و آن کجا که با
دست خالی باشد؟
پاسخ پرسش  :5در  6سال جنگ ،ارتش و سپاه ،البته در ارتش بیشتر باید نزاجا و سماجا و در
سپاه ،ستاد فرماندهی کل سپاه را باید تصور نمود .در سالهای جنگ ،سپاه تعریف ستاد نیروی
زمینی ،هوایی ،دریایی ،قدس سپاه به معنای کنونی نداشت .در آن دوره شاهد بودیم که ارتش
و سپاه به شکل رسمی ،گزارشهای نوبهای خود را برای هم میفرستادند .اما در مبادله اطالعات
میدانی ،آن سرعت و روانی الزم وجود نداشت .بلکه در مواردی پنهان هم نگه داشته میشد .مثال
شاهد بودیم که در زمانهای غیر فعال آفندی که تعداد اسیر و یا پناهنده بسیار کم بود ،به محض
ً
آنکه اسیری نصیب یکی از یگانها میشد ،فورا آن را به رده باالتر خود میفرستادند و آن اطالعات
اولیه را به یگان همجوار خود منتقل نمینمودند .در حالیکه بعضی مواقع این سرعت تحویل
اطالعات به یگانهای میدان نبرد ،حیاتی بود .مانند خبر دریافت شده از اسیر که ،امشب دشمن
از منطقه معین حمله خواهد کرد .ما در مواردی شاهد بودیم که نفرات سپاه به زور ،اسیر دشمن
را از نفرات ارتش گرفته و با خود بردند و خبری هم از اطالعات تخلیه شده و مفید آن اسیر به
ً
یگانهای ارتش نشد .اینها آسیبی بود که داشتیم و مسلما در آینده هم اگر ساز و کار علمی و
درست برای آن اجرا ننمائیم ،خواهیم داشت .این شکل کار ،نه تنها سبب هم افزایی اطالعات از
دشمن نمیشد ،بلکه در مواردی سبب وا افزایی و یا محروم سازی اطالعات میشد.
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درباره رکن 2مطالب بیشتری نیاز به شرح دارد که در مسائل و صفحات بعدی به آنها اشاره
خواهد شد.
نکتهای که در اینجا باید گفته شود آن است که سلسله مراتب اطالعاتی باید اعتبار پیامهای
خود را حفظ کنند ،اعتماد عمومی مخاطبان را از دست ندهند .در زمان جنگ ما شاهد بودیم
که بهطور متناوب ،پیام به یگانهای زیردست تا رده گردان ابالغ میشد که احتمال تک دشمن
در  21ساعت و یا  16ساعت آینده در منطقه فالن وجود دارد .تمام سلسله مراتب نیز برای رفع
مسئولیت ،این پیام را تا رده خط مقدم میفرستادند و دستورات آماده باش و حتی بعضی مواقع
لغو مرخصیهای نوبهای افراد میدادند .اما این پیامها به جایی نمیرسید و تک دشمن هم به
اجرا درنمیآید .تکرار این نوع پیامها ،یگانهای خط مقدم را خسته ،فرسوده و در نهایت بی
تفاوت میکرد و آن داستان چوپان دروغگو را به یاد میآورد .باالخره در میان یکی از این پیامها و
یا خارج از آن پیامها ،در زمانی دیگر تک دشمن به اجرا درمیآمد .اگر قاعدهای را آن زمان به
اجرا در میآوردند که اگر هر پیام مشابه این موضوع به جایی نرسید ،اولین رده صادرکننده ،موردد
بازخواست و تنبیه قرار گیرد ،شاید شاهد این پیامهای بی اعتبار و یا کم اعتبار نمیبودیم.
نکته دیگر :یکی از مشکالت عمده در شنود اطالعاتی در نزاجا این بود که غالبا ،شنود توسط
ً
عناصر حفاظت اطالعات انجام میشد .دالیل را دقیقا نمیدانیم .شاید به دلیل کمبود مترجم
در رکن 2ها بود و یا عدم اطمینان به آنها بود .چون آن مترجم و افسر حفاظت اطالعات ،دانش
اطالعاتی کافی از دشمن را نداشت ،گاه اخبار شنود شده ،یا غیر قابل استفاده تشخیص داده
میشد ،که به رکن 2ارسال نمیشد و یا بعد از زمانی که تأخیر لطمهزا بود ،داده میشد.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :29

ً
راهحلها تقریبا در بیان شرح و نکات مسئله  ،21معلوم شده است .به جهت اختصار از

بیان مجدد آن نکات خودداری میگردد.
فقط به جمالت اختصاری راهحلها اشاره میگردد.
تقویت آموزش عمومی اطالعات ضد اطالعات در کلیه نیروهای مسلح /اجرای آموزش
دورههای تخصصی اطالعات برای نفرات بیشتر /افزایش آخرین ابزار و تجهیزات اطالعاتی
پیشرفته مورد نیاز در ردههای مختلف /کاهش فاصله انتقال اطالعات به ردههای مختلف با اتخاذ

مسئله  :96شرایط جوی 961 /

روشهای نوین ،خالقانه و مبتکرانه مستمر /اندیشیدن و اجرائی شدن روشهای هم افزایی و
حذف روشهای غلط آسیب افزایی /امکان سازی افزایش توان کمی و کیفی نیروی انسانی
اطالعاتی مورد نیاز در صورت طوالنی شدن جنگ و تعادل سازی سختی خدمتی با حذف
محدودیت تک رستهای افسران و درجهداران و تبدیل آن به دو رستهای و مشترک با رسته پیاده،
در مرحله دوره مقدماتی و تا قبل از دوره عالی و از دوره عالی به بعد تعریف تک رستهای نفرات
برابر دستورالعملهائی که تهیه و تصویب میگردند /با استفاده از قابلیتهای نرم افزاری رایانهها،
بهره بیشتر ،بهتر و دسته بندی شدهتر از اطالعات آشکار /ساماندهی و دستهبندی اطالعات
پنهان ،با استفاده از امکانات نرم افزاری رایانهای /اعتمادسازی مخاطبان اطالعاتی با ایجاد ساز
و کار و اقدامات الزم برای بازدارندگی و جلوگیری از صدور پیامهای نامعتبر اطالعاتی.

مسئله  :61شرایط ّ
جوی
تعاریف :گزیدههائی از کتاب رکن دوم دافوس

جو از نظر قابلیت دید ،ابر ،بارندگی ،درجه حرارت و باد و تعیین تاثیر آنها بر عملیات
تاکتیکی تجزیه و تحلیل میشود.
تاثیر جو بر نیروی انسانی :آمادگی نامناسب نفرات در شرایط مختلف جوی ممکن است
موجب پارهای از توانائیهای جسمانی ،از قبیل :گرمازدگی ،سرمازدگی و کوری ناشی از برف
گردد.
تاثیر جو بر تجهیزات و آمادها :رطوبت ،شرایط نامناسب حرارت ،باد شدید و تاثیر هر
کدام بر انواع وسایل و محصوالت غذایی و غیره.
تاثیر جو بر عوارض طبیعی :قابلیت عبور و مرور ،زمین یخ زده ،زمین گل و الی ،سیل و
غیره.
تاثیر جو بر عوارض مصنوعی :ریزش باران شدید و برف سنگین و طوالنی بر جادهها و
راهآهن .تاثیر بر سیستم ارتباطی باسیمها.
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تاثیر جو بر عملیات تاکتیکی:
الف ـ جمع آوری و مبادله اخبار تحت تاثیر شرایط هوای ابری ،مه ،دود ،و گرد و خاک و
بارندگی به علت تاثیری که بر عمل دیدهبانی و عکاسی و ایستگاههای شنود و رادارها دارد،
موجب دشواری ،کم شدن میزان شنوائی و افت دقت و اختالل در دریافت و ثبت و ضبط
اطالعات می شوند .و یا سیستم ارتباطی باسیم تحت تاثیر الکتریسیته موجود در جو و رطوبت
بیش از حد زمین قرار میگیرند .همین عوامل اثرات نامطلوبی نیز در ارتباط بی سیم دارند.
ب ـ اطلالعات مربوط به روشنائی ،شامل :زمان طلوع و غروب ماه ،مراحل مختلف ماه و
آغاز و پایان تاریک و روشنائی ،برای طرح ریزی عملیات شبانه الزم است.
تغییرات جذر و مد آب ممکن است در عملیات عبور از رودخانه و آبخاکی تاثیر بگذارد.
حرکت از طریق هوا ،به ابر ،قابلیت دید ،درجه حرارت ،باد و سرعت باد و یخبندان و حرکت از
راه زمین به قابلیت عبور و مرور و میزان دید بستگی دارد .به همین نحو ،اثرات جو بر سیستم
یگانهای توپخانه و گلولهها و ایجاد پرده دود و بهطور کلی کار آئی تجهیزات تاثیر دارند.
شرح و نکات مسئله :61

با توجه به وسعت و موفقیت و تنوع جغرافیائی کشور عزیزمان ایران ،ما در جنگ  6ساله،
تمام اثرات جو را در مناطق مختلف عملیاتی از شمالغرب ،غرب و جنوب کشور در مناطق درگیر
با ارتش بعثی عراق و مناطق داخلی کردستان و آذربایجان غربی در مقابله با ضد انقالب و حفظ
امنیت و آرامش منطقه تجربه کردیم و بواسطه شرایط نامساعد جوی خسارات و تلفات قابل
توجهی را نیز متحمل شدیم .که نمونههائی از آنها بیان میشود.
استانهای مرزی کشور ما با عراق به ترتیب از جنوب تا شمال شامل :خوزستان ،ایالم،
کرمانشاه ،کردستان و آذربایجان غربی هر کدام ،شرایط جغرافیائی خاص خود را درباره آب و
هوا دارند .نیروهای ما در خطوط درگیر و مناطق عملیاتی پنج استان یادشده پراکنده و درگیر
اجرای مأموریت رزمی و پشتیبانی رزمی و خدمات مربوط به آن بودند.
در منابع کتابخانهای و اسناد و سوابق موجود میبینیم که بهواسطه سیل و طغیان رودخانه
تلفات انسانی و خسارات سالح و تجهیزات داشتیم .مانند :بارندگی شدید و غیرمنتظره از

مسئله  :96شرایط جوی 919 /

ساعت  9966تا  9266روز  69/6/96در منطقه عملیاتی محرم و اولین شب عملیات که سبب
طغیان رودخانه دویرج شد.
آن سیل سبب تخریب پلهای نصب شده و ثابت و نیز باعث تلفات و ضایعات و خسارات به
یگان های مستقر در حاشیه رودخانه گردید .همین حادثه ،تغییراتی در مرحله بندی و پیش
بینیهای عملیات محرم به وجود آورد.
ما در تک دشمن در تاریخ  66/1/29روزهای پایانی جنگ تعدادی از نفراتمان را پس از
آنکه یگانشان در محاصره دشمن قرار گرفت و مقاومت خود را از دست داد ،تالش نمودند که
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
بعد در البهالی ارتفاعات و کنار جادهها اجساد آنان پیدا شد.
ما در اوایل جنگ در مهرماه و آبان ماه تجربه کردیم که بهواسطه بارندگیهای شدید و
طغیان رودخانه کرخه ،پل نظامی نصب شده در کنار پای پل جاده دزفول ـ عین خوش از جای
خود کنده شد و آب رودخانه ،آن را به پائین دستها سراریز نمود .در همان روزها ،تانکی هنگام
عبور از روی پل نظامی در حالت خروش رودخانه ،به داخل رودخانه سقوط کرد و نفرات آن نیز
غرق شدند.
در شمالغرب ،در مناطق داخلی و خطوط درگیر با دشمن بعثی در استانهای کردستان،
آذربایجان غربی ،تعدادی از خودروهای ما با نفرات و وسایل داخل آن ،به علت یخبندان ،برف
و یا گل و الی جاده به دره سقوط کردند و سبب تلفات و خسارات شدند .یا سنگر هایی با نفرات
داخلشان زیر بهمن و کوالک مدفون شده و بعد از چندی جنازه شهدا با کاهش بارش ها از زیر
برف بیرون آورده شدند .همینطور در مواردی جان سربازان در پست های کمین یگانهای تامین
در مواضع پدافندی ،با صاعقه گرفته شد که هیچکدام از وقوع این بالیا از قبل به درستی پیش
بینی و ابالغ نشده بود .نمونه این حوادث را در منابع کتابخانهای و نیز در اسناد به جا مانده از
 6سال جنگ و قبل از آن در مقابله با ضد انقالب و همچنین زندگی نامه و پرونده تعدادی از
شهدا و جانبازان این حوادث میتوان یافت .ای کاش ،درباره این موضوعات ،بررسیهای دقیق
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تاکنون انجام و منتشر شده بود و ما میتوانستیم دقیقتر ،با ارائه اعداد مستند در این باره بحث
کنیم.
ما در مدت جنگ با ضد انقالب و ارتش بعثی عراق در شمالغرب ،حوادث سرمازدگی و حتی
انجماد رزمندگان خود در سقوط بهمن و ناپدید شدن کوتاه و درازمدت داشتیم.
خسارات زیادی را بهواسطه بارانهای شدید و برفهای سنگین و ریزش سقف سنگرهای
استراحت و سنگرهای خدمتی در مدت  6سال جنگ متحمل شدیم.
با دو طوفان نیز از عواملی هستند که در عملیات نظامی اثرگذار هستند و باید در محاسبات
نظامی از آن غفلت ننمود و مورد تووجه جدی قرار داد.
در تاریخ  ،9921/2/2آمریکا در یک عملیات فوق سری ،تعدادی بالگرد ،هواپیما و
کماندوهای دلتای خود را برای آزادسازی  29گروگان خود به ایران اعزام کرد .در حوالی طبس،
بر اثر توفان شن ،تعدادی از بالگردها و هواپیماها به همراه سرنشینانشان به زمین برخورد کردند
و در آتش سوختند .باقی مانده نیروها با وسایل پرواز دیگر که نسوخته بودند ،فرار نمودند.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :61

غرض از بیان مثالهای یادشده ،آن بود که متوجه باشیم که با توجه با تجربه  6سال جنگ
و نیز تجربه جنگ با ضد انقالب در مناطق داخلی ،الزم است نیروهای مسلح ما ،درسهای
کسب شده را برای جنگهای احتمالی بعدی به شکلی منظم و قابل بهرهبرداری و به صورت
علمی تدوین نموده و آن را به اجرا درآورد.
در بخش نیروی انسانی ،نیروی ورزیده برای رزم در شرایط مختلف جوی تربیت گردد.
در بخش وسایل و تجهیزات نیز پیشبینیهای الزم برای اجرای مأموریت در شرایط مختلف
جوی نسبت به پوشش و ملبوس مناسب رزمندگان ،وسایل سنگری ،تجهیز خودروها برای
استفاده در شرایط سخت سرما و گرما ،مواد غذایی مناسب و کافی فراهم و سایر ملزومات به
عمل آید.
سیل میتواند با عبور از روی میادین مین ،سبب جابهجائی ،انفجار و حساسیت مینهای
موجود شوند .این هم موردی است که درباره میادین مین باید به آنها توجه و اقدامات مناسب
به عمل آید.

مسئله  :99زمین 919 /

درباره پیشبینیهای شرایط جوی در هر منطقه ،با پیشرفت علوم روز نسبت به زمان  6سال
جنگ ،ما در جنگهای احتمالی بعدی ،نباید مجهولی داشته باشیم باید به موقع پیشبینی
وقوع سیل ،رخداد رعد و برق و صاعقه ،امکان سقوط بهمن ،وزش طوفانها ،پیش آمدن
کوالک را برای پیشگیری از آسیب به رزمندگان به موقع داشته باشیم .اما آمادگی نیروها و
تجهیزات در مقابله با شرایط نامساعد جوی ،مطلبی است که هر نظامی و رزمنده باید در هر
زمان و مناطق مختلف ،باید به آن توجه جدی و عمل گرایانه داشته باشند.

مسئله  :37زمین
تعاریف :گزیدههایی از کتاب آموزشی رکن دوم در دافوس:

از نظر نظامی «زمین» به منطقهای گفته میشود که از جهت وسعت و عوارض طبیعی،
برای استفاده در یک عملیات ،مورد بررسی قرار میگیرد .در این بررسی ،جنبههای پنجگانه
تاکتیکی زمین ،یعنی دید و تیر ،اختفاء و پوشش ،موانع ،عوارض حساس و معابر وصولی به
منظور تعیین تاثیر آنها در راههای کار خودی و دشمن تجزیه و تحلیل میشوند.
قبل از تجزیه و تحلیل ،جنبههای تاکتیکی زمین ،بررسی کننده بایستی ابتدا ،مأموریت
یگان ،نوع عملیات ،رده فرماندهی ،ترکیب نیروها و جنگافزارهای موجود را در نظر بگیرد.
سایر مالحظات جنبههای نظامی زمین در مبحث بررسی منطقه عملیات تشریح میگردد.
عارضه حساس ،منطقهای است که تصرف و یا کنترل آن ،مزیت قابل مالحظهای برای
نیروی تصرف کننده و یا کنترل کننده را فراهم نماید.
در انتخاب عارضه حساس ،به دو عامل مهم ،یکی رده فرماندهی و نوع یگان و دیگری
مأموریت یگان توجه میشود.
معبر وصولی مسیری است که نیروئی با استعداد معین را به یک هدف و یا عارضه حساس
میرساند .افسران اطالعات ،معابری را انتخاب میکنند که عناصر مانوری بالفاصله زیر دست
آن قرارگاه بتوانند در آن گسترش یابند .بنابراین رکن دوم سپاه ،معابر وصولی لشکری ،رکن
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دوم لشکر معابر وصولی تیپی ،رکن دوم تیپ معابر وصولی گردانی و رکن دوم گردان معابر
وصولی مناسب یک گروهان را انتخاب میکند.
در تک ،معابر وصولی که از خط عزیمت به عوارض حساس واقع در محدوده هدف امتداد
مییابند ،تجزیه و تحلیل میشوند و بهترین معبر وصولی خودی مشخص میگردد.
در پدافند ،معابر وصولی دشمن برای تجزیه و تحلیل انتخاب و خطرناکترین آنها تعیین میگردد.
رابطه جو و زمین :گرچه دو عنصر جو و زمین بهطور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرند،
ً
اما تاثیر مشترکی را در مأموریت یگان دارند .مثال :یک جاده خاکی در اثر باران ،غیر قابل عبور
میشود ،در حالیکه یک جاده شنی محکمتر میگردد.
برجستگیهای زمین بر شرایط جوی تاثیر دارند .بخار آب در ارتفاعات باال موجب ریزش
برف و در ارتفاعات کمتر به شکل باران نازل میشود و یا تاثیر وجود مه و ابر در ارتفاعات.
شرح و نکات مسئله :67
توضیح :نکات مندرج در این مسئله ،بعضی مربوط به امور رکن 2و بعضی مربوط به امور رکن 9است که
تمام آنها در این مسئله بیان شده است.

در  6سال جنگ ،با نگاه تاکتیکی میتوان گفت که ،زمین از سوی ما انتخاب نمیشد ،بلکه
بیشتر شاهد بودیم که ،زمین میدان نبرد یا از طرف دشمن به ما تحمیل شد و یا خودمان زمین
را با چیدمان بیشترین نیروی خودی در لبه جلوی منطقه نبرد_لجمن_ و پشت خاکریز برخود
تحمیل میکردیم.
به عنوان نمونه مواردی را بدین شرح میتوان نام برد.
قبل از  99شهریور  21و تک سراسری و تجاوز دشمن ،ما دیدیم که یگانهای رزمی
لشکر 12و لشکر  69و یگانهای تقویتی اعزامی از سایر لشکرها در خطوط مرزی و کنار
پاسگاههای مرزی پراکنده و اجرای مأموریت مینمودند .در حالیکه همه ما میدانیم که تمام
نقاط مرزی ،با مالحظه جنبههای تاکتیکی زمین ،مناسب برای اجرای عملیات پدافندی
نیستند ،مگر آنکه زمین را در برابر دشمن مسلح و مواضع سدکننده قابل قبول نظامی در این
نقاط ایجاد کنیم .چنین کاری هم در تمام مرز  9666کیلمتری مشترک با کشور عراق انجام
نداده بودیم و شاید بشود گفت ،هنوز هم چنین شرایطی را ایجاد نکردهایم .درباره مواضع
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سدکننده دژهای خرمشهر که سابقه قبل از انقالب داشت ،آن را هم میبینیم که ناقص بود و
ً
بعد از پیروزی انقالب نیز تکمیل نشد و تقریبا از آن تعریف نظامی مورد انتظار ،از جهت نفرات
و تجهیزات فاصله گرفته و دچار نقصان شده بود .با این حال همان خط دژ چند کیلومتری
باقی مانده ،کارآئی نظامی خود را به نسبت توان موجود ،بسیار خوب نشان داد و سبب تاخیر
عملیات آفندی دشمن گردید.
بعد از تجاوز سراسری دشمن و اشغال مناطقی از شرق مرز مشترک از عمق صفر تا 66
کیلومتر ،لبه جلوئی منطقه نبرد در زمینهائی بر ما تحمیل شد که توانستیم موتور جنگی
دشمن را در آن نقاط که به نام تثبیت دشمن گفته شد متوقف کنیم .هر چند که در این مرحله،
تحمیل زمین بر دشمن نیز وارد گردید .به عبارتی در این مرحله ،انتخاب زمین با مالحظات
جنبه تاکتیکی آن ،هم برای ما ناخواسته بود و هم برای دشمن.
در سالهای بعد که در مدت  6سال با دشمن درگیر بودیم ،باز هم چه ما و چه دشمن که
عملیات آفندی و یا پدافندی انجام میدادیم ،در نهایت هر جا که مجبور به توقف و زمین گیر
میشدیم ،همان جا خط مقدم ما میشد و طرفین درگیر ،هر کدام پشت خاکریز و تبادل آتش.
ما شاهد بودیم که در هر کدام از عملیاتهای عمده آفندی که داشتیم ،نسبت به هدفهای
تع یین شده یا صد در صد موفق نبودیم و یا اگر هم موفق بودیم ،به علت ناتوانی در جایگزین
نمودن نیروهای تلفات داده و خسته شده با نیروهای تازه نفس بعدی ،نتوانستیم وارد مرحله
استفاده از موفقیت شویم که به دنبال یک تک هماهنگ شده موفقیتآمیز اجرا میشود ،مانند
عملیات فتحالمبین ،عملیات بیتالمقدس.
ما در عملیات فتحالمبین اگرمیتوانستیم وارد مرحله استفاده از موفقیت شویم ،عملیات
محرم را در همان زمان و با سهولت و موفقیت بیشتر به اجرا در آورده بودیم .ما در عملیات
بیتالمقدس ،اگر میتوانستیم وارد مرحله استفاده از موفقیت شویم ،دیگر عملیات رمضان،
عملیات کربال ،1عملیات کربال 2و غیره را نداشتیم.
در عملیات والفجر ،6ما با آن همه کارهای خارق العاده نسبت به عبور از پل و پل سازی و نیز
فداکاری رزمندگان ما در عبور از اروند رود و باالخره تصرف فاو ،و هزینههای انسانی و مادی زیادی
که صرف نگهداری و تحکیم هدف نمودیم ،اما از آنجا که نسبت به هدف نهایی تعیین شده در
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طرح عملیاتی اولیه که تامین بصره بود ،موفق نشدیم ،باالخره چون زمین پشت سر رزمندگان،
رودخانه غیر قابل عبور و فقط متکی به پل بود و سر پل تصرف شده را هم نتوانستیم توسعه
بدهیم ،در  26فروردین  66با آن که دهها بار تک دشمن را خنثی نموده بودیم ،باالخره با تمرکز
بیشتر و چند برابری دشمن نسبت به نیروهای دفاعی ما در فاو ،آن را از دست دادیم .با سقوط
فاو و آزادشدن نیروهائی از دشمن برای جبهههای دیگر ،مدتی بعد از آن در تاریخ 66/1/96
شلمچه و بعد در تاریخ  ،66/1/1جزایر مجنون و  66/1/2طالئیه_ کوشک ،و بعد در 66/1/29
در منطقه فتحالمبین ،فکه ،و  66/1/21در تمرچین و بعد در  66/1/99در منطقهایالم و
کرمانشاه و غیره ،تعدادی مواضع و یگانها و نفرات خودی را از دست دادیم .و باالخره عملیات
مرصاد در  .66/2/9شبیه این نمونهها ،مثالهای دیگری را هم میتوان نام برد.
ما در  6سال جنگ ،به سبب همین وضعی که زمین را برخود تحمیل میکردیم ،یا تحمیل
میشد ،عمده توان رزمی خود را در خط مقدمهائی مستقر کردیم که بهواسطه این عملکرد،
هم خود را بیشتر آسیپ پذیر کردیم ،و هم عوارض حساس و کلیدی را پشت سر خود ،بدون
دفاع گذاردیم ،نتیجه این عملکرد در سال آخر جنگ به ضرر ما تمام شد.
در تاریخ  66/1/29در منطقه آزاد شده عملیات فتحالمبین ،زمانی که دشمن با چند برابر
نیروی ما ،حمله نمود ،بسیاری از یگانهای دفاعی ما از هم پاشیده شدند و عوارض حساس
بعدی به دست دشمن افتاد .هر چند که دشمن ،اراده بر حفظ آن عوارض حساس نداشت و با
جمع کردن اسیر و غنائم به جای قبلی خود برگشت .در تاریخ  66/1/99در منطقه عملیاتی
سومار و سر پل ذهاب و مناطق مجاور آن ،دشمن حمله نمود و یگانهای ما در مقابل نیروهای
چند برابری دشمن در محاصره قرار گرفته و متالشی شدند .از طرفی بهواسطه عادت غلطی که
در  6سال جنگ به علت فقر نیرو داشتیم ،برابر آموزههای نظامی از وجود نیروهای احتیاط
قوی و پدافند در عمق محروم بودیم ،نتوانستیم یگانهای محاصره شده خود را نجات و تک
دشمن را دفع نمائیم .این در حالی بود که هر کس ،بعد از آن تاریخ وارد منطقه میشد .از خود
سوال می کرد که چطور نیروهای دشمن پس از نفوذ در خط مقدم ،توانستهاند از رودخانه و
تنگه های بعد آن عبور و وارد عمق منطقه شوند .و اسیر و غنائم جمعآوری کنند .جواب این
پرسش آن بود ،که ما در  6سال جنگ خود را عادت ندادیم که در پشت سر خود مواضع
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سدکننده دایر کنیم و یگان مسئول پر کردن آن را در زمانهای تعیین شده معلوم کنیم.و در
مواضع سرکوب مستقر و پیش بینی انهدام پلها ،تونلها ،تنگه ها را در مواقع ضروری
نداشتهایم .یعنی به هر حال از زمین و عوارض طبیعی و مصنوعی آن خوب بهرهبرداری نکردیم.
ما به کلمه عقب نشینی به معنای مثبت نظامی برای جلوگیری از انهدام نیروهای خودی و
در عوض انهدام نیروهای متجاوز با کشاندن وی در مناطق کشتار اعتقاد نداشتیم و یا آن را کنار
گذاشته بودیم .توجه شود که آن مفهوم کلمه عقب نشینی که به غلط در افکار عمومی تصور
میشد ،منظور این بحث نیست .اینکه در مقاطعی محدود از جنگ  6ساله ،شاهد بودیم یگان
خط مقدم متالشی می شد و نفرات آن به طور پراکنده برای اسیر نشدن ،خود را به عقب
میکشاندند ،این کار را به معنای عقب نشینی نباید محسوب نمود .این را باید ،متالشی شدن
یگان محسوب نمود .در عقب نشینی ،به معنای فنی نظامی ،تمامیت یگان حفظ میشود و
تداوم عملیات همراه با جا به جایی و کنترل یگان برقرار خواهد بود.و یگان ها در عقب در
مواضع مناسب از نظر زمین و سایر موارد مستقر می شوند تا پدافند مطمئن میسر باشد.
درباره «عقب نشینی» در صفحات بعد توضیح مستقل داده شده است .به فهرست کتاب
مراجعه شود.
ما در  6سال جنگ ،عملیاتهای خود را «زمین محور» تعریف نمودیم تا «دشمن محور»
(انهدام و اسارت دشمن) .ما چون در ابتدای جنگ ،بخش زیادی از زمینهای مرزی خود را از
دست دادیم ،سمت و سوی اندیشه و تالش عملیاتی خود را برای تصرف زمین و یا رهاسازی
مناطق اشغال شده هدایت کردیم .این کار هر چند کار درستی بود ،اما نباید فقط به این نگرش
اکتفا میشد.
ما میتوانستیم در مقاطعی از  6سال جنگ ،عملیاتهای خود را به جای زمین محور،
دشمن محور تعریف مینمودیم .یعنی تک به دشمن برای اسارت و انهدام او و بعد از جمعآوری
اسیر و غنائم ،برگشت به نقطه قبلی ،جایی که پدافند از آن آسانتر بوده و سبب صرفه جوئی
قوا نیز میگردید .ما جلوتر از آن ،مواضع مطمئن و محکم ،تا نزدیک دشمن را با نیروهای
تامینی و یا پرده پوشش میتوانستیم بپوشانیم .عمده قوای خود را در تماس با دشمن نگه
نمیداشتیم ،بلکه در عقب نگه می داشتیم .به این ترتیب از عوارض حساس عمق منطقه نیز
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ً
میتوانستیم مراقبت نموده و قابلیت دفاعی خود را افزایش دهیم .تقریبا همین کار را دشمن
انجام داده بود و به این ترتیب توانست با آن که جمعیت  9برابر کمتر از ما داشت 6 ،سال جنگ
نماید .هر چند که عوامل دیگری هم تاثیر داشتند .دشمن ،عمده قوای خود را در خط مقدم
مستتقر نمینمود .بلکه آن را در عمق منطقه نگه میداشت و در مواقع لزوم آنها را حرکت و
اقدام به پاتک در برابر تک نیروهای ما مینمود .در این حالت هم بیشتر موفق میشد ،زیرا
ً
نیروهای ما پس از درگیری طوالنی با عبور از زمین کامال مسلح و خط مقدم ،با حالتی خسته و
تلفات داده ،با عمده قوای دشمن درگیر میشدند .در این حالت اگر نیروهای ما از جهت
عددی کمتر از دشمن میشدند ،محکوم به عدم موفقیت و اگر از جهت عددی بیشتر از دشمن
میبودند ،موفق می شدند .از طرفی این نیروهای موفق ،بعد از مدتی نیاز به تجدید قوا و
ً
تعویض داشتند که معموال به علت فقر نیرو ،این کار هم انجام نمیشد .باالخره آن نتیجه مورد
انتظار در بسیاری از عملیاتها حاصل نمیشد.
دشمن در تمام  6سال جنگ ،با استفاده از تمام ابزارهای ممکن ،نظیر :میدان مین،
سیمخاردارهای متراکم و وسیع ،کانالهای عمیق ،تلههای انفجاری با قدرت زیاد و غیره ،زمین
جلوی خط مقدم خود را تا عمق زیادی مسلح مینمود .ما در هر عملیاتی ،بیشترین وقت و
انرژی خود را با تلفات زیاد صرف خنثیسازی مینها و تلههای انفجاری و قطع سیمخاردارها
و عبور از کانالها مینمودیم تا به رزمندگان خط مقدم دشمن که در سنگرهای بتنی خود بوده
و نیروهای ما در این مرحله عبور به رگبار و آتش میبستند ،میرسیدیم .بعد از این مرحله در
صورت موفقیت ،که رزمندگان ما تعدادی از همرزمان خود را هم از دست داده و استعداد رزمی
یگانشان هم پائین آمده بود ،وارد مرحله درگیری با عمده قوا و پاتک دشمن میشدند و باالخره
ادامه رزم که مشروح هر کدام را در کتابهای مربوطه آوردهاند.
ما در تمام  6سال جنگ ،با مسلح کردن زمین در جلوی خطوط مقدم خود بیگانه بودیم و
حتی اگر هم میخواستیم این کار را بکنیم ،اصال در انجام این کار ،نسبت به دشمن بسیار
ضعیف بودیم ،شاید بتوان گفت که بیشتر شعار زده شده بودیم .باید سوال کنیم ،چرا ارادهای
کالن و باالدستی برای مسلح کردن زمین ،مانند دشمن ،در ما وجود نداشت؟ به علت اینکه
چنین ارادهای به اجرا در نیامد ،ما در سال آخر جنگ شاهد بودیم که دشمن به آسانی توانست
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وارد مناطق تحت مسئولیت ما شود و خط مقدم ما را بشکند .حتی در عملیاتهای سالهای
 66و  ،66نفرات سازمان مجاهدین خلق (منافقین) توانستند به راحتی از خط مقدم ما ،از
نقاط کور ،نفوذ و به عمق منطقه یگانهای نفوذ شده وارد شوند.
ما اگر بیشترین عملیاتهای خود را به جای زمین محور( ،تصرف و نگهداری زمین) دشمن
محور (انهدام و اسارت دشمن) تعریف مینمودیم ،شاید در زمان کمتری ،جنگ را با انهدام پی
در پی دشمن و کاهش توان رزمی و استعداد نیروی انسانی یگانهای آن ،به نتیجه مطلوب
میرساندیم و جنگ را با موفقیت کامل به پایان میبردیم .البته این حرف ،نظر نگارنده این
کتاب است ،شاید کسانی با این حرف مخالف باشند .و یا با این مخالفت ،دفاع از رویکرد گذشته
خود داشته باشند و نقدی هم بر آن قبول نکنند.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :67

ً
راهحلها در البهالی شرح و نکات مسئله ،تقریبا آشکار شده است .با این حال بهطور

خالصه یادآوری میگردد.
ـ انتخاب زمینهای مناسب پدافند ،با مالحظات جنبه تاکتیکی زمین ،برای استقرار عمده
قوا در آن.
ـ پر کردن فاصله عمده قوا با نیروی مقدم دشمن با نیروهای تامینی مناسب در زمین مناسب
ـ مسلح کردن زمین همراه با مانع سازی ،جلوی خطوط مقدم در برابر دشمن با تمام
امکانات و ابتکارات موجود ،با رعایت تمام قواعد علمی نظامی و تجربی.
ـ ایجاد ساز و کار مناسب و تاکیدی بر عملیاتهای پی در پی برای انهدام دشمن (دشمن
محوری) و اجتناب از اکتفا به عملیاتهای تصرف و حفظ زمین (زمین محوری).
ـ اتخاذ روشهای تاکتیکی مناسب که بتوان نیروهای احتیاط قوی در سازمان رزم هر یگان
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.
ـ عملیات عقبنشینی با تعریف علمی نظامی ،در شرایط تعریف شده ،جدی گرفته شود و
تمرین گردد .مسئولیتها نیز در اشغال و ساخت مواضع سد کننده در زمین مناسب معلوم باشد.
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مسئله  :32فرمهای ستادی رکن دوم
تعاریف:

فرمهائی که رکن دوم یگانها از رده گردان تا باالتر از لشکر مورد استفاده قرار میدهند
عبارتاند از :دفتر روزنامه /دفتر کار /طرح جمعآوری اخبار /برآورد اطالعاتی /خالصه اطالعاتی/
بررسی منطقه عملیات /پیوست اطالعاتی به طرح با دستور عملیاتی /نقشه وضعیت.
شرح و نکات و پیشنهادهای مسئله :62

در کتاب رکن دوم دافوس درباره هر کدام از نمونههای یاد شده ،شرح مختصری به شکل
آموزشی ارائه شده است .هر چند که در مورد دفتر روزنامه ،دفتر کار ،خالصه اطالعاتی ،نقشه
وضعیت ،توضیحی دیده نشد .اما در سوابق اسناد موجود از دوره زمانی  6سال جنگ ،در منابع
کتابخانهای میبینیم که تمام نمونههای یاد شده در مجموعههای اطالعاتی و رکن دوم ردههای
مختلف وجود داشته و برابر آن تکمیل و به روز میگشت .با استفاده از آنها تبادل و مدیریت
اطالعات وجود داشت.
ما در منابع کتابخانهای موجود از  6سال جنگ حتی در مواردی تا رده تیپهای نزاجا،
میبینیم که نمونههای یاد شده را مورد استفاده قرار دادهاند و به ردههای پائین دست و باالدست
ارسال نمودهاند.
دفتر روزنامه ،نمونه شکلی است که تمام ارکان ستادها باید مورد استفاده قرار دهند.
دفتر کار نمونه شکلی است که کلیه موضوعات اصلی مربوط به وظایف رکن دوم در آن تقسیم
بندی و جدا شده و آخرین اطالعات دریافتی در هر کدام از موضوعات درج و بهرهبرداری
میگردد .به عبارتی مانند کاری که پژوهشکران میکنند .از منابع مختلف ،برداشت و فیش
ً
نویسی کرده و در نهایت در تدوین کتاب به شکل منظم بهرهبرداری میکنند .مسلما عناصر
اطالعاتی ،هر قدر دفتر کار جامعتر ،منظمتر ،بررسی شده دقیق و به روزتری داشته باشند،
خروجی و نتیجهگیری بهتری هم از اطالعات موجود خواهند داشت.
در طرح جمعآوری اخبار ،عناوین مشخص در قالب جدولی وجود داشته و برابر آن ،اقدامات
الزم انجام و جدول تکمیل میگردد .شامل :عناصر اصلی اخبار ،سایر نیازمندیهای اطالعاتی/
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قرائن :قرائنی که بهترین پاسخ را به سوال پرسیده شده بدهند ،نام بردن از کلیه عوامل جمعآوری
اخبار و اطالعات مورد انتظار ،زمان و مکان گزارش ،مالحظات.
برآورد اطالعاتی عناوین اصلی آن ،شامل 9 :ـ مأموریت  2ـ منطقه عملیات :جو ،زمین ،سایر
مشخصات 9 /ـ وضعیت دشمن :گسترش ،ترکیب ،استعداد ،فعالیتهای مهم و اخیر و کنونی،
ویژگیها و نقاط ضعف 1 /ـ توانائیهای دشمن :برشماری توانائیها ،تجزیه و تحلیل و بحث2 /
ـ نتیجه :تاثیر منطقه عملیات در راههای کار خودی ،راههای کار احتمالی ،آسیبپذیری دشمن.
هر کدام از عناوین فرعی اشاره شده ،به اجزاء دیگر تقسیمبندی میشوند.
ً
خالصه اطالعاتی ،معموال در هر  21ساعت با شماره متوالی تکمیل و ارسال میشود .در حقیقت
گزارش نوبهای اطالعاتی میباشد .عناوین اصلی آن عبارتاند از :سرلوحه 9 /ـ وضعیت کلی2 /ـ
فعالیتهای زمینی دشمن9 /ـ توپخانه صحرائی و پدافند هوائی1 /ـ مهندسی2 /ـ لجستیکی6 /ـ
هوایی6 /ـ تاکتیکهای جدید6 /ـ ترتیب نیروها1 /ـ نتیجهگیری /پایان و خط امضاء.
توجه شود که این عناوین قطعی نبوده و میتوان عناوین دیگری را به آن اضافه و یا کم نمود.
بررسی منطقه عملیات ،عناوین اصلی آن عبارتاند از:
9ـ منظور و مالحظات محدودکننده 2ـ شرح کلی منطقه عملیات 9ـ جنبههای نظامی منطقه
1ـ اثرات مشخصات منطقه عملیات /خط امضاء.
هر کدام از عناوین یاد شده ،اجزاء دیگری هم دارند و اطالعات هر کدام ارائه میگردد.
پیشرفت علوم روز در روزگار کنونی ،کمک زیادی می تواند به تهیه بررسی منطقه عملیات
دقیق بنماید .اگر آن اطالعات دریافت شده از منابع علمی و کتابخانهای و بررسیهای میدانی
ً
با شم اطالعاتی و یا هوش اطالعاتی مدیران اطالعات ترکیب گردد ،مسلما بررسی منطقه
عملیات ،بسیار برای مجموعه نیروهای میدان نبرد مفید خواهد بود .اما اگر تکمیل نمونه
بررسی منطقه عملیات ،فقط برای رفع تکلیف ستادی تهیه و ابالغ گردد به نظر میآید چندان
کارآئی نخواهد داشت.
ً
پیوست اطالعاتی به طرح یا دستور عملیاتی ،معموال به نام پیوست الف طرح یا دستور
عملیاتی صادر میشود ،ما در سوابق و اسناد  6سال جنگ ،میبینیم که این پیوست همیشه
وجود داشته و صادر گردیده است .شامل  6ماده است9 :ـ خالصه وضعیت دشمن 2ـ عناصر
اصلی اخبار و سایر نیازمندیهای اطالعاتی 9ـ عوامل جمعآوری اخبار شامل ،دستور به
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یگانهای زیردست و زیر امر و درخواست از یگانهای باالتر و همجوار 1ـ روش جابهجا کردن
اسناد ،پرسنل ،وسائل 2ـ سهمیه اسناد و تجهیزات مورد نیاز 6ـ دستورات حفاظت اطالعاتی
6ـ توزیع گزارشها ،دستورات الزم درباره گزارشها و گیرندگان 6ـ دستورهای متفرقه.
نقشه وضعیت ،مدرکی است که بر روی آن ،محل یگان های دشمن با عالئم نظامی
مشخص و ارائه می گردد .این نقشه آخرین جابهجائی ها و محل یگان های دشمن را تا رده
گردان نشان می دهد.
نکات دیگر:

تجربه  6سال جنگ بر ما معلوم کرد که یگانهائی که از مجموعه رکن 2و افسران و مدیران
اطالعات شایسته ،مجرب ،باهوش ،پرانگیزه برخوردار بودند ،شانس بسیار خوبی نصیب آن یگان
و فرمانده آن شده بود .اما یگانها و فرماندهانی که از وجود چنین افسران گفته شده محروم و
رکن 2ضعیف داشتند ،با مشکالت زیادی در مدت مأموریت  6ساله و یا مقاطعی از آن که چنین
وضعی داشتند ،مواجه بودند.
تجربه  6سال جنگ به ما میگوید از تقویت رکن 2و انتصاب افسران باهوشتر از افسران با
درجهبندی متوسط ،در مشاغل رکن 2غفلت ننمائیم .افسران باهوش رکن ،2با شنیدن ،دیدن
بعضی مطالب ،رفتار ،اشخاص ،وسایل ،متوجه مطالب و اطالعاتی میشوند که اشخاص عادی
متوجه آن نمیشوند .به عبارتی ،آن چیزی که دیگران با دو چشم میبینند و نتیجهگیری
میکنند ،افراد باهوش ،همان مشاهده را با چشم سوم هم میبینند و نتیجهگیری فراتر از معمول
مینمایند .یکی از مصادیق این حرف ،توجه به قرائن است که در نمونههای اطالعاتی ،جایگاه
تعریف شده دارد.
ً
ما در سوابق عملیاتهای آفندی و پدافندی  6سال جنگ میبینیم که معموال در مدارک و
گزارشهای اطالعاتی ،وقتی از یگانهای دشمن نام میبرند ،در رده لشکر و یا تیپ مستقل
اعالم میکنند .در حالیکه این نوع بیان سبب میشود که شنونده و یا خواننده ،نتواند
اندازهگیری ذهنی دقیقی از توان دشمن و مقایسه آن با توان خودی تصویر سازی نماید .ما وقتی
میگوئیم و یا مینویسیم لشکر الف ،لشکر ب و غیره ،چه میدانیم که شنونده و یا خواننده ،آن
را با چند گردان تصور میکند؟ ما در سوابق نیروهای خودی میبینیم لشکرهائی داشتیم با 9
تیپ ،دیگری با  1تیپ و لشکری با  2تیپ و حتی لشکری بدون تیپ که به نام لشکر عملیاتی
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گفته میشدند .و باز همین تیپها از  9تا  1گردان رزمی متفاوت بودند .در حالی که در میدان
نبرد ،این گردانهای دشمن و خودی هستند که درگیر میشوند ،بقیه عناوین مانند تیپ و لشکر،
در حقیقت عناصر باالدستی هستند و شامل ستاد و هدایت چند گردان رزمی و پشتیبانی رزمی
و خدمات رزمی .اما آنچه که بیشترین و اصلیترین سهم را در سرنوشت میدان نبرد در
عملیاتهای آفندی و پدافندی دارند ،گردانهای رزمی است و تعداد کمی یا زیادی هر کدام،
نسبت به طرف مقابل.
کتاب هائی هم که تاکنون در مورد عملیاتهای  6سال جنگ منتشر شده و در آن
یگان های طرفین را معرفی نموده ،از آنجا که تا رده لشکر و تیپ مستقل ،اسم برده شده
است ،هنوز هم ما نمی توانیم با خواندن آن ،بفهمیم ،در آن میدان نبرد ،چند گردان با چند
گردان جنگ می کردند .هر چند که اهل فن با ترکیب اطالعات و تجربه شخصی در آن زمان،
این چند – چند را متوجه و می فهمند ،اما این فهم برای دیگران ،با این شیوه ارائه اطالعات
میسر نیست.
پیشنهاد این کتاب آن است که مجموعههای اطالعاتی و همچنین عملیاتی در معرفی
یگانهای دشمن و خودی ،حتما در کنار اسامی آنها ،تعداد گردان موجود هر کدام را نیز
مشخص و معرفی نمایند .بهطور مثال کتابها نوشتهاند تک لشکر 29در  21/6/29و یا
عملیات نصر در تک لشکر  96در  21/96/92و شرح عملیات ،در این کتابها اگر دقت شود،
باالخره معلوم نکردهاند که در این عملیاتها ،چند گردان رزمی خودی با چند گردان رزمی
دشمن درگیر بودند .هر کدام چند گردان درگیر ،چند گردان تقویت نزدیک و چند گردان تقویت
دور داشتند؟ و در نهایت تا پایان عملیات ،خودی چند گردان رزمی وارد میدان نبرد کرد و
دشمن چند گردان؟ حتی اگر قرار باشد هر عملیات ،با اندازهگیری دقیقتر ،مورد ارزیابی و
قضاوت دیگران قرار گیرد ،باید اندازه و استعداد عددی کمی و کیفی رزمی نیروی انسانی،
ً
سالح و تجهیزات و آتش ،گردانهای رزمی طرفین نیز مقایسه و گفته شود ،معموال در کتابها
و اسناد باقی مانده ،میبینیم که تا این حد ،هیچ وقت ،دقت و اندازهگیری نشده است .به
بخشی از شرح مسئله  9نیز مراجعه شود.
ما در  6سال جنگ ،هر زمان که عملیاتهای بزرگ در سطح بیش از یک لشکر اجرا
میکردیم ،شاهد بودیم که منطقه مورد نظر و اطراف آن ،وضعیتی فراتر از روزهای معمول ،در
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جمعیت منطقه ،رفت و آمد خودروهای منطقه پیدا میکند .برای دریافت اطالعات بیشتر اگر
به این جادهها و شهرهای نزدیک به منطقه و نیز ایستگاههای صلواتی ،تلفنخانه ،گرمابه
داخل شهرهای نزدیک منطقه و غیره و بهطور خالصه اماکنی که محل رفت و آمد عمومی
رزمندگان بود ،کسی وارد میشد ،خیلی زود میتوانست متوجه تغییرات و احتمال عملیات
عمده بشود .اگر آن شخص ،کمی هم اهل فن و جستوجوگر بود ،حتی میتوانست اطالعات
دقیقتری نسبت به زمان و مکان عملیات بفهمد .با این توصیف ،میتوان گفت که بهطور کلی
ً
پنهان ماندن زمان و مکان عملیاتهای بزرگ از دشمن ،تقریبا میسر نبود ،زیرا دشمن هم
عواملی را در منطقه نیروهای ما داشت و یا نفوذ داده بود و به شکلهای تخصصی اطالعاتی،
این اطالعات را دریافت و با سایر منابع اطالعاتی با استفاده از توان خود و سایر کشورهای
پشتیبان ،ترکیب و بهرهبرداری مینمود .ضمن آنکه توجه داشته باشیم که نیروهای مسعود
رجوی خائن نیز با دشمن همکاریهای اطالعاتی موثری داشتند.
اشکاالت دیگر در رکن 2و اطالعات یگانهای اجا:

 -9عدم به موقع وصول یا عدم وصول عکسبرداری هوایی ،بویژه در شرایط برتر هوایی با
دشمن.
 -2عدم رابطه شنود الکترونیک (فاشا) با سایر نیروها و بالعکس
 -9عدم رابطه شنود و بررسی های راداری نداجا با سایر نیروها
 -1نداشتن گشتیهای با نفوذ عمیق در سال اول و دوم جنگ در اجا (در سپاه شرایط
بهتری بود) تا تشکیل گپارها.
 -2تالش کافی برای اعزام گشتی دستبرد و تاخت و گرفتن اسیر معمول نگردید.
 -6ما سوتی و گاف زیاد با اطالعات آشکار در اختیار دشمن قرار می دادیم.
 -6عدم آموزش دیدبانان خمپاره و توپخانه با نیازهای اطالعاتی یگان رزمی
 -6دشمن از ماهواره و آواکسها برای جمع آوری اطالعات بهره میبرد و ما فاقد آنها بودیم.
 -1ستون پنجم دشمن در نیروها ،شهرها ،روستاها و محلهای استقرار خودی حضور
داشتند ،ولی ما بالعکس ،منابع اینچنینی نداشتیم و اگر سپاه داشت ،ارتش بی بهره از
اطالعات آنان بود.

فصل سوم
موضوعات مربوط به امور رکن سوم
فصل سوم :موضوعات مربوط به امور رکن سوم
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فرهنگ واژههای نظامی:

رکن :9رکن سوم ـ عملیات (معاون رئیس ستاد)
رکن 9معاون رئیس ستاد در امور عملیاتی و دستیار اصلی ستادی فرمانده در مسائل مربوط
به سازمان ،آموزش و عملیات مربوط به مأموریت اولیه یگان میباشد .مشاوره و کمک به سایر
افسران ستاد در مورد جنبههای عملیاتی از وظایف رکن 9است .رکن سوم دارای مسئولیتهای
ستاد زیر است:
الف ـ سازمان ب ـ آموزش پ ـ عملیات ت ـ طرحریزی

مسئله  :66سازمان
تعاریف :گزیدههائی از کتاب آموزشی رکن سوم ،دافوس

کلیات :رئیس رکن سوم یا افسر عملیات ،مهمترین معاون رئیس ستاد و دستیار اصلی
ستادی فرمانده در موضوعات مربوط به :سازمان ،آموزش ،عملیات و طرحها میباشد.
مسئولیت اصلی رکن سوم درباره «سازمان» :سازمان ،شامل :تشکیل و انحالل یگان/
لیست عدهها /درخواست واگذاری یگانها /سازمان برای رزم /جداول سازمان و تجهیزات و
جداول سهمیه و توزیع.
شرح و نکات مسئله :66

مجموعه رکن سوم از رده گردان تا ستاد کل ساختار و نام متفاوت دارند .در رده گردان تا لشکر
در ستاد گردان ،تیپ و لشکر به همین نام گفته میشوند و برابر همین تعریف که در کلیات به
شرح یاد شده بیان شد ،وظایف خود را انجام میدهند .در رده باالتر از لشکر و در رده نیروها،
وظایف اصلی رکن سوم در  9معاونت :معاونت طرح و برنامه ،معاونت آموزشی ،معاونت عملیات
و اطالعات تقسیم شده است .وظایف رکن سوم و یا معاونتهای مذکور نیرویی در رده ستاد ارتش
در معاونت ادارات به نام :اداره پنجم ،اداره آموزش و اداره عملیات تقسیم شدهاند.
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در رده ستاد کل :در معاونتها یا  :طرح و برنامه و معاون عملیات و اطالعات ،نیروی انسانی
با زیرمجموعه اداره آموزش ،تقسیم شدهاند.
ما در  6سال جنگ ،ستاد کل را نداشتیم ،اما در بقیه سلسله مراتب مجموعههای رکن سوم
وجود داشتند .در رده ارتش ،اداره آموزش ،بعد از  6سال جنگ تشکیل شد .قبل از آن ،وظایف
این اداره از مسئولیتها و زیر مجموعه اداره سوم بود.
درباره مسئولیت مربوط به کلمه (سازمان ) در موضوعات :تشکیل و انحالل یگان،
لیست عده ها ،درخواست واگذاری یگانها ،سازمان برای رزم ،در  6سال جنگ ،رکن
سوم ها وظایف ستادی را انجام می دادند و اسناد و سوابق موجود از آن زمان که در کتاب ها
منتشر شده اند ،گواه بر این حرف می باشد .درباره جداول سازمان و تجهیزات ،الزم است
بحث بیشتری ارائه گردد.
جداول سازمان و تجهیزات یگانها از پائینترین رده ،شامل :گروه ،دسته ،گروهان ،تا
ارتش با وضع مطلوب فاصله زیادی دارند .جداول سازمان و تجهیزات ،مدارک مصوبهای هستند
که در هر کدام ،مأموریت یگان ،تعداد نفرات ،عناوین مشاغل نفرات ،کدهای تخصصی نفرات،
سالح سازمانی ن فرات و بعد در قسمت تجهیزات ،تعداد سالح و سایر وسایل و اقالم مختلف
الزم برای یگان مورد بحث مشخص شده است .در آئیننامههای دیگری ،شرح وظایف کدهای
تخصصی مذکور در جداول سازمانی درج شدهاند.
جداول سازمان در زمان جنگ  6ساله ،جداول ثابت و تعریف شده بودند ،که زمان صلح و
جنگ در آن یکسان ،تدوین شده بود .در حالیکه ،همانطور که شکل کار و موقعیت خدمتی
یگان در زمان صلح و منطقه غیر عملیاتی و پادگانی ،با زمان جنگ و خدمت در مناطق عملیاتی
و زیر آتش دشمن و تلفات وارده و نیز اعزام به مرخصیهای عملیاتی ،تفاوت دارد ،جداول
سازمان هم باید چنین تفاوتی را دیده و معلوم کرده باشند .در حالی که چنین تفاوت در جداول
سازمان آن زمان ،دیده نشده بود .نگارنده این کتاب ،به مناسبت پژوهش درباره موضوعی،
ناچار گردید به جداول سازمانی گردانهای نزاجا که در سالهای اخیر تدوین شده و جریان
دارد ،مراجعه و مطالعه نماید.

 / 266درسهای هشت سال جنگ تحمیلی

در جدول سازمانیهای اخیر مشاهده شده که در آن ،تفاوتی در زمان صلح و جنگ مشخص
کردهاند .بعضی مشاغل را برای زمان جنگ تعریف نمودهاند و در زمان صلح تعریف نشده و یا به
تعداد کمتر منظور شدهاند .در این جداول برای زمان جنگ ،نفرات احتیاط مشخص کردهاند.
جداول اخیر هم با وضع مطلوب فاصله دارند ،ضمن آنکه در شکل طراحی و چیدمان جداول چه
درباره نیروی انسانی و چه درباره تجهیزات و وسایل ،وضع خوب و قابل قبول ندیدم .کار بررسی
کننده بهواسطه همین شکل و چیدمان نامناسب ،خیلی سخت شده است.
در قسمت جدول تجهیزات ،به شکل موضوعبندی وسایل اردتانس-سررشتهداری-
مخابرات ،مهندسی و غیره تفکیک شدهاند .اما در این تقسیمبندی اقالم خاص نظامی با اقالم
عمومی و نیز اقالم گران قیمت و کمیاب با اقالم ارزان قیمت و فراوان در ردیف و داخل هم قرار
گرفته و نوشته شدهاند .در حالی که میتوان این اقالم را به شکل منظمتر و جداشده چیدمان،
نوشتاری نمود.
این کتاب درباره نیروی انسانی و جداول سازمان ،در مسئلههای  9و  9و  2نیز مطالبی را ارائه
ً
داده است .خواننده این مسئله  ،99لطفا برای مطالعه و یادآوری به آن مسائل نیز مراجعه کند.
در جداول سازمان مشاغلی وجود دارند که در هر روز خدمتی ،تمام وقت باید فعال باشند و
نبود متصدی آن شغل ،کار یگان را مختل مینماید .مانند :اسلحهدار و یا انباردار گروهان ،و یا
مشاغل دیگر صفی و ستادی که حتی غیبت  9ساعت خدمتی هر کدام محسوس و ایجاد نقص
و اختالل در فعالیتهای جاری و خدمتی روزانه یگان مینماید .در کنار این مشاغل تمام وقت،
مشاغلی هستند که فقط در وضعیتهای خاص در طول سال فعال میگردند و بقیه مواقع کار
تمام وقتی برای فعالیت در آن شغل سازمانی تعریف شده ندارند .این افراد ،فقط روزهای خدمتی
را با ورود و خروج به موقع پر میکنند و در فعالیتهای جمعی و آموزش یگانی شرکت میکنند،
مسئولیتی دیگر ندارند .نبود موجه و غیر موجه هر کدام ،اختاللی و نقص در فعالیتهای جاری
ً
و روزمره یگان ایجاد نمیکند .مثال ما در آتشبار ارکان توپخانه گردان 996مم ،تعدادی خودرو
سنگین  96_92تن سازمانی برای جابهجائی بار مبنای مهمات سنگین گردان توپخانه داشتیم
که هر کدام یک راننده سازمانی داشتند .این رانندگان در زمان صلح که خدمت پادگانی داشتیم،
روزانه هیچکار در رابطه با شغل سازمانی نداشتند ،خودرو سازمانی هم در پارک متوقف بود و کاری
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که وقت روزانه خدمتی وی را پر کند ،نداشت .البته همین رانندگان ،وظایف تعمیر و نگهداری را
نسبت به خودرو سازمانی مربوط بطور پیوسته داشتند و بخش کوتاهی از ساعات خدمتی آنان،
بویژه روزهای تعمیر و نگهداری که هفتهای یک روز معموال روزهای دوشنبه بود  ،صرف این کار
می شد .این درجهدار راننده با آن درجهدار اسلحهدار و یا انبار دار که دائم جلوی چشم و ایراد و
سوال بود ،از جهت حقوق و مزایا و درجه هم هیچ فرقی نداشت .همینطور فرق بین افسر
نقشهبردار و یا افسر مهمات گردان با افسر آموزش گردان .این ایراد عدم رعایت تعادل کار خدمتی
افراد ،در این یگان ،متوجه افراد نیست ،بلکه ایراد جدول سازمان است ،که اینگونه وقت خدمتی
اشخاص را تنظیم ،معرفی و مدیریت کرده است .نمونه همین مثالها و ایراد بهواسطه تعریفهای
ناقص و حساب نشده جدول سازمان ،در زمان جنگ نیز وجود داشت که بیان هر کدام ،خارج از
ظرفیت این کتاب است.
بهطور کلی می توان گفت کلیه جداول سازمان مصوبه با نگاه ترکیبی از نگرش اقتصادی،
تولید خدمتی پر افراد ،تسهیل اجرای امور ،نیاز به بازنگری دارند.
به عبارتی طراح جدول سازمان ،با نگاه سرمایهگذار و کارفرمای خصوصی ،جدول سازمان
و شرح وظایف ،مشاغل را تعریف نماید .یعنی اگر کارفرمای خصوصی ،مأموریت مورد نظر یگان
را قرار بود به صورت پیمانکاری تعهد و قرارداد ببندد ،آیا برای آن مأموریت مورد نظر ،نفرات و
ً
وسایل مندرج در جداول سازمانی تعریف شده را اقدام مینمود؟ جواب معلوم است .مسلما
نفرات و مشاغل را بهگونهای تعریف میکرد که هر کس تمام وقت ،بهره خدمتی داشته باشد و
بهواسطه آن ،حقوق روزانه و ماهانه پرداخت مینمود .هیچ وقت کسی را استخدام نمیکرد و
تمام وقت به وی مزد و حقوق نمیداد که فقط سالی چند روز نیاز خدمتی به وی داشته باشد.
در مورد وسایل هم ،شاید بسیاری از آن وسایل مندرج در جدول را حذف و از طرفی وسایل
دیگری که در جدول نام برده نشده ،برای اجرای مأموریت متعهد در قرارداد ،پای کار میآورد.
خالصه با رقمی بسیار پائینتر از رقمی که از بودجه عمومی کشور صرف یگان مورد بحث
میشود ،هزینه مینمود و مأموریت مورد انتظار آن یگان را انجام میداد .پس با این توجیه،
ً
طراحان جدول سازمان باید فکر کنند که اگر حقوق و مخارج این یگان را برابر قراردادی شخصا
باید پرداخت میکردند ،چگونه مدیریت اقتصادی و کیفی در اجرای مأموریت یگان مینمودند؟
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با چنین فرضی ،نسبت به طراحی جدول سازمان اقدام نمایند .به شرح مسئله  ،2جایگزینی
نیروهای وظیفه نیز مراجعه شود.
مدیریت های جداول سازمانی نیروهای مسلح ،الزم است درباره افزایش و پرشدن بهره
خدمتی کلیه مشاغل مندرج در جداول سازمان ،فکر بیشتری اعمال و به اجرا درآورند .باید
تعادل در تولید خدمتی کلیه افراد پایور و وظیفه که از بودجه عمومی کشور مصرف میکنند،
به عمل آید .یک دستور کلی در کلیه جداول سازمان میتوان اعالم نمود که :کلیه افراد یگان،
عالوه بر اجرای وظایف مربوط به شغل سازمانی ،موظف به اجرای سایر امور مربوط به مأموریت
یگان سازمانی ،بنا به دستور فرمانده مستقیم خود میباشند.
صدور دستور فوق ،سب می شود که فرمانده گروهان و گردان و یا رئیس و فرمانده
قسمت های دیگر ،تقسیم کار متعادل و بهتری در شرایط الزم و پر حجم خدمتی ،نسبت به
نیروهای موچو د و در اختیار اعمال نمایند .توجه گردد که پیشنهاد یاد شده راه حل تمام
مشکالت اشاره شده در جداول سازمان محسوب نمی گردد ،بلکه فقط یکی از پیشنهادها
می تواند مورد نظر قرار گیرد.
در بحث ساختار نیروی زمینی ،کتاب دفاع زمینی در ایران  ،9166ص 169تا  ،166نظرات
و پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه داده که پیشنهاد میگردد ،دست اندرکاران نیروهای مسلح آن
را مورد توجه قرار دهند.
«ساختار

_ در حال حاضر ایران از طریق زمین و دریا با  92کشور جهان ،همسایه و 6699
کیلومتر مرز زمینی و  2666کیلومتر مرز ساحلی دارد.
 نیروی زمینی در سال ( 9166آینده فرضی نزدیک) باید دارای آن چنان ساختاریباشد که اگر دشمن از هر کدام از دروازههای مرزی مشترک با هر یک و یا چند از این کشورها
قصد ورود و تجاوز داشته باشد ،قادر به دفع تجاوز و تنبیه او باشد.
برابر آموزشهای کالسیک ،به هر گردان پیاده در ماموریت پدافندی 9 ،کیلومتر خط
پدافندی واگذار میگردد .در شکلهای مختلف زمین ممکن است این طول  9کیلومتر تا
حدودی کم و زیاد شود .حال اگر طول بین 9ـ 1کیلومتر را برای مأموریت پدافندی یک گردان
پیاده فرض نماییم و نسبت یک سوم را هم در هر رده به عنوان احتیاط آن رده در نظر بگیریم،
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با یک محاسبه سرانگشتی ساده ،برای 9666کیلومتر خط پدافندی ،تعداد  269گردان
رزمی پیاده و زرهی 3و به همین نسبت هم تعداد  969تیپ و  16لشکر و  6-6قرارگاه
منطقهای مورد نیاز است .1اگر فرض این محاسبه را تغییر دهیم ،اعداد تغییر خواهند نمود.
ما این اعداد را قطعی نمی دانیم و فقط به عوان مثال ارائه گردید .این محاسبه برای 9666
کیلومتر در نظر گرفته شده مسلما اگر با دشمن و یا دشمنهایی درگیر شویم که مرز مشترک
ما بیش از  9666کیلومتر باشد ،به همین نسبت باید تعداد یگانها بیشتر باشد.
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
دشمن احتمالی از جهت کمی و کیفی میباشد ،تأثیر گذارهستند که در این نوشتار بدان
پرداخته نشده است.
با توجه به شرایط جغرافیایی سیاسی کشور ،اگر بخواهیم به شکل استاندارد نیروی
زمینی بالفعل و در دسترس باشیم ،قاعدتا دو تا سه برابر محاسبه یاد شده باید نیرو در اختیار

 9ـ در فرض این بحث گردان های زرهی نیز هم برای حفظ خطوط پدافندی به کار گرفته می شوند .هرچند که در بحث کالسیک ،آن
را برای مأموریت آفندی فقط به کار می گیرند ،اما نیاز است در این تعریف انعطاف به خرج داده شود تا از مشکل هزینه و نگهداری
نیروی نظامی هم تا حدود ی ،در زمان صلح و جنگ کاسته شود .اینکه چه تعداد آن پیاده و چه تعداد زرهی باشد ،چون شرح آن از
طبقه بندی عادی فراتر می رود ،لذا وارد آن بحث نمی گردیم و بررسی آن را به کارشناسان و ستادهای نیروهای مسلح میسپاریم.
 1ـ محاسبات اعداد حاصله به شرح زیر است:
 266گردان در خط=  9/2کیلومتر طول خط هر گردان ÷  9666کیلومتر
تعداد گردان احتیاط 266÷9 =12
تعداد گردان در خط و احتیاط 266+12 =969
هر تیپ دارای  9-1گردان
تیپ در خط 969÷9/2=961
یک سوم تیپ های در خط تیپهای احتیاط
تیپ احتیاط 961÷9=96
تیپ در خط و احتیاط 961+96=912
هر لشکر 9-1تیپ
لشکر 961÷9/2=19
جمع لشکرهای موردنیاز  2=16لشکر احتیاط برای  2قرارگاه 19 +
جمع تیپ های مورد نیاز 16×9/2=969
جمع گردان پیاده و زرهی مورد نیاز 969×9/2=269
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داشته باشیم .وجود چنین نیرویی برای یک کشور ممکن است توجیه نظامی داشته باشد،
اما توجیه اقتصادی به هیچ وجه نخواهد داشت و هزینه آن برای یک کشور که نیاز به مصرف
ثروت خود در راه جبران قصور گذشتههای تاریخی و پرکردن فاصله ها با افزایش شتاب و
سازندگی و توسعه دارد ،کمرشکن و بازدارنده خواهد بود.
پس باید به گونه ای عمل کرد که هم اطمینان به امنیت و دفاع کشور داشت و هم در
سایه آن رشد اقتصادی کشور همچنان ادامه یابد .برای فراهم شدن چنین امکانی ،موارد زیر
در رابطه با «ساختاره نیروی زمینی ( 9166آینده فرضی نزدیک) توصیه میگردد:
 -9 / 2گردانهای رزمی پیاده تا آنجا که ممکن است با وجود توان رزمی و آتش و ارتباط
مناسب ،سبک و چاالک باشند .این نظریه ای است که در مقاالت و آثار اکثر کارشناسان
نظامی برجسته دنیا بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز دیده میشود.
 -2 / 2یک نظریه وجود دارد که گردانهای پیاده از حالت تاکتیکی  -اداری به حالت
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
آزمایش و تجربه نمود و در صورت نتیجه بخشی ،آن را عمومیت داد.
 -9 / 2نظریه دیگری هم وجود دارد که سازمان تحرک گردان پیاده را از آن جدا و تحرک
را در سطح تیپ متمرکز نمود و برحسب مأموریت و نیاز از طریق تیپ ،خودرو در اختیار گردان
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
قسمت از سازمان گردان نیز فارغ شده و به سایر موضوعات اصلی مأموریت گردان می پردازد.
 -1 / 2نگارنده پیشنهاد مینماید که عامل تحرک هر قدر به صورت تمرکزی و در
دست فرمانده تیپ و یا فرمانده لشکر باشد ،اقتصادی تر و در عملیات کاراتر و جابه جاییها
سریع تر خواهد بود .وجود نیروی انسانی قابل مالحظه و ارتفاعات زیاد و گسترده در سرزمین
پهناور ایران ،ما را بر آن می دارد تا آنجا که میتوانیم گردانهای پیاده داشته باشیم.

این نوع گردانها در مقایسه با گردانهای زرهی ،نیاز به تجهیزات سنگین و پیچیده و گران
قیمت مانند زرهی نداشته و تأمین نیازهای آموزشی آن نیز آسان تر و کوتاه مدت میباشد.
ضمن آنکه تأمین تجهیزات آن نیز چندان وابستگی به خارج از کشور ندارد.و از طرفی می

مسئله  :99سازمان 299 /

توان گردان این چنینی را با انواعی انبوه از سالح های ضد تانک که توسط نفر حمل می شود
 ،مسلح نمود و در مقابل تانک دشمن نیز همچون یگان زرهی بصورت ضد تانک عمل نمایند.
 -2 / 2در رابطه با گردانهای رزمی پیاده و زرهی برای آنکه تعداد مورد نیاز زمان جنگ
را داشته باشیم ،ولی در زمان صلح هزینه نیروی انسانی کمتری برای آنها بپردازیم ،پیشنهاد
میگردد سازمان و تجهیزات موجود این گردانها یکسان بوده اما موجودی نیروی انسانی آن
در زمان صلح به  9شکل زیر باشد:
شکل اول :گردان با صددرصد تجهیزات و سقف مجاز %16نیروی انسانی
شکل دوم" " %66 " " " " " :
شکل سوم" " %96 " " " " " :
به این ترتیب ،مثال در  966گردان سازمانی ،نیروی انسانی  926گردان و در 666
گردان سازمانی ،جمعا  216گردان صرفه جویی میشود به عبارتی با جمعیت  66گردان
میتوان  966گردان را پوشش داد ( 66درصد موجودی  16درصد صرفه جویی ،برای 966
سازمانی) .حال با توجه به محاسبه ذکر شده ،گردانهای سازمانی نیروی زمینی هر تعداد
باشد ،میتوان تعداد شکلهای سه گانه آن را محاسبه نمود.
در زمان جنگ محلهای خالی این گردانها سریعا به وسیله نیروی انسانی وظیفه و
احتیاط بایستی پر شود.
در مرحله اول و ساعات آغاز جنگ ،گردانهای شکل اول برای اخذ تماس و دفع دشمن
اعزام میشوند و در مرحله دوم پس از پر شدن گردانهای شکل دوم و باالخره در مرحله سوم
گردانهای شکل سوم.
دلیل وجود  66درصد در گردانهای شکل دوم آن است که در زمان صلح نیز در صورت
نیاز ،همپای گردانهای شکل اول بتوان به آنها مأموریتهای آموزشی و آمادگی و مقابله با
بلیات داد.
دلیل وجود  96درصد در گردانهای شکل سوم آن است که در زمان صلح ،چرخه ستادی
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
مأموریت نمایند و هیچ نقصان و ناتوانی و خالء در کار آنها احساس نشود.
 -6 / 2سایر یگانها تا رده ستاد نیرو نیز الزم است بررسی شود و جمعیت هر کدام در
زمان صلح سقف مجاز آن  12تا  66درصد تعیین گردد.
 -6 / 2اگر بدنه نیروی زمینی و همچنین نیروهای مسلح را به  9رده ،مقدم ،میانی و
عقبه تقسیم بندی نمائیم ،اجزای این بدنه همانند اعضای یک موجود زنده باید متعادل و
مناسب باشد .نیرویی که بی قواره و نامتناسب ردههای میانی و عقبه ستادهای آن بزرگ شده
باشد ،کارایی خود را از دست خواهد داد .ساختار این نوع نیروها را میتوان با یک مجموعه
ساختمانی کلنگی مقایسه کرد .همچنان که یک مجموعه ساختمانی کلنگی بدون نقشه
اصلی بتدریج و موردی شکل گرفته و ارتباط ناهماهنگی ،بخشهای مختلف آن از جهت
کاربری و استحکام و زمان ساخت و شکل دارد ،ساختار این نوع نیروها هم چنین وضعی
دارند .برای مطلوب سازی آن ،الزم است با یک نقشه اصولی و هماهنگ با مأموریت و ساختار
ردههای مجاور و باالتر دگرگونی در تمام مجموعههای آن به عمل آید.
با چنین نگرشی ،شایسته است ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مورد
بازنگری و دگرگونی برای ورود به سال  9166قرار گیرد.
 -6 / 2به طور کلی در طراحی و تنظیم جدول سازمان هر یگان یا قسمت ،باید طراح
آن با توجه به این سؤال که اگر اجرای مأموریت و یا فعالیتهای مورد نظر ،به یک شرکت
خصوصی برابر قراردادی سپرده می شد ،آن شرکت خصوصی که باید حقوق و دستمزد
کارکنان را رأسا می پرداخت ،با حداقل و حداکثر چند نفر ،این کار را انجام میداد؟ با همین
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
و اعتدال ،طراحی و در سیر مراحل تصویب قرار نگیرد3».

 .3نقل قول از کتاب «دفاع زمینی در ایران »9166
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راهحلها و پیشنهادهای مسئله :66

 9ـ بازنگری کلیه جداول سازمان و تجهیزات از رده گروهان تا رده ارتش و تفاوت نمائی هر
کدام در زمان صلح و جنگ.
 2ـ مشاغل تمام وقت و نیمه و پاره وقت ،شناسائی و برای پر شدن وقت و بهره خدمتی مشاغل
نیمه و پاره وقت ،چاره اندیشی در سمت و سوی کیفیت و سهولت بیشتر اجرای مأموریت یگان
شود .به بخشی از شرح مسئله  2نیز مراجعه شود.
 9ـ نسبت به ساختار مندرج در کتاب دفاع زمینی در ایران  9166توجه جدی به عمل آید.
 1ـ نسبت به دورستهای شدن نیروهای پایور ارتش و سپاه ،با مالحظه بخشی از شرح مذکور
در مسئله  2اقدام جدی به عمل آید و در توضیحات جداول سازمانی نیز منظور شود.
 2ـ نسبت به اشتغال بازنشستگان داوطلب و واجد شرایط در زمان جنگ ،در مشاغل غیر
عملیاتی و اعزام نفرات شاغل آن به یگانهای عملیاتی برای افزایش استعداد نیروی انسانی
جبهههای جنگ اقدام الزم در توضیحات جداول سازمان به عمل آید.
 6ـ نسبت به استفاده از نیروهای احتیاط رزمی مشاغل غیر عملیاتی و یگانهای خارج از
جبهه و اعزام نیروهای وظیفه که شرایط معافیت ندارند به جبهههای جنگ اقدام و توضیحات
الزم در جداول سازمانی منظور گردد .به شرح مسئله  9نیز مراجعه شود.
 6ـ نسبت به استفاده از نیروهای غیر نظامی و پیمانکاری برای امور خدماتی یگانهای خارج
از جبهه اقدام الزم ،بویژه در زمان جنگ به عمل آید و توضیحات الزم در جداول سازمانی منظور
گردد .به شرح مسئله  1نیز مراجعه شود.
 6ـ نسبت به سبک شدن و چاالکی یگانهای رزمی با حذف بعضی قسمتها و سپردن
مأموریت و وظایف به یگان باالدستی ،نظیر حذف بخشی از تحرک سازمانی گردان و انتقال به
یگان ترابری تیپ به شکل تمرکزی .و یا موارد دیگر که نیاز به کارشناسی و آزمون دقیق دارد .بحث
تمام جزئیات موضوع از ظرفیت این کتاب خارج است .در اینجا با چند جمله نمیتوان پیشنهاد
قطعی ارائه داد+-.
 1ـ دفاتر جداول سازمان و تجهیزات به شکلهای مطلوب و قابل فهم آسانتر طراحی گردد.
معایب شکل فعلی برطرف گردد .بهطور کلی دفاتر جدول سازمان و تجهیزات باید راهنمای مورد
پسند و بسیار خوبی برای کلیه نفرات یگان ،بویژه فرماندهان و ستاد یگان باشند.
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 96ـ در جداول سازمانی یگان های عملیاتی که در زمان جنگ ،باید در مناطق عملیاتی
حضور و اجرای مأموریت نمایند ،استعداد سازمانی نیروهای وظیفه این نوع یگانها عدد
 916درصد منظور شود .در بخشی از شرح مسئله  9مراجعه شود.

مسئله  :32آموزش
تعاریف :فرهنگ واژههای نظامی

تعدادی از تعاریف مربوط به موضوع آموزش به شرح زیر بیان میشود:
آموزش دارای دو تعریف است:
الف ـ به کلیه فعالیتهای رسمی گفته میشود که افراد یگانها را برای اجرای وظیفه یا
شغل ،آماده میسازد.
ب ـ عملی است برنامهریزی شده ،هماهنگ شده و مداوم که در کلیه سربازان ،مهارتها و
حاالتی را توسعه میدهد که انجام مأموریت را تضمین خواهد نمود.
آموزش اسم مصدر آموختن است و به دومعنی به کار میرود :اولی به معنی یادگرفتن
موضوعی در پیش خود بدون کمک از استاد که اصطالحا آن را خود آموزی می گویند .در این
روش دانشجویان بسته به سرعت یادگیری خود و استفاده از انواع فیلمها ،اسالیدها ،نوارهای
سمعی و بصری و مدارک آموزشی به یادگیری موضوعات مورد نظر می پردازند .اثرات روش فوق
در مدارس و دانشکدههای نظامی وغیرنظامی بسیار زیاد و فوق العاده است و چنین به نظر می
رسد که سدی شکسته است و آب مخازن پشت سد همه جا را فراگرفته است.
دومی به معنی چیزی را به کسی یاددادن ومنظور ما از آموزش در اینجا عمدتا معنی دوم
ً
است که احتیاج به استاد ویادگیرنده دارد .این آموزش معموال در مراکز فرهنگی و آموزشی
صورت می گیرد وجنبه رسمی دارد.
آموزش آمادگی عملیاتی

آموزش آمادگی عملیاتی به وسیله یگانهایی اجرا میگردد که آموزش رسمی یگانی را به
اتمام رسانیده اند .آموزش آمادگی عملیاتی مشتمل بر آموزش مبتنی بر مأموریت بر اساس
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جدول سازمان و تجهیزات و فعالیتهای پشتیبانی رزمی و پشتیبانی سرویس رزمی است.
ً
تمرینهای صحرایی معموال در خالل آموزش آمادگی عملیاتی اجرا میگردد.
آموزش انفرادی

اصطالحی است کلی و به آموزشی اطالق میگردد که یک فرد بدون توجه به پایه یا سطح
مهارت خود دریافت مینماید.
آموزش انفرادی در بدو ورود به ارتش شروع میشود ،و در طول خدمت در ارتش ادامه می
یابد .ابتدا تأکید بر تکامل فرد به عنوان یک سرباز مقدماتی است .سپس تأ کید بر تکامل مهارت
اصلی وی برای اجرای وظیفه محوله دریگان است.
آموزش برنامه ریزی شده

روش آموزشی است که در آن مطالبی که می باید فراگرفته شود ،به دقت تجزیه و تحلیل و
به طور منطقی تنظیم میشود .در این حالت مطالب آموزشی در مراحل کوچک (قدم به قدم و
مرحله ای) ارائه میشود و به طور منظم توالی می یابد وهرشاگرد بالفاصله با پاسخهای صحیح
کسب معلومات مینماید.
آموزش تاکتیکی

عبارت است از آموزش افراد ویگانها در کلیه مراحل عملیات رزمی مشتمل بر راهپیماییها،
تأمین ،عملیات آفندی و پدافندی و حرکات به عقب وغیره میباشد.
آموزش تکمیلی انفرادی

آموزشی است که به افراد بعد از اتمام آموزش رزم مقدماتی داده میشود .این آموزش در
مراکز فرهنگی ،مدارس نظامی و یگانهای رزمی اجرا میشود .آموزش تکمیلی انفرادی به فرد
مهارتهای ویژه ای می آموزد که نتیجه آن کدتخصصی وی میگردد.
آموزشی که برای کدتخصصی نظامی اجرا میگردد در برنامه تفصیلی ارتش تعیین میگردد.
آموزش تکمیلی یگانی

آموزشی است که تا ،گردانها وتیپها بتوانند مأموریت خود را بر اساس جدول سازمان و
تجهیزات انجام دهند .آموزش تکمیلی یگانی قبل از شروع آموزش آمادگی عملیاتی باید به
ً
اتمام برسد و معموال هر مرحله آن با اجرای آزمایش خاتمه می پذیرد.
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آموزش توأم

الف  -آموزشی است که در آن یک یا دو موضوع از پیش آموخته شده به موضوع اصلی
آموزش که به همه یگان داده میشود ارتباط می یابد .ممکن است یک یا دو موضوع آموزش با
یکدیگر توأم گردد .ولی هر موضوع می باید طرح ریزی شود.
ب  -به طور کلی آموزش توأم نوعی آموزش است که در خالل آن دو موضوع یا بیشتر با هم
آموخته میشود
برای مثال ،آموزش نقشه خوانی و کار با قطب نما در خالل راهپیمایی ویا آموزش پدافند
عامل وغیر عامل در راهپیمایی ها.
ً
پ  -آموزش توأم معموال به استادان اضافی نیازی ندارد.
آموزش حین خدمت

یک مرحله آموزش که به موجب آن دانشجویان یا تعلیم گیرندگان مهارتها و آموزش خود را از
طریق کار عملی تحت نظارت پرسنل ذیصالح مطابق با یک برنامه طرح ریزی شده و مصوبه
کسب می نمایند.
آموزش در ارتباط با مأموریت

آموزش انفرادی یا گروهی که مستقیما در اجرای مأموریت یگان سهم بسزایی دارد .این
آموزش فعالیتهای بسیار متنوعی را دربر می گیرد و با آموزشهایی مانند فعالیتهای اداری،
تفریحی ،نظام جمع و کالسهای عمومی و خسته کننده متفاوت است.
آموزش رزم انفرادی

آموزشهای نظامی که فرد برای حفظ جان خود در رزم می باید فرا گیرد.
آموزش رزم شبانه

آموزشی است شامل آشنائی پرسنل به عملیات در شب و محدودیتهای ناشی از تاریکی
شب دررزم از کلیه جهات مانند حرکت در شب ،سمت یابی در شب ،تیراندازی شبانه ،رزم
نزدیک و غیره.
آموزش رزم مقدماتی

آموزش موضوعات نظامی مقدماتی و اصول رزم پیاده مقدماتی است که به پرسنل تازه
استخدام ،اعم از کادر و یا وظیفه داده میشود.
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توجه :در حال حاضر آموزش رزم مقدماتی برای سربازان عادی  96هفته و برای مشمولین
فوق لیسانس ،لیسانس فوق دیپلم ،دیپلم ،بهیاران مرکز آموزش بهداری و پرسنل هوانیروز 6
هفته و برای پزشکان وظیفه  1هفته است.
توضیح :این مدت آموزش در سال های گذشته رایج بود و اکنون در زمان نگارش این کتاب بهطور کلی به مدت 6
هفته میباشد.

آموزش رسمی

آموزش رسمی به پرسنل و یا به یگانهای تازه فعال شده ارتش داده میشود ،آموزش رسمی
شامل مراحل زیر است:
 9ـ آموزش رسمی انفرادی :الف ـ آموزش رزم مقدماتی ب ـ آموزش تکمیلی انفرادی
 2ـ آموزش رسمی یگانی :الف ـ آموزش مقدماتی یگانی ب ـ آموزش تکمیلی یگانی
 9ـ آموزش آمادگی عملیاتی
آموزش رسمی انفرادی

آموزش رسمی انفرادی مهارتها و دانش فرد را توسعه می دهد و وی را سربازی فعال
وتوانا می سازد.
آموزش رسمی یگانی

آموزشی که توسط یک یگان به منظور تلفیق مهارتهای فردی افراد اجرا می گردد ویگان
را برای اجرای مأموریت براساس جدول سازمان و تجهیزات آماده می نماید.
آموزش رسمی یگانی برای یگانهای تازه فعال شده ویا یگانهایی که تجدید سازمان و یا
بسیج شده اند ،اجرا می گردد  .این آموزش برای یگانهایی که قبال درگیر آموزش آمادگی
عملیاتی بوده اند ،اجرا نمیگردد .اما فرماندهان می توان ند آموزش رسمی یگانی را چنانچه
شرایط ایجاب نماید تکرار نمایند .آموزش رسمی یگانی شامل آموزش مقدماتی یگانی و
آموزش تکمیلی یگانی است.
آموزش فرهنگی

آموزشی است فردی یا گروهی که در مدارس (دانشکده های رسته ای ،دانشگاه
افسری ،آموزشگاه نظامی )... ،یا مرکز آموزشی اجرا میگردد.

 / 226درسهای هشت سال جنگ تحمیلی

آموزش گروهی

آموزش خدمه های توپ وتیمهای تیراندازی و رسدها و در آموزش یگانی ،مانند گروهها
ودسته ها و گروهانها را آموزش گروهی می گویند .آموزش گروهی سربازان را آماده
می نماید تا وظایف تیمی یا یگانی خود را که برای اجرای مأموریت سازمانی با عملیاتی
یگان الزم است انجام دهند .آموز ش گروهی مشتمل بر آموزش مقدماتی یگانی ،آموزش
تکمیلی یگانی و آموزش آمادگی عملیاتی می گردد.
آموزش گروهی تاکتیکی

آموزشی است که بیشتر روی آموزش تیمهای تاکتیکی ویگانهایی تکیه می کند که مأموریت
آنها ایجاب مینماید زمین را تصرف کنند و سربازان دشمن را بکشند یا اسیر نمایند.
آموزش گروهی چند ردهای

نوعی آموزش فردی یا گروهی در یگانها است تا عناصر مختلف یک گردان یا یک
گروهان مستقل به طور همزمان آمادگی بیابند ،مثال ،فرمانده گروهان به فرماندهان دسته
آموزش تاکتیکی می دهد و در حالی که همان زمان ،گروهبان دسته و فرماندهان گروه
مشغول اجرای آموزش گشتی شناسایی برای گروههای تف نگدار و آموزش مشقهای پای
قبضه برای خدمه خمپاره اندازها و موشکهای تاو هستند.
آموزش مرکب

ً
آموزش هر یگانی بارسته یا رسته هایی که معموال باید با آن همکاری کند ،برای مثال،

آموزش مرکب یگانهای توپخانه ،مهندسی ،پیاده ،زرهی و یگانهای هوایی.
آموزش معمولی

آموزشی است مبتنی بر استاد که عمدتا روی سخنرانی تکیه دارد .در آموزش معمولی
آموزش بر مبنای معیارهای آموزشی انجام نمی شود و یادگیری بر « عمل کردن» سرباز
متمرکز نیست.
آموزش مقدماتی یگانی

آموزش یگانی اولیه است تا از توانایی گروهها ،دسته ها ،گروهانها ،آتشبارها و
گروهانهای سوار زرهی درانجام مأموریت بر اساس جدول سازمان و تجهیزات اطمینان
حاصل شود.
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آموزش مقدماتی یگانی مقدم بر آموزش تکمیلی یگانی است و قبل از آن باید به اتمام
ً
برسد و معموال هر مرحله آن با اجرای آزمایش خاتمه می پذیرد.
آموزش موازی

روشی آموزشی است که در آن توسط یک فرد خبره و ماهر به فرد دیگری آموزش
مقدماتی یا تکمیلی داده می شود.
آموزش همزمان

آموزش باهم ولی مستقل بخشی از یگان در یک یا دو موضوع متفاوت از آموزش اصلی را
گویند .این موضوعات امکان دارد با موضوعاتی که قبال آموخته شده ارتباط یابد و نیابد.
ب  -از آموزش همزمان به منظور جبران آموزش پرسنلی که در آموزشهای برنامه ریزی
شده قبلی شرکت نن موده و یا برای آموزش اضافی در موضوعاتی که قبال ارائه شده استفاده
میشود.
پ  -موضوعات آموزش همزمان به همان دقت موضوع اصلی آموزش تهیه و ارائه میشود.
ت  -آموزش همزمان به استادان اضافی برای موضوعاتی که همزمان آموخته می شود ،نیاز
دارد.
مدیر آموزش

مدیر آموزش فردی است که مسئو لیت برنامه ریزی ،سازمان  ،اجرا و ارزیابی آموزش را
به عهده دارد و بعالوه پیشرفتهای آموزشی را نیز مشخص می نماید  .مدیران آموزش شامل
کلیه فرماندهانی می شوند که به تهیه برنامه های آموزشی پرداخته و راهنمای پیشرفت
برنامه های آموزشی را برای فرماندهان تهیه می نمایند .بر طبق مقررات جاری ارتش،
فرماندهان گردان و گروهانهای مستقل مدیران اصلی آموزش به شمار می آیند .عالوه بر
فرماندهان فوق ،افسران عملیات  /آموزش که در جریان تهیه برنامه های آموزشی هستند
نیز به عنوان مدیران آموزش محسوب می شوند.
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مدیریت آموزش

هنر کاربرد منابع محدود منابع انسانی ،مادی ،مالی و زمان) به نحوی که امکان
پیشرفت و کارایی افراد و یگانها را برای این که بتوانند با موفقیت مأموریتهای زمان صلح
و جنگ خویش را انجام دهند ،فراهم می سازد.
مراحل آموزش

مراحلی هستند که به ترتیب دراجرای یک آموزش به کار می روند و عبارت اند از تهیه
(تهیه آموزش) ،ارائه (ارائه آموزش) ،عمل ،آزمایش و بحث و انتقاد.
مراحل آموزش  :مراحل مختلف آموزش درارتش
اصطالحا به مراحل پنج گانه آموزش رسمی در ارتش اطالق می گردد که به پرسنل تازه
وارد و به یگانهای تازه فعال شده ارتش داده می شود و شامل مراحل زیر است:
الف  -آموزش رزم مقدماتی ب  -آموزش تکمیلی انفرادی
پ  -آموزش مقدماتی یگانی ت  -آموزش تکمیلی یگانی
ث  -آموزش تمرینها و مانورهای صحرایی.
مرحله ششم آموزش  ،آموزش عملیاتی (رزمی) است که توسط فرمانده نیرو یا
فرماندهان عمده تعیین می شود.
کتاب دفاع زمینی در ایران :7011

آموزش و دانش نظامی خوب ،یکی از عوامل کلیدی الزم برای افراد در نیروی زمینی
است .اهمیت این موضوع بر همگان آشکار است و چندان نیازی به دفاع از نقش حیاتی
آن نمی باشد  .اهمیت آن در تمام زمان های گذشته و حال کاسته نشده و مسلما در آینده
هم اهمیت آموزش و دانش نظامی خوب همچنان و حتی بیش از پیش به قوت خود باقی
خواهد بود.
نیروی زمینی  (9166آینده فرضی نزدیک)  ،از آنجایی که دارای تجهیزات پیشرفته بوده
و از طرفی در دفاع از خود نیز باید با سالحها و تجهیزات پیشرفته مقابله نماید ،لذا افراد
آن ،هر کدام به تناسب درجه و رده شغلی که دارند باید از اطالعات و دانش نظامی الزم و
کافی برخوردار باشند و در غیر این صورت در اجرای مأموریت مورد انتظار دچار مشکل و
ناکامی خواهند شد ،ناکامی نیروی زمینی در آن شرایط به بهای خون دهها هزار از افراد
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نیروهای مسلح و افراد هموطن و تصرف بخشی از کشور به دست دشمن و از بین رفتن
منابع عظیمی از سرمایه های اقتصادی و دفاعی و غیره کشور خواهد گردید.
ضعف آموزش و انضباط برای یک نظامی در میدان رزم ،باعث از بین رفتن خود و تعداد زیادی
از نیروهای خودی میگردد .آن افرادی که با وسایل و تجهیزات پیشرفته و گران قیمت سروکار دارند،
ضعف آموزش و انضباط هر کدام در زمان صلح یا جنگ ،باعث از بین رفتن میلیونها و میلیاردها
ریال از سرمایه ملی و دفاعی میگردد.

مسلم است که آموزش و انضباط خو ب در وجود نیروهای خودی  ،عکس این تأثیرات
منفی را خواهد داشت و سبب حفظ جان نیروهای خودی و سرمایه های عظیم دفاعی
خودی و نابودی جان و مال دشمن میگردد.
ذکر این مهم نیز حائز اهمیت فراوان است که هر روز غفلت از نیروهای دفاعی زمینی ،هوایی و
دریایی ،به قیمت خون هزاران نفر از افراد این کشور و از دست رفتن منابع عظیمی از سرمایههای
ملی در هر روز جنگ خواهد شد .بنابراین غفلت از نیروهای دفاعی کشور برای یک روز هم جایز
نمیباشد و نمیتوان مانند موضوعات دیگر از آن غفلت ورزید.

قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران ،مصوب :33/1/21

ماده  _11مراکز و دورههای آموزشی نظامیان کادر ثابت (پایور) به شرح زیر میباشد:
الف ـ آموزشگاه نظامی (مرکز آموزش درجهداری) ب ـ دوره تخصصی ج ـ دوره سرپرستی د
ـ دانشکده علوم نظامی (دانشگاههای افسری) ه ـ دوره مقدماتی رستهای و ـ دوره عالی
رستهای ز ـ دوره آموزش نظامی ح ـ دانشکده فرماندهی و ستاد ط ـ دانشگاه علوم استراتژیک
(دانشگاه عالی دفاع ملی)
تبصره _ نیروها و سازمانها میتوانند در صورت لزوم با هماهنگی ستاد مشترک (ستاد کل
اجا) عالوه بر آموزشهای فوق (دورههای طولی) ،دورههای عرضی آموزشی تخصصی را برای
پرسنل تشکیل دهند.
ماده  _ 21پرسنل پیمانی که به صورت نظامی خدمت خواهند کرد و همچنین پرسنل وظیفه،
در بدو خدمت ،دورههای آموزشی مقدماتی نظامی و تخصصی مربوط را طی خواهند نمود.
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شرح و نکات مسئله :60

اهمیت آموزش  ،بر کسی پوشیده نیست .عالم بشریت در طول تاریخ ،با آموزش ،توانسته
به پیشرفتهای علمی برسد و این روند هم تا ابدیت دنیا ادامه خواهد داشت .امور نظامی
نیز از این قاعده خارج نیست .هر نیروی نظامی که به آموزش و پرورش افراد خود بیشتر
توجه و جدیت نماید ،انتظار موفقیت بیشتر هم در ماموریتهای واگذاری میتواند داشته
باشد .هر جا هم که آموزش نبوده و یا ضعیف بوده ،به همان نسبت گرفتاریها و مشکالت
هم بیشتر بوده است.
ما در  6سال جنگ ،شاهد بودیم که یگان هائی که فرصت اجرای آموزش بیشتر و کیفیتر
پیدا کرده و به اجرا درآورده بودند ،در عملیات های آفندی و پدافندی هم موفقتر بودند ،با
تلفات و ضایعات کمتر .حالت ضعف آموزش هم نتایج منفی را به بار میآورد.
نگارنده این کتاب در لشکر 29حمزه ،قبل از عملیات فتحالمبین ،شاهد بود که کلیه
یگان های رزمی تا رده دسته و گروهان ،توانستند با اجرای آموزش های علمی مختلف در
صحرا و زمین مشابه عملیات و هدف ها ،به شکل روزانه ،شبانه ،راهپیمائیهای طوالنی با
تجهیزات ،توام با اجرای آتشهای سبک و متوسط ،موفقیتی بیش از انتظار داشته باشند.
در شب اول عملیات و ادامه آن در روز های بعد ،دیدیم که این یگانها با کمترین تلفات خودی
و بیشترین تلفات وارده به دشمن در اجرای مأموریت واگذاری موفق شدند .هر چند عوامل
دیگر و یگانهای دیگر ارتش و سپاه هم در موفقیت عملیات فتحالمبین اثرگذار و سهیم
ً
بودند ،اما عنصر آموزش خوب ،در تمام یگان های ارتش و سپاه در عملیات فتحالمبین ،کامال
محسوس بود.
قبل از عملیات بیتالمقدس  ،شاهد بودیم که افراد پیاده یگان های رزمی ارتش و سپاه
که باید در عملیات شرکت مینمودند ،روزها و شبهای متوالی ،به راه پیمائیهای طوالنی با
تجهیزات کامل می پرداختند .همین عامل سبب شد که این نوع یگانها در شب اول
عملیات ،برای تماس و درگیری با دشمن در آن شرایط میدان نبرد و زمین مسطح و بدون
نقطه نشانی معلوم با بار همراه هر نفر  26کیلو  ،تا  22کیلومتر راه پیمائی کنند و بعد درگیری
همراه با آتش طرفین و باالخره انهدام دشمن .این آموزش های رزمی همراه با تقویت قدرت
جسمانی رزمندگان ،بعالوه ،آن تجربه عملیات فتحالمبین ،و دیگر عوامل اثرگذار ،باالخره به
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ً
دستاوردهای بزرگ عملیات بیتالمقدس ،نظیر آزادسازی خرمشهر انجامید .مسلما اگر آن
رزمندگان ،قدرت جسمانی و آموزش الزم را در  22کیلومتر راه پیمائی شبانه با تجهیزات و
ً
هوای نسبتا گرم آن روزها ،و در عبور از منطقه تحت اشتغال دشمن نداشتند ،در بین راه،
نیروها با خستگی و ناتوانی در ادامه حرکت ،ریزش پیدا می نمودند و درصد کمی از یگان به
هدف نزدیک و آسبپذیر میشد و نمی توانست بر دشمن غالب گردد.نکته مهم این است که
آموزش فرد همراه با ایمان و توکل باعث افزایش اعتماد بنفس در کاربرد سالح و آمادگی
جسمانی و توان رزمی می گردد.
مثال دیگر :عملیات موفق آفندی کربال 6و تصرف ارتفاع  2291در  62/92/99در
منطقه عمومی غرب پیرانشهر و داخل خاک عراق ،یا زمین کوهستانی و هوای بسیار سرد و
پر از برف .این عملیات نشانی بارز از تمرینهای متوالی و آموزش و مهارت و ورزیدگی نفرات
و سربازان یگان های شرکت کننده است.
شبیه مثال های مثبت و منفی یادشده را می توان در سایر مواقع و منابع  6سال جنگ،
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
منظمی برای کلیه نیروهای پایور و وظیفه در زمان صلح برخوردار بود ،اما در زمان جنگ،
این سامانه نیز تا حدودی آسیب دید .نمونه های آن به شرح زیر بیان میگردد.
افراد وظیفه زیر دیپلم ارتش ،آموزش رزم م قدماتی را در  92هفته یا  9ماه در مراکز
آموزشی طی می نمودند ،و بعد به یگانهای عم ده نیروی مربوطه_زمینی ،هوایی و دریایی_
تقسیم میشدند.
افراد وظیفه دیپلم و فوق دیپلم ،بعد از  92هفته به مراکز فرهنگی رستهای اعزام و دوره کدهای
تخصصی رستهای را به مدت دو ماه طی نموده و بعد به یگانهای عمده تقسیم میشدند.
افراد وظیفه لیسانس و باالتر ،بعد از طی دوره مقدماتی  92هفتهای ،به مراکز فرهنگی
رستهای برای طی دوره کوتاه مدت رستهای به مدت دو ماه اعزام و بعد به یگانهای عمده
تقسیم میشدند.
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افراد وظیفه آموزش دیده که به یگانهای عمده تقسیم میشدند ،آموزش طی شده آنان
ً
برای شرکت در رزم بویژه در قالب یگان کافی نبوده و عمال آموزشهای تکمیلی را نسبت به
سالح و تجهیزات و مأموریت واگذاری در کنار همرزمان خود یادگیری نموده و تجربه میکردند.
روی هم رفته ،افراد وظیفه عادی ،مدت  1ماه و افراد وظیفه دیپلم و باالتر به مدت  6ماه از
دوره  21ماهه و بعد  96ماهه خدمت سربازی در ابتدا مشغول آموزش و مرخصیهای آغاز و
پایان دوره میشدند و پس از آن وارد مرحله بهره و تولید خدمتی میشدند.
افراد پایور در شکل استخدام درجهداری ،به نام دانش آموز ،به مدت  26هفته ،آموزش رزم
مقدماتی در مرکز آموزش درجهداری را طی نموده و بعد به مدت دو ماه آموزش کدهای
تخصصی رستهای را طی و بعد به یگانهای نیروی مربوطه با آغاز خدمت درجهداری تقسیم
ً
میشدند .جمعا به مدت  6ماه با مرخصیهای آغاز و پایان دوره به طول میانجامید.
افراد پایور در شکل استخدام افسری ،به نام دانشجو به مدت  9سال دوره دانشکده افسری و
بعد به مدت  6تا  6ماه دوره مقدماتی رستهای و باالخره تقسیم به یگانهای نیروی مربوطه و آغاز
خدمت افسری .از شروع استخدام تا آغاز خدمت در یگان ،نزدیک به  1سال در زمان جنگ.
عالوه بر دانشکده افسری ،آموزشگاه افسری هم تعریف شده بود که دوره آن در مرکز
آموزش  69به مدت  9سال و بعد دوره مقدماتی افسری و باالخره تقسیم به یگانهای نیرو و
آغاز خدمت افسری .از شروع استخدام تا آغاز خدمت در یگان ،نزدیک به دو سال .این نوع
افسران ،فا صله ترفیعاتی آنان با فاصله ترفیعاتی افسران دانشکده افسری ،در هر درجه یکسال
بیشتر بود بعالوه محدودیتهای دیگر.
دوره عالی رستهای هم به شکل منظم ،کامل و به موقع و با ظرفیت کامل برای افسران واجد
شرایط برگزار نمی شد .زیرا به علت شرایط جنگ و کمبود افسر در یگانهای عملیاتی ،امکان
ً
اعزام به موقع آنان میسر نمیشد .مثال افسر به درجه سرگردی رسیده بود ،در حالی که دوره
ً
عالی طی ننموده بود .ضمنا طول مدت دوره هم کاهش یافته بود.
وضع دوره دانشکده فرماندهی و ستاد ـ دافوس ـ نامساعدتر از وضع دوره عالی بود .دو
سال اول جنگ ،دافوس تعطیل شد و بیش از  26درصد افسران و اساتید سازمانی آن ،به
یگانهای عملیاتی مامور و یا منتقل شدند.
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بعد از تشکیل دوره نیز ،به شکل دوره فشرده و کوتاه مدت  6تا  6ماه برگزار گردید .ظرفیت
پذیرش آن نیز تکمیل نمی گردید.
نتیجه آسیبهای آموزشی یادشده ،آن بود که در گردانهای رزمی ،افسران دافوس دیده
نداشتیم .افسران دوره عالی نیز یا نداشتیم و یا از یک تا دو نفر تجاوز نمیکرد .در حالی که در
زمان صلح ،شاهد بودیم که در بسیاری از گردانهای رزمی ،فرمانده گردان ،معاون گردان ،رئیس
رکن 9گردان ،دافوس دیده بودند .در زمان صلح ،فرماندهان گروهان در درجه سروانی و یا
ستوانیکم نزدیک به سروانی بودند .یعنی افسری جوان ،با تجربه خدمتی حدود  96سال .اما در
زمان جنگ ،فرماندهان گروهان ،گردانهای رزمی بیش از  66درصد آنان با تجربه  9_ 2سال
خدمتی و حتی کمتر از آن ،و آخرین دوره آموزشی آنان ،دوره مقدماتی رستهای.
ً
ما شاهد بودیم وقتی که در سال پنجم یا ششم جنگ تحمیلی ،الزاما ،افسرانی عملیاتی
و با تجربه ،از گردان رزمی منفک و به دوره عالی اعزام می شدند و جایگزین هر کدام ،افسری
در همان رسته و درجه ،اما از یگان آموزشی یا غیر عملیاتی و خالی از تجربه عملیاتی افسر
قبلی جایگزین می شد ،چه قدر در توان رزمی و کارائی و مدیریت گردان و گروهان تاثیر منفی
آشکار مینمود.
نمونه این مطلب در کتاب «چگونه میجنگیدیم» به قلم نگارنده این کتاب نیز اشاره شده
ً
است .مثال در لشکر عملیاتی  ،61در سال ششم جنگ تحمیلی ،فقط  9نفر افسر ،دوره دافوس
طی نموده بودند .فرمانده ،معاون و رئیس رکن 9لشکر .در سایر یگانها نیز همین نسبت کم و
بیش وجود داشت.
ً
دورههای تخصصی عرضی هم به علت همین کمبود پرسنلی و شرایط جنگ ،تقریبا تعطیل
و یا به ندرت تشکیل میشد.
دوره استراتژیک (دوره عالی دفاع ملی) نیز از پیروزی انقالب به بعد منحل شده بود و
سالهای بعد از  6سال جنگ ،به تدریج راهاندازی و به جریان افتاد و در سامانه آموزشی
نیروهای مسلح قرار گرفت.
خوشبختانه در ستادهای باالتر از لشکر ،در رده ستاد نیروها و ستاد اجا ،افسران دافوس
دیده با درجه سرهنگی که از گذشته و قبل از انقالب دوره دیده بودند ،وجود داشت .آثار وجود
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آن افسران ،در طرحها و دستورات عملیاتی باقیمانده از  6سال جنگ ،مشهود است .وجود
آن افسران در ستادهای رده باال ،سبب شد ،که سوابق ستادی عملیاتی ،از مسیر آموزههای
علمی نظامی خارج نگردد و در همان شکل کتابهای دافوس طرحها و دستورات ،تهیه و
عملیاتها به همان شکل ستادی تعریف شده در کتابها هدایت گردند.
با طوالنی شدن جنگ ،از سال پنجم جنگ ،به تدریج دوره  9_1ماهه زبان انگلیسی به تعداد
محدود راهاندازی گردید و برابر سهمیه ابالغی ،یگانها ،افسرانی به این دوره اعزام میکردند.
ً
تقریبا در سال ششم جنگ تحمیلی ،یک دوره  966ساعته عقیدتی سیاسی نیز تعریف
گردید و یگانها افسران و درجهداران خود را بهطور محدود به این دوره میفرستادند .عدم طی
این دوره در توقف ترفیعات بعدی و نیز تائید مشاغل وی اثرگذار بود.
فرماندهان یگانها برای اعزام افسران و درجهداران خود ،به علت آن که جای خالی آنان را
در مدت دوره نمیتوانستند پر کنند ،چندان تمایلی نداشتند و به شکلهای ممکن مقاومت
میکردند .اما از طرفی افراد مورد نظر عالقه و اصرار برای اعزام به این گونه دورهها داشتند.
زیرا بعد از چند سال خدمت در جبهه ،این دوره را فرصتی میدیدند تا در آن مدت در ساعات
ً
غیر خدمت در کنار خانواده بوده و بتوانند به مشکالت خانوادگی خود رسیدگی کنند .مثال:
افسری را دیدم که بعد از  6سال جنگ و درجه سروانی ،موفق به ازدواج نشده بود .و تقاضا
داشت با اعزام به دوره زبان انگلیسی ،موفق به ازدواج گردد .و باالخره به این دوره با آن همه
کمبودها و تقاضاها ،اعزام شد.
با توجه به تمام اقدامات آموزشی که در مدت  6سال جنگ به شرح فوق انجام میشد ،اما
میتوان گفت ،آموزش در آن زمان هم با آموزش مطلوب فاصله داشت .ایین مطلوب نبودن هم
به آن جهت بود که ارتش ایران ،عادت کرده بود که ،به همان روشهای آموزشی سنتی و عادت
شده اکتفا کند و با نگاه فقط تکلیفی به آموزش بپردازد .به نظر نگارنده،باید اعتراف کرد که
هنوز هم این روش و عادت و نگاه تا حدودی ،جریان دارد .باید توضیح داد که این نظر به معنای
کنار گذاشتن روشهای فعلی آموزش و یا نادیده گرفتن اثرات مثبت آن نمیباشد .بلکه نظر آن
است که ضمن حفظ وضع موجود ،آثار پیشرفت زمان و پیشرفت روشها و وسایل کمک
آموزشی ،در کلیه آموزشها احساس گردد .اگر هم آثار پیشرفت مورد نظر دیده میشود ،ناشی
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از جبر زمان نباشد ،بلکه حداقل از آخرین یافتههای زمان عقبتر نباشد .مثال شکل
تیراندازیهای آموزشی ما با تفنگ ،در همان شکل بیش از نیم قرن گذشته است .هنوز افزایش
مهارتهای تیراندازی افراد با روشهای کم هزینه تر و امکان تکرار بیشتر تا کسب مهارت الزم
در مراکز آموزشی و یگانهای ما شکل دهی نشده است .همین انتقاد درباره آموزش تیراندازی
با خمپاره انداز ،تیربار ،توپ ،تانک ،بالگرد ،هواپیما وارد است .سمیالتورهای شبیه ساز
آموزشی ،هنوز بومی نشده اند .خرید و نگهداری و راهبردی آن برای ارتش ایران هزینه زیادی
را میطلبد .بهطور نمونه این نوع وسایل مدرن بهطور محدود و انگشت شمار وجود دارند و فقط
به همان تعداد اکتفا شده است و بعضی نیز از حالت قابل استفاده و حاضر به کار خارج شدهاند
و فقط جایی از پادگان را به نام سالن سرپوشیده تیراندازی اشغال کرده و متروک ماندهاند .در
حالی که ما میتوانیم با روشهای خالق و ابتکاری و بهره از هوش ایرانی ،وسایلی را تهیه و در
اختیار یگانها بگذاریم که از هر جهت به سود وقت و هزینه و نیروی انسانی ما باشد و بهره
دهی بیشتری هم نسبت به روش های سنتی کنونی داشته باشد .در این حالت مورد نظر،
آموزشها ،ترکیبی از روشهای سنتی ،بعالوه روشها و وسایل مدرن ابتکاری و اختراعی بومی
شده خواهد بود.
در این کتاب ،با توجه به ظرفیت محدود آن ،فقط به مثال تیراندازی با سالح های
مختلف اشاره شد ،در مورد سایر موضوعات آموزشی نیز شبیه انتقاد یاد شده وارد است و
باید راه حل های بهتری با استفاده از امکانات و پیشرفت موجود و در دسترس ،جستجو و
پیاده سازی گردد .شایسته است در مجموعه های آموزشی ،ساختاری برای بهینه سازی
آموزش با روش های اختراعی و ابتکاری تعریف و در جستجو و ارائه روش های مطلوب با
استفاده از منابع کشوری گردد.
یکی دیگر از مشکالت ما درباره آموزش ،در زمان  6سال جنگ آن بود که امکان آموزش
یگانی برای گروهانها و گردانهای رزمی به علت آن که در خط مقدم پدافند مینمودند و
امکان تعویض و جایگزین آنها میسر نبود ،وجود نداشت یا بسیار کم وجود داشت .مگر آن که
در اندازههای محدود ،با روش های ابتکاری و خالقیت فرماندهان ،آموزش سنگر به سنگر و یا
فرد به فرد اجرا میشد .این روش را هم در بعضی از یگانهای کوچک ،ما تجربه کردیم.
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یکی دیگر از ایراداتی که در افراد نیروهای مسلح ،بویژه یگانهای عملیاتی و آموزشی دیده
میشود ،آن است که ما افراد نظامی را در ساعات خدمت ،زیادی ،در حالت نشسته میبینیم.
آنان را کمتر در حرکت و فعالیت های جسمی و به عبارتی پرورش جسمی و حرکات نظامی و
کسب مهارتها و ورزیدگی جسمانی میبینیم.
آنان که در مشاغل خدمتی و پادگانی مشغولند ،در خالت نشسته و پشت میز ،در بخشی
دیگر از ساعات خدمتی در حالت نشسته و شرکت در مراسمها ،مناسبتها ،گردهمآئیها و
استماع سخنرانی ها .و باالخره پایان ساعت خدمتی روزانه و برگشت به منزل و صبح روز بعد
حضور در محل خدمتی و تکرار نشستنهای روزهای قبل.
آنان که در مشاغل آموزشی فعالیت دارند ،باز میبینیم بیش از  66_16درصد زمان خدمتی
آنان در حالت نشسته و شنیدن آموزشهای تئوری (نظامی) و یا سخنرانی است.
باالخره این نظامیان ،در لباس نظامی از درجه سربازی تا امیری پس چه موقع میدوند؟
چه موقع ورزش میکنند؟ چه موقع راهپیمائی با تجهیزات و بدون تجهیزات میکنند؟ چه موقع
عبور از موانع انجام و آموزشهای اعتماد به نفس کسب میکنند؟ چرا اضافه وزن دارند؟ چرا
آن اندام ورزشی و متناسب ،برابر آنچه که چشمها انتظار دارند ،آن بدن ،هیکل و ورزیدگی را در
داخل این لباس نظامی ببینند ،ندارند و یا کمتر دیده میشوند؟ باالخره این نظامیان ،با آن
عالئم نظامی ،مگر! برای زمان جنگ استخدام نشدهاند ،زمان صلح را هم باید برای آماده
سازی روزهای جنگ مصرف کنند ،با این شکل خدمتی که سالها ،بیشتر در حالت نشسته
دیده شدهاند ،چگونه بدن خود را برای روزهای سخت جنگ و شرایط نامساعد جو و زمین و
فشار دشمن شکل میدهند ،آیا با این روش معمول خدمتی ،به صورت نشسته میتوانند در
آن روزهای سخت ،حرکت و سرعت و استقامت بدنی الزم و مطلوب را به نمایش گذارند؟ حتما
جواب منفی است .نیروهای مسلح ما ،الزم است نسبت به این ایراد ،اندیشه هوشمندانه و
حساب شده نموده و چارههای مفید و مطمئن را پیادهسازی نمایند .آن تجربهها که از گذشته
داشتیم ،بازنگری شده و خوبهای آنها را تکرار کنیم .نظیر ورزش صبحگاهی یگانی و دسته
جمعی با نگاه الزامی .و نیز ارائه تستهای ورزشی سالیانه تعریف شده ،برای هر کدام از مراحل
ترفیعاتی و غیره.
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در مدت  6سال جنگ ،در سپاه پاسداران ،سامانه آموزشی به شکلی که در ارتش وجود
داشت ،شکل نگرفته بود .بهطور کلی سپاه پاسداران در شرایط بحران و مبارزه با ضد انقالب در
آغاز سال  26شکل گرفت و بعد هم نیروهای اندک آن در پاسداری از انقالب در تمام شهرها و
روستاهای ایران فعال بودند و تعدادی از نیروهای آن نیز همراه با نیروهای نیروی زمینی ارتش،
درگیر نبرد با ضد انقالب در کردستان و آذربایجان غربی بودند .بعد هم آغاز جنگ تحمیلی و اعزام
نیروهای ممکن به جبهههای جنگ تحمیلی از سوی سپاه پاسداران انجام گرفت .در آغاز جنگ،
به نظر میآید تعداد نیروی انسانی سپاه در مجموع از  92هزار نفر تجاوز نمیکرد .این نیروهای
سپاه در ابتدای استخدام ،آموزش رزم مقدماتی ،شبیه آنچه که در نزاجا معمول بود همراه با
آموزشهای ابتکاری طی نموده بودند .در میدان عمل نیز همراه نیروهای همرزم که تجربه عملی
بیشتری داشتند به تدریج بر دانش و تجربه خود میافزودند.
در زمستان  ،21مجلس شورای اسالمی تصویب نمود که نیروهای بسیج در مجموعه سپاه
قرار گیرند .بعد از این قانون ،سپاه ،اقدام نسبت به فراخوانی ،آموزش اولیه و اعزام نیروهای
بسیج به مناطق عملیاتی نمود .آموزش نیروهای بسیج ،شبیه آن آموزش رزم مقدماتی نیروی
زمینی ارتش به مدت  2تا  9ماه بعالوه ترکیبی با آموزش ابتکاری بود .نیروهای بسیج پس از
اعزام و حضور در مناطق عملیاتی ،با استفاده از تجربه نیروهای قدیمیتر و با تجربهتر و کار
عملی در میدان نبرد ،نسبت به دانش و تجربه خود میافزودند.
به تدریج شاهد بودیم که تعداد کمی از نیروهای سپاه برای طی دورههای رستهای نظیر
توپخانه ،مهندسی ،مخابرات و غیره به مراکز فرهنگی رستهای نزاجا اعزام شدند ،در اولین دوره
دافوس بعد از پیروزی انقالب که در زمستان سال  69تشکیل شد ،شاهد بودیم که تعداد پنج
نفر از نیروهای منتخب سپاه پاسداران ،خارج از ضوابط دافوس که برای افسران ارتش تعریف
شده بود ،شرکت نمودند و دوره را با موفقیت به پایان رساندند.
بعد از پایان جنگ  6ساله ،سپاه پاسداران ،برابر قانون ،تمام سامانه و یگانهای آموزشی را
برابر آنچه که در ارتش تعریف شده بود ،دایر نمود .در موارد الزم نیز از اساتید پیشکسوت نزاجا
بهره برد.
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با توجه به شرح باال ،آن تحلیلی که درباره چونگی آموزش در ارتش در  6سال جنگ ارائه
شد ،نمیتوان مشابه آن را درباره سپاه پاسداران ارائه داد .به نظر میآید همین مقدار توضیح
برای این کتاب کافی باشد.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :60

با توجه به شرایط و نکات بیان شده ،راهحلها و پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 9ـ «خواستن و توانستن» دو عامل الزم و ملزوم برای جنگیدن:
با بیانی ساده میتوان گفت هدف کالن تمام آموزشها نظامی آن است که در نهایت سرباز
بخواهد بجنگد و بتواند بجنگد .هر برنامه و دوره آموزشی که در پایان ،چنین نتیجهای را ارئه
دهد میتوان آن را بهترین نتیجه آموزشی ارزیابی نمود.
بسیار دیده شده که در زمان جنگ ،فردی میخواهد بجنگد ،اما به علت عدم آشنائی با
سالح و یا ضعف جسمانی ،نمی تواند بجنگد و برعکس فردی توان جنگیدن را از جهت دانش
نظامی و توان جسمانی داشته ولی به علت نداشتن انگیزه ،نمیخواهد بجنگد ،بنابراین وقتی
این دو عامل در یک رزمنده وجود داشت ،آن وقت انتظار موفقیت هم باید داشت .با این تعریف
الزم است که تمام آموزشهای نظامی و برنامهریزی و سیاستگذاریهای مربوط به آن در
مجموع و در نهایت ،این دو عامل را در مخاطبان آموزشی ایجاد نمایند و از وجود آن در
مخاطبان مطمئن گردند.
 2ـ اهتمام جدی به ورزیدگی و سالمت جسمانی افراد نظامی؛ ایجاد ساز و کار الزم بایدها
و نبایدها برای ورزیدگی افراد نظامی .به شرح این مسئله مراجعه شود.
 -9تهیه و اجرای برنامه آموزش خاص برای هرکدام از یگانهای مستقر و یا در ماموریت کویر،
کوهستان ،جنگل ،سرما و یا گرمای فوقالعاده ،ساحلی و غیره که باید شرکت داشته باشند.
 1ـ بهینه سازی پی در پی اجرای آموزشها :تالش مستمر برای بهینه سازی و بهره دهی
اجرای آموزش با روشهای ابتکاری و استفاده از توان بالقوه و بالفعل کشور و پیشرفتهای علمی
روز با هدف کاهش هزینههای مادی و معنوی آموزش با روشهای سنتی و ترکیب آن با روشهای
مدرن .ایجاد ساز و کار و ساختار مناسب برای بازنگری و جست و جوی راهحلهای کیفی سازی
پی در پی در اجرای کلیه موضوعات آموزشی .به شرح این مسئله مراجعه شود.
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 2ـ دانش نظامی :اهتمام جدی در تقویت دانش نظامی ،افراد پایور در نیروهای مسلح با
روشهای ترکیبی مختلف ،نظیر :آزمایش دانش نظامی سالیانه ،آموزشهای حین خدمت
نسبت به کلیه موضوعات روز و مورد نیاز ،ارتباط مستمر مراکز فرهنگی با فارغالتحصیالن
دورههای مقدماتی و عالی و اطالع رسانی درباره دروس و علوم و یافتههای جدید در رسته
مربوطه ،انجام مسابقات علمی نظامی فردی ،تیمی ،منتخب یگانها به شکل رقابتی و سایر
اقدامات ممکن و الزم.
 6ـ وسایل کمک آموزشی مربیان :استفاده بیشتر و بهتر از وسایل کمک آموزشی در انواع
مختلف نظیر :شبیه سازها؛ رباتها؛ فیلمهای آموزشی؛ فیلمهای مستند عملیاتی و نیز
فیلمهای مستند درباره تاریخ نظامی و جغرافیایی نظامی کشور؛ ماکت و بریده سالحها؛
موتورها؛ تجهیزات و غیره؛ کتب و نشریات آموزشی مطلوب؛ محیط آموزشی مطلوب؛
آزمایشگاهها؛ افزایش آموزش های عملی؛ تربیت مربیان آموزشی شایسته؛ دایر نمودن
ً
کتابخانههای صرفا نظامی در کلیه پادگانهای نیروهای مسلح همراه با شبکه رایانهای اطالع
رسانی دانش نظامی در این نوع کتابخانهها؛ سایر اقدامات مناسب و مفید.
6ـ زبان انگلیسی :تقویت آموزش زبان انگلیسی افسران و درجهداران پایور ،آسان شدن مراجعه
و مطالعه منابع نظامی بین المللی.
6ـ بانک اطالعاتی آموزش افراد 7همراه با اندازهگیری کمی افراد و جمعی :همانند پرونده
انفرادی که کلیه نیروهای پایور و وظیفه در مجموعه نیروی انسانی ستادها دارند ،نیاز است در
مجموع ستادی آموزشی کلیه ردهها ،پرونده انفرادی آموزشی نیروهای پایور و وظیفه شبیه آنچه
که در مجموعه ستادی نیروی انسانی در ردههای مختلف وجود دارد ،راهاندازی و بهرهبرداری
گردد .در وضع کنونی ،اطالعات مورد نیاز از مقدار و توان آموزشی افراد نیروی مربوطه در
ً
ردههای باالدستی و امکان دستیابی سریع وجود ندارد .مثال در رده نیروی زمینی و همطراز،
ستاد مربوطه نمیتواند به پرسشهای شبیه مثالهای زیر ،پاسخ دهد .این ناتوانی اطالعاتی
حتی در رده لشکرها هم کم و بیش وجود دارد.
_ در مجموعه مورد نظر چند نفر دوره عرضی مثال« :الف» را طی نمودهاند و مشخصات و
یگان آنان؟
ً
3لطفا به این مطلب ،که حرف تازهای است و سابقه نداشته است ،توجه دقیقتری به عمل آید.
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_ در مجموعه مورد نظر چند نفر دوره طولی «الف»« ،ب»« ،ج»« ،د» دیدهاند مشخصات
هر کدام ،و چند نفر دوره ندیده اند؟ افزایش یا کاهش و نسبت تعداد ،به دوره زمانی گذشته
معلوم؟ برنامهریزی برای زمان معلوم آینده؟
_ درباره نیروهای وظیفه  ،در مجموعه مورد نظر ،چند نفر در مقاطع تحصیلی و تخصص
معلوم وجود دارند و مشخصات هر کدام .برای مدیریت بهتر در تخصصهای مورد نیاز
مجموعه و نیز امکان تمرکز سازی آن تخصص در صورت لزوم در فعالیتها ،پروژهها به صورت
ضربتی و سریع.
_ محاسبه توان آموزشی مجموعه مورد نظر به صورت عددی و خالصه شده در یک عدد که
با روشهای کمی سازی ،کیفیت ها حاصل شده باشد ،تاکنون در نیروهای مسلح انجام نگرفته
است .در صورتی که چنین اعداد و محاسبات دقیق وجود داشته باشد ،امکان اندازهگیری
فعالیت ها و توان آموزشی مجموعه و نفرات در هر دوره قابل محاسبه و مقایسه خواهد بود .با
شناخت و توجه به اعداد به دست آمده ،میتوان آسیبها و قوتها را شناخت و بر اساس آن
برنامهریزی کوتاه و دراز مدت نمود.
ما میتوانیم حتی آن کس که عدد توان آموزشی باالتر و یا کمتری نسبت به همطراز خود
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.
نرم افزارهای مناسب که جوابگوی بسیاری از سواالت مورد نیاز و مفیدرا بدهد ،میتوان
تهیه نمود .دور نمای این پیشنهاد آن است ،همچنان که حقوق ماهیانه دریافتی ماهانه هر کس
معلوم است و عدد عوامل حاصل جمع تشکیل دهنده آن حقوق معلوم است ،عدد آموزشی هر
شخص نظامی نیز در هر ماه معلوم باشد .عوامل تشکیل دهنده آن ،شامل اعداد تعریف شده
در تحصیالت غیر نظامی ،دورههای نظامی مختلف ،آموزشهای حین خدمت ،نمرات
آزمایشهای انجام شده در هر کدام از دورهها و آموزشها ،با ضرایب مشخص شده میباشد.
این فرمول باید برای تمام نفرات نظامی که صاحب عدد آموزشی هستند ،معلوم و قابل قبول و
اندازهگیری باشد.
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در رده ستاد نیروها و ستاد ارتش نیز ،همچنان که عدد پرداختی حقوق ماهیانه نفرات زیر
مجموعه در هر ماه محاسبه و معلوم و اقدام میگردد .در مورد عدد آموزشی نفرات و در مجموع
عدد آموزشی نیرو و ارتش و اندازه افزایش و یا کاهش آن معلوم باشد و بر اساس آن اقدامات
الزم انجام گیرد.
1ـ دورههای آموزشی خارج از کشور :به دورههای آموزشی خارج از کشور نیز توجه نموده
و نیروهای واجد شرایط به تدریج به این دورهها اعزام و پس از برگشت از دوره ،برنامهریزی
مناسبی طراحی و اجرا گردد ،تا یافتههای آموزشی فرد اعزام شده به خارج ،به افراد آموزشی
موضوع آن دوره ،چه استاد و چه دانشجو ،منتقل گردد .چنین اقدام انتقالی ،در حال حاضر
در نیروهای مسلح ما وجود ندارد و یا آنقدر ضعیف ،کمرنگ ،ناقص ،رفع تکلیف گونه بوده که
اثر آن معلوم نشده است .دیده شده است که تعدادی از افراد دوره دیده خارج از کشور ،پس از
برگشت به یگان مربوط ،به مشاغلی خارج از موضوع دوره انتقال و یا انتصاب مییابند.
96ـ از کلیه وابستگان نظامی اعزامی به کشورها ،خواسته شود که اطالعات آشکار
چگونگی آموزش ،کشور اعزامی را برابر پرسشنامههای حساب شده که از سوی مجموعه
آموزشی باالدستی تهیه میگردد ،گزارش نمایند .از کلیه آن گزارشها بهرهبرداری گردد.
یادمان باشد که پیشرفت علم تاکنون ،به سبب یادگیری و هم افزایی از دیگران بوده است .به
زبان ساده ،نگاه از رو دست دیگران.
99ـ توسعه مطالب :دامنه بحث درباره آموزش آنقدر زیاد است که هر چه درباره آن گفته
و یا شنیده شود ،باز هم کم است .در این کتاب به تعدادی از موضوعات کلیدی اشاره شد ،اما
این به معنای آن نیست که مطالب ارائه شده کافی میباشد ،ظرفیت کتاب محدود است .انتظار
است ،دست اندرکاران آموزش ،فراتر از مطالب بیان شده ،موضوع را توسعه داده و برای
پیشرفت توان نظامی کشور خود ،درصدد اجرا و جاری سازی آنها برآیند.
92ـ انجام مسابقات دانش نظامی با تعیین حدود و کتابهای موضوع مورد نظر مسابقه .از
رده گردان تا رده ارتش .به صورت فردی ،تیمی ،یگانی و رقابتی با شرکت نمایندگان داوطلب
هر یگان.
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99ـ انجا م مسابقات مربوط به موضوعات دفاع مقدس با تعیین حدود و کتابهای موضوع
مورد نظر مسابقه در کلیه ردهها.
91ـ دور شدن یا بیتوجهی نظامیان به آموزههای نظامی :آئیننامهها یا آموزههای نظامی،
حاصل تجارب نظامی بشر در طول تاریخ هستند .بیتوجهی به آئیننامه ها و آموزهها در
صورتی که در مدیران و فرماندهان دیده شود ،فاجعه بار خواهد بود .هر چه ردههای مورد بحث
باالتر باشند ،فاجعه نیز سنگینتر و جبران ناپذیرتر خواهد بود .متاسفانه یکی از دالیل این نوع
بیتوجهیها و یا باور نداشتنها ،ناشی از ضعف دانش آن شخص فرمانده یا مدیر است که با
برخوررد ها و دستورات هیجانی و احساسی و اطرافیان پسند که آنان نیز به مراتب ،از وی کم
دانش نظامیتر هستند ،ضعف دانش نظامی خود را پنهان میکنند .در بررسی البهالی حوادث
زمان جنگ ،این نوع ضعفها و نتایج منفی آنها معلوم میشود .شاید شما خواننده این کتاب
نیز یکی از مصادیق این بیان باشید.
92ـ هدف آموزش :در کلیه موضوعات ،هدف آموزش مورد بازنگری قرار گرفته و اگر نیاز به
تجدید نظر و تغییر کیفی و کمی و مطلوب سازی دارد ،اقدام گردد .شکل اجرائی آموزش در
هر موضوع ،به گونه ای اندیشیده و طراحی گردد که آموزش ،در پایان اجرا ،به هدف مطلوب
تعریف شده برسد و فاصله نتیجه اجرای آموزش با هدف مطلوب آموزش ،صفر باشد.
96ـ مغز کالم :فردوسی ،شاعر بزرگ ایرانزمین در بیش از هزار سال قبل فرمود :توانا بود

هر که دانا بود .نظریه پردازان بلند آوازه عصر حاضر نیز میگویند :در دنیای کنونی:
قدرت=دانائی .یعنی هر جامعهای که دانائیاش بیشتر باشد ،قدرت بیشتر نیز از آن او است.
سایر عوامل قدرت که تاکنون نام برده شده ،بعد از مرتبه دانائی قرار دارند .دانائی هم با آموزش
تولید میشود .بنابراین قدرت نظامی خود را با آموزش ،آموزش ،آموزش افزایش دهیم.
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مسئله  :35عملیات
تعاریف :فرهنگ واژههای نظامی
عملیات :اقدامات نظامی یا اجرای هر گونه ماموریتهای تاکتیکی ،استراتژیکی ،خدماتی،
آموزشی اداری و مراحل ادامه رزم شامل حرکت ،آماد (تدارک کردن) ،تک ،پدافند و مانورهای
الزم را گویند که به منظور تصرف هدفهای هر رزم یا عملیات جنگی صورت میگیرد.
فرهنگ واژهای نظامی ،تعاریف دیگری از انواع عملیات را نیز به ترتیب حروف الفبا ارائه
داده است .در اینجا فقط عناوین آنها نام برده میشود :عملیات آبخاکی ،عملیات آرام سازی
(ضد شورش)( ،عملیات ثبات بخشی) .عملیات از ساحل به ساحل :عملیات از یک ساحل به
ساحل دیگر ،عملیات اطالعاتی ،عملیات الحاق ،عملیات ایذائی ،عملیات براندازی ،عملیات
پاک کردن جادهها( :اصطالحی در جنگهای ضدچریکی) ،عملیات پدافند داخلی ،عملیات
پشتیبانی هوائی تاکتیکی ،عملیات پنهانی (عملیات زیرزمینی) ،عملیات پوشش و فریب
تاکتیکی ،عملیات پوشش هوائی ،عملیات پیش از پیاده شدن (اصطالح آبخاکی) عملیات
تاخیری ،عملیات تاکتیکی ضد چریکی ،عملیات تحکیمی (اصطالحی در عملیات ضد
چریکی) ،عملیات ترابری هوایی لجستیکی ،عملیات توسعه داخلی ،عملیات توسعه و پدافند
داخلی ،عملیات جاروئی تانک ،عملیات جنگی ،عملیات چکش و سندان ،عملیات رزمی،
عملیات روانی ،عملیات روانی استراتژیکی ،عملیات روانی تاکتیکی ،عملیات روانی تحکیمی،
عملیات سد ،عملیات سد و موانع ،عملیات شبانه ،عملیات شبه نظامی ،عملیات شکار
خ رگوش ،عملیات ش .م .ر ،عملیات ضد آتشبار ،عملیات ضد چریکی ،عملیات ضربتی،
عملیات کماندویی ،عملیات متحرک هوائی ،عملیات مخفی ،عملیات مراقبت منطقهای
(اصطالحی در عملیات ضد چریکی) ،عملیات مردم یاری ،عملیات مرزی (اصطالحی در
جنگهای نامنظم) ،عملیات مرکب ،عملیات مشترک ،عملیات مشترک هوابرد ،عملیات
ممانعتی ،عملیات میکروبی ،عملیات نفوذی :عملیات نفوذی اطالعاتی ،عملیات ویژه،
عملیات هوابرد ،عملیات هوانشستی (عملیات فرودآمدن از راه هوا) ،عملیات هوایی
استراتژیکی.
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سایر اصطالحات که از خانواده و یا جنس عملیات هستند و در فرهنگ واژههای نظامی
وجود دارند و حرف اول آنها در سایر حروف الفبایی قرار دارند و با کلمه عملیات شروع نشدهاند،
فقط اسامی تعدادی از آنها در اینجا نام برده میشود :کلیه اصطالحاتی که با کلمه آتش آغاز
میشوند ،آخرین خط حفاظتی ،آخرین خط هماهنگی ،آفند ،اصطالحاتی که با کلمه آماج
آغاز میشوند ،احتیاط  ،اصول جنگ ،اصول عملیات آفندی ،اصول عملیات پدافندی ،اصول
هماهنگی پشتیبانی آتش ،اقدامات پشتیبانی جنگ الکترونیکی ،اقدامات ضد الکترونیکی،
اقدامات ضد ضدالکترونیکی ،اقدامات عامل ،اقدامات غیرعامل ،اقدامات کنترل تاکتیکی،
اقدامات کنترل تاکتیکی در :آفند /پاتک /پدافند /تک شبانه /در عقب نشینی؛ برآورد
عملیاتی ،برآورد وضعیت فرماندهی ،پاسدارر رزمی ،پاسدار عمومی ،پدافند :با فرصت/
تاکتیکی /خطی /دایرهای /در عمق /عامل /غیرعامل /منطقهای /متحرک /هوائی؛ پرده
پوشش ،پشتیبانی رزمی ،پشتیبانی خدمات رزمی ،پشتیبانی هوایی ،خط خیز ،کمین و انواع
آن ،گشتی و انواع آن ،میدان مین و انواع آن ،تعویض (عملیات تعویض) ،عملیات حرکات به
عقب :تاخیری ـ عقب نشینی ـ ععقب روی.
شرح و نکات مسئله :68

کتاب «دفاع زمینی در ایران  9166ص« :»296تمام اقدامات و فعالیتهائی که در نیروی
زمینی و همطراز آن انجام میشود ،انتهای جهت آنها به طرف «عملیات» است .به عبارتی دیگر
«عملیات» برآیند و یا حاصل تمام فعالیتهای نیرو میباشد .اگر هر کدام از فعالیتهای نیروی
زمینی و همطراز به مطلوب بیانجامد ،در آن صورت ،چنین نیرویی ،در عملیات هم موفق و
ً
پیروز خواهد بود .مسلما خالف آن نیز نتیجه معکوس خواهد داشت .بهای این پیروزی یا
شکست ،آنقدر سنگین است که در سالهای زیادی ،یک ملت را میتواند سربلند و سعادتمند
نگه دارد و یا کمر یک ملت را بشکند».
تعاریف دیگر :عملیات ،برآیند و یا حاصل تمامی فعالیتهای هر یگان را شامل میشود که
برای آمادگی در جنگ ،تظاهر به جنگ ،یا فریب دشمن و یا شرکت در جنگ را دارا باشد .یا در
تعریف دیگر ،هر حرکت یا اقدامی که توسط فرد یا گروهی در هر رسته و تخصص برای مقدمات
جنگ با دشمن ،آماده شدن برای جنگ و حضور و مقابله با دشمن صدور پذیرد ،عملیات نامند.
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دامنه بحث «عملیات» آن قدر وسیع است که در مورد آن هر قدر نوشته شود ،باز هم
گنجایش برای ادامه بحث دارد .در این کتاب با توجه به ظرفیت و هدف آن ،اهم عوامل و
اقدامات الزم در رابطه با اجزای عملیات ،از نوع اطالعات آشکار و بدون طبقهبندی محرمانه و
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
فعالیتهای نظامی بر اساس قواعد و فرمولهائی است که در طول تاریخ جنگها تجربه شده
و توسط کارشناسان نظامی دانشمند و هوشمند ،در هر زمانه ،آن تجارب ،مدون و فرمول سازی
شده است .ما از آثار به جا مانده در چند قرن قبل از میالد ،مانند :نظرات «سون تزو» فرمانده
بزرگ نظامی چین تا قرن حاضر هم میبینیم که بسیاری از قواعد جنگ را که بیان نمودهاند،
در روزگار کنونی نیز کاربرد دارند و باید مورد توجه دست اندرکاران امور جنگ و دفاع قرار گیرد.
میدان رزم ،نیاز به مدیران و فرماندهان دانشمند و هوشمند در مراتب مختلف ،در عرصه
نظامی روز و گذشته ،عالوه بر شجاعت؛ درایت و اخالق نیاز دارد .تمام این قواعد و دیگر عناصر
کلیدی ،الزم و ملزوم همدیگرند.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :68

کتاب «دفاع زمینی در ایران  9166ص »266به نقل از مجله سیاست دفاعی ش  2بهار 69
درباره درسهای نبرد هوائی در جنگ خلیچ فارس» ،مطالبی را بیان نموده است که برای درج
در این قسمت مناسب و انتخاب شده است:
«نخستین و مهمترین نکتهای که در رابطه با درسگیری از جنگها باید آموخت ،این است
که هر جنگی از جهات گوناگون مانند موقعیت جغرافیایی ،وضعیت نیروهای طرفین،
تاکتیکهای به اجرا درآمده ،تسلیحات به کار گرفته شده و غیره به نوبه خود یک نمونه منحصر
به فرد به شمار میرود.
بنابراین باید به یاد داشت که درسگیری از یک جنگ به معنای بهرهگیری دوباره و عینی
از تجربیات پیشین (مبتنی بر کاربرد عینی تاکتیکها و تسلیحات آن جنگ) نیست ،بلکه
میتوان گفت که گام نخست در این مسیر ،فهم روابط و شرایطی است که رویدادهای جنگ
مزبور تحت آن شرایط رخ دادهاند».
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کتاب حاضر نیز تالش نموده که در کلیه مسائل بیان شده ،ارزیابی نزدیک به دقیق را با
استفاده از خطکشهای تعریف شده در کتابهای علمی نظامی ارائه دهد ،تا خوانندگان
کتاب ،از آن مطالب ،برای حال و آینده بهره گیرند.
ما در عملیاتهای آفندی و پدافندی  6سال جنگ ،در هر کدام از عملیاتها ،تفاوت آن را
با عملیاتهای گذشته شاهد بودیم .میتوانیم بگوییم عناصر ثابت و اثرگذار در کلیه عملیاتها
قواعدی است که در کتابها گفته شده است .اما عناصر متغیر و اثرگذار ،مانند :آب و هوا ،باد
و روشنائی ماه و یا ساعات عملیات ،زمین منطقه عملیات ،کمیت و کیفیت یگانهای خودی و
دشمن ،کمیت و کیفیت سالح و تجهیزات زمینی ،هوائی و دریایی و غیره ،عناصر متغیری
هستند که تفاوت عملیاتها را آشکار میکنند.
ً
قاعده صفر تا صد :ما معموال در کارهای شخصی خود ،وقتی تصمیم به کاری میگیریم ،از
صفر تا صد آن را ابتدا مورد بررسی قرار میدهیم و پس از آنکه مطمئن به تأمین امکانات و
ً
شرایط مورد نیاز این مسیر صفر تا صد شدیم ،اقدام به انجام کار مورد نظر مینمائیم .مثال
میخواهیم سفری از نقطه «الف» به مقصد «ب» برای انجام کار مورد نظر بنمائیم ،مانند :سفر
ً
زیارتی ،سیاحتی ،اداری ،تجاری ،دیدار و  ...مسلما هیچکدام ،بدون بررسی مسائل صفر تا
صد موضوعی که در نظر داریم و بدون تأمین آن امکانات و شرایط الزم و کافی ،وارد اقدامات
اجرائی موضوعی که فقط درصدی از آن شرایط و امکانات را داریم ،نمیگردیم.
در عملیاتهای نظامی هم آموزههای علمی نظامی میگویند :برابر همان غریزه ،دانش و
هوشی که در امور زندگی خود اعمال مینمائیم ،در مورد طرحریزی و اجرای عملیات نیز همین
روش را مورد توجه قرار دهیم .برای صفر تا صد منظور و هدف عملیات ،نقطه به نقطه تا به
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.
قاعده صفر تا صد ،خیلی مهم است .ما میتوانیم کلیه امور ،حتی امور شخصی و کلیه
عملیاتهای هشت سال جنگ را با همین معیار اندازهگیری کنیم و متوجه شویم که صفر تا
صد موضوع مورد نظر چقدر محاسبه و اجرا شده است.
در صفحات بعد تعدادی از موضوعات مربوط به عملیات ،انتخاب و شرح داده شده است.

مسئله  :96عملیات حرکات به عقب :عقب نشینی ،عملیات تاخیری ،عقب روی 219 /

مسئله  :36عملیات حرکات به عقب :عقب نشینی ،عملیات تاخیری ،عقب روی
تعاریف :منبع :فرهنگ واژههای نظامی

حرکات به عقب :عبارت است از هر نوع حرکتی که یک یگان به سمت عقب و به منظور دور
شدن از دشمن انجام میدهد .حرکات به عقب همیشه توام با واگذاری زمین به دشمن
میباشد .برخالف پدافند که مستلزم درگیری قطعی است .در حرکات به عقب فرمانده از
درگیری قطعی با دشمن اجتناب می ورزد .منظور از حرکات به عقب ،حفظ تمامیت نیرو برای
شرکت در عملیات آفندی مناسبتر و تحت شرایط مطلوبتر در آینده است .انواع حرکات به
عقب شامل عقبنشینی ،عملیات تاخیری و عقب روی میباشد.
عقب نشینی :نوعی عملیات پدافندی که در آن تمام و یا قسمتی از نیروهای گسترش یافته
از درگیری با دشمن دست می کشند .عقب نشینی بر دو نوع است :عقب نشینی اختیاری و
عقب نشینی اجباری.
عقب نشینی اجباری :اصطالح عقب نشینی اجباری بر عقب نشینی تحت فشار دشمن
داللت دارد .تا جایی که امکان داشته باشد ،باید از عقب نشینی اجباری اجتناب نمود ،زیرا
دشمن موفق خواهد شد که تلفات وارد آورد و آزادی عمل را در دست گیرد .معذالک چنانچه
ً
فرمانده تشخیص دهد که با اجرای عقب نشینی اجباری ،تلفات وارده کمتر خواهد بود ،مسلما
عقب نشینی اجباری را انتخاب خواهد کرد.
عقب نشینی اختیاری :اصطالح عقب نشینی اختیاری ،بر نوعی عقب نشینی دارد که بدون
ً
فشار دشمن داللت دارد و معموال در مواقعی که دید محدود است اجرا میشود.
عملیات تاخیری :نوعی عملیات پدافندی است که نیروی تحت فشار دشمن ،در حالی که
حداکثر تلفات را به دشمن وارد میسازد ،بدون درگیری قطعی ،مکان را با زمان معاوضه می
کند (مبادله زمین بازمان) .عملیات تأخیری به یکی از دو روش زیر اجرا میشود:
الف  -تأخیر روی مواضع متناوب
ب  -تأخیر روی مواضع متوالی.
تأخیر روی مواضع متناوب :روشی در عملیات تأخیری و آن عبارت است از گسترش نیرو
روی دو موضع پشت سرهم در یک زمان.
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تأخیر روی مواضع متوالی :روشی در عملیات تأخیری و آن عبارت است از اشغال پی در پی
هر یک از مواضع تأخیری با تمام یگان در یک زمان.
تأخیر مداوم :تأخیر مداوم جزء الینفک هر دو روش عملیات تأخیری است و به طور مداوم
قسمتی از نیرو با دشمن تماس دارند و با آتشهای دوربرد و مانور باعث گسترش نیروهای
دشمن و به تأخیر انداختن حرکات او میگردد.
عقب روی :نوعی عملیات پدافندی است که نیروها بدون تماس با دشمن طبق طرح قبلی
به طور منظم به عقب حرکت می نمایند.
فرهنگ واژههای نظامی ،تعاریفی دیگر نیز درباره انواع عقب نشینی بیان نموده است که
در اینجا فقط به اسامی آنها اشاره میگردد .مانند :عقب نشینی آب خاکی؛ عقب نشینی از
راه هوا؛ عقب نشینی از میان مواضع پشت جبهه؛ عقب نشینی استراتژیکی.
کتاب اصول و قواعد اساسی در رزم به قلم :سرتیپ  1ستاد نصرت الله معین وزیری؛ چاپ
مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیادشیرازی وابسته به اداره دوم ستاد اجا ،سال .3131
در فصل چهارم کتاب ،عملیات حرکات به عقب را در  9بخش توضیح داده است .بخش
اول :کلیات؛ بخش دوم :انواع حرکات به عقب؛ بخش سوم :طرحریزی حرکات به عقب.
بخش اول شامل9 :ـ تعریف؛ 2ـ منظور از حرکات به عقب؛ 9ـ حفظ روحیه در حرکات به عقب.
بخش دوم شامل9 :ـ عقب نشینی؛ 2ـ عملیات تاخیری؛ 9ـ عقب روی.
بخش سوم شامل9 :ـ عقب نشینی اختیاری؛ 2ـ عقب نشینی اجباری؛ الف ـ تقسیم و مانور
نیروها ،ب ـ هماهنگی و کنترل نیروها؛ 9ـ عملیات تاخیری؛ الف ـ رده تامین ،ب ـ رده پدافند مقدم،
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
حدودی آشنا گردند و در صورت لزوم به کتاب یادشده و مشابه آن مراجعه نمایند.
شرح و نکات مسئله :63

نمونه هایی از موضوع مسئله مورد بحث از کتاب های مختلف:
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کتاب :جنگ جهانی دوم ،اسناد کنفرانس های تهران ،یالتا ،پتسدام .ترجمه :حسن
مفیدی ،انتشارات پارت ،تهران  .3111ص:13
وروشیلف :در عملیاتی جدی چون اورلرد ـ نام سری نیروهای عبورکننده از کانال
مانش ـ مهمترین چیز ،عبارت است از :سازمان ،طرحریزی و تاکتیکهای اندیشیده شده
و پخته میباشد .اگر تاکتیکها ،موافق با عقبنشینی باشد ،حتی یک عقبنشینی برای
نیروهای پیشرفته ،فقط یک عقبنشینی خواهد بود ،نه یک مصیبت.
کتاب :نبردهای صحنه عملیات غرب ،به قلم سرهنگ سید یعقوب حسینی ،انتشارات
ایران سبز ،تهران .3103 ،ص 310ـ  ،311ص  310ـ :310
«از روز چهارم مهرماه 3103احتمال پیشروی نیروهای عراق در محور قصرشیرین گیالنغرب
ً
کامال احساس شد ،به ویژه آن که هیچ یگانی از نیروهای خودی در این محور وجود نداشت و این
محور برای حرکت نیروهای عراقی کامال باز بود ،زیرا هر دو گروه از عناصر تیپ یک زرهی که در
محورهای خسروی ،خرناصر خان ،قصرشیرین و تنگاب کهنه ،نی پهن عبداله ،سه راهی
گیالنغرب مستقر بودند ،هنگام عقبنشینی به سمت قصرشیرین و سرپل ذهاب رفته بودند و
هیچ کدام از آنها در محور گیالنغرب متوقف نشده بودند .در حالی که موضع پدافندی اولیه ،یکی
از آنها ،معبر امام حسن در این محور بود و بایستی هنگام عقب نشینی به آن موضع برمیگشت
و در آن دفاع می کرد ،ولی به نظر می رسد که ضربات اولیه نیروهای عراقی در روزهای اول و دوم
مهرماه به نیروهای ما که در منطقه نبرد قصرشیرین باویسی می جنگیدند به قدری شدید و سریع
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
کنند .لذا هریگانی که تحت فشار شدید نیروهای دشمن قرار می گرفت ،بدون طرح و برنامه و
فقط به منظور رسیدن به یک محل امن تر عقب نشینی می کرد که در این باره پادگان سرپل
ذهاب حداقل از نظر روانی ،نقطه مرکزی عناصر لشکر  33زرهی در آن منطقه بود .به همین
جهت تقریبا تمام یگانهای گسترش یافته ،اعم از واحدهای تیپ  1زرهی که پادگانش در سرپل
ذهاب بود و یگانهای تیپ یک زرهی و گردانهای توپخانه ،مسیر عقب نشینی خود را به سمت
پادگان سرپل ذهاب انتخاب کرده بودند .در این باره فقط عناصر مستقر در حوالی نفت شهر
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ً
کامال بالتکلیف بودند و گروه رزمی مستقر در سومار نیز در محور کله جوب ـ رووان به طرف ایوان
غرب عقب نشینی کرد تا خود را به پادگان اسالم آباد غرب نزدیک سازد ،ولی با تالش فرمانده
تیپ در حوالی کله جوب واقع در شرق سومار متوقف گردید .اما راههای مواصالتی منطقه نفت
شهر در جنوب به سمت سومارد و در شمال به سمت تنگاب کهنه و قصر شیرین تحت کنترل
ً
نیروهای دشمن قرار گرفته بود ،لذا عمال قسمت عمده نیروهای مستقر در آن منهدم شده و
باقیمانده که بیشتر افراد بدون تجهیزات بودند ،با مشکالت زیاد توانستند از جادههای سخت
کوهستانی بگذرند و خود را به یگانهای دیگر برسانند.
از روز هفتم مهر ماه ،وضعیت منطقه نبرد کرمانشاه در اغلب نقاط تثبیت شد و نیروهای ما
موفق شدند نیروهای دشمن را مجبور به توقف نمایند .فرمانده لشکر  33زرهی آخرین وضعیت
خط تماس با نیروهای دشمن را در ساعت  1511روز هفتم مهرماه چنین اعالم کرد «عناصر
لشکر در منطقه قصر شیرین گیالنغرب در امتداد خط شمالی جنوبی ارتفاعات دستک ،بن
دستک ،قراویز ،ارتفاعات بازی دراز و تنگ کورک در محور گیالنغرب ،خط پدافندی اشغال
کرده اند ،در محور زرته سومار ،موضع دفاعی نیروهای ما در چم کمرشکن واقع در پانزده
کیلومتری شرق سومار قرار دارد و در محور میمک سرنی نیز نیروهای ما در سه راهی غرب
سربی موضع گرفته اند .با توجه به این گزارش فرمانده لشکر  ،33نیروهای دشمن در  1روز
اول نبرد موفق شده بودند به طور متوسط حدود  11کیلومتری در خاک میهن ما در منطقه
قصرشیرین ،سومار ،میمک پیشروی کنند و اما در محور گیالنغرب عمق منطقه پیشروی
دشمن از خط مرز تا تنگ کورک حدود  01کیلومتر بود .در حالی که این محور مناسب ترین
شرایط طبیعی برای دفاع داشت و اگر گروه رزمی که در روزهای قبل از جنگ در سه راهی
گیالنغرب قصرشیرین مستقر بود ،با آهنگی منظم و کنترل شده عقب نشینی می کرد ،سادهتر
از یگانهای دیگر میتوانست پیشروی دشمن را در گردنه امام حسن سد کند .به طور قطع اگر
نیروهای دشمن در این محور با مختصر مقاومتی برخورد می کردند ،تالشی برای پیشروی
انجام نمی دادند .اما متأسفانه آن گروه رزمی ما در همان روزهای اول جنگ که تحت فشار
دشمن قرار گرفت ،صحنه نبرد را به سرعت خالی کرد و بیش از  01کیلومتر عقب نشینی نمود.
حتی در تنگ کورک نیز توقف نکرد ،بلکه تا حوالی انگ دهره عقب نشینی را ادامه داد .به
احتمال زیاد هدف آنها آن بود که خود را به پادگان سر پل ذهاب برسانند .باید یادآوری نمود
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جنگی که بدون طرح عملیاتی و با ضعف کامل فرماندهی و کنترل توأم باشد و رهبری عملیات
به اختیار فرماندهان عمل کننده باشد ،بروز چنین حوادثی عمل غیرعادی نمیتواند باشد.
همین عمل عقبنشینی طرحریزی نشده و هدایت نشده گروه رزمی مستقر در محور
گیالنغرب سبب گردید نیروهای دشمن بدون برخورد با مقاومتی تا شهر گیالنغرب و در عمق
بیش از  01کیلومتر پیشروی کنند».
ما در  6سال جنگ ،از انواع حرکات شامل عقب نشینی ،عملیات تاخیری ،در حالتی که
دشمن آفند و ما در حالت پدافند بودیم ،برابر آنچه که در تعاریف کالسیک گفته شد ،میتوانیم
بگوییم نداشتیم .بیشترین دلیل این حرف آن است که ما در تمام سوابق و مدارک باقی مانده
از  6سال جنگ ،آنچه که آشکار منتشر شده است ،طرحی و دستوری و یا مدرکی به نام عقب
نشینی نوع اختیاری و یا اجباری و نیز عملیات تاخیری با روش تاخیر روی مواضع متوالی و یا
تاخیر روی متناوب نمیبینیم و یا وجود ندارد.
اما در حالت آفند خودی ،مواقعی که صد در صد موفق نبودیم و یا کمتر موفق شدیم ،عملیات
عقب نشینی ،با شرایط خاص هر کدام از عملیاتها ،انجام دادیم .نظیر :عملیات رمضان و غیره.
در آغاز جنگ ،یگانهای ما در برابر دشمن ،عملیات عقب نشینی و نیز تاخیری بهطور ناقص
اجرا کردند .آن نوع عملیاتها ،به دلیل آن که طرحی و تمرینی از قبل صادر و ابالغ و مشخص
نشده بود ،یگانهای اجرائی میدان نبرد ،خود جوش با هدف جلوگیری از پیشروی و متوقف
نمودن دشمن انجام دادند ،در حالی که اگر طرح و تمرینی و پیش بینیهای الزم در این باره
وجود داشت ،مواضع سدکننده در مسیر عقب نشینی و عملیات تاخیری به شکل کالسیک،
ً
طراحی و ساخته شده و یگان پدافندکننده در آن نیز معلوم شده بود ،مسلما یگانهای خودی در
عملیات پدافندی آن زمان موفقتر و دشمن نیز در عملیاتهای آفندی مورد نظر ناکامتر میشد.
ما در پایان جنگ در چهار ماه اول سال  66نیز به دلیل آن که طرحی و مواضعی برای عقب
نشینی و نیز عملیات تاخیری تهیه نکرده و نداشتیم ،در کلیه تکهای دشمن در آن چند ماه،
و در مناطق مختلف ،آسیبهای جبرانناپذیری دیدیم و ضمن از دست دادن مواضع پدافندی
خود ،تلفات رزمی سنگینی را عالوه بر خسارات و ضایعات متحمل شدیم.
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ما در  6سال جنگ شاهد بودیم که اگر یگانی مانند گردان ،در پدافند بیشترین نیروی خود
را در پدافند از دست میداد و باالخره با افزایش شدید تلفات ،یگان متالشی و موضع هم سقوط
می کرد ،حرف و حدیثی پیش نمیآمد .اما اگر فرماندهای پس از درگیری با دشمن ،متوجه
انهدام یگان خود به علت ناتوانی در برابر دشمن پر توان و از طرفی نبودن و نرسیدن نیروهای
کمکی میشد و برای جلوگیری از انهدام یگان ،دستور عقب نشینی به مواضع عقب تر میداد،
مورد بازخواست قرار می گرفت .کسی هم با نگاه علمی نظامی ،اقدام این فرمانده را مورد
ارزیابی صحیح قرار نمیداد که آیا تصمیم درست بوده یا غلط .فقط چون عقب نشینی و از
دست دادن زمین برای حفظ تمامیت یگان بوده ،این اقدام محکوم میشده است.
از طرفی با این نگاه حاکم در آن زمان ،سلسله مراتب آن فرمانده یگان در رده گروهان،
گردان ،تیپ و حتی لشکر ،با آن که متوجه بودند یگان درگیر زیردست در شرایط انهدام قرار
دارد ،جرات قبول مسئولیت دستور عقب نشینی به مواضع عقب تر و مطمئنتر نداشتند ،تا آن
که آن یگان باالخره متالشی و موضع هم سقوط میکرد .این روحیه در نهایت به نفع دشمن
بود تا خودی .آثار منفی این روحیه را هم در پایان جنگ دیدیم .فرماندهان ما اگر روحیه و
جرات قبول مسئولیت تصمیمهای صحیح علمی نظامی و به موقع داشتند و پشتیبانی هم در
صورت صحت تصمیم میداش تند ،در آن صورت مواضع سدکننده مناسب هم با تعیین
مسئولیت هر کدام نیز ایجاد میکردند .اما به علت آن که چنین جوی وجود نداشت ،ما شاهد
ً
انهدام یگانهای خود در چهارماه اول سال  66و یا چهارماه آخر جنگ شدیم .هر چند که قبال
نیز با ابعاد کوچکتر در سابقه عملیاتی  6ساله خود داریم.
در درگیری های شدید با دشمن ،تکلیف معلوم است .یگان و نفرات زیردست باید در برابر
تک دشمن برای حفظ موضع و سنگر خود مقاومت و دفاع کنند .باالدست هم در صورت لزوم،
زیردست را تقویت و پشتیبانی کند .زمانی که یگان زیردست توانائی بسیار ضعیفتر و چند برابر
کمتر از توان دشمن باشد و درخواست کمک نماید ،باالدست هم ،این نابرابری زیاد را مطلع
گردید ،یا باید نیروی کمکی بفرستد و یا اگر هم نیروی کمکی ندارد و نمیتواند بفرستد ،برای
ً
جلوگیری از انهدام یگان زیردست ،دستور عقب نشینی به مواضعی که قبال پیش بینی و ایجاد
شده ،بدهد .ما متاسفانه در مدت  6سال جنگ ،چنین تجربه خوب نداشتیم و یا در اثر دیروقت
بودن دستور ،به نتایج و تجربههای تلخ رسیدیم.
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ما شاهد بودیم که شمن در مواقعی مناسب ،برای جلوگیری از انهدام یگان و یا حفظ
موجودیت یگان ،دستور عقب نشینی میداد و به اجرا درمی آورد .نظیر :عملیات عقب نشینی
اختیاری یگان های دشمن در مقابل منطقه عملیاتی قرارگاه قدس در حین عملیات
بیتالمقدس ،در تاریخ  69/2/96در سراسر جبهه نیسان ،کرخه کور و نورد .بعد از عملیات
بیتالمقدس و آزادسازی خرمشهر ،در اواخر خرداد تا ده روز بعد از آن ،عراق مناطق اشغالی
دیگری را نیز با عقب نشینی اختیاری تخلیه نمود ،اما در جبهه غرب :ارتفاعات آهنگران،
خسروی ،نفت شهر ،منطقه مهران و در جبهه جنوب :فکه و شلمچه را همچنان در اشغال نگه
داشت .در مواقعی هم ،همین دشمن به علت عدم صدور دستور به موقع برای عقب نشینی،
سبب انهدام یگانهای خود شد .نمونه آنها را در عملیاتهای طریقالقدس ،فتحالمبین،
بیتالمقدس و مشابه آنها شاهد بودیم.
نیروهای خودی در عملیات پدافندی ،در آغاز جنگ در زمینهای ناهموار و دارای ارتفاعات
کوچک و بزرگ و نیز زمینهای با رودخانههای بزرگ ،بهتر توانستند عملیات تاخیری انجام
دهند و در نهایت سبب توقف ماشین جنگی دشمن گردند .به عبارتی ،ارتفاعات و رودخانههای
بزرگ ،عامل کمکی مهم و سرنوشتسازی در عملیات پدافندی ،حرکات به عقب و عملیات
تاخیری گردیدند.
شاید بتوان گفت ،یکی از علل ماندگاری و مقاومت این سرزمین بزرگ در طول تاریخ و در
برابر تهاجم دشمنان ،وجود همین ارتفاعات و رودخانههای بزرگ در جغرافیای نظامی ایران
زمین بوده است.
مهم آن است که زمین کشور خود را خوب بشناسیم و با نگاه علمی نظامی ،زمین را در نقاط
کلیدی برای دفاع قوی ،آماده ،تجهیز و مسئولیتسپاری نمائیم.
در مورد عقب نشینی به فهرست کتاب ،مسئله مربوط به «زمین»« ،مواضع سدکننده»،
«عملیات سد و موانع» نیز مراجعه شود.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :63

 7ـ در زمان صلح ،دست اندرکاران باالدستی عملیات زمینی ،نیاز است با توجه به تجربه 6
سال جنگ تحمیلی و نیز سایر تجربیات نظامی اخیر ،معاصر و گذشته ،خودی و بیگانگان ،نیم
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نگاهی هم به عملیات حرکات به عقب داشته باشند و آن را در کلیه طرحها ،دستورات مورد
توجه دهند .این نوع توجه ،دقت و حساسیت باید ،در زمان صلح و تمرینهای رزمایش دیده
شود ،در زمان صلح ،مطالعات و اقدامات میدانی برای کلیه مرزهای کشور به منظور اجرای
عملیات حرکات به عقب در شرایط الزم و مناسب در زمان آغاز جنگ انجام گیرد .به منظور
یادشده ،مواضع سدکننده در نقاط مناسب انتخاب و آمادهسازی گردد .در طرحهای عملیاتی
نیز مسئولیت اشغال هر کدام از مواضع معلوم و ابالغ و تمرین گردد.
 2ـ در زمان جنگ نیز ،در کلیه طرحهای عملیاتی آفندی و پدافندی ،عملیات حرکات به
عقب ،برای دستیابی به مواردی که در تعاریف علمی نظامی گفته شده ،مورد توجه قرار گرفته
و بهطور رسمی ،طرحهای آن تهیه و ابالغ گردد .و البته برای این منظور ،برابر همان طرحهای
تهیه و ابالغ شده ،مواضع سدکننده مناسب پیشبینی و آمادهسازی گردد.
 6ـ دست یابی به منظورهای حرکات به عقب :کتاب اصول و قواعد اساسی در رزم ،به قلم
سرتیپ  2نصرت الله معین وزیری ،ص« :926منظور از حرکات به عقب را ،دست یابی به یک
یا چند مورد از موارد زیر نام برده است.
الف ـ خسته کردن ،به تاخیر انداختن و به ستوه آوردن دشمن و باالخره مقاومت در برابر او
با وارد کردن تلفات و خسارات.
ب ـ کشاندن دشمن به یک وضعیت نامناسب.
پ ـ امکان بهکارگیری قسمتی از نیروها در جای دیگر.
ت ـ اجتناب از نبرد در شرایط نامناسب و مخاطره آمیز برای نیروهای خودی.
ث ـ اغتنام وقت ،بدون درگیر شدن در یک رزم قطعی.
ج ـ قطع درگیری و تماس با دشمن.
چ ـ استقرار و گسترش مجدد یگانها در مواضع و مناطق مطلوب در عرض یا عمق جبهه.
ح ـ کوتاه کردن خطوط مواصالتی.
کتاب یاد شده ،درباره حفظ روحیه در حرکات به عقب مطالب زیر را بیان نموده است:
بایستی به عدههای درگیر تفهیم و تاکید گردد که عملیات حرکات به عقب ،طبق طرح بوده
و به منظورهای اساسی و مثبت انجام میگیرد.
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ً
از شایعات شدیدا جلوگیری به عمل آورده و تا آنجا که لطمه به حفظ اسرار نزند ،باید عدهها
را از منظورها و هدف حرکات به عقب مطلع نمود.
اقدامات زیر از تضعیف و تخریب روحیه جلوگیری به عمل میآورند:
ـ رهبری قوی ـ تخلیه فوری شهدا ـ طرحریزی قبلی
ـ انضباط شدید (تقویت ایمان و اعتقاد و حس فداکاری و اطاعت در پرسنل)».
همان طور که در سطرهای باال ،موارد منظور از عملیات حرکت به عقب ،گفته شد ،در زمان
جنگ ،مواقع و شرایط زیادی پیش میآید که برای دستیابی به یکی یا چند مورد ،یگان درگیر
باید عملیات حرکات به عقب انجام دهد .نتیجه ،آن که آن نگاه غیر علمی و احساسی که در 6
سال جنگ به عملیات حرکات به عقب داشتیم ،باید کنار گذارده و با نگاه دیگر که علمی و
صحیح باشد ،در زمان حال و آینده ،آن را با تعاریف نظامی به اجرا درآوریم.

مسئله  :31عملیات سد و موانع
تعاریف :فرهنگ واژههای نظامی:
عملیات سدوموانع :عملیاتی که به منظور تقلیل قدرت رزمی ،کند کردن ،کانالیزه کردن یا
متوقف کردن پیشروی دشمن به سمت منطقه نبرد اجرا میشود.
عملیات سد :تطبیق یک سری موانع طبیعی و مصنوعی است که برای کانالیزه کردن،
محدود کردن ،به تأخیر انداختن یا متوقف کردن حرکات نیروهای مهاجم به کار میرود.
عملیات سد در تمام ردههای فرماندهی انجام پذیر است.
طرح سد :آن بخش از یک طرح یا دستور عملیاتی است که با بکارگیری موانع به منظور
کانالیزه کردن ،هدایت کردن ،محدود کردن ،به تاخیر انداختن یا متوقف نمودن حرکت نیروی
دشمن و تحمیل تلفات و ضایعات اضافی پرسنلی و تجهیزاتی به دشمن مربوط میشود.
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موانع پدافندی :موانعی هستند که برای به تأخیر انداختن حرکت دشمن در مناطقی که
آتشهای پدافند سنگین و متراکم پوشانده شده به کار میرود .این نوع موانع ممکن است از
نوع موانعی طبیعی یا مصنوعی باشد .نمونههای موانع پدافندی عبارتاند از سد جاده ای یا
موانع احداث شده در جلوی مواضع پدافندی که با آتش سالحها پوشیده شده است و حرکت
دشمن را کند یا متوقف مینماید .موانع پدافندی حتما باید در دید مستقیم نیروهای خودی
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.
موانع تاکتیکی :موانعی هستند که موجب به تأخیر انداختن پیشروی ،ستوه آوردن
وتخریب روحیه دشمن شده وشامل موانع ضد خودرو ،موانع ضدتانک و موانع ساحلی است.
موانع تاکتیکی باید تحت دیدهبانی و آتش مستقیم قوای خودی باشد تا حداکثر بهره الزم
حاصل شود.
موانع حفاظتی :موانعی هستند که به منظور برقراری تأمین ایجاد میشود .این نوع موانع
ً
معموال مصنوعی بوده وشامل شبکههای سیم خاردار ،میادین مین وسایل مختلف اعالم خطر
میباشد .موانع حفاظتی اصوال برای جلوگیری از غافلگیری در مقابل هجوم ناگهانی دشمن از
مناطق نزدیک موضع به کار میروند.
موانع طبیعی :موانع طبیعی عوارضی از زمین مانند شیبهای تند ،پرتگاهها ،دره ها،
رودخانه ها ،کانالها ،نهرها ،دریاچه ها ،مردابها ،باتالقها و جنگلها میباشند .مطلوب آن
است که بتوان در زمان کوتاه و با حداقل تالش ،موانع طبیعی را به مانع مؤثری تبدیل نمود
و محل آن طوری باشد که از دید دشمن مخفی بوده و نیروهای خودی بتوانند با دیدهبانی
واجرای آتشهای مستقیم عبور دشمن را مشکل و جلوگیری نمایند.
موانع مصنوعی :موانع مصنوعی عبارت است از وسایل و ساختههایی که وسیله دست
انسان تهیه و حرکت نیروها را محدود مینماید  .این قبیل موانع عبارتنداز میادین مین،
خندقهای ضدتانک ،موانع آلوده ،خرکهای خارپشت دار ،قیفهای جاده و پلهای تخریب شده
و شبکههای سیم خاردار.
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عملیات ممانعتی :عملیاتی است که به منظور جلوگیری از بهره برداری دشمن از منطقه،
پرسنل ،تسهیالت وسایل مربوطه انجام میشود  ،مانند تخریب منابع طبیعی یا مصنوعی به
منظور جلوگیری از دسترسی دشمن ،آلوده کردن محیط .عملیات ممانعتی در رده سپاههای
مستقل ،ارتش یا فرماندهی صحنه عملیات طرح ریزی و هماهنگ میگردد.
مانع :هرنوع عارضه زمینی ،حالت خاصی از خاک ،آب وهوا یا چیزی است غیر از قدرت
آتش که به منظور تأخیر انداختن ،کانالیزه کردن و یا متوقف کردن حرکت دشمن به کار
میرود  .مانع ممکن است طبیعی باشد مانند کویرها ،باطالقها ،کوهستانها و رودخانه ها یا
ممکن است مصنوعی باشد مانند چاله خرجها ،شبکههای سیم خاردار و تلههای ضد مکانیزه
بتونی یا فلزی یا میادین مین وغیره.
مانع تاکتیکی :هرنوع مانعی است که موجب تأخیر انداختن پیشروی ،به ستوه آوردن
وتضعیف وتخریب روحیه دشمن میگردد  .مانع تاکتیکی باید تحت دیدهبانی و آتش قوای
خودی باشد تا حداکثر بهره الزم حاصل گردد.
مانع زیرآبی :مانعی است که به منظور سوراخ نمودن بدنه کشتیها وقایقها کارگذاشته
ً
میشود و معموال با بتون وتیر آهن تحت زوایای مختلف ساخته میشود.
مانع ساحلی :مانع مصنوعی است که در سواحلی که احتمال پیاده شدن نیروهای دشمن
میباشد و در حد فاصل بین خط مد دریا وروییدنیها علیه افراد و خودروها کارگذاشته میشود.
مانع غیرتاکتیکی :موانعی هستند که با همان طرح کلی موانع تاکتیکی بدون رعایت
مالحظات مربوط به انتخاب محل و اختفاء ساخته میشوند .موارد استعمال این نوع موانع
برای حفاظت تأسیسات مهم در مقابل نفوذ یا خرابکاری در پدافند غیر نظامی و پدافند داخلی
جهت کنترل حرکات شورشیان است.
شرح و نکات مسئله :61

درباره مسلح کردن زمین ،مطالبی نیز در بخشی از شرح موضوع «زمین» و «عملیات
حرکات به عقب» بیان شده است .به فهرست کتاب مراجعه شود.
کتاب «ارتش جمهوری اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس» چاپ  ،9969ج ،9ص:61
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برابر دکترین نظامی همه کشورها ،در رزم پدافندی و تحت شرایط نابرابر ،به منظور
جلوگیری از تلفات زیاد و حفظ تمامیت نیروها و همچنین مبادله زمین با زمان و به دست آوردن
موقعیت مناسب برای پدافند مؤثر و با اجرای پاتک ،اجرای عملیات تاخیری ،امری معمول و
ً
منطقی است چرا که معموال نیروهای سبکی که به عنوان نیروی پوشش در خط مقدم دفاعی
گسترش مییابند ،نمیتوانند در مقابل تهاجم نیروهای برتر دشمن ،بیش از مدت محدودی
مقاومت کنند و بایستی قبل از انهدام و درگیری قطعی به مواضع مناسبتر عقب نشینی نمایند
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
نبرد نابرابری که نیروهای جمهوری اسالمی ایران در آغاز جنگ با آن روبرو شدند ،اوضاع بدین
ترتیب بود که نیروهای موجود فقط میتوانستند نقش نیروی پوشش را ایفا کنند ،در حالی که
در پشت سر آنها نیروی قابل توجهی که عهده دار دفاع اصلی گردد وجود نداشت.
کتاب «عملیات رمضان» ص « :16در دهه  9926ارتش ایران به موازات خط مرز و در فاصله
 9کیلومتری شرق آن تأسیساتی پدافندی به نام خط دژ احداث کرده بود که شامل  9ردیف دژ،
جمعأ  66دستگاه دژ گروهی با جاده ارتباطی و ساختمانهای قرارگاههای گروهانهای آن
بود .از نظر پاسگاه مرزی نیز در این قسمت ،ایران دارای  1پاسگاه عمده به نام شلمچه ،کیلومتر
 ،22کوشک و طالئیه بود و عراق نیز با فاصله ای از خط مرز پاسگاههایی در این منطقه داشت
که مهم ترین آن پاسگاه زید در مقابل پاسگاه کیلومتر  22بود .همزمان با فعالیت ایران برای
تأسیس استحکامات مرزی در دهه  ،9926ارتش عراق نیز فعالیتهایی برای احداث موانع
مصنوعی در این منطقه آغاز کرد ،اما بر خالف ایران که خط پوششی دژ را احداث نمود ،ارتش
عراق بیشتر به احداث موانع خندقی و آبگیر و ایجاد خاکریزهای مصنوعی برای مواضع
پدافندی احتمالی پرداخت .بعد از انعقاد قرارداد الجزایر در ( 9162اواخر  )9929ارتش ایران
فعالیت احداث استحکامات مرزی را متوقف نمود ،ولی ارتش عراق در پوشش عنوان احداث
آبگیرهای پرورش ماهی ،با استفاده از آب رودخانه شطالعرب به فعالیت ایجاد مواضع و موانع
در این منطقه ادامه داد که از جمله آن فعالیتها ،ایجاد کانال بزرگ پرورش ماهی در شرق
بصره به طول حدود  26کیلومتر و به عرض قریب یک کیلومتر بود .این کانال که از غرب شلمچه
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شروع می شد در جنوب به نهر دوعچی عراق و در سمت شمال به نهر کتیبان عراق متصل می
گردید و از طریق آن نهرها آب رودخانه شطالعرب وارد این کانال میشد این کانال به هر منظور
اقتصادی یا نظامی که ساخته شده باشد ،از نظر نظامی یک مانع بسیار مهم و بازدارنده در
مسیر حرکت احتمالی نیروهای ایران به طرف تنومه و بصره عراق بود».
کتاب «عملیات والفجر مقدماتی 96 ،بهمن  ،9969ص « :69پیشروی نیروهای حملهور
ایران در ساعات اولیه با موانع و استحکامات سنگین دشمن مواجه شد .لذا از همان ساعات
اول نتوانست دور کافی بگیرد و بدین جهت یگانهای حمله ور تا ساعت یک بعد از نیمه شب
 96بهمن ،هنوز موفق نشده بودند به جاده مرزی ایران برسند و هنوز در کانالهای عراقی در
شرق جاده درگیر بودند .با توجه به اینکه اصوال مواضع اصلی پدافندی نیروهای عراق در غرب
خط مرز قرار داشت و در شرق آن فقط موانع و میدانهای مین با عناصر سبک تامینی مستقر
بودند ،بنابراین در مدت بیش از  9ساعت نبرد ،هنوز نیروهای ایران موفق نشده بودند ،عناصر
تأمینی نیروهای عراق را عقب برانند .زیرا بیشتر مدت زمان حمله ،صرف خنثی کردن موانع و
باز کردن معابر در آنها گردید».
ایجاد سیل مصنوعی :در نیمه دوم سال  ،9921در منطقه عملیاتی غرب اهواز تا جنوب
غربی آن ،طرح ایجاد سیل و آب گرفتگی مصنوعی ،از سوی دستاندرکاران باالدستی در آن
منطقه ،بویژه ،شهید دکتر چمران ،شهید سرلشکر فالحی ،استانداری خوزستان ،سازمان آب
و برق خوزستان ،به اجرا درآمد .هدف اصلی این طرح ،مجبور کردن دشمن به عقب نشینی از
مواضع پدافندی در جنوب غربی اهواز و جنوب کرخه کور بود .هر چند این هدف اصلی تحقق
نیافت ،اما وجو د آب بین نیروهای خودی و دشمن ،قدرت مانور دشمن را محدود و امکان
اجرای عملیات آفندی را در منطقه اهواز ،حمیدیه و سوسنگرد ،از وی سلب کرد.
مشروح طرح یاد شده و اقدامات انجام شده ،در کتاب «نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد
در آغاز جنگ تحمیلی» به قلم سرهنگ سید یعقوب حسینی ،چاپ انتشارات ایران سبز در
سال  9921و نیز کتاب «سیل مصنوعی ،برای پدافند در خوزستان» به قلم همین نویسنده و
چاپ همان ناشر در سال  ،9912بیان شده است.
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درباره ایجاد موانع در مدت  6سال جنگ ،باید قبول کنیم که دشمن در این باره ،خیلی بیشتر
و بهتر از ما اقدام نمود و موفق بود .با همین اقدامات مهندسی رزمی قوی ،که ساختار یگانی آن
را بهطور مناسب تعریف و اجرا نموده بود ،توانست بسیاری از عملیاتهای آفندی بزرگ ما را به
سرانجام ناموفق برساند .حتی اگر هم موفق میشدیم ،قادر به عملیات استفاده ار موفقیت و
تعاقب نمیگردیدیم .زیرا به سبب تلفات زیاد خودی و طوالنی شدن مدن عملیات ،اضافه بر مدت
پیش بینی شده ،چنین امکان بعدی سلب میشد .این وضع بیشتر بهواسطه وجود میادین مین
وسیع ،کانالهای عمیق و طوالنی عمود بر محور پیشروی خودی ،مسلح شدن کانالها با مواد
انفجاری و آتشزا ،سیمخاردارهای انبوه و متراکم در وسعت زیاد و غیره بود.
ما در  6سال جنگ شاهد بودیم ،به محض آنکه دشمن زمینی را اشغال می کرد ،خط مقدم
آن را به شکل موضعی همراه با سنگر و خاکریزهای مستحکم و نیز جلوی آن را به سمت نیروهای
ما ،در همان ساعات اول اشغال با سیم خاردار و مینهای مختلف میپوشاند .این نوع اقدامات
ً
سد و سنگر و مانع و خاکریز ،مسلما توسط یگان مهندسی رزمی دشمن انجام میگرفت .این
امور از مسئولیت و عهده یگان رزمی مستقر در خط مقدم خارج بود.
با نگاه به تعاریف یادشده و نگاه به عملکرد دشمن در  6سال جنگ ،متوجه میشویم که
ً
دشمن دقیقا برابر آن تعاریف علمی نظامی ،عمل نموده است.
ً
درباره ایجاد موانع از سوی خودی در برابر دشمن ،باید اعتراف کنیم که تقریبا ،کاری انجام
ً
ندادیم و تقریبا در مرتبه صفر درصد قرار داشتیم .یکی از علل این ضعف خودی ،شاید در آن بود
که قصد توقف نداشتیم و در انتظار عملیاتهای بزرگ برای عبور از خط پدافندی خودی و
پیشروی به سمت دشمن بودیم .هر چند که این حرف ،با نگاه نظامی ،علت موجهای محسوب
ً
نمیگردد .ما همان طور که برای عبور از موانع دشمن اقدام پرمخاطره انجام میدادیم ،مسلما
برای عبور از موانع خودی کارمان آسان می بود.
یکی دیگر از علل این ضعف خودی ،به نظر نگارنده این کتاب ،آن بود که ساختار مهندسی
رزمی مناسبی برای چنین کار وسیع نداشتیم .در حالی که دشمن ساختار مناسب برای آن کار
وسیع تعریف و عملیاتی کرده بود .ما هیچ وقت نتوانستیم و نخواستیم ،کاری شبیه دشمن را
در جل وی خط مقدم خود پیاده نمائیم .به زبان عامیانه ،چوب این کار را هم خوردیم و در آغاز و
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در میان و در پایان جنگ با یورش گسترده دشمن در سراسر خطوط درگیر با دشمن ،آن چنان
که گذشت و در کتابها هم درج شده ،آسیب دیدیم.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :61
با توجه به تعاریف و شرح مسئله ،باید نسبت به افزایش کمیت و کیفیت ساختار مهندسی

رزمی نیروهای مسلح کشور خود با استفاده از تجربه  6سال جنگ و وسعت مرزهای طوالنی،
محاسبات الزم انجام و ساختار مطلوب را عملیاتی نمائیم .در جنگهای احتمالی بعدی ،چنان
ضعف و آسیب که در  6سال جنگ تجربه کردیم ،هرگز قابل قبول نیست.
برای مطالعه بیشتر ،با مراجعه به فهرست کتاب ،به شرح و نکات موضوعات« :زمین»،
«عملیات حرکات به عقب»« ،مواضع سدکننده» نیز مراجعه شود.

مسئله  :32مواضع سدکننده
تعاریف :فرهنگ واژههای نظامی:
موضع سدکننده :موضع سدکننده ،موضعی است که به منظور جلوگیری از دست یافتن دشمن
به منطقه معین یا جلوگیری از ادامه پیشروی او به یک سمت معین آرایش می یابد .در حرکات به
ً
عقب به این مواضع گاهی مواضع پوشش اطالق میشود .موضع سد کننده معموال در زمینی پیش
بینی میشود که بهترین میدان دید و تیر را نسبت به معابر پیشروی دشمن دارد.
شرح و نکات مسئله :65

کتاب «دفاع زمینی در ایران  ،9166ص« :216سرزمین ایران با وجود زمینهای کوهستانی
و ذوعارضه بویژه در مناطق مرزی ،شرایط طبیعی و خدادادی خوبی برای دفاع نظامی دارد .در
بسیاری از مناطق ،امکان عبور برای پیاده و سواره فقط از طریق راههای منحصر به فرد ،تنگهها،
گلوگاهها و درههای خاص امکان پذیر است .دشمن هم در صورت پیشروی فقط از این معابر
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متفاوت :گروهانی ،گردانی ،تیپی و لشکری میتواند نفوذ کند .اگر این معابر کامال" شناسایی و
در مناسب ترین محل ،موضع و یا مواضع سد کننده گروهانی ،گردانی ایجاد ،و از آن در مقابل
دشمن دفاع گردد ،در این صورت کار دشمن بسیار سخت میگردد .ضمن آنکه با دفاع در این
مواضع ،نیروی کمتری از خودی درگیر میگردد و میتوان در عمده قوا صرفه جویی نمود و از آن
علیه دشمن در عملیاتهای آفندی و پدافندی استفاده نمود».
درباره مواضع سدکننده ،مطالبی نیز در بخشی از شرح مسئله موضوع «زمین»« ،عملیات
حرکات به عقب» و «عملیات سد و موانع» بیان شده است .به فهرست کتاب مراجعه شود.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :65

کتاب «دفاع زمینی در ایران  ،9166ص « :219درباره مواضع سدکننده ،الزم است
اقدامات زیر انجام گیرد:
الف  -مواضع سد کننده با قوی ترین استحکامات و بهترین نقشه اصولی و تاکتیکی در
زمان صلح ساخته شود ،به طوری که امکان دفاع و زیست طوالنی مدت در آن در تمام فصول و
شرایط آبوهوایی فراهم باشد.
ب  -سنگرهای دفاعی در مقابل بمباران و آتشهای سنگین دشمن مقاوم بوده و آسیب پذیر نباشند.
ج  -راههای ورودی و خروجی در داخل موضع و داخل سنگرها پوشیده و مستحکم باشند.
د -ورود و خروج خودروها از داخل تونلی در فاصله چند صد متری موضع و جدا شده از
جاده عمومی به طور غیر محسوس و فریبنده انجام گیرد.
شکل زمین و پوشش خاکی و گیاهی موضع ،مانند زمینهای اطراف باشد و به هم خوردگی
آن در دیدهبانی و عکس برداری زمینی و هوایی معلوم نباشد و این حالت در مدت طوالنی مدت
اشغال موضع در زمان صلح و جنگ باید برقرار باشد.
ه ـ در مقابل سالحهای شیمیایی ،امکانات پدافند شیمیایی را داشته و پیش بینیهای الزم
در آن طراحی و انجام شده باشد.
و ـ عقب هرکدام از این مواضع ،در فاصله مناسب در همان محل ،موضع یدکی دیگر مانند
همین موضع باید وجود داشته باشد که بتوان در شرایط تاکتیکی الزم ،از آن موضع نیز علیه
دشمن پدافند و یا نیروهای موضع جلویی را به آن موضع انتقال داد.
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ز ـ این مواضع باید به نام یگان پدافند کننده آن مشخص و توسط همان یگان ،اشغال،
نگهداری و آرایش و تکمیل گردد .این مواضع اگر در زمان صلح ساخته شوند و اشغال نگردند،
در زمان جنگ نیز عمدتا کارایی نخواهند داشت ،زیرا یا دشمن آن را به اشغال در می آورد و یا
در صورت عدم اشغال توسط دشمن ،به علت آنکه یگان اصلی پرکننده آن مشخص نمیباشد
و یا در جای دیگر به کار گرفته میشود .بنابراین نیروهای خودی برای نزدیک شدن و یا دور
ً
شدن از دشمن معموال از آن رد شده و آن را پشت سر خود خالی می گذارند و بعد فاجعه ای که
نباید اتفاق بیفتد ،به وقوع می پیوندد.
ح  -اندازه موضع در هر ردهای باشد ،در زمان صلح توسط یک رده پایین تر از آن باید اشغال
و نگهداری شود .مثال موضع سدکننده اگر برای یک گردان ساخته شده باشد ،باید در زمان
صلح ،توسط یک گروهان تمام موضع اشغال و نگهداری و دفاع گردد.
ط  -نیروی پدافند کننده در معابر ،در صورت سد دشمن در جلو معبر ،باید توسط سایر
یگانها در شب و روز مراقبت نماید که دشمن در عقب این مواضع و به فاصله دور از چشم،
نیروی چترباز برای گشودن معیر و سقوط موضع سد کننده پیاده ننماید.
ی  -مواضع سد کننده مورد اشاره ،حتی در زمان جنگ و مواقعی که نیروهای خودی خیلی
دورتر از آن به جلو رفته و با دشمن در تماس هستند ،نباید از اشغال خارج و تخلیه گردد .دیده
ً
شده معموال در این حالتها ،فرماندهان برای به کارگیری یگان مستقر در موضع در جای دیگر،
اشغال موضع را نیاز نمی بینند و آن را خالی می کنند ،خطر این کار زمانی بروز مینماید که
یگانهای مقدم در اثر فشار دشمن متالشی شده و افراد از کنترل خارج میشوند .در این حالت
چون به هیچ فرد یا یگانی توقف و پدافند از این موضع مسئولیت سپرده نشده ،لذا حجم
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
نمی شد ،در این گونه شرایط ،ممکن بود همان نیروهای پراکنده را در این موضع یا مواضع
متوقف و متمرکز نمود و اجازه پیشروی بیشتر دشمن را از این مواضع به داخل نداد.
ک  -نیروی زمینی که چنین تاکتیکی را با استفاده از موانع طبیعی و ترکیب آن با موانع
مصنوعی و مواضع دفاعی اتخاذ مینماید ،شایسته است عمده قوای خود را در پشت این مواضع
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و تنگه ها و معابر نگه دارد و برای پوشاندن فاصله مرز یا دشمن تا این مواضع ،از نیروهای تأمین
استفاده نماید .دیگر نباید عمده قوای خود را در پشت خاکریزها ،در خط تماس و یا خط مرزی ـ
اگر خط تماس همان خط مرزی باشد  -نگه دارد ،زیرا با این ترتیب به علت نداشتن عمده قوای
آزاد ،قدرت خود را برای آفند و پدافند ضعیف و توان طراحی و اجرای عملیاتهای بزرگ را از خود
سلب مینماید ،بلکه باید عمده قوا را به شکل بیان شده در اختیار داشته باشد و با طرحهای
بزرگ عملیاتی ،آنها را برای نابودی دشمن به کار گیرد .در این شیوه حفظ زمین ،در فاصله دشمن
تا مواضع سدکننده اصلی ،در برابر حفظ نیروی عمده قوا در اولویت بعدی قرار می گیرد ،زیرا با
داشتن نیرو ،میتوان هم زمین را پس گرفت و هم دشمن را نابود نمود؛ اما در حالت اولویت دادن
به حفظ زمین ،حتی اگر عارضه حساس هم نباشد و فشار دشمن هم قوی و شکننده باشد ،در
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.
ط_در زمان های حاضر و آینده این مواضع باید در موارد احتمالی حمالت هسته ای تاکتیکی
قابلیت استمرار حضور نیرو و همینطور پدافند را داشته باشند.

مسئله  :39تحرک و سرعت جابهجائیهای یگانهای نظامی
تعاریف :فرهنگ واژههای نظامی:
تحرک :خصلت یا توانایی نیروهای نظامی است که به آنها امکان حرکت از مکانی به مکانی
دیگر می دهد ،درحالی که قابلیت و توانایی خود را به منظور اجرای مأموریت حفظ می نمایند.
تحرک به منظور رسیدن به هدف و مانور درزمین ،هواودریا است.
تحرک استراتژیکی :عبارت ازترابری هوایی با برد زیاد به یک نقطه تمرکز استراتژیکی.
درتحرک استراتژیکی طرح ریزی مشترک قبلی از طرف یگان ترابری هوایی ویگانی که بایستی
جابه جا گردد ضروری است .رک :تمرکز استراتژیکی.

مسئله  :91تحرک و سرعت جابهجائیهای یگانهای نظامی 221 /

تحرک تاکتیکی :تحرک نیروهای مسلح و تجهیزات آنها به داخل یا در خارج صحنه عملیات
است .تحرک تاکتیکی در نزدیکی دشمن انجام شده در شرایطی که امکان حمله زمینی و
هوایی از طرف دشمن زیاد است.
تحرک خارج از جاده :امکان انجام حرکات تاکتیکی به وسیله خودروهای چرخدار وشنی دار
نظامی درزمینهایی که فاقد راههای قابل استفاده در شرایط جوی هستند .آن دسته از عوامل
و خصوصیات زمین که در میزان تحرک خارج از جاده مؤثر میباشد ،عبارتنداز :شیب زمین،
جنس خاک ،انواع خاکها ،روییدنیها ،عوارض مصنوعی وزه کشی.
تحرک عملیاتی :حمل و متمرکز کردن به موقع نیروها از محل تمرکز استراتژیکی به
منطقهای نزدیک به عملیات ،به طوری که نیروها به سهولت بتوانند وارد عملیات رزمیشوند.
در این تحرک احتمال تک هوایی دشمن وجود دارد .ولی احتمال تک نیروی زمینی بسیار
کم است.
تحرک هوایی :ترابری هوایی یگانها ،تدارکات و تجهیزات به وسیله پرتاب یا نشستن هواپیما
در روی زمین۔ تحرک هوایی با مشخص نمودن نیازمندیها شروع شده و شامل بررسی
درخواست و تعیین محل تجمع هواپیماها و افراد بارگیری هواپیماها ،باالخره حمل افراد و
وسایل ختم میشود .تحرک هوایی شامل سه نوع عملیات کامال مشخص و مربوط به هم
میشود که عبارتنداز :تحرک استراتژیکی ،تحرک عملیاتی وتحرک تاکتیکی.
راه :راه شامل جادهها ،پلها ،تونلها ،گدارها و گذرگاههایی است که از یک شبکه جاده در
یک منطقه معینی برای حرکت عده ها ،تجهیزات و تدارکات انتخاب میشود .گرچه یک راه
ممکن است شامل استفاده از آبهای قابل کشتی رانی یا خط راه آهن و غیره باشد ،ولی در این
جا منحصر به تعریف باال میباشد.
راه آهن نظامی :راه آهنی که تحت کنترل ارتش بوده و اداره عملیات آن به وسیله ارتش در
صحنه عملیات انجام می گیرد.
راهپیمایی:

الف -حرکت به روش منظم و ثابت برابر یک دستور معین به طور پیاده.
ب  -حرکت عده ها که در آن عناصر پیاده به صورت پیاده و عناصر موتوری به طور موتوری
حرکت میکنند.
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پ  -مسافتی است که در یک پیشروی و یا یک زمان تعیین شده پیموده میشود.
راهپیمایی اداری :راهپیمایی که در آن عده ها و خودروها طوری سازماندهی شده اند که از
زمان وانرژی صرفه جویی شود ،هنگامی که هیچ گونه مداخله دشمن به جز مداخله هوایی
پیش بینی نمیشود.
راهپیمایی تقربی :پیشروی یک یگان رزمی هنگامی که تماس مستقیم با دشمن
قریبالوقوع است .در راهپیمایی تقربی ،یگان یا بخشی از آن به طور کامل گسترش یافته اند.
راهپیمایی تقربی هنگامی خاتمه می یابد که تماس زمینی با دشمن گرفته شده است ،یا
هنگامی که موضع تک اشغال شده است.
راهپیمایی متناوب :عبارت از حمل پرسنل و تجهیزات به وسیله یک یا چند خودرو در یک
سلسله رفت و برگشت .در راهپیمایی متناوب خودروهای یگان چندین بار به منطقه جدید رفت
و برگشت نموده و هردفعه قسمتی از یگان را حمل می کنند .این نوع حرکت وقتی به کار میرود
که کلیه عناصر پیاده باید با خودرو حمل شوند ،ولی تعداد کافی خودرو برای این منظور نیست
و حمل کلیه آنها با خودرو در یک زمان ممکن نیست.
گذار ستون :عبارت است از زمان الزم برای عبور تمام ستون از یک نقطه و به وسیله فرمول
زیر به دست میآید:
×66

طول ستون
آهنگ حرکت

= گذار ستون

در فرهنگ واژههای نظامی :اصطالحات دیگری هم از جنس تحرک ،معرفی و شرح داده
شده اند .مانند :ترابری ،ترابری دور ،ترابری نزدیک ،ترابری هوائی ،ترابری هوائی استراتژیکی،
ترابری هوائی تاکتیکی ،تراکم ستون موتوری ،گرافیک راه پیمائی ،جدول بارگیری ،جدول
راه پیمائی ،جدول حرکت ،جدول حرکت هوائی و غیره ،افسر کنترل حرکات ،افسر ترابری،
اقدامات کنترلی حرکت ،برنامه راهپیمائی ،زمان عبور ستون ،زمان عبور (گذار) ،طرح بارگیری،
کروکی مسیر راه پیمائی ،کنترل حرکات .با توجه به محدودیت ظرفیت کتاب ،تعاریف
اصطالحات یاد شده بیان نگردید.
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شرح و نکات مسئله :69

در  6سال جنگ ،وقتی به شکل کلی به چگونگی تحرک و جابه جایی نیروهای خودی و
دشمن نظاره میکنیم ،نتیجه می گیریم که خودی در کلمه تحرک ،ضعیف بود و دشمن در
کلمه تحرک ،قوی بود.
در  6سال جنگ ،ما در جابه جایی نیروها ،نفرات ،از تمام وسائل معمول بهره میبردیم.
شامل :خودروهای سازمانی یگانها  +خودروهای عمومی  +راه آهن  +هواپیما  +بالگرد و در
آبها از قایقها ،ناوها و کشتیها.
در آغاز جنگ ،شاهد بودیم که یگانهای لشکر 29و لشکر  96برای حرکت از تهران و قزوین
به سمت اندیمشک ،فقط متکی به راه آهن بودند .همین محدودیت سبب شد که ورود یگانهای
این دو لشکر به منطقه عملیاتی و اخذ تماس و درگیری با دشمن از یک هفته تا یک ماه طول
بکشد .ما در تک ناموفق لشکر 29حمزه به تاریخ  29مهر  ،21شاهد بودیم که تعدادی از
یگانهای لشکر مانند :گردان مخابرات لشکر و غیره به ترتیب نوبت ،تا آن زمان وارد منطقه نشده
بودند .لشکر  96هم ورود یگانهای آن به منطقه ،تا پایان مهرماه طول کشید.
نمونه گفته شده نشان از آن است که یگانهای ما ،قدرت تحرک خودرویی الزم را نداشتند.
زیرا نسبت به صددرصد خودرو سازمانی ،عدد موجودی هر گردان ،کمتر از 26درصد بود و
همان تعداد موجودی نیز ،کلیه آن ها حاضر به کار و قابل حرکت در مسافت چند صد کیلومتر
نبودند .آن نیز ،دالیل مختلف داشت .نظیر معایب و نقص در :موتور خودرو ،برق و باطری
خودرو ،الستیک خودرو ،کمبود راننده مناسب و غیره ،شامل :توقف تعمیر و نگهداری به دلیل
ماموریت فرمانداری نظامی از سال  26و بعد وقوع انقالب شکوهمند اسالمی و ادامه این توقف
و کاهش توانایی به دلیل تحریم ها تا سال  21و آغاز جنگ و مزید بر آن ،مشکالت نیروی انسانی
که به آن در فصل یکم اشاره شد.
آن شکل جابهجائی یگانها و منحصر به قطار و راه آهن را در نظر بگیرید که اگر دشمن برتری
ً
مطلق هوائی داشت ،آیا اصال به مقصد میرسیدند؟ شانس آوردیم که دشمن چنان توان برتری
هوایی نداشت .این نیز نشانهای از قدرت و فعالیت نیروی هوائی ما در آن زمان بود.
در  6سال جنگ ،شاهد بودیم که تعدادی از نیروهای پیاده ما با هواپیماهای نیروی هوائی
ارتش جابه جا شدند .تعدادی از نفرات لشکر  66پیاده مشهد از خوزستان تا مشهد و برعکس،
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در مرخصی ها از هواپیماهای نیروی هوائی با توجه به ظرفیت محدود آن و برابر سهمیه استفاده
می کردند .رزمندگان منطقه خوزستان ،اکثریت آنان در مرخصیها با قطار رفت و آمد
می کردند .در سایر مناطق عملیاتی که راه آهن وجود نداشت ،رزمندگان ،در رفت و برگشت
مرخصیها از وسایل عمومی بین شهری استفاده می کردند.

ً
نکته مهم که در اینجا باید توجه شود ،آن است که کلمه تحرک و خودرو ،کامال به کلمه بنزین
ً
و گازوئیل وابسته است .مسلما خودرو بدون سوخت ،یعنی تحرک صفر .ما خوشبختانه در تمام

مدت  6سال جنگ ،از کلمه سوخت خودرو محروم نبودیم .می دانیم هر ارتشی اگر سوخت
خودروئی آن در هر زمان ،صفر گردد ،آن زمان روز سقوط آن ارتش خواهد بود .این نکته مثبتی
است که ما در  6سال جنگ داشتیم و نشان از کار فوقالعاده وزارت نفت و پدافند هوایی مناسب
بود .در کتابها و گفته ها کمتر از آن نام برده شده است.
ما در تمام  6سال جنگ ،فعالیت عادی و فوقالعاده ،راه آهن را داشتیم .این اثر نشان از
کار فوقالعاده مجموعه راه آهن بود و نشان دیگر این اثر آن است که قدرت هوائی و پدافند
هوایی خودی و ضعف قدرت هوایی دشمن را معلوم مینماید.
ما در هشت سال جنگ ،دیدیم که دشمن ،برای مقابله با تکهای عمده نیروهای خودی و
اجرای پاتک قوی در مقابل نیروهای ما ،چند گردان را از فاصله چند صد کیلو متری وارد منطقه
عملیات مورد نظر میکرد .مدت زمان این جابجاییها به مدت سه تا دوازده ساعت طول
میکشید .این گردانها بعضی گردان زرهی بودند و نیاز بود برای هر گردان زرهی تعداد پنجاه
ً
خوردو سنگین تانکبر وجود داشته باشد .عمال میدیدیم که دشمن این توانایی را داشت و
قادر بود همزمان بیش از سه گردان زرهی را جابجا کند .آن زمان گفته میشد که ارتش عراق
از شرکتهای حملو نقل خارجی برای چنین جابجاییها استفاده می کند.
نیروهای خودی در تمام مدت هشت سال جنگ ،فقط تعداد کمی تانک بر در اختیار داشتند
که میتوان گفت ،با تمام امکانات نزاجا ،در هر زمان ،فقط امکان جابجایی یک گردان زرهی
میسر بود .آن هم نه با سرعت مورد انتظار و یا سرعتی شبیه تحرک زرهی دشمن.
بخش قابل توجهی از تحرک ما در داخل مناطق عملیاتی ،صرف امور اداری و تدارکاتی
میگردید .نظیر :خودروهای سبک و سنگین برای مرکز پیام ،ماموریتها و بازدیدهای ستادی
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و فرماندهی  ،امور آشپزخانه ،غذارسانی و آب رسانی به یگان ها و نفرات ،امور آمادی طبقات
دهگانه آ مادی نظیر :جیره /سوخت /مهمات /وسایل سنگری /بهداری /اقالم تعمیراتی و
یدکی و غیره ،آمبوالنس و حمل و نقل مجروح و بیمار ،جابهجائی نفرات و غیره.
ما در  6سال جنگ ،کمبود محدودیت زیادی در مورد قطعات یدکی مورد نیاز خودروها،
الستیک ،باطری و غیره داشتیم .کتاب «چگونه میجنگیدیم» به قلم نگارنده این کتاب ،به
نمونههای زیادی از این کمبودها و مشکالت مربوط به آن ،اشاره نموده است.
ً
ما در  6سال جنگ ،هر وقت خواستیم مثال :لشکری را از شمالغرب به جنوب برای عملیات
بزرگ بعدی مانند عملیات خیبر در  ،62/92/9باید زمانی حدود  26تا  96روز را برای چنین
انتقالی در نظر می گرفتیم .این هم در صورتی میسر بود که از امکانات خارج از لشکر مانند:
یگان ترابری نزاجا  +اجاره خودرو و غیره استفاده میشد .چنین اعدادی در زمان جنگ برای
ً
نیروئی که با دشمن می جنگد ،اصال قابل توجیه عملیاتی نمیباشد .ضمن آن که در جهت
حفاظت اطالعاتی نیز اشکال دارد.
در جدول سازمان کلیه گردانهای رزمی و غیر رزمی نیروی زمینی ،دیده میشود که در هر
کدام ،تحرک را از صددرصد تا صفردرصد تعریف نموده اند .برای گروهانهای رزمی و پشتیبانی
رزمی ،تحرک را از 966تا کمتر از آن منظور نمودهاند .به نسبت همان درصد تعریف شده،
خودرو سبک و سنگین همراه با راننده هر کدام و نیز نفراتی برای تعمیرات و غیره مشخص شده
اند .در مجموع نعداد خودرو یک گردان ،یک تیپ و یک لشکر و در نهایت در رده نیروی زمینی
و همطراز آن را اگر محاسبه کنیم ،به ترتیب رده باالتر به اعداد بزرگ و بزرگتر میرسیم .وقتی
ً
بیرون از گود به این مجموعه نگاه می کنیم ،این تصور پیش میآید که مثال وقتی از یک تیپ،
ً
یک گردان قرار است حرکت و به مقصدی دور برود ،ظاهرا با نگاه به عدد خودروهای تیپ ،نباید
کمبودی داشته باشد و بلکه مازاد هم دارد .اما اگر به عدد خودرو گردان نگاه کنیم ،متوجه می
شویم کمبود داریم و گردان قادر نیست حرکت کند و به مقصد مورد نظر برود .به شکل دیگر
برای مفهوم سازی بهتر :فرض کنیم ،این سرمایه تحرکی تیپ ،متعلق به یک مجموعه
خصوصی بود ،آن مجموعه خصوصی برای اجرای امور مربوطه ،شبیه جابهجائی یک تا 9
گردان ،چگونه رفتار میکرد؟
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با توجه به مثال یادشدهاین سوال پیش میآید که آیا همین حالت که تحرک ،تا رده گردان
تقسیم شده است ،مناسب میباشد و یا خوب است تغییر یابد و تحرک تا رده تیپ تقسیم شود.
این حالت هم محاسن و معایب خود را دارد .و یا ترکیبی از حالت گردانی و تیپی باشد .یعنی
خودرو در گردان باشد ،اما تعدادی و یا تمام آنها با تبصرهای توضیح داده شود که بنا به دستور
زیر امر تیپ قرار خواهند گرفت .شبیه گروهانهای گردان مهندسی لشکر که زیر امر تیپ قرار
میگیرند و نمونههای دیگر .و یا درصدی از تحرک گردان جدا و به تحرک تیپ و یا لشکر واگذار
شود .هر کدام از این حالتها محاسن و معایب خود را دارد .کار بررسی و مقایسه آنها از
ظرفیت این کتاب خارج است و به دست اندرکاران نیروهای مسلح سپرده میشود .در هر حال
به نظر میآید که عامل تحرک در نیروی زمینی و همطراز و یگانهای زیرمجموعه ،الزم است با
توجه به تجربه زمان جنگ و صلح مورد بازنگری قرار گیرد .ساز و کاری مطلوب را می طلبد که
از هر جهت قابلیت و رضایت خود را نشان دهد .قدر مسلم آن است که وضع موجود ،از قابلیت
و رضایت الزم برخوردار نمیباشد.
تجربه  6سال جنگ بارها ثابت نمود که در زمان درگیری و عملیاتی فعال ،هر کدام از طرفین
که توانستند ،سریع تر نیروهای تقویتی را وارد میدان نبرد کنند ،نتیجه عملیات را هم به نفع
خود تغییر دادند.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :69

 7ـ تحرک خودکفا :نیروی زمینی ،ضمن آنکه از امکانات هواپیمائی ،راه آهن و ترابری
ً
کشوری و لشکری برای سرعت در جابهجائی باید استفاده کند و آن را قبال طراحی و تمرین
کند ،باید خود نیز از امکانات ترابری هوایی و زمینی حاضر به کار و مطمئن ،آن قدر برخوردار
باشد که بتواند رأسا نیروی مقدم شامل :یگانهای پیاده ،زرهی ،توپخانه ،مهندسی و مخابرات
را با سرعت غافلگیر کننده و به مراتب بیش از سرعت دشمن ،از محل استقرار پادگانی خود در
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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 2ـ تمرین و طراحی :نیروی زمینی باید در حالت بدبینانه هم باید تمرین و طرح داشته باشد،
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.
 6ـ فاجعه تاخیر :در شرایط آغاز جنگ ،هر مقدار که در رساندن نیروهای خودی تاخیر پیش
آید ،به همان نسبت بخش وسیعتری از روستاها ،شهرها و استانهای مرزی و منابع ملی،
تخریب و به تصرف دشمن در خواهد آمد .به تبع آن دهها و صدها هزار نفر از هموطنان آسیب
دیده و آواره میشوند.
 0ـ امکان سرعت در جابهجائی :ایجاد امکان جابهجائی سریع و مورد نیاز یگانهای عملیاتی
برای تقویت یگانهای درگیر در عملیاتهای آفندی و پدافندی نیروهای خودی.
 8ـ بازنگری ساختار تحرک :تجدید نظر در چگونگی بهرهبرداری سازمانی بهتر ،اقتصادیتر،
مطمئن تر از توان موجود یا سرمایه تحرکی نیروی زمینی و نیروهای همطراز.
 3ـ جابه جایی یگانهای زرهی :افزایش توان جابهجائی یگانهای زرهی.
 1ـ پدافند هوائی :توجه جدی به تامین پدافند هوایی ستونهای خودرویی یا ریلی یگانها.
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تعاریف :فرهنگ واژههای نظامی:
ارتباطات

الف  -وسائل انتقال اطالعات ازهرنوع ،ازیک شخص یا محل ،به شخص یا محل دیگر.
ب  -جاده ها و وسایل حمل و نقل (ترابری) به منظور حرکت و نقل مکان عده ها و آمادهها
به خصوص در منطقه عملیات .و به طورکلی ارتباطات جمع ارتباط است و گر چه از نظر لغت و
دستور زبان ،مصدر است ولی مفهومی وسیع از آن افاده میشود .یعنی وسائل ارتباطی که
افزون بر مخابرات  -پست ،رادیو ،تلویزیون ،مطبوعات ،راهها و وسایل حمل و نقل را نیز در بر
می گیرد .از ارتباطات ،سهوا ،مفهوم مخابرات تداعی میشود.
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ارتباط باسیم :ارتباط از طریق تلفن ،تلگراف ،دستگاه تایپ مخابراتی تلگرافی (دستگاه تله
تایپ) یا هرگونه وسایل مخابراتی دیگر که بین تجهیزات ارسال کننده و گیرنده آن مدارسیمی
به کار میرود.
ارتباط بصری :یک روش ارتباط با استفاده از پرچم ،پرده مخابرات ،فشفشه ،عالئم دست
وبازو و حرکت بالهای بعضی از هواپیماها.
ارتباط بیسیم :عبارت است از ارسال عالئم الکتریکی در فضا بدون آن که سیم به کار برده
شود.
ارتباط تلگرافی :ارتباط دور
مخابره ،انتشار یا دریافت عالئم ،سیگنالها ،نوشته ،تصاویر ،صداویا اطالعات به هر صورت
که ممکن باشد :مدارات باسیم ،بیسیم ،بصری ،سیستمهای الکترومغناطیسی.
عناوین دیگر که در فرهنگ واژههای نظامی ،هر کدام تعریف و شرح داده شدهاند :ارتباط
جانبی ،ارتباط رمز ،ارتباط غیرمستقیم ،ارتباط گمراهکنندهی ناوبری ،ارتباط مستقیم،
ارتباطات هات الین ،ارتباط هوا به زمین ،ارتباط الکترونیکی ،ارتباط فضایی ،وسایل ارتباطی.
ارتباط و مخابرات :ارسال و دریافت هرگونه پیامی به وسیله یکی از وسایل ارتباطی را ارتباط
ومخابرات گویند.
مخابرات :الف  -به کلیه روشهای الکترونیکی و الکتریکی اطالق میگردد که توسط آنها
میتوان اطالعات را به نقاط دور و نزدیک به طور رفت و برگشت با وسایل مختلف مخابراتی
منتقل نمود .ب  -رسته ای در ارتش.
جنگ الکترونیکی :جنگ الکترونیکی ،یک عملیات نظامی است که فراگیرنده کاربرد انرژی
الکترومغناطیسی به منظور تعیین ،بهره برداری ،کاهش یا ممانعت از به کار بردن امواج
الکترومغناطیسی به وسیله دشمن بوده و همچنین اقداماتی را در بر میگیرد که به کمک آنها،
استفاده از امواج الکترونیکی به وسیله نیروهای خودی تأمین میگردد .جنگ الکترونیکی
شامل سه بخش میباشد:
الف  -اقدامات پشتیبانی الکترونیکی
ب  -اقدامات ضد الکترونیکی
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پ  -اقدامات ضد ضد الکترونیکی
عناوین دیگر بدون شرح مندرج :آنتن و سایر تعاریف مربوط به موضوع به آنتن ،ارتفاع موج،
اطالعات ارتباطی ،اطالعات الکترونیکی ،امربر ،امنیت رمز ،امنیت فیزیکی ،امنیت مخابرات،
امنیت مخابره ،تامین الکترونیکی ،تخصیص فرکانس ،تداخل ،تداخل الکترومغناطیسی.
افسر مخابرات :افسر مخابرات جزو ستاد تخصصی لشکر به شمار رفته و در امور مخابراتی
مشاور فرمانده میباشد .همچنین مسؤولیت نظارت فنی ستادی بر کلیه فعالیتهای ارتباط و
مخابرات کنترل عملیات و وظائف پرسنل مخابراتی و تجهیزات یگان را به عهده دارد.
افسر ارتباط :افسری که تسهیالت ارتباطی بین دو و یا چند یگان را فراهم می کند.
افسر جنگ الکترونیکی :افسری است که مسؤولیت طرح ریزی ،اداره و آماده و هماهنگ
نمودن کلیه امور عملیاتی جنگ الکترونیکی را در ستاد عملیاتی بر عهده دارد.
سایر اسامی تعریف شده :اقدامات پشتیبانی جنگ الکترونیکی ،الکترومغناطیس ،امواج
الکترومغناطیس ،امواج رادیویی ،امواج زمینی ،امواج فضایی ،امواج مدوله ،امواج مستقیم،
انتشار آنتن ،انتشار امواج.
اقدامات ضد الکترونیکی :اقدامات الزم به منظور جلوگیری یا کاهش استفاده مؤثر دشمن از
وسایلی که از امواج الکترومغناطیسی استفاده می نمایند .این اقدامات شامل پخش پارازیت و
فریب الکترونیکی میباشد (پخش پارازیت ،اختالل در سیستمهای الکترونیکی دشمن ،فریب).
اقدامات ضد ضدالکترونیکی :اقداماتی هستند که به منظور حصول اطمینان از استفاده مؤثر
امواج الکترومغناطیسی خودی علیرغم جنگ الکترونیکی دشمن اجرا میگردد.
پارازیت :سیگنالهای غیر مطلوب در دستگاه گیرنده یا مختل کردن ارتباط به وسیله امواج
مزاحم و یا شامل انواع مختلف تداخل است که به وسیله دشمن به منظور کم کردن اثر
دستگاههای پخش امواج به کار برده میشود .رک :تداخل وانواع آن.
اسامی سایر تعاریف درج شده :پارازیت الکترونیکی ،پارازیت رسان ،پارازیت رسانی
ارتباطی ،پارازیت رسانی سد ،پارازیت رسانی عامل ،پارازیت رسانی غیر ارتباطی ،پارازیت
نقطهای ،باند فرکانس ،پرده مخابرات ،پدافند ماهوارهای عامل ،پدافند ماهوارهای غیرعامل،
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ضریب ارتباطی ،ضریب تاکتیکی ،ضریب تقلیدی ،ضریب جعلی ،ضریب جعل الکترونیکی،
ضریب راداری ،ضریب رادیویی.
پدافند ماهوارهای :کلیه اقدامات طرح ریزی شدهای به منظور تشخیص و خنثی نمودن یا
آنهدام ماهوارههایی دور محور زمین می چرخند ،اعم از سرنشین دار و یا بدون سرنشین.
پیام :الف  -هرنوع مطلبی که به کشف یا رمز دریک فرم مناسب برای ارسال با یکی از وسایل
مخابراتی تهیه گردد .ب  -خبری که از شخصی به شخص دیگر و بایگانی به یگان دیگر با یکی از
وسایل ارتباط جمعی ارسال گردد.
سایر تعاریف ،بدون شرح مندرج :پیام آنی ،پیام اضطراری ،پیام با آدرس رمزی ،پیام رسان،
پیام رمز ،و سایر تعاریف با پیشوند کلمه پیام.
دستورات مخابراتی :دستورات رزمی هستند که تأسیسات ،عملیات و نگهداری تسهیالت و
سیستمهای الکترونیک مخابرات را در پشتیبانی از عملیات تاکتیکی و استراتژیکی تنظیم و
کنترل می نمایند و شامل :دستورات عملیاتی مخابراتی ،روشهای جاری عملیاتی ،دستورات
ثابت مخابرات ،نمودارها ،نقشههای کالکها و کروکيها میباشد.
دستور کار مخابرات (دستورات کار مخابرات) :دستوراتی است از نوع دستور رزمی که برای
کنترل و هماهنگ کردن فعالیتهای ارتباطی صادر میگردد و دارای مواد مختلف است که هر
ماده در یک برگ یا چند برگ و به صورت جداگانه نوشته میشود .مواد دستورات کار از نظر
تأمین زود به زود تعویض میشود و نسبت به دستورات ثابت مخابراتی دارای طبقه بندی باالتر
میباشد .مهمترین مواد دستورات کار مخابرات عبارتاند از :جداول نشانی ،کدهای عملیاتی
قراردادی ،کد آدرس ،کد شهرها ،کد درجات نظامی ،کلید رمز ،کد راهنمای تلفن ،فرکانسها
ومعرفهای رادیویی و غیره.
سایر تعاریف ،بدون شرح مندرج :تله تایپ ،تلفن ،تلگراف ،رادیو تله تایپ ،رادیو تلگرافی و
سایر مشتقات رادیو ،شبکه رادیویی ،شبکه رمز ،شبکه باسیم ،طول موج ،فرکانس و مشتقات
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.

مسئله  :16ارتباط ،مخابرات و جنگهای الکترونیکی 261 /

ُمرس :عالئم قراردادی است مرکب از تعدادی خط و نقطه که به وسیله کلید مرس از طریق
بیسیم ارسال و یا دریافت میشود .این کلمه مأخوذ از نام مخترع آمریکایی آن ساموئل مرس
است که نخستین دستگاه تلگراف را ساخت و الفبای مخصوصی را که هنوز هم بنام او نامیده
میشود برای مخابره ترتیب داد.
شرح و نکات مسئله :01

دفاع زمینی در ایران  9166ص « :211نقش ارتباط و مخابرات در جنگهای امروز بر کسی
پوشیده نیست و پیشرفته ترین تکنیکها و علوم بشری هم همیشه در اختیار این سیستم است.
سیستم فرماندهی که هدایت کننده نیروها و اصلی ترین نقش را به عهده دارد ،بدون وجود
سیستم مخابرات مطلوب فلج میشود .بنابراین در جنگهای کنونی و آینده ،یکی از بیشترین
تالشهای هر نیرویی آن است که سیستم ارتباطی طرف مقابل را از کار بیندازد و یا مختل نماید.
همین تالش به تدریج به نام (جنگهای الکترونیکی» شکل گرفت و هم اکنون از پیشرفته ترین
وسایل برای اجرای آن استفاده می نمایند و روز به روز هم این نوع وسایل پیشرفته تر میشود.
لذا هر وسیله ای که برای این منظور وارد صحنه میشود ،وسیله ای دیگر در خنثی سازی و
ضد عملکرد آن وسیله ساخته میشود .همین فعالیتها هم به تدریج نام اقدامات ضد
الکترونیکی را به خود اختصاص داد .هرچند این اقدامات باز در این مرحله متوقف نماند و
اقدامات ضد ضد الکترونیکی ،هم شکل گرفت که این روند همچنان ادامه دارد .ما بیش از این
قصد ورود به بحث تعاریف و شکل گیری این اقدامات را نداریم».
ما در جنگ  6ساله آن چه که مشاهده شد و تجربه کردیم ،درباره ارتباط و مخابرات به نظر
ً
میآید چندان مشکلی نداشتیم .مسلما اگر مشکلی داشتیم که سبب برهم زدن عملیات ما
شده بود ،زیان زد میشد و در کتابها هم درج می گردید .البته این به معنای آن نیست که در
شرایط مطلوب و بدون عیب و نقص بودیم ،اما به آن شکل که در جنگ  9116و  2669خلیج
فارس علیه ارتش عراق پیش آمد ،مشکل نداشتیم .زیرا در این باره توان دشمن ،در سطح ما
بود و در این مورد نمیتوان گفت ،نسبت به ما برتری داشت .ما در جنگ  6ساله مواردی مانند
ً
پارازیت ،استراق سمع از طرفین جنگ را شاهد بودیم .مثال :در میان عملیات طریقالقدس،

 / 266درسهای هشت سال جنگ تحمیلی

ما از طریق پست شنود خودی ،متوجه قصد پاتک دشمن شدیم و بدین سبب اقدامات بعدی
برای دفع پاتک دشمن انجام دادیم.
ً
دامنه بحثهای مربوط به موضوع مخابرات و الکترونیک بسیار وسیع و کامال هم تخصصی
است ،پرداختن به آن ،از ظرفیت این کتاب خارج است .فقط به صورت یادآوری و اشاره به
اهمیت آن پرداخته شد.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :01

دفاع زمینی در ایران  9166ص 212ـ  :211نیروی زمینی خودی و نیروهای همطراز آن،
برای جنگهای احتمالی آینده ،باید آنقدر وسایل ارتباطی و مقابله با جنگهای الکترونیکی
پیشرفته داشته باشند که دشمن با پیشرفته ترین وسایلی که خود در اختیار دارد و با در اختیار
وی می گذارند ،قادر به برهم زدن سیستم ارتباطی وی نشود و یا باید به دنبال راهکار دیگری
باشد که در شرایط جنگ ،مانند شرایطی که برای ارتش عراق در جنگ  9116خلیج فارس
پیش آمد ،برای او پیش نیاید .این راهکار چه باید باشد؟ پرسشی است که باید کارشناسان و
پژوهشگران نیروی زمینی و نیروهای همطراز ،در مورد آن مطالعه و راهکارها را ارائه دهند.
آنچه که مسلم است «نیروی زمینی آینده» نمیتواند از آن چنان تکنیکی برخوردار باشد
که با تمام سیستمهای ضد الکترونیکی پیشرفته جهان که باید احتمال وجود آن را در نزد
دشمن برآورد نماید ،مقابله نماید ،اما در هر حال باید از چنان تاکتیک و تکنیکی برخوردار باشد
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.
نیروی زمینی آینده ،باید برای حالتی که امکان ارتباط ،اطالع رسانی ،اعالم خطر ،پدافند
هوایی و ...از طریق امواج قطع و یا ناممکن و یا خطرساز میگردد ،راهکار و تمرین داشته باشد.
در این حالتها ،همان شیوههای قدیم باید مجددا مورد شناسایی و بازنگری و تمرین قرار گیرند
و با تلفیق ابتکاراتی ،سرعت آن را افزایش داد .استفاده از عواملی نظیر :باسیم ،امربر،
دیدهبانی ،وسایل سمعی  -بصری ،نور ،آتش ،دود و غیره در هر حال اگر نیرویی همین اقدامات
را هم ناچیز و مسخره بپندارد و حاضر به تمرین در چنین شرایطی نباشد ،در روز جنگ بالیی
بدتر از ارتش عراق در جنگ خلیج فارس ،بر سرش خواهد آمد.
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البته یک اقدام مهم در این زمینه که به عنوان مکمل اقدامات مخابراتی است اختیارات
واگذاری در رده های مختلف فرماندهی در مواضع ،قطع ارتباطات مخابراتی جهت اخذ
تصمیم و انجام اقدامات آن تصمیمات است که دستور العمل ها و نحوه اجرای آنها از قبل تهیه
و بارها تمرین شده باشد،تا اعتماد بنفس مطمئن و اطمینان از صحت آنها حاصل شود .در این
حالت ،هم بستگی و هم پوشانی عبارت فرماندهی و مخابرات به روشنی دیده می شود.

مسئله  :27استتار و اختفاء و پوشش
تعاریف :فرهنگ واژههای نظامی:
استتار :همرنگ کردن خودرو وسایل با محیط را ،به طوری که باعث جلب توجه دشمن نشود،
استتارگویند .استتار یکی از الزامات اصلی جنگ است که درست یا غلط به کار بردن آن ممکن
است به پیروزی و شکست یک نیرو ویا زندگی و مرگ یک سرباز منجر شود.
اختفا :اختفا یعنی حفاظت یا مخفی شدن در برابر دید دشمن و شاید طبیعی یا مصنوعی
ً
باشد .اختفا طبیعی معموال به وسیله اشیا مجاور مانند بوته ها ،علفها ،کندههای درختها ایجاد
میشود .اختفای مصنوعی را میتوان از اشیایی مانند توراستتار ،پارچه وغیره فراهم نمود .اختفا
فقط سرباز را از دید دشمن حفظ مینماید .اختفا و پوشش اغلب مترادف با یکدیگر به کار می
روند.
پوشش :حائلی طبیعی یا مصنوعی است که سرباز را در برابر آتش دشمن حفظ می کند .در
جنگ  6ساله ،یکی از مصادیق این تعریف پوشش ،خاکریزهای دفاعی بود .کلمه پوشش در
معانی دیگر هم به کار برده میشوند که  9تعریف دیگر آن در فرهنگ واژههای نظامی بیان شده
است که خارج از موضوع مورد نظر این مسئله است.
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شرح و نکات مسئله :07

دفاع زمینی در ایران  9166ص :212
استتار و اختفاء :با پیشرفتی که در ماهواره ها ،دوربینها ،هواپیماهای بدون خلبان ،و عکس
برداری هوایی در روز و شب به وجود آمده و تا سال  9166هم به مراتب پیشرفته تر خواهد بود،
الزم است برای مقابله با کسب اطالعات تصویری دشمن تا آنجا ممکن است کار را برای دشمن
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
دارد و اهمیت خود را از دست نداده است ،بلکه باید با پیشرفت سیستمهای دیدهبانی و عکس
برداری ،این کار نیز پیشرفته تر و با اطالع بیشتر از تکنیکهای دشمن انجام گیرد.
الزم به ذکر است از همان شیوه ابتدایی و سنتی برای استتار و اختفاء نیز نباید غافل بود و
آن را کنار گذاشت زیرا در هر حال نفر رزمنده باید در آن بهره ببرند ،بلکه شیوههای جدید را
هم در تکمیل آن به کار گرفت و باز باید بدانیم که دشمن اگر برای تمام موضوعات کوچک و
بزرگ خودی بخواهد از آخرین وسایل پیشرفته و یا به قولی «نوع موج سومی» استفاده کند،
اوال برای وی امکان پذیر نخواهد بود و ثانیا" خیلی هم پرهزینه و طاقت فرسا خواهد بود .در هر
صورت ناچار است از وسایل و سالحهای جاری و به قولی «نوع موج دومی» هم استفاده کند.
بنابراین در حال حاضر آنچه که به عنوان شیوههای استتار و اختفاء» آموزش داده میشود.
باید در «نیروی زمینی آینده» هم مورد توجه و اقدام قرار گیرد.
وسایل پیشرفته و هوشمندی که امروزه وجود دارد ،بعضا" قادر هستند هواپیما و یا تانکهایی
که روی زمین هستند ،آنکه موتورش گرم است و یا خاموش است ،تشخیص دهند .و یا حتی با
درجه حرارت بدن انسان حضور فیزیکی او را در فواصلی تشخیص دهد .در زمان جنگ
رادارهای رازیت دشمن در خطوط پدافندی او این کار را در اواخر جنگ انجام میداد .بنابراین
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.
در سالهای دفاع مقدس به موضوع استتار ،تورهای استتار و آرایش زمین ،توجهی نشد و
شاید از این جهت آسیب های زیادی دیدیم ،برای محاسبه آن باید به عکسهای هوایی توسط
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دشمن و خلبانها و دیده بانهای دشمن مراجعه کرد که امکان پذیر نمیباشد .این موضوع،
ظاهرا ساده به نظر می رسد ،ولی نباید کم اهمیت و پیش پا افتاده پنداشته شود.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :07
ترکیبی از آموزش و وسایل برای اجرای مطلوب در استتار و اختفاء و پوشش باید به کار برده
شود .آنچه که بیشترین عامل تأثیرگذار مثبت و یا منفی در این موضوع است ،آموزش است.
آموزش ،آموزش ،آموزش الزم و کافی برای تمام رده ها از سرباز تا ارتشبد.
اجرای مطلوب موضوع این مسئله ،یکی از مصادیق مهم پدافند غیرعامل نیز میباشد.

مسئله  :02وسایل ،تجهیزات ،مواضع ،تاسیسات و اقدامات کاذب
تعاریف:

در فرهنگ واژههای نظامی و دیگر منابع در دسترس ،تعریفی خاص درباره موضوع یادشده
مشاهده نشد .به نظر میآید تعریف آن از همان عنوان موضوع ،آشکار است .در شرح مسئله،
مفهوم موضوع بیشتر معلوم خواهد شد.
شرح و نکات مسئله :02

کتاب «جنگ جهانی دوم» ،انتشارات پارت ،چاپ  9966ص:26
«استالین :ما میتوانیم با ساختن تانکها و هواپیماهای قالبی و صحنههای کاذب ،نیروی
هوایی دشمن را گمراه کنیم .سپس این تانکها و هواپیماهای قالبی را منظم نموده و با کمک
تراکتور به حرکت درآوریم .هواپیماهای اکتشافی این جنبش ها را به دشمن گزارش مینمایند
و آلمانیها فکر میکنند که حمالت از همان جا که آمادهسازی در جریان است انجام خواهد
ً
گرفت .ضمنا در جایی که حمالت واقعی از آنجا صورت میگیرد ،سکوت مطلق برقرار گردد.
در تمام عملیات اصلی ،حمل و نقل باید در شب انجام گیرد .ما در چند جا بین  2تا  6هزار
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تانک قالبی و تا  2هزار هواپیمای قالبی و تعدادی فرودگاههای جنگی برپا میکنیم .به عالوه
دشمن را با استفاده از رادیو گمراه میکنیم .در مناطقی که هیچ حملهای در نظر نیست که به
وقوع بپیوندد ،ایستگاههای رادیویی مدام به یکدیگر پیام مخابره کنند .این ایستگاهها به وسیله
دشمن کشف شده و این توهم را برای او به وجود خواهند آورد که نیروی عظیمی در آنجا در
ً
حال بسیج شدن است .هواپیماهای دشمن این نقاط را شب و روز اگر چه مطلقا خالی است،
بمباران میکنند».
دفاع زمینی در ایران  ،9166ص:219
«علی رغم امکانات محدود ،بعضی واحدهای عراقی ابتکارات جالبی به خرج داده بودند،
مثال استفاده از چارچوبهای فلزی و توریهای فلزی جهت جلوگیری از موشکهای ضدتانک
در محل استقرار تانکها از این جمله بود.
ردیفهایی از الستیک خودرویی به منظور مشخص کردن برد در صحرا قرار داده شده بود،
به منظور تغییر هویت مادون قرمز ،محلهایی برای آتش افروختن در شب پیش بینی شده بود
که در ضمن دید منطقه را هم با دود حاصله محدودتر از آنچه که بر اثر آتش گرفتن چاههای
نفت به وجود آمده بود بنماید.
هدفهای کاذب به تعداد فراوان در نقاط مختلف آماده شده بود و هنوز هم مشخص نبود که
چه مقداری از هواپیماهای ائتالفی مأموریت تلف شده ،روی این هدفهای کاذب داشته اند».
یکی از همکاران که در آغاز جنگ ،دیدهبانی یگان توپخانه را بر عهده داشت ،تعریف می کرد
که ما چندبار در پشت مواضع خود ،جایی که خالی از نفرات خودی بود ،چند الستیک کهنه
خودرو را می سوزاندیم و دود حاصل از آن را که دشمن مشاهده مینمود ،تصور می کرد در آن
نقطه ،انبار مهمات ،پارک موتوری و یا چیز دیگر آتش گرفته و برای وارد شدن خسارت بیشتر،
تعداد زیادی گلوله توپخانه بر آن نقطه فرود می آورد .به این ترتیب گلولههای توپخانه خود را به
هدر میداد.
شبیه این کار خودی را نیز شاید دشمن هم انجام میداد و ما نیز فریب می خوردیم و
گلولههای توپخانه خود را هدر میدادیم .در هر حال چون اطالعات دقیق از این امور نداریم،
ً
قابل اثبات و اندازهگیری نیست ،اما از طرفی هم این امور و مشابه آن را که بعضا هم ممکن است
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از گذشته سابقه نداشته باشد و در صحنه جنگ و امور میدانی ،به شکل مبتکرانه و خالقانه توسط
خودی یا دشمن به اجرا درآید نمیتوان نادیده گرفت و باید به آن بهطور جدی توجه داشت.
ما در زمان جنگ  6ساله اصال ساز و کاری برای تجهیزات و موانع فریبنده تعریف نکرده
ً
بودیم و اصال اگر فرمانده رده لشکر به باالتر به این فکر میرسید که موانع با تجهیزات فریبنده
ایجاد کند ،جایی وجود نداشت که سفارشات ماکت سازی خود را به آنجا دهد و به موقع دریافت
و به محل مورد نظر منتقل نماید .هر چند که چنین قابلیت بالقوهای در مجموعه لشکری و
کشوری وجود داشت ،اما در آن روزگار جنگ ،کار و انرژی فرماندهان آنقدر درگیر کارهای
مهمتر و روزانه و حتی لحظات آنی بود که دیگر اندیشهای ،انرژیای و فرصتی برای پرداختن به
این موضوع باقی نمیماند .به همین دلیل ،این نقص را در  6سال جنگ همچنان از خود باقی
گذاردیم.
ما در جنگ تحمیلی ،از این نوع اقدامات تاثیرگذار به شکل کالسیک و تعریف شده در
ساختارها ،سازمانها ،آموزشها ،طرحها و دستورات و تعیین مسئولیت در اجرا غافل بودیم و
در کارنامه عملیاتی جنگ  6ساله خود در این باره نمرهای ندادیم.
ناگفته نماند که در کتابهای مربوط به نداجا و نهاجا در دفاع مقدس و نیز تاریخ شفاهی
مهندسی رزمی دفاع مقدس مطالبی درباره هدف ها و مواضع کاذب نوشته شده است .اما باید
گفت که ،تمام این امور به اندازه الزم و کافی نبوده است.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :02

 9ـ ساختاری برای طراحی درباره مواضع و تجهزات فریبنده در ستادهای لشکر و باالتر تا
رده ستاد کل تعریف و سازماندهی گردد.
 2ـ مجموعه ای برای ساخت وسایل و تجهیزات و اهداف فریبنده در رده نیروهای زمینی،
هوایی ،دریایی ،پدافندی و همطراز ،تعریف و در زمان صلح و جنگ فعال باشد .مسئولیت
ماکت سازی آموزشی و بریده سالح ها ،خودروها ،تجهیزات را هم میتوان به این مجموعهها
سپرد و انتظار داشت.
 9ـ یادمان باشد که در زمان جنگ ،دیگر فرصت پرداختن و ساختن به این موضوع نخواهیم
داشت .آن روز جنگ ،کارهای فوریتر و حیاتیتر ،دیگر ما را به یاد این امور نمی اندازد .ما در
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زمان صلح در آموزشهای صحرائی یگانی و در رزمایشها ،باید چنین اقدامی را هم در صحنه
آموزش میدانی انجام و آن را در معیارهای بازرسی آموزشی نیز درج و محاسبه نمائیم .یعنی هم
آموزش و تمرین و هم نظارت و ارزشگذاری.

مسئله  :23عملیات روانی
تعاریف :فرهنگ واژههای نظامی:
عملیات روانی :جنگهای روانی و فعالیتهای روانی را گویند که در کشوورهای بیطرف،
دوست و دشمن اجرا میشود تا موجب ایجاد عکس العملها ،هیجانات و یا رفتارهای مساعد
در راه هدفهای مورد نظر گردد.
عملیات روانی استراتژیکی :عملیاتی که با استفاده از آسیپپذیریهای سیاسی ،روانی،
ً
نظامی ،اقتصادی علیه قسمت اعظم جمعیت یک کشور به کار میرود و معموال برای کاهش
کارایی سازمانها و کنترل داخلی کشور هدف و وارد ساختن خدشه به وجهه حکومت و رهبری
آن و از بین بردن میل جنگجویی نیروهای نظامی انجام میشود و از نظر روحی موجب تضعیف
قدرت و همبستگی کشور هدف میگردد.
عملیات روانی تاکتیکی :عملیاتی که علیه نیروهای نظامی و شبه نظامی دشمن برای کاهش
کارایی رزمی آنها و همچنین برای جلوگیری از فعالیت غیرنظامیان در عملیات تاکتیکی و
کاهش تلفات غیر رزمی و تسریع در پشتیبانی نیروهای خودی اجرا میگردد .عملیات روانی
تاکتیکی نوعی پشتیبانی از طرحهای تاکتیکی است که برای رسیدن به هدفهای کوتاه مدت
تهیه میگردد.
عملیات روانی تحکیمی :عملیاتی است که هدفش مردم باشد .در مناطق خودی ،یا
سرزمین هایی که توسط نیروهای خودی اشغال شده برای تسهیل عملیات یا باال بردن سطح
همکاری مردم غیر نظامی هدایت میگردد.
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اطالعات جنگهای روانی استراتژیکی :اطالعاتی است راجع به امکانات ،آسیبپذیریها و
راههای کار کشورهای خارجی و رفتار و استعداد گروههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
نظامی این کشورها برای استفاده فرماندهان ردههای باالی نظامی که مسئول طرحریزی و
اجرای جنگهای روانی استراتژیکی هستند.
هدف جنگ روانی :هدف نظامی ،سیاسی ،اقتصادی یا هدف دیگری است که با کاربرد
جنگ روانی ،نیل به آن تسهیل و تحصیل میگردد.
جنگ روانی :استفاده طرحریزی شده از تبلیغات و بهرهبرداری از سایر اقدامات به هنگام
جنگ ،یا اعالن موارد اضطراری است ،به منظور نفوذ در عقاید ،احساسات ،رفتار و تمایالت
نیروهای دشمن ،بی طرف و دوست به هر طریقی که از هدفها و مقاصد ملی ما پشتیبانی کنند.
جنگ روانی استراتژیکی :نوعی جنگ روانی است که برای انجام مقاصد وسیع و طوالنی
ً
عملی شده و با طرح ریزی استراتژیکی کلی یک کشور تطبیق میکند و معموال در مقابل نیروها
و فعالیتهای مناطق بزرگ عمل میشود.
جنگ روانی تاکتیکی :یکی از انواع جنگ روانی است که در مقابل نظامیان و غیر نظامیان که
داخل منطقه رزمی صحنه عملیات قرار دارند ،انجام شده و در پشتیبانی مستقیم عملیات رزمی
به کار میرود.
جنگ روانی نظامی :استفاده طرحریزی شده از جنگ روانی توسط یک سازمان نظامی به
منظور کمک در اجرای مأموریت نظامی.
جنگ روانی نظامی استراتژیکی :جنگ روانی استراتژیکی است که به عنوان عنصری پیوسته
و هماهنگ شده در استراتژی نظامی به کار میرود.
استراتژی نظامی :استراتژی نظامی عبارت است از علم و هنر به کارگیری نیروهای نظامی یک
ملت به منظور تامین هدف ها و خط مشیهای سیاسی از طریق استفاده از نیروی نظامی یا
تهدید به بهکار بردن آنها ،استراتژی نظامی ،بخشی از استراتژی ملی است و برای آنکه موثر باشد،
باید در قالب استراتژی ملی شکل گیرد.
استراتژی ملی :هنر و علم توسعه و استفاده از قدرتهای سیاسی ،اقتصادی و روانی یک
ملت ،همراه با نیروهای مسلح در زمان صلح و جنگ به منظور تأمین هدفهای ملی.
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شرح و نکات مسئله :06

توضیح :در این کتاب ،شرح مطالب این مسئله ،بیشتر متوجه تعاریف عملیات روانی
تاکتیکی ،جنگ روانی تاکتیکی ،جنگ روانی نظامی میباشد.
کتاب دفاع زمینی در ایران  :9166ص :211
سرلشکر والتر بومر فرمانده تفنگداران دریایی در خلیچ فارس همواره از چشم انداز مملو از
اجساد تفنگداران دریایی که در میادین مین کویت در حالی که توسط نفرات توپخانه عراق جابهجا
میشوند ،بر خود میلرزید و در صدد بود تا چارهای بیندیشد.
گردان هشتم عملیات ویژه نیروی هوایی آمریکا فکر بکری ارائه داد .پاسخ معما استفاده از
بمبهای  92هزار پوند ( 6/2تنی)  blu-82بود .بمبی با این وزن ،جثهای به اندازه فولکس واگن
ً
دارد ،از این بمب قبال برای انهدام فرودگاههای ویتنام استفاده شده بود.
اکنون گردان هشتم عملیات روانی عقیده داشت که این بمبها ضمن ایجاد وحشت در میان
نظامیان عراق ،شیاری مناسب برای عبور تفنگداران عراقی در میدان مین به وجود خواهد آورد.
ً
افراد نیروی زمینی معموال به جای حرف زدن ،ترجیح میدهند تیراند ازی کنند ،ولی در
تهاجم آمریکا به پاناما افسر عملیات روانی تجربه خوبی از صحبت با سربازان پانامایی در بیرون
آمدن از سنگرها به دست آوردند و به همین لحاظ ،گروه چهارم عملیات روانی با پخش حدود 21
میلیون اعالمیه و برقراری یک ایستگاه رادیویی در منطقه به رقابت با رادیو بی بی سی و سایر
رادیوهای بیگانه پرداختند ،نام این ایستگاه رادیویی را «صوت الخلیج» گذارند .آنچه این ایستگاه
رادیویی عالوه بر پخش قرآن کریم و مصاحبه با اسرای عراقی و اینکه چقدر خوب از آنها پذیرایی
میشود ،انجام میداد ،این بود که اعالم میکرد در هر روز کدام یک از یگانهای عراقی قرار است
بمباران شوند و لذا کلیه سربازان عراقی رادیو خود را روی صوتالخلیج تنظیم کردند! نتیجه این
عملیات به قول سرهنگ ل.دانبار فرمانده عملیات روانی این بود که قریب به اتفاق پناهندگان
عراقی ،اقدام خود را مبنی بر تاثیر این تبلیغات اعالم کردند.
از سوی دیگر افراد گردان هشتم معتقد بودند که بمبهای  blu-82پیام رساتری خواهد
فرستاد ،در سپیده دم روز هفتم ،سرگرد داونپورت هواپیمای سی _  996را بار دیگر برای مأموریت
جنگی به پرواز درآوردهاین بار هم حامل یک بمب  blu-82بود.
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روز قبل از این عملیات اعالمیههایی در سرتاسر منطقه حضور نیروهای عراقی پخش شده
بود که در آن چنین آمده بود« :فردا ،چنانچه تسلیم نشوید ،بنا داریم بزرگ ترین بمب غیر هسته
ای جهان را بر سرتان بریزیم!» روز بعد ،عراقیهایی که جرأت ماندن داشتند ،با سرعت مهیبی از
خواب برخاستند.
انفجار بمب  blu-82که به  daisy cutterبه معنی حرکت چهار نعل اسب هم معروف شده
بی شباهت به انفجار بمب اتمی نیست و همان شب در جنوب غربی کویت انفجار مهیبی روی
داد و قارچ عظیمی به هوا خواست و انعکاس حاصل از این انفجار در صحرای لم یزرع طنین
افکند و چند لحظه بعد ،شبکه ارتباط غراقی ها در سراسر طول مرز فعال شد .شدت انفجار به
حدی بود که حتی یک واحد سری کماندویی انگلیسی ( )basدر منطقهاین پیام را به قرارگاه
خود مخابره کرد «قربان ،رفقا کویت را بمباران هسته ای کردند».
متعاقب این بمباران ،روز بعد هواپیمایی سی 996-یکبار دیگر اعالمیههایی را با مضمون زیر
بر فراز منطقه بمباران شده فرا ریخت« :دیروز ،بزرگترین بمب غیر اتمی دنیا را بر سر شما فرو
ریختیم ،بمبهای بیشتری در راه است ».ولی قربانیان روز گذشته چیزی برای گفتن نداشتند.
تنها یک فرمانده گردان عراقی و عناصر ستادی اش از مرز عبور کرده خود را تسلیم نمودند .در
میان عناصر ستاد این فرمانده ،افسر اطالعات عراقی در حالی که نقشه میدان مین عراقی در
مرزهای کویت را به دست داشت ،به چشم می خورد و از همین نقشه ها در شروع عملیات زمینی
بهره گیری شد و ظرف چند ساعت ،عملیات مین روبی انجام گرفت.
کتاب «گفتمان ارتشی دفاع مقدس» ،مقاله عملیات روانی به قلم سرتیپ  2ستاد محمد مسعود بهمنی،
ص 212تا :999
«در جنگ تحمیلی ،مسئله مهمی که سازمان تبلیغاتی کشور مد نظر داشت ،یک نظام
تبلیغاتی با تاکید ویژه برانگیختگی مخاطب ایرانی بود.
فقدان نگرش همه جانبه در مدیریت جنگ ،باعث شد که مدیریت عملیات روانی به شکل
کارآمد و موثر از جایگاه مناسب در ساختار نیروهای مسلح برخوردار نباشد.
در طول دفاع مقدس ،نیروهای با انگیزه عملیات روانی ،طرح ها و برنامههایی ارائه دادند،
اما میزان اثر بخشی این راهبردها ،محورها ،برنامه ها و تولیدات مختلف ،به علت نداشتن
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تشکیالت منسجم و ساختار مناسب و آموزشهای تخصصی عملیات روانی و غیره ،از کارایی
کمی برخوردار بود.
در سال  9969مدیریت عملیات روانی در معاونت عملیات و اطالعات نزاجا و پس از آن اداره
عملیات روانی در معاونت عملیات اجا و باالخره در سایر نیروها نیز تشکیل گردید.
در سال  ،9962تعدادی اعالمیه به یگانهای خط مقدم لشکر  96ارسال گردید و مقرر شد،
این اعالمیه ها که به زبان عربی نوشته شده بود ،توسط گشتیهای خودی در نزدیک مواضع
دشمن بعثی پخش نمایند .این نوع اعالمیه ها به عنوان یکی از ابزارهای عمده تبلیغات در
عملیات روانی تاکتیکی و راهبردی به شمار می روند ،توسط هواپیماها و توپخانههای ایران بر روی
مواضع و مردم عراق در طول جنگ ریخته شد( .نگارنده این کتاب :کارنامه معلومی از این
اقدامات تاکنون ارائه نشده است و بهطور کلی تمام آن اقدامات بسیار کم و هیچ تناسبی با وسعت
کمی و کیفی  6سال جنگ نداشت).
در مقابل ،توسط هواپیماهای عراقی نیز بارها اعالمیههایی بر روی مواضع ایرانی ها ریخته
شد که در آنها نیروهای ایرانی را تشویق به تسلیم و عدم مقاومت در مقابل نیروهای عراقی می
کرد .توضیح :در این کتاب  9نمونه از اعالمیههای ایران و  2نمونه از اعالمیه عراق به پیوست مقاله
ارائه شده است.
عملیات روانی خودی در دوران دفاع مقدس را ،از نظر سطح می توان به دو بخش
تقسیم کرد:
 9ـ سطح راهبردی و ملی که دارای دو حوزه داخلی و خارجی بود .بیشتر به مواضع و
سخنرانیهای امام خمینی (ره) ،مواضع وزارت خارجه ،بیانیههای ستاد تبلیغات جنگ،
بیانیههای قرارگاه خاتم االنبیاء (ص) ،خطبههای نماز جمعه و جهت گیریهای تبلیغاتی و
رسانه ها ( صدا و سیما و مطبوعات) می توان اشاره نمود.
2ـ سطح عملیات که در دو محیط خودی و دشمن با هدف تأثیرگذاری بر روی روحیه و
اراده دو طرف درگیر انجام می شد».
مقاله یاد شده ،مطالب دیگری را نیز تحت عناوین :اهداف عملیات روانی در دفاع مقدس،
ابزارهای عملیات روانی در دفاع مقدس ،محورهای عملیات روانی خودی ،محورهای عملیات
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روانی عراق علیه ایران و راه کارهای ایران به منظور رویارویی با عملیات رسانه ای غرب ارائه داده
است که از درج مطالب آن به جهت اختصار خودداری گردید.
ص« :966با درس گرفتن از جنگ تحمیلی ،میتوان با ساختار مناسب و تجهیزات کافی
و آموزشهای تخصصی ،این نقص و عیب را بهبود بخشید.
کتاب دفاع زمینی در ایران  9166ص :211جنگ های روانی ،اقداماتی هستند که در
تمام جنگ ها ،در طول تاریخ توسط ارتش ها ،کم و بیش به کار گرفته شده اند.
ً
این نوع عملیات ها ،با تمام پیچیدگی و ظرافت و دقتهای زیادی که طبیعتا دارد ،در
صورتی که خوب طراحی و اجرا گردد ،در بعضی مواقع اثر آن از عملیاتهای نظامی بزرگ
بیشتر خواهد بود .کارشناسان این موضوع عقیده دارند که «هدف از جنگ ،انهدام فیزیکی
دشمن نیست ،بلکه تغییر رفتار او مطابق اراده ما گردد ».آنان می گویند« :اگر ما بتوانیم بر مغز
دشمن تأثیر بگذاریم ،دیگر مجبور نخواهیم شد که بر بازو پش ضربه بزنیم».
با مطالعه تاریخ جنگ جهانی دوم ،معلوم میگردد که طرفین از شیوههای جنگ روانی
علیه همدیگر استفاده فراوان نمودند و سازمانهای مفصلی هم برای این منظور در ساختار
ارتش خود موجود داشتند.
در جنگ  9116خلیج فارس نیز ،آمریکا علیه ارتش عراق با برتری تکنیکی هم که
داشت ،از شیوههای این نوع جنگ بسیار زیاد استفاده نمود و نتایج زیادی هم به نفع خود
به دست آورد.
در سالهای دفاع مقدس و در سطح نظامی ،نیروهای خودی از شیوههای این جنگ
استفاده مناسب ننمودند و اگر هم در مواقعی استفاده شد ،آن قدر ناچیز بود که قابل ارائه
ً
نیستند .در ساختار نیروی خودی ،چنین فعالیتی ،سازمانی اصال پیش بینی نشده بود ،اگر
هم عناصری به صورت اسمی در تعداد کمی از جدول سازمانی دیده می شد ،آن هم به علت
عدم وجود زنجیره سازمانی پیوسته ،به طور کلی غیر فعال و درگیر امور دیگر بودند .این در
حالی بود که به علت شرایط خشن و غیر عادالنه و بدون انگیزه حاکم بر ارتش عراق ،در صورت
اجرای جنگهای روانی توسط نیروهای خودی علیه نیروهای دشمن( ،با توجه به آنکه نیروهای
پائین دست ارتش در یگانهای مانوری می جنگیدند ،انگیزه رزمی ضعیف تا صفر داشتند و
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فقط از ترس مجازاتهای شدید تا اعدام حضور داشته و می جنگیدند ،در نتیجه شکنندگی
میل به جنگ در آنان بسیار زیاد بود .با عملیات روانی پررنگ و بدون وقفه و در تمام مرز درگیر)
امکان موفقیت و از هم پاشیدگی نیروهای دفاعی عراق (در همان سالهای اول جنگ) بسیار
محتمل بود( .به طور کلی درباره عملیات روانی به معنای نظامی ،کارنامه قابل قبولی نداریم).
در حال حاضر خالء چنین سازمانی (به شکل مناسب و قابل قبول) برای بکارگیری جنگ
ً
روانی در زمان جنگ ،در نیروهای خودی کامال محسوس است.
الزم است برای جنگ احتمالی بعدی ،زنجیره سازمانی پیوسته در تمام رده ها و با
کارشناسان عالی و تجهیزات و وسایل مربوطه از نوع سنتی تا پیشرفته به وجود آید تا در زمان
جنگ از شیوههای این نوع جنگ بهرههای فراوانی به نفع خودی برده شود.
باید توجه داشت که دشمن در هر صورت از شیوههای جنگ روانی علیه نیروهای خودی
تا حداکثر ممکن استفاده خواهد کرد .نیروهای خودی اگر برای خنثی سازی و مقابله با آن
ً
قبال اندیشه و چاره نکرده باشند ،ناخواسته آسیپ پذیری خود را باال برده اند.
مطالب مربوط به این بحث آن قدر زیاد است که پرداختن به آن ،در این کتاب امکان
ندارد و باید کتابها درباره آن نوشت ،در این کتاب برای وقوف به اهمیت آن ،به این مختصر
اکتفا شد».
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :06

راهحلها در داخل مطالب شرح مسئله اشاره شده است:
 9ـ ایجاد زنجیره سازمانی پیوسته از رده ارتش تا تیپهای مستقل درباره عملیات یا
جنگهای روانی تاکتیکی و یا نظامی.
 2ـ تهیه و تشکیل دوره عرضی تخصصی مناسب مشاغل مختلف و اعزام افراد شاغل در
ساختارهای عملیات روانی به این دوره و تعیین شرایط احراز در این مشاغل ،همراه با سایر
تحصیالت و دوره ها که نسبت به درجه خود باید داشته باشند.
 9ـ تولید ابزارهای نرم افزاری و رسانه ای الزم در زمان صلح و جنگ به منظور وصول به
هدفهای تعریف شده عملیات روانی ،برای خودی ،کشورهای همسایه ،کشورهای غیر
همجوار ،کشورهای دشمن فرضی ،در زمان صلح و جنگ احتمالی و جنگ واقعی.
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 1ـ از طریق ستاد کل نیروهای مسلح ،برای سازمان دهی در مجموعه کشوری و تعیین
وظایف اجرایی هر کدام از دستگاه های موثر و ترتیب استمرار اقدامات و هماهنگی
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.

مسئله  :22یگان احتیاط در عملیات ها
تعاریف :فرهنگ واژههای نظامی:
احتیاط :قسمتی از نیروهای یک یگان است که در شروع عملیات و درگیری ،عقب نگه
داشته میشود تا در مواقع حساس از آن استفاده شود .احتیاط یکی از وسایل نفوذ فرماندهی
در عملیات است و به منظور تامین ،قابلیت انعطاف ،مقابله با حوادث پیش بینی نشده یا
استفاده از موقعیت و شرکت در رزم ،در زمان و مکان قطعی نگهداری میشود.
احتیاط تاکتیکی :قسمتی از یک گردان و با یگان تاکتیکی بزرگتر است که از ابتدا تحت کنترل
فرمانده میباشد .تا به عنوان یک عنصر مانوری به منظور نفوذ در عملیات نگهداری شود.
احتیاط متحرک :الف ـ یگانهایی هستند که در مواضع مناسب برای تقویت یا پاتک احتمالی
نگهداری میشوند.
ب ـ آمادهای ذخیره ای که در خودروها یا کامیون ها به منظور حرکت فوری به جبهه
بارگیری شده اند.
سایر تعاریف مربوط به کلید واژه «احتیاط» که در فرهنگ واژههای نظامی بیان شده است،
عبارتاند از :احتیاط استراتژیکی ،احتیاط جلودار ،احتیاط شناور ،احتیاط عملیاتی (ذخیره
عملیاتی) ،احتیاط عمومی.
کتاب اصول و قواعد اساسی در رزم ،به قلم :سرتیپ  1ستاد نصرت الله معین وزیری ،نشر
مرکز آموزش و پژوهش شهید سپهبد صیادشیرازی ،اداره دوم اجا ،تهران ،سال :3131
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ص :16در خالل تک ،ممکن است یگانهای تک ور دچار توقف شده و یا سازمان آنها به هم
ً
بخورد .در چنین شرایطی باید سریعا این یگانها را با یگان تازه نفس تعویض نمود و ضربه تک را
به سوی هدفهای عمیق هدایت نمود .فشار باید بدون وقفه روی دشمن حفظ گردد تا دشمن
مجبور به تغییر موضع و تغییر گسترش گردیده و بدین ترتیب ،امتیاز داشتن موضع آماده شده یا
پیش بینی شده از وی سلب گردد و در عین حال فرصت و توان جدید قوا را نداشته باشد.
ص :66استفاده از موفقیت با بکار بردن احتیاط :در این روش یگان احتیاط پس از عبور
از خط یگانهای خودی که در تماس با دشمن میباشند ،و یا از پهلوهای نیروی خودی وارد
عمل میشود.
ص :969قسمت پدافندی عقب ،منطقه احتیاط نیز نامیده میشود .از پشت یگانهای
مقدم پدافندی شروع شده و به حد عقب منطقه یگان پدافندکننده ختم میشود.
ص :996یگان احتیاط ممکن است برای انجام یک عملیات آفندی به منظور بیرون راندن
دشمن از منطقه نبرد بکار برده شود ،این عمل آفندی را پاتک مینامند.
هنگام تقسیم نیروها بایستی اقدام به نگهداری احتیاطی قوی جهت نفوذ در عملیات
ً
نمود .معموال رده احتیاط ،رده مقدم پدافندی را در انجام وظایفش که متوقف کردن و دفع
کردن دشمن است کمک می نمایند .وظایف رده احتیاط عبارتاند از :سدرخنه ،اجرای پاتک.
ص :16وجود احتیاطهای متحرک و مناسب ،یگانهای مهندسی ورزیده ،ارتباط مخابرات
مطمئن و قابل انعطاف ،ورزیده بودن فرماندهان زیردست ،عدم تمرکز فرماندهان و مراکز تصمیم
گیری در ردههای باال و آمادگی فرماندهان رده باال برای پذیرش خطر ،داشتن اطالعات مفید،
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.
شرح و نکات مسئله :00

کتاب تحلیلی بر وقایع صحنه عملی ات خوزستان در سال اول جنگ ،به قلم :سرتیپ 2
ستاد نصرت الله معین وزیری ،نشر :سازمان حفظ آثار و نشر دفاع مقدس اجا ،تهران:9962 ،
کتاب یاد شده در دو بخش ،بخش یکم در  9فصل شامل تشریح وقایع سال اول جنگ،
بخش دوم در  2فصل شامل تجزیه و تحلیل عملیات عمده در سال اول جنگ میباشد.
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تجزیه و تحلیل از دیدگاه اصول جنگ و تجزیه و تحلیل عملیات عمده از دیدگاه توان
رزمی :عوامل فیزیکی ،عوامل غیر فیزیکی ،عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش توان رزمی.
کتاب مذکور  9عملیات آفندی عمده را در سال اول جنگ ،تحلیل نموده است .در اینجا
درباره نیروی احتیاط نکات برجسته ،برداشت شده و ارائه میگردد.
ص :211لشکر 29پیاده حمزه در تک مورخه  21/6/29احتیاط مناسبی برای اعمال نفوذ
در عملیات و مقابله با وضعیتهای پیش بینی نشده ،نداشت .این مسئله ،ناقض اصل تأمین است.
ً
در عملیات رزمی به ندرت اتفاق می افتد که وضعیت نبرد عینا طبق طرح پیش بینی شده
جریان پیدا کند .زیرا تغییرات مربوط به جو ،زمین ،دشمن و خودی ،فرمانده را با وضعیت
جدیدی مواجه می سازد و برای اعمال نفوذ در عملیات الزم است تصمیم جدیدی اتخاذ نماید
و در ازاء آن از نیروی تازه نفس و درگیر نشدهای به نام «احتیاط» استفاده نماید.
ص :211در تک مورخه  21/6/29لشکر ،29این یگان فقط  6گردان مانوری  +یک گردان
سوار زرهی در اختیار داشته است .استعداد دشمن در منطقه تک لشکر 29تعداد  21گردان
مانوری  2 +گردان شناسائی بوده است.
نسبت توان رزمی ملموس خودی به دشمن ،یک به چهار بوده است .به عبارت دیگر ،توان
رزمی دشمن ،چهار برابر توان رزمی خودی بوده است.
ص :969مهم ترین علت ناکامی تک لشکر 29پیاده در مورخه  21/6/29ضعف اطالعات
از دشمن بوده است[ .به لشکر به  29هیچ فرصتی برای کسب اطالعات ضروری داده نشد.
تعدادی از یگان های لشکر هنوز روی ریل قطار در اندیمشک و در راه بودند که لشکر ملزم به
انجام عملیات شد].
[نگارنده این کتاب :ضعف اطالعات عمیق از توان رزمی خودی با توجه به تمام عوامل
مؤثر در آن را نیز ،میتوان بر ضعف اطالعات از دشمن نیز اضافه نمود].
ص :261لشکر  96زرهی در عملیات نصر مورخه  21/96/92احتیاط مناسبی برای مقابله
با وضعیتهای پیش بینی نشده و حتی پیش بینی شده نداشت .تیپ 2لشکر 12که زیر امر
ً
لشکر 96قرار گرفته بود و اسما به عنوان احتیاط لشکر ،در همان ابتدا برای پشتیبانی از تیپهای
 9و  9تجزیه و سپس در نقش پهلودار به کار گرفته شد .بنابراین ،عملیات لشکر فاقد انعطاف و
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نرمش بود .حاصل این نقص ،یعنی نداشتن تأمین در عملیات بود .نیروی زمینی نیز دارای
احتیاطی که بتوان روی آن حساب کرد و آن را در مکان و زمان مناسب به کار برد ،نبود.
ص :966در منطقه عملیات نصر ،جمع گردانهای مانوری دشمن تعداد  91گردان
مانوری بود  +یگانهای تقویت دشمن در خارج از منطقه عملیات.
جمع گردانهای مانوری خودی در عملیات نصر تعداد  96گردان مانوری بود.
ً
گردانهای دشمن دارای استعداد نسبتا کامل بودند و گردانهای خودی ،استعدادی
پائین تر از  66درصد داشتند .جمع تانکهای تیپ 9و  9لشکر 96و تیپ 2لشکر 12به جای
 996تانک ،حدود  996دستگاه تانک بوده است.
توان رزمی دشمن از لحاظ یگانهای مانوری ،حدود  2برابر نیروهای شرکت کننده خودی
بوده است.
ص :926در منطقه عملیات ثامن االئمه (ع) در مورخه  66/6/2تعداد گردانهای مانوری
دشمن حدود  99گردان بوده است .تعداد گردانهای مانوری خودی شامل کلیه گردانهای
مانوری لشکر + 66گروه رزمی 96شیراز  +گردان 969پیاده امداد ژاندارمری  9 +گردان تانک
ً
از لشکرهای  96و  + 12گردانهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،جمعا حدود  99گردان
بوده است .توان رزمی خودی به دشمن حدود  9برابر بوده است.
ص 2 :262گردان پیاده (منها) و یک گردان تانک (منها) ،احتیاط لشکر را در عملیات
ثامن االئمه (ع) تشکیل می دادند .وجود  9یگان احتیاط با گسترش مجزا ،امکان اعمال نفوذ
در منطقه هر تیپ تک ور را به وجود آورده بود .در عمل نیز یکی از آنها (گردان 991پیاده) به
منظور پر کردن شکاف حاصله بین تیپهای  9و  9و حفاظت جناح شرقی تیپ  9وارد عمل
شد.
کتاب تقویم تاریخ دفاع مقدس ،غرش توپها-حوادث مهر ،9921ج ،2به قلم سرتیپ 2
سعید پورداراب ،مرکز پژوهش نزاجا ،نشر :مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران :9961
ً
«فرمانده عملیاتی جنوب (منطقه خرمشهر و آبادان) از لشکر 12زرهی خواست فورا یک
گردان تانک ،برای تقویت خط دفاعی شمال خرمشهر اعزام کند ،ولی در آن موقع ،وضع منطقه
عملیات اهواز بهتر از خرمشهر نبود .فرمانده لشکر در پاسخ به خواسته فرمانده عملیات جنوب
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اعالم داشت :در حال حاضر کلیه یگانهای لشکر ،سخت درگیر هستند و لشکر به کلی فاقد
نیروی احتیاط است و اعزام نیروی کمکی به خرمشهر مقدور نیست .این یک واقعیت بود و
فرماندهان نظامی مسئول ،سخت ترین ساعات زندگی خود را میگذرانیدند .زیرا یگانهای
ً
مدافع ایران تحت فشار شدید دشمن ،تقریبا در حال متالشی شدن قرار داشتند که معموال در
عملیات حرکات به عقب به وجود میآید».
مناسب است در شرح و نکات این مسئله ،کلیه عملیاتهای آفندی و پدافندی  6سال
جنگ مورد بررسی دقیق قرار گیرد و چگونگی منظور نمودن یگان احتیاط در سازمان رزم هر
کدام و شکل به کارگیری آن یگان مورد محاسبه قرار گیرد .اما پرداختن به این شکل سبب
افزایش حجم کتاب میشود و از ظرفیت مورد نظر کتاب خارج میباشدو بهطور کلی میتوان
گفت در هیچ کدام از عملیات ها ،حتی در عملیاتهای موفق ،ما به اندازه تعریف شده علمی
ً
نظامی ،احتیاط نتوانستیم داشته باشیم و یا منظور نمائیم .مسلما اگر می داشتیم،
میتوانستیم در همان زمان ،بعد از عملیات آفندی موفق ،عملیات استفاده از موفقیت و تعاقب
را انجام دهیم .نظیر :پایان عملیات فتحالمبین و یا پایان عملیات بیتالمقدس.
این واقعیت تلخ را باید قبول کنیم که دشمن در محاسبه یگانهای احتیاط ،از ما موفق تر
بود و بهواسطه همین محاسبات ،در بسیاری از عملیات پدافندی ما ،توانست از ورود ما به منطقه
حیاتی جلوگیری کند.یگان های احتیاط دشمن از همان اطالعات(جو ،زمین،دشمن ،خودی)
که یگان های در خطش بهره می بردند بهره برده بود .تمرینات رزمی الزم را داشت و جالب اینکه
سرعت و قدرت و تحرک و آتش یگان های احتیاط دشمن ،برای پاتک و یا استفاده از موفقیت،
بیش از یگان های در خط و یا تک ور او بود .غالب اوقات دشمن از یگان های تانک به عنوان
احتیاط بهره می گرفت ( .سرعت – آتش – و مانور خصیصه بارز یگان های احتیاط او بود)
تمام کتابهای آموزشی نظامی و آئین نامههای نظامی مشخص نموده اند که در هر
عملیاتی ،کلیه ردههای یگانهای مانوری ،از گروهان تا لشکر و تا سپاه ،هر کدام دو سوم نیروی
خود را در خط درگیری و یا منطقه جلو و یک سوم نیروی خود را در فاصله مناسبی در عملیات
آفند و پدافند سازمان دهی و مستقر نمایند .یعنی در گروهان ،دودسته در جلو و یک دسته در
احتیاط  ،در گردان ،دو گروهان در جلو و یک گروهان در احتیاط ،در تیپ ،دو گردان در جلو و
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یک گردان در احتیاط ،در لشکر ،دو تیپ در جلو و یک تیپ در احتیاط ،در سپاه ،دو لشکر در
جلو و یک لشکر در احتیاط.
ما در هشت سال جنگ ،پشت یگانهای خط مقدم خود را خالی از نیروی احتیاط و تقویت
کارآمد گذاردیم .این را میدانیم که نفرات خط مقدم دوست ندارند که به دست دشمن کشته و
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
تنهایی و بدون دستور ،رفتاری را انتخاب خواهند نمود که کشته و یا اسیر دشمن نشوند .چنین
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
احتیاط و تقوی ت مناسب را در هشت سال جنگ درک نکردند .با فقر یگان پشتیبان در پشت
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.
نتیجه :فرماندهان باالدستی ترتیبی کارآمد و پر توان دهند که هیچ وقت پشت سر
یگانهای خط مقدم خالی نباشد و با چیدمان مناسب احتیاط کارآمد و پرتوان و تقویت در پشت
سر آنها ،احساس اطمینان خاطر را در ادامه نبرد و مقاومت ،در نفرات خط مقدم و نیز در
فرماندهی خود به وجود آورند.

ً
ما شاهد بودیم که اگر در جایی نزاجا توانسته بود یک تیپ را در احتیاط نگه دارد ،سریعا

ترتیبی داده می شد که این تیپ برای طرحی که ابالغ می شد ،یا در خط پدافندی قرار گیرد
و یا در سازمان رزم طرح آفندی ابالغی به کار گرفته شود .در هر حال آن منطقه را از وجود
چنین یگان احتیاط و در این رده خالی می کردند .خالصه جو حاکم بر میدان جنگ ،چنین
امری را پذیرا نبود.
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سوال بزرگ این است :در  6سال جنگ ،ما کجا و کدام عملیات ،این قاعده را اجرا کردیم؟
پاسخ منفی است .به همین سبب ،آسیبهای زیادی را متحمل شدیم .برای هر کدام از
عملیاتها میتوان تجزیه و تحلیل و اندازه گیریهای مربوط را انجام و ارائه داد .علت آن هم
معلوم است .در مرز درگیر با کشور عراق که  9666کیلومتر خاکی و آبی بود ،به اندازه الزم و
کافی گردانهای مانوری برای عملیات پدافندی و آفندی نداشتیم ،اما دشمن همیشه در
مجموع ،تعداد گردانهای مانوری بیشتری نسبت به ما داشت .از طرفی در جبهه دشمن ،تمام
گردانهای مانوری در دسترس سلسه مراتب فرماندهی واحد بود .اما در جبهه خودی،
گردانهای مانوری ،با دو شکل متفاوت در دسترس دو سلسله مراتب نزاجا و سپاه بود .نیروی
انسانی گردانهای مانوری در نزاجا ،به ترتیب جمعیت بیشتر ،ترکیبی از سرباز ،درجه دار و
افسر بود .در سپاه ،ترکیبی از بسیج و پاسدار و از سال سوم جنگ ،سرباز هم به ترکیب آن اضافه
شده بود .به این ترتیب ،چون وحدت فرماندهی در بهره گیری از تعداد و توان گردانهای
مانوری نداشتیم ،گرفتار تقسیم نیرو و ضعف پیوستگی زنجیره توان رزمی خود بودیم .به همین
علت نتوانستیم در زمان و مکان مورد نیاز ،نیروهای خود را برداشت ،جابجا ،تقسیم یا متمرکز
کنیم .برای هر کدام از این مراحل ،نیاز به نفر سوم داشتیم که بر ارتش و سپاه اشراف داشته
باشد و بتواند حکمیت ،داوری و هماهنگی و در نهایت صدور دستور نماید.
با مطالعه دقیق و و عمیق در سلسله خاطرات روزانه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی،
خیلی آسان میتوان چنین علت و سبب را که بیان شد درک نمود .بهواسطه همین ایراد که بر ما
وارد بود ،شاهد بودیم با آنکه جمعیت کشور عراق یک سوم جمعیت کشور ما بود ،اما همیشه
تعداد گردانهای مانوری او دو تا سه برابر بیشتر از ما بود .این گردانها را ،همراه با سلسله مراتب
فرماندهی واحد ،در زمان و مکان مناسب علیه نیروهای ما وارد عمل می نمود.
به نسبت جمعیت سه برابری که ما نسبت به دشمن داشتیم ،باید تا سه برابر دشمن هم
گردان مانوری می داشتیم ،اما افسوس که چنین نبود و حتی برعکس بود.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :00

 9ـ ما باید گردانهای مانوری آن قدر زیاد داشته باشیم که همیشه تعداد کمی و کیفی آن،
از دشمن بیشتر باشد.
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 2ـ ساز و کار الزم برای تجهیز و سازماندهی گردانهای مانوری الزم و کافی از جهت کمی
و کیفی ،در زمان صلح و جنگ و شکل مطمئن و بدون شبهه و با قابلیت صددرصد در اجرا،
فراهم نمائیم.
 9ـ مشکل عدم وحدت فرماندهی در سلسله مراتب گردانهای مانوری و در نتیجه تجزیه
نیروی مانوری خودی و عدم قابلیت استفاده ن یروها در زمان و مکان مورد نیاز را به شکل قابل
قبول باید حل نمائیم وگرنه در جنگ احتمالی بعدی نیز آسیبهای ناشی از آن که در جنگ 6
ساله تجربه کردیم ،متاسفانه در انتظار ما خواهد بود.
 1ـ برای حل کمبود یگان مانوری ،به شرح و راهحلهای مسائل  9تا  2موضوعات :حفظ
استعداد یگان ،نیروی انسانی بسیج ،نیروی انسانی احتیاط ،دفاع غیر نظامی ،جایگزینی ،و
مسئله  99موضوع سازمان نیز مراجعه شود.

مسئله  :08پدافند منطقهای
تعاریف :فرهنگ واژه نظامی:
یبیب :پدافندی که در آن سعی میشود ،زمین مشخصی کنترل و یا حفظ شود
پدافند منطقهای
و برای متوقف ساختن و دفع تک دشمن ،روی آتشها و نیروهای بکار رفته در مواضع پدافندی
جلو تأکید میشود ،بنابراین حداکثر توان رزمی ،به یگانهای در خط اختصاص داده خواهد
ً
شد .در پدافند منطقهای ،فرمانده ،درگیری قطعی را کامال در منطقه مقدم پدافند میپذیرد و
پاتک در درجه یکم برای بیرون راندن و یا از بین بردن نیروهای دشمن در داخل رخنه ایجاد
ً
شده و مخصوصا برای ترمیم لجمن انجام میشود.
پدافند متحرک :پدافندی که در آن حداقل نیروی الزم در جلو اختصاص داده شده و حق
تقدم استفاده از نیروهای رزمی و آتشها به احتیاط داده میشود .احتیاط قوی برای انهدام
نیروهای به دام انداخته دشمن با اجرای عملیات آفندی میباشد و چون منظور نهایی در
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پدافند متحرک انهدام دشمن میباشد ،پاتک هم به همین منظور اجرا خواهد شد ،نه کنترل
ً
منطقه پدافند و ترمیم لجمن و یا حفظ زمین .معموال لشکر پایینترین ردهای است که میتواند
پدافند متحرک را اجرا نماید.
پدافند موضعی :نوعی پدافند که در آن توده نیروی پدافند کننده در محلهای تاکتیکی
منتخب آرایششده میباشد  ،جایی که در آن رزم قطعی باید انجام گیرد .در این نوع پدافند،
تکیه اصلی در توانایی نیروها در محلهای پدافندی گذارده میشود که مواضعشان را نگهداری
نموده و زمینهای بین مواضع را کنترل نمایند .احتیاط به منظور عمق دادن ،سد نمودن یا
تصرف مجدد موضع رزم از طریق پاتک به کار میرود.
پدافند در محل :پدافندی که بر مبنای مقاومت شدید بدون عقبنشینی (در مقایسه با
عملیات تأخیری ،در مواضع متوالی) طرحریزی شده است.
پدافند در عمق :یکی از مالحظات رزم پدافندی بوده و در آن یگانها در هر رده فرماندهی
به منظور نگهداری عوارض حساس داخل منطقه میبایستی در عمق گسترش یابند( .با قرار
دادن عناصری از نیروهای خودی در مواضع جلو و یا جلو مواضع سد کننده بر روی عوارض
حساس در عمق منطقه و قرار دادن جنگافزارهای پشتیبانی در عمق ،اصول پدافند در عمق
را میتوان رعایت نمود).
پدافند تعجیلی :پدافندی که در آن ،زمان برای آرایش زمین محدود بوده و تماس دشمن
قریبالوقوع ،یا در جریان باشد .در این نوع پدافند از حفرهها و مواضع و موانع طبیعی موجود
در زمین ،حداکثر استفاده به عمل میآید.
پدافند (دفاع) :اقداماتی است که در طی آن با استفاده از کلیه وسایل و امکانات موجود از
پیشروی و هجوم دشمن جلوگیری به عمل آمده و با نیروهای تکور او منهدم میگردد .پدافند
ً
معموال با حفظ و نگهداری زمین همراه است .منظورهای پدافند عبارتاند از:
الف  -ایجا د شرایط مناسب جهت عملیات آفندی .ب  -صرفه جویی در قوا در یک
منطقه به منظور به کار بردن نیروی کافی در جای دیگر .پ  -انهدام یا به دام انداختن
نیروی دشمن .ت  -کم کردن مقدورات و امکانات آفندی دشمن .ث  -جلوگیری از ورود
دشمن به یک منطقه حیاتی.
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ً
پدافند با فرصت :این نوع پدافند معموال هنگامی اجرا میشود که زمان کافی برای آرایش
دادن زمین موجود و تماس با دشمن بعید بوده و قریبالوقوع نمیباشد ،این نوع پدافند در
مناطق وسیعی که دارای مواضع و دژهای مستحکمی هستند تشکیلشده و دارای
سیستمهای مخابراتی بسیار قوی میباشند.
پاتک :عمل آفندی است که با تمام و یا بخشی از نیروی پدافند کننده ،علیه نیروی تکور
به منظور ترمیم در پدافند منطقهای و یا به دام انداختن و انهدام نیروهای دشمن در محل
مناسب در پدافند متحرک انجام میگردد.
طرح پاتک :طرح پاتک جزء اولیه و اصلی عملیات پدافندی است .طرحهای پاتک
حداقل برای مقابله با رخنه عمده در هریک از معابر و صولی دشمن تهیه میشوند.
طرح پدافند (طرح پدافندی) :طرح هماهنگی شدهای است برای جلوگیری یا شکست
تک دشمن .یک طرح پدافندی شامل طرحهای سازمان تاکتیکی ،آتش ،تأمین ،پشتیبانی
هوایی ،آرایش زمین ،پاتک  ،ارتباط و مخابرات و آمادها میگردد.
کتاب اصول و قواعد اساسی در رزم ،ص : 969عرض منطقه پدافندی واگذاری به یک
یگان از نظر اجرای مأموریت ،بایستی با توجه به وضع زمین ،جو و دشمن ،درخور استعداد
آن یگان باشد .در شرایط متعارف عرض پدافند واگذاری به یک گردان مانوری حدود 9
کیلومتر میباشد .ص : 961عمق متعارف پدافند یک گردان  2/2الی  9کیلومتر میباشد.
شرح و نکات مسئله :08

بیشترین زمان در مدت  6سال جنگ ،نیرویهای دو طرف در حالت پدافند در مکان یا
خط و یا منطقه دفاعی ثابت بودند .و میتوان گفت که طرفین در حالت پدافند با فرصت بودند.
هر کدام از دو طرف ،زمین را برای پدافند در برابر تک دشمن ،با سنگرهای تأمین،
سالحهای اجتماعی ،دیدهبانی ،در خط دفاعی پیوسته آرایش داده بودند .برای کاهش آسیب
و تلفات ناشی از آتشهای مستقیم و غیرمستقیم طرف مقابل ،کانالهای ورودی و خروجی از
عقب به داخل سنگرهای جلو که در دید و تیر دشمن مقابل بود ایجاد کرده و حتی بسیاری از
این کانالها نیز سرپوشیده بود.
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دشمن ،فاصله خط مقدم خودش را تا نیروهای ما ،تا آنجا که برایش امکان بود ،زمین را
ً
کامال مسلح کرده بود .ترکیبی از انواع مین ضدنفر تا ضدتانک و به شکلهای مختلف ،مسلح
نمودن مینها ،انواع سیمخاردارهای خطی و حلقوی ،کانالهای با عرض غیرقابل عبور خودرو
و نفر به موازات خط دفاعی ،تکمیل کانالها با مواد منفجره ،بشکههای آتشزا یا قیر یا آب و
گل و غیره ،میلههای آهنی جوشخورده به یکدیگر و ترکیب شده با سیمخاردارها .عمق این
ترکیب سد و موانع در روی زمین بهطور میانگین از  266متر تا  9کیلومتر میرسید.
ً
خودی ،فاصله خط مقدم خودش را تا نیروهای دشمن ،معموال با شکلی شبیه دشمن،
زمین را مسلح نمیکرد .توضیحات این موضوع در مسئله  96عملیات سد و موانع داده شده
است .ما بهواسطه همین عملکرد نادرست خودی و عملکرد قوی دشمن ،آسیب و تلفات زیادی
را در  6سال جنگ متحمل شدیم.
کتابهای معتبر نظامی ،در مورد این شرایط که هر دو طرف دشمن و خودی در حالت پدافند
در منطقه ثابت به مدت طوالنی رو در روی هم ،با اجرای آتش و گشتیهای محلی به یکدیگر
تلفات و خسارات وارد کنند ،اصطالح و یا عنوان خاصی را ارائه و تعریف ننمودهاند .یا دقت در
ً
تعاریف انواع پدافند ،متوجه میشویم که هیچ کدام از پدافند گفته شده ،دقیقا تعریف این حالت
پدافند ثابت دو طرفه را نمیپوشانند .پدافند در مقابل آفند معنا دارد .اما وقتی طرف مقابل هم
پدافند انتخاب نماید ،در این مورد کلمه مناسبی نداریم .در کتابهای موضوع  6سال جنگ که
تاکنون منتشر شده است ،بعضی از نویسندگان ،حالت یاد شده را پدافند منطقهای ،بعضی
پدافند غیرفعال و بعضی پدافند ساکن نامبردهاند .این کلمات مرکب را برای مفهومسازی و تمایز
آن با دیگر حالتهای پدافندی ساختهاند ،اما هیچ کدام مفهوم موضوع را نمیرسانند .بهویژه
ً
کلمات ساکن و غیرفعال ،اصال با عملکرد طرفین ،معنای قابل قبولی ندارند.
به نظر میآید جای تهیه اسم مناسب برای این حالت پدافندی ثابت دو طرفه در کتابهای
آموزشی نظامی خالی است و الزم است مجموعه نیروهای مسلح ،بویژه ارتش ،اصطالح قابل
قبولی برای آن تهیه و ابالغ و در مدارس نظامی ،در مسیر آموزشها و کتابهای رسمی قرار
دهد .شاید بتوان گفت ،بیشترین شباهت حالت یاد شده به اصطالح ((پدافند منطقهای))
باشد و این کتاب نیز از همین اصطالح استفاده نموده است .هر چند که کافی نمیباشد .شاید
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اصطالح «پدافند منطقهای دو طرفه» و یا «پدافند ثابت طرفین» یا پدافند ساکن یا پدافند
متقابل مناسب باشد.
اینکه در ارتش ،سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح ،کدام یک از مجموعههای سازمانی،
مسئول تولید علم نظامی افزون بر امور جاری ،رصد این نقصها و اشکاالت و چارهسازی آنها
ً
هستند ،نگارنده این کتاب ،از آن اطالعی ندارد .مثال در ارتش؛ حل این مسائل مربوط به معاونت
طرح و برنامه ،معاونت عملیات و یا هر موضوع که به معاونت خاص آن موضوع مربوط میشود ،و
یا مربوط به دافوس ارتش است؟ برای نگارنده معلوم نیست .ما خروجی این نوع عملکرد را نیز در
چند دهه گذشته شاهد نبودیم و یا آنقدر کمرنگ و ضعیف بوده که اهل فن متوجه آن نشدهاند.
ما فقط شاهد بودیم در دو دهه گذشته ،اقداماتی که برای واژهسازی فارسی ،کلمات نظامی رایج
غیرفارسی انجام گرفت و اینکه آیا هنوز هم این مجموعه سازمانی و یا غیرسازمانی موقت فعالیت
دارد یا نه ،از آن بیخبریم .ضمن اینکه این مجموعه واژهیابی ،بیشتر در مورد جایگزینی واژهها
اقدام نمود .در مورد تهیه واژهها و اصطالحات نظامی که کمبود داشتهایم و سابقه نداشته است،
اقدامی را شاهد نبودیم و یا آنقدر کمرنگ و یا کم بوده که نگارنده این کتاب که یکی از اهالی فن
موضوع حرفهای نظامی است ،از آن اطالع ندارد.بنظر می رسد معاونت های تحقیق و پژوهش
هر نیرو باید نیاز ها را استنباط یا از نیروها اخذ و سپس تولید علم نماید و یا اینکه دفتر مطالعات
راهبردی آجا چنین مهمی را معمول دارد.
نیروی زمینی ارتش ،کلیه یگانهای مانوری خود را در  6سال جنگ ،درگیر حفظ همین
خطوط پدافندی ثابت کرده بود ،به نسبت طول زیاد خط پدافندی که بیش از  9266کیلومتر
میرسید ،نمیتوانست ،نیرویی قابل مالحظه و خارج از خط پدافندی در اختیار داشته باشد
ً
تا بتواند با آن عملیات آفندی عمده به اجرا درآورد .به همین واسطه ،الزاما با قبول مسئولیت
ریسک یا خطپذیری کاهش نیروهای در خط پدافندی ،تعدادی یگان مانوری را آزاد و با ترکیب
نیروهای یگانهای مانوری سپاه پاسداران ،در عملیات عمده آفندی شرکت مینمود.
همانطور که در مسائل گذشته بیان شد ،سپاه پاسداران از قبول مسئولیت حفظ خط پدافندی
در منطقه طوالنی ،در  2ـ  1سال اول جنگ خودداری مینمود .در این زمان ،در مناطق
محدود ،تعدادی از یگانهای سپاه در منطقه مسئولیت نزاجا حضور و مراقبت مینمود .همین
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امر سبب شده بود که دست سپاه برای عملیات آفندی بازتر باشد .در حالی که در نزاجا برای
آزادسازی یگانهای بیشتر ،جهت عملیاتهای عمده آفندی ،چنان محدودیتهای اثرگذار
وجود داشت.
ما در سالهای آخر جنگ هم که شاهد بودیم ،سپاه پاسداران ،در مناطق جنوب ،غرب و
شمال غرب  ،مسئولیت خط پدافندی بیشتری را برعهده گرفته بود ،باز هم به نسبت درصد
تقسیم مسئولیت خط پدافندی ،سهم وی به نسبت عدد صد در صد ،عدد بسیار کمی بوده
است .هزاران کتاب منتشره درباره  6سال جنگ ،تاکنون در این باره اطالعات الزم ارائه
ندادهاند ،حتی میتوان گفت در جواب این سؤال که در  6سال جنگ در هر کدام از مقاطع
زمانی و مکانی آن ،مسئولیت چند درصد خط پدافندی آن بر عهده نزاجا و چند درصد بر عهده
سپاه بوده است ،اطالعات جواب آن ،صفر است .خوب است روزی شاهد باشیم که اطلس این
خطوط پدافندی ،همراه با یگانهای مسئول آن ،در تمام مقاطع زمان و مکان  6سال جنگ،
در جایی تهیه و منتشره شده و در اختیار عموم قرار گرفته است.
سمتوسوی تمام آثار تبلیغاتی ،آثار صوتی و تصویری و آثار نوشتاری و حتی آموزشها در
مدارس نظامی بعد از  6سال جنگ ،شاهد بودهایم که به ذکر عملیاتهای آفندی ،آنهم از
نوع عملیاتهای عمده و بیشتر هم با پررنگی از عملکرد سپاه و بسیج پرداخته شده است .به
عبارتی عامیانه ،بیشترین آثارها تالش کردهاند که با آن چند عملیات برجسته و موفق سال دوم
جنگ ،عکس یادگاری بگیرند .بقیه عملیاتها و عملکردهای  6سال جنگ ،تحتالشعاع این
برجستهسازی و درشتبینیها قرار گرفتهاند .این هم جفایی است که ناخواسته بر تاریخ و
عملکرد پرافتخار فرزندان این کشور در  6سال جنگ بویژه در امر دفاع روا ساختهایم.
کسی از رزمندگان  6سال جنگ به طنز میگفت :ما که بهواسطه شرایط یگانی و یا
جغرافیایی منطقه عملیاتی ،در آن چند عملیات عمده موفق شرکت نداشتیم ،اما در جایی
دیگر زیر گلولههای دشمن بودیم ،اگر بخواهیم از عملکرد خود بگوییم ،البد باید در ابتدا
بگوییم :ببخشید که ما در آن عملیاتهای اسم و رسمدار نبودم .و بعد قصه عملکرد خود را در
آن منطقه پدافندی و یا آن عملیات ناموفق بیان کنیم .چون جو به شکل خواسته یا ناخواسته
ً
و یا ترکیبی از هر دو ،این گونه شده است .عمال هم دیدیم که بعد از جنگ ،وقتی مدال برای
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فرماندهان و مدیران تعریف شد ،در محدوده آن عملیاتهای عمده موفق بوده است .حاال
زیردستان در آن عملیات موفق و یا ناموفق که وظیفه فردی خود را بهصورت مطلوب در میدان
رزم انجام داده اند ،چه تأثیری در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات داشتهاند ،حاصل عملکرد
جمعی ،از پائیندست تا باالدست است ،جای پرسش و تردید دارد.
یگانهای مانوری خودی که در  6سال جنگ ،در روزهای سخت گرما و سرمای منطقه
پدافندی ثابت ،در زیر گلوله های سبک و سنگین آتش دشمن و تبادل آتش در تمام شبانهروز
گذراندند و توانستند نیروی انسانی و آماد و تجهیزات و شرایط زیست و رفت و آمد نفرات و
خودروها را در جادههای تاکتیکی ،خاکی ،گلی ،کوهستانی ،کمعرض و عبور از درهها و رودها
مدیریت کنند ،کاری بوده بسیار طاقتفرسا ،پرهزینه و خستهکننده و گاهی هم پر تلفات و
دیگر مواقع هم با تلفات و خسارات کم تا زیاد که بیان احوال آنان تاکنون ناگفته مانده است.
آنقدر ناگفته مانده است که اگر شک کنیم ،که آیا چنین عملکردی وجود داشته است یا نه؟
نباید تعجب کنیم.
چون موضوع این کتاب درباره  6سال جنگ است ،در اینجا به عملکرد یگانهای مانوری
نزاجا در پدافند مناطق داخلی کردستان و آذربایجان غربی که برای برقراری امنیت در مسیر
جادههای کوهستانی و غیر کوهستانی و نیز پادگانهای منطقه ،استقرار و پراکندگی داشتند
و در شرایط سخت زیست و آماد ،مأموریت را در سالهای بعد از انقالب ،همراه با تلفات کم تا
زیاد متحمل شدند ،پرداخته نمیشود .اما الزم است ،اهل تحقیق به این بخش از موضوع هم
در مأموریتهای پدافندی یگانهای مانوری خودی نیز توجه داشته باشند.
نیازمندی های مربوط به سنگرهای زیست نفرات و سنگرهای سالح و تأمین این
نیازمندیها یکی از بزرگترین مشکالت این نوع یگانها در چنین مأموریتها و یا انتقال
یگانها به مناطق دیگر بود .اکنون که سالها از آن دوران گذشته و از آن شرایط عبور کردهایم،
نباید سبب آن شود که این نوع نیازمندیها که کموبیش در زمان خود حیاتی هستند ،بیتوجه
و از آن غافل گردیم .اهم این نوع نیازمندیها عبارت بودند از :بلوک سیمانی برای دیواره
سنگرها ،کیسه گونی و یا کیسهشنی برای سنگرها ،تراورس چوبی ،سیمانی و یا تیرآهن در
طول مناسب برای سقف سنگرها ،پلیت برای سقف سنگرها ،نایلون در ابعاد مناسب برای سقف
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سنگرها و جلوگیری از نشت و یا ریزش آب ،قطعات پیشساخته مسلح بتونی برای تأسیسات
( محل کار ،زیست ،بهداشت و اجتماعات) ،بیل و کلنگ ،وسایل بنائی الزم ،انواع تور استتار و
غیره ،تمام این مصالح مورد نیاز که گفته شد ،در زمان جنگ  6ساله مصرف بسیار زیاد داشت
و هیچوقت عرضه آن با مقدار تقاضای آن برابری نمیکرد .شاید بتوان گفت که عرضه ،حداکثر
تا  26درصد تقاضا بود .الزم است در زمان صلح ،سازوکار و سامانه اطمینانبخش برای عرضه
این نوع مصالح در زمان جنگ آماده گردد .شاید راه کار  ،داشتن کارخانجات دو منظوره (برای
صلح و جنگ) باشد.
نکته بسیار مهمی که در موضوع پدافند منطقه ای در حالت پدافند ثابت طرفین در 6
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
تعداد موجود یگانهای مانوری ن زاجا کم بود ،و امکان منظور نمودن یکسوم هر رده ،در
احتیاط میسر نمی شد .شرح این موضوع در مسئله  11یگان احتیاط بیان شده است.
متأسفانه روزهای آخر جنگ در تیرماه سال  9966تلفات و خسارت سنگین این نقیصه را هم
به نفع دشمن متحمل شدیم.
آموزههای نظامی گفتهاند که در شرایط متعارف ،عرض واگذاری پدافندی به یک گردان
مانوری حدود  9کیلومتر است .ما در تمام  6سال جنگ نتوانستیم این فرمول را اجرا کنیم.
همیشه عرض واگذاری به یک گردان بیش از این بود.یعنی  2تا  9برابر این حد نصاب ،به همین
علت آسیبپذیری هم بیشتر.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :08

 9ـ کتابهای جامعی که پدافند سرتاسر خط دفاعی  6سال جنگ را در تمام مقاطع زمانی
و مکانی معلوم کند و مشخص نماید که توسط چه یگانهای پدافند شده ،تهیه و منتشره شوند.
امید است به شکل مناسب ،جبران کار نکرده در این مورد انجام گیرد.
 2ـ در تقسیم مسئولیت های نیروی زمینی ارتش و سپاه ،تا زمانی که به شکل کنونی در
ساختار نیروهای مسلح تعریف شدهاند ،به گونهای طراحی ،تقسیمبندی و تعریف گردد که هر
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کدام ،ضمن امکان پدافند استاندارد ،قابلیت الزم برای داشتن یگانهای آزاد برای نیروی
احتیاط و نیز اجرای عملیات آفندی ،را دارا باشند.

مسئله  :26پاتک
تعاریف :فرهنگ واژههای نظامی:
پاتک :عمل آفندی است که با تمام و یا بخشی از نیروی پدافند کننده علیه نیروی تکور به
منظور ترمیم لجمن در پدافند منطقهای و یا دام انداختن و انهدام نیروهای دشمن در محل
مناسب در پدافند متحرک انجام میگردد.
طرح پاتک :طرح پاتک جزء اولیه و اصلی عملیات پدافندی است .طرحهای پاتک ،حداقل
برای مقابله با رخنه عمده در هر یک از معابر وصولی دشمن تهیه میشوند.
طرح پدافند (طرح پدافندی) :طرح هماهنگ شدهای است برای جلوگیری یا شکست تک
دشمن .یک طرح پدافند ،شامل :طرحهای سازمان تاکتیکی ،آتش ،تأمین ،پشتیبانی هوایی،
آرایش زمین ،پاتک ،ارتباط و مخابرات و آمادها میگردد.
کتاب «اصول و قواعد اساسی در رزم» ص :12
پدافند متحرک :پدافندی که در آن حداقل نیروی الزم در جلو اختصاص داده شده و حق
تقدم استفاده از نیروهای رزمی و آتشها به احتیاط داده میشود .احتیاط قوی ،برای انهدام
نیروهای به دام انداخته دشمن با اجرای عملیات آفندی میباشد و چون منظور نهایی در
پدافند متحرک انهدام دشمن میباشد ،پاتک هم به همین منظور اجرا خواهد شد ،نه کنترل
ً
منطقه پدافند و ترمیم لجمن و یا حفظ زمین .معموال لشکر پایینترین ردهای است که میتواند
پدافند متحرک را اجرا نماید.
یگان احتیاط ممکن است برای انجام یک عمل آفندی به منظور بیرون راندن دشمن از
منطقه نبرد به کار برده شود .این عمل آفندی را پاتک مینامند.
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هنگام تقسیم نیروها بایستی اقدام به نگهداری احتیاطی قوی جهت نفوذ در عملیات
ً
نمود .معموال رده احتیاط ،رده مقدم پدافندی را در انجام وظایفش که متوقف کردن و دفع
کردن دشمن است ،کمک مینماید .وظایف رده احتیاط عبارتاند از :الف ـ سد رخنه به منظور
متوقف کردن و دفع تک دشمن ب ـ اجرای پاتک برای بیرون راندن دشمن و ترمیم منطقه نبرد.
فرضیات طرحهای پاتک عبارتاند از :اندازه و شکل رخنه ،عرض رخنه ،عمق رخنه،
استعداد و اندازه نیروهای دشمن در داخل رخنه ،امکان سدکردن رخنه توسط نیروهای منطقه
پدافند جلو ،محل و وضعیت نیروهای احتیاط ،وضعیت برتری هوایی.
شرح و نکات مسئله :03

ما در  6سال جنگ ،عمل پاتک به معنای تعریف شده علمی نظامی تجربه نکردیم.
کتاب های منتشره درباره  6سال جنگ هم ،چیزی در این باره ثبت و ارائه ندادهاند .اگر در
جاهایی برای ترمیم رخنه در لجمن اقدام نمو دیم ،به شکل اعزام نیروهای کمکی یا تقویتی
برای یگانهای در خط بوده است .شکل کار برابر تعریف عمل پاتک نبوده و در جایی هم
گفته نشده است .علت این نقص ،در شرح مسئله مربوط به موضوع :پدافند منطقهای و
موضوع :یگان احتیاط بیان شده است.
اما دشمن در اجرای عمل پاتک ،در هر زمان و هر مکان که خط لجمن وی را میشکافتیم
و رخنه ایجاد میکردیم ،در سریعترین زمان ممکنه نیروی پاتک کننده و پیشبینی شده خود
را وارد عمل می کرد و در اکثر مواقع ،ضمن وارد نمودن تلفات سنگین به نیروهای ما ،باالخره،
ً
نیروهای تک کننده ما را وادار به عقبنشینی به موضع و یا خط مقدم قبلی مینمود .اصال در
آن روزگار ،پاتکهای سنگین ارتش عراق مشهور و شناخته شده بود .در مواردی هم که موفق
شدیم ،هدف تصرفشده را حفظ نماییم ،اگر دقت شود ،سبب آن ،شرایط زمین میدان نبرد و
نیز اعزام نیروهای تقویتی پیدرپی و مناسب برای دفع موفق پاتک دشمن  ،البته با تلفات و
ضایعات زیاد بود.
در کارنامه عملیاتی  6سال جنگ تمام این نمونههای موفق و ناموفق را میتوانیم شناسائی
و ارائه دهیم .از ذکر آن مثالها در اینجا به منظور اختصار خودداری شده است .ما در
عملیاتهای سنگین شاهد بودیم که مقابله نیروهای ما با پاتکهای پیدرپی دشمن ،تا چند
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روز متوالی و بدون وقفه طول میکشید .حاصل این نبردها ،تلفات و خسارات سنگین دو طرف
درگیر بود .نمونه برجسته این مطلب را میتوان ،عملیات کربال 2در منطقه شلمچه ،نام برد.
یکی از نمونههای موفق برجسته که خودی ،پاتکهای سنگین دشمن را خنثی نمود ،میتوان
نبردهای عملیات والفجر 6را در بهمنماه  9961نام برد .بهطور خالصه باید گفت که ،ما در 6
سال جنگ ،لذت عمل پاتک ،علیه نیروهای دشمن را تجربه نکردیم.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :03

ما از نظر دانش طراحی ،پیشبینی و بهکارگیری نیروی پاتک کننده ،علیه دشمن ،کمبودی
در  6سال جنگ نداشتیم .اما به علت گستردگی بیش از حد منطقه عملیاتی و کمبود نیروی
خودی و آنهم تقسیمشده در دو مجموعه دفاعی مجزا در سلسلهمراتب فرماندهی به نام سپاه
و نزاجا ،هیچوقت نتوانستیم برابر تعریف نظامی ،مانند دشمن ،علیه وی پاتک انجام دهیم.
راهحلهای این مسئله در صورت اجرای راهحلهای بیان شده در مسئله مربوط به موضوع:
پدافند منطقهای و موضوع :یگان احتیاط ،تأمین خواهد شد.

مسئله  :21پدافند در عمق
تعاریف:

فرهنگ واژههای نظامی :پدافند در عمق :یکی از مالحظات رزم پدافندی بوده و در آن
یگانها در هر رده فرماندهی به منظور نگهداری عوارض حساس داخل منطقه میبایستی در
عمق گسترش یابند ( .با قرار دادن عناصری از نیروهای خودی در مواضع جلو و یا جلو مواضع
سدکننده ،بر روی عوارض حساس در عمق منطقه و قرار دادن جنگافزارهای پشتیبانی در
عمق ،اصول پدافند در عمق را میتوان رعایت نمود.
کتاب «اصول و قواعد اساسی در رزم» ص  :19پدافند در عمق :یگانها در هر رده
فرماندهی ،به منظور نگهداری عوارض حساس داخل منطقه ،بایستی در عمق گسترش یابند.
برای این منظور فرماندهان باید با قرار دادن عناصری از نیروی خود در مواضع جلو و ایجاد
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مواضع سدکننده روی عوارض حساس در عقب منطقه و قرار دادن جنگافزارهای پشتیبانی
در عمق ،این قاعده پدافندی را رعایت نمایند.
اگرچه اجرای یک پدافند موفقیتآمیز ،مستلزم استفاده مؤثر از مواضع نبرد متوالی در
عمق به منظور فرسوده ساختن و ضعیف کردن دشمن و سپس انجام پاتکهایی علیه وی
میباشد .ولی حفظ یکپارچگی کلی پدافند ،شامل هماهنگی در پهلوها و عمق نیز ضرورت
دارد .بدیهی است تا آنجا که اجرای پدافند در قسمت جلو منطقه نبرد ،امکانپذیر باشد ،به
همان اندازه هم این هماهنگی آسان تر خواهد بود .بدین ترتیب بهترین وضع ،هنگامی است
که بتوان خط لجمن را در طول نبرد حفظ نمود.
شرح و نکات مسئله :01

همانطور که در مسئله مربوط به زمین بیان شد ،عملیاتهای ما در طول  6سال جنگ،
«زمین محور» هدفگذاری شده بود .بر اساس همین نگاه ،ما تمام عمده قوای خود را در لجمن
قرار میدادیم .با توجه به کمبود یگانهای مانوری که بهطورکلی در تمام  6سال جنگ داشتیم،
یگان مانوری دیگری برای ما باقی نمیماند که آنها را در عمق منطقه پدافندی برای حفظ عوارض
حساس داخل منطقه و یا گسترش در مواضع سدکننده ،مورد استفاده قرار دهیم.
در تجزیه و تحلیل تکهای پیدرپی دشمن از فروردین  66تا پایان تیرماه  ،66نمونه برجسته
آسیبها ،تلفات و خسارات زیاد ،ناشی از بیتوجهی خودی به این تعریف نظامی را میتوان نام
برد .هر چند که مثالهای بیشتری را میتوان در  6سال جنگ نام برد.
سبب این نقص ،در مسائل مربوط به موضوع «زمین»« ،یگان احتیاط»« ،پدافند منطقهای»،
«پاتک» و موضوعات مشابه ،گفته شده است ،از تکرار آنها خودداری میگردد.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :01

به راهحلهای مندرج در مسائل یادشده در سطرهای باال مراجعه شود.
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مسئله  :22پدافند غیرعامل
تعاریف:

فرهنگ واژه نظامی« :اقدامات غیرعامل نظامی» ،اعمالی است که سرباز برای حفظ خود و
کاهش اثرات آتش دشمن انجام میدهد .این اقدامات و اعمال با به کار بردن جنگافزار یا آتش
ً
همراه نبوده و معموال شامل :پراکندگی ،استتار و اختفاء ،پوشش و فریب و امثال اینها میباشد.
پدافند غیرعامل :شامل :استفاده از پوشش ،اختفاء ،استتار ،پراکندگی ،فریب و کنترل
حرکات در روشنایی.
پدافند ماهوارهای غیرعامل :کلیه اقدامات پدافندی به جز اقدامات پدافند ماهوارهای عامل
به منظور به حداقل رساندن امکانات ماهوارهای دشمن که جهت اجرای مأموریت به دور محور
زمین میچرخند ،انجام می گیرد .این اقدامات ،شامل :پوشش ،اختفاء ،استتار ،پراکندگی،
ابنیه حفاظتی و حرکات طراحی شده میگردد.
شرح و نکات مسئله :05

اگر در روزگار  6سال جنگ تحمیلی گفته میشد که با خطکش تعریفشده پدافند
غیرعامل ،تمام مناطق عملیاتی و مواضع خودی اندازهگیری و نمره داده شود ،میتوان گفت،
بیش از 16درصد مواضع ،نمره غیرقابل قبولی دریافت میداشتند .علت بیتوجهی و یا
کمتوجهی به این موضوع را میتوان در چند عامل برشمرد :گستردگی و وسعت زیاد مناطق
عملیاتی در طول  9666کیلومتر و عرض  966کیلومتر بهطور تقریب ،ضعف نسبی قدرت
هوایی دشمن ،قوت نسبی پدافند هوایی خودی در پدافند هوا به هوا و پدافند زمین به هوا،
وسعت بزرگ کشور ایران که یکی از عاملهای حفظ این سرزمین در طول تاریخ بوده است،
ضعف آموزش نیروهای خودی ،جدی نگرفتن فرماندهان صحنه نبرد در اندازه الزم و کافی،
نسبت به موضوع پدافند غیرعامل.
ً
مسلما اگر دشمن برتری هوایی با فاصله قابل مالحظه نسبت به توان هوایی خودی
میداشت ،تلفات و خسارات ما آنقدر زیاد می شد که شاید توان ادامه جنگ به سبب انهدام
زیاد توان خودی در همان سال اول جنگ از ما سلب میشد .این نکتهای است که باید در جنگ
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احتمالی بعدی به این موضوع ،نگاه حیاتی داشت و جدی بودن آن را با آموزش ،مدیریت و
ابزار الزم در تمام بدنه نیروهای مسلح در زمان صلح تزریق نمود.
ما در مورد مراکز سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی کشور نیز باید پدافند غیرعامل را گسترش
و انتخاب محلهای مناسب مورد توجه قرار داده و تغییرات کیفی و کمی و پراکندگی الزم را در
این مورد به کار بریم .ما اگر با خطکش پدافند غیرعامل ،چنین تأسیسات و اماکن را
اندازهگیری کنیم ،به نتیجه میرسیم که باید در تفرقه و پراکندگی بسیاری از تأسیسات کشوری
و حتی لشکری باید تجدیدنظر کنیم.
درباره پدافند غیرعامل ،در سالهای بعد از جنگ تحمیلی ،ساختاری ستادی در مجموعه
ً
ستاد کل نیروهای مسلح تعریف شده و فعال گردیده است .مسلما در این باره مطالعات و
طرحهای مناسب توسط این ساختار انجام گرفته است ،اینکه چقدر در اجرا و اقدامات کشوری
و لشکری موفقیت کسب شده یا نشده ،اطالعی به جهت طبقهبندی مطالب ،در دسترس نیست.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :05

راهحلها ،در شرح مسئله ،بیانشده و قابل استخراج است.

مسئله  :29پدافند سالحهای شیمیایی و میکروبی
تعاریف:

فرهنگ واژههای نظامی :پدافند شیمیایی ،میکروبی و هستهای :روشها ،طرحها ،طرز
عملها و آموزشهای موردنیاز که به منظور برقراری اقدامات پدافندی علیه اثرات تک
جنگافزارهای هستهای ،میکروبی و شیمیایی به کار میرود.
پدافند میکروبی :کلیه اقداماتی که به منظور جلوگیری از عملیات میکروبی دشمن و یا خنثی
نمودن اثرات نامطلوب ناشی از انتشار میکروبها صورت میگیرد.
در فرهنگ واژههای نظامی ،عناوین دیگری هم در رابطه با موضوع این مسئله نامبرده و
تعریف شده است .به اسامی آن تعاریف اشاره میگردد :ماسک ،ماسکبرداری ،ماسک پوشیدن،
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ماسک تنفسی ،ماسک ضد گاز ،ماسک ضد گاز چشمی ،ماسک ضد گاز ویژه ،ماسک گاز،
ماسکگذاری ،ماسک محافظ رزمی ام ـ  96آیک ،عامل بیولوژیکی ،عامل تشعشعی ،عامل
شیمیایی ،آمپول آتروپین ،آمپول امیل نیتریت ،رفع آلودگی کردن.
شرح و نکات مسئله :09

ما در مدت  6سال جنگ شاهد بودیم که دشمن به دفعات زیاد و با حجم سنگین ،بمبها و
گلولههای توپخانه از نوع شیمیایی را ،علیه نیروهای ما به کار برد .این اقدام دشمن سبب وارد
آمدن تلفات زیادی از نیروهای ما به صورت شهید و جانبار شیمیایی گردید .در هر زمان  6سال
جنگ و سالهای بعد از آن ،رسانههای داخلی ،در ابعاد قابل توجه ،این اقدام جنایتکارانه
دشمن را اطالعرسانی داخلی و جهانی نمودند .درباره اقدام دشمن تاکنون کتابهای مستند
زیادی هم انتشاریافته است.
در شرح بیشتر این مسئله با توجه به نگاه درسی این کتاب ،به موارد زیر اشاره میگردد.
ما در ابتدای جنگ ،تا دو سه سال اول آن ،آن چه که به عنوان ماسک انفرادی پدافند
شیمیایی داشتیم ،به نسبت جمعیت رزمنده میدان نبرد بسیار کم بود .آن تعداد هم که داشتیم،
اکثر آنها خالی از اشکال نبود .فیلتر قابل مصرف و غیرقابلمصرف ماسک ،آمپول آتروپین ،قابل
مصرف و به اندازه ،از طرفی آموزش الزم و نیز انگیزه سازی و یا انگیزه داری در استفاده از ماسک
در زمان نیاز و همراه داشتن آن در تمام مدت شبانهروز ضعیف بود.
بهطور تقریب ،از سال سوم جنگ به بعد شاهد بودیم که یگانهای بسیجی سپاه پاسداران
نیز ،همراه تجهیزات انفرادی خود ،ماسک ضد گاز نیز داشتند .بعد از مدتی ،بهطور محدود به
یگانها عمده سپاه ،دستگاههای رفع آلودگی نیز تحویل شده بود و ما در عکسها و فیلمهای
مستند ،نمونه آنها را میدیدیم .در یگانهای نزاجا نیز بهطور محدود از این دستگاهها دیده
میشد .اما از جهت کارشناسی و عمومی شدن این وسایل و همچنین آموزش ،با اندازه الزم و
کافی فاصله زیادی داشتیم .ساختارهای سازمانی که برای این کار تشکیل میدادیم ،ناقص و در
ابتدای کار قرار داشتند.
از طرفی ما برای آن که دشمن را رسوا کنیم ،تعدادی زیادی از جانبازان شیمیایی را با وضع
ظاهری رنجزا ،تاولزده ،ناتوان در تنفس ،خوردن ،آشامیدن ،حرکت ،دیدن و غیره برای درمان،
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به کشورهای غرب فرستادیم و در مسیر خبرنگاران و عکاسان و فیلمبرداران دنیا قرار دادیم ،این
کار ،گرچه مخاطب آن فرمانده اصلی دشمن ،صدام بود ،اما ناخواسته یک نکته منفی نیز برای
نیروهای خودمان تولید نمود و آن تخریب شدید روحیه و ایجاد ترس در رزمندگان میدان نبرد،
چه ارتشی و چه سپاهی و بسیجی بود .همین اقدامات رسانهای ،غیرمستقیم و ناخواسته سبب
شد که تعداد ورودی سرباز و بسیجی به میدان جنگ به تدریج کاهش روزافزون یابد.
ما اگر از تجهیزات و آموزش پدافند شیمیائی الزم و کافی برخوردار بودیم ،میتوانستیم ضمن
کاهش تلفات تا نزدیک به صفر ،باور دفاعی و حفظ جان و عدم آسیب در میدان نبرد را در
رزمندگان خود ایجاد کنیم و از طرفی خیلی حسابشده و با توجه دقیق و عمیق به روحیه
رزمندگان خود به شکل مستند و دنیاپسند ،حاکم جنایتکار ارتش عراق را هم رسوا کنیم .به نظر
میرسد کتابهای ما تاکنون این گونه به نکته اشارهشده توجه نکردهاند.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :09

با توجه شرح مسئله ،راهحلهای زیر ارائه میگردد:
 9ـ ساختار سازمانی الزم و کافی در تمام ردهها در موضوع پدافند شیمیائی ،میکروبی و
حتی هستهای ،تعریف و پیادهسازی گردد.
 2ـ آموزش الزم و کافی انفرادی تا کارشناسی و تخصصی برای نفرات ،مشاغل و ردههای
مختلف ،بهطور پیوسته و بدون وقفه در زمان صلح و جنگ اجرا گردد.
ما در سالهای اخیر کتابهای آموزشی و آئیننامههای متعددی را درباره موضوع پدافند و
سالحهای شیمیائی بویژه در نزاجا منتشر کردهایم ،پس در این مورد کمبود کمتری داریم ،اما
آموزش آن را کم داریم.
 9ـ تهیه و تأمین تجهیزات و ابزار الزم و کافی برای پدافند شیمیایی ،میکروبی ،برای تمام
ردههای صحنه نبرد اقدام گردد.
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مسئله  :52پدافند هوایی
تعاریف:

فرهنگ واژههای نظامی :پدافند زمین به هوا :یگانهای مجهز به جنگافزارهای زمین به
هوا که مأموریت دارند از پایگاهها و ایستگاههای رادار علیه حمالت هوایی ارتفاع پست دشمن
پدافند نمایند.
پدافند هوایی :کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور انهدام ،خنثی کردن و یا تقلیل اثرات
عملیات هواپیما ،موشکهای بالستیکی و سایر انواع موشکهای هوایی دشمن در هوا انجام
میگیرد .شامل  1مرحله میباشد :تجسس ،شناسایی ،رهگیری ،انهدام.
شرح و نکات مسئله :81

اطالعات مندرج در کتابهای منتشره دفاع مقدس معلوم مینماید که ما در طول  6سال
جنگ ،چند هواپیمای جنگی خودی را به اشتباه ،بهواسطه تیراندازی ضد هواییهای خودی
از دست دادیم و خلبانان آنها نیز شهید شدند .آمار دقیقی تاکنون اعالم نشده است ،اما اهل
تحقیق با بررسی و مطالعه کتابهای منتشره درباره نیروی هوایی ارتش و یا نبردهای هوایی 6
سال جنگ و یا علت شهادت خلبانان خودی ،میتوانند این عدد را به دست آورند .آخرین و یا
نزدیک به آخرین حادثه این چنین در  6سال جنگ میتوان ،شهادت سرتیپ خلبان عباس
بابایی را در عملیات برونمرزی در روز پانزدهم مرداد سال  9966که بهواسطه تیراندازی
ضدهوایی نیروی خودی مورد اصابت قرار گرفت ،نام برد.
اینکه در جبهه دشمن آیا مشابه چنین حوادثی سابقه داشته و چه تعداد بوده ،از آن بیخبریم.
غرض از بیان مسئله یادشده در این کتاب ،آن است که در نیروهای مسلح ،باید ترتیبی
داده شود که احتمال به وجود آمدن چنین حوادثی ،صفر گردد .سازوکار و سامانه الزم و کافی
در این باره به شکل اطمینانبخش ایجاد گردد.
در سالهای بعد از  6سال جنگ ،ترتیبی داده شد که پدافند هوایی در ارتش و سپاه یک
پارچه و متمرکز با فرماندهی واحد ،فعالیت نمایند .در این ساختار جدید ،مجموعه پدافند
هوایی ،از نیروی هوایی جدا و در ارتش با ترکیب جدید به نام قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء
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(ص) به مأموریت تعریف شده ادامه داد و بعد نیز تغییراتی دیگر داده شده است که اشاره به آن
 ،از موضوع این کتاب خارج است .امید است که سامانه پدافند زمین به هوای کشور ،هیچوقت
در زمان صلح و جنگ مرتکب تیراندازی اشتباه بهسوی هواپیمای خودی نگردد.
راهحلها و پیشنهادهای مسئله :81

راهحلی اضافه بر اقدامات و پیشرفتهای روزافزون که درباره پدافند هوایی کشور در
جریان است ،به نظر نمیرسد .راه انتخابشده کنونی در صورت ادامه موفقیت و رفع
ضعف ها ،معایب و نواقص که در مسیر انجام وظایف و مأموریت ها آشکار میشود ،راهی
مناسب و رضایتبخش میباشد.

مسئله  :57مهندسی رزمی
تعاریف:
آئیننامه گردان مهندسی رزمی در رزم ناهمطراز ،آئیننامه شماره  2-96ز؛ معاونت آموزشی
نزاجا ،تهران:9966 ،
سازمان :گردانهای مهندسی لشکر شامل یک قرارگاه فرماندهی و گروهان ارکان  +سه
گروهان مهندسی رزمی +یک گروهان پل  +یک گروهان سحر (ساختمان  +حفاری +
راهسازی).
مأموریت :الف :افزایش قدرت رزمی لشکر با پشتیبانی مهندسی رزمی.
ب :تعهد گرفتن و انجام مأموریتهای رزمی پیادهنظام در صورت لزوم.
ارکان و گروهان ارکان شامل :ارکان گردان (رکن یک +رکن دو +رکن سه +رکن چهار  +پنج
تیم تخریب و خنثیسازی +قسمت فرماندهی +قسمت مهندسی لشکری)  +گروهان ارکان
( ارکان گروهان  +دسته وسایل  +رسد بهداشت و درمان  +رسد ارتباطات و مخابرات +رسد آماد
 +گروه شناسایی ش م ه  +دسته نگهداری و تعمیر)
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گروه مهندسی رزمی شامل :ارکان گروهان  +سه دسته مهندسی (هر دسته مهندسی
شامل :ارکان دسته  +سه گروه مهندسی).
گروهان پل شامل :ارکان گروهان  +دودسته پل (لشکرهای زرهی دارای پل پی ام پی و
لشکرهای پیاده دارای پل بیلی میباشند).
گروهان سحر( :ساختمان  +حفاری  +راهسازی) شامل :ارکان گروهان  +دسته ساختمان
 +دو دسته حفاری  +دو دسته راهسازی.
فرهنگ واژههای نظامی:

در فرهنگ واژههای نظامی کلیدواژههایی درباره مهندسی رزمی به شرح زیر وجود دارند،
اما کلیدواژههای «مهندسی رزمی» و «دسته مهندسی» گفته نشدهاند .کلیدواژههای موجود:
میدان موانع /میدان مین /میدان مین ایذایی /میدان مین با فرصت /میدان پدافندی /میدان
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
ضد آمفابی ( آبخاکی) /میدان مین ضدتانک /میدان مین ضدنفر /میدان مین ضدهوابرد/
میدان مین فریبنده /میدان مین ممانعتی /میدان مین منطقهای /انواع مین با کلیدواژه
پیشوند «مین» به تعداد  11مورد +استحکامات صحرایی با فرصت /استحکامات صحرایی
تعجیلی +کلید واژههای مربوط به کلمه «جاده» و غیره.
شرح و نکات مسئله :87

بنا به تجربه  6سال جنگ ،شاهد بودیم که هر کدام از لشکرهای پیاده و یا زرهی در نزاجا،
بهطور میانگین ،مسئولیت خط پدافندی بیش از صد کیلومتر را فراتر از استانداردهای تاکتیکی
بر عهده داشت .هرکدام از این لشکرها بهطور متوسط حدود  26کیلومتر عمق در گسترش و
پراکندگی یگانهای مربوطه را داشتند .برای هر لشکر ،با چنان وسعت و آن تعداد زیاد توپ،
تانک و سالحهای سنگین و سبک و در حدود تعداد بیش از پانزده هزار نفر رزمنده و  26گردان
رزمی و غیره ،هرکدام نیاز به مواضع دفاعی در برابر آتش شدید زمینی و هوایی دشمن و نیز
جادههای ارتباطی دارند .از طرفی در برابر دشمن در طول بیش از  966کیلومتر ،عملیات
ساخت سد و موانع از خاکریز گرفته تا ایجاد میادین مین برای خودی و خنثیسازی عملیات
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دشمن در میادین مین و سیم خاردار و تله ها و میادین انفجاری باید اجرا گردد ،یک گردان
مهندسی ب ا استعدادی کمتر از یک گردان پیاده و وسایل محدود سنگین مهندسی و نیز تعداد
ناکافی متخصص مین ،چگونه میتواند نیازمندیهای مهندسی رزمی یک لشکر را با چنان
وسعت و حجم کاری پاسخ دهد؟ با همین توضیح مختصر که داده شد ،نتیجهگیری میشود
که یک گردان مهندسی به شکل یاد شده برای پشتیبانی مهندسی رزمی یک لشکر در زمان
جنگ هشتساله کافی نبوده است.
ما در هشت سال جنگ بهواسطه فقر توان و امکانات مهندسی رزمی سازمانی که در نیروی
زمینی ارتش داشتیم ،آسیبها و خسارات زیادی را متحمل شدیم .مانند :از بین رفتن تعدادی
زیادی تانک و خودرو و سالحهای سنگین با گلولههای مستقیم و منحنی دشمن و تلفات ناشی
از آن ،به علت نداشتن سنگرها و یا مواضع آرایش یافته مناسب  +واژگونی خودروهای آب و غذا
و نفرات در جادههای ضعیف و نامناسب در شرایط آبوهوای نامساعد و به سبب آن تحمیل
تلفات و خسارات زیاد بر نیروی خودی  +سرعت موفقیت دشمن در تک و یا گشتی رزمی و یا
شناسایی به مواضع خودی به علت نداشتن و یا ضعیف بودن عملیات سد و موانع خودی در
برابر تهاجم دشمن .در این باره در مسئله  96توضیح داده شده است.
توان مهندسی رزمی دشمن در جنگ هشتساله بسیار قویتر از توان ما بود عملکرد سریع
و پرحجم وی را در عملیات سد ،در تمامی مناطق عملیاتی و نیز در تمامی عملیاتهای آفندی
و پدافندی فعال و ثابت شاهد بودیم.
تاکنون کتابی از توان مهندسی رزمی دشمن و چگونگی ساختار و عملکرد آن منتشر نشده
است که در اینجا از آن کتاب نقل قول گردد .اما در خاطرات رزمندگان هشت سال جنگ
میتوان آثار عملکرد مهندسی رزمی وی را تا حدودی متوجه شد .همینکه بعد از سی سال از
گذشت پایان جنگ ،هنوز هم پاکسازی میادین مین باقی مانده از دشمن ،به  966درصد
نرسیده است ،با آن که در طول سی سال گذشته نیروهای ما بدون وقفه مشغول پاکسازی
بودند ،و تعدادی هم تلفات در عملیات پاکسازی متحمل شدهاند .این نشان از توان زیاد دشمن
در آن زمان میباشد .اما در بسیاری از عملیاتهای بزرگ که ناموفق و یا نیمه موفق شدیم،
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بیشتر آنها عالوه بر سایر عوامل ،بهواسطه عملکرد قوی مهندسی رزمی دشمن در ایجاد سد و
موانع بوده است.
به هرحال یگانهای لشکر 12پس از استقرار در مناطق واگذاری ،خود را برای پدافند آماده
نمودند ولی آرایش پدافندی آنها از جنبههای مختلف چه جنگ افزار و تسلیحات چه تجهیزات و
ملزومات پدافندی و چه نیروی احتیاط و یگانهای پشتیبانی و با کمبود قابل توجهی روبرو بود.
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
قبیل لودر ،بولدوزر ،گریدر ،کمپرسی درحد قابل توجهی داشت ،در صورتی که موجودی لشکر
به هیچ وجه جوابگو نبود و تهیه و تدارک آن نیز از منابع غیرنظامی در آن شرایط نامناسب بعد
از انقالب امکان پذیر نبود .این ضعف مهندسی ،به نیروهای مسلح ایران تا شکل گیری عناصر
جهادی و مردمی لطمههای فراوانی زد ،در حالی که طرف مقابل از این نظر از امکانات بسیار
وسیع از آغاز تهاجم تا آخرین روزهای جنگ تحمیلی برخوردار بود و یگانهای مهندسی ارتش
عراق در تمام مدت جنگ به بهترین وجهی ماموریتهای محوله را به مورد اجرا گذاشتند ،عالوه
بر کاستیهای یادشده یگانهای پدافندی جمهوری اسالمی از نظر ایجاد موانع و میدانهای من
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
قادر به کند کردن و کانالیزه نمودن آنها شود وجود نداشت.
ما در هشت سال جنگ ،در نیروی زمینی ارتش در توان مهندسی رزمی در هر لشکر ،یک
گردان مهندسی و در تیپهای مستقل یک گروهان مستقل مهندسی داشتیم و در سطح نزاجا
نیز فقط دو گروه مهندسی بروجرد و گروه مهندسی پل دغاغله را داشتیم .از طرفی مأموریت
تعریف شده برای نیروی زمینی آن بود که در  9666کیلومتر خط مرزی با حکومت متجاوز
کشور عراق گسترشیافته و ضمن ایجاد خط دفاعی و سد دشمن ،نسبت به عقب راندن دشمن
نیز اقدام نماید .میبینیم که این توان مهندسی تعریف شده در ساختار نیروی زمینی در آن
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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اما انتظار است که نیروی زمینی ارتش به نسبت مأموریت تعریف شده خود ،از توان مهندسی
رزمی قابلقبول و خودکفا برخوردار باشد ،در حالی که چنین نبود.
اکنون نیز با توجه به آن تجربه  6سال جنگ به نظر می رسد اقدام قابل قبولی مشاهده
نمیشود و همچنان این ضعف به قوت خود باقی میباشد.
مهندسی رزمی جهاد سازندگی ،کارنامه درخشانی در هشت سال جنگ از خود باقی
گذارده است .در این مورد تعدادی کتاب نیز منتشر شده است .در بررسی و مطالعه این کتابها
متوجه میشویم که عملکرد آنان در امور :ایجاد خاکریزهای بزرگ و طوالنی در برابر آتش
دشمن  +جادهسازی در روی خشکی  +جادهسازی در روی آب  +پلسازی بر روی رودخانههای
مختلف تا روی اروندرود برای عملیات والفجر  + 6تغییر مسیر رودخانهها بهسوی دشمن و غیره
بوده است .حجم و تعداد این اقدامات در مدت هشت سال جنگ اگر جمع زده شود ،اعداد
بزرگی حاصل میگردد که از افتخارات ملت ایران است.
ً
در بررسی عملکرد مهندسی رزمی جهاد سازندگی متوجه میشویم که تقریبا و نزدیک به
 966درصد ،در اختیار سپاه پاسداران بودند و خواستههای عملیاتی آنان را تأمین مینمودند.
یگانهای نیروی زمینی ارتش در عملیات مشترک و یا مناطق عملیاتی مشترک با سپاه نیز
از زحمات و عملکرد مهندسی رزمی جهاد سازندگی در این مناطق بهرهمند میشدند.
در سال  9916موزه انقالب و دفاع مقدس در تهران تعداد سه جلد کتاب از تاریخ شفاهی
مهندسی رزمی دفاع مقدس با سه عنوان منتشر نمود :پیدایش مهندسی رزمی در جنگ
تحمیلی  6ساله  +مهندسی رزمی در عملیاتهای آفندی دفاع مقدس  +جنگ آب و اقدامات
مهندسی در عملیات آبیخاکی.
مطالعه کتاب یادشده  +سایر کتابهای منتشره از عملکرد مهندسی رزمی جهاد سازندگی
که درج اسامی آنها از ظرفیت این کتاب خارج است به اهل تحقیق پیشنهاد میگردد.
از مطالعه کتابهای مهندسی رزمی جهاد سازندگی معلوم میگردد که درباره ایجاد میادین
مین و موانع و یا خنثیسازی میادین مین و موانع دشمن ،این نهاد فعالیتی نداشته است .البته
انتظار هم نبود ،زیرا آموزش و تخصص این کار را نداشتند و از طرفی هم وظیفه سازمانی آنان
نیز نبود .امور مربوط به میادین مین و موانع خودی و دشمن از وظایف سازمانی نزاجا و سپاه
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پاسداران بود که با توضیحی که در مسئله  96و در این مسئله  29داده شد دراینباره ضعیف
بودیم.
در طول هشت سال جنگ ،سپاه پاسداران نیز نسبت به تشکیل و توسعه یگانهای
مهندسی رزمی اقدام نمود .در پایان جنگ از توان مهندسی رزمی قابلمالحظهای برخوردار
شده بود .در ساختار نزاجا ،در آغاز جنگ دیدیم که در موضوع آتش فراتر از آتش سالحهای
کالیبر سبک ،طراحی سازمانی خوبی از گذشته تهیه و اجرا شده بود.
برای گردانهای مانوری پیاده ،آتش خمپارهاندازها  +تفنگ  966مم و غیره  /برای پشتیبانی
آتشگردانهای پیاده و زرهی ،گردانهای توپخانه کمک مستقیم ،تقویتی ،عمل کلی تقویت و
عمل کلی در توپخانه لشکری ،شامل :تعداد در حدود  2تا  6گردانهای توپخانه صحرایی در
کالیبرهای  269 ،996 ،922 ،962میلیمتری صحرایی کششی و خودکششی و تعداد 9-2
گردان پدافند هوایی در کالیبرهای  29و  26میلیمتری فعالیت مینمودند .عالوه بر توپخانه ،از
طریق هوا نیروز توسط بالگردها  +هواپیماهای جنگی ،اجرای آتش علیه دشمن انجام میگرفت.
در طول هشت سال ،جنگ کالیبرهای توپخانه دیگری نیز از توپخانههای غنیمتی و نیز خریداری
وارد صحنه نبرد شدند .عالوه بر تعداد گردانهای توپخانه لشکری ،تعداد  2گروه توپخانه به
شمارههای  22 ،11 ،99 ،22 ،99در  1منطقه جغرافیایی مراغه ،شهرضا ،تهران ،اصفهان وجود
داشتند که هر کدام دارای حداقل پنج گردان توپخانه کالیبر سنگین تا 962مم بودند.
مالحظه می گردد که زنجیره ساختاری پشتیبانی آتش ،به شکل مناسبی در آن زمان
طراحی شده و وجود داشت .همین عامل سبب گردید که ما توانستیم در هشت سال جنگ
پاسخ کوبنده به آتشهای دشمنان بدهیم و با تمام محدودیتهایی که داشتیم  6سال دوام
بیاوریم .به این ترتیب توانستیم آسیبهای خود را در برابر آتشهای شدید  6ساله دشمن
کاهش دهیم.
در مقابل ،آسیب و خسارات زیادی هم به دشمن وارد کنیم منظور از بیان تواناییهای
توپخانه خودی به شرح یاد شده ،آن بود که نیاز بود و اکنون نیز نیاز است که ما ساختار
مهندسی رزمی را الگو گیری از شکل ساختار پشتیبانی آتش در نیروی زمینی ارتش نماییم و
ساختار مناسب به اندازه الزم و کافی طراحی و اجرا نماییم.
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ً
ضمنا توجه داشته باشیم که در جنگ احتمالی بعدی ،ساختار و یا نهادی به نام مهندسی
رزمی جهاد سازندگی وجود نخواهد داشت .زیرا این نهاد بعد از جنگ هشتساله ،از
ساختارهای کشوری حذف گردید.
پیشنهاد و راهحلهای مسئله :87

 -9تغییر ساختار مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش در سوی افزایش کمی و کیفی آن ،با
الگو گیری از ساختار پشتیبانی آتش که در مجموعه نیروی زمینی ارتش از گردان پیاده تا
گروههای توپخانه ،به شرحی که در سطرهای باال ارائه شد.
 -2سناریویی تصور شود که در شرایط جنگ ،نیروی زمینی درصحنه نبرد در وسعت
سرزمینی بیش از  9666کیلومتر خط درگیر مرزی و  966کیلومتر عمق درگیری و پراکندگی،
مجموعه عظیمی از توان مهندسی رزمی را بهموقع پای کار آورده است .کارآمدی پرتوان
مهندسی رزمی خود را در ایجاد سد و مانع در برابر دشمن و نیز ساخت مواضع و خاکریزهای
مناسب و نیز جادهها و پلهای ارتباطی برای خود ای به شکل مطلوب اثبات مینماید .به یقین،
ساختار فعلی مهندسی رزمی چنین چشماندازی را ارائه نمیدهد.
دوست ندارم جوانی را ،مگر اینکه یا دانشمند باشد ،یا دانشآموز.
دانشمند فاسد جهانی را فاسد میکند.
علم از خطا مبرا است ،ولی علما همواره خطا میکنند.
مؤمن تملّق نمیگوید و حسد نمیبرد ،مگر در طلب علم.
هر چه تمدّن جلو میرود ،قدرت فردی کمتر میشود.
از خصوصیات زمان ما این است که متأسفانه بعضی افراد پست و پلید ،صاحب اراده و پشتکار
میباشند.
همه چیز چون بسیار شود ،خوار و ارزان گردد ،مگر علم و دانش که هرچه بیشتر شود ،عزیزتر باشد.
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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
آنها هستیم.
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.
ناتوان ترین مردم ،کسی است که از پیشآمدها و جزر و مدّهای روزگار تجربه نیاموزد.
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.
اگر هر روز کلمه ای بر دانش خود بیفزایی ،پس از هر سال ،صدها کلمه خواهی دانست.
برای اینکه دانش ملکه شود ،تعلیم کافی نیست ،عمل الزم است.
هر علمی که بر کتابت نیاید ،ضایع گردد.

فصل چهارم
موضوعات مربوط به امور رکن چهارم
فصل چهارم :موضوعات مربوط به امور رکن چهارم
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فرهنگ واژههای نظامی:
رکن :0رکن چهارم ـ لجستیک (معاون رئیس ستاد)
رکن  1معاون رئیس ستاد در امور لجستیکی و دستیار اصلی ستادی فرمانده در طرحریزی
مربوط به آماد ،نگهداری ،حرکات ،خدمات و پشتیبانیهای متفرقه لجستیکی یگان میباشد.
رکن  1به عنوان طراح امور لجستیکی ،بایستی با فرماندهان پشتیبانی که مسئول عملیات
پشتیبانی لجستیکی هستند ،هماهنگی نزدیک و مداومی داشته باشد .رکن  1به سایر افسران
ستاد در امور لجس تیکی مربوطه که از مسئولیتهای آنان است ،کمک نموده و با آنان مشاوره
می نماید .رکن چهارم دارای مسئولیتهای زیر است:
الف :آماد

ب :نگهداری

پ :حرکات

ت :خدمات

ث :امور متفرقه

مسئله  :82آماد و طبقات دهگانه آمادی
تعاریف :فرهنگ واژههای نظامی
ً
آماد طبقه  :9جیره و علیق :این آماد تقریبا در تمام شرایط به طور یکنواخت روزانه مصرف
میشود.
آماد طبقه  :2اقالم غیر عمده جداول سازمان و تجهیزات و جداول سهمیه و توزیع :مثل
پوشاک ،تجهیزات انفرادی ،چادرها ،دست ابزارهای سازمانی ،کیف ابزارآالت ،وسایل و
آمادهای اداری و زیستی.
آماد طبقه  :9مواد نفتی :بنزین ،نفت ،روغن ،گریس ،روغنهای عایقکاری و هیدرولیک،
روغنهای ضد رنگ ،گازهای مایع و فشرده ،فرآوردههای شیمیایی ،خنککنندهها ،ضد یخ و
ذغال.
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آماد طبقه  : 1مواد ساختمانی :مصالح ساختمانی و کلیه وسایل نصب شده در ساختمان
و مصالح سد و موانع.
آماد طبقه  : 2مهمات :کلیه انواع مهمات شامل مهمات ش.م.ر ،جنگ افزارهای ویژه،
مواد منفجره ،بمبها ،مینها ،ماسورهها ،موشکها ،راکتها ،چاشنیها ،و باروتها و سایر
اقالم وابسته.
آماد طبقه  :6اقالم موردنیاز شخصی :مثل سیگار ،شیرینی ،آدامس ،واکس ،نشان ،البسه
غیرنظامی و غیره.
آماد طبقه  :6اقالم عمده :مانند تانکها ،تعمیرگاههای سیار ،خودروها ،جنگافزارها
وسایل الکترونیک و مخابرات و غیره.
آماد طبقه  :6اقالم بهداری :اقالم پزشکی ،دندان پزشکی و دامپزشکی ،و قطعات یدکی آنها.
آماد طبقه  : 1قطعات یدکی :قطعات یدکی کلیه اقالم ،به جز قطعات یدکی مربوط به
اقالم بهداری.
آماد طبقه  :96وسایلی که جهت پشتیبانی از برنامههای غیرنظامی به کار میرود مانند
وسایل توسعه کشاورزی و اقتصادی که در طبقات آمادی  9تا  1منظور نشده باشد.
در فرهنگ واژه های نظامی اصطالحات آمادی دیگری هم ذکر و توضیح داده شده است
که تعدادی از کلید واژههای آنها عبارتاند از :بار مجاز /میزان آماد موردنیاز /میزان آماد
موجود /اقالم کنترلشده /اقالم زائد /اقالم اضافی /اقالم بازیافتی /اقالم اغتنامی /روزآماد/
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/
آمادگاه /جیره /جیره اردویی الف و ب /جیره عادی /جیره اضطراری /جیره عملیاتی /و غیره.
اسامی تعدادی از منابع مرتبط با این مسئله :مشخصات تکمیلی نام منبع در فهرست منابع
این کتاب درج شده است.
بازوی نبرد ،سرتیپ 2بایندریان ،سرهنگ فالح دوست9912 ،
چگونه میجنگیدیم ،سرتیپ 2صادقیگویا.9911 ،
لجستیک ،سرتیپ 2امیر بیگی  +سرهنگ اسماعیلزاده.9916 ،
ستوان فقرات جنگ ،سرهنگ امیر مصباح کیا.9912 ،
شرح و نکات و پیشنهادهای مسئله :82

آماد طبقه  :7ما الحمدلله در هشت سال جنگ ،درباره مواد غذایی و تغذیه نیروی انسانی
خود در جبهه های جنگ ،نمره قابل قبولی از متوسط تا خوب داشتیم .البته این تعریف به
معنای آن نیست که ما در همه جا و در تمام مدت هشت سال و در تمام شرایط آب و هوایی و
تمام یگانها ،بدون اشکال بودیم .اما به طور میانگین باید گفت وضع خوبی داشتیم.
عواملی که سبب موفقیت ما در این امر بود کوتاه نام برده میشوند:

ً
وسعت و تنوع آب و هوایی و کشاورزی کشور ایران /ساختار و زنجیره سازمانی نسبتا مناسب

برای امور آماد و پشتیبانی نیروها که در ارتش و به ویژه در نزاجا طراحی شده بود .بدون وقفه،
وظایف آمادی از نقطه تهیه و شروع ،تا مصرفکننده در دورترین نقطه خط مقدم جبهههای
جنگ انجام میگرفت /.ارسال کمکهای مردمی از تمام شهرها و روستاهای کشور به جبههها
که تا حدودی کمبودها را تأمین میکرد و باالتر از آن ،در افزایش روحیه رزمندگان مؤثر بود .این
نوع اقدامات ،نشانه برجسته دیگری از انگیزه و خاستگاه ملت ایران بود در همراهی و همکاری
با رزمندگان در مقابله با تجاوز و دفع دشمن /در مورد نیروهای سپاه پاسداران نیز شاهد بودیم
که تدارکات مواد غذایی ،از متوسط تا خوب بود .سپاه پاسداران بیشتر از کمکهای مردمی هم
استفاده می کردند را واگذاری و تأمین بودجه مورد نیاز هزینه آماد طبقه  9برای رزمندگان/.
باید گفت که در سال های آخر جنگ ،شاهد بودیم که به واسطه کسری بودجه مورد نیاز ،در

مسئله  :22آماد و طبقات دهگانه آمادی 991 /

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،
واگذاری دسر غذایی ،که شامل میوههای فصل بود .نکته برجستهای که در اینجا الزم است
گفته شود ،آن بود که شاهد بودیم در تمام فصل گرما ،یخ تا جلوترین و دورترین نقطه خط مقدم
ً
تدارک می شد .و در بعضی موارد ،برای تکمیل نیازمندی یخ کلیه یگانها ،الزاما از شهرهای
دورتر از جبهه ،ماشینهای یخ ،چند صد کیلومتر مسیر را برای رساندن یخ به منطقه عملیاتی
طی مینمودند.
از نظر بهداشتی هم ،مواد غذایی_ آب و خوراک _ و تغذیه سالمی داشتیم ،گزارش ناسالم
بودن و مسمومیت غذایی ،آنقدر کم بوده که در کتابها ثبت و ماندگار نشده است.
آماد طبقه  :2این نوع آماد شامل اقالم غیر عمده جداول سازمان و تجهیزات جمعی و
انفرادی و ملبوس افراد و غیره میباشد .درباره استحقاقی افراد از قبیل ملبوس و پوتین و مواد
ً
بهداشتی ،برابر آنچه که در ارتش برای نیروهای وظیفه تعریف شده بود ،تقریبا در تمام مدت
هشت سال جنگ نتوانستیم صددرصد به آنان واگذار کنیم .شاید بتوان گفت به طور میانگین
ً
تا  66درصد مصوبه ها را توانستیم در اختیار آنان بگذاریم .مثال پوتین سرباز به جای  1جفت
در دو سال ،بعضی مواقع تحویل شد و بعضی مواقع حداکثر دو جفت تحویل شد .همینطور
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
حتی صابون و غیره را از هر کدام ،تعدادی و یا مقداری طلبکار بود .رکن  1گردان هم پاسخ
میداد که درخواست کردیم و به علت کمبود بطور کامل به ما تحویل ندادند که به سرباز بدهیم.
ردههای باالی آمادی هم میگفتند که این کمبود به علت عدم پرداخت کامل بودجه مورد نیاز،
به وجود آمده است.
کتاب «چگونه میجنگیدیم» ص 292جدولی درباره اعتبار تنظیف افراد و غیره را ارائه داده
است .درباره واگذاری ناقص استحقاقی افراد و طلب آنان در پایان خدمت به مسئله  96درج
شده در این کتاب نیز مراجعه شود.
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تجهیزات انفرادی ،مانند کوله پشتی و بیل و کلنگ انفرادی نیز شکل و اندازه مناسبی برای
سهولت در استفاده برای سرباز نداشت .نیاز است کوله پشتیهای بهتری طراحی و در اختیار
گذارده شود .بیل و کلنگ انفرادی هم برای خاکهای سخت مناسب نبودند .خطوط مقدم ما
نیز بیشتر روی ارتفاعات و زمینهای سخت بود .این بیل و کلنگهای انفرادی شاهد بودیم که
سرباز نمیتوانست با آن سنگرکنی کند و در اثر ضربات سنگین ،دسته آن میشکست .و تعویض
دسته آن نیز ،خود تبدیل به یک پروژه برای گروهان و گردان میشد که باید جمع میکردند و
می بردند برای رده باالتر تا باالخره به صنایع نظامی تحویل و اعاده گردند .قسمت کلنگ این
بیل و کلنگ انفرادی هم نوک تیز و با دوام نداشت که حریف کندن خاک و سنگر شود .از طرفی
در گروهان هم در جدول سازمان ،بیل و کلنگ بزرگ هم منظور نشده بود که گروهان آنها را
در اختیار سرباز برای کندن سنگر و جانپناه ،کانالهای رفت و آمد به سنگر ،تونل و غیره
بگذارد که کار سریعتر و آسان تر انجام گیرد .این هم از نکاتی است که باید در طراحی جداول
ً
سازمانی مورد توجه قرار گیرد .ضمنا شکل بیل و کلنگ انفرادی سرباز هم نیاز است توسط
مبتکران صنایع نظامی و سفارش یگانهای رزمی ،تغییر یافته و کاربردیتر گردد .بیل و کلنگ
مهندسی را در فهرست اقالم آماد طبقه  1هم میتوان محاسبه و بحث نمود که در اینجا در
اقالم آماد طبقه  2اشاره شد.
در مورد دستابزارهای مورد نیاز کمبود شدید در گردانها داشتیم .در مورد چادرهای
انفرادی و گروهی نیز کمبود داشتیم .توجه شود که زیر آتش دشمن امکان استفاده از چادر
نبود ،اما در مناطق عقب ،چنین احتیاجی وجود داشت .درباره چادرهای انفرادی و جمعی نیز
با توجه به شکل آنها ،الزم است با کپیسازی از مدلهای جدید تجاری که خیلی بهتر و
آسانتر از شکل چادرهای سازمانی یگانها که مربوط به طراحی  66سال قبل میباشند ،به
سمت سهولت در استفاده ،تغییر یابند.
ً
آماد طبقه  :6این نوع آماد ،شامل مواد نفتی و مشتقات انواع آن میباشد .تقریبا از اواخر
ً
قرن نوزدهم ،با ساخت ماشین ،بشر به مواد نفتی شدیدا وابسته شد .از آن زمان به بعد در هر
زمان و مکان و عملیاتی اگر بنزین به صفر برسد ،دیگر هیچ فعالیتی و حرکتی با وسایل نقلیه

مسئله  :22آماد و طبقات دهگانه آمادی 929 /

ماشینی امکانپذیر نخواهد شد و آن زمان و مکان و عملیات اگر نتواند بنزین را تأمین کند به
ناچار ،باید به قرن هیجدهم و استفاده از دواب برگردد.
ً
در این روزگار در هر جنگی اگر یکی از طرفین ،موجودی بنزیناش به صفر برسد ،حتما و
در همان لحظه مغلوب طرف مقابل خواهد شد .این نکتهای است که در تمام محاسبات نظامی
چه در زمان صلح و جنگ باید مورد توجه و مراقبت جدی و دقیق و نیز ذخیرهسازی الزم و کافی
قرار گیرد.
ما در جنگ  6ساله خوشبختانه هیچوقت کمبود بنزین برای تحرک مناطق عملیاتی
نداشتیم .در تمام شرایط ،بنزین موجود بود .هیچ زمان نشنیدیم که یگانی گرفتار موجودی
بنزین در حد صفرشده باشد .با آن که در شهرهای کشور برای عرضه بنزین محدودیت و
سهمیه بندی داشتیم ،اما در مناطق عملیاتی با آن همه مصرف زیاد ،چنین محدودیت و
سهمیهبندی وجود نداشت .عوامل این امر بطور کوتاه اشاره میشود :از کشورهای نفتخیز
بودیم /مجموعه سازمانی کشور در تولید نفت و بنزین و گازوئیل ،با آن که به تناوب با وجود
پدافند هوایی از سوی ارتش ،در مجموعههای انتقال و تولید با بمبارانهای دشمن آسیب
میدیدند ،با این حال پایداری فعالیت تولید و انتقال و توزیع را کارکنان وزارت نفت حفظ
نمودند و هیچ وقت این چرخه متوقف نگردید /.زنجیره مجموعه سازمانی تدارکات مواد
سوختی نیروهای مسلح از دریافت مواد نفتی در مجموعههای تولیدی وزارت نفت تا انتقال آن
تا خودروهای آب و غذا و آمبوالنس و غیره برای کلیه خطوط مقدم و در تمام فصول سال،
کارشان را خوب انجام میدادند ،میتوان بیشترین نمره مثبت طبقات آمادی در طول  6سال
جنگ را به آماد طبقه  9داد.
آماد طبقه  :0مصالح و سنگری .ما در  6سال جنگ متوجه اهمیت و تأثیرگذاری زیاد وجود
مصالح سنگری نسبت به آنچه که در زمان صلح میاندیشیدیم و میگفتیم ،شدیم .هر جا که
مصالح سنگری کافی داشتیم ،آسیبپذیری کمتر و آسایش و امنیت بیشتر برای رزمندگان
فراهم بود .هر جا و هر زمان که نداشتیم و یا کمبود داشتیم ،دچار آسیبها ،تلفات و
سختی های آن هم شدیم .عمده مصالح سنگری مورد نیاز ما ،عبارت بودند از :کیسه گونی
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مناسب  +تراورس و یا تیرآهن های با طول وقطر مناسب برای سنگرهای زیست  1تا ده نفره
برای رزمندگان مستقر در زیر آتش دشمن  +نایلون برای پوشاندن سقف سنگرها به منظور
جلوگیری از نشت باران و برف به داخل سنگر و نیز تخریب سقف سنگر  +پلیتهای فلزی برای
پوشاندن دیواره های سنگر که بیشتر برای سنگرهای بزرگ اجتماعی و ستادی و فرماندهی و
نمازخانهها الزم بود  +استفاده از بلوک سیمانی برای دیوارههای سنگرهای متوسط تا بزرگ.
مالحظه می گردد ،این چند قلم برای منطقه عملیاتی در طول بیش از  9266کیلومتر و 966
کیلومتر عمق پراکندگی نقاط مورد نیاز در تمام این مساحت ،چه حجم عظیمی از نیازمندی را
میطلبد .از طرفی با جابهجایی یگانها و یا آسیب سنگر در مرور زمان و یا آتشهای دشمن و
یا آسیب های ناشی از عوامل جوی آب و هوا ،آماد این اقالم تمام شدنی نبود و همچنان بطور
پایدار و الزم و کافی به مناطق عملیاتی تزریق می شد .افسوس که چنین امکانی نداشتیم و از
این جهت بسیار فقیر بودیم .این فقر مصالح سنگری هر چه به خط مقدم نزدیکتر میشدیم
بیشتر و برجستهتر به چشم می خورد که این هم باید ناشی از بی عدالتی در توزیع امکانات از
عقب به جلو محسوب نمود .ما این بی عدالتی را در سایر موارد نیز شاهد بودیم که هر کدام در
جای خود به آنها اشاره شده است.
به نظر میآید با آن تجربه  6سال جنگ ،شاید هنوز هم تجدید نظر در ذخایر آمادی طبقه
 1به عمل نیاوردهایم و انبارهای باالدستی ما در این باره مقدار الزم و کافی را در زنجیره آمادی
خود طراحی و به اجرا درنیاورده اند .نیاز است بطور جدی به این امر مهم توجه جدی به عمل
آید و برای روزهای حادثه و روزهای جنگ با دست پر ،یگانهای خود را آماد طبقه  1نمائیم و
بطور پایدار نیازمندی آنان را شارژ نمائیم.
الزم است طراحان و مبتکران و صنعتگران ،کشور ما با سفارش نیروهای مسلح ،با توجه به
تجربه و نیازهای  6سال جنگ ،سازههای سنگری سبک ،مقاوم ،خالقانه و قطعات قابل حمل
و استفاده بهتر و بیشتر طراحی نموده و در صورت تأئید کارآئی کیفی و کمی و هزینههای تمام
شده و با قابلیت کاربردی مورد نظر ،تولید نموده و در تمام ردههای آمادی در انبارها برای
روزهای نیاز به مقدار الزم و کافی نگهداری شوند .شیوه فعلی ،مصالح سنگری زیادی را به
مصرف میرساند و عمده مصالح آن نیز یک بار مصرف است .در صورتی که میتوان سازههائی
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را طراحی و تولید نمود که بارها بتوان مصرف نمود و جابجا نمود و برپائی آنها را نیز به سرعت
اجرا نمود.یا اینکه کارگاه های مکانیزه تولید سنگر پیش ساخته در اندازه ها و نیاز های مختلف
تهیه و در اختیاریگان های مهندسی قرار داد .در زمان جنگ ،تعدادی از سنگر های پیش
ساخته ساخت جهاد را در اندازه های مختلف ،شاهد بودیم .لولهای ،مکعب کوچک و بزرگ،
همینطور نوع سولهای آن را.
ما در مورد سیم خاردار نیز محدودیت شدید داشتیم .برعکس ،شاهد بودیم که دشمن،
هزاران کیلومتر مربع از مناطق عملیاتی را با سیمخاردارهای متنوع ،جلوی نیروهای خودش
در برابر پیشروی نیروهای ما پوشانده بود .این نشان از فراوانی موجودی سیمخاردار در ارتش
آن کشور بود.
به واسطه همین فقر در سیمخاردار و غیره در ایجاد سد و موانع در برابر دشمن ،آسیبهای
زیادی دیدیم که در مسائل مربوط به فصل سوم این کتاب موضوعات رکن سوم ،شرح آن ارائه
شده است.
آماد طبقه  :8مهمات.

در فرهنگ واژههای نظامی ،تعاریف کلیدواژههایی که درباره مهمات گفته شده است،
عبارت اند از :مهمات /مهمات آموزشی /مهمات با ترکش کنترل شده /مهمات توپخانه/
مهمات ثاقب /مهمات جنگی /مهمات شیمیایی /مهمات کالیبر کوچک /مهمات لوله جوفی/
مهمات مانوری /مهمات مجزا /مهمات مجزا پر شونده /مهمات مستقل (کامل) /مهمات
مسلح /مهمات مشقی /مهمات نیمه ثابت /مهمات ویژه /فشنگ /فشنگ ثاقب /فشنگ
رسام /فشنگ عادی /فشنگ مانوری /فشنگ مشقی /و غیره.
ما در آغاز جنگ تحمیلی ،صنایع مهماتسازی ما فقط توان ساخت فشنگ ،تفنگ و تیربار
و گلوله هویتزر  962م م و چند قلم دیگر را داشت .در آن زمان ،صنایع مهمات ما کمتر از 96
ً
سال بود که ساخت مهمات را آغاز کرده بود و تا پیروزی انقالب اسالمی تقریبا در ابتدای راه
ساخت وساز بود .و بقیه مهمات مصرفی سبک و متوسط سبک ،متوسط و سنگین زمینی،
هوایی و دریایی ما ،ساخت خارج از کشور بود .در آغاز جنگ در تحریمهای بینالمللی نظامی
هم قرار داشتیم.
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نکته مثبتی که درباره مهمات سالحهای مورد استفاده وجود داشت ،آن بود که با اقدامات
و محاسبات هوشمندانه ،ارتش قبل از انقالب ،ذخیرهسازی کافی را در تمام انواع مهمات
طراحی و به اجرا درآورده بود .ما در آن زمان در رده گردان ،بار مبنای مهمات گردان را در اختیار
داشتیم و در رده لشکر ،عالوه بر بار مبنا ،مهمات مصرفی آموزشی سالیانه را در انبارهای
مهمات تعریف شده لشکر داشتیم و با مصرف هر مقدار نسبت به شارژ ذخیره مهمات اقدام
مینمودیم ،و باالتر از لشکر ،در رده پشتیبانی مناطق آمادی و پراکنده در سطح کشور،
انبارهای مهمات بزرگ مادر داشتیم که آن انبارها نیز برابر محاسبات تعریف شده ،از تمامی
انواع مهمات ذخیره داشتند و بهطور پیوسته نیز با مصرف مهمات در یگانها ،مهمات الزم وارد
کشور و جایگزین مهمات و مصرفشده یگانها میگردید.
ما سال اول جنگ را با استفاده از همین مهمات ذخیره شده ،نبرد با دشمن را با شدت آتش
زیاد مدیریت کردیم و در سال های بعد به تدریج تولیدات داخل مهمات ،با کار شبانهروزی
افزایش یافت و مقداری هم با خرید از بازارهای سیاه بینالمللی جایگزین گردید .هرچند که
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.
آن تجربه موفق در ذخیرهسازی مهمات برای مصرف آموزشی و مصرف رزمی .خوب است
همچنان حفظ و توسعه یابد و کمیت آن کاهش نیابد.
بحث انبارها و زاغههای مهمات و انتخاب مکانهای مناسب ،موضوع مهم دیگری است که
الزم است مورد توجه و بازنگری و تکمیل قرار گیرد.
موضوع مصرف مهمات در زمان آموزش و رزم ،به اندازه الزم و کافی ،از موارد مهمی است
که با آموزش بیشتر و بهتر و انضباط خوب میتوان به آن دست یافت.
ما در زمان جنگ با آنکه در مورد مهمات محدودیت داشتیم ،اما شاهد بودیم که در بعضی
قسمتها ،زمانها ،مکان ها و رزمندگان ،آن قاعده الزم و کافی در مصرف مهمات بویژه سالح
های انفرادی ،رعایت نمیشد و اسراف و ریخت و پاش میشد.البته در نیروی زمینی،
نیازمندی به مهمات بعضی از کالیبرهای توپخانه زیاد و موجودی ناکافی بود که سهمیه روزانه
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مصرف بعضی از مهمات هر لوله سالح به  9الی  92گلوله نیز رسیده بود و یکی از دالیل انجام
عملیات در شب ،به دلیل ناکافی بودن مهمات برای آتش تهیه در انجام عملیات روزانه بود.
آماد طبقه  :3شامل :احتیاجات شخصی .مانند :سیگار ،صابون ،واکس ،نشان ،البسه و غیره.
در زمان جنگ ،مدتی سیگار هم به یگانها برای افراد سیگاری توزیع میشد .اما این کار
چقدر درست و نادرست بود ،جای بحث دارد .در بعضی یگانها بهصورت خودجوش و ابتکاری،
فروشگاه کوچکی دایر و بعضی از اقالم شخصی و حتی وسایل خانگی ارزان قیمت که
رزمندگان در زمان مرخصی ،به عنوان سوغات و یا هدیه میخواستند برای خانواده خود
خریداری و میبردند ،ایجاد شده بود .در عملیاتهای بزرگ ،وقتی مواضع دشمن به اشغال
رزمندگان خودی در می آمد ،شاهد بودیم که در مواضع عقب ،در رده لشکر و سپاه دشمن،
فروشگاههایی دایر نموده بودند که حتی اسباببازی کودکان را هم داشت .در هر حال در زمان
جنگ ،به ویژه در زمانی که مدت جنگ طوالنی میشد ،نیاز است چنین فروشگاههایی در
اندازههای متفاوت در یگانها دایر و مورد استفاده رزمندگان آن یگان قرار گیرد .این مورد ،در
جداول سازمانی یگانها ،طراحی و پیشبینی نشده است .اما به شکل غیرسازمانی ،بعضی
یگانها چنین اقدامی را انجام می دادند .و از طرفی باید توجه داشت که رزمندگان مناطق
ً
عملیاتی ،معموال هفتهای یکبار با اخذ مرخصی چند ساعته ،به نزدیکترین شهر منطقه
عملیاتی خود میرفتند و ضمن استحمام ،تلفن به خانواده ،خریدهای شخصی را برای خود و
ً
همسنگرانشان انجام و به یگان خود تا خط مقدم مراجعت مینمودند .مثال در جبهه جنوب،
شهرهایی مانند :اندیمشک ،دزفول ،اهواز ،آبادان و غیره محل رفت و آمد رزمندگان برای
منظور یادشده بود.
آماد طبقه  :1شامل اقالم عمده سازمانی .مانند تانکها ،جنگافزارها ،خودروها ،هواپیماها،
ناوها ،تعمیرگاههای سیار ،بیسیمها ،وسایل مخابرات ،وسایل مهندسی و غیره.
ً
در هشت سال جنگ ،به علت تحریمهای بینالمللی ،تقریبا ،کلیه اقالم عمده مانند:
تانک ،توپ ،هواپیما ،بالگرد و ناوهای از بین رفته را نتوانستیم جایگزین و یا کسری آنها را
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تأمین کنیم .با همان موجودی اولیه که به تدریج کاهش مییافت ،توانستیم  6سال با دشمنان
بجنگیم .در حالی که دشمن تمام اقالم عمده یگانهای رزمی خود را جایگزین مینمود و
همزمان ،کسری اقالم عمده را نیز تأمین مینمود و حتی شاهد بودیم که توپ ،تانک و
هواپیماهای جنگی جدیدتری را هم وارد میدان نبرد میکرد .مقایسه آمار اقالم عمده نیروهای
ً
خودی و دشمن در مدت هشت سال جنگ ،که در کتابها درج شده است ،دقیقا این ادعا را
معلوم مینماید.
تجربه  6سال جنگ ،برای ما معلوم کرده که ما درباره اقالم عمده سازمانی باید خیلی جدی
باشیم و در هر زمان ،موجودی یگانهای ما صددرصد و حاضر به کار باشند .و برابر محاسبات
علمی نظامی در انبارهای باالدستی نیز ،ذخیره اقالم عمده به اندازه الزم و کافی برای جایگزین
ً
و نیز تشکیل یگانهای جدید داشته باشیم و شارژ انبارها نیز دقیقا رعایت گردد.
آماد طبقه  :5شامل اقالم بهداری :پزشکی ،دندانپزشکی و دامپزشکی و قطعات یدکی مربوطه
و داروهای موردنیاز.
در مدت  6سال جنگ ،درباره آماد طبقه  6با توجه به آنکه گستره آن به تمام امکانات
کشوری اتصال مییافت ،میتوان گفت که در مورد این آماد مشکل آنچنانی که سروصدای آن
در روزهای جنگ آشکار شده باشد ،نداشتیم .هرچند که محدودیتهایی هم داشتیم ،اما آثار
منفی آن ،که در میان افکار عمومی مطرح باشد ،شنیده نشد و در کتابها هم نیامده است.
آماد طبقه  :9شامل کلیه قطعات یدکی اقالم طبقه  2و  1منهای قطعات یدکی بهداری.
در هشت سال جنگ ،قطعات یدکی موجود در انبارهای کلیه ردههای ارتش شناسایی و
مصرف گردید ،اما بعضی قطعات به علت مصرف زیاد و یا قطعات کمیاب ،برای نیروهای ما
ً
مشکالت زیادی را به وجود آورده بود .مثال مصرف الستیک و باطری خودروها بسیار زیاد بود و ما
همیشه کمبود داشتیم تا جایی که خودرو به علت نداشتن الستیک و باطری در گوشهای از یگان
در حالت توقف و بدون استفاده باقی میماند .درباره قطعات هواپیما و بالگرد ،مثالهای زیادی
را میتوان نام برد .با این حال آن ساختار که برای تعمیر و نگهداری از رده  9تا رده  2سازمانی
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طراحی شده بود ،ساختاری حساب شده و هوشمندانه بود و آن ساختار توانست جوابگوی درصد
زیادی از تعمیر و نگهداری وسایل نیروهای ما در مدت هشت سال جنگ گردد .با وجود رایانه و
اقدامات شبکهای و تعریف سهمیه ،میتوان سامانه تأمین قطعات و تعمیر و نگهداری را کیفیتر،
آسانتر و سریعتر نمود .الزم است با استفاده از علوم و تواناییهای نرمافزار روز ،روش تعمیر و
نگهداری و سامانه تأمین قطعات را بازنگری نمود .روشهای علمی و حساب شده ،که در آن نتوان
با رابطه و یا زرنگی و یا ضعف نماینده تدارکاتی یگانها ،دخل و تصرف نمود.
آماد طبقه  :71شامل وسایلی است که برای پشتیبانی برنامههای غیرنظامی به کار میرود.
ً
این نوع آماد معموال در مواقع الزم از طریق دستگاهها و سازمانهای کشوری تأمین
ً
میگردد .مسلما اضافه بر رکن  9و  2و  9و  1در صورت فعال شدن رکن  2در یگانها که مربوط
به امور غیرنظامیان است ،این نوع آماد ،جایگاه و تعریف کاملتری را پیدا خواهد نمود .ما در
زمان جنگ ،بحث غیرنظامیان ساکن و یا حالت عشایری و ییالق و قشالق در مناطق عملیاتی
و خارج از خط مقدم داشتیم .مسئله مهاجران جنگ تحمیلی را داشتیم .در مواقع زلزله ،و
بالیای طبیعی ،کمک به مصیبت دیدگان را داریم ،در این حالتها عالوه بر دستگاههای
کشوری ،انتظار است که دستگاههای لشکری و یا نیروهای مسلح نیز برابر تعریفها و تقسیم
ً
وظایف که قبال طراحی و فکر شدهاند ،وارد میدان شده و کمکهای الزم را انجام دهند .در
چند سال اخیر نیز شاهد چنین اقداماتی از سوی نیروهای مسلح بودیم .اما نسبت به علمی
شدن و خالی از اشکال این نوع اقدامات ،هنوز فاصله داریم و باید به سمت نمره  26از 26
نمره ،خود را نزدیک و نزدیکتر نمائیم.
آماد متفرقه :شامل آماد آب ،نقشه ،اغتنامی ،بازیافتی و غیره.

ً
در هشت سال جنگ در مورد آماد آب تا خط مقدم تقریبا با تمام محدودیتها و مشکالتی

که به ویژه در مورد خودروهای حمل آب و جادههای نامساعد و آبوهوا در سرما و گرمای شدید
ً
که داشتیم ،با توجه به اهمیت حیاتی آب برای رزمندگان ،تقریبا میتوان گفت نمره قابل قبولی
داشتیم .هر چند که با نمره کامل ،فاصله داشتیم .الزم است با بررسی و بازنگری آماد آب در
کلیه مناطق و کلیه شرایط ،خود را به نمره کامل نزدیکتر نماییم و زمینههای آن را برای زمان
صلح و جنگ از هم اکنون و بدون وقفه فراهم و پایدار نگه داریم.
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ً
در مورد آماد نقشه ،نقشههای یک به پنجاه هزار که یگانهای تاکتیکی نیاز داشتند تقریبا
محدودیتی نداشتیم و تأمین میشد .اما این نقشهها بهروز نبودند و بسیاری از عوارض
مصنوعی در آنها دیده نمیشد .کار بهروزرسانی نقشهها در تمام مدت هشت سال جنگ،
عقبتر از نیازهای یگانها بود.
در سالهای آخر جنگ ،نقشههای برجسته در بعضی از قسمتهای ستادی سپاه پاسداران
دیده میشد که تا حدودی بهتر از نقشههای مسطح جاری بود اما امکان کالکگذاری و درج
عالئم نقشهها و خط حد یگانها بر روی آنها میسر نبود.
ً
اقالم اغتنامی چندان روش شفاف بر آنها جاری نبود ،معموال این اقالم در دارایی یگانها
منظور نمیشد و بی حساب و کتاب بود .الزم است درباره این اقالم نیز تعریف قابلقبول
طراحی ،آموزش و به اجرا درآید.

مسئله  :53خودروهای اسقاطی و از کار افتاده
تعریف و شرح و پیشنهاد مسئله :86

در هشت سال جنگ ،در نیروی زمینی ارتش شاهد بودیم که هر گردانی تعداد زیادی
خودرو از کار افتاده که قابل تعمیر نبوده و به شدت آسیب و خسارت دیدهاند ،در جایی از
مناطق عملیاتی ،در عقب و یا در پادگان سازمانی جمع نمودهاند و سالها در انتظار اقدامات
مربوط به تنظیم صورت جلسه های مربوطه و کسب مجوز برای تخلیه به ردههای باالی آمادی
و تعمیر و نگهداری و باالخره کسر از دارایی یگان بودند .این خودروهای اسقاطی همچنان در
دارایی یگانها باقی بود و امکان کسر از دارایی و حذف آن از مجموعه گردانها و باالخره تیپها
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.
سپاه پاسداران در آن زمان ،هنوز سیستم حساب و کتاب دارایی یگانها و تعیین
ً
مسئولیت آنها را دایر نکرده بود و چنین مشکلی را نداشت .خودروهای اسقاطی معموال یا
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رها می شدند و یا در مسیر بازیافتیها قرار می گرفت و از جلوی چشم و دست و پای یگان
خارج می شد .اما در نیروی زمینی ارتش ،این دست و پاگیری وسایل اسقاطی همچنان
برقرار و بخشی از نیروی انسانی یگان ها را درگیر و بخشی از ذهن و وقت فرماندهان مربوطه
را نیز مشغول به خود کرده بود.
این مشکل تا سالهای بعد از جنگ نیز همچنان وجود داشت و آثار وجود این مجموعه
خودروها و هرکدام اشغال مساحتی از زمین در اختیار یگان را شاهد بودیم.
به نظر می آید هنوز هم آن روش ناکارآمد ،بازنگری و بهینه نشده است و مشکل همچنان
باقی است .الزم است این روش به سمتوسوی مطلوب سازی و کاهش دردسرها ،گرفتاریها
و دیوانساالری ناشی از آن گردد.
کتاب «نظام مدیریت استراتژیک دفاعی» ج ،2صفحات  916الی :916

لجستیکLogestic :

ً
واژه لجستیک ریشه یونانی دارد که بعدا وارد دیگر زبانها شده است .این واژه در گذشته در
ارتباط با پشتیبانی واحدهای نظامی به کار میرفت و در طول جنگ اول و دوم جهانی ،کاربرد
موثری داشت و از این پس به حوزههای صنعت و بازرگانی نیز وارد شد و به تدریج رشد و توسعه
یافت[ .این واژه در زبان فارسی برگردان و معادل آماد و پشتیبانی میباشد].
اجزا و عوامل متشکله لجستیک:

-7تعیین ضوابط و استانداردها :تعیین استانداردهای مناسب برای انواع تجهیزات ،مواد و
کاالهای مورد مصرف و تدوین اندازه مصرف.
 -2برآورد :پیشبینی اقالم آمادی و خدمات مورد نیاز بر اساس تجارب گذشته و مبانی علمی.
-6تهیه :شامل تهیه و تولید مواد و تجهیزات و ماشین آالت و قطعات یدکی مورد نیاز از هر نوع
در داخل کشور یا خرید از منابع خارج از کشور.
-0ترابری :انتقال و جابجایی مواد ،تجهیزات و ماشین آالت و نیروی انسانی.
-8انبارداری و ذخیرهسازی :تهیه و ذخیرهسازی شامل سطح تامین ،ذخیره عملیات و ذخیره
مهمات آموزشی و انبارداری این اقالم.
-3توزیع :طرح و برنامهریزی در خصوص ارسال اقالم آمادی و انجام فعالیتهای اداری مربوط
به آن است ،به گونهای که اقالم آمادی به موقع در دسترس قرار گیرد.
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-1نگهداری :منظور حفظ و نگهداری تجهیزات و ابنیه و تأسیسات است ،به گونهای که دارای
شرایط مطلوب برای استفاده و کاربرد باشند ،این امر مستلزم آن است که پرسنل مربوط از
آموزشهای الزم برخوردار باشند.
-5تعمیر :منظور از تعمیر ،تعمیر ردههای  9تا  2انواع تجهیزات و ماشین آالت است.
-9تغذیه :در این بخش تهیه و طبخ غذا برای یگانها و عناصر مختلف در زمان صلح و جنگ
مورد نظر است.
-71امور مربوط به ساختمان و تجهیزات :این بخش از لجستیک مربوط به نگهداری انواع
ساختمان و تأسیسات و به طور کلی اموال غیر منقول میباشد.
-77امور مربوط به بازیافت و اقالم اسقاط :این بخش از وظایف لجستیک مربوط به تصمیمگیری
درباره کاال و تجهیزات معیوب ،خارج از رده و غیر قابل استفاده موجود در سازمان است .مانند
فروش ،انهدام ،و امحا.
-72نگهداری حساب یا حسابداری جنسی :منظور ثبت و کنترل کلیه قطعات ،مواد و تجهیزات
موجود در سازمان است ،به گونهای که آمار دقیق آنها در هر زمان آماده و در اختیار باشد.
ضرورت مدیریت یکپارچه لجستیک :امور و مسائل مربوط به لجستیک مانند دانههای یک
رشته زنجیر به هم پیوسته و مرتبط هستند که امکان جدا کردن و تفکیک دانههای این زنجیر
عقالنی نمیباشد ،زیرا این امور با یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند و تنها در کار هم معنی دارند،
لذا میبایست این امور یا دانههای زنجیر را باید به صورت یک مجموعه و یا سیستم مورد بررسی
قرار داد تا نتیجه مطلوب و مناسب عاید گردد.
توضیح فصل چهارم :همانطور که مالحظه میگردد ،بحث مربوط به امور آماد و پشتیبانی و
تعمیر و نگهداری ،برابر آنچه که در تعریف رکن چهارم گفته شده است ،دامنه آن خیلی وسیع
است و قبول داریم که بیان آن در این چند صفحه کافی نمیباشد .پرداختن به آن به اندازه الزم
و کافی  ،از ظرفیت و منظور این کتاب خارج است .خوانندگان اهل فن و تحقیق ،برای تکمیل
موضوع ،نیاز است به منابع معتبر متعدد دیگر مراجعه فرمایند.

فصل پنجم
موضوعات مربوط به امور کلی و باالدستی
و سایر امور جنگ تحمیلی
فصل پنجم :موضوعات مربوط به امور کلی و باالدستی و سایر امور جنگ تحمیلی

توضیح :در این فصل بخشی از مطالب مربوط به امور باالدستی و امور کلی و سایر امور جنگ
هشت ساله که در سرنوشت میدان نبرد تأثیرگذاری مثبت و یا منفی داشته اند بیان شده است.

999
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مسئله  :52رهبری ،فرماندهی ،مدیریت و ستاد جنگ
شرح مسئله :80

رهبری :در مدت هشت سال جنگ ،رهبری کشور و انقالب اسالمی و به سبب آن ،رهبری
جنگ  6ساله هم بر عهده امام خمینی (ره) بود .ما شاهد بودیم که ایشان در نقش رهبری و
بسیج ملی و نیز بسیج نیروی انسانی با سخنرانیها و پیامها و دستورات شفاهی و کتبی به
مسئوالن ،اثرگذاری بسیار مثبتی داشت.
فرماندهی ،مدیریت و ستاد جنگ :برابر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال
 ، 9926رهبر انقالب اسالمی ،اختیار فرماندهی کل قوا را نیز داشتند .با انتخاب اولین
رئیسجمهور اسالمی ایران ،امام خمینی (ره) ،اختیارات و مسئولیت فرماندهی کل را به
رئیسجمهور تفویض کردند .بنابراین در آغاز جنگ تا خردادماه  ،9966مسئولیت و اختیارات
فرماندهی کل قوا ،بر عهده ،ابوالحسن بنیصدر اولین رئیسجمهور ایران بود .در این مدت،
خارج از قضاوت در چگونگی مدیریت وی و همکاری نهادها و دستگاههای مرتبط کشوری و
لشکری و همچنین قدرت جلب همکاری و نیز کیفیت اطاعتپذیری دستگاهها با رئیس
جمهور ،ایشان فرمانده جنگ بود .بعد از عزل و فرار بنیصدر ،شاهد بودیم که این تفویض
اختیار در مدت محدودی به سرتیپ فالحی ،جانشین و سرپرست ستاد مشترک ارتش از روز
 9966/9/26تا روز شهادت ایشان در سانحه هوایی مورخه 9966/6/6واگذار شد .هرچند
که شهید فالحی ،همچنان وظایف و تالش خود را مانند گذشته بهصورت میدانی و ستادی
ادامه داد .ما آثاری از اقدامات ایشان در این مدت کوتاه در جایگاه فرمانده کل قوا بصورت
ثبت شده در دسترس ،نداریم.
پس از شهادت سرتیپ فالحی و همراهانشان ،دیگر ،یک شخص حقیقی ،به عنوان فرمانده
کل قوا که در جایگاه باالدستی میدانی و ستادی جنگ قرار گرفته باشد تا  96بهمن 9962
نداشتیم .در این مدت ،قرارگاه کربال که قرارگاه ستادی مشترکی بین نیروی زمینی ارتش و
سپاه پاسداران تعریف و تشکیل شده بود .اقدامات مربوط به کنترل و مدیریت خطوط پدافندی
و مناطق عملیاتی ،در محدوده مناطق مسئولیت هر کدام ،با حفظ فرماندهی جداگانه سپاه و
نزاجا معمول میداشت  .البته در این زمان و حتی در زمان گذشته و زمان آینده ،مسئولیت

مسئله  :21رهبری ،فرماندهی ،مدیریت و ستاد جنگ 999 /

اصلی استقرار و حفظ خطوط پدافندی در مرز  9666کیلومتری با عراق با نزاجا بود و مناطق
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،
پایگاههای کوچک اطالعاتی و دیدهبانی داشت و به این ترتیب تمام خط تماس را رصد میکرد.
در خصوص اینکه در تمام مدت و مناطق عملیاتی هشت سال جنگ در هر مقطعی از 6
سال جنگ ،پدافند کدام مناطق و در چه طول و عرض و عمقی و چه درصدی از کل مناطق
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
روزی چنین کتاب مستند منتشر و در اختیار همگان و تاریخ نظامی حال و آینده کشور قرار
گیرد .به واسطه همین محدودیتی که نزاجا داشت ،به ناچار کلیه یگانهای رزمی خود را در
مناطق و خطوط پدافندی مستقر نموده بود و امکان آزادسازی یگان ها و اقدامات آفندی
به صورت متمرکز و عملیات پرقدرت منطقهای نسبت به توان منطقه ای دشمن ،در تمام هشت
سال جنگ برای نزاجا میسر نشد .اما سپاه چنین محدودیتی نداشت و قادر بود نیروهای
خود را خارج از مسئولیت و استقرار پدافندی در اختیار داشته و به صورت متمرکز ،اقدامات
آفندی ،با پشتیبانی نزاجا و نهاجا و گاهی نداجا ،طراحی و اجرا نماید .با این حال بعد از
ً
عملیات آفندی نیز اکثرا در محل عملیات استقرار نمی یافت و کار استقرار و پدافند و قیدوبند
ناشی از آن ،به نزاجا سپرده میشد.
قرارگاه کربال که قرارگاه مشترک ارتش (نزاجا) و سپاه مشهور بود ،اقدامات مربوط به تهیه
و تصویب طرحهای آفندی مشترک و نیز هدایت و اجرای آنها را انجام میداد .اگر به سوابق و
کتابهای مربوط به عملیاتهای عمده طریقالقدس ،فتحالمبین ،بیتالمقدس و رمضان
مراجعه شود ،چنین ساختار و تشکیالت مشخص است .البته باید توجه داشت که این قرارگاه
ً
مشترک معموال در همان  2-9شب عملیات آفندی یا چند روز بیشتر بطور فیزیکی در یکی از
قرارگاههای رده نزاجا و یا سپاه شکل میگرفت و بعد هر کدام از عناصر و نفرات ستادی نزاجا
و سپاه به اماکن فیزیکی و قرارگاه مربوطه خود مراجعت و به خدمت خود ادامه میدادند.
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رده باالتر از قرارگاه کربال ،در این مقطع زمانی ،شورای عالی دفاع بود که متشکل بود از
هفت نفر :رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی دفاع  +نخست وزیر  +وزیر دفاع  +رئیس
ستاد مشترک  +فرمانده کل سپاه  +دو مشاور به تعیین رهبر و همچنین فرماندهان نیروهای
سه گانه (ارتش) به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
توضیح :در تمام مدت  6سال جنگ یکی از نمایندگان رهبری ،رئیس مجلس شورای
اسالمی ،آیتالله هاشمی رفسنجانی بودند .مقام معظم رهبری نیز در مدت قبل از ریاست
جمهوری نیز ،یکی از نمایندگان امام و نیز دبیر شورای عالی دفاع بودند.
ً
شورای عالی دفاع  ،نخستین جلسه آن در  29مهر  9921و بقیه جلسات آن احتماال
ً
بطور میانگین هر  96روز یکبار تشکیل می شد .معموال به موضوعات جنگ و موضوعات
کشوری و لشکری در ارتباط با مسائل جنگ می پرداخت و تصمیم گیری می نمود .قرارگاه
کربال نیز در صورت لزوم ،مسائل و نیازهای خود را در مسیر بررسی و تصویب این شورای
عالی دفاع قرار می داد.
کتاب «روند جنگ ایران و عراق» ج 2به قلم دکتر حسین عالیی ،ص:96
تشکیل قرارگاه خاتماالنبیاء(ص)

«پس از عملیات رمضان  ،اختالف نظر بین سپاه و ارتش افزایش یافت .این اختالف ها با
ناکامی در عملیاتهای والفجر مقدماتی و والفجر یک افزایش یافت .عمده این اختالف ها به
نوع تفکر و نحوه اداره و فرماندهی یگان ها در عملیات برمی گشت .در این هنگام و از آنجا که
رئیس جمهور به عنوان فرمانده جنگ و فصل الخطاب ،امکان حضور فعال در جبهه ها و در
صحنه نبرد را نداشت ،امام خمینی پیش از آغاز عملیات خیبر طی حکمی در  96بهمن 9962
حجت االسالم آقای هاشمی رفسنجانی را به فرماندهی دنباله عملیات والفجر منصوب کردند.
در این زمان اکثر شهرها و سرزمینهای اشغالی از دست ارتش عراق آزاد شده بود .برنامه ایران
عبارت بود از ادامه نبرد در خاک دشمن برای یافتن راه پایان جنگ.
در سال  9962قرارگاه خاتم االنبیاء با حضور آقای هاشمی رفسنجانی به منظور هماهنگی
بین ارتش و سپاه تشکیل شد .از این به بعد ،ایشان هماهنگی و هدایت کلی عملیات ها را بر
عهده گرفت .فرمانده جنگ از ستادی برخوردار بود که در بررسی طرحهای عملیاتی سپاه و
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ارتش به وی کمک می کردند و اعضای آن عبارت بودند از :سرهنگ موسوی قویدل رئیس
ستاد ،رحیم صفوی جانشین رئیس ستاد ،حسین عالیی مسئول عملیات و سرهنگ سیروس
لطفی جانشین مسئول عملیات .قرارگاه خاتم االنبیاء با دو قرارگاه کربال (ارتش) و نجف (سپاه
پاسداران) عمل می کرد.
ارتش و سپاه رویههای متفاوتی در شیوه جنگیدن داشتند و به سادگی باهم هماهنگ نمی
شدند .طبیعت و ماهیت و تاکتیکهای جنگی این دو سازمان با هم متفاوت بود .حدود 26
جلسه برای هماهنگی فرمانده سپاه و فرمانده نیروی زمینی ارتش برگزار شد .برخی از این
جلسات نیز در محضر امام خمینی تشکیل شد .سرهنگ صیادشیرازی معتقد بود ،ارتش
فرماندهی جبهه را داشته باشد و سپاه زیر فرمان آن عمل کند .این طرح عملی نبود ،زیرا در
آن زمان اکثریت قدرت رزمی با سپاه بود[؟] سپاه هم عملیاتها را طرحریزی میکرد و با کمک
یگانهای خط شکن خود اجرا میکرد.
ً
نهایتا قرار شد سپاه و ارتش با دو قرارگاه جداگانه ،عملیاتهای خود را طرح ریزی کنند و
البته با کمک یکدیگر اجرا کنند .همچنین نوعی تقسیم کار ارتش و سپاه برای عملیات خیبر
صورت گرفت .عملیات خیبر نخستین عملیاتی بود که با فرماندهی جدید انجام شد و یک
فرمانده خارج از حوزه نیروهای مسلح ،باالی سر فرماندهان سپاه و ارتش قرار گرفت».
***
خوانندگان این کتاب توجه داشته باشند ،قرارگاه خاتماالنبیاء در محل مشخص که به شکل
فیزیکی معلوم و عناصر ستادی رکن 9و  2و  9و  1آن تمام وقت فعال و عملیات آفندی و پدافندی
دو طرفه و یک طرفه را هدایت کنند ،وجود نداشت .بلکه نام این قرارگاه را ما در گزارش
عملیاتهای مشترک سپاه و نزاجا ،از صدا و سیما و رسانهها میشنیدیم و میدیدیم .در بقیه
مواقع ،خبری از عملکرد این قرارگاه دریافت نمیشد .یکی از پیشکسوتان دفاع مقدس که در
قرارگاه رده مقدم نزاجا و قرارگاه کربال و قرارگاه خاتم خدمت و مسئولیت داشته است ،میگفت،
ما هیچ وقت قرارگاه مشترک ارتش و سپاه ،آن چنان که از کلمه قرارگاه و ستاد مشترک استنباط
ً
میشود نداشتیم و معموال در چند روز قبل و حین و بعد از عملیات دستاندرکاران ستاد نزاجا و
سپاه در منطقه عملیات ،در قرارگاه بزرگی ،دور هم جمع شده و جلسه بحث و مشاوره و

 / 996درسهای هشت سال جنگ تحمیلی

تصمیمگیری میگذاشتیم .بعد از این مرحله ،هر کدام به محل استقرار قبلی خود مراجعت
مینمودیم .و این یکی از ضعفها و نقصهای ما در جنگ  6ساله بود.
خاطرات مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی بهصورت روز شمار در چند جلد منتشر شده
است .هراهل فن با مراجعه و مطالعه مطالب این کتابها ،خیلی آسان میتواند درک کند که
در  21ساعت از شبانهروز ،چند ساعت از وقت آقای هاشمی رفسنجانی صرف امور جنگ
میشد .بطور میانگین شاید عددی بیشتر از یک تا دو ساعت حاصل نشود .در حالی که انتظار
منطقی از موضوع جنگ ،آن است که مرد شماره  9جنگ بعد از رهبری ،که باید جنگ را
مدیریت ستادی و میدانی نماید ،باید تمام وقت  21ساعته خود را منهای اوقاتی که به ناچار
صرف امور شخصی می کند ،صرف امور جنگ نماید .اما چنین نبود و مستندات آن نیز در
دسترس است.
در بررسی مکتوبات مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی نیز متوجه میشویم که دستاندرکاران
ارتش و نیروهای سه گانه آن ،خیلی کم مراجعه ،جلسه ،مشاوره و درخواست رفع مشکلی و
ً
نیازمندیها داشتند ،اما از دستاندرکاران سپاه و تقریبا از ردههای باال تا پائین ،مراجعه ،جلسه
و مشاوره و درخواست رفع مشکالت و نیازمندیها و تأثیر در تصمیمسازیها داشتند.
اینجانب نگارنده این کتاب – سرتیپ  2صادقیگویا – در تاریخ  66/2/96نامهای بهصورت
دستنویس در  16صفحه کاغذ خطدار امتحانی با عنوان ،مهمترین مسائل جنگ و چارههای
اساسی هر کدام ،نوشتم و توسط امیر سرتیپ صیادشیرازی (شهید صیادشیرازی) برای امام
خمینی (ره) فرستادم .بعد از چند روز با پرسش بنده ،امیر صیادشیرازی گفتند ،آن را به حاج
احمد آقا خمینی تحویل دادم .در آن 99 ،مورد از مهمترین مسائل جنگ ،نظیر :فرماندهی،
ستاد هدایتکننده ،نیروی انسانی ،امور تدارکاتی ،امور نیروهای زمینی ،هوائی ،دریایی
طرفین جنگ ،سیستم موانع ،جنگ روانی ،امور روحیه رزمندگان و باالخره نتیجهگیری کلی را
مطرح و وضعیت دشمن و خودی را در هر کدام و باالخره در هر کدام بطور خالصه مطرح نیز
پیشنهاد خود را بیان نمودم.
چکیده آن نامه در این بود که ما مرد شماره  9جنگ و نیز ستاد هدایت کننده جنگ ،به آن
شکل که در جبهه دشمن معلوم است ،نداریم .در سایر موضوعات نیز در مقایسه با دشمن وضع

مسئله  :21رهبری ،فرماندهی ،مدیریت و ستاد جنگ 996 /

قابل قبول علمی نظامی نداریم ،در حالی که دشمن از مدیریت و فرماندهی متمرکز لشکری و
کشوری در جنگ به نفع خودش برخوردار است.
پیشنهادهای نگارنده در این خالصه میشد که ،الزم است مرد شماره  9جنگ داشته باشیم
که مسئولیت تمام امور ستادی و اجرائی جنگ را بر عهده داشته باشد .دارای اختیارات لشکری
و کشوری الزم برای تمرکز توان بالقوه و بالفعل کشور در امور جنگ باشد .برای اداره جنگ نیز
مانند دشمن ،ستاد کل جنگ را از مردان کشوری و لشکری تشکیل و مدیریت کند.
در تاریخ  26 – 66/9/92روز بعد از تاریخ نامه گفته شده -رسانهها اعالم کردند که :امام
خمینی (ره) طی حکمی ،آقای هاشمی رفسنجانی را به سمت جانشین فرماندهی کل قوا با تمام
اختیارات منصوب کردند .توجه داشته باشید که نگارنده نمیخواهد بگویدکه حکم مورخه
 66/9/92در اثرنامه اینجانب بوده ،بلکه میخواهم بگویم که ،آن زمان چنین مشکالتی در سال
هشتم جنگ وجود داشته است.
به نقل مضمون از کتاب ،روند جنگ ایران و عراق ،ج ،2ص« :116در حکم امام خمینی (ره)
آمده بود که آقای هاشمی رفسنجانی ،تمامی امکانات دولت و نیروهای مسلح را در مقابله با ارتش
بعثی عراق بهکار گیرد .ایشان آقای هاشمی رفسنجانی را موظف به اجرای این دستورها ساختند:
9ـ ایجاد ستاد فرماندهی کل قوا تا تهیه زمینه وحدت کامل 2 .ـ هماهنگی کامل نیروهای مسلح
 9ـ تمرکز صنایع نظامی 1ـ استفاده هر چه بهتر از امکانات مادی و معنوی 2ـ تمرکز امور تبلیغی
و فرهنگی نیروهای مسلح 6ـ استفاده درست و قاطع از قوانین دادگاه نظامی جنگ 6ـ
بهرهبرداری صحیح از قوه مقننه ،مجریه ،قضائیه و کمک مردمی در جهت نیازهای جنگ.
ای کاش ،این دستورات و این مسئولیت در یک فرد حقیقی و حقوقی و این ستاد ،از همان
ً
روزهای سال اول جنگ تشکیل میشد .مسلما در آن صورت با شرایط بهتر و قدرتمندتر و
متمرکزتر میتوانستیم جنگ را مدیریت کنیم .اما همین اقدام دیرهنگام هم باز به نفع کشور ما
تمام شد .با پیشنهاد جانشین فرمانده کل قوا ،پذیرش قطعنامه  216که در  21تیر 9966
صادر شده بود ،از سوی امام خمینی در تاریخ  66/1/26اعالم شد و حوادث بعدی پیش آمد
که در کتابهای تاریخ نظامی شرح داده شدهاند .تا اینکه در تاریخ  66/2/21آتشبس ،تحت
نظارت ناظران سازمان ملل ،برقرار شد.
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از حوادث این محدوده زمانی ،به دلیل محدودیت ظرفیت کتاب و نیز رویکرد نگارشی آن
خودداری میگردد.
ً
نکته دیگر :ما در مدت هشت سال جنگ ،تقریبا مجلس شورای اسالمی را ،خارج از
تصمیمگیریها و تصمیم سازیهای جنگ دیدیم .به طورکلی مجلس در مسیر
تصمیمگیریهای کالن جنگ و اطالعات جنگ قرار نداشت .اگر رئیس مجلس در مسیر جنگ
قرار داشت ،بیشتر به عنوان شخص حقیقی منتخب ،در این مسیر قرار گرفته بود و ارتباط
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
واگذاری سازمان بسیج در مجموعه سپاه پاسداران در  92آذر ماه  9921و تصویب قانون ارتش،
چند ماه قبل از پایان جنگ و امثال آن دیده میشود ،اما این امور از وظایف ذاتی و قانونگذاری
مجلس است و جایی غیر از آن ،برای چنین اقدامات در ساختار کشوری تعریف نشده بود .ما
حتی از اوایل سال 9966شاهد ایجاد تشکیالتی با عنوان شورای عالی پشتیبانی جنگ بودیم
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.
اینکه مجلس شورای اسالمی در مسیر تصمیمات کالن جنگ نبوده است و آیا باید در این
مسیر قرار می گرفت یا نه؟ از بحث های این کتاب خارج است و بررسی آن به اهل حقوق و
قوانین سپرده می شود .در اینجا فقط به عنوان نکته مهم که باید به آن پرداخته شود ،اشاره
گردید.
درباره فرماندهی جنگ مفصل باید سخن گفت .قبول داریم که مطالب بیان شده در این
مسئله ناقص است .امید است مطالب کاملتری در این باره منتشر گردند و تمام ابعاد موضوع
را در هشت سال جنگ آشکار و برای حال و آینده تاریخ این سرزمین به عنوان راهنمای آتی
معلوم نمایند.
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مسئله  :55وحدت فرماندهی میدانی جنگ
تعریف :فرهنگ واژههای نظامی:
اصل وحدت فرماندهی  :داشتن اختیارات الزم و به کار بردن حداکثر تالش تمام نیروها
برای رسیدن به هدف نهایی را اصل وحدت فرماندهی گویند .اصل هدف ،کلیه تالشها را
متوجه یک هدف عمومی می نماید و برای تکمیل این اصل باید وحدت فرماندهی برای تمرکز
کلیه تالشها وجود داشته باشد .مؤثرترین اقدام جهت وحدت تالش ،وحدت فرماندهی است.
یعنی باید اختیارات الزم به فرمانده تفویض گردد .اصل وحدت فرماندهی در تمام وظایف
نظامی صدق مینماید .وحدت فرماندهی همکاری و اعمال دسته جمعی را موجب میشود.
ً
شرح و نکات مسئله  :88به استثنای سال اول جنگ ،که نسبتا فرماندهی و مدیریت میدان
جنگ در مسئولیت ارتش بود ،از سال دوم تا پایان جنگ در میدان زمینی جنگ ،ما نزاجا و
سپاه پاسداران را با دو سلسله مراتب جداگانه داشتیم .به واسطه همین دوگانگی تمرکز تالش
و وحدت تالش در تأمین نیروی انسانی ،به کارگیری نیروی انسانی ،آموزش نیروی انسانی،
تقسیم سالح و تجهیزات ،واگذاری مسئولیت خط پدافندی و سازمان رزم نیروها در آفند
نداشتیم.
برای جبران عدم وجود وحدت فرماندهی در میدان جنگ ،تالش میشد که همدلی
این تالش نیز در سطح خط مقدم میدان رزم تا حدودی
رزمندگان در میدان رزم به وجود آید .در ِ

این همدلی دیده میشد ،اما در ردههای عقبتر و باالتر مشاهده این همدلی ،جای تردید

داشت .دشمن نیز از این دوگانگی و شکاف رفتاری ما ،استفاده برد .ذکر مصادیق آنها در بعضی
از عملیات های ناموفق و حتی موفق و نیز شکستن خطوط پدافندی ،از ظرفیت این کتاب
خارج است .اهل فن با دقت و عمق نگری در کتابهای مستند عملیاتی و خاطراتی که تاکنون
در کتاب ها منتشر شده است ،این حرف را متوجه خواهند شد .یکی از آن منابع ،میتوان
خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی را نام برد .هر چند که در آن کتابها در مواردی ،شاید بهطور
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مستقیم به این حرف اشاره نشده باشد ،اما غیرمستقیم از مطالب آنها چنین برداشتی را
میتوان حاصل نمود.
کتاب هایی که درباره جنگ هشت ساله اشخاص حقوقی و حقیقی سپاه و ارتش تاکنون
ً
منتشر کردهاند ،کامال این جدایی از سلسله مراتب و تفاوت نگرش و عملکرد این دو مجموعه
را نشان میدهند .کتابهای سپاه و ارتش ،هرکدام کموبیش ،هشت سال جنگ را سپاه محور
و ارتش محور تعریف نمودهاند ،دیگری را یا نادیده گرفتهاند و یا کمرنگ ارائه دادهاند .حتی در
مواردی هم دیده میشود که بهصورت غیرمستقیم و کنایه ،ضعفها و عیبها را درست یا
نادرست و یا مخلوطی از هر دو ،به گردن دیگری انداختهاند.
انتظار بود که مانند آن دو شریک صمیمی که وقتی سود میبردند ،هر کدام شریک خود را
مسبب آن میدانست و اگر ضرر میبردند ،هر کدام خود را مسئول میدانست و شریک خود را
مقصر نمیدانست ،ارتش و سپاه نیز چنین تعریفی از هم رزمی خود ارائه میدادند ،اما
متأسفانه چنین نگرشی وجود نداشت و ندارد .این هم از درسهای بزرگ جنگ است که باید
چاره اندیشی شود.
ما در سطح کشوری نیز همانطور که در مسئله  21فرماندهی و مدیریت جنگ اشاره شد،
چنین تمرکز تالش مورد انتظار در تعریف وحدت فرماندهی را نداشتیم.
الزم است ساختار نیروهای مسلح برای زمان صلح و جنگ با استفاده از تجربه هشت ساله
جنگ به گونهای ساماندهی و طراحی گردد که مشکالت و ضعف فرماندهی و مدیریت و شکاف
و عدم تمرکز و تالش نیروهای خودی در هشت سال جنگ تکرار نگردد.

مسئله  :26آمارها و سوابق جنگ 919 /

مسئله  :56آمارها و سوابق جنگ
شرح و نکات و پیشنهادهای مسئله  :83امروزه برای بررسی مسائل جنگ هشت ساله و
بهرهبرداری از نتیجه آنها برای جنگهای آینده ،نیاز به آمار و اعداد دقیق و نیز اسناد و سوابق
جزئیات هشت سال جنگ داریم که متأسفانه آن آمار و اعداد و اسناد مورد نیاز وجود ندارند و
یا در دسترس نیستند .بیشتر این نقص برمیگردد که سامانهای برای درج اعداد و اسناد برای
حال و آینده که جوابگوی بیشترین نیازهای تحقیقاتی ما در حال و آینده باشد نداشتیم .ما
امروز نمی توانیم بگوییم که از آن چند صد هزار شهید و مجروح و جانباز که داشتیم ،در حالی
که عدد دقیق جانبازان معلوم نیست ،چند درصد آنان با گلوله مستقیم ،چند درصد با گلوله
منحنی ،چند درصد از هر کدام قسمت بدن ،چند درصد در خارج از خط مقدم و غیره بودند.
باالخره پرسشهای زیادی درباره تلفات و خسارات عملیاتها ،یگانها ،مکانها و نیز روزهای
 6سال جنگ .اگر آمارهای دقیق و همه جانبه نگر داشتیم میتوانستیم به آنها پاسخ و برای
آموزشها و طرحهای رزمی حال و آینده خود بهرهبرداری کنیم .در مورد اسناد هم بسیار
فقیریم در حالی که امروز تا رده گروهان هم باید اسناد آن را میداشتیم و به شکلهای مختلف
از آنها بهرهبرداری علمی نظامی و نتیجهگیری میکردیم .متأسفانه به سبب چنین نقصی ،تمام
مطالبی که درباره هشت سال جنگ گفتهایم و نوشتهایم ،شکل کلیگویی داشته و امکان ورود
به اطالعات جزئیات موضوع نداشتیم و یا گفته و یا نوشته نشده که بتوان نتیجهگیری و داوری
خالی از ابهام و نادرستی نماییم و حال و آینده را به گونهای طراحی و برنامهریزی و اجرا نمائیم
که نادرستیها و اشتباهات گذشته را به صفر نزدیک نماییم.
امروزه با وجود رایانهها و قابلیتهای روز افزون آنها ،باید آن سامانه الزم و کافی را برای
جواب پرسشهای مختلف علمی نظامی ایجاد نموده و توسعه دهیم.
ما در ارتشهای بزرگ جنگ جهانی دوم ،آثاری را میبینیم که معلوم مینماید ،چنین
سامانه آمار و اسناد به اندازه الزم و کافی برابر و تواناییهای علمی آن روز داشتهاند .بطور مسلم،
اکنون ،این سامانههای خود را علمیتر و پیشرفتهتر نمودهاند .در این باره در شرح مسئله 9
«حفظ استعداد یگان» نیز مطالبی ارائه شده است.
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مسئله  :51مهاجران جنگ تحمیلی
شرح و نکات مسئله  :81در آغاز جنگ شاهد بودیم که کلیه شهرها و روستاهای مرزی که
در مسیر تجاوز دشمن قرار گرفتند و یا در برد شلیک گلولههای توپخانه و موشکهای دشمن
بودند ،بسیاری از ساکنان آنها ،مجبور به فرار و مهاجرت به شهرها و روستاهای عقبتر و حتی
دورتر و پراکنده در سطح کشور شدند که این نیز یکی از مصیبتها و گرفتاریهایی بود که بر
آن خانوادهها و در مجموع ،به سامانه مدیریتی کشور وارد شد.
بیشترین مهاجران در همان شهرهای عقبتر استان مرزی ،و بعد از آن ،استانهای همجوار
و باالخره استانهای دورتر تا تهران و شمال ایران پراکنده شدند.
م ا در مورد آوارگان و مهاجران جنگ تحمیلی ،تاکنون کتاب معتبر و منتشر شده نداشتیم و
یا حداقل نگارنده این کتاب ندیده است .جای انتشار کتابهای معتبری که اعداد و اسناد
دقیقی از این موضوع ارائه دهند ،در مجموعه کتابهای منتشره هشت سال جنگ تحمیلی
خالی است .کتاب «چرا و چگونه» به قلم :سرتیپ ناصر آراسته ،گفته :عدد کل مهاجران جنگ،
یک و نیم میلیون نفر بوده است .و غیر از این عدد ،عددی که جزئیات آن معلوم شده باشد،
دیده نشده است.
نیاز است آن تجربه ،مکتوب و برای حال و آینده ساماندهی الزم و کافی انجام گیرد .بحث
مهاجران و آوارگان در زمانهای بالیای طبیعی ،نظیر :سیل ،زلزله ،آتشسوزیهای وسیع،
آتشفشانها و غیره نیز تکرار میگردند.
برای هر کدام از این مقاطع ،نیاز است سامانههایی با ابزار و تجهیزات الزم و نیز مکانهای
مناسب ،انتخاب و با آمادهسازی ،پیشبینی ،تمرین و آموزش الزم و کافی انجام گیرد.

مسئله  :26تبلیغات جنگ 919 /

مسئله  :52تبلیغات جنگ
شرح و نکات مسئله  :85درباره تبلیغات جنگ به معنای کامل مورد انتظار آن ،وضع
مطلوبی نداشتیم .شاهد بودیم در بعضی رسانهها ،سخنرانیها ،اعالمیهها ،مطالب به گونهای
ارائه میشد که سبب تضعیف روحیه بسیاری از رزمندگان میشد .تبلیغات جنگ درباره
تضعیف روحیه و از بین بردن انگیزه رزم سرباز دشمن نیز ضعیف و ناچیز بود.
ترکیب نفرات ستاد تبلیغات جنگ که از سال دوم جنگ به بعد شکل گرفت ،مناسب نبود.
فراگیر که به تمام ابعاد و جوانب و عناصر موضوع توجه داشته باشند ،نبود.
برای آن که در جنگ آینده ،چنین مشکلی نداشته باشیم ،بستگی به طراحی و ساختار و
اندیشهورزی است که در زمان حال شکل بگیرد و جاری باشد.

مسئله  :59قسمت تاریخ نظامی
شرح و نکات و پیشنهاد مسئله:

ما در سوابق ساختار ارتشهای بزرگ جنگ جهانی دوم ،میبینیم که در ارتش آنها تا رده
ً
تیپ مستقل ،مجموعهای به نام «قسمت تاریخ نظامی» داشتند .مسلما این مجموعه دارای
تعدادی از عناصر کارشناس الزم و کافی و نیز شرح وظایف مجموعه و هر کدام از عناصر را
داشت .ما در مجموع آن ارتشها ،در فیلمهای مستندشان شاهد بودیم که نفراتی به عنوان
خبرنگار جنگی داشتند.
در ارتش ایران ،چنین قسمت و عناصری تاکنون در ساختارهای سازمانی طراحی و اجرایی
نشده است .به واسطه چنین نقص ،ما اکنون تاریخچه یگانهای خود را تا رده گردان و حتی
گروهانها نداریم .در حالی که چنین تاریخچههایی برای افراد هر یگان ،هویتسازی و
الگوسازی مینماید.
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یکی از دوستان پیشکسوت ،میگفت در مأموریتی در کشور چین شاهد بودم که آنها در
رده گردانهای خود ،مجموعه ای از عکس و اسناد مربوط به گذشته گردان خود را داشتند که
آن را به شکلی زیبا و موزهای آماده داشتند و به ما ارائه دادند.
ما در زمانهای گذشته از باستان تا قرن پیش ،میبینیم که طرفین جنگ ،هر کدام نفراتی
را به عنوان راوی و یا تاریخنویس در میدان جنگ داشتند .که وقایع و حوادث میدان جنگ را از
نزدیک مشاهده و مینوش تند .نتیجه این کار ،تمام کتب و آثار تاریخ نظامی است که از
جنگهای گذشته در کتابخانهها وجود دارند .افسوس که در روزگار کنونی ،ارتش ایران ،چنین
عناصری را در جایگاه سازمانی خود ندیده و تعریف نکرده است.
سپاه پاسداران در زمان جنگ ،با آن که ساختار سازمانی به شکلی که در ارتش تعریف شده
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
که میشنیدند و یا میدیدند بهصورت نوشتاری ،ضبط صوتی و در مواردی بهصورت تصویری
اقدام مینمودند .تاکنون با استفاده از آن سوابق ،کتابهایی هم منتشر و یا در کتابهای خود
به بعضی از این آثار استناد نمودهاند.
نیاز است قسمت تاریخ نظامی و خبرنگار جنگی در تمام مجموعه ارتش و سپاه بهصورت
سازمانی و تعریف شده طراحی و اجرایی گردد.
نکته مهم دیگر :مجموعه نیروهای مسلح کشور ،هر کدام قدمتی بیش از یک قرن تا 16
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
آموزش قرار دادهاند .نظیر :آییننامهها ،کتب آموزشی رزمی ،اداری ،فنی ،ستادی و غیره.
ً
انتظار است هر کدام از این نیروها ،مثال :ارتش ،نزاجا ،نهاجا ،نداجا ،پدافند ،سپاه
پاسداران ،نیروی انتظامی و غیره ،این مجموعه کتابهای منتشره را از گذشته تاکنون ،در
کتابخانهای مرکزی خاص آن نیرو با استفاده از آخرین روشهای کتابداری و اطالعرسانی،
نگهداری و در مسیر بهرهبرداری و دسترس اهلفن و اهل تحقیق قرار دهند .متأسفانه هنوز در
کشور ،چنین مجموعههایی ایجاد نشده است.

مسئله  :66رکن پنجم 912 /

به نظر میآید دست اندرکاران هر کدام از نیروها ،در هر زمان ،آن قدر درگیر امور جاری و
روزمره بودند و می باشند که برای پدید آمدن و اجرای چنین اندیشه ای ،حساسیتی نداشتند
و ندارند.
این عیب ،از سوئی نشانهای است ،از کمتوجهی مجموعه نیروهای مسلح و باالخره افراد
کشورمان به کتاب و کتابخانه.
در کشوری که میتوان گفت که جزو  96کشور جهان است که تاریخی بیش از دو هزار سال
دارد ،وجود چنین عیبی قابل قبول نیست.
همین مسائل و نگرش را درباره موزه اختصاصی هر نیرو از گذشته خود تاکنون ،میتوان
مطرح نمود ،که آن نیز دیده و یا اجرا نشده است .از سوئی ،اکنون نیز این نگرش مثبت دیده
نمیشود.

مسئله  :62رکن پنجم
شرح و نکات و پیشنهاد مسئله  :31ما در کتب نظامی خود ،مطلبی درباره رکن پنجم
ندیدهایم و یا آنقدر ناچیز است که از آن بیخبریم.
آنچه که در آموزش نظامی به ما گفتهاند ،رکن پنجم مربوط به امور غیرنظامیان است و در
ارتشهای بزرگ جنگ جهانی دوم ،چنین رکن ،عالوه بر ارکان  9و  2و  9و  1در سازمان
یگانهای آنها وجود داشت.
تجربه  6سال جنگ و حتی زمان صلح به ما میگوید که نیاز است ما تا رده گردان ،رکن 2
هم داشته باشیم .تمام یگانها به ناچار در مسیر وظایف و مأموریتهای خود ،با غیرنظامیان
سروکار دارند ،الزم است اطالعات و ارتباطات غیرنظامیان در مجموعه خارج از وظایف رکن 9
تا  1دیده و تعریف شوند .این امور به رکن 2که ترکیبی از عناصر کارشناسی و اجرایی الزم است
سپرده و نیازها خواسته شود .جای رکن  2در مجموعه سازمانی ارتش ایران خالی است .ما در
هشت سال جنگ در مناطق عملیاتی نیز جای خالی این رکن را احساس میکردیم و این امور

 / 916درسهای هشت سال جنگ تحمیلی

بهصورت پراکنده توسط رکن  ،2رکن  ،9رکن  ،9رکن  ،1حفاظت اطالعات ،عقیدتی سیاسی
تقسیم شده و مدیریت میگردید .در حالی که الزم بود در مجموعهای به نام رکن  2تمرکز
میداشت و دیگر ارکان بارکن  2در این مورد همکاری میکردند.
سپاه پاسداران ،هر چند مجموعهای به نام رکن پنج تعریف نکرده است ،اما به سبب وجود
بسیج در مجموعه خود ،به صورت ذاتی ،ارتباط سازمانی و خدمتی با غیرنظامیان را در خود
شکل داده است.

مسئله  :67مدیریت اقتصادی جنگ
شرح و نکات مسئله  :37ما در هشت سال جنگ ،با وجود تحریمها و عدم همکاری
بیگانگان ،مدیریت اقتصادی سختی را پیش رو داشتیم ،با این حال از هشت سال جنگ و
تأمین مخارج سنگین آن به طور نسبی برآمدیم و از طرفی گرفتار قحطی و نارضایتیهای شدید
ناشی از آن نبودیم .میتوان گفت ،با توجه به منابع موجود و در دسترس ،مدیریت اقتصادی
قابل قبولی را داشتیم.
اما نیاز است بحث مدیریت اقتصادی خودی و دشمن با استفاده از اعداد دقیق و
تحلیل های معتبر شرح داده شود .آن بحث مفصل و معتبر از ظرفیت و از جنس تعریف نظامی
این کتاب خارج است .تاکنون کتابهای زیادی در این باره منتشر شده است ،اما میتوان
گفت ،مجموعه آنها به تمام ابعاد موضوع نپرداخته است و هنوز جای کتابهای زیادی در این
باره خالی است.
یکی از نکاتی که درباره موضوع اقتصادی میدان جنگ میتوان گفت آن بود که آن فرهنگ
و آموزشهای الزم را در صرفهجویی و هدر ندادن منابع نداشتیم .شاهد بودیم که گلولههای
زیادی از تفنگ و تیربار و آرپیجی و غیره و توپخانه شلیک میشد که چیزی جز اسراف و هدر
دادن گلولهها نبود .فلزات باقیمانده از پوکهها و غیره برای بازیافتی ،جمعآوری و تخلیه
نمی شد .درباره منابع و مواد غذایی هم با آن که کمبود داشتیم ،اما در مواردی هم اسراف و
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دورریز مواد غذایی را شاهد بودیم .همینطور درباره تعمیر و نگهداری وسایل و ابزار هم
می توانیم ایرادهای زیادی را شماره نماییم .به این چند مثال نباید اکتفا نمود .مثالهای
بیشتری را در این باره می توان نام برد که اثرات منفی بر اقتصاد کشور در زمان جنگ داشتند
که بیان تمام آنها از ظرف یت و تعریف این کتاب خارج است .عالقمندان به کتاب «روند جنگ
ایران و عراق» ج 2ص 226به بعد نیز مراجعه نمایند.
در زمان جنگ نیز شاهد بودیم که اختیارات بنیاد مستضعفان نیز از طرف امام خمینی
(ره) به نخستوزیر ،برای مدیریت اقتصادی کشور داده شده بود.
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ً
ما در زمان هشت سال جنگ در روابط بینالمللی تقریبا غریب بودیم و از سوی کشورهای
صاحب نفوذ در عرصههای بینالمللی حمایت نمیشدیم و بلکه با کمک آنها به دشمن ،آسیب
هم میدیدیم .وزارت امور خارجه ما بعد از انقالب بهشدت ضعیف شده و تعدادی از افراد
باالدستی آن برکنار و یا تسویه شده بودند .از زمان پیروزی انقالب تا آغاز جنگ ،سه وزیر خارجه
عوض شدند .در آغاز جنگ تا  6ماه بعد نیز وزیر خارجه نداشتیم.
کتابهای «نقش سازمان ملل در جنگ ایران و عراق» و «ما و عراق از گذشته دور تا امروز»
به قلم دکتر منوچهر پارسا دوست برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میگردد.
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
کتابهای معتبر کافی منتشر نشده است .هر چند که بهصورت ظاهر ،مطلب زیاد ،گفته و
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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نکاتی دیگر :کتاب «روند جنگ ایران و عراق» ج 2ص :266آقای هاشمی رفسنجانی در
« 9966/1/99اگر دیپلماسی فعال و روز آمدی داشتیم ،خیلی از این دشمنان را با موازنه مثبت یا
موازنه منفی ،حداقل بیطرف میکردیم ،همان وضعی که در مورد سوریه و لیبی داشتیم».
ً
از  99شهریور  9921تا مهر  ،9966شورای امنیت سازمان ملل ،مجموعا  91قطعنامه و
 92بیانیه رسمی درباره جنگ ایران و عراق صادر نمود .مهمترین آنها ،قطعنامه  216به تاریخ
 21تیرماه  9966بود که در تیر ماه 9966مبنای پذیرش و آتشبس قرار گرفت .عالوه بر آن
سایر سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان کنفرانس اسالمی و تشکیالت کشورهای غیرمتعهد
نیز اقدامات میانجیگری برای برقراری صلح انجام میدادند .سازمان کنفرانس اسالمی،
نمایندگان منتخب آن در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر دوبار در تاریخهای 9921/92/1
و  9966/92/96به تهران آمدند و پیشنهاد صلح داشتند .ایران در تمام  6سال جنگ خواستار
عقبنشینی ،غرامت و تنبیه متجاوز بود که در پیشنهادهای سازمانهای بینالمللی دریافت
نمیشد.
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سخن پایانی
به نظر نگارنده این کتاب ،اگر پرسش شود که راه شهدا را در یک کلمه چه میتوان گفت؟
پاسخ آن ،کلمه «وظیفه» است و اگر گفته شود در چهار کلمه بیان شود پاسخ آن« :وظیفه

شناسی ،وظیفه محوری» است.
مثال :زمانی که برای مسافرت ،سوار هواپیما میشویم ،از خلبان آن چه انتظار داریم؟
ً
ً
انتظار داریم که خلبان آن هواپیما دانش وظیفه خود را کامال و دقیقا بداند .به عبارتی خیلی
خوب کار بلد باشد .یعنی «وظیفه شناسی» مطلوب  .بعد از خوب بلد بودن آن دانش ،آن
دانستنی ،آن تجربه را در مدت پرواز به طور شایسته و خوب اجرا نماید .از کار و مسئولیت خود
غافل نشده و به امور دیگر ،خارج از مسئولیت خلبانی خود ،اوقات و حواس خود را مشغول
ننماید .در این حالت ،مسافران و سرنشینان آن هواپیما ،به درستی فقط چنین خواستهای از
ً
آن خلبان را دارند و اصال کاری ندارند که سایر خصوصیات شخصی وی چگونه است؟ ایرانی
است یا بیگانه ،مسلمان یا غیرمسلمان ،چه دوست دارد ،چه دوست ندارد و غیره.
ما همین انتظار را ،وقتی برای درمان بیماری به پزشک ،جراح ،بیمارستان مراجعه میکنیم،
از همه کسانی که در مسیر این موضوع قرار دارند ،به ویژه آن پزشک ،آن متخصص ،آن جراح و
همکاران وی داریم .در این زمان کاری نداریم که آن پزشک در خارج از موضوع مورد نظر کیست
و چه میکند؟
همین انتظار را از مکانیک ،زمانی که خودروی شخصی را برای تعمیر نزد وی میبریم،
داریم .وظیفهاش را خوب بداند و خوب هم انجام دهد«.وظیفه شناس ،وظیفه محور»
شبیه مثالهای فوق ،هر کس میتواند تعداد زیادی ارائه دهد.
همین انتظار و پرسش را درباره وظایف مختلف نسبت به کلیه موضوعات شخصی و
اجتماعی که با آن سر و کار داریم ،هرکس باید از خود داشته باشد و به خود ،نمره صفر تا بیست
بدهد .وظیفه نسبت به شغل و مسئولیت واگذاری ،وظیفه نسبت به خدا و پیغمبر ،وظیفه
نسبت به همنوع ،نسبت به هموطن ،همسایه ،کوچکتر ،بزرگتر ،همکار ،پدر ،مادر ،فرزند،
همسر ،خانواده ،نزدیکان ،اطرافیان ،حیوانات ،محیط زیست ،کره زمین ،دنیا ،آخرت و صدها
کلید واژه دیگر.
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ً
توجه :ما معموال در بحثهای اخالقی و یا انتقادی ،افعال و ضمایر مفرد و جمع دوم و سوم
شخص را مخاطب قرار میدهیم .فعل و ضمایر مفرد و جمع اول شخص را مخاطب قرار
نمیدهیم ،در صورتی که در این حاالت ،هدف اصلی بحث ،باید اول شخص باشد و بعد دیگران.
نکته« :وظیفه» را نباید غلط تعریف نمود« .وظیفه» اگر درست ،تعریف شود ،قانون پسند،
انسانیت پسند ،و در نهایت ،خدا پسند ،است .تعریف غلط از «وظیفه» مانند همان تعریف
میشود که «داعش» از دین کرده بود .جهت اختصار ،همین اشاره کافی است.
ما به آسانی میتوانیم ادعا کنیم ،در کلیه ردهها ،در هر کجای کشور که مشکل داریم ،به
واسطه آن است که کس یا کسانی در آن مجموعه ،از این کلمه «وظیفه» دور شدهاند .یعنی ،یا
وظایف خود را نمیشناسند یا کار بلد نیستند و یا اگر هم وظیفه خود را میشناسند و کار بلد
هستند ،اما در عمل وظیفه خود را انجام نمیدهند .وظیفه را محور کار و مسئولیت خود قرار
ندادهاند .در نتیجه ،آن قسمت ،آن مجموعه ،آن شغل که بیشترین آنها جنبه اجتماعی و منافع
ملی دارد ،ناموفق و پر از اشکال و نابهسامانی و باألخره نارضایتی است .هم افزایی این
ناموفقها و اشکاالت ،سبب ناموفق شدن کشور میگردد با اندازهگیری توان بالقوه و بالفعل
موجود ،اندازه موفقیت و عدم موفقیت آشکار میشود.
برعکس آن ،اگر تمام آحاد این کشور ،چه به صورت فردی و چه اجتماعی ،اگر فرهنگ
ً
«وظیفه شناسی» و «وظیفه محوری» را داشته باشند ،مسلما کشور ،موفق روزگار خواهیم بود.
باید گفت ،اکنون نیز اگر در جاهایی موفق هستیم ،به سبب وجود همین فرهنگ «وظیفه

شناسی» و «وظیفه محوری» در آن مجموعه است .خدا کند روز بهروز چنین فرهنگ ،تا صد در
صد جمعیت ایران افزایش یابد.
برای نزدیک شدن به کلمه صد در صد نیاز است ،تمام کشور از صفر تا صد ،برای فرهنگ
سازی کلمه «وظیفه» به معنای کامل آن بسیج شده و تالش دائمی و حساب شده نمایند .توجه
گردد که این کشور از گذشته تا کنون ،به سبب نادیده گرفتن و یا ضعیف پنداشتن معنای کامل
«وظیفه» آسیبهای زیاد و جبران ناپذیر و عقب ماندگی را متحمل شده است.
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در کشوری که فرهنگ «وظیفه» قوی و عمومی گردد ،نتیجه ،سبب خواهد شد که مدیریت
تمام امور آن نیز با «ضابطه محوری» تعریف و اجرا گردد .به عبارتی دیگر ،فرهنگ «وظیفه» ،میوه
آن «ضابطه محوری» است.
ما بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،برای حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور در برابر دو کلمه
شوم «تجزیه» و «تجاوز» ،شاهد بودیم که کسانی از فرزندان این کشور ،در لباس سرباز ،درجهدار،
افسر ،پاسدار ،داوطلب ،بسیج ،جهاد سازندگی ،و غیره چگونه «وظیفه» خود را تا فداکاری جان
خود انجام دادند .در مواردی هم باید گفت که بعضی از آنان ،خارج از وظایف رسمی و قانونی ،مانند
«بسیجیان و جهادگران» و به صورت مافوق وظیفه ،وارد صحنه نبرد شده و فداکاری نمودند.
درصد زیادی هم از فرزندان این کشور ،در مسیر انجام وظیفه خود به طور مطلوب ،هشت
سال جنگ را با جانبازی و یا اسارت و حتی با سالمتی پشت سر گذاردند .در جامعه کنونی
کشور ،بخش زیادی از آنان که در گذران عمر خود هنوز زنده و باقی هستند ،بیشتر به طور
ناشناس ،گمنام ،چراغ خاموش در بین مردم ایران پراکندهاند.
از تمام اعضای نیروهای مسلح ،در کلیه ردههای آن ،از صفر تا صد ،انتظار است ،در ادامه
ً
محور هشت سال جنگ ،اوال ،وظیفه خود را خیلی
راه شهدا و رزمندگان وظیفه شناس و وظیفه
ِ
خوب یاد بگیرند و خوب به معنای کامل «وظیفه شناسی» بدانند .در عمل نیز وظیفه خود را
برابر همان قواعد علمی نظامی که یاد گرفتهاند ،خیلی خوب به معنای کامل «وظیفه محوری»
اجرا و مدیریت کنند.
با توجه به سطرهای باال می توانیم بگوئیم« ،وظیفه» دو بال دارد« :علم و عمل» .وظیفه
محوری ،در علم و عمل مطلوب خود را نشان می دهد.
اینجانب ،نگارنده ،این کتاب را نوشتم تا فرزندان این کشور و دستاندرکاران کنونی
نیروهای مسلح تا حدود زیادی بدانند ،گذشته ما در دفاع مقدس ،چه بود ،چه باید میکردیم،
و چه باید کنیم ،برای آینده بهتر.
خوانندگان عزیزی که این کتاب را از ابتدا تا انتها به طور کامل خواندهاند ،متوجه معنای
مورد نظر نویسنده شدهاند.
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ً
لطفا با مراجعه مجدد ،به مثالهای یاد شده در سطرهای باال ،عناصر «وظیفه شناسی»
همراه با «وظیفه محوری» را توسعه دهیم تا با عمومی شدن آن« ،ضابطه محوری» در تمام
انتصابات ،انتخابات و افعال شخصی مورد توجه و معیار قرار گیرد .بدین ترتیب راه پیشرفت و
توسعه پایدار را در تمام امور کشوری ،به ویژه امور نیروهای مسلح طی نماییم .به آن درجه
سربلندی و پیروزی در تمام ابعاد جهانی که شایستگی آن را داریم برسیم .انشاءالله
غرض آن بود که گذشته  6سال دفاع مقدس خود را برای نسلهای حال و آینده مفید کنیم.
خدا کند که چنین توفیقی حاصل شده باشد.
که هستی را نمیبینم بقائی

غرض نقشی است کز ما بازماند

با سالم و احترام :سرتیپ 2ستاد نجاتعلی صادقیگویا
سه دشواری در کار تألیف وجود دارد .نوشتن چیزی که قابل نشر باشد ،یافتن مرد شریفی که آن
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.
جهانگیری آنقدر مشکل نیست ،مسئله مشکل جهان داری است.
خرابی کار یک مملکت از دو چیز است ،اول نداشتن مردمان عالم و الیق ،دوم نبودن آنها در سر
کارهای مملکت..
میخی میتواند نعل اسب را نجات دهد ،نعل میتواند اسب را نجات دهد ،اسب میتواند سوار را
نجات دهد ،سوار میتواند مملکتی را نجات دهد.
یک گدا برای بی آبرو ساختن ملتی کافی است.
بهترین مردم ،سودمندترین آنان به حال دیگران هستند.
هر که در مهمّات با خردمندان مشاوره کند ،شریک عقل آنها میشود.
اهمال در وظایف کوچک ،خطاهای بزرگ را میآموزد.
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پارسا دوست ،منوچهر ،دکتر ،ما و عراق از گذشته دور تا امروز ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.9962 ،
تقیان پور ،عباس ،سرتیپ 2ستاد ،سایههای نور ،پاسخ به برخی پرسشها و ابهامات دفاع مقدس،
تهران ،ایران سبز.9919 ،
حسینی ،سید یعقوب ،سرهنگ زرهی ستاد ،تاریخ نظامی جنگ تحمیلی ،ج ،2برخوردهای مرزی

قبل از جنگ ،تهران ،انتشارات اجا (عقیدتی سیاسی).9966 ،
چگینی ،حسن ،نظام مدیریت استراتژیک دفاعی ،ج ،2نشر اجا ،تهران.9961 ،
حسینی ،سید یعقوب ،سرهنگ زرهی ستاد ،لشکر 92زرهی در سال اول جنگ ،تهران ،ایران
سبز.9919 ،
حسینی ،سید یعقوب ،سرهنگ زرهی ستاد ،تیپ 7لشکر 92زرهی در آغاز جنگ تحمیلی ،تهران،
ایران سبز9919،
حسینی ،سید یعقوب ،سرهنگ زرهی ستاد ،تیپ 2لشکر 92زرهی در آغاز جنگ تحمیلی ،تهران،
ایران سبز.9912،
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حسینی ،سید یعقوب ،سرهنگ زرهی ستاد ،نبردهای صحنه عملیات غرب ،تهران ،ایران
سبز.9912،
حسینی ،سید یعقوب ،سرهنگ زرهی ستاد ،عملیات والفجر مقدماتی ،تهران ،ایران سبز9916،
حسینی ،سید یعقوب ،سرهنگ زرهی ستاد ،نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد ،تهران ،ایران
سبز.9912،
حسینی ،سید یعقوب ،سرهنگ زرهی ستاد ،سیل مصنوعی برای پدافند خوزستان ،تهران ،ایران
سبز.9912 ،
حسینی ،سید یعقوب ،سرهنگ (و دیگران) ،ارتش ج ا ا در هشت سال دفاع مقدس ،ج 7نبردهای

غرب دزفول ،سازمان عقیدتی سیاسی آجا.9969،
حسینی ،سید یعقوب ،سرهنگ ،جوادی پور ،محمد ،،سرتیپ ،2ارتش ج ا ا در هشت سال دفاع

مقدس ،ج ،6اشغال خرمشهر و شکست حصر آبادان ،سازمان عقیدتی سیاسی اجا.9969 ،
حسینی ،سید یعقوب ،سرهنگ زرهی ستاد ،عملیات رمضان 22 ،تیرماه  ،7637تهران ،انتشارات
ایران سبز.9919 ،
حسینی ،سید ناصر ،سرتیپ ستاد ،گفتمان ارتش دفاع مقدس ،تهران ،ایران سبز.9916 ،
حیدری مقدم ،عباس ،تاریخ شفاهی مهندسی رزمی دفاع مقدس ،جلد اول :مهندسین خاکی ،جلد

دوم :هندسه در رزم ،جلد سوم :جنگ آب ،موزه دفاع مقدس تهران.9916،
دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جاا (دافوس) ،رکن یکم ،تهران.9969 ،
دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جاا (دافوس) ،رکن دوم ،تهران.9969 ،
دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جاا (دافوس) ،رکن سوم ،تهران.9969 ،
دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جاا (دافوس) ،رکن چهارم ،تهران.9969 ،
رستمی ،محمود ،سرتیپ ،فرهنگ واژههای نظامی ،تهران ،ایران سبز.9911،
صادقی گویا ،نجاتعلی ،سرتیپ ،2برای سرباز تا ارتشبد ،تهران ،ایران سبز.9966،
صادقی گویا ،نجاتعلی ،سرتیپ ،2چگونه میجنگیدیم ،تهران ،ایران سبز.9911،

منابع 922 /

صادقی گویا ،نجاتعلی ،سرتیپ ،2نیروی انسانی احتیاط ،جزوه تهیه شده توسط نگارنده در .9912
صادقی گویا ،نجاتعلی ،سرتیپ ،2دفاع زمینی در ایران  ،7011تهران ،ایران سبز.9961 ،
صادقی گویا ،نجاتعلی ،سرتیپ ،2دست نوشتهها و یادداشت های نگارنده.
عالئی ،حسین ،دکتر ،روند جنگ ایران و عراق ،ج7و ،2تهران ،مرز و بوم.9919،
قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب .69/6/21
متین رزم ،منصور ،سرتیپ( 2و دیگران) ،یگان های جایگزینی و احتیاط ،ج ،9ایران سبز.9966 ،
مصباح کیا ،امیر ،ستون فقرات جنگ ،تهران ،دافوس اجا.9912 ،
معین وزیری ،نصرت الله ،سرتیپ 2ستاد ،اصول و قواعد اساسی در رزم ،تهران ،مرکز آموزش و
پژوهشی شهید صیاد شیرازی ،اداره دوم سماجا.9966 ،
معین وزیری ،نصرت الله ،سرتیپ 2ستاد ،تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول

جنگ ،تهران ،سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس اجا.9962،
نزاجا ،معاونت آموزشی ،آیین نامه گردان مهندسی رزمی در رزم ناهمطراز ،تهران.9966 ،
مفیدی ،حسن ،مترجم ،جنگ دوم جهانی ،اسناد کنفرانسهای تهران ،یالتا ،پتسدام ،تهران،
انتشارات پارت.9966 ،
موسوی قویدل ،سید علی اکبر ،سرتیپ ،2سال اول جنگ تحمیلی ،تهران ،ایران سبز9961 ،
نامی ،محمد حسین ،محمدپور ،علی ،جغرافیای کشور عراق با تأکید بر مسائل ژئوپولتیک ،تهران
سازمان جغرافیای نیروهای مسلح9966،
نامی ،محمد حسین ،جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران ،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،

.9966
نوروزی فرسنگی ،احمد ،سرهنگ ،اسیرداری ،اسیرداری خودی و دشمن در جنگ تحمیلی،
تهران ،ایران سبز.9962،
هاشمی ،محسن و دیگران ،کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ،جلدهای اول تا آخر ،تهران،
نشر معارف انقالب 9966 ،به بعد.
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بدترین افراد در دنیا کسانی هستند که میدانند وظایفشان چیست ،ولی معذلک انجامش نمیدهند.
برای کسانی که ارادهای توانا دارند ،هیچ لحظهای بی وظیفه نیست.
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.
بزرگترین کمال برای مرد ،عبارت است از اینکه وظیفه را برای خاطر وظیفه بجا بیاورد.
بین گذشته که از ما فرار میکند و آیندهای که ما آن را نمیبینیم ،حال است که تکالیف ما در آنجاست.
چه خوشبختی از انجام وظیفه باالتر است و چه سرگرمی از کار بهتر.
حقیقت را بگو و کار نیک را انجام بده و فراموش کن که به خاطر خودت کار میکنی ،آنچه برای
انسان در جهان مهم است ،انجام وظیفه است.
خردمند وظیفه را وسیله امرار معاش قرار نمیدهد ،بلکه وظیفه برای او هدف زندگی است.
خوشبختی وظیفه نیست ،ولی نتیجه انجام وظیفه است.
در راه انجام وظیفه پایدار باش.
رضایت وجدان فقط بعد از انجام وظیفه است.
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.
لفظ وظیفه در نظر من بزرگترین کلمات دنیاست.
وقت گرانبهاترین دارائی انسان است.
هر روز به تنهایی حکم یک عمر را دارد.
یک بخیه به موقع ،آدمی را از نُه بخیه بعدی نجات میدهد.
اگر نویسنده مردمان را دوست نداشته باشند ،خوانندگان هم مطالبش را دوست نخواهند داشت.
دانشت را بنویس و در میان برادرانت بپراکن ،که چون از این سرای درگذشتی ،نوشتههایت را به
میراث گذارد.
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کتاب هندسه در رزم534 ,
کتابخانه543 ,
کرمانشاه244 ,296 ,293 ,
کوشک232 ,296 ,
گ

گردان 222پیاده22 ,
گردان 252تانک22 ,
گردانهای رزمی,58 ,55 ,29 ,24 ,25 ,22 ,23 ,29 ,
,225 ,222 ,235 ,272 ,262 ,224 ,225 ,83 ,74
265 ,229 ,227

ل
لشکر 92زرهی,259 ,258 ,27 ,26 ,24 ,22 ,22 ,
286 ,294 ,262 ,243
م

ما و عراق547 ,53 ,
مدیریت پرسنلی,236 ,98 ,97 ,93 ,69 ,52 ,52 ,28 ,
227 ,237
مصباح کیا :امیر ،سرهنگ528 ,
معین وزیری :نصرت الله ،سرتیپ,285 ,248 ,242 2
284
مهندسی رزمی,538 ,537 ,273 ,233 ,234 ,222 ,
525 ,522 ,522 ,523 ,539
موسوی قویدل :سید علیاکبر ،سرتیپ553 ,26 ,2
میدان مین538 ,279 ,278 ,258 ,298 ,
ن

نامی :محمدحسن28 ,
نظران :محمدعلی92 ,
نوروزی فرسنگی :احمد ،سرهنگ92 ,
نیروهای پایور,82 ,83 ,77 ,76 ,75 ,65 ,56 ,54 ,55 ,
,253 ,229 ,228 ,225 ,232 ,233 ,98 ,94 ,87
255 ,223 ,223 ,286 ,233 ,252
نیروهای نظامی277 ,276 ,238 ,263 ,27 ,
نیروهای وظیفه,72 ,72 ,69 ,47 ,59 ,56 ,55 ,52 ,
,223 ,223 ,286 ,238 ,233 ,253 ,225 ,222 ,75
529 ,254 ,226
نیروی انسانی احتیاط533 ,293 ,64 ,35 ,43 ,42 ,43 ,
و

وابستگان نظامی253 ,
وظیفه شناسی532 ,532 ,533 ,549 ,233 ,
وظیفه محوری532 ,532 ,533 ,549 ,
هـ
هاشمی رفسنجانی :اکبر ،آیت الله,556 ,554 ,289 ,
548 ,559 ,557
ی
یگان احتیاط297 ,288 ,286 ,284 ,

