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1مسعود قنوات

ها ملت ایران در طول تاریخ مورد هجوم اقوام مختلفی قرار گرفته که غالباً نیز در این تهاجم
مغلوب گشته و سرزمین ایران یا بخشی از آن در تصرف دشمن قـرار گرفتـه اسـت. از ایـن نظـر      

ر مقابل نیروهاي ضد بشري صدام تکریتی نمونه منحصر بـه فـرد   تاریخ دفاع مقدس هشت ساله د
و برگ زرینی بر تارك این مرز و بوم است زیرا، این اولـین بـار اسـت کـه ملـت ایـران از یـک        

آیند. اما همیشه این گونه نبوده است. نـه ایـن   چنین جنگ بزرگی با افتخار و سربلندي بیرون می
ها غیر مردمـی و ناکارآمـد بودنـد. عـالوه بـر آن      الباً حکومتکه ملت ایران ناتوان بودند، بلکه غ

تـرین محـور ایـن پیـروزي بـزرگ تـاریخی       حضور حاکمانـه اسـالم نـاب محمـدي نیـز اساسـی      
بوده است. اما، فاتحان مکرر سرزمین ایران فقـط در میـدان جنـگ پیـروز بودنـد ولـی در تقابـل        

اند. این اقـوام در  تقواي ایرانیان بودهتمدن، فرهنگ و مذهب همیشه شکست خوده میدان علم و
طول تاریخ آن چنان تحت تاثیر دین، مذهب و فرهنگ غنی ایرانیان قرار  گرفته که در این ملت 

انـد. ایـن   انـد بلکـه مسـلمان و گاهـاً شـیعه شـده      اند، نـه فقـط ایرانـی شـده    حل شده و ایرانی شده
مقدونیه و اعراب از گذشته دور باقی است. اما تاثیرگذاري بی نظیر در تقابل با قوم مغول، افغان،

توان این تاثیر گذاري را نزد ملت عراق نیـز مشـاهده کـرد. آزادي خـواهی،     اکنون به وضوح می
توان نزد ملـت عـراق و حکومـت نوپـاي آن دیـد.      دین گرایی، و استقالل طلبی را به روشنی می

یـران در شـرایط اشـغال توسـط ابـر      شاهد آن تمایل و گرایش شدید حکومت و ملت عـراق بـه ا  
اما قریب سی سال است که امریکا به عنـوان تهدیـد   قدرت امریکا و متحدش انگلیس است. 

شماره یک در مقابل نظـام مقـدس جمهـوري اسـالمی ایـران ایسـتاده اسـت و گاهـاً نیـز          
اقدامات نظامی محدودي همچون (حمله به صحراي طبس، حمله به سکوهاي نفتی خلیج 

و سرنگونی هواپیماي مسافربري) داشته است. فارس، 

مدرس دانشکده فرماندهی و ستاد-1

فصلنامه علوم و فنون نظامی
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تـوان  آیا مذهب و فرهنگ ایرانیان بر چنین ابر قدرتی نیز تاثیر گذاشته است؟ آیا مـی 
این ادعاي تاریخی را در چنین شرایطی تائید نمود؟ وجه تمایز فاحش و برجسته میان این 

یعنـی آن چیـزي کـه نظـام     توان یافـت. دو تمدن، یا به نوعی نظام، را تنها در معنویت می
مقدس جمهوري اسالمی ایران پرچم دار آن در جهان است. و این همان چیزي است که 

اند. تا کنون امریکاییان هرگز بدان توجه نداشته
شاهد این مدعا، دخالت امریکا در خاتمه دادن بـه جنـگ جهـانی دوم بـا روش غیـر      

می دو شهر بـزرگ و پـر جمعیـت ژاپـن،     انسانی و دهشتناك است. آنگاه که با بمباران ات
هیروشیما و ناکازاکی، جنگ جهانی دوم را با تسلیم ژاپـن بـه پایـان رسـاند و ایـن یعنـی       

فقدان معنویت و انسانیت! 
در عصر جدید نیز رفتارهاي غیر معنوي و انسانی بسیاري نزد این ابرقدرت جاه طلب 

ق به بهانه مقابله با تروریسم! ایـن رفتـار   مشاهده شده است. مانند، حمله به افغانستان و عرا
توان مترادف با حمله قوم مغول دانست. آیا همان گونه که مغوالن مسـلمان شـدند،   را می

اند؟امریکائیان نیز از تمدن، فرهنگ و مذهب پیشرو ایرانیان تاثیر پذیرفته
نـگ  هاي مصـوب نیروهـاي مسـلح معمـوالً پـس از هـر ج      ها و دستورالعملآئین نامه

هـاي جهـان رواج   شوند. این روش نزد ارتش امریکا بیش از سـایر ارتـش  تجدید نظر می
تـوان بـه   هاي گذشته مـی ها و مقایسه آن با آئین نامهدارد. بنابر این با مطالعه این آئین نامه

تغییر دیدگاه و بینش آنان پی برد. 
هاي نظامی اصـول جنـگ اسـت. اصـول جنـگ نـزد       یکی از موارد مهم در آئین نامه

هاي اندکی دارد. یعنی، غالبـاً بـر یـک سـري اصـول      ها و کشورهاي مختلف تفاوتملت
اصل به شرح زیر بود:9ثابت استوار است. اصول جنگ ارتش امریکا در گذشته شامل 

(Objective)هدف -1

(Offensive)آفند -2
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(Mass)توده (تمرکز قوا) -3

(Economy of Force)جویی در قوا صرفه-4

(Maneuver)مانور -5

(Unity of Command)وحدت فرماندهی -6

(Security)تامین -7

(Surprise)غافلگیري -8

(Simplicity)سادگی -9

همین اصول نیز دقیقاً منطبق بر اصـول جنـگ فعلـی نیروهـاي مسـلح جمهـوري       
ایران است. اما در طی سالیان گذشته امریکائیان در اصول جنگ خود تغییراتی را اسالمی 

توان گفت در آخرین آئین نامه مشترك ارتـش  اند. چرا؟ به طور خالصه میاعمال نموده
گانـه فـوق   9، سه اصل به اصول 12006منتشر شده در هفدهم سپتامبر (JP 3-0)امریکا 

شرح زیر هستند:افزوده شده است. این سه اصل به 
(Restraint)خویشتن داري -1

(Perseverance)استقامت -2

(Legitimacy)مشروعیت -3

1- Joint Operations, 17 September 2006, Joint Publication
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آید، همگی در یک ویژگی مشترك همان گونه که از ظاهر این سه اصل بر می
توانید این نقطه اشتراك را حدس بزنید؟ آیا این عبارات زیبا برایتـان آشـنا   هستند. آیا می

ین مفـاهیم همـان شـعارهاي نظـام مقـدس جمهـوري اسـالمی ایـران از بـدو          نیست؟ آیا ا
پیدایش و طول تاریخ دفاع مقدس تا کنون نبوده است؟

به واقع همین طور است. شما حق دارید، این اصول مبتنی بر یک وجه اشـتراك  
است و آن اشتراك همان معنویت و انسانیت است. اکنون باید دیـد فرمانـدهان نیروهـاي    

توانند سربازان یاغی و عیاش خود را که فقط براي کسـب درآمـد و   کایی چگونه میامری
هاي شلوغ شهرهاي امریکا و ادامه خوش گـذرانی بـه خـدمت ارتـش     بازگشت به خیابان

اي همچون افغانستان و عراق به جـان  درآمده و سختی خدمت در مناطق بسیار دور افتاده
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ــه داشــتن ویژگــی خریــده ــد، را ب عنــوي همچــون خویشــتن داري، اســتقامت، و  هــاي مان
مشروعیت ترغیب نمایند! با این نظام حکـومتی کـه در غـرب و بـه خصـوص در امریکـا       

تـوان جوانـان را بـه    مبتنی بر کم توجهی و گاهاً بی تـوجهی بـه دیـن اسـت، چگونـه مـی      
ها ترغیب نماید؟ براي رسیدن به کـدام هـدف واالي   خویشتن داري در مصائب و سختی

تواند واژه شهادت را تا رسـیدن بـه هـدف    انی آنان را وادار به استقامت نماید؟ آیا میانس
براي آنان تعریف کند؟ مشـروعیت چـه؟ آیـا سـربازان امریکـایی در عـراق و افغانسـتان        

احساس حضوري مشروع دارند؟ 
دهد که امریکائیان در راه رسیدن به معنویت راه بسیار همه این سواالت نشان می

اند بی شک تـاثیر  ار و بعیدي را در پیش دارند. اما همین که به چنین تفکراتی رسیدهدشو
رفتار هوشمندانه و برخاسته از اسالم محمـدي (ص) سیاسـت مـردان و نظامیـان نیروهـاي      

مسلح جمهوري اسالمی ایران است. 


