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سر مقاله
مقاالت نشریه علمی ،پژوهشی و فناوری در سه بخش فنی -مهندسی ،علوم پایه و علوم انسانی میباشد .تقریباا در هماهی
تعاریف موجود از پژوهش ،مؤلفهی روش و روشمندی دیده می شود و اغلب نویسندگان حوزه پژوهش را فرایندی منظم و روشامند
میدانند که این مورد در مقاالت این نشریه دارای اهمیت میباشد .پژوهش را میتوان مجموعهی فعالیتهای منظم و منطقای دانسات
که اندیشمندان برای پاسخگویی به سؤاالتی که در ذهن دارند ،دنبال میکنند .آنچه پژوهشهای علمی را از غیر علمی جادا مایکناد،
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نشریه علمی،

مسیرها و روشهایی است که در پژوهش به کار گرفته میشود .از اهداف دیگر این نشریه برقراری و ایجاد ارتباط میان علوم مختلف
در زمینههای فنی-مهندسی ،علوم پایه و علوم انسانی میباشد؛ چرا که گشایش درهای بسته علم به مدد فلسفه پیشینهای طاوالنی دارد.
علم را اگر در حد آنچه در آزمایشگاه علوم تجربی رخ میدهد تنزل ندهیم ،در میابیم که تفکر فلسفی میتواند در پیچها و بنبستها،
یاریگر و راهگشا باشد .به طور کلی باید گفت که فارغ از تجربی یا غیرتجربی بودن علم ،دانشمندان همیشه با سه عنصر مادهی خاام،
فرآیند پردازشی و فرآورده نهایی روبرو هستند .در علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با علوم مهندسی به دشواری میتاوان ایان ساه
عنصر را مکانیاب کرد .در حوزه های اخیر این خودِ تفکر است که به عنوان ماده خاام ،عنصار تحلیال و اساتنباط نهاایی بازشاناخته
می شود .در این نشریه و مقاالت چاپ شده نیز ارزشمندترین عنصر تفکر پژوهشگران و محققین میباشد.
نشریه علمی ،پژوهشی و فناوری بازتابدهنده همت و تالش مضاعف محققان و حرکت پویای آناان جهات توساعه هماه
جانبه و متوازن کشور است .سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری استان البرز  ،با توجه به اهداف متعالی این فصلنامه ،همه محققان
و صاحبنظران در عرصه علم و پژوهش را دعوت مینماید تا با ارسال یافتههای علمی خود ما را در تحقق این اهداف یاری کنند.

با آرزوی توفیق الهی
علی ابراهیمی
سر دبیر نشریه و مسئول خانه نخبگان
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ردیابی زمان واقعی تومورهای حرکتی با استفاده از سیستم فازی-عصبی
محمد افشار ،1علی ابراهیمی ،2مسلم احمدی آرباتان

3

1دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهی کرمان ،گروه مهندسی هسته ای
 2دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهی کرمان ،گروه مهندسی هسته ای
 3دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهی کرمان ،گروه مهندسی هسته ای

چكیده
یكی از برجستهترین مزایای روش پرتودرمانی هدایتشده با تصویر ،توانایی درمان تومورهای متحرکِ واقع در ناحیۀ قفسۀ سییهه و
شكم است .در پرتودرمانی به کمک نشانگرهای خارجی ،تعقیب زمان -واقعی تومور به وسیلۀ مدلهای پیشبین انجام میشود .اخیراً
مدلهای پیشبین هوشمهد ،مثل مدلهای مبتهی بر شبكۀ عصبیِ مصهوعی ،سیسیتم فیازی و سیسیتم فیازی-عصیبی ،بیه دلییل
تواناییهایشان در پیشبیهی حرکت تومور ،بیش از پیش در کاربردهای بالیهی مورد توجه قرار گرفتهاند .دقت ییک میدل پیشبیین
نقش مهمی در دقت هدفیابی سیستم پرتودرمانی هدایتشده با تصویر ،بازی میکهد .به مهظور پرهیز از پیچیدگی مدل ساختهشدۀ
فازی-عصبی ،یک الگوریتم پیشپردازش داده مورد نیاز است تا تعداد بهیهه ورودیها را تعیین کهد و تعادلی میان عملكرد میدل و
پیچیدگی آن برقرار نماید .عالوه بر این ،الگوریتم بهیههسازی با کاهش ابعاد مسئله و بهابراین سادهتر کردن ساختار میدل ،موجیب
کاهش قابلتوجهی در زمان الزم برای ایجاد مدل میشود و تعقیب زمان-واقعی تومور که در طول درمان بسیار حیاتی است ،حاصیل
میشود.

کلمات کلیدی
پرتودرمانی ،حرکت تومور ،مدل پیشبین ،فازی-عصبی ،گزیهش ورودی

 -1مقدمه
برای مدتها ،درمان با روشهای پزشکی هستهای* محدود بیه میوارد
خاص میشد و معموالً آخری روش درمانی بود که بعید از ناامییدی از
همۀ روشهای درمانِ سرطانِ دیگر ،مثل شیمیدرمانی* ،به سیرا آن
میرفتند .با ای وجود ،در  50سال گذشته ،بیش از  %90سیرطانهای
تیروئید به وسیله ید ،131یکیی از اولیی روشهیای درمیانی پزشیکی
هستهای ،به طور کامل درمان شیدهاند [ .]1پرتودرمیانی* کیه از ییک
پرتوی یونیزان با قدرت تخریب بافتهای زنده ،برای درمیان سیرطانها
استفاده میکند ،یک از اصلیتری شاخههای پزشکی هستهای است .در
میان انواع مختلف سرطانها ،یکیی از شیای تری و کشیندهتری آنهیا
سرطان ریه است .طبق گزارش انجم سرطان آمریکا* «سیرطان رییه
دومی سرطان از نظیر شییوع ،هیم در مییان میردان و هیم زنیان (بیه
استثنای سرطان پوست) است .در مردها سرطان پروستات* شای تری
نوع سیرطان اسیت درحیالی کیه در زنهیا سیرطان پسیتان* شیای تر
میباشد .در میان سرطانهای جدید ،سرطان رییه حیدود  %14شییوع

دارد .با ای حال سرطان ریه با فاصلۀ زییادی نسیبت بیه سیرطانهای
دیگر ،رتبۀ اول علت مرگهای ناشی از سرطان را هم در مییان زنیان و
هم مردان به خود اختصاص داده است .هر سال ،تعداد افیرادی کیه در
اثر سرطان ریه میمیرند از مجموع کسانی که در اثر سرطان پروستات،
پستان و رودۀ بزرگ* میمیرند بیشتر است [ ».]2با توجه بیه اهمییت
ای نوع سرطان در حقیقیت هیدا اصیلی از پیژوهش حاضیر افیزایش
کیفیت درمان سرطان ریه بیا سیسیتمهای پرتودرمیانی خیارجی مثیل
سایبرنایف* است .چنانچه بخواهیم موضوع ای مقاله ،را به زبان سیاده
بیان کنیم ،می توانیم بگوییم که در پرتودرمانی ،تومورهایی وجود دارند
که به دالیلی حرکت می کنند ،و ما قصد داریم با استفاده از مدل فازی-
عصبی* ،ای تومورها را ردیابی یا تعقیب کنییم .امیا پییش از ورود بیه
موضییوع اصییلی ،الزم اسییت مقدمییهای دربییارهی خییود پرتودرمییانی و
جنبههای مختلف آن گفته شود].[4

-2روش انجام کار
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در ایی ملالع یه ،مییا بییرای آمییوزش مییدلهای هوشییمند ،از  20عییدد
مجموعه دادۀ سیگنالِ واقعیِ حرکتِ ناشی از تنفسِ تومور ،که در مرکیز
درمانی دانشگاه جرج تیاون* آمریکیا (واشینگت دیسیی*) در طیول
جلسیات درمییان تومییور ریییه توسییر سیسییتم پرتودرمییانی سییایبرنایف
جم آوری شده است ،استفاده کیردهایم .دیتاسیتها بیه طیور متوسیر
 100عدد نمونه* یا مشاهده* دارند که شامل  10عدد مشاهدۀ مرحلۀ
پیش از درمان و  90عدد مشاهدۀ مرحلۀ درمان هستند .هیر مشیاهده
یک لحظه از زمان در خالل عمل پرتودرمانی اسیت کیه موقعییت سیه
بعدی سه عدد نشانگر خارجی و یک عیدد نشیانگر داخلیی در دسیتگاه
مختصات  R3است.

دارای  9نِرُن* و در الیه دوم دارای  3نرن است .مشخصیات شیبکه در
جدول شکل 1خالصه شده است

شیییکل 2شیییبکه پرسیییپترون دو الییییه بیییا  9ورودی در نرمافیییزار
MATLABکه برای پیشبینی حرکت سه بعدی تومور اسیتفاده شیده
است.

شکل  . 1ساختار یک نمونه دیتاست مورد استفاده در پژوهش

شکل . 3جزئیات شبکه پرسپترون دو الیه مورد استفاده در مدل
پیشبی شبکه عصبی

-3مدل پیشبین با مبهای شبكههای عصبی مصهوعی
شبکه عصیبی میورد اسیتفاده بیرای سیاخت ایی میدل از نیوع شیبکۀ
پرسپترون چند الیه است که نسبت به دیگر انیواع شیبکههای عصیبی،
نسبتاً توانایی یادگیری مناسبتری برای ای نوع دیتاست دارد .شکل 2
شبکه پرسپترون دوالیهی مورد استفاده برای ایجاد مدل پیشبیی کیه
در نرم افزار  MATLABپیادهسازی شیده اسیت را نمیایش میدهید.
جزئیات بیشتر شبکه در شکل  3به نمایش درآمیده اسیت .ایی شیبکه
دارای  9ورودی و  3خروجی است .ورودیها عبارتند از مختصههای ،x
 ،yو  zمربوط به  3عدد نشانگر خارجی و خروجیها ،مختصهی  ،y ،xو
 zیک نشانگر داخلی یا همان محل تومیور میباشد.شیبکه در الییۀ اول

نتایج
خروجی مدل پیشبی  ،حرکت تومور است کیه در شیرایر عیادی
تنها لحظات معدودی از ای حرکیت در اختییار میباشید .در حقیقیت
عملکرد مدل پیشبی مانند سیستمی است که از روی تعداد محدودی
از فریمهای یک فیلم بلنید ،کیل فییلم را بازسیازی میکنید البتیه در
شرایلی که ما اطالعاتی نظیر ریتم کلی فیلم و اینکه اتفاقات مهم فیلم
دقیقاً در چه زمانی از فیلم روی دادهاند را در اختیار داریم .شکل  4یک
نمونه از پیشبینی حرکت تومور در سیکلهای تنفسیی پیدرپیی (24
سیکل) و در سه جهت  y ، xو  zکه توسر مدل شیبکه عصیبی انجیام
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شده است را نشان می دهد .نقاط سیاه رنیگ دادهی هیدفی اسیت کیه
برای آموزش شبکه مورد استفاده قرار گرفته است.

شیییکل  4حرکیییت تنفسیییی تومیییور در جهتهیییای  y، xو z
پیشبینیشده توسر مدل ANN

بحث
یک شبکه عصبی مصنوعی ،یک سیستمِ اسیتنتاجِ فیازی-عصیبی
تلبیقیِ و یک سیستمِ استنتاجِ فازی-عصبی تلبیقیِ بهینهشده در ای
پژوهش پیشنهاد شد که به عنوان ییک میدل پیشبیی بیرای ردییابی
حرکات تومور مورد استفاده قرار میگیرند .در مورد مدل سوم میتیوان
گفت ،یک گزینشیگر ورودی بیا مبنیای الگیوریتم بهینهسیازی رقابیت
استعماری در نقش مرحلیۀ پیشپیردازش بیه  ANFISاضیافه شید تیا
بهتری ترکیب های ورودی را قبل از شیروع بیه کیار میدل بیایید .ایی
الگوریتم موجب شد که مدل با وجود پیچیدگی کمتیر ،پیشبینیهیای
بهتری از حرکت تومور داشته باشد .بنیابرای  ،سیادگی میدل پیشبیی
 ANFISکه ناشی از گزینش ورودی اسیت منجیر بیه کیاهش خلیای
پیش بینی و زمان اجرای مدل شد و در نهایت تعقیب تومور به صیورت
زمان-واقعی که به طور جدی در کاربردهای بیالینی میورد نییاز اسیت،
محقق گردید.تعداد  10عدد دیتاست با سیگنال تنفسی طبیعیی و 10
دیتاست با سیگنال تنفسی ناهنجار مورد استفاده قرار گرفتند تیا میدل
پیشنهادی آموزش داده شود و در مرحلۀ بعد مورد آزمایش قرار گییرد.
نتایج نهایی نشان داد که در  %90از تعداد کل بیماران در مجموع هیر
دو گروه طبیعی و ناهنجار کاهش خلای پیشبینی قابلتوجهی بعید از
استفاده از گزینشگر ورودی وجود داشته است .امّا همیان طیور کیه در
گروه دیتاستهای ناهنجار دیده میشود ،در چند مورد ،عملکیرد ICA
موفقیتآمیز نبوده است ای امر ممکی اسیت ناشیی از مشخصیههای
ذاتییی الگییوریتم بهینهسییازی باشیید کییه همییواره و ضییرورتاً منجییر بییه
جوابهای بهتر نمیشود .با همه ای ها ،بعد از فرآیند گیزینش ورودی،
 RMSEپیشبینییی مییدل بییرای دیتاسییتهای طبیعییی  %12و بییرای
دیتاسییتهای ناهنجییار  %30کییاهش خلییا نسییبت بییه مییدل ANFIS
معمولی داشته است.نقلۀ قوت مدل بهینهشده ،توانایی بهبود عملکیرد
با یافت ترکیبهای بهتر ورودی قبل از شروع فرآیند درمان اسیت کیه

به طور قابلتوجهی خلای پیشبینی و زمان محاسیبات بیرای سیاخت
مییدل و در نتیجییه زمییان اجییرای مییدل را کییاهش میدهیید .الگییوریتم
بهینهسازی به طور مشخص تأثیر بهتری روی دیتاستهای طبیعیی در
مقایسه با دیتاستهای ناهنجار داشته است .در حقیقت  ICAبا حیذا
ورودیهای نامربوط و غیرضروری ،ساختار مدل را سادهتر کرده ،زمیان
اجرای مدل را کاهش میدهد و موجب پاییداری میدل میشیود تیا در
نهایت یک مدل پیشبی زمان-واقعی حاصل شود .همۀ ای مشخصات
به مصالحها ی (تعادلی) میانِ زمیانِ اجیرای میدل و دقیت آن رهنمیون
خواهد شد .در حقیقت ،چنانچه ورودیهای غیرضروری وجیود داشیته
باشند ،مدل پارامترهای بیشتری خواهد داشت و زمیان اجیرای میدل و
پیچیدگی آن افزایش خواهد یافت [ . ]3افزایش پیچییدگی ییک میدل
یادگیرنده پدیده ای است که همواره باید از آن احتراز شود .در شیکل 5
خلای پیشبینی برای دادههای سنجش و آموزش به صیورت تیابعی از
پیچیدگی مدل نمایش داده شده است .همان طور که مشاهده میشود
تا حد معینی ،میزان خلای مدل برای هر دو دسته داده کیاهش یافتیه
است اما بعد از آن با وجود کاهش خلیای دادههیای آمیوزش ،خلیای
مییدل بییرای دادههییای سیینجش افییزایش مییابیید و مییدل رفتهرفتییه
تعمیمپذیری خود را از دست میدهد[5].

شکل . 5خلای آموزش و خلای سنجش به صورت تابعی از
پیچیدگی مدل

نتیجهگیری
گزینش ورودی میتواند به طور قابیلتوجهی عملکیرد ییک میدل
پیشبی را با کنار گذاشت ورودیهای غیرضروری و آلیوده بیه نوفیه و
سادهتر کردن مدل بهبود دهد .از آنجا که مدل سادهتر شفافیت بیشیتر
و پارامترهای کمتری دارد ،میتواند از یک دیتاست بیا تعیداد مشیاهده
محدود در مقایسه با مدل پیچیدهتر استفاده بهتری نمایید و عیالوه بیر
ای زمیانِ اجیرای کمتیری داشیته باشید .همچنیی  ،اسیتفاده از ییک
الگوریتم بهینهسازی من اسب که به اندازۀ کافی سری باشید ،عیالوه بیر
یک گزینش ورودی مناسب ،می تواند پارامترهای قابل تنظییم میدل را

نیز بهینه کند.
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چكیده
آیین نامه ها و استانداردها اسهادی هستهد که دربردارنده دانش فهی و حرفه ای الزم برای کامل کردن یک پروژه هستهد .مههدسیی
سازه یک قاعده گسترده و چهدوجهی است که شامل زمیهه های مختلف علوم است و هیچ کی

نمیی توانید در تمیام زمیهیه هیا

متخصص گردد .به عالوه علوم جدید و تحقیقات پیچیده نیازمهد تبدیل به رویه های ساده شده مهاسب برای اهداف طراحی عیادی
است .این هدف با کمک و راههمایی تعداد زیادی متخصص که در زیر در هر بخش از مههدسی سازه دارای مهارت هستهد بیه دسیت
می آید و نتیجه آن در استانداردها و رویه هایی گهجانده می شود که برای تكمیل یک سازه امن استفاده می گردد .آیین نامیه هیا و
استانداردها که نتیجه این امر است تبدیل به مهابعی معتبر برای طراحان و سازندگان می شود .در این مقاله به بیان تحلیلی مقایسیه
بین دو روش محاسبات و طراحی سازههای بهایی بر اساس دو روش تهش مجاز و مقاومت میپردازد و تفاوت این دو را بحث خواهید
کرد .

کلمات کلیدی
سازه ،بهایی ،آیین نامه ،تحلیل ،طراحی ،مقاومت ،تهش مجاز.
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نشریه علمی،
توافقی هستند که به زبانی نوشته شده اند که ماموران دولتی بتوانند از
آن ها استفاده نمایند.

 -1مقدمه
نگرانی از امنیت ساکنی ساختمان ها در قوانی باستانی بشتر ملل بیه
چشم می خورد .شکل زیر بخشی از قوانی حمورابی نوشته شیده بیی
سال های  1780و  1727پیش از میالد توسر شاه حمورابی است که
شناخته شده تری پادشاهی است که حدود  282قانون نگاشته است.

شکل ( : )1آیی نامه حمورابی
به عنوان یک قاعده کلی ،ساخت ساختمان ها در امریکا عموما از طریق
آیی نامه های ساختمانی انجام می پیذیرد .هیدا از ییک آییی نامیه
ساختمانی مشخص ساخت حداقل احتیاجات مورد پذیرش ،الزم برای
تامی سالمت عمومی ،امنیت و رفاه در محیر های ساخت است .آیی
نامه های ساختمانی که یک اساس قانونی را ایجاد میی کننید تیا ایی
اهداا را تامی نمایند توسر  IBCچنی بیان می شوند:
ای آیی نامه ،بر اساس قواعدی است که در قالب آیی نامه ساختمانی
توسعه داده شده است تیا از سیالمت ،امنییت و رفیاه عمیومی مراقبیت
نماید .قوانینی که لزوما هزینه هیای سیاخت را افیزایش نمیی دهنید و
اجیازه اسیتفاده ترجیحیی از مصیالو ،تولییدات ییا روش هیای سییاخت
مشخصی را نمی دهد.
کاربرد اصلی یک آیی نامه ساختمانی در مورد ساخت و سازهای جدید
و در حال ساخت است اما به عنوان ضوابر ایجاد امنیت برای سازه های
موجود نیز استفاده می شوند .در حالیکه مسائل مربوط به حفظ زندگی
و امنیت در برابر آتش و مقاومت ساختمان بیه صیورت سینتی مسی له
اصلی آیی نامه های ساختمانی بوده است ،ای آیی نامه ها به مسائلی
چون نوع مصالو ساختمانی مورد استفاده ،روشینایی و تهوییه ملبیوع،
بهداشت و کنترل صدا نیز می پردازند.
در مورد طراحی و ساخت و ساز ،یک آیی نامه میی توانید بیه صیورت
مجموعه جام و مرتب شده از قوانی و قواعد تعریف نمود که صیورتی
قانونی دارد .یک آیی نامه ساختمانی عموما تمیامی ابعیاد مربیوط بیه
امنیت سازه ،مانند بارهای طراحی ،طراحی سازه بیا اسیتفاده از مصیالو
مختلف ،جزئیات معماری ،امنیت در برابر آتش ،لوله کشی ،گرمیایش و
تهویه ملبوع ،روشنایی ،بهداشت و  ...را در نظر می گیرد.
آیی نامه های ساختمانی اسناد قانونی هستند که عموما از آییی نامیه
های ساختمانی مدل برداشت شده اند .آیی نامه های مدل اسناد مورد

 -2سازه بهایی از نگاه آیین نامه
بنایی ،یکی از قدیمی تری شکل های ساخت و ساز است کیه میا میی
شناسیم .عبارت بنایی عموما به آجر ،کاشی ،سنگ ،بلوک سیمانی و ییا
ترکیبی از آن ها گفته می شود که توسر مالت به هم متصل شده اند .
 IBCبنایی را به ای شکل معرفی می کند :ساختاری متشکل از واحد
ها و یا مواد ساختمانی از جنس خاک رس ،سنگ رستی ،بت  ،شیشیه،
سنگ گچ ،سنگ و یا سایر واحدهای مورد قبول که با و یا بدون میالت،
دوغاب و یا سایر روش های مورد قبول اتصال به هم متصل شده اند.
 ASTM E631بنایی را به ای شکل معرفیی میی کنید :سیاختاری
معموال شامل مالت ،از سنگ های ساختمانی طبیعی و ییا واحید هیای
ساخته شده مانند آجر ،بلوک سیمانی ،خشیت ،شیشیه ،کاشیی ،سینگ
کارخانه ای یا بلوک گچی.
اشتراک ای تعاریف آن است که بنایی اساسا قیرار گییری واحید هیای
تکی در کنار هم است که به شکلی به هم متصل شده انید تیا عملکیرد
مورد نیاز را تامی کنند.
از دیدگاه مهندسی سازه ،بنایی به بنایی ساده ییا غییر مسیلو و بنیایی
مسلو دسته بندی می شیود .بنیایی سیاده بیه سیاختاری از واحیدهای
ساختمانی گفته می شود که توسر یک عامل چسباننده به هم متصیل
شده اند .مقاومت بنایی اصوال وابسته به مقاومت فشاری زیاد واحدهای
بنایی است .بنایی ساده مقاومت کششی کمی از خود نشان می دهد که
استفاده از آن را در قسمت هایی که نیاز به مقاومت کششی هسیت بیا
مشکل مواجه می کند .برای رف ای مشکل ،بنایی ساده با مواد مسلو
کننده مانند میلگردهای فوالدی مقیاوم میی گیردد کیه هیم مقاومیت
کششی آن را بهبود می بخشد و هیم مقاومیت فشیاری آن را .بیه ایی
شکل از بنایی ،بنایی مسلو گفته می شود.
 IBCبنایی مسلو را ای گونه تعریف می کند :ساختار بنیایی کیه در
آن عامل مسلو کننده در ترکیب با بنایی به منظیور مقاومیت در برابیر
نیروها استفاده می شود.
در اینجا ما از آیی نامه  IBCاستفاده می کنیم.
در امریکا ،تا پیش از سال  2000جز در برخی شهرهای بزرگ و بعضی
ایالت ها ،سه آیی نامه استفاده می شده است:
 : ) Uniform Building Code( UBCمنتشیر شیده توسیر ICBO
( ) International Conference of Building Officialsکه اغلیب
در غرب امریکا استفاده می شده است.
 : ) National Building Code( NBCکه قبل تر بیا عنیوان Basic
 Building Codeشییناخته مییی شییده اسییت و توسیییر BOCA
(Building Officials and Code Administrators International
) منتر شده و به طور گستره در ایاالت شرقی و مرکیزی اسیتفاده میی
شده است.
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 : ) The Standard Building Code ( SBCمنتشیر شیده توسیر
Southern Building Code Congress International ( SBCCI
) که اغلب در جنوب و جنوب شرقی امریکا استفاده می شده است.
ای آیی نامه ها بعد از سال  2000دیگر انتشار پییدا نکیرده انید و بیا
ایجاد موسسه )  ICC ( International Code Councilو ارائه آییی
نامه ، IBCسعی در ایجاد آیی نامه ای واحد شده است.
صنعت سازه های بنایی نیازمند یک استاندارد واحد برای تمامی بخیش
هییای مییرتبر بییا عملیییات و مییواد بنییایی اسییت .از اییی رو ( ACI
American Society ( ASCE ،) American Concrete Institute
 ) of Civil Engineersو  ، ) The Masonry Society ( TMSییک
استاندارد ملی را برای طراحی سازه ای اجزای بنیایی و سیاخت و سیاز
بنییایی منتشییر سییاخته انیید .بییه اییی ترتیییب Masonry ( MSJC
 ) Standards Joint Committee Codeبه وجیود آمید MSJC .در
آیی نامه  IBCبه عنوان یک آیی نامه مرج آمده است.

طراحی بر اساس مقاومت:

 -3روش های طراحی
در سال های زیادی ،سازه های بنیایی بیر اسیاس روش تینش مجیاز (
 ASDیا  ،) Allowable Stress Designطراحی شده اسیت .در ایی
روش ،سازه برای مقاومت در برابر بارهای آیی نامه ای که انتظیار میی
رفت به سازه در طول مدت عمرش وارد شود طراحی می شیده اسیت.
تنش های مجاز مورد استفاده در طراحی ،کسیری از مقاومیت تسیلیم
مواد ( مقاومت فشاری مصالو بنایی و مقاومیت تسیلیم آرماتورهیا ) در
نظر گرفته شده است .بنابرای سازه به گونه ای طراحی می شده که در
آن تنش های ایجاد شده از حد تنش های مجاز فراتر نرود.
آیی نامه هیای طراحیی امیروزه روش طراحیی بیر اسیاس مقاومیت (
 ) Strength Designرا مد نظر قرار می دهند .ای روش اقتصادی تیر
بوده و با بحث امنیت ،واقی گرایانیه تیر بیر خیورد میی کنید .در روش
طراحی بر اساس مقاومت ،بارهای آیی نامه ای خاصی همراه با ضرایب
افزایش دهنده ای به نام ضرایب بار که برای هر باری متفاوت است ،بیه
سازه اعمال می شود .در ای حالت میزان مقاومت طراحیی سیازه بایید
بزرگ تر یا مساوی مقاومت موردنیاز باشد .میزان مقاومت طراحی نییز
با توجه به نوع آن ( بیرش ،ممیان و ) ...در ضیریب کوچیک کننیده ای
ضرب می شود.
که در آن:
 ضریب کاهش مقاومت
 Rnمقاومتی که سازه نشان می دهد ( مقاومت اسمی )
 Uمقاومت مورد نیاز ( تاثیر بارهای ضریب دار بر سازه ) که از تحلییل
سازه به دست می آید
ترکیب بارها
طراحی بر اساس تنش مجاز ( :) ASD

که در آن  Tنیروهایی است که در اثر اختالا نشست در پی ها و تغییر
ابعاد به دلیل دما ،رطوبت ،آبرفتگی ،خزش و اثیرات مشیابه ایجیاد میی
شود.
بار زلزله:
تاثیرات بار زلزله ،که با  Eمشخص شده است ،شامل نیروهای محیوری،
برشی و خمشی در اعضا ،ناشی از نیروهای افقی و عمودی زلزله است و
در اثر حرکات زمی ایجاد می گردد .ای تاثیرات در زیر آمده است:
برای ترکیب بار شماره  5در طراحی بیه روش مقاومیت ،و هیم چنیی
ترکیب بارهای شماره  5و  6در روش تنش مجاز مقدار  Eبرابر است با:
برای ترکیب بار شماره  7در روش مقاومت و ترکییب بیار شیماره  8در
روش تنش مجاز ،مقدار  Eبرابر است با:
که در آن:
 :Eاثر بار زلزله
 :Ehاثر نیروهای افقی زلزله
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 :Evاثر نیروهای قائم زلزله
اثر بار افقی برابر است با:
که در آن:
 : ضریبی افزایشی است که مقدار  1یا  1.3داشته و ملیابق ASCE-
 05بخش  12.3.4مشخص می شود .برخی از عوامل میوثر در انتخیاب
ای ضریب عبارت اند از در نظر گرفت اثر  ، P-منظم بودن در پیالن
و ...
 : QEاثرات بارهای افقی زلزله ناشی از برش پایه .ای اثرات بایید ناشیی
از عملکرد همزمان نیروهای افقی در دو راستا با زاویه مناسب باشد که
در بخش  12.5از  ASCE-05مشخص شده است کیه بیرای مثیال بیا
توجه به شرایر ،ممک است اثر زلزله در یک راستا با  30درصد از اثیر
زلزله در راستای دیگر ترکیب شود.

انتخاب هر کدام می توانید توسیر طیرا و در غییر اینصیورت توسیر
سازنده انجام گیرد.

 -4-1روش مقاومت واحد بنایی
ای روش نیازمند آزمایش واحد بنایی قبیل و در حیی سیاخت بیرای
اطمینان از مقادیر مقاومت یکسان است .مقاومت فشاری بنایی وابسته
به مقاومت واحد بنایی و مالت اسیت .در ایی روش براسیاس مقاومیت
فشاری واحد بنایی مشخص شده در آزمایش و نوع مالت مورد استفاده،
به کمک جداول موجود در آیی نامه مقاومت فشاری بنایی بیه دسیت
می آید.

اثر بار قائم زلزله برابر است با:
که در آن:
 SDCپارامتر شتاب بر اساس طیف پاسخ طراحی در پریودهای کوتاه
 Dاثر بار مرده

جدول ( : )1مقاومت فشاری واحد بنایی برای آجر رسی

بنا بر همی روابر ،ترکیبات بارگذاری اشاره شده را می تیوان بیه ایی
شکل بازنویسی نمود:
در طراحی بر اساس مقاومت ( :) SD

در طراحی بر اساس تنش مجاز ( :) ASD

Pounds per square inch, or psi
Kilopound per square inch, or ksi

 -4مقاومت فشاری بهایی:
مقاومت فشاری بنایی به عنوان یک پارامتر پاییه ای در طراحیی سیازه
بنایی است ،همانلور که مقاومت فشاری بت ییک پیارامتر پاییه ای در
طراحی سازه بتنی است.
باید توجه شود که بنایی ،از سه بخش ،واحدهای بنایی ،مالت و دوغاب
تشکیل شده است و پارامتری که در طراحی به کار میی رود ،مقاومیت
فشاری بنایی است و نه واحد های بنایی .به عنوان یک قاعده ،مقاومیت
هر کدام از ای سه به تنهایی باید بزرگتر و یا برابر مقاومت بنایی باشد.
روش های برآورد مقاومت فشاری بنایی:
دو روش برای ای منظور استفاده می شود ،مقاومت واحد بنایی و روش
نمونه بنایی .روش اول کیم هزینیه تیر و دارای دقیت کیم تیری اسیت.

جدول ( : ) 2مقاومت فشاری واحد بنایی برای بلوک سیمانی

 -4-2روش نمونه بهایی
نمونه بنایی از کنار هم قراردادن واحدهای بنایی ،مالت و دوغاب ( در
صورت نیاز ) ایجاد می گردد که مقاومت فشیاری آن توسیر آزمیایش
استاندارد (  ) ASTM C1314-03bاندازه گیری می شیود .نمونیه هیا
باید از واحدهایی ساخته شوند که نماینده واحدهای میورد اسیتفاده در
ساختمان اند .هم چنی نحوه قرار گیری واحد هیا و نحیوه اسیتفاده از
مالت باید ملابق سازه اصلی باشد .محاسبه مقاومیت فشیاری بنیایی از
روی مقاومت فشاری نمونه شامل سه بخش اسیت -1 :محاسیبه تینش
فشاری با نقسیم نیرو بر سلو نمونه -2 .محاسبه مقاومت فشاری بنایی
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بر اساس نسبت ارتفاع نمونه به کیوچکتری بعید افقیی آن .بیرای ایی
منظور مقدار به دست آمده از مرحله قبل در مقادیر جیدول داده شیده
ضرب می شوند -3 .از مقادیر به دسیت آمیده از نمونیه هیای مختلیف
میانگی گیری می شود.

جدول ( : )3ضریب تصحیح

 -4-3مدول االستیسیته مصالح بنایی
آرماتور :مقدار آن برابر  29000ksiمعادل  200000مگیا پاسیکال در
نظر گرفته می شود.
بنایی :مقدار آن وابسته بیه مقاومیت فشیاری  28روزه بنیایی ( ) f’m
است .ای مقدار در آیی نامه های قبلی برابر  1000f’mدر نظر گرفته
مییی شییده اسییت .امییا تحقیقییات نشییان داده اسییت کییه رابلییه مییدول
االستیسیته و مقاومت فشاری ممک است مقدار بسییار متفیاوت تیری
داشته باشد و از ای رو در نظر گرفت مقادیر کم تر از  1000f’mرایج
تر است.

 -5طراحی
روش طراحی بر اساس مقاومت (  SDیا  ،) Strength Designکیه در
ابتدا ،طراحی بر اساس مقاومت نهایی ( Ultimate Strength Design
) نامیییده مییی شیید ،توسییر  F.Stussiدر سییال  1931بییرای طراحییی
تیرهای بت مسلو و بت پیش تنیده معرفی گشت .به تدریج ای روش
متداول گشت و در آیی نامه  ACIنیز گنجانده شید .ایی روش بیرای
سازه های بنایی مسلو نیز توسر آیی نامه ها مورد پذیرش می باشد.
براساس ای روش ،اثر بارها ،مانند بارهای محوری ،برش ها و ممان هیا
در یک تیر توسر روش های تحلییل االسیتیک بیا اسیتفاده از بارهیای
ضریب دار به دست می آیند.
فرض می شو د که بنایی و فوالد مسلو کننده به مقادیر کرنش هیای از
پیش مشخص شده ای رسیده اند .مقاومت اسمی مقل بر اساس تنش
های مربوط به ای کرنش ها به دست می آید .مقاومت طراحی مقلی
نیز با ضرب نمودن ضریب کاهش مقاومت به دست می آیید کیه نشیان
دهنده عدم قلعیت در پیش بینی مقاومت مصالو و در تحلیل است.

 -5-1طراحی بر اساس مقاومت
مدل تحلیلی که بیرای ایی روش انتخیاب شیده اسیت هماننید میدل
استفاده شده در طراحی بت مسلو می باشد .فرضییات ایی روش نییز
مانند همان فرضیات در نظر گرفته شده برای بت مسلو اسیت و تنهیا
بخش هایی ممک است به شر زیر تفاوت داشته باشند:
حداکثر کرنش قابل استفاده در دورتری تار فشاری بنایی ملیابق زییر
است:
برای بنایی بتنی0.0025 :
برای بنایی رسی0.0035 :
تنش در بنایی با مقدار  0.8f’mبیه صیورت یکنواخیت در ییک ناحییه
معادل قرار گرفته بی لبه مقل و یک خر موازی تار خنثی در فاصله
 a=0.8cاز دورتر ی تار فشاری تا تار خنثی پخش شده است .در مورد
بت مقدار ضریب  cدر محاسبه  aوابسته به مقدار مقاومت فشاری بت
می باشد اما در مورد بنایی ثابت و برابر  0.8در نظر گرفته می شود .هم
چنی مقدار بار گسترده در بیت برابیر  0.85f’cاسیت ( .بلیوک تینش
) Whitney

نمودار ( : )1بلوک تنش
با استفاده از روابر تعادل نیرو و ممان ،ظرفیت خمشی مقل با اعمال
ضریب کاهشی خواهد شد:

که در آن  aبرابر است با:

در ای رابله فرض شیده اسیت کیه فیوالد تسیلیم شیده اسیت .بیرای
اطمینان از جاری شدن ( تسلیم ) فوالد MSJC ،مقدار حداقل کیرنش
در میلگرد (  ) sرا به شکل زیر محدود می نماید:
که در آن مقدار  αرا می توان از جدول زیر به دست آورد:
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مقدار حداقل آرماتور :مقدار حداقل آرماتور در آییی نامیه بیه منظیور
ایجاد حداقل شکل پذیری در تیر می باشد .برای ای منظور آیی نامیه
مشخص نموده است که مقدار مقاومت ممان مقل مسلو باید بیش از
 1.3مقاومت مقل بدون آرماتور باشد .مقیدار مقاومیت ممیان مقلی
بدون آرماتور به عنوان ممان ترک خوردگی ( ) Cracking Moment
شناخته می شود و با  Mcrنمایش داده می شود .داریم:
مقدار ممان ترک خوردگی از رابله زیر به دست می آید:
جدول ( : )4مقدار ضریب α
که در آن:
 Muحداکثر ممان در مقل تحت بارهای ضریبدار
 Vuحداکثر برش در مقل تحت بارهای ضریبدار
 dvارتفاع مقل در راستایی که برش در آن در نظر گرفته شده است
 Rضریب کاهش نیرو در پاسخ ساختمان به زلزله
به منظور اطمینان از جاری شدن فوالد هیم چنیی میی تیوان نسیبت
آرماتور باالنس را تعرییف نمیود .نسیبت آرمیاتور ( Reinforcement
 ) Ratioنمایش داده شده با  به صورت نسبت سلو مقل فوالد As
به سلو مقل تیر (  ) b×dتعریف می شود.

که در آن:
 frمدول شکست است و بیانگر حداکثر تنشی است که در مقل بدون
آرماتور در هنگام ش کست موجود است و مقدار آن از جدول آیی نامیه
به دست می آید.
 yبرابر فاصله دورتری تار کششی مقل تا تار خنثی است.
 Iممان اینرسی مقل می باشد.

نسبت آرماتور باالنس (  ) bنسیبت آرمیاتوری اسیت کیه بیه ازای آن
آرماتور ،همراه با رسیدن بنایی به حد مقاومت خود جاری می شود .می
توان نشان داد که مقدار آن برابر است با:
برای بنایی بتنی:

برای بنایی رسی:

که در آن  fyو  f’mبرحسب  psiاست.
آیی نامه برای اطمینان کامل از جاری شیدن آرماتورهیا ،بییان نمیوده
است که مقدار کرنش آرماتورها در هنگام رسیدن بنایی به حد مقاومت
خود باید حداقل  1.5برابر کرنش جاری شدن آن باشد .به ای ترتییب
می توان نشان داد که مقدار حداکثر آرماتورها از روابر زییر بیه دسیت
می آید:
برای بنایی بتنی:

جدول ()5
برای مقل مستلیلی مقدار ممان ترک خوردگی برابر است با:

برای بنایی رسی:
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 -5-2مقاومت برشی تیر مسلح بهایی
مقاومت برشی مقل بنایی (  ) Vnرا می توان بیه صیورت مجمیوع دو
مولفه مقاومتی در نظر گرفت:
مقاومت برشی ناشی از بنایی ( ) Vnm
مقاومت برشی ناشی از آرماتورهای برشی ( ) Vns
مقدار  Vnmبرابر است با :

که در آن:
 Anسلو مقل خالص مقل بنایی
 Puبارهای محوری ضریب دار ( در صورت وجود )
محدودیت مقدار بار محوری

قابلیت مقاومت در برابر بار افقی دیوار برشی بیر اسیاس سیختی دییوار
مشخص می شود و ای سختی وابسته بیه نسیبت وجیوه دییوار یعنیی
نسبت ارتفاع به طول دیوار است.
مهم تری پارامتری که مقاومت یک دیوار برشی را توضییو میی دهید،
سختی آن است .به صورت تحلیلی سختی یک دیوار برشی برابر نیرویی
است که به یک سر دیوار وارد می شود و موجب ایجیاد تغییرشیکل بیه
اندازه واحد در آن می گردد در حالی که انتهای دیگر دیوار ثابیت نگیه
داشته شده است .تخمی سختی دیوار برشیی ماننید بیه دسیت آوردن
سختی یک تیر اسیت .بیرای بیه دسیت آوردن تغییرشیکل هیای درون
صفحه ای ،دیوار می تواند به عنوان یک عضو خمشی عمیودی در نظیر
گرفته شود که در آن طول دیوار مانند عمق تیر مستلیلی ،ارتفاع دیوار
برابر طول تیر و ضخامت دیوار (  ) tمانند عرض تیر است.

در صورتی که برش وارده را برابر  Vuدر نظر بگیریم ،برای مقدار بیرش
موردنیاز ( ) Vsخواهیم داشت:

بر اساس آیی نامه مقدار برش فراهم شده از طریق آرماتور برشی برابیر
است با:

که در آن:
 Avسلو مقل آرماتور برشی
 sفاصله آرماتورهای برشی
 dفاصله دورتری تار فشاری تا مرکز سلو آرماتورهای کششی
حداکثر مقدار  Vnتوسر آیی نامه به صورت زیر محدود شده است:
به ازای
به ازای
بییه ازای مقییادیر  Mu/Vudvبییی  0.25و  ،1از درون یییابی اسییتفاده
میشود.

 -5-3دیوار برشی
دیوار برشی دیواری است که برای تحمل بارهای جانبی موازی صیفحه
دیوار طراحی می شود .ای بارها با عنوان بارهای درون صفحه ای ( In-
 ) Planeشناخته می شود .دیوار برشی ممک است باربر ییا غییر بیاربر
باشد .دیوار باربر در نظر گرفته می شیود چنانچیه دییوار بایید متحمیل
بارهای ثقلی المان های دیگر باشد.

شکل ( : )2شبیه سازی دیوار با عضو خمشی عمودی
به دلیل عمق زیاد ،تغییرشکل دییوار مجمیوع دو مولفیه اسیت ،تغیییر
شکل در اثر خمش و تغییرشکل در اثر برش .عکس مجمیوع دو مولفیه
به عنوان سختی دیوار تعریف می شود.
تغییر شکل کل دیوار (  ) cدر اثر اعمال بار  Pدر ارتفاع دییوار ( ) h
برابر است با مجموع تغییرشکل خمشی (  ) Fو تغییرشیکل برشیی (
 .) Sداریم ( برای دیوار با انتهای آزاد ):

که در آن:
 Emبرابر مدول االستیسیته بنایی
 Evبرابر مدول سختی ( مدول برشی برابر ) 0.4Em
 Iبرابر ممان اینرسی دیوار
 Aسلو مقل دیوار
در ای حالت سختی (  ) Rcبرابر است با:

با توجه به مقل مستلیلی شکل داریم:
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 -5-3-1تخمین نیروی افقی زلزله در
دیوارهای برشی:
به ای ترتیب سختی دیوار برابر خواهد بود با:

هم چنی می ت وان نشان داد که سختی دیوار با دو انتهای ثابت ( ) Rf
برابر است با:

سختی دیوار با بازشو
وجود بازشو در دیوار تغییرشکل آن را افزایش و بنیابرای سیختی آن را
کاهش می دهد .در چنی دیوارهایی تنهیا بخیش هیای تیوپر در برابیر
بارهای افقی مقاومت نشان می دهند .اعضای عمودی بخش های دیوار
(  d ،c ،bو  eدر شکل ) را ستون یا پایه (  ) Pierگوینید .بخیش هیای
باال و پایی بازشو ها را تیر اسپاندرل (  ) Spandrel Beamیا به شکل
ساده تیر (  ) Beamمی گوینید .هیر پاییه ( سیتون ییا  ) Pierدر بیاال
توسر تیر و در پایی توسر پی یا تیر گیردار شده اند .بیر اسیاس ایی
فرضیات یک پایه مانند یک تیر عمودی دو سر گیردار رفتار میی کنید.
به همی شکل تیرهایی که در قسمت های باالیی دیوار با انتهیای آزاد
وجود دارند در پایی ثابت و در باال آزاد فرض می شیوند .امیا تیرهیای
بی دو بازشو و بی یک بازشو و پایه ساختمان ،دو سیر گییردار فیرض
می شوند.

شکل ( : )3نمایش شماتیک دیوار دارای بازشو
در یک دیوار با بازشو ،برش وارد بر دیوار به نسبت سختی پایه هیا بیی
آن ها تقسیم می شود .زمانی که برش در هر پاییه مشیخص شید میی
توان آن را مانند یک دیوار برشی طراحی نمود.

نیروهای طراحی برای دیوارهای برشی در یک سازه از طریق پروسه ای
تعیی می شوند که دارای چند گام است .ای نیروهیا نمیی تواننید بیه
صورت مستقیم اندازه گیری شوند .نیروهای افقی در اولیی قیدم بایید
برای سازه که دیوارهای برشی بخشی از آن هستند به دست آید .سپس
ای نیر وها باید به دیافراگم های افقی منتقل گردند که سپس نیروها را
به اجزای مقاوم در برابر نیرو ،مانند دیوارهای برشی منتقل می کنند.
نیروهای حداقل طراحی وارد بر سازه ،به کمک روش هایی که اغلب به
عنوان نیروهای افقی معادل یاد می شوند و یا تحلیل های دینامیکی به
دست می آیند.
روش نیروهای افقی معادل:
تعیی نیروهای طراحیی زلزلیه ییک سیاختمان معمیوال از سیه بخیش
تشکیل شده است:
تعیی برش پایه (  ،) Vیعنی نیروی افقی که باید به پی سیاختمان در
تراز پایه منتقل شود.
تعیی درصدی از برش پایه که باید در تراز هر طبقه به آن وارد شود( .
نیروی طبقه )
تعیی نیرو در اعضا در نتیجه نیروی طبقه
برش پایه در یک راستای خاص از رابله زیر تعیی می شود:
که در آن:
 Csضریب پاسخ زلزله
 Wوزن موثر سازه
وزن موثر سازه شامل وزن مرده و بارهای دیگری به شر زیر است:
حداقل  25درصد بار زنده طبقه به جز در گاراژهیای عمیومی و سیازه
های پارکینگ
زمانی که وزن پارتیش ها باید در طراحی لحاظ گردد ،وزن واقعیی آن
یا وزن حداقلی برابر  10پوند بر فوت مرب برابر  0.48کیلیو نییوت بیر
متر مرب در سلو طبقه هر کدام که بزرگتر باشد
وزن زمان عملکرد اثاثیه دائمی
هنگامی که بار برا بام از  30پوند بر فوت مرب برابر  1.44کیلونییوت
بر متر مرب تجاوز کند 20 ،درصد بار یکنواخت طراحی آن
ضریب پاسخ زلزله برابر است با:

که در آن:
 SDSطیف پاسخ طراحی برای شتاب در پریودهیای کوتیاه اسیت و بیر
اساس شرایر منلقه به دست می آید.
 Rضریب اصال پاسخ سازه
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 Iضریب اهمیت می باشد و بر اساس دسته بندی آییی نامیه مقیداری
برابر 1.25 ،1و یا  1.5دارد.
مقدار  SDCاز رابله زیر به دست می آید:
که در آن  SMSاز رابله زیر به دست می آید:
که مقدار  Faاز جدول زیر استخراج می گردد:

جدول ( : )6مقدار ضریب Fa

مقدار  SSاز اشکال موجود در آیی نامه بر اساس منلقه ساخت تعیی
می شود.
همچنی مقدار پریود سازه از رابله زیر تخمی زده می شود:

که در آن:
 hnبرابر ارتفاع کل سازه
 Ctو  xاز جدول زیر استخراج می شود:

جدول ()7
مقدار  Rاز جداول زیر بر اساس سیستم مقاوم در برابر بار جانبی سیازه
به دست می آید:

جدول ( : )8مقدار R
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توزی برش پایه در ارتفاع :توزی نیرو بر اسیاس قسیمتی از وزن میوثر
واق در سلو مورد نظر و هم چنی ارتفاع آن مشخص می شود:

مقدار  kدر رابله باال توانی است که میرتبر بیا پروییود سیازه اسیت و
مقدار آن  1برای پریود کمتر از  0.5و برابر  2بیرای سیازه هیای دارای
پریود باالتر از  2است .برای پریود بی  0.5و  2میی تیوان ییا از درون
یابی استفاده نمود و یا مقدار  2را برای آن در نظر گرفت.

نمودار ( : )2برش مستقیم

 -5-4توزیع نیرو در طبقه
هنگامی که یک دیافراگم صلب باشد ،نیروهای زلزله به نسیبت سیختی
دیوارها ،بی آن ها توزی می شوند .اگر دیوارها نسبت بیه مرکیز جیرم
متقارن بوده و دارای سختی برابر باشند ،نیرو به صورت برابر بی آن ها
توزی می شود .اما اگر سختی دیوار ها متفاوت بیوده و ییا بیه صیورت
متقارن قرار نداشته باشند ،تحت بار برابر قرار نمی گیرنید .در اثیر ایی
نابرابری ،برآیند آن ها ،در نقله ای به نیام مرکیز سیختی قیرار خواهید
گرفت .فاصله بی مرکز سختی و مرکز جرم ،به نیام خیروج از مرکزییت
پیچشی افقی یا به صورت ساده خروج از مرکزیت پیچشی نامییده میی
شود .وجود ای خروج از مرکزیت در ساختمان ،موجب چیرخش مرکیز
جرم حول محوری عبوری از مرکز سختی می گردد که موجیب ممیان
های پیچشی افقی می گردد که باید توسر دیوار ها تحمل گردد.
هم چنی بر ای اساس که نمیی تیوان محیل مرکیز جیرم را بیا دقیت
مشخص نمود ،فرض می گردد که محل مرکز جرم ممکی اسیت تیا 5
درصد بعدی از طبقه در راستای عمود بر جهت مورد نظر اعمیال نییرو
جابجا گردد .به ای فاصله ،خروج از مرکزیت اتفاقی می گویند و ممیان
ایجاد شده در اثر آن ممان پیچشی افقی اتفاقی نام دارد.
نیرو در دیوارهای برشی می تواند از جم آثار دو مورد بیه دسیت آیید:
 -1برش مستقیم  -2برش پیچشی
همانلور که گفته شد با در نضر گرفت دیافراگم صلب ،نیرو بیه نسیبت
سختی بی دیوارها توزی می شود .برای مثیال در شیکل زییر مقیادیر
برش مستقیم در دیوارهای  ) VA ( Aو  ) VB ( Bبر حسیب سیختی
دیوار  ) RA ( Aو  ) RB ( Bبرابر است با:

همچنی مقدار برش پیچشی برای هر کدام از چهار دیوار شیکل زییر (
 ) Mwall iبرابر است با:

نمودار ( : )3برش پیچشی

که در آن:
 Mtبرابر حاصلضرب برش در خروج از مرکزییت ( برابیر  Veو مقیدار e
برابر مجموع خروج از مرکزیت حاصل از فاصله مراکز جیرم و سیختی و
خروج از مرکزیت اتفاقی است )
 riبرابر فاصله دیوار از مرکز سختی
 Riسختی دیوار
 Jممان قلبی اینرسی حول مرکز سختی ( برابر ) Riri2
مقاومت برشی دیوار :همانلور که در مورد تیرهیا بییان شید ،مقاومیت
برشی در دیوارها نیز وجود دارد .اما در دیوارها شکسیت ممکی اسیت
برشی و یا خمشی باشد .در صورت ایجاد شکست خمشیی ،فیرض میی
گردد که مفصل پالستیکی در پای دیوار ایجاد می گردد و موجب میی
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شود تا تحمل برش تنه ا بر عهده آرماتورهای برشی قرار گییرد .در ایی
حالت مقدار مقاومت برشی از رابله زیر به دست می آید:

که در آن  Lwطول دیوار است.
چنانکه که گفته شد ابتدا باید نیروهای وارد بر عضو به دست آینید .بیه
ای منظور نیروهای زلزله وارد بر سازه در ابتدا به دست آمده و به روش
های گفته شده بی اعضا تقسیم می گردد .سپس ای نیروها با ترکیب
بارهای ذکر شده بر عضو اعمال می شود .سپس در صورت وجود بازشو،
نیروهای کل دیوار به نسبت سختی بی  ،پایه هیا تقسییم میی گیردد و
سپس هر کدام به صورت یک تیر قائم طراحی می گردد.

نتایج
مصالو بنایی یکی از قدیمی تری میوادی اسیت کیه هنیوز در برخیی
کارهای ساختمانی استفاده می شود .بر خالا گسیتردگی سیازه هیای
بنایی در سراسر جهان ،تحلیل عددی چنی سازه هایی یک کار چالش
برانگیز است .دشواری مدل کردن به فاکتورهای متعددی بسیتگی دارد
که مهم تری آن ها را می توان به صورت زیر بیان کرد:
مصالو بنایی یک ماده مرکب است که با متصیل کیردن واحیدهایی بیه
وسیله مالت به دست می آید .تفاوت در ویژگی های مکانیکی میالت و
آجر موجب ایجاد یک بر هم کنش پیچیده با تمرکیز تینش هیای غییر
قابل چشم پوشی در محل اتصال می شود.
هر دو مصالو آجر و مالت ،یک رفتار نرم شدگی در کشش نشیان میی
دهند .مقاومت کششی معموال بسیار کم تر از مقاومت فشاری است .به
دلیل مقدار کم مقاومت کششی در مالت و تغییر زیاد در ویژگی هیای
مکانیکی بعد از نقله ماکزیمم ،معموال در عمل ،سیازه بیه وسییله ییک
ماده که توانایی تحمل تنش های کششی را ندارد مدل می شیود .ایی
مدل ها نمی توانند برخی ویژگی هایی که سازه در هنگام تخریب نشان
می دهد را بیان کنند مانند مقاومت غیر صفر برشی در نبود فشار قائم.
مقاومت فشاری سازه بنایی ،چنانکه هم شواهد علمی و هم آییی نامیه
ها نشان می دهند ،مقداری متفاوت از آجر و مالت است و می تواند بر
اساس مقاومت یک ماده جایگزی و یک رابله غیرخلی به دست آید.
به عالوه ناحیه بعد از بخش االستیک در فشار دارای حالت شیکننده بیا
ناحیه کوتاهی که در آن سخت شدگی روی می دهد اسیت کیه در آن
ترک های کوچک شروع به انتشار میی کننید و سیپس بیه حالیت نیرم
شدگی می رسد .شکست در آجر و مصالو هر دو در فشار روی می دهد
که اغلب با ترک های بزرگ در سلو آجر همراه است .یک حالت تنش
سه بعدی پیچیده در ستون های بنایی وجود دارد که به دلیل بارهیای
فشاری می باشد که با مدل های ساده عددی قابل بازسازی نیست.
کارهای مهمی به صورت ت وری برای مدل کردن سیازه بنیایی صیورت
گرفته است .مدل های سیاده بیر اسیاس ت یوری االستیسییته خلیی و

کاربرد آن در سازه بنایی است .در حالت سرویس ،زمانی که رفتار بنایی
تحت بارهایی در حد  40یا  50درصد بارهای نهایی است ،کاربرد ایی
ت وری قابل توجیه است اما زمانی که بیه سیلو بارهیای بیاالتری میی
رسیم ،نیاز ب ه مدل های شکست غیرخلی داریم .در ای حالیت رفتیار
غیر خلی مواد باید در نظر گرفته شود .ای رفتار ،با انتخاب ییک میاده
جایگزی پوشش داده می شود .در حالت کلی ،سه روش و یا مدل برای
مواد بیان شده است ،میکرو مدلینگ ،مسو مدلینگ و ماکرو مدلینگ.
میکرومدلینگ واحدها و مالت را جداگانه در نظر می گیرد و بر اسیاس
مشخصات هر کدام آن ها را تفکیک می کند بنابرای تحلیل سازه با در
نظر گرفت ساختار هر ماده انجام می گیرد .ویژگی های مکیانیکی کیه
مدل انتخابی برای واحد ها و مالت را مشیخص میی سیازد ،بیر اسیاس
آزمایشات بر روی ماده مورد نظر به دست می آید .ای راهکار نییاز بیه
محاسبات فراوانی دارد.
در مسو مدلینگ ،ابعاد واحدها گسترش داده می شوند و به صورت یک
المان پیوسته مدل می شوند .رفتار مالت و اتصاالت مالت و واحدها بیه
صورت اتصاالتی با ضخامت صفر مدل می شود .در ای حالیت ویژگیی
های واحد های بزرگ شده باید به گونه ای تنظیم شود تا رفتیار بنیایی
را به درستی نشان دهد.
در ماکرومدلینگ ،بنایی که از واحد ها و مالت تشکیل شیده اسیت ،بیا
یک ماده همگ معادل جایگزی می گردد .بنیایی در کشیش و فشیار،
رفتاری متفاوت نشان می دهد .بنابرای مدل قابل اتکا بایید ییک میاده
جایگزی باشد که خواص نرم شدگی و غیر االستیک در فشار و کشیش
مشابه داشته باشد .خواص مکانیکی میورد اسیتفاده ییا بایید از طرییق
تجربی و یا روش های همگ سازی به دست آید.
ت وری همگ سازی برای ساختارهای تناوبی اجزاه تعیی رفتار کلی را
از رفتار مواد تشکیل دهنده می دهد.
هنگام انتخاب رو ش مدل کردن برای یک سازه ،مقدار جزئیات ،زمان و
کیفیت نتایج باید متعادل گردند .میکرو مدلینگ عموما زمانی اسیتفاده
می گردد که ویژگی های غیر خلیی اتصیاالت واحیدها و میالت دارای
اهمیت بوده و الگوهای شکست نیاز به مشخص شدن به صورت واضیو
دارند .نیاز زیاد به زمان برای تحلیل و نیاز به اطالعات جزئیی در میورد
مشخصییات مکییانیکی مییورد نیییاز در روش میکییرو مییدلینگ ،موجییب
ارجحیت تحلیل در مقیاس بزرگ تر می گردد.
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چكیده
جهگلها بهعهوان بخشی از مهابع طبیعی تجدیدشونده در رشد اقتصادی هماههگ کشور ،نقش تعیینکههیدهای ایفیا میکههید کیه
ضرورتهای بهرهبرداری از جهگلها و تولید چوب در این راستا قرار دارد .جهگلهای شمال به چهار مهطقه گلستان ،ساری ،نوشهر و
گیالن تقسیم شده است و فرآوردههایی که توسط بهرهبرداران تولید میشوند شامل گردهبیهه ،چوبهای الواری ،تراورس ،چوبهای
تیری و تونلی ،کاتین ،هیزم و زغال میباشد .کمبود ماده اولیه نیز واقعیتی است که توسعه صهایع چوب و کاغذ کشور را با چالشهای
عدیده روبرو کرده است از این رو به اعتقاد صاحبنظران رفع آن ،نیازمهد شهاخت پتانسیلها ،بررسی موانع فراروی ایین صیهایع و
تدوین برنامههای جامع و اصولی است .آگاهی از قیمت این مواد اولیه و استفاده از آمارهایی در مورد روند تغیییرات قیمیت آنهیا در
سالهای گذشته میتواند به برنامهریزیهای آیهده این صهایع کمک شایانی کهد .فرآوردههایی که در این تحقیق قیمت آنها بررسیی
شده شامل گردهبیهههای راش ،افرا ،توسكا ،نمدار ،بلوط و  ...از درجات مختلف؛ چوبهای الواری راش ،افرا ،توسكا ،نمدار و ...تراورس
ممرز و بلوط ،است .در تمام موارد اختالف معهیداری بین حجم تولیدات حوزههای مختلف مشاهده شد .از جمله عوامل مؤثر بر حجم
تولید و عرضه انواع فرآوردهها ،میتوان به تراکم جادههای جهگلی ،دسترسی به ماشینآالت مكانیزه بهرهبیرداری ،نیوع فیرآورده،
شرایط رویشگاه ،حجم درختان نشانهگذاری شده ،شیوه جهگلداری و کیفیت درختان اشاره کرد .طی سالهای مورد مطالعه قیمیت
فرآوردهها به نحو چشمگیری افزایش یافته است .قیمت چوبهای الواری ،تراورس بدون استثهاء در تمامی سیالهای میورد مطالعیه
دارای روند ص عودی بوده است .عواملی مانهد تقاضا ،عرضه قیمت کاالهای جانشیهی ،تورم ،میزان بهره مالكانه در افیزایش قیمتهیا
نقش مؤثری داشتهد.
واژههای کلیدی :جهگلهای شمال ،حجم تولید ،قیمت ،فرآوردههای چوبی.

 -1مقدمه
ایران با مساحتی در حدود  165میلیون هکتار ،دارای  14/2میلیون
هکتار جنگل است .از ای میزان حدود  1962720هکتار در شمال
ایران است که به جنگلهای خزری یا هیرکانی ،جنگلهای مرطوب
و جنگلهای صنعتی شمال شهرت یافتهاند [ .]1از کل جنگلهای
شمال کشور ( 1/9میلیون هکتار) سهم حوزه اداره کل مناب طبیعی
گیالن حدود  564720هکتار است ( 29/72درصد)323000 ،
هکتار سهم حوزه اداره کل مناب طبیعی نوشهر 645000 ،هکتار
سهم اداره کل مناب طبیعی ساری که از ای مقدار  18درصد جزو

جنگلهای حفاظت شده میباشد و سهم حوزه مناب طبیعی استان
گلستان از سلو جنگلهای شمال کشور  430000هکتار میباشد
[ .]2در ای ملالعه ،عمدتاً نقش تولید مکانیکی مورد بررسی و
توجه قرار گرفته است .تولید مکانیکی ،مقدار چوبی است که برای
مصارا مختلف به بازار عرضه شده و تحت عنوان بهرهبرداری و قل
چوب بیان میگردد [ .]3اگرچه منابعی در مورد بررسی بازار چوب و
فرآوردههای چوبی در استانهای مازندران ،سمنان و خراسان
[ ،]4-6بازاریابی فرآوردههای جنگلی [ ،]7تهیه جداول تولید چوب
[ ] 8انجام شده است ،اما اطالعات محدودی در مورد تولید چوب و
مدیریت مناسب بازار در دوره  10ساله در دسترس میباشد
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[ .]9-11ابراهیمپور کاسمانی ( )1384به بررسی تولید انواع
فراورده های چوبی (جنگلی) در استان مازندران طی دوره  10ساله
( ) 83-73پرداخت .در ای تحقیق ،دو اداره کل مستقر در استان
مازندران که مس ولیت بهرهبرداری از جنگلهای استان را برعهده
دارند ،مورد ملالعه قرار گرفت .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که
میزان بهره برداری و تولید انواع فرآوردههای جنگلی در حوزه ساری
بهمراتب بیشتر از حوزه نوشهر است [ .]9از طرفی مشکالت
زیستمحیلی ناشی از برداشت بیرویه چوب و کمبود ای مواد
اولیه صنای چوب و کاغذ کشور را با بحرانهای عدیدهای روبرو
ساخته و برخی از محققان و متخصصان صنای را بر آن داشته تا به
دنبال راهحلهای اصولی و درازمدت برای تأمی مواد اولیه ای
صنای وابسته باشند .کمبود مناب چوبی از یکسو و تقاضاهای رو به
افزایش محصوالت صنای چوب و کاغذ از سویی دیگر نیازمند توجه
جدی به بهبود کارایی ای صنای بهعنوان راهکاری برای استفاده
بهینه از مناب چوبی و جنگلی و تأمی تقاضاهای روزافزون ای
صنای را میطلبد .برای آنکه قیمت چوب تعیی گردد روشهای
مختلفی وجود دارد که بهدلخواه میتوان یکی از ای روشها را
انتخاب نمود .ای روشها عبارتاند از حراج [ ،]3مزایده و فروش
مذاکرهای [ ]12یا روش دهانبهدهان .قابلذکر است که سازمان
جنگلها برای فروش اکثراً برای شرکتها و مؤسسات دولتی یا
وابسته به دولت از روش مزایده استفاده میکند .فرآوردههایی که از
جنگلهای شمال کشور بهرهبرداری میشوند تحت مکانیسمهای
مختلفی قیمتگذاری میشوند .عمده مبنای قیمتگذاری چوب بازار
تهران میباشد .در قیمتگذاری فراوردههای چوبی دولت بهطور
مستقیم در آن دخالت نمیکند .بهرهبرداری از جنگلها توسر
شرکتهای دولتی ،تعاونی ،بخشهای خصوصی و ادارات کل مناب
طبیعی صورت میگیرد و پیمانکاران مختلفی در هر کدام از ای
ارگانها کار بهرهبرداری را انجام میدهند .ای پیمانکاران
فراوردههای جنگلی تولید شده از جنگلهای شمال را در نقاط
مختلف و به قیمتهای متفاوتی به فروش میرسانند .بررسیهایی
که در ارتباط با ای موضوع انجام گرفته بهاختصار شامل موارد زیر
است :ابراهیمپور کاسمانی ( )1384به بررسی جنگلهای استان
مازندران از نظر تولید چوب و قیمت فرآوردههای چوبی پرداخته
است .در ای تحقیق میزان تولید انواع فرآوردههای جنگلی و قیمت
انواع فرآوردهها در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است.
بازیار ( )1377به بررسی قیمت تخته خرده چوب ،روکش و تخته
الیه در ایران پرداخت .در ای بررسی قیمت تخته خرده چوب،
روکش و تخته الیه و چگونگی فروش آنها مورد بررسی قرار گرفته
است و پایی بودن راندمان تولید کارخانههای تولیدی ،تورم،
واسلهها و دخالت دولت در امر نرخگذاری را عامل باال بودن قیمت
گزارش نموده است .ابوالحسنی لزرجانی ( )1382به بررسی بازار
چوب استان گیالن پرداخت .ایشان وضعیت کارخانجات صنای

چوب و سلولزی استان گیالن و سرمایهگذاری انجام شده در صنای
چوب و سلولزی ای استان را مورد بررسی قرار داده و سعی شد،
چگونگی تأمی  ،خرید و فروش و واردات چوب به ای استان
مشخص گردد [ .]13رستمزاده ( )1376به بررسی بازار چوب و
فرآوردههای چوبی استان سمنان و وضعیت کارخانجات صنای چوب
و سلولزی ای استان و سرمایهگذاری انجام شده در صنای چوب و
سلولزی طی سالهای  1362-1373پرداخت .غالمی ( )1377به
بررسی بازار چوب و فرآوردههای چوبی و وضعیت کارخانجات صنای
چوب و سلولزی استان مازندران و سرمایهگذاری انجام شده در
صنای چوب و سلولزی ای استان مورد بررسی قرار داده و سعی
شده چگونگی تأمی  ،خرید و فروش و واردات چوب به ای استان
تعیی گردند .وفائی ( )1375بررسی بازار چوب و فرآوردههای
چوبی استان خراسان .ایشان به بررسی مناب تأمی چوب استان
خراسان و همچنی قیمت انواع فرآوردهها پرداخته است ،و وضعیت
قیمت فرآورده های چوبی بعد از تبدیل آن نیز مورد تحقیق قرار
گرفته است .ای تحقیق با هدا بررسی و مقایسه مناطق چهارگانه
جنگلهای شمال از نظر تولید و عرضه فرآوردههای چوبی مختلف
شامل گردهبینه ،چوبهای الواری ،تراورس ،چوبهای تیری و تونلی،
کاتی  ،هیزم و زغال طی دوره  11ساله ( )1378-1388صورت
گرفت تا میزان تولید هر یک از ای فرآوردهها در مناطق مختلف
مشخص گردد و در نهایت نیز سعی شده است برای جبران کمبود
مواد اولیه چوبی صنای راهکارهایی ارائه گردد .همچنی

قیمت

فرآوردههای مهم چوبی طی دوره  13ساله ( )1376-1388مورد
بررسی قرار گرفته است و سعی شده برای  5سال بعد آن نیز
پیشبینی قیمتی صورت گیرد.

 -2روش تحقیق
بهمنظور انجام تحقیق ،به مقاالت ،گزارشات فنی و نشیریات مربیوط
به دفتر بهرهبرداری و دفتر فنی صینای چیوب سیازمان جنگلهیا و
مرات ی و آبخیییزداری مسییتقر در چییالوس و پایاننامییهها و مقییاالت
منتشره مراجعه شد .کلیه اطالعاتی که بررسیها بر اساس آنها انجام
گرفت از گزارش عملکرد و فعالیتهای دفتیر بهرهبیرداری و صینای
چوب سازمان جنگلها و مرات و آبخیزداری کشیور بیی سیالهای
 1378تا  1388بهدستآمده است [ .]14در نهاییت بیرای مقایسیه
میانگی های تولید چهیار اداره کیل منیاب طبیعیی نوشیهر ،سیاری،
گلستان و گیالن از آزمون تجزیه واریانس و گروهبندی میانگی ها بیا
کمک آزمون چند دامنهای دانک و توسر نرمافزار  SPSSدر سلو
 1%استفاده شد .همچنی در ای بررسی قیمت انیواع فرآوردههیای
جنگلی که مجریان طر های بهرهبیرداری بیه فیروش میرسیاندهاند
مورد توجه قرار گرفته است .با مراجعه به گزارشهای مربوط به دفتر
بهرهبرداری و دفتر فنی صینای چیوب سیازمان جنگلهیا ،مراتی و
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آبخیییزداری و مقییاالت منتشییره ،میییانگی قیمییت فییروش انییواع
فرآوردههییای جنگلییی کییه مجریییان طر هییای جنگلییداری در بییی
سالهای  1376 - 1388به فروش رساندهاند به دسیت آمید .بیرای
پیشبینی قیمت ای فرآوردهها در  5سیال آینیده ،آمیار مربیوط بیه
قیمت ای فرآوردهها در یک دوره  13سیاله جمی آوری شیده و بیا
استفاده از روش تحلیل رگرسیون و تاب چنید جملیهای رونید دوره
مذکور پیشبینی شده است.
جدول ( :)1میانگی قیمت انواع فرآوردههای جنگلی طی سالهای -1388
1376
سال

ردیف

گردهبینیییییه
راش ،افییییرا،
توسکا ،نمدار
و  ...درجییه 1
2
و
(مترمکعب)

1376
1
1377
2
1378
3
1379
4
1380
5
1381
6
1382
7
1383
8
1384
9
1385 10
1386 11
1387 12
1388 13
مأخذ]15[ :

659100
845000
1088500
1557500
1590000
1550000
2037100
2100000
2200000
2281000
2395000
28740600
3161000

گردهبینیییه
ممیییییرز و
مشییییییابه
بییییییهطور
درهییم و از
تمییییییییام
درجیییییات
(مترمکعب)
215400
270750
337500
438000
410000
431000
512700
595000
588000
711000
746000
7838000
9406000

نوع فرآورده
گردهبینیییه
بلوط درجه
 1و 2
(مترمکعب)

324000
560000
700000
1100000
1050000
1100000
1250000
1337000
1400000
1500000
1845000
2086000
2260000

چوبهیییای
الییییییواری
راش ،افییرا،
توسییییییکا،
نمیییدار و ...
بییییییهطور
درهیییییییم
(مترمکعب)
359500
392500
631750
716250
800000
820000
1101000
1425000
1500000
1523000
1599000
1759000
210000

تیییییراورس
ممیییییرز و
بلوط بهطور
درهیییییییم
(مترمکعب)

224500
246750
412180
472500
496000
512000
624000
805000
867000
1033000
1084600
1193000
1431700

 -3نتایج
 -3-1تولید گردهبیهه
در حوزه اداره کل مناب طبیعی سیاری تولیید گردهبینیه بیا نوسیان
همراه بوده ،بهطوریکه بیشتری میزان تولید ای فیرآورده در سیال
 1381با  189074مترمکعب و کمتری میزان تولید بیا 155467
مترمکعب در سال  1384مشاهده شده است .در ایی حیوزه تولیید
گردهبینه در طی  11سال در حدود  6/9درصد کاهش داشته است.
در حوزه مناب طبیعی گیالن ،تولید گردهبینه از  90935مترمکعب
در سال  1378به  56081مترمکعب در سیال  1388رسییده کیه
کاهشی در حدود  62/15درصد به همیراه داشیته اسیت .بیشیتری
میزان تولید ای فرآورده در ای حوزه در سال  1379بیا 107158
مترمکعییب و کمتییری میییزان تولییید در سییال  1384بییا 53559
مترمکعب مشاهده شده است .در حوزه مناب طبیعی نوشیهر تولیید
گردهبینیییه از  19215مترمکعیییب در سیییال  1378بیییه 48485
مترمکعب در سال  1388رسیده که در ای  11سال با افزایشیی در

حدود  60/4درصد همراه بوده است .تولید گردهبینه در ایی حیوزه
طی دوره مورد بررسی با نوساناتی همراه بوده ،بهطوریکه بیشیتری
میزان تولید در ای حوزه در سیال  1388بیا  48485مترمکعیب و
کمتییری میییزان تولییید ای ی فییرآورده در سییال  1378بییا 19215
مترمکعب بوده است .در حیوزه اداره کیل منیاب طبیعیی در حیوزه
گلستان ،بیشتری میزان تولید مربوط بیه سیال  1378بیا 32999
مترمکعب و کمتری میزان تولید ای فرآورده بیا  9067مترمکعیب
مربوط به سال  1382میباشید کیه بیا کاهشیی در حیدود 129/2
درصد همیراه بیوده اسیت (شیکل  .)1مقایسیه میانگی هیای تولیید
گردهبینه در چهار اداره کل مناب طبیعی در سلو معنییداری ،%1
در چهار گروه مختلف طبقهبندی میشود.

شكل ( :)1مقایسه تولید گردهبیهه در چهار حوزه اداره کل مهابع
طبیعی نوشهر و ساری و گلستان و گیالن

 -3-2چوبهای الواری
در حوزه اداره کل مناب طبیعی نوشهر ،طی سالهای مورد ملالعیه
تولید چوبهای الواری با کاهشی در حدود  98/7درصد همراه بوده
است .بیشتری مییزان تولیید ایی فیرآورده بیا  20000مترمکعیب
مربوط به سال  1378و کمتری میزان تولید مربوط به سال 1388
با  10064مترمکعب میباشد .در حوزه مناب طبیعی گییالن تولیید
چوبهای الواری از  13606مترمکعیب در سیال  1378بیه 3506
مترمکعب در سال  1388رسیده که در حدود  288/1درصد کاهش
داشته است .بیشتری میزان تولید چوبهای الواری در ای حوزه ،با
 25914مترمکعب مربوط به سال  1380و کمتری میزان تولید ،با
 3506مترمکعب مربوط به سال  1388بوده است .در حوزه سیاری
تولید چوبهای الیواری از  18118مترمکعیب در سیال  1378بیه
 4848مترمکعییب در سییال  1388رسیییده کییه در حییدود 273/7
درصد کاهش داشته است .بیشتری میزان تولید چوبهیای الیواری
در حوزه ساری بیا  19477مترمکعیب در سیال  1379و کمتیری
میزان تولید ای فرآورده در سال  1388بیا  4848مترمکعیب بیوده
است .در حوزه گلستان ،بیشتری میزان تولید ای فیراورده در سیال
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 1378با  12776مترمکعب و کمتری میزان تولید ای فرآورده بیا
 2954مترمکعب در سیال  1388بیوده اسیت .در ایی حیوزه طیی
سالهای مورد ملالعه ،تولید کاهشی در حدود  332/5درصد داشته
است (شکل  .)2مقایسه میانگی هیای تولیید چوبهیای الیواری در
چهار اداره کل مناب طبیعی نشان میدهد ،در سلو معنیداری ،%1
اداره کل گلستان و ساری باهم در یک گیروه قیرار گرفتیه و تفیاوت
معنی داری با یکدیگر نداشته و اداره کل ساری و گیالن نیز با هم در
یک گروه و اداره کل گیالن و نوشهر نیز با هم در گیروه جداگانیهای
قرار داشته و از نظر آماری اختالا معنیداری بی آنها وجود ندارد.

نشریه علمی،
تراورس در چهار اداره کل مناب طبیعی نشان میدهد که در سیلو
معنیداری  ،%1اداره کل گیالن ،گلستان و ساری با هم در یک گروه
قرار داشته و از نظر آماری اختالا معنیداری بی آنها وجود نیدارد.
همچنی اداره کل مناب طبیعی نوشهر دارای بیشیتر مییزان تولیید
تراورس در سالهای مورد بررسی بوده و در گیروه جداگانیهای قیرار
گرفته است.

شكل ( :)3مقایسه تولید تراورس در چهار حوزه اداره کل مهابع
طبیعی نوشهر و ساری و گلستان و گیالن
شكل ( :)2مقایسه تولید چوبهای الواری در چهار حوزه اداره کل
مهابع طبیعی نوشهر و ساری و گلستان و گیالن

 -3-3تولید تراورس
تولید تراورس نیز در ای چهار حوزه طی سالهای مورد ملالعیه بیا
نوساناتی همراه بوده است .در حوزه نوشهر ،بیشیتری مییزان تولیید
تراورس در سیال  1378بیا  13794مترمکعیب و کمتیری مییزان
تولید با  6157مترمکعب در سال  1388مشاهده شد .در واق طی
سالهای مورد ملالعه ،تولید کاهشی در حدود  124درصید داشیته
اسییت .در حییوزه سییاری ،میییزان تولییید در سییال  1378از 9798
مترمکعب به  4307مترمکعب در سال  1388رسیده که در حیدود
 127/5درصد کاهش داشته است .بیشتری میزان تولید تراورس بیا
 9798مترمکعییب مربییوط بییه سییال  1378بییوده اسییت .در حییوزه
گلستان ،طی سالهای مورد ملالعه تولیید در حیدود  61/2درصید
کاهش داشته است .بیشتری میزان تولید ایی فیرآورده مربیوط بیه
سال  1378با  7270مترمکعب و کمتری میزان تولید ای فرآورده
با  2193مترمکعب مربیوط بیه سیال  1381بیوده اسیت .در حیوزه
گیالن تولید تراورس از  1200مترمکعب در سال  1378بیه 4031
مترمکعب در سال  1388رسیده که در حدود  70/2درصد افزایش
داشته است .در ای حوزه بیشتری میزان تولید در سیال  1382بیا
 5194مترمکعب و کمتری میزان تولید در سیال  1378بیا 1200
مترمکعب همراه بوده است (شکل  .)3مقایسیه میانگی هیای تولیید

 -3-4تولید چوبهای تیری تونلی
در حوزه اداره کل مناب طبیعی گیالن ،میزان تولید در سال 1378
از  15714مترمکعب به  62مترمکعب در سال  1388رسییده کیه
در حدود  25245/2درصد کاهش نشان میدهد .بیشیتری مییزان
تولید در ای حوزه با  15714مترمکعب مربیوط بیه سیال  1378و
کمتری میزان تولید مربیوط بیه سیالهای  1386 ،1385و 1387
میباشد که تولیدی صورت نگرفته اسیت .در حیوزه منیاب طبیعیی
ساری طی سالهای مورد ملالعه میزان تولید به صفر کاهش یافتیه
است .بیشتری میزان تولید ای فرآورده با  2979مترمکعب در سال
 1379و کمتری میزان تولید ای فرآورده در سال  1388بوده کیه
هیچگونه تولییدی صیورت نگرفتیه اسیت .در حیوزه منیاب طبیعیی
گلستان میزان تولید از  492مترمکعب در سیال  1378بیه 2977
مترمکعب در سال  1388رسیده که در حدود  83/5درصد افزایش
داشته است .بیشتری میزان تولید در ایی حیوزه مربیوط بیه سیال
 1388بییا  2977مترمکعییب و کمتییری میییزان تولییید مربییوط بییه
سالهای  1386 ،1385 ،1381و  1387است که تولیدی صیورت
نگرفته است .در حوزه اداره کل منیاب طبیعیی نوشیهر ،تولیید ایی
فرآورده در سال  379 ،1378مترمکعب بوده که در سال 1388،به
 190مترمکعب رسیده که در حدود  99/5درصد با کیاهش همیراه
بوده است .در ای حوزه بیشتری میزان تولید ای فیرآورده در سیال
 1382با  2680مترمکعب و کمتری میزان تولید ایی فیرآورده در
سال  1379با  15مترمکعب مشاهده شده است (شکل  .)4مقایسیه
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میانگی های تولید چوبهای تیری و تونلی در چهار اداره کل منیاب
طبیعی نشان میدهد که در سلو معنیداری  ،%1اداره کل نوشیهر،
گلستان و ساری با هم در یک گیروه قیرار داشیته و از نظیر آمیاری
اختالا معنی داری بی آنها وجود ندارد ،همچنی اداره کیل منیاب
طبیعی گیالن دارای بیشتری مییزان تولیید ایی فیرآورده در طیی
سالهای مورد بررسی بوده و در گروه جداگانه قرار گرفته است.

شكل ( :)5مقایسه تولید کاتین در چهار حوزه اداره کل مهابع
طبیعی نوشهر و ساری و گلستان و گیالن

 -3-6تولید هیزم

شكل ( :)4مقایسه تولید چوبهای تیری و تونلی در چهار حوزه
اداره کل مهابع طبیعی نوشهر و ساری و گلستان و گیالن

 -3-5تولید کاتین
در حوزه مناب طبیعی ساری ،تولید ای فرآورده در سال  1378از
 105427مترمکعب به  118644مترمکعب در سال  1388رسیده
که در حدود  11/1درصد افزایش داشته است .بیشتری میزان تولید
در سال  1386با  123395مترمکعب و کمتری میزان تولید با
 85872مترمکعب در سال  1380ا تفاق افتاده است .در حوزه اداره
کل مناب طبیعی گیالن ،طی سالهای مورد ملالعه افزایشی در
حدود  20/7درصد مواجه بودهایم .بیشتری میزان تولید مربوط به
سال  1380با  87625مترمکعب و کمتری میزان تولید با 51868
مترمکعب مربوط به سال  1382است .در حوزه مناب طبیعی
نوشهر ،تولید کاتی طی سالهای مورد ملالعه با  29/9درصد
کاهش مواجه بوده است .بیشتری میزان تولید ای فرآورده با
 49442مترمکعب مربوط به سال  1378و کمتری میزان تولید در
سال  1385با  34092مترمکعب میباشد .در حوزه اداره کل مناب
طبیعی گلستان تولید کاتی با  14/5درصد کاهش مواجه شده
است .بیشتری میزان تولید ای فرآورده در سال  1378با 24411
مترمکعب و کمتری میزان تولید در سال  1381با 8961
مترمکعب همراه بوده است (شکل  .)5آزمون دانک  ،میانگی های
تولید کاتی در چهار اداره کل مناب طبیعی را در سلو معنیداری
 ،1%در چهار گروه مختلف طبقهبندی میکند .طبق ای جدول
بیشتری میزان تولید کاتی در اداره کل مناب طبیعی ساری بوده
است.

در حوزه اداره مناب طبیعی ساری ،میزان تولید طی سالهای میورد
ملالعه با  113/5درصد کاهش مواجه بوده اسیت .بیشیتری مییزان
تولید در ای حوزه با  246191مترمکعب مربوط به سیال  1380و
کمتری میزان تولید با  101971مترمکعب مربوط به سیال 1388
است .در حوزه مناب طبیعی گلستان نیز تولید با کاهش مواجه بوده
است ،بلوریکه از سیال  1378تیا  1388بیا  42/6درصید کیاهش
مواجه بوده ایم .در ای حوزه بیشتری میزان تولید مربیوط بیه سیال
 1378با  139227مترمکعب و کمتری مییزان تولیید بیا 53361
مترمکعب مربوط به سیال  1385اسیت .در حیوزه اداره کیل منیاب
طبیعی گیالن ،میزان تولید از  98288مترمکعب در سال  1378به
 38342مترمکعب در سیال  1388رسییده کیه در حیدود 156/3
درصد کاهش داشته است .بیشتری مییزان تولیید مربیوط بیه سیال
 1378با  98288مترمکعب و کمتری میزان تولید مربوط به سیال
 1385با  28385مترمکعب است .در حوزه مناب طبیعیی نوشیهر،
تولید هیزم در سال  1378از  38092مترمکعب به  40411متر در
سال  1388رسیده که در حدود  5/7درصد افیزایش داشیته اسیت.
بیشتری میزان تولید هیزم در ای حوزه مربوط بیه سیال  1381بیا
 55190مترمکعییب و کمتییری میییزان تولییید هیییزم بییا 38092
مترمکعب مربوط به سال  1378است (شکل .)6
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نشریه علمی،

شكل ( :)6مقایسه تولید هیزم در چهار حوزه اداره کل مهابع طبیعی
نوشهر و ساری و گلستان و گیالن

شكل ( :)7مقایسه تولید زغال در چهار حوزه اداره کل مهابع طبیعی
نوشهر و ساری و گلستان و گیالن

مقایسه میانگی های تولید هیزم در چهار اداره کیل منیاب طبیعیی
نشان میدهد که در سلو معنیداری  ،%1اداره کل نوشهر و گیالن
در گروه اول قرار داشته و از نظر آماری اختالا معنیداری بی آنها
وجود ندارد .اداره کل مناب طبیعی گلستان در گروه دوم قرار داشته
و همچنی اداره کل ساری دارای بیشتری میزان تولیید بیوده و در
گروه سوم قرار میگیرد.

مقایسه میانگی های تولید زغال در چهار اداره کیل منیاب طبیعیی
نشان میدهد که در سلو معنیداری  ،%1اداره کل گلستان ،ساری
و نوشهر در یک گروه قرار داشته و از نظر آماری اختالا معنیداری
بی آنها وجود ندارد ،همچنی در اداره کل نوشهر و گیالن نیز با هم
در یک گروه قرار داشته و از نظر آماری اختالا معنیداری بی آنها
وجود ندارد.

 -3-7تولید زغال

 -3-8تولید کل فرآوردههای جهگلی

در حوزه اداره کل منیاب طبیعیی گییالن ،تولیید زغیال از 29130
مترمکعب در سال  85به  4380مترمکعب در سیال  1388رسییده
که در حیدود  565/1درصید کیاهش داشیته اسیت .در ایی حیوزه
بیشیتری مییزان تولییید ایی فییرآورده در سیال  1378بییا 29130
مترمکعب و کمتری مییزان تولیید ایی فیرآورده در سیال  1386و
 1387با  395مترمکعب مشاهده میکنیم در حوزه منیاب طبیعیی
نوشهر ،طی سالهای مورد ملالعه تولید زغیال بیا  3989/4درصید
کاهش مواجه شده است .بیشیتری مییزان تولیید مربیوط بیه سیال
 1376با  30180مترمکعب و کمتری میزان تولید مربوط به سیال
 1385با  222مترمکعب است .در دو حوزه ساری و گلسیتان طیی
سالهای مورد ملالعه ،تولید زغال با کاهش همیراه بیوده اسیت .در
واق در ای دو حوزه در سال  ،1388زغال تولیید نشیده اسیت .در
حیوزه منییاب طبیعییی سییاری ،بیشییتری میییزان تولییید بییا 30336
مترمکعب مربوط به سال  1378و کمتری میزان تولیید مربیوط بیه
سالهای  1382و  1384تا  1388است که تولیدی صورت نگرفته
است .در حوزه اداره کل مناب طبیعی گلستان بیشتری میزان تولید
با  1422مترمکعب مربوط به سال  1378و کمتیری مییزان تولیید
مربوط بیه سیالهای  1382 ،1380و  1384تیا  1388اسیت کیه
تولیدی صورت نگرفته است (شکل .)7

در حوزه اداره کل منیاب طبیعیی سیاری ،تولیید کیل از 549093
مترمکعب در سال  1378به  385827مترمکعیب در سیال 1388
رسیده که با  43/3درصد کاهش همراه بوده است .بیشتری مییزان
تولید مربیوط بیه سیال  1380بیا  553539مترمکعیب و کمتیری
میزان تولید با  385827مترمکعب مربوط به سال  1388اسیت .در
حوزه مناب طبیعی گیالن ،تولید فرآوردههای جنگلیی از 308368
مترمکعب در سال  1378به  182347مترمکعیب در سیال 1388
رسیده که در حدود  69/1درصید کیاهش داشیته اسیت .بیشیتری
میزان تولید در ای حوزه در سال  1380با  347161مترمکعیب و
کمتری میزان تولید در سال  1385با  168588مترمکعیب انجیام
شده است .در حیوزه اداره کیل منیاب طبیعیی نوشیهر ،تولیید کیل
فرآوردههییای جنگلییی از  171102مترمکعییب در سییال  1378بییه
 144103مترمکعب در سیال  1388رسییده کیه در حیدود 18/7
درصد کاهش داشته اسیت .بیشیتری مییزان تولیید در ایی حیوزه
مربوط به سیال  1379بیا  175049مترمکعیب و کمتیری مییزان
تولید با  132205مترمکعب مربوط به سال  1380است .در حیوزه
مناب طبیعی گلستان ،تولید فرآوردههای جنگلی در سیال  1378از
 218597مترمکعب به  143726مترمکعب در سال  1388رسیده
که با  52/1درصد کیاهش مواجیه شیده اسیت .در ایی حیوزه نییز
بیشتری میزان تولید مربوط به سال  1378با  218597مترمکعیب
و کمتری میزان تولید مربوط به سال  1384با  96264مترمکعیب
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است (شکل  .)8مقایسه میانگی های تولید کل فرآوردههای جنگلی
چهار اداره کل مناب طبیعی نشان میدهد که در سلو معنییداری
 ، 1%اداره کل گلستان و اداره کل نوشهر با هیم در ییک گیروه قیرار
داشته و از نظر آماری اختالا معنی داری بی آنها وجود نیدارد .امیا
اداره کل گیالن و ساری اختالا معنی داری با یکدیگر و با گروه اول
داشته و در دو گروه مختلف قرار میگیرند .ای جدول نشان میدهد
بیشتری میزان تولید کل فرآوردههای جنگلی متعلیق بیه اداره کیل
مناب طبیعی ساری میباشد.

شكل ( :)9روند تغییرات قیمت گردهبیهه راش ،افرا ،توسكا ،نمدار
و ...درجه  1و 2

معادله تیاب چنید جملیهای و ضیریب تعییی آن ،همچنیی ارقیام
محاسبه شده بهعنوان پیشبینی قیمت  5سال آینیده در جیدول 2
خالصه شده است.
2
R = 0/96
Y = -570/5X2 + 196582/3 X +
532067/55
شكل ( :)8مقایسه تولید کل فرآوردههای جهگلی در چهار حوزه
اداره کل مهابع طبیعی نوشهر و ساری و گلستان و گیالن

 -3-9روند تغییرات قیمت گردهبیهه راش ،افرا،
توسكا ،نمدار و  ...درجه  1و 2

جدول  :2پیشبیهی مقادیر قیمت گردهبیهه راش ،افرا ،توسكا ،نمدار
و ...درجه  1و 2
سال
1389
1390
1391
1392
1393

پیشبینی قیمت گردهبینه راش ،افرا ،توسکا ،نمدار و ...درجه  1و
2
3172402
3352440
3531336
3709092
3885707

مأخذ :یافتههای تحقیق
در اکثر سالهای مورد ملالعه ،قیمت ای فرآوردهها روند صعودی
داشته است .بیشتری میزان درصد افزایش قیمت ای گردهبینهها را
در سال  1382شاهد هستیم که نسبت به سال قبل از آن رشدی
در حدود  31درصد داشته است و کمتری میزان درصد افزایش
قیمت ای گردهبینهها را در سال  1380شاهد هستیم که نسبت به
سال قبل از آن فقر در حدود  2%رشد داشته است .از نکات قابل
توجه ای است که قیمت ای گردهبینهها در سال  1381به
مترمکعبی  1550000ریال رسیده که نسبت به سال قبل از آنکه
مترمکعبی  1590000ریال بوده ،کاهش قیمتی در حدود 2/5
درصدی داشته است .قیمت ای فرآوردهها از مترمکعبی 695100
ریال در سال  1376به مترمکعبی  3161000ریال در سال 1388
رسیده که با رشدی معادل  380درصد همراه بوده است .شکل 9
روند تغییرات قیمت ای فرآورده را نشان میدهد.

 -3-10روند تغیییرات قیمیت گردهبیهیه ممیرز و
مشابه بهطور در هم و از تمام درجات
قیمت ای فراوردهها در اغلب سالها بیه غییر از سیالهای  1380و
 1384دارای روند صعودی بوده است که ایی رونید صیعودی را در
سال های اولیه مورد ملالعه بیا آهنیگ تنیدتری مشیاهده مییکنیم
بیشتری میزان درصد افزایش قیمیت ایی گردهبینیهها را در سیال
 1379شاهد هستیم که نسبت به سال قبیل از آن رشیدی معیادل
 29/7درصد داشته است و کمتری میزان درصد افزایش قیمت ای
فراوردهها را در سال  1386شاهد هستیم که نسبت به سال قبیل از
آن رشدی معادل  4/9درصد داشته است .قیمت ای گردهبینهها در
سالهای  1380و  1384دارای رشدی منفی بوده ،بلوریکه نسبت
به سالهای قبل از آن کاهش قیمتی به ترتیب در حدود  6/4و 1/1
درصد داشته است .قیمت ایی فراوردههیا از مترمکعبیی 215400
ریال در سال  1376به مترمکعبی  940600ریال در سیال 1388
رسیده که رشدی معادل  337درصد داشته است .شیکل  10رونید
تغییرات قیمت ای فرآورده را نشان میدهد.

27

نشریه علمی،

پژوهشی و فناوری

معادل  598درصد داشته است .شکل  11روند تغییرات قیمت ایی
فرآورده را نشان میدهد.

شكل ( :)10روند تغییرات قیمت گردهبیهه ممرز و مشابه بهطور
درهم و از تمام درجات

معادله تیاب چنید جملیهای و ضیریب تعییی آن ،همچنیی ارقیام
محاسبه شده بهعنوان پیشبینی قیمت  5سال آینیده در جیدول 3
خالصه شده است.
2
2
R = 0/95
Y = 1477/65 X + 33650/57 X
+ 208258/04
جدول ( :)3پیشبیهی مقادیر قیمت گردهبیهه ممرز و مشابه بهطور
درهم و از تمام درجات
سال
1389
1390
1391
1392
1393

پیشبینی قیمت گردهبینه ممرز و مشابه بهطور درهم و از تمام
درجات
968985
1045488
1124946
1207359
1292727

مأخذ :یافتههای تحقیق

 -3-11روند تغییرات قیمت گردهبیهه بلوط درجیه
1و2
قیمت گردهبینه بلوط درجه  1و  2در تمام سالها بیه غییر از سیال
 1380دارای روند صعودی بوده که ای روند صیعودی در سیالهای
اولیه مورد ملالعیه بیهمراتب بییش از سیالهای دیگیر بیوده اسیت.
بیشتری میزان درصد افزایش قیمت ای گردهبینه در سیال 1377
اتفاق افتاده که نسبت به سال قبل از آن یعنی  1376رشدی معادل
 72/8درصد داشته است و کمتری میزان درصد افزایش قیمت ای
گردهبینه را در سال  1381داریم که نسبت به سال قبل از آن فقر
در حدود  4/7درصد رشد داشته است .قیمت ای فیراورده در سیال
 1380دارای رشدی منفی بوده ،بلوریکه نسبت به سال قبیل از آن
با کاهش  4/5درصد به مترمکعبی  1050000ریال رسیده است.
قیمت ای فراورده از مترمکعبی  324000ریال در سال  1376بیه
مترمکعبی  2260000رییال در سیال  1388رسییده کیه رشیدی

شكل ( :)11روند تغییرات قیمت گردهبیهه بلوط درجه  1و 2

معادله تیاب چنید جملیهای و ضیریب تعییی آن ،همچنیی ارقیام
محاسبه شده بهعنوان پیشبینی قیمت  5سال آینیده در جیدول 4
خالصه شده است.
2
2
R = 0/96
Y = 2179/32 X + 112143/36 X +
347853/15
جدول ( :)4پیشبیهی مقادیر قیمت گردهبیهه بلوط درجه  1و 2
سال
1389
1390
1391
1392
1393

پیشبینی قیمت گردهبینه بلوط درجه  1و 2
2345007
2520351
2700053
2884114
3072533

مأخذ :یافتههای تحقیق

 -3-12روند تغییرات قیمت چوبهای الواری راش،
افرا ،توسكا ،نمدار و ...بهطور درهم و از تمام درجات
قیمت چوبهای الواری در تمامی سالهای مورد ملالعه بیا آهنیگ
صعودی افزایش یافته است .بیشتری میزان درصید افیزایش قیمیت
ای فراوردهها را در سال  1378شاهد هستیم کیه نسیبت بیه سیال
قبل از آن یعنی  1377رشیدی معیادل  61درصید داشیته اسیت و
کمتری میزان درصید افیزایش قیمیت ایی فرآوردههیا را در سیال
 1385داریم که نسبت به سیال قبیل از آن یعنیی  1384فقیر در
حدود  1/5درصد رشد داشته است .قیمت چوبهیای الیواری راش،
افرا ،توسکا ،نمدار و ...بهطور درهم و از تمیام درجیات از مترمکعبیی
 359500ریال در سال  1376به مترمکعبی  2100000رییال در
سال  1388رسیده که رشیدی معیادل  484درصید داشیته اسیت.
شکل  12روند تغییرات قیمت ای فرآورده را نشان میدهد.
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شكل ( :)12روند تغییرات قیمت چوبهای الواری راش ،افرا،
توسكا ،نمدار و ...بهطور درهم و از تمام درجات

معادله تیاب چنید جملیهای و ضیریب تعییی آن ،همچنیی ارقیام
محاسبه شده بهعنوان پیشبینی قیمت  5سال آینیده در جیدول 5
خالصه شده است.
2
2
R = 0/97
Y = 1719/16X + 116424/95 X +
209564/69
جدول ( :)5پیشبیهی مقادیر قیمت چوبهای الواری راش ،افرا،
توسكا ،نمدار و ...بهطور درهم و از تمام درجات
سال
1389
1390
1391
1392
1393

پیشبینی قیمت چوبهای الواری راش ،افرا ،توسکا ،نمدار و...
بهطور درهم و از تمام درجات
2176469
2342750
2512469
2685626
2862222

مأخذ :یافتههای تحقیق

شكل ( :)13روند تغییرات قیمت تراورس ممرز و بلوط بهطور درهم

معادله تیاب چنید جملیهای و ضیریب تعییی آن ،همچنیی ارقیام
محاسبه شده بهعنوان پیشبینی قیمت  5سال آینیده در جیدول 6
خالصه شده است.
2
2
R = 0/99
Y = 4122/23X + 37786/71 X +
199040/84
جدول ( :)6پیشبیهی مقادیر قیمت تراورس ممرز و بلوط بهطور
درهم
سال
1389
1390
1391
1392
1393

پیشبینی قیمت تراورس ممرز و بلوط بهطور درهم
1536012
1693343
1858919
2032739
2214804

مأخذ :یافتههای تحقیق

 -4بحث و نتیجهگیری

 -3-13روند تغییرات قیمت تراورس ممرز و بلیوط
بهطور درهم
قیمت ای فراوردهها نیز در تمامی سالهای میورد ملالعیه بیا رونید
صعودی همراه بوده است .بیشتری میزان درصد افزایش قیمت ایی
فرآوردهها مربوط به سال  1378است که نسبت به سال قبیل از آن
یعنی  1377حدود  67درصد رشد داشته اسیت و کمتیری مییزان
درصد افزایش قیمت ای فراوردهها نیز مربوط به سال  1381اسیت
که نسبت به سال قبل از آن فقر حیدود  3/2درصید رشید داشیته
است .قیمت تراورس ممرز و بلیوط درهیم از مترمکعبیی 224500
ریال در سال  1376به مترمکعبی  1431700ریال در سال 1388
رسیده که رشدی معادل  538درصد داشته است .شیکل  13رونید
تغییرات قیمت ای فرآورده را نشان میدهد.

میزان تولید کل فرآوردههای جنگلی ،در حوزه ساری بهمراتب بیشتر
از سایر حوزههای مناب طبیعی است .در حیوزه گییالن نییز مییزان
تولید از دو حوزه نوشهر و گلستان بیشتر است .در حوزه سیاری ،بیه
دلیل برخورداری از جنگلهیای تجیاری و صینعتی بیشیتر و تعیدد
کارخانههای صنعتی ،میزان بهرهبرداری که صورت میگیرد بهمراتب
بیش از سایر حوزهها میباشد .در حوزه گیالن نیز ای امر تیا حیدود
زیادی صدق میکند .از جمله سیاستهای جدید سازمان جنگلها و
مرات  ،برداشتها بهسوی گزینه گزینیی و فرسیوده گزینیی متماییل
شده است .ای نوع برداشت جدید از سیلو جنگلهیای شیمال کیه
مبتنی بر نظام جنگلشناسی تعریف شیده و بیر مقیررات و الزامیات
داخلی جنگل و محیر پیرامون آن مبتنی است ،کمک خواهید کیرد
تا درختان فرسوده و کهنسال که مان رشد و رویش نهالهای جدید
میشود پیش از شکسته شدن و افتیادن قلی شیود .در ایی روش،
اولویت بهرهبرداری با درختان افتیاده ،شکسیته و دارای آفیات زییاد
است که در حوزه ساری و حتی در حوزه گیالن ،جنگلهیای از ایی
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دست زیاد است .حجم درختان نشانهگذاری شده نیز تأثیر زیادی در
میزان تولید انواع فراوردههای جنگلی دارد .معموالً سازمان جنگلها
بدون توجه بیه مییزان تقاضیا و بیا شییوه متیداول بهرهبیرداری ،بیه
نشانهگذاری درختان میپردازد .حجم درختان نشیانهگذاری شیده و
در نتیجه میزان درختان قابل قل در حوزههای نوشیهر و گلسیتان
بهمراتب کمتر از حوزههای ساری و گیالن است .همچنی در حیوزه
نوشهر ،حفاظتی بودن بیشتر جنگلهای ای منلقه و ایی کیه اداره
کل ای حوزه اجازه ورود ماشی آالت را به داخل جنگل را نمیدهد،
و همچنی شرایر توپوگرافی منلقه نوشهر و قرار گیرفت درختیان
در ارتفاعات با شیب زیاد از دیگر دالیل کم بودن میزان بهرهبیرداری
میباشد  .در بررسی روند کمی تولید ،عرضه و کیفییت فرآوردههیای
جنگلییی در طییی سییالهای مییورد بررسییی ،تولییید متفییاوت انییواع
فرآوردههای چوبی در چهار حوزه نوشیهر ،سیاری ،گلسیتان ،گییالن
مشاهده میشود .تولید گردهبینه در حوزه سیاری ،بیه دلییل وجیود
شرکتهای دولتی که بیشتری حجم گردهبینیه را تولیید میکننید،
حداکثر است .ای شرکتها به دلیل برخورداری از امکانات تجهیزات
فراوان و کافی ،پرسنل فنیی مجیرب ،نسیبت بیه شیرکتهای دیگیر
میزان تولید بیشتری دارند .در حوزه گییالن نییز بیه دلییل فعالییت
شرکتهایی نظیر اسالم و شفارود ،میزان تولید گردهبینه از دو حوزه
نوشهر و گلستان بیشتر است .در حوزههیای نوشیهر و گلسیتان ،بیه
دلیییل عییدم احییدا بییهموق جادههییای دسترسییی ،عییدم وجییود
ماشی آالت کشینده و همچنیی اسیتفاده از پیمانکیاران سینتی در
اجرای طر های جنگلداری میزان تولید کمتری مشاهده میشود .در
حوزه اداره کیل منیاب طبیعیی نوشیهر تولیید چوبهیای الیواری و
تراورس بیشتر میباشد .در ای حوزه ،وضعیت توپوگرافی جنگلهای
منلقه از نظر شیب و ارتفیاع بیه نحیوی اسیت کیه قسیمت عمیده
فرآوردههای چوبی در داخل جنگل تبدیل میگردد .در نتیجه امکان
تولید گردهبینه با کیفیت را کاهش میدهد.
تولید چوب های تیری و تونلی در حوزه گیالن در تمیامی سیالهای
مورد ملالعه بیش از سایر حوزههیای منیاب طبیعیی بیود .در واقی
عمده تولید ای فیرآورده از محیل عرصیههای جنگلکیاری شیرکت
شفارود میباشد .در حوزه ساری به دلیل وجود کارخانه زغالسینگ
البرز مرکزی و همچنی نیاز مبرم به ای فرآورده ،میزان تولیید ایی
فرآورده از دو حوزه دیگر بیشتر اسیت .کیاتی بیهعنوان میاده اولییه
لیگنوسلولزی مورد نیاز کارخانههای ن وپان و کاغذسازی است .وجود
کارخانیه چیوب و کاغیذ مازنیدران و همچنیی وجیود کارخانییههای
مختلف ن وپان در حوزه سیاری باعیث شیده کیه مییزان تولیید ایی
فرآورده در اکثر سالهای مورد ملالعه بیش از حوزههای دیگر باشد.
در حوزه گیالن نیز به دلییل فعالییت کارخانیه چوکیا مییزان تولیید
کاتی از دو حوزه دیگر نیز بیشتر میباشد .در اکثر سیالهای میورد
ملالعه تولید هیزم در حوزه مناب طبیعی ساری بیش از حوزههیای
دیگر بوده است .به دلیل استقرار واحدهای بزرگ کاغذسازی و تخته
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خرده چوب در حوزه ساری و گلستان ،تولید ای فرآورده بیشتر بوده
است .در حوزه نوشهر به علت عدم استقرار صنای مزبور ،تولید هیزم
از درصد کمتری برخوردار میباشد .البتیه احیدا کارخانیه ن وپیان
پارس تأثیر زیادی در افزایش تولید ای فراورده در حوزه نوشیهر در
سالهای اخیر دارد .از دیگر دالیل بیشتر بودن میزان تولید هیزم در
حوزه ساری کیفیت پایی درختان نشانهگذاری میباشد .تولید زغال
دالیل عمدهای دارد .ضرورت پاکسازی عرصه بنیا بیه ضیرورتهای
جنگلداری و جنگلشناسی ،مقرونبهصرفه نبیودن خیروج هییزم بیه
لحاظ بعد مسافت ،عدم بهکارگیری ماشی آالت بهرهبیرداری و عیدم
گسترش شبکه جادههای جنگلی با در نظر گرفت شرایر توپوگرافی
مناطق ،باعث تولید زغال میشود .در اکثر سیالها ،تولیید زغیال در
حوزههای نوشهر و گیالن بیش از حوزههای دیگر بوده و ای امیر بیه
خاطر شرایر توپیوگرافی جنگلهیای ایی دو حیوزه و قیرار گیرفت
درختان در ارتفاعات و شیب زیاد و عدم استقرار ماشیی آالت بیرای
تولید فرآوردههای صنعتی میباشد .بررسیهای فوق نشیان میدهید
که علی رغم مشکالت موجود در بخش تولید چوب و نیاز جیدی بیه
فعالیت های تولیدی در سلو قابل قبول ،هنوز یک برنامیه مشیخص
استراتژی معیی وجیود نیدارد .و مسیاحت کیم جنگلهیای کشیور
جوابگوی نیازهای چوبی نمیباشد .همچنی نتیجه بررسیها گوییای
ای واقعیت است که کشور در حال حاضیر بهطورجیدی بیا کمبیود
چوب مواجه است و ای امر پیامدهای منفی زیر را به همراه دارد:
 .1افییزایش بهییای چییوب تهدیییدی جییدی در جهییت نییابودی
جنگلهییییای طبیعییییی از طریییییق قاچییییاق چییییوب اسییییت.
 .2ایجاد انگیزه برای گسترش قاچاق چوب.
 . 3تعلیلی کارخانجات صنای چوبی و سلولزی کشور.
 .4گسترش ورود چوبهای آلیوده بیه آفیات و بیمیاری از مرزهیای
کشیییییییییییور بیییییییییییه طیییییییییییور غیرقیییییییییییانونی.
 . 5بروز نابسامانی و آشفتگی در بازار چوب و توسعه بورسبازیهیای
ناسالم در ای بخش.
از جمله سیاستهای جدید دولت در ای خصوص بررسی زمینههای
واردات است .سیاست واردات در خصوص تیأمی چیوب نییز اتخیاذ
شده است .در حیال حاضیر نزدییک بیه ییک میلییون و  ۹۰۰هیزار
مترمرب چوب به کشور وارد میشود درحالیکیه نییاز واقعیی کشیور
معادل  ۶میلیون مترمکعب است که درصیدی دیگیر از ایی نییاز از
طریق چوبهای باغی و فروش آن از طریق مردم صیورت میگییرد.
در صورتی که متناسیب بیا برنامیههای دولیت پییش رفتیه و چیوب
بیشتری وارد کنیم قادر خواهیم بود نیاز خوراک کارخانجاتی کیه از
سالهای قبل با سرمایهگذاریهای سنگی و گزاا در ایی صینعت
فعال شده اند را پاسخ داد و بعد دیگر آن امنییت اشیتغال را در ایی
منلقه تأمی کرد .همچنی با توجه بیه وجیود تجیارب در عملییات
زراعت چوب بی کشتکاران از گذشته دیری تاکنون و ارتقای سلو
فره نگ اجتماعی و گسیترش روزافیزون مصیارا چیوب در کشیور،
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بایستی مس ولی و برنامهریزان اجرایی توجه خاصی بیه امیر توسیعه
زراعت چوب مبذول داشته باشند ،زیرا تنها راه اساسیی تیأمی نییاز
چوبی کشور از طریق توسعه زراعت چوب بیا کشیت ارقیام مناسیب
گونههای سری الرشد میسر است ،لذا برای تقویت و توسیعه صینای
سلولزی و چوبی ،جلوگیری ییا کیاهش فشیارهای بیروییه وارده بیر
عرصههای جنگلی برای تیأمی چیوب ،تیأمی نییاز مصیرفی چیوب
ساالنه کشور به میزان  14میلیون مترمکعب و بهکارگیری اسیتعداد
آبوخاک کشور جهت توسعه زراعت چوب ،بایستی دولت از طرییق
حمایتهای اصولی از جمله تأمی عرصههای ملیی مناسیب زراعیت
چوب ،ارائه تسهیالت ارزان بانکی ،ارائه تضمی های خریید چیوب از
کشتکاران و بیمه شیدن رونید عملییات و مراحیل داشیت محصیول
بایسییتی مسییاعدتهای الزم در قالییب برنامییههای پنجسییاله توسییعه
پیشبینی و مصوب نماید .در صورت تأمی میزان چوب میورد نییاز
کشور به میزان ساالنه  14میلیون مترمکعب از طریق زراعت چیوب
عالوه بر بینیازی کشور از واردات چوبهای خیارجی و صیرفهجویی
ارزی ،برداشت چوب از جنگلهای طبیعی با هدا تأمی بخشیی از
نیاز مصرا و هم رف مس له و مقولیه قاچیاق چیوب از سیلو ایی
جنگلهییا بییهطورکلی مرتف ی خواهیید شیید .جهییت نتیجییهگیری از
قیمت های چوب ابتدا درصد تغییرات آنهیا نسیبت بیه سیال 1376
بررسی شده که شر آن در جیدول  7آمیده اسیت و بیر اسیاس آن
نتیجهگیری انجام میشود :در مورد اغلب فراوردهها در اکثر سالها با
افزایش قیمت و در سالهای معدودی نیز با کیاهش قیمیت مواجیه
بوده ایم .ای افزایش و کاهش قیمت دارای دالیل عمدهای میباشید
که مهمتری آنها در ذیل آمده است :تقاضا :تأثیر زیادی روی قیمت
فراوردههای جنگلی میگذارد بلوریکیه افیزایش ییا کیاهش مییزان
تقاضا ،قیمت فراوردههای جنگلی را بهطور قابیلتوجهی افیزایش ییا
کاهش میدهد .بلوریکه با افزایش میزان تقاضا ،قیمت فراوردههیای
جنگلی افزایش یافته و در برخی از سالها نیز به دلیل کاهش میزان
تقاضا از قیمت فراوردههای جنگلی کاسته شده است.
عرضه :سازمان جنگلها ،مراتی و آبخییزداری کشیور در طر هیای
جنگلداری حجم برداشت سالیانه را مشخص میکند در اغلب سالها

فراوردههای جنگلی به دلیل کمبود چوب در داخیل کشیور افیزایش
مییابد .در برخی از سالها نییز بیه دلییل واردات بییش از حید ،بیا
افزایش میزان عرضه و در نتیجه کاهش قیمت فراوردههای جنگلیی
روبرو هستیم.
قوانی  :قوانی حاکم بر امور جنگلهیا و واردات در طیول سیالهای
مختلف دستخوش تغییرات زیادی شیدهاند کیه ایی تغیییرات روی
قیمت فراوردهها اثرات قابل تیوجهی گذاشیته اسیت .مسی له دیگیر
حذا تعرفه گمرکی میباشد .با حذا تعرفه گمرکیی واردکننیدگان
چوب میتوانند بهصورت سهل و آسانتر و با اشتیاق بیشتر چیوب را
وارد کرده و از افزایش بیرویه قیمیت فراوردههیای جنگلیی کیه در
نتیجه کاهش برداشت فراوردهها از جنگلهای شمال و کمبیود ایی
فراوردهها در داخل کشور اتفاق میافتد ،جلوگیری کنند که ای امر
را در مییورد برخییی از فراوردههییا و در برخییی از سییالها مشییاهده
میکنیم.
حمل و نقل :از مهمتری مسائل تأثیرگذار روی قیمیت فراوردههیای
جنگلی مس له حمل و نقل است ،چون حمل و نقل ،هم به جادههای
جنگلی و هم به شبکه حمل و نقل قوی نیاز دارد .با توجه به اینکیه
جنگل های شمال ایران در ارتفاعات با شیب زیاد قرار دارند و دارای
جاده های جنگلی مناسبی نیستند ،لذا هزینیه بیاالیی صیرا انتقیال
گردهبینهها از داخل جنگل به مراکز فروش و مراکز تبدیل میشود
طبق آخری آمار هزینه حمل گردهبینه بهطور مییانگی  16درصید
قیمت فروش میباشید (نشیریه تخصصیی صینای چیوب و کاغیذ و
مبلمییان .)1381 ،بییه همییی دلیییل یکییی از عییواملی کییه در تمییام
سالهای مورد ملالعه قیمت فراوردههیای جنگلیی را افیزایش داده،
هزینه حمل و نقل میباشد.
قیمت سایر مصالو ساختمانی و کاالهای جانشینی :به خاطر شیرایر
خاص کشورمان از نظر داشت معادن زیاد و نفت ،مصالو ساختمانی
و کاالهای جانشینی چوب در ایران ارزان بوده و حتی بعضی از ایی
کاالها از یارانه دولتی استفاده میکنند لذا تقاضای چوب و در نتیجه
قیمت چوب را افزایش یا کاهش می دهند ،بنابرای یکیی از عیواملی
که در سالهای میورد ملالعیه باعیث افیزایش و ییا کیاهش قیمیت
فراوردهها شده ،ای عامل میباشد.

به علت کاهش حجم برداشت از جنگلهیای شیمال ،میا بیا کیاهش
عرضییه فراوردههییای جنگلییی مواجییه میشییویم در نتیجییه قیمییت

جدول ( :)7درصد تغییرات قیمت چوب نسبت به سال مبدأ
ردیف

درصد تغییرات در

نوع فرآورده
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اصول حاکم بر شیوه ی مدیریتی امام خمینی (ره)
در کنترل بحران ناشی از جنگ تحمیلی
2
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2مس ول کارگروه علمی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ،سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری استان البرز

چكیده
نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران که بعد از انقالب سال  1357در سال های اولیه استقرار خود به سر می برد مورد هجوم همه جانبه
کشورهای استعمارگر و متجاوز قرار گرفت ،در این بین نقش رهبر ی و هدایت این نظام مقدس و نوپا در طوفان حوادث و بحران های
همه جانبه امری حیاتی در جهت رهایی و نجات این انقالب مقدس می باشد که توسط رهبر کبیر و فقید انقالب بیا دراییت و تیدبیر
انجام شد.
یكی از این بحران های عظیم و نامهتظره،بحران جهگ تحمیلی می باشد که توسط استكبار و متحدانش برعلیه کشور میا طراحیی و
اجرا شد،و به دنبال آن امام(ره) با نگاه تیز بین و تدابیر هوشمهدانه خود توانست به خوبی این بحران بزرگ را مدیریت و کهترل کهد.
در نتیجه در این مقاله نگارنده به دنبال مطالعه ی اصول حاکم بر شیوه ی مدیریت ایشان در جهت کهترل بحران جهگ تحمیلی بوده
و تالش خواهد کرد تا تاثیر ایمان  ،شخصیت اسالمی و تدابیر هوشمهدانه ی ایشان را در این مدیریت به تصویر بكشد .دراین مقالیه
در قسمت اول گزارشی از حوادث مهم شكل گرفته در دفاع مقدس با عهوان "مروری بر ابعاد بحران ناشی از جهگ تحمیلیی" ارائیه
میگردد و همچهین در قسمت دوم موضوعی با عهوان " مدیریت بحران امام خمیهی(ره) در جهگ تحمیلیی " موضیع گییری هیا و
تصمیمات مدیریتی امام خمیهی(ره) درباره ی کهترل بحران جهگ تحمیلی ارائه می شود و در آخر" اصول حاکم بر شیوه ی مدیریتی
امام خمیهی (ره) در مدیریت بحران جهگ تحمیلی" به همراه آزمون فرضیه مورد مطالعه قرار می گیرد.
توصیف و تحلیل اصول حاکم بر شیوه ی مدیریتی امام(ره) در کهترل بحران جهگ تحمیلی ما را به این نتیجه رههمون سیاخت کیه
ایشان به خوبی و با درایت واالیشان ،تدابیر سیاسی و اصول مذهبی را در موضوعی مثل بحیران جهیگ تحمیلیی ترکییب نمودنید.
مدیریت و شهاخت واقع بیهانه ی این سیاستمدار بزرگ زمانی موفق شد که با تعاریف و نظرات دیهی عجین گشت .به طوریكه وجیود
پهج اصل عزت ،کرامت ،عدالت ،مصلحت و حفظ اسالم ونظام اسالمی  ،به عهوان مولفه های اصیلی و نهیایی اندیشیه ی و شییوه ی
مدیریتی امام(ره) در طول بحران جهگ تحمیلی به اثبات رسید .نتیجه ی این ترکیب موفق آن است که نیه تههیا نقلییون و اییده
ئالیستها به پیروزی ایران در جهگ تحمیلی اذعان دارند ،بلكه تمامی تحلیل گران سیاسی و عقل گرا نیز نا خواسته به این موفقییت
معترفهد.

کلمات کلیدی
امام خمیهی(ره) ،مدیریت بحران  ،شیوه ی مدیریتی ،جهگ تحمیلی ،بحران
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 -1مقدمه
تاریخ سی و چند ساله ای نظام جمهوری اسالمی ایران ،همواره شیامل
فراز و فرودهای گوناگون و متنوعی بوده است کیه طبیعتیا در شیکل و
نحوه ی حرکت ای نظیام در سیالهای پیس از آن واقعیه میوثر بیوده و
خواهد بود.تسخیرالنه ای جاسوسی و تبعات بعداز آن ،استعفای بازرگان
 ،جنگ تحمیلی،خیانت های بنیی صیدر ،ترورهیای نیاجوان مردانیه ی
منافقی و شهادت مسی والن و اشیخاص کلییدی کشیوری و لشیکری،
اصالحات قانون اساسی در سال  ،68مسائل مربوط به بازسیازی بعید از
جنگ ،تحریم هیای اقتصیادی سیاسیی نظیامی ،مشیکالت منلقیه ای
همچون مس له تروریسیم و وهابییت در منلقیه،بی ثبیاتی کشیورهای
همسایه،حضیور نیروهییای متخاصیمگرخارجی در کشییورهای همسییایه،
حمالت نرم فرهنگی،مسائل مربوط بیه موضیوعات هسیته ای و همیه و
همه نمونه هایی از واقعه ها و بحران های برجسته ای هستند که نظیام
مقدس کشورمان در طول ای سی و چند ساله با آنها مواجه بوده است.
از طرفی ارتباط زنجیروار ای موضوعات باعث می شود تا محقیق علیم
مدیرت بحران ،ضرورت ملالعه هر یک از حلقه های ایی زنجییر را بیه
شدت احساس کند.
در سال های اولیه استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با توجه
به اینکه از انقالب مقدس ما چند سالی بیش نگذشته بود و هنوز نهیال
جوان انقالب ما به درختی تنومند تبدیل نشیده بیود کیه میورد هجیوم
طوفان های بنیان برافک قرار گرفت و می رفیت کیه بیرای همیشیه از
ریشه کنده شود که به خواست خداوند متعال ای امر محقق نشید و بیا
عنایت خداوند و با کمک رهبری مدبرانه حضرت امام خمینیی(ره) ایی
نهال مقدس نه تنها ازبی نرفت بلکه روز به روز رشد کیرد و از ثمیرات
آن ملت عزیزمان بهرمند شدند.
یکی از ای طوفان های بنیان برافک ،بحران بیزرگ جنیگ تحمیلیی
می باشد که توسر استکبار و متحدانش برعلیه کشور ما طراحی و اجرا
شد،و به دنبال آن امام(ره) با نگاه تیز بیی و تیدابیر هوشیمندانه خیود
توانست به خوبی ای بحران بزرگ را مدیریت و کنترل کند.
در مورد اهمیت جنگ باید اشاره شود کیه زمیان  8سیاله آن نشیان از
عظمت و اهمیت ای جنگ داشیته و از سیوی دیگیر "بحیران جنیگ"
نقش مهمی در سیاست داخلی کشور ایفا کرده که مهمتری نمونیه ی
آن موضیوع بازسییازی و ضیرورت آن و مسییائل و مشیکالت اقتصییادی-
اجتماعی دهه های بعدی انقالب است .در حوزه سیاست خیارجی نییز،
رابله با غرب ،رابله با اعراب ،تحریم های بی المللی و  . . .همیه بیه
نوعی از جنگ هشت ساله ایران و عراق ریشه می گیرد.
بنابرای در اد امه مقاله سعی می شود که اصیول حیاکم بیر شییوه ی
مدیریتی امام خمینی(ره) در کنترل بحران جنگ تحمیلی مورد بررسی
و کنکاش قرار می گیرد.

 -2طرح مسئله
با پیروزی انقالب اسالمی ایران در بهم  ، 1357تجربه ای جدید
از حکومت داری و مدیریت سیاسی با محورییت دیی و نقیش فراگییر
مردم ارائه شد .مدیریتِ سیاسیِ انقالبی نوپا و جوان ،که با بحران هیای
متعددی روبرو است ،مستلزم بهره گیری مدیران نظام انقالبی از اصولی
خاص برشیوه ی مدیریتی در کنترل بحران هیا اسیت ،همچنیی قابیل
ذکییر اسییت کییه همییواره در جوامی انقالبییی جییوان ،رهبییران سیاسییی
کاریزماتیک به عنوان سکان دار سیاست گذاری شناخته می شوند  ،لذا
برای بررسی تحوالت عمده ای سیاسی و نحیوه عبیور ایی کشیورها از
بحران هیای مختلیف ،شیناخت رهبیران و اصیول حیاکم بیر شییوه ی
مدیریتی آنها در کنترل بحران ها ضروری به نظر می رسد.
در کشور انقالبی جوان ما ایران نیز ،امام خمینیی (ره) بیه عنیوان
بنیان گذار انقالب اسالمی ایران و اندیشمندی سیاسی و فقیهی شیعی
که مدیریت کالن سیاسیی نظیامی کشیور را عهیده دار بودنید ،نقشیی
برجسته ،ممتاز و بی نظیر در تصمیم گیری های کالن کشوری در سیر
نوسانات و بحران های ای نظام مقدس نوپا داشته است.
امام خمینی(ره) با تسلر در برخورد با بحران ها و مهار ،کنترل و
تدبیر آنها به طراحی الگویی نوی از مدیریت بحران در عرصه عمیل بیا
توجه به اصول حاکم بر شیوه ی مدیریتی خود در کنترل بحیران هیای
پیش رو ،م جمله بحران جنگ تحمیلی پرداختند.
بدی ترتیب محقق در ای مقاله در پی پاسخگویی به ای پرسیش
می باشد که اصول حاکم بیر شییوه ی میدیریتی امیام خمینیی(ره) در
کنترل بحران ناشی از جنگ تحمیلی چه مواردی است؟
لذا محقق با بهره گیری از مناب دسیت اول در حیوزه ملالعیات
میدیریت بحیران ،آثیار حضیرت امیام(ره) و سیایر منیاب موجیود بیه
تحقییق،پژوهش در زمینیه اصیول حیاکم بیر شییوه ی میدیریتی امیام
خمینی(ره) در کنترل بحران ناشی از جنگ تحمیلی می پردازد.

 -3سؤاالت تحقیق
 -3-1سئوال اصلي تحقیق
اصول حاکم برشییوه ی میدیریتی امیام خمینیی(ره) در کنتیرل
بحران ناشی از جنگ تحمیلی چه مواردی می باشد؟

 -3-2سؤاالت فرعي تحقیق
 شیوه ی میدیریتی امیام خمینیی(ره) در کنتیرل بحیران جنیگتحمیلی چگونه می باشد؟
 مهمتری اقدامات و تصمیمات اساسی امام خمینی(ره) در زمینهدفاع مقدس کدامند؟
 مهمتری حواد و واقعه هیای شیکل گرفتیه در بحیران جنیگتحمیلی چیست؟
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 -4فرضیه
برای پاسخ به ای سؤاالت ملروحه باید از ای نکته آغاز کرد کیه امیام
خمینی(ره) دارای دو دسته از نظرییات پیرامیون میدیریت بحیران در
جنگ است .دسته ی اول از بیانات رهبر انقالب دارای مختصات عینیی
و سیاسی می باشد .برای مثال زمانی که ایشیان بیرای بسییج میردم از
اصلال "ملت بزرگ ایران" استفاده می کردنید ،بیر ملییت بیه عنیوان
مس له ای سیاسی اشیاره داشیتند .و در مقابیل ارجیاع شکسیت حصیر
خرمشهر به خدا ،بیانگر بعد ارزشی جنگ در نظریات امام خمینیی (ره)
در جایگاه رهبر مذهبی مردم است .بر ای اساس فرضییه ایی تحقییق
عبارتست از:
 .1اصل حفظ اسالم و نظام اسالمی
 .2اصل عزت
 .3اصل کرامت
 .4اصل رعایت عدالت
 .5اصل مصلحت
به بیان دیگر ،نگارنده در آغاز رساله مدعی وجود پینج اصیل فیوق
الذکر که حاکم بر شیوه ی مدیریتی امام(ره) در کنترل بحران ناشیی از
جنگ تحمیلی می باشد هست.

 -5تعاریف واژگان
بحران:به تغییرات زیاد در مدت کوتاه که جامعه توان تحمل آن را
ندارد« بحران» گفته می شود.به عبارت دیگر،بیه شیرایلی اطیالق میی
شود که حادثه طبیعی یا انسان ساخت رخ داده و اثیرات آن در جامعیه
به حدی شدید باشد که الزم است با حسابگری خیاص و اسیتثنایی بیه
آن پاسخ داد.در طر جام امداد و نجات مصوب سیال  1382هی یت
محترم دولت«،بحران» به صورت ذیل تعریف شده است:
« حوادثی که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی بلور
ناگهانی به وجود می آید،مشقت و سختی را به یک مجموعه ییا جامعیه
انسییانی تحمیییل مییی کنیید و برطییرا کییردن آن نیییاز بییه اقییدامات
اضلراری،فوری و فوق العاده دارد(».پوری رحیم)1391،3،
رهبری :فرآیند تاثیر در دیگیران و ایجیاد انگییزش در آنهیا بیرا
همیاری با یکدیگر در جهت نیل به اهداا کالن یک مجموعه ییا گیروه
را رهبری می گویند.
مدیریت :مدیریت فراگرد به کارگیری موثر و کارآمد مناب مادی و
انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه
ریزی ،سازماندهی ،بسیج مناب و امکانات ،هیدایت و کنتیرل عملییات
بییرای دسییتیابی بییه اهییداا تعیییی شییده صییورت مییی
گیرد(.رضائیان)1380،89،
مدیریت جام بحران:مدیریت جام بحران عبارت است از اقدامات
سیستمیک و هدفمند که برای:
اداره انییییواع مختلییییف تهدیییییدات(طبیعی،تکنولوژیک،جنگی و
تروریستی)،

نشریه علمی،
و بییییییییا در نظییییییییر گییییییییرفت همییییییییه ابعییییییییاد
تهدیدات(فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،امنیتی)،
در همییییه فیییییاز هییییای ییییییک بحران(پیشیییییگیری،کاهش
مخاطرات،آمادگی،مقابله،بازتوانی،بازسازی)
با توجه جیدی بیه چرخیه حییاتی حاکمیت(فلسیفه و اییدئولوژی
حاکم،دکتری و اصول،سیاست ها،آمایش سرزمی ،راهبردها،پروژه ها)
و با هماهنگی کامل همه سازمان هیای دخییل انجیام میی شیود.
(پوری رحیم)1391،8،

 -6مروری بر ابعاد بحران ناشی
از جنگ تحمیلی
 -6-1آغاز جهگ و زمیهه های اشغال
جنگ ایران و عراق بیا مشخصیه طیوالنی تیری و پرهزینیه تیری
درگیری نظامی در تاریخ معاصر منلقه خاورمیانه که دو قدرت جهیانی
و هم پیمانانشان در دوران جنگ سرد در حمایت از یک طیرا جنیگ
اتفاق نظر داشته اند و مهمتر از همه عیدم حیل و فصیل نهیایی آن بیا
برقراری صلو میان دو کشور ایران و عراق و بسیاری مسائل دیگر ،سبب
شده است علت ،نحوه و نتایج جنگ تا سیالهای مدیید همچنیان میورد
بحث و بررسی قرار گیرد .محققی غربی عمومًا بر ای باور هسیتند کیه
وقوع انقالب اسالمی و آثار و نتایج آن بیشتری تاثیر را در وقوع جنیگ
داشته است (.درودیان )1375،49،بدی معنا کیه بیا پییروزی انقیالب
اسالمی و سقوط شاه ،بنای استراتژی آمریکا که بیر دو سیتون اییران و
عربستان سعودی پی ریزی شده بود ،فرو ریخت و ای مس له مناسبات
میان دو کشور ایران و عراق را دستخوش تغیییر و تحیول کیرد .بیدی
ترتیب که موازنه نسبی قوا که بی ایران و عراق حاکم بود ،تغییر کرد و
با پیدایش خالء قدرت در منلقیه ،میوج اسیالمی میی توانسیت ثبیات
منلقه را مورد تهدید جدی قرار دهد .در نتیجیه اعیاده نظیم پیشیی ،
الزمه ی تأمی مناف آمریکا و غرب در منلقه بیود .در واقی در غیرب
جنگ ایران و عراق از زاویه" تجاوز و دفاع " که بییان کننیده واقعییات
جنگ و مبی دیدگاه و نظریات ایران می باشد ،مورد بررسی قرار نمیی
گیرد و بیشتر وضعیتی که منجر به وقوع جنیگ شید ،میورد نظیر میی
باشد.
در همی زمینه "حجت االسالم هاشمی رفسنجانی" ،رئیس وقت
مجلس شورای اسالمی گفیت  ":شیروع جنیگ تحقیقًیا بیرای نیابودی
انقالب بود و از آن رو که شرقی هیا وغربیی هیا از ایی انقیالب راضیی
نبودند ،غرب که بیشتری مناف را در ایران داشت ،انقالب را مسیتقیمًا
علیه مناف خود دانست ،باید در ایران شرایلی به وجود میی آمید کیه
دیگران ناامید شوند و بگویند نمی شیود بیدون اتکیا بیه شیرق و غیرب
انقالبی باقی بماند و یکی از اهداا جنگ ،تحقق ایی امیر بیود و بیرای
سرکوبی و مهار انقالب  ،مارکسیسم شرق و امپریالیسیم غیرب در ایی
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هدا به تالقی رسیدند و صدام نقله تقاط خلوط فوق بوده و از آنجیا
شروع کردند و بر روی ایران فشار آوردند ( ".هاشمی  ،1368 ،ص)41
"جیمز بیل" یکی از کارشناسان مسیائل منلقیه خلییج فیارس و
خاورمیانه در مورد دلیل واقعی جنگ در کتاب خود می نویسد :
“ دلیل واقعی جنگ درگیری سیاسی برای دست یافت به برتیری
و سلله یافت بر خ لیج فارس بیود  .در ایی رونید عیراق امییدوار بیود
انقالب ایران را در نلفه خفه کند و نابود سازد که ای برای کشیورهای
منلقه نظیر عربستان سعودی و شیخ نشیینهای خلییج فیارس  ،هیدا
چندان ناخوشایندی نبود (”.جیمز بیل ،1371،ص )485
در نهمی کنگره حزب بعث  ،که برای نخستی بار مباحیث آن در
مورد جنگ ایران و عراق منتشر شد  ،تاکید میی شیود کیه " در برابیر
رهبران عراق تنها اختیار یک راه وجود داشت یا مقاومت و جلوگیری از
تجاوزات دشم و یا اینکه تسلیم شدن به برنامه های امام خمینیی ".
( خبرگییزاری جمهییوری اسییالمی)١٣۶٢ /٢ / ٢٤ ،همچنییی "مجییید
خدوری"  ،عراقی االصل مقیم آمریکا  ،در کتاب خود  ،در توجیه علیل
تجاوز عراق به ایران می نویسد " :عراق در میوقعیتی قیرار داشیت کیه
ناگزیر شید بیرای دفیاع از خیود دسیت بیه اقیدام بزنید( ".خبرگیزاری
جمهوری اسیالمی ، 68/2/11،ص  )٧در هیر صیورت ،وجیود اخیتالا
مرزی و ارضی میان ایران و عراق  ،که با انعقاد قیرارداد  ١۹٧٥الجزاییر
حل و فصل شده بود  ،و حتی وقوع تشنج مجدد مییان دو کشیور ،کیه
مبانی و راه حلهای رف اختالفات در قرارداد الجزایر تعیی شده بود ،به
تنهایی نمی توانست انگیزه و علت اصلی تجاوز عراق به ایران باشد ،زیرا
پیش از ای  ،دو کشور ایران و عراق در اوضاع بسیار حادتری قرار داشته
اند که هرگز به یک جنگ تمام عیار متوسل نشده اند .لذا بدیهی اسیت
که علل اصلی ای یورش به ایران تنها اختالفات کوچک مرزی نیسیت
که ای مس له در سخنان سران عراق نیز به وضو قابل مشاهده اسیت.
به طوریکه "طارق عزیز" نخست وزیر وقت عراق اعالم کرد:
“ وجود پنج ایران کوچکتر بهتر از وجود یک اییران واحید خواهید
بود  ...ما از شورش ملتهای ایران پشتیبانی خواهیم کرد و همیه سیعی
خود را متوجه تجزیه ایران خواهیم نمود (“.جوادی پیور ،1373،صیص
)51-52
"طه یاسی رمضان" معاون نخست وزیر عراق نیز طی مصاحبه با
الثوره تاکید کرد ”:ای جنگ به خاطر عهدنامه  ١۹٧٥و ییا چنید صید
کیلومتر خاک و یا نصیف شیر العیرب نیسیت .ایی جنیگ بیه خیاطر
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی است(“ .جوادی پور،1373،ص)41
بنابرای گرچه عراق قرارداد  ١۹٧٥الجزایر و درخواست لغیو آن را
بهانه تهاجم به ایران قرار داد ولی تجزیه ایران و برانیدازی نظیام نوپیای
جمهوری اسالمی هدا نهایی رژیم بعثی محسیوب میی شید  .بررسیی
اوضاع داخلی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی  ،هر چند به صیورت
اجمالی و گذرا  ،نشان دهنده ای معناست که اییران بیرای بحرانیی بیه
وسعت جنگ تحمیلی آمادگی نداشته است  ،زیرا عالوه بیر منازعیه ای
که در داخل کشور بالفاصیله پیس از پییروزی انقیالب مییان نیروهیای

نشریه علمی،
انقالبی و لیبرالها آغاز شد  ،اقتصاد کشور فوق العاده ضعیف شده بیود و
بسیاری از جریانات ضدانقالبی در مناطق مختلف کشور بیرای تضیعیف
دولت مرکزی تالش می کردند.
در ای میان وضعیت نیروه ای ارتش که وظیفه دفیاع از مرزهیای
ایران را برای مقابله با تهدیدات و تهاجم دشم بیگانه بر عهده داشتند
بسیار نامللوب بود .گروههای سیاسی شعار انحیالل ارتیش را سیر میی
دادند که با درایت وهوشمندی امام خمینی(ره) خنثی شد ولی در عی
حال ارتش با مشکالت اساسی که بسییاری از آنهیا ریشیه در سیاختار،
هویت  ،آموزش و فرماندهی و کنترل داشت ،برای انتقال از یک ارتیش
طاغوتی به ارتش اسالمی دست و پنجه نرم می کرد.
شمارش معکوس برای شروع جنگ  ،متعاقب ناامیدی آمریکاییهیا
از حل معضل گروگانها (در تسخیر النه جاسوسی) در سال  ١٣٥٨آغیاز
شد .در بهم  ١٣٥٨برگزاری انتخاب ریاست جمهوری و انتخیاب بنیی
صدر به عنوان اولی رئیس جمهور و کالً تالشهایی که وی انجیام داد،
هیچکدام منجر به حل معضل گروگانهای آمریکایی نشد .بیا فرارسییدن
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا " ،کارتر " که عمال
در کمند گروگانها به گروگان گرفته شده بود ،به تدریج تدریجًا فشار بر
ایران را افزایش داد.
صدام نیز در ای فضای روانی جدید ناشیی از فشیارهای سیاسیی
ونظامی اعالم کرد عراق آماده است تمام اختالفات خود بیا اییران را ،بیا
زور حل کند (.درودیان،1373،ص  )20موض گیری صدام آشکارتری
اعالم آمادگی عر اق برای فشار به ایران در جهت سیاست واشنگت بود .
با توجه به آنچه که توضیو داده شد  ،تهیاجم عیراق بیه اییران در
واق تهاجم به یک انقالب بود  .به عبارت دیگر ایران بهای انقالب خیود
را پرداخت زیرا راه حل هایی که فراروی خود داشت امکان ممانعیت از
وقوع جنگ را از میان برده بود  .ایران برای جلوگیری از وقوع جنگ که
زمینه های آن به نحو اجتناب ناپذیری در حال شکل گییری و تکیوی
بود سه راه حل شیامل :بازدارنیدگی ،ییارگیری سیاسیی وارائیه امتییاز
فراروی خود داشت  .قدرت بازدارندگی ایران ظاهرًا بیه دلییل وضیعیت
نیروهای ارتش کاهش یافته بود ونیروهای انقالبی نظییر سیپاه و بسییج
نیز از لحاظ امکانات در وضعیت مناسبی قرار نداشتند .یارگیری سیاسی
و مشارکت در یک ائتالا سیاسی منلقه ای ییا جهیانی نییز بیه دلییل
فقدان ثبات سیاسی در کشور برای تصمیم گیری و همچنی بیه دلییل
ماهیت انقالب اسالمی عملی نبود  ،زیرا وضیعیت کشیور میان ازشیکل
گیری روابر سیاسی پایدار بود  .ضم اینکه ارائه امتیاز آشکار نیزکامال
با خر مشی انقالب در تضاد بنیادی بود و عمال هیچ گونیه تیاثیری در
ممانعت از وقوع جنگ نداشت و تنها می توانست زمان آن را به تیأخیر
اندازد .
در ادامه به حواد و وقای شیکل گرفتیه در هشیت سیال جنیگ
تحمیلی و نحوه ی مدیریت امام (ره) در کنتیرل ایی بحیران عظییم و
تحمیلی پرداخته می شود.
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 -6-2جهگ در سال اول :تجاوز و اشغال
تجاوز ارتش عراق به ایران با استعداد  ٤٨یگان سیازماندهی شیده
در قالب تیپها و لشکرهای زرهی  ،مکانیزه و پییاده  ،بیا برخیورداری از
پشتیبانی  ٨۰۰قبضه توپ  ٥٤۰۰ ،دستگاه تانک و نفربر  ٤۰۰ ،قبضیه
توپ ضدهوایی  ٣۶۶ ،فروند هواپیما و  ٤۰۰فروند هلیی کیوپتر صیورت
گرفت (.درودیان،1373،صص  )26 -23مقصود رهبران عراق از تجاوز
ای بود که با شکست نظامی ایران اهداا خود مبنیی بیر لغیو قیرارداد
 ،١۹٧٥تجزیه استان خوزستان و در نهاییت برانیدازی نظیام جمهیوری
اسالمی را تأمی نماید.
"کردزم " (کارشناس راهبردی و نظامی) دالئیل عیدم آمیادگی
جنگی ایران در سال های اولیه جنگ را در " فقدان قرارگاه فرمانیدهی
" در مناطقی که جنگ جریان داشت و عدم اسیتقرار توپخانیه و هلیی
کوپترهای تهاجمی و کلیه یگانهای ارتشی در مرز ذکیر میی کنید و در
کتاب خود می نویسد  “:ایران هیچ گونه آرایش نظامی در مناطق بسیار
حساس نزدیک خرمشهر و آبادان نداشت  .نزدیکتری لشیکر اییران بیه
منلقه عملیاتی در اهواز مستقر بود که  ٤۰تا  ٥۰کیلیومتر تیا صیحنه
جنگ فاصله داشت( “ .کردزم و دیگران، 1376،ص)54
رفتار نظامی عراق نشان دهندۀ ایی مسی له اسیت کیه نیروهیای
عراقی نمی دانستند تیا چیه حید بایید پیشیروی کننید و اهیداا آنهیا
مشخص نبود .همچنی اطالعات غلر و نادرست و اشتباه در محاسباتِ
اوضاع داخلی ایران  ،بخش دیگری از توضیو علیل ناکیامی عیراق میی
باشد که تحلیل گران نظامی مورد اشاره قرار داده اند .در واق آنچه که
پس از تهاجم عراق درداخل اییران روی داد ظهیور جنیگ مردمیی در
شهرها و تحکیم موقعیت سیاسی ایران بود .حال آنکیه عراقیهیا چنیی
تصور می کردند که حمله نظامی سراسری در زمی و هوا ،به مثابه یک
شوک ،منجر به سقوط نظام انقالبی ایران خواهد شد!
تنها یک هفته پس از شروع جنگ صدام طی سخنانی خلیاب بیه
ملت عراق اعالم کرد :عراق به مقاصد ارضی خود نائل شده و کشیورش
مایییل اسییت خصییومتها را کنییار گییذارد و بییه مییذاکره بپییردازد(.
درودیان،1373،ص )51روز بعد نخستی جلسه شورای امنیت سازمان
ملل برگزار شد و اولی موض گیری خود را در قبیال جنیگ تحمیلیی
اعالم کرد .حاصل ای جلسه صیدور بیانییه ای بیود کیه در آن شیورای
امنیت به جانبداری از عراق ،در حالی که ای کشور با اقیدام بیه زور از
مرزهای ایران عبور کرده بود ،از طرفی متخاصم می خواهد ازاستفاده
بیشتر از زور خودداری کنند و پیشنهاد صحیو مییانجیگری و مصیالحه
را بپذیرند(.هدایتی خمینی،1370 ،ص )69جمهوری اسالمی با توجیه
به تردد هیأتهای میانجیگری و درخواستهایی که بیرای برقیراری صیلو
ارائه می شد  ،شرایر خود را اعالم کرد :
 ١محکومیت متجاوز .
 ٢عقب نشینی نیروهای اشغالگر به مرزهای بی المللی .
 ٣پرداخت غرامت .
 ٤بازگشت پناهندگان.

نشریه علمی،
امام خمینی(ره) بیا درکیی کیه از ماهییت تیالش هیای سیاسیی
نظامی عراق در مرحله جدید داشتند ،فرمان شکست حصر آبادان را در
تاریخ  ١٤آبان  ١٣٥۹صادر فرمودند( .درودیان ،1373،ص )73
جمهوری اسالمی ایران پس از متوقف کردن دشم با مقاومیت و
دفاع همه جانبه و مردمی ،در مرحله جدید لزومًا می بایست متجاوزی
را از سرزمینهای اشغالی عقب می راند .تداوم استقرار نیروهای متجیاوز
در مناطق اشغالی ،سرنوشت سیاسی بنیی صیدر (فرمانیده کیل قیوا) را
تحت تأثیر قیرار داده بیود .بنیابرای آزادسیازی ایی منیاطق و کسیب
پیروز ی در جنگ می توانست موقعییت سیاسیی بنیی صیدر را ارتقیا و
بهبود بخشد .از طرا دیگر بنی صدر می پنداشت با اتکیا بیه نیروهیای
ارتش و با تأکید بر روشهای کالسیک تحیت عنیوان روشیهای علمیی و
تخصصی می تواند ای مهم را تحقق بخشد.
تداوم بحران سیاسی امنیتی در داخل کشور ،در کنار بحران جنگ
تحمیلی و درهنگامی که جبهه های نبرد از وضعیتی نامللوب برخوردار
بود و امام خمینی(ره) به صورت مکرر و بر اصلی بودن موضیوع جنیگ
تاکید می فرمودند ،سیرانجام در خیرداد  ١٣۶۰بیه درگییری مسیلحانه
منجر شد .امام خمینی(ره)  ،بنی صدر را از فرمانیدهی کیل قیوا خلی
کردند ومج لس شورای اسالمی کفایت سیاسی وی را به بحث گذاشت و
در نتیجه عدم کفایت بنی صدر به اتفیاق آرا در هنگیامی کیه عناصیر
نهضت آزادی از شرکت در مجلس خودداری کیرده بودنید بیه تصیویب
رسید.
سرانجام بنی صدر به اتفاق رجوی با خلبان پیشی شاه به فرانسیه
متواری شدند و سیازمان منیافقی میوجی از تیرور و انفجیار بیه امییدِ
براندازی نظام جمهوری اسالمی ،در سراسر کشیور بیه راه انیداخت .در
کشور بحران های داخلی از هر طرا ظهیور و بیروز پییدا کیرد ،بیدی
ترتیب با حادثیه هفیتم تیرمیاه  ١٣۶۰آییت ا بهشیتی و  ٧٢تی از
یارانش شامل مس ولی اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی بیه
شهادت رسیدند و در هشتم شهریورهمان سال آقای رجایی که پیس از
خل بنی صدر به عنوان رئیس جمهور انتخیاب شیده بیود و بیه همیراه
حجت االسالم باهنر در حادثیۀ انفجیار سیاختمان نخسیت وزییری بیه
شهادت رسیدند.
بنابرای سال اول جنگ در وضعیتی به پایان رسید که هیچ گونیه
پیروزی نظامی در جهت آزاد سازی سرزمینهای اشغالی به دست نیامد
و کشور در گرداب عمیقی از بحیران سیاسیی و امنیتیی فرورفتیه بیود.
بسیاری از ناظران و تحلیل گران دورنمای سیاسی ایران را پس از حذا
بنی صدر و آغاز ترور و انفجار ،براندازی نظام ارزیابی می کردند .یکی از
نشریات چاپ آمریکا در همیی زمینیه نوشیت  ":دولتمیردان متعصیب
ایران ضعیف تر از آن هستند که اشغالگران عراقی را ازخاک خود بیرون
برانند و بسیاری از کارشناسان خاورمیانه معتقدند که با پایان دادن بیه
جنگ ایران و عراق ،رژیم جنگ زده آیت ا خمینی باید سقوط کند ...
سقوط سران حکومت امام خمینی گاهی بسیار نزدیک به نظر می آیید
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و رهبر رژیم کنونی با بمب گذاریهای گروه مخالفان بسیار ضعیف شیده
است(" .خبرگزاری پارس)١٣۶۰ /٧ /٥ ،

 -6-3جهگ در سال دوم :آزادسازی مهاطق اشغالی و
تداوم جهگ
تجزیه و تحلیل علل ناکامی تالشهای بنی صیدر بیرای آزادسیازی
مناطق اشغالی که با تکیه بر نیروها و روشهای کالسیک انجیام گرفیت،
بسیار حائز اهمیت است .زیرا پس از حذا بنی صدر ،طی عملیاتهیایی
مناطق اشغالی با انهدام دشم  ،پاکسازی و آزاد شد .لذا بررسی دالییل
ناکامی در مرحله پیشی و موفقیت در مرحله جدید  ،می تواند زمینیه
ها و علل تحو ل در جنگ را که برای بسیاری از ناظران و تحلیل گیران
امور ایران شگفت آور بود  ،روش نموده و توضیو دهد .
کانون مرکزی و نقله ثقل تحیول در جنیگ را بیدون شیک بایید
حضورجدی و همه جانبه سپاه و بسیج دانست  .مسلمًا ای حضور صرفًا
به معنای حضور فیزیکی نیروهای سپاهی و یا بسیجی در جنگ نیسیت
زیرا که بیش از ایی و در مرحلیه مقاومیت و دفیاع در برابیر متجیاوز ،
نیروهای انقالبی و مردمی در صحنه حضور داشته و نقش و تأثیر تعیی
کننده ای ایفا کرده بودنید در مرحلیه جدیید بیر پاییۀ درک روشی از
ناکامیهای بنی صدر و ارتش در آزادسازی مناطق اشیغالی و همچنیی
ضرورت شکست ب بست نظامی حاکم بر جنگ و حمله به دشم کیه
با تغییر استراتژی جنگ قابل تحقق بود ،با حضور سیپاه تیأمی و آغیاز
شد .
آموزه جدید نیروهای انقالبی سیپاه و بسییج در مرحلیه نخسیت
شامل اصولی بود که بلور بنیادی با تفکر و روش فرماندهی بنی
صدر در تعارض قرار داشت :
 ١حمالت پی در پی به دشم با اجرای عملیات محدود .
 ٢تکیه بر عوامل معنیوی همچیون وحیدت  ،ایمیان و عشیق بیه
شهادت .
 ٣جذب نیرو و گسترش سازمان نیروهای انقالبی بیا سیازماندهی
نیروهای بسیجی
 ٤همکاری با نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران و بکارگیری
نیرو و امکانات آنها .
 ٥اتخاذ تاکتیهای جدیید بیا اتکیاء بیر نیروهیای پییاده و اجیرای
عملیات در شب( .درودیان ،1376،ص)67
در مرحله جدید و با درنظرگرفت تجیارب پیشیی و بیا شیناخت
نسبتًا عمیق از دشم و ملابق با تیوان و مقیدورات موجیود و فیار از
روشهای کالسیک که اساسًا حاصل ترجمه آیی نامه های ارتش آمریکا
بود در فاصله زمانی اسفند  ١٣٥۹تا مهیر  ١٣۶۰مجموعًیا بییش از ٢۰
عملیات محدود طر ریزی و اجرا شد .مشخصه ای عملیاتها دسیتیابی
به روشهای جدید برای شکسیت خلیوط دفیاعی دشیم بیا اتکیا بیه
نیروهای بسیجی و سپاه بود .همچنی اندیشه های دفاعی سپاه تدریجًا
شکل گرفت و زمینه های طر رییزی عملییات گسیترده و آزادسیازی

نشریه علمی،
کلیه مناطق اشغالی را فراهم ساخت ،به موازات ای تحوالت دشم نیز
تدریجًا بخشی از تغیییرات تیاکتیکی را درک کیرد و بیرای ممانعیت از
غافلگیری دستورالعملهای جدیدی صیادر کیرد کیه در آن بیر آمیادگی
دفاعی تاکید شده بود .
بدی ترتیب عملیات ثام االئمه با هدا شکست محاصره آبادان
در تاریخ  ٥مهر  ١٣۶۰در شرق رودخانه کارون آغاز شید و پیس از ٤٨
ساعت نبرد  ،کلیه مواض دشم در هیم کوبییده شید و کلییه اهیداا
عملیات تأمی شد  ،توپخانه تدریجًا در کنار سازماندهی جدید بیه کیار
گرفته شد و پس از عملیات فتو المبی عمال توپخانه سپاه شکل گرفت
.
پیروزیهای حاصله در صحنه سیاسی کشیور بیا انتخیاب آییت ا
خامنه ای به ریاست جمهوری و گذر از مرحله بحران و بی ثباتی همراه
با پیروزی درعملیات ثام االئمیه  ،منجیر بیه دو اقیدام اساسیی شید
نخست اینکه سپاه سازمان ر زم جدید خود را توسعه داد و دیگیر اینکیه
به موازات گسترش سازمان رزم  ،اقدامات جدی و اساسیی بیرای طیر
ریزی یک سلسله عملیات به منظور آزادسازی کلیه منیاطق اشیغالی را
آغاز کرد  .سال دوم جنگ را برای سپاه در مقایسه با سال اول که سال
تولد در مقاومت بود  ،در واق باید سال رشد و تثبیت نامگذاری کیرد .
در ای سال ضرورت تشکیل تیپ تدریجًا مورد توجه قرار گرفت و سپاه
با سازمان تیپ وارد عمل طریق القدس شد .
متعاقب تالشهایی که در زمینه طر ریزی  ،مهندسی و پشتیبانی
انجییام گرفییت  ،سییرانجام در تییاریخ  ، ١٣۶۰ / ١٢ / ٢٨عملیییات فییتو
المبی آغا ز شد و تنها پس از یک هفته  ،کلیه مواض دشم منهیدم و
منلقه بلور کامل پاکسازی شد  .برخی از کارشناسان از ایی عملییات
به عنوان پیچیده تری تالش اییران در جنیگ تیا آن زمیان کیه خفیت
بارتری شکست را از آغاز جنگ تاکنون نصیب عراق کرده اسیت  ،ییاد
کردند(.درودیان ،1373 ،ص)82
سال دوم جنگ در وضعیتی پایان یافت که بخیش عمیده منیاطق
اشغالی از لو وجود متجاوزی پاک شده بود و ایران به منظیور تیأمی
" صلو شرافتمندانه وتضمی شده " عملیات رمضان را طیر رییزی و
اجرا کرد  .مهمتری س والی که در ای مرحله وجود داشت ای بود کیه
چه علل یا عواملی مان از تبدیل پیروزی اییران در خرمشیهر بیه ییک
پیروزی استراتژیک برای پایان بخشیدن به جنگ شد ؟

 -6-4جنگ در سال سوم :بن بست و
توقف
روند تحوالت جنگ در سال سوم براسیاس دو شیاخص آغیاز شید
.نخست آنکه پیروزیهای پی درپی با آزادسازی مناطق اشغالی به منزلیه
ظهور قدرت نظامی جدییدی در اییران انقالبیی بیا محورییت سیپاه در
منلقه وسقوط احتمالی رژیم عراق ارزیابی شد  .شاخص دوم در واقی
درک ایران از موقعیت نظامی خود و اوضاع بیی المللیی بیرای نادییده
انگاشت آن بود .به عبارت دیگر ،امکان دسیتیابی بیه پییروزی سیری و
زودهنگام بر عراق سهل و آسان پنداشته می شد  .لذا با تکیه بر همیان
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تاکتیکهای پیشی عملیات رمضان آغاز گردید ( .درودییان ،1375،ص
)29
پیدایش وضعیت جدید بیرای اییران تیا انیدازه ای نتیجیه نادییده
انگاشت تغییر اوضاع جنگ و اقتضائات گذر از مرحله پیشی به مرحله
جدید و همچنی خیوش بینیی در میورد آسییب پیذیری عیراق بیود(.
کردزم و دیگران، 1376،ص)214
بنابر واقعیتهای موجود ایران برای ادامه جنیگ و ورود بیه داخیل
خاک عراق ناگزیر بود ولی آنچه که اوضاع را به زیان اییران تغیییر داد،
تأخیر در تصمیم گیری و عدم فراهم ساخت شرایر و امکانات الزم در
مرحله جدید برای تداوم جنیگ در خیاک عیراق بیود  .دشیم از نظیر
تییاکتیکی و عملیییاتی ،دشییم پیشییی نبییود و ضییرورت داشییت کییه
تاکتیکهای جدیدی اتخاذ شود ولی ای ضرورت با تأخیر درک شد .
بر خالا ایران که بیا عملییات رمضیان و بلیور مشیخص پیس از
عملیات رمضان برای دستیابی به صلو و با تمایل به اتمام سری جنیگ
 ،می جنگید و بازسا زی مناطق و شهرهای مرزی را نیز براساس همیی
برداشت آغاز کرده بود  ،عراق با اندیشه جنگ طوالنی  ،اقدامات نسیبتًا
گسترده و اساسی را آغاز کرد  .نخسیت آنکیه سیازمان ارتیش عیراق را
بازسازی و به تشکیل تیپهای سه رقمی اقیدام کیرد و بیرای مقابلیه بیا
تاکتیکهییای ایییران آرایییش دفییاعی خییود را تغییییر داد و مواضیی و
استحکامات جدیدی ایجاد کرد(.درودیان،1375 ،ص)34
سیاست جانبدارانه آمریکا از عراق که مشاور امنیت ملی" ریگان "
رسمًا آن را در تاریخ  ١٣۶١/١٢ /١٧مورد تأیید قرار داد سبب گردیید
پس از حذا نام عیراق از لیسیت کشیورهای بیه اصیلال تروریسیت ،
وزارت خارجه آمریکا طرحی را برای کمک به عیراق  ،از جملیه صیدور
غله به ای کشور تهیه نمایید  .بیر همیی اسیاس در آذر  ١٣۶١بنگیاه
اعتبار کاال ،شاخه ای از وزارت کشاورزی آمریکا ،اعتباری به مبلغ ٣۰۰
میلیون دالر برای خرید برنج و گندم در اختیار دولت عیراق قیرار داد .
دولت آمریکا تضمی داد اگیر عیراق تیا سیه سیال آینیده پیول غلیه را
نپرداخت راساً صورت حساب طلبکارهای عراق را خواهد پرداخت  .ای
اعتبار در مرحلیه بعید بیه ییک میلییارد دالر افیزایش یافیت(.تیمرم ،
،1373صص )259-258
گرچه جنگ در سال سوم به نتیجه روشنی منتهی نشد  ،لیک در
عی حال نقله قوت جمهوری اسالمی در ای مرحلیه  ،برخیورداری از
روحیه تهاجمی و تداوم تالشهای نظامی با اجرای عملیاتهای محیدود و
گسترده در جبهه هیای مییانی و شیمالی بیود  .در هیر صیورت  ،عیدم
گشایش ب بست جنگ به سود اییران بیا عیدم دسیتیابی بیه پییروزی
نظامی  ،ای سؤال را به وجود آورد که ایران برای رهیایی از بی بسیت
موجود و شکست آن چه راه حلهایی را فراروی خود دارد و چه اقدماتی
را باید انجام دهد ؟

نشریه علمی،
 -6-5جنگ در سال چهارم :تشدید
فشار بر ایران
تداوم توقف قوای جمهوری اسیالمی در پشیت دیوارهیای دفیاعی
عراق وصرفاً ایجاد رخنه هایی در آن و کیاهش تیوان نظیامی اییران در
درازمدت  ،به منزله تغییر ماهیت جنگ از تهاجمی به فرسایشیی بیود .
توجه به ای مس له برای نخستی بیار پیس از عملییات رمضیان بیرای
فرماندهی سپاه حاصل شد  .سپاه بنیا بیر تجیارب دو عملییات والفجیر
مقدماتی و والفجر  ١بر اجرای عملیات به صورت مستقل از ارتش تأکید
مییی کییرد ولییی شییورای عییالی دفییاع اییی مسیی له را نپییذیرفت.
(درودیان،1375،ص)85
با پیدایش وضعیت جدید سیاسی  ،نظامی و اقتصیادی و افیزایش
فشار به ایران برای خاتمه دادن بیه جنیگ و نظرییات متفیاوتی کیه در
مورد نحوه ادامه جنگ و ضرورت تنظیم سیاست خارجی مناسب وجود
داشت ،همچنان ای سؤال همانند گذشته به قوت خیود بیاقی بیود کیه
ایران چه راه حلهایی برای رهایی از ب بست جنگ و فشارهای سیاسی
و اقتصادی فراروی خود دارد؟

 -6-6جنگ در سال پنجم :گسترش جنگ
عراق پنجمی سال جنگ را در وضعیتی آغاز کرد که پییش از آن
ساالنه نیمی از تولید ناخالص داخلی خود را  ،یعنی حدود  ١٤میلییارد
دالر  ،صرا خرید جنگ افزار کرده بیود(.تیمرم  ،1373،ص )315در
همی سال نیز  ۶۰درصد از کل درآمد نفتی عراق به خرید جنگ افزار
و تکنولوژی ساخت سال اختصاص یافت( .تیمیرم  ،1373،ص )443
وضعیت نظامی ایران و عراق به نحوی آشیکار بیر اسیتراتژی دو کشیور
سایه افکنده بود  .عراق در حیالی کیه در اندیشیه حفیظ منیاب انسیانی
محدود خود بود ،تالش می کرد ضم حفیظ مواضی دفیاعی خیود ،از
طریق بی المللی بر ایران فشار وارد سازد تا شرایر خیود را بیه اییران
تحمیل کند .جمهوری اسالمی متقابال به دلیل محدودیتهای موجود در
تأمی تجهیزات و تکنولیوژی میورد نییاز ،همچنیان متکیی بیر نییروی
داوطلب بود .عناصر اصلی استراتژی ایران ،مقاومت در برابیر فشیارها و
تأکید بر خواسته های برحق خیود بیا ادامیه تهیاجم مکیرر بیه عیراق و
سیاست مقابله به مثل در برابر حمالت عراق به نفتکش ها بود.
" پیروزی ایران" به دلیل پیدایش فرصتهای جدیید بیرای صیدور
انقالب ،موجب نگرانی شدید آمریکا و غرب بود .در واق ظرفیت انقالبی
ایران برای تحمل فشارها و ایجاد فرصتهای استثنایی و بهره بیرداری از
آن ،نقله ثقل پیش بینی تغییر احتمالی اوضاع در جنگ ارزییابی میی
شد .برای همی علیی رغیم تقوییت و حماییت همیه جانبیه از عیراق ،
همچنان پیروزی ایران محتمل و با نگرانی دنبال می شد .
مهمتری رخداد جنگ در ماه پایانی پنجمی سال جنیگ ،صیدور
حکم امام خمینی(ره) به سپاه برای تشکیل سه نیروی هوایی ،درییایی
و زمینی بود .بنا به گفتۀ سردار رضایی ای اقدام بیش از آنکه متیأثر از
درخواست سپاه باشد ،بر پایه درک امام از اوضیاع جنیگ و ضیرورتهای
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موجود بود .به نظر می رسد امام با توجه به روند تحوالت جنگ پیس از
فتو خرمشهر و ضرورتهای موجود برای تقویت سپاه ،حکم تشکیل سیه
نیرو را صادر فرمودند .در عی حیال ایی حکیم نشیان دهنیدۀ انتظیار
امام(ره) از سپاه برای حل معضالت جنگ نییز بیود (.درودییان،1376،
ص )126
بدی ترتیب با گسترش دامنه جنگ از زمی به دریا و شیهرها ،از
یک سو ادامه جنگ با دشواریهای بسییار همیراه بیود و از سیوی دیگیر
موان پایان بخشیدن به جنگ با توجه به برتری عراق ،به نحوی آشیکار
افزایش یافته بود .حال جای ای سؤال وجود دارد که اییران در چنیی
وضعیتی چگونه می توانست با تغییر توازن نظامی به سود خود  ،جنیگ
را پایان دهد ؟

 -6-7جهگ در سال ششم :تغییر توازن به سود ایران
مشکل ایران در مرحله جدید جنیگ بیا توجیه بیه افیزایش تیوان
نظامی عراق ،اساسًا ناشی از ای بود که به راحتی قادر به کسب پیروزی
نظامی بر ای تغییر توازن به سود خیود نبیود .در واقی تقوییت عیراق و
متقابال تضعیف ایران ،فاصله میان توانمندی ایران برای تهاجم و کسیب
پیروزی و توانایی عراق برای مقابله با تهاجمات ایران را به نحوی آشکار
افزایش داده بود .به عبارت دیگر ،امکانات و مقدورات سپاه با خالقیت و
ابتک ارات ای نیرو برای دستیابی به پیروزی الزم ،به تناسب ضیرورتها و
اوضاع سیاسی حاکم بر جنگ نبود.
فتو فاو برخالا تصور برخی که آن را نوعی ارائه امتیاز بیه اییران
برای خاتمه یافت جنگ تلقی می کردند ،نه تنها هیچ تغییری در روش
قدرتهای حامی عراق ،به سود ایران به وجود نیاورد ،بلکه فشار به ایران
در ابعاد جدیدی گسترش یافت و حمایت کشیورهای منلقیه از صیدام
افزایش یافت .در واق فتو فاو تردید دنیا را از میان برد و برای خاتمیه
دادن به جنگ با روش تضعیف ایران به تصمیم گییری رسییدند تیالش
برای تصویب قلعنامه  ٥۹٨در حالی که اییران در موقعییت برتیر قیرار
داشت  ،نوعی اِعمال فشار به ایران ارزییابی میی شید(.درودیان،1376،
ص )151
امام خمینی(ره) با درکی که از نتایج احتمالی ناشیی از پییروزی
ایران در عملیات فاو ،مبنی بر تشدید فشیار بیه اییران ،داشیتند ،سیال
 ١٣۶٥را به نام " سال استقامت " نام نهادند(.درودیان ،1373،ص)67
بدی ترتیب ششمی سال جنگ درحالی پایان یافت که در سخت
تری وضعیت ،سپاه با طرحریزی و اجرای عملیات فاو و تصرا و تأمی
ای منلقه ،توازن جنگ را به سود جمهوری اسالمی تغییر داد .تشدید
فشار به ایران ،به جای ارائه امتییاز ،کلییه تحلیلهیا و باورهیای پیشیی
مبنی بر دستیابی به یک پییروزی و خاتمیه دادن بیه جنیگ را در هیم
شکست .مهمتری س والی که در ای مرحله فراروی تصمیم گیرنیدگان
قرار داشت ای بود که چگونه می توان موقعیت برتیر سیاسیی نظیامی
ایران را حفظ و تثبیت کرد و بر پایه آن با تأمی خواسیته هیای برحیق
ایران ،وضعیت نهایی جنگ را به سود جمهوری اسالمی تغییر داد؟

نشریه علمی،
 -6-8جنگ در سال هفتم :تثبیت
توازن به سود ایران
مشخصۀ حاکم بیر جنیگ در هفتمیی سیال ،سیرعت تحیوالت ،
پیچیدگی و گسترش دامنه آن بود .پیدایش ای وضعیت به منزله آغیاز
شمارش معکوس برای خاتمه یافت جنگ ارزیابی می شد .بیه عبیارت
دیگر ،با تنو ع ،شدّت و سرعت وقوع رخیدادهای جنیگ ،تیدریجًا کلییه
ظرفیتهای الزم برای تداوم جنگ ،رو به اتمام بود .بدی ترتیب ضرورت
دستیابی سری تر به پیروزی ،برای خاتمه دادن بیه جنیگ ،فعالیتهیای
همه جانبه ای را سازمان و گسترش داد کیه کیامال بیر رونید تحیوالت
هفتمی سال جنگ سایه افکنده بود.
در چنی موقعیتی افشیای میاجرای "میک فیارلی " در  ١٣آبیان
 ١٣۶٥کلیه تحوالت سیاسی و نظامی جنگ را تحت تأثیر قیرار داد .بیا
در نظر گرفت اهداا و ماهیت گفتگوهای پنهانی اییران و آمریکیا ،بیه
نظر می رسد عالوه بر اینکه امکان خاتمه یافت جنیگ از مییان رفیت،
سلسله حواد و اقداماتی که بتدریج علیه ایران صورت گرفیت ،بیدون
تردید متأثر از افشای ماجرای موسوم به "مک فارلی " بود و اوضیاع را
بیش از گذشته برای ایران سخت و دشوار کرد(.درودیان ،1373،فصیل
چهارم)
عملیات کربالی  ٤سرانجام در وضعیت خیاص سیاسیی  -نظیامی
کشور و با امید به کسب پیروزی ،در تیاریخ  ١٣۶٥ / ١۰ /٣آغیاز شید.
تنها به فاصله  ٢٤سیاعت پیس از شیروع عملییات ،بیه دلییل وضیعیت
جدیدی که در خلوط درگیری به وجود آمد  ،فرمانده کل سپاه دستور
توقف عملییات را صیادر کیرد .در چنیی موقعییت دشیواری نیروهیای
بسیجی نیز به دلیل اتمام ماموریتشان در حال بازگشت به خانیه هیای
خود بودند .تحقق ای امر می توانست ایران را در برابر حمالت زمینیی
احتمالی عراق کامال آسیب پیذیر نمایید ،ضیم اینکیه امکیان اجیرای
عملیات نیز از میان رفیت .کمتیر از دو هفتیه پیس از توقیف عملییات
کربالی  ٤در روزهای آغازی دی ماه  ، ١٣۶٥سپاه پاسیداران عملییات
کربالی  ٥را در ساعت  ٢بامداد  ١٣۶٥ / ١۰ / ١۹در منلقه شرق بصره
آغاز کرد .تاخیر در واکنش دشم نشان دهنده حضور نیروهای عراقیی
در منلقه فاو و آمادگی آنها بیرای حملیه بیه فیاو و بیازپس گییری آن
بود(.درودیان ،1374،ص)31
بدی ترتیب هفتمی سال جنگ در حالی پاییان یافیت کیه علیی
رغم تثیبت توازن جنگ به سود ایران ،دامنه فشار علیه ایران گسیترش
یافت و موان و دشواریهای ادامه جنیگ و فیائق آمیدن بیر مشیکالت و
برخورداری از وضعیت مناسب برای خاتمه دادن جنگ ،بیش از گذشته
خودنمایی می کرد .به همی دلییل ایی سی وال در برابیر مسی ولی و
تصمیم گیرندگان سیاسی و نظامی به وجود آمده بیود کیه در وضیعیت
موجود چه راه حلی برای ادامه پیروزمندانه جنگ یا خاتمه شرافتمندانه
آن وجود دارد؟
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 -6-9جنگ در سال هشتم :خاتمه جنگ
هشتمی سال جنگ در حالی آغاز شد که درگیری ایران و آمریکا
در خلیج فارس با حمالت آمریکا به سکوهای نفتی ایران و مقابلۀ ایران
به نقله اوج خود رسید(.درودیان ،1376،فصل دوم)بیا فرارسییدن میاه
آبان آمریکاییها تدریجًا از مواض خود عقب نشینی کردند .در وضعیتی
که ابتکار عمل آمریکا برای پایان دادن به جنگ با شکست همراه شید،
تحوالت دیگری در حال انجام بود که بدون تردید نقش قابل توجهی در
فراهم سازی زمینه های پایان دادن به جنگ داشت .پیش از ای تالش
عراق برای بی المللی کردن جنگ با فراهم کردن زمینیه هیای حضیور
آمریکا در منلقه و حمله به ایران و تصویب قلعنامه  ٥۹٨و همچنیی
حمله به مردم بی دفاع و غیرنظامی در شهرها ،گرچیه ابعیاد فشیار بیه
ایران را گسترش داد و تشدید کرد ولی هیچ کدام منجر به پایان یافت
جنگ نشد ،بنابرای عراقیها در جستجوی راه حل پایان دادن به جنگ،
تغییر استراتژی عراق را از تدافعی به تهاجمی مورد توجه قرار دادند.
عناصر اصلی استراتژی ایران در موقعییت دشیوار هشیتمی سیال
جنگ ،مقاومت در برابر فشارها با رویکرد جدید نظامی در جبهیه هیای
غرب بود .گرچه موقعییت برتیر نظیامی اییران بیا پییروزی در عملییات
کربالی  ٥تثبیت شد ،ولی همی عملیات نقله ثقل آغاز تحوّل جدیید
در جنگ و چرخش روند جنگ به زیان ایران بود .یکیی از کارشناسیان
نظامی بر ای عقیده است که در ای عملیات چکیش اییران در مقابیل
سندان عراقیها در هم شکست( .کردزم و دیگران ،1376،ص )301
آقای هاشمی فرمانده عالی جنگ با توجه به ابعاد و نتایج احتمالی
ای حادثه اعالم کرد :از ای پس زمان به نف ما نخواهد بود(.خبرگزاری
جمهوری اسالمی )1367/2/1،با توجه به اهمیت سقوط فاو ،به نظر دو
ت از تحلیل گران نظامی در مورد علت وقوع ای حادثه اشاره می شود.
"کردزم " (کارشناس راهبردی و نظامی) معتقد اسیت مرحلیه جدیید
جنگ را سه عامل شکل داد :نخست ،تغییرات مهم در نیروهای مسیلو
عراق و شیوه رزم آن دوم ،تغیییر توانیایی اییران بیرای ادامیه جنیگ و
سومی عامل که کمتر محسوس بود ،حضور نیروهای غربیی در خلییج
فارس و انزوای فزاینده دیپلماسی ایران بود (.کردزم و دیگران،1376،
ص )389
در مجموع وضعیتی کامال نگران کننیده بیه وجیود آمیده بیود .در
همی حال آمریکاییها هواپیمای مسافربری ایران را با  ٢فروند موشیک
که از رزمناو آمریکایی وینسنس ،مستقر در خلیج فیارس شیلیک شید،
ساقر کردند .ای حادثه پیام روش و قاط آمریکا مبنیی بیر تشیدید
جنییگ در صییورت عییدم اقییدام ایییران بییرای خاتمییه دادن بییه جنییگ
بود(.درودیان ،1376،ص)204
ایران با توجه به وضعیت یاد شده ،عیالوه بیر شیتاب در تالشیهای
دیپلماتیک و شکایت از امریکا در دادگاه الهه به خاطر سرنگون کیردن
هواپیمییای ایربییاس ،دو اقییدام اساسییی انجییام داد .نخسییت حکییم امییام
خمینی(ره) مبنی بر انتصاب آقای هاشمی به عنوان جانشیی فرمانیده
کل قوا به منظور ایجاد ستاد فرماندهی کل ،همیاهنگی ارتیش و سیپاه،

تمرکز صنای نظامی و تهییه مایحتیاج نظیامی و دفیاعی ،تمرکیز امیور
تبلیغی و فرهنگی و بهره برداری صحیو از کمکهای مردمی بود .اقیدام
دیگییر ،اعییالم بسیییج عمییومی بییرای دفییاع در برابییر تهاجمییات عییراق
بود(.درودیان ،1376،صص )205-204
در نتیجه بنابه مالحظات جدید ملیی و بیی المللیی و فشیارهای
داخلی و خارجی ،امام خمینی(ره) با ییک تصیمیم ناگهیانی اوضیاع را
تغییر داد و طی نامه ای از سوی رئیس جمهور وقت ایران به خاویر پرز
دکوئیار دبیر کل وقت سازمان ملل ،قلعنامه  ٥۹٨رسمًا پذیرفته شد.
اقدام ایران و اهمیت آن واکنشهای متفاوتی را برانگیخت  ،اعجاب
و شگفتی مردم و همچنی تأسف و تألم آنهیا میوجی از حیزن و انیدوه
همراه با نوعی ابهام و حیرت را در میان رزمندگان اسیالم و طرفیداران
انقالب اسالمی در خارج از ایران برانگیخت.

 -6-10جمع بندی
در طول ای قسمت دیدیم که ابعیاد بحیران ناشیی از جنیگ تحمیلیی
چگونه راه خود را در مسیر تاریخ یافیت .فیراز و نشییب هیای سیاسیت
داخلی و خار جی کشور در ای سالها ،همواره در ارتباط صریو و کامیل
با مس له ی بحران جنگ قرار داشت .ای ارتباط تنگاتنیگ نیه تنهیا در
سلو سیاست ها بلکه در سلو سیاست گذاران نیز قابل مشاهده بیود.
نظارت کامل رهبر انقیالب بیر مسیائل جنیگ ،حضیور و دییدار رئییس
جمهور و نخست وزییر وقیت از جبهیه هیا و همکیاری تمیامی ارکیان
اقتصادی کشور برای تجهیز و تقویت جبهه ها از مواردی اسیت کیه در
آن شاهد رابله ای گسترده میان تمیامی آحیاد جامعیه و ارگیان هیای
سیاسی کشور با پدیده ی بحران جنگ هستیم.
از سوی دیگر جریان سیاسی و فرایند تصمیم گیری در جوام انقالبیی
جوان منبعث از رهبران ارزشی و کاریزما بوده و تحلیل سیاسیت هیای
چنی کشورهایی مستلزم توجه به سلو تحلیل رهبیران مردمیی میی
باشد .در نتیجه برای تحلیل رفتار ایران در بحران جنگ هشت ساله ی
میان ایران و عراق نیز ضروری است تا به تصمیمات امام خمینی (ره) و
استراتژیهای مدیریتی ایشان و اصول حاکم بر ای استراتژی در کنتیرل
ای بحران پرداخت ،که ای موضوع در قسمت هیای آتیی میورد بحیث
قرار خواهد گرفت.

 -7مدیریت بحران امام خمیهی(ره) در جهگ
تحمیلی
 -7-1نقش ویژگىهاى فردى رهبران در سیاستسازى
تحوالت سیاسى و بی المللى تحت تاثیر پدیدهها متنوع و چندگانه
شکل مىگیرد .هیچ تحلیلگر منصفى وجود ندارد که شکل گیر و وقوع
هر بحرانی را با یک متغیر توضیو دهد .اما در میان متغیرها دخیل در
وقوع هر پدیده یا رویداد  ،صرفا یک متغیر مستقل اصلى و تعیی کننده
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نقش و جایگاه

وجود خواهد داشت .بقیه متغیرها
محدودتر مىباشند.
به طور مثال در شکل گیر بحران های مانند :انقالب ،کودتا ،جنگ و...
مى توان به متغیرها اجتماعى ،سازمانى ،بوروکراتیک ،نظام بی الملل و
شخصیتى رهبران اشاره داشت ".جیمز روزنا" متغیرها یاد شده را در
روندها تصمیمگیر مورد ملالعه قرارداده است .و بر ای نکته تاکید
داشته است که هر حادثها براساس نوع کنش و واکنش بی بازیگران
اصلى آن حادثه و همچنی مبتنى بر «شرایر محیلى خاص» قرار دارد.
کنش و واکنش را باید نتیجه تصمیم گیر رهبران دانست .یکى از
مهمتری مؤلفهها تاثیرگذار بریک بحران را باید ویژگیها شخصیتى و
رفتار بازیگران دانست(.ن.ک به روزنا در کتاب بری فارل ،ص )214
در تبیی نقش شخصیت" ،کری برینتون" در کتاب "کالبد شکافى چهار
انقالب" بر ای نکته تاکید دارد که رهبران تمامى انقالبات بررسى
شده(چی  ،روسیه ،امریکا و انگلستان) از جسارت و پرخاشگر الزم علیه
رژیم پیشی برخوردار بودهاند .ای رهبران خود را به لحاظ اخالقى برتر از
زمامداران و مجریان حاکم مىدانستند(.برینتون،1376 ،فصل اول)
"ماروی زونیس" نیز در کتاب "شکست شاهانه" ،تحوالت اجتماعى ایران
را براساس شخصیتشاه و چگونگى اتکا و به همکاران ،دوستان و
خویشا وندانش مورد بررسى قرار مى دهد .و ضعف شخصیت ،ناپایدار
در تصمیم گیر و دوگانگى رفتار را به عنوان اصلى تری عوامل سقوط
شاه ذکر مى کند(.زونیس ،1370،مقدمه)
اگر چه ویژگیها شخصیتى افراد عاد  ،عموما امر فرد مى باشد و با
چگونگى تحوالت بیولوژیک آنان بویژه در دوران کودکى در ارتباط است،
اما شخصیت ها سیاسى عالوه بر مؤلفهها فرد  ،از متغیرها دیگر
نیز بهره مى گیرند .ارزشها محیلى ،ایستارها ،باورها و همچنی
ایدئولوژ ها سیاسى ،در شکل گیر شخصیتى رهبران سیاسى
برجسته از جمله امام خمینى(ره)  ،تاثیر برجا مىگذارند .چنی
ویژگیهایى ،فرد را آماده اتخاذ برخى شیوه ها در شرایر معی مىنماید.
اگر نتایج حاصل از به کارگیر شیوه ها رفتار و نوع رفتارها ،مثبت و
نتیجه بخش باشد ،بازتابها مؤثر و سازندها در چارچوب شخصیتى فرد
به جا مى گذارد ،زیرا از یک طرا نسبت به روش و الگو رفتار خود
ملم مىشود و از سو دیگر ،زمینه روانى و محیلى الزم را برا
تکرار و تشدید یک الگو رفتار فراهم مىکند .با شکل گیر تدریجى
شخصیت سیاسى نخبگان ،به تدریج درک فراگیر برا رفتار در «محیر
روانشناختى» ایجاد مىشود .رهبران سیاسى به ای جم بند مى رسند
که چگونه باید جامعه را تهییج کرد؟ چگونه باید مردم را در عرصه
سیاسى نگاه داشت ؟ تحت چه شرایلى و با چه ابزار در روحیه طرا
مقابل ایجاد تردید نمود؟ چگونگى پاسخ محیر به چنی روندهایى
مى تواند ذهنیت رفتار و واکنشى را برا بهره گیر حداکثر از محیر
فراهم آ ورد ،زیرا جم بند حاصله براساس معادله تحریک  -پاسخ انجام
مىگیرد.
از تحلیل رفتار بازیگران سیاسی چنی بر می آید که هر یک از بازیگران،
اقدامات طرا مقابل را کد گذار نموده و در برابر هر گونه نشانها  ،از
خود واکنش متناسب با ادراک و مؤلفه ها شخصیتى خود نشان مى
دهد .به همی دلیل ،اعتقاد بر ای است که با توجه به نوع واکنش
بازیگران ،مى توان مؤلفه ها و ویژگیها شخصیتى آنان را درک نمود.
برخى از ای رهبران سیاسى دارا ویژگیهایى ،از جمله :تساهل ،عدم

تساهل ،زودکنش ،دیرکنش ،تحکم کننده ،کمتر تحکم کننده ،بهره
گیر از سیاستها سرسختانه ،درون گر ،برون گرا مىباشند.
با توجه به ملالعات انجام شده ،بسیار از تحلیلگران سیاستخارجى ،به
ای جم بند رسیده اند که "هیتلر" و "صدام حسی " دارا رفتارها
آنى بدون تامل مى باشند .ای گونه رفتار دارا نتایج متضاد است .یا
موفقیتها شگفت انگیز را به وجود مى آورد و یا اینکه شکستها
نابودکننده را فراهم مى آورد" .معمر قذاقى" دارا شخصیتى ماجراجو و
خودبی مى باشد و "استالی " دارا شخصیت قدرت طلب همراه با
سوءظ بوده است" .فیدل کاسترو" دارا شخصیت ثابت قدم مىباشد .
"امام خمینى (ره)" را نیز دارا مؤلفهها شخصیتى ایدئولوژیک
مىدانند که از سیاست ها اسالمی سرسختانه حمایت کرده است.

 -7-2ویژگیهاى شخصیتى و رفتارى
امام خمینى(ره)
تمامى کسانى که در سالها قبل از تبعید امام خمینى(ره) به نجف با
ایشان ارتباط داشتهاند ،بر ای امر تاکید دارند که ایشان دارا ذهنى
پویا ،نگرشى منسجم و روحیها سازش ناپذیر بودهاند.
اگر ویژگیها فرد و شخصیتى که اداره ساواک در مورد امام خمینى
(ره) تهیه کرده را مرور نماییم ،مىتوانیم مؤلفههایى از جمله :مجتهد
مسلم ،مدرس درجه اول حوزه علمیه ،متی  ،کمحرا ،بىباک ،شجاع،
آشنا به علوم جدید ،اهل سیاست ،منتقد نسبت به سلسله پهلو و اهل
مبارزه را نام برد .طبیعى است که اگر فرد دارا ویژگیها فراگیر و
چند جانبه یاد شده باشد ،زمینهها اولیه برا مبارزه سیاسى را خواهد
داشت .از سو دیگر ،مىتوان به ای جم بند رسید که بستر اولیه و
معی ارها رفتار جهت مبارزه سیاسى ایشان ،از درون مبانى دینى و
ایدئولوژیک منشا مى گیرد .ای مبانى ،همواره ذه امام خمینى(ره) را به
خود مشغول داشته و بسیار از اقدامات و فعالیتها ایشان ،با همی
معیارها دینى مستند مىشد .باورها امام بر ای امر قرار داشت که
جامعه ایران ،آمادگى پذیرش هنجارها دینى را دارا مىباشد ،در حالى
که نسبتبه مقامات حکومتى بىاعتماد است .در بسیار از سخنرانىها
امام(ره) مىتوان به چنی ذهنیتى وقوا داشت .ایشان نه تنها عالمان
دی را شایستهتر از مقامات اجرایى حکومت مىدانست ،بلکه به ای دلیل
که علما دینى با جامعه دینی وابستگی متقابل دارند ،آنان را برا
حکومت شایستهتری گروه تلقى مىکرد .کتاب "کشفاالسرار" و "والیت
فقیه" به عنوان متون مستند و کالسیک اندیشه امام(ره) در مورد دولت
و حکومت در ایران مىباشد .در ای دو کتاب ،از ضرورت ایجاد حکومت
اسالمى بحث گردیده است .چنی نگرشى به منزله آن است که در
دیدگاه امام(ره)  ،آنچه که مبنا دینى نداشته باشد ،مورد قبول خداوند و
مردم قرار نخواهد گرفت .واژه هایى همانند :قانون اسالم ،قانون اساسى،
ساحت مقدس قرآن کریم ،نقش علما در تصویب قوانی  ،در عبارتها
تهییج کننده ایشان جهت کاهش مشروعیت اقدامات دولت و رژیم شاه
بهکار گرفته مىشد که بسیا از علما و شاگردان ایشان در خاطرات
سیاسى خود ،بر ای امر صحه گذاشتهاند.
ملالعه تاریخ سیاسى ایران ،نشان مىدهد که سلله خارجى به عنوان
عامل بازدارنده توسعه سیاسى کشورمان محسوب مىگردد .ای امر در
طى دو قرن اخیر شتاب و گسترش بیشتر پیدا کرده است .مداخالت
روسیه ،انگلستان ،فرانسه ،ایاالت متحده امریکا و اتحاد جماهیر شورو ،
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به عنوان عرصه ها سیاه اما واقعى تاریخ ایران مىباشد .ای مداخالت،
ذهنیت بدبینانها را در افکار عمومى و فرهنگ سیاسى ایران بر جا
گذاشته است .روشنفکران ملى گرا ایرانى به همراه روحانیون آگاه،
نسبتبه چنی سرنوشت دردناکى اظهار تاسف مىکردند .از اینکه
بیگانگان بخشى از سرنوشت سیاسى ایران را تحت تاثیر خود قرار داده،
بیمناک و متاثر بودند .به همی دلیل ،در مقاطعى از دورانها تاریخى
ایران ،بویژه در شرایلى که فشار و تهاجم خارجى علیه ایرانیان شدیدتر
بود ،زمینه همکاریها فراگیر علیه سلله خارجى ،ابعاد فراگیر و
پردامنها پیدا مى کرد ،جنبش تنباکو از جمله مقاطعى محسوب
مى گردد که چنی روند با ابتکار روحانیون و همکار سایر اقشار و
گروهها اجتماعى پدیدار شد.
از ای مقل زمانى به بعد ،روحانیون دریافتند که از توان الزم برا تاثیر
گذار بر افکار عمومى برخوردارند .ای امر بویژه در دورانهایى که مبارزه
علیه عامل خارجى انجام مىگرفت ،از نتایج و اجماع گستردهتر
برخوردار مىشد .مؤلفهها مذهب شیعه و همچنی فضایى که در جامعه
ایران نسبت به مظلومیت امام حسی (ع ) وجود داشت ،عامل تقویتکننده
رفتار سیاسى روحانیون مىگردید .به ای ترتیب ،ایدئولوژ  ،فرهنگى
سیاسى و زمینهها تاریخى ایران ،شرایلى را فراهم مىآورد که رهبران
مذهبى و روحانیون عالى رتبه بتوانند مردم را بسیج نموده و به ای
ترتیب بر حواد و رویدادها سیاسى جامعه تاثیر بر جا گذارند.
لذا هدا امام(ره) نیزاز انجام مبارزات سیاسى در داخل  ،حفظ و تحقق
احکام اسالم بوده است  .برا نیل به ای امر ،انجام مبارزات استقالل
خواهانه ،بیگانه ستیز و آزاد خواهانه به عنوان ابزار و روند محسوب
مىگردید که از یک سو زمینه را برا تحقق شرایر محیلى برا حفظ
احکام دینى و تشکیل حکومت اسالمی فراهم می گرداند و از سو دیگر،
واکنشى جد و فراگیر را علیه دولت هایى فراهم مى آورد که از
مشروعیت فراگیر داخلى برخوردار نبودند.
ب دی ترتیب با پایه گذاری نهال مقدس اسالم ناب محمدی(ص) در کشور
ایران در سال ، 1357کشوری مستقل از شرق و غرب توسر امام (ره) و
یارانش بنیان گذاری شد اما هنوز ای نهال مقدس به اندازه کافی رشد و
بارور نشده بود که مورد شدیدتری طوفان های سهمناک قرار گرفت،که
با توجه به تدابیر امام خمینی(ره) ای نهال مقدس بزرگ شد و توانست از
همه ی ای بالیا و حواد جان سالم به در ببرد،یکی از ای بالیا جنگ
تحمیلی بود که با شیوه ی مدیریتی عالی امام خمینی(ره)،ای بحران
عظیم نیز به نحو احس کنترل گردید،در ادامه به شیوه ی مدیریتی امام
خمینی(ره) در کنترل بحران جنگ تحمیلی پرداخته می شود.

 -7-3شیوه ی مدیریتی امام
خمینی(ره) در کنترل بحران جنگ
تحمیلی
اصوالً هر کشوری به صورت بالقوه و بالفعل با مسائل و بحران های
گوناگونی مواجه است که باید برای حل آن بر اساس الگویی منسجم و
روشمن د اقدام کرد .جنگ نیز از مهم تری بحران های موجود در مقابل
هر نظامی است .جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز بر همی اساس
بحرانی عظیم بود که باید بر اساس حرکتی عقالیی و روشمند با آن
برخورد می شد .از آنجا که در ای مقاله هدا ملالعه ی اصول حاکم بر
شیوه ی مدیریتی امام خمینی (ره) در کنترل بحران ناشی از جنگ

تحمیلی است لذا باید بر اساس مدل های حل مس له به شیوه ی
مدیریتی امام(ره) رسیدگی کنیم .لذا شیوه ی مدیریتی امام(ره) برای
کنترل بحران جنگ در چهار مرحله مورد ملالعه قرار می گیرد :اول،
مرحله ی دشم شناسی است که در آن دشمنان ایران در بحران جنگ
تحمیلی یعنی عراق ،امریکا و استکبار از دید امام(ره) ملالعه می شود در
مرحله ی دوم شناسایی مس له و ریشه های بحران جنگ تحمیلی از دید
امام (ره) ملالعه می شودکه شامل مس له ی ضدیت صدام با اسالم ،تفرقه
میان مسلمی و تسلر ابر قدرت ها بر صدام می شود پس از ای
مرحله ،ابعاد حقوقی و راه حل بحران از دید امام(ره) مورد بررسی قرار
می گیرد ودر نهایت نحوه ی اجرای راه حل در صحنه بحران جنگ
تحمیلی توسر امام (ره)که همان دفاع از کشور و تنبیه متجاوز است،
مورد ملالعه و کنکاش قرار می گیرد.

 -7-3-1دشمن شهاسی در دیدگاه امام خمیهی (ره)
در ای بخش به نوع نگاه امام به دشیمنان اییران در طیول جنیگ
اشاره می شود که شامل موارد زیر است.
-7-3-1-1

مستكبرین و ابرقدرت ها

رهبر انقالب در ای ارتباط با نگاهی ژرا در دو سلو بیه تحلییل
ماهیت و موقعیت ابر قدرت ها پرداخته است .دوران جنگ که تماما در
زمان نظام دو قلبی رخ داده است به شیدت متیاثر از ایی نظیام بیوده
است .به همی دلیل ضرورت شناخت بافت قدرت در نظام بیی الملیل
بسیار باال بوده است که امام (ره) به خوبی از عهده ی ای امر بیر آمیده
بود .بر ای اساس نظرات ایشان در دو حیوزه ی اساسیی ملیر شیده
است :ابرقدرت ها و مستکبران جهانی.
در بخش اول ایشان بیاناتشان را با نگاهی هستی شناسانه آغاز می
کند .کشف ماهیت اقتصادی سیاسی جایگاه ابرقیدرت هیا توسیر امیام
خمینی (ره) در سال  59و در نظرات ای رهبیر فرزانیه پیداسیت کیه
فرمودند ":ابرقدرتها آن لحظها که منافعشان اقتضا کند شما و قدیمى
تری وفاداران و دوستان خود را قربانى مىکنند و پیش آنان دوسیتى و
دشمنى و نوکر و صداقت ارزش و مفهومى ندارد( " .سخنان امام ،بر
گرفته از سایت امام خمینی(ره)  )59/2/2و در ادامه ی همیی بیانیات
به زیبایی و با تکیه بر منفعت محوری ایاالت متحده ،بی وفیایی آنهیا را
به نظام سابق اعالم نمودند.
امام(ره) در سلو دوم تحلیل های خود از نگیاه هسیتی شناسیانه
فراتر رفتند .ایشان با بصیرتی واال توانستند تا به هدا غیایی ابرقیدرت
های وقت آگاهی یابند .ای اهداا در دو سلو مد نظر بنیانگذار انقالب
بود .ابتدا هدا نهایی و مفهومی که در تسلر بر رو و روان انسان هیا
متمرکز بود .ای هدا در ای جمله ی امام بیه وضیو قابیل مشیاهده
است ":ابرقدرتها مىخواهند انسانیت انسانها را تحتسلله قرار دهنید".
( سخنان امام ،بر گرفته از سایت امام خمینی(ره) )60/8/6
ای موضوع با وضو بیشتر در جلد نیوزدهم صیحیفه ی نیور و بیا
تشبیه ایاالت متحده به یک مار زخم خورده پس از انقیالب اسیالمی و
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در آستانه ی جنگ ملر گشته است " می دانید که قدرتمندان شرق
و غرب خصوصا آمریکای بیازیگر ،مارهیای زخیم برداشیته از جمهیوری
اسالمی هستند که از اول انقالب به هیر حیلیه ممکی دسیت زدنید .از
حمله نظامی گرفته تا طر یک کودتا از ترور شخصیت ها تا بیه آتیش
کشیدن مزرعه ها و مغازه ها و از انفجارات کور در کوچه ها و خیابانهیا
تا دزدی و تجاوز و از همه بدتر و باالتر تبلیغات دامنه دار از اول انقالب
تا امروز است ،که برای تضعیف روحیه ملت مقاوم و رزمندگان عزیز بیه
هر نوع درو و تهمتی متسبت می شوند ،ولیی  -بحمیدا  -نیه تنهیا
هیچ یک از تیرهای آنان به هدا نرسید که نتیجه معکوس داد .اکنیون
از چنی مارهیای زخیم خیورده ای نبایید غافیل بیود ( ".صیحیفه ی
نور،ج ،19ص )222
در میورد ارتبیاط آرای امیام(ره) پیرامیون ابرقیدرت هیا و جنیگ
تحمیلی اشاره به نکاتی ضروری است تا شاید بر ای اساس دلیل اشاره
به ای بخش ملر گردد .در طول نیم قیرن جنیگ سیرد در نظیام دو
قلبی ،جنگ های بسیاری رخ داده است .اما تمامی ای جنیگ هیا بیر
اساس رقابت دو قلب شکل می گرفت .جنگ کره ،جنگ ویتنام ،هجوم
شوروی به افغانستان و ...همواره نمونه هیایی از حضیور ابرقیدرت هیا و
دخالت آنها در منازعات نظامی به شمار میی آیید .صیف آراییی اییاالت
متحده و شوروی در ای  50سال باعث شده بیود تیا اسیتقالل تمیامی
دول جهان مخدوش شود .در معدود مبارزات استقالل طلبی نیز ،دست
دو دولت مذکور کامال مشهود است.
اما جنگ هشت ساله ی تحمیلی دارای شرایر کامال منحصیر بیه
فردی بود .نظام دو قلبی و ترس ابرقدرت ها از گرایش دولت نیو پیای
جمهوری اسالمی به رقیب باعث شده بود تا آنها با حساسیت باالیی بیه
ای جنگ و مسیائل مربوطیه بپردازنید .قراردادهیای نظیامی عیراق بیا
شوروی ،ماجرای "مک فارلی " و در اختیار قرار دادن اطالعات حاصیل
از جاس وسی هواپیماهای آواکس امریکا به ارتش صدام مواردی از حضور
دو ابر قدرت در صحنه ی نبرد بوده است .اما با توجه به سلله گرییزی
و استکبار سیتیزی از شیرق و غیرب ،سیاسیتمداران کشیورمان هیر دو
جریییان را نادیییده گرفتییه و کییامال مسییتقل بییه دفییاع از خییاک کشییور
پرداختند .از ای روست که ما شاهد رابله ای عمیق مییان آرای رهبیر
انقالب پیرامون ابرقدرت ها و دفاع مقدس خواهیم بود .چرا که طبیعتیا
استکبار ستیزی امام(ره) به سیاست های کالن کشور ،بویژه جنگ نییز
تسری می یافت.
-7-3-1-2

اسرائیل به مثابه دشمن

جامعیت نگاه ایشان باعث شد تا ایشان بیه درسیتی بیه حیوزه ی
تها جم اسرائیل که همانا خاورمیانه در مرحله ی اول و جهان اسیالم در
مرحله ی دوم است ،اذعان نمایند.امام در ای ارتباط اعالم داشتند کیه
هدا اسرائیل تنها جهان اعراب نیست .ای در حالیست کیه در همیان
سال جنگ اعراب و اسرائیل موجب شده بود تا بسیاری بیا تقلییل ایی
جنگ به همیی حیوزه از تحلییل نهیایی آن غافیل شیوند .امیام نقیش

نشریه علمی،
استعماری مسی له ی اسیرائیل را چنیی بیه تصیویر میکشید "سیران
کشورهای اسالمی باید توجه داشته باشند که ای جرثومه فساد را کیه
در قلب کشورهای اسالمی گماشته اند تنها برای سیرکوبی ملیت عیرب
نمی باشد بلکه خلر و ضرر آن متوجیه همیه خاورمیانیه اسیت .نقشیه،
استیال و سیلره صهیونیسم بر دنیای اسالم و استعمار بیشیتر سیرزمی
های زرخیز و مناب سرشار کشیورهای اسیالمی میی باشید و فقیر بیا
فداکاری ،پایداری و اتحاد دولت هیای اسیالمی میی تیوان از شیر ایی
کابوس سیاه استعمار رهایی یافت و اگر دولتی در ای امیر حییاتی کیه
برای اسالم پیش آمده کوتاهی کرد بر دیگر دولیت هیای اسیالمی الزم
است که با توبیخ و تهدید و قل روابیر او را وادار بیه همراهیی کننید.
دولت های ممالک نفت خیز اسالمی الزم است از نفت و دیگر امکاناتی
که در اختیار دارند به عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده
کرده از فروش نفت به آن دولت هایی که به اسرائیل کمک میی کننید
خودداری ورزند( ".صحیفه نور ،ج،1ص )92
اما علت عیدم توانمنیدی مسیلمی در حیذا اسیرائیل چیسیت؟
شنیدن پاسخ ای سوال از زبان بنیانگذار انقالب نه تنهیا شییری  ،بلکیه
آموزنده خواهد بود ".امروز قبله اول مسلمی  ،به دسیت اسیرائیل ایی
غده سرطانی خاورمیانه افتاده است .امروز برادران فلسیلینی و لبنیانی
عزیز ما را با تمام قدرت می کوبد و به خاک و خون میی کشید .امیروز
اسرائیل با تمام وسایل شیلانی تفرقه افکنی می کند .بر هیر مسیلمانی
الزم است که خود را علیه اسیرائیل مجهیز کنید .وقتیی ییک میلییارد
جمعیت فریاد کرد اسرائیل نمی تواند  ،از همان فریادش می ترسد .اگر
همه مسلمی که در دنیا هستند االن هستند که قرییب ییک میلییارد
هستند اگر در روز قدس همه بیرون بیایند از خانه ،فریاد بکننید میرگ
بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر شوروی ،همی قیول میرگ بیر
شو روی برای آنها مرگ می آورد .جمعیتشان یک میلیارد  ،ذخایرشیان
ای همه زیاد که همه دولت ها محتاج به ذخایر شما هسیتند معیذالک
شما را وادار می کنند با هم مختلف باشید اختالا کنید و ذخایرتان را
ما ببریم و هیچ کدام صحبت نکنید  (".صحیفه نور  ،ج  ، 12ص )276
پس به بیان امام(ره)  ،دیدیم کیه شیرط وحیدت مییان مسیلمی
جهیان ،همییان شییرط الزم بییرای موفقییت در مقابییل ایی جرثومییه ی
شیلانی و استکباری است ".برای م یک مللب به شیکل معماسیت و
آن ای است که همه دول اسالمیه و ملت های اسالم می دانند که درد
چیست ،می دانند که دستهای اجانب در بی است که اینها را متفرق از
هم بکند ،می بینن د که با ای تفرقه ها ضعف و نابودی نصیب آنهیا میی
شود ،می بینند که دولت پوشالی اسرائیل در مقابل اسرائیل ایستاده که
اگر مسلمی مجتم بودند هر کدام ییک سیلل آب بیه اسیرائیل میی
ریختند او را سیل می برد ،معذالک در مقابیل او زبیون هسیتند ،معمیا
اینست که با ای که اینها را می دانند ،چرا به عالج قلعی که آن اتحاد
و اتفاق است روی نمی آورند؟ چرا توط ه هایی که اسیتعمارگرها بیرای
تضعیف آنها به کار می برند ،آنها توط ه ها را خنثی نمی کنند؟ آیا ایی
معما چه وقت باید حل شود ؟ و پیش کی باید حل بشود؟ ایی توط یه
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ها را کی بایید خنثیی کنید غییر از دولیت هیای اسیالم و ملیت هیای
مسلمی ؟ ای معمایی است که شما اگر جوابی داریید و حیل کردیید ،
ای معما را به ما هم تذکر بدهیید ( ".صیحیفه نیور ،ج  ،8ص - 236
)235
-7-3-1-3

آمریكای جهایتكار

نگاه سلله ستیز امام امت در مقابله با سلله طلبی هیای غربییان
در برخورد با اسرائیل خالصه نمی شود .بلکه با دقت باال بیه ریشیه ی
ای آفت که همانا امریکای جنایتکار است نییز اشیاره میی کنید .رهبیر
انقالب با اشاره به اهداا و امیال اقتصادی – سیاسی امریکیا ،ضیرورت
مبارزه با آنها را با بیان ای جمالت تبیی می کنید ":مهمتیری و درد
آورتری مساله ای که ملت های اسالمی و غیر اسالمی کشورهای تحت
سلله با آن مواجه است موضوع آمریکاست  .دولیت آمریکیا بیه عنیوان
قدرتمند تری کشیورهای جهیان بیرای بیشیتر بلعییدن ذخیایر میادی
کشورهای تحت سلله از هییچ کوششیی فروگیذار نمیی کنید .آمریکیا
دشم شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است  .آمریکا بیرای
سیلره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی خیویش بیر جهیان زییر
سلله  ،از هیچ جنایتی خودداری نمی نماید .او مردم مظلوم جهان را با
تبلیغات وسیعش که به وسیله صهیونیسم بی الملیل سیازماندهی میی
گردد ،استثمار می نماید  .او با ایادی مرموز و خیانتکارش  ،چنان خون
مردم بی پناه را می مکد که گویی در جهان هیچ کس جز او و اقمارش
حق حیات ندارند .ایران که خواسته است از هر جهیت بیا ایی شییلان
بزرگ قل رابله کند  ،امروز گرفتیار ایی جنگهیای تحمیلیی اسیت .
آمریکا عراق را وادار نموده است تا ما را با حصر تصادی از پای در آورد
 .م االصف اکثر کشورهای آسیایی هم با ما سر ستیز برداشیته  .ملیت
های مسلمان باید بدانند که ایران کشوری است که رسما با آمریکا میی
جنگد و شهدای ما  ،ایی جوانیان و دالوران ارتیش و سیپاه از اییران و
اسالم عزیز در مقابل آمریکا دفاع می کنند ( ".صحیفه نور .ج  ،13ص
)84
امام (ره) می فرمایند ":حریف های ما که کار کشته و کار کیرده و
ملالعه کرده هستند  ،اینها ملالعه کردند که باید در ای وقتی که یک
چنی انقالبی با دست خود ملت پیش آمده است کودتا نبوده است کیه
اختیارش را بشود یک کسی بگیرد و تحت نفوذ دیگری باشد  ،با دست
ه می ملت بوده است و یک ملت را نمی شیود مهیار کیرد  ،بایید چیه
بکنند  ،تا ای که ای انقالب را نگذارند به ثمر برسد  .باید خود انقیالب
را از باط داخل خود فاسد کنند .فعالیت االن در ای جهت اسیت کیه
می خواهند ای انقالب را در خیودش ایجیاد نفیاق و اخیتالا کننید و
مدفونش کنن د و پس از ای که خود انقالب مدفون شد ،بیاینید و ییک
نفری که خودشان تعیی می کنند ،یک کودتایی ،یک بساطی درسیت
کنند و همان مسائل سابقش را پیش بیاورند" ( صحیفه نور ،ج ،11ص
)108

خلری که همواره تفرقه را میان مسلمانان افیزایش میی دهید در
آرای امام(ره) ،ای چنی بیان می شود ":مسیلمانان حاضیر در مواقیف
کریمه در هر ملت و مذهب که هستند باید به خوبی بدانند که دشیم
اصلی اسالم و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان صیلی علییه و آلیه و
سلم  ،ابر قدرت ها خصوصا آمریکا و ولیده فاسدش اسیرائیل اسیت کیه
چشم طم به کشورهای اسالمی دوخته و برای چپاول مخیازن عظییم
زیر زمینی ای کشورها از هیچ جنایت و توط ه ای دست بردار نیستند
و رمز موفقییت آنیان در ایی توط یه شییلانی  ،تفرقیه انیداخت بیی
مسلمانان به هر شکل که بتوانند می باشد  .در مراسم حج ممک است
اشخاصی از قبیل مالهای وابسته به خود را وادار کنند که اختالا بیی
شیعه و سنی ایجاد کنند و آن قدر به ای پدیده شیلانی دام زنند که
بعضی ساده دالن باور کنند و موجب تفرقیه و فسیاد شیوند .بیرادران و
خواهران از دو فرقه باید هشیار باشند و بدانند که ای کیوردالن جییره
خوار با اسم اسالم و قرآن مجید و سنت پییامبر میی خواهنید اسیالم و
قرآن و سنت را از بی مسلمی برچیننید  ،چیرا کیه اسیالم و کتیاب و
سنت را خار راه خود و مان از چپاولگری شان می دانند ،چرا که اییران
با پیروی از همی کتاب و سنت بود که در مقابیل آنیان بپیا خاسیت و
انقالب نمود و پیروز شد ( " .صحیفه نور  ،ج  ،19ص )46
اما برای مقابله با ای رفتار شیلانی ابر قدرتها و امریکا ،که همواره
به دنبال سلله ی همه جانبه بر جوام دیگر هستند ،چه راهی را بایید
در پیییش گرفییت .گفتیییم ریشییه ی حرکییت مسییتکبری تفرقییه میییان
مستضعفی است .پس تنها راه نجات نییز جلیوگیری از همیی تفرقیه
است .وحدت میان مستضعفان جهان باعث قدرت یافت آنها خواهد شد
و سپس ای عظمت و قدرت در صورت آگاهی ،دست هر گونه دخیالتی
را در آن جوام کوتاه خواهد کرد.
" مستضعفان جهان ،چه آنها که زیر سلله آمریکا و چیه آنهیا کیه
زیر سلله سایر قدرتمندان هستند اگر بیدار نشوند و دست شیان را بیه
هم ندهند و قیام نکنند ،سلله های شیلانی رف نخواهید شید و همیه
باید کوشش کنیم که وحدت بی مستضعفان در هر مسیلک و میذهبی
که باشند ،تحقق پیدا کند که اگر خدای ناخواسته سسیتی پییدا شیود،
ای دو قلب مستکبر شرق و غرب مانند سیرطان همیه را بیه هالکیت
خواهند رساند .ما عازم هستیم که تمام سلله ها را نابود سازیم و شیما
هم کوشش کنید که ملت ها را با حق همراه کنید ( ".صحیفه نیور  .ج
 ، 17ص )249
-7-3-1-4

بیانات امام(ره) در مورد صدام

به تعبیر بسیاری مهم تری و اصلی تری دشیم اییران در طیول
جنگ شخص صدام بوده است.به نظر نگارنده صدام بیه عنیوان رهبیری
نظامی و ابزاری در دست ابرقدرت ها بیرونی تری دشم ایران بود کیه
دیگر دشمنانی که به آنها اشاره رفیت در پیس آن پنهیان میی شیدند.
امام(ره) نیز با شناسایی ای فیرد و رفتیار جنیون آمییزش ،در میورد او
چنی می فرماید " :اشخاصی امثال صدام را – که م از اول گفتم که
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ای آدم ،آن وقت هم که ما در نجف اشیرا مشیرا بیودیم ،آن را ییک
مرد خلرناکی معرفی می کردنید ،و ییک جنیون عجیبیی در ایی آدم
هست که برای خودخواهی خودش حاضر است که تمام ملت های دنییا
را به خاک و خون بکشد -اینها را وادار کرده اند که با ما مخالفت کنند
و حمله کنند( .صحیفه ی امام ،جلد ،16صص )250-251ایی حملیه
ای که صدام به ایران کرد ،خوب ،همه می دانید که برای ایی بیود کیه
سردار قادسیه بشود! و آن مسائل و ای حمله ای که اسرائیل به لبنیان
در مقابل چشم همه ی مسلمانان منلقه کرد ،همه می دانید که بیرای
قدرت طلبی و جاه طلبی (بود)( ".صحیفه ی امام ،جلد  ،16ص)460
"آنهایی که اساس اختالا بیی مسیلمی را درسیت میی کننید،
خوب یکی اش هم از آن افراد ،همی صدام است کیه اسیاس اخیتالا
است .دولت ایران با هیچ دولتی هیچ وقیت جنیگ نداشیت و مخالفیت
نداشت ،اال با آنهایی که بر ضدشان می خواهند کاری بکنند .ای هجوم
ابلهانه صدام به ایران اسباب ای شد که دولت های منلقه بسیارشان با
ایران یعنی ،با اسالم به مخالفت برخیزنید .آنهیا هیم کیم کیم خواهنید
فهمید که صرفه در ای نیست که با یک همچو ملتی که همه چییزش
را در راه اسالم دارد فدا می کند ،مخالفیت کننید( ".صیحیفه ی امیام،
جلد  ،16ص)462
-7-3-1-5

نظریات امام خمیهی(ره) پیرامون حزب بعث

حزب بعث نیز به عنوان مهم تری ابزار مشروعیت صدام و ابیزار او
برای رسیدن به مقاصد شوم خود در طول دفاع مقدس از دشیمنان میا
به شمار می آید که در ای ارتباط از کالم امام(ره) می خوانیم ":حزب
بعث عفلقی عراق حاال دیگر عابید و مسیلمان شیده انید ،لکی عابید و
مسلمانی که عبی د زاکانی می گوید .اساس را اینها از بیخ قبول ندارنید.
اینها اسالم را منافی با مقاصد خودشان می دانند و منافی هیم هسیت.
مقاصد آنها ای است که بزننید و بکوبنید و میردم را تحیت فشیار قیرار
بدهند و غارت کنند و هر چه دارند بگیرند از آنها و بیرای خودشیان در
بانک های خارجی انبار کنند( ".صحیفه ی امام ،جلد ،18ص)158
" ای عراق با همه ی چیزهایی که گفته می شیود و آن همیه هیم
طرفدار دارد و همه ی قدرت های فاسد هیم طرفیدارش هسیتند ،بیاز
قانون اساسی ندارد یک جمعیتی هستند ،یک حزبی هسیتند کیه ایی
حزب آمدند و زمام امور کشور را به دستشان گرفتند و با زور و فشیار و
حبس و زجر و اینها دارند یک حکومت جابرانه می کنند و تا حیاال کیه
مدت چندی سال ،بیست سال بیشتر است که اینها آمده اند ،بیاز ییک
قانون اساسی ندارند .نمی تواند در آنجا ییک رای گییری بکنید .رای از
کی بگیرد؟ ملت که با او موافق نیست ،با سرنیزه باید ببرند میردم را دم
صندوق ها( ".صحیفه ی امام ،جلد ،15ص)113

 -7-3-2شهاسایی مسئله و ریشه های بحران جهگ از
دید امام خمیهی (ره)
پس از تعریف دشمنان باید تعریفی از مشکالت موجود و مسائل پییش
رو ارائه شود تا با شناخت مناسب از ریشه های مشکالت برای مواجهیه
با آنها اقدام نمود .در ای میان امام(ره) با اشیاره بیه معضیل تفرقیه در
میان مسلمی از یک سو ،به اسالم ستیزی صدام و ابزار شیدگی آن در
دست ابر قدرت ها از سوی دیگر تکیه نموده و مشکل را بیه شیر زییر
بیان می کند.
-7-3-2-1

معضل تفرقه در میان مسلمین

تفرقه در میان مسلمی هم در داخل کشور و هیم در بیی کشیورهای
اسالمی علل بسیاری از مشکالت و حواد دنیای اسالم می باشید،الزم
به ذکر است در بی کشورهای اسیالمی ایی تفرقیه و اخیتالا و عیدم
وحدت باعث جوالن اسیتکبار و بیه فالکیت کشییده شیدن کشیورهای
اسالمی شده است و در عرصه داخلی کشور نییز منیافقی و مخیالفی
داخلی نظام علل بسیاری از شکست ها و مسائل ناگوار داخل کشور می
باشند،در همی زمینه امام(ره) می فرمایند:
" منافق ها هستند که بدتر از کفارند ،آنی که مسلمان می گوید هستم
و بر ضد اسالم عمل می کنند و می خواهد به ضد اسیالم عمیل بکنید،
آن است که در قرآن بیشتر از آنها تکذیب شده تیا دیگیران ،میا سیوره
منافقی داری ،اما سوره کفار نداریم  ،سوره منافقی دارییم کیه بیرای
منافقی از اول شروع می کند اوصافشان را می گویید .اسیالم همیشیه
گرفتار یک همچو جمعیت هایی بوده است .در صدر اسالم زییاد جملیه
هست در زمان حکومت امیر المؤمنی (ع) زیاد ،اینهیا بودنید .در زمیان
خود پی غمبر اکرم(ص) زیاد بودند و همینلیور در طیول تیاریخ ،اسیالم
گرفتار یک همچون مسائل بوده است و گرفتار ای که اشیخاص هیم از
خود مسلمان ها ،مردم خوب ،مردم اسالمی گول میخورنید ،از اینهیا ،از
ای اشخاص که با صورت اسالمی می آمدند وحی می کردند  ،گول می
خوردند " .از ای بیانات امام(ره) به سادگی برمی آید که ایشان چگونیه
توانسته اند تعاملی سازنده و دقیق را میان اسالم و مسائل سیاسیی روز
به وجود آورنید .از ایی نکیات کیه در سیالهای آغیازی جنیگ ملیر
شدهاست به خوبی در می یابیم کیه چیه ارتبیاط مهمیی مییان اتحیاد
داخلی و نمایش قدرت خارجی وجود دارد .امام با بیان ایی نکتیه کیه
اصوال منافقی از داخل اسالم به آن ضربه میزنند ،به مردم هشدار میی
دهدکه خلر ای گروه از دیگیر دشیمنان ( دشیمنان خیارجی )بیشیتر
است.
در ادامه و در طول همان سال هاسیت کیه بیا تغییراتیی کیه در مییان
سیاست مردان داخلی شکل گرفت ،امام احساس نمود که امکیان بیروز
مجدد مشکل در کشور باالست .ایشان با درایت خود ای مسی له را در
بیانات خود ملیر نمودنید ،وبیا اعیالم امکیان بیروز گیردش در مییان
نخبگان ،احتمال فاصله گرفت از اهداا انقالب باال رفته و ای امیر بیه
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شدت بر اتحاد داخلی و قدرت بازدارندگی ایران در جنگ تاثیر خواهید
گذاشت( .سایت امام خمینی(ره))
-7-3-2-2

اسالم ستیزی صدام

امام خمینی(ره) می فرمایند:
" ما امیدواریم که نابودی سرسپردگانی مثل سادات و صدام حسیی بیه
زودی انجام گیرد و ملت های شریف اسالمی به ای انگل هیای خیائ ،
آن کنند که ملت ما با محمدرضای خائ کرد و به دنبال آن برای آزاد
زیست و به استقالل تمام رسیدن ،قل روابر با ابرقدرت هیا خصوصیا
آمریکا نمایند .صدام حسی که همچون شاه مخلوع چهره ی قبیو غیر
اسالمی و انسانی خیود را نشیان داده و بیه نیابودی اسیالم و حیوزه ی
مقدسه ی نجف کمر بسته و با مسلمانان مظلوم برای کارتر ،آن کند که
مغول کرد ،و با علمیای اسیالم خصوصیا حضیرت آییت ا آقیای سیید
محمدباقر صدر ،آن کند که رضاخان و محمید رضیا پهلیوی بیا علمیا و
روحانیون و سایر طبقات کردند ،باید بداند که با اعمیال ضید اسیالمی،
گور خودش و رژیم تحمیلی غیر انسانی و غیر قانونی بعث را بیا دسیت
خود می کند( " .صحیفه ی امام ،جلد ،12صص)234-233
-7-3-2-3

ابزار شدگی صدام در ید ابرقدرت ها

امام خمینی(ره) می فرمایند:
" در زمان رضا خان آن وقت مملکتی بود که از ما نبیود ،ییک نیوکری
اینجا گذاشته بودند  ،مثل حاال که نوکری در عراق گذاشتند ،یک نیوکر
هم در مصر دارند ،یک نوکری گذاشته بودند و ای نوکر جالد همه چیز
هم در دسترسش گذاشته بودند و او هم هر کاری میی خواسیت انجیام
می داد " (صحیفه ی امام ،جلد ،12ص)436
" صدام دیگر یک مرده ای است افتاده آنجا ،ای اهمیتی نیدارد دیگیر،
لک اینها دارند فساد می کنند .ای یکی از فساد های آنها بود که ایی
را بازی اش دادن د و احمقش کردند .حمله کرد به ایران و تجاوز کرد به
ایران ،حاال هم تویش مانده است و نمی داند چه بکنید( ".صیحیفه ی
امام ،جلد  ،18ص)239

 -7-3-3ابعاد حقوقی و راه حل بحران از دید امام
خمیهی (ره)
امام خمینی (ره) در ای مرحله پاسخ هایشان را در سیه سیلو ملیر
می نمایند .در آغ از با دعوت ملت ایران به اتحاد و و با تکیه بیر جایگیاه
مردم آنها را به رشادت در راه اسالم و ایران فرا می خوانند .و در سیلو
دوم جهت کالم شان را به سوی ملت و ارتش عراق تغییر داده و با ارائه
ی پیشنهاداتی به آنها راه مصیالحه و حیذا صیدام را بیه آنهیا گوشیزد
نمودند .سومی و آخری بعد پاسخ به بحران بعد حقوقی آن اسیت کیه
در ای قسمت باید با تکیه بر مسائل حقیوقی بیه حفیظ حقیوقی ملیت
ایران در پایان جنگ پرداخت .لذا امام امت به خوبی ای بعد را در نظیر
داشته و در ای زمینه پیش شرط هایی را برای صلو میان دو کشیور و
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حاالت متفاوت حل مسائل را بررسی نموده و ملر می نمایند کیه در
ای قسمت به آنها نیز اشاره خواهد شد.
دعوت ملت ایران به اتحاد و رشادت در راه اسالم و ایران:
یکی از دستاورد بزرگ قیام حضیرت امیام خمینیی (ره) کیه در واقی
پیروزی نهضیت اسیالمی و تحکییم ارکیان نظیام را بیه دنبیال داشیت
جذب اقشار مختلف مردمی بود که با اعتقادی کامیل و ایمیانی خیالص
وارد مبارزات انقالبی شیدند کیه بیا هیدایت خداونید بیزرگ و هیدایت
وراهبری حضرت امام (ره) دست استعمار و دخالتهای بیگانگان در امور
داخلی کشور را از بی بردند .مردمداری حضرت امام (ره) سبب شد تیا
در اولی مرحله شروع انقالب به آگاه سازی مردم بپردازنید و میوجی از
مخالفتها و مبارزات اجتماعی را علیه دشیمنان اییران اسیالمی بیه راه
بیندازند .ای راهبرد امام امت آنچنان به ثمر نشست که تداوم انقالب و
نظام دینی را هم تضمی کرد .باید در نظر داشت حکومتداری و شییوه
هایی که امام راحل برای ارج نهادن به حضور و نقش مردم اسیالمی در
عرصه های سیاسی واجتماعی بکیار بردنید دقیقیا در قالیب مفیاهیم و
موازی اسالمی و دینی بوده اند.
بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی رابله حاکمیت دینی و مردم را بلور
کلی فراتر از حد قالبها و چهارچوبهیای خشیک قیانونی و دموکراسیی
منحر غربی می دانستند و ای رابله قیومی را برگرفتیه از ییک پیونید
محکم دینی و عاطفی عنوان می نمودند .زیرا رهبران وحاکمان جامعیه
اسالمی تنها بر جسم افراد و مومنی حکومت نمی کنند بلکه به جهیت
مسائل دینی و عقیدتی رو و عقاید مردم را نیز در اختیار دارنید کیه
کلیه آحاد جامعه نسبت به ای حاکمان احساس نلق روحی می کنند.
انسانها در حکومت دینی به واسیله زر و زور ازحکومیت تبعییت نمیی
کنند بلکه به سبب احساس مس ولیت شرعی و تقرب الهی تکالیف ییا
وظایف خود را نسبت به حکومت انجیام میی دهنید .روشی اسیت کیه
حکومت و مردم در چنی حکومتی نسبت به همدیگر حقیوق متقیابلی
دارند که درکالم و روایات سراسر نورانی اهل بیت (ع) بدان اشاره شیده
است که علی (ع) در خلبه  34به ابعاد مختلف حقوقی متقابل رهبیر
ومردم اشاره کرده و چنی فرمود " :ای مردم مرا بر شیما و شیما را بیر
م حقی است حق شما بر م آن که از خیرخواهی شما دریغ نورزم
و بیت المال را میان شما عادالنه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تیا
بی سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کینم تیاراه و رسیم زنیدگی را
بدانید .و اما حق م بر شما ای است کیه بیه می وفیادار باشیید و در
آشکار و نهان خیرخواهی کنید .هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمایید و
فرمان دادم اطاعت کنید ( ".نهج البالغه خلبه )34
سییپس امییام (ره) درادامییه سییخ خییود بییه نتییایج و رهییاورد رعایییت
حقوق متقابل حکومت و مردم اشاره کرده چنی فرمود " :پس خیدای
سبحان برخی از حقوق خود را برای بعضی از میردم واجیب کیرد ،و آن
حقوق را در برابر هم گذاشت ،که برخی از حقوق برخی دیگر را واجیب
گرداند ،وحقی بر کسی واجب نمی شود مگر همانند آن را انجام دهد .و
در میان حقوق الهی ،بزرگتری حق ،حق حیاکم برمیردم و حیق میردم
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برحاکم است،حق واجبی که خدای سبحان ،بر هر دو گروه الزم شمرد،
و آن را عامل پایداری پیوند ملت و حاکم ،و عزت دیی قیرار داد ،پیس
رعیت اصال نمی شود جز آنکه زمامداران اصال گردنید و زمامیداران
اصال نمی شوند جز با درستکاری رعیت ( ".نهج البالغه خلبه )34
همچنی حضرت علی (ع) می فرمایند " :و آنگاه که مردم حق رهبیری
را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد ،حق در آن جامعه عزت یابد،
و سنت پیامبر(ص) پایدار گردد،سپس روزگار اصال شیود ،و میردم در
تداوم حکومت امیدوار و دشم در آرزوهایش مایوس می شود ( ".نهج
البالغه خلبه )216
بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی حضرت امیام (ره) بیه عنیوان احییاگر
حاکمیت دینی با اینکه در سرنوشت کشور همه را مس ول دانسته انید
هماهنگی و حضور امت اسالمی در صیحنه هیای سیاسیی و انقالبیی را
بسیار مهم دانسته و در واق شرط عدم آسیب پذیری جمهوری اسالمی
عنوان می کردند.
معظم له در ای مورد فرمودند ":در نظام اسالمی محیر،محیر محبت
است ،محیر برادری است نه یک محیر رعب و باید که همیه بیا هیم
اعانت کنند جمهوری اسالمی را" (صحیفه نور ج  4ص )212حضرت
امام (قدس سره ) بارها عنوان نمیوده انید کیه میردم ولیی نعمتیان میا
هستند و ای طبقات محروم هستند که خاسیتگاه مسی ولی حکیومتی
می باشند .ایشان دو مس له اصلی یعنی خدمتگزاری به مردم و حرکیت
در مسیر تعالیم عالییه دینیی را وظیایف دولتمیردان برشیمرده چنیی
فرمودنید ":مسی له ،مسی له خییدمتگزاری دولیت بییه ملییت اسییت ،نییه
فرمانفرمایی دولت به ملت ،همی فرمانفرایی جدا میی کنید شیما را از
ملت و ملت را از شما ،و منشا مفاسد زیاد می شود( ".صحیفه نور ،ج 8
،ص )146
باید بر ای نکته تاکید نمود که در حاکمیت دینی آنچیه در راس همیه
امور قرار می گیرد ایجیاد تفیاهم در بیی دولیت و ملیت اسیت یعنیی
نه دولت خود را از مردم جدا بداند و نه مردم اینگونه باشند و همه ایی
حدود و وظایف نیز ازسوی شرع مقدس تعیی شده است ،امام علی (ع
) فرمود" :علیکم باالحسان الی العبا د و العیدل فیی الیبالد تیامنوا عنید
قیام االشهاد"" ،بر شما باد احساس و خدمت به مردم و پییاده کیردن
عدالت درشهرها تا در روز قیامت راحت باشید".
آموزه های دینی ما به واسله اینکه همه جانبه نگر هستند شاخصه ایی
را برای یک نظام قرار داده اند که در سایه آن سعادت  ،عزت و افتخیار،
رفاه و آزادی برآورده می شود و رضایت عمومی ایجاد می گیردد .امیام
خمینی (ره) عاشق مردم بود و همیشه به فکر سعادت مردم بود .یکیی
از نزدیکان معظم له می گوید :عالقه امام به میردم ییک عالقیه عیادی
نیست یک عشق است . . .واقعا امام برای مردم می سوزند و مانند یک
پدر مهربان همیشه برای فرزندان پاک خود سعادت آرزو می کنند امام
بارها در کنار تلویزیون که صحنه های دلخراش فقر و محرومیت نشیان
داده می شود گریه کیرده انید( .فرازهیایی از ابعیاد روحیی اخالقیی و
عرفانی امام خمینی ص )37
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حضرت امام (ره) نیز با بیان اینکه حکومیت اسیالمی کیاملتری شیکل
نظام های اجتماعی و سیاسی موجیود در دنیاسیت و ثمیره اش تحقیق
خاستها و رف نیازهای همه افیراد جامعیه اسیت حکومیت اسیالمی را
اینگونه معرفی می کنند ":حکومتی که در آن جمی اقشار ملت با یک
چشم دیده می شوند . ....فقر کرامت در پناه تقوی و برتری به اخیالق
فاضله و اعمال صالحه است( ".صحیفه نور ،ج ، 5ص )233
رهبر فقید انقالب اسالمی آنچه را که سبب جدایی دولت و ملت اسیت
به طور مکرر معرفی می کردند که از آن جمله است حب جاه و میال از
سوی دولتمردان که یک آفت بزرگ برای استحکام رابله عاطفی میردم
و دولت محسوب می شود .در اندیشه حضرت امام (ره ) نسبت به جلب
افکار عمومی شیوه هیای پسیت عیوام فرییب غربیی هرگیز جایگیاهی
نداشتند بلکه آنچه تعیی کننده بود حضور آگاهانه و عقییده ی راسیخ
انسانهای موم اعم از زن و مرد و پیر و جوان در سرنوشت کشور بود.
در ای بخش به اهمییت مفهیوم میردم و جایگیاه وییژه ی آن در آرای
سیاسی – فقهی امام خمینی اشیاره نمیوده و برخیی از بیانیات ایشیان
ملر گردید .اما نکته ی اساسی در ای است که امام بیه خیوبی آگیاه
بودند که برای موفقیت هر سیاسیتی بیه میردم بیه عنیوان عیامالن آن
تصمیمات نیاز است .شرط پیروزی در جنگ حضور بی وقفه و شجاعانه
همه ی م ردم کشور از آحاد و مناطق و نژادهیا و میذاهب گونیاگون در
جبهه های حق علیه باطل است .هیچ اسلحه ای بدون سیربازی کیه از
آن استفاده کند عمل نخواهد کرد.
پس می بینیم که ای جنگ و فرامی سیاسیی و نظیامی مسی والن آن
تنها به دست سربازان رشید کشور عملیاتی شده و به اجیرا در آمید .از
سوی دیگر هدا اصلی جنگ نیز حفظ نظامی بود که حاصل خواست و
اراده ی ملت است .و به بیان دیگر میردم مسیلمان اییران بیا وحیدت و
حمیت باالی خود ،دفاع از آرمان ها و کشورشان را ضروری دییده و بیا
شعار شهادت طلبی به سمت جبهه ها سرازیر شدند .ای جانفشانی هیا
به حدی ارجمند بود که ملالعه ی نظرات امام خمینی (ره) را در مورد
مس له ی ایران الزامی می نمود که در ای بخش ملر گردید.
پیشنهاد به ملت و ارتش عراق جهت مصالحه و حذا صدام:
حضرت امام(ره) که به خوبی ریشه ی اسیتکباری رفتارهیای صیدام را
شناخته بودند در همی ارتباط با ارتش صدام سخ گفته و آن ها را به
راه آزادی و آزادگی رهنمون شده و خواستار شیورش در مقابیل صیدام
شدند .که ای عمل حتی اگرچه رخ نداد ،امیا باعیث تشیکیک در آرای
نظامیان عراق شده و حقانیت ایران را بیه اثبیات رسیانید.امام(ره) میی
فرمایند " :و یک حرفی هم که با ارتش عراق دارم ای است کیه ارتیش
عراق با کی جنگ میخواهد بکند؟ طرفدار کی هسیت و مخیالف کیی؟
طرفدار صدام است که اشتراکی است و کافر است؟! بر ضد کی؟ بر ضد
اسالم؟! ارتش عراق باید بداند که ای آدم (صدام) که حاال آمیده اسیت
اسم علی ب ابی طالب – سالم ا علیه – را میی آورد و اسیم حسیی
ب علی – سالم ا علیه – را میی آورد ،ایی دشیم اینهاسیت ایی
شخص با اینها دشم است ،با اسالم اصال دشم است ای  .ارتش عراق
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باید بداند که با ای جنگ ،جنگ با اسالم اسیت بیه هیواداری از کفیر و
یک همچو جنگی برخالا رضیای خداسیت و خیدای تبیارک و تعیالی
نخواهد بخشید بر آن کسانی که قیام کنند بر ضد اسالم بیه واسیله ی
همراهی با کفر ،که هم خود صدام حسی – به حسب حکیم شیرعی –
کافر است و هم ای طرفدار کفار است ،طرفدار کارتر است و به واسیله
ی طرفداری از کارتر و گرفت قوا از او ،دارد به ایران حمله می کنید و
کارتر ای نوکرهای خودش را مثل صدام حسی و مثل سادات و امثال
اینها را وادار کرده است که به ایران حمله بکننید ییا بیه اییران صیدمه
بزنند .ملت عراق و ملت مصیر بداننید ایی معنیا را کیه اگیر – خیدای
نخواسته – با ایران طرا بشوند و ارتش عیراق بیا اییران طیرا بشیود،
طرا شدن با اسالم است و ضرر زدن به اسیالم ضیرر زدن بیه پیغمبیر
اسالم است به طرفداری از کفر ،به طرفداری از صدام ،بیه طرفیداری از
کارتر( ".صحیفه ی امام ،جلد  ،13صص)224-225
" ارتش عراق باید همان طوری که در ارتش اییران فهمیدنید کیه ایی
(محمدرضا شاه) دارد جنگ می کند با اسالم ،جنگ با نهضت اسیالمی
می کند ،همان طور که اینها قیام کردند و ارتش هم ملحق شد به خود
مردم و کلک شاه را کندند ،ارتش عراق هم باید همی کار را بکند" .
" ای جنگ با اسالم است .ارتش عراق حاضر است با اسالم جنگ کند؟
حاضر است سرنیزه را به قرآن بزند؟ ای سیرنیزه بیه قیرآن زدن اسیت.
باید ،واجب است بر آنها ،الزم است بر آنها ،هم ملت عراق و هیم ارتیش
عراق ،ارتش عراق الزم ست که پشت بکند به ای حزب غییر اسیالمی،
پشت کندبه ای افراد غیر اسالمی که یک عدد کمی هسیتند .و همیان
طور که ارتش ایران متصل به مردم شد ،متصل به ملت شد و کلک ای
نظام باطل را کند ،شما هم همی طیور(" .صیحیفه ی امیام ،جلید،12
صص)246-247
"ای جانب به عموم ارتش عراق نصیحت می کنم که گول حیزب کیافر
بعث را نخورند و با برادران اسالمی خود جنگ نکنند و متوجه باشند تا
صدام کافر آنان را در خدمت آمریکا به برادرکشی اغوا نکنید  ،بیرادران
عراقی ام تا وقت نگذشته و عذاب الهی نازل نشده است به دامان اسالم
پناهنده شوید که اسالم دی عفو و رحمت و اغماض اسیت( ".صیحیفه
ی امام ،جلد  ،13ص)542
پیش شرط صلو ازسوی امام امت در راستای حفظ حقوق ملت ایران:
امام(ره) می فرمایند:
" ما باید جانی را در دنیا رسیوا کنییم و جرمیی کیه کیرده اسیت از او
بگیریم تا ای امور ال اقل ،محدود بشیود اگیر از بیی نمیی رود الاقیل،
محدود بشود .ای طیور نشیود کیه هیر کسیی افسیار گسییخته برییزد
شهرهای دیگران را از بی ببرد و اموال مردم را غارت کند و آتش بزنید
و بعد هم بگوید خوب ،بسیار خوب ،حاال دیگر صلو می کنیم! ای صلو
نیست .آن معنایش ای است که نخیر ،شما باید باج بیه میا بدهیید" .
(صحیفه ی امام ،جلد ،16ص)322
" ببینید که ای مرد چی دارد می گوید .اول چی می گفت ،حیاال چیه
می گوید .می گوید :ما برای اثبیات ایی کیه صیلو طلبییم ،صیلو جیو

هستیم ،همه لشکر خودمان را امر می کنیم که از خاک ایران تا ده روز
دیگر بیرون بروند .اگر راست می گوید ای مللب را ،بسیار خیوب ،ایی
یکی از ملالبی که ما داشتیم ،حاصل .ولی ما چند تا مللب دیگر داریم
باید حاصل بشود ،تا حاصل نشود ما در حال جنگ هستیم .یکیی ایی
که ای همه خساراتی که به ما وارد کردی که خیودش نوشیته ،ایی را
اقرار کرده که خساراتی که بر ایران وارد شد ،قابل شمارش نیسیت ،بیه
ای تعبیر .و از یک طرا هم می گوید که میا هیزاران اسییر گیرفتیم و
نمی فهمد ای را که فردا باید جواب ای را بدهد که تیو هیزاران اسییر
گرفتی بیا تحویل بده .ما که می گوییم هزاران اسییر گیرفتیم ،همیه ی
ای اشخاصی که ،نویسنده ها و مخبیری کیه از خیارج آمدنید ،بیردیم
نشانشان دادیم که بابا ،اینها در ای شهر ،اینها هسیتند ،در شیهر هیای
دیگر هم آنجا ،آنجا ،آنجا .در تلویزیون هم نشان دادیم یک مقیدارش را
البته و ما می گوییم داریم ای مقدار و هر وقت بخواهیم تحویل بدهیم،
تحویل می دهیم .اما ای آدمی که توجه به مسائل سیاسی نیدارد ،میی
گوید که خساراتی که به ایران وارد شده است قابل شمار نیسیت ،نمیی
شود ارزیابی کرد ،فردا از تیو میی گیرنید اینهیا را( ".صیحیفه ی امیام،
جلد ،16ص)355
"اییران االن هیم میی گویید کییه صیدام بیرود بییرون از اینجیا ،و یییک
دستگاهی بی المللی بیاید و رسیدگی کند به جرم او و جنایات او .ما با
دولت عراق ،با ملت عراق جنگی نداشتیم ،آنهیا بیه میا هجمیه آوردنید
یعنی ،دولت عراق هجمه آورد ،لک تو دهنی خورد و بحمدا در دنییا
شکست خورد ،شکستی که با موافقت اردن و مغرب و آمریکا نمی تواند
شکست خودش را رف کند( ".صحیفه ی امام ،جلد ،16ص)40

 -7-3-4اجرای راه حل در صحهه بحران توسط امام
خمیهی (ره)
همانگونه که دیدیم ،رهبر انقالب با درایت و بیر اسیاس تفکیر منلقیی
خود ،از شناخت دشم آغاز نموده و سپس به شناسایی مس له و ریشه
های بحران جنگ پرداختند .پس از ای مرحله راه حل را به ملت ایران
و عراق پیشنه اد دادند .اما ای پایان کار نبود .چرا که ملت ایران در ای
راه و در مسیر ای جنگ تحمیلی به مدیریت و راهنمایی نیازمنید بیود
که ای امر باعث شد تا مدیریت ای بحران مهم ،یعنی دفاع مقدس نیز
بر عهده ی امام قرار گرفت تا ایشان کشتی ملت و نظام اسالمی ایران را
به ساحل صلو راهنمایی نمایند.لذا در ای قسمت فرایند مدیریت امیام
(ره) در طول ای بحران مرور خواهد شد.
تجاوز عراق به ایران با ای افق روش صورت گرفت که به دلیل در هیم
ریختگی حاصل از انقیالب ،بیی انگیزگیی ارتیش و اعیدام سیران آن ،و
همچنی قل ارسال سال های غربی به ایران ،طی همان هفتیه هیای
اول جمهوری اسالمی از پا در خواهد آمد .محیر و ساختار نظیام بیی
الملل نیز به خاطر جلوگیری از تغییر توازن یا کنترل تحوالت در قالیب
روابر ابر قدرت ها برای چنی امیری نسیبتا مسیاعد بیه نظرمیی آمید.
درچنی شرایر آشفته ی خارجی و داخلی بود که صدام با ارتش خیود

49

پژوهشی و فناوری
در جبهه های غرب و جنوب غربی به ایران حمله ور شد .اما ایی ملیت
بزرگ ایران بود که با رشادت به سمت جبهه ها سرازیر شیدند و برنامیه
های کوتاه مدت صدام را با شکست مواجه کردند.
نقش رهبر انقالب در ای امر بسیار منحصر به فرد بود .چرا که ایشان با
فراخوان های متعدد توانستند تا آموزه ی شهادت طلبیی را مجیددا در
قلوب مردم جای دهند .ایشان با نامیدن جنگ به نیام اسیالم و کفیار و
اعالم لزوم بیرون راندن دشم از سیرزمی اسیالمی اییران ،میردم را از
نظر روحی آماده می کردنید( .اردسیتانی، 1378،ص )97ایی حرکیت
سری و ناگهانی داوطلبان به سوی جبهه هیا ،چنید پیامید اسیتراتژیک
مهم داشت .اول اینکه حرکت سیری ارتیش بعیث را متوقیف نمیوده و
جنگ برق آسا را فرسایشیی کیرد ،ودوم اینکیه توقیف در جبهیه هیا و
حرکات متهورانه ی مردم ،امکان بازسازی نظامی و سیاسی را در داخل
کشور باال برد .درنتیجه ی ای دو نکته بود که سازمان نظامی عیراق در
سال اول متحمل شکست های بسیاری شد ،به طوریکه در خیرداد 61
خرمشهر فتو شد.
امام خمینی(ره) در جمله ی معروا خود کیه "خرمشیهر را خیدا آزاد
کرد" بار دیگر نقش ایمان و اراده ی مردم مسلمان را بیه رخ دشیمنان
کشید .ایشان در تاریخ هشتم خرداد همان سال فرمودند":فتو خرمشهر
یک مس له ی عادی نبود ،اینکه  15الی  20هیزار نفیر بیه صیف بیرای
اسارت بیایند و تسلیم شوند مس له عادی نیسیت،بلکه میافوق طبیعیت
است( ".اردستانی ،1384،ص )25ای چنی بود که اییران بیا انجیام 4
عملیات بزرگ با نام های ثام االئمه ،طریق القدس ،فتو المبی و بیت
المق دس توانست به هدا اولیه ،یعنی آزادی کامل منیاطق اسیتراتژیک
اشغالی دست یابد .در ای مرحله موازنه ی اسیتراتژیک بیه نفی اییران
تغییر یافت .در ای شرایر امکان مصالحه باال بود اما حمایت ابر قدرتها
از عراق و مخالفت با اراده ی پوالدی ایران باعث مرحله ی دوم جنیگ
گردید.
در ای مرحله هیچ نوع تالشی برای مصالحه میان دو طرا رخ نیداد .از
سوی دیگر ایران که دست باال را در بازی داشت بی میل نبود تیا خیود
وارد عمل شده و متجاوز را تنبیه کند .ماهیت سلله ستیز نظام نو پای
ایران ،به او ای اجازه را می داد که در چنی فرصتی که از قیدرت الزم
بر خوردار است با حمله به عراق ،الگوی خود را به دیگر جوام نیز ارائه
کند .ای استراتژی مورد توجه و تایید آیت ا خمینیی(ره) نییز قیرار
داشت به طوریکه سردار محس رضایی در ای باره می گوید":امیام بیه
نتیجه بخش بیودن اسیتراتژی حیداقل اعتمیاد نداشیتند ،از ایی رو در
صییحبت خییود بییا رزمنییدگان ،سییقوط صییدام را عنییوان میکردنیید".
(اردستانی،1384،ص)27
در همی دوران اسرائیل برای تحت فشار قیرار دادن شییعیان لبنیان و
فلسلی به مرزهای جنوبی لبنان حمله ور شد .قدرت ییافت اسیرائیل
که برای عراق بسیار خوش آیند بیود باعیث غلییان روحییه ی انقالبیی
مبارزان ایرانی شد .طر شعار راه قدس از کربال می گذرد در آن دوران
نیز پاسخ مناسبی بود .زیرا از یک طرا مس له ی عراق فرامیوش نمیی

نشریه علمی،
شد ،از سوی دیگر نسبت به یورش اسرائیل واکنش نشیان میی داد .بیه
همی دلیل نه تنها گروهی از چریک های ایرانی برای آموزش و مبارزه
به لبنان رفتند ،ب لکه عملیات رمضیان و محیرم و مسیلم بی عقییل در
جبهه های گوناگون طراحی و اجرا شد .البته با توجیه بیه پیچییدگی و
عدم شناخت کافی از خاک عراق عملیات رمضان موفق نبوده و تنها دو
عملیات محدود دیگر موفقیت آمیز بودند.
در ای مرحله استراتژی دو کشور به طور کامل تحول یافیت .عیراق بیه
ضرورت دفاع از بقای نظام خود پی برد که نتیجه ی ای مس له تقویت
گسترده ی یگانهای زرهی و نیروی هیوایی بیود .از سیوی دیگیر عیراق
موان دفاعی بسیار گسترده و متنوعی نیز در خاک عراق تیدارک دییده
شد .در مقابل ایرانیان که به هدا وارد کردن ضربات بیزرگ بیه خیاک
عراق یورش برده بودند ،به علت عدم شناخت کافی از عمق اسیتراتژیک
دشم و افزایش قدرت پاتک دشم با شکست مواجیه شیدند .در ایی
زمان بود که رهبر فقید انقالب با درایت به فرماندهان هشدار داد":ایی
(عدم الفتو والفجرمقدماتی) سیلی ای بود که خیدا بیه شیماها زد کیه
حواستان را جم کنید( ".اردسیتانی،1384،ص)75سیردار رضیایی در
خاطرات خود در ای زمینیه افزودنید کیه  ":امیام پیس از مشیاهده ی
ناراحتی فرماندهان و تضعیف روحیه آنها،در مالقات با بنده و چنید تی
دیگر از فرماندهان اظهار داشتند ":چرا ناراحت هستید،حضرت امییر در
جنگ صفی شکست سخت سیاسی خیورد امیا نیفتیاد ،حضیرت امییر
دوباره بلند شد .نکند روحیه تان تضعیف بشود .ما برای تکلییف دارییم
می جنگیم  ...همان طور که نماز می خوانیم و روزه می گیریم ،همیان
طور که نماز و روزه واجب است .شاید هم خیلی از جزئیاتش را نفهمیم
برای چیست ،اما تکلیف مان ایی اسیت و احساسیی از خیدا و معیاد و
خلقت داریم ،لذا می بینیم که عبادت باید بکنیم ،تکلییف میان را هیم
دارییییم انجیییام میییی دهییییم و نبایییید روحییییه میییان را از دسیییت
بدهیم(".اردستانی،1384،ص)76
سال  1362در جنگ میان دو کشور ،به نوعی با گره اسیتراتژیک آغیاز
شده بود .و ای گره باز نمی شد ،مگر با اسیتفاده ی یکیی از طیرفی از
خالقیت و ابتکار نظامی ،عراق به علت حضور در خیاک خیود و مراحیل
بازسازی توان نظامی خود ،امکان ای کار را نداشت .پس گره ی سکون
جنگ تنها به یک صورت ممک بود .در چنی شرایلی با فرمان امام و
مدیریت سپاه عملیات خیبر طراحی شد  .ای حرکت عیراق را غیافلگیر
کرد  .تصرا جزایر مجنون و تسلر بیر منیاب نفتیی بسییار بیاالی آن و
مقاومت گسترده ی سپاهیان در زیر آتش سنگی دشم موجب شد تا
مس له ی ابتکار نظامی وارد قضیه شده و جنگ از رکیود خیارج شیود.
نکته اینجاست که سپاه تمامی نیرو ،توان تسلیحاتی و فرماندهان خیود
را در ای عملیات به کار برد تا فرمان امام مبتنی بر "حفیظ جزاییر" را
عملی کند(.اردستانی ،1384،ص)91
امام(ره) در پاسخ به واکنش چندگانه ی رسیانه هیا در میورد عملییات
خیبیر نییز افزودنید " :میییزان در ایی کیه جنیگ مییا خیوب اسیت یییا
بد،تبلیغاتی است که در خارج می شود ،هر جا هر چه بیشتر تبلییغ بیر
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ضد م ی شود ،معلوم می شود که اینجا زیادتر است .مثال در آنجایی کیه
در طول ای مدت ،آنجاهایی که ما بیشتر ،مثل خرمشهر کیه بیشیتر از
جاهای دیگر ،ما پیروزی داشتیم ،آنجا بیشتر تبلیغات می کردند.آنها هر
وقت شکست زیادتر باشد ،به عبارت دیگر ،حجم شکست آنها موافق بیا
حجم تبلیغات شان است .هر چه تبلیغات شان زیاد بشود ،ایی میزانیی
است که باید ملت توجه کند .هر جا دیدند که زیادتر هیاهو می کننید،
زیادتر راج به شکست ما می گویند ،بدانید که آنجا پیروزمنید زییادتر
بودیم .یک وقت می گویند که اصال در عراق هیچ وقت جنگ نبود ،ای
رادیو عراق بود ،ما در ایران جنگ کردیم و همه ی کشته هیا در اییران
افتاده ،فردایش یادش می رود ای را گفته است ،یا اینکیه نمیی فهمید
می گوید که عراق ما بیرون کردیم اینها را .یک وقت هم می گوید تمام
الشه هایشان در عراق افتاده اند ،چلور محاصیره شیان کیردیم -نمیی
دانم -ریختیم شان به دریا ،به آب ریختیم ،آنها هیم شینا بلید نبودنید،
نتوانستند خارج شوند ،رفتند ،چه شیدند .ممکی اسیت بعضیی اذهیان
ساده یک وقت باور کنند ایی مسیائل را .بیاور نکنیید مسی له اینلیور
نیست .پیروزی حاال بهتر از همه پیروزیهایی است که ما تا حاال داشتیم
و آن طوری که بعضی آقایان آمده بودند و می گفتند ،ییک مسی له ای
اسییت کییه باییید جنییگ هییای دنیییا از آن چیییز یییاد بگیرند(.صییحیفه
نور،ج،18ص)253عملییات بیدر در سیال  63نییز در ادامیه ی همیی
جریان عملیات ابتکاری طراحی و اجرا شد .البته ناگفتیه نمانید کیه در
سال  63و آغازی روزهای سال  64تعدادی عملیات از جملیه کمییل،
طر احی شد اما به دالیلی که نیازی به ذکر نیست اجرا نشد.
دیدیم که در طول سال  63با شکست برخیی از عملییات هیا و انجیام
نشدن آن و توقف نیروها در مواض خود ،هیچ پیروزی تعیی کننده ای
برای طرفی رخ نداد .اما در سال های  64و  65موازنه مجددا به نفی
ایران عوض شد .در ای دو سال سپاه و ارتیش کیامال تفکییک شیده و
نیروی مجزا برای سپاه تدارک دیده شد .فرماندهی فرآینید جنیگ نییز
تحییول یافتییه و امییام خمینییی(ره)  ،آقییای هاشییمی رفسیینجانی را بییه
فرماندهی عالی جنگ انتخاب کرد ،و تنظیم رابله ی بی ارتش و سپاه
را به ایشان سپرده سال های آغازی  ،جنیگ فشیار بسییاری بیه تیوان
کشور آورده بود که نیاز به بازسازی آن احساس می شد.
اینجا بود که امام امت با نکته سنجی وارد عمل شده و جنگ را در ای
مرحله "واجب کفایی" نامید .ای مس له باعث شد تا هجوم مردمی کیه
هیچ آمادگی و آموزش نظامی ندیده بودند ،کاهش یافته و بیا تحیوالت
ع میق در سلو قوای نظامی ،آموزش کافی برای آنها تدارک دیده شود.
از سوی دیگر با تالش های گسترده و مدیریت مناسیب اجراییی کشیور
باعث شد تا از تیوان صینعتی کشیور بیرای بازسیازی ،تیرمیم و تولیید
تسلیحات و جنگ افزارها استفاده شود .از سوی دیگر در همی سال ها
بود که جنگ شهرها ،حمله به نفتکش هیا و بمبیاران تاسیسیات نفتیی
آغاز و تشدید شد.
دامنه عملیاتهای جمهوری اسالمی در ایی دوره( 1364تیا )1365بیه
میزان قابل مالحظهای افیزایش یافیت .شیاید بتیوان گفیت ،بیشیتری

نشریه علمی،
عملیات در دوران جنگ (از نظر کمیت و کیفیت) در ای مقل انجیام
شد .ضم آنکه انواع عملیات های ایذایی ،محیدود ،متوسیر و بیزرگ،
مورد توجه قرار گرفت .از جمله ویژگیهای نظامی ایی مقلی  ،توسیعه
عملیات های نامنظم بود که قرارگاه رمضان بیه صیورت چریکیی و بیا
کمییک نیروهییای اتحادیییه میهنییی کردسییتان عییراق و برخییی دیگییر از
گروههیییای شیییمال عیییراق ،علییییه مواضییی ارتیییش عیییراق اجیییرا
کرد(.اردستانی،1384،ص)162
در ای دوره ،سپاه سه عملیات بزرگ والفجر ،8کربالی 4و کربالی  5را
طراحی و اجرا کرد .به عالوه ،برای اولی بار ،پنج عملیات محیدود را بیا
عنیوان عملیاتهییای قییدس و عاشییورا در جنوب(هورالهییویزه) بییه انجییام
رسانید .میتوان نتیجه گیری کرد که اقدامات نظامی جمهوری اسیالمی
که سپاه مجری آن بود ،در مقل سوم در جبهه ی جنوب متمرکز بود
به گونه ای که در پایان ای مرحله موازنه نظامی به طور کامل بیه نفی
ایران تغییر یافت(.اردستانی، 1384،ص )163
برجسته تری مس له در سال  65نیز ماجرای "مک فارلی " بود .امریکا
که در ای م قل به شدت به گسترش روابر با ایران و کنتیرل مواضی
انقالبی آن عالقه داشت ،با طر مسائلی چون تحویل تسیلیحات بلوکیه
شده و  ...به سمت ایران گرایش یافت" .مک فارلی " نیز در خیرداد
 65به ایران آمد ،اما با درایت امام(ره) هیچ مالقات مهمی میان گیروه
امریکایی و سران ایرانی رخ نداد .ای مس له باعث شد تا رابله ی عراق
و امریکا از یک طرا تضعیف شود .و از طرا دیگر پیایمردی و اصیالت
انقالب و انقالبیون بار دیگر به اثبات برسد .بدی ترتیب ماجرای "میک
فارلی " به علت هوشیاری امام خمینی (ره) به ییک پییروزی برجسیته
مبدل شده و ایاالت متحده را در باتالق شکستی عظیم غرق ساخت.
اما سالهای آتی جنگ که به پاییان آن انجامیید دارای شیرایر خاصیی
بود .در مقل سال های 1364-1367ه.ش که امریکا به عنوان صحنه
گردان اصلی با نگرانی و حساسیت بیشتر اوضاع جبهه های نبرد را زییر
نظر داشت ،توازن نظامی به دلیل ابتکارات ایران به ضرر عیراق جرییان
یافت و نو آوریهای بدی نظامی ایران هر بار به گونهیای خیاص موجیب
سقوط دیوار دفاعی عراق شد .به نظر می رسید که ادامیه ی اسیتراتژی
مدیریت نزاع ،بخصوص آنکه بر یکی از طرفی درگییری (اییران) هییچ
گونه کنترلی وجود نداشت ،موجب پیامدهای غیر قابل پییش بینیی در
جنگ شود.از ای رو ،امریکاییها دخالت مستقیم را براستراتژی مدیریت
نزاع ترجیو دادند .از ای پس ،آنها نه بیه عنیوان ییک حیامی بلکیه بیه
عنوان شریک نظامی عراق وارد عمیل شیده و سیعی کردنید بیا تیامی
بخشی از خواسته های ایران بخصوص پذیرفت تعیی متجاوز ،پرداخت
غرامت و ...که در قلعنامه  598لحاظ شد ،زمینه اقدام نظامی را فراهم
کنند و در صورت ت ندادن اییران بیه وضیعیت جدیید ،بهانیه دخالیت
مستقیم را از قبل مهیا سازند .اگر چه سیاست جدید امریکا ،با دخالیت
مستقیم نظامی و درگیر شدن با ایران نتیجه داد و جنگ عراق و اییران
به پاییان رسیید ،امیا هزینیه ی آن بیرای امریکیا قابیل مالحظیه بیود.
(اردستانی،1378،صص181و)182
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بنابرای با توجه بیه شیرایر بوجودآمیده ی داخلیی و خارجی،امیام(ره)
قلعنامه ی  598سازمان ملل را پذیرفت و برطبق قلعنامیه دو کشیور
به مرزهای بی المللی خود بازگشتند.

 -7-3-5جمع بهدی
در ای فصل همانگونه که دیدیم ،در ابتیدا بیر اسیاس نظرییات موجیود
وجود ارتباط مییان اندیشیه هیا و آرای سیاسیی اییدئولوژیک افیراد بیا
ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی آنها به اثبات رسید .سپس با مروری بر
حیات و آرای راهبردی امام به شخصیت سلله گریزی ایشان اشاره شد.
در همی ارتباط الزم به ذکر است که امام امت دارای مختصات رفتاری
بسیاری بودند که در ای بخش ضرورتی به اشاره احساس نشید و تنهیا
به مسائل راهبردی و مهم تکیه گردید .اما از سوی دیگر ،از آنجا که آرا
و تصمیمات امام خمینی (ره) در مورد جنگ دارای دو بعد راهبیردی و
تاکتیکی بوده است ،ما نیز در ای فصل ای تفکیک را اعمیال نمیودیم.
به همی دلیل در ابتدا به مؤلفیه هیای راهبیردی از جملیه مسی له ی
مردم ،امریکا ،اسرائیل و دشمنان داخلی انقالب اشاره نمودیم .چیرا کیه
بدون فهم و شناخت صحیو و کافی از ای موارد امکان درک کامل علل
تصمیمات و شیوه ی مدیریتی امام(ره) در طیول هشیت سیال بحیران
جنگ وجود نخواهد داشت که در ایی ارتبیاط در انتهیای هیر ییک از
بخش های مربوطه پس از ارائه ی نظرات مدیریتی امام(ره) به ارتبیاط
آن موضوع با بحران جنگ نیز پرداخته شده است .در نهایت هیم نوبیت
به نحوه ی مدیریت بحران ناشی از جنگ میرسد ،که در ای قسمت نیز
به خالصه ای از تصمیمات مدیریتی امام(ره) اشاره رفتیه اسیت ،البتیه
شاید بسیاری ،انتقاداتی را به شیوه ی مدیریتی ای سیاست مدار بزرگ
وارد کرده اند ،اما در پاسخ ای منتقدان باید به ایی نکتیه اشیاره کیرد
موفقیت کامل ایران در جنگ و رسییدن بیه تمیامی اهیداا ،نشیان از
موفقیت امام(ره) در مدیریت و کنتیرل بحیران در مسییر جنیگ دارد
وای موفقیت در حالی محقق شده است کیه جنیگ بیرای اییران ییک
پدیده ی بحرانی کامال تحمیلی و ناخواسته بوده است.

 -7-4اصول حاکم بر شیوه ی مدیریتی امام
خمیهی (ره) در مدیریت بحران جهگ
تحمیلی
با توجه به توضیحات ارائه شده درایی مقالیه دییدیم کیه نظیرات
وشیوه میدیریتی امیام خمینیی (ره) پیرامیون میدیریت بحیران جنیگ
تحمیلی دارای ویژگی های اندیشه ای بوده و در چیارچوب اندیشیه ی
سیاسی ایدئولوژیک قرار می گییرد چیرا کیه امیام(ره) بیه خیوبی بیه
شناسایی مس له اقدام نموده و ریشه ی مشکالت را شناسایی می کنید.
درک صحیو و کامل رهبر انقالب از ریشه های بحران جنیگ تحمیلیی
باعث شد تا به خوبی ای بحران را میدیریت نمیوده و در نتیجیه ،ملیت
ایران با سرسپردن به فرامی رهبرشان توانستند در مقابل ارتش بعثیی

صدام مقاومت کنند .در ای شرایر درایت امیام (ره) ،اتحیاد و رشیادت
ملت انقالبی ایران دست به دست هم داده و متجاوزی را از خاک ایران
بیرون رانده و تنبیه نمودند.
اما شیوه مدیریتی امام(ره) منبعث از ساختار فکیری ایشیان بیود.
همان گونه که از نظریات تفسیری بر می آید ،سیازمان اندیشیه ای هیر
فردی در اثر زیست جهان او و آموزش هیایش شیکل میی گییرد ،امیام
خمینی (ره) نیز از ای قاعده مستثنی نیسیت .آمیوزش هیای دینیی و
حیات طوالنی مدت ایشان در میان قشر مذهبی باعث شیده تیا الگیوی
فکری دینی در ذه ایشان تشکیل گردد .در نتیجه طرز فکر مذهبی و
روش فقهی بر اندیشیه هیای ایشیان مسیلر گردیید .در نتیجیه شییوه
مدیریتی ایشان نیز رنگ و بوی دینی به خیود گرفیت .ارائیه ی الگیوی
حکومتی والیت فقیه که دارای روش و محتیوای اسیالمی اسیت ،مهیم
تری مصداق مذهبی و فقهی بودن اندیشه های سیاسی امیام خمینیی
(ره) به شمار می رود.
ای مس له در شیوه میدیریتی امیام(ره) در میورد بحیران جنیگ
تحمیلی نیز صادق است .چرا که ایشان در سخنان خود در طول جنگ
بارها از مثال ها و استدالل های فقهی استفاده کردند که قیبالً نییز بیه
برخی از آنها اشاره شده است .اما تمامی افکار ایشان دارای ریشه هیا و
اصولی است که از پراکندگی گفتمان انقالبی – اسالمی ایشان ممانعیت
به عمل می آورد .ای اصول به نوبه ی خود ریشه در اندیشه ی فقهیی
دارد .ای اصول که در مورد بحران جنگ تحمیلی در قالب پنج مورد در
فرضیه ملر شده بود ،در ای فصل مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .بیا
ارائه ی مواردی از عصر پیامبر و ائمه ی معصوم و اشاره به کالم خداوند
ای اصول بررسی خواهد شد و بدی صورت ای فرضییه میورد بررسیی
قرار خواهد گرفت به بیان دیگیر اصیول پینج گانیه عیدالت ،مصیلحت،
کرامت ،عزت و حفظ اسالم و نظام اسالمی با شیکل دادن بیه اندیشیه،
کیالم و شییوه میدیریتی امییام خمینیی (ره) در کنتیرل بحیران جنییگ
تحمیلی باعث شد تا تاریخ هشت ساله ی دفاع مقدس مسیر خود را به
شک ل مللوبی طی نموده و به موفقیت ایران منتهی گردد.
بدی ترتیب در طول ملالب ذکر شده در مقاله دیدیم کیه مسییر
جنگ ایران و عراق چگونه پیش رفته و حضرت امیام(ره) چیه نظیرات
مدیریتی را در ای مورد ملر کیرده بودنید.در ایی قسیمت نییز میی
خواهیم با بررسی ای بیانات و نظرات و همچنی با اشاره بیه مصیادیق
تاریخی آن در صدر اسالم و قرآن به عنیوان منیاب فقهیی ،بیه آزمیون
فرضیه بپردازیم.

 -7-4-1آزمون فرضیه
حال به صورت جزیی تر به آزمون فرضیه ی مقالیه خیواهیم پرداخیت.
همان گونه که آگاهیم ،هدا اصلی مقاله پاسخ به ایی سیوال بیود کیه
اصول اصلی حاکم بر شیوه ی مدیریتی امام خمینیی(ره) در کنتیرل «
بحران ناشی از جنگ تحمیلی» چیست؟ در فرضیه نیز وجیود  5اصیل
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را ملر نموده و مدعی شدیم که اصول عزت ،مصلحت ،عدالت ،کرامت
و حفظ اسالم و نظیام اسیالمی ،پاییه هیای سیاختمان میدیریتی امیام
خمینی (ره) بوده است در ای بخش به ترتییب وجیود هرییک از ایی
اصول را بررسی می کنیم تا صحت فرضیه را بیازماییم.

 -7-4-2اصل عزت
عزت در لغت به معنای عزیز و محترم بودن اسیت کیه از آن بیه حفیظ
جایگاه ویژه و احترام آن جایگاه تعبیر می شود .جایگیاهی کیه در ایی
رساله از آن بحث شده است ،همانا جایگاه حکیومتی دینیی – مردمیی
است که از زیر سلله ی مستکبران خارج شده است .درک و حفظ ای
موقعیت از واالتری اهداا رهبران انقالب بود .به همی منظیور حفیظ
استقالل امت اسالمی از اهمیت خاصی برخوردار شید .امیا ایی کشیور
مستقل در طول حیات خود بارها دچار مسائلی شد که ای جایگاه عزیز
را تهدید کرد .دشمنان داخلی چون منافقی و جریانیات ضیدانقالب از
یک سو و عراق و امریکا از سوی دیگر خواستند تا از ظهور ییک دولیت
مستقل و اسالمی که میی توانید الگیویی در منلقیه گیردد جلیوگیری
نمایند.
از سوی دیگر مس له ی عیزت بییانگر نیوعی اعتمیاد بیه نفیس و عیدم
وابستگی است .همی عزت و آزادگی است که باعث شده تا میا شیاهد
رشادت های گوناگون در طیول جنیگ از سیوی رهبیران و رزمنیدگان
باشیم .یکی از مهم تیری نمونیه هیای رعاییت اصیل عیزت "میاجرای
واترگیت" بود .در ای ماجرا بود که امام(ره) هرگونه رابله و معاملیه بیا
ایاالت متحده را ممنوع کرد .اگر چه شیاید رابلیه بیا ییک ابرقیدرت و
معامله ی تسلیحاتی با آن «بویژه در عصر نظام بی الملل دو قلبیی »
می توانست کمک باالیی به ایران به شمار آیید ،امیا ایی کیار اییران را
مجددا تحت سلله و در جبهه ی غرب قرار میی داد .در نتیجیه اییران
جایگاه مستقل و هویت نوی خود را از دست داده و آن عزت و آزادگی
از میان می رفت.
در ای زمینه مثال های بسیاری در تاریخ اسالم وجود دارد .سال هیای
آغازی پس از هجرت مصادا بود با تیرگی روابر یهودیان و مسیلمی .
کنایه ها و عداوت یهودیان بیا مسیلمی بیه حیدی شیدت گرفیت کیه
خداوند رحمان در آیات 67-65سیوره ی آل عمیران فرمیود :ای اهیل
کتاب چرا در دی ابراهیم خصومت می کنیید؟ مگرنیه ایی اسیت کیه
تورات و انجیل پس از ابراهیم فرستاده شده است؟ شما در آنچیه نمیی
دانید خصومت کردید ...ابراهیم نه یهودی بود و نه ترسیا و نیه مشیرک
بلکه مسلمانی حنیف (و با اعتقاد) بود .امیا کناییات اهیل مدینیه عیزت
پیامبر را نشانه گرفته بود.
حادثه ای که چندی بعد رخ داد و به یکباره مسلمانان را از یهیود جیدا
ساخت ،تغییر قبله بود .پیغمبر (ص) تا هفده ماه پس از ورود به مدینه
هنگام نماز رو به مسجد االقصی می ایستاد .یهودیان می گفتند محمد
قبله نداشت تا آنکه ما بدو یاد دادیم .رسول از ای سرزنش آزرده خاطر
بود .روزی که در مسجد بنی سلمه نماز ظهر می خواند (شیعبان سیال

دوم) در بی نماز ای آیه بر وی نازل شد" :همانا میی بینییم گیردش
روی تو را در آسمان ،پس همانا ما برای تو قبله ای قرار می دهیم که از
آن خشنود باشی پس برگردان روی خود را به سوی مسجداالحرام و هر
جا که بودید بگردانید روی های خود را بدان جهت و همانا آنانکه دادیم
به آنها کتاب را می دانند که آن حق است از جانب پروردگارشان و خدا
از آنچه می کنند غافل نیست (بقره .")144 ،پیغمبر در همیان حیال
روی را از بیت المقدس به طرا کعبه کرد .ای مسجد در تاریخ اسیالم
به مسجد ذوالقبلتی معروا شده است.
در چنی موقعیتی بود که عزت اسالم و مسلمی حفظ شید .اسیتقالل
آنها از دیگر ادیان که در حوزه ی کتاب و پیامبر نماییان شیده بیود ،در
حوزه ی قبله و نمیاد نییز بیه وجیود آمید .از آن روز بیه بعید بیود کیه
سربلندی و عزت در نزد مسلمی رواج یافت .چرا که از آن زمان به بعد
آنها هرگیز احسیاس کمبیود و ضیعفی در مقابیل مشیرکان و یهودییان
نداشته و راه خود را از آنها کامال جدا نمودند .نمونه های از ایی دسیت
در عصر پیامبر بسیار است .در ماجرای تبوک ،پییامبر علییرغم گرمیای
وحشتناک اما به خاطر عزت مسلمانان ،بزرگتری لشکر عربسیتان را تیا
آن تاریخ بیرای جنیگ بیا رومییان – کیه ابیر قیدرت آن زمیان جهیان
بودند ،فراهم کرد .اگر چه در تبوک جنگیی رخ نیداد امیا قیدرت اسیالم
چشمان اهیل عربسیتان را چنیان خییره کیرد کیه بسییاری بیه اسیالم
گرویدند( .شهیدی،1383 ،ص)98
در نتیجه می بینیم که حرکت و تعلیمیات امیام(ره) در طیول بحیران
هشت ساله جنگ تحمیلی مشابهت های زیادی با عصر آغیاز حکومیت
اسالمی داشته و در نتیجیه وجیود مسی له ی عیزت در آرا  ،سیخنان و
شیوه ی مدیریتی امام به اثبات می رسد.

 -7-4-3اصل کرامت
دومی مس له ،اصل کرامت است .یکی از اهداا اصلی اسالم تغیییر در
تعاریف انسان شناختی است .انسان در ادیان الهی موجودی صرفا مادی
نیست که در حیات ای دنیا محصور شده باشد .ابناء بشر دارای دو بعد
دنیوی و اخروی است که باید به هر دو بعد آن توجه و عناییت مبیذول
گردد .آموزه ها و عبادات اسالمی نییز بیه منظیور تنظییم رابلیه مییان
همی دو جنبه ی حیات بشری است .یکی از مهم تیری مولفیه هیای
موثر در تعیی حیدود شخصییت انسیان مسیلمان ،داشیت مسی له ی
کرامت انسانی است .کرامت به عنوان صفتی که مختص انسان های واال
مقام است ،مبی وجود نوعی بخشش و بزرگی در طب افراد بیه شیمار
می رود.
بسیاری از وقای دوران پیامبر (ص) و ائمه نیز هدفی را دنبال نمی کرد
مگر ارتقا درجه ی کرامت انسان ها ،چه مسیلمان باشیند چیه نباشیند.
امضای نخستی پیمان نامه ی عمومی در یثرب و به رسمیت شیناخت
حقوق یهودیان آن شهر در آغازی روزهای حضور پیامبر در ای شهر از
مهیم تییری نمونییه هییای رعایییت اصیل کرامییت از سییوی پیییامبر بییود.
(شییهیدی،1383،ص  )64-66مییاجرای محاصییره شییعب ابییی طالییب،
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برادری انصار و مهاجری و وقای عاشورا نیز از مثال های دیگری اسیت
که در سنت و اسناد مربوطه در ارتباط با کرامت انسان های آزاده وجود
دارد.
در دوران دفاع مقدس نیز رهبران ایران کرامیت انسیانی ملیت اییران و
عراق را کامال رعایت ن مودند .ایران آغازگر حمالت موشکی به شیهرها و
مناطق مسکونی نبود ،و هرگز از تسلیحات نامتعارا از جمله بمب های
شیمیایی استفاده نکرد ،در دوران پس از جنگ نییز رفتیار ایرانییان بیا
اسرای عراقی بسیار منصفانه و بیر اسیاس آمیوزه هیای دینیی بیود ،در
حالیکه ارتش بعث اسرای ایرانی را به شدت میورد آزار و شیکنجه قیرار
می داد .نقض کنوانسیون های بی المللی در اعمال خشونت علیه غییر
نظامیان در طول حمالت موشکی به شیهرها توسیر دولیت صیدام بیه
حدی واضو بود که نیازی به توضییو بیشیتر احسیاس نمیی شیود ،در
مقابل سربازان اسالم با تکیه بر اصول اسالم ،هرگز پا را از خلوط معی
شده فراتر نگذاشته و به حیثیت ملت عراق توهینی روا نداشتند،بر ایی
اساس است که تحلیل های ما در طول ملالعه پیرامیون دفیاع مقیدس
مبی وجود اصل کرامیت و رعاییت ایی اصیل در گفتمیان و شییوه ی
مدیریتی امام خمینی (ره) در کنترل بحیران  8سیاله جنیگ تحمیلیی
بوده و ای بخش از فرضیه نیز مورد تایید قرار می گیرد.

 -7-4-4اصل مصلحت
اصل سوم در مورد مدیریت بحران جنگ ،مسی له ی رعاییت مصیلحت
نظام اسالمی است .مصلحت اصوال در مواقعی ملیر اسیت کیه در آن
زمینه حکم قلعی وجود ندارد .به بیان دیگیر در میورد احکیام اولییه و
احکام عبادی از آغاز اسالم به طور کامل و بوضو معی شیده انید ،در
نتیجه هیچ نوع تغییر و تنوعی در موردشان وجود نیدارد .امیا در میورد
احکام ثانویه و احکامی که به مرور زمان ایجاد شده اند ،امکان تغییر در
شرایر گوناگون وجود دارد .مس له ی جنگ نییز دارای دو بعید اسیت:
بعد استراتژیک و کالن و بعد تاکتی کی .اسالم در سلو اول اشیاره میی
کند که جنگ الزاما می باید در راه خدا بوده و هرگز اهیداا میادی در
آن نباید ملر گردند .عالوه بر ای  ،جنگ در سیرزمی اسیالمی الزامیا
باید تدافعی باشد و تهاجم بویژه به منظور کشورگشایی و سلله جیویی
همواره مورد نکوهش بوده است.
که صد البت ه ای موارد همواره در مورد دفاع مقدس عیادی اسیت .امیا
سلو دوم تحلیل ها و احکیام مربیوط بیه تاکتییک هیای میدیریتی در
بحران جنگ است .در مواردی ای چنی  ،بایید بیا توجیه بیه شیرایر و
اطالعات رفتار کرد .برای مثال پیامبر با توجه به پیچیدگی باالی جنگ
موته برای لشکر اسالم سه فرمانده مشخص کرد تا در صیورت شیهادت
هر یک از آنها دیگری امور را به عهده بگیرد تیا از پراکنیدگی مبیارزان
جبهه ی اسالم ممانعت به وجود آید .نکته ای جاست که در آن جنیگ
هییر سییه فرمانییده بییه شییهادت رسیییدند و مسییلمانان عقییب نشییینی
کردند(.شهیدی،1383،ص )94-92تدارک لشکر برای تالفی شکسیت
موته به رهبری جوانی به نیام اسیامه بی زیید از دیگیر صیالحدیدهای

نشریه علمی،
پییییامبر در آخیییری روزهیییای حییییات خیییود بیییه شیییمار میییی
رفت(.شهیدی ،1383،ص)104
در طول بحران هشت ساله ی جنگ تحمیلی عراق علیه اییران ،از ایی
جوانان که ریاست تیپ ها و لشکرها را به عهده گرفته بودند ،اصیال کیم
نبودنید .شییهیدان همییت ،بییاکری ،صیییاد شیییرازی ،زیی الییدی و  ...و
سردارانی چون محس رضایی ،نمونه ای هزاران جیوان رشییدی بودنید
که صال را در رشادت و شهادت دیدند تا نظام نوپای اسالمی اییران را
حفظ کنند .یکی از دیگر مواردی که در ای مییان قابیل طیر اسیت،
سپردن مدیریت کالن جنگ به سیاست میداری کیار کشیته و یکیی از
مردان باسابقه ی انقالب ،یعنی حجت االسیالم هاشیمی رفسینجانی ،از
سوی امام خمینی (ره) بود .مصلحت نظام درآن زمان در آن بود که بیه
علت پیچیدگی باالی بحران بوجود آمده ناشی از جنگ ،سپردن آن بیه
ارتشی که افسرانش متواری یا اعدام شده بودند کار درستی نبود.
البته ارتباط بسیار تنگاتنگی میان اصل مصلحت و اصل ضرورت حفیظ
نظام اسالمی وجود دارد .هدا غایی در هر مصلحت جویی ،همانا حفظ
اسالم و مظاهر و شعائر آن است .به بیان دیگیر شیرایر مختلیف پییش
آمده در مقابل حکومت های اسالمی به ای امر منجر می شود کیه میا
برای حل بحیران هیای موجیود از روش هیای متناسیب بیا آن شیرایر
استفاده کنیم .برای مثال امام علیی (ع) پیس از رحلیت پییامبر اسیالم
(ص) علیرغم آگاهی کامل به مس له ی خالفت خود چشم پوشی کیرد.
چرا که امام اول شیعیان مصلحت و صال کار را در ای می دید کیه از
حکومت بر مسلمی امتنیاع کنید تیا اتحیاد و یکپیارچگی در حکومیت
اسالمی از میان نرود.
برای مثیال مصیالحه اییران وعیراق و پیذیرفت قلعنامیه  598توسیر
امام(ره) نیز از همی دست است .اگر روزی مصلحت کشور در ای بیود
که با شعار " راه قدس از راه کربال می گذرد" ارتش ایران پیا بیه خیاک
عراق گذاشته و هدا تغییر رژیم در عراق و تشکیل حکومتی دینی در
ای کشور دنبال گردد ،در سال پایانی جنگ نیز مصیلحت در ایی بیود
که صلو برقرار گردد .چرا که موازنه ی نیروها به نف عراق تغییر یافتیه
بود .آغاز جنگ نفتکش ها ،ورود ایاالت متحده به جنگ ،وضیعیت بیی
المللی و همچنی وضعیت داخلی کشور باعث شد تیا دو راه در مقابیل
رهبر انقالب قرار گیرد راه نخسیت راه رشیادت هیا بواسیله ی تیداوم
جنگ بود ،و راه دیگر مصالحه و حفظ نظام در شرایلی بیود کیه اییران
دیگر کشوری تثبیت شده و قوی در منلقه به شمار میرفت .با انتخیاب
راه دوم توسر مس ولی کشوری و برقراری صلو میان دو کشور ،عیراق
از سوی سازمان ملل متحد آغازگر جنگ اعالم گردید.
پس می بینیم که هیچ تناقضی میان تصیمیمات و شییوه ی میدیریتی
امام خمینی (ره) در کنترل ای بحران عظیم وجود نداشت ،اگیر روزی
فرمان آزادی و شکست حصر می داد و روزی دیگر صلو می کرد ،چیرا
که از مختصات ا صلی مصلحت همانا تغییر و تحیول بیر اسیاس شیرایر
محیر است .در نتیجه صال دید رهبران سیاسیی اسیت کیه شیلرنج
سیاست را پیش برده و برنده و بازنده و سهم هر یک را معی می کنید.
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و ما مشاهده می کنیم که پیروزی اییران در طیول هشیت سیال دفیاع
مقدس نشان از درایت در نزد رهبران سیاسیی – نظیامی کشیور بیویژه
بنیانگذار انقالب دارد  .و از همی طریق است کیه بیا ارائیه شیواهدی از
قرآن و سینت وجیود اصیل مصیلحت و مصیلحت اندیشیی در اندیشیه
سیاسی-نظامی و شیوه مدیریتی امام خمینیی (ره) در میدیریت کیالن
ای بحران عظیم به اثبات می رسد.

 -7-4-5اصل عدالت
چهارمی اصل در فرضیه ی ای رساله اصل عیدالت اسیت .اصیلی کیه
شاید به علت وضو ارتباط آن با هر گونه مناقشه و بحرانیی ،وجیودش
بدیهی باشد .اما نکته اینجاست که عدالت به خودی خود بسیار پیچیده
و مجادله برانگیز است .چرا که همواره هیر ییک از طیرفی در دعیاوی،
مجادالت و منازعات ،حق را از آن خود دانسته و معتقدند کیه عادالنیه
رفتار می کنند .شعار عدالت و برابری چنان رایج و پرکاربرد است که از
لیبرال تا مارکسیست ،از سنتی تا مدرن ،از راست تا چپ و از یهودی و
مسیحی تا مسلمان همگی داعیه ی عدالت داشته و تعاریفی را برای آن
ارائه می کنند .نکته اینجاست که ابهام در مفهوم عدالت و تنوع آن تنها
با ارائه ی مصادیق و مثال ها از سوی طرفی مرتف می گیردد .از ایی
روست که در ای بخش لزوم ارائه ای مثالهیای فقهیی بیه علیت وجیود
ریشه ی فقهی در آرای امام(ره) ضروریتر به نظر می رسد.
عدالت در اسالم دارای دو الیه ی ظاهری و باطنی است که الیه ی دوم
به علل آن در نزد پروردگار اختصاص دارد .بسیاری از احکام که به طور
عام میان مسلمانان وض شده و قوانینی که بر جوام اسالمی حکومیت
می کند دارای ویژگی برابری و عمومیت ظاهری میان میردم اسیت ،در
حالیکه همه ی ای احکام دارای علت غایی در نزد خداونید متعیال بیه
عن وان مظهر نهایی عدالت هستند .از سیوی دیگیر مسی له ی محتیوا و
باط عدالت بر ظاهر آن ارجحیت دارد ،چرا که در پیس همیه ی ایی
احکام حکمتی الهی نهفته است که "خیدا دانید و بیس".نسیبت هیای
موجود در تقسیم ار میان ورا از ملموس تری مثال های ای تفاوت
ظاهری و عدالت باطنی است که بر اساس حکمیت الهیی معیی شیده
است.
در قسمت اول و در مرور ابعاد بحران جنگ تحمیلی بارها آمیده اسیت
که تجاوز به خاک همسایه ،جنگ شهرها و موشک باران مناطق شهری
از سوی عراق آغاز گردیید .حملیه بیه تاسیسیات نفتیی و نفتکشیها در
سالهای پایانی جنگ نیز برای بار نخست توسر عراق اجیرا و عملییاتی
شد .که هر دو ای موارد از حوزه ی قواعد و اختیارات بی المللی کشور
ها خارج هستند .و نکته اینجاست که ایران در تمامی ای موارد بنا بیر
اصل عدالت و پس از اخلار و به عنوان عمل تالفیی جویانیه دسیت بیه
اقدام مقابله به مثل زده است و در ای مسیر قیدمی از معاهیدات بیی
المللی فراتر نگذاشته است .ای موارد ما را به یاد زمانی می انیدازد کیه
امام علی (ع) در مورد حکم اب ملجم مرادی می فرمایند کیه او را نییز
تنها با یک ضربه مجازات کنند و نه بیشتر.

نشریه علمی،
رعایت انصاا و عدالت از سوی ایران ریشه و بعد حقیوقی نییز داشیت.
رعایت معاهدات مربوط به حقوق غیر نظامیان در طول جنگ و رعاییت
حقوق اسرای جنگی و همکاری با سازمان های صلیب سرخ و سیازمان
ملل متحد از سوی ایران نشانه ای بر عدالت خواهی در رفتار جمهوری
اسالمی ایران و رهبر فرزانه ی آن بوده و هست .پایبندی ایران اسالمی
به عدم استفاده از تسلیحات غیر متعیارا در طیول دفیاع مقیدس ،در
حالیکه دشم بعثی به راحتی چنی جنگ افزارهایی را به کار می برد،
موجب تعجب بسیاری می شد .در صورتیکه اگیر شیناخت مناسیبی از
اندیشه ی امام و روحیه ی پاک سربازان ای کشور وجود میی داشیت،
کشف مس له ی انصاا و عدالت در ای زمینه امری بسییار سیاده میی
نمود.
نکته ی دیگری که در باب عدالت ملر اسیت ،وجیود منبی خیارجی
برای قضاوت عادالنه و به بیان دیگر استقالل قاضی و فرایند قضیاوت او
از طرفی دعاوی موجود است .و ای امر زمیانی محقیق میی شیود کیه
طرفی منازعه به حکم اتخاذ شده پایبنید باشیند .نمونیه ی بیارز ایی
م وضوع در صدر اسالم و در جنگ صفی رخ داد .در جایی که حضیرت
علی (ع) با وجود آگاهی از خدعه ی ترتیب داده شده ،بیا حکیم داوران
موافقت کرد .در مورد جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسالمی نیز ایی
دولت جمهوری اسالمی ایران بود که قلعنامه ی  598شیورای امنییت
سازمان ملل متحد را پذیرفته و به آن پایبند ماند تا شاید بدی وسیله
نه تنها از تداوم کشت و کشتار ممانعت بیه عمیل آورد ،بلکیه حقانییت
خود را نیز به اثبات رساند.
بنابرای با توجه به ملالب ذکر شده ،اصل عدالت همواره نقش پررنگیی
را در تصمیمات،گفتمان و شیوه میدیریتی امیام(ره) در کنتیرل بحیران
جنگ  8ساله تحمیلی داشته است.

 -7-4-6اصل حفظ اسالم و نظام اسالمی
تاریخ سده ی گذشته مملو است از تالش برای تشکیل حکومیت هیای
اسالمی در جوام مسلمان که در بسیاری از موارد ایی تیالش هیا بیه
شکست انجامیده است .انقالب اسالمی اییران در سیال  1357هجیری
شمسی به رهبری امام خمینی(ره) مهمتری نمونه ی موفق از تشیکیل
حکومتی مبتنی بر احکام دینی اسالم بود که آغازگر تحیوالت گسیترده
ای گردید .اما تثبیت و تداوم ایی تحیوالت نیازمنید تثبییت موقعییت
جدید ای کشور مستقل در منلقه بود .از ای رو مهم تری هیدا هیر
نظام نوپایی ،یعنی حفظ آن نظام به ایران نیز تسری یافت .ای مسی له
با توجه به ماهیت اسالمی انقالب در مورد خود اسالم نیز ملر گردید.
جنگ هشت ساله ی تحمیلی عراق علیه ایران شاید عمده تری بحیران
پیش روی ایران اسالمی بود .به همی دلییل سیخت تیری و حسیاس
تری تصمیمات سیاسی کشور در طول ای سال ها اتخاذ شد .از سوی
دیگر اصالت جهاد در اسالم مبتنی است بر جنگ در راه خدا و نماینیده
ی او در نزد مسلمی  .در نتیجه تنها دلیل ایران برای ورود به جنگ در
مقابل صدام حفظ اسالم و ایران اسیالمی در مقابیل هجیوم ظیالمی و
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مستکبری بود .ای نکته در آرا و شیوه ی مدیریتی امام(ره) به وضیو
قابل مشاهده است .زیرا همانگونه که در فصل گذشته اشیاره شید ،دول
غربی با علم کردن عراق در مقابل جمهوری نوپای اسالمی ایران اهدافی
را دنبال می کردند ،که مهمتری آن سقوط نظام اسیالمی بیود .چراکیه
بزرگتری ترس ابرقدرت ها از ایجاد الگویی جدید و مستقل از حکومت،
آن هم حکومتی دینی در جهانی سکوالر بود ،بویژه در شرایر و منلقه
ای که مستعد تحوالت سیاسی بسیاری در ساختار سیاسیی واحیدهای
متشکله ی خود بود.
نکته جالب توجه ای است که امام خمینی(ره) بیه خیوبی بیه ماهییت
اسالم ستیزانه ی سیاست ها و تحرکات سیاسیی-نظیامی در منلقیه و
نظام ب ی الملل پی برده بود .ایشان در ای زمینه می فرماید ":ملت میا
بپا خواست و سایر ممالک از جمله ممالک اسالمی نیز به ایی حقیقیت
تا توجه پییدا کردنید و بیا ملالعیه تاریخشیان درک کردنید کیه تمیام
گرفتاری هایی که ملت ها پییدا کردنید از دسیت ایی ابیر قیدرت هیا
رویگردان شده اند و اسالم که تمام آرزوی بشر را بیه طیور شایسیته در
دسترس آنها قوانی غنی ای است که هر کس به آنها توجه پیدا کنید .
ناچار به اسالم گرایش پییدا خواهید کیرد و مسیلمی بعید از سیالهای
طوالنی که در غفلت بودند  ،حاال مقیداری رو بیه بییداری گذاشیتند و
مقداری توجه به اسالم پیدا کردند و امید ای هست که توجیه آنهیا بیه
اسالم بیشتر بشود و اسالم را آن طور که هست بشناسیند و در صیورت
شناخت صحیو ،گرایشات آنها به شرق و غرب به کلی منقلی خواهید
شد و برای پییاده کیردن احکیام اسیالم جانفشیانی خواهنید نمیود( ".
صحیفه نور  ،ج  ، 14صص  )184 - 183و جیالبتر اینجاسیت کیه راه
مبارزه با ای جریانات نفاق آمیز و متخاصم توسیل بیه اسیالم و آمیوزه
های دینی است .گرایشات دینی در ای زمینه تاثیرات متعددی داشیته
است .نخست ایجاد حس ضرورت دفاع از اسالم زییرا تقیدس دیی در
نزد ملت ایران باعث شد تا ارزش باالی آن شجاعت و شهامت جنگیدن
در راه دی را در میان رزمندگان ایران ایجاد کند .مزیت دوم گرایش به
اسالم در مقابل دشمنان ،ایجاد اتحاد و همبستگی میان امت بود که اثر
جریانات نفاق انگیزانه ی دشم را در جای جای ایران خنثی می نمود.
وانگهی در اهمیت جنگ در راه خدا و دی خدا دالییل بسییاری اقامیه
شده است .به طوریکه هیچ موضیوعی تیوان بیه تعوییق انیداخت و بیه
چالش طلبیدن جنگ در راه خدا را ندارد .برای مثال زمانی که پییامبر
عبدا ب جحش را در سال دوم هجرت به سمت منلقه ی نخله روانه
مییی کییرد ،بسیییاری او را بییه خییاطر جنییگ در مییاه حییرام سییرزنش
کردند(.شهیدی ،1383،ص  )74اما درست در ای زمان بود که آیه ی
 217سوره ی بقره نازل شد که":درباره ی جنگ در ماه هیای حیرام از
تو می پرسند ،بگو جنگ در ماه حرام کیاری بیزرگ اسیت و راه خیدا و
مسجد حرام را بست و به خدا کافر شدن و میردم مسیجد الحیرام را از
آن بیرون کردن نزد خداوند بزرگتر است و فتنه از قتیل بزرگتیر اسیت.
اینها پیوسته با شما پیکار می کنند تیا اگیر بتواننید شیما را از دینتیان
برگردانند("...بقره )217 ،پس می بینیم کیه جنیگ در مقابیل کفیار و

دشمنان خداوند متعال و دی بر حق او ،نه تنها در هر شرایلی ضروری
است ،بلکه کاری بزرگ و نیکو نیز به شمار می آید.
و آخری نکته و پیامد مبارزه در راه خدا و حفیظ اسیالم آن اسیت کیه
وعده ی پیروزی در آن از همان آغاز داده شده است .از ایی رو شیکی
نیست که شرکت در جنگی که سراپا پیروزی و ظفرمندی است ،نشیان
از حقانیت سربازان اسالم دارد و پایداری و ماندگاری نظیام اسیالمی را
نوید می دهد .دلیل ایی پییروزی نییز همانیا سیخ پروردگیار اسیت
هنگامی که میان مسلمانان و یهودیان بنی قینقیاع منازعیه ای صیورت
گرفت(،شهیدی ،1383،ص )79یهودییان ،داعییه ی جنیگ آوری سیر
دادند و از تجهیزات و توان نظامیشان دم زدند .اما در نهایت همانگونیه
که در آیات  12و  13سوره ی مبارکه آل عمران آمیده اسیت شکسیت
خوردند و همی طور نیز بود که عراق با آن همه تجهییزات پیشیرفته و
حامیان بزرگ و کوچک تیوان مقاومیت در مقابیل نییروی الهیی اییران
اسالمی را نداشت.
بنابرای با توجه به ملالب ذکر شده ،می بینیم که اصل حفظ اسیالم و
نظام اسالمی از ارکان میدیریتی امیام (ره) در کنتیرل بحیران  8سیاله
جنگ تحمیلی می باشد که امام(ره) با توجه به ایی اصیل توانسیت در
میدان حمالت همه جانبه صدام و متحدانش،کشور را به سرمنزل امی
برساند،بدی ترتیب وجود ای اصل نیز در شیوه ی مدیریتی امام(ره) به
اثبات می رسد.

-8

نتیجه گیری نهایی

اصوال حیات هر ملتی پر است از بحران و حیواد مهمیی کیه تیاریخ و
سرنوشت شان را شکل می دهد .ای پدیده های تاریخی و روییدادهای
مهم به علت اثرات برجسته ای که بیر آینیده ی جمعیی اعضیای گیروه
مذکور دارد ،دارای اهمیت بوده و الزم است که چنی پدیده هیایی بیه
خوبی مورد کندوکاو قرار گیرند .تاریخ ملت ایران نییز از دیربیاز شیاهد
ظهور و زوال حکومت ها و وقوع اتفاقات مهمی بوده است .تاریخ معاصر
میییا در مراحلیییی دارای پدییییده هیییای مهمیییی از جملیییه جنیییبش
مشروطه،کودتای  32و انقالب اسالمی بوده است .یکی دیگر از مسیائل
مهم در ای مسیر بحران جنگ هشیت سیاله ی تحمیلیی صیدام علییه
ایران بوده است که نیاز به ملالعه دارد .لذا در ای مقاله تیالش کیردیم
از زاویه ای دیگر به ای مس له ی حیاتی بپردازیم.
اما در ای میان نکته ی دیگری نیز ملر است .اصوال همواره در فضای
علمی صحبت از ابعاد گوناگون بحران جنگ سخ به میان می آید .بیه
عبارت دیگر بحران جنگ ها به مثابه پدیده هیای فراگییر ،دارای ابعیاد
فکییری ،نظییامی و سیاسییی هسییتند .و از طرفییی همییواره هییر جنگییی
پیامدهای گسترده ای را در حوزه های اقتصاد ،فرهنیگ و سیاسیت در
پی داشته و دارد .ای موضوع به ای مس له منجر میشیود کیه ضیرورتاً
ملالعات بحران جنگ بینا رشته ای شده و یا برای درک بهتیر موضیوع
گروهی از پژوهشگران با توجه به تخصص خود ،هیر ییک بیه جنبیه ای
خاص از آن بپردازند.
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سوالی که در ای مرحله ملر می شود به انتخاب اندیشه هاست .چیرا
که تمامی وقای تاریخی از زوایای گوناگون و از دیدگاه افیراد بسییاری
ملر شده اند .اصوال علت وجود اندیشه های متفاوت و متنوع از پدیده
ای واحد در تاریخ ،وجود همی تنوع در نقلیه ی آغیاز تحلییل اسیت.
برخی از ای اندیشه ها به علت مزایای خاصی که دارند نسبت به موارد
مشابه ارجحیت دارند .در ای مقاله که به ملالعیه ی اصیول حیاکم بیر
شیوه ی مدیریتی امام خمینی (ره) در کنتیرل بحیران ناشیی از جنیگ
تحمیلی اختصاص دارد ،اشاره به سه نکتیه الزامیی اسیت نکتیه ی اول
مس له ی زمان است ،تحلیل پدیده ها در زمان وقوع بیه علیت ارتبیاط
مستقیم افراد  ،در اینجیا امیام خمینیی(ره) بیا روییداد میذکور بسییار
صادقانه تر بوده و از حضور واسله ها در شناخت مس له ممانعیت میی
شود .نکته ی دوم ،تاثیرگذاری آن افکار بر مسیر رویداد مذکور است .به
بیان دیگر برخی از افراد از آن رو تیاریخ سیاز میی شیوند کیه افکیار و
اندیشه هایشان در ارتباط با جهان واق  ،بر آن تاثیر گذاشته و مسییر و
شکل رویداد را تغییر می دهنید ،در ایی زمینیه نییز بیانیات و دراییت
امام(ره) به خوبی توانست با سلله یافت بر مسیر بحران جنیگ ،آن را
به پایان خوش پیروزی و ظفرمندی رهنمون گردانید .نکتیه ی سیوم و
آخر در مورد انتخاب اندیشه مناسب تیر ،انسیجام ،جامعییت و آگاهانیه
بودن آن است ،امام خمینی (ره) با توجه به سواد فقهیی مثیال زدنیی و
آگاهی سیاسی باالی خود بیه خیوبی توانسیتند ابعیاد گونیاگون بحیران
جنگ را درک نموده و با بیانات خود ،ملیت اییران را در ایی مرحلیه از
تاریخ حیاتشان سربلند کنند.
در همی ارتباط در قسمت اول ای مقاله ابتدا بحران جنگ تحمیلی را
مورد کندوکاو قرار دادیم .در مورد تقسیم بندی مراحل جنیگ نظیرات
گوناگون موجود است که هر یک بیر اسیاس معییاری خیاص جنیگ را
تقسیم بندی می کنند .در ای قسمت سعی شد تا بر اساس دو معییار،
سال جنگ و وضعیت دو طرا درگییر ،بحیران جنیگ تحمیلیی بیه 8
مرحله تقسیم شود .بدی طریق وقیای و عملییات هیا در هیر سیال از
بحران جنگ مرور شده و نحوه ی تغییرات در جبهه های نبرد ملالعیه
شد.
پس از شناخت تحوالت بحران جنگ تحمیلی ،نوبت به مرور آرا و شیوه
ی مدیریتی امام(ره)در کنترل ای بحران می رسد .قسمت دوم کیه بیه
ای امر اختصاص یافته بود بیا بحثیی ت ورییک در میورد اثبیات وجیود
ارتباط شخصیت افراد با اندیشه هایشان آغاز شد .سپس آرا و شییوه ی
مییدیریتی امییام(ره) در کنتییرل بحییران جنییگ تحمیلییی در دو سییلو
استراتژیک و مفهومی از یک سو و سلو تاکتیکی و میدیریتی از سیوی
دیگر بررسی شد .مرور بیانات ایشیان در حیوزه ی نقیش و جایگیاه ابیر
قدرت ها ،سلله گری و نقش مردم در تشکیل حکومت و حفیظ آن در
جنگ به بعد استراتژیک می پرداخت و در انتها نیز به بیانیات امیام(ره)
در مورد نظامیان ،عملیات های نظامی و نحوه ی مدیریت جنگ اشیاره
شد .بدی طریق شناختی از اندیشه و شییوه ی میدیریتی امیام(ره) در
کنترل بحران جنگ تحمیلی به دست آمد .اما نیاز بود که اصول حیاکم

بر ای نظرات مدیریتی و ریشه های آن نیز کشف شود که ایی مسی له
در قسمت سوم طر و بررسی شد.
در قسمت سوم نیز در ابتدا با ارائیه ی تعیاریف از اندیشیه و فلسیفه ی
سیاسی و تفاوت آن ها ،وجود اندیشه سیاسی در مورد امام(ره) ملیر
گردید .از سوی دیگر بر اساس استدالالت ارائه شده ،ایی موضیوع نییز
ملر شد که اندیشه ی سیاسی ایشان ،اندیشیه ای اسیالمی نییز میی
باشد .سپس با ارائه ی مصادیق و مثال هایی از منیاب فقهیی از جملیه
قرآن و سنت ،وجود پنج اصل عزت ،کرامت ،عدالت ،مصیلحت و حفیظ
اسالم ونظام اسالمی در طول بحران جنگ تحمیلیی ،بیه عنیوان مولفیه
های اصلی و نهایی اندیشیه ی امیام(ره) بیه اثبیات رسیید .توصییف و
تحلیل آرا و اصول حاکم بر شیوه ی مدیریتی امام(ره) در کنترل بحران
جنگ تحمیلی ما را به ای نتیجه رهنمون ساخت که ایشان به خوبی و
با درایت واالیشان ،تدابیر سیاسی و اصول مذهبی را در موضوعی مثیل
بحران جنگ تحمیلی ترکیب نمودند  .مدیریت و شناخت واق بینانه ی
ای سیاستمدار بزرگ زمانی موفق شد که بیا تعیاریف و نظیرات دینیی
عجی گشت .به طوریکه اصول پنج گانه مذکور ،از دو منظر عقل و نقل
معتبر بود و هستند .نتیجه ی ای ترکیب موفق آن اسیت کیه نیه تنهیا
نقلیون و ایده ئالیستها به پیروزی ایران در جنگ تحمیلی اذعان دارند،
بلکه تمامی تحلیل گران سیاسیی و عقیل گیرا نییز ناخواسیته بیه ایی
موفقیت معترفند .مهر تایید اعتراا آنها نیز همان بیانیه ی خیاویر پیرز
دکوئیار ،دبیر کل وقت سازمان ملل متحد بود که در آن عراق را آغازگر
جنگ برشمرده و به پرداخت خسارت متعهد نمود.
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اصول تربیت کودک در اسالم و
روانشناسی
نفیسه بلیاد ،1محمد حسی توانایی ،2محمدرضا بلیاد

3

 1پژوهشگر ارشد معارا اسالمی دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج
 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

چكیده
آگاهی از اصول تربیت کودک در اسالم و روانشهاسی خواسته بسیاری از محققان و پژوهشگران این حوزه است.
پژوهش حاضر پاسخی به این خواسته میباشد.
این تحقیق ضمن بررسی اصول تربیت کودک از مهظر اسالم با استهاد به قرآن کریم و مهیابع دسیت اول دیهیی و تفسییری،
اصول تربیت کودک را همچهین با تحلیل مكاتب و رویكردهای روانشهاسی واکاویده است.
اصول کرامت ،اختیار و مسئولیت انسان ،عقل ،عدل ،کمالجویی و وسع از مهمترین اصول تربیت کودک در اسالم محسیوب
میشود.
اصول تربیت کودک در علم روانشهاسی بر اساس رویكردهای رفتارگرایی ،شیهاختگرایی ،روانكیاوی و انسیانگرایی دارای
تفاوتهایی است.
در مجموع بررسیها نشان می دهد که اصول مطرح شده در علم روانشهاسی ،جز در مواردی ،برگردان اصول تربیتیی اسیالم
است.

کلمات کلیدی
اسالم ،روانشهاسی ،تربیت کودک ،مكاتب روانشهاسی
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 -1مقدمه
تحقق اهداا متعالی که برای آفرینش انسان در نظر گرفتیه شیده
ریشه در تربیت دوران کودکی دارد.
آشنایی با اصول تربیت کودک که هم در اسالم توصیه شده و هیم
در علییم روانشناسییی ،بییه پییرورش ،رشیید و بالنییدگی انسییانهای
مس ولیتپذیر کمک شایانی میکند.
از زمانی که علم روانشناسی با رویکرد جدید خود در غرب پیا بیه
عرصه وجود نهاد ،با توجه به آراء و نظیرات گونیاگونی کیه در خصیوص
تربیت انسان به ویژه کودک از سوی صاحب نظیران ایی حیوزه ملیر
شده ای سؤال برای پژوهشگران به وجود آمد که چه تفاوتهیایی بیی
دیدگاه روانشناسان و ادیان به ویژه دی مبی اسالم در خصوص تربیت
کودک وجود دارد؟ پژوهش حاضر ضم بررسی اصول تربیت کودک در
اسالم و روانشناسی ،وجوه تمایز و تشابه آن را نیز ارائه داده است.

 -2اصول تربیت کودک در اسالم و
روانشناسی
تربیت به معنای فعالیتی تعاملی و دو جانبه است که بی مربیی و
متربی در جریان است و تا زمانی که متربی به هدا نهایی تربیت یعنی
رشد و کمال دست یابد ،استمرار دارد .روش است که مربّی برای ایجاد
حالتی پس از حالت دیگر نیازمند به اصول و ضوابلی است که موفقیت
ای فرایندتعاملی را تضمی کند]1[.
با توجه به معنای اصیل یعنیی ریشیه و اسیاس مییتیوان چنیی
نتیجهگیری کرد که اصل تربیتی ،ریشه و بنیانی اسیت کیه در جرییان
تربیت اجتنابناپذیر است و بهعنوان دستورالعملی کلی تمیامی جرییان
تربیت را تحت سیلره و نفوذ خویش دارد و در صورتی که از آن تخلّی
شود ،دستیابی به هدا دچار مخاطره جدّی میشود]2[.
اصییل تربیتییی ریشییه و بنیییانی اسییت کییه در جریییان تربیییت،
اجتنابناپذیر است و بهعنوان دستورالعملی کلی ،تمام جریان تربییت را
تحت سیلره و نفوذ خویش دارد و در صورت تخلی از آن ،رسیدن بیه
هدا آرمانی تربیت ،دستخوش مخیاطره مییشیود .ایی اصیول دارای
ویژگی جام و فراگیر است و نفیوذ آنهیا در تمیام ابعیاد نظیام تربیتیی
اسالم ،ضرورتی اجتنابناپذیر دارد .البته معرفی یک یا چند اصیل عیام
تربیتی به منزله غفلت و نادیده انگاشت اصول کاربردی نخواهد بود چرا
که پس از تعیی چهارچوب فعالیت و اهداا ،تعییی و هیدایت روش-
های اجرای تربیت در قلمرو اصول کاربردی تربیت است.
در ای جا ،شش اصل از اصول عام تربیت اسالمی (کرامت انسان ی
مس ولیت انسان ی تعقل و اندیشهورزی ی عدل ی کمیالجیویی و وسی
انسان) معرفی و مورد بحث قرار خواهند گرات.
الزم بهذکر است که ای اصول ،عالوه بر ای که درجریان تربییت،
راهنمای عمل مربی در اتخاذ تدابیرتربیتی است ،درتعیی اهداا

واسله ای تربیت نیز دخالت تام دارد و بدون رعایت آنها نمیتیوان
هدفی واق بینانه و مللوب را تعیی و توصیه کرد]3[ .

 -2-1اصل کرامت
در قرآن کریم شرافت و کرامت انسیان را بیهراحتیی مییتیوان از
تشریو جریان خلقت حضرت آدم (ع) ،فرمان سجده مالئکیه در مقابیل
ایشان ،و اعلای مقام جانشینی خدا در روی زمی دریافت .انسیان کیه
ای چنی از سوی خالق مورد احترام و تکیریم قیرار گرفتیه در جرییان
تربیت نیز باید همواره مورد تکریم باشید و از تعییی هرگونیه هیدا و
روشی که منافی با ای کرامت و شان واالی اعلیایی از سیوی خداونید
باشد اجتناب گردد.
از شرافت و کرامتی که خداوند برای مخلوق خیویش قائیل شیده
است چنی برمیآید که ای امر باید بیه عنیوان ییک اصیل در جرییان
تربیت وی برای رسیدن به رشد نهایی و آخیری مرحلیه تربییت یعنیی
رسیدن به مقام قرب "ربوبی شدن" میورد توجیه و دقیت قیرار گییرد.
خداوند متعال در سوره مبارکه اسراء دربیاره کرامیت انسیان در جهیان
خلقت و عالئم کرامت وی چنی میفرمایید":و لَقَد کَرِمها بَهییآدَم وَ
َضیلهاهُم
حَمَلها هُم فِی البَر و البَحرِ و رَزقهاهم من الطیبیات و ف َ
علی کثیِرِ مَمَن خَلقها تَفضییالً" میا فرزنیدان آدم را بسییار گرامیی
داشتیم و آنها را به مرکب برّ و بحر سوار کردیم (جهان جسم و جیان را
مسخر ایشان ساختیم) و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادییم
و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بزرگ بخشیدیم]4[ .
یکی از نشانههای کرامت و عظمت شأن انسان در تربیت اسیالمی
ای است که خداوند از رو خویش در وجیود وی دمییده و بیه همیی
لحاظ وی را شایسته کرد فرشتگان دانسته است در سوره مبارکه حجیر
چنی میخوانیم ":فاذا سویته و نفخت فیه مین روحیی فقعوالیه
ساجدین" چون آن عنصرها را معتدل بیارایم و در آن از رو خیویش
بدمم همه (از جهت حرمت و عظمت آن رو الهی) بر او سجده کنیید.
[]5
از جمله دیگر نشانههای کرامت و عظمت شأن انسان ،رسیدن به مقیام
جانشینی خداوند در روی زمی است .در سوره مبارکه بقره میخوانیم"
وَ اذ قال ربِک لِلمالئِكۀ انِی جاعِلُ فِی االرضِ خلیفَیه" ،بیهییاد آر
آنگاه که پروردگار فرشیتگان را فرمیود ،می در زمیی خلیفیه خیواهم
گماشت]6[.

 -2-2اصل اختیار و مسئولیت انسان
انسان در دیدگاه اسالمی حامل امانیت الهیی اسیت و مسی ولیتی
خلیر برعهده دارد .مس ولیت و امانتی کیه بنیا بیه نیص قیرآن کیریم،
آسمانها و زمی از پذیرفت آن ناتوان بودهاند ولیک انسیان بیه دلییل
اینکه امکان و استعداد علم را دارد ،آن را پذیرفته است .در قرآن کیریم
چنی میخوانیم "انا عرضیها االمانیۀ علیی السیموات و االرض و
الجبال فابین ان یحملهها و اشفقن مهها و حملها االنسان انه کان
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ظلوما جهوالً" ،ما آن امانت را بر آسمان ها و کیوههیا و زمیی عرضیه
کردیم ،پس آنها از تحمل آن خودداری کردند و ترسیدند و انسان آن را
حمل کرد ،چون انسان ستم پیشه و جاهل بود]7[.
ای امانت "والیت الهی" است و میفرماید" :میراد از عرضیه داشیت
ای والیت بر آسمانها  ،زمی و سایر موجودات ،مقایسه ای والییت بیا
وض آنها و معنای آیه ای است که اگر والیت الهی را با وض آسمانها
و زمی مقایسه کنی خواهی دید که ای ها تاب تحمیل آن را ندارنید و
تنها انسان می تواند حامل آن باشد .ولیک عیی همیی ظلیم و جهیل
انسان مصحّو حمل امانت و والیت الهی است .برای اینکه کسی متصّف
به ظلم و جهل میشود که شأنش ای است که متصّف بیه علیم وعیدل
باشدوگرنه چرابه کوه ظالم و جاهل نمیگویند]8[ .
در قرآن کریم بر ضرورت پاسخ گویی تأکید شده و حتی خداوند متعال
برای تأکید بر آن قسم یاد کرده است .چند مورد از آیات در ای زمینیه
عبارتند از :البته آنچه از نیک و بید کیردهایید از همیه سیؤال خواهیید
شد[.]9
آنگاه از نعمتها (مانند مال ،جاه ،صحت،جوانی ،عمر  ،و نعمیت بیزرگ
والیت علی (ع) و غیره) شما را در آنجا باز میپرسند]10[.
در سوره مبارکه صافات میخوانیم ،آنهیا را نگیهشیان بداریید کیه بایید
بازخواست شوند]11[ .

 -2-3اصل عقل
اصل دیگر در تربیت اسالمی ،اصل عقل است به ای معنی که در
هیچ کدام از عناصر جریان تربیت و در هیچ یک از مراحل تربیت
نمی توان اصل عقل را نادیده گرفت و مالک ومناط هر فعالیتی انلباق
آن با اصول عقالنی است .قرآن کریم بارها انسان را به تعقل و تفکر
دعوت میکند و بسیاری از امور صرفا بهدلیل اینکه زمینه ساز تعقل و
تفکر بشود ،توصیه شده است .گو اینکه رسیدن به تعقل و تفکر راه را
بر ای رسیدن به اهداا باالتر تربیت فراهم خواهد ساخت .از ای زاویه
می توان تعقل را به عنوان یکی از اهداا واسلهای تربیت معرفی کرد.
اما از آنجا که طیفی بسیار وسی را تحت پوشش قرار میدهد و با
قاعده مورد نظر ما یعنی عمومیت و ضرورت در کل جریان تربیت
انلباق کامل دارد ،میتوان آن را به عنوان یک اصل بنیادی معرفی
کرد.
کلمه عقل در لغت به معنای بست وگره زدن است .به همی مناسیبت
ادراکاتی هم که انسان دارد و آنها را در دل دارد و پیمان قلبی نسیبت
به آنها بسته ،عقل نامیده اند و نیز مدرکات واقعی آدمیی را و آن قیوهای
را که در خود سرا دارد و بهوسییله آن خییر و شیر و حیق و باطیل را
تشخیص میدهد ،عقل نامیدهاند]12[.
پس عقل یعنی نیروی تمیزدهنده خیر و شر بایید بیهعنیوان اصیلی در
نظام تربیتی اسالمی مورد توجه قرار گیرد.

 -2-4اصل عدل

مساوات و قرار دادن هر چیز در جا و مرتبه خاص خویش از
جمله اصولی است که در تربیت ،الزامی و اجتنابناپذیر است .عدل
لفظی است که در حکم و معنی مساوات است و به اعتبار نزدیک بودن
معنی عدل به مساوات ،در آن مورد هم بهکار میرود[.]13
همچنی  ،عدالت را به معنای التزام به حد وسر و عدم انحراا از
آن تعریف کردهاند]14[ .
در تربیت اسالمی یکی از اهداا واسلهای مهم رسیدن به تقوی
است ،رعایت اصل عدل باعث میشود که انسان به ای هدا نزدیکتر
شود و بدی وسیله ،در مسیر رسیدن به هدا نهایی تربیت گامی به
ب
جلو بردارد .در سوره مبارکه مائده چنی آمده است "اَعدِلُوا هُوَ اَقرَ َ
لِلتقوَی" ،عدالت پیشه کنید که عدالت به تقوی نزدیکتر است]15[.
لذا میتوان از عدالت پیشگی بهعنوان اصلی برای دستیابی به
تقوی استفاده کرد .باتوجه به آنچه گفته شد ،مقصود از عدالت اجتناب
از افراط و تفریر است .هر چند در اعمال شخصی ،و ای شخص
همواره بر صراط مستقیم است و در اعمالش بر طبق فلرت انسانی
مشی میکند]16[.
اصل عدل اصلی است که اگر از سوی مربی و متربی مورد توجه
قرار گیرد ،آنها می توانند به هدا اصلی خلقت یعنی تقوی و هدایت
دست یابند .ای اصل را باید هم در تعیی اهداا واسر تربیت و هم در
روش و محتوای آن مورد توجه قرار داد به عنوان مثال :رعایت اعتدال
در تعیی اهداا واسلهای تربیت و در روش آموزش .عالوه بر ای ،
اصل عدل را باید در سنی و مقاط مختلف تربیت مورد توجه قرار داد
]17[.

 -2-5اصل کمالجویی
انسان مورد نظر تربیت اسالمی همیواره در حیال تیالش ،فعالییت و در
تکاپوی پیشرفت به سوی هدفی است که آن هدا ،رسیدن به مقصدی
است که خدای تعالی از خلقت انسان اراده کرده است .رسیدن بیه ایی
هدا آرمانی مظهر رشد و کمال در انسان اسیت .لیذا هیر امیری و هیر
فعالیتی تنها در صورتی با ارزش است که به انسان در طی ایی طرییق
کمک کند .ای اصل در تعیی اهداا و روشهای تربیتی نقش محوری
و کانونی را ایفا میکند و مالک و مناط انتخاب است .در سوره مبارکیه
انشقاق مقصد تالش و فعالیت انسان مالقات پروردگار ی یعنیی کسیب
ویژگیهایی که انسان را شایسته نزدیک شدن به پروردگیار مییسیازند
معرفی شده است .در ای رابله چنی میخوانیم :هان ای انسان ،تو در
راه پروردگارت تالش میکنی و باالخره او را دیدار خواهی کرد]18[.
کمال مورد نظر اسالم در رسیدن به هدا غایی تربیت نهفته و
کسی که در تالش و تکاپو برای مالقات پرودگار خویش است ،مایل به
رسیدن به کمال یا آخری مرتبه وجود متصور برای نوع انسان است.
هدایت بهعنوان هدا غایی گاه در قرآن با واژه رشد بیان میشود .رشد
در فرهنگ قرآن به معنای توسعه و نمو بهکار نرفته ،بلکه به مفهوم
هدایت استعمال شده است]19[.
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با توجه به آنچه گفته شد ،نتیجه میگیریم که میل به رشد و
کمال در انسان میل اصیل است و او همواره در صدد و تکاپوی
دستیابی بدان است و در تربیت اسالمی ای میل و گرایش اصیل باید
همواره مورد توجه و ملمو نظر قرار گیرد .هر گاه ای اصل بنیادی به
فراموشی سپرده شود ،نظام تربیت اسالمی دچار سردرگمی و ابهام
می شود و به بیراهه رهسپار خواهد شد و یا از هدایت و راهنمایی ای
میل اصیل بهسوی آنچه بدان گرایش دارد باز خواهد ماند.

دیگر که وابسته به مشاهدات روزمیره بیوده ،بسییار سیلحی و محیدود
بودهاند]22[.
گر چه روانشناسی رشد ،کمتر از یک قرن است که به جرگیه علیوم
پیوسته است ،لک به دلیل ریشههای عمیقی کیه در تیاریخ بشیر دارد،
باید برای پیجویی و ریشهیابی نظریاتی کیه در آن ابیراز شیده ،گیذری
سری بر پیشینههای ای علم داشته باشیم ]23[.
کوشییییشهایی کییییه در قییییرون گذشییییته در راه ملالعییییه
کیییودک انجیییام شیییده بیییود ،زمینیییه را بیییرای ملالعیییات گسیییترده
دربییاره رشیید ،فییراهم سییاخت .در اوایییل قییرن بیسییتم ،بسیییاری
از اصیییال طلبان نییییز بیییه مسیییایل رفیییاه کودکیییان عالقهمنییید
شییدند .اییی قییرن بییه لحییاظ ملالعییات گسییترده دربییاره کییودک
از قیییرون دیگیییر متمیییایز میشیییود .از اولیییی کنفیییرانس دربیییاره
کودکیییان در سیییال  1909تیییا سیییال جهیییانی کیییودک در سیییال
 1979تالش هییییای زیییییادی بییییرای فهییییم و ارزیییییابی رفتییییار
کودکییییان انجییییام گرفییییت .در خییییالل اییییی دوره ،انفجییییاری از
دانیییش بییییهوقیییوع پیوسییییته و کتابهیییای متعییییددی دربییییاره
روانشناسی رشد نگارش یافت ]24[.
از زمییییانی کییییه روانشناسییییی از فلسییییفه جییییدا شیییید و
بییهصییورت یییک علییم درآمیید بییهتییدریج از نظییر علمییی تکامییل
یافیییت و مکاتیییب گونیییاگونی را در خیییود پیییرورش داد .بحیییث
دربییاره اصییول تربیییت کییودک را بییا تحلیییل مکاتییب روانشناسییی
پی میگیریم:

 -3اصول تربیت کودک در روانشهاسی

 -3-2مكاتب و رویكردهای روانشهاسی

 -2-6اصل وسع
انسان دارای مجموعهای از استعدادهاست و درنظیر گیرفت ایی
توانایی ها در نظام تربیتی اسالم ضروری است و خداوند بهعنوان بیزرگ
مربی انسانها ،همواره بر ای تأکید فرمودهاند کیه هییچکیس را فراتیر از
طاقت و قابلیت اعلایی ،مورد بازخواست قرار نمیدهند .ایی اصیل بیا
عدل و مس ولیت همخوانی و انلباق کامل دارد و بازخواسیت افیراد در
صورتی موجه و عقالیی است که قبالً اسیتعداد و آمیادگی الزم در آنهیا
ایجاد شده باشد .به عیالوه ،اصیل عیدل ایجیاب مییکنید کیه خداونید
استعداد ،قابلیت هدایت ،و تربیت را به همه بندگان خویش علا کرده و
هیچ تفاوتی بی بندگان قائل نشده باشد ،اال ایی کیه مربیوط بیه قیوه
گیرندگی آنها باشد و نه افاضه ذات اقدس الهی.
در قرآن کریم تکلیف خواسته شده از بندگان بستگی به وس و ظرفیت
وجودی اعلایی به ایشان داشته و خداوند متعال در موارد مکرری ایی
اصل را متذکر شدهاند که هییچکیس را تکلییف جیز بیه انیدازه طاقیت
نکنند]20[.

 -3-1مقدمه
تربیت که گاهی نیز به پرورش ترجمه شیده اسیت .عبارتسیت از
جریانی منظم و مستمر که هدا آن کمک به رشد جسمانی ،شناختی،
روانی ،اخالقی و اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت افراد در جهیت
کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نییز کمیک بیه شیکوفا شیدن
استعدادهای آنهاست .به ای ترتیب ،از آنجا کیه نظیام تربیتیی ،نظیامی
گسترده است ،روانشناسی تربیتی در بیدو تاسییس زمینیههای عمیده
تربیت را دربر داشت ،اما با رشد سیایر حوزههیای روانشناسیی حیلیه
عمل آن محدودتر گشیت و تنهیا مسیائل تربیتیی مربیوط بیه شیرایر
آموزشگاه و آموزش را شامل شد]21[.
از آنجا که بشر برخی از دانشهای آغازی خود را از طریق وحی
و شرای آسمانی به دست آورده و هدا آنها تربیت و هدایت بشر بیه-
سوی کمال و تعالی و نییکبختی انسیان بیوده ،طبیعیی اسیت کیه بیه
مسایلی نظیر رشد انسان و چگونگی آن توجیه شیده باشید .مشیاهده
تولد ،رشد و بزرگ شدن انسانهای دیگر ،منب دیگری است که از آغاز
در اختیار بشر قرار داشته است ،ولی ای شناختها برخی کلی و برخی

 -3-2-1مكتب رفتارگرایی
رفتیییارگرایی بررسیییی علمیییی رفتیییار انسیییان اسیییت وهیییدا
نهیییایی آن پییییش بینیییی وکنتیییرل رفتیییار اسیییت.عالقه اصیییلی
رفتارگراییییان بیییه رفتیییار وتغییراتیییی اسیییت کیییه براثیییر تجربیییه در
آن ایجیییاد مییییشیییود .رفتارگراییییان معتقدنییید رفتاهیییای قابیییل-
مشیییاهده وانیییدازهگییییری بایییید ملالعیییه شیییوند وروییییدادهای
ذهنییی را باییید نادیییده گرفییت ،زیییرا نمیییتییوان آنهییا را مسییتقیما
بررسییی نمییود .از پیشییگامان اییی نظریییه میییتییوان بییه واتسییون،
پاولف ،ثرندایک واسکینر اشاره کرد]25[.
با رشد «مكتب رفتاری» سینجش عکیسالعمیلهیا بیهصیورت رفتیار
اهمیت پیدا کرد ]26[.
ا ز نظیییر رفتارگراهیییا فرآینییید ییییاددهی و ییییادگیری بیییر 6
اصل استوار است:

 -1شییكلدهی :توجییه بییه رفتارهییای مشییابهی اسییت کییه بییه-
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عنییوان رفتییار مللییوب مییورد نظرآموزشدهنییدگان اسییت وباییید
به آن توجه داشت.
 -2ترتییییییب در رفتیییییار :یییییک رفتیییییار در واقییییی
مجموعیییه ای از رفتارهیییا اسیییت و بنیییابرای الزم اسیییت کیییه بیییه
کییل رفتارهییایی کییه میتواننیید بییه رفتارهییای مشییخص منجییر
شوند توجه کرد.
 -3مدلسییییازی  :از نظییییر رفتارگراهییییا تقلییییید نقییییش
مهمییییی در رونیییید آموزشییییی دارد و بنییییابرای در مدلسییییازی،
کودکیییان از طرییییق تقلیییید میتواننییید بسییییاری از اصیییول اولییییه
آموزشی را یاد بگیرند.
 -4هییییدایت و رهبییییری :معلییییم باییییید در جریییییان
آمیییوزش و در میییواقعی کیییه کودکیییان نمیتواننییید بیییه اهیییداا در
نظیییر گرفتیییه شیییده دسیییت یابنییید و ممکییی اسیییت دچیییار
سیییرخوردگی شیییوند ،بیییا راهنماییهیییای سیییاده آنهیییا را هیییدایت
کننیید تییا کودکییان بتواننیید مسیییر مییورد نظییر در آمییوزش را بییه
درستی طی کنند .
-5تكیییرار :رفتارگراهیییا بیییر ایییی باورنییید کیییه تکیییرار
میتوانییید موجیییب درکیییی بیشیییتر و مانیییدگاری میییواردی باشیییند
که کودکان در جریان آموزش میآموزند.
-6تمیییایز گذاشیییتن و درک تفاوتهیییا:رفتارگراهیییا
معتقدنییید کیییه تمیییایز گذاشیییت مییییان محرکهیییا و موقعیتهیییا
می توانییید بیییه ارتفیییاع قیییدرت انتخیییاب کیییودک کمیییک کنییید .در
نتیجیییه نسیییبت بیییه هیییر محیییرّک ،پاسیییخ مناسیییب صیییورت
میگیرد]27[.
در روانشناسیییییی رفتیییییارگرا ،بیییییرای تغیییییییر رفتیییییار در
کودک ،روشهایی در نظر گرفته شده که عبارت است از:
 -1تقویت مثبت :ارائه یک محرک خوشایند به منظور افزایش
احتمال وقوع مجدد رفتار
 -2تعمیم :گسترش دادن پاسخ از محرکهای اولیه به محرک -
های مشابه.
 -3تقویت مهفی :حذا یک محرک ناخوشایند بهمنظور افزایش
احتمال وقوع آن رفتار

تفاوت تقویت مثبت و منفی در اینست که در تقویت مثبت
پس از انجام رفتار مللوب محرک مللوبی ارائه میشود ،اما در تقویت
منفی پس از انجام رفتار مللوب ،محرک نامللوب یا منفی حذا
میشود و تشابه آنها ای است که هر دو موجب افزایش رفتار
میشوند]28[.
همچنی
عبارت است از:

روش هایی برای ایجاد رفتار تازه پیشنهاد شده که

 -1یادگیری از طریق تقلید و سرمشق گرفتن( مانند زبان
آموزی کودکان)
 -2شكل دادن :در ای روش بهجای اینکه در انتظار وقوع پاسخ
باشیم آن را در حیوان شکل میدهیم.
 -3تقویت تفكیكی :درای نوع تقویت بعضی پاسخها تقویت
میشوند و بعضی تقویت نمیشوند
 -4تقریبهای متوالی :یعنی تنها آن پاسخهایی که یکی بعد
از دیگری به پاسخ مورد نظر آزمایشگر نزدیکاند تقویت میشوند.
 -5زنجیره کردن :به معنی اینکه یک پاسخ میتواند
ارگانیسم را در تماس با محرکهایی قرار دهد که به صورت محرک-
های تمیزی برای پاسخ دیگر عمل میکند که خود ای پاسخ باعث
تجربه کردن محرک های تازه از سوی ارگانیسم شود،و پاسخ تازهای را
ایجاد کنند ،و الی آخر به ای فرایند زنجیرهسازی گویند]29[.

 -3-2-2مكتب شهاختگرایی
شناخت گرایی برخالا رفتارگرایی به بررسی علمی رویدادهای
ذهنی میپردازد .ای رویدادهای ذهنی عبارتند از اکتساب ،پردازش،
اندوزش و بازیافت اطالعات .بر ای اساس ،تاکید اصلی در تحلیل
شناختی یادگیری در ساخت روانی یا ذهنی یادگیرنده است که نه تنها
معلومات پیشی او را در بر میگیرد ،بلکه راهبردهایی را نیز شامل
میشود که ممک است یادگیرنده برای تاثیر در وض موجود بهکار
بندد.
نظریههای شناخت گرایی بیانگر ای واقعیت هستند که یادگیرنده
عامل اصلی و مهم در کسب اطالعات است .طرفداران نظریههای
شناختگرایی معتقدند که افراد میتوانند به تعبیر و تفسیر اطالعات
بپردازند ،پیچیدگی ها و معماهای زندگی را از طریق کسب بینش حل
کنند ،رویدادها و مسایل روانی را پیشبینی نمایند .ای رویکرد،
برخالا رفتارگرایان برفرایندهای عالی ذهنی مانند تفکر ،تعقل ،ادراک
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و مساله گشایی تاکید دارد .از دیدگاه طرفداران ای مکتب حافظه،
انگیزش و تفکر نقش مهمی در یادگیری که فرایندی درونی است
دارند]30[.
 ژان پیاژه :بررسیها و پژوهشهای دقیق و ابتکاری پیاژه ونتایج ارزندهای که از دورهها و مراحل رشد روانی کودک و نواجوان به
دست آورده چنان پربار و پرمایه است که وی را بیشک در شمار
صاحبنظران بیچون و چرای مسائل رشد و یادگیری قرار داده است.
روش اموزشی او را خردگرائی یا رشد روانی و فکری عنوان کردهاند و
نظریه او را رشد شهاختی یا شهاختشهاسی تكویهی نامیدهاند.
پیاژه اکتساب معلومات و شایستگی را بر اثر رشد و داد و ستد
فرد با محیر مادی و اجتماعی امکانپذیر میداند .به عقیده او نخستی
وظیفه مربیان و معلمان ای است که از توانائیها و نیازهای شاگردان در
هر دوره سنی و منلق روانشناسی آگاهی کافی داشته باشند .وی رشد
روانی و فکری شاگردان را معلول جنبههای چهارگانه زیر میداند-1 :
رشد طبیعی و زیستی  – 2تجربه در محیر مادی و فیزیکی  -3تجربه
در محیر اجتماعی  -4تعادل ]31[.
به طور کلی ،در نظریه او کوشش شده است که بی منلق عقلی
و روان شناسی نوعی همبستگی به وجود آید .در ای زمینه باید به
اختصار بیان کرد که پیاژه میکوشد در تجزیه و تحلیل مسائل تجربی،
یعنی اموری که یادگیرنده با آنها سر وکار دارد منلق روابر را حاکم
سازد .به ای جهت ،مراحل رشد و یادگیری یا به طور کلی روانشناسی
پیاژه بر اساس پژوهشهای دقیق و انکارناپذیر خود از منلق علمی
بسیار مستحکمی پیروی میکند و از نظر آموزش و پرورش روز به روز
بر ارج و اهمیت آن افزوده میشود  .در نظام پیاژه اساس یادگیری بر
داد و ستد و تاثیر متقابل یا میان کنش فرد با محیر و دورهها و
مراحل رشد استوار است .کودک در نتیجه میانکنش یا داد و ستد با
افراد و شرایر زیستی ،خود را با محیر سازگار میسازد .فردی که خود
را با محیر سازش میدهد ،در واق میکوشد تا بیاموزد چگونه میان
امکانات خود و شرایر محیلی تعادلی به وجود آورد ]32[.

 -3-2-3مكتب روانكاوی
روانکاوی علمی برای بررسی ذه ناخودآگاه است .منظور از ناخودآگیاه
آن بخش از روان است که از دسترس آگاهی خارج بوده ولی رفتار فیرد
را تحت کنترل دارد .روانکاوی کالسیک بر پاییه ایی عقیید زیگمونید
فروید استوار است که تعارضهای ناخودآگاه مییان بخشهیای مختلیفِ
روان علت اصلی رفتار نابهنجار هستند]33[.
نهاد ،خود و فراخود :آن بخش از وجود ماست که بهدنبال لذت
و ارضای فوری نیازها است .نهاد میخواهد بدون هیچ محدودیتی لذت
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ببرد و نیازهایش را ارضاء نماید .ای بخش ،از زمان تولد در ما وجود
داشته و مشغول فعالیت است .در واق به نظر فروید وجود نهاد است
که ما را به سوی تأمی نیازهای اساسیمان سوق میدهد .نیازهایی
که اگر به دنبال آن نباشیم زنده ماندنمان در خلر است .اما کم کم که
کودک بزرگتر میشود می فهمد دنیا جایی نیست که نیازها بتوانند در
آن به سرعت و بدون محدودیت ارضاء شوند .او کم کم یاد میگیرد
برای ارضای نیازهایش صبر کند و محدودیتهای محیلی را در نظر
بگیرد .تا اینجا خود مس ول هماهنگی بی محدودیتهای محیر و
تقاضاهای نهاد است ،اما به زودی خود گرفتار نیروی تازهتری نیز
میشود .نیروی تازهای که فراخود نام دارد []34
وقتی کودک بزرگتر میشود تحت تاثیر امر و نهیهای والدی
قرار میگیرد .کودک میخواهد کارهایی را انجام دهد اما والدی مرتبا
به او میگویند نک  .ای امر و نهیها در کار ساخت اصول اخالقی
کودک است .آنها از سوی دیگر آرزوهایی را نیز در کودک درونی
میکنند .مثال از افرادی تعریف میکنند و آنها را به عنوان آدمهای
خوب معرفی میکنند .کودکان افرادی را نیز به عنوان آدمهای قوی و
خوب مشاهده میکنند که مهمتری آنها در ابتدای زندگی والدینند و
بعد می تواند تغییر کند .از نظر فروید ترس کودک از والدی مهمتری
عاملی است که باعث میشود کودک تالش کند مثل آنها شود و
ارزشهایشان را درونی کند ]35[.

 -3-2-4مكتب انسانگرایی
از نخستی سالهای دهه  1960جنبشی در روان شناسی آمریکا
بهوجود آمد که بهعنوان روانشناسی انسان گرایی یا نیروی سوم
شناخته شده است  .روان شناسی انسانگرا ظاهرا بازتابی از ندای
ناآرامی و نارضایتی دهه  1960علیه جنبههای ماشی گرایی و ماده
گرایی فرهنگ معاصر غرب بود .روانشناسان انسانگرا معتقد نیستند
که تکانههای ناهشیار(روانکاوی) یا محرکهای بیرونی(رفتارگرایی)
رفتار را کنترل میکنند و بهجای آن معتقدند که انسان موجود
اثرگذاری است که میتواند سرنوشت خود را تعیی کند]36[.
در روان شناسی انسانگرا هر کودکی ذاتا عاقل و واق بی است
و اگر بزرگترها ،او را آزاد بگذارند ،تا جایی که ظرفیت و استعدادهایش
اجازه میدهد ،پیشرفت خواهد کرد .بهعقیده انسانگرایان با ای روش،
کالس درس می تواند به رشد شاگردان کمک کرده و آنان را از
فشارهای خانوادگی و اجتماعی ،رهایی بخشد .اگر ای شرایر مناسب،
در کالس فراهم آید و یادگیری به صورت خودرهبری انجام پذیرد،
نتایج آموزشی آن خیلی بیشتر از آن خواهد بود که در شرایر کالس-
های امروزی انجام میشود .راجرز ،نیروی سازگاری و گرایش فرد را به
رشد ،همواره در جهت اعتالی ذات و یا ارتقای خویش تلقی میکند
]37[.
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 -1اصول تربیت کودک از نظر اسالم عبیارت اسیت از :کرامیت،
اختیار و مس ولیت انسان ،عقل ،عدل ،کمالجویی و وس
 -2اصول تربیت کودک از نظر روانشناسی با توجه به مکاتیب و
رویکردهای روانشناسی متفاوت است.
رفتارگراها برای رویدادهای ذهنیی افیراد ارزشیی قائیل نیسیتند بلکیه
رفتارهای قابل مشاهده و اندازهگیری را مبنای ملالعیات انسیانی قیرار
می دهند .اساس و پایه در ای رویکرد ،روانشناسی حیوانی و اصیالت بیا
رفتار است.
شناخت گراها بر خالا رفتارگراها ،به بررسی علمی روییدادهای ذهنیی
انسان میپردازند.
در ای رویکرد بر عناصر تفکر ،خردورزی ،ادراک و مسألهگشایی تأکیید
میشود.
روانکاوها به دنبال بررسیی ذهی ناخودآگیاه هسیتند و اصیول تربیتیی
کودک را از ای منظر مورد توجه قرار میدهند آنان علت اصیلی رفتیار
نابهنجییار را تعارضهییای ناخودآگییاه میییان بخشهییای مختلییف روان
میدانند.
مدیریت نهاد ،خود و فراخود مهم تری اصل تربیتی در رویکرد روانکاوی
است.
انسانگراها مهمتری اصل تربیتی را در کنترل رفتار کودک و بیه طیور
کلی انسان ،خود انسان (عقل و خرد و واق بینی او) میدانند.
انسان از نظر آنان موجود اثرگذاری است که میتواند سرنوشت خیود را
تعیی کند.
 -3چون مکاتیب روانشناسیی سیاخته و پرداختیه ذهی بشیرو
تحقیقات بشری است ،طبیعی خواهد بود که بیا یکیدیگر در
اصول و مبانی تربیت کیودک اختالفیاتی داشیته باشیند .در
منابع:
برخی موارد که نظرییات علیم روانشناسیی و اصیول تربییت
کودک با اسالم تلبیق میکند پیش از آن در چهیارده قیرن
 قرآن کریم ،ترجمه ی عبدالمحمد آیتی  ،انتشارات سروش  ،تهران ،قبل از طریق وحی و به زبان رسول خدا (صیلی ا علییه و
1374ش.
آله) در قرآن کریم و سییره نبیوی و اهیل بییت آن حضیرت -احیییدی ،حسییی  ،بنییییجمیییالی ،شیییکوهالسیییادات( .)1388روانشهاسیییی
(علیهمالسالم) به بشر ارائه شده است
رشیید (مفییاهیم بهیییادی در روانشهاسییی کییودک) ،نشییر بنیییاد،
تهران.
پاورقی:
[ ] 1شکوهی ،غالمحسین ،تعلیم و تربیت و مراحل آن ،ص 12
[ ]2همو ،مبانی و اصول آموزش و پرورش ،ص 61
[ ]3شریف ،محمدف تاریخ فلسفه در اسالم ،ج  ،2ص 56
[ ]4اسراء70/
[ ]5حجر29/
[ ]6بقره30/
[ ]7احزاب72/
[ ]8طباطبا یی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،86ص 26
[ ]9نحل56/
[ ]10تکاثر8/

احییدی ،حسیی و محسییینی ،نیییکچهییره( .)1378روانشهاسیییی رشییید(مفیییاهیم بهییییادی در روانشهاسیییی کیییودک) ،تهیییران :نشیییر
پردیس.
بییاقری ،خسییرو( .)1370نگییاهی دوبییاره بییه تربیییت اسییالمی.تهییران:انتشارات مدرسه.
بروجیییردی ،اشیییرا( .)1390بررسیییی تطبیقیییی روشهیییای تربیتییییدر مكتییییب رفتییییارگرایی و مكتییییب اسییییالم ،پایییییان نامییییه
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
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براهنیییی ،محمیییدتقی و همکیییاران( .)1385زمیهیییه ی روانشهاسییییهیلگارد .تهران :انتشارات رشد.
بیابیییانگرد ،اسیییماعیل( .)1386روانشهاسیییی پرورشیییی ،روانشهاسیییییادگیری و آموزش .تهران :نشر ویرایش.
پورافکییییاری ،نصییییرتا ( .)1382فرههییییگ جییییامع روانشهاسیییییروانپزشكی  .تهران :انتشارات فرهنگ معاصر.
خییرازی ،علییینقییی( .)1386روانشهاسییی تربیتییی اصییول و کییاربردآن .نویسیییینده:کالور ،جییییان ای -برونینییییگ ،راجییییر ،تهییییران :نشییییر
مرکز دانشگاهی ایران.
خیییدیوی زنییید ،محمییید مهیییدی( .)1345اصیییول و مبیییانی آمیییوزش وپرورش .تهران :انتشارات سمت.
 راغیییب اصیییفهانی  ،ابوالقاسیییم حسیییی بییی محمییید( .)1361مفیییرداتالفیییار قیییرآن  ،خسیییروی حسیییینی ،غالمرضیییا ،جلییید ییییک،تهران:
بیجا.
 سیییید محمیییدی  ،یحییییی ( .)1392نظرییییههیییای شخصییییت .شیییولتز.دوان پی ،شولتز سیدنی ال  .تهران :انتشارات ویرایش.
 ( .)1388روانشهاسیییی رشییید (از لقیییاح تیییا کیییودکی) .نویسییینده:لورا .ای برک .تهران :نشر ارسباران.
 ( .)1389نظریییه و کاربسییت نظریییههییای مشییاوره و روانییدرمانی.نویسنده :جرالد کوری .تهران :نشر ارسباران.
سییییف ،علییییاکبیییر( .)1391مقدمیییهای بیییر نظرییییههای ییییادگیری.نویسیییندگان :متییییو اچ -المیییون /هرگنهیییان ،بییییآ .تهیییران :نشیییر
دوران.
 ( .)1384روانشهاسی پرورشی.تهران :انتشارات آگاه.شییییکوهی ،غالمحسییییی ( .)1368مبییییانی و اصییییول آمییییوزش وپرورش .تهران :آستان قدس رضوی.
 ( .)1372تعلییییم و تربییییت و مراحیییل آن .تهیییران :آسیییتان قیییدسرضوی.
 طباطبیییایی  ،محمییید حسیییی ( .)1367المییییزان فیییی تفسییییرالقییرآن  .ترجمییه سییید محمیید بییاقر موسییوی همییدانی  .قییم :دفتییر
انتشیییارات اسیییالمی ( جامعیییهی مدرسیییی حیییوزه ی علمییییه ی قیییم) .
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بررسی میزان تمثیر ویژگیها و مهارتهای مدیران بحران بر توسعه ابعاد
روانشهاختی خالقیت آنان
دکتر احمد ایزدی طامه ، 1احمد کارگر ،2سعید بهرامی

3

 1استادیار دانشگاه جام امام حسی (ع)
 2دانشیار دانشگاه جام امام حسی (ع)
 3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بحران ،دانشگاه جام امام حسی (ع)

چكیده
تغییر و تحوالت پرشتاب در علم و تكهولوژی و ارزشها و معیارها و پیچیدگی جوامع انسانی ،باعث پیچییدگی بحرانهیا و حیوادث
بحران ی شده است .پیچیدگی بحرانها ،مدیریت تخصصی ،کارآمد و خالقانه را می طلبد .بحیران تهدییدی اسیت جیدی نسیبت بیه
ساختهای زیربهایی و یا ارزشها و ههجارهای اساسی یک سیستم ،که مورد ادراک ذیهفعان بوده و تحت فشیار زمیانی و محیدودیت
گزیهه ها ،در شرایط عدم قطعیت شدید ،و احساس کاهش کهترل ،اتخاذ تصمیمات حیاتی ،دقیق و پرهزیهه ای را الزامی میی سیازد.
تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تمثیر ویژگیها و مهارتهای مدیران بحران بر خالقیت آنان از دیدگاه مدیران بحران استان البیرز
انجام شده است .ویژگیهای مدیران بحران در دو بعد "مسئولیت پذیری و ریسک پذیری" و مهارتهای آنان در چهار بعید "تصیمیم
گیری ،ادراکی ،ارتباطی و فهی" الگوسازی شده است .تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس اطالعات پرسشهامه کل جامعه آماری نشیان
داد خالقیت مدیران بحران تابع مهارتها و ویژگیهای آنهاست .ولی مهارتهای مدیران بحران و از بین مهارتها ،مهیارت فهیی بییش از
ویژگیها ،خالقیت مدیران بحران را تبیین می کهد .همچهین نتایج آزمون رگرسیون چهدمتغیره نشان داد بیین ویژگیهیای میدیران
بحران با مهارتهای آنان رابطه معهادار وجود داشته و این ابعاد همدیگر را تبیین می نمایهد.

کلمات کلیدی
خالقیت مدیران بحران ،مهارتها و ویژگیهای مدیران بحران ،ویژگی ها ،مهارت ها و
خالقیت

 -1مقدمه
نگاهی گذرا به تحوالت سالهای اخیر نشان می دهید کیه
دگرگونی عمده ای در نگیرش جوامی ملیی و بیی المللیی بیرای
کنترل بحرانها و عواقب قابل تامل آنها در حال وقوع است .ای امر
نه تنها از نحوه سیاستگذاری دولتها و میزان سرمایه گذاری آنهیا ،
بلکه حتی از گسترش روز افیزون تحقیقیات و ملالعیات نیاظر بیر
مدیریت بحران نیز به خوبی هویداسیت .اگیر در گذشیته ،سیرمایه
گذاری در امور دفاعی  ،تنها محملی بود که جوام نیاگزیر بودنید
حتییی در صییورت عییدم تحقییق تهدیییدات متصییور دربییاره آن،
سیاستگذار ی و برنامه ریزی کنند ،امروزه مدیریت بحران از چنی

جایگاهی برخوردار شیده اسیت .از مییان اجیزا و عوامیل تشیکیل
دهنده سازمانهای کنترل کننده بحیران ،نقیش میدیر در تحقیق و
توسعه خالقیت و نوآوری در کنتیرل بحرانهیا از اهمییت وییژه ای
برخوردار است .یک مدیر خالق ،با در اختیار داشت سیازوکارهای
اجرایی و بکار گیری نیروی انسانی توانمند ،می تواند با بهره گیری
از عنصر خالقیت ،با هزینه هایی به مراتب پایی تر بیر چالشیهای
بحرانی فائق آید.

امروزه سازمانها مجبورند همراه بیا افیزایش پیچییدگی خیود و
جامعه پیرامونی ،توان رویارویی و مواجهه بیا بحرانهیای گونیاگون را در
خود افزایش دهند .با توجه به ویژگی صحنه های بحرانی ،مانند تنگنای
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زمانی ،احساس تهدید شدید ،غافلگیری ،عدم قلعیت ،کمبود اطالعات
دقیق همراه با انبیوه داده هیای متنیاقض ،اسیترس شیدید و آشیفتگی
اوضاع ،همگی دست به دست هم داده و مان از اولویت بنیدی ،درک و
پردازش اطالعات ،تشخیص گزینه های مختلف و سنجش هزینه فاییده
آنها و یافت گزینه بهینه می شود( .حسیینی  )7 ،1387شیرایر فیوق
باعث بوجود آمدن نوعی احساس ب بست و یا سختی مضاعف تصیمیم
گیری می شود که مدیران بحران جز با بهره گیری از توانمندیهای ویژه
از جملییه خالقیییت از عهییده کنتییرل بحییران برنخواهنیید آمیید و یییا بییا
دشواریهای زیادی مواجه خواهند شد.
اغلب پژوهشها ،مقاالت و کتب نوشته شده پیرامون خالقییت ،کمتیر
به عرصه مدیریت بحران باالخص در سازمانهای متیولی کنتیرل بحیران
پرداخته اند .بعنوان نمونه به برخی از تحقیقاتی که به نحوی بیه برخیی
از جنبه های تحقیق حاضر پرداخته اند عبارتند از:
رابرت اولمر ( )2007به بررسیی انیواع بحرانهیا ،میدیریت و رهبیری
بحرانها و نقش ارتباطات در کنترل بحرانها پرداختیه و نمونیه هیایی از
بحران موفیق و نیاموفق را آورده اسیت .رییاحی و طبیبیی ( )1390در
مقاله خود بیا بررسیی مهیارت ارتبیاطی بیا  4مؤلفیه مهیارت کالمیی،
شنیداری ،نوشتاری ،و اطالع رسانی ،نشان می دهند رابلیه معنیاداری
بی مهارت کالمی ،مهارت شینیداری ،مهیارت نوشیتاری ،و مهارتهیای
ارتباطی مدیران بیا سیالمت سیازمان وجیود دارد .و در صیورت بهبیود
مهارتهای ارتباطی مدیران ،سیالمت سیازمانی نییز بهبیود میی یابید و
بالعکس .سید محمد حامد حسینی ( )1391در پایان نامه خیود تحیت
عنیوان "بررسیی ویژگیهیای شخصیییتی میدیران بحیران" کیه بییر روی
ویژگیهای شخصیتی  150نفر از میدیران بحیران اسیتان تهیران انجیام
شده ،نشان داده است که برخی ویژگیهای شخصیتی مانند توان برنامیه
ریزی ،خالقیت ،سخت ورزی و سالمت روانی در آنهیا از حید مییانگی
باالتر و برخی مؤلفه های دیگر ماننید ریسیک پیذیری ،قیدرت نفیوذ ،و
مس ولیت پذیری در حد میانگی قرار دارد .حسینی ( )1391در مقاله
« نظریه وضعیتی و راهبردهای ارتبیاط بحرانیی» بیه دغدغیه محققیان
درمورد راهبردهیا و خلیوط کلیی ارتبیاطی در بحرانهیا پرداختیه و بیا
درنظرگرفت چگونگی واکنش ذینفعان بر اساس تهدید اعتباری ناشیی
از بحران ،چارچوبی را برای فهم اثربخشی راهبردهای اتخاذی در بحران
ارائه می دهد.
از بحران تعاریف مختلفی و متفاوتی ارائه شده است که بیه تعیدادی از
آنها اشاره می شود :میتراا ( )2004بحران را حاصل نقص در عملکرد
مناسب انسانها ،سازمانها و فی آوری هیا و همچنیی بیروز اشیکال در
روابر بی آنها می داند .احمدوند و مرادصحرایی( )20 ،1389معتقدند
پیچیدگی ناشی از درهم تنیدگی عوامل و تغییرات شیتابان محیلیی و
تأثیر آن بر پدیده ها در شرایر فق دان راهبردها یا ناکارآمدی آنها باعث
بروز بحران
می گردد .و ای پیچیدگی ویژگی بسیاری از پدیده هیای عصیر حاضیر
است .کاتلی فرن  -بنکز ( )2007بحران را " یک رویداد عمده همیراه

نشریه علمی،
با یک پیامد بالقوه منفی تعریف کرده است که بر یک سازمان ،شیرکت
یا صنعت و همچنی بر اتباع ،محصوالت  ،خدمات ییا آبیروی آن تیأثیر
می گذارد(.همان)24 ،
در تعریف دیگری از بحران چنی آمده است « :وضعیتی کیه در آن،
واحد تصمیم گیرنده نسبت به ارزشهای حیاتی خیود احسیاس تهدیید
جدی می کند .بروز تهدید با نوعی غافلگیری همراه است و زمیان الزم
برای تصمیم گیری و نشان دادن واکنش ،محدود است و پاسخگویی به
تهدید ،مستلزم بکارگیری انرژی و سرمایه ای بیشتر از میزان مشابه آن
در وضعیت عادی است ».متناسب با ای تعرا میدیریت بحیران را نییز
می توان بعنوان « فرایند تصمیم و اقدام به منظور پیش بینی بحیران و
پیشگیری از وقوع آن ،کسب آمادگی و مقابله با بحران و تیرمیم اثیرات
بحرانی دانست( ».حسینی)10 ،1388 ،
همانلور کیه مالحظیه میی شیود ،نویسیندگان مختلیف  ،ترکیبهیای
متفاوتی( و بنابرای  ،تعاریف گوناگونی) را ارائه کیرده انید کیه بیه رغیم
تنوعات و تفاوتها  ،در مجموع ،ذیل یکیی از دو رویکیرد سیسیتمی ییا
تصمیم گیری جای می گیرنید .لینکیه  )1989( 1بسیته بیه اینکیه هیر
بحران چه مدت زمانی را برای واکنش نشان دادن به مدیران می دهند،
چهار نوع بحران را متمایز کرده است:
بحران منفجرشونده ( مانند تصادفات ییا حیواد طبیعیی ،ییک واقعیه
خاص با عواقب فوری)
بحران فوری(مانند استیضا یک دولت یا گزارش خبری تلویزیونی)
بحران فزاینده(مانند اخراجهای و تعدیلهای دسته جمعی و گروهی)
بحران ادامه دار( مانند مشاجرات عمومی ،ناآرامی های اجتماعی و( )...
گیلپی و مورفی)25 ،2008 ،
لربینگر( )1997هم انوا بحرانها را به  7دسته تقسیم می کند:
5
طبیعی  -2 2فناورانه  -3 3بحرانهای تقابیل  -4 4بحرانهیای بدخواهانیه
6
 -5ارزشیییییییییهای منحیییییییییرا شیییییییییده میییییییییدیریت
 -6فریب  -7 7سوء مدیریت ( .8گیلپی و مورفی )27 ،2008
دولتها و سازمانهای دولتیی و در رأس آنهیا میدیران میی کوشیند از
تبدیل بحران به فاجعه جلوگیری کنند .پیش فرض اساسی ای فراینید
آن است که بحرانها ،علی رغیم نیامنتظر بیودن و پیامیدهای نیامللوب،
اموری قابل کنترل و مدیریتند .به طیور کلیی میدیریت بحیران فراینید
پیوسییته و مییداومی اسییت کییه از رهگییذر آن همییه آحییاد ،گروههییا و
سازمانهای جامعه مخاطرات را در تالشی هماهنگ و منسجم میدیریت
می کنند تا حتی االمکان از وقوع آنها جلوگیری شود و در صورت وقوع
 ،پیامدهای آن در جهت کاهش و بهبود ،کنترل گردد.

1-Linke
2- Natural
3- Technological
4- Crisis of Confrontation
5- Crisis of Malevolence
6-Skewed Management Values
7- Deception
8- Management Misconduct
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ای فرایند توسر یک کارشناس ایرانی تحت عنیوان " میدیریت جیام
بحران" بصورت ذیل تعریف شده است:
مدیریت جام بحیران عبارتسیت از اقیداماتی کیه بیرای اداره انیواع
مختلف تهدیدات(طبیعی ،تکنولوژیک ،جنگی و تروریستی) ،و با درنظر
گرفت همه ابعاد تهدیدات ( فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسیی ،امنیتیی) در
همه فازهای یک بحران (پیشگیری ،کاهش مخاطرات ،آمادگی ،مقابلیه،
بییازتوانی ،بازسییازی) و بییا توجییه جییدی بییه چرخییه حیییاتی حاکمیییت
(فلسییفه و ایییدئولوژی حییاکم ،دکتییری و اصییول  ،سیاسییتها ،آم یایش
سرزمی  ،راهبردها ،پروژه ها) انجام می شود( .علمداری  ،1387به نقل
از محمدرفیعی  ،1389ص )45
از جمله مسائلی که تاکنون درباره ماهیت و تعریف آن بی محققیان
و روانشناسان توافق به عمل نیامده است ،خالقیت است .صاحب نظران
خالقیت را با تعابیر متعددی بیان نموده اند ،به طوری که هیر تعریفیی
بیانگر برخی از ابعاد مهم فراگرد خالقیت می باشد .واژه خالقیت معادل
واژه " "Creativityو نوآوری برابر واژه " "Innovationمی باشد .اغلب
تعاریف خالقیت و نوآوری با ویژگیهای "تازگی " ، " 1جدیدی و نوی " 2
" ،سرآغاز بودن " ، " 3اول بار بودن  ، " 4و "مفید بودن  ، " 5همیراه میی
باشد(.گلستان هاشمی)13 ،1382 ،
گیلیام  ) 1993(6بیان می دارد ،خالقیت عبارتست از فرایند کشف آنچه
تا بحال در نظر گرفته نشیده و عمیل ایجیاد ارتباطیات جدیید .برخیی
صاحبنظران نیز  ،خالقیت را مترادا حیل مسی له  7دانسیته و عیده ای
دیگر آنرا ابزار حل مس له می دانند.
همانلور که مالحظه میی شیود انیواع تعیاریف خالقییت دارای نقیاط
مشترک زیادی می باشد .وجه اشتراک بسیاری از تعاریف تیازگی و نیو
بودن است .اما تازگی به تنهایی نمی توانید مفهیوم خالقییت را روشی
کند .زیرا بسیاری از چیزها نو و تازه اند ،اما خالقانه نیستند .اِشکالی که
در تعریف خالقیت بر مبنیای تیازگی وجیود داشیت محققیان را بیر آن
داشت تا عنصر ارزش را به آن اضافه کننید و لیذا میالک خالقییت در
8
بسیاری از نظریه های معاصر ،تازگی و تناسب و ارزش است" .اسیتی
" معتقد است ،خالقیت فرایندی است که گاه نتیجه آن در قالب کیاری
تیییازه  ،از سیییوی گروهیییی رضیییایت بخیییش و مفیییید تلقیییی میییی
شود(.صمدآقایی)14 ،1385،
ضرورت خالقیت را از دو بعد می توان میورد بررسیی قیرار داد :بعید
مادی و بعد معنوی در بعد مادی اهمیت  ،نقش و جایگاه خالقییت بیه
حدی است که در مغرب زمی گفته می شود "یا مرگ یا خالقییت" ،و

1-Newness
2-Novelty
3- Originality
4- Initiative
5- Usefulness
6- Gilliam
7- Problem Solwing
8- Stein

اساساً انسان را حیوان خالق می نامند .بنابر ای انسان بیدون خالقییت
یعنی حیوان.
شکل زیر ارتباط و تأثیر خالقیت بیر علیم و دانیایی سیلو چهارگانیه
یادگیری را نشان می دهد.
سلو یادگیری عبارتند از :نمی دانید که نمی دانید
می دانید که نمی دانید
چیزهایی
که نمی دانید خالقیت 
یاد می گیرید
بتوانید به آموخته
هایتان عمل کنید.
(صمدآقایی)8-9 ،1385،

علم 

سلو یادگیری و خالقیت
اکنون شرایر محیلی به قدری پیچیده  ،پوییا و نیاملم گردییده
است که دیگر نمی شود با روشهای تفکر قبلی مسائل و مشکالت امروز
را حل کرد .همانلور که حل مسائل قبلی بیا روشیهای جدیید کارسیاز
نیست .لذا تغییر و تحول اساسی در نظام فکری الزم است.
ضرورت خالقیت در بعد معنوی ناشی از مقام و جایگیاه واالی انسیان
بعنوان خلیفت ا ...است .بدیهی است انسان باید بیالقوه دارای صیفات و
ویژگیهای خداوند متعال در سلو رقیق و انسیانی باشید تیا بیه چنیی
مقامی نائل آید .بنابرای انسان بالفلره میی بایسیتی خیالق باشید.زیرا
خداوند متعال دارای چنی قدرتی است[.هوالخالق العلیم ،سوره هجیر،
آیه ]86
بحران لحظه یا لحظات و شرایلی است که نوع دیگیری از انلبیاق و
مدیریت را می طلبد که با شرایر معمولی و عادی تفاوت دارد .لذا ای
نوع مدیریت ،ویژگی ها و مهارتهایی را نیاز دارد که فرد بتواند در شیرایر
غیر عادی و چالشی نتایج مللوبی را بدست آورد .و ای یعنی غلبیه بیر
ناممک ها و یا شرایر حاد و خروج از ب بست ها و چالشها .تفکری که
شرایر بحرانی می طلبد بایستی نوعی تفکر واگرا باشد تا مدیر بتواند به
مجموعه ای ا ز راه حلهای مختلف برای یک مس له یا یک فرضیه برسد.
می توان گفت ،مدیر بحران بیا بهیره گییری از تجربیه و دانیش ،برنامیه
ریزی عملیاتی ،تقسیم کار ،سرعت عمل و سازماندهی مناسیب و میؤثر
می تواند از موان و چالشها و حتی گاهی از استانداردها عبیور نمیوده و
گامهای اساسی به سمت کنترل بحران بیردارد( .مهارتهیای شیناختی).
همچنی مدیر بحیران در سیایه نیوآوری ،تیوان پییش بینیی ،ارزییابی
اثربخش ،ثبات فکیری ،آینیده نگیری ،شیناخت قابلیتهیای سیازمانی و
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فردی ،تلفیق امور تعیی اولوییت ،بیه مهیارت ادراکیی مسیلو شیده و
راهکارهای مفییدی بیرای کنتیرل بحیران ارائیه دهید(.دانش ،مهیارت،
هوشمندی) .از طرا دیگر مدیر بحران در مواجهیه بیا شیرایر بحرانیی
باید با توانایی عقالنی و فعالیت ذهنی نسبت بیه مسی له دییدی تیازه و
نگرشی نوی داشته باشد .و با مد نظر قراردادن عینییت گراییی و واقی
بینی ،نسبت به راهکارهای همراه با ریسیک ،بیا انگییزه درونیی تماییل
نشان بدهد .نتیجه ای که از توضیحات فوق حاصل می شود اینست که
اگر یک مدیر بحران ویژگیهیا و مهارتهیای فیوق را داشیته باشید قیادر
خواهد بود در کنترل بحران خالقیت نشان بدهد .زیرا هرکدام از مؤلفیه
های فوق عنصری از عناصر مربوط بیه خالقییت میی باشیند کیه قابیل
ارزیابی هستند.
سید حامید حسیینی( )94 ،1391در تحقیقیی تحیت عنیوان بررسیی
ویژگیهای شخصیتی مدیران بحیران ،ایی ویژگیهیا را بیه « مسی ولیت
پذیری ،سخت ورزی ،ریسک پذیری ،قدرت نفوذ ،خالقیت ،برنامه ریزی
و سالمت روانی ،تقسیم بندی کرده است.
با بررسی نظریات مختلف در رابله با ویژگیهای مدیریتی و با توجه به
شرایر ویژه مدیریت بحران از بی ابعاد مختلف ای ویژگیها دو ویژگیی
مهم "مس ولیت پذیری" و "ریسک پذیری" را که به نظر می رسد میی
تواند در توسعه خالقیت مدیران بحران مؤثر باشد انتخیاب شیده اسیت.
مس ولیت در اصلال عبارتست از کاری را عهده دار شیدن و عواقیب و
پیامدهای آنرا پیذیرفت ( .رفیعیی )44 ،1390 ،و احسیاس مسی ولیت
یعنی « حالتی در انسان ،ناشی از علم به مؤاخیذه و میورد سیؤال واقی
شدن در صورت قصور در انجام تکالیف ».فلذا یکی از ویژگیهای مدیران
بحران مس ولیت پذیری است .یعنی در قبال پذیرفت مس ولیت خلییر
مدیریت شرا یر اضلراری و حاد ،باید ضم اعتماد به نفس و اعتقاد به
انجام وظیفه تمام توان و استعدادش را در فائق آمدن بر شرایر بحرانی
به کار گیرد « .ریسک به معنیای احتمیال ضیرر ییا خلیر ییا احتمیال
خسارت ،در معرض مخاطره یا ازمایش گذاست و در مخاطره انیداخت
است» .با توجه به تعریف ریسک" ،ریسک پذیری" را می تیوان ،قبیول
خلر کردن یا پذیرفت احتمال ضرر و زیان بیرای رسییدن بیه مقصیود
تعریف نمود ،و بنابرای « فرد ریسک پذیر» شخصی است که بر خیالا
« افراد محتاط» و «محافظه کار» اغلب راضی به وض موجیود نبیوده و
برای رسیدن به اهداا باالتر ،حاضر است تیا درجیه ای از خلیر وقیوع
ضرر و زیان را بپذیرد .اصیوالً ریسیک پیذیری در میدیریت بحیران ،بیه
هنگام انتخاب یک یا چند راه از میان راههای موجود بمنظور غلبیه بیر
بحران و کنترل و یا حل آن ،موضوعیت می یابد.

مهارتهای مدیریتی و
-2
مدیریت بحران:
به نظر کاتز ،مهارتها توانایی هایی را نشان می دهد که قابل توسیعه
بوده و خود را در عملکرد نشان می دهد و به ندرت بیه صیورت بیالقوه

نشریه علمی،
اسییت .مانتییل  1و همکییارانش( )31 ،2004در یییک نگییاه کلییی ،ابعییاد
مهارتهای مدیریتی عبارتند از مهارت تصمیم گییری ،مهیارت ادراکیی،
انسانی ،مهارت ارتباطی و مهارت فنی .بوم ( ) 2001با توجه به اینکیه
مدیریت شرایر بحرانی توانمندیها و مهارتهای خاصی را می طلبد ،هیر
کدام از ابعاد مهارتهای مدیریتی در مدیران بحران بشیر ذییل احصیاء
شده است تصمیم گیری بعنوان قلب مدیریت ملر است .در واق هر
کدام از وظایف میدیریت (برنامیه رییزی ،سیازماندهی ،بسییج منیاب و
امکانات ،رهبری و کنترل) به نحیوی بیا مسی له ی تصیمیم گییری در
ارتباط اسیت( .اسیکندری و مسیعودی )34 ،1385 ،بنیابرای تصیمیم
گیری مهمتری و دشوارتری وظیفه ی مدیر است و در شرایر بحرانی
ای وظیفه دشوارتر نیز می گردد .مهارت ادراکیی شیامل درک و فهیم
چگونگی اجزاء مختلف فعالییت کیاری اسیت(چیذری .)13 ،1387 ،ال
سبا  2در بررسی مهارتهای یک مدیر اثربخش پروژه ،مهارتهای ادراکی را
شامل تصمیم گیری ،سازماندهی  ،کیل نگیری و میدیریت جیام میی
داند(.ال سبا ) 68 ،2001 ،ارتباطات یک مهارت بسیار مهم میدیریت و
مبنای الزم برای مدیریت کارآمید اسیت .ایی مهارتهیا توانیایی برقیرار
ساخت ارتباطات خوب در وضعیتهای مختلف حضوری و غیر حضیوری
با ابزار و وسایل گوناگون سمعی و بصری سنتی و پیشیرفته بیا افیراد و
گروهها ،سازمانها ،جامعه ،افکار عمومی و در محیر داخلی یا خارجی را
شامل می شود .مدیران بحران در سلو کالن بیا چهیار بیازیگر صیحنه
بحران مواجه هستند :عوامل بحیران زا ،عوامیل ضید بحیران (میدیریت
بحران) ،جامعه (افکارعمومی داخلی) ،محیر بی المللی (افکیارعمومی
خارجی یا جهانی) .مهارتهای فنی به توانایی به کاربردن فنون ،وسایل و
ابزار مورد نیاز برای انجام وظیایف خاصیی کیه از راه تجربیه و آمیوزش
ب دسییییییییییییت آمییییییییییییده باشیییییییییییید ،اطییییییییییییالق
می شود .مهارتهای فنی برای میدیران بحیران شیامل دانیش و تجربیه
مدیریت بحران ،مهارت تقسیم کار ،برنامه ریزی عملیاتی ،توانایی عبیور
از موانی  ،چالشییها و اسییتانداردها و ییا دور زدن آنهییا ،سییرعت عمییل و
سازماندهی تخصصی عوامل مقابله کننده با بحران ،می باشد.

 -3رابطه بین ویژگیها و
مهارتهای مدیران بحران و
توسعه خالقیت
خالقیت ،شناسایی و حل مسئله:
بعضییی از صییاحبنظران از جملییه گیلفییورد ( ،)1959تییورنس
( )1966وگانیییه ( ،)1977خالقییییت را نیییوعی حییل مسییی له میییی
دانند(.صادقی مال امییری )91 ،1386 ،بیرای نمونیه گانییه در طبقیه
بندی خ ود از انواع یادگیری ،باالتری سیلو ییادگیری را حیل مسی له
دانسته و معتقد است که خالقیت باالتری سلو حل مس له می باشید.
عالوه بر آن به دلیل آنکه نمی توان گفت که راه حیل اسیتاندارد لزومیاً
1- Montel
2-El Saba
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بهتری راه حل است (حتی وقتی که رهیافت استاندارد بتواند راه حلیی
فراهم کند) بکا رگیری تفکیر خیالق بیه منظیور ییافت راه حیل بهتیر،
سودمند خواهد بود .ابعاد مربیوط بیه ویژگیهیا و مهارتهیای مربیوط بیه
مدیران بحران را در بخش قبلی مالحظه کردیم ،دو بعد اصلی خالقیت
یعنی بعد محتوایی و بعد فرایندی را نیز در قالب جدول زیر در نظر می
گیییریم .عوامییل و مولفییه هییای خالقیییت در ای ی دو بعیید بشییر زیییر
می باشد( :صادقی مال امیری و رئیسی)109 ،1389 ،

جدول ابعاد ،عوامل و مؤلفه های
خالقت
مفهو
م

خالقی
ت

ابعاد

بعد
محتوا
یی

بعد
فراین
دی

عوامل

مؤلفه ها

انگیزش

تمایل به موفقیت -چالش پذیری

ویژگیهای
شخصیتی

ابهام پذیری -ریسک پذیری

مهارتهای

هوش و استعداد -دانش و

شناختی

تخصص

مسئله یابی

تعریف مسئله -آماده سازی

ایده یابی

ایده سازی -ایده پروری
انتخاب(گزینش) -اجراء

 -4مدل مفهومی تحقیق:
در ادبیات پژوهش حاضر عالوه بر تبیی خالقییت ،مفیاهیم ،نظرییه
ها ،عوامل و تعاریف و جایگیاه موضیوع در میدیریت بحیران ،مهارتهیا و
ویژگیهای مدیران بحران مورد بررسی قرار گرفته است .برای ای منظور
مجموع متغیرهای مربوط به ای ویژگیهیا حیول دو محیور (مسی ولیت
پذیری و ریسک پذیری) و مهارتها حول چهار محور (مهارتهای تصمیم
گیری ،ادراکی ،ارتباطی و فنی) دسته بنیدی و بیا توجیه بیه ملالعیات
انجام شده در ادبیات پژوهشی و پیشینه تحقیق ،ای مدل بعنوان مدل
مفهومی تحقیق ارائه شده است.

 -5سواالت تحقیق:
سوال اصلی:
ویژگیهیا و مهارتهیای میدیران بحیران تاچییه مییزان بیر توسیعه ابعییاد
روانشناختی خالقیت آنان موثرند؟
سواالت فرعی :آیا ویژگیهای شخصییتی میدیران (مسی ولیت پیذیری و
ریسک پذیری) در خالقیت مدیران بحران مؤثرند؟ آیا مهیارت تصیمیم
گیری در خالقیت مدیران بحران تأثیر گذار است؟ آییا مهیارت ادراکیی
(تحلیل و درک شرایر) در خالقییت میدیران بحیرن میؤثر اسیت؟ آییا
مهارت ارتباطی مدیران بحران در خالقیت آنهیا تأثیرگیذار اسیت؟ آییا
مهارت فنی (سازماندهی ،سرعت عمل ،عبور از موانی و اسیتانداردها و
چالشها) در خالقیت مدیران بحران تأثیر دارد؟
روش تحقیق
نوع و ماهیت موضوع پژوهش ،روش علمی دستیابی به شیناخت را
تعیی میکنید .در علیوم اجتمیاعی و انسیانی نییز دانشیمندان تیالش
داشتهاند تا با ابیداع روشیهای نیو ،پدییدههیای اجتمیاعی را از زواییای
مختلف مورد تحقیق و ملالعه قرار دهند .بیا توجیه بیه موضیوع میورد
بررسی ،روش ای تحقیق توصیفی همبستگی می باشد .زیرا به ملالعیه
روابر بی متغیرهای تحقیق می پردازد .جامعه میورد ملالعیه ی ایی
تحقیق را مدیران نهادها و سازمانهای متولی کنتیرل بحیران و میدیران
میانی و اجرایی آنها از جمله یگانهای سپاه ،یگانهیای نییروی انتظیامی،
مدیریت بحران استانداری ،مدیریت بحران فرمانداری ،میدیریت بحیران
شییهرداری ،جمعیییت هییالل احمییر و فوریتهییای پزشییکی (اورژانییس) و
مدیریتهای بحران زیرمجموعه نهادهای فوق ،تشکیل می دهند کیه در
هنگام انجام ای تحقیق در ای نهادها و سازمانها مشغول به کیار بیوده
اند .تعداد اعضای جامعه در مجموع  175نفر بوده است .ابزار گردآوری
دادهها در ای تحقیق نیز «پرسشنامه»ی محقق ساخته میباشید .پیس
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از تهیۀ پرسشنامه و انجیام  Pre-testو رفی ابهامیات موجیود در آن و
حذا گویههای ناهماهنگ مفاهیم و متغیرهای تحقیق ،به سرا جامعه
رفته و دادههای اصلی خود را جم آوری کرده ایم.

 -6یافته های پژوهش
با توجه به سؤاالت تحقیق دو فرضیه در اینجا بشر ذییل ملیر میی
شود:

فرضیه2
 : H1مهارت های مدیران بحران بیش از حد متوسر بیر توسیعه ابعیاد
روانشناختی خالقیت آنان تأثیرگذارند.
 : H0مهارت های مدیران بحران کمتر از حد متوسر بیر توسیعه ابعیاد
روانشناختی خالقیت آنان تأثیرگذارند
جدول آزمون میانگین جامعه برای تعیین تفاوتها(مقدار تست آزمون

)µ = 3

فرضیه 1
 : H1ویژگی های مدیران بحران بیش از حد متوسر بیر توسیعه ابعیاد
روانشناختی خالقیت آنها تأثیرگذار است .
 : H0ویژگی های مدیران بحران کمتر از حد متوسر بیر توسیعه ابعیاد
روانشناختی خالقیت آنها تأثیرگذار است.
بر اساس آزمونهای آماری برای ای فرضیه نتایج در جدول ذییل آمیده
است.

جدول آزمون میانگین جامعه برای تعیین تفاوتها

(مقدار تست

آزمون ) µ = 3

مسئولیت

ریسک

پذیری

پذیری

تعداد

120

120

120

میانگین

4/2300

3/9469

4/0884

tآماره

26/848

18/985

25/169

درجه آزادی

119

119

119

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

اختالف میانگین

1/23000

0/94688

1/1393

0/8481

متغیر

سطح
اطمینان
0/95

حد

ویژگیها

0/08844
1/0028

پایین
حد باال

1/3207

1/0456

1/1741

نتایج جدول فوق نشان می دهد که در ویژگی های میدیران بحیران در
رابله بیا توسیعه خالقییت بیا توجیه بیه مقیدار  )25/169( tو سیلو
معناداری ( )0/000که از معنا داری در سیلو آلفیای  0.01کیوچکتر
است ،)0.01 < 0.00( .با اطمینان  99درصید میی تیوان گفیت بیی
میانگی محاسبه شده و نمره متوسر مقیاس تفیاوت معنیادار اسیت ،و
میانگی نمره مقیاس  4/0884از نمره متوسر ( )3بیشتر است ،پیس
فرض صفر را می توان رد نمود ،لذا فرض اصلی مبنی بر اینکیه ویژگیی
های مدیران بحران در توسعه خالقیت (بیش از حد متوسر  )3مؤثرند،
به اثبات می رسد و با توجیه بیه مییانگی میی تیوان گفیت مسی ولیت
پذیری و ریسک پیذیری میدیران بحیران بییش از متوسیر بیر توسیعه
خالقیت آنان مؤثر است .

تصمیم

ادراکی

ارتباطی

فنی

مهارتها

تعداد

120

120

120

120

120

میانگین

/1235

4/0295

/0712

/1038

/0820

متغیر

گیری

4
/154

tآماره

22

19/681

4
/049

4
/559

4
/189

22
119

20
119

24
119

0/000

0/000
08201
1/

درجه آزادی

119

119

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

اختالف میانگین

12384
1/

1/02955

07121
1/

10379
1/

حد

/0231

0/9260

/9750

/9975

/9934

پایین

1

0

0

0

سطح
اطمینان
0/95

حد
باال

32022
1/39

1/1331

/1674

/2101

/1706

1

1

1

نتایج جدول فوق نشان می دهد که در مهارت های میدیران بحیران در
رابلییییه بییییا توسییییعه خالقیییییت بییییا توجییییه بییییه مقییییدار t
(  )24/189و سلو معنیاداری ( )0/000کیه از معنیا داری در سیلو
آلفای  0.01کوچکتر است ( ،)0.01 < 0.00با اطمینیان  99درصید
می توان گفت بی مییانگی محاسیبه شیده و نمیره متوسیر مقییاس
تفاوت معنادار است ،و میانگی نمره مقیاس  4/0820از نمره متوسر
( ) 3بیشتر است ،پس فرض صفر را می توان رد نمود ،لذا فیرض اصیلی
مبنی بر اینکه ،مهارت های مدیران بحران در توسعه خالقیت ( بیش از
حدمتوسر( ) )3تأثیر گذار است ،بیه اثبیات میی رسید و بیا توجیه بیه
میانگی می توان گفت مهارت های تصمیم گیری ،ادراکی ،ارتبیاطی و
فنی مدیران بحران بیش از متوسر بر توسعه خالقیت آنان مؤثر است.

 -7نتایج حاصل از تمثیر و تمثر متغیرها بر توسعه
خالقیت مدیران بحران:
در ای پژوهش با استفاده از آزمون رگرسییون چنید متغییره و آزمیون
تحلیل واریانس به کمک نرم افزار  SPSSروابر بی ابعاد ،مؤلفه هیا و
متغیرها و اثر هر یک از آنها بر یکدیگر و نهایتاً روابر محاسبه شیده در
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مدل مسیر مربوطیه ترسییم گردییده و اثیرات هیر ییک از ابعیاد بلیور
مستقیم و غیر مستقیم در جدول زیر آمده است.

ابعاد

رتبه میانگینی

مسئولیت پذیری

1/74

جدول اولویت بندی تبیین توسعه خالقیت مدیران بحران

ریسک پذیری

1/26

متغیر

متغیر
مستقل

مستقیم

وابسته

غیرمستقیم

مجموع

مهارتهای
مدیران
بحران
ویژگی
های
مدیران

0/532

توسعه

0/425592

0/957592

خالقیت
مدیران
0/514

بحران

0/440496

0/954496

بحران
مجموع

1/046

0/866088

1/912088

تمثیرات متغیرها بر توسعه خالقیت مدیران بحران نشان
دههده آن است که:
مهارتهای مدیران بحران با ضریب بتای  0/532بلور مستقیم و ضریب
بتای ( )0/425592بلور غییر مسیتقیم از طرییق مسییرهای زییر بیر
توسعه خالقیت مدیران بحران تأثیرگذار است.

) (0/514توسعه خالقیت مدیران بحران × )(0/828

مهارتهای مدیران = ویژگی های مدیران بحران
توسعه خالقیت مدیران بحران × )(0/828بحران
)(0/532

کای اسکوئر

10/647

درجه آزادی

3

معنی داری

0/014

نتایج جدول شماره  4-16نشان می دهد که سلو معنیاداری
محاسبه شده ( )0/021از معنا داری در سیلو آلفیای  0/05کیوچکتر
است ،لذا با اطمینان  95درصد می توان گفیت رتبیه مییانگینی ابعیاد
متغیر مهارتهای مدیران بحران بر توسعه خالقیت های مدیران بحیران
متفاوت است .تفاوت ها در جدول زیر آمده است:

ویژگی های مدیران بحران = مهارتهای مدیران بحران
ویژگی های مدیران بحران با ضیریب بتیای  0/514بلیور مسیتقیم و
ضریب بتای ( ) 0/440496بلور غیر مستقیم از طریق مسیرهای زییر
در تبیی تغییرات توسعه خالقیت مدیران بحران تأثیرگذار است.

تعداد

120

ابعاد

رتبه میانگینی

فنی

2/68

تصمیم گیری

2/67

ارتباطی

2/42

ادراکی

2/23

جدول رتبه بندی تأثیرات ابعاد ویژگیها و مهارتهای مدیران
بحران بر توسعه خالقیت
متغیر
وابسته

ابعاد

مقدار
بتا

مؤلفه ها
مهارت فنی

مهارتهای

جدول آزمون آماری فریدمن و تعیین رتبه
متغیرها(ویژگیهای مدیران بحران)

توسعه

تعداد

120

کای اسکوئر

27/303

مدیران

درجه آزادی

1

معنی داری

0/000

بحران

نتایج جدول شماره فوق نشان می دهد که سلو معنیاداری محاسیبه
شده ( )0/021از معنا داری در سلو آلفای  0.05کوچکتر است ،لذا با
اطمینان  95درصد می توان گفت رتبه میانگینی ابعاد متغییر ویژگیی
های مدیران بحران بر توسعه خالقییت هیای میدیران بحیران متفیاوت
است .تفاوت ها در جدول زیر آمده است.

جدول آزمون آماری فریدمن و تعیین رتبه
متغیرها(مهارتهای مدیران بحران)

مهارت تصمیم

خالقیت

مدیران

0/532

بحران

گیری

2/67

مهارت ادراکی

2/23

های

پذیری

بحران

2/68

مهارت ارتباطی

ویژگی
مدیران

میانگینی

2/42

مسئولیت
0/514

رتبه

ریسک پذیری

1/74
1/26

 -8جمع بهدی و تجزیه و تحلیل یافته های
تبییهی
در طر ای سؤال که آیا ویژگیهای مدیران بحران(مس ولیت پیذیری و
ریسک پذیری) در توسعه خالقیت مدیران بحران تأثیرگذارنید؟ جیدول
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آماری نشان میی دهید کیه مییانگی نمیره پاسیخ گوییان بیه مقییاس
ویژگیهای مدیران بحران ( )4/088از نمره متوسیر( )3بیاالتر اسیت و
ای بدی معناست که از نظر پاسخ گویان ویژگیهای مدیران بحیران در
توسعه خالقیت مدیران بحران مؤثر است و نیز تأثیر مسی ولیت پیذیری
در خالقییییییت بییییییش از ریسیییییک پیییییذیری میییییی باشییییید.
(  ) 3/94 > 4/23در پاسخ بیه اینکیه آییا مهیارت تصیمیم گییری در
توسعه خالقیت مدیران بحران مؤثراست؟ جدول آماری نشان می دهید
که میانگی نمره پاسخ گویان به مقیاس مهارت تصمیم گیری میدیران
بحران ( )4/1235از نمره متوسر ( )3باالتر است و ای بدی معناست
که از نظر پاسخ گویان ای مهارت در توسعه خالقییت میدیران بحیران
مؤثر است .در مورد اینکه آیا مهارت ادراکی (تحلیل و درک شرایر) بر
توسعه خالقیت میدیران بحیران تیأثیر دارد؟ مییانگی ()3 > 4/0295
جدول فوق نشان می دهد کیه از نظیر پاسیخ گوییان مهیارت ادراکیی
مدیران بحران در توسعه خالقیت آنها مؤثر اسیت .همچنیی در تبییی
رابله بی مهارت ارتباطی مدیران بحران و توسیعه خالقییت آنهیا ایی
جداول نشان می دهند که میانگی نمره پاسخ گویان به مقیاس مهارت
ارتباطی مدیران بحران ( )4/0712از نمره متوسیر ( )3بیاالتر اسیت و
ای مهارت نیز از نظر پاسخ گویان در توسعه خالقییت میدیران بحیران
مؤثر است.
و در مورد مهارت فنی (سیازماندهی ،سیرعت عمیل ،عبیور از موانی و
استانداردها و چالشها) و توسعه خالقیت میدیران بحیران نییز مییانگی
 4/1038مربوط به مهارت فنی نشان می دهد ای مهارت نیز بییش از
حد متوسر در توسعه خالقیت مدیران بحران میؤثر اسیت .بیه عبیارت
دیگر نتایج حاصل از آماره های استنباطی نشان می دهید کیه ویژگیی
های مدیران بحران در رابله با توسعه خالقییت بیا توجیه بیه مقیدار t
( )25/169و سیییییییییلو معنیییییییییاداری ( )0/000کیییییییییه از
معنا داری در سلو آلفای  0.01کیوچکتر اسیت ( ،)0.01 < 0.00بیا
اطمینان  99درصد می توان گفت بی میانگی محاسبه شیده و نمیره
متوسر مقیاس تفاوت معنادار است ،و میانگی نمره مقییاس 4/0884
از نمره متوسر ( )3بیشتر است ،لذا فرض اصلی مبنی بر اینکه ،ویژگی
های مدیران بحران در رابله با توسیعه خالقییت بیا نقلیه بیرش (حید
متوسر ) 3متفاوت است ،به اثبات میی رسید و بیا توجیه بیه مییانگی
بدست آمده می توان گفیت ویژگیی هیای میدیران بحیران (مسی ولیت
پذیری و ریسک پذیری ) بیش از متوسر بر توسعه ابعیاد روانشیناختی
خالقیت آنان مؤثر است .نتایج حاصل از یافته های تبیینی نشیان میی
دهد که مهارت های مدیران بحران در رابله با توسعه خالقیت با توجه
به مقدار  )25/169 ( tو سلو معناداری ( )0/000که از معنا داری در
سییییییییییلو آلفییییییییییای  0.01کییییییییییوچکتر اسییییییییییت
( ،)0.01 < 0.00با اطمینان  99درصد می توان گفت بیی مییانگی
محاسبه شده و نمره متوسر مقیاس تفاوت معنیادار اسیت ،و مییانگی
نمره مقیاس  4/0820از نمره متوسر ( )3بیشتر است ،لذا فرض اصلی
مبنی بر اینکه ،مهارت های مدیران بحران در رابله با توسیعه خالقییت

با نقله برش(حدمتوسر( ) )3متفاوت است ،به اثبیات میی رسید و بیا
توجه به میانگی می توان گفت مهیارت هیای میدیران بحران(تصیمیم
گیری ،ادراکیی ،ارتبیاطی و فنیی) بییش از متوسیر بیر توسیعه ابعیاد
روانشناختی خالقیت آنان میؤثر اسیت .نتیایج آزمیون رگرسییون چنید
متغیره ،نشان داد که به ترتیب مهارتهای مدیران بحران با ضریب بتیای
 ،0/532و ویژگی های مدیران بحران با ضریب بتای  0/514درمعادلیه
ر گرسیون باقی مانده و دارای رابله معنادار با توسعه خالقییت میدیران
بحران هستند ،ای ابعاد ( ویژگیها و مهارتها ) در مجموع  %916درصد
از تغییرات توسعه خالقیت های مدیران بحیران را تبییی میی کننید.
نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره ،نشان دهنده آن است کیه ویژگیی
های مدیران بحران با ضریب بتیای  0/828درمعادلیه رگرسییون بیاقی
مانده و دارای رابله معنادار با مهارتهای مدیران بحران است ،که %684
درصیید از تغییییرات مهارتهییای مییدیران بحییران را تبیییی مییی کننیید.
همچنی نتایج آزمون رگرسییون نشیان میی دهید مهارتهیای میدیران
بحران نیز با همان ضریب بتا با ویژگیهای مدیران بحران رابله معنیادار
داشته و  %684از تغییرات ویژگیهای مدیران بحران را تبیی می کنند.
از نتایج مهم و قابل توجه اینست که ضرایب بتای بدست آمیده و رتبیه
میانگینی (ویژگیها و مهارتها) نشیان میی دهید مهیارت فنیی بیا رتبیه
میانگینی ( )2/68بیشتری تأثیر را در توسعه خالقیت میدیران بحیران
دارد و مهارتهای تصمیم گیری با رتبه  ،2/67مهارت ارتباطی بیا رتبیه
 ،2/42مهارت ادراکی با رتبه  2/23در رتبه های بعدی تأثیرگذاری بیر
خالقیت قرار دارند .همچنی ویژگی هیای مسی ولیت پیذیری بیا رتبیه
میانگینی  1/74و ریسک پذیری با رتبه  1/26در پیایی تیری سیلو
تأثیر قرار می گیرند.
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بحرانی ،فصلنامه مدیریت بحران ،سال چهارم ،شماره  ،15بهار،91
دانشگاه جام امام حسی (ع) تهران
خداداد حسینی ،سیدحمید  1378نوآوری در سازمانها (مفهوم و
فرایندها) ،مجله اقتصاد و مدیریت ،شماره 42
دارایی علی  ، 1384بررسی مهارتها و ویژگیهای مورد نیاز مدیران
جهت توسعه خالقیت در مراکز آموزش نیروی هوایی سپاه ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده و پژوهشکده علوم انسانی دانشگاه امام
حسی (ع)
دانایی فرد ،حس الوانی ،سید محمد وآذر ،عادل( .)1383روش
شناسی پژوهش کمی در مدیریت :رویکردی جام  .تهران انتشارات
صفار -اشرافی
دالور 120: 1383 ،علی  :روش تحقیق در روان شناسی و علوم
رفتاری ،تهران نشر چشمه
رزنتال ،اوریل  ،1989 ،مدیریت بحرانها(تنگناها و فرصتها) ،مترجمان:
ز نگنه اینالو ،محمدعلیپور یامچی قاسم ،1385 ،معاونت آموزش و
نیروی انسانی ستادمشترک سپاه ،تهران
رفیعی ،علی ،1390 ،فصلنامه حصون ،دیماه  ،1390شماره 33
سرمست ،بهرام  ، 1389مهارتهای ارتباطی در سازمان ،مجله کار و
جامعه ،شهریور و مهر  ،1389شماره  123و  ،124صفحات  36تا 46
سیدجوادی  ،سیدرضا  ،1386مبانی سازمان و مدیریت ،تهران  ،نشر
نگاه دانش
صادقی مال امیری منصور  ،1386خالقیت ،رویکردی سیستمی(فرد،
تهران انتشارات دانشگاه امام
،
گروه ،سازمان)
حسی (ع)
صادقی مال امیری منصور ،رئیسی محبت ، 1389 ،دوماهنامه توسعه
انسانی پلیس ،سال هفتم شماره  ،30مرداد و شهریور 1389
صمدآقایی ،جلیل ،1385 ،خالقیت جوهره کارآفرینی ،انتشارات
دانشگاه تهران
قرآن کریم
کاظمی ،سیدعلی اصغر ، 1366 ،مدیریت بحرانهای بی المللی ،تهران،
دفتر ملالعات سیاسی و بی المللی وزارت امور خارجه،
کیوی ،ریمون کامپنهود ،وان روش تحقیق در علوم اجتماعی،1988 ،
تهران،
،1377
عبدالحسی ،
گهر،
نیک
ترجمه
نشر توتیا
گلستان هاشمی ،سیدمهدی ،1382 ،علم خالقیت شناسی ،جهاد
دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
گیلپی داون آر ،مورفی پریسیالجی ،2008 ،مدیریت بحران در جهانی
پیچیده ،ترجمه احمدوند علی محمد و مرادصحرایی رضا،1389 ،
تهران ،دانشگاه امام حسی (ع)
محمدرفیعی سیدکمال الدی  ،1389درآمدی بر نظام حقوقی
مدیریت بحران ،تهران ،دانشگاه جام امام حسی (ع)
محمدی ،محمد  ، 1387اصول و مبانی سازمان ،مدیریت و سرپرستی،
تهران ،انتشارات آییژ ،چاپ اول
میتراا ،ایان ، 2004 ،رهبری بحران ،ترجمه حس پور اسماعیل،
 ،1388تهران ،دانشگاه جام امام حسی (ع)
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