
 

 

 

 

 

  اصول رهنامه عملياتي نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز
 

  3الديني زين مجيد،  2عراقيعبداهلل  ،1افشردي محمدحسين

 چكيده 

 را کشاور  حياایي  هاي ارزش و منافع منابع، از دفاع وظيفه ها، جنگ اصلي کارگزاران عنوان به مسلح نيروهاي

 باا  کاه  است اي بهينه راهبردهاي اجراي و ایخاذ مستلزم نيروها، اين اثربخش و کارآمد دفاع. هستند دار عهده

 عنوان به آمريكا اينكه به یوجه با. باشند شده یدوين  عمليایي رهنامه عنوان یحت اساسي، اصول نمودن لحاظ

 اصاول  باه  يابي دست پي در مقاله اين است، مطرح ايران اسالمي جمهوري براي ناهمطراز یهديد یرين جدي

 از گياري  بهاره  باا  ،رو ازايان . است ناهمطراز نبرد در ايران اسالمي جمهوري زميني نيروهاي عمليایي رهنامه

 وسايله  باه  نفر، 33 یعداد به آماري جامعه از اي نمونه حجم گزينشيِ انتخاب و اي زمينه موردي یحقيق وشر

. پاردازد  مي شده گردآوري هاي داده ویحليل یجزيه به خبرگي نشست و استنباطي و یوصيفي آماري هاي روش

 .است گرديده احصاء پژوهش موضوع با مریبط اصل 22 یعداد دهد، مي نشان یحقيق نتايج

 

 .نزسا نزاجا، ناهمطراز، نبرد عمليایي، رهنامه یهديد، اصول، واژگان کليدی:
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 مقدمه

 مكتاوب  صاورت  به و بوده نظامي نيروهاي و ها سازمان از الينفكي جزء همواره یاريخ طول در رهنامه

 نظامااي  نياروي  ياك  هااي ارزيابي و ها برنامه ها، مشاي خط بر رهناماه. است داشته وجود نامكتوب يا

 رهناماه  .شاود  ماي  محساوب  هاا  آن اثربخشي و ييکارا عملكرد، در کننده عامل یعيين يك و دارد یأثير

 باا  روياارويي  منظاور  باه  آماادگي  کسب براي دفاعي نظام ساختار به دهي شكل جهت مبنايي عمليایي،

 را دفااعي  یفكار  الگاوي  نظاري،  چاارچوب  ياك  عنوان به که آينده است جنگ در احتمالي یهديدات

 .نمايد مي ینظيم را عمليایي راهبرد هاي گيري جهت کليه و نموده یرسيم

 هاا  جناگ  در هاوايي  قادرت  عامل است ممكن گرچه که داده نشان ها جنگ اخير چندساله یجربيات

 زماين  باه  جناگ  کاه  يهنگام یا مقابل، طرف براندازي باهدف نبردهايي در اما باشد آفرين نقش بسيار

 شاروع  هاوا  در ها جنگ از نوع اين ،گريد عبارت بهاست.  مانده نامشخص آن سرنوشت نشده، کشيده

 ناپاذير  یفكياك  جازء  سارزمين،  یصارف  باهادف  زميني رزم يابند، لذا مي خایمه زمين در و شوند مي

 .است برخوردار بسزايي اهميت از و آمده به شمار ها جنگ گونه نيا

 یهديادات  ناوع  از اياران  اساالمي  جمهوري عليه یهديد یرين محتمل که دارد آن از حكايت برآوردها

 ساطح  در نااهمطراز،  نبارد  الگاوي  آن، اساا   بر است و يا فرا منطقه قدرت يك یوسط و ناهمطراز

 اولويات،  از نااهمطراز  نبرد عمليایي رهنامه یدوين آن یبع به و قرار گرفت  موردیوجه مسلح نيروهاي

 بيشاترين  کاه  اسات  کشاورهايي  ازجملاه  ايران، اسالمي جمهوري که جهت ازآن ليكن شد برخوردار

 نخواهاد  منتفي همواره همطراز، دشمن يك با و سطح هم فضاي در نبرد لذا دارد، را پيراموني همسايه

 .   است اهميت داراي نيز همطراز نبرد در زميني نيروهاي عمليایي رهنامه طراحي جهت نيازا بود،

 عالياه  یعااليم  از الهاام  ليا باه دل  اساالمي  شاكوهمند  انقالب پيروزي از پس ايران اسالمي جمهوري

 سالطه  نظام سوي از شدت به و بوده خود حق به منافع و آزادي استقالل، حفظ پي در همواره ياسالم

 انقاالب  پيروزي بدو از جهاني استكبار دار پرچمعنوان  به آمريكا .است گرفته قرار مستمر یهديد مورد

 علياه  دشامني  به پيشرفته فناوري و یجهيزات امكانات، مادي،هاي  یوانمندي بر هيیك با همواره اسالمي

 11 حادثاه  از پاس  و نورزياده  دريا   یالشاي  هيچ از مسير اين در و پرداخته ايران اسالمي جمهوري

 اياران  اساالمي  جمهاوري  علياه  یهديد یرين جدي عنوان به عراق، و افغانستان اشغال و 2771 سپتامبر

 خاود  رزم دکتارين  بايد نظامي طراحان»فرمايند  در اين زمينه فرماندهي معظم کل قوا مي .است مطرح

 «.نمايند آماده و طراحي گذاري، پايه آمريكا با درگيري احتمال بر اسا  را
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 یجاارب  وهاا   آماوزش  در هاا  آن یااريخي  یجرباه  و مسالح هااي   نيرو در موجودهاي  از سويي آموزه

 محتمال  نبارد  کاه  يدرحاال  ،اسات  همطاراز  نبارد  به مربوط همگي مقد ، دفاع بخصوص عمليایي،

 یاا  شاود  موشكافي و یبيين يدرست به بايستي بنيادين یغيير اين و است ناهمطراز نبردي کشور، ي آينده

 آماوزش،  یجهيازات،  و یسليحات پشتيباني، و عمليایي رزمي،هاي  نامه آيين در بتوان آن عميق فهم  با

 .آورد عمل به را الزم یغييرات...  و نيروها سازمان و ساختار ها، رزمايش و یمرينات

 در اياران  اساالمي  جمهاوري  زميناي  نيروهااي  براي عمليایي جامع  اصول رهنامه که است اين مسئله

 و نگردياده  یهيه دانشگاهي و علمي روش با ناهمطراز، یهديدات با مواجهه در آينده محتمل نبردهاي

 .نمايد یدوين را به روش علمي اي اصول رهنامه یا چنين است آن به دنبال حاضر یحقيق

 نزساا  دفااعي هااي   مأموريت نزاجا و مأموريتعمليایي در راستاي   اصول رهنامه ، ايناست ذکر انيشا

 .شود هاي امنيتي نيروهاي زميني سپاه را شامل نمي است و مأموريت

 در زميني نيروهاي عمليایي اصول رهنامه یدوين با که است اهميت حائز جهت ازآن یحقيق اين انجام

 :  گردد مي حاصل زير هاي مزيت ناهمطراز، نبرد

 .گردد مي حاصل زميني هاي يگان گيري شكل و ايجاد چگونگي براي مبنايي -

 .گردد مي معلوم آن الزامات و یعيين ناهمطراز یهديد با مقابله الگوي -

 ابالغاي  هااي  مأموريات  و ذایاي  وظااي   راساتاي  در شاده  نييیع اهداف از نيروها انحراف از مانع -

 .شود مي

 .  گردد مي یعيين نظامي هاي فعاليت یمامي براي مشخص و شده حساب چارچوب يك -

 امكاان  و شاده  ساپاه  و آجاا  زميناي  نيروهاي سطح در يكسان ادبيات و مشترك فهم ايجاد موجب -

 .آورد مي فراهم را مردمي و مسلح نيروهاي هاي ظرفيت کليه از برداري و بهره ييافزا هم

 .شوند مي هدفمند مختل ، سطوح درها  آموزش -

 .شود مي پذير امكان یجهيزات و سالح یعيين الگوي -

 .گردند مي یكلي  یعيين و يده جهت ها نامه نيآئ -

 .شوند مي مند نظام رزمي آمادگي يها برنامه -

 .  گردد مي ارائه زميني دفاعي يها طرح یهيه براي راهنمايي -

 .گردد مي یعيين زميني نيروهاي عمليایي اقدامات ارزيابي براي مناسب شاخصي و معيار -
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یحقياق،   مسئله ماندن الينحل ضمن یا شد خواهد موجب یحقيق، موضوع به یوجه عدم است بديهي

 نيروهاي مأموريت اجراي در ،ادشدهي هاي مزيت از برخورداري عدم از ناشي هايي ضع  وها  کاستي

 . به وجود آيد زميني

 :اين بر عالوه

 متجااوز  دشامن  باا  مواجهه در شكست، حتي وها  هزينه یحميل عمل، ابتكار دادن دست از احتمال -

 .يابد افزايش مي

 .  شوند نمي یربيت شد خواهند مواجه آن با آينده در که عمليایي صحنه با متناسب نيروها، -

 زير طرح گرديده است:  هاي هدف و سؤال يادشدهدر راستاي نيل به موارد 

 درنبارد جمهوري اسالمي ايران  زميني نيروهاي عمليایي رهنامه اصول به يابي دست»هدف یحقيق: 

 .«ناهمطراز

در نبارد  جمهوري اسالمي ايران اصول رهنامه عمليایي نيروهاي زميني اولويت » هاي یحقيق: سؤال

  «؟کدامند ناهمطراز
 

 مباني نظری 

 پيشينه تحقيق

 باقري ،(1323) نژاد رئوفي ،(1321)منش  ظري  ،(1326) پورشاسب ؛ازجملهپژوهشگران داخلي 

( در رابطه با رهنامه نظامي، ماديريت در جناگ   1333مطلق ) و حسيني (1323) مرادپيري (،1320)

 صاورت  باه  ها آنکدام از  اند، اما هيچ ناهمطراز، جنگ آينده و رهنامه امنيتي، یحقيقایي را انجام داده

اي  زميناه  ماوردي یحقياق   روش ازها  در اکثر پيشينهاند.  مستقيم به متغيرهاي یحقيق حاضر نپرداخته

بارداري شاده اسات، در     پاژوهش بهاره   است، با یوجه به مؤثر بودن اين شيوه از آن در شده استفاده

 در جهت افزايش غناي یحقيق استفاده گرديده است.   ذکرشدهضمن از ادبيات یحقيقات 

 مفهوم شناسي

 انجاام  از جلاوگيري  ياا  مداخله براي بالفعل و بالقوه دشمنان اقدامات گاه و ، نياتها قابليت :تهدید

 ( 131: 1321 چگيني،. )هدف به نيل و مأموريت آميز موفقيت

 باا  شاونده  ديا یهد و دگريا یهد ينظاام هااي   ييیوانا و قدرت نسل و جنس که ييآنجا تهدید ناهمطراز:

)مطالعاه گروهاي داعاا،     .اسات  ناهمطراز ديیهد باشند؛ داشته زيربنايي و ياساسهاي  یفاوت گريكدي

1333 :10) 
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 (  321: 1300 طلوعي،) گويند. جنگ را کشور چند يا دو بين مسلحانه برخورد :جنگ

يا غيرمتعارف براي خنثي نمودن يا یضعي   ينيب شيپ رقابليغکارگيري رويكردهاي  به :ناهمطراز نبرد

، انتظاار  رقابال يغپاذير او، از طرياق فنااوري     برداري از نقاط آسايب  بهره حال نيدرعقواي دشمن و 

 (1323 اميني،) ميزان پشتيباني و قدرت ملي. هاي مبتكرانه، روش

فرماياد:   مي باره دراينکار رفته است. خداوند  ريشه و اسا  به معناي بهدر قرآن کريم اصل  اصل:

آياا ندياد     «أَلَمْ یَرَ کَيْ َ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَيِّبَةً کَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِاي السمامَاء  »

اش در  اش اساتوار و شااخه   خدا چگونه مثل زده سخنى پاك که مانند درختى پاك است که ريشاه 

 (23. )سوره مبارکه ابراهيم، آيه آسمان است

اي از  آن در هار شااخه   واساطه  بهمند است که  اي با چارچوب نظام هر قاعده بنيادي و ريشه اصل،

هااي   ، فعاليات شده گردآوريلعه، یحليل و نتايج آزمايش علوم راهبردي، انباشت دانش، یجربه، مطا

منظاور نيال باه اهاداف سياساي )راهباردي( در        ها را به کارگيري یوانمندي آينده کشور و فرآيند به

  (1333کند. )افشردي،  هاي اجرايي مشخص مي  محيط

بندي  نظر خبرگان مریبط با اولويت واسطه بهاي است از اصول يا قواعد اساسي که  مجموعه :رهنامه

   گيرند. )همان( مناسب کنار يكديگر قرار مي

آموزشاي،   و عملياایي  نظامي، یجاارب هاي  انديشه بر که است اساسي قواعد و اصول رهنامه عملياتي:

 نيروهاا  و مشترك ستادهاي در ينظام رندگانيگ ميیصم و فرماندهان، طراحان هاي ذهني قالب و عقايد

 حاين  هاا در  ساازمان  و نيروهاا  عملياایي  امور اجراي و ريزي طرح راهنماي به عباریي، و بوده استوار

 و حرکات  رزم، چگاونگي  براي يده سازمان نحوه عمليایي است. رهنامه خودایكا و مشترك اقدامات

رزماي،   رزمي، خادمات  از اعم متقابلهاي  پشتيباني نبرد، نحوه درصحنهها  يگان مانور نيروها، استقرار

 بياان  دشامن  بار  غلباه  و پياروزي  کساب  براي را رزم در درگيرهاي  سيستم کاربرد و رواني عمليات

 گياري  بهاره  آن، کلي مفهوم و کند مي یبعيت راهبردي دفاعي رهنامه از عموماً عمليایي رهنامه. کند مي

 گساترده  و کاالن  ساطح  در کشاور  و  مردماي  امكانات و نيروها  نظامي سرزميني، یوانهاي  ويژگي از

 حساب  کشاور  حياایي  و حساا   مراکاز  و رزهام از دفاع و دشمن عمليات شكست و مقابله جهت

   )همان( .است امنيتي و دفاعي مالحظات
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نظامي و براي یعياين  هاي سياسي  گيري ي کشور در یصميمرهنامه نظام: جایگاه رهنامه در اسناد باالدستي

 يگاذار  استيسگيرد. قبل از اقدام به  مردان قرار مي دولت مورداستفادهعنوان راهنما  سياست دفاعي، به

نظااامي و يااا  ةناايزم دررا  مااوردنظرشدفاااعي، هاار کشااوري در یقاادم اول بايااد اصااول اساسااي  

، رهنامه نظامي خود را در سطح ملي مشاخص ساازد. رهناماه نظاامي در ساطح ملاي،        گريد عبارت به

سازد  قدرت ملي در راستاي دستيابي به اهداف ملي، هماهنگ مي قدرت نظامي کشور را با ساير ابعاد

دولتمردان در امور نظامي است. بنابراين یماامي اقادامات بعادي در     يها يريگ ميیصمو مبنايي براي  

شاود. ساطح اجراياي رهناماه نظاامي، در رده ساتاد        دفاعي از رهنامه نظامي متأثر ماي  يگذار استيس

کشور کاربرد دارد. رهنامه نظامي اجراياي از رهناماه نظاامي در ساطح      مشترك نيروهاي مسلح در هر

گيري در ماورد رهناماه، یبياين، یعياين و شاناخت اصاطالحات زيار         ملي متأثر است و براي یصميم

اي را باين ساطوح    اریبااط دوجانباه   کاه  يطاور  بهدر همه سطوح ضرورت دارد؛  وار سلسهصورت  به

 نمايد: مختل  رهنامه برقرار مي

هاي ملي، عزم ملي، منافع امنيت ملي، اهداف امنيت ملي، یهديدات موجاود علياه امنيات ملاي،      آرمان

رهنامه امنيت ملي، سياست امنيت ملي، راهبرد امنيت ملي، کيفيت و کميات ابزارهااي قادرت ملاي،     

یهديدات نظامي، اهداف کلي نظامي، قدرت نظامي خودي و دشمن، آرمان سياسي کشاور، وضاعيت   

 (23-23: 1337استرایژيك و ژئوپليتيك کشور و ... )یهامي، ژئو

آن را مشاخص   يوسو سمتدهد و  مبنا و بنياد هر شكلي از رهنامه نظامي را انديشه نظامي شكل مي

هاي پيراماون خاود    ورزي و یعمق انسان در مورد پديده عنوان محصول انديشه نمايد. انديشه که به مي

یواناد در   شناسي ماي  گردد، به لحاظ ماهيت یفكر و در مقام سنخ داد ميدر قالب کلي یفكر انسان قلم

فلسافه، ايادئولوژي و نظرياه ظااهر شاود. يعناي از مجماوع         همچاون هاي مختلفاي   اشكال و قالب

 (10: 1323یوان رهنامه نظامي را استنباط و استخراج نمود. )آجرلو،  چهارچوب فكري مي

یارين عوامال ماؤثر در یادوين رهناماه       ( مهام 1337افشاردي ) : عوامل مؤثر در تدوین رهنامه عملياتي

 زير معرفي نموده است: به شرحعمليایي را 

 هااي اخيار   یجارب دفاع مقد ، یجارب جنگ ها(،وظاي  و انتظارات از نيروي زميني )مأموريت

 مسالح، يروهااي  ن مرایاب  سلسلهاختار نيروها و (، سهاي نيروها)یوانايي هاي دفاعي قابليت ،آمريكا

 ،هاا و یجاارب   ها، یمارين ها، آموزشنتايج رزمايش يروهاي مسلح،فناوري موجود و در دستر  ن

 ي عمال، رزماايش و یمارين،   ، نحاوه آماوزش  ،نيروهاو یجهيزات ساختار  ،در نيروها يده سازمان
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و  ياد یهد ،ساير ابعااد و  پشتيباني، اي از یوان عمليایيمجموعه (،)طبيعي و انساني جغرافياي کشور

یارين عوامال ماؤثر در یادوين      مهام  ن، رهنامه عمليایي دشمن، روابط باا همساايگا  سناريوهاي آن

 رهنامه عمليایي هستند.

 از: اند عبارتپورشاسب عوامل مؤثر در تدوین رهنامه عملياتي  ازنظر

ها، یربيت و خاساتگاه   شیجربيات شخصي افراد در زندگي و کار، آموز عوامل فردی )داخلي(: -الف

 يريا گ ميیصام گاذاري و   در نظام سياست ها آنقومي، جايگاه شغلي افراد و ميزان نفوذ  خانوادگي 

هاا،   ، ديادگاه هاا  آنهاي جسمي ، روحاي و شخصايتي    افراد و ويژگي يوخو خلقملي و سازماني، 

هاي  و یهديدات و نظام برداشت و یفكر، یلقي و ذهنيات افراد از زندگي، کار، قدرت منافع، امنيت

 اعتقادي.

، شدن يجهانها، یغييرات و یحوالت امنيتي منطقه و جهان، پديده  رقابت عوامل محيطي )فراملي(: -ب

هاي  اي و جهاني و فناوري هاي منطقه هاي آينده، پيمان هاي جنگ ، ماهيت و ويژگيالملل نيبمحيط 

 نوين

ها، منافع و اهداف ملي، رهنمودها و یدابير رهبري، قوانين  آرمان :عوامل محيطي )سازماني و ملي( -ج

 يكيتيژئاوپل هااي   هاي محيط ملي و سازماني، یهديادات داخلاي، ويژگاي    جاري، شرايط و ويژگي

هااي گذشاته. )پورشاساب     کشور، مأموريت نيروهاي مسلح، صنايع دفاعي داخلاي، یجرباه جناگ   

1326 :27) 

 داند: را شامل موارد زير مي عوامل مؤثر در یدوين رهنامه عمليایي (1323آقامحمدي )

هاا و وظاائ     هاي نظامي رهباري نظاام، مأموريات    (، انديشهالبالغه نهجويژه  قرآن کريم و روايات )به

 هاي نظامي هاي مسلح، مطالعه محيط، یجارب نظامي و فناوري نيرو

 قواره و چارچوب یدوين رهنامه عمليایي

 هاي زير یدوين و ارائه شود: یواند در بخش مليایي ميرهنامه ع

بار نبردهاا، متناساب باا      مؤثراي از موقعيت جغرافياي طبيعي و انساني کشور و ويژگي  شرح خالصه

 هاي زميني جمهوري اسالمي ايران. سازمان نيرو

هااي   مأموريت نيارو ماهيت و سناريوي یهديدات بالقوه و بالفعل دفاعي و امنيتي آمريكا، متناسب با  -

 زميني جمهوري اسالمي ايران.

 نبرد ناهمطراز. درصحنهیبيين نقاط ضع  و قوت آمريكا  -
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 ساز.   هاي یوان رزمي نيروهاي نظامي آمريكا در ابعاد فيزيكي، غير فيزيكي و بریري ويژگي -

 هاي زميني جمهوري اسالمي ايران با آمريكا. ي مقابله نيرو سناريوي کلي نحوه -

هااي زميناي جمهاوري اساالمي اياران باا        راي اقدامات عمليایي در راستاي مأموريت نيرونحوه اج -

 هدف شكست آمريكا در ابعاد مختل  رزمي، پشتيباني رزمي، پشتيباني خدمات رزمي و ...  

هاااي کلااي یغيياارات ضااروري در ساااختار، سااازمان آمااوزش یجهياازات و یحااول در  بيااان قالااب -

 (1321، ()االنبياء جديد. )قرارگاه مرکزي خایمهاي نبرد با رويكرد  سيستم

 صحنه جنگ احتمالي آمريكا با جمهوري اسالمي ايران   

جنگاي   اتيا عملطاور مساتقيم باا     اي هوايي، زميني، دريايي و فضايي است که به صحنه جنگ منطقه

و از باشاد   یار  بازر  یواناد از جغرافيااي آن    مریبط بوده يا خواهد بود. صحنه جنگ يك کشاور ماي  

یواناد در   مرزهاي آن فرایر رفته و در ساير نقاط منطقه و جهان وسعت يابد. کشوري مانند آمريكا، مي

و مرکازي، قطاب شامال و     يشرق ياروپاآسيا،  جنوب شرقآسيا،  جنوب غربهر جاي جهان مانند 

یوجه باا   ... صحنه جنگ خود را انتخاب و یعري  نمايد. مثالً صحنه جنگ جمهوري اسالمي ايران با

هاا آن را خاورمياناه    آسايا )کاه غرباي    جناوب غارب  پراکندگي و یرکيب نيروهاي دشمن در منطقاه  

یواناد باه شاعاع     ماي  ها آنپيمانان  نامند( در قبال یهديد ناهمطراز آمريكا و رژيم صهيونيستي و هم مي

و درياي عمان، بخشي از اقياانو  هناد،    فار  جيخلکيلومتري شامل کل فضاي کشور،  2777حدود 

بخشي از سارزمين افغانساتان و پاکساتان، دريااي خازر، منطقاه رژيام صهيونيساتي و لبناان باشاد.           

 (1337)افشردي، 

   ايران اسالمي جمهوري اریش زميني نيروي کلي معرفي

  مأموریت:

 .نظامي خارجيبرابر هرگونه یجاوز  پاسداري از قلمرو زميني جمهوري اسالمي ايران در -

 انهدام نيروهاي متجاوز. دفع و -

آمااده کاردن آناان جهات اجاراي       زميناي و هااي   ، یجهيز، آماوزش و گساترش يگاان   يده سازمان -

 .ههاي محول مأموريت

عهاده  ه که ب خدمایي اقالم و ديآخردر جهت یهيه  و اقدام يبانيو پشتهاي آماد  يیهيه طرح نيازمند -

 گردد.   ك داخلي که به آن واگذار ميمشتر و اقالمنيروي زميني بوده 

 جهت نيل به خودکفايي. ها در یحقيقات الزم در کليه زمينه انجام پژوهش و -
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در حد بارد ساالح ضاد هاوايي      هنقاط حسا  مربوط ها، یأسيسات و یأمين دفاع هوايي کليه يگان -

 هوايي(.هماهنگي و کنترل کلي عمليایي نيروي هوايي )قرارگاه پدافند  سازماني خود با

 مربوطه.هاي  پادگان و حفاظت یأسيسات یأمين و -

 17مااده  ) مربوطه.هاي  درمانگاه وها  اداره بيمارستان یأمين نيازهاي پزشكي کارکنان نيروي زميني و -

 (0/0/1366مصوب  -قانون اریش جمهوري اسالمي ايران 

 ای نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران حاکم بر نزاجا اصول پایه

ستيزي، مردمي بودن، خودباوري و  شناسي و دشمن ، دشمنيتمداريوالمحوري،   خداجويي و اسالم

نگري، عزت و اقتدار،  جويي، بصيرت و آينده گرايي یوأم با عمل انقالبي، عدالت ، آرمانييخودایكا

طلبي، محوريت منابع و سارمايه   گرايي، سلحشوري و شهادت یفكر و عمل بسيجي بر پايه؛ یكلي 

پذيري یوأم با؛ سرعت، دقت و صحت  مندي، حفظ آمادگي و انعطاف انساني، انضباط، نظم و قانون

وري، اشراف اطالعایي، دانايي و  افزايي، بهره قيت و ابتكار عمل، انسجام، هماهنگي و همعمل، خال

يادگيرندگي، سادگي، یمرکز بر هدف و اولويت گرايي، حفظ یوان نظام جمهوري اسالمي و مردم. 

 (1337و امور مجلس اجا،  وبودجه برنامه)طرح و 

نبرد جهت بازدارندگي از یجاوز زميني و انهدام قطعي  سازي منطقه نبرد و آماده: رهنامه عملياتي نزاجا

 متجاوز در منطقه مقدم در محدوده وقوع یجاوز. )همان(

 نزاجا یها قرارگاه

 یبريز شمال غرباي  قرارگاه منطقه -

 اي غرب کرمانشاه قرارگاه منطقه -

 اهواز جنوب غرباي  قرارگاه منطقه -

 کرمان جنوب شرقاي  قرارگاه منطقه -

 مشهد شمال شرقاي  قرارگاه منطقه -

 ای نزاجا منطقه یها قرارگاهمأموریت 

 گونه یجاوز مسلحانه و نظامي خارجي دفاع از قلمرو زميني منطقه واگذاري در مقابل هر -ال 

 )همان(دفع و انهدام نيروهاي متجاوز و یأمين مرزهاي زميني -ب
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، سازماني اسات کاه   1عنوان ستون فقرات سپاه زميني سپاه بهنيروي  : (نزسا)سپاه  زميني نيروی کلي معرفي

، و سالم(  ()گيري از معاارف اساالم نااب محمادي      با هويت واليت مداري، انقالبي و مكتبي و بهره

ظرفيت بسيار بااليي در دفاع از انقالب اسالمي را داراسات. ايان نيارو در طاول هشات ساال دفااع        

هااي   سارزمين  يريگ بازپسمقد  پيروزمندانه در صحنه دفاع به همراه ساير نيروهاي مسلح موفق به 

یماميت ارضاي کشاور از ناحياه دشامنان خاارجي       هيبرعلیحت اشغال گرديد. اگر جنگ و یجاوزي 

هاي واگذاري در حداقل زمان ممكن و با سرعت یماام پيشاروي    ت پذيرد در راستاي مأموريتصور

هاي اشغالي بيرون نمايد و در اداماه ايان روناد بار آن      دشمن را سد و دشمن را منهدم و از سرزمين

بارد  ها به راه هاي اصولي و منطبق بر راهبردهاي ابالغي در جهت اریقاء یوانائي است یا با ایخاذ روش

 آيد. نائلدفاعي بریر يعني بازدارندگي 

خود یالش دارد یا باه معرفات ديناي، علماي و      فرد منحصربهچنين نزسا با ويژگي و خصوصيات  هم

و مداوم، ورزيدگي و ... را اریقاء دهاد   روز بههاي نظامي یجربه و آموزش  فني خود افزوده و مهارت

و قابل یوسعه و یساليحات و یجهيازات پيشارفته در     و با سازماني پويا ، منعط ، هوشمند، مستحكم

)طرح و برنامه یهديد را فراهم سازد.  هرگونههاي الزم براي مقابله با  حد منابع و مقدورات یوانمندي

 (1337سپاه، 

 نيروی زميني سپاه:  مأموریت

جمهاوري  پاسداري و دفاع مسلحانه از انقالب اساالمي و دساتاوردهاي آن در قلمارو زميناي      -ال 

اسالمي ايران در مقابله با هرگونه یهديد و یعرض مسلحانه و نظامي در داخل )اعم از دشمن داخلاي  

 و خارجي(.

کمك به اریش جمهوري اسالمي ايران در دفاع از مرزهاي زميني در برابر دشمن خاارجي و بناا    -ب

 به دستور انجام عمليات آفندي.

اه مقابله با یهديدات سخت خارجي )دفااعي و نظاامي( از   یبصره: حدود و مسئوليت نيروي زميني سپ

مرزها )در موارد مربوط به سپاه( و در داخل )هرگونه پيااده کاردن نياروي دشامن در داخال( و نياز       

 (.1333مقايسه با یهديدات نيمه سخت مسلحانه )با منشاء داخلي يا خارجي( است )همان، 

 کشور دفاعي فناوري سطح و دفاعي صنعت شناخت

                                                           
 سپاه بكار بردند.یمثيلي که فرمانده معظم کل قوا براي نيروي زميني  1



 

 

 ناهمطراز نبرد در نزسا و نزاجا عمليایي رهنامه اصول  11

مجلاس   22/1/1362هاي مسلح مصاوب   قانون یشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيرو 3ماده  بر اسا 

زيار در   به شرحشوراي اسالمي، وظاي  اين وزارت یعري  گرديده و مطابق بندهايي از آن وظايفي 

 رابطه با صنعت دفاعي عنوان شده است:

نيروهاي مسلح و انجام یحقيقاات صانعتي الزم و افازايش امكاناات      ازيموردنساخت و یوليد اقالم  -

 یكنولوژي صنايع مربوط برابر یدابير و خط و مشي فرماندهي کل قوا.

هااي مسالح    و یعميرات اساسي وسايل و یجهيزات خاارج از مقادورات نيارو    يبازسازنوسازي و  -

 برابر دستورالعمل ابالغي به ستاد کل.  

هاي وابساته باه وزارت    امور یحقيقایي صنعتي نيروهاي مسلح و سازمان هدايت و هماهنگ نمودن -

گياري از امكاناات مراکاز پژوهشاي و یحقيقاایي و       برابر یدابير و خط و مشي فرماندهي کل و بهاره 

 صنعتي کشور.  

هاي یسليحایي پيشرفته در  هاي حاصله در صنايع نظامي و شناخت سيستم کسب آگاهي از پيشرفت -

 جهان.  

عباارت   رانيا وز ئتيه 1/3/1361اساسنامه مصوب  1ماده  بر اسا هداف سازمان صنايع دفاعي اهم ا

 است از:

جمهاوري اساالمي   هااي انتظاامي    هاي دفاعي نيروهاي مسلح و سازمان یوليد و برآوردن نيازمندي -

هااي   و خودکفا ساختن صنايع یسليحایي، هوايي، درياايي، موشاكي، مخاابرایي و سااير واحاد     ايران 

 نعتي و پژوهشي ضروري.  ص

هااي   و یوساعه واحاد   يبازسااز  نيهمچنا هاي صنعتي و پژوهش خدمایي و  ايجاد و یأسيس واحد -

 موجود.  

 جهت پيشبرد مقاصد دفاعي کشور.   ازيموردنساخت قطعات و یعمير و نگهداري مربوط به صنايع  -

هاي مسالح   نيرو يها يازمندينیوان گفت که صنعت دفاعي کشور مأموريت دارد  طور خالصه مي به -

طاور ماداوم در جهات بنياه      ، مهمات، سالح و یجهيزات را مریفع سااخته و باه  افزارها جنگبه انواع 

 (1337)طرح برنامه وزارت دفاع، دفاعي کشور بكوشد. 

)یهدياد نظاامي   جمهوري اسالمي ايران ويژگي یهديد ناهمطراز عليه : همطرازتهدیدات ناهای  ویژگي

 (33: 1320آمريكا( به شرح زير است: )سالمي،  متحده اياالت



 

 

  1336، زمستان 07، شماره پانزدهمسال  - استرایژيكفصلنامه مطالعات دفاعي   16

در نواحي مختل  دنيا و در پي آن دارا بودن اشارافيت، یواناايي ايجااد یانش باين       حضور مستقيم -

 ها و نقاط راهبردي   اي، کنترل آبراه هاي منطقه در سياست نظر اعمالها،  کشور

 دارا بودن يك راهبرد جهاني با پشتوانه اراده ملي   -

 هاي ديگر. ژئوپليتيك ممتاز: قرار گرفتن بين دو اقيانو ؛ درگيري در سرزمينموقعيت  -

گار   گارا و محاسابه   است. اين قادرت کميات   پذير فريبیسلط اطالعایي: بر پايه فناوري بنا شده و  -

 است.  

اي بزناد و باين آن    نقطاه  صاورت  باه بايساتي   درواقاع اهداف دشمن گزينشي است ناه جاارويي.    -

 ايجاد کند.  يكپارچگي راهبردي 

طاور مساتقيم باه اهاداف      یواند به یحرك باال: ايجاد سرعت عمل و رخنه در عمق، بدين واسطه مي -

کنشي و عملياایي نادارد. در ايان صاورت دوره      راهبردي خود حمله کرده و نيازي به طي مراحل راه

ملياایي و  کنشاي، ع  در ساطح راه  زماان  هام را  موردیهاجمهاي  دهد. رهبران کشور جنگ را کاهش مي

 کند.   راهبردي درگير مي

 قرار دادن محيط اجتماعي.   موردیهاجمبر هم زدن یعادل یصميم،  -

 یسلط فناورانه و یسلط الكترونيكي دشمن. -

 اند.   ها با يك قدرت سيال و یحرك راهبردي نقاط منفصل در دنيا را به هم پيوند زده آمريكايي -

اي ايران هام در مقاام    یرين دشمن منطقه آمريكا و مهم عنوان متحد اصلي قد  به اشغالگرو اما رژيم 

برخاوردار اسات. اهام ايان      یوجهي قابلهاي  ها و قوت یهديد عليه جمهوري اسالمي ايران از یوانايي

 (3: 1320از: ) منشادي،  اند عبارتها  ها و قوت یوانايي

 آمريكا.   ويژه بهبرخورد از فناوري پيشرفته نظامي غرب  -

 باال بودن سطح آموزش نظامي و کسب یجربيات جنگي   -

 در داخل.   موردنيازافزارها و یجهيزات نظامي  یأمين بخش عمده پشتيباني فني جنگ -

 جانبه آمريكا   هاي همه برخورداري از کمك -

  :دارد وجود ناهمطراز جنگ به كرديرو دو درمجموع: جنگ ناهمطراز

 يمادع  كاا يآمر. اسات  «نامتقاارن  جناگ » مفهوم همان که هاست، ييكايآمر نگاه از كرديرو كي 

 زات،يا یجه و ساالح  ،يایيا عمل طيمحا  چاون  جنگاد،  يما  سام يیرور با ندهيآ جنگ در که است
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 نامتقاارن  وهيشا  به ها آن با كايآمر پس است ناشناخته كايآمر يبرا سميیرور....وکنش  راه ت،يماه

  .جنگد يم

 ل؛يا قب از اسات،  شاده  شناخته ما يبرا كايآمر چون: رانيا ياسالم يجمهور نگاه از دوم كرديرو 

 يبریار  ما بر يكيزيف ازنظر كايآمر لذا ....و زات،يیجه و سالح ،راه کنش راهبرد، رهنامه، ت،يماه

. ميجنگا  يما  نااهمطراز  وهيش به ميده کاهش را كايآمر يكيزيف يبریر ميبتوان ما نكهيا يبرا دارد،

  (11: 1337 ،يريپمراد)

 از: اند عبارتهاي جنگ ناهمطراز  اهم ويژگي: ناهمطراز نبردهای  يژگیو

 یكرارناپذير -

 برد بهره مي از اصول فريب و غافلگيري -

 نامحدود دامنه زماني -

 یناسب وجود ندارد بين هزينه و نتايج -

 ندارد محدوديت زماني و مكاني -

 ینوع زيادي وجود دارد کارگيري یجهيزات در شيوه و به -

 نامشخصي دارد کنشيروش عمليایي و راه  -

 اي دارد مقابله کار راهچالش بسيار زيادي در ایخاذ  -

 کند مي سازي و ايجاد عدم قطعيت ابهام -

 دارد بسيار زيادي به پشتيباني مردمي ایكا -

 یناسب معمول وجود ندارد بين دو جبهه درگير -

 کنند داخل و خارج از مرزهاي خود دفاع مي طرفين از منافع حيایي -

 کوچك است اجرايي و رزميواحدهاي  -

)گروه پژوهشگران مطالعه گروهي داعا، . دهد یشخيص نمي طرف نيرومند ضربات وارده را -

1333) 

 اصول جنگ 

يك سري اصول و قواعد مسلم و اساسي حااکم بار   "از اصول جنگ آمده است:  شده ارائهدر یعري  

ريزي، هادايت و اجاراي   در طرح ها آنموقع و صحيح از  گيري و استفاده بجا، بهصحنه جنگ که بهره

( اصول جناگ متاداول   1326)دافو  سپاه،  "دهد.عمليات نظامي، امكان موفقيت نبرد را افزايش مي
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 ازآن پاس هاي جهان، حاصل یجربيات نيروهاي نظامي در جنگ جهاني دوم، اقدامات نظامي  در اریش

نسابي برخاوردار بودناد، عليارغم      هاي درگير جنگ از يك همطارازي  و در فضايي که در آن، طرف

اشتراکات فراوان، هر کشوري متناسب با شرايط اختصاصي خاود یغييرایاي را در یعاداد ايان اصاول      

 لحاظ نموده است و به همين علت، یعداد اصول جنگ در کشورهاي مختل ، متفاوت است.  

 این اصول در ارتش جمهوری اسالمي ایران شامل نُه اصل به شرح زیر است:

اصال وحادت    اصال ماانور،  ، جاويي در قاوا   اصال صارفه  ، یمرکز قاوا اصل آفند، اصل ، صل هدفا

 (.1332اصل سادگي )دافو  اجا، ، گيري اصل غافل اصل یأمين، فرماندهي،

 از:   اند عبارتدر سپاه، بر اساس تجربيات هشت سال دفاع مقدس، اصول جنگ 

اصال   اصال ماانور،  ، جويي در قوا صرفهاصل ، یمرکز قوااصل آفند و شدت عمل، اصل ، اصل هدف

اصال ساادگي، اصال    ، گياري و فرياب   اصال غافال   اصال یاأمين،   وحدت فرمانادهي و همااهنگي،  

 (.1332پذيري و اصل یداوم پشتيباني و حفظ کارايي رزمي )دافو  سپاه،  انعطاف

ماهيت فناوراناه   شدت بههاي جديد که  در فضاي جنگ جادشدهيایغييرات  به دنبالآنچه مسلم است، 

خاود را   ييکاارا شاود، برخاي از ايان اصاول      هاي نسل چهارم ياد مي به خود گرفته و از آن به جنگ

هاي اخير ضارورت یغييار در ايان اصاول را اثباات       و موضوعيت ندارند و مطالعه جنگ داده ازدست

 اند.   نموده

 اندیشه نظامي از دیدگاه قرآن کریم  

هاي خود با مشرکان و یجاوزکااران و   مسلمانان بايد از آن در جنگ قرآن کريم اصول اساسي را که

 یعيين کرده است:   گونه نيااهل کتاب یبعيت کنند 

یجاوز و ستم نكردن، بر اين اسا  ضروري است دشمن را قبال از جناگ اگار از مشارکان     -ال 

باشند به اسالم و اگر از اهل کتاب باشند به اسالم و جزيه دعوت کنند. )ساوره مبارکاه بقاره، آياه     

 (  137شريفه

گ در ايان  . آنان اجازه جنمسجدالحرامجنگ با دشمنان در هر مكاني که آنان را بيابيد جز در  -ب

 ( 131مكان را ندارند مگر آنكه مشرکان به جنگ آغاز کنند. )سوره مبارکه بقره، آيه شريفه

حرام. مگر آنكه آنان یجاوزکار باشند کاه باياد    يها ماه ياستثنا بهجنگ با دشمنان در هر زمان  -پ

ز و جال در ايان   (. خداوند عا 133با آنان برخورد شود )سوره مبارکه بقره، آيه شريفه گونه همانبه 

حرام را آغاز جنگ از طرف مشرکان ذکر کرده که بايد مسالمانان علياه    يها ماهآيه شرط جنگ در 
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کنناد. )در ايان    مثال  باه  مقابلهنيز شرط کرده است که در برابر دشمنان  گونه همانآنان بجنگند و به 

 بين فقها اختالف است(   مسئله

هاي حرام در هر مكان و زمان. )سوره مبارکه یوبه، آيه  جنگ با مشرکان پس از پايان يافتن ماه -ت

 ( 1شريفه

هاا و دژهاا و اجاراي     و محاصره کردن آناان در قلعاه   درآوردنجنگ با مشرکان و به اسارت  -ث

کشته شوند يا به دين اساالم درآيناد. )ساوره مبارکاه      که يهنگامآنان یا  يها درراهکمين و مراقبت 

 (  1یوبه، آيه شريفه

از مسلمانان زينهار خواساته باشاد. )ساوره مبارکاه یوباه، آياه        که يهنگامن دادن به مشرك اما -ج

 (  23: 1302( )سويد، 6شريفه

 : علیه و آله و سلم( اهلل یصل)هاي صدر اسالم و از ديدگاه پیامبر اکرم  اصول رهنامه عملیاتی در جنگ

 عليه و آله و سلم( اهلل يصل)هاي پيامبر  دفاعي بودن جنگ -ال 

آورد و لذا پيامبر از هرگوناه کااربرد    قداست هدف؛ قداست ابزار و وسيله را در جنگ فراهم مي -ب

که دشمن را بدون آگاهي وي از نبرد و جناگ باا    يا گونه به، بعدازآننيرنگ و خدعه، قبل از جنگ يا 

 کرد.   گير کرده و از پشت سر بر او ضربه زند، پرهيز مي او، غافل

 عنوان دو عامل اساسي پيروزي در جنگ. روحيه و انگيزه به بر هيیك -پ

گيري ساريع و فاوري و    هاي دقيق نبرد پيش از شروع جنگ، یصميم ابتكار عمل و طراحي نقشه -ت

 ها.   ده از فرصتاستفا

عناوان   هبا  بدر جنگ پذيرش براي حضرت آن ي هشجاعت و شهامت؛ براي نمونه یصميم قاطعان -ث

ساز مسلمانان يا ماندن و پايداري ايشان در مدينه در قباال هجاوم مشارکان در     اولين جنگ سرنوشت

 هايي از شهامت و شجاعت ايشان است. جنگ احزاب، نشانه

 ي ههي، شااناخت روحيااات و اسااتعدادهاي نيروهاااي رزمنااده، روحياا  دورانديشااي در فرمانااد -ج

 .  نبرد فرمانده عنوان به حضرت آن استوار و نيرومند ي هاراد و ناپذير یزلزل

، آزناد ؛ ايشاان اصاولي نظيار یعياين و یاداوم هادف،       ها آنکارگيري  آگاهي به اصول جنگ و به -چ

پاذيري، همااهنگي، و حفاظ و ايجااد      جويي در قوا، یأمين، انعطااف  گيري، یمرکز نيروها، صرفه غافل

 اند.   گرفته  به کارروحيه را در غالب نبردها 
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و ايثاارگر، داراي   گذشاته  ازجاان ، دهيا د آماوزش برخورداري از سربازان مؤمن، ممتااز، برجساته،    -ح

 .  بردار نفرمامناسب و  يده سازمانانضباط کامل و 

 آنان حتي در فرماندهي نظامي و جنگي.   يازنظرهاجوانان و استفاده  بر هيیك -خ

 ها. کارگيري شور و شوق انقالبي در جنگ به -د

 نامنظم و خياباني برحسب اقتضا  هاي  کارگيري روش جنگ به -ذ

 سپاه   يآسا برقهجوم سريع و انتقال  -ر

 در صبحگاه. ضربه زدنحرکت در شب و  -ز

وياژه   هااي زماان در جناگ باه     یرين ساالح  فناوري نظامي و استفاده از بهترين و پيشرفته بر هيیك - 

 (.  312 -313: 1323یالش براي رسيدن به خودایكايي و خودکفايي یسليحایي)جمشيدي، 

 ()آراء و انديشه نظامی امام خمینی 

نظر برجسته در انديشاه فقهاي نظاامي و هام      عنوان يك انديشمند و صاحب هم به () امام خميني

قارار داده   ماوردنظر عنوان فرمانده کل نيروهاي مسلح پس از پيروزي انقالب اساالمي، اصاولي را    به

 از:  اند عبارتاست. برخي از اين اصول 

 بار  هيیكرماندهي، یمرکز قوا، ، اطاعت از ف«(جهاد في سبيل اهلل»ايمان به هدف)هدف متعالي و مقد  

امدادهاي الهي، ایكا بر مردم )مردمي بودن جنگ(، خودباوري، خودایكايي و فقدان وابساتگي در رزم  

و معنويات و حفظ ساالمت فكاري    ها ارزش بر هيیكو جهاد، اصل اخالق جنگي و اخالق در جنگ )

نظامي و مردمي، جنگ اعتقادي  و روحي و جسمي نيروها(، وحدت بين قواي نظامي و نيز بين قواي

آرمان و اعتقادات واال(، نفي هرگونه سلطه غيار خادايي، یوجاه باه اسالحه و فنااوري        درراه)جنگ 

 بار  هيا یكاي و  ابزار، سالح و صالح )اسلحه بايد در دست انسان صالح باشد(، نفي جنگ هسته مثابه به

ي انسان ، باور، اراده و عمل، نفي ياأ   نقش اساس بر هيیكجنگ متعارف، نگرش یكليفي و مسئوليتي، 

 (133-677ريزي. )همان،  و نوميدي، استفاده از یجارب ديگران، اطالعات و آمادگي و برنامه

 ()اي  انديشه نظامي حضرت امام خامنه

هااي دفااعي و قادرت بازدارنادگي در راساتاي       از منظر فرماندهي معظم کل قوا اریقاي یوانمندي

 گيرد:   اهداف اساسي زير شكل مي

 (  13/11/1302،  ()اي  حضرت امام خامنهعبوديت و اطاعت خداوند ) -
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گرفتن یعاليِ انسان، شامل یعاليِ علمي، یعااليِ فكاري، یعااليِ روحاي و اخالقاي، یعااليِ        هدف  -

 (  12/3/1303اجتماعي و سياسي و اقتصادي است. )همان، 

)هماان،   اهلل سابيل  فاي هااي الهاي و مجاهادت     هااي انسااني و آرماان    احياي انسانيت و ارزش -

3/17/1322  ) 

ر دادن ساود دنياوي در جهات اهادافي اخاروي )هماان،       یرجيح رستگاري بر سود دنياوي، قارا   -

12/3/1303  ) 

 دفاع از حاکميت نظام اسالمي  -

 دفاع از یماميت ارضي   -

 دفاع منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با یهديدهاي خارجي -

 (  1/12/1362اي )همان،  ايجاد یوازن منطقه -

ي اصالي   از طرفي در انديشه نظامي فرمانده معظم کل قوا؛ مبناي فكري؛ مبناي صاحيح و ريشاه   -

بيني و بينش اسالمي از کائناات، از عاالم و از انساان اسات کاه       یفكر؛ خطوط اصلي یلقي و جهان

 و متكي به منابع متقن، در اختيار انسان قرار دارد یا بر آن مبنا وظاي  فاردي  نخورده دستسالم و 

 (12/3/1303و اجتماعي خود را به انجام رساند. )همان، 

 اهلل هايی از اقدامات عملیاتی حزب نمونهو روزه  99هاي جنگ  ويژگی

 هاي هوايي. حفظ یوان در برابر حمالت موشكي و بمباران -

 با استفاده از اقدامات مهندسي )حفر یونل و ...(، اقدامات پوششي و ... . يساز ينامرئ -

 اهلل یا پايان جنگ. عمليات موشكي حزبیداوم  -

 یرين رده عمليایي. حفظ اریباط عمليایي )فرماندهي و کنترل( یا پايين -

 .فرماندهي و مديريت هوشمند، دقيق و کارآمد -

 .کارگيري جنگ رواني موفق در مقابل رژيم صهيونيستي به -

 .اطالعایي اشراف -

 .حفاظت و امنيت کارآمد -

 .جنگ الكترونيك رژيم صهيونيستيهاي  ناکارآمد کردن قابليت -

 .هاي قبلي افزار با مقدمات و رزمايش کارگيري هدفمند ابزار و جنگ به -

 .ها آنها و اجراي  یوجه به ابتكار عمل -
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 باال بردن آستانه یحمل مردم. -

 ها. حفظ و یداوم پشتيباني -

 .  هاي رزمي افزارها، جغرافيا و یاکتيك سازي جنگ یطبيق و هماهنگ -

 .هاي بعدي در پروژه ها آنلكرد ابزارهاي قبلي و یوجه به یكميل ارزيابي عم -

 .اي خودکفا عدم یمرکز سازمان دفاعي و اجراي مقاومت منطقه -

   1.ها شناخت نقاط ضع  و کشاندن دشمن به آن عرصه -

  آمريكا ارتش زمینی نیرويرهنامه عملیاتی 
؛ نيروي زميناي اریاش آمريكاا    شود يمزمين حاصل  يدررو هاپيروزي نهايي در جنگ که ييازآنجا

 مدنظر قرار داده است: زير به شرحزميني خود را عمليات دکترين  ،اين اسا  نيز بر

 هوايي آیش پشتيباني از استفاده حداکثر بر هيیك -

 هاي سريع هوايي و بالگرد عليه مراکز مقاومتیحرك باال و اجراي یاخت -

 م دفاعي جبهه مقابلنبرد در عمق و اختالل در نظ يصحنه يیوسعه -

 عمل ابتكار و پذيري انعطاف -

 هر چه بيشتر از یجهيزات انفرادي ويژه ياستفاده -

 هاي مانوري موقع و حرکت همزمان مراکز پشتيباني با يگان به جانبه، همه پشتيباني -

ها و مهمات هوشمند براي اجتناب از رزم نزدياك و انهادام از   بر حداکثر استفاده از سالح یأکيد -

 راه دور  

 ها رده هاي ضد آیشبار در کليهآیش ژهيو بههاي پشتيباني،  بر آیش یأکيد -

 دنبر ميدان یعميق و يرخطيغ نبرد -

 كو سب رمتعارفيغیوجه به اصل استفاده از یسليحات  -

 مردم با رودررويي و شهري جنگ در درگيري عدم بر یأکيد -

 مواصالت از استفاده حداکثر و زمين يدررو حرکت آهنگ افزايش بر یأکيد -

 مختل  سطوح در نيرنگ و فريب عمليات اجراي بر یأکيد -

 جنگ الكترونيكگسترده از عمليات  ياستفاده -

 اي و یكيه بر عمليات احاطه و یحرك هواييبر عدم درگيري مستقيم و جبهه یأکيد -

                                                           
 . یورکماني حسننوشتة « عليه لبنان رژيم صهيونيستيجنگ »کتاب ر.ك. به  1
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 ثر از عمليات رواني قبل، حين و پس از درگيري نظاميؤم ياستفاده بر یأکيد -

کشاور. )قرارگااه    سياساي  مرکزيت به سريع دسترسي جهت یالش و فرسايشي جنگ از اجتناب -

 (1321 :10-12، () اياالنب خایممرکزي 

 تحقيق شناسي روش
 است.   موردياي  زمينهکاربردي و از جهت روش؛  -اي  هدف؛ یوسعه ازنظریحقيق حاضر 

نزساا و   نزاجاا،  ساپاه،  کال  ف اجا، کل ف مسلح، نيروهاي کل ستاد عمليات؛ و اطالعات معاونت

 عاالي  دانشاگاه  ساپاه،  و اجاا  در رهبري معظم مقام مشاورين سپاه،گروه و اجا هاي یيپ ها، قرارگاه

 افازايش  منظاور  باه  .دهند مي یشكيل را حاضر یحقيق آماري جامعه سپاه، و اجا دافو  و ملي دفاع

 :است شده گرفته نظر در زير شرح به آماري جامعههاي  مشخصه وها  ويژگي پژوهش غناي

 ايران  اسالمي جمهوري امنيتي دفاعيهاي  سياست با ييآشنا -

 آينده جنگ صحنههاي  ويژگي با ييآشنا -

 ايران  اسالمي جمهوري زميني نيروهايها  یوانائي و مقدورات با ييآشنا -

   عالي سطوح در مديريت و فرماندهي سابقه -

 .باشند برخوردار باال به 13 شغلي جايگاه از -

دهناد، کاه    نفر حجم کلي جامعه آماري را یشاكيل ماي   13یعداد  ادشدهيبا عنايت به خصوصيات 

اي باه یعاداد    گيري گزينشي حجم نموناه  افزايش غناي پژوهش، با استفاده از روش نمونه منظور به

 نفر انتخاب شده است. 33

 باا اي  کتابخاناه  ابزار پرسشنامه و روش با ميداني روش؛ لهيوس بهدر اين یحقيق  ازيموردناطالعات 

 اينترنتاي هااي   ساايت ، زميناه پاژوهش   در یخصصاي  و علماي  هااي   کتاب برداري، فيش: ابزارهاي

 اند. شدهآوري  جمع  هاي نظامي سازمان آکادميك و آرشيو

 اسالمي جمهوري زميني نيروهاي عمليایي رهنامه یدوينقلمرو موضوعي اين پژوهش، معطوف به 

هااي   اریاش  آمادن  باه وجاود   هنگاام  ازاست. و به لحاظ پوشاش زماان،    ناهمطراز نبرد در ايران 

( حاضار  یحقياق  زماان ) موجاود  وضاعيت  یاا ( کشور در نظامي  نيروهاي یاريخي سابقه) کالسيك

 اریاش  کال  فرمانادهي  مسالح،  نيروهااي  کال  ساتاد است. قلمرو مكاني یحقيق شاامل   شده يينیع

 زميناي  نيروهااي  و اياران   اساالمي  انقاالب  پاساداران  سپاه ايران، فرماندهي کل  اسالمي جمهوري

 است.   سپاه و اریش
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، اساتنباطي و نشسات   یوصايفي  آماار هااي   روش از، شاده  يگاردآور هاي  داده ویحليل يهیجز براي

گرايش مرکزي مانند؛ ميانگين، جدول هاي  . در آمار یوصيفي از شاخصشده است استفادهخبرگي 

هااي پاارامتري و ناپاارامتري مانناد؛ ضاريب       یوزيع فراواني و درصد و در آمار استنباطي از آزمون

 استفاده شده است 2و ضريب کاي  1الشه، آلفاي کرونباخ

گيري متغيرهاا در ايان    یرين ابزار اندازه چنين براي حصول اطمينان از صحت پرسشنامه که مهم هم

رود با استفاده از محاسبه ضريب الشه، آزمون روايي و اعتبار پرسشانامه انجاام    پژوهش بشمار مي

لاذا   آماد.  باه دسات   33/7ميانگين آن براي اصول رهنامه همطراز و ناهمطراز  بيیری نيا بهگرديد. 

داراي  عمليایي نيروهاي زميناي جمهاوري اساالمي اياران     در یدوين رهنامه ذکرشده اصول ي همه

 اعتبار الزم هستند.

استفاده  .از روش آلفاي کرونباخ منظور یعيين قابليت اعتماد يا پايايي پرسشنامهدر یحقيق حاضر به

محاسبه شده، باا   30/7همطراز براي اصول همطراز و نا ضريب آلفاي کرونباخميانگين . شده است

هاا یحقياق از پاپاايي الزم برخاوردار      اسات، پرسشانامه   0/7از  یوجه به اينكه عدد حاصال بااالیر  

 باشد.   مي

 های تحقيق ها و یافته داده وتحليل یهتجز
(( در 1جادول )  شارح  باه یرين عوامال ماؤثر )   پس از شناسايي مهمبراي يافتن پاسخ سؤال یحقيق، 

ايران در نبرد و ناهمطراز، عوامال ماذکور     اصول رهنامه عمليایي نيروهاي زميني جمهوري اسالمي

 31ساؤال شناساايي و    3سؤالي مشتمل بر  31اي  پرسشنامهدر قالب اصول پيشنهادي گنجانده شد و 

قارار گرفات و    سؤال مریبط با اصول پيشنهادي یحقيق یهيه و در معرض رأي و نظار جامعاه آمااري   

 شود. هاي یحقيق پرداخته مي يافته ویحليل یجزيهدر ادامه به  ین از آنان اخذ شد. 33نظرات 

 اصول رهنامه نبرد ناهمطراز 2ضریب کای -الف

يا آزمون استقالل، آزموني است که به بررسي استقالل دو متغيار از هام ديگار و ياا      2آزمون کاي 

گر رابطه معنادار  نشان 7071یا  7پردازد. در اين آزمون سطح معناداري بين  بر هم مي ها آناثرگذاري 

شود. ساطح معنااداري باين     درصد یحليل مي1درصد و احتمال خطاي  33متغيرها با سطح اطمينان 

درصاد را   1درصاد اطميناان و احتماال خطااي      31نيز رابطه معنادار ميان متغيرها با  7071یا  7071

                                                           
1
- Cronbach's Alpha 
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گار آن اسات    نيز در عمل رابطه معناداري نيست و بيان 7071دهد. سطح معناداري بيش از  نشان مي

 که دو متغير از هم استقالل دارند.

 آزمون کاي اسكوئر اصول موثر بر نبرد ناهمطراز :6جدول

 2کاي  عنوان اصل ردي 
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 غيبي، امداد الهي، نصرت به ايمان گرايي، یكلي  1

 پيروزي به اعتقاد
030313 2 

70777 

 70777 1 310302 نبرد صحنه یأمين و اطالعات از حفاظت 2

 اقدامات و نبرد صحنه به نسبت اطالعایي اشراف 3

 دشمن
310216 2 

70777 

 اریباط حفظ عين در رزمي استقالل و ييخودایكا 3

 فرماندهي خط و
330333 2 

70777 

 70777 2 630213 يرعاملغ پدافند اجراي 1

 70777 3 320163 فرماندهي وحدت 6

 ايجااد  عاين  در نبارد  مقادم  منطقه در قاطع دفاع 0

 عمق در دفاعي يها اليه
210326 1 

70777 

 70777 3 170322 يهچندال و پايدار امن، اریباطات 2

 باا  دشامن  براي عمليات صحنه عقبه سازي ناامن 3

 مردمي نيروهاي و شبانه عمليات بر یأکيد
330302 2 

70777 

  برابار  در مواناع  سد ايجاد و زمين حداکثر یسليح 17

 دشمن حرکت مسير
170777 2 

70777 

 70777 2 130326 دشمن کردن غافلگير و فريب 11

 70777 1 160313 رواني عمليات از مؤثر استفاده 12

 بسايج  گياري از  بهاره  با رزمي، یوان کمي یوسعه 13

 احتياط   نيروهاي و مردمي
130203 2 

70777 

 70777 3 320333 هدف 13
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 2کاي  عنوان اصل ردي 
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 70777 3 120163 آفند 11

 70777 3 330233 سادگي 16

 7072 3 100333 یمرکز قوا 10

 70777 3 610611 مانور 12

 70777 3 620333 قوا جويي صرفه 13

 70777 3 030112 پذيري انعطاف 27

 70777 2 120337 پشتيباني مداومت 21

الكترونياك و   جناگ  عملياات  انواع گيري از بهره 22

 سايبري
220333 1 

70777 

 عملياات  قالاب  در یاوان  حاد  در آفندي عمليات 23

 شبانه
210611 3 

70777 

پسات   اریفااع  در نبرد صحنه فضاي امنيت یأمين 23

 (هوايي پدافند)
100126 3 

70777 

 70777 3 310322 خودي نيروهاي یلفات کاهش و امدادي خود 21

 ميال  منظاور کااهش   باه  جناگ  نمودن فرسايشي 26

 دشمن جنگجويي
30126 3 

70720 

 یحماال آسااتانه مهااارت، آمااوزش، سااطح اریقاااء 20

 نوآوري و خالقيت بردن کار به و خودي نيروهاي
320333 3 

70777 

 70777 2 630213 خودي يها يگان سازي چابك 22

 70777 2 320126 ها آیشدقت  افزايش 23

 70777 3 620203 (کالسيك) مند   نظام قواعد پذيرش از اجتناب 37

 7072 2 320126 ها آیشحجم  افزايش 31

 (1333)گروه پژوهشگران مطالعه گروهي داعا، 
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اصول رابطه معنادار  37اصل مؤثر بر رهنامه نبرد ناهمطراز،  31دهد که از ميان  جدول باال نشان مي

درصاد   1باا   31و  26درصد اطميناان معناادار شاده، اصاول شاماره       33اصل در سطح  22دارند. 

 رابطه معناداري ندارد. 10درصد اطمينان معنادار شده و اصل شماره  31احتمال خطا و 

اصل براي رهنامه عملياایي   22اصل پيشنهادي، یعداد  31ها، از مجموع  داده ویحليل یجزيهز پس ا -ب

بنادي آناان، فهرسات     نيروهاي زميني در نبرد ناهمطراز، به یأييد جامعه آماري رسيد که پاس از طبقاه  

 ( آورده شده است.2، در جدول شماره )دهندگان پاسخاصول به یریيب اولويت از منظر 

اصول رهنامه عملیاتی نیروهاي زمینی جمهوري اسالمی ايران و اولويت زان موافقت جامعه آماري با می:3جدول

 در نبرد ناهمطراز ها آن

 
ردي

ت 
وي
اول

 

اصول رهنامه عمليایي نيروهاي زميني جمهوري 
 اسالمي ايران در نبرد ناهمطراز

 ميزان موافقت با اصل
مجموع زياد و 

 خيلي زياد

  
ياد
ي ز
خيل

 

     
ياد
ز

 

    
ط
وس
مت

 

   
  

  
 کم

  
کم
ي 
خيل

 

1 

 اول

 %177 7 7 7 2 31 نبرد صحنه یأمين و اطالعات از حفاظت
 %177 7 7 7 1 32 چنداليه و پايدار امن، اریباطات 2
 %177 7 7 7 2 31 رواني عمليات از مؤثر استفاده 3

3 
الكترونيااك و  جنااگ عمليااات انااواع گيااري از بهااره
 سايبري

30 6 7 7 7 177% 

1 

 دوم

 غيباي،  اماداد  الهاي،  نصارت  به ايمان گرايي، یكلي 
 پيروزي به اعتقاد

31 1 7 7 1 60/30% 

 %60/30 7 7 1 3 33 غيرعامل پدافند اجراي 6

0 
 يها اليه ايجاد عين در نبرد مقدم منطقه در قاطع دفاع
 عمق در دفاعي

31 0 7 1 7 60/30% 

2 
  برابار  در مواناع  ساد  ايجااد  و زماين  حاداکثر  یسليح
 دشمن حرکت مسير

36 6 1 7 7 60/30% 

 %60/30 7 7 1 1 30 دشمن کردن غافلگير و فريب 3
 %60/30 7 7 1 3 33 پذيري انعطاف 17
 %60/30 7 7 1 3 32 پشتيباني مداومت 11
 %60/30 7 7 1 3 33 خودي يها يگان سازي چابك 12
 %60/30 7 7 1 2 33 ها آیش دقت افزايش 13

 سوم 13
 اقادامات  و نبارد  صاحنه  باه  نسبت اطالعایي اشراف
 دشمن

31 6 7 7 2 33/31% 
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ردي

ت 
وي
اول

 

اصول رهنامه عمليایي نيروهاي زميني جمهوري 
 اسالمي ايران در نبرد ناهمطراز

 ميزان موافقت با اصل
مجموع زياد و 

 خيلي زياد

  
ياد
ي ز
خيل

 

   
  

ياد
ز

 

   
 

ط
وس
مت

 

   
   
 

 کم

  
کم
ي 
خيل

 

11 

 

 و اریبااط  حفاظ  عين در رزمي استقالل و خودایكايي
 فرماندهي خط

36 1 2 7 7 33/31% 

16 
 نيروهااي  یحمل آستانه مهارت، آموزش، سطح اریقاء
 نوآوري و خالقيت کاربردن به و خودي

32 3 1 7 1 33/31% 

 %33/31 1 7 1 2 33 فرماندهي وحدت 10
 %33/31 7 1 1 1 36 خودي نيروهاي یلفات کاهش و امدادي خود 12
 %33/31 1 7 1 3 32 هدف 13

27 
 یأکياد  با دشمن براي عمليات صحنه عقبه سازي ناامن
 مردمي نيروهاي و شبانه عمليات بر

32 3 2 7 7 33/31% 

چهار 21
 م

 %72/33 1 7 2 3 30 شبانه عمليات قالب در یوان حد در آفندي عمليات
 %72/33 1 7 2 6 33 قوا جويي صرفه 22

 پنجم 23
پسات   اریفااع  در نبارد  صاحنه  فضااي  امنيات  یأمين

 (هوايي پدافند)
32 6 3 1 7 30/22% 

 %73/26 7 2 3 3 33 مانور ششم 23
         
21 

 هفتم
 %02/23 1 7 6 1 31 آفند

 %02/23 1 2 3 6 37 (کالسيك) مند   نظام قواعد پذيرش از اجتناب 26

هش 20
 یم

 مردمي بسيج گيري از بهره با رزمي، یوان کمي یوسعه
 (عمومي بسيج)احتياط  نيروهاي و

26 3 2 7 7 33/21% 

 %33/21 1 7 0 6 33 سادگي 22
 %63006 2 3 2 27 17 ها آیش حجم افزايش نهم 23

 دهم 37
 مياال منظااور کاااهش بااه جنااگ نمااودن فرسايشااي
 دشمن جنگجويي

21 6 13 1 1 03/62% 

31 
يازد
 هم

 %13/12 3 2 13 3 16 یمرکز قوا

 %21/31 ميانگين پذيرش زياد و خيلي زياد

 )همان(

% به ميازان زيااد و خيلاي زيااد باا اصاول       21/31طور ميانگين  مطابق جدول باال، جامعه آماري به

هاي حاصال از جامعاه آمااري، نشسات      دقيق يافته ویحليل یجزيهاند. براي  موافقت نموده موردنظر
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هااي   مورد یأييد قرار گرفت. بر اسا  يافته 22یا  1خبرگي برگزار گرديد، که در آن اصول شماره 

اند که چهار اصلي کاه در اولويات اول    بندي گرديده گانه در هشت اولويت دسته 22یحقيق اصول 

 درصد نظرات جامعه آماري به ميزان زياد و خيلي زياد برخوردار هستند. 177قرار دارند از 

 :گيری و پيشنهاد نتيجه

 گيری نتيجه -الف

گانه مؤثر در یادوين   31پژوهش، پس از احصاء عوامل   منظور پاسخ به سؤال رو، به در یحقيق پيش

هااي   همطاراز، گازاره   اصول رهنامه عمليایي نيروهاي زميني جمهوري اساالمي اياران در نبارد ناا    

يين ميازان موافقات و یعياين اولويات،     عوامل موصوف است(، جهت یع دربرگيرندهپيشنهادي )که 

 بين جامعه آماري یوزيع گرديد.

باا موضاوع    معنااداري نظرات جامعه آماري مشخص نمود اصل یمرکاز قاوا رابطاه     ویحليل یجزيه

جامعاه   کاه  نحاوي  باه بندي گرديد،  در هشت اولويت دسته موردنظریحقيق ندارد، در ضمن اصول 

اناد،   زان موافقت خود را گزينه زياد و خيلي زياد اعالم نماوده % از مي 21/31طور ميانگين  آماري به

اصل مورد یأييد قارار گرفات. باه عبااریي اصاول؛       22اصل پيشنهادي،  31از مجموع  درنهايتاما 

، قوا یمرکزو  دشمن جنگجويي ميل منظور کاهش به جنگ نمودن فرسايشيها،  افزايش حجم آیش

همطاراز، ماورد    نيروهاي زميني جمهوري اسالمي ايران در نبارد ناا  عنوان اصول رهنامه عمليایي  به

 یأييد جامعه آماري قرار نگرفت.

پژوهش حاضر ضمن اينكه براي اولين بار یوانسته به شيوه علمي اصول رهناماه عملياایي را یهياه    

يجااد  ا ازجملاه نمايد، قابليت کاربردي فراواني براي نيروهاي زميني جمهوري اسالمي ايران دارد، 

 آماوزش،  یجهيازات،  و یساليحات  پشاتيباني،  و عملياایي  رزماي، هااي   نامه آيين یغييرات مناسب در؛

یوان نتيجه گرفات کاه هادف     ، ميیریيب اين به. .... و نيروها سازمان و ساختار ها، رزمايش ،یمرينات

جمهوري اسالمي ايران  زميني نيروهاي عمليایي رهنامه اصول به يابي دست»اصلي یحقيق مبني بر: 

 است. محقق شده «ناهمطراز نبرد در

 پيشنهادها -ب

عناوان   دانشگاه عالي دفاع ملي، نتايج اين یحقيق را به ستاد کل نيروهاي مسلح مانعكس، یاا باه    (1
 رهنامه عمليایي به نيروي زميني اجا و سپاه ابالغ گردد.

یدوين اصول رهنامه عمليایي براي ساير نيروهاا )پدافناد، هاوايي و درياايي( یوساط محققاان        (2
 قرار گيرد. موردپژوهش
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 :فهرست منابع
 اي.   قرآن کريم، یرجمه مهدي الهي قمشه -

هاي رهبر معظام   )لوح فشرده مجموعه رهنمود حديث واليت(، 1337،)()اي امام خامنه -

 .انقالب اسالمي(، یهران، موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي

 اي.   قرآن کريم، یرجمه مهدي الهي قمشه -

هاي رهبر معظم  )لوح فشرده مجموعه رهنمود حديث واليت(، 1337،)()اي امام خامنه -

 .الب اسالميانقالب اسالمي(، یهران، موسسه پژوهشي فرهنگي انق

 ، یهران.  جزوه درسي دانشگاه عالي دفاع ملي(. 1337) نيمحمدحسافشردي،  -

 ، یهران.  جزوه درسي دانشگاه عالي دفاع ملي(. 1333) نيمحمدحسافشردي،  -

 مسلح، یهران.    يروهاين(. جلسه دکترين  نظامي ستاد کل 1323آقا محمدي، داود ) -

 يماورد  همطالعا » هآيناد  هااي  گجنا  رد يپشتيبان و دآما شنق. (1320) محمدحسن باقري،  -

 دانشگاه عالي دفاع ملي، ايران. ،«نزاجا

 ، یهران.قانون ارتش جمهوري اسالمی ايران(. 1360نا ) بي -

 (. دافو  سپاه، یهران.1326نا ) بي -

 ،اياران  اساالمي  جمهاوري  نظاامي  دکتارين  یدوين و یعيين.(1326)پورشاسب، عبدالعلی  -

 ملي، ايران.دانشگاه عالي دفاع 

فصالنامه مطالعاات   (. دکتارين نظاامي جمهاوري اساالمي اياران،      1326پورشاسب، علاي )  -
 . راهبردي

 ، جلد اول، چاپ دوم، یهران: نشر اجا.امنيت ملي(. 1337) يمجتب ديسیهامي،  -

علیه لبنان محیط راهبرردي جديرد    رژيم اشغالگر قدسجنگ (. 1323یورکماني، حسن ) -

 ساازان  شاه ياندبلوردي و ميترا فرهادي، موسسه مطالعات  محمدرضا، یرجمه در خاورمیانه

 نور، یهران.

، ساپاه پاساداران   مبانی و تاريخ انديشة نظامی در ايران(. 1323جمشيدي، محمدحساين )  -

 انقالب اسالمي، دانشكده فرماندهي و ستاد، دوره عالي جنگ ، یهران.

شار اجاا، جلاد اول، چااپ اول،     ، ننظام مديريت راهبردي دفااعي (. 1321چگيني، حسن ) -

 یهران.
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ي امنیتی سرااه پاسرداران انقرالب     ي رهنامه تبیین و توسعه (.1333مطلق، بهرام ) حسيني -

)مطالعره مروردي    هاي اجتمراعی مررثر برر امنیرت داخلری      در کنترل ناآرامی اسالمی

 دانشگاه عالي دفاع ملي، ايران. ،هاي تهران( ناآرامی

 عملياایي  دکتارين  بار  اسالم نظامي و اعتقاديهاي  آموزه نقش بررسي (.1323)نژاد،  رئوفی -

 دانشگاه عالي دفاع ملي، ايران. ،سپاه

مجلاه سياسات   (. دکترين نظاامي شاوروي از لناين یاا گوربااچ ،      1320سالمي، حسين ) -
 . 12شماره ، دفاعي

، ، یهاران  ، مترجم اصغر قائادان اصول و مبانی هنر جنگ در اسالم (.1302سويد، ياسين ) -

 .()دانشگاه امام حسين نشر 

 نااهمطراز  قادرت  ياك  باا  در جناگ  مقد  دفاع مديريت. (1321)ظريف منش، حسین  -

 دانشگاه عالي دفاع ملي، ايران. ،(فراگيرها و مفاهيم مباني،)

دکترين عمليایي اریش آمريكاا و  (. 1321) معاونت عمليات()اءياالنب خایممرکزي  قرارگاه -
   ()ءاالنبيا یهران، نشر قرارگاه مرکزي خایم ،قوت آننقاط ضع  و 

 .جزوه درسي دانشگاه عالي دفاع ملي یهران،(. 1337مراد پيري، هادي ) -

هاي عملیرات جمهروري    تعیین عوامل مرثر در انتخاب صحنه (.1323مرادپيري، هادي ) -

  دانشگاه عالي دفاع ملي، ايران.، اسالمی ايران
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