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زرر
توگوييصميميبااميرسرتيپفرضاهللشاهي نراد
گف 

من اين خودخواهي
را دارم!

سالروز عمليات فتحالمبين بهانه خوبي بود تا پاي صحبت امير سرتيپ شاهينراد بنشينم كه حاال 10سالي است بهظاهر بازنشسته شده
و در اين عمليات يكي از افراد محوري ارتش بوده است .تنها وقتي از جلسه گفتوگو بيرون ميآمدم متوجه شدم كه شاهينراد چطور
قاهرانه مرا اسير ديسيپلين نظامي خودش كرده و اجازه نداده تا من حتي براي لحظهاي از چنگش بگريزم .در طول اين گفتوگوي
تقريباً يكساعته ،او هيچ كجا از مدار نظاميگري خارج نشد ،حتي وقتي سؤالهايي كه ميپرسيدم جنبه شخصي داشت .گويي عمدا ً
نميخواست از قالب شخصيتي كه سي و چند سال پرورشش داده بود و خوي نظامي را به او  -خودش -ديكته كرده بود خارج شود .و
البته كه تعجب نكردم :او نمونه كامل يك «مرد جنگي» است .و من با تمام وجود به وجود امثال او در مملكتم افتخار ميكردم.
از احساستان به عنوان يک انس�ان ،نه به عنوان يک نظامي ،درباره جنگ
بگوييد.

شما در طي اين 8سال چه فرقي کرديد؟ شاهينراد قبل جنگ چه فرقي با
شاهينرادبعدجنگدارد؟
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قبل از جنگ ما آموزش و تئوري داشتيم و سعي ميکرديم ياد بگيريم .اما تا
در جنگ شرکت نکرده بوديم ،نميدانستيم آنچه ياد گرفتهايم درست است يا
نه .اما جنگ اين تجربه را به ما داد .فهميديم اگر به آنچه خواندهايم عمل کنيم،
موفقيم؛ به آنچه اساتيد در دانشکدهها و مانورها و جاهاي ديگر به ما ياد دادند.
من قبل جنگ سرباز بودهام و ميدانم سرباز در حال خدمت چه حالي دارد.
چهنيازهاييداردوباسربازچطوربايدرفتارکرد 5 .سالدرجهدارچتربازبودهام
و ميدانم اوضاع و احوالي که درجهدار يگان دارد چطور اس��ت و خواس��تهاش
چيست .بعد افس��ر ش��دم و ردههاي فرماندهي را به ترتيب طي کردم .قبل از
انقالبفرماندهگروهانبودم.درشروعجنگفرماندهگردانبودم.بعدجانشين
تيپ ،فرمانده تيپ و فرمانده لشکر شدم .در نتيجه چون ميتوانم ادعا کنم تمام
آن دورهها را به صورت علمي و عمل��ي گذراندهام ،بعد از جنگ هم ميتوانم به
عنوان يک کارشناس که تجربه هشت ساله دارد در محافل حرف بزنم و آموزش
بدهم .حتي االن آن قدر روحيه دارم که به عنوان يک رزمنده در صحنه باشم.
اگرفرزندتانازشمابپرسدکهازجنگچهفهميديدچهميگوييد؟

من وقتي توي
جنگ شرکت
ميکنم ،به
عنوان جبران
بدهيام
شرکت
ميکنم.
اما يک فرد
غيرنظامي
نه .او وظيفه
ندارد .در
او عرق
شهادتطلبي
و مروت
هست
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من ميخواه��م اينجا دو مس��أله را مطرح کنم .مس��أله اول ،فرهنگ يک
فرد نظامياست .فرهنگ اوروي اين مس��أله تأکيد دارد که او حافظ مرز و بوم
کشورش اس��ت .اگر توي اين مسأله خدشهاي ايجاد ش��ود ،آن فرد خودش را
متهم ميدان��د و محکوم ميکند که با حضور من چرا باي��د مرزها مورد تجاوز
قرار بگيرد .خ��ودش را مديون جامعه مردم و مملکت ميداند ،بدهکار ميداند
و تمام تالش��ش را ميکند که بجنگد و جبران کند .حاال با اسارت يا شهادت يا
مجروحيت.
اگر در تمام اين موارد پيشروي کرد ،ايثار کرد و رشادت از خودش نشان داد،
تازه ميگويند وظيفهاش را انجام داده.اما براي فرد غيرنظاميهيچ وظيفهاي
نيست .من نوعي 25 ،سال تحصيل کردهام ،از بودجه و تجهيزات و تسهيالت و
اساتيدکشوراستفادهکردهامکهيادبگيرمفرماندهيکنم،تجربهداشتهباشمو
اجازه تجاوز به مرز ندهم .من وقتي تويجنگ شرکت ميکنم ،بهعنوانجبران
بدهيام ش��رکت ميکنم .اما يک فرد غيرنظامينه .او وظيفه ندارد .در او عرق
شهادتطلبيومروتهست.ميآيدوبهمننظاميکمکميکندياپشتيباني
ميکند .من هميشه اين شخص را به ديده احترام نگاه ميکنم .ميگويم من به
شما بدهي دارم .شما به من کمک کردي ولي من نتوانستم به شما کمک کنم.
يآمدند و باهم ترکيبي
تصور من در جن��گ اين جوري بود .وقتي برادرها م 
عمل ميکرديم ،هميش��ه نظرم اين بود که از پايين به باال نگاه کنم .يعني اول
شما بعد من .اگر راحتي هست ،امتيازي يا صحبتي ،اول شما .اين نگرشي است
که اگر در جامعه باش��د ،ديد همه از پايين به باال باش��د ،برادري و اخوت پايدار
ميماندوهيچخلليتويشايجادنميشود.
اما در حيطه نظامي؛فرمانده وقتي س��ربازهايش را نگاه ميکند ،آنها عين
فرزندان خودش هس��تند .او بايد نهايت مراعات را بکند که اين سرباز سالم به
دستخانوادهاشبرسد.يکخانوادهجوانشرابيست،سيسالتربيتميکند
و بعد تحويل من فرمانده ميدهد .بهترين عزيزش را به من امانت داده .من بايد
اورارويچشممنگاهدارم.پسسربازمننبايدجاييبرود،مگراينکهقب ً
الخودم
رفته باشم ،اطالعات گرفته باشم ،بررسي کرده باشم و بعد او را بفرستم .من اگر

عمليات کنم و يک س��رباز کمتر مجروح يا شهيد شود ،اين فرماندهي ارزشش
بيشتر از وقتي است که حرکتي کنم و آسيبش باال باشد.
يک فرمانده نظامي همه تالشش بر اين است که با کمترين تلفات مأموريت
انجام بدهد .آن هم نميش��ود مگر اينکه علم اين کار را داش��ته باشد ،جسارت
و ش��هامت و قدرت اين کار را داشته باش��د .اگر ندارد به خودش تلقين کند که
دارد .براي همين من ميتوانم ادعا کنم که در عملياتها اولين نفري بودم که با
کمترين تلفات به هدف رسيدهام .تصور اينكه«راهي كه ميروم درست است»،
به انس��ان آرامش ميدهد .خود من تا آنجايي که از دس��تم بر آمد تالش کردم
که کارم را درس��ت انجام بدهم؛ نسبت به پرسنل خودم ،نسبت به برادراني که
ميآمدند و با ما ترکيبي عمل ميکردند ،با احترام بهشان ،با ارزشمند دانستن
کارهايشان ،تأمين نيازشان و در صورت امکان آموزش ،سازماندهي و توصيه به
آنها .سعي ميکرديم آن محبت و انس برادري که ممكن است ،بين دو رزمنده
وجودداشتهباشد.

گفـــــــــــــتوگــــــــــــــــــــو

جنگ اصوالً چيز خوبي نيست .اما اتفاقاتي در جنگ ميافتد که آن يکرنگي
و صف��ا و صميميت ،آن قدر آدمها را به هم نزديک ميکند که حتي تقديم جان
براي همديگر آس��ان ميش��ود .از جان عزيزتر كه چيزي نيست ،ولي وضعيت
طوريميشود كه فرقي نميکند شهيد شوي يا بماني.
ميتوانم به بچهام بگويم که جنگ انس��ان را مردانه بار ميآورد .گذش��ت و
ايثار و مردانگي ياد ميده��د .ارزشها را معرفي ميکند .وظيفه را دقيق برايت
تعريف ميکند که اگر خدمتي کردهاي وظيفهات بوده .مبادا منت بگذاري .بايد
ايثار داشته باش��ي .بگويي اول تو بعد من .آب ميدهند اول شما ولي گلوله اول
من .جنگ اين فرهن��گ را ياد ميدهد .زندگي را طوري پايهگذاري ميكند كه
ارزشهاي م��ادي و تفريحي را جزئيتر از آن ميداند كه انس��ان بخواهد براي
اينها زندگي كند .انس��ان را براي مقاومت و آزادگي و شجاعت آماده ميكند.
كسي كه در جنگ حضور دارد ديگر از هيچ چيز نميترسد جز خدا و فقط حق را
ميپذيرد .چرا؟ چون آخر آخرش پاي جان در ميان است و ديگر جان هم ارزشي
برايش ندارد .همين است كه ميگويد من فقط حق و حقانيت را ميپذيرم .ولي
كسي كه راحتطلب است و زندگي عادي را طي ميكند ،نميتواند آن جسارت
را داشته باشد.
از يكرنگ�ي گفتيد .در عملي�ات فتحالمبين ارتش و س�پاه كنار هم عمل
كردند.ايناتفاقچطورافتاد؟

اول اي��ن را بگويم كه يك ي��گان نظاميفرهنگ��ي دارد و يك يگان مردمي
فرهنگ ديگ��ري .وقتي يك تيپ را ك��ه چهار گردان دارد و هزار نفره اس��ت با
يك تيپ نيروي مردميادغام ميكني ،اينها ممكن است فرهنگشان مثل هم
نباش��د .وقتي براي يك هدف دوشادوش هم حركت ميكنند ،بايد درهم ذوب
بشوند.منوشمايينبايدباشد.
مادرارتشقوارههاييداريم.مثاليكفرماندهبادرجهباالهيچوقتنميتواند
زيردست فرمانده با درجه پايين كار كند .برادران سپاهي ما درجه كه نداشتند.
احتماالًبعضيهاشانتحصيالتدانشگاهيهمنداشتند.منتهاوقتياظهارنظر
ميكردند قبول ميكرديم .يا اگر قبول نداش��تيم با ذكر داليل ،قسمتياش را
قبول ميكرديم .حسننيت وجود داشت .به هم شاخوشانه نميكشيديم ديگر.
اينحالتحاكيازاينبودكهپذيرفتهايماگردرهمذوببشويم،خيليسريعتر
بهاهدافماندستپيداميكنيم.
توي جنگ كس�ي بود كه الگوي ش�ما باشد؟ دوست داش�ته باشيد مثل او
باشيد؟
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پسشخصخاصيمدنظرتاننيست؟

نه .نتيجه كار مدنظر اس��ت .ده تا فرمانده تيپ عمل كردهاند .كدام
تيپ بهتر و سالمتر به هدفش رسيده؟ حاال فرض كن من يك فرمانده
بس��يار خوبيام ،ولي دائماً شكس��ت ميخورم .نميتوانم الگو باشم.
نميشود گفت كه چون من در اين عمليات موفقم ،در بعدي هم موفق

الاقلبگوييدبهتريندوستزمانجنگتانكيبود؟

سربازم.منصبحازوقتيپوتينهامراميپوشيدم،همراهسربازمبودم.دائماً
آنها به گشت ميرفتم و دو بعد از ظهر برميگشتم.
در سنگرهايشان ميرفتم .با 
آنها هم من را
خانوادهام را فراموش كرده بودم و همه توجهم به س��ربازهايم بود .
دوس��ت داشتند .فرمانده لشكر كه شدم ،تمام لش��كر من را ميشناخت .چون
دائماً توي سنگرش��ان بودم .من خيلي بهاين اهميت ميدهم كه سرباز امانت
من است .بايد تر و خش��كش كنم ،بايد حفظش كنم .آن وقت سربازم با جان و
دل ميجنگيد .من در سه راه ماهش��هر -آبادان فرمانده گردان  144بودم .يك
گردانتماماًياشهيدشدنديااسيريامجروح.امايكنفرهمجانزد.وقتيبادرجه
ستواني فرمانده گروهان بودم ،فرمانده يك گروهان ديگر سروان بود .گروهان
ما رژه ميرفت و «خيليخوب» هم ميگرفتيم ،گروهان آن سروان نميگرفت.
چرا؟ چون با سربازم رفيق بودم .نه بيمنطقها! مو را از ماست بيرون ميكشيدم.
اين خيلي مسأله مهمياست .در تمام موفقيتهايم ،سربازهايم ،درجه دارها و
افسرهايم همه حضور داشتند .چون در طول عمرم هرگز از باال به پايين به كسي
نگاهنكردم.هميشهاولبهطرفمقابلمحقدادم.حاالميخواستسربازباشديا
درجهدار يا افسر .اما به كسي باج ندادم.
من نبايد نقطهضعف داشته باش��م .چون در اين صورت كسي نميتواند از
من ايراد بگيرد .نقطهضعف چيست؟ اول از همه راحتطلبي ،بعد ماديپرستي
و در نهايت دروغگويي .شما دروغ نگو ،راحتي خودت را به راحتي همكارهايت
ترجيح نده ،هيچ وقت نفع خ��ودت را مقدم قرار نده و نفع همكارهايت را هم در
نظربگير،خودبهخودهمهبهتاحترامميگذارند.
وقتي فرمانده لشكر شدم ،اطالع پيدا كردم آنهايي كه خدمتشان تمام شده
و برگه پايان خدمت گرفتهاند ،پشت نردهها ميايستند و كمتر كسي بهاينها
جواب ميدهد .اينها مجبور بودند شب بروند مسافرخانه تا فردا دوباره بيايند
جواب بگيرند 48 .ساعت بيش��تر طول نكشيد كه ترتيبي دادم تمام ورقههاي
پايان خدمت در عينخوش كه س��تاد لش��كر بود ،تحويل داده شود و سربازها
برونددنبالخانهوزندگيشان.خوبسربازهامتوجهاينتغييرميشوند.الگوي
هركس بايد ش��خصيت خودش باش��د .من هيچ وقت از كسي تقليد نميكنم.
چه احتياجي دارم؟ عوض تقليد ،كارم را درس��ت انجام ميدهم .ممكن اس��ت
خودخواهي باشد ،ولي من اين خودخواهي را دارم!
جاييهمبودكهبترسيد؟

در عملي��ات بيتالمق��دس عراقيها پاتك زدند .يگان كن��اري نيامد جلو.
م��ا 4كيلومتر از آنها جلوتر بوديم و افتاديم توي محاصره .اگر از پش��ت خاكريز
ت��كان ميخورديم ديگر فق��ط زمين صاف بود و ما را راح��ت ميزدند .بين ما و
عراقيها ي��ك جاده بود .آنها تا لب جاده جلو آم��ده بودند .هرجوري فكر كردم
ديدم نميتوانم اس��ير شوم .بلند شدم ايس��تادم تا من را ببينند و بزنند و اسير
آنها شروع به
آنها را زدند و 
نشوم .اما بعد چند لحظه بچههاي ما چند تانك و نفربر 
عقبنشيني كردند .چند لحظه بيشتر نمانده بود كه كشته شوم .ولي بعد از آن
ديگر نترسيدم .از هيچ چيز .االن آماده مردنم .هيچ از مرگ نميترسم.
اين خيلي حرف سنگيني است كه كس�ي بگويد آماده مرگم و نميترسم.
چي اين احساس را به شما ميدهد؟

در زندگي هيچ چيز نيست كه از نظر ظاهري به من لذت بدهد.

واقع ًا؟اماشمايكانسانيد...

من اين احس��اس را دارم ،شما كه نميتوانيد منكر شويد .چه چيزي هست
كه به من لذت بدهد ولي اعتبار و انس��انيت من را از من نگيرد .من مفت بهاينجا
نرسيدهام كه مفت از دست بدهم .من در روستا يك پسر كشاورز بودم كه آمدم

سربازي.درتمامدورههاييكهديدم،شاگرداولبودم.آنچيزيكهميخواستم
از زندگي گرفتهام و لذتي كه ميخواستم بردهام .االن كهاينجا نشستهام ،حس
ميكنم از نظر وجدان هيچ باري روي ش��انههايم نيست .بدهي ندارم .اگر حقي
هم باش��د ،خبر نداشتهام ،وگرنه ادايش ميكردم .در زندگي چيزي نداشتم كه
بگويم زندگي پرزرق و برقي داش��تهام 8.سال توي سنگر زندگي كردهام؛ باالي
س��رم گوني چيده بودم و موشها توي س��نگرم رژه ميرفتند .براي حمام يك
بشكهگذاشتهبودمبايكشيرافشانكهساعت 12نصفهشبدوشبگيرم .هيچ
ط��وري هم نبود .االن آب بخواهم به بچهام نميگويم به من آب بده .خودم بلند
ميشوم ميخورم .به خانمم نميگويم چرا اين را درست كردي و آن را نه .هرچه
باشد ميخورم ،گلهاي هم ندارم.
فكر نكن كه آدم نميتواند اينطور باشد ،نه ،خيلي راحت است .كافي است از
كسيتوقعينداشتهباشي.خودترويپايخودتميايستيتاآنجاكهبتواني.
نتوانستيهمميافتي.همين.
درسالهايجنگچهكسيرامؤثرترينشخصميدانيد؟

شهيدصيادشيرازيرا.ازنظرايجادهماهنگيووحدت.ايشانباسعهصدري
كه داشتند بعد از اينكه فرمانده نيروي زميني شدند ،در كنار نيروهاي مردمي
قرار گرفتند .حقيقتاً خيلي مدارا كردند؛ در مسائل ستادي ،اداري ،تجهيزاتي.
آن چهار تا عمليات موفق هم در اثر ايجاد وحدت بود.
من شهيد صياد را مؤثر ميدانم چون اوالً آدم بسيار معتقدي بودند ،بسيار
خالص ،و از موقعي كه مس��ؤوليت جنگ را داشتند ،شبها بيشتر از يكي دو
س��اعت نميخوابيدند .اكثر استراحتهاشان در مس��ير رفتوآمد از جايي به
جاي ديگر بود .در اكثر شناساييها ،طرحها و حركتها از استادهاي دانشكده
فرماندهي و س��تاد اس��تفاده ميكردند كه آورده بودندش��ان جبهه .انصافاً از
موجوديجنگخوباستفادهكردند.باصميميتيكهبابرادرانسپاهداشتند،
آنها هم به بهترين وجه استفاده شود .صددرصد به حضرت
باعث ش��دند كه از 
امام اعتقاد قلبي داشتند .از نظر اعتقاد مذهبي هم واقعاً يك الگو بودند .اينقدر
س��عه صدر داشتند كه اگر كسي ميآمد و بهشان پرخاش ميكرد يا اگر كسي
حرف بيربط ميزد ،با اين كه فرمانده نيرو بودند ولي با آرامش مس��ائل را حل
ميكردند كه موضوع بغرنجتر نش��ود .كار تخصصي كه پيش ميآمد ،كس��ي
كه متخصص بود ميدانس��ت چي به چي اس��ت .غير متخصص هم تا حدي
ميدانس��ت ولي روي حرفش اصرار ميكرد .ايش��ان تحم��ل ميكردند و اگر
نميخواس��تند كار به آن صورت انجام ش��ود با داليل معقول و مستدل طرف
راقانعميكردند.
يادم هس��ت در عمليات ق��ادر  2كه عملي��ات موفقي نبود ،آم��ده بودند و
خودشان رفته بودند براي شناسايي كه ميروند روي مين .هليكوپتر آمده بود
كه ببردشان ،با آن وضع ،من را خواستند كه :فالني ،عمليات بهاين صورت باشد،
اين كارها را بكنيد و ...به عنوان يك نظاميبا دانش و با ظرفيت قبولشان داشتم و
االنهمهميشهبرايشاندعاميكنم.
دوست داريد بعد مرگ چي ازتان به يادگار بماند؟

ها كافي است .يا اثرهايي كه در جامعه
من چهار پنج كتاب نوش��تهام .همان 
دارم .وقت��ي صحبت از فتحالمبين ميش��ود همه ميدانند كه ش��اهينراد در
فتحالمبينهدفاصليراگرفت.وليتعريفوتكذيبمردمبرايماهميتيندارد.
خودمميدانم كهچيهستم.اص ً
ال اهميتنميدهمكهكيدربارهامچيبگويد.
اخالقم اين طور ب��ود .همكارهايم را جمع ميكردم ميگفتم اگر ميخواهيد از
من انتقاد كنيد ،بكنيد .اگر ميخواهيد فحش بدهيد ،بدهيد .اگر كسي حقش
ضايع شده مديون است كه نگويد.
فاطمهغفاري

1

سه تصوير
بهياد ماندني از جنگ

مؤثرترين تصوير59/8/3؛ س�هراهي ماهش�هر -آبادان .امام فرموده
بودند آبادان نبايس�ت محاصره ش�ود .من با گ�ردان 144در مقابل يك تيپ
زرهي عراق جنگيدم .يك تعداد تانك آتش زديم و اس�ير گرفتيم .اما وقتي
هوا روشن شد همهمان يكجا افتاديم توي محاصره .تا آخرين نفر ايستاديم.
استوار س�يفي ،بيس�يمچيام ،تير خورد .من او را تا چهار بعد از ظهر از اين
ط�رف به آن طرف چرخاندم و آخر س�ر از بغل لولههاي نفت كش�يدم عقب.
همين ماجرا باعث ش�د محاصره آبادان  48ساعت متوقف شود .تا آن موقع
سرهنگ كهتري و گردانش وارد آبادان شدند و عراقيها كه خواستند داخل
آنها حمله كردند و همهشان را ريختند توي بهمنشير .درست
شهر ش�وند ،
اس�ت كه يك گردانم از دس�ت رفت ،ول�ي محاصره آبادان كامل نش�د و راه
براي آمدن رزمندهه�ا به آبادان باز ماند .اين بهتري�ن اثري بود كه در جنگ
ميتوانستمداشتهباشم.

2

ش�يرينترين تصوير تا وقت�ي عمليات فتحالمبين انجام نش�ده بود
ميرفتيم از باالي ارتفاع به دش�ت پهناوري نگاه ميكرديم كه دس�ت عراق
بود .ماشينهاي عراقي در جاده دهلران حركت ميكردند .ما ميديديمشان
و آرزو ميكرديماينجا را از عراقي خالي كنيم و خودمان روي آن جاده برويم
و بياييم .فتحالمبين كه انجام ش�د من روي همان جاده  1250اس�ير گرفتم،
 82قبضه توپ سالم به همراه مهماتش گرفتم .عجب لذتي داشت .به آرزويم
رسيدهبودم.

3

تلخترين تصوير در جنوب منطقه فتحالمبين تپ�هاي بود به نام .120
تازه فرمانده تيپ ش�ده بودم .رفته بودم شناسايي .گفته بودند اينجا خيلي
منطقه خوبي است .آمادراه عراق جلوي چشممان است .اگر اينجا را بگيريم
ميتوانيم جاده را بكوبيم و نگذاريم حركت كنند .س�رهنگ حسنيسعدي
تازه فرمانده لش�كر ش�ده بود .گزارش دادم .گفت برويد تپه را بگيريد .من
يك يگان س�وار زرهي كه با يك گروهان پياده تقويت ش�ده بود ،برداشتم و
رفتم آنجا را گرفتم .عراقيها كه نمينشستند كه ما محل ترددشان را دائم ًا
بكوبيم؛ پاتك كردند .عصر رفتم به نيروها س�ر بزنم ديدم بچهها ناهارشان
را نخوردهان�د .بس كه عراقيه�ا گلوله ريخته بودند ،نتوانس�ته بودند ناهار
بخورند و غذايشان پر از خاك ش�ده بود .گزارش دادم .فرمانده لشكر گفت:
«مقاومت كنيد ،من ميگويم توپخانه دشمن را بكوبد ».توپخانه هرچه گلوله
داش�ت ريخت ،ولي فايده نكرد .عراقيها آمدند و تپه را گرفتند .سربازهايم
جلوي چشمم پرپر ميشدند يا به چنگ عراقيها ميافتادند و كاري از من بر
نميآمد.اينهميشهتويذهنمهست.
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حسننيت
وجود
داشت .به هم
شاخوشانه
نميكشيديم
ديگر .اين
حالت حاكي
از اين بود كه
پذيرفتهايم
اگر در هم
ذوب بشويم،
خيليسريعتر
به اهدافمان
دست پيدا
ميكنيم

اصوالً الگوسازي در جنگ پارامترهاي زيادي دارد .يكي هست كه در دانش،
طراحي و ...ايده آل اس��ت ،ولي در مديريت نه ،ي��ا بالعكس .معموالً فرماندهي
موفق اس��ت كه با تلفات و ضايعات كمتر به هدفش برس��د .حاال وقتي هس��ت
كه فرمانده خوبي داريد ،منتها موقعيت جنگي طوري اس��ت كه قادر به اجراي
مأموريت نيست .نه كه نتواند ،بلكه وضعيت ايجادشده قدرتش را گرفته .يا من
شايدفرماندهخوبيباشم،ولييگانمآموزشكافينديده،ياآموزشكافيديده،
ولي س��ازماندهياش ناقص است ،يا موانع سر راهش آنقدر زياد و پشت سرهم
چيده شده كه مانع دسترسي است .خب ،اين شرايط مانع الگوسازي ميشود.
اماالگويفرماندهايناستكهباتلفاتكمترمأموريتراانجامبدهد.حاالممكن
است در جايي موفق باشد و در جاي بعدي نباشد.

خواهم بود .بستگي به وضعيت ايجاد شده دارد.

در حاشيه گفتوگو
با امير سرتيپ شاهينراد

