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تأثیر آموزش بر توان رزم مدافعان حرم در مقابله با عناصر تکفیری در سوریه
احمد غالمپور ،1حامد بشیری

امیرآبادی2

دریافت1399/10/07 :
پذیرش1400/09/18 :

چکیده:
پرداختن به موضوعای مرتبا با عوامل توانِ رزم و کاربردیکردنِ نقز این عوامل در جنگها
می تواند ضری

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

این موضوع را از اهمیت بیشتری برخوردار میکند .ل ا هد) از این تحقین بررسی عوامل غیر فیزیکی توان
رزم است که بهصوری موردی ترهیر آموزل در توان رزم مدافعان حرم را مورد بررسی قرار میدهد .در
این تحقین از رول توصیفی– تحلیلی برای بررسی موضوع استفاده شده است .رول و ابزار گردآوری
ایالعای و دادهها و نیز رول کتابخانهای – اسنادی و منابع اینترنتی و مشاهدای میدانی از صحنه نبرد با
دشمن میباشد.
با تجزیه و تحلیل سؤال این مقاله که «ترهیر آموزل بر توان رزم مدافعان حرم در مقابله با عناصر
تکفیری در سوریه به چه میزان است؟» میباشد ،راهکارهای مناسبی پیشنهاد شده است .نتایج تحقین نشانگر
آن است که آموزلها و اجرای تمرینای و رزمایزها باید به فضای واقعی صحنه نبرد نزدیک باشد و بر
اسا

نوع تهدیدای ،منطقه آموزلها یراحی و اجرا گردند.

کلید واژهها :توان رزم ،عوامل غیر فیزیکی ،سوریه ،عناصر تکفیری.

 -1عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 - 2مدرس دانشگاه افسری امام حسین (ع) – (نویسنده مسئول)
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مقدمه
اهمیت جهاد و دفاع ،از آنجا ناشى مىشود که همه موجودای زنده ،اعم از انسان و غیر انسان
به حکم فطری و عقل ،براى بقا و ادامه حیای ،نیازمند رفع موانع و دفع دشمن خویز هستند؛ زیرا
جهان ماده ،صحنه تنازع بقا و کشمکز مىباشد و هر موجود زندهاى مىکوشد تا از حن فطرى
زنده ماندن دفاع کند و به اصطالح به قانون فطرى و ذاتى (جل

منفعت) و (دفع ضرر) ،عمل

نماید و مزاحمان را از خود دفع کند.
از آنجا که اسالم ،دین عقل و فطری است؛ به این نیاز فطرى و عقلى بشر نیز توجه الزم را
مب ول داشته و ضمن تریید این نیاز فطرى و حکم عقلى ،بر ضروری و اهمیت آن ترکید ورزیده
است.
بدین جهت قرآن کریم در این آیه ،بر ضروری آمادگى کامل براى دفاع همه جانبه ترکید
ورزیده است و مىفرماید« :وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَّ اللّهِ وَ
عَدُوَّکُمْ وَ آخَرینَ مِنْدُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ( »...سوره مبارکه االنفال ،آیه .)60
هر نیرویى که در توان دارید براى مقابله با آنها (دشمنان) آماده سازید! و (همچنین)
اس هاى ورزیده (براى میدان نبرد) تا به وسیله آن ،دشمن خدا و دشمن خویز را بترسانید (و
همچنین) گروه دیگرى غیر از اینها را که شما نمىشناسید و خدا آنها را مىشناسد.
همچنین اهمیت جهاد و دفاع در اسالم ،از اهدا) بسیار بلند و ارزشمندى که اسالم دارد ،نیز
سرچشمه مىگیرد؛ زیرا اسالم به عنوان کاملترین مکت  ،داعیه رستگارى انسانها و رهایى آنها
از شرک ،کفر ،ظلم و فساد و تباهى را دارد (رضا قارضی.)1395 ،
این نگرل منجر به «راهبرد دفاعی» در نظام اسالمی گردیده است .در همه نظامهای سیاسی از
جمله نظام سیاسی اسالم ،محور راهبرد دفاعی توان رزم نیروهای مسلح میباشد .برای آنکه نبرد
حن علیه بایل به موفقیت ناهل شود ،باید عوامل مؤهر بر توان رزمی که شامل عوامل فیزیکی،
عوامل غیر فیزیکی و عوامل برتریساز میباشند مورد توجه قرار گرفته و در نیروهای نظامی و
رزمندگان اسالم ،توسعه داده شوند که در نوشتار حاضر عوامل غیر فیزیکی و میزان ترهیر آموزل
بر توان رزمی و کارایی مدافعان حرم ،در مقابل عناصر تکفیری ،مورد بررسی خواهد گرفت.
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بیا مسئله
زندگی گ شته انسانی ،گواه ترهیرگ اری از برخوردها و جنگهای مستمر و مداوم است.
اکنون نیز شاهد درگیریها در جای جای این کره خاکی هستیم ،نشانی از خاتمه قطعی جنگ در
دست نیست .با این وصف ،پیزبینی آینده چندان دشوار نخواهد بود؛ اما چیزی که در واقع نقطه
روشنی در تصویر آینده بشریت است ،همان تشکیل حکومت واحد جهانی است .این امر یعنی
یک دست شدن مدیریت جهان ،با ظهور آقا امام زمان (عج) تحقن خواهد یافت انشااهلل؛ اما تا آن
زمان موعود ،امر دفاع ،اهمیت خویز را همچنان حفظ کرده و روز به روز بر این اهمیت افزوده
می گردد .امر دفاع ،ارتباط مستقیمی با توان رزم دارد؛ بنابراین شناخت عوامل مؤهر بر توان رزم ،از
ضروریترین امور در هرگونه حرکت دفاعی ،در حال و آینده است.
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

ادبیای نظامی ،توان رزم به سه بخز تقسیم میشود:
الف :عوامل فیزیکی که شامل تجهیزای و فناوری ،یگانهای رزمی ،یگانهای پشتیبانی
رزمی ،یگانهای پشتیبانیِ خدمای رزمی است.
ب :عوامل غیر فیزیکی که شامل ایمان ،انگیزه ،روحیه ،انضباط ،رهبری نظامی ،آموزل،
تجربه ،آداب و سنن و تعصبای ملی و قومی و حمیت قسمتی میباشد.
ج :عوامل برتریساز که عبارتند از آب و هوا و جوّ ،زمین ،کنترل و هماهنگی ،آسی پ یری
و قبول خطر ،عملیای ایالعاتی و حفاظت ایالعای ،عملیای پوشز و فری

تاکتیکی ،عملیای

روانی ،عملیای جنگ الکترونیک ،عملیای سد و ممانعت ،تحرک و گسترل (قنبری جهرمی،
.)8 :1383
با توجه به این که توان رزم در سرنوشت هر نبردی تعیینکننده میباشد ،فرماندهان و
یراحان نظامی ،این مقوله را به صوری دقین مطالعه و مورد بررسی و مقایسه قرار داده و سپا در
تعیین و اراهه راهکارها تصمیمگیری میکنند .در میان سه بخز م کور توان رزم ،عوامل غیر
فیزیکی برای یرفی که از نظر عوامل فیزیکی در سطح پایینتری باشد ،از اهمیت و ضروری
باالیی برخوردار است؛ زیرا میتواند باعث جبران ضعفها و کمبودهای بخز فیزیکی توان رزم
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گردد .منشر عوامل غیر فیزیکی توانِ رزم برگرفته از مبانی فکری و ارزشی مکات
مختلف است و با توجه به غنای عمین اندیشه نظامی در مکت

و جوامع

اسالم و فرهنگ تشیع و ترهیر عوامل

غیر فیزیکی بر توان رزم و کارایی رزمندگان اسالم در جهاد فی سبیل اهلل ،این موضوع در اسالم
بسیار مورد توجه و اهتمام قرار گرفته و در جنگهای صدر اسالم و نتایج این جنگها به صوری
صریح در آیای قرآنی به آن اشاره شده است که نمونه آن در سوره مبارکه انفال میباشد:
« ای رسول ،مؤمنان را بر جنگ در راه خدا ترغی

نما ،اگر بیست نفر از شما شکیبا و صبور

باشند بر دویست نفر پیروز خواهند شد و اگر صد نفر باشید بر هزار نفر پیروز میشوید» (سوره
األنفال ،آیه .)65
این آیای نشان از توجه ویژه مکت

اسالم به عوامل غیر فیزیکی مؤهر بر توان رزم دارد.

تهدیدهای امروز ،شرایا خاصی به خود گرفته که باید در این راستا آرایز جدیدی گرفته و
امنیتِ تداوم حرکت اسالم را ترمین کرد و امروز نیز شاهد هستیم که گروههای تکفیری با
ارتکاب اقدامای وحشیانه تروریستی در کشورهای منطقه که به مدد یراحی و پشتیبانی غرب و
بهویژه آمریکا و دالرهای نفتی و همچنین سیاستمداران خودفروخته منطقه انجام میشود ،از
یکسو موج

تفرقه و تعص

و برادرکشی میان مسلمانان شدهاند و از سوی دیگر تصویر دلخواه

غرب از اسالم را بهعنوان دینی متحجّر و یال

خشونت ،به جهانیان مخابره میکنند .جمهوری

اسالمی ایران که به لحاظ ج رافیایی در کانون تحوالی تروریسم تکفیری قرار دارد ،برخال)
برخی دیگر از کشورهای منطقه که فری

شعارهای ج اب جریانهای تکفیری را خورده بودند،

از همان ابتدای شکلگیری این گروهها ،دست پلید استکبار و مصداق اتمّ آن ،یعنی آمریکا را در
پشتِسر آنها مشاهده و راه خود را رسماً از آنها جدا کرد .افزون بر آن ،ایران برخال)
دولتهای غربی که تنها ادعای مبارزه با تروریسم تکفیری را دارند ،در یول سالیان متوالی همواره
به همسایگانز که قربانیان اصلی اقدامای گروههای تکفیری بودهاند ،در مقابله با آن تروریستها
یاری رسانده است.
بنابراین به نظر میرسد که عوامل غیر فیزیکی میتواند نقز تعیینکنندهای در توان رزم
و کارایی یگانهای عملکننده و در نهایت موفقیت و پیروزی رزمندگان اسالم را در پی داشته
باشد؛ بنابراین بررسی عوامل مؤهر اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی ،بر توان رزم که موج
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غلبه بر دشمن می شود ،همواره مدّنظر متولیان بوده است .از آنجا که میزان ترهیرگ اری عوامل غیر
فیزیکی بر توان رزم ،بستگی به جنبههای معنوی و اعتقادی افراد و همچنین نحوهی تربیت دینی -
م هبی و وضعیت فرهنگیِ حاکم بر روح جمعی افراد دارد و این عوامل خود نیز مت یر میباشند و
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
در صوری ضعف با اراهه برنامههای دقین و رولهای مناس  ،نسبت به تقویت آنها اقدام گردد.
هدف تحقیق
با توجه به وضعیت و شرایا سیاسی  -نظامی منطقه و جهان ،تهدیدهای بالفعل و بالقوه
دشمنان ،تشکیل گروههای تکفیری ،ایجاد درگیری و ناامنی در منطقه و حضور مدافعان حرم در
بعضی از این مناین جهت مقابله با عناصر تکفیری ،فقدان پرداختن به چنین موضوعی و عدم
بهرهبرداری از عوامل غیر فیزیکی مؤهر در پیروزی در یک نبرد ،میتواند خساریهای
جبران ناپ یری را به رزمندگان تحمیل نماید و دشمن را در استفاده از فناوری پیشرفته و ابزار و
تجهیزای جنگی خود موفن و بهرهمند گرداند؛ بنابراین پرداختن به موضوعای مرتبا با عوامل
توانِ رزم و کاربردی کردنِ نقز این عوامل در جنگها میتواند ضری

به دستِ آوردن پیروزی

در مقابله با دشمن قوی تر را افزایز دهد و این امر لزوم تبیین و توجه به این موضوع را از اهمیت
بیشتری برخوردار میکند .ل ا هد) از این تحقین بررسی عوامل غیر فیزیکی توان رزم می باشد
که بهصوری موردی ترهیر آموزل در توان رزم مدافعان حرم را مورد بررسی قرار میدهیم.
سؤال تحقیق
ترهیر آموزل بر توان رزم مدافعان حرم در مقابله با عناصر تکفیری در بحران سوریه به چه
میزان است؟
پیشینه تحقیق
با توجه به مطالعای و بررسیهای انجام شده ،پیرامون موضوع تحقین در رابطه با تاهیر
آموزل بر توان رزم مدافعان حرم ،پژوهز خاصی صوری نگرفته است؛ اما پایاننامه و مقاالی و
تحقیقاتی مشابه موضوع فوق انجام شده که عبارتند از:
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نویسندگان – رول استفادهشده

اهدا) یا سؤاالی اصلی

مهمترین یافتهها

جهاندار ماالمیری – دکتر مهدی

«بررسی ترهیر عوامل غیر فیزیکی

عوامل غیر فیزیکی را بهیور

نطاقپور – رول توصیفی تحلیلی

توان رزم بر پیروزی حزباهلل در

اجمالی مورد بحث قرار داده و

جنگ  33روزه»

صرفاً به جنگ  33روزه حزباهلل
لبنان پرداخته است.

مصطفی خودسیانی -دکتر هادی

«بررسی نقز عوامل غیر فیزیکی

پیری  -رول توصیفی تحلیلی

توان رزم در دوران هشت سال
دفاع مقد

و کاربرد آن در

عوامل غیر فیزیکی توان رزم در
دوران دفاع مقد

و کاربرد آن

در جنگ آینده پرداخته است.

جنگ آینده»
مؤلفههای معنوی که در پیروزی

نعمتاهلل سلیمانیخواه  -کتاب

«پیروزی در جنگ»

رضا سیمبر و روح اهلل قاسمیان –

«مؤلفههای اساسی محیا امنیتی

بررسی چرایی و دالیل

کتابخانهای

ایران و سوریه»

تبدیلشدن سوریه به یک

رزمندگان اسالم در صحنة جنگ
ترهیر گ ارند را به یور جداگانه
بیان و شرح داده است.

مسئلهی مهم امنیتی برای ایران
است.

محیط و قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی :شامل بازه زمانی گ شته ،حال و آینده است.
قلمرو مکانی :شامل سوریه میباشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
 -1ترکید مقام معظم رهبری امام خامنهای (مدظلهالعالی) بر حفظ و تقویت آمادگی به
خصون عوامل غیر فیزیکی که به گزیدهای از بیانای معظم له در ادامه اشاره میشود:
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«این که ما همیشه سفارل میکنیم آمادگیها را حفظ کنید ،فقا آمادگی رزمی نیست؛
عوامل اساسیتر ،آمادگیهایی است که میتواند آمادگی رزم را به خدمت بگیرد.
دلها ،انگیزهها ،ایمانها ،معرفتها و عشقی که همه وجود انسان با آن حرکت میکند،
این را باید آماده نگه داشت» (نرمافزار حدیث والیت.)1381/6/24 ،
 -2وجود تهدیدای مختلف و مستمر دشمن در شکلها و از جهای مختلف ایجاب
مینماید تا رزمندگان اسالم همیشه در عرصههای نبرد حضور داشته باشند و نسبت به
ترفندهای مختلف دشمنان ،الگوها و رولهای مختلف دفاعی را اتخاذ نمایند.
 -3عملکرد موفن نیروهای مسلح کشورها تنها مرهون فنآوری و تجهیزای پیشرفته نیست،
بلکه بیز از هر چیز به ایمان ،سبک رهبری و فرماندهی ،آموزل ،روحیه و انگیزل و
 ...آنها بستگی دارد؛ ل ا این پژوهز سعی دارد تا این مهم را بررسی و ترهیر این عوامل
را در مقابله با تهدیدای احتمالی دشمن در آینده مشخص نماید.
ادبیات و مبانی نظری تحقیق
 -1تعریف مفاهیم
-1-1جنگ .جنگ در معنی تحتاللفظیال یعنی «جنگیدن» و متراد) با واژههای نبرد،
حرب ،پیکار ،زد و خورد ،جدال ،نزاع ،مبارزه ،رزم ،قتال ،کارزار (رستمی)328 :1386 ،؛ و یا «به
برخورد مسلحانه و خشونتآمیز بین گروههای متخاصم که در زمان و مکان معینی انجام میگیرد و
یا به ادامه یک سیاست قهرآمیز و مرگبار ،جنگ گفته میشود (معاونت آموزل نزسا ،اصول
جنگ و توان رزمی ،بیتا ،ن  .)4همچنین کالزویتا میگوید« :جنگ ادامه سیاست است ،لیکن
با وسایلی دیگر» (گرزین ،اصول جنگ و توان رزمی.)16 :1387 ،
کلوزویتا مینویسد« :هرجا که دیپلماسی بین دو کشور (تعامل سیاسی) به بنبست رسیده
باشد ،جنگ آغاز میشود و زمانی جنگ به پایان میرسد که دیپلماسی شروع گردد» (دانشگاه
امام حسین (ع) ،معاونت آموزل ،هنر جنگ ،بیتا.)2 :
 -2-1توا رزمی .توان رزمی عباری از کلیه امکانای موجود و کاربرد صحیح آنها در
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جهت اجرای مرموریت محوله است (گرزین ،اصول جنگ و توان رزمی ،بیتا.)1 ،1373 :
توان رزمی یا قدری جنگیدن یک یگان نظامی عباری است از کلیه امکانای موجود و
کاربرد صحیح آن ها در جهت اجرای مرموریت محوله (وزیری ،نصری اهلل ،اصول و قواعد اساسی
در رزم ،1386 :ن .)14
توان رزم ،مجموعه عوامل فیزیکی و غیر فیزیکی موجود با کارآیی الزم بوده که ترکی
تلفین مناس

و

و کاربرد صحیح آنها در انجام موفقیتآمیز مرموریت مؤهر میباشد (دانشکده پیاده

نزسا ،جزوه اصول جنگ و توان رزمی.)4 :1373 ،
توان رزم قابلیت تحقنیافته یک نیرو در هر زمان برای نیل به نتایج رزم در انجام یک
مرموریت خان علیه یک نیروی خان دشمن در یک موقعیت رزمی خان میباشد (برگرفته از
جزوه پویایی دریافتی از دکتر حسنی ،دانشکده دافو .)1379 ،
بر اهر توان رزمی برتر ،نیروهای دشمن کشته ،مجروح و اسیر شده و یا توانایی آنها جهت اجرای
عملیای آتی سل

گشته و افکار فرمانده متجاوز گیج و منجمد و هراسان میشود و توان هر گونه

واکنز مؤهر و هماهنگ از دشمن سل

میگردد و در جای دیگر توان رزمی را کلیه امکانای

موجود و کارآیی آنها در جهت انجام مرموریت محوله دانستهاند (ماالمیری کجوری.)16 :1387 ،
 -1-2-1عوامل تشکیلدهنده توا رزمی عترکیب توا رزمی)

الف -عوامل فیزیکی (محسو

)1

ب -عوامل غیر فیزیکی (غیرمحسو

)2

ج -عوامل مؤهر بر توان رزمی (عوامل برتریساز)( 3معاونت آموزل نزسلا ،اصلول جنلگ و
توان رزمی ،بیتا :ن .)4

1- Tangible Elements of combat power
2- Intangible Elements Of Combat Power
2- Elements Of Combat Power
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شکل ( :)1 -2-1مدل مفهومی عناصر توان رزم
الف -عوامل فیزیکی عمحسوس) :عواملی هستند که وجود مادی داشته (قابل رؤیت) و
میتوان آنها را شمارل کرد ،کمیت و کیفیت و کاراِیی آنها در اجرای مرموریت نقز اساسی
دارند (برگرفته از جزوه سردار حسن بیای ،دانشکده فرماندهی و ستاد.)1384 ،
عوامل فیزیکی از لحاظ کمیت (ایستا) :تعداد و استعداد نیروی انسانی ،تعداد یگانهای
نظامی ،استعداد و تنوع جنگافزارها ،سالحها و تجهیزای نظامی ،وسایل ترابری ،مخابراتی،
مهندسی رزمی و ...

شکل ( :)2 -2-1مدل مفهومی شاخصهای عوامل فیزیکی
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عوامل فیزیکی از لحاظ یگا های نظامی
یگانهای مانوری
یگانهای

(رزمی)1

پشتیبانی رزمی2

یگانهای پشتیبانی خدمای رزمی 3یگا های مانوری عرزمی):
یگانهایی هستند که قادرند مستقیماً در رزم با دشمن درگیر شوند ،این یگانها عامل اصلی
توان رزمی بوده و شامل یگانهای پیاده (عادی ،پیاده کوهستان ،پیاده متحرک هوایی ،پیاده زرهی
و  ،)...مکانیزه ،زرهی و سوار زرهی میباشند که با ترکی

صحیح این یگانها میتوان نقاط

ضعف هر یک از آنها را کاهز داده و در نتیجه توان رزمی را افزایز داد.
یگانهای رزم اصلیترین عناصر میدان رزم بوده و رو در رو با دشمن میجنگند و اگر
به صوری مناس

با هم ترکی

شوند (گروه رزمی) قادرند نقاط ضعف همدیگر را پوشز داده و
و استفاده هر رسته در محل مناس  ،توان رزم

نقاط قوی یکدیگر را ارتقاء بخشند و با ترکی
یگان افزایز پیدا میکند.

رسته سوار زرهی قادر است در مرموریتهای ترمینی نقز مؤهر داشته و جناحین تک ،مناین
عق

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

توان رزمی به میزان زیادی مؤهر باشد (برگرفته از جزوه سردار حسن بیای ،دانشکده فرماندهی و
ستاد.)1384 ،
یگانهای رزمی قادرند مستقیماً در رزم با دشمن درگیر شوند .این یگانهلا عاملل اصللی تلوان
رزمی بوده و شامل یگانهای پیاده ،مکانیزه زرهی و سواره زرهی میباشند؛ که با ترکیل

صلحیح

این یگانها میتوان نقاط ضعف هر یک از آنها را کاهز داده و در نتیجه توان رزمی را افلزایز
داد (قنبری جهرمی.)6 :1381 ،

1- Combat Unit
2- Combat Support Unit
3- Combat Service Support Unit
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یگا های پشتیبانی رزمی:
یگانهایی هستند که یگانهای مانوری را در هنگام رزم پشتیبانی نموده و موفقیت
یگانهای رزمی به میزان زیادی به پشتیبانی آنها بستگی دارد و شامل یگانهای توپخانه صحرایی،
پدافند هوایی ،مهندسی ،هوانیروز ،جنگ نوین ،مخابرای و غیره میباشند .این یگانها ممکن است
جزء یگان بوده و یا بهصوری غیر سازمانی به یگانها اختصان یابند (برگرفته از جزوه سردار
حسن بیای ،دانشکده فرماندهی و ستاد.)1384 ،
یگانهایی هسلتند کله یگان هلای ملانوری را در هنگلام رزم پشلتیبانی نملوده و موفقیلت
یگانهای مانوری بله میلزان زیلادی بله پشلتیبانی آنهلا بسلتگی دارد و شلامل یگانهلای توپخانله،
مهندسی ،هوانیروز ،ل.م.ه ،مخابرای و  ...میباشند (قنبری جهرمی.)6 :1381 ،
یگا های پشتیبانی خدمات رزمی:
یگانهایی هستند که پشتیبانی خدمای (اداری و لجستیکی) را برای یگانهای مانوری و
پشتیبانی رزمی فراهم مینمایند .کمیت ،کیفیت و تداوم پشتیبانی این یگانها در موفقیت عملیای
مؤهر بوده و شامل یگانهای بهداری ،آماد و پشتیبانی و  ...میباشند (جمالی.)29 :1388 ،

ب -عوامل غیر فیزیکی عغیرمحسوس)
عواملی هستند که وجود مادی ندارند و امکان سنجز دقین آنها میسر نیست؛ بلکه
میتوان میزان نسبی هر یک از آنها را تعیین نمود .این عوامل عالوه بر باالبردن توان رزمی،
کاربرد عوامل فیزیکی را به یور قابل مالحظهای افزایز میدهند و در اجرای موفقیتآمیز
مرموریت نیز نقز عمدهای دارند و میتوانند در جبران کمبودهای عوامل فیزیکی ،مؤهر باشند
(معاونت آموزل نزسا ،اصول جنگ و توان رزمی ،بیتا :ن .)4
عواملی هستند که وجود مادی ندارند و امکان سنجز دقین آنها میسر نیست ،بلکه
میتوان میزان نسبی هریک از آنها را تعیین نمود .این عوامل عالوه بر باالبردن توان رزمی،
کاربرد عوامل فیزیکی را بهیور قابل مالحظهای افزایز میدهند و در اجرای موفقیتآمیز
مرموریت نقز عمدهای دارند .در مقایسه توان رزمی نسبی یرفین ،عوامل غیر فیزیکی میتوانند در
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جبران کمبودهای عوامل فیزیکی مؤهر باشند .اهم این عوامل عبارتند از :ایمان ،انگیزه ،روحیه،
انضباط ،آموزل ،تجربه ،آداب و سنن و تعصبای ملی و قومی ،حمیت قسمتی (قنبری جهرمی،
.)8 :1381

شکل ( :)3 -2-1مدل مفهومی عوامل غیر فیزیکی توان رزمی

آموزش

1

آموزل عباری است از یاددادن علوم و فنون مطابن با نظم آموزل به منظور رشد
قابلیتهای افراد تحت آموزل (جمالی.)45 :1388 ،
تعلیم و تربیت افراد جهت انجام وظایفی که سازمان برای آنان مشخص نموده و
هماهنگکردن مهاریهای فردی بهمنظور ایجاد مهاری یگانی را آموزل گویند .با آموزل و
تمرینای مداوم میتوان نیروهای کارآمد را تربیت نمود و توانایی تکنیکی و تاکتیکی افراد و یگان

1- Training
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را باال برده و توان رزم یگان را بهیور قابل مالحظهای افزایز داد (برگرفته از جزوه سردار حسن
بیای ،دانشکده فرماندهی و ستاد.)1384 ،
آموزل جزء الینفک یک یگان نظامی است و یگان با آموزل زنده و شاداب میماند.
اگر آموزل بهدقت اجرا گردد ،در هنگام اجرای عملیای تلفای صحنه نبرد کاهز مییابد و هر
چه در میدان آموزل عرق بیشتری ریخته شود ،در صحنه رزم خون کمتری ریخته خواهد شد و
شعار معرو) دانشکدههای نظامی که میگویند آموزل در صلح ،پیروزی در جنگ؛ جمله قابل
ترملی است.
مانورها و تمرینای نظامی نیز بخشی از آموزلهای یگانی است که در آن نقاط ضعف
و قدری یگان معلوم شده و آمادگی بیشتر برای عملیای واقعی کس

میشود .با آموزل،

تجربیای موفن و ناموفن به جوانترها منتقل شده و آنها را برای پ یرفتن مسئولیتهای مهم آماده
میکند.
در عملیای والفجر  8و کربالی  4و  5در جنگ تحمیلی نیز آموزل مناس

رزمندگان ،نقطه

قدری سپاهیان اسالم بود و رزمندگان برای عبور از رودخانه اروند ،چندین ماه در رودخانههای
مشابه آموزل و تمرین دیده بودند .رزمندگان اسالم با آموزلهای داهمی و متنوع قادر بودند در
هر نوع زمینی عملیای کنند ،ارتفاعای صع العبور ،هورها ،رملها ،رودخانههای غیر قابل عبور،
جنگلها و غیره با آموزل و تمرین ،زیرپای رزمندگان اسالم رام شده بودند (برگرفته از جزوه
سردار حسن بیای ،دانشکده فرماندهی و ستاد.)1384 ،
عوامل مؤثر بر توا رزمی ععوامل برتری ساز)
عواملی هستند که اهرای هر یک از آنها سب

1

افزایز و یا کاهز توان رزمی یگان

می گردد و اهم این عوامل عبارتند از :آب و هوا و جو ،زمین ،میزان کنترل و هماهنگی،
آسی پ یری و قبول خطر ،عملیای ایالعاتی و حفاظت ایالعای ،عملیای پوشز و فری

1- Combat Power Multiplier
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تاکتیکی ،عملیای روانی ،عملیای جنگ الکترونیک ،عملیای سد و ممانعت ،تحرک ،گسترل
(قنبریجهرمی.)10 :1381 ،
عواملی هستند که اهرای هلر یلک از آنهلا سلب

افلزایز و یلا کلاهز تلوان رزملی یگلان

میگردد:
 -1آبوهوا و جو  -2زمین و محیا عملیای  -3فرماندهی و کنترل  -4آسی پ یری و قبول
خطر  -5عملیای ایالعاتی و حفاظت ایالعای  -6عملیای پوشز و فری

تاکتیکی  -7عملیای

روانی  -8عملیای جنگ الکترونیک  -9عملیای سد و ممانعت  -10تحرک  -11گسترل
وآرایز سریع (سرعت عمل).
بخش دوم :بحرا سوریه
جمهوری عربی سوریه ،موقعیت کلی سوریه

سوریه در جنوب غرب آسیا و سواحل شرقی دریای مدیترانه واقع گردیده است .این کشور
با مساحتی حدود  185180کیلومتر مربع ،هشتاد و هفتمین کشور جهان از نظر وسعت محسوب
می شود .از شمال با ترکیه ،از شرق با عراق و از جنوب با رژیم صهیونیستی و اردن ،از غرب با لبنان
و دریای مدیترانه هممرز میباشد (علیزاده یبایبایی.)1-2 :1387 ،
جایگاه سوریه در محل تالقی اروپا ،آسیا و آفریقا ،این کشور را از دوران باستان به مسیر
تجاری مهم و سرزمینی پریرفدار تبدیل کرده است (صفوی .)165 :1392 ،دمشن ،پایتختِ این
کشور و حل

بزرگترین شهر آن است .سوریهی کنونی ،در گ شته بخز عمدهای از شام بوده

است .عالوه بر سوریه ،کشورهای کنونی لبنان ،فلسطین و اردن نیز جزو سرزمین شام به شمار می
آمدند .پا از آنکه امپراتوری بزرگ ع مانی از هم پاشید؛ فرانسه ،شام را مستعمرهی خود کرد و
با الهام از تاریخ کهن این بخز از جهان و آشوریان باستانی ،نام سوریه را بر این سرزمین نهاد.
یبن آخرین آمار ،جمعیت این کشور در سال  2011میالدی ،بیز از  22میلیون نفر اعالم شد.
حدود  90درصد مردم این کشور ،عرب هستند که به یور عمده در مرکز ،غرب و جنوب این
کشور سکونت دارند .کردها هم که  10درصد باقیماندهی جمعیت را تشکیل میدهند ،از تبار
آریایی هستند و بیشتر در نواحی کوچکی از آشوریها و ارامنه زندگی میکنند (صفوی،
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.)18 :1392
از نظر م هبی حدود  74درصد جمعیت سوریه را مسلمانان سنی؛  13درصد را علویان،
شیعیان  12امامی و اسماعیلیان؛  1درصد هم مسیحی تشکیل میدهند .آنچه سوریه را از نظر
جمعیتشناسی دینی ،متمایز میکند ،تمرکز گروههای دینی در مناین مختلف ج رافیایی است.
مسیحیان این کشور عمدتاً در دمشن ،حل

و شهرکهایی در الذقیه ،حمص و درعا و همچنین در

حسکه ،در شمال شرق آن کشور ،ساکن هستند .جامعهی مسیحیان سوریه از بزرگترین جوامع
مسیحی منطقهی غرب آسیا و یکی از قدیمیترین جوامع منسجم مسیحی از لحاظ تاریخی در
سراسر دنیاست .بیز از  90درصد علویان سوریه در استانهای الذقیه و یریو  ،زندگی میکنند.
دروزیها اک ریت مطلن را در  120روستای استان سویدا در اختیار دارند .شیعیان جعفری ،در
منطقهای بین حمص و حل

متمرکز شدهاند و  15درصد ساکنان استان حماه را تشکیل میدهند.

اسماعیلیها نیز در منطقهی السلمیه در استان حماه ،سکنی گزیدهاند .سایر شیعیان سوریه در شهر
حل

ساکناند .کردها در استان حسکه اک ریت دارند و در سایر استانها ،اک ر جمعیت عرب است

(ناصر شعبانی و جمعی از نویسندگان.)150 :1395 ،
دالیل اهمیت سوریه
سوریه از جمله کشورهایی است که تقابل و کنز سه عامل ج رافیا ،قدری و سیاست،
موج

شکلگیری نوعی رقابت بینالمللی برای ترهیرگ اری و مدیریت حوادث داخلی این کشور

شده است .سوریه قسمتی از سرزمین بزرگ شام است که با کشورهای لبنان ،قبر  ،فلسطین
اش الی ،اردن ،عراق و ترکیه هممرز است .این کشور سالها با دولت بعث عراق دارای رقابت
ایدهولوژیک و سیاسی در منطقه بوده است؛ با ترکیه بر سر موضوع کردها و همچنین عوامل
ج رافیایی مناقشه داشته و از جمهوری اسالمی ایران در جنگ هشت ساله علیه عراق ،حمایت
نموده است .مهمترین عارضه ژهوپلیتیک این کشور نیز این است که در جوار مرزهای فلسطین
اش الی ،یعنی قل

خاورمیانه و کانون معادالی چندمجهولی این منطقه واقع شده است (نیاکویی،

 .)103 :1391سوریه یک بازیگر ژهوپلیتیکمحور است که با سه عامل واقعشدن در منطقه
استراتژیک خاورمیانه ،قرار گرفتن بر کناره شرقی دریای مهم مدیترانه و برخورداری از 186
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کیلومتر ساحل با کشورهای حاشیه این منطقه ،ارتباط دارد .به خصون سوریه از یرین خا لوله
نفت در بندر بانیا  ،بخشی از نیازهای نفتی کشورهای حاشیه را ترمین میکند و از این راه در
معادالی منطقه ،نقز دارد .به دلیل همین اهمیت و نقز استراتژیک ،بسیاری از کارشناسان روابا
بینالملل ،سوریه را "بزرگترین کشور کوچک جهان" مینامند (رجبی.)125 :1391 ،
به منظور درک بهتر نقز سوریه در این منطقه باید به اتحاد استراتژیک سوریه با ایران و
نقز نیابتی آن در منطقه تمرکز کرد .سوریه به عنوان ایجادکننده ارتباط با حزباهلل و به عنوان
کانال اصلی برای تقویت جبهه مقاومت به شمار میرود (ویلیام سامی .)29 :2008 ،1سوریه،
امنترین موقعیت استراتژیک را در روابا بین اعراب و اسراهیل دارا است و این امر باعث تقویت
مقاومت حزباهلل در برابر رژیم صهیونیستی شده و از سوی دیگر با تمایل بیشتر این کشور به
ایران ،به لحاظ سیاستهای منطقهای جهان عرب ،نفوذ ایران در منطقه تقویت شده است که این
امر خوشایند عربستان نیست (اِل هکایِم.)44 :2007 ،
از یر) دیگر ،سوریه تنها بازیگر عربی است که در مناسبای منطقهای و بینالمللی میان کشورهای
خاورمیانه و آفریقای عربی ،نقز مستقلی را ایفا مینماید و در عین حال ،صاح

دیدگاه خود

است .درگیری رژیم صهیونیستی با سوریه ،محور اصلی اهمیت نظامی و استراتژیک این کشور در
منطقه است .در حال حاضر نیروهای مسلح سوریه ،تنها ارتز کالسیک عربی است که میتواند
امنیت رژیم صهیونیستی را در معرض خطر قرار دهد .از این رو مقامای رژیم صهیونیستی ،سوریه
را به عنوان تهدید استراتژیک به حساب میآورند (رجبی .)126 :1391 ،اسد پا از مرگ پدرل
روابا خود را با حزباهلل تقویت کرده و با نفوذ روزافزون در لبنان ،باعث افزایز قدری ایران در
لبنان شده است (اِل هکایِم.)42 :2007 ،2
کنکاشی در بحرا سوریه

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

1- William Samii
2 - El-Hokayem
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خیزل و اعتراضای مردمی علیه حکومت آن کشورها شد .کارشناسان از این انقالبها ،خیزلها
و اعتراضای با عناوین بهار عربی یا بیداری اسالمی یاد میکنند .نتیجهی این اعتراضای ،سقوط
حاکمان دیکتاتور تونا ،مصر ،لیبی و یمن از قدری بود .دامنهی این اعتراضای به بحرین،
سوریه ،الجزایر ،اردن ،عربستان و چند کشور دیگر نیز رسید.
همانیور که اشاره شد ،همزمان با دیگر کشورهای عربی ،سوریه نیز دستخول بحران و
اعتراض شد .معترضان سوری از  26ژانویه سال  2011میالدی ،با تجمع در خیابانهای شهرهای
حل  ،دمشن ،درعا ،دیرالزور ،حماه و الحسکه به اعتراضای گستردهای دست زدند؛ اما به اذعان
کارشناسان ،آنچه آتز بحران در سوریه را شعلهور کرد ،دخالتهای خارجی کشورهای ذینفع
در سرنگونی بشّار اسد ،رهیا جمهور سوریه بود .بدیهی است که هر دولت و حکومتی مخالفان و
موافقانی دارد؛ اما این اصل بدیهی در کشور سوریه با هدایت و ترمین منابع مالی و تسلیح معترضان
با هد) براندازی حکومت و سرنگونی اسد وارد مرحله شوم جنگ داخلی و ناامنی شد .از دل این
بحران ،جریانهای سلفی تکفیری زیادی قد کشیدند و به ابزار مناسبی برای پیشبرد اهدا) استکبار
و استعمار مبدل شدند.
پیرامون ماهیت بحران در این کشور همچون بسیاری از پدیدههای سیاست بینالملل ،بر وجود دو
مت یر داخلی و خارجی ترکید میشود .کسانی همچون هنری کیسینجر که معتقدند این بحران صرفاً
از ماهیت داخلی برخوردار بوده است و معتقد است که این بحران ماهیت سیاسی و بینالمللی
نداشته و صرفاً قومی و م هبی و جدایییلبانه میباشد (هِنری کیسنجِر.)2013 ،1
از منظر برخی ،مت یر خارجی نیز نقز پررنگی را در صحنه عملیاتی بحران سوریه بر عهده
داشته است .در قال

این دیدگاه ،تحقن خواستههای مردم این کشور ،محلی از اعراب نداشته

است .در واقع فضای ژهواستراتژیک منازعه در سوریه ،موج
بینالمللی نسبت به کس

رقابت و نیز تمایل سایر بازیگران

مطلوبیت از این پدیده منازعاتی شده است .آمریکا و برخی از دولتهای

اروپایی ،قطر ،عربستان و ترکیه براسا

دکترین مسئولیت برای حفاظت ،از جمله مهمترین

1- Henry Kissinger Characteriz Syrian war as…,
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کنشگران این عرصه بودهاند (نوریوزامان.)63 :2013 ،1
در دو سوی بحران ،سه دسته بازیگر ،در حال کنزگری هستند .در مرحله اول نظام
فعلی سوریه و ارتز آن به عنوان ارکان قانونی کشور در مقابل تعداد قابل توجهی از گروههای
مسلح داخلی و خارجی معارض قرار دارد .رقابتهای کنزگران منطقهای و تعامالی قدریهای
بزرگ در جایگاه بعدی این منازعه قابل تحلیل میباشد .همین برخورداری از عوامل چندگانه
بحران موج پیچیدگی آن شده است.
بخش سوم :تکفیر
مقدمه
بیز از هشت سال است که از بروز و ظهور جریان های تکفیری – تروریستی از قبیل
داعز ،النصره و ...میگ رد و نقطه اوج شکوفایی و قویگیری این جریانها را میتوان پا از
بروز حرکتهای بیداری اسالمی در کشورهای اسالمی غرب آسیا و شمال آفریقا مشاهده کرد .در
یول این مدی کمتر روزی است که در رسانههای داخلی یا خارجی خبر یا تحلیلی درباره این
گروه های تکفیری بیان نشده باشد؛ به نحوی که داعز و جریانهای همفکر ،همهروزه پای هابت
اخبار و تحلیلهای رسانهها بوده و هر یک به نحوی به این گروهها و عملکرد این گروهها
پرداختهاند .سوءاستفاده از اختال)های فکری و اعتقادی م اه

گوناگون اسالمی و

اختال)افکنی بین آنان ،همواره یکی از برنامههای هابت استعمارگران و مستکبرین برای تضعیف
جهان اسالم و کس

منافع نامشروع بوده است .رهبر معظم انقالب اسالمی حضری آیتاهلل

العظمی امام خامنهای (مدظلّه) در این خصون میفرماید« :هر عامل تفرقهای که در دنیای اسالم
مشاهده شود ،در نهایت با ایادی خبیث استکبار ارتباط پیدا میکند و تحریکای تفرقهافنکانه آنان
میان قومیتها ،ملتها و م اه

اسالمی اکنون به جایی رسیده است که با پول ،تشوین ،تدبیر و

یراحی ایادی استکبار برخی از مسلمین ،برخی دیگر را تکفیر میکنند و آنان را کافر میخوانند»
(سخنرانی امام خامنهای.)1375/12/16 ،
2- Nuruzzaman
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ریشههای گروههای تکفیری
ریشه شکلگیری همه گروههای تروریستی از یک جا کلید خورد .در واقع ،اخراج ارتز
سرخ شوروی در اف انستان در اواخر دهه  1970میالدی را شاید بتوان اولین انگیزهای دانست که
باعث شکلگیری القاعده شد .آمریکا که نمیخواست به صوری مستقیم با اتحاد جماهیر شوروی
در اف انستان وارد درگیری شود ،سعی کرد با تحریک تعدادی از افراییون و سلفیها در
کشورهای اسالمی و تحریک احساسای اسالمی آنان ،گروهی منحر) را تشکیل دهد که زیر
پوسته اعتقادای پوشالی و ظاهر دینی ،منافع آمریکا در منطقه را برآورده کنند .به این ترتی  ،این
سازمان در اواخر دهه  1970میالدی تحت عنوان دفتر مکت

الخدمه و با هد) آموزل ،پشتیبانی

و تجهیز م جاهدین عرب برای جنگ با شوروی سابن آغاز به کار کرد .مرموریت این گروه البته
خیلی زود به همر نشست و ارتز شوروی در اوایل  1980میالدی مجبور به عق نشینی از اف انستان
شد؛ اما این پایان راه القاعده نبود .پیروزی این یرح ،تصمیمسازان غربی را بر آن داشت تا اجازه
دهند این پروژه به صوری مداوم در منطقه باقی بماند و هرجا الزم بود ،در راستان منافع غرب وارد
عمل شود .به همین علت با وجود اینکه بسیاری از مبارزان این سازمان بعد از خروج شوروی از
اف انستان ،به کشورهای خود بازگشته بودند ،با تاللهای اسامه بن الدن ،تروریست سعودی تبار،
سازمانی نوپا به نام القاعده به یور رسمی در سال  1988میالدی ترسیا شد و به این ترتی  ،اولین
مرحله از تشکیل و تقویت نیروهای تکفیری صوری گرفت .مرحله دوم خدمای آمریکا به
گروههای تکفیری با حمالی  11سپتامبر کلید خورد .بعد از آنکه دولتمردان وقت آمریکایی،
القاعده را مسئول حمله به برجهای دوقلوی سازمان تجاری جهانی عنوان کردند ،تصمیم گرفتند
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
امر در کنار کشتار غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان بی پناه اف ان ،زمینهای را فراهم کرد تا
اعضای القاعده خود را به عنوان تنها نیروهای جهادی معرفی کنند که در مقابل جنایتهای
آمریکایی ها ایستاده است .این تصویر به رهبران القاعده کمک کرد تا خود را به عنوان نیروهای
مقدسی جلوه دهند که در مقابل ظلم و برای کمک به مسلمانان بیدفاع ایستادهاند و با نشر این
دیدگاه ،توانستند نیروهای بسیاری را ج ب سازمان خود کنند .به این ترتی  ،القاعده پا از 11
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سپتامبر و حمله آمریکا به اف انستان از یک سازمان سلسله مراتبی به یک سازمان پیچیده ،منعطف و
پویا با دسترسی جهانی تبدیل شد .در واقع ،جهان پا از حادهه مزبور شاهد گ ار از القاعده به
م ابه یک سازمان به القاعدهگرایی به م ابه یک ایدهولوژی بوده است .امروزه گروههای بنیادگرای
بیشماری در سطح جهانی با بهرهگیری و تقلید از هد)ها ،ایدهولوژی و شیوه القاعده به
فعالیتهای تروریستی می پردازند؛ بدون اینکه به لحاظ سازمانی با آن مرتبا باشند .زمانی که
آمریکا به بهانه نابودکردن تسلیحای کشتار جمعی رژیم بعث (صدام حسین) به عراق لشکرکشی
کرد و این کشور را به اش ال درآورد ،القاعده با همان ایدهولوژی و دیدگاه در این کشور شکل
گرفت که این اتفاق نیز مرحله سوم تقویت گروههای تکفیری را رقم زد .در واقع در عراق،
القاعده با قویترین ارتز دنیا درگیر شد که این مبارزهها موج

شد نگاه چریکی این سازمان

دقینتر شود ،تاکتیکهای جنگ آن ارتقا یابد و در کل ،آبدیده شود و در نهایت ،با استفاده از
مقبولیت خود در بخزهایی از جوامع اسالمی ،عناصر و نیروهای بیشتری را به خود ج ب کند.
هر چند مرحله دوم و سوم که به تقویت نیروهای تکفیری منجر شد ،ظاهراً مقبول دولتمردان
آمریکایی نبود و آنها میکوشیدند در مقابل آن بایستند؛ اما با این حال ،آنها در بحران سوریه بار
دیگر با حمایت غیرمستقیم از این گروهها و نیروها ،باعث تقویت آنها شدند و مرحله چهارم از
این فرایند را رقم زدند .حمایتهای مالی ،نظامی و راهبری به اندازهای بود که این گروههای
تروریستی توانستند دستاوردهایی داشته باشند و از یرین مقابله با ارتز سوریه ،کنترل برخی مناین
را نیز به دست گیرند که در نهایت با دخالت حزباهلل و کمک نیروهای این سازمان ،دولت دمشن
توانست بخزهای گستردهای از این مناین را باز پا گیرد (کلهر ،پسانیوز.)1393 ،
جریا سلفی تکفیری و گرایشهای آ

گرچه تعریفی جامع و مانع از این جریان به دلیل گستردگی و پیچیدگیال ،کاری سخت و
دشوار مینماید؛1

 -1سیداحمد موهقی ،داهرهالمعار) جنبزهای اسالمی ،مقالهی «گونهشناسی جریانهای فکری و جنبزهای
اسالمگرا» :نوگرایی دینی در عین ترکید بر لزوم زدودن بدعتها و خرافهها از عقاید مسلمانان و بازگشت به اسالم

54

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

اما راقم سطور به تعریف خود از سلفیه ،اشاره و گرایزهای اصلی این جریان و تفکر را ذکر
مینماید« :سلفیه ،شاخه ای برخاسته از درون اهل سنت است که از جریان خوارج در صدر اسالم
نشری گرفته و در قرن هفتم هجری به لحاظ فکری و نظری توسا ابن تیمیه حرانی استحکام و
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
و فقهی) به اسالم اصیل و سلف صالح رجوع

نمودهاند»1.

سلفیها دارای گرایزهای متعددی هستند که گروه داعز از سنخ گرایز اخیر است.
ریشههای فکری و جنبشهای اجتماعی تکفیری در سوریه

ویژگی بنیادین اسالم سلفیگری در سوریه را واقعیتهای نظام سیاسی ،قدری ،هروی و
ترکی

جمعیت تشکیل میدهد .گروههای سلفی در سوریه ،به عنوان جنبز اعتراضی علیه

حکومت تحت تسلا علویها محسوب میشود؛ بنابراین ماهیت فرقهای پیدا کرده است .گروههای
اخوان در سوریه تحت ترهیر نهادهای خیریه سازماندهی شده است .اخوانالمسلمین در سوریه در
سال  1935میالدی در حل  ،ترسیا شد و مصطفی السباعی در سال  1944میالدی چنین
مجموعهای را به دمشن منتقل کرد .مصطفی السباعی در سالهای  1945تا  1961میالدی به عنوان
مراق العام اخوان سوریه محسوب میشد .اخوان المسلمین سوریه عموماٌ شامل یبقة متوسا و
متوسا پایین جامعه بوده و ییف گستردهای از تجار ،روحانیون ،معلمان و بوروکرایها را در بر

اصیل و کتاب و سنت و نیل به وحدی مسلمانان به ویژه در برابر استعمار غربی ،رفع عق ماندگی و انحطاط مسلمانان
را در گرو رو آوردن به عقل ،علم و اجتهاد در مساهل اساسی ،نظری ،نوآوری ،گفتوگو و داد و ستد با آرای جدید
و اخ و اقتبا

از تمدن جدید غربی میداند .بنیادگرایی اسالمی به دلیل فقدان مایههای عقلی ،علمی ،استداللی و

نوآورانه ،به یور نوعی عملگرا ،احساسی ،افرایی و خشونتمدار است و رول دفع و یرد و نفی و رد و انکار را دارد
و به مساهل فرعی ،جزهی ،صوری ،حاشیهای و به معلولها میپردازد .برای مطالعه بیشتر نک به کتاب :موهقی،
سیداحمد؛ جنبزهای اسالمی معاصر.
 - 1برای مطالعه بیشتر نک :المنجد فی االعالم؛ ذیل کلمه ی «سلفیه»؛ مصاح  ،غالمحسین؛ فرهنگ فارسی؛ ذیل

همین کلمه .هرسیج و تویسرکانی ،حسین و مجتبی؛ چالزهای وهابیت؛ ن  26تا .28
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گرفته است .مصطفی السباعی جنبز اخوانالمسلمین را روح و انقالب جدیدی میدانست که
هدفز استقرار نظام اسالمی بود .بعد از قدرییابی حزب بعث سوریه در سال  1963میالدی،
اخوان المسلمین سرکوب شد و عصام عطار ،رهبر جدید اخوان ،تبعید شد .نامبرده ،مخالف جهاد
مسلحانه علیه حکومت بعث بود .عصام عطار ،به اصالح دین معتقد بود و تمایلی به خشونت انقالبی
نداشت .اخوانالمسلمین در سال  1967میالدی تحت ترهیر گروههای جهادی منشع

شد .مروان

حدید از شهر حماء روند جهاد مسلحانه و تکفیر گروههای سیاسی را در دستور کار قرار داد .از
سالهای دهة  1970میالدی گروههای اخوانی سوریه بر ضروری مبارزه مسلحانه برای سرنگون
کردن حکومت اسد ترکید داشتند .رادیکالیزم در نگرل سیاسی اسد نسبت به رژیم صهیونیستی را
باید عامل کاهز اعتبار گروههای اخوان برای مقابله و رویارویی با حکومت دانست؛ بنابراین
گروه تکفیری در دهة  1970میالدی از کارآمدی زیادی برخوردار نبود .گروههای اخوان از سال
 1975میالدی و بعد از نقزیابی سوریه در لبنان ،تالل برای جهاد مسلحانه را سازماندهی کردند.
از این مقطع زمانی به بعد ،اخوانالمسلمین ،اسد را حافظ منافع رژیم صهیونیستی ،آمریکا ،لبنان و
مارونیها دانسته است .گروههای تکفیری اخوان از سال  1976میالدی اولین مرحلة جهاد در
سوریه را براسا

تاکتیکهای جنگ و گریز سازماندهی کردند .نگرل اخوان بهرهگیری از

آوانگارد اسالمی (الطلیعهالمقاتله) است .در سال  1979میالدی ،این افراد  39دانشجوی علوی
دانشکده افسری را کشتند و در نتیجه دولت ،مجازای مرگ را برای اخوانیها در سال 1980
میالدی اعالم کرد .جبهه االسالمی سوریه ،در اکتبر سال  1980میالدی به دبیر کلی شیخمحمد
ابوالنصر البینونی شکل گرفت .این جبهه از افراد تندرو اخوانالمسلمین بوده و خواستار سرنگونی
حکومت از یرین تعهد به جهاد به عنوان وظیفة اسالمی بوده و کامالً ماهیت تکفیری داشته است.
شورل اخوانالمسلمین در فوریه سال  1982میالدی در شهر حماء انجام گرفت و سه هفته یول
کشید .جنبز حماء ،منجر به شکلگیری قیام عمومی در سوریه نشد و اک ریت گروههای سنی
سکوی اختیار کردند (متقی ،نشست تخصصی ،دانشکده علوم و فنون امام علی (علیهالسالم)،
.)1393/6/4
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 -1 -3روش پژوهش
برای انجام این پژوهز متناس

با موضوع مورد نظر از رول پژوهز توصیفی پیمایشی

( )Survey research methodاستفاده شده است؛ زیرا پژوهز توصیفی شامل مجموعه
رولهایی است که هد) آن توصیفکردن شرایا یا پدیدههای مورد بررسی است .اجرای
پژوهز توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایا یا یاریدادن به فرایند تصمیمگیری
باشد .به همین دلیل بیشتر پژوهزهای علوم رفتاری را میتوان در زمره پژوهز توصیفی به شمار
آورد .با توجه به اینکه پژوهز پیمایشی یکی از زیر مجموعههای پژوهز توصیفی است و از
یرفی در پژوهز به ماهیت شرایا موجود و همچنین وضعیت موجود پرداخته میشود.
در این پژوهز با بررسی نظر خبرگان به پارامترهای فوق توجه گردیده است .به همین دلیل
این پژوهز توصیفی -پیمایشی است.
دادههای ایالعاتی با توجه به رول فوق تنظیم و نتیجهگیری شده است.
دادههای مورد نیاز این پژوهز عبارتند از:
الف) در بخز نظری از یرین مطالعة متون و منابع ،ادبیای پژوهز بررسی و استخراج شده
است .ب) در بخز عملی یا میدانی دادهها ،از یرین توزیع پرسشنامه در سطح کارشناسان و
خبرگان جمعآوری شده است.
 -2 -3نوع پژوهش

این پژوهز به لحاظ نوع پژوهز ،از نوع کاربردی است .منظور از پژوهز کاربردی توسعه
و تدوین مهاریها یا رولهای جدید و نیز حل مساهل است که کال

در  ،یا به یور کل،

محیا کار مربوط میشود؛ و ل ا نتایج به دست آمده از این پژوهز در مراکز آموزل و
دانشکدههای نظامی نیروهای مسلح ج.ا.ا کاربرد خواهد داشت.
 -3 -3جامعه آماری و حجم آ

جامعه آماری این پژوهز ،کلیه مدافعان حرمِ دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین
علیهالسالم ،مدافعان حرمِ قرارگاه امام حسین علیهالسالم و مدافعان حرمِ نیروی قد
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 -4-3نمونة آماری

پژوهشگر غالباً توانایی اجرای پژوهز بر کل جامعه را ندارد ،به همین دلیل پژوهز خود را
به نمونة کوچکی محدود میکند .بدین ترتی

نمونه عباری است از بخشی از جامعه که معر) آن

میباشد .با توجه به اینکه جامعة آماری این پژوهز را مدافعان حرم تشکیل میدهند ،ل ا تعیین
نمونة آماری با توجه به قابل دستر

بودن و شاغلبودن در این حوزه و قضاوی سنجیده محقن

انتخاب گردیده است و با استفاده از فرمول نسبت صفت تعداد نمونة آماری که به دست آمده 96
نفر میباشد .با توجه به نمونة آماری و به جهت افزایز ضری

ایمینان تعداد  100پرسشنامه بین

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

t 2 pq
n 2
d
t =1/96
نسبت صفت مطلوب در جامعه
p =0/50
نسبت صفت نامطلوب در جامعه
q =0/50
تفاضل نسبت صفت مطلوب به صفت واقعی
d =0/10

t 2 pq
n  2  96
d
بیشترین تعداد پرسشنامه در بین رزمندگان و مدافعان حرم ،اساتید و فرماندهان دانشگاه
افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) ،اساتید و فرماندهان قرارگاه امام حسین (ع) و رزمندگان
نیروی قد

توزیع شده است.

 -5 -3ابزار پژوهش

ابزاری که در این تحقین مورد استفاده قرار گرفته است ،عباری است از:
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الف) اسناد ،مدارک ،کت  ،مقاالی علمی و پایاننامههای موجود و مرتبا با موضوع
پژوهز؛
ب) توزیع پرسزنامه محقنساخته در بین مدافعان حرم و فرماندهان نظامی؛
ج) شبکه ایالعرسانی اینترنت نیز به عنوان یک منبع مورد استفاده قرار گرفته است.
 -6-3روش نمونهگیری

رول نمونهگیری در این پژوهز تصادفی میباشد.
 -7-3روش جمعآوری اطالعات و ابزار سنجش

در این پژوهز برای جمعآوری ایالعای از رولهای زیر استفاده شده است.
الف) مطالعای کتابخانهای :این رول بهمنظور تهیه ادبیای پژوهز مورد استفاده قرار گرفته
است که در آن از کت  ،جزوای ،فصلنامهها ،مقاالی ،مدارک و پایاننامههای مربویه
بهرهبرداری گردید .در این بخز از دو رول فیزبرداری و بررسی و مطالعه متون استفاده شده
است.
ب) میدانی:
در این رول با توجه به حضور پژوهشگر در چند نوبت در محور مقاومت و به منظور تبیین
تعاریف نظری و عملیاتی مت یرهای پژوهشی از مصاحبه و پرسشنامه در سطح کارشناسان و
خبرگان استفاده شده است که بهعنوان ابزار جمعآوری ایالعای مورد بهرهبرداری قرار گرفت که
در این زمینه از نظرای فرماندهان ،رزمندگان و مدافعان نهایت استفاده به عمل آمده است.
ج) پرسشنامه:
برای جمعآوری ایالعای ،از پرسشنامه نیز استفاده شده است که در این پژوهز از
پرسشنامه بسته از ییف لیکری که یک مقیا

پنج گزینهای است و از خیلی کم تا خیلی زیاد را

شامل می شود استفاده شده است .این پرسشنامه در سطح رزمندگان محور مقاومت (فرماندهان،
اساتید ،بسیجیان) بهعنوان اعضاء نمونه ،به تعداد  100عدد توزیع گردید و تمامی آنها جمعآوری
گردید .البته در این رول توزیع به دلیل اینکه پرسشنامه حضوری تحویل فرد پاسخدهنده شده و
بعد از توضیحاتی در مورد پرسشنامه ،تکمیل و دریافت شدند که زمان زیادی صر) شد.
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 -8-3روش سنجش اعتبار و روایی ،پایایی پرسشنامه:

الف) روایی ابزار اندازهگیری:
روایی از واژه "روا" و به معنای جایزه و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و
درستبودن است .مقصود از روایی آن است که اندازهگیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را
اندازه بگیرد و اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیریهای نامناس

و نا کافی میتواند هر

پژوهز علمی را بی ارزل و ناروا سازد.
پا از اینکه پرسشنامة اولیه توسا محقن تهیه شد ،توسا اساتید محترم راهنما و مشاور،
با سؤاالی پژوهز باشد ،مورد بررسی و تدقین

اعتبار سؤاالی و محتوای پژوهز که باید متناس

قرار گرفت و همچنین توسا افراد متخصص و نخبة این موضوع ،مورد تریید واقع شده است.
ب) ضری پایایی پرسشنامه:
بهدلیل اینکه به هر یک از پرسزهای این پژوهز مقادیر کمی تعلن میگیرد ،برای سنجز
پایایی از رول ضری

آلفای کرونباخ استفاده شده است.

پایایی پرسشنامه  0/95میباشد.
 -9 -3روش تجزیه و تحلیل اطالعات

در تجزیه و تحلیل دادهها:
الف) از آمار توصیفی شامل میانگین ،میانه و واریانا استفاده شد.
ب) از آمار استنبایی برای مشخصشدن توزیع دادهها ،از آزمون " ،"K-Sجهت بررسی
یبیعیبودن دادهها ،استفاده شد و مشخص گردید که توزیع دادهها یبیعی نمیباشند .ل ا از آزمون
های فریدمن ،برای اولویتبندی بین فرضیههای پژوهز ،استفاده شد .برای هبت دادهها و تجزیه و
تحلیل نهایی از نرمافزار " "SPSSاستفاده شد.
 -4تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
 -1 -4توصیف یافتههای پژوهز
در این بخز ،برخی از مشخصای فردیِ نمونههای پژوهز و توزیع آنها براسا

میزان

تحصیالی ،سابقه حضور در منطقه جعفرِ ییار ،مسئولیت در منطقه و درجه نظامی ،با استفاده از
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جدول و نمودار بررسی شده است.
 -1 -1 -4مشخصای فردی آزمودنیها
در این پژوهز از میان  100پرسزنامه توزیعشده در بین نیروهای شرکتکننده در منطقه
جعفر ییار 100 ،پرسزنامه تکمیل گردیده است.
جدول ( :)1 -4توزیع آزمودنیهای پژوهش ،براساس آخرین مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی

فراوانی

درصد

دیپلم

4

4

فوق دیپلم

18

18

کارشناسی

54

54

کارشناسی ارشد

23

23

دکتری

1

1

مجموع

100

100

نمودار ( :)1 -4توزیع آزمودنیهای پژوهش ،براساس آخرین مدرک تحصیلی
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یبن ایالعای جدول و نمودار شماره ( )1-4و براسا

آخرین مدرک تحصیلی 54 ،درصد نیروها

در مقطع کارشناسی هستند که بیشترین فراوانی را دارند .چهار درصد دیپلم 18 ،درصد فوق دیپلم،
 23درصد کارشناسی ارشد و یک درصد دارای مدرک دکتری ،هستند.
جدول ( :)2 -4توزیع آزمودنیهای پژوهش بر اساس سابقه حضور در منطقه جعفر طیار
سابقه

فراوانی

درصد

تا  60روز حضور در منطقه

49

49

تا  120روز حضور در منطقه

30

30

تا  180روز حضور در منطقه

11

11

بیش از  180روز حضور در
منطقه

10

10

مجموع

100

100

نمودار ( :)2 -4توزیع آزمودنیهای پژوهش براساس سابقه حضور در منطقه جعفر طیار

یبن جدول و نمودار شماره دو 49 ،درصد مدافعان حرم تا  60روز در منطقه حضور داشته
اند 30 .درصد بین  60تا  120روز و  11درصد بین  120تا  180روز و  10درصد نیز بیز از 180
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روز در منطقه جعفر ییار حضور داشتهاند.
جدول ( :)3 -4توزیع آزمودنیهای پژوهش براساس مسئولیت در منطقه
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

مربی آموزشی

15

15

مجموع

100

100

نمودار ( :)3 -4توزیع آزمودنیهای پژوهش براساس مسئولیت در منطقه

جدول و نمودار شماره سه ،مسئولیت مدافعان حرم در منطقه جعفر طیار را نشان میدهد
که بر این اساس 25 ،درصد نیروها به عنوان مسئول عملیای 22 ،درصد فرماندهی گروهان،
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گردان و تیپ 22 ،درصد نیروی تکور 15 ،درصد به عنوان مربی آموزشی 7 ،درصد مسئول
پشتیبانی 5 ،درصد مسئولیت ایالعای 3 ،درصد نیروی ستادی و  1درصد نیروی هوافضا میباشند.
جدول ( :)4 -4توزیع آزمودنیهای پژوهش براساس درجه نظامی
درجه

فراوانی

درصد

بسیجی

16

16

افسر جزء

59

59

افسر ارشد

16

16

مجموع

100

100

نمودار ( :)4 -4توزیع آزمودنیهای پژوهش براساس درجه نظامی

یبن جدول و نمودار شماره چهار ،درجه نیروهای مدافعان حرم قبل از اعزام به منطقه شامل
 59درصد افسران جزء 16 ،درصد افسران ارشد 16 ،درصد بسیجی و  1درصد درجهدار میباشد.
بررسی گویههای مؤلفهی آموزش و تأثیر آ بر توا رزمِ مدافعا حرم
نتایج آزمون فریدمن نشان داد که گویه آموزل نبرد در مناین مسکونی ،با میانگین  8/64در
اولویت اول قرار دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است .گویه آموزل و اجرای تمرینای
نزدیک به صحنه واقعیِ جنگ با میانگین  8/61در رتبه و اولویت دوم قرار دارد و گویه آموزل
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سالحها و تجهیزای موجود در منطقه ،با میانگین  ،8/54در رتبه سوم قرار دارد.
جدول ( :)5 -4اولویتبندی گویههای مؤلفه آموزش

اولویت

گویه ها

استاندارد

انحراف

رتبه

میانگین

لیکرت

میانگین

1

نبرد در مناطق مسکونی

0/87016

8/64

4/48

2

اجرای تمرینات نزدیک به صحنه واقعی

0/87016

8/61

4/48

3

آموزش سالحها و تجهیزات موجود در
منطقه

0/85493

8/54

4/42

4

آموزش چابکی و سرعت عمل

0/79258

8/30

4/41

5

آموزش و تمرین عملی تاکتیک و
تکنیکهای رزم

0/81767

8/29

4/41

6

آموزش انعطافپذیری در رزم

0/88854

7/72

4/28

7

آموزش منطبق با نوع تهدید

0/92201

7/67

4/28

8

آموزش رزم در شرایط سخت

0/889

7/61

4/28

9

آموزشهای علمی تاکتیک و تکنیکهای
رزم

0/943

7/50

4/20

10

آموزش حفظ نظم و انضباط و اطاعتپذیری 0/93954

7/22

4/19

11

آموزش زبان عربی

1/05887

6/71

4/10

12

آموزش عملیات روانی (اجرا و مقابله)

1/01484

6/36

3/99

13

آموزش فرهنگ و آداب و سنن و زبان مردمِ
منطقه

1/02981

6/12

3/98

14

آموزش اقدامات غیرعامل

0/99143

5/63

3/87

 )1نبرد در مناین مسکونی
این گویه رتبه اول را با میانگین رتبه  8/64و انحرا) استاندارد  0/087016در بین گویههای
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آموزل آورده است .نبرد در مناین مسکونی با توجه به اینکه رتبه اول را به دست آورده و دور از
انتظار ما هم نبود و به صوری علمی هم اهبای شد .رزمهای امروز که به صوری نیابتی میباشد،
(جبهههای مقاومت سوریه و عراق) و دشمن میخواهد نبرد را جهت تلفای و هزینه بیشتر به داخل
شهرها بکشاند ،به همین دلیل از اولویت بیشتری برخوردار است .نوع تاکتیک ،ورود ،تصر) و
ترمین شهرها از اولویت رزم است که با آموزل آن ،این مهم به دست میآید .پدافند از شهر،
راحتتر از آفند میباشد که بازپاگیری مناین مسکونی ،بسیار سختتر است ،ل ا تمرین نبرد و
پاکسازی مناین ساختمانی در برابر دشمنی که منطقه ساختمانی و شهری را تحت تصر) خودل
دارد ،از اولویت باالتری برخوردار میباشد.
 )2اجرای تمرینای نزدیک به صحنه واقعی
این گویه رتبه دوم را با میانگین رتبه  8/61و انحرا) استاندارد  0/87016در بین گویههای
آموزل آورده است و با عنایت به دستور فرمانده معظم کل قوا (مدظلّه) ،مبنی بر نزدیکبودن
اجرای تمرینای و رزمایزها به فضای واقعی صحنه نبرد و همچنین از یرفی آشنایی قبلی مدافعان
با تاکتیکها و به کارگیری سالحها و تجهیزای رزمی قبل از نبرد ،باعث میشود در صحنه واقعی
رزم ،مدافعان از استر

و هیجان کمتر و تمرکز بیشتری بر اهدا) عملیاتی ،برخوردار باشند و به

تبع آن موفقیت در اجرای عملیای و کاهز تلفای و هزینههای جاری را در پی خواهد داشت.
 )3آموزل سالحها و تجهیزای موجود در منطقه
این گویه رتبه سوم را با میانگین رتبه  8/54و انحرا) استاندارد  0/85493در بین گویههای
آموزل آورده است .این گویه نیز با توجه به توضیحای گویه قبلی (اجرای تمرینای نزدیک به
صحنه واقعی) ،باعث افزایز سرعت و دقت عملکرد رزمنده در محیا جنگ پرشدی و فضای
محدود تصمیمگیری میشود .همچنین گاهی در موقعیتهای مختلف نبرد ،دور از انتظار نیست
که برخی از سالحها و تجهیزای دشمن و تکفیریها ،توسا رزمندگان به غنیمت گرفته شود و در
اهنای حفظ دور تک ملزم به استفاده از این تجهیزای شوند ،ل ا ضروری به نظر میرسد که توانایی
استفاده از این نوع تجهیزای و تسلیحای را به دست آورند.
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 )4آموزل چابکی و سرعت عمل
این گویه ،رتبه چهارم را با میانگین رتبه  8/30و انحرا) استاندارد  0/79258در بین گویه
های آموزل آورده است .با توجه به اینکه یکی از اصول نبرد ناهمیراز برخورداری از چابکی،
چاالکی ،تحرک و قابلیت سَیالیت میباشد و در صحنه رزم سوریه در برابر عناصر دشمن که رزم
نامنظم را به عنوان دکترین رزم خود اجرا مینمایند ،این اصل نبرد ناهمیراز در تعقی

و گریز

نسبت به دشمن ،بسیار کارساز و مؤهر مینماید.
 )5آموزل و تمرین عملیِ تاکتیک و تکنیکهای رزم
این گویه ،رتبه پنجم را با میانگین رتبه  8/29و انحرا) استاندارد  0/81767در بین گویههای
آموزل آورده است .با عنایت به اینکه یرحریزی نبرد ناهمطراز خصوصاً جنگ در مناین
ساختمانی به صوری تمرکزی و اجرای آن غیرتمرکزی میباشد ،تمرینِ تکنیک و تاکتیکهای
رزمی ،باعث افزایز حا اعتماد به نفا ،قدری خالقیت و ابتکار عمل رزمندگان در صحنه
رزمی  -که فرصت تصمیمگیری ،تدبیر و ارتباط با فرماندهان ،جهت هماهنگی نیل به بهترین
راهکار وجود ندارد -میشود و بسیار کارساز و مؤهر است.
 )6آموزل انعطا)پ یری در رزم
این گویه ،رتبه ششم را با میانگین رتبه  7/72و انحرا) استاندارد  0/88854در بین گویههای
آموزل آورده است .با توجه به اینکه یکی از اصول نبرد ناهمطراز اصل انعطا)پ یری میباشد و
همچنین نوع رزم دشمن ،غیرقابل پیزبینی و گاهی غافلگیرانه است؛ ل ا رزمندگان بایستی از قبل
با موضوع انعطا)پ یری و ت ییرای لحظه به لحظهی دستورای و یرحهای عملیاتی و رزمی
آشنایی داشته و بتوانند در حداقل زمان ،خود و تجهیزای مربوط را در راستای تدبیرای جدید،
وفن دهند.
 )7آموزل منطبن با نوع تهدید
این گویه رتبه هفتم را با میانگین رتبه  7/67و انحرا) استاندارد  ،0/92201در بین گویههای
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آموزل آورده است .قبل از اجرای تمرینای و آموزلها ،ابتدا بایستی محدودیتها و مقدورای
رزمی دشمن را بشناسیم تا بتوانیم از نقاط قوی دشمن دوری و روی نقاط ضعف او ،ترکید و
آموزلها را بر این موارد برنامهریزی و اجرا کنیم .دستیابی به این مهم ،بدون توجیه نیروها و
رزمندگان قبل از اعزام به مناین ،روی میزان موفقیت جبههی خودی ،امکانپ یر نمیباشد.
 )8آموزل رزم در شرایا سخت
این گویه ،رتبه هشتم را با میانگین رتبه  7/61و انحرا) استاندارد  0/889در بین گویههای
آموزل آورده است .ج رافیای صحنه رزم سوریه و همچنین نوع نبرد حاکم بر آنجا ،باعث می
شود گاهی شرایطی برای رزمندگان مترت

شود که ارتباط آنها با عقبه پشتیبانی خدمای رزم،

قطع گردد یا به علت یوالنی و فرسایشیشدن مدی عملیای در وضعیت آفندی یا پدافندی،
شرایطی برای نیروها به وجود میآید که مییلبد این نیروها به منظور حفظ روحیه ،کنترل استر
و هیجانای ،تهیه آب و غ ا ،خودامدادی ،تهیه سرپناه مناس

و در نهایت حفظ جان و قدری

رزمی ،با اصول رزم در شرایا سخت آشنا و تمرینای کافی را داشته باشند.
 )9آموزلهای علمی تاکتیک و تکنیک های رزم
این گویه ،رتبه نهم را با میانگین رتبه  7/50و انحرا) استاندارد  0/943در بین گویههای
آموزل آورده است .اجرای آموزلهای تئوری و نظری برای رزمندگان و اراهه ایالعای کافی از
تکنیکها و تاکتیکهای مؤهر مورد استفادهی خودی و دشمن ،در صحنه رزم سوریه باعث می
شود عالوه بر افزایز قوه خالقیت و ابتکارِ عمل ،بتوانند در برابر تاکتیکها و تکنیکهای دشمن،
عکاالعمل مناس

بروز دهند.

 )10آموزل حفظ نظم و انضباط و ایاعتپ یری
این گویه ،رتبه دهم را با میانگین رتبه  7/22و انحرا) استاندارد  0/93954در بین گویههای
آموزل آورده است .در راستای اجرای اصولِ وحدی فرماندهی و تمرکز قوا ،به عنوان دو اصل
پایه از اصول جنگ ،تمرین و ممارست ،نظم و انضباط فردی و سازمانی و همچنین تمرین رعایتِ
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سلسله مرات

و ایاعتپ یری ،باعث اجرای به موقع و صحیح دستورای فرماندهی و یرحهای

عملیاتی میشود.
 )11آموزل زبان عربی
این گویه ،رتبه یازدهم را با میانگین رتبه  6/71و انحرا) استاندارد  1/05887در بین گویه
های آموزل آورده است .از آنجایی که قرآن و احادیث و روایای ،به زبان عربی میباشد ،این بر
هر مسلمان عرب و غیرعربی واج

است که جهت فهم و تفسیر آیای و روایای با زبان عربی،

آشنا شوند .همچنین با توجه به حضور مدافعان حرم به عنوان فرمانده و عوامل ترهیرگ ار در جبهه
های مقاومت ،در منایقی که با زبان عربی صحبت میکنند ،الزم است جهت برقراری ارتباط بهتر
و ترهیرگ ار ،با زبان عربی آشنا باشند.
 )12آموزل عملیای روانی (اجرا و مقابله)
این گویه ،رتبه دوازدهم را با میانگین رتبه  6/36و انحرا) استاندارد  1/01484در بین گویه
های آموزل آورده است .توجه به این نکته که گروههای تکفیری ،به خصون داعز ،به نحو
قابل تحسینی از تجارب جنگهای معاصر بهرهگیری نموده است که یکی از مهمترین و
پرکاربردترین این تاکتیکها ،انتخاب رولهای عملیایِ روانی در جنگ آمریکا علیه عراق ،در
سال  2003بود .گروه داعز نیز توانست با بهرهگیری از رولهای مختلف عملیای روانی (تهدید،
ارعاب ،تطمیع و )...از یرین رسانهها خصوصاً شبکههای اجتماعی ،به اهدا) نظامی خود دست
یابد .ل ا به منظور عدم تحت ترهیر قرار گرفتن رزمندگان ،در برابر هجمههای عملیای روانی
دشمن ،آشنایی با این نوع تاکتیکها حاهز اهمیت است و همچنین به منظور همراه نمودن جمعیت
بییر) و خاکستری ،در سوریه با محور مقاومت ،میتوان از تاکتیکهای مختلف عملیای روانی
بهره گرفت.
 )13آموزل فرهنگ ،آداب و سنن و زبان مردمِ منطقه
این گویه ،رتبه سیزدهم را با میانگین رتبه  6/12و انحرا) استاندارد  1/02981در بین گویه
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های آموزل آورده است .آشنایی با ج رافیای فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ،میتواند به منظور
اعمال بهینه و مؤهر عملیای توسعه و پدافند داخلی (ت بیت ،مردمداری و مردمیاری) کمک شایانی
جهت ج ب عناصر بومی منطقه و همراهنمودن آنها با محور مقاومت و همچنین جلوگیری از
بروز برخوردهای خال)ِ هنجارهای موجود توسا رزمندگان ،در هر منطقه نماید.
 )14آموزل پدافند غیرعامل
این گویه ،رتبه چهاردهم را با میانگین رتبه  5/63و انحرا) استاندارد  0/99143در بین گویه
های آموزل آورده است .ترکید بر اهمیت و ضروری رعایت پدافندِ غیرعامل ،در تمامی سطوح و
نظاری و سرکشی داهم بر این امر ،باعث کاهز تلفای و هزینههای جنگ در ابعاد مختلف می
گردد .به وفور مشاهده شده که عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل (استتار ،اختفا ،پوشز،
پراکندگی ،استحکامای و )...صدمای و خسارای جبرانناپ یری در صحنه رزم ،در سوریه
گردیده است ،ل ا آشنایی و ترکید بر اهمیت این اصول برای رزمندگان قبل از اعزام آنها ،باعث
میگردد به صوری ناخودآگاه و ذاتی این امور انجام شود.
 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
در این تحقین میزان ترهیر آموزل بر توان رزم مدافعان حرم ،در بحران سوریه در مقابله با
عناصر تکفیری مورد بررسی قرار گرفت .از آنجاییکه عوامل غیر فیزیکی توان رزم ،شامل نُه
عامل بود ،ل ا با توجه به حجم گستردگی این عوامل از بین نُه عامل فقا به بررسی میزان ترهیر
آموزل پرداخته شد .با استفاده از خیدو ،نتایجی به دست آمد که نشان میدهد بین درجه و
مسئولیت با عوامل غیر فیزیکی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با استفاده از آزمون فریدمن
نتایجی به دست آمد که اهمیت عوامل غیر فیزیکی را نشان میدهد .با توجه به پیشرفت تکنولوژی
در جنگهای امروزی و آینده و عدم توان مقابله با سالحهای پیشرفته دشمن ،ضروری دارد
رزمندگان اسالم از عوامل غیر فیزیکی در یرحریزی و هدایتِ عملیای ،بهرهبرداری بهینه به عمل
آورند .این عوامل در افزایز توان رزم نیروهای خودی در جنگ امروزی و آینده نقز اساسی
ایفا میکنند .از جمله عواملی که عالوه بر عوامل غیر فیزیکی میتوان در یرحریزی در جنگهای
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امروزی و آینده استفاده نمود ،استفاده از اصول جنگ نوین و عوامل برتریساز در جنگ میباشد؛
عواملی مانند انعطا)پ یری (سازمان ،تجهیزای ،آموزل و .)...ل ا عالوه بر استفاده از این
مجموعه عوامل ،باید مانند یک سازمان غیرنظامی به صوری ژلهای و روان که بتوان در هر
شرایطی بر علیه دشمن وارد عمل شد ،استفاده نمود که در این راستا فرماندهی در صحنه ،کوچک
و چابکسازیِ سازمان ،انعطا) در آموزل (اراهه آموزلهای مختلف و متنوع به نیروهای
کاربر) ،افزایز معنویت ،باالبردن روحیه و ایجاد انگیزه در بین رزمندگان ،نقز بسیار مهمی در
جنگ امروزی و آینده ایفا خواهند نمود .در این نوشتار نظر به شاخصهای مورد ترکید جامعه،
محقن نتایج زیر را گرفته است -1 -5 :ترهیر آموزل بر توان رزم مدافعان حرم ،در مقابله با عناصر
تکفیری در سوریه به چه میزان است؟
برای عامل آموزل ،چهارده شاخص در نظر گرفته شد و میانگین به دست آمده از نظرای
پاسخدهندگان (مدافعان حرم) ،نشان میدهد که میانگین لیکری  4/71میباشد ،یعنی بهیور
متوسا بیشتر از زیاد و نزدیک به خیلی زیاد و میانگین رتبه به دست آمده  ،3/94با انحرا) معیار،
 9/19بوده است .ل ا براسا

نظرای پاسخدهندگان (مدافعان حرم) به این نتیجه میرسیم که عامل

آموزل ،یکی از مهمترین عوامل مؤهر در افزایز توان رزم مدافعان حرم در مقابله با عناصر
تکفیری میباشد که رتبه اول را آورده است.
پیشنهادات
مطل

مهم در هر پژوهز علمی این است که کار تحقیقی باید همیشه با اجتهاد و اظهارنظر

تو م باشد و محقن در پایان کار ،براسا

مطالعای انجام شده به یور قایع نظر خود را درباری

موضوع ،اعالم دارد تا به گسترل دامنة معرفتیِ علم و یافتههای موجود کمک نماید .در غیر این
صوری ،تحقین از ارزل علمی باالیی برخوردار نبوده و اعتبار علمی زیادی نخواهد داشت .این
فرایند تازهآفرینی از یرین تحقیقای علمی است که باعث غنیشدن و تقویت ادبیای یک حوزی
علمی شده ،در یک حرکت جمعی هماهنگی و قلمرو معرفتی انسان را توسعه میدهد .نظر به
جامعیت ،کاربردیبودن ،انطباق شاخصهای مطرحشده با فرهنگ سازمانی و فطری انسان در
خصون نهادینهشدن این شاخصها ،پیشنهادای زیر اراهه میشود:
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الف :نظاری داهمی و مستمر فرماندهان در سطوح مختلف بر وضعیت آمادگی رزمی و
روحیه نیروهای مقاومت؛
ب :اجرای تمرینای رزمی ،ورزل و مسابقای ،عملیایهای ای ایی محدود ،اجرای گشتی
های مختلف ،برنامههای تربیتی ،تعویض و جابجایی به موقع یگانها در خا و  ...به منظور
جلوگیری از روزمرگی و عادیشدن اوضاع منطقه؛
چ :حمایت از پروژههای پژوهشی با موضوعای عوامل مؤهر در پیروزی رزمندگان اسالم در
نبردهای احتمالی آینده؛
ح :تبدیل این نوشتار به دستورالعمل و ابالغ آن به یگانهای مانوری و به کارگیری آن توسا
مدیران و فرماندهان جهت افزایز توان رزم نیروهای مقاومت؛
خ :مؤلفین متعهد و متخصص در خصون مؤلفههای آموزل اقدام به ترلیف آهار علمی
نمایند.
پیشنهاد برای محققین در آینده
امیدوارم این پژوهز بستر و زمینه مناسبی جهت تحقین و تفحص بیشتر عالقهمندان و
دستاندرکاران را فراهم نموده باشد و به عنوان مبنای مناسبی برای مراحل بعدی بررسی میزان
ترهیر عوامل غیر فیزیکی و عوامل فیزیکی توان رزم در جنگهای امروزی و آینده ،مورد
بهرهبرداری قرار گیرد .به محققینی که در آینده قصد ورود به اینگونه مباحث را دارند ،نکای
ذیل توصیه میگردد:
 -1بررسی ابعاد دیگر عوامل غیر فیزیکی توان رزم؛
 -2بررسی عوامل فیزیکی توان رزم و ترهیر در جنگهای امروزی و آینده؛
 -3شیوی بهکارگیری از تجربیای دوران دفاع مقد
در نبردهای آینده.
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