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جنگ هشت ساله عراق و ایران یکی از مهم ترین سرمایه هایی است که در پرتو واکاوی استراتژی ها، عملیات ها و 
تاکتیک های آن می توان به تجارب ارزشمندی برای نبردهای آتی دست یافت. سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی 
فرمانده کل سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، یکی از نوادر و نوابغ نظامی جمهوری اسالمی ایران در دوران 
جنگ هشت ساله است. ایشان پس از فرمان مقام معظم رهبری، دوره هایی را برای آشنایی دانشجویان دافوس 

دانشگاه امام حسین)ع( با فرهنگ و فنون فرماندهی سطوح مختلف سپاه در جنگ عراق و ایران راه اندازی کرد.
در دو دوره انتقال تجارب، محسن رضایی به صورت اجمالی بخشی از اهداف برگزاری این دوره و چگونگی 
فرماندهی سپاه در دوران دفاع مقدس را تبیین کرده است. گزارش پیش رو ماحصل جلسات سخنرانی ایشان 
در افتتاحیه و اختتامیه دوره های انتقال تجارب فرهنگ و تجارب فرماندهان دفاع مقدس است. این نوشتار با 
وفاداری به متن اصلی و حذف مطالب تکراری، در پنج بخش موضوع بندی و تنظیم شده است که عبارت اند از:

بخش اول. اهداف دوره؛ بخش دوم. کلیات جنگ؛ بخش سوم. تعاریف جنگ؛ بخش چهارم. کلیاتی از جنگ 
ایران و عراق؛ بخش پنجم. پاسخ به سؤاالت.

واژگان کلیدی: محسن رضایی، انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین)ع(

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بخش اول: اهداف راه اندازی دوره های انتقال 
تجارب سپاه پاسداران در دفاع مقدس 

سپاه  فرمانده  رضایی  محسن  دکتر  سرلشکر  سردار 
ابتدای سخنرانی  در  دفاع مقدس،  پاسداران در دوران 
از تشخیص مقام معظم رهبری برای  با قدردانی  خود 
اصلی  جرقه   که  مقدس  دفاع  عظیم  سرمایه  انتقال 
در  مقدس  دفاع  تجارب  انتقال  دوره های  راه اندازی 
دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین)ع( شد، 
از فرماندهان دوران دفاع مقدس و زحمات فرماندهان 

ایجاد  برای  امام حسین)ع(  و مسئوالن دافوس دانشگاه 
قرارگاه انتقال تجارب در این دانشگاه تشکر کرد.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، در 
بخش اول سخنان خود ضمن اشاره به وجوه اشتراک و 
افتراق این دوره با دوره های پیشین، اهداف و انگیزه های 
اصلی راه اندازی دوره های انتقال تجارب فرماندهان دفاع 
مقدس را برای دانشجویان افسری دانشگاه امام حسین)ع( 

چنین برشمرد:
»فرق این دوره با دوره هایی که در گذشته برگزار 

مدیریت جهادی و جنگ انقالبی سپاه پاسداران در دفاع مقدس
سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی

تنظیم: محمدجواد اکبرپور بازرگانی*
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شده، این است که در ادوار گذشته یا عمدتاً خاطرات 
جنگ بیان می شد که البته موضوع مهمی بوده، درس ها 
تاریخ  و عبرت های زیادی در آن نهفته است یا عموماً 
جنگ را تبیین می کردند که جنگ چطور شروع شد؛ 
چطور پیش رفت؛ و درنهایت چطور خاتمه یافت؟ در این 
دوره جدید که شروع شده، هدف، انتقال تجارب جنگ 
است؛ یعنی ممکن است در آن خاطره گویی و تاریخ گویی 
هم باشد، اما هدف ما انتقال تجارب جنگ به نسل های 
آینده سپاه است که مرحله جدیدی از انتقال ادبیات، 
گفتمان جنگ و میراث جنگ است. از شما انتظار داریم 
که در این فرایند به ما کمک کنید، نظر و ایده بدهید. 
وارد  این است که فرق نسل های جدید که  ما  نگرانی 
سپاه می شوند با نسل گذشته این است که خدای متعال 
به نسل پیشین نعمتی داد و در انقالب و جنگ حضور 
داشتند. حاال این نسل هایی که در جنگ و انقالب نبودند 
از کیفیت فرماندهی و عملکرد چگونه می توانند استفاده 
کنند؟ آن پختگی ها و تصمیم گیری های سخت چگونه 
باید انتقال یابد؟ نسلی که اصاًل انقالب و جنگ را ندیده، 
چطور می خواهد فرماندهی یک بحران را در آینده به 
عهده بگیرد. خب این کار بسیار مهمی است که بتوانیم 
حاال نه اینکه ۱00 درصد، حداقل تا 70 درصد، شهید 
باکری ها و خرازی ها را درست کنیم و با همان پختگی ها 

و انرژی ها تربیت کنیم.
ما  است.  جنگ  تجارب  انتقال  دوره  این  اسم 
درباره  منتها  می دانیم؛  دانش  یک  هم  را  تجارب 
دانش  این  که  است  این  قصدمان  عملیاتی  دانش 
تجربی جنگ هشت ساله، به فرماندهانی که در دوران 
این  است.  دوره  اصل  این  منتقل شود.  نبودند  جنگ 
یک  کردید،  شرکت  شما  که  هم  یک هفته ای  اردوی 

آن دوره  اجرای  برای  است  تمرینی  و  آزمایشی  دوره 
اصلی که در آینده برگزار خواهد شد. ما می خواستیم 
آزمایش کنیم که این انتقال تجارب چه مقدار ضرورت 
دارد و نیاز است و مشکالت انتقال تجارب فرماندهان 
هم  جلسه ای  دوره،  این  از  بعد  ما  بنابراین،  چیست؟ 
با  تهران  و  مقدس  دفاع  دوران  عملیاتی  مناطق  در 
کسانی که درس ها را ارائه کردند خواهیم داشت و از 
برای آن دوره اصلی یک  این دوره  محاسن و معایب 
جمع بندی خواهیم کرد. دوره اصلی بدین شکل است 
که افرادی که از ابتدا این دوره کامل را طی کردند، 
در حد فرمانده تیپ و فرمانده لشکر، فرمانده قرارگاه 
و فرماندهان نیروهای سپاه )نیروهای زمینی، دریایی 
بتوانند  که  برسند  الزم  قابلیت  به  سپاه(،  هوایی  و 
باوجودی که  کنند.  فرماندهی  را  سپاه  از  بخشی  یک 
هم  را  فرماندهی  کیفیت  می خواهیم  نیست،  جنگ 
تاآنجایی که ممکن است به کیفیت فرماندهان دوران 

جنگ هشت ساله نزدیک کنیم.«
محسن رضایی در بخش دیگری از سخنانش، از 
و  آموزشی  اردویی  به عنوان  تجارب  انتقال  دوره های 
تربیتی یاد کرد که در این فرایند از یک طرف زمینه 
آشنایی با فرهنگ دوران دفاع مقدس فراهم می شود و 
از طرف دیگر تجارب فرماندهان جنگ انتقال می یابد.

مدیریت جهادی، مدیریت چندبعدی
اهداف  تبیین  از  پس  رضایی  محسن  دکتر  سردار 
جنگ  دستاوردهای  تشریح  به  دوره،  این  راه اندازی 
هشت ساله پرداخت و با تأکید بر فرماندهی و مدیریت 
چندبعدی  را  جهادی  مدیریت  محصول  جهادی، 

دانست و دراین باره گفت: 
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از راست: سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، سردار سرتیپ مرتضی قربانی 
فرمانده لشکر 25 کربال در دوران دفاع مقدس، سردار سرتیپ دوم پاسدار حسینی مطلق فرمانده دافوس دانشگاه امام 

حسین)ع(، دومین دوره انتقال تجارب دفاع مقدس، اردیبهشت ۱395.

زمین  آزادکردن  به دنبال  همیشه  جنگ  در  »ما 
نبودیم؛ البته یکی از اهداف ما آزادسازی سرزمین هایمان 
بود، اما یکی از اهداف ما آدم سازی و کادرسازی بود، 
تربیت نیرو و فرمانده بود. لذا وقتی جنگ تمام شد ما 
اینکه سرزمین هایمان را  چند دستاورد داشتیم: یکی 
آزاد کرده بودیم و دوم اینکه یک ارتش بسیار قدرتمند 
یعنی یک  بودیم؛  پاسداران درست کرده  نام سپاه  به 
سوم  بود.  شده  درست  قوی  خیلی  دفاعی  سازمان 
فرهنگ سازی خیلی گسترده ای در جنگ انجام شد و 
ادبیات ایثارگری و شهادت طلبی به صورت یک فرهنگ 
جنگ  در  ما  را  دستاورد  و  محصول  سه   این  درآمد. 
داشتیم. پس اولین موضوع این است که شما به عنوان 
پاسدار انقالب یا به عنوان یک سرباز انقالبی، یک افسر 
در  انقالبی،  انتظامی  نیروی  انقالبی،  ارتشی  انقالبی، 
جهاد تنها به دنبال اهداف مادی نباشید و آخر جهادتان 
هم به مترکردن و ]اینکه[ چه مقدار زمین آزاد کردید، 

بلکه  نکنید؛  اکتفا  کردید،  آزاد  شهر  تعداد  چه  اینکه 
محصول مدیران جهادی و محصول مدیریت جهادی 
دفع  و  سرزمین ها  آزادسازی  یکی  است:  چندبعدی 
یکی  است،  آدم سازی  و  کادرسازی  یکی  است،  تجاوز 
ارزش  و  ادبیات  فرهنگ،  که  است  فرهنگ سازی  هم 

ساخته بشود. 
که[  ]بدانید  بکنید،  را  کار  این  شد  بنا  اگر  حاال 
یعنی  است؛  مربی گرایانه  رفتار  یک  فرماندهان  رفتار 
که  نیست  این طور  نیست.  کالسیکی  سلسله مراتب 
بایستی  آنها  گفتند،  زیردستان  به  هرچه  فرماندهان 
بگویند چشم و دنبال کارشان بروند. یک رابطه تربیتی 
در رابطه مربی گری وجود دارد. اولین نکته در مسئله 
بشناسیم.  را  هم دیگر  ما  که  است  این  مربی گری 
کالسیک،  ارتش های  برخالف  و  است  مربی  فرمانده 
فرماندهان  یعنی  بکند؛  مربی گری  باید  فرماندهی  هر 

جهادی اول مربی اند.«
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بخش دوم: کلیات جنگ
از سخنان خود را به  دکتر محسن رضایی بخش دوم 
بیان کلیاتی از جنگ عراق و ایران اختصاص داد و درباره 
مفاهیمی نظیر ماهیت جنگ هشت ساله، سطوح دانش 
نظامی و ارکان آن، خصوصیات فرمانده و مدل اجرای 
برای  به اختصار  را  توضیحاتی  ارتش  و  سپاه  عملیات 

دانشجویان بیان کرد. 

)جنگ های  جنگ  نوع 
منظم، نامنظم و انقالبی(

پاسداران  سپاه  فرمانده 
در  مقدس  دفاع  دوران  در 
منظم  دیدگاه  دو  بررسی 
عملیات های  در  نامنظم  و 
هشت ساله،  جنگ  دوران 
نوع جنگ سپاه پاسداران را 
"جنگی انقالبی" خواند که از 
کالسیک  آموزه های  ترکیب 
و پارتیزانی پدید آمد. وی در 

این خصوص افزود:
کاماًل  نه  ما  جنگ  که  است  این  مسئله  »اولین 
کالسیک بود، نه کاماًل پارتیزانی. جنگ ما یک جنگ 
جنگ  و  کالسیک  جنگ  از  ترکیبی  که  بود  انقالبی 
پارتیزانی بود و براثر یک دانش تجربی هم به آن رسیده 
بودیم. چرا؟ چون سال اول جنگ همه اقدامات کالسیک 
پارتیزانی هم  با شکست مواجه شد و همه تالش های 
به نتیجه مهمی نرسید. لذا علت اینکه ستاد جنگ های 
بعد  کرد،  راه اندازی  چمران  بزرگوار  شهید  که  نامنظم 
از شهادت ایشان منحل شد این نبود که آقای چمران 

شهید شد؛ به این دلیل بود که جنگ های نامنظم جواب 
نمی داد. دومین تجربه ما این شد که جنگ های کالسیک 
هم در سال اول جنگ به نتیجه نرسید. لذا پایان سال 
اول جنگ مهم ترین سؤال این بود که ما چگونه با دشمن 
بجنگیم که موفقیت به دست بیاوریم. از دل این سؤال و 
پاسخی که به این سؤال داده شد، نوعی از جنگ که ما 
اسمش را می گذاریم "جنگ انقالبی" متولد شد که هم 
از آموزه های کالسیک در آن هست و هم از آموزه های 
پارتیزانی در آن وجود دارد. یعنی یک نوع از جنگ شکل 
گرفت. خب حاال چرا به آن جنگ انقالبی می گوییم؟ 
چون هدف جنگ ما انقالبی بود و ما تنها برای آزادسازی 
سرزمینمان نمی جنگیدیم. ما می گفتیم بعد از کربال کجا 
می رویم؟ می رویم قدس. امام فرمود "راه قدس از کربال 
می گذرد"؛ یعنی ماهیت و هدف جنگ ما، انقالبی بود. 
بودند و  انقالب  از بچه های  این جنگ همه  افراد  دوم، 
برای شهادت آمده بودند، برای شکست باطل و استکبار 
جهانی آمده بودند. اصاًل صدام را به عنوان رئیس جمهور 
او را  بلکه  ارتش عراق در نظر نمی گرفتیم؛  یا فرمانده 
اینکه، لشکرهای ما  امریکا می دانستیم. پس اول  نوکر 
هم  آن  آدم های  اینکه،  دوم  بودند؛  انقالبی  لشکرهای 
انقالبی  هم  جنگ  نوع  سوم،  بودند؛  انقالبی  آدم های 
بود. یعنی ما کالسیکی یا پارتیزانی نمی جنگیدیم، بلکه 
انقالبی می جنگیدیم. پس جنگ ما، یک جنگ تمام عیار 
انقالبی بود؛ هم در هدف، هم در آدم ها، هم در سازمان ها، 

و هم در نوع جنگی که انجام می دادیم. 
اگر شما  به شما می گویم؟ چون  را  اینها  من  چرا 
کتاب ها  این  در  بروید  نکنید،  پیدا  را  چارچوب ها  این 
]جست وجو کنید[ ـ چه کتاب های قبل از انقالب، چه 
است  ممکن  ـ  می آید  دیگر  جاهای  از  که  کتاب هایی 

سردار رضایی: 
در دوره انتقال فرهنگ و تجارب 
فرماندهان سپاه در دفاع مقدس 
ممکن است در آن خاطره گویی 
اما  باشــد،  هم  تاریخ گویی  و 
هدف ما انتقال تجارب جنگ به 

نسل های آینده سپاه است.
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چارچوب های قبلی خودتان را به کلی از دست بدهید. 
اولین چیزی که باید از آن مراقبت کرد، آن چارچوب ها 
و به اصطالح امروزی، آن پارادایم هایی است که سپاه در 
را حفظ کردیم. جنگ  این  ما  و  است  متولد شده  آن 
ما جنگ انقالبی بود و ما هم انقالبی بودیم. کدام یک 
از ما درجه داشتیم؟ اصاًل سرتیپ و سرلشکر کجاست؟ 
اصاًل این حرف ها نبود. این آقای مرتضی قربانی، این آقا 
ابوشهاب، یا آقای زهدی، آقای مبلغ یا دوستان دیگری 
که اینجا هستند، وقتی می رفتند برای بچه ها صحبت 
می کردند درجه شان همان نفوذی بود که روی بچه های 
رزمنده داشتند. یک سخنرانی به اندازه صدتا توپخانه کار 
می کرد. با یک حضور آقا مهدی باکری و حسین خرازی 
در جمع بچه های بسیجی، آن  التهاب، شور و اشتیاق به 

 وجود می آمد. 
ذهن  در  را  این  داشتیم؟  جنگی  نوع  چه  ما  پس 
داریم  انقالبی  جنگ  یک  ما  که  کنید  حفظ  خودتان 
و  است  آن  در  کالسیک  جنگ  ویژگی های  هم  که 
هم ]ویژگی های جنگ[ پارتیزانی را در خود دارد. لذا 
هم  بجنگند،  دشت  در  هم  بتوانند  باید  ما  فرماندهان 
در کوهستان بجنگند، هم بتوانند با شرایط ضدچریک 
بجنگند و هم با شرایط ضدشورشگری بجنگند. جنگ 
انقالبی این خاصیت را دارد؛ لذا با اینکه در سوریه و عراق 
جنگ های جدیدی به وجود آمده است، همه فرماندهانی 
که به آنجا می روند، ظرف دو سه ماه خودشان را انطباق 
می دهند. چرا انطباق می دهند؟ چون جنگی را که پشت 
سر گذاشتند جنگ انقالبی بود و جنگ کالسیک نبود. 
که  روسیه  ارتش  هوایی  و  زمینی  نیروهای  بالعکس 
از چند ماه گیج اند و  بعد  آمده است در سوریه، هنوز 
چون  بدهند؛  انطباق  با صحنه  را  خودشان  نمی توانند 

این مدل جنگ را ندیده اند. اما دوستان ما چرا به سرعت 
را  انقالبی  جنگ  چون  می دهند؟  انطباق  را  خودشان 
را  خاصیت  این  انقالبی  جنگ  گذاشته اند.  سر  پشت 
باالست. پس ما یک  انعطاف پذیری اش بسیار  دارد که 
جنگ انقالبی داریم که هم آدم هایش، هم سازمانش، هم 

اهدافش انقالبی اند.«

جنگ دفاعیـ  تهاجمی
در  رضایی  محسن  دکتر 
با  جنگ،  کلیات  بررسی 
اشاره به انواع جهاد در اسالم، 
ازحیث کلی ماهیت جنگ در 
دوران دفاع مقدس را دفاعی 
و در  تهاجمی عنوان کرد  ـ 

توضیح بیشتر آن گفت:
»جنگ ما، جنگ دفاعی 
ـ تهاجمی بود؛ یعنی ازحیث 
معتقدیم  ما  جنگ  فلسفه 
فقط در زمان ظهور آقا امام 
دیگر  کشورهای  به  زمان)عج( 

دفاع می کنیم.  فقط  زمان غیبت  و در  حمله می کنیم 
اآلن اگر ما در سوریه، عراق هستیم، برای کشورگشایی 
نرفتیم؛ بلکه در جبهه مقاومت هستیم. جنگ ما یک 
ما[  جنِگ  ]شکِل  عملیات  در  اما  است،  دفاعی  جنگ 
نیستیم. در  پدافندی  ]به صورت[  چیست؟ در عملیات 
عملیات، تهاجم می کنیم، اصاًل ابتکار عمل را از دشمن 
می گیریم، مرتب حمله می کنیم. شما نگاه کنید، از زمانی 
که فرماندهی ]سپاه در دوران دفاع مقدس[ عوض شد، 
مرتب  این طرف،  به  دوم  سال  از  یافت،  تغییر  سیستم 

ما یک جنگ انقالبی داریم که 
هم ویژگی های جنگ کالسیک 
جنگ  ویژگی هــای  هــم  و 
پارتیزانــی را در خود دارد. لذا 
فرماندهان ما باید بتوانند هم در 
دشت بجنگند، هم در کوهستان 
با شرایط  بتوانند  بجنگند، هم 
ضدچریک بجنگنــد و هم با 
شرایط ضدشورشگری بجنگند.
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درحال حمله بودیم. اگر ما دو الی سه سال به دشمن 
فرصت داده بودیم دوباره خرمشهر را از دست می دادیم. 
پس ما دفاعیـ  تهاجمی هستیم. در فلسفه جنگ، دفاع 
می کنیم و قصد کشورگشایی نداریم، اما وقتی به ما تجاوز 
شد و ]دشمنان[ وارد سرزمین ما شدند ]جنگ ما حالت 
دفاعی به خود می گیرد، اما[ وقتی ما عملیات را شروع 
متوقف  لحظه  یک  و  می کنیم  تهاجم  دیگر  می کنیم 
نمی شویم؛ رویکرد ما تهاجمی است. همین  رویکرد هم در 
آدم های ما مؤثر است. یعنی بچه های بسیجی، بچه های 
رزمنده و فرماندهان ما آدم هایی اند که آرام نبودند. همه 
هم می گفتند ما باید برویم خط مقدم. همه هم می گفتند 
باید خط شکنی را به ما بدهید. ما اگر در یک عملیات به 
تیپ و لشکری خط شکنی نمی دادیم، مصیبت داشتیم. 
فرمانده لشکرهای ما جلوتر از بچه های بسیجی ما بودند؛ 
عملیات  انقالبی،  عملیات  چون  بودند؛  هجومی  چون 
هجومی است. خود فرماندهان، جلوتر از بسیجی ها حرکت 
می کنند. تحرک، پویایی و حضور دائمی همه اینها مربوط 
به خاصیت این جنگ است. یعنی درست است که جنگ 
ما دفاعی است و قصد کشورگشایی نداریم، اما وقتی به 
ما حمله می شود دیگر کار تمام است. یک لحظه آرامش 
ندارد. هجوم های  وجود  توقف  لحظه  یک  ندارد؛  وجود 
پی در پی و خستگی ناپذیری وجود دارد. خب از این دوتا 
بحث، دو تا نتیجه می گیریم: نوع جنگ ما، انقالبی است 

و عملیات ما هم هجومی است.«

سطوح دانش نظامی
دفاعی  ماهیت  توضیح  از  پس  رضایی  محسن  دکتر 
سطوح  و  نظامی  دانش  هشت ساله،  جنگ  تهاجمی  ـ 

مختلف آن را بررسی و اظهار کرد:

»دانش نظامی دارای طبقاتی مثل دیپلم، لیسانس، 
فوق لیسانس و دکتری است. ]... همان طور که هریک از این 
مقاطع هم سطح نیست[ دانش نظامی هم به همین شکل 
است. ما اسم باالترین سطح دانِش نظامی را دانِش جنگ 
و صلح می گذاریم. دانِش عملیات در یک پله پایین تر قرار 
دارد. دانِش تاکتیک نیز یک پله پایین تر می آید و دانِش 
رزم هم یک پله پایین تر است. درحقیقت، اگر شما دانِش 
رزم را مثاًل معادل دیپلم بگیرید، دانِش تاکتیک معادل 
لیسانس، و دانِش عملیات معادل فوق لیسانس می شود و 
دانِش جنگ و صلح معادل دکتری است. بنابراین دانش 
نظامی، طبقات و سطوحی دارد. مثاًل در سطِح رزم، دید و 
تیر خیلی مؤثر است، اما در سطح عملیات، اینکه ما کجا 
وارد بشویم و نشویم و در کجا با دشمن درگیر بشویم و 
نشویم، مطرح است. اینکه انهدام سنگرها به چه شکل 
باشد و چطور از خط عبور کنید، این می شود دانِش رزم. 
اینکه شما چگونه با لشکرهای هم جوار هماهنگی کنید 
و به صورت هماهنگ پیشروی کنید، این می شود دانِش 
تاکتیک. اینکه ما بعد از آزادسازی خرمشهر، باید برویم 
والفجر مقدماتی یا برویم فاو بجنگیم، این می شود دانش 
اینکه اآلن ما به مرز رسیدیم، جنگ را ادامه  ِعملیات. 
بدهیم یا صلح در کار باشد، این می شود دانِش جنگ 
و صلح. شما باید به عنوان فرمانده و نیروی نظامی که 
می خواهید مستقر بشوید، این مراحل را طی کنید. باید 
ببینید در کدام  یک از این مراحل می خواهید متخصص 
بشوید و بمانید. سطحی که اآلن شما طی می کنید، سطح 

تاکتیک و درحقیقت عبور از تاکتیک به عملیات است.«
ایشان در ادامۀ بررسی سطوح مختلف دانش نظامی، 
با اشاره به مصادیق هریک از این سطوح در دوران دفاع 

مقدس برای تفهیم مطلب اظهار کرد:
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»دومین سطح دانش نظامی عملیات است. سطح 
اقدامات  اولویت ها و تعیین اهمیت  عملیات، تشخیص 
است؛ نظیر اینکه ما ابتدا طریق القدس را انجام بدهیم، 
بعد فتح  المبین را اجرا کنیم و درنهایت سراغ بیت المقدس 
برویم یا اینکه ابتدا از جسر نادری در شمال خوزستان 
نماییم؟  اجرا  آبادان  در  را  عملیات  نه  یا  کنیم  عبور 
همان گونه که اطالع دارید، آقای ظهیرنژاد نظرش این 
بود که ما باید از دزفول به دشمن حمله بکنیم. آقای 
اهواز  در  باید  ما  نه،  که  بود  معتقد  هم  فالحی  شهید 
بجنگیم. تعدادی دیگر از فرماندهان ارتش هم بر این 
باور بودند که ما باید از آبادان بجنگیم و قرارگاهشان را 
در ماهشهر زده بودند. اما وقتی که فرماندهی عوض شد، 
ما آمدیم از کجا شروع کردیم؟ از بستان شروع کردیم، 
بعد رفتیم باال ]فتح المبین را انجام دادیم[، دوباره آمدیم 

پایین ]بیت المقدس را اجرا کردیم[. 
]حاضر[  لشکرهای  است.  تاکتیک  دانش،  سومین 

در عملیات طریق القدس چگونه باید بجنگند؟ مثاًل اگر 
لشکر امام حسین)ع( از رمل ها عبور نمی کرد، سرنوشت 
تاکتیکی  دانش  دانش،  این  می شد؟  چه  عملیات  کل 

است. 
دانش چهارم دانش رزمی است. گردان هایی که در 
خط شکنی  و  رزم  مسئولیت  حسین)ع(  امام  لشکر  دل 
دارند چگونه پیشروی کنند؛ چطور دشمن را زمین گیر 
کنند؛ چطور نیروهای خود را به کار گیرند؟ در برخی 
اوقات نیروها کپ می کنند؛ در جایی 200 نفر از یک 
گردان کپ کرده و محورش قفل کرده، فرمانده گردان 
باید بتواند نیروها را به حرکت درآورد. این دانش، دانش 

رزمی است.«
بررسی  با  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
سطوح مختلف دانش های نظامی ایران در مقاطع قبل 

و بعد از پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
کاربردهای مختلفی  و  نظامی، سطوح  »دانش های 

دومین دوره انتقال تجارب دفاع مقدس، دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه امام حسین)ع(، اردیبهشت ۱395.



مدیریت جهادی و جنگ انقالبی سپاه پاسداران
در دفاع مقدس

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هفتم    تابستان و پاییز ۱395

18

همه  و  دانش ها  این  همه  به  ما  جنگ  یک  در  دارند. 
این فرماندهان نیاز داریم. یک جنگ اگر بخواهد خوب 
اداره شود هم به متخصص جنگ و صلح نیاز داریم، هم 
متخصص عملیات می خواهیم، هم به متخصص تاکتیک 
ارتش  اسالمی،  انقالب  از  قبل  تا  متأسفانه  نیازمندیم. 
ایران فقط دانش تاکتیکی و رزمی داشت، دانش عملیاتی 
نداشت، دانش جنگ و صلح هم نداشت. این دوتا دانش 
را امریکایی ها به آنها کمک می کردند. اما اآلن همه حرف 
ما با دوستانمان در نیروهای 
این  از  که  است  این  مسلح 
تجربه دفاع مقدس استفاده 
و  جنگ  دانش  این  کنید. 
عملیات  دانش  این  و  صلح 
ما  موشک های  از  مهم تر 
و  توپ  از  مهم تر  هستند؛ 
تانک ما هستند. ما باید این 
دوتا دانش را در داخل ایران 
فرماندهانی  و  کنیم  درست 
بزرگ  ژنرال های  رده  در 
بتوانند  که  کنیم  تربیت 
بگویند ما مطمئنیم عربستان از کجا می خواهد حمله 
بکند و از همین اآلن بروند خودشان را آماده کنند که 
اگر عربستان در آن نقطه وارد شد نیروهای مسلح ایران 
یک سال زودتر خودشان را برای رویارویی آماده کرده 
باشند و آن چنان با آنها محکم برخورد کنند که تا ریاض 

عقب نشینی کنند.
دانش نظامی، سطوحی دارد. ما تا جنگ و صلح که 
تربیت  نیرو  باید یک  آخرین سطح نظامی گری هست 
کنیم؛ مثل همین اآلن. من دیروز از بچه های اطالعات 

یک سؤال پرسیدم که بررسی کنندـ  این سؤال در سطح 
دانش جنگ و صلح است ـ ببینند آخرین اقدامی که 
عربستان در قبال ایران می خواهد انجام دهد چیست؟ 
به  درنهایت  عربستان  که  دادم  آنها  به  تحلیل  یک 
اولین سؤال  این سه گزینه دست می یابد:  از  کدام یک 
اینکه آیا عربستان می خواهد کویت را تصرف کرده، پس 
از تصرف بصره خود را به همسایگی خوزستان برساند و 
در خوزستان و سیستان و بلوچستان به صورت هم زمان 
است؟  نهایی  هدف  این  کند؛  ایجاد  بحران  و  آشوب 
این جریانات یمن، منا، آقای نمر چیست؟ آخر ماجرا 
کجاست؟ مگر قبل از جنگ کسی فکر می کرد صدام 
وارد خوزستان بشود؟ چرا فکر نمی کردند؟  می خواهد 
نداشتند. دانش جنگ و  را  چون دانش جنگ و صلح 
صلح این را به شما می گوید که آیا شما در آستانه جنگ 
هستید یا نیستید؟ حاال اگر جنگی شکل بگیرد، شکل 
آن دریایی، هوایی یا زمینی است؟ دومین سؤال اینکه 
آیا نهایتاً عربستان می خواهد وارد جزایر سه گانه ما بشود 
و منازعه را به این سه جزیره بکشاند؟ سؤال سوم هم 
اینکه آیا قصد عربستان از درگیری با ایران این است که 
می خواهد بر کویت، قطر، عمان، امارت و بحرین تسلط 
یابد و اعالم کند که جنوب خلیج فارس برای عربستان 
و حوزه نفوذ این کشور و شمال خلیج فارس برای ایران 
باشد؟ آیا قصد عربستان این است؟ به این جنس مسائل 
و موضوعات، دانش جنگ و صلح می گوییم که حتماً باید 

تعدادی برای این گونه مسائل تربیت شوند.«
دکتر محسن رضایی عالوه بر تشریح سطوح چهارگانه 
نظامی  عملیات های  چهارگانه  ارکان  به  نظامی،  دانش 
اشاره کرد و در ادامه با توضیح تفاوت هریک از ارکان 
در سطوح مختلف دانش نظامی برای دانشجویان افزود:

مخصوصًا  فرماندهــی  هــر 
باید دارای  انقالبی،  فرماندهان 
ایده باشد؛ هم در طراحی و هم 
در اجرای مسئولیت خودش در 
سطوح مختلف رزمی، تاکتیکی 

و عملیات. 
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»هرکدام از این سطوح را شما در نظر بگیرید، چهار 
رکن را همیشه شما با آن مواجهید: یک. لجستیک؛ دوم. 
اطالعات؛ سوم. عملیات؛ و چهارم. نیروی انسانی. یعنی 
در سطح تاکتیک با این چهار رکن مواجهیم. لجستیک 
تاکتیکی داریم، لجستیک لشکر داریم. در سطح عملیات، 
لجستیک داریم. در سطح جنگ]وصلح[ هم لجستیک، 
به  ورود  ظرفیت  ما  اقتصاد  آیا  می شود.  کشور  اقتصاد 
جنگ را دارد یا نه؟ پس در تمام سطوِح دانِش جنگ و 
صلح، عملیات، تاکتیک و رزم، ارکان لجستیک، اطالعات، 
عملیات و نیروی انسانی متناسب با خودش وجود دارد. 
سطح رزمی تا گردان تعریف می شود و سطح تاکتیک تا 

تیپ های مستقل و لشکرها تعریف می شود.«

داشتن ایده، نقطه آغاز فرماندهی 
درباره سطوح  خود  توضیحات  ادامه  در  رضایی  سردار 
مختلف دانش نظامی و ارکان ستاد نظامی، با اشاره به 
کیفیت ارتباط و تعامل فرماندهی با آنها، صاحب ایده 
بودن را برای یک فرمانده در مراحل مختلف طراحی و 

اجرا ضروری برشمرد و در توضیح بیشتر آن گفت:
دارای  و  دارند  دانشی  سطوح،  این  از  »هرکدام 
یک ستاد و اقدامات ستادی هستند. عالوه براین، اینها 
ارتباط  با فرماندهی دارند. خب حاال  ارتباطی هم  یک 
مقوله  ارتباط  این  چیست؟  سطوح  این  با  فرماندهی 
مهمی است و هر فرماندهی مخصوصاً فرماندهان انقالبی، 
باید دارای ایده باشد. فرماندهی که ایده نداشته باشد، 
یک فرمانده منفعل است. کسی که فرمانده گردان است 
باید ایده داشته باشد. کسی که می خواهد تاکتیک را 
اجرا کند باید ایده داشته باشد. فرمانده عملیات، کسی 
که می خواهد یک منطقه از نبرد را اداره کند باید دارای 

ایده باشد. فرمانده جنگ و صلح باید صاحب ایده باشد. 
نقطه آغاز فرماندهی داشتن ایده است. این ایده باید به 
طرح تبدیل شود و از دل این ایده یک طرح دربیاید و در 
مرحله بعد شکل نهایی این طرح به صورت مانور درآید. 
پس از آن، این طرح باید به مرحله اجرا درآید. فرماندهی 
باید  اجرا،  و  ایده، طراحی  ارائه  از  اعم  در همه مراحل 
حضور جدی داشته باشد. ما در عملیات های دوران دفاع 
مقدس این طوری بودیم. همه فرمانده لشکرهای ما دارای 

و  طراحی  در  و  بودند  ایده 
ممکن  داشتند.  نقش  اجرا 
مدیریت ها  سایر  در  است 
حضور  دیگر،  جنگ های  یا 
نباشد.  الزم  این قدر  فرمانده 
فرمانده  است  ممکن  حتی 
یک ایده بدهد و ستاد را ملزم 
و  کند  تهیه  طرح  که  کند 
پس از تهیه طرح آن را ابالغ 
تیپ ها  فرمانده  به  و  نماید 
دستور دهد عملیات را اجرا 
در  سپاه  مدل  در  اما  کنند. 
دوران دفاع مقدس این گونه 
در  هم  ما،  فرماندهان  نبود. 
و  در طراحی  ایده، هم  ارائه 
هم در اجرا مشارکت جدی 
دلیل  همین  به  و  داشتند 

یکپارچگی به وجود می آوردند.
پس همان طور که عرض کردم، یک فرمانده باید ایده 
داشته باشد؛ هم در طراحی و هم در اجرای مسئولیت 
خودش در سطوح مختلف رزمی، تاکتیکی و عملیات. 

در  سپاه  عملیات  اجرای  مدل 
مدل  با  مقــدس  دفاع  دوران 
ارتش متفاوت است. در آموزه ها 
و آموزش های ارتش، می گویند 
عملیات ها ســه نوع است که 
عبارت اند از تک هماهنگ شده، 
استفاده از موفقیت، و تعاقب. اما 
ما در جنگ دو نوع عملیات دیگر 
به این عملیات ها اضافه کردیم: 
یکی عملیات آماده سازی یگان 
عملیات  و  است  درگیری  برای 
دیگر، عملیات خط شکنی است 
که فوق العاده مســئله مهمی 

است.
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باشد، ولی فقط منظور  ایده داشته  باید  هر فرماندهی 
این نیست که خودش ایده را خلق بکند. یک وقت هایی 
اطرافیان ممکن است نکته ای بگویند و فرمانده آن نکته 
را بفهمد و درک کند و آن به ایده آن فرمانده تبدیل 
این است که فرمانده  ندارد. مهم   شود و هیچ اشکالی 
ایده داشته باشد؛ چه خودش منشأ این ایده سازی باشد، 
چه دیگران. اما اگر دیگران به فرمانده یک پیشنهادی 
می کنند، نه تنها ]فرمانده باید[ آن را بفهمد، بلکه یک 
چیزی به آن بیفزاید. بنابراین، فرمانده در ایده سازی با 
ستادش کار می کند و ایده را به طرح یا مانور تبدیل 
می کند و این طرح باید اجرا شود. فرمانده در هر سه بعد 

یک حضور فعال و جدی خواهد داشت.«

مدل عملیات های سپاه و ارتش در دفاع مقدس
مقدس  دفاع  دوران  در  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
انواع  به  سپاه،  و  ارتش  عملیات های  مدل  تشریح  در 
عملیات های سه گانه در کتب کالسیک نظامی اشاره کرد 
و با تأکید بر این نکته که در جنگ انقالبی دوران دفاع 
مقدس عالوه بر عملیات های فوق، دو عملیات جدید هم 

اضافه شد، نظرات خود را دراین باره چنین بیان کرد:
شده  تعریف  نظامی  کتب  در  تاکنون  آنچه  »طبق 
است، ]عملیات ها[ عمدتاً ]سه نوع [ تک هماهنگ شده، 
استفاده از موفقیت، و تعاقب است، ولی ما در تجربه دفاع 
مقدس دوتا عملیات دیگر اضافه کردیم: یکی آماده سازی 
یگان ها برای درگیری در شب عملیات و یکی هم عملیات 
خط شکنی. اینها خودشان دوتا عملیات بسیار مهم اند و 
اصاًل دروازه ورود به موفقیت همین دوتا مرحله اول است. 
به بیان دیگر، در مرحله عمل، مدل اجرای عملیات 
سپاه در دوران دفاع مقدس با مدل ارتش متفاوت است. 

در آموزه ها و آموزش های ارتش، وقتی انواع عملیات ها 
را تدریس می کنند می گویند عملیات ها سه نوع است 
که عبارت اند از تک هماهنگ شده، استفاده از موفقیت، 
و تعاقب. اما ما در جنگ دو نوع عملیات دیگر به این 
عملیات ها اضافه کردیم: یکی عملیات آماده سازی یگان 
برای درگیری است که با آماده سازی یگان قبل از جنگ 
مثل  جنگ  از  قبل  یگان ها  آماده سازی  می کند.  فرق 
همین مانورهایی است که انجام می شود و نیروها مانور 
آماده سازی  اما  می کنند،  درست  را  سالح ها  می کنند، 
عملیات  یا شب  عملیات  یک  در  درگیری  برای  یگان 
بسیار مهم است و ما خوِد این را یک عملیات می دانیم. 
ممکن است فرمانده لشکر آموزش هایی را که در عقبه 
به نیروها داده اند قبول نداشته باشد و آموزش های خاص 
همان عملیاتی که شب حمله می خواهند انجام بدهند را 
برای نیروها در نظر بگیرد که توانایی نیروها را افزایش 
دهد. این آموزش در جبهه با آن آموزش 45 روزه که 
می کند.  فرق  خیلی  می دادیم  بسیجی ها  به  عقبه  در 
که  ـ  بسیجی  نیروهای  از  تعدادی  بود  ممکن  گاهی 
حاال به غلط هم می گویند اینها آموزش نداشتند ـ این 
مراحل را طی نمی کردند، اما باالی نود و اندی درصد 
از آنها 45 روز در عقبه آموزش می دیدند. پس از آنکه 
از عقبه به جبهه اعزام می شدند، در داخل لشکر و یگان 
آموزش های مخصوص همان عملیات را طی می کردند. 
اگر عملیات دریایی بود، باید غواصی را یاد می گرفتند، 
کار با قایق را یاد می گرفتند. بسیجی ها و فرمانده لشکرها 
وارد رودخانه می شدند تا ترس نیروها از آب رفع شود. 
آماده سازی در بخش مهندسی این بود که ُعده ها را کجا 
ببرند، لجستیک را کجا بگذارند. پس این خودش یک 
عملیات است و شما که به عنوان فرمانده یک لشکر یا 
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عملیات  اقدام،  اولین  کنید  عملیات  می خواهید  تیپ 
که  است؛  عملیات  شب  در  درگیری  برای  آماده سازی 
خود این اقدام یک عملیات بوده، دارای فهرست مفصلی 
خط شکنی  عملیات  دیگر،  عملیات  است.  اقدامات  از 
است که فوق العاده مسئله مهمی است. در این نوع از 
عملیات، میدان های مین شناسایی و برای تردد نیروها 
معبرهایی ایجاد می گردد و برای اینکه بسیجی ها معابر را 
در شب عملیات گم نکنند عالمت گذاری انجام می شود. 
عالوه براین، برای غافلگیرکردن دشمن، نحوه خنثی سازی 
در  به عبارت دیگر،  قرار می گیرد.  موردتوجه  نیز  مین ها 
اطالعات  است،  درگیر  مهندسی  خط شکنی،  عملیات 
دخیل است. پس از شناسایی و تعیین تعداد تیربارهای 
دشمن، نحوه خاموش کردن تیربارها باید مشخص شود 
و افراد خاصی باید برای خاموش کردن تیربارها تعیین 
اصاًل  است؛  مهم  خیلی  خط شکنی  خود  پس  شوند. 

خودش یک عملیات است.

عملیات آماده سازی یگان برای درگیری و خط شکنی 
باید به صورت پشت سرهم انجام شود. پس از آن تازه وارد 
عملیات تک  هماهنگ شده می شویم، سپس استفاده از 
موفقیت در دستور کار قرار می گیرد و درنهایت عملیات 
تعاقب انجام می شود. پس ما در ادبیات سپاه پنج نوع 
دوران  از  مثال  رابطه من چند  این  در  عملیات  داریم. 
دفاع مقدس می زنم. درمورد همین عملیات خط شکنی، 
برادرمان آقا مرتضی قربانی وقتی می خواست یگان را از 
ساحل عبور بدهد، غواص ها که وسط آب رسیدند، دشمن 
نورافکن را باالی سر بچه ها روشن کرد. آقا مرتضی قربانی 
با من تماس گرفت و گفت برادر محسن چه کار کنیم؟ 
بچه ها وسط دریا هستندـ  چون شما رفتید دیدید، آنجا 
دریاست، رودخانه که نیست ـ دشمن نورافکن روشن 
به طرف  از داخل آب  از بچه ها می گویند  کرده، بعضی 
به  کردم،  فکر  لحظه  یک  من  بکنیم.  شلیک  نورافکن 
ندارد،  تیراندازی  حق  هیچ کس  بگویید  گفتم  مرتضی 

سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه 
امام حسین)ع(، اردیبهشت ۱395.
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شد.  هم  همین طور  شوند.  شهید  آب  وسط  اگر  حتی 
بچه ها رفتند و چند لحظه بعد این نورافکن ها خاموش 
اسیر شده  فرمانده تیپ که  با آن  بعد من خودم  شد. 
بود، صحبت کردم و پرسیدم جریان نورافکن چه بود؟ 
گفت حدود دو سه هفته بود که موتور نورافکن خراب 
شده بود و ما از ستاد کل ارتش عراق خواسته بودیم 
که بابا، بیایید یک فکری برای ما بکنید، ما نمی توانیم 
این موتور را درست بکنیم. همان شب آنها برای تعمیر 
بودند.  آمده  نورافکن  موتور 
نورافکن  این  آزمایش،  برای 
را روشن کردند و اندکی بعد 
دیدیم  ما  و  کردند  خاموش 
چیزی نیست. از این فرمانده 
تیپ عراقی پرسیدم شما یک 
آب  روی  سیاهی  چیزهای 
ولی  دیدیم،  گفت  ندیدید؟ 
فکر کردیم مثاًل کوسه یا چیز 
دیگری هست و خیلی به آن 
توجه نکردیم. حاال شما دقت 
تیراندازی  بچه ها  اگر  کنید، 
می کردند چه اتفاقی می افتاد؟ خط شکنی خیلی عملیات 
بدون  نمی شود  همین طوری  است.  حساسی  و  مهم 
حساب وکتاب یک لشکر از 30 کیلومتر آن طرف تر بیاید 
و همان شب یا روز عملیات به خط دشمن در آن طرف 
]رودخانه اروندرود[ حمله کند. نه، این خط باید درست 
و حسابی شناسایی شود؛ تیربارهایی که آنجا هستند، 
میادین مینی که وجود دارند. پس از آن، نیروها که وارد 
خط اول شدند، چگونه و چطوری به سمت چپ و راست 
باز شوند؟ بعد چطور با گروهان های کناری الحاق کنند؟ 

بعد اگر یک قسمتی ]از پاک سازی در خط شکنی[ باقی 
بماند و تیربار دشمن مرتب عقبه بچه ها را بزند، چه کار 
این خط شکنی، خودش یک عملیاتی  اصاًل  باید کرد؟ 
است. اآلن در ارتش های کالسیک اصاًل به این مسائل 

توجه نمی کنند.«

بخش سوم: تعاریف جنگ*
سردار سرلشکر محسن رضایی در بخش سوم سخنرانی 
خود در بررسی ابعاد جنگ انقالبی سپاه در دوران دفاع 
جنگ  تعاریف  و  مفاهیم  تبیین  و  توضیح  به  مقدس 

انقالبی پرداخت و دراین باره گفت:

»1. اقدام نظامی و اقدام دیپلماسی

هر جنگی اجزایی دارد. اولین تقسیم بندی جنگ، صحنه 
جنگ و دیپلماسی است. هیچ جنگی نیست که در آن 
نبرد باشد، ولی دیپلماسی در آن نباشد. ما در صدر اسالم 
هم صلح حدیبیه و مذاکرات پیامبر با مشرکان مکه در 
نزدیک کعبه را داریم؛ از آن طرف هم جنگ های احد، 
هر جنگی یک صحنه  بنابراین،  داریم.  را  بدر  و  خیبر 

دیپلماسی و یک صحنه نبرد دارد.

2. عملیات، تاکتیک و رزم

تقسیم  رزم  و  تاکتیک  عملیات،  به  نبرد،  صحنه  هر 
می شود. این سه عنصر را باید در ذهن خودتان تفکیک 
کنید تا وقتی که در رابطه با یک جنگ یا یک موضوع 
صحبت می کنند، زود بتوانید جایگاه بحث را مشخص 
کنید که این بحث از بعد رزمی است؛ از بعد تاکتیک 

* مباحث ذیل این تیتر مربوط به دوره دوم انتقال تجارب فرمانده 
لشکرهای سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس است.

آن  در  که  نیست  هیچ جنگی 
باشد، ولی دیپلماسی در  نبرد 
آن نباشد. ما در صدر اسالم هم 
صلح حدیبیه و مذاکرات پیامبر 
نزدیک  با مشــرکان مکه در 
کعبه را داریم؛ از آن طرف هم 
جنگ های احد، خیبر و بدر را 

داریم.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هفتم    تابستان و پاییز ۱395

23

است؛ یا از بعد عملیات است؟ این موضوعی که دارند 
به شما منتقل می کنند جنس آن چیست؛ چطور آن را 

دسته بندی می کنید؟ 
عملیات  کرد؟  تعریف  می شود  چطور  را  عملیات 
اولین جزء هر جنگ است که در ارتباط با نقطه راهبردی 
معطوف می شود و قابل دستیابی و نگهداری است؛ مثل 
فاو در والفجر8 است و معموالً اقدامات بزرگ نظامی را 

عملیات می گویند.
تاکتیک: هر عملیاتی از چند تاکتیک درست شده 
است و هر تاکتیکی معموالً به هدف یا اهداف مستقل که 

قابل دستیابی و نگهداری است تعبیر می شود.
رزم: رویارویی و درگیری مستقیم نیروها را که ناظر 
به خط پیشروی است، نشان می دهد. حاال ]می تواند[ 
با تانک یا نفر یا به صورت دسته یا گروهان انجام شود؛ 
لذا نبرد دسته و گروهان را رزم می گویند. درحقیقت، 
گردان ها کارشان رزم است. رزم درواقع کارش آتش و 

مانور است. 
هر چند تا رزم یک تاکتیک را شکل می دهد، هر 
چند تا تاکتیک یک عملیات را شکل می دهد و هر چند 
را  یا جنگ  نبرد  عملیات، صحنه  یا مجموعه  عملیات 

شکل می دهد. 

3. انواع عملیات 

عملیات ها یا متصل و پیوسته اند یا منفصل و ناپیوسته . 
عملیات های پیوسته: در یک راستا یا چند راستا، ولی 
جنگ  پایانی  نقطه  به  رسیدن  و  نهایی  عمق  به سوی 
پیوسته  و  سریالی  به صورت  یعنی  می گیرد؛  صورت 
عملیات می شود تا به هدف نهایی ختم در جنگ برسند، 
مثل حمله امریکایی ها به عراق که متجاوزان ظرف کمتر 

از یک ماه پس از تصرف ناصریه و کربال خود را به بغداد 
رساندند و کار را تمام کردند؛ یعنی عملیات به هم پیوسته، 

نه تاکتیک به هم پیوسته. 
و  متفاوت  آغاز  و  تأخیر  با  منفصل  عملیات های 
دوران  اجرا می شود؛ مثل عملیات های  اهداف مختلف 
. ما در دفاع  و...  یا رمضان  دفاع مقدس، بیت المقدس 
مقدس عملیات پیوسته و متصل نداشتیم و فقط عملیات 

ناپیوسته و منفصل داشتیم.

4. عملیات و تاکتیک

الف( عملیات و تاکتیک مجزا 
چند  از  که  عملیاتی 
لشکر با چند هدف تاکتیکی 
یک  و  می شود  تشکیل 
جزئی  و  جامع  عملیات 
بعضی  تاکتیک هاست.  از 
وقت ها عملیات یک عملیات 
جامع است، مثل فاو، خیبر و 
کربالی5 که از چند تاکتیک 

تشکیل شدند.
ب( عملیات و تاکتیک یکی شده

گاهی وقت ها عملیات و تاکتیک یکی است؛ یعنی در 
دل عملیات یک لشکر عملیات می کند، ولی آن لشکر به 
یک هدف راهبردی می زند، مثل عملیات کربالی3 روی 
اسکله های البکر و العمیه. در اسکله البکر و العمیه بااینکه 
یک لشکر عملیات کرد، یک عملیات شد. چرا؟ چون 

هدف راهبردی داشت.
اما  از رزم هاست،  تاکتیک: هر تاکتیک مجموعه ای 
گاهی رزم و تاکتیک روی هم قرار می گیرند؛ یعنی یک 

در پیشروی، هم شناسایی مهم 
است هم اطالعات. این چیزی 
اســت که ما در جنگ درست 
می گوییم  مــا  یعنی  کردیم. 
اطالعات کافی نیســت؛ حتی 
اگر ماهواره ها به شما اطالعات 
اطالعات  شما  به  اسرا  بدهند، 
بدهند، شــما باید از فرمانده 
لشکر گرفته تا فرمانده گردان ها 

بروید شناسایی بکنید.
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رزم یک تاکتیک است. مثل یک تپه که ممکن است دو 
گردان عمل کند، مثل ]عملیات در[ تپه اهلل اکبر در دوران 
دفاع مقدس. هرکدام از اینها کمتر از یک لشکر عمل 
می کند، اما به اندازه یک لشکر فکر می خواهد؛ چون اینجا 
تاکتیک و رزم یکی شده است. درست است که در قواره 
یک آتش و مانور است، ولی فکری در اندازه یک فرمانده 
مشکل  همین  ما  هم  کردستان  در  می خواهد.  لشکر 
این عملیات ها در دره سردشت  از  را داشتیم. در یکی 
برادرمان صیاد و آقای یاحی با تعدادی از بچه ها افتادند در 
کمین ضدانقالب از دو طرف کوه؛ یعنی اینها را راه داده 
بودند تا آمده بودند توی دره. از دو طرف تیربارها روی آنها 
کار می کرد. به هزار سختی توانستند خودشان را بکشند 
بیایند باال. یعنی بعضی وقت ها عبور یک کاروان از یک 
دره یک فکر باالتر از فرمانده آن محور می خواهد که دقیقاً 
چک کند که یک سپاه یا یک لشکر توی محاصره نیفتد.«

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس پس از 
تعریف مفاهیم جنگ انقالبی، در ادامه به تشریح نکات 
کلیدی هریک از مراحل طرح ریزی و اجرای یک عملیات 

پرداخت و دراین باره گفت:
»الف( طراحی و مانور

چند نکته درباره مانور و طراحی می گویم. شما اگر 
بخواهید فرمانده یک تیپ یا لشکر بشوید، در طراحی و 

مانور به این دو الی سه نکته خیلی دقت کنید:
۱. خط حد گردان ها را باید بدانید کجاست؛ یعنی اگر 
به گردانتان مأموریت دادید این را درمقابل چند گردان 
قرار ندهید. اگر خط حد را مشخص نکنید که گردان 
شما باید به کجا حمله کند ممکن است به نقطه ای حمله 
لذا  باشد؛  کند که آن نقطه، نقطه مشترک دو گردان 
گردان شما می رود و از دوتا گردان ضربه می خورد. ولی 

مانور مشخص  آن  در  را  بین گردان ها  وقتی خط حد 
می کنید، به هر گردان مأموریتی می دهید که فقط با 

یک نیروی معین درگیر باشد. 
خــط حـــد گـردان ها و لشـکرهای دشـمن هـــم 
همین طـــور اســت. اگـــر شما خط حــد گردان ها و 
لشـکرهای دشمن را نشنــاسید ممکن است مانــور را 
طـوری بچینیـــد که یــک تکـــه از لشـکرتان با یک 
تکـه از یـک لشـکر دشـمن مواجـه شـود و یـک تکه از 
لشـکرتان بـا یک لشـکر دیگـر از دشـمن مواجه شـود. 
لـذا وقتی شـما حمله می کنیـد دوتا لشـکر روبه رویتان 
اسـت، ولـی وقتـی خـط حـد لشـکرهای دشـمن را در 
نظـر می گیریـد، فقـط با یـک لشـکر از دشـمن درگیر 

می شـوید نه بـا دوتا لشـکر.
2. عقبه: این گردان هایی که روبه روی شما هستند از 
کجا تدارک می شوند؟ جاده اصلی آنها کجاست؟ خیلی مهم 
است از کجا آب و غذا به دستشان می رسد. شما وقتی مانور 
را می چینید اگر همین سنگرهای جلو دشمن را ببینید، 
فقط برای خط شکنی خوب است، اما اگر ندانید عقبه این 
گردان ها و لشکری که جلو شماست کجاست، مانور شما 
به صورت یک مانور ذهنی در می آید. شما بعضی وقت ها 
عقبه یک لشکر را توی مانور می آورید و یک گردان که در 
عقبه دشمن می گذارید، به اندازه ده  گردان به شما کمک 
می کند. توی منطقه که می روید، از تنگه ذلیجان برای شما 
می گویند، از مانور لشکر امام حسین)ع( در عین خوش ]در 
عملیات فتح المبین[ می گویند که هرکدام از این محورها 
و عملیات لشکرها به اندازه چند تا لشکر به ما کمک کرد. 
تدبیر که می گویند همین است دیگر. یعنی فقط خط را 
نبینی؛ خط برای عبور مهم است، اما اینکه نیروهایی که 
جلو شما هستند از کجا تدارک می شوند ]هم مهم است[.
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3. احتیاط: همیشه توی جنگ ها هر کسی حمله کند 
باالخره روز اول پیروز می شود، اما چه چیزی سرنوشت 
روز دوم را تعیین می کند؟ احتیاط. شما می زنید خط را 
می شکنید، خبر می دهید به فرمانده لشکر، فرمانده سپاه 
به تهران، به امام می گوییم ما رفتیم ]به خط دشمن[ 
زدیم. فردا می بینیم که همه چیز را از دست می دهیم 
و برمی گردیم سرجای خودمان. چرا؟ چون احتیاط را 

لحاظ نکرده بودیم.
البته مباحث مفصل است و ما فقط نکات مهم را 
می گوییم؛ لذا اینجاها که می روید این نکات یادتان باشد 

و از فرماندهان سؤال کنید.
ب( پیشروی

در پیشروی، هم شناسایی مهم است هم اطالعات. 
این چیزی است که ما در جنگ درست کردیم. یعنی 
شناسایی جزء مفاهیمی است که سپاه برای اولین بار در 
جنگ ایران وارد کرده است. یعنی ما می گوییم اطالعات 

کافی نیست؛ حتی اگر ماهواره ها به شما اطالعات بدهند، 
اسرا به شما اطالعات بدهند، شما باید بروید شناسایی 
بکنید. از فرمانده لشکر گرفته تا فرمانده گردان ها باید 
اطالعات  و  شناسایی  بنابراین،  بکنند.  شناسایی  بروند 

هردو الزم است.
گردان هاست:  پیشروی  در  هماهنگی  بعد  مسئله 
گردان ها بایستی تاآنجایی که ممکن است پیشروی کنند. 
هماهنگ  تیپ ها  باید  بیت المقدس  عملیات  در  مثاًل 
حرکت می کردند. تیپ فجر ساعت 2 الی 3 از کارون 
عبور   کرد و دیر رسید به لشکر27، و تا آخر این عملیات 

ما از همان ناحیه آسیب دیدیم.
مسئله بعد انهدام یکی از نکات مهم است. یعنی شما 
وقتی که در طرح مانورتان فلش ها را می گذارید، یک 

نقاطی را باید مطمئن شوید که منهدم شود.
مسائل بعدی هم الحاق، ایجاد خاکریز و پدافند است 

که ان شاءاهلل بحث آن ]در سفر[ انجام خواهد شد.«

سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه 
امام حسین)ع(، اردیبهشت ۱395.
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بخش چهارم: کلیاتی از جنگ ایران و عراق *
سردار سرلشکر محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران 
را  تجارب  انتقال  دوره های  که  مقدس  دفاع  دوران  در 
و  سپاه  آینده  و  گذشته  نسل  بین  ارتباط  ایجاد  برای 
پیوند هویتی بین نسلی در سپاه راه اندازی کرده است، 
چهارمین بخش از توضیحات خود را به تبیین ادوار و 
مقاطع جنگ هشت ساله عراق علیه ایران اختصاص داد 

و دراین باره گفت: 
»کل جنگ را می شود به 

چند مقطع تقسیم کرد:
جنگ  اول  ســال  یکی 
را  اسمــش  کـــه  اســـت 
می گذاریم ســال ناکامــی ها 
پیشروی های  توقف  سال  یا 
دشمــن؛ هر دوتــایش هم 
درست است. ناکامی ها یعنی 
عملیات هایی که در سال اول 
جنگ کردیم و موفق نشدیم. 
چون  دشمن؛  توقف  سال 
دشمن وارد سرزمین ما شد 
یک جاهایی را گرفت، ولی بیشتر از آن نتوانست جلو 
بیاید. چرا؟ چون چند تا لشکر کم داشت و برآوردش 
اشتباه بود. بعد وقتی آمد اشتباهش را جبران کند، ما 
نتوانست.  انجام دادیم و دیگر  را  ثامن االئمه)ع(  عملیات 
یعنی اگر عملیات ثامن االئمه)ع( دو ماه به تأخیر می افتاد، 
عراق از اروند عبور می کرد و آبادان را کامل می گرفت؛ 
چون دوتا لشکر 2 و 7 را از شمال آزاد کرده بود و آورده 

* مباحث ذیل این تیتر مربوط به دوره دوم انتقال تجارب فرمانده 
لشکرهای سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس است.

بود پشت اروند آن طرف آبادان، و می خواست پل بزند و 
کل آبادان را بگیرد.

توقف  را سال  اسمش  اول، هم می شود  پس سال 
گذاشت و هم می شود اسمش را سال ناکامی ها گذاشت. 
بی تأثیر  پاسدار  و  مردمی  نیروهای  ارتش،  تالش  البته 
که  توقفی  این  بگوییم  نمی توانیم  یعنی  است.  نبوده 
انجام شد همه اش به خاطر کمبود توان دشمن بود. نه، 
مقاومت ارتش خیلی مؤثر بود، مقاومت پاسداران خیلی 
مؤثر بود، مقاومت خود مردم خرمشهر و سوسنگرد مؤثر 
این  لشکر دیگر هم داشت،  دوتا  اگر دشمن  ولی  بود، 
مقاومت ها را هم پشت سر می گذاشت و جلو می آمد. هم 
آن مقاومت ها و هم آن نواقص طرح مانور دشمن مهم 
بود. و لذا حمله ای که دشمن کرد باعث توقفش شد و به 
همه اهدافش در جنوب یا جاهای دیگر نرسید. پس سال 

اول سال ناکامی های ماست و سال توقف های دشمن.
سال دوم سال پیروزی های اعجاب آور یا معجزه آسای 
سرزمین های  اکثر  ما  دوم  سال  در  یعنی  است.  ایران 
عملیات های  کردیم.  آزاد  ماه  ده  ظرف  را  اشغالی 
ثامن االئمه)ع(، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس 

همه در سال دوم جنگ اتفاق افتاده است.
سال سوم و چهارم و پنجم سال های توقف ماست که 

به آن عدم الفتح ها می گوییم.
سال ششم و هفتم دوباره عملیات های ما روی دور 
افتاد و ما ابتکار پیشروی ها را به دست آوردیم و ماه های 
آخر جنگ هم نوبت عراق شد. بنابراین، در کل جنگ 
یک سال و خرده ای عراق در آفند بود، شش سال ونیم هم 
ما در آفند بودیم. یعنی اگر بخواهیم ازنظر آفندی به 
امتیاز  ایران و عراق درجه بدهیم، ما شش ونیم  جنگ 
تمام  ما  می گیرد.  امتیاز  یک و نیم  عراق  و  می گیریم 

نباید  تجارب،  می گوییم  وقتی 
نگاه  نقطه موفقیت  به  همیشه 
کنیم. ما یــک راز داریم، یک 
پیروزی  رمزهای  داریــم.  رمز 
کمتر از رازهای شکست نیست 
از  کمتر  شکســت  رازهای  و 
هردو  نیست.  پیروزی  رمزهای 

را باید دید.
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سرزمین هایمان را توانستیم آزاد کنیم و به مرز برسیم و 
عراق را که آخر جنگ می خواست بیاید و دوباره تکه ای از 
خاک ما را بگیرد، عقب زدیم و او به داخل سرزمین  های 

خودش برگشت.
نقطـه مهـم، سـال دوم جنـگ اسـت. البتـه سـال 
اول جنـگ خیلـی تجربـه خوبـی بـود. چرا ما شکسـت 
بنویسـید  رسـاله ای  خواسـتید  اگـر  شـما  خوردیـم؟ 
می توانیـد علـل شکسـت ایـران را در سـال اول جنـگ 
جنـگ  دوم  سـال  در  را  ایـران  پیروزی هـای  علـل  و 
یـک رسـاله بکنیـد. همچنیـن سـال سـوم و چهـارم و 
پنجـم علـل عدم الفتح هـا را در یـک رسـاله بگوییـد و 
سـال ششـم و هفتـم علـل پیروزی هـای مجـدد ایـران 
را رسـاله یـا کتـاب کنیـد. همـه اینها در دلـش تجارب 
گران بهایـی وجـود دارد. علـل شکسـت، علل پیـروزی، 
ایـران،  مجـدد  پیروزی هـای  علـل  عدم الفتـح،  علـل 
هرکـدام از اینهـا در دل خودشـان تجاربـی دارند، عللی 
دارنـد. می توانـد جـزء مطالعاتتـان باشـد. خواسـتید، 
می توانیـد مطالعـه بکنیـد. خواسـتید کتاب بنویسـید، 

خواسـتید رسـاله دربیاوریـد.
نقطه  به  همیشه  نباید  تجارب،  می گوییم  وقتی 
موفقیت نگاه کنیم. خب ما بیاییم ]عملیات[ فتح المبین 
را توضیح بدهیم، اما ]عملیات[ رمضان را توضیح ندهیم. 
باالخره علت شکست ما در ]عملیات[ رمضان چه بوده؟ 
در  ما  موفقیت  علل  که  است  مهم  اندازه  ]این[ همان 
]عملیات[ فتح المبین مهم است. منتها اینجا یک نکته ای 
وجود دارد و آن نکته سیاه نمایی است که در جامعه ما زیاد 
است که معموالً آنهایی که دنبال تاریخ هستند، می روند 
دنبال اینکه علل شکست ها چه بوده. مثل این است که 
ایران قرار بوده براساس استانداردهای بین المللی پیروز 

ایران  که  می گفت  بین المللی  استانداردهای  نه،  بشود. 
شکستش در این جنگ قطعی است. خب اینکه خیلی 
چیز مهمی نیست؛ مهم این است که چطور شد ایرانی ها 
شکست قطعی را تبدیل به یک پیروزی کردند. بنابراین، 
ما یک راز داریم، یک رمز داریم. رمزهای پیروزی کمتر 
از  کمتر  رازهای شکست  و  نیست  رازهای شکست  از 

رمزهای پیروزی نیست. هردو را باید دید.
هستید،  جنگ  کتاب های  معرض  در  شما  چون 

ممکن است یک کتاب هایی 
هم به شما بدهند که غالب 
افرادی  را  کتاب ها  این 
نوشته اند که نه داخل جنگ 
بوده اند و نه دنبال این بوده اند 
منصفانه  تحلیل  یک  که 
بدهند. حاال ناراحتی هایی از 
این طرف و آن طرف داشته اند 
من  نوشته اند.  کتابی  یک  و 
]درباره[ یکی از این کتاب ها 
رهبری  معظم  مقام  خدمت 
به  آقا  نوشتم.  نامه ای  یک 
این  من  که  فرمودند  من 
کتاب را خواندم، کنارش هم 
است”.  خالف  “این  نوشتم 
این  بار هم  درحالی که چند 

چاپ شده بود و حتی آمده بود در یک جایی در سپاه 
یک جایزه هم برایش گذاشته بودند. بعد آقای سعیدی 
که این را از مقام معظم رهبری شنیدند دیگر گفتند این 

کتاب جمع آوری شود.
و  است  مهم  ما  برای  پیروزی  علل  هم  بنابراین، 

چون شما در معرض کتاب های 
جنگ هســتید، ممکن است 
به شــما  کتاب هایی هم  یک 
بدهند که غالب این کتاب ها را 
داخل  نه  که  نوشته اند  افرادی 
این  دنبال  نه  و  بوده اند  جنگ 
بوده اند که یک تحلیل منصفانه 
بدهند. من ]درباره[ یکی از این 
کتاب ها خدمــت مقام معظم 
نوشــتم.  نامه ای  رهبری یک 
آقا به من فرمودند که من این 
کتــاب را خواندم، کنارش هم 

نوشتم "این خالف است".
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می خواهیم  چون  است؛  مهم  هردو  شکست.  علل  هم 
تجربه اندوزی کنیم. چرا در ]عملیات[ رمضان شکست 
خوردیم؛ چرا در ]عملیات[ فتح المبین موفق شدیم؛ چرا 
در کل جنگ موفق شدیم؛ و چرا صدام شکست خورد؟ 
اینها تمام سؤاالتی است که شما باید از دید کارشناسی 
به آن نگاه کنید. شما حتماً باید از دید سیاسی و اینها 
بیرون بیایید. وگرنه شما فرمانده ای خواهید شد که پشت 
خط هستید، ولی می نشینید و مدام تحلیل می کنید. 
ما گرفتاری ای که در جنگ داشتیم ]تحلیل کردن بود[. 
من بارها به بعضی از دوستان می گفتم تحلیل نکن، من 
که فرمانده تو هستم تحلیل نمی کنم، می روم شناسایی 
می کنم؛ تو نشستی اینجا باالی سر یک لشکر تحلیل 
تحلیل  شما  باید  می کنی؟  سیاسی  تحلیل  می کنی؟ 
عملیاتی بکنید، تحلیل کارشناسانه بکنید. بنابراین، این 
تحلیل های سیاسی که در کتاب ها می آید را برای تنوع 
آنهایی  بخوانید. حتی  را هم  این  است  بخوانید، خوب 
که حرف مفت هم می زنند بخوانید، اما شما باید دنبال 
تجارب جنگ باشید. تحلیل های عملیاتی، تحلیل های 
رزمی را باید به آن برسید. این باید خیلی برایتان مهم 

باشد. 
خب سال اول جنگ ما آمدیم یک جمع بندی کردیم 
نه  که  شدیم  متوجه  می خوریم؟  شکست  ما  چرا  که 
ازطریق جنگ های منظم و نه ازطریق جنگ های نامنظم 
آمدیم  را  کالسیکی  جنگ های  نمی رسیم.  جایی  به 
نگاه کردیم؛ عملیات های نصر، جسر نادری و ماهشهر 
را دیدیم. دیدیم اینها عملیات های کالسیکی هستند و 
به هیچ وجه ما را به پیروزی نمی رسانند، مگر اینکه اوالً 
با امریکایی ها ارتباط برقرار کنیم؛ دوم اینکه  ما برویم 
آنها هم بی محابا هرچه ما می خواهیم اسلحه و مهمات 

به ما بدهند و حاال ما مثاًل بر عراق پیروز بشویم. دیدیم 
نمی شود. اصاًل ما این انقالب را کردیم که از امریکا نجات 
پیدا کنیم. حاال می خواهیم برویم خرمشهر را آزاد کنیم، 
برای  اصاًل جنگ  بشویم.  امریکا  به دامن  دوباره دست 
همین درست شده بود. در جنگ کالسیک هم دیدیم 
نرفتیم.  دنبالش  لذا  و  می خوریم  شکست  پشت سرهم 
پیش برادر عزیزمان چمران رفتیم. دیدیم اگر جنگ های 
نامنظم را بخواهیم ادامه بدهیم 20 سال طول می کشد. 
لذا آمدیم ابتدا یک سری عملیات های کوچک را شروع 
عملیات  شد،  انجام  اهلل اکبر  تپه های  عملیات  کردیم؛ 
تپه های مدن انجام شد، عملیات فرمانده کل قوا انجام 

شد. 
آرام آرام یک جنگ جدید و نوع سومی را پیدا کردیم و 
اسمش را جنگ انقالبی گذاشتیم. جنگ انقالبی ترکیبی 
از جنگ نامنظم و جنگ کالسیک بود. یعنی آن دو نوع 
انقالبی  جنگ  نام  به  سومی  جنگ  گرفتیم،  را  جنگ 
درست کردیم. با همین جنگ، در لبنان مقابل اسرائیل 
ایستادیم؛ با همین قواره داریم توی سوریه می جنگیم؛ 
در  و هرزگوین  بوسنی  به  ما  را  قواره جنگیدن  همین 
اروپا منتقل کردیم. یعنی یک نوع جنگ جدیدی را به 
نام جنگ انقالبی ابداع کردیم. برای اینکه مفهوم جنگ 
انقالبی در ذهن شما روشن تر شود برایتان مثال می زنم. 
در جنگ کالسیک می گویند یک یا دو ساعت مانده به 
دید  موقعیت  که  کنید  باید حرکت  آفتاب شما  طلوع 
بایــد درگیــری اصلی آغــاز  و تیر فراهم می شود و 
بشود. جنگ نامنظــم می گویـد اصاًل شما باید در کوه، 
دشت، جنگل و تاریکی خودتان را پنهان کنید و از آن 
جایی  که دشمن فکر نمی کند، به او حمله بکنید؛ ما این 
قسمت یعنی حمله در شب را از جنگ نامنظم گرفتیم. 
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لذا جنگ در روز را که مربوط به جنگ کالسیک است 
کنار گذاشتیم. از طرف دیگر، ما به صورت پارتیزانی و 
کالسیک،  جنگ  مثل  بلکه  نمی کنیم؛  حمله  چریکی 
به صورت منظم حمله می کنیم. یعنی به صورت گردان، 
تیپ و لشکر حمله می کنیم. این تفاوت ها را ببینید. البته 

ده ها تفاوت وجود دارد.
جنگی که ما کردیم جنگی است که نوع جدیدی 
است و متعلق به سپاه پاسداران است. با جنگ انقالبی، 
را حل کردیم.  از ضعف ها و کمبودهایمان  ما بسیاری 
بعد آرام آرام پس از عملیات های محدود آمدیم عملیات 
ثامن االئمه)ع( را انجام دادیم. پس از آن طریق القدس را 
انجام دادیم. بعد در فتح المبین وسعت عملیات بیشتر 
شد. بعد از آن عملیات بیت المقدس انجام شد. لذا ما 
مثاًل اگر در عملیات ثامن االئمه)ع( 2700 الی 2800 نفر 
از سپاه را شرکت دادیم، در عملیات طریق القدس 5 هزار 
و خرده ای شرکت دادیم. در عملیات فتح المبین ۱5 الی 

بیت المقدس  عملیات  در  دادیم[.  ]را شرکت  هزار   ۱6
تعداد نیروهای ما از 30 هزار رزمنده هم عبور کرد. یعنی 
به صورت حلزونی که از یک دایره کوچک به دایره های 
بزرگ تر ]می رسد[، ما وسعت عملیات را روزبه روز بزرگ تر 
می کردیم. البته از رمضان به این طرف دیگر هرچه تالش 
کردیم که توانایی مان را بر همین اساس مرتب مضاعف 
بکنیم ]نشد[. دیگر توانایی ما ثابت ماند و کشور هم توی 
جنگ نیامد و آن بحث های ما با سیاستمداران است که 

دیگر اآلن نمی خواهم وارد آن بحث ها بشوم.
که  است  جنگ  به  نگاه  نوع  یک  هم  این  پس 
و  شد  شروع  کوچک  عملیات های  از  ما  عملیات های 
همین طور وسعت و مقیاسش گسترش یافت. لذا شما 
عملیات  اولین  می شوید،  جنوب  منطقه  وارد  که  اآلن 
ثامن االئمه)ع( نزدیک کارون. بعد  ما کجاست؟ عملیات 
از آنجا عملیات طریق القدس می آییم کنار سوسنگرد. 
شمال  در  فتح المبین  عملیات  باالتر،  می رویم  دوباره 

سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه 
امام حسین)ع(، اردیبهشت ۱395.
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خوزستان. بعد دوباره از باال می آییم جنوب خوزستان 
و منطقه عملیاتی بیت المقدس. این روند ]جنگ بود[؛ 
یعنی عملیات های منفصل، اما در درون یک استراتژی. 

حال دراین بین دعوای مفصلی بود. آقای ظهیرنژاد 
می گفت که ما نباید برویم در جبهه اهواز بجنگیم؛ باید در 
همین جبهه دزفول بجنگیم و از دزفول برویم ارتفاعات 
سایت رادار، بعد از آنجا برویم فکه و از فکه برویم عماره. 
همان عملیات های پیوسته مدنظرشان بود. آقای شهید 
فالحی می گفت که ما باید از 
جبهه اهواز حمله بکنیم. لذا 
در سال اول جنگ بین ستاد 
ارتش و نیروی زمینی ارتش 
یک  آمدیم  ما  بود.  اختالف 
کردیم  تنظیم  را  راهبردی 
که  داشت  منطقی  یک  که 
حتماً اول باید برویم عملیات 
ثامن االئمه)ع( را انجام بدهیم، 
ولی نباید از رودخانه کارون 
آن  از  پس  کنیم.  عبور 
بستن  برای  را  طریق القدس 
تنگه چزابه اجرا کردیم. بعد از آن رفتیم در شمال منطقه 
طریق القدس، عملیات فتح المبین را انجام دادیم، اما سراغ 
عماره نرفتیم و بالفاصله رفتیم عملیات بیت المقدس را 

برای آزادسازی خرمشهر  طراحی و اجرا کردیم. 
ببینید، یک منطقی بین این عملیات ها هست. این 
منطق را قبل از عملیات طریق القدس طراحی کردیم. 
را  دوازده عملیات  ثامن االئمه)ع(،  انجام عملیات  از  پس 
طراحی کردیم و من و برادرمان صیاد رفتیم تهران و 
در جلسه شورای عالی دفاع اینها را به مسئولین گفتیم. 

مسئولین با ناباوری برخورد کردند؛ چون تنها کاری که 
انجام شده بود همین عملیات ثامن االئمه)ع( بود و بسیاری 
از زمین ها و شهرهای ما هنوز دست دشمن بود. اعضای 
می شنیدند  را  ما  حرف های  وقتی  دفاع  عالی  شورای 
خیلی با تعجب توی دل خودشان می گفتند حاال این 
عملیات ها را انجام بدهند، ببینیم می توانند کاری انجام 
این طرح هایی که شما  لذا کسی نگفت  نه؟  یا  بدهند 
می گویید عملیاتی هست یا نیست؟ آقای ظهیرنژاد آمد 
یک صحبت و مخالفتی بکند که مقام معظم رهبری* 
آقایان  پس  خب،  خیلی  گفت  نداد.  اجازه  ایشان  به 
را در  ما ۱2 عملیات  و  بدهند  انجام  را  بروند عملیات 
کردیم.  تصویب  نیم ساعته  و  بردیم  دفاع  عالی  شورای 
چون برای خود ما روشن بود که یک سیر منطقی بین 
نمی توانیم جلوتر  را  و هیچ کدام  این عملیات ها هست 
یا عقب تر بیندازیم. این همان مفهوم استراتژی نظامی 
است که بین عملیات ها باید یک منطق مفهومی برقرار 
باشد؛ چه پیوسته و متصل و چه ناپیوسته و منفصل. باید 
یک ارتباط منطقی بین این عملیات ها برقرار شود. پس 
این هم یک نوع نگاه به جنگ است که این عملیات ها 

به صورت توالی انجام شده و یک منطقی داشته است.
بگویم،  جنگ  از  کلیاتی  یک  من  شد  قرار  اینجا 
منتها در این بحث به عنوان منطق کار یکی دو تا نکته 
این طور عمل  ما  از دالیلی که  خیلی مهم است. یکی 
می کردیم این بود که تمام نیروهای ما زمین گیر شده 
باشد که وقتی  این خودش می تواند یک سؤال  بودند. 
یک فرمانده ای تمام نیروهایش توی خط می رود و دیگر 
نیروی آزاد ندارد، چه کار باید بکند. ما وقتی می خواستیم 

*. منظور حضرت آیت اهلل خامنه ای است که در آن زمان نماینده 
حضرت امام در شورای عالی دفاع بودند.

وقتی ما خرمشهر را آزاد کردیم، 
در جلســه ای خدمت حضرت 
امام، ایشــان از ما سؤال کرد 
برای چه می خواهید از مرز عبور 
کنید؟ همین جا سر مرز بمانید و 
بجنگید. لذا یک عده گفتند که 
امام مخالف ادامه جنگ بود؛ یک 
امام مخالف  عده ای هم گفتند 
ورود نیروهای مسلح ما به داخل 

خاک عراق بودند. 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هفتم    تابستان و پاییز ۱395

31

عملیات آفندی را شروع کنیم، هیچ نیروی آزادی در 
و  مسئولیتی  یک  ما  نیروهای  همه  نداشتیم؛  دست 
سنگری دستشان بود؛ درحالی که برای انجام عملیات به 
یک توان آزاد نیاز داشتیم. لذا آمدیم با یک فرمولی این 
کار را کردیم. ما عملیات های آزادسازی را شروع کردیم، 
اما طوری برنامه ریزی کردیم که هر عملیاتی را انجام 
می دادیم، پدافند بعد از آن باید کمتر از پدافند قبلی 
نیرو و توان از ما می گرفت. به عنوان مثال، ما وقتی با 
انجام عملیات  ثامن االئمه)ع( به پشت کارون رسیدیم، با 
اینکه هنوز با عراق خط داشتیم، 3 تیپ ما که در خطوط 
دفاعی زمین گیر بود آزاد شد. در عملیات طریق القدس 
زمانی که به تنگه چزابه رسیدیم، 2 تیپ دیگر هم آزاد 
شد. هنگامی که فتح المبین را انجام دادیم، 4،3 تا لشکر 
آزاد شد. این یکی از رموز پشت صحنه  عملیات ها است. 
چرا ما عملیات ها را به این شکل انجام دادیم؟ پس یک، 
برای آزادسازی توانایی ما از زمین های فرورفته بود؛ یعنی 
نیروهای ما رفته بودند در پدافند و ما می بایست با یک 
آزاد می کردیم. اآلن هم  را  نیروهایمان  تدبیر عملیاتی 
توی سوریه ما تقریباً همین وضع را داریم؛ یعنی همه 
نیروها تقریباً درگیرند، یعنی همه رفتند زمین گیر شدند 
و نیروهای آزاد دستمان خیلی کم است. شما در سطح 
نیروها ممکن است چنین وضعیتی داشته باشید. پس 
این یکی از مسائلی است که ما رعایت کردیم. عملیات  
مدام  می رویم،  جلوتر  هرچه  که  باشد  نحوی  به  باید 

نیروهای بیشتری آزاد شوند. 
دوم اینکه ما اصاًل تیپ و لشکر نداشتیم. ما باید در 
انجام عملیات تیپ و لشکر درست می کردیم؛ بنابراین هر 
عملیاتی را طوری طراحی می کردیم که 2 تا تیپ اضافه 
بشود. 2 تا تیپ تازه تأسیس درست کردیم. لذا در عملیات 

طریق القدس 3 تا تیپ جدید، در عملیـــات فتح المبیـن 
7 تا تیپ جدید و در عملیات بیت المقدس چند تا تیپ 
جدید دیگر درست کردیم. یعنی با آزادسازی نیروها از 
خط و تأسیس تیپ های جدید، مرتب مقیاس عملیات را 
گسترش دادیم. این بخشی از آن منطقی است که پشت 

سر این عملیات ها وجود داشت.«  

بخش پنجم: پاسخ به سؤاالت جنگ 
در این بخش، محسن رضایی 
در  پاسداران  سپاه  فرمانده 
دوران دفاع مقدس، به منظور 
رفع ابهامات و اشکاالتی که 
در طول دوره انتقال تجارب 
فرمانده لشکرهای سپاه برای 
دانشگاه  دافوس  دانشجویان 
آمده  پیش  حسین)ع(  امام 
بود، زمان زیادی را به پاسخ 
دانشجویان  پرسش های  به 
اختصاص داد که به اجمال در 

زیر درج خواهد شد.

الف( دالیل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر

سردار محسن رضایی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان 
دافوس دانشگاه امام حسین)ع( درباره اینکه »چرا پس از 
و جنگ  شود  تمام  نکردیم جنگ  تالش  بیت المقدس 
ادامه یافت؟« و همچنین »عملیات ها در هشت سال دفاع 

مقدس با چه اهداف و نیاتی اجرا می شد؟« گفت: 
»اولین مسئله این بود که وقتی ما خرمشهر را آزاد 
کردیم، در جلسه ای خدمت حضرت امام، ایشان از ما 

از همان روز اول امام فرمودند 
صدام باید تنبیه شود. اصالً قبل 
شود،  آزاد  خرمشهر  اینکه  از 
تا شــرط گذاشته  امام چهار 
بودند: تنبیه متجاوز، بازگشت 
به مرزهای بین المللی، پرداخت 
غرامات جنگی و ]تبادل اسرا[.
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کنید؟  عبور  مرز  از  می خواهید  چه  برای  کرد  سؤال 
همین جا سر مرز بمانید و بجنگید. این جمله امام بیرون 
آمد، در افواه مطرح شد و لذا یک عده گفتند که امام 
امام  گفتند  هم  عده ای  یک  بود؛  جنگ  ادامه  مخالف 
عراق  خاک  داخل  به  ما  مسلح  نیروهای  ورود  مخالف 
بودند. امام که نفرمود همین جا بمانید صلح کنید؛ امام 
فرمودند سر مرز بمانید، همین جا بجنگید. پس آنهایی 
اشتباه  بوده،  جنگ  ادامه  مخالف  امام  می گویند  که 
کنید؛  صلح  بمانید  اینجا  نفرمود  امام  چون  می کنند. 
فرمود سر همین مرز بمانید و بجنگید. در این جلسه با 
حضرت امام، آقای هاشمی اول یک صحبتی کرد، بعد 
مرحوم ظهیرنژاد و بعد من هم یک صحبتی کردم. امام 
فرمود پس خیلی خوب، با این استدالل هایی که شما 

می کنید، اشکال ندارد از مرز عبور کنید. 
استدالل ها دوگونه بود. یک بخش از آن استدالل ها، 
سیاسی بود و آقای هاشمی طرح کرد که اگر ما اینجا 
بمانیم، چیزی ]اهرم فشاری[ دست ما نیست که بتوانیم 
سر میز مذاکره حرف بزنیم و همین طور اوضاع جنگ 
بالتکلیف می ماند. یک بخش دیگر استدالل ها، نظامی 
دفاع کردن  قابل  اینجا  می گفت  ظهیرنژاد  آقای  بود. 
نیست؛ این یک بیابانی است که اگر اینجا بجنگیم سال ها 
باید نیروی عظیمی را نگاه بداریم، ولی اگر برویم پشت 
اروندرود در عراقـ  یعنی شط العربـ  جنگ اگر طوالنی 
با یک نیروی کم، دفاع بکنیم.  هم بشود ما می توانیم 
من هم گفتم این حرف آقای ظهیرنژاد حرف درستی 
است؛ ما اینجا در این بیابان نمی توانیم بمانیم و نمی شود 
برای مدت طوالنی جنگ ادامه داشته باشد. عالوه براین، 
دشمن فاصله اش با خرمشهر و آبادان ما 500 متر بیشتر 
نیست، ولی ما اینجا ]روی مرز[ که هستیم حداقل 20 

کیلومتر با بصره فاصله داریم. او با خمپاره هم می تواند 
خرمشهر و آبادان را مرتب بزند، ولی ما که نمی توانیم توپ 
۱30 میلی متری را در خط مقدم بگذاریم. اگر بخواهیم 
فاصله تا مینی توپ های ۱30 میلی متری را رعایت کنیم، 
با بلندترین توپخانه خودمان هم نمی توانیم تالفی بکنیم؛ 
البته این مثال را دیگر آنجا نزدم. این مثل این است که 
شما تا نزدیک قله می روید، ولی آن قله دست دشمن 
می ماند. خب او با سنگ و چماق هم می تواند روی سر 
شما بزند، ولی شما اگر بخواهید سنگرهایی را که آن 
باال هستند، بزنید و تالفی بکنید، کار بسیار سختی را 
من  فرمود خیلی خوب،  امام خمینی  دارید.  پیش  در 
استدالل های شما را قبول کردم، شما از مرز عبور کنید. 
ادامه پیدا کرد  از خرمشهر  بعد  اینکه چرا جنگ  پس 

اولین مسئله اش مسئله دفاعی و پدافندی ما بود. 
از  بود که ۱000 کیلومترمربع  این  دومین مسئله 
سرزمین های ما هنوز در دست دشمن بود؛ از موسیان و 
دهلران گرفته تا به سمت قصرشیرین و جاهای دیگر. پس 
دلیل دوم هم این بود که درست است ما در خرمشهر به 

مرز رسیده بودیم، اما در همه جا به مرز نرسیده بودیم. 
سوم اینکه هیچ پیشنهاد صلحی به ایران داده نشده 
بود. پیشنهادات همه اش آتش بس بود. آتش بس با صلح 
فرق دارد. صلح یعنی فیصله دادن به اختالفات اساسی. 
مثاًل فرض کنید مرز کجاست؟ اگر این تعیین تکلیف 
می شود  صلحی  چه  باشد،  آن  روی  اختالف  و  نشود 
کرد. مثاًل صدام بگوید کل اروندرود مال من، شما اگر 
خواستید از آبادان و خرمشهر بروید داخل خلیج فارس، 
باید بیایید از من اجازه بگیرید، باید پرچم عراق را بزنید 
تا از اروند عبور کنید. خب این مثاًل می شود صلح. صلح 
تعیین  مثل  کلیدی  اختالفات  همه  فیصله دادن  یعنی 
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تکلیف مرز. این پیشنهاد تا ]قطعنامه[ 598 یعنی تا یک 
سال مانده به پایان جنگ هیچ گاه به ایران داده نشد. 
یعنی در طول جنگ جز قطعنامه598 هیچ پیشنهاد 
صلحی به ایران داده نشد؛ همه اش پیشنهادات آتش بس 
بود. با آتش بس که جنگ تمام نمی شود. بین سوریه و 
اسرائیل 50 سال آتش بس است و از آن موقع تا اآلن 
هم چهار بار اسرائیل به سوریه حمله کرده. لذا آتش بس 
یعنی یک جنگ نیمه تمام 50 ساله بین صدام و ایران، و 
اگر ادامه نمی دادیم هنوز هم صدام سر کار بود. چون اوالً 
به کویت حمله نمی کرد؛ چون به خیلی جاهای دیگر نیاز 
داشت. صدام بود، ما هم بودیم. یک نفر هم در خرمشهر 
و آبادان نمی آمد و تا 50 سال بعد، جنگ حالت جنگ 

نیمه تمامی به خودش می گرفت. 
ما که بعد از آزادی خرمشهر می خواستیم به پشت 
اروند برسیم، به پشت اروند نرسیدیم. بنابراین، همه آن 
دالیلی که برای عبور از مرز تا رسیدن به اروند داشتیم، 

وجود داشت. خیلی از آن دالیل وجود داشت و ما باید 
جنگ را تمام می کردیم. ما نمی توانستیم عملیات نکنیم، 
باید عملیات می کردیم؛ منتها جنگ که طوالنی شد، 
این  به  و همه  امام  روزبه روز مسئوالن کشور، حضرت 
نتیجه رسیدیم که تا صدام باشد، جنگ ایران و عراق 
عبور  مرز  از  که  باری  اولین  ما  بله  شد.  نخواهد  تمام 
درستی  حرف  این  بود؛  اروند  پشت  ما  هدف  کردیم، 
است. "جنگ، جنگ تا رفع فتنه" بعد اضافه شد. البته 
تنبیه شود.  باید  فرمودند صدام  امام  اول  از همان روز 
تا  چهار  امام  شود،  آزاد  خرمشهر  اینکه  از  قبل  اصاًل 
شرط گذاشته بودند: تنبیه متجاوز، بازگشت به مرزهای 
بین المللی، پرداخت غرامات جنگی و ]تبادل اسرا[. امام 
این را فرمودند. این کِف خواسته های ما بود، اما سقف 
خواسته های ما باال رفت. یعنی رفتیم تا "جنگ جنگ، تا 
رفع فتنه از عالم"؛ سقف را باال بردیم، ولی هیچ گاه کف 
را تغییر ندادیم. دلیل اینکه حضرت امام سقف را باالتر 

سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه 
امام حسین)ع(، اردیبهشت ۱395.
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از آزادی خرمشهر می بردند مربوط به همین شناخت 
بیشتری بود که از مقاومت های دشمن به دست می آمد 
و آن ارزش آفرینی که باید در جنگ صورت می گرفت و 

]سطح[مقاومت ملی را باال می برد.«

ب( نحوه تعامل ارتش و سپاه و تأثیر آن در پیروزی یا 

شکست عملیات های دوران دفاع مقدس

سؤاالت  از  زیادی  بخش  که  محورهایی  مهم ترین  از 
دانشگاه  دافوس  دانشجویان 
خود  به  را  حسین)ع(  امام 
اختصاص داد، سطح مدیریت 
هم گرایی  دالیل  و  جنگ 
پاسداران  سپاه  واگرایی  و 
اسالمی  جمهوری  ارتش  و 
ایران در عملیات های جنگ 
دانشجویان  بود.  هشت ساله 
با  مرتبط  محور  چند  در 
را  سؤاالتی  مزبور  موضوع 
مطرح کردند؛ از جمله: »چرا 
سال  هشت  دوران  در  شما 
تعامل  و سپاه یک  ارتش  بین  نتوانستید  دفاع مقدس 
جامع برقرار کنید و آیا اینکه سپاه و ارتش جدا از هم 
و به صورت مستقل عملیات کنند، اشتباه نبوده است؟« 
و اینکه »در عملیات های قبل از خیبر، به دلیل همکاری 
باوجود  خیبر  عملیات  در  ولی  بودیم،  موفق  ارتش  با 
شناسایی به مدت یک سال، رده های خرد و حتی برخی 
رده های میانی از عملیات در این منطقه باخبر نبودند؛ 
چرا در عملیات خیبر اصاًل از ارتش استفاده نشد؟« و »آیا 
اینکه برخی از فرماند هان یکی از دالیل شکست تعدادی 

از عملیات های ناموفق را اختالف بین فرماندهان ارتش 
و سپاه می دانند، درست است؟« دکتر محسن رضایی در 

پاسخ به این سؤاالت گفت:
مقدس  دفاع  سال  هشت  چرا  که  سؤال  »این 
درستی  کنید، حرف  برقرار  تعامل  ارتش  با  نتوانستید 
نیست. ما همیشه با ارتش تعامل داشتیم، منتها تعامل 
و  ارتش  آزادسازی خرمشهر،  تا  ما شکلش عوض شد. 
امضایی  دو  یعنی  مشترک  فرماندهی  به صورت  سپاه 
تصمیم می گرفتند. از عملیات آزادسازی خرمشهر تا قبل 
از عملیات والفجر8 در فاو ازطریق یک هماهنگ کننده 
می جنگیدیم و از ارتش هم استفاده می کردیم. مثاًل از 
توپخانه ارتش و نیروی هوایی ارتش استفاده می کردیم. 
هوانیروز  و  ارتش  هوایی  نیروی  ارتش،  هوایی  پدافند 
ارتش به ما کمک کرد؛ منتها شکل تعامل عوض شد. 
یعنی سپاه می رفت خودش عملیات طراحی می کرد و 
انجام می داد و از ارتش هم کمک می گرفت. ارتش هم 
جداگانه می رفت عملیات می کرد. این هیچ اشکالی ندارد 
که دو تا نیرو مستقل از یکدیگر بجنگند. تعامل از اول تا 
آخر جنگ، سه چهار شکل متناسب با وضعیت جنگ به 

خودش گرفت.« 
»درباره سؤال دیگر؛ اینکه ما تا قبل از خیبر با ارتش 
مانده  روز  پانزده  ولی  داشتیم،  خوبی  همکاری  سابقه 
به عملیات به آنها اطالع دادیم یا در العزیر از امکانات 
هلی برد استفاده نکردیم، این درست نیست. اختالفمان با 
ارتش از آخرین مرحله عملیات بیت المقدس شروع شد؛ 
یعنی قبل از اینکه خرمشهر آزاد بشود ما اختالفاتمان 
شروع شده بود. به این صورت که من و برادرمان صیاد 
که  وقتی  ابالغ می کردیم.  نهایتاً  و  تصمیم می گرفتیم 
دیگر تصمیم گرفتیم و ابالغ کردیم، ستاد برادرمان صیاد 

در هیــچ جنگی نیســت که 
اختالف نباشد. بین سیاسیون 
و نظامیون یک اختالف بود در 
جنگ؛ بین بــرادران ارتش و 
خود  توی  اختالف؛  یک  سپاه 
سپاه هم یک اختالف بود؛ توی 
خود ارتش هــم یک اختالف 
بیشتر  و سپاه  ارتش  بین  بود. 
اختالفات فنی و تخصصی بود. 
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معلوم شد  که پس  کردند  اعتراض  ایشان  به  و  آمدند 
ما کاره ای نیستیم، شما خودتان می نشینید یک طرفه 

تصمیم می گیرید و به ما می گویید. 
اولین اختالف بین ارتش و سپاه در مرحله پایانی 
عملیات بیت المقدس و قبل از اینکه نیروهای ما وارد 
این  رمضان  عملیات  در  شد.  شروع  بشوند،  خرمشهر 
تشدید شد و در عملیات والفجر مقدماتی به اوج خودش 
رسید. یعنی در عملیات والفجر مقدماتی اختالف بین 
ارتش و سپاه باعث شد که عملیات 45 روز به تأخیر 
بیفتد. لذا ماجراهای اختالف ارتش و سپاه از همان اواخر 
عملیات بیت المقدس شروع شد و تا والفجر مقدماتی به 
اوج خودش رسید. اآلن ما نمی خواهیم وارد این بحث 

بشویم. 
اینکه ۱5 الی 20 روز مانده به عملیات خیبر فرمانده 
لشکرها را مطلع کردیم ]این حرف درستی است[، اما 
فرماندهان باالتر را زودتر توجیه کردیم، مثل آقا رحیم یا 
آقا رشید. اینها دو سه ماه قبل از عملیات، درباره عملیات 
توجیه بودند و این پلکانی توجیه شد. ما تقاضا کردیم، 
ولی در عملیات خیبر و علمیات بدر هلی برد انجام نشد. 
یک اشتباه بزرگی که کردیم این بود که ما یک حسابی 
روی هلی برن کردیم، ولی برادرهای ارتش شب عملیات 
نتوانستند این کار را بکنند. خود آقای سردار جاللی که 
بعد ما ایشان را فرمانده نیروی هوایی سپاه کردیم، افسر 
بسیار شجاع هوانیروز بود و با اینکه خودش پای کار رفت 
]این کار صورت نگرفت[. قرار بود همان شب عملیات 
خیبر در جزیره شمالی یک بخش زیادی از لشکرهایمان 
را با شنوک و هلیکوپترهای2۱4 ارتش ببریم آنجا پیاده 
کنیم، که نتوانستند؛ یعنی نشد و این کار صورت نگرفت.

دوره  این  در  که  کردند  مطرح  دیگری  دانشجوی 

برخی  تشریح  در  فرماندهان  برخی  دوره ها  سایر  و 
عملیات های ناموفق، یکی از دالیل شکست عملیات ها را 
اختالف بین فرماندهان ارتش و سپاه می دانستند، آیا واقعاً 
در عملیات های ناموفق اختالفی بین فرماندهان ارتش و 
سپاه بوده است یا خیر؟* ببینید در هیچ جنگی نیست 
که اختالف نباشد. بین سیاسیون و نظامیون یک اختالف 
بود در جنگ؛ بین برادران ارتش و سپاه یک اختالف؛ 
توی خود سپاه هم یک اختالف بود؛ توی خود ارتش هم 

یک اختالف بود. اختالفی که 
برادرمان  بین  بود  ارتش  در 
صیاد با فرماندهان قدیمی تر 
ایشان بود. توی خود سپاه در 
]تهران[  ولی عصر)عج(  پادگان 
کردند.  تظاهرات  من  علیه 
گنجی  اکبر  آقای  همین 
ایشان  رفته،  خارج  اآلن  که 
ولی عصر)ع(  پادگان  داخل 
]تهران[ پاسدارهایی را جمع 
شعار  من  علیه  و  بود  کرده 
می دادند. بین ارتش و سپاه 

بیشتر اختالفات فنی و تخصصی بود؛ چون اصاًل قواره 
طرح ریزی ارتش با قواره طرح ریزی سپاه تفاوت زیادی 
و  ارتش حزب اللهی تر شد  روزبه روز  اما  داشت،  داشت. 
بچه های متدین ارتش بر سر کار قرار گرفتند و فاصله ها 
کمتر شد. بنابراین، هم اختالفات سیاسی هم اختالفات 
فنی و کارشناسی اینها بی تأثیر نبود. یک تأثیراتی داشت، 

* مباحث ذیل این یک سؤال که با ستاره مشخص شده، مربوط 
پاسداران در  انتقال تجارب فرمانده لشکرهای سپاه  به دوره دوم 

دوران دفاع مقدس است.

جهادی،  مدیریت  ویژگی های 
مدیریت اقناعی اســت. افراد 
باید اقناع بشوند. سلسله مراتب 
ما وجود  تحکمی در جنــگ 
مقوله  درحقیقت،  نداشــت. 
نقطه ای  امر  یک  اقناع پذیری 
نیست؛ بلکه یک فرایند است 
و حالت رفت و برگشت متوالی 
دارد که از اجماع نهایی همه به 

دست می آید.
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تأثیراتی که می گذاشت در حد خودش بود؛ یعنی  اما 
این  بود و  تأثیر  این  بود فقط  اگر عوامل دیگر درست 
نمی توانست سبب شکست ما بشود؛ منتها چون عوامل 
دیگر هم دست به کار می شد این عامل هم آن ناکامی 

ما را تشدید می کرد.«

ج( مدیریت اقناعی در دفاع مقدس

در سطح مدیریت دوران دفاع مقدس، مدیریت اقناعی 
یکی  زیرمجموعه  فرماندهان  قانع کردن  تکنیک های  و 
از سؤاالت دانشجویان  از مسائلی بود که تعداد زیادی 
دافوس را به خود اختصاص داد. دراین باره دانشجویان 
فرمانده  رضایی  دکتر محسن  از سردار  را  زیر  سؤاالت 
پرسیدند:  مقدس،  دفاع  دوران  در  پاسداران  سپاه 
»جناب عالی به عنوان فرمانده ارشد سپاه در دوران دفاع 
مقدس، در بحث مدیریت اقناعی، در چه مواردی زیاد 
با چالش روبه رو بودید و از چه شیوه ها و تکنیک هایی 
برای مدیریت اقناعی استفاده می کردید؟« و این سؤال 
بحث  اینکه  برای  جنگ  عالی  فرمانده  »به عنوان  که 
اقناعی بین همه فرماندهان لشکرها ایجاد شود چه ابتکار 
عملی را به کار  می بستید؟« و همچنین »سطوح مختلف 
در  و  داشت  تصمیم گیری  قدرت  اندازه   چه  تا  نظامی 
برنامه ریزی های سطوح مختلف تا چه حد نظر زیردستان 
دخالت داشت؟« دکتر رضایی در پاسخ به این سؤاالت 

اظهار کرد: 
»هر سه تا سؤال تقریباً در حوزه مدیریت جنگ است. 
یکی اینکه روش ها و تکنیک های مدیریت اقناعی چطور 
الگوی  یک  می شود  آیا  اینکه  دوم  می گرفت؟  صورت 
فرماندهی جهادی را از ابتدا تا انتها تدوین کرد و افراد را 
براساس آن آموزش داد؟ سوم اینکه اختیارات فرماندهان 

در سطوح مختلف تصمیم گیری چه بود و به چه مقدار 
بود؟ یک بحث هم در مسئله مدیریت در جنگ، مدیریت 
جهادی است. این تجارب جنگ، مدیریت و فرماندهی 
نظامی  دانشگاه های  آموزشی  دوره های  در  باید  جنگ 
به صورت متن درسی دربیاید و آموزش داده شود. یک 
بحث دیگر هم اینکه باید بر ناگفتنی های جنگ بیشتر 

تأکید شود.
درباره رویکرد اقناعی باید توجه کرد که ویژگی های 
مدیریت جهادی، مدیریت اقناعی است. افراد باید اقناع 
بشوند. سلسله مراتب تحکمی در جنگ ما وجود نداشت. 
یا  تا مثاًل می گویند فالنی یک پاسدار  اآلن در جامعه 
متبادر  مردم  به ذهن  مسئله  این  است، سریع  نظامی 
می شود که اینها آدم های خشک سلسله مراتبی هستند. 
ندارد.  خارجی  وجود  چیزی  چنین  اصاًل  جنگ  در 
مهم ترین ویژگی فرماندهان در جنگ قانع کردن بچه ها 
بود که به آن ویژگی اقناعی می گوییم. شاید ده تا جلسۀ 
الی 8 ساعت  الی 8 ساعته گذاشته می شد. چرا 7   7
جلسه گذاشته می شد؟ به خاطر اقناع پذیری. اقناع پذیری 
به  و  شده  معین  چیزی  یک  که  نیست  این  به معنای 
دیگران گفته می شود که حتماً اینها قانع بشوند و به این 

خاطر طول می کشید؛ این طوری نیست. 
اقناع پذیری دوطرفه است.  اقناع پذیری،  از  مراد ما 
بعضی وقت ها یک ایده ای به ذهن ما می آمد و در جمع 
دوستان و فرماندهان طرح می کردیم و مورد چالش و 
نقد قرار می گرفت و بعد از کلی مباحث، نتیجه ای که 
چرا؟  بود.  متفاوت  خیلی  اول  با حرف  می شد  حاصل 
اقناع پذیری امری دوطرفه بود. همان طور که ما  چون 
ما  برای  هم  آنها  می کردیم،  استدالل  دوستان  برای 
استدالل می کردند. البته این فرمانده بود که درنهایت 
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بحث را جمع می کرد و تصمیم نهایی را می گرفت. اما تا 
به این نقطه برسیم، تأمالت، بحث و جدل، طوفان مغزی 
و اقناع پذیری فراوانی صورت می گرفت. ولی سؤال اصلی 
این بود که روش ها و تکنیک های اقناع پذیری چیست؟ 
در اقناع پذیری ـ من که این شیوه ها را به کار می بردم، 
عمل  تقریباً  همین طور  هم  دیگر  فرماندهان  معموالً 
می کردند ـ هیچ وقت من سعی نمی کردم یک حرفی 
که خودم به آن رسیدم را به صورت مستقیم به دوستانم 
اینجا  نمی گفتم که  این طوری  القا کنم. هیچ وقت من 
موضوعی  یک  نیست.  این  از  غیر  و  بکنیم  عمل  باید 
میز  روی  امروزی ها  قول  به  و  می کردم  مطرح  من  را 
می گذاشتم، همه با این بحث درگیر می شدند. بعضی 
از دوستان می گفتند که شما یک تاکتیکی در مباحث 
جلسات دارید که بعد از کلی بحث می رسیم به همان 
بحثی که اول مطرح کردید. می گفتم من نظرم را به 
شما تحمیل نکردم، بلکه خودتان بعد از یک سری بحث 

به این مسئله یا موضوع رسیدید. 
درحقیقت، مقوله اقناع پذیری یک امر نقطه ای نیست؛ 
بلکه یک فرایند است و حالت رفت وبرگشت متوالی دارد 
که از اجماع نهایی همه به دست می آید. لذا به محض  
اینکه کسی انتقاد می کرد، می گذاشتیم کامل حرفش را 
بزند. این طور نبود که هرکس در جلسه نقد بکند بگوییم 
که نه، خفه شو! صحبت نکن! یا اینکه این چه حرفی 
است که می زنی! به ندرت این را می گفتیم؛ مگر زمانی 
که احساس می کردیم بچه ها حرف خودشان را نمی زنند، 
حاال از دست کسی ناراحت اند و می خواهند جلسه ما را 
به هم بزنند. در این موارد که اندک هم بود، ممکن بود 
من حال یک نفر را بگیرم. می فهمیدم این داخل بازی 
نیست و فقط می خواهد بازی را به هم بزند. فرماندهان 
ما، بچه های زبل و زرنگی بودند؛ چندتا از این فرماندهان 
همه  در  داشتیم.  مشکل  همه جا  ما  نشسته اند.  اینجا 
بحث ها، فرماندهان چالش های جدی با من می کردند. 

سرهنگ علی صیادشیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش و برادر محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس.
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این طور نبود که تا بگوییم بیایید برویم فاو، همه قبول 
کنند. هرچه به افراد فرصت بیشتری در بیان و اظهارنظر 
این است که طرح پخته می شود.  داده شود، حسنش 
تکنیک بعدی این است که معموالً وقتی کسی مخالفت 
می کند، در مقابل، فرمانده نباید در جواب دادن به آن 
مخالف عجله بکند. چون در میان بچه ها کسانی هستند 
که می توانند جواب او را بدهند. بنابراین فرماندهی باید 
بیشتر جمع کننده بحث و تصمیم گیرنده باشد نه اینکه 
یا  مخالف  طرف  در  برود 
همیشه  بگیرد.  قرار  موافق 
در  تکنیک هایش  فرمانده 
باشد  این  باید  اقناع پذیری 
حرف  کسی  اگر  بگذارد  که 
نظر  دیگری  کس  و  می زند 
مخالفی دارد، آن فرد به جای 
بعد  و  بزند  حرف  فرمانده 
فرمانده بحث را جمع بکند. 
البته الزمه این کار این است 
که فرمانده باید تحمل پذیری 
فوق العاده ای داشته باشد و از 

کوره درنرود و عصبانی نشود.
نکته بعد اینکه الزم نیست تکنیک های اقناع پذیری، 
کاماًل شبیه به هم باشد. بستگی به آدم ها دارد. شاید من 
این شیوه ها را بیشتر به کار می بردم، یک برادر و فرمانده 
دیگر شیوه های دیگری به کار ببرد. بنابراین، تکنیک ها 
اما اصولش یکسان است و هر  می تواند متفاوت باشد، 
فرماندهی باید متناسب با روحیات خودش و جمعش 
بتواند این را فراگیرد و به کار بندد. اصول اقناع پذیری 
یکی این است که اجازه دهید همه حرف هایشان را بزنند. 

اصل دوم این است که فرمانده نخواهد روبه روی مخالف 
و موافق قرار بگیرد. فرمانده باید فرماندهی بکند؛ حتی 
فرماندهی  بکند.  فرماندهی  باید  آدم  در حرف زدن هم 
تنها در مرحله اجرا نیست. نه اینکه چون فرمانده است 
پس او حتماً بایستی اول و آخر مسئله را تمام بکند. پس 
فرمانده، هم در حرف زدن و هم در تصمیم گیری باید 

فرماندهی کند.
تصمیم گیری  قدرت  با  رابطه  در  که  درباره سؤالی 
مطرح شد ]باید بگویم[ بله، هر سطحی یک اختیاراتی 
شورای  و  امام  اختیار  در  صلح  و  جنگ  سطح  دارد. 
عالی دفاع بود و آنان بودند که تصمیم می گرفتند که 
جنگ ادامه پیدا کند یا صلح شود. ما در آنجا اختیار 
ارائه پیشنهاد و بحث کردن را داشتیم و در این سطح 
را  دیدگاه هایمان  و  صحبت ها  بحث ها،  می توانستیم 
ادامه پیدا بکند چه خواهد شد  اگر جنگ  بگوییم که 
نهایی  اختیارات  اتفاقی می افتد.  بشود چه  اگر صلح  و 
تصمیم گیری در ارتباط با ادامه جنگ و صلح را نداشتیم. 
یعنی  بود.  کامل  ما  اختیارات  عملیات،  سطح  در  اما 
هیچ گاه کسی از ]مسئوالن[ باالی سر ما نیامد بگوید که 
مثاًل بروید در فاو یا هور عملیات کنید و بجنگید. ولی ما 
درباره تصمیماتمانـ  که اآلن می خواهیم در فاو بجنگیم 
ـ در شورای عالی دفاع یک گزارش کلی می دادیم و آنها 

معموالً مخالفت نمی کردند. 
بعد از عملیات بیت المقدس که اختالف ما با ارتش 
افزایش یافت، به تدریج این مسئله پیدا شد که جنگ 
باید یک فرمانده واحد داشته باشد. و در هر حال ارتش 
به صورت  باهم  گذشته  مثل  نمی توانند  دیگر  سپاه  و 
مشترک تصمیم گیری و همکاری کنند. قبل از عملیات 
والفجر مقدماتی من خدمت حضرت امام رفتم و مقام 

انتخاب فرماندهان چند  معیار 
تا پارامتر بــود. معیار اصلی، 
قابلیت فرمانده بودن است؛ این 
یکسری  فرمانده بودن  قابلیت 
ویژگی هایی داشت: مثالً افرادی 
که روی دیگران قدرت و نفوذ 
داشتند؛ چه نفوذ معنوی و چه 
آدم هایی  دوم  استداللی.  نفوذ 
که در شجاعت کم نمی آوردند.
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برای فرماندهی  را  معظم رهبری ]رئیس جمهور وقت[ 
امور  امام حکم تمشیت  جنگ پیشنهاد دادم. حضرت 
سپاه و ارتش را به مقام معظم رهبری سپردند. من از 
احمد آقا سؤال کردم که چرا فرماندهی جنگ به ایشان 
داده نشد؟ احمد آقا گفتند امام فرمودند که اگر مقام 
معظم رهبری وارد جنگ شود و اتفاقی برای ایشان بیفتد 
روحیه دشمن فوق العاده باال خواهد رفت و می گوید ما 
تمشیت  لذا  و  کردیم  شهید  را  ایران  رئیس جمهور 
ایشان واگذار و قرار شد به جای  امور سپاه و ارتش به 
فرماندهی، ایشان هماهنگی بکنند. مقام معظم رهبری 

یک سال این مسئولیت را مستقیم به عهده داشتند. 
هاشمی  آقای  مقدماتی،  والفجر  عملیات  از  بعد 
هماهنگی  مسئولیت  والفجرها  ادامه دهنده  به عنوان 
ارتش و سپاه را بر عهده گرفت، ولی باز مسئولیت ایشان 
فرماندهی جنگ نبود، هماهنگ کننده ارتش و سپاه بود. 
تا اینکه در دو ماه آخر جنگ ایشان جانشین فرمانده 
کل قوا شدند. بنابراین، برای فرماندهی جنگ تا قبل از 
امام شوند، خود حضرت  اینکه آقای هاشمی جانشین 
امام تصمیم می گرفت. من و برادرمان صیاد تا آن موقعی 
تصمیم  مشترک  عملیات های  درمورد  نفری  دو  که 

می گرفتیم همکاری ارتش و سپاه ادامه داشت. 
از عملیات والفجر8 در فاو به این طرف، ارتش و سپاه 
مستقل عمل می کردند. سپاه در یک جا عملیات می کرد 
و ارتش هم در جای دیگری عملیات می کرد. بنابراین 
اختیارات  بود.  کامل  عملیات  انجام  در  ما  اختیارات 
فرماندهان بعد از ما، فرماندهان قرارگاه ها و لشکرها توی 
محدوده ای که برایشان تعیین می کردیم، هم صددرصد 
بود و هم خیلی کم بود. صددرصد بود چون می توانستند 
تصمیم بگیرند و بیایند نظر ما را تغییر بدهند؛ کم بود 

بعضاً  می رفتیم  گروهان  فرمانده  حد  تا  ما  خود  چون 
یک  لشکرها  فرمانده  و  ما  بین  یعنی  می کردیم.  چک 
چیز معین و محدود کالسیک وجود نداشت. ما بعضاً از 
فرمانده لشکرها می خواستیم که بیایند توی تصمیمات 
را  نظراتشان  و  بدهند  نظر  سپاه  کل  فرماندهی  کالن 
گروهان  رده  تا  ما  وقت ها  بعضی  می کردیم.  رعایت 
می رفتیم. فرمانده لشکر می آمد مانور گردان و گروهانش 
را برای ما می گفت و اگر اشکالی می گرفتیم می رفتند 

می کردند.  اصالح  را  اشکال 
بنابــراین، اختیـــارات بین 
فرماندهان سپاه تا رده لشکر 
نبود که یک حد  این طوری 
خاصی  استاندارد  و  معین 
داشته باشد. منتها عمدتاً ما 
اعتماد  لشکرها  فرمانده  به 
و  عمل  اختیار  و  می کردیم 
آزادی عمل به آنها می دادیم.

یکی دیگر از دانشجویان 
سؤالی  باره  همین  در  هم 
پرسیدند که در سطح دانش 
جنگ و صلح و در همه این 
نظامی ها  آیا  سطح،  تا  سه 
باید وارد بشوند یا ارگان های 
وزارت خارجه،  مثل  دیگری 

کمیسیون عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت 
هم ورود می کنند؟ آیا ما نظامی ها فقط باید در همان 
دو سطح عملیات و تاکتیک بمانیم؟ و اگر فراتر از این 
دو سطح بخواهند وارد بشوند اآلن در مراکز دانشگاهی 
و پژوهشی ما هیچ بستری در این رابطه فراهم نیست؟ 

یکــی از روحانیون اســتان 
رفته  امام  خدمت  گلســتان 
بود و گفته بود من یک جوان 
محسن  نام  به  دیدم  پاسداری 
این محاصره گنبد  رضایی؛ در 
ضدانقالب  عناصر  که  کاووس 
روی مســجد تیربار گذاشته 
بودند و بچه های ما را شــهید 
می کردند  ایشــان دستور داد 
یک  بزنید.  را  مســجد  گفت 
عده اعتــراض کردند، امام به 
ایشان گفته بود همان فرد برای 

فرماندهی سپاه خوب است. 
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کمیسیون  یا  مجلس  سطوح  مثل  باالتر  سطوح  در 
وارد  باید  آیا نظامی ها  یا مجمع تشخیص  امنیت ملی 
بشوند یا نشوند؟ منتها کدام نظامی ها؟ نظامی هایی که 
سطح عملیات به باال دارند؛ مثل فرمانده سپاه، فرمانده 
ارتش، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. اینها هم باید 
در شورای امنیت ملی باشند و هم در کمیسیون امنیت 
مجلس باید باشند و هم باید در مجمع تشخیص باشند 
و هستم. بنابراین، باید از نظامی ها در این سطوح باال هم 

مشورت خواهی بشود و نظرات آنها را باید بگیرند.«

د( علـت تمرکز جنگ در جنـوب و بی توجهی 
به جبهـه میانی

سردار محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران 
دفاع مقدس، در پاسخ به این سؤال که »باتوجه به اینکه 
تکیه اصلی عراقی ها در جنگ به زرهی و تانک بود و 
با عنایت به فرصت و مزیت ارتفاعات و کوهستانی بودن 
مناطق مرزی در جبهه میانی، آیا اگر ما توان جنگی خود 
را در جبهه میانی متمرکز می کردیم، سرنوشت جنگ 

متفاوت نمی شد؟« اظهار کرد:
»هم بغداد یک هدف خیلی مهم با فاصله حدودی 
۱20 کیلومتری نزدیک بود و هم منطقه ]جبهه میانی[ 
کوهستانی به نفع ما بود و گرمای جنوب را هم نداشت. 
از  بعد  بکنم.  این سؤال یک خاطره طرح  به  پاسخ  در 
عملیات مسلم بن عقیل)ع( که ما بر شهر مندلی و دشت 
بغداد مسلط شدیم و کل دشت عراق زیر پای ما قرار 
گرفت، من شهید حسن باقری و آقای غالمعلی رشید را 
فرستادم بروند باالی ارتفاعات، ببینند آیا این دشت بغداد 
قابل پیشروی هست یا نیست؟ آقای رشید و باقری بعد 
که برگشتند تعریف کردند که ما رفتیم باال، با دوربین که 

نگاه کردیم یک دشت بسیار وسیعی را جلومان دیدیم؛ 
دیاله و بعقوبه پیدا بود و سد بعقوبه را می دیدیم. من 
عملیات  برای  بود،  پیدا  که  اینهایی  حاال  خوب  گفتم 
بعدی پس از مسلم بن عقیل)ع( همین جا در جبهه میانی 
عملیات ها را ادامه دهیم؟ خدا رحمت کند آقای باقری 
را، گفت اگر داخل این دشت بروید، گم می شوید؛ چون 
این دشت بیشتر از دو برابر سرزمین لبنان است. این 
درست است که عرضش ۱20 الی ۱30 کیلومتر است، 
فلذا اگر ما وارد این دشت می شدیم، همین مقدار نیرویی 
هم که داشتیم در آنجا زمین گیر می شد و به جایی هم 
نمی رسیدیم. دلیلش این بود که برد آفندی ما تا آن موقع 
بیشتر از ۱5 کیلومتر نبود. ما ۱5 کیلومتر که می رفتیم، 
باید می ماندیم، خاکریز می زدیم و دشمن هم جلو ما 
باید همه اش  بعد  به  کیلومتر  از ۱5  آرایش می گرفت. 
تک جبهه ای مثل رمضان و والفجر مقدماتی می کردیم. 
به همین دلیل ما دیگر به این نتیجه رسیدیم که در 
می دهیم  انجام  شمال غرب  در  که  عملیات هایی  همه 
از دشت اجتناب نموده و در مناطق کوهستانی باشد. 
والفجر۱0  و  والفجر4  والفجر3،  والفجر2،  عملیات های 
همه این عملیات ها در کوهستان ها انجام شده است. ولی 

فاصله کوهستان های شمال با بغداد زیاد است.«

و  سپاه  کل  فرمانده  به  امام  اعتماد  دالیل  هـ( 
معیارهای انتخاب فرمانده یگان ها در دفاع مقدس

بخـش پایانـی سـؤاالت دانشـجویان دافـوس دانشـگاه 
امام حسـین)ع( درباره مباحـث فرماندهی در جنگ بود. 
دراین باره دانشـجویان دو سـؤال کلیدی و کاربردی را با 
مضامین زیر پرسـیدند: »معیارهای شـما برای انتخاب 
و همچنیـن  بـود؟«  لشـکرهای سـپاه چـه  فرمانـده 
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»چگونـه حضـرت امـام بـه محسـن رضایی 27 سـاله 
اعتماد و شـما را به عنوان فرمانده کل سـپاه پاسـداران 
تعییـن کـرد. این تصمیـم حضـرت امام برمبنـای چه 
شـاخصه ها و مؤلفه هـای مدیریتـی بـود و در شـما چه 
چیـزی دیـد که چنیـن عرصـه ای را برای شـما فراهم 
کـرد تـا ایفای نقش کنیـد؟« دکتر محسـن رضایی در 

پاسـخ بـه این سـؤاالت تصریـح کرد:
»در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه معیارهـای انتخاب 
فرماندهـان چه بوده اسـت ]باید بگویـم[ معیار انتخاب 
فرماندهـان چنـد تا پارامتـر بـود. اوالً مـا فرماندهان را 
از بیـن افـراد گزینش شـده انتخـاب می کردیـم. یعنی 
جمعیـت  یـک  میـان  از  برویـم  کـه  نبـود  این طـور 
ناشـناخته ای، یک ناشـناس را به عنوان فرمانده انتخاب 
بکنیـم. افـرادی گزینش شـده بودند که هـم به صورت 
تشـکیالتی در سـپاه پرونـده داشـتند و هـم به صـورت 
عملـی در جبهـه جنـگ حضـور داشـتند. بنابراین 50 

درصـد کار راحت تـر بـود. 
فرمانـده  را  نمایان شـده  افـراد  مـا  دوم،  مسـئله 
می کردیـم. ما هیـچ فرمانده لشـکری انتخـاب نکردیم 
کـه قبـاًل خـودش را نشـان نـداده باشـد. باالخـره در 
سـطح فرمانـده گـردان یـا محـور، خـودش را نشـان 
داده بـود. پـس عامـل دوم، انتخاب فرماندهـان از میان 
آدم های نمایان شـده در صحنۀ عمل و شایسـتگی های 

بود.  آنهـا 
قابلیـت  اصلـی،  معیـار  و  ویژگـی  سـوم،  عامـل 
فرمانده بـودن اسـت؛ یعنـی اگـر یـک نفـر نتوانـد 5 
نفـر را بـا خـودش هماهنـگ کنـد، هیچ وقـت بـه او 
فرمانده بـودن  قابلیـت  ایـن  نمی شـود.  داده  حکـم 
یک سـری ویژگی هایـی داشـت: مثـاًل افرادی کـه روی 

دیگـران قـدرت و نفـوذ داشـتند؛ چـه نفـوذ معنـوی و 
چـه نفـوذ اسـتداللی. دوم آدم هایـی کـه در شـجاعت 
کـم نمی آوردنـد؛ حتـی اگـر رزمنـدگان عقب نشـینی 
می کردنـد خـود فرمانـده بلنـد می شـد می رفـت جلو. 
ایـن ویژگـی را در گردان دیده بودیم کـه فالن فرمانده 
گـردان در فـالن عملیات، نیروهایش کپ کـرده بودند، 
خـودش بلنـد شـده، رفته آرپی جـی زده اسـت. همین 
را مـا فرمانـده می کردیـم. یعنـی هـم در حـرف زدن و 
هـم در صحنـه عمـل شجاعت داشـتن و پای کاربـودن. 
در صحبت کـردن ممکـن اسـت خیلـی آدم جلوتـر از 
دیگـران باشـد، ولـی در صحنـه عمـل اصاًل خبـری از 
وی نباشـد، هـر چقدر هـم دنبالش بگردیـد نمی توانید 

بکنید.  پیدایـش 
مسـئله دیگر خالقیت داشتن اسـت. به عنوان مثال 
کسـی که در جلسـات حـرف می زنـد، صحبت می کند 
و می گوید نه این طور نیســت، آن طــور بایــد بشـود؛ 
پیشـنهاد می دهـد، خالقیت و نــوآوری دارد. بعضــی 
وقـت هــا کسانــی که خیـلـی مخـالفــت می کـردند 
مـن همان را حکـم می دادم؛ مـی گفتـم همیـن به درد 
فرماندهـی می خــورد. اینکـه جلوی من ایسـتاده، یک 
چیزیـش می شـود، یـا درسـت می گویـد، چـه اشـکال 
دارد خـب یـک جبهـه بـه او می دهیـم. اگـر درسـت 
نمی گویـد جلـوی دیگـران معلـوم می شـود کـه ایـن 
آدم حرافـی اسـت و ایـن کاره نیسـت. لـذا من دو سـه 
تـا احکامـی کـه دادم براسـاس مخالفت خوانـی خیلی 

شـدید و جوسـازی تند اینهـا در سـپاه بود. 
بنابراین، نمی شـود یـک آدمی که در تمام مسـائل 
سـاکت اسـت و حرفی نمی زند و پیشـنهادی نمی دهد 
را فرمانـده بکنیـم، ببینیـم چـه می شـود. نتیجـه اش 
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روشـن اسـت کـه چـه می شـود. البتـه ما یـک عناصر 
خاصـی داشـتیم کـه اینهـا اسـتثنا بودنـد؛ مثـل آقای 
مهـدی باکـری. اینهـا خیلی کم حـرف می زدنـد، اما از 
طـرق دیگـری مـا می فهمیدیـم همیـن آقایـی که کم 
حـرف می زنـد، در دلـش و در درونـش یـک اسـتعداد 
فوق العـاده ای دارد، یک آدم بسـیار برجسـته ای اسـت. 
اینهـا معمـوالً کم اند. همراه شـدن فرماندهـان فعلی در 
کنـار پیشکسـوتان، پیشـنهاد خوبی اسـت. یعنـی اگر 
بتوانیـم بـه ایـن 30 الی 40 تا یـادگاران دفـاع مقدس 
کـه داریم، بـه هرکدام از ایـن دوسـتانمان، ۱0 الی ۱5 
نفـر بدهیـم کـه در طول سـال با اینهـا مراوده داشـته 
باشـند و سؤاالتشـان را طـرح بکننـد، شـاید چیـزی 
نزدیـک 500 الـی 600 فرمانـده را به طـور دائم درحال 
تربیـت داریـم. ایـن هـم تـوی ذهن مـا آمـده و دنبال 
یـک فرمولی هسـتیم که ببینیـم می توانیم ایـن کار را 

بکنیم یـا نه.
دربـاره سـؤال دوم کـه در دوران انقـالب و جنـگ 
چگونـه حضرت امام اعتمـاد کردند*، این بحث دوطرفه 
اسـت. یـک طرفـش مربـوط به شـما جوانان اسـت که 
بایـد مثـل جوان هـای دفـاع مقـدس کار کنیـد؛ خـب 
جوان هـای مـا مثـل جوان هـای آن دوره کار نمی کنند. 
طـرف دیگـر قضیه مربوط به مسـئولین کشـور اسـت 
کـه آنها خودشـان مخصوصاً رؤسـای جمهور کـه اداره 
کشـور بیشـترش در دسـت آنهاسـت آمدند و رفتند و 
نتوانسـتند 5 تا جوان هم تربیت کننـد. لذا تجربه الزم 
را در کار بـا جوانـان ندارنـد و نمی تواننـد بـه جوان هـا 

است  شده  مشخص  ستاره  با  که  سؤال  یک  این  ذیل  مباحث   *
سپاه  لشکرهای  فرمانده  تجارب  انتقال  دوم  دوره  به  مربوط 

پاسداران در دوران دفاع مقدس می باشد.

اعتمـاد کننـد و می ترسـند. پـس علـت اینکـه جوانان 
امـروز مثـل مهدی باکـری نمی شـوند، دوطرفه اسـت. 
بدهنـد.  انجـام  کارهایـی  یـک  بایـد  جوان هـا  خـود 
درمـورد خـود من؛ از امام سـؤال نکردم که شـما چرا و 
چطور بنده را انتخاب کردید. منتها شـنیدم. 5 ـ 6 ماه 
قبـل از اینکـه مـن را فرمانده سـپاه بکنند بنـده مرتب 
با امام ارتباط داشـتم. شـاید تنها مسـئولی هسـتم که 
هیـچ سـابقه آشـنایی بـا امـام نداشـتم. من عشـایری 
بـودم و تقریباً به صـورت خیلی تصادفی انتخاب شـدم. 
شـاید از مسـئولینی بودم کـه بدون هیچ نـوع رابطه ای 
انتخـاب شـدم. منتها شـناخت امـام از من خـوب بود؛ 
چـون مـن مسـئول اطالعـات سـپاه کـه شـدم، مرتب 
می رفتـم به امـام گـزارش مـی دادم. دراین میـان، یکی 
از روحانیـون اسـتان گلسـتان خدمت امام رفتـه بود و 
بـه ایشـان گفته بود من یـک جوان پاسـداری دیدم به 
نـام محسـن رضایی؛ در این محاصـره گنبد کاووس که 
عناصر ضدانقالب روی مسـجد تیربار گذاشـته بودند و 
بچه هـای مـا را شـهید می کردنـد و نیروهـای خودی و 
انقالبـی می ترسـیدند که با تـوپ ۱06 به سـمت تیربار 
روی مسـجد شـلیک کنند، ایشـان آمد نگاه کرد، دید 
مـردم شـهید می شـوند. دسـتور داد گفـت مسـجد را 
بزنیـد. یـک عـده اعتـراض کردنـد، گفت که شـما کار 
نداشـته باشـید. نیروهـای خـودی بـا آرپی جی سـنگر 
بـاالی مسـجد را هدف قـرار دادنـد و نیروهای ما حمله 
کردنـد و وارد شـهر شـدند. امـام بـه ایشـان گفتـه بود 
همـان فـرد بـرای فرماندهی سـپاه خـوب اسـت. البته 
امـام مـا را می شـناختند. انشـاءاهلل یک فرصتـی دیگر 
می گذاریـم و مـن توضیـح می دهم که چگونه حسـین 

خـرازی، خـرازی شـد و... . صلوات ختـم کنید.«


