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چکیده
 0سال جنگ تحمیلی و نهضت دفاع مقدس يکی از نقاط عطف تاريخ معاصر ايران بهشمار میآيد .آموزههای حاصل از اين جنگ بهعنوان يک
تجربه موفق در مديريت و ي حرکت ملی در کشور ،به قدری مغتم است که شايد بتوان گفت در تاريخ کشور ما ،بهويژه در چنکد قکرن ا یکر،
کمتر پديدهای را میتوان يافت که به مانند آن واجد اهمیت باشد .لذا تجربیات مهندسی جنگ در  0سال دفاع مقدس و درسهکای حاصکل از
آن می تواند تاثیرات و تحوالت قابل توجهی در عرصه طرحريزی و برنامهريزی مهندسی در کشور بهطور عام و مهندسکی در جنکگهکای آينکده
بهطور اص داشته باشد.
واضح است که با بررسی دقیق عناصر و مؤلفههای اصلی اين تجربه موفق به عنوان ي رويکرد علمی -عملی ،میتوان از آن الگويی قابل تعمیم
به ساير حوزههای مهندسی و مديريتی ک شور استخراج نمود و با توجه به شرايط روز جامعه آن را غنا بخشید .يکی از مهمترين ايکن حکوزههکا،
مديريت شهری است که میتواند در بسیاری از اقدامات طرحريزانه و برنامهريزانه ود به ويژه در موضوع پدافند غیرعامل ،از اين الگکو تععیکت
نمايد.
در اين راستا ،اين نوشتار با استناد به سابقه میدانی و مطالعات کتابخانهای انجامشده توسط نگارنده از ي سو و همچنین دسترسی بکه نظکرات
فرماندهان و مسئولین رده ي دفاع مقدس ،امکان مستندسازی دادههای اولیه را فراهم نموده اسکت .سکس نگارنکده بکا بهکرهگیکری از روش
تحلیلی -توصیفی ،به بررسی و آنالیز دقیق دادهها و در نهايت تولید اطالعات مقتضی میپردازد .بنابراين ،تکمیل مطالعات مرتعط بکا مهندسکی
جنگ و غنابخشی به الگوی علمی -عملی منتج از آن ،با بهرهگیری از تجربیات مهندسی جنگ در  0سال دفاع مقدس ،هدف اصکلی تحقیکق را
تشکیل میدهند.
به اين ترتیب ،يافتههای حاصل از مطالعات انجامشده و مهمترين آموزههای برگرفته از مهندسی دوران دفاع مقدس را میتوان در تعیین الگوی
علمی -عملی با رويکردی جهادی الصه نمود که عناصر و مؤلفههای اصلی آن ععارتند از :ايمان ،اعتقکاد و بکاور نسکعت بکه حرککت جهکادی.
مهمترين ويژگی اين رويکرد ،قابلیت تعمیمپذيری و بسیط بودن است.
کلیدواژهها :مهندسی جنگ ،دفاع مقدس ،الگوی جهادی ،پدافند غیرعامل ،مديريت شهری
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 -1مقدمه
اکنون که سالهای آغازين سده بیست و يکم را پشت سر میگذاريم،
اهمیت بازنگری مهمترين تحوالت سده بیستم بهدلیل مشکابهتهکای
فراوان آن بیشتر می شود .سده بیستم عصر دگرگونیهای بنیکادی در
همه عرصههای زندگی بشر ،از جمله عرصههای دفاعی و امنیتی بکود.
در اين قرن ،جهان شاهد وقوع جنگ هايی بود که با هدف مشابه آغاز
شدند و سارت های سنگین جانی و مالی فراوانی را به بار آوردند .در
میککان تحککوالت بککزر و کوچک ايککن قککرن ،جنککگهککا اصککلیتککرين
رويدادهايی بودند که حساسیت دولتهکا و ملکتهکا را برانگیختنکد و
بسیاری از مردم نسعت به آنها ابراز انزجار کردند .در سالهای پايانی
اين قرن ،جنگهای بزرگی روی داد که از میکان آنهکا مکیتکوان بکه
جنگ چچن ،جنگ در يوگسالوی سابق و دو جنگ لیجفارس اشاره
کرد .اولین جنگ لیج فارس (عراق علیه ايران) طوالنیتکرين جنکگ
قرن بیستم بعد از جنگ ويتنام بود و پرهزينهترين درگیری نظامی در
تاريخ معاصر منطقه جنوب غرب آسیا محسوب میشد .در اين جنکگ
هر دو قدرت جهانی و همپیمانانشان در دوران جنگ سرد به حمايکت
از ي طرف نعرد ،يعنی عراق ،پردا تند .مهمتر اينککه عکدم حکل و
فصل نهايی اين جنگ با برقراری صلح میان دو کشور ايران و عراق به
همراه مسايل بسیار ديگر سعب شد تا علل آغاز چگونگی شکلگیکری
زمینه ها ،ماهیت ،اهداف ،نتايج و آثکار جنکگ تکا سکالهکای مديکدی
همچنان مورد بحث و بررسی قرار گیرد [.]98
هر چند در اين جنگ اهداف تعیینشده توسط آغازگر جنگ
تامین نشد ،اما سارتهای جانی و مالی فراوانی مسیر ملت ايران در
دستيابی به توسعهی همهجانعه را سد کرد .از اين رو زوايای مختلف
آن بايد مورد تجزيه و تحلیل قرار گیرد ،چرا که اين پديده به دلیل
تاثیرات و پیامدهای فراوان و نیز رابطهی تنگاتنگی که با انقالب
اسالمی دارد ،بايد به درستی درك شود تا بتوان به تحلیلی فراگیر
نسعت به آن دست يافت.
تجربه جنگ تحمیلی عراق علیه ايران نشان داد هر چند تمامی
مناطق کشور به عنوان اجزای ي نظام (سامانه) کمابیش متاثر از
مسالهی جنگ میشود ،اما عمدهترين تاثیرات ،چه از نظر تخريب و
چه از نظر تهديدات ناشی از جنگ ،در وهله نخست ،متوجه مناطق
مرزی و سس شهرها و بهويژه کالن شهرها است .اين امر ممکن
است در جنگهای کالسی که مناطق مرزی جوالنگاه اصلی
جنگجويان واقع میشوند بیشتر قابل مشاهده باشد ،اما در
جنگهای مدرن ،کشورها قادرند با وجود فاصلهی زياد از يکديگر ،با
استفاده از جنگ افزارهای هوايی و دريايی پیشرفته ،تا اعماق قلمرو
يکديگر را هدف قرار دهند .در اين صورت عالوه بر مناطق مرزی که
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همچنان محور تاثیرات و تهديدات باقی میمانند ،شهرها نیز به میزان
قابل توجهی در کانون اين تاثیرات قرارمی گیرند.
در اين راستا ،اين نوشتار تالش نموده است تا در راستای تکمیل
مطالعات مرتعط با بهرهگیری از تجربیات مهندسی جنگ در  0سال
دفاع مقدس به انجام طرحريزی و برنامه ريزی های آتی غنا بخشد.
بديهی است در اين مقاله به تمامی ابعاد گوناگون اين تجربیات
بهدلیل گستردگی دامنه و سطوح مختلف آنها پردا ته نشده است و
صرفا بخشی از معانی کالن آن مورد توجه قرار گرفته است .شايان
ذکر است ،اين نوشتار با استناد به سابقه میدانی و مطالعات انجامشده
توسط نگارنده به تحرير در آمده است .پ از مرور کلی مقوله جنگ
تحمیلی و اشاره و به اصول و معانی حاکم بر عرصههای دفاع مقدس
به سیر تکاملی مهندسی جنگ و نقشهای گوناگون آن طی اين
دوران اشاره شده است و سس با استفاده از تجربیات مهندسی
جنگ ،درسها و آموزههايی بهمنظور بهرهبرداری در طرحها و
برنامهريزیهای مهندسی در کشور از ي سو و مهندسی در
جنگهای آينده از سوی ديگر ،ارائه شده است.

 -2الگوی مدیریت جهادی دفاع مقدس ،تنها تجربه
تاریخ معاصر در ایجاد و اداره یک حرکت ملی
تاريخ ايران ،چه در دوران گذشته و چکه در دوران معاصکر ،سرشکار از
تجارب گرانقیمتی است که در حوزههکای گونکاگون توسکعه و رونکق
اقتصادی ،تعامالت اجتماعی ،جنکگ و دفکاع ،مکديريت ،شهرسکازی و
نظاير آن به منصه ظهور رسیده است .با کمال تاسف بايد گفکت ايکن
تجارب عمدتاً در دوران ود مدفون شده و به نسلهای ديگر منتقکل
نشده ،يا کشورهای ديگر جهان از آن به نام ود تجربه جديدی را به
ثعت رساندهاند.
در تاريخ کشور ما (بهويژه در چند قرن ا یر) کمتر پديدهای را
میتوان يافت که مانند نهضت دفاع مقدس واجد اهمیت باشد [.]6
قرنهاست که ملت ما از اينکه ي تجربه موفق در مديريت ،ي
حرکت ملی در کشور را درك نمايد محروم بوده است و دفاع مقدس
را بايد تنها تجربه تاريخ معاصر در ايجاد و اداره ي حرکت ملی در
کشور بهشمار آورد.
العته ملت ما حرکتهای عظیمی همچون جنعش تحريم تنعاکو،
نهضت مشروطیت ،جنعش ملی شدن نفت و در رأس همه آنها
انقالب بزر اسالمی را شکل دادهاست ،اما دفاع مقدس از جهاتی از
همه اينها متمايز است .اين جهات از اين لحاظ به تجربه مذکور اين
امتیاز را میبخشد که بتواند بهعنوان راهنمايی ععرتآموز فراراه
پويش تاريخی اين ملت باشد و لذا واجد اهمیت میباشد ،زيرا:
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اوالً– مديريتپذيری اين حرکتهای بزر ملی قابل بحث است.
به اين معنا که هیچکدام بهعنوان حرکتی که اهداف ،برنامهها و
روشهايش بهصورت منظم و آگاهانه تعیین و طراحی شده باشد،
نعودهاند و به همیندلیل نمونههای قابلشعیهسازی و تکرار نیستند.
رهعری در اين نهضتها جريان حوادث را در کنترل گرفته و سس
جهت آن را هدايت نمودهاست .اما دفاع مقدس ،حرکتیاست که
توسط ي دستگاه رسمی مديريتی (شعکه و مراتعی از مديران
رسمی) و براساس شیوهها و سا تار رسمی (تعیینشده توسط
دستگاه مديريتی) شکل گرفته و اداره شدهاست.

مشترك است که حاصل میشود .به عالوه وقتی حرکتی ملی و
همگانی شد ،احساس پیروزی هم موضوعی عمومی و همگانی
میگردد ،همه مردم طعم شیرين و حالوت پیروزی را در عمق
جانشان احساس میکنند و از توفیقات بهدستآمده ،سرشار از روحیه
و انرژی میشوند و اين به لحاظ روانشناسی اجتماعی ،ود ي
پیروزی بزر است.

ثانیاً– ممکن است گفته شود اين حرکتها در مجموع صورتی
سلعی و تخريعی داشتهاند و ي اقدام اثعاتی و سازنده را ،در جريان
وقوع ،نشان نمیدهند .باز در مورد دفاع مقدس چنین نمیتوان گفت.
اين جريان مقدس به روشنی حرکتی بود که ي ملت در دفاع از
کیان ود و تثعیت پايهها و نمايش قدرت ويش بهعملآورد.
ثالثاً -همه جريانات مذکور بهعنوان ي حرکت آگاهانه جمعی
تنها در دوره کوتاهی جريان داشتهاند و ممکن است گفته شود تداوم
ي حرکت ملی برای مدت طوالنی را نمايش نمیدهند .اما دفاع
مقدس حرکتی ملی بود که هشت سال در جهت تحقق اهدافش ،در
شرايط و اوضاع و احوال کامالً متغیر ،تداوم و تکامل يافت.
چنین تجربهای برای ملت ما میتواند ارزشی به مراتب فراتر از
صرف افتخارات عظیمی که در جريان وقوعش به ارمغان آورده ،داشته
باشد .چرا که بهنظر میرسد مسأله اساسی ما در اين دوره و دورههای
آينده نیز ،دقیقاً همچون زمان جنگ ،ايجاد ،تداوم و اداره ي حرکت
ملی باشد .حرکتی که براساس ارزشهای اسالمی و انقالبی شکل
گرفته و مسیر تداوم و تکامل انقالب و نظام اسالمی را هموار نمايد
[.]6
امروز مسأله ملت ما اداره درست ي کار انه ،يا ي وزارتخانه
نیست ،حتی اداره صحیح دولت و فعالیتهای دولتی نیز تمام آنچه
که امروز ملت ما بدان نیاز دارد نیست .سازندگی و توسعه ،نمونههای
بسیار بارزی از ضرورت ي حرکت ملی هستند .حرکتی که هم در
کار انه ،هم در اداره ،هم در انه و انواده و هم در مدرسه و
دانشگاه و الصه همچون دفاع مقدس در تمامی شئون زندگی مردم
ما میبايد انعکاس يابد .يعنی تمامی تالشهای مردم اين کشور را در
اولويت اول در راستای هدف ملی ،همسو ،هماهنگ و تنظیم نمايد.
تنها به اين طريق است که نهتنها اين اهداف بزر تامین میگردند،
بلکه اهداف و نتايج ديگری نیز که اهمیتشان کمتر از آنها نیست به
برکت آن حاصل واهند شد ،از جمله تقويت وحدت و وفاق ملی نیز،
فقط از طريق تالش متحد برای دستيابی به اهداف بزر  ،مقدس و

از اين کاربرد و ضرورت اساسی که بگذريم ،موضوع مديريت (يا
فرماندهی) در جريان جنگ ويژگی اصی دارد که در نوع ود ي
تجربه ناب در مديريت بهشمار میآيد .اين امر شايد از آن جهت است
که هسته اصلی مديريت به معنای امروزينش ،رسیدن به هدف در
ي اقدام جمعی ،به شیوهای آگاهانه (نه ودبه ودی) است .و اين
مساله يعنی رسیدن به هدف ،در جنگ ي مساله کلیدی است،
تحقق يا عدم تحقق هدف ،هر کدام آنچنان پیامدهايی دارد که
نمیتوان آن را ساده گرفت .نتیجه کار در اغلب موارد ،سرنوشتساز
است .لذا طرفهای درگیر ،از همه امکانات ،مقدورات و امتیازات
ويش میبايد به بهترين وجه استفاده کنند تا به هدف برسند.
به عالوه شرايط جنگ بسیار پوياست ،ي اراده قوی در مقابل
است برای اينکه شما را از رسیدن به هدف باز دارد و شما میبايد در
هر شرايطی ،روشی کارآمد برای تحقق هدف بهدست آوريد .تالش
بیوقفه و متمرکز در جهت تحقق هدف ،شرايط پويا و ضرورت حفظ
ابتکار عمل ،موضوع مديريت (يا فرماندهی) را در مرکز توجه و
سرمايهگذاری قرار میدهد .لذا نگاه و کاوش از سر ععرت و پندآموزی
در اينجا نتايج زيادی بهدست میدهد که در کمتر صحنهای قابل
دستيابی است .بهويژه آنکه ،در اين صحنه سازمانهای متفاوت با
الگوها و سع های متمايز مديريتی (در طرف ودی و دشمن) و در
رسیدن به هدف به فعالیت پردا تهاند .لذا با شناسايی تاثیر و تاثرات
اين نظامهای متفاوت با يکديگر ،میتوان زمینه انجام ي مطالعه
تطعیقی را با سع ها ،فنون و روشها ،در شرايط متفاوت فراهم نمود
و با مقايسه امکانات هر کدام از طرفین اين سع ها را بهتر استنعاط
و استخراج کرد.
از همه اينها مهمتر اينکه ،امروز رسیدن به تفکری در مديريت
که هم با ارزشها ،فرهنگ و نظام اسالمی سازگاری داشته باشد و هم
در تحقق اهداف اص اين نظام کارآمد باشد ،ي ضرورت اساسی
است و بسیار محتمل است که از الگوی مديريت دفاع مقدس و
الگوهای مديريت نوين علمی جهان ،رهیافتهای ارزندهای برای
پايهگذاری اين تفکر استخراج نمود .به اين ترتیب تاحدی روشن
میشود که اوالً ،چه سرمايه بزرگی برای کار علمی در دست است که
نعايد آن را بالاستفاده وانهاد و ثانیاً ،چقدر ما به استفاده از اين تجربه
نیازمنديم [.]6
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بنا به آنچه اشاره شد ،در اين نوشتار تالش شده است تا به جواب
پرسشهايی مانند موارد زير پردا ته شود:
 چه درسهايی از الگوی مديريت جعهه در دوران دفاع
مقدس میتوان آمو ت؟
 اين الگو در مقايسه با الگوهای مديريت از چه مزيتهايی
بر وردار است؟
 با توجه به ضرورت بازآفرينی الگوی مديريت دوران دفاع
مقدس ،چه اصول ،طوط راهنما و بهطور کلی رويکردی
را از الگوهای پیشگفته میتوان مورد استفاده قرار داد؟

بود .رزمندگان ما فراتر از اك ،برای دا میجنگیدند .جنگ ايران و
عراق نعود ،جنگ حق و باطل بود ،شما اگر بهترين متخصصین را هم
داشته باشید اما روحیه و امید نداشته باشند ،نمیتوانند از امکانات
ود استفاده کنند و امکانات جديدی هم نمیتوانند بهدست بیاورند.
ما با کم روحیه ايثار و شهادتطلعی ،از عراقیها تان میگرفتیم و
از همان تان ها علیه ودشان استفاده میکرديم .ايثار و فداکاری،
باعث میشد امداد الهی بر فکر و تالش ما نازل شود .روحیه و ايثار و
شهادتطلعی ،دو اثر دارد ،اوال ودشان بخشی از قدرت هستند و
ثانیا ابزارهای ديگر قدرت را چند برابر میکنند .اين روحیه يعنی
همان انقالبیگری که مردم با اتکا به آن صحنه دفاع مقدس را به نفع
نیروهای اسالم تغییر دادند" [.]9

"جنگ کالسیک"

"انقالبیگری يعنی روحیه ای که باعث بن بست شکنی و ععور از
موانع وآنها را از سر راه برداشتن در شرايط سخت میشود.
همچنین ،انقالبیگری يعنی همتهای بلند و تالش برای تغییر و
ايجاد تحول و اصالح وضع جامعه در جهت اهداف بنیادين انقالب
است .رزمندگان انقالبی ما با تکیه بر سه شا ص عمده جنگ انقالبی
را با پیروزی رقم زدند .اولین شا ص اين بود که ي انقالبی کار را
برای دا انجام میدهد .کار را برای ودش انجام نمیدهد .دومین
شا ص اين بود که انقالبیون از رهعری جلو نمیزدند و جلوتر از امام
حرکت نمیکردند .مساله سوم کار برای مردم است .ي انقالبی همه
هدفش اين است که زندگی مردم را با برطرف کردن موانع از سر راه
آنها بردارد و آن را بهتر کند و جامعه را اصالح نمايد" [.]9

 -3نبرد استراتژیها" :جنگ انقالبی" رودرروی
جنگ تحمیلی عراق علیه ايران را بايد واجد صوصیاتی منحصر به
فرد دانست .شنا ت صوصیات و ويژگیهای حاکم بر فضای کلی
نعرد به طور عام ،از ي

سو و شنا ت اصول و معانی حاکم بر فضای

مهندسی جنگ بهطور اص ،از سوی ديگر ،دارای اهمیت ويژه
میباشد .اين جنگ در مقايسه با جنگ هايی که صرفا دارای ماهیت
ملی هستند و يا از نوع جنگ کالسی

بهشمار میروند ،در هدف،

انگیزه ،نحوه بر ورد و تعارض دارای ماهیت ي

جنگ انقالبی بود.

بنابراين ،به رغم تالش مهاجمین به محدود کردن عرصه جنگ در
زمین و جغرافیای مشخص ،امام مینی به عنوان رهعر انقالب
اسالمی ،آن را به ي

حرکت آرمانی و عقیدتی در راستای حرکت

انقالب تعديل نمود و از اين طريق از تهاجم متجاوزين به عنوان ي
عامل تداوم بخش انقالب اسالمی بهره جست.
ارتش متجاوز در نخستین روزهای هجوم موفق به اشغال بخش
وسیعی از اراضی میهن اسالمی شد ولی پ

از گذشت زمانی کوتاه و

در ي جمعبندی کلی میتوان گفت ،نیروهای مسلح درکنار
مردم ،ي "تجربه تاريخی ،آرمانی ،علمی و عملی" را در کلیتی به
نام "دفاع مقدس" به نمايش گذاشتند .تجربهای که واجد صوصیات
"جنگ انقالبی" بود و توسط ارتشی انقالبی– آرمانی متولد شده و به
منصهی ظهور رسید.

با حضور نیروهای مردمی به همراه نیروهای مسلح در صحنههای دفاع
مقدس ،با استیصال در مراحل اولیه هجوم متوقف شد .پ

از مواجهه

با مقاومت ،قوای مهاجم در پی تثعیت اراضی اشغالی برآمد و با
بهرهگیری از موانع طعیعی و ايجاد موانع مصنوعی و با بهکارگیری
تجهیزات مهندسی پیشرفته ،به تقويت روزافزون مواضع دفاعی اقدام
کرد .از اين پ

رزمندگان با هدف "دفع تجاوز"" ،بیرون راندن

مهاجمین از اك جمهوری اسالمی"" ،بازپ گیری مناطق اشغالی"
و "تضمین و تثعیت استقالل سیاسی" وارد عمل شدند [.]99
"پايههای اقتدار کشور ما ابتدا ايمان و بعد فکر و بعد با فاصلهای
فناوری است ،ما واقعاً جنگ را عمدتاً باايمان ،القیت و نوآوری اداره
کرديم .در حقیقت ايمان الهی رزمندگان ما متعلور در شهادتطلعی

 -4اصول و مبانی حاکم بر عرصههای دفاع مقدس
با توجه به آنچه بیان گرديد میتوان بر ی از صوصیات و
ويژگیهايی که اين "تجربه تاريخی ،آرمانی ،علمی و عملی" درکلیت
دفاع مقدس به نام جنگ انقالبی و سازمان رزم ود در ابعاد گوناگون
رزمی ،علمی و مهندسی به نمايش گذاشته است را به عنوان اصول و
معانی حاکم بر دفاع مقدس ،بهصورت زير جمعبندی نمود.]7[ :
 -1-4ابتكار و خالقیت:
اولین ويژگی يا اصل حاکم بر نعرد در کلیت دفاع مقدس ،نهادينه
کردن ابتکار و رقابت برای ارائه طرحهای معتکرانه و ايجاد فضای
سرشار از "فکر ،علم و عمل" در ابعاد طرحريزیهای تاکتیکی يا
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استراتژيکی و تدوين دکترين و استراتژی مشخص (و نه ديکتهشده)
بوده است .به ععارت ديگر "اصالت دادن به تاثیر تفکرات انقالبی و
نوآورانه بر تفکرات کالسی  ،سنتی و قالعی وارادتی ،اصل مورد قعول
و عمل فرماندهان و دست اندرکاران نعرد" بود.

 -5مهندسی جنگ و جنگگ مهندسگی در  ۸سگال

 -2-4پویایی:
دومین ويژگی يا اصل حاکم بر سازمان اداره نعرد" ،انجام سه
ماموريت همزمان دفاع ،سازماندهی و توسعه" بود ،به نحوی که
هیچ ي را به نفع ديگری حذف نمیکرد.
 -3-4حفاظت ،فریب و غافلگیری استراتژیک:
اين صوصیت ،شعار دفاع مقدس با تمام ابعاد آن در همه
عرصهها بهويژه اقدامات مهندسی در طول جنگ تحمیلی بود.
چنانچه بجز در موارد استثنايی در طول تاريخ نعرد  0ساله ،با
تکیه بر "اصول حفاظت ،فريب و غافلگیری استراتژي " ،مکان،
نحوه و زمان جنگ از میان گزينههای متعدد انتخاب می شد ،نه
اينکه نیروهای متعارض تحمیلکننده آن باشند .بنابراين ،در
ارتعاط با هر سه موضوع ،نگرشی ابتکاری مطرح بود.
 -4-4سازماندهی مردمی:
صوصیت نوآوری مهم ديگر که به عنوان اصلی اساسی در طول
دوران دفاع مقدس مطرح بود" ،سازماندهی مردمی با تعمیم
قدرت رزمی و پشتیعانی آن از محدوده نیروهای مسلح به سطح
ملی" بود .در حقیقت دفاع از حالت واحدهای موظف به ي
عزم ملی تعديل شد و اراده حضرت امام با بسیج توانمندیهای
فکری ،تخصصی و با پشتوانههای ايمانی ،شکل عینی و عملی به
ود میگرفت.
 -5-4انعطافپذیری سریع:
اين صوصیت ععارت بود از "کسب قابلیتهای منعطف که
متناسب با فضای نعرد در مناطق مختلف عملیاتی بهکار آيد"،
بهنحوی که کارآيی آن دسته از مقدورات برتریدهنده دشمن را
به حداقل ممکن برساند.

 -6-4فرماندهی در صحنه:
اصل مهم ديگر حاکم" ،فرماندهی و مديريت در صحنه با
صلت انقالبی" بود ،بهنحوی که سختترين اقدامات در
دشوارترين صحنهها ،با حضور فرماندهان اصلی ،هدايت و
مديريت نزدي آنها صورت میگرفت .به همین اعتعار نقش
فرماندهی و مديريت رزم در واحدهای عملیاتی ،مهندسی جنگ
و واحدهای ديگر واجد صوصیات ويژه ا القی ،شجاعت،
ابتکار ،انديشه ،علم و عمل انقالبی بود.

دفاع مقدس
با توجه به چارچوب کالن مورد اتفاق رزمندگان دفاع مقدس و تعهد
و تقید آنها به اصول و معانی پیشگفته ،میتوان بررسی فعالیتهای
مهندسی جنگ و میزان نقش و اهمیت آن را در همین چارچوب به
عنوان يکی از تجربیات موفق فعالیتهای مهندسی پ از پیروزی
انقالب اسالمی بهشمار میرود .در اين دوره انجام پیچیدهترين
طرحها و مخاطرهآمیزهترين اقدامات فنی در شرايطی به اجرا در آمده
است که طراحان و مجريان با انواع و اقسام محدوديتها مواجه
بودهاند .اين محدوديتها شامل ابعاد زمانی ،محیطی ،فیزيکی،
جغرافیايی ،تاکتیکی و يا حتی استراتژيکی بوده است.
انجام سختترين طرحهای مهندسی در شرايط آتشبارانهای
دشمن ،شرايط دشوار آب و هوايی (بسیار سرد و يا بسیار گرم) ،وجود
جغرافیای طعیعی متنوع ،اعم از مقابله ،ععور يا دفاع در کوههای
صعبالععور يا رود انههای بزر  ،زمینهای رمل و باتالقی از جمله
محدوديتهای فوق میباشد .همچنین مقابله با اقدامات و فعالیتهای
مهندسی دشمن که بعضا به فناوریهای برتر نیز مجهز و مسلح بود و
در نتیجه رودررويی با محیط فیزيکی آمادهشده توسط ابزار آالت و
نیروهای فراوان مهندسی جنگ دشمن ،عمال نوعی از "جنگ
مهندسی" در طرف نعرد را به نمايش گذاشت.
جنگی که در ي سو عرهترين طراحان ،کارشناسان و
مستشاران سراسر دنیا به دمت گرفته شده و با کاملترين تجهیزات
و تسلیحات مهندسی پشتیعانی شده و در عین حال بر وردار از
نیروی فشار فرماندهی و مافوق ناگزير از انجام فعالیتهای سخت
بودند و در سوی ديگر ،متخصصان طراحان و ايثارگرانی که بدون
پشتوانه ارجی ،متکی بر "انگیزههای ايمانی و الهی" ،در پی "پاسخ
به نیاز دفاع" با سالح "دانش نظری و علم تخصصی" و مجهز به
"پشتوانه تجربه" و بر وردار از قوه "ابتکار" و "نیروی
ستگیناپذير" به جنگ مهندسی دشمن رفته و پیروز به در آمدهاند
[.]99

 -6سیر تحول و تكامل مهندسی جنگگ و نقگش آن
در دفاع مقدس
"مهندسی در نیروهای مسلح تا قعل از انقالب به عنوان ي امر
فرعی در جنگ محسوب میشد .در حقیقت در حاشیه آتشهای
توپخانه و تان ها ،در حاشیه پیادهها و سوارهنظام توجه اندکی هم به
مهندسی میشد .در جنگ تحمیلی ايران و عراق اين ديدگاه عوض
شد ،مهندسی نقشی بسیار فعال به ود گرفت و اصوال جايگاه و
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نقش مهندسی در رزم تغییر پیدا کرد .العته اين امر ي سیر تکاملی
داشت و در روزهای اول ،مهندسی رزمی فقط بهصورت سنگرسازی
نمود داشت .در ي نقطه که رزمندگان حمله میکردند ،مهم اين
بود که پ از حمله سنگر سا ته شود و يا در مقابل حمله دشمن
سا ت سنگرها مهم بود .به مرور زمان اکريز هم در عملیات مفهوم
پیدا کرد .در عملیاتهای بزر که رزمندگان حمله میکردند ،نیاز
به احداث اکريز داشتند و در صورت احداث ،پیشرویها ادامه
میيافت .کم کم مفهوم اکريز هم پیدا شد و مهندسی رزمی ي
گام به جلو برداشت .سیر تکاملی مهندسی رزمی ادامه يافت و به
تدريج به اين نتیجه رسیديم که "درست کردن میدانهای مین جزو
عملیات مهندسی و مورد نیاز جعهه است " .گردانهای شناسايی
"بايد گردانهای تخريب هم تشکیل میشد ،آن هم بهصورت
سازمانيافته" [.]97
"پ از مدتی به اين نتیجه رسیديم که بعضی اوقات بايد کمعود
لشگرهای عملیاتی مان را با عملیات مهندسی جعران کنیم .مثال برای
ي عملیات  98لشگر می واهیم ،اما به جای  98لشگر  7لشگر
پیاده داشتیم ،پ بايد آن کمعود را با عملیات مهندسی پوشش
میداديم ،عملیات فتحالمعین اينطور بود .در عملیات فتحالمعین،
مهندسی رزمی گام بلندی به جلو برداشت .در عملیات فتحالمعین
بهنظر میرسید اگر ما از ي جايی در پشت رقابیه درآيیم و دشمن را
در پشت رقابیه به محاصره درآوريم ،کمعود آن سه لشکر جعران
واهد شد ،لذا با اين برادران به منطقه مزبور رفتیم .عدهای از
دوستان مهندسی ما اعالم کردند اين کار  1تا  1ماه طول میکشد يا
الاقل  3ماه طول میکشد ،در حالیکه ،اين کار مهم توسط نیروهای
مهندسی ظرف حدود  11روز يا کمتر از دو ماه محقق شد ،يعنی
تنگهای که فقط با موتور قابل تردد بود (قاچاقچیها با موتور تردد
میکردند) ما آن تنگه را طوری شکافتیم که ماشین هم می توانست
از آن ععور کند .اصیت اين تنگه اين بود که ما را به پشت سر
نیروی دشمن میرساند .همزمان با حمله چند لشکر از ط مقدم ،به
لطف اين ابتکار مهندسی لشکری را که برادر عزيزمان آقای احمد
کاظمی فرمانده آن بودند و شهید باکری هم جانشین ايشان ،اين
لشکر را از زلیجان ععور داديم ،که به پشت سر دشمن نفوذ کردند و
عملیات انجام شد" [.]97
"بعدها عملیات یعر و عملیات فاو را داشتیم ،راضی هم بوديم
که باز هم مهندسی رو به جلو است .در عملیات فاو ،عملیات
مهندسی طوری در پوشش و ا تفاء صورت گرفت که دشمن متوجه
آن نشد و در کنار آن عملیات مهندسی برای فريب دشمن در منطقه
یعر را انجام داديم .يعنی توجه دشمن را به منطقه عملیاتی یعر
جلب میکرديم و در فاو عملیات شعانه مهندسی انجام میداديم.
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گاهی دو عملیات مهندسی همزمان نیز داشتیم ،يکی اينکه در یعر
جاده میکشیديم ،سنگر و سوله میزديم و وانمود میکرديم که
می واهیم حمله کنیم ،در حالیکه ،عملیات اصلی ما  988کیلومتر
پايینتر بود و در آن نقطه کار مهندسی شعانه – که حتی با چراغهای
اموش صورت میگرفت– انجام میشد .هرگز چنین چیزی سابقه
نداشت و در هیچ آيیننامهای نمیتوانید بعینید که مهندسی توان
ود را در قالب ي عملیات فريب علیه دشمن بهکار گرفته باشد .در
حقیقت مهندسی بهصورت ي عملیات فريب در صحنه جنگ بهکار
گرفته شد .عالوه بر اينکه مهندسی در متن عملیات فتحالمعین
عملیات
ودش را نشان داد ،در عملیات فاو نیز به ي
پشتیعانیکننده بدل شد"[.]97
جنگ تحمیلی با بر ورداری از ماهیتی آرمانی و انقالبی دارای
استراتژی کامال متفاوت با استراتژی دشمن و استراتژی جنگهای
مشابه بود .به همین سعب استراتژی حاکم بر فضای طرحريزی،
سازماندهی و اجرای فعالیتهای مهندسی جنگ نیز دارای چنین
ويژگیهايی بود که به بر ی از آنها اشاره شده است.
براساس شواهد و مدارك ،مهندسی رزمی در مراحل مختلف دفاع
مقدس دارای نقش موثر بوده است ،لیکن اين نقش به تناسب شرايط
نعرد دارای شدت و ضعف بود .چنان که از اسناد موجود بر میآيد،
بهطور کلی و بدون توجه به بر ی استثناها ،مهندسی نیروهای مسلح
تا قعل از انقالب به عنوان ي امر فرعی محسوب میشد و در
حاشیهی آتش توپخانه و تان  ،پیادهنظام و سوارهنظام اجرای
ماموريت میکرد .در جنگ تحمیلی عراق علیه ايران جايگاه مهندسی
رزمی در نیروهای مسلح به تعع شرايط اص جنگ تغییر کرد و در
تمامی مراحل نعرد شامل مراحل ابتدايی و انجام اقدامات اولیه تا
سا ت سنگر ،احداث اکريز ،جاده ،سا ت پل و نظاير آن دارای
نقش فعال و تعیینکننده گرديد .مهندسی رزمی دارای کارکرد
چندمنظوره و چندگانه گرديد که میتوانست با قابلیتهای
انعطافپذير در هر صحنهای حاضر و به تناسب شرايط آن به
نیازمندیها پاسخ در ور ارايه نمايد [ .]0چنانکه ،در عملیات بزر
فتحالمعین ،مهندسی مانند لشگرهای رزمی پیاده و زرهی ،نقش مهم
و تعیینکنندهای يافت و حتی در بر ی مواقع ،عملیات مهندسی
کمعود لشکرهای عملیاتی را جعران میکرد .و در بر ی مواقع نیز،
مهندسی ،با بهکارگیری ي سری اقدامات مهندسی بهعنوان عملیات
فريب علیه دشمن بهکار گرفته شده که هیچگاه چنین سابقهای و
جود نداشته است[ .]96و يا مهندسی در نقش دفاعی نیز از
کارکردهای ممتازی بر وردار بود" ،زمانی که نیروهای ما ط دفاعی
دشمن را در هم میشکنند و پیشروی میکنند ،کارشان پنجاه درصد
انجام گرفته و پنجاه درصد ديگرش به اين است که در آنجا تثعیت
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شوند و بمانند ،بنابراين ،آن چیزی که تضمین میکند در آنجا
بمانند ،کار مهندسی است.]3[ ".

عملیات و دسترسی به عقعه دشمن در عملیات طريقالقدس و اجرای
پل و طراحی و سا ت طرادهای شناور بهمنظور ععور از رود انه
اروند ،نوعی ابتکار عمل و القیت در مهندسی دفاع مقدس محسوب
میشود" [.]91

"پیروزی ما در دفاع مقدس ،مرهون سه عامل اساسی است که
ععارت بودند از رهعری امام ،ايمان و سلحشوری رزمندگان ،ابتکار
عمل و القیت رزمندگان که در بحث "ايمان و سلحشوری " و
"ابتکار عمل و القیت " محور ابتکار عمل را به بهترين شکل ممکن
مهندسی رزمی در دست داشت .يکی از ستونهای اصلی اين
پیروزیها به نظر من "مهندسی رزمی " بود .ما در هیچ عملیاتی
موفق نشديم مگر اينکه" ،مهندسی رزمی " در آن نقش تعیینکننده
داشت" [.]91
"درواقع ،يکی ازحوزههای اين جنگ بخش مهندسی دفاع مقدس
بود که در ابتدا با نفراتی محدود ،ماشین آالت اندك و تجربه مختصر
آغاز شد ولی به سرعت رشد کرده و سعب لق ابتکارات عظیم و
باشکوهی گشد که از نظر نوع ،اندازه و موقعیت اجرای آن در طول
جنگهای دنیا بینظیر بوده و بر های زرينی از دفاع مقدس  0ساله
بهشمار میرود .عملیاتهای مهندسی رزمی دوران دفاع مقدس،
شاهکارهايی از جن اراده و واستن و در نهايت توانستن بود" [.]9
به اين ترتیب ،برجستهترين ويژگی که مهندسی ما را در طول دفاع
مقدس و دوران پ از جنگ از مهندسی ساير عرصههای نعرد و
همچنین کشورها متمايز میکند ا الص عمل و دلسوزی آنها بود
[ .]91به همین اعتعار است که رهعر کعیر انقالب اسالمی در تعیین
نقش مهندسی در جنگ جملهای تاريخی را بیان کردند" ،زحمات
بیوقفة جهاد ،اين «سنگرسازان بیسنگر» در دفاع مقدسمان ،از
جملة مسائلی است که ترسیم آن در قالب الفاظ نمیگنجد" [ ..]1و
يا "مهندسین ما در دفاع مقدس سربازان ازجانگذشتهای بودند که
تمام نیرو ،هنر و نعوغ ود را بهکار گرفتند و هر روز ي پديدهی نو
از اين جوانهای با استعداد بروز میيافت" [.]1
"بزرگترين القیت رزمندگان اسالم در جنگ هشت ساله اين
بود که توانستند تاکتی ها و تکنی های ود را که نوعی القیت و
نوآوری محسوب میشود ،بر امکانات دشمن غلعه دهند .اصول مهم
نظامی را که پایبند يکسری قوانین ديکته شده بود ،بر هم زد و از
تکنی هايی استفاده کرد که در عرصه نعرد فقط برای ي بار بهکار
گرفته میشود ،چون دشمن بالفاصله راه مقابله با آن را پیدا میکند.
استفاده از ويژگیهای مثعت جغرافیايی مناطق مختلف بهمنظور
جعران نقاط ضعف ،کاهش نقاط قوت دشمن ،پناه بردن به
عملیاتهای شعانه بهدلیل پوشش ضعفهای ودی و کاهش اثرات
سالحهای دشمن ،ايجاد قابلیت و سا ت تجهیزات مهندسی مناسب
با محیطهای جغرافیايی و عملیاتی مانند پلهای کوثر و یعر برای
عملیات دفاع در هور يا احداث جاده در مناطق رملی بستان برای آغاز

درتعیین سیر تحول سازمان مهندسی جنگ در دوران دفاع
مقدس ،اشاره به سازمانهای اصلی و موثر در صحنههای نعرد قابل
توجه است .عمدتاً نیروهای مسلح شامل سساه و ارتش از ي سو و
جهادسازندگی از سوی ديگر در اين فرآيند نقش تعیینکنندهای
دارند.
جهاد
دراين راستا ،فرماندهی جنگ معتقد است ،تاسی
سازندگی قعل از جنگ و برای رسیدگی به مناطق محروم کشور بود،
اما وقتی جنگ بر ايران تحمیل شد ،براساس قاعده اهم فاالهم،
نیروهای جهاد سازندگی با عنوان سنگرسازان بیسنگر به سوی
جعههها رفتند و با همان امکانات محدود به کم رزمندگان شتافتند
که از سنگرسازی گرفته تا اکريز و حتی قرارگاهها و سنگرهای بتنی
و سولههای بزر و در مقطعی برای پناهگاه ،دمات بینظیری
داشتند ،اما ارتش و سساه هم در سازمان ود امکاناتی برای اين
نیازها داشتند .يگان مهندسی سساه فعالیت ود را با يکی دو دستگاه
شروع کرد و در حصر آبادان با سازماندهی اولیه در شکل تیم
مهندسی و در طريقالقدس با گروهان مهندسی و در عملیاتهای
فتحالمعین و بیتالمقدس بهصورت گردان مهندسی و در عملیاتهای
یعر و بدر بهصورت تیپها و لشگرهای مهندسی براساس نیاز
رزمندگان ،تشکیل و وارد صحنه عملیات شد و به عنوان مهندسی
رزمی در صف مقدم نعرد به اجرای اکريز و عملیاتهای اکی
پردا ت .در مقطعی هم يگانها و تیمهای مهندسی سساه با نیروهای
جهاد سازندگی و وزارتخانههای دولتی و ارتش ادغام شدند تا با توجه
به نوع عملیات و محیط جغرافیايی مشغول بهکار شوند .ترکیب
اقدامات مهندسی جهاد و سساه و سازماندهی با عنوان «قرارگاه صراط
مستقیم» يکی از ابتکار عملهای فرماندهان مهندسی جنگ بهحساب
میآيد .اين کار بعدها با تشکیل «قرارگاه مهندسی اتماالنعیاء(ص)»
توسعه يافت که کارشان حتی پ از جنگ هم ادامه يافت که نمونه
اعالی عملکرد آنان سا ت سد کر ه است [.]91
"بر الف اوايل جنگ که مهندسی تجربه چندانی نداشت ،در
اوا ر جنگ ،تخصص سا ت فرودگاه و بیمارستان و ساير استحکامات
در حد بااليی در مهندسی بهوجود آمد .مهندسی رزمی کمعود
فناوری و تجهیزات ود را با ابتکار عمل ،فکر و نیروهای انسانی
الق جعران میکرد .چنانچه ابتکار عمل در عیور از میادين مین و
موانع و رملها در عملیات والفجر مقدماتی ،رمضان ،کربالی  1و 1
(شلمچه) شنريزی و احداث جاده در یعر ،بدر ،والفجر  0و  ...از
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کارهای بزر مهندسی رزمی میباشد .فعالیتها و سوابق مهندسی
رزمی در طول هشت سال دفاع مقدس برای اين مجموعه (مهندسی
رزمی) افتخار بزرگی است ،که نه تنها برای دا ل کشور بلکه برای
تمام ملتهايی که استقالل طلب میباشند بايد ثعت و ضعط شود"
[.]91

علمیاتی فريب را ايفا کند و با انجام فعالیتهايی دشمن را به سوی
ديگر و جعههای غیرواقعی متوجه سازد .عالوه بر اينها مهندسی
توانست در بر ی از عملیاتها مانند فتحالمعین و والفجر  0بهصورت
ي عملیات پشتیعانی نیروهای رزمنده وارد عمل شده و مسئولیت
انتقال و ععور از موانع سخت کوهستانی و يا آبی را برعهده گیرد.

همانطور که اشاره شد" ،ي وجه کار مهندسی در سیر تکاملی
جايگاه علمی و فنی مهندسی رزمی ،بر ورد تکنیکی آن است ،اينکه
چطور از موانع سیمهای اردار ععور کردند و يا چگونه پل نصب
کردند و نظاير آن ،اينها بسیار ارزشمند است و اطرات زيادی در
اين صوص وجود دارد اما ،جنعه بر ورد تاکتیکی با مهندسی را
عمدتا در همین سختیها و مشقات جنگ بايد جست .اگر ما
می واستیم در چهارچوب فکری و نظری که از غرب برای ما آورده
بودند حرکت کنیم ،يعنی با ترجمه صرف اسناد نظامی و غیره،
مهندسی رزمی را شکل میداديم و متعاقعا در جنگ آن را بهکار
میبرديم ،نتیجه مطلوبی نمیگرفتیم .استفاده از علوم مهندسی رزمی
– مخصوصا در سازمان نیروهای انقالبی جنگ– بايستی ارتعاط
تنگاتنگ با مسائل عملیاتی و تجارب تاکتیکی و عملیاتی هشت سال
دفاع مقدس داشته باشد .نقشی که مهندسی رزمی در جنگ غربی
دارد با نقش مهندسی رزمی ما متفاوت است .بايد هم جنعه تکنیکی
و تاکتیکی مهندسی رزمی را ديد و هم جنعه عملیاتی آن را .در
جنگ ايران و عراق ثابت شد که مهندسی تنها در تاکتی و تکنی
اثر ندارد ،بلکه در عملیات هم اثر دارد .و حتی در ي شرايطی ممکن
است از ديدگاه استراتژي هم به مهندسی رزمی نگاه کنیم و آن هم
متناسب با جنگ ودمان ،جنگ ما در شرايط دفاعی است"
[.]97

به اين ترتیب ،برجستهترين ويژگی که مهندسی ما را در طول
دفاع مقدس و دوران پ از جنگ از مهندسی ساير عرصههای نعرد و
همچنین کشورها متمايز میکند ا الص عمل و دلسوزی آنها بود
[.]91

"در حقیقت کم کم عملیات مهندسی بهطور جدیتر مطرح شد،
ديگر تنها بحث پشتیعانی رزمی ،پشتیعانی دمات رزمی ،و مواردی
از اين قعیل نعود ،در فتحالمعین مهندسی در قالب "عملیات فنی "
– و نه پشتیعانی و دماتی– مطرح شد" [.]97
به اين ترتیب ،با وجود نعود تجربه کافی در اين زمینه،
محدوديتهای سختافزاری و فقدان سازمان مناسب ،مهندسی جنگ
توانست سیر صعودی و پیشرفت ود را به موازات مراحل مختلف
نعرد طی نموده و روز به روز دارای نقشی فعالتر و حضوری پرفايدهتر
در عرصههای مختلف دفاع مقدس گردد .بهصورتی که به گفته
فرماندهان اصلی صحنه نعرد ،توانست در بر ی عملیاتها مانند
فتحالمعین ،همچون لشکرهای رزمی ،دارای نقش تعیینکننده شود.
همچنین در بسیاری موارد ديگر نیز توانست الء ناشی از کمعود
لشکرهای عملیاتی را جعران نموده و يا در نقش طشکن آنها اقدام
نمايد .به عالوه اقدامات مهندسی میتوانست در مناطقی نقش

"ما در زمان صلح دفاع میکرديم ،اما زمان جنگ و هجوم که
ديگر ما مدافع نیستیم ،ما هجومکننده هستیم .بنايراين ،نعايد
مهندسی رزمی فقط در دفاع ديده شود ".اگر ما جنگ ود را
پدافندی بدانیم ،مهندسی رزمی حالت انفعالی واهد داشت که فقط
فکر سنگرسازی و استحکامات باشد ،اما اگر جنگ ما ي جنگ
هجومی است ،بايد مهندسی پابهپای لشکرهای پیاده و زرهی پابهپای
فرماندهان و لشکرها که حرکت میکنند ،حرکت کند .يکی از
نقشهايی که مهندسی رزمی بر عهده دارد ،در شرايطی است که
جنگ ما دفاع هجومی است .پ ما سیر تاريخی به اولین نتیجهای
که میرسیم اين است که بايد متناسب با جنگ آيندهمان ،تنها
دفاعی فکر نکنیم ،بلکه هجومی هم باشیم [.]97
در ي رويکرد کلی فعالیتهای مهندسی جنگ و نقش مهندسی
در دفاع مقدس را متناسب با سیر تاريخی تهاجم دشمن به میهن
اسالمی و متناسب با نیاز های مقاطع زمانی مختلف آن ايفای
مینمايد را میتوان به دو بخش عمده "مهندسی دفاع" و "مهندسی
هجوم" تقسیم نمود:
مهندسی دفاع :اين مهندسی همچون سدی در برابر دشمن و
حصنی برای نیروهای ودی عمل مینمايد .لذا ،بهمنظور فراهم
کردن شرايط مناسب برای تامین پشتیعانیهای الزم و حمايتهای
فیزيکی در موقعیتهای دفاعی جعهههای نعرد ،از طريق جنگ آبی و
يا کم به نیرو های مدافع سرزمین با بر ی از اقدامات مهندسی
همچون استحکامات کمربند دفاعی مانع پیشروی دشمن میگردد.
همانگونه که در مرحله اولیه تهاجم غافلگیر کننده دشمن در شروع
جنگ تحمیلی يعنی از  12/6/39تا  9الی  3ماه بعد  ،مهندسی به
عملیات انتقال آب به دشت وزستان توسط طرح سد سید شريف،
کانال شهید چمران و کانال غدير و نظاير آن ،با ايجاد موانع آبی بر
سر راه دشمن  ،سعب زمینگیر شدن زرهی دشمن گرديد  .بگونهای
که هرگونه تحرك از دشمن سلبشده و دشمن مجعور به توقف
میشود [.]96
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مهندسی دفاع همچنین ،پ از توقف پیشروی دشمن ،مهندسی
 ،با عملیات اجرای اکريز تعجیلی  ،کانال ،دژ ،راههای دسترسی،
سنگر و مواضع دفاعی نیروهای ودی را ايجاد مینمايند  .همچنین
مقرهای عقعه يگانهای رزم ،اردوگاهها ،مقر فوريتهای پزشکی و
بنههای پشتیعانی ،طراحی واحداث میگردد و مواضع نیروهای
رزمنده مدافع کشور را استحکام میبخشد.

مانند اکريز ،جادههای موقتی پشت طوط مقدم جعهه و احداث
استحکامات در ط ،احداث پلهای ععور و نظاير آن میگرديد.

مهندسی هجوم :شامل پشتیعانی رزمی نیروها در دو گام میشود.
در گام يکم ،با پشتیعانی رزمی نیروها ازطريق کم به بازپ گیری
مناطق اشغالشده از دست دشمن تا دندان مسلح میشود که در اين
عملیاتها ،توانمندی مهندسی ي رکن اساسی بهشمار رفته است .به
گونهای که می بايستی بستر ارتعاط زمینی جهت ايجاد پشتیعانی از
پیشروی رزمندگان تامین گردد .و اين مهم با طراحی و احداث
پلهای سريعالنصب ،راهسازی ،عملیات فريب دشمن ،اجرای تونل و...
صورت گرفته است .و بدين گونه مهندسی ،با اقدامات ود ،در
بازپ گیری مناطق اشغالی نقش مهمی را ايفا مینمايد [.]96
همچنین ،در گام بعدی مهندسی هجوم  ،رزمندگان مهندسی با
قوه ابتکار و القیت بینظیر ود ،صحنههای بیبديلی در طول
جنگهای دنیا لق کردند ،سا ت و نصب پل شناور یعر به طول
 91kmبر روی درياچه هور درعملیات یعر و بعد از آن احداث جاده
اکی بر روی درياچه هور برای اتصال به جزائر مجنون و همچنین
سا ت و نصب پل شناور و متحرك و نیز پل عظیم لولهای والفجر 0
بر روی بستر رود انه روشان اروند بود .همچنین جهت کاهش
فاصله زمانی درمان مجروحین از ط مقدم تا اطاق عمل،
بیمارستانهای امن و مستحکم و مجهز صحرايی مانند بیمارستان
فاطمه الزهرا ،علیبنابیطالب و ...بهصورت قطعات بتنی و يا فلزی
پیشسا ته طراحی و احداث گرديده که در هیچ ي از جنگهای
دنیا سابقه نداشته است.
از منظر ديگر ،نقش مهندسی جنگ را میتوان به سه مرحله
ماموريت تقسیم نمود:
مرحله نخست :اقدامات قعل از عملیات يا "مهندسی آمادهسازی"
که شامل احداث و ترمیم جادههای پشتیعانی ،سا ت مواضع و
سکوهای آتش ،احداث استحکامات و سا ت بیمارستانهای صحرايی،
قرارگاههای عملیاتی ،زاغههای مهمات و پیشبینیهای الزم جهت
مراحل بعدی عملیات مانند آمادگی نصب پل و ععور از کانالها و
موانع مصنوعی دشمن و نظاير آن بود.
مرحله دوم :اقدامات حین عملیات يا "مهندسی رزمی" که شامل
اقداماتی از قعیل جنگ آبی ،احداث معابر در میادين مین احداثشده
دشمن ،ايجاد موانع و مواضع تعجیلی و تا یری در حرکت نیروها

مرحله سوم :اقدامات بعد از عملیات "مهندسی پشتیعانی رزمی"
که شامل اقداماتی از قعیل تکمیل و تحکیم مواضع دفاعی ،جادهها،
استحکامات يا ايجاد موانع جديد و نظیر آن میشد.
براساس آنچه گفته شد ،میتوان سه نوع "جنگ مهندسی" را در
هر ي از مراحل پیشگفته در دفاع مقدس به شرح زير بیان نمود:
 -9جنگ مهندسی با مهندسی دشمن :شامل جنگ با موانع مصنوعی
ايجادشده توسط مهندسی جنگ دشمن و ايجاد تسهیالت ععور از
زمین مسلح به انواع میادين مین ،کانال ،سیم اردار ،اکريز ،دژهای
مستحکم و ديگر موانع گسترده آبی دشمن میگرديد .اين نوع جنگ
عمدتاً در وضعیت مهندسی هجوم و در شرايط حین و بعد از عملیات
موضوعیت و عینیت میيافت.
 -9جنگ مهندسی با موانع طعیعی :شامل فراهم سا تن شرايط ععور
از موانع طعیعی ،يا در حیطه نیروهای ودی قرار دادن آنها،
همچون ععور از ارتفاعات سخت و صعبالععور يا با تالقها ،نیزارها،
بیابانهای رملی يا ايجاد تسهیالت دفاعی در آن .اين نوع جنگ
میتواند در مهندسی دفاعی موضوعیت و عینیت يابد .همچنین
میتواند در مهندسی هجوم و در وضعیت قعل ،حین و بعد از عملیات
نیز کاربرد داشته باشد.
 -3جنگ مهندسی با هجوم دشمن :شامل فراهم سا تن شرايط
نسعتاً امن در مقابله و دفاع در برابر هجوم دشمن و کاهش تاثیر
سالحهای آتشباری .اين نوع جنگ عمدتا در وضعیت مهندسی دفاع
موضوعیت میيابد.
همانطور که مشاهده میشود اقدامات و فعالیتهای مهندسی
جنگ در شرايط بحرانی و درگیری صحنههای نعرد قابل شناسايی
است .وجوه مهندسی جنگ در بسیاری موارد به دلیل غیرقابل
پیش بینی بودن محیط از نظر زمان و مکان و امکانات در ا تیار طرف
مقابل است و اين در حالی است که تعدد بروز حوادث غیرمترقعه
نعرد ودی يا دشمن و تغییر در
ناشی از تغییر تاکتی
پیشفرضهای عملیات نیز موجب تغییرات اساسی در انجام
فعالیتهای آن میگردد .به اين دلیل و نیز قابلیت تغییر و انعطاف در
زمان اندك ،مطابق با شرايط و مقتضیات عملیات ،مهندسی جنگ
اهمیت ويژهای میيابد .به ععارت ديگر مهندسی جنگ بر الف
مهندسی غیرنظامی که عموما دارای ماهیتی ايستا و شرايط ثابت و
قابل پیشبینی است ،در بیشتر موارد دارای ماهیتی پويا ،شرايط
غیرثابت و غیرقابل پیشبینی است.
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در مواجهه با چنین شرايط دشوار و استثنايی میدان نعرد،
طراحان ،متخصصان و مجريان طرحهای مهندسی جنگ توانستند با
درك نیازمندیهای دفاع ،به نیازهای دفاع مقدس پاسخ مناسب
دهند .انگیزه و پويايی آنها موجب شد شکاف بین علم ،فن ،تجربه و
ايمان به شايستگی پر شده و کار آمدی اين بخش در صحنه جنگ
قابل اعتنا باشد.
به اين ترتیب ،رويکرد جهادی -علمی ،افق تازهای است که از
پرتو انديشه دفاع انقالبی و الگوهای نوين مديريتی بر روی مديران
کشور ،گشوده و پديدار گشته است .افقی که رنگینکمانی از
دينمداری ،نشاطپروری ،کارآمدی ،تعهد و تکلیف ،تالشگری و
پرکاری ،علم دوستی ،ا الص و صداقت را در آسمان ويش دارد.
چنین رويکردی است که میتواند ارزشآفرينیهايی همچون رهايی از
فقر ،بیکاری ،محرومیت و نوسازی سا تار اجتماعی ،کالعدی،
فرهنگی و اقتصادی ملت ايران را بهدنعال داشته باشد .ارزشهايی که
کمتر از شکست حصر آبادان ،آزادسازی رمشهر و نهايتاً سرافرازی
ملت ايران در نعرد نابرابر با دشمن در دفاع مقدس هشت ساله نیست
[.]99

 -7کاربست آموزههای حاصل از  ۸سال دفاع مقدس
در دانش شهرسازی
کشور ايران پ از فائق آمدن بر دشواریهای انقالب ،درگیریهای
دا لی ،جنگهای پارتیزانی و مواردی از اين دست ،به نوعی
فرسودگی دچار شده بود که در اين شرايط بروز جنگ تحمیلی ،بر
و امت اوضاع دامن زد .اما نوع بر ورد با اين شرايط و مديريت
اوضاع ،بسیار هوشمندانه بوده و با برقراری پیوندی صحیح میان
قدرت علمی و قوای جهادی به سرانجام نیکو منجر شد .بنابراين ،اين
نوع مديريت در تمامی بخشهای مديريتی کشور قابل تعمیم بوده که
مديريت شهری و بهويژه نوسازی بافت فرسوده مثال بسیار مناسعی
است .چراکه صرف نظر از مقیاس کالن جنگ و حساسیتهای باالی
آن ،شعاهتهای بسیاری میان ي بافت فرسوده شهری و کشور ايران
در زمان وقوع جنگ تحمیلی وجود دارد .بنابراين ،بسیاری از اصول
جنگ ،در مديريت و نوسازی بافت فرسوده قابل ترجمه است .بر ی
از شعاهتهای در ور توجه ععارتند از:
بافت فرسوده و کشور جنگ زده ،هر دو به داليل مختص ود ،به
نوعی جاماندگی فضايی ،زمانی و مکانی از ساير نقاط همسطح معتال
میشوند ،به همین دلیل جای دادن دوباره آنها در تراز استاندارد
پیشین هدف اصلی است.
هدف انسانی و توجه صرف به مردم ،مهمترين هدف هر دو

رويکرد است.
با توجه به مخاطب اصلی در هردو عرصه ،لزوم در نظر گرفتن
واستههای مردم و همچنین بهرهگیری از پتانسیلهای آنان و وارد
نمودن ايشان به صحنه نعرد و در واقع لق بستر مشارکت مردمی در
هر دو مورد ضروری است.
شرايط موجود در بافت فرسوده و جنگ ،هردو به دلیل ايستا
نعودن و اينکه میل به و امت دارند ،به نوعی روند منفی دچارند.
بنابراين ،مديريت پويای هردو عرصه امری الزم االجراست.
نهايتا اينکه ،در هردو عرصه قابلیت شعیهسازی وجود ندارد .زيرا،
هر اقدام در عملیات جنگی ،صرفا اص همان شرايط بوده و از ي
الگوی واحد پیروی نکرده و از سويی ديگر وقوع حوادث غیرقابل
پیشبینی در هر عملیات ،بدان اصیت انعطافپذيری ديکته میکند.
نوسازی بافت فرسوده نیز در بستری مشابه ،نیازمند اقدام اص ود
بوده و با توجه به ويژگیهای درونی امری منحصر به فرد محسوب
میشود .مضاف بر آنکه انعطافپذيری اقدامات ،قابلیتی جدايیناپذير
است.
حال با در نظر گرفتن شعاهتهای موجود میان اداره کردن
اوضاع جنگ و مديريت بافتهای فرسوده ،میتوان توازنی منطقی را
میان مهندسی جنگ ،که تلفیقی از علم و عمل است ،و اصول
کاربردی در رويکردهای مقابله با بافت فرسوده ،برقرار نمود .اگرچه
اين توازن بهمعنای هموزنی در مقیاس عمل و فوريتهای عملیاتی
نیست ،اما میتوان در نوع مديريت علمی -جهادی ،تععات و دامنه
آسیبهای مردمی و شیوه مقابله با دشمن و عامل آسیبرسان اين دو
را متوازن قلمداد نمود .زيرا ،جهاد بیعلم ،در شرايط روز دنیا ،صرفا
هدررفت سرمايه انسانی و مالی است ،بنابراين ،هر اقدام جهادی
میبايست در بستری دانشی صورت پذيرد و علم و عمل مکمل هم
باشند .اين مهم در دوران دفاع مقدس ،به عنوان يکی از مهمترين
نکات قوت ايران در قعال دشمن محسوب میشد .ضرورت حاکم در
آن شرايط ،ايرانیان را به طرحريزی مهندسی جنگ و مديريت
علمی-جهادی وادار نمود .اين ود از مهمترين دستاوردهای معنوی
هشت سال دفاع مقدس بهشمار میرود .حال آنکه اکنون ،قلم ابزار
جهاد است ،اين موضوع پررنگتر از قعل چهره مینمايد و شهرسازی
نیز به پیروی از همین روند ،بايد در تمام جوانب و عرصهها
دانشبنیان عمل نموده و تلفیقی منطقی از علم و عمل را ارائه دهد.
نوسازی بافت فرسوده نیز به عنوان جزء مهمی از عملیات شهرسازی،
از اين قاعده مستثنی نیست.
الزم به ذکر است اگرچه در اين نوشتار از توازنی نسعی سخن
رفت ،اما همواره آموزههای هشت سال جنگ تحمیلی چراغ راه بوده و
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برتری ارزشی آن بر همگان آشکار است .نمونههايی در اثعات اين
سخن ،به شرح ذيل بیان میگردد:
هشت سال دفاع مقدس ،نماد علنی اتحاد مردم و وحدت مدنی
در تاريخ ايران بهشمار میرود .چرا که ،جنگ تحمیلی مختص نقاط
مرزی نعوده و آسیبهای آن در تمام مناطق کشور و شعکههای
فعالیتی بهويژه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مشاهده شد .لذا،
نیازمند مديريت جامع و بسیج همگانی بود تا از سرايت آن به ديگر
بخشها جلوگیری شود .درواقع ،دفاع از حالت واحدهای موظف به
ي عزم ملی تعديل شد و اراده حضرت امام با بسیج توانمندیهای
فکری ،تخصصی و با پشتوانههای ايمانی شکل عینی و عملی به ود
گرفت .اين نوع مديريت ،به موضوع نوسازی بافت فرسوده نیز قابل
تعمیم است ،بافت بیمار صرفا به اهالی ود بافت و محدوده دا لی
آسیب نمیرساند ،بلکه دامنه تععات آن به نواحی اطراف و کل شهر
نیز آسیب میزند ،لذا نیازمند حرکت جمعی و وفاق اجتماعی است.
اين وحدت در دو عرصه کالن تعريف میگردد:
وحدت علم و عمل :که همان نمود اصلی مديريت علمی -جهادی
است که در اين راستا ،نوسازی دانشبنیان مطرح میگردد.
وحدت انسانی سهسطحی :اين سه سطح شامل وحدت مردمی،
وحدت سازمانی و وحدت مردمی -سازمانی میشود .در بخش اول،
تمام ساکنان ي شهر ،نه صرفا ساکنان بافت فرسوده ،بايد در جهت
نوسازی بافتهای فرسوده گام بردارند .که نمود اصلی آن همان
معاحث مشارکت مردمی فرای مرز بافت فرسوده است .بخش دوم،
مشارکت سازمانی است ،زيرا مسئله نوسازی ديگر ي امر مختص به
سازمان نوسازی نیست ،بلکه بسیاری از سازمانها و ارگانهای
کشوری بايد در جهت نوسازی بهینه بافت با ي ديگر متحد شوند و
بخش آ ر ،پیوند اين دو با يکديگر است که شفافیت تصمیم و اقدام
در هردو عرصه الزمه نوسازی بهینه است.
ريز نکتههای مديريت در جنگ نیز از موارد مهم در ور توجه
است .بهطور مثال ،حضور فرماندهان در صحنه نعرد به گونهای که
کنترل اوضاع را دست گیرند ،ود عامل مهمی در قدرت بخشیدن به
عملیات محسوب میشد .اين در حالی است که در موضوع نوسازی
بافت فرسوده نیز ،چنین اقدامی الزم بوده و احداث دفاتر دمات
محلهای همانند حضور فرماندهی حاضر در عرصه نعرد ،از نزدي
کنترل اوضاع را درست میگیرد.
هشت سال دفاع مقدس ،آمو ت که نوآوری بر تفکرات کالسی ،
سنتی و وارداتی ،ي اصل اساسی در جهت تحقق هدف محسوب
میشود .نیاز به اين مهم در نوسازی بافتهای فرسوده ايران که از
مشکل غیربومی بودن رنج میبرند و نیازمند تحولی شگرفت و
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بنیادين در اصل و پايه مديريت میباشند ،بسیار به چشم می ورد.
تمرکز بر هدف اصلی و دوری از منفعتطلعی از ديگر آموزههای
اصلی جنگ تحمیلی بوده است و تالش بیوقفه و متمرکز در جهت
تحقق هدف به اصلی مهم بدل گرديد .اين مهم در بافت فرسوده نیز
قابل تعمیم بوده و با توجه به بستر فرسوده بافت و امکان
منفعتطلعی سودجويان ،حاکم کردن اين اصل از الزامات است.
نوع غالب اقدامات و عملیات صورتپذيرفته در جنگ ،همانند
سیاست دفاع و هجوم نیز در بستر نوسازی بافت فرسوده قابل بررسی
است .چرا که ،بايد تمهیداتی اتخاذ شود که از فرسوده شدن ي
بافت جلوگیری نمايد و هم اصولی در ا تیار باشد تا پ از ابتالی
بافت به فرسودگی ،در پی جعران و مقابله بر یزد .که در اين شرايط،
کاربست مهندسی آمادهسازی ،رزمی و پشتیعانی رزمی ،هرکدام
بهطور جداگانه در نحوه مقابله با فرسودگی ترجمان عینی میيابند.
بهطور کلی ،هشت سال دفاع مقدس در زمان جنگ تحمیلی،
صرفا به عنوان ي جنگ پايان يافته در تاريخ ايران تلقی نمیشود.
کاربست آموزههای گسترده اين جنگ ،در تمام جوانب زندگی
ايرانیان مشهود است و چه بهتر که در بستری علمی و منطقی به بار
نشیند .نوع مديريت علمی -جهادی حاصله ،به مکتعی فکری بدل
شده که همچون ظرفی پذيرای بسیاری از فعالیتهای موثر بر زندگی
روز ايران است .درواقع الگوپذيری نوسازی بافتهای فرسوده از اصول
حاکم بر هشت سال دفاع مقدس نمونه ناچیزی است که
نشاندهندهی قدرت مانور اين ط فکری در تمام عرصههای زندگی
است .شايد حتی بتوان بر آمدن از پ دشواریهای اقتصاد مقاوتی،
که امروزه مردم ايران آن را در نهايت ايستادگی و ايثار به پیش
میبرند ،میراث بهجامانده از آن دوران قلمداد نمود.

 -7نتیجهگیری
ايجاد تغییر و تحول در سا تارهای فکری ،الگوها و ادبیات مفهومی
مهندسی و تحول در روشها و شیوههای اجرايی ،بهعنوان يکی از
راهکارهای اساسی در رونق بخشیدن کشور ضروری است .اين روشها
و شیوهها عالوه بر بر ورداری از بنیانهای علمی و تفسیر در ادبیات
دانشی موضوع ،نیازمند رويکردی عملگرا ،جامعنگر ،متکی بر
مديريتی منسجم ،تخصصی و هوشمند بهصورت ي حرکت جهادی
است .مهندسی در کشور قعل از هر اقدامی ديگر بايد بتواند الگوی
روشنی را با تکیه بر رويکردی نو ارائه نمايد .رويکردی که برگرفته از
تجربه ارزشمند دفاع مقدس و بهويژه مهندسی جنگ حاصل آمده
است و رويکرد جهادی -علمی نامیده میشود.
رويکرد جهادی– علمی بهعنوان يکی از رويکردهايی که میتواند
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بهطور عام موجب ايجاد تحول و تسريع روند فعالیتهای "مديريت"
در حوزههای گوناگون کشور که نیازمند حرکتهای فراگیر در سطح
کالن است شود ،مورد بررسی اجمالی قرار گرفت .اهمیت چنین
رويکردی از اين جهت است که میتواند به عنوان مناسبترين گزينه
و راه حل جهت برونرفت از وضعیت " انفعالی" و "غیر پويا" مورد
توجه قرار گرفته و موجب رونقبخشی و ايجاد تحرك جدی در آن
گردد" .رويکرد جهادی -علمی" منععث از انگاره ارزشی و آرمانی
انقالب اسالمی ،بهويژه دوران دفاع مقدس واجد ويژگیها و
صوصیاتی است که قادر است با معضالت پیچیده و گسترده به
معارزه بر استه و از اين رهگذر بر مشکالت و معضالت ناشی از آنها
فائق آيد.
به اين ترتیب ،امروز رسیدن به تفکری در مديريت که هم با
ارزشها ،فرهنگ و نظام اسالمی سازگاری داشته باشد و هم در تحقق
اهداف اص اين نظام کارآمد باشد ،ي ضرورت اساسی است و
بسیار محتمل است که از الگوی مديريت دفاع مقدس و الگوهای
مديريت نوين علمی جهان ،رهیافتهای ارزندهای برای پايهگذاری
اين تفکر استخراج نمود .بهاينترتیب تاحدی روشن میشود که اوالً،
چه سرمايه بزرگی برای کار علمی در دست است که نعايد آن را
بالاستفاده وانهاد و ثانیاً ،چقدر ما به استفاده از اين تجربه نیازمنديم.
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Application of Scientific-Practical Approach of War
Engineering in the Holy Defense, as the Model of the Passive
Defense in Urbanism
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Abstract
The eight years of the imposed war and the Holy Defense Movement are one of the milestones of
the contemporary Iranian history. The teachings of this war as a successful experience in
management and a national movement in the country are so obscure that it can be said that in our
country's history, especially in the last few centuries, there are fewer phenomena that can be
regarded as such. Therefore, the experiences of warfare engineering in 8 years of holy defense and
the lessons learned from it, in general, can have significant effects in the field of planning and
engineering planning in the country and, in particular, engineering in the future wars. It is clear that
by carefully examining the elements and components of this successful experiment as a scientificpractical approach, it can be extrapolated from a generalizable model to other engineering and
management fields of the country and enriched with the conditions of the day. One of the most
important areas is urban management, which can adhere to this pattern in many of its planning and
planning measures, especially in the area of the passive defense. In this regard, this paper is, on the
one hand,based on the field study and library studies conducted by the author and has the access to
the views of commanders and officials of the category of sacred defense, so that it has allowed the
documentation of the initial data. Then, using the analytical-descriptive method, the author draws
on accurate analysis of the data and ultimately the production of relevant information. Therefore,
the completion of studies related to warfare and military engineering to the resulting scientificpractical pattern, is based on the use of warfare engineering experience in 8 years of holy defense, is
the main goal of the research. In this way, the findings of the studies and the most important
teachings of the Holy Defense Engineering can be summarized in the explanation of the scientificpractical model with a jihadi approach, whose main elements and components are: faith, belief and
belief in the jihad movement. The most important feature of this approach is the ability to be
generalized and supportive.
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