
 

 

 

 

 

 پژوهش های علوم نظامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع(،علمی دوفصلنامه 

  76-35ص : 1400 بهار و تابستان، 3، شماره دومسال  

 تأثیر آموزش بر توان رزم مدافعان حرم در مقابله با عناصر تکفیری در سوریه

 2، حامد بشیری امیرآبادی1غالمپور حمدا
 07/10/1399دریافت: 

 18/09/1400پذیرش:     
 

 :چکیده
ها کردنِ نقز این عوامل در جنگپرداختن به موضوعای مرتبا با عوامل توانِ رزم و کاربردی

توجه به تواند ضری  به دستِ آوردن پیروزی در مقابله با دشمن را افزایز دهد و این امر لزوم تبیین و می

کند. ل ا هد( از این تحقین بررسی عوامل غیر فیزیکی توان این موضوع را از اهمیت بیشتری برخوردار می

دهد. در صوری موردی ترهیر آموزل در توان رزم مدافعان حرم را مورد بررسی قرار میرزم است که به

ست. رول و ابزار گردآوری تحلیلی برای بررسی موضوع استفاده شده ا –این تحقین از رول توصیفی

اسنادی و منابع اینترنتی و مشاهدای میدانی از صحنه نبرد با  –ای ها و نیز رول کتابخانهایالعای و داده

 باشد.دشمن می

ترهیر آموزل بر توان رزم مدافعان حرم در مقابله با عناصر »با تجزیه و تحلیل سؤال این مقاله که 

باشد، راهکارهای مناسبی پیشنهاد شده است. نتایج تحقین نشانگر می« است؟تکفیری در سوریه به چه میزان 

نزدیک باشد و بر  صحنه نبرد یواقع یبه فضا باید هایزو رزما ینایتمر یاجراها و آن است که آموزل

 ها یراحی و اجرا گردند.اسا  نوع تهدیدای، منطقه آموزل
 

 .سوریه، عناصر تکفیریتوان رزم، عوامل غیر فیزیکی،  ها:کلید واژه

                                                                        
 ع() عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین -1

 )نویسنده مسئول( –ع( ) مدرس دانشگاه افسری امام حسین - 2
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 مقدمه

 انسان غیرانسان و  شود که همه موجودای زنده، اعم ازاهمیت جهاد و دفاع، از آنجا ناشى مى

؛ زیرا هستند دشمن خویز موانع و دفع رفع نیازمند، حیای به حکم فطری و عقل، براى بقا و ادامه

کوشد تا از حن فطرى اى مىزنده ودباشد و هر موججهان ماده، صحنه تنازع بقا و کشمکز مى

عمل  (،دفع ضرر)و  (جل  منفعت) ذاتى و فطرى قانون به اصطالح به زنده ماندن دفاع کند و

 کند.نماید و مزاحمان را از خود دفع 

را  به این نیاز فطرى و عقلى بشر نیز توجه الزم ؛از آنجا که اسالم، دین عقل و فطری است

ورزیده  تریید این نیاز فطرى و حکم عقلى، بر ضروری و اهمیت آن ترکید مب ول داشته و ضمن

 .است

 ترکید جانبه همه دفاع بر ضروری آمادگى کامل براى ،آیهاین بدین جهت قرآن کریم در 

هِبُونَ بِه عَدُوَّ اللّهِ وَ وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْ: »فرمایدمى است و ورزیده

 .(60سوره مبارکه االنفال، آیه )« دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ...عَدُوَّکُمْ وَ آخَرینَ مِنْ 

ها )دشمنان( آماده سازید! و )همچنین( هر نیرویى که در توان دارید براى مقابله با آن

وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویز را بترسانید )و  ( تا بهورزیده )براى میدان نبرد هاىاس 

 .شناسدها را مىشناسید و خدا آنها را که شما نمىدیگرى غیر از این همچنین( گروه

دارد، نیز  همچنین اهمیت جهاد و دفاع در اسالم، از اهدا( بسیار بلند و ارزشمندى که اسالم

ها و رهایى آن هاترین مکت ، داعیه رستگارى انسانکامل گیرد؛ زیرا اسالم به عنوانسرچشمه مى

 (.1395)رضا قارضی،  از شرک، کفر، ظلم و فساد و تباهى را دارد

های سیاسی از در نظام اسالمی گردیده است. در همه نظام« راهبرد دفاعی»این نگرل منجر به 

باشد. برای آنکه نبرد سلح میجمله نظام سیاسی اسالم، محور راهبرد دفاعی توان رزم نیروهای م

حن علیه بایل به موفقیت ناهل شود، باید عوامل مؤهر بر توان رزمی که شامل عوامل فیزیکی، 

باشند مورد توجه قرار گرفته و در نیروهای نظامی و ساز میفیزیکی و عوامل برتری عوامل غیر

ر فیزیکی و میزان ترهیر آموزل رزمندگان اسالم، توسعه داده شوند که در نوشتار حاضر عوامل غی

 بر توان رزمی و کارایی مدافعان حرم، در مقابل عناصر تکفیری، مورد بررسی خواهد گرفت.
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 بیا  مسئله

های مستمر و مداوم است. زندگی گ شته انسانی، گواه ترهیرگ اری از برخوردها و جنگ

انی از خاتمه قطعی جنگ در ها در جای جای این کره خاکی هستیم، نشاکنون نیز شاهد درگیری

اما چیزی که در واقع نقطه  بینی آینده چندان دشوار نخواهد بود؛دست نیست. با این وصف، پیز

روشنی در تصویر آینده بشریت است، همان تشکیل حکومت واحد جهانی است. این امر یعنی 

اما تا آن  انشااهلل؛یک دست شدن مدیریت جهان، با ظهور آقا امام زمان )عج( تحقن خواهد یافت 

زمان موعود، امر دفاع، اهمیت خویز را همچنان حفظ کرده و روز به روز بر این اهمیت افزوده 

گردد. امر دفاع، ارتباط مستقیمی با توان رزم دارد؛ بنابراین شناخت عوامل مؤهر بر توان رزم، از می

 ترین امور در هرگونه حرکت دفاعی، در حال و آینده است.ضروری

توان رزم، یکی از موضوعاتی است که در برآورد وضعیت عملیاتی، قبل از اجرای هر 

نبردی بایستی توسا یرفین متخاصم به آن پرداخته شود. بر اسا  اسناد و مدارک موجود در 

 شود:ادبیای نظامی، توان رزم به سه بخز تقسیم می

های پشتیبانی رزمی، یگانهای الف: عوامل فیزیکی که شامل تجهیزای و فناوری، یگان

 های پشتیبانیِ خدمای رزمی است.رزمی، یگان

فیزیکی که شامل ایمان، انگیزه، روحیه، انضباط، رهبری نظامی، آموزل،  ب: عوامل غیر

 باشد.تجربه، آداب و سنن و تعصبای ملی و قومی و حمیت قسمتی می

پ یری ، کنترل و هماهنگی، آسی ساز که عبارتند از آب و هوا و جوّ، زمینج: عوامل برتری

و قبول خطر، عملیای ایالعاتی و حفاظت ایالعای، عملیای پوشز و فری  تاکتیکی، عملیای 

و گسترل )قنبری جهرمی،  روانی، عملیای جنگ الکترونیک، عملیای سد و ممانعت، تحرک

1383 :8.) 

باشد، فرماندهان و کننده میبا توجه به این که توان رزم در سرنوشت هر نبردی تعیین

و مورد بررسی و مقایسه قرار داده و سپا در  یراحان نظامی، این مقوله را به صوری دقین مطالعه

 کنند. در میان سه بخز م کور توان رزم، عوامل غیرگیری میتعیین و اراهه راهکارها تصمیم

اهمیت و ضروری  تری باشد، ازفیزیکی برای یرفی که از نظر عوامل فیزیکی در سطح پایین

ها و کمبودهای بخز فیزیکی توان رزم تواند باعث جبران ضعفباالیی برخوردار است؛ زیرا می
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فیزیکی توانِ رزم برگرفته از مبانی فکری و ارزشی مکات  و جوامع  گردد. منشر عوامل غیر

ترهیر عوامل مختلف است و با توجه به غنای عمین اندیشه نظامی در مکت  اسالم و فرهنگ تشیع و 

اهلل، این موضوع در اسالم  غیر فیزیکی بر توان رزم و کارایی رزمندگان اسالم در جهاد فی سبیل

ها به صوری های صدر اسالم و نتایج این جنگبسیار مورد توجه و اهتمام قرار گرفته و در جنگ

 باشد:ل میصریح در آیای قرآنی به آن اشاره شده است که نمونه آن در سوره مبارکه انفا

ای رسول، مؤمنان را بر جنگ در راه خدا ترغی  نما، اگر بیست نفر از شما شکیبا و صبور »

)سوره « شویدباشند بر دویست نفر پیروز خواهند شد و اگر صد نفر باشید بر هزار نفر پیروز می

 (.65األنفال، آیه 

مؤهر بر توان رزم دارد. فیزیکی  این آیای نشان از توجه ویژه مکت  اسالم به عوامل غیر

و  هامروز، شرایا خاصی به خود گرفته که باید در این راستا آرایز جدیدی گرفت تهدیدهای

 با تکفیری هایگروه  شاهد هستیم کهکرد و امروز نیز امنیتِ تداوم حرکت اسالم را ترمین 

  و غرب تیبانیپش و یراحی مدد به که منطقه کشورهای در تروریستی وحشیانه اقدامای ارتکاب

 از شود،می انجام منطقه خودفروخته مدارانسیاست همچنین و نفتی دالرهای و آمریکا ویژهبه

 دلخواه تصویر دیگر سوی از و اندشدهان مسلمان میان برادرکشی و تعص  و تفرقه موج  سویک

 جمهوری. کنندمی  مخابره جهانیان به خشونت، یال  و متحجّر دینی عنوانبه را اسالم از غرب

 برخال( دارد، قرار تکفیری تروریسم تحوالی کانون در ج رافیایی لحاظ به که ایران اسالمی

های تکفیری را خورده بودند، جریان ج اب شعارهای فری  که منطقه کشورهای از دیگر برخی

 در را ریکاآم یعنی آن، اتمّ مصداق و استکبار پلید دست ها،گروه  گیری ایناز همان ابتدای شکل

 ایران برخال( آن، بر افزون. کرد جدا هاآن از رسماً را خود راه و مشاهده هاآن سرپشتِ 

فیری را دارند، در یول سالیان متوالی همواره تک تروریسم با مبارزه ادعای تنها که غربی هایدولت

 هاتروریست آن با بلهمقا در اند،بوده تکفیری هایگروه به همسایگانز که قربانیان اصلی اقدامای

 است. رسانده یاری

ای در توان رزم کنندهتواند نقز تعیینرسد که عوامل غیر فیزیکی میبنابراین به نظر می

کننده و در نهایت موفقیت و پیروزی رزمندگان اسالم را در پی داشته های عملو کارایی یگان

ر فیزیکی، بر توان رزم که موج  برتری و بنابراین بررسی عوامل مؤهر اعم از فیزیکی و غی باشد؛
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شود، همواره مدّنظر متولیان بوده است. از آنجا که میزان ترهیرگ اری عوامل غیر غلبه بر دشمن می

 -ی تربیت دینی های معنوی و اعتقادی افراد و همچنین نحوهفیزیکی بر توان رزم، بستگی به جنبه

باشند و افراد دارد و این عوامل خود نیز مت یر می م هبی و وضعیت فرهنگیِ حاکم بر روح جمعی

دستخول ت ییرای هستند، الزم است هر از چندگاهی نسبت به تعیین ترهیرگ اری عوامل غیر 

فیزیکی بر توان رزم مدافعان حرم در سوریه اقدام شود تا با شناخت کیفیت و چگونگی این عوامل 

 ها اقدام گردد.های مناس ، نسبت به تقویت آنولهای دقین و ردر صوری ضعف با اراهه برنامه
 

 هدف تحقیق

نظامی منطقه و جهان، تهدیدهای بالفعل و بالقوه  -با توجه به وضعیت و شرایا سیاسی 

های تکفیری، ایجاد درگیری و ناامنی در منطقه و حضور مدافعان حرم در دشمنان، تشکیل گروه

تکفیری، فقدان پرداختن به چنین موضوعی و عدم  بعضی از این مناین جهت مقابله با عناصر

های تواند خساریبرداری از عوامل غیر فیزیکی مؤهر در پیروزی در یک نبرد، میبهره

ناپ یری را به رزمندگان تحمیل نماید و دشمن را در استفاده از فناوری پیشرفته و ابزار و جبران

براین پرداختن به موضوعای مرتبا با عوامل بنا مند گرداند؛تجهیزای جنگی خود موفن و بهره

تواند ضری  به دستِ آوردن پیروزی ها میتوانِ رزم و کاربردی کردنِ نقز این عوامل در جنگ

تر را افزایز دهد و این امر لزوم تبیین و توجه به این موضوع را از اهمیت در مقابله با دشمن قوی

تحقین بررسی عوامل غیر فیزیکی توان رزم می باشد کند. ل ا هد( از این بیشتری برخوردار می

 دهیم.صوری موردی ترهیر آموزل در توان رزم مدافعان حرم را مورد بررسی قرار میکه به
 

 سؤال تحقیق

ترهیر آموزل بر توان رزم مدافعان حرم در مقابله با عناصر تکفیری در بحران سوریه به چه 

 میزان است؟

 پیشینه تحقیق

های انجام شده، پیرامون موضوع تحقین در رابطه با تاهیر مطالعای و بررسی با توجه به

نامه و مقاالی و آموزل بر توان رزم مدافعان حرم، پژوهز خاصی صوری نگرفته است؛ اما پایان

 تحقیقاتی مشابه موضوع فوق انجام شده که عبارتند از:
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 شدهرول استفاده –نویسندگان  اهدا( یا سؤاالی اصلی هاترین یافتهمهم

یور عوامل غیر فیزیکی را به

اجمالی مورد بحث قرار داده و 

اهلل روزه حزب 33صرفاً به جنگ 

 لبنان پرداخته است.

بررسی ترهیر عوامل غیر فیزیکی »

اهلل در توان رزم بر پیروزی حزب

 «روزه 33جنگ 
 

دکتر مهدی  –جهاندار ماالمیری 

 رول توصیفی تحلیلی –پور نطاق

وامل غیر فیزیکی توان رزم در ع

دوران دفاع مقد  و کاربرد آن 

 در جنگ آینده پرداخته است.

بررسی نقز عوامل غیر فیزیکی »

توان رزم در دوران هشت سال 

دفاع مقد  و کاربرد آن در 

 «جنگ آینده
 

دکتر هادی  -مصطفی خودسیانی

 رول توصیفی تحلیلی -پیری 

های معنوی که در پیروزی مؤلفه

مندگان اسالم در صحنة جنگ رز

ترهیر گ ارند را به یور جداگانه 

 بیان و شرح داده است.

 کتاب -خواه اهلل سلیمانینعمت «پیروزی در جنگ»

بررسی چرایی و دالیل 

شدن سوریه به یک تبدیل

ی مهم امنیتی برای ایران مسئله

 است.

های اساسی محیا امنیتی مؤلفه»

 «ایران و سوریه

 –روح اهلل قاسمیان  رضا سیمبر و

 ایکتابخانه

 

 محیط و قلمرو تحقیق

 قلمرو زمانی: شامل بازه زمانی گ شته، حال و آینده است.

 باشد.قلمرو مکانی: شامل سوریه می
 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

العالی( بر حفظ و تقویت آمادگی به ای )مدظلهترکید مقام معظم رهبری امام خامنه -1

 شود:ای از بیانای معظم له در ادامه اشاره مییکی که به گزیدهخصون عوامل غیر فیز
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ها را حفظ کنید، فقا آمادگی رزمی نیست؛ کنیم آمادگیاین که ما همیشه سفارل می»

تواند آمادگی رزم را به خدمت بگیرد. هایی است که میتر، آمادگیعوامل اساسی

کند، همه وجود انسان با آن حرکت میها و عشقی که ها، معرفتها، ایمانها، انگیزهدل

 (.24/6/1381افزار حدیث والیت، )نرم« این را باید آماده نگه داشت

ها و از جهای مختلف ایجاب وجود تهدیدای مختلف و مستمر دشمن در شکل -2

های نبرد حضور داشته باشند و نسبت به نماید تا رزمندگان اسالم همیشه در عرصهمی

 های مختلف دفاعی را اتخاذ نمایند.نان، الگوها و رولترفندهای مختلف دشم

 نیست، پیشرفته تجهیزای و آوریفن مرهون تنها کشورها مسلح نیروهای موفن عملکرد -3

و  انگیزل و ایمان، سبک رهبری و فرماندهی، آموزل، روحیه به چیز هر از بلکه بیز

را بررسی و ترهیر این عوامل  دارد؛ ل ا این پژوهز سعی دارد تا این مهم بستگی ها... آن

 را در مقابله با تهدیدای احتمالی دشمن در آینده مشخص نماید.

 ادبیات و مبانی نظری تحقیق

 تعریف مفاهیم -1

های نبرد، و متراد( با واژه« جنگیدن»ال یعنی اللفظیجنگ در معنی تحت جنگ.-1-1

به »(؛ و یا 328: 1386ارزار )رستمی، حرب، پیکار، زد و خورد، جدال، نزاع، مبارزه، رزم، قتال، ک

گیرد و های متخاصم که در زمان و مکان معینی انجام میآمیز بین گروهبرخورد مسلحانه و خشونت

شود )معاونت آموزل نزسا، اصول یا به ادامه یک سیاست قهرآمیز و مرگبار، جنگ گفته می

جنگ ادامه سیاست است، لیکن : »گوید(. همچنین کالزویتا می4تا، ن جنگ و توان رزمی، بی

 (.16: 1387)گرزین، اصول جنگ و توان رزمی، « با وسایلی دیگر

رسیده  بستبن)تعامل سیاسی( به  کشور دوبین  دیپلماسیهرجا که » نویسد:کلوزویتا می

)دانشگاه « گردد شروعدیپلماسی که  رسدمی جنگ به پایانشود و زمانی می جنگ آغاز ،باشد

 .(2تا: ن )ع(، معاونت آموزل، هنر جنگ، بیامام حسی

ها در توان رزمی عباری از کلیه امکانای موجود و کاربرد صحیح آن. توا  رزمی -1-2
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 (.1، 1373تا: جهت اجرای مرموریت محوله است )گرزین، اصول جنگ و توان رزمی، بی

ی موجود و توان رزمی یا قدری جنگیدن یک یگان نظامی عباری است از کلیه امکانا

ها در جهت اجرای مرموریت محوله )وزیری، نصری اهلل، اصول و قواعد اساسی کاربرد صحیح آن

 (.14 ن ،1386در رزم: 

فیزیکی موجود با کارآیی الزم بوده که ترکی  و  توان رزم، مجموعه عوامل فیزیکی و غیر

باشد )دانشکده پیاده ؤهر میآمیز مرموریت مها در انجام موفقیتتلفین مناس  و کاربرد صحیح آن

 (.4: 1373نزسا، جزوه اصول جنگ و توان رزمی، 

یافته یک نیرو در هر زمان برای نیل به نتایج رزم در انجام یک توان رزم قابلیت تحقن

 باشد )برگرفته ازمرموریت خان علیه یک نیروی خان دشمن در یک موقعیت رزمی خان می

 (.1379سنی، دانشکده دافو ، جزوه پویایی دریافتی از دکتر ح

ها جهت اجرای بر اهر توان رزمی برتر، نیروهای دشمن کشته، مجروح و اسیر شده و یا توانایی آن

شود و توان هر گونه عملیای آتی سل  گشته و افکار فرمانده متجاوز گیج و منجمد و هراسان می

وان رزمی را کلیه امکانای گردد و در جای دیگر تواکنز مؤهر و هماهنگ از دشمن سل  می

 (.16: 1387اند )ماالمیری کجوری، ها در جهت انجام مرموریت محوله دانستهموجود و کارآیی آن

 دهنده توا  رزمی عترکیب توا  رزمی(عوامل تشکیل -1-2-1

 1(عوامل فیزیکی )محسو  -الف

 2عوامل غیر فیزیکی )غیرمحسو ( -ب

)معاونت آموزل نزسلا، اصلول جنلگ و  3ساز(ل برتریعوامل مؤهر بر توان رزمی )عوام -ج

 .(4 تا: نتوان رزمی، بی

 

                                                                        
1- Tangible Elements of combat power 

2- Intangible Elements Of Combat Power 

2- Elements Of Combat Power 
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 (: مدل مفهومی عناصر توان رزم1 -2-1) شکل
 

عواملی هستند که وجود مادی داشته )قابل رؤیت( و  عوامل فیزیکی عمحسوس(: -الف

اجرای مرموریت نقز اساسی  ها درها را شمارل کرد، کمیت و کیفیت و کاراِیی آنتوان آنمی

 (.1384برگرفته از جزوه سردار حسن بیای، دانشکده فرماندهی و ستاد، )دارند 

های تعداد و استعداد نیروی انسانی، تعداد یگان :)ایستا( لحاظ کمیت فیزیکی از عوامل

تی، ها و تجهیزای نظامی، وسایل ترابری، مخابراافزارها، سالحنظامی، استعداد و تنوع جنگ

 مهندسی رزمی و ...

 

 

 

 

 

 

 

 های عوامل فیزیکیمدل مفهومی شاخص(: 2 -2-1) شکل
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 های نظامیلحاظ یگا  عوامل فیزیکی از

 1های مانوری )رزمی(یگان

 2های پشتیبانی رزمییگان

 های مانوری عرزمی(:یگا  3های پشتیبانی خدمای رزمییگان

ها عامل اصلی ر رزم با دشمن درگیر شوند، این یگانهایی هستند که قادرند مستقیماً دیگان

عادی، پیاده کوهستان، پیاده متحرک هوایی، پیاده زرهی ) های پیادهتوان رزمی بوده و شامل یگان

توان نقاط ها میباشند که با ترکی  صحیح این یگانو ...(، مکانیزه، زرهی و سوار زرهی می

 در نتیجه توان رزمی را افزایز داد.ها را کاهز داده و ضعف هر یک از آن

و اگر  جنگندترین عناصر میدان رزم بوده و رو در رو با دشمن میهای رزم اصلییگان

صوری مناس  با هم ترکی  شوند )گروه رزمی( قادرند نقاط ضعف همدیگر را پوشز داده و به

محل مناس ، توان رزم  نقاط قوی یکدیگر را ارتقاء بخشند و با ترکی  و استفاده هر رسته در

 کند.یگان افزایز پیدا می

های ترمینی نقز مؤهر داشته و جناحین تک، مناین رسته سوار زرهی قادر است در مرموریت

عق  و جلو را در آفند و پدافند و حرکای به عق ، پوشز نماید و در نتیجه در ارتقاء و حفظ 

جزوه سردار حسن بیای، دانشکده فرماندهی و  برگرفته از)به میزان زیادی مؤهر باشد  توان رزمی

 (.1384ستاد، 

هلا عاملل اصللی تلوان های رزمی قادرند مستقیماً در رزم با دشمن درگیر شوند. این یگانیگان

باشند؛ که با ترکیل  صلحیح های پیاده، مکانیزه زرهی و سواره زرهی میرزمی بوده و شامل یگان

ها را کاهز داده و در نتیجه توان رزمی را افلزایز یک از آنتوان نقاط ضعف هر ها میاین یگان

 (.6: 1381داد )قنبری جهرمی، 

                                                                        
1- Combat Unit 

2- Combat Support Unit 

3- Combat Service Support Unit 
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 های پشتیبانی رزمی:یگا 

های مانوری را در هنگام رزم پشتیبانی نموده و موفقیت هایی هستند که یگانیگان

توپخانه صحرایی،  هایها بستگی دارد و شامل یگانهای رزمی به میزان زیادی به پشتیبانی آنیگان

ها ممکن است باشند. این یگانپدافند هوایی، مهندسی، هوانیروز، جنگ نوین، مخابرای و غیره می

برگرفته از جزوه سردار ) ها اختصان یابندصوری غیر سازمانی به یگانجزء یگان بوده و یا به

 (.1384حسن بیای، دانشکده فرماندهی و ستاد، 

هلای ملانوری را در هنگلام رزم پشلتیبانی نملوده و موفقیلت هایی هسلتند کله یگانیگان

هلای توپخانله، هلا بسلتگی دارد و شلامل یگانهای مانوری بله میلزان زیلادی بله پشلتیبانی آنیگان

 (.6: 1381باشند )قنبری جهرمی، مهندسی، هوانیروز، ل.م.ه، مخابرای و ... می

 های پشتیبانی خدمات رزمی:یگا 

های مانوری و ه پشتیبانی خدمای )اداری و لجستیکی( را برای یگانهایی هستند کیگان

ها در موفقیت عملیای نمایند. کمیت، کیفیت و تداوم پشتیبانی این یگانپشتیبانی رزمی فراهم می

 (.29: 1388باشند )جمالی، می ...های بهداری، آماد و پشتیبانی و مؤهر بوده و شامل یگان

 

 غیرمحسوس(عوامل غیر فیزیکی ع -ب

ها میسر نیست؛ بلکه عواملی هستند که وجود مادی ندارند و امکان سنجز دقین آن

بردن توان رزمی، ها را تعیین نمود. این عوامل عالوه بر باالتوان میزان نسبی هر یک از آنمی

آمیز دهند و در اجرای موفقیتای افزایز میکاربرد عوامل فیزیکی را به یور قابل مالحظه

 توانند در جبران کمبودهای عوامل فیزیکی، مؤهر باشندای دارند و میرموریت نیز نقز عمدهم

 (.4 تا: ن)معاونت آموزل نزسا، اصول جنگ و توان رزمی، بی

ها میسر نیست، بلکه عواملی هستند که وجود مادی ندارند و امکان سنجز دقین آن

بردن توان رزمی، مود. این عوامل عالوه بر باالها را تعیین نتوان میزان نسبی هریک از آنمی

آمیز دهند و در اجرای موفقیتای افزایز مییور قابل مالحظهبه کاربرد عوامل فیزیکی را

توانند در ای دارند. در مقایسه توان رزمی نسبی یرفین، عوامل غیر فیزیکی میمرموریت نقز عمده
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اهم این عوامل عبارتند از: ایمان، انگیزه، روحیه،  جبران کمبودهای عوامل فیزیکی مؤهر باشند.

)قنبری جهرمی،  انضباط، آموزل، تجربه، آداب و سنن و تعصبای ملی و قومی، حمیت قسمتی

1381 :8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (: مدل مفهومی عوامل غیر فیزیکی توان رزمی3 -2-1شکل )

 1آموزش

ا نظم آموزل به منظور رشد علوم و فنون مطابن ب اددادنآموزل عباری است از ی  
 (.45: 1388جمالی، ) های افراد تحت آموزلقابلیت

تعلیم و تربیت افراد جهت انجام وظایفی که سازمان برای آنان مشخص نموده و 

منظور ایجاد مهاری یگانی را آموزل گویند. با آموزل و های فردی بهکردن مهاریهماهنگ

مد را تربیت نمود و توانایی تکنیکی و تاکتیکی افراد و یگان توان نیروهای کارآتمرینای مداوم می

                                                                        
1- Training 
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برگرفته از جزوه سردار حسن )ای افزایز داد یور قابل مالحظهرا باال برده و توان رزم یگان را به

 (.1384بیای، دانشکده فرماندهی و ستاد، 

ند. ماآموزل جزء الینفک یک یگان نظامی است و یگان با آموزل زنده و شاداب می

یابد و هر دقت اجرا گردد، در هنگام اجرای عملیای تلفای صحنه نبرد کاهز میاگر آموزل به

چه در میدان آموزل عرق بیشتری ریخته شود، در صحنه رزم خون کمتری ریخته خواهد شد و 

گویند آموزل در صلح، پیروزی در جنگ؛ جمله قابل های نظامی که میشعار معرو( دانشکده

 .ترملی است

های یگانی است که در آن نقاط ضعف مانورها و تمرینای نظامی نیز بخشی از آموزل

شود. با آموزل، و قدری یگان معلوم شده و آمادگی بیشتر برای عملیای واقعی کس  می

های مهم آماده ها را برای پ یرفتن مسئولیتترها منتقل شده و آنتجربیای موفن و ناموفن به جوان

 کند.می

در جنگ تحمیلی نیز آموزل مناس  رزمندگان، نقطه  5و  4و کربالی  8ملیای والفجر در ع

های قدری سپاهیان اسالم بود و رزمندگان برای عبور از رودخانه اروند، چندین ماه در رودخانه

های داهمی و متنوع قادر بودند در مشابه آموزل و تمرین دیده بودند. رزمندگان اسالم با آموزل

های غیر قابل عبور، ها، رودخانهالعبور، هورها، رملزمینی عملیای کنند، ارتفاعای صع  هر نوع

برگرفته از جزوه )رام شده بودند  ها و غیره با آموزل و تمرین، زیرپای رزمندگان اسالمجنگل

 (.1384سردار حسن بیای، دانشکده فرماندهی و ستاد، 

 1ز(عوامل مؤثر بر توا  رزمی ععوامل برتری سا

ها سب  افزایز و یا کاهز توان رزمی یگان عواملی هستند که اهرای هر یک از آن 

گردد و اهم این عوامل عبارتند از: آب و هوا و جو، زمین، میزان کنترل و هماهنگی، می

پ یری و قبول خطر، عملیای ایالعاتی و حفاظت ایالعای، عملیای پوشز و فری  آسی 

                                                                        
1- Combat Power Multiplier 
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عملیای جنگ الکترونیک، عملیای سد و ممانعت، تحرک، گسترل تاکتیکی، عملیای روانی، 

 (.10: 1381جهرمی، )قنبری

هلا سلب  افلزایز و یلا کلاهز تلوان رزملی یگلان عواملی هستند که اهرای هلر یلک از آن

 گردد:می

 پ یری و قبولآسی  -4 کنترل فرماندهی و -3زمین و محیا عملیای  -2وهوا و جو آب -1

عملیای  -7 عملیای پوشز و فری  تاکتیکی -6العاتی و حفاظت ایالعای عملیای ای -5 طرخ

گسترل  -11 تحرک -10 عملیای سد و ممانعت -9 عملیای جنگ الکترونیک -8روانی 

 .)سرعت عمل( وآرایز سریع

 

 بخش دوم: بحرا  سوریه
 جمهوری عربی سوریه، موقعیت کلی سوریه

ی مدیترانه واقع گردیده است. این کشور سوریه در جنوب غرب آسیا و سواحل شرقی دریا

کیلومتر مربع، هشتاد و هفتمین کشور جهان از نظر وسعت محسوب  185180با مساحتی حدود 

شود. از شمال با ترکیه، از شرق با عراق و از جنوب با رژیم صهیونیستی و اردن، از غرب با لبنان می

 (.1-2: 1387یی، باشد )علیزاده یبایبامرز میو دریای مدیترانه هم

جایگاه سوریه در محل تالقی اروپا، آسیا و آفریقا، این کشور را از دوران باستان به مسیر 

یتختِ این پا ،دمشن(. 165: 1392تجاری مهم و سرزمینی پریرفدار تبدیل کرده است )صفوی، 

بوده  از شام یادر گ شته بخز عمده ی،کنون ییهاست. سور آنشهر  ینترو حل  بزرگ کشور

یشام به شمار م ینجزو سرزم یزو اردن ن ینلبنان، فلسط یکنون یکشورها یه،است. عالوه بر سور

خود کرد و  یرا مستعمره شامفرانسه،  ید؛از هم پاش یبزرگ ع مان یاز آنکه امپراتور پا آمدند.

 نهاد. ینسرزم ینرا بر ا یهنام سور ی،باستان یانبخز از جهان و آشور ینکهن ا یخبا الهام از تار

نفر اعالم شد.  یلیونم 22از  یزب یالدی،م 2011کشور در سال  ینا یتآمار، جمع ینآخر یبن

 ینغرب و جنوب ا ،عرب هستند که به یور عمده در مرکز ،کشور یندرصد مردم ا 90حدود 

دهند، از تبار یم یلرا تشک یتجمع ییماندهدرصد باق 10کشور سکونت دارند. کردها هم که 

      )صفوی، کنندیم یها و ارامنه زندگیاز آشور یکوچک یدر نواح یشترهستند و ب یاییرآ
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1392 :18.) 

 یان،علورا  درصد 13 ی؛را مسلمانان سن یهسور یتدرصد جمع 74حدود  ینظر م هب از

را از نظر  یهسور آنچه دهند.یم یلتشک یحیمسد هم درص 1 یلیان؛و اسماع یامام 12 یعیانش

است.  یاییدر مناین مختلف ج راف ینید یهاکند، تمرکز گروهیم یزمتما ینی،د یناسشیتجمع

در  ینحمص و درعا و همچن یه،در الذق ییهادر دمشن، حل  و شهرک کشور عمدتاً ینا یحیانمس

جوامع  ینتراز بزرگ یهسور یحیانمس یساکن هستند. جامعه ،در شمال شرق آن کشور ،حسکه

در  یخیاز لحاظ تار یحیجوامع منسجم مس ینتریمیاز قد یکیو  یاآس غرب یمنطقه یحیمس

کنند. یم یزندگ ،و یریو  یهالذق یهادر استان یهسور یاندرصد علو 90از  بیز .یاستسراسر دن

در  ی،جعفر یعیاندارند. ش یاردر اخت یدااستان سو یروستا 120مطلن را در  یتها اک ریدروز

دهند. یم یلدرصد ساکنان استان حماه را تشک 15اند و تمرکز شدهم  حمص و حل ینب یامنطقه

در شهر  یهسور یعیانش یراند. سایدهگز یسکن ،در استان حماه یهالسلم یدر منطقه یزها نیلیاسماع

 عرب است یتها، اک ر جمعاستان یردارند و در سا یتاند. کردها در استان حسکه اک رحل  ساکن

 .(150: 1395یسندگان، از نو یو جمع ی)ناصر شعبان

 یهسور یتاهم دالیل

 ،یاستقدری و س یا،است که تقابل و کنز سه عامل ج راف ییجمله کشورها از سوریه

کشور  ینا یحوادث داخل یریتو مد یرگ اریبرای تره یالمللینرقابت ب ینوع یریگموج  شکل

 ینفلسط ی لبنان، قبر ،بزرگ شام است که با کشورها یناز سرزم یقسمت یهشده است. سور

ها با دولت بعث عراق دارای رقابت کشور سال ینمرز است. اهم کیهاردن، عراق و تر ،یاش ال

عوامل  ینبر سر موضوع کردها و همچن یهدر منطقه بوده است؛ با ترک یاسیو س یدهولوژیکا

 یتحما ،راقع یهدر جنگ هشت ساله عل یرانا یمناقشه داشته و از جمهوری اسالم یاییج راف

 یناست که در جوار مرزهای فلسط ینا یزکشور ن ینا یتیکعارضه ژهوپل ینترنموده است. مهم

یاکویی، )ن منطقه واقع شده است ینا یو کانون معادالی چندمجهول یانهقل  خاورم یعنی ی،اش ال

ه شدن در منطقکه با سه عامل واقع محور استیتیکژهوپل یگرباز یک سوریه (.103: 1391

 186و برخورداری از  یترانهمهم مد یایدر یکناره شرق قرار گرفتن بر یانه،خاورم یکاستراتژ
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خا لوله  یناز یر یهارتباط دارد. به خصون سور ،منطقه ینا یهساحل با کشورهای حاش یلومترک

 راه در ینکند و از ایم ینرا ترم یهکشورهای حاش ینفت یازهایاز ن شیبخ یا ،نفت در بندر بان

از کارشناسان روابا  یاریبس یک،و نقز استراتژ یتاهم ینهم یلنقز دارد. به دل ،معادالی منطقه

 (.125: 1391ی، نامند )رجبیم "کشور کوچک جهان ینتربزرگ"را  یهسور، المللینب

و  یرانبا ا یهسور یکبه اتحاد استراتژ یدمنطقه با یندر ا یهمنظور درک بهتر نقز سور به

و به عنوان  هللاارتباط با حزب یجادکنندهبه عنوان ا یهآن در منطقه تمرکز کرد. سور یابتینقز ن

 یه،سور(. 29: 2008، 1)ویلیام سامی رودیجبهه مقاومت به شمار م یتبرای تقو یکانال اصل

 یتامر باعث تقو ینست و اا دارا یلاعراب و اسراه ینرا در روابا ب یکاستراتژ یتموقع ترینامن

کشور به  ینا یشترب یلبا تما یگرشده و از سوی د یونیستیصه یمدر برابر رژ هللابمقاومت حز

 ینشده است که ا یتدر منطقه تقو یرانای جهان عرب، نفوذ اهای منطقهیاستبه لحاظ س یران،ا

 (.44: 2007، یست )اِل هکایِمعربستان ن ایندامر خوش

کشورهای  یانم یالمللینای و بناسبای منطقهاست که در م یعرب یگرتنها باز یهسور یگر،یر( د از

خود  یدگاهصاح  د ،حال ینع و در یدنمایم یفارا ا ینقز مستقل ی،عرب یقایو آفر یانهخاورم

کشور در  ینا یکو استراتژ ینظام یتاهم یمحور اصل یه،با سور یونیستیصه یمرژ یریاست. درگ

تواند یاست که م یعرب یکارتز کالس تنها یه،مسلح سور یروهایاست. در حال حاضر ن قهمنط

 یهسور یونیستی،صه یمرو مقامای رژ ینرا در معرض خطر قرار دهد. از ا یونیستیصه یمرژ یتامن

پا از مرگ پدرل  اسد(. 126: 1391ی، آورند )رجبیحساب م به یکاستراتژ یدبه عنوان تهد را

در  یرانقدری ا یزباعث افزا، ر لبناننفوذ روزافزون د کرده و با یتتقو هللاروابا خود را با حزب

 (.42: 2007، 2)اِل هکایِملبنان شده است 
 

 کنکاشی در بحرا  سوریه

میالدی به بعد، کشورهای غربی آسیا و شمال آفریقا آبستن حوادهی چون  2010از سال 

                                                                        
1- William Samii 

2 - El-Hokayem 
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ها ها، خیزلخیزل و اعتراضای مردمی علیه حکومت آن کشورها شد. کارشناسان از این انقالب

ی این اعتراضای، سقوط کنند. نتیجهو اعتراضای با عناوین بهار عربی یا بیداری اسالمی یاد می

ی این اعتراضای به بحرین، حاکمان دیکتاتور تونا، مصر، لیبی و یمن از قدری بود. دامنه

 سوریه، الجزایر، اردن، عربستان و چند کشور دیگر نیز رسید.

دستخول بحران و  یزن یهسور ی،عرب یکشورها یگربا دزمان یور که اشاره شد، همهمان

 یشهرها یهایابانبا تجمع در خ یالدی،م 2011 یه سالژانو 26از  یاعتراض شد. معترضان سور

دست زدند؛ اما به اذعان  یاحماه و الحسکه به اعتراضای گسترده یرالزور،حل ، دمشن، درعا، د

نفع یذ یکشورها یخارج یهاور کرد، دخالتلهرا شع یهکارشناسان، آنچه آتز بحران در سور

مخالفان و  یاست که هر دولت و حکومت یهیبود. بد یهجمهور سور یااسد، ره اربشّ یدر سرنگون

معترضان  یحو تسل یمنابع مال ینمرو ت یتبا هدا یهدر کشور سور یهیاصل بد یندارد؛ اما ا یموافقان

 ینشد. از دل ا یو ناامن ید مرحله شوم جنگ داخلاسد وار یحکومت و سرنگون یبا هد( برانداز

اهدا( استکبار  یشبردپ یبرا یو به ابزار مناسب یدندقد کش یادیز یریتکف یسلف یهایانبحران، جر

 و استعمار مبدل شدند.

بر وجود دو  الملل،ینب یاستس هاییدهاز پد یاریکشور همچون بس ینبحران در ا یتماه پیرامون

بحران صرفاً  ینکه معتقدند ا یسینجرک یهمچون هنر ی. کسانشودیم یدترک یارجو خ یداخل یرمت 

 المللیینو ب یاسیس یتبحران ماه ینبرخوردار بوده است و معتقد است که ا یداخل یتاز ماه

 (.2013، 1باشد )هِنری کیسنجِریلبانه میجداییو  یو م هب یو صرفاً قوم اشتهند

یز نقز پررنگی را در صحنه عملیاتی بحران سوریه بر عهده از منظر برخی، مت یر خارجی ن

های مردم این کشور، محلی از اعراب نداشته داشته است. در قال  این دیدگاه، تحقن خواسته

است. در واقع فضای ژهواستراتژیک منازعه در سوریه، موج  رقابت و نیز تمایل سایر بازیگران 

های ین پدیده منازعاتی شده است. آمریکا و برخی از دولتالمللی نسبت به کس  مطلوبیت از ابین

ترین اروپایی، قطر، عربستان و ترکیه براسا  دکترین مسئولیت برای حفاظت، از جمله مهم

                                                                        
1- Henry Kissinger Characteriz Syrian war as…, 
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 (.63: 2013، 1اند )نوریوزامانکنشگران این عرصه بوده

م گری هستند. در مرحله اول نظادر دو سوی بحران، سه دسته بازیگر، در حال کنز

های فعلی سوریه و ارتز آن به عنوان ارکان قانونی کشور در مقابل تعداد قابل توجهی از گروه

های ای و تعامالی قدریگران منطقههای کنزمسلح داخلی و خارجی معارض قرار دارد. رقابت

باشد. همین برخورداری از عوامل چندگانه بزرگ در جایگاه بعدی این منازعه قابل تحلیل می

 ران موج  پیچیدگی آن شده است.بح

 

 بخش سوم: تکفیر

 مقدمه

تروریستی از قبیل  –بیز از هشت سال است که از بروز و ظهور جریان های تکفیری 

توان پا از ها را میگیری این جریانگ رد و نقطه اوج شکوفایی و قویداعز، النصره و... می

غرب آسیا و شمال آفریقا مشاهده کرد. در های بیداری اسالمی در کشورهای اسالمی بروز حرکت

های داخلی یا خارجی خبر یا تحلیلی درباره این یول این مدی کمتر روزی است که در رسانه

روزه پای هابت های همفکر، همههای تکفیری بیان نشده باشد؛ به نحوی که داعز و جریانگروه

ها ها و عملکرد این گروهاین گروهها بوده و هر یک به نحوی به های رسانهاخبار و تحلیل

های فکری و اعتقادی م اه  گوناگون اسالمی و استفاده از اختال(اند. سوءپرداخته

های هابت استعمارگران و مستکبرین برای تضعیف افکنی بین آنان، همواره یکی از برنامهاختال(

اهلل سالمی حضری آیتجهان اسالم و کس  منافع نامشروع بوده است. رهبر معظم انقالب ا

ای که در دنیای اسالم هر عامل تفرقه»فرماید: ای )مدظلّه( در این خصون میالعظمی امام خامنه

افنکانه آنان کند و تحریکای تفرقهمشاهده شود، در نهایت با ایادی خبیث استکبار ارتباط پیدا می

است که با پول، تشوین، تدبیر و  ها و م اه  اسالمی اکنون به جایی رسیدهها، ملتمیان قومیت

« خوانندکنند و آنان را کافر مییراحی ایادی استکبار برخی از مسلمین، برخی دیگر را تکفیر می

 (.16/12/1375ای، )سخنرانی امام خامنه

                                                                        
2- Nuruzzaman 
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 های تکفیریهای گروهریشه

ز های تروریستی از یک جا کلید خورد. در واقع، اخراج ارتگیری همه گروهریشه شکل

ای دانست که میالدی را شاید بتوان اولین انگیزه 1970سرخ شوروی در اف انستان در اواخر دهه 

خواست به صوری مستقیم با اتحاد جماهیر شوروی گیری القاعده شد. آمریکا که نمیباعث شکل

ها در در اف انستان وارد درگیری شود، سعی کرد با تحریک تعدادی از افراییون و سلفی

ای اسالمی و تحریک احساسای اسالمی آنان، گروهی منحر( را تشکیل دهد که زیر کشوره

پوسته اعتقادای پوشالی و ظاهر دینی، منافع آمریکا در منطقه را برآورده کنند. به این ترتی ، این 

میالدی تحت عنوان دفتر مکت  الخدمه و با هد( آموزل، پشتیبانی  1970سازمان در اواخر دهه 

جاهدین عرب برای جنگ با شوروی سابن آغاز به کار کرد. مرموریت این گروه البته و تجهیز م

نشینی از اف انستان میالدی مجبور به عق  1980خیلی زود به همر نشست و ارتز شوروی در اوایل 

سازان غربی را بر آن داشت تا اجازه شد؛ اما این پایان راه القاعده نبود. پیروزی این یرح، تصمیم

د این پروژه به صوری مداوم در منطقه باقی بماند و هرجا الزم بود، در راستان منافع غرب وارد دهن

عمل شود. به همین علت با وجود اینکه بسیاری از مبارزان این سازمان بعد از خروج شوروی از 

بار، های اسامه بن الدن، تروریست سعودی تاف انستان، به کشورهای خود بازگشته بودند، با تالل

میالدی ترسیا شد و به این ترتی ، اولین  1988سازمانی نوپا به نام القاعده به یور رسمی در سال 

مرحله از تشکیل و تقویت نیروهای تکفیری صوری گرفت. مرحله دوم خدمای آمریکا به 

سپتامبر کلید خورد. بعد از آنکه دولتمردان وقت آمریکایی،  11های تکفیری با حمالی گروه

های دوقلوی سازمان تجاری جهانی عنوان کردند، تصمیم گرفتند اعده را مسئول حمله به برجالق

برای مبارزه با این گروه تروریستی به اف انستان که خاستگاه این گروه بود، لشکرکشی کنند تا 

جایی که جرج بول، رهیا جمهور پیشین آمریکا، حمله به اف انستان را جنگ صلیبی خواند. این 

ای را فراهم کرد تا در کنار کشتار غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان بی پناه اف ان، زمینه امر

های اعضای القاعده خود را به عنوان تنها نیروهای جهادی معرفی کنند که در مقابل جنایت

ای ها ایستاده است. این تصویر به رهبران القاعده کمک کرد تا خود را به عنوان نیروهآمریکایی

اند و با نشر این دفاع ایستادهمقدسی جلوه دهند که در مقابل ظلم و برای کمک به مسلمانان بی

 11دیدگاه، توانستند نیروهای بسیاری را ج ب سازمان خود کنند. به این ترتی ، القاعده پا از 
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ده، منعطف و سپتامبر و حمله آمریکا به اف انستان از یک سازمان سلسله مراتبی به یک سازمان پیچی

پویا با دسترسی جهانی تبدیل شد. در واقع، جهان پا از حادهه مزبور شاهد گ ار از القاعده به 

های بنیادگرای گرایی به م ابه یک ایدهولوژی بوده است. امروزه گروهم ابه یک سازمان به القاعده

شیوه القاعده به ها، ایدهولوژی و گیری و تقلید از هد(شماری در سطح جهانی با بهرهبی

پردازند؛ بدون اینکه به لحاظ سازمانی با آن مرتبا باشند. زمانی که های تروریستی میفعالیت

کردن تسلیحای کشتار جمعی رژیم بعث )صدام حسین( به عراق لشکرکشی آمریکا به بهانه نابود

در این کشور شکل کرد و این کشور را به اش ال درآورد، القاعده با همان ایدهولوژی و دیدگاه 

های تکفیری را رقم زد. در واقع در عراق، گرفت که این اتفاق نیز مرحله سوم تقویت گروه

ها موج  شد نگاه چریکی این سازمان ترین ارتز دنیا درگیر شد که این مبارزهالقاعده با قوی

ت، با استفاده از دیده شود و در نهایهای جنگ آن ارتقا یابد و در کل، آبتر شود، تاکتیکدقین

هایی از جوامع اسالمی، عناصر و نیروهای بیشتری را به خود ج ب کند. مقبولیت خود در بخز

هر چند مرحله دوم و سوم که به تقویت نیروهای تکفیری منجر شد، ظاهراً مقبول دولتمردان 

ا در بحران سوریه بار هکوشیدند در مقابل آن بایستند؛ اما با این حال، آنها میآمریکایی نبود و آن

ها شدند و مرحله چهارم از ها و نیروها، باعث تقویت آندیگر با حمایت غیرمستقیم از این گروه

های ای بود که این گروههای مالی، نظامی و راهبری به اندازهاین فرایند را رقم زدند. حمایت

با ارتز سوریه، کنترل برخی مناین تروریستی توانستند دستاوردهایی داشته باشند و از یرین مقابله 

اهلل و کمک نیروهای این سازمان، دولت دمشن را نیز به دست گیرند که در نهایت با دخالت حزب

 (.1393گیرد )کلهر، پسانیوز، ای از این مناین را باز پا های گستردهتوانست بخز

 
 های آ جریا  سلفی تکفیری و گرایش

ال، کاری سخت و از این جریان به دلیل گستردگی و پیچیدگی گرچه تعریفی جامع و مانع 

 1نماید؛دشوار می

                                                                        
های های فکری و جنبزشناسی جریانگونه»ی مقاله ،های اسالمیالمعار( جنبزداهره موهقی، سیداحمد - 1

ها از عقاید مسلمانان و بازگشت به اسالم ها و خرافهنوگرایی دینی در عین ترکید بر لزوم زدودن بدعت«: گرااسالم
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های اصلی این جریان و تفکر را ذکر اما راقم سطور به تعریف خود از سلفیه، اشاره و گرایز

ای برخاسته از درون اهل سنت است که از جریان خوارج در صدر اسالم سلفیه، شاخه»نماید: می
ر قرن هفتم هجری به لحاظ فکری و نظری توسا ابن تیمیه حرانی استحکام و نشری گرفته و د

نظام یافته و توسا محمدبن عبدالوهاب از حوزی فکر و اندیشه حوزی علم گام نهاده است. سلفیه 
دارای دو گرایز افرایی و معتدل بوده و ادعایشان این است که در مباحث دینی )به ویژه کالمی 

 1«.انداصیل و سلف صالح رجوع نمودهو فقهی( به اسالم 

 های متعددی هستند که گروه داعز از سنخ گرایز اخیر است.ها دارای گرایزسلفی
 

 یهدر سور یریتکف یاجتماع یهاو جنبش یفکر هاییشهر

قدری، هروی و  یاسی،نظام س هاییترا واقع یهدر سور گرییاسالم سلف یادینبن یژگیو

 یهعل یبه عنوان جنبز اعتراض یه،در سور یسلف هایگروه .هددیم یلتشک یتجمع ی ترک

 هایگروه کرده است. یداپ یافرقه یتماه ینبنابرا شود؛یمحسوب م هایحکومت تحت تسلا علو

در  یهدر سور ینالمسلمشده است. اخوان یسازمانده یریهخ ینهادها یرتحت تره یهاخوان در سور

 ینچن یالدیم 1944در سال  یالسباع یو مصطف شد یاترس ،ل حدر  یالدیم 1935سال 

به عنوان  یالدیم 1961تا  1945 یهادر سال یالسباع یرا به دمشن منتقل کرد. مصطف یامجموعه

عموماٌ شامل یبقة متوسا و  یهسور ین. اخوان المسلمشدیمحسوب م یهاخوان سور العام مراق

ها را در بر معلمان و بوروکرای یون،، روحاناز تجار یاگسترده یفجامعه بوده و ی یینمتوسا پا

 

و انحطاط مسلمانان  یماندگبه وحدی مسلمانان به ویژه در برابر استعمار غربی، رفع عق اصیل و کتاب و سنت و نیل 

وگو و داد و ستد با آرای جدید را در گرو رو آوردن به عقل، علم و اجتهاد در مساهل اساسی، نظری، نوآوری، گفت

و  یهای عقلی، علمی، استداللن مایه. بنیادگرایی اسالمی به دلیل فقداداندیو اخ  و اقتبا  از تمدن جدید غربی م

است و رول دفع و یرد و نفی و رد و انکار را دارد  مدارگرا، احساسی، افرایی و خشونتنوآورانه، به یور نوعی عمل

. برای مطالعه بیشتر نک به کتاب: موهقی، پردازدیها مو به معلول اییهو به مساهل فرعی، جزهی، صوری، حاش

 ی اسالمی معاصر.هاسیداحمد؛ جنبز

؛ مصاح ، غالمحسین؛ فرهنگ فارسی؛ ذیل «سلفیه»برای مطالعه بیشتر نک: المنجد فی االعالم؛ ذیل کلمه ی  - 1

 .28تا  26های وهابیت؛ ن همین کلمه. هرسیج و تویسرکانی، حسین و مجتبی؛ چالز
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که  دانستیم یدیرا روح و انقالب جد ینالمسلمجنبز اخوان یالسباع مصطفی گرفته است.

 یالدی،م 1963در سال  یهحزب بعث سور یابیاز قدری بعد بود. یهدفز استقرار نظام اسالم

مخالف جهاد  ،شد. نامبرده یدتبع ،اخوان یدرهبر جد ،سرکوب شد و عصام عطار یناخوان المسلم

 یبه خشونت انقالب یلیمعتقد بود و تما ینبه اصالح د ،حکومت بعث بود. عصام عطار یهمسلحانه عل

منشع  شد. مروان  یجهاد یهاگروه یرتحت تره یالدیم 1967در سال  المسلمیناخوان نداشت.

 از را در دستور کار قرار داد. ییاسس یهاگروه یراز شهر حماء روند جهاد مسلحانه و تکف یدحد

سرنگون یبر ضروری مبارزه مسلحانه برا یهسور یاخوان یهاگروه یالدیم 1970دهة  یهاسال

را  یونیستیصه یماسد نسبت به رژ یاسیدر نگرل س یکالیزمداشتند. راد یدکردن حکومت اسد ترک

 ینبنابرا ؛با حکومت دانست یاروییمقابله و رو یاخوان برا یهاعامل کاهز اعتبار گروه یدبا

اخوان از سال  هایگروه برخوردار نبود. یادیز یاز کارآمد یالدیم 1970در دهة  یریتکف وهگر

کردند.  یجهاد مسلحانه را سازمانده یدر لبنان، تالل برا یهسور یابیو بعد از نقز یالدیم 1975

لبنان و  یکا،مرآ یونیستی،صه یمافع رژاسد را حافظ من ین،المسلماخوان ،به بعد یمقطع زمان یناز ا

مرحلة جهاد در  یناول یالدیم 1976اخوان از سال  یریتکف هایگروه دانسته است. هایمارون

از  یریگکردند. نگرل اخوان بهره یسازمانده یزجنگ و گر هاییکرا براسا  تاکت یهسور

 یعلو یدانشجو 39افراد  ینا ،یالدیم 1979. در سال است( المقاتلهیعه)الطل یآوانگارد اسالم

 1980در سال  هایاخوان یدولت، مجازای مرگ را برا یجهرا کشتند و در نت یدانشکده افسر

محمد یخش یر کلیبه دب یالدیم 1980 سال در اکتبر یه،سور یاالسالم جبهه اعالم کرد. یالدیم

 یبوده و خواستار سرنگون ینلمالمسجبهه از افراد تندرو اخوان ینشکل گرفت. ا ینونیابوالنصر الب

 داشته است. یریتکف یتماه بوده و کامالً یاسالم یفةتعهد به جهاد به عنوان وظ ینحکومت از یر

در شهر حماء انجام گرفت و سه هفته یول  یالدیم 1982 یه سالدر فور ینالمسلماخوان شورل

 یسن یهاگروه یتاک ر نشد و یهدر سور یعموم یامق یریگمنجر به شکل ،. جنبز حماءیدکش

 ،(السالملیه)ع یدانشکده علوم و فنون امام عل ی،نشست تخصص ی،کردند )متق یارسکوی اخت

4/6/1393.) 
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 پژوهشروش  -1 -3

برای انجام این پژوهز متناس  با موضوع مورد نظر از رول پژوهز توصیفی پیمایشی 

(Survey research methodاستفاده شده است؛ ) توصیفی شامل مجموعه  زیرا پژوهز

های مورد بررسی است. اجرای کردن شرایا یا پدیدههایی است که هد( آن توصیفرول

گیری دادن به فرایند تصمیمتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایا یا یاریپژوهز توصیفی می

فی به شمار توان در زمره پژوهز توصیهای علوم رفتاری را میباشد. به همین دلیل بیشتر پژوهز

های پژوهز توصیفی است و از آورد. با توجه به اینکه پژوهز پیمایشی یکی از زیر مجموعه

 شود.یرفی در پژوهز به ماهیت شرایا موجود و همچنین وضعیت موجود پرداخته می

در این پژوهز با بررسی نظر خبرگان به پارامترهای فوق توجه گردیده است. به همین دلیل 

 پیمایشی است. -وصیفیاین پژوهز ت

 گیری شده است.های ایالعاتی با توجه به رول فوق تنظیم و نتیجهداده

 های مورد نیاز این پژوهز عبارتند از:داده

الف( در بخز نظری از یرین مطالعة متون و منابع، ادبیای پژوهز بررسی و استخراج شده 

زیع پرسشنامه در سطح کارشناسان و ها، از یرین تواست.   ب( در بخز عملی یا میدانی داده

 آوری شده است.خبرگان جمع
 

 نوع پژوهش -2 -3

این پژوهز به لحاظ نوع پژوهز، از نوع کاربردی است. منظور از پژوهز کاربردی توسعه 

های جدید و نیز حل مساهل است که کال  در ، یا به یور کل، ها یا رولو تدوین مهاری

ل ا نتایج به دست آمده از این پژوهز در مراکز آموزل و و  شود؛محیا کار مربوط می

 های نظامی نیروهای مسلح ج.ا.ا کاربرد خواهد داشت.دانشکده
 

 جامعه آماری و حجم آ  -3 -3

 ینامام حس یپاسدار یتو ترب یدانشگاه افسر مدافعان حرمِ یهکل ،پژوهز ینا یجامعه آمار

 هستند.قد   یروین السالم و مدافعان حرمِ یهعل ینحسقرارگاه امام  السالم، مدافعان حرمِیهعل
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 نمونة آماری -3-4

پژوهشگر غالباً توانایی اجرای پژوهز بر کل جامعه را ندارد، به همین دلیل پژوهز خود را 

کند. بدین ترتی  نمونه عباری است از بخشی از جامعه که معر( آن به نمونة کوچکی محدود می

دهند، ل ا تعیین نکه جامعة آماری این پژوهز را مدافعان حرم تشکیل میباشد. با توجه به ایمی

و قضاوی سنجیده محقن  بودن در این حوزهنمونة آماری با توجه به قابل دستر  بودن و شاغل

 96انتخاب گردیده است و با استفاده از فرمول نسبت صفت تعداد نمونة آماری که به دست آمده 

پرسشنامه بین  100و به جهت افزایز ضری  ایمینان تعداد  ه نمونة آماریباشد. با توجه بنفر می

 آوری گردید.پرسشنامه نیز جمع 100که از این تعداد  اعضاء نمونه توزیع شد

2

2

t pq
n

d


96/1t = 

             نسبت صفت مطلوب در جامعه                                                                   

50/0p = 

 نسبت صفت نامطلوب در جامعه                                                                              

50/0q = 

 تفاضل نسبت صفت مطلوب به صفت واقعی                                                                

10/0d = 

2

2
96

t pq
n

d
 

 
بیشترین تعداد پرسشنامه در بین رزمندگان و مدافعان حرم، اساتید و فرماندهان دانشگاه 

ع(، اساتید و فرماندهان قرارگاه امام حسین )ع( و رزمندگان ) افسری و تربیت پاسداری امام حسین

 نیروی قد  توزیع شده است.
 

 ابزار پژوهش -5 -3

 از: است عباری ه است،قرار گرفتکه در این تحقین مورد استفاده  ابزاری
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موجود و مرتبا با موضوع  هاینامهیانو پا ی( اسناد، مدارک، کت ، مقاالی علمالف

 ؛پژوهز

 مدافعان حرم و فرماندهان نظامی؛ ینساخته در بنامه محقنپرسز یع( توزب

 ست.گرفته ا فاده قراربه عنوان یک منبع مورد است نیز رسانی اینترنت( شبکه ایالعج
 

 گیریروش نمونه -3-6

 باشد.گیری در این پژوهز تصادفی میرول نمونه
 

 آوری اطالعات و ابزار سنجشروش جمع -3-7

 های زیر استفاده شده است.آوری ایالعای از رولدر این پژوهز برای جمع

رفته منظور تهیه ادبیای پژوهز مورد استفاده قرار گای: این رول بهالف( مطالعای کتابخانه

های مربویه نامهها، مقاالی، مدارک و پایاننامهاست که در آن از کت ، جزوای، فصل

برداری و بررسی و مطالعه متون استفاده شده برداری گردید. در این بخز از دو رول فیزبهره

 است.

 ب( میدانی:

ر تبیین در این رول با توجه به حضور پژوهشگر در چند نوبت در محور مقاومت و به منظو

تعاریف نظری و عملیاتی مت یرهای پژوهشی از مصاحبه و پرسشنامه در سطح کارشناسان و 

برداری قرار گرفت که آوری ایالعای مورد بهرهعنوان ابزار جمعخبرگان استفاده شده است که به

 عمل آمده است. در این زمینه از نظرای فرماندهان، رزمندگان و مدافعان نهایت استفاده به

 ج( پرسشنامه:

آوری ایالعای، از پرسشنامه نیز استفاده شده است که در این پژوهز از برای جمع

ای است و از خیلی کم تا خیلی زیاد را پرسشنامه بسته از ییف لیکری که یک مقیا  پنج گزینه

شود استفاده شده است. این پرسشنامه در سطح رزمندگان محور مقاومت )فرماندهان، شامل می

آوری ها جمععدد توزیع گردید و تمامی آن 100عنوان اعضاء نمونه، به تعداد به ساتید، بسیجیان(ا

دهنده شده و گردید. البته در این رول توزیع به دلیل اینکه پرسشنامه حضوری تحویل فرد پاسخ

 بعد از توضیحاتی در مورد پرسشنامه، تکمیل و دریافت شدند که زمان زیادی صر( شد.
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 روش سنجش اعتبار و روایی، پایایی پرسشنامه: -3-8

 گیری:الف( روایی ابزار اندازه

و به معنای جایزه و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و  "روا"روایی از واژه 

گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را بودن است. مقصود از روایی آن است که اندازهدرست

تواند هر های نامناس  و نا کافی میگیریاهمیت روایی از آن جهت است که اندازهاندازه بگیرد و 

 پژوهز علمی را بی ارزل و ناروا سازد.

 پا از اینکه پرسشنامة اولیه توسا محقن تهیه شد، توسا اساتید محترم راهنما و مشاور،

مورد بررسی و تدقین  اعتبار سؤاالی و محتوای پژوهز که باید متناس  با سؤاالی پژوهز باشد،

 قرار گرفت و همچنین توسا افراد متخصص و نخبة این موضوع، مورد تریید واقع شده است.

 ب( ضری  پایایی پرسشنامه:

گیرد، برای سنجز های این پژوهز مقادیر کمی تعلن میدلیل اینکه به هر یک از پرسزبه

 پایایی از رول ضری  آلفای کرونباخ استفاده شده است.

 باشد.می 95/0 یایی پرسشنامهپا
 

 اطالعات یلو تحل یهروش تجز -9 -3

 :هاداده یلو تحل یهتجز در

 استفاده شد. یاناو وار یانهم یانگین،شامل م یفی( از آمار توصالف

 یجهت بررس، "K-S" از آزمون ،هاداده یعشدن توزمشخص یبرا یآمار استنبایاز ( ب

باشند. ل ا از آزمونینم یعیها یبداده یعکه توز یدمشخص گرد استفاده شد و ،هابودن دادهیعییب

و  یهها و تجزهبت داده یاستفاده شد. برا ،پژوهز یهایهفرض ینب یبندیتاولو یبرایدمن، فر یها

 استفاده شد. "SPSS" افزاراز نرم ایینه یلتحل
 

 ی پژوهشهاافتهتجزیه و تحلیل ی -4

 پژوهز یهایف یافتهتوص -1 -4

 یزانها براسا  مآن یعپژوهز و توز یهانمونه یِاز مشخصای فرد یبرخ ،بخز نیا در

با استفاده از  ی،در منطقه و درجه نظام یتمسئول یار،ی سابقه حضور در منطقه جعفرِ یالی،تحص
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 شده است. یجدول و نمودار بررس

 هایآزمودن فردی مشخصای -1 -1 -4

کننده در منطقه شرکت یروهاین ینشده در بیعنامه توزپرسز 100 یانپژوهز از م ینا در

 است. یدهگرد یلنامه تکمپرسز 100 یار،جعفر ی

 های پژوهش، براساس آخرین مدرک تحصیلی(: توزیع آزمودنی1 -4جدول )

 مدرک تحصیلی فراوانی درصد

 دیپلم 4 4

 فوق دیپلم 18 18

 کارشناسی 54 54

 کارشناسی ارشد 23 23

 دکتری 1 1

 مجموع 100 100

 

 های پژوهش، براساس آخرین مدرک تحصیلی(: توزیع آزمودنی1 -4نمودار )
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درصد نیروها  54 یلی،مدرک تحص ین( و براسا  آخر1-4) و نمودار شماره یبن ایالعای جدول

 یپلم،فوق د درصد 18 یپلم،درصد دچهار را دارند.  یفراوان یشتریندر مقطع کارشناسی هستند که ب

 هستند. ،مدرک دکتری یدرصد دارا یکارشد و  یارشناسدرصد ک 23

 

 اساس سابقه حضور در منطقه جعفر طیار پژوهش بر یهایندآزمو یعتوز(: 2 -4جدول )

 سابقه فراوانی درصد

 حضور در منطقه روز 60تا  49 49

 حضور در منطقه روز 120تا  30 30

 حضور در منطقه روز 180تا  11 11

10 10 
حضور در  روز 180بیش از 

 منطقه

 مجموع 100 100

 
 های پژوهش براساس سابقه حضور در منطقه جعفر طیار(: توزیع آزمودنی2 -4نمودار )

 

منطقه حضور داشته روز در 60درصد مدافعان حرم تا  49، شماره دو و نمودار یبن جدول

 180بیز از  نیز درصد 10روز و  180تا  120بین  درصد 11روز و  120تا  60 یندرصد ب 30اند. 
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 اند.روز در منطقه جعفر ییار حضور داشته

 

 های پژوهش براساس مسئولیت در منطقه(: توزیع آزمودنی3 -4جدول )

 عنوان مسئولیت فراوانی درصد

 اطالعات 5 5

 عملیات 25 25

 فرماندهی 22 22

 پشتیبانی 7 7

 تکور 22 22

 هوافضا 1 1

 ستاد 3 3

 یمربی آموزش 15 15

 مجموع 100 100

 
 های پژوهش براساس مسئولیت در منطقه(: توزیع آزمودنی3 -4نمودار )

 

دهد جدول و نمودار شماره سه، مسئولیت مدافعان حرم در منطقه جعفر طیار را نشان می

درصد فرماندهی گروهان،  22عنوان مسئول عملیای، درصد نیروها به  25 ،که بر این اساس
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درصد مسئول  7درصد به عنوان مربی آموزشی،  15درصد نیروی تکور،  22گردان و تیپ، 

 باشند.درصد نیروی هوافضا می 1درصد نیروی ستادی و  3درصد مسئولیت ایالعای،  5پشتیبانی، 

 

 پژوهش براساس درجه نظامی یهایندآزمو یعتوز (:4 -4)جدول 

 درجه فراوانی درصد

 بسیجی 16 16

 افسر جزء 59 59

 افسر ارشد 16 16

 مجموع 100 100

 

 
 های پژوهش براساس درجه نظامی(: توزیع آزمودنی4 -4نمودار )

درجه نیروهای مدافعان حرم قبل از اعزام به منطقه شامل  یبن جدول و نمودار شماره چهار،

 باشد.دار میدرصد درجه 1درصد بسیجی و  16درصد افسران ارشد،  16درصد افسران جزء،  59

 

 مدافعا  حرم آ  بر توا  رزمِ یرآموزش و تأثی لفهؤم یهایهگو یبررس

در  64/8 یانگینبا م ی،آموزل نبرد در مناین مسکون یهنشان داد که گو یدمنآزمون فر نتایج

 ینایتمر یآموزل و اجرا یهگو .برخوردار است یشتریب یتاول قرار دارد و از اهم یتاولو

آموزل  یهدوم قرار دارد و گو یتدر رتبه و اولو 61/8 ینیانگجنگ با م یِبه صحنه واقع یکنزد
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 در رتبه سوم قرار دارد.، 54/8 یانگینبا م ،موجود در منطقه تجهیزایها و سالح

 

 های مؤلفه آموزشبندی گویه(: اولویت5 -4جدول )

ت
وی

اول
ها 

ه 
وی

گ
ف  

را
نح

ا

رد
دا

تان
اس

ن  
گی

یان
م

به
رت

ن  
گی

یان
م

ت
کر

لی
 

 48/4 64/8 87016/0 نبرد در مناطق مسکونی 1

 48/4 61/8 87016/0 اجرای تمرینات نزدیک به صحنه واقعی 2

3 
ها و تجهیزات موجود در آموزش سالح

 منطقه
85493/0 54/8 42/4 

 41/4 30/8 79258/0 آموزش چابکی و سرعت عمل 4

5 
آموزش و تمرین عملی تاکتیک و 

 های رزمتکنیک
81767/0 29/8 41/4 

 28/4 72/7 88854/0 پذیری در رزمآموزش انعطاف 6

 28/4 67/7 92201/0 آموزش منطبق با نوع تهدید 7

 28/4 61/7 889/0 آموزش رزم در شرایط سخت 8

9 
های های علمی تاکتیک و تکنیکآموزش

 رزم
943/0 50/7 20/4 

 19/4 22/7 93954/0 پذیریآموزش حفظ نظم و انضباط و اطاعت 10

 10/4 71/6 05887/1 آموزش زبان عربی 11

 99/3 36/6 01484/1 آموزش عملیات روانی )اجرا و مقابله( 12

13 
آموزش فرهنگ و آداب و سنن و زبان مردمِ 

 منطقه
02981/1 12/6 98/3 

 87/3 63/5 99143/0 آموزش اقدامات غیرعامل 14

 ی( نبرد در مناین مسکون1

 یهایهگو یندر ب 087016/0حرا( استاندارد و ان 64/8 یانگین رتبهرتبه اول را با م یهگو این
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رتبه اول را به دست آورده و دور از  ینکهبا توجه به ا یآموزل آورده است. نبرد در مناین مسکون

 ،باشدیم یابتیصوری نه امروز که ب یهاهم اهبای شد. رزم یصوری علمه هم نبود و ب انتظار ما

داخل یشتر به ب ینهخواهد نبرد را جهت تلفای و هزیو عراق( و دشمن میه مقاومت سور یهاه)جبه

تصر( و  ،ورود یک،نوع تاکت .برخوردار است یشتریب یتاز اولوهمین دلیل به  بکشاند،شهرها 

 ،از شهر پدافند .یدآیمهم به دست م ینا ،رزم است که با آموزل آن یتشهرها از اولو ینمرت

نبرد و  ینتر است، ل ا تمرسخت یاربس ی،ن مسکونمنای یریگباشد که بازپایتر از آفند مراحت

را تحت تصر( خودل  یو شهر یکه منطقه ساختمان یدر برابر دشمن یمناین ساختمان یپاکساز

 باشد.یبرخوردار م یباالتر یتاز اولو ،دارد

 یبه صحنه واقع یکنزد ینایتمر ی( اجرا2

 یهایهگو یندر ب 87016/0ستاندارد و انحرا( ا 61/8 یانگین رتبهرتبه دوم را با م یهگو ینا

بودن یکبر نزد یمبن ،ه(به دستور فرمانده معظم کل قوا )مدظلّ یتآموزل آورده است و با عنا

مدافعان  یقبل ییآشنا یاز یرف ینصحنه نبرد و همچن یواقع یها به فضایزو رزما ینایتمر یاجرا

 یشود در صحنه واقعیباعث م ،ل از نبردقب یرزم یزایها و تجهسالح یریها و به کارگیکبا تاکت

برخوردار باشند و به  یاتی،بر اهدا( عمل یشتریکمتر و تمرکز ب یجانمدافعان از استر  و ه ،رزم

 خواهد داشت. یرا در پ یجار یهاینهو کاهز تلفای و هز یایعمل یدر اجرا یتتبع آن موفق

 موجود در منطقه یزایها و تجه( آموزل سالح3

 یهایهگو یندر ب 85493/0و انحرا( استاندارد  54/8 یانگین رتبهرتبه سوم را با م یهگو ینا

به  یکنزد ینایتمر ی)اجرا یقبل یهگو یحایبا توجه به توض یزن یهگو ینآموزل آورده است. ا

 یجنگ پرشدی و فضا یاسرعت و دقت عملکرد رزمنده در مح یزباعث افزا ،(یصحنه واقع

 یستدور از انتظار ن ،مختلف نبرد یهایتدر موقع یگاه ینود. همچنشمی یریگیممحدود تصم

گرفته شود و در  یمتتوسا رزمندگان به غن ،هایریدشمن و تکف یزایها و تجهاز سالح یکه برخ

 ییرسد که توانایبه نظر م یشوند، ل ا ضرور یزایتجه ینحفظ دور تک ملزم به استفاده از ا یاهنا

 دست آورند.ه را ب یحایو تسل هیزایتجنوع  یناستفاده از ا
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 و سرعت عمل ی( آموزل چابک4

یهگو یندر ب 79258/0و انحرا( استاندارد  30/8 یانگین رتبهرتبه چهارم را با م یه،گو ینا

 ی،از چابک ییراز برخورداراز اصول نبرد ناهم یکی ینکهآموزل آورده است. با توجه به ا یها

در برابر عناصر دشمن که رزم  یهباشد و در صحنه رزم سوریم تیالیسَ یتتحرک و قابل ی،چاالک

 یزو گر ی یراز در تعقاصل نبرد ناهم ینا یند،نمایرزم خود اجرا م ینبه عنوان دکتر انامنظم ر

 .یدنمایهر مؤکارساز و م یاربس ،نسبت به دشمن

 رزم یهایکو تکن یکتاکت یِعمل ین( آموزل و تمر5

 یهایهگو یندر ب 81767/0و انحرا( استاندارد  29/8 یانگین رتبهرا با مرتبه پنجم  یه،گو این

جنگ در مناین  نبرد ناهمطراز خصوصاً یزیریرح ینکهبه ا یتآموزل آورده است. با عنا

 یهایکو تاکت یکتکن ینِباشد، تمریم یتمرکزیرآن غ یو اجرا یبه صوری تمرکز یساختمان

و ابتکار عمل رزمندگان در صحنه  یتخالق قدری، نفااعتماد به  اح یزباعث افزا ی،رزم

 ینبه بهتر یلن یجهت هماهنگ ،و ارتباط با فرماندهان یرتدب یری،گیمکه فرصت تصم - یرزم

 .است هرؤکارساز و م یاربس شود ویم -راهکار وجود ندارد

 در رزم یریپ ( آموزل انعطا(6

 یهایهگو یندر ب 88854/0انحرا( استاندارد و  72/7 یانگین رتبهرتبه ششم را با م یه،گو ینا

باشد و یم یریپ از اصول نبرد ناهمطراز اصل انعطا( یکی ینکهآموزل آورده است. با توجه به ا

از قبل  یستیل ا رزمندگان با ؛است یرانهگغافل یو گاه ینیبیزابل پیرقغ ،نوع رزم دشمن ینهمچن

 یو رزم یاتیعمل یهادستورای و یرح یلحظه لحظه به ییرایو ت  یریپ با موضوع انعطا(

 ید،جد یرایتدب یمربوط را در راستا یزایداشته و بتوانند در حداقل زمان، خود و تجه آشنایی

 وفن دهند.

 ید( آموزل منطبن با نوع تهد7

 یهایهگو یندر ب، 92201/0و انحرا( استاندارد  67/7 یانگین رتبهرتبه هفتم را با م یهگو این
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ها و مقدورای یتمحدود یستیابتدا با ،هاو آموزل ینایتمر یآورده است. قبل از اجرا آموزل

و  یدکرت او،نقاط ضعف  یو رو یاز نقاط قوی دشمن دور یمتا بتوان یمدشمن را بشناس یرزم

و  یروهان یهبدون توج ،مهم ینبه ا یابی. دستکنیمو اجرا  یزیربرنامه موارد ینها را بر ازلآمو

 باشد.ینم یرپ امکان ی،خود یجبهه یتموفق یزانم یرو ،ان قبل از اعزام به مناینرزمندگ

 سخت یا( آموزل رزم در شرا8

 یهایهگو یندر ب 889/0و انحرا( استاندارد  61/7 یانگین رتبهرتبه هشتم را با م یه،گو ینا

یباعث م ،نجانوع نبرد حاکم بر آ ینو همچن یهصحنه رزم سور یایآموزل آورده است. ج راف

 ،خدمای رزم یبانیها با عقبه پشترزمندگان مترت  شود که ارتباط آن یبرا یطیشرا یشود گاه

 ی،پدافند یا یآفند یتدر وضع یایشدن مدی عملیشیو فرسا یعلت یوالنه ب یاقطع گردد 

استر   کنترل یه،به منظور حفظ روح یروهان ینیلبد ایکه م آیدیوجود مه ب یروهان یبرا یطیشرا

حفظ جان و قدری  یتسرپناه مناس  و در نها یهته ی،آب و غ ا، خودامداد یهته یجانای،و ه

 را داشته باشند. یکاف ینایسخت آشنا و تمر شرایابا اصول رزم در  ی،رزم

 رزم یها یکو تکن یکتاکت میعل یها( آموزل9

 یهایهگو یندر ب 943/0د و انحرا( استاندار 50/7 یانگین رتبهرتبه نهم را با م یه،گو ینا

از  یرزمندگان و اراهه ایالعای کاف یبرا یو نظر یتئور یهاآموزل یآموزل آورده است. اجرا

یباعث م یهدر صحنه رزم سور ،و دشمن یخودی هر مورد استفادهؤم یهایکها و تاکتیکتکن

 ،دشمن یهایکها و تکنیکبتوانند در برابر تاکت ،عمل و ابتکارِ  یتقوه خالق یزافزا برشود عالوه 

 العمل مناس  بروز دهند.عکا

 یریپ آموزل حفظ نظم و انضباط و ایاعت (10

 یهایهگو یندر ب 93954/0و انحرا( استاندارد  22/7 یانگین رتبهرتبه دهم را با م یه،گو ینا

اصل به عنوان دو  ،و تمرکز قوا یوحدی فرمانده اصولِ یاجرا یآموزل آورده است. در راستا

 یتِ رعا ینتمر ینو همچن یو سازمان ینظم و انضباط فرد ،و ممارست یناز اصول جنگ، تمر یهپا
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 یهاو یرح یدستورای فرمانده یحموقع و صحه ب یباعث اجرا یری،پ ایاعت وسلسله مرات  

 شود.یم یاتیعمل

 ی( آموزل زبان عرب11

یهگو یندر ب 05887/1ا( استاندارد و انحر 71/6 یانگین رتبهرا با م یازدهمرتبه  یه،گو این

بر  ینباشد، ایم یبه زبان عرب یای،و روا یثکه قرآن و احاد ییآموزل آورده است. از آنجا یها

 ی،با زبان عرب یایو روا یایآ یرواج  است که جهت فهم و تفس یرعربیهر مسلمان عرب و غ

در جبهه یرگ ارهررمانده و عوامل تبا توجه به حضور مدافعان حرم به عنوان ف مچنینآشنا شوند. ه

ارتباط بهتر  یکنند، الزم است جهت برقراریصحبت م یکه با زبان عرب یمقاومت، در منایق یها

 آشنا باشند. یبا زبان عرب یرگ ار،هرو ت

 )اجرا و مقابله( یروان یای( آموزل عمل12

یهگو یندر ب 01484/1دارد و انحرا( استان 36/6 یانگین رتبهرتبه دوازدهم را با م یه،گو ینا

به نحو  ،داعز به خصون یری،تکف یهانکته که گروه ینآموزل آورده است. توجه به ا یها

و  ینتراز مهم یکینموده است که  یریگمعاصر بهره یهااز تجارب جنگ ینیقابل تحس

در  ،عراق یهعل یکامرآدر جنگ  یروان یایِ عمل یهاها، انتخاب رولکیتاکت ینا ینپرکاربردتر

 ید،)تهد یروان یایمختلف عمل یهااز رول یریگتوانست با بهره نیز گروه داعز .بود 2003سال 

خود دست  یبه اهدا( نظام ی،اجتماع یهاشبکه ها خصوصاًرسانه ینو...( از یر یعارعاب، تطم

 یروان ییاعمل یهادر برابر هجمه ،قرار گرفتن رزمندگان رهیرل ا به منظور عدم تحت ت یابد.

 یتبه منظور همراه نمودن جمع یناست و همچن یتها حاهز اهمیکنوع تاکت ینبا ا ییدشمن، آشنا

 یروان یایمختلف عمل یهایکتوان از تاکتیم ،با محور مقاومت یهدر سور ی،یر( و خاکستریب

 بهره گرفت.

 منطقه آداب و سنن و زبان مردمِ ،( آموزل فرهنگ13

یهگو یندر ب 02981/1و انحرا( استاندارد  12/6 یانگین رتبهرا با م یزدهمرتبه س یه،گو ینا
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تواند به منظور یم ،هر جامعه یو اجتماع یفرهنگ یایبا ج راف ییآموزل آورده است. آشنا یها

 یانی( کمک شایاریو مردم یدارمردم یت،)ت ب یتوسعه و پدافند داخل یایهر عملؤو م ینهاعمال به

از  یریجلوگ ینها با محور مقاومت و همچننمودن آنمنطقه و همراه یج ب عناصر بوم تجه

 .نمایددر هر منطقه  ،موجود توسا رزمندگان یهنجارها خال(ِ یبروز برخوردها

 عاملیرغ پدافند( آموزل 14

یهگو یندر ب 99143/0و انحرا( استاندارد  63/5 یانگین رتبهرتبه چهاردهم را با م یه،گو این

سطوح و  یدر تمام یرعامل،غ پدافندِ  یتو ضروری رعا یتبر اهم یدده است. ترکآموزل آور یها

یجنگ در ابعاد مختلف م یهاینهباعث کاهز تلفای و هز ،امر ینداهم بر ا ینظاری و سرکش

)استتار، اختفا، پوشز،  عاملیراصول پدافند غ یتشده که عدم رعا شاهدهگردد. به وفور م

 یهدر سور ،در صحنه رزم یریناپ صدمای و خسارای جبران استحکامای و...( ی،پراکندگ

باعث  ،هارزمندگان قبل از اعزام آن یاصول برا ینا یتبر اهم یدکرو ت ییاست، ل ا آشنا یدهگرد

 امور انجام شود. ینا تیصوری ناخودآگاه و ذاه گردد بیم

 گیری و پیشنهادهانتیجه -5

در مقابله با  یهدر بحران سور ،ن رزم مدافعان حرمبر تواآموزل  یرتره یزانم تحقین ینا در

ه شامل نُ  ،عوامل غیر فیزیکی توان رزم کهییقرار گرفت. از آنجا یمورد بررسعناصر تکفیری 

 یرزان ترهیم یه عامل فقا به بررسنُ  ینعوامل از ب ینا یعامل بود، ل ا با توجه به حجم گستردگ

درجه و  ینب دهدیبه دست آمد که نشان م یجینتا ،دویپرداخته شد. با استفاده از خ آموزل

 یدمنبا استفاده از آزمون فر ینوجود دارد. همچن یبا عوامل غیر فیزیکی رابطه معنادار یتمسئول

 یتکنولوژ یشرفتتوجه به پ با دهد.یعوامل غیر فیزیکی را نشان م یتآمد که اهم ستده ب یجینتا

ضروری دارد  ،دشمنیشرفته پ یهابا سالح هن مقابلو عدم توا یندهو آ یامروز یهادر جنگ

عمل به  ینهبه یبرداربهره یای،عمل یتِو هدا یزیراز عوامل غیر فیزیکی در یرح رزمندگان اسالم

 ینقز اساس یندهو آ یجنگ امروز در یخود یروهایتوان رزم ن یزعوامل در افزا ینآورند. ا

 یهادر جنگ یزیردر یرح توانیر عوامل غیر فیزیکی مکه عالوه ب ی. از جمله عواملکنندیم یفاا
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 باشد؛یدر جنگ م سازیو عوامل برتر یناستفاده از اصول جنگ نو ،استفاده نمود یندهو آ یامروز

 ین ا عالوه بر استفاده از ا. لزل و...(یزای، آموتجه )سازمان،یری پ مانند انعطا( یعوامل

و روان که بتوان در هر  یاصوری ژلهه ب یرنظامین غسازما یکمانند  یدبا ،مجموعه عوامل

در صحنه، کوچک  یراستا فرمانده یناستفاده نمود که در ا ،دشمن وارد عمل شد یهبر عل یطیشرا

 یروهایمختلف و متنوع به ن یها)اراهه آموزل موزلسازمان، انعطا( در آ یِسازو چابک

در  یمهم یارنقز بس ،رزمندگان یندر ب یزهانگ دیجاو ا یهباالبردن روح یت،معنو یزافزا ،کاربر(

جامعه،  یدمورد ترک یهانوشتار نظر به شاخص ینخواهند نمود. در ا یفاا یندهو آ یجنگ امروز

در مقابله با عناصر  ،بر توان رزم مدافعان حرم آموزل ترهیر -1 -5است:  گرفتهرا  یرز نتایجمحقن 

 است؟ یزانبه چه م یهدر سور یریتکف

دست آمده از نظرای ه ب یانگینعامل آموزل، چهارده شاخص در نظر گرفته شد و م یبرا

یور باشد، یعنی بهمی 71/4که میانگین لیکری  دهدیدهندگان )مدافعان حرم(، نشان مپاسخ

 یار،با انحرا( مع، 94/3دست آمده ه برتبه  یانگینو ممتوسا بیشتر از زیاد و نزدیک به خیلی زیاد 

که عامل  رسیمیم یجهنت ینحرم( به ا )مدافعان دهندگاناست. ل ا براسا  نظرای پاسخ بوده 19/9

توان رزم مدافعان حرم در مقابله با عناصر  یزعوامل مؤهر در افزا ینتراز مهم یکی ،آموزل

 باشد که رتبه اول را آورده است.یم یریتکف

 پیشنهادات

 حقیقی باید همیشه با اجتهاد و اظهارنظرمهم در هر پژوهز علمی این است که کار ت مطل 

براسا  مطالعای انجام شده به یور قایع نظر خود را درباری  ،تو م باشد و محقن در پایان کار

 این غیرنماید. در  کمکهای موجود علم و یافته موضوع، اعالم دارد تا به گسترل دامنة معرفتیِ

این  .ده و اعتبار علمی زیادی نخواهد داشتی برخوردار نبویصوری، تحقین از ارزل علمی باال

وزی حشدن و تقویت ادبیای یک آفرینی از یرین تحقیقای علمی است که باعث غنیفرایند تازه

دهد. نظر به علمی شده، در یک حرکت جمعی هماهنگی و قلمرو معرفتی انسان را توسعه می

و فطری انسان در  یگ سازمانشده با فرهنهای مطرحبودن، انطباق شاخصجامعیت، کاربردی

 شود:پیشنهادای زیر اراهه می ،هاشدن این شاخصخصون نهادینه
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و  یرزم یآمادگ یتو مستمر فرماندهان در سطوح مختلف بر وضع ینظاری داهمالف: 

 ؛مقاومت یروهاین یهروح

یگشت یمحدود، اجرا ی اییا یهایایورزل و مسابقای، عمل ی،رزم ینایتمر یاجراب: 

... به منظور  ها در خا ویگانبه موقع  ییو جابجا یضتعو یتی،ترب یهامختلف، برنامه یها

 ؛شدن اوضاع منطقهیو عاد یاز روزمرگ یریجلوگ

رزمندگان اسالم در  یروزیبا موضوعای عوامل مؤهر در پ یپژوهش یهااز پروژه یتحماچ: 

 ینده؛آ یاحتمال ینبردها

توسا  کارگیری آنه های مانوری و بمل و ابالغ آن به یگانتبدیل این نوشتار به دستورالعح: 

 جهت افزایز توان رزم نیروهای مقاومت؛ مدیران و فرماندهان

اقدام به ترلیف آهار علمی های آموزل مؤلفهمؤلفین متعهد و متخصص در خصون خ: 

 نمایند.

 یندهدر آ ینمحقق یبرا پیشنهاد

مندان و ی جهت تحقین و تفحص بیشتر عالقهبستر و زمینه مناسب پژوهزاین  امیدوارم

 یزانم یعنوان مبنای مناسبی برای مراحل بعدی بررسه اندرکاران را فراهم نموده باشد و بدست

مورد  ینده،و آ یامروز یهاتوان رزم در جنگ یزیکیعوامل غیر فیزیکی و عوامل ف یرتره

نکای  ،مباحث را دارند گونهاینود به قصد ور یندهکه در آ ینیمحقق به گیرد. رارق برداریبهره

 :گرددیم یهتوص یلذ

 عوامل غیر فیزیکی توان رزم؛ یگرابعاد د یبررس -1

 ینده؛و آ یامروز یهادر جنگ یرتوان رزم و تره یزیکیعوامل ف یبررس -2

( یهمقاومت )عراق و سور یهادوران دفاع مقد  و جبهه یایاز تجرب کارگیریبه یویش -3

 .یندهآ یدر نبردها
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