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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  نوشتۀ حميد محوی

  ٢٠١۶ فبروری ٢٧
  

  ستراتيژی، امنيت ملی و ضرورت مبارزه عليه شبه علم در ايران

  
LA PENSÉE, par A. Rodin  

 روسی برای ايران يکی از بحث ھای دائمی در نشريات ٣٠٠ موضوع اس ٢٠١٠ًمدت ھای مديد، يعنی تقريبا از سال 

ۀ ارتش ايران، با وجود تمام گزارشات مبنی بر عدم تحويل اين سالح از سوی روسيه به ايران، به دليل بود، و در رژ

 ھايش را به شکل مرموزی در رژه ٣٠٠احمدی نژاد اس )  ٢٠١٠ (١٣٨٩، در رژۀ ارتش سال ...تحريم بين المللی

نيز در پاسخ اعالن کردند که ايران توان روس ھا ...  می سازيم٣٠٠بعد ادعا کردند که ما خودمان اس ... نشان داد

  .  را بسازد که از چينی ھا خريداری کرده است HQ9 را ندارد ولی می تواند سيستم  مشابه ٣٠٠ساخت اس 

با آگاھی به اين امر که ھمه و خاصه خود روس ھا می دانستند که تحريم ھای اعالن شده عليه ايران ساختگی است، و 

 می باشد، ولی با وجود اين، آنھا نيز امريکاارانۀ امپرياليسم جھانی به سرکردگی اياالت متحدۀ جزء سياست ھای تجاوزک

در .  که يک سالح دفاعی است عمل نکردند٣٠٠تحريم ھا را به رسميت شناختند و به تعھداتشان در مورد تحويل اس 

ھای بسيار قديمی بين اروپای بيزانس و چنين مواردی است که می بينيم که علی رغم تمام اختالفاتی که از دوران 

  .اروپای رمی وجود دارد، در رابطه با شرق ھم پيمان ھستند

ًاخيرا والنتين . امروز با لغو تحريم ھا بحث ھمکاری ھای روسيه با ايران به شکل دائمی تر و جدی تری جريان دارد

موضوع «: نوشته است ) ١(در رمانی در مقاله اش واسيلسکو کارشناس نظامی، فرمانده دوم قديمی پايگاه ھوائی اوتپه 

  .»ی و جھانی استئھمکاری صدور تکنولوژی مدرن به ايران در راستای مقابله با تمام تھديدات منطقه 
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نديشيم و ببينيم که مشکل اساسی ايران در دی در مورد امنيت ملی کشورمان بيًولی ما ايرانی ھا واقعا بايد به شکل بنيا

  ک کدام است؟تراتيژيساين زمينۀ 

موضوع عقب ماندکی و ناکارآمدی » استعمار در آسيا« در ١٨۵٧ مه ٢٢(» ايران و چين« ريش انگلس در مقالۀ فرد

  :ارتش ھای شرقی را اين گونه توضيح می دھد 

سيستمھای نظامی يکی جانشين ديگری می شد و ھرکدام در مأموريت خود شکست می خوردند، زيرا حسادت، «

 ناآگاھی، حرص و آز و بزھکاری شرقی ھائی که می بايستی به افسران و سربازان اروپائی تبديل شوند از دسايس،

در صحنۀ تا ارتش نوين و منظم ھرگز فرصت نيافت .  عواملی بودند که پيشرفت امور را دچار اختالل می کردندۀجمل

ھا به چند اردو عليه اکراد، ترکمنھا و افغانھا عملياتھای درخشان آن تن.  قدرت ساز و برگ خود را بيازمايد،نبرد

. محدود می شد و به عنوان ھستۀ مرکزی عمل می کرد که پيرامون آن متشکل از چندين واحد سوار نامنظم ايرانی بود

که ارتش منظم  واحدھای سوار نامنظم در صحنۀ نبرد واقعی قابليت عملياتی زيادی داشتند و مؤثر بودند، در حالی

 دشمن، ولی البته فقط در ظاھر خارق العاده در روياروئی باجز تحميل تجمعات متشکل نظامی ه  کاری نمی کرد بًغالبا

انگليسی ھا به بوشھر حمله کردند و در آنجا  .که  سرانجام جنگ عليه انگليس شعله ور شد تا اين. نظر می رسيده ب

: ردانی که در بوشھر می جنگيدند جزء ارتش منظم نبودند ّاما م. با مقاومتی بی باکانه ولی ناکارآمد مواجه شدند

حدود (ارتش منظم در فاصلۀ شصت مايلی . عرب ساحلی تشکيل شده بود  ونیجنبش مقاومت از افراد محلی ايرا

  . کند و سرانجام حرکت می روی تپه ھا در حال تجمع و تمرکز بود) ھشتاد و ھشت کيلو متری

شوند، و اگر چه ايرانيھا به شيوه ای که با توپخانه از آنھا  رو میه ن راه با آنھا روب ھندی در ميا- و-ارتش انگليس

ّپذيرائی کردند، موجب تحسين آنھا شدند و اگر چه مربعی که تشکيل داده بودند، تمام اصول و قواعد نظامی را به دقت 

سواره نظام ھند تمام ارتش ايران از نگھبان تمام به نمايش گذاشته بود، با اينحال تنھا با يک حمله توسط يک رژيمان 

 و جھت پی بردن به کيفيت چنين واحدی از سواره نظام ھندی در ارتش ھند، بايد به  تا واحدھای خط درھم کوبيده شد

  .مراجعه کنيم) ٣(کتاب کاپيتان نوالن

)  ايران را تارومار کردھمين واحدی که فقط در يک حمله ارتش( ھندی دربارۀ اين واحد سوار - افسران انگليسی

ھند نيز کيفيت نازلتری - و- بوده و حتی از واحد سوار نامنظم ارتش انگليسمھارت کافی براين عقيده ھستند که فاقد 

با اينحال ششصد سوار . را تأئيد کند کاپيتان نوالن نيز به سھم خود ھيچ عملياتی را نمی يابد که بتواند اعتبار آن. دارد

 و آنچنان وحشتی در دل ارتش   فقط در يک حمله ده ھزار از ارتش منظم ايران را تارومار کرد نازلاز ھمين رژيمان

در محمرا خود را از . ايران ايجاد کرد که از اين پس، به استثنای توپخانه، در ھيچ جای ديگری مقاومت نکردند

که بريتانيائيھا  پياده شدند،  وپخانه و زمانیدسترس دور نگھداشتند و تنھا با توپخانه دفاع کردند و پس از خاموشی ت

شامل نيروئی تجسسی بودند که تنھا به سيصد تفنگدار و پنجاه سوار نامنظم محدود می شد، ولی تمام ارتش ايران  

 بلکه – نامی برای آنھا کافی نبود  نه برای فاتحين، چرا که چنين–عقب نشينی کرد و سالحھا و بار و بنديلشان را 

ّما اجازه می دھد که ايرانيھا را ملتی ترسو بدانيم و ه با اين وجود تمام اين موارد نه ب. برای مھاجمين بر جا گذاشتند

جنگھای روس و ترک در سالھای . که از ترويج تاکتيکھای اروپائی در نزد شرقيھا صرفنظر کنيم نه اين

مھمترين مقاومتھا در مقابل روسھا توسط . انباشته از چنين نمونه ھائی است )۴(١٨٢٨ _١٨٢٩ و ١٨٠۶_١٨١٢

ھر . واحدھای نامنظم در شھرھائی صورت پذيرفت که واجد استحکامات بودند و در مناطق کوھستانی واقع شده بود

 با صدای ًو غالبابار که واحدھای منظم در صحرا دست به عمليات می زدند، توسط روسھا درھم کوبيده می شدند 

قادر بود که در يک خط در ) ۵(در حالی که تنھا يک واحد نامنظم از آرنوتھا . فرار می گذاشتنده  بیاولين آتش، پا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ولی با اينحال در آخرين جنگ، ارتش منظم ترک در ھر نبرد . ھفته ھای تمام حمالت روسھا را واپس بزند) ۶(وارنا 

واقعيت اين است که . ارتش روس را شکست می دھد) ١٠(و اينگور ) ٩(ا کرس ت) ٨(و ستاته آ ) ٧(از اولتنيتسا

تقسيم بندی . ّترويج سازماندھی نظام اروپائی در نزد ملتھای بربر ھنوز از مرحلۀ تکوين نھائی خود بسيار دور است

قع بايد آنھا را ارتش نوين، مسلح شدن به ساز و برگ و تمرين به سبک اروپائی، جملگی مواردی ھستند که در وا

 اروپائی را ظباضچرا که رايج ساختن قواعد نظامی اروپائی به تنھائی کافی نيست و نظم و ان. جزء اولين گامھا بدانيم

خودی خود تاکتيک و ستراتيژی اروپائی را موجب ه حاکم نخواھد ساخت، ھمانطور که انجام دستورالعمل اروپائی ب

  »...نمی شود

می ، ر رابطه با عوامل اختالل در ايجاد ارتش منظم مؤثر در شرق و در ايران ياآور می شودکه انگلس درا موضوعی 

در ايران گسترش دھيم، تا » کمبود آخوند برای مساجد«توانيم در پسا يک قرن و نيم بعد با گزارش تازه ای در مورد 

  .بريماندکی بيشتر به کاستی ھای امنيت ملی کشورمان و ريشه ھای بنيادی آن پی ب

سرانجام کاشف به عمل آمد که مشکل کمبود آخوند در مساجد ايران به اين علت بوده است که دولت جمھوری اسالمی 

تمام وزارات خانه ...در ايران فارغ التحصيالن حوزه ھای مذھبی را در مؤسسات و وزارت خانه ھا به کار می گمارد

  ... ھا حتی وزارت دفاع و ارتش و غيره

نظر رسد ولی يادآوری اين موضوع از ھر گونه ابھامی ما را در امان نگاه می دارد، روشن است که ه رد بشايد بی مو

 عکس در مدارس مذھبی از يک سو و هاگر ارتش منظم به علم و رواج قواعد ھوشمندانه و تداوم آن نيازمند باشد، ب

ايمان، اعتقاد، شھادت، مدد غيبی، خواست . يه داردايدئولوژی مذھبی نه به علم و قواعد ھوشمندانه که به شبه علم تک

ًيعنی دقيقا ھمان ساختاری که تنھا به يک فرد خاص و خيلی عالی » جانم فدای رھبر«ّخدا، برای اسالم و نه امنيت ملی، 

 برای حفظ  در صحنۀ نبردستراتيژیو بر اين اساس تاکتيک و ... مقام در اقوام ابتدائی و مردم دوران باستان رايج بود، 

به تماشاخانۀ آسمانی تبديل می شود، يعنی زمان و مکانی برای تجليات قدسی و رويدادھای ... تداوم نسل و زندگی ملت

حال بايد ببينيم که حضور اين موج عظيم آخوند و در پی آن گسترش شبه علم در مؤسسات و مدارس ...  طبيعهالمافوق 

  .ک خودشان در زمينۀ امنيت ملی دور سازدستراتيژيد ايرانی ھا را از اھداف ارتش ايران تا چه اندازه می توان...و 

در نتيجه به عوامل مختل کننده ای که انگلس از آنھا در مورد سطح نازل ارتش منظم در شرق  ياد می کند، يعنی پس از 

پر رنگ شبه علم طور مشخص يعنی حضور ه حضور آخوند و ب... حسادت، ناآگاھی، حرص و آز و بزھکاری شرقی 

  .فزائيم بيدر وزارت دفاع و ارتش و نيروھای مسلح را نيز به آن

ود و ورد و دعا و آب مقدس بی بھره بوده باشند ولی حضور شبه علم به اين پر عو نه اين که ارتش ھای غربی از دود 

  . رنگی نيست که ما در ايران سراغ داريم

 از عوارض تشکل اعتقادات مذھبی و اعتقاد به وجود خدا و جھانی ...اگر ترس از مرگ و ترس از فقدان والدين

نظر می رسد، چنين اعتقاداتی وقتی به شکل سازمان يافته و نھادينه در سطح اجتماعی و حتی ه فراسوی جھان واقعی ب

لی در ًروی دوم سکۀ ظاھرا معتبر و. جھانی به شکل ماتريکس گسترش می يابد، حاکی از صغارت انسان خواھد بود

واقع تحريف شدۀ شھادت به عنوان يکی از ارکان اديان يکتاپرست و مدد غيبی از چشم بندی ھای قدسی و به عنوان 

جز سند صغارت و نابالغی انسان، چنين اموری روی دوم ه  و آرامش بخش چيزی نيست بهبرگ برندۀ دين، تسکين دھند

  .ھمين وابستگی ھای دائمی به قدرت ھای ديگر است

يا ارتش (جه می گيريم که روسيه می تواند در حدی که منافعش ايجاب می کند در مدرنيزاسيون ارتش ايران نتي

ًنقش بازی کند و سرمايه گذاری ھای کشورھای اروپائی احتماال می تواند طرح تخريب ايران ) جمھوری اسالمی ايران
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ًايران و تأمين تمام و کمال امنيت ملی در صورتی واقعا ولی رشد نيروھای مولد ... ندازدرا دور سازد و يا به تأخير بي

  .ممکن خواھد شد که علم جايگزين شبه علم شود و صغارت انسان به کبارت ارتقاء يابد

  

  ) ١کوتوسط والنتين واسيلس. از ھند پيشی می گيرد ايران در کسب فن آوری نظامی روسی

  

  گزارشات نظامی/ ھنر و مبارزهۀگاھنام

  ستراتيژیگزارشات نظامی در سطح بين المللی و مباحث رايج در زمينۀ 

  ٢٠١۶ بروری ف٢۶

  

  

 

 
 


